
   غـزة-الجــامعة اإلســالمیة

  عمــادة الدراســـات العلـــیا

  كلــــــــیة أصـــول الـــــدین

  قسم التفسیر وعلوم القرآن

  

  أثر اختالف اإلعراب
  في 

  تفسیر القرآن الكریم
  "دراسة تطبیقیة من سورة فصلت إلى سورة الحدید"

  

  ة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآنًقدمت ھذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درج

  

  إعداد 

   قاسم خلیلعامر مصطفى/ الطالب 

  

  إشراف

  عبد السالم حمدان اللوح/ األستاذ الدكتور

  

  العام الجامعي      

م2011- ھـ 1433



 
 

 أ

  
  

  
  

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  

  
  

  



 
 

 ب

  
  

  
  

  :قال تعالى

  )» º ¹ ¸ ¶ µ ´(]َالزمر ُّ:28[  

  ) S R Q P O N M L K U T
X W V(   ]82:النساء[  

  

  
  

  
  



 
 

 ت

  اإلهداء
  :أهدي هذه الرسالة 

َّإلـى والــدي الغـالیین، اللــذین أولیـاني رعایتهمــا، وتفـضال علــي بحبهمـا وحنانهمــا، وكـان لــذلك  • َّ َّ
ٌدور كبیــر فــي إتمــام الرســالة، فــأبي كــان  ه، -ًدائمــا-ٌ ِ یرفــع معنویــاتي، ویعــرض كــل إمكانات ــ ِ َّ

، كمـا ال أنـسى والــدتي الحنـون، التـي كـان لهـا الـدور األكبـر فــي فجـزاه اهللا عنـي خیـر الجـزاء
 تـــدعو لـــي، فأســـأل اهللا -ًدائمـــا-تنـــشئتي، وتـــشجیعي علـــى إكمـــال الدراســـات العلیـــا، وكانـــت 

ِّالعلــي القــدیر أن یبــارك لهمــا فــي دینهمــا، وبــدنهما، وذریتهمــا، وأن یحفظهمــا مــن كــل ســوء،  َ َّ
ًوأن یجعلني ابنا بارا بهما، وأن   .یكتب ذلك في میزان حسناتهما یوم القیامةًَّ

َّإلى زوجتي الغالیة، التي وفرت لي سبل الراحة؛ إلتمام هذه الرسـالة، وكانـت تـسهر اللیـالي؛  •
 .لمساعدتي في طباعة الرسالة، وتدقیق اآلیات، فهي تحفظ كتاب اهللا تعالى

 .عبیدة/ والء، وابني الحبیب/ إلى ابنتي الغالیة •

 .ي، الذین وقفوا معي؛ إلتمام هذه الرسالةإلى إخوتي وأخوات •

، الـذي كـان لـه الـدور الكبیـر -رحمه اهللا–عمر عطیة أبو شریعة / إلى روح الشهید المجاهد •
ًفـي تحبیـب كثیـر مـن أبنـاء اإلسـالم للعلـم النـافع، وأسـس معاهـد ومنـارات علمیـة؛ فرحمــه اهللا  ٍ َ

ًتعالى رحمة واسعة ً. 

خدمــة هــذا الــدین، وكــل المجاهــدین، الــذین ســاروا علــى إلــى كــل الــشهداء، الــذین قــضوا فــي  •
 .درب هؤالء الشهداء

ً أن یدیمها منارة --ًإلى جامعتي اإلسالمیة، التي أفخر بأني أحد طالبها، سائال المولى  •
 .للعلم والعلماء

 .إلى أساتذتي األفاضل، وطالب كلیة أصول الدین بهذه الجامعة الزاهرة •

  .   ي، الذین یخدمون هذا الدین في شتى بقاع العالمإلى جمیع طلبة العلم الشرع •
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  شكر وتقدیر
ـــد اهللا    ــالى–أحمـــ ــــالى-تعــــ ــال تعـــ ـــــالة، قــــ ـــذه الرســ ـــام هـــ ـــــي بإتمــــ ـــــن علـ ـــــه أن مــ ـــــي علیـ َّ، وأثنــ َّ :

)...À ال یــشكر اهللا (: --ً، وانطالقـا مـن قـول الرسـول ]152:البقـرة[) ½ ¾ ¿ 

عبـد الـسالم / العرفـان والتقـدیر لألسـتاذ الـدكتورَّ، فإنني أتقدم بجزیـل الـشكر و)1()من ال یشكر الناس
ً، الـــذي تفـــضل باإلشـــراف علـــى هــذه الرســـالة؛ حیـــث إنـــه لـــم یـــأل جهـــدا؛ -حفظـــه اهللا–حمــدان اللـــوح  ُ َّ

ٍإلخراجها بأبهى حلة، وأجمل صورة، وتكرم علي بفتح مكتبه، وبیته، واتصاالت منه طیلة فترة كتابة  ٍ ََّّ َّ ٍ ُ
َّ إن عدد زیاراتي له في فترة كتابة الرسالة تجاوزت الخمسین، واالتصاالت :ُالبحث، وال أبالغ إن قلت

َالكریمة منه، حینما تفتر الهمة، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء، ونفع اإلسالم بعلمه ُ ْ.  

  :َّوأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لألستاذین الفاضلین

  .زكریا إبراهیم الزمیلي/ األستاذ الدكتور

  .إبراهیم الجدبةأحمد / روالدكتو

ــن نــــصائح،     َّاللـــذین تفـــضال بقبـــول مناقــــشة هـــذه الرســـالة، وأشــــكرهما علـــى مـــا قــــدماه لـــي مـ َّ
َومالحظات انتفعت بها، سائال العلي القدیر أن ینفع بعلمهما َّ ً ُ.  

َالجامعـة اإلسـالمیة، التـي أتاحـت لـي فرصـة إكمـال الدراسـة، / ُوال یفـوتني أن أشـكر جـامعتي   َ
ص بالــشكر عمــادة الدراســات وأشــكر كلیــة أصــو َل الــدین بالجامعــة، ممثلــة بأســاتذتها األفاضــل، وأخــ ُّ ً َّ

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

ِ، الـــذي أوالنـــي رعایتـــه منـــذ نعومـــة -حفظـــه اهللا–بـــسام رضـــوان علیـــان / وأشـــكر شـــیخي الداعیـــة
  . اهللاأظفاري، وقام بتحفیظي كتاب

ُوأشــكر كلیتــي كلیــة الــدعوة اإلســالمیة، التــي تخرجت منهــا فــي المرحلــة الجامعیــة األولــى، حیــث  ــ ْ َّ ِ ِ َ
 .ٍكان لهذه الكلیة الدور الكبیر في إعداد جیل من الدعاة المتمیزین، فجزاهم اهللا خیر الجزاء

 اهتمامـه بـي ، الـذي أوالنـي-حفظـه اهللا–عبد الفتـاح فـؤاد بـدوي / وأشكر شیخي وصهري الداعیة
ًمنذ أن كنت طالبا في مدرسة األوقاف الشرعیة في المرحلة اإلعدادیـة، وطالبـا فـي مركـز عـز الـدین  ً

                                 
: ، قال األلباني4/274 -)4811( حدیث رقم - باب في شكر المعروف- كتاب األدب- ي داود سنن أب)1(
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  .القسام لتحفیظ القرآن، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء

َّوال أنسى شكر أهلي وزوجتي، الذین ضحوا من أجل إتمام هذه الرسالة   َ.  

ُمحمــد عبــد الفتــاح بــدوي، الــذي لــم یــأل / ســتاذكمــا ال أنــسى أن أشــكر أخــي ورفیــق دربــي األ  
  .ًجهدا؛ لمساعدتي في إتمام هذه الرسالة

والـشكر موصــول لكــل مــن أعـان فــي إعــداد هــذه الرسـالة، ســواء بالمــساعدة، أو بالــدعاء فــي   
  . ٍظهر الغیب، فلهم مني كل احترام، وتقدیر، ودعاء بأن یوفقهم اهللا، ویسدد خطاهم
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  :مقدمةال

َإن الحمــد    هللا نحمــده، ونــستعینه، ونــستهدیه، ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا، ومــن َّ
َّسـیئات أعمالنـا، مـن یهــده اهللا فـال مـضل لــه، ومـن یـضلل فـال هــادي لـه، وأشـهد أن ال إلــه إال اهللا  ُ ِ ِ-

ً، وأشهد أن محمدا -وحده ال شریك له َّ-- ،،عبده ورسوله أما بعد  
َّفمعلوم أن القرآن الكری   ٕنه كتـاب هدایـة واعجـاز أل؛م هو دستور هذه األمة، ومصدر عزتهاٌ ٍ. 

ــــالى ـــال تعــ <(   :قـــ  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /(   
: ( :تعــالى ، وقــال]9:اإلســراء[  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

>  =  <   .]88:اإلسراء[   ); 
 مـن لـدن ً كبیرةًإلسالمیة عنایة به األمة اْتَیِنَ ع،ا كان القرآن الكریم بهذه المنزلة الرفیعةَّولم

َُْـ، فهو أحق ما  تفنى بـه بهدیه إلى یومنا هذا؛ فحفظوا لفظه، وفهموا معناه، واستقاموا --الرسول  ُّ
ِاألعمار، وتشغل به األذهان ِ ُ َ ْ ُ.  

ُّوألن شرف العلم من شرف المعلوم، كان علـم التفـسیر مـن أشـرف تلـك العلـوم؛ ألنـه یخـتص  َّ َّ
  . وهو القرآن الكریمبأشرف كتاب، أال

َّوقــد كــان مــن نعــم اهللا تعــالى أن حفــظ القــرآن، حیــث هیــأ لــه األســباب، وســخر لــه العلمــاء،  َّ
 التـي یـضبطها علـم ،فنهلوا من علومه، واستقوا هدایاتـه، واسـتنبطوا أحكامـه، واسترشـدوا مـن مدلوالتـه

الى ٌاإلعــراب، إذ إنــه ال یــستطیع أحــد أن یفهــم مــراد اهللا تعــ ِ إال إذا فقــًدقیقــاً فهمــا َّ َّه هــذا الفــن العظــیم، َّ
 لهــا مـن خــالل ٍ وتأصـیل،- وفـق مــراد اهللا-الـذي یحتــاج إلـى التــشمیر عـن الــسواعد، وتقعیـد القواعــد 

  . وتوجیهاتها،حركات اإلعراب
ـــالل  ــراءات، واالحتجــــاج بهــــا أو لهــــا إال مــــن خـ ــ ــرآن ال یــــستطیع أن یفهــــم الق َّوان القــــارئ للقــ َّ ٕ

ــنص يَّفــرع المعنــى، كمــا أن الفقــه فــي اإلعــراب یــضیف معــان الــذي هــو ،اإلعــراب ً جدیــدة یحتملهــا ال
¸ º ¹ «( :القرآني، وصدق اهللا حیث یقول  ¶  µ َالزمر[) ´  ُّ:28[  .  

ً وضــوابطه بعیــدا ، وقواعــده،غــوص فــي بحــر التفــسیری أن ٌ أحــدستطیعیــ ال ه فإنــ،وعلــى هــذا
مـن تبحـر فـي النحـو اهتـدى إلـى جمیـع  ":-هللارحمـه ا -عن اإلعراب وقواعده، قـال اإلمـام الـشافعي 

  . )1("العلوم
 عبـر هـذا ،)علـم اإلعـراب( مـن خـالل هـذا العلـم ،التفسیردخل في ثنایا علم وقد أحببت أن أ

 دراسة تطبیقیة من سورة فصلت -أثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم (َّالبحث المـسمى 

                                 
 .2/407 -  ابن العماد الحنبلي-شذرات الذهب) 1(
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  ).إلى سورة الحدید
ُّني إلـى طاعتــه، وأن یـشرفني بخدمـة قرآنــه فـي علـم مــن علومـه، إنـه ولــي واهللا أسـأل أن یـوفق َّ

  .ذلك ومواله
  

  :أهمیة الموضوع: ًأوال
  :ٍیمكنني أن ألخص أهمیة الموضوع في نقاط، أذكر أهمها

، فهو الضابط أللفاظه، المبـین لقراءاتـه المتـواترة، -تعالى–علم اإلعراب شدید التعلق بكتاب اهللا  .1
  .وأحكامه

ٍد هــذه الدراســة أهمیتهــا مــن خــالل مــا تثریــه المواقــع اإلعرابیــة المختلفــة مــن معــان تفــسیریة تــستم .2 ٍ
  .ٍمتنوعة

 التـي تخـالف أقیـستهم، واالحتجـاج ،تبرز أهمیته في توضـیح موقـف النحـاة مـن القـراءات القرآنیـة .3
  .ِّ أو االحتجاج للقراءات دون رد القراءات المتواترة،-كما هو األصل-بالقراءات 

  .ً من كونه لونا من ألوان اإلعجاز البیاني-ًأیضا–تمد هذا الموضوع أهمیته یس .4

  . وتدبره،علم اإلعراب هو األصل في فهم القرآن الكریم .5

  :أسباب اختیار الموضوع: ًثانیا

  :، أذكر منهاٌ كثیرةٌدفعني الختیار هذا الموضوع أسباب

تـي سـأحاول أن أجلیهـا عبـر هـذا خدمة كتاب اهللا تعالى مـن خـالل كـشف بعـض أسـرار القـرآن ال .1
  .-إن شاء اهللا -الموضوع 

  .شدة تعلقي بعلم النحو واإلعراب منذ الصغر .2

 علـــى اختیـــار هـــذا ،-حفظـــه اهللا- اللـــوححمــدان عبـــد الـــسالم / تــشجیع أســـتاذي األســـتاذ الـــدكتور .3
 . علم النحو واإلعرابًخاصة ،الموضوع؛ لما رآه من محبتي الشدیدة للغة العربیة

 .ًراب یزید الباحث عمقا في تفسیر القرآن الكریمعلم اإلع .4

  .علم اإلعراب یكشف عن وجوه اإلعجاز القرآني .5
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  : والغایة منها،أهداف الدراسة: ًثالثا

ٌللدراسة أهداف وغایات متعددة، أذكر أهمها فیما یلي   ٌٌ:  

  .  منهِ والثوابِ األجرُ، وطلب-- اهللا ىَضِ رُنیل .1

ِّ مادة التفسیر التحلیلي، الـذي یقـوم علـى أسـاس اللغـة واإلعـراب، والـذي  فيِ الكبیرةِ اإلفادةُتحقیق .2 ِ ِ
ِ متعددة للكلمات القرآنیةَيیضیف معان ِ َ من خالل اختالف أوجهها اإلعرابیة،ً ِ.  

ُإثراء المكتبة اإلسالمیة بدراسة علمیة محكمة، ینتفع بها أهل العلم .3 ٍ ٍ ٍَّ.  

  .یمإبراز الوجه البیاني المعجز في القرآن الكر .4

  : الدراسات السابقة: ًرابعا

ًبعد البحث والتنقیب عما كتب في هذا الموضـوع، لـم أجـد رسـالة علمیـة محكمـة تفـي بجمیـع  ً ً ْ َّ
ٍحیثیات هذا الموضـوع فـي إطـار دراسـة علمیـة تطبیقیـة متخصـصة، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة ضـمن  ٍ ٍ ٍ

و مـشروع یقـوم علیـه قـسم التفـسیر سلسلة لموسوعة قرآنیة سبقني بها سبعة مـن طلبـة الماجـستیر، وهـ
عبــد الــسالم / وعلــوم القــرآن بكلیــة أصــول الــدین بالجامعــة اإلســالمیة، وهــو بإشــراف األســتاذ الــدكتور

حمــدان اللــوح، وهــو مــشروع یتنــاول الجانــب التطبیقــي للقواعــد النظریــة فــي علــم اإلعــراب فــي القــرآن 
  .مواقعها في تفسیر القرآن الكریم و،الكریم، وذلك ببیان أثر اختالف الحركات اإلعرابیة

  

  :حدود البحث: ًخامسا

ٌالكلمة القرآنیة التي لها عالمـة إعرابیـة معینـة .1 ٌ ٌََّ  أو جـزم، وتحتمـل ،ٍّ أو جـر، أو نـصب،ٍ رفـع: مـن،َّ
ٍِّ من وجه إعرابي مؤثر في المعنىَأكثر ٍّ ٍ.  

ٍالكلمة القرآنیة التي ال تظهر على آخرها عالمة إعراب معینة، وت .2 ََّ ٍّحتمل أكثر من وجه إعرابيٍ ٍ ْ َ ُ.  

  .الجمل القرآنیة التي تتعدد أوجه مواقعها اإلعرابیة .3

ًالكلمــات القرآنیــة التــي تختلــف فیهــا الحركــة اإلعرابیــة بنــاء علــى قــراءة صــحیحة متــواترة ضـــمن  .4
 . القراءات القرآنیة العشر المتواترة

  



 
 

  ذ

  :منهج الباحث: ًسادسا

ــ باالعتمـــاد علـــى المـــنهج االســـتقرائي الفـــي هـــذا البحـــث ــــــ إن شـــاء اهللامنهجــي  ، موضـــوعي ـــ
  :وذلك من خالل الخطوات التالیة

ـــــ عـن تعریـف علـم :الدراسة النظریة .1 ـــ إن شاء اهللا ـ ً وهي التي تمثل تمهیدا لبحثي، وسأتكلم فیها ـ
ــسیر، والعالقــــة بــــین علــــم النحــــو، وتعریــــف  ــف التفــ ــي اإلعــــراب، وتعریــ اإلعــــراب والتفــــسیر، َعلمــ

  .ابط إعراب القرآن الكریموضو

ً التــي اختلفــت مواقعهــا اإلعرابیــة معتمــدا فــي ذلــك علــى كتــاب ،اســتقراء جمیــع الكلمــات والجمــل .2
ً للعكبري مرجعا أساسیا، باإلضافة إلى)التبیان في إعراب القرآن( مراجع مـساعدة، وكـذلك كتـب  ً

  .ًالقراءات المتواترة ابتداء من سورة فصلت إلى سورة الحدید

  .المترتبة على هذا االختالف، وذلك من خالل سور الدراسة المعاني التفسیریة بیان .3

 علــى النحــو -إن شــاء اهللا -  فــستكون، التـي ســوف أعتمــدها فــي هــذا البحــثأمــا عــن الطریقــة
  :التالي

  .كتابة اآلیة القرآنیة مدار البحث كاملة، بالرسم العثماني بروایة حفص عن عاصم .1

  .لف فیها في اآلیة الواحدة ، وذلك بالرجوع إلى المصادر المعتمدةبیان أوجه اإلعراب المخت .2

ٍتوجیه كل إعراب من خالل الرجوع إلى كتب اإلعراب، والقراءات، والتفسیر .3 ِّ.  

  . بذكر اسم السورة، ورقم اآلیة،عزو اآلیات إلى سورها .4

 حـسب ضـوابط ِّ التـي تخـدم البحـث مـع عزوهـا إلـى مظانهـا، وذلـك،االستدالل باألحادیـث النبویـة .5
  .-ما أمكن-وأصول التخریج، ونقل حكم العلماء علیها 

  . الوارد ذكرهم في البحث،ترجمة األعالم غیر المشهورین .6

 ِ مـن خـالل ذكـر اسـم الكتـاب، والمؤلـف، والجـزء، والـصفحة، مـع ذكـر،توثیق النصوص المنقولة .7
  . والمراجعِ المصادرِ في فهرسِ التوثیقِ تفاصیلِكامل

َإن وجد– أللفاظ الواردة في البحث من خالل المعاجم اللغویةتجلیة غریب ا .8 ِ ُ-.  

  .ِ لتسهیل عملیة البحث؛إعداد الفهارس الالزمة الخاصة بالبحث .9



 
 

 ر

  :خطة البحث: ًسابعا

 ، وأربعـــة فـــصول، وتمهیـــد، مقدمـــة:اقتـــضت طبیعـــة البحـــث أن تكـــون الخطـــة مـــشتملة علـــى
  : على النحو التاليٌ وفهارس، موزعة،وخاتمة

ــةالمقد وتـــشتمل علــى أهمیـــة الموضــوع، وأســـباب اختیــاره، وأهـــداف الدراســة، والغایـــة منهـــا، : م
  .والدراسات السابقة، وحدود البحث، ومنهج الباحث، وخطة البحث

  :  ، ویشتمل على ما یلي)الدراسة النظریة(وهو الذي یمثل : التمهید

  .تعریف علم النحو واإلعراب: ًأوال

  .تعریف علم التفسیر: ًثانیا

  .العالقة بین علم التفسیر وعلم اإلعراب: ًثالثا

  .ضوابط إعراب القرآن الكریم، وأثره على الكلمات القرآنیة: ًرابعا

  .اختالف القراءات القرآنیة: ًخامسا

  الفصل األول

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلت، والشورى، والزخرف، والدخان

  :وفیه أربعة مباحث

  .ر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلتأث: المبحث األول

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الشورى: المبحث الثاني

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الزخرف: المبحث الثالث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الدخان: المبحث الرابع

  الفصل الثاني

  .یة، واألحقاف، ومحمد، والفتحأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الجاث

  :وفیه أربعة مباحث



 
 

 ز

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الجاثیة: المبحث األول

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة األحقاف: المبحث الثاني

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة محمد: المبحث الثالث

  . سورة الفتحأثر اختالف اإلعراب في تفسیر: المبحث الرابع

  الفصل الثالث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الحجرات، وق، والذاریات، والطور

  :وفیه أربعة مباحث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الحجرات: المبحث األول

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة ق: المبحث الثاني

  .یر سورة الذاریاتأثر اختالف اإلعراب في تفس: المبحث الثالث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الطور: المبحث الرابع

  الفصل الرابع

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة النجم إلى سورة الحدید

  :وفیه خمسة مباحث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة النجم: المبحث األول

  .سورة القمرأثر اختالف اإلعراب في تفسیر : المبحث الثاني

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الرحمن: المبحث الثالث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الواقعة: المبحث الرابع

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الحدید: المبحث الخامس

ــائج والتوصــیات: الخاتمــة  ، التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن خــالل هــذهوتــشتمل علــى أهــم النت
  الدراسة



 
 

 س

  :الفهارس

 .فهرس اآلیات القرآنیة )1

 .فهرس األحادیث النبویة واآلثار )2

 .فهرس األعالم المترجم لها )3

 .فهرس المصادر والمراجع )4

 .فهرس الموضوعات )5

 .ملخص باللغة العربیة، وآخر باللغة اإلنجلیزیة )6
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  التمهید
  :ویشتمل على أربع نقاط

 .تعریف علم النحو واإلعراب: ًأوال   •
 .تعریف علم التفسیر: ًثانیا  •
 .العالقة بین علم التفسیر وعلم اإلعراب :ًثالثا  •
ضـــوابط إعـــراب القـــرآن الكـــریم، وأثـــره علـــى  :ًرابعـــا •

 . الكلمات القرآنیة
  .اختالف القراءات القرآنیة: ًخامسا •
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   :التمهیدبین یدي 
ومـن هنــا ، )1(ِحــوَّ النِ مــن علـمٌذ إلـى أن إعــراب القـرآن الكــریم مـأخوُ اإلشــارةِ فــي البدایـةٌجمیـل

 الكــریم وعلــم النحــو مــن جهــة، وبــین  معرفــة العالقــة الوثیقــة بــین إعــراب القــرآنذهــاناألتتجــذر فــي 
 | *s t u*w x y z( : قــال تعــالى.إعــراب القــرآن والمعــاني مــن جهــة أخــرى

}  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥*§ ©¨ ª «*³ ±  °  ¯  ®(   
  .]199-195:الشعراء[

ا یؤكـد أن إعـراب القـرآن الكـریم لـه ضـوابط ال بـد مـن اإل: ًوقدیما قیل َّعراب فرع المعنـى،ِ مم َ ِ ْ ُ ْ َ ُ َُ ْ ِ َّ ُ ُِّ َ َـ
  .ُّالتقید بها

َیتبــع اإلعــراب، حیــث إن التوجیــه اإلعرابــي یرشــد إلــى المعنــى المــراد،  -ً دائمــا-ٕوان الفهــم 
  .والمفهوم المناسب

ّقــال أبــو علــي الجیــاني
ص اهللا تعــالى هــذه األمــة ": )2( : بثالثــة أشــیاء، لــم یعطهــا مــن قبلهــاّخــ
  .)3("اإلسناد، واألنساب، واإلعراب

ِّ فإنه یتطلب الوقـوف علـى حـد ،– إعراب القرآن الكریم–وللولوج في بحر هذا العلم األصیل 
ــم النحــو وعلــم اإلعــراب مــن النــاحیتین  ،اللغویــة واالصــطالحیة، ثــم الــشروع فــي معرفــة التفــسیر: عل

  .َّعراب، ثم ضوابط إعراب القرآن الكریم وأثره على الكلمات القرآنیةوالعالقة بینه وبین اإل
  
  
  
  

  
  

                                 
 .1/405 - الزركشي- البرهان في علوم القرآن :انظر) 1(
ًاني األندلـسي، كـان عالمـا باألنـساب، والـشعر،  َّلحـسین بـن محمـد بـن أحمـد الغـساني الجیـِّ اإلمام المحـدث ا:هو) 2(

، ضبط فیه كل لفـظ یقـع فیـه اللـبس مـن رجـال الـصحیحین، "تقیید المهمل"واألدب، وكان حسن الخط، وله كتاب 
، ســیر 2/180 - ابــن خلكــان-وفیــات األعیــان: انظــر. ( )هـــ498(، وتــوفي ســنة )هـــ427(ولــد فــي المحــرم ســنة 

 ).14/172 - الذهبي-أعالم النبالء
  .2/605 - السیوطي-تدریب الراوي) 3(
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  :تعریف علم النحو واإلعراب: ًأوال
  :تعریف علم النحو] 1[
  ً:النحو لغة. أ
ولـذلك سـمي نحـو . كلمة تدل علـى قـصد، ونحـوت نحـوه: والنون والحاء والواو" :)1(قال ابن فارس -

ُالكالم؛ ألنه یقصد أصول الك : إن بنـي نحـو: الم، فیكلم على حسب مـا كـان العـرب تـتكلم بـه، ویقـالَّ
: انتحى فـالن لفـالن: القوم البعداء غیر األقارب، ومن الباب: فقد قیل: قوم من العرب، وأما المنحاة

       .)2("قصده وعرض له
ٌّالطریق والجهة، أنحاء ونحو: النحو" :وقال الفیروز أبادي -  قـصده كانتحـاه، ًوالقصد یكون ظرفا،: ُ

... اعتمـد: وتنحـى لـه. مال علـى أحـد شـقیه أو انحنـى فـي قوسـه: ٌّنحوي، ونحا: ٍورجل ناح من نحاة
  .)3(" عدله:وأنحاه عنه... صرفه: ونحاه... لأقب: ًوأنحى علیه ضربا

 ثـم ،ً كقولـك قـصدت قـصدا،ً نحـوت نحـوا:أي ،وهو فـي األصـل مـصدر شـائع": )4(وقال ابن جني -
 ، عرفتـه: أي،يءِ الفقـه فـي األصـل مـصدر فقهـت الـشَّأن كمـا ،َِحاء هذا القبیل مـن العلـمّخص به انت

  .)5("ّثم خص به علم الشریعة من التحلیل والتحریم
ًالقـصد والطریـق، یكـون ظرفـا ویكـون اسـما،:والنحـو:"... )6(وقال ابن منظور - ، ینحـوه وینحـاه  نحـاهً

                                 
ّ وقیل القزوینى الزهراوى األشتاجردى، كان واسع -ّ أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد أبو الحسین الرازى:هو) 1( ّ ّ

ًاألدب، متبحرا في اللغة العربیة، فقیها شافعیا، من مصنفاته ً ّ وتوفى ،"معجم مقاییس اللغة"، "بفتیا فقیه العر" ً
 ).1/410-  الرومي الحموي- ، معجم األدباء1/130 -  القفطي- إنباه الرواة:انظر.( )هـ395(ّبالرى في سنة 

 .5/403 - معجم مقاییس اللغة)  2(
 .1724ص - القاموس المحیط) 3(
 العربیة، قـرأ األدب علـى الـشیخ ً أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور؛ كان إماما في علم:هو) 4(

وغیرهــا؛ ولـــد قبـــل " التلقــین فـــي النحـــو"، و"ســر صـــناعة اإلعـــراب"، و"الخـــصائص"أبــي علـــي الفارســـي، ولــه كتـــاب
 ابــن -وفیــات األعیــان :انظــر( .، رحمــه اهللا تعــالى، ببغــداد)ه392(وتــوفي ســنة . الثالثــین والثالثمائــة بالموصــل

 ). 4/1585- الحموي الرومي-، معجم األدباء3/246 -خلكان
 .1/34 - الخصائص) 5(
 محمــد بـن مكــرم بـن علــى، أبـو الفــضل، جمــال الـدین ابــن منظـور األنــصاري الرویفعـى اإلفریقــي، صــاحب :هـو) 6(

، وخـدم فـي )ه630 (ولـد بمـصر سـنة. من نسل رویفع بن ثابت األنصاري، اإلمام اللغوي الحجة) لسان العرب(
، وقــد تــرك )هـــ711( فتــوفى فیهــا ســنة ، القــضاء فــي طــرابلس، وعــاد إلــى مــصر ثــم ولــي،دیــوان اإلنــشاء  بالقــاهرة

، 6/15- ابـــن حجـــر العـــسقالني-الـــدرر الكامنـــة: انظـــر. (، وعمـــي فـــي آخـــر عمـــرهٍبخطـــه نحـــو خمـــسمائة مجلـــد
  ).7/108- الزركلي-األعالم
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  . )1("ًنحوا وانتحاه
 ، والنــوع، والمثــل، والجهــة، والمقــدار،القــصد: یطلــق علــى: ًالنحــو لغــةثــم ": لــهَّوعرفــه الــبعض بقو -

  .)2("والبعض
ــى تعریفــات العلمــاء للنحــو   یمكــن الخــروج بالخالصــة ،مــن الناحیــة اللغویــةوبــالنظر إل

  :التالیة
والمقـدار، والقـسم، القـصد، والمثـل، والجهـة، : ٍجاءت مادة النحـو علـى عـدة معـان، منهـا .1

 .. . .واالعتماد،
لم ترد لفظة النحو في القرآن الكریم، في حین أن كتب الـسنة النبویـة حفلـت بهـذا اللفـظ،  .2

 .ودالالت معانیه التي ذكرتها كتب اللغة
  : التي أتت بهذا اللفظوهذه بعض ما ورد في كتب السنة 

ِجاء في السنة بمعنى القسم - ََأنَّ النكاح فـي الج(: عن عائشة رضي اهللا عنهـاف: ِْ َِ َ َاهلیـة كـان علـى ِّ َ َ َ ِ ِ َِّ
ٍَأربعة َأنحاء َِ َْ َ ْ()3(.  

ِوجاء بمعنى المثل، حیث  - ْ َقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمِ َُّ ِ ََّ ََ َْ َ ِ ُ َ َمن توضَأ نحـو وضوئي هـذا، ( :ََ َ ِْ ُـ ُْ َ ََ َّ َ َ
َثم صلى ركعتین ال یحدث فیهما نفسه، غفر له ما تقدَّم من ذ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ َُ َُ َُ َُ ْ َُ َ ََ ِ ِِّ َ ُ َ ْ ْ ِنبهََّّ ِ ْ()4(.  

ُّوجاء بمعنى الجهة، حیث بوب البخاري - َّ ِ َ َباب التوجه نحو القبلة حیث كان(: ِ َ َُ َْ ْ َْ ُ َِ ِ َِ ََّ()5(. 
ٍفعن َأنس بن مالكوجاء بمعنى المقدار،  - ِ َ ِ ْ َِ ْ ََأنَّ النبي صلى اهللا علیه وسلم ُأتي برجل قد شرب (: َ ُ َِ َ ْ ََّ ٍ َّ ََّ ِ ََِّ ِ َِ َ َ ََْ ُ

ُالخمر، فجلده ََ َ َ َ ْ َ َ بجریدتین نحو َأربعینْ َِ َ َْ َ ْ َْ ِ َِ ِ()6(. 
  

  :ًالنحو اصطالحا. ب
ِهــو انتحــاء سمت كــالم العــرب فــي تــصرفه" : قــال ابــن جنــي- ْ ــ  كالتثنیــة ، وغیــره،إعــراب:  مــن،َ
  .)7(" وغیر ذلك، والتركیب، والنسب، واإلضافة، والتكسیر، والتحقیر،والجمع

                                 
 .15/310 - لسان العرب) 1(
 .1/12 - الكرمي- دلیل الطالبین لكالم النحویین) 2(
 .7/15- )5127( حدیث رقم -ال نكاح إال بولي: باب من قال - كتاب النكاح- حیح البخاريص) 3(
ً باب الوضوء ثالثا ثالثا-كتاب الوضوء- صحیح البخاري) 4( َ ً ََ َ ُ ُ ُ  .1/43- )159( حدیث رقم - َُ
 .1/88 - كتاب الصالة- صحیح البخاري) 5(
 .3/1330-)1706( حدیث رقم - باب حد الخمر- كتاب الحدود-صحیح مسلم) 6(
 .1/34 -الخصائص) 7(
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  .)1("ربي إعراب الكالم الع:والنحو":  وقال ابن منظور -
هـــو علـــم بقـــوانین یعـــرف بهـــا أحـــوال التراكیـــب العربیـــة مـــن اإلعـــراب : النحـــو" :)2(وقـــال الجرجـــاني -

 :النحـو: وقیـل ":وذلـك بقولـه -بـصیغة التـضعیف– وذكر تعـریفین اثنـین للعلمـاء ،)3("والبناء وغیرهما
ـــم یعـــرف بــــه أحـــوال الكلــــم مـــن حیـــث اإلعــــالل، وقیـــل ــحة ال: عل ــالم علــــم بأصـــول یعـــرف بهــــا صـ كــ

  .)4("وفساده
ًعلم بأصول یعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء: ً واصطالحا:" بقولهكرميفه الَّوعر - ً")5(.  

ً فإن هذه التعریفات التي ذكرها العلماء النحویون، تعطي فكرة طیبـة، وملخـصا جمـیال وبعد،   ً ً ً
  .عن النحو، مما یزید من حبه في قلب القارئ، وتعلقه به

                                                                                               
  :تعریف علم اإلعراب] 2[
  :ًاإلعراب لغة. أ

أعــرب عنــه لــسانه : اإلعــراب والتعریــب معناهمــا واحــد هــو اإلبانــة، یقــال":)6(قــال األزهــري -
  .)7("قد أعرب: ذا أفصح في الكالمإ: أبان وأفصح، ومن هذا یقال للرجل: َّوعرب، أي
ُ بینه:أعرب كالمه، أي" : بقولهالحلبيوعرفه  -   .)8(" أو أزال فساده،َّ أو حسنه،َّ أو غیره،ََّ

النــشاط : اإلبانــة واإلفــصاح، واآلخــر: ، أحــدهاٌ ثالثــةٌالعــین والــراء والبــاء أصــول":وقــال ابــن فــارس -

                                 
 .15/310 -لسان العرب) 1(
، عـالم، )أبو الحـسن( الحسیني، الحنفي، ویعرف بالسید الشریف، كنیته هو علي بن محمد بن علي الجرجاني،) 2(

 وشـرح التــذكرة النـصیریة فــي  كتــاب التعریفـات،:، ولـه تــصانیف كثیـرة، منهـا)ه740(حكـیم، ولـد بجرجــان سـنة 
- الزركلــي-األعــالم، 7/216 - عمــر كحالــة-معجــم المــؤلفین: انظــر. (ـــ)ه816( ســنة  بــشیرازفي تــوالهیئــة،

2/115.( 
 .240 ص- علي الجرجاني- التعریفات)3(
 . نفسهاالصفحة - نفسهالمرجع السابق) 4(
 .1/12 -دلیل الطالبین لكالم النحویین) 5(
ًي، األزهري، الشافعي،  كان فقیها لغویا، ولد سنة  هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة، الهرو)6( ً

ا)ه370(، وتـــوفي بهـــراة ســـنة )ه282(  .تهـــذیب اللغـــة، وتفـــسیر الـــسبع الطـــوال: ، ولـــه تـــصانیف كثیـــرة، منهـــ
 ).2/49 - إسماعیل البغدادي-، هدیة العارفین5/311- الزركلي-األعالم: انظر(

 .2/362 - تهذیب اللغة) 7(
 .3/1688 -عمدة الحفاظ) 8(
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  .)1("...فساد في جسم أو عضو: وطیب النفس، والثالث
ََأعرب(َو " :)2(وقال الرازي - َ ِبحجته) ْ ِ َّ ُ َ َأفصح بها،ِ ِ َ َ ً ولم یتق َأحدا،ْ َ َِ َّ ْ َ َ")3(.   
: وفــي الحــدیث. أعــرب عــن نفــسه: یقــال. البیــان: المفــصح، واإلعــراب: والعربــي:" )4(وقــال الراغــب -
: الالحــدیث عــن عــدي بــن عــدي الكنــدي عــن أبیــه عــن رســول اهللا قــ، )الثیــب تعــرب عــن نفــسها (
: --قـال رسـول اهللا . إن البكـر تـستحي یـا رسـول اهللا: ، فقـالوا) على النساء في أنفسهنأشیروا(
إیـضاح : ٕواعـراب الكـالم. تبـین:  أي ،)5()، والبكر رضـاها صـمتها عن نفسهاب تعرب بلسانهاّالثی(

ر الكلـم،  بالحركات والسكنات المتعاقبة علـى أواخـ-في تعارف النحویین- اإلعراب َّفصاحته، وخص
|...(: الفصیح البین من الكالم، قال تعالى: والعربي t (: وقوله، ]2:یوسف[   )...}   s

u(]195:الـــشعراء[، ).  -  ,  +  *  ) صلت[   ))  َف ِّ (  ،]3:ُـــ   Y  X  W
[ Z... (]معربــة بحالهــا : أحــد یعــرب عــن نفــسه، وامــرأة عروبــة:  أي،، ومــا بالــدار عریــب]37:الرعـد

y(: قال تعالى. عرب: وجمعها ومحبة زوجها، ،عن عفتها  x( ]إذا : وعربت علیـه، ]37:الواقعة
   .)6("رددت من حیث اإلعراب

  : من الناحیة اللغویة یمكن الخروج بالخالصة التالیةوبالنظر إلى تعریف العلماء لإلعراب
 والتغییـر، ،اإلبانة، واإلفصاح، واإلیـضاح، والفـساد: ٍجاءت مادة اإلعراب على عدة معان، منها .1

 ... .والنشاط
ًأن المعنى اللغوي األكثر مناسبة للتعریف االصطالحي لإلعراب هو اإلبانة واإلفصاح .2 َّ. 

  
  

                                 
 .4/299 -معجم مقاییس اللغة) 1(
، الـصوفي، هو العالم الجلیل اللغـوي زیـن الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي) 2(

هدیة العارفین : انظر. (ـ)ه660( سنة توفي أسئلة القرآن وأجوبتها، وحدائق الحقائق في المواعظ،: ومن تصانیفه
  ). 3/11-لزركليا -األعالم، 2/127-ي إسماعیل البغداد–

 ).عرب (204ص -مختار الصحاح) 3(
. كان فـي أوائـل المائـة الخامـسة. بن محمد األصبهاني الراغب، صاحب المصنفات) حسین:وقیل(هو المفضل) 4(

سنة، ًمفردات القرآن، وأفانین البالغـة، والمحاضـرات؛ وقـد أثبـت الـسیوطي نقـال عـن الزركـشي أنـه مـن أئمـة الـ: له
 ).  1/334 - الزركلي-األعالم، 2/297 - السیوطي-بغیة الوعاة: انظر. (هـ502وتوفي سنة 

صـحیح : قـال شـعیب األرنـؤوط -29/262 -)17724(حـدیث رقـم -مسند الـشامیین - في مسندهأخرجه أحمد) 5(
 .لغیره، وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه منقطع

 .2/80 -مفردات ألفاظ القرآن) 6(
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  :ًاإلعراب اصطالحا. ب
نــك إذا أأال تــرى " :ثــم شــرح تعریفــه بقولــه. )1("هــو اإلبانــة عــن المعــاني باأللفــاظ" :قــال ابــن جنــي -

ت برفــع أحــدهما ونــصب اآلخــر الفاعــل مــن  علمــ) أبــوهً ســعیداَشــكر( و،) أبــاهٌ ســعیدَأكــرم( :ســمعت
  .)2("المفعول

ًاخـتالف آخـر الكلمـة الخـتالف العامـل فیهـا لفظـا أو  اإلعراب عند النحویین هو":)3(وقال العكبري -
"ًتقدیرا

  فالمقصور یقدر على؛ویدخل في هذا إعراب االسم الصحیح والمعتل:"وشرح تعریفه بقوله. )4(
 ْ أنَّ ال تقــدر علیــه حركــة إالًذلك آخــر المبنــي فــإن آخــره إذا كــان ألفــا ولــیس كــ،ألفــه اإلعــراب كــاللفظ

  .)5("الحركة  مما یستحق البناء علىَنْوُكَی
أن بعض العلماء جاء بتعریف اإلعراب من الناحیة  اتضح للباحث وبعد تتبع أقوال العلماء

ٌ جـزء –ت إلیـه اإلشـارة  كمـا سـبق–َّاالصطالحیة، وأدرجـه علـى أنـه علـم النحـو، ومعلـوم أن اإلعـراب 
ًعلم بأصول یعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابـا ":َّمن علم النحو، وهذا یعني أن تعریف النحو بأنه

التطبیــق العــام علــى القواعــد النحویــة ":هــو اإلعــراب، وقــد ورد تعریــف أوضــح، أال وهــوفهــذا  ،"ًوبنــاء
  .)6("المختلفة

 جـزء  اإلعـرابَّالنحـو، ومـصطلح اإلعـراب؛ ألنَّ ال بـد مـن التفریـق بـین مـصطلح وعلى ذلـك
ٍّ فـي تعریـف كـل منهمـا فـي اللغـة واالصـطالح، ولـذلك فـإن هـذه الدراسـة من علم النحو، وهـذا یتـضح

  . تفسیر القرآن الكریمفي أال وهو اإلعراب، وأثر اختالفه ،تأتي في الجانب التطبیقي
  
  
  

     

                                 
 .1/35 -ائصالخص) 1(
 . نفسهاالصفحة - نفسهالمصدر السابق) 2(
. هــو أبــو البقــاء عبــد اهللا بــن الحــسین بــن عبــد اهللا العكبــري البغــدادي، عــالم بــاألدب واللغــة والفــرائض والحــساب) 3(

هـ، وأصیب في صباه بالجدري 616هـ وتوفي فیها سنة 538، ولد ببغداد سنة )بلیدة على دجلة(أصله من عكبرا 
". التبیــان فـي إعــراب القــرآن"و" اللبــاب فـي علــل البنــاء واإلعـراب"و " شــرح دیــوان المتنبـي" :ومــن مـصنفاتهفعمـي، 

 ).4/80 - الزركلي-األعالم، 16/106 - الذهبي- سیر أعالم النبالء:انظر(
 .1/52 -اللباب) 4(
 . الصفحة نفسها- نفسهالمصدر السابق) 5(
 .1/74 - عباس حسن  -   النحو الوافي)6(
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  :تعریف علم التفسیر: ًثانیا
  :ًالتفسیر لغة] 1[

ٍحملـه مـن معنـى وداللـة فقـد رأى ، ومـا ت)فـسر(بعد القراءة المتفحصة في معاجم اللغة لمادة  ً
َّقوم بتلخیص ما ذكروه تجنبا للتكرار، وللتفریق بـین مـصطلحات متقاربـة ، وألن بعـضهم ی أن الباحث ً

 :ذلك باآلتيإجمال قد خلط بین التعریف اللغوي واالصطالحي للتفسیر، ویمكن 
 .)1(اإلیضاح، واإلبانة، وكشف المغطى، والتعریة: ة فسر بمعنىجاءت ماد •
ــه ،بمعنـــى القلیـــل مـــن البـــول) الفـــسر(وكـــذلك لفظـــة ) التفـــسرة(جـــاءت لفظـــة  • ـــذي ینظـــر فیـ  ال

 .)2(الطبیب؛ لیعرف علة المریض
َّالتأویــل أنهمــا بمعنــى واحــد، أو أن التفــسیر یعنــيأدرج بعــضهم الفــرق بــین التفــسیر و • ٍ  كــشف ً

 .)3(ّاللفظ المشكل، والتأویل رد أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاهرالمراد عن 
 .)4(جاءت لفظة التفسیر بمعنى توضیح آیات القرآن الكریم •
ًإن مادة فسر هي مقلوب سفر التي تدل أیضا على اإلیضاح واإلظهار، ولكنه یتـضح : قیل • ُّ ّ

ًلي أن ثمة فرقا واضحا بین اللفظتین؛ فلفظة  ً ظهار المعنى المعقـول، كمـا فـي تعني إ) فسر(َّ
)...(: قولــــه تعــــالى ــى الحــــسي، -ًأیــــضا–وتعنــــي . ]33:الفرقــــان[ )  '   إظهــــار المعنــ

ـــك ـــه: كقول ــسرت الفـــرس، أي عریت ـــق فـــي حـــصره؛َّفـ ــة ٕ وان غلـــب -)5( لینطل علـــى هـــذه اللفظـ
:  إظهـــار المعنــى الحـــسي فقـــط، یقـــال:تعنـــي) ســـفر( فـــي حـــین أن لفظــة ،-المعنــى المعقـــول

  .   )6(ًة سفورا، وأسفر الصبحسفرت المرأ
ه یظهـــر ل: وخالصــة القـــول ـــفإن تــدور فـــي معنـــى ) فـــسر(َّ أن جمیـــع تــصریفات لفظـــة لباحــثَ

ًاإلیــضاح والبیــان، وأن لفظــة التفــسیر تطلــق علــى الــشرح، وغالبــا شــرح مفــردات األلفــاظ وغریبهــا، أو 
  . وهو التبیین والتفصیل، واهللا أعلم،أعم من ذلك

   

                                 
 -لـسان العـرب، 456 - الفیـروز أبـادي-وس المحیطالقام، 4/504 - ابن فارس-مقاییس اللغةمعجم : انظر  )1(

 إشراف - المعجم الوسیط، 517 - الرازي-، مختار الصحاح2/345 - الجوهري-، الصحاح5/55 -ابن منظور
 .2/688 -مجمع اللغة العربیة

 .2/192- الراغب األصفهاني-، مفردات ألفاظ القرآن الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها:انظر  )2(
 .5/55 - ابن منظور-لسان العرب، 456 - الفیروز أبادي-وس المحیطالقام :انظر  )3(
 .2/688 - إشراف مجمع اللغة العربیة- المعجم الوسیط:انظر  )4(
 .1/26 - أبو حیان- البحر المحیط:انظر  )5(
 .2/284 - الزركشي- البرهان في علوم القرآن:انظر  )6(
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  :ًحاالتفسیر اصطال] 2[
 إن -یر من الناحیة االصطالحیة، وسـیذكر الباحـث  تعددت أقوال العلماء في تعریف التفس   

  : بعض التعریفات، فمنها-شاء اهللا
ــشي  - أ ــاب اهللا":)1(قــــال الزركــ ــزل علــــى نبیــــه محمــــد ،التفــــسیر علــــم یفهــــم بــــه كتــ   وبیــــان ،-- المنــ

 والنحـو والتـصریف وعلـم البیـان َمعانیه، واستخرج أحكامـه وحكمـه، واسـتمداد ذلـك مـن علـم اللغـة
 .)2(" والناسخ والمنسوخ،وأصول الفقه والقراءات، ویحتاج لمعرفة أسباب النزول

ـــد أدرج  ــسیر، وقـــ ــــا للتفــــ ــى عامــ ــون  معنــــ ــف یــــــصح أن یكــــ ــذا التعریــــ ـــظ أن هــــ ًویالحـــ
 .   بعض العلوم التي یحتاج إلیها المفسر، وجعلها ضمن التعریف- رحمه اهللا-الزركشي

هــو علــم نــزول اآلیــة وســورتها : وفــي االصــطالح:" لزركــشي، ذكــره بقولــه آخــر لٌوهنــاك تعریــف  -  ب
ومحكمهـا ومتـشابهها، وناسـخها  ، ومـدنیهاّوأقاصیصها، واإلشارات النازلة فیهـا، ثـم ترتیـب مكیهـا

َّومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقیدها، ومجملها ومفسرها ّ")3(. 
ــان،- رحمـــه اهللا-والمالحـــظ أن  اإلمـــام الزركـــشي ــاألول لـــه تعریفـ  مـــا ذكـــره فــــي  فـ

مقدمته، ولعلـه كـان یـشیر إلـى كـل مـا یتعلـق بـالقرآن الكـریم، ولـیس ضـبط التعریـف واعتبـاره 
ُجامعا مانعا، وهـذا یفهـم مـن قولـه فـي التعریـف الثـاني  َ ْ ُ ً مـا ذكـره واآلخـر ، )وفـي االصـطالح(ً

 .في مقدمة الكتاب
ه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، ومدلوالتها، وأحكامها التفسیر علم یبحث فی" :)4(وقال أبو حیان  -  ت

 .)5("اإلفرادیة والتركیبیة، ومعانیها التي تحمل علیها حالة التركیب، وتتمات لذلك
وقولنا یبحث فیه عن .  هو جنس یشمل سائر العلومعلم فقولنا" : تعریفه بقولهثم شرح

، أي مــدلوالت تلــك قولنــا ومــدلوالتهاو.  هــذا هــو علــم القــراءاتكیفیــة النطــق بألفــاظ القــرآن

                                 
تخــریج أحادیــث الرافعــي فــي : ، ومــن تــصانیفه)ه745(هــو محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اهللا الزركــشي، ولــد ســنة  )1(

). ه794(خمـس مجلــدات، والبرهـان فــي علـوم القــرآن، وشـرح جمــع الجوامـع فــي مجلـدین، ومــات فـي رجــب ســنة 
 ).3/44 - الزركلي-، األعالم1/446 - ابن حجر-إنباء الغمر: انظر(

 .1/104 -البرهان في علوم القرآن )2(
 .4/450 - السیوطي-، اإلتقان1/284 -البرهان في علوم القرآن )3(
أبو حیان األندلسي، محمد بن یوسف بن علي بن حیان، الغرناطي، المغربي، : هو اإلمام النحوي المفسر) 4(

الروایات، واشتغل وسمع الحدیث باألندلس ، وقرأ القرآن ب)ه645(المالكي، ثم الشافعي، ولد بغرناطة سنة 
ّوافریقیة، ومصر والحجاز، وحصل اإلجازات من الشام والعراق، توفي سنة   - النجوم الزاهرة: انظر). (ه745(ٕ

 ).2/289 -  الزركلي- ، األعالم10/111 - ابن تغري
 .1/26 -  البحر المحیط)5(
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ــاج إلیــه فــي هــذا العلــم ــة . األلفــاظ، وهــذا هــو علــم اللغــة الــذي یحت ــا وأحكامهــا اإلفرادی وقولن
ومعانیهـا  هـذا یـشمل علـم التـصریف، وعلـم اإلعـراب، وعلـم البیـان، وعلـم البـدیع، والتركیبیة

 علیه بالحقیقة، وما تهدالل شمل بقوله التي تحمل علیها ما التي تحمل علیها حالة التركیب
ــه بالمجـــاز، فـــإن التركیـــب قـــد یقتـــضي بظـــاهره شـــیئا  عـــن الحمـــل علـــى ُّ، ویـــصدًداللتـــه علیـ

ــاز ـــاج ألجـــل ذلـــك أن یحمـــل علـــى غیـــر الظـــاهر، وهـــو المجـ  وقولنـــا. الظـــاهر صـــاد، فیحت
، هو معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح بعض مـا انـبهم فـي القـرآن، وتتمات لذلك

  .)1("كونحو ذل
   .هذا التعریف هو تعریف واضح، ویتفق مع حقیقة ماهیة التفسیر بالحد اللغوي والعام

 أو ،شرح القرآن وبیان معناه، واإلفصاح بما یقتضیه بنـصه: ومعنى التفسیر": )2(ّوقال ابن جزي  -  ث
 .)3(" أو فحواه،إشارته
 .  ضبً یأتي انسجاما مع طبیعة تفسیره المقت صحیح؛ لكنهوهذا التعریف     

خ ، وأســباب النــزول،فهــو العلــم بمــدلول القــرآن وخاصــیة كیفیــة داللتــه": )4(وقـال ابــن عرفــة  - ج  والناســ
  .)5("خوالمنسو

 وخاصـیة ،وهو جزء من التعریف الـشامل؛ فمعنـى التفـسیر أشـمل مـن مـدلول القـرآن
خ والمنــسوخ همــا مــن العلــوم التــي یحتــاج إ لیهــا كیفیــة داللتــه، كمــا أن أســباب النــزول، والناســ

 .المفسر
ُّوعرفه الجرجاني بقوله  - ح ضـیح معنـى اآلیـة وشـأنها وقـصتها والـسبب الـذي نزلـت تو: وفـي الـشرع": َّ

 .)6("فیه بلفظ یدل علیه داللة ظاهرة
  
 

                                 
 .1/26 -  البحر المحیط)1(
مد بن جزي الكلبي، برع في األصول والتفسیر والحدیث، وهو مالكي المذهب،  هو أبو القاسم، محمد بن أح)2(

-  عادل نویهض- معجم المفسرین: انظر). (ه741(، توفي سنة)التسهیل في علوم التنزیل(ومن تصانیفه 
 ).295 ص-  ابن فرحون- ، الدیباج المذهب2/481

 .1/15 -التسهیل لعلوم التنزیل) 3(
ِّبن محمد بن عرفة التونسي، المالكي، وضع تفسیرا للقرآن، عرف باسمه، وتوفي سنة  هو أبو عبد اهللا، محمد )4( ِ ُ ً

  ).7/38 -  ابن العماد الحنبلي- ، شذرات الذهب4/336-  ابن حجر-إنباء الغمر: انظر). (ه803(
 .1/59 -  تفسیر ابن عرفة)5(
 .1/87 -  التعریفات)6(
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 والمـراد مـن ؛وأما التفسیر في العرف، فهو كشف معاني القرآن، وبیان المراد": )1(وقال الكافیجي  - خ
ٍعـان لغویـة أو شـرعیة، وسـواء كانـت بالوضـع أو بمعونـة المقـام ُّمعاني القرآن أعم، سواء كانت م

األحكام : ونحو. السماء واألرض والجنة والنار، وغیر ذلك: وسوق الكالم وبقرائن األحوال؛ نحو
 .)2("خواص التركیب الالزمة له بوجه من الوجوه: الخمسة، ونحو

ــظ أن هـــذا التعریـــف یتنـــاول جـــزءا مـــن التعریـــف الـــدقیق ًوالمالحـ ــشامل، بمعنـــى أنــــه َ  والـ
َّیتحدث عن المعاني والمراد منها، وال یتعدى غیرهما َّ.  

هو اسـم للعلـم الباحـث عـن بیـان معـاني ألفـاظ  : ...والتفسیر في االصطالح" :بن عاشوراوقال   -  د
 . )3("القرآن، وما یستفاد منها، باختصار أو توسع

تفــسیر التحلیلــي ویمكــن القــول بــأن هــذا التعریــف یــصح أن یطلــق علــى جــزء مــن ال
 . الذي نحن بصدد تعریفه،الذي هو أحد أنواع التفسیر العام

علــم یبحـث فیــه عــن القــرآن الكــریم مـن حیــث داللتــه علــى مــراد اهللا ": وقـال عبــد العظــیم الزرقــاني  -  ذ
 .)4("بقدر الطاقة البشریة

ح ویـــصح أن یطلـــق هـــذا التعریـــف علـــى التأویـــل ولـــیس التفـــسیر؛ ألن هـــذا التعریـــف أســـقط الـــشر .1
  .واإلیضاح للقرآن، كما أنه أسقط المأثور بالكلیة

َّفإن التفریق بین التفسیر وأنواعه من جهة، والعلـوم التـي یحتاجهـا المفـسر فـي : وخالصة القول
ًتفــسیره مــن جهــة أخــرى مهــم جــدا فــي التعریــف؛ فــبعض العلمــاء األجــالء  كالزركــشي، وأبــي حیــان، -ٌ

علــوم التــي یحتاجهــا المفــسر فــي تفــسیره، وأدرجوهــا ضــمن ً ذكــروا بعــضا مــن ال-والجرجــاني، وغیــرهم
ًنوعا من أنواع التفـسیر علـى  َّ عرفوا- كابن عاشور، وغیره-تعریف التفسیر االصطالحي، وبعضهم

  .ًأنه التفسیر العام بمعناه االصطالحي، وهذا لیس دقیقا
َّأن المفــسرین األجــالء قــد عرفــوا ابــأن أنبــه  ،كمــا أنــه مــن المهــم بمكــان لتفــسیر بمــا یتوافــق مــع َّ

 َ آخـرًطبیعة ما اتبعوه من منهجیة في تفسیرهم، وما اشتهروا به من علوم مـساعدة للتفـسیر، وبمعنـى
فـإنهم لــم یجــانبوا الــصواب فــي تعریفـاتهم؛ ألنهــم كــانوا یقــصدون بعــض زوایـا التفــسیر الــذي فیــه شــرح 

  قف على آرائهم من باب وهو معروف في عصر زمانهم وما بعده؛ لكنني أحببت أن أ،وبیان

                                 
: ًفي، كان إماما في الكالم، واللغة، والنحو، ومن تصانیفه هو أبو عبد اهللا، محمد بن سلیمان الرومي الحن)1(

 - ، األعالم1/117 -  السیوطي- بغیة الوعاة: انظر). (ه879(التیسیر في قواعد التفسیر، توفي سنة 
 ).6/150- الزركلي

 .124 ص-  التیسیر في قواعد التفسیر)2(
 .1/11 -  التحریر والتنویر)3(
 .2/3 -  مناهل العرفان)4(
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أثـــر اخـــتالف  -التخصـــصیة فـــي المـــصطلح، ولـــیس مـــن بـــاب التعقیـــب والتفنیـــد؛ فـــإن دراســـتي هـــذه
  .   أال وهو التفسیر التحلیلي، تأتي في إطار نوع من أنواع التفسیر-اإلعراب في تفسیر القرآن

 
  :العالقة بین علم التفسیر وعلم اإلعراب: ًثالثا

َّعراب یرتبط ارتباطا وثیقا بعلـم التفـسیر، بـل إن اإلعـراب أحـد فـروع جدیر بالذكر أن علم اإل   ً ً
ٍعلـم التفـسیر؛ ألن المفـسر یحتـاج فـي تفـسیره إلــى علـوم َ ِّ َ ُ ه، ِ أســرارِ وكـشفِ بـالقرآنِ الـصلةِ وثیقـةٍ وفنـونَّ

  .ه، ومن بین هذه الفنون والعلوم علم اإلعرابِه وأحكامِمَكِ حِه، وبیانِ أغراضِوتوضیح
ً ملیا توقف المرءولو     أنهم أشبعوا هـذا المبحـث بمـا ال یـدع عند آراء العلماء  في ذلك، لوجدَّ

ٕمجاال للزیادة، أو حتى التعقیب إال نادرا، والیك بعض آرائهم ً ًَّ:  
 إلـى التحقیـق ْتَّفجدیر لمن تاقت نفسه إلـى علـم التفـسیر، وترقـ ": قال أبو حیان في خطبة كتابه .1

 فـي حـل ُدَ، والمـستنِ علیـهُلَّ المعوِّف على كتاب سیبویه، فهو في هذا الفنفیه والتحریر، أن یعتك
إذ هـو المطلـع علـى  ":، وقد ذكر قبل هذا الكالم في ثنائـه علـى كتـاب سـیبویه)1("المشكالت إلیه
 .)2("علم اإلعراب

َّوثمة توضیح ال بد منه، وهو أنني وجدت أبا  ٌ َ َّ َ فـي موضـع آخـر-رحمه اهللا-حیان َ لنبـین أن و : "ٍ
 علــى علـم النحـو فقــط، كمـا یظنــه بعـض النـاس، بــل أكثـر أئمــة العربیـة هــم ًعلـم التفـسیر لــیس متوقفـا

 َّهم فـي علـم التفـسیر، وقـلُت تصانیفَّبمعزل عن التصرف في الفصاحة والتفنن في البالغة، ولذلك قل
اَّ فــي الـنظم والنثـر، كمـا قــلً بارعـاًأن تـرى نحویـا  ،حة یتوغـل فـي علـم النحــو فـي الفــصاً أن تـرى بارعـ

وقــد رأینــا مــن ینــسب لإلمامــة فــي علــم النحــو، وهــو ال یحــسن أن ینطــق بأبیــات مــن أشــعار العــرب، 
ى لمثـل َّفـأن.  عـن أن یعـرف مـدلولها، أو یـتكلم علـى مـا انطـوت علیـه مـن علـم البالغـة والبیـانًفضال

  .)3("هذا أن یتعاطى علم التفسیر؟
ُفإن الذي یفهم من هذا ال َ ْ ُ ًأن اإلعراب فرع أصیل من فـروع علـم التفـسیر، ولـیس مرادفـا : قول هوَّ ٌ َّ

ُله في المعنى والداللة، كما ال یفهـم مـن هـذا تقلیـل مـن شـأن اإلعـراب وعالقتـه بالتفـسیر، وانمـا یفهـم  َُ َْ ُْ َُّ ٕ
  .  التي یحتاجها المفسر في تفسیره، واهللا أعلم،عدم التقلیل من شأن العلوم والفنون األخرى

                                 
 .1/11 -  المحیط البحر)1(
 . الصفحة نفسها- المصدر السابق نفسه)2(
 . الصفحة نفسها- المصدر السابق نفسه)3(
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 فیمـا ینبغـي -رضـي اهللا عنهمـا- لعبد اهللا بن عمروٌ مقولةء في مقدمة الجامع ألحكام القرآنوجا .2
ل علیـــه ِّهَسُ والغریـــب، فــذلك ممــا یــَومـــن كمالــه أن یعــرف اإلعــراب : "لقــارئ القــرآن، أذكــر منهــا

 .)1(" ما یقرأ، ویزیل عنه الشك فیما یتلوَمعرفة
ي واألربعین، في معرفة إعرابه إلى أهمیة اإلعراب  في النوع الحاد- رحمه اهللا–وأشار السیوطي .3

ِّمعرفة المعنى؛ ألن اإلعراب یمیز المعاني، : ومن فوائد هذا النوع": بالنسبة للمعنى، وذلك بقوله َّ
 .)3( عن الزركشي قریب من هذا القولَلِقُون. )2("ویوقف على أغراض المتكلمین

ــى أهـــمومـــن الواضـــح ـــكَتْرُ مُّ أن المعنـ ــذه ِ التفـــسیرِهـــوم فـــي مفٍزَ ـــز هـ ـــذي یمی ُ، واإلعـــراب هـــو ال ِّ ُ
 .المعاني

 بتوســع أو -َّ للقــرآن الكــریم إال وقــد أشــارإن معظــم المفــسرین: َّإنــه یمكــن القــول، فوبالجملــة
 فــي األقــوال ُ كمــا أشــرت-التفــسیر ســواء باإلشــارة المباشــرةب إلــى إعــراب القــرآن وعالقتــه -اختــصار

 وذلـك مـن خـالل إعـراب بعـض الكلمـات القرآنیـة أثنـاء تفـسیرهم، كمـا  أو اإلشـارة التطبیقیـة،-السابقة
ِأنه یمكن عد كتب ُّ ً هامةَ، ومراجعِ التفسیرِ كتبَ ضمنِ الكریمِ القرآنِ إعرابَّ  .    ِّللمفسرین، واهللا أعلم َّ
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
 .1/21 -  القرطبي)1(
 .2/563 -  اإلتقان)2(
 .1/410 - البرهان في علوم القرآن:  انظر)3(
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  :ضوابط إعراب القرآن الكریم، وأثره على الكلمات القرآنیة: ًرابعا

ٌكـشف َّن إعـراب القـرآن الكـریم أحـد فـروع علـم التفـسیر، ومعلـوم أن التفـسیر بـأة سبقت اإلشار  
َّ عــن مـــراد رب العــالمین، وبالتــالي فـــإن فــن إعــراب القـــرآن الكــریم یجــبٌوبیــان َّ َّ أن یـــصب فــي خدمـــة ِّ َّ

ُالمعنى ولیس العكس، ولذلك فإن من البداهة أن یضع العلماء المخلصون ضوابط لهذا الفـن، ی ِّ ََّ َ ُ ُحكـم َ َ ْ
  .من خاللها على صحة اإلعراب من عدمه

َّوعنـــد التتبـــع ألقـــوال العلمـــاء، وجـــدت أن بعـــضهم تطـــرق إلـــى هـــذه الـــضوابط بطریقـــة مباشـــرة،  َّ ُ
ـــر مباشــــرة،  ــان ذلــــكوبعـــضهم جــــاء بهـــا  بطریقــــة غی ــام الزركــــشي، واإلمــــام : وبیــ ُأننـــي وجــــدت اإلمـ

ُ، ثـم ذكـر الــضوابط "جـب علیـه مراعـاة أمـوروی: "الـسیوطي، وغیرهمـا قـد ذكـروا هـذه الـضوابط بقــولهم ْ ِ َّ
 ذكروا األخطاء التي قـد یقـع بهـا -وغیره، )2( كابن هشام األنصاري-، وأجد بعضهم)1(والتمثیل علیها

ْالمعرب للقرآن الكریم، ثم ذكر الصواب، والتمثیل على ذلك ِ ِّ ِ ْ)3(.  

ْوأیـــا كانـــت الطریقـــة، فـــإن المهـــم هـــو ذكـــر الـــضوابط التـــي مـــن   ِ َّ ً ِّ شـــأنها أن تعـــدل مـــن مـــسار َّ
ِالمعرب لكتاب اهللا تعالى على قاعدة  ِ ْ   .ولیس العكس ،)اإلعراب فرع المعنى(ُ

ً قــدیما وحــدیثا-وعنــد التــدقیق فــي طریقــة ذكــر العلمــاء  لهــذه الــضوابط، وجــدت بعــض العلمــاء -ً
  :یسهبون في ذكرها والتمثیل علیها، وبعضهم یختصر، وهذا یرجع إلى عدة أمور، منها

َّخصیص بعض العلمـاء  كتبـا فـي موضـوع اإلعـراب، ووضـع كـل مـا یخـتص بـه، وبالتـالي فـإن ت .1 ً
ًضوابط اإلعراب تشغل حیزا كبیرا في هذه الكتب، وبعضهم ذكر هذه الضوابط في إطـار دراسـة  ً ّ
َّواســعة لعلــوم القــرآن الكــریم، وبالتــالي فــإن ذكــره لهــا یكــون فیمــا یخــدم هــذه الدراســة، ویبتعــد عمــا 

، كمـا عن ذكره المقام، وال یتـسع لـه الـسیاق، وربمـا ذكـر أكثـر مـن ضـابط فـي نقطـة واحـدةیغني 
 .بیب، وعلم إعراب القرآن تأصیل وبیانفي مغني الل

ًبعض العلماء یذكر ضابطا واحدا، وبعضهم یجعله ضابطین .2 ً. 

