
  غزة -الـجـامـعـة اإلسالمیة 
  عـمـادة الـدراسـات الـعـلـیـا 

  كــلــیــة أصــــول الـدیـــــن      
  قسم التفسیر وعلوم القرآن

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أثر اختالف اإلعراب في تفسیر القرآن الكریم

  
  "دراسة تطبیقیة في سورة األنعام واألعراف واألنفال" 

  
  

  .ال متطلبات درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآنقدمت ھذه الرسالة الستكم
  
  
  
  

  
  إعداد الطالب

  
  سامي طراف فایز األسطل

  
  

  إشراف األستاذ الدكتور
  

  عبد السالم حمدان اللوح
  
  
  
  
  
  

  م٢٠١٠  ھـ ـ ١٤٣١
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أ  

  اإلهداء
  ...إىل

   الوالدين العزيزين
   العربية وعشاقهاحماة اللغة

  طلبة العلم  
      األهل واألقارب واألحباب

  
  أهدي هذا البحث
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ب  

  شكر وتقدير
  
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين محمد صلى اهللا عليـه              
  أما بعد...وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

ر هللا بالشكر الجزيل إلى شـيخي       اعترافاً بفضل أهل الفضل ؛ فإني أتقدم بعد الشك        
 – حفظه اهللا ورعاه     –عبد السالم حمدان اللوح     : وأستاذي فضيلة األستاذ الدكتور     

على ما تكرم به عليَ من توجيهات قيمة وجهود كبيرة ونصائح وإرشادات مفيـدة              
  .جعلت البحث يخرج شطأه ويستوي على سوقه ويؤتي أكله 

الدكتور : وي لجنة المناقشة األستاذين الفاضلين  كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عض     
وليد العامودي الذين شرفاني بما بذاله من جهـد فـي           / رياض قاسم و الدكتور     / 

  .تعديل وتصويب وتنقيح هذه الرسالة 
كما وال أنسى أيضاً ، محضن العلماء ومنارة العلم في غـزة الـشافعي الجامعـة                

وصاً المكتبة وعميدها والعاملين فيها وأيضاً      اإلسالمية بكافة دوائرها ومعلميها خص    
  .أخص بالذكر أساتذتي في كلية أصول الدين وبخاصة قسم التفسير

  :     والشكر موصول لكل من أعان على إخراج هذا البحث وأخص بالذكر منهم 
 .غسان محمد على األسطل :  التحاليل الطبية أخصائي هذا البحث طابع * 

ص قد تعب معي كثيراً فجزاه اهللا عني خيـر الجـزاء ،              الشخ اعلم اهللا أن هذ   
وأبدله اهللا مكان ذلك التعب والجهد راحة البال وطمأنينة النفس في الدنيا ويـوم              

  .يقوم األشهاد 
المربي الفاضل األستاذ نبيـل الـصرفندي         السيد مدير مدرسة عبسان العليا     *

درسين في المدرسة ذاتها، ونائبه المربي الفاضل األستاذ إبراهيم نصر وطاقم الم
   .فلقد كانوا جميعا نعم المساعدين و المساندين 
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ج  

  
ثلة من األساتذة و ذوي العلم الذين كان لهم دور مميز ومساند لي في إخراح               * 

عبد اللطيف األسطل ، محمد سـليمان       : هذا البحث في هذه الحلة وأذكر منهم        
  .األسطل ، محمد أبو حطب وغيرهم كثير 

 الذين أبدوا أتم االستعداد للمساعدة والمساندة فجزى اهللا عني الجميـع           وةخاأل* 
  .خير الجزاء 

 األحباب الذين كان لهم الـدور       بوال أنسى أن اتقدم بالشكر الجزيل لألهل واألقار       
في توفير الجو المالئم للدراسة والتشجيع حتى وصلت نهاية المطاف ، فجزاهم اهللا             

  .عني خير الجزاء 
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د  

  دمة مق
  

الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعـالمين سـيدنا              
واستن بسنته إلى   ،  وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على دربه          ،  محمد  

  .يوم الدين
  : وبعد

ن العظـيم،  آفإنه من الشرف العظيم، والفضل الكبير، للغة العرب، أن نزل بها القر 
  .حجة على جميع العباد  - U - اهللا جز الذي جعله ذلك الكتاب المع

 ألنهـا   ؛ للـوحي  أن اختار هذه اللغة لتكون لغةً     ،  - U - اهللا ولعل من بعض حكم   
، والفـصاحة ،  والجزالـة ،  من المرونـة  ،   بمزايا ال تتوفر لغيرها من اللغات      عتتمت

ـ           ؛والرصانة،  والبالغة دركها  وألنها أقدر من غيرها على استيفاء المعاني التـي ي
العقل اإلنساني، وأبلغ في وصف األحاسيس والمشاعر التي تجيش بهـا النفـوس             

  .والقلوب
وهي على قدر كبير من حشد المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، ناهيك عن اشتقاقاتها              

  .والسهولة، واليسر، والمرونة، ذات السالسة
و، وهـي مـن هـذا       وإن من طبيعة اللغة العربية ضبطها بالقواعد المعروفة بالنح        

 تتـسع لمعـان     حيث إنها الجانب تكاد تتميز عن بقية اللغات بما تملك من مرونة،           
  .مختلفة في الكلمة الواحدة

، خصوصا بما    ولذا اهتم العرب اهتماما بالغا في ضبط اللغة على أصولها النحوية          
 حيث إنـه  ،   الذي يضبط آخر الكلمة، وضبط آخر الكلمة مهم جداً         بيسمى باإلعرا 

  .ربما تتغير الكلمة إلى ضدها إن لم يراع ضبطها
أنه أتى أحد المعتزلة إلى     :  واألدب العربي مليء بقصص من هذا القبيل نذكر منها        

zN﴿على النصب في قولـه تعـالى       " اهللا  " اجعل كلمة   :  أحد القراء وقال له    ¯=x. ur ª!$# 

4Óyõq ãB $VJäÎ=ò6 s? ﴾ ]   عتزالي في نفي صفة الكالم،  وذلك ليثبت مذهبه اال  ] ١٦٤: النـساء
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ه  

ولَمـا جـاء    [، فماذا تصنع في قوله تعالى  هب أنني فعلت ذلك   : فقال له القاريء    
هبر هكَلَّمنَا ويقَاتى ِلموس١٤٣: األعراف [ ] م[  

من أجل هذه األهمية اتجهت بهمتي للكتابة فيما يتعلق بـاإلعراب وأثـره       
  :ل الدراسة فيما يلي على تفسير القرآن الكريم وتتمث

  :أهمية الموضوع: ً أوال  
  :تنبع أهمية هذا الموضوع من خالل اعتبارات كثيرة أذكر أهمها

، أال وهو   كتاب على وجه هذه األرضفتعلق موضوع هذه الدراسة بأشر  -١
 .القرآن الكريم

ة فلقد نوقشت في هذا الموضوع ثالث بقا ساتإن هذه الدراسة امتداد لدراس      -٢
  .رسائل

  بيان أهمية اإلعراب في إضافة معانٍ جديدة  -٣
  . في حياة المسلمين من ناحية لُغوية إعرابية–U–أهمية تفسير كتاب اهللا   -٤
هذا الموضوع يبين لونًا من ألوان اإلعجاز القرآني، أال وهـو اإلعجـاز               -٥

  .اللغوي
  :أسباب اختيار الموضوع: ثانيا
  .الدراسةمن خالل هذه  –U–خدمة كتاب اهللا الرغبة في  -١
إرشاد األستاذ  الدكتور عبد السالم حمدان اللوح في قسم التفـسير وعلـوم               -٢

  .القرآن لطرق هذا الموضوع وخوض غماره والكتابة فيه
تزويد المكتبة اإلسالمية بدراسة علميـة محكمـة حـول هـذا            الرغبة في    -٣

وينتفع بها المسلمون عامة وطالب العلـم       ،  الموضوع تظهر قيمته العلمية     
  .خاصة

  .الرغبة في إظهار جانب من جوانب اإلعجاز القرآني وهو اإلعجاز اللغوي -٤
  :أهداف الدراسة والغاية منها: ثالثًا

  :إن لهذه الدراسة أهدافًا كثيرة وغايات متعددة، أذكر أهمها
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و  

  
في الدنيا واآلخرة وذلك مـن أجـل    –U–تحصيل األجر والثواب من اهللا    -١

  .–U–خدمة كتاب اهللا 
بة اإلسالمية بدراسة علمية محكمة تتناول موضوعا جديدا تفتقـر  إثراء المكت  -٢

  .إليه
فتح آفاق جديدة أمام الدارسين وطلبة العلم الشرعي وذلك من خالل النتائج              -٣

  .–U–والتوصيات التي سيخرج بها الباحث في الخاتمة إن شاء اهللا 
  .ة بينهماإبراز أهمية اإلعراب في تفسير كالم اهللا تعالى، والعالقة الوثيق -٤
استكمال جهود العلماء السابقين وإثراء الموضوع بكل ما هو جديد خاصـة             -٥

  .التفسيرو وأن هذه الدراسة لها أصولها وجذورها في كتب اإلعراب 
تستهدف هذه الدراسة الكلمات والجمل القرآنية التي اختلف النحويون فـي             -٦

 وردت فيها تلـك     بيان مواقعها اإلعرابية، ومحاولة تفسير تلك المقاطع التي       
الكلمات والجمل وتوجيه معانيها من خالل أوجه اإلعـراب المختلفـة فـي          

  .الكلمة الواحدة وكذلك الجملة الواحدة
اإلعجاز فـي  (بيان طريق جديد من طرق اإلعجاز في القرآن الكريم، وهو           -٧

  .بمعنى أن كل إعراب يقوم مقام آية مستقلة) اإليجاز
  :الدراسات السابقة: رابعا

د االطالع على ما كتب حول هذا الموضوع في العديـد مـن المكتبـات              بع
والمواقع االلكترونية، لم أعثر على رسالة علمية تناولته في إطار دراسـة علميـة              

  .متخصصة ومحكمة
 وقد وق   ر في مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلميـة          ف على بحث نُش– 

أثـر  : وهو بعنوان . ٢٠٠٧) ١(العدد  ) ٢٩ (سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية المجلد    
تعدد اآلراء النحوية في تفسير اآليات القرآنية، للدكتور سامي عـوض والطالـب             

  .ياسر محمد مطره جي
باإلضافة إلى ما هو منثور في كتب اإلعراب وكتب توجيه القـراءات وإعرابهـا              

  .وكتب التفسير
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ز  

قوم عليه قسم التفـسير     يوأصبح هذا الموضوع ضمن سلسلة بحوث تمثل مشروعا         
وجاءت هذه الدراسة لتكمل المسيرة وعلى نفـس  ،ن بالجامعة اإلسالمية  وعلوم القرآ 

  .المشروعفي هذا وتمثل حلقة ، النهج لتحقيق الهدف والغاية 
  :حدود البحث: خامسا

الكلمة القرآنية التي لها عالمة إعرابية معينة من رفع أو نـصب أو جـر أو                 .١
  .من وجه إعرابيجزم، وتحتمل أكثر 

الكلمة القرآنية التي ال تظهر على آخرها عالمة إعراب معينة، وتحتمل أكثر             .٢
 .من وجه إعرابي

 .الجمل القرآنية التي تتعدد مواقعها اإلعرابية .٣
الكلمات القرآنية التي تختلف فيها الحركة اإلعرابية بناء على قراءة صحيحة            .٤

  .تواترةمتواترة ضمن القراءات القرآنية العشر الم
  :منهج الباحث: سادسا
  : المنهج االستقرائي التحليلي؛ وذلك من خالل الجوانب اآلتيةتأتبع
التمهيد للموضوع من خالل الحديث عن  التعريف بعلم النحـو واإلعـراب        -١

وعالقته بالقرآن الكريم ، وبيان أثر اختالف اإلعراب في تعـدد المعـاني             
  .التفسيرية

لتي اختلف النحويون في تحديد مواقعها اإلعرابية؛  استقراء الكلمات والجمل ا    -٢
   .لوذلك من خالل سور األنعام و األعراف واألنفا

تتبع أثر اختالف اإلعراب في التفسير؛ وذلك من خالل التطبيق على السور             -٣
 .المشار إليها وهذا في القسم التطبيقي للدراسة

  :أما عن األسلوب في البحث فسيكون على النحو التالي
  .كتابة اآلية القرآنية مدار البحث  بالرسم العثماني  -١
بيان أوجه اإلعراب المختلفة في اآلية وذلك بالرجوع إلى كتب اإلعـراب              -٢

  .المشهورة
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ح  

  
  . تفسير اآلية تفسيرا إجماليا بناء على التحليل اإلعرابي  -٣
توجيه كل إعراب اختُلف فيه من خالل الرجوع إلى كتب اللغة التي عنيت               -٤

  .عراب وكتب توجيه القراءات وإعرابها وكتب التفسيرباإل
  .بيان المعاني التفسيرية التي أضافها كل إعراب  -٥
  .عزو اآليات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية  -٦
االستدالل باألحاديث النبوية واآلثار التي تخدم البحـث، وعزوهـا إلـى              -٧

وأصوله، ونقل حكم العلمـاء علـى       مظانها، وذلك حسب ضوابط التخريج      
  .األحاديث من غير الصحيحين ما أمكن

توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية، وذلـك              -٨
  .من خالل كتب المعاجم اللغوية

  .الترجمة لألعالم غير المشهورين  -٩
  .األمانة العلمية في النقل والتوثيقب االلتزام -١٠
 في الحاشية دون تفصيل مبتدئا بذكر اسم المرجع والمؤلِّف          إثبات المراجع -١١

 .والجزء والصفحة، وذكر البيانات التفصيلية في فهرس المراجع

  .خدمة البحث بالفهارس الالزمة-١٢
  :هيكلية البحث: سابعاً 

  :تطبيقية  فصول فصل تمهيدي وثالثة وقد قسمت البحث إلى
   :ثالثة مباحثويحتوي على ، رييمثل الجانب النظوهو  : الفصل التمهيدي

  .ن الكريمآاللغة العربية والقر: المبحث األول 
  .تعريف بعلم النحو واإلعراب: المبحث الثاني 
  .أهمية اإلعراب في التفسير  : المبحث الثالث 

  
ويمثل الدراسة التطبيقية للكلمات التي لها أكثـر مـن توجيـه             : الفصل األول 

فـي سـورة    ،  أو أكثر من قراءة متواترة    ،  إعرابيةأو أكثر من عالمة     ،  إعرابي
  .وذلك في خمس وخمسين مسألةاألنعام مما يترتب عليه اختالف في المعنى 
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ط  

وتشمل الدراسة ذاتها في سورة األعراف، وذلـك فـي سـبع             : نيالفصل الثا 
  .وثالثين مسألة 
 ويشمل على نفس الدراسة أيضاً في سورة األنفال، وذلك فـي          : الفصل الثالث   

  .ثالث عشرة مسألة 
ثم ينتهي البحث بخاتمة ، وبعض التوصيات، و ثبـت المراجـع والمـصادر،              

                                     .والفهارس التي تخدم البحث 
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 ١

  
  
  
  
  
  يتمهيدالفصل ال

  "الدراسة النظرية"
  :وفيه ثالثة مباحث         

  
  .ن الكريمآ اللغة العربية والقر:المبحث األول

  
  . تعريف بعلم النحو واإلعراب:المبحث الثاني

  
  .أهمية اإلعراب في التفسير :المبحث الثالث
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 ٢

  
  
  

  
    

  
  :ن الكريمآاللغة العربية والقر: المبحث األول

  :ويحتوي هذا المبحث على ستة مطالب
  

   تعريف عام باللغة:المطلب األول
  

  وظيفة اللغة:المطلب الثاني
  

  اللغة العربية بين اللغات :المطلب الثالث
  

   مكانة اللغة العربية عند العرب:المطلب الرابع
  

   اللغة العربية في العصر الحاضر:المطلب الخامس
  

  ي حفظ اللغة العربيةفن الكريم آ دور القر:المطلب السادس
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 ٣

  اللغة العربية والقرآن الكريم :لمبحث األولا
  :تعريف عام باللغة:المطلب األول

بدأ بالحديث عن اللغة بـشكٍل      أ - لغة القرآن  –الخوض في الحديث عن اللغة العربية       قبل  
 بهـا  - U - ونعمة النطق من النعم العظيمة التي أنعم اهللا- U -عام، فاللغة آية من آيات اهللا       

ß`»oH ﴿ :على بني اإلنسان، قال تعـالى      ÷q §ç9 $# ÇÊÈ zN ¯= tæ tb# uä öç à)ø9 $# ÇËÈ öY n= y{ z̀ »|¡S M} $# ÇÌÈ çm yJ ¯= tã 

tb$ uã t6ø9 $# ÇÍÈ﴾]ــرحمن ــال،]٤-١:ال óOs9 ( : وق r& @yèøg wU ¼ ã&©! Èû÷üuZ øä tã ÇÑÈ $ ZR$ |¡Ï9 ur Éú÷ütGxÿx© ur ÇÒÈ ( 

(:وقـال ،  ]٩،٨:البلد[ ô ¾Ïm ÏG»tÉ# uä` ÏBur ß,ù= yz ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# ÇÚ öëF{$# ur ß#»n= ÏG÷z$# ur öN à6 ÏGoYÅ¡ø9 r& ö/ä3 ÏRºuq ø9 r& ur 4 
¨bÎ) íÎû y7 Ï9º så ;M»tÉUy tûüÏJ Î=»yèù= Ïj9 (]لتخاطب، وعن طريقها   فعن طريق اللغة يتم التفاهم وا      ،]٢٢:الروم

  . ومن أمة إلى أمة، ويحفظ التاريخ، وتنتقل الحضارة من جيل إلى جيلتكتسب العلوم،
  فما هي اللغة؟؟

هي مجموعة من األصوات التي تتجمع لتكون كلمات لها معـانٍ عرفيـة، وهـذه        : "         اللغة
وأفكار متنوعة، وكل ذلك يتم طبقاً لقوانين معينـة  ، ع لتكون تراكيباً وجمالً تعبر عن أحاسيس تتجم

  ")١(. وتنتهي بالمعنى،خاصة بكل لغة، تبدأ بقوانين األصوات، ثم الصرف، ثم التراكيب
هي أصـوات   ":الذي قال فيه  )٢(نذكر منها تعريف ابن جني    ،           وقد عرفها القدامى بتعريفات   

  ". )٣(ر بها كل قوم عن أغراضهم يعب
هي ألفاظ يعبر بها عن مـسميات وعـن المعـاني المـراد        " : بقوله )٤(         وعرفها ابن حزم  

  .)٥(" ولكل أمة لغتها،إفهامها

                                                   
 ).٤١:ص(  لعبد اهللا علي مصطفى -مهارات اللغة العربية  - ١
، ونشأ وتعلم النحـو   هـ٣٢٢ عام  بالموصلحوي كبير، ولد    أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بـابن جني عالم ن          - ٢

 يرد بعض الباحثين اهتمام ابن جني بالصرف ألبعد الحدود إلـى حادثـة   ن محمد الموصلي األخفشأحمد بفيها على يد   
 عاش ابن جني في ، في أول لقاء بينهما في مسألة قلب الواو ألفاأبي علي الفارسيوقعت له وهو صغير عندما عجز أمام 

 له ما يفوق ،عصر ضعف الدولة العباسية ومع ذلك بلغ ابن جني في علوم اللغة العربية من الجاللة ما لم يبلغه إال القليل
ـ ٣٩٢ الذي يتحدث فيه عن بنية اللغة وفقهها وكانت وفاته سنة       كتاب الخصائص ، أشهرها   كتابان  الخمسي  :انظـر  . هـ
  ) . ٢/١٣٢( للسيوطي –بغية الوعاة ) .٣٨ص( للفيروز ابادي –البلغة 

  )١/٣٤( الخصائص - ٣
 بن حزم األندلسي هو األمام البحر، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن  علي- ٤

  شـعبان ٢٨ - قرطبـة .م٩٩٤  نوفمبر٧ /  هـ٣٨٤  رمضان٣٠(دلسي القرطبي اليزيديمعدان بن سفيان بن يزيد األن  
، وهـو  الطبري تصنيفًا وتأليفًا بعد اإلسالم، أكبر علماء ولبةأندلسي أصله من بادية  ). م١٠٦٤  أغسطس ١٥ / هـ٤٥٦

، أديب، وشاعر، وناقد محلل، ومتكلم بعد زواله في الشرق، المذهب، ومجدد القول به، بل محيي ظاهري فقيهإمام حافظ، 
 – األعـالم    ،)٣/٢٢٧( للـذهبي    – تذكرة الحفـاظ     :انظر . األندلس علماء   بل وصفه البعض بالفيلسوف يعد من أكبر      

  ) .٤/٢٥٤(للزركلي 
  ) .١/٥٢( اإلحكام في األحكام - ٥
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 ٤

اللغة هي صورة وجـود األمـة      : "  حقيقة اللغة فيقول   )١(الرافعيمصطفى صادق   ويصف  
 تتحد بها   ،فهي قومية الفكر  .  قائماً بخصائصه  ، متميزاً  وجوداَ ،بأفكارها، ومعانيها، وحقائق نفوسها   

 ،والدقة في تركيب اللغـة    " ويضيف قائالً  ،" وأساليب أخذ المعنى من المادة     ،األمة في صور التفكير   
 ،ودليل الحس على ميل األمة إلى التفكير ،وعمقها هو عمق الروح،دليل على دقة الملكات في أهلها

 فـإن روح     برهان على نزعة الحريـة وطماحهـا،        وكثرة مشتقاتها  ،والبحث في األسباب والعلل   
  .)٢(" ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة،االستعباد ضيق ال يتسع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 ولد في بيـت  ،) م١٩٣٧  مايو١٤ - ١٨٨٠ ير ينا١ الموافق  هـ١٣٥٦ - هـ١٢٩٨ (:مصطفى صادق الرافعي   - ١

إعجاز القرآن والبالغـة  ( ،)داب العرب ثالثة أجزاءتاريخ آ(  :من مؤلفاته،  القليوبيةبمحافظة  " بهتيم" قرية   جده ألمه في  
  ) ٧/٢٣٥( األعالم للزركلي :انظر . )ثالثة أجزاء وحي القلم( ،وهو الجزء الثاني من كتابه تاريخ آداب العرب) النبوية 

 .٣/٣٦وحي القلم  - ٢
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 ٥

  : وظيفة اللغة:المطلب الثاني
صال بين البشر، وهي وسيلة التفكير، وهي أهم وسيلة الكتساب المهارات           ت         هي وسيلة اإل  

 ،تقالها من وإلى اآلخرين، وإنما يتم التواصل بين البشر باالستماع إليهم، أو قراءة مـا كتبـوه                وان
  .واألفكار واألحاسيس يتم نقلها بالتحدث معهم أو الكتابة إليهم

         فكان لزاماً على الناس تعلم اللغة، وإتقان مهاراتها؛ حتى يستخدموها في التفكير والتواصل 
  .ي النافذة التي يطل منها المتعلم على معظم المعارف والعلوممع اآلخرين، فه

إذن؛ على المرء أن يتقن اللغة إتقاناً يمكنه من تعلم العلوم، وسكب أحاسيسه ومشاعره في               
 تعلمها على عدد ال     وإنما تقاس الكفاءة اللغوية بمدى قدرة المرء على تطبيق القواعد التي          "قوالبها  

  .")١(غة سماعا وإنتاجا وابتكاراًيحصى من األمثلة في الل
اعلم أن الكالم هو الذي يعطي العلوم منازلهـا،          ":وظيفة اللغة فيقول  )٢(ويجمل الجرجاني 

ويبين مراتبها، ويكشف عن صورها، ويجني صنوف ثمرها، ويدل على سرائرها، ويبرز مكنـون          
 - عن عظم االمتنان فقال   اإلنسان عن سائر الحيوان، ونبه فيه      - U -اهللا  ميز  ضمائرها، و به    

U -:﴿ ß`»oH ÷q §ç9 $# ÇÊÈ zN ¯= tæ tb# uä öç à)ø9 $# ÇËÈ öY n= y{ z̀ »|¡S M} $# ÇÌÈ çm yJ ¯= tã tb$ uã t6ø9 ، ]٤-١:الـــرحمن[ ﴾ #$

، )٣(فلواله لم تكن تتعدى فوائد العلم عالمه، وال صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمـه           
انيها، واستوت القضية في موجودها وفانيها، ولوقع الحي        ولتعطلت قوى الخواطر واألفكار من مع     

 ولبقيت القلوب مقفلة علـى      ،الحساس في مرتبة الجماد، ولكان اإلدراك كالذي ينافيه من األضداد         
 واألذهان عن   ،)٤( ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة     ، والمعاني مسجونة في مواضعها    ،ودائعها

رق بين مدح وتزيين،  ولما ظهر ف، وإساءة من إحسان،إيمان ولما عرف كفر من  ،سلطانها معزولة 
نه يريك المعلومات بأوصـافها     إ ، والمعنى المثبت لنسبه    الوصف الخاص به،   ثم إن  وذم وتهجين، 

  .")٥( ويقرر كيفيتها التي تناولتها المعرفة إذا سمت إليها،التي وجدها العلم عليها
  
  
  

                                                   
 ) .٤١ص(   لعبداهللا علي مصطفى –مهارات اللغة العربية  - ١
 أو أحد   ،البالغة يعتبر مؤسس علم     ،جرجان ولد في    ، األصل فارسيحمن بن محمد الجرجاني،     أبو بكر بن عبد الر     - ٢

ولـه   من أهم الكتب التي ُألفت في هذا المجـال،    ) أسرار البالغة (و) دالئل اإلعجاز : (المؤسسين لهذا العلم، ويعد كتاباه    
راجم أئمـة  ت البلغة في :انظر. هـ٤٧١توفي سنة  ،)الرسالة الشافية في إعجاز القرآن (رسالة في إعجاز القرآن بعنوان      

  ) .٤/٢٣٥( للزركلي – األعالم ،)٢/١٠٦( للسيوطي – بغية الوعاة ،)٣٥ص(النحو واللغة 
لسان العـرب  : أنظر.  هنا وال صح للعاقل أن يبرز مواهبه العقلية ويجليها ، والمقصود جمع كم وهو أصل الزهرة     - ٣

 .) ٧/٧٤٢( البن منظور
  .١٠٣٤ص للرازي -مختار الصحاح  :  انظر . والمقصود مقيدة ،مأخوذة من العقال - ٤
  ) .١٣ص( أسرار البالغة في علم البيان  - ٥
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 ٦

  :ات اللغة العربية بين اللغ:المطلب الثالث
 ومـا   ، وحيوية معانيها  ، وسهولتها ،ا وكثرة اشتقاقاته  ،تهااتمتاز اللغة العربية بسعة مفرد    

  . وتالؤمها مع كل حال،زمان ومكان وصالحيتها لكل ،لها من قدرة على مجاراة الزمن
 يعنـى اللغـة     -فال خفاء بمميزاتها  : ")١(يقول في ذلك محمد بن سعيد الخفاجى الحلبي                
 فمن تتبع جميع اللغات لـم       ، أما السعة فاألمر فيها واضح     ،على سائر اللغات وفضلها   -العربية  
ن اللغـة  أ علـى  ،لغة تضاهى في كثرة األسـماء للمـسمى الواحـد   -على ما سمعته  -يجد فيها 

 وقد كان بعض اللغويين     ،ن االسم الواحد يوجد فيها للمسميات المختلفة كثيراً       إالرومانية بالضد ف  
ـ ،   عدةً يف واألسد في لغة العرب فكانت أوراقاً      حصر أسماء الس    مـع الـسعة والكثـرة       يوه

 فليس كالم ينقل إلى لغة العـرب  ، وفى النقل إليها بين ذلك     ،اللغات في إيصال المعاني    )٢(أخصر
  ".)٣( أخصر من األول مع سالمة المعاني وبقائها على حالهاإال ويجيء  الثاني

 ،خبر أبـو داوود المطـران     أوقد   ":الً على ذلك يقول فيه    الحلبي مثا الخفاجي  ويضرب           
نه إذا نقل األلفاظ الحـسنة إلـى الـسرياني قُبِحـت            أ ،وكان عارفاً باللغتين العربية والسريانية    

  .)٤( فإذا نُقل الكالم المختار من السرياني إلى العربي ازداد طالوة وحسناً،وخست
نه حكي عن بعض ملـوك  إو ":يقولف اللغة العربية خر يدل على حيويةآويضرب مثاالً            

  : فأنشد له هذا البيت)٥( عندما سأل عن شعر المتنبي،الروم
  )٦(ات فلما ثرن ساالخن العيس فوق جفنه                       مناأك

 كيـف  ،كذب هـذا الرجـل  أ ما : وقال كالماً معناه ، له معناه إلى الرومية لم يعجبه      رسوعندما فُ 
   .)٧(" أن يناخ جمل على عين إنسانيمكن

وما أحسب ذلك إال أن لغتنا فيها مـن االسـتعارات    ":الحلبي ذلك قائال  الخفاجي  ويعلل           
 فإذا نقلت لم يجد الناقل ما يتوصـل         ،واأللفاظ الحسنة الموضوعة ما ليس في غيرها من اللغات        

                                                   
له كتاب سر  أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي، ،) هـ ١٠٧٣ -٤٦٦ ت  ( ابن سنان الخفاجي     - ١

. من أعمال حلب) عزاز ( ، وهو شاعر أديب أخذ األدب عن أبي العالء المعري وغيره، وكانت له والية بقلعة الفصاحة
بفتح أوله وتكرير الزاي، هي بمعنى األرض الصلبة، وهي بليدة فيها قلعة، ) عزاز(و) .٤/١٢٢(األعالم للزركلي : انظر

  . لياقوت الحموي –معجم البلدان : انظر. وتوجد  شمالي حلب
  . )MOTHER=، أم FATHER= أب ( أقل اختصاراً، ولو ضربنا مثاالً على ذلك مقارنة باللغة اإلنجليزية - ٢
  .)٤٩ص( سر الفصاحة   - ٣
  ) .٤٩ص( المرجع السابق- ٤
، بالعراق الكوفة هـ في ٣٠٣ بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد، أبو الطيب الجعفي الكوفي، ولد سنة          أحمد هو   - ٥

دها ومفرداتها، وله مكانة سامية لم تتح مثلها لغيره  وأعلمهم بقواعالعربية، وأكثرهم تمكناً باللغة العرب شعراءأحد أعظم 
 –، وفيات األعيان )٤/١٠٢( للخطيب البغدادي –، تاريخ بغداد )١/١١٥( للزركلي –األعالم : انظر.من شعراء العربية 

  ) . ١/١٢٠(البن خلكان 
  ).٣/٣٣٨( لعبد الرحمن البرقوقي – شرح ديوان المتنبي - ٦
   .)٤٩ص( سر الفصاحة  - ٧
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 ٧

  ")١(.ا لتعذر مثلها في اللغة التي تنقل إليها وعلى هيئته،به إلى نقل تلك األلفاظ المستعارة بعينها
 العلـم   ،لو نظرت إلى المعاني المتقاربـة نحـو        ":)٢(ويقول في هذا المعنى أبو هالل العسكري      

 والفـصل   ، والحـسن والجمـال    ، والكمال والتمام  ، والخطأ والغلط  ، والفطنة والذكاء  ،والمعرفة
 إنها معاني تقاربـت حتـى أشـكل         :-يقول   ثم   -....  والزمان والمدة  ، والسبب واآللة  ،والفرق

  .")٣(الفرق بينها
 وتقدمها على جميـع  ،الحلبي أسبابا أخرى تدل على فضل اللغة العربية   الخفاجي  ويذكر  

  :اللغات منها
 فـي  م وال تبـاريه ،         إن أربابها وأصحابها هم العرب الذين ال أمة تنـازعهم فـضائلهم   

  .....مناقبهم ومحاسنهم
  مثـل  ، وفي غيرهم أقـل ،إن الخصال المحمودة توجد فيهم أكثر من غيرهم       : ثم يقول          

 ثم مـا لـديهم   ضب والحمية، وهم أصحاب التأديب،   وطاعة الغ  ، والبأس والنجدة  ،الكرم والوفاء 
 والـصبر   ، والغيـرة واألنفـة    ، وجميل الثناء  ، وحب الذكر  ، وأذهان صافية  ،من عقول صحيحة  

  .)٤(ب وذكر األصول والبحث عنها ومراعاة األنسا،والجلد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 ) .٥٠( المرجع السابق - - ١
اهللا بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران بن أحمد البغدادي أبو هالل العسكري  الحسن بن عبد:  أبو هالل العسكري- ٢

التلخيص فـي  ، تفـسير القـرآن  ،صنف أعالم المعاني في معاني العـشر .خمس وتسعين وثالثمائةهـ  ٣٩٥ توفي سنة
   ) .٢/١٩٦( األعالم للزركلي :انظر .شرح الحماسة،لعسكريديوان ا،جمهرة األمثال،اللغة

 ) .٩ص (  الفروق في اللغة - ٣

   ) . ٥٦-٥٢ص(  سر الفصاحة :انظر  - ٤
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  : العربية عند العربة مكانة اللغ:المطلب الرابع
 أو أكثـر  ،تلك التي تكلم بها العرب قبل البعثة بقـرن تقريبـاً         ،         نقصد باللغة العربية هنا   

حكـم   أو ما ُأثر عن العرب من خطـب و         ، والتي وصلت إلينا عن طريق الشعر الجاهلي       ،قليالً
  .)١( ولم يعرف بالتحديد متى تكلم العرب بهذه اللغة ،إلخ....وأمثال 

ين العرب كان    يرى الدكتور عبده الراجحي أن اللغوي      ،         وفي محاولة للتوصل إلى نشأتها    
  :)٢(لهم في ذلك اتجاهان

 وذلـك علـى     ،- U - ويرى أن اللغة وحي من عند اهللا         ، وهو اتجاه غيبي   :االتجاه األول 
  . )٣(لنحو الذي قدمه ابن فارس ا

 أن اللغة من صـنع      ، ويرى هذا االتجاه   ، وهو اتجاه أقرب إلى الواقع اللغوي      :االتجاه الثاني 
  . على رأسهم ابن جني و ،اإلنسان

ولقد كانت اللغة العربية أعظم مفاخر العرب في جاهليتهم، بهـا ينظمـون أشـعارهم،               
ظهار الفصاحة والبالغة في أسواقهم األدبية، وكـانوا        ويتغنون بها في محافلهم، ويتبارون في إ      

على درجة عالية من الفصاحة والبيان، وكانوا شديدي الحرص على الحفاظ على لغتهم سليمة،               
بعيدة عن اللحن، وكانوا يعيبون على من يلحن أشد العيب، وكان اللحن عندهم يعـد منقـصةً،                 

  .وأي منقصة في حق من ال يستقيم  لسانه 
  :ه أمثلة تبين وتوضح مدى نفور العرب من اللحنوهذ

أرشـدوا  : "  أنكر على متحدث كان يلحن فقال موجهاً ومرشداً         - r -فهذا النبي الكريم  
 والضالل هنا ألنه خالف ما عليه اللغة من قواعد، وبذلك يكون خالف النسق             ،)٤("أخاكم فقد ضل  

إنما يدل على أن تعلـم  " أرشدوا"فعل األمر  و، وصيانته للغة العربية ، ودقته ،القرآني في أحكامه  
اللغة وصونها عن اللحن هو واجب ديني ال يدخل تحت أي شعار يرفعه البـشر، إنـه واجـب        

 وعـن   ، عن القـرآن   ن ومال باللسا  ، ألن اللحن إذا فشا سطا على تراثنا اللغوي        ؛الدين والعقيدة 
 .نى الصحيح والمع، األمر الذي يبعده عن الفهم السليم،السنة المطهرة

                                                   
 هناك لغة العربية عربية قديمة يطلق عليها البائدة أو عربية النقوش، كانت تتكلم بها قبائل عربيـة تـسكن شـمال           - ١

 لعلي عبد الواحد  وافي –فقه اللغة : انظر. ين ومن اآلثار الدالة عليها نقش حوران الحجاز على مقربة من حدود اآلرامي
 ) .١٠٦، ٩٧ص(
  ) .٩٩( ص -فقه اللغة في الكتب العربية :  انظر- ٢
 ، لم تعين كتبلُغَوِي)  م١٠٠٤/ هـ٣٩٥ت( هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي       : ابن فارس  - ٣

البلغة : انظر. فتوفي فيها وإليها نسبته الري، ثم إنتقل إلى     همذان، وأقام مدة في     قزوينالتراجم تأريخاً لوالدته، أصله من      
وقزوين بفتح القاف وسكون ) . ١/٣٥٢( للسيوطي –ة ، بغية الوعا)٧ص( للفيروز أبادي –في تراجم أئمة النحاة واللغة     

الزاي وكسر الواو، مدينة مشهورة في بالد فارس، بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً، فتحت زمن عثمان رضـي     
  ) .٤/٣٤٣( لياقوت الحموي –معجم البلدان : انظر. اهللا عنه صلحاً 

صحيح اإلسناد من حديث : ، وقال عنه)٣٦٤٣(، حديث رقم )٢/٤٤٠" (فقد ضل" أخرجه الحاكم في المستدرك بدون - ٤
  .أبي الدرداء رضي اهللا عنه 
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  إنـا قـوم    :نه مر بقوم يسيئون الرمي، فقرعهم، فقال قـائلهم        أ -t-وروي عن عمر  
 إنـه   ، ")١(لخطؤكم في لسانكم أشد علينا من خطئكم في رمـيكم         : " - t - فقال عمر  ،متعلمين

قول الحق الذي يجري على لسان عمر وقلبه، فالتقصير في الرمي يمكن العدو مـن الرقـاب،                 
 .لنيل من الدين والعقيدةغة ييسر السبيل لالتهاون في اللو

شيبني : " لقد عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين، فقال        )٢(وقد قيل لعبد الملك بن مروان     
 . )٣("ارتقاء المنابر وتوقع اللحن

أتـسمعني  : )٥( شديد الحذر من اللحن، وذات مرة قال ليحيى بن يعمـر        )٤(وكان الحجاج 
  .فإذا كان ذلك فعرفني: سبقك لسانك في آن وآن، قالال، إال أنه قد ي: ألحن؟ قال

أميطوه عنكم فإن اإلعراب    :  إماماً يلحن فقال   -t-وقد شكا رجل إلى الحسن بن علي        
 .)٦(حلية

 ، اإلعراب جمال الوضيع، واللحن هجنة الـشريف   :وقد كان عبد الملك بن مروان يقول      
 وجانبـه الـصواب     ، أسرع إليه اللحن   وكان يأسى على ما كان منه في تأدب ولده الوليد، الذي          

  .)٧(" أضر بنا في الوليد حبنا له، فلم نلزمه البادية " :فقال
   فقد ُأثر عن نساء عربيات كان لهن السبق في الفصاحة،ويستوي في ذلك الرجال والنساء

 علـى   فإذا بعجـوز عميـاء  ، الشاعر ماراً بالطريق يوماً    )٨( بينما كان كُثير عزه    :قد قيل ف ،والبيان

                                                   
، والخطأ الذي وقعوا فيه هو نصب خبر إن والصحيح أن يقولوا إنّا قوم )٣٤ص(  ألحمد بن زيد   – المضيئة   الفضة - ١

  .متعلمون 
بني الخلفاء األمويين وكان من أعظم خلفاء خامس ) م٧٠٥-٦٤٦/ هـ٨٦- هـ٢٦(عبد الملك بن مروان بن الحكم  - ٢

ـ ٦٥: حكم( لقب بـ أبو الملوك      أمية ـ ٨٦- ه ، كان واسع العلم متعبدا ناسكا شجاعا  قويا، توسـعت           )م٧٠٥-٦٨٥/ ه
تقريب :  عاصمة الدولة منارة للعلم وأعظم مدن العالم اإلسالمي، انظر    دمشقية في عهده وازدهرت وكانت      الدولة األمو 

 ). ٥/١١٩( البن حبان –، الثقاة )٣٦٥( البن حجر –التهذيب 
  ) .١/٢٤٧( ربه  البن عبد– العقد الفريد - ٣
 للهجرة، ٤١ وقائد عسكري، ولد في الطائف بالحجاز سنة أمويسياسي )  هـ٩٥ - ٤١( بن يوسف الثقفي      الحجاج - ٤

عـرف بــ    ،  واسط، سير الفتوح، خطط المدن، و بنى مدينة         األمويةكبيراً في تثبيت أركان الدولة      لعب الحجاج دوراً    
 ) .٢:٢٩وفيات األعيان : انظر .(أي المبيد) المبير(
، حدث المصاحفأبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري، عالمة، مقرئ، كان قاضي مرو، ويقال إنه من نقط  - ٥

 قرأ القرآن، تـوفي فـي        وعليه أبي األسود الدؤلي   وغيرهم من الصحابة، أخذ العربية عن        وابن عباس  أبي هريرة عن  
 – ، تـذكرة الحفـاظ    )٥٩٨( البن حجر    – للسيوطي، تقريب التهذيب     –بغية الوعاة   : ، انظر  للهجرة ١٢٩ سنة   خراسان
 ).١/٦٠(للذهبي 

 ألبن –العقد الفريد : ، وانظر)٢٠ص ( ألحمد مختار عمر – أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكُتّاب واإلذاعيين - ٦
  ) .١/٢٤٨(عبد ربه 

 ) .١/٢٤٨( ألبن عبد ربه –العقد الفريد   - ٧
خر كثير بن عبد الرحمن بن األسود الخزاعي المدني وقال الزبير بن بكار كثير عزة من فحول الشعراء وهو أبو ص  -٨

 لكحالـة  – معجـم المـؤلفين   .بعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار ومات هو وعكرمة في يوم واحد سنة سبع  و مئة             
  ) .٥/٢١٩( للزركلي –، األعالم )٤/١٠٦( البن خلكان –، وفيات األعيان )٨/١٤٠(
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  قارعة الطريق تمشي،
   . تنحي عن الطريق :فقال لها
   ويحك ومن تكون ؟ :فقالت
   . أنا كثير عزه :قال

   قبحك اهللا وهل مثلك يتنحى له عن الطريق ؟ :قالت
   ولم؟ :قال

   : ألست القائل:قالت
  )١(وما روضة بالحسن طيبة الثرى       يمج الندى جثجاثها وعرارها 

  اً        إذا أوقدت بالمجمر اللدن نارهاـ أردان عزة موهنبأطيب من          
 لم ال قلـت مثـل       ،لو تبخر بالمجمر اللدن مثلي ومثل أمك لطاب ريحها        !! ويحك يا هذا            

  :   )٢(سيدك إمرئ القيس 
  )٣(وكنت إذا ما جئت بالليل طارقاً     وجدت بها طيباً وإن لم تطيب      

  . )٤( فقطعته ولم يرد جواباً
 خذ جاريتك؛ فلوال كلف بوجههـا  : فتأملها وقال لموالها)٥(وقيل إنه عرضت جارية على الرشيد     

   : فلما سمعت بالمقال قالت مبادرة اسمع مني يا أمير المؤمنين وأنشدت،وخنس بأنفها الشتريتها
  ما سلم الظبي على حسنه           كال وال البدر الذي يوصف

            والبـدر فيه كلف يعـرفالظـبي فيه خـنس بين  

                                                   
نوعان من الشجر طيب الرائحة، ولقد أخطأ محقق كتاب المستطرف مصطفى محمد الذهبي حيث : ار الجثجاث والعر- ١

، وبالرجوع إلى نسخ أخرى )م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ط (إنه قال عن الجثجاث جئجاء، هكذا وجدتها في كتاب المستطرف 
 –لسان العـرب  : ليس بالهمزة انظر  بالثاء و ) جثجاث(وإلى ديوان كثير عزه، وإلى معاجم اللغة العربية، وحدت الكلمة           

) بالحـسن (، وأيضاً كلمة    )٨٨ص(، ديوان كثير عزة     )١٢٧( للفيروز ابادي    –، القاموس المحيط    )٢/٢٧(البن منظور   
. بفتح الحاء وتسكين الزاي، ولعله تصحيف من المؤلف الذي تفرد بها) بالحزن(وجدتها في الديوان وكتب األدب األخرى 

 لعبد القـادر البغـدادي      –، خزانة األدب    )٣/٨٦( للمبرد   -، الكامل في اللغة واألدب      )٩٢ص(عزة  ديوان كثير   : أنظر
 ).  ١٥/٢٧٢( ألبي الفرج األصفهاني –، األغاني )٤/٢١٣( للنويري –، نهاية األرب في فنون األدب )١٠/١٩٧(
  أشهر شعراء العرب على،شاعر جاهلي) م٥٤٤-٤٩٦-هـ . ق٨٠-١٣٠( امرؤ القيس بن حجر بن حارث الكندي - ٢

 ).٢/١١(للزركلي –األعالم :  أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل، انظر كان أبوه ملك، مولده بنجد، يماني األصل،اإلطالق
ديوان إمرئ (ألم ترياني كلما جئت طارقاً    وجدت بها طيباً وإن لم تطيب :  والبيت كما جاء في ديوان إمرئ القيس- ٣

 ) .١٢٦ص(ي القيس بن حجر الكند
  ) .٨٣ص( لألبهيشي –المستطرف في كل فن مستظرف :  انظر- ٤
ولد . عبد مناف  بن   هاشم بن   عبد المطلب  بن   العباس بن   عبد اهللا  بن محمد بن علي بن       عبد اهللا  بن   محمدهارون بن    -٥
. العـرب  و   العباسيينو الخليفة العباسي الخامس، ومن أشهر و أعظم الخلفاء          وه) م٨٠٩  مارس ٢٤ - م٧٦٣حوالي  (

 م، بعـد أن  ٨٠٩  إبريل٤هـ، الموافق ١٩٣ جمادى اآلخر ٣تُوفي في ).  م ٨٠٩و ٧٨٦( و حكم بين     العراقعاش في   
العباسية و العالم اإلسـالمي،       وتعتبر هذه الفترة العصر الذهبي للدولة      قضى في الخالفة أكثر من ثالث وعشرين سنة،       

 ) .٨/٦٢( للزركلي –األعالم : انظر
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  .)١(فأعجب من فصاحتها وأمر بشرائها
 .)٢(ولعل من أروع قصص النساء في هذا الميدان تلك المرأة التي كانت ال تتكلم إال بالقرآن 

 ؛أو تؤخذ علـيهم   ،  هكذا كان العرب يتهيبون اللحن، ويرونه منقصة، ينبغي أال تدركهم         
 وكانت تحـصى  ، وفيهما رفعة الخامل وقوة الضعيف ،تا زينة القول   الدقة وسالمة األداء كان    نأل

على الكبير كلماته، وتتابع عباراته، وتراعى دقته، ويقدر له مدى ضبطه أو سـقوطه، فكـانوا                
ينـال مـنهم   فيتحرون الفصاحة، ويحرصون على سالمة األداء، ويخشون من ألسنتهم الميـل،      

  .الخاصة والعامة

                                                   
 ألحمد ابن   –كتاب بالغات النساء    : ، وللمزيد، انظر  )٨١ص( لألبهيشي   –المستطرف في كل فن مستظرف      :  انظر - ١

 .قيفور الخراساني 
  ) .٨٤ص ( لألبهيشي– المستطرف في كل فن مستظرف - ٢
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  :العربية في العصر الحاضراللغة :المطلب الخامس
ولقد واجهت اللغة العربية في هذا العصر أقسى الضربات، وأشرس الهجمات لتقويض            

  . أو اللغات العامية، لتحل محلها لغة األجنبي،بنيانها، كي تصبح لغة تاريخية كالالتينية
ق األلمـاني     ما دعا إليه المستشر     – نذكر منها على سبيل المثال     – توالحمالت كثيرة كما أسلف   

 واسـتبدال   ، الذي اقترح أن تحل اللهجة العامية المصرية بدل اللغـة العربيـة            ،)١("ولهلم سبتا "
اعتبـره   ولقد   ،كتاباً في صرف اللغة المصرية    ) سبتا( وقد ألف    ،حروف العربية بحروف التينية   

ذي وضـع   وهو الكتاب العلمي الوحيد ال    : " حيث جاء في مجلة المنار ما نصه       ،البعض منقبة له  
 وكان سبتا عارفاً تمام المعرفة باللغة المستعملة في كل القطـر            ،للغة من اللغات العربية العامة    

وقـد  " )٢(. ومهتمـاً بخيـرهم ونجـاحهم   ، وغيوراً على مصلحتهم ، ومحباً للمصريين  ،المصري
  :أحصوا لهذا االقتراح العديد من الفوائد منها

 مع التجار   ، أو اإلنجليزية  ،يين الذين لم يتعلموا الفرنسية    سهولة تعامل التجار المصر            * 
  .األجانب مما يوفر لهم الربح

فيـسهل   ، مما يتيح لهم سهولة التعامل مع األهـالي      ،تسهيل تعلم األجانب هذه اللهجة    * 
 .االختالط بهم

 قـوة الوطنيـة بتوحيـد    ،ويعجب كاتب المنار من شدة ظهور الخديعة في هذه الدعوى    
وأي شيء أوضح من بطالن دعوى من يدعي        " :لعامي بين األوروبي والمصري فيقول    اللسان ا 

  ")٣(. والحنظل شديد الحالوة،والعسل قوي المرارة،  والطاعون الجارف نعمة،أن الشمس مظلمة
 قـاموا   ، وتولي العلمانيين زمـام األمـور      ، وبعد سقوط الخالفة اإلسالمية    ،وفي تركيا 

 ويقول قـائلهم معلـالً      ، واستبدال الحروف العربية بحروف التينية     ،بترجمة القرآن إلى التركية   
 وينقل القرآن إلـى  ، أن تُترك الشريعة اإلسالمية  ،زمن التجديد الذي يليق بالقرن العشرين     : "ذلك

 والغرض مـن  ، ألنها أضبط وأفضل من الحروف العربية   ، ويكتب بالحروف اإلفرنجية   ،التركية
 ، وقواعـده  ، واسـتفادتهم مـن عقائـده      ، واهتداؤهم به  ، للقرآن  فهم الترك  – كما يزعم    -ذلك  

  ")٤(. فإنه من الجهل والعبث تكليفهم التعبد بكالم ال يعرفونه، وأحكامه،ومواعظه
 فلقد كانت لديهم ترجمة معنوية للقـرآن  ،وما هذا إال من قبيل الهجوم على اللغة العربية 

 ووافقت عليه واستحـسنته اللجنـة       ،التركية وهذا التفسير مطول ب    - ترجمة تفسير القرآن   –أي  
 ومـن وزارة    ،الخاصة التي كانت مؤلفة من هيئتي تدقيق المؤلفات من قبل مـشيخة اإلسـالم             

                                                   
القرن التاسع عشر ويقف في طليعة من حرض علـى   أواخر كان مديراً لدار الكتب المصرية في ألمانيمستشرق  - ١

 . بالعامية كتابة وتكلماًواألخذ عن الفصحى اإلعراض
  ) .١٢٠ص( المنار العدد األول  مجلة - ٢
 ) .١٠٤ص (  المرجع السابق - ٣
  ) .٥٣٧ص(   نفس المرجع- ٤
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  . )١(المعارف
ويأتون في هذا النوع مـن   " :ويعجب كاتب المنار من دعوات تنتقد اللغة العربية فيقول       

 مثل مـن ينكـر      ، معاً اكابر علمائنا وكتابن   وال أحاشى جلة من أ     ،االنتقاد بالمبكيات المضحكات  
 أو من يتساهل في أمـر األلفـاظ         ،على من ينتقد الخطأ النحوي في الكالم ورميه بأشنع الجهل         

 أو من يتساهل في القياس ليرى أنه له الحق في التصرف في اللغة كمـا                ،لتعظيم شأن المعاني  
  " )٢(. ما يستحسنه بال قيد وال شرط،ل والدخي، والمخترع، فيدخل فيها من العامي،يشاء ويختار

 – )٣( وهـم كثـر  – إلى إقصاء العربية الفصحى من المستشرقين  ولعل أخطر من نادى   
 وإحالل  ،فدعا إلى إقصائها عن ميدان األدب والكتابة      " ويليام ولكسوس   " المستشرق اإلنجليزي   
  . وكان األكثر إلحاحاً واألطول نفساً،العامية الشائعة محلها

 أن سبب تخلف العرب عن االختراع واالبتكار هو تمـسكهم           - بهتانا وزوراً  –ى  وادع
مـن   " : فهي في نظره عبارة عن كلمات رنانة ال تفهم منها ولو كلمة واحدة فيقـول            ،بالفصحى

السهل جداً أن ترى في هذه البالد ذلك التأثير المخدر الذي تحدثه األلفاظ الرنانة التي ال يفهـم                  
ولـم  " )٤(. إن سماع مثل هذه األلفاظ يقتل في الذهن كل ابتكار،ة في نفس السامعمنها لفظة واحد  

 ، بل طال هجومه العرب أنفسهم فوصفهم بأنهم قتلـة         ،يقتصر هجومه على اللغة العربية فحسب     
  . )٥(الخ ...... قطاع طرق، لصوص،كسالى

  : لتبين لنا أنهم أحد صنفين،ولو تفحصنا حقيقة الدعاة إلى هذه اآلراء
    :الصنف األول

 وهـدفهم مـساعدة االسـتعمار فـي         ،)٦(         وهم من المستشرقين وتالمذتهم المستغربين    
  .السيطرة على الشعوب اإلسالمية من خالل تقويض اللغة العربية

ومن هذا يعرض المستعمر األجنبي لغته فرضاً على األمة          ":         ويقول في هؤالء الرافعي   
 ويستلحقهم من ناحيتها فيحكم علـيهم أحكامـاً    ، ويشعرهم عظمته فيها   ،م بها  ويركبه ،المستعمرة

  :ثالثة
  . حبس لغتهم في لغته سجناً مؤبداً:       الحكم األول

                                                   
  ) .٥٤٢ص(المنار العدد األول لة  مج- ١
 ).٤٤٧ص( المرجع السابق - ٢
الذي ألف كتاباً أسماه العربية المحكيـة فـي مـصر، ومـنهم أيـضاً      ) سلدن ولمور( نذكر منهم على سبيل المثال     - ٣

تـشرق  وقد اشتركا في كتاب أسمياه المقتضب في عربية مصر، ومنهم المس          ) فيلوت(و  ) باول(المستشرقان اإلنجليزيان   
الذي ألف كتاباً أسماه اللهجة العربية الحديثة، وقد وجه العرب فيه إلـى اسـتعمال الحـروف            ) كارل مولرس (األلماني  

، ولالستزادة في هذا الموضوع ارجع إلى )٣٠٤ للميداني ص –أجنحة المكر الثالثة : أنظر. (الالتينية لدى كتابة العامية 
  .ال الغزاة ضد اللغة العربية الفصل الحادي عشر من الكتاب نفسه أعم

 ) .٣٠٦ص (  للميداني –أجنحة المكر الثالثة  - ٤
 ) .٣٠٧ص ( المرجع السابق  - ٥
  .رفاعة الطهطاوي، طه حسين، أنيس فريحة، سعيد عقل، سالمة موسى، عبد العزيز فهمي :  نذكر مثاالً عليهم- ٦
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  . الحكم على ماضيهم بالقتل والنسيان:       الحكم الثاني
  " )١(.ألمره تبع فأمرهم من بعدها ، تقييد مستقبلهم باألغالل التي يصنعها:       الحكم الثالث

   :الصنف الثاني
 ويقـول عـنهم   ، وليس لهم في ذلك رصـيد إال الجهـل  ،         فهم ممن يحسبون على العلم 

 لرأيتـه  أجهـل      ها،بك ويزري على س   ،على أنك لو اعترضت كل من يهجن العربية        ":الرافعي
   .")٢(اهات ووجوه تصريف، وحكمة اشتقاقها،الناس بتركيبها

  :ونقول
 فأبى  ، إال أنها ما قامت على ساق،       وقسوة ضرباتها  ،المحاوالت رغم ضراوتها  كل هذه   

öcrßâÉ﴿ إال أن يحفظ لغـة كتابـه      - U -اهللا   Ìç ãÉ b r& (#q ä«ÏÿôÜãÉ uëq çR «!$# óO ÎgÏdºuq øùr' Î/ Ü p1 ù' tÉ ur 

ª!$# HwÎ) b r& ¢O ÏFãÉ ¼ çn uëq çR öq s9ur on Ìç ü2 öcrãç Ïÿ» s3 ø9$#﴾  ]٣٢:التوبة[.  

 حتـى تحطمـت محـاوالت       ، لهذه اللغة رجاالً تصدوا لهذا الهجوم      - U -ر اهللا   فسخّ
منذ خمسين سنة انتعشت العربية     :")٣( ويقول في ذلك محمد الغزالي     ،أولئك على صخرة تصديهم   

 ، أشبهت أو أربت على تألقها القديم في العصر العباسي األول          ، ونثرها ،بنهضة أدبية في شعرها   
عاصر فيه مجموعة من العمالقة كما حدث ذلك فـي القـرن            ولم يحدث في تاريخنا األدبي أن ت      

  ")٤(.الماضي
ثم كان النصف األخير من القرن الماضـي وأوائـل           " :دكتور عفيف دمشقية  الويقول           

 واسـتعادت   ، ونفضت عنها غبار الجهـل     اقت األمة  العربية، من سباتها،     القرن الحاضر فاستف  
 والبد لها   ،ن جديد للحاق بركب األمم الراقية بعزيمة صادقة       عافيتها شيئاً فشيئا وأخذت تتحفز م     

ن تصل يوماً إلى تحقيق مرادها ومبتغاها فتزدهر لغتها من جديد وتغـدو قـادرة  علـى                   أ من
  .")٥(عن كل ما يجد في العالم من أفكار ومخترعات ومكتشفاتالتعبير

  : في اللغة العربيةوما أروع قول القائل
             نفذَت إلى األعماق و الوجدانِلقــرآن  امن  عتلغة إذا ســم

        ســتظُل ساحرةٌ مع األزمانِةٌ       لغة الكتابِ جميلةٌ وحصــينـ
                                                   

  ) .٣/٣٧( وحي القلم  - ١
                        ) .٥١ص(  تحت راية القرآن- ٢
 محافظة البحيـرة ،  ايتاي البارود ،  نكال العنب  ولد في قرية     ،مصري إسالميعالم ومفكر   : أحمد السقا  الغزاليمحمد   - ٣

 ، يعد أحد دعاة الفكر اإلسالمي في العـصر الحـديث       ،) م ١٩١٧  سبتمبر ٢٢/ هـ١٣٣٥ من ذي الحجة     ٥ ( في بمصر
ـ ١٤١٧( توفي عام   ،  عرف عنه تجديده في الفكر اإلسالمي وكونه من المناهضين للتشدد والغلو في الدين               مارس ٩  ه

له كتـب   .حيث كان قد صرح قبله بأمنيته أن يدفن هناك        .  بالمدينة المنورة  البقيع  ودفن بمقبرة     ديةالسعوفي   )  م١٩٩٦
 ) .فقه السيرة ( ،)قذائف الحق ( ،)عقيدة المسلم (،)السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث  (:منها  كثيرة

    ) .٨١ص( مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية  - ٤
  ) .٢٨ص(لغتنا  - ٥
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        وعلت علواً راســخ األركانِها       ـوسعت علوم الكون في طَيات
  انِوبــيـا       وزهت بأسرارٍ لهنِ       ـسـلفاقت بالغتها بالغَةَ  األ

  والحدثــانِ شمخت مع األيام        ا أذى أعــدائـها     دت مهابتهص
  لتحطم الرايات من حقد وطغيانِ       ـــه     آي حفظ اإلله خلودها في 

  وكته من اإليـمانوالنصـر شـ     ت بساحات الوغى  فرسانها      صال
  ـرآنـالقـ من يمحى آي  هل      وا خيبتاه لمـن أردوا طمسهـا       

 ـوانن اإلخــــماالً تورثه م  ف          بتهم كــخيبة  متلباءوا بخي

  )١(انــصــد            هي فوق كل عفيفة وحـاهللا حاميها ودين محمــ
  :في اللغة العربية)٢(واألجمل من ذلك ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم

ـَفـسي فَاتَّهمـتُ حصاتي ـَومـي  ديتُونـا    رجـعتُ ِلن    حياتي  فَاحتَسبتُ ق
  عداتي ِلقــوِل  َأجـزع  فَلَم  عـقمتُ    رمـوني  بِعقمٍ  في الشَبـابِ ولَيـتَني
ـَم َأجِـد   ِلعراِئسي ـَدتُ ولَمـا ل     بناتي     وَأدتُ     وَأكفاء     رِجاالً    ولـ

ـَه كتاب  وسـعـتُ   وعظات  بِه  آيٍ  عن   ضقْتُ   ومـا    غايةًو  لَفظاً الـل
  لمـختَرعـات   َأسمــاء   وتَنسـيق    وصف آلَـة عن  اليوم  َأضيقُ  فَكَيفَ

ـِن  الدر  َأحشاِئه  في  البحر   َأنا   صـدفاتي  عن  الغَواص   سَألوا   فَهل    كام
  َأسـاتي   الدواء   عز   وِإن    ومنكُم    وتَبلى   محاسنيفَـيـا  ويحكُم  َأبلى  

  وفـاتي تَحيـن   َأن   علَيكُم   َأخـافُ    فَـالَ تـكـلـوني  ِللـزمانِ   فـِإنَّني
ـَنعةً   عزاً   الغَربِ   ِلرِجاِل َأرى ـَم    وم   لُغات    بِعز    َأقـوام    عز   وك

  بِالكَلمات   تَـأتون    لَيتَكُـم    فَيــا    تَفَنُّـناً   بِالمعجِزات     َأهلَهم     واَأتَ
  حياتي  ربيعِ   فـي   بِـوْأدي   ينـادي    ناعـب  الغَربِ  جانبِ  من  َأيطرِبكُم

ـِمـا    علمتُم  يوماً   الطَير   تَزجرون   ولَو ـْرة   مـن   تَحتَه   ب   وشَتات  عث
  قَناتي   تَـلين     َأن   علَيهـا    يعـز    َأعظُمـاً الجزيرة  بطنِ  في  اللَه  سقى

ظنفـِلى  في  وِدادي   ح   الحســرات     داِئمِ     بِقَلبٍ     لَهن    وحفظتُـه الب
  النَخــرات    اَألعظُمِ    بِتلك    حياء    طرِقٌم والشَـرقُ الغَربِ َأهَل وفاخَرتُ

  َأنــاة بِغَيرِ    يدنيني     القَبرِ     من    مزلَقـاً  بِالجراِئد   يومٍ    كُلَّ    َأرى
عمَأسفي   ِللكُتّابِ   و   رصةً   مجض    فََأعلَم      َأن     نُعــاتي   الصاِئحين  

نيَأيرفا   قَومي    هجع   اللَه   منهِإلى    ع     ـِل   لَـم   لُـغَـةتَتَّص  واةبِر  
                                                   

 .والقائل هو المؤلف ) ١٢-١١ص ( لفيصل عبد الخالق – النحو العربي في خدمة العدالة والقضاء - ١
 ذائـع   مـصري شـاعر   . م١٩٣٢  يونيو ٢١ - ١٨٧٢  فبراير ٢٤ محافظة أسيوط محمد حافظ بن إبراهيم ولد في        - ٢

فكتـور  ترجمة عـن  : البؤساء.  الديوانآثاره االدبية . وبشاعر الشعب  شاعر النيل  ولقب ب  أحمد شوقي عاصر  . الصيت
 يونيـو  ٢١ توفي حافظ إبراهيم في الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس،. ليالي سطيع في النقد االجتماعي.  هوغو

  ) .٦/٧٦( للزركلي –األعالم : انظر. م ١٩٣٢
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ـُرات  مسيِل   في   اَألفاعي   لُعاب    كَما  سـرى فيها اِإلفرِنجِ  لوثَةُ  سرت   فـ
ـَةَ     رقعةً سبعين  ضـم  كَثَوبٍ  فَجـاءت   مختَلفــات     اَأللـوانِ       مشَكَّل

  شَـكـاتـي بسط  بعد  رجائي   بسطتُ     حافٌل  والجمع  الكُتّابِ  معشَـرِ   ِإلى
ـِلَى في  الميتَ  تَبعثُ   حياةٌ   فَِإما   رفاتي  الـرمـوسِ   تلك   في   وتُنبِتُ    الب
  )١(  بِممات يقَس   لَم   لَعمري   مماتٌ    بعـده    قيامةَ    ال    مماتٌ     وِإما

                                                   
  ) .٩١-٩٠ص( ديوان حافظ إبراهيم - ١
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  :وخير الحق ما شهدت به األعداء
         ففي الطرف اآلخر نجد كثيراً من المستشرقين اعترفوا بأصالة اللغة العربية وصـالحيتها    

  :لكل زمان ومكان فعلى سبيل المثال نجد
للشعر الجاهلي خلص إلى أن الشعر بعد دراسته  " Charles James Lyallليال " المستشرق (*) 

وينفي مزاعم المستشرقين اآلخرين  بأنه منحول ومن وضـع      ،  الجاهلي أصيل في نسبته إلى قائليه     
  .)١( وهذا دليل على أصالة اللغة العربية وصالحيتها لكل زمان و مكان ،حماد الرواية وغيره

بـأن اللغـة العربيـة ثريـة     يؤكـد  " Erich Braunlich آرش بروينلش " وهذا المستشرق (*) 
  . )٢(بالمترادفات مما أدى إلى اختالف في الروايات الشفوية 

يشيد بثقة المصادر العربية قبل ظهور اإلسالم  ،"Giorgio L .D.Vidaفيدا " أما المستشرق (*) 
 بأنها تشبه في بعض وجوهها المصادر التي        : ويقول ، والتي كانت في غالبيتها مصادر أدبية      ،بقرن

  .  )٣(رفها عن التاريخ اليوناني والروماني واليهودي نع
كل هذا فيه دليل واضح واعتراف صريح من المستشرقين المنـصفين بأصـالة اللغـة العربيـة                 

  . وصالحيتها لكل زمان و مكان 
 كانت هذه اللغة غير : في كتابه تاريخ اللغات الساميةErnest Ribnanويقول أرنست ربنان (*) 

 فلم يدخل عليهـا منـذ   ، فبدأت فجأة في غاية من أغرب ما وقع في التاريخ،ذي بدءمعروفة بادئ   
 ظهرت ألول مـرة     ،نشأتها وإلى يومنا هذا أي تعديل مهم فليس لها طفولة وال كمال وال شيخوخة             

 ولم يمض على فتح األندلس أكثر من خمسين سنة حتى اضطر رجال الكنيسة أن               ،تامة مستحكمة 
ومن الغريب أن تكتمل هذه اللغة وسط الـصحاري         .العربية ليفهمها النصارى    يترجموا صلواتهم ب  

 وال تعلم شيئاً عن هذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تـدريج         ،وفي حياة القبائل الرحل   
  .)٤( خالصة من كل شائبة ،وبقيت حافظة لكيانها

  :كسفوردأ األستاذ بجامعة  Marjluotمرجليوت ويقول (*) 
  اللغة العربية لذا تزال حية حياة ،واحدة من ثالث لغات استولت على سكان المعمورةهي 

  حقيقية إذا ما قورنت باللغات األخرى حيث لم تسجل أي لغة أخرى استمراراً أكثر من اللغة
  .)٥(العربية 

                                                   
 Charles James Layall،(Introduction) in the Mufaddalioyat: An Anthology On Ancient : انظـر - ١

Arabian Odes،Ah – Mufaddal son of Muhammed al – Anbari، ed.،trans.،and notes، Charles 

James Layall، Vol II،Oxfored ١٩١٨.   
 ،Erich Braunlich، (Zur frage der altarabischenpoesie) . Orientalistische Literaturzeitung : انظـر - ٢

No. ١٠ . Hamburg October ١٩٦٢، p. ٨٢٥.  
 Giorgio Levi Della Vida: (Pre-Islamic Arabia) in the Arab Heritage، ed.، Nabih Amin : انظـر - ٣

Faris، New jersey ١٩٤٦، p. ٤٢-٤١.  
  Ernest Ribnan  ١٩٨٣ ،( The History Of Semitic Languages) : انظر- ٤
 )The Life Of Languages(١٩٨٨ written by Marjlout  : انظر- ٥
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 ١٨

  : دور القرآن في حفظ اللغة:المطلب السادس
 وقد كانـت األسـواق      ،)١( بالغتهم كان العرب عندما نزل القرآن في أوج فصاحتهم و        

 وأعذب الكالم، وأفصح الخطـب، وقـد   ، يلقى فيها أعظم األشعار- مثل سوق عكاظ     –األدبية  
 )٢( ولقد وصف الجـاحظ ،وصل البيان إلى ذروته من شعر بشتى ضروبه، ونثر بمختلف أنواعه  

 ،جاشت به صـدورهم    و ، قد فاض بينهم   ،والكالم كالمهم وهو سيد عملهم    : " هذه الظاهرة قائالً  
 ، والكـالب  ، والـذئاب  ، والعقـارب  ،وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم حتى قالوا فـي الحيـات          

 ، وخطر على قلـب    ، والح لعين  ، وكل ما دب ودرج    ، والحمام ، والحمير ، والجعالن ،والخنافس
 ، والمجـانس ، والمـزدوج ، والرجـز ، وضروب التـأليف؛ كالقـصيد  ،ولهم بعد أصناف النظم 

  . )٣(" والمنثور،واألسجاع
 إذ نزل عليهم قول ما استطاعوا أن يجاروه ال فـي كثيـر     ،عظيمالفخر  ال هذاوهم على   

 أال وهـو    ، وحاروا كل الحيرة فـي أمـره       ، دهشين مما سمعوا   ، ووقفوا مذهولين  ،وال في قليل  
  .القرآن الكريم

 هذا القـرآن،    وقد سجل التاريخ مواقفهم منه، لما اجتمعوا في دار الندوة، ليناقشوا أمر           
 الذي أدرك بثاقب فهمه أن هـذا القـرآن ال يمكـن أن    ،)٤(وكان على رأسهم الوليد ابن المغيرة     

 وإن أصـله   ،واهللا إن لقوله لحـالوة    " : وقال كلمته الشهيرة   ، وال خطابةً  ، وال كهانةً  ،يكون شعراً 
  ")٥(... وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إال عرف أنه باطل ، وإن فرعه لجناه،لعذق

 وكـان سـيداَ     ،-r- عندما بعثته قريش ليكلم النبـي        ،)٦(كذلك موقف عتبة بن ربيعة    
 وعرض عليه ما أجمعـت عليـه   ، وهو جالس في المسجد- r – فأتى النبي   ،مطاعاً في قومه  

                                                   
 ) .٤٦-٤١ص ( لعبد العزيز عرفة –وأثرها في تدوين البالغة العربية قضية اإلعجاز القرآني :  أنظر- ١
مة األدب، كبير أئ  م٨٦٩ - ٧٨٠/  هـ ٢٥٥ - ١٦٣. الليثي أبو عثمان) والء(عمرو بن بحر بن محبوب الكناني  - ٢

، )البيـان والتبيـين   (،  )الحيوان(: ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، مولده ووفاته بالبصرة له تصانيف كثيرة منها           
، )١١/٥٢٦( للـذهبي    –سير أعالم النبالء    : وغيرها انظر ) والبخالء  (،  )ويسمى أخالق الملوك   والتاج( ،)سحر البيان (

  ) .٥/٧٤( للزركلي –، األعالم )٢/١٢١( البن العماد –شذرات الذهب 
 لعزيز عبد المعطي عرفة –، قضية اإلعجاز القرآني وأثرها في تدوين البالغة العربية )١/٢٢٠( للجاحظ – الرسائل - ٣

 ) .٤٨ص ( 
 كـان كثيـر   . -r-الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة وبه يجتمع مع رسول اهللا      -  ٤

فقطع ) سنسمه على الخرطوم    : (ل واألوالد وقد تفاخر بذلك فتوعده اهللا في سورتي المدثر والقلم حيث قال تعالى             األموا
 للزركلي –األعالم : انظر. الحجون بمكة  وقد مات الوليد بن المغيرة عن خمس وتسعين سنة ودفن في.  أنفه يوم بدر

)٨/١٢٢  . (  
  ) . ١/٢٢٢ ( البن هشام –السيرة النبوية  :انظر - ٥
 هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد كبير قريش، كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل، أول ما عرف عنـه    - ٦

 للزركلي –األعالم : انظر. توسطه للصلح في حرب الفجار، قتله يوم بدر علي بن أبي طالب وحمزة وعبيد بن الحارث 
)٤/٢٠٠.(  
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 ١٩

 بأوائل سـورة فـصلت حتـى إذا    -r– ورد عليه النبي ،قريش من مال، أو سيادة، أو منصب     
b÷ ﴿ :وصل إلى قوله تعـالى     Î*sù (#q àÊtç ôã r& ö@à)sù ö/ ä3 è?öëxãRr& Zp s)Ïè» |¹ ü@÷W ÏiB Ïp s)Ïè» |¹ 7ä$tã yäq ßJ rO ur 

 ،  وناشده اهللا والرحم مخافة أن يقع ذلـك         -r- وضع عتبة يده على فم الرسول        ،]١٣ :فصلت[﴾
 ،إني سمعت قوالً ما سمعت مثله قـط        " : ولما رجع إلى قريش قال مقالة الفصل       ، حسبك :وقال

 وخلـوا   ، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي      ، بالشعر، وال بالسحر، وال بالكهانة     واهللا ما هو  
 فـإن   ، فو اهللا ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن عظيم         ، فاعتزلوه ،بين هذا الرجل وما هو فيه     

 وكنـتم   ، وعزه عزكم  ، فملكه ملككم  ، وإن يظهر على العرب    ،تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم    
  . )١( هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكم: فقال، لقد سحرك يا أبا الوليد:فقالوا ،أسعد الناس به

 معجـز فـي   ، لكنه معجز في أدائه،فأدرك العرب أن القرآن قد صيغ من هذه الحروف العربية    
                             ، فما استطاعوا أن يحـاكوه ولـو فـي أقـصر سـورة مـن سـوره             ، معجز في تناوله   ،بيانه
وهذا األسلوب إنما هو مادة اإلعجاز العربي فـي كـالم           " : قد أوجز الرافعي هذا البيان فقال     ول

 ، وليس من هذا شيء يمكن أن يكـون معجـزاً  ، ليس من ذلك شيء إال وهو معجز     ،العرب كله 
، أو كما يقول الدكتور حسين الدراويش واصـفاً         )٢(وهو الذي قطع دابر العرب دون المعارضة      

فاإلعجاز يشمل القرآن الكريم كله من أطول سورة فيـه إلـى             " :القرآن الكريم شمولية إعجاز   
أقصر سورة، وأول حرف فيه إلى آخر حرف، وكل كلمة من كلماته، وكل أسلوب من أساليبه،                

  .)٣("وكل تراكيبه 
 والمنزلـة العليـا     ، والشرف ، والخلود ،هكذا نزل القرآن باللغة العربية ليكتب لها البقاء       

 و به نالـت الـشرف       ، أهلها وغيرهم عن طريق القرآن     - U - و بها تحدى اهللا      ،غاتبين الل 
 وكُتب لها الحفظ    ، وأخذت به بعض سماته العليا     ، وعاء لكالمه  - U - حيث جعلها اهللا     ،المروم

 والـدعوة   ، والرسالة الدائمـة   ،فهي لغة الكتاب الخاتم   " والبقاء بما كُتب للقرآن من حفظ وبقاء        
 بل امتد إعجاز    ، ونعمة - U - ال بد أن يكون لها شيء من ذلك فضالً من اهللا             ،ة عامة للبشري

 أن القرآن ولغته شامخان قويان ال ينال منهمـا          )٤( وأكد الباحثون  ،القرآن ولغته امتداد العصور   
 عظيم استمد عظمته من   ،- U - فالقرآن محفوظ بحفظ اهللا      ، وال يؤثر فيهما كيد الكائدين     ،حاقد

 وقد نالت اللغة العربية حظاً وافراً من عظمة الكتاب المنزل بها وقد واجهـت األغيـار                 ،هِلزِمنَُ

                                                   
 – منهج رسـالة     – صلى اهللا عليه وسلم      –، محمد رسول اهللا     )١/٤٢٩(بي الفرج الحلبي   أل –السيرة الحلبية   :  انظر - ١

  .  لصفي الدين المباركفوري –روضة األنوار في سيرة النبي المختار ) ٢١٣-٢/٢١٠(لمحمد الصادق عرجون 
  ).١٨٨ص( إعجاز القرآن والبالغة النبوية - ٢
 ) .٤٣(ص) ٤٩( مجلة اإلسراء العدد - ٣
 لمنـاع   –، مباحث في علوم القـرآن       )٩٤-٩١ص( لعبد السالم اللوح     –اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم      :  انظر - ٤

 ).٢٧٣ص(القطان 
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 ٢٠

   .)١("  لها- U -والتحديات بحفظ اهللا 
لقد حقق القرآن معجزة ال تستطيع أعظـم         " :ويقول في ذلك الكاتب الفرنسي ينين دينيه      

بية في األرض بحيث لو عـاد أصـحاب          اللغة العر  نكّ ذلك أنه م   ،المعاجم العلمية أن تقوم بها    
 إلينا اليوم لكان ميسوراً له أن يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغـة    - r-رسول اهللا   

   . )٢(" بل لما وجد صعوبة تذكر الشعوب الناطقة بالضاد،العربية
 ،ارهالقد صفى اللغة مـن أكـد       " :ويقول الرافعي مبيناً فضل القرآن على اللغة العربية       

 وفـي  ، فجاء بها في سماء الجمال أمأل من السحاب    ،وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها     
 ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جـالل  ،طراءة الخلق أجمل من الشباب    

 ،يب وما ركبها به من المطاوعة في تقلب األسال        ، وأنطقها بالمجاز  ،اإلعجاز، وصورها بالحقيقة  
 قد أظهرها مظهراً ال يقضي العجب منه ألنـه جالهـا علـى              ،وتحول التراكيب إلى التراكيب   

  . )٣("التاريخ كله ال على جيل العرب بخاصته 
 ُأنزل القرآن الذي هو دستور الموحدين جميعـاً مـن عـرب             ،فلحكمة جليلة وعظيمة  

، علمـاً ي أحاط  بكل شيء       الذ - U - لغة العرب، فاهللا     ، بهذه اللغة  ، بل من إنس وجن    ،وعجم
 ، وأدق ما يترتب عليه تشريعه للبشر من فهم وتبـصر ، وأوسع،علم أن اللغة العربية لهي أشمل   

  .ومن ثم عبادة واستقامة 
ففصاحة القرآن   " :ويقول بهجت عبد الواحد صالح في فضل القرآن على اللغة العربية          

 ألنه أثر فيهم وفي نشأة علـم البالغـة      ،بالغة زادتهم فصاحة و   ، الباهرة ه وآيات ،وحكمته البالغة 
 وأسـاليبهم   ، لذلك سخر العلمـاء طاقـاتهم الخالقـة        ، بل وفي علوم اللغة عموماً     ،تأثيراً كبيراً 

  . )٤(" ودقة تعبيره، وكشف جمال نظمه، وتعداد صوره البيانية، لتبيان أساليبه البالغية،المبدعة
، وهو شـعر امـرئ       بشري عرفته العرب    مع أبلغ كالم   ،ولو عقدنا مقارنة على عجل    

  . أما القرآن الكريم فال ، لوجدنا أن األول قد وجه له النقد، مع القرآن الكريمالقيس،
 كبيـر مـن   يي هو عقل بياني القيس في رأأإن امر ":ويصف الرافعي امرأ القيس بقوله 

اً كان هو مبـدعها أو       فوضع في بيانها أوضاع    ، التي خلقت خلقها في هذه اللغة      ،العقول المفردة 
 وتلك هي   ، والتوليد منها  ، ونهج لمن بعده طريقتها في االحتذاء عليها والزيادة فيها         ،السابق إليها 

 وإلـى مـا بقيـت       ، والتي هي سر خلوده في كل عصر إلى عصرنا هذا          ،منقبته التي انفرد بها   
  .)٥("اللغة

                                                   
   ).٧ص(  لزهدي أبو خليل –تصويب أخطاء لغوية شائعة  - ١
   .المرجع السابق - ٢
  ) .٧٤ص(  إعجاز القرآن والبالغة النبوية- ٣
  ).١/٥(رتل  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا الم- ٤
 ) .٣/٤١٧( وحي القلم - ٥
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 ٢١

 ،ل بـذلك علـى أن أجـود شـعر          ليد ، أبياتاً المرئ القيس كثيرة    )١(ولقد انتقد الباقالني  
 هو قبيل آخر غير نظم القرآن       ، وما أجمعوا على تقدمه في الصناعة والبيان       ، وأفصحه ،وأبدعه

 ، فأصاب وأخطأ  ، فركب بذلك رأسه ورجليه معاً     ، وعوارها ، ونقصها ،ال يمتنع من آفات بشرية    
  .)٢( وأنصف وتحامل،وتعسف وتهدى

لقد بينـا لـك أن هـذه         " :نتقدها إلمرئ القيس  فنرى الباقالني يقول بعد ذكره قصائد ا      
 ، والـسالسة واالنعقـاد    ، في الجودة والـرداءة    ،القصيدة ونظائرها تتفاوت في أبياتها تفاوتاً بيناً      

ــالل ــسالمة واالنح ــصعاب،وال ــتمكن واالست ــال، وال ــسهل واالسترس ــوحش ، والت  والت
   ")٣(....واالستكراه

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
( محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، البصري، ثم البغدادي، ابن البـاقالني                : القاضي أبو بكر الباقالني    - ١

هو الملقب بسيف السنة، ولسان     : فقال"طبقات المالكية " في   القاضي عياض ذكره  )  م   ١٠١٣-٩٥٠) ( هـ   ٤٠٢ -٣٢٨
 . اإلنصاف فيما يجب وال يجوز فيـه الخـالف        ،  تمهيد األوائل في تلخيص الدالئل    إعجاز القرآن،   :  األمة من مؤلفاته    

 ) . ٤/٢٦٩( البن خلكان -وفيات األعيان : انظر
  . )٣/٤١٩(وحي القلم :  انظر- ٢
  ) .١/١٨٣( إعجاز القرآن - ٣
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 ٢٢

  
  
  
  
  
  
  

  :المبحث الثاني
  تعريف بعلم النحو واإلعراب

  
  :وفيه مطلبان

  
  .تعريف بعلم النحو:المطلب األول

  
  .تعريف بعلم اإلعراب :المطلب الثاني
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 ٢٣

  :تعريف بعلم النحو:المطلب األول
  :اً واصطالح علم النحو لغةً:أوالً

  . )١(ً" يكون ظرفاً ويكون اسما،النحو القصد أو الطريق ":جاء في لسان العرب
   .)٢(" نحوه أي قصد قصده نحايقال ، القصد والطريق:النحو " :جاء في مختار الصحاحو

 : الجمع أنحاء ونحو ونحـاه ينحـوه وينحـاه         ، الطريق والجهة  :النحو " :وفي القاموس المحيط  
   ")٣(قصده

  :اًالنحو اصطالح
ـ            ى معرفـة            علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب الموصـلة إل

  .)٤(أحكام أجزائه التي يتألف منها
 أو  ، يعني أحكام الكلم في دواتها     ،         أو هو العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كالم العرب        

 الكيفية في التقديم والتأخير ليحتـرز بـذلك عـن    ،فيما يعرض له بالتركيب لتأدية أصل المعنى      
  )٥(.هم معاني كالمهم وفي الحذو عليهالخطأ في ف

