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 الممخص

 المنير كتحميميا.  " كتابو التفسير" التي تعرض ليا الزحيمي في  النحكيةحصر المسائؿ  ىدؼ الرسالة:

 مقارنة آراء الزحيمي بآراء النحكييف القدامى. أداة الدراسة:

حيث كاف يعرض المسألة عند الزحيمي، ثـ ، اعتمد الباحث منيج الكصؼ كالتحميؿ منيج الدراسة:
 يقابميا بآراء النحاة، كمف ثـ يبيف مكافقة الزحيمي أك معارضتو ليـ.

 وقد جاءت الرسالة مقسمة إلى أربعة فصوؿ:

كالفصؿ الرابع: منيج األفعاؿ، الفصؿ الثالث: الحركؼ، : الفصؿ األكؿ: األسماء، الفصؿ الثاني
 الزحيمي النحكم. 

 أىـ نتائج الدراسة: 

 بفركعيا. في التفسير كالفقو كالمغة      ن عالما  إف الدكتكر كىبة الزحيمي يعتبر  -1

 كافؽ الزحيمي النحاة في كثير مف المسائؿ كخالفيـ في مسائؿ أخرل. -2

. كاعتمد في آرائو استند الزحيمي إلى األصكؿ النحكية المعتبرة كالسماع كالقياس كاإلجماع -3
 البياف في إعراب القرآف( ألبي البركات األنبارم.)النحكية بشكؿ كبير عمى كتاب 

 التوصيات:

تتبع المسائؿ النحكية في كتب التفسير الحديثة كالمعاصرة كعدـ االقتصار عمى الكتب  .1
 القديمة.

 عمى الباحثيف أف يقكمكا بدراسة حياة كجيكد عمماء المغة كالتفسير.  .2

 بحث في كتاب التفسير المنير مف جكانب أخرل كالببلغة كالقراءات.ال .3
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Abstract 

 

Study Aim: To outline the issues of Nahw mentioned by Az-Zuhaili in his book “At-

Tafsir Al-Muneer”, and to analyze these issues. 

Study Tool: A comparative analysis between the opinions of Az-Zuhaili and the 

preceding scholars of Nahw. 

Study Methodology: The study implemented the descriptive analytical approach. 

Each issue is firstly presented as mentioned by Az-Zuhaili, and then it is compared 

with the opinions of the former scholars of Nahw to find out the agreement and 

disagreement places between Az-Zuhaili and those scholars. 

The study is divided into four chapters: 

The first chapter is about nouns, the second chapter is about verbs, the third chapter 

is about prepositions, and the fourth chapter is about the method of Az-Zuhaili in the 

science of Nahw. 

The most important results: 

1. Dr. Wahba Az-Zuhaili is a respected scholar in Tafsir, Fiqh, and all branches 

Arabic language sciences. 

2. Az-Zuhaili agreed with the preceding scholars of Nahw in several issues, and 

disagreed with them in other ones. 

3. Az-Zuhaili relied in his opinions on valid fundamentals of Nahw such as Samaa’ 

(hearing), Qiyaas (comparison), and Ijmaa’ (consensus). He depended in a great 

deal of his opinions on the book of “Al-Bayan in the I’raab, Nahw analysis, of 

Quran” compiled by Abi Al-Barakaat Al-Anbari. 

Recommendations: 

1. To trace the issues of Nahw mentioned in the contemporary books of Tafsir, in 

addition to the old ones. 

2. Researchers should study biographies and efforts of Nahw and Tafsir scholars. 

3. To carry out further research concerning the other aspects of Arabic language in 

the book of “At-Tafsir Al-Muneer” such as eloquence and recitation ways. 
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ىا  َ ْ  د ا ءػػػػػػػػػػػػػِ  إل 

 

                         إلى ركح كالدم  العزيزيف،
  .          ن          اني متفكقا  في دراستييكي ير اإلمكانات                 ذيف كف را لي كؿ م    ال  

 إلى زكجتي الحبيبة التي كقفت إلى جانبي كشجعتني.

                 ن                                          إلى أبنائي جميعا  الذيف أرجك أف يقتدكا بي كيسيركا عمى دربي.

 خكتي كأخكاتي الذيف انتظركا مني لحظة التقدـ العممي.إإلى 

 إلى أحبة دعكا لي بظير الغيب بالتكفيؽ كالسداد.

ٌ                  إلى ع ش اؽ المغة العربية        ي

 

 دي بحثي ىذاأى.. .           ً إلييـ جميعا  

  



 خ

  ٌ ر  ػػػػػػوتقديٌ  ر  ػػػػػػػػػػشك

أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير ألستاذم كمشرفي الدكتكر: أحمد إبراىيـ الجدبة لتفضمو 

 باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة.

 ذيف تفضبل بمناقشتي ليذه الرسالة:مككذلؾ األستاذيف ال

  ً ا  داخمي  ً ا  مناقش  باسـ عبد الرحمف البابمي الدكتور/

  ً ا  خارجي       ً مناقشا     شيواف سعيدكامؿ  ر/والدكتو 

الذم كاف لو الفضؿ بعد ا أف  محمد رمضاف البعكالشكر مكصكؿ لؤلستاذ الدكتكر 
 كضعني عمى بداية طريؽ البحث.

                 ن                                                        كالشكر مكصكؿ أيضا  لجميع أساتذتي في مرحمة الماجستير الذيف لـ يبخمكا عمينا 
 بأكقاتيـ كعمميـ.

ني في مرحمة الماجستير مف اإلخكة كاألخكات كاألصدقاء، كأتقدـ بالشكر لكؿ مف ساند
 كلك بدعاء بظير الغيب.