                                 
 .1/410 - الزركشي- البرهان في علوم القرآن:  انظر)1(
ابن ( اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام، األنصاري، المشهور بـ  هو العالمة النحوي أبو محمد، عبد)2(

مغني اللبیب، : ، وفاق أقرانه بالعربیة، له مصنفات كثیرة، منها)ه708(، ولد في ذي القعدة سنة )هشام
تاج الدین الفاكهاني، وشهاب الدین عبد اللطیف، توفي سنة : وعمدة الطالب، ورفع الخصاصة، ومن شیوخه

 ).2/68 -  السیوطي- ، بغیة الوعاة3/93-  ابن حجر-الدرر الكامنة: انظر (.)ه761(
 .684 ص-  ابن هشام- مغني اللبیب:  انظر)3(
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ر ، وبعـضهم یختـص- كما في البرهان واإلتقان–بعض العلماء یسهب في التمثیل على الضابط  .3
 . - كما في كتاب الزیادة واإلحسان–

دثین–بعـــض العلمـــاء  .4 َ ســـیما المح ْ ـــ ِْ َ ِّ یـــصنف هـــذه الـــضوابط، وذلـــك مـــن خـــالل ضـــوابط عامـــة، -ُ
ِوضــوابط تــرجیح، وضــوابط خاصــة بــالمعرب ْ  یــسرد - ســیما القــدماء-وهكــذا، والــبعض اآلخــر... ُ

 .  هذه الضوابط دون تصنیف

 - بـإذن اهللا–وم بـه هـو دراسـة تفـسیریة، وسـوف أقـوم فـإن هـذا البحـث الـذي أقـوخالصة القـول، 
بذكر ضوابط إعراب القرآن الكریم بما یخدم الدراسة، وذلك من خالل العرض المیسر لهذه الضوابط 

  .دون توسع أو إطالة

  :)1(فهذه أهمهاوأما عن الضوابط، 

ًأن یفهم معنى ما یرید إعرابه مفردا أو مركبا: الضابط األول ً:  

معقول؛ بل إنه من البداهـة أن یكـون لهـذا الـضابط الـصدارة؛ ألن اإلعـراب فـرع وهو ضابط   
ــریم الـــذي هـــو كــــالم رب  ــة العربیــــة علـــى وجـــه العمــــوم، فكیـــف إذا كـــان القـــرآن الكــ المعنـــى فـــي اللغـ

  .العالمین، وبالتالي فإنه ال یجوز إعرابه إال بعد فهم دقیق لمعانیه بما یحتمله النص القرآني

 قد تطرقوا إلى هذا الضابط، وتوسـعوا فـي - عامة–إن العلماء : مكن القولولتوضیح ذلك ی  
  :إیضاح المقصود منه، وهذه بعض أقوالهم

 الجهــات التـي یـدخل االعتـراض علـى المعـرب مـن جهتهــاًذكـر ابـن هـشام األنـصاري عـشرا مـن   .1
ــه  ،المعنــى وال یراعــي ، أن یراعــي مــا یقتــضیه ظــاهر الــصناعة: الجهــة األولــى: "ّوصــدرها بقول

 أو ً المعـرب أن یفهـم معنـى مـا یعربـه مفـردالـىوأول واجـب ع، قـدام بـسبب ذلـك األُّ ما تـزلًوكثیرا
 .)2("ًمركبا

ًالزركشي، والسیوطي أول هـذه الـضوابط بـأن یفهـم معنـى مـا یریـد إعرابـه مفـردا : ّصدر اإلمامان .2
  . )3(ًأو مركبا

                                 
، الزیادة 2/563-  السیوطي- ، اإلتقان1/410 -  الزركشي-البرهان: مراجعي في اعتماد هذه الضوابط، هي )1(

 -  اإلبراهیم- ، بحوث منهجیة684 ص-  ابن هشام- ، مغني اللبیب402 ص- ابن عقیلة- واإلحسان
 . 237 ص-  العیساوي-، علم إعراب القرآن252ص

 .684 ص-   مغني اللبیب)2(
  .2/563- ، اإلتقان1/410-البرهان:  انظر)3(
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َكل المحدثین  .3 ُ ُب القرآن الكریم، صدروا ذكر الضوابط، بوجـوب  الذین كتبوا في إعرا-فیما أعلم–ُّ ّ
 .)1(ًفهم المعنى أوال، ثم اإلعراب

  : على هذا الضابط في القرآن الكریم بما یليویمكن التمثیل
` ...(:  فـي قولـه تعـالى)كاللـة(قالوا في توجیـه نـصب  -  _  ^ ]  \  [  Z  Y

h g  f  e  d  c  b  a...( ]ًاسـماما أن یكـون إ ،إنه یتوقف على المراد بها: ]12:النساء 
 أو للورثـة هـا، أو ناقـصة وكاللـة خبر، وكـان تامـة، أو صـفة)كـان( خبـر )یـورث( و،للمیت فهـو حـال

 فهـو ، أو للقرابة،-كما تقدم- أو خبر ، حال-ًأیضا – وهو ، ذا كاللة: أي،فهو على تقدیر مضاف
  .مفعول ألجله

~(:  تعــالىوقولــه -  }  |*£ ¢  األســود مـــن )أحـــوى(ـ  أریــد بــإن ،]5-4:األعلـــى[ )¡ 
  .)2(في اآلیة السابقة) المرعى( أو من شدة الخضرة فحال من ، فهو صفة لغثاء،الجفاف والیبس

مراعاة ما تقتضیه صحة الـصناعة اإلعرابیـة دون النظـر المجـرد إلـى : الضابط الثاني
  :صحة المعنى

  :ومن أمثلة ذلك

B A(: قوله تعالىقول بعضهم في  -   ألن ؛ مفعول مقدم وهذا ممتنعثمودإن  ،]51:النجم[   )@ 
 : أو هو بتقدیر)ًعادا(ٕ وانما هو معطوف على ، فال یعمل ما بعدها فیما قبلها،ما النافیة الصدر

   ).ًوأهلك ثمودا(
 ،]61:األحزاب[ )  ½ ¾ ¿ Ã Â Á À(:  وكذلك قول بعضهم في قوله تعالى-

الشرط له الصدر؛ بل هو منصوب على ، وهذا باطل؛ ألن )أخذوا(أو ) ثقفوا(إنه حال من معمول 
  .)3(الذم

ِّأن یكون متمكنا باللغة العربیة؛ حتى ال یخرج ما لم یثبت: الضابط الثالث ً:  
  :ومثال ذلك

H G ...( : قولــه تعــالىقــول بعــضهم فــي  F  E  D  C  B  A  ،]246:البقــرة [ )...@ 

                                 
  .252 ص-  اإلبراهیم- ، بحوث منهجیة في القرآن237 ص-  العیساوي–علم إعراب القرآن :  انظر)1(
  . 2/563 -  السیوطي–، اإلتقان 1/411 - الزركشي- البرهان في علوم القرآن:  انظر)2(
 .708 ص-  ابن هشام األنصاري- مغني اللبیب:  انظر)3(
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ــم یثبــت فـــي ،ً مالــك وزیــدا: كمــا تقــول، مالنــا وتــرك القتـــال: ومــا لنــا وأن ال نقاتــل أي: األصــلَّإن  ول
  .)1(العربیة حذف واو المفعول معه

َّقــد یتجــاذب المعنــى واإلعــراب الــشيء الواحــد، والمتمــسك بــه صــحة : الــضابط الرابــع
  :المعنى، ویؤول لصحة اإلعراب

  :ومثال ذلك

F (: قولـه تعــالى  E  D C*   J  I  H   (]فــالظرف، ]9-8:الطــارق )یقتــضي المعنــى أنــه ) یــوم
 أنــه لقـادر علـى رجعــه فـي ذلــك الیـوم؛ لكـن اإلعــراب یمنـع لعــدم :، أي)رجـع(المـصدر، وهــو یتعلـق ب

َّجواز الفصل بین المصدر ومعموله، مما یجعل العامل فیه فعال مقدرا دل علیه المصد ً   . )2(رً

أن ال یخرج على األمور البعیـدة، واألوجـه الـضعیفة، ویتـرك الوجـه : الضابط الخامس
  :القریب والقوي

 أي تخریج هذا األمر -فإن كان لم یظهر له إال ذاك: "ول ابن هشام في شرح هذا الضابطیق
 أو تدریب الطالب ، فإن قصد بیان المحتمل:ٕ وان ذكر الجمیع، فله عذر- والوجه الضعیفالبعید

 فإن لم یغلب ،فحسن إال في ألفاظ التنزیل فال یجوز أن یخرج إال على ما یغلب على الظن إرادته
ٕ وان أراد مجرد اإلغراب على الناس وتكثیر األوجه ،فلیذكر األوجه المحتملة من غیر تعسفشيء 

  .)3("فصعب شدید
  :ومثال ذلك

ــــالى ــــ ــــ ــــ ــــ ـــه تعـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ `...(: قول  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V(   
منــصوب علــى االختــصاص؛ لــضعفه بعــد ضــمیر المخاطــب، وهــذا ) أهــل(إن : قــالوا، ]33:األحــزاب[

  . )4(دىًلیس صحیحا، والصواب أنه منا

  

                                 
   2/570 -  السیوطي- اإلتقان:  انظر)1(
  .710 -  ابن هشام- مغني اللبیب:  انظر)2(
 .710 - ابن هشام- مغني اللبیب) 3(
 .2/566 -  السیوطي- اإلتقان: انظر) 4(
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  :تجنب اللفظ الزائد في القرآن الكریم، أو التكرار: الضابط السادس

َفإن الزائد قد یفهم منه أنه ال معنى له، وكتاب : " ذلك بقوله- رحمه اهللا-وقد علل السیوطي ْ ُ
ـــذا فـــر بعـــضهم  ـــك، ول ـــزه عـــن ذل ــع القـــرآن–َّاهللا من ً تأدبـــا مـ ــصلة، -ُّ ــه  بالتأكیـــد، والـ ـــر بدلـ  إلـــى التعبی

  .)1("قحموالم

  :َّتجنب التقادیر البعیدة والمجازات المعقدة: الضابط السابع

  :ومثال ذلك

ًفعـل دعـاء أو سـؤال، وال یقـال فعـل أمـر؛ تأدبـا مـن جهـة أن ، ]6:الفاتحة[ )...7(:  قوله تعالى-
  .)2(َّاألمر یستلزم العلو واالستعالء، على الخالف فیه

   :وجه اإلعراب الظاهرةذكر ما یحتمله اللفظ من أ: الضابط الثامن

  :ومثال ذلك

- ...( :مسألة یجوز في الضمیر المنفصل من نحو: "ما أورده ابن هشام األنصاري    ,
/  ویخـتص ، وهـو أضـعفها، واالبتـداء، وهـو أرجحهـا، الفـصل:أوجـه، ثالثة ]127:البقـرة[ ). 

  .)3(" والتوكید،بلغة تمیم

  :جاوزتهمراعاة الرسم العثماني، وعدم م: الضابط التاسع

  : ومثال ذلك

Â(: قولــه تعــالى     Á  À  هــاء التنبیــه فــي اســم همبعــضحیــث وصــل  ،]63:طــه[   )¿ 
، وال شــك أن هــذا الوجــه )إن(مــع تــشدیدها علــى اعتبــار أن الهــاء اســم ل) إن(مــع ) هــذان(اإلشــارة 

اإلعرابـــي مـــردود؛ ألنـــه خـــالف الرســـم العثمـــاني الـــذي هـــو أحـــد أركـــان القـــراءة الـــصحیحة، حیـــث إن 
  .)4(متصلة بالرسم العثماني ولیست منفصلة) هذان(

                                 
 .2/569 - اإلتقان) 1(
 . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه )2(
 .722 ص- مغني اللبیب) 3(
  .2/568 -  السیوطي-اإلتقان: انظر  )4(
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  :ِأن یراعي المعرب في كل تركیب ما یشاكله: شراعالضابط ال

ًأن المعرب قد یعرب كالما على وجه، ویظهر استعمال آخر في نظیـر ذلـك : وتوضیح ذلك ِ ِ
  :الموضع بخالفه، ومثال ذلك

Ò(: قولــه تعــالى  Ñ Ð Ï Î  Í  Ì  Ë( ]بعــضهم إلــى حیــث أشــار، ]43:الــشورى 
ِأن الـرابط اإلشـارة، وأن الــصابر والغـافر جعـال مــن عـزم األمـور مبالغــة، وهـذا خطـأ؛ إذ الــصواب أن  ُ

Ä ...(: اإلشــارة للــصبر والغفــران، ویــدل علــى ذلــك قولــه تعــالى  Ã  Â Á  À  ¿  ¾

Å( ]َّإنكم: ولم یقل، ]186:آل عمران)1( .  

مــت بــسرد مــا یمكــن أن یكــون ٕ، فــإن ذكــر هــذه الــضوابط لــیس علــى الحــصر، وانمــا قوبعــد
ًظاهرا مشهورا، وقمت  ٍ بذكر مثال واحـد لكـل ضـابط؛ لعـدم اإلطالـة، وألننـي وجـدت أن ذلـك –ًغالبا-ً

یوضــح معنــى الــضابط ومدلولــه، ثــم إننــي وجــدت بعــض هــذه الــضوابط مرتبطــة ببعــضها، وهــو مــا 
  .ندفعني إلى ذكر الضابط األعم؛ لیشمل ما هو أخص، واهللا الموفق والمستعا

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                 
  .2/567-  السیوطي-اإلتقان: انظر  )1(



 20

  :اختالف القراءات القرآنیة: ًخامسا

ٌاتفقت األمة أن القراءات القرآنیة المتعبد بها هي عشرة، وبالتالي فإن ما عدا ذلك ال یعتبر    َّ
َّقرآنا یتعبد بتالوته؛ ألن االختالف في القراءات من حیث القبول والرد قسمان؛  – المقبول :فاألولً

  : ، وهو ما وافق أركان القراءة الثالثة، وهي- ترةالعشر القراءات المتوا: أي

 .- واشترط اإلمام مكي بن أبي طالب اجتماع العامة علیها– )1(صحة السند .1

O N M (: قوله تعالى: ، ومثال ذلكًوموافقتها وجها من أوجه النحو .2  L K  J
R  Q  P( ]حیث اختلفوا في ]17:سبأ ،)2(، فقرأ حمزة)الكفور(، و)نجازي( ،

، ونصب )نجازي( بالنون مع كسر الزاي في )6(، وحفص)5(، ویعقوب)4(، وخلف)3(يوالكسائ
َیجازى(بالیاء وفتح الزاي في  ، وقرأ الباقون)َالكفور( ، حیث إن المالحظ )ُالكفور(، ورفع )ُ

َأن یقرَأ  -ًمثال-  یجوز فالًأن كلتا القراءتین وافقتا وجها من أوجه النحو،  ْ على ) نجازي(ُ
ًعلى القراءة الثانیة؛ ألن في ذلك مخالفة لوجوه النحو ) ُالكفور(ولى، وقراءة القراءة األ
 .الصحیحة

                                 
ًأن هذا الركن لم یكن بهذا اللفظ عند المتقدمین، حیث كان مشهورا عندهم : ذكر الدكتور أبو طاهر السندي  )1(

صفحات في : انظر. (ٕالقراءة، وانما تطور عند المتأخرین لیكون صحة السندضرورة اجتماع العامة على 
 - رسم المصحف وضبطه: انظر. (، وقرأت أن األكثرین یشترطون التواتر في السند)56 ص- علوم القراءات

 ).62 ص- شعبان إسماعیل
 وهو أحد القراء هو حمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل، الكوفي، مولى آل عكرمة بن ربعي التیمي، )2(

السبعة، واشتهر بالزیات؛ ألنه كان یجلب الزیت من الكوفة إلى حلوان، ولد سنة ثمانین هجریة، وتوفي سنة 
 ).2/216 -  ابن خلكان-، وفیات األعیان1/261 - ابن الجزري-غایة النهایة: انظر. (بحلوان) ه156(

، إمام في اللغة، )ه120(الء، الكوفي، ولد حوالي سنة هو أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد اهللا، األسدي بالو )3(
ًوالنحو، والقراءة، لقب بالكسائي؛ ألنه أحرم في كساء، أحد القراء السبعة، وتوفي بالري، عن سبعین عاما،  ِّ

 ).72 ص-  الذهبي- ، معرفة القراء الكبار2/386- ابن الجزري: غایة النهایة: انظر). (ه189(سنة 
). ه229(، وتوفي سنة )ه150(ف بن هشام بن ثعلب، البزار، أحد القراء العشرة، ولد سنة هو أبو محمد، خل )4(

  ).2/241 - ابن خلكان- ، وفیات األعیان1/272 - ابن الجزري-غایة النهایة: انظر(
أهل ٕهو أبو محمد، یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد اهللا، الحضرمي، موالهم البصري، أحد القراء العشرة، وامام  )5(

غایة : انظر. (ٍ، عن عمر یناهز الثامنة والثمانین سنة)ه205(البصرة ومقرئها، وتوفي في ذي الحجة سنة 
  ).2/386-  ابن الجزري- النهایة

ًهو أبو عمرو، حفص بن سلیمان بن المغیرة، البزاز، الكوفي، ولد سنة تسعین هجریة، أخذ القراءة تلقینا عن  )6(
 ).1/257-  ابن الجزري- غایة النهایة: انظر). (ه180(عاصم، وتوفي سنة 
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َ، حیث إن أیة قراءة خالفت الرسم العثماني، فإنها تكون ًموافقة الرسم العثماني ولو احتماال .3 َّ
ًقراءة شاذة ًَّ. 

 خالف أحد فإنه ماوأما القسم اآلخر من قسمي اختالف القراءة من حیث القبول والرد، 
  .أركان القراءة الصحیحة الثالثة، التي سبق ذكرها

ٕوان االختالف في القراءات تتعدد أشكاله، ویقسم الباحث ذلك من حیث اختالف أوجه 
  :)1(اإلعراب، بما یخدم الدراسة، وبیان ذلك أن االختالف یكمن في أمرین

عض الحروف في قراءة ونقصها من خالل شكل آخر الكلمات، أو زیادة باإلعراب، : األمر األول
  .في قراءة أخرى

من خالل شكل وسط الكلمات، أو الحركات في المد في ما لم یؤثر في اإلعراب، : األمر الثاني
  .الحروف، أو اإلمالة واإلقامة في الحروف، أو غیر ذلك

 جمیع القراءات المتواترة، التي نتج عنها -خالل هذه الدراسة–وسوف یتناول الباحث   
  .تالف في أوجه اإلعراب، واهللا الموفق والمستعاناخ

  

  

  

  

    

  

  

  

                                 
  .73 ص- أبو زهرة- المعجزة الكبرى للقرآن: انظر )1(



 22

  

  

  

  الفصل األول

  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلت، والشورى، 

  .والزخرف، والدخان

  :وفیه أربعة مباحث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلت: المبحث األول

  . الشورىأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: المبحث الثاني

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الزخرف: المبحث الثالث

  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الدخان: المبحث الرابع
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  المبحث األول

  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلت

v بین یدي السورة: 

ٌثالث : ٌبع وخمسون، وقیل، وعدد آیاتها أر)1(ِّسورة فصلت مكیة باإلجماع، كما قاله القرطبي
  .)2(وخمسون

ْوقد سمیت بـ   َ ِّ , - (: ؛ ألنها بدأت بقوله تعالى)فصلت(ُ  +  *  )  (

َفصلت[). ِّ ، )حم(؛ لورود السجدة فیها من بین السور التي ابتدأت بـ )حم السجدة(و، ]3:ُ
0 1...(: ؛ لقوله تعالى)المصابیح(و  /  . - َفصلت[ )...,  ِّ ُ:12[ )3(.  

  :لتعالج قضیة العقیدة بحقائقها األساسیة، وهيهذه السورة؛ وقد نزلت   

 .األلوهیة الواحدة .1

 .والحیاة اآلخرة .2

 .والوحي بالرسالة .3

 .-تعالى–وطریقة الدعوة إلى اهللا  .4

ُوخلق الداعیة .5 ُ. 

  .)4( ثم استطردت السورة بشرح هذه الحقائق العقدیة .6

َ هذه السورة على اثنتي عشرة مسألة اختلفوقد اشتملت ُِ ْ   :  في أوجه إعرابها، وبیان ذلك ما یليً

  

  

                                 
 .15/337 - الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .4/578-  الشوكاني-، فتح القدیر15/337 -  القرطبي- الجامع ألحكام القرآن: انظر) 2(
  .347 ص- عبد اهللا شحاتة-ف كل سورة ومقاصدها، أهدا91 ص-  علم الدین السخاوي- جمال القراء: انظر) 3(
 .5/3105 - سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
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v المسألة األولى:  

َفصلت[ )!(  :قوله تعالى  ِّ ُ:1[.  

  :أوجه اإلعراب •

  :)1(ینبني علیهما أوجه اإلعرابیحتمل توجیهین، ) حم(قوله 

ًعلـى اعتبـار أنهــا لیـست أسـماء متمكنـة، وال أفعــاال -أنهـا ال محـل لهــا مـن اإلعـراب : األولالتوجیـه  ً ً
ٌ، حتى تظهر علیها عالمات اإلعراب، وانما هي حروف للتهجي فقطًمضارعة ٕ.  

ِ لها محل من اإلعـراب، إن جعلـت أسـماء مـسرودة للـسورة، ویحتمـل فـي هـذه الحالـة :التوجیه الثاني ُ
  :ثالثة أوجه، هي

 . الرفع على أنها مبتدأ أو خبر:الوجه األول

 ).اتل، أو اقرأ( النصب للفعل المقدر :الوجه الثاني

  . الجر على حرف قسم محذوف:لوجه الثالثا

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : األولالتوجیه  معنى

 ، وبالتالي فإنـه مـن المتـشابه الـذي --ٌو أصح أقوال العلماء؛ ألنه لم یرد في ذلك أثر للنبي ه
  :انفرد اهللا بعلمه، وقد ذكر المفسرون فوائد في ذلك، منها

، وهـذا )2(" منتظم من جنس ما تنتظمون منه كالمكم، ولكـن عجـزتم عنـهبأن هذا القرآن"اإلعالم  .1
 .أنسب لإلعجاز والتحدي

َلمـــا منـــع المـــشركون ســـماع القـــرآن؛ خـــشیة تـــؤثر نفـــوس الـــسامعین، كـــان هـــذا النطـــق بـــالحروف  .2 ِ ُِّ َّ
المقطعة، وهو منطق لم یألفوه، مما یجعلهم یقبلـون علـى القـرآن، فیـسمعونه، فیتـأثرون، فیؤمنـون 

 .)1(هب

                                 
إعراب ، 1/80 - السمین الحلبي–الدر المصون ، 2/405 - العكبري–التبیان في إعراب القرآن : انظر) 1(

  .1/15 -مكي بن أبي طالب - ، مشكل إعراب القرآن1/177 -  النحاس- القرآن
 .1/79 -  السمین الحلبي- نالدر المصو) 2(
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  : الثانيمعنى التوجیه

أنــه لهــا محــل مــن اإلعــراب، بمعنــى أنــه صــالح لإلعــراب، وفــي هــذه الحالــة یكــون لهــا ثالثــة  
  :ٍمعان، وهي

  :معنى الوجه األول

ً، الكلمــة التـي بعــدها خبـرا لهــا، وهـذا علــى اعتبـار أن قولــه )تنزیـل(الرفـع علــى االبتـداء، فیكــون 
هــذه، وهــذا علــى اعتبــار أنهــا : ً، فیكــون المبتــدأ محــذوفا، تقــدیرهٌاســم للــسورة، أو علــى الخبریــة) حــم(

  .)2(بمعنى تعدید الحروف

َّوقد رجح بعـضهم الرفـع علـى الخبریـة؛ ألن الـشيء الـذي یكـون صـدر الموضـوع، أوعنوانـه،  
َال بد أن یعلم  ْ ُ   . )3(َ في ذهن المخاطب، فإن كان غیر ذلك فحقه اإلخبار-قبل ذلك-َّ

  :نيمعنى الوجه الثا

أیها –اتل، أو اقرأ : ، فیكون المعنى)اتل، أو اقرأ(النصب على المفعولیة، لمقدر محذوف وهو 
  )4()حم(القارئ للقرآن الكریم 

  :معنى الوجه الثالث

  .)5( بهذه الحروف-تعالى–قسم من اهللا ) حم(و: الجر على القسم، المحذوف حرفه، أي

 :أثر االختالف •

ــنص القرآنــي، حیــث إن أثــر االخــتالف فــي هــذین االعتبــا رین، معرفــة دقــة المعــاني التفــسیریة لل
ٍهــذین االعتبــارین أرشــدا إلــى تنــوع فــي المعــاني، أوجــدت خالصــات عقدیــة، أصــولیة، وهــي الحــروف 
المقطعة، وهل هي من المتشابه، الذي انفرد اهللا بعلمه، أم هي تحتاج إلى إعمال فكر، وبالتالي فإن 

ًكل توجیه إعرابي یعني معنى   . ً دقیقا، وهذا یبین روعة األسلوب القرآني، وبیانه المعجزٍ

  

                                                                                               
 .1/19 - أبو بكر الجزائري- أیسر التفاسیر: انظر) 1(
 .5/3 - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز3/225 -  النسفي-مدارك التنزیل: انظر) 2(
 .1/34 -  الشوكاني-، فتح القدیر1/79 - السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 3(
 .ات نفسها الصفح- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 4(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 5(
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v المسألة الثانیة:  

&(: قوله تعالى  %  $ #*   .  -  ,  +  *  ) َفصلت[) )  ِّ ُ:2-3[.  

  :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) ٌتنزیل(قوله 

  .هذا:  الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقدیره:الوجه األول

  .خبره) كتاب( الرفع على االبتداء، و:الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :األولالمعنى 

َّ، وهــذا التقــدیر لمــن فــسر )حــم(خبــر االبتــداء، وتقــدیر هــذا االبتــداء، إمــا ) تنزیــل(تكــون كلمــة 
ٕالحـــروف المقطعـــة بأنهـــا أســـماء للـــسورة، أو للقـــرآن، أو إشـــارة إلـــى حـــروف المعجـــم، وامـــا أن یكـــون 

َّهذا تنزیل، وهذا التقدیر لمن فسر الحروف المقطعـة بأنهـا مـن المتـشابه الـذي : ًتدأ مقدرا، وتقدیرهالمب
  .)2(انفرد اهللا بعلمه، وبالتالي فإن هذه الحروف ال محل لها من اإلعراب

  :المعنى الثاني

هو قولـه تنزیل مخصصة بالصفة، و: ، ویكون المعنى)كتاب( مبتدًأ، وخبره     )تنزیل( تكون كلمة 
: ، وعلیـه یكــون التقــدیر)3(مبتــدًأ) تنزیـل(؛ لـذلك فإنــه یجــوز أن تقـع لفظــة )مــن الـرحمن الــرحیم(تعـالى 

ٌتنزیل كائن من الرحمن الرحیم كتاب ٌ ٌ. ...  

  

  :أثر االختالف •

أن اخـتالف : بالخروج بخالصـة، أال وهـي) تنزیل(یمكن االستفادة من وجهي اإلعراب في لفظة 
ج عـــن اخـــتالف آراء المفـــسرین فـــي اآلیـــة التـــي قبلهـــا، فمـــن قـــال بـــأن الحـــروف الوجـــه اإلعرابـــي نـــات

                                 
 . ، مطلع السجدة2/334، واإلحالة إلى 2/405 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 . 5/3 - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز3/225 -  النسفي-مدارك التنزیل: انظر) 2(
 . 27/537-  الرازي- مفاتیح الغیب: انظر) 3(
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لهــا محــل مــن : مبتــدًأ، ومــن قــال) تنزیــل(المقطعــة لــیس لهــا محــل مــن اإلعــراب، فإنــه ســوف یعــرب 
  . ًاإلعراب، فإنه سوف یعربها خبرا للمبتدأ

  

v  الثالثةالمسألة:  

.(: قوله تعالى  -  ,  +  *  ) َفصلت[ ))  ِّ ُ:3[.  

  :اإلعرابأوجه  •

ِاختلف في إعراب موضعین من اآلیة َ ُِ:  

  :الموضع األول -

  :)1(یحتمل أربعة أوجه من اإلعراب) كتاب(قوله  

  .هو: الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقدیره: الوجه األول

  ).تنزیل( الرفع على أنه فاعل للمصدر العامل :الوجه الثاني

ٍ الرفع على أنه خبر ثان:الوجه الثالث   .، في أحد أوجهها)تنزیل( بعد الخبر األول ٌ

  .  )تنزیل( الرفع على البدلیة من :الوجه الرابع

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : األولالمعنى

ًمرتبطــة باآلیــة التــي قبلهــا معنــى ومــضمونا؛ فهــي خبــر لمبتــدأ محـــذوف ) كتــاب(تكــون كلمــة   ً ً
َّ، ولكــن هــذا المقـدر یعــود إلــى ك)هــو(تقـدیره   أخبــر فــي --إن اهللا : فیكــون المعنــى، )2()تنزیـل(لمــة َّ
  .اآلیة أن هذا القرآن المنزل من الرحمن الرحیم هو كتاب هذه 

  :المعنى الثاني

في اآلیة التي قبلهـا، تكـون فـي هـذه  ) تنزیل(أن كلمة : ، وبیان ذلك)ینزل كتاب(یكون التقدیر  

                                 
 . 8/2-  أبو السعود- ، إرشاد العقل السلیم405/ 2-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 . 9/505- السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 2(
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  .  )1()كتاب( الفاعل هنا كلمة الحالة بمعنى فعلها الذي یحتاج إلى فاعل، فیكون

  :المعنى الثالث
، أو أن )هــذا(ًخبــرا لالبتــداء، إمــا علــى تقــدیر مبتــدأ ) تنزیــل(یــرتبط هــذا اإلعــراب بــإعراب كلمــة 

أن التنزیـــل مـــن اهللا :المعنـــى فحـــصل مـــن": ، ویـــشیر العالمـــة ابـــن عاشــور بقولـــه)حـــم(یكــون المبتـــدأ 
األســلوب أن القــرآن ، فحــصل مــن هــذا ً عربیــاًه قرآنــا بكونــًكتــاب، وأن صــفته فــصلت آیاتــه، موســوما

  .)2("ً عربیاًن الرحیم مفصالمنزل من الرحم
  :المعنى الرابع

ـــل(یقتـــضي أن یكـــون إعـــراب  ـــدأ ) تنزی ــة االســـمیة أركانهـــا مـــن المبت ـــستوفي الجملـ ًخبـــرا؛ حتـــى ت
  .)3(الكتابًوالخبر، ویقتضي أیضا أن یكون نوع البدل بدل اشتمال؛ فیكون التنزیل هو نفسه 

  :أثر االختالف •

َّومما سبق تتبین عظمة القرآن الكریم، وذلك من خالل اإلعجاز اللغـوي، الـذي تحـدى اهللا تعـالى 
ًبـه العــرب، الــذین هـم أهــل الفــصاحة والبیــان؛ فكلمـة واحــدة تثــري معــاني متعـددة، مــن خــالل أوجههــا  َ

  .ال، وهي لغة القرآن الكریماإلعرابیة المختلفة، وهذا ما تمیزت به اللغة العربیة، كیف 

  

  :الموضع الثاني -

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًقرآنا (قوله

  .حال بنفسه: الوجه األول

  .ِّ حال موطئة:الوجه الثاني

  

  

                                 
 .  الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 1(
 .24/229 - التحریر والتنویر) 2(
 . 569 ص-  ابن هشام األنصاري-شرح شذور الذهب: انظر) 3(
 . 2/405-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(



 29

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

، )فـصلت(؛ لوصـفه بــ )كتـاب(إمـا : ، ویكـون صـاحب الحـال)ًعربیـا(یكون ارتباط الحال بكلمـة 
  . إن هذا الكتاب حاله أنه قرآن : ، فیكون المعنى)آیاته(ٕواما 

  :الثانيالمعنى 

 ویطلــق علیهــا أهــل اللغــة اســم ،)ًعربیــا (هــوو  المقــصود،الحقیقــي للحــال ًئــةِّتكــون الحــال موط 
         .)1()غیر منتقلة(

  :أثر االختالف •

أن : قرآنــي، وذلــك مــن خــاللیظهــر أثــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین فــي إثــراء المعنــى ال  
أنهــا قــرآن، وأن صــفته عربــي، بینمــا : معنــى الوجــه األول یوضــح أن هــذا الكتــاب، أو اآلیــات حالهــا

ٌّیوضح معنى الوجه الثاني أن هذا الكتاب، أو اآلیات حاله أنه عربـي، وجـاءت كلمـة  ً موطئـة   )ًقرآنـا(َّ
  .لهذه الحال

  

v المسألة الرابعة: 

ــــالى ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــه تعـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ £ (: قول  ¢  ¡ ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤

َفصلت[)° ِّ ُ:10[.    

  :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)2(فیها ثالث قراءات) ًسواء(قوله   

  

                                 
 السمین -، الدر المصون8/2 -  أبو السعود-، إرشاد العقل السلیم24/229 -  الشوكاني- فتح القدیر: انظر) 1(

 . 9/505 - الحلبي
 . 2/406 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/366-  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 2(
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: إنـه خبـر لمبتـدأ محـذوف، تقـدیره: ، فیكـون اإلعـراب)ٌسـواء( بـالرفع )1(قرأ أبـو جعفـر: القراءة األولى
 .هي

 ).أیام(نه صفة لـ إ: ، فیكون اإلعراب)ٍسواء(قرأ یعقوب بالجر : القراءة الثانیة

  :قرأ الباقون بالنصب، فیكون اإلعراب على وجهین: القراءة الثالثة

فــي اآلیــة ) األرض(، أو مــن )فیهــا(، أو )أقواتهــا(النــصب علــى الحالیــة مــن ضــمیر : الوجــه األول
  .السابقة

 ).استوى(النصب على المصدریة للفعل المحذوف، المقدر بـ : الوجه الثاني

  :ألوجه القراءات واإلعرابالمعنى التفسیري  •

  :معنى القراءة األولى

ًحالــة الرفــع هنــا خبــر االبتــداء، وكــأن قــائال یقــول   ٌمــستویة : ٌلمــن أراد ذلــك، فهــي ســواء، أي: َّ
  .)2(للسائلین

  :معنى القراءة الثانیة

ـــل   ــفتها أنهـــا مـــستویة، وقی ـــار أن األیـــام صـ ــة الجـــر، علـــى اعتب ــة : حالـ ــواء(كلمـ ـــ ) ٍسـ صـــفة لـ
: هي صفة السم محـذوف، فیكـون التقـدیر: تكون األربعة األیام صفتها أنها مستویة، وقیل، ف)أربعة(

  .)3(صفتها أنها مستویة) تامة(أربعة أیام 

  :معنى القراءة الثالثة

َّبني على هذه القراءة وجهان إعرابیان،    َ ِ َّ قدر في األرض --إن اهللا : فمعنى الوجه األولُ

                                 
 هو یزید بن القعقاع، أحد القراء العشرة، وهو مدني مشهور، صاحب الذكر الرفیع، قرأ على أبي هریرة، وابن )1(

، وله كرامات كثیرة، واختلفوا في سنة الوفاة، وقالوا من - رضي اهللا عنهما–، وصلى بابن عمر - –عباس 
 -  الذهبي-معرفة القراء الكبار: انظر. (، عن عمر یناهز التسعین ونیف)ه133(إلى سنة ) ه127(سنة 
  ). ه40ص

 . 21/439 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
 مكي - ، الهدایة إلى بلوغ النهایة5/6 -  ابن عطیة- ، المحرر الوجیز21/439 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(

 . 10/6484 - بن أبي طالب
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  .)1(سائلیها، على ما یصلحهمًأقواتها حال كونها مستویة ل

 النـصب علـى الحالیـة مـن األقـوات نفـسها؛ ألنـه كلمـة -رحمـه اهللا–َّوقد رجـح اإلمـام الطبـري   
ٍمـــررت بقـــوم ســـواء، أي: ّشـــبهت باألســـماء النكـــرة، فیقـــال) ًســـواء( ــا تبعـــت : ٍ مـــستوین، وبالتـــالي فإنهـ

َمستوین: ًاء، أيُمررت بإخوتك سو: النكرات؛ لذا تنقطع من المعارف فتنصب، یقال ْ ِ)2(.  

ًمنـصوبا علـى المـصدریة؛ ألنـه ) ًسواء(َّفقد جوز بعض العلماء أن یكون قوله : ومعنى الوجه الثاني
ٌلم یـدخل الكلمـة تثنیـة وال جمـع، فهـي مـن مـشبهات المـصدر؛ ألن الفعـل األصـلي  ، فیكـون )اسـتوت(ٌ

  .)3( )ًاستواء(المصدر 

  :أثر االختالف •

َّتبــین ممــا ســبق أن    ٌكــل وجــه إعرابــي تثریــه قــراءة قرآنیــة متــواترة، وهــذا بخــالف كــالم البــشر، َّ ٌٌ ٍّ ٍ َّ
ٍالذي یعتریه الخطأ والتعدیالت في وجه إعرابي واحـد دون تغییـر عالمـة إعرابـه، وصـدق اهللا تعـالى،  ٍّ

X(: حیث یقول  W  V U  T  S  R  Q  P  O  N M  L  K( ]82:النساء[ .  

  

v المسألة الخامسة:  

8 (: قوله تعالى    7?  >  =  <  ;  :  9  *  F  E D C  B  A
X  W  V  U  T S  R  Q  P  O  N  M L K  J  I  H  G (]َفصلت ِّ ُ:13- 14[.  

    :أوجه اإلعراب •

  :)4(ٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) إذ(قوله 

  .)أنذرتكم( لـ في محل النصب على الظرفیة :الوجه األول
  .األولى) ًصاعقة( في محل النصب على أنه صفة لـ :الثانيالوجه 

                                 
 . 21/438 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(
 . 21/439 -المصدر السابق نفسه:رانظ) 2(
 . 5/6- ابن عطیة- ، المحرر الوجیز21/439 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(
 . 2/406 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(
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  .الثانیة) ِصاعقة(في محل النصب على الحالیة من : وجه الثالثال

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ــأن ــن القــــول بــ ة، وهــــي قطعــــة نــــار، تنــــزل مــــن الــــسماء "ظــــاهر الــــنص : یمكــ ٍأن الــــصاعقة جث ٌ َّــــ ُ
ــ ) إذ(، وبالتالي فإن )1("فتحرق أن :  ویـرى بعـضهملقیتـك إذ كـان كـذا،: ، نحـو)أنـذرتكم(ًتعرب ظرفا ل

  .)2(َّهذا التوجیه هو األرجح؛ ألنه أنسب التوجیهات اإلعرابیة للمعنى التفسیري

  : الثانيالمعنى

ــ   )إذ(َّبعــضهم ذكــر أن وجــه إعــراب : یمكــن القــول بــأن األولــى؛ ألنهــا نكــرة، ) ًصــاعقة(ٌصــفة لـ
ب الــسمین الحلبــي علــى َّ،  وقــد عقــ)3(ومعلــوم أن الجمــل بعــد النكــرات صــفات، وبعــد المعــارف أحــوال

ٍال یــأتي صــفة؛ ألن الــصاعقة جثــة، وهــي قطعــة نــار تنــزل مــن ) إذ(هــذا الوجــه، بــأن ظــرف الزمــان  ٌ َّ ً
  .)4()أنذرتكم(تدل على وقت الصاعقة، فهي ظرف زمان، لجملة ) إذ(السماء فتحرق، وبالتالي فإن 

  : الثالثالمعنى

) ِصـــاعقة(ي محــل نـــصب حــال لــــ فـــ) إذ(َّبعـــضهم ذكــر أن وجـــه إعــراب : یمكــن القـــول بــأن
َّـالثانیة؛ ألنها معرفة إلضافتها إلـى علـم، ومعلـوم أن الجمـل بعـد النكـرات صـفات، وقـد عقب الـسمین  َّ

ًال یــأتي حــاال؛ ألن الــصاعقة جثــة، وهــي ) إذ( علــى هــذا الوجــه بــأن ظــرف الزمــان -ًأیــضا–الحلبــي 
علـى وقـت الـصاعقة، فهـي ظـرف زمـان، تـدل ) إذ(ٍقطعة نار تنزل من الـسماء فتحـرق، وبالتـالي فـإن

  .)5()أنذرتكم(لجملة 

األولـى؛ ألنهـا تخصـصت ) ًصـاعقة(ًلو أعربـت حـاال مـن  ) إذ(أن : وقد ذكر السمین الحلبي
ا مــن الوجــوه فیهــا الــضعف، بــل إنهــا تثــري المعنــى التفــسیري )6(باإلضــافة لجــاز ذلــك ً، وال أرى أن أی َّــ َّ

  .- كما تم ذكره في التمهید-وابط إعراب القرآن الكریمللقرآن الكریم، وهي ال تتعارض مع ض

                                 
 .9/514 -  السمین الحلبي- الدر المصون) 1(
 . 2/406 -  العكبري-ن الصفحة نفسها، التبیان في إعراب القرآ-المصدر السابق نفسه:انظر) 2(
 . 479 ص-  شهاب الدین األندلسي- الحدود في علم النحو: انظر) 3(
 . 2/407 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن9/514 -  السمین الحلبي–الدر المصون: انظر) 4(
 .  الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 5(
 .  9/514- السمین الحلبي- الدر المصون: انظر )6(
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  :أثر االختالف •

یمكـن القــول بـأن أكثــر مــن وجـه إعرابــي فـي هــذه المــسألة أثـرى المعنــى التفـسیري مــن جهــة،   
ــنص القرآنــي مــن غیــر خــروج عــن مــدلول القــرآن مــن جهــة  كمــا أنهــا اتفقــت مــع مــا یحتملــه ظــاهر ال

  .   الذي یبین عظمة القرآن، كیف ال وهو من عند اهللا تعالىأخرى، وهذا هو اإلعجاز البیاني،

  

v المسألة السادسة:  

R(: قوله تعالى    Q  P  O  N  M  L  K  J( ]َفصلت ِّ ُ:23[.  

 :أوجه اإلعراب •

  :ُِاختلف في إعراب ثالثة مواضع من اآلیة

  : الموضع األول-

ٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ُّظنكم(قوله     َ)1(:  

  .ًحاال) أرداكم(، ویترتب على ذلك أن یكون قوله )ذلكم(الرفع على الخبریة للمبتدأ  :الوجه األول

  .ً خبرا  )أرداكم(، ویترتب على ذلك أن یكون قوله )ذلكم(ٌالرفع على أنه صفة لـ : الوجه الثاني

  ).ذلكم(الرفع على البدلیة من  :الثالثالوجه 

  :ى التفسیري ألوجه اإلعرابالمعن •

  :المعنى األول

أن هــذا الــذي یالقونــه مــن شــهادة أعــضائهم علــیهم، هــو :  یخبــر أعــداء اهللا-تعــالى–َّإن اهللا 
  .)2(ًذلك الظن الذي یهلك صاحبه، حیث یظن الكافر أن اهللا ال یعلم كثیرا مما یعمل

  : الثانيالمعنى

                                 
 .  9/521- السمین الحلبي- الدر المصون، 2/408 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )1(
 .  21/456 -  الطبري- جامع البیان: انظر )2(
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 یصف ذلك الذي یالقونه من شهادة أعـضائهم علـیهم، بأنـه الظـن الـذي یـودي -تعالى–إن اهللا 
  .بصاحبه

  :المعنى الثالث

ً، وبالتـالي فــإن االسـم الموصـول یكــون خبـرا للمبتــدأ )ذلكـم(ًیكـون الظـن هنــا بـدال مـن المبتــدأ 
إن الظــن المــردي لــصاحبه الـذي یالقونــه مــن شــهادة أعــضائهم علــیهم، هــو : ، فیكــون المعنــى)ذلكـم(

  .نفسه الذي أرداهم

وأتبع اسم اإلشـارة بالبـدل ": ال ابن عاشور وأما حكمة إتباع اسم اإلشارة بالبدل، فهي كما ق
      .)1("ع علیهَّ وما تفر، لیتمكن ما یعقبه من الخبر، والخبر هو فعل أرداكم؛ لزیادة بیانه؛ظنكم: بقوله

  :أثر االختالف •

المعاني الدقیقة، التـي ال یمكـن للمفـسر أن یـصل إلیهـا إال : یظهر أثر االختالف، من خالل  
ُ یرددهـا، وهـي أن هــذا -ًدائمـا-ً وهنـا أستحـضر كلمــة كـان مـشرفي الفاضـل بعـد طـول عنـاء ومـشقة، ِّ

یوزن كالذهب، ولیس كالحدیـد؛ فـإن الـذهب یـوزن بأقـل مـن الجـرام، وهـذا بعكـس ) فن اإلعراب(الفن 
  .الحدید الذي یوزن بالكیلو

  

   : الموضع الثاني-

  : )2(ٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) الذي(قوله 

  ).ُّظنكم(ٌصفة للخبرفي محل الرفع على أنه  :الوجه األول

ٍفي محل الرفع على أنه خبر ثان بعد الخبر األول للمبتدأ : الثانيالوجه    ).ذلكم(ٌ

  ).ُّظنكم(في محل الرفع على البدلیة من الخبر : الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

                                 
 .  24/272 -  التحریر والتنویر)1(
 .  9/521 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/408 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )2(
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َّدي، الـذي یهلـك صـاحبه، بأنـه هـو نفـسه الـذي ظـن بـه َّالظـن المـر: یصف اهللا في هذه اآلیـة َ ُُ ِْ َ
ــم كثیـــرا ممـــا یعملـــون ــار مـــن أنهـــم ظنـــوا أن اهللا ال یعلـ ــا جـــاء بـــه الحـــدیث )1(ًأعـــداء اهللا الكفـ ، وهـــذا مـ

أنا عند ظـن عبـدي بـي، : یقول اهللا تعالى(: --قال النبـي : ، قال  عن أبي هریرة : "الشریف
ٍنـي فـي نفـسه ذكرتـه فـي نفـسي، وان ذكرنـي فـي مـإلوأنا معه إذا ذكرني، فـإن ذكر  ٍه فـي مـإلُـ ذكرتٕ

ْ منهم، وانٍخیر َّ، وان تقـرب إلـيً إلیـه ذراعـاُتْ تقربـٍ بـشبرَّب إليَّ تقرٕ ْ، وانً إلیـه باعـاُتْـ تقربً ذراعـإ ٕ 
  .)2()ً هرولةُهُأتاني یمشي أتیت

  :المعنى الثاني

ــیهم، أنــه هــو الظــن یخبــر اهللا فــي هــذه اآلیــة عــن ذلــك الــذي یالقونــه مــن شــه ادة أعــضائهم عل
َالمردي الذي یهلك صاحبه، ویخبر اهللا  ُُ ُّ أن ذلك الظن المردي، هـو ظـنهم بـربهم أن اهللا ال -ً أیضا–ِْ َّ

  .ًیعلم كثیرا مما یعملون

  : المعنى الثالث

َّیخبـر اهللا أن ذلــك الـذي یالقونــه مــن شـهادة أعــضائهم علـیهم، هــو ظــنهم الـذي ظنــوه بــربهم، 
َّ اهللا ال یعلــم كثیــرا ممــا یعملــون، وبالتــالي فإنــه یكــون ظــنهم هــو نفــسه ظــنهم بــربهم، فجــاز أن وهـو أن ً
  .ًیقع بدال

  :أثر االختالف •

ًأن المفـسر ینبغـي علیـه أن ینتبـه جیـدا لأللفـاظ : َّ یمكن الخروج بخالصة بعـد مـا تقـدم، وهـي   ِّ
ُّ النص القرآنيالقرآنیة، وما تحمل من وجوه في المعنى، وهذا بشرط أن یحتمله ُّ.  

  

  :  الموضع الثالث-

ٍالجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) أرداكم(قوله  َ)3(:  

، )ظـنكم(، ویترتب على هذا أن یكون قوله )ذلكم(في محل الرفع على الخبریة للمبتدأ : الوجه األول
  .والموصول وصلته، كالهما بدالن، أو صفتان

                                 
 .  4/587 - الشوكاني- فتح القدیر: انظر )1(
 . 9/121 - )7405( حدیث رقم - ویحذركم اهللا نفسه:  باب قول اهللا تعالى-  كتاب التوحید- صحیح البخاري )2(
  . 2/408-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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ٌه خبر ثالث بعد الخبرین في محل الرفع على أن :الثانيالوجه  الـذي (، و الموصـول وصـلته )ُّظنكم(ٌ
  ).ظننتم برنكم

  .َّمعه مقدرة) قد(في محل النصب على الحالیة، و: الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  : المعنى األول

ككـم، أي أهل(َّأن ذلك الظـن الـذي ظننتمـوه بـربكم، هـو الـذي أرداكـم : یخبر اهللا في هذه اآلیة
  . )1()وطرحكم في النار

   : الثانيالمعنى

 أن ذلــك الـــذي -علــى ســـبیل االســتهزاء بهـــم-أعـــداء اهللا الكفــار: یخاطــب اهللا فــي هـــذه اآلیــة
ــو الظـــن المـــردي ، وأنـــه ظـــنكم أن اهللا ال یعلـــم كثیـــرا ممـــا  ــیكم، هـ ـــه مـــن شـــهادة أعـــضائكم علـ ًتالقون

  .)2(تعملون، وأنه أهلككم وطرحكم في النار

  :لثالثالمعنى ا

 أن ذلــك الـــذي -علــى ســـبیل االســتهزاء بهـــم-أعـــداء اهللا الكفــار: یخاطــب اهللا فــي هـــذه اآلیــة
ًتالقونه من شهادة أعضائكم علیكم، هو الظن المردي، وأنه ظنكم أن اهللا ال یعلم كثیرا مما تعملون، 

أمـا البــصریون فحـالكم أن اهللا أهلككـم وطـرحكم فــي النـار، وهـذا الوجــه هـو مـا أشـار إلیــه الكوفیـون، و
  .)3(-ٕ وان لم تظهر-، وقد یجوز تقدیرها عندهم)قد(ًفال یجیزون أن یقع الماضي حاال إذا اقترن بـ 

  :أثر االختالف •

ــا ســــبق ــي، : یتــــضح ممــ ــ ـــسیري القرآن ــى التفـ ــ رت المعن ــسابقة َأث ــ ـــة ال ــه اإلعــــراب الثالثـ َّأن أوجــ َّ ـــَ ْـ
المـــدارس النحویـــة، وأن یدرســـها  ضـــرورة أن یتعمـــق المفـــسر لكتـــاب اهللا تعـــالى فـــي -ًأیـــضا-ویتـــضح

ًدراسة متعمقة لها واضعا أمامه ضوابط إعراب القرآن الكریم ً ً.  

  

                                 
 .  4/587 - الشوكاني- فتح القدیر: انظر )1(
 .  4/196 - الزمخشري- الكشاف: انظر )2(
 .  5/12 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر )3(
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v المسألة السابعة :     

¸   ¶(: قوله تعالى         ¹    º      ½ ¼  »   ¾   ¿     Á À   Â  Ã     Ä   Å   Æ ( ]َفصلت ِّ ُ:28[.  

  :أوجه اإلعراب •
  :ُِاختلف في إعراب موضعین من اآلیة  

  :الموضع األول -
  :)1(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب ) النار(قوله 

  ).ُجزاء ( الرفع على البدلیة من: األولالوجه 
  ).هو(َّ الرفع على الخبریة من المبتدأ المحذوف المقدر بـ :الثانيالوجه 
  .الرفع على االبتداء، وما بعده خبره :الثالثالوجه 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : األولالمعنى

َإن الذي ذكر من العذاب هو الجزاء، حیث إن الجزاء هو نفسه النار ِ ُ)2(.  
  : الثانيالمعنى

َّأن الذي ذكر من العذاب، هو جزاء أعـداء اهللا، ثـم أخبـر :  في هذه اآلیة-تعالى–یخبر اهللا    ُ َ ِ ُ
  . )3(...َّأن بیان ذلك الجزاء أنه النار، حیث إن لهم فیها دار الخلد

  : الثالثعنىالم
َ فـــي هـــذه اآلیــة عـــن النـــار، بــأن دار الخلـــد كائنـــة لهــم فیهـــا جـــزاء جحـــدهم --یخبــر اهللا    ٌ
  .)4(بآیات اهللا

  :أثر االختالف •
أثمــر اخــتالف أوجــه اإلعــراب فــي هــذا الموضــع مــن اآلیــة إیــضاح المعنــى التفــسیري، وذلــك 

ٍبإبراز معان دقیقة، وهذا یدلل على إعجاز القرآن البیاني ٍ.  
  
  :  الموضع الثاني-

  :)5(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ًجزاء(قوله 
                                 

 .  2/408 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )1(
 .  5/13 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر )2(
 . 4/87-  الخازن-لباب التأویل: انظر) 3(
 . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 4(
  .2/408-  العكبري- اب القرآنالتبیان في إعر: انظر) 5(
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ًجوزوا بذلك جزاء: ٍ لفعل محذوف، والتقدیرالنصب على المصدریة: األولالوجه  ْ ُْ ُ.  
  .في اآلیة) ُجزاء( النصب على المصدریة للمصدر العامل :الثانيالوجه 
  ).النار( النصب على الحالیة من :الثالثالوجه 

  :لتفسیري ألوجه اإلعرابالمعنى ا •
  : المعنى األول

ِإن الذي ذكر من العذاب في اآلیة التي قبلهـا، هـو جـزاء ألعـداء اهللا تعـالى، فلهـم النـار دار  ُ
ًإقامة لهم جوزوا بذلك جزاء، أو یجزون جزاء بما كانوا بآیات اهللا یجحدون، والمصدر هنا مؤكد ًْ َ ُْ ُ ُ)1(.  

  : الثانيالمعنى
ِإن الذي ذكر من  العذاب في اآلیة التي قبلهـا، هـو جـزاء ألعـداء اهللا تعـالى، فلهـم النـار دار ُ

ًإقامة لهم، فجـزاء أعـداء اهللا جـزاء بـسبب مـا كـانوا بآیاتنـا یجحـدون، وهـذا الوجـه مـن اإلعـراب جـائز؛ 
ُّألنه ورد في القرآن صراحة، مما یدل على أنه یجوز للمصدر أن ینصب بالمصدر الذي قبله، وهذا  ً

|...(: وله تعالىمثل ق  {  z  y  x (]63:اإلسراء[)2(.  
  : المعنى الثالث
ِالذي ذكر من العذاب في اآلیة التي قبلهـا، هـو جـزاء ألعـداء اهللا تعـالى، فلهـم النـار دار إن  ُ
ً وحال ما حل بهم، من النار وعذابها جزاء بـسبب جحـودهم بآیـات اهللا، فانتـصاب إقامة لهم، ) ًجـزاء(َّ

  .)3(موقع الحالعلى أنه مصدر واقع 
  :أثر االختالف •

َأثمر اختالف أوجه اإلعراب التعرف على بعض القواعد النحویة، التي یجب على المفسر    ُّ
  .معرفتها، وتسخیرها في خدمة المعنى التفسیري للقرآن الكریم، بما یحتمله النص

  
v المسألة الثامنة:  

ــالى ــــ ــه تعــــ ـــــ - (: قولــ  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
3  2  1  0  / َصلتُف[).  ِّ:30[.  

                                 
فأخـذهم : (مبین للنوع، كقولـك: ًضربت ضربا، والثاني: األول مؤكد، كقولك: المفعول المطلق على ثالثة أقسام) 1(

ًفدكتا دكة واحـدة: مبین للعدد، كقولك: ، والثالث)أخذ عزیز مقتدر - ابـن هـشام-شـرح شـذور الـذهب: انظـر. (ً
239.( 

 .9/525-يبسمین الحل ال- الدر المصون: انظر) 2(
  . نفسهاالصفحة - نفسهالمصدر السابق: انظر) 3(



 39

  :أوجه اإلعراب •

  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) َّأال تخافوا(قوله 

  .ال تخافوا: تتنزل بقولهم: ، أيفي محل النصب على الحالیة :األولالوجه 

   .قائلین ال تخافوا: الحال محذوفة، والتقدیر في محل النصب على: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :معنى األولال

ــتقامة فـــي المـــنهج والممارســـة، فـــإن  َّإن الـــذین وحـــدوا اهللا فـــي ربوبیتـــه، ثـــم ســـاروا علـــى االسـ َّ
ولــیس یــصح أن یكــون حالــه كحالــة الكــافر الیــائس "ال تخــافوا، : َّمالئكــة الــرحمن تتنــزل علــیهم بقــولهم

 وبأنــه ، یحــزن منــه وال،ٕمــن رحمــة اهللا، واذ قــد كــان هــذا فقــد حــصلت لــه بــشارة بــأن ال یخــاف الخلــود
 إلى الخلود في الجنة، وهل العصاة المؤمنون إال تحت الوعد بالجنة، فهـم داخلـون فـیمن ًیصیر آخرا

ًحـاال غیـر محذوفـة؛ ألن ) َّأال تخـافوا(، ووجـه إعـراب )2("أبـشروا بالجنـة التـي كنـتم توعـدون: یقال لهم
  .)3(هي الحال) َّبأال تخافوا(َّالباء المقدرة 

  : انيالمعنى الث
َّإن الذین وحدوا اهللا في ربوبیته، ثم ساروا على االسقامة في المنهج والممارسة، فإن مالئكـة  َّ

ــم ــــزل علــــیهم قــــائلین لهــ ــوا: َّالــــرحمن تتن ــافوا، وال تحزنــ ــي...ال تخــ ــ ــذا یعن ـــول : ، وهــ ـــو القـ ــال هـ أن الحــ
  .   )4(َّالمقدر

  : االختالفأثر •
ًقاعــدة مهمــة جــدا، وهــيأثمــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیین    ً ضــرورة الــتفحص : ً

  .بعنایة في أوجه اإلعراب، ومعرفة الحذف والتقدیر، اللذین هما عمودان أساسیان في علم اإلعراب
  
v المسألة التاسعة:  

B (: قولــــه تعــــالى    A  @  ?  >  =  < ;  :  9  8  7 6  5
E  D  C* J  I  H  G( ]َفصلت ِّ ُ:31-32[.  

                                 
 .2/408-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
  .5/15-  ابن عطیة-المحرر الوجیز) 2(
   .9/526- السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 3(
 . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 4(
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  :أوجه اإلعراب •
َثة أوجه من اإلعرابیحتمل ثال) ًنزال(قوله  ِ ٍ َ)1(:  
ّتدعونــه مــن : مـصدر فــي موضــع الحـال مــن الهــاء المحذوفـة؛ أي النــصب علــى أنــه : األولالوجــه 

  .اآلیة السابقة
  .من اآلیة السابقة) ما(النصب على أنه مصدر في موضع الحال من : الوجه الثاني
ًصابر وصبر، فیكون حاال من ا: جمع نازل، مثل :الوجه الثالث ٌُ ، أو مـن الكـاف )َّتـدعون(لـواو فـي ُ

  . من اآلیة السابقة) لكم(والمیم في 
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
نحــن الحفظــة الــذین كنــا معكــم فــي : ْبعــد أن ذكــرت اآلیــة الــسابقة قــول المالئكــة للمــستقیمین  

نـدخلكم الجنـة، ولـیس مجـرد الـدخول َّالدنیا، وكما كنا قرناءكم في الدنیا فلن نفارقكم فـي اآلخـرة حتـى 
ّفحــسب؛ بــل إن لكــم فــي هــذه الجنــة جمیــع مــا تــشتهیه أنفــسكم، ومــا تــدعون أنــه لكــم فهــو لكــم بحكــم 
ِربكم، تبین هذه اآلیة حال كل هذه النعم والكرامـات التـي تـدعونها أنهـا لكـم أنهـا جاریـة مجـرى النـزل  ُ ُ َْ َ ٌ َّ

  .     )2(ور رحیمالكائن من غف) َّوهو المكان المهیأ للضیف(
  :المعنى الثاني

ٌهیه أنفس المستقیمین أنه نزل تبین هذه اآلیة حال جمیع ما تشت ُ   .)3(ٍ رحیمٍ من غفورٌكائنُ
  :المعنى الثالث

ـــة الـــسابقة ـــواب، : بعـــد أن ذكـــرت اآلی ــم مـــن عظـــیم األجـــر والث ــد اهللا لهـ َّالمـــستقیمین، ومـــا أعـ
ْتكشف هذه اآلیة حالهم بأنهم في نزل؛ أي ٍ ُ ٍ مكان مهیأ لهم كائن من غفور رحیم:ُ ٍ ٍٍَّ)4(    .   

  :أثر االختالف •
أثمـر االخـتالف فـي هـذه األوجــه الثالثـة مـن اإلعـراب إثــراء المعنـى التفـسیري للقـرآن الكــریم،   

وذلــك مــن خــالل المعــاني الدقیقــة فــي هــذه األوجــه، ممــا یــدلل علــى جمــال األســلوب القرآنــي، وروعــة 
  .بیانه

  
  

                                 
   .2/409-  العكبري- ي إعراب القرآنالتبیان ف: انظر )1(
 .8/295 -  الثعلبي-، الكشف والبیان27/562-  الرازي- مفاتیح الغیب: انظر) 2(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر )3(
 .9/526-  السمین الحلبي-، الدر المصون5/15- ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 4(
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v المسألة العاشرة:  
j (: قوله تعالى    i h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ^  ]  \  [  Z

k   (]َِّفصلت ُ:34[  
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب )ٌّكأنه ولي(قوله 
  . وهي خبره،للمفاجأة  )إذا(، و)الذي(في محل النصب على الحالیة من المبتدأ : الوجه األول
  .)الذي ( للمبتدأیةرخبفي محل الرفع على ال: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : لمعنى األولا

ــرَّلمـــا كـــان الخطـــاب القرآنـــي فـــي هـــذ ــالى ذكـ ـــة بـــأمر مـــن اهللا تعـ َه اآلی ـــيُهْ لكـــل  و، -- للنب
 بــالعفو عـــن المكافـــأة، : یعنـــى،بالخـــصلة التــي هـــي أحـــسن الــسیئة" أن یــدفعوا الـــصابرینالمــستقیمین 

 للمـستقیمین حـال الـذي بینـك -تعـالى–َّ، بـین اهللا )2("ة، وتـرك االنتـصافَّزل والصفح عن ال،وبالتجاوز
  ).كقرابة النسب: ٌوبینه عداوة، وكأنه نصیر  صدیق إلى درجة الحمیمیة، أي

إنـك بمجـرد دفعـك : ُّتدل علـى المفاجـأة، أي) إذا(وحینما یالحظ المتأمل لهذه اآلیة، یجد أن 
ــة وا ـــإن الحمیمیـ ٍ تكـــون لدرجـــة - قبـــل قلیـــل-لنـــصرة التـــي أصـــبحت مـــن المـــسيء َّالحـــسنة الـــسیئة، ف

  . )3(ُتفاجئك
  : لمعنى الثانيا

یعفـوا عـن الـزالت،  أنًطالبـا مـنهم   والمستقیمین من بعده،-- َّ النبي-تعالى–یخاطب اهللا   
بــذل الــسالم، وحــسن األدب، وكظــم الغــیظ، : ویــصفحوا عــن الــسیئات، بالفعلــة أو بالــسیرة، فمــن ذلــك

 أن هـذا الـذي بینـك إن اهللا تعـالى یخبـر فـي هـذه اآلیـةحة في القضاء واالقتضاء وغیر ذلك، فـوالسما
  . )4(وبینه عداوة باألمس القریب، هو اآلن كأنه النصیر الحمیم

  :أثر االختالف •
أثمـر االخــتالف فــي هـذین الــوجهین اإلعــرابیین ثـراء المعنــى التفــسیري القرآنـي، الــذي یتــضح   
  .یقین في االستنباط، أفرزهما هذان الوجهان اإلعرابیانمعنیین دق: من خالل

                                 
  .9/527 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/409-  العكبري- قرآنالتبیان في إعراب ال: انظر) 1(
  .3/331 -  القشیري-لطائف اإلشارات) 2(
 .3/227 -  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 3(
 .5/16 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر )4(
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v الحادیة عشرةالمسألة :  
4 (: قوله تعالى    3 2  1 0  / .  -  ,  +  *  ) (  '  & %  $  # "

?  >  =  <  ;  :  9  8 7  6 َفصلت[)5  ِّ ُ:47[.   
  :أوجه اإلعراب •

  :)1( یحتمل وجهین من اإلعراباألولى) ما(قوله   
  .محل لها من اإلعراب، وهو األقوىًأن تكون نافیة، ال : الوجه األول
  .في محل جر) الساعة(ً، فتكون معطوفة على أن تكون موصولة: الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول
ُّأن علم الساعة بوقتها، ومجیئها، وأهوالها، إنما یرد  المؤمن : في هذه اآلیة -تعالى–اهللا یخبر  ُ ُ

ِّ وهذا حصر لمرد علم الساعة،،--ذلك كله إلى اهللا  َ َ وذكر تعالى الثمار، وخَ َ روجهـا مـن األكمـام َ
ً، وحمـل اإلنـاث مثـاال لجمیـع األشـیاء، إذ إن كـل شـيء خفـي، فهـو )مر قبل ظهورهاوهي أغلفة الث( 

ِفـــي حكـــم هـــذین،  ْ ـــادت ُ ــم اهللا، فأف   )مـــا(أســـلوب قـــصر، ولـــذلك فـــإن ) إال(مـــع ) مـــا(ال یكـــون إال بعلـ
  .)2(نافیة

  :المعنى الثاني
ــذه اآلیـــة-تعـــالى–یخبـــر اهللا    ـــرد:  فـــي هـ ـــساعة، ومجیئهـــا، وأهوالهـــا، إنمـــا ی ُّأن وقـــت علـــم ال ُ ُ 

رد علــم الــساعة، ثـم ه إلــى اهللا تعــالى،َّالمـؤمن ذلــك كلــ ِّ وهـذا حــصر لم َ ــ ومــا تخــرج مــن (عطــف جملــة "َ
والتــي : ، بمعنــى)3(" اهللا لــصرف العلــم بوقــت الــساعة إلــىًا، ومــا بعــدها توجیهــ) ثمــرات مــن أكمامهــا

        .--تخرج من الثمرات من أغلفتها ال یكون إال بعلم اهللا 
  :أثر االختالف •

ــراب   ــوجهین مـــــن اإلعــ ــي هــــذین الــ ـــتالف فـــ ـــي المعـــــاني : أثمــــر االخـ ــــة والتمحـــــیص فـ أن الدق
مــا األولـى أقـوى، م) مـا(  همـا اللـذان جعـال النفـي فـي - باعتبـار أن اإلعـراب فـرع المعنـى-التفـسیریة

ًیعزز مفهوم أن فن اإلعراب دقیق جدا یحتاج إلى استعانة باهللا  َّ ، ثم بذل طاقـة؛ لفهـم مـراده -تعالى–َ
--.  