  : وسبب تسميته، نشأته:ثانياً
 قـال أبـو األسـود       -t -         أصح األقوال أن أول من وضعه هو علي بن أبي طالب            

 فيم تفكر   : فقلت ، فرأيته مطرقاً مفكراً   ،دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب       : )٦(الدؤلي
، ثـم  باً في أصول العربيـة     فأردت أن أضع كتا    ، سمعت في بالدكم لحناً    :يا أمير المؤمنين؟ قال   
 الكالم كله اسم وفعـل وحـرف،   ، بسم اهللا الرحمن الرحيم:لي صحيفة فيهاأتيته بعد أيام فألقى إ 

 والحرف ما أنبأ عن معنى  ليس        ،فاالسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى          
  . )٧("تتبعه وزد فيه ما وقع  لك:  ثم قال،باسم وال فعل

ن العراق كـان مهـداً لنـشأة    لمصادر على أفقد أجمعت ا ،لمهد األول لنشأته هو العراق ولعل ا 
                                                   

  ) .٨/٤٨٨( البن منظور – لسان العرب - ١
  ).٣٤٩ص ( لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - مختار الصحاح - ٢

  . ) ١٣٣٧ص ( لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي - القاموس المحيط - ٣
ـ –، األصول في النحـو  )٥ص( لألشموني  –شرح األشموني على ألفية ابن مالك     :  انظر - ٤ ي بكـر البغـدادي    ألب
 للمـرادي   –، توضيح المسالك والمقاصد لشرح ألفيـة ابـن مالـك            )٣/١٩٠( لعباس حسن    –، النحو الوافي    )١/٣٥(
  ) .٤/٤٦١( لرضي الدين األسترأباذي –، شرح الرضي على الكافية )١/٢٦٦(
 -، وشرح ألفية ابن مالك )٣١ص(  ألحمد بن زيد –الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية في علم العربية : انظر- ٥

 ) .١٨ص(البن الناظم 
 تابعي، واضع ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني،) م٦٨٨-٦٠٥- هـ ٦٩.ق١: ( أبو األسود الدؤلي- ٦

، وفي بعض األقوال إنه     علم النحو، كان معدوداً من الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب           
 –، األعـالم  )٢/٢٢( للـسيوطي  –، بغية الوعاة   )٧/٩٩( البن سعد    –الطبقات الكبرى   : انظر.ل من نقط المصحف     أو

 ) .٣/٢٣٦(للزركلي 
 ) .١٢/٣٤٧( ألبي الفرج األصفهاني –، األغاني )٣٦ص(  ألحمد بن زيد –الفضة المضيئة :  انظر- ٧
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 ٢٤

  :سباب أهمهاأل وذلك النحو
 ، أقبل عليها المسلمون عرباً وعجماً     ، وبعد الفتح  ،كانت العراق ملجأ للعجم قبل اإلسالم      ) ١(

  .  تمتاز بأسباب الحياة الناعمة والعيش الرغيد إذ إنها
بلدان العربية إصابة بداء اللحن وتعرضاً لمـصائبه بـسبب هـذا            كانت العراق أكثر ال    ) ٢(

 ) .العرب والعجم(المزج 

  .  )١(كان العراقيون ذوي عهد قديم بالعلوم والتأليف ولهم فيها خبرة متوارثة  ) ٣(
  :سبب تسميته

 ، لما أشار إلى أبي األسود الدؤلي أن يـضعه         - t- مما روي عن علي بن أبي طالب      
فسمي " أنح هذا النحو يا أبا األسود     "  : والحرف و شيئاً من اإلعراب قال له       سم والفعل وعلمه اال 
  .)٢(بعلم النحو

  : سبب وضعه:ثالثاً
 ال يحتاجون إلى    ، يتكلمون بالسليقة  ،         كان العرب في جاهليتهم وفي صدر اإلسالم األول       

 ،حن إلى اللسان العربي    تسلل الل  ، واختلط العرب باألعاجم   ،قواعد وضوابط، ولما انتشر اإلسالم    
ـ                 ةفكان لزاماً على أهل اللغة الغيورين عليها أن يفكروا في هذه القواعـد والـضوابط المعروف

  : ويرى شوقي ضيف جملة أسباب أدت لوضع هذا العلم منها،بالنحو
 امتزجـوا  ن اعتزاز العرب بلغتهم اعتزازاً شديداً، جعلهم يخشون عليهـا مـن الفـساد حـي         -

  .باألعاجم
 فـي  ،حساس الشعوب المستعربة بالحاجة الـشديدة لمـن يرسـم لهـا أوضـاع العربيـة                إ -

 . حتى تتقن النطق بأساليبها نطقاً سليماً،وتصريفها،إعرابها

 وتسجيل  ، رقي العقل العربي ونمو طاقاته الذهنية نمواً أعده للنهوض برصد الظواهر اللغوية            -
 ،تظم األقيسة انتظاماً يهيئ لنـشوء علـم النحـو      وتن ،الرسوم النحوية تسجيالً تطرد فيه القواعد     

ـ  ،ووضع قوانينه الجامعة المشتقة من االستقصاء الدقيق للعبارات والتراكيـب الفـصيحة             ن وم
  . )٣(المعرفة التامة بخواصها وأوضاعها اإلعرابية

  :أهميته:رابعاً
ن األثر السيئ على اللغـة       لما له م   ، وذموا اللحن  ، بالغاً          لقد اهتم العرب بالنحو اهتماماً    

  :وهذه بعض أقوالهم في ذلك
  النحو يصلح من لسان األلكن                 والمرء تكرمه إذا لم يلحن

                                                   
 )٤٨-٢٥ص( لخديجة الحديثي – المدارس النحوية : انظر- ١
  ) .٣٩ص( لجمال الدين القفطي – إنباه الرواة على أنباء النحاة : انظر- ٢
  ) .١٣-١٢ص( المدارس النحوية : انظر- ٣
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 ٢٥

  )١(وإذا طلبت من العلوم أجلــها               فأجلها فيها مقيم األلسـن

  :آخرويقول 
  عـنوننـظـر بمـاذا تارأيت لسان المرء آية عقله           وعنوانه ف

  يخبر عمـــــــا عنده ويبين وال تعد إصالح اللسان فإنه         
  )٢(فيسقط من عيني سـاعة يلحــن ويعجبني زى الفتى وجماله         

 أن  ،)٤(إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو          : "هقول )٣(روِي عن األصمعي  * 
  .        )٥(" فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي ":-r -يدخل في جملة قول النبي

  .)٧(ينبغي للمحدث أن ال يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف: )٦(روِي عن ابن الصالح* 
  .)٨("إقامة بعض حروفهمن إعراب القرآن أحب " - t-روِي عن عمر* 
الخطـأ   ألن ذلك يوقع في اإلثـم و       ،أجمع العلماء والمحدثون على منع رواية من يلحن       ولقد  * 

وال رواه الصحابة إال معرباً صحيحاً غير       ،   لم يقله ملحناً   -r -ألنه  ،-r -والكذب على النبي    
  . )٩( كذب عليهم ، فمن غيره وبدله ولحن فيه،ملحون

  .)١١( " ال يستغنى عنه شيء، كالملح في الطعام،النحو في العلم": )١٠(قال الشعبي* 

                                                   
  ).٢/١٢١( ألبي اسحق الحصري –زهر اآلداب :  البيتان منسوبان إلى اسحاق بن إبرهيم البهراني، انظر- ١
  .األبيات منسوبة لعلي بن بشارو ) ٣٦ص(  لألبهيشي –المستطرف في كل فن مستظرف :  انظر- ٢
)  م٨٣١ - ٧٤٠/ هـ ٢١٦ - هـ١٢١(عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد األصمعي     هو   -  ٣

وكـان  . راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر، وأحضرهم حفظاً     
، )المترادف(، و)خلق اإلنسان(، و)األضداد(، و)اإلبل(أحفظ عشرة آالف أرجوزة، تصانيفه كثيرة، منها : األصمعي يقول

 للفيروز  –، البلغة   )٤/١٦٢( للزركلي   –األعالم  : انظر. أي الفرق بين أسماء األعضاء من اإلنسان والحيوان       ) الفرق(و
 ) .٢/١١٢( للسيوطي –، بغية الوعاة )٣٥ص(ابادي 

 ).٤٠ص( ألحمد بن زيد – الفضة المضيئة :انظر - ٤
 ) .١٠٦( كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي حديث رقم –)١/٣٣( صحيح البخاري - ٥
 أبو عمرٍو عثْمان ابن المفْتي صالَحِ الدّينِ عبد الرّحمنِ بـنِ   ):هـ٦٤٣ ربيع اآلخر ٢٥- هـ ٥٧٧(: ابن الصالح - ٦

عي عثْمان بنِ موسى الكُرديّ، الشَّهرزورِيّ، الموصليّ، المعروف بابن الصالح أحد علماء الحديث،عالم عراقـي شـاف               
، مـن    ببيـت المقـدس    بالمدرسـة الـصالحية   ، ثم اشتغل بالموصل مدة ثم درس        بشهرزور تفقه على والده     ،المذهب
،فوائد أدب المفتـي والمـستفتي    ،بمقدمـة ابـن الـصالح     علوم الحديث أو معرفة أنواع علم الحديث المعروف         مؤلفاته،
    .)٣/٢٤٣(وفيات األعيان البن خلكان : انظر . صيانة صحيح مسلمالرحلة،

  ) . ٣٩( ألحمد بن زيد –الفضة المضيئة :  انظر- ٧
 ).٩٦ص( ألبي القاسم الزجاجي – اإليضاح في علل النحو - ٨
 .) ٣٩( ألحمد بن زيد –الفضة المضيئة :  انظر- ٩

ـ ١٦قيل من أقيال اليمن ولد سنة       :  وذو كبار  -راحيل بن عبد بن ذي كبار       هو عامر بن ش   : الشعبي - ١٠ م، ٦٣٧/ هـ
) هدية العـارفين  (قاله صاحب   ... صنف الكفاية في العبادة والطاعة    . إحدى وثالثين : سنة عشرين للهجرة، وقيل   : وقيل

   بِيتقريـب التهـذيب البـن      :  انظـر  .١٠٦: ، وقيـل  ١٠٤: م، وقيل ٧٢١/ هـ١٠٣ سنة وكانت وفاته     ٨٧عاش الشَّع
 ) .٤/٣١٠( ألبي نعيم األصفهاني –، حلية األولياء )٢٨٧(حجر

 .)٣٩( ألحمد بن زيد –الفضة المضيئة  - ١١
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 ٢٦

  :القائل قول وما أجمل* 
  لعلم فقد                             يدرك المرء به أعلى الشرفأحبب النـحو من ا

  إنـما النـحوي في مجلسه                            كشهاب ثاقـب بين السـد ف
  )١(    تخرج الدرة من بين الصدفه كأنما                        خرج القرآن من فيي

  :                       وقول اآلخر* 
  ـا النـحو قياس يتبع                            وبـه فـي كـل أمر ينتفـعإنـم

  )٢(فإذا ما أبصر النحـو الفتى                           مـر في المنطق مراً فاتسـع

  :وقول الثالث* 
  اقتبس النـحو فنعم المقتَبس                          والنحـو زين وجمال ملتمـس

  يث جـلس                          من فاتـه فـقد تعمى وانتكـسصاحبه مكرم ح
  )٣(     شتان ما بين الحـمار والفـرس من العي خرس                   كأن ما فيه

إن علـم النحـو هـو        " : فنراه يقول   أهمية النحو  على فيصل علي عبد الخالق      ركزوي
 - إن فهم كتاب اهللا     ،تي تعتمد عليه اعتمادا كلياً    المرجع األول واألخير للعلوم العربية المختلفة ال      

U -    وسنة نبيه - r -،   والشعر العربي قديمـه     ، والنثر الفصيح  ، واألحكام الشرعية المختلفة 
 لقد وصفه السابقون بقولهم     ، ومعانيه ، وإرشاداته ، ال يمكن أن يؤتي أكله إال بفهم النحو        ،وحديثه

  . )٤("تحكم به في كل صورة من صورها  والقانون الذي ،ان العربيةيزإنه م" 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ) .٢/٦٤( لياقوت الحموي – معجم األدباء : األبيات لعلي بن الحسن بن علي الضرير األصفهاني النحوي  انظر- ١
(  للزجاج - إعراب القرآن ،)٢/٦٩( لياقوت الحموي – معجم األدباء :نظر البيتان من شعر علي بن حمزة الكسائي ا- ٢

   ) .٩ص 
 .ولم أعثر له على قائل ) ١/٣( لياقوت الحموي – معجم األدباء - ٣
  ) .١٠ص( النحو العربي في خدمة العدالة والقضاء  - ٤
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 ٢٧

  
  :تعريف بعلم اإلعراب:المطلب الثاني

  :اً واصطالح اإلعراب لغةً:أوالً
  :اإلعراب لغةً

  .)١(مصدر للفعل أعرب إعراباً 
  :وله معانٍ متعددة منها

 - وجاء في حديث النبي      ،)٢( إذ أبان عنه   ، يقال أعرب الرجل عما في نفسه      : اإلبانة -١
r-      الثيب تعرب عن نفسها بلـسانها       "- رحمه اهللا    - )٣(والذي أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل، 

  ". )٤(والبكر رضاها صمتها 
 ،بتحسنها زوجها إلى متحببة أي عروب امرأة قولهم من  مأخوذ : التحسين والتزيين  -٢

/U - : ﴿$¹ -قال   ãç ãã $\/#tç ø?r& ﴾ ] ٣٧ :الواقعـة[، فـاإلعراب  ،)٥(أزواجهن إلى المتحببات ربوالع  

 .المستمع إلى الكالم ببحي

  .)٦( التكلم بلغة العرب -٣
  :اًاإلعراب اصطالح

والفعـل  " المعـرب "هو أثر ظاهر، أو مقدر، يجلبه العامل في آخر االسـم المـتمكن              "
 ومثال األثر المقدر مـا يقـدر علـى          ، ومثال األثر الظاهر الضمة والفتحة والكسرة      ،المضارع
  .)٧("صورة من ضم وفتح وكسراأللف المق

                                                   
  .)٦/١٥٥(  البن منظور –لسان العرب :  انظر- ١
  ).١١٣ص( للفيروز ابادي –، القاموس المحيط )٦/١٥٧(ور  البن منظ– لسان العرب - ٢
، ولد اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل  ل السنة والجماعة أهاإلمام أحمد بن حنبل هو أحد أئمة         - ٣

خرجت من بغـداد فمـا   : "الشافعي، قال فيه اإلمام م٧٨٠  هـ١٦٤ سنة ربيع األول في شهر بغدادالذهلي الشيباني في    
. حـديث نبـوي   وي أكثر من أربعين ألف      المسند ويح :مؤلفاته،  "خلّفت بها رجالً أفضل وال أعلم وال أفقَه من ابن حنبل          

، وله من العمر سبع وسبعون  هـ٢٤١الناسخ والمنسوخ، وفضائل الصحابة، وتاريخ اإلسالم، توفي أحمد بن حنبل سنة         
 اليهـود سنة قبره بين مقابر المسلمين وغير معروف سوى مكان المقبرة، وقيل أنه أسلم يوم مماته عشرون ألفـاً مـن                     

 البن –، تقريب التهذيب )٢/٥(خاري  للب–التاريخ الكبير . ، وأن جميع الطوائف حزنت على موته      المجوس و النصارىو
 ) ١/٦٣( البن خلكان –، وفيات األعيان )٨٤(حجر 

 )١٨٧٢(حديث رقم ) ١/٦٠٢( سنن ابن ماجه  ،)٤/١٩٢( لألمام أحمد –مسند أحمد   - ٤
  ).١١٣ص( للفيروز ابادي –، القاموس المحيط )٦/١٥٨( البن منظور –لسان العرب :  انظر- ٥
  ).٦/١٥٦(البن منظور – لسان العرب:  انظر- ٦
، دليل  )١/٣٩( البن هشام األنصاري     –، أوضح المسالك أللفية ابن مالك       )١/٥٩( للسيوطي   –همع الهوامع   :  انظر - ٧

 البن هـشام  –، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب )٢٧ص( علي عبد اهللا الفوزان –السالك إلى ألفية ابن مالك   
 ) . ٥٩ص(
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 ٢٨

  
 فالكلمـة ال  ، يتعامل مـع الكلمـة المفـردة    ال  أي أن اإلعراب   ،واإلعراب معناه تحليل الجملة   "

 وهذه الحالـة اإلعرابيـة هـي صـورة          ،تكتسب حالة إعرابية معينة إال حين تكون في جملة        
  .)١("للعالقات التي تنشأ بين الكلمات حين تترتب في جمل

  :عرابعالمات اإل:ثانيا
  :عالمات أصلية :أوالً

  .)٢( السكون للجزم، الكسرة للجر، الفتحة للنصب،        وهي أربعة الضمة للرفع
  :وكانت عالمات اإلعراب ألسباب منها

  .ضة راإلعراب دال على معنى عارض فناسب أن تكون عالمته عا ) ١(
 .الحركة أيسر من الحرف وتكفي في الداللة على اإلعراب  ) ٢(

 .)٣(، ألن الحرف ربما يدل على أصل في الكلمة عدم حدوث لبس ) ٣(

  :         ولقد جاءت حركة اإلعراب آخر الكلمة ألسباب منها
  . ألن اإلعراب إنما جيء به لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناها-١
  .اً وإنما يكون هذا في آخر الكلمةفقالً، وتحذف و ألن حركة اإلعراب تثبت وص-٢
  . )٤( يمكن إعرابه وال يمكن أن يجعل في وسط الكلمة أول الكلمة ال-٣

  :عالمات فرعية :ثانياً
  .         الجر بالفتحة في الممنوع من الصرف
 .         النصب بالكسرة فيما جمع بألف وتاء

 . والجر بالياء في األسماء الستة، والنصب باأللف،         الرفع بالواو

  .لياء في المثنى وملحقاته والنصب والجر با، الرفع باأللف
 .بالياء في جمع المذكر السالموالجر  والنصب ، الرفع بالواو

 . والنصب والجزم بحذفها في األفعال الخمسة، الرفع بثبوت النون

 )٥(. الجزم بحذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل اآلخر

  :عالمات مقدرة :ثالثاً
 وذلـك لتعـذر     ،عراب على آخر الكلمة   تظهر عالمة اإل  عراب المقدر هو الذي ال               واإل

  .كانت أصلية أو فرعية أ  سواء،)٦(النطق بها أو ثقلها على اللسان
                                                   

  ) .٧ص(  لعبده الراجحي - دروس في اإلعراب - ١
  ) . ٦١ص( البن هشام – شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،: انظر- ٢
 ) . ١/٥٤( ألبي البقاء العكبري -في علل البناء واإلعراب  اللباب : انظر- ٣
   .)١/٥٨ ( المرجع السابق :انظر - ٤
  ) .٩٣-٦٤ص(  البن هشام – العرب كالم معرفة في الذهب ذورشرح ش : انظر- ٥
  ) . ٦٠ص(الدين صالح جراد   عز– الجامع في اإلعراب : انظر- ٦
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  :)١(واإلعراب المقدر يكون كالتالي
 حيث تقدر على آخره عالمات اإلعراب كلها        ،ـ المعرب المختوم بألف من األسماء واألفعال      ١
b﴿ : مثل قوله تعـالى    ،تعذرلل r&ur }§øä©9 Ç`» |¡SM~Ï9 ûwÎ) $tB 4Ótë yô﴾ ] وقولـه  ،]٣٩ :الـنجم- U -      

﴿ äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 4ín<rW{   . ]٤:الضحى[ ﴾ #$

علـى آخـره الـضم     األفعال يقـدر  ، أو ياء بعد كسر من األسماء      ،ـ المختوم بواو بعد ضم    ٢
ª!$#ur (#þq﴿ :ومثل ذلك قولـه تعـالى     لالستثقال،   والكسر ãã ôâtÉ ín<Î) Ïp ¨Y yfø9$# Ío tç ÏÿøóyJ ø9$#ur ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/﴾     

  ]٢٢١:البقرة[ 
هذا : مثال ، تقدر على آخره جميع الحركات الشتغال المحل       ،ـ االسم المضاف إلى ياء المتكلم     ٣

  . هارون أخي، اذهب بكتابي،أخي
 الكلمة المحكية يقدر على آخرها ما يقتضيه المحل من اإلعراب الشـتغال المحـل بعالقـة               -٤

  ).تُشفي قلبي ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ( :الحكاية مثل قولنا
ÏMs9$s% Ü>#{è ﴿: مثـل قولـه تعـالى     ،  تقـاء الـساكنين   لة أيضاً منعـاً ال    م تقدر العال  -٥ ôã F{ $# 

$̈Y tB#uä﴾]١٤:الحجرات[.  

   في جمع المذكر السالم المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه واو الجمع مقلوبة مدغمة-٦
 مخْرِجِـي  َأو ": فـي صـحيحه    )٢(مما أخرجـه مـسلم     -r - نحو قول النبي   : الياء المذكورة 

م٣("ه(،واألوالد معاوني.  
 ، تـضربان  : يقدر كل ما حذف من أحرف اإلعراب لغرض أو علة من ذلك نـون الرفـع                -٧

üwur Èeb﴿ :مثـل قولـه تعـالى      ،تكرموني فحذفت النون قبل الوقاية     !$yèÎ7 Fs? ü@ã Î6 yô öúï Ï% ©!$# üw 
                                                   

 –، معجم قواعد اللغة العربيـة       )١١٥-١١٢ص( ألميل بديع يعقوب     –موسوعة النحو والصرف واإلعراب     :  انظر - ١
 ) .٦٨ص(ألنطوان الدحداح 

يري العامري، من أشهر مصنفي األحاديـث،    اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان القش             - ٢
، وتتلمذ على نيسابورولد في . صحيح البخاري الذي يعتبر ثاني أصح كتب الحديث بعد  صحيح مسلم وهو مصنف كتاب    

بحدف ٤٠٠٠حديثا بالمكرر و  ٧٢٧٥ منها الصحيح الذي شمل على       والحديث الفقه، ووضع عدة كتب في      البخارياإلمام  
المكرر مؤلفاته صحيح مسلم، التمييز، الكنى واألسماء، الطبقات، توفي عن عمر يناهز الخامسة والخمسين بنصر ابـاد                 

) ٥/١٩٤( البن خلكان –، وفيات األعيان )٢/١٧٨( البن حجر –تقريب التهذيب : انظر. هجرية٢٦١قرب نيسابور سنة   
نيسابور بفتح أوله، مدينة عظيمة من ). ١٢/٢٣٢( لكحالة –، معجم المؤلفين )١/٣٣٥( البن أبي يعلي     –طبقات الحنابلة   

مدن خراسان ذات فضائل كثيرة، معدن الفضالء ومنبع العلماء، فتحت أيام عثمان بن عفان، وقيل أيام عمر رضـي اهللا      
 ) .٥/٣٣١(معجم البلدان : انظر. ما، على يد األحنف بن قيس عنه

حديث رقـم   ) ١٤١ص/١ج(كتاب اإليمان باب بدء نزول الوحي على الرسول صلى اهللا عليه وسلم              ، صحيح مسلم  - ٣
١٦٩.  
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tbq ßJ n= ôètÉ﴾ ]٨٩:يونس[.   

  :أهمية اإلعراب في اللغة:ثالثاً
 ، بل هو أسـاس لـذلك      ،اإلعراب في اللغة له الدور المهم في ضبط المعاني وتحديدها         

 فبدون اإلعـراب    ، فهو ميزان الكالم العربي والذي يحدد المعنى       ،كالميزان الذي يضبط الوزن   
  .قصودهاتختلط المعاني وال يفهم م

فأما اإلعراب ففيه تتميز المعـاني،      : "  حيث يقول  ،ويبين لنا ابن فارس أهمية اإلعراب     
 لم يوقـف    -غير معرب - ما أحسن زيد   : وذلك أن قائالً لو قال     ،ويوقف على أغراض المتكلمين   

 أوضـح بـاإلعراب     ، أو ما أحسن زيد    ، أو ما أحسن زيد    ، ما أحسن زيداً   : فإن قال  ،على مراده 
   .)١(" الذي أرادهالمعنى

      :)٢(ولعله تكون األهمية في القرآن الكريم من باب أولى، يقول أبـو القاسـم الـسهيلي               
صناعة اإلعراب مرقاة إلى علوم الكتاب، ال يتولج فيها إال من أبوابه، وال يتوصـل إلـى                 " ...

لشادين البحث  اقتطاف زهراتها إال بأسبابه، فواجب على الناشئين تحصيل أصولها، وحتم على ا           
  .)٣("عن أسرارها وتعليلها

لذا كان اإلعراب أهم السبل الموصـلة        " :ويقول األستاذ الدكتور كريم الخالدي في ذلك      
إلى فهم القرآن الكريم، ومعرفة معانيه وكشف أسرار إعجازه فاسـتقطبت دراسـة اإلعـراب               

نحوية األبواب لدراسة فـروع   والبناء اهتمام النحاة والمفسرين واألصوليين، وفتحت دراساتهم ال       
  .)٤("أخرى كالصرف والبالغة والنقد

  :دليل وجود اإلعراب في اللغة العربية:رابعاً
 جيل حتـى عـصرنا      عن نقل القرآن ووصوله إلينا متواتراً بالرواية الشفوية جيالً          -١

  .الحاضر، في كل ذلك كان معرباً
 ، على وجود اإلعراب في اللغة العربيـة        الرسم القرآني الذي نُقَل إلينا بالتواتر يدلل       -٢

 .وأنه ليس من إخراج النحاة

  . يدلل على وجود اإلعراب، ومشطوره، ومجزوئه، وبحوره،الشعر العربي بأوزانه-٣
 
   ، التـي كـان مـضمونها إعابـة اللحـن          ، األخبار الكثيرة التي نقلت عن العرب      -٤

                                                   
  ) .١٦٤٠ص(دائرة سفير للمعارف اإلسالمية : ، انظر)٤٧ص( البن فارس – الصاحبي - ١
، حافظ عالم باللغة والسير والنحو، ضـرير ينـسب إلـى    )هـ٥٨١ت (اهللا بن أحمد السهيلي  عبد الرحمن بن عبد   - ٢

 للزركلـي   –انظـر األعـالم     ) . تفسير سورة يوسـف   (،  )الروض األنف في شرح السيرة النبوية     (سهيل، من مؤلفاته    
  ) . ٣/١٤٣( البن خلكان –، وفيات األعيان )٣/٣١٣(
  ) .٢٦ص( نتائج الفكر في النحو - ٣
  ) . ١٦٦ص( نظرية المعنى في الدراسات النحوية - ٤
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 ولقـد   ، كما تقضتيه اللغة العربيـة     وحرصهم الشديد على استقامة اللسان على أصول اإلعراب       
 ونتساءل هل للحركة اإلعرابية التي امتازت بها لغة العـرب داللـة             .جاء طرفاً منها فيما سبق    

 نحوية؟

جمهور علماء اللغة القدامى يرون أن الحركة اإلعرابية تنبئ عن المعـاني النحويـة،              
 ولذلك نجد الـدكتور     .ة علم اإلضافة   الضمة علم الفاعلية، والفتحة علم المفعولية، والكسر       :فمثال

 ورأي الدكتور إبراهيم أنيس مـن       )٢(من القدامى )١(عبد القادر مرعي خليل  يرفض رأي قطرب       
، ورأي قطرب أنه ليس هناك أي معنى داللي  للحركات اإلعرابيـة، وإنمـا هـي                 )٣(المحدثين

فـي حـال الوقـف     كالمها ألن االسم    فيرى أن العرب أعربت   أصوات تستخدم لوصل الكالم،     
و يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه اإلسـكان فـي الوقـف                 

 الوصل، وكانوا يبطئون عند الدارج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلـوا التحريـك معاقبـاً              
هـا  ، ويوافقه الدكتور أنيس، إذ يرى الحركات اإلعرابية، إنما جـئ ب           )٤(سكان ليعتدل الكالم  لإل

للتخلص من الساكنين الذي هو آخر الكلمة فقط، وأنها ليست دالئل على المعـاني كمـا يظـن                  
 وهـو أن  ،ويوافق الدكتور خليل الرأي الذي عليه جمهـور علمـاء العربيـة القـدامى    النحاة،  

 ويعرض لرأي كـل     ،الحركات اإلعرابية دالئل على  المعاني و بها  يميز بين المعاني النحوية            
 فيـرى عبـد     ،)٥()بريجشستراسر( ورأي المستشرق األلماني   ،ر رمضان عبد التواب   من الدكتو 

 ولم تكـن    ،أن الحركات اإلعرابية دوال على المعاني من الفاعلية و المفعولية وغيرها          : التواب
 وأن ، وعلل ذلك بوجود اإلعراب كامالً  في اللغـات الـسامية القديمـة     ،حركات وصل فحسب  

 وأن ، إلينـا معربـاً  لإلينا متواتراً بالرواية الشفوية الموثوق بها، وصالقرآن الكريم الذي وصل    
  . ل إلينا متواتراً يؤيد اإلعرابالرسم العثماني الذي نق

.وعاب العلماء القدامى في العصر األول على من يحيد عن اإلعراب ويلحن في القول  

                                                   
اللغة والنحـو واألدب فـي     أحد علماء،أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد). م٨٢١-هـ، ؟ ٢٠٦ –؟  ( قطرب - ١

  وهـي  مثلث قُطْرب  أو،)األرجوزة القطربية ( :مؤلفاته أخذ النحو عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصرة،. البصرة
 في العلل  ( :أيضا ومن مؤلفاته. وستين بيتًا تحتوي على األلفاظ التي يختلف معناها باختالف حركاتها مة في بضعمنظو
الرد على الملحدين في ( ،)غريب الحديث( ،)النوادر( ،)معاني القرآن( ،)إعراب القرآن( ،)األضداد( ،)االشتقاق(، )النحو

  ).٧/٩٥( للزركلي –، األعالم )٢/١٤(العماد البن –شذرات الذهب : انظر.) تشابه القرآن
 لكـريم   –نظرية المعنى في الدراسات النحوية      : انظر.  ولعله الوحيد الذي شذ في هذا الرأي عن جمهور القدامى            - ٢

  ) .١٧١ص(حسين صالح الخالدي 
هذا الرأي وأفاضوا فـي   وهؤالء نفر قليل أيضاً منهم، فؤاد ترزي والدكتور داوود عبده، وقد رفض جمهور النحاة        - ٣

 ).١٧١ص(المرجع السابق : انظر. الحديث عن هشاشته ؛ ألنه ال يتفق مع واقع اللغة ونظم بناء نصوصها 
   .)٢٠١ص(مجلة مؤتة للبحوت والدراسات، العدد األول، المجلد السابع :  انظر- ٤
م، بعنوان استعمال حروف النفي     ١٩١١م، حصل على الدكتوراه من جامعة ليفزج        ١٨٨٦ مستشرق ألماني ولد عام      - ٥

في القرآن الكريم وله جهود كبيرة في دراسة وتدريس اللغة العربية، فقد تنقل بين الكثير من البلدان العربية من أجل ذلك 
  ) .٤-٣ص( لرمضان عبد التواب –التطور النحوي للغة العربية : انظر) . م١٩٣٢ت (
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ة قديمـة   سـامي أن ظاهرة اإلعراب ظـاهرة      "بريجشستراسر"ويرى المستشرق األلماني  
  .تشترك فيها العربية واآلكادية وفي بعض الحبشية، وقد ارتبطت بمعاني تدل عليها

 مرعي الخليل إلى أن الحركات اإلعرابية هي في األصل          رثم يخلص الدكتور عبد القاد    
عبارة عن أصوات تلحق األصوات الصامتة فتحركها عن سكونها، وأن هذه األصوات تـؤدي              

  )١.(وتية، ووظيفة نحوية وظيفة ص:وظيفتين
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
   .)٢٠١ص( المجلد السابع ،العدد األول مجلة مؤتة للبحوت والدراسات،: ظر ان- ١
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  حاجة المفسر إلي اإلعراب: المطلب األول
$!﴿ : نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين قال تعـالى           لقد ¯R Î) çm»oYø9 tìR r& $ ºRºuä öç è% $ wä Î/tçtã öN ä3 ¯= yè©9 

öcq è= É)÷ès? ﴾  ]٢:يوسف. [  

 وال يحيد عنها ، وال ينبو عنها، يتقيد بقواعدها ،         إن القرآن تجري عليه أحكام اللغة العربية
 بميزة ،كان شعراً أو نثراًأ نها وعن بقية الكالم العربي سواء  ع غير أنه امتاز     ،ال في كثير وال قليل    

 -ن  آ يقصد بذالك أسلوب القر    -ليس من ذلك شيء إال وهو معجز      ": فهو كما قال الرافعي    ،اإلعجاز
  )١("وليس من هذا شيء يمكن أن يكون معجزاً

ـ ،ن تكمن في اإلعجاز اللغويآوال يختلف اثنان في أن قمة اإلعجاز في القر      ا يتـصل   وم
أ بذلك سواءأو بياناً أو بالغةًكان معنى ....   

 -لذلك كان لزاماً على المفسر أن يحيط بعلوم اللغة العربية ؛ إذ ال سبيل لمعرفة كالم اهللا      
U -إال بمعرفة هذه اللغة، العربي .  

 ،إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بقرآن وسنة وفتيا             " :قال ابن فارس  
  )٢(" عربي- r - ورسول اهللا ،وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب

 الـذين  العـرب  وهم ،األميين معهود تباعا من الشريعة فهم في بد الو: ")٣(وقال الشاطبي 
 فهـم  فـي  عنـه  العدول يصح فال مستمر، عرف لسانهم في للعرب كان فإن بلسانهم، القرآن نزل

 فـي  جـارٍ  وهذا ،تعرفه ال ما على فهمها في يجرى أن يصح فال عرف، ثم يكن لم وإن الشريعة،
  )٤( "واألساليب واأللفاظ المعاني

 ،- U -ن يتكلم في  كتاب اهللا       أال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر        ":)٥(وقال مجاهد 

                                                   
  . كل أسلوب عربي غير القران) هذا(، ويقصد الرافعي بـ)١٨٨ص  (– إعجاز القران والبالغة النبوية - ١
  ).٦٤ص( الصاحبي - ٢
ها هاء؛  بكسر الفاء، بعدها ياء مثناة تحتية ساكنة، ثم راء مشددة مضمومة، بعد–اسمه هو القاسم بن فيرّه : الشاطبي - ٣

 الرعيني، الـضرير، ولـيّ اهللا   الشاطبي ابن خلف بن أحمد أبو القاسم، وأبو محمد   –الحديد  : األندلسومعناه بلغة عجم    
وهو من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة وأبرز علمـاء  . اإلمام العالَّمة، أحد األعالم الكبار المشتهرين في األقطار  

 هـ الموافق ٥٩٠: سنة، تُوفي وعمره اثنان وخمسون عاما،  هـ في مدينة شاطبة باألندلس  ٥٣٨ولد عام    القراءاتعلم  
 ) .٤/٧١( البن خلكان –وفيات األعيان : انظر. م١١٩٤يونيو ٢٠

 ).٢/١٣١ (لموافقات ا- ٤
ويعرف اختصاراً . هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي) م٧٢٢-٦٤٢/هـ١٢١-١٠٤: (مجاهد بن جبر - ٥

القـرآن  في المصادر والكتب التراثية بمجاهد، وهو أمام وفقيه وعالم ثقة وكثير الحديث، وكان بارعاً في تفسير وقراءة              
:  عن أربعةالتفسير قال خذوا األمام الثوري حتى أن بالقرآنمجاهد من أعلم الناس  الشريف، كان والحديث النبوي الكريم

 البـن حجـر   –، تقريب التهـذيب  )١/٧٦( للذهبي –تذكرة الحفاظ : انظر. والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير  مجاهد  
 ).٥/٢٧٨( للذهبي –، األعالم )٥٢٠ص(
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 ٣٥

  )١("إذ لم يكن عالماً بلغات العرب
ف لغـة   وهـو ال يعـر     - U -لو أوتى برجل يفسر كتاب اهللا       :")٢(نسأوقال مالك بن    
  )٣("العرب إال جعلته نكاالً

ولعل من أكثر الناس الذين زعموا أن القرآن ال يحتاج في تفسيره إلى اللغة العربية فـرق     
  .)٤(ما ال يضبطه لغة وال عقل وال نقلالباطنية؛ وذلك ليتسنى لهم تحريف القرآن حسب أهوائهم م

 فاإلعراب مطلب العقل    ، اللغة العربية           وال شك وال ريب في أن اإلعراب أهم ما تتميز به          
  .تطمح به اللغات في اإلبانة والوضوح واإلفصاحما  والرقي إلى ،في اللغة
  ولقـد تكثـر    ،بيان ما تحتمله اآلية من أوجه إعرابيـة        ":ن بأنه آ إعراب القر  افولقد عر و         

الخـتالف فـي    وأيـضا ا ،كيب ومرد ذلك االختالف في فهم الترا   األوجه اإلعرابية لآلية الواحدة،   
  .)٥("تطبيق قواعد النحو حسب مقتضيات كل مذهب

اختالف الحركات يؤدي إلى مرونة المعـاني       "  :         ويقول األستاذ الدكتور عبد السالم اللوح     
 القضايا المستجدة في حيـاة      ، ويعالج ، وحضارةً وتنوعها، وكل معنى يخدم جيالً، وعصراً، وثقافةً      

  . )٦("األمة
 فيتغير ،        فتغيير الحركة اإلعرابية قد ينقل الكلمة إلى غير معناها بل ربما ينقلها إلى ضدها           

  :المعنى تبعاً لتغير الحركة اإلعرابية فمثال نقول
  .ال رجَل في الدار

  .وال رجٌل في الدار
 ونفـي    والمعنى في الجملة الثانية نفـي الجـنس        ،فالمعنى في الجملة األولى نص في نفي الجنس       

  .الوحدة
  :ومثال آخر

جائزة باإلضافة ،أنا مانح .  
  . بالنصب،وأنا مانح جائزةً

                                                   
  .)  ٣٦٨ / ١ ( للزركشي - القرآن علوم في البرهان - ١
 الموافق  هـ٩٣ سنة ربيع األولهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث، ولد في هو أبو عبد ا - ٢

، وهو أهم مؤلفاته وأجل آثاره الذي كتبه بيده حيث اشتغل في تأليفه ما يقرب من               )الموطأ: (مؤلفاته،   بذي المروة  م٧١٢
 في عهده وبعد عهده  الحديثعلى كل كتب    وهو الكتاب الذي طبقت شهرته اآلفاق، واعترف األئمة له بالسبق           .  سنة ٤٠

كتاب النجوم والحساب مدار الزمن رسالة (، )رسالة في القدر(، )الرد على القدرية(، ومنها أيضاً البخاريإلى عهد اإلمام 
 الموافق  هـ١٧٩ سنة ربيع األول، بعد حياة عريضة حافلة توفي مالك بن أنس في )تفسير غريب القران(، )في األقضية

  ).٥/٢٥٧( للزركلي –، األعالم )٤/١٣٥( البن خلكان –وفيات األعيان : انظر.م٧٩٥
  ). ١/٢٩٢( للزركشي - القرآن علوم في البرهان - ٣
  ).٤٨ص( لمساعد الطيار –التفسير اللغوي للقرآن الكريم :  انظر- ٤
 ) .١/٨( للهمذاني - الفريد في إعراب القرآن المجيد - ٥
  ) . ٢٢ص(يل المنيراوي  لهد–) رسالة ماجستير (–أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم :  انظر- ٦
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 ٣٦

 والمعنى الثاني نص في أنهـا بمعنـى الحـال           ، والحال واالستقبال  ضيفالمعنى األول يحتمل الم   
  .واالستقبال

  :ومثال ثالث، نقول
  .نقولها متعجبين... ما أحسن زيداً 
 في نقولها بالن... ما أحسن زيد.  
 ١(نقولها مستفهمين عن أي شيء منه حسن... ما أحسن زيد(.  

وهذا توضيح يبين أثر اختالف اإلعراب على اختالف المعنى بصورة عامة وال شـك أن               
!© &br¨﴿ :لو نظرنا إلي قوله تعـالى     :  فمثال ،القرآن العربي اللسان يجري عليه هذا القول       $# Öä üì Ìçt/ 

z̀ ÏiB tûü Ï. Îé ô³ßJ ø9 $#   ¼ ã&è!q ßô uëur ﴾ ]وفسد لو قرأناها بالجر الختل المعنى ،]٣:التوبة.  

$﴿واآلية   yJ ¯R Î) Óý øÉ sÜ ©! $# ô` ÏB ÍnÏä$ t6Ïã (# às ¯»yJ n= ãèø9  لو أبدلت فيه حركة لفظ الجاللة من    ، ]٢٨: فاطر[  ﴾ #$

  . وتغير إلي العكس تماماً،النصب للرفع، وحركة العلماء من الرفع إلي النصب الختل المعنى
 فعن طريقه يستفاد في الوقوف علـى        ،ن الكريم آعراب له الدور الكبير في تفسير القر      فاإل
ا فـي    والفرق بينه  ،ت من خالل اختالف أوجه القراءا     ، واإلحاطة بها بصورة دقيقة    ،معنى اآليات 

  . حسب ما تدل عليه كل منها،المعنى
 فمثالً  ، االستغناء عنه   وال يمكن  ،واستنباط األحكام الشرعية يحتاج إلى توجيه اإلعراب له       

$﴿: في قوله تعالى   pk öâ r'̄»tÉ öúïÏ%©! $# (# þq ãYtB# uä # såÎ) óOçF ôJ è% ín< Î) Ío4q n= ¢Á9 $# (#q è= Å¡øî $$ sù öN ä3 ydq ã_ ãr öN ä3 tÉÏâ÷Ér& ur 

ín< Î) È,Ïù# tçyJ ø9 $# (#q ßs |¡øB$# ur öN ä3 Åôr âä ãç Î/ öN à6 n= ã_ öër& ur ín< Î) Èû÷üt6÷ès3 ø9   ].٦:المائدة[ ﴾4 #$

 وليس على رؤوسكم؛ فيكون حكـم       ،يدل نصب أرجلكم على أنها معطوفة على وجوهكم                
 علـى ترتيـب     ، ويدل تأخير ذكر األرجل مع عطفها على الوجـوه         ،هذا العضو الغسل ال المسح    

  .الوضوء كما نص الفقهاء
  :وأي خطأ في اإلعراب قد يترتب عليه فساد المعنى ومثال ذلك

 ثم جعل القراءة كفـراً      ، ففسد المعنى نتيجة هذا اإلعراب الخاطئ      ، في اإلعراب  )٢(أخطأ ابن قتيبة  
 وذلك ، ولو استقام له اإلعراب ما فسد المعنى وال رتب عليه هذه النتائج     ،ولحنا ال تصح به الصالة    

  :عند إعرابه المصدر المؤول في قوله تعالى
                                                   

 ) .٢٠ -١٩ص( فيصل على عبد الخالق -النحو العربي في خدمة العدالة والقضاء :  انظر- ١
، أديب ) م٨٩٩  نوفمبر١٣- م٨٢٨/ هـ٢٧٦  رجب١٥- هـ٢١٣(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري         - ٢

، فأخذ الحديث عن أئمته المشهودين وفـي مقـدمتهم          بغدادونشأ في    الكوفةفقيه محدث مؤرخ عربي، يعتقد أنه ولد في         
غريـب   (، )تأويل غريب القرآن (،  )وأدب الكاتب (،  )عيون األخبار ( له العديد من المصنفات أشهرها       إسحاق بن راهويه  

 البن العماد –، شذرات الذهب )١٤/٥٦٥( للذهبي –، سير أعالم النبالء )١/١٥٦( للزركلي –األعالم : انظر). الحديث 
)٢/٢٩١. ( 
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 ٣٧

* ﴿üw ur öÅR âìøt sÜ óOßgä9 öq s% ¢ ¨bÎ) nöìÏèø9 $# ¬! $ ·èä ÏJ y_ 4 uq èd ßìã ÏJ ¡¡9 $# ÞOä Î= yèø9    ]٦٥ :يونس[ ﴾#$

* ﴿üx sù öÅR âìøt sÜ óOßgä9 öq s% ¢ $ ¯R Î) ãN n= ÷ètR $ tB öcr ïé Å£ãÉ $ tBur tbq ãZ Î= ÷èãÉ﴾ ]٧٦ :يس[.  

 ففـسد   ،فلقد أعرب ابن قتيبة على قراءة فتح همزة أن مفعوالً للقول على تأويله بـالظن              "
 وجوب الم علـة محذوفـة مـا فـسد            ولو أعرب المصدر المؤول على     ،المعنى فجعل ذلك لحناً   

  )١("المعنى
         لهذا كان لزاما على المشتغل بالتفسير أن يكون لديه الـضبط النحـوي واإلعرابـي وإال         

  .تعرض تفسيره للخلل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 )١/٢٩( لمحمد عبد الخالق عضيمة - دراسات ألسلوب القران - ١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٨

  :)١(ضوابط إعرابية تلزم المفسر: المطلب الثاني
  : وهيهناك قواعد وشروط ينبغي مراعاتها عند إعراب القرآن

  . فهم المعنى فهماً تاماً والوقوف على المقصود منه-١
q#)﴿ :ما جـاء فـي قولـه تعـالى        : مثال ä9$ s% Ü= øã yèà±»tÉ öÅè? 4q n= |¹ r& öÇâê æDù's? br& x8çé øI ¯R $ tB ßâç7 ÷ètÉ 

!$ tR ät !$ t/# uä ÷r r& br& ü@yèøÿ̄R þíÎû $ oYÏ9ºuq øBr& $ tB (# às ¯»t±nS ( öÅ̈R Î) |MR V{ ÞOä Î= yÛ ø9 $# ßâä Ï© §ç9   ]٨٧:هود[ ﴾ #$
br& x8çé(على  ) br& ü@yèøÿ̄R÷(فمن عطف    øI ¯R (         فقد أخطأ ؛ألن ذلك يقتضي بأن يكون شعيب- u - 

) br& ü@yèøÿ̄R÷( والصواب أنه لم يـأمرهم بـذلك ؛ ألن           ،قد أمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون       

$(معطوفة على tB(، ال على )br& x8çé øI ¯R. (  

فة وافية لئال يعتمد على ما لم يثبت في كالم العربية فيجعله أصالً في               معرفة كالم العرب معر    -٢
  .إعرابه
$ ﴿: ما جاء في قولـه تعـالى      : مثال tBur !$ uZ s9 ûw r& ü@ÏG»s)çR íÎû È@ã Î6yô «! $# ôâs% ur $ oYô_ Ìç ÷zé& ` ÏB $ tR Ìç»tÉÏä 

$ uZ Í¬ !$ oYö/r& ur﴾ ]ألنه ، فقد أخطأ، لنا وترك القتال    بمعنى وما  ، وأن ال نقاتل   ، فمن قال وما لنا    ،]٢٤٦:البقرة 

  .لم يثبت في العربية حذف واو المفعول معه
  مراعاة الرسم العثماني-٣

$﴿: مثال YZ øä tã $ pké Ïù 4ë £J |¡è@ Wxã Î6|¡ù= yô ﴾ ]١٨:اإلنسان[  

xã(فمن الخطأ أن يقول المعرب أن        Î6|¡ù= yô (          جملة تتكون من فعل األمر سل واعتبر المفعول بـه

  .سبيالً
 . وترك األوجه الضعيفة والبعيدة،يفاء جميع ما يحتمله اللفظ من األوجه الظاهرة است-٤

Ëx ﴿:مثال قوله تعالى Îm7 yô zOóô $# y7 În/uë ín?ôã F{$# ﴾ ]فمن الخطأ القول أن كلمـة  ،]١:األعلى )ín?ôã F{$# (

Oóô(هي صفة لكلمة    . ألنه ضعيف وبعيد،)#$

  .ن القرآن مراعاة ما يشابه التركيب في غير موضعه م-٥
!© (bÎ¨﴿ :مثال قوله تعالى $# ß,Ï9$ sù Éb= pt ø:$# 2î uq ¨Z9 $# ur ( ßlÌç øÉ äÜ ¢ë pt ø:$# z̀ ÏB ÏM Íhã yJ ø9 $# ßlÌç øÉ èC ur ÏM Íhã yJ ø9 $#  

                                                   
أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم، دراسة       :  وقد أوردت هذه الضوابط بصورة مختصرة، وللمزيد انظر        - ١

 ).١٠٣-٨٤ص( لباسل المجايدة -) رسالة ماجستير (تطبيقية لسورة المائدة 
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 ٣٩

z̀ ÏB Çcë yÛ ø9 $# 4 ãN ä3 Ï9ºså ª! $# ( 4í̄T r'sù tbq ä3 sù ÷s è? ﴾ ]٩٥:األنعام.[  
lÌç(فإنه يسوغ عطف øÉ èC ur (على الفعل)( ßlÌç øÉ äÜ(،له تعـالى  نظراً لقو:﴿ ßlÌç øÉ äÜ ¢ë yÛ ø9 $# z̀ ÏB ÏM Íhã yJ ø9 $# 

ßlÌç øÉ äÜur |M Íhã yJ ø9 $# z̀ ÏB Çcë yÛ ø9   )١( ]١٩ :الروم[ ﴾ #$

  :وقد حدد عبده الراجحي ضوابط عند إعراب القرآن نجملها فيما يلي
أنها مـا  " ما حضر زيد" فال يصح أن نقول في مثلأن نحدد نوع الكلمة التي نعربها،     من المهم    -١

 ال  ، ألن كونها حرفاً يعني أنها مبنية      ، وإنما يجب أن نقول أنها حرف نفي       ، أو أنها أداة نفي    ،ةالنافي
  .محل لها من اإلعراب

M|﴿ فال يصح أن نقـول فـي نحـو         ، ينبغي الدقة في استخدام المصطلح النحوي      -٢ ó¡©9 OÎgøã n= tæ 

@ç ÏÜ øä |Á ßJ Î/﴾ ]أن   ]٢٢ :الغاشية )ç ÏÜ øä |Á ßJ Î/ ( ًال يقـال إال  – في محل كذا -عبير   ألن الت  ،مجرور لفظا 

 وإنما يقال مسيطر خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة         ، وعن الجملة التي لها محل     ،عند الكلمة المبنية  
 .)٢(منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد

 وأن  ، وأنـه متعلـق    ، يجب أن تحدد أنه شبه جملة      ، أو الظرف  ، عند إعراب الجار والمجرور    -٣
 .ه البد أن يكون مشتقاً أو في ما معناهمتعلق

 . عند إعراب االسم الموصول البد أن يكون متبوعاً بجملة صلة ال محل لها من اإلعراب -٤

 وإن كانت حـاالً يجـب تبيـين         ، البد أن يكون لها موصوف     ،عندما نقول عن كلمة أنها صفة     -٥
 .صاحب الحال

 ،ا الجواب ال يكون له محل مـن اإلعـراب   وهذ،هناك جمل يكون لها في األغلب جملة جواب     -٦
 . ألنه نوع من الطلب والقسم، والنداء، والنهي،وذلك؛ كاألمر

 ، فإذا كانت جملة الجواب مقترنة بالفاء بعد شـرط جـازم  ،البد من الجملة الشرطية من جواب -٧
 . وإذا كان الجواب محذوفاً فيجب تقديره، وإال ال محل لها من اإلعراب،فهي في محل جزم

                                                   
  ١٦٤٢موسوعة سفير ص:  انظر- ١
حكموا بزيادتها وقدروا المعنى على ) أسماء وأفعال وحروف ( لقد وقف العلماء ومعربو القرآن عند كلمات محدودة        - ٢

إسقاطها، وقالوا إنها ال عمل لها، فخروجها كدخولها في الكالم ؛ لكنهم قد يبحثون للزائد عن معنى أو فائدة يضيفها إلى               
بعض العلماء إلى تجنب إطالق لفظ زائد في كتاب اهللا، فإن الزائد يفهم منه              وذهب  ) كالتوكيد والتعظيم   (معنى التركيب   

نرى أن كل ما في النظم ... ونحن : " أنه ال معنى له، وكتاب اهللا منزه عن ذلك، فنجد الدكتورة سناء حميد البياتي تقول          
زائدة، ] ٧٤: البقرة) [ بغافل عما تعملون وما اهللا: (في قوله تعالى) الباء(يدل على معنى، وال نقر بالزيادة في النظم، فال 

] ١١٠:الكهـف ) [إنما هو إله واحـد   :(في قوله ) ما(زائدة، وال   ] ٥٩:األنعام) [وما تسقط من ورقة     (في قوله   ) من(وال  
بي قواعد النحو العر" زائدة، كافة، فكل ما في النظم مراد ومقصود، والنظم بمجمله وبتفاصيله سبب إعجاز القرآن الكريم 

   ).٤٠١ص(في ضوء نظرية النظم 
 لخالد عبد الرحمن العك –أصول التفسير وقواعده : انظر.         ولذلك فر بعضهم إلى التعبير عنه بالتأكيد أو الصلة      

 ) .٢٠٥ص( لمحمد أحمد خضير –، اإلعراب والمعنى في القرآن الكريم )١٥٩ص(
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 ٤٠

  )١(.عند االنتهاء من إعراب جملة يجب أن نبين ألها محل من اإلعراب أم ال-٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 ) .٨ص( دروس في اإلعراب : انظر- ١
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 ٤١

  
  
  
  

  القسم الثاني 
  الجانب التطبيقي للدراسة 

  :وفيه ثالثة فصول
  

   أثر اختالف اإلعراب في تفسير سورة  األنعـام:الفصل األول
   األعراف أثر اختالف اإلعراب في تفسير سورة:الفصل الثاني
   أثر اختالف اإلعراب في تفسير سورة األنفـال:الفصل الثالث
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  الفصل األول
  سورة األنعامتفسير أثر اختالف اإلعراب في 
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 ٤٣

سوف نتناول في هذا الفصل خمساً وخمسين مسألة من خالل سورة األنعام فيهـا   
كـان اخـتالف    أ لقراءات، سواء خالف في إعراب بعض الكلمات أو اختالف في ا        

اإلعراب في الحركة الواحدة أو بأكثر من حركة منع من ظهورها التعذر أو الثقل،       
أما اختالف القراءات فهو متعلق بأكثر من حركة ورد بكل منها قراءة متـواترة              
وقد ترتب على هذا االختالف في اإلعراب أو في حركاته اختالف تنوع وتعاضـد              

  .   الكريم، وإليك بيان ذلكفي تفسير القرآن
  :المسألة األولى
ــالى ــه تع ßâôJ  ﴿:قول pt ø:$# ¬! ì Ï%©! $# t,n= y{ ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# uÚ öëF{$# ur ü@yèy_ ur ÏM»uH ä> óà9 $# uëq ëZ9 $# ur ( ¢OèO 

#$!©%Ïïût .xÿxçãr#( /Îçt5hÍkÍNö Étè÷âÏ9äqcö﴾  ]١:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
cq( :قوله ä9 Ïâ÷ètÉ (عول به تحتمل وجهين من اإلعرابعالقته بالمف)١(:   

cq( جملة :الوجه األول ä9 Ïâ÷ètÉ (خبر، والمفعول به محذوف.  

cq( الفعل :الوجه الثاني ä9 Ïâ÷ètÉ (الزم، أي يعدلون عنه غيره. 

  : التفسيري ألوجه اإلعرابمعنىال* 
  :المعنى األول

cq( الفعل   حيث إن           ä9 Ïâ÷ètÉ (    فَ المفعول لظهـوره،      ،يكون متعدياً إلى مفعول بهذوقد ح 

 عبادة ما يشركون من آلهة بعبادة اهللا الواحد القهار، أي سـاووا           )٢(وتقديره أن المشركين قد عدلوا    
  . في العبادة- U -بين تلك اآللهة مع اهللا 

عدلت :  عدلت هذا بهذا إذا ساويته به عدالً، أما الحكم إذا أنصفت فيه فإنك تقول         :و في هذا المعنى   
  .)٣(ه عدالًفي

  :المعنى الثاني
cq( الفعل   حيث إن       ä9 Ïâ÷ètÉ (        يكون الزماً، ومعناه أن المشركين يعدلون عن عبادة اهللا- U 

                                                   
، )٢/١١٥( للهمـذاني  –، الفريد في إعراب القرآن المجيـد  )١/٤٧٩( للعكبري –بيان في إعراب القرآن   الت : انظر - ١

 ) .١٢/١٢٦( للرازي -، مفاتيح الغيب  )٧/١٢٨( البن عاشور -التحرير والتنوير 
  ) .٢٢٢ص( لغالم ثعلب –ياقوتة الصراط :  انظر- ٢
 –، النكت والعيون )٢/١١٧( للخازن –ب التأويل في معاني التنزيل ، لبا)١/٣٢١( للشربيني –السراج المنير :  انظر- ٣

  ) .٢/٢٩٠(للماوردي 
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 ٤٤

cq(هنا تتعلق بـ " الباء"هم وواؤ ويعبدون ما تمليه به أه- ä9 Ïâ÷ètÉ.(  

r#( بـ" الباء"وقد تتعلق    ãçxÿx.( ،         ا به ويعـدلوا عـن       وفيه إشارة إلى أن مالكهم ال ينبغي أن يكفرو

  .)١(طاعته
  :أثر االختالف* 

المعنى في الفعل المتعدي يعني المساواة، فالمشركون يكونون قد سـاووا بـين عبـادتهم               
 يكون المعنى الميل واالنحراف فهـم       ، وعندما يكون الفعل الزماً    - U -ألصنامهم مع عبادة اهللا     

  .إلى عبادة أصنامهم - U -  عن عبادة اهللانلوئما
  :ألة الثانيةالمس

 $rudèqu #$!ª ûÎí #$9¡¡Jy»quºNÏ ruûÎí #${FëöÚÇ ( Étè÷=nNã ôÅç§.äNö ru_ygôçt.äNö ruÉtè÷=nNã Bt  ﴿:قولـــه تعـــالى
tbq ç7 Å¡õ3 s?  ﴾]٣:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
N( :قوله n= ÷ètÉ( يحتمل ثالثة أوجه من األعراب )٢(:  

  . خبر ثان في محل رفع :الوجه األول
   .حال في محل نصب :يالوجه الثان

  . الجملة مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثالث
  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 

  :المعنى األول
 وأنه العالم الخالق للسموات واألرض، المدبر       - U -         تتحدث هذه اآلية عن صفات اهللا       

ãN(ألمرهما، وجملة    n= ÷ètÉ öN ä. §ç Åô öN ä. tç ôgy_ ur  (قررة لمعنى الجملـة األولـى وهـي         م)uq èdur ª! $# íÎû 

ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# íÎûur ÇÚ öëF{$#  ( يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم)٣(.  

qففي هذا الوجه حيث تعرب  èd) (مبتدأ، و )! ãN(خبره، وجملة  ) #$ n= ÷ètÉ ( خبر ثانٍ، فتكون أفادت  

  
                                                   

 –، أضواء البيان    )٢٤٢٤ص  ( للشعراوي   –، تفسير الشعراوي    )١/١٦٥(  ألبي حيان      –تفسير النهر الماد    :  انظر - ١
 ) .٢/٢٩٠( للماوردي –، النكت والعيون )٧/٢(للشنقيطي 

  للسمين الحلبي -، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ١/٤٨٠(  للعكبري -راب القرآن التبيان في إع:  انظر- ٢
  ) . ٢/١١٧(  للهمذاني –، الفريد في إعراب القرآن المجيد )٨/٢٣( البن عادل -، اللباب في علم الكتاب )٤/٥٣٣(

    ) .٢/٢٧( للشوكاني -فتح القدير :  انظر-  ٣
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 ٤٥

١( وهو علمه بالسر والجهر،اً جديدمعنى(.  
  :انيالمعنى الث

q         وفي هذا الوجه تعرب     èd) ( مبتدأ، وخبره)íÎû ÏNºuq»yJ ¡¡9 !( ، وتعرب لفظ الجاللة) #$ $# ( 

q( من   بدل èd( وجملة ،)ãN n= ÷ètÉ (  حال للمعبود، أي حال هذا المعبود في السموات واألرض أنه يعلـم

íÎû ÏNºuq»yJ( بعدم جواز تعلـق      : ويرى ابن عاشور   ،)٢(السر والجهر  ¡¡9 $# íÎûur ÇÚ öëF{$# ( ،   بالفعـل

)ãN n= ÷ètÉ(        فمن قدر ذلك ،دون السماوات ؛ ألن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في األرض خاصة 

       .)٣(فقد أخطأ خطًأ خفياً
   :المعنى الثالث

íÎûur ÇÚ(         وفي هذا اإلعراب يكون الكالم قد تم عند قوله           öëF{$#( ،     وبدأت جملة جديدة وهي 

)ãN n= ÷ètÉ öN ä. §ç Åô öN ä. tç ôgy_ ur (     وفي األرض يعلـم  ،، وقيل إنه متعلق باألرض، أي أن اهللا في السموات 

  .)٤(سركم وجهركم
 أنه معنى ضعيف، ألن اهللا معبود في السموات ومعبـود فـي األرض              )٥(ويرى الهمذاني          

ــه ــشهادة قولـــ uq  ﴿:بـــ èdur ì Ï%©! $# íÎû Ïä !$ yJ ¡¡9 $# ×m»s9 Î) íÎûur Äß öëF{$# ×m»s9 Î) 4 uq èdur ÞOä Å3 pt ø:$# 

ÞOä Î= yèø9 !© (bÎ¨﴿ : وعالم بما فيهما بدليل قوله،]٨٤ :الزخرف[﴾#$ $# ÞOn= ÷ètÉ |= øä xî ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# ÇÚ öëF{$# ur  

4 ª! $# ur 7éçÅÁ t/ $ yJ Î/ tbq è= yJ ÷ès?﴾]٦( ]١٨:الحجرات(.  

   :أثر االختالف* 
   .لواحدة         اختالف اإلعراب أدي إلى تعدد المعاني للجملة ا

  :المسألة الثالثة
ــالى   ــه تع  r9sNö Étçtr÷#( .xNö &rd÷=n3õZu$ BÏ` %s7ö=ÎgÎO BiÏ` %sçöb5 B¨3©Y»̈gßNö ûÎí #${FëößÄ Bt$ 9sOó& ﴿:قول

                                                   
  ) .٢/١١٧(ني  للهمذا-الفريد :  انظر-  ١
 للبيـضاوي  –، تفـسير البيـضاوي   )٢/١١٨( للهمـذاني  -، الفريد  )٤/٣٢( ألبي حيان -البحر المحيط :  انظر-  ٢
)١/٢٩٥ .(  
 ) . ٧/١٣٣( البن عاشور –التحرير والتنوير :    انظر- ٣

  ) .٢/١٢٦( للشوكاني -فتح القدير :  انظر-  ٤
له كتاب الفريد في إعراب القرآن       عالم باللغة والقرآن،   ): ـ ه ٦٤٣ت ( يبن أبي العز الهمذان   المنتجب حسين    هو   - ٥

  ) .١٣/٧( لكحالة –، معجم المؤلفين )٣/٣١٦( للزركلي –األعالم : انظر . المجيد
  ) .٢/١١٨(الفريد :  انظر-  ٦
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 ٤٦

RçJy3jÅ` 9©3ä/ö ru&rëöôy=ùZu$ #$9¡¡Jy$!äu ãt=néökÍN BiÏâôëu#ëY# ru_yèy=ùZu$ #${FR÷gy»çt BrgøçÌì BÏ` BrtøJÉkÍNö ùs'rd÷=n3õZu»gßN 
öN Ík Í5q çR äãÎ/ $ tR ù't±S r& ur .` ÏB öN ÏdÏâ÷èt/ $ ºR öçs% tûïÌçyz# uä﴾  ]٦:األنعام[   

  :أوجه اإلعراب* 
   :هذه اآلية فيها موضعان

   :الموضع األول* 
öN( :قوله x.(يحتمل وجهين من اإلعراب )١(:  

  .وتعرب مفعول به أو ظرف في محل نصب، استفهامية :الوجه األول
  .وتعرب مفعول به في محل نصب،  خبرية:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

öN (حيث إن           x.(          تكون استفهامية، ويكون إعرابها، إما مفعوالً به للفعل )$ uZ õ3 n= ÷dr&( ز، ويجو 

`(اعتبارها ظرفاً، و   ÏiB 5böçs% (      أهلكنا مـن     الكفرة المعاندون كم   يرمفعول أهلكنا، فيكون المعنى ألم 

  .)٢( واالستفهام جاء هنا للتعظيم،األمم المعاندة ذات العدد الكثير
  :المعنى الثاني

öN (حيث إن  x.(  خبرية مصدرية )أو كـم حينـا     ، أو كم زماناً   ، كم مرة  :، فيكون المعنى  )٣ ، 

  .)٤(ًأهلكنا فيه قرنا
 السنون قلتعلماء  بأنه أهل كل مدة كان فيها نبي أو طبقة من ال          القرن)٥(فسر ابن الجوزي  و

                                                   
الـدر  ، )١٢٤ /٢ (   ألبي الـسعود -، إرشاد العقل السليم )١/٤٨١(  للعكبري -التبيان في إعراب القرآن  :  انظر - ١

 ). ٨/٢٨( البن عادل -، واللباب في علم الكتاب )٥ ٤/٥٣( للسمين الحلبي –المصون في علوم الكتاب المكنون 
 البـن  –، التحريـر والتنـوير   )٤/٤٢٤( للسمعاني –، تفسير القرآن )٣/٣٨٣( البن سيدة    –إعراب القرآن   :  انظر - ٢

  ) .٧/١٣٧(عاشور 
هامية والخبرية، األولى تستدعي من المخاطب جواباً ويكون االسم بعـدها تمييـزاً منـصوباً،                الفرق بين كم االستف    - ٣

 ألحمد ماهر البقري    –دراسات نحوية في القرآن     : انظر. والخبرية تدل على الكثرة واالسم بعدها مضاف إليه مجرور          
  ) .٣٩ص(
  ).٢/١٢٠( للهمذاني  –الفريد في إعراب القرآن المجيد :  انظر-  ٤
  رمضان١٢ - م١١١٦/هـ٥١٠( التيمي البكري  القرشيهو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد  - ٥

ـ ٥٩٢ ، )زاد المسير في علم التفـسير     (مصنفاته  . لصديقمحمد بن أبي بكر ا    ، يعود نسبه إلى     بغدادولد وتوفي في    )  ه
األحاديـث  ، جمع فيـه  )الموضوعات من األحاديث المرفوعات:( في الحديث تصانيف كثيرة، منها   ، وله )نواسخ القرآن (
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 ٤٧

 يعنـي   )١("، ثم الذين يلـونهم    ر القرون قرني، ثم الذين يلونهم     خي" -  r - كثرت بدليل قوله   أو
  .)٢(أصحابه ثم التابعين ثم الذين أخذوا عن التابعين

  :أثر االختالف* 
وفي          معنيا اإلعراب قريبان من بعضهما، ففي حالة االستفهام يخرج إلى التعظيم والتكثير،      

وكم استفهامية كانت أو خبرية     : "  يقول أبو السعود   ، كم خبرية، تفيد التكثير    حيث إن الوجه اآلخر،   
  .)٣("مفيدة للتكثير ،معلقة لها عن عمل

   :الموضع الثاني* 
$( :قوله tB ( في قوله)$ tB óOs9 ` Åj3 yJ çR ö/ä3    :)٤(يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) 9©

  .لم نمكنه لكم" شيئاً"العائد محذوف، أي نكرة موصوفة و :الوجه األول
م أكثر من مدة هِن مصدرية والزمان محذوف تقديره مدة ما لم نمكن لكم أي مدة تَمكُُ :الوجه الثاني 

  .كُمنتَمكُ
`(مفعول  :الوجه الثالث Åj3 yJ çR(على المعنى، وتكون أعطيناهم ما لم نعطكم .   

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  : األولالمعنى

والـسعة  ،          لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً و ثموداً وغيرهم من البسطة في األجسام            
  .وغير ذلك ، في األموال

  :المعنى الثاني
 -  مالحظ في األقوام السابقة فهـذا نـوح  ا         أي أعطيناهم أعماراً أطول من أعماركم، وهذ     

u -٥(ن عاماً أخذ يدعو قومه ألف سنة إال خمسي(.  
  
  

                                                                                                                                                   
 البـن العمـاد     –، شذرات الذهب    )٣/٣١٦( للزركلي   –األعالم  : انظر) . الناسخ والمنسوخ في الحديث   (،  وعةالموض

)٤/٣٧٦. (  
، كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جورإذا أشهد، صحيح مسلم             ٣٦٥٠حديث رقم   ) ٥/٢(صحيح البخاري    - ١
  .حابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، كتاب فضائل الص)٢٥٣٣(، حديث رقم )٤/١٩٦٣(
  ).٢/٦(زاد المسير  :  انظر- ٢
    ).٢/١٢٤( إرشاد العقل السليم - ٣
، الدر  )١/٢٣٥(   للعكبري    -، إمالء ما من به الرحمن        )١/٤٨١(   للعكبري    - القرآن   بالتبيان في إعرا  :  انظر - ٤

 ). ٥٣٨، ٥٣٧/ ٤(  للسمين الحلبي -المصون 
   ).١٢١/  ٢(  للهمذاني - الفريد في إعراب القرآن المجيد  : انظر- ٥
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 ٤٨

  :المعنى الثالث
مكناهم تمكيناً لم نمكنه لكم، والمعنى إنـا         ":)١(ين السابقين، يقول الشوكاني   المعنى         ويشمل  

أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول األعمار وقوة األبدان، وقد أهلكنـاهم                 
  .)٢("جميعاً، وأنتم دونهم باألولى

  :ختالفأثر اال* 
         المعنى األول وفيه داللة على أنهم أعطوا من أسباب القوة والتمكين أكثر من هذه األمـة،       

والمعنى الثالث يشمل   ،  والمعنى الثاني فيه داللة على أن األمم السابقة أطول أعماراً من هذه األمة            
  .)٣( ويرى محي الدين الدرويش أن اإلعراب األول أسهل وأوجه،ينالمعنى

  :المسألة الرابعة
 è@ 9jÏJy` B¨$ ûÎí #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ( %è@ !° 4 .xGt=| ãt?ní4 Rtÿø¡ÅmÏ #$9ç§môJyps 4% ﴿:قوله تعـالى  

9sãufôJyèyZ¨3äNö )Î<ní4 ÉtqöQÏ  #$9ø)Éäu»JypÏ wü ëuÉ÷=| ùÏämÏ 4  #$!©%Ïïúö zy£Åéçrÿ#( &rRÿà¦|kåNö ùsgßOó wü 
öcq ãZ ÏB÷s ãÉ﴾ ]١٢:األنعام[    

  :أوجه اإلعراب* 
N( : قوله ä3 ¨Z yèyJ ôf uã s9 (يحتمل وجهين من اإلعراب)٤(:  

  . في محل نصب بدل من الرحمة:الوجه األول
  . جواب قسم مستأنف:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

ة حياتهم الـدنيا، لكـي       جعل لهم متسعاً من الوقت مد      ،         وهو أن اهللا اللطيف الرحيم بعباده     
يتوب من يتوب، ويرجع عن غيه من يرجع، ومدة هذا االتساع إلى أن يجمـع اهللا النـاس ليـوم                    

                                                   
بن اھو اإلمام أبو علي بدر الدین محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن محمد بن صالح بن إبراھیم         - ١

 م ن  ،ھج رة ش وكان  " ھجری ة ف ي بل دة    ١١٧٣ محمد العفیف بن محمد بن رزق، الشوكاني ثم الصنعاني، ولد  س نة     
 الج امع ب ین   فتح القـدير (منھ ا،  ،مؤلفًا) ٢٧٨(، لإلمام الشوكاني ثروة عإلیمة من المؤلفات بلغ ت     باليمن خوالنالد  ب

، ) شرح منتقـى األخبـار    نيل األوطار (،)الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة    (،)فنَّي الرواية والدراية من التفسير    
 –األعالم : انظر.رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة، وجزاه عنا كل خير). م١٨٣٤ / هـ١٢٥٠(توفي اإلمام الشوكاني سنة   

  ).٦/٢٩٨ (–الزركلي 
  ).٢/١٤٦ (التفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح - ٢
  ).٣/٦٧( راب القرآن وبيانه إع:  انظر- ٣

  للهمداني -، الفريد )٤/٥٥١( للسمين الحلبي -، الدر المصون  )١/٤٨٣(  للعكبري -التبيان في إعراب القرآن   - ٤
)٢/١٢٥.(  
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 ٤٩

  .القيامة
  .  )١("أنه بدل من الرحمة مفسر لها باإلمهال : " تفسير ليجمعنكميجاء في الفريد ف

 ، والرتفع الضبط،لمرجلوال خوف العذاب يوم القيامة لحصل الهرج وا   " :)٢( و یق ول الفخ ر ال رازي      
   .)٣("وكثر الخبط ؛ فصار التهديد بيوم القيامة من أعظم أسباب الرحمة في الدنيا

  :المعنى الثاني
 وإغفـالهم  ستئناف وقسم للوعيد علـى إشـراكهم،     ا: ")٤(         وفي هذا المعنى يقول البيضاوي    

وجاء في فتح   ،  )٥("يكم على شرككم   فيجاز ،النظر، أي ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة        
  .)٦("مسوقة للترهيب بعد الترغيب وللوعيد بعد الوعد:" القدير أن هذه الجملة

 الذي يـرى إعـراب      )٨( البن جزي   وكأنه متابع  ،)٧(ويرى الدرويش أن هذا الوجه أولى بالصواب      
موضعها فإنهـا ال   لدخول النون الثقيلة في غير ك وذل،ليجمعنكم على البدل من الرحمة فيه ضعف    

  .)٩(تدخل إال في القسم أو غير الواجب
  :أثر االختالف* 

 والمعنى الثاني يفيد حتمية لقاء اهللا ومحاسـبته         ،         المعنى األول يدلل على رحمة اهللا بعباده      
  .لعباده على أعمالهم

  
                                                   

، النهـر  )٤/٥٥٠( للسمين الحلبي  –الدر المصون   ،  )٢/١٢٦( للهمذاني   –الفريد في إعراب القرآن المجيد      : انظر  - ١
  ).٢/١٣١(  للشوكاني -، فتح القدير )١/٦٥٩(ألبي حيان   -الماد 

) من بني تيم من قريش يلتقي مع أبي بكر الصديق به (محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري  - ٢
 ولـد فخـر  . وهو إمام مفسر شافعي، ولقب بشيخ اإلسالم . الرازي المعروف بفخر الدين الرازي أو ابن خطيب الري    

ـ ٥٤٣الدين الرازي بمدينة الري عام       التفسير الكبير الذى : ، له تصانيف كثيرة ومفيدة في كل فن من أهمها    م١١٤٨ / ه
، وقد جمع فيه ما اليوجد في غيره من التفاسير، وله أيضاً،المحصول في علم األصول، المطالـب                 "غيبمفاتيح ال "سماه  

ـ ٦٠٦ توفي الرازي سنة     علم الكالم العالية في     للزركلي  –، األعالم   )٤/٢٤٨( البن خلكان    –وفيات األعيان   : انظر. ه
  ) .٨/٨٠( للسبكي –، طبقات الشافعية الكبرى )٦/٣١٣(
 ) .١٢/٤٨٨( مفاتيح الغيب - ٣
ي الشيرازي، عالم في الفقه والتفسير والعربية والمنطق والحديث،  هو عبد اهللا بن عمر، اإلمام ناصر الدين البيضاو     - ٤

ـ ٦٨٥له منهاج األصول إلى علم األصول، وشرح مصابيح السنة للبغوي سماه تحفة األبرار، توفي سنة               : انظـر .  هـ
 ) .٦/٩٧( لعمر رضا كحالة –معجم المؤلفين 

  ) .٧/١٠٥ ( لأللوسي–روح المعاني : ، انظر)١/٣٩٤(تفسير البيضاوي   - ٥
  ).٢/١٣١( للشوكاني –فتح القدير   -٦
  ).٣/٧٥(إعراب القرآن وبيانه :   انظر-  ٧
ولد في شوال (محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن بن جزي الكلبي الغرناطي               - ٨

ـ ٧٢١ من كتبـه كتـاب   ) فاس م في ١٣٥٦ الموافق  هـ٧٥٧  شوال٢٩، وتوفي في غرناطة م في ١٣٢١ الموافق  ه
، )٥/٣٢٥( للزركلـي  –م األعال: انظر .  سمي بالتسهيل في علوم التنزيل   للقرآنتاريخ غرناطة وأهل الخيل وله تفسير       

  ).١/١٥٤( البن فرحون –الديباج المذهب 
  ).١/٤٠٣( التسهيل :   انظر- ٩
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 ٥٠

  :المسألة الخامسة
 è@ö &rîxçöéu #$!« &rBªÉÏãä ru9Ïã|$ ùs$ÛÏçÌ #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ rudèqu ÉãÜôèÏNã ruwü ÉãÜôèyOÞ 3%  ﴿:قوله تعـالى  

ö@è% þíÎoT Î) ßN óê ÉDé& ÷br& öcq à2r& tA ¨r r& ô` tB zOn= óô r& ( üw ur ûúsðq à6 s? z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ßJ ø9    ]١٤:األنعام[ ﴾#$
  :أوجه اإلعراب* 

é (:قوله öçxî r& (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:   

  .فعول به أول منصوب على أنه م:الوجه األول
  . منصوب على أنه حال:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

         قل يا محمد لهؤالء المشركين الذين سبق ذكرهم أأتخذ غير اهللا رباً ومعبوداً وناصراً دون              
 الولي، فكان أولى بالتقـديم      ، ال في اتخاذ   اً وقدمت الهمزة ألن اإلنكار في اتخاذ غير اهللا ولي         ،)٢(اهللا

ö@è% ué﴿لذلك، ونحوه  öçtósù r& «! $# þíÎoT ÿr ãç ãBù's? ßâç7 ôã r& $ pk öâ r& tbq è= Îg»pg ø:$#  ﴾ ]٣( ]٦٤:الزمر(.  

  :المعنى الثاني
         وفي هذا المعنى قل يا محمد لهؤالء المشركين أأتخذ وليا وناصراً ومعبوداً حالة كونه غير 

 الواحد المستحق للعبادة، ولقد كان      - U-ذا الولي وصفته أنه مغاير هللا        حال ه  ي، أ - U -اهللا  
  .)٤(نعتاً له فلما قدم نصب على الحال

  :أثر االختالف* 
 فيه داللة على قوة اإلنكار وشدته، فيكون الفعل ،         تقديم المفعول على فعله في المعنى األول 

é( يث إن ح ، نصب مفعولين، أما في المعنى الثاني      )تخذا( öçxî(    حال من )$ |ã Ï9 ur(      ونعتاً لـه نـصبه 

  .)٥(تخذ نصب مفعوالً واحداً، و يرى الهمذاني أن الوجه األول أولى وأظهراالتقديم، يكون الفعل 
  :المسألة السادسة

   ]١٦:عاماألن[ ﴾B¨` ÉãÇóéu$ô ãtY÷mç ÉtqöBt³Íã7 ùs)sâô ëumÏJymç¼ 4 ruåsº9Ï7y #$9øÿxqöóã #$9øJß7Îüûß ﴿ :قوله تعالى

                                                   
، )٢/١٢٧( للهمـذاني    –، الفريد   )٤/٥٥٤( للسمين الحلبي    -، الدر المصون    )١/٤٨٤( للعكبري   -التبيان  :   انظر - ١

 .)١/٢٩٢( لدعاس –، إعراب القرآن )٣/٧٧( للدرويش –إعراب القرآن وبيانه 
  ).١٤/٢٦٠(  القرطبي -الجامع ألحكام القرآن :   انظر- ٢
 ).٥/٢٥٦(  لأللوسي -، روح المعاني )١٢٧/ ٢(  للهمذاني –الفريد في إعراب القرآن المجيد :   انظر- ٣
  ).٤/٥٥٤(  للسمين الحلبي -، الدر المصون )٢/١٢٧(  للهمداني -الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر  - ٤
 ).٢/١٢٧(الفريد : نظرا  - ٥
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 ٥١

  :أوجه القراءات* 
`( :قوله  ¨B ô$ ué óÇãÉ ( فيه قراءتان)١(:  

  من ()٧( عن عاصم)٦( وأبو بكر)٥( ويعقوب)٤( وخلف)٣( و الكسائي)٢( قرأ حمزة:القراءة األولى

  .بفتح الياء وكسر الراء) يصرِف
 . بضم الياء وفتح الراء)من يصرف( قرأها الباقون :القراءة الثانية

  :التفسيري ألوجه القراءات ىالمعن* 
    :المعنى األول

                                                   
 البـن خالويـة     -، إعراب القراءات السبع وعللها        )٢/٢٥٧( البن الجزري    –النشر في القراءات العشر     :  انظر -  ١
 للـداني  –، التيسير فـي القـراءات الـسبع    )٣٥٣( البن الجزري ص   –، تحبير التيسير في القراءات العشر       )١/١٥٢(

  ) .٧٦(ص
أبو  عمارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيات، كان أحد القراء السبعة، وعنه أخذ          أبو عمار حمزة بن حبيب بن      - ٢

معجـم  : انظـر .،توفي سنة ست وخمسين ومئة  وله ست وسبعون سـنة األعمشراءة، وأخذ هو عن   الق الحسن الكسائي 
 ) . ٢/٢٧٧( للزركلي –، األعالم )٢/٢١٦( البن خلكان –، وفيات األعيان )٤/٧٨( لكحالة –المؤلفين 

ـ ١١٩(علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فيروز الكسائي             - ٣ ـ ١٨٩- م ٧٣٧/ ه . من أصول فارسية  )  م ٨٠٥/ ه
 في النحو، للكـسائي     للمدرسة الكوفية ويعد المؤسس الحقيقي    . كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو، وسابع القراء السبعة        

من «: الشافعي، قال   )كتاب في القراءات  (، و )مقطوع القرآن وموصوله  (و) معاني القرآن : (عدد من التصانيف  أشهرها    
 للـسيوطي   –، بغية الوعاة    )٤٤ص( للفيروز ابادي    –البلغة  : انظر.»أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال على الكسائي        

  ) .٤/٢٨٣( للزركلي –، األعالم )٢/١٦٢(
 خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب األسدى البغدادي البزار،                - ٤

 الرواة عن سليم عن حمزة، وأختار لنفـسه  ويقال خلف بن هشام وابن أبي طالب بن غراب، وكنيته أبو محمد وهو أحد          
قراءة فكان أحد القراء العشرة، ولد سنة خمسين ومائة، أخذ القراءة عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبـي                     

تقريـب  : انظر. حماد عن حمزة، ويعقوب بن خليفة األعشى، وأبي زيد سعيد بن أوس األنصاري عن المفضل الضبى           
  ).٨/٣٢٢( للخطيب الببغدادي –، تاريخ بغداد )٢/٢٤١( البن خلكان –، وفيات األعالم )١٩٤ص(جر  البن ح–التهذيب 

الراوي التاسـع  . أبو محمد : هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي البصري، كنيته             - ٥
وفيات األعيان : انظر.ان وثمانون سنة ضمن القراء العشرة، روى عنه رويس و روح، توفي سنة خمس ومائتين وله ثم       

  ) .٦٤ص( للسيوطي –، طبقات الحفاظ )٦/٣٩٠( البن خلكان –
شعبة بن عياش بن سالم، اإلمام العلم الراوي عن عاصم، عرض القرآن عليه ثالث مرات كان إماما كبيرا :  أبو بكر- ٦

،  )١/٣٢٥(  لشمس الـدين بـن الجـزري    – القراء غاية النهاية في طبقات: انظر.  هـ١٩٣عالما عامالً، توفي سنة    
  ).      ١/١٣٤(  للذهبي –ومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار 

، كان شيخ اإلقراء بالكوفة، قرأ عاصم أيضاً للقرآن الكريم القراء العشرة أحد الكوفي عاصم بن بهدلة بن أبي النجود - ٧
 صلى اهللا عليه وسلم ولم يره وقد أخذ القراءة النبيعلى أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني الكوفي، وأبو عمرو هذا أدرك 

 صلى  محمد بن عبد اهللا   ، يأتي إسناده في العلو بعد بن كثير وابن عامر، فبين عاصم وبين النبي               هللا بن مسعود  عبد ا عن  
ـ ١٢٧توفي عام   . ليه وسلم رجالن  اهللا ع  ـ ١٢٠ وقيل    ه  –، األعالم   )٢٨٥ص( البن حجر    –تقريب التهذيب   : انظر. ه

   .)٣/٢٤٨(للزركلي 
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 ٥٢

     
                       - U -  الفعل يأخذ فـاعالً مـضمراً يعـود علـى اهللا           حيث إن  ،ففي قراءة الفتح والكسر            

 ،)٢("من يصرف عنه من خلقه يومئذ عذابـه فقـد رحمـه      ":  هذا المعنى قائالً   )١(ويفسر الطبري 
%$ö@è% þíÎoTÎ) ßقبله،﴿  وإما مذكور  ، والمصروف إما العذاب   - U -فالصارف هنا هو اهللا      s{r& ÷b Î) 

àMøä|Á tã íÎn1 uë z>#xãtã ?Pöq tÉ 8LìÏà tã   ﴾] وإما ، ]١٣:الزمـر)ãÍ³tBöq tÉ (       أي من يصرف اهللا عنه ذلـك

ãN﴿ ،اليوم ßg9 s%uq sù ª!$# §éü° y7Ï9ºså ÏQ öq uã ø9$# öN ßg9 ¤)s9ur Zo uéôØtR #Yërçéß  ur ﴾  ]١١:اإلنسان[  .      