                                 
 .9/533-  السمین الحلبي-، الدر المصون2/1128-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 السمین - ، الدر المصون27/571-  الرازي- ، مفاتیح الغیب5/21 -  ابن عطیة- المحرر الوجیز: انظر) 2(

  .9/533 - الحلبي
  .25/5 -  ابن عاشور- التحریر والتنویر) 3(
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v المسألة الثانیة عشرة:  
Ï Î Í Ì Ë Ê É È ( :قوله تعالى    Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À

Ó  Ò Ñ  Ð( ]َفصلت ِّ ُ:53[.  
  :أوجه اإلعراب •

َاختلف في إعراب موضعین من اآلیة   ُِ:  
  :األول الموضع -

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) بربك(قوله   
َُّألـــم یكفـــك ربـــك:  علـــى أنـــه فاعـــل یكفـــي، والمفعـــول محـــذوف؛ أي،موضـــع رفـــع  فـــي:الوجـــه األول َ ِ ْ َ ،

اللفـــظ، أو علـــى فـــي موضـــع البـــدل مـــن الفاعـــل، إمـــا علـــى ) أنـــه(ویترتـــب علـــى هـــذا أن یكـــون قولـــه 
  . ألم یكفك ربك شهادته:الموضع؛ أي

ُألم یكف ربك شهادته: في موضع نصب، على أنه مفعول یكفي؛ أي: انيالوجه الث َُ َ َّ َ ِ ْ.  
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول

ُ في مطلع هذه اآلیة وعـده -تعالى–َّلما ذكر اهللا    َ ْ َ--لرسـوله  -- ، أنـه سـیریهم األدلـة
یـدة فـي الـسماء والفـضاء والكـون وفـي الدامغة على صدق الوحي والنبوة، وذلك من خالل اآلفاق البع

ألـم یغـنهم عـن اآلیـات الموعـودة المبینـة ": ، لما ذكر ذلـك، أعقبـه باسـتفهام تقریـري، وهـو قولـهأنفسهم
 كُّأولــم یكفــك أو یكفهــم ربــ: ، فیكــون التقــدیر)2(" أنــه ســبحانه شــهید علــى جمیــع األشــیاء،ة القــرآنَّلحقیــ

ًمـصدرا مـؤوال، فیكـون فـي ) ٍأنه على كـل شـيء شـهید(ي قوله َّأن ومعمولیها ف: ، على اعتبارهُشهادت ً
  .)3()بربك(موضع بدل اشتمال من 

  :المعنى الثاني
ِ یعــد نبیــه -–أنــه :  فــي مطلــع هــذه اآلیــة-تعــالى–یخبــر اهللا    َ-- ســیریهم األدلــة ، بأنــه
 ، والكـون،اء والفـض، اآلفـاق البعیـدة فـي الـسماء: على صدق الوحي والنبـوة، وذلـك مـن خـاللالعلمیة

ِّأولم یكف ربك شهادته على كل شيء: ، وأعقب ذلك باستفهام تقریري، وذلك بقولهوفي أنفسهم ُ َّ ِ ْ َ)4(.  
  

                                 
 . 2/411 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
 .4/600 - الشوكاني- فتح القدیر) 2(
  .4/600 -  الشوكاني- ، فتح القدیر9/317 - أبو حیان- البحر المحیط: انظر )3(
 .4/600 -  الشوكاني- ، فتح القدیر9/317 - أبو حیان- البحر المحیط: انظر) 4(
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  :أثر االختالف •
أثمر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین الدقة في التوجیـه اإلعرابـي، الـذي ینبنـي علیـه   

  . ٍ، وفائض ما یشتمل علیه من أسرارثراء في المعنى، وهذا یدلل على روعة األسلوب القرآني
  
  : الموضع الثاني-

      :)1( من اإلعرابینجه ویحتمل) أنه(قوله   
  .، على اعتبار تقدیر الباء قبله على البدلیةفي موضع الجر: الوجه األول

ِّفیكون مرفوع المحل  ،ًفاعال) بربك(في موضع الرفع على البدلیة، على اعتبار : الوجه الثاني َ
  .ِ كمتبوعه،ِ اللفظَمجرور

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

 العلمیـةسـیریهم األدلـة  ، أنـه-- لنبیـه - عـز وجـل– فـي هـذه اآلیـة وعـده ذكـر اهللابعد أن   
ــم یكـــف بربــك بـــشهادته : ، وذلــك بقولـــهذلــك باســـتفهام تقریــريأعقـــب ، علــى صــدق الـــوحي والنبــوة أول

  .)2(وعلمه على كل شيء
  

  :ى الثانيالمعن
سیریهم األدلة   أنه لنبیه -  عز وجل– في هذه اآلیة الكریمة وعده - تعالى–یبین اهللا   
أو لم یكفهم ربك ": : ي، وذلك بقولهذلك باستفهام تقریروأعقب ،  على صدق الوحي والنبوةالعلمیة

تشهد  أي فهو یحقق ما وعدك من دمغهم بالحجة الدالة على صدقك، أو فمن اس؛علمه بكل شيء
   .)3("هَ یأخذْ أنْ فال یلبث،ً من استشهد به كاذباُّ اهللا ال یقرَّ ألن؛به فقد صدق

  :أثر االختالف •
ًأثمـر االخــتالف فـي هــذین الـوجهین اإلعــرابیین مثـاال علــى إعجـاز القــرآن الكـریم فــي الــنظم، 

ومـن ثـم  ،)دأنه على كـل شـيء شـهی(  بقوله،)بربك(ارتباط وجوه اإلعراب في قوله : وذلك من خالل
ارتبـاط المعنـى التفــسیري؛ فكـل وجـه إعرابــي فـي الموضـع األول یترتــب علیـه وجـه إعرابــي مـرتبط بــه 

  .في الموضع الثاني

                                 
 -، الدر المصون21/494 -  الطبري- ، جامع البیان2/1129 - العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(

  .9/536-السمین الحلبي
 . الصفحات نفسها- ثة السابقة نفسهاالمصادر الثال: انظر) 2(
  .25/21 -  ابن عاشور- التحریر والتنویر )3(
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  ثانيالمبحث ال

   الشورىأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة
v بین یدي السورة: 

ا بعض ٕسورة الشورى مكیة بإجماع أكثر المفسرین، وان كان بعض المفسرین أخبر أن فیه
   .ثالث وخمسون آیة :، وعدد آیاتها)1()41-39(، واآلیات من )24(، و)23(المدنیات، وهي اآلیة 

ْوقد سمیت بـ َ ِّ q p ...(: ؛ لقوله تعالى)الشورى(؛ الفتتاح السورة بها، و)عسق(ُ  o n
s  r(   ]38:الشورى[ )2(.  

حدید حقیقة الوحي والرسالة، ، وبالت- كسائر السور المكیة– قضایا العقیدة وتعالج هذه السورة
  : حیث إنه المحور الرئیس للسورة، وعلیه فإن السورة تنقسم إلى قسمین

 ).24-1( وحدة األهداف الرئیسة للرساالت السماویة، اآلیات من :القسم األول
  .)3( )53- 25( بعض صفات المؤمنین، ودالئل اإلیمان، اآلیات من :القسم الثاني

َ على عشر مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یلي هذه السورةوقد اشتملت ُِ ْ:  
  
v المسألة األولى:  

.(: قوله تعالى    -  ,  +  * ) (  '  &   .]3:الشورى[   )% 
  :أوجه اإلعراب •

َاختلف في إعراب موضعین من اآلیة   ُِ ْ:  
  : الموضع األول-

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب )كذلك(قوله   
َیوحى( رفع على االبتداء، و في محل:الوجه األول   .خبره )ُ
  .ًوحیا مثل ذلك: ٌ في محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، والتقدیر:الوجه الثاني

  
  

                                 
 .5/25 - ابن عطیة -المحرر الوجیز: انظر) 1(
 .350 ص-  عبد اهللا شحاتة-، أهداف كل سورة ومقاصدها 91 ص-  علم الدین السخاوي- جمال القراء: انظر) 2(
 .350 ص-  عبد اهللا شحاتة-داف كل سورة ومقاصدها، أه5/3136 - سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 3(
 .2/412 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر )4(
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  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ٍ في هـذه اآلیـة مـستأنفا ومقـررا لحقیقـة، وهـي -تعالى–یخبر اهللا    ً  مـضمون الـسورة موافـق أن"ً
 إلــى اإلرشــاد ، التوحیــدإلــىســائر الكتــب المنزلــة علــى الرســل المتقدمــة فــي الــدعوة لمــا فــي تــضاعف 

، فیكــون )1(" والتنبیــه علــى فخامــة شــأنها، بــذكر اســمها، إیحائهــا بعــد تنویههــا:الحــق أو إیحاءهــا مثــل
ٕمثــل هـذا الـوحي یوحي اهللا إلیــك والـى الـذین مـن قبــل، :-علـى مــا تـضمنه هـذا الوجـه-تقـدیر المعنـى  ِ ُـ

ــیهم مــا یــنفعهم فــي عاجــل فلــست  ِبــدعا مــن الرســل، وانمــا هــي ســنة اهللا مــع أنبیائــه ورســله، یــوحي إل ُ ٕ ً
  .أمرهم وآجله، وما یبین لهم دینهم الذي ارتضاه اهللا لهم

  :المعنى الثاني
 ْيِیــوح" --أن اهللا : یمكــن إجمــال المعنــى التفــسیري لهــذا الوجــه اإلعرابــي، وذلــك مــن خــالل

  .  أنه العزیز الحكیم: ، الذي هو مضمون السورة)2("ِاء اإلیحَ ذلكَ مثلًإیحاء
  :أثر االختالف •

أن االخـتالف فـي الـوجهین اإلعـرابیین نـتج عـن : یتبین من خالل هـذین الـوجهین اإلعـرابیین  
َیوحى(قراءة    .  للبناء للمجهول، وفي هذا إشارة للتدقیق في وجوه اإلعراب المختلفة) ُ

  
  : الموضع الثاني-

  :)3(فیه قراءتان) یوحي(قوله 
 بفتح الحاء، على البناء للمجهول، وهي في محل رفع خبر للمبتدأ )4( قرأ ابن كثیر:القراءة األولى

 ).كذلك(
  ).اهللا( قرأ الباقون بكسر الحاء، على البناء للمعلوم، وفاعله لفظ الجاللة :القراءة الثانیة

  
    

                                 
  .8/21 -  أبو السعود- إرشاد العقل السلیم) 1(
  .9/537-  السمین الحلبي- الدر المصون) 2(
، 2/412-لعكبري ا-، التبیان في إعراب القرآن2/367 -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 3(

  .318 ص- ابن خالویه- الحجة في القراءات السبع
 هو أبو سعید، عبد اهللا بن كثیر، المكي الداري، أحد القراء السبعة، ولد سنة خمس وأربعین من الهجرة بمكة، )4(

. ًاوتوفي فیها سنة عشرین ومائة من الهجرة، قرأ على مجاهد، واشتهر بتالوته عنه، وكانت رفیع الذكر، فصیح
  .)، غایة النهایة في طبقات القراء3/41 - ابن خلكان-وفیات األعیان: انظر(
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  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
  :ىاألوللقراءة امعنى 
َ أن مثل ذلك اإلیحاء یوحى هو؛ أي القرآن، ویكون لفظ الجاللة --یخبر اهللا   ُْ ًبدال") اهللا(َّ َ َ 

ْمن الضمیر الذي في الفعل ِ ِ َِّ ِْ ْ َأو بإعادة فعل مضمر،َّ ُ َ َ َ َأو بإضمار اسم مبتدأ یكون اسم اهللا تعالى ،ِِ َ َ َْ ْْ ُ
ًخبرا ُ لهَ َ")1(.  

  :الثانیة  القراءةمعنى
ٕ، والى األمم -- ي اهللا إلیك یا محمدِحْوُإن اهللا تعالى یخبر أن مثل ذلك اإلیحاء ی  

    .)2(السالفة، فهو العزیز في انتقامه، الحكیم في وضع األمور في نصابها
  :أثر االختالف •

تبـین مــن خـالل اخــتالف الـوجهین اإلعــرابیین، ضـرورة الرجــوع إلـى القــراءات المتـواترة؛ ألنــه قــد 
َتبن   .ى في بعضها وجوه إعرابیة، تثري المعنى التفسیري للنص القرآنيُْ
  
v المسألة الثانیة:  

p o n m ( :قوله تعالى    l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
u  t s  r  q(   ]7:الشورى[.     

  :أوجه اإلعراب •
    :)2(في الموضعین یحتمل وجهین من اإلعراب) فریق(قوله 

  .بعضهم فریق: ، تقدیرهبتدأ محذوفالرفع على أنه خبر لم: الوجه األول
   .منهم فریق: ، تقدیره الرفع على أنه مبتدأ مؤخر:الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

بعضهم فریق :  یخبر في هذه اآلیة الكریمة عن انقسام الناس إلى فریقین-تعالى–إن اهللا   
  .)3(في الجنة، وبعضهم فریق في السعیر

  :لمعنى الثانيا
فریــق كــائن مــن : النــاس إلــى فــریقینإن اهللا تعــالى یخبــر فــي هــذه اآلیــة الكریمــة عــن انقــسام   

                                 
  .318 ص-  ابن خالویه- الحجة في القراءات السبع) 1(
  .2/412-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 2(
 .5/27- ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 3(
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  .)1( في السعیر منهم في الجنة، وفریق كائنالناس
  :أثر االختالف •

ًأنها جاءت في الوجه األول خبرا، وجاءت في : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  
  .، وهذا یدلل على روعة القرآن، وبالغته، ومرونة معانیهالوجه اآلخر مبتدًأ

  
v المسألة الثالثة:  

Ï Î Í ( :قوله تعالى      Ì Ë Ê É È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á
Ð  ( ]10:الشورى[.  

  :أوجه اإلعراب •
  :)2(مبتدأ، وخبره یحتمل وجهین من اإلعراب) ذلكم(قوله 

  .عطف بیان، أو بدل) اهللا(، وعلیه فكلمة )ربي(مبتدأ، وخبره ) ذلكم( :الوجه األول
ٍخبر ثان، أو بدل، أو ) ربي(، وعلیه فكلمة )اهللا(مبتدأ، وخبره لفظ الجاللة ) ذلكم (:الوجه الثاني

  .صفة
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
عطـف بیـان، فاإلشـارة بـذلكم إلـى اهللا، ال إلـى غیـره، ) اهللا(هي المبتدأ، ولفظ الجاللـة ) ذلكم(  

ٕویصح أن یقوم لفظ الجاللة مقام اسم اإلشارة، واما أن یكون لفظ الجاللة  ًبدال، فیكـون المعنـى ) اهللا(ُّ
  .)3(...ُ ربي علیه توكلت-یعني اهللا–ذلكم : على هذا الوجه
  : المعنى الثاني

ذلكم اهللا ربي، حیث وصف نفسه : هي المبتدأ، ولفظ الجاللة خبرها، والمعنى) ذلكم(  
ِّوقد یكون أخبر عن نفسه، بأنه اإلله المعبود، وأنه الرب الخالق، وقد تقوم صفة الرب بالربوبیة،  ُّ

ُمقام صفة اإلله؛ ألنها تقتضیها، فالرب هو الذي یستحق أن یكون إلها یعبد َ ُْ ً ُّ)4(.  
  :أثر االختالف •

وكلها  تعددت وجوه اإلخبار عن المبتدأ، مما أثرى المعنى التفسیري لآلیة على أكثر من وجه، 
  .صحیح، أو محتمل للصحة، وهذا من باب اختالف التنوع، ال اختالف التضاد

                                 
 .21/503 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(
 .2/413 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)2(
 .4/50 -  النحاس- ، إعراب القرآن3/237 -  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 3(
 .  الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 4(
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v المسألة الرابعة:  
/ 0 ( :قوله تعالى  .  - ,  +  *  )  (  ' &  %  $ #  "  !

7  6  5  4 3  2   .]11:الشورى[)   1 
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) فاطر(قوله 
  .في اآلیة السابقة) ذلكم(یعود على ) هو (خبر لمبتدأ محذوف تقدیره: الوجه األول
  . في اآلیة السابقة) علیه توكلت(، و)ربي( خبر آخر للخبرین :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ٕ والیـــه إنـــابتي ، وعلیـــه تـــوكلي،اهللا ربـــيأن ذلكـــم : بعـــد أن ذكـــر اهللا تعـــالى فـــي اآلیـــة الـــسابقة  
 َّشــقو ، وهــو مــن أبــدعها،خالقهــا أي ؛فــاطر الــسماوات واألرض هــذه اآلیــة أنــهأخبــر فــي ورجــوعي، 

  .)2(بعضها من بعض
  : المعنى الثاني

ر    ِـــبعـــد إخبـــار اهللا تعـــالى فـــي اآلیـــة الـــسابقة عـــن الـــذي ذك ِّ مـــن بیـــان مـــرد الحكـــم إلـــى اهللا -ُ
–ي هذه اآلیة أنه تعالى ٕ بأنه اهللا ربي، واإلخبار كذلك بأن علیه توكلي والیه إنابتي، أخبر ف-تعالى
  . فاطر السماوات واألرض-ًأیضا

  :أثر االختالف •
ِیتبین من المعنیین السابقین، اللذین ترتبا على اختالف وجهي اإلعراب، بیـان عظمـة القـرآن  َ
ودقته، وأنه من عند حكیم حمید؛ ألن الوجه األول فیه خبر واحد، والوجه الثـاني زاد مـن التأكیـد فـي 

لمـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن ثـــراء المعنـــى التفـــسیري، وأن هـــذه اآلیـــات تعـــالج قـــضایا أكثــر مـــن خبـــر؛ 
ًعقائدیة تحتاج ألكثر من خبر مؤكد لجملة االستدالالت التي تثبت كثیرا من صفات اهللا تعـالى التـي 

  .ال یماثلها شيء
  
  
  
  

                                 
 .2/413-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .16/7- لقرطبيا -  ألحكام القرآنالجامع، 5/28- ابن عطیة-المحرر الوجیز:  انظر)2(



 50

v المسألة الخامسة:  
ــــالى   ــه تعـــــ ــــ M  W : قولـــ   V   U   T    S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J  X

  [Z   Y  \]a   `   _    ^   L ]١٣: الشورى[.  
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(الجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) أن أقیموا(قوله   
  ).الدین(، أو من )به( في موضع الجر على أنها بدل من الهاء في :الوجه األول
  ).ما( في موضع النصب على أنها بدل من :الوجه الثاني
  . ، فال  یكون لها محل من اإلعراب؛ ألنها جملة تفسیریة)أي(بمعنى ) أن(ون  أن تك:الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

إن اهللا قـد بـین لكـم مـن : یـا أیهـا النـاس: یخاطب اهللا تعالى في هذه اآلیة جمیع النـاس بقولـه  
ًالـدین مــا وصــى بــه نوحــا عملــه، والــذي أوحینــا إلیـك یــا محمــد  وشــرع لكــم أن أقیمــوا - القــرآن الكــریم-ّ

، )بـه(، وأما أن یكون البدل من الهـاء فـي )الدین(ًالدین، وهذا المعنى مستقى من كون أن البدل من 
، فمـن المفـسرین مـن أشـار -علیـه الـسالم-بأن أقیموا، والهاء ترجع إلـى وصـیة سـیدنا نـوح : فالتقدیر

، ومـــنهم مـــن قـــال بأنهـــا الـــشریعة وتحـــریم األمهـــات -ال شـــریك لـــه-إلـــى أن الوصـــیة هـــي عبـــادة اهللا 
والبنات واألخـوات، ومـنهم مـن قـال بأنهـا الـشریعة بتحلیـل الحـالل وتحـریم الحـرام، وعلـى هـذا المعنـى 

  .)2(اعملوا به على ما شرع لكم وفرض علیكم: یكون التقدیر
    :المعنى الثاني

شـرع لكـم : وذلك من خالل التقدیر یمكن إجمال المعنى المترتب على هذا الوجه اإلعرابي،   
 هــي إقامــة الــدین، وال أن -علیــه الــسالم–أن أقیمــوا الــدین، وهــذا علــى اعتبــار أن وصــیة ســیدنا نــوح 

  .)3(نتفرق فیه
  :المعنى الثالث

ـــن أن مـــا شـــرع مـــن: یوضـــح المعنـــى التفـــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي    ـــوحســـیدنا  دی ــه -ن علیـ
ــدســـیدنا  و،-الـــسالم ـــاء، ثـــم فـــس ومـــن بینه-- محمـ ر المـــشروع الـــذي اشـــترك هـــؤالء َّمـــا مـــن األنبی

  .)4( أن أقیموا الدین وال تتفرقوا فیه: فیه بقوله- صلوات اهللا علیهم وسالمه– من رسله األعالم 

                                 
 .2/413-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .10/6568 مكي بن أبي طالب - الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 2(
 .10/6568 مكي بن أبي طالب - إلى بلوغ النهایة الهدایة، 21/512-  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(
 .4/215-الزمخشري - الكشاف: انظر) 4(
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  :أثر االختالف •
یمكن القول بأن أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة، ضرورة معرفة الجمل التي   

اب من التي ال محل من اإلعراب من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة التدقیق في لها محل من اإلعر
البـدل والمبـدل منــه، وأنـه قــد یحتمـل أكثــر مـن مبــدل منـه، وهــو علـم دقیــق یحتـاج إلــى التمحـیص فــي 

  .-تعالى–المراد، بعد االستعانة باهللا 
  
v المسألة السادسة:  

ـــالى   ـــه تعـــ ـــ u(: قول  t  s  r  q p  o  n  m  l  k  j  i   (
  .]26:رىالشو[
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) الذین(قوله   
  ).یستجیب( في موضع النصب على المفعولیة للفعل :الوجه األول
  ).دعاء( في موضع الجر على أنه مضاف إلیه لمضاف محذوف، تقدیره :الوجه الثاني
  ). یستجیب( في موضع الرفع على أنه فاعل :الوجه الثالث

  : التفسیري ألوجه اإلعرابالمعنى •
  :المعنى األول

ــسابقة حقیقــــة، وهــــي--ذكــــر اهللا    ــي اآلیــــة الــ  یقبــــل التوبــــة عــــن جمیــــع --أن اهللا : ً فــ
عبــاده، وأنـــه یعفـــو عـــن جمیـــع عبـــاده، وأنـــه یعفـــو عـــن ســـیئاتهم، وهـــذا علـــى علمـــه المطلـــق بكـــل مـــا 

ستجیبون للحــق ویتبعونــه، وأنــه یفعلــون، ویــذكر فــي هــذه اآلیــة أنــه تعــالى یجیــب المــؤمنین، الــذین یــ
  .)2(یزیدهم من فضله

    :المعنى الثاني
أن اهللا : یمكن توضیح المعنى التفسیري المترتب على هذا الوجه اإلعرابي، وذلك مـن خـالل  

--3( یجیب دعاء المؤمنین، الذین یستجیبون للحق، ویتبعونه، فهو قریب مجیب الدعاء(.  
  :المعنى الثالث

یــستجیبون لــربهم، لمــا دعــاهم إلیــه، "َّنین، الــذین یبتغــون الحــق، ویعلمــون بــه إن هــؤالء المــؤم   
وینقــادون لــه، ویلبــون دعوتــه؛ ألن مــا معهــم مــن اإلیمــان، والعمــل الــصالح یحملهــم علــى ذلــك، فــإذا 

                                 
 .2/413-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .10/6568 مكي بن أبي طالب - الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 2(
 .10/6568 مكي بن أبي طالب - إلى بلوغ النهایة الهدایة، 21/512-  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(



 52

  .)1("استجابوا له، شكر اهللا لهم، وهو الغفور الشكور
  :أثر االختالف •

أنهــا أثــرت المعنــى التفــسیري مــن خــالل : ة الثالثــةأثــر االخــتالف فــي هــذه األوجــه اإلعرابیــ  
ٌمعان ثالثة للجملة القرآنیة، مما تزید من إیمان العبد بأن هذا القرآن الكریم معجز بكل ما تعني هذه  ٍ ٍ

ٍالكلمة من عمق وداللة ومعنى، كیف ال وهو من عند حكیم حمید ًٍ ٍ.  
  
v ةبعالمسألة السا :  

&( :قوله تعالى  %  $ # "   .]32:شورىال[   )! 
  :أوجه اإلعراب •

  :  في إعراب موضعین من اآلیةَفِلُاخت
  :الموضع األول -

  :)2(مل وجهین من اإلعرابتتح) الجوار(قوله 
،  مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة مبتدأ مؤخر:الوجه األول

   .وخبره متعلق الجار والمجرور المقدم
   .ستقرت وهو مرفوع بمتعلق الجار، فاعل :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :  المعنى األول

 كثیرین ً كالسفن العظیمة التي تسع ناسا،ًیبین اهللا تعالى في هذه اآلیة بعضا من آیاته
، والحال هي تجري في البحر بما ینفع الناس ف،ذكره ى من آیات اهللا، ومن دالئل نعمة اهللا تعالٌكائنة

  .)3( من آیات اهللا في البحر حال كونها كالجبالٌالجوار كائنة:  كالجبال الشاهقة، فیكون التقدیرنهاأ
  :المعنى الثاني

أن من آیاته الدالة : عرابي، وذلك من خاللیمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإل
  .)4(ألعالماعلى توحیده ، وصدق ما وعد به أنه تستقر الجواري في البحر حال كونها ك

  :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاء في جملة اسمیة؛ لیدلل : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  

                                 
 .4/215- الزمخشري- الكشاف: انظر) 1(
 .2/415 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: ظران) 2(
 .4/617- الشوكاني- ، فتح القدیر25/105 - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) 3(
 . نفس الصفحات- نفس المصدرین السابقین: انظر) 4(
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: السفن في البحر حال كونها كاألعالم، وأما الوجه الثاني: على ثبات حقیقة قدرة اهللا تعالى، وهو
االستمرار، وهذا یبین أن اختالف ٕجاء في جملة فعلیة، وان اعتبرناها مضارعة فهي تفید التجدد و

ًاإلعراب أثرى المعنى، وأضاف جدیدا في حقل المعرفة القرآنیة، التي تدلل على أنه من عند اهللا 
  .تعالى

  
  :الموضع الثاني -

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) كاألعالم(قوله   
  .ل أولىحامتعلق ب) في البحر(حال ثانیة، وهذا على اعتبار متعلق ب :الوجه األول
  ).الجوار(بـ ) في(، وهذا على اعتبار متعلق )الجوار(حال من الضمیر في متعلق ب :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

أن الجواري : ًتذكر اآلیة بعضا من آیات اهللا، الدالة على قدرته، وصدق ما وعد به، ومنها  
  .)2( كالجبال العظیمةٌ راسیةبحر، وحالها في البحر في الً مستقرة حال كونهاٌموجودة

    :المعنى الثاني
أن من آیات اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، وذلك من خالل  

ومن : الدالة على عظمته أن السفن العظیمة مستقرة في البحر حال كونها كالجبال، فیكون التقدیر
  .)3( كاألعالمً راسیة البحر حال كونهاآیاته أن تستقر الجواري في

  :  أثر االختالف •
ًء حاال ثانیةأن الوجه األول جا:نتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین ومعلوم  ،ً

 ؛ً فإنه یفید مزیدا من التأكید والترسیخ لحالة الشيء، وهذا مطلوب في هذه اآلیة،أن الحال إذا تكرر
ً حاال من فقد جاء: عظمة قدرة اهللا، وأما الوجه الثانيوالئل إذ إن اآلیة تتحدث عن بعض د

 وفي هذا تدلیل على عظمة لغة ، التي حالها كالجبال الشاهقة، بالجواريٍ؛ لمزید عنایةالجواري
  .القرآن، وأنها تثري معاني القرآن وغایاته

  
  
 

                                 
 .9/39 -  محي الدین درویش- ، إعراب القرآن وبیانه2/405 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 2(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(
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v ثامنةالمسألة ال :  
I( :قوله تعالى  H G F  E D C  B  A(   ]35:الشورى[.  

 :اإلعرابو  القراءاتوجهأ •
  :)1(فیه قراءتان) یعلم(قوله 

  .، على االستئناف)ُیعلم(، وأبو جعفر برفع المیم )3(، وابن عامر)2(قرأ نافع: القراءة األولى
  ).َأن یعلم(قرأ الباقون بفتح المیم، على تقدیر : القراءة الثانیة

  :اإلعرابالقراءات والمعنى التفسیري ألوجه  •
  : ىاألولالقراءة معنى 

 في --ًأن المشركین الذین یخاصمون نبي اهللا محمدا :  في هذه اآلیة- تعالى–یبین اهللا 
آیاته، وعبره، وأدلة التوحید، یعلمون أنه ما لهم من محیص من عقاب اهللا تعالى، إذا عاقبهم على 

  .)4(ما اقترفوه من ذنوب
  :ةالثانیالقراءة معنى 

؛ ألنه صرف عن العطف على ما قبله، والسبب )أن(على إضمار ) یعلم(جاء النصب في 
أن الذي قبله شرط وجزاء، وذلك غیر واجب، فصرف عن عطف اللفظ، وعطف على : في ذلك

مصدر الفعل الذي قبله، وكما هو معلوم، فإن المصدر اسم، وال یجوز أن یعطف فعل على اسم، 
عل على إضمار أن ًمع الفعل، فیعطف حینها مصدرا، ونصب الف) أن(فأضمر الحرف 

  .)5(المصدریة
  :أثر االختالف •

ً مستأنفا أن الوجه األول جاء:  لهاتین القراءتینأثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  

                                 
، التبیان في 2/367-  ابن الجزري-، النشر في القراءات العشر287 ص-  القاضي- البدور الزاهرة:  انظر)1(

  .2/415 -  العكبري- إعراب القرآن
 عبد الرحمن بن أبي نعیم، األصفهاني في األصل، أحد القراء السبعة، كان إمام أهل  هو أبو رویم، نافع بن)2(

ٌالمدینة، وكان أسود اللون، نیر الوجه، حسن الخلق، فیه دعابة، توفي سنة  غایة : انظر. (بالمدینة) ه169(ِّ
 ).64 ص-  الذهبي- ، معرفة القراء الكبار2/332 -  ابن الجزري- النهایة

بن عامر بن یزید بن تمیم بن ربیعة الیحصبي، اختلف في كنیته، واألشهر أنه أبو عمران، إمام،  هو عبد اهللا )3(
أحد القراء السبعة، وكان إمام أهل الشام في القراءة، حیث انتهت إلیه مشیخة اإلقراء بها، ولي القضاء 

، غایة 5/292 -  الذهبي- سیر أعالم النبالء: انظر). (ه128(بدمشق، وتوفي بها في عاشوراء، سنة 
  ).1/423 -  ابن الجزري- النهایة

  .21/544 -  الطبري- جامع البیان:  انظر)4(
 . 2/646 -  مكي بن أبي طالب- ، مشكل إعراب القرآن2/357 -  األزهري-معاني القراءات:  انظر)5(
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َغیر مسبوق بناصب أو جازم فرفع، والوجه الثاني جاء في موضع نصب، وعلى هذا یكون المعنى  ِ ُ
َقد ُأثري في داللته، وما یترتب علیه من  ِ عبر وعظات، حیث إن هذین الوجهین اإلعرابیین متقاربان ْ

  .ًجدا في المعنى، والفرق بینهما في الداللة والمغزى
  
v تاسعةالمسألة ال :  

O( :قوله تعالى  N M L K J  I H G F E D  C  B A  @  ? (  
  .]46:الشورى[
 :اإلعراب أوجه •

  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) ینصرونهم(قوله 
  ).أولیاء(ً في موضع الجر على أنه صفة، حمال على لفظ الموصوف :ولالوجه األ

ًفي موضع الرفع على أنه صفة، حمال على موضع الموصوف من اإلعراب، وهو : الوجه الثاني ٌ
  .، الذي هو في محل الرفع)اسم كان(
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  : معنى األولال

، الذي یدلل على التبعیض، وموضعه في هذه )من(یكمن المعنى التفسیري في حرف الجر 
ُّاآلیة مزید من االستهزاء بهم، وبیان الحسرة التي وقعوا بها، فقد كانوا یمنون أنفسهم في الحیاة  َ ُ
الدنیا، وفي اآلخرة یتضح لهم ولغیرهم أن جمیع أسباب النصرة التي تأملوها قطعت، وأنه حینما 

التي تفید ) من(ًع عنهم، وتوطیدا لهذا المعنى، فقد جاءت كلمة جاء العذاب من اهللا تعالى لم یدف
ٍالتبعیض؛ لتقطع كل أمل للمناصرین سواء كان بالكلیة أو البعض، وتأتي جملة  فو ) ینصرونهم(َّ

  .)2(ًلفظا) أولیاء(ًعلى ظاهر إعرابها، وذلك انسجاما مع جر ) أولیاء(محل جر صفة لـ 
  :معنى الثانيال

أن یكون لهؤالء الظالمین أولیاء ناصرون لهم من دون :  في هذه اآلیة-الىتع–ُینفي اهللا   
ًاسم كان، مرفوع محال، مجرور لفظا، ویكون إعراب ) أولیاء(اهللا، وعلى هذا یكون إعراب  ًٌ

  .)3(، على اعتبار محل إعراب الموصوف، ال لفظه)أولیاء(في محل رفع صفة لـ ) ینصرونهم(
  
  

                                 
  .2/415 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
  .761 ص-عدي الس- تیسیر الكریم الرحمن:  انظر)2(
 . 5/167-  الثعالبي- الجواهر الحسان في تفسیر القرآن:  انظر)3(
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  :أثر االختالف •
، هو ضرورة التفریق بین حركة اللفظ الظاهرة، ختالف في هذین الوجهین اإلعرابیینأثر اال  

ًوبین موضع إعرابه، فلكل معنى ومغزى، وهذا من روعة القرآن وعظمته ً ٍّ.  
  
v المسألة العاشرة:  

Ü Û Ú Ù ( :قوله تعالى    Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì Ë
á  à  ß Þ Ý(   ]51:الشورى[.  

  :عراب واإلأوجه القراءات •
  :)1(فیه قراءتان) یرسل(قوله   

  .ُهو یرسل، فهي جملة استئنافیة: ، والتقدیر)ُیرسل(قرأ نافع برفع الالم : القراءة األولى
إما بالنصب : قرأ الباقون بنصب الالم، فتحمل القراءة وجهین من اإلعراب، هما: القراءة الثانیة

 تقدیر حرف الباء وأن المضمرة قبل ٕ، واما في محل جر، على)ًوحیا(على العطف على موضع 
  ).بأن یرسل(الفعل 

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
   :ىاألولالقراءة معنى 

أن : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي لقراءة رفع الالم، وذلك من خالل
وما كان لبشر أن یكلمه : دیرٕغیر معطوفة، وانما هي مستأنفة، وعلى هذا یكون التق) یرسل(لفظة 

 للرسل -تعالى–ٍاهللا إال بالوحي أو من وراء حجاب، ثم استأنفت اآلیة بذكر طریقة أخرى لتكلیم اهللا 
جملة فعلیة في ) یرسل(ً یبعث ملكا، فیوحي بإذنه ما یشاء، وهذا یعني أن لفظة -جل وعال-بأنه 

  .)2()اهللا( الجاللة یعود على لفظ) هو(محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره 
  :ةالثانیالقراءة معنى 

وهو العطف على موضع (یمكن إجمال المعنى التفسیري، بأن التقدیر اإلعرابي األول    
ً إال أن یوحى إلیه كیف یشاء، إما إلهاما، أو - تعالى–ٍّینفي ألي من البشر أن یكلمه اهللا ) ًوحیا

، -علیه السالم- ه، كما كان من كالم سیدنا موسى ًمناما، أو یكلمه اهللا بحیث یسمع كالمه وال یرا
ٕأو یبعث إلیه ملكا، إما جبریل واما غیره، فیوحي ذلك الرسول إلى المرسل إلیه بإذن ربه ما یشاء  ً

  .اهللا أن یوحیه إلیه من أمر، أو نهي، أو غیر ذلك
                                 

الدر ، 2/417-العكبري –التبیان في إعراب القرآن ، 2/368 -يرابن الجز -  النشر في القراءات العشر:انظر) 1(
 .9/566- السمین الحلبي - المصون 

 .2/359 - األزهري- ، معاني القراءات5/44 - ابن عطیة-المحرر الوجیز:  انظر)2(



 57

حرف جر، مقدر قبله أن المصدریة، وقبلها ) یرسل(أن الفعل : وأما التقدیر الثاني ففیه  
ًوما كان لبشر أن یكلمه اهللا إال بالوحي، أومن وراء حجاب، أو بأن یرسل رسوال : فیكون المعنى

  .    )1(فیوحي بإذن اهللا ما یشاء ربه أن یوحي
  :أثر االختالف •

أن القراءة یمكن أن تأتي بأكثر : أثر اختالف الوجهین اإلعرابیین في القراءتین یكمن في
ٌ معنى وداللة، وهذا من عظیم روعة القرآن الكریم، الذي هو مصون عن ٍّمن وجه إعرابي، ولكل ً

  .اللغو، والعبث
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                 
 .9/567 - السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 1(
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  المبحث الثالث
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الزخرف

v بین یدي السورة: 

² ³ (إال قوله : سورة الزخرف مكیة باإلجماع، كما قاله القرطبي، قال مقاتل  ± °  ¯
µ ´...  ( ]ُلزخرفا    .تسع وثمانون :، وعدد آیاتها)1( ]45:ُّ

ْوقد سمیت  َ ِّ - . (:  بهذا االسم؛ لقوله تعالى)الزخرف(سورة ُ  , +  *  )  ( '
4  3  2  1 ُالزخرف[   )/ 0  ُّ:35[)2(.  

القــرآن ونقــاش المــشركین، واالســتدالل علــى وجــود اهللا الكــالم حــول " :وتتنــاول هــذه الــسورة  
وتمتـــاز هــذه الـــسورة بتعــداد أبــاطیلهم ومعتقـــداتهم الفاســدة والـــرد . نــاسوصــفاته بآثــاره ونعمـــه علــى ال

مـع التعـرض ألحـوال یـوم ، علیهم بما یفحمهم ثم االستشهاد ببعض الرسـل الـسابقین كموسـى وعیـسى
  .)3("القیامة بالنسبة للمؤمنین والكافرین إلى غیر ذلك من اآلیات والحكم القرآني

ُِسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليهذه السورة على عشر موقد اشتملت  ْ:  
  
v المسألة األولى:  

b(: قوله تعالى  a  `  _ ُالزخرف[)\ [ ^  ُّ:4[.  
  :أوجه اإلعراب •

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب) لدینا(قوله 
موجود في أم : ، والتقدیر)في أم( في محل رفع بدل من متعلق الجار والمجرور :الوجه األول

  .دیناالكتاب ل
  ).ٌّلعلي(أو من ) أم(أو من ) الكتاب( في محل نصب حال من :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

أن القرآن الكریم كائن في أصل الكتاب، الذي هو اللوح :  في هذه اآلیة- تعالى–یخبر اهللا 

                                 
 .16/61 - الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .356 ص-  عبد اهللا شحاتة-  أهداف كل سورة ومقاصدها : انظر) 2(
 .3/382- الحجازي- التفسیر الواضح) 3(
 .9/572 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/419-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)4(
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ِظ، ومنه نسخ، فیقوم لفظ متعلق  في اللوح المحفو- تعالى–المحفوظ، فالقرآن مثبت عند اهللا  ) لدینا(ُ
؛ ألن اللوح المحفوظ، الذي هو أصل القرآن، وغیره من الكتب )أم الكتاب(مقام متعلق في 

  .)1(- تعالى–السماویة، والغیبیات كلها من كالم اهللا 
  :المعنى الثاني

) لمحفوظوهو اللوح ا( أن القرآن الكریم حاله كائن في أصل الكتاب -تعالى–یبین اهللا 
ٍوحاله كائن عندنا لذو علو ورفعة، وقد أحكمت آیاته ثم فصلت، فهو ذو حكمة، وعلى هذا المعنى ٍّ ْ ُ َ :

وصفین له في األصل، فیتعلقان بمحذوف، فهما حاالن في ) لدینا(، و)في أم(یكون الظرفان 
ًمتعلقا بالذي تعلق به الجار قبله، فیكون حاال من) لدینا(موضع نصب، أو یكون  ، أو هو )لعلي (ً

  . )2(حال من الضمیر المستتر فیه
  :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جاء بدال من متعلق : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ً، والوجه الثاني جاء حاال، ولكال الوجهین توجیه في المعنى والمدلول، وهذا یبرهن أن )الظرف(

 حوى كل أسرار اللغة العربیة ومدلوالتها في ألفاظ قلیلة، فهو القرآن الكریم معجز في بیانه، وأنه
  .    كالم اهللا، الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، وهو تنزیل من حكیم حمید

   
v المسألة الثانیة:  

k(: قوله تعالى  j i  h g  f  e  d(   ]ُالزخرف ُّ:5[.  
  :أوجه اإلعراب •

َاختلف في إعراب موضعین من    ُِ   :اآلیةْ
  : الموضع األول-

  :)3(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًصفحا(قوله   
  ).نصفح(بمعنى ) نضرب(مفعول مطلق، على اعتبار أن الفعل : الوجه األول
  ).الذكر(، أو من )نضرب( حال منصوبة من الضمیر المستكن في :الوجه الثاني

  
  

                                 
، إعراب 10/6623 -  مكي بن أبي طالب-، الهدایة إلى بلوغ النهایة21/566 -  الطبري- جامع البیان:  انظر)1(

 .4/65 -  النحاس- القرآن
 .9/572 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/419-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)2(
 .4/65-  النحاس- ، إعراب القرآن2/419-  العكبري- لقرآنالتبیان في إعراب ا:  انظر)3(
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  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ًأفنصفح عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفین؟، فیكون  :التقدیر   –یسأل اهللا : المعنىً
َّأفحسبتم أن نصفح ولما : ً في هذه اآلیة سؤاال غرضه النفي واإلنكار، وذلك بقوله-تعالى ذكره

َأن تعرض عنه بوجهك، : تفعلون ما أمرتم به؟، وأصل الصفح أنك تولیه صفحة عنقك؛ أي ِ ْ ُ
َّإما أن یكون بمعنى الشرك، واما أن یكون بمعنى اإلسراف في الرد: ن له وجهافواإلسرا َّٕ ِ)1(.  

  :المعنى الثاني
ُّأفنعرض عنكم أیها الناس، : أفنضرب عنكم الذكر صافحین، فیكون المعنى: التقدیر

ِونترككم سدى حال كوننا صافحین، وال نذكركم بعذابنا من أجل أنكم قوم مشركون، أو مسرفون في  َ ً
  .)2(َّم للحق بعدما تبینِّردك

  :أثر االختالف •
ًهو أن الوجه األول جاء مفعوال مطلقا، على :         أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین ً  

نصفح، وهو فعل على هیئة : معنى الفعل الذي جاء على هیئة المصدر، فكلمة نضرب تعني
الوجه اإلعرابي الذي یبرهن عظم لغة ًالمصدر صفحا، وفي هذا إشارة إلى ضرورة التمحیص في 

فقد جاء لیبین حالة الصفح، وبطالن صفح اهللا تعالى عن المشركین، : القرآن، وأما الوجه الثاني
  .وأنه لن ینساهم بعقابه لهم

  : الموضع الثاني-
  :)3(فیه قراءتان) ْأن(        قوله 
: فیكون إعرابها) ْإن(خلف بكسر الهمزة قرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، و: القراءة األولى

  .أداة شرط وما بعدها فعل الشرط
  .في موضع نصب مفعول ألجله: ، فیكون إعرابها)ْأن( قرأ الباقون بفتح الهمزة :القراءة الثانیة

  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
  :ى األول القراءةمعنى

 القــراءة، بأنهــا تــدل علــى االســتقبال، فــاهللا تعــالى یحــذر         یمكــن إجمــال المعنــى التفــسیري لهــذه
ِّالمـــشركین، بأنـــه لـــن ینـــساهم مـــن عقابـــه إن هـــم اســـتمروا علـــى شـــركهم، واســـرافهم فـــي ردهـــم للحـــق،  ٕ

                                 
 - ، الكشف والبیان4/175-  ابن أبي زمنین-، تفسیر القرآن العزیز5/216 -  الماوردي- النكت والعیون: انظر) 1(

  .8/328 - الثعلبي
  .4/65 -  النحاس- ، إعراب القرآن10/6624- مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 2(
  .2/419 -  العكبري- ، التبیان في إلعراب القرآن2/368 -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر )3(
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رغــم تحقــق اإلســراف -، وجــاء الــشرط (1)إن تكونــوا مــسرفین نــضرب عــنكم الــذكر: والتقــدیر علــى هــذا
ُّ؛ ألنه یدل على ص-عندهم في الماضي ِّإن كنت مؤمنا فلب : حة األمر، المتحقق بثبوته، كأن تقولَّ ً

   . )2(نداء اهللا 

  :معنى القراءة الثانیة
إن اهللا : أفنضرب عنكم الذكر صافحین؛ ألجل أنكم قوم مشركون، فیكون المعنى:        التقدیر

؛ ألجل أنكم أفنعرض عنكم وننسى عقابكم: ًتعالى ذكره یسأل سؤاال غرضه النفي واإلنكار، بقوله
  .)3(ًكنتم قوما مسرفین في رد الحق، أو أنكم كنتم قوما مشركین

  :أثر االختالف •
ً      تظهر عظمة لغة القرآن في أن حركة واحدة خرج منها معنیان، كل واحد منهما یثري تفسیرا  ٍ ُّ ً ً

ًومدلوال قرآنیا، فكسر الهمزة أوحى بالشرط، الذي یدل على تحقیق ثبوت األمر، وفتح  الهمزة أوحى ً
  .بذكر السبب

  
v المسألة الثالثة:  

� ¡ ¢ £ ¤( :قوله تعالى  ~ ُالزخرف[   ){  ُّ:8[.  
  :أوجه اإلعراب •

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًبطشا(قوله 
   .النصب على أنه تمییز :الوجه األول
  أهلكناهم :التقدیرو ،)أهلكنا(ن في  الفاعلی)نا ( مصدر في موضع الحال من الضمیر:الوجه الثاني
   .باطشینحال كوننا 

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ُبعث رسال فك  أن اهللا تعالى ذكره:تذكر اآلیة الكریمة ِ من قبلواُبِّذً ، وهم  اهللافأهلكهمقومهم  َِ
  .)5(للدهر ً وصاروا عبرة،هم سلف أمرهم وسنتهمَّ وأن،ً منهم قوةُّ أشد:همَّبأن یمتازون عن كفار قریش

  :المعنى الثاني

                                 
 .4/405 -  الزجاج-ٕمعاني القرآن واعرابه: انظر) 1(
 .4/237 - الزمخشري- الكشاف:  انظر)2(
 .10/6624- مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 3(
  .2/419 - العكبري -  إعراب القرآن التبیان في:انظر )4(
  .5/45 - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز4/73 -  ابن الجوزي- زاد المسیر:  انظر)5(
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 منهم ُّ هم أشدْنَ أهلك م:مباشر بأنهالغیر  في هذه اآلیة بصیغة الوعید - تعالى–یخبر اهللا 
  .)1(ِلَو وقد سبق تشبیه هؤالء بأولئك المكذبین اُأل،حال كونهم باطشین متجبرین

  :أثر االختالف •
 الحال والتمییز َّ، وهي أنیةمعرفة قاعدة نحو ین اإلعرابیین،أثر االختالف في هذین الوجه

  .)2(تمییزه عن غیره: ، أي)ْنِم(ن في سائر الضوابط والقیود إال في كونه بمعنى امشترك
  
v المسألة الرابعة:  

s( :قوله تعالى  r  q  p  o  n m  l  k  j  i  h(   
ُالزخرف[ ُّ:17[.  

  :وجه اإلعرابأ •
  :)3(مل وجهین من اإلعرابتحی) وجهه (قوله
  .على أنه اسم ظلالرفع  :الوجه األول
 یعود على ،)هو(الرفع على أنه بدل من اسم ظل المحذوف المقدر بضمیر الشأن : الوجه الثاني

   .في بدایة اآلیة) أحدهم(
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
الذین یجعلون هللا البنات  -أن أحد هؤالء المشركین :  في هذه اآلیة الكریمةیبین اهللا تعالى

ًظلما منهم بأنهم یعتبرون شبیها ومماثال هللا تعالى معهم ً ِّ إذا بشر باألنثى-ً  ظل وجه هذا الذي بشر ُ
، )4(وهو حزین: یقول) وهو كظیم (ً البنات مسودا من سوء ما بشر بهمنًبما ضرب للرحمن مثال 

بما بشر به : ني أحدهما بطالن مثله الذي ضربه، والثا:بأحد وجهین) ًمسودا(ویفسر الماوردي قوله 
  .)5(من األنثى

  :المعنى الثاني
فیكون ، ًجهه مسودا وهو كظیمًهم بما ضرب للرحمن مثال ظل هو وٕواذا بشر أحد: التقدیر

، على منهم هللا تعالى بهم الذین یجعلون هللا البنات تمثیالً ،ٕواذا بشر أحد هؤالء المشركین: المعنى

                                 
  .2/419 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن9/575 - السمین الحلبي- الدر المصون:  انظر)1(
  .2/336-  السیوطي- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:  انظر)2(
  .9/578 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/420 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)3(
  .21/579 -  الطبري- جامع البیان:  انظر)4(
  .5/219 -النكت والعیون:  انظر)5(
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ًنفسه الذي یماثل اهللا تعالى ظلما منه وكفرا وجاعتبار أنهم یزعمون أن لهم األوالد ظل هو  هه ً
نهم یكرهون إ؛ إذ  ما لیس فیه- تعالى–ًنه ادعى ظلما على اهللا ًمسودا من سوء ما بشر به ، وأل

  .)1(!!؟فكیف ینسبونها إلى اهللا تعالىالبنات 
  :أثر االختالف •

ً اسم ظل صریحا، جاء فیه  أن الوجه األول:أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
 وافترائهم ، لیزید من تأكید كفر المشركین؛ًجاء فیه اسم ظل مضمرا بضمیر الشأن والوجه الثاني

 ،، وهذا فیه ثراء للمعنىات التي یكرهونها هللا تعالى ذكره بجعل البن- تعالى–المزعوم على اهللا 
  .  وعدم االهتداء إلى النور م، الظل والغرق في بحر، الطغیان: من،وتوضیح للحالة التي كانوا علیها

  
v ةخامسالمسألة ال:  

| {u( :قوله تعالى  {  z  y  x  w  v    .]18: الزخرف[ ) 
  :وجه اإلعرابأ •

ْمن(قوله      :)2(یحتمل وجهین من اإلعراب) َ
َّأو من ینشأ: في محل رفع مبتدأ، وخبره محذوف، تقدیره: الوجه األول َُ .  
ِل وفاعل مقدرین، والتقدیر على هذافي محل نصب مفعول به لفع: الوجه الثاني ْ َ أیجعلون من : َّ

  ... .َّینشأ في الحلیة
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
 -على سبیل االستهزاء–ِّ، ویوبخ في اآلیة السابقة الكافرین بسؤاله لهم - تعالى–یضرب اهللا   

َّب والمحمود من األوالد قد خوله اهللا كیف یتخذ اهللا لنفسه النصیب األدنى، والمعروف أن المحبو
 أو من ینبت -تعالى ذكره–بني آدم، ثم تكمل هذه اآلیة التوبیخ لهم، وبیان فساد رأیهم بقول اهللا 

 وهو في -تعالى–ویكبر في الحلي من الذهب، والفضة، واألحجار، هو الذي خصصتم به اهللا 
ًالمحاجة ومجاذبة المحاورة غیر مبین غرضا أو منزعا أو من : -على هذا المعنى–، فیكون التقدیر ً

  .  )3(ینشأ جزء في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین
  :المعنى الثاني

:  بقوله-ٕعلى سبیل االستهزاء بهم، وانكار ما هم علیه– عن الكافرین -تعالى–یتكلم اهللا   

                                 
  .5/45 - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز4/73 -  ابن الجوزي- زاد المسیر:  انظر)1(
 .9/578- السمین الحلبي- ، الدر المصون2/420-  العكبري- نالتبیان في إعراب القرآ: انظر) 2(
 .5/176- الثعالبي- الجواهر الحسان: انظر) 3(
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حاجة غیر مبین أیجعلون من ینبت ویكبر في الحلي من الذهب، والفضة، واألحجار، وهو في الم
  .)1(ًمنزعا

  :ثر االختالفأ •
في : نتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، تنوع في المعنى؛ فالوجه األول  

ًمحل نصب مفعول به لفعل وفاعل محذوفین، فإن اعتبرت الفعل مضارعا، فإنه یعني التجدد  ِ َ
اعتبار أنه له حق الصدارة، مما فهو في محل رفع مبتدأ، على : واالستمرار، وأما الوجه الثاني

یعزز في قلب المؤمن أن القرآن سالم من العبث واللغو، فهو كالم اهللا الذي ال یأتیه الباطل من بین 
  .یدیه وال من خلفه

  
v ةسادسالمسألة ال:  

8F( :قوله تعالى  E  D  C  B A  @ ?  >  =  < ;  :  9 ( 
  ].24:الزخرف[
  : واإلعرابأوجه القراءات •

  :)2( قراءتانفیه) قال(قوله   
  ).هو(وفاعله ضمیر مستتر، تقدیره ) قال(قرأ ابن عامر، وحفص بالماضي : القراءة األولى
  ).               أنت(، وفاعله ضمیر مستتر، تقدیره )قل(قرأ الباقون باألمر : القراءة الثانیة

  :قراءات واإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه ال •
  :معنى القراءة األولى

إنا : (، فأجابوه بقولهم)أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علیه آباءكم: (قال لهم النذیر: التقدیر  
ّ الذین كذبوا بالرسل، واعتبروا أنهم - قال النذیر للمشركین : ، فیكون المعنى)بما أرسلتم به كافرون

 إن كنت قد جئتكم بشيء أهدى وأفضل من الذي كان في عهد آبائكم، -على دین آبائهم مهتدون
ًإنا كافرون بما أرسلت به، وان كان حقا: أجابوه بقولهمف ٕ)3( .  

  : القراءة الثانیةمعنى
بعد الذي بدر منهم من االعتقاد  ً مستأنفا الحدیث--ً نبیه محمدا -تعالى–یخاطب اهللا   

ٕ القائلین إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على -قل یا محمد لهؤالء الكافرین من قومك، : بدین آبائهم
َّبأهدى إلى طریق الحق، وأدل لكم على (أیها القوم من عند ربكم ) أولو جئتكم: (-آثارهم مقتدون َ

                                 
 .5/176-  الثعالبي- ، الجواهر الحسان9/578 - السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 1(
 .289 ص- ضي عبد الفتاح القا-، البدور الزاهرة2/369 -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 2(
 .21/578 -  الطبري- ، جامع البیان648 ص-  ابن زنجلة- حجة القراءات: انظر) 3(
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    .)1(أنتم علیه آباءكم من الدین والملة) مما وجدتم(سبیل الرشاد 
  :أثر االختالف •

أن الوجه : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین اللذین نتجا عن اختالف القراءة
ٍد الخبریة، فهو فعل ماض یدل على ما حدث بین النبي النذیر ، وبین القوم الكافرین، وأما األول یفی

ُفإنه یفید الطلبیة واإلنشائیة، فهو یدل على أمر مستقبلي یطلب فیه اهللا تعالى من : الوجه الثاني
ً أن یقول لهم، وهذا یدلل على عظمة القرآن، وأنه أفاد تنوعا عظیما ف--ٍنبیه محمد    .ي المعنىً
    
v ةسابعالمسألة ال:  

» ¬ ®̄ ª¦ § ¨ © (: قوله تعالى     ].57: الزخرف [) 
  :وجه اإلعرابأ •

  :)2(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًمثال(قوله   
ًجعل مثال: ٍمنصوب على أنه مفعول به ثان، والتقدیر: الوجه األول َ ِ ُ.  
ًذكر ممثال: النصب على الحالیة، والتقدیر: الوجه الثاني َّ َ ِ    . بهُ

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ًأنه لما صیر عیسى بن مریم مثال، في خلقه من غیر :  في هذه اآلیة-تعالى– یبین اهللا    َّ
  .ًإنما یرید محمد أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى المسیح: أب، إذا قومك یا محمد یقولون

أن الفعل جعل ینصب مفعولین : ، والمعروففي هذا الوجه بمعنى جعل) ضرب(والفعل   
أصلهما المبتدأ والخبر، فأناب المفعول به األول في هذه اآلیة عن الفاعل، وبقي المفعول به 

  .)3(الثاني
  :المعنى الثاني

ًأنه لما ذكر ابن مریم حال كونه ممثال به في أن اهللا خلقه من غیر : - تعالى–یبین اهللا    ِ ُ
  .)4(ًیرید منا محمد أن نؤمن به إلها كما اتخذته النصارى: ونأب، إذا قومك منه یقول

  :أثر االختالف •

                                 
 .21/578 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(
  . 2/422 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)2(
، الدر 4/259 - الزمخشري- ، الكشاف10/6681 -  مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة:  انظر)3(

  .9/600 -  السمین الحلبي- المصون
  .5/60 - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز2/422 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
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َّأن الوجه األول فیه معرفة أن الفعل : نتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  
ٕأصلهما المبتدأ والخبر، وان كان بمعنى :، إن كان بمعنى الصیرورة، فإنه ینصب مفعولین)جعل(

ًنه ینصب مفعوال واحدااإلیجاد والخلق، فإ –فإنه یبین الحال عند ضرب اهللا : ، وأما الوجه الثاني)1(ً
، فإنهم تعاملوا باستهجان شدید، وفي كال المعنیین -علیه السالم– المثل بعیسى بن مریم -تعالى

  .ثمرة عظیمة تبرهن أن القرآن الكریم خال من العبث والتحریف، فهو كالم اهللا، الذي أعجز به
   

v ةثامنألة الالمس:  
&(: قوله تعالى    % $  # "  !*   *  )  (-  ,   ].75- 74: الزخرف[ )+ 

  :وجه اإلعرابأ •
  :)2(تحتمل وجهین من اإلعراب) َّال یفتر عنهم(قوله   

  ).جهنم(في محل نصب حال من : الوجه األول
  ).خالدون(، بعد الخبر األول )إن(ٍفي محل رفع خبر ثان لـ : الوجه الثاني

  :یري ألوجه اإلعرابالمعنى التفس •
  :المعنى األول

: فیكون المعنى حال المجرمین أنهم ال یفتر عنهم عذاب جهنم، وهم فیه مبلسون، :التقدیر  
 حال أهل الجنة، وما حل لهم من النعیم وما قیل لهم، ذكر في هذه اآلیة - تعالى–بعد أن ذكر اهللا 

خفف عنهم عذاب جهنم إلى األبد، وهم في أنهم ال ی: حال الكفرة من الخلود في نار جهنم، فحالهم
  .)3 (العذاب آیسون من رحمة اهللا تعالى

  :المعنى الثاني
في عذاب ( ال یفتر عنهم، فتكون جملة –في عذاب جهنم – إن المجرمین خالدون :التقدیر  

فرة  یخبر في هذه اآلیة بأن الك-تعالى ذكره–إن اهللا : على هذا التقدیر– المعنىاعتراضیة، و) جهنم
ً زیادة في توضیح األمر، أنه ال یخفف عنهم -تعالى–والفسقة خالدون في عذاب جهنم، ویخبر اهللا 

  .)4(العذاب، وهم آیسون من رحمة اهللا
  

                                 
-  مصطفى الغالییني- ، جامع الدروس العربیة1/361-  األشموني- شرح األشموني أللفیة ابن مالك: انظر) 2(

1/44. 
 .2/423- العكبري - التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
 .4/83 -  ابن الجوزي- ، زاد المسیر5/65-  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 4(
 .27/643 -  الرازي- مفاتیح الغیب: انظر) 1(
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  :أثر االختالف •
ٌتنوع في المعنى، وتوضیح لمدلول : نتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین   ُّ

ُّمعان، كلها مرادة، وهذا من عظیم بالغة القرآن الكریم، القرآن، الذي یبین في لفظة واحدة عدة  ٍ
یبین حال المجرمین من عدم تخفیف العذاب عنهم، ویأسهم من رحمة اهللا، والوجه : فالوجه األول

َّیزید من إیضاح المعنى، فهو یخبر عن أن الخلود في عذاب جهنم لیس هو العقاب فقط؛ : الثاني
  . العذاب ال یخفف عنهم- ً أیضا–بل إنهم 

  
v ةتاسعالمسألة ال:  

b\  ](: قوله تعالى    a  ` _ ^   ].81: الزخرف[ )[ 
  :وجه اإلعرابأ •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) إن(قوله   
  ).ما(نافیة، على اعتبار أنها بمعنى : الوجه األول
   .--َّإن قلتم ذلك، فأنا أول من وحده : شرطیة، والتقدیر على هذا :الوجه الثاني

  : التفسیري ألوجه اإلعرابالمعنى •
  :المعنى األول

) فأنا أول العابدین: (ٌما كان للرحمن ولد، ثم انقطع الكالم، ثم قال" أنه - تعالى–یخبر اهللا   
  .)2("فأنا أول الدائنین من هذه األمة، بأنه لیس له ولد: تفسیر بعضهم

، -ال بد منها–ًة وعلى هذا، فإن صدر هذه اآلیة ینفي أن یكون هللا ولد، ثم یقرر حقیق
  .  ، المنكرین ألن یكون له ولد--أنه إذا كان األمر كذلك، فأنا أول الموحدین هللا : وهي

  :المعنى الثاني
قل لهم إن : ً قائال له--ً في هذه اآلیة الكریمة نبیه محمدا - تعالى ذكره–یخاطب اهللا   

ِّكنتم تدعون أن للرحمن ولدا، فأنا أول الذین یوحدون اهللا ً ، واعترف بأنه --؛ ألن الذي یعبد اهللا َّ
  .)3(اإلله الحق، فإنه ینكر أن یكون له ولد

–في محل جزم فعل الشرط، وقوله ) كان للرحمن ولد (-تعالى–وعلى هذا یكون قوله   
   .في محل جزم جواب الشرط) فأنا أول العابدین (-تعالى

  

                                 
 .2/423-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .4/196 - ابن أبي زمنین- تفسیر القرآن العزیز) 2(
 .4/420 - اج الزج-ٕمعاني القرآن واعرابه: انظر) 3(
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  :أثر االختالف •
تنوع في المعنى، فالوجه األول جاءت : عرابییننتج عن االختالف في هذین الوجهین اإل  

النافیة، فهي تنفي الولد هللا، ثم تقرر التوحید المطلق هللا تعالى، والوجه الثاني ) ما(بمعنى ) إن(فیه 
ًإن كنتم تزعمون أن هللا ولدا، فإن ذلك لن یضیر إیماني، فأنا أول : فیه شرط مقرون بالتحدي، أي
ان في قلب المؤمن الشعور بروعة وعظمة القرآن الكریم، وما فیه من الموحدین، وهذا الوجهان یعزز

  .ٍمدلوالت إیمانیة
    

v ةعاشرالمسألة ال:  
ÌÒ Ñ Ð Ï Î Í(: قوله تعالى     ].88: الزخرف[ ) 

  :قراءات واإلعرابوجه الأ •
  :)1(فیه قراءتان) ِوقیله(قوله   

في ) الساعة(ً، عطفا على قوله )هِقیل(قرأ حمزة، وعاصم بخفض الالم وكسر الهاء : القراءة األولى
  . )2()85(اآلیة 

، ویترتب على هذا أن یكون إعرابها على )َقیله(قرأ الباقون بنصب الالم وضم الهاء  :القراءة الثانیة
  :ثالثة أوجه

ًیعلم سرهم وقیله، عطفا على : ، والتقدیر)سرهم( العطف على :الوجه األول َ في اآلیة ) الساعة(َّ
)85.(  

َوعنده أن یعلم الساعة وقیله:  العطف على موضع إعراب الساعة، والتقدیر:لثانيالوجه ا َ.  
   . قال قیله:  مفعول مطلق منصوب، والتقدیر:الوجه الثالث

  :قراءات واإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه ال •
  :ى األول القراءةمعنى

–هذه اآلیة علم قیله أنه عنده علم الساعة، ذكر في : بعد أن ذكر اهللا في اآلیات السابقة  
  .)3(، فحذف المضاف وأبقى على المضاف إلیه؛ للداللة على المحذوف-ًأیضا

  :ةالثانیالقراءة معنى 
ٍهذه القراءة بني علیها ثالثة معان،    َ ِ أم یحسب هؤالء :  یكون فیه التقدیر:فالمعنى األولُ

  .ً أرجحه؛ ألن فیه تكلفا، وهو قول بعید، وال--قوله : الكفار أنا ال نسمع سرهم وقیله، أي

                                 
 .2/423 -  العكبري-، التبیان في إعراب القرآن2/370 -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(
̄ ° ±(: وهي قوله تعالى) 2(  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤   (. 
  . 10/6714 -  مكي بن أبي طالب- ، الهدایة إلى بلوغ النهایة655 ص-  ابن زنجلة- حجة القراءات:  انظر)3(
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: ، أي- -وعنده أن یعلم الساعة أیان مرساها، وقیله :  فیكون فیه التقدیر:وأما المعنى الثاني
  .--شكواه من قومه إلى اهللا 

 قوله یا - -وقال النبي: ، فیكون المعنى- -وقال قیله :  یكون فیه التقدیر: الثالثوأما المعنى
  .  )1(ن قوم ال یؤمنون بالحق، وال یصدعون بهرب إن هؤالء القوم الكافری

  :أثر االختالف •
نتج عن االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الناجمة عن اختالف القراءتین من جهة،   

ٌواحتمال أوجه النصب من جهة أخرى، تنوع في المعنى؛ حیث إن كل وجه كان على اعتبار متعلق  ُّ
لمعنى التفسیري القرآني، ویدلل على روعة القرآن الكریم مختلف في اآلیات السابقة، وهذا یثري ا

  ولغته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                 

 .3/266 - السمرقندي-  الصفحات نفسها، بحر العلوم- المصدرین السابقین نفسهما: انظر )1(
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  المبحث الرابع
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الدخان

v بین یدي السورة: 

، وعدد آیاتها تسع وخمسون بالعد )1(، فإنها مدنیة)15(سورة الدخان مكیة باإلجماع، إال اآلیة 
ٌ، وقد وردت أحادیث كثیرة في )2(د البصري، وست وخمسون عند الباقینالكوفي، وسبع وخمسون بالع ُ

َفضل هذه السورة، ولكني لم أقف على حدیث صحیح؛ لذا تجنبت ذكرها ٍ .  
ْوقد سمیت  َ ِّ ً بهذا االسم؛ لوقوع لفظ الدخان بهذه السورة، فسمیت به؛ تعظیما )الدخان(سورة ُ ْ َِّ ُ

e (: ًواهتماما بشأنه، قال تعالى  d ch g  f   (]10:الدخان[)3(.  
نزول القرآن في لیلة القدر، وآیات التوحید، وشكایة الكفار، وحدیث : وأهم ما تناولته السورة

ٕموسى وبني إسرائیل وفرعون، والرد على من ینكر البعث، واذالل الكفار في العقوبة، والعز 
: ى لسانه، كما في قوله تعالى بتیسیر القرآن عل--ُّللمؤمنین في الجنة، والمن على رسول اهللا 

)½ ¼ » º ¹(   ]58:الدخان[)4(.  
َ هذه السورة على ست عشرة مسألة اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما وقد اشتملت ُِ ْ ً

  :یلي
  
v المسألة األولى:  

.(: قوله تعالى    -  ,  + *  )  ( '  &*4  3 2  1   ].4-3: الدخان[)0 
  :وجه اإلعرابأ •

َفیها یفرق(قوله    ْ   :)5(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) ُ
  .جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه األول
   ).لیلة(في محل جر صفة لـ : الوجه الثاني

  
  

                                 
 .4/652-  الشوكاني-، فتح القدیر16/125-  القرطبي-  الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .225 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .362 ص- عبد اهللا شحاتة-، أهداف كل سورة ومقاصدها25/275 - ابن عاشور-  التحریر والتنویر: انظر) 3(
 .362 ص-  عبد اهللا شحاتة-، أهداف كل سورة ومقاصدها5/3206 - سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
 .2/425-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 5(
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  :ألوجه اإلعراب المعنى التفسیري •
  :المعنى األول

 أن لیلة القدر یفصل فیها كل أمر محكم، وقد روى ابن: یخبر اهللا تعالى ذكره في هذه اآلیة  
أنه یفصل في لیلة القدر ما هو سیكون في السنة من الخیر، والشر، واألرزاق، واآلجال : عباس

أنها : هي لیلة النصف من شعبان، والراجح: یحج فالن، ویحج فالن، وقیل: حتى الحجاج، یقال
: ل یقوً، وكأن سؤاال)1(لیلة القدر؛ ألنها روایة أكثر الصحابة، ویكاد المفسرون یجمعون على هذا

َفیها یفرق: وما یحصل في هذه اللیلة؟ فالجواب ْ ُ... .   
  :المعنى الثاني

أنها فیها یفصل كل أمر محكم، : أنها مباركة، والثاني: أحدهما: یصف اهللا اللیلة بوصفین  
  .)2( أنه ینذر الناس أجمعین، ویحذرهم من معصیته، وعدم طاعته- -ویبین اهللا 

  :أثر االختالف •
 في هذین الوجهین اإلعرابیین ثراء فـي المعنـى التفـسیري؛ فـالمعنى األول نتج عن االختالف   

ًجاء مستأنفا، على اعتبار ابتداء الكالم، والمعنى الثاني جاء صفة للیلـة التـي سـبق ذكرهـا ووصـفها، 
  .وهذا یبین بدیع نظم القرآن الكریم، الذي یدلل على عظمته، فهو تنزیل من حكیم حمید

  
v المسألة الثانیة:  

.(: قوله تعالى    - ,  + *  )  ( '  & * 3 2  1 04*6 ; : 9 8  7 
  ].5-3:الدخان[ )>

  :وجه اإلعرابأ •
  :)3(یحتمل ستة أوجه من اإلعراب) ًأمرا(قوله   

  ).3(في اآلیة رقم ) منذرین(النصب على المفعولیة السم الفاعل العامل : الوجه األول
َیفرق(، أو )منذرین(، أو )أنزلناه(مل فیه  النصب على أنه مفعول ألجله، والعا:الوجه الثاني ْ من ) ُ

  .اآلیتین السابقتین
َ؛ ألنه قد وصف، أو )أمر(، أو من )حكیم( النصب على الحالیة من الضمیر في :الوجه الثالث ِ ُ

  .من اآلیتین السابقتین) أنزلناه(، أو من الهاء في )كل(من 

                                 
، 22/8 -  الطبري-، جامع البیان5/244 -  الماوردي- ، النكت والعیون4/173-  البغوي-معالم التنزیل: انظر) 1(

 . 27/652 -  الرازي- مفاتیح الغیب
 .27/652 - الرازي- مفاتیح الغیب: انظر  )2(
 .2/425-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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ًیفرق فرقا من عندنا: بمعنىالنصب على المصدریة، على اعتبار أنه : الوجه الرابع َ ْ ُ.  
  .ًأمرنا أمرا: النصب على المصدریة للفعل المحذوف: الوجه الخامس
    ).3(في اآلیة رقم ) أنزلناه(النصب على البدلیة من الهاء في : الوجه السادس

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

اللیلة المباركة التي یفصل فیها كل أمر أن هذه :  في هذه اآلیة-تعالى ذكره–یبین اهللا   
هو القرآن، : ، وقیل- -إرسال النبي محمد : ًمحكم، وأن هذه اللیلة ینذر اهللا فیها أمرا، أال وهو

اسم ) منذرین(هو ما قضاه اهللا في اللیلة المباركة من أحوال عباده، وعلى هذا المعنى یكون : وقیل
    .)1(ل واالستقبالفاعل یعمل عمل فعله؛ فهو یدل على الحا

  :المعنى الثاني
، أو -- أنه كان من المنذرین؛ ألجل األمر الذي یقصد به إرسال النبي - -  اهللابینی  

 هذا األمر إلى نفسه بصیغة -تعالى–القرآن، أو ما قضاه اهللا في اللیلة المباركة، ونسب اهللا 
َ، ثم ذیل اآلیة ب)ًأمرا من عندنا(التعظیم، وذلك بقوله  إنا كنا (الفاصلة التي جاءت في مكانها، فقال َّ

  .)2( إلى العبادأرسل الرسل  - -؛ لتقرر أن اهللا )منذرین
  :المعنى الثالث

َّأن هذه اللیلة یفرق كل أمر محكم فیها، بین :  في اآلیات السابقة--بعد أن ذكر اهللا    َ ْ ُ
  .)3(أن هذا األمر الحكیم حاله أنه من عند اهللا: في هذه اآلیة
  :المعنى الرابع

ًتعني فرقا، فهي مفعول ) ًأمرا(ّوضحت هذه اآلیة الفرق، بأنه من عند اهللا، حیث إن كلمة    
  .)4()یفرق(، الذي هو مصدر )ًأمرا(، على اعتبار معنى )یفرق(مطلق من الفعل 
  :المعنى الخامس

َّ محكم، قررت هذه َّأن هذه اللیلة المباركة یفصل فیها كل أمر: بعد أن ذكرت اآلیة السابقة  
، أو ما قضاه اهللا في هذه اللیلة من أحوال العباد، - -ًأن اهللا أمر أمرا، وهو إرسال النبي : اآلیة

  .أو هو القرآن، وتختم اآلیة بتقریر أن اهللا أرسل الرسل على العباد
  

                                 
 .9/616 - السمین الحلبي- ، الدر المصون5/246 -  الماوردي-النكت والعیون: انظر) 1(
 .9/616 -سمین الحلبي ال- الدر المصون:  انظر)2(
 . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 3(
 .4/83 -  النحاس-إعراب القرآن: انظر) 4(
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  :المعنى السادس
 وال -ذه اللیلة القرآنأن الذي ذكر في اآلیة السابقة من إنزال اهللا في ه: تبین هذه اآلیة  

مقام الهاء، التي تعني القرآن، ) ًأمرا(، وقد تقوم كلمة -شيء غیره مما احتمله األوجه السابقة
  .ًإنا أنزلنا أمرا من عندنا، وهذا األمر هو القرآن الكریم: والمعنى

  :أثر االختالف •
ًتعطي هذه المسألة مدلوال قرآنیا واضحا، وذلك من خالل احتمال لفظة   ً  قرآنیة ستة أوجه ً

َّإعرابیة، وفي كل وجه ثراء للمعنى التفسیري القرآني، وهو ما یعزز في قلب المؤمن حب القرآن، 
َواإلقبال علیه، ونهل علومه التي ال تنفد، ولم ال؟ وهو من عند عالم الغیوب ِ.  

  
v المسألة الثالثة:  

> (: قوله تعالى    ;  : 9 8  7  6   *E  D  C  B  A @  ?   .]6-5:الدخان[ )< 
  :وجه اإلعرابأ •

  :)1(یحتمل أربعة أوجه من اإلعراب) ًرحمة(قوله   
   . من اآلیة السابقة) مرسلین(النصب على المفعولیة من اسم الفاعل العامل : الوجه األول
  .النصب على أنه مفعول ألجله: الوجه الثاني
  .ًكم رحمةرحمنا:  النصب على المصدریة من الفعل المحذوف، والتقدیر:الوجه الثالث
ذوي : ، واألحسن أن یكون التقدیر)مرسلین(النصب على الحالیة من الضمیر في : الوجه الرابع

  .رحمة
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ً أنه أرسل رحمة لنفوس أولیاء اهللا بالتوفیق، ولقلوبهم بالتحقیق، أال -تعالى ذكره–یبین اهللا   

ٌالنبي محمد : وهي ُّ- - فاهللا هو الذي یسمع جمیع األصوات واألقوال، ویعلم جمیع األمور ،
َّ علم حاجة العباد إلى المرسلین والكتب، فرحمهم بذلك، ومن -تعالى–الظاهرة والباطنة، واهللا 

َّعلیهم، فله الحمد واإلحسان والمنة  ما یوضح ذلك، ففي الحدیث --، وقد جاء في سنة النبي)2(ِ
   . )3()حمة مهداةإنما أنا ر(الشریف

                                 
 .2/425-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .3/380- القشیري-، ولطائف اإلشارات772 ص- السعدي- تیسیر الكریم الرحمن: انظر) 2(
: انظر.(وهذا إسناد صحیح مرسل: ، قال األلباني2/556- باب الباء- األعرابي ابن -معجم ابن األعرابي) 3(

  ).1/882-  األلباني-سلسلة األحادیث الصحیحة
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  :المعنى الثاني
أنه أرسل الرسل إلى العباد، ذكر في هذه اآلیة :  في اآلیة السابقة--بعد أن ذكر اهللا   

  .)1(الحكمة من إرسالهم، وهي الرحمة
ٕإن إرسال الرسل، وانزال الكتب، التي " : -  رحمه اهللا-یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي  

ِّأفضلها القرآن، رحمة من رب َّ العباد بالعباد، فما رحم اهللا عباده برحمة أجل من هدایتهم بالكتب ً َ ٍ
  .)2("والرسل، وكل خیر ینالونه في الدنیا واآلخرة، فإنه من أجل ذلك وسببه

  :المعنى الثالث
أنه رحم :  أرسل الرسل، ذكر في هذه اآلیة--أن اهللا : بعد أن ذكرت اآلیة السابقة  

ًالعباد رحمة كائنة من ر ً، فهو السمیع الذي یسمع جمیع األمور، ویعلمها ظاهرة --بك یا محمد ً
ًوباطنة، ولیس أدل على ذلك من أنه علم حاجة العباد إلى المرسلین، فمن علیهم بذلك، وأنزل كتبا؛  َّ َّ ً

  .)3(لیهتدوا بها من دیاجیر الظلمات
  :المعنى الرابع

َّسل الرسل، بین في هذه اآلیة الحالة التي أنه أر:  في اآلیة السابقة--َّلما أخبر اهللا    
أنه أخبر بصیغة : ، والمالحظ--ِّالرحمة من الرب : علیها یكون إرسال الرسل، أال وهي

 هو الذي له اإلفراد في الخلق، والرزق، والتدبیر، -تعالى–؛ لیبین أن اهللا )من ربك(المخاطب 
   .)4(لك، فهو أرحم الراحمینوالملك، وغیر ذلك من شئون الربوبیة، فما دام هو كذ

  :أثر االختالف •
ًأنها أفادت تنوعا عظیما في المعنى، : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة األربعة   ً

ًمفعوال به من اسم الفاعل؛ لیبین أنه أرسل الرحمة بعینها محفوفة بعنایة اهللا،  فالوجه األول جاء ً
ًالحكمة من إرسال الرسل، والوجه الثالث جاء مصدرا؛ لیبین ًوالوجه الثاني جاء مفعوال ألجله؛ لیبین 

ً رحم رحمة بكل ما تعني هذه الكلمة من عمق وداللة، والوجه الرابع جاء حاال؛ لیبین -تعالى–أنه  ٍ ٍ ً
الحالة التي یكون علیها إرسال الرسل، وهذا یثري المعنى التفسیري للقرآن الكریم، ویبرهن أن هذا 

  . تعالى، الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفهالقرآن كالم اهللا 
  
  

                                 
 .4/174 -  البغوي- معالم التنزیل: انظر) 1(
 .772 ص- تیسیر الكریم الرحمن) 2(
 .5/69 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 3(
  .حة نفسها الصف-المصدر السابق نفسه: انظر) 4(
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v رابعةالمسألة ال:  
D ( :قوله تعالى    C  B  A @  ?  >E*G N M L K  J I  H  

O(   ]7-6:الدخان.[  
  :قراءات واإلعرابوجه الأ •

  :)1(فیه قراءتان) ِّرب(قوله   
  . )ِّربك(ًبدال من : إلعراب، وحمزة، والكسائي بخفض الباء، فیكون ا)2(قرأ عاصم: القراءة األولى
  :قرأ الباقون برفع الباء، ویترتب على هذا أن یكون إعرابه على ثالثة أوجه :القراءة الثانیة
  ).هو( خبر لمبتدأ محذوف، تقدیره :الوجه األول
  .في اآلیة التي بعدها) ال إله إال اهللا( مبتدأ وخبره :الوجه الثاني
   ). السمیع العلیم(ن  خبر ثالث بعد الخبری:الوجه الثالث

  :قراءات واإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه ال •
  :ىاألولالقراءة معنى 

َّأن اهللا هو الذي أنزل علیك القرآن :  في اآلیة السادسة من السورة-تعالى–بعد أن ذكر اهللا   
-اهللا  في اآلیة السابعة أن - تعالى–ًیا محمد، وأرسلك رحمة من ربك إلى هؤالء الكفرة، یبین اهللا 

ِّ هو مالك السماوات واألرض، وما بینهما من األشیاء كلها إن كنتم -َّالذي رحمته وسعت كل شيء
رب السماوات واألرض وما (َّتوقنون بحقیقة ما أخبرتكم من أن ربكم رب السماوات واألرض، فقام 

  .)3(المنسوبة إلیه الرحمة المطلقة) ربك(مقام ) بینهما
    :معنى القراءة الثانیة

َبني على هذه القراءة ثالثة أوجه إعرابیة؛    ِ َّ أنه لما ذكرت اآلیة :فمعنى الوجه األولُ
ً رحم العباد رحمة واسعة، فهو السمیع لجمیع األصوات، العلیم بأحوال -تعالى–أن اهللا : السادسة ً

ون بحقیقة العباد، تخبر اآلیة السابعة أن اهللا هو مالك السماوات واألرض وما بینهما إن كنتم توقن
  .ما أخبر به اهللا من أن ربكم رب السماوات واألرض

أن مالك السماوات واألرض وما بینهما إن كنتم توقنون بهذه الحقیقة هو الذي : ومعنى الوجه الثاني

                                 
 .2/425-  العكبري-، التبیان في إعراب القرآن2/371 -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(
، األسدي، موالهم الكوفي، شیخ اإلقراء بالكوفة بعد أبي عبد )َّأبي النجود(هو أبو بكر، عاصم بن بهدلة ) 2(

 آخر سنة -على األرجح-ًصوتا بالقرآن، وتوفي الرحمن السلمي، وأحد القراء السبعة، وكان أحسن الناس 
 ).1/346- ابن الجزري-، غایة النهایة51 ص-  الذهبي- معرفة القراء الكبار: انظر). (ه127(

 مكي بن - ، الهدایة إلى بلوغ النهایة8/350-  الثعلبي- ، الكشف والبیان22/12-  الطبري–جامع البیان : انظر) 3(
 .10/6724-أبي طالب
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  .ال معبود بحق إال هو؛ فهو مالككم ومالك الذین مضوا من قبلكم من آبائكم السابقین
ٍ أخبرت اآلیة السابقة في الفاصلة بحقیقة، وهي أن اهللا هو السمیع  أنأنه بعد: ومعنى الوجه الثالث

 بأنه العلیم بأحوال العباد، أخبرت هذه اآلیة أنه رب ومالك -ًأیضا–لجمیع األصوات، وأخبرت 
  . )1(السماوات واألرض

 :أثر االختالف •
، -الخفضالتــي هــي بــ- القــراءة األولــىأن: أثــر االخــتالف فــي هــاتین القــراءتین المتــواترتین

ًتحتمــل وجهــا إعرابیــا واحــدا، : ًبــدال، أي) رب(یكــون فیهــا إعــراب  ً التــي هــي – والقــراءة الثانیــةً
ٌعلى ثالثة أوجه، ولكل وجه معنـى وداللـة، ممـا یثـري المعنـى ) رب(، یكون فیها إعراب -بالرفع ً ٍ

  .التفسیري للنص القرآني
  
v ةالمسألة الخامس:  

V(: قوله تعالى  U  T  S R  QY  X  W Z  [   .]8:الدخان[ ) 
  :أوجه اإلعراب •

  :)2(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ُّربكم(قوله 
  ). اهللا(یعود على لفظ الجاللة ) هو( خبر لمبتدأ محذوف، تقدیره :الوجه األول
  ).ال إله إال هو(في ) هو(ٍ خبر ثان بعد الخبر األول :الوجه الثاني
  ).یمیت( فاعل للفعل :الوجه الثالث

  :فسیري ألوجه اإلعرابالمعنى الت •
  :المعنى األول

ً فــي هــذه اآلیــة مــستأنفا ومقــررا لمــا ســبق––یبــین اهللا  أن اهللا هــو الــذي ال معبــود بحــق إال : ً
  .)3(بأن اهللا هو ربكم ورب من مضى من آبائكم األولین: ویستأنف القول هو، 

  :المعنى الثاني
 أنــه هــو –ًأیــضا- معبــود غیــره، ویخبــر أنــه هــو المعبــود وال:  فــي هــذه اآلیــة-تعــالى–یخبـر اهللا 

ُّربكم ورب من مضى من آبائكم األولین ُّ)4(.  

                                 
 مكي بن أبي - ، الهدایة إلى بلوغ النهایة22/12-  الطبري- جامع البیان: نى القراءة الثانیة مناستفدت مع) 1(

 .4/84-  النحاس- ، إعراب القرآن3/268- السمرقندي- ، بحر العلوم10/6724 - طالب
 .2/426-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 2(
  .8/59- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم:  انظر)3(
  .2/307-  الشیخ علوان-الفواتح اإللهیة:  انظر)4(
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  :المعنى الثالث
أن رب الـسموات یحیـى هـو، ویمیـت هـو، فـأوقع الظـاهر موقـع :  في هذه اآلیـة--یبین اهللا 

  .)1(المضمر
  :أثر االختالف •

ت المعنـى التفـسیري لآلیـة، یظهـر أثـر االخـتالف فـي هـذه األوجـه اإلعرابیـة الثالثـة فـي أنهـا أثـر
ًفالوجــه األول جــاء خبــرا لمبتــدأ مقــدر، وهــذا یعنــي أن جمیــع الجمــل فــي اآلیــة مــستأنفة ومقــررة، وأن 
ًالوجــه الثــاني جــاء خبــرا ثانیــا للخبــر األول، وهــذا یعنــي ارتباطــا إعرابیــا فــي اآلیــة، وأن الوجــه الثــاني  ً ً ً

ٍیفیـد فـي ترسـیخ قاعـدة إعرابیـة، وهـي أنـه یجـوز  -ًأیـضا–جاء لیقرر أن الذي یمیـت هـو ربكـم، وهـو  ٍ
  .أن یضع الظاهر موقع الضمیر، وهذا یدل على روعة القرآن الكریم، الذي هو لسان عربي مبین

  
v المسألة السادسة:  

~x(: قوله تعالى  }  |  {  z  y    .]13:الدخان[   ) 
  :أوجه اإلعراب •

  .)2(یحتمل وجهین من اإلعراب) َّأنى(قوله 
  . في محل النصب على أنه مفعول فیه، والعامل فیه االستقرار:الوجه األول
  ).الذكرى( في محل الرفع على أنه خبر مقدم للمبتدأ المؤخر :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

مـن أیـن یـستقر : ًفي هـذه اآلیـة سـؤاال غرضـه التـوبیخ والتقریـع، وذلـك بقولـه--یسأل اهللا 
   .))3--التذكیر واالتعاظ بعد نزول البالء وحلول العذاب، وقد جاءهم محمد لهم 

  :المعنى الثاني
 أن الــذكرى واالتعــاظ متــى تكــون لهــم، وقــد جــاءهم مــا هــو أعظــم فــي -تعــالى ذكــره–یبــین اهللا 

 مـــن اآلیـــات البینـــات --وجـــوب االتعـــاظ مـــن كـــشف الـــدخان، أال وهـــو مـــا ظهـــر علـــى رســـول اهللا
  .)4(فلم یتعظوا- -رآن، وغیره من معجزاته المعجزة كالق

  

                                 
 .9/618- السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 1(
 . 2/426-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 2(
 .8/351-  الثعلبي-الكشف والبیان: انظر) 3(
  .4/273- الزمخشري- الكشاف:  انظر)4(
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  :أثر االختالف •
ًجـــاء مفعـــوال فیـــه،  فهـــو : نـــتج عـــن االخـــتالف فـــي هـــذین الـــوجهین اإلعـــرابیین أن الوجـــه األول

ًیتعلــق باالســتقرار، وأن الوجــه الثــاني جــاء خبــرا مقــدما للمبتــدأ المــؤخر، وهــذا یؤكــد أن القــرآن الكــریم  ً
بالتقـــدیرات التـــي ال بـــد مـــن التركیـــز فـــي دراســـتها حتـــى یكـــون الوجـــه الـــذي هـــو بلـــسان عربـــي ملـــيء 

  .ًاإلعرابي صحیحا، وكیف وهو كالم اهللا العزیز الحكیم
  
v المسألة السابعة:  

ـــالى ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــه تعــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ¯(: قولـ  ® ¬  «  ª  ©  ¨*¶  µ  ´  ³ ² ± (            
  .]16-15 :الدخان[
  :أوجه اإلعراب •

  : )1(یحتمل وجهین من اإلعراب) یوم نبطش(قوله تعالى 
  .)2()10(في اآلیة رقم ) یوم تأتي(في محل النصب على البدلیة من : الوجه األول
في اآلیة السابقة، أو لفعل محذوف تقدیره ) عائدون(في محل النصب على الظرفیة ل: الوجه الثاني

  ).ننتقم(أو لفعل محذوف ) أذكر(
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ٍأن اهللا تعــالى ذكــره یحــذر مــن یــوم تــأتي فیــه الــسماء بــدخان :  اآلیــات الــسابقةبعــد أن ذكــر فــي

: أنـه فـي ذلـك الیـوم نـبطش، أي: ، تذكر هذه اآلیة– وهو إحدى عالمات القیامة -یظهر في العالم 
  .)3(تقوم مقام إتیان السماء بدخان مبین) یوم نبطش(نأخذ األخذة الشدیدة، وبذلك فإن 

  :المعنى الثاني
كمـــا یكـــشف العـــذاب "إنــه : ً قـــائال-علـــى ســبیل االســـتهزاء بهـــم- المـــشركین ––طــب اهللا یخا

عــنكم، تعــودون فــي الحــال إلــى مــا كنــتم علیــه مــن الــشرك، ویتــصور فــي حالــة عــودتهم إلــى الــشرك، 
  .)4(...."األخذ بشدة: َّوكأن اهللا تعالى یأمر المالئكة بأن یبطشوا بهم، والبطشة

اذكر یـا محمـد یـوم : ، أي)اذكر(َّ، أو أن الظرف تعلق بالفعل )عائدون (بـ) یوم(َّفتعلق الظرف 
  .ننتقم یوم نبطش البطشة الكبرى: ، أي)ننتقم(، أو لفعل ....نبطش البطشة الكبرى

                                 
  .2/427- بري العك- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
h g f(:  وهي قوله تعالى)2(  e  d c( .  
  .27/658-  الرازي- مفاتیح الغیب:  انظر)3(
  .27/658-  الرازي-  مفاتیح الغیب)4(
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  :أثر االختالف •
أن الوجه األول في محل نصب على البدلیـة مـن : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

) یـوم نـبطش(أن البدل یأتي أوضح من المبدل منه، وبـذلك یكـون قولـه : عروف، ومن الم)یوم تأتي(
َقد وضح قوله  ًجـاء ظرفـا متعلقـا بعـدة متعلقـات، وكـل متعلـق ینـدرج : ، وأمـا الوجـه الثـاني)یـوم تـأتي(َّ ً

  .ٕتحته معنى آخر، وهذا یدلل على روعة واعجاز القرآن من الناحیة البیانیة
  
v المسألة الثامنة:  

Å Ä (: الىقوله تع  Ã ÆÌ  Ë Ê  É  È  Ç   (]18:الدخان[.  
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) عباد(قوله 
  . النصب على أنه منادى مضاف:الوجه األول
  ).ُّأدوا(النصب على المفعول به من : الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

مـع : أي"، )قـوم فرعـون (-- اهللا اختبر قبل قومك یـا محمـد أن: بعد أن ذكرت اآلیة السابقة
ًفرعون؛ ألن ما كان فتنة لقومه كان فتنة له؛ ألن الكبیر أرسخ في الفتنة بما أحاط به من الدنیا َّ")2(.  

أرسـلوا معـي بنـي إسـرائیل یـا عبـاد : ، أي)أن أدوا: ( ما بلغهـم منهـا، بقولـه–تعالى–ثم فسر اهللا 
b ...(: ًتطلــق علــى المــؤمن غالبــا، وقـد تطلــق علــى الكــافر، كمــا فــي قولــه) عبــاد(اهللا، ألن كلمـة 

h  g  f  e  d  c...   (]5:اإلسراء[.  
  :المعنى الثاني

 الرسـول – علیه الـسالم -أن اهللا فتن فرعون وقومه حین جاءهم سیدنا موسى : تبین هذه اآلیة
  .یلبني إسرائ: أرسلوا معي عباد اهللا، أي: الكریم، حیث قال لهم

  .)3(مفسرة، ألن إتیان الرسول ال یكون إال من خالل رسالة ودعوة) أن: (وقیل
  :أثر االختالف •

ًأن الوجــه األول جــاء منــادى مــضافا منــصوبا، : أثــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیین ً ً
ِوبهـذا یعلــم أن عبــاد اهللا المقـصودین هنــا هــم فرعـون وقومــه، وأمــا الوجـه الثــاني فقــد  َ َّ ُ َ ْ ًجـاء مفعــوال بــه، ُ

                                 
 .2/427-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .18/20 - البقاعي- نظم الدرر) 2(
  .8/61 - أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 3(
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ُّعلى اعتبار أن عباد اهللا هم بنو إسرائیل، وبهذا ُأثري المعنى التفسیري القرآني بهذین الـوجهین، ممـا  ُّ َ ِ ْ
  .یدلل على عظمة وروعة األسلوب القرآني

  
v المسألة التاسعة:  

FH ( :قوله تعالى  GL  K  J  I (   ]24:الدخان[.   
  :أوجه اإلعراب •

  :)1( من اإلعرابیحتمل وجهین) ًرهوا(قوله 
  ).البحر( النصب على الحالیة من :الوجه األول
ًصیر البحر رهوا: ٍ النصب على أنه مفعول به ثان، أي:الوجه الثاني ِّ.  

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول
بعد -َّ عندما هم بضرب البحر -علیه السالم-أن سیدنا موسى :  في هذه اآلیة––یبین اهللا 

َنجي هو ومن معه بأمر اهللاأن  ِّ ًاترك البحر على حاله ساكنا یابسا، ثـم بـشر اهللا : ً مستأنفا القول-ُ ً– 
  .)2( بسبب فسادهم-ال محالة- سیدنا موسى بأن القوم سیغرقون –تعالى 

  :المعنى الثاني
على بمعنى الصیرورة، و) اترك(یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، بأن الفعل 

هــذا فإنــه یكــون مــن األفعــال التــي تنــصب مفعــولین أصــلهما المبتــدأ والخبــر، ویترتــب علیــه أن یكــون 
ًمفعوال به ثانیا، أي) ًرهوا(أقواله  ً ساكنا یابسا–بأمر اهللا-صیر یا موسى البحر : ً ً)3(.  

  :أثر االختالف •
 نصب حال؛ لیبین أن الوجه األول جاء في محل: أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

ٍحال البحر فـي سـكونه ویبـسه، والوجـه الثـاني جـاء فـي محـل نـصب مفعـول بـه ثـان؛ لیبـین أن الفعـل 
ٌوقــع علــى أمــرین اثنــین، وهمــا المفعــوالن، ولكــال الــوجهین معنــى وداللــة، وهــذا یبــین عظمــة وروعــة  ً

  .القرآن الكریم ولغته العربیة
  
  
  

                                 
 .2/427 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .27/659-  الرازي-، مفاتیح الغیب5/72- ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 2(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما:  انظر)3(
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v المسألة العاشرة:  
_[(: قوله تعالى  ^ a  `   .]28:الدخان[   ) 

  :أوجه اإلعراب •
  :)1(الكاف تحتمل وجهین من اإلعراب) كذلك(قوله 

ُاألمــر مثــل : األمــر، والتقــدیر:  فــي محــل الرفــع علــى الخبریــة لمبتــدأ محــذوف، تقــدیره:الوجــه األول
  .ذلك

َتركا مثل : ًتركا، والتقدیر:  في محل النصب على أنه صفة للمصدر المحذوف:الوجه الثاني   .ذلكً
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
  في اآلیات الـسابقة حـال بنـي إسـرائیل، عنـد إحـالل العـذاب علـیهم، مـن ––بعد أن یبین اهللا 

ًمستأنفا ما سبق ومقررا له-تركهم المتاع من الحیاة الدنیا، یخبر اهللا في هذه اآلیة  ُ بأن األمر مثل -ً
  .)2(أورثنا هذه األمتعة التي تركوها لبني اسرائیل الذین كانوا مستعبدین لهمو: ًذلك، ثم یستأنف قائال

  :المعنى الثاني
 ما تركـوا مـن أمتعـة الحیـاة الـدنیا، ذكـر فـي هـذه اآلیـة مـا :  في اآلیة السابقة––َّلما ذكر اهللا 

َیؤكـــد ذلـــك، بـــأنهم تركوهـــا تركـــا مثـــل ذلـــك التـــرك، بتوریـــث كـــل أمتعـــتهم لبنـــي إســـرائیل،  الـــذین كـــانوا ً
  .)3(مستعبدین من قبلهم

  :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاءت الكاف فیه في محل رفع :  أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

ٌجـاءت فیـه الكـاف نعتـا لمـصدر محـذوف، ولكـل معنـى وداللـة، : خبر لمبتدأ محذوف، والوجه الثاني ًً ٍّ
  .وهذا یبین روعة األسلوب القرآني

  
  
  
  
  
  

                                 
 .2/427-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
  .773 ص- السعدي- تیسیر الكریم الرحمن:  انظر)2(
  . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه:  انظر)3(
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v المسألة الحادیة عشرة:  
ـــــالى ــــ ــــ ـــه تعـــ ـــــ ــــ q (: قولــــ  p  o  n m  lr*t v u  {  z y  x  w (  

  .]31-30:الدخان[
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) فرعون(قوله 
  ).من( اسم مجرور بحرف الجر :الوجه األول
مـن (قـدر ، فیكـون القـول الم)عـذاب( مضاف إلیه مجرور باالسـم المجـرور المحـذوف :الوجه الثاني
  ).العذاب المهین(في محل جر بدل من ) عذاب فرعون

  :المعنى التفسیري أوجه اإلعراب •
  :المعنى األول
َّأنه نجى بني إسرائیل بعد إهانتهم بالعذاب من قبـل :  في هذه اآلیات الكریمة-تعالى–یبین اهللا  َ

ذاب، فكـأن فرعــون  مـن فرعــون الـذي كـان یــسومهم سـوء العــ-علیـه الــسالم-أن یـأتیهم سـیدنا موســى 
  .)2(ًوحده كان عذابا لهم ببطشه وشدته واستعالئه

  :المعنى الثاني
) مــن فرعــون( أنــه نجــى بنــي إســرائیل مــن العــذاب المهــین، وقــد یقــوم قولــه – تعــالى-یخبــر اهللا 

ولقــد نجینـــا بنــي إســرائیل مــن العــذاب المهــین، مــن عـــذاب : ، ویكــون التقــدیر)العــذاب المهــین(مقــام 
  .)3(ًذاب المهین هو عذاب فرعون، حیث إنه كان مستعلیا ومن المتجاوزین لكل الحدودفرعون، فالع

  :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء اسـما مجـرورا بحـرف الجـر، : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین ً

ي علیــه ُِــوالوجــه الثــاني جــاء فیــه مــضافا إلیــه بالمــضاف المحــذوف، والــذي بن مــن (مقــدر أن القــول ال: ً
ً فإن البدل دائما یأتي لیوضـح المبـدل – وكما هو معلوم –) العذاب المهین(بدل من ) عذاب فرعون

  .منه، وفي هذا إشارة إلى أهمیة تدبر الكلمات القرآنیة، ومراعاة النظم في األسلوب القرآني
  
  
  
  

                                 
  .2/427-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
 .22/36-  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
 773 ص- السعدي- تیسیر الكریم الرحمن: انظر) 3(
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v ةالمسألة الثانیة عشر:  
Æ (: قوله تعالى  Å  Ä  Ã  ÂÇÏ  Î  Í Ì  Ë Ê  É È   .]37:دخانال[)    

  :أوجه اإلعراب •
  :)1(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) الذین(قوله 

أن یكـــون : ، ویترتـــب علـــى هـــذا)َّقـــوم تبـــع( فـــي محـــل الرفـــع علــى أنـــه معطـــوف علـــى :الوجـــه األول
ًمستأنفا، أو حاال من ضمیر الصلة) أهلكناهم( ً.  

  ).أهلكناهم(في محل الرفع على االبتداء، والخبر : الوجه الثاني
  ).أعني( في محل النصب على المفعولیة بالفعل المحذوف :الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

قومـــك یـــا : هـــل هـــم، أي: ً فـــي هـــذه اآلیـــة ســـؤاال غرضـــه النفـــي واإلنكـــار بأنـــه––یـــسأل اهللا 
َُّ خیــر فــي القــوة والمنعــة، أم قــوم تبــع --محمــد ، )ًسلما وقومــه كفــاروهــو مــن الــصالحین، كــان مــ(ٌ

، ثـم یـستأنف اهللا )قـوم تبـع(من الكفار على الجملة التي سبقتها ) الذین من قبلهم(ویعطف اهللا تعالى 
القول، مقررا لحقیقة، فیقول ٍ ُأهلكناهم، ثم یعلل سبب الهالك بأنهم، كانوا مجرمین: ً ِّ)2(.  

  :المعنى الثاني
مـستأنفة، وتتكـون مـن ) لـذین مـن قـبلهم أهلكنـاهموا(یقتضي هذا الوجه اإلعرابـي أن یكـون قولـه 

 یخبــر فــي هــذه اآلیــة –تعــالى–، حیــث إن اهللا )أهلكنــاهم(وخبــر وهــو ) الــذین مــن قــبلهم(مبتــدأ وهــو 
أن الـذین مــن قبـل قـوم تبــع مـن الكفـار أهلكهــم اهللا وقـصمهم، ثـم یعلــل اهللا سـبب ذلـك بــأنهم : الكریمـة

  .)3(كانوا مجرمین
  :المعنى الثالث

هـل قومـك یـا محمـد خیـر فـي القـوة :  فـي هـذه اآلیـة، فـي سـؤال إنكـاري، بأنـه-تعـالى–اهللا یبین 
والمنعة أم قوم العبد الصالح تبع، وأعني الذین من قبلهم من الكفـار، ثـم یبـین اهللا العاقبـة التـي ال بـد 

ك  والــسبب فــي ذلــ– جــل حاللــه –منهــا لكــل مــن یتجــرأ علــى الحــدود، وهــي الهــالك الحتمــي مــن اهللا 
  .)4(أنهم كانوا مجرمین

                                 
 .2/428-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
، تفسیر 10/6744 -  مكي ین أبي طالب- ، الهدایة إلى بلوغ النهایة4/480 - مخشري الز- الكشاف: انظر) 2(

 .4/205-  ابن أبي زمنین- القرآن العزیز
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 3(
  .10/6744 - مكي ین أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 4(
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  :أثر االختالف •
، )قوم تبـع(ًجاء معطوفا على : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة أن الوجه األول

ًجـاء مفعـوال بـه منـصوبا : جاء جملة اسـمیة تتكـون مـن المبتـدأ والخبـر، والوجـه الثالـث: والوجه الثاني ً
ٌعلى االختصاص، ولكل معنى وداللة، م ً   .ما یدلل على روعة األسلوب القرآنيٍّ

  
v المسألة الثالثة عشرة:  

/ ( :قوله تعالى  .  -  ,  +  *  )  (  '0*24  3  :  9  8  7  6 5     (
    ]42-41: الدخان[
  :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب)  إال من رحم(قوله 
  .قبول الشفاعة فیهال من رحمه اهللا بإ:  استثناء متصل في محل نصب، والتقدیر:الوجه األول
ال ینـصرون إال مـن : ، والتقـدیر)ینصرون( في محل النصب على البدلیة من مفعولي :الوجه الثاني

  .رحم اهللا
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
 ً أنه في یوم القیامة ال ینفع نصیر نـصیره، وال ینـصرون أبـدا إال مـن رحمـه اهللا ––یخبر اهللا 

  .)2(فاعة فیه، من نبي أو صالح، أو القرآن، أو غیرهبقبول الش
  :المعنى الثاني
 أنـه یـوم القیامـة ال ینفـع نـصیر نـصیره وال ینـصرون، ثـم یبـین أن اهللا – تعـالى ذكـره –یبـین اهللا 

ــوم القیامــــة، أي ــام جملــــة : نــــصرهم یــ ــم اهللا(مــــن رحــــم اهللا تعــــالى؛ وذلــــك بقیــ مقــــام مفعــــولي ) مــــن رحــ
  .)3()یوم(هم، ومتعلق الظرف : ر المتصل، وهما الضمی)ینصرون(
  :أثر االختالف •

ًأن الوجـه األول جـاء مـستثنى متـصال فـي محــل : أثـر االخـتالف فـي هـذین الـوجهین اإلعــرابیین ً
نصب، والوجه الثاني جاء في محل نصب على البدلیـة، وفـي هـذا إشـارة إلـى تنـوع المعنـى التفـسیري 

  . إعجاز القرآن الكریم في أسلوبه وبیانهالقرآني للكلمة، واللفظة التي تدلل على
  

                                 
  .2/428 - كبري الع- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
   .8/355-  الثعلبي-الكشف والبیان:  انظر)2(
  . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 3(



 85

v المسألة الرابعة عشرة:  
<(: قوله تعالى  =  <   *A  @*C F  E  D(   ]45-43:الدخان[.   

  :أوجه اإلعراب •
  :)1(الكاف تحتمل وجهین من اإلعراب) كالمهل(قوله 

  ).ةشجر(السم إن ) طعام(ٍ في محل الرفع على أنه خبر ثان بعد الخبر األول :الوجه األول
هـــو (، فتكـــون جملـــة )الطعـــام(یعـــود علـــى ) هـــو( خبـــر للمبتـــدأ المحـــذوف المقـــدر بــــ :الوجـــه الثـــاني

  .مستأنفة، مقررة لما قبلها) كالمهل
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ل المهـل الـذي یغلـي –ًأیـضا- أن شجرة الزقوم طعام األثـیم، ویخبـر –تعالى–یخبر اهللا  ْـ أنهـا مث ِ

ٍالبطون، حیث إنه روي أنه ما ذاب من ذهب، أو فضة، أو حدید، أو رصاصفي  َِ ُ)2(.  
  :المعنى الثاني

 أن شـجرة الزقــوم طعـام األثـیم، یـستأنف فــي هـذه اآلیـة الحـدیث عــن -تعـالى–بعـد أن أخبـر اهللا 
  .)3(هو مثل المهل یغلى في بطون أهل جهنم: فیقول: ًالطعام مقررا

  :أثر االختالف •
ًأن الوجـه األول جـاء خبـرا ثانیـا لــ : ف فـي هـذین الـوجهین اإلعـرابیینأثر االخـتال ، والوجـه )َّإن(ً

ٌالثاني جاء خبرا للمبتدأ المحذوف، ولكل معنى وداللة، وهذا فیه تدلیل على أن هذا الفن یحتـاج إلـى  ٌ ًً ٍّ
ن یدیــه وال التـدقیق والتمحــیص عنـد الغــوص فـي أعماقــه، فهــو كـالم اهللا الــذي ال یأتیـه الباطــل مـن بــی

  .من خلفه
  
v المسألة الخامسة عشرة:  

pt(: قوله تعالى  s  r  q   .]53:الدخان[ )   
  :أوجه اإلعراب •

  :)4(الجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) یلبسون(قوله 
  

                                 
  .2/429 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(
 .5/76 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 2(
 . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 3(
  .2/429 -  العكبري-  إعراب القرآنالتبیان في:  انظر)4(
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  .بهذه الجملة) في(، فتتعلق )1()51(في اآلیة رقم ) إن( في محل رفع خبر :الوجه األول
  .ة، فال محل لها من اإلعراب جملة مستأنف:الوجه الثاني
  . في محل نصب على الحالیة من الضمیر في متعلق الجار:الوجه الثالث

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول
واجتنـاب  أن الذین اتقوا اهللا، وذلك من خالل طاعـة أمـره، :  في اآلیات السابقة––ذكر اهللا 

في ذلك الموضع فال وصب لهم، وال علة، وال حزن، ثـم معاصیه، هم في موضع أمان، وهم آمنون 
ترجم المقام األمین، بأنه بـساتین وعیـون للمـاء المطـرد فـي أصـول أشـجار الجنـات، ثـم أخبـر اهللا فـي 

ٕ، واستبرق )وهو الرقیق من الدیباج(أن هؤالء المتقین یلبسون في هذه الجنات من سندس : هذه اآلیة
  .)2()وهو الغلیظ من الدیباج(
  :لمعنى الثانيا

ً فــي هــذه اآلیــة مــستأنفا الحــدیث عــن أهــل التقــوى ومــا حــل لهــم مــن النعــیم، -تعــالى–یخبــر اهللا 
  .)3(یلبسون مما رق من الدیباج وما غلظ: ًومقررا لما سبق، بقوله

  :المعنى الثالث
 یباج َّ في هذه اآلیة أن المتقین حـالهم فـي النعـیم، بـأنهم یلبـسون ممـا رق مـن الـد––یبین اهللا 

  .)4(وما غلظ
  :أثر االختالف •

أن الوجـه األول جـاء فـي محـل رفـع خبـر إن؛ : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیـة الثالثـة
ــم  اني جـــاء مـــستأنفا؛ لیقـــرر أنهـ ًلیخبـــر أن هـــؤالء المتقـــین یلبـــسون مـــن ســـندس واســـتبرق، والوجـــه الثـــ ٕ

ن حـــالهم بــأنهم یلبـــسون مـــن ســـندس ًجـــاء حــاال؛ لیبـــی: ٕیلبــسون مـــن ســـندس واســتبرق، والوجـــه الثالـــث
ٕواســتبرق، حیــث تبــین فــي لفــظ واحــد عــدة أوجــه إعرابیــة، تؤكــد عظمــة األســلوب القرآنــي فــي بالغتــه 

  .ونظمه، وال غرو فقد أعجز الخلق كافة أن یأتوا ولو بسورة من مثله
  
  

  

                                 
j i h(:  وهي قوله تعالى)1(  g  f(  . 
  .3/274-  السمرقندي- ، بحر العلوم22/51-  الطبري- جامع البیان:  انظر)2(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما:  انظر)4(
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v المسألة السادسة عشرة:  
¬£¢ (: قوله تعالى  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤   .]56:الدخان[   ) 

  :ه اإلعرابأوج •
  :)1(الجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) یذوقون(قوله 

  ).آمنین(، أو من الضمیر في )یدعون( في محل نصب حال ثانیة من الضمیر في :الوجه األول
  ).آمنین( في محل نصب حال ثانیة بعد :الوجه الثاني
  ).آمنین( في محل نصب صفة لـ :الوجه الثالث

  :اإلعرابالمعنى التفسیري ألوجه  •
  :المعنى األول

أن اهللا أعطى المتقین في اآلخـرة مـن الكرامـة بإدخـالهم الجنـات، : بعد أن ذكرت اآلیات السابقة
َّوالباســهم الــسندس واإلســتبرق، واكــرامهم بتــزویجهم النقیــات البیــاض مــن النــساء، الالتــي یحــار فــیهن  ٕ ٕ

خ ســوقهن مــن وراء ثیــابهن، ویــرى النــاظر وجهــه  ُّالطــرف، بــاد مــ َّفــي كبــد إحــداهن، كــالمرآة مــن رقــة ٍ
بعـد هـذا - حـال هـؤالء المتقـین  -ًأیـضا–الجلد، وصفاء اللـبن، وبعـد أن بـین اهللا فـي اآلیـات الـسابقة 

 أنهم یدعون في الجنة بكل نوع من فواكه الجنة اشتهوه، آمنین فیهـا مـن انقطـاع ذلـك عـنهم، -النعیم
 بــأنهم ال یــذوقون فــي الجنــة المــوت بعــد –ً أیــضا –هم ونفــاده، یبــین اهللا فــي هــذه اآلیــة الكریمــة، حــال

  .)2(الموتة األولى، التي ذاقوها في الدنیا
  :المعنى الثاني

 فــي اآلیــة حــال المتقــین بــأنهم آمنــون مــن انقطــاع ذلــك النعــیم عــنهم، -تعــالى–بعــد أن بــین اهللا 
وتـة األولـى، وهـي موتـة  بـأنهم ال یـذوقون المـوت بعـد الم–ً أیـضا –ذكر في هذه اآلیـة حـال المتقـین 

  .)3(الدنیا
  :المعنى الثالث

  في هذه اآلیة الكریمـة المتقـین بـأنهم ال یـذوقون المـوت فـي الجنـة بعـد الموتـة ––یصف اهللا 
  .)4(الواحدة التي ذاقوها في الدنیا، وصرف عنهم عذاب النار

  :أثر االختالف •
ــتج عـــن االخــتالف فـــي هـــذه األوجــه اإلعرابیـــة الثالثــة ًوجـــه األول جـــاء حــاال ثانیـــة مـــن أن ال: ن

                                 
 .2/429-  العكبري-  إعراب القرآنالتبیان في: انظر) 1(
 .10/6760-  مكي بن أبي طالب-، الهدایة إلى بلوغ النهایة22/51 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
  .987 ص-  الواحدي-، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز8/356-  الثعلبي-الكشف والبیان:  انظر)3(
 .3/387-  القشیري-رات، لطائف اإلشا3/274-  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 4(
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ً، والوجـه الثـاني جــاء حـاال ثانیـة بعــد )آمنــین(أو مــن الـضمیر فـي ) یـدعون(الـضمیر  ، علــى )آمنـین(ً
ٌ، ولكــل معنـــى وداللــة، وهـــذه )آمنـــین(ًحــال أولـــى، والوجــه الثالـــث جــاء صـــفة لـــ ) آمنـــین(اعتبــار أن  ً ٍّ

ًة والحــال ومــا یــدل كــل واحــد مــن معنــى، األوجــه تبــین الدقــة فــي اســتنباط اإلعــراب مــن خــالل الــصف
  .ٍومضمون
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  لثانيالفصل ا

.                                                                                                     ، والفتحمحمد، وحقاف، واألالجاثیةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة 

  :وفیه أربعة مباحث

  . الجاثیةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: المبحث األول

  .حقافأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة األ: المبحث الثاني

  .محمدأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : المبحث الثالث

  .فتح في تفسیر سورة الأثر اختالف اإلعراب: المبحث الرابع
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  المبحث األول
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الجاثیة

v بین یدي السورة: 

، وعدد آیاتها سبع )1(ُّ، والراجح أنها كلها مكیة)14(إال اآلیة : سورة الجاثیة مكیة كلها، وقیل
  . )2(وثالثون بالعد الكوفي، وست وثالثون عند الباقین

ْوقد سمیت  َ ِّ ْ بهذا االسم؛ لوقوع لفظ الجاثیة بهذه السورة، فسمیت به، قال تعالى)الجاثیة( سورةُ َِّ ُ : 
)¨  § ¦ g (: لورود هذا اللفظ بها، قال تعالى؛ )الشریعة(، وسمیت]28:الجاثیة[   )...¤ ¥ 

s  r q  p  o n m  l  k  j  i  h(   ]وسمیت ]18:الجاثیة ،)لورود ؛ )الدهر
G F; > ( :هذا اللفظ بها، قال تعالى  E  D  C  B  A @  ?   .)3(]24:الجاثیة[   )...= < 

 الدعوة إلى اإلیمان والتوحید، والرد على الدهریة، الذین ال یؤمنون :وأهم ما تناولته السورة
ًباهللا، وقد دعت هذه السورة إلى ذلك بالدلیل تارة، وبالترهیب والترغیب تارة أخرى، وبینت النفع  ً

 شریعة اإلیمان، وذمت متبعي الهوى، وبینت نسخ كتب والضر، واإلساءة واإلحسان، وبینت
  .)4(ِّاألعمال في اللوح المحفوظ، وتأبید الكفار في النار، وتحمید الرب المتعال

َ هذه السورة على ثماني مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت ُِ ْ:  
  
v المسألة األولى:  

/ (: قوله تعالى    .  -  ,  +  **2  17  6  5  4 3      9  8(   
  .]4-3:الجاثیة[  

  :أوجه القراءات واإلعراب •
  :)5(فیه قراءتان) آیات(قوله   

في اآلیة الثانیـة ) إن(قرأ حمزة، والكسائي، ویعقوب بنصب التاء على الكسر، فتكون: القراءة األولى
ْكررت للتوكی) آیات(األولى علیها، أو أن تكون ) إن(ًمضمرة، حذفت لداللة  ِّ   .دُ

فـــي (ًمبتـــدًأ مـــؤخرا، وخبـــره متعلـــق ) آیـــات(قـــرأ البـــاقون برفـــع التـــاء، فیكـــون إعـــراب : القـــراءة الثانیـــة
                                 

 .4/184-  البغوي- ، معالم التنزیل16/156-  القرطبي-  الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .226 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .13/136-  األلوسي- روح المعاني: انظر) 3(
 .366 ص-  عبد اهللا شحاتة-صدها، أهداف كل سورة ومقا5/3219 - سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
 .2/431-  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/371-  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر:  انظر)5(
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ٍوقعت في جملة مستأنفة) آیات(، فیكون قوله )خلقكم ٍ.  
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
ته، واستكمال عقلـه، وتمـام تمیـزه، ومـا أن في خلق اإلنسان من استواء قام: -تعالى–یذكر اهللا 

یخـــتص بـــه اإلنـــسان فـــي جوارحـــه، وكـــذلك حوائجـــه، ومـــا عـــدا اإلنـــسان مـــن الـــدواب فـــي كـــل أجزائـــه 
) آیـات(ٍوأعضائه آیات لقوم علـى یقـین بوجـود اهللا، ونـصب تـاء اآلیـات علـى الكـسر؛ ألنهـا مـن لفـظ 

ِفـي اآلیـة الـسابقة، حیـث إنهـا تعـرب اســم إن، فُأعربـت ْ ُ َ ْ ْ إعرابهـا، أو أنهـا كـررت للتوكیـد اللفظـي، كمــا ُ َ ِّ ُ َ
ًإن بثوبك دما وبثوب زید دما: تقول ًٍ)1(.  

  :معنى القراءة الثانیة
ًأن فـي الـسموات واألرض آیـات دالـة علـى التوحیـد، :  فـي اآلیـة الـسابقة– –بعد أن بـین اهللا  ٍ 

وفـي خلقكـم مـن اسـتواء القامـة : بقولـهًوبیان عظمة قدرته، یقرر في اآلیة التي تلیها مستأنفا الحـدیث 
ٌواعتدال الخلقة ورجاحة العقل، وما عدا اإلنسان مـن الـدواب، فـي كـل مـا فیهـا آیـات لقـوم علـى یقـین 

إن : ًمرفوعة؛ ألنها مبتدأ، وهذا جائز عند العرب؛ وذلك أن العرب تقـول) آیات(بوجود اهللا، وجاءت 
ٌلي علیك ماال وعلى أخیك مال، ینصبون الثا   .)2(ني ویرفعونهً

  :أثر االختالف •
ان، األول مؤكــد : أثـر االخـتالف فــي هـذین المعنیـین ٌأن القــراءة األولـى جـاء فیهــا وجهـان إعرابی َّـ

ًجـاء مـستأنفا، فهـو مبتـدأ وخبـره : فـي اآلیـة الـسابقة، والثـاني) آیـات(ٌّلفظي وأعرب إعراب سابقه وهو 
َتعــرب ) آیــات(ٌا أن الجملــة مــستأنفة، وبالتــالي فــإن ، وأن القــراءة الثانیــة جــاء فیهــ)فــي خلقكــم(متعلــق  ْ ُ

ًمبتدًأ مؤخرا، وهذا یكشف المعاني التفسیریة المترتبة على أوجه اإلعراب، وفهمها فهما دقیقا ً ً.  
  
v المسألة الثانیة:  

R(: قوله تعالى    Q  P S\  [  Z  Y  X  W  V U  T   .]6:الجاثیة[   ) 
  :أوجه اإلعراب •

  :)3(ل وجهین من اإلعرابالجملة تحتم) نتلوها(قوله   
  .جملة مستأنفة، فال محل  لها من اإلعراب: الوجه األول

                                 
 - ، معالم التنزیل3/389-  القشیري- ، لطائف اإلشارات2/431-  العكبري-التبیان في إعراب القرآن:  انظر)1(

 .4/96 - ابن الجوزي-، زاد المسیر4/184-البغوي
 .5/80- ابن عطیة-  الصفحات نفسها، المحرر الوجیز- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
  . 1/174- ، باإلحالة إلى نفس الكتاب2/431-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)3(
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  .، والعامل فیها معنى اإلشارة)آیات اهللا(حال من في محل نصب : الوجه الثاني
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األولى
ـــة الكریمـــة– –یبـــین اهللا    كرهـــا فـــي اآلیـــات التـــي ســـبق ذ-أن هـــذه الـــنعم :   فـــي هـــذه اآلی
ٍ مقــررا لحقیقــة، فیقــول-- هــي دالئــل قــدرة اهللا، وعالمــة وحدانیتــه، ثــم یــستأنف اهللا -الــسابقة یقــرأ : ً

ً مــن القــرآن الكــریم بــأمر مــن اهللا، ثــم یــسأل اهللا ســؤاال -علیــه الــسالم– جبریــل --علیــك یــا محمــد  َّ
  .)1(، وبعد القرآن تؤمنون-- فبأي حدیث بعد توحید اهللا: غرضه التوبیخ والتقریع، وذلك بقوله

  :المعنى الثاني
أن هـذه اآلیـات والـنعم، التـي سـبق ذكرهـا، هـي حججـه :  في هـذه اآلیـة الكریمـة--یبین اهللا 

، وهــذه -علیــه الــسالم–الدالــة علــى توحیــده، حــال كــون اهللا تعــالى یتلــو هــذه اآلیــات بواســطة جبریــل 
ًاآلیات نتلوها حال كونها متلبسة بالحق َ ِّ)2(.  

  :أثر االختالف •
ــوجهین اإلعـــرابیین   ــتالف فـــي هـــذین الـ ــة : نـــتج عـــن االخـ ــاءت فیـــه الجملـ أن الوجـــه األول جـ

ًمـــستأنفة؛ لتقریـــر أن اهللا یتلـــو اآلیـــات بـــالحق، والوجـــه الثـــاني جـــاءت فیـــه الجملـــة حـــاال؛ لیبـــین حالـــة  ً
ً متلبــسة بــالحق، وهــ-علیــه الــسالم–اآلیــات، بــأن اهللا یتلوهــا بواســطة جبریــل  َ َّذا یجلــي الوجــه البیــاني ِّ َ َ ُِّ

  .َالمعجز في القرآن الكریم؛ فلله الحمد والمنة أن هدانا لإلسالم
  
v المسألة الثالثة:  

ـــــالى  ـــه تعـــ a(: قولـــــ  `  _  ^*  q  p  o  n m  l  k  j  i h  g  f  e  d  c(   
  .]8-7:الجاثیة[

  :أوجه اإلعراب •
  :)3(الجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) یسمع(قوله 
  .)ّأفاك(في محل جر على أنها صفة ثانیة من الموصوف  :ولالوجه األ

  .)أثیم(في محل نصب حال من الضمیر في  :الوجه الثاني
  . جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثالث

                                 
- یة ابن عط- ، المحرر الوجیز8/359-  الثعلبي- ، الكشف والبیان3/276-  السمرقندي- بحر العلوم:  انظر)1(

  .661 ص-  السیوطي والمحلي- ، تفسیر الجاللین5/80
 .27/671- الرازي- ، مفاتیح الغیب8/68- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 2(
  .2/432-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

مبــالغ : أي ، )أثــیم(اب، بأنــه َّالكــذ: األفــاك، أي:  فــي اآلیــة الــسابقة-- بعــد أن وصــف اهللا 
ّفــي اكتــساب الــذنب، وعمــل مــا ال یحــل ممــا یوجــب العــذاب مــن اهللا، وصــفه اهللا فــي هــذه اآلیــة بأنــه 

ٍعلیـه بجمیـع مـا فیهـا مـن سـهولة، وعذوبـة ألفـاظ، وظهـور معـان، ) تتلـى(یسمع آیات اهللا حال كونها 
ًارا منــه، ثـــم یخــتم اهللا هــذه اآلیـــة وجاللــة مقاصــد مـــع اإلعجــاز، ثــم یـــصر علــى عــدم الـــسماع اســتكب

  . )1(بالبشارة على سبیل االستهزاء بالعذاب المؤلم لهم
  :المعنى الثاني
َالذي وصـف فـي اآلیـة الـسابقة بأنـه یبـالغ - في هذه اآلیة الكریمة حال الكذاب --یبین اهللا  ِ ُ

ُ، بأنه یسمع اآلیات القرآنیة، التي تتلى علیه ثم ی-في اكتساب الذنب َّ ًصر على إنكارهـا مـستكبرا عـن ُْ ُّ ِ
علـى سـبیل االسـتهزاء؛ ألن البـشارة ال تكـون إال -ًقبولها، ال یتـأثر بهـا أصـال كأنـه لـم یـسمعها فبـشره 

  .)2( بعذاب مؤلم-للخیر
  :المعنى الثالث

ًیستأنف اهللا تعالى ذكره الحدیث عن الكذاب الذي یبـالغ فـي اكتـساب الـذنب، مقـررا الحقیقـة،  َّ
ً األثیم یسمع آیـات اهللا تتلـى علیـه، ثـم یـصر علـى إنكارهـا اسـتكبارا منـه عـن كن هذا األفاأ: أال وهي

  .)3(قبول الحق، فاهللا تعالى یتوعده بأن له البشارة بالعذاب المؤلم
  :أثر االختالف •

أن الوجــه األول جــاءت فیــه الجملــة فــي محــل : أثــر االخــتالف فــي هــذه األوجــه اإلعرابیــة الثالثــة
جه الثاني جاءت فیه الجملة في محل نصب حال، والوجـه الثالـث جـاءت فیـه الجملـة جر صفة، والو

ًمـستأنفة ال محـل لهـا مــن اإلعـراب، وفـي هـذا مــا یـدعو لـضرورة التركیـز فیمــا یحتملـه الـنص القرآنــي 
ِمن أوجه إعرابیة تثري المعنى التفسیري، وتبین معاني جدیدة لكتاب اهللا تعالى ِ ً َ.  

   
  
  
  
  

                                 
 .18/69-  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 1(
 .8/427- القاسمي-محاسن التأویل: انظر) 2(
       .8/68- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: نظرا) 3(
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v بعةالمسألة الرا:  
ــالى   ــــ ــــ ــــ ـــــه تعــ ــــ ــــ ـــ ((  :قول  (  '  &  %  $  #  "  !*  .  -  ,  +  (   

  .]14:الجاثیة[
  :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)1(فیه ثالث قراءات) لیجزي(قوله 
 قــرأ ابــن عــامر، وحمــزة، والكــسائي، وخلــف العاشــر بنــون مفتوحــة بعــد الــالم، وكــسر :القــراءة األولــى

َلنجــزي(الــزاي، وفــتح الیــاء  ِ ْ ) نحــن(نــه مبنــي للمعلــوم علــى الجمــع، والفاعــل تقــدیره أ: ، فیكــون إعرابــه)َ
  . العائد على اهللا تعالى

َلیجزى( مضمومة مع فتح الزاي وألف بعدها ء قرأ أبو جعفر بیا:القراءة الثانیة ْ ، فیكون إعرابه أنها )ُِ
  ). الخیر(مبنیة للمجهول، فیكون نائب الفاعل تقدیره 

  .  -ًأیضا–وحة في أول الفعل، مع كسر الزاي وفتح الیاء  قرأ الباقون بیاء مفت:القراءة الثالثة
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
ه محمــدا -تعــالى–یخاطــب اهللا  ً نبی  قــل یــا محمــد للــذین :  فــي هــذه اآلیــة، وذلــك بقولــه--َّــ

 وبأسه ونقمه، إذا نالوهم بالمكروه، ثم َّصدقوا اهللا واتبعوك، أن یغفروا للذین ال یخافون من عقاب اهللا
، ومــن قــرأ بهــذه )2(ًألننــا نحــن نجــزي الخیــر قومــا بمــا كــانوا فــي الــدنیا یكــسبون: یعلــل اهللا ذلــك، بقولــه

R(: قوله تعالى: القراءة حجته  Q  P  O  N M  L  K  J   (]17:سبأ[)3( .  
  :معنى القراءة الثانیة
 بـــاهللا، ن بــأن یقــول للمــؤمنین المــصدقی--ٍ ســبب مخاطبتــه لنبیــه محمــد --یــذكر اهللا 

ْأنـه سـیجزى، أي: ویتبعون نبیه أن یغفروا للـذین ال یخـافون مـن نقمـة اهللا، والـسبب هـو َمـن قبـل اهللا : ُ ِْ ِ
ًلیجزى الخیر قوما: ً قوما، فالتقدیر یكون-تعالى– ُ َ ْ ُ)4(.   

  :معنى القراءة الثالثة
–أن الـسبب فـي طلـب اهللا : اتج عـن القـراءةیكون المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، النـ

أن یقــول للمــؤمنین، بــأن یغفــروا للــذین ال یخــافون عقــاب اهللا، هــو ألجــل أن  -- مــن نبیــه -تعــالى

                                 
، 293 ص-  عبد الفتاح القاضي-، البدور الزاهرة2/372- ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(

  .2/432-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن
 .2/432- العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن22/66 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
 .660 ص-  ابن زنجلة- حجة القراءات: انظر) 3(
 .8/360-  الثعلبي-الكشف والبیان: انظر) 4(
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ًیجزي اهللا الخیر قوما بما كانو َ ِ   .   )1( یكسبوناَ
  :أثر االختالف •

ًا أثمـرت تنوعـا أنهـ:  عـن اخـتالف القـراءات الناتجـة،ه اإلعرابیـةوأثر االختالف في هـذه الوجـ
ًجیدا في المعنى والمدلول، وذلك بـاختالف ضـمیر الفاعـل أو نائبـه، وهـذا مـن عظـیم روعـة اخـتالف 

ًالقراءات القرآنیة، التي تدلل تدلیال معنویا على تواترها ً ُ ِّ َُ .  
  
v المسألة الخامسة: 

¼(: قولـــه تعـــالى  »  º ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³ ²  ±  ½ ¾
Ã  Â  Á  À   .]21:الجاثیة[   )¿ 

 :لقراءات واإلعرابأوجه ا •
  :)2(فیه قراءتان) ًسواء(قوله 

، ویترتـب علـى هـذه )ًسـواء(ٌقـرأ حمـزة، والكـسائي، وخلـف العاشـر، وحفـص بالنـصب : القراءة األولى
  :القراءة وجهان إعرابیان

نجعلهــم : ، فیكـون التقـدیر)كالــذین(النـصب علــى الحالیـة مـن الـضمیر فــي الكـاف فـي : الوجـه األول
ًالة كونهم سواءمثل المؤمنین ح َ.  