  :المعنى الثاني
ونائب الفاعل ضمير مـستتر فـي       ،   فالفعل هنا مبني للمجهول    ،         في قراءة الضم والفتح   

مـن  "فعل الشرط يعود إلى العذاب أو من يصرف عنه العذاب، و يقول الطبري في تفسير ذلك               
٣("يصرف اهللا عنه العذاب يومئذ(.  

  :أثر االختالف* 
 فالجملـة مبنيـة     - U - الفاعل ضمير مستتر تقديره اهللا       حيث إن اءة األولى            في القر 

 نائب الفاعل مستتر في العذاب، أو مـا قبلـه، أو يومئـذ              حيث إن للمعلوم، وفي القراءة الثانية     
¼ô(فالجملة مبنية للمجهول، ويرى الطبري أن القراءة األولى أولى، وذلك لعطف جملـة       çm yJ Ïmuë (

  )٥(ً وأقل إضمارا،القراءة الثانية أكثر إيجازاً )٤(ي بن أبي طالب ويرى مك،عليها
 وأم  ا ب  المعنى فالقراءت  ان  ، وھ  ذا توجی  ھ خفی  ف :ق  ال القاض  ي أب  و محم  د  : " )٦(وأورد اب  ن عطی  ة  

   مم ا یجع ل ل ھ    ،وعلی ھ یك ون أث ر اخ تالف الق راءات ل ھ أث ر ف ي اخ تالف تركی ب الجمل ة                 . )٧("واحد
  .أثرًا بالغیًا

                                                   
ـ ٣١٠  شـوال ٢٨ -  هـ٢٢٤(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير باإلمام الطبري         - ١  مـؤرخ )  هـ

أشهر مؤلفاته تفـسيره  .  تأليفًا وتصنيفًااإلسالميعتبر أكبر علماء .  صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ   وفقيه ومفسر
 للزركلـي  –األعـالم  : انظر. تاريخ الطبريويسمي  ) تاريخ األمم والملوككتاب (و  ) تفسير الطبري( بـ المعروف 

  ) .٤/١٩١( البن خلكان –، وفيات األعيان )٦/٩٦(
 ) .٢/١٣٢( للشوكاني –، فتح القدير )١/٦٦١( ألبي حيان –النهر الماد :  ، وانظر)١١/٢٨٦( جامع البيان - ٢
  ) .٢/١٣٠( للشوكاني –فتح القدير : ، وانظر)١١/٢٨٦(جامع البيان   - ٣
 هو أبو محمد حموش بن محمد بن مختار األندلسي القيسي، مقرئ وعالم بالتفسير والعربية، من أهل القيروان، ولد                   - ٤

.  هــ    ٤٣٧ي عـام    ، توف )الكشف عن وجوه القراءات وعللها      (،  )مشكل إعراب القرآن    : (فيها، وله كتب كثيرة منها    
  ) .٧/٢٨٦( للزركلي –األعالم : انظر

  ).١/٢٤٧(مشكل إعراب القرآن :   انظر- ٥
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحالبي الغرناطي المفسر الفقيه عارف باألحكام والحديث        - ٦

، )٣/٢٨٢(األعالم للزركلـي    : انظر) . هـ٥٤٢ت  (،  )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     (والقضاء من مؤلفاته    
 ) .١٩/٥٨٦( للذهبي –سير أعالم النبالء 

  ) .٢/٣٢٢( المحرر الوجيز - ٧
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  : السابعةالمسالة
ö@è% ëì  ﴿:قولھ تعالى r& >ä óÓx« çé t9ø. r& Zoyâ»pk y ( È@è% ª! $# ( 7âã Ík y ÓÍ_ øä t/ öN ä3 oY÷èt/ur 4 zÓÇrr é& ur ¥ín< Î) # xã»yd 

ãb# uä öç à)ø9 $# N ä. uëÉãR T{ ¾Ïm Î/ .` tBur x÷n= t/ 4 öN ä3 §YÎ¬ r& tbr ßâpk ô¶tF s9 ûc r& yìtB «! $# ºpygÏ9# uä 3ìtç ÷zé& 4 @è% Hw 
&rôkpâß 4 %è@ö )ÎR¯Jy$ dèqu )Î9s»m× ruºnÏâÓ ru)ÎR¯_ÍÓ /tçÌìüäÖ EeÊÿ®$ @è³ôéÎ.äqbt  ﴾ ]١٩:األنعام[   

  :أوجه اإلعراب* 
$﴿في ) ما(  :قوله yJ ¯R Î) uq èd ×m»s9 Î) ÓâÏnºur ﴾١( يحتمل وجهين لإلعراب(:  

  . كافة لعمل إن مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب:الوجه األول
  .في محل نصب مبنية على السكون" اسم إن"وصولة م:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
   :المعنى األول

 )٢( فهذا التعبير يفيد القـصر و الحـصر        ،كافة والجملة بعدها مبتدأ وخبر    ) ما ( حيث إن          

$﴿نظير قوله تعالى     yJ ¯R Î) tbq ãZ ÏB÷s ßJ ø9 $# ×ouq ÷zÎ)  ﴾]ر إنما يأتي للتخـصيص      وأسلوب القص  ،]١٠:الحجرات

$﴿والتوكيد ففي اآلية   yJ ¯R Î) tbq ãZ ÏB÷s ßJ ø9 $# ×ouq ÷zÎ)  ﴾]جاء سياقها لإلصالح بـين المتقـاتلين،   ]١٠:الحجرات 

فالحاجة جد ماسة، ألنه ال ينبغي إلخوة اإليمان أن يتقاتلوا، بل يجب اإلصالح فوراً، وفـي هـذه                  
$﴿اآلية  yJ ¯R Î) uq èd ×m»s9 Î) ÓâÏnºur ﴾ ماسة لتأكيد و إثبات وحدانية اهللا  فالحاجة-U -ونفي الشركاء .  

  :المعنى الثاني
qو(اسم إن في محل نصب      ) ما(          وفي هذا المعنى حيث تعرب       èd (  صلة )(و) ماâÏnºur (

ونفـي  -  U -، وفيها ضرورة التوكيد إلثبات وحدانيـة اهللا     )إن  ( بـ  خبر إن والجملة  مؤكدة      
  .  )٤( أن هذا الوجه أولى وأليق)٣( ويرى العكبري،الشركاء

  

                                                   
 ) .٢/١٣٢( للهمذاني –، الفريد )١/٤٨٦( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ). ٧/١٧٠( البن عاشور – التحرير والتنوير : انظر- ٢
 - ١١٤٣ - هــ  ٦١٦ - ٥٣٨( العكبري البغدادي، أبو البقاء، محب الدين العكبري عبد اهللا عبد اهللا بن الحسين بن هو - ٣

 )بـي  شرح ديوان المتن(من كتبه . ومولده ووفاته ببغداد) براعك( عالم باالدب واللغة والفرائض والحساب أصله من ) م١٢١٩
بضم أوله وسكون ثانيه، وقد     ) عكبرا(، و )٣/١٠٠(  البن خلكان     - األعيان    وفيات :انظر.  )اللباب في علل البناء واالعراب    (

  ) .٤/١٤٢( لياقوت الحموي –معجم البلدان : انظر. يمد ويقصر، اسم بليدة من نواحي دجيل بالعراق قريبة من بغداد 
 ).١/١٣٨(إمالء ما من به الرحمن : انظر  - ٤
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  :اثر االختالف* 
         في اإلعراب األول إثبات توكيد الوحدانية بأسلوب القصر، وفي اإلعراب الثـاني توكيـد      

  .ين يثبت ويؤكد الوحدانية بصورة مغايرةالمعنى، وكال  )نإ( ـ الوحدانية ب
  :المسألة الثامنة

   ]٢٣:األنعام[ ﴾OèO¢ 9sOó ?s3ä` ùÏF÷t̂FçhæNö )ÎwH &rb %s$9äq#( ru#$!« ëu/nÎYo$ Bt$ .äZ¨$ Bã³ôéÎ.Ïüût ﴿ :قولھ تعالى

  :أوجه القراءات* 
$( :قوله oYÎn/uë (فيه قراءتان)١(: 

 ألن اهللا تعالى ذكـر    -واهللا يا ربنا  –بالنصب على   )  ربَنا  ( قرأ حمزة والكسائي     :القراءة األولى 
  .نفسه قبل ذلك وخاطبوه

هذا أحسن في اللفظ  :بالخفض، فجعلوه مقسماً به تعالى وقالوا  ) ربنا( قرأ الباقون    :لثانيةالقراءة ا 
  .   واهللا العظيم ما فعلت كذا وكذا، من أن تقول واهللا أيها العظيم:والمعنى أن تقول

  : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 
  :المعنى األول

  وهو إقـرار المـشركين       -)٢(U -عرابها صفة هللا     ربنا تقرأ بالجر، يكون إ     حيث إن          ف
 فلم يك يـنفعهم  - U -تفت األرباب من دون اهللا ولم يبق إال هو حيث إن، -  -Uبالربوبية هللا 

وهذا هو حال المهزومين دائماً، وقت الـشدة     . هذا اإلقرار إذا كانوا يكفرون بربهم في الحياة الدنيا        
    : كانوا بها كافرين، وحتى في الحياة الدنيا يقـول تعـالى           ن  لوهية بعد أ  ووقت الضيق اإلقرار باأل   

﴿ #såÎ) ur ¡§tB z̀ » |¡SM}$# @éàÑ $tã yä ¼ çm / uë $·7è ÏZãB Ïm øã s9Î) ﴾ ] وهذا فرعون لما أدركه الغـرق    ،]٨ :الزمـر 

$tA﴿ :نسي أنه الرب األعلى وقال      s% àMZ tB# uä ¼ çm ¯R r& Iw tm»s9 Î) ûw Î) üì Ï%©! $# ôM uZ tB# uä ¾Ïm Î/ (# þq ãZ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) 

O$ tR r& ur z̀ ÏB tûüÏJ Î= ó¡ßJ ø9   .وهول يوم القيامة من باب أولى ،]٩٠:يونس[﴾   #$

  :المعنى الثاني
           

                                                   
، )١٥٣/ ١( البن خالويـه   –سبع وعللها ، القراءات ال)٢/٢٥٧( البن الجزري –النشر في القراءات العشر :  انظر - ١

 ) .٢٤٣ص( البن زنجلة –، حجة القراءات )١٠١(   لعبد الفتاح القاضي –البدور الزاهرة 
 للـسمين  -، الدر المـصون   )١/٢٣٨( للعكبري -، إمالء ما من به الرحمن    )٢/١٣٤( للهمذاني   –الفريد  :  انظر - ٢

  ) .٤/٥٧٥(الحلبي 
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هـو إلظهـار    ف )١(وقرئ ربنا علـى النـداء     :"  يقول في ذلك أبو السعود     ،حيث تقرأ ربنا بالنصب   
أنه بمعزل عن النفـع     بن ذلك مع علمهم     الضراعة واالبتهال في استدعاء قبول المعذرة وإنما يقولو       

ما كنا مشركين عند أنفسنا وما علمنا في الـدنيا  معنى  وحمله على   ،رأساً من فرط الحيرة والدهش    
  .")٢(ا على خطأ في معتقدنا مما ال ينبغي أن يتوهم أصالً فإنه مما يوهم أن لهم عذراًأنّ

  :أثر االختالف* 
 وهذه طبيعـة اإلنـسان      ، بعد إذ كانوا مشركين    باإللوهيةقرار           معنى اإلعراب األول فيه إ    

 ومعنى اإلعراب الثاني فيه نداء واستغاثة وهذه أيضا طبيعة اإلنسان وقـت الـضيق               ،وقت الشدة 
$ö@t/ çn﴿:  يقول تعالى  ،والشدة ÉÎ) tbq ãã ôâs?  ﴾]ويرى الباحث أن قراءة النصب تتـضمن        ،]٤٠:األنعام

  .باإللوهية االعترافتغاثوا بربهم حصل منهم  فهم عندما اس،قراءة الجر
  :المسألة التاسعة

 $ru9sqö ?sçtì# )Îåø rã%Ïÿàq#( ãt?ní #$9Z¨$ëÍ ùs)s$9äq#( Ét»=nãøKoZu$ Rççtäñ ruwü Rç3sãjÉ>z /Î«t$Ét»MÏ ëu/nÎYo  ﴿:قوله تعـالى  
ruRt3äqbt BÏz̀ #$QùRçs÷BÏZÏüût  ﴾ ]٢٧:األنعام[    

  :أوجه القراءات* 
< (:قوله Éjãs3 çR....bq ä3 tR u (قراءتانفيه )٣(:  

< ()٤( قرأ حمزة وحفص   :لىالقراءة األو  Éjãs3 çR....bq ä3 tR u( وعلة ذلك أن جعلوه جواباً      ،بالنصب 

  .ألن الجواب بالواو ينصب كما ينصب بالفاء ،للتمني
<( قرأ الباقون برفع     :ةالقراءة الثاني  Éjãs3 çR....bq ä3 tR u(   خبـر، ألن  وحجتهم أن جعلوا الكالم كله

   .)٥(القوم تمنوا الرد ولم يتمنوا الكذب، وأن يكونوا من المؤمنين
  : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 

  :المعنى األول
                                                   

 للـسمين  -، الدر المـصون   )١/٢٣٨( للعكبري -، إمالء ما من به الرحمن    )٢/١٣٤(مذاني   لله –الفريد  :  انظر - ١
  ) .٤/٥٧٤(الحلبي 

  ).٢/١٣٥( إرشاد العقل السليم - ٢
 البـن مجاهـد   –، الـسبعة فـي القـراءات    )٣٥٤ص( البن الجزري –تحبير التيسير في القراءات العشر :  أنظر - ٣
 ).٧٢(البن خالويه ص-، الحجة في القراءات السبع )١/١٥٣( البن خالويه –لها ، إعراب القراءات السبع وعل)٢٥٥ص(
هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود األسدي الكوفي الغاضري البزاز ـ نسبة لبيع البـز أي الثيـاب ـ      - ٤

ان ربيبه ـ ابن زوجته   أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً عن عاصم، وك. ويعرف بحفيص. أبو عمر، ولد سنة تسعين: وكنيته
  ) .٤/٢٦٤( للزركلي –، األعالم )٨/١٨٦( للخطيب البغدادي –تاريخ بغداد : انظر. هـ١٨٠وتوفي حفص سنة . ـ

 ). ١/٧٢(البن خالويه -، الحجة في القراءات السبع )١/١٥٣( البن خالويه –إعراب القراءات السبع وعللها :  انظر- ٥
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علـى جـواب    ) أن  ( بإضمار  : " )١(في قراءة النصب يكون المعنى كما قال الزمخشري                
يا ليت لنا رد وانتفـاء تكـذيب   "  ويعني  .)٢(" إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين       :التمني ومعناه 

، فيكـون  )٤(والعرب تنصب جواب التمني بعد الواو كما تنصبه بعد الفـاء  )٣(".وكون من المؤمنين  
  .ولم يقع على الفعلين اآلخرين التمني وقع على الرد، 

فإن نصب الفعل بعد الواو لـيس علـى جهـة            " : على هذا اإلعراب فيقول    )٥(ويعترض أبو حيان  
 ، وال مما بعدها شرط وجـواب      ، وال ينعقد مما قبلها    ،جواب؛ ألن الواو ال تقع في جواب الشرط       ال

 :-ثـم نـراه يقـول    -...... وإنما هي واو الجمع تعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلهـا       
 إذ ، إال أن كل واحد متمنى وحـده     ،فاألفعال الثالثة من حيث المعنى متمناه على سبيل الجمع بينها         

  .")٦( مع انتفاء التكذيب وكوننا من المؤمنين يا ليتنا يكون لنا رد: كما قلناالتقدير
  :المعنى الثاني

فيكونان داخالن في   ) نرد(قد عطفا على    )  ونكون نكذب(         أي قراءة الرفع، فيكون الفعالن      
 أو  ،)٧() مـن المـؤمنين    وأن يكونوا    ، وأن ال يكذبوا   ،الرد(التمني فتكون الثالثة داخلة في التمني       

   )٨(". يكونان رفعا على االستئناف
يا ليتنا نرد ونحـن ال     :  عن األول فيكون المعنى    – وال نكذب    -أن يقطع     :" يقول في ذلك الرازي   

  .)٩(" فهم ضمنوا أنهم ال يكذبون بتقدير حصول الرد،نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
  :أثر االختالف* 

                                                   
 ليلة عرفـة  - م ١٠٧٤ /  هـ٤٦٧ رجب(محمد بن عمر الخوارزمي، الزمخشري    أبو القاسم محمود بن عمر بن        - ١

ـ ٥٣٨ ، رغـم أن بعـض      أساس البالغة "و" الكشاف"، اشتهر بكتابيه    المعتزلة، من أئمة    تركمانيعالمة  )  م ١١٤٣ /  ه
ولد في قرية زمخْشَر،عاد بعد . أعماله بالفارسية، إال أنّه كان من المؤمنين بتفوق اللغة العربية ومن المعارضين للشعوبية

 للسيوطي –، بغية الوعاة )٧٥ص( للفيروز ابادي –البلغة : انظر.الجرجانيةذلك إلى خوارزم حيث توفي في عاصمتها،      
  ) .٥/١٦٨( البن خلكان –، وفيات األعيان )٢/٢٧٩(
مشكل ، )٦٢/ ٢(  للنحاس -، إعراب القرآن   )٣/٩٠(  للدرويش    -إعراب القرآن وبيانه    : ، وانظر )٢/٨٧( الكشاف - ٢

   ).٦٦٩ -١( ألبي حيان -النهر الماد  ، )١/٢٥٠( لمكي -إعراب القرآن 
  ).٧/٢٩٣ (  لمحمد رشيد رضا–المنار :  ، انظر)١/٦٧٠( ألبي حيان – النهر الماد - ٣
  ).٢/٦٠(  للنحاس -إعراب القرآن :  انظر- ٤
 ٦٥٤ (.هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثير الدين، أبو حيان، الغرناطي األندلسي الجياني النفزي - ٥
 البحر المحيط أشهر أعماله وأعظمها هو تفسيره الضخم      ظاهري فقيه غرناطة، ولد في    )م١٣٤٤ - ١٢٥٦هـ،  ٧٤٥ -

 ،)البحـر المحـيط فـي التفـسير       (:  أيضا ً   من تصانيفه  الذي يعد قمة التفاسير التي عنيت بالنحو، وليس له مثيل، من          
 للفيروز –، البلغة )٢١/٢٧٩( للشوكاني –البدر الطالع : انظر.  )التذييل والتكميل في شرح التسهيل( ،)مختصره النهر(و

  ) . ٨٥ص(ابادي 
 ) .١/٦٧٠(ماد  النهر ال- ٦
 ).١٢/٥٠٦(  للرازي -مفاتيح الغيب :  انظر- ٧
  ).٧/٢٩٣( لمحمد رشيد رضا –، تفسير المنار )١/٦٧٠(  ألبي حيان–النهر الماد :   انظر- ٨
 ).١٢/٥٠٧(مفاتيح الغيب   - ٩
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 ٥٧

 النصب يقع التمني على الرد، ويصاحب هذا الـرد عـدم التكـذيب ومتابعـة                         في قراءة 
 أي ، ويقع هذا على الرفع عند القطع،المؤمنين، أو أن يقع التمني على األفعال الثالثة كل على حدة     

  .الوقوف على نرد
 إلـى   وفي قراءة الرفع يقع التمني على األفعال الثالثة مجتمعة، فيتمنى المشركون الـرد                     

ـ             الحياة الدنيا،   تجـوبهم   ثوأال يكذبوا، وأن يكونوا مع المؤمنين، وفيه إشارة على سوء حالهم حي
_ÓÍ﴿األماني بصور مختلفة، والتمني بضاعة المفلس والعاجز مثل          tF øã n=»tÉ àMZ ä. $ R/ºtç è?  ﴾ ] ٤٠:النبـأ[ ، 

﴿4ÓtL n= ÷Éuq»tÉ ÓÍ_ tF øã s9 óOs9 õãÏÉ ªBr& $ ºR üx èù Wxä Î= yz  ﴾ ]٢٨:انالفرق[ ،﴿$ pk tJøã n=»tÉ ÏM tR%x. sp uã ÅÊ$ s)ø9      ]٢٧:الحاقة[ ﴾  #$

  :المسألة العاشرة
 )#sâô zy£Åéu #$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î=Î)s$!äÏ #$!« ( myLÓ̈# )Îås# ỳ%!äuEøkåNã #$9¡¡$ãtpè /tóøFtpZ %s$9äq%﴿ :قوله تعالى
$ oYs? ué ô£ys»tÉ 4ín?tã  $ tB $ uZôÛ§çsù  $ pké Ïù öN èdur  tbq è= ÏJ øt sÜ öN èduë# yó ÷r r&  4ín?tã öN ÏdÍëq ßgàß  4 üw r& uä !$yô $ tB 

tbr âëÌìtÉ ﴾ ]٣١:األنعام[   

  :أوجه اإلعراب* 
p( :قوله tF øót/ (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . حال:الوجه األول
  . مفعول مطلق لفعل محذوف:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

p (يث إن ح          tF øót/ (            تكون منصوبة على أنها حال وصاحب الحال الفاعـل فـيN åk øE uä !%ỳ )(، 

وتقديره مباغتة، والساعة هذا هو حالها تأتي مباغتة، وأنه أخفى وقت مجيئها على جميع الخلق فال          
 وقد يكون صاحب الحال مـن المفعـول فيكـون المعنـى       ،يعلم وقتها نبي مرسل وال ملك مقرب      

  .)٢(مبغوتون
   .)٣( قد بغته األمر يبغته بغتاً وبغتةً إذ أتاه فجأة: الفجأة، يقاليومعنى بغتة أ

  :المعنى الثاني
           حيث تعرب مصدر لفعل محذوف تقديره تبغتهم بغتة، أو حمالً على المعنى تقديره تبغتهم 

                                                   
  ).٤/٥٩٥(ين الحلبي  للسم– الدر المصون ،)١٢/٥١١(  للرازي - مفاتيح الغيب ،)١/٤٩٠( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) .٢/١٤٠( ألبي السعود – إرشاد العقل السليم : انظر- ٢
  ) .٢/٢٠(  البن الجوزي  - زاد المسير : انظر- ٣
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 ٥٨

 وكأن فيـه تأكيـد   ،لتأكيدوالمفعول المطلق إنما يأتي في اللغة ل، )١(الساعة بغتة أي تفاجئهم مفاجأةً 
  .)٢(لمجئ الساعة فجأة

  :أثر االختالف* 
         في اإلعراب األول حيث إعراب بغتة حال، فيه داللة على مجـيء الـساعة  مفاجـأة،                 
فالمعنى يخص حال الساعة وهي تأتي مفاجئة، أما اإلعراب الثاني حيث إعـراب بغتـة مـصدر            

ان يـشد بعـضهما بعـضاً       المعنىفاجئ الخلق مفاجأة، ف   فالمعنى يتجه إلى حتمية مجيء الساعة ت      
È@t/ èp﴿لينذران خطر الساعة ودهمها الخلـق دهمـاً      tã$ ¡¡9 $# öN èdßâÏã öq tB èp tã$ ¡¡9 $# ur 4ë yd÷är& îçtBr& ur  ﴾ 

   ]٤٦: القمر[
 :ةالمسألة الحادية عشر

ــالى ــه تع  ruBt$ #$9øsyãuq4oä #$!$ëR÷äu$! )Îwû 9sèÏ=Ò ru9sgôq× ( ru9s#$¤#ëâ #$yFzÅçtoä zyçöé× 9jÏ#©%Ïïût ÉtG)àqbt 3 &rùsxü ﴿:قول
tbq è= É)÷ès? ﴾ ]٣٢:األنعام[   

   :أوجه القراءات* 
#âë( :قوله ¤$# s9 ur äotç ÅzFy   :)٣(فيها قراءتان)  #$

  . قرأ ابن عامر بحذف الم الدار األولى وبخفض اآلخرة:القراءة األولى
  .فع اآلخرة قرأ الباقون بإثبات الالم ور:القراءة الثانية

  :  التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 
  :المعنى األول

  :والنحاة في ذلك على رأيين، واآلخرة مضاف إلى الدار،          حيث الالم لالبتداء
 مـسجد الجـامع والـصالة     :نه فيه حذف تقديره ولدار الساعة اآلخرة مثل قولهم        إ :الرأي األول 
 ةوحجتهم أنه ال يجـوز إضـاف      ،  امع وصالة الساعة األولى    ذلك مسجد المكان الج    راألولى، وتقدي 

  .)٤(الموصوف إلى صفته
 )٥( ويدرج السمين الحلبي   ، أنه يجوز إضافة الموصوف إلى صفته إذا اختلف اللفظ         :الرأي الثاني 

                                                   
  ).٤/٥٩٥(  للسمين الحلبي -، الدر المصون  )٢/١٣٩(  للهمذاني –الفريد في إعراب القرآن المجيد :  انظر- ١
 ).١٢/٥١٢(  للرازي  -مفاتيح الغيب :   انظر- ٢
  البـن خالويـه    -، إعراب القراءات السبع وعللهـا       )٢/٢٥٧( البن الجزري    –النشر في القراءات العشر     :  انظر - ٣
  ).٢٣٦( البن زنجلة –، حجة الفراءات )١٠١(  لعبد الفتاح القاضي -، البدور الزاهرة )١/١٥٥(
  ).١/٦٧٢(  ألبي حيان -النهر الماد :  انظر- ٤
الحلبـي المعـروف     بن محمد بن مسعود، كنيته أبو العباس، ويلقب بشهاب الدين أو الـشهاب  هو أحمد بن يوسف- ٥

 لم تذكر المصادر العربية شيًئا عـن  . يعلل تلقيبه به بالنحوي أو السمين الحلبي وهذا هو أشهر ألقابه، لكن ليس ثمة ما
في في القاهرة سنة سـت وخمـسين وسـبعمائة    زمن وفاته، فقد تو زمن والدته، إال أن أغلب المؤرخين ال يختلفون في
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 ٥٩

 ويوم الخميس، وحـق  ، بارحة األولي: الذي يرى أن إضافة الشيء إلي نفسه كقولك      )١(رأي الفراء 
   .)٢(يجوز عند اختالف اللفظيناليقين، وإنما 

  :المعنى الثاني
é×( الدار مبتدأ، واآلخرة صفة، و       حيث إن          قراءة الرفع    öçyz (     خبر المبتدأ، فالجملة خبريـة

äotç﴿مطردة، تخبر بأن اآلخرة خير من الدنيا للمتقين  ÅzEz s9 ur ×é öçy{ y7 ©9 z̀ ÏB 4ín<r W{$#  ﴾]٤ :الضحى[  

é×(ومعني öçyz ( من الحيـاة الـدنيا،      يكون للتفضيل، وحذف المفضل به للعلم به، أي خيراً         يجوز أن 

Ü=»ys ﴿:ويجوز أن يكون لمجرد الوصف بالخيرية كقوله تعالى ô¹ r& Ïp ¨Yyf ø9 $# >ãÍ³ tBöq tÉ ×é öçyz # vçs)tGó¡ïB 

ß` |¡ôm r& ur Wxä É)tB ﴾ ]٢٤ :الفرقان[  

  :اثر االختالف* 
 ودار ذلك الزمان خير من دار هـذه         ،ه إلى اآلخرة كزمان            القراءة األولى فيها إشارة تتج    

äotç﴿ :الدنيا نظير قوله تعالى ÅzEz s9 ur ×é öçy{ y7 ©9 z̀ ÏB 4ín<r W{$#  ﴾]٤ :الضحى [.  

!©%üìÏ﴿والقراءة الثانية تتجه اإلشارة إلى الدار كمكان وصفتها أنها اآلخرة نظير قوله تعالى               $# $oȲ=ym r& 

uë#yä ÏptB$s)ßJø9 $# ` ÏB ¾Ï& Î#ôÒsù﴾ ]٣٥:فاطر[   

 لموافقتها في اإلجماع في سورة يوسف       ، وهي قراءة الخفض   ،واختار بعض القراء القراءة األولى    
﴿3 âë#t$s!ur Íotç ÅzFy$# ×éöçyz öúïÏ%©# Ïj9 (#öqs)̈? $# 3 üxsù r& tbqè=É)÷è s?   ﴾]٣(]١٠٩:يوسف(  .   

 ومتى أمكن ، وذلك هو الحقيقة،خرة إذ جعلت الدار صفة لآل،ويرى الرازي أن قراءة الرفع ظاهرة    
  . )٤(إجراء الكالم على حقيقته فال حاجة للعدول عنه
äo4q(ويرى الباحث أن الدار اآلخرة جاءت في مقابل  uã ys ø9 $# !$ uä ÷R ë$!   ،التي جاءت في أول اآلية) #$

                                                                                                                                                   
( ، )شرح التسهيل ( ،)القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز( ، )التفسير الكبير : (  ومن مؤلفاته. للهجرة النبوية الشريفة

 -، بغيـة الوعـاة     )١/٢٧٤( للزركلـي    –األعالم  : انظر) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ     ( ،  )شرح الشاطبية   
  ) . ٢/٣٧٧(سيوطي لل
الكـوفي، مـولى بنـي أسـد،        اإلمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور بن مروان األسلمي الديلمي                 - ١

كتاب ي مصنفاته  هجر١٤٤ سنة الكوفةولد الفراء في . ، أي يصلحه"ألنه كان يفري الكالم"المعروف بالفراء، وهو لقبه     
 هجرية واختلف المحققون في مكان وفاته فجماعـة  ٢٠٧، توفي الفراء سنة  المصادر في القرآن  ،  كتاب المعاني ،  الحدود

، )٢/١٩( ابن العماد الحنبلي     –شذرات الذهب   :  انظر .د وبعضهم قال إنه توفي في طريق إلى مكة          قالوا توفي في بغدا   
  ).٢/٣٣٣( للسيوطي –، بغية الوعاة )٦/٢٩٨( للزركلي –األعالم 

  ) . ٤/١٠٩(  ألبي حيان-، البحر المحيط  )٦٠٠/ ٤( الدر المصون :  انظر- ٢
  ).٤/٦٠٠(  للسمين الحلبي –  الدر المصون : انظر- ٣
  ).١٦٧/ ١٢(  مفاتيح الغيب  : انظر- ٤
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 ٦٠

äo4q(و من المالحظ أن      uã ys ø9 $# !$ uä ÷R ë$! #âë( فعليه تتوافق مع     ،)ال(معرفة بـ   )  #$ ¤$# s9 ur äotç ÅzFy فـي  )  #$

  .التركيب
  :ةالمسألة الثانية عشر

 ru9s)sâô .äãjÉ/tMô ëâôß@× BiÏ` %s7ö=Î7y ùsÁ|9yéçr#( ãt?ní4 Bt$ .äãjÉ/çq#( ru&éråèr#( myLÓ̈# &r?s9gßNö﴿ :قولــه تعــالى
$ tR çé óÇtR 4 üw ur tA Ïdât7 ãB ÏM»yJ Î= s3 Ï9 «! $# 4 ôâs)s9 ur x8uä !%ỳ ` ÏB &ì Î* t6̄R öúüÎ= yô öç ßJ ø9    ]٣٤ :األنعام[﴾  #$

   :أوجه اإلعراب* 
r#( :قوله èår é& u (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

q#)( معطوفة على جملة :الوجه األول ç/Éjãä.(.   

 .  مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثاني
  :المعنى التفسيري ألوجه  اإلعراب* 

  :المعنى األول
  .)٢(ذبهم أقوامهم وآذوهم فصبروا على كل ذلك         وفي هذا المعنى أن الرسل ك

  : المعنى الثاني
q#(تم المعنى على جملة قد          يكون هنا  ç/Éjãä.(،مستأنف دأ معنى جديد وب )(#r èår é& ur #Ó̈L ym 

öN ßg9 s? r& $ tR çé óÇtR 4(  فتكون )Ó̈Lym( في هذا المعنى متعلقة بجملة )#rèår é& ur(،  ويرى العكبري أن

  .)٣(ول أقوى من اإلعراب الثانياإلعراب األ
  :أثر االختالف* 

         الوجه األول يفيد بأن الرسل الكرام صبروا على تكذيب وإيذاء أقوامهم لهم إلى أن جاءهم             
  . نصر الرسل الكرام عندما آذاهم أقوامهم - U - والوجه الثاني يفيد أن اهللا - U -نصر اهللا 

  :ةالمسألة الثالثة عشر
ــال  ــه تع  ﴾  ÎR¯Jy$ Ño¡óGtfÉã=Ü #$!©%Ïïût Ño¡óJyèãqbt ¢ ru#$9øJyqöAtí4 Ét7öèyZçkåNã #$!ª OèN§ )Î9sãømÏ Éãçö_yèãqbt( ﴿:ىقول

   ]٣٦:األنعام[
  
  

                                                   
   ) .           ٦٠٥/ ٤( للسمين الحلبي - الدر المصون ، )١/٤٩١(  للعكبري– التبيان : انظر- ١
  ) .٤/٦٠٥( للسمين الحلبي - الدر المصون : انظر- ٢
  ) .١/٤٩١(  للعكبري- التبيان : انظر- ٣
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 ٦١

  
  :أوجه اإلعراب* 

ítAöq( :قوله yJ ø9 $# u (يحتمل وجهين من اإلعراب)١( :  

  . مبتدأ في محل رفع:الوجه األول
  . في محل نصب مفعول به لفعل محذوف:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
         فسر جمهور المفسرين بأن الذين يسمعون هم المؤمنون، والموتى بأنهم الكفار أصـحاب             

 وذلـك أن المـوتى    ،)٢(القلوب الميتة، وقيل الموت والبعث على حقيقته، وهذا ما رجحه أبو حيان           
فيجازيهم على أعمـالهم، وقيـل المـوت         - U -  منهم المستجيب وغير المستجيب، فيبعثهم اهللا     

4ítAöq(وقيل في تفـسير     . )٣(أليمانلازان استعير الموت للكفر والبعث      والبعث مج  yJ ø9 $# ur ãN åk çZyèö7 tÉ ª! $# (

  .والموتى بالكفر يحييهم اهللا باإليمان 
  :المعنى األول

ítAöq( الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وهوحيث إن yJ ø9 $# u(،هوخبر ال و )ãN åk çZyèö7 tÉ ª! $# ( )٤(،     
  .  وهو بعثهم ،ففيه إخبار بخصوص الموتى

  :المعنى الثاني
: نظيـر قولـه  ) ويبعـث اهللا المـوتى  ( الموتى مفعول به لفعل محذوف تقـديره       حيث إن          

﴿tûüÏJ Î=»©à9 $# ur £âtã r& öN çl m; $ ¹/# xãtã $ JKã Ï9 r&  ﴾]ذا الوجه أولى   ويري محي الدين الدرويش ه     . ]٣١ :اإلنسان

   .)٥( لينسجم التركيب
  :فاثر االختال* 

 واإلعراب الثاني يقدر بجملة فعلية ويرى       ،اإلعراب األول يكون التركيب جملة اسمية     في           
الهمذاني أن وجه النصب أحسن، وعلل ذلك ألجل التشاكل، وهو أن تعطف جملة من فعل وفاعـل      

 إنما تعطف جملة ابتداء وخبـر علـى   )وجه الرفع(ول  الوجه األ  ىعلى جملة من فعل وفاعل وعل     

                                                   
، )٢/١٢٤(  للهمذاني      -، الفريد   )٤/٦١٠(  للسمين الحلبي     -الدر المصون   ،  )١/٤٩٣( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ١

 ).٨/١٢١(  البن عادل -اللباب  
 ).٤/١١٧( البحر المحيط :   انظر- ٢
 ) .١/٦٧٧(   ألبي حيان -النهر الماد :   انظر- ٣
  ) .٤/١١٧( ألبي حيان - البحر المحيط  - ٤

  ).٣/١٠٤(إعراب القرآن وبيانه  :  انظر٥ - 
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 ٦٢

  .)١(جملة من فعل وفاعل
  :ةالمسألة الرابعة عشر

 .`ru2üãxº9ÏÅö ùsGtY¨$ /tè÷Õ|kåN /Î7tè÷Ù< 9jÏãu)àq9äqþ#( &rdy»¯sàwIäÏ BtÆ  #$!ª æt=näøgÎO BiÏ﴿ : قوله تعـالى  
!$ uZ ÏY÷èt/ 3 }§ øä s9 r& ª! $# zN n= ÷ær'Î/ tûïÌç Å6»¤±9 $$ Î/  ﴾ ]٥٣ :األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
Ïä( :قوله Iw às ¯»ydr& (يحتمل وجهين من اإلعراب)٢(:  

  .  مرفوع على االبتداء:الوجه األول
 .  منصوب على المفعولية لفعل محذوف :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

!ÆtB ª ( والخبر ،حيث تكون في محل رفع مبتدأ               $# OÎgøä n= tæ.(      هكذا أخبـر اهللا - U - 

الكافرين بهداية من شاء من الضعفاء، األمر الذي جعلهم يتعجبون ويقولون كما جاء فـي تفـسير                
ونحن أقوياء أغنياء،   " من بيننا " عليهم بالهدى والرشد وهم فقراء،     - U -هؤالء من اهللا    "الطبري  

         . )٣("استهزاء بهم ومعاداةً لإلسالم وألهله 
  :المعنى الثاني

 أو ،          حيث موضع النصب يكون تقدير الكالم أفضل اهللا هؤالء العبيد الضعفاء و من عليهم
 معتقدين أن السادة واألغنياء أولى بهذه الهداية لو كانت حقاً من            ،)٤(اختارهم و من عليهم من بيننا     

  .- U -عند اهللا 
  :أثر االختالف* 

 - والمعنى الثاني أن اهللا      ،هداهم - U -ول فيه إخبار بشأن الضعفاء بأن اهللا                 المعنى األ 
U -  اختار هؤالء الضعفاء وخصهم بالهداية.  

ويرى بعض المفسرين أن الوجه الثاني راجح على الوجه األول رغم خلو الوجـه األول                        
                                                   

، ومن المالحظ لرسم المصحف بالخط العثماني بقراءة حفـص عـن عاصـم أن كلمـة        )١٤٤ / ٢(الفريد  :  انظر - ١
األمر الذي يؤدي " يسمعون"بجملة " والموتى يبعثهم اهللا"عدم وصل جملة  : فوقها عالمة وقف الزم، وهذا يعني     " يسمعون"

: انظـر . ن، بل هي واو االستئناف، وهناك فرق بين الواوين إلى استبعاد كون الواو عاطفة، كما أجازها بعض المفسري  
  ) .٢٦٥-٢٦٤ص( ألبي بكر البغدادي –المحلى 

، )٤/٦٤٨( للسمين الحلبي    –، الدر المصون     )٢/١٥٤(   للهمذاني    -، الفريد   )١/٤٩٩( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ٢
  ).٣/١٢٥(   للدرويش-إعراب القرآن وبيانه 

  ) .١١/٣٨٩( جامع البيان - ٣
 ).٨/١٧٠(  البن عادل -اللباب في علم الكتاب  :  انظر- ٤
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 ٦٣

  .)١(من اإلضمار
  :ةالمسألة الخامسة عشر

#﴿ :قول    ھ تع    الى  såÎ)ur x8uä !%ỳ öúïÏ%©! $# tbq ãZ ÏB÷s ãÉ $ uZ ÏG»tÉ$ t« Î/ ö@à)sù íN»n= yô öN ä3 øã n= tæ ( |= tGx. öN ä3 ö/uë 4ín?tã 

Rtÿø¡ÅmÏ #$9ç§môJyps ( &rR¯mç¼ Bt`ô ãtJÏ@ü BÏY3äNö ôßqþäL# 2¿gpgy»#s'7 OèO¢ ?s$>z BÏ`. /tè÷âÏnÍ¾ ru&r¹ô=nxy ùs'rR¯mç¼ 
Öëq àÿxî ÒOãÏm§ë ﴾  ]٥٤:األنعام[   

  :لقراءاتأوجه ا* 
¼( :قوله çm ¯R r& ô` tB ü@ÏJ tã .......¼ çm ¯R r'sù ( فيه  قراءات)٢(:  

  . أن في الموضعينةبفتح همز" فأنه...أنه" قرأ عاصم وابن عامر و يعقوب  :القراءة األولى
  بفتح األولي وكسر الثانية " فإنه .... أنه " و أبو جعفر )٣( قرأ نافع:القراءة الثانية
وقراءة الكسر فيها وجهـان مـن    .في الموضعين   ) إن(أ الباقون بكسر همزة      قر :القراءة الثالثة 

   :)٤(اإلعراب
   .مستأنفة والكالم تام فيها :الوجه األول
=|( حملت :الوجه الثاني tGx. (  على)@à)sù ( فكسرت)بعده)إن .  

p( من وقراءة الفتح مسوغها كونها في محل نصب بدالً yJ ôm §ç9   )٥(...، أي كتب أنه من عمل )#$

  : التفسيري ألوجه القراءاتىالمعن* 
  :المعنى األول

=| (:         وهي قراءة الكسر حيث تكون الجملة قد تمت عند قوله تعالى           tGx. öN ä3 ö/uë 4ín?tã Ïm Å¡øÿtR 

                                                   
 ).     ٤/٦٤٨( للسمين الحلبي  -الدر المصون ،  )١٧٠ /٨(  البن عادل  -اللباب في علم الكتاب  :   انظر- ١
،  )١/٧٤(يه   البن خالو  -، الحجة في القراءات السبع      )٢/٢٥٨( البن الجزري    –النشر في القراءات العشر     :  انظر - ٢

 البـن الجـزري     –، تحبير التيسير في القراءات العشر       )١/١٥٧،١٥٨( البن خالويه    –إعراب القراءات السبع وعللها     
  ).٣٥٥(ص

 هـ، قارئ للقرآن وإمام ١٦٩ هـ و توفي في عام ٧٠نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، ولد في حدود            هو   - ٣
عثمان بن ، و عيسى الملقب بقالون، قرأ القرآن على سبعين من التابعين، قرأ عليه       أصبهانالقراء في المدينة، أصله من      

 –، وفيات األعيان    )٥٥٨ص( البن حجر    –تقريب التهذيب   : انظر. ورش و   قالون، روى قراءته    سعيد الملقب بـورش  
  ) . ٨/٥( للزركلي –، األعالم )٥/٣٦٨(البن خلكان 

  للزمحـشري   -، الكـشاف    )٣/١٢٦(  للـدرويش     -، إعراب القرآن وبيانه     )١/٥٠٠( للعكبري   –التبيان  :   انظر - ٤
)٢/٩٧ .( 
  للزمحـشري   -، الكـشاف    )٣/١٢٦(  للـدرويش     -، إعراب القرآن وبيانه     )١/٥٠٠(بري   للعك –التبيان  :   انظر - ٥
)٢/٩٧ .(  
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 ٦٤

sp yJ ôm §ç9 ¼( وبدأت جملة جديدة     ،)#$ çm ¯R r& ô` tB ü@ÏJ tã öN ä3YÏB # Lä þq ßô 7's#»ygpg فتكـون الجملـة تفـسير      ) 2¿

 إنه من عمل منكم     : كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال      :، ويكون المعنى عند إضمار قال     )١(للرحمة
٢( بجهالة سوء( .....  

  :المعنى الثاني
p( فتكون عندئذ بدالً من      ،         والتي هي قراءة الفتح    yJ ôm §ç9  كتب ربكم علـى     : والمعنى ،)٣() #$

  ..... نفسه أنه من عمل منكم 
¼(وأما عن            çm ¯R r'sù ( التي جاءت في آخر اآلية¼ çm ¯R r'sù) Öëq àÿxî ÒOãÏm§ë   (    فمـنهم مـن قرأهـا

:  وتوجيه قراءة الفتح على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقـديره          ،بالفتح ومنهم من قرأها بالكسر أيضاً     
 فهـو  :وأما على قراءة الكسر ألنها بعد الفاء في جواب الشرط، كأنه قيـل  ،فأمره أنه غفور رحيم   

`ô﴿ :فور رحيم مثل قولهغ tBur yä$ tã ãN É)tFZ uä sù ª! $# çm ÷Z ÏB 3 ª! $# ur ÖìÉÍï tã r èå BQ$ s)ÏGR   . )٤(]٩٥ :المائدة[﴾ #$

¼(ويرفض أبو حيان األندلسي أن تكون                 çm ¯R r'sù (        الثانية عطف على األولى وينتقد في ذلـك

¼(الذي يرى أن    ،  )٥(عطف النحاس  çm ¯R r'sù (  لـ   الثانية عطف وتكرار )¼ çm ¯R r& (   األولى لطول الكـالم، 

  )٨(. أبا حيان في ذلك)٧( ووافق ابن سيدة،)٦("ذلك وهم  " :ويقول أبو حيان
 إما بقاء مبتدأ بال خبـر      ،هذا وهم فاحش ألنه يلزم منه أحد محذورين        " :وجاء في اللباب           

  .  )٩("أو شرط بال جواب 
  :أثر االختالف* 

                                                   
  ) . ٧٤( البن خالويه –، الحجة في القراءات السبع )٤/١٤١(  ألبي حيان-البحر المحيط :   انظر- ١
 ) .٢/١٥٧( للهمذاني –الفريد :  انظر- ٢
 ) .٢/٩٧(  للزمخشري -الكشاف :   انظر- ٣
  ) .٢/١٥٧( للهمذاني –الفريد : ر انظ- ٤
رحـل إلـى   ، ، من أهل مصر) م ٩٥٠/  هـ ٣٣٨ت ( ،  أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر النحوي        - ٥

 مـن  ،عاد إلى مصر ثم، وغيرهم، والزجاج، وعن األخفش علي بن سليمان ونفطويه    ،  وأخذ عن أصحاب المبرد   بغداد،  
  ).١/٩٩( البن خلكان –وفيات األعيان : انظر .)ي القرآنمعان( و)إعراب القرآن(تصانيفه  

  ).٤/١٤١( ألبي حيان  -البحر المحيط  :    انظر - ٦
ـِيده         - ٧ ) م١٠٦٥  مارس٢٧/هـ٤٥٨  ربيع اآلخر  ٢٦ - م١٠٠٧/هـ٣٩٨(هو علي بن إسماعيل، والمعروف بابن س

نحو، كان أعمى كأبيه، ترك ابن سيده  ونشأ في بيت علم، علمه أبوه اللغة العربية والمرسية، ولد في أندلسي ممعاجكاتب 
( ،)المحكم والمحيط األعظم    (،  )المشكل من شعر المتنبي   (مؤلفات كثيرة وصل إلينا بعضها، وفُقد بعضها اآلخر، منها،          

  ).٤/٢٦٣( للزركلي –، األعالم )٤١ص( للفيروز ابادي –انظر البلغة في تراجم أهل النحو واللغة ) . المخصص
 ) .٤/٢٦(  البن سيدة - القرآن إعراب:    انظر- ٨
  ) .١٧٧ /٨(   البن عادل - اللباب - ٩
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 ٦٥

¼( تكون جملة    ، وحيث الجملة مستأنفة   ،ر         في قراءة الكس   çm ¯R r& ô` tB ü@ÏJ tã  (...   قد اسـتقلت

=|(عن الجملة األولى  tGx. öN ä3 ö/uë  (... وانفصلت عنها، فالرحمة جاءت هنا عامة مطلقة.  

¼(  يكون معنى الجملة ،وفي قراءة الفتح           çm ¯R r& ô` tB ü@ÏJ tã   (...    مـرتبط بالجملـة األولـى

)|= tGx. öN ä3 ö/uë(...،             فجاءت الرحمة لها صلة بالمغفرة، والمغفرة من مقتضياتها، وهذا االختالف له 

 مما يجعل له ،وخصوصاً لغة القرآن، أثر في اختالف التراكيب الذي يدل على مرونة اللغة العربية
  .دالالت وإيحاءات بالغية  
  :ةالمسألة السادسة عشر

  ]٥٥:األنعام[ ﴾ ru.xãxº9Ï7y RçÿxÁ_Å@ã #$yFÉt»MÏ ru9ÏKo¡óKo7Îüût ôy6Îã@ã #$9øJßfôçÌBÏüût﴿ :قوله تعالى

  : أوجه القراءات* 
tûüÎ7 (:قوله oK ó¡oK Ï9 ur ã (فيها عدة أوجه من القراءات)١(:  

 وحفص  ، وابن عامر  ، وأبو عمرو  ،)٢(وقرأ بها ابن كثير   برفع سبيل    لتستبين سبيُل    :الوجه األول 
  .  عن عاصم 

 ، وحمـزة  ،قرأ بها شعبة عن عاصـم     بياء المضارع و برفع سبيل       ن سبيلُ  ليستبي :الوجه الثاني 
  .والكسائي 

  .وقرأ بها نافع  بتاء الخطاب ونصب سبيل  لتستبين سبيَل:الوجه الثالث
  :المعنى التفسيري ألوجه القراءات* 

  :المعنى األول
 وأتت  ، تتضح وتظهر   أي : لتستبين سبيُل المجرمين   :         على هذا الوجه يكون توجيه القراءة     

ö@è% ¾ÍnÉã»yd þíÍ?ä﴿ :السبيل على التأنيث نظير قوله تعالى      Î6yô (# þq ãã ÷är& ín< Î) «! $# 4 4ín?tã >ouéçÅÁ t/ O$ tR r& Ç` tBur 

ÓÍ_ yèt6̈?   ]١٠٧ :يوسف[ ﴾ #$

  :المعنى الثاني

                                                   
 البـن  –، إعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا     )٢/٢٥٨( البـن الجـزري     –النشر في القراءات العشر     :   انظر - ١

، )٧٥( يه    البن خالو   -الحجة في القراءات السبع     ،  )١٠٣(   لعبد الفتاح القاضي      -، البدور الزاهرة     )١/١٥٨(خالويه
  ).٢١٣-٢١٢ص(  لعبد الفتاح القاضي–الوافي في شرح الشاطبية 

، أحد القراء السبعة، كانت حرفته العطارة، ويسمون العطار داريـاً،         )أبو معبد ( هو عبد اهللا بن كثير الداري المكي         - ٢
 ) .٤/١١٥( للزركلي –األعالم : انظر) . هـ ١٢٠(وهو فارسي األصل ولد بمكة وتوفي فيها عام
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 ٦٦

ذكير نظيـر            هذه القراءة لها نفس المعنى في القراءة األولى إال أنه جاءت السبيل على الت             
#) bÎ)ur﴿ تعالى هقول ÷r tçtÉ ü@ã Î6yô Ïâô© îç9 $# üw çnr äãÏÇ GtÉ Wxã Î6yô﴾]١٤٦:األعراف. [  

   :المعنى الثالث
 ، ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين وتتضح لـك         :         في هذا الوجه يكون معنى القراءة     

ل من المحق فتكون النتيجة      فيه تفصيل اآليات لتظهر سبيل المبط      - r -ففي اآلية خطاب للنبي     
  . )١(النهي عن سلوك المجرمين 

   :أثر االختالف* 
  :         االختالف في القراءات فاض علينا بالعديد من المعاني

  .جواز تذكير وتأنيث كلمة سبيل  )١(
 وهذا  ،قراءة الرفع فيها إشارة إلى تفصيل اآليات وبيان البراهين وتمييز الحق من الباطل             )٢(

 فيكون اإلنسان على نـور      ،ح طريق الحق ووضوح طريق الباطل أيضاً      يؤدي إلى وضو  
=öÅÎ﴿واسترشاد   ôguä Ïj9 ô` tB öÅn= yd .` tã 7p oYÍhã t/ 4Ózê ós tÉur ô` tB  Ü yr .` tã 7p oYÍhã t/ 3﴾]٤٢ :األنفال[، 

وال شك وال ريب أن من أكبر الفتن وأهم دواعي الضالل واالنحراف والتيه؛ إلباس الحق          
 وهذا األسلوب من أخبث أسـاليب       ،ب األمور ويختلط حابلها بنابلها    بالباطل وأن تضطر  

لذلك جاء نهيهم عن هذا األسـلوب صـراحة فـي          ،  بني إسرائيل في اإلضالل واإلغواء    
üw﴿ :القرآن الكريم حيث قال تعالى مخاطباً إياهم     ur (#q Ý¡Î6ù= s?  Y ys ø9 $# È@ÏÜ»t7 ø9 $$ Î/ (#q ãK çGõ3 s? ur 

¨,ys ø9 $# öN çFR r& ur tbq çH s> ÷ès? ﴾ ]٤٢ :البقرة[ 

إال أن فيها زيادة عنه بأن الخطاب فيها موجه         ،  وقراءة النصب تحمل نفس المعنى السابق      )٣(
 هم أولـى مـن   - r - ومن بعده أمته وفيه إشارة إلى أن أمة محمد - r -للرسول  

 يقول سيد قطـب     ،يفقه هذا المعنى ويأخذ حذره من هذا األسلوب الخبيث الموهم المضل          
 ، ويتـضح الحـق والباطـل   ،تستبين سبيل المجرمين عند مفرق الطريق     " ية  عن هذه اآل  

 كما ينكشف الغمـوض     ،وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحقيقة الرسالة       
وغير المؤمنين في نور    لة بين المؤمنين    ص وتتم المفا  ،حول حقيقة الهدى وحقيقة الضالل    

           .)٢("وفي يقين
  :ةالمسألة السابعة عشر

 rudèqu #$9ø)s$dÏçã ùsqö-s ãÏ6t$äÏnÍ¾ ( ruÉãçöôÅ@ã æt=nãø3äNö myÿxàspº myLÓ̈# )Îås# ỳ%!äu &rntây.äNã ﴿ : قوله تعـالى  

                                                   
 ) .٤/١٤٢( ألبي حيان – البحر المحيط : انظر- ١
   ) .٢/١٠٩٥( في ظالل القرآن - ٢
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 ٦٧

ÝV öq yJ ø9 $# çm ÷F ©ù uq s? $ uZ è= ßô âë öN èdur üw tbq èÛÌhçxÿãÉ ﴾]٦١:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
ã@Åô( :قوله öç ãÉur ( يحتمل أربعة أوجه من اإلعراب )١(:  

ã@Åô( جملة :الوجه األول öç ãÉu r ( مستأنفة ال محل لها من اإلعراب  .  

N( معطوفة على قوله     :الوجه الثاني  à69 ©ù uq tGtÉ (          في اآلية التي قبلها و ال محل لها من اإلعراب

 .لعطفها على صلة الموصول 

ç( معطوفة على :الوجه الثالث Ïd$ s)ø9   .  في محل رفع )#$

ç(من الضمير في    ) وهو يرسل (ى أنها حال وتقديرها      منصوبة عل  :الوجه الرابع  Ïd$ s)ø9 ، أو في   )#$

  . الظرف
  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 

وأما إرسال الحفظة على النـاس فمعنـاه        :"          يرسل عليكم فسرها محمد رشيد رضا بقوله      
   .)٢(" في الصحف إرسالهم مراقبين عليهم من حيث ال يشعرون محصين أعمالهم بكتابتها وحفظها

  :المعنى األول
uq( تم الكالم على جملة      حيث إنه           èdur ãç Ïd$ s)ø9 $# s- öq sù ¾ÍnÏä$ t6Ïã ((       واسـتأنف جملـة جديـدة ،

ã@Åô(وهي öç ãÉur öN ä3 øã n= tæ.(  

  :المعنى الثاني
N(         معطوفة على جملة     à69 ©ù uq tGtÉ (   فهو عطف جملة فعليـة علـى        ،وما بعده من األفعال 

  . ويرسل عليكم حفظة...ويعلم ما جرحتم ...ي يتوفاكم وهو الذ: المعنىفيكون  ،ملة فعليةج
  :المعنى الثالث

uq(معطوفة على             èdur ãç Ïd$ s)ø9 عطف جملة فعلية على جملة اسمية والتقدير وهـو الـذي           ) #$

ßlÌç ﴿:الى نظير قوله تع   ، والمسوغ لعطف الفعل على االسم؛ ألنه في تأويله        ،يقهر ويرسل  øÉ äÜ ¢ë pt ø:$# 

z̀ ÏB ÏM Íhã yJ ø9 $# ßlÌç øÉ èC ur ÏM Íhã yJ ø9 $# z̀ ÏB Çcë yÛ ø9   ].٩٥:األنعام[. )٣(﴾ #$

                                                   
 ) .٦٦٥-٤/٦٦٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)١٦٣-٢/١٦٢( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٠٣( للعكبري – التبيان - ١
  ) .٧/٤٠١(  المنار- ٢
  ) .٤/٦٥٦( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٣
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 ٦٨

  
  :المعنى الرابع

Åô@( فتكون جملة ،)وهو يرسل(         حال في محل نصب تقديرها   öç ãÉu (   خبر لمبتـدأ محـذوف

لـضمير المـستتر فـي      في محل نصب حال وصاحب الحال ا      ) وهو يرسل ( وجملة   ،)هو(تقديره  
-s( وقد يكون الضمير المستتر في       ،القاهر öq sù ¾ÍnÏä$ t6Ïã(،         ويرى السمين الحلبي أن هذا الوجه هـو 

  .)١( أضعف األعاريب
  : أثر االختالف* 

 إلـى   ، فمن عطف جملة فعلية على جملة فعليـة        ،         االختالف له أثر في اختالف التراكيب     
ن جملة فضلة متعلقة بما قبلها إلى جملة استئنافية ال عالقة لهـا     وم ،عطف جملة فعلية على اسمية    

 - وكأن فيه إشارة على مدى حفظ اهللا      ، وكل هذا له دالالت بالغية ذات أثر على المعنى         ،بما قبلها 
U -وهذا من تمام إنعامه عليهم ، للبشر في حياتهم الدنيا .  

  :ةالمسألة الثامنة عشر
 $è@ö Bt` ÉãZufdÉä3ä/ BiÏ` ßà>äHu»MÏ #$9ø9yéhÎ ru#$9ø7tsóçÌ ?sâôããqRtmç¼ @nØ|éïæY% ruzäÿøäupZ 9©õÈû÷ &rUgp8Zu% ﴿ :قولھ تع الى  

ô` ÏB ¾ÍnÉã»yd ¨ûsðq ä3 uZ s9 z̀ ÏB tûïÌç Å3»¤±9  ]٦٣:األنعام[ ﴾ #$

  :أوجه اإلعراب* 
Yæïé%( :قوله |Øn@ ( يحتمل وجهين من اإلعراب)٢(:  

  . فيه من غير لفظه بل من معناه مفعول مطلق منصوب والعامل:الوجه األول
 . حال منصوبة :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
 ،وخفية أي في إسرار،  التضرع هو شدة الفقر و الحاجة إلى الشيء،         معنى تضرعاً وخفية 

لبحر مثل  واآلية فيها استفهام تقريري يدلل على أن المشركين وقت الشدة وهم في  ظلمات البر وا               
وحده وينسون   - U - ال يدعون إال اهللا      ،ظلمة الليل وظلمة الغيم وظلمة الريح و ظلمة األمواج        

  .ما يشركون 
  :المعنى األول

دعاء   تدعونه :         حيث تعرب تضرعاً مفعول مطلق منصوب من غير لفظه، وتقدير المعنى          

                                                   
 ) .٤/٦٥٦( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر: انظر- ١
   ).١/٢٥٥( لمكي  - مشكل إعراب القرآن ، )٢/١٦٥(  للهمذاني - الفريد ،  )١/٥٠٥( للعكبري  - انظر التبيان - ٢
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 ٦٩

  . )١(تضرع وخفية
         :المعنى الثاني

  . )٢(تدعونه وأنتم متضرعون ومخفون: نصوبة، وتقدير الجملةحيث تعرب حال م
  :أثر االختالف* 

ويحتمـل أن   ،           معنى اإلعراب األول يفيد تأكيد الدعاء المصحوب بالضراعة واإلصـرار         
، بينما يدل معنى اإلعراب الثاني على وصـف حـالهم وهـم             )٣(يكون هذا الدعاء باللسان والقلب    

 - U -والتوجـه إلـى اهللا       ، كأن فيه إشارة إلى انقطاع العالئق الدنيوية        وثراء المعنى  ،يدعون
  .بالكلية في مثل هذه الحال 
  :ةالمسألة التاسعة عشر

ö@è% uq  ﴿:قولــه تعــالى   èd âëÏä$ s)ø9 $# #ín?tã br& y] yèö7 tÉ öN ä3 øã n= tæ $ \/# xãtã ` ÏiB öN ä3 Ï% öq sù ÷r r& ` ÏB ÏM øt rB 

&rëö_ã=Î3äNö &rr÷ Ét=ù6Î¡|3äNö ©ÏãuèY$ ruÉããÉÉ,t  /tè÷Òü3ä/ /t'ù}̈ /tè÷ÙC 3  #$RàÝçö .xãø#y  RçÇ|éhÎ$ß  #$yFÉt»MÏ 
öN ßḡ= yès9 öcq ßgs)øÿtÉ ÇÏÎÈ ﴾ ]٦٥:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله Yèuã Ï©ً (يحتمل وجهين من اإلعراب)٤(:  

  .  حال منصوبة :الوجه األول

N( والعامل فيه، مفعول مطلق:الوجه الثاني ä3 |¡Î6ù= tÉ (من غير لفظه . 

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
         )$ Yèuã Ï©ً (     يبث فيكم األهواء المختلفة    : عن ابن عباس أنه قال    :"  جاء معناها في زاد المسير

 ، والمعنى حتى تكونوا شيعا أي فرقاً مختلفين       ،من االلتباس عليهم   :فتصيرون فرقاً، وقال ابن قتيبة    
 يلبـسكم  أي  يخلـط أمـركم خلـط     : وقال الزجاج،أس بعض بالقتال والحرب   ثم يذيق بعضكم ب   

  .")٥(اضطراب ال خلط اتفاق
  :المعنى األول

 يخاطب األمة ويتوعـدها     - U - أي أن اهللا     ، والحال هنا للمخاطبين   ،         حيث تعرب حال  

                                                   
  ). ٢/١٥٧(  للشوكاني  -فتح القدير:  انظر- ١
   ). ٢/١٥٧(  للشوكاني  -فتح القدير:  انظر- ٢
 ).١٢٩/ ٢( لمصطفى الحصن المنصوري   -لمقتطف من عيون التفاسيرا:  انظر- ٣
 ).٤/٣٠( البن سيدة - إعراب القرآن  ،)١/٢٥٦(  لمكي – مشكل إعراب القرآن ،)١/٥٠٥(  للعكبري  - التبيان : انظر- ٤
  ) .٢/٤١(   البن الجوزي -  زاد المسير- ٥
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 ٧٠

 فيـصبح حـالهم     ،مويتهددها بصور شتى  من العذاب منها تشتيتهم فرقاً وأحزابا وبث الفرقة بينه            
  .التفرق بعد االجتماع 

  : المعنى الثاني
 كقولنا ً، والعامل فيه من غير لفظه من يلبسكم أي يلبسكم إلباسا،         حيث تعرب مفعول مطلق

 - فلقد جاء عن النبـي     ، وفيه توكيد حصول هذا العقاب     ، وهو ما ينوب عن المصدر     ،عاقبه ضرباً 
r - على أمتي عذابا من تحتهم أو من فوقهم وسألته أال يجعل بأسهم           سألت اهللا أال يبعث   : "  قوله 

  " . )١(بينهم فمنعني
`(لما نزل قوله تعالى   " -:وعن جابر بن عبد اهللا              ÏiB öN ä3 Ï% öq sù (   قـال رسـول اهللا- r -

r÷(فلما نزل " أعوذ بوجهك": r& öN ä3 |¡Î6ù= tÉ $ Yèuã Ï© (هاتان أهون  ":قال")٢( .  

  :فأثر االختال* 
         المعنى األول يأتي ليصف حال المهددين وهم األحزاب والفرق المتناحرة الـذين يـؤذي              

 وهذا  ، أما في المعنى الثاني توكيد لوقوع هذا االختالف والتفرق إلى أحزاب وفرق            ،بعضهم بعضاً 
  .  به العباد إن خالفوا أمره - U -من قبيل التهديد الذي توعد اهللا 

  :المسألة العشرون
ــالى ــه تع  ruBt$ ãt?ní #$!©%Ïïúö ÉtF)àqbt BÏ`ô mÏ¡|$/ÎgÎO BiÏ` «x_óä& ru9s»6Å` åÏ2òçtì3 ﴿:قول

óOßḡ= yès9 öcq à)F tÉ ﴾ ]٦٩ :األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
ì( :قوله tç ò2Ïå ( يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

  . مفعول مطلق في محل نصب :الوجه األول
  .ع  مبتدأ في محل رف:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
   :المعنى األول

   وال يلزم المتقين الذين يجالسون الخائضين في آيات اهللا :         في هذا الوجه يكون معنى الكالم

                                                   
 لأللبـاني   –السلـسلة الـصحيحة     : ، صححه األلباني انظر   )٢٢١٢٥(رقم الحديث   ) ٣٦/٤٤٢(  مسند اإلمام أحمد      - ١
 ) .١٧٢٤(حديث رقم ) ٤/٢٢٣(
 .كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة باب أو يلبسكم شيعاً ) ٧٣١٣(حديث رقم ) ٩/١٠١( صحيح البخاري  - ٢
، فـتح  )١/٢٥٦ ( لمكي–، مشكل إعراب القرآن )٢/١٦٧( للهمذاني –، الفريد  )١/٥٠٦( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ٣

  ) .٢/١٦١( للشوكاني –القدير 
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 ٧١

   وال يلزم المتقين الذين يجالسون الخائضين في آيات اهللا:في هذا الوجه يكون معنى الكالم       
- U -    ؛ لعلهم يجتنبون الخوض ولكن عليهم أن يذكروهم تذكيراً  ،عليه من ذنوبهم   شيء يحاسبون 

  .)١(- U -في آيات اهللا
  :المعنى الثاني

ì(         حيث تعرب    tç ò2Ïå (   وخبره محذوف تقـديره  ولكـن علـيهم          ،في هذا الوجه مبتدأ

فرين بالموعظة  ولكن عليهم الذكرى للكا    " : يقول في ذلك الشوكاني    ، أي عليهم أن يذكروهم    ،ذكرى
`(  ويمنع الزمخشري أن تكون       ،)٢("والبيان لهم بأن ذلك ال يجوز      Å6»s9 ur 3ì tç ò2Ïå (  عطف على

`(محل  ÏiB &ä ó_ x« ( ؛ ألن قوله)ô` ÏB OÎgÎ/$ |¡Ïm (يأبى ذلك)٣(.  

  :أثر االختالف* 
توكيـد   وأتـى ال ،- U -         المعنى األول فيه توكيد لتذكير أولئك الخائضين في آيات اهللا         

  .   فيه إخبار عن الذكرى بأنها واجبة على المؤمنين ، والمعنى الثاني،بالمصدر
  :المسألة الحادية و العشرون

Íëså ﴿:قولــه تعـالى  ur öúïÏ%©! $# (#r äãsÉ ªB$# öN åks]ÉÏä $Y6Ïès9 # Yq ôgs9 ur ÞOßgø? §ê sïur äo4q uã ys ø9 $# $uã ÷R ëâ9 $# 4 
ruås2eÅçö  /ÎmÏ¾ÿ &rb ?è6ö¡|@ü  Rtÿø§6 /ÎJy$ .x¡|6tMô 9säø§} ;mlo$ BÏ̀ äßrcÂ #$!« ru<Íí@ ruwü ©xÿÏãìÓ ru)Îb  

öA Ïâ÷ès?  ¨@à2 5A ôâtã ûw  õãs{ ÷s ãÉ !$ pk ÷]ÏB  3 y7 Í´ ¯»s9 'r é&  tûïÏ%©! $# (#q è= Å¡÷0 é& $ yJ Î/  (#q ç7 |¡x.  (  óOßgs9 Ò># ué ü° 

ô` ÏiB 5Oä ÏH xq ë># xãtã ur 7Oä Ï9 r& $yJ Î/ (#q çR%x. öcrãç àÿõ3 tÉ ÇÐÉÈ﴾ ]٧٠:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
§{( :قوله øä s9 $ ol m;  (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٤(:  

§( في موضع رفع صفة لـ:الوجه األول øÿtR.(  

ôM(   حال من الضمير في:الوجه الثاني t6|¡x. ( في محل نصب. 

  . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثالث
  :بالمعنى التفسيري ألوجه اإلعرا* 

                                                   
  ) .٢/١٦٨(للهمذاني  – انظر الفريد - ١
  ). ٢/١٦١( فتح القدير - ٢
  ) .٢/١٠١( الكشاف : انظر-  ٣
  ).٤/١٥٦(  ألبي حيان - البحر المحيط  ، )٢/١٦٩(   للهمذاني -الفريد ، )١/٥٠٦( للعكبري -  التبيان  : انظر- ٤
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 ٧٢

      :المعنى األول
 يقـول   ، وتهلـك بفعلهـا    - U -         سياق اآلية تحذير من أن تمنع نفس من رحمـة اهللا            

وذكر به خشية أو مخافة  أو كراهة أن تهلك نفس بما كسبت أي أن تـرتهن                 "-:الشوكاني في ذلك  
تـسلم وتحـبس     تفـضح و   : وقيل في معناها أقوال أهمها     ،)١(" وأصل اإلبسال المنع   ،وتسلم للهلكة 

  . )٢(وترتهن وتجزى وتحرق وتؤخذ وتعذب وقيل يحرم عليها النجاة ودخول الجنة
§{(فاإلعراب األول تعرب     øä s9 $ ol m;  ( لهـا   هذه النفس صفتها أنها ليسحيث إنصفة في محل رفع 

  .من دون اهللا من ولي
  :المعنى الثاني

 - U- وهي ليس لها من دون اهللا  : الجملة في محل نصب حال و تقدير الجملة        حيث إن          
  .من ولي

     :المعنى الثالث
ôM(          مستأنفة فيكون الوقف على      t6|¡x.(،      ويستأنف جملة جديـدة )}§ øä s9 $ ol m; ` ÏB Âcr ßä 

«! $# @íÍ< ur .(ويرى أبو حيان أن هذا الوجه هو األظهر)٣( .  

  :أثر االختالف* 
ال إلـى جملـة      فمن صفة إلى ح    ،بطرق مختلفة المراد  ى           المعاني الثالثة تدل على المعن    

 ، ويجب الخوف من ذلك والحذر الشديد      ،- U-أن تمنع نفس من رحمة اهللا        وهو خشية    ،مستقلة
  .فكلها حثت على هذا المعنى بوجوه مختلفة

   :المسألة الثانية والعشرون
è@ö &rRtâôããq#( BÏ` äßrcÂ #$!« Bt$ wü ÉtZÿxèãYo$ ruwü ÉtØÛéïRt$ ruRççtäñ ãt?ní# &rãô)s$/ÎYo$  y% ﴿:قوله تعالى

â÷èt/ øåÎ) $ uZ1yâyd ª! $#  ì Éã©9 $%x. çm ø? uq ôgtF óô $#  ßûüÏÜ»uã ¤±9 $#  íÎû ÇÚ öëF{$#  tb# ué öçym  ÿ¼ ã&s! Ò=»ys ô¹ r&  

ÿ¼ çm tRq ãã ôâtÉ  ín< Î) ì yâßgø9 $#  $ oYÏK øù $#  3 ö@è%  ûc Î) ì yâèd  «! $# uq èd 3ì yâßgø9 $# ( $ tR óê ÉDé& ur  zN Î= ó¡ä^ Ï9  Éb> tç Ï9 

öúüÏJ n=»yèø9   ]٧١:األنعام[ ﴾#$

  :أوجه اإلعراب* 

                                                   
 ).١٦١ /٢(فتح القدير   - ١
 ).١/٥٥( ألبي حيان -  البحر المحيط  : انظر- ٢
 ).٤/١٥٦(   البحر المحيط : انظر- ٣
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 ٧٣

ätç( :قوله çR ur (  يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

q( الجملة في محل نصب بالعطف على جملة مقول القول :الوجه األول ãã ôâtR r(.   

  . أي ونحن نرد، الجملة في محل نصب على الحال:الوجه الثاني
  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 

مـثلكم  " : وهو تشبيه يوضح المعنى يقول ابن كثير       ،ال من ضل بعد الهدى             اآلية تصف ح  
كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فأضل الطريق فحيرتـه الـشياطين             ،  إن كفرتم بعد اإليمان   
ائتنـا فإنـا علـى      : وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولـون       ،  واستهوته في األرض  

 .)٢("الطريق

  :المعنى األول
ätç( جملة   حيث إن           çR ur (           من الفعل ونائب الفاعل المضمر معطوفة على جملـة)q ãã ôâtR r( ،

ونرد ،  أندعو من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا:قل يا محمد: فالفعل معطوف على الفعل فالمعنى   
 عنا إن عبدناه، وال ينف،نعبد ما ال يضرنا إن لم نعبده" أو كيف،على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين

وبهذا الوجه قـال     " . )٣( إلى اإلسالم    - U -وهي األصنام، ونرجع إلى الكفر بعد إذ هدانا اهللا          
  .)٤(أغلب المفسرين 
  :المعنى الثاني

وتقـديرها  ،           تعرب الجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل المضمر  في محل نصب حال            
ويرى أبو حيان أن هذا الوجه فيه ضعف إلضمار .  الحال    أي يكون هذا األمر في هذه      ،ونحن نرد 

   . )٦( ويرى ابن سيده هذا الرأي،)٥(المبتدأ
وننكص منقلبـين إلـى    "، وال ينفعنا إن لم نعبده     ،والمعنى الثاني كيف نعبد ما ال يضرنا إن عبدناه        

  . )٧(" قذنا اهللا منه وهدانا إلى اإلسالمإذ إنالشرك بعد 
  :أثر االختالف* 
       في المعنى األول عطف معنى على معنى وفي المعنى الثاني يصف حال من يدعو مـن                  

 منـه   - U - وهو ناكص على عقبيه منقلب إلى الشرك بعـد أن أنقـذه اهللا               - U -دون اهللا   
                                                   

 ) .٨/٢١٧( البن عادل –اللباب ،)٢/١٧٠(  للهمذاني  - الفريد ،)١/٥٠٧( للعكبري  -  التبيان  : انظر- ١
  ) .٣/٢٧٩(  البن كثير- تفسير القرآن العظيم - ٢
 ).٤٦/ ٣ ( البن الجوزي- زاد المسير- ٣
 البن عادل –، اللباب )٧/٣٠٠( البن عاشور –،التحرير والتنوير )٣/١٤٩(ألبي السعود –إرشاد العقل السليم : انظر- ٤
  ) .٣/٨٤٠( للدرويش –، إعراب القرآن وبيانه )١/٣١٧( لدعاس –، إعراب القرآن )٨/٢١٧(
 ) .٤/١٥٦(البحر المحيط  :   انظر- ٥
 ) .٤/٢٣(  البن سيدة  -اعراب القرآن :  انظر- ٦
 ) .٨/٢١٧( البن عادل –، اللباب )١٧٠/ ٢( للهمذاني -الفريد:  انظر- ٧
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 ٧٤

  .باإلسالم 
  :المسألة الثالثة والعشرون

 `rudèqu #$!©%Ïî {y=n,t #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${Fëößö /Î$$9øsy,dÈ ( ruÉtqöPt Ét)àqAã 2à﴿ :قوله تعالى
ùsãu6àqbã 4 %sqö!è&ã #$9øsy,ë 4 ru!s&ã #$9øJß=ùÅÛ ÉtqöPt ÉãZÿxáã ûÎí #$9ÁêqëÍ 4 ãt»=ÎNã  #$9øótãø=É ru#$9±¤gy»âyoÍ 4 

uq èdur ãNã Å6 pt ø:$# çéçÎ6yÇ ø9 $# ÇÐÌÈ﴾ ]٧٣:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
   :هذه اآلية فيها أربعة مواضع* 
  :ألولالموضع ا* 

tPöq( : قوله tÉur (  في قوله )tPöq tÉur ãAq à)tÉ  (يحتمل خمسة أوجه من اإلعراب)١(:   

nq (معطوف على الهاء في  :الوجه األول à)̈? $# ur  (في محل نصب ،في اآلية السابقة .  

Nºuq»yJ( متعلق بخبر معطوف على :الوجه الثاني ¡¡9  .في محل نصب) #$

!ã&è( متعلق بخبر لـ :الوجه الثالث öq s% ë,ys ø9  .في محل رفع ) وقوله الحق يوم يقول(أي ) 4 #$

!ã&è( ظرف منصوب لمعنى الجملة التي هي :الوجه الرابع öq s% ë,ys ø9 $# 4.(  

  ) .واذكر( منصوب على تقدير :الوجه الخامس
  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 

  :المعنى األول
tPöq (حيث إن          tÉur ãAq à)tÉ  ( على الهاء في معطوفة) nq à)̈? $# ur  ( ومعناها كما يقول مكي ابن

  .  )٢("أي اتقوه واتقوا يوم يقول أو اتقوا عقاب يوم يقول  ":أبي طالب
  :المعنى الثاني

tPöq (حيث إن           tÉur ãAq à)tÉ  (    معطوفة علـى)Nºuq»yJ ¡¡9 خلـق  - U -اهللا   ":ومعناهـا )  #$

 هو الذي أوجد الـسماوات واألرض     : أي ،ود به يوم القيامة   والمقص. )٣("السماوات وخلق يوم يقول   
  . )٤( وأوجد يوم الحشر والمعاد ،وما فيهما

                                                   
  ) .١/٢٥٦(  لمكي  - مشكل إعراب القرآن ،)٢/١٧٢(  للهمذاني  -الفريد ، )١/٥٠٩(  للعكبري  -  التبيان : انظر- ١
  ) ٣/٢٨١( البن كثير – تفسير القرآن العظيم ،)٨/٢٢٠( البن عادل – اللباب : انظر،)٢٥٦/ ١(  مشكل إعراب القرآن - ٢
  ).٢٥٦/ ١(  لمكي بن أبي طالب – مشكل إعراب القرآن - ٣
  ) .٥/٣٨٢( لأللوسي – روح المعاني : انظر- ٤
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 ٧٥

  :المعنى الثالث
.  )١("قوله المتصف بالحق كائن يوم يقول كـن فيكـون           ":         حيث تعرب خبر مقدم ومعناه    

 وحين يقول للشيء ،حكمةأنه خلق السماوات واألرض بالحق وال      " :ويعني ذلك كما يقول أبو حيان     
 أي ال يكون شيء من الـسماوات واألرض وسـائر           ، ذلك الشيء قول الحق والحكمة     ،كن فيكون 

  .)٣( ويرى ابن سيدة أن هذا الوجه هو األقرب إلى الصواب ،)٢("المكونات إال عن حكمة وصواب 
  :المعنى الرابع

tPöq( جملة   حيث إن           tÉur ãAq à)tÉ  (   لجملـة التـي هـي       هي ظرف لمعنى ا)ã&è! öq s% ë,ys ø9 $# 4(، 
   . )٤("يحق قوله في يوم يقول كن " ومعناها 

  :المعنى الخامس
tPöq( جملة   حيث إن           tÉur ãAq à)tÉ  (       واذكر " منصوبة على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره

   . )٥("يا محمد يوم يقول 
  :أثر االختالف* 

 إلـى   ،فمن العطف علـى التقـوى      ،إلى الجملة معاني متنوعة            أضاف اختالف اإلعراب    
 و كأن فيـه إشـارة     ،)واذكر(إلى التقدير لفعل محذوف     ،   ومن وجود الظرف   ،العطف على الخلق  

 بشتى األساليب ومن كل الوجوه لما لـه مـن   –  يوم القيامة -على التركيز على ذكر ذلك اليوم       
 : بعد ذكره وجوه اإلعراب ومعانيها في هذه الجملة بقوله          يعلق )٦(بالغ األهمية، لذلك نرى األلوسي    

  . )٧("فتدبر " 
  :الموضع الثاني* 
`( :قوله  à2 ãbq à6 uã sù 4 (      وفاعلها يحتمل أربعة أوجـه مـن        ،يكون هنا تامة أي أن لها فاعل 

  : )٨(اإلعراب
                                                   

  ) .٢/١٦٣(   للشوكاني - فتح القدير - ١
 ) .٤/١٦١(  البحر المحيط - ٢
 ) .٤/٣٧(  البن سيدة -إعراب القرآن:  انظر- ٣
  ) .١/٥٠٩(  للعكبري –بيان  الت- ٤
  ) . ٢٥٦/ ١(  لمكي  - مشكل إعراب القرآن - ٥
ـ ١٢٧٠-١٢١٧(محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني اآللوسي       - ٦ ، وفقيه، ومحدث، مفسر،  )م١٨٥٤ - ١٨٠٣(،) ه

نشوة الشمول في الـسفر إلـى       ).( معاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني      روح ال (مؤلفاته   من   .وشاعروأديب،  
  أيلـول ١٧/هـ١٢٧٠ عام  ذو القعدة٢٥ في بغدادوهو عن رحلته إلى اإلستانة توفي أبو الثناء اآللوسي في       ) إسالمبول

لكحالـة  –، معجم المؤلفين )٧/١٦٧( للزركلي –األعالم : انظر. معروف الكرخيودفن في مقبرة الشيخ    .  م ١٨٥٤عام  
)١٢/١٧٥  .(  
 ).٥/٣٨٢( روح المعاني - ٧
 ).٤/٦٩٢( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/١٧٣(  للهمذاني  -الفريد ، )١/٥٠٩(  للعكبري  -  التبيان : انظر- ٨
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 ٧٦

  . في يوم القيامة- U - جميع ما يخلق اهللا :الوجه األول

tPöq( نفوخ فيه من الصور ضمير الم:الوجه الثاني tÉ ãáxÿZ ãÉ íÎû Íëq êÁ9  .دل عليه)  #$

 . ضمير اليوم:الوجه الثالث

!ã&è (:الوجه الرابع öq s% ë,ys ø9 `(ومعنى ذلك أنه يوجد ما قال له ) 4 #$ à2(.  