َحسب(ٍالنصب على أنه مفعول به ثان لـ : الوجه الثاني َِ.(  
) ممـاتهم(مبتـدأ مـؤخر، و) محیـاهم(أن : ، فیكـون اإلعـراب)ٌسـواء(قرأ الباقون بالرفع : القراءة الثانیة

  .خبر مقدم) ٌسواء(معطوف، و
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
َبنــي علــى هــذه القــراءة معنیــان تفــسیریان لــوجهین إعــرابیین،    ِ –إن اهللا : فمعنــى الوجــه األولُ

ً یتــساءل فــي هــذه اآلیــة الكریمــة تــساؤال بمعنــى التندیــد بالــذین یرتكبــون األعمــال الــسیئات، ثــم -تعــالى
، یوهمـــون أنفـــسهم أنهـــم سیـــستمرون بغیـــر حـــساب وال ســـؤال، والحـــال أنهـــم یظنـــون أنهـــم یكونـــون هـــم

 تـــوهمهم الـــذي -تعــالى–والــذین یعملـــون الــصالحات متـــساوین فــي الحیـــاة وبعـــد الممــات، ویـــوبخ اهللا 
  .یظنونه

ــه الثــــاني ــى الوجــ ــد -تعـــالى–إن اهللا : ومعنـ ــوبیخ والتندیــ ــة الكریمـــة بــــصیغة التـ ــي هـــذه اآلیــ  یخبـــر فــ

                                 
 .5/262-  الماوردي-النكت والعیون: انظر) 1(
، 2/433- العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/372- ابن الجزري-النشر في القراءات العشر:  انظر)2(

  .3/1179-الخراط -المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكریم
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ب، ووقع علـیهم بالمشركین، الذین اقترفوا السیئات من األعمال، ثم یتوهمون أنهم سیبقون بغیر حسا
 تــوهمهم -تعـالى–ًالظـن بـاهللا أنهــم سـیكونون فـي الحیــاة وبعـد الممـات كــالمؤمنین سـواء، ثـم یــوبخ اهللا 

  .)1(بأنه بئس قضاؤهم إذا أحسوا أنهم كالمؤمنین
  :معنى القراءة الثانیة

بأنــه حــسب الـذین اقترفــوا بجـوارحهم الــشرك والمعاصــي، :  فـي هــذه اآلیـة-تعــالى–یخبـر اهللا   
هـــل األمـــر مثـــل ذلـــك، : ًیجعلهــم اهللا مثـــل المـــؤمنین، فـــزعمهم باطـــل، وكـــأن ســائال یـــسأل، فیقـــولأن 

  . )2(ًمحیاهم ومماتهم لیس مستویا، فالمؤمنون في الجنة، والمشركون في النار: فالجواب
 :أثر االختالف •

أن القـــراءة األولـــى احتملـــت وجهـــین مـــن اإلعـــراب، أحـــدها : نـــتج عـــن القـــراءتین المتـــواترتین
، وأمــا القــراءة الثانیــة )حـسب(ٍالنـصب علــى الحالیــة، والثـاني النــصب علــى أنــه مفعـول بــه ثــان لـــ 

ففیها تقدیم وتـأخیر، فهـي جملـة اسـمیة ابتدائیـة، مقـررة لمـا قبلهـا، وهـذا یـدلل علـى عظـیم مـا فـي 
  .القرآن الكریم من أسرار وحكم، ال تخلق على كثرة الرد

  
v المسألة السادسة: 

§ (: قوله تعالى  ¦  ¥ ¤©  ¨³  ² ±  °  ¯  ®  ¬  « ª    (]28:الجاثیة[.  
 :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)3(فیه قراءتان) ُّكل(قوله 
األولــى، ویترتــب ) َّكــل(ًبــدال مــن : ، فیكــون اإلعــراب)َّكــل(قــرأ یعقــوب بنــصب الــالم : القــراءة األولــى

ًمفعوال ثانیا، أو صفة لـ ) تدعى(على هذا أن یكون قوله    ).َّكل(ً
كـل ( مبتـدًأ، علـى اعتبـار أن جملـة : ، فیكـون اإلعـراب)ُّكـل(قـرأ البـاقون برفـع الـالم : اءة الثانیـةالقر

  .خبر المبتدأ) تدعى(مستأنفة، فیكون قوله ) أمة تدعى إلى كتابها
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
 بأنــه فـي یـوم القیامـة یخـسر الـذین أتـوا الباطــل : فـي اآلیـة الـسابقة-تعـالى–بعـد أن ذكـر اهللا   

أیهـا -وتـرى : ، یعطـف فـي هـذه اآلیـة بقولـه- تعـالى–ِّفي أقوالهم، وأفعالهم، وهم یعبدون غیـر الـرب 
) جاثیـة( كل أمة قد اجتمعت وجثـت علـى ركبتهـا، وكلمـة - أنت وكل من یرى هذا الیوم--النبي 

                                 
 .11/178-  إبراهیم األبیاري- ، الموسوعة القرآنیة4/565 -  دروزة عزت- التفسیر الحدیث: انظر) 1(
  .5/33-  الجزائري- أیسر التفاسیر:  انظر)2(
 .2/434-  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/372-  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 3(
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ًن األولــى؛ ألن البـدل یـأتي دائمـا أوضــح مـن المبـدل منــه، الثانیـة مكـا) كــل أمـة(ًتكـون حـاال، وتنـوب 
ًفجاءت من هذا التوجیه بدال؛ لتوضیح الجثو وسببه، وهو أن كل أمة تدعى إلى شریعة نبیها، فوقـع 

ٌ، أو أن صـفة كـل أمـة أنهـا مـدعوة إلــى )تـدعى(األولـى، وجملــة ) كـل أمـة: (الفعـل علـى أمـرین اثنـین َّ
  . )1(صحیفة أعمالها

  :قراءة الثانیةمعنى ال
 رأي -أنــت وكــل مــن یــرى هــذا الیــوم–ُّ أنــه فــي یــوم القیامــة تــرى أیهــا النبــي --یبــین اهللا   

تنحل عزائمهم من هول ما یحیط بهم في هـذا الیـوم، فـال تـستطیع : ٍالعین الباصرة كل أمة تجثو، أي
ًأنفة، وكـأن سـائال مـست) كـل أمـة تـدعى إلـى كتابهـا(أرجلهم أن تحملهم، فیجثون علـى ركـبهم، وجملـة 

ِّكل أمة مدعوة إلى شریعة نبیها، أو إلى صحیفة أعمالها: ُِّیسأل عن هذا الجثو؟ والجواب ِ ٌٍ َّ ُّ)2(.  
 :أثر االختالف •

َنتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، اللذین استنبطا مـن القـراءتین المتـواترتین ِ ُْ :
ًمنـــه، والوجــه الثـــاني جــاءت فیـــه الجملــة مـــستأنفة، ًأن الوجــه األول جـــاء بــدال؛ لتوضـــیح المبــدل 

أن : فالقاعــدة األولــى: مقــررة لمــا قبلهــا، وقــد أثمــر ذلــك فــي معرفــة قاعــدتین فــي النحــو مهمتــین
ًالرؤیـة إذا كانـت علمیـة فإنهـا تنـصب مفعـولین أصـلهما المبتـدأ والخبـر، واذا كانـت بـصریة فإنهــا  ًٕ

ًتنصب مفعوال، ویكون الثاني حاال ً.  
 أن البدل أنـواع، منـه بـدل المطابقـة، وأن البـدل بـشكل عـام یوضـح المبـدل  :عدة الثانیةوالقا

ً جالء وبیانامنه، ویزیده ً)3(.   
  
v المسألة السابعة:  

¶ ( :قوله تعالى   µ¸Á  À  ¿ ¾  ½  ¼ » º   .]29:الجاثیة[)    ¹ 
  :أوجه اإلعراب •

  :)4(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) ینطق(قوله 
  .)كتابنا(في محل النصب على الحالیة من  :الوجه األول

                                 
، التفسیر 9/159 -  محي الدین درویش- ، إعراب القرآن وبیانه8/433 -  القاسمي- تأویلمحاسن ال: انظر) 1(

-  زكریا األنصاري- ، فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن13/252-  عبد الكریم الخطیب- القرآني للقرآن
 .520ص

  . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
 .9/159 - ي الدین درویش مح- إعراب القرآن وبیانه: انظر) 3(
  .2/434-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(
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  .)هذا(للمبتدأ ) كتابنا(ٍفي محل الرفع على أنه خبر ثان بعد الخبر األول  :الوجه الثاني
  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
أن األمم كلهـا یـوم القیامـة تـدعى إلـى شـریعة نبیهـا، :  في اآلیة السابقة-- بعد أن ذكر اهللا 

لذي جاءهم من عند اهللا، وهل عملوا بمقتضاها، فیحصل لهم الفوز والنجاة؟ أم ضیعوها فیكون لهم ا
كتـاب أعمالهـا، ومــا جـاء فیهـا مــن : الخـسران؟، ویحتمـل أن المــراد بـدعوة كـل أمــة إلـى الكتـاب ، هــو

8 ( :خیر أو شر، وأن كل واحد سیجازى بعمله، كقوله تعالى  7  6  5  4 3  2  1  0
<  ;  : ، بأنــه یفــصل بیــنكم هــذه اآلیــة حــال هـذا الكتــابفـي  --، ویبــین ]15:الجاثیـة[   )9 

    .)1(بالحق الذي هو العدل
  :ثانيالمعنى ال

َّأنه كل أمة تدعى إلى شـریعة نبیهـا، ومـاذا قـدمت إن :  في اآلیة السابقة--بیان اهللا بعد  ٍ
ٌخیرا فخیر، وان شرا فشر، أو أنها تدعى إلى كتاب أعمالها، وما ً ٍ جـرى فیـه مـن خیـر أو شـر، تخبـر ًٕ

 أن هـذا الكتـاب -ًأیـضا–هذه اآلیة أن هذا الكتاب هو كتابنا الذي أنزلناه علـیكم ، وتخبـر هـذه اآلیـة 
  .)2(یفصل بینكم بالحق الذي هو العدل

  :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء حاال؛ لیبین الحالة التي : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

ًیكون فیها الكتاب یوم القیامة، والوجه الثاني جاء خبرا ثانیا بعد الخبر األول  ، )هذا(للمبتدأ ) كتابنا(ً
حیث إن هذه الجملة مستأنفة، مقررة لما قبلها؛ لتخبر أن هذا الكتاب هو كتاب اهللا، وأنه یفصل 

ًبالحق، فیزداد المعنى التفسیري وضوحا وجالء، مما یبرهن على أن هذا ا لقرآن هو كتاب ال تشبع ً
  .منه العلماء، وهو حبل اهللا المتین

  
  
  
  
  
  

                                 
 - السعدي –تیسیر الكریم الرحمن ، 10/6794 -  مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر )1(

 .778ص
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
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v المسألة الثامنة: 

ــــــالى ــه تعـــ ـــــ ä (: قولــ  ã  â  á  à  ß å ó  ò  ñ  ð  ï î  í ì  ë  ê  é  è  ç  æ
ô(   ]32:الجاثیة[.  

 :أوجه القراءات واإلعراب •
 :)1(فیه قراءتان) الساعة( قوله

  ).إن(ٌأنها معطوفة على اسم ) الساعة(ب قرأ حمزة بنصب الساعة، فیكون إعرا: القراءة األولى
  :  على وجهین) الساعة(قرأ الباقون بالرفع، فیكون إعراب : القراءة الثانیة
  .في محل رفع خبره) ال ریب فیها( الرفع على االبتداء، و:الوجه األول
 أن ومعمولیها من اإلعراب؛ ألن بعض العلماء یـرون) إن( الرفع بالعطف على محل :الوجه الثاني

  .واسمها مرفوعة على االبتداء) َّإن(
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
ــد أن بــــین اهللا    ــاس فریقــــان:  فــــي اآلیــــات الــــسابقة--بعــ ــون وكــــافرون، فأمــــا :أن النــ مؤمنــ

وال شـــئ -المؤمنــون والعــاملون الــصالحات فلهــم إكــرام مـــن اهللا بجلیــل الثــواب، وحــسن المــآب، وهــو 
ُ الفــوز الواضــح، الــذي ال یخفــى علــى أحــد، وأمــا الــذین ســتروا مــا جلتــه لهــم عقــولهم، وفطــرهم -غیــره َ ِ َّ

–األولــى مــن الحـــق، الــذي أمــر بـــه اهللا، ولــو عملــوا كـــل الــصالحات عــدا اإلیمـــان، فیــدخلهم الملـــك 
ق مـن خـالل اآلیـات ًألم یأتكم رسل، وُأطلق لكم عقـوال تـدلكم علـى الحـ:  في لعنته، ویقال لهم-تعالى

المرئیة من المعجزات والشواهد الكونیة، وأنزل علیكم من خالل األنبیاء آیـات، ولكـنكم اسـتكبرتم عـن 
الحق، وأجرمتم بحق أنفسكم، وتواصل هذه اآلیة الحدیث عن مسلسل الجرائم التي اقترفها الكافرون، 

 عنـه یطابقـه الواقـع مـن البعـث وغیـره، إن وعد اهللا ثابت ال محید: وهو أنهم إذا قیل لهم من أي قائل
ٕوان الساعة ال ریب فیها بوجه من الوجوه؛ ألنها محل إظهار الملك؛ لما له من الجالل والجمال أتـم 

 وما نعرف الساعة وحقیقتها، وما نعتقد - درایة علم ولیس درایة جهل–إظهار، عندها قلتم ما ندري 
والتقدیر على ، )2(ٍجة العلم، وما نحن على یقین في أمرهاًما تخبرنا به عنها إال ظنا ال یصل إلى در

ٕواذا قیل إن وعد اهللا حق، وان الساعة ال ریب فیها قلتم ما ندري : هذا المعنى ٕ . ...  
  :معنى القراءة الثانیة

ٕواذا : فــالمعنى األولنیــان تفــسیریان، نتجــا عــن وجهــین إعــرابیین،  علــى هــذه القــراءة معَيِنــُب
                                 

 .2/434-  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/372-  الجزري ابن- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(
 - ، الحجة في القراءات السبع18/110-  البقاعي-، نظم الدرر9/656-السمین الحلبي - المصونالدر :  انظر)2(

       .326 ص- ابن خالویه
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 بأنـه -ًمخبـرا عنهـا-والـساعة : ً مقـررا--ُّإن وعـد اهللا حـق ویـستأنف الـرب : ئـلقیل لهم من أي قا
ً إن اهللا یـذكر بعـضا مـن مسلـسل :والمعنـى الثـانيما نعلـم مـا الـساعة، : ال ریب فیها، عندها یقولون

ــه أنـــه  ــم ) ٌّإن وعـــد اهللا حـــق: (لهـــم مـــن أي قائـــل) إذا قیـــل(مـــن اإلجـــرام عنـــد الكـــافرین، ومنـ وقیـــل لهـ
ً، ما نعلم عن الساعة إن نظن إال ظنـا ال )إذا(یقولون في جواب ألداة الشرط ) عة ال ریب فیهاالسا( ُّ ْ

محلــه الرفــع )  إن وعــد اهللا(ٍیــصل إلــى درجــة العلــم، ومــا نحــن علــى یقــین بــذلك، والمالحــظ أن قولــه 
ثالـه قولـه علـى المحـل، وم) إن وعد اهللا(على قوله ) الساعة(على االبتداء، وخبره حق، فعطف قوله 

J(: تعالى  I H  G F  E D  C  B  A  @  ?  >  =  <   .]3:التوبة[   )...; 
 :أثر االختالف •

أن الوجــه : أثــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیین، اللــذین نتجــا عــن قــراءتین متــواترتین
لوجـه ، والقراءة الثانیة جاء فیها وجهان؛ فالوجـه األول االبتـداء، وا)إن(ًاألول جاء معطوفا على اسم 

  . ومعمولیها) إن(الثاني العطف على محل 
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  المبحث الثاني
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة األحقاف

v بین یدي السورة: 

ْسورة األحقاف لم یختلف في مكیتها إال في آیتین، هما َ َْ ، )1()35(، واآلیة رقم)10(اآلیة رقم: ُ
  . )2(، وأربع وثالثون عند الباقینوعدد آیاتها خمس وثالثون بالعد الكوفي

ْوقد سمیت  َ ِّ َّ بهذا االسم؛ لوقوع لفظ األحقاف فیها، وهي الرمال المعوجة )األحقاف(سورة ُ
)( : المستویة على شاطئ البحر، قال تعالى  '  &  % $   .)3(]21:األحقاف[   )..." # 

 قیام الساعة، الذي یستلزم  إنذار الكفار بالداللة على صدق الوعد في:وأهم ما تناولته السورة
ِّالعزة والحكمة، ویكشف لها أتم الكشف، بما وقع الصدق فیما وعد، من إهالك المكذبین، وال یمنع  َّ

ِّمن وقوع العذاب شيء؛ ألنه ال شریك له في كل شيء، فهو  ، وورود )4(ُّ المستحق للعبادة- وحده–ٌ
في معاملة الوالدین، وورود قصة الجن، قصة اإلنسان، وضرورة بر الوالدین، وصنفان من الناس 

ً بالصبر أسوة --الذین أسلموا ، وبیان دالئل على قدرة اهللا، ثم تختم هذه السورة بأمر رسول اهللا 
   .بأولي العزم

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

v المسألة األولى: 
x (: قوله تعالى  w v  u t s  r y £ ¢ ¡ � ~ }  |  {  z

« ª ©   .]10:األحقاف[   )¤ ¥ ¦ § ¨ 
 :أوجه اإلعراب •

  :)5(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) كفرتم(قوله 
  .َّمعه مقدرة) قد(في محل النصب على الحالیة، و: الوجه األول
  ).كان من عند اهللا(في محل الجزم بالعطف على محل فعل الشرط : الوجه الثاني

                                 
 .5/91 - ابن عطیة-  المحرر الوجیز: انظر) 1(
 .227 ص- مرو الداني أبو ع-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .2/323 -  الشیخ علوان-الفواتح اإللهیة: انظر) 3(
 .2/480-  البقاعي- مصاعد النظر: انظر) 4(
 .2/435 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 5(
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 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ًأن یسأل المـشركین سـؤاال :  في هذه اآلیة الكریمة -- من نبیه محمد  --یطلب اهللا   
أخبروني لو كان هذا القرآن "قل یا محمد : غرضه اإلنكار على ما هم فیه من التكذیب، وذلك بقوله

مـن أهـل الكتـاب، الـذین عنـدهم مـن الحـق مـا یعرفـون أنـه َّمن عند اهللا، وشهد على صحته الموفقون 
ــا الجهــــالء  ــتكبرتم أیهــ ـــاعهم النــــبالء، واســ ــاء األنبیــــاء، وأتبـ ــت أنبــ ــه واهتــــدوا، فتطابقــ آمنوا بــ ـــ ـــق، فـ الحـ

، والحـال فــي هـذا الموقــف أنكـم قــد كفـرتم بـه، فــاهللا ال یهـدي مــن اسـتكبر علــى الحـق بعــد )1("األغبیـاء
  .العلم به

  :المعنى الثاني
ً نبیه محمدا  --خاطب اهللا ی   َّ-- قـل یـا محمـد لهـؤالء الكـافرین بـالقرآن : ، وذلك بقوله
َّ مـا ظـنكم إن كـان هـذا القـرآن، الـذي ُأنزل علـي؛ ألبلغكـم إیـاه، -ًمتحدیا لهم بأسلوب شـرطي–الكریم  ِ ْـ

َثم یعطف اهللا كفرهم بهذا القـرآن، وتكـذیبهم لـه علـى فعـل الـشرط، وهـو كـون أن هـذا القـر آن مـن عنـد ْ
ُاهللا، ثم یعطـف عطفـا آخـر، وهـو أنـه شـهد بـصدقه وصـحته الكتـب الـسابقة، المنزلـة علـى األنبیـاء  َُّ َ ُ ُ ً–

 قبلـي، فـآمنوا بـه؛ لمعـرفتهم بـالحق، واتبـاعهم لـه، وأنـتم اسـتكبرتم عـن الحــق -علـیهم الـصالة والـسالم
 .)2(ًبعد علمكم به ظلما منكم، فاهللا ألجل هذا ال یهدیكم

 :تالفأثر االخ •
أن الوجه األول جاءت فیه الجملة في محل : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

النصب على الحالیة، والوجه الثاني جاءت فیه الجملة في محل الجزم على العطف على فعل 
الشرط، الذي هو في محل الجزم بأداة شرط جازمة، وهذا یدلل على أهمیة التمحیص في إعراب 

  .ٍا تنضوي تحت هذا اإلعراب من معان، ومدلوالتالجمل، وم
  
v المسألة الثانیة:  

ـــالى ــه تعــــ ــــ Í( :قولـ  Ì  Ë  Ê  É È Ç  Æ  Å ÄÎ   Ò  Ñ  Ð  Ï 
Ô  Ó   (]12:األحقاف[.  

  :أوجه اإلعراب •
  :)3(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًلسانا(قوله 

                                 
 .780 ص-  السعدي- تیسیر الكریم الرحمن) 1(
 .7/184-  ابن كثیر-تفسیر القرآن العظیم: انظر) 2(
  .2/436-  العكبري- ن في إعراب القرآنالتبیا: انظر) 3(
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ِوصف؛ ألنه قد )كتاب(، أو من )مصدق( النصب على الحالیة من الضمیر في :الوجه األول ُ.  
ٍهذا الكتاب یصدق لسان محمد: ، والتقدیر)مصدق(النصب على المفعولیة لـ  :الوجه الثاني َ ِّ--.   

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

، وهـو كتـاب سـیدنا )التـوراة(أنـه مـن قبـل هـذا الكتـاب :  في هذه اآلیة الكریمـة-- یخبر اهللا 
لـه أنـه إمـام لبنـي إسـرائیل یـأتمون بـه، ورحمـة لهـم، أنزلـه اهللا  حیث إن هذا الكتـاب حا--موسى 

ًعلـیهم، وهــذا الكتــاب أنزلنـاه مــصدقا حــال كونــه لـسانا عربیــا، ونــصب اللـسان العربي؛ألنــه مــن صــفة  ً ً
    .)1(الكتاب، فانتصب على الحال

  :ثانيالمعنى ال
ســى أنزلنــاه علیــك؛ هــذا القــرآن كتــاب ســیدنا موأنــه مــن قبــل :  فــي هــذه اآلیــة-–یبــین اهللا 

فالهاء ترجع إلى القـرآن، والحـال أنـه إمـام لبنـي إسـرائیل یـأتمون بـه، ورحمـة لهـم، ثـم أخبـر أن القـرآن 
ًلـسانا عربیـا( وما جاء بـه، وقولـه --مصدق للتوراة، وقیل لمحمد : ، والمعنـى)مـصدق(نـصب بــ ) ً

ن مــصدق نفــسه؛ ألن اللــسان هــذا القــرآ: إن القــرآن یــصدق نفــسه، ویكــون التقــدیر علــى هــذا المعنــى
اإلمــام مكــي بــن : َّالعربـي فــي هــذا الوجــه هـو القــرآن، وقــد ضــعف هـذا الوجــه بعــض المفــسرین، مـنهم

ص فــي المعنــى بعــد التأویــل، وبالتــالي فــإن القــرآن لــن یعتریــه أیــة شــائبة ، )2 (أبــي طالــب؛ ألنــه فیــه نقــ
ًیحا وقویـا؛ ألنـه اعتبـر أن المـراد ولكنني وجدت اإلمـام ابـن عطیـة فـي تفـسیره یعتبـر هـذا الوجـه صـح ً

 ولسانه، فكان القرآن بإعجازه، وأحواله البارعة یـصدق الـذي جـاء --باللسان هو محمد رسول اهللا
أن الــرأي الــذي ذهــب إلیــه اإلمــام ابــن : ، ویتــضح مــن الــرأیین)3(بــه، وهــو قــول صــحیح المعنــى جیــد

 ولــسانه، وهــو مــن هــذا التقــدیر -- صــحیح؛ ألن وجــه اللــسان هنــا بأنــه محمــد-رحمــه اهللا-عطیــة
وهـو أن القـرآن یـصدق نفـسه، فهـو : صحیح، في حین أن التقدیر الذي ذهب إلیه اإلمام مكـي وغیـره

  .من هذا الوجه مرجوح، فلكلیهما رأي وتوجیه
  :أثر االختالف •

ي ًأن الوجه األول جاء حاال؛ لیبین حال القرآن ف: أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ََّتصدیقه أنه لسان عربي، والوجه الثاني یحتاج إلى التمحیص في تقدیرات العلماء لها، ومن ثم 

  . الحكم على صحة الوجه من عدمه
  

                                 
 . 22/109-  الطبري– جامع البیان :انظر )1(
 .11/6827 - مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 2(
 .5/95 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 3(
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v المسألة الثالثة: 

è ( :قوله تعالى  ç  æ  å  ä éì  ë  ê(   ]14:األحقاف[.  
  :اإلعراب أوجه •

  :)1( یحتمل وجهین من اإلعراب)ًجزاء(قوله 
  .ًجوزوا جزاء: َّنصب على المصدریة لفعل دل علیه الكالم، أي ال:الوجه األول
  ).یندخال( النصب على أنه حال ثانیة بعد :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ٌأن المــؤمنین الــذین وصــفوا باالســتقامة، ال خــوف :  فــي اآلیــة الــسابقة-- بعــد أن بــین اهللا ُ ِ ُ
ــالنظر إلــى جاللــه وقهــره جبروتــه، وكبــره َّعلــیهم، وعبــر فــي  مثــل هــذا باالســم، إشــارة إلــى أن هیبتــه ب

وكماله ال تنتفي، ویحصل لإلنـسان باستحـضارها إخبـات، وطمأنینـة، ووقـار، وسـكینة یزیـد فـي نفـسه 
ًجالال وكماال ورفعة، وال هم في ضمائرهم، وال ظواهرهم یتجـدد لهـم شـيء مـن الحـزن أصـال، وتنفـي  ً ًً

ــ ــدهم بالــــسرور والفــــرح، فأولئــــك أصــــحاب الجنــــة، والــــصحبة یعنــــي هــــذه اآلیــ ة عــــنهم المحــــذور، وتمــ
َّوالحال أنهم في خلود فیهـا، وجـوزوا بـذلك جـزاء، لمـا : ، أي)خالدین(المالزمة، ویصرح بها في قوله  ً

  .)2(ًكانت أعمالهم في غایة الخلوص، وجعلها اهللا أسبابا لدخول الجنة، والتأبید فیها
  :نيالمعنى الثا

أن المــستقیمین هــم أصــحاب الجنــة، فهــم مالزمــون :  فــي هــذه اآلیــة الكریمــة--یبــین اهللا        
ًلهـا، فحــالهم أنهــم خالــدون فیهــا خلــودا أبــدیا، والحــال أن اهللا جــازاهم بمــا كــانوا یعملــون مــن الحــسنات  ً

   . )3(العلمیة والعملیة
  :أثر االختالف •

ًأن الوجـه األول جـاء مفعـوال مطلقـا لفعـل محـذوف : یینأثر االختالف في هذین الوجهین اإلعـراب ً
ًدل علیه الكالم؛ لیبین أن المستقیمین جوزوا جزاء بما كانوا یعملون، والوجه الثاني جاء حاال؛ لیبـین  ً َّ
ُّحال المـستقیمین بـأنهم فـي خلـود أبـدي، وأن حـالهم أنهـم مجزیـون بمـا كـانوا یعملـون، ولكـال الـوجهین  ِ

ٌمعنى وداللة ً .  
  

                                 
 .2/436-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .18/144-  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 2(
  .8/82-  إرشاد العقل السلیم:انظر )3(
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v المسألة الرابعة: 

T ( :قوله تعالى  SU V  WY  X  Z   c  b  a   ̀_  ̂  ]  \  [  
e  d   (]16:األحقاف[.  

  :قراءات واإلعرابال أوجه •
  :)1(فیه قراءتان)نتجاوز(، و)أحسن(، و)نتقبل(قوله 

) أحـسن( قـرأ حمـزة، والكـسائي، وخلـف العاشـر، وحفـص بنـون مفتوحـة فیهمـا، وقولـه :ى األولـقراءةال
  .فهو منصوب على المفعولیةبالنصب؛ 

  .بالرفع؛ ألنه نائب عن الفاعل) أحسن( بالیاء المضمومة فیهما، وقوله قرأ الباقون :ة الثانیالقراءة
  :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :ى األول القراءةمعنى
الـــسابقة، ِّأن األوالد البــارین، الـــذین ســبق ذكـــرهم فــي اآلیـــة :  فـــي هــذه اآلیـــة-- یبــین اهللا

ُّأولئــك یتقبــل اهللا عــنهم أعمــالهم الــصالحات التــي عملوهــا فــي الــدنیا، وكلهــا حــسن، واألحــسن بمعنــى 
َّ ویتجــاوز عـــن ســیئاتهم، فـــال یعــاقبهم علیهـــا، وعبــر بـــالجمع فــي هـــذه -تعـــالى–الحــسن، فیثیــبهم اهللا 

  .)-)2-القراءة؛ لیبین عظمة قدرته 
  :المعنى الثاني

ِّفــي اآلیــة الــسابقة حــال األوالد البــارین وأعمــالهم، یبــین اهللا فــي هــذه  --بعــد أن ذكــر اهللا   
ُأنهم یتقبل عنهم أحسن ما عملـوا مـن الـصالحات، ویتجـاوز عـن سـیئاتهم، فـال یعـاقبوا : اآلیة الكریمة َ ُ ُُ ُ َََّ

ًعلیها، فلم یسم الفاعل وحل مكانه المفعول به؛ ألن فیه تعظیما لقدرهم َّ ُ َّ َ ُ)3( .   
  :فأثر االختال •

ٌنتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، اللذین نتجا عن قراءتین متواترتین تنوع في  ُّ
ًالمعنى؛ فالقراءة األولى یقع فیها الفعل علیه، فیكون مفعوال به، والقراءة الثانیة لم یسم الفاعل تفخیما  ًَّ َ ُ

  .ِّلقدر األوالد البارین
  
  
  
  

                                 
 .2/381-  األزهري- ، معاني القراءات2/373-  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(
 .4/196-  البغوي- معالم التنزیل: انظر) 2(
  . الصفحة نفسها-  المصدر السابق نفسه:انظر )3(
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v المسألة الخامسة: 

v ( :قوله تعـالى  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
w£  ¢ ¡  �  ~  }  |  {  z y  x   .]17:األحقاف[)    

  :اإلعراب أوجه •
َویلك(قوله  َ ْ   :)1( یحتمل وجهین من اإلعراب)َ

ُ النصب على المصدریة، لما لم یستعمل فعله:الوجه األول ْ َ ُ ْ َ ِ.  
َألزمك اهللا ویلك: النصب على المفعولیة، والتقدیر :الوجه الثاني َ ْ َ.  

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّالولد البار لوالدیه، یصف في هذه اآلیة :  في اآلیتین السابقتین- - بعد أن وصف اهللا
، وهو صوت )ٍّأف لكما(َّالكریمة الولد العاق لوالدیه، فهو یقول لوالدیه عندما یدعوانه إلى اإلیمان 

أتعدانني أن : َّبیان المؤفف له، ویبین سبب تضجره، فیقولیصدر عن المرء عند تضجره، والالم ل
َُأبعث من القبر بعد الموت، وقد خلت القرون من قبلي،ولم یبعث منهم أحد، وهما یسأالن اهللا أن 

وهو في األصل دعاء علیه بالهالك، ولكنه أرید به الحث ) ویلك(یوفقه لإلیمان قائلین له 
  .)2(والتحریض على اإلیمان

  : الثانيالمعنى
ً الــذي شــكر نعمــة اهللا علیــه وعلــى والدیــه، ذكــر مــن قــال لهمــا قــوال یــدل --بعــد أن ذكــر اهللا 

أتعـدانني أن أبعـث، والحـال أنـه قـد مـضت : ًعلى التـضجر منهمـا عنـدما یدعوانـه إلـى اإلیمـان، قـائال
لبـان منـه التوفیـق  ویط، ولـم یبعـث مـنهم أحـد، والحـال أنهمـا یـستغیثان اهللا لـه،االقرون من قبلي فمـاتو

    . )3(ألزمك اهللا ویلك آمن: إلى اإلیمان، ولسان حالهما یقول
  :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جاء مصدرا لم یستعمل فعله، : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ٌوالوجه الثاني جاء مفعوال به، ولكل معنىً وداللة ومضمون، تزید المعنى التفسیري وض ٌ ًوحا وجالءًٍّ ً.  

 
 
 

                                 
 .2/437-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .8/84- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 2(
  .5/25 - الشوكاني- فتح القدیر:انظر )3(
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v المسألة السادسة: 

f ( :قوله تعـالى  e  d  c  b  a  ` _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W g i  h
j   (]24:األحقاف[.  
  :اإلعراب أوجه •

  :)1( یحتمل وجهین من اإلعراب)ریح(قوله 
  .هي:  الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقدیره:الوجه األول
  .)ما(الرفع على البدلیة من  :الوجه الثاني

  :معنى التفسیري ألوجه اإلعرابال •
  :المعنى األول

ًأنه كانت عاد قد حبس عنهم المطر أیاما، فساق اهللا :  في هذه اآلیة الكریمة- -یبین اهللا  ٌ
ٍإلیهم سحابة سوداء، فخرجت علیهم من واد لهم، فلما رأوه مستقبل أودیتهم استبشروا، وقالوا ٌغیم : ً

فأتنا : بل هو ما استعجلتم به من العذاب، حینما قالوا: ، بقولهٌفیه مطر، فلما قالوا ذلك أجابهم هود
ٌبما تعدنا، فالسحابة السوداء هي ریح فیها عذاب مؤلم ٌ ٌ ُ ِ َ)2(.   

  :المعنى الثاني
ِأن قوم عـاد حینمـا حـبس عـنهم المطـر، ورأوا الـسحاب، قـد عـرض فـي : تذكر هذه اآلیة الكریمة ُ ٍ

بـــل هـــو مـــا : --هـــذا ســـحاب یمطـــر علینـــا، فقـــال اهللا : الـــسماء، ویـــأتي مـــن قبـــل الـــوادي، وقـــالوا
     . )3(في اآلیة) ما(مقام ) الریح(ٌاستعجلتم به هو ریح فیها عذاب مؤلم، فقام 

  :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء خبرا لمبتدأ محذوف، تقدیره : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

ًویزیدها جالء، ) ما(؛ لیوضح )ما(ًلوجه الثاني جاء بدال من هي؛ لیخبر عن العذاب بأنه ریح، وا
ٍفأحدث ذلك تنوعا في المعنى، ناتجا عن اختالف في أوجه اإلعراب ً ً.  

  
  
  
  

                                 
 .2/436-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .5/28- الشوكاني- فتح القدیر: انظر) 2(
  .997 ص-  الواحدي-  الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:انظر )3(
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v المسألة السابعة: 

ــــالى ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــه تعـ ــــ ــــ ــــ ــــ q ( :قولـ  p  o  n  m  lu  t  s  rv z  y  x  w  (   
  .]25:األحقاف[

  :قراءات واإلعرابال أوجه •
ُال یرى إال مساكنهم(قوله  َ   :)1( قراءتانافیهلجملة  ا)ُ

َیــرى( قــرأ عاصــم، وحمــزة، ویعقــوب، وخلــف العاشــر :ى األولــقــراءةال ٍبیــاء مــضمومة علــى الغیــب، ) ُ
ُبالرفع على ما لم یسم فاعله) ُمساكنهم(و َّ َ ُ.  

َتـــرى( بالتـــاء وفتحهـــا علـــى الخطـــاب فـــي قـــرأ البـــاقون :ة الثانیـــالقـــراءة علـــى ) َمـــساكنهم(، ونـــصب )َ
  .المفعولیة

  : التفسیري ألوجه القراءات واإلعرابالمعنى •
  :ى األول القراءةمعنى

ٌأن قوم عاد ُأهلكوا بریح فیها عذاب مؤلم، یـصف :  في اآلیة السابقة-- بعد أن ذكر اهللا ٍْ ُ ِ ٍ
ِ فـي هـذه اآلیـة الكریمـة الـریح، بأنهـا مــدمرة لكـل شـيء تمـر علیـه مـن شـدتها، ونحــسها، -تعـالى–اهللا  َّ ُّ ِّ َ

Ã(مــا تــشیر اآلیــة وتــسلطها علــیهم، ك  Â Á À ُّ، وكــل هــذا ]7:الحاقــة[   )½ ¾ ¿ 
ٌالتدمیر كان بإذن اهللا ومشیئته، وقد تلفت مواشیهم، وأموالهم، وأنفسهم، فال یرى شيء في بالدهم إال  َُ

ًمساكنهم التي یسكنون علیها، حتى تكون عبرة دالة علـى قـدرة اهللا  ُ لألجیـال القادمـة، وعـدم -تعـالى–ً
ٍ، واحالل المفعول به مكانه؛ لخطورة مشهد العذاب الذي حل بقوم عادتسمیة الفاعل َّ ٕ)2(.  

  :معنى القراءة الثانیة
َّالـــریح التـــي حلـــت بقـــوم عـــاد، بأنهـــا تخـــرب كـــل : فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة --یـــصف اهللا    ِّ ُ ٍ َّ

 أیهـا ٍشيء، وترمي بعضه على بعض فتقوم بإهالكه فقد هلكت أموالهم ومواشـیهم وأنفـسهم، فـال تـرى
   . )3(الرائي إال مساكنهم التي یسكنون فیها حتى یتعظ من لم یشهد الحادثة

  :أثر االختالف •
أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، اللذین نتجا عن قراءتین متواترتین، أن الوجه 
 األول لم یسمى فاعله فبني الفعل للمجهول، مما یدل على بیان خطورة العذاب، فالمقصود هو

  .العذاب، والوجه الثاني سمي فاعله فالمقصود العبرة والعظة، ولذلك ناسب تسمیة الفاعل

                                 
 .2/438-  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/373-  ابن الجزري- قراءات العشرالنشر في ال: انظر) 1(
 -  مكي بن أبي طالب- ، الهدایة إلى بلوغ النهایة782 ص- السعدي- تیسیر الكریم الرحمن: انظر) 2(

 .22/129-  الطبري-، جامع البیان11/6858
 .22/129- الطبري–جامع البیان  :انظر )3(
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v المسألة الثامنة: 

ــــالى ـــه تعــــ ــــ Ñ ( :قول  Ð Ï  Î  Í  Ì  Ë Ò Ü Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ Ô  Ó
Ý(   ]28:األحقاف[.  

  :اإلعراب أوجه •
  :)1( یحتمل وجهین من اإلعراب)ًقربانا(قوله 

  .ٌبدل منه) ًآلهة(، و)اتخذوا( للفعل  النصب على المفعولیة:الوجه األول
  .للتقرب بها: النصب على أنه مفعول ألجله، على اعتبار أنه مصدر، والتقدیر :الوجه الثاني

  :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول
َّأنه قد أهلك ما حول أهل مكة من القرى، وصرف اآلیات :  في اآلیة السابقة-- ذكر اهللا

البینات، وأنواع العبر والعظات لعلهم یرجعون عن كفرهم، ولكنهم لم یرجعوا، وتبین هذه والحجج، و
ٍأنه هال نصرهم الذین اتخذوا من دون اهللا قربانا، وهو مما یتقرب به من طاعة، : اآلیة الكریمة َّ ُ ً َّ

ُّونسكة، وجمعه قرابین، كالرهبان والرهابین، بل ضلوا عنهم، وذلك كذبهم الذي كانوا  إنها : یقولونٍ
؛ ألنه بدل، وجاء هنا؛ )ًقربانا(مقام ) آلهة(، وقد یقوم قوله )2(، وتشفع لهم-تعالى–تقربهم إلى اهللا 

  .لیوضح المبدل منه
  :المعنى الثاني

ـــى التفـــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، وذلـــك مـــن خـــالل ًإن اهللا یـــسأل ســـؤاال : یمكـــن إجمـــال المعن
ــه َّین اتخــذوا مــن دون اهللا آلهــة؛ ألجــل التقــرب بهــا إلــى اهللا، بــل ضــل َّهــال نــصرهم الــذ: ًإنكاریــا، بقول ُّ ً

    . )3(َهؤالء اآللهة عن عابدیهم، وذلك كذبهم، وافتراؤهم
  :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جاء مفعوال به؛ لیبین وقوع الفعل : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ًمفعوال ألجله؛ لیبین علة اتخاذهم هذه األوثان آلهة، أال وهو علیه، والوجه الثاني جاء ) اتخذوا( َّ ً

  .التقرب بها
  

  

                                 
 .2/438-  العكبري- إعراب القرآنالتبیان في : انظر) 1(
 .9/19 -  الثعلبي-الكشف والبیان: انظر) 2(
  . الصفحة نفسها-  المصدر السابق نفسه:انظر )3(
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  المبحث الثالث
   أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة محمد 

v بین یدي السورة: 

9 : ; > (: ، وهي قوله تعالى)13(سورة محمد مدنیة باإلجماع، واختلفوا في اآلیة رقم 
F E  D C  B  A  @  ? > نزلت بعد صلح : ، فقال بعضهم]13:محمد[   )= 

كباقي –نزلت بعد فتح مكة، ولكن هذا القول یعزز أن هذه اآلیة مدنیة : الحدیبیة، وقال آخرون
ٍ، وعدد آیاتها ثمان وثالثون بالعد )1(؛ ألن العبرة بزمان النزول، في تحدید المكي والمدني- السورة

  . )2(ن بالعد البصريالكوفي، وتسع وثالثون بالعد المدني والمكي، وأربعو
ْوقد سمیت  َ ِّ * (:  فیها، قال تعالى-- بهذا االسم؛ لذكر سیدنا محمد )محمد(سورة ُ

<  ;  :  9  8  7 6  5 4  3  2  1  0  / .  -  , ، كما سمیت ]2:محمد[   )+ 
)(: ؛ ألنها ابتدأت بذلك، قال تعالى)الذین كفروا(سورة   '  &  %  $  #  " !(   

# $ (: لورود لفظ القتال فیها، قال تعالى) لالقتا(كما سمیت سورة  ،]1:محمد[  "  !
/ .  -  ,  +  *  )   .)3(]20:محمد[   )...% & ' ) 

 القتال، الذي هو موضوعها الرئیس، حیث تبدأ ببیان انقسام الناس إلى :وأهم ما تناولته السورة
معسكر الحق ومعسكر الباطل، ثم بیان بعض أحكام القتال، ثم مصیر كل فریق في : معسكرین

الدنیا واآلخرة، ثم تتحدث عن المنافقین ویفضحهم، ثم یعود إلى كفار قریش ویهددهم بعذاب اهللا، ثم 
ُیحذر المؤمنین أن یصیبهم مثل ما أصاب أعداءهم، ویحضهم على الثبات، ویهون علیهم الحیاة  َِّ ُ

ن الجهاد الدنیا، ویحض على البذل، ثم تنتهي اآلیة بتهدید المؤمنین باالستبدال إن تولوا ع
   .)4(والقتال

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

  
  

                                 
 .5/109 - ابن عطیة-  المحرر الوجیز: انظر) 1(
 .228 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .26/71- ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) 3(
 .6/3278 - سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
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v المسألة األولى: 
)! (: قوله تعالى  '  &  %  $  #   .]1:محمد[   )" 

 :أوجه اإلعراب •
  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) الذین(قوله 

  .في محل رفع خبره) أضل أعمالهم(بتداء، وجملة  في محل الرفع على اال:الوجه األول
َّخیب اهللا الذین : َّفي محل النصب على المفعولیة لفعل دل علیه المذكور، والتقدیر: الوجه الثاني

  .كفروا
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ان، ومعـسكر في هذه اآلیة عن انقسام الناس إلى معسكرین، معسكر اإلیمـ --یخبر اهللا   

ُّ، وصـدوا عـن سـبیل اهللا أتلـف اهللا -وهم أهل مكـة الـذین أخرجـوا رسـول اهللا –الكفر، فالذین كفروا 
ًأعمالهم، وكأن سائال یسأل عـن مـصیر كـل فریـق مـن الفـریقین؟ فـالجواب الـذین كفـروا وصـدوا عـن : َّ

  .)2 (سبیل اهللا أضل أعمالهم
  :المعنى الثاني

ُّأنــه خیب اهللا الــذین جحــدوا توحیــد اهللا، وصــدوا غیــرهم عــن ســبیل : تبــین هــذه اآلیــة الكریمــة   َّــ
مــن حیــث ) أضــل(علــى االشــتغال بفعــل مقــدر یفــسره ) الــذین(اهللا، فــأتلف اهللا أعمــالهم، فنــصب قولــه 

 .)3(َّخیب: المعنى، وهو
 :أثر االختالف •

أ به الكالم بانقسام أن الوجه األول جاء مبتدًأ، یبتد: أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ٍمعسكر الحق، ومعسكر الباطل، والوجه الثاني جاء مفعوال به لفعل محذوف : الناس إلى معسكرین ً

  .، وهذا یحتاج إلى التمحیص في استخراج التقدیرات الدقیقة)أضل(یفسره قوله 
  
  
  
  

                                 
 .2/440 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .9/683-  السمین الحلبي- ، الدر المصون5/109 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 2(
 .22/151- الطبري- الصفحات نفسها، جامع البیان- المصادر السابقة نفسها: انظر) 3(
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v المسألة الثانیة: 
: *( :قوله تعالى  9  8 7 6  5 4  3  2  1  0  / .  -  ,  + 

<   .]2:حمدم[   ); 
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) الذین(قوله 
في محل رفع خبره، واآلیة ) َّكفر عنهم سیئاتهم( في محل الرفع على االبتداء، وجملة :الوجه األول

  .)2(جمیعها معطوفة على اآلیة التي قبلها
َّفي محل النصب على المفعولیة، نصب باشتغال فعل دل : الوجه الثاني ، )َّكفر(علیه المذكور، وهوٍ

  . واآلیة جمیعها معطوفة على اآلیة التي قبلها
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
 --في اآلیة السابقة الكـافرین، ومـا كـان مـن حـالهم، یعطـف اهللا  --بعد أن ذكر اهللا   

والـصحابة الكـرام الـذین عملـوا : ولـهًعطفـا مـع المغـایرة، وذلـك بق) الـذین آمنـوا(في هذه اآلیـة الكریمـة 
َالصالحات، وأطاعوا اهللا حق الطاعة، وآمنوا بمـا نـزل علـى محمـد  ِّ ُ-- فهـذا تجریـد لالختـصاص ،

ـــد بالجملـــــة  ـــم یؤكــ ـــلته، ثــ ـــم الموصـــــول وصــ ــذي كـــــان فـــــي االســ ـــد العمـــــوم الـــ ـــاء للـــــصحابة بعــ واالعتنــ
محــو عـنهم ســیئاتهم، ویــصلح  ی--، ویخبــر أنـه )وهــو الحـق مــن ربهـم(االعتراضـیة، وذلــك بقولـه 

  .)3(حالهم وشأنهم
  :المعنى الثاني

ورحم اهللا الـذین آمنـوا : ًهذه اآلیة الكریمة معطوفة على ما قبلها، عطفا مع المغایرة، وذلك بقوله
، وهـو الحـق مـن ربهـم، --وعملوا الصالحات، والذین آمنوا بالكتاب الذي نزل علـى سـیدنا محمـد 

 .)4(لح بالهم وأحوالهمفیمحو اهللا سیئاتهم، ویص
 :أثر االختالف •

ضرورة التمحیص والتدقیق عند العطف، فال : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ًتعطف كلمة على جملة، وال حرف على كلمة، وأیضا تكون واو العطف أحیانا مقتضیة المغایرة ً ً ٌَ ُْ.  

  
                                 

 .9/683- السمین الحلبي- ، الدر المصون2/440 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: ظران) 1(
& ' )( : وهي قوله تعالى)2(  % $  # " !   ( 
 .2/280-  ابن جزي-التسهیل لعلوم التنزیل: انظر) 3(
 .9/683- السمین الحلبي-  الصفحة نفسه، الدر المصون-المصدر السابق نفسه: انظر) 4(
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v المسألة الثالثة: 
Z ( :قوله تعالى  Y  X W  V  U  T S  R ]  \  [^ `  _   a c b

e  d...( ]4:محمد[.  
 :أوجه اإلعراب •

ًَّمنا((قوله قوله  ًَّمناَ   ::))11((یحتمالن وجهین من اإلعرابیحتمالن وجهین من اإلعراب) ) ًفداًءفداء((، و، و))َ
ًإما أن تمنوا منا، واما أن تفادوا فداء:  النصب على أنهما مصدران، والتقدیر:الوجه األول َّ ٕ ًَّ ُّ.  
ً منا، أو اقبلوا فداءأولوهم:  النصب على أنهما مفعوالن به، والتقدیر:الوجه الثاني ً َّ .  

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ً في هذه اآلیة الكریمـة بعـضا مـن أحكـام القتـال، حیـث یقـول تعـالى لمعـسكر -- اهللا یبین  
اإلیمان باهللا وبرسوله، فإذا حصل االلتحام بینكم وبین الـذین كفـروا بـاهللا، وبرسـوله مـن أهـل الحـرب، 

َّابهم، حتــى إذا تغلبــتم علــیهم، وقهــرتم مــن لــم تــضربوا عنقــه مــنهم، وصــاروا فــي أیــدیكم فاضــربوا رقــ
ُّأسرى، فشدوهم في الوثاق، كـیال یقتلـوكم، فیهربـوا مـنكم، فـإذا أسـرتموهم بعـد اإلثخـان، فإمـا أن تمنـوا 

ًعلیهم بعد ذلك منا، وذلك بإطالق سراحهم، وتحریرهم من غیر عوض، واما أن یفادوكم فداء ٕ ، وذلك ًَّ
أن الفعــل فــي المــصدرین : ، والمالحــظ)2(...ًبــأن یعطــوكم مــن أنفــسهم عوضــا حتــى تطلقــوا ســراحهم

ِحذف؛ لداللة المصدرین، وألنه أمر من اهللا    .-تعالى–ُ
  :المعنى الثاني

 یبـین حكـم --أن اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجـه اإلعرابـي، وذلـك مـن خـالل
َّهرهم، والسیطرة علیهم، بأنه یجب أن یشد الوثاق علیهم، حتى ال یهربوا، فیعودوا أسرى الحرب بعد ق

 أن أمام الحاكم المسلم خیارین، یختـار مـا تقتـضیه المـصلحة، فإمـا --لقتل المسلمین، ویبین اهللا 
ٕأن یولیهم منا وتفضال، بإطالق سراحهم من غیر عوض، وال فدیة، واما أن یقبل منهم الفدیة ً ًَّ...)3(.  

 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاء فیه مصدران لفعلین : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

َّمحذوفین، دل علیهما المصدران؛ ألن المصدرین وقعا موضع األمر من اهللا تعالى، والوجه الثاني 
ً تفضال منه ومنا علیهم، جاء فیه مفعوالن به؛ لیبین أنه أمام الحاكم خیاران اثنان، فإما أن یولیهم ًَّ

ًفیطلق سراحهم، واما أن یقبل فدیة منهم، وفي هذا ثراء للمعنى التفسیري للنص القرآني ٕ.  
                                 

 .4/118-  النحاس-، إعراب القرآن2/440 -  العكبري- لتبیان في إعراب القرآنا: انظر) 1(
 .4/118-  النحاس- ، إعراب القرآن9/29-  الثعلبي- ، الكشف والبیان22/154-  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
 .11/6881 – مكي بن أبي طالب–، الهدایة إلى بلوغ النهایة3/405 – القشیري - لطائف اإلشارات : انظر) 3(
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v المسألة الرابعة: 
  .]6:محمد[   ) £¢� ¡ ( :قوله تعالى

 :أوجه اإلعراب •
  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) َّعرفها(قوله 

  .مقدرة) معه(لیة، وقد  في محل نصب على الحا:الوجه األول
  .  جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب:الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ه أعــد للــذین استــشهدوا فــي ســبیل اهللا تعــالى ثوابــا :  فــي اآلیتــین الــسابقتین-- اهللا یبــین   ًأن َّ َّــ
ًجزیال، وأجرا جمیال، فهؤالء لن یحبط اهللا أعم ً   --َّالهم، ولن یبطلها، بل یتقبلها، وینمیها لهم، وأنهً

ًسیهدیهم إلى سلوك الطریـق الموصـلة إلـى الجنـة، ویـصلح أحـوالهم، وأمـورهم، وثـوابهم یكـون صـالحا 
ًأنه سیدخلهم الجنة أیـضا، :  في هذه اآلیة الكریمة-  -ًكامال ال تنغیص فیه، وال نكد، ویبین اهللا 

َّهم، بأن شوقهم إلیها، ووصفها لهـم، وذكـر لهـم األعمـال الـصالحات الموصـلة والحال أنه قد عرفها ل
َإلیها، التي من جملتها أن یقتل في سبیل اهللا، ووفقهم للقیام بما أمرهم اهللا َْ ُ)2(.  

  :المعنى الثاني
ـــى التفـــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، وذلـــك مـــن خـــالل َّ تكفـــل --أن اهللا : یمكـــن إجمـــال المعن

ُّقاتلین في سبیل اهللا الجنة، بعد أن هداهم إلیهـا، وأصـلح أحـوالهم وأحقهـم، ویـستأنف الـرب بإدخال الم
--َّأنه عرف الجنة لهم ، حتى إن الرجل لیأتي منزلـه فـي الجنـة كمـا لـو : ً مقررا لحقیقة، أال وهي

َأن یقتــل فــي ، والتــي مــن جملتهــا -تعــالى–كـان یــأتي منزلــه فــي الــدنیا، وهــذا للــذین التزمـوا أوامــر اهللا  َْ ُ
  .)3(سبیل اهللا

 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاء في محل نصب على : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

َّالحالیة؛ لیبین حال الجنة بعد دخول الذین قتلوا في سبیل اهللا، بأنه قد عرفها ووصفها لهم، والوجه 
َّأنه عرفها لهم، مما یزید المعنى التفسیري : ، وهيًالثاني جاءت فیه الجملة مستأنفة؛ لتقرر حقیقة

ًوضوحا وجالء ً.  

                                 
 .2/440-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 - ، تیسیر الكریم الرحمن9/31 -  الثعلبي- ، الكشف والبیان5/294-  الماوردي- النكت والعیون: انظر) 2(

 .785 ص- السعدي
 . الصفحات نفسها- ، المصادر السابقة نفسها22/160-  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(
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v المسألة الخامسة: 
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 :أوجه اإلعراب •
ُِاختلف في إعراب ثالثة مواضع من اآل   :یةْ

  : الموضع األول-
  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) لذة( قوله 

  ).ٍخمر( الجر على أنه صفة للموصوف :الوجه األول
ِمن خمر ذات : ، والتقدیر)ذات( الجر على أنه مضاف إلیه للصفة المضافة المقدرة :الوجه الثاني ٍ

  .ٍلذة
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
أنه مثل الجنة التـي أعـدها اهللا لعبـاده المتقـین، حیـث :  في هذه اآلیة الكریمة--  اهللایبین  

ًفیها أنهار من ماء ال یتغیر، ال بریح منتنة، وال بمرارة، بل هو أصفى المیاه وأعذبها، وأطیبها ریحا، 
بـه  نهـر الخمـر، بأنـه یتلـذذ --وأنهار من لبن لم یتغیـر طعمـه بحموضـة وال غیرهـا، ویـصف اهللا 

ًشاربه لذة عظیمة، ال كخمر الدنیا الذي یكره مذاقه، ویصدع الرأس، ویذهب العقل ً َّ...)2(.  
  :المعنى الثاني

ــأن اهللا ـــي، بــ ــه اإلعراب ــذا الوجــ ــسیري لهــ ــى التفـ ــة --یمكـــن إجمــــال المعنــ  یــــصف فـــي هــــذه اآلیــ
ًا، وألـذها شـرابا، أنهار الجنة ففیها أنهار من ماء هو أعـذب المیـاه، وأصـفاها، وأطیبهـا ریحـ: الكریمة ً

أنهـا ذات : ٌوفیها أنهار من لبن لم یتغیر طعمه بحموضة وال غیرهـا، وفیهـا أنهـار مـن خمـر، صـفتها
  .)3(...ٍلذة، أي صاحبة مذاق ولذة

 :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء صفة؛ لیصف الخمرة بأنها : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

؛ لیبین أن الخمر )ذات(ًلوجه الثاني جاء مضافا إلیه للصفة المضافة المقدرة ٌلذة لمن یشربها، وا
  .ٍصاحبة لذة: ذات، أي

                                 
  .2/441 -  العكبري- إعراب القرآنالتبیان في :  انظر)1(
  .3/300-  السمرقندي- ، بحر العلوم22/166-  الطبري- جامع البیان:  انظر)2(
 .5/114- ابن عطیة- ، المحرر الوجیز786 ص- السعدي- تیسیر الكریم الرحمن: انظر) 3(
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  : الموضع الثاني-
  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) ومغفرة(قوله   

  ).من كل الثمرات(الرفع على أنه معطوف على المبتدأ المحذوف في قوله : الوجه األول
وكائنة : ، والتقدیر)لهم(داء، وخبره متعلق بالجار والمجرور المحذوفین الرفع باالبت: الوجه الثاني

  .لهم مغفرة من ربهم، وعلى هذا تكون الواو استئنافیة
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
أن عباد اهللا، الذین اتقوا سخطه، واتبعوا رضوانه، : في هذه اآلیة الكریمة --یبین اهللا   

-ُّوا بالجنة، فإن هذه الجنة فیها أنهار، ونعم خاصة بهؤالء المتقین، ویستأنف الرب ُبعد أن حظ
- ،مقررا، بأنه من هذه النعم أیضا، أنهم لهم فیها من كل الثمرات زوجان من نخیل، وعنب ً ً

> = ...(: وتفاح، ورمان، وأترج، وتین، وغیر ذلك مما ال مثیل له في الدنیا، كما قال تعالى
:  المغفرة على المبتدأ المحذوف زوجان، فیكون التقدیر--، ویعطف اهللا ]25:البقرة[   )...< ?

  .)2(...ولهم فیها من كل الثمرات زوجان، ومغفرة من ربهم
  :المعنى الثاني

أنــه بعــد ذكــر األنهــار :       یمكـن إجمــال المعنــى التفــسیري لهــذا الوجــه اإلعرابــي، وذلـك مــن خــالل
ً مـستأنفا ومقـررا للنعـیم، الـذي سـبق ذكـره، بـأن لهـم فیهـا -تعـالى–متقین، یبـین اهللا المعدة في الجنة لل ً

ًبــأنهم كائنــة لهــم أیــضا مغفــرة مــن ربهــم، یــزول بهــا عــنهم  --مــن كــل الثمــرات، ویــستأنف الــرب  ٌ
  .)3(...المرهوب

 :أثر االختالف •
ـــوجهین اإلعــــرابیین ــذین ال ــتالف فـــي هــ ــر االخــ ًا علــــى المبتــــدأ أن الوجـــه األول جــــاء معطوفـــ: أثـ

ً؛ لیــدلل علــى أن التقــدیرات فــي جمــل القــرآن الكــریم یفیــد إفــادة مباشــرة فــي بیــان )زوجــان(المحــذوف  ً
مــستأنفة فــي هـــذا ) لهــم مغفــرة مــن ربهــم(المعنــى التفــسیري، والوجــه الثــاني جــاء مبتــدًأ؛ ألن الجملــة 

  .الوجه؛ لتقرر ما سبق، وهذا یبین روعة وعظمة األسلوب القرآني
  
  
  

                                 
  .2/441 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 . 786 ص-  السعدي-، تیسیر الكریم الرحمن22/166-  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(
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  : الموضع الثالث-
ْمن(تحتمل ) كمن(قوله      :)1(وجهین من اإلعراب) َ

  .حالهم مثل حال من هو خالد في النار: في محل جر على اإلضافة، والتقدیر: الوجه األول
  .یشبهون من هو خالد في النار: في محل نصب على المفعولیة، والتقدیر: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :نى األولالمع

ِّبین من هو على بینة من ربه، وبین من زین له "في هذه اآلیة الكریمة، والتي قبلها مقابلة    ُ
، حیث إن فاصلة هذه اآلیة تطرح )2("ٌسوء عمله، وبین من في الجنة، وبین من هو خالد في النار

  .)3(ٌهل حال هؤالء المتقین مثل حال من هو خالد في النار؟: ًسؤاال مفاده
  :معنى الثانيال

     بعد أن بینت هذه اآلیة الكریمة في بدایتها حال المتقین في الجنة، تبین في فاصلتها أن الفریـق 
ًالمؤمن التقي المنعم في الجنة هل یـشبهون مـن هـو خالـد فـي النـار، حیـث یـسقون مـاء حمیمـا یقطـع  ً

  .)4(األمعاء
 :أثر االختالف •

ــوجهین ا ــر علــــى : إلعــــرابیین      أثـــر االخــــتالف فــــي هـــذین الــ أن الوجـــه األول جــــاء فــــي محـــل جــ
، والوجـه الثـاني )مثـل(اإلضافة من المضاف المحذوف، الذي أضیف إلى الكـاف، التـي هـي بمعنـى 

  .یشبهون: جاء في محل نصب على المفعولیة للفعل المحذوف
  
v المسألة السادسة: 
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 :أوجه اإلعراب •
  :)5(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًآنفا(قوله 
  .ًماذا قال مؤتنفا: ، والتقدیر)قال( النصب على الحالیة من الضمیر في :الوجه األول

                                 
  .2/441 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .28/48-  الرازي- مفاتیح الغیب) 2(
 . 786 ص-  السعدي-، تیسیر الكریم الرحمن22/166-  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(
 .3/326- النسفي- ، مدارك التنزیل4/322- الزمخشري-  الكشاف:انظر) 4(
  .441/ 2-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)5(
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ًماذا قال وقتا مؤقتا:  النصب على الظرفیة، والتقدیر:الوجه الثاني ً.  
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :األولالمعنى 
 --أن المنافقین بعضهم كـان یحـضر عنـد النبـي :  في هذه اآلیة الكریمة-- اهللا یبین  

، فیسمعون كالمه وتالوته، فإذا خرجوا قالوا للصحابة الكرام، الذین أوتوا العلم النافع فقولهم كان في 
منـافقین، وأنهـم  عنهم بأنه طبـع علـى قلـوب أولئـك ال-تعالى–حال استخفاف منهم وائتناف، ثم أخبر 

  .)1(اتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق
  :المعنى الثاني

أن هـؤالء المنـافقین كـان : یمكن إجمال المعنى التفـسیري لهـذا الوجـه اإلعرابـي، وذلـك مـن خـالل
بعضهم یحضر عند النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم، ویـستمعون إلیـه، فـإذا خرجـوا قـالوا للـصحابة الـذین 

ًال؟ جهالـة مـنهم ونـسیانا؛ ألنـه كـان یجلـس فـي وقـت الكـالم بكـل أحاسیـسه وفكرتـه أوتوا العلم مـاذا قـ ً
ًفي أمر الدنیا وفي الكفـر، فكـان القـول یمـر صـفحا حتـى إذا خـرج قـال مـاذا قـال آنفـا، وفـي هـذا نـوع  ً

أن یـستحقوا الغـضب مـن اهللا فیطبـع : مـن أنـواع االسـتخفاف بالرسـالة اإلسـالمیة، ممـا ینـتج عـن ذلـك
  .)2(لى قلوبهم، فهم الذین اتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاقاهللا ع

 :أثر االختالف •
ُّنتج عن االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین تنوع في المعنى، زادت من توضیح المراد، 
ًفالوجه األول جاء منصوبا على الحالیة؛ لیبین حال المنافقین عند قولهم للصحابة الذین أوتوا العلم، 

ًالثاني جاء منصوبا على الظرفیة، لیبین أن المنافقین قالوا هذا القول؛ ألنهم كانوا في والوجه 
  .حضورهم مع النبي صلى اهللا علیه وسلم في جهالة ونسیان

  
v المسألة السابعة: 

  .]17:محمد[)   Ã     È Ç Æ Å Ä( :قوله تعالى
 :أوجه اإلعراب •

  :)3(یحتمل وجهین من اإلعراب) الذین(قوله 
  ).زادهم( في محل الرفع على االبتداء وخبرة جملة : األولالوجه

                                 
-  الزمخشري- ، الكشاف4/213- البغوي- ، معالم التنزیل5/115 -  ابن عطیة- المحرر الوجیز: انظر) 1(

4/322. 
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
 .2/441-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)3(
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  ).أعني( في محل النصب على المفعولیة للفعل المحذوف :الوجه الثاني
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
حال المنافقین فـي قـولهم للـصحابة بعـد حـضورهم :  في اآلیة السابقة--بعد أن ذكر اهللا   

 ، وأن اهللا عــاقبهم بــأن طبــع علــى قلــوبهم باتبــاعهم أهــواءهم فــي الكفــر والنفــاق، --جلــسات النبــي 
ًأن الـذین اهتـدوا لإلیمـان زادهـم اهللا سـبحانه وتعـالى هـدى، والهدایــة، : ً مقـررا-تعـالى–ُّیـستأنف الـرب 

– ًهـي مــا یـستمعونه مــن القـرآن فتقــر عیــونهم وتقـشعر قلــوبهم خوفـا مــن اهللا، فیتـضاعف یقیــنهم بــاهللا
  .)1(، ألجل ذلك فإن اهللا یبین لهم ما یتقون، ویعینهم على تقواهم، ویعطیهم جزاء هذه التقوى-تعالى

  :المعنى الثاني
، --حــال المنــافقین فـي اســتخفافهم بمــا قالــه النبــي : لمـا ذكــر اهللا عــز وجــل فـي اآلیــة الــسابقة

 وفقهـم اهللا التبـاع الحـق مـن َّوماذا حل بهـم مـن الغـضب، تخـصص هـذه اآلیـة الكریمـة التكـریم للـذین
ً، بأن اهللا زادهم بما سمعوا منك یا محمد هدى، فضمیر الفاعل المـستتر --المستمعین إلى النبي 

   .)2(--یعود على قول النبي : یعود على اهللا تعالى، وقیل) زادهم(في 
 :أثر االختالف •

في محل رفع باالبتداء؛ أن الوجه األول جاء : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ً مقررا حقیقة المهتدین، وما هو جزاؤهم، والوجه الثاني جاء في محل - تعالى–ُّلیستأنف الرب 

ِّالنصب على المفعولیة؛ لیخصص التكریم للفریق الذي أحسن اإلنصات، ووفق التباع الهدى  ُ
  .یادة في توضیحه وتجلیتهوالحق، فاستحقوا الجزاء، مما نتج عن ذلك ثراء في المعنى التفسیري، وز

  
v المسألة الثامنة: 

L K@(  :قوله تعالى  J  I H  G  F  E  D C B  A    (]21:محمد[.  
 :أوجه اإلعراب •

  :)3(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) طاعة(قوله 
  ).أمرنا(في اآلیة السابقة، أو محذوف تقدیره ) أولى( الرفع على الخبریة، والمبتدأ إما :الوجه األول

  .في اآلیة السابقة) سورة( الرفع على أنه صفة لـ :الثانيالوجه 

                                 
، التسهیل لعلوم 5/122-  البیضاوي- ، أنوار التنزیل16/239 -  القرطبي-الجامع ألحكام القرآن:  انظر)1(

  .2/282-  ابن جزي- التنزیل
 .5/10 - ج الزجا- ٕ، معاني القرآن واعرابه11/6902 - مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة: انظر) 2(
  .2/442-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن:  انظر)3(
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  .أمثل بهم: الرفع على االبتداء، وخبره محذوف، تقدیره: الوجه الثالث
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ـــد أن ذكـــــر اهللا    ــة الــــسابقة--بعـ ـــي اآلیـــ ـــؤمنین :  فـ ــوله-أن المــ  -الــــذین صـــــدقوا اهللا ورســـ
ــا بقتــال أعــداء اهللا مــن الكفــار، فــإذا أنــزل اهللا تعــالى ســورة لــو أن ســ: یقولــون ًورة مــن اهللا تنــزل لتأمرن

ـــاق  ــذین فـــي قلـــوبهم شـــك ونف ــأمرهم بالجهـــاد، فعنـــدها تـــرى المنـــافقین، الـ ًمحكمـــة بـــالفرائض، حیـــث تـ
ً نظـرا مثـل نظـر الــذي غـشي علیـه مـن حلــول المـوت بـه خوفـا مــن أن --ینظـرون إلیـك یـا محمــد  ً

 أنـــه أولــى بهـــم، -تعــالى–ًهــاد مـــع المــسلمین، وجبنــا مـــن أن یلقــوا أعـــداء اهللا، فیبــین اهللا تــأمرهم بالج
ً، وأن یقولوا قوال معروفا -تعالى–وأمثل بهم أن یطیعوا اهللا     .)1(كما تشیر هذه اآلیة الكریمة –ً

  :المعنى الثاني
مـــا ذكـــرت اآلیـــة أنــه ل: یمكــن إجمـــال المعنـــى التفــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، وذلــك مـــن خـــالل

 أنه إذا ما أنزلت سورة -تعالى–هال نزلت سورة، فیجیب اهللا : السابقة أن المؤمنین الصادقین یقولون
، --صفتها أنها مطاعة، تأمر بالجهاد ضد أعداء اهللا، عندها ترى المنـافقین ینظـرون إلـى النبـي 

  .)2 ( لهم وأولىأولى:  بقوله-تعالى–كما لو كان الموت غشي علیهم، فیتوعدهم اهللا 
  :المعنى الثالث

ً اهللا تعــالى فــي هــذه اآلیــة الكریمــة مــستأنفا ومقــررایبــین   أن الطاعــة والقــول المعــروف أولــى : ً
  . لهم بذلك-تعالى–بهؤالء المنافقین أن یفعلوها، وأمثل لهم، وأجمل بهم، وفیه معنى األمر من اهللا 

 :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء مرفوعا على الخبریة، مما : ابیة الثالثةأثر االختالف في هذه الوجوه اإلعر

، فإن قوله )أمرنا: (، فإنه یعني الترغیب، وأن المبتدأ تقدیره)أولى لهم(أفاد أن المبتدأ إن كان قوله 
ًیعني الترهیب والوعید، والوجه الثاني جاء مرفوعا على أنه صفة؛ لیدلل أن السورة ) أولى لهم(

ًاعة، أي توجب الطاعة، والوجه الثالث جاء مرفوعا على االبتداء، والخبر محذوف صفتها أنها مط
  .ً؛ لیدلل أن هذه اآلیة مستأنفة مقررة لما قبلها، ولیست متعلقة إعرابا بما قبلها)أولى لهم: (تقدیره
  
  
  

                                 
، بحر 22/174-  الطبري- ، جامع البیان11/6907 -  مكي بن أبي طالب- الهدایة إلى بلوغ النهایة : انظر)1(

  .3/302-  السمرقندي- العلوم
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
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  المبحث الرابع
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الفتح

v بین یدي السورة: 

، وعدد آیاتها تسع وعشرون في جمیع )1(سورة الفتح مدنیة باإلجماع، نزلت عام الحدیبیة
  . )2(األعداد، ولم یخالف ذلك أحد

عن زید بن أسلم عن أبیه عن رسول اهللا : ًأحادیث، أذكر منها حدیثا، هووقد ورد في فضلها 
--(: ، ثم قرأ)علیه الشمس اللیلة سورة، لهي أحب إلي مما طلعت َّلقد أنزلت علي (:  قال !

%      .)3( ]1:الفتح[   )" # $ 
ْوقد سمیت  َ ِّ َ، وال یعرف --ً بهذا االسم؛ بشارة من رب العزة بفتح قریب للنبي )الفتح(سورة ُ ْ ُ

  .)4(ٌلها اسم آخر
، وهي الفتح، ومغفرة الذنب، -- أنها افتتحت ببشرى لرسول اهللا :وأهم ما تناولته السورة

َّة، والهدایة إلى الصراط المستقیم، ثم تحدثت عن االمتنان على المؤمنین بالسكینة، مع ٕواتمام النعم
َّما أعده اهللا ألعدائهم المنافقین، والمنافقات، والمشركین، والمشركات من غضب وعذاب، ثم التنویه 

ً، واعتبارها بیعة هللا، وربط قلوب المؤمنین مباشرة باهللا، ثم التحد- -ببیعة الرسول  ث عن ً
َّاألعراب، الذین تخلفوا عن الخروج وفضحهم، ولكن اهللا  َّ- - المعذورین إذا -بعد ذلك– یبین 

ُّتخلفوا، والمعفین من الجهاد؛ لعجزهم عنه، ثم تتحدث عن المؤمنین والرضا عنهم، ثم یمتن اهللا  َّ َّ َ َْ َّ
ُّعداء، الذین صدوهم عن المسجد ِّعلیهم بأخذ عدوهم النفر، الذین أرادوا األذى بالمؤمنین، ویندد باأل

الحرام، وتختم السورة بالصفة الكریمة الوضیئة، التي تمیز هذه المجموعة المختارة من البشر، 
ُوتفردها بعالماتها الخاصة، وتنوه بها في الكتب السابقة ِّ)5(.   

َ هذه السورة على سبع مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما وقد اشتملت ُِ   :یليْ
  
  

                                 
 .16/259- القرطبي- ، الجامع ألحكام القرآن5/125 -ن عطیة اب-  المحرر الوجیز: انظر) 1(
 .229 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .5/126 - )4177( حدیث رقم -  باب غزوة الحدیبیة-  كتاب المغازي- صحیح البخاري) 3(
 .26/141- ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) 4(
 .6/3314 - سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 5(
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v المسألة األولى: 
% & ( :قوله تعالى  $ #  "  !*  )  ( ' 2 1  0 /  .  -  ,  + 

;  :  9  8 7  6  5   .]10:الفتح[)   3 4 
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(الجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ید اهللا فوق أیدیهم(قوله 
  ). اهللاإنما یبایعون(، بعد الخبر األول )إن(ٍ في محل رفع خبر ثان لـ :الوجه األول
  ).یبایعون(في محل نصب حال من ضمیر الفاعل في : الوجه الثاني
  .جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثالث

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

 علـى قتـال كفـار --أن الذین یبایعونك یا محمـد  :في هذه اآلیة الكریمة --یخبر اهللا   
ٌبیعـة  هـي فـي الحقیقـة --ة الرضـوان، إنمـا یبـایعون اهللا؛ ألن مبایعتـك یـا محمـد قریش تحت شـجر

# (: ؛ ألن المقصد هو توثیق العهد بمراعاة أوامره ونواهیه، كما قال تعالى-تعالى– هللا  " !
' &  % أن یـد اهللا فــوق أیـدیهم، وهــذا علـى ســبیل المجــاز : وتخبـر هــذه اآلیــة ،]80:النـساء[)   ...$ 

   .)2(والتخییل
  :المعنى الثاني

 -- فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة حـــال المـــؤمنین، الـــذین بـــایعوا رســـول اهللا -تعـــالى–یبـــین اهللا   
  .)3(تحت شجرة الرضوان، بأن اهللا معهم، ویده فوق أیدیهم

  :المعنى الثالث
ــة--یخبـــر اهللا    ـــة الكریمـ ـــذین :  فـــي هـــذه اآلی ــذین صـــدقوا اهللا ورســـوله، ال َّأن المـــؤمنین الـ

ً مقـررا، بـأن یـد اهللا معهـم، بـل هـي فـوق أیـدیهم،  --ُّونك، إنما یبایعون اهللا، ویـستأنف الـرب یبایع
 فــسوف -تعــالى–فمــن نقــض العهــد بعــد ذلــك فــإن الــضرر یكــون علیــه وحــده، والــذي أوفــى بعهــد اهللا 

 فــوق یــد اهللا: َّفــأین معیــة اهللا؟ فــالجواب: ًیؤتیــه الثــواب العظــیم، واألجــر الجزیــل، وكــأن ســائال یــسأل
 .)4(أیدیهم

                                 
 .4/131-  النحاس-، إعراب القرآن2/445 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .13/406- عبد الكریم الخطیب- ، التفسیر القرآني للقرآن8/106- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 2(
 . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(
  .9/711- السمین الحلبي-، الدر المصون22/209-  الطبري- جامع البیان:  انظر)4(
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 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاءت فیه الجملة في محل : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة

؛ لیخبر عن المؤمنین بأن ید اهللا فوق أیدیهم بعد إخباره عنهم بأنهم یبایعون )إن(ٍرفع خبر ثان لـ 
ءت فیه الجملة في محل نصب حال؛ لیبین حال ، والوجه الثاني جا--اهللا بمبایعتهم لرسول اهللا 

  .ً، والوجه الثالث جاءت فیه الجملة مستأنفة؛ لتقرر ما قبلها--المؤمنین في مبایعتهم لرسول اهللا 
  
v المسألة الثانیة: 

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ( :قوله تعالى  ¹Ã Ä 
È  Ç Æ Å...( ]15:الفتح[.  

 :أوجه اإلعراب •
  :)1(هین من اإلعرابالجملة تحتمل وج) یریدون(قوله 

  ).ّالمخلفون(، أو من )ذرونا( في محل النصب على الحالیة من ضمیر المفعول في :الوجه األول
  .جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّ المخلفـین، بعـد لقـائهم رسـول أنـه سـیكون مـن هـؤالء :في هذه اآلیة الكریمـة --یخبر اهللا   
َّ، حینمــا رجــع مــن مــسیرته غانمــا منتــصرا، بعــد أن قــدروا الهزیمــة والهــالك لــه وألصــحابه، --اهللا  ً ً

ِفــإنهم سیعرضــون علــى النبــي  َ-- ،أن یقــبلهم بــأن یكونــوا مجاهــدین إذا انطلــق إلــى معركــة أخــرى ٍ
 زائف، فحالهم  حین عرضهم أنفـسهم للجهـاد حتى یفوزوا بالمغنم الدنیوي، مما یدلل على أن إیمانهم

 أنهـــم یریـــدون أن یبـــدلوا حكـــم اهللا وقـــضاءه، الـــذي هـــو أن تكـــون الغنـــائم مـــن حـــظ --مـــع النبـــي 
 أن یأذن لهم في الجهـاد إلـى --ِّ یحذر النبي --المجاهدین المخلصین هللا رب العالمین، فاهللا 

    .)2(-تعالى–ًخالصة لوجه اهللا ًمعركة الحدیبیة عقوبة لهم؛ ألن نوایاهم لم تكن 
  :المعنى الثاني

َّأن الذین تخلفوا عن الجهـاد، حینمـا رأوا :  في بدایة هذه اآلیة الكریمة-تعالى–َّلما أخبر اهللا   
 إذا سـرت --المغنم والمكـسب، الـذي أعطـاه اهللا للمجاهـدین جـزاء صـدقهم، بـأنهم سـیقولون للنبـي 

ٍ مقررا لحقیقة، أال وهي-- معك، ویستأنف الرب ِفي مسیرة كتلك المسیرة دعنا نأت أنهم بقـولهم : ً

                                 
 .9/713- السمین الحلبي- ، الدر المصون2/446-  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
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ًهذا، یریدون أن یغیروا حكم اهللا وقضاءه، وهذا لن یكون، وكأن سائال یقول َّ َّولماذا یطلب المخلفون : ِّ
    .)1(یریدون أن یبدلوا كالم اهللا:  في غزوة قادمة؟ فالجواب--ِّاتباع النبي 

 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاءت فیه الجملة في محل : الف في هذین الوجهین اإلعرابیینأثر االخت

َّنصب على الحالیة؛ لیبین حال المخلفین بأنهم یریدون تغییر حكم اهللا وقضائه، والوجه الثاني 
ًجاءت فیه الجملة مستأنفة؛ لتقرر أنهم بفعلهم هذا یحاولون تغییر قضاء اهللا حسب ظنهم، ولن 

  .یكون
  
v لة الثالثةالمسأ: 

* ( :قوله تعالى  )  ( ' &  %  $ # "  !+. -  , ...(   
  .]16:الفتح[

 :أوجه اإلعراب •
  :)2(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) تقاتلونهم(قوله 

َستدعون( في محل النصب على الحالیة من نائب الفاعل في :الوجه األول ْ َ ْ ُ.(  
  .ابجملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعر: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

 ومــن نــاب عنــه، ســیدعو الــذین --أن الرســول :  فــي هــذه اآلیــة الكریمــة--یبــین اهللا   
ــوهم مــــن الكفــــار  ــوم فــــارس والــــروم، ومــــن نحــــا نحــ ــى جهــــاد قــ ــاد مــــن األعــــراب، إلــ ــوا عــــن الجهــ َّتخلفــ

ٕد، إمـــا أن یقــاتلوا أعـــداء اهللا، وامــا أن یعلـــن ِّالمحــاربین، فحــال هـــؤالء األعــراب المـــدعوین إلــى الجهــا
َّهــؤالء الكفــار اإلســالم، فــإن أطــاع هــؤالء المخلفــون الــداعي إلــى قتــال الكفــار، فــإن اهللا تعــالى یثیــبهم 

، ومـن نـاب منابـه إلـى قتالـه، فـإن --ٕالثـواب الحـسن، وان یعرضـوا عـن قتـال مـن دعـاهم الرسـول 
     .)3( یعذبهم العذاب المؤلم-تعالى–اهللا 

  :المعنى الثاني
ــر اهللا    ــة الـــسابقة-تعـــالى–بعـــد أن ذكـ ـــین مـــن األعـــراب، یتخلفـــون عـــن :  فـــي اآلیـ َّأن المخلف َّ
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، وأنهم یطلبون الخروج معهم، إذا لم یكن قتال وال شوكة، بل لمجرد --فریضة الجهاد في سبیله 
نـاب عنـه، سـواء كـان مـن ، أو مـن --َّالغنائم، بـین فـي هـذه اآلیـة الكریمـة أنـه سـیدعوكم الرسـول 

 --ُّالخلفاء الراشدین، أو األئمة إلى قوم فارس والروم، ومن كـان علـى شـاكلتهم، ویـستأنف الـرب 
ٍمقررا لحقیقة، أال وهي َّأن هذه الدعوة هي دعـوة إلـى مقاتلـة هـؤالء الكفـار، أو أنهـم یـسلمون، وكـأن : ً

َلماذا تدعون إلى هؤالء الكفار؟ فال: ًسائال یقول ْ َ ْ    .)1(تقاتلونهم أو یسلمون: جوابُ
 :أثر االختالف •

أن الوجه األول جاءت فیه الجملة في محل : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ٕنصب على الحالیة؛ لتبین حال المخلفین بعد صدق نیتهم واخالص ما في صدورهم بأنهم سیقاتلون  َّ

ً مستأنفة؛ لتقرر أن الدعوة هي دعوة إلى مقاتلة القوم الكافرین، والوجه الثاني جاءت فیه الجملة
ًاألقوام الكافرة، وهذا یثري المعنى التفسیري للنص القرآني ویزیده وضوحا وجالء ً.  

  
v المسألة الرابعة: 

À± ( :قوله تعالى  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´   .]21:الفتح[   )² ³ 
 :أوجه اإلعراب •

  :)2(یحتمل وجهین من اإلعراب) أخرى(قوله 
  .وعدكم أخرى:  النصب على المفعولیة للفعل المحذوف، والتقدیر:وجه األولال

الخبر، أو ) قد أحاط اهللا(صفته، وجملة ) لم تقدروا علیها(الرفع على االبتداء، وجملة : الوجه الثاني
  .وهناك أخرى: صفة، والخبر محذوف، أي) قد أحاط(أن یكون 

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :ولالمعنى األ
 --أنــه وعــد المــؤمنین، الــذین بــایعوا رســول اهللا :  فــي هــذه اآلیــة الكریمــة--یبــین اهللا   

ًتحـت شـجرة الرضــوان غنیمـة أخــرى، لـم یقــدروا علیهـا وقــت هـذا الخطــاب، وهـو قــادر علیهـا، وتحــت 
، ولهـذا -ىتعـال–َّملكه، وتدبیره، وما دام قد وعدكموها فال بد من وقوع ما وعد به؛ لكمال اقتدار اهللا 

      .)3()ًوكان اهللا على كل شيء قدیرا(ختم اآلیة بقوله 
  :المعنى الثاني

أن أخرى من المغانم صـفتها أنهـا لـم تقـدروا علیهـا، :  في هذه اآلیة الكریمة--یخبر اهللا   
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صـفة ثانیـة للمغـانم األخـرى، والخبـر ) قد أحاط(ًإخبارا منه تعالى أنه قد أحاط بها، ویجوز أن تكون 
    .)1(...وهناك أخرى من المغانم: حذوف، تقدیرهم
 :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جاء مفعوال به؛ لیبین أن اهللا : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
) وعدكم(تعالى الذي وعدهم مغانم أخرى هو القادر علیها، وهو المحیط بها، فوقع الفعل المحذوف 

ًوالوجه الثاني جاء مرفوعا على االبتداء؛ لیخبر أن األخرى من المغانم ، )أخرى(على المفعول به 
  .قد أحاط اهللا بها، أو یخبر بأن هناك مغانم أخرى

  
v المسألة الخامسة: 

<( :قوله تعالى  =  <  ;  :  9  8  7  6 @  ?  D  C  B A

I  H G  F  E K  J Q P  O  N M  L...(   ]25:الفتح[.  
 :أوجه اإلعراب •

  :ین من اآلیةُِاختلف في إعراب موضع
  : الموضع األول-

  :)2(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) أن یبلغ(قوله 
  .ِّمن بلوغ محله: ، والتقدیر)من(َّ في محل جر اسم مجرور بحرف الجر المقدر :الوجه األول
  .ُّصدوا الهدي بلوغه: بدل اشتمال، أي) الهدي(في محل النصب على البدلیة من : الوجه الثاني

 :لتفسیري ألوجه اإلعرابالمعنى ا •
  :المعنى األول

ِّ فــي هــذه اآلیــة الكریمــة األمــور المهیجــة، والتــي تهیــئ النفــوس الغیــورة لحــب --یبــین اهللا    َِّ ُ
ُّهم الـذین كفـروا وجحـدوا بـاهللا وبرسـوله، وصـدوا رسـول اهللا: َّالجهاد ضد األعداء، وذلك بأنهم َ-- ،

 البیت الحرام زائرین معظمین له بالعمرة سنة الحدیبیة، ومن معه من المؤمنین الصادقین أن یقصدوا
ً الهدي حال كونه محبوسا من بلوغ محله، فمنعوه من الوصـول إلیـه ظلمـا وعـدوانا، -ًأیضا–ُّوصدوا  ً ً َ

ٌوكل هذه أمور موجبة وداعیة إلى قتالهم ٌ ٌ ُّ)3(.   
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  :المعنى الثاني
ــه اإلعرا    --أن اهللا : بــــي، وذلــــك مــــن خــــاللیمكــــن إجمــــال المعنــــى التفــــسیري لهــــذا الوجــ

ُّإن هـؤالء الكفـار جحـدوا بـاهللا وبرسـوله، وصـدوا عـن : ًیـستنهض همـم المـؤمنین الـصادقین، قـائال لهـم َّ
َّسبیل اهللا، وصدوا الهدي بلوغه حال كونه محبوسا محله ً ُّ)1(.     

 :ثر االختالفأ •
ء في محل جر اسم مجرور أن الوجه األول جا: أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

ًبحرف الجر المقدر، والوجه الثاني جاء في محل النصب على البدلیة، ومعلوم أن البدل یأتي دائما  َّ
  .لیوضح المبدل منه

  
  : الموضع الثاني-

  :)2(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) أن تطؤوهم(قوله 
  .وطء رجال بالقتل: مال، أيبدل اشت) رجال( في محل الرفع على البدلیة من :الوجه األول

لم : ، والتقدیر)تعلموهم(في محل النصب على البدلیة من ضمیر المفعول في : الوجه الثاني
  .ًتعلموهم وطأهم، فهو اشتمال أیضا

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ــة--ِّیبــــین اهللا    ــة بعــــضا مــــن األمــــور المحرضــ ِّ فــــي بدایــــة هــــذه اآلیــــة الكریمــ ُ  علــــى قتــــال ً
ُّاألعداء، والتي تهیئ النفوس الغیورة لحـب الجهـاد ضـد األعـداء، وهـو كفـرهم بـاهللا ورسـوله، وصـدهم  َّ ِّ
ًعــن الوصــول إلــى المــسجد الحــرام، وصــدوا بلــوغ الهــدي محبوســا محلــه، ویبــین اهللا فــي نفــس الــسیاق  ُّ

علمـوهم، وطء هـؤالء الرجـال ولوال رجال من أهـل الحـق واإلیمـان، ونـساء مـنهم لـم ت: للمؤمنین، بقوله
مــن مكــة بالقتــل بخــیلكم ورجلكــم، وقــد حبــسهم المــشركون بهــا عــنكم، فــال یــستطیعون مــن أجــل ذلــك 

ــیهم فتقتلــوهم، وهــذا مــن رحمــة اهللا   بــالمؤمنین؛ ألنهــم لــو تــسلطوا علــى إخـــوانهم -تعـــالى–الخــروج إل
      .)3(...َّالمؤمنین والمؤمنات، فقتلوا منهم لنالهم معرة

  :نى الثانيالمع
 یخبــر أن وجـود رجــال --یمكـن إجمـال المعنــى التفـسیري لهــذا الوجـه اإلعرابــي، بـأن اهللا   

َّلم تعلمـوا وطـأهم فتنـالكم مـنهم معـرة بـسبب : مؤمنین، ونساء مؤمنات من أهل مكة، لم تعلموهم، أي

                                 
 .4/342-  الزمخشري- ، الكشاف1012 ص-  الواحدي- الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: انظر) 1(
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     .)1(عدم علمكم
 :أثر االختالف •

الوجه األول جاء في محل رفع على البدلیة أن : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
، وهذا یوضح أن الوطء بالقتل قائم مقام رجال األولى المرادة في بدایة السیاق القرآني )رجال(من  

عن هؤالء المؤمنین المستضعفین في مكة، والوجه الثاني جاء في محل النصب على البدلیة من 
ْ بالقتل هو الذي لم یعلم؛ لیوضح أن الوطء)تعلموهم( ضمیر المفعول في  َ ْ ُ.  

  
v المسألة السادسة: 
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 :أوجه اإلعراب •

  :)2(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) ال تخافون(قوله 
  ).ِّمحلقین(، و)آمنین( في محل النصب على أنها حال ثالثة بعد :الوجه األول

  .جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: لوجه الثانيا
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
، وهـــي --َّ فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة، بأنـــه حقـــق الرؤیـــا التـــي رآهـــا النبـــي--یخبـــر اهللا   

–ف اهللا ٌدخوله مكة المكرمة فـي العـام الثـاني مـن الحدیبیـة؛ لیبـین أن وعـد اهللا حـق وصـدق، ویـستأن
َّ وعده، بأنكم أیها الصحابة المكرمـون سـتدخلون المـسجد الحـرام بـإذن اهللا وحولـه حـال كـونكم -تعالى

ِّآمنــین، وحــال كــونكم حــالقین رءوســكم ومــنكم مــن یقــصره، وحــال كــونكم غیــر خــائفین، ویعقــب اهللا  ِّ-
-مـة، فجعـل فـتح خیبـر ، بأنـه علـم مـا لـم تعلمـوا أیهـا المؤمنـون، وهـو أنكـم سـتعتمرون الـسنة القاد

      .)3 (من دون ذلك
  :المعنى الثاني

 یقـسم --أن اهللا : یمكن إجمـال المعنـى التفـسیري لهـذا الوجـه اإلعرابـي، وذلـك مـن خـالل  
، وهي العمرة في العام الثاني بعد الحدیبیة، حال كـونهم آمنـین، وحـال --بأنه حقق رؤیا الرسول 

                                 
- القشیري- ، لطائف اإلشارات5/137-  ابن عطیة- وجیز، المحرر ال22/249-  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(

3/430. 
 .2/448 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 2(
 .4/244-  البغوي- ، معالم التنزیل3/320-  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 3(
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ــصر، ــونهم محلقــــین الــــرءوس ومــــنهم مــــن یقــ ــستأنف الــــرب كــ ــبق، بقولــــه--ُّ ویــ ال : ً مقــــررا لمــــا ســ
      .)1(...تخافون

 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاء في محل نصب حال ثالثة؛ : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

لیؤكد حال المؤمنین عند دخولهم مكة، والوجه الثاني جاء جملة مستأنفة؛ لیقرر ما سبق، وهو 
  . الخوفاألمان وعدم

  
v المسألة السابعة: 

+ , "! ( :قوله تعالى  *  )  ( '  &  %  $ #  - 2 1  0  /  .  
D  C  B  A @  ? >  =  < ;  : 9 8  7 6  5 4  3E   G  F  

 Y X  W  V  U T S  R Q  P O  N  M  L  K J  I  H
\  [  Z(   ]29:الفتح[.  

 :أوجه اإلعراب •
  :ُِاختلف في إعراب ثالثة مواضع من اآلیة

  : الموضع األول-
  :)2(یحتمل وجهین من اإلعراب) رسول(قوله 

  ).محمد( الرفع على الخبریة للمبتدأ :الوجه األول
خبر ) أشداء(معطوف على المبتدأ، و) الذین(، و)محمد(ٌالرفع على أنه صفة للمبتدأ : الوجه الثاني

  .ٍخبر ثان) رحماء(المبتدأ، و
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
-ً رسـول اهللا، وكــأن سـائال یــسأل --ً هـذه اآلیــة الكریمـة أن محمــدا  فــي--یخبـر اهللا   

: َّمـن الرســول المنـوه باســمه؟ فــالجواب : -بعـد بیــان اهللا فـي اآلیــة الـسابقة أنــه أحـاط العلــم بكـل شــيء
 رســول الــذین معــه مــن المــؤمنین؛ فهــم أشــداء --ً أنــه محمــدا -تعــالى–محمــد رســول اهللا، ویخبــر 

      .)3(...یما بینهمالكفار، وهم رحماء ف

                                 
 .4/244-  البغوي- ، معالم التنزیل3/320-  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 1(
 .2/448 -  العكبري- ن في إعراب القرآنالتبیا: انظر) 2(
 . 2/448 - العكبري- التبیان في إعراب القرآن ،18/337-  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 3(
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  :المعنى الثاني
 بأنـه رسـول اهللا، ویعطـف اهللا تعـالى فـي --ً في هذه اآلیة الكریمـة محمـدا یصف اهللا   

ً عطفـا مـع المغـایرة، ویخبـر --، ولمنهجـه علیـه --هذه اآلیة الكریمـة المـؤمنین المالزمـین لـه 
فیمــا بیــنهم، ومعلــوم أن الرحمــة إذا ، ومــن معــه أشــداء علــى الكفــار، وأنهــم رحمــاء --ًأن محمــدا 

َّانتزعت من أمة حل بها المصائب والنكبات، واسـتحقت غـضب اهللا، وفـي ذلـك یـروي جریـر بـن عبـد  ٍ
ً، وعلى العكس تماما، فإن )1()ال یرحم اهللا من ال یرحم الناس(:  قال-- أن رسول اهللا --اهللا 

! (: لشدة والغلظة، وفـي ذلـك یقـول تعـالى هو األولى أن نأخذه با-تعالى–من یتعدى حدود اهللا 
1  0 / . -  , +  *  )  (  '  &  %  $  # ، ]123:التوبة[)   " 

غ مـن تـراحمهم مـع  َّوقد بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا یتحرزون أن تلزق ثیـابهم بثیـابهم، وبلـ
       .)2(ًالمؤمنین أنهم كانوا ال یرون مؤمنا إال صافحوه وعانقوه

 :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء مرفوعا على الخبریة؛ لیخبر : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین

ٍ، وكل وجه یؤثر --ً رسول اهللا، والوجه الثاني جاء مرفوعا على أنه صفة له --ًأن محمدا 
ي في إعراب ومدلول الكلمات الالحقة، وفي ذلك ثراء للمعنى التفسیري للنص القرآني، وزیادة ف

  .توضیحه وتجلیته
  : الموضع الثاني-

  :)3(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) تراهم(قوله 
  ).محمد(للمبتدأ ) رحماء(، و)أشداء( في محل الرفع على أنه خبر ثالث بعد الخبرین :الوجه األول
  .جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :معنى األولال

ـــد أن أخبـــــر اهللا    ــدا --بعــ ـــق --ً أن محمـــ ـــه بـــــدین الحــ ــ ــــة ومجیئ ـــه بالهدایـ ــ  المـــــشهود ل
والموصـوف بالرســالة، بأنــه هــو والـذین معــه مــن الــصحابة الكــرام أشـداء علــى الكفــار غیــر متــراخین، 

ً أو مــن لــه أهلیــة الخطــاب مخبــرا فــي --رحمــاء بــین بعــضهم الــبعض، یخاطــب اهللا تعــالى النبــي 

                                 
 ما تدعوا فله ًقل ادعوا اهللا أو ادعوا الرحمن أیا{: باب قول اهللا تبارك وتعالى - كتاب التوحید- صحیح البخاري) 1(

 .9/115-)7376(ث رقم  حدی- ]110: اإلسراء[} األسماء الحسنى
 - ، الدر المنثور2/448 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن ،18/337-  البقاعي-نظم الدرر: انظر) 2(

 .6/153- النیسابوري- ، غرائب القرآن8/114-  أبو السعود- ، إرشاد العقل السلیم7/541- السیوطي
 .9/720- السمین الحلبي- صون، الدر الم2/448 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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ً السیاق عنهم أنهم تراهم راكعـین سـاجدین حتـى أصـبح ذلـك سـجیة عنـدهم؛ یطلبـون تفـضال مـن نفس ً
ً بالعفو عن تقصیرهم، وثوابا ورضوانا -تعالى–اهللا  ً...)1(.       

  :المعنى الثاني
ً أخبـــر أن محمـــدا -تعـــالى–یمكـــن إجمـــال المعنـــى التفـــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، بـــأن اهللا   

-ُّ هــو والـذین معـه أشــداء علـى الكفـار، وأنهــم رحمـاء فیمـا بیــنهم، ویقـرر الــرب الموصـوف بالرسـالة،
- ،مــستأنفا القــول بــأنهم تــراهم یــا محمــد، ومــن لــه أهلیــة الخطــاب حــال كــونهم راكعــین ســاجدین ً

ً أنهم یطلبون ثوابا من اهللا ورضوانا-تعالى–ویخبر  ً...) 2(.      
 :أثر االختالف •

أن الوجه األول جاء في محل رفع على أنها خبر : هین اإلعرابیینأثر االختالف في هذین الوج
ً من المؤمنین، والوجه الثاني جاء مستأنفا؛ --ثالث؛ لیستطرد في اإلخبار عن ماهیة من معه 

  .لیقرر أن هؤالء المؤمنین حینما تنظر إلیهم تجدهم راكعین ساجدین
  

  : الموضع الثالث-
معطوفة على المثل األول، تحتمل ) مثلهم في اإلنجیلو(الكاف على اعتبار ) كزرع(قوله 

  :)3(ثالثة أوجه من اإلعراب
  .ٍهم مثل زرع: ، والتقدیر)هم( في محل الرفع على الخبریة للمبتدأ المحذوف :الوجه األول
  .مماثلین الزرع: في محل النصب على الحالیة، والتقدیر: الوجه الثاني
ٍمثلهم مثل زرع: ، والتقدیر) مثلهم(ا نعت للمصدر في محل النصب على أنه: الوجه الثالث ُ ُ.  

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ً مستأنفا أن هؤالء المؤمنین عالمتهم في وجوههم مـن الـسمت الحـسن، أو --ُّیقرر الرب   
كـل هـذا مـن ِّالصفار من السهر، أو تبدو صالتهم في وجـوههم، أو ینـور اهللا وجـوههم یـوم القیامـة، و

أثـر الــسجود، ویقـرر اهللا تعــالى أن ذلــك الوصـف الــذي وصـفه للــصحابة الكــرام البـدیع المثــال، البعیــد 
ٍالمنال مثلهم تماما في التوراة، وأیضا في اإلنجیل؛ فهم مثل زرع أخرج فراخه وورقـه ومـا خـرج حـول  ً ً

                                 
 -، فتح القدیر6/153-  النیسابوري-، غرائب القرآن684 ص-  السیوطي والمحلي- تفسیر الجاللین: انظر) 1(

 .5/66- الشوكاني
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
 .9/720-لبي السمین الح- ، الدر المصون2/449 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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       .)1(...ّأصوله فكان ذلك كله مثله، فأحاط هذا الشطأ الزرع فقواه وطهره
  :المعنى الثاني

 بعد أن ذكـر فـي هـذه -تعالى–یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، بأن اهللا   
 في عالمة تنویر وجوههم في الدنیا واآلخرة، مثلهم --أن المؤمنین من صحابة رسول اهللا : اآلیة

َّاط وسوى الشطأ فقواه وطهرهًتماما في التوراة واإلنجیل، حال كونهم مماثلین الزرع، الذي أح َّ...)2(.  
  :المعنى الثالث

 بــذكر صــفاتهم، فــإن --أن مــا أخبــر بــه عــن المــؤمنین مــن أصــحابه  --یقــرر الــرب   
َّذلك مثله مثل زرع أحاط شطأه فسواه وقواه وطهره ٍَّ َّ ُ...)3(  .  

 :أثر االختالف •
ألول جاء في محل الرفع على أن الوجه ا: أثر االختالف في هذه الوجوه اإلعرابیة الثالثة

ٍ أنهم مثل زرع، والوجه الثاني جاء في محل --الخبریة؛ لیخبر عن المؤمنین من أصحابه 
النصب على الحالیة؛ لیبین حالهم كونهم مماثلین الزرع، والوجه الثالث جاء في محل النصب على 

  .أنه صفة لمصدر، وفي ذلك زیادة في تأكید مثل الزرع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 العز بن عبد -، تفسیر القرآن18/343- البقاعي- ، نظم الدرر22/265-  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(

 .3/210- السالم
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 3(
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  لثالثالفصل ا

  .طور، والالذاریات، وق، والحجراتأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة 

  :وفیه أربعة مباحث

  . الحجراتأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: المبحث األول

  .ق اختالف اإلعراب في تفسیر سورة أثر: المبحث الثاني

  .لذاریاتاأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : المبحث الثالث

  .الطور اختالف اإلعراب في تفسیر سورة أثر: المبحث الرابع
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  المبحث األول
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الحجرات

v بین یدي السورة: 

، وعدد آیاتها ثماني عشرة  في جمیع األعداد، ولم یخالف )1(سورة الحجرات مدنیة باإلجماع
  . )2(ذلك أحد

ْوقد سمیت َ ِّ ½ ¾ (:  بهذا االسم؛ لذكر لفظة الحجرات فیها، قال تعالى)الحجرات(سورة  ُ
Å Ä Ã Â Á À ُالحجرات[ )¿  ، وهذا یشیر إلى سلب إنسانیة من لم یعظم ]4:ُ

  .)-)3-رسول اهللا 
 ، وتعلیمیة،في السورة فصول تأدیبیة":  فقال محمد عزت دروزةأما عن أهم قضایاها،

، تجاه بعضهم، -- وسلوكیة فیما یجب على المسلمین تجاه،ة وسیاسی، واجتماعیة،وأخالقیة
ومیزان لصدق إیمان .  وتبجحهم باإلسالم-- وفیها مشهد من مشاهد األعراب في عهد النبي

   .)4(" والدولة اإلسالمیة، لدخولهم حظیرة اإلسالم؛ٕ وافساح المجال لألعراب،المؤمنین
ُ هذه السورة على ثالث مسائل اختوقد اشتملت َلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليْ ِ:  

  
v المسألة األولى : 

°( :قوله تعالى  ¯ ®  ¬  « ª ©  ¨±  ¸  ¶ µ  ´ ³ ²  
» º ¹(   ]ُالحجرات ُ:3[.  

 :أوجه اإلعراب •
  :)5(یحتمل وجهین من اإلعراب) الذین(قوله 

من المبتدأ ومتعلق ) لهم مغفرة(، وجملة )أولئك( في محل الرفع على الخبریة للمبتدأ :الوجه األول
في محل ) أولئك الذین امتحن اهللا قلوبهم للتقوى لهم مغفرة (ٍالخبر في محل رفع خبر ثان، وجملة 

  .رفع خبر إن

                                 
 .16/300-  القرطبي- امع ألحكام القرآن، الج8/514-  القاسمي-  محاسن التأویل: انظر) 1(
 .230 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .8/514 -  القاسمي- محاسن الـتأویل: انظر) 3(
 .8/496 - التفسیر الحدیث) 4(
 .4/140-  النحاس-، إعراب القرآن2/450 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 5(
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من المبتدأ ومتعلق الخبر في ) لهم مغفرة(، و)أولئك(في محل الرفع على أنه صفة لـ : الوجه الثاني
في محل ) ین امتحن اهللا قلوبهم للتقوى لهم مغفرة أولئك الذ(، وجملة )أولئك(محل رفع خبر المبتدأ 

  .رفع خبر إن
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
المــؤمنین أن یرفعـوا أصـواتهم علــى صـوت النبــي : فــي اآلیـة الـسابقة --بعـد أن نهـى اهللا   

--عــن أن یجهــر المؤمنــون القــول لــه -ًأیــضا-، ونهــى --ألن ٍ، كمــا یجهــر بعــضهم لــبعض؛ 
-ذلك یحبط العمل من حیث ال یشعر المؤمن، تنـدب هـذه اآلیـة الكریمـة إلـى خفـض الـصوت عنـده 

-  ُّوتحث على ذلك، وتخبر أن الذین یخفضون أصواتهم عنـد رسـول اهللا-- كـأبي بكـر وعمـر 
ًعلـــى وجــه التعظـــیم، الــذین أخلـــص اهللا قلــوبهم، وجعلهـــا أهــال ومحـــال ) أولئــك(، --بــن الخطـــاب  ً

ٌ أن مغفرة وأجرا عظیما كائن لهم-ًأیضا  -ى، وتخبر للتقو ً ً ً)1(.   
  :المعنى الثاني

 -تعـــالى–أن اهللا : یمكــن إجمـــال المعنـــى التفــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، وذلــك مـــن خـــالل  
 أولئـــك --یخبــر فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة، بـــأن الــذین یخفـــضون أصـــواتهم فـــي حـــضرة رســـول اهللا 

ًاهللا قلـوبهم، وجعلهـا أهـال ومحـال للتقـوى، وتخبـر اآلیـة أن مغفـرة وأجــرا یوصـفون بـأنهم الـذین أخلـص  ً ًً
ٌعظیما كائن لهم ً)2(.  

 :أثر االختالف •
ٌأنـه ترتـب علـى كـل وجـه إعـراب آخـر للجملـة : أثر االختالف في هـذین الـوجهین اإلعـرابیین   ٍ

ا تفــسیریة متنوعــة، فالوجــه األول جــاء فــي محــل رفــ ًالتالیــة، ممــا أنــتج معانیــ ً ؛ )أولئــك(ٍع خبــر للمبتــدأ ً
، بأنهم الذین أخلص اهللا قلـوبهم، وترتـب --لیخبر عن الخافضین أصواتهم في حضرة رسول اهللا 

َعلــى ذلــك أن تعــرب  َ ْ ، والوجــه الثــاني جــاء فــي )أولئــك(ٍفــي محــل رفــع خبــر ثــان للمبتــدأ ) لهــم مغفــرة(ُ
ــــأ  محل رفع صفة؛ لیصف الذین یخفضون أصواتهم عند رسول اهللا،  ــــص اهللا بـــ ــــذین أخلـــ ــم الـــ ــــ نهم هـ

َقلوبهم للتقوى، وترتب على ذلك أن تعرب  َ ْ   ). أولئك(في محل رفع خبر للمبتدأ ) لهم مغفرة(ُ
  
  
  

                                 
 - ، إرشاد العقل السلیم5/145-  ابن عطیة- ، المحرر الوجیز7/246-  ابن كثیر-  القرآن العظیمتفسیر: انظر) 1(

 .8/117- أبو السعود
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
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v المسألة الثانیة : 
G F E( :قوله تعالى  D  C  B AH   R  Q  P  O  N  M L  K J  I 

^  ] \ [ Z  Y  X  W  V  U  T S   (]ُالحجرات ُ:7[.  
 :أوجه اإلعراب •

  :)1( تحتمل وجهین من اإلعرابالجملة) یطیعكم(قوله 
  .في محل النصب على الحالیة، والعامل فیه االستقرار :الوجه األول
  .الجملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

مــن صــحة األخبــار التــي المــؤمنین أن یتبینــوا، وأن یتثبتــوا : فــي اآلیــة الــسابقة --َّــنبه اهللا   
ًیتداولها الفساق، مخافة أن یصیبوا قوما من األبریاء مما قذفوا به بجنایـة جهالـة مـنهم، فینـدموا علـى  ً

َّ فــي هــذه اآلیــة الكریمــة األفــاكین الكــذابین، الــذین یحــاولون إعــدام الثقــة بــین --ِّذلــك، ویــوبخ اهللا 
  --، وحالـه-- تعـالى لـه، علـى لـسان رسـوله ُفلیفكـر الكـذاب فـي فـضیحة اهللا: ًالمسلمین، قائال

 فـي كثیـر ممـا ترونـه باجتهـادكم وتقـدمكم - أیها المؤمنون-ٌوهو موجود فیكم وبینكم، أنه لو یطیعكم 
َّ أنـه حبـب فـي قلـوب المـؤمنین اإلیمـان، وحـسنه، --بین یدیه لشقیتم وهلكتم، ولكن من رحمة اهللا  َّ

: یلفت اهللا تعالى األذهان باالنتقال من الخطاب إلى الغیبة، فیقـولَّوكره الكفر والفسق والعصیان، ثم 
َِمن فعل هذا وقبله وشكر علیه، فأولئك هم الراشدون: ، أي)أولئك هم الراشدون( َ)2(.  

  :المعنى الثاني
 -تعـــالى–أن اهللا : یمكــن إجمـــال المعنـــى التفــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، وذلــك مـــن خـــالل  

َیحــذر الكذبــة مــن ََ َ ِّ، فــي حــال ادعــائهم علــى المــؤمنین مــا لــم -- الفــضیحة علــى لــسان رســول اهللا ِّ
ُّیصدر منهم، ویستأنف الرب  ْ َُأیهـا المریدون أن یعمـل –أنـه لـو یطـیعكم : ً مقـررا لحقیقـة، أال وهـي ْ ُُ ْـ ِ

 في كثیر ممـا تخبرونـه مـن األخبـار الباطلـة، وتـشیرون بـه علیـه مـن اآلراء - بما یطلبونالرسول 
 - -ًأیهــا المؤمنــون جمیعــا، الــذین جــرى علــیكم قــضاء النبــي–ي لیــست بــصواب لــشقیتم ولعنــتم التــ

ًبحـسب رغبـة غیـره، وكـأن ســائال یـسأل، مـا دمنـا قـد علمنــا أن الرسـول  َّ-- فینـا وبیننـا، فلـو أطــاع 
  .)3(...لو یطیعكم في كثیر من األمر لعنتم: بعضنا برأیهم ماذا یترتب على ذلك؟ فالجواب

                                 
 .4/140-  النحاس-، إعراب القرآن2/451 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .5/147- ابن عطیة- ، المحرر الوجیز22/289- ري الطب- جامع البیان : انظر) 2(
  ابن - ، التحریر والتنویر5/71-  الشوكاني-  الصفحات نفسها، فتح القدیر- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(

 .26/235-     عاشور  
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هـذا الوجـه اإلعرابـي؛ ألنـه یـؤدي إلـى تنــافر  )2(، والـرازي)1(الزمخـشري:  اإلمامـانَّ ضـعفوقـد  
لو یطیعكم في كثیر (، وقوله )واعلموا أن فیكم رسول اهللا(النظم، فال تصبح مناسبة بین صدر اآلیة 

ِ، ورغــم أن هــذین العــالمین إمامــان فــي النحــو واإلعــراب إال أننــي أمیــل إ...)مــن األمــر لعنــتم لــى رأي َ
ا ذهبــوا إلیــه مــن توجیــه،  ًمعظــم المفــسرین، الــذین اعتبــروا هــذا الوجــه اإلعرابــي صــحیحا؛ لوجاهــة مــ

ًلعل اإلمامین قصدا توجیها بنوا علیه رأیهم، ومعظم المفسرین وجهوا توجیها آخر: وأقول ًُ َّ َ َّ.  
 :أثر االختالف •

اء فــي محــل نــصب علــى أن الوجــه األول جــ: أثــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیین  
ُ كونه لو یطیع المؤمنین في كثیـر مـن األمـر لـشقوا وتعبـوا، والوجـه الثـاني --الحالیة؛ لیبین حاله  ُ

 لـــو یطیـــع بعـــض المـــؤمنین فـــي كثیـــر مـــن --ًجــاءت فیـــه الجملـــة مـــستأنفة؛ لتقـــرر أن رســـول اهللا 
َاألمر بحسب رغبـتهم ومـا یریـدون، لعنـت جمهـور المـؤمنین، الـذین جـرى َ َ  -- علـیهم قـضاء النبـي َ

ٍبحسب رغبة غیرهم، مما یدلل على روعة وعظمة األسلوب القرآني، وأنه تنزیل من حكیم حمید ٍ ٌ ُ َّ.  
  
v المسألة الثالثة: 

g` ( :قوله تعالى  f  e  d c  b a(   ]ُالحجرات ُ:8[.  
 :أوجه اإلعراب •

  :)3(یحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ًفضال(قوله 
  .لى أنه مفعول ألجلهالنصب ع :الوجه األول
؛ ألن تزیینه اإلیمان )4(َّالنصب على المصدریة من معنى ما تقدم في اآلیة السابقة: الوجه الثاني

  .ُّتفضل
  ).أكرمكم(النصب على المفعولیة للفعل المحذوف : الوجه الثالث

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّ أنــه حبـب اإلیمـان وحـسنه فــي قلـوب المـؤمنین، وأنـه كــره : فـي اآلیـة الـسابقة--َّبـین اهللا     َّ َّ

                                 
 .4/360 - الكشاف: انظر) 1(
 .28/100 - مفاتیح الغیب: انظر) 2(
 .10/8- السمین الحلبي- ، الدر المصون2/451 - عكبري ال- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
V U (: وهي قوله تعالى) 4(  T S  R  Q  P  O  N  M L K J I H  G F E  D  C  B A

^  ]  \  [  Z  Y  X  W(.  
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ُالكفر والفسوق والعصیان، وأن من فعل هذا وقبله وشكر علیه فإن نتیجة ذلك الرشاد، وهنا ذكر اهللا 
َ في هذه اآلیة الكریمة علة هذا الرشاد، وهو فضل اهللا ونعمته على عباده، فقال-تعالى– ، )ًفضال: (َّ
ُّمتنانا عظیما، وانعاما من اهللا، الذي بیده كل شيءًزیادة، وا: أي ً ً ًٕ)1(.   

   :المعنى الثاني
ــسابقة--َّلمــــا ذكــــر اهللا    ــي اآلیــــة الــ ــؤمنین، :  فــ ُّالتحبــــب والتــــزیین لإلیمــــان فــــي قلــــوب المــ

والتكریــه للكفــر والفــسوق والعــصیان، ومــا أنتجــه مــن الرشــاد، یبــین فــي هــذه اآلیــة الكریمــة أن التــزیین 
َوالتحبب ِ لإلیمان في قلوب المؤمنین، هـو التفـضل بعینـه، الناشـئ مـن اهللا المطلـع بعمـوم اسـتعدادات ُّ ِ َْ ِ

  .)2( موهوبة لهم من لدنه-تعالى–عباده، ونعمة من اهللا 
  :المعنى الثالث

 أكرم -تعالى–أن اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، وذلك من خالل  
ًن زیادة، وامتنانا عظیما، وانعاما من اهللالمؤمنین، الراشدی ً ًٕ ً   .   

 :أثر االختالف •
ًأن الوجــه األول جــاء منــصوبا علــى أنــه : أثــر االخــتالف فــي هــذه الوجــوه اإلعرابیــة الثالثــة  

ًمفعـول ألجلـه؛ لیبـین علــة الرشـاد، بأنـه فــضل ونعمـة، والوجـه الثـاني جــاء منـصوبا علـى المــصدریة؛ 
ًهو الفضل بعینه، والوجه الثالـث جـاء منـصوبا علـى المفعولیـة؛ لیبـین أن اهللا لیبین أن تزیین اإلیمان 

  . ًتعالى أكرم المؤمنین فضال ونعمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .3/351- النسفي- ، مدارك التنزیل18/369-  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 1(
 .2/341 -  الشیخ علوان-الفواتح اإللهیة: انظر) 2(
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  المبحث الثاني
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة ق

v بین یدي السورة: 

 ولم ٌ، وعدد آیاتها خمس وأربعون في جمیع األعداد،)1(مكیة على قول الجمهور) ق(سورة 
  . )2(یخالف ذلك أحد
ْوقد سمیت  َ ِّ $(:  بهذا االسم؛ البتدائها بهذه اللفظة، قال تعالى)ق(سورة ُ  #  " !(   

  .]1:ق[
؛ ألنه من البشر، --ّ التنویه بشأن القرآن، وأنهم كذبوا الرسول :ومن أهم قضایاها

لبعث وبعض األمم الخالیة واالستدالل على إثبات البعث، وتنظیر المشركین في تكذیبهم بالرسالة وا
ًالمعلومة لدیهم، ووعید هؤالء المشركین بعذاب اآلخرة ابتداء من وقت االحتضار، ووعد المؤمنین 

ٕ على تكذیبهم إیاه، بأمره باإلقبال على طاعة ربه، وارجاء أمر --بنعیم اآلخرة، وتسلیة النبي 
ٕ بأنهم هم الذین یتذكرون بالقرآن، واحاطة المكذبین إلى یوم القیامة، والثناء على المؤمنین بالبعث،

   .)3(َِّعلم اهللا بخفیات األشیاء، وخواطر النفوس
َ هذه السورة على ست مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت ُِ ْ َ ِّ:  

  
v المسألة األولى : 

i( :قوله تعالى   m  l  k j   .]8:ق [   ) 
 :أوجه اإلعراب •

  :)4(حتمل ثالثة أوجه من اإلعرابی) ًتبصرة(قوله 
  . النصب على أنه مفعول ألجله:الوجه األول
ًبصرناهم تبصرة: َّبصرناهم، والتقدیر:  النصب على المصدریة للفعل المحذوف:الوجه الثاني ْ َّ.  
  .في اآلیة السابقة) األرض( النصب على الحالیة من المفعول :الوجه الثالث

   
                                 

 .17/1-  القرطبي- لجامع ألحكام القرآن ا: انظر) 1(
 .231 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .26/275 - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) 3(
 - ، إعراب القرآن وبیانه4/147-  النحاس- ، إعراب القرآن2/453 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(

 .9/282 -محي الدین درویش
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 :رابالمعنى التفسیري ألوجه اإلع •
  :المعنى األول

ُّالتــي ال تعــد وال تحــصى-ًبعــضا مــن نعمــه : فــي اآلیــات الــسابقة --ذكــر اهللا    َ ، ومنهــا -ُ
ُّالــسماء فــي اســتواء قبتهــا، وثبــات بنائهــا، وتــزیین نجومهــا، ومنهــا األرض وتوســیعها حتــى أمكــن كــل  َُِّ

َحیوان السكون فیها واالستقرار، وكیف أنبت اهللا تعالى فیها من كل  ٍصنف مـن أصـناف النبـات التـي ٍ
ِتسر ناظرها، وتعجب مبصرها، وخص منها الجنات المشتملة على الفواكـه اللذیـذة، ویبـین  ِ َِ َّ َ َ  -تعـالى–ُّ

ــنعم، وهــي ِفــي هــذه اآلیــة الكریمــة علــة ذكــر هــذه ال َّ َِ ِّ ِ ِلیتبــصر بهــا مــن عمــى الجهــل، : ُّالتبــصر، أي: َ ْ ِ ْ َّ
ْولیتـذكر بهـا مــا ینفـع فـي الــدین والـ ا همـا لكـل عبــد منیـب إلــى َّ ٍدنیا، وهـذا التبــصر، وهـذه الـذكرى، إنمــ ٍ ِّ ُّ

ِاهللا، مقبل علیـه بالحـب والخـوف والرجـاء، وانمـا كانـت التبـصرة والـذكرى مـن جملـة الحكـم التـي أوجـد  َِ ٕ ِّ ٍ
  .)1( المخلوقات ألجلها-تعالى–اهللا 

 وألقینــا ،َا األرضَنْرَّ قــد:ي أ،تبـصرة: وقولــه: "َّیقـول العالمــة الـشنقیطي فــي تفــسیره لهـذه اآلیــة  
 ،نا علـى البعـثِ قـدرتَنـا كمـالَ عبادَرِّ نبصْ أنِ ألجل؛ِ الحسنةِ النباتَ وأنبتنا فیها أصنافَفیها الرواسي

  .)2(" وعلى استحقاقنا للعبادة دون غیرنا،ٍوعلى كل شيء
  :المعنى الثاني

َّبعـضا مـن نعمـه الجمـ:  في اآلیات الـسابقة--بعد أن ذكر اهللا    ِة، مـن الـسماء ومـا فیهـا، ً
َ فـي هـذه اآلیـة الكریمـة أنـه بـصرهم تبـصرة، وذكرهم -تعـالى–ٍواألرض ما بها مـن خیـرات، یبـین اهللا  َّـَ ً َّ

ٍذكرى، وهما إنما لكل عبد أناب هللا  ٍ، وأقبل على اآلخرة یطلبها من كل سبیل-تعالى–ِّ ِ.  
ًتبـصرة(وقولـه : " في تفسیره لهذه اآلیـة-رحمه اهللا–یقول اإلمام الطبري    َ ِ فعلنـا ذلـك :  یقـول،)َْ

    .)3("كم بها قدرة ربكم على ما یشاءُرِّ نبص-أیها الناس- لكم ًتبصرة
  :المعنى الثالث

 یبـین -تعالى–أن اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، وذلك من خالل  
ٌیهــا مــن خیــرات ونعــم، بأنهــا تبــصرة، حــال األرض فــي توســیعها، واحتــضانها لكــل مــن علیهــا، ومــا ف ٍ ٍَ ِ

ٍواعتبــار، وتــذكیر لكــل عبــد أنــاب إلــى اهللا  ٌ ص بالتوحیــد، وأقبــل علــى اهللا بكــل حــب، -تعــالى–ٌ ــ ٍّ، وخل
ٕوخوف، ورجاء، واجابة داعیه ٍ ٍ)4(.  

  

                                 
  .26/290 -  ابن عاشور- ، التحریر والتنویر804 ص- السعدي- تیسیر الكریم الرحمن: انظر) 1(
 .7/424 - أضواء البیان) 2(
 . 22/333 -  جامع البیان)3(
 .804 ص-  السعدي-، تیسیر الكریم الرحمن3/333-  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 4(
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 :أثر االختالف •
َّبین علة ًأن الوجه األول جاء مفعوال ألجله؛ لی: أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة

ُالتبصر واالعتبار، والوجه الثاني جاء مصدرا؛ لیؤكد أن ذكر النعم یبصر من : ذكر النعم، أال وهي َُّ َُُّ ِّ ً
َخاللها العبد قدرة اهللا  ٍبما فیها من خیرات -ً، والوجه الثالث جاء حاال؛ لیبین حال األرض -تعالى–ُ

ٍَونعم ٌ بأنها تبصرة وتذكیر، مما أثرى المعنى الت-ِ ًفسیري للنص القرآني، وزاده وضوحا وجالءٌ ً.  
  
v المسألة الثانیة: 

© ª¡ ( :قوله تعالى   .]11:ق [   )¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًرزقا(قوله 
ْنزلنا( النصب على أنه مفعول ألجله للفعل :الوجه األول   .)2()9(في اآلیة رقم ) َّ
  ).نرزق(على المصدریة للفعل المحذوف  النصب :الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ــة   ــذه --أن اهللا : تخبـــر هـــذه اآلیـــة الكریمـ ــن الـــسماء هـ  أنبـــت بهـــذا المـــاء، الـــذي أنزلـــه مـ
ٌالجنات، والحب، والنخل، ألجل أن یكون كل هذا رزقا وقوتا للعباد، بعـضها غـذاء، وبعـضها فاكهـة  ً ًٌ َّ ِ

   .)3(اعومت
  :المعنى الثاني

 یبـین -تعالى–أن اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، وذلك من خالل  
ًمستأنفا ومقررا أنه یرزق هذه النعم رزقا وقوتا للعباد ً ً ً)4(.  

 :أثر االختالف •
َّ لیبین علة ًأن الوجه األول جاء مفعوال ألجله؛: أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  

ُّإنزال اهللا الماء من السماء، ومن ثم إنبات األرض الجنات وما تلذ األنفس، حیث إن العلة في ذلك  ََّ َ

                                 
 - ، إعراب القرآن وبیانه4/147-  النحاس- ، إعراب القرآن2/454 - ي العكبر- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(

 .9/282 -محي الدین درویش
x(: وهي قوله تعالى) 2(  w  v  u  t  s r  q  p o   (.  
 - ، محاسن التأویل26/293- ابن عاشور- ، التحریر والتنویر22/336 - الطبري-جامع البیان: انظر) 3(

  .9/8- القاسمي
 . الصفحات نفسها- قة نفسهاالمصادر الساب: انظر) 4(
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ًهي الرزق للعباد، والوجه الثاني جاء مصدرا؛ لیؤكد مستأنفا ومقررا أن اهللا یرزق العباد رزقا، مما  ً ً ًَ
  .ٌالي ثراء في المعنى التفسیريأدى إلى توضیح ومدلول كل وجه إعرابي على حده، وبالت

  
v المسألة الثالثة: 

# ( :قوله تعالى  "  ! $/  . -  ,  +  *  ) (  ' &   .]16:ق [ )% 
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) ونعلم(قوله 
  .ونحن نعلم:  في محل النصب على الحالیة، والتقدیر:الوجه األول
  . محل لها من اإلعراب الجملة مستأنفة، فال:الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َِبــصیغة القــسم–تخبــر هــذه اآلیــة الكریمــة     خلــق اإلنــسان، وأبــدع صــورته، --أن اهللا : -َ
 -- أن اهللا -ًأیــضا- نفـسه، والحـال - أي اإلنـسان–ُ یعلـم مـا توسـوس إلیــه --والحـال أن اهللا 

   .)2(م من حبل العنقأقرب إلیه بالمقدرة والعل
  :المعنى الثاني

 یبـین  -تعالى–أن اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، وذلك من خالل  
ٍ أنــه خلــق اإلنــسان، ویــستأنف الــرب تعــالى مقــررا لحقیقــة، أال وهــي- بــصیغة القــسم- ً -تعــالى–أنــه : ُّ

ًیعلم مـا تحـدث إلیـه نفـسه، وكـأن سـائال یـسأل –إن اهللا : ُّ یعلـم اهللا مـا تكنـه الـصدور؟ فـالجوابفهـل: َّ
 عن علمه بما توسوس لإلنـسان نفـسه بـصیغة -تعالى– یعلم ما توسوس به نفسه، وقد أخبر -تعالى

 وال محدود إلثبـات عمـوم علـم اهللا ، بالوسوسة متجدد غیر منقض-تعالى–علمه المضارع؛ لتفید أن 
--، وتختم هذه اآلیة ببیان حال أن َُ ْ َوقد عبـر العرق، :  أقرب إلیه من حبل العنق، أي--اهللا ُ َّ

ٌعن قرب العلم بقرب الذات تجوزا؛ ألنه موجب له، وحبل الورید مثل في فرط القرب َ َ ً)3(.  
 :أثر االختالف •

أن الوجه األول جاءت فیه الجملة في محل : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  

                                 
-  أحمد الخراط- ، المجتبى من مشكل إعراب القرآن2/454 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(

4/1224. 
-  النحاس- ، إعراب القرآن3/522 - الحجازي-، التفسیر الواضح5/159-  ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 2(

4/149.  
 .26/299-  ابن عاشور- ، التحریر والتنویر8/128 - أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 3(
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ُ یعلم ما تحدث اإلنسان نفسه، والوجه الثاني - تعالى–حال في أن اهللا نصب على الحالیة؛ لتبین ال ُ َ ُ ِّ
ُ یعلم ما توسوس إلى اإلنسان نفسه، مما أدى إلى --ًجاء فیه الجملة مستأنفة؛ لتقرر أن اهللا 
  .ٍثراء في المعنى التفسیري للنص القرآني

  
v المسألة الرابعة: 

X ( :قوله تعالى  W VZ  Y[   .]21:ق [   ) 
 :ه اإلعرابأوج •

ٍالجملة تحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ٌمعها سائق(قوله  َ)1(:  
  ).كل( في محل النصب على الحالیة من :الوجه األول
  ).نفس( في محل الجر على أنه صفة للموصوف :الوجه الثاني
  ).كل( في محل الرفع على أنه صفة للموصوف :الوجه الثالث

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :معنى األولال

ُأنـه یـنفخ بــأدنى : ًبعـضا مـن أهــوال یـوم القیامـة، ومنهـا:  فـي اآلیـات الـسابقة--ذكـر اهللا    َْ ُ
 للمـوت العـام، والبعـث العـام عنـد -علیه السالم–إشارة، وأیسر أمر في القرن الذي ینفخ فیه إسرافیل 
 عظیم األهوال، وتبین هذه -لصورنفخ ا:  أي–َّاالكتمال، فال یعلم اتساعه إال اهللا، ثم أشار إلى أنه 

ْأنـه كــان مـن تلــك النفخـة صــیحة هائلــة، ورجـة شــاملة، فقـام النــاس كلهم مــن قبــورهم، : اآلیـة الكریمــة ُـ ُّ ٌ ٌ ٌ ٌَّ
ٌوجاءت كل نفس مكلفة، والحال أن معها سـائق یـسوقها إلـى أمـر اهللا، ومعهـا شـهید یـشهد علیهـا بمـا  ٌ َّ َّ ٍ

    .)2(عملت
  :المعنى الثاني

ٌأنه مـن ضـمن أهـوال یـوم القیامـة أن تـأتي النفـوس عامة موصـوف : ه اآلیة الكریمةتبین هذ   ً َّـ
ُكلهــم، بــأن معــه ســائق یــسوقها إلــى مقعــدها، ویــشهد علیهــا، أي ِ ٌُّ ِّوالــسائق الزم للبـــر "ویكتــب ذلــك، : َّ َ

ُوالفاجر؛ أما البر فیساق إلى الجنة، وأما الفاجر فإلى النار، وقال تعالى َّ َِّ َّ ُ َ ُ َُّ :) V U  T  S
Y X  W(   ]َالزمر ُّ:71[، )«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤(")3(.  

  

                                 
 .9/289-  محي الدین درویش- ، إعراب القرآن وبیانه2/455 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
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  :المعنى الثالث
َّ بـین -تعـالى–أن اهللا : یمكن إجمال المعنى التفسیري لهذا الوجه اإلعرابي، وذلك مـن خـالل  

ٌأن كل نفس مكلفة تأتي یوم القیامة موصوف بأن معه سائق یسوقها إلى أمر اهللا، ویشهد علیه ٍ ََّ ٍ َّ َّ)1(.  
 :ثر االختالفأ •

الوجه األول جاء في محل نصب على  أن: أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة  
الحالیة؛ لیبین حال كل النفوس، حینما یأتي معها سائق یسوقها إلى أمر اهللا، ویشهد علیها،  الوجه 

ائق یسوقها إلى ؛ لیصف النفس بأنها معها س)نفس(الثاني جاءت فیه الجملة في محل جر صفة لـ 
ٍ؛ لیصف كل نفس )كل(، والوجه الثالث جاءت فیه الجملة في محل رفع صفة لـ -تعالى–أمر اهللا 

  .َّ بأنها معها سائق یسوقها إلى أمر اهللا، ویشهد علیها-دون استثناء–
  
v المسألة الخامسة: 

n(  :قوله تعالى  m l  k jo   .]23:ق [)    
 :أوجه اإلعراب •

ٍثالثة أوجه من اإلعرابیحتمل ) ٌعتید(قوله  َ)2(:  
  .نكرة) ما(، على اعتبار أن )ما(ٌ الرفع على أنه صفة لـ :الوجه األول

) َّلدي(اسم موصول، و) ما(، على اعتبار أن )هذا( الرفع على الخبریة للمبتدأ :الوجه الثاني
ٌما لدي عتید(ّومتعلقها على هذا صلة الموصول، وجملة    ).هذا (في محل رفع خبر للمبتدأ) َّ

ٌما لدي عتید(، وجملة )هو( الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقدیره :الوجه الثالث في محل رفع ) َّ
  ).هذا(خبر للمبتدأ 

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َ یخاطب اإلنسان مؤمنـا كـان أم كـافرا، أنـه لقـد كنـت فـي --َّأن اهللا : ذكرت اآلیة السابقة   ً ً
َمـا ذكر فـي اآلیـات الـسابقة، الدالـة علـى قـدرة اهللا :  مـن معرفـة هـذا الغیـب، أال وهـوٍغفلـة ِـ ، -تعـالى–ُ

ٌفكشفنا عنك غطاءك، وهو الحیاة بعد الممات، فیكون بصرك یوم القیامـة حدیـد مـن وضـوح مـا یـرى  َ
ض لـه، كمـا ُـِّوهـو الـشیطان الـذي قی–َّأن قـرین هـذا اإلنـسان : من الحقیقـة، وتـذكر هـذه اآلیـة الكریمـة

@...(: فــي قولــه تعــالى  ? >  =  <  ; ُالزخــرف[   )  ٌهــذا اإلنــسان شــيء حاضــر :  قــال-]36:ُّ

                                 
 .7/599 - السیوطي- ، الدر المنثور18/423 -  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 1(
 .10/27 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/456 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 2(
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ٌَّمعد لجهنم، ومهیأ لها باإلغواء واإلضالل لإلنسان: ٌعندي، صفته أنه عتید، أي َ َُّ ٌّ َ)1(.    
  :المعنى الثاني

هـذا اإلنـسان الــذي : قــالأن قــرین هـذا اإلنـسان :  فـي هــذه اآلیـة الكریمـة-تعـالى–یخبـر اهللا    
ٌََّهو كائن عندي معد لجهنم، ومهیأ لها باإلغواء واإلضالل ُ ٌُّ َ ٌ)2(.  