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

 تبـديل الـسماوات واألرض بغيرهمـا     وحيث ،         يتعلق بيوم القيامة من تغيرات في الكون      
ãbq(ومعنى . )١(والجنة والنار والصراط à6 uã sù 4 ( كل ما سيحصل يوم القيامة من تغيرات.  

  :المعنى الثاني
وصعق دل عليه قوله ، من إحياء للموتى بعد إماتتهم،          يتعلق بما ينتج عن النفخ في الصور   

- U -  )tPöq tÉ ãáxÿZ ãÉ íÎû Íëq êÁ9 ãbq(ومعنى . )٢() #$ à6 uã sù 4 ( إحياء الناس بعد إماتتهم.  

  : المعنى الثالث
tPöq(         يتعلق بضمير يوم في قوله tÉur ãAq à)tÉ()( ومعنى ،)٣ãbq à6 uã sù 4 (ذلك اليوم بكل ما فيه.   

  : المعنى الرابع
!ã&è(         الفاعل في هذا المعنى    öq s% ë,ys ø9 ãbq(عنىوم)٤(أي يوجد ما قال له كن  ) 4 #$ à6 uã sù 4 (  قولـه

  .الحق 
  :أثر االختالف* 

 اليـوم   ، يوم القيامـة   - U -         المعاني المختلفة في اإلعراب كلها تتحدث عما يحقه اهللا          
، - U - فأياً كان هذا المعنى فكله سيكون يوم القيامة على الوجه الذي يريده ويـشاؤه اهللا     ،الحق

وهذا من قمة بالغـة وإعجـاز القـرآن         ،   في كلمة واحدة    متنوعة يواختالف المعاني حشد لمعان   
  .الكريم

  :الموضع الثالث* 

                                                   
 ) .١/٥٠٩( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ).١/٥٠٩( المصدر السابق - ٢
  ).١/٥٠٩( المصدر نفسه - ٣
  ).١/٥٠٩( المصدر نفسه - ٤
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 ٧٧

tPöq( : قوله tÉ ãáxÿZ ãÉ (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)١(:   

!è&(  ظرف متعلق بخبر لـ :الوجه األول öq s%.(   

=Åù ( ظرف منصوب لـ :الوجه الثاني ßJ ø9 $#. ( 

!s&( حال في محل نصب و العامل :الوجه الثالث u. (  

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

!ã&è(في محل رفع خبر للمبتـدأ       الظرف متعلق    حيث إن           öq s%  (   فتكـون)ë,ys ø9 صـفة  )  4 #$

!è&(لـ öq s%(، استقر الملك هللا    "  قوله الحق يكون يوم ينفخ في الصور؛ أي أنه           : والمعنى- U - في 

   . )٢("نقطاع العالئق الكائنة في الدنيا صورة ومعنى با،ذلك اليوم
  :المعنى الثاني

=Åù( ظرف لـ    حيث إنها           ßJ ø9  عنـدما  - U - فيفيد المعنى أن الملك ثابت كلـه هللا         ،)#$

`Ç﴿ينفخ في الصور  yJ Ïj9 à7 ù= ßJ ø9 $# tPöq uã ø9 $# ( ¬! ÏâÏnºuq ø9 $# Íë$ £gs)ø9   ]١٦:غافر[ ﴾ #$

  :المعنى الثالث
!s&( حال في محل نصب وصاحب الحال        حيث إنها  اإلعراب           ٍ في هذا  u( ، الملـك  : والمعنى 

  . حال النفخ في الصور- U -ثابت هللا 
  :أثر االختالف* 

 يوم ينفخ في الصور     ،         اختالف وجوه اإلعراب دل على أشياء متنوعة تحصل يوم القيامة         
فال يبقـى إال الحـال      ،   وهمها وغرورها   وانقطاع ،  وانقطاع الدنيا   - U -من استقرار الملك هللا     

أقـرب  أن الوجه الثاني    ويرى الهمذاني   . - U -الواحدة الحقة وهي صيرورة الملك واألمر هللا        
   .)٣(الوجوه لسالمته من االعتراض

  
  
  

                                                   
  ) ٤/١٦١(   ألبي حيان -البحر المحيط ، )٢/١٧٣(  للهمذاني  -الفريد ، )١/٥٠٩(   للعكبري -  التبيان : انظر- ١
 ).٢/١٣٤(  للمنصوري – المقتطف من عيون التفاسير - ٢
 ) .٢/١٧٣(  للهمذاني -  الفريد : انظر- ٣
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 ٧٨

  :الموضع الرابع* 
ãN( :قوله  Î=»tã (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)١( :  

  . خبر لمبتدأ محذوف :الوجه األول

ãAq( فاعل :جه الثانيالو à)tÉ ` à2 ( أو لفعل مقدر دل عليه معنى)áxÿZ ãÉ.( 

î(صفة لـ  :الوجه الثالث Ï%©! $#. (  

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

ãN( وتكون   ،         تكون الجملة مستقلة بذاتها    Î=»tã (    أي أنه عالم     ،خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو  

  .ن في عالم الغيب أو الشهادةكاأسواء ، بكل أمر
  : المعنى الثاني

ãN(تكون            Î=»tã (  فاعل)ãAq à)tÉ ` à2(،            أي أن الذي يقول هذا القـول هـو عـالم الغيـب 

 أو يكون الفاعل لفعل مقدر دل عليه المعنى وتقديره من ينفخ في الـصور ؟ فتكـون                  ،)٢(والشهادة
  . )٣(ر اهللا إلى إسرافيل بالنفخ  ويعني ذلك أم، ينفخ فيه عالم الغيب:اإلجابة

  :المعنى الثالث
î(         تكون صفة لـ     Ï%©! خلق السماوات واألرض أي أن الذي خلق السماوات واألرض         ) #$

  . العالم الغيب والشهادة ،ولذلك فهو القادر على الخلق ،من صفاته أنه عالم الغيب والشهادة
   :أثر االختالف* 

   أما، الجملة مطردة تضيف الخبر إلى المبتدأ المحذوف فيتم المعنى         في المعنى األول
ففيه إشارة إلى   ،   الثاني أفادت أن الذي يقول للشيء كن فيكون هو عالم الغيب والشهادة            المعنىفي  

من  - U   - الثالث إشارة إلى تعدد صفات اهللا المعنى و في ،سعة علمه وقدرته على كل شيء 
  .كل شيء بإلى فعال لما يريد إلى عالم لسماوات واألرض لخالق 

  :المسألة الرابعة والعشرون
 ru)Îåø %s$At )Î/öçtºdÏäOÞ {L/ÎämÏ äu#óyëu &r?sGÇÏãä &r¹ôZu$B·$ äu#9Ïgypº ( )ÎToÎíþ &rëu17y ru%sqöBt7y ûÎí ﴿ :قوله تعالى 

                                                   
(  البن سيدة -اعراب القرآن  ، )٢/١٧٤،١٧٣(   للهمذاني -الفريد ، )١/٥٠٩،٥١٠(  للعكبري  -التبيان  :   انظر - ١
  ).٦٩٥-٤/٦٩٤( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٣٦٥( البن عطية –، المحرر الوجيز )٤/٣٨
  ) .١/٥٠٩( للعكبري –التبيان :   انظر- ٢
  ). ٢/١٦٥( للشوكاني –فتح القدير :  انظر- ٣
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 ٧٩

9@»n= |Ê &ûüÎ7 ïB ﴾ ]٧٤:األنعام[  

   :أوجه اإلعراب* 
#ëyó( :قوله uä (عة أوجه من اإلعرابيحتمل أرب)١(:  

  ) .أبيه( بدل من:الوجه األول
  . مفعول به لفعل محذوف تقديره أتتخذ آزر معبوداً :الوجه الثاني

mä( صفة :الوجه الثالث Î/L{. (  

mä( حال :الوجه الرابع Î/L{. (  

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

:  واختلف في وزنه فقيل    ، تبياناً السم أبيه   :يكون المعنى و           في هذا الوجه حيث تعرب بدالً       
، والعلمية،  والمانع من صرفه العجمة   ،  وشبههما من األسماء السريانية   )  وشالخ   ،عازر(فاعل كـ   

  .)٢(وقيل على وزن أفعل 
   :المعنى الثاني

:  ويكون المعنى،         في هذا المعنى يكون آزر اسماً للصنم الذي كان يعبده أبو إبراهيم وقومه      
  .)٣(أتتخذ آزر معبوداً أو تعبد آزر

   :المعنى الثالث
  .  )٤( المعوج أو المخطئ:         وفي هذا الوجه يكون المعنى

   :المعنى الرابع
  . )٥( وهو في حال اعوجاج وخطأ :         في هذا الوجه يكون المعنى

  :اثر االختالف* 
#ëyó(من المعاني لكلمة            أدى اختالف اإلعراب إلى فيض       uä( ،  وكلها وجوه مقبولة يحتملهـا

  . وهذا دليل على بالغة القرآن الكريم وإعجازه ،المعنى
  

                                                   
 ) .٥١١-١/٥١٠( للعكبري - التبيان : انظر- ١
  ) .٤/١٦٤( ألبي حيان –البحر المحيط ،)٢/١٧٤( للهمذاني – الفريد : انظر- ٢
  ) ٢/١٧٤( للهمذاني – الفريد : انظر- ٣
  ) .٤/١٦٤( ألبي حيان – البحر المحيط : انظر- ٤
 ) .٤/١٦٤( المرجع السابق  : انظر- ٥
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 ٨٠

  :المسألة الخامسة والعشرون
 ¨ru?Ï=ù7y mãf¤FçZu$! äu#?säøYo»gy$! )Î/öçtºdÏäOz ãt?ní4 %sqöBÏmÏ¾ 4 Rtçöùsìß äyëu_y»M; B¨` S®±t$!äâ 3 )Îb﴿ :قوله تعالى 

öÅ/uë íOã Å3 ym ÒOä Î= tæ ﴾ ]٨٤:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب والقراءات* 
   :هذه اآلية فيها ثالثة مواضع* 
   :الموضع األول* 

$( :قوله yg»oYøä s?# uä (يحتمل وجهين من اإلعراب)١( :  
  . خبر المبتدأ في محل رفع :الوجه األول

$ (:الوجه الثاني uZ çF ¤f ãm (خبر)y7 ù= Ï? u(،و )$ yg»oYøä s?# uä (وضع النصب على الحال من الحجةفي م .   

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

$(         الجملة الفعلية    yg»oYøä s?# uä (   والمبتدأ اسم اإلشارة     ،خبر في محل رفع )y7 ù= Ï? u(،   ويكون معنى 

$( والمقصود بـ    ، تلك الحجة البالغة التي آتيناها إبراهيم      :اإلعراب yg»oYøä s?# uä  (    أي لقناه هذه الحجج

  .)٢(والبراهين بوحي منا
  :المعنى الثاني

$ (حيث إن           uZ çF ¤f ãm  (   هي الخبر  و)$ yg»oYøä s?# uä (        في محل نصب حال فيكون المعنى تم عند

)$ uZ çF ¤f ãm(،  فيكون" أن آتيناها إبراهيم    " تلك هي حجتنا وحالها      : ويكون المعنى)$ yg»oYøä s?# uä (  إبراهيم

  .ان حال الحجةفضلة لبي
  :أثر االختالف* 

 ،         في المعنى األول يكون المعنى قد اهتم باإلخبار عن كون الحجة بأنها أوتيـت إبـراهيم               
، والكواكـب ،  والقمـر ،  والمعنى الثاني فيه إخبار عن كل ما سبق إلبراهيم من رؤيتـه للـشمس             

والحال أنها أوتيت له وهي كرامة      ،  أن كل هذه المعاني هي الحجة البالغة      ،  واستدالله على التوحيد  
   .- U -عظيمة وهداية من اهللا 

                                                   
، )٤/٤٥(  البن سيده  -، إعراب القرآن )١/٥١٥(   للعكبري -، التبيان )٥/٤٠٥( روح المعاني لأللوسي :   انظر- ١

 ) .٤/١٧١(  ألبي حيان -البحر المحيط 
 ) .٤/٤٥(  البن سيده  -إعراب القرآن :   انظر- ٢
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 ٨١

  :الموضع الثاني* 
ìsù( : قوله öçtR (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:   

$( حال من :الوجه األول yg»oYøä s?# uä ( في محل نصب .  

 . ال محل له من اإلعراب مستأنف :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :ى األولالمعن

 وهي تبين حال الحجة التي أوتيت إبـراهيم، برفـع           ،         تعرب الجملة في محل نصب حال     
  . رفعته- U -درجات من يشاء اهللا 

  :المعنى الثاني
ßìsù( والكالم ،         الجملة جديدة وقد انتهى الكالم عن الحجة على قومه      öçtR ;M»y_ uëyä(  هو كـالم

  . ط إعرابي بما قبله ال يربطه راب ،جديد مستأنف
  :أثر االختالف* 

والحديث عن الحجة مستمر وباق وتكميله برفعه       ،   الكالم ال يزال متصالً    ،       في المعنى األول  
 يفيد بأن الكالم عن الحجة قد انتهـى عنـد            ، المعنى الثاني  ، رفعته - U -درجات من يشاء اهللا     

)4ín?tã ¾Ïm ÏBöq s% (و)ßìsù öçtR ;M»y_ uëyä( كالم اهللا هو - U - وإخبار جديد ال يتعلق بالحجة.  

   :الموضع الثالث* 
_M»y( :قوله uëyä (فيه قراءتان)٢( :  

وقـرأ بهـا   ، و يكون إعرابها مفعول نرفع منـصوبة بالكـسرة  ،  تقرأ باإلضافة  :القراءة األولى 
  .الجمهور 

رف جر محذوف منها   مفعول نرفع ودرجات ظرف أو ح     " من  "  تقرأ بالتنوين و     :القراءة الثانية 
  . وقرأ بها كل من عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب ،أي إلى درجات

  :المعنى التفسيري ألوجه القراءات* 
 -وقيل أنها الحجج التي آتاه اهللا      ،نها درجات أعماله في اآلخرة    إقيل  ،           المقصود بالدرجات 

                                                   
(  للـسمين الحلبـي  –، الـدر المـصون   )١/٥١٥( للعكبري –، التبيان )٥/٤٠٩( لأللوسي     -روح المعاني   : انظر- ١
١/١٦٧١ (  
البدور ،  )٧٧(  البن خالويه     -، الحجة في القراءات     )٢/٢٦٠( البن الجزري    –التيسير في القراءات العشر     :  انظر - ٢

 ) .١٠٦( لعبد الفتاح القاضي -الزاهرة  
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 ٨٢

U - وقيل أيضاً يرفع اهللا      ، إياها - U -    ١(والفضيلة والعقل ،  والفهم،  علم درجات من يشاء بال(، 
، ورفع هذه الدرجات بالمعرفة   . )٢(ويرى أبو حيان أن أقربها أن تكون الحجة والبيان لسياق اآلية            

أو ،  أو بالنبوة والحكمـة فـي الـدنيا       ،  أو بخلوص العمل في اآلخرة    ،  أو حسن الخلق  ،  أو الرسالة 
   .)٣(أو بالحجة والبيان ، بالثواب والجنة في اآلخرة

   :القراءة األولى
_M»y(  وعلى هذا  تعرب،بدون تنوين) B`(         باإلضافة حيث أضيفت إلى    uëyä (  مفعول بـه

ßìsù(منصوب بالكسرة للفعل     öçtR  ( ورفع درجة الشخص رفع له      ، الرفع وقع على الدرجات    حيث إن 
  . )٥("اللهم ارفع درجته  " :-r - ويعضده قوله ،)٤(

  :القراءة الثانية
_M»y(       ومن قرأ      uëyä (أو مجرورة بحرف    ، بالكسرة اً منصوب اً يكون إعرابها ظرف   ،بالتنوين 

 به ويكون معنـى الكـالم   مفعوالً) B`( وفي هذا اإلعراب تكون ،جر محذوف تقديره إلى درجات    

  .)٦( وقيل تمييز، حال أي عالياً وقيل في إعرابها،نرفع من نشاء إلى درجات
ßìsù(مذاني أنها مفعول ثاني لـ   ويرى اله           öçtR  (أي نرفع من نـشاء إلـى   ،على إرادة الجار

  . )٧(درجات
  :أثر االختالف* 

 ذكر الدرجة   ،مضافة وفيه مجاز مرسل   ) من(على درجات و    )الرفع  ( يقع   ،         المعنى األول 
. ء إلى درجـات   ويكون رفع هؤال) من(على ) الرفع(وقع  فقد ، أما المعنى الثاني ،وأراد الشخص 

  .  والقراءتان تقرران رفع الدرجة ورفع الشخص 
  :المسألة السادسة والعشرون

 åsº9Ï7y dèâyì #$!« âuköâÏì /ÎmÏ¾ Bt` Ño±t$!äâ BÏ`ô ãÏ6t$äÏnÍ¾ 4 ru9sqö &r°õéu.äq#( 9ssy6ÎÝx ﴿:قوله تعـالى  

                                                   
 ) .٨/٢٦٢(   البن عادل -اللباب في علوم الكتاب :   انظر- ١
  ) .٤/١٧٢(  البحر المحيط  :  انظر- ٢
  ) .٤/١٧٢(   ألبي حيان-البحر المحيط :   انظر- ٣
 ) .٢/١٨٣(  للهمذاني  -الفريد :   انظر- ٤
، ١١٤٨٠بـرقم   ) ٣/٢٩٣(، ومصنف أبي شـيبة      ٦٤٢٢برقم  ) ٣/٤٨٧( الحديث موجود في مصنف عبد الرازق        - ٥

برقم ) ٢/٦٢٤(صحيح مسلم : انظر. ته فدعا له بهذا الدعاء وأصله في صحيح مسلم، عندما وار النبي أبا سلمة عند وفا     
)٩٢٠. (  
  ) .٥/٢٧،٢٦(   للسمين الحلبي -الدر المصون :  انظر- ٦
  ) . ٢/١٨٣( الفريد :   انظر- ٧
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 ٨٣

Oßg÷Z tã $ ¨B (#q çR%x. tbq è= yJ ÷ètÉ ﴾ ]٨٨:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
ì( :لهقو Ïâök uâ  (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . حال في محل نصب :الوجه األول
  . خبر في محل رفع:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول
ì(         جملة   Ïâök uâ ¾Ïm Î/ (   ويجوز أن يكـون    ،   وصاحب الحال هو الهدى    ،في محل نصب حال

 ويكون المعنـى  ، يكون المعنى في هذه الجملة فضلة      ، أي وجه كان    وعلى - U -الحال اسم اهللا    
7(قد تم عند قوله      Ï9ºså ì yâèd «!  حـال كونـه     - U - ذلك هدى اهللا     : فيكون تقدير المعنى   ،)#$

  .يهدي به من يشاء من عباده 
  : المعنى الثاني

)         7 Ï9º så  (   مبتدأ و)ì yâèd «! 7(بدل من   ) #$ Ï9ºså   (  وجملة)ì Ïâök uâ  (   في محل رفع خبر، 

7( الكالم هنا منصب على اإلخبار عن      إذ إن  Ï9ºså (،و )هـو هـدى اهللا   )ذلك - U - وأن اهللا - 

U -يهدي به من يشاء .  
  :أثر االختالف* 

7( يكون الحديث عن   ،        المعنى األول  Ï9ºså   (          وهذا الحديث يشير إلى هدايـة العديـد مـن

 تكون ، والمعنى الثاني، وحاله أنه يهدي به من يشاء من عباده        - U - وهذا هو هدى اهللا      ،األنبياء
7(اإلفادة عن  Ï9ºså (  واإلفادة عنها بأن اهللا      ،وهي الهداية - U -    أن  : فنالحظ ، يهدي بها من يشاء 

7(في الوجه األول تمام      Ï9ºså   (هو)ì yâèd «! 7( وفي الوجه الثاني تمام      ،)#$ Ï9ºså   (    هـو جملـة

)ì Ïâök uâ ¾Ïm Î/ ` tB âä !$ t±oÑ        . (  

  :المسألة السابعة والعشرون
$ ﴿ :قوله تعـالى  tBur (#r âëyâs% ©! $# ¨,ym ÿ¾ÍnÍëôâs% øåÎ) (#q ä9$ s% !$ tB tA tìR r& ª! $# 4ín?tã 9é |³o0 ` ÏiB &ä óÓx« 3 ö@è% 

                                                   
  ) .٥/١٣٠(   للسمين الحلبي -الدر المصون ، )١/٥١٧(  للعكبري  -  التبيان : انظر- ١
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 ٨٤

ô` tB tA tìR r& |=»tGÅ3 ø9 $# ì Ï%©! $# uä !%ỳ ¾Ïm Î/ 4Óyõq ãB # Yëq çR ì Yâèdur Ä¨$ ¨Y= Ïj9 ( ¼ çm tRq è= yèøg rB }§ä ÏÛ# tçs% 

?è6öâßrXtkp$ ruBéÉøÿàqbt .xWÏçéZ# ( ruæã=kÏJôFçO B¨$ 9sOó ?sè÷>sHçqþ#( &rRFçOó ruwI äu#/t$!tä.äNö ( %è@È #$!ª ( OèO¢ åsëödèNö ûÎí 
öN Ík ÅÎ öq yz tbq ç7 yèù= tÉ ﴾ ]٩١:األنعام[  

  : أوجه اإلعراب* 
!Èª( :قوله  !È@è% ª(في ) #$   :)١(يحتمل وجهين من اإلعراب) #$

  .- U - فاعل مرفوع لفعل محذوف تقديره أنزله اهللا:الوجه األول
  .- U - خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هو اهللا:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
 أنزلـه فـإنهم ال يقـدرون أن         - U -         اآلية فيها أمر بالمبادرة إلى الجواب أي قل اهللا          

 بلغـت داللتـه مـن       بالمعجزاتالموصوف بالنور والهدى اآلتي له من أيد        يناكروك ألن الكتاب    
  . )٢( سواء أقر الخصم أم لم يقر- U -الوضوح إلى حيث يجب أن يعترف بأن منزله هو اهللا 

  : المعنى األول
!Èª(         قل    إن لم يجيبوك عن من أنزل الكتـاب       : والمعنى ،رفع اسم الجاللة بفعل محذوف    ) #$

  .    أنزله اهللا : قل، به موسىالذي جاء
  :المعنى الثاني

  .)٣(- U - أو المنزل اهللا- U -         رفع اسم الجاللة بمبتدأ محذوف تقديره هو اهللا 
 فقد جاء في تفسير ابن كثير في تفـسير          ،وهذا المعنى من اإلعراب يخرجنا عن فهم غير صحيح        

!È@è% ª( أن بعض المتأخرين قال في معنى        :هذه اآلية  أي ال يكون خطاب لهم إال هـذه الكلمـة        ) #$

)Èª!  واإلتيان بكلمة مفردة ال يفيد في لغـة العـرب فائـدة    :ويرد ابن كثير على هذا القول بقوله   ) #$

  .)٤(يحسن السكوت عليها
  :أثر االختالف* 

ى أنهـا    تقدير الجملة عل   ، وفي المعنى الثاني   ، تقدير الجملة بأنها فعلية    ،         في المعنى األول  
 وفيـه داللـة علـى       ، واالختالف هنا من باب التنويع في التراكيب وهو من بالغة القرآن           ،اسمية

  . مرونة اللغة العربية خصوصاً القرآن الكريم 
                                                   

 ) .٥/١٣٠(  للسمين الحلبي  -الدر المصون ،  )١/١١٥( للعكبري  -  التبيان : انظر- ١
 ).٤/١٧٨(  ألبي حيان  -  البحر المحيط : انظر- ٢
  ).٥/١٣٠(  للسمين الحلبي  -  الدر المصون : انظر- ٣
 ).٣/١٠١(   تفسير القرآن العظيم  : انظر- ٤
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 ٨٥

  
  :المسألة الثامنة والعشرون

ــالى  ــه تع # ﴿:قول xã»ydur ë=»tGÏ. çm»oYø9 tìR r& Ô8uë$ t6ãB ä- Ïdâ|Á ïB ì Ï%©! $# tû÷üt/ Ïm ÷ÉyâtÉ uëÉãZ çF Ï9 ur ¨Pé& 3ì tç à)ø9 $# 

ruBt`ô myqö;mlo$ 4 ru#$!©%Ïïût Éãs÷BÏZãqbt /Î$$yFzÅçtoÍ Éãs÷BÏZãqbt /ÎmÏ¾ ( rudèNö ãt?ní4 ¹|xüEÍkÍNö Üätp$ùÏàÝqbt ﴾ 
  ]٩٢:األنعام[

!©%tûïÏ( :قوله $# ur tbq ãZ ÏB÷s ãÉ  (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

tbq( مبتدأ :الوجه األول ãZ ÏB÷s ãÉ ¾Ïm Î/  (الخبر.  

Pé& 3ì¨( في محل نصب معطوفة على :الوجه الثاني tç à)ø9 tbq( فيكون ،)#$ ãZ ÏB÷s ãÉ ¾Ïm Î/  (ًحاال. 

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
 وذلـك   ، فهؤالء يؤمنون بالكتاب   ،         تصف اآلية المؤمنين الذين يصدقون بالعاقبة ويخافونها      

 وخصت الصالة ألنها    ،يزل به الخوف حتى يؤمن    أن أصل الدين الخوف من العاقبة فمن خافها لم          
Pé& 3ì¨(و ، عماد الدين tç à)ø9   .  )٢(المقصود بها مكة المكرمة) #$

  :المعنى األول
uëÉãZ(         يكون الكالم المبتدئ بـ      çF Ï9 ur ¨Pé& 3ì tç à)ø9 $# ô` tBur $ ol m; öq ym ( وبدأت جملة جديـدة     ،قد تم 

!©%tûïÏ(بـ   $# ur tbq ãZ ÏB÷s ãÉ Íotç ÅzFy $$ Î/ (  وخبرها)tbq ãZ ÏB÷s ãÉ ¾Ïm Î/(،       وهي وصف للمؤمنين بأنهم يؤمنـون 

  .باآلخرة والكتاب
  : المعنى الثاني

         تبقى الجملة متصلة ويقع اإلنذار على أم القرى ومن حولهـا ويـشمل اإلنـذار أيـضاً                 
  . وحالهم أنهم يؤمنون بالكتاب ،المؤمنين

  :أثر االختالف* 
`(ول انتهت الجملة عند              في المعنى األ   tBur $ ol m; öq ym (        وبدأت جملة جديـدة مبـدوءة بــ

)tûïÏ%©! $# ur tbq ãZ ÏB÷s ãÉ Íotç ÅzFy $$ Î/(،     أما المعنى الثـاني     ، يؤمن بهذا الكتاب   ة تخبر بأن من يؤمن باآلخر 

  .         والمؤمنين ، ومن حولها،بقيت الجملة متصلة ويفيد بأن اإلنذار يشمل أم القرى
  : التاسعة والعشرونالمسألة

                                                   
  ).٨/٢٨٦(  البن عادل  - اللباب  ،)٥/٣٩ (  للسمين الحلبي -الدر المصون ، )١/٥٢٠(  للعكبري  -  التبيان : انظر- ١
  ) .٢/١٠٩(   للزمخشري -  الكشاف :  انظر- ٢
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 ruBt`ô &rßø=nNã BÏJ£`Ç #$ùøItéuì3 ãt?ní #$!« .xãÉ/¹$ &rr÷ %s$At &érrÇÓz )Î<ní¥ ru9sNö Éãqyy )Î9sãømÏ ﴿:قوله تعالى
«xÓóäÖ  ruBt`  %s$At  ôy'éRìÌAã  BÏW÷@ü Bt$!  &rRìtAt  #$!ª 3 ru9sqö ?sçtì# )ÎåÏ #$9à©»=ÎJßqcö ûÎí îxJyçtºNÏ 

ÏN öq pR ùQ $#  èp s3 Í´ ¯»n= yJ ø9 $# ur  (# þq äÜ Åô$ t/  óOÎgÉÏâ÷Ér& (# þq ã_ Ìç ÷zr&  ãN à6 |¡àÿR r& ( tPöq uã ø9 $#  öc ÷rtìøg éB  z># xãtã 

#$9øgßqbÈ /ÎJy$ .äZFçNö ?s)àq9äqbt ãt?ní #$!« îxçöéu #$:øtp,dÈ ru.äYGçNö ãt`ô äu#Ét»GÏmÏ¾ @n¡óFt3õ9Ééçrbt ﴾ ]٩٣:األنعام[  

   :أوجه اإلعراب* 
  :ا ثالثة مواضعهذه اآلية فيه* 
   :الموضع األول* 

$( :قوله ¹/Éãx. ( منصوبة وسبب نصبها يحتمل أربعة أوجه)١(:  

ì( مفعول به للفعل :الوجه األول ué tI øù $#. (  

 . نائب عن مفعول مطلق وتقديره افتراء:الوجه الثاني

 . مفعول ألجله:الوجه الثالث

 . مصدر في موضع الحال:الوجه الرابع

  :ري ألوجه اإلعراب التفسيالمعنى* 
 وفي المستهزئين معه ألنـه      )٢(ن هذه اآلية نزلت في النضر بن الحارث       إ         يقول المفسرون   

عارض القرآن بشكل سخيف وهو والزارعات زرعـاً والخـابزات خبـزاً والطابخـات طبخـاً                
  )٣(نها نزلت في مسيلمة إ وقيل ،والطاحنات طحناً  والالقمات لقماً

                                                   
 –، إعـراب القـرآن وبيانـه    )٥/٤٠(  للسمين الحلبـي   -الدر المصون ،  )١/٥٢١(   للعكبري    -التبيان  :  انظر - ١

 ) .٣/١٧٠(للدرويش 
لدار بن قصي، كان إذا جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد ا - ٢

وسلم مجلسا، فدعا فيه إلى اهللا تعالى، وتال فيه القرآن وحذر قريشا ما أصاب األمم الخالية خلفه فـي مجلـسه إذا قـام         
 أساطير فحدثهم عن رستم السديد وعن إسفنديار، وملوك فارس، ثم يقول واهللا ما محمد بأحسن حديثا مني، وما حديثه إال  

  ).٨/٩٣( للزركلي –األعالم :  انظرفأنزل اهللا فيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير األولين. األولين اكتتبها كما اكتتبتها
كان غالبا ما ينظر إليـه       . -r -محمدمسيلمة بن حبيب أو مسيلمة الكذاب، كان أحد الذين ادعوا النبوة في زمن               - ٣

 إلى تقاسم السلطة على -r -كما دعا محمداً  من قبل المسلمين" الكذاب"على أنه مدعٍ للنبوة، وكثيرا ما أشير إليه بلقب         
 أوتيت إني آال :اهللا رسول محمد إلى اهللا رسول مسيلمة من«: شبه الجزيرة العربية وكتب له في السنة العاشرة من الهجرة         

 إلى اهللا رسول محمد من« :-r - فرد عليه محمد     ».يظلمون قوم قريشٌ ولكن نصفها ولي األرض نصف فلك معك األمر
بعد وفـاة    ،للمتقين والعاقبة عباده من يشاء من يورثها هللا األرض فإن بعد، أما الهدى، اتبع من على السالم الكذَّاب، مسيلمة

وقتل مسيلمة مـن قبـل    خالد بن الوليد، ولكن قواته هزمت من قبل أبو بكر  ثار مسيلمة على الخليفة  -r -النبي محمد 
 ).٧/٢٢٦( للزركلي –األعالم : ظران. معركة اليمامة في وحشي بن حرب
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 ٨٧

  . )٢( )١(نسياألسود الع أو 
وتصف اآلية هؤالء الذين يفترون الكذب على اهللا أو الذين يدعون بأن اهللا أوحى إليهم وفي الحقيقة         

  . )٣(لم يوح إليهم تصفهم بأنهم األظلم واالستفهام هنا للنفي أي ال أحد أظلم من هؤالء
  :المعنى األول

 وهذا الكذب هو زعمـه  ،الكذب ويختلقه هو الذي يفتري على اهللا      م         يكون التقدير أن األظل   
  .  )٤(بأنه نبي

  :المعنى الثاني
$(         حيث تكون    ¹/Éãx. (       نائباً عن مفعول مطلق للفعل)ì ué tI øù $# ( وفيه إشارة   ،وتقديرها افتراء 

 واألسود العنسي وغيرهمـا،   من يزعم أنه نبي وهو كاذب أمثال مسيلمة         في الكذب ل  مبالغة  العلى  
إذ  ،أن هذا الوجه من اإلعراب فيه نظر وذلك ألن المصدر فيه أعم من الفعـل               )٥(ادلويرى ابن ع  

  .)٦( هذا غير معهود مثل تقرفص قعوداً: ونراه يقول، الكذب أعم من االفتراءإن
  :المعنى الثالث

 فال غرو أن    ،         أن يكون سبب افتراءه على اهللا هو الكذب الذي هو ديدنه وصفته المالزمة            
  . ما شاء- U -ي على اهللايفتر

  :المعنى الرابع
ì( فصاحب الحال هو الضمير المستتر في الفعـل          ،         أن يكون حاله كاذباً    ué tI øù وتقـديره  ) #$

  . )٧(كاذباً أو حال كونه كاذباً - U -افترى على اهللا 
  

                                                   

، من بلد يقال لها كهف حنان، وكان يلقـب          مذحجاألسود العنسي هو عبهلة بن كعب بن عوف العنسي، وعنس بطن من              - ١
 محمد بن عبد اهللا وكان أول ادعائه النبوة عندمـا بلغه مرض ، كان األسود مشعوذًا.ألنه كان معتما متخمرا أبدا) بذي الخمار(

دعى النبوة، واتبعته مذحج، وكانت      وهو غير مرض وفاته فعندما بلغه ذلك ا        حجة الوداع من  عليه الصالة والسالم بعد عودته      
 :انظر.وقد قيل إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل ثالثة أشهر، ويقال أربعة أشهر              . ردته أول ردة في اإلسالم على عهد النبي       

  ).٥/١١١( للزركلي –األعالم 

 ).٤/١٨٠(   ألبي حيان -  البحر المحيط :  انظر- ٢
 ) .٤/١٨١( المرجع السابق  - ٣
 ).٨/٢٨٧(  البن عادل -اللباب  ، )٢/١١٠(  للزمخشري - الكشاف ،)٢/١٧٣( للشوكاني  -  فتح القدير :ر انظ- ٤
 هـ على األقل ووفاته ٦٧٥وعلى وجه أقرب بعد سنة ،السابع  ولد في أواخر القرن، سراج الدين عمر بن علي بن عادل- ٥

تماداً على أنه وجد مكتوب في آخر تفسير سورة طه أنه فرغ  اع، هـ٨٨٠كان حياً سنة  في القاهرة تذكر بعض المصادر أنه
 ٧٧٥ هــ و ٦٧٥ هـ كما في األعالم وعليه فتكون حياة ابن عادل محصورة بين عامي ٨٨٠تفسيرها في رمضان سنة  من

  ) .٧/٣٠٠( لكحالة – معحم المؤلفين ،)٥/٥٨( للزركلي – األعالم : انظر .أعلم هـ واهللا
  ) .٨/٢٨٧( بن عادل  ال-  اللباب : انظر- ٦
  ) .٥/٤٠( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/١٩١(   للهمذاني – الفريد :  انظر- ٧
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  :أثر االختالف* 
$( كلمةاختالف المعاني المترتب على اختالف اإلعراب يضيف إلى              ¹/Éãx. (   معاني عديـدة

 .تبين مدى استمراء الكاذب للكذب وإلصاق هذه الصفة به على أي وجه كان

  :الموضع الثاني* 
ü@÷W(:قوله ÏB !$ tB (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

A( مفعول به للفعل :الوجه األول tìR r& (و)$ tB (بمعنى الذي.  

 . صفة لمصدر محذوف وما مصدرية:الوجه الثاني

  : المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب*
  : األولالمعنى

ü@÷W (حيث إن           ÏB  (   تعرب مفعول به للفعل)A tìR r&(  ، األظلم هو الذي يقـول      :فيكون المعنى

$(الذي أنزله على رسوله وتكون     - U -ويدعي أنه سينزل كتاباً مثل كتاب اهللا         tB(   هنا موصـولة

  . بمعنى الذي
  : الثانيالمعنى
ü@÷W( حيث تعرب            ÏB   (    سأنزل إنزاالً لكتـاب مماثـل  :نعتاً لمصدر محذوف وتقدير الكالم  

$( وتكون ،لكتاب اهللا tB (هنا مصدرية وتقديرها سأنزل مثل إنزال اهللا.  

  :أثر االختالف* 
ولكن كل إعراب   ،ان يصفان تعنت وكبرياء وغرور الذين يتطاولون على آيات اهللا         المعنى         
وفي هذا إشارة إلى كثرة كالم المتطاولين وتجرؤهم على         ،  كاً وأسلوباً معيناً في التطاول    يسلك سلو 

تباع كل هوى فالضالل طرقه متعددة علـى عكـس الحـق            اوأيضاً تخبطهم في الضالل و     ،الحق
  .فطريقه واحدة

   :الموضع الثالث* 
öN( :قوله çGYä. ur ô` tã ¾Ïm ÏG»tÉ# uä (يحتمل وجهين من اإلعراب)٢(:   

N( معطوفة على:لوجه األولا çGYä. (األولى.  

  . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثاني
                                                   

  ).٥/٤١( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/١٩١( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٢٠( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) ٥/٤٤(  للسمين الحلبي  -لمصون الدر ا،  )٢٨٦/ ٢(  للهمذاني -الفريد ،)١/٥٢١(  للعكبري -  التبيان  :  انظر- ٢
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 ٨٩

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
         تصف اآلية حال الظالمين وهم في النزع عند موتهم وأيضاً في الوقت الممتد من مـوتهم            

#<z(إلى يوم القيامة وهي حياة البرزخ  والمقصود بـ  xãtã Èbq ßgø9    )١(أي الهوان الشديد) #$

  :المعنى األول
)         öN çGYä. ur ô` tã ¾Ïm ÏG»tÉ# uä (   معطوفة على)$ yJ Î/ öN çFZ ä. tbq ä9q à)s? (أن الظالمين   : المعنى يكونو 

  - U -يجزون عذاب الهون بسبب قولهم على اهللا غير الحق وبسبب استكبارهم عـن آيـات اهللا        
  .أيضاً

  :المعنى الثاني
 وأضـيف إلـيهم     ،وقولهم غير الحق فقط     - U -ن سبب عذابهم هو كذبهم على اهللا        إ         

وهذا الوصف مبرر لتعذيبهم فالجملة سـيقت        - U -وصف جديد وهو استكبارهم عن آيات اهللا      
  .)٢(لإلخبار بذلك 

    :أثر االختالف* 
المعنـى   أما   ،لحق واالستكبار  األول يجمع سبب العذاب بشيئين وهما القول بغير ا          المعنى        

 واالستكبار مبرر للعذاب وصفة مالزمـة لحـال   ،الثاني فيجعل سبب العذاب هو القول بغير الحق   
  .الذين يقولون على اهللا بغير الحق

  :المسألة  الثالثون
  ru9s)sâô _Å¥÷GçJßqRt$  ùèçtºäyì3  .xJy$ zy=n)øYo»3äNö &rr¨At Btç§o; ru?sçt.øFçN B¨$ zyq§9øYo»3äNö ﴿:قوله تعـالى   

uä !# uëur  öN à2Íëq ßgàß ( $ tBur  3ì tçtR öN ä3 yètB  ãN ä. uä !$ yèxÿä©  tûïÏ%©! $# öN çGôJ tã yó öN åk ¨X r& öN ä3ä Ïù (# às ¯»x. ué à° 4 âs)s9 

?)̈sÜ©ìy /tè÷Yo3äNö ruÊ|@¨ ãtY6àN B¨$ .äYGçNö ?sì÷ããJßqbt ﴾ ]٩٤:األنعام[  

   :أوجه اإلعراب والقراءات* 
  :يها موضعانهذه اآلية ف* 
   :الموضع األول* 

N( :قوله çF ø. tçs? ur (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

  . حال:الوجه األول

                                                   
  ) .٢/١١١(   للزمخشري -  الكشاف :  انظر- ١
 ) .٥/٤٢(  للسمين الحلبي  - الدر المصون : انظر- ٢
  ) ٨/٢٩٤(  اللباب   البن عادل ، )٥/٤٦(  للسمين الحلبي -الدر المصون ، )١/٥٢١( للعكبري - التبيان : انظر-  ٣
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 . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

وشـغلكم عـن    ،  وخدم،  وأوالد،           معناه جئتمونا وقد تركتم ما تفضلنا به عليكم من أموال         
   . )١(اآلخرة

  :المعنى الثاني
" لهم مستقل عـن المجـيء    - U - فيكون ترك ما خوله اهللا      ، الجملة مستأنفة  حيث إن          

والحديث اآلخر ،  أوال اإلخبار أنهم جاؤوا فرادى كخلقهم أول مرة  ، فالكالم هنا عن حديثين    ،"فرادى
  .  تاع الدنيا خلفهم لهم من م - U -أنهم تركوا ما خوله اهللا 

  :أثر االختالف* 
م فـي الـدنيا     إياه - U - األول فيه وصف حالهم وهم تاركين ما أعطاهم اهللا           المعنى         
في  - U - الثاني فيه إخبار عن مجيئهم فرادى وإخبار آخر عن تركهم ما أعطاهم اهللا               والمعنى

  .عرابان يؤديان المعنى بصور مختلفة الدنيا خلفهم واإل
   :الموضع الثاني* 

öN (:قوله ä3 oY÷èt/ ( في قوله)yyì©Ü s)̈? öN ä3 oY÷èt/ (فيه قراءتان)٢( :  

  . قرأها بالنصب كل من نافع والكسائي وعاصم :القراءة األولى
  . قرأها بالرفع ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة:القراءة الثانية
  :راب تحتمل ثالثة أوجه من اإلع:)األولى(قراءة النصب 
yyì©Ü( ظرف لـ :الوجه األول s)̈? ( والفاعل مضمر أي تقطع الوصل بينكم.  

  . وصف لمحذوف أي تقطع شيء بينكم أو وصل :الوجه الثاني
 أن هذا المنصوب في موضع رفع وهو معرب وجاء ذلك حمالً على أكثر أحوال               :الوجه الثالث 

$﴿:مثل قوله تعالى   )٣(الظرف وهو قول األخفش    ¯R r& ur $ ¨Z ÏB tbq ßs Î=»¢Á9 $# $ ¨Z ÏBur tbr ßä y7 Ï9ºså ﴾)الجن[ )٤: 

١١[  
                                                   

  ) .٢/١١١(  للزمخشري -، الكشاف )٢/١٤٦  ( - المقتطف من عيون التفاسير :   انظر- ١
  لعبـد الفتـاح القاضـي         -، البـذور الزاهـرة      )١/١٦٤(  البن خالويه    -إعراب القراءات السبع وعللها     :  انظر - ٢
 . )٢٦١( البن زنجلة ص –، حجة القراءات )٢/٢٦١( البن الجزري –، النشر في القراءات العشر )١٠٦ص(
األخفش إمام النحو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري، أخذ عن الخليل بن أحمد ولزم سيبويه حتى برع،  - ٣

. كان أوسع الناس علما وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن، مات األخفش سنة نيف عـشرة ومئتـين                    
  ) .٢/٣٥(البن العماد  –، شذرات الذهب )٣/١٠١( للزركلي –األعالم : انظر

 ).٢/١٩٥( للهمذاني –، الفريد )١/٥٢٣(  للعكبري –التبيان :  انظر- ٤
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  . على أنه فاعل:)الثانية(قراءة الرفع 
  :المعنى التفسيري ألوجه القراءات* 

  قراءة النصبمعاني 
  :المعنى األول

yyì©Ü(         ظرف   s)̈? (  ودل على الفاعل    ،  وتقديره لقد تقطع الوصل بينكم    ،  والفاعل مستتر)$ tBur 

3ì tçtR öN ä3 yètB ãN ä. uä !$ yèxÿä©.(  

  :المعنى الثاني
 ويرى أبو حيان أن هـذا  ،أي تقطع شيء بينكم أو وصل بينكم    ،           أن يكون وصفاً لمحذوف   

 وقيل المحذوف هنا اسم موصول حذفَ وبقيت صـلته    ،)١(الوجه غير صحيح ألن الفاعل ال يحذف      
  .)٢( لقد تقطع ما بينكم :وبذلك يكون المعنى

  :ى الثالثالمعن
öN(  وفي هذا الوجه يكون الفاعل       ،نها تكون في محل رفع    إ          ä3 oY÷èt/(،     ًولكنه ترك منـصوبا 

$  ﴿: نظير ذلك قوله تعالى    ،على ما كان عليه في الظرفية      ¯R r& ur $ ¨Z ÏB tbq ßs Î=»¢Á9 $# $ ¨Z ÏBur tbr ßä y7 Ï9ºså 

br( فـ ]١١:الجن[﴾  ßä (في موضع رفع عند األخفش)٣( .  

  :قراءة الرفعمعنى 
öN( ومعنى قراءة الرفع على أنه فاعل فيكون معنى  ä3 oY÷èt/  (هنا الوصل وهو من األضداد)٤( .  

  :أثر االختالف* 
öN(          يضفي إلى كلمة     ä3 oY÷èt/ (  وكأن فيه إشارة إلى تخلـي الـشركاء عـن          ،  أكثر من معنى

  .هذا يدل على ثراء لغة القرآن و ،المشركين تخلياً يستحيل معه أي نفع بأي صورة من الصور
  :المسألة الحادية والثالثون

uq﴿  :قوله تعالى èdur  üì Ï%©! $#  tA tìR r&  z̀ ÏB  Ïä !$ yJ ¡¡9 $#  [ä !$ tB  $ oYô_ tç ÷zr'sù  ¾Ïm Î/ |N$ t7 tR  Èe@ä. &ä óÓx« 

ùs'rz÷çt_ôYo$ BÏY÷mç zyØÅéZ# UùÉøçÌlß BÏY÷mç my6{$ BïItéu#2Å6Y$  ruBÏz̀ #$9Z¨Ç÷@È BÏ̀ Ûs=ùèÏgy$  %ÏZ÷qu#b× äy#RÏäup× 
                                                   

  .)٤/١٨٣ (  البحر المحيط: انظر- ١
  ) .٣٣ص( البن هشام – رسالتان في لغة القرآن : انظر- ٢
  ) .٢/١٩٥(  للهمذاني –  الفريد : انظر- ٣
 )  .٢/١٩٥ (  للهمذاني- الفريد- انظر،)١/٥٥٢( للعكبري- التبيان ،)٤/١٨٢(  ألبي حيان- تفسير البحر المحيط : انظر-٤
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;M»̈Yy_ ur ô` ÏiB   5>$ oYôã r& tbq çG÷É̈ì9 $# ur   tb$ ¨Bîç9 $# ur $YgÎ6oK ô±ãB ué öçxî ur  >mÎ7»t±tF ãB 3 (# ÿrãç ÝàR $# 4ín<Î) ÿ¾ÍnÌçyJ rO !# såÎ) 

tçyJ øOr& ÿ¾Ïm Ïè÷Z tÉur 4 ¨bÎ) íÎû öN ä3 Ï9ºså ;M»tÉUy 5Qöq s)Ïj9 tbq ãZ ÏB÷s ãÉ ﴾ ]٩٩:األنعام[  

  :إلعرابأوجه ا* 
#b( :قوله uq ÷Z Ï% (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . مبتدأ :الوجه األول
  . فاعل :الوجه الثاني

   :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
   . جمع قنو وهو طلع النخيل :القنوان

  : في تفسير معناه)٢(يقول ابن المنير
  )٣(وين بوزن صنجيراد بالقنوان جمع قنو                 وهي العرا

  :المعنى األول
`: ( والخبر يكون  ،اً مؤخر          في هذا الوجه حيث تعرب مبتدأً      ÏB $ ygÏèù= sÛ(،   ويكون المعنـى : 

واإلخبار يفيد التعجب من خروج القنوان من الطلع ومـا فيـه مـن              ،  من طلع النخل قنوان دانية    
  .)٤(بهجة

  :المعنى الثاني
  : له تقديران وعامل الفاعل هنا،         حيث تعرب فاعل

`(  ) أ( ÏB $ ygÏèù= sÛ ( فيكون)` ÏBur È@÷Ç ¨Z9 #b(فيها ضمير يفسره ) #$ uq ÷Z Ï%. ( 

`) (ب   ( ÏBur È@÷Ç ¨Z9 `( ويكون في    ،على قول من أعمل أول الفعلين     ) #$ ÏB $ ygÏèù= sÛ (ضمير مرفوع، 

نه أبو   وقال ع  ،")٦(فيه أدنى غموض فاعرفه      " : وقال عنه الهمذاني   ،)٥(وهذا الوجه أعربه العكبري   
  .)٧("هو إعراب فيه تخليط ال يسوغ في القرآن " :حيان

  
                                                   

 ) .٨/٣٢٠( البن عادل –، اللباب )٧١-٥/٦٩( للسمين الحلبي –،الدر المصون )١/٥٢٤( للعكبري -التبيان :  انظر- ١
كندري المتوفى سنة االس  ابن المنير هو أحمد بن محمد بن منصور بن قاسم بن مختار القاضي ناصر الدين المالكي- ٢

 ) .٤/١٧٧( للزركلي –األعالم : انظر.وهو صاحب كتاب االنتصاف من الكشاف. هـ٦٨٣
  ) .٧٠( التيسير العجيب في تفسير الغريب - ٣
 ). ٧/٤٠٠( البن عاشور –التحرير والتنوير :  انظر- ٤
  ) .١/٥٢٥(التبيان :  انظر- ٥
  ) .٢/٢٠١( الفريد - ٦
 ) .٤/١٩٠( البحر المحيط - ٧
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  :أثر االختالف* 
#b(      أدى اختالف إعراب     uq ÷Z Ï%  (واستخراج مكنوناتها،في اآلية إلى التبحر في لغة القرآن ، 

  . والعقول واألفهام في ذلك على درجات،ومعانيها المتفرعة
  :المسألة  الثانية والثالثون

ـ    ru_yèy=èq#(  !¬ °àéu.x%!äu #$:øgÅ`£ ruzy=n)sgßNö ( ruzyçt%èq#( 9smç¼ /tZÏüût ru/tYo»M¤ /ÎótçöéÎ æÏ=ùO5 4﴿ :الىقولـه تع
¼ çm oY»ys ö7 ßô 4ín?»yès? ur $ £J tã öcq àÿÅÁ tÉ ﴾ ]١٠٠:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
  :)١(يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب) الجن( :قوله

  . مفعول به أول :الوجه األول
  . بدل:الوجه الثاني
  . مفعول به لفعل محذوف:الوجه الثالث

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
 ويحتمل العديـد مـن      ،ألن الجن باب عظيم من أبواب الشرك      ؛  خصت الجن هنا بالذكر            
تتارهم  أي اس–انهم نوقيل المراد بالجن ها هنا المالئكة الجت     : "  و يقول في ذلك الشوكاني     ،المعاني

 أن اهللا تعالى وإبليس     : في الزنادقة الذين قالوا     نزلت : وقيل ،المالئكة بنات اهللا   : وهم الذين قالوا   ،-
ويقرب من هذا قـول   ، وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب، فاهللا خالق الناس والدواب ،إخوان

 ، كل خير من النـور     :ون وهكذا القائل  ، للكون صانعان هما الرب والشيطان     : فإنهم قالوا  ،المجوس
   .)٣(")٢( وهم المانوية ،وكل شر من الظلمة

   :المعنى األول
q#)( به أول للفعل              ومعنى هذا اإلعراب أن تكون الجن مفعوالً       è= yèy_(،   فهو بمعنى التصيير ، 

`( ، األول ، يستوجب مفعولين  حيث إنه  Åg ø:$#  (والثاني ،مقدم ،)ä !%x. ué à° ( ـ  :مؤخر وتقديره وا هللا   وجعل

                                                   
  ) . ٢/٨٧(  للنحاس -، إعراب القرآن )٢/٣٠٢( للهمذاني –، الفريد )١/٥٢٦( للعكبري -التبيان :  انظر- ١
، قيل أن الوحي أتاه وهو    شابور بن أدشير   الذي ظهر في زمان      ماني بن فاتك  أو المنانية ديانة تنسب إلى      -المانوية   - ٢

في الثانية عشر من عمره، وكان في األصل مجوسياً عارفاً بمذاهب القوم، وكان يقول بنبوة عيسى عليه السالم وال يقول 
 المـسيحية مة صلة بين ديانته والديانة      بنبوة موسى عليه السالم، فنحى منحى بين المجوسية والنصرانية، حاول ماني إقا           

 أسالفاً له، وقد كتب ماني عدة كتب مـن         ويسوع وزرادشت بوذا، ولذلك فهو يعتبر كالً من       والزرادشتية البوذيةوكذلك  
. الزنادقـة أتباع المانوية هم من تعارف عليهم أوال بإطالق لقب        . إلنجيل عيسى بينها إنجيله الذي أراده أن يكون نظيرا        

  . سهيل زكار. د: نغرين، ترجمة وزيادة مالحقلجيووايد .  ماني والمانوية-الزندقة : انظر
  ) .٢/١٨٢( فتح القدير - ٣
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 ٩٤

q#)﴿ : نظير قوله تعالى   ،الجن شركاء  è= yèy_ ur sp s3 Í´ ¯»n= yJ ø9 $# tûïÏ%©! $# öN èd ßâ»t6Ïã Ç`»uH ÷q §ç9 $# $ ·W»tR Î) 4﴾ ]الزخرف: 

١( .]١٩(   
 : ما الحكمة من تقديم المفعول الثاني على األول ؟ يرد الزمخشري على ذلك بقوله              ،ولكن         

 تعرب : وقالوا،)٢(" ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك ،من كانفائدته استعظام أن يتخذ هللا شريك    " 
)ä !%x. ué à°  ( مفعول به أول و )` Åg ø:$#  (كما هو النظم ،مفعول به ثاني )٣(.  

  :المعنى الثاني
q#)(         في هذا المعنى يكون المفعول األول للفعل         è= yèy_) (ä !%x. ué à°(  ،     والمفعـول الثـاني)! (

`( وتعرب   Åg ø:$#  (ًمن   بدال )ä !%x. ué à°(،   قال فـي هـذا   ، وجعلوا هللا شركاء وهم الجن   :المعنى فيكون 

ال يجوز ؛ ألنه يـصح       " : ويعترض أبو حيان على هذا الوجه فيقول       ، والعكبري )٤(الوجه الحوفي 
 وشـرط  ، وجعلوا هللا الجن لم يصح: لو قلت ، فيكون الكالم منتظماً   ،للبدل أن يحل محل المبدل منه     

 أو معموالً للعامل في المبدل منه علـى         ،ل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين         البد
  )٥(" وهذا ال يصح هنا البته،قول

   :المعنى الثالث
`(          وفي هذا اإلعراب يكون      Åg ø:$#  (     مـن جعلـوا هللا      :منصوبا بفعل مقدر جوابا لـسؤال 

`( ى قراءة من قرأ برفع      ويؤيد هذا المعن   ، جعلوا الجن  :شركاء؟ قيل  Åg ø:$# (، بـأن  ، فقدروا الرفـع 

  .  هم الجن : من الذي جعلوا شريكا ؟ فقيل له:تكون جواباً لمن قال
   .  )٦(ويرى أبو حيان هذا الوجه من أحسن الوجوه         

      :أثر االختالف* 
 إلى مفعول ،إلى بدل ،ي         اختالف المعاني المترتبة على اختالف اإلعراب من مفعول به ثان   

 وإصرارهم على  ، وعدم إعمال عقولهم   ، كل ذلك فيه إشارة على تعنت المشركين       ،به لفعل محذوف  
  .      فهم على أية حال وعلى أي وجه ال ينفك عنهم هذا اإلشراك،الشرك باتخاذهم الجن شركاء

                                                   
 ) .٢/٢٠٣( للهمذاني – الفريد - ١
 ) .٢/١١٤( الكشاف - ٢
  ) .٤/١٩٣(بي حيان  أل–البحر المحيط :  انظر- ٣
 بـالنحو أبو الحسن الحوفي هو على بن إبراهيم بنِ سعيد بنِ يوسف أبو الحسن الحوفي الشبراوي إمام فاضل، عالم   - ٤

 له تفسير جيد اسمه البرهان في تفسير القرآن في عشر مجلدات            بلبيسينتمي لقرية شبرا النخلة التابعة لمركز       . والتفسير
، )٢/٤٠( للـسيوطي  –، بغيـة الوعـاة   )٣٩ص ( للفيروز أبـادي  –البلغة : ظران . هـ٤٣٠مات في ذي الحجة سنة  

 ) .٣/٣٠٠( البن خلكان –، وفيات األعيان )٤/٢٥٠( للزركلي -األعالم
 ) .٤/١٩٣( البحر المحيط - ٥
 ) .٤/١٩٣(البحر المحيط :  انظر- ٦
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   :المسألة الثالثة والثالثون
 ) ×tâÏÉìß  #$9¡¡Jy»quºNÏ ru#${FëöÚÇ ( &rTí̄4 Ét3äqbã 9smç¼ ru!s$Ó ru9sOó ?s3ä` !©&ã¼ ¹|»sÅ6tp/ ﴿:قولـه تعـالى  

t,n= yzur ¨@ä. &ä óÓx« ( uq èdur Èe@ä3 Î/ >ä óÓx« ×LìÎ= tæ ﴾ ]١٠١:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
ßìÉÏât/ ÏNºuq»yJ( :قوله ¡¡9 $# ÇÚ öëF{$# ur  (يحتمل  ثالثة أوجه من اإلعراب)١(:  

  . في اآلية السابقة ) ?ín?»yès( فاعل :الوجه األول

 .أي هو بديع ، خبر مبتدأ محذوف:الوجه الثاني

4í̄T( مبتدأ وخبره :الوجه الثالث r& ãbq ä3 tÉ ¼ çm s9. ( 

  :  التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
معنى بديع السماوات واألرض أي مبتدعها ومحدثها وموجدها بعد أن لم تكن وهكذا قـال             
 الذي أوجدهما بغير آلة وال مادة       ،كالسميع المسمع كثيراً   ، البديع معناها المبدع   ،وأيضاً. )٢(الطبري

  . )٣(وال زمان وال مكان
  :المعنى األول

ومعناه أن اهللا عز وجل تعالى عما يصف المـشركون والـذي            ) ?ín?»yès( فاعل   حيث إنها          

  .تعالى هنا هو اهللا بديع السماوات واألرض
  :المعنى الثاني

  . خبر لمبتدأ محذوف وتقدير المبتدأ هو بديع السماوات واألرضحيث إنها         
  :المعنى الثالث

4í̄T(         مبتدأ وخبره جملة     r& ãbq ä3 tÉ ¼ çm s9(، والمعنى بديع السماوات واألرض ال ينبغي أن يكون 

  .له ولد 
  :أثر االختالف* 

 ،)?ín?»yès(فاعـل  )  /ßìÉÏât (حيث إن التي قبلها           اإلعراب األول يجعل اآلية موصولة باآلية     

حيث يكون تمام المبتدأ المحـذوف والـذي        )  /ßìÉÏât(أما اإلعراب الثاني يجعل المعنى تاماً على        

                                                   
  ) .٥/٨٨( للسمين الحلبي –ر المصون  الد،)٢/٢٠٥( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٢٧( للعكبري – التبيان : انظر-  ١
 ) .١١/١١  (-  تفسير الطبري  :  انظر- ٢
 ) .٢/١٥١(  للمنصوري -  المقتطف من عيون التفاسير  :  انظر- ٣
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 ٩٦

4í̄T(بداية جملة تمامهـا     )  /ßìÉÏât( و اإلعراب الثالث تكون    ،تقديره هو  r& ãbq ä3 tÉ ¼ çm s9 .(االخـتالف  و

  .يثري اآلية بمعاني متعددة
   :المسألة الرابعة والثالثون

 ﴾ ru.xãxº9ÏÅö RçÇ|éhÎ$ß #$yFÉt»MÏ ru9Ïãu)àq9äq#( äyëuôóM| ru9ÏYã;uähÍZumç¼ 9Ï)sqöQ5 Étèô=nJßqcö﴿:قوله تعـالى  
  ]١٠٥ :األنعام[

  :أوجه القراءات* 
M|( :قوله óô uëyä ( فيه عدة قراءات)١(:  

  .د ألف بعد الدال  قرأها ابن كثير وأبو عمرو دارست بوجو:القراءة األولى
  . قرأها ابن عامر ويعقوب درستْ بفتح الدال والراء والسين وسكون التاء :القراءة الثانية
  .قرأها الباقون درست بدون ألف وسكون السين :القراءة الثالثة

  : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 
  :المعنى األول

$tA﴿ :ويدل عليه قوله تعـالى    . وذاكروك    أي ذاكرتهم  ،         دارست أهل الكتاب ودارسوك    s% ur 

tûïÏ%©! $# (# ÿr ãçxÿx. ÷bÎ) !# xã»yd Hw Î) î7 øù Î) çm1ué tI øù $# ¼ çm tR%tær& ur Ïm øã n= tã îPöq s% öcr ãçyz# uä ( ôâs)sù r âä !%ỳ $ VJ ù= àß 

# Yër ãó ur ﴾  ]٤ :الفرقان[  

  :المعنى الثاني
  .ير األولين         أن هذه اآليات قدمت وعفت وانقطعت كقولهم أساط

  :المعنى الثالث
وهـذه  ) فاعل(على وزن   ) دارس( لكن نالحظ أن الفعل      ،)٢(         المعنى هنا مثل المعنى األول    

أقرب لواقع الحال من القراءة األولى ) درست( ولعل معنى القراءة الثالثة  ،)٣(الصيغة تفيد المشاركة  
 ،رك ويدارس غيره من األحبار وغيـرهم       لم يكن لديه العلم المسبق؛ حتى يشا       - r -ألن النبي   

 قـال  ،عليهم هذه الفرية- U -وقد رد اهللا    ،  واتهام المشركين له بأنه يتلقى العلم من حداد رومي        
ــالى ôâs)s9﴿ :تع ur ãN n= ÷ètR óOßḡR r& öcq ä9q à)tÉ $ yJ ¯R Î) ¼ çm ßJ Ïk= yèãÉ Öçt±o0 3 Üc$ |¡Ïj9 ì Ï%©! $# öcr ßâÅs ù= ãÉ Ïm øä s9 Î) 

@ë ÏJ yf ôã r& # xã»ydur îb$ |¡Ï9 ?Ü Î1tçtã êúüÎ7 ïB  ﴾]١٠٣ :النحل[.   
                                                   

 ) .٢/٢٦١( البن الحزري – النشر في القراءات العشر : انظر- ١
  ) .٢/١٨٥(  للشوكاني – فتح القدير :  انظر- ٢
 ) .٢٦٦ص( لمحمد علي النابي – في القرآن الكريم  ضمير الغائب: انظر- ٣
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 ٩٧

 : فالقوم قالوا  ،تحتمل كل المعاني المترتبة عليها    ) درست(وعلى أية حال فالقراءات المختلفة للكلمة       
 أساطير األولين تملـى عليـه بكـرة         : وقالوا ، قد أعانه عليه قوم آخرون     : وقالوا ،إنما يعلمه بشر  

  .وأصيالً 
على عكـس   ،  عدم استقرارهم على رأي وهذه طبيعة الكاذب أينما كان        وفيه إشارة على تخبطهم و    

   :في حق المؤمنين الصادقين - U - كما قال اهللا ، فال يكون له إال قول واحد،الصادق

﴿ $̈ZtB#uä ¾Ïm Î/ @@ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã $uZÎn/ uë 3 $tBur ãç ©. ¤ãtÉ HwÎ) (#q ä9'ré& É=» t6 ø9F{   ] ٧ :آل عمران[ ﴾ #$

  :أثر االختالف* 
بمعنى ذاكرت أهل الكتـاب والفاعـل       ،   التاء وسكون السين   بفتحقراءة درست ودارست             

 وفيه إشارة ، السين وسكون التاء بمعنى مضت والفاعل يعود على اآليات وقراءة درست بفتح،التاء
  .على تخبطهم وعدم استقرارهم على رأي 

   :المسألة الخامسة والثالثون
 ruwü  @n¡Ý7ôq#( #$!©%Ïïúö Étâôããqbt BÏ` äßrbÈ #$!« ùsäu¡Ý7ôq#( #$!© ãtâôrJ# /ÎótçöéÎ æÏ=ùO5 3 ﴿:قوله تعالى

y7 Ï9ºxãx. $ ¨YÉyó Èe@ä3 Ï9 >p ¨Bé& óOßgn= uH xå §N èO 4ín< Î) N Ík Íh5 uë óOßgãèÅ_ óê £D Oßgã¥ Îm7 t̂ ãã sù $ yJ Î/ (#q çR%x. tbq è= yJ ÷ètÉ ﴾ 
  ]١٠٨:األنعام[

  :أوجه اإلعراب* 
#( :قوله Jr ôâtã (حتمل ثالثة أوجه من اإلعرابي)١(.  

  .مفعول ألجله :الوجه األول
 .مصدر من غير لفظ الفعل :الوجه الثاني

 .مصدر في موضع حال :الوجه الثالث

نهى المؤمنين عن سب األوثان ألنه علم أنهم إذا سبوها نفـر الكفـار     - U -معنى اآلية أن اهللا     
الوا ألبي طالب إما أن تنهى محمداً وأصحابه عن      وعن ابن عباس أن كفار قريش ق       ،وازدادوا كفراً 

  . )٢(سب آلهتنا وإما أن نسب إلهه فنزلت اآلية 
  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 

  :المعنى األول
 وعدا يعدو عدواناً وعداء بمعنى إذا       ،بسبب عدوانهم  - U -         يفيد بأن سب المشركين هللا      

  . )٣(ظلم الشخص ظلماً جاوز فيه القدر

                                                   
 ).١٠١-٥/١٠٠( للسمين الحلبي –المصون   الدر،)١/٥٣٠( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) .٧/٥٥(القرطبي  :   انظر- ٢
  ) .٢/٢١٠(  للهمذاني –  الفريد : انظر- ٣
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 ٩٨

  :المعنى الثاني
  . عدواًا         وهو نائب عن مفعول مطلق من غير لفظه ألن السب عدوان وتقديره فيعدو

   :المعنى الثالث
وهو حال مؤكدة ألن السب     ،  ظالمين - U -وتقديره فيسبوا اهللا    ،           وهو في موضع الحال   

  . )١(فيه ظلم
  :أثر االختالف* 

 وكلها لها وجه مقبول فـي       ،عددة من اإلعراب تثري اآلية بمعاني متعددة               هذه الوجوه المت  
  . فسبحان من أنزل هذا الكالم،لغة العرب

   :المسألة السادسة والثالثون
ــالى  ــه تع q#)﴿ :قول ßJ |¡ø% r& ur «! $$ Î/ yâôgy_ öN Ík È]»yJ ÷Ér& ûÈõs9 öN åk øE uä !%ỳ ×p tÉ# uä ¨ûäöÏB÷s ãä ©9 $ pk Í5 4 ö@è% $ yJ ¯R Î) 

#$yFÉt»Mà ãÏZây #$!« ( ruBt$ Ñç±ôèÏçã.äNö &rRḡy$! )Îås# ỳ%!äuNô wü Éãs÷BÏZãqbt  ﴾ ]١٠٩:األنعام[  

  :أوجه القراءات* 
$!( :قوله yḡR r& (فيه قراءتان)٢(:  

  :قراءة الفتح لها ثالثة أوجه
  . بمعنى لعل: األولالوجه
  .لمفعول الثاني  وما عملت فيه في موضع ا)أن( زائدة فتكون )üw (تكون : الثانيالوجه

  . غير زائدة والمعنى وما يدريكم عدم إيمانهم )üw( على أصلها و)أن( : الثالثالوجه

   :قراءة الكسر
بالكسر على االستئناف والمفعول الثاني محذوف وتقـديره ومـا يـشعركم            ) إنها(         وتقرأ  

  .إيمانهم
  : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 

ي كفار قريش حيث طلبوا معجزات مادية مثل تلك التي أتى بهـا األنبيـاء               اآلية نزلت ف           
تجعل لنا الصفا ذهبا فدعا      : أي شيء تحبون أن آتيكم به فقالوا       - r -السابقون  فقال لهم محمد      

 لك ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهباً وإن لم يصدقوا عند ذلـك            :ربه بذلك فجاء جبريل فقال له     
ومعنى وما  .  )٣( بل يتوب تائبهم   : - r -شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم فقال       ليعذبنهم اهللا وإن    

                                                   
 ) .٢/٢١٠(  للهمذاني –  الفريد :انظر - ١
  )١٩٣ص( البن الجزري –ي القراءات العشر  تقريب النشر ف: انظر- ٢
  ) .٣/٣١٦(   البن كثير -تفسير القرآن العظيم :   انظر- ٣
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 ٩٩

  . ات وتحول الصفا ذهباً ال يؤمنونأي وما يدريكم أيها المؤمنون إذا جاءت هذه اآلي :يشعركم
   :المعنى األول لقراءة الفتح

 )١(حكى هذا الخليل أي لعلك و ،         أن بمعنى لعل كقول العرب أتيت السوق أنك تشتري لحماً
  :ومثاله من قول العرب

  )٢(قلت لشيبا أدن من لقائه                  أنا نغذي القوم من شوائه
$(ويستند لهذا المعنى من قرأ  tBur öN ä. ãç Ïèô±çÑ !$ yḡR r& # såÎ) ôN uä !%ỳ üw tbq ãZ ÏB÷s ãÉ(  وهي قراءة ُأبي)٣(.  

   :المعنى الثاني لقراءة الفتح
)          w (للفعـل    اً ثاني في محل نصب مفعوالً   معموليها  فتكون أن و     ،كون زائدة ت )N ä. ãç Ïèô±çÑ (

  .)٤(وما يشعركم  أنها إذا جاءت يؤمنون :الكالميكون معنى و
  : المعنى الثالث لقراءة الفتح

غير زائدة وتقدير الكالم وما يدريكم عدم إيمانهم ويكـون جوابـاً    ) w(         أنها على أصلها و   

  . )٥(كم عليهم بالكفر ويئس من إيمانهم لمن ح
  :معنى قراءة الكسر

N( والمفعول الثاني لـ،إن الكالم قد تم قبله" :         يقول الهمذاني في معنى هذه القراءة ä. ãç Ïèô±çÑ (

 إنها إذا جاءت ال : تعالى بعلمه فيهم فقال ثم أخبر،ا يشعركم ما يكون منكم وم: والمعنى،محذوف
  .)٦("  جاءتهم اآلية التي اقترحوها أم لم تجئهم يؤمنون البته

   :أثر االختالف* 
  :تعدد القراءات مع اختالف اإلعراب ترتب عليه العديد من المعاني         

  .بمعنى لعل ويترتب على ذلك احتمال إيمان أولئك الكفرة ) ال(جواز أن تأتي  )١(
  .يمانهمبإة ويترتب على هذا غلبة الظن زائد) ال(ن تكون أجواز  )٢(

                                                   
 النسب عربيوهو  ) م٧٩١/ هـ١٧٣ - م٧١٨/هـ١٠٠( البصري الفراهيديأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد        هو   - ١

ـ ١٠٠ عام   عمان، ولد في    األزدمن    للغة العربية وهو معجم وواضع أول سيبويه ومعلم علم العروض ، وهو مؤسس     ه
 وله  ةالمدرسة البصري  علماءيعد الخليل بن أحمد من أهم       . أهل السنة والجماعة  ، وتحول إلى مذهب     إباضيا ً ولد  . العين

، تـوفي سـنة   )اإليقاعكتاب (، و)الشواهدكتاب (، و)العروضكتاب (، و)النّغمكتاب ( ،لمعجم العينمن الكتب باإلضافة  
 ).١٩٥( البن حجر –، تقريب التهذيب )١/٥٥٧( للسيوطي -بغية الوعاة  : انظر.م٧٨٩ /هـ١٧٣

  .غدادي  البيت منسوب ألبي نجم، انظر خزانة األدب لعبد القادر الب- ٢
 ).٢/١٨٨( للشوكاني –، فتح القدير )٢/٩٠( للنحاس –، إعراب القرآن )٥/١٠٣( للسمين الحلبي – الدر المصون - ٣
  ) ٣/٧٢( البن الجوزي –، زاد المسير )٢/٩٠( للنحاس –، إعراب القرآن )٥/١٠٣( للسمين الحلبي – الدر المصون - ٤
  ).٢/١٨٨( للشوكاني –القدير ، فتح )٢/٢١٢(  للهمذاني –الفريد  :  انظر-٥
  ) .٣/٧٢( البن الجوزي –، زاد المسير )١/٧٣٤( ألبي حيان –النهر الماد : ،وانظر)٢/٢١١( الفريد - ٦
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 ١٠٠

 وقراءة ،إيمانهمعلى أصلها ويترتب على هذا فقدان األمل في ) ال(جواز أن تكون  )٣(
 .الكسر تفيد بهذا المعنى 

وكأن في هذا التعدد إشارة إلى اختالف أحوال المشركين، فمنهم إذا ما رأى اآلية يغلـب                         
bÎ)ur Óâtn÷﴿ :عليه الظن باإليمان ودليل ذلك قوله تعـالى        r& z̀ ÏiB öúüÏ. Îé ô³ßJ ø9 $# x8uë$ yf tF óô $# çnöç Å_ r'sù 

4Ó®L ym yìyJ ó¡oÑ zN»n= x. «! $# ¢OèO çm øóÎ= ö/r& ¼ çm uZ tBù'tB 4 y7 Ï9ºså öN åk ¨X r'Î/ ×Pöq s% ûw öcq ßJ n= ôètÉ ﴾]٦:التوبة [  

¤|Ó﴿ :ومنهم إذا رآها يحتمل أن يؤمن ودليل ذلك قوله تعالى          tã ª! $# br& ü@yèøg sÜ ö/ä3 oY÷èt/ tû÷üt/ur tûïÏ%©! $# 

N çF ÷Éyä$ tã N åk ÷] ÏiB Zöäuq ¨B 4 ª! $# ur ÖçÉÏâs% 4 ª! $# ur Öëq àÿxî ×LìÏm §ë﴾ ]ومنهم الذي يفقد األمـل فـي        ،]٧ :الممتحنة

öq﴿ :إيمانه دليل قوله تعالى    s9 ur $ oȲR r& !$ uZ ø9 ¨ìtR ãN Ík öé s9 Î) sp x6 Í´ ¯»n= yJ ø9 $# ÞOßgyJ ¯= x. ur 4ítAöq pR ùQ $# $ tR ÷é |³ym ur öN Ík öé n= tã ¨@ä. 

&ä óÓx« Wx ç6è% $ ¨B (#q çR%x. (# þq ãZ ÏB÷s ãã Ï9 ....﴾ ]١١١:األنعام. [  

  .والمناسب فعلى الداعية اتخاذ الحكمة إزاء كل فريق وأن يدعو كالً منهم باألسلوب المالئم          
   :المسألة السابعة والثالثون

 &ru9sqö &rRȲo$ Rtì¨9øZu$! )Î9séökÍNã #$9øJy=n»¯´Í6xps ru.x=¯JygßOÞ #$QùRpqöAtí4 rumy³|é÷Rt$ ãt=néökÍNö .ä@¨ «xÓóä﴿ :قوله تعالى 
%è6çxW B¨$ .x%Rçq#( 9Ïããs÷BÏZãqþ#( )ÎwH &rb Ño±t$!äu #$!ª ru9s»3Å`£ &r2òYséudèNö Üsgøgy=èqbt  ﴾ ]١١١:األنعام[  

  :أوجه القراءات* 
Wx (:قوله ç6è% (فيه قراءتان)١(:  

  . الجمهور وهي قراءة، بضم القاف والباء:القراءة األولى
  . جعفر ي بكسر القاف وفتح الباء وهي قراءة نافع وابن عامر وأب:القراءة الثانية

  :المعنى التفسيري ألوجه القراءات* 
اآلية فيها رد على المشركين المستنكفين عن اإليمان والذين يطلبون اآليات العينية كـي                       

 - U -ا سؤال هؤالء الذين أقسموا باهللا        عنهم لو أجبن   - U -يؤمنوا كما يزعمون فيقول الحق    
وأخبرهم الموتى بصدق مـا      ،ونزلنا عليهم المالئكة تخبرهم بصدق الرسالة     ،  جهد أيمانهم ليؤمنن  

ما كانوا ليؤمنوا إال ، وعرضت عليهم األمم أفواجاً أفواجاً تخبرهم بصدق الرسل، جاءتهم به الرسل  
  . )٢(دي من يشاء ويضل من يشاء فهو الفعال لما يريد يه- U -أن يشاء اهللا 

   :معنى القراءة األولى

                                                   
 ).٢١٧( لعبد الفتاح القاضي ص –الوافي في شرح الشاطبية ،)٢/٢٢٦( البن الجزري – النشر في القراءات العشر : انظر- ١
 ) .٣/٣١٨(   البن كثير -ظيم تفسير القرآن الع:  انظر- ٢
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 ١٠١

  : والجمع له وجهان، فالمفرد كقُبل اإلنسان ودبره،اً وإما جمعاً         وتكون إما مفرد
  .وحشرنا عليهم كل شيء قبيالً قبيالً:  فيكون المعنى هنا، والذي يراد به الصنف، جمع قبيل:األول
وحشرنا عليهم كل شيء فكفـل بـصحة مـا    :  فيكون المعنى،لكفيل جمع قبيل الذي معناه ا :الثاني
 وال شك أنه سيكون في األشياء المحشورة ما ال ينطق ؛ فيكون نطقه بالكفالة مـن أعظـم                   ،تقول

  .البراهين 
ä. &ä@¨(كان مفرداً أو جمعاً تعرب حاالً منصوبة من المفعول به           أوسواء            óÓx«(،   وجاز ذلك 

  .)١(وحشرنا عليهم كل شيء مقابال :  فيكون المعنى،عموم الذي فيهوإن كان نكرة لل
  :معنى القراءة الثانية

ويكـون معنـى الظـرف     ،   أو ظرفاً  ، وتعرب إما حاالً   ،         والمعنى في هذه القراءة المعاينة    
ـ :  فيكون المعنى، لي قبلَه حقٌ أي عنده أو ناحيته: يقال ،الناحية احيتهم لو حشرنا عليهم كل شيء ن

   .)٢(ما كانوا ليؤمنوا
   :أثر االختالف* 

Wx(         اختالف القراءات أعطى لكلمة      ç6è% (    فمن جمع إلـى  ، أكثر من معنى وأكثر من إعراب

، وفيه إشارة إلى أن اإليمان ال يكون إال بإذنه تعالى مهما تعددت             )٣(ومن مواجهة إلى ناحية   ،  مفرد
    .أسبابه 

  :ثونمسألة الثامنة والثالال
y7 ﴿ :تعـالى  قوله Ï9ºxãx. ur $ oYù= yèy_ Èe@ä3 Ï9 @cÓÉ< tR # xr ßâtã tûüÏÜ»uã x© Ä§R M} $# Çd` Éf ø9 $# ur ÓÇrq ãÉ öN ßgàÒ ÷èt/ 

4ín< Î) <Ù÷èt/ t$ ãç ÷zãó ÉA öq s)ø9 $# # Yër áè äî 4 öq s9 ur uä !$ x© y7 ï/uë $ tB çnq è= yèsù ( öN èdöëxãsù $ tBur öcr çé tI øÿtÉ ﴾
  ]١١٢:األنعام[

   :أوجه اإلعراب* 
#( :قوله Yër áè äî (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٤(:  

  . مفعول ألجله :الوجه األول
  . حال :الوجه الثاني

                                                   
، فتح )٧٢-٣/٧١( البن الجوزي  –، زاد المسير    )٢/٢١٤( للهمذاني   –، الفريد   )١/٥٣٢( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ١

  ) .٢/١٨٩( للشوكاني –القدير 
  ) .٢/١٨٩( للشوكاني –، فتح القدير )٢/٢١٥( للهمذاني –، الفريد )١/٥٣٢( للعكبري –التبيان :  انظر- ٢
 ) .٢/١٥٧( للماوردي –النكت والعيون :  انظر- ٣
 ألبي –، النهر الماد )٢/١٨٩( للشوكاني –، فتح القدير )٢/٢١٦( للهمذاني –، الفريد )١/٥٣٢( للعكبري – التبيان -  ٤

  ) .١/٧٣٦(حيان 
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 ١٠٢

  . مفعول مطلق :الوجه الثالث
   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 

  :المعنى األول
  . يفعلون ذلك خداعاً أي من أجل الخداع : يكون المعنىوجه         وفي هذا ال

   :انيالمعنى الث
  . يفعلون ذلك غارين به غيرهم :كون المعنى في هذا الوجهي         و

   :المعنى الثالث
 فكأنه قال يغرونـه     ،         حيث يحمل على المعنى؛ ألن معنى الزخرف من القول هو الغرور          

  .غروراً 
  :أثر االختالف* 

  .         أضاف االختالف إلى كلمة غروراً أكثر من معنى 
    :التاسعة والثالثون المسألة 

 rùsótçöéu  #$!« &r/öGtöÈÓ my3sJV$ rudèqu #$!©%Ïìü &rRìtAt )Î9säø6àNã #$9ø3ÅGt»=| BãÿxÁ¢xW 4& ﴿:قوله تعالى
tûïÏ%©! $# ur  ÞOßg»oY÷ès?# uä |=»tGÅ3 ø9 $# tbq ßJ n= ôètÉ ¼ çm ¯R r& ×A ¨î t\ ãB  ` ÏiB y7 Îi/¢ë Èd,pt ø:$$ Î/ ( üx sù ¨ûsðq ä3 s? öÆÏB 

tûïÎé tI ôJ ßJ ø9   ]١١٤:األنعام[﴾  #$

          :أوجه اإلعراب*  
ué( : قوله öçtósù r& «! $# ÓÈötGö/r& $ VJ s3 ym (يحتمل  وجهين من اإلعراب)١(:  

$ (،في محل نصب) &ÓÈötGö/r(مفعول  :الوجه األول VJ s3 ym  ( حال منه.  

$(حال من  :الوجه الثاني VJ s3 ym(،و )$ VJ s3 ym ( مفعول)ÓÈötGö/r& (هوقدم الحال علي. 

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
 أبتغي حكماً بينـي   - U - أغير اهللا    : أي قل لهم   - r -اآلية فيها خطاب للمشركين من النبي       

!©%tûïÏ(وبينكم، وهو الذي أنزل الكتاب مبيناً، ومفـصالً،          $# ur  ÞOßg»oY÷ès?# uä |=»tGÅ3 ø9 ، يعنـي اليهـود     )#$

  .)٢(نبياء السابقين فلو سألت هؤالء ألقروا بذلكوالنصارى عندهم من البشارات بك من األ
   :المعنى األول

                                                   
  ) .٢/٢١٩( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٣٣( للعكبري – التبيان - ١
  ) .٣/٣٢٢(   البن كثير -يم  تفسير القرآن العظ:  انظر- ٢
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 ١٠٣

         االستفهام إنكاري والفاء للعطف على فعل مقدر والكالم على إرادة القول وتقديره قل لهم              
  . )١(حكماً  - U -يا محمد كيف أضل وأبتغي غير اهللا 

)é öçtós (    هنا مفعول لـ)ÓÈötGö/r& ( و ،مقدم عليه )$ VJ s3 ym  (  أأبتغي غيـر اهللا    :حال منصوبة والمعنى- 

U - ًحكما.  
  : المعنى الثاني

$(         أن   VJ s3 ym (  هي المفعول به و)é öçtós (أأبتغي حكماً غير  : الكالمحال منه مقدم عليه ومعنى

  .- U -اهللا
  :أثر االختالف

 ليكون   - U -دون اهللا بتغى الند والشريك من     ي         يكون المعنى في الوجه األول إنكار أن        
حكماً، وفي الوجه الثاني يكون المعنى إنكار أن يكون المبتغى الحكم الذي هو ند وشريك من دون                 

 ،ال إلهـاً وال حكمـاً   - U -وفيه إشارة على أنه ال ينبغي أن يبتغى من دون اهللا        ،- U -اهللا  
  .  - U -ن أن يكون إله غير اهللا ونالحظ التالزم بين اإلله والتشريع، فالمشرع هو اإلله، وال يمك

   :المسألة األربعون
 ru?sJ£Mô  .x=ÎJyMà ëu/nÎ7y ¹Ïâô%]$ ruãtâôwZ 4 wû Bã6tâdÏAt 9Ï3s=ÎJy»GÏmÏ¾ 4 rudèqu #$9¡¡JÏäìß﴿ :قوله تعـالى 

ÞOä Î= yèø9   ]١١٥:األنعام[﴾  #$

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله ]% ôâÏ¹ Zw ôâtã ur (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٢(:  

  .تمييز :الوجه األول
  .مفعول ألجله :الوجه الثاني

  .حال :الوجه الثالث

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
ال ،  العادل في األحكـام   ،           تشير اآلية إلى القرآن الكريم فهو الصادق في األخبار واألقوال         

العلـيم بظـواهر     ، يقوله عباده  هو السميع لما   - U -واهللا   ،يستطيع أحد أن يبدل كلماته الكاملة     
    ، وقيل صدقاً فيما وعد وأوعد، وعدالً فيما قضى وقدر،صدقاً فيما أخبر ،)٣( أمورهم وبواطنها

                                                   
 ) .٢/١٩١(  للشوكاني –فتح القدير   : انظر– ١
 ) .٢/٢١٩( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٣٤( للعكبري –التبيان : انظر -  ٢
  ) .٢/٤١٠(  البن الجوزي  –زاد المسير :   انظر- ٣
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 ١٠٤

  . )١( ونهىوعدالً فيما أمر
  : المعنى األول

 أو هو الوعد والوعيـد      ،والكلمات هي القرآن  ،           في هذا اإلعراب حكاية عن تمام الكلمات      
  . )٢( وتمام هذه الكلمات ميز تمامها على الصدق والعدل،عقابوالثواب وال

    :المعنى الثاني
  . تمام الكلمات ألجل الصدق والعدلحيث إن         

  : المعنى الثالث
  . الكلمات تمت حال كونها صادقة وعادلةحيث إن         

  :أثر االختالف* 
 وكلها مقبولة وفيهـا     ،ة التي تفيض بها اآلية             اختالف اإلعراب يفيد تعدد المعاني التفسيري     

  .داللة على بالغة القرآن
   :المسألة الحادية واألربعون

﴾  Îb¨  ëu/7y dèqu &rãô=nNã Bt` ÉtÒÅ@ë ãt` ôy7Îã#Î&Ï¾ ( rudèqu &rãô=nNã /Î$$9øJßgôGtâÏïúö( ﴿:قوله تعـالى 
  ]١١٧:األنعام[

  :أوجه اإلعراب* 
`( :قوله tB ( اإلعرابيحتمل  وجهين من)٣(:  

  . مفعول به  في محل نصب، أو نكرة موصوفة بمعنى فريق،بمعنى الذي:الوجه األول
 .استفهام في موضع مبتدأ ويضل خبر:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
بأن ربك هو الذي يعلم من هم الضالون عن سبيل الرشاد وهو   - r -         هنا خطاب للنبي    

   .)٤( ومنهم بمن كان على استقامة وسداد ال يخفى عليه منهم أحدأعلم منكم
  : المعنى األول

)         ` tB (   في هذا الموضع منصوبة على المفعولية بما يدل عليه)N n= ôã r& ( ألن أفعل ال يعمل في

  . )٥(وتقديره يعلم من يضل، االسم الظاهر نصباً
                                                   

  ) .٢/٧٧( المرجع السابق :  انظر- ١
 ) .٢/٧٦(المرجع السابق  :  انظر- ٢
 للهمـذاني   –، الفريد   )١٢٧-٥/١٢٦( للسمين الحلبي    –، الدر المصون    )٥٣٥-١/٥٣٤( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ٣
)٢/٢١٩ . ( 
 ).١٢٧-٥/١٢٦( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٥٣٥-١/٥٣٤( للعكبري –التبيان :  انظر-  ٤
 ) .١/٥٣٤( للعكبري – التبيان : انظر- ٥
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 ١٠٥

bÎ) y7¨ 4﴿ : نظيـر قولـه تعـالى   ،م بمن أي اعل،نها في موضع جر على إرادة الجار إوقيل   /uë uq èd 

ÞOn= ôã r& ` yJ Î/ ¨@|Ê ` tã ¾Ï&Î#ã Î6yô  ﴾]١(]١٢٥:النحل(.   

  : المعنى الثاني
ÅÒ@( استفهامية في محل رفع مبتدأ وخبرها جملة         حيث إنها           tÉ(،     والجملة في محل نصب 

N(دل عليه    n= ôã r&(  ،سـبيله مثـل قولـه       يعلم أي الناس يضل عن      :  الكالم هو  معنىو﴿zOn= ÷èuZ Ï9 ëì r& 

Èû÷üt/÷ìÏt ø:$# 4Ó|Âôm r& ﴾]١٢:الكهف[.   

  :أثر االختالف* 
)        ` tB (     ولكن في اإلعراب الثاني جاءت مبتدأ " مفعول به " في اإلعراب األول جاءت فضلة

احدة مما  وهذا يدلل على تنوع أساليب اللغة في نفس اللفظة الو،ولها خبر أي في جملة مستقلة تامة
  .يجعل للكلمة الواحدة ظالالً متنوعة

  : المسألة الثانية واألربعون
`﴿ :قوله تعالى yJ sù ÏäÌç ãÉ ª! $# br& ¼ çm tÉÏâôgtÉ ÷yué ô³oÑ ¼ çnuëôâ|¹ ÉO»n= óô M~ Ï9 ( ` tBur ÷äÌç ãÉ br& ¼ ã&©# ÅÒ ãÉ ö@yèøg sÜ 

¹|âôëunç¼ Ê|ãhÍ)¸$ myçt`[%  2ü'rR¯Jy$ ÉtÁ¢èâ̈ß ûÎí  #$9¡¡Jy$!äÏ  4 2üãxº9ÏÅö  Üsgøèy@ã #$!ª #$9çhÍ_ô§} ãt?ní 
öúïÏ%©! $# üw öcq ãZ ÏB÷s ãÉ﴾ ]١٢٥: األنعام[  

  :جه اإلعرابأو* 
`]%( :قوله tçym (يحتمل وجهين من اإلعراب)٢(:  

  . صفة :الوجه األول
  )على التكرير( مفعول ثالث :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

`]%(يث يكون إعراب          ح tçym ( صفة لـ)$ ¸)Íhã |Ê ً(،ويكون إعراب )$ ¸)Íhã |Ê ً ( المفعول الثاني

yèøg@(لـ   sÜ(،  يجعل اهللا    : فيكون المعنى - U -     فتكون   ،صدر الضال ضيقاً ذا حرج )%[` tçym ( قد

                                                   
  ) .٢/٢٢٠ ( للهمذاني– الفريد : انظر- ١
  ) .٢/٢٢٦( للهمذاني – الفريد ،)١/٢٦٨( لمكي – مشكل إعراب القرآن ،)١/٥٢٧( للعكبري – التبيان : انظر- ٢
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 ١٠٦

$(تعلقت بـ  ¸)Íhã |Ê ً(، كونها صفة له .  

  :المعنى الثاني
`]%(         يكون معنى    tçym (فهو عالوة عن كونه ضيقاً أيـضاً        ،دة إخبار عن صدر الضال    زيا 

  .حرجاً 
 أي فيما يدخل على الخبر      ،وفي هذا المقام يجوز مفعوالن فأكثر في موضع مفعول واحد                  

yèøg@( ومن المالحظ أن مفعولي ، هذا طعام حلو حامض:واالبتداء كقولنا sÜ (أصلهما مبتدأ وخبر)١(.  

  :أثر االختالف* 
وعلى كل تقدير هو     " : يقول العكبري  ،        وجها اإلعراب يؤكدان المعنى بطريقتين مختلفتين      

   "  )٢(مؤكد للمعنى
   :المسألة الثالثة واألربعون

  ]١٢٧:األنعام[﴾mlçNö äy#ëâ #$9¡¡=n»OÉ ãÏZây ëu5hÍkÍNö ( rudèqu ru9ÏãïgßO /ÎJy$ .x%Rçq#( Étè÷Jy=èqbt;  ﴿:قوله تعالى

  :إلعرابأوجه ا* 
öN( :قوله çl m; âë# yä ÉO»n= ¡¡9 $# yâZ Ïã öN Ík Íh5 uë ( (يحتمل  ثالثة أوجه من اإلعراب)٣(:  

  .مستأنفة ال محل لها من اإلعراب  :الوجه األول

Qöq(في محل جر صفة لـ  :الوجه الثاني s)Ï9 ( في اآلية السابقة. 

br(حال من الضمير نصب في محل  :الوجه الثالث ãç ©. ¤ãtÉ (السابقة في اآلية . 

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
öN(         معنى   çl m; âë# yä ÉO»n= ¡¡9  ة ألنها دار السالمة من كل مكروه،       أي لهؤالء المتذكرين الجن    ،)#$

  . )٤( ويوصلهم إليها،أو دار الرب السالم مدخرة لهم عند ربهم
أضاف الجنة إلـى نفـسه تعظيمـاً    و - U - أو دار اهللا   ،فهي دار السالمة من المكاره             

  . )٥(اله
  : المعنى األول

                                                   
 ) .٢/٢٦( للهمذاني –الفريد ، )١/٥٢٧( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ) .١/٥٢٧( التبيان - ٢
 ) . ٢/٢٢٧( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٣٨( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
 ) .٢/١٩٩( للشوكاني - فتح القدير : انظر- ٤
  ) .٢/١٦٨( للمنصوري  - المقتطف من عيون التفاسير  : انظر- ٥
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 ١٠٧

وهي جملة خبرية مـن      ،أن الجنة للقوم الذين يتذكرونها             يكون جملة جديدة مستأنفة تقرر      
  .مبتدأ مؤخر وخبر مقدم

   :المعنى الثاني
  .         أن صفة القوم المتذكرين أن لهم الجنة عند ربهم

  : المعنى الثالث
  .ن في الجنةو  حال الذين يتذكرون أنهم خالد       

  :أثر االختالف* 
 ، واإلعراب الثـاني والثالـث     ،الجملة مستقلة ومنفصلة عن سابقتها    ،           في اإلعراب األول  

وكلها وجوه مقبولة دالة على تنوع األسـاليب        ،  الجملة موصولة بالتي قبلها وهي إما صفة أو حال        
  .ي المعاني في التفسيرفي اللغة العربية التي تثر

   :المسألة الرابعة واألربعون
 Ét»Jyè÷³|éu  #$:øgÅ`dÇ ru#$}MR§Ä &r9sOó Ét'ù?Ï3äNö ëâôß@× BiÏZ3äNö Ét)àÁêqbt æt=nãø6àNö äu#Ét»LÉÓ﴿ :قوله تعالى
ö/ä3 tRr âëÉãYãÉur uä !$s)Ï9 öN ä3 ÏBöq tÉ # xã»yd 4 (#q ä9$s% $tR ôâÍk y #ín?tã $ uZÅ¡àÿR r& ( ÞOßgø? §ê sïur äo4q uã ys ø9 $# $ uã ÷R ëâ9 $# 

(#r ßâÍk yur #ín?tã öN ÍkÅ¦ àÿR r& óOßḡR r& (#qçR%x. öúïÌç Ïÿ»ü2 ﴾ ]١٣٠:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
bq( :قوله êÁ à)tÉ (يحتمل  وجهين من اإلعراب)١(:  

ßô@( في محل رفع صفة لـ:الوجه األول âë.(  

N( في محل نصب حال من الضمير في :الوجه الثاني ä3Z ÏiB. (  

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

        اآلية خطاب للثقلين المكلفين وتوبيخ لهم فلقد جاءتهم الرسل والنذر وشهدوا على أنفـسهم              
  .أنهم كانوا كافرين جاحدين معاندين 

bq(        وتعرب جملة  êÁ à)tÉ (      في محل رفع صفة لـ)×@ßô âë ( ألم يأتكم رسـلٌ    :فيكون المعنى ، 

  . )٢(ه أي يقرؤون عليكم كتب- U - وصفة هؤالء الرسل أنهم يقصون عليكم آيات اهللا
  :المعنى الثاني

                                                   
   )٢/٢٢٩( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٣٩( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) .٢/٨٦( البن الجوزي – زاد المسير : انظر- ٢
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 ١٠٨

bq(         تعرب جملة    êÁ à)tÉ (     في محل نصب حال للضمير في)N ä3Z ÏiB(،   الـضمير   حيـث إن 

نسبهم  ألم يأتكم من هم منكم تعرفون حسبهم و        : فالكالم تقديره  ،معرفة والجمل بعد المعارف أحوال    
  . يقصون عليكم آياتي- وهم الرسل -وال تنكرونهم 

 فلقد أعربه النحاس ومكي صفة دون التعرض إلـى الوجـه            ،ولعل اإلعراب األول أوجه            
  . )١(الثاني وهو الحال 

  : فأثر االختال* 
ـ             أ         سواء   د كان إعراب الجملة صفة أوحال فالكالم عائد على الرسل ولكن االخـتالف يزي

الجملة إثراء من ناحية األساليب حيث تتعلق كلمة رسل في اإلعراب األول بنكرة وفي اإلعـراب                
  ".الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات " وفيه تمثيل لقاعدة ، الثاني بمعرفة

  :المسألة الخامسة واألربعون
  ru2üãxº9ÏÅö óyïú̈ö 9Ï6xWÏçé9 BiÏÆö #$9øJß³ôéÎ2Åüúö %sF÷@ü &rr÷9s»âÏdÏNö﴿ : قوله تعالى

©äçt2ü$!tädèNö 9Ïçãé÷äßrdèNö ru9Ïãu=ù6Î¡Ýq#( æt=nãøgÎOó äÏÉZugßNö ( ru9sqö ©x$!äu #$!ª Bt$ ùsèy=èqnç ( ùsãxëödèNö ruBt$  

öcr çé tI øÿtÉ  ﴾]١٣٧ :األنعام[  

  :أوجه القراءات* 
öú̈ïyó 9éçÏW( :قوله x6 Ï9 öÆÏiB öúüÅ2Îé ô³ßJ ø9 $# ü@÷F s% öN ÏdÏâ»s9 ÷r r& öN èdät !$ ü2tç ä© (تانءفيه قرا)٢( :  

 همزة ورفع أوالدهم دال وكسر قتل الم ونصب والياء الزاي بفتح  قرأ الجمهور:القراءة األولى
 . شركاؤهم

 دال ونصب قتل الم ورفع يائه وكسر زين في الزاي بضم عامر ابن قرأ :القراءة الثانية
   .شركاؤهم همزة وخفض أوالدهم

  :ألوجه القراءات التفسيري المعنى* 
 ومناقضة الفطرة ، أال وهو قتل أوالدهم،         هذه اآلية تتكلم عن فعل المشركين المشين

 :" قال الشوكاني في تفسير هذه اآلية، والذي هو مناف للعقل والفطرة،اإلنسانية في حب الولد
 من كذا له ولد لئن باهللا يحلف الرجل كان :وقيل األوثان يخدمون كانوا الذين هم هاهنا شركاؤهم

 خوف أوالدهم يئدوا أن يأمرونهم شياطينهم وكان ،المطلب عبد فعله كما أحدهم لينحرن الذكور
 .)٣("العيلة

                                                   
 ) .١/٢٧٠(القرآن ، مشكل إعراب )٢/٩٦(إعراب القرآن :  انظر- ١
 )١٢٤ص (القاضـي  الفتاح لعبد - الدرة و الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور: انظر ٢
 ).٢١٩( لعبد الفتاح القاضي–، الوافي في القراءات العشر )١/١٧١( البن خالويه –اعراب القراءات السبع وعللها ،
 ). ٢/٢٠٤( فتح القدير - ٣
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 ١٠٩

  :المعنى األول
 . والقاتلون هم المشركون ،          في قراءة الجمهور يفيد بأن المزينون للقتل هم الشركاء

  :المعنى الثاني
 حيـث أضـاف     ، يدل المعنـى علـى أن القتلـة هـم الـشركاء            ،امر         في قراءة ابن ع   

)öN èdät !$ ü2tç ä©( إلى )@÷F s%(،ونصب أوالدهم وفصل بينها وبين المضاف إليه .  

 لدرجة أنهم اتهموا وجد اعتراضاً من النحاة والمفسرينولعل هذا الفصل في اللغة            
 :(غيرها أستجيز ال التي  والقراءة :"ري يقول  فمثالً نجد ابن جرير الطب     ،ابن عامر في هذه القراءة    

öÅÏ9ºxãü2ur öú̈ïyó 9éçÏW x6 Ï9 öÆÏiB öúüÅ2Îé ô³ßJ ø9 $# ü@÷F s% öN ÏdÏâ»s9 ÷r r& öN èdät !$ ü2tç ä©(، بفــتح 

 ورفع ،إليهم" القتل" بإضافة" أوالدهم" وخفض ،عليه" زين" بوقوع" القتل" ونصب ،"زين" من الزاي
  .التأويل من ذكرتُ ما على ،أوالدهم قتَل للمشركين زينوا نالذي هم ألنهم ،بفعلهم" الشركاء"

 التأويل أهل تأويل وأن ،عليه )١(القرأة من الحجة إلجماع ،"بغيرها القراءة أستجيز ال" :قلت وإنما
  .)٢(" القراءة من خالفها ما فساد على البيان أوضح ذلك ففي ،ورد بذلك

وذلك في كالم العرب " :ضاف والمضاف إليه بقولهوقد علق الطبري على الفصل بين الم         
  .)٣("قبيح غير فصيح

قراءة ابـن   " :-وهو أحد النحويين  - عن أحمد بن حمدان النحوي       )٤(نقل القرطبي وأيضاً           
 ، وإذا زل العالم لم يجز إتباعه ورد قوله إلى اإلجماع          ، وهي زلة عالم   ،عامر ال تجوز في العربية    

 فهو أولـى مـن اإلصـرار علـى غيـر            ،ل منهم أو سهي على اإلجماع     وكذلك يجب رد من ز    
  .)٥("الصواب
 الـضرورات  مكان في كان لو فشيء ،الظرف بغير بينهما  والفصل " :يقول الزمخشري و         

 الكـالم  في به  فكيف ،)٦( مزاده َأبِي الْقَلْوصِ زج ،ورد سمج كما ،مردوداً سمجاً لكان ،الشعر وهو
 فـي  رأى أن ذلـك  على حمله والذي ،وجزالته نظمه بحسن المعجز القرآن في به فكيف ،رالمنثو
 شـركاؤهم  األوالد لكان،والشركاء األوالد بجر قرأ ولو . بالياء مكتوباً شركائهم المصاحف بعض

                                                   
  .مع قارئ على وزن فعلة مثل كاتب كتبة، ساحر سحرة  ج- ١
 ).١٢/١٣٨( تفسير الطبري - ٢
 ).١٢/١٣٧( تفسير الطبري - ٣
 ٦٧١  شـوال ٩، وافته المنية فـي  األندلس ببقرطبة هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح كنيته أبو عبد اهللا، ولد   - ٤

هـو  " الجامع ألحكام القـرآن "مؤلفاته من .، وهو يعتبر من كبار المفسرين وكان فقيها ومحدثًا ورعا وزاهدا متعبدا           هـ
، الـديباج   )٥/٣٢٢( للزركلـي    –، األعالم   )٨/٢٣٩( لكحالة   –معجم المؤلفين   : انظر. كتاب جمع تفسير القرآن كامالً    

  ) .١/١٦٤( البن فرحون –المذهب 
  ).٧/٨١( الجامع ألحكام القرآن- ٥
. والبيت منسوب لألخفش . فزججتها بمزجة       زج القلوص أبي مزادة            :  وهذا البيت من مجزوء الكامل وتمامه      - ٦

 ).٤/٣٨٦( لعبد القادر البغدادي –خزانة األدب : انظر
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 ١١٠

  )١("االرتكاب هذا عن مندوحة ذلك في لوجد أموالهم في
  :يدينالمؤإال أن هناك من يؤيد ابن عامر ومن هؤالء 

 محض صريح عربي على يرد النحو في ضعيف لعجمي  وأعجب: "يقول أبو حيان          
 هذا ظن لسوء وأعجب , بيت ما غير في العرب لسان في نظيرها موجود متواترة قراءة
 اعتمد وقد ، وغرباً شرقاً اهللا كتاب لنقل األمة هذه تخيرتهم الذين األئمة بالقراء الرجل

  .)٢("وديانتهم ومعرفتهم لضبطهم لهمنق على المسلمون
والفصل بين المضاف "  :محي الدين الدرويش حيث يقول في حق قراءة ابن عامر         

  :وحسن ذلك لثالثة أمور:"والمضاف إليه
  .به االعتداد لعدم مسوغ ذلك فإن ،فضلة الفاصل كون -١
  .بالمضاف لتعلّقه أجنبي غير كونه -٢
   .المعنوية الفاعلية بمقتضى التقديم مقدر إليه المضاف أن أجل نم التأخير مقدر كونه -٣

  .)٣("الزمخشري تهافت مدى يتبين وبذلك
زعم كثير مـن النحـويين أنـه ال يفـصل بـين             : " )٤( محمود شكري األلوسي     وكذلك         

ـ ، ألن المضاف إليه منزل من المضاف منزلة الجزء منـه       ،المتضايفين إال في الشعر خاصة     ه  ألن
  . فكما ال يفصل بين أجزاء الجسم ال يفصل بينه وبين ما نزل منزلة الجزء منه،واقع موقع تنوينه

 وعد من - .... واألربع الباقية في الشعر ،والحق أن مسائل الفصل سبعة ثالث جائزة في السعة
 مفعوله  والفاصل إما، والمضاف إليه فاعله، أن يكون المضاف مصدراً:-المسائل الثالثة األولى 

  :-  واستشهد على فصل المفعول –... وإما ظرفه 
  ")٥(عتوا إذا جئنا بهم إلى السلم رأفة                 فسقناهم سوق البغاث األجادل 

ألن  ؛ وهذه القراءة ليس فيها ما يناكـد فـصاحة الكـالم          : ")٦(يقول الطاهر بن عاشور   و         
                                                   

  ) .٢/٦٦( الكشاف - ١
  ).٤/٢٣٢( البحر المحيط - ٢
  ).٣/٢٣٩( إعراب القرآن وبيانه - ٣
محمود شهاب الدين أبو الثناء بن عبد اهللا بن محمود بن درويش بن عاشور بن محمد  بن   عبد اهللا محمود شكري بن     - ٤

، ولـد العالمـة   األلوسي الكبيرحفاد شهاب الدين أبو الثناء    ، وهو من أ   العراق في   السنة أهل   علماء، وهو أحد    األلوسي
 لألمام  فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية     : من مؤلفاته ،  م١٨٥٦/هـ١٢٧٣، عام   بغدادمحمود شكري االلوسي في     

، ودفن م١٩٢٤ آيار ٨/ هـ١٣٤٢  شوال٤وتوفي في يوم الخميس ".مسائل الجاهلية" طبع باسم - محمد بن عبد الوهاب   
.  أنه مات بمرض ألم به في رئتيـه محمد بهجت األثري، وذكر تلميذه الشيخ بغداد في  معروف الكرخي في مقبرة الشيخ    

  ) .٣/٨٢(رحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ  لعبد ال–، مشاهير علماء نجد )٧/١٧٢( للزركلي –األعالم : انظر
والبيت ورد في حاشية الصبان على شرح األشموني أللفيـة          ) ١٤٣-١٤٢ص(الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر      ٥

 .ولم أعثر له على قائل) ٣/١٠٨( البن هشام –، أوضح المسالك )١٠٩٣ص(ابن مالك 
ـ ١٢٩٦،  تونس(محمد الطاهر بن عاشور      - ٦ ـ ١٣٩٣-١٨٧٩/ ه ته منحدرة مـن  ، أسرتونسيعالم وفقيه  ) ١٩٧٢/ ه

مـن مؤلفاتـه    . ثم أصبح من كبار أسـاتذته بجامع الزيتونة تعلم األدارسة المغرب أشراف ترجع أصولها إلى   األندلس  
  ) .٥/٣٧( لكحالة –، معجم المؤلفين )٦/١٧٤( للزركلي –األعالم : انظر.للقرآن، تفسير التحرير والتنوير
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 بحيـث ال لـبس   ،عرابها مختلف من رفع ونصب وجر    إ و ،اإلعراب بين معاني الكلمات ومواقعها    
 فال يعد ترتيب كلماتها على هذا الوصف من التعقيـد المخـل             ، وكلماتها ظاهر إعرابها عليها    ،فيه

  ".          )١(بالفصاحة
  :  أثر االختالف* 

         اختالف القراءات نتج عنه العديد من المعاني التي تحتملها هذه القراءات 
  :منها

  . والمزين للقتل هم الشركاء ،ى قراءة الجمهور يتبين لنا أن القتلة هم المشركونعل -١
 فهم سدنة األوثان الذين يقومـون       ،وعلى قراءة ابن عامر يتبين لنا أن القتلة هم الشركاء          -٢

 . فهم القاتلون على وجه الحقيقة،بذبح ما يقدمه المشركون تقرباً لآللهة وشكراً لها

 أن مزيناً زين لكثير من :والمعنى على هذه القراءة" :بيان ذلكويقول ابن عاشور في 
 ".)٢(المشركين أن يقتل شركاُؤهم أوالدهم 

 ومن هنـا    ،بالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الشركاء هم المزينون للقتل وهم القاتلون            -٣
الحرص  و ، والفتنة قتل  ، والتحريض قتل  ، فالتزيين للقتل قتل   ،يتضح لنا اتساع معنى القتل    

 .ألخ...على القتل قتل

 فكل طريق مؤدية إليهـا  ،وكل ذلك يؤدي إلى اإلنكار الشديد لهذه الجريمة والتشنيع على مرتكبيها          
  ).القتل(من قريب أو بعيد تأخذ حكمها وهو

 وال يقتـصر  ،يتضح لنا من هذه المسألة مدى تطاول المفسرين والنحاة على األئمة القراء    -٤
والحق )٣(.بل لهم تطاول في مواضع أخرى من القرآن الكريم         ،على هذا الموضع فحسب   

 وفي هذا يقول الـشيخ       ، ال يقاس القرآن عليها    ،أن أقيسة النحو تؤخذ من القرآن الفصيح      
 إن كتب النحو واللغة والتفسير وغيرها       :ويؤسفني أن أقول   " :د الخالق عضيمة  بمحمد ع 

راء الذين تـواترت قـراءاتهم فـي       قد تضمنت نصوصاً كثيرة في الطعن على األئمة الق        
  .)٤( وعولوا عليها ، والذين ارتضت األمة اإلسالمية قراءاتهم فركنوا إليها،السبع

   :المسألة السادسة واألربعون
q#) :قوله تعالى ä9$s% ur) ÿ¾ÍnÉã»yd ÒO»yè÷R r& î ö̂çym ur Öç ôf Ïm ûw !$ ygßJ yèôÜ tÉ ûw Î) ` tB âä !$ t±®S öN ÎgÏJ ôã tìÎ/ 

ru&rR÷èy»Oí mãçhÌBtMô ßàgßqëâdy$ ru&rR÷èy»OÒ wû Étãõ.äçãrbt #$ôóOz #$!« æt=näøgy$ #$ùøIÏéu#!ä¹ ãt=nãømÏ 4 ôyãufôìÌÉgÎO /ÎJy$ 
(#q çR$ü2 öcr çé tI øÿtÉ  (]١٣٨ :األنعام[  

                                                   
 ) .٨/١٠٢( التحرير والتنوير - ١
 ) .٨/١٠٢( التحرير والتنوير - ٢
 )٤٤-١/٣٤( لمحمد عبد الخالق عضيمة –دراسات ألسلوب القرآن الكريم :  انظر- ٣
  ) .٤٤-١/٣٤(المرجع السابق :  انظر-  ٤
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  :أوجه اإلعراب* 
¹ä( :قوله !# ué ÏI øù   :)١(يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب ) #$

  . مفعول مطلق :الوجه األول
  . مفعول ألجله :الوجه الثاني
  . حال :الوجه الثالث

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

 افتـروا   :         حيث تعرب مفعول مطلق للمحكي من قولهم الذي هو افتراء، فيكون المعنـى            
  . )٢(افتراء، وفيه توكيد للمعنى بالمصدر

  :المعنى الثاني
  .إنما قالوا قولهم هذا من أجل االفتراء  :         وفي هذا الوجه يكون المعنى

   :المعنى الثالث
   . إنما قالوا قولهم هذا في حال كونهم يفترون الكذب: المعنى        وفي هذا الوجه يكون 

  :أثر االختالف* 
¹ä(         اختالف أوجه اإلعراب أعطى لكلمة       !# ué ÏI øù  ، فمرة مصدر مؤكد للمعنى،أكثر من معنى  ) #$

  . ومرة لبيان حالهم عند قولهم ،ان الهدف والغاية من قولهمومرة لبي
  :المسألة السابعة واألربعون

ــالى ــه تع  sâô zy£Åéu #$!©%Ïïût %sGt=èqþ#( &rr÷9s»âydèNö ôyÿxgJ$ /ÎótçöéÎ æÏ=ùO5 rumyç§Bãq#( Bt$ ëuóy%sgßOÞ #$!ª%﴿ :قول
¹ä !# ué ÏI øù $# ín?tã «! $# 4 ôâs% (#q ù= |Ê $ tBur (#q çR$ ü2 öúïÏâtGôgãB ﴾ ]١٤٠:األنعام[    

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله Jgxÿyô (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٣( :  

  . مفعول مطلق :الوجه األول
  . مفعول ألجله :الوجه الثاني
  . حال :الوجه الثالث

                                                   
  ) .٢/٢٣٦(ني  للهمذا– الفريد ،)١/٥٢٤( للعكبري – التبيان :انظر ١
  ) .٢/٢٣٦( للهمذاني – الفريد : انظر- ٢
  ) .٢/٢٣٨( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٤٣( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
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 ١١٣

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
   :المعنى األول

 ، سفهاً وجهالً  – وهو قتل أوالدهم     – فعلوا هذا الفعل              ومعنى هذا الوجه أن المشركين إنما     
  . كأنه قيل قد سفهوا سفهاً،حمالً على المعنى
   :المعنى الثاني

  . إنما قتلوا أوالدهم من أجل السفه :         وفي هذا الوجه يكون المعنى
  :المعنى الثالث

  .ونهم سفهاء  إنما قتلوا أوالدهم حالة ك:         وفي هذا الوجه يكون المعنى
   :أثر االختالف* 

$(         يفيد االختالف أن كلمة      Jgxÿyô  (       سـواء   ،لها أكثر من معنى حسب موقعها من اإلعراب 

 أم كان ذلك لبيان حالهم حـين  ،أكان ذلك مصدراً مؤكداً أم كان ذلك لبيان الهدف والغاية من قتلهم        
  .قتلوا أوالدهم 

  :المسألة الثامنة واألربعون
  OrJy»ZÏäups &róøruºl8 ( BiÏÆö #$9Òû'ùbÈ #$OøZuü÷ûÈ ruBÏÆö #$9øJyè÷ìÌ #$OøZuü÷ûÈ 3 %è@ö äu#!!%©2üçtïøûÈ ( :تعـالى قوله  

tP§çym  ÏQr&  Èû÷üuä s[R W{$#  $ ¨Br&  ôM n= yJ tGô© $#  Ïm øã n= tã ãP%tn öër&  Èû÷üuä s[R W{$# ( íÎTq ä« Îm7 tR  AOù= ÏèÎ/ bÎ) óOçGZ à2 

tûüÏ% Ïâ»|¹  ( ]١٤٣:األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
p( :قوله uä ÏZ»yJ rOَ (يحتمل أربعة أوجه من اإلعراب)١(:   

  .قبل آيتين ) _M»̈Yy( معطوف على :الوجه األول

  . مفعول به لفعل محذوف تقديره كلوا :الوجه الثاني

s!q'\( في محل نصب بدل من       :الوجه الثالث  ßJ ym $ V© óè sù ur (  أو مـن    ،في اآلية السابقة) مـن  ) مـا

)(#q è= à2 $ £J ÏB ãN ä3 x% yó uë ª! $#. (  

  . حال :الوجه الرابع
   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 

  :المعنى األول
                                                   

  ). ٤/٢٣٩( ألبي حيان – البحر المحيط ،)١/٢٧٥( لمكي – مشكل إعراب القرآن ،)١/٥٤٤( للعكبري – التبيان : انظر- ١
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 ١١٤

p (حيث إن           uä ÏZ»yJ rOَ (   معطوفة على)M»̈Yy_ (  وأنشأ ثمانية أزواج، وحـذف      :المعنىفيكون 

  . )١("ضعيف " :الفعل وحرف العطف، ويقول العكبري عن هذا اإلعراب
   :ثانيالمعنى ال

  .)٢( كلوا ثمانية أزواج، أو كلوا لحم ثمانية أزواج :         ويكون المعنى على هذا الوجه
  :المعنى الثالث

p(         وفي هذا الوجه حيث إعراب       uä ÏZ»yJ rOَ (        بدل، فيكون البدل من حمولة وفرشاً، وقيل البدل

q#)(في قوله ) ما(من  è= à2 $ £J ÏB ãN ä3 x% yó uë ª!   .)٣(ضع على المو) #$

   :المعنى الرابع
sp(         وفي هدا الوجه يكون معنى  uä ÏZ»yJ rO 8lºur øó r&(: حالة كونها مختلفة ومتعددة .  

   :أثر االختالف* 
 ،ا يدل على ثراء لغة القرآن         االختالف يبين المعاني المتعددة التي تعلقت بكلمة ثمانية، وهذ

  .تملها السياق الواحدة تحتمل عدة معاني يحفالكلمة
  :المسألة التاسعة واألربعون

ــالى  ــه تع ín?tã ( :قول ur öúïÏ%©! $# (#r ßä$ yd $ oYøB§çym ¨@à2 ì Ïå 9ç àÿàß ( öÆÏBur Ìçs)t7 ø9 $# ÉOoYtóø9 $# ur 

myç§BøYo$ æt=nãøgÎNö ©äsßqBtgßJy$! )Îwû Bt$ myJy=nMô ßàgßqëâdèJy$! &rrÍ #$9øsyqu#Ét$! &rr÷ Bt$ #$z÷Gt=nÝx /ÎèyàôO5 4 åsº9Ï7y 
Oßg»oY÷Ézï y_ öN Ík Èé øót7 Î/ ( $ ¯R Î)ur tbq è% Ïâ»|Á s9   ( ]١٤٦:األنعام[   

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله tÉ# uq ys ø9   :)٤(يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب ) #$

$( منصوبة بفتحة مقدرة عطفاً على :الوجه األول tB(.   

$( مرفوعة بضمة مقدرة عطفاً على :الوجه الثاني yJ èdâëq ßgàß. (  

$( منصوبة بفتحة مقدرة عطفاً على :الوجه الثالث yJ ßgtBq ßs ä©. (  

                                                   
  ) .١/٥٤٤( التبيان : انظر- ١
  ) .٤/٢٣٩( ألبي حيان – البحر المحيط :ظر ان- ٢
  ) .١/٢٧٥( لمكي – مشكل إعراب القرآن ،)٢/١٢٨( للزمخشري  – الكشاف : انظر- ٣
 ) .٥/٢٠٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٢٤٤( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٤٦(للعكبري – التبيان : انظر- ٤
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 ١١٥

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :منير في تفيسر معناهاال يقول ابن ، األمعاء أو المباعر:والحوايا جمع حوية وهي

  )١(أما الحوايا فهي المباعر                واستثنيت فهي حالل ظاهر
  :المعنى األول

$(  في هذا الوجه تكون           tÉ# uq ys ø9 $(معطوفة على   ) #$ tB (       فـي قولـه تعـالى)$ oYøB§çym öN Îgøã n= tæ 

!$ yJ ßgtBq ßs ä© ûw Î) $ tB ôM n= yJ ym (......  وحرمنا عليهم شحومهما إال مـا حملـت     :فيكون معنى الكالم 

هـور   فيكون في هذا المعنى كل من شـحوم الظ         ،الظهور فهي محللة أو الحوايا فهي أيضا محللة       
  .والحوايا مستثناه من التحريم 

  :المعنى الثاني
$(         في هذا الوجه تكون      tÉ# uq ys ø9 $(معطوفة علـى  ) #$ yJ èdâëq ßgàß  (   فيكـون معنـى الكـالم: 

  . وما حملته الحوايا ،وحرمنا عليهم شحومهما إال ما حملته الظهور
  :المعنى الثالث

$(         وفي هذا الوجه عطفت     tÉ# uq ys ø9 $( على )#$ yJ ßgtBq ßs ä© (أن الحوايا داخلـة  :فيكون المعنى 

  ".)٢(وقيل على الشحوم فهو من المحرم " : يقول ابن جزي،في حيز التحريم
 حرمنا عليهم شـحومهما     : فالمعنى ،نه نسق على ما حرم ال على االستثناء       إ " :ويقول ابن الجوزي  

 والحقيقة أن هـذا الوجـه       ،")٣(غير محرم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إال ما حملت الظهور فإنه            
وهذا القول ال يعـضده اللفـظ وال        " : يقول ابن عطية   ، واعترض عليه كثير من المفسرين     ،غريب
  ".)٤( بل يدفعانه،المعنى

 حـرم   - U - إن اهللا:وال وجه لهذا التكلف وال موجب له ألنه يكون المعنى    " :ويقول الشوكاني 
   .")٥(عليهم إحدى هذه المذكورات

ومن المالحظ أن المحرم من البقر والغنم الشحوم، واستثني من هذه الشحوم ما حملت الظهور من                
U -) Ír - وذلك لصعوبة انفصاله عن اللحم ثـم قـال           ،شحم r& !$ tÉ# uq ys ø9 $# ÷r r& $ tB xÝ n= tG÷z$# 5OôàyèÎ/ 4 (

$(فأتت   tÉ# uq ys ø9  ومـا  – وهو شحم رقيـق  - أو ما حملته الحوايا من شحم    :مفردة فيكون المعنى  ) #$

، فال داعي أن يعاد، واألولى  فنالحظ أن جنس الشحم محرم أصالً     – طبعا من شحم     -اختلط بعظم   
                                                   

 ) .٢٥٩-١/٢٥٨( للنيسابوري – ايجاز البيان عن معاني القرآن :انظر و،)٧٠ص( التيسير العجيب في تفسير الغريب - ١
 ).١/٤٧٦( التسهيل - ٢
  ) .٣/١٤٤( زاد المسير - ٣
  ) .٢/٤٢١( المحرر الوجيز - ٤
  ) .٢/٢١٤( فتح القدير - ٥
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 ١١٦

ûw(أن يعطف على االستثناء  Î) $ tB ôM n= yJ ym !$ yJ èdâëq ßgàß. (  

   :أثر االختالف* 
ته الظهور و  وأصبح كل ما حمل    ،         المعنى في الوجه األول فيه انفصال الحوايا عن الظهور        

فالمستثنى هنا مـا    ) حمل  ( الحوايا مستثنى من التحريم، وفي الوجه الثاني، تعلقت الحوايا بالفعل           
والوجه الثالث يدل على تحريم الحوايا وهو معنى متكلف عند          . حملته الظهور، وما حملته الحوايا      

  .أكثر المفسرين 
   :المسألة الخمسون 

 ) $\»è@ö  ?sèy$9sqö#(   &r?ø@ã  Bt$ myç§Pt  ëu/ö6àNö  æt=näø6àNö  ( &rwû   @è³ôéÎ.äq#(  /ÎmÏ¾  ©xãø%﴿ :قولھ تعالى
Èûøït$Î!ºuq ø9 $$ Î/ur $YZ»|¡ôm Î) ( üw ur (# þq è= çF ø)s? N à2yâ»s9 ÷r r& ïÆÏiB 9,»n= øBÎ) ( ß` ós ¯R öNà6 è% ãó öçtR öNèd$ ÉÎ)ur ( üw ur 

(#q ç/tç ø)s? |· Ïmºuq xÿø9 $# $ tB tçygsß $yg÷YÏB $ tBur öÆsÜ t/ ( üw ur (#q è= çGø)s? ö[øÿ̈Z9 $# ÓÉL ©9$# tP§çym ª! $# ûwÎ) 

Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 ö/ä3 Ï9ºså Nä38 ¢¹ ur ¾Ïm Î/ ÷/ä3 ª= yès9 tbq è= É)÷ès?﴾ ]١٥١:األنعام[   

  :أوجه اإلعراب* 
  :هذه اآلية فيها أربعة مواضع* 
    :الموضع األول* 

$( :قوله tB  (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)١(:  

  . موصولة بمعنى الذي:الوجه األول
  . مصدرية :الوجه الثاني
 .  استفهامية :الوجه الثالث

   : التفسيري ألوجه  اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

  .  قل تعالوا أتل الذي حرمه ربكم عليكم :يكون المعنى        
   :المعنى الثاني

  . قل تعالوا أتل تحريم ربكم عليكم :يكون المعنى         
   :المعنى الثالث

  . )٢( ويرى السمين الحلبي أنه وجه ضعيف،أي شيء حرم ربكم :يكون المعنى         

                                                   
  ) .٥/٢١٣( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٢٤٨( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٤٧( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ) .٥/٢١٣( الدر المصون : انظر- ٢
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 ١١٧

   :أثر االختالف* 
$( السابقة ألوجه اإلعراب أفادت باختالف          المعاني tB ( حسب موقعها.  

   :الموضع الثاني* 
ûw )(في ) أن(  :قوله r& (#q ä. Îé ô³è@ (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . ناهية ) ال( فتكون، ال موقع لها من اإلعراب تفسيرية بمعنى أي:الوجه األول
 : مصدرية وفي موضعها وجهان:الوجه الثاني

   . أو باإلفراد،أو العائد عليها) tB$( وفيه وجهان إما على البدلية من :النصب  )١(

  .. أو المحرم أن تشركوا، وتقديره المتلو أال تشركوا:الرفع  )٢(

  : التفسيري ألوجه  اإلعرابالمعنى *
  :المعنى األول

 ،)٢(ه ال حروف،هنا مفسرة بمعنى أي وتقدمها بما هو معنى القول) أن(          في هذا المعنى 
  .وعلى هذا ال يكون لها موقع من اإلعراب 

   :المعنى الثاني
$(في حال كونها بدالً فإما تكون بدالً من          tB (قل تعالوا أتل أال تشركوا:فيكون المعنى   

 أي حرمه ربكم أن تشركوا وعلى ، أو أن تكون بدالً من الراجع إلى الموصول   ،أي تحريم اإلشراك  
منصوبة على اإلفراد يكون الوقف على ربكم ويكون معنى         ) أن  (  وفي حالة    ،صلة) ال(هذا تكون   

ويجوز أن يكون هناك فعل ، "عليكم أنفسكم "الجملة عليكم أن ال تشركوا باهللا شيئاً نظير قوله تعالى 
  . )٤(في الوجهين األخيرين نافية) ال( فتكون ،)٣(محذوف وتقديره أوصيكم أن ال تشركوا

 المعنى هنا المتلو أن ال تشركوا أو المحرم أن تشركوا فتكون           فيكونمرفوعة  ) أن  ( وأما في حالة    
  . صلة في هذا المعنى) ال  ( 
  :أثر االختالف* 

في هذه اآلية قد ساقها إلى معاني متعددة ومتفرعة وإلى تفسيرات ) أن(  اختالف إعراب         
  .وتأويالت متباينة 

   :الموضع الثالث* 

                                                   
  ) .٥/٢١٣،٢١٤( للسمين الحلبي –الدر المصون ،)٢/٢٤٨( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٨٤( للعكبري – التبيان :انظر - ١
  ) .٥/٢١٣(  للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٢
 ).٢/٢٤٨( للهمذاني – الفريد : انظر- ٣
 ) .١/٤٨١(بن هشام  ال– مغني اللبيب : انظر- ٤
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 ١١٨

q#( :قوله ä. Îé ô³è@ ( يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . الجزم بال على النهي :الوجه األول
 . النصب بأن :الوجه الثاني

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

q# (حيث إن          ä. Îé ô³è@ ( أي نهاكم عن الشرك :يكون الفعل مجزوم بال الناهية يكون المعنى 

  .للنهي ) ال  ( رة و مفس)  أن ( وبهذا تكون 
  :المعنى الثاني

 وال ، وال تقربوا،ال تقتلوا ( :         يكون الفعل منصوباً بأن ويجوز أن تعطف النواهي وهي
ö@è% þíÎoT 3 ﴿:على الخبر كما في قوله تعالى )  تتبعوا  Î) ßN óê ÉDé& ÷br& öcq à2r& tA ¨r r& ô` tB zOn= óô r& ( 

üw ur ûúsðq à6 s? z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ßJ ø9   ].١٤:األنعام[ ﴾  #$

  :أثر االختالف* 
 وفي حال النصب فيها تحريم      ،         في حالة الجزم تكون الجملة إنشائية فيها نهي عن الشرك         

  .  وكال اإلعرابين يفيد النهي عن الشرك  بطرق مختلفة ،الشرك
   :الموضع الرابع* 

$( :قوله \« øã x© (يحتمل وجهين من اإلعراب)٢( :  

q#( مفعول به للفعل :الوجه األول ä. Îé ô³è@.  (   

 .  مصدر وتأويله أن ال تشركوا إشراكاً :الوجه الثاني

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

  . شريكاً آخر - U -         وهو أن ال تجعلوا مع اهللا
  :المعنى الثاني

  .  للنهي عن اإلشراك  ففيه توكيد،إشراكاً - U -         هو أن ال تشركوا باهللا 
  :أثر االختالف* 

                                                   
  ).٢١٦-٥/٢١٣( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢٤٨/ ٢(  للهمذاني– الفريد ، )٥٤٨ /١( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ) .٢١٨ /٥( للسمين الحلبي –الدر المصون، )٢٤٩ /٢( للهمذاني – الفريد ،)٥٤٨ / ١( للعكبري – التبيان : انظر- ٢
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 ١١٩

 توكيد على ، وفي المعنى الثاني،         في اإلعراب األول نهي عن اتخاذ شريكاً آخر مع اهللا
  .ين نهي عن اإلشراك بطرق مختلفةالمعنىالنهي عن اإلشراك واتخاذ الشريك معه وفي 

   :المسألة الحادية والخمسون
 `ru&rb¨ dy»ãx# ÀÅéuºÛÏë Bã¡óGt)ÉäJV$ ùs$$?¨7Îèãqnç ( ruwü ?sF7Îèãq#( #$9¡è6ç@ü ùsGtÿxç§-s /Î3äNö ãt ﴿:قوله تعالى

¾Ï&Î#ã Î7 yô 4 öN ä3 Ï9ºså N ä38 ¢¹ ur ¾Ïm Î/ öN à6 ¯= yès9 tbq à)Gs? ﴾ ]١٥٣ :األنعام[   

  :أوجه القراءات* 
&br (  :قوله ur  ( فيه قراءتان)١( :  

  .  قرأ الجمهور بفتح همزة أن :القراءة األولى
  .  قرأ حمزة و الكسائي بكسرها :القراءة الثانية

  .)٢(إال ابن عامر فخففها) نون أن(وكلهم شدد النون 
 :)٣( ولها ثالثة أوجه من اإلعراب،)أن (  بفتح همزة :القراءة األولى

 ألجل : الكالمفيكون معنى ،بالم متعلقة بقوله فاتبعوه)  أن (  تقدر :الوجه األول
  . استقامته فاتبعوه
$( أنها معطوفة على :الوجه الثاني tB  tP§çym   ( ،الكالم وأتلو فيكون معنىقبل آيتين 

  .... عليكم أن هذا صراطي
Ïm¾( أنها معطوفة على الهاء في :الوجه الثالث Î/N ä38 ¢¹ ur (وهذا وجه فاسد لسببين :  

 
  .أنه عطف على الضمير من غير إعادة الجار   ) أ(
   )٤(. وهذا فاسد من هذا المعنى تقامة الصراط،ير المعنى وصاكم باسأنه يص) ب(
 . والعامل فيه هذا ، ومستقيماً حال، تعرب على االستئناف،)إن (  بكسر همزة  :القراءة الثانية

   : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 
   : قراءة الفتح يكونعلى

   :المعنى األول
  .)٥(تباع ألنه أولى باال         بسبب أن صراطي مستقيماً ومن أجل ذلك اتبعوه

                                                   
  ) .١/١٧٣(البن خالويه _ ءات  السبع وعللها  اعراب  القرا:انظر  - ١
   ) .١/١٧٣(البن خالويه _  اعراب  القراءات  السبع وعللها : انظر - ٢
   ) .٥/٢٢٣(  للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢٥٠ / ٢( للهمذاني – الفريد ، )٥٤٩ / ١( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
 ) .٢/٥٤٩(  للعكبري – انظر التبيان - ٤
 ) .٢/٢٤٩(  للهمذاني –الفريد :   انظر- ٥
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 ١٢٠

  :المعنى الثاني
 . )١(         وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماُ فاتبعوه

  :المعنى  الثالث
  .         فاسد من حيث المعنى واإلعراب فال اعتبار له 

  :  قراءة الكسرلىع
  . )٢(لمستقيمتباع الصراط ا الجملة استئنافية  تكون جملة جديدة فيها وصية الحيث إن         

  :أثر االختالف* 
         أفاد اختالف القراءات واختالف اإلعراب إلى إعطاء الجملة أكثر من معنى متباين وهـذا   

  . دليل على ثراء لغة القرآن من حيث المعاني المتعددة للكلمة الواحدة 
   :المسألة الثانية والخمسون

 OèO¢ äu#?sè÷Yo$ BãqõyÓ #$9ø3ÅGt»=| ?sJy$B·$ ãt?ní #$!©%Ïîü &rmô¡|z̀ ru?sÿøÁÅãxW 9jÏ3ä@eÈ ﴿:قوله تعالى
&ä óÓx« ì Yâèdur Zp uH ÷q uëur N ßḡ= yè©9 Ïä !$s)Î= Î/ óOÎgÎn/uë tbq ãZ ÏB÷s ãÉ ﴾]١٥٤ :األنعام[  

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله ·B$ yJ s? (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٣(:    

  . مفعول مطلق :الوجه األول
 .جله  مفعول أل:الوجه الثاني

 . حال :الوجه الثالث

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول
  .أتممناه إتماماً  : الكالمالمعنى         يكون 
  :المعنى الثاني

  . )٤(         أي آتينا موسى الكتاب من أجل التمام
  :المعنى الثالث

   فيكون حذف الزيادة،اً كامالً         حيث تعرب حاالً من الكتاب أي حال كون الكتاب تام
  آتينا موسى الكتاب تماماً أي تاماً كامالً على أحسن ما تكون    ":يقول الزمخشري. أي  إتماماً

                                                   
 .   المرجع السابق- ١
 .  المرجع نفسه- ٢

   ) ٢٢٧-٥/٢٢٦(  للسمين الحلبي – الدر المصون ، )٢٥٢ /٢( للهمذاني – الفريد ،)٥٥٠ / ١(  للعكبري– التبيان :انظر٣ - 
 ) .٢/٢٥٢( للهمذاني -  الفريد  : انظر- ٤
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 ١٢١

   :المسالة الثالثة والخمسون
  ﴾  rudy»ãx# .ÏGt»=ë &rRìt9øYo»mç Bã6t$ëu8Ô ùs$$?¨7Îèãqnç ru#$?)̈àq#( 9sèy=ª3äNö ?èçöqxHçqbt  ﴿:قوله تعالى

  ]١٥٥:نعاماأل[

  :أوجه اإلعراب* 
ççm»oYø9( :قوله tìR r& Ô8uë$ t6ãB(، الكلمتان )m»oYø9 tìR r&(،) 8uë$ t6ãB (تحتمالن وجهين من اإلعراب)١(:  

  . تعرب األولى في محل رفع خبر ثاني والثانية خبر ثالث :الوجه األول
 . تعرب األولى في محل رفع صفة أولى والثانية صفة ثانية:الوجه الثاني

   : التفسيري ألوجه  اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

#(         حيث تعرب  xã»ydur ( ،ومبتدأ )=»tGÏ. (وجملة،خبره )m»oYø9 tìR r& (ٍو،خبر ثان )8uë$ t6ãB (

 -  هو أيضاً منزل من عند اهللا ، على أنه كتاب،أن الكتاب زيادة : الكالممعنى فيكون ،خبر ثالث
U  -، وأيضاً هو مبارك  .  
  :عنى الثانيالم

  . وأنه مبارك أيضاً  -  U -           أن صفة هذا الكتاب أنه منزل من عند اهللا
  :أثر االختالف* 

 وفي اإلعراب الثاني إفادة بتعدد ،          في اإلعراب األول زيادة معلومات وإخبار حول الكتاب
  .صفات الكتاب 

   :المسالة الرابعة والخمسون 
ö@yd  tbr﴿ :قوله تعالى ãç ÝàZ tÉ Hw Î) br& ÞOßguã Ï? ù's? èp s3 Í´ ¯»n= yJ ø9 $#  ÷r r& uíÎAù'tÉ y7 ï/uë ÷r r& öÜ ÎAù'tÉ âÙ÷èt/  

äu#Ét»MÏ ëu/nÎ7y 3 ÉtqöPt Ét'ùAÎí /tè÷Ùâ äu#Ét»MÏ ëu/nÎ7y wü ÉtZÿxìß Rtÿø¡²$ )ÎÉJy»]ßkp$ 9sOó ?s3ä`ô äu#BtZuMô BÏ`  

ã@ö6s% ÷r r& ôM t6|¡x. þíÎû $ pk È]»yJÉÎ) # Zé öçyz 3 È@è% (# ÿr ãç ÏàtGR $# $ ¯R Î) tbr ãç ÏàtFYãB  ﴾]١٥٨ :األنعام[  

   :أوجه اإلعراب* 
`óOs9 ô( :قوله ä3 s? ( من اإلعرابثالثة أوجهيحتمل )٢(:  

  . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه األول

                                                   
  ) ٢٢٩/ ٥(  للسمين الحلبي – الدر المصون ، )٢٥٤ /٢( للهمذاني – الفريد ،)٥٥٠/ ١( ي  للعكبر– التبيان : انظر- ١
   ) ٥/٢٣٣(  للسمين الحلبي –الدر المصون ،)٢٥٦/ ٢(  للهمذاني – الفريد ، )١/٥٥٢(  للعكبري – التبيان : انظر- ٢
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 ١٢٢

  ) .øÿtR¡²$( في محل نصب صفة لـ:الوجه الثاني

  .حال في محل نصب :الوجه الثالث

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

         tPöq tÉ íÎAù'tÉ âÙ÷èt/ ÏM»tÉ# uä y7 În/uë  لم تكن " وكونها .................  وقيل في هذا المعنى "

  .والظاهر أنها متصلة بما قبلها  ، ألن الجملة حينئذ تكون منقطعة،على االستئناف بعيد
  :المعنى  الثاني

$( صفة لـ حيث إنها           ²¡øÿtR (ألن الكالم دل على أن النفس التي  ،وهذا أقرب إلى الصواب

١(ضعيف  ويرى العكبري أن هذا اإلعراب،تلك التي لم تكن آمنت من قبل،ال ينفعها إيمانها وقتئذ(.  
           :المعنى الثالث

  .  حال كونها لم تكن آمنت من قبل :على احتمال الحال يكون المعنى         
  

  :أثر االختالف* 
  óOs9( وفي حال إعرابها صفة تكون ، مستأنفة تكون الجملة منقطعة         في حال كونها

ô` ä3 s? (   وهـو عنـد    ، ألن الجملة تحكي ما يتعرض للنفس في ذلك الحين         ،صفة لنفس وهو األظهر 

 أو حالة كونها لم تكـن  ،حيث ال ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل         ،  ظهور اآليات الكبرى  
  . آمنت من قبل 

   :لخامسة والخمسونالمسالة ا
 è@ö )ÎR¯_ÍÓ dyây1_ÍÓ ëu1nÎíþ )Î<ní4 ÀÅéuºÞ: Bï¡óGt)ÉäO5 äÏÉYY$ %ÏäuJV$ BiÏ#©'s )Î/öçtºdÏìLt myZÏäÿZ$ 4% ﴿:قوله تعالى

$ tBur tb%x. z̀ ÏB tûüÏ. Îé ô³ßJ ø9   ]١٦١:األنعام[﴾  #$

$( :قوله YYÉÏä ( يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٢( :  

Þºué:4( من  منصوبة بدل:الوجه األول ÅÀ. (  

 . مفعول به منصوب لفعل مضمر :الوجه الثاني

                                                   
  ) .١/٥٥٢(   التبيان : انظر- ١
  )٢٣٩-٢٣٨ /٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢٥٩/ ٢(  للهمذاني –الفريد  ،)٥٥٣ / ١( للعكبري – التبيان : انظر- ٢
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 ١٢٣

 . الفعل يتعدى لمفعولينحيث إن )ÓÍ_1yâyd( مفعول به للفعل :الوجه الثالث

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

Þºué:4(         حيث تعرب بدالً من  ÅÀ (هداني صراطاً بدليل قوله ﴿:ألن معناه y7 tÉÏâök uâ ur $WÛºué ÅÀ 

$ VJã É)tF ó¡ïB  ﴾]هداني ربي ديناً قيماً :ومعنى البدلية هنا. )١( ]٢:الفتح   .  

  :المعنى الثاني
أي هداني أو  :إما من لفظه وإما من معناه) ÓÍ_1yâyd( يجوز إضمار فعل دل عليه حيث إنه         

   . )٢(همإليه تعريف لهدايتهم عرفني ديناً أو على إضمار عرفوا ديناً ألن 
          :المعنى  الثالث

  تضمن معنى عرفني وبهذا يتعدى إلى مفعولين حيث يكون) ÓÍ_1yâyd(         أن يكون الفعل 

$ (إعراب YYÉÏä  ( ًمفعوالً ثانيا)عرفني ديناً قيماً : والمعنى،)٣  .  

    :أثر االختالف* 
كلمة إلى أكثر من وجه ولعل أقربها                    نالحظ أن اختالف اإلعراب تعدى بمعنى ال
   . )٤(إلى الصواب إعرابها بدالً حيث وافق عليه كثير من المفسرين

  
  
  
  

  
  

                                                   
 ) .٢/١٣٩(  للزمخشري –  الكشاف : انظر- ١
 ) .٢/٢٥٩(  للهمذاني –  الفريد :  انظر- ٢

  ) .٢/٢٥٩(  للهمذاني –  الفريد : انظر- ٣ 
 البن سيدة – إعراب القرآن ،)٣/٢٨٦(رويش  للد– إعراب القرآن وبيانه ،)١/٤٨٦( البن جزي – التسهيل : انظر- ٤

)٤/٩٨. ( 
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 ١٢٤

  
  
  
  
  

  لفصل الثانيا
  سورة األعرافتفسير أثر اختالف اإلعراب في 
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 ١٢٥

في هذا الفصل سوف نتناول تسعاً وثالثين مسألة من خالل سورة األعراف فـي              
تي يكون لها أكثر من وجه إعرابي أو أكثر من قراءة متواترة لها بعض الكلمات ال

   :تأثير على اإلعراب مما ينتج عنه اختالف في المعاني وإليك هذه المسائل
   :المسألة األولى

  ]١:األعراف[﴾  JýÈ!9# ﴿:قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب* 

ÈýJ ﴿:قوله   :)١(﴾ يحتمل وجهين من اإلعراب 9#!

  .حل رفع مبتدأ  في م:الوجه األول
 . في محل رفع خبر:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

ÈýJ (حيث إن           ن خبرها محـذوف  إ وقيل ،).tGÏ«=( وبذلك يكون خبره     ،تعرب مبتدأ  ) 9#!

  .)٢(  فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه، المص  حروف كتاب:وتقديره
  :المعنى الثاني

 :).tGÏ«=( و تعـرب  ، أو هذه المص، المدعو به المص: فيكون المعنى،         حيث تعرب خبراً  

   .)٣(خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب
  :أثر االختالف* 

ÈýJ(          في المعنى األول احتاجت هذه الحروف         وكان هـذا اإلخبـار    ،لإلخبار عنها  ) 9#!

  . هذه الحروف :باراً لمعنى محذوف وتقديرهوالمعنى الثاني كان إخ ،).tGÏ«=(كلمة 

   :المسألة الثانية
ــالى ــه تع  ÏGt»=ë &éRìÌAt )Î9sãø7y ùsxü Ét3ä` ûÎí ¹|âôëÍ8x myçtlÓ BiÏZ÷mç 9ÏFçZãÉëu /ÎmÏ¾ ruåÏ.øçtì3.﴿ :قول

öúüÏYÏB÷s ßJ ù= Ï9 ﴾]٢ :األعراف[  

                                                   
،  )١/٢٦٧( للعكبري –، إمالء ما من به الرحمن )٢/٢٦٥( للهمذاني –، الفريد )١/٥٥٥( للعكبري –التبيان :  انظر- ١

  ) .٢٨٠ص(لعلي محمد النابي –ضمير الغائب في القرآن الكريم 
 ) .٢/٢٦٥( للهمذاني –الفريد :  انظر- ٢
  ) .١/٢٦٧( للعكبري  -، إمالء ما من به الرحمن )٢/٢٦٥(  للهمذاني –الفريد :  ر انظ- ٣
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 ١٢٦

  :أوجه اإلعراب* 
ì﴿ :قوله tç ø. Ïåur١(﴾ يحتمل  ثالثة أوجه من اإلعراب(:  

ëÉãZ( أو معطوفة على موضع ، النصب على الحالية:الوجه األول çF Ï9. (  

 ) ..tGÏ«=( أو معطوف على ،خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالضمة المقدرة:الوجه الثاني

ëÉãZ( معطوفة على موضع :الوجه الثالث çF9 ( مجرورة بالكسرة المقدرة. 

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :النصب وله وجهان  :المعنى األول
   :الوجه األول

tA(تعرب حاالً من الضمير في           ÌìR é&(،للمؤمنين  ُأنزَِل هذا الكتاب مذكراً: فيكون المعنى، 

يذكر  الوسيلة التي يحصل بها التذكر كبطاقة فيها ما: " ويقول عبد الرحمن الميداني في هذا المعنى
  .)٢("بع للتذكر وهو  الخيط الذي يوضع في األص–أو رتيمة 

   :الوجه الثاني
 فيكـون مـسوغ     ، جئتك لإلحسان وشـوقاً    : مثل القول  ،         أنزل هذا الكتاب لإلنذار وذكرى    

ëÉãZ(النصب العطف على محل    çF Ï9 (  وذكر  : ويجوز النصب على المصدر وتقديره     ،حمالً على معناه 

خول الـواو علـى حـال        ال يجيز أن تكون حـاالً لـد        ، غير أن محي الدين الدرويش     ،به ذكرى 
ومنه ما جـاء فـي       ": ويقول عبد الرحمن الميداني في هذا المعنى بخصوص التذكير         ،)٣(صريحة

öç﴿سورة األعلى  Ïj. xãsù bÎ) ÏM yèxÿ̄R 3ì tç ø. Ïe%!  .)٤(" أي إن كان التذكير مطموعاً بنفعه ،]٩ :األعلى[ ﴾ #$

  : الرفع وله وجهان:المعنى الثاني
  :الوجه األول

ì(كون          ت tç ø. Ïåu ( معطوفة على)=»tGÏ.(،هذا كتاب أنزلناه إليك     : و يكون المعنى   

  .وأيضاً ذكرى للمؤمنين 
  

                                                   
، )٥/٢٤٤( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٢٦٦( للهمذاني –، الفريد )١/٥٥٥( للعكبري –التبيان :  انظر- ١

  ) .٢٨٠ص(لعلي محمد النابي –ضمير الغائب في القرآن الكريم 
 ). ٤/٥٥(التدبر  معارج التفكر ودقائق - ٢
  ) .٣/٢٩٥( إعراب القرآن وبيانه :    انظر-٣
 ).٤/٥٥( معارج التفكر ودقائق التدبر - ٤
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 ١٢٧

   :الوجه الثاني
ì(         تكون   tç ø. Ïåu (    أي الكتـاب     – وهـو    :ويكون المعنى ،  خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو – 

  .تقالالً بكل من األمرين  فيكون من عطف الجملة على الجملة فيفيد اس،ذكرى للمؤمنين
  :المعنى الثالث

ì(         حيث تكون    tç ø. Ïåu (  وبذلك يكون مسوغ جرها أنها معطوفة على محل       ،في موضع الجر 

)ëÉãZ çF Ï9 ( أي أنزل اهللا- U - إليك هذا الكتاب لإلنذار والذكرى)١(      .   

  :أثر االختالف* 
   دليل على ثراء معاني القرآن    ، إلى الجر، إلى الرفع،اختالف اإلعراب من النصب         

واحتمال الكلمة الواحدة ألكثر من معنى، وفيه إشارة تدل على مدى أهمية القرآن في حياة المؤمنين 
  .والتحذير من نسيانه 

   :المسألة الثالثة
   ]٤ :األعراف[ ﴾ ru.xN BiÏ` %sçöÉtp> &rd÷=n3õZu»gy$ ùsÚy$!äudy$ /t'ùôßZu$ /tãu»G¹$ &rr÷ dèNö %s$!¬Í=èqcö﴿:قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب* 
  :هذه المسألة فيها موضعان* 
   :الموضع األول* 

N﴿ :قوله x.٢(﴾ يحتمل وجهين من اإلعراب(.  

  . مبتدأ في محل رفع :الوجه األول
 . مفعول به لفعل محذوف في محل نصب:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى  األول

N (حيث إن          x. ( وبهذا الوجه قال الطبري،هنا تكون خبرية )( و،)٣` ÏiB >p tÉöçs%(تمييز   

                                                   
 ١/٢٦٨( للعكبري -امالء ما من به الرحمن ، )٢/٢٦٦(  للهمذاني –، الفريد )١/٥٥٦( للعكبري –التبيان :  انظر- ١
 للسمين الحلبي –، الدر المصون )٧/١٤٤( للقرطبي -، الجامع ألحكام القرآن )٢/١١٤(  للنحاس -عراب القرآن إ
)٥/٢٤٧. (  
، )٥/٢٤٧( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٢٦٨( للهمذاني –، الفريد )١/٥٥٦( للعكبري –التبيان :   انظر- ٢

  ) .١/٢٦٨( للعكبري –، إمالء ما من به الرحمن )٤/٢٦٨(  ألبي حيان األندلسي -البحر المحيط 
 ) .١/٣٦٧( للشربيني –، تفسير السراج المنير )١٢/٢٩٩(امع البيان ج:   انظر- ٣
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 ١٢٨

N(وخبر x.(  جملة)$ yg»uZ õ3 n= ÷dr&( فهذه العديد من القرى أهلكناها :  المعنى فيكون  .  
  )١(لكنه يقول أيضاً عن وجه النصب بأنه جيد وعربيو،ويرى الرازي وجه الرفع أحسن وأجود

  :عنى  الثانيالم
  وكم من قرية أهلكنا      : فيكون المعنى  ، منصوبة بفعل دل عليه ظاهر الكالم      حيث إنها          
  . )٢( وسبب تأخر الفعل ألن لها صدر الكالم، أو كثير من القرى أهلكنا،أهلكناها

  :أثر االختالف* 
N( فـ   ،         أدى اختالف اإلعراب إلى اختالف األسلوب      x. (  مفعـوالً    وجاءت ،ةجاءت خبري

  .عند نصبها بفعل مضمر 
   :الموضع الثاني* 

$﴿ :قوله ¹G»uã t/ ٣(﴾ يحتمل وجهين من اإلعراب(:  

  . حال :الوجه األول
 . ظرف :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

. ن  و بأسنا وهم بـائت     جاءهم : فيكون المعنى  ،)٤( وعليه أكثر المفسرين   ،         حيث تعرب حاالً  
  .")٥(بائتين أي بالليل " :ويقول ابن جزي
  :المعنى الثاني

نه خالف   ويرى األلوسـي إ   ،  جاءهم بأسـنا في الليل     :         حيث تعرب ظرفاً فيكون المعنى    
  .)٧( بينما يرى السمين الحلبي أن ظاهر العبارة يدل على أنها ظرف،)٦(الظاهر

  :أثر االختالف* 
 فالمعنى ، إلى اختالف وصف البأس والعذاب الذي حل بأهل القرى     اإلعرابأدى اختالف            

والمعنى الثاني يبين ويوضح الوقت الذي حل بهم العـذاب،   ،حالهم وقت مجيء العذابيبين األول  
  .وسخطه  - U -وفيه إشارة تحذيرية من عذاب اهللا 

                                                   
 ).١٤/١٩٨(ح الغيب ي مفات:  انظر- ١
  ).  ٢/١١٤(  للنحاسي  -إعراب القرآن ، )٢/٢٦٨( للهمذاني - الفريد  ،)١/٥٥٦(  للعكبري –  التبيان :  انظر- ٢
  ) .٥/٢٤٩( للسمين الحلبي –الدر المصون ،)٢/٢٦٩ ( للهمذاني– الفريد ،)١/٥٥٧( للعكبري –  التبيان :انظر  - ٣
 ).٤/٤٦٨( ألبي حيان –البحر المحيط ، )١/٤٩١(  البن جزي – التسهيل ،)٢/١٤٢(  للزمخشري –  الكشاف :  انظر- ٤
 ).٢/٢٠٠( للماوردي – النكت والعيون :انظر،)١/٤٩١(  التسهيل - ٥
 ) .١٤/٢٠٠( روح المعاني : انظر  - ٦
  ) .٥/٢٥٠( الدر المصون : انظر-  ٧
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 ١٢٩

  :المسألة الرابعة
ــالى ــه تع ﴾  ùsJy$  .x%bt äyãôqu1gßOó )Îåø ỳ%!äudèN /t'ùôßZu$! )ÎwH &rb %s$9äqþ#( )ÎR¯$ .äZ¨$ ßs»>ÍHÏüût ﴿:قول

  ]٥ :األعراف[

   :أوجه اإلعراب* 
óOßg1uq( :قوله ôã yä (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . اسم كان مرفوع بالضمة المقدرة :الوجه األول
  . خبر كان منصوب بالفتحة المقدرة :الوجه الثاني

  :فسيري ألوجه اإلعرابالمعنى الت* 
  :األول المعنى

óOßg1uq(تعرب            ôã yä (      و،اسم كان مرفوع علـى الـضمة المقـدرة ) مـضاف إليـه  ) هـم،           

Hw(ويكون خبرها    Î) br& (# þq ä9$ s%(،  ويرى ،... لم تكن دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال قولهم   : فيكون المعنى

  .  )٢( ألن غير األعرف جعل اسما واألعرف جعل خبراً السمين الحلبي أن هذا اإلعراب فيه خدش؛
  :المعنى الثاني

óOßg1uq( حيث تعرب    ،يكون العكس           ôã yä (      و ،خبر كان منصوب بالفتحـة المقـدرة )Hw Î) br& 

(# þq ä9$ s%(    دعواهم    أي هو  ،دعواهم...  فما كان إال أن قالوا       : فيكون المعنى  ،اسمها في محل رفع)٣( .

$الكـريم ﴿   ني أن هذا الوجه أحسن من سابقه؛ لما ورد من نظائره فـي القـرآن              ويرى الهمذا  tBur 

öc%ü2 z># uq y_ ÿ¾Ïm ÏBöq s% Hw Î) br& (# þq ä9$ s% N èdq ã_ Ìç ÷zr& ` ÏiB öN à6 ÏGtÉöçs% ( öN ßḡR Î) Ó¨$ tR é& tbr ãç £gsÜ tGtÉ 

#﴿ :قولهو ،]٨٢:األعراف[﴾   såÎ)ur 4ín?÷Gè? öN Ík öé n= tã $ oYçF»tÉ# uä ;M»oYÉièt/ $ ¨B t b%x. öN åk tJ¤f ãm Hw Î) br& (#q ä9$ s% (#q çGøù $# 

!$ oYÍ¬ !$ t/$ t« Î/ bÎ) óOçFZ ä. tûü Ï% Ïâ»|¹ ﴾]٤( ]٢٥ :الجاثية(.  

   :أثر االختالف •
   من تقديم وتأخير، يدلل على مرونة،اختالف المعاني المترتب على اختالف اإلعراب         

  .  ويأتي هذا ألغراض بالغية ،اللغة العربية وحيويتها

                                                   
  ).٥/٢٥٣( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٢٧٠( للهمذاني – الفريد ،)٤/٥٥٧( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) .١/٢٦٨( للعكبري –إمالء ما من به الرحمن ،)٥/٢٥٣( الدر المصون : انظر- ٢
  ) .٢/١٤٣(خشري  للزم– الكشاف ،)٥/٢٥٣( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٣
  ) .٢/٢٧٠( الفريد : انظر- ٤
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 ١٣٠

   :المسألة الخامسة
  ﴾ ru#$9øquóøbã ÉtqöBt́Íã> #$9øsy,ë 4 ùsJy` Or)à=nMô BtquºóÎÉZãmç¼ ùs'ér'9s»¯́ÍÅö dèNã #$9øJßÿø=Îsßqbt﴿ :قوله تعالى

   ]٨:األعراف[ 
  :أوجه اإلعراب* 
  :وهذه المسألة فيها موضعان* 
   :الموضع األول* 

bøó﴿ :قوله uq ø9 $# u ١(﴾ يحتمل  وجهين من اإلعراب(:  

  . مبتدأ مرفوع بالضمة :الوجه األول
 . خبر مرفوع بالضمة لمبتدأ محذوف :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

         )bøó uq ø9  الـذي  : وقيل،)٢( كما جاء في تفسير الطبري،هنا بمعنى القضاء ووزن األعمال  ) #$

´ãÍ( و ، وحيث تعرب مبتـدأ    ،)٣(ليوزن األعمال واإلنسان وصحائف األعما     tBöq tÉ ( ـ ـ  اًظرف  اً متعلق

ys,( و ، والوزن كائن يومئذ   : والمعنى ،بالخبر ø9 bøó(صفة لـ   ) #$ uq ø9  ،أو خبـر لمبتـدأ محـذوف      ) #$

  . )٤( الوزن الحق كائن يومئذ أو الوزن كائن يومئذ هو الحق:ويكون المعنى
  :المعنى  الثاني

´ãÍ( وتعرب، هذا الوزن: فيكون المعنى،ف تقديره هذا         حيث تعرب خبرا لمبتدأ محذو     tBöq tÉ (

  .)٥(ظرفاً 
           :أثر االختالف* 

bøó( المعنى األول احتاجت كلمة    uq ø9  وفي المعنى الثاني كان قـد  ،إلى إفادة عنها وإخبار) #$

   العرب وهذا يدل على سعة التراكيب في لغة، هذا:تم المعنى ؛ ألنها أخبرت عن محذوف تقديره
  .مما يدل على مرونتها 

                                                   
، )٥/٢٥٥( للسمين الحلبـي     –، الدر المصون    )٢/٢٧٢( للهمذاني   –، الفريد   )١/٥٥٧( للعكبري   –التبيان  :   انظر - ١

  ).١/٢٦٩( للعكبري –إمالء ما من به الرحمن 
 ).٧/١٤٧( طبي  للقر–، الجامع ألحكام القرآن )١٢/٣٠٩(  للطبري –جامع البيان :   انظر- ٢
 ) .٢/٢٠١( للماوردي – النكت والعيون - ٣
 ) .٢/١٤٧( للزمخشري –الكشاف :   انظر- ٤
 ) .٢/٢٧٢(  للهمذاني –، الفريد )١/٥٥٧(  للعكبري –التبيان :   انظر- ٥
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 ١٣١

   :الموضع الثاني*
ë,ys﴿ :قوله ø9   :)١(﴾ يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب #$

bøó( صفة لـ :الوجه األول uq ø9   .مرفوعة على الضم ) #$

 . خبر مبتدأ محذوف مرفوع على الضم :الوجه الثاني

 . بدل من المستتر في الظرف الذي هو الخبر :الوجه الثالث

  :التفسيري ألوجه  اإلعرابالمعنى * 
  :المعنى األول

ë,ys( إعراب  حيث إن           ø9$# (صفة مرفوعة ل)bøó uq ø9 ãbøó( جملـة  حيـث إن  ،)#$ uq ø9 $# ur >ãÍ´ tBöq tÉ (

 مـا  ،وكأنه إجابة على سؤال من يـسأل . )٢("الوزن الحق يومئذ كائن  ":مبتدأ وخبر؛ فيكون المعنى   
  .ذلك الوزن فتكون اإلجابة هو الحق

  :لمعنى الثانيا
´ãÍ<(          وفي هذا اإلعراب تبدأ جملة جديدة بعد tBöq tÉ (هو الحق " :ويكون المعنى")٣(  

  :المعنى الثالث
´ãÍ(حيث تعرب بدال من الخبر للمستتر في الظرف              tBöq tÉ (والوزن يومئـذ  :ويكون المعنى 

         ويرى السمين الحلبي أن هذا،)٤(مرجوح ويرى األلوسي أن هذا الوجه حسن إال أنه ،بدالً من كائن
   .)٥(الوجه غريب

  :أثر االختالف* 
 بينما في الوجه الثاني جاء المعنى ليـتمم جملـة           ،         المعنى في الوجه األول والثالث فضلة     

 و يدل اختالف التراكيب النحوية على إعجاز لغة القرآن الكريم ومرونـة وثـراء اللغـة             ،مستقلة
  .بصورة عامة من حيث التراكيب العربية 

   :المسألة السادسة
  Ét»6t_ÍÓû äu#äyPt %sâô &rRìt9øZu$ æt=nãø3ä/ö 9Ï7t$ôU$ ÉãquºëÍì ôyqöäuº?Ï3äNö ruëÍÑ±W$ ( ru9Ï7t$¨â ﴿:قوله تعالى

                                                   
 ) .٢/٢٧٢( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٥٧( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) .٢/٢٧٢(  للهمذاني – الفريد ،)٥/٢٥٥(الحلبي  للسمين – الدر المصون : انظر- ٢
 ) .٣/٣٠٥(   لمحي الدين الدرويش - إعراب القرآن وبيانه ،)٢/٢٧٢(  للهمذاني – الفريد : انظر- ٣
 ) .٦/١١١(  روح المعاني : انظر- ٤
  ) .٥/٢٥٥(  الدر المصون : انظر- ٥
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 ١٣٢

3ì uq ø)G9 $# y7 Ï9ºså ×é öçyz 4 öÅÏ9ºså ô` ÏB ÏM»tÉ# uä «! $# óOßḡ= yès9 tbr ãç ©. ¤ãtÉ  ﴾]٢٦ :األعراف[  

  :وجه القراءاتأ* 
$¨﴿ :قوله t7 Ï9 ur١(﴾ فيه قراءتان(:  

 .و قرأ بها الجمهور  ، وهي قراءة الرفع:القراءة األولى

   . و قرأ بها كل من نافع وابن عامر والكسائي ،  وهي قراءة النصب:القراءة الثانية
  : التفسيري ألوجه القراءاتىالمعن* 

)â¨$ t7 Ï9 ur 3ì uq ø)G9   .)٢( يعني الحياء) #$

  :عنى األولالم
$¨â( جملة   إذ إن  ، على االبتداء  ،في قراءة الرفع            t7 Ï9 ur 3ì uq ø)G9 $# y7 Ï9ºså ×é öçyz (  جملة جديدة

$¨(وخبر   t7 Ï9 (   إما جملة)y7 Ï9ºså ×é öçyz (   أو كلمة)é öçyz(،   فتكون )7 Ï9ºså( وكأنه قيـل   ،صفة للمبتدأ : 

$¨( ويجوز أن تعرب   ،ولباس التقوى المشار إليه خير     t7 Ï9 (وهو لباس   : لمبتدأ محذوف تقديره   اًخبر 

ولباس التقوى خير لصاحبه عند اهللا من لباس الثياب  " : وفي هذا المعنى يقول هادي نهر ،)٣(التقوى
التي تواري سوآتكم ومن الريش أو من الثياب التي أنزلها اهللا لكم؛ ألنه لباس اإليمـان والـروح                  

   )٤("العفة والخشية من اهللا واألخالق وكل ما عليه المؤمن من الحياء و
   :المعنى الثاني

$¨( حيث يعطف ،         في قراءة النصب t7 Ï9 ( على)$ W±Ñ Íë(،أي وأنزلنا: ويكون المعنى   
فاتقوا اهللا والبسوا ما رزقكم من الريـاش  " ويقول هادي نهر في هذا المعنى     ،)٥(عليكم لباس التقوى  

   .)٦("وال تطيعوا الشيطان بالتعري 
   : االختالفأثر* 

         المعنى األول يشير إلى أفضلية التقوى وأنها أفضل من اللباس والزينة، والمعنى الثـاني              
أنزل اللباس وأنزل أمره بلزوم التقوى، وكأن فيه إشارة إلـى العفـة              - U -يشير إلى أن اهللا     

  . والحشمة التي تأتي عن طريق اللباس 

                                                   
 ).١/١٧٨( البن خالويه – إعراب القراءات السبع وعللها : انظر- ١
 ) .٢٢٨ص ( لغالم ثعلب – ياقوتة الصراط : أنظر- ٢
  ).١/٢٧١( للعكبري – إمالء ما من به الرحمن ،)٢/١٥٠( للزمخشري – الكشاف : انظر- ٣
 ) .١٩٥ص( التفسير اللغوي اإلجتماعي للقراءات القرآنية - ٤
  ).١/٢٧١( للعكبري –الء ما من به الرحمن  إم،)٢/٢٨٦(  للهمذاني – الفريد ،)١/٥٦٢(  للعكبري – التبيان :انظر- ٥
 ) .١٩٥ص( التفسير اللغوي اإلجتماعي للقراءات القرآنية - ٦
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 ١٣٣

  :السابعةالمسألة 
 ùsçÌÉ)¸$ dyâyì3 ruùsçÌÉ)¸$ my,¨ ãt=néökÍNã #$9Òû=n»#s'ä 3 )ÎRḡßOÞ #$BªÉsãär#( #$9±¤äu»ÜÏüût &rr÷9Ïäu$!äu ﴿ :قوله تعـالى  

` ÏB Èbr ßä «! $# öcq ç7 |¡øt sÜur N åk ¨X r& öcr ßâtGôgïB  ﴾]٣٠:األعراف[    

   :أوجه اإلعراب* 
$ (:قوله ¸)ÉÌçsù (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  .ب على الفتح  مفعول به منصو:الوجه األول
  . حال منصوبة على الفتح :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
  :المعنى األول

$( تعرب ،         في هذا الوجه ¸)ÉÌçsù ( مفعول به للفعل)ì yâyd (ًو،أي هدى فريقا )$ ¸)ÉÌçsù ( الثانية

  .)٢(" وخذل فريقاً" مفعول به لفعل مقدر وتقديره كما قال الزمخشري 
  :المعنى الثاني

  )٣(عليهم الضاللة   فريقاً مهديا وفريقاً حاقاً:     وتعرب فريقاً في هذا الوجه حال فيكون التقدير
ì(وتعرب الجملتان الفعليتان     yâyd (  و)¨,ym ãN Ík öé n= tã ä's#»n= ûÒ9  األولـى   ، صـفتان  في محل نصب  ) #$

$(صفة لـ  ¸)ÉÌçsù (والثانية صفة لـ ،األولى)$ ¸)ÉÌçsù (الثانية)٤(.  