  :المعنى الثالث
 -تعـــالى–أن اهللا : یمكــن إجمـــال المعنـــى التفــسیري لهـــذا الوجـــه اإلعرابـــي، وذلــك مـــن خـــالل  

ٌن عندي، ویستأنف هذا اإلنسان الذي هو كائ: یخبر في هذه اآلیة الكریمة أن قرین هذا اإلنسان قال
ٍ مقــررا لحقیقــة، أال وهــي--ُّالــرب  ٌأن هــذا الــشیطان هــو كــائن لــدي هــو عتیــد، أي: ً َّ د لجهــنم : ٌ َمع َُّ ٌّ ــ َ

  .)3(ٕبإغوائه واضالله
 :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جاء صفة؛ لیصف الشيء : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة  
ًد هذا القرین بأنه معد لجهنم، والوجه الثاني جاء خبرا؛ لیخبر عن الحاضر الذي هو اإلنسان عن ٌّ َ ُ

َّاإلنسان بأنه معد لجهنم، والوجه الثالث جاء خبرا؛ لیخبر مستأنفا ومقررا أن هذا الشیطان هو الذي  ً ً ً ٌّ َ
  .َّأعد اإلنسان لجهنم بإغوائه

  
v المسألة السادسة: 

àæ å ä ã â (    :قوله تعالى  á(   ] 33:ق[.  
 :أوجه اإلعراب •

ْمن(قوله  ٍیحتمل أربعة أوجه من اإلعراب) َ َ)4(:  
  ).هم(َّ في محل الرفع على الخبریة للمبتدأ المحذوف، المقدر بـ :الوجه األول
  ).یقال لهم ادخلوها(َّفي محل الرفع على االبتداء للخبر المحذوف، المقدر بـ : الوجه الثاني
  .)1()31(في اآلیة رقم ) المتقین(یة من  في محل الجر على البدل:الوجه الثالث

                                 
 مكي -، الهدایة إلى بلوغ النهایة4/386 -  الزمخشري-، الكشاف5/163-  ابن عطیة- المحرر الوجیز: انظر) 1(

  .11/7047 - ببن أبي طال
 . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
 مكي -، الهدایة إلى بلوغ النهایة4/386 -  الزمخشري-، الكشاف5/163-  ابن عطیة- المحرر الوجیز: انظر) 3(

 ..11/7047 - بن أبي طالب
، 9/296- لدین درویش محي ا- ، إعراب القرآن وبیانه2/456 -  العكبري-التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(

 .4/153 -  النحاس- إعراب القرآن
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  ).أعني(َّ في محل النصب على المفعولیة للفعل المحذوف، المقدر بـ :الوجه الرابع
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ًأن النـار یـوم القیامـة تطلـب المزیـد مـن الكفـار، ومـن حقـت لـه حطبـا : ذكرت اآلیات الـسابقة   ْ َّ ُ َّ
ٍ وأن الجنة تقترب من المتقین الذین خافوه، وأن هذا الوعد من اهللا لكل راجع من معصیة اهللا ًووقودا، َ َّ َّ

َفَأمـا النـار فـال(... --قـال رسـول اهللا :  قال--إلى طاعته، تائب من ذنوبه، فعن أبي هریرة  ََّ َُ َّ 
ُتمتلئ حتى یضع اهللا َُ َ َ ََّ َِ َتبارك وتعالى- َْ َ ََ ََ َ ُ رجله، تقو-َ ََ ُ ْ ك تمتلـئ، ویـزوى بعـضها : ُلِ َقط قط قط، فهنال ْ ُُ َ َُ َْ َُ ِ َِـ َْ َ َ ْ ْ َْ َ َ

شئ لهـا خلقـا ن خلقـه َأحـدا، وَأمـا الجنـة فـإنَّ اهللا ین ًإلى بعض، وال یظلـم اهللا م َ َْ ْ َْ ََ ُْ َ ُِ ِ ِ ِـ ْـِ َّ َُ َ َ َ َِ َِ ُ َّ ٍَ ًَ ْ ُ -، ویخبـر اهللا )2()ْ
-في هذه اآلیة الكریمـة مـستأنفا ومقـررا ً ً كثیـرا -تعـالى–ألوابـین الـذاكرین اهللا أن هـؤالء المتقـین ا: ً

ً، وكـأن سـائال یـسألاف اهللا فـي الـدنیا مـن قبـل أن یلقـاه، فأطاعـه، واتبـع أمـرهخـهم مـن  فمـن هـؤالء : َّ
        .)3( ...هم من خشي الرحمن بالغیب: المتقون األوابون الحفیظون؟ فالجواب

  :المعنى الثاني
ًوا اهللا الـرحمن خـشیة متلبـسة َّأن الـذین خـش: ة الكریمـةذه اآلیـ في هـ-تعالى–ن اهللا َّبیبعد أن    ً
ٍ، وجاء بقلب متجرد مخلص، فإنه یقال لهـم یـوم القیامـة-َحیث إنه لم یر اهللا–بالغیب  َ ْ ُ ٍ ادخلـوا الجنـة : ٍ

  .)4(...ٍبسالمة من العذاب
  :المعنى الثالث

ا للمتقــین، الـــذین أن الجنــة دنـــت بــأمر ربهـــ:  فــي اآلیـــات الــسابقة-تعـــالى–بعــد أن ذكــر اهللا   
ٍ، فهــي لیــست عــنهم ببعیــدة، وأن هــذا الجــزاء هــو مــا یوعــد لكــل راجــع إلــى ربــه --خــافوا عقابــه  ُ َ ٍ

 فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة أن هـــؤالء المتقـــین هـــم أنفـــسهم الـــذین یخـــشون -تعـــالى–بالطاعـــة، یبـــین اهللا 
ٍالرحمن خشیة متلبسة بالغیب وجاءوا بقلوب مقبلة إلى اهللا  ٍ ً   .)5(-تعالى–ًِّ

  :المعنى الرابع
ٌ المتقــین قربــت لهــم الجنــة، وأن هــذا وعــد َّأن:  فــي اآلیــات الــسابقة-تعــالى–َّبعــد أن بــین اهللا    ْ َ ُِّ

                                                                                               
Ö ×( :وهي قوله تعالى) 1(  Õ Ô Ó(.    
 -  باب النار یدخلها الجبارون، والجنة یدخلها الضعفاء-  كتاب الجنة، وصفة نعیمها وأهلها-صحیح مسلم) 2(

  .4/2187 -)2846(حدیث رقم 
 ابن -، التحریر والتنویر3/338 -السمرقندي - ، بحر العلوم22/365 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(

  .26/319 - عاشور
 .26/319 - ابن عاشور- ، التحریر والتنویر8/133- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 4(
 المحلي - ، تفسیر الجاللین7/604 -  السیوطي- ، الدر المنثور18/432 -  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 5(

 .691 ص-والسیوطي
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ِلكل راجع إلى ربه بالطاعة، تائب من ذنوبه، یخصص اهللا  ِِ ْ ُ ٌُ ْ ٍ-- في هذه اآلیة الكریمة بعـضا مـن ً
  .)1(ه، وهم أصحاب القلوب السلیمةالمتقین، وهم الذین خشوا اهللا الرحمن، وهم ال یرون

  :فائدة
 لإلشـارة بـأنهم مـع خـشیتهم عقابـه ؛والتعرض لعنوان الرحمانیة": قال أبو السعود في تفسیره  

ــه ـــه ،راجـــون رحمتـ ــشیته ُّیـــصد  ال-تعـــالى– أو بـــأن علمهـــم بـــسعة رحمت ــم ،-تعـــالى–هم عـــن خـ  وأنهـ
ـــــالى ـــــه تعـ ـــاملون بموجــــــب قولـ Ê ( :عـــ  É  È  Ç  ÆË*ÍÑ  Ð  Ï Î  (   

  )2("ووصف القلب باإلنابة لما أن العبرة برجوعه إلى اهللا تعالى ،]50-49:ِلحجرا[
 :أثر االختالف •

أن الوجه األول جاء في محل الرفع على : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة األربعة  
، ً؛ لیستأنف مقررا أن هؤالء المتقین هم من خشي الرحمن بالغیب)هم(الخبریة للمبتدأ المحذوف 

؛ لیخبر أن من خشي )یقال لهم(والوجه الثاني في محل الرفع على االبتداء للخبر المحذوف 
ٍادخلوها بسالمة من العذاب، والوجه الثالث جاء في محل : الرحمن بالغیب یقال لهم یوم القیامة

 -هنا–، ومعلوم أن البدل أوضح من المبدل منه، حیث إنه یوضح )المتقین(الجر على البدلیة من 
المتقین، بأنهم من خشي الرحمن بالغیب، والوجه الرابع جاء في محل النصب على المفعولیة للفعل 

؛ لیخصص من المتقین، بأن المقصود هم من خشي الرحمن بالغیب، مما أثمر )أعني(المحذوف 
ًمعانیا تفسیریة متنوعة للنص القرآني، وهذا من عظمة روعة البیان القرآني المعجز ً ً.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 المحلي - ، تفسیر الجاللین7/604 -  السیوطي- ، الدر المنثور18/432 -  البقاعي-  نظم الدرر:انظر) 1(

 .691 ص-والسیوطي
 .8/133 - إرشاد العقل السلیم) 2(
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  المبحث الثالث
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الذاریات

v بین یدي السورة: 

، وعدد آیاتها ستون في جمیع األعداد، ولم یخالف ذلك )1(سورة الذاریات مكیة بإجماع المفسرین
  . )2(أحد

ْوقد سمیت  َ ِّ  حیث إن  بهذا االسم؛ البتدائها بهذه اللفظة التي هي مبدأ الخیرات،)الذاریات(سورة ُ
: الریاح التي تذرو البخار إلى السحب، فتأتي بأمر اهللا بالغیث، قال تعالى: الذاریات تعني

)¶  µ   (]1:الذاریات[ )3(.  
 ربط القلب البشري بالسماء، وتعلیقه بغیب اهللا المكنون، وتخلیصه من :ومن أهم قضایاها

ًعبادة اهللا، والفرار إلیه كلیة؛ ٕمتاهات األرض، واطالقه من كل عائق یحول بینه وبین التجرد ل َّ
G F (: ً، وتحقیقا إلرادته في عباده]50:الذاریات[   )Ø × Ö Õ(: ًاستجابة لقوله  E D  C

H   (]56:الذاریات[.  
َّ بالرزق للخلق كافة، ووجه الناس -في مواضع متفرقة– في هذه السورة - تعالى–َّوقد تكفل اهللا  ً

   .)4(فس مع تعلیق القلوب بالسماء في شأن الرزقإلى آیات اهللا في األرض، وفي األن
َ هذه السورة على ثالث مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت ُِ ْ:  

  
v المسألة األولى : 

¦ §¤~ � ¡ ¢ £ ( :قوله تعالى   .]23:الذاریات[   ) ¥ 
 :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)5(فیه قراءتان) َمثل(قوله 
  

                                 
 .5/171 - ابن عطیة- ، المحرر الوجیز17/29-  القرطبي-  الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .232 ص- اني أبو عمرو الد-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .9/33-  القاسمي-  محاسن التأویل: انظر) 3(
 .6/3373- سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
، الدر 2/458 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/377 -  ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر) 5(

 .10/46 -  السمین الحلبي- المصون
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  :؛ فیكون اإلعراب على وجهین)ُمثل(، وحمزة، والكسائي برفع الالم )1( قرأ شعبة:ة األولىالقراء
  ).ٌّحق(ٌ الرفع على أنه صفة للموصوف :الوجه األول
َّ الرفع على أنه خبر ثان بعد خبر إن األول :الوجه الثاني ٍ َّالسم إن، الذي هو الضمیر ) ٌّحق(ٌ
  .المتصل بها

  :، فیكون اإلعراب على وجهین)َمثل(باقون بنصب الالم قرأ ال: القراءة الثانیة
ٌ أنه معرب، فیكون إعرابه إما حال من :الوجه األول َ ْ ٕ، أو من الضمیر فیها، واما مفعول به )حق(ُ

  .ٕ، واما مرفوعة الوضع منصوبة اللفظ)أعني(للفعل 
ٌّ أنه مبني، فیكون إعرابه:الوجه الثاني َّشر، واما ألنه أضیف كخمسة ع) ما(إما أنه مركب مع : َّ ٕ

  . إلى مبهم
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
َبني على هذه القراءة وجهان إعرابییان،    ِ  -تعـالى–َّإنـه بعـد أن بـین اهللا : فمعنى الوجه األولُ

ِأن في السماء رزق العباد، وهو المطر والثلج، اللـذان تخـ: في اآلیة السابقة ِرج األرض بهمـا الـرزق، َ
َ من خیر أو شر، ذكر في هذه اآلیة -ًأیضا–والقوت من الطعام، والثمار، وغیر ذلك، وما یوعدون  َ ٍّ ٍ

ٕ لخلقــه بنفــسه، حیــث إنــه رب الــسماء واألرض، وان الــذي قالــه لكــم -بــصیغة القــسم–الكریمــة  أیهــا –ُّ
ُبأن رزقكم، وما وعدتم به لحق صفته أنه مثل: -الناس ٌّ ُ ْ ِ   .ً نطقكم تماماُ

: َّأن الـذي قالـه فـي اآلیـة الـسابقة:  یخبـر فـي هـذه اآلیـة الكریمـة--َّإن اهللا : ومعنى الوجه الثاني
ًَّبأن في السماء من المطر والثلج، اللذین بهما تخرج األرض الزرع والنبات حقا، ویخبر  ُ ُ ِ ْ  أن -ًأیضا-ُ

ِهذا الحق هو مثل نطقكم ُ َّ)2(.  
  :ةالثانیالقراءة معنى 

ٍبنـي علـى هــذه القـراءة اعتبـاران اثنــان، همـا اإلعـراب والبنــاء، وكـل اعتبـار یــدلل علـى معــان    ٍ ُّ َ ِ ُ
–اهللا  إن: ینبثــق عنــه معنیــان، فمعنــى الوجــه األول: - وهــو اإلعــراب-فاالعتبــار األولمتنوعــة؛ 

ُّأنه أقسم بنفسه، حیـث إنـه رب الـسماء واألرض:  یبین في هذه اآلیة الكریمة-تعالى ، بـأن هـذا الـذي َّ
َ للناس، بأن في السماء الرزق والقوت، هو حق حال كونه مثل نطقكم أیها الناس--قاله  ٌّ.  

                                 
 سالم، الحناط، األسدي، الكوفي، راوي عاصم، ولد سنة خمس وتسعین َّهو أبو بكر، شعبة بن عیاش بن) 1(

معرفة : انظر). (ه193(هجریة، وعرض القرآن على عاصم ثالث مرات، وتوفي في جمادى األولى سنة 
 ).1/325- ابن الجزري-، غایة النهایة80 ص- الذهبي-القراء الكبار

 -  الثعلبي- ، الكشف والبیان22/422- الطبري-بیان، جامع ال3/30 - األزهري- معاني القراءات: انظر) 2(
  .11/7090 - مكي بن أبي طالب- ، الهدایة إلى بلوغ النهایة9/113
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 أقـسم بنفـسه، بـأن الـذي قالـه فـي اآلیـة -تعـالى–یمكـن إجمـال معنـاه، بـأن اهللا : ومعنى الوجه الثاني
  .ٌّالسابقة، بأنه حق، ویخصص المقصد من الحق، بأنه مثل النطق

أقسم في هذه اآلیة بنفسه أن الـذي قالـه  اهللا تعالى: ، فإنه یعني أنَّ- وهو البناء– الثاني واالعتبار
  )1(ٌّهو حق مثلما أن اإلنسان ینطق - وحده–في اآلیة السابقة بأن الرزق والقوت بیده 

  : فائدة
َیجــــوز أن تركــــب    َّ ــل )مثــــل(مــــع ) مــــا(َُ ــدا، مثــ ـــث یــــصیران شــــیئا واحــ ً، بحیـ ـــا(ً ـــا،ویحمـ  ، وهیمـ

       .)2()ینماوأ
 :أثر االختالف •

ِّأن المفسر یجدر به أن یدقق ویمحص في األوجه : أثر االختالف في هاتین القراءتین  
َّاإلعرابیة، وما ینبثق عنها من معان تفسیریة متنوعة؛ حیث إن هذه المسألة تولد من خاللها مفهوم،  ٍ ٍ ٍ

اهر في الكلمات القرآنیة أساس، وال یجوز وهو أن التركیز في اقتباس المعنى بما ینسجم والمراد الظ
ٕللمفسر أن یتجاهل فن اإلعراب، واال فإنه قد یفسر غیر مراد اهللا تعالى َّ.  

  
v المسألة الثانیة: 

0 1 2 (    :قوله تعالى  /3*5  8  7   .]34-33:الذاریات[)6 
 :أوجه اإلعراب •

ًمسومة(قوله    :)3(یحتمل وجهین من اإلعراب) َّ
  ).حجارة(ٌ على أنه صفة ـل  النصب:الوجه األول
  ).طین( النصب على الحالیة من :الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ٌ حینمـــا تــیقن أن ضـــیوفه مالئكـــة -علیــه الـــسالم–أن ســـیدنا إبـــراهیم : ذكــرت اآلیـــات الــسابقة َّ
إلـى قـوم لـوط المجـرمین؛ وتـذكر بـأنهم أرسـلوا : ما شـأنكم، ومـا قـصتكم؟ فأجـابوه: خاطبهم، فقال لهم

هاتان اآلیتان الكریمتان سبب اإلرسال، وهم أنهم یریدون أن یمطروهم، ویرجموهم حجارة من طـین، 
ٌحیــث إن صــفة هــذه الحجــارة، بأنهــا معلمــة، بحیــث إنهــا تعــرف الكــافر المــسرف علــى نفــسه، فتــذهب  َّ

                                 
  . نفس الصفحات-نفس المصادر السابقة: انظر) 1(
  .10/47- السمین الحلبي- الدر المصون: انظر) 2(
 .10/56-السمین الحلبي - ، الدر المصون2/461 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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       .)1(إلیه
  :المعنى الثاني

العلة في إرسال المالئكة إلى قوم لوط المجـرمین، : اآلیة الكریمةذه  في ه-تعالى–یبین اهللا   
ًوهو رجمهم بحجارة من طین، حال كون هذه الطین مرسلة، أو معلمة إلى هؤالء الذین أسـرفوا علـى  ًَّ

  .)2(أنفسهم
 :أثر االختالف •

ٌأن الوجه األول جاء منصوبا على أنه صفة: أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین   ؛ ً
ًلیصف الحجارة بأنها مرسلة إلى الذین أسرفوا على أنفسهم، والوجه الثاني جاء منصوبا على 

  .ٌالحالیة؛ لیبین حال الطین بأنها مرسلة ومعلمة معروفة لمن ستذهب
  
v المسألة الثالثة: 

« ¼ ½ ¾ ¿ À¸(    :قوله تعالى  º  ¹   .]46:الذاریات[   ) 
 :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)3(فیه قراءتان) قوم(قوله 
، فیكون )ِوقوم(، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بخفض المیم )4(ٍ قرأ أبو عمرو:القراءة األولى

  .)5()43(في اآلیة رقم ) ثمود(ٌإنها معطوفة على : اإلعراب
إنها مفعول به للفعل المحذوف : ، فیكون اإلعراب)َوقوم( قرأ الباقون بنصب المیم :القراءة الثانیة

  ).كناأهل(
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
أنــه أهلـك ثمــود بعــد أن أمهلهـم حتــى یــستغفروا، :  فــي اآلیـات الــسابقة--ّبعـد أن بــین اهللا 

                                 
  .4/163 -  النحاس- ، إعراب القرآن17/48 -  القرطبي- الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .8/141- أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 2(
، الدر 2/461 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/377-  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 3(

 .10/56- مین الحلبي الس- المصون
 بن العالء بن عمار بن العریان بن عبد اهللا بن الحسین، البصري، أحد -  على األصح-ٍهو أبو عمرو، زبان) 4(

، على )ه154(ٍالقراء السبعة، ولد بمكة المكرمة سنة ثمان وستین هجریة، على األصح، وتوفي بالكوفة سنة 
 ).1/288-  ابن الجزري- ، غایة النهایة58ص - الذهبي- معرفة القراء الكبار: انظر. (األصح

o n m(: وهي قوله تعالى) 5(  l k j  i (.   



 152

ً فـي هـذه اآلیـة الكریمـة قـوم نـوح علـى قـوم ثمـود عطفـا -تعـالى–َولكنهم أبوا إال الجحـود، یعطـف اهللا  ٍ َ
الشتراكهما في النتیجة، وهي الهالك، ومغایرتهم لبعضهم البعض في الزمان، والمكان، مع المغایرة؛ 

        .)1(واألشخاص، واألنبیاء المرسلین إلیهم
  :ة الثانی القراءةمعنى

َأنــه أهلــك قــوم نــوح مــن قبــل هــؤالء المهلكــین، وهــم :  فــي هــذه اآلیــة الكریمــة--یبــین اهللا    ْ ِ َْ ُ ٍ
  .)2 ( في السورةاألقوام الذین سبق ذكرهم

 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاء : أثر االختالف في هاتین القراءتین، اللتین نتج عنهما وجهان إعرابیان  

؛ لیبین أن العطف على األقوام التحادهما في النتیجة، وهي )ثمود(ًمجرورا على أنه معطوف على 
ًعوال به للفعل المحذوف؛ لیبین أن قوم الهالك مع مغایرتهم لبعضهم البعض، والوجه الثاني جاء مف

ِْنوح ُأهلكوا قبل األقوام، الذین سبق ذكرهم في السورة ٍ .  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .695 ص- المحلي والسیوطي-تفسیر الجاللین: انظر) 1(
 .8/142 -  أبو السعود-  الصفحة نفسها، إرشاد العقل السلیم-المصدر السابق نفسه: انظر) 2(
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  المبحث الرابع
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الطور

v بین یدي السورة: 

الشامي، ٌ، وعدد آیاتها تسع وأربعون في العد الكوفي و)1(سورة الطور مكیة بإجماع المفسرین
  . )2(ٍوثمان وأربعون في العد البصري، وسبع وأربعون في العد المكي والمدني

ْوقد سمیت  َ ِّ   .)3(]1:الطور[  )n(:  بهذا االسم؛ البتدائها بذلك، قال تعالى)الطور(سورة ُ
  : إلى أن هذه السورة تنقسم إلى خمسة أشواط، وهي-رحمه اهللا–وقد أشار سید قطب 

  . القلب البشري بسیاط العذابإحساس: الشوط األول
  .تذوق حالوة النعیم للمؤمنین: الشوط الثاني
مطاردة الهواجس، والوساوس، ومالحقة الشبهات، واألضالیل، ودحض الحجج : الشوط الثالث

  .والمعاذیر
© ª (: ُّتصویر تعنت الكفار وعنادهم، في صورة الذي یكابر في المحسوس: الشوط الرابع  ¨

  ]44:الطور[  )» ¬ ®̄  ° ±
ٍوهو الخاتمة، حیث تختم هذه السورة بتوجیه إلى الرسول : الشوط الخامس ُ َ ْ ُ- - حیث یسلیه ربه ،ُّ

ٕویعزیه في إعزاز واكرام ٍ ِّ :)Ö Õ  Ô Ó Ò Ñ...(  ]48:الطور[)4(.   
َ هذه السورة على مسألتین اختلف في أوجه إعرابهما، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت ُِ ْ:  

  
v ولىالمسألة األ : 

Á À Ä Ã Â Å*ÇÌ Ë Ê( :قوله تعالى  É È  (   

  .]14- 13:الطور[
 :أوجه اإلعراب •

  :)5(یحتمل وجهین من اإلعراب) یوم(قوله 
                                 

 .28/198-  الرازي- ، مفاتیح الغیب17/58-  القرطبي-  الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .233 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .27/35 - ابن عاشور-  التحریر والتنویر: انظر) 3(
 .6/3392- سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
 .10/46 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/463 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 5(
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  .)1()9(في اآلیة رقم ) یوم تمور( النصب على البدلیة من :الوجه األول
  ).هذه(المقدرة مع ) یقال(النصب على الظرفیة لـ : الوجه الثاني

 :وجه اإلعرابالمعنى التفسیري أل •
  :المعنى األول

دفع    ُتـــأتي هـــذه اآلیـــة فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن أهـــوال یـــوم القیامـــة، وتـــذكر أن یـــوم القیامـــة ی َ ْ ُـــ َّ
ًالمكذبون، الذین سبق ذكرهم في اآلیة السابقة دفعا بقوة إلـى نـار جهـنم، ویـساقون  إلیهـا سـوقا عنیفـا  ً ً ُِّ

؛ ألن كلیهمــا  فــي ســیاق )یــوم تمــور(مقــام ) یــوم یــدعون(ویــسحبون علــى وجــوههم، وقــد یقــوم قولــه 
  .)2(الحدیث عن یوم القیامة وأهوالها

  :معنى الثانيال
ًیــوم یــدعون إلــى نــار جهــنم دعــا- یقــال :التقــدیر َّ ً إن منادیــا ینــادي :والمعنــى، ...هــذه النــار: -ُّ

ًعلـــى المكـــذبین یـــوم القیامـــة، حینمـــا یـــدعون إلـــى نـــار جهـــنم دعـــا، قـــائال ً َّ  التـــي كنـــتم بهـــا هـــذه النـــار: ُّ
       .)3(تكذبون، فهي عذاب الخلد، الذي ال یبلغ قدره

 :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء بدال، ومعلوم أن البدل : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  

ً، والوجه الثاني جاء ظرفا؛ لیبین وقت قول المنادي - كما تقدم –یأتي أوضح من المبدل منه 
ًن، وأنه یوم یسحبون في النار دفعا بقوة من ظهورهم، وهذا مما یوضح المعنى التفسیري للمكذبی

  .ًللنص القرآني، ویزیده بیانا
  
v المسألة الثانیة : 

\U( :قوله تعالى  [ Z  Y  X  W  V   .]21:الطور[   )... 
 :أوجه اإلعراب •

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب) الذین(قوله 
  ).ألحقنا بهم(على االبتداء، وخبره جملة  في محل الرفع :الوجه األول

                                 
 .   )» ¬ ®̄ (: وهي قوله تعالى) 1(
 العز بن - ، تفسیر القرآن814 ص-  السعدي-، تیسیر الكریم الرحمن3/383 - النسفي-مدارك التنزیل: انظر) 2(

  .3/237-عبد السالم
  .5/115 - الشوكاني- ، فتح القدیر8/147 - أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 3(
، المجتبى من 10/70 - السمین الحلبي-، الدر المصون2/464 -  العكبري- إعراب القرآنالتبیان في : انظر) 4(

 .4/1243-  أحمد الخراط- مشكل إعراب القرآن
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  .أكرمنا: في محل النصب على المفعولیة لفعل محذوف، تقدیره: الوجه الثاني
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
الجنة ألحق اهللا بهم ذریتهم، الذین لحقوهم  أن أهل :  في هذه اآلیة الكریمة--یخبر اهللا   

ِن آبــائهم، فــصارت الذریــة تبعــا لهــم باإلیمــان، واذا تبعــت الذریــة اآلبــاء بإیمــانهم باإلیمــان الــصادر مــ َ ُ ٕ ً
ٕالصادر منهم أنفسهم، فهؤالء هـم المـذكورین فـي اآلیـة، یلحقهـم اهللا بمنـازل آبـائهم فـي الجنـة، وان لـم 

ًیبلغونها جزاء آلبائهم، وزیـادة فـي ثـوابهم، فبـصالح اآلبـاء یـصلح اهللا حـال األبنـاء، ویفـس ه ً ُـر هـذا قول
º ¹ « ¼ ½ ¾ (: تعالى  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ± ° ¯  ®  ¬  «

Ä  Ã  Â  Á  À ومع ذلك ال ینقص اهللا اآلباء مـن أعمـالهم  ،]82:الكهـف[   )...¿ 
أن هــذا الحكــم فقــط ألهــل الجنــة، أمــا النــار فهــي دار العــدل، : ًشــیئا، ویبــین اهللا فــي تــذییل هــذه اآلیــة

  .)1(ذنبهً أن ال یعذب أحدا إال ب–تعالى-ومن عدله 
  :معنى الثانيال

ٍأنه أكرم المؤمنین، الذین اتبعتهم ذریتهم بإیمان، بأنـه : یبین اهللا تعالى في هذه اآلیة الكریمة   ُ
یــدخل األبنـــاء فــي أحكـــام اآلبــاء فـــي الــدنیا، ویرفـــع اهللا أبنــاءهم إلـــیهم فــي الجنـــة؛ لتقــر أعیـــنهم بهـــا، 

       .)2(فبصالح اآلباء یصلح اهللا حال األبناء
 :ثر االختالفأ •

ألحقنـــا (أن الوجـــه األول جـــاء مبتـــدًأ للخبـــر : أثـــر االخـــتالف فـــي هـــذین الـــوجهین اإلعـــرابیین  
؛ )أكرمنـا(ً؛ لیخبر عن تمام نعمته على المؤمنین، والوجه الثاني جاء مفعوال به للفعل المحذوف )بهم

  .لیبین كرم اهللا على المؤمنین، وهذا یثري المعنى التفسیري للنص القرآني
  
  
  
  
  
  
  

                                 
، 11/7124 -  مكي بن أبي طالب- ، الهدایة إلى بلوغ النهایة22/467 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(

  .815 ص- السعدي-ن، تیسیر الكریم الرحم5/189 - ابن عطیة-المحرر الوجیز
  . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
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  لرابعالفصل ا

، الرحمن، و والقمر،النجمختالف اإلعراب في تفسیر سورة أثر ا
  .واقعة، والحدیدوال

  :وفیه أربعة مباحث

  . النجمأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: المبحث األول

  . القمر اختالف اإلعراب في تفسیر سورةأثر: المبحث الثاني

  .الرحمناإلعراب في تفسیر سورة أثر اختالف : المبحث الثالث

  .الواقعة اختالف اإلعراب في تفسیر سورة أثر: المبحث الرابع

  .الحدید اختالف اإلعراب في تفسیر سورة أثر: المبحث الخامس
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  المبحث األول
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة النجم

v بین یدي السورة: 

ٌد آیاتها ثالثة وستون في العد الكوفي، واثنتان ، وعد)1(سورة النجم مكیة بإجماع المفسرین
  . )2(وستون عند الباقین

ْوقد سمیت  َ ِّ   .)3(]1:النجم[)   ! " #( : بهذا االسم؛ البتدائها بذلك، قال تعالى)النجم(سورة ُ
الوحي، والوحدانیة، : ، من-كسائر السور المكیة– لتعالج قضایا العقیدة وقد نزلت هذه السورة؛

السورة تتناول هذا الموضوع من زاویة بیان صدق الوحي بهذه العقیدة ووثاقته، ووهن واآلخرة، و
   .)4(!عقیدة الشرك، وتهافت أساسها الوهمي الموهوم

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

v المسألة األولى : 
z y( :قوله تعالى  x  w v{   .]18:النجم[   ) 

 :أوجه اإلعراب •
  :)5(یحتمل وجهین من اإلعراب) الكبرى(قوله 

  ).رأى( النصب على المفعولیة لـ :الوجه األول
  .ًشیئا: ، والمفعول به محذوف، تقدیره)آیات(الجر على أنه صفة من الموصوف : الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّي هـذه اآلیــة الكریمـة قــسما محـذوف المقــسم بـه، دل علیــه جوابـه، وأداتــه،  فــ--یقـسم اهللا    َ ً
ً رآى فـــي تلـــك اللیلـــة أمـــورا كبـــرى عظامـــا، ال یحـــیط بهـــا --ً، بـــأن محمـــدا )لقـــد(فـــي  وهـــي الـــالم  ً

                                 
 ابن - ، المحرر الوجیز28/231- الرازي- ، مفاتیح الغیب17/82-  القرطبي-  الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(

 . 5/195-عطیة
 .234 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .27/87 - ابن عاشور- ویر التحریر والتن: انظر) 3(
 .6/3405- سید قطب- في ظالل القرآن: انظر) 4(
 .10/91 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/466 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 5(
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ًأكرمه اهللا برؤیتها لیزداد یقینا على یقینه، وقوة على قوته في تبلیغ رسـالة اهللا، وحمـل  الوصف، وقد  ً
  .)1(تهأمان
  :معنى الثانيال

ــة الكریمــــة --إن اهللا  ــي هــــذه اآلیـ ــدا :  یبـــین فـ ــة اهللا --ًإن محمـ ـــد رأى هنالــــك مـــن أدلــ  ق
َّرأى رفرفــا أخــضر قــد ســد األفــق، : الكبــرى وقــد اختلــف فــي المقــصود باآلیــات الكبــرى، فقــال بعــضهم ً

مـا آیتـان كبریتـان مـن رأى جبریل فـي صـورته، وعلـى أیـة حـال، فكـال القـولین یبـین أنه: وقال آخرون
واهللا لقد رأى محمد تلك اللیلة من آیـات ربـه الكبـرى مـا ال یحـیط : آیات اهللا، والمعنى على هذا الوجه

       .)3(، وحذف المرئي؛ لتفخیم أمره وتعظیمه)2(ُّبه أي وصف
 :أثر االختالف •

 جاء أن الوجه األول: یظهر أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، من خالل  
ًمنصوبا على المفعولیة؛ لیبین أن محمدا  ً-- رآى الكبرى والعظمى من آیات ربه، فیقع الفعل 

، والوجه الثاني جاء صفة مجرورة للموصوف )رآى(على الكبرى لنصبه على المفعولیة من الفعل 
  . رآى من أدلة ربه الكبرى، التي ال یحیط بها وصف--ً؛ لیبین أن محمدا )آیات(المجرور 

  
v المسألة الثانیة : 

s ( :قوله تعالى  r q  p  o  n  m(   ]32:النجم[.  
 :أوجه اإلعراب •

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب) الذین(قوله 
  .)5()31(في اآلیة رقم ) الذین أحسنوا(ٌ في محل النصب على أنه صفة لـ :الوجه األول
ًهـم، فتكـون الجملـة مـستأنفة، ال : في محل الرفع على الخبریة لمبتـدأ محـذوف، تقـدیره: الوجه الثاني

  .محل لها من اإلعراب
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
أن لـــه مـــا فـــي الـــسموات واألرض ومـــا فـــي :  فـــي اآلیـــة الـــسابقة– تعـــالى–بعـــد أن ذكـــر اهللا   

                                 
  .14/65 - محمد سید طنطاوي- التفسیر الوسیط: انظر) 1(
  .5/129 -اني الشوك- ، فتح القدیر22/522-  الطبري- جامع البیان: انظر) 2(
  .14/65 - محمد سید طنطاوي- التفسیر الوسیط: انظر) 3(
 .10/100 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/469 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(
k(: وهي قوله تعالى) 5(  j  i h g  f e  d  c b  a ̀  _ ̂  ] \(.    
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وهنــا األرض؛ لیجــزي الــضالین المــسیئین بأعمــالهم، ویجــزي المحــسنین المهتــدین بالمثوبــة الحــسنى، 
الذین أحسنوا بأنهم هم الذین یجتنبون ما یكبر عقابـه مـن الـذنوب، : یصف اهللا في هذه اآلیة الكریمة

  .)1(وما یعظم قبحه منها، ولكن الصغائر من الذنوب یعفو اهللا عنها
  :معنى الثانيال

ــین اهللا  ــسابقة--بعـــد أن بـ ـــة الحـــسنى،:  فـــي اآلیـــة الـ ــیجزیهم اهللا المثوب ـــذین أحـــسنوا سـ  أن ال
یستأنف اهللا في هذه اآلیـة الكریمـة الحـدیث عـن هـؤالء المحـسنین، بـأنهم هـم الـذین یجتنبـون مـا یكبـر 

هـم الـذین : مـن هـم الـذین أحـسنوا؟ فـالجواب: ًمن الـذنوب، ومـا یعظـم قبحـه منهـا، وكـأن سـائال یـسأل
       .)2(یجتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم

 :أثر االختالف •
ًأن الوجــه األول جــاء نعتــا؛  لیــصف : ف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیینیظهــر أثــر االخــتال  

الذین أحسنوا بأنهم هم الذین یجتنبون ما یكبر من الذنوب، وما یعظم قبحه إال الصغائر، فإنه معفو 
ًوالوجه الثاني جاء مستأنفا، لیقرر حقیقـة، أال وهـي. عنها أن الـذین یجتنبـون كبـائر اإلثـم والفـواحش : ً
ًلمم هم المحسنون، فتكون جملة اسمیة تتكون من مبتدأ وخبر، وهي جملة مقررة لما سبق ذكـره إال ال ً

  .في اآلیة السابقة
  
v المسألة الثالثة : 

Ç Æ Å Ä Ã ÂÈ*ÊÌ Ë * Ï ÎÒ Ñ ( :قوله تعالى  Ð( ]38- 36:النجم[.   
 :أوجه اإلعراب •

  :)3(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) َّأال تزر(قوله 
  ).ما( في محل الجر على البدلیة من :ولالوجه األ

ًهـو، فتكـون الجملـة مـستأنفة، ال : في محل الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقـدیره: الوجه الثاني
  .محل لها من اإلعراب

  
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ألــم : إلنكــار، وذلــك بقولــهًســؤاال غرضــه النفــي وا:  فــي اآلیتــین الــسابقتین–تعــالى–یــسأل اهللا   

                                 
  .11/248 -  إبراهیم األبیاري- الموسوعة القرآنیة: انظر) 1(
  .2/319-  ابن جزي-التسهیل لعلوم التنزیل: انظر) 2(
 .10/102 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/469 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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ٕیخبـر هـذا الكـافر، الــذي تـولى عـن طاعـة اهللا بمــا فـي صـحف موسـى، وابــراهیم الـذي بلـغ الغایـة فــي 
ٍالوفاء بما عاهد اهللا علیه، بعدم حمل نفس إثم نفـس أخـرى؟ فـي ) مـا(، مقـام )َّأال تـزر(، فقـام قولـه )1(ٍَ

) مــا(لتبعیتــه إلـى المبــدل منـه، وهــو ، علــى أنـه بــدل مطابقــة مجـرور؛ )بمــا فـي صــحف موسـى(قولـه 
  ).ب(المجرور بحرف الجر 

  :معنى الثانيال
 جملـة مـن -علیـه الـسالم–أنـه شـرح فـي صـحف إبـراهیم : بعد أن ذكر اهللا تعالى في اآلیتین

العقائـد والتـشریعات، یـستأنف اهللا فـي هـذه اآلیـة الحـدیث عـن تفاصـیل بعـض التـشریعات، وأولهـا هــو 
ً نفـس أخـرى، وكـأن سـائال یـسألأنه ال تحمل نفـس إثـم َّهـو أال تـزر : ومـاذا فـي صـحفهما؟ فـالجواب: َّ
         .)2(...ٌوازرة وزر أخرى، و

 :أثر االختالف •
ــه األول : یظهـــر أثـــر االخـــتالف فـــي هـــذین الـــوجهین اإلعـــرابیین، وذلـــك مـــن خـــالل   أن الوجـ

، الـذي یتـضمن مـا )مـا(ام مقـ) أال تـزر(جاءت فیه الجملة فـي محـل الجـر علـى البدلیـة؛ لتقـوم جملـة 
ٕفي صحف موسى وابراهیم من تعالیم وعقائد وتشریعات، والوجه الثاني جاءت فیـه الجملـة فـي محـل 

َّأن أول التــشریعات فــي : ً؛ لیقــرر حقیقــة، وهــي)هــو(الرفــع علــى الخبریــة للمبتــدأ المحــذوف المقــدر بـــ 
  .وهذا هو تمام العدل اإللهيأنه ال تحمل نفس إثم نفس أخرى، : ٕصحف موسى وابراهیم إنما هي

                                 
  .783 ص-  لجنة من علماء األزهر- المنتخب في تفسیر القرآن الكریم: انظر) 1(
 السمین -، الدر المصون4/409 -حكمت بن بشیر بن یاسین - الصحیح المسبور من التفسیر المأثور: انظر) 2(

  . 10/102 - الحلبي
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  المبحث الثاني
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة القمر

v بین یدي السورة: 

، فإنها نزلت یوم )46-44(إال اآلیات من : سورة القمر مكیة كلها على قول الجمهور، وقیل
عزز الدلیل بدر، والرأي األول هو األصوب؛ ألن هذه اآلیات تبین أن جمع الكفار سیهزمون، مما ی
رضي اهللا –على صدق الوحي، وهو اإلخبار بصدق ما سیأتي في المستقبل، حیث إن ابن عباس 

، وعدد آیاتها خمس وخمسون في )1( أشار إلى أنه بین نزول هذه اآلیات وبدر سبع سنوات-عنهما
  . )2(ٌجمیع األعداد، ولم یخالف ذلك أحد

ْوقد سمیت  َ ِّ { ~ (: تدائها بذلك، قال تعالى بهذا االسم؛ الب)القمر(سورة ُ  |
  .)3()اقتربت الساعة(، و)اقتربت(، كما سماها البعض سورة ]1:القمر[   )�

توضیح أن المشركین یكابرون في اآلیات الواضحة الداللة، وأمر النبي : ومقصد هذه السورة
-- من الشدائد، ٕ باإلعراض عن مكابرتهم، وانذارهم باقتراب الساعة، وبما سیالقونه حین البعث

َوتذكیرهم بما لقیته األمم أمثالهم من عذاب الدنیا؛ ألنهم كذبوا الرسل، وأنهم سیلقون مثلما لقي  َّ
ًأولئك؛ ألنهم لیسوا خیرا من كفار األمم الخالیة،واعالمهم بإحاطة اهللا علما بأفعالهم، وأنه سیجزیهم  ًٕ

   .)4( بعث، ووصف بعض أحوالهٍشر الجزاء، وأنه مجاز المتقین خیر الجزاء، ثم إثبات ال
َ هذه السورة على خمس مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت ُِ ْ:  

  
v المسألة األولى : 

¬ ® ¯ °( :قوله تعالى  «  ª± (   ]3:القمر[.  
 :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)5(فیه قراءتان) مستقر(قوله 
                                 

 ابن -، التحریر والتنویر29/288-  الرازي- ، مفاتیح الغیب17/125-  القرطبي- الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 . 27/165- عاشور

 .236 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .27/165 - ابن عاشور- یر والتنویر التحر: انظر) 3(
 .27/166 -المصدر السابق نفسه: انظر) 4(
، الدر 2/471 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/380 -  ابن الجزري-النشر في القراءات العشر: انظر) 5(

 .10/121 -  السمین الحلبي- المصون
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، ویترتـب علـى هــذا أن )أمـر(ًصـفة لـــ :  الــراء، فیكـون اإلعـراب قــرأ أبـو جعفـر بكـسر:ى األولـالقـراءة
  .أتى: ًمحذوفا، تقدیره) ُّكل(یكون خبر المبتدأ 

  ).ُّكل(ًخبرا للمبتدأ : قرأ الباقون برفع الراء، فیكون اإلعراب: ة الثانیالقراءة
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
َّأن أولئـك المـشركین مـن قـریش كـذبوا بآیـات اهللا بعـد :  في هذه اآلیة الكریمـة--یبین اهللا    ٍ َّ

مــا علمــوا الحقیقــة، وعــاینوا الداللــة علــى الـــصحة، وآثــروا اتبــاع مــا دعــتهم إلیــه أهــواء أنفـــسهم؛ ألن 
 فـي تـذییل -تعـالى–التكذیب، واتباع الهوى قریبان، فإذا حصل اتباع الهوى كـان التكـذیب، ثـم یخبـر 

ٍه اآلیة عن إتیان كل أمر منهذ ٍّخیر، أو شر بصفته المستقرة في : ِّ ٌّالقرار، فالخیر مستقر بأهله فـي ٍ
  .)1(ٌّالشر مستقر بأهله في النارالجنة، و

  :ة الثانی القراءةمعنى
َّأن مــشركي قــریش كــذبوا وآثــروا اتبــاع الهــوى، ثــم :  فــي هــذه اآلیــة الكریمــة-تعــالى–یخبــر اهللا  َّ ٍ َّ

َّ أن كل أمر من-لىتعا–یخبر  ٍخیر، أو شر مستقر في قراره، متناه في نهایته: َّ ٌّ ٍّ ٍ)2(.       
 :أثر االختالف •

َّأن الوجه : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، اللذین نتجا عن قراءتین متواترتین  
َخیر، أو شر بأنه مستقر، وبني: ؛ لیصف األمر من)أمر(ًاألول جاء صفة لـ  ُِ ٌّ ٍّ َّ على هذا أن خبر ٍ

؛ لیخبر عن األمر بأنه )ُّكل(ًأتى، والوجه الثاني جاء خبرا للمبتدأ : ًمحذوفا، تقدیره) ُّكل(المبتدأ 
  .ٌّمستقر

  
v المسألة الثانیة : 

º( :قوله تعالى  ¹ ¸  ¶  µ ´  ³*¼Á À ¿  ¾ ½ (      
   .]5- 4:القمر[

 :اإلعراب أوجه •
  :)3(ابٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعر) ٌحكمة(قوله 

  ).ما( الرفع على البدلیة من :الوجه األول

                                 
  .3/494 -القشیري - ، لطائف اإلشارات22/571 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 2(
 .10/122 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/471 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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  )جاءهم(الرفع على أنه فاعل للفعل : الوجه الثاني
  .هي: الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقدیره: الوجه الثالث

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

أنـه قـد جـاءهم مـن األنبـاء : -بصیغة القسم– في هاتین اآلیتین الكریمتین -تعالى–یبین اهللا   
َأنباء المهلكین من القرون الخالیة، أو أنباء اآلخرة، ما فیه ازدجار من ِ َْ َّتعذیب، أو وعید، ویذكر أن : ُ ٍ

ٌهــذه األنبــاء هــي نفــسها حكمــة بالغــة، فكأنمــا قــال ٌولقــد جــاءهم حكمــة بالغــة مــن األنبــاء، وفــي ذلــك : ٌ ٌ
`(: یقول تعالى  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  (]149:نعاماأل[)1(.  

  :معنى الثانيال
ٌأنه قد جاءهم حكمة بالغة غایتها، فال خلل :  في هاتین اآلیتین الكریمتین-تعالى–یبین اهللا  ٌ

     .)2(تعذیب، أو وعید: فیها، من
  :المعنى الثالث

َّأن أنباء المهلكین، الذین سـبق ذكـرهم، ومـا حـل :  في هذه اآلیة الكریمة-تعالى–یخبر اهللا    
ٌما فیه عظة وازدجار هي حكمة بالغة غایتهابهم، و ٌ ٌ)3(.     

 :أثر االختالف •
أن الوجــه األول : یظهــر أثــر االخــتالف فــي هــذه األوجــه اإلعرابیــة الثالثــة، وذلــك مــن خــالل  

ًجاء بدال؛ لیزیـد المبـدل منـه وضـوحا، وهـو  ، وذلـك مـن خـالل أن الحكمـة هـي نفـسها التـي فیهـا )مـا(ً
ًجاء فاعال؛ لیبین أنه قد جاءهم حكمة بالغة، والوجه الثالث جـاء خبـرا لمبتـدأ ٌازدجار، والوجه الثاني  ٌ ٌ ً

ٌهـي؛ لیخبـر مـستأنفا ومقـررا أن أنبــاء المهلكـین، ومـا فیـه ازدجـار هـي حكمـة بالغــة : محـذوف، تقـدیره ٌ ً ً
  . غایتها
v المسألة الثالثة : 

\ ( :قوله تعالى  []`  _ ^    .]14:القمر[)    
 :أوجه اإلعراب •

  :)4(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًجزاء(قوله 
                                 

 السمین -، الدر المصون5/164 -  البیضاوي- ، أنوار التنزیل29/291-  الرازي- مفاتیح الغیب: انظر) 1(
  . 4/414 -  حكمت بن بشیر بن یاسین- ، الصحیح المسبور من التفسیر المأثور10/122 - الحلبي

  .  الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(
  . الصفحات نفسها- المصادر السابقة نفسها: انظر) 3(
 .10/135 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/472 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 4(
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  ).تجري( النصب على أنه مفعول ألجله للفعل :الوجه األول
  ).جازیناهم(َّالنصب على المصدریة للفعل المحذوف، المقدر بـ : الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

الغـضب : ؛ ألجل الجزاء، أي--َّ أن السفینة تجري في األمر بحفظه -تعالى–یخبر اهللا 
   .)1(، حین كفر هؤالء الكفار به، وجحدوا وحدانیته-تعالى–واالنتصار هللا 

  :معنى الثانيال
 وما صحب ذلـك أن السفینة تجري بأمر اهللا ورعایته،:  في هذه اآلیة الكریمةیبین اهللا تعالى  

ًغـضبا وانتـصارا هللا: ، أي لــهً وعـاقبهم جـزاءَ الكفــار-تعـالى–ُ اهللا  جـازىمـن غـرق الكفار،حیــث  حــین ً
   .)2(كفروا به، وجحدوا وحدانیته

 :أثر االختالف •
أن الوجـه األول جـاء : یظهر أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، وذلـك مـن خـالل  

َمنصوبا على أنـه مفعـول ألجلـه؛ لیبـین علـة غـرق الكفـار وعقـوبتهم، وهـي الغـضب واالنتـصار لـه  َّ ً-
- جـازى الكفـار جـزاء، أي-تعالى–ًالثاني جاء منصوبا على المصدریة؛ لیؤكد أن اهللا ، والوجه ً َ :

ًغضبا وانتصارا له، مما یزید المعنى التفسیري وضوحا وجالء ً ً ً .  
  
v المسألة الرابعة : 

ß ( :قوله تعالى  Þ Ýàã â  á (   ]27:القمر[.   
 :أوجه اإلعراب •

  :)3(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًفتنة(قوله 
  ).مرسلوا( النصب على أنه مفعول ألجله السم الفاعل العامل :الوجه األول
  ).مرسلوا(النصب على الحالیة من اسم الفاعل العامل : الوجه الثاني

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ه مـــن سلـــسلة اإلمهــال للكفـــار، أنـــه سیرســـ: فـــي هــذه اآلیـــة الكریمـــة -تعـــالى–یخبــر اهللا  ــأن ل َّ
ــة، أي ـــالح : الناقـــ ـــا إلـــــى قـــــوم صــ ـــسالم–ســـــیبعثها ویخرجهــ ـــه الــ ــة، أي-علیــ ــل الفتنـــ االمتحـــــان :  ألجـــ

                                 
  .  4/195-  النحاس- ، إعراب القرآن5/215 - ابن عطیة-المحرر الوجیز: انظر) 1(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 2(
 .10/142 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/473 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
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   .)1(واالبتالء
  :معنى الثانيال

ـــة--یبـــــین اهللا    ــ ــــذه اآلی ــــي هـ ــــة، أي:  فـ ــث اهللا الناقـــــة، أال وهـــــو الفتنـ ــتالء : َحـــــال بعـــ االبـــ
    .)2(واالمتحان

 :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء منصوبا على أنه مفعول : عرابیینأثر االختالف في هذین الوجهین اإل  

ًألجله؛ لیبین علة إرسال الناقة، وهي االمتحان واالبتالء، والوجه الثاني جاء حاال؛ لیبین حال  َ َّ
  .االبتالء: إرسال الناقة، وهي الفتنة، أي

  
v المسألة الخامسة : 

[V( :قوله تعالى  \  [  Z  Y X  W (   ]35:القمر[.   
 :عرابأوجه اإل •

  :)3(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًنعمة(قوله 
  ).نجیناهم( النصب على أنه مفعول ألجله للفعل في اآلیة التي قبلها :الوجه األول
ُننعم: (ٍالنصب على المصدریة لفعل محذوف، تقدیره: الوجه الثاني ِ ُْ.(  

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّأنه أرسل العـذاب علـى قـوم لـوط المكـذبین، وهـو الـریح : یة السابقة في اآل-تعالى–ذكر اهللا 
–، حیــث إنــه -وهــم بنتــاه فقــط-ٍالحــصى، واســتثنى مــن ذلــك آل لــوط : التــي تــرمیهم بالحــصباء، أي

 فـي هـذه -- وهو ما بین آخـر اللیـل وطلـوع الفجـر، ویبـین اهللا –َّ نجاهم في وقت السحر -تعالى
َاآلیة الكریمة علة هذه ا     .)4(-تعالى–ِّلتنجیة من رب العزة، وهي اإلنعام من عنده َّ

  :معنى الثانيال
ٍأنـــه أنعـــم علـــى آل لـــوط، الـــسالف ذكـــرهم فـــي :  فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة-تعـــالى–یـــذكر اهللا   

    .)-) 5-ًاآلیتین السابقتین بالتنجیة نعمة من لدنه 

                                 
  .  3/404 -  النسفي-مدارك التنزیل: انظر) 1(
  .5/167 -  البیضاوي- أنوار التنزیل: نظرا) 2(
 .10/143 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/474 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 3(
  .  17/144 -  القرطبي- الجامع ألحكام القرآن: انظر) 4(
  . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 5(
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 :أثر االختالف •
ًأن الوجه األول جاء منصوبا على أنه مفعول : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین  

ًألجله؛ لیبین علة التنجیة، وهي اإلنعام من رب العزة على آل لوط، والوجه الثاني جاء مصدرا؛  ِّ َ َّ
  .ًلیؤكد أنه أنعم على آل لوط بالتنجیة نعمة من عنده
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  المبحث الثالث
   أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الرحمن 

v رةبین یدي السو: 

ٍ، وعدد آیاتها ثمان )1()29(إال اآلیة : سورة الرحمن مكیة كلها على قول الجمهور، وقیل
ٌوسبعون في العد الكوفي والشامي، وسبع وسبعون في العد المكي والمدني، وست وسبعون في العد  ٌ

  . )2(البصري
ْوقد سمیت  َ ِّ  أما ،]1:الرحمن[ )G(:  بهذا االسم؛ البتدائها بذلك، قال تعالى)الرحمن(سورة ُ

ًعن تسمیتها عروس القرآن، فإن ذلك یمكن أن یكون ثناء على السورة، وال یكون اسما لها ً)3(.  
ـــسورة ــصد هـــذه ال ــنعم اهللا": ومقـ ــه بـ ــه،تنویـ ٕ واشـــارة إلـــى عنایتـــه ، ومـــشاهد عظمتـــه فـــي الكـــون وذاتـ

ان ما سوف یلقـاه األولـون  وبی، وبشرى لهم، وتنویه بالمتقین،ٕ وانذار لهم، وتندید بالمكذبین،باإلنسان
  .ٍ ورفاهٍ واآلخرون من نعیم،ٍ وعذابٍفي اآلخرة من هول

والــسورة فریــدة فــي أســلوبها النظمــي، كمــا أنهــا عــرض عــام للــدعوة مثــل الــسور النازلــة فــي وقــت 
   .)4("مبكر كاألعلى والشمس واللیل والقارعة والمرسالت

َ هذه السورة على خمس مسائل اختلف وقد اشتملت ُِ  :في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليْ
  

v المسألة األولى : 
M( :قوله تعالى  L*OP   .]4-3:الرحمن[)    

 :أوجه اإلعراب •
  :)5(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) َّعلمه(قوله 

  . جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: األولالوجه
  .معه مرادة) قد(، و)ناإلنسا( في محل النصب على الحالیة من : الثانيالوجه

                                 
 ابن - ، التحریر والتنویر5/157-  الشوكاني- ، فتح القدیر17/151-بي القرط- الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(

 . 27/228- عاشور
 .237 ص-  أبو عمرو الداني-  البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .27/227 - ابن عاشور-  التحریر والتنویر: انظر) 3(
 .6/89 -  محمد عزت دروزة- التفسیر الحدیث) 4(
 .10/154 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/475 -  العكبري- نالتبیان في إعراب القرآ: انظر) 5(
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 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ًأنـــه خلــق اإلنـــسان، یــستأنف الحـــدیث مقـــررا : فـــي هــذه اآلیـــة األولــى–تعــالى–بعــد أن ذكـــر اهللا 
ٌعلمــه الحــالل، والحــرام، التبیــین عمــا فــي القلــوب، وهــو شــامل للتعلــیم الخطــي : ٍلحقیقــة، أال وهــي أنــه َّ َ

َان الذي میز اهللا به اآلدمي على غیره من أجل النعم، وأكبرها على اإلنـسانوالنطقي، فالبی ِ َِِّ ِّ َّ، وكـأن )1(َّ
َعلمه البیان: َّماذا علم اهللا اإلنسان؟ فالجواب: ًسائال یسأل فیقول َّ.  

  :الثاني معنىال
َد علمــه أن اهللا خلـق اإلنــسان، تبــین اآلیــة الثانیـة حــال اإلنــسان  وقــ: بعـد أن بینــت اآلیــة األولــى َّ

ِّاهللا التبیین، سواء أكان في النطق أم في الخط، فالبیان الذي میز اهللا به اآلدمي على غیره مـن أجـل  َّ َ
ِالنعم وأكبرها ِ)2(.       

 :أثر االختالف •
أن الوجه األول جاءت فیه : یظهر أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، من خالل  

والوجه الثاني جاءت فیه . ََّ علم اإلنسان البیان-تعالى–ها بأن اهللا الجملة مستأنفة، مقررة لما قبل
معه مقدرة، وبذلك یتوفر معنیان تفسیریان للقرآن ) قد(الجملة في محل نصب على الحالیة، و

  .الكریم
  
v المسألة الثانیة : 

x( :قوله تعالى  w  v u(   ]12:الرحمن[.  
 :أوجه القراءات واإلعراب •

  :)3(فیه ثالث قراءات) الریحان(، و)و العصفذ(، و)ُّالحب(قوله 
ــى ـــراءة األولـ ـــة، فیكـــون إعـــراب :الق ــرأ ابـــن عـــامر بنـــصب األســـماء الثالث ـــى ) الحـــب( قـ النـــصب عل

ـــذوف، تقــــدیره ــل محـ ٍالمفعولیــــة لفعــ ــراب : ٍ ــفة ) ذا العــــصف(خلــــق، ویكــــون إعــ النــــصب علــــى أنــــه صــ
  ).الحب( على النصب على أنه معطوف) الریحان(، ویكون إعراب )الحب(للموصوف 

، )الریحـان(ٌقـرأ حمـزة، والكـسائي، وخلـف برفـع االسـمین األولـین، وجـر الثالـث، وهـو  :ة الثانیالقراءة
صـفة ) ذو العـصف(فـي اآلیـة التـي قبلهـا، و) النخـل(الرفع أنه معطوف على ) الحب(فیكون إعراب 

                                 
  .828 ص-  السعدي-، تیسیر الكریم الرحمن22/8 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 1(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 2(
، 2/475 -  العكبري- ، التبیان في إعراب القرآن2/380 -  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 3(

 .338 ص-  ابن خالویه- الحجة في القراءات السبع
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  ).العصف(العطف على ) الریحان(، ویكون إعراب )الحب(للموصوف 
ِ قـرأ البــاقون برفــع األســماء الثالثـة، فیكــون إعــراب االســمین األولـین كالــذي ذكــر فــي :الثــةث الالقــراءة ُ

 ).الحب(أنه معطوف على ) الریحان(ٕالقراءة الثانیة، واعراب 
 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •

  :معنى القراءة األولى
قهـا للخلـق، عطـف فـي هـذه اآلیـة أن األرض خل:  في اآلیة السابقة–تعالى–بعد أن بین اهللا   

: ، فكان التقـدیر)خلقها(، التي بمعنى )وضعها(مع فعلها ) األرض(َّالمقدر على ) خلق(مع ) َّالحب(
َواألرض وضعها لألنام، وخلق الحـب ذا العـصف والریحـان، فوصـف الحـب بأنـه صـاحب العـصف،  َّ

  .)1(ًوهو التبن، وعطف الریحان على الحب عطفا مع المغایرة
  :ةالثانی القراءة نىمع

َالـذي عطف علـى النخـل صـاحبة األكمـام، -َّأن الحـب :  في هذه اآلیة الكریمـة--یبین اهللا  ِـ ُ
َالتــبن، وعطــف فــي هــذه :  صــفته أنــه صــاحب العــصف، أي-ًوهــي أوعیــة التمــر عطفــا مــع المغــایرة َ َ

  .)2(ُّاآلیة الریحان على العصف؛ ألن الریحان ما في العصف من رزق، وهو الحب
  : القراءة الثالثةمعنى

أن األرض خلقهــا للخلــق، ففیهــا فاكهــة، وفیهــا :  فــي اآلیــة الــسابقة-تعــالى–بعــد أن بــین اهللا   
تكمــم النخــل فــي اللیــف، یعطــف اهللا فــي هــذه اآلیــة الحــب علــى النخــل : النخــل صــاحب األكمــام، أي

صــاحب : ، أي)ذو العــصف(وحــب البــر والــشعیر، الــذي یــصفه اهللا بأنــه : ًعطفــا مــع المغــایرة، بقولــه
ًهو البقل من الـزرع، ویعطـف اهللا الریحـان علـى الحـب عطفـا مـع المغـایرة فـي الجـنس، : التبن، وقیل

  .)3(هو الریحان الذي یشم: فهو الریحان الذي بمعنى الرزق، وقیل
 :أثر االختالف •

أن : تـواترةیظهر أثر االختالف فـي هـذه األوجـه اإلعرابیـة الثالثـة، الالتـي نتجـت عـن قـراءات م
فـي ) وضـعها(ًمنـصوبا علـى المفعولیـة لفعـل محـذوف، دل علیـه قولـه ) الحـب(الوجه األول جاء فیه 

جاء ) الریحان(ًجاء صفة له، و) ذا العصف(َّاآلیة السابقة، التي بمعنى خلقها، وترتب على ذلك أن 
، )النخــل(ف علــى ًمرفوعــا علــى أنــه معطــو) الحــب(، والوجــه الثــاني جــاء فیــه )الحــب(ًمعطوفــا علــى 

؛ )العـصف(أنـه معطـوف علـى ) الریحـان(ٕ، واعـراب )الحـب(صـفة مرفوعـة لــ ) ذو العصف(ٕواعراب 

                                 
 - ابن خالویه- ، الحجة في القراءات السبع2/704 -  مكي بن أبي طالب-مشكل إعراب القرآن: انظر) 1(

  .5/171 - البیضاوي- ، أنوار التنزیل338ص
  . نفس الصفحات- نفس المصادر السابقة : انظر) 2(
  .22/19 - الطبري - جامع البیان: انظر) 3(
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، وهـذا یبـین عظمـة مـضمون )الحـب(ًمعطوفا على ) الریحان(ألنه جزء منه، والوجه الثالث جاء فیه 
ٍالنص القرآني، الذي عبر عن وجوه كثیرة، ومن ثم معان منوعة َّ.  

  
v ثةالمسألة الثال : 

$!( :قوله تعالى  # "   *)  (  '  &*   -  ,   .]19- 17:الرحمن[   )+ 
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) ُّرب(قوله 
  .هو:  الرفع على الخبریة لمبتدأ محذوف، تقدیره: األولالوجه
  .في محل رفع خبر المبتدأ) مرج( الرفع على االبتداء، و: الثانيالوجه

 :وجه اإلعرابالمعنى التفسیري أل •
  :المعنى األول

ــین اهللا  ٍفــــي كــــالم مــــستأنف مقــــرر لمــــا قبلــــه:  فــــي هــــذه اآلیــــة الكریمــــة––یبــ ــو رب : ِّ ــه هــ ُّأنــ
ــشرق القمــــر، وقیــــل: المــــشرقین ــو رب : مــــشرق الــــشمس، ومــ ــشرق الــــصیف، وهــ ــشرق الــــشتاء، ومــ ُّمــ
  .)2(مغرب الشتاء، ومغرب الصیف: المغربین

  :الثاني معنىال
ـــ   ــن خـــاللیمكـــن إجمـــال المعن ـــك مـ ــذه اآلیـــة القرآنیـــة، وذل َّأن رب المـــشرقین : ى التفـــسیري لهـ

مشرق الشمس والقمر، أو مشرق الـصیف والـشتاء، ورب المغـربین مغـرب الـصیف والـشتاء، وضـمن 
ــه  ـــسأل اهللا ســــؤاال غرضــ ــنعم اهللا، فی ــرار بــ ًجملـــة اعتراضــــیة غرضـــها إخــــضاع النـــاس لإلذعــــان واإلقـ

ــدان، ثـــم یخبـــر اهللا فبـــأي نعمـــة أنـــتم مـــن نعم: التقریـــر  أن رب -–ائـــه أیهـــا الجـــن واإلنـــس تتجاحـ
المشرقین ورب المغربین هو الذي أرسـل البحـرین یلتقیـان، فهـذا مـالح وهـذا عـذب، وبینهمـا حـاجز ال 

       .)3(یختلطان
 :أثر االختالف •

ًأن الوجــه األول جــاء خبــرا لمبتــدأ محــذوف؛ : أثــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیین  
التـي بمعنـى ) مـرج(ُّخبر أنه رب المشرقین ورب المغـربین، والوجـه الثـاني جـاء مبتـدًأ وخبـره الجملـة لی

  .َّأرسل؛ لیخبر أن رب المشرقین ورب المغربین أرسل البحرین یلتقیان
  

                                 
 .10/162 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/476 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
  .29/350 - الرازي-، مفاتیح الغیب3/380 -  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 2(
  .29/350 - الرازي-، مفاتیح الغیب3/380 -  السمرقندي- بحر العلوم: انظر) 3(
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v المسألة الرابعة : 
2 ( :قوله تعالى  1 0  / .  -*48 7  6 5   .]44-43:الرحمن[   ) 

 :أوجه اإلعراب •
  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) یطوفون(قوله 

  ).المجرمون( في محل النصب على الحالیة من : األولالوجه
  . الجملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الثانيالوجه

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ْالكــافرین یع: أن المجــرمین، أي:  فــي اآلیــات الــسابقة––بعــد أن ذكــر اهللا  َرفــون بعالمــاتهم، ُ ْ ُ َ
فیؤخذ بعض الكفار بناصیته، وبعضهم بقدمیه، أو یؤخذ كل واحد بناصیته وقدمیه فیطرح في النار، 
ثم تأتي هذه الجملة االعتراضیة التي تذكر بـصیغة الـسؤال نعـم اهللا علـى اإلنـس والجـن، ثـم یبـین اهللا 

الكفــار المجرمــون، یطوفــون : م، أيأن هــذه جهــنم التــي یكــذب بهــا المجرمــون الكــافرون، والحــال أنهــ
  .)2(َبینها وبین الحمیم اآلن الشدید الحرارة، أو اآلن من آن الشيء إذا حضر، واهللا أعلم

  :الثاني معنىال
 فـي كـالم مـستأنف مقـرر لمـا قبلـه، أنهـم یـسعون بـین الجحـیم وبـین الحمــیم، -تعـالى–یخبـر اهللا 

       .)3(...ني، الذي أصبح كالمهلفإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم الحمیم اآل
 :أثر االختالف •

أن الوجـه األول جـاء : یظهر أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین، وذلـك مـن خـالل  
ًحاال؛ لیبین حال المجرمین المـشركین وهـم یطوفـون بـین الحمـیم والجحـیم، والوجـه الثـاني جـاءت فیـه 

ــة مــــا ســـبق، وذلــــ ــة مــــستأنفة؛ لتقـــرر حقیقــ ــة الجملـ ــسیري، ویظهـــر روعــــة وعظمــ ــى التفــ ك یثـــري المعنــ
  .األسلوب القرآني

  
  
  
  
  

                                 
 .9/411-  محي الدین درویش- ، إعراب القرآن وبیانه2/478 -  العكبري- یان في إعراب القرآنالتب: انظر) 1(
  .2/330-  ابن جزي-التسهیل لعلوم التنزیل: انظر) 2(
  .4/229 -  الخازن-لباب التأویل: انظر) 3(
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v المسألة الخامسة : 
X ( :قوله تعالى  W V Y[  Z(   ]78:الرحمن[.  

 :أوجه القراءات واإلعراب •
  :)1(فیه قراءتان) ذي(قوله 

  ).ماس(ًصفة لـ : ، فیكون اإلعراب)ذو( قرأ ابن عامر برفع الذال وبعدها واو :ى األولالقراءة
  ).ربك(ًصفة لـ : ، فیكون اإلعراب)ذي( قرأ الباقون بخفض الذال وبعدها یاء :ة الثانیالقراءة

 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
  :معنى القراءة األولى

  .)2(اسم اهللا، بأنه صاحب الجالل واإلكرام:  في هذه اآلیة الكریمة-تعالى–یصف اهللا 
  :ةالثانی القراءة معنى

       .)3(، بأنه صاحب الجالل واإلكرام--الرب : ف هذه اآلیة الكریمةتص
 :أثر االختالف •

یظهر أثر االختالف في هذین الـوجهین اإلعـرابیین، اللـذین نتجـا عـن القـراءتین المتـواترتین مـن 
ً، ولكــل معنــى )ربــك(، والوجــه الثــاني جــاء صــفة لـــ )اســم ربــك(ًأن الوجــه األول جــاء صــفة لـــ : خــالل ٍّ

ًداللة، مما یعزز في قلب المؤمن أن هذا القرآن لیس فیه أي عبث، فاختالف القـراءات یعنـي زیـادة و ٍ ُّ ٌ
ِّفي المعاني، وتوضیحا أكثر لمدلول النص القرآني ِّ ً.  