 فريقـاً  : تعودون فـريقين :ويؤيد إعرابه حاالً قراءة أبي بن كعب " :ويقول السمين الحلبي           
  .)٥(" وفريقاً حق عليهم الضاللة هدى
  :أثر االختالف* 

 والمعنى الثاني   ،على الفريقين من هدى وخذالن     - U -         المعنى األول يفيد ما أوقع اهللا       
  . وهذا دليل على ثراء اللغة العربية وتوليدها للمعاني ،)مهتدين وضالين(ين يصف حال الفريق

  
  

                                                   
 للـسمين الحلبـي   –، الدر المصون  )٢٨٩-٢/٢٨٨( للهمذاني   –،الفريد  )٥٦٤-١/٥٦٣( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ١
)٥/٢٩٩.( 
   ) .٢/١٥٢( الكشاف - ٢
 ) .٥/٢٩٩( الحلبي  للسمين–الدر المصون :  انظر- ٣
  ) .١/٢٧١( للعكبري –، إمالء ما من به الرحمن )٥/٢٩٩(للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٤
  ) .٥/٢٩٩( الدر المصون - ٥
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 ١٣٤

  : الثامنةالمسألة 
`ö@è% ô ﴿:قوله تعالى tB tP§çym sp oYÉÎó «! $# ûÓÉL ©9 $# yltç ÷zr& ¾ÍnÏä$ t7 ÏèÏ9 ÏM»t6Íhã ©Ü9 $# ur z̀ ÏB É- øó Ìhç9 $# 4 ö@è% }ë Ïd  

9Ï#©%Ïïût äu#BtZãq#( ûÎí #$9øsyäuq4oÍ #$9âëR÷ãu$ {s%9ÏÁ|pZ ÉtqöPt #$9ø)Éäu»JypÏ 3 .xãxº9Ï7y RçÿxÁ_Å@ã #$yFÉt»MÏ   9Ï)sqöQ5 
tbq çH s> ôètÉ  ﴾]٣٢:األعراف[  

   :أوجه القراءات* 
p﴿ :قوله |Á Ï9%s{ ١(﴾ فيه قراءتان(:  

  . قرأها الجمهور بالنصب على أنها حال :القراءة األولى
  . بعد خبر  قرأها نافع بالرفع على أنها خبر:القراءة الثانية

  : التفسيري ألوجه القراءاتىالمعن
 تكون للمؤمنين في الحياة الـدنيا، ولكـن   ،ونعمه - U - أن زينة اهللا :         تفسير هذه اآلية  

 ولكنها في ، وذلك في الحياة الدنيا، وربما يكون الكفار أكثر حظاً من المؤمنين،يشاركهم فيها الكفار
 وأيضاً قد يتعرض المؤمن لتقلبـات  ،ال يشاركهم فيها أحد من الكفار ،اآلخرة ال تكون إال للمؤمنين    

 ولكن في اآلخـرة ال يوجـد مثـل هـذه          ، والقوة والضعف  ، والغنى والفقر  ،في الصحة والمرض  
  .)٢(األغيار

   :المعنى األول
p(في هذه القراءة تقرأ كلمة           |Á Ï9%s{ (منصوبة على أنها حال من الضمير المستتر في  

#©%ttûïÏ(ار والمجرور   الج Ï9 (#q ãZ tB# uä()ن المؤمنين يخصهم اهللا إ : والمعنى ،)٣- U -    بالنعمـة يـوم

  . فهو بيان لحالهم،القيامة
  : المعنى الثاني

p(وفي هذه القراءة تكون                |Á Ï9%s{ (     نهاإ:  ويكون المعنى  ،مرفوعة على أنها خبر بعد خبر 

  .  )٤( وخالصة لهم يوم القيامة ال يشاركهم فيها أحد،لكفار فيهاكائنة للمؤمنين في الدنيا بمشاركة ا

                                                   
 لعبد الفتاح القاضي     –، الوافي في شرح الشاطبية      )١/١٨٠( البن خالويه    –إعراب القراءات السبع وعللها     :  انظر - ١ 
  ) .٤/١٨٨( للميداني –، معارج التفكر )١/٥٦٥( للعكبري –، التبيان )٢٢٧ص(
  ) .٤/١٨٨( لعبد الرحمن الميداني –معارج التفكر :  انظر- ٢
  ) .٢/١٢٣( للهمذاني –، الفريد )٥/٣٠١( للسمين الحلبي –، الدر المصون )١/٥٦٥( للعكبري –التبيان :  انظر- ٣
 لعبـداهللا   –، تفسير القرآن الكريم     )٢/١٢٣( للهمذاني   –، الفريد   )٥/٣٠٢( للسمين الحلبي    –الدر المصون   :   انظر - ٤

 ) .١/٤٤٣( لمحمد علي الصابوني –، صفوة التفاسير )٨/١٤٦٠(شحاته 
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 ١٣٥

#©%tûïÏ(والخبر األول متعلق بالجار والمجرور  Ï9 ( ومبتدأه)ë Ïd.(  

  :أثر االختالف* 
 وخالصة لهم  ، للمؤمنين في حياتهم   حيث إنها  إخبار جديد خاص بالنعمة؛      ،في قراءة الرفع           

 على النعمة في الحياة الدنيا ويصف حالها بأنها         اً يكون الكالم تام   ، وفي قراءة النصب   ،يوم القيامة 
  .للمؤمنين خالصة يوم القيامة وهذا يدل على ثراء المعاني في لغة القرآن وسعة التراكيب 

  :التاسعةالمسألة 
$   :قوله تعـالى  uZ ôãtìtRur) $ tB í Îû N ÏdÍër ßâ ß¹ ô` ÏiB 9e@ Ïî ì ÌçøgrB ` ÏB ãN ÍkÉJ øtrB ãç» pk÷XF{ $# ( (#q ä9$ s% ur ßâ ôJptø:$#  

 !¬ #$!©%Ïì dyây1Zu$ 9Ïgy»ãx# ruBt$ .äZ¨$ 9Ï]sköFtâÏìy 9sqöwI &rb÷ dyây1Zu$ #$!ª ( 9s)sâô ỳ%!äuNô ëâôß@ã ëu/nÎZu$  /Î$$:øtp,dÈ
  ( ruRçqäßrÿ#( &rb ?Ï=ù3äNã #$9øfyY¨pè &érëÍOøGçJßqdy$ /ÎJy$ .äYGçOó ?sè÷Jy=èqbt ﴾]٤٣:األعراف[   

  :ه القراءات واإلعرابأوج* 
  :هذه اآلية فيها موضعان أحدها في القراءات واآلخر في اإلعراب* 
$( قوله :الموضع األول*  tBur $ ¨Z ä. ( فيه قراءتان)١(:  

  . وهي قراءة الجمهور، بإثبات الواو:القراءة األولى
  . وهي قراءة ابن عامر الشامي ، بإسقاط الواو:القراءة الثانية

  :يري ألوجه القراءات التفسالمعنى* 
  :المعنى األول

$ (  فتعطف جملـة   ، تعرب الواو عاطفة   ،على قراءة الجمهور            tBur $ ¨Z ä. yì ÏâtF ök s] Ï9 I w öq s9 ÷br& 

$ uZ1yâyd ( على جملة)ßâôJ pt ø:$# ¬! ì Ï%©! $# $ uZ1yâyd # xã»ygÏ9 (مقول القول  نصبالتي هي في محل،     

$( فتكـون جملـة    ويجوز أن تعرب الواو استئنافية،   tBur $ ¨Z ä. (...      مـستأنفة ال محـل لهـا مـن

  .)٢(اإلعراب
   :المعنى الثاني

  بإسقاط الواو، تعرب حينئذ على االستئناف، وفـي هـذا يقـول              ،         على قراءة ابن عامر   
  .")٣(هي جملة موضحة لألولى " :الزمخشري

  
                                                   

  ).٢/٢٦٩( البن الجزري – النشر في القراءات العشر : انظر- ١
  ) .١/٥٦٩( للعكبري – التبيان : انظر- ٢
  ) .٢/١٥٦( الكشاف - ٣
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 ١٣٦

  :أثر االختالف* 
 وال يخفى أن العطف يصل ، من العطف إلى االستئناف            أدى االختالف إلى اختالف الجمل    

  . واالستئناف يقطع الالحقة عن السابقة ،الجملة الالحقة بالسابقة
   :الموضع الثاني* 

br& ãN(في ) &br( :ولهق ä3 ù= Ï? èp ¨Yyf ø9   :)١(يحتمل وجهين من اإلعراب) #$

  .اء  بمعنى أي، وال محل لها من اإلعراب، وهي تفسير للند:الوجه األول
  . حرف توكيد ونصب ، مخففة من الثقيلة:الوجه الثاني

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

)         br& (            وقيـل   :ال محل لها من اإلعراب، ألنها تفسيرية بمعنى أي للنداء، ويكون المعنـى 

N( وإنما قيل :قال أبو إسحاق " : وأورد الهمذاني ما نصه    ، تلكم الجنة  :لهم ä3 ù= Ï? ( ألنهم وعدوا بها في

 : هذه التي وعدتم بها، وجائز أن يكون عاينوها، فقيل لهم من قبل أن يدخلوها    :الدنيا، فكأنه قيل لهم   
  .)٢("تلكم الجنة 

  :المعنى الثاني
 المخففة من الثقيلة، ويكون اسمها هنا هو ضمير الـشأن المحـذوف،             )أن(حيث تكون            

، و موضع الكالم كله نصب )٣( الشأنأي ونودوا أنه تلكم الجنة، والهاء ضمير   والجملة بعدها خبر،    
  ")٤( والخبر االسمأن وما اتصل بها من " بنودوا وهو 

  :أثر االختالف* 
 ،على أصلها) &br( والمعنى في الوجه الثاني تكون فيه ،         المعنى في الوجه األول يفيد النداء

  .ظهر فيه االختالف في األساليب  وي،وهي المخففة من الثقيلة
  
  

                                                   
، )٥/٣٢٤( للسمين الحلبي –،الدر المصون )٣٠٣-٢/٣٠٢( للهمذاني –، الفريد )١/٥٩٦( للعكبري –التبيان :  انظر- ١

 ) . ١/٢٧٤( للعكبري –إمالء ما من به الرحمن 
  ) .٢/٣٠٣( الفريد - ٢
 ضمير الشأن هو الذي يجيئ قبل الجملة، أما الضمير الذي يأتي بعد الجملة يطلق عليه ضمير الحديث وضمير األمر - ٣

قراظة الذهب في علمي النحو واألدب : انظر. إذا كان مذكراً ، وإذا كان مؤنثاً يطلق عليه ضمير القصة وضمير الحال   
  ). ١٩٧ص( ألحمد التائب عثمان زادة –
 ) .  ٧/١٨٦( لأللوسي –، روح المعاني )٢/٣٠٣( للهمذاني –، الفريد )١/٥٩٦( للعكبري –التبيان :  انظر- ٤
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 ١٣٧

   :العاشرةالمسألة 
 $ruRt$äyì# &r¾õtp»=Ü #$:øgpY¨pÏ &r¾õtp»=| #$9Z¨$ëÍ &rb %sâô ruỳâôRt$ Bt$ ruãtâyRt$ ëu/öZu$ my)y ﴿ :قوله تعـالى  

 ùsgy@ö ruỳâ?õN B¨$ ruãtây ëu/ö3äNö my)y$ ( %s$9äq#( RtèyOó 4 ùs'rå©bt BãsxåiÏb8 /tè÷ZuhæNö &rc 9©è÷Zupè #$!«  ãt?ní 
tûüÏJ Î=»©à9    ]٤٤:األعراف[ ﴾ #$

  :أوجه اإلعراب والقراءات* 
  :هذه اآلية فيها موضعان أحدهما في اإلعراب واآلخر في القراءات* 
   :الموضع األول* 

$( :قوله y)ym (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . حال :الوجه األول
   .)وجد( مفعول ثاني للفعل :الوجه الثاني

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

 فهل وجدتم الـذي وعـدكم       :         حيث تعرب حاالً، فيكون معنى وجدنا هنا صادفنا، والمعنى        
  .ربكم حقاً واقعاً 
   :المعنى الثاني

$(         حيث تقدر    tR ôâỳ ur (     بمعنى علمنا، فيكون إعراب)$ y)ym (ًحيث   للفعل وجد،  اً ثاني مفعوال

 ،هما في األساس مبتـدأ وخبـر      ) وجدنا( ومعلوم أن مفعولي     ، في هذه الحالة يتعدى لمفعولين     إنه
  .وعد ربكم حقاًما  هل وجدتم :فيكون المعنى

  :أثر االختالف* 
وهي ما بـين حـال أو       ) حقاً( على   اً منصب ،كلمة وجدنا أكثر من معنى    ل         يعطي االختالف   

بين مدى ثراء اللغة العربية في المعاني المختلفة للكلمة الواحدة وهـذا           وهذا يوضح وي   ،مفعول ثانٍ 
$(الذي يسميه النحاة التضمين حيث تضمن الفعل  tR ôâỳ ur ( أكثر من معنى.  

   :الموضع الثاني* 
c (:قوله r& èp uZ ÷è©9  (فيه قراءتان)٢(:  

                                                   
 ) .حقاً( ويستوي في ذلك موضعا ،)٢/٣٠٣( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٧٠( للعكبري –ن  التبيا: انظر- ١
  ) .١/١٨٢( البن خالويه – إعراب القراءات السبع وعللها ،)٢/٢٦٩( البن الجزري– النشر في القراءات العشر : انظر- ٢
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 ١٣٨

   . بتخفيف أن ورفع لعنة وقرأ بها أبو عمرو وعاصم ونافع:القراءة األولى
 وقرأ بها البزي عن ابن كثير وابـن عـامر وحمـزة             ، بتشديد أن ونصب لعنة    :القراءة الثانية 

  . والكسائي
  : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 

  :المعنى األول
 وإذا كانـت    ،المخففة يكون إعرابها إما مخففة من الثقيلة، أو بمعنـى أي          ) أن(         في حالة   

 فأذن مؤذن بينهم أنـه  : أن يكون لها ضمير شأن محذوف؛ فيكون المعنىالمخففة من الثقيلة فيتعين   
 ومثل ذلـك    ،المفسرة؛ فيكون التأذين بمعنى القول    ) أي( وإذا كانت بمعنى     ،لعنة اهللا على الظالمين   

=t,n ﴿ :قوله تعالى  sÜR $# ur _|yJ ø9 $# öN åk ÷] ÏB Èbr& (#q à±øB$# (#r çé É9 ô¹ $# ur #ín?tã ö/ä3 ÏGygÏ9# uä ( ¨bÎ) # xã»yd Öä óÓý s9 ßä# tç ãÉ ﴾ 

  .)١( ]٦:ص[
   :المعنى الثاني

p(في حالة التشديد، ونصب               uZ ÷è©9 (    على أنه اسم)( و   ،)أنín?tã tûüÏJ Î=»©à9 متعلق بخبرها  ) #$

  . )٢(أن لعنة اهللا كائنة على الظالمين   أعلم معلم: فيكون المعنى،المقدر
   :أثر االختالف* 

 وقراءتها بالتـشديد تبقيهـا   ، وتحتمل أن تكون ناسخة    ،لتخفيف تحتمل النداء  با) أن(         قراءة  
 وفي هذا إشارة إلى إثراء القـراءات القرآنيـة بالمعـاني            ،ناسخة مع اختالف في اسمها وخبرها     

  .المتعددة التي تدل على إعجاز القرآن الكريم 
   :ة الحادية عشرمسألةال

ــالى  ــه تع  ruRt$äyì# &r¾õtp»=Ü #${Fãôè{#$Å ëÍỳ%wZ Étè÷èÍùèqXtkåN 0Î¡ÅãJy9iàL÷ %s$9äq#( Bt$! &rîø_oÓ4 ﴿ :قول
öN ä3Z tã ö/ä3 ãèôJ y_ $ tBur öN çGYä. tbr çé É9 õ3 tGó¡n@  ﴾ ]٤٨ :أألعراف[   

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله tB ( في)!$ tB 4Óo_ øî r& öN ä3Z tã ö/ä3 ãèôJ y_ (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:   

_Óo(حل نصب مفعول به لـ  استفهامية في م:الوجه األول øî r&. (  

                                                   
 البـن  –اب القراءات السبع وعللها   ، إعر )٢/١٢٧( للنحاس   –، إعراب القرآن    )٢/٣٠٤( للهمذاني   –الفريد  :  انظر - ١

  ) ١/١٨٣(خالويه 
  ) .٢/٣٠٤( للهمذاني –، الفريد )٥/٣٢٧( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٢
، )٥/٣٣١( للسمين الحلبـي     –، الدر المصون    )٢/٣٠٦( للهمذاني   –، الفريد   )١/٥٧٢( للعكبري     –التبيان  :  انظر - ٣

  ) .  ٤/٣٠٣( ألبي حيان –البحر المحيط 
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 ١٣٩

  . نافية ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثاني
   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 

  :المعنى األول
 أغنى ماذا عنكم جمعكم مـن  : ويكون المعنى ،)١(         تكون هنا للتوبيخ والتقريع، وهو الظاهر     

  عذاب اهللا ؟ 
   :المعنى الثاني
 إن جمعكـم  : ويكون المعنـى ،)٢()شيئا(ي هذه الحالة مفعول أغنى محذوفاً تقديره            يكون ف 

  . لم يغن عنكم شيئاً من عذاب اهللا مواستكبارك
   :أثر االختالف* 

منه   المراد إلعراب األول أسلوب إنشائي   ااختالف اإلعراب أدى إلى اختالف األسلوب، ف               
ي، فهو أسلوب نفي، المراد منه تخلي الشركاء والشفعاء يـوم           التوبيخ والتقريع، أما األسلوب الثان    

  .القيامة 
   : الثانية عشرمسألةال

  Ïïúö #$BªÉsãär#( äÏÉZugßNö 9sgôqY# ru9sèÏ7Y$ ruîxç§?øgßNã #$9øsyãuq4oä #$9âëR÷ãu$ ùs$$9øãuqöPt4%©!$# ﴿:قوله تعالى

óOßg8 |¡^ tR $ yJ ü2 (#q Ý¡nS uä !$ s)Ï9 óOÎgÏBöq tÉ # xã»yd $ tBur (#q çR$ ü2 $ uZ ÏG»tÉ$ t« Î/ öcr ßâys øg sÜ ﴾]٥١:األعراف  [  

   :أوجه اإلعراب* 
!©%úïÏ( :قوله   : )٣(يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب ) #$

  . في محل جر صفة :الوجه األول
   .)هم( في محل رفع خبر بإضمار مبتدأ تقديره :الوجه الثاني
  .)أعني(ره  في محل نصب مفعول به بإضمار فعل تقدي:الوجه الثالث

   : ألوجه اإلعرابلتفسيري االمعنى* 
   :المعنى األول

!©%úïÏ(         حيث تعرب    ûc( التي وردت فـي اآليـة الـسابقة          صفة للكافرين، ) #$ Î) ©! $# 

$ yJ ßgtB§çym ín?tã öúïÍç Ïÿ»s3 ø9 $#(،) úïÏ%©! $# (#r äãsÉ ªB$# öN ßguZÉÏä # Yq ôgs9 $ Y7 Ïès9 ur(، أي صـــفة أولئـــك 

  .تخذوا دينهم لهواً ولعباً الكافرين أنهم ا
                                                   

 ) .١/٤٤٨( لمحمد علي الصابوني – صفوة التفاير ،)٥/٣٣١( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ١
 )٢/٣٠٦( للهمذاني – الفريد : انظر- ٢
 ) .٢/٣٠٩( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٧٣( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
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 ١٤٠

  :المعنى الثاني
 هم الذين اتخذوا ديـنهم لهـواً   :، فيكون المعنى)هم( إضمار مبتدأ تقديره ،المعنى         في هذا   

  .ولعباً 
   :المعنى الثالث

!©%úïÏ(فتكون  ) أعني(         وفي هذا الوجه يقدر فعل        لهـذا  هنا مفعول به في محل نصب) #$

  .   أعني الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً :الفعل المقدر، فيكون المعنى
  :أثر االختالف* 

  .أدى اختالف اإلعراب إلى إثراء الكلمة بمعاني مختلفة          
   :ةالثالثة عشرالمسألة 

ûc﴿:قوله تعالى Î) ãNä3 /uë ª! $# ìÏ%©! $# t,n= y{ ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# uÚ öëF{$# ur íÎû Ïp GÅô 5Q$ Ér& §N èO  

 #$ôóGtquì3 ãt?ní #$9øêyêó¸Ä Éãóø´ÅÓ #$9©ãø@ü #$9]¨kp$ëu ÉtÜô=è7çmç¼ myWÏèWZ$ ru#$9±¤Jô§} ru#$9ø)sJyçt ru#$9ZëfàqPt 
  Bã¡|Ç¤çtºN¤ /Î'rDöêÍnÍ¾ÿ 3 &rwü !s&ã #$:øÉs=ù,ß ru#${FDöêâ 3 ?s6t$ëu8x #$!ª ëu>è #$9øèy»>sHÏüût  ﴾]٥٤:األعراف[     

  :عراب والقراءاتأوجه اإل* 
  :هذه اآلية فيها موضعان أحدهما في اإلعراب واآلخر في القراءات* 
  :الموضع األول* 

´ÓÅ( :قوله øóãÉ (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

ì( في محل نصب حال من فاعل :الوجه األول uq tGóô $#(.   

  . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثاني
  : اإلعراب التفسيري ألوجهالمعنى* 

  :المعنى األول
´ÓÅ(         قال المفسرون في     øóãÉ(: " أي يذهب نور النهار ليتم قوام الحيـاة  ،أي يجعله كالغشاء 

   " .)٢( والنهار للمعاش، فالليل للسكون،في الدنيا بمجيء الليل
   . )٣( استوى اهللا على العرش مغشياً الليل النهار:وعندما تعرب حاالً يكون معناها

  
                                                   

  ) .٢/٣١١( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٧٤( للعكبري  – التبيان : انظر- ١
  ) .٧/١٩٥( للقرطبي - الجامع ألحكام القرآن - ٢
 ) .٢/٣١١( للهمذاني – الفريد : انظر- ٣
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 ١٤١

   :لمعنى الثانيا
 فهنا تكون منقطعة إعرابياً     ، وتكون الجملة ال محل لها من اإلعراب       ،         حيث تعرب مستأنفة  

  . وبذلك تكون جملة جديدة ،عن سابقتها
   :أثر االختالف* 

 الجملة منفـصلة عمـا      ، و في المعنى الثاني    ، الجملة متصلة بما قبلها    ،         في المعنى األول  
  . وعلى بالغة القرآن الكريم ، يدل على مرونة اللغة وهذا،قبلها
   :الموضع الثاني* 

§{( :قوله ôJ ¤±9 $# ur tçyJ s)ø9 $# ur tPq àf ëZ9 $# ur ¤Nºtç ¤Ç |¡ãB (فيه قراءتان)١(:  

  . وقرأ بها جمهور القراء ، نصب الكلمات األربعة:القراءة األولى
  . وحده  قرأ بها ابن عامر، رفع الكلمات األربعة:القراءة الثانية

  : التفسيري ألوجه القراءاتالمعنى* 
  :المعنى األول

Nºuq»yJ(وهنا تعرب هذه الكلمات عطفاً على                 ¡¡9  أخبر سبحانه عن الـشمس      : والمعنى ،)#$

) خلق (  ويجوز أن تنصب بفعل مقدر هو ، كما أخبر عن السماوات بالخلق     ،بالخلق والقمر والنجوم 
Nºtç( و ،أي خلق الشمس والقمر والنجوم     ¤Ç |¡ãB (     تعرب هنا حاالً منـصوبة)يقـول الواحـدي   ،)٢ 

     .)٤("  وخلق هذه األشياء جاريات في مجاريها بأمر اهللا تعالى :أي: " )٣(النيسابوري 
   :المعنى الثاني

 ، فالشمس مبتـدأ ، فهي على االستئناف، ومسخرات، والنجوم ، و القمر  ،         حيث رفع الشمس  
  .)٥( ومسخرات خبر المبتدأ مرفوع بالضمة ،طوفتان على الشمسوالقمر والنجوم مع

  :أثر االختالف* 
 ، أما قراءة الرفع   ، والنجوم ، والقمر ، تدل على أن الخلق واقع على الشمس       ،         قراءة النصب 

 ومـدى  ، وهذا يدل على ثراء لغة القرآن    ،تدل على أن الشمس والقمر والنجوم وقع عليها التسخير        

                                                   
 البـن خالويـه   –، إعراب القراءات الـسبع وعللهـا   )٢/٢٦٩( البن الجزري –النشر في القراءات العشر :  انظر - ١
  ).٤/١٥( للميداني –، معارج التفكر )١/١٨٣(
 ). ٥/٣٤٤( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٣١٣( للهمذاني  –، الفريد )١/٥٧٤(ري  للعكب-التبيان :  انظر- ٢
األعـالم ـ   : أنظر). هـ٤٦٨( علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدى،إمام مفسر نحوى لغوى توفى بنيسابور - ٣

  ).  ٣٠٣ / ٣( ، وفيات األعيان ـ البن خلكان  )٢٥٥ /  ٤(للزركلى 
 
  ) .٢/٢٨٦٤( لمحمد أبو زهرة –زهرة التفاسير : ، انظر)٢/٣٧٦( تفسير القرآن المجيد   الوسيط في- ٤
  ).٥/٣٤٤( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٣١٣( للهمذاني  –، الفريد )١/٥٧٤( للعكبري -التبيان :  انظر- ٥
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 ١٤٢

 ويقول في ذلـك عبـد الـرحمن    ، وللغة العربية بصفة عامة ، هذا بصفة خاصة   ،لألفهامطواعيتها  
  .)١( وفي القراءتين تفنن في األداء البياني :الميداني

   :ةالرابعة عشرالمسألة 
  ] .٥٥:األعراف[﴾  ä÷ããq#( ëu/3äNö @nØ|éïæY% ruzäÿøäupº 4 )ÎR¯mç¼ wü ÜätÏ=è #$9øJßè÷FtâÏïúö$# ﴿:قوله تعالى

   :أوجه اإلعراب* 
Yæïé%( :قوله |Øn@ ºp uä øÿäzur ( يحتمل وجهين من األعراب)٢(:  

  . حال :الوجه األول
  . مفعول مطلق :الوجه الثاني

  .في نفس الرسالة  ) ٦٣( وقد جاء ما يماثل هذا اإلعراب في سورة األنعام اآلية
  :ةالخامسة عشرالمسألة 

 ¨ruwü  ?èÿø¡Åâßr#( ûÎÜ #${FëöÚÇ /tè÷ây )Î¹ô=n»sÅgy$ ru#$ä÷ããqnç zyqöù]$ ruÛsJyè·$ 4 )Îb ﴿:قولــه تعــالى
|M uH ÷q uë «! $# Ò=ÉÌçs% öÆÏiB tûüÏZ Å¡ós ßJ ø9   ]٥٦:األعراف[﴾ #$

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله ]ù öq yz $ ·èyJ sÛur 4 (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:   

nq( حال من فاعل :الوجه األول ãã ÷ä$# u(.   

  . مفعول ألجله :الوجه الثاني
  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 

  :المعنى األول
 فـصاحب الحـال واو   ، وطامعين في رحمته  ، ادعوه خائفين من عذابه    :         يكون المعنى هنا  

  .)٤() ادعوا(الجماعة في 
  :المعنى الثاني

  .)٥( والطمع في رحمته ، ادعوه من أجل الخوف من عذابه:         يكون المعنى
  

                                                   
  ) . ٤/١٥( للميداني – معارج التفكر ودقائق التدبر : انظر- ١
 ) .٥/٣٤٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣١٤( للهمذاني - الفريد ،)١/٥٧٤( للعكبري –  التبيان: انظر- ٢
  ) .٥/٣٤٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣١٤( للهمذاني -، الفريد )١/٥٧٤( للعكبري – التبيان :انظر - ٣
  ) .٥/٣٤٤( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٤
 ) .٥/٣٤٤(بق  المرجع السا: انظر- ٥
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 ١٤٣

   :أثر االختالف* 
 فمن بيان لحال الداعين إلى بيان  ،         أدى اختالف اإلعراب إلى إضفاء الكالم أكثر من معنى        

  .  سبب دعائهم 
   :ة عشرالسادسةمسألة ال

ــالى ــه تع  <9s)sâô &rëöôy=ùZu$ Rçqn·% )Î<ní4 %sqöBÏmÏ¾ ùs)s$At Ét»)sqöQÉ #$ãô7çâßr#( #$!© Bt$ 9s3äN BiÏ`ô )Î9s»m﴿ :قول
îxçöéçnç¼ÿ )ÎToÎíþ &r{s%$ß æt=nãø3äNö ãtãx#>z ÉtqöQB ãtàÏäO5 ﴾]٥٩ :األعراف[   

  :أوجه القراءات* 

¼( :قوله çnçé öçxî (فيه قراءتان)١(:  

  . برفع الراء ، قرأ الجمهور:القراءة األولى

¼(بجر الراء في قرأ  :القراءة الثانية çnçé öçxî(، أبو جعفر والكسائي .  

  :ءات التفسيري ألوجه القراالمعنى* 
   :المعنى األول

m»s9(         تعرب على أنها صفة أو بدل من موضع          Î)(،   ألن )` ÏiB (رفع إما   وموضعه،مزيدة فيه

   .         )٢(ألنها مبتدأ أو فاعل
   :المعنى الثاني
¼(         تعرب   çnçé öçxî (       على أنها صفة أو بدل من)m»s9 Î)( لفظا ً)و يرى القرطبي قراءة الرفـع       ،)٣ 

  "      )٤(ىأول
  :أثر االختالف* 

 فلـك أن تحمـل      ،         اختالف القراءات يدل على سعة األساليب النحوية في اللغة العربيـة          
  . )٥(اإلعراب على اللفظ أو الموضع 

  

                                                   
 البـن خالويـه     –، إعراب القراءات الـسبع وعللهـا        )٢/٢٧٠( البن الجزري  –النشر في القراءات العشر     :  انظر - ١
  . ٢٢٤ لعبد الفتاح القاضي ص –، الوافي في شرح الشاطبية )١/١٨٩(
 للنحـاس   –آن  ، إعـراب القـر    )٢/٣٢٠( للهمـذاني    –، الفريد   )٥/٣٥٤( للسمين الحلبي    –الدر المصون   :  انظر - ٢
)٣/١٣٤.(  
  ) .٥/٣٥٤( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٣
 ).٢/٢٠٧( الجامع ألحكام القرآن - ٤
  ) .٢/١٦٣( للزمخشري –الكشاف :  انظر- ٥
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 ١٤٤

  
   :ةة عشربعالساالمسألة 

 :األعراف[ ﴾é/t=kÏóä3äNö ëÍôy»=n»MÏ ëu1nÎí ru&rRÁ|xß 9s3ä/ö ru&ræ÷=nOÞ BÏÆö #$!« Bt$ wü ?sè÷=nJßqbt&﴿ :قوله تعالى 

٦٢[   
   :أوجه اإلعراب* 

öN( :قوله ä3 äóÏk= t/é& (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  .في اآلية السابقة ) رسول( في محل نصب حال من :الوجه األول
  . مستأنف ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثاني

    : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
   :المعنى األول

العالمين   ولكني رسول من رب    : والمعنى بربطه بصاحب الحال يكون     ،    حيث تعرب حاالً       
   .مبلغاً رساالت ربي 

  :المعنى الثاني
 ُأتي بهـا لبيـان كونـه        ، بدأت بالفعل والفاعل   ، وعليه فالجملة جديدة   ، مستأنفة حيث إنها          

  .  أبلغكم رساالت ربي:جواب فكان ال، رداً على سؤال عن بيان مهمة الرسول،)٢(رسوالً
  :أثر االختالف* 

بإيحاءات  اختالف اإلعراب نتج عنه اختالف في تركيب الجمل النحوية التي تثري المعنى         
 القـرآن    لغـة العـرب عمومـاً ولغـة        مميزات وهذا من    ، إلى بيان كالم جديد    ، فمن حال  ،بديعة

  .خصوصاً
  :ةة عشرالثامنالمسألة 

 $s$9äqþ#( &r_Å¥÷KoZu$ 9ÏZuè÷7çây #$!© rumôâynç¼ ruRtãxëu Bt$ 2ü%bt Étè÷7çâß äu#/t$!täRt$ ( ùs'ù?ÏYo$ /ÎJy% ﴿ :قوله تعالى 
!$ tR ßâÏès? bÎ) |MYä. z̀ ÏB tûüÏ% Ïâ»¢Á9     ]٧٠:األعراف[﴾  #$

  :أوجه اإلعراب* 
çnyâôm( :قوله ur (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

  .الفاعل أو المفعول  في محل نصب حال إما من :الوجه األول
                                                   

 ) .٥/٣٥٦( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٢١( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٧٧( للعكبري – التبيان : انظر- ١
 ) .٥/٣٥٦( للسمين الحلبي –ر المصون  الد: انظر- ٢
  ) .٢/٣٢٥( للهمذاني - الفريد ،)١/٥٧٩( للعكبري – التبيان : انظر- ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٤٥

  . في محل نصب على الظرفية :الوجه الثاني
  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 

  :المعنى األول
 اسـم  ، وسيبويه، ومنهم الخليل، وهو عند جمهور النحويين،على الحالية  " :         يقول األلوسي 

  )١(".موضوع موضع المصدر أعني إيجاد الموضوع موضع الحال أعني موحداً
 من المفعول فإذا  يقدره على أنه حال)٢( والمبرد ، إنه من الفاعل   : فقالوا ،واختلفوا في صاحب الحال   

نعبده :  وإذا كان من المفعول يكون معنى الكالم       ، نعبده موحدين  :كان من الفاعل يكون معنى الكالم     
  .  )٣(موحداً

   :المعنى الثاني
 أي نعبـده علـى    : فيكون معنى الكالم   ،ى الظرفية  منصوب عل  فيكون ،         حيث تعرب ظرفاً  

  .)٤(حياله
  :أثر االختالف* 

 د مـن قبـل     أو حال المعبود حيث يوح     ،المعنى األول يصف حال العابدين وهم موحدون               
  واختالف المعاني يدل على ثراء لغـة العـرب وسـعتها           ، والمعنى الثاني يفيد الظرفية    ،العابدين

  .دة للفظ الواحد الحتمال معاني متعد
  :ةة عشر التاسعالمسألة

ــالى ــه تعـ #) ﴿:قولـ ÿr ãç à2øå$# ur øåÎ) ö/ä3 n= yèy_ uä !$ xÿn= äz .` ÏB Ïâ÷èt/ 7ä$ tã öN à2r& §q t/ur íÎû ÇÚ öëF{$# 

?sGÇÏãärcö BÏ` ôßgßq9Ïgy$ %èÁÝqëY# ru?sZ÷sÅGçqbt #$9øfÉ6t$At /çããq?Y$ ( ùs$$åø2àçãrÿ#( äu#wIäu #$!« ruwü 
(# öq sW ÷ès? íÎû ÇÚ öëF{$# öúïÏâÅ¡øÿãB  ﴾]٧٤:األعراف[  

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله Y?q ãã ç/ (يحتمل وجهين من اإلعراب)٥(:  

  . حال من الجبال :الوجه األول
  . مفعول به ثاني :الوجه الثاني

                                                   
 ) . ٦/٢٣٠( روح المعاني - ١
من كتبه ،ف بالمبرد إمام العربية واحد أئمة األدب واألخباروزدى المعرن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األ محمد ب- ٢

  .) ٣١٣ /  ٤( البن خلكان  - األعيان ،وفيات)١٤٤ / ٧ (  ىللزر كل -األعالم : ظران. ) هـ٢٨٦(الكامل ت 
 ).١/٣٢٥(المرجع السابق : انظر- ٣
 ).٢/٣٢٥( للهمذاني – الفريد : انظر- ٤
  ) .٣٦٤-٥/٣٦٣( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٢٦( للهمذاني - الفريد ،)١/٥٨٠( للعكبري – التبيان : انظر- ٥
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 ١٤٦

   : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

bq( يتعدى الفعل    ،         في هذا المعنى   çGÅs ÷Z s? u ( فيكون إعـراب   ،لمفعول واحد )$ Y?q ãã ç/(  حـال؛ 

خط هذا الثوب   ( أو ألنها ستكون فيما بعد بيوتاً نظير هذا القول           ، أو مبنية  ،ألنها في معنى معمورة   
  .)١(فالثوب ال يكون قميصاً في حال الخياطة) قميصاً

  :المعنى الثاني
bq( يكون الفعل    ،         في هذا المعنى   çGÅs ÷Z s? u ( مفعولين؛ فيكـون بمعنـى تتخـذون أو        متعدياً ل

  .)٢( تصيرون الجبال بيوتاً بالنحت: تصيرون، أي
  :أثر االختالف* 

bq(         اختالف اإلعراب يرجع باالختالف على معنى        çGÅs ÷Z s? u(،   واحـد   فمرة متعديا لمفعول، 

  .وأخرى متعديا لمفعولين وفي كل مرة له معنى مغاير
  :عشرونالالمسألة 

  ]٧٨:األعراف[﴾  ùs'r{sãx?øgßOÞ #$9ç§_ôÿxpè ùs'r¹ô7tsßq#( ûÎí äy#ëÍdÏNö _y»WÏJÏüût ﴿:قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب* 
tûüÏJ( :قوله ÏW»y_ (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

  . حال من فاعل فأصبحوا :الوجه األول
  . خبر أصبحوا :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
التـي   هامدين ال يتحركون، ومنه المجثمة والتي جاء النهي عنها وهي البهيمة          معنى جاثمين؛ أي    

  .)٤(تربط وتجمع قوائمها لترمى
   :المعنى األول

  فيكون إعـراب   ، والمعنى أنهم دخلوا في الصباح وهم جاثمون       ،         تكون فيه أصبحوا التامة   
)tûüÏJ ÏW»y_(باألرض  الصقين ":ني في هذا المعنى يقول الميدا،عندئذ حاالً من الضمير في أصبحوا  

  
                                                   

  ) .٥/٣٦٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٢٥( للهمذاني – الفريد :انظر -  ١
 ) .٥/٣٦٣( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٢٥( للهمذاني – الفريد : انظر- ٢
  ) .٥/٣٧٠( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٢٩( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٨١( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
  ) .٢/١٧٢( للزمخشري – الكشاف : انظر- ٤
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 ١٤٧

  .)١(" مالزمين أمكنتهم هلكى ميتين ال يبرحون،على ركبهم ووجوههم
  :المعنى الثاني

 واو الجماعة في محـل رفـع        ، فتعرب جاثمين خبراً ألصبحوا    ، أصبحوا ناقصة  حيث إن          
  .)٢( ويرى السمين الحلبي أن هذا الوجه أظهر،اسمها

  :أثر االختالف* 
         وهنا يفيد المعنى األول بأن الصباح حل على القوم؛ فإذا هم جميعاً هلكى جـاثمون فـي                 

 والمعنى الثاني يفيد بأن القوم تغير حالهم من أشداء أصحاء ذوي عافية إلى قـوم هلكـى                  ،بيوتهم
اني  المع تعددوهذا يدل على    .  وكل ذلك في زمن يسير من الليل حتى الصباح           ،جاثمين في بيوتهم  

   .العربية الولود للمعاني المتعددة وهذا من ثراء اللغة ،للكلمة الواحدة
  :العشرونالحادية و المسألة

ــالى ــه تعـ  ×ÎR¯6àNö 9sGt'ù?èqbt #$9çhÌ_y$At yköquoZ BiÏ` äßrcÂ #$9YiÏ¡|$!äÏ 4 /t@ö &rRFçOó %sqöP( ﴿:قولـ
öcq èù Ìç ó¡ïB  ﴾]٨١:األعراف[  

  :أوجه اإلعراب* 

Zouq( :قوله ök y (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:   

  . مفعول ألجله :الوجه األول
  . حال :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

   .)٤( ال حامل لكم عليه غير ذلك،         المعنى هنا أنكم تأتون الرجال ألجل االشتهاء
  :المعنى الثاني

  . وذلك لما فيه من لذة نفسية وجسدية ،)٥( مشتهون لهم         أنكم تأتون الرجال وأنتم
  :أثر االختالف* 

المعنى األول،يوضح ويبين الداعي الذي من أجله أتوا الرجال،والمعنى الثاني يبين حالهم                     
  وهم يأتون الرجال،حيث كانوا مشتهين ذلك، وفيه دليل على مرونة اللغة وثرائها بالمعاني المتعددة،    

                                                   
 ) .٤/٤٢٦( معارج التفكر - ١
  ) .٥/٣٧٠( الدر المصون : انظر- ٢
  ) .٥/٣٧٢( للسمين الحلبي –الدر المصون ،)٢/٣٣٠( للهمذاني –الفريد ،)١/٥٨١( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
  ) .٥/٣٧٢( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٤
 ) .٥/٢٩٦( لعبد الرحمن الميداني – معارج التفكر : وانظر،) ٥/٣٧٢(لسمين الحلبي  ل– الدر المصون - ٥
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 ١٤٨

   .   أن فيه إشارة على مدى سقوط القوم في الرذيلة والمعصيةوك
  :العشرون الثانية والمسألة

 Ïïût .xã¤/çq#( ©äèyãø6Y$ .x(rb 9©Nö ÉtóøZuqö#( ùÏãgy$ 4 #$!©%Ïïúö .xã¤/çq#( ©äèyãø6Y$ .x%Rçq#( dèNã%©!$# ﴿ :قوله تعالى 
öúïÎé Å£»yÇ ø9   ]٩٢:األعراف[﴾ #$

  :أوجه اإلعراب* 
!©%ûïÏ( :قوله !©%ûïÏ(في ) #$ $# (#q ç/¤ãx. $ Y6øã yèä© (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)١(:  

  . في محل رفع مبتدأ :الوجه األول

pR|_(ـ في محل رفع صفة ل:الوجه الثاني ùQ $# tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿx. (وقد سبقت قبل آيتين.  

$A( بدل من :الوجه الثالث s% ur _|pR ùQ $# tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿx. ` ÏB ¾Ïm ÏBöq s% ( قبل آيتين.  

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

!©%ûïÏ(حيث تعرب           br(x. öN(مبتدأ في محل رفع، وخبره جملة ) #$ ©9 (# öq uZ øótÉ  $ ygã Ïù(،   وإمـا

!©%tûïÏ(أن تكون جملـة      $# (#q ç/¤ãx. $ Y6øã yèä© (         هـي الخبـر، وتكـون جملـة)br(x. öN ©9 (# öq uZ øótÉ $ ygã Ïù(          

q#)(من الضمير في  حاالً ç/¤ãx.. (  

 الذين كذبوا شـعيباً     : كأنه قيل  ،وفي هذا االبتداء معنى االختصاص     " :ويقول الزمخشري          
  " .)٢(هم المخصصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقوموا في ديارهم 

   :المعنى الثاني
 وهـي اآليـة   ،أل الذين كفروا مـن قومـه           يكون االسم الموصول صفة في محل رفع للم     

  .المتقدمة قبل آيتين 
  :المعنى الثالث

 وبـذلك يكـون   ، وهـو القـول المتقـدم   ،بدل من الذين كفروا من قومه في محل رفـع               
  .)٣(الذين كذبوا شعيباً ...... وقال المأل الذين كفروا منهم :المعنى

  
  

                                                   
  ) .٣٨٦-٥/٣٨٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٣٤( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٨٣( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ) .٢/١٧٩( الكشاف - ٢
  ) .٥/٣٨٦( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٣
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 ١٤٩

  :أثر االختالف* 
 والمعنى الثاني يوضح صفة المأل الكفـرة      ، ال عالقة له بسابقه    ،نى جديد          المعنى األول مع  

 وهذا يدل   ، والمعنى الثالث يوضح بأن المكذبين لشعيب هم الكفرة من قومه          ،بأنهم مكذبون لشعيب  
  .على ثراء لغة القرآن وتوليدها للمعاني المتعددة 

  :والعشرونالثالثة المسألة 
  ]٩٨ :األعراف[﴾  rru&rBÏz̀ &rd÷@ã #$9ø)àçtì# &rb Ét'ù?ÏãugßN /t'ùôßZu$ ÊàÕYÓ rudèNö Ét=ùèy7çqbt& ﴿:قوله تعالى

  :أوجه القراءات* 
r( :قوله r& (فيه قراءتان)١(:   

  . وقرأ بها الجمهور ، بفتح الواو:القراءة األولى
  . وابن عامر، ونافع، وقرأ بها ابن كثير، بإسكان الواو:القراءة الثانية

  :ري ألوجه القراءات التفسيالمعنى* 
   :المعنى األول

 ودخلت عليها الهمزة للتوبيخ كما دخلت على        ،ومعنى ذلك أن هذه الواو هي واو العطف                
q#)(الفـــاء فـــي قولـــه  ãZ ÏBr'sù r& tç ò6 tB «! $# 4 üx sù ß` tBù'tÉ tç ò6 tB «! $# ûw Î) ãPöq s)ø9 $# tbr çé Å£»yÇ ø9 $# (

كان في وقت السكون والراحة، أو      أعذاب في أي وقت، سواء      ، وفيه إشارة لتعرضهم لل    ]٩٩:األعراف[
  .       في وقت النشاط واللعب 

  :المعنى الثاني
  . فمعنى ذلك أنها العاطفة ،إذا كانت الواو ساكنة         

   :أثر االختالف* 
  فمن أسلوب االستفهام الذي غرضه التوبيخ      ،         اختالف اإلعراب أدى إلى اختالف األساليب     

والقراءتان من التفنن فـي أسـلوب األداء         " : يقول في ذلك الميداني    ،والتقريع إلى أسلوب العطف   
  .)٢(" البياني

  : والعشرون الرابعةالمسألة
ــالى ــه تع  `my)Éã,î ãt?ní# &rb wH &r%èqAt ãt?ní #$!« )Îwû #$9øsy,¨ 4 %sâô _Å¤øGç6àN /Î7tèiÉZup7 BiÏ ﴿:قول

öN ä3 În/§ë ö@Åô öër'sù zÓÉë tB ûÓÍ_ t/ ü@ÉÏäÂué ó Î) ﴾]١٠٥:األعراف[  

  
                                                   

  ) .١/١٩٦( البن خالويه –إعراب القراءات السبع وعللها ، )٢/٢٧٠( البن الجزري–لنشر في القراءات العشر  ا- ١
  ) .٤/٤٤٢( معارج التفكر - ٢
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 ١٥٠

   :أوجه القراءات* 
   :)١(فيه قراءتان) ín?tã( :قوله

  . وقرأ بها الجمهور ، ألف مقصورة على أنه حرف جر:القراءة األولى
  . وقرأ بها نافع ،بتشديد الياء على أنه جار ومجرور :القراءة الثانية

   : ألوجه القراءاتالمعنى التفسيري* 
   : األولالمعنى

 ومعناه حقيق بـأال أقـول       ،على هذه القراءة يكون حرف جر بمعنى الباء       ) ín?tã(         تخفيف  

  .   أو بحال حسنة، فالن على حال حسنة: كقولنا،إال الحق - U -على اهللا 
   :المعنى الثاني

 والجـار   ،اليـاء  فأدغمت وشددت    ،)ín?tã(ضافة ياء المتكلم إلى           أما قراءة التشديد ففيها إ       

 U - حقيق أي جدير كائن بي أن ال أقول على اهللا            : والمعنى   ،والمجرور هنا متعلق بخبر مقدر    
  .)٢(إال الحق -

   :أثر االختالف* 
 ُأعربـت   ، بينما في القراءة الثانيـة     ،حرف جر فقط  ) على  ( ُأعربت   ،         في القراءة األولى  

)ويتبين مـن   ، أنها دلت على ركن جملة مقدر      :ني ذلك  ويع ،جار ومجرور متعلق بخبر مقدر    ) علي
  .ذلك أن القراءة الثانية فيها زيادة في المبنى تبعه زيادة في المعنى 

  : والعشرونالخامسةالمسألة 
  ]  ١١٥:األعراف[﴾  s$9äq#( Ét»JßqõyÓ# )ÎB¨$! &rb ?è=ù+Åíu ru)ÎB¨$! &rb R¯3äqbt Uwtø`ß #$9øJß=ù)Éüût% ﴿:قوله تعالى

  :ه اإلعرابأوج* 
$!( :قوله ¨BÎ) br& uíÅ+ ù= è? (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

  . في محل نصب بفعل مقدر :الوجه األول
  . في محل رفع خبر لمبتدأ مضمر :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
   :المعنى األول

          
                                                   

  ) .١٩٧-١/١٩٦( البن خالويه – إعراب القراءات السبع وعللها ،)٢/٢٧٠( البن الجزري – النشر في القراءات العشر - ١
  ) .٣/٤٥٤( البن كثير –عظيم  تفسير القرآن ال: انظر- ٢
 ) .٥/٤١٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٤١( للهمذاني - الفريد ،)١/٥٨٨( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
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 ١٥١

   .)١(إما إلقاءك وإما إلقاءنا اختر :حيث يقدر فعل ينصب الجملة وتقدير المعنى         
  :المعنى الثاني

  .          أمرك إما إلقاؤك وإما إلقاؤنا 
  .)٢( إما إلقاؤك مبدوء به وإما إلقاؤنا مبدوء به :وجاز أن يعرب مبتدأ خبره محذوف تقديره

   :أثر االختالف* 
 فعلى هـذا  ،الجملة اسمية بينما المعنى الثاني تكون ، حيث الجملة فعلية ،         في المعنى األول  

التقدير نالحظ أن الجمل الفعلية فيها مجال للمداولة أكثر من االسمية واختالف الجملة من فعلية إلى 
واالسم أثبت  " : ويقول في ذلك الدكتور عبد الوهاب حسن حمد    ،اسمية له ايحاءات ودالالت بالغية    

   .)٣("وأدوم وأقوى من الفعل 
   :ن والعشروالسادسةالمسألة 

  $s$At BãqõyÓ4 9Ï)sqöBÏmÏ #$ôóGtèÏãYãq#( /Î$$!« ru#$¹ô9Ééçrÿ#( ( )Îcû #${FëöÚu !¬ ÉãqëÍOègy% ﴿:قوله تعالى

` tB âä !$ t±oÑ ô` ÏB ¾ÍnÏä$ t6Ïã ( èp t7 É)»yèø9 $# ur öúüÉ)F ßJ ù= Ï9 ﴾]١٢٨ :األعراف[  

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله ygèOÍëq ãÉ (يحتمل وجهين من اإلعراب)٤(:  

  . في محل نصب حال :ولالوجه األ
  . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب أو خبراًَ ثانياً لـ إن:الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

 : الكـالم  معنىو - U - يكون صاحب الحال هو لفظ الجاللة اهللا         ،         حيث اإلعراب حال  
  .من عباده األرض له حال كونه مورثاً لها من يشاء 

  :المعنى الثاني
ûc( تم الوقف عنـد قولـه تعـالى          إذ إنه  ،         حيث تكون الجملة مستأنفة    Î) uÚ öëF{$# ¬!(، 

$(واستأنف جملة جديدة من قوله       ygèOÍëq ãÉ ` tB âä !$ t±oÑ ô(،       ـ أو ) إن( وجاز أن تكون الجملة خبرا ثانيا ل

  . متعلق بحال مقدر )!¬( و،هي الخبر

                                                   
  ) .٥/٤١٥( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ١
 ) .٢/٣٥١( للهمذاني - الفريد :انظر ٢
 ) .٣٩٠ص( النظام النحوي في القرآن الكريم - ٣
  ) .٤٢٥-٥/٤٢٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٤٥( للهمذاني – الفريد ،)١/٥٨٩( للعكبري - التبيان : انظر- ٤
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 ١٥٢

  :أثر االختالف* 
 ، بينما تكون منقطعة في المعنى الثاني      ، تكون الجملة موصولة بما قبلها     ،         في المعنى األول  

  . أو تمثل خبراً بعد خبر 
  : والعشرونالسابعةالمسألة 

 $ru&rr÷ëuOøZu$ #$9ø)sqöPt #$!©%Ïïúö .x%Rçq#( Ñç¡óFtÒôèyÿàqcö Bt±t»çÍXö #${FëöÚÇ ruBtót»çÌ/tgy﴿ :قوله تعـالى  
ÓÉL ©9$# $ uZ ø.tç» t/ $ pkéÏù ( ôM £Js?ur àM yJÎ=x. öÅÎn/ uë 4Óo_ ó¡ ßs ø9$# 4í n? tã ûÓÍ_ t/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) $ yJÎ/ (#r çéy9 |¹ ( $ tRöç̈Byäur $ tB 

öc% x. ßì uZ óÁ tÉ Ücöq tãöçÏù ¼çm ãBöq s% ur $ tBur (#q çR$ ü2 öcq ä©Ìç÷ètÉ﴾ ]١٣٧:األعراف[      

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله uZ øOuë÷r r& ur ( لمفعولين فعل يتعدى .  

  . الذين:األول
  :)١( يحتمل ثالثة أوجه:لثانيا

  . مشارق األرض ومغاربها :الوجه األول
  . التي باركنا فيها :الوجه الثاني
  . محذوف مقدر :الوجه الثالث

   : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
  :المعنى األول

األرض هـي   " : تفسير ذلـك    في وقيل ، مشارق األرض ومغاربها   - U -         قد أورث اهللا    
هـي   " : وقال ابن تيمية، ")٢( ومشارقها ومغاربها جهات الشرق والغرب بها     ،أرض الشام و مصر   

 وقـد ملكـا     - u - وقيل جميع األرض ألن من بني إسرائيل داوود وسليمان           ،)٣("أرض الشام   
  .األرض 
ون ليذهب إليها مع بنـي   أنها األرض المقدسة التي طلب موسى من فرع  ،ويرى األلوسي          

  .)٤( إسرائيل فهي موطن اآلباء
   :المعنى الثاني

ÓÉL(حيث يكون المفعول هنا قوله           ©9$# $ uZ ø.tç» t/ $ pkéÏù (فيكون،أي أورثناها بني إسرائيل   

                                                   
  ) .٥/٤٣٨( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٥١( للهمذاني - الفريد ،)٥٩٢-١/٥٩١( للعكبري – التبيان : انظر- ١
  ).٥/٤٣٩( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٢
  ) .٤/٣١٧( التفسير الكبير - ٣
   ) .٦/٣٢٧( تفسير األلوسي : انظر- ٤
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 ١٥٣

«XÍç (:قوله تعالى  t± tB ÇÚöë F{ $# $ ygt/ Ìç» tótBur(،       إما أنها منصوبة على الظرفية بـ)cq àÿyèôÒ tF ó¡ çÑ (

  . )١()يستضعفون في مشارق األرض ومغاربها (:أو أن تقديره
  :المعنى الثالث

   .)٢()أورثناهم األرض أو الملك( فيكون معنى الكالم ، المفعول الثاني محذوفحيث إن         
  :أثر االختالف* 

ـ  ، أدى إلى اختالف في المعاني     ،         اختالف تقدير المفعول الثاني    أن  األول يحـدد     المعنى ف
 معنـى  وال، وهي مصر والشام أو بيت المقـدس       ،األرض الموروثة هي مشارق األرض ومغاربها     

 الثالث  معنى أما ال  ، يدلل على أن األرض الموروثة هي األرض المباركة وهي بيت المقدس           ،الثاني
فال يحدد أي شيء من ذلك فهي عامة أو مطلقة، وفيه إشارة علـى تعـدد التعريفـات لـألرض                    

لتحتمل أكثر من مكان أو موضع، ليدلل على أن األهم هو الرجل الصالح فهـو الـذي                 الموروثة؛  
  . يقدس األرض ال األرض التي تقدسه 

  : والعشرونالثامنةالمسألة 
$﴿ :قولــه تعــالى tRøóuq» y_ ur ûÓÍ_ t7Î/ ü@É ÏäÂ uéó  Î) tçós t7ø9$# (#öq s?r' sù 4í n? tã 7Qöq s% tbq àÿä3÷ètÉ #í n? tã 5Q$ oY ô¹r& öN çl °; 4 

(#q ä9$ s% Óyõq ßJ» tÉ @ yèô_ $# !$ uZ ©9 $ Yg» s9Î) $ yJx. óO ßgs9 ×p ygÏ9#uä 4 tA$ s% öN ä3̄RÎ) ×Pöq s% tbq è=ygøgrB﴾ ]١٣٨:األعراف[  

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله yJ ( في)$ yJ x. (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٣(:  

  . مصدرية :الوجه األول
  . كافة :الوجه الثاني
  . موصولة :الوجه الثالث

  :لمعنى التفسيري ألوجه اإلعرابا* 
  :المعنى األول
$(         تتأول   yJ (،اجعل لنا آلهة كما ثبت لهـم        : ويكون معنى الكالم   ، وفعلها محذوف  بمصدر 

   اجعل لنا آلهة : فإذا أضفنا المصدر لفاعله يكون المعنى، فآلهة فاعل للفعل المقدر ثبت،آلهة
  

                                                   
  ) .٥/٤٣٨( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ١
  ) . ١/٥٩٢( للعكبري –التبيان :  انظر- ٢
 للسمين الحلبـي    –، الدر المصون    )٣٥٤-٢/٣٥٣( للهمذاني   –، الفريد   )٥٩٣-١/٥٩٢( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ٣
  ) . ٤/٣٧٨( ألبي حيان –، البحر المحيط )٤٤٣-٥/٤٤٢(
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 ١٥٤

  .)١(كثبوت آلهة لهم 
  :المعنى الثاني

$(        في هذا الوجه تكون     yJ ( أي الكاف حرف الجـر  –كافة لكف التشبيه عن العمل فهي – 

 وهذا على سبيل الجواز ال على سـبيل      ، فيليها الجملة اإلسمية والفعلية    ،تكف الكاف كما تكف رب    
   .)٢(الوجوب

  :المعنى الثالث
$(         في هذا المعنى تكون      yJ(بمعنى الذي و)O ßgs9 (وفيه عندئذ ضـمير رفـع   ،ة بصلتهامتعلق

p(و،  مستتر ygÏ9#uä (   هو لهـم    اجعل لنا آلهة كالذي استقر   : فيكون معنى الكالم   ،بدل من ذلك الضمير

  .)٣(آلهة
  :أثر االختالف* 

         يدلل االختالف على سعة لغة العرب وكثرة اشتقاقاتها وتصاريفها النحوية، وكـأن فيـه              
  .دل على صلفهم وجهلهم يل في طلبهم هذا إشارة على إلحاح بني إسرائي

  :ة والعشرونالتاسعالمسألة 
  ] ١٣٩ :األعراف[ ﴾ Îb ̈dy»s̄àwIäÏ BãGt9£é× B¨$ dèNö ùÏämÏ ru/t»ÜÏ@× B¨$ .x%Rçq#( Étè÷Jy=èqcö(﴿ :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب* 
$( :قوله ¨B ( في)bÎ) Ïä Iw às ¯»yd ×é £9 tGãB $ ¨B öN èd Ïmä Ïù (اإلعرابيحتمل وجهين من )٤(:  

  . مبتدأ في محل رفع :الوجه األول
  . نائب فاعل في محل رفع :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
إن هؤالء العكوف على     ":ار وهو الهالك ومعناه كما قال الطبري      ب         متبر اسم مفعول من الت    

  ومخسرهم فيه باثباته إياهم عليه ،مهلك ما هم فيه من العمل ومفسده - U - اهللا ،األصنام
   ويقال تبره تتبيراً إذا كسره ،المكسر المهلك:المتبر: " وجاء في الفريد،")٥(لعذاب المهين 
  
  

                                                   
 ) .٢/٣٥٣( للهمذاني - الفريد : انظر- ١
  ) .٥/٤٤٣( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٢
  ) .٢/٣٥٣( للهمذاني - الفريد : انظر- ٣
  ) .٣/٤٤٦(للدرويش – إعراب القرآن وبيانه ،)٢/٣٥٣( الفريد للهمذاني ،)١/٥٩٣( للعكبري – التبيان : انظر- ٤
  ) .١٣/٨٣( للطبري – جامع البيان - ٥
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 ١٥٥

     .)٢(فالتعبير في هذه الكلمة يتضمن معنى التخريب والفساد . )١("وأهلكه
  :المعنى األول

$(         حيث تعرب    ¨B (    و ،في محل رفع مبتدأ مؤخر )é £9 tGãB (      خبره مرفـوع بالـضمة مقـدم، 

 ذلـك  ، هؤالء الذي هم فيه من عبادتهم ألصـنامهم : فيكون المعنى،والجملة في محل رفع خبر إن     
  .عملهم متبر وباطل 

  :المعنى الثاني
é(         حيث تعرب    £9 tGãB (  خبر إن و)$ ¨B (     نائب فاعل السم المفعول)é £9 tGãB(،    فيكـون المعنـى : 

  .)٣(ا هم فيه من عكوف على أصنامهم هؤالء مهلك ومكسر م
  :أثر االختالف* 

 وكأن فيه إشارة ،         فيه داللة على مرونة اللغة العربية وكثرة اشتقاقاتها وتصريفاتها النحوية       
  .على المبالغة في توضيح وصف هؤالء الوثنيين؛ حتى يفهم بنو إسرائيل ويستوعبوا 

  :الثالثونالمسألة 
﴾  s$At &rîxçöéu #$!« &r/öóÉã6àNö )Î9s»gY$ rudèqu ùsÒû=n6àNö ãt?ní #$9øèy»=nJÏüúö%﴿ :قول              ھ تع              الى

  ]  ١٤٠:األعراف[

  :أوجه اإلعراب* 
uq( :قوله èdur öN à6 n= ûÒ sù (يحتمل وجهين من اإلعراب)٤(:  

  .  مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه األول
  . في محل نصب حال :الوجه الثاني

  : ألوجه اإلعرابالمعنى التفسيري* 
  :المعنى األول
$tA﴿ يعني أن الكالم قد تم عند قوله تعالى ،في حال كونها مستأنفة              s% ué öçxî r& «! $#  

öN à6ã Éóö/r& $ Yg»s9 Î) ( وابتدأ بجملة جديدة وهي)uq èdur öN à6 n= ûÒ sù ín?tã öúüÏJ n=»yèø9    وكأن قائالً،)#$

                                                   
، ايجاز البيان عن )١٦٢ص ( للراغب األصفهاني –مفردات ألفاظ القرآن : ، وانظر)٢/٣٥٤( للهمذاني – الفريد - ١

 ).١/٢٧٧( للنيسابوري –معاني القرآن 
 ) .٦/٢٩٤٢( لمحمد أبو زهرة –زهرة التفاسير :  انظر- ٢
 ) .٢٥٤-٢/٢٥٣( للهمذاني –د الفري:  انظر- ٣
، البحر )٥/٤٤٤( للسمين الحلبي –،الدر المصون )٢/٣٥٤( للهمذاني –،الفريد )١/٥٩٣( للعكبري –التبيان :  انظر- ٤

  ) . ٣/٤٤٧( للدرويش –، إعراب القرآن وبيانه )٤/٣٧٩( ألبي حيان –المحيط 
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 ١٥٦

  . فكان الجواب هو جملة االستئناف ،بها فما هي المكانة التي ميز اهللا :يقول
   :المعنى الثاني

uq( وتعرب جملة ،         يفيد بان الجملة متصلة èdur öN à6 n= ûÒ sù (ويجوز،حاالً في محل نصب  

 ، حال كونه فضلكم على العالمين: فيكون المعنى،)١()المخاطبين(أو ) اهللا(أن يكون صاحب الحال 
  .لعالمين أوحال كونكم فضلكم اهللا على ا

  :أثر االختالف* 
 ،         يدل اختالف اإلعراب على سعة اشتقاق األساليب في اللغة العربية وتصريفاتها النحوية           

 على  - U -مما يجعل لها دالالت بالغية ذات أثر على المعنى، وفيه إشارة على مدى فضل اهللا              
  . سيم الذي وقعوا فيه  حتى ينتبهوا إلى خطئهم الج،بني إسرائيل الذي ذكرهم به موسى

  :الثالثونالحادية والمسألة 
$﴿ :قوله تعالى £J s9 ur uä !%ỳ 4Óyõq ãB $ uZ ÏF»s)ä ÏJ Ï9 ¼ çm yJ ¯= x. ur ¼ çm ö/uë tA$ s% Éb> uë þíÎT Íër& öç ÝàR r& öÅøã s9 Î) 4 tA$ s%  

` s9  ÓÍ_1tçs? Ç` Å3»s9 ur öç ÝàR $# ín< Î) È@t6yf ø9 $# ÈbÎ* sù §çs)tGóô $# ¼ çm tR$ x6 tB t$ öq |¡sù ÓÍ_1tçs? 4 $ £J n= sù 4í©?pg rB ¼ çm ö/uë   

9Ï=ùfy7t@È _yèy#s&ã¼ äy2y$ ruzyç§ BãqõyÓ4 ¹|èÏ)Z$ 4 ùs=nJ£$! &rùs$-s %s$At ôß6ösy»YoÅö ?è6öMà )Î9sãøÅö ru&rRt$O  

ãA ¨r r& tûüÏZ ÏB÷s ßJ ø9   ]١٤٣:األعراف[ ﴾ #$

  :أوجه القراءات* 
$( :قوله y2yä ( فيه قراءتان)٢(:   

  ) .دكاً(ر بالتنوين دون مد وال همز  قرأ الجمهو:الوجه األول
  ).دكّاء( وخلف بالمد والهمز ، والكسائي، قرأ حمزة:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه القراءاتىالمعن* 
  :المعنى األول

$(         في هذا الوجه تعرب      y2yä(    فجعل ودك فعالن متقاربـان     ، مفعول مطلق للفعل جعل ، 

  )٣( دكه دكا:فيكون المعنى
  

                                                   
  ) .١/٥٩٣( للعكبري –التبيان :  انظر- ١
 لعبد الفتاح القاضي –، الوافي في شرح الشاطبية )٢٧٢-٢/٢٧١( البن الجزري –ي القراءات العشر النشر ف:  انظر- ٢
  ).٢٢٥ص(
 ) .٢/٣٥٧( للهمذاني –الفريد :  انظر- ٣
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 ١٥٧

   :نى الثانيالمع
و دكاء مأخوذ من ناقة دكاء أي الناقـة          ،مفعول به ثاني للفعل جعل    ) دكاء(         يكون إعراب   

   .)١( يعني أرضاً مستوية، جعل اهللا الجبل دكاء: فيكون المعنى،التي ال سنام لها
  :أثر االختالف* 

جعل في اآليـة يجـوز أن        ف ،         يدل االختالف على احتمال الكلمة الواحدة ألكثر من معنى        
،  وأيضاً يدل على سعة االشتقاق     ، وهذا مما يدل على مرونة اللغة العربية       ،يكون معناها صير ودك   

أي جعله أرضاً مدكوكة  : والمعنى في قراءة التنوين،جعله أرضاً دكاء :فيكون المعنى بقراءة الهمز
Hx﴿ :أو دكه دكاً، كما جاء في قوله تعالى x. # såÎ) ÏM ©. ßä Ùß öëF{$# %y. yä %y. yä ﴾ ]٢١:الفجر [  

  :ة والثالثونالثانيالمسألة 
 Ïïût ÉtF7Îèãqcö #$9ç§ôßqAt #$9Z<̈ÉÓ¢ #${WGhÍ_¥ #$!©%Ïì ÜsgÅâßrRtmç¼ Bt3õGçq/¹$ ãÏYâydèNö  ûÎí%©!$#﴿ :قوله تعـالى 

#$9Gqöëu1pÏ  ru#$}MUgÅã@È  Ét'ùBãçãdèN  /Î$$9øJyè÷çãr$Å   ruÉt]÷kp8gßNö  ãt`Ç  #$9øJßY6xçÌ  ruÜätÏ@ë 9sgßOÞ #$9Ü©ãhÍ6t»MÏ ruÜätpçhÌPã 
ÞO Îgøän=tæ  y]Í´̄» t6 yÇ ø9$#  ßì üÒ tÉ ur  öN ßg÷Z tã  öN èduéñÀ Î)  ü@» n=øñ F{ $#ur  ÓÉL ©9$#  ôM tR% x.  óO Îgøän=tæ  4 öúïÏ%©!$$ sù (#q ãZ tB#uä  

¾Ïm Î/ çnr âë ¨ìtãur çnr ãç|Á tRur (#q ãèt7̈?$#ur uëq ëZ9$# üì Ï%©!$# tA ÌìRé& ÿ¼çm yètB   y7 Í´̄» s9'r é& ãN èd cq ßs Î=øÿßJø9$#﴾ö ]ــراف  :األعـ

١٥٧[   
  :أوجه اإلعراب* 
  :هذه اآلية فيها موضعان* 
  :الموضع األول* 

ûïÏ%©!$# öcq( :قوله ãèÎ7F tÉ ( يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)٢(:  

  .في اآلية السابقة ) الذين يتقون( في محل جر صفة أو بدل من :الوجه األول
  .أو أخص، أو أمدح، في محل نصب على إضمار أعني:الوجه الثاني
  . أو على االبتداء ، في محل رفع خبر لمبتدأ مقدر:الوجه الثالث

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

         )ûïÏ%©!$# ( صفة في محل جر)أنه من صفات الذين يتقون:، ومعنى الكالم)للذين يتقون   

                                                   
  ) .٢/٤٠٦( للنيسابوري –الوسيط في تفسير القرآن المجيد :  انظر- ١
، إعراب )٥/٤٧٨( للسمين الحلبي –،الدر المصون )٢/٣٧٠( للهمذاني –،الفريد )١/٥٩٨( للعكبري –التبيان :  انظر- ٢

  ) .٣/٤٦٨( للدرويش –القرآن وبيانه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥٨

 ، من صفاتهم أنهم يتبعون النبي األمييؤمنون وأيضاً  - U -ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات اهللا       
 هـم   :قال) الذين يتقون ( : فلقد فسر ابن عباس قوله تعالى      ،- r -والمراد بهؤالء هم أمة محمد      

  .)١( - r -أمة محمد 
 -وهم أمة محمد    ،  سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات    " :قال) للذين يتقون (وفسر ابن كثير             
r - ٢("لعظائم من الذنوب الذين يتقون الشرك وا( .  

   :المعنى الثاني
  أو) أعني الذين يتبعون(         حيث النصب فيكون إعرابها مفعول به لفعل محذوف تقديره 

  .النبي األمي ) أخص الذين يتبعون(أو ) أمدح الذين يتبعون(
   :المعنى الثالث

ويجوز أن تعرب مبتدأ    .  يتبعون   الذين) هم(         حيث الرفع فيكون إعرابها حبر لمبتدأ تقديره        
N(وعندئذ يكون خبره الجملة الفعلية من قوله      èdãçãBù' tÉ (   أو الجملة االسمية مـن قولـه)y7 Í´̄» s9'r é& ãN èd 

cq ßs Î=øÿßJø9$#. (  

  :أثر االختالف* 
 وفي اإلعراب الثاني والثالث يدل      ،         في اإلعراب األول يعني أن الجملة متصلة بالتي قبلها        

ûïÏ%©!$# öcq(ى أنه ابتدأت جملة جديدة من قوله        عل ãèÎ7F tÉ tAq ßô§ç9$# ¢ÓÉ<̈Z9$# (،      محتملـة الخبريـة أو 

 وهذا يدل على كثرة التراكيب في اللغة ،االبتداء أو النصب على المفعولية أو المدح أو االختصاص
  .ها الذي هو وجه من أوجه المرونة في،العربية وسعتها

  :الموضع الثاني* 
N( :هقول èdãç ãBù'tÉ( من اإلعرابأوجه ةيحتمل ثالث )٣(:  

  . في محل رفع خبر :الوجه األول
  . في محل نصب حال :الوجه الثاني
  . مستأنفة ال محل لها من اإلعراب :الوجه الثالث

  : ألوجه اإلعرابالمعنى التفسيري* 
  
  

                                                   
 ) . ١٣/١٦١( للقرطبي – الجامع ألحكام القرآن : انظر- ١
  ) .٣/٤٨٣( تفسير القرآن العظيم - ٢
  ) .٢/٣٧٠( للهمذاني –الفريد ،)١/٥٩٨( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
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 ١٥٩

  :المعنى األول
ûïÏ%©!$# öcq(         في هذا الوجه إتمام للفائدة  لقولـه         ãèÎ7F tÉ tAq ßô§ç9$# ¢ÓÉ<̈Z9$# ¥_ÍhGW{ ويكـون  ) #$

   .r  الذين يتبعون النبي األمي مأمورون بالمعروف من قبل النبي:المعنى
    :المعنى الثاني
çm¼(عرب حاالً فيكون صاحب الحال الرسول أو الهاء الموجـودة فـي             ت         حيث   tRr ßâ ÅgsÜ ( أو

$(الضمير المستتر في     ¹/q çGõ3tB(، يجدونه عنـدهم فـي التـوراة واإلنجيـل آمـراً            :يكون المعنى  ف 

  .بالمعروف وناهياً عن المنكر
  :المعنى الثالث

N(         الجملة مستأنفة بدأت من قوله  èdãç ãBù'tÉ (فهي جملة جديدة منفصلة عما سبقها من  
  .الستئنافية  بماذا يأمرهم هذا النبي فكان الجواب بهذه الجملة ا: وكأن سائالً يقول،الكالم

  :أثر االختالف* 
 ففي اإلعراب األول يتمم الفائدة ،         اختالف أوجه اإلعراب يدل على اختالف تراكيب الجمل

ûïÏ%©!$# öcq(لجملة ãèÎ7F tÉ(،قبلها تبين أما في اإلعراب الثاني يدلل على أن الجملة موصولة بما 

N(عند قوله وأما اإلعراب الثالث يدل على أن الجملة من ،حالها èdãç ãBù'tÉ (جديدة تجيب على  جملة

 وخصوصاً في القرآن ، وسعة تراكيبها، وفي هذا دليل على مرونة اللغة العربية.تساؤل مقدر
  .الكريم وهو من أسرار اإلعجاز 

   : والثالثونالثالثةالمسألة 
  è@ö Ét»'̄rÉïgy$ #$9Z¨$Z Ú )ÎToÎí ëuôßqA ã #$!«  )Î9sãö6àNö  dsHÏäè·$ #$!©%Ïì 9smç¼ Bã=ùÅÛ%﴿ :قوله تعالى

ÏNºuq»yJ ¡¡9 $#  ÇÚ öëF{$# ur ( Iw tm»s9 Î) ûwÎ) uq èd ¾Çë ós ãÉ àMã ÏJ ãÉur ( (#q ãYÏB$ t« sù «! $$ Î/ Ï&Î!q ßô uëur ÄcÓÉ< ¨Y9 $# ÇcíÍhGW{$# 

î Ï%©! $#  ÚÆÏB÷s ãÉ «! $$ Î/ ¾Ïm ÏG»yJ Î= ü2ur çnq ãèÎ7 ¨? $# ur öN à6 ¯= yès9 öcr ßâtGôgs? ﴾ ]١٥٨:األعراف[  

  :إلعرابأوجه ا* 
ì (:قوله Ï%©! ì(في ) #$ Ï%©! $# ¼ çm s9 ÛÅù= ãB ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# ÇÚ öëF{$# ur ( I (اإلعرابيحتمل وجهين من )١( :   

  .  في محل نصب مفعول به لفعل محذوف :الوجه األول
  . في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف :الوجه الثاني

                                                   
 ) .٥/٤٨٢( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)١/٥٩٩(ري  للعكب– التبيان : انظر- ١
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 ١٦٠

   : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
  :المعنى األول

  . أعني الذي له ملك السماوات واألرض :يكون المعنى         
  :المعنى الثاني

  . هو الذي له ملك السماوات واألرض :         يكون المعنى
  :أثر االختالف* 

         أدى اختالف اإلعراب إلى الداللة على سعة التقدير في تراكيب اللغة العربية ومرونتهـا              
  .إلى تقدير مبتدأ محذوف  فمن تقدير فعل محذوف ،وعدم جمودها

  : والثالثونالرابعةالمسألة 
 ru%sÜ©è÷Yo»gßNã #$OøYoLtÓó ãt³ôéuon &rôó7t$Û»$ &éBtJV$ 4 ru&rr÷myãøZu$! )Î<ní4 BãqõyÓ# )ÎåÏ #$ôóKo¡ó)s8mç Â %sqöBãmç¼ÿ﴿:قوله تعالى

> Îé ôÑ $# c r&  öÇ$ |Á yèÎn/ tçyf yÛ ø9 $# ( ôM |¡yf t7 /R $$ sù çm ÷YÏB  $ tF t̂ øO$# noué ô³tã $YZ øä tã ( ôâs% zN Î= tæ ë@à2   

<¨$ tRé& öN ßgt/ué ô³̈B  4 $ uZù= ¯= sß ur  ãN Îgøä n= tæ  zN»yJ tóø9 $#  $ uZ ø9 tìR r& ur ãN Îgøã n= tæ   ÆyJ ø9 $#  3ì uq ù= ¡¡9 $# ur (   

(#q è= à2 ` ÏB ÏM»t6Íhä sÛ $tB óOà6»oYø% yó uë 4 $ tBur $ tRqßJ n= sß ` Å3»s9 ur (# þq çR%ü2 öNåk |¦ àÿR r& öcq ßJ Î= ôàtÉ﴾  
  ] ١٦٠:عرافاأل[ 

  :أوجه اإلعراب* 
ÓtL( :قوله oYøO$# noué ô³tã ( يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . مفعول به ثاني :الوجه األول
  . حال :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
  :المعنى األول

N(     حيث يكون معنى  ßg»oY÷è©Ü s% ur (صيرناهم قطعاً :أي صيرنا فيكون المعنى .  

  :معنى الثانيال
  . فرقنا : فرقناهم فرقاً ؛ فيكون معنى قطعنا:         حيث تعرب حاالً فيكون المعنى

  :أثر االختالف* 
 ، وأن الكلمة تشمل أحياناً أكثر من معنـى        ،         يدل االختالف على سعة معاني اللغة العربية      

  . آن  وهذا يدل على حيوية لغة القر،فكلمة قطعنا لها أكثر من معنى
                                                   

 ) .٥/٤٨٤( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)١/٥٩٩( للعكبري – التبيان : انظر- ١
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 ١٦١

  :المسألة الخامسة والثالثون
øåÎ)ur ôM﴿ :قولــه تعــالى  s9$ s% ×p ¨Bé& öN åk ÷] ÏiB zN Ï9 tbq ÝàÏès? $ ·Böq s%   ª! $# öN ßgä3 Î= ôgãB ÷r r& öN åk æ5 ÉjãyèãB $ \/# xãtã 

©xâÏÉâY# ( %s$9äq#( Btè÷ãÉëuo¸ )Î<ní4 ëu/nÎ3äOó ru9sèy=ḡßOó ÉtG)àqbt ﴾ ]١٦٤ :األعراف[  
  :أوجه القراءات* 
  :)١(فيه قراءتان ) ouëÉã÷ètB( :لهقو

  ) .ouëÉã÷ètB(قراءة الجمهور برفع  :القراءة األولى

  ) .ouëÉã÷ètB( قراءة حفص عن عاصم بنصب :القراءة الثانية
  :المعنى التفسيري ألوجه القراءات

   :المعنى األول
  . )٢( )موعظتنا معذرة(على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ) ouëÉã÷ètB(ترفع         

  :)٣( تقرأ بالنصب ويكون لها وجهين من اإلعراب :المعنى الثاني
  .مفعول ألجله  :الوجه األول

نتابع تقديم ما نقدم من وسائل اصالح ونهي عـن           " :ويكون المعنى هنا كما قال الميداني              
نا لم نأل جهداً فـي  المنكر، وترهيب من عذاب اهللا ونقمته، ألجل رفع اللوم عن أنفسنا عند اهللا، بأن       

          . )٤("موعظتهم ونهيهم عن المنكر الذي يعصون اهللا به دوماً 
  .ند اهللا معذرةً  نعذر أنفسنا ع:ويكون معنى الكالم . مفعول مطلق :الوجه الثاني

  :أثر االختالف
: ، ولكنهم قيل لهملى يفيد المعنى أنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاًو         في القراءة األ

، أما في القراءة الثانية تفيد بأن موعظتهم كانت مـن أجـل   )٥( موعظتنا معذرة :لم تعظون ؟ فقالوا   
         وص العذر، والقراءتان تشيران إلى مرونة اللغة العربية عامة ولغة القرآن الكريم على وجه الخص             

  ) .اعتذرنا معذرة(ره وفي هذا الوجه تكون منصوبة على المصدر لفعل محذوف تقدي
  
  

                                                   
   لمحمد سالم محيسن– المستنير في القراءات المتواترة ،)٢/٢٧٢( البن الجزري – النشر في القراءات العشر : انظر- ١
  ).٥/٤٩٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٧٦( للهمذاني – الفريد ،)١/٦٠٠(بري  للعك– التبيان : انظر- ٢
  ).٥/٤٩٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٧٦( للهمذاني – الفريد ،)١/٦٠٠( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
  ) .٤/٦٨١( معارج التفكر ودقائق التدبر - ٤
  ).٥/٤٩٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٣٧٦( للهمذاني –الفريد  ،)١/٦٠٠( للعكبري – التبيان : انظر- ٥
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 ١٦٢

  : والثالثون السادسةالمسألة
 ru)Îåø RtGt)øZu$ #$:øgp6t@ü ùsqö%sgßMô .x(rR¯mç¼ ßà#©'× rußsZëqþ#( &rR¯mç¼ ru#%Ïì7 5ÍkÍNö {èãär#( Bt$! äu#?sè÷Yo»3äN﴿ :قوله تعالى 

;o§q à)Î/ (#r ãç ä. øå$# ur $ tB Ïmä Ïù ÷/ä3 ª= yès9 tbq à)Gs?  ﴾]١٧١:األعراف[  

   : اإلعرابأوجه* 
# (:قوله þq ëZ sß ur (يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)١(:  

  . في محل نصب حال :الوجه األول
  . في محل جر عطفاً على نتقنا :الوجه الثاني
  . مستأنف ال محل له من اإلعراب:الوجه الثالث

  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
$(معنى  uZ ø)tGtR ü@t6pg ø:$#(:والمراد بالجبل هنا جبل الطور،ه أي رفعناه واقتلعنا )٢(.   

  :المعنى األول
 ويكـون  ، ورجح السمين الحلبي أن يكون صاحب الحال هـو الجبـل           ،         حيث تعرب حاالً  

) هـم ( وضعف أن يكـون صـاحب الحـال    ، كأنه ظلة في حال كونه مظنوناً وقوعه بهم     :المعنى
   . )٣(الضمير في فوقهم
   :المعنى الثاني

$(ث تكون الجملة في محل جر معطوفة على الفعل         حي uZ ø)tGtR(ًالمخفوض بالظرف تقديرا)٤(      .  

   :المعنى الثالث
#( الكالم استؤنف مـن قولـه        حيث إن ال محل لها من اإلعراب      ؛         جملة مستأنفة    þq ëZ sß ur(، 

 ظنوا أنه :ان الجوابالجبل فوقهم ؟ فك - U - وكيف كان موقفهم لما رفع اهللا      :وكأن سائالً يقول  
  . والواو قبلها لالستئناف ،واقع بهم

   :أثر االختالف •
  وقد ظُن به أن ،المعنى في الوجه األول يبين حال الجبل وقت رفعه فوق رؤوسهم         

                                                   
، )٥/٥١٠( للـسمين الحلبـي      –، الدر المصون    )٢/٣٨٣( للهمذاني   –، الفريد   )١/٦٠٣( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ١

  ) .٣/٤٩١( للدرويش –إعراب القرآن وبيانه 
 –، ياقوتة الصراط )١/٢٨١( للنيسابوري –ان لمعاني القرآن ، ايجاز البي )١٣/٢١٧( للطبري   –جامع البيان   :  انظر - ٢

  ) .٢٣٣ص (لغالم ثعلب 
  ) .٥/٥١٠(الدر المصون :  انظر- ٣
  ) .٥/٥١٠(الدر المصون :  انظر- ٤
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 ١٦٣

$(والوجه الثاني يكون فيه المعنى متصالً بـالفعل         ،يقع عليهم  uZ ø)tGtR ( والمعنى الثالث   ،لعطفه عليه 

  .  وهــو جــواب لــسؤال مقــدر    ، ال صــلة لــه بمــا قبلــه    ،معنــى جديــد 
  :ة والثالثونالسابعالمسألة 

  ]١٨٢:األعراف[﴾ ru#$!©%Ïïût .xã¤/çq#( /Î«t$Ét»GÏZu$ ôyt̂¡óGtâôëÍ_ãgßN BiÏ`ô myãø]ß wü Étèô=nJßqbt ﴿:قوله تعالى

   :أوجه اإلعراب* 
!©%ûïÏ( :قوله $# ur (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  .في محل رفع مبتدأ  :الوجه األول
  . أو منصوبة على الذم ، مفعول به في محل نصب لفعل محذوف:الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
N(         معنى   ßgã_ ÍëôâtGó¡t̂ yô(،  وهو مأخوذ من الدرج أي االنتقال من األسـفل       ، من االستدراج 

سنستدنيهم قلـيالً    ":وفسره الزمخشري .)٣( الشكر  نسبغ عليهم النعم وننسيهم    ،وأيضاً. )٢(إلى األعلى 
  ".)٤(قليالً إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم 

   :المعنى األول
N( فالجملة ابتدائية وخبرها في قوله ،         حيث تعرب مبتدأ ßgã_ ÍëôâtGó¡t̂ yô. (  

   :المعنى الثاني
!©%ûïÏ(         تكون   $# u (       الذين كذبوا أو أذم الذين كـذبوا       مفعول به لفعل محذوف تقديره سنستدرج

  .)٥( ويرى السمين الحلبي الوجه األول أظهر،بآياتنا
  :أثر االختالف* 

 وهذا دليل على مرونـة      ،         أدى االختالف إلى اختالف تركيب الجملة من اسمية إلى فعلية         
  .   اللغة العربية ووفرة معانيها وتراكيبها

  : والثالثونالثامنةالمسألة 

                                                   
، )٥/٥٢٤( للـسمين الحلبـي      –، الدر المصون    )٢/٣٨٧( للهمذاني   –، الفريد   )١/٦٠٥( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ١

  ) .٣/٥٠٢( للدرويش –يانه أعراب القرآن وب
 للنيـسابوري  –،ايجاز البيان في معـاني القـرآن     )٣١٠ص  ( للراغب األصفهاني    –مفردات ألفاظ القرآن    :  انظر - ٢
)١/٢٨٤ .(  
  ) .٧/٢٨٩( للقرطبي –الجامع ألحكام القرآن :  انظر- ٣
  ) .٢/٢٢٣( الكشاف - ٤
  ) .٥/٥٢٤(الدر المصون :  انظر- ٥
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 ١٦٤

  ]١٨٣:األعراف[ ﴾  ru&éBø?Íí 9sgßNö 4 )Îcû .xãøâÏì BtGÏüûî﴿ :تعالىقوله 

   :أوجه اإلعراب* 
&íÍ?øBé( :قوله ur ( يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب)١(:  

  . في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف :الوجه األول
  . معطوفة على نستدرجهم في اآلية السابقة :الوجه الثاني
  .ل لها من اإلعراب  مستأنفة ال مح:الوجه الثالث

  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
&íÍ?øBé(معنى   u (       لهم أي أمهلهم وأطول لهم فيما هم فيه)اإلمهال مع إرادة   "وفسره ابن جزي بأنه      . )٢

  .)٣("العقوبة
  :المعنى األول

  . وأنا أملي لهم :         وفي هذا اإلعراب يكون المعنى
  :المعنى الثاني

&íÍ?øBé( وجملة   ، الواو عاطفة  نحيث إ           u (     معطوفة على جملـة)N ßgã_ ÍëôâtGó¡t̂ yô(، ويـرى  

&íÍ?øBé(سمين الحلبي أن هذا الوجه فيه نظر ألنه من الفصاحة أن يكون الفعـل           ال u(    بنـون العظمـة

   .)٤("ويجوز أن يكون هذا قريباً من االلتفات"  ولكنه علل ذلك بقوله ،)نملي(
  :المعنى الثالث

&íÍ?øBé(   والمعنى في هذا الوجه يفيد بأن الجملة الفعلية           u (   منقطعة عن سابقتها؛ فهـي جملـة

 والواو قبلها   ،اذا لم يأخذهم ربهم بالعقاب ؟ فالجواب أملي لهم        م ول :لوكأن سائالً يق  و،مستقلة بذاتها 
  .)٥( ويرى الدرويش هذا الوجه هو األولى ،لالستئناف

  :أثر االختالف* 

                                                   
 ) .٥/٥٢٤( للسمين الحلبي –الدر المصون ،)٢/٣٨٨( للهمذاني – الفريد ،)١/٦٠٥( للعكبري –  التبيان: انظر- ١
  ) .٣/٥١٦( البن كثير – تفسير القرآن العظيم : انظر- ٢
  ) .١/٥٤٢( التسهيل - ٣
 ) .٢/٤٣٢( للنيسابوري – الوسيط في تفسير القرآن المجيد : وانظر،)٥/٥٢٥( الدر المصون - ٤
  ) .٣/٥٠٢( للدرويش –اب القرآن وبيانه  إعر: أنظر- ٥
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 ١٦٥

&íÍ?øBé( يفيد جملة تامة من المبتدأ المحذوف والجملـة الفعليـة        ،المعنى في الوجه األول             u(، 

تكون جملـة   ، والمعنى الثالـث   ، يصل الجملة بالتي قبلها بالعطف عليها      ،والمعنى في الوجه الثاني   
)íÍ?øBé& u (وتعد جواباً لسؤال مقدر ،منفصلة ومستقلة عما قبلها .  

  :ثونة والثالالتاسعالمسألة 
  ]١٨٤:األعراف[ ﴾ rru9sNö ÉtGtÿx3©çãr#( 3 Bt$ /ÎÁ|$mÏ:ÈkÍN BiÏ` _ÅZ¨p> 4 )Îb÷ dèqu )Îwû RtãÉÉçÖ Bï7Îüûî&﴿ :قوله تعالى

  :أوجه اإلعراب* 
$ 3( :قوله tB ( في)$ tB N Ík È: Ïm$ |Á Î/ ` ÏiB >p ¨Z Å_ (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . نافية ال محل لها من اإلعراب :الوجه األول
  . استفهامية في محل رفع مبتدأ:لوجه الثانيا

  : التفسيري ألوجه اإلعرابىالمعن* 
  :المعنى األول

N(         في حال كونها نافية يكون الكالم قد تم عند قوله تعالى         s9 ur r& (#r ãç ©3 xÿtGtÉ 3(،   وابتـدأ كـالم 

$(جديد عند قوله     tB N Ík È: Ïm$ |Á Î/ ` ÏiB >p ¨Z Å_(،    لرسول   والمقصود هنا بصاحبهم ا- r -،   وفي هذا 

$(الوجه يكـون اسـم       tB (   هـو)p ¨Z Å_ (       ًوخبرهـا متعلـق     ،مجـرورة لفظـاً مرفوعـة محـال 

`( يقـول الـسمين الحلبـي        ،ما جنة كائنـة بـصاحبهم     : والمعنىحبهم،بصا ÏiB >p ¨Z Å_ ( و  ،مبتـدأ 

)N Ík È: Ïm$ |Á Î/ (ما جنة بصاحبهم أي كائنة بصاحبهم: يعنى،خبره )٢(.  

  :المعنى الثاني
$(تكون            tB (   وخبرهـا متعلـق بـصاحبهم      ،نكارية في محل رفع مبتدأ    إهنا استفهامية )٣(، 

  .أي جنون كائن بصاحبهم :والمعنى
   واستبعد ،)٤( وهي أن تكون موصولة بمعنى الذي،ويرى السمين الحلبي أن لها وجهاً ثالثاً         

  

                                                   
 للـسمين الحلبـي   –، الـدر المـصون      )٢/٣٨٨( للهمـذاني    –، الفريـد    )١/٦٠٥( للعكبـري    –التبيـان   :  انظر - ١
 ).٣/٥٠٢( للدرويش –،إعراب القرآن وبيانه )٥/٥٢٥(
  ) .٥/٥٢٥(الدر المصون :  انظر- ٢
  ) . ٦/٤٦٠( لأللوسي –وح المعاني ، ر)٥/٥٢٥( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٣
 ) .٥/٥٢٦( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٤
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 ١٦٦

  .)١(" د وجواز أن تكون موصولة فيه بع " :األلوسي هذا حيث يقول
  :أثر االختالف* 

N(         في المعنى األول يكون الكالم قد تم عند قوله  s9 ur r& (#r ãç ©3 xÿtGtÉ 3(، وتكون جملة )$ tB  

N Ík È: Ïm$ |Á Î/ ` ÏiB >p ¨Z Å_  (        ابتدائية وتفيد نفي الجنون والخبل عن الرسولr،    أما المعنى الثاني سؤال

صاحبهم، وفي ذلك داللة على سعة لغة القرآن من          أي جنون ب   :إنكاري توبيخي للمشركين و معناه    
حيث المعاني واألساليب، وفيه إشارة إلى تنزيه النبي عن الجنون والخبل بأكثر من طريق دلـت                

N(عليها جملة  s9 ur r& (#r ãç ©3 xÿtGtÉ 3. (  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ) .٦/٤٦٠( روح المعاني - ١
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 ١٦٧

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  سورة األنفالتفسير أثر اختالف اإلعراب في 
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 ١٦٨

ذا الفصل سوف نتناول ثالث عشرة مسألة من خالل سورة األنفـال            وفي ه 
فيها بعض الكلمات والتي لهل أكثر من وجه إعرابي نتج عنه اختالف في             

   :المعاني التفسيرية وإليك هذه المسائل
  :المسألة األولى

 xJy$! &rz÷çt_y7y ëu/ï7y BÏ`. /tè÷GÏ7y /Î$$9øsy,dÈ ru)Îb¨ ùsçÌÉ)Z$ BiÏz̀ #$9øJßs÷BÏZÏüût 9s3s»çÌdèqbt.  ﴿ :قوله تعالى 
   ]٥ :األنفال[﴾ 
  :أوجه اإلعراب* 

$ (:قوله yJ x. (الكاف تحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . في محل نصب نعت لمصدر محذوف :الوجه األول
  . في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
$!﴿اضطرب المفسرون في قوله      ": هذا اإلعراب  بخصوص         يقول أبو حيان     yJ x. y7 y_ tç ÷zr& 

y7 ï/uë .` ÏB y7 ÏG÷èt/ Èd,ys ø9 $$ Î/ ﴾     ًما مر بي مـشكل     " : ويقول أيضاً  )٢(" واختلفوا على خمسة عشر قوال

  )٣("مثل هذا 
  :المعنى األول

  : وقدر هذا المصدر بأقوال عديدة أهمها،         حيث تعرب صفة لمصدر محذوف
 وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثـل ثبـات         - r - والرسول - U -األنفال استقرت هللا     )١(

 ، تنفل من شئت وإن كرهـوا      :والمعنى. إخراج ربك إياك من بيتك بالحق وهم كارهون         
كما أخرجك ربك من بيتك وإن كرهوا يعني بيته بالمدينة أو المدينة نفسها ألنها مهـاجره    

 .ومسكنه 

 وكال ،فال مضاء مثل مضائك ألمره في الخروج وهم له كارهون  امض ألمر ربك في اإلن     )٢(
  . األمرين بمعنى وإن اختالفا في اللفظ والتقدير 

$(نعت لـ   )٣( y)ym (– أي أولئك هم المؤمنون حقاً مثل إخراج ربك مـن  – من اآلية السابقة 

 .بيتك بالحق 
                                                   

-٥/٥٥٩( للسمين الحلبي    –،الدر المصون   )٤٠٦-٢/٤٠٥( للهمذاني   –،الفريد  )١/٦١٦( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ١
  ) .٢/٢٣٦( للزمخشري –، الكشاف )٥٦٢

  ) .٤/٤٥٩(ط  البحر المحي- ٢
 ) .٤/٤٦٣( المرجع السابق - ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦٩

 .ك  إطاعة مثل ما أخرجك ربك من بيت- r - ورسوله - U -وأطيعوا اهللا  )٤(

 أي مثل ما كرهوا إخراجك بالحق ؛ ألن فيـه        ،يجادلونك في الحق جداالً مثل ما أخرجك       )٥(
 . وإن قدم ذكر اإلخراج ،هذا المعنى

  . )١(وهم كارهون كراهةً مثل كراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك )٦(

ندي وأولى هذه األقوال ع   " :ويرى الطبري أن أوالها بالصواب الوجه الخامس حيث يقول                 
 كما أخرجك ربك بالحق على كره مـن         : معناه :بالصواب قول من قال في ذلك بقول مجاهد وقال        

  " .)٢( كذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين،فريق من المؤمنين
 لم يكن فـيهم     ، وأنهم كانوا رجالة   ، قلة العدد وقلة السالح    :وسبب الجدال كما قال الرازي             

  .)٣(إال فارسان
 فيكـون  ،بمعنـى الـذي  ) مـا ( و ،إنها بمعنى الواو التـي للقـسم      ) الكاف(قال قوم في             
7( ويكون جواب القسم ،والذي أخرجك ربك:المعنى tRq ä9 Ïâ»pg äÜ. (  

ومتى ثبت كون الكاف حرف      " : وقال عنه السمين الحلبي    ،وهذا رأي ضعيف رده النحاة             
7(قسم بمعنى الواو ؟ وأيضاً فإن        tRq ä9 Ïâ»pg äÜ (          ال يصح كونه جواباً ال على مذهب البـصريين وال

  ".)٤(على مذهب الكوفيين
   ".)٥(فهو قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون والبصريون" :وقال عنه أبو حيان         

   :المعنى الثاني
اجك  هذه الحال مثل حال إخر     :خبراً لمبتدأ محذوف تقديره   ) الكاف(         وفي هذا الوجه تكون     

 يعني أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم فـي كراهـة خروجـك          ،من بيتك 
  .)٦(للحرب

   :أثر االختالف* 
 وكأن فيه إشارة إلى كـون خـروج         ،         أعطى االختالف اآلية العديد من المعاني المتنوعة      

يها أي حقيقـة أخـرى أيـاً         إلى بدر هو عين الحقيقة وأم الحقائق التي تقاس عل          - r -النبي  

                                                   
  ) .٤٠٦-٤٠٥(/ للهمذاني – الفريد - ١
 البـن عطيـة   –، المحـرر الـوجيز   )٤/١١( البن كثيـر  -تفسير القرآن العظيم : ، انظر )١٣/٣٩٣( جامع البيان    -٢
)٢/٥٧٤.(  
ـ  )٤/١١( البن كثير    –، تفسير القرآن العظيم     )١٥/٤٥٧(مفاتح الغيب   :  انظر -٣  البـن  عطيـة   –رر الـوجيز   ، المح
)٢/٥٧٤.(  
  ) .٥/٥٦٠( الدر المصون - ٤
  ) .٤/٤٦٠( البحر المحيط - ٥
 ) .٢/٤٠٦( للهمذاني –الفريد :  انظر- ٦
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 ١٧٠

 كانت،فقد كانت نتيجة هذا اإلخراج النصر المحتم في بدر الذي مثل الفرقان بين الحـق والباطـل              
  .وكان فاصالً بين مرحلتين من مراحل الدعوة والنصر األول لإلسالم 

احـد   ومثل واحد زائد و، ومرارة الحنظل، كحالوة العسل : قولنا – وهللا المثل األعلى     –ومثال ذلك   
  . فهذه مسلمات وحقائق واضحة تقاس عليها أية حقيقة أخرى ،يساوي اثنان

  :المسألة الثانية
ــالى ــه تع  Îåø @n¡óGtóÉãWèqbt ëu/3äNö ùs$$ôóFtfy$>z 9s6àNö &rToÎí BãJÏâë.äN /Î'r9ø#7 BiÏz̀ #$9øJy=n»¯´Í3spÏ(﴿ :قول

öúüÏù Ïäóê ßD﴾ ]٩ :األنفال[  

  :أوجه اإلعراب* 
  : )١(تمل ثالثة أوجه من اإلعرابيح) åÎ)t( :قوله

  . في محل نصب بدل من إذ التي في اآلية السابعة :الوجه األول

cr( في محل نصب ظرف لـ :الوجه الثاني ñäuq s? ur (في اآلية السابعة.  

  . في محل نصب مفعول به لفعل مقدر :الوجه الثالث
  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 

  :المعنى األول
ur ãN(øåÎ﴿في اآليـة الـسابعة      ) åÎ)t(بدل من   ) åÎ)t( هذا الوجه تكون              في ä. ßâÏètÉ ª! $# ì yâ÷n Î) 

Èû÷ütGxÿÍ¬ !$ ©Ü9  واذكـر إذ    :فيكون المعنى على هـذا    ) اذكر( فهذه مفعول به لفعل محذوف تقديره        ﴾ #$

  . ية السابعة في اآل) åÎ)t( بدالً من - في اآلية التاسعة –هنا ) åÎ)t( فعليه تكون ،تستغيثون ربكم

د ؛ وذلك ألن كل ظرف منهـا    في كونها بدل بع    :ويستبعد المشرف هذا الوجه من اإلعراب ويقول      
 فكيف يمكن   ،الثانية وقت استغاثتكم  ) åÎ)t( و ،األولى وقت وعد اهللا لكم    ) åÎ)t( فـ   ،له عمل خاص بها   

  أن تحل الثانية محل األولى وتكون بدالً منها؟ 
   :المعنى الثاني

cr(    ظرف لجملة         ñäuq s? ur(   تودون وقـت اسـتغاثتكم أن    : والمعنى ،التي في اآلية السابقة 

  .غير ذات الشوكة تكون لكم 
  ".)٢(وفيه بعد لطول الفصل " :وقال السمين الحلبي عن هذا الوجه
                                                   

  ) .٢/٤( للعكبري – إمالء ما من به الرحمن ،)٥/٥٦٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٦١٧( للعكبري – التبيان - ١
 ) .٥/٥٦٥( الدر المصون - ٢
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 ١٧١

 وقد وقع في وقـت واحـد    ،ث واحد ي لماذا فيه بعد مع أن الحد      :ويستبعد المشرف هذا البعد ويقول    
  .والمعنى معقول ومقبول 

  :المعنى الثالث
  . )١( واذكر إذ تستغيثون ربكم:مفعول به لفعل محذوف تقديره) åÎ)t(          وفي هذا الوجه تعرب 

   :أثر االختالف*  
 للمؤمنين بأنها كانت استجابته لهم عندما       - U -         في المعنى األول اإلفادة عن وعد اهللا        

 والمعنـى  ،الثاني أفاد أن االستغاثة كانت بالرغبة في عدم وقوع ذات الـشوكة          والمعنى   ،استغاثوه
  . الثالث مثل المعنى األول 

  :المسألة الثالثة
 ﴾ Ét»'̄rÉïgy$ #$!©%ÏÉz̀ äu#BtZãqþ#( )Îås# 9s)ÉäGçOÞ #$!©%Ïïût .xÿxçãr#( óymôÿZ$ ùsxü ?èqu9óqdèNã #${Fä÷/t$ëu﴿:قوله تعالى

  ]١٥ :األنفال[

  :اإلعرابأوجه * 
$( :قوله Zÿôm yó (يحتمل وجهين من اإلعراب)٢( :  

  . في محل نصب حال :الوجه األول
  . في محل نصب مفعول مطلق :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
   :المعنى األول

$(         في هذا الوجه حيث تعرب       Zÿôm yó (ويجـوز   ، حال كونكم متزاحفين   : يكون المعنى  ،حال 

 ، وأنتم زحف أي جماعة أو وأنتم تمشون إليهم قليالً قليالً          : يكون صاحب الحال الفاعل وتقديره     أن
 ويجوز أن يكـون     ، وهم كثيرون أو يمشون إليكم     :ويجوز أن يكون صاحب الحال هو المفعول أي       

  )٣( لقيتموهم متزاحفين بعضكم إلى بعض:من الفاعل والمفعول ويكون المعنى
فيأبـاه  "....:د أن يكون صاحب الحال من الفاعل و من المفعول معاً فنراه يقول            ويستبعد أبو السعو  

$﴿ :قوله تعالى ygïÉr'̄»tÉ z̀ ÉÏ%©! $# (# þq ãZ tB# uä # såÎ) ÞOçGä É)s9 tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿx. $ Zÿôm yó üx sù N èdq ó9 uq è? ãuë$ t/÷äF{$# ﴾   

  سابق إلى العدو أو بكثرتهم بل بتوجه ؛ إذ ال معنى لتقييد النهي عن اإلدبار بتوجههم ال]١٥ :األنفال[

                                                   
  ) .٥/٥٦٥( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر-١
-٥/٥٨٣( للـسمين الحلبـي      –، الدر المصون    )٢/٣١٤( للهمذاني   –، الفريد   )٢/٦٢٠( للعكبري   –التبيان  :  انظر - ٢

  ) .٤/٤٦٥(ألبي حيان –،البحر المحيط )٣/٥٤١( للدرويش –، إعراب القرآن وبيانه )٥٨٤
  ) .٢/٢٤٤( للزمخشري –، الكشاف )٥/٥٨٣(الحلبي  للسمين –الدر المصون :  انظر- ٣
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 ١٧٢

  .")١(العدو إليهم 
   :المعنى الثاني

  " )٢( أو يزحفون زحفاً،إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين زحفاً"          هذا الوجه يكون المعنى 
  :أثر االختالف* 

ـ   ،         ينصب المعنى األول إلى حال المتحاربين وهم زاحفون بعضهم إلى بعض           ى  أما المعن
  .الثاني فيفيد توكيد المعنى عن طريق المصدر 

   :المسألة الرابعة
ــالى  ــه تع  ©!$# ru#$?)̈àq#ùÏF÷ZupZ wû ?èÁÅãùtû¨ #$!©%Ïïût ßs=nJßq#( BÏY3äNö {s%!¹¢pZ ( ru#$æ÷=nJßqþ#( &rcû () :قول

ßâÉÏâx© É>$ s)Ïèø9   ]٢٥ :األنفال[)  #$

  :أوجه اإلعراب* 
ûw ¨ûtùã( :قوله ÅÁ è? (ثة أوجه من اإلعرابيحتمل ثال)٣( :  

  . جواب لقسم محذوف :الوجه األول
  . نهي والكالم محمول على المعنى :الوجه الثاني
  . جواب األمر أكد بالنون :الوجه الثالث

   :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

ûw ¨ûtùã(         في هذا الوجه تكون      ÅÁ è? (   ال تصيبن الذين ظلمـوا      واهللا   :جواباً لقسم محذوف أي

  : منها- r -ويؤيد هذا المعنى أحاديث الرسول .)٤( خاصة بل تعم
ن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا            إ " :- r -قال رسول اهللا    ) ١(

  .)٥("بعقاب من عنده 
  نعم إذا كثر  ":لك وفينا الصالحون ؟ قاهلأن: - r -سألت زينب بنت جحش رسول اهللا ) ٢ (
  

                                                   
 ) .٤/١٢( إرشاد العقل السليم - ١
 ) .٥/٥٨٣( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر– ٢
 للـدرويش  –، إعـراب القـرآن وبيانـه    )٤١٦-٢/٤١٥( للهمذاني –، الفريد )٢/٦٢١( للعكبري -التبيان  :  انظر - ٣
)٣/٥٥٢. (  

 البـن عطيـة     –، المحرر الوجيز    )١/٢٧٧( البن عربي    –، تفسير ابن عربي     )٢/٦٢١(بري   للعك –التبيان  :  انظر -٤ 
)٢/٥١٥ (  
 .كتاب المالحم، باب األمر والنهى، قال عنه االلبانى صحيح) ٤٣٤٠(حديث رقم ) ٤/٢١٤( سنن أبى داوود - ٥
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 ١٧٣

  .)١("الخبث 
  .)٢(" وال أقر قوم المنكر بين أظهرهم إال عمهم اهللا بعقاب " :وروي عن ابن عباس أنه قال) ٣(

ن السبب في عموم الفتن أو الذنوب       إ :         يقول الشيخ محمد أبو زهرة معلقاً على هذا المعنى        
ون نتيجته على الجميع؛ ألنه ال يوجـد مـن       أو الفساد في األمة بعمل الطاغين، و ظلم الخاصة تك         

  .)٣(ينهاهم وقد أمروا أن ينهوهم
 الـالم   تْلَمطوأورد ابن حيان قوالً للنحاة بأن الجملة جواب للقسم وهي مثبتة والنون في محلها و              

 لتـصيبن الـذين ظلمـوا       :أي) لتصيبن(والمعنى  ) ال(فصارت  ) أي ُأشْبِعتْ فتحتها فصارت ألفاً    (
 )٤( يؤيد ذلك قراءة ابن مسعود وزيد بن ثابـت والبـاقر           : وقالوا ،ه وعيد للظالمين فقط   خاصة، وفي 

  .)٧(بدون ألف ) لتصيبن(، حيث قرأوا )٦(وأبي العالية  )٥(والربيع بن أنس 
  :المعنى الثاني

ناهية، وعليه يمنع أن تكون الجملة صـفة لفتنـة؛ ألن الجملـة    ) ال(         في هذا الوجه تكون     
ة ال تقع صفة، وجاز أن تكون معمولة لقول، ذلك القول هو الصفة أي فتنة مقـوالً فيهـا ال                 الطلبي

تصيبن، يعني ذلك ال تتعاطوا أسباباً يصيبكم فيها مصيبة، ال تخص ظالمكم بل تعم الجميع وعلـى      
  . )٨(هذا يجوز لنون التوكيد أن تكون في هذا المكان 

  :المعنى الثالث
ûw ¨ûtùã(في هذا الوجه تكون      ÅÁ è? (   جواباً لألمر)p uZ ÷F Ïù#q à)̈? $# ur ( إنزل عن الدابـة ال      " :نظير القول

Ó̈L#﴿ : نظير قوله تعالى   وأيضا" تطرحنك ym !# såÎ) (# öq s? r& 4ín?tã Ïä# ur È@ôJ ¨Y9 $# ôM s9$ s% ×'s# ôJ tR $ ygïÉr'̄»tÉ ã@ôJ ¨Y9 $# 

                                                   
(   ومأجوج، صحيح مـسلم      في قصة يأجوج     ءكتاب أحاديث األنبيا  ) ٣٣٤٦(حديث رقم   ) ٤/١٣٨( صحيح البخاري    - ١
  .كتاب الفتن، باب اغتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج) ٢٨٨٠(حديث رقم ) ٤/٢٢٠٧
 ) . ٨٤٤٦(، حديث رقم )٣/٦٨١( لعالء الدين الهندي - كنز العمال في سنن األقوال واألفعال - ٢
  ) .٦/٣١٠٠(زهرة التفاسير :  أنظر- ٣
من فحـول علمـاء     ) هـ١١٤-٥٦(ين اإلمام الثبت الهاشمي العلوي المدني        هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحس        - ٤

ين، ورؤسـاء فقهـاء      وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة، ووجوه التـابع          الصحيحيناإلسالم،له عدة أحاديث في     
 للذهبي  –، سير أعالم النبالء     )٤٩٧( البن حجر    –، تقريب التهذيب    )١/٩٤( للذهبي   –تذكرة الحفاظ   : انظر. .المسلمين

)٤/٤٠١. ( 
وكان عالم مرو في زمانه قال أبو حاتم  هو الربيع بن أنس البكري الخرساني، مقرئ سمع أنس بن مالك وأبا العالية - ٥

، و مرو من أشهر مدن خراسـان  )٣/٢٧١( للبخاري   –التاريخ الكبير   : انظر.سنة تسع وثالثين ومئة   صدوق يقال توفي    
بينها و بين نيسابور سبعون فرسخاً ينسب إليها الشخص على غير القياس فيقال مروزي، ونسبة الثوب إليها على القياس        

 ) . ٥/١١٣( لياقوت الحموي –معجم البلدان : انظر. فيقال ثوب مروي 
سـير أعـالم    : أبو العالية الرياحي البصري، كان ثقة حافظاً ومقرئاً ومفسراً، أنظر         ) هـ٩٠: ت( رفيع بن مهران     - ٦

 ) .٢/٥١٤(اإلصابة في تمييز الصحابة ) ٤/٢٠٧( للذهبي –النبالء 
  ) .٢٧٧-١/٢٧٦( البن عربي –، تفسير ابن عربي )٤/٤٨٤(البحر المحيط :  انظر- ٧
  ) .٥/٥٩٠( للسمين الحلبي –ون الدر المص:  انظر- ٨
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 ١٧٤

(#q è= äz÷ä$# öN à6 uZ Å3»|¡tB üw öN ä3 ¨Z yJ ÏÜ øt sÜ ß`»yJ øä n= ßô ¼ çnßäq ãZ ã_ ur óOèdur üw tbr ãç ãèô±oÑ﴾ ] ويقول  ،]١٨ :النمـل 

 ، إن أصابتكم ال تصيب الظالمين مـنكم خاصـة         :فإذا كانت جواباً فالمعنى    " :في ذلك الزمخشري  
  .)١(" ولكنها تعمكم 

 ال :قال الشيخ " : فيقول السمين الحلبي   ،اعترض أبو حيان والسمين الحلبي على هذا الوجه                
 والمثال شرط وجـزاء  ، و فتنة ال تصيبن الذين ال ينتظم مع اآلية  المثال ليس دليالً   هذا   ،يحطمنكم  

 ، أن تتقوا فتنة ال تصيب الذين ظلمـوا ، أال ترى أنه ال يصح تقدير ، وال ينتظم ذلك هناك    ،كما قدر 
  ")٢(ر مقتضاه من جهة المعنى يألنه يترتب على الشرط غ

 هذا الوجـه  إذ إن ،")٣(ي قول الفراء وزاده فساداً وخبط    وأخذ الزمخشر " : أبو حيان  لويقو         
  .أصله للفراء 

   :أثر االختالف* 
مدى ثراء ومرونة اللغة في أساليبها وطواعيتها لتتالءم وتتواكب مع          يدل االختالف على             

يحتملهـا  األفهام المتباينة والمتفاوتة، فمن جواب القسم إلى نهي إلى جواب أمر كلها معاني مقبولة       
  .المعنى ولها وجه من الصحة 

   :المسألة الخامسة
 ru#$åø2àçãrÿ#( )Îåø &rRFçOó %s=Îã@× Bï¡óGtÒôèyÿàqbt ûÎí #${FëöÚÇ BrÉs$ùèqcö &rb ÉtGtÇyÜ©ÿx3äNã ﴿:قوله تعالى

â¨$̈Z9 $# öN ä31ur$t« sù N ä. yâÉr& ur  ¾ÍnÎé óÇ uZ Î/  Läls% yó uëur z̀ ÏiB ÏM»t6Íhã ©Ü9 $# öNà6 ¯= yès9 tbr ãç ä3 ô±s?﴾]٢٦:األنفال[   

  :أوجه اإلعراب* 
cq( :قوله èù$ sÉ rB ( يحتمل وجهين من اإلعراب)٤(:  

  . في محل رفع صفة :الوجه األول
  . في محل نصب حال :الوجه الثاني

  : التفسيري ألوجه اإلعرابالمعنى* 
  :المعنى األول

cq(في هذا الوجه حيث تعرب جملة           èù$ sÉ rB (ـ في محل رفع صفة ل)@ã Î= s% (وقد بدأت  

                                                   
 ) .٢/٢٤٩( الكشاف - ١
 ) .٥/٥٩١( الدر المصون - ٢
 ) .٤/٤٨٤( البحر المحيط - ٣
، )٥/٥٩٤( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٤١٧( للهمذاني –، الفريد )١/٦٢١( للعكبري –التبيان :  انظر- ٤

 ) .٣/٥٥٢( للدرويش –إعراب القرآن وبيانه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٧٥

ã@(اآلية بالوصف بصيغة المفرد      Î= s% (     ثـم بالجملـة)cq èù$ sÉ rB (      والوصـف مالئـم ومناسـب

  .للموصوف فمن طبيعة القليل الخوف 
  :المعنى الثاني

 حال كونكم   :         في هذا الوجه حيث تعرب الجملة في محل نصب على الحالية يكون المعنى            
bq( الحال الضمير في مستضعفين خائفين فيكون صاحب àÿyèôÒ tGó¡ïB()١(.   

نـه   اإلعراب وهو خبر ثالث ويقـول عنـه إ              ويرى السمين الحلبي أن لها وجهاً ثالثاً من       
  .  )٢(األظهر

   :أثر االختالف* 
bq(         المعنى في الوجه األول فيه زيادة إخبار بذكر صفة جديدة إلى  àÿyèôÒ tGó¡ïB(و ،)@ã Î= s% (

كروا عندما كنتم قليالً ومستضعفين في األرض وتخافون أن يتخطفكم الناس، أما المعنـى              فاذ: أي
cq(الثاني، تعلقت    èù$ sÉ rB (    بواو الجماعة في)bq àÿyèôÒ tGó¡ïB (     فكانت حـاالً لالستـضعاف أي: 

 فمن صـفة  ،مستضعفون حال كونكم تخافون، مما يدل على احتمال أن يكون للجملة أكثر من وجه      
 فوصف الصفة أثبت وأدوم من الحال الذي هـو          ا يترتب على ذلك ثراء في المعنى،      م م ،إلى حال 

  .عرضي وكيفيته عرضية 
  :المسألة السادسة

 Ét»'̄râökp$ #$!©%ÏÉz̀ äu#BtZãq#( wü BrÉèqRçq#( #$!© ru#$9ç§ôßqAt ruBrÉèqRçqþ#( &rBt»Yo»GÏ3äNö ru&rRFçNö﴿ :قولــه تعــالى 
tbq ßJ n= ÷ès? ﴾ ]٢٧:األنفال[   

  : أوجه اإلعراب*
#)( :قوله þq çRq èÉ rBur öN ä3 ÏG»oY»tBr& ( يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

  . في محل جزم عطفاً على الفعل األول :الوجه األول
  .  في محل نصب على الجواب بالواو :الوجه الثاني

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب*
   حقوقه عليكم من فرائضه،- U - اهللا ال تنقصوا " :األمانات كما فسرها الطبري هي         

                                                   
  )  .٥/٥٩٤( للسمين الحلبي –در المصون ال:  انظر- ١
  )  .٥/٥٩٤(الدر المصون :  انظر- ٢
-٥/٥٩٤( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٤٩٧( للهمذاني –، الفريد )١/٦٢٢( للعكبري –التبيان :  انظر- ٣

 ) .٢/٢٥١( للزمخشري –، الكشاف )٥٩٥
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 ١٧٦

 وال  ، ولكن أطيعوهما فيما أمراكم به ونهياكم عنـه        ، من واجب طاعته عليكم    - r -وال رسوله   
 وواجب أعمالكم والزمها لكم ألنها الزمة عليكم وواجبة بالحجج التي           ،تنقصوهما وتنقصوا أديانكم  

  ")١(ثبتت هللا عليكم 
   :المعنى األول
#(ا الوجه تكون             في هذ  þq çRq èÉ rB (   معطوفة على)üw (#q çRq èÉ rB (  فأخذت حكمهـا    ،في أول اآلية 

  . وال تخونوا أماناتكم - r - ورسوله - U - ال تخونوا اهللا : فيكون المعنى،وهو النهي
   :المعنى الثاني

#(         في هذا الوجه تكون      þq çRq èÉ rB (       يـر قـول   منصوبة بأن المضمرة التي تقع في الجواب نظ

         :القائل
  )٢(ال تنه عن خلق وتأتي بمثله                عار عليك إذا فعلت عظيم

   .)٣( فذلك خيانة ألماناتكم- r - ورسوله - U - ال تخونوا اهللا :فيكون المعنى
   :أثر االختالف* 

q#)(         الوجه األول يفيد النهي عن الفعلين        çRq èÉ rB ©! $# tAq ßô §ç9 $# ur (# þq çRq èÉ rBur öN ä3 ÏG»oY»tBr& (  كل على

 U - أما الوجه الثاني، يفيد النهي عن الجمع بين الفعلين، وبذلك يكون المعنى ال تخونوا اهللا ،حدة
  - U - ألنكم إن فعلتم ذلك خنتم أماناتكم، ألن األمانـات هـي أوامـر اهللا       - r - ورسوله   -

  .لمبلغ عن ربه  ا- r - ورسوله - U -ونواهيه فخيانتها خيانة هللا 
  :المسألة السابعة
ــالى  ــه تع  $ruBt$ 9sgßOó &rwû ÉãèyãjÉ5ukåNã #$!ª rudèNö ÉtÁÝâërcö ãt`Ç #$9øJy¡ófÉâÏ #$9øsyçt#QÏ ruBt﴿ :قول

(# þq çR%ü2 ÿ¼ çnuä !$ uä Ï9 ÷r r& 4 ÷bÎ) ÿ¼ çnät !$ uã Ï9 ÷r r& ûw Î) tbq à)GßJ ø9 $# £` Å3»s9 ur öN èdué sY ò2r& üw tbq ßJ n= ôètÉ﴾]٣٤:األنفال[  

  :أوجه اإلعراب* 
ûw( :قوله r& ãN åk u5 ÉjãyèãÉ ( يحتمل وجهين من اإلعراب)٤(:  

  .  في محل نصب بنزع الخافض :الوجه األول

                                                   
  ) .١٣/٤٨٦( جامع البيان - ١
    ).٥٦٩/ ٨(  خزانة األدب ـ لعبد القادر البغدادي : د الدؤلى انظر البيت منسوب ألبى األسو- ٢
  ).٢/٥١٨( البن عطية –المحرر الوجيز :  انظر- ٣
، البحر )٥/٥٩٩( للسمين الحلبي –،الدر المصون )٢/٤١٨( للهمذاني –، الفريد )١/٦٢٢( للعكبري –التبيان :  انظر- ٤

 ) . ٤٩١-٤/٤٩٠( البي حيان –المحيط 
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 ١٧٧

  . في محل جر :الوجه الثاني
   :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 

  :المعنى األول
مـن  ) لهـم  (         في هذا الوجه تكون منصوبة لعدم وجود حرف الجر المتعلق بما تعلق بـه          

  . )١( إياهم - U - أي شيء استقر لهم في عدم تعذيب اهللا :االستقرار ويكون المعنى
   :المعنى الثاني

المتقدم ذكره في الوجـه     ) في(         في هذا الوجه تكون في محل جر على إرادة حرف الجر            
   )٢(.... وما لهم في أال يعذبهم اهللا : ويكون المعنى،األول

  .)٣(تجعل الفعل لالستقبال ) أن( وهو بعيد ؛ ألن ،ن حاالًوجوزوا أن تكو
   :أثر االختالف* 

 فهنا  ، والمحذوف يعمل في المعنى كما يعمل المثبت       ،         االختالف يفيد جواز تقدير محذوف    
  .وفي الوجه الثاني يجوز تقديره ) في(في الوجه األول يجوز حذف 

   :المسألة الثامنة
#) ﴿:قوله تعــالى   þq ßJ n= ÷æ$# ur $ yJ ¯R r& N çGôJ ÏYxî ` ÏiB &ä óÓx« ¨br'sù ¬! ¼ çm |¡çH è~ ÉAq ßô §ç= Ï9 ur ì Ï%Î! ur 4ín1öç à)ø9 $# 

ru#$9øäuGt»Jyí4 ru#$9øJy¡|»3ÅüûÈ ru#$/öÆÇ #$9¡¡6Îã@È )Îb .äYGçOó äu#BtYGçN /Î$$!« ruBt$! &rRìt9øZu$ ãt?ní4 ãt6öâÏRt$ ÉtqöPt 
#$9øÿàçö%s$bÈ ÉtqöPt #$9øGt)së #$9øfyJôèy$bÈ 3 ru#$!ª ãt?ní4 2à@eÈ «xÓóä& %sâÏÉçí ﴾ ]٤١:الفرقان[  

  :أوجه اإلعراب* 
tPöq( :قوله tÉ ë s)tGø9   :)٤(يحتمل وجهين من اإلعراب ) #$

tPöq(بدل من  :الوجه األول tÉ Èb$ s% öç àÿø9 $#. (  

$b(ظرف لـ  :الوجه الثاني s% öç àÿø9 $#. (  

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :لالمعنى األو

tPöq(في هذا الوجه تكون          tÉ ( بدل من)tPöq tÉ Èb$ s% öç àÿø9    وما:  فيكون المعنى،المتقدمة) #$

                                                   
 ) .٥/٥٩٩( للسمين الحلبي – الدر المصون :ر انظ- ١
 ) .١/٦٢٢( للعكبري – التبيان : انظر- ٢
  ) .٥/٥٩٩( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)١/٦٢٢( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
  ) ٥٢٦-٩/٥٢٥( البن عادل – اللباب ،)٥/٦٠٩( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)١/٦٢٢( للعكبري – التبيان : انظر- ٤
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 ١٧٨

  . والمقصود يوم بدر ، ذلك اليوم الذي التقى فيه الجمعان،أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان
   :المعنى الثاني

tPöq(         في هذا الوجه تكون      tÉ  (   ظرفاً لـ)Èb$ s% öç àÿø9  -U  -أي فرق اهللا    : فيكون المعنى  ) #$

  .بين الحق والباطل يوم التقاء الجمعين 
   :أثر االختالف* 

tPöq(         يفيد الوجه األول أن      tÉ Èb$ s% öç àÿø9 $Èb( يفيد بأن  ، أما الوجه الثاني   ،هو يوم بدر  ) #$ s% öç àÿø9 $# ( 

  .كان يوم التقاء الجمعين 
  :المسألة التاسعة

 Îåø  &rRFçN  /Î$$9øèãâôruoÍ  #$9âëR÷ãu$  rudèN  /Î$$9øèãâôruoÍ  #$9ø)àÁóquì3  ru#$9ç§2ò=Ü &rôóÿx@ü(﴿ :قوله تعالى
BÏZ6àNö 4  ru9sqö  ?squ#ãtâ?õOó  w]z÷Gt=nÿøGçOó  ûÎí  #$9øJÏäèy»âÏ    ru9s»3Å` 9jÏãu)øÓÅÓz #$!ª &rDöêX# 2ü%cö 
BtÿøèãqwZ 9jÏäugô=ÎÅö Bt`ô dy=nÅö ãt`. /tãhÍYop7 ruÉtsóêzÓ4 Bt`ô ryÜ  ãt`. /tãhÍYop7 3 ru)Îcû #$!© 9s¡|JÏãìì 

íOä Î= tæ ﴾ ]٤٢ :األنفال[   

  :أوجه اإلعراب* 
  :هذه اآلية فيها موضعان* 
   :الموضع األول* 

=Ü( :قوله ò2§ç9 $# ur ü@xÿóô r& öN à6Z ÏB ( يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . في محل نصب حال :الوجه األول

N(ل رفع معطوفة على  في مح:الوجه الثاني çFR r&. (    

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

xÿóô@(، واو الحال، وتكون     )الواو(         في هذا الوجه تكون      r& (    منصوبة على الظرفية، متعلقة

  .)٢( والحال أن الركب كائنون أسفل من مكانكم أي أشد تسفالً: ويكون المعنى،بالخبر المقدر
   :ى الثانيالمعن

                                                   
-٤/٤٩٩( ألبي حيان –، البحر المحيط )٥/٦١٢( للسمين الحلبي –،الدر المصون )٢/٦٢٥( للعكبري –التبيان : انظر ١

  ) .٤/٧( للدرويش –، إعراب القرآن وبيانه )٩/٥٢٨( البن عادل –، اللباب )٢/٢٦٠( للزمخشري –، الكشاف )٥٠٠
 ) .٥/٦١٢( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٦٢٥( للعكبري –التبيان :  انظر- ٢
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 ١٧٩

=(للعطف، فتكون ) الواو(         في هذا الوجه تكون      ò2§ç9 $# u (    والـواو الداخلـة علـى)N èd (

N(معطوفتين على    çFR r& (        ـ   :ألنها مبدأ تقسيم أحوالهم وأحوال عدوهم، فيكون المعنـى تم وهـم  إذ إن

  .)١(والركب، ويرى السمين الحلبي أن هذا الوجه أحسن 
  :أثر االختالف* 

 في مكان أسفل، والمعنـى الثـاني، يفيـد    حيث إنه  المعنى األول يفيد بيان مكان الركب،         
  إشارة إلى قوة شـأن العـدو وشـوكته           - كما يقول الزمخشري     -توزيع مراكز الفريقين، وفيه     

وتكامل عدته وتمهيد أسباب الغلبة له، وضعف شأن المسلمين وشتات أمرهم، وأن غلبتهم في مثل               
 -، ودليالً على أن هذا األمر لم يتيسر إال بحـول اهللا        - U -ليست أال صنعاً من اهللا      هذه الحال   
U -٢( وقوته وباهر قدرته(   .  
   :الموضع الثاني* 

=ÅÎ( :قوله ôguä Ïj9 (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:  

ÓÅÓø)uã( بدل من الفعل :الوجه األول Ïj9(.  

  .في محل نصب مفعول ألجله  :الوجه الثاني
  :معنى التفسيري ألوجه اإلعرابال* 

  :المعنى األول
=ÅÎ(         في هذا الوجه يكون الفعل  ôguä Ïj9 ( بدالً من الفعل)ÓÅÓø)uã Ïj9(.  

  :المعنى الثاني
wq(في هذا الوجه يجوز أن يتعلق بـ                  ãèøÿtB (َل هذا األمر ليهلك من هلك عـن         :أيفُع 

=ÅÎ(ب  فيكون إعرا،بينة ويحيى من حي عن بينة ôguä Ïj9 (هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة  
  .  ، والجملة في محل نصب مفعول ألجله )٤(بعد الم التعليل

  :أثر االختالف*
  ،في الوجه األول يفيد المعنى بأن األمر المفعول والمقضي هو هالك الهالك عن بينة         

  . المقضي المفعول  يفيد بأن هالك الهالك وقع بسبب األمر،أما الوجه الثاني

                                                   
  ) .٥/٦١٢( الدر المصون : انظر- ١
  ) .٢/٢٦٠( الكشاف : انظر- ٢
  .،)٥/٦١٣( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٤٢٤( للهمذاني – الفريد ،)١/٦٢٥( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
  ) . ٤/٨( للدرويش – إعراب القرآن وبيانه : انظر- ٤
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 ١٨٠

   :المسألة العاشرة
 ¨ru&rÛÏãèãq#( #$!© ruëuôßq!s&ã¼ ruwü ?sZu»ìtããq#( ùsGtÿø±t=èq#( ru?sãõdy=| ëÍÜtç3ä/ö ( ru#$¹ô9Ééçrÿ#( 4 )Îb ( :قوله تعالى 

©! $# yìtB öúïÎé É9»¢Á9   ]٤٦:األنفال[ ) #$

  :أوجه اإلعراب* 
q#( :قوله è= t±øÿtGsù (يحتمل وجهين من اإلعراب)١(:  

  . في محل نصب جواباً للنهي :الوجه األول

q#( في محل جزم بالعطف على :الوجه الثاني ãã tì»uZ s?. (  

   :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

q#(         في هذا الوجه ينصب الفعل   è= t±øÿtGsù (وأطيعوا اهللا :على جواب النهي، فيكون المعنى - 

U - ورسوله - r -تنازعوا وإال سيكون مصيركم الفشل  وال .  
   :المعنى الثاني

üw(         في هذا الوجه يجزم الفعل بالعطف على الفعل المجزوم قبله  ur (#q ãã tì»uZ s?. (  

=(ويرى أبو حيان أن الوجه األول أظهر؛ وذلك لعطف فعل منصوب بعده عليه                        ydõãs?( ؛

.                                            )٢(خور والجبن عن لقاء العدو وذهاب الدولة باستيالء العدو ألنه يتسبب عن التنازع الفشل وهو ال
   :أثر االختالف* 

         الوجه األول يفيد بأن الفشل نتيجة للتنازع، والوجه الثاني يفيد بأن الفشل منهي عنه مثـل    
             )٣(بالياء وسكون الباء) يذهب(ة من قرأ التنازع وداخل في حكمه، ويعضد هذا المعنى قراء

  :ةالمسألة الحادية عشر
 ö) #$!©%Ïïú ãt»gyâN£ BÏ]÷kåNö OèN§ ÉtZ)àÒàqcö ãtgôâydèNö ûÎí 2à@eÈ Dsê§o; rudèNö wü :قوله تعـالى  

öcq à)F tÉ  ( ]٥٦ :األنفال[   

  
  

                                                   
  ) .٥/٦١٥( للسمين الحلبي – الدر المصون ،)٢/٤٢٧( للهمذاني – الفريد ،)٥/٦٢٦(للعكبري  – التبيان : انظر- ١
 ) .٤/٥٠٣( البحر المحيط : انظر- ٢
  ) .٢/٢٦٢( للزمخشري – الكشاف ،)٤/٥٠٣( ألبي حيان – البحر المحيط : انظر- ٣
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 ١٨١

  :أوجه اإلعراب* 
!©%úïÏ( :قوله   : )١(بيحتمل ثالثة أوجه من اإلعرا) #$

!©%úïÏ( بدل من :الوجه األول   .الموجودة في اآلية السابقة في محل جر ) #$

  .  في محل رفع خبر مبتدأ محذوف :الوجه الثاني
  ) .أعني(في محل نصب على إضمار فعل تقديره  :الوجه الثالث

   :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

!©%úïÏ(         في هذا الوجه تكون      !©%tûïÏ(بدالً من   ) #$ $# (#r ãçxÿx. (       في اآليـة المتقدمـة فيكـون

  .الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم .......  إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا :المعنى
  :المعنى الثاني

!©%úïÏ(         في هذا الوجه حيث تعرب        هم :خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، فيكون المعنى ) #$

  ....دت الذين عاه
  :المعنى الثالث

!©%úïÏ(         في هذا الوجه تكون    فيكون) أعنى(في محل نصب مفعول به بتقدير فعل ) #$
  )٢(...المعنى أعني الذين عاهدت 

  :أثر االختالف* 
والمعنى         المعنى في الوجه األول، يفيد بأن الناقضين لعهودهم هم الكفرة وهم شر الدواب،             

وهذا ) أعني(، أما المعنى الثالث، يتعلق بفعل محذوف )هم الذين(ي، إتماما لمحذوف في الوجه الثان  
  .يدل على سعة تراكيب اللغة واحتمالها ألكثر من معنى 

  :ةالمسألة الثانية عشر
  ]٦٤ :األنفال[ )  Ét»'̄râökp$ #$9Z¨<ÉÓê my¡ó7çÅö #$!ª ruBt`Ç #$?¨7tèy7y BÏz̀ #$9øJßs÷BÏZÏüúö( :قوله تعالى

   : أوجه اإلعراب*
`( :قوله tB ( في)` tBur y7 yèt7 ¨?   :)٣(يحتمل ثالثة أوجه من اإلعراب ) #$

                                                   
  ) .٥/٦٢٠( للسمين الحلبي –المصون ، الدر )٢/٤٣١( للهمذاني –، الفريد )٢/٦٢٨( للعكبري –التبيان :  انظر- ١
  ) .٥/٦٢٠( للسمين الحلبي –، الدر المصون )٢/٦٢٨( للعكبري –التبيان :  انظر- ٢
 للـسمين الحلبـي   –، الـدر المـصون   )٤٣٦-٢/٤٣٥( للهمـذاني  –، الفريد )٢/٦٣١( للعكبري –التبيان  :  انظر - ٣
)٦٣٢-٥/٦٣١. (  
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 ١٨٢

Åç7(في محل جر معطوفة على الكاف في  :الوجه األول ó¡ym. (  

  . في محل نصب مفعول به لفعل محذوف :الوجه الثاني
  : وله ثالثة أوجه،في محل رفع :الوجه الثالث

!ª(معطوف على لفظ الجاللة  )١( $# (.  

 .خبر لمبتدأ محذوف  )٢(

 .مبتدأ والخبر محذوف  )٣(

  :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب* 
  :المعنى األول

`(         في هذا الوجه تكون      tB (     معطوفة على الكاف في)Åç7 ó¡ym(      وبهذا الوجـه فـسره ،

ليس بشيء؛ ألن عطف الظاهر المجرور علـى المكنـى           " :الشعبي وابن زيد وقال عنه الهمذاني     
 :وانتصر لهذا الرأي طائفة من المفسرين، يقـول الـسمين الحلبـي           . )١("  إال بإعادة العامل   ممتنع

`(والذي يحمل عليه كالم الشعبي وابن زيد أن تكون          " tB ( ـ محذوفـة ؛ لداللـة     " حسب"مجرورة ب

)Åç7 ó¡ym (عليها)فيكون تقدير الكالم حسبك اهللا وحسب من اتبعك من المؤمنين ،")٢ .  

  :المعنى الثاني
`(         في هذا الوجه تكون      tB (      ،منصوبة بفعل محذوف تقديره يكفيك اهللا ويكفي مـن اتبعـك

كمـا   ، كما يقال حسبك وزيداً درهم أو      )مع(ويجوز أن يكون سبب النصب أن تجعل الواو بمعنى          
  :قال القائل

  )٣(إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا                  فحسبك والضحاك سيف مهند 
  . )٤( مع الذين اتبعوك من المؤمنين ناصراً - U - يكفيك اهللا :وعلى هذا يكون المعنى

   :المعنى الثالث
  : فهناك ثالثة أسباب مسوغة لذلك،         وفي هذا الوجه حيث يكون محلها الرفع

 كافيك، والـذين اتبعـوك مـن        - U - إن اهللا    :العطف على لفظ الجاللة اهللا فيكون المعنى      ) ١(
  .مؤمنين كافوك أيضاً ال

                                                   
  ) .٢/٤٣٦( الفريد - ١
  ) .٥/٦٣٣( الدر المصون - ٢
أنظر خزانة األدب .البيت منسوب لجرير ) ٢٩٢ص( البن القيم –، التفسير القيم )٢/٤٣٥( للهمذاني –الفريد :  انظر- ٣

  ). ٧/٥٤٩(ـ لعبد القادر البغدادي 
  ).٢٩٢ص( البن القيم –، التفسير القيم )٥/٦٣٢( للسمين الحلبي –الدر المصون :  انظر- ٤
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 ١٨٣

 ما شـاء  :هو ضعيف ألنه ال يحسن الجمع هنا، وذلك مثل من قال    : وقالوا عن هذا الوجه            
 فنراه  ،أولى في هذا المقام، ولقد خطّأ ابن القيم من قال بهذا القول           ) ثم(اهللا وشئت، فحرف العطف     

كفايـة هللا وحـده كالتوكـل،    فهو خطأ محض ال يجوز حمل اآلية عليه، فإن الحـسب وال        " :يقول
  .)١("والتقوى، والعبادة 

 فإن اهللا حسبك وحسب من اتبعك :خبراً لمبتدأ محذوف وعلى هذا يكون المعنى  ) من(أن تكون   ) ٢(
  .من المؤمنين 

`(أن تكون ) ٣( tB (ومن اتبعك كذلك أي حسبهم اهللا:مبتدأ وخبره محذوف وبهذا يكون المعنى )٢(  

  :أثر االختالف* 
 - r - كافي النبـي     - U - فاهللا   ،    في هذه اآلية داللة على فيضان المعاني المتعددة            

 ممـا يـدل علـى سـعة        ، والمؤمنون - U - كافيه اهللا    - r - والنبي   ،وكافي المؤمنين معه  
  .  التراكيب وكثرة االشتقاقات النحوية التي تدل على مرونة اللغة وطواعيتها لمستويات األفهام 

  :ةلثالثة عشرالمسألة ا
 ùs3ä=èq#( BÏJ£$ îxYÏJôFçNö my=n»xW ÛsãhÍ7Y$ 4 ru#$?)̈àq#( #$!© 4 )Îcû #$!© îxÿàqëÖ ë§mÏãOÒ﴿ :قولــه تعــالى 

  ]٦٩ :األنفال[﴾
  :أوجه اإلعراب

=x»n (:قوله ym (يحتمل وجهين من اإلعراب)٣(:   
  ).ما(حال من  :الوجه األول
  .حالالً  أكالً : أي:نعت لمصدر محذوف :الوجه الثاني

   :المعنى التفسيري ألوجه اإلعراب
   :المعنى األول

 أو مـن    ،الموصـولة ) مـا ( إما من    ، ويكون صاحب الحال   ،         وتعرب في هذا الوجه حاالً    
  . )٤( كلوا من الذي غنمتموه حال كونه حالالً طيباً: وعليه يكون المعنى،عائدها

  :المعنى الثاني
=x»n( وتكون ،در مفعول مطلقوفي هذا الوجه حيث يق          ym (صفة لهذا المصدر المقدر،   

  
                                                   

  .) ٢٩٢ص( التفسير القيم - ١
  ).٢٩٢ص( البن القيم –التفسير القيم ) ٥/٦٣٤( للسمين الحلبي – الدر المصون : انظر- ٢
  ) . ٩/٥٧٤( البن عادل – اللباب ،)٤/٤٣( للدرويش – إعراب القرآن وبيانه ،)٢/٦٣٢( للعكبري – التبيان : انظر- ٣
 ) .٩/٥٧٤( البن عادل – اللباب : انظر- ٤
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 ١٨٤

  .)١( كلوا مما غنمتم أكالً حالالً :ويكون المعنى
   :أثر االختالف

 حيث تحتمـل أكثـر مـن        ، وخصوصاً القرآن  ،         يدل االختالف على مرونة اللغة العربية     
  .تركيب 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .)٩/٥٧٤( البن عادل – اللباب :انظر - ١
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  الخاتمة

 والـصالة   ،بنعمته تتم الصالحات والذي أتم علي نعمته بتمام هذه الدراسة                  الحمد هللا الذي    
  .. وبعد ، وعلى آله وصحبه والتابعين، على أفصح من نطق بالضاد،والسالم

         فمن خالل هذا البحث، اتضح لنا مدى أهمية اللغة بشكل عام وأنها نعمة عظيمة مـن اهللا               
 ن آياته، فبها تنقل العلوم، وتتناقل الحضارات، ويتم التخاطـب، بها على بني اإلنسان وجعلها أية م   

  . وبها يتفاهم الناس فيما بينهم 
         ولكل قوم لهم لغتهم الخاصة بهم، يتناقلونها جيال عن جيل، وأصالة اللغة وحيويتها لقوم،              

.                                                                                                                                             إنما يدل على نضوج األمة التـي تـتكلم بهـذه اللغـة، وسـعة مـداركها، ورهافـة حـسها                      
لقد بلغ العرب قبيل البعثة مكانةً عظيمة في الفصاحة والبيان، فكان كل فخرهم ما تبذره ألـسنتهم                 

  . نفوسهم، و يحافظون عليه سليما بعيداً عن اللحنمن كالم معبرا عن مكنونات
          وهم على هذه الذروة من الفصاحة، والبيان، والفخر العظيم، والتيه الكبير، إذ يأتيهم رجل       

منهم بكالم من صلب كالمهم، ليس فيه ما ينكرون عليه ال في كثير وال قليل يدعوهم من خاللـه                   
  .يبوا، فتحداهم أن يأتوا بمثله أو سورة من مثلهإلى أمر اهللا،  فأعرضوا ولم يستج

         فما استطاع أرباب الفصاحة والبيان، وفرسان هذا الميدان، أن يقدموا أو يؤخروا مع هذا              
الكالم، وال أن يعارضوه ولو في أقصر سورة من سوره، فقد أثار حفيظتهم، و سفه أحالهـم، وذم         

تميزون به عن غيرهم ويفخرون به، و به يتشرفون، فمـا           آلهتهم، ودعاهم للمنازلة في أخص ما ي      
استطاعوا إلى ذلك سبيال، حتى ناصبوه الحرب، فهلكت فيها النفوس، ولو كان ذلك في وسعهم، لما 

 -تركوا السهل الدمث من القول، إلى الحزن الوعر من الفعل، وبذلك أقيمت حجـة اهللا علـيهم،                  
زلة في هذا الميدان من منزلتهم فأقيمت حجـة اهللا علـى              إذا أنهم أقل من     -وغيرهم من باب أولى   

  .الناس جميعاً و الحمد هللا رب العالمين
ويحسب الباحث أن اهللا من عليه، فمد إليه خيطا من شرفه وتكريمه، بأن وفقـه لدراسـة                   

ـ                   ي شيء من كتابه، وفي خصوصية هامة منه، أال وهو لغته، وفي جزئية هامة من هذه اللغـة الت
تتميز بها عن كثير من اللغات، أال وهى اإلعراب، فباإلعراب تتضح المعاني، وتتمايز العبـارات،     
و به تفهم التراكيب، وتتفجر مكنونات اللغة بما توحيه من معاني مختلفة، فهو كمـا قيـل شـطر                  

  .المعنى
 ظهرت للباحـث             ومن خالل هذه الدارسة التطبيقية لسورة األنعام، واألعراف، واألنفال،        

  :نتائج يجملها على شكل نقاط فيما يلي
  : تعدد أوجه اإلعراب لبعض الكلمات والجمل وينقسم إلى قسمين:أوالً

 : تعدد أوجه اإلعراب والعالمة اإلعرابية واحدة -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٦

                   فهناك كلمات تأخذ عالمة إعرابية واحدة كالضم، أو الفتح، أو الكسر أو الجزم،            
  . عند توجيهها اإلعرابي يكون لها أكثر من وجه ولكنها 

  .تعدد األوجه اإلعرابية بتعدد العالمة -٢
                   وفي هذا القسم، نالحظ تعدد األوجه اإلعرابية، واختالف العالمة اإلعرابية، 
وكثيرا ما يحصل هذا في القراءات المتعددة لكلمة واحدة مع تعدد عالمات اإلعراب، أو فـي                

  .موقع اإلعرابي للجمل، أو في الكلمات المبنيةال
أو ،         ويكثر هذا القسم أي تعدد األوجه اإلعرابية لتعدد العالمة، عند العطف واالستئناف         

 أو ، أو بتقدير مبتدأ، أو عند قطع النعت، أو الحال والنعت، أو الحال والخبر،البدل واالستئناف 
  .فعل
  :عرابية أسباب تعدد األوجه اإل:ثانياً

  :االستئناف والوصل )١(
 ، والوصل يعني وصلها بسابقتها لتأخذ حكمهـا ،واالستئناف يعني قطع الجمل عن سابقتها           

  فالخالف في  وصل الجملة  أو قطعها يؤدي إلى اختالف إعرابها 
  :االختالف في التوجيه اإلعرابي )٢(

يؤدي إلى تعدد اإلعراب مثل الحال      هناك كلمات أو جمل تحتمل أكثر من توجيه إعرابي                   
  :والخبر أو الحال والنعت

  :التوسع في الظروف) ٣(
 أو أن يعرب حسب موقعه      ،         فيجوز في الظرف المتصرف أن يكون منصوبا على الظرفية        

  .اإلعرابي 
  :اإلعمال واإلهمال) ٤  (

 ،ون عندئذ مهملة ال عمل لهـا       فتك ، بأنها زائدة  ن هناك أدوات وكلمات يقول عنها النحويو             
  .والبعض اآلخر يجعلها عاملة فيتعدد حينئذ التوجيه اإلعرابي 

  :االختالف في التبعية) ٥(
 ويحتمل أن يتبع التابع     ، وأحيانا يكون في جملة أكثر من متبوع       ،         فالتابع يأخذ حكم المتبوع   

         . فبذلك يتعدد التوجيه اإلعرابي ،أياً من هذه المتبوعات

   :االختالف في تقدير المحذوف)٦ (
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 ١٨٧

وعلى المفسر مراعـاة مالءمـة      ،أحيانا يدل سياق اآلية على محذوف وهنا يتعين تقديره                 

 وقـد يختلـف     ،١وفات إال أحسنها وأكثرها موافقـة للـسياق         ذقال يقدر في  المح     ،التقدير للسياق 

  . فيتعدد عندئذ التوجيه اإلعرابي، للسياقالمفسرون في هذا التقدير حسب رؤية كل منهم وفهمه

  التضمين ) ٧(

أوجـه  ا يؤدي إلى تعـدد      ذوه ،ومعناه استعمال معنى آخر جديد بدال من المعنى األصلي                 

  .اإلعراب 

  تحديد المعنى ) ٨(

اإلعـراب   أوجـه   ويترتب عليه تعدد     ،هناك أدوات وكلمات تشتمل على أكثر من معنى                

يجوز ) ما( و،ن المفسرة أو أ،ن المخففة من الثقيلة أوأ ،يجوز أن تكون أن الناصبة  ) نأ( وذلك مثل 

 ويختلف اإلعراب حـسب تحديـد       ،االستفهامية و أ ،المصدرية و أ ،النافية و أ ،أن تكون الموصولة  

    .المعنى

  :اآلثار المترتبة على تعدد اإلعراب :ثالثاً

وهذه هـي ثمـرة الدراسـة    مترتبة على تعدد اإلعراب  اآلثار ال  ظهرتمن خالل البحث             

  : اآلثار فيما يلينجمل أهمو

  :االختالف في المعنى -١

   . اإلعراب تعددوهذا هو أهمها فاختالف اإلعراب وتعدده يعطينا تعددا في المعاني حسب         

   :االختالف في الحكم -٢ 

   .م الشرعيإلى اختالف في الحكأحياناً      اختالف اإلعراب يودي 

  :تأصيل قاعدة نحوية -٣

                                                   
  ٣٠ مجلة دار العلوم ص : انظر- ١
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 ١٨٨

     اختالف اإلعراب يؤدي إلى تأصيل قاعدة نحوية ربما وجد عليها اعتـراض مـن قبـل                

  . مثل الفصل بين المضاف والمضاف إليه  ،النحاة

  :تمثيل لقاعدة نحوية -٤

ـ  وتحقيقاً      فاالختالف يأتي في اإلعراب تمثيال      :لـك ذل القاعدة نحوية متعارف عليهـا مث

  .الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات 

   :دحض مفهوم مخالف للشرع -٥

         فاختالف اإلعراب وتعدده يؤدي أحيانا إلى دحض أقوال المبتدعة المخالفة لنهج اإلسـالم           

  .والشرع الحنيف 

  :دليل على مرونة اللغة العربية وسعة اشتقاقها -٦

 دليل على  خيربالمعاني واسعة في االشتقاق واختالف وتعدد اإلعراب            فاللغة العربية ثرية    

  .ذلك 

  :دليل على تنوع واختالف األساليب النحوية والبالغية -٧

  : اختالف اإلعراب وتعدده شاهد ودليل على ذلك ومثال ذلك         

 إنـشائيا   وإذا أعربت اسـتفهامية كـان األسـلوب        ، إذا أعربت خبرية كان األسلوب خبريا      ) كم(

 ،اًوإذا كانت استفهامية كان األسلوب اسـتفهامي      ، إذا كانت نافية كان األسلوب نفيا      )ما( و ،استفهاميا

  . وكل أسلوب يتميز بإيحاءاته ومدلوالته البالغية  ،وإذا كانت ما التعجبية كان أسلوب التعجب

  :دليل على اختالف المدارك واإلفهام -٨

ختالف النحاة والمعربين والمفسرين في بيان وتوضيح األوجـه                  وهذا واضح وجلي في ا    

  .اإلعرابية وتقدير معانيها والحكم عليها بالقوة والضعف

  :دليل على صحة القراءات القرآنية ونزاهة رواتها -٩

تلقتها  ،     فكما هو معروف يمتاز القرآن الكريم بتعدد رواياته وكلها صحيحة السند متواترة           

وكثير من هذه القراءات تختلف في حركة اإلعراب عن غيرها من القـراءات              ،لاألمة بالقبو 
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 والحقيقـة أن القـراءات   ، األمر الذي يوجب توجيهها إعرابيا بما يتناسب مع معناها         ،األخرى

 فان جاءت قراءة ال تتماشى      ،حجة لقواعد النحو ومصدر أصيل من مصادر تأصيله ال العكس         

بل هي حجة علـى     نحكم عليها بالضعف أو على راويها بالسهو        مع قاعدة نحوية ال يجوز أن       

  .اللغة والنحو ومصدر لهما 

  

  :لقرآن الكريمالبياني لعجاز اإلدليل على  -١٠

وبيانه ومفرداتـه ونظمـه          فكل ما سبق يؤكد ويثبت بان القرآن الكريم معجز في أسلوبه            

  . وهو إعجاز لغوي بالغي ،ومعناه

صددها خير شاهد ودليل على هذا الوجه اإلعجازي الذي كان من قبلـه             والدراسة التي نحن ب   

يعارضـوه  العرب والعجم على أن    الطريق على    وهو الذي قطع     ،التحدي ولو بسورة من مثله    

  .بمثله ولو في أقصر سورة منه 
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  :التوصيات

أن يقدم على إي مصدر آخر ويجب ، أكبر حجة للغة العربية، القرآن الكريم بقراءاته المتعددة-١
  .دال على حجية اللغة مثل الشعر الجاهلي والشعر في صدر اإلسالم

 ودليل على اإلعجاز القرآني فحبذا ،- عز وجل-  القراءات القرآنية مجال واسع لفهم كتاب اهللا -٢
  .لو وجد مزيد من االهتمام بها من قبل الباحثين والدارسين من أجل تقريبها ألفهام الناس

فمن الواجب تيسيرها ، ضرورة االهتمام بكتب التراث الغنية بكنوزها ال سيما اللغوية منها-٣
  .وجعلها في متنا ول الدارسين والباحثين على هيئة شروح ومختصرات

ومحاولة ربط اإلعراب بالشواهد القرآنية ،ومحاولة تبسيطه للنشء، ضرورة االهتمام باإلعراب-٤
  . وخالفات النحاة الجدلية النحويةلوعدم التعرض للعل

يركز ، وضع خطة في المناهج الجامعية وبخاصة في أقسام القرآن الكريم وخصوصاً التفـسير             -٥
فيها على االهتمام باللغة العربية وربطها بالقرآن الكريم؛ألن من أهم أدوات المفسر معرفته باللغـة    

  .العربية
التي تظهر وجـوه اإلعجـاز وال سـيما         الستخراج كنوزه   ، ضرورة البحث في القرآن الكريم     -٦

  .اإلعجاز البياني واللغوي الذي تحدى اهللا به العرب
والـدعوة إلـى    ،وعدم تقديم أي لغة عليها    ،وإظهار فضائلها ومحاسنها  ، االعتزاز باللغة العربية   -٧

أو أي  ،أو تهميـشها  ،أو تمييعها ،والوقوف بحزم في وجه كل من ينادي إلي إقصائها        ،تعريب العلوم 
ألن تلك الدعوات ترتبط بهدف خبيث وهو التشكيك في أصول الدين وبخاصة      ،ة تخل بجوهرها  دعو

  .وهذا يعني االنسالخ من ديننا وحضارتنا وتراثنا،القرآن الكريم
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Abstract  
 

 
This search shows how much is the different that the syntax makes 

in the expiation of Al Quran AlKareem, there are some word and 
sentences in Al Quran AlKareem which have much than one face of 
syntax, and every face of this faces produce a different meaning, So there 
are many expiation meaning depend on the faces of the syntax 
At he beginning, I introduce for this term which show the theory study of 
this searol, and contain three section, the first section:  "Arabic language 
and Al Quran AlKareem " this section talks about the Arabic language in 
general then move to talk about the Arabic language and its stature 
between the other language and what is the beauty in this language that’s 
makes it a great language. Also it shows its stature between the Arab 
people, and what is it fate in this modern century. 
Finally it shows the effect of Al Quran AlKareem in saving the Arabic 
language from loss. 
The second section talks about the general definition in the science of 
grammar and syntax . 
The third section talks about the importance  of syntax in the explanation 
of Al-Quran AlKareem  , how much is the explicator needs to the syntax 
and then talks about some syntax rules that the explicator needs . 
The study now turned to the heart of the topic which is the practical study 
of Al-Ana'am , Al-A'araf and Al-Anfal chapters of the holly Quran ,the 
search of this study views the places which contain the difference in the 
syntax , then it shows us the faces of the syntax that could be in this faces 
with the guiding (director) syntax of every faces and this guiding could 
have many meanings . 
Our study recognizes fifty five places in the chapter of Al-An'am ,thirty 
nine places in Al-A'araf chapter and thirteen places in Al-Anfal chapter 
from the holly Quran . 
The research has been ended with a number of recommendations and 
trailed with a number of indexes that serves the research and a list of 
references and text books that have been used in the research . 
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 ١٩٢

  
  
  
  

  الفھارس العامة
  ةـیـرآنـات القـھرس اآلیـــف: أوًال 
  ةـویـبـث النـفھرس األحادی: ثانیًا 
  فھرس األعالم المترجم لھا: ثالثًا 
  فھرس المراجع والمصادر: رابعًا 

 اتـوعــوضـرس المـھـف: خامسًا 
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 ١٩٣

  فهرس اآليات القرآنية
  

رقم   السورة  رقمھا  اآلیة
  الصفحة

﴿üwur (#q Ý¡ Î6 ù=s?  Yysø9$# È@ÏÜ» t7 ø9$$Î/ (#q ãK çG õ3 s?ur ¨, ysø9$# öN çFRr&ur tbq çHs> ÷ès? ﴾  ٦٦  البقرة  ٤٢  

﴿ª!$#ur (#þq ãã ôâtÉ ín<Î) Ïp ¨Y yfø9$# Ío tçÏÿøóyJ ø9$#ur ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/﴾ 
  ٢٩  البقرة  ٢٢١

﴿ $tBur !$uZs9 ûwr& ü@ÏG» s)çR íÎû È@ã Î6 yô «!$# ...﴾   ٣٨  البقرة  ٢٤٦  

﴿$pköâ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#þq ãY tB#uä #såÎ) óO çFôJ è% ín<Î) Ío 4q n=¢Á9$# ....﴾  ٣٦  المائدة  ٦  

﴿ô t̀Bur yä$tã ãN É)tFZuäsù ª!$# çm ÷ZÏB 3 ª!$#ur ÖìÉ Íï tã rèå BQ$s)ÏGR$#  ﴾  ٦٤  المائدة  ٩٥  

﴿ ßâôJ ptø:$# ¬! ìÏ% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# uÚöëF{ $#ur ...﴾    ٤٣  األنعام  ١  

﴿ uq èd ur ª!$# íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# íÎû ur ÇÚöëF{   ٤٤  األنعام  ٣  ﴾... ) #$

﴿öN s9r& (#÷rtç tÉ öN x. $uZõ3 n=÷d r& Ï̀B O ÎgÎ=ö7 s% Ï̀iB 5b öç s% ...﴾   ٤٥  األنعام  ٦  

﴿@è% ỳJ Ïj9 $̈B íÎû ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( @è% °! 4 ...﴾   ٤٨  األنعام  ١٢  

﴿ ö@è% uéöçxî r& «!$# äãÏÉªBr& $|ã Ï9ur ÌçÏÛ$sù ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ...﴾   ٥٠  األنعام  ١٤  

﴿3 ö@è% þíÎoTÎ) ßNóêÉDé& ÷b r& öcq à2r& tÄrr& ô t̀B zO n=óôr& ( ... ﴾  ١١٨  األنعام  ١٤  

﴿ `̈B ô$uéóÇãÉ çm ÷Y tã 7ãÍ³tBöq tÉ ôâs)sù ¼çm yJ Ïmuë 4 y7Ï9ºsåur ãó öq xÿø9$# ßûü Î7 ßJ ø9$#﴾   ٥١  األنعام  ١٦  

﴿ ö@è% ëìr& >ä óÓx« çét9ø. r& Zo yâ» pky ( È@è% ª!$# ( 7âã Íky ÓÍ_øä t/ öN ä3 oY ÷è t/ ur 4 ...﴾  ٥٣  األنعام  ١٩  

﴿ ¢O èO óO s9 ä̀3 s? öN æh çFt̂ ÷FÏù HwÎ) b r& (#q ä9$s% «!$#ur $oY În/ uë $tB $̈Zä. tûü Ï. Îéô³ ãB﴾  ٥٤  األنعام  ٢٣  

﴿ öq s9ur #ìtç s? øåÎ) (#q àÿÏ%ãr ín? tã Íë$̈Z9$# ...﴾  ٥٥  األنعام  ٢٧  

﴿ôâs% uéÅ£ yz tûï Ï% ©!$# (#q ç/ ¤ãx. Ïä !$s)Î=Î/ «!$# ( ...﴾  ٥٧  األنعام  ٣١  

﴿$tBur äo 4q uã ysø9$# !$uä÷Rë$!$# ûwÎ) Ò=Ïès9 ×q ôgs9ur ( âë#¤$#s9ur äo tç Åz Fy$# ×éöçyz ...﴾  ٥٨  األنعام  ٣٢  
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 ١٩٤

﴿ôâs)s9ur ôMt/ Éjãä. ×@ßôâë Ï̀iB y7Î=ö7 s% (#rçéy9|Á sù 4ín? tã $tB (#q ç/ Éjãä. ... ﴾  ٦٠  األنعام  ٣٤  

﴿ $yJ ¯RÎ) Ü=ã ÉftG ó¡ oÑ tûï Ï% ©!$# tbq ãèyJ ó¡ oÑ ¢ 4ítA öq yJ ø9$#ur ãN åkçZyèö7 tÉ ª!$# ...﴾  ٦١  األنعام  ٣٦  

﴿ö@t/ çn$É Î) tbq ãã ôâs?  ﴾  ٥٥  األنعام  ٤٠  

﴿öÅ Ï9ºxãü2ur $̈Y tG sù N åk|Õ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ ..... ﴾  ٦٢  األنعام  ٥٣  

﴿#såÎ) ur x8 uä !% ỳ öúï Ï% ©!$# tbq ãZÏB÷s ãÉ $uZÏG» tÉ$t«Î/ ö@à)sù íN» n=yô öN ä3 øã n=tæ ( ...﴾  ٦٣  األنعام  ٥٤  

﴿y7Ï9ºxãx. ur ã@Å_Á xÿçR ÏM» tÉ Fy$# tûü Î7 oK ó¡ oK Ï9ur ã@ã Î6 yô tûü ÏBÌç ôfßJ ø9$# ﴾  ٦٥  األنعام  ٥٥  

﴿ uq èd ur ãç Ïd$s)ø9$# s-öq sù ¾Ín Ïä$t6 Ïã ( ã@Åôöç ãÉ ur öN ä3 øã n=tæ ºp sà xÿym ... ﴾  ٦٦  األنعام  ٦١  

﴿ ö@è% t̀B / ä3äÉdfuZãÉ Ï̀iB ÏM» uHä> àß Îhéy9ø9$# Ìçóst7 ø9$#ur ....﴾  ٦٨  األنعام  ٦٣  

﴿ ö@è% uq èd âëÏä$s)ø9$# #ín? tã br& y] yèö7 tÉ öN ä3 øã n=tæ $\/#xãtã Ï̀iB öN ä3 Ï%öq sù ...﴾  ٦٩  األنعام  ٦٥  

﴿$tBur ín? tã öúï Ï% ©!$# tbq à)FtÉ ô Ï̀B O ÎgÎ/$|¡ Ïm Ï̀iB &ä ó_ x« ...﴾  ٧٠  األنعام  ٦٩  

﴿Íësåur öúï Ï% ©!$# (#räãsÉªB$# öN åks]É Ïä $Y6 Ïès9 #Yq ôgs9ur ...﴾   ٧١  األنعام  ٧٠  

﴿ö@è% (#q ãã ôâtRr& Ï̀B Âcrßä «!$# $tB üw $oY ãèxÿZtÉ üwur $tRïéÛØtÉ ...﴾  ٧٢  األنعام  ٧١  

﴿uq èd ur î Ï% ©!$# t, n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ößöëF{ $#ur Èd, ysø9$$Î/ ( ...﴾  ٧٤  األنعام  ٧٣  

﴿ øåÎ) ur tA$s% ÞOäÏdºtç ö/ Î) ÏmäÎ/ L{ uëyó#uä äãÏÇG s?r& $·B$uZô¹ r& ºp ygÏ9#uä ( ...﴾  ٧٨  األنعام  ٧٤  

﴿y7ù=Ï?ur !$uZçF¤fãm !$yg» oY øäs?#uä zOäÏdºtç ö/ Î) 4ín? tã ¾Ïm ÏBöq s% 4 ...﴾  ٨٠  األنعام  ٨٤  

﴿y7Ï9ºså ìyâèd «!$# ìÏâökuâ ¾Ïm Î/ t̀B âä !$t± oÑ ô Ï̀B ¾Ín Ïä$t6 Ïã 4 ...﴾  ٨٢  األنعام  ٨٨  

﴿$tBur (#râëyâs% ©!$# ¨, ym ÿ¾Ín Íëôâs%...﴾  ٨٣  األنعام  ٩١  

﴿#xã» yd ur ë=» tG Ï. çm»oY ø9tìRr& Ô8 uë$t6 ãB ä-Ïdâ|Á ïB ....﴾  ٨٥  األنعام  ٩٢  

﴿ô t̀Bur ãN n=øßr& Ç £̀J ÏB 3ìuétIøù$# ín? tã «!$# $¹/ Éãx. ... ﴾  ٨٦  األنعام  ٩٣  

﴿ôâs)s9ur $tRq ßJ çG ÷¥ Å_  3ìyäºtç èù  $yJ x. öN ä3» oY ø)n=yz tÄrr& ;o §ç tB ...﴾  ٨٩  األنعام  ٩٤  
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 ١٩٥

﴿¨b Î) ©!$# ß, Ï9$sù Éb=ptø:$# 2î uq ¨Z9$#ur ( ßl Ìç øÉäÜ ¢ëptø:$# z̀ ÏB ÏMÍhã yJ ø9$# ...﴾  ٣٨  األنعام  ٩٥  

﴿ ßl ÌçøÉäÜ ¢ëptø:$# z̀ ÏB ÏMÍhã yJ ø9$# ßl Ìç øÉèC ur ÏMÍhã yJ ø9$# z̀ ÏB ÇcëyÛø9$# ﴾  ٦٨  األنعام  ٩٥  

﴿uq èd ur  üìÏ% ©!$#  tAtìR r&  z̀ ÏB  Ïä !$yJ ¡¡9$#  [ä !$tB  ...﴾   ٩١  األنعام  ٩٩  

﴿ (#q è=yèy_ur ¬! uä !% x. uéà° £ Å̀gø:$# öN ßgs)n=yz ur ( ...﴾  ٩٣  األنعام  ١٠٠  

﴿ ßìÉ Ïât/ ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur ( 4í̄Tr& ãbq ä3 tÉ ¼ çm s9 Ó$ s!ur ...﴾  ٩٥  األنعام  ١٠١  

﴿öÅ Ï9ºxãx. ur ß$Îhé|ÇçR ÏM» tÉ Fy$# (#q ä9q à)uã Ï9ur |Móôuëyä ...﴾  ٩٦  األنعام  ١٠٥  

﴿ üwur (#q ô7 Ý¡ n@ öúï Ï% ©!$# tbq ãã ôâtÉ Ï̀B Èbrßä «!$# (#q ô7 Ý¡ uäsù ©!$# ...﴾  ٩٧  األنعام  ١٠٨  

﴿(#q ßJ |¡ ø%r&ur «!$$Î/ yâôgy_ öN ÍkÈ]» yJ ÷É r& ...﴾  ٩٨  األنعام  ١٠٩  

﴿öq s9ur $oY ¯Rr& !$uZø9̈ì tR ãN Íköé s9Î) sp x6 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ÞO ßgyJ ¯=x. ur 4ítA öq pRùQ$# ... ﴾  ١٠٠  األنعام  ١١١  

﴿ y7Ï9º xãx. ur $oY ù=yèy_ Èe@ä3 Ï9 @cÓÉ< tR #xrßâ tã tûü ÏÜ» uã x© Ä§RM}$# Çd É̀fø9$#ur ... ﴾  ١٠١  األنعام  ١١٢  

﴿ uéöçtósùr& «!$# ÓÈötG ö/ r& $VJ s3 ym ... ﴾  ١٠٢  األنعام  ١١٤  

﴿ ôM£J s?ur àMyJ Î=x. y7În/ uë $]%ôâÏ¹ Zwôâtã ur 4 ...﴾  ١٠٣  األنعام  ١١٥  

﴿¨b Î) y7/ uë uq èd ãN n=ôã r& t̀B ë@ÅÒ tÉ t̀ã ¾Ï& Î#ã Î7 yô ( ... ﴾  ١٠٤  األنعام  ١١٧  

﴿ỳJ sù ÏäÌç ãÉ ª!$# b r& ¼ çm tÉÏâôg tÉ ÷y uéô³ oÑ ¼çn uëôâ|¹ ÉO» n=óôM~Ï9 ( ...﴾   ١٠٥  األنعام  ١٢٥  

﴿ öN çlm; âë#yä ÉO»n=¡¡9$# yâZÏã öN ÍkÍh5uë ( .....﴾  ١٠٦  األنعام  ١٢٧  

﴿ ué|³ ÷èyJ» tÉ Çd Å̀gø:$# Ä§RM}$#ur óO s9r& öN ä3 Ï?ù' tÉ ×@ßôâë öN ä3ZÏiB ...﴾   ١٠٧  األنعام  ١٣٠  

﴿öÅ Ï9ºxãü2ur öú̈ï yó 9éçÏW x6 Ï9 öÆÏiB öúü Å2Îéô³ ßJ ø9$# ...﴾  ١٠٨  األنعام  ١٣٧  

(#q ä9$s%ur) ÿ¾Ín Éã» yd ÒO» yè÷Rr& î ö̂ç ymur Ö... (  ١١١  األنعام  ١٣٨  

﴿ôâs% uéÅ£ yz tûï Ï% ©!$# (#þq è=tG s% öN èd yâ» s9÷rr& $Jgxÿyô ÎéöçtóÎ/ 5O ù=Ïæ Ö... (  ١١٢  األنعام  ١٤٠  

) sp uäÏZ» yJ rO 8lºurøó r& ( öÆÏiB Èb ù' ûÒ9$# Èû÷ü uZøO   ١١٣  األنعام  ١٤٣   ) ...#$
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 ١٩٦

) ín? tã ur öúï Ï% ©!$# (#rßä$yd $oY øB§ç ym ¨@à2 ìÏå 9ç àÿàß ( . ..(  ١١٤  األنعام  ١٤٦  

﴿ö@è% (#öq s9$yès?    ã@ø?r& $tB  tP§ç ym  öN à6 ö/ uë öN à6 øän=tæ   ( ...﴾   ١١٦  األنعام  ١٥١  

﴿¨b r&ur #xã» yd ëÏÛºuéÅÀ $VJäÉ)tG ó¡ ãB çnq ãèÎ7 ¨?$$sù ( ...﴾  ١١٩  األنعام  ١٥٣  

﴿¢O èO $oY ÷è s?#uä Óyõq ãB |=» tG Å3 ø9$# $·B$yJ s? ... ﴾  ١٢٠  األنعام  ١٥٤  

﴿#xã» yd ur ë=» tG Ï. çm»oY ø9tìRr& Ô8 uë$t6 ãB çnq ãèÎ7 ¨?$$sù ...﴾  ١٢١  األنعام  ١٥٥  

﴿ö@yd  tbrãç ÝàZtÉ HwÎ) b r& ÞOßguã Ï?ù' s? èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# ... ﴾  ١٢١  األنعام  ١٥٨  

﴿ö@è% ÓÍ_̄RÎ) ÓÍ_1 yâyd þíÎn1 uë 4ín<Î) :ÞºuéÅÀ 5OäÉ)tG ó¡ ïB ...﴾  ١٢٢  األنعام  ١٦١  

﴿È ýJ   ١٢٥    األعراف  ١  ﴾  9#!