  
  
  
  
  

                                 
، 311ص -  عبد الفتاح القاضي-، البدور الزاهرة2/382- ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(

 .9/420-  محي الدین درویش- ، إعراب القرآن وبیانه2/479 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن
  .3/48 -  األزهري-معاني القراءات: انظر) 2(
  . الصفحة نفسها-المصدر السابق نفسه: انظر) 3(
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  المبحث الرابع
  أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الواقعة

v بین یدي السورة: 

ٌ آیاتها ست وتسعون في العد الكوفي، وسبع وتسعون في ، وعدد)1(سورة الواقعة مكیة باإلجماع ٌّ
  .)2(ٌالعد البصري، وتسع وتسعون عند الباقین

ْوقد سمیت  َ ِّ ^ _(:  بهذا االسم؛ البتدائها بذلك، قال تعالى)الواقعة(سورة ُ  ](   
 ، قد شبت، رسول اهللایا ( :- - للنبي --قال أبو بكر:  قال-- عن ابن عباس ،]1:الواقعة[

: بو عیسى، قال أ)ٕشیبتني هود، والواقعة، والمرسالت، وعم یتساءلون، واذا الشمس كورت: قال
  .)3(هذا حدیث حسن غریب

وصــف مــا یعــرض وهــذا العــالم ، والتــذكیر بیــوم القیامــة وتحقیــق وقوعــه: ومقــصد هــذه الــسورة
م فیــه مــن وصــفة أهــل النــار ومــا هــ، صــفة أهــل الجنــة وبعــض نعــیمهم،واألرضــي عنــد ســاعة القیامة

ٕواثبــات الحــشر والجــزاء واالســتدالل علــى إمكــان الخلــق الثــاني بمــا ،العـذاب وأن ذلــك لتكــذیبهم بالبعث
واالســتدالل بنــزع ، -تعـالى–االسـتدالل بــدالئل قــدرة اهللا و، أبدعـه اهللا مــن الموجــودات بعـد أن لــم تكــن

وج، علــى أن الــذي قــدر اهللا األرواح مــن األجــساد والنــاس كــارهون ال یــستطیع أحــد منعهــا مــن الخــر
وتأكیـد أن القـرآن منـزل مــن ، علـى نزعهـا بـدون مـدافع قـادر علـى إرجاعهــا متـى أراد علـى أن یمیـتهم

   .)4( عند اهللا وأنه نعمة أنعم اهللا بها علیهم فلم یشكروها وكذبوا بما فیه
  : هذه السورة على ست مسائل اختلف في أوجه إعرابها، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت

  
v المسألة األولى : 

  .]10:الواقعة[   )§     ¦( :قوله تعالى
 :أوجه اإلعراب •

  :)5(ٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) السابقون(قوله 
                                 

 . 5/238 -  ابن عطیة- ، المحرر الوجیز17/194-  القرطبي- الجامع ألحكام القرآن: انظر) 1(
 .239 ص- أبو عمرو الداني-البیان في عد آي القرآن: انظر)2(
، قال 7/297-) 3297( حدیث رقم - محمد ناصر الدین األلباني-  األلباني- صحیح وضعیف سنن الترمذي) 3(

 .صحیح: األلباني
 .27/280 - ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) 4(
 .10/195 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/481 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 5(
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  .هم السابقون: ، والتقدیر)هم( الرفع على الخبریة للمبتدأ المحذوف : األولالوجه
  .األولى) السابقون( الرفع على أنه صفة للموصوف : الثانيالوجه

  . األولى) السابقون(الرفع على أنه توكید لفظي لـ : الوجه الثالث
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
 فـي ––یخبـر اهللا  : المعنـى السابقون إلى الخیر هم السابقون إلى الجنـة، فیكـون:التقدیر  

  .)1(ون إلى الجنانأن السابقین من كل أمة بالخیر واإلیمان هم السابق: هذه اآلیة الكریمة
  :الثاني معنىال

أن السابقین المخلصین، الذین سبقوا إلى ما دعـاهم اهللا :  في هذه اآلیة الكریمة--یبین اهللا 
ًإلیه، ونفضوا الغبار طلبا لمرضـاة اهللا تعـالى، صـفتهم أنهـم الـسابقون إلـى الجنـة، فیكـون الخبـر علـى 

فرجــل ابتكــر الخیــر فــي :  أن النــاس ثالثــة-: رینفــي اآلیــة التالیــة، ذكــر بعــض المفــس) أولئــك(هــذا 
حداثــة ســنه، ثــم داوم علیــه حتــى خــرج مــن الــدنیا، فهــذا الــسابق المقــرب، ورجــل ابتكــر عمــره بالــذنب 
وطول الغفلة، ثم تراجع بتوبة، فهـذا صـاحب الیمـین، ورجـل ابتكـر الـشر فـي حداثـة سـنة، ثـم لـم یـزل 

  .)2(-علیه حتى خرج من الدنیا، فهذا صاحب الشمال
  :المعنى الثالث

شــأن الــسابقین إلــى الخیــر واإلیمــان، ویؤكــد عظــم : یــذكر اهللا تعــالى فــي هــذه اآلیــة الكریمــة  
إلـى الخیـر یخبـر فـي اآلیـة التالیـة، أنهـم أولئـك ) فالـسابقون الـسابقون(قدرهم،بذكر صفتهم مرة أخـرى 

  .المقربون عند اهللا تعالى
ــار القـــشیري  ـــى أن فـــي تفـــسیر-رحمـــه اهللا-وقـــد أشـ ـــسابقون إلـــى الخـــصال : ه إل ـــسابقین هـــم ال ال

ـــدم، أو  ــس، أو الـــسابقون بـــصدق الق ــى الهجـــرة، أو اإلســـالم، أو إلـــى الـــصلوات الخمـ ــدة، أو إلـ الحمیـ
السابقون إلـى كـل خیـر، أو الـسابقون بعلـو الهمـم، أو الـسابقون المتـسارعون إلـى التوبـة مـن الـذنوب، 

ق القــدم، أو الــذین ســبقت لهــم مــن اهللا الحــسنى، فــسبقوا فیتــسارعون إلــى النــدم، إن لــم یتــسارعوا بــصد
-رحمـه اهللا-تحتمل كل ما ذكره اإلمام القـشیري : إلى ما سبق إلیه، ویرى الباحث أن لفظة السابقین

       .)3(، واهللا أعلم
 :أثر االختالف •

) السابقون(ًأن الوجه األول جاء خبرا للمبتدأ : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة الثالثة

                                 
  .3/273 -  العز بن عبد السالم- تفسیر القرآن: انظر) 1(
  .4/457- الزمخشري- الكشاف: انظر) 2(
  .4/518-  القشیري- لطائف اإلشارات: انظر) 3(
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؛ )السابقون(ًاألولى؛ لیخبر أن السابقین إلى اإلیمان السابقون إلى الجنة، والوجه الثاني جاء صفة لـ 
ًلیصف السابقین إلى اإلیمان بأنهم السابقون إلى الجنة مخبرا عن السابقین بأنهم أولئك المقربون، 

ًوالوجه الثالث جاء توكیدا لفظیا؛ لیؤكد أن شأن السابقین ال َّسابقین أنهم أولئك المقربون، مما یزید ً
ًالمعنى التفسیري للنص القرآني وضوحا وجالء ً  

    
v المسألة الثانیة : 

$!( :قوله تعالى  #  "   .]17:الواقعة[)    
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) یطوف(قوله 
  . جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: األولالوجه

  . )2(في اآلیة التي قبلها) متقابلین( في محل النصب على الحالیة من الضمیر في : الثانيجهالو
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
َّلما بین اهللا    َّ––أوصاف السابقین، وما أعد اهللا لهم من النعیم، یبین :  في اآلیات السابقة

، )یطـوف علـیهم(ًث عـنهم، ومقـررا لمـا سـبق ذكـره، وذلـك بقولـه ًفي هذه اآلیة الكریمة مستأنفا  الحدی
َّألن المتكــئ قــد یــصعب علیــه القیــام لحاجتــه، جعــل اهللا لكفایتــه ذلــك كــل مــا یحتــاجون إلیــه مــن : أي

  .)3(خالل الولدان، وهم صغار الخدم الباقون على ما هم علیه من الهیئة
  :الثاني معنىال

 یبــین -تعــالى–َّأن اهللا : الوجــه اإلعرابــي، وذلــك مــن خــاللیمكـن إجمــال المعنــى التفــسیري لهــذا 
ًحال السابقین المتكئین على هـذه الـسرر المنـسوجة نـسجا مـضاء فـي تقـابلهم، فحـالهم : في هذه اآلیة ً

  .)4(أنهم یطوف علیهم صغار الخدم الباقون على ما هم علیه من الهیئة
 :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جـاء مـستأنفا؛ لیقـرر حقیقـة، أال : ابیین أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعر ً
ًطواف الولدان المخلدین، والوجه الثاني جاء حـاال؛ لیبـین حـال الـسابقین المتكئـین فـي تقـابلهم،  : وهي َّ

  .وهو أنهم یطوف علیهم صغار الخدم الباقون على ما هم علیه من الهیئة
                                 

 .10/199 - السمین الحلبي- ، الدر المصون2/481 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
 .)¾ ¿ À(: وهي قوله تعالى) 2(
  .3/421- النسفي- ، مدارك التنزیل19/203-  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 3(
  . نفس الصفحات- نفس المصدرین السابقین: انظر) 4(
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v المسألة الثالثة : 
9 ( :قوله تعالى  8  7 6* <   .]22- 21:الواقعة[   ); 

 :أوجه القراءات واإلعراب •
  :)1(فیه قراءتان) ٌعین(، )ٌحور(قوله 

ٍحور عین( قرأ أبو جعفر، وحمزة، والكسائي بخفض االسمین :ى األولالقراءة أن : ، فیكون اإلعراب)ٍ
ً صـفة )عـین(، ویترتب على هذا أن یكون قوله )2()18(في اآلیة رقم ) أكواب(ٌمعطوفة على ) حور(

  ).حور(مجرورة للموصوف 
ٌحور عین( قرأ الباقون بالرفع :ة الثانیالقراءة ٍعلى أوجه ثالثة)ٌ ٍ:  

ُّیطفن علیهم للتنعم، ال للخدمة: ، أي)3()17(في اآلیة رقم ) ولدان(العطف على : الوجه األول َ ْ ُ َ.  
  .لهم: َّومجرور مقدرَّكائن، دل علیه جار :  مبتدأ مؤخر لخبر مقدم محذوف، تقدیره:الوجه الثاني
  .نساؤهم:  خبر لمبتدأ محذوف، تقدیره:الوجه الثالث

 :المعنى التفسیري ألوجه القراءات واإلعراب •
  :معنى القراءة األولى

َّمــا أعــد للــسابقین إلـى الخیــر واإلیمــان مــن نعــم، :  فــي اآلیـات الــسابقة–تعــالى–بعـد أن بــین اهللا 
یطـــوف علـــیهم : َّور العــین علـــى أكـــواب؛ ألن المعنــى فـــي هـــذه اآلیــة الكریمـــة الحـــ––یعطــف اهللا 

ُولدان مخلدون بأكواب ینعمون، ومن أجل النعم الحور العین، وبالتالي حسن عطفها على أكواب َ ُُ ََ ُ ِ ِّ ِّ)4(.  
  :ةالثانی القراءة معنى

ٍبنــي علــى هــذه القــراءة ثالثــة أوجــه إعرابیــة،  ٍ ُِ َ ــى الوجــه األولُ    فــي اآلیــة––َّ بــین اهللا :فمعن
َّمـــا أعـــد للـــسابقین إلـــى الخیـــر مـــن نعــیم، ومنـــه أن صـــغار الخـــدم یطوفـــون علـــیهم  بـــأكواب : الــسابقة

وأبــاریق وبكــأس مــن خمــر ســائلة جاریــة معینــة، وال یلحــق رؤوســهم الــصداع، الــذي یلحــق مــن خمــر 
ــ ــدنیا، وال تــذهب عقــولهم  ســكرا، والفاكهــة التــي یختارونهــا، ولحــم طیــر ممــا تــشتهي األنفــس، وتل َال ُّذ ً

ًاألعین، وعطف اهللا في هذه اآلیة الحور التي صفتها العین على الولدان عطفا مع المغایرة، وكأنهـا 
ٌكائن لهم حور عین یوم القیامة، وهذا مما : ومعنى الوجه الثاني. نعیم آخر فوق نعیم صغار الخدم ٌٌ

ٌر عـین، ولـیس كمـا كـانوا  نـساؤهم حـو:ومعنـى الوجـه الثالـثأعده اهللا للسابقین إلى الخیر واإلیمان،  ٌ
                                 

، 2/482 - العكبري-، التبیان في إعراب القرآن2/382-  ابن الجزري- النشر في القراءات العشر: انظر) 1(
 .9/429- محي الدین درویش -إعراب القرآن وبیانه

( *(: وهي قوله تعالى) 2(  ( '  &(   . 
$(: وهي قوله تعالى) 3(  # " !   (. 
  .8/192 - أبو السعود-إرشاد العقل السلیم: انظر) 4(
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       .)1(في الدنیا
 :أثر االختالف •

 القـراءة األولـىأن : أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیة، التي نتجت عن قـراءتین متـواترتین
ٍنتج عنها معنى جمیل، وهو أن صغار الخدم المخلدین یطوفون على السابقین إلى اإلیمان، بأكواب  َّ ٌ ً

ٍ حـــور عـــین، -ًأیـــضا-و... وأبـــاریق، ٌنـــتج عنهـــا ثالثـــة أوجـــه، ولكـــل معنـــى وداللـــة  والقـــراءة الثانیـــةٍ ً ٍّ ٍ ُ
  .ومضمون

  
v المسألة الرابعة : 

BE( :قوله تعالى  D  C   .]24:الواقعة[   ) 
 :اإلعراب أوجه •

  :)2(یحتمل وجهین من اإلعراب) ًجزاء(قوله 
  . النصب على أنه مفعول ألجله: األولالوجه
َّى المصدریة لفعل مقدر النصب عل: الثانيالوجه َیجزون: ٍ ْ ُ.  

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ـــسابقتین ــین الـ ــ ـــالى فــــي اآلیت ـــر اهللا تعـ ـــي : َّلمــــا ذكـ ـــدر فـ ـــین صــــفاؤهن كــــصفاء الـ ـــور العـ ِّأن الحـ ُّ
ُّاألصداف، الذي ال تمسه األیدي، یذكر في هذه اآلیة سبب النعیم للسابقین إلى الخیر، وهو أن هذا 

  .)3(َّله؛ ألجل الجزاء والمثوبة بسبب أعمالهم التي كانوا یعملونهاك
  :الثاني معنىال

 -َّأن هـؤالء الـسابقین إلـى الخیـر الـذي ورد مـا أعـد لهـم مـن النعـیم :  في هذه اآلیـةیبین اهللا 
ًهــؤالء یجــزون جــزاء بــسبب أعمــالهم الــصالحات التــي كــانوا یعملونهــا، –كمــا ذكــرت اآلیــات الــسابقة 

  .)4(عمال قائمة على الحق واإلحسان والعدلفاأل
 :أثر االختالف •

ًأن الوجــه األول جــاء مفعــوال : یظهــر أثــر االخــتالف فــي هــذین الــوجهین اإلعــرابیین، مــن خــالل

                                 
، زاد 4/460-  الزمخشري- ، الكشاف5/242 -  ابن عطیة- المحرر الوجیز: استفدت المعنى الثاني من) 1(

  .4/221 -  ابن الجوزي- المسیر
 .27/113 -  محمود صافي- ، الجدول في اإلعراب2/482 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 2(
  .9/122 - القاسمي-محاسن التأویل: انظر) 3(
  .14/711 -  عبد الكریم الخطیب–، التفسیر القرآني للقرآن 9/122 - القاسمي-محاسن التأویل: انظر) 4(
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َألجله؛ لیبین غایة النعیم الذي هم فیه، والوجه الثاني جاء مصدرا؛ لیؤكد أن الذي هـم فیـه، إنمـا هـو  ِّ ً َ
ًن فـي دنیـاهم مـن أعمـال، وهـذا یثـري المعنـى التفـسیري، ویزیـده وضـوحا وبهـاء ٌجزاء لما كـانوا یعملـو ً

  .ًوجالء
  
v المسألة الخامسة : 

O ( :قوله تعالى  NPQ   .]26:الواقعة[   ) 
 :أوجه اإلعراب •

ٍیحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) ًسالما(قوله  َ)1(:  
  ).ًقیال( النصب على البدلیة من : األولالوجه
  ).ًقیال(ٌلنصب على أنه صفة لـ  ا: الثانيالوجه

  ).ًقیال(النصب على المفعولیة لـ : الوجه الثالث
 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •

  :المعنى األول
ــنعم علــى الــسابقین إلــى الخیــر-بعــد أن بینــت اآلیــة الــسابقة  أنهــم ال  : - ضــمن ســیاق ورود ال

ا شــیئا ممــا ال ینفــع، وال یــس معون مــا یحــصل بــاإلثم، بــل حركــاتهم ًیــسمعون بحــال مــن األحــوال فیهــ
وسكناتهم كلها رضى اهللا، ولما كان االستثناء مقیاس العموم، جاءت هذه اآلیة بصورة االستثناء في 

: ، فالتقدیر على هـذا)ًقیال(ً، وهو في غایة الرقة واللطافة، وقد یقوم قوله سالما مقام )ًإال قلیال(قوله 
ًال سالما سالماًال یسمعون فیها لغوا وال تأثیما إ ً)2(.  

  :الثاني معنىال
َّصـــفة القـــول بأنـــه ســـالم، وكـــرر الـــسالم؛ لیـــدل علـــى :  فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة––یبـــین اهللا  َ َّ َّ ِ َ

ِدوامه ِ)3(.  
  :المعنى الثالث

ًال یسمعون فیها إال أن یقولوا سالما سالما، والمعنى: "التقدیر أنهم یفـشون الـسالم،  فیـسلمون : ً
  .)4("المًسالما بعد الس

  

                                 
 .2/482 -  العكبري- رآنالتبیان في إعراب الق: انظر) 1(
  .8/192 -  أبو السعود- ، إرشاد العقل السلیم19/206 -  البقاعي- نظم الدرر: انظر) 2(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(
  .8/192 -  أبو السعود-  إرشاد العقل السلیم)4(
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  :أثر االختالف •
ًأن الوجـه األول جـاء بـدال؛ : یظهر أثر االختالف في هذه األوجه اإلعرابیـة الثالثـة، مـن خـالل

لیقــوم الــسالم مقــام القــول، والوجــه الثــاني جــاء صــفة؛ لیــصف القــول بأنــه ســالم، والوجــه الثالــث جــاء 
ًمفعوال؛ لیبین أنهم یقولون سالما سالما ً ً.  

  
v المسألة السادسة : 

1.( :قوله تعالى   .]80:الواقعة[)    / 0 
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(یحتمل وجهین من اإلعراب) ٌتنزیل(قوله 
  ).هو(َّ الرفع على الخبریة للمبتدأ المحذوف المقدر بـ : األولالوجه
  .)2()77(في اآلیة رقم ) قرآن(ٌ الرفع على أنه صفة لـ : الثانيالوجه

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َّأن هـــذا القـــرآن كـــریم، وأنـــه ال یمـــسه إال المطهـــرون، :  فـــي اآلیتـــین الـــسابقتین––یخبـــر اهللا  َّ ٌ َّ
ِّأن هـذا القــرآن هـو تنزیــل، أو منــزل مـن عنــد رب العـالمین، نــزل مــن : ُویخبـر فــي هـذه اآلیــة الكریمــة ٌ َّ

  .)3(الكتاب المكنون؛ الذي هو في اللوح المحفوظ
  :يالثان معنىال

أن اهللا تعـالى أجـاب : یمكن إجمال المعنـى التفـسیري لهـذا الوجـه اإلعرابـي؛ وذلـك مـن خـالل  
ُّعن قسمه بمواقع النجوم في اآلیات السابقة، بأنه لقرآن كریم، وأنه في اللـوح المحفـوظ، وال یمـسه إال 

ٌصفة القرآن، بأنه منزل:  في هذه اآلیة-تعالى–َّالمطهرون، وهنا یبین اهللا  َّ َ   .)4(ِّ من رب العالمینَ
  :أثر االختالف •

ًأن الوجه األول جاء خبرا لمبتدأ محـذوف؛ لیخبـر : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین
ٌعن هذا القرآن بأنه منزل، والوجه الثاني جاء صفة؛ لیصف القرآن بأنه منزل، ولكل معنى وداللة ً ٍّ ٌ ٌَّ ََّ َُ.  

  
  

                                 
 .5/116- ٕواعرابه، الزجاج، معاني القرآن 2/483 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
" #(:  وهي قوله تعالى)2(  !(   . 
  .23/152 -  الطبري- جامع البیان: انظر) 3(
  .9/221-  الثعلبي-الكشف والبیان: انظر) 4(



 180

  المبحث الخامس
 اب في تفسیر سورة الحدیدأثر اختالف اإلعر

v بین یدي السورة:  

، وعدد آیاتها تسع وعشرون في )1(سورة الحدید اختلف في مكیتها أو مدنیتها، واألرجح مدنیتها
   . )2(ٍالعد الكوفي والبصري، وثمان وعشرون عند الباقین

ْوقد سمیت  َ ِّ . ... ,(: لورود هذه الكلمة فیها، قال تعالىبهذا االسم؛ ) الحدید(سورة ُ  -
1  0   ]25:الحدید[   ).../ 

دعـــوة الجماعـــة اإلســـالمیة كـــي تحقـــق فـــي نفـــسها حقیقـــة اإلیمـــان، التـــي : ومقـــصد هـــذه الـــسورة
ً، فال تبخل علیها بشيء، وال تحتجز دونها شیئا، ال األرواح، -تعالى–تخلص بها النفوس لدعوة اهللا 

ًبانیة، حیث إن هذه السورة تـدعو إلـى بـذل ََّوال األموال، وال خلجات القلوب، ومن ثم تصبح النفوس ر
ــال تعـــالى ــنفس، وبـــذل المـــال، قـ l (: الـ  k  j  i h  g  f  e  d  c  b  a

p  o n  m (]وتـــدعو هـــذه الــسورة إلـــى الخـــشوع لـــذكر اهللا ومــا نـــزل مـــن الحـــق، قـــال ، ]7:الحدیــد
µ ( :تعالى  ´ ³ ² ± ° ¯  ®  ¬ « ª © ¨  §  ¦ ¥  ¤  £ ¢  ¡  �

¾ ½  ¼  »  º ¹ ¸ تضع السورة قیم الدنیا، وقیم اآلخرة في میزان ، و]16:الحدیـد[)  ¶ 
; (: الحـق، وتـدعو الجماعـة الختیــار الكفـة الراجحـة، والــسباق إلیهـا، قـال تعــالى  :  9  8

 O  N  M  L  K J  I  H  G  F  E D  C  B  A  @  ?  >  =  <
a  `  _  ^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R Q  P  (]ــــد ـــــ ــــــ ، ]20:الحدیــــ

 النموذج الفرید من المهاجرین واألنصار، الذین ضربوا والسورة من بدایتها إلى نهایتها تتكلم عن هذا
    .)--)3أروع األمثلة في صبرهم وثباتهم وحبهم هللا تعالى، ولرسولهم

  : هذه السورة على مسألتین اختلف في أوجه إعرابهما، وبیان ذلك فیما یليوقد اشتملت
  
  
  
 

                                 
 .27/353- ابن عاشور- التحریر والتنویر: انظر) 1(
 .241 ص- أبو عمرو الداني-البیان في عد آي القرآن: انظر) 2(
 .6/3475-  سید قطب-قرآنفي ظال ال: انظر) 3(
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v المسألة األولى : 
º ¹ ¸ ½Ä « ¼ ( :قوله تعالى  Ã Â  Á À ¿ ¾(   ]2:الحدید[.  

 :أوجه اإلعراب •
  :)1(الجملة تحتمل وجهین من اإلعراب) یحیي(قوله 

  .، والعامل فیه االستقرار)له( في محل النصب على الحالیة من الضمیر  في : األولالوجه
  . جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الثانيالوجه

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

ٌ له ملك السموات واألرض، والحال مـستقر فـي أن اهللا محـي وممیـت، :دیرالتق ٍ  :فیكـون المعنـىٌّ
ٍ یبــین فــي هــذه اآلیــة الكریمــة أن ملــك الــسموات واألرض كــائن لــه، ولــیس ألحــد غیــره، --َّإن اهللا 
ٌّ مــستقر فــي أنــه یمیــت، فهــو قــادر علــى كــل -ًأیــضا–ٌّ مــستقر فــي أنــه یحیــي، وحالــه -تعــالى–فحالــه 

  .)2(يءش
  :الثاني معنىال

 یخبـر -تعـالى–أن اهللا : یمكن إجمـال المعنـى التفـسیري لهـذا الوجـه اإلعرابـي؛ وذلـك مـن خـالل
ُّأن له ملك السموات واألرض، وال أحد غیره یملك ذلك، ویستأنف الـرب : في هذه اآلیة َّ-- مقـررا ً
ًأن اهللا یحیــي ویمیــت، وكــأن ســائال یــسأل فیقــول: ٍلحقیقــة، وهــي ًإذا هــل یحیــي اهللا المــوتى ویمیـــت : َّ

هـو یحیـي، وهـو : نعم، إن اهللا یحیي الموتى، ویمیت األحیـاء، فالتقـدیر علـى هـذا: األحیاء؟ فالجواب
  .)3(یمیت

  :أثر االختالف •
َّأن الوجـه األول جـاء حـاال؛ لیبـین حـال أن اهللا : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعرابیین ً–

ٌ محي وممیت، والو-تعالى  هـو یحیـي ویمیـت، -تعالى–ًجه الثاني جاء مستأنفا؛ لیقرر حقیقة أن اهللا ٍ
ًمما أثرى المعنى التفسیري للنص القرآني، وزاده وضوحا وجالء ً.  

  
  
  
  

                                 
 .5/121- الزجاج- ٕ، معاني القرآن واعرابه2/483 -  العكبري- التبیان في إعراب القرآن: انظر) 1(
  .5/121-  الزجاج- ٕ، معاني القرآن واعرابه5/364-  السمعاني- تفسیر القرآن: انظر) 2(
  . الصفحات نفسها- المصدرین السابقین نفسهما: انظر) 3(
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v المسألة الثانیة : 
U d c( :قوله تعالى  b  a  `  _  ^ ] \  [ Z Y X  W V 

i  h g  f e(   ]14:احلديد[.  
 :أوجه اإلعراب •

  :)1(ة تحتمل وجهین من اإلعرابالجمل) ینادونهم(قوله 
  .)2(في اآلیة التي قبلها) بینهم( في محل النصب على الحالیة من الضمیر  في : األولالوجه
  . جملة مستأنفة، فال محل لها من اإلعراب: الثانيالوجه

 :المعنى التفسیري ألوجه اإلعراب •
  :المعنى األول

َحجــز "فقین وهــم ینــادون المــؤمنین، بعــد أن َحــال المنــا:  فــي هــذه اآلیــة الكریمــة--یبــین اهللا  ِ ُ
فبقوا في الظلمة والعذاب، وصار المؤمنون في الجنة، ألم نكن معكم في الدنیا نصلي بینهم بالسور، 

تم : قــال المؤمنـون: بلـى، یقــول: ونـصوم، وننــاكحكم ونـوارثكم؟ قــالوا ْبلــى، بـل كنــتم كـذلك، ولكــنكم فتن َْــ َ
  .)3 ("...أنفسكم، فنافقتم

  :الثاني ىمعنال
ون مــن النـــور الــذي ُأعطـــوه -یــوم القیامــة–أن المنـــافقین : َّلمــا ذكــرت اآلیـــة الــسابقة   َ ال یعط َْـــ ْ ُ

ـــستأنف الـــرب  ُّالمؤمنـــون، ی َّ-- ـــة أن ـــافقین، مقـــررا لحقیق ــن أولئـــك المن ــذه اآلیـــة الحـــدیث عـ ً فـــي هـ َ
ــافقین ینــادون المــؤمنین  َ، إرادة مــنهم مــرافقتهم فـــي ا)ألــم نكـــن معكــم(ُالمن لظــاهر حتــى ینجــوا، فیقـــول ً

  .)4(َّبلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فأهلكتموها بالنفاق، وتربصتم بالمؤمنین الدوائر: المؤمنون
  : أثر االختالف •

ًأن الوجـه األول جـاء حـاال؛ لیبـین حـال المنـافقین : أثر االختالف في هذین الوجهین اإلعـرابیین
 الشفاعة والنجاة، ولكن بال جدوى، والوجه -مباشرةبصورة غیر -وهم ینادون المؤمنین طالبین منهم 

ُّالثاني جاءت فیه الجملة مستأنفة؛ لتقرر أن المنافقین ینادون المؤمنین، وهم متحسرون على ما بدر  ً
  .ًمنهم في الدنیا، وهذا یثري المعنى التفسیري، ویزیده وضوحا

                                 
 .5/121- ٕ، معاني القرآن واعرابه، الزجاج2/483 -  العكبري-  إعراب القرآنالتبیان في: انظر) 1(
K J I H G F (:  وهي قوله تعالى)2(  E D  C B A @ ? >  = <  ;  : 9

S  R Q P  O  N  M L(. 
  .23/184-  الطبري- جامع البیان) 3(
  .3/436 -  النسفي- ، مدارك التنزیل3/286 -  العز بن عبد السالم- تفسیر القرآن: انظر) 4(
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  اخلامتة
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  الخاتمة
مت هذا البحث، فله الشكر والثناء في الدنیا واآلخرة، وأصلي  أن أتم- وحده-أحمد اهللا 

  ، وبعد،،--وأسلم على سیدنا رسول اهللا محمد 
 -أثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم(فإنه من خالل بحثي في هذا الموضوع 

َِّ، خلصت إلى نتائج، وتوصیات، ُأبی)دراسة تطبیقیة من سورة فصلت إلى سورة الحدید َ ُنها فیما ُ
  :یلي
   :النتائج التي توصلت إلیها خالل الدراسة: ًأوال
ٌالدراسة شملت مائة وأربع عشرة مسألة اختلف في أوجه إعرابها، وكان لها دور كبیر في  .1 ٌ ً ًَ

 . صناعة الملكة في اإلعراب، الذي هو فرع أصیل من فروع علم التفسیر
ٍّالدراسة شملت ثالثمائة وجه إعرابي، حیث بلغ ع .2 ًدد الجمل التي ال محل لها من اإلعراب واحدا ٍ

ٌوعشرین وجها، وعدد المرفوعات مائة وأحد عشر وجها، وعدد المنصوبات مائة وسبعة وثالثون  ٌ ً ٌ ً
ًوجها، وعدد المجرورات ستة وعشرون وجها، وعدد المجزومات ثالثة وجوه، ووجهان إعرابیان  ٌ ً

َّأحدهما ماض واآلخر أمر، مما أثر في إعرا ٌ ٌب ما بعدهما، وكان لذلك دور كبیر في استنباط ٍ
األوجه اإلعرابیة الصحیحة والقویة، التي تنسجم مع ضوابط إعراب القرآن التي تحفظ القرآن 
وتصونه من التوجیهات التي ال یحتملها النص القرآني، وكیف ال؟ وهذه الوجوه شملت السواد 

 .األعظم من ألفاظ اإلعراب ومعانیه
لكریم على اللغة العربیة، بما أثراها من ضبط لأللفاظ، حیث إن القرآن الكریم فضل القرآن ا .3

ًامتاز بسهولة ألفاظه، واختالف أوجه اإلعراب، حیث یضیف كل وجه إعرابي معنى تفسیریا،  ً ٍ
 .بما یثبت إعجاز القرآن الكریم في وجهه البیاني

-َإذ بدونها ال یفهم المفسر مراد اهللا فهم اللغة العربیة من أهم شروط  تفسیر كتاب اهللا تعالى؛  .4
 -؛ فهو بلسان عربي مبین. 

ً أن الصلة وثیقة جدا بین كتب معاني القرآن، وكتب -من خالل دراستي في هذه الرسالة–تبین  .5 ٌ َّ
 .ٌّإعرابه، حیث إن اإلعراب دال على معنى القرآن الكریم

ثیر من العلماء بتصنیف كتب إن من أهم مظاهر االرتباط بین المعنى واإلعراب، انفراد ك .6
 .مستقلة بعلم إعراب القرآن الكریم

ٍتبین أن القراءات القرآنیة المتواترة تدلل على إعجاز القرآن الكریم؛ حیث إن كل لفظ یحتمل  .7 َّ
ًعدة أوجه في القراءات واإلعراب، یثري معنى تفسیریا جدیدا، مما یزید النص القرآني وضوحا  ً ً ً ٍ

ًكاما شرعیة یحتملها النص القرآنيًوجالء، وقد یضیف أح ً. 
خلصت إلى أن ضابط استقاء قواعد اللغة العربیة، وتأصیالتها إنما هو القرآن الكریم، فهو  .8
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 .ٌكتاب ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه
 .-ُّدون تكلف–خلصت إلى أن اختالف أوجه اإلعراب یشترط فیه أن یحتمله النص  .9

 .هم الضوابط لترجیح المعنى التفسیري، وما ینبني علیه من دالالتإن  علم اإلعراب من أ .10
  

  :  التوصیات: ًثانیا
ٍ یهتموا بعلم اإلعراب أعظم اهتمام؛ فهو الضابط طالب العلم الشرعي، بأن/ أوصي اإلخوة .1 َ

 .لمعرفة وتفسیر اآلیات القرآنیة، بما یرشد إلى أحكام ومدلوالت إلهیة
 .في الجامعات والمعاهد، أن یهتموا بالجوانب التطبیقیة لعلم النحوأقترح على األقسام الشرعیة  .2
ًأقترح على وزارة األوقاف، والمعنیین أن یقیموا دورات علمیة مكثفة متخصصة في اإلعراب،  .3 ً ً ٍ

ًتستهدف هذه الدورات الخطباء والوعاظ، ورجال الدعوة عموما، مما یعزز مكانة اللغة العربیة،  ُ
 .ٍمن جهة، ویجعلهم یسترشدون المعاني من جهة أخرىالتي هي لغة القرآن 

ِآمل من جامعتي الموقرة أن تتبنى طباعة ونشر هذه الموسوعة القرآنیة، المتعلقة بفن وثیق  .4 ٍّ
َّالصلة بفهم القرآن وتدبره، أال وهو فن اإلعراب، سیما وأن هذه الموسوعة تتناول الجانب 

 .سوعة القرآنیة على تسع رسائل علمیةالتطبیقي لهذا الفن، فقد اشتملت هذه المو
َّأسأل اهللا العلي القدیر أن یتقبل مني صالح األعمال، وأن یعفو عني زالتي، : وفي الختام َ َّ َّ

ویتجاوز عن سیئاتي، وأن یلهمني السداد والرشاد، وأن یجنبني الفتن، ما ظهر منها، وما بطن، وأن 
  . وأن ینفع بنا اإلسالم وأهلهیجعلني وجمیع أساتذتي العلماء من المخلصین، 

  
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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  الفهارس العامة
  :وتشمل

   
 .فهرس اآلیات القرآنیة •
 
  .فهرس األحادیث النبویة •
 
 .فهرس األعالم المترجم لهم •
 
 .فهرس المصادر والمراجع •
 
  .فهرس الموضوعات •
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  فهرس اآلیات القرآنیة
  :فهرس اآلیات المستشهد بها في البحث - أ
  

  الصفحة  رقم اآلیة  اسم السورة  اآلیة
)9  8   18  6  الفاتحة  )7 
)... E  D C  B  A  @  ? >  = <

G  F   (  
  116  25  البقرة

).../  .  -   18  127  البقرة  )+ , 
)...À ¿ ¾ ½(  ج  152  البقرة  
)... Ä Ã  Â Á À ¿  ¾  ½

 Å...Æ   (  
  18  237  البقرة

)...E  D  C  B...   (  16  246  البقرة  
)...Â Á À ¿   19  186  آل عمران  )   ...½ ¾ 
)...\ [  Z  Y X...   (  16  12  النساء  
)' & %  $  #  "   122  80  النساء     )   ...! 
)N M  L  K...   (  31ب،  82  النساء  
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  فصلت
)!   (  1  24  
)& %  $ #   ( 2 26 

)(.  -  ,  +  *  )  (  3  27  
)...°  ̄  ® ¬  « ª ©  ¨(     10  29  
)M L K J  I  H  G  F  E D C  B  A...(     13- 14  31  
)R  Q  P  O  N  M L K  J   (  23  33  
)Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶...   (  28  37  
)....  - ,  +...   (  30  38  
)J  I  H G   (  31-32  39  
)... i   k  j   (  34  41  
) %  $  # ",  + *  ) (  '  &...   (  47  42  
)...Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í Ì   (  53  43  

  الشورى
   )%.  -  , + *  )  ( '  &      (  3  45  



 191

)... op r  q su  t    (  7  47  
) É... Ë ÊÌÐ Ï Î Í     (  10  48  
)!$ #  "  ...   (  11  49  
)...]  \ [b a  ̀  _  ^  ...   (  13  50  
) "  !# %  $&     (  32  51  
) A E D C  BI H G F   (  35  52  
)^g f e  d c  b  a  `  _     (  37  54  
) C  B A @  ?DH G F E ...   (  46  55  
)... Ø ×á à  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù   (  51  56  

  الزخرف
) _  ^ ] \`b  a     (  4  58  
) f  e  dgk  j i  h (  5  59  
) � ~  }¡¤  £ ¢ (     8  61  
)... ops  r  q     (  17  62  
) u}  | {  z y  x  w  v   (  18  63  
)8@ ?  > =  < ;  :  9  ...   (  24  64  
) ©  ¨ § ¦ª ̄® ¬ «    (  57  65  
) ( )-  ,  + *   (  75  66  
)[\ b  a  ̀  _ ^  ]    (  81  67  
)ÌÒ Ñ Ð Ï Î Í    (  88  68  
)... ¬¯ ®± °    (  85  68  

  الدخان
   ) .  -  , + *  ) ( '  &*1  04  3 2    (  3 -4  70  

) .  - ,  + *  ) ( '  &*1 0 3  2  4*67  
<  ; :  9 8   (  

3 -5  71  



 192

)6 <  ;  :  9 8  7      *   >E D  C  B  A @  ?     (  5 -6  73  
)> D  C  B  A @ ?  E*GL I  H  ...   (  6 -7  75  
) W V  U  T S  R QX[  Z  Y    (  8  76  
) x~  }  | {  z  y   (  13  77  
) ¯ ® ¬ « ª ©  ¨*±¶  µ ´  ³ ²    (  15-16  78  
) Å Ä  ÃÆÌ Ë Ê É È Ç    (  18  79  
) G  FI HL  K  J     (  24  80  
)]a  `  _  ^  (  28  81  
) r  q  p  o  n  m  l*u  tv ...   (  30-31  82  
) Æ Å  Ä Ã ÂÇ Ê É È ËÌ Ï Î Í    (  37  83  
) 0  / .  -  ,  +  *  ) ( '*26 5 4  3 ...  (  41-42  84  
) >  =  <*A  @*  CF  E  D     (  43-45  85  
)j  i  h g  f  (  51  86  
)pt  s  r  q    (  53  85  
) £ ¢§ ¦ ¥ ¤¬ « ª © ̈  (  56  87  

  الجاثیة
) -  ,  + *. / * 6  5 4 3 2  179  8     (    3 -4  90  
) R Q  PS\  [  Z Y X  W  V U  T  (  6  91  
) cq p  o  n m  l k  j  i h g f  e  d(  8  92  
) ... *.  -  , +    (  14  94  
) ...½Ã Â Á À ¿ ¾    (  21  95  
)³ ² ± °  ̄  ® ¬ «  ª © ¨  § ¦ ¥ ¤   (  28  96  
) ¶  µ¹ ¸ º Á À ¿ ¾ ½  ¼ »   (  29  97  
) ä ã  â  á à  ßè ç æ åë ê  é    (  32  99  

  األحقاف



 193

)x w v u  t s  ry   z  ...   (  10  101  
)... Í Ì Ë ÊÎ Ï ...   (  12  102  
)è ç  æ å äé  ì ë  ê    (  14  104  
) T  S U Y X  W  V Z...   (  16  105  
)... v u  tw| {  z y x  ...   (     17  106  
)... fgj  i  h     (  24  107  
)... r q v u  t s...   (  25  108  
)Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÒ  Ô Ó  ...   (  28  109  

  محمد
)!(  '  &  %  $  #  "    (   1  111  
)*-  ,  + ...   (  2  112  
)... ]^ ̀  _ a...   (  4  113  
)¡ �¢ £    (  6  114  
)...k l  ...wy  x  {  z ...   (  15  115  
)... ¶ µ  ¸ ...   (  16  117  
) ÃÈ Ç Æ Å Ä   (  17  118  
)@L K  J  I H  G F  E  D  C B  A    (  21  119  

  الفتح
) & %  $ #  "  !*  ) ( ' + ...   (  10  122  
)...  Ã  ÂÈ Ç Æ Å Ä...   (  15  123  
)... . -  , +...   (  16  124  

) ¹  ¸ ¶ µ  ́  ³ ² ±...   (  21  125  

)...  @  ?I  H G  F  E  D  C  B AK  J ...   (  25  126  
)... ´  ³ µ...   (  27  128  
) !" #  ... $ -5 4  3 2 1  0  /  ....E 29  129  



 194

F...   (  
  الحجرات

)...¶ µ  ́  ³ ²  ±  °...   (  3  134  
) F E  D  C B AH  GM L  K J  I ...   (  7  136  
)g  f  e  d c  b a `   (  8  137  

  ق
)im  l  k j     (  8  139  
)ox  w  v  u t  s  r q  p    (  9  141  
) ¡ª  ©  ¨ §  ¦ ¥  ¤  £ ¢   (  11  141  
) #  "  ! $ ) ( '  &  %...   (  16  142  
) X W V Z  Y[  (  21  143  
) n  m l  k  jo   (  23  144  
)× Ö Õ Ô Ó   (  31  146  
)àæ å ä ã â  á     (  33  145  

  الذاریات
) £ ¢ ¡ � ~ ¤§ ¦ ¥   (  23  148  
) 2 1  0  /3*58  7  6     (  33-34  150  
)¸À ¿ ¾ ½ ¼ »  º ¹    (  46  151  
) {£ ¢ ¡  � ~  } |   (  43  151  

  الطور
)Á ÀÅ Ä Ã  Â *Ì Ë Ê  É  È Ç   (  13-14  153  
)U \  [  Z  Y  X  W  V  ...   (  21  154  

  النجم
) z y  x w v{(  18  157  

 )m t s  r q  p  o  n  ...(  31-32  158  
)È Ç  Æ Å Ä Ã  Â*Ì Ë Ê*Ï ÎÒ Ñ Ð (     36-38  159  



 195

  القمر
) ° ¯ ® ¬  « ª±   (  3  161  
)¼¿ ¾ ½ Á À    (  5  162  
) \  []`  _ ^     (  14  163  
) ß Þ Ýàã â  á    (  27  164  
)V]  \ [  Z  Y X  W    (  35  165  

  رحمنال
 )  M  L*OP     (  3 -4  167  

)x  w  v  u   (  12  168  
)!$  # "  *)  (  '  &*-  ,  +   (     17-19  170  
) 2  1 0  / .  -*48 7  6 5     (  43-44  171  
) X  W VY[  Z  (     78  172  

  الواقعة
) ¦§   (  10  173  
) À ¿ ¾*!$  #  "  (  17  175   
) 9  8  7 6*<  ;   (  21-22  176  
)BE  D  C     (  24  177  
) O  N PQ(  26  178  
) !"#     (  77  179  
).1  0 /    (  80  179  

  حدیدال
) ¼ » º ¹ ¸½Ä  Ã Â Á À ¿  ¾    (  2  181  
)... HIL  K  J ...   (     13  182  
)U X  W  V ...   (  14  182  
  



 196

  فهرس األحادیث النبویة
  

  الصفحة  الحكم  الراوي  طرف الحدیث
  4  صحیح  مسلم  ...)أتي برجل قد شرب- -أن النبي (
  4  صحیح  البخاري  )أن النكاح في الجاهلیة كان على أربعة أنحاء(
  73  صحیح اإلسناد، مرسل  ابن األعرابي  )ٌإنما أنا رحمة مهداة(
  6  صحیح لغیره  أحمد  ...)ا، والبكرالثیب تعرب بلسانها عن نفسه(
  173     صحیح  الترمذي  ...)شیبتني هود، والواقعة، والمرسالت، وعم(

  146  صحیح  مسلم  ...)فأما النار فال تمتلئ حتى یضع اهللا(...
  ث  صحیح  أبو داود  )ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس(
  130             صحیح  البخاري  )ال یرحم اهللا من ال یرحم الناس(
َّلقد أنزلت علي اللیلة سورة، لهي أحب إلي مما( َُّّ   121  صحیح  البخاري  ...)ٌ
َّمن توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتین(   4 صحیح  البخاري  ...)َّ
  35  صحیح  البخاري  ...)أنا عند ظن عبدي بي، وأنا: یقول اهللا تعالى(
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  فهرس األعالم المترجم لهم
  

  الصفحة  سماال  الرقم
  3  .المشهور بابن فارسأحمد بن فارس بن زكریا بن محمد،   -1
  2  .َّأبو علي الجیانيالحسین بن محمد بن أحمد الغساني،   -2
  20  .الراوي عن عاصمحفص بن سلیمان بن المغیرة،   -3
  20  .المشهور بحمزة الزیاتحمزة بن حبیب بن عمارة بن إسماعیل،   -4
  20  .المشهور بالبزارلب، خلف بن هشام بن ثع  -5
  75  .، الكوفي)َّأبي النجود( بن بهدلة عاصم  -6
  54  .المشهور بابن عامرعبد اهللا بن عامر بن یزید، الیحصبي،   -7
  7  .أبو البقاء العكبريعبد اهللا بن الحسین بن عبد اهللا،   -8
  46  .المشهور بابن كثیرعبد اهللا بن كثیر المكي الداري،   -9

  14  .المشهور بابن هشام األنصاري بن یوسف بن أحمد، عبد اهللا  -10
  3  .النحوي المشهور، أبو الفتحعثمان بن جني الموصلي،   -11
  20  .المشهور بالكسائيعلي بن حمزة  بن عبد اهللا،   -12
  5  .الجرجانيعلي بن محمد بن علي   -13
  6  .، الرازي الحنفيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  -14
  10  .جزي الكلبيمد بن أحمد بن مح  -15
  9  .الزركشيمحمد بن بهادر بن عبد اهللا،   -16
  11  .المشهور بالكافیجيمحمد بن سلیمان الرومي الحنفي،   -17
  10  .، التونسيعرفةمحمد بن محمد بن   -18
  3  .بابن منظور المشهورمحمد بن مكرم بن علي،   -19
  9  . أبو حیان األندلسيمحمد بن یوسف،  -20
  6  . المشهور بالراغب األصفهانيالمفضل، وقیل حسین بن محمد،  -21
  54  .بن عبد الرحمن بن أبي نعیم، األصفهاني األصلنافع   -22
  30  . المشهور بأبو جعفریزید بن القعقاع، أحد القراء العشرة،  -23
  20  .بن أبي إسحاق بن زید بن عبد اهللا، البصريیعقوب   -24
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  راجعفهرس المصادر والم
  - أ -

أحمد بن : السیوطي، تحقیقعبد الرحمن جالل الدین للحافظ اإلتقان في علوم القرآن،  .1
  .م2004 -ه1425، دار الحدیث، القاهرة، علي

، دار إحیاء التراث )تفسیر أبو السعود(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،  .2
  .العربي

حمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، م .3
 - ه1415 لبنان -الجكني الشنقیطي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

  .م1995

بیاري، دار الكتاب إبراهیم األ: إعراب القرآن، المنسوب للزجاج، تحقیق ودراسة .4
  . هـ1420، 4: بیروت، ط–القاهرة ودار الكتب اللبنانیة  -المصري

عبد المنعم إبراهیم، دار الكتب : عراب القرآن، أبو جعفر أحمد النحاس، علق علیهإ .5
  .هـ1421، 1:بیروت، ط- العلمیة 

 -  حمص - إعراب القرآن وبیانه، محي الدین درویش، دار اإلرشاد للشئون الجامعیة  .6
  . هـ1415، 4: دمشق ، ط-سوریة ، ودار الیمامة 

، خیر )ء من العرب والمستعربین والمستشرقینقاموس ألشهر الرجال والنسا( األعالم .7
  .م2002، 15:بیروت، ط -، دار العلم للمالیینيالدین الزركل

، ناصر الدین بن محمد البیضاوي، )تفسیر البیضاوي( أنوار التنزیل وأسرار التأویل .8
، 1بیروت، ط -محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي: تحقیق
  .هـ1418

حسن حبشي، المجلس . د: لغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقالني، تحقیقإنباء ا .9
 .  م1994- ه1415 لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة، -األعلى للشؤون اإلسالمیة

 النحاة، جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي، ءإنباه الرواة على أنبا .10
 .هـ1424، 1:بیروت، ط -المكتبة العصریة

عبد اهللا محمود شحاتة، الهیئة .  كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، دأهداف .11
  . م1976المصریة العامة للكتاب، 
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أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو  .12
، 5:ط، بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

  .م2003/هـ1424

   -  ب -

  بن أحمد بن إبراهیم، أو اللیث نصر بن محمد)تفسیر السمرقندي( بحر العلوم .13
الشیخ علي محمد معوض، الشیخ عادل أحمد عبد : ، تحقیق وتعلیقالسمرقندي

  .م1993، 1: بیروت، ط-زكریا عبد المجید النوتي، دار الكتب العلمیة. الموجود، ود

صدقي محمد : حمد بن یوسف األندلسي، تحقیقالبحر المحیط، أبو حیان م .14
  .هـ1420:  بیروت، ط–جمیل، دار الفكر 

عمان،  -بحوث منهجیة في علوم القرآن، موسى إبراهیم اإلبراهیم، دار عمار .15
  .م1996ه، 1416، 2:ط

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدوري، عبد  .16
  .م1998، 1:ط  بیروت،-لكتاب العربيالفتاح القاضي، دار ا

یوسف عبد . د: البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد الزركشي، تحقیق .17
الرحمن المرعشلي ، الشیخ جمال حمدي الذهبي، الشیخ إبراهیم عبد اهللا الكردي، دار 

  .م1994 -ه1415، 2: ط لبنان،-  بیروت-المعرفة

د بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، ّالبیان في عد آي القرآن، عثمان بن سعی .18
 -هـ1414، 1: الكویت، ط–غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث : تحقیق
  .م1994

  - ت -

  بن عبد اهللا عبد اهللا بن الحسین:فضیلة الشیخ العالمةالتبیان في إعراب القرآن،  .19
  .م2008 -ه1428، 1:، شركة القدس للتصدیر واالستیراد، طالعكبري

 الدار التونسیة عاشور، ابن،  محمد الطاهر:اإلمام الشیخ والتنویر، لتحریرا .20
 .م1984 تونس، -للنشر

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین  .21
  .أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار طیبة: السیوطي، تحقیق
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 - اني، دار الكتب العلمیة بیروتالتعریفات، السید الشریف علي بن محمد الجرج .22
  .م1983-هـ 1403، 1: لبنان، ط

 أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن -التسهیل لعلوم التنزیل  .23
بیروت،  -الدكتور عبد اهللا الخالدي، شركة دار األرقم بن أبي األرقم : جزي تحقیق

  .ه1416، 1:ط

عد بن سلیمان بن ناصر الطیار، دار ابن مسا. التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، د .24
 .ه1422، 1:الجوزي، ط

تفسیر اإلمام ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي،  .25
 . م1986، 1: تونس، ط-حسن المناعي، مركز البحوث بالكلیة الزیتونیة. د: تحقیق

، 10:یروت، ط ب–التفسیر الواضح، الحجازي محمد محمود، دار الجیل الجدید  .26
 .ه1413

جالل الدین المحلي، وجالل الدین السیوطي، دار : تفسیر الجاللین، لإلمامین .27
  .1:القاهرة ط - الحدیث

 إسماعیل بن عمر بن مام الحافظ عماد الدین أبو الفداءتفسیر القرآن العظیم، اإل .28
- ه1423 ،1:، طمكتبة الصفا، محمد ناصر الدین األلباني: كثیر الدمشقي، تحقیق

  .م2002

تفسیر القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد السمعاني  .29
 السعودیة، - یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، دار الوطن، الریاض: تحقیق

 .م1997 -هـ1418، 1: ط

 .التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم یونس الخطیب، دار الفكر العربي، القاهرة .30

المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب تفسیر  .31
  .م1946 -ه1365، 1:الحلبي وأوالده بمصر، ط

تفسیر القرآن، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم،  .32
 -هـ1416، 1: بیروت، ط-الدكتور عبد اهللا بن إبراهیم الوهبي، دار ابن حزم: تحقیق
 .م1996
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 القاهرة، –التفسیر الحدیث، محمد عزت دروزة، دار إحیاء الكتب العربیة  .33
 .ه1383

تفسیر القرآن العزیز، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عیسى بن محمد المري،  .34
 محمد بن –أبو عبد اهللا حسین بن عكاشة : المعروف بابن أبي زمنین المالكي، تحقیق

 .م2002- ه1423، 1: القاهرة، ط-مصر –مصطفى الكنز، الفاروق الحدیثة 

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة  .35
 .1998، فبرایر1: القاهرة، ط–والنشر والتوزیع، الفجالة 

، اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن )مفاتیح الغیب( التفسیر الكبیر .36
بیروت،  -بفخر الدین الرازي ، دار إحیاء التراث العربي الحسین التیمي الرازي الملقب 

  .هـ1420، 3: ط

محمد : تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور تحقیق .37
 .م2001، 1:بیروت ط -عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي

التیسیر في قواعد التفسیر، الكافیجي، محمد بن سلیمان، ناصر بن محمد  .38
 .م1990 الریاض، – دمشق، ودار الرفاعي –رودي، دار القلم المط

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا  .39
-هـ 1420 ،1: عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: السعدي، تحقیق

  .م2000

   - ج -

، محمد بن جریر بن یزید بن )يتفسیر الطبر(جامع البیان عن تأویل آي القرآن  .40
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، : كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري، تحقیق

  . م2000 - هـ 1420، 1: ط

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه  .41
: ري الجعفي، تحقیق، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخا)صحیح البخاري(وأیامه 

  .هـ1422، 1: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
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، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر )تفسیر القرطبي( الجامع ألحكام القرآن  .42
 2: القاهرة، ط–ٕأحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة : القرطبي تحقیق 

 . م1964 - هـ 1384، 

دروس العربیة، مصطفى بن محمد سلیم الغالییني، المكتبة العصریة، جامع ال .43
  .م1993-ه1414، 28: بیروت، ط-صیدا

جمال القراء وكمال اإلقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني الملقب بعلم  .44
 - محسن خرابة، دار المأمون للتراث .  د-َّمروان العطیة . د: الدین السخاوي تحقیق

  . م1997 - هـ 1418 1: ط بیروت،–دمشق 

الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  .45
الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار : الثعالبي، تحقیق

   ه1418، 1: بیروت، ط–إحیاء التراث العربي 

  - ح -

سعید : زنجلة، تحقیقحجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن  .46
 .األفغاني، دار الرسالة

. د: الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد اهللا، تحقیق .47
 .ه1401، 4: بیروت، ط- عبد العال سالم مكرم، دار الشروق

َّالحدود في علم النحو، أحمد بن محمد بن محمد البجائي األبدي، شهاب الدین  .48
، 112: نجاة حسن عبد اهللا نولي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة، العدد:األندلسي، تحقیق

 .م2001-ه1421

  -خ  -

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  .49
  .4:ط

  -د -

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن  .50
الدكتور أحمد محمد الخراط، : وف بالسمین الحلبي، تحقیقیوسف بن عبد الدائم المعر

  .م1987، 1:دار القلم، دمشق، ط
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 –الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، دار الفكر  .51
 .بیروت

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة،  .52
محمد عبد المعید / مراقبة : ، تحقیق)هـ852: وفىالمت(أحمد بن حجر العسقالني 

 م1972- ه1392، 2:، طالهند/ بادأ صیدر -مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، ضان

دلیل الطالبین لكالم النحویین، مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى،  .53
  . م2009 - هـ 1430 الكویت،- إدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمیة 

 المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، برهان الدین إبراهیم بن علي، الدیباج .54
  . بیروت- ابن فرحون، دار الكتب العلمیة

  - ر -

رسم المصحف وضبطه بین التوقیف واالصطالحات الحدیثة، شعبان محمد  .55
 .2:ط، إسماعیل، دار السالم للطباعة والنشر

اني، شهاب الدین محمود بن عبد روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المث .56
 بیروت، - علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة : اهللا الحسیني األلوسي، تحقیق

  . هـ1415، 1:ط

   - ز -

زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .57
  . هـ1422، 1:روت، ط بی-عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي : الجوزي تحقیق

- الزیادة واإلحسان في علوم القرآن، ابن عقیلة المكي، مركز البحوث والدراسات .58
  .م2006ه، 1427، 1: اإلمارات، ط- الشارقة

  -س  -

سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها، أبو عبد الرحمن محمد بن  .59
 .م1995 -ه1415، 1:ض، ط الریا- ناصر، األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  ،سنن أبي داود .60
ْعمرو األزدي السجستاني  ِ محمد محیي الدین عبد الحمید، : تحقیق، )هـ275: المتوفى(ِّ

 . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا 
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ن عثمان الذهبي، سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب .61
 .م2006- هـ1427القاهرة،  -دار الحدیث

  -ش  -

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  .62
 هـ 1406، 1: بیروت ط-محمود األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق : الحنبلي، تحقیق

 .م1986 -

، نور الدین شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى .63
ُاُألشموني الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت  .م1998 - ه1419، 1: لبنان، ط-ْ

شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد  .64
عبد الغني الدقر، الشركة : اهللا ابن یوسف أبو محمد جمال الدین ابن هشام، تحقیق

 . سوریا-المتحدة للتوزیع

  –  ص-

ـــن حمـــاد الجـــوهري  .65 ـــو نـــصر إســـماعیل ب ــة، أب الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـ
ـــــق ــــارابي، تحقی ـــین: الفـ ــم للمالیــ ــــور عطـــــار، دار العلـــ ـــد الغفـ ــد عبــ ـــــروت، ط-أحمـــ ، 4: بی

 .م1987-ه1407

 . وسنةصحیح وضعیف سنن الترمذي، محمد ناصر الدین األلباني، بدون ناشر .66

القیوم عبد الغفور الـسندي، المكتبـة أبو طاهر عبد . صفحات في علوم القراءات، د .67
 .هـ1،1415:ط، األمدادیة

  –ع  –

یوسف بن خلف العیساوي، دار الصمیعي، . علم إعراب القرآن تأصیل وبیان، د .68
 .م2007، 1:ط

محمود محمد : عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف األلفاظ، السمین الحلبي، تحقیق .69
 .ه1407، 1:السید الدغیم، دار السید، ط
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  -غ  –

 النهایة في طبقات القراء، شمس الدین أبو الخیر، ابن الجزري، محمد بن غایة .70
 .برجستراسر. ه ج1351محمد بن یوسف، مكتبة ابن تیمیة، عني بنشره ألول مرة عام 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي  .71
 ،1: بیروت، ط– یةب العلمالشیخ زكریا عمیرات، دار الكت: النیسابوري، تحقیق

                                        .ه1416

                                       

  –ف  –

فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ، دار ابن  .72
 . هـ1414 ، 1: دمشق، بیروت، ط- كثیر، دار الكلم الطیب 

بس في القرآن، زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا فتح الرحمن بكشف ما یلت .73
محمد علي الصابوني، دار القرآن : األنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي، تحقیق

 .م1983-ه1403،  1: لبنان، ط-الكریم، بیروت

الفواتح اإللهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، نعمة اهللا  .74
 مصر، -  الغوریة–نخجواني، ویعرف بالشیخ علوان، دار ركابي للنشر بن محمود ال

  .م1999 - هـ 1419، 1:ط

 -  بیروت–في ظالل القرآن، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، دار الشروق  .75
 . ه1412، 17: القاهرة، ط

  –ق  -

: القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، تحقیق .76
حقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة مكتب ت

  .م2005-ه1426، 8: لبنان، ط- بیروت-الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع

  –ك  –

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .77
  . هـ1407 ، 3:  بیروت، ط-الزمخشري، دار الكتاب العربي 
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والبیان عن تفسیر القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق، الكشف  .78
، 1:لبنان، ط -اإلمام أبي محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: تحقیق
 .م2002 - ، هـ 1422

  

  –ل  –

لباب التأویل في معاني التنزیل، عالء الدین علي بن محمد بن إبراهیم المعروف  .79
 بیروت، –تصحیح محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة : بالخازن، تحقیق

  .ه1،1415:ط

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الدمشقي،  .80
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة : تحقیق

  .م1998- هـ 1419، 1: لبنان، ط- بیروت–

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، دار لسان العرب،  .81
  . هـ1414، 3:  بیروت، ط-صادر

، عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري، )تفسیر القشیري(لطائف اإلشارات  .82
  .3:  مصر، ط–إبراهیم البسیوني، الهیئة المصریة العامة للكتاب : تحقیق

 - م -

أحمد بن محمد الخراط، أبو بالل، مجمع . د. لقرآن ،أالمجتبى من مشكل إعراب ا .83
 . هـ1426 المدینة المنورة،-الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحالق القاسمي،  .84
  . هـ1418، 1: بیروت، ط– ةمحمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمی: تحقیق

ز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد المحرر الوجی .85
عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب : الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي تحقیق

  . ه1422، 1:بیروت، ط -العلمیة

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  .86
 - الدار النموذجیة، بیروت- سف الشیخ محمد، المكتبة العصریة یو: الرازي، تحقیق

 .م1999-هـ 5،1420:صیدا، ط
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تفسیر النسفي، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن = مدارك التنزیل وحقائق التأویل .87
: َّیوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: َّمحمود حافظ الدین النسفي، حققه وخرج أحادیثه

 . م1998- ه1419، 1: بیروت، ط- ر الكلم الطیبمحیي الدین مستو، دا

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه  .88
محمد فؤاد عبد الباقي، : وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق

 . بیروت-دار إحیاء التراث العربي

، 1: شعیب األرنؤوط، ط: حنبل، تحقیقمسند اإلمام أحمد، اإلمام أحمد بن  .89
 .م، بدون ناشر1997-ه1418

ّمشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار  .90 َ
  .ه1405، 2: بیروت، ط -حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة . د: القیسي، تحقیق
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  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  الموضوع
  ت  اإلهداء

  ث  شكر وتقدیر
  ح  المقدمة

  خ  أهمیة الموضوع: ًأوال
  خ  أسباب اختیار الموضوع: ًثانیا
  د  أهداف الدراسة والغایة منها: ًثالثا
   د  الدراسات السابقة: ًرابعا

  د  حدود البحث: ًخامسا
  ذ  منهج الباحث: ًسادسا
  ر  خطة البحث: ًسابعا

  1  التمهید
  3  تعریف علم النحو واإلعراب: ًأوال
  8  رتعریف علم التفسی: ًثانیا
  12  العالقة بین علم التفسیر وعلم اإلعراب : ًثالثا
  14  ضوابط إعراب القرآن الكریم، وأثره على الكلمات القرآنیة: ًرابعا

  20  اختالف القراءات القرآنیة: ًخامسا
  الفصل األول

  .اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلت، والشورى، والزخرف، والدخان أثر

22  

  23  .ر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة فصلتأث: المبحث األول
  45  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الشورى: المبحث الثاني

  58  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الزخرف: المبحث الثالث
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  70  .أثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة الدخان: المبحث الرابع
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  .فتح، والمحمد، وحقاف، واألالجاثیة تفسیر سورة أثر اختالف اإلعراب في 

89  

  90  . الجاثیةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: المبحث األول
  101  حقافأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة األ: المبحث الثاني
  110  .محمدأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : المبحث الثالث
  121  .فتحاإلعراب في تفسیر سورة الأثر اختالف : المبحث الرابع
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  .طور، والالذاریات، وق، والحجراتأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة 

133  

  134  . الحجراتأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة: المبحث األول
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156  
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  167  .الرحمنأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : المبحث الثالث
  173  .الواقعةأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : المبحث الرابع

  180  .الحدیدأثر اختالف اإلعراب في تفسیر سورة : المبحث الخامس
  183  الخاتمة

  184  النتائج: ًوالأ
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  185  التوصیات: ًثانیا
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  187  فهرس اآلیات القرآنیة
  196  فهرس األحادیث النبویة

  197  مفهرس األعالم المترجم له
  198  فهرس المصادر والمراجع
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  ملخص الرسالة باللغة العربیة
 هللا الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف الخلق، محمد الحمد  

-- وعلى آله وصحبه الطیبین األخیار، سائال المولى ،ً--  ًأن یجعل هذا الجهد خالصا
  .لوجهه الكریم

ها عن أثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم َّفهذا ملخص للدراسة، التي تحدثت فی  
  . دراسة تطبیقیة من سورة فصلت إلى سورة الحدید–

ًوقد بدأت هذه الرسالة بتمهید، قدمت فیه دراسة نظریة، شملت   تعریف علم النحو : ً
آن واإلعراب، وتعریف علم التفسیر، والعالقة بین علم التفسیر وعلم اإلعراب، وضوابط إعراب القر

  .الكریم، وأثره على الكلمات القرآنیة
ثم تناولت السور التي المنوي دراستها ضمن هذا البحث، وهي سبع عشرة سورة، حیث   

قمت باستقراء المسائل المختلف في أوجها اإلعرابیة، ومن ثم المعاني التفسیریة المترتبة على ذلك، 
مسألة، في أربعة فصول، وبیان ) 114(وأثر االختالف، حیث تمت الدراسة خالل هذا البحث على 

  :ذلك فیما یلي
ًشملت الدراسة خالل هذا الفصل ثمانیة وأربعین مسألة: الفصل األول ً.  
ًشملت الدراسة خالل هذا الفصل واحدا وثالثین مسألة: الفصل الثاني ً.  
  .ًشملت الدراسة خالل هذا الفصل أربع عشرة مسألة: الفصل الثالث
ً الدراسة خالل هذا الفصل واحدا وعشرین مسألةشملت: الفصل الرابع ً.  
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Abstract  

Title Research:  

"The effect of differences expressed in the interpretation 
of the  Holy Qur'an" 

Praise be to Allah who by His grace and His grace is righteousness, 
and peace and blessings be upon His creation, Muhammad, his family and 
companions Allah, asking Allah to make this effort sincerely for Allah's 
sake. 

 
This summary of the study, in which containa bout the impact of differences 
expressed in the interpretation of the Qur'an A Case Study of all Sura from 
Fusselat to Al-hadeed. 
 

This message has started paving, which presented a theoretical study, 
including: the definition of the science of grammar and expression, and 
interpretation of the definition of science, and the relationship between the 
science of interpretation and expression of science, and controls expression 
of the Holy Qur'an and its impact on the Quranic words. 

 
Turning to the sur's to be expected study in this research, a seventeen 

Surat, where you extrapolated the issues disputed in the facets of expressing, 
and then the meanings explanatory thereof, and the impact of the difference, 
where the study was through this search on (114) question's, in four chapters 
, is explained as follows: 

 
Chapter one: The study included in this chapter forty-eight issue. 

 
Chapter Two: The study included in this chapter thirty-one issue. 

 
Chapter  Three: The study included in this chapter fourteen issue. 
 
Chapter  Four:  The study included in this chapter and twenty-one issue. 
 
 

 
The End 