﴿ë=» tG Ï. tAÌìRé& y7øã s9Î) üx sù ä̀3 tÉ íÎû x8 Íëôâ |¹ Ól tç ym çm÷ZÏiB uëÉãZçFÏ9 ¾Ïm Î/ 

3ìtç ø. Ïåur öúü ÏY ÏB÷s ßJ ù=Ï9 ﴾  

  ١٢٥  األعراف  ٢

﴿ru.xN BiÏ̀ %sçöÉtp> &rd÷=n3õZu»gy$ ùsÚy$!äudy$ /t'ùôßZu$ /tãu»G¹$ &rr÷ dèNö %s$!¬Í=èqcö ﴾  ١٢٧  األعراف  ٤  

﴿ ùsJy$  .x%bt äyãôqu1gßOó )Îåø ỳ%!äudèN /t'ùôßZu$! )ÎwH &rb %s$9äqþ#( )ÎR¯$ .äZ$̈ 
tûüÏH Í>»sß ﴾  

  ١٢٩  األعراف  ٥

﴿ãbøó uq ø9 $# ur >ãÍ´ tBöq tÉ ë,ys ø9 $# 4 ` yJ sù ôM n= à)rO ¼ çm ãZÉÎóºuq tB öÅÍ´ ¯»s9 'r é'sù ãN èd 

tbq ßs Î= øÿßJ ø9 $# ﴾  

  ١٣٠  األعراف  ٨

﴿ûÓÍ_t6» tÉ tPyä#uä ôâs% $uZø9tìRr& ö/ ä3 øãn=tæ $Uô$t7 Ï9 ìÍëºuq ãÉ öN ä3 Ï?ºuä öq yô ... ﴾  ١٣١  األعراف  ٢٦  

﴿$̧)É Ìç sù 3ìyâyd $̧)É Ìç sùur ¨, ym ãN Íköé n=tã ä' s#» n=ûÒ9$# 3 ....  ﴾  ١٣٣  األعراف  ٣٠  

﴿ö@è% ô t̀B tP§ç ym sp oYÉ Îó «!$# ûÓÉL©9$# yl tç ÷z r& ¾Ín Ïä$t7 ÏèÏ9 ...﴾  ١٣٤  األعراف  ٣٢  

  $uZ ôã tìtR ur) $ tB íÎû NÏdÍër ßâß¹ ô` ÏiB 9e@Ïî ...﴾  ١٣٥  األعراف  ٤٣  

﴿#ìyä$tR ur Ü=» ptõ¾ r& Ïp ¨Y pgø:$# |=» ptõ¾ r& Íë$̈Z9$#  ....﴾  ١٣٧  األعراف  ٤٤  
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 ١٩٧

 ﴿#ìyä$tRur Ü=» ptõ¾ r& Å$#{è ôã F{ $# Zw% ỳ Íë  ...﴾  ١٣٨  األعراف  ٤٨  

﴿öúï Ï% ©!$# (#räãsÉªB$# öN ßguZÉ Ïä #Yq ôgs9 $Y7 Ïès9ur ... ﴾  ١٣٩  األعراف  ٥١  

﴿ûc Î) ãNä3 /uë ª! $# ìÏ%©! $# t,n= y{ ÏNºuq»yJ ¡¡9 $# uÚ öëF{$# ur.....﴾  ١٤٠  األعراف  ٥٤  

﴿(#q ãã ÷ä$# öN ä3 / uë % Yæïé|Øn@ ºpuäøÿäz ur 4 ¼ çm̄RÎ) üw è=ÏtäÜ öúï ÏâtF÷èßJ ø9$#  ﴾  ١٤٢  األعراف  ٥٥  

﴿ üwur (#rßâÅ¡ øÿè? Ü Îû ÇÚöëF{ $# yâ÷èt/ $ygÅs» n=ô¹ Î) ...﴾  ١٤٢  األعراف  ٥٦  

﴿ôâs)s9 $uZù=yôöër& % ·nq çR 4ín<Î) ¾Ïm ÏBöq s% tA$s)sù ÉQ öq s)» tÉ (#rßâç7 ôã   ١٤٣  األعراف  ٥٩  ﴾ ... #$!© #$

﴿&é/t=kÏóä3äNö ëÍôy»=n»MÏ ëu1nÎí ru&rRÁ|xß 9s3ä/ö ru&ræ÷=nOÞ BÏÆö #$!« Bt$ wü 
tbq ßJn=÷ès?﴾  

  ١٤٤  األعراف  ٦٢

﴿(#þq ä9$ s% $uZoK ÷¥ Å_r& yâç7 ÷èuZÏ9 ©!$# ¼ çn yâômur … ﴾  ١٤٤  األعراف  ٧٠  

﴿(#ÿrãç à2øå$#ur øåÎ) ö/ ä3 n=yèy_ uä!$xÿn=äz . Ï̀B Ïâ÷èt/ 7ä$tã …  ﴾  ١٤٥  األعراف  ٧٤  

﴿ÞO ßgø?xãs{r' sù èp xÿô_§ç9$# (#q ßst7 ô¹ r' sù íÎû öN Ïd Íë#yä tûü ÏJ ÏW» y_  ﴾  ١٤٦  األعراف  ٧٨  

﴿öN à6 ¯RÎ) tbq è?ù' tG s9 tA$y_Ìhç9$# Zo uq öky Ï̀iB Âcrßä Ïä !$|¡ ÏiY9$# 4 … ﴾  ١٤٧  األعراف  ٨١  

﴿$tBur öc% ü2 z>#uq y_ ÿ¾Ïm ÏBöq s% HwÎ) b r& (#þq ä9$s% N èdqã_Ìç ÷z r& … ﴾  ١٣٢  األعراف  ٨٢  

﴿tûï Ï% ©!$# (#q ç/ ¤ãx. $Y6 øã yèä© b r( x. öN ©9 (#öq uZøótÉ $ygã Ïù 4 … ﴾  ١٤٨  األعراف  ٩٢  

﴿z̀ ÏBr& ur r& ã@÷dr& #ì tç à)ø9 $# br& N ßguã Ï? ù'tÉ $uZ ßô ù't/ ÓYÕ àÊ öN èdur tbq ç7 yèù= tÉ ﴾  ١٤٩  األعراف  ٩٨  

)(#q ãZÏBr' sùr& tç ò6 tB «!$# 4 üx sù ß t̀Bù' tÉ tç ò6 tB «!$# ûwÎ) ãPöq s)ø9$# 

tbrçéÅ£» yÇø9$#(  

  ١٤٩  األعراف  ٩٩

﴿î,ã É)ym #ín? tã b r& Hw tAq è%r& ín? tã «!$# ûwÎ) ¨, ysø9$# 4 …﴾  ١٤٩  األعراف  ١٠٥  

﴿(#q ä9$s% #Óyõq ßJ» tÉ !$̈BÎ) b r& uíÅ+ ù=è? !$̈BÎ) ur b r& tbq ä3 ¯R ß ø̀twU tûü É)ù=ßJ ø9$#  ﴾  
  ١٥٠  األعراف  ١١٥

﴿tA$s% 4Óyõq ãB Ïm ÏBöq s)Ï9 (#q ãYã ÏètG óô$# «!$$Î/ (#ÿrçéÉ9ô¹ $#ur ( ...﴾  ١٥١  األعراف  ١٢٨  
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 ١٩٨

﴿$ uZ øOuë÷r r& ur tPöq s)ø9 $# öúïÏ%©! $# (#q çR%x. öcq àÿyèôÒ tF ó¡çÑ ...﴾      ١٥٢  األعراف  ١٣٧  

﴿$ tR øó uq»y_ ur ûÓÍ_t7 Î/ ü@ÉÏäÂué ó Î) tç ós t7 ø9 $# (# öq s? r'sù 4ín?tã 7Qöq s% ...﴾   ١٥٣  األعراف  ١٣٨  

﴿¨bÎ) Ïä Iw às ¯»yd ×é £9 tGãB $ ¨B öN èd Ïmä Ïù ×@ÏÜ»t/ur $ ¨B (#q çR%x. öcq è= yJ ÷ètÉ ﴾  ١٥٤  األعراف  ١٣٩  

﴿tA$s% uéöçxî r& «!$# öN à6ã Éóö/ r& $Yg» s9Î) uq èd ur öN à6 n=ûÒ sù … ﴾   ١٥٥  األعراف  ١٤٠  

﴿$£J s9ur uä !% ỳ 4Óyõq ãB $uZÏF» s)äÏJ Ï9 ¼ çm yJ ¯=x. ur ¼çm ö/ uë ...﴾  ١٥٦  األعراف  ١٤٣  

﴿b Î) ur (#÷rtç tÉ ü@ã Î6 yô Ïâô©îç9$# üw çnräãÏÇG tÉ WxãÎ6 yô﴾  ٦٦  األعراف  ١٤٦  

﴿tûïÏ%©! $# öcq ãèÎ7 F tÉ tAq ßô §ç9 $# ¢ÓÉ< ¨Z9 $# ¥_ ÍhGW{$# ì Ï%©! $# ¼ çm tRr ßâÅg sÜ ...﴾ö  ١٥٧  األعراف  ١٥٧  

﴿ö@è% $ygïÉ r' ¯» tÉ Ú Z$̈Z9$# íÎoTÎ) ã Aq ßôuë «!$#  öN à6 öã s9Î)  $·èäÏHsd ... ﴾  ١٥٩  األعراف   ١٥٨  

﴿ãN ßg» oY ÷è©Üs%ur óÓtLoY øO $# no uéô³ tã $»Û$t7 óôr& $VJ tBé& 4 ....﴾  ١٦٠  األعراف  ١٦٠  

﴿øåÎ)ur ôM s9$s% ×p ¨Bé& öN åk÷] ÏiB zN Ï9 tbq ÝàÏès? $ ·Böq s%....﴾  ١٦١  األعراف  ١٦٤  

﴿øåÎ) ur $uZø)tG tR ü@t6 pgø:$# ôM ßgs%öq sù ¼ çm ¯Rr( x. ×' ©#àß (#þq ëZsßur ¼ çm ¯Rr& 7ìÏ%#ur öN ÍkÍ5 …  ﴾  ١٦٢  األعراف  ١٧١  

﴿tûï Ï% ©!$#ur (#q ç/ ¤ãx. $uZÏG» tÉ$t«Î/ N ßgã_ÍëôâtG ó¡ t ŷô ô Ï̀iB ß] øã ym üw tbq ßJ n=ôètÉ   ١٦٣  األعراف  ١٨٢  

﴿íÍ? øBé&ur öN ßgs9 4 ûcÎ) ìÏâøã x. îûü ÏG tB  ﴾  ١٦٤  األعراف  ١٨٣  

﴿öN s9urr& (#rãç ©3 xÿtG tÉ 3 $tB N ÍkÈ:Ïm$|Á Î/ Ï̀iB >p ¨ZÅ_ 4 ... ﴾  ١٦٥  األعراف  ١٨٤  

﴿öÅ Î=ôguäÏj9 ô t̀B öÅ n=yd . t̀ã 7p oY Íhãt/ 4Ózê óstÉ ur ô t̀B  Ü yr . t̀ã 7p oY Íhãt/ 3﴾  ٦٦  األنفال  ٤٢  

﴿ !$yJ x. y7y_tç ÷z r& y7ï/ uë . Ï̀B y7ÏG ÷è t/ Èd, ysø9$$Î/ ... ﴾  ١٦٨  األنفال  ٥  

﴿øåÎ) tbq èWã ÉótG ó¡ n@ öN ä3 / uë z>$yftFóô$$sù öN à6 s9 ...﴾  ١٧٠  األنفال  ٩  

﴿$ ygïÉr'̄»tÉ z̀ ÉÏ%©! $# (# þq ãZ tB# uä # såÎ) ÞOçGä É)s9 tûïÏ%©! $# (#r ãçxÿx....﴾ 
  ١٧١  األنفال  ١٥

) ( Zp uZ÷FÏù#q à)̈?$#ur ûw ¨ûtùã ÅÁè? tûï Ï%©!$# (#q ßJ n=sß öN ä3Y ÏB Zp¢¹ !% s{ ( ... (  ١٧٢  األنفال  ٢٥  

﴿(#ÿrãç à2øå$# ur øåÎ) óOçFRr& ×@ã Î=s% tbq àÿyèôÒ tG ó¡ ïB íÎû ÇÚöëF{   ١٧٤  األنفال  ٢٦  ﴾... #$
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﴿$pköâ r' ¯» tÉ z̀ É Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä üw (#q çRq èÉrB ©!$# tAq ßô§ç9$#ur ... ﴾   ١٧٥  األنفال  ٢٧  

﴿$tBur óO ßgs9 ûwr& ãN åku5ÉjãyèãÉ ª!$# öN èd ur öcrëâÝÁ tÉ Ç t̀ã ÏâÉfó¡ yJ ø9$# ...﴾  ١٧٦  األنفال  ٣٤  

﴿ (#þq ßJ n=÷æ$#ur $yJ ¯Rr& N çG ôJ ÏY xî Ï̀iB &ä óÓx« ¨b r' sù ¬! ¼çm |¡ çHè~ ... ﴾   ١٧٧  األنفال  ٤١  

﴿øåÎ)  N çFRr& Ío urôâãèø9$$Î/   $uã ÷Rëâ9$#  N èd ur Ío urôâãèø9$$Î/   3ìuq óÁ à)ø9$# ...  ﴾   ١٧٨  األنفال  ٤٢  

) (#q ãèã ÏÛr&ur ©!$# ¼ ã& s!q ßôuë ur üwur (#q ãã tì» uZs? (#q è=t± øÿtG sù ... (   ١٨٠  األنفال  ٤٦  

) ö úï Ï% ©!$# £Nâyg» tã öN åk÷]ÏB §N èO öcq àÒ à)ZtÉ öN èd yâôgtã... (  ١٨٠  األنفال  ٥٦  

$pköâ r' ¯» tÉ) êÓÉ< ¨Z9$# öÅ ç7 ó¡ ym ª!$# Ç t̀Bur y7yèt7 ¨?$# z̀ ÏB öúü ÏZÏB÷s ßJ ø9$#  (   ١٨١  األنفال  ٦٤  

﴿(#q è= ä3 sù $£J ÏB öNçF ôJ ÏYxî Wx»n= ym $ Y7 Íhã sÛ...﴾  ١٨٣  األنفال  ٦٩  

﴿öcrßâÉ Ìç ãÉ b r& (#q ä«ÏÿôÜãÉ uëq çR «!$# ...﴾ 
  ١٤  التوبة  ٣٢

﴿¨b r& ©!$# Öä üìÌç t/ z̀ ÏiB tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$#   ¼ã& è!q ßôuëur ﴾  ٣٦  التوبة  ٣  

﴿÷b Î) ur Óâtnr& z̀ ÏiB öúü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# x8 uë$yftFóô$# çn öç Å_r' sù ...﴾  ١٠٠  التوبة  ٦  

﴿üwur Èeb !$yèÎ7 Fs? ü@ã Î6 yô öúï Ï% ©!$# üw tbq ßJ n=ôètÉ﴾  ٣٠  یونس  ٨٩  

﴿üwur öÅRâì øtsÜ óO ßgä9öq s% ¢ ¨bÎ) no ¨ì Ïèø9$# ¬! $·èäÏJ y_ 4 ...﴾  ٣٧  یونس  ٦٥  

﴿tA$s% àMZtB# uä ¼ çm̄Rr& Iw tm» s9Î) ûwÎ) üìÏ% ©!$# ôMuZtB#uä ¾Ïm Î/ ... ﴾  ٥٤  یونس  ٩٠  

﴿(#q ä9$s% Ü=øã yèà±» tÉ öÅ è?4q n=|¹ r& öÇ âêæDù' s? ....﴾  ٣٨  ھود  ٨٧  

﴿!$̄RÎ) çm»oY ø9tìRr& $ºRºuä öç è% $wäÎ/ tç tã öN ä3 ¯=yè©9 öcq è=É)÷ès? ﴾  ٣٤  یوسف  ٢  

﴿3 âë#t$ s!ur Ío tç Åz Fy$# ×éöçyz öúï Ï% ©#Ïj9 (#öq s)̈?$# 3 üx sùr& tbqè=É)÷ès?   ﴾  ٦٠  یوسف  ١٠٩  

﴿ö@è% ¾Ín Éã» yd þíÍ?äÎ6 yô (#þq ãã ÷är& ín<Î) «!$# 4 4ín? tã >o uéçÅÁ t/ ... ﴾  ٦٦  یوسف  ١٠٧  

﴿ôâs)s9ur ãN n=÷ètR óO ßḡRr& öcq ä9q à)tÉ $yJ ¯RÎ) ¼çm ßJ Ïk=yèãÉ Öçt± o0 … ﴾  ٩٦  النحل  ١٠٣  

﴿4 ¨b Î) y7/ uë uq èd ÞOn=ôã r& ỳJ Î/ ¨@|Ê t̀ã ¾Ï& Î#ã Î6 yô ﴾   ١٠٥  النحل  ١٢٥  
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 ٢٠٠

﴿zO n=÷èuZÏ9 ëìr& Èû÷ü t/ ÷ì Ïtø:$# 4Ó|Â ômr& ﴾  ١٠٥  الكھف  ١٢  

﴿4ÓtLn=÷É uq» tÉ ÓÍ_tFøã s9 óOs9 õãÏÉªBr& $ºRüx èù WxäÎ=yz  ﴾  ٥٧  الفرقان  ٢٨  

﴿ Ü=» ysô¹ r& Ïp ¨Y yfø9$# >ãÍ³tBöq tÉ ×éöçyz #vç s)tG ó¡ ïB ß |̀¡ ômr&ur WxäÉ)tB ﴾   ٥٩  الفرقان  ٢٤  

﴿tA$s%ur tûï Ï% ©!$# (#ÿrãç xÿx. ÷b Î) !#xã» yd HwÎ) î7øùÎ) çm1 uétIøù$# … ﴾    ٩٦  الفرقان  ٤  

﴿#Ó̈Lym !#såÎ) (#öq s?r& 4ín? tã Ïä#ur È@ôJ ¨Y9$# ôMs9$s% ×' s#ôJ tR …﴾  ١٧٣  النمل  ١٨  

¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ï̀Bur ß, ù=yz ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $# ur …﴾  
  ٣  الروم  ٢٢

﴿ ßl ÌçøÉäÜ ¢ëyÛø9$# z̀ ÏB ÏMÍhã yJ ø9$# ßl ÌçøÉäÜur |MÍhã yJ ø9$# z̀ ÏB ÇcëyÛø9$# ﴾  ٣٩  الروم  ١٩  

﴿$yJ ¯RÎ) Óý øÉsÜ ©!$# ô Ï̀B Ín Ïä$t6 Ïã (#às ¯» yJ n=ãèø9$# ﴾  ٣٦  فاطر  ٢٨  

﴿üìÏ% ©!$# $oY ¯=ymr& uë#yä Ïp tB$s)ßJ ø9$# Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù﴾  ٥٩  فاطر  ٣٥  

﴿üx sù öÅRâì øt sÜ óOßgä9öq s% ¢ $̄RÎ) ãN n=÷ètR $tB öcrïéÅ£ ãÉ $tBur tbq ãZÎ=÷èãÉ﴾  ٣٧  یس  ٧٦  

﴿ t, n=sÜR$#ur _| yJ ø9$# öN åk÷]ÏB Èb r& (#q à± øB$# (#rçéÉ9ô¹ $#ur #ín? tã ö/ ä3 ÏG ygÏ9#uä ( ¨bÎ) 

#xã» yd ÖäóÓý s9 ßä#tç ãÉ ﴾   

  ١٣٨  ص  ٦

﴿ö@è% uéöçtósùr& «!$# þíÎoTÿrãç ãBù' s? ßâç7 ôã r& $pköâ r& tbq è=Îg» pgø:$# ÇÏÍÈ ﴾   ٤٧  الزمر  ٦٤  

،﴿ö@è% þíÎoTÎ) ß$% s{r& ÷bÎ) àMøä|Á tã íÎn1 uë z>#xãtã ?Pöq tÉ 8LìÏà tã ﴾   ٥٠  الزمر  ١٣  

﴿ #såÎ) ur ¡§tBz̀ » |¡SM}$# @éàÑ $tã yä ¼ çm / uë $·7è ÏZãB Ïm øã s9Î) ﴾   ٥٤  مرالز  ٨  

﴿Ç ỳJ Ïj9 à7ù=ßJ ø9$# tPöq uã ø9$# ( ¬! ÏâÏnº uq ø9$# Íë$£gs)ø9$# ﴾   ٧٧  غافر  ١٦  

﴿÷b Î*sù (#q àÊtç ôã r& ö@à) sù ö/ ä3 è?öëxãRr& Zp s)Ïè» |¹ ü@÷W ÏiB Ïp s)Ïè» |¹ 7ä$tã yäq ßJ rO ur 
  ١٩  فصلت  ١٣

﴿ uq èd ur ìÏ% ©!$# íÎû Ïä !$yJ ¡¡9$# ×m» s9Î) íÎû ur ÄßöëF{ $# ×m» s9Î) 4 uq èd ur ÞOäÅ3 ptø:$# 

ÞOäÎ=yèø9$#﴾  

  ٤٥  الزخرف  ٨٤

﴿(#q è=yèy_ur sp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$# tûï Ï% ©!$# öN èd ßâ» t6 Ïã Ç`» uH÷q§ç9$# $·W» tRÎ) 4﴾  ٩٤  الزخرف  ١٩  
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 ٢٠١

﴿#såÎ) ur 4ín? ÷G è? öN Íköé n=tã $oY çF» tÉ#uä ;M» oY Éiè t/ $̈B t b% x.  öN åktJ ¤fãm …. ﴾  ١٢٩  الجاثیة  ٢٥  

﴿y7tÉ Ïâökuâ ur $WÛºuéÅÀ $VJã É)tFó¡ ïB  ﴾  ١٢٣  الفتح  ٢  

﴿ ÏMs9$s% Ü>#{è ôã F{ $# $̈Y tB#uä ﴾ 
  ٢٩  الحجرات  ١٤

﴿¨b Î) ©!$# ÞO n=÷ètÉ |=øäxî ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur 4 ª!$#ur 7éçÅÁ t/ $yJ Î/ 

tbq è=yJ ÷ès?﴾  

  ٤٢  الحجرات  ١٨

﴿$yJ ¯RÎ) tbq ãZÏB÷s ßJ ø9$# ×o uq ÷z Î)  ﴾  ٥٣  الحجرات  ١٠  

﴿È@t/ èptã$¡¡9$# öN èd ßâÏã öq tB èp tã$¡¡9$#ur 4ëyd ÷är& îç tBr&ur  ﴾  ٥٨  القمر  ٤٦  

﴿ ß`» oH÷q§ç9$# ÇÊÈ zN ¯=tæ tb#uä öç à)ø9$# ÇËÈ öYn=y{ z̀ » |¡SM}$# ÇÌÈ çm yJ ¯=tã 

tb$uã t6 ø9$# 

  ٥-٣  الرحمن  ٤-١

﴿$¹/ ãç ãã $\/#tç ø?r& ﴾ 
  ٢٧  الواقعة  ٣٧

﴿Ó|¤tã ª!$# b r& ü@yèøg sÜ ö/ ä3 oY ÷è t/ tû÷ü t/ ur tûï Ï%©!$# N çF÷É yä$tã N åk÷]ÏiB ...﴾   ١٠٠  الممتحنة  ٧  

﴿$pktJ øã n=» tÉ ÏMtR% x. sp uã ÅÊ$s)ø9$#  ﴾  ٥٧  الحاقة  ٢٧  

﴿$̄Rr&ur $̈ZÏB tbq ßsÎ=» ¢Á9$# $̈ZÏBur tbrßä y7Ï9ºså ﴾  ٩٠  الجن  ١١  

.﴿ ãN ßg9 s%uq sù ª!$# §éü° y7Ï9ºså ÏQ öq uã ø9$# öN ßg9 ¤)s9ur Zo uéôØtR #Yërçéß  ur ﴾  ٥٢  اإلنسان  ١١  

﴿tûü ÏJ Î=» ©à9$#ur £âtã r& öN çlm; $¹/#xãtã $JKã Ï9r&  ﴾  ٦١  اإلنسان  ٣١  

﴿$YZøätã $pké Ïù 4ë£J |¡ è@ Wxã Î6 |¡ù=yô ﴾  ٣٨  ناإلنسا  ١٨  

﴿ÓÍ_tFøã n=» tÉ àMZä. $R/ºtç è?  ﴾  ٥٧  النبأ  ٤٠  

﴿ ËxÎm7 yô zO óô$# y7În/ uë ín? ôã F{$# ﴾  ٣٨  األعلى  ١  

﴿öç Ïj. xãsù b Î) ÏMyèxÿ̄R 3ìtç ø. Ïe%!$# ﴾   ١٢٩  األعلى  ٩  

﴿|Mó¡ ©9 O Îgøã n=tæ @ç ÏÜøä|Á ßJ Î/﴾  ٣٩  الغاشیة  ٢٢  
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 ٢٠٢

﴿Hx x. #såÎ) ÏM©. ßä ÙßöëF{ $# % y. yä % y. yä ﴾   ١٦٠  الفجر  ٢١  

óO s9r& @yèøgwU ¼ ã&©! Èû÷ü uZøätã  
  ٣  البلد  ٨

$ ZR$|¡Ï9 ur Éú÷ütG xÿx©ur  ٣  البلد  ٩  

﴿äo tç Åz Ezs9ur ×éöçy{ y7©9 z̀ ÏB 4ín<rW{   ٥٦-٢٨  الضحى  ٤  ﴾  #$
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 ةفهرس األحاديث النبوي
 

  الصفحة  الحكم  أخرجه  الحديث الشريف
  ٨  صحيح  الحاكم  أرشدوا أخاكم فقد ضل"

rr& öN÷(فلما نزل " أعوذ بوجهك" ä3 |¡ Î6 ù=tÉ $Yèuã Ï© ( قال

  "هاتان أهون : "

  ٧٠  صحيح  البخاري

والبكر رضاها , الثيب تعرب عن نفسها بلسانها"
  صمتها

  ٢٧  صحيح  أحمد

وا على يديه أوشك أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذ
  أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده

  ١٧٢  صحيح  أبو داوود

  ١٧٢  صحيح  البخاري  نعم إذا كثر الخبث: "أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال 
َأو خْرِجِيم م٢٩  صحيح   مسلم  "ه  

خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين 
  يلونهم

  ٤٧  صحيح  

تي عذابا من تحتهم أو سألت اهللا أال يبعث على أم
  من فوقهم وسألته أال يجعل بأسهم بينهم فمنعني

  ٧٠  صحيح  أحمد

  ٨٢  صحيح  مسلم  اللهم ارفع درجته
  ٢٥  صحيح  البخاري  من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار
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 ٢٠٤

  فهرس األعالم المترجم لها
  الصفحة  االسم  م
١  ٢٤  إبراهيم بن خلف المهراني  
  ٢٥   بن سهل الزجاج البغدادي أبو إسحاق الزجاجيالسرإبراهيم بن محمد بن   ٢
  ٢٩  أبو القاسم السهيلي   ٣
  ٥  أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  ٤
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد، أبو الطيب الجعفـي الكـوفي                ٥

  )المتنبي(
٦  

  ٢٧  أحمد بن حنبل  ٦
  ٨  ) أبو الحسينابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  ٧
  ٦٤  )النحاس (أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر النحوي  ٨
 أحمد بن محمد بن منصور بن قاسم بن مختار القاضي ناصر الدين المالكي  ٩

  )ابن المنير(االسكندري
٩٢  

أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود ، كنيته أبو العباس ، ويلقب بـشهاب                 ١٠
  الحلبي المعروف بالنحوي أو السمين الحلبي  الشهابالدين أو

٥٨  

  ١٠  امرؤ القيس بن حجر بن حارث الكندي  ١١
بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن الحسن بن محمـد بـن                   ١٢

صالح بن إبراهيم بن محمد العفيف بن محمد بـن رزق ، الـشوكاني ثـم            
  الصنعاني أبو علي

٤٨  

  ٣١  بريجشستراسر  ١٣
  ٩  الحجاج بن يوسف الثقفي  ١٤
اهللا بن سهل بن سعيد ابن يحيى بـن مهـران بـن أحمـد      الحسن بن عبد  ١٥

  البغدادي أبو هالل العسكري
٧  

  ٥٥  حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود األسدي الكوفي الغاضري البزاز  ١٦
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي المعـروف بالزيـات أبـو                ١٧

  عمار
٥١  

أبـو  ) مكي بن أبـي طالـب  (حموش بن محمد بن مختار األندلسي القيسي      ١٨
  محمد

٥٢  

خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بـن           ١٩
  مقسم بن غالب األسدى البغدادي البزار

٥١  
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 ٢٠٥

  ٩٩   البصري أبو عبدالرحمنالفراهيديالخليل بن أحمد   ٢٠
  ١٧٣  الربيع بن أنس البكري الخرساني  ٢١
  ١٧٣  رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري  ٢٢
  ٨٧  سراح الدين عمر بن علي بن عادل  ٢٣
  ٩٠  سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري أبو الحسن األخفش  ٢٤
  ٥١  شعبة بن عياش بن سالم  ٢٥
  ٢٣  ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني أبو األسود الدؤلي  ٢٦
  ٥١  الكوفيعاصم بن بهدلة أبي النجود   ٢٧
  ٢٥   الشعبي بن ذي كبارعامر بن شراحيل بن عبد   ٢٨
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحـالبي الغرنـاطي أبـو                ٢٩

  محمد
٥٢  

ابـن   التيمـي البكـري    القرشيعبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد        ٣٠
  ج أبو الفرالجوزي

٤٦  

  ٣٠  عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد السهيلي  ٣١
  ٥٣  عبد اهللا العكبري البغدادي عبد اهللا بن الحسين بن  ٣٢
  ٤٩  عبد اهللا بن عمر، اإلمام ناصر الدين البيضاوي الشيرازي  ٣٣
  ٦٥  )أبو معبد(عبد اهللا بن كثير الداري المكي   ٣٤
  ٦  ي ابن سنان الخفاجي أبو محمدعبد اهللا بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلب  ٣٥
  ٣٦  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد  ٣٦
  ٢٥  عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ، أبو سعيد األصمعي  ٣٧
  ٩  عبد الملك بن مروان بن الحكم  ٣٨
  ١٧  أبو محمد: عبد الملك بن هشام بن أسوي الحميري البصري ابن هشام   ٣٩
  ٨٧  هلة بن كعب بن عوف العنسي، األسود العنسيعب  ٤٠
  ١٨  عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد  ٤١
٤٢              ،ّيدى الكُرسوبنِ م انثْمنِ بنِ عمحّالر دبنِ عيّالَحِ الدي صفْتالم ناب انثْمع

مو عالمعروف بابن الصالح أب ،ّيلصوالم ،ّرِيوزررٍوالشَّه  
٢٥  

  ٣  )أبو الفتح(عثمان بن جني المشهور بـابن جني   ٤٣
على بن إبراهيم بنِ سعيد بنِ يوسف أبو الحسن الحـوفي الـشبراوي أبـو               ٤٤

  الحسن الحوفي
٩٤  

  ٣علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن                  ٤٥
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 ٢٠٦

  )أبو محمد(سفيان بن يزيد األندلسي القرطبي اليزيدي 
ـِيده  ٤٦   ٦٤  علي بن إسماعيل، والمعروف بابن س
  ٥١  علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فيروز الكسائي  ٤٧
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بـن ضـوء بـن كثيـر،            ٤٨

  القرشي الدمشقي الشافعي
٦٣  

  ١٨  أبو عثمان  عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي الجاحظ  ٤٩
  ٣٤   الرعينيالشاطبيالقاسم بن فيرّه ابن خلف بن أحمد أبو القاسم، وأبو محمد   ٥٠
  ٩  من بن األسود الخزاعي المدنيكثير عزة أبو صخر كثير بن عبد الرح  ٥١
  ٣٥  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن حارث أبو عبد اهللا  ٥٢
  ٣٤  مجاهد بن جبر أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي  ٥٣
  ١١٠  محمد الطاهر بن عاشور  ٥٤
  ١٤  محمد الغزالي أحمد السقا  ٥٥
  ١٠٩  )القرطبي(يته أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرح كن  ٥٦
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، البصري، ثم البغدادي، ابـن                ٥٧

  الباقالني القاضي أبو بكر الباقالني 
٢١  

  ٣١  محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي قطرب  ٥٨
  ٥٢  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير باإلمام الطبري  ٥٩
  ١٧٣  د بن علي بن الحسين اإلمام الثبت الهاشمي العلوي المدني أبو جعفرمحم  ٦٠
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمـي البكـري الـرازي                 ٦١

  .المعروف بفخر الدين الرازي أو ابن خطيب الري
٤٩  

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا بن يحيى بن يوسف بن عبد الـرحمن                  ٦٢
  ي الغرناطيبن جزي الكلب

٤٩  

  ١٤٥  محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدى المعروف بالمبرد  ٦٣
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثير الـدين، أبـو حيـان،                  ٦٤

  الغرناطي األندلسي
٥٦  

  ١٥  محمد حافظ بن إبراهيم  ٦٥
  ٥٦  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، الزمخشري  ٦٦
محمود شهاب الدين أبو الثناء بن عبد اهللا بن محمود           بن   عبد اهللا محمود شكري بن      ٦٧

  بن درويش بن عاشور بن محمد األلوسي
١١٠  

  ٧٥  ثناء الحسيني اآللوسيمحمود شهاب الدين أبو ال  ٦٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٠٧

مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشـان القـشيري العـامري أبـو          ٦٩
  الحسين

٢٩  

  ٨٦  مسيلمة بن حبيب أو مسيلمة الكذاب  ٧٠
  ٤  مصطفى صادق الرافعي  ٧١
  ٤٥  ابن أبي العز الهمذانيالمنتجب حسين   ٧٢
  ٦٣  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي  ٧٣
  ٨٦  ر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيالنض  ٧٤
  ١٠  هارون الرشيد  ٧٥
  ١٢  ولهلم سبتا  ٧٦
  ١٨  الوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة  ٧٧
الكـوفي   يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور بن مروان األسلمي الديلمي               ٧٨

  ) .اءالفر(أبو زكريا 
٥٩  

  ٩  يحيى بن يعمر العدواني البصري أبو سليمان  ٧٩
  ٥١  يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي البصري  ٨٠
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 ٢٠٨

  ثبت المراجع والمصادر
  .القرآن الكريم(*) 

 عبد الـرحمن حـسن   – أجنحة المكر الثالثة وخوافيها التبشير ، اإلستشراق ، االستعمار        ) ١(
  . م ٢٠٠٠-هـ١٤٣٠ – الطبعة الثامنة – دمشق – دار القلم –الميداني حبنكة 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلـف بـن               – اإلحكام في األحكام  ) ٢(
   القاهرة-دار الحديث  - معدان بن سفيان بن يزيد األندلسي القرطبي اليزيدي

 - عالم الكتب    -أحمد مختار عمر  : واإلذاعيينأخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب        )٣(
  .١٩٩٣ -الطبعة الثانية 

دار  - محمد بن محمد العمادي أبو الـسعود  : رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ا )٤(
   . بيروت–إحياء التراث العربي 

عبد الحميد  . تحقيق د  -عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني       : أسرار البالغة في علم البيان    ) ٥(
  م ٢٠٠١-هـ ١٤١٢ بعة ط-  لبنان– بيروت - دار الكتب العلمية -هنداوي 

 - لبنـان    –  بيـروت  -  دار النفائس  -خالد عبد الرحمن العك      : أصول التفسير وقواعده  ) ٦(
   ) .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦(الطبعة الثانية 

  أبو بكر محمد بن سهل بن سراج النحوي البغدادي: األصول في النحو) ٧(
 – الطبعة الثالثـة     - لبنان   – بيروت   - مؤسسة الرسالة    -الدكتور عبد الحسين العتلي     : تحقيق  

   .)م١٩٨٨(
محمد األمين بن محمد بن المختـار الجكنـي          : ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     أ )٨(

ـ ١٣٩٣ت( – الشنقيطي  -لبنـان  – بيـروت  - التوزيع و النشر و للطباعة الفكر  دار -)   ه
  ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(
 - آفاق للطباعة والنشر والتوزيع      -عبد السالم اللوح     : اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم    ) ٩(

  .)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( –بعة الثانية طال – فلسطين –غزة 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفـر بـن          : القاضي أبو بكر الباقالني      – إعجاز القرآن ) ١٠(

 – دار المعـارف     –السيد أحمد صـقر     :  تحقيق   – غدادي، ابن الباقالني  قاسم، البصري، ثم الب   
  .القاهرة 

 - دار الكتـاب العربـي     -مصطفى صادق الرافعـي      : إعجاز القرآن والبالغة النبوية    )١١(
   . لبنان-بيروت
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 ٢٠٩

  
أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحو           : إعراب القراءات السبع وعللها   ) ١٢(
 - مكتبـة الخـانجي      - عبد الرحمن بن سليمان العثيمين       :  تحقيق   -) هـ٣٧٠ت  (, شافعي  ال

   . )م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣( – بعة األولىطال –القاهرة 
 تحقيق  -) هـ٣٣٨ت(, لنحاس  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ا        : إعراب القرآن ) ١٣(

  . مكتبة النهضة العربية - عالم الكتب -زهير غازي زاهر :  
  دار الكتب اإلسالمية ،      –إبراهيم األبياري   :  تحقيق ودراسة    –  الزجاج : إعراب القرآن ) ١٤(

   .  بيروت – القاهرة ، دار الكتاب اللبناني –دار الكتاب المصري 
  . ابن سيده : إعراب القرآن) ١٥(
  .  دمشق – دار المنير – دعاسقاسم حميدان  : إعراب القرآن) ١٦(
 –عمـان    - دار الفكر  -بهجت عبد الواحد صالح      : مفصل لكتاب اهللا المرتل   اإلعراب ال ) ١٧(

  .)م١٩٩٨- هـ ١٤١٨( –بعة األولى طال –األردن 
أبو عبد اهللا الحـسين     بن خالويه   أبو الحسين بن أحمد        : القراءات السبع وعللها   إعراب) ١٨(

ـ   :  حققه وقدم له     –) هـ٣٧٠ت(الهمذاني النحوي الشافعي     –ليمان العثيميـين    عبد الرحمن س
  . الطبعة األولى - القاهرة –مكتبة الخانجي 

  . سوريا- دمشق -  دار اإلرشاد -محيي الدين الدرويش  : إعراب القرآن وبيانه) ١٩(
  . مكتبة األنجلو مصرية-محمد أحمد خضير  : اإلعراب والمعنى في القرآن الكريم )٢٠(
دار –) هـ١٣٩٦ت( الدمشقي   الزركليبن علي   خير الدين بن محمود بن محمد        :  األعالم )٢١(

    . الطبعة الخامسة عشرة  - لبنان – بيروت –العلم للماليين 
 الطبعـة   - بيـروت  – دار الفكر    – تحقيق سمير جابر    -ألبي فرج األصفهاني    : األغاني )٢٢(

   .الثانية
بـو البقـاء    أ:  إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات من جميع القرآن              )٢٣(

 - بيـروت    - دار الكتب العلميـة      -) هـ٦١٦ت  (, عبد اهللا بن الحسين ين عبد اهللا العكبري         
  .لبنان 

 تحقيق  – جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي          – إنباه الرواة على أنباء النحاة    ) ٢٤(
 بيـروت   –افية   مؤسسة الكتب الثق   - القاهرة   – دار الفكر الغربي     –محمد أبو الفضل إبراهيم     : 
  .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ طبعة –
أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بـن    : أوضح المسالك أللفية بن مالك     )٢٥(

  م١٩٧٩– الطبعة الخامسة -بيروت  - دار الجيل - عبد اهللا بن هشام األنصاري
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 ٢١٠

يـسابوري  محمود بن أبـي الحـسن بـن الحـسين الن     : ايجاز البيان عن معاني القرآن  ) ٢٦(
 – الريـاض  – مكتبة التوبة    -الدكتور علي بن سليمان العبيد      :  دراسة وتحقيق    -) هـ٥٥٣ت(

  ) .م ١٩٩٧- هـ ١٤١٨ (–بعة األولى طال –المملكة العربية السعودية 
 محمـد بـن علـي الـشوكاني ،     :البدر الطالع  في محاسن ما بعـد القـرن الـسابع        ) ٢٧(
 -خليل المنصور   : عبد  وضع حواشيه      الطناحي ،      محمود محمد :   تحقيق   -) هـ١٢٥٠ت(

  .هـ ١٤١٣- الطبعة األولى – دار الكتب العلمية -منشورات محمد علي بيضون 
عبد الفتاح :  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والـدرة  ) ٢٨(

  . لبنان – بيروت - دار الكتاب العربي –) هـ١٤٠٣ت (القاضي 
) هـ٧٩٤ت (لزركشيا  بدر الدين محمد بن عبداهللا بن بهادر       : القرآن علوم في البرهان) ٢٩(
 (–بعة األولى   طال – القاهرة   – دار إحياء العلوم العربية      –محمد أبو الفضل إبراهيم     :  تحقيق   –

   .)م١٩٥٧-هـ ١٣٧٦
لـسيوطي  جـالل الـدين عبـد الـرحمن ا         : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة     ) ٣٠(
  . لبنان- صيدا - المكتبة العصرية -محمد أبو الفضل إبراهيم :  تحقيق -) هـ٩١١ت(
 مكتبـة   –محمد طـاهر الـزين      :  تحقيق   –أحمد بن قيفور الخراساني     : بالغات النساء   ) ٣١(

  ).م١٩٩٣-هـ ١٤١٣ (–السندس 
محمـد  :  تحقيق   - باديامحمد بن يعقوب الفيروز      : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة     ) ٣٢(

  .)هـ ١٤٠٧ (بعة األولى طال – الكويت – جمعية إحياء التراث اإلسالمي -المصري 
  . بيروت–دار الكتب العلمية  - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد )٣٣(
ـ  ٢٥٦ت  ( أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري         : التاريخ الكبير ) ٣٤(  دار الكتـب    -) هـ
  . لبنان –لعلمية بيروت ا
ـ ٦١٦ت  ( أبو البقاء عبد اهللا بن حـسين العكبـري           : التبيان في إعراب القرآن   ) ٣٥(  –) هـ

 -هـ  ١٤٠٧( – الطبعة الثانية  – لبنان   – بيروت   – دار الجيل    –علي محمد البيجاوي    : تحقيق  
  .)م١٩٨٧

د بن محمد بن علـي   ابن الجزري شمس الدين محم     : حبير التيسير في القراءات العشر    ت) ٣٦(
  .)  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١( –  الطبعة األولى-  األردن– عمان -دار الفرقان  -بن يوسف 

 -محمد سعيد العريـان  :  صحح أصوله   -مصطفى صادق الرافعي     : تحت راية القرآن  ) ٣٧(
   . )م١٩٧٤هـ ١٣٩٤( – ٧بعة السابعةطال – لبنان – بيروت -دار الكتاب العربي 

 تـونس  – دار سحنون للنشر والتوزيـع  – محمد الطاهر بن عاشور     – التنويرالتحرير و ) ٣٨(
  .م ١٩٩٧
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 دار -زكريـا عميـرات   :  تحقيـق  -محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي      : تذكرة الحفاظ ) ٣٩(

   . ) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( – بعة األولىطال  - لبنان – بيروت –الكتب العلمية 
 -) ه٧٢١ت  ( القاسم محمد بن أحمد بـن بـزي الكلبـي           أبو   : التسهيل لعلوم التنزيل   )٤٠(

 - لبنـان –  بيـروت –  دار الكتب العلميـة   -محمد سالم هاشم    : ضبطه وصححه وخرج آياته     
  .)م ١٩٩٥ – ـه١٤١٥(الطبعة األولي 

 –عمان   - دار أسامة للنشر والتوزيع    -زهدي أبو خليل     : تصويب أخطاء لغوية شائعة   ) ٤١(
  .) م١٩٩٧-هـ ١٤١٧( –نية بعة الثاطال –األردن 

 القـاهرة   – مكتبة الخانجي    – دكتور رمضان عبد التواب      : التطور النحوي للغة العربية   ) ٤٢(
  .) م١٩٩٧-هـ ١٤١٧( – بعة الثالثةط ال–
ت (أبو بكر محي الدين محمد بن علي محمد بـن أحمـد الطـائي،                : تفسير ابن عربي  ) ٤٣(

 - دار الكتـب العلميـة       -وارث محمـد علـي      عبد ال :  ضبطه وصححه وقدم له      -)  ه٦٣٨
   ) .م٢٠٠١  -هـ ١٤٢٢ (– الطبعة األولي - لبنان -بيروت

 دار الكتب العلمية   -محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي        :  فسير البحر المحيط  ت )٤٤(
  .)  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ (–الطبعة األولى  -  لبنان- بيروت -
ـ ٦٨٥ت(لدين عبداهللا بن عمر الشيرازي    ناصر ا  : تفسير البيضاوي ) ٤٥(  دار الكتـب    -) هـ

   .) م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢( – الطبعة األولى - لبنان - بيروت -العلمية 
 - دار الكتب العلميـة      -  شمس الدين  ،ي محمد بن أحمد الشربين     :تفسير السراج  المنير    )٤٦(

  .بيروت
  .م١٩٩١ -يوم  دار أخبار ال-محمد متولي شعراوي  : تفسير الشعراوي )٤٧(
ـ ٤٨٩ت ( المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني        وأب : تفسير القرآن  )٤٨(  -) هـ

   . الرياض- دار الوطن - ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم: تحقيق 
 - دار الغريب للطباعة والنـشر والتوزيـع       -عبد اهللا شحادة    . د : تفسير القرآن الكريم  ) ٤٩(

  .  القاهرة 
 دار  - تحقيق محمـد حامـد الفقـي         -محمد أدنيس الندوري     : التفسير القيم البن القيم   ) ٥٠(

   م ١٩٧٨ – ـه١٣٩٨ طبعة - لبنان – بيروت -الكتب العلمية 
 تحقيـق   -) هـ٧٢٨ت  (لإلمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية          : التفسير الكبير ) ٥١(

– الطبعـة األولـي   - لبنـان  - بيـروت - ب العلمية دار الكت -عبد الرحمن عميرة    : وتعليق  
  ) .م١٩٩٨ – ـه١٤٢٨(
 - عـالم الكتـب الحـديث      -هادي نهر    : التفسير اللغوي اإلجتماعي للقراءات القرآنية    ) ٥٢(

  ) .م٢٠٠٨ – ـه١٤٢٩(الطبعة األولي 
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 ٢١٢

ي  دار ابن الجوز   -مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار        : التفسير اللغوي للقرآن الكريم   ) ٥٣(
  .هـ١٤٢٢ -بعة األولى طال –
الهيئـة المـصرية العامـة      -) هـ١٣٥٤ت  (رضابن علي   محمد رشيد    : تفسير المنار ) ٥٤(

  ) .م١٩٩٠( الطبعة الثانية -للكتاب 
 - دار الجنـان     -) ٧٥٤ت(أبو حيان األندلـسي      : تفسير النهر الماد من البحر المحيط     ) ٥٥(

  . هديان الضناوي وبوران الضناوي  : تحقيق 
ـ  تحق-) هـ٨٥٢: ت(أحمد بن علي بن حجر العسقالني        : تقريب التهذيب ) ٥٦( محمـد  : ق ي

  .) م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( – سوريا – دار الرشيد -عوامة 
 –إبراهيم عطـوة عـوض   :  تحقيق   –ابن الجزري   : تقريب النشر في القراءات العشر      ) ٥٧(

   .م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ – القاهرة –دار الحديث 
أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسـم         : قاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك     توضيح الم  )٥٨(

 دار الفكـر  -عبد الرحمن علي سـليمان     :  شرح وتحقيق  -) هـ٧٤٩ت  (،   المرادي المصري 
  ) .م٢٠٠٨ – ـه١٤٢٨( –  الطبعة األولى-العربي 

لمـالكي  ناصر الدين بن عباس أحمد بـن محمـد ا          : التيسير العجيب في تفسير الغريب    ) ٥٩(
دار  - تحقيق سليمان ملة ابراهيم اوغلـو  -)  ـه٦٨٣ت (اإلسكندراني المعروف بابن المنير،   

    .م١٩٩٤الطبعة األولي  - لبنان -ـ بيروت  الغرب اإلسالمي
امام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سـعيد بـن             : التيسير فى القراءات السبع   ) ٦٠(

ـ ١٤٠٤ (– الطبعـة الثانيـة    - لبنـان    – بيروت   -بي  دار الكتاب العر   -عمرو الداني     -هـ
  .) م١٩٨٤

 الطبعة األولى   – دار الفكر    –السيد شرف الدين أحمد     :  تحقيق   – محمد بن حبان     :الثقاة  ) ٦١(
  ).م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥(
 الطبـري    محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب          : جامع البيان في تأويل القرآن    ) ٦٢(
   . مؤسسة الرسالة- أحمد محمد شاكر: ق يحق ت-)  هـ٣١٠ ت(
 دار  - فلـسطين    – غـزة    - دار آفاق    - عز الدين صالح جرادة      : الجامع في اإلعراب  ) ٦٣(

  .)م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨( –بعة األولى طال – فلسطين – الخليل -المستقبل 
ـ ٦٧١ت ( عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي       وأب : الجامع ألحكام القرآن   )٦٤(  -)هـ

  . القاهرة–دار الشعب 
 -ؤسـسة الرسـالة      م -  عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعـة          :حجة القراءات  )٦٥(

  .) م١٩٨٢ – هـ١٤٠٢( – الطبعة الثانية -بيروت 
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عبد . د: تحقيق   - الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد اهللا        : الحجة في القراءات السبع    )٦٦(

  . هـ١٤٠١ - الطبعة الرابعة - بيروت -وق دار الشر -العال سالم مكرم 
 دار الكتـاب    -أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني         : حلية األولياء وطبقات األصفياء   ) ٦٧(

  .هـ ١٤٠٥ -الطبعة الرابعة  – لبنان – بيروت -العربي 
ـ ١٠٩٣ت(عبد القادر بن عمرو البغدادي       : ولب لباب لسان العرب    بخزانة األد ) ٦٨(  –) هـ
  - لبنـان    – بيـروت    – دار الكتب العلمية     –محمد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوبي       : حقيق  ت

  .م١٩٩٨
 - المكتبة العلمية    -محمد علي النجار    : أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق         : الخصائص) ٦٩(

  .  لبنان –بيروت 
  .نشر  شركة سفير للدعاية واإلعالن وال- دائرة سفير للمعارف اإلسالمية) ٧٠(
   . القاهرة– دار الحديث –محمد عبد الخالق عضيمة  : دراسات ألسلوب القران الكريم) ٧١(
  اإلسكندرية – مؤسسة شباب الجامعة     -أحمد ماهر البقري     : دراسات نحوية في القرآن   ) ٧٢(
  .م ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ بعة  ط-
 -بالسمين الحلبـي    أحمد بن يوسف المعروف      : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     ) ٧٣(
  . دمشق - دار القلم -أحمد محمد الخراط . د:  تحقيق -) هـ٧٥٦ت (
 – بيـروت    - دار الفكر    -   عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي       :الدر المنثور  )٧٤(

  . م١٩٩٣-لبنان 
  . بيروت– دار النهضة العربية - عبده الراجحي : دروس في اإلعراب) ٧٥(
 دار المـسلم للـشر      -عبد اهللا بن صـالح الفـوزان         : ك إلى ألفية ابن مالك    دليل السال ) ٧٦(

   .م١٩٩٨ – الطبعة األولى –والتوزيع 
ـ ٧٩٩ت  ( ابن فرحون المـالكي      :الديباج المذهب في معرفة أبناء علماء المذهب        ) ٧٧( ) هـ

  .ة  القاهر– دار التراث للطباعة والنشر -محمد األحمدي أبو النور . د: تحقيق وتعليق 
أبو الحجاج يوسف بـن سـليمان بـن عيـسى      : ديوان إمرئ القيس بن حجر الكنـدي  ) ٧٨(

الشيخ ابن أبي شنب األسـتاذ بكليـة اآلداب         :  اعتنى بتصحيحه    –المعروف باألعلم الشنتمري    
  ). م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤( الجزائر – الشركة الوطنية للنشر والتوزيع –بالجزائر 

 طبعـة  – لبنان – بيروت – دار الثقافة –حسين عباس : رح  جمع وش  : ديوان كثير عزه  ) ٧٩(
  ) .م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١(
ابن هشام األنصاري   :  مسائل في إعراب القرآن الكريم       : رسالتان في لغة القرآن الكريم    ) ٨٠(
بعـة  طال – األردن   – عمان   - دار الفكر للنشر والتوزيع      -صاحب جعفر أبو جناح     :  تحقيق -

   .)م١٩٩٩-هـ ١٤١٩ (– األولى
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 محمـود أبـو الفـضل األلوسـي         : روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثـاني       ) ٨١(
  . لبنان – بيروت – دار إحياء التراث العربي –) هـ١٢٧٠ت(
 وزارة الـشئون    -صفي الدين المبـاركفوري      : روضة األنوار في سيرة النبي المختار     ) ٨٢(

   .هـ١٤٠٨ -بعة الخامسة  الط–اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
أبو الفرح حمال الدين عبد الرحمن بن علي بـن محمـد             : زاد المسير في علم التفسير    ) ٨٣(

 دار -محمد بن عبد الـرحمن عبـد اهللا      :  تحقيق   -) هـ٥٩٧ت (-الجوزي القرشي البغدادي    
  .) م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( –الطبعة األولى  –الفكر 

 دار  - س ھیل زك ار   :   ترجمة وزيادة مالحق   -جيووايد نغرين    :  ماني والمانوية  -الزندقة   )٨٤(
   . دمشق– التكوين

    .القاهرة – دار الفكر العربي - محمد أبو زهرة : زهرة التفاسير )٨٥(
 - أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي          : عة في القراءات  السب )٨٦(

  .هـ١٤٠٠ -  الطبعة الثانية- القاهرة – دار المعارف
  . لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية – الشربينيمحمد بن أحمد  : السراج المنير) ٨٧(
دار  – بن سنان الخفـاجي الحلبـي      أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد        : سر الفصاحة ) ٨٨(

  .) م ١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ (–الطبعة األولى  – لبنان – بيروت –الكتاب العلمية 
 -محمد ناصر الدين األلبـاني      :  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       )٨٩(

  . الطبعة االولي -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
تحقيق محمد فؤاد    : )هـ٢٧٥ت  (د أبي عبد اهللا القرويتي      محمد بن يزي   : سنن ابن ماجة   )٩٠(

  . لبنان– بيروت  -دار الفكر -عبد الباقي واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني 
، حكم علـى أحاديثـه      ) ـ  ه٢٧٥ت  ( سليمان بن األشعث السيجستاني      :سنن ابي داوود  ) ٩١(

الطبعـة   - بيـروت    - العربـي دار الكتاب    -الشيخ محمد ناصر الدين األلباني      :وعلق عليه   
    .األولي

 بيـروت  - مؤسسة الرسالة -شعيب األرناؤوط  :  تحقيق   -الذهبي   : سير أعالم النبالء  ) ٩٢(
  .)م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ (–الطبعة التاسعة  –لبنان –
أبو الفرج نور الدين علي بن إبـراهيم بـن أحمـد الحلبـي الـشافعي         : السيرة الحلبية ) ٩٣(
 – بيـروت  –دار الكتب العلميـة   -عبد اهللا محمد الخليلي : وتصحيح  ضبط   -) هـ١٠٤٤ت(

  .)م٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧ (–الطبعة الثانية  –لبنان 
 أبـو  المعـافري  الحميـري  أيـوب  بن هشام بن الملك عبد: هشام البن النبوية السيرة )٩٤(

  .هـ١٤١١-  بيروت– الجيل دار - سعد الرءوف عبد طه:  تحقيق - )هـ٢١٣ ت(محمد
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جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد  بن هـشام            شذور الذهب في معرفة كالم العرب        )٩٥(
 - المكتبـة العـصرية   –محمد محي الدين عبد الحميـد  :  تحقيق –) هـ  ٧٦١ت  (األنصاري  

   .)م١٩٩٥-هـ ١٤١٦(– الطبعة األولى – بيروت –صيدا 
 –طه عبد الرؤوف سـعد       :  تحقيق –  األشموني - شرح األشموني على ألفية ابن مالك      )٩٦(

  .  القاهرة –المكتبة التوفيقية 
 بيروت  – دار الفكر العربي     -يحيى شامي   : تهذيب وتعليق    : ديوان حافظ إبراهيم   شرح) ٩٧(
  ).م١٩٩٨-هـ ١٤١٩ (- الطبعة األولى – لبنان –
  . نان لب– بيروت – دار الكتاب العربي –عبد الرحمن البرقوقي  : رح ديوان المتنبيش) ٩٨(
يوسف حـسن   : تصحيح وتعليق    -رضى الدين االسترابادي    : شرح الرضى على الكافية    )٩٩(

  م١٩٩٦ -الطبعة الثانية  - ليبيا – من منشورات جامعة قاريونس - عمر
 - أبو الحـسين أحمـد بـن فـارس      :الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها   )١٠٠(

هـ ١٣٨٢ (– لبنان   – بيروت   -ان للطباعة والنشر     مؤسسة  بدر   -مصطفى الشُّويمي   : تحقيق
  ) .م١٩٦٣ -
ـ ٢٥٦ت  (الجعفـي   البخاري  محمد بن إسماعيل     – صحيح البخاري ) ١٠١( :  تحقيـق    –) هـ

ـ ١٤٠٧( الطبعـة الثالثـة   – لبنان – بيروت   – دار ابن كثير اليمامة      –مصطفى ديب البغا   -هـ
  .)م ١٩٨٠

ت ( الحجـاج القـشيري النيـسابوري ،    اإلمام أبي الحسين مـسلم بـن    : صحيح مسلم ) ١٠٢(
الطبعـة األولـي    - بيت األفكار الدولية  - أبو صهيب الكرمي : اعتنى بأحاديثه   -) هـ  ٢٦١

  ) .م١٩٩٨ – ـه١٤١٩(
 لبنان  – بيروت   – دار إحياء التراث العربي      –  محمد علي الصابوني   – صفوة التفاسير  )١٠٣(
.  
 مكتبة دار البيـان     –  محمود شكري األلوسي   -رالضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناث      )١٠٤(
  .  بيروت – دار صعب – بغداد –
   . القاهرة – دار الكتاب الحديث –  علي محمد النابي: ضمير الغائب في القرآن الكريم) ١٠٥(
 أحمد بن محمـد بـن عبـد ربـه األندلـسي،             ،البن عبد ربه األندلسي     : العقد الفريد ) ١٠٦(
 لبنـان   - بيـروت   –دار الكتب العلمية     -مفيد محمد قمحية    : ور   تحقيق الدكت  -) ـه٣٢٨ت(

  ) .م١٩٨٣ – ـه١٤٠٤ (–الطبعة األولى 
ـ ٥٢٦ت( أبو الحسين بن أبو يعلي محمد بن محمد          :طبقات الحنابلة   ) ١٠٧( :  تحقيـق  –) هـ

  . لبنان – بيروت – دار المعرفة –محمد حامد الفقي 
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محمد بن علـي ابـن      : ية والدراية من علم التفسير    فتح القدير الجامع بين فني الروا     ) ١٠٨(
ـ ١٢٥٠ت  (عبد الرازق المهدي    : تحقيق   -محمد الشوكاني     -دار الكتـاب العربـي    -)  هـ

  . لبنان -بيروت 
اهللا بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران بن أحمد  الحسن بن عبد – الفروق في اللغة) ١٠٩(

  .م ١٩٧٩ - الطبعة الثالثة – بيروت –ق الجديدة  دار اآلفا– البغدادي أبو هالل العسكري
 ٦٤٢ت  ( المنتجب حسين بن أبي العـز الهمـذاني          : الفريد في إعراب القرآن المجيد    ) ١١٠(

  .  دار الثقافة - فؤاد علي مخيمر وفهمي حسن النمر :  تحقيق -) هـ
) هـ٨٧٠ت(دأحمد بن زي   : الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية في علم العربية         )١١١(
 -هــ   ١٤١٠ طبعة   – القدس   – مطبعة المعارف    –عبد المنعم فائز مسعد     :  دراسة وتحقيق    –

   .م ١٩٨٩
  . القاهرة – دار نهضة مصر للطباعة والنشر – علي عبد الواحد وافي – فقه اللغة) ١١٢(
  . درية اإلسكن– دار المعارف الجامعية –  عبده الراجحي– فقه اللغة في الكتب العربية) ١١١(
ـ ١٤١٢- الطبعة السابعة عـشر  – دار الشروق    – سيد قطب    – في ظالل القرآن  ) ١١٣( -هـ

  .م ١٩٩٢
 -هـ١٤١٩ -الطبعة السادسة    –مؤسسة الرسالة    -الفيروز ابادي    : القاموس المحيط ) ١١٤(

  . م١٩٩٨
 –) هـ١١٣٦ت ( أحمد التائب عثمان زادة– قراظة الذهب في علمي النحو واألدب) ١١٥(

  . م١٩٩٨ الطبعة األولى – لبنان – بيروت – دار صادر -محمد التنوحي : ق تحقي
عزيز عبد المعطي عرفـة     : قضية اإلعجاز القرآني وأثرها في تدوين البالغة العربية       ) ١١٦(
  .م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ – الطبعة األولى – عالم الكتب –
 دار وائل   -   حميد البياتي  الدكتورة سناء  : قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم      ) ١١٧(

  ).م٢٠٠٣( طبعة – األردن – عمان –للنشر والتوزيع 
:  تحقيـق    –) هـ٢٨٥ت  (محمد بن يزيد المبرد أبو العباس        : الكامل في اللغة واألدب   ) ١١٨(

-هــ  ١٤١٧  -الطبعـة الثالثـة   – القـاهرة   – دار الفكر العربي     –محمد أبو الفرج إبراهيم     
  .م ١٩٩٧

أبو القاسـم جـار اهللا    : ن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنزيل      الكشاف ع ) ١١٩(
 مكتبـة  -يوسف الحمادي :  شرح وضبط ومراجعة -محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي    

  .مصر
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 :تحقيـق  – )ـه٩٧٥ت (عالء الدين على بن حسام الدين المتقى الهندي : كنز العمـال   )١٢٠(
  م١٩٨١ – ـه١٤٠١عة الخامسة بالط -سة الرسالة مؤس -بكري حياني صفوة السقا 

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير         : لباب التأويل في معاني التنزيل     )١٢١(
  . م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ - لبنان - بيروت -دار الفكر  - بالخازن

 لعكبـري اابو البقاء عبـد االلـه بـن الحـسين       -  واإلعـراب  البناء علل في اللباب) ١٢٢(
 لبنان ، دار    – بيروت   – دار الفكر المعاصر     –غازي مختار طليمات    :  تحقيق   –) هـ٦١٦ت(

  ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦( الطبعة األولى – سوريا – دمشق –الفكر 
 دار الكتـب    -أبو حفص بن عمر بن على بن عادل الدمشقي           : اللباب في علم الكتاب    )١٢٣(

  ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٩(لى  الطبعة األو– لبنان – بيروت –العلمية 
 دار صـادر    - )هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري      :لسان العرب  )١٢٤(
  .الطبعة األولى - بيروت -
م ١٩٨٨  -الطبعة الثالثة    – دار الفتى العربي للنشر والتوزيع       – عفيف دمشقية    : لغتنا) ١٢٥(
.  
الطبعـة   – المعارف للنشر والتوزيـع       مكتبة –مناع القطان    : مباحث في علوم القرآن   ) ١٢٦(

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ -الثالثة 
 أبو محمد عبد الحق بن غالب بـن عطيـة       – المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ) ١٢٧(

 – لبنـان  – بيـروت  – دار الكتب العلمية – عبد السالم عبد الشافي محمد : تحقيق –األندلسي  
  . م١٩٩٣-هـ ١٤١٣ -الطبعة األولى 

 تحقيـق   –) هـ٣١٧ت (البغداديأحمد بن الحسين بن شقير النحوي        أبو بكر    - المحلى) ١٢٨(
 الطبعـة األولـى   - بيـروت  – األردن ، مؤسسة الرسالة – إربد – دار األمل  –فائز فارس   : 
  ) .م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨(
محمـد  : بحـث وتحقيـق    :  منهج رسالة  – صلى اهللا عليه وسلم      –محمد رسول اهللا    ) ١٢٩(

  .م ١٩٩٥-هـ ١٤١٥- الطبعة الثانية –سوريا  –دمشق  –دار القلم  - عرجون الصادق
 – القـاهرة  –دار الحديث  - محمد بن أبي بكر بن عب د الق ادر ال رازي        : مختار الصحاح ) ١٣٠(

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
- الطبعة الثالثـة     – األردن   – إربد   – دار األمل    –خديجة الحديثي  : المدارس النحوية ) ١٣١(
  ).م٢٠٠١-ـ ه١٤٢٢(
  . الطبعة الثالثة– مصر– دار المعارف –شوقي ضيف : المدارس النحوية) ١٣٢(
 دار  - أبي عبداهللا الحـاكم النيـسابوري      محمد بن عبد اهللا   :  المستدرك على الصحيحين   )١٣٣(

  م ١٩٩٠ – ـه١٤١١  –الطبعة األولى  - لبنان - بيروت -الكتب العلمية
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 - شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفـتح األشـبيهي         :المستطرف في كل فن مستظرف    ) ١٣٤(
   .م١٩٨٦ -الطبعة الثانية  -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -ميحة قمفيد . تحقيق د

تحقيق شعيب األرنـاؤوط   -  )ـه٢٤١ت (أحمد بن حنبل الشيباني  : مسند اإلمام أحمد   )١٣٥(
  م١٩٩٩ – ـه١٤٢٠ - الطبعة الثانية -بيروت  -مؤسسة الرسالة  -وآخرون 

  . القاهرة– دار البشير -محمد الغزالي : مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية) ١٣٦(
:   تحقيق -) هـ٤٣٧ت (أبو محمد مكي بن أبي طالب العنسي  :مشكل إعراب القـرآن  ) ١٣٧(

  .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ -الطبعة الرابعة  – بيروت - مؤسسة الرسالة -حاتم صالح الضامن 
 ، تحقيق   )ـه٢٢٥ت  (ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبه          : ف بن أبي شيبه   مصن) ١٣٨(
ـ ١٤٢٧الطبعة األولي   - لبنان   -  بيروت    -دار قرطبة للطباعة والنشر      -محمد عوامة   :   ـه
  .م٢٠٠٦ –
حبيـب  :  تحقيـق    - أبو بكر عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني        : مصنف عبد الرزاق  ) ١٣٩(

  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية  - بيروت -ب اإلسالمي المكت -الرحمن األعظمي 
 الطبعـة األولـى     – دار القلـم     – عبد الرحمن الميداني     :معارج التفكر ودقائق التدبر   ) ١٤٠(

  . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١
:  تحقيـق    –  ياقوت الحموي الرومي    :معجم األدباء  إرشاد األريب إلى معرفة األديب        )١٤١(

  م١٩٩٣ -الطبعة األولى -لبنان  -بيروت  -دار الغرب اإلسالمي  -احسان عباس 
  .  لبنان – بيروت - دار الفكر -ياقوت بن عبد اهللا الحموي  : معجم البلدان) ١٤٢(
 الطبعة األولـى    – مكتبة لبنان ناشرون     –أنطوان الدحداح    : معجم قواعد اللغة العربية   ) ١٤٣(
  ) .م١٩٨١(
دار إحيـاء التـراث    -بيـروت    -مثنى مكتبة ال -  عمر رضا كحالة:معجم المؤلفين  )١٤٤(

  .بيروت -العربي 
:  تحقيـق    –أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان قيماذ الذهبي            : معرفة القراء الكبار  ) ١٤٥(

 – بيـروت  – مؤسسة الرسالة –بشار عواد معروف ، شعيب األرناؤوط ، صالح مهدي عباس          
  .هـ ١٤٠٤ – الطبعة األولى –لبنان 

جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد  بن هـشام             : للبيب عن كتب األعاريب   مغني ا ) ١٤٦(
 أشـرف عليـه     -حسن حمد   :  قدم له ووضع حواشيه وفهارسه       -) هـ  ٧٦١ت  (األنصاري  

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ - لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية -أميل بديع يعقوب : وراجعه 

دار الكتـب    - بن عمر التميمي الـرازي الـشافعي      فخر الدين محمد    :  مفاتيح الغيب  )١٤٧(
  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -  بيروت الطبعة األولى-العلمية 
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صـفوان عـدنان    :  تحقيـق    -) هـ٤٢٥ ( الراغب األصفهاني   :مفردات ألفاظ القرآن  ) ١٤٨(
 -هــ   ١٤١٢ (-بعة األولـى    طال – بيروت   - الدار الشامية    - دمشق   - دار القلم    -داوودي  
  ) .م ١٩٩٢

محمـد علـي   :  تحقيق -مصطفى الحصن المنصوري  : المقتطف من عيون التفاسير ) ١٤٩(
  . بيروت - الدار الشامية - دمشق - دار القلم -الصابوني 

 دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع    -عبد اهللا علـي مـصطفى    : مهارات اللغة العربية  ) ١٥٠(
  .م ٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣ -الطبعة األولى  –عمان  – االردن –والطباعة 

ـ ٧٩٠ت( إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي      : الموافقات) ١٥١( :  تحقيـق  –) هـ
  .م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧ -الطبعة األولى  – دار ابن عفان –مشهور بن حسن آل سلمان 

 بيروت  – دار العلم للمالين     –إميل بديع يعقوب     : موسوعة النحو والصرف واإلعراب   ) ١٥٢(
  ) .م١٩٨٨( الطبعة األولى –
ـ ٥٨١ت (الـسهيلي عبد الرحمن بن عبد اهللا   أبو القاسم    : نتائج الفكر في النحو   ) ١٥٣( –) هـ

 دار الكتـب  –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معـوض    : حققه وعلق عليه    
  . )م١٩٩٢-هـ ١٤١٢ (– الطبعة األولى – لبنان – بيروت –العلمية 

 دار اليراع للنشر    - فيصل علي عبد الخالق    - الة والقضاء النحو العربي في خدمة العد    ) ١٥٤(
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ – األردن – عمان –والتوزيع 

  .الطبعة الخامسة عشرة  - دار المعارف - عباس حسن: النحو الوافي )١٥٥(
شمس الدين محمد بـن محمـد بـن يوسـف الجـزري              : النشر في القراءات العشر   ) ١٥٦(
   . المطبعة التجارية الكبرى –مد الضباع على مح:  تحقيق –) هـ٨٣٨ت(
 دار صـفاء  –عبد الوهاب حسن حمـد   :  النظام النحوي في القرآن الكريم دالئل الكلم         )١٥٧(

  .م ٢٠١٠ -هـ١٤٣١-الطبعة األولى  األردن – عمان –للنشر والتوزيع 
  كريم الخالدي  : نظرية المعنى في الدراسات النحوية) ١٥٨(
 الحسن علي بن محمد بن حبيـب المـاوردي      أبو:  في تفسير الماوردي   النكت والعيون  )١٥٩(

 -دار الكتب العلمية     -السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم        : راجعه وعلق عليه     -البصري  
   م١٩٩٢ – ـه١٤١٢الطبعة األولي  -لبنان  -بيروت 

:  تحقيـق    –ويري  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الن       : نهاية األرب في فنون األدب    ) ١٦٠(
ـ ١٤٢٤- الطبعة األولـى  – لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية     –مفيد قميحة وآخرون     -هـ

  .م٢٠٠٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٢٠

جالل الدين عبد الرحمن أبو بكـر الـسيوطى          : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     ) ١٦١(
 – لبنـان    – بيـروت    –دار الكتب العلميـة      - تحقيق أحمد شمس الدين      - )هـ٩١١(المتوفى  

  .م١٩٩٢هـ ١٤١٨  -لطبعة األولى ا
  -الطبعـة األولـى    – دار الـسالم  -عبد الفتاح القاضي    : الوافي في شرح الشاطبية   ) ١٦٢(

  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣
محمد سعيد  :  ضبطه وصححه وعلق حواشيه      -مصطفى صادق الرافعي     : وحي القلم ) ١٦٣(

  . الثامنة  الطبعة- لبنان – بيروت - دار الكتاب العربي -العريان 
ت (أبو الحسن على بن احمد الواحدي النيـسابوري         : الوسيط في تفسير القرآن المجيد     )١٦٤(

  ، عادل احمد عبد المقصود، علي محمد معوض،  أحمد محمد سيرة          :  تحقيق وتعليق    )ـه٤٦٨
 -هــ  ١٤١٥ الطبعة األولي -لبنان  - بيروت   - دار الكتب العلمية     -أحمد عبد الغني الجمل     

  . م١٩٩٤
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي           : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     )١٦٥(

  . بيروت–دار صادر  - إحسان عباس: ق يحق ت- ) هـ٦٨١ت(بكر بن خلكان
أبو عمر محمد بن عبد الواحـد البغـدادي          : ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن     ) ١٦٦(

مكتبـة   –محمد بن يعقوب التركستاني     :  تحقيق   –) هـ٣٤٥:ت(الزاهد المعروف بغالم ثعلب     
  .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ – الطبعة األولى – المدينة المنورة –دار العلوم والحكم 

  
  :الرسائل الجامعية والمجالت الدورية 

   لهديل المنيراوي–) رسالة ماجستير (–أثر اختالف اإلعراب على التفسير ) ١          (
اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم ، دراسة تطبيقية لسورة المائدة                  أثر ) ٢          (

م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩ غزة –للباحث باسل المجايدة الجامعة اإلسالمية ) رسالة ماجستير (
 . 

 – دار الفتوى والبحوث اإلسالمية في القدس والديار الفلسطينية          – مجلة اإلسراء ) ٣          (
  .هـ ١٤٢٤-)٤٩(د العد

  المجلد السابع, العدد األول  , مجلة مؤتة للبحوت والدراسات) ٤          (
 – دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع          – محمد رشيد رضا     -مجلة المنار ) ٥          (
  –المنصورة 

  
  :المراجع األجنبية  

)١(Charles James Layall ,(Introduction) in the Mufaddalioyat: An 
Anthology On Ancient Arabian Odes ,Ah – Mufaddal son of 
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 ٢٢١

Muhammed al – Anbari , ed.,trans.,and notes, Charles James Layall, 
Vol II ,Oxfored ١٩١٨.  

)٢(Erich Braunlich , (Zur frage der altarabischenpoesie) . 

Orientalistische Literaturzeitung , No. ١٠ . Hamburg October ١٩٦٢ , p. 

٨٢٥  
)٣(Giorgio Levi Della Vida : (Pre-Islamic Arabia) in the Arab Heritage 

, ed., Nabih Amin Faris , New jersey ١٩٤٦ , p. ٤٢-٤١  
)٤((The History Of Semitic Languages ), ١٩٨٣  Ernest Ribnan  
)٥(written by Marjlout ١٩٨٨)The Life Of Languages(  
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 ٢٢٢

  
  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضوع  م
  أ  اإلهداء  ١
  ب  شكر وتقدير  ٢
  د  المقدمة  ٣
  القسم األول  ٤

  التمهيد
١  

  ٣  اللغة العربية والقرآن الكريم :المبحث األول  ٥
  ٣  تعريف عام باللغة:المطلب األول   ٦
  ٥  وظيفة اللغة : المطلب الثاني   ٧
  ٦  غة العربية بين اللغات الل: المطلب الثالث   ٨
  ٨   العربية عند العربةمكانة اللغ:المطلب الرابع  ٩
  ١٢  اللغة العربية في العصر الحاضر  :المطلب الخامس  ١٠
  ١٨  دور القرآن في حفظ اللغة: المطلب السادس   ١١
  القسم الثاني  ١٢

  الجانب النظري للدراسة
  

  ٢٣  :وفيه مطلبان,بتعريف بعلم النحو واإلعرا:المبحث الثاني  ١٣
  ٢٣  .تعريف بعلم النحو:المطلب األول  ١٤
  ٢٣  علم النحو لغة واصطالحاً: أوالً   ١٥
  ٢٣  النحو اصطالحاً  ١٦
    وسبب تسميته , نشأته: ثانياً   ١٧

٢٣  
  ٢٤  سبب وضعه: ثالثاً   ١٨
  ٢٤  أهميته:رابعاً  ١٩
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 ٢٢٣

٢٤  
  ٢٧  تعريف بعلم اإلعراب :المطلب الثاني  ٢٠
  ٢٧  اإلعراب لغة واصطالحاً: أوالً   ٢١
  ٢٧  اإلعراب لغة  ٢٢
  ٢٧  اإلعراب اصطالحاً  ٢٣
  ٢٨  عالمات اإلعراب:ثانيا  ٢٤
  ٣٠  أهمية اإلعراب في اللغة:ثالثاً  ٢٥
  ٣٠  دليل وجود اإلعراب في اللغة العربية:رابعاً  ٢٦
  ٣٣  :أهمية اإلعراب في التفسير  وفيه مطلبان:المبحث الثالث  ٢٧
  ٣٤  حاجة المفسر وعلم التفسير إلي اإلعراب: ولالمطلب األ  ٢٨
  ٣٨  ضوابط إعرابية تلزم المفسر: المطلب الثاني  ٢٩
  القسم الثاني  ٣٠

  الجانب التطبيقي للدراسة
  أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن

٤١  

-٤١  أثر اختالف اإلعراب في سورة األنعام: الفصل األول   ٣١
١٢٣  

-١٢٤  تالف اإلعراب في س ورة األعرافأثر اخ: الفصل الثاني   ٣٢

١٦٦  
-١٦٧  أثر اختالف اإلعراب في سورة األنفال: الفصل الثالث   ٣٣

١٨٤  

  ١٨٥  الخاتمة  ٣٤
  ١٩٠  التوصيات  ٣٥
  ١٩١  ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية  ٣٦
  ١٩٢  الفهارس العامة  ٣٧
  ١٩٣  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً  ٣٨
  ٢٠٣  .ث النبوية واآلثارفهرس األحادي :ثانيا  ٣٩
  ٢٠٤  .فهرس األعالم المترجم لها في الرسالة :ثالثًا  ٤٠
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 ٢٢٤

  ٢٠٨  .ثبت المصادر والمراجع :رابعا  ٤١
  ٢٢٢  .فهرس الموضوعات :خامسا  ٤٢
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