أـ أنس( التي ما فتئت تشجعني )أما الشكر الذم ال بد منو فيك لزكجتي كرفيقة دربي 
 كتحثني عمى إنياء الرسالة، كقد حممت عني مف أعباء البيت الكثير.

، حمد( الذم منحني حناف األبأبك شادم )كأما الشكر الخاص فيك ألخي كحبيبي 
 الذم كقؼ إلى جانبي في مراحؿ حياتي كميا. .كمحبة الصديؽ، كحرص األخ

لـ تطميـ كمماتي بالثناء فالقمب ال ٍ  ف     م   ً م   ك ٍ      ف  ذكرت   م                            ً كالشكر لكؿ مف لو فضؿ عمي م  
 ينسى المحبيف.

 الباحث
 محمد إبراىيـ حمد
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 مقدمة

بمساف عربي مبيف، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي العربي  القرآفالحمد  الذم أنزؿ 
       ن       ن                إعجازا  كبيانا  كرحمة لمعالميف. القرآفالذم جاء ب، األمي األميف

، القرآففيي لغة ، كرامة كعناية كما حظيت المغة العربيةفإنو لـ تحظ لغة مف المغات ب
 ي    ذ كرت  القرآف       ي   فكمما ت مي  .كلغة الصحابة الكراـ رضي ا عنيـ أجمعيف، كلغة النبي العدناف 

  .ذكرت العربية ككمما ذكر ا ذكرت العربية، ككمما ذكر النبي ، العربية

بذكر ا، فكمما ذكرنا  اقترف اسـ النبي كما  القرآففالمغة العربية مقترنة بذكر ا ك 
 :كىذا مصداؽ لقكلو تعالى، ا اذكرن ككمما ذكرنا النبي ، ا ذكرنا معو النبي 

ََلََََاَََََََِْػَََََذَََََرَََََوَََ﴿  (1).﴾ََََكَََََرََََْنََََِذَََََََمََ

                                              يٍ        كتفسيره العمـ بالمغة العربية، فبل يجكز ألحد أف ي ق دـ عمى  القرآفكمف أساسات فيـ 
األخرل كعمـ الحديث كالناسخ كالمنسكخ  العمـككاسع بالمغة العربية بجانب  دكف عمـ القرآفتفسير 

  .كأسباب النزكؿ... الخ
الكريـ محفكظ بحفظ ا مف الزيادة كالنقصاف  القرآفكمف عقيدتنا الراسخة أف 

َََََََِ َإَُاَ﴿                ن             كالتحريؼ، مصداقا  لقكلو تعالى  ََََُنَ ْ ََََُزَْلَاَََ َْ  َ َََالَََنرَََََ َْ ِ َّ ـَظَََََََُُلََََََ ِإَوَُاََ َََُلََا ِ َ ََ َََٔنََََ       ٌ          فقد ىي أ ا ليذا  (2)﴾ َ
فبعد أف انتشر اإلسبلـ في ربكع الدنيا كدخؿ ، مف يحفظو كذلؾ بحفظ المغة العربية القرآف

ظير المحف في  .كاختمط العرب باألعاجـ كاختمط أىؿ البادية بأىؿ المدينة، األعاجـ في ديف ا
ف إلى كبار الخطباء كالممكؾ الكريـ. ككصؿ المح القرآف تبلكة المغة العربية حتى كصؿ إلى
 . كالمغة العربية أف يؤثر فييما القرآففأصبح آفة خطيرة يخشى عمى 

             ن                      كيضع ليا أصكال  تحمييا مف االنحراؼ عف ، ا ليذه المغة مف يحفظيا فقيض
 الكريـ. القرآفاألصالة، كيحفظ بيا 

لخميؿ بف أحمد كأبي كا، فانبرل ليذه الميمة العمماء الكبار، أمثاؿ أبي األسكد الدؤلي
 كغيرىـ الكثير. ، كالكسائي، عمرك بف العبلء، كسيبكيو

معكا األشعار العربية كج، الفصيحةالمغة العربية ا إلى البكادم ليسمعكا مف أىميا سافرك 
يضعكف القكاعد كاألصكؿ  ، كالحديث النبكم الصحيح. كبدأكاةر المتكات بالقراءاتكجاءكا المكثكقة، 

                                                           
 [.4الشرح: ( ]1)
 [.9الحجر: ( ]2)
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ٌ              يـ. كقس مكا الكبلـ إلىلكؿ قضية تعترض ثـ  فعؿ كاسـ كحرؼ، كعميو كضعكا أصكؿ قكاعدىـ،:       
كمدرسة البصرة كالككفة ثـ  دأكا يتكممكف في كؿ قضية عمى حدة، كظيرت المدارس النحكية،ب

 بغداد ثـ األندلس، ككاف لكؿ مدرسة عمماؤىا كطبلبيا.

كبياف ،            ن كشرحو عمميا   قرآفال العمماء األكائؿ كلحؽ بيـ المحدثكف لتفسير انبرلكمف ثـ 
كمنيـ مف  إلى آخر ىذه المناىج في التفسير،، كمنيـ مف ربطو بمنيج الحياة، عجاز العممياإل

                          ن      ن                            ألف فيـ اآليات مرتبط ارتباطا  كثيقا  بإعراب كممات القرآف، كبدكف ، إعراب اآلياتاىتـ ب
مف المفسريف بجانب   ن ا  لذلؾ نرل أف كثير ، اإلعراب يبقى ىناؾ غمكض في فيـ كثير مف اآليات

                                                              ن فإنو يبيف إعراب الكثير مف الكممات القرآنية ليزيد التفسير كضكحا  ، تكضيحو لمعاني الكممات
       ن كبيانا .

كمف ىؤالء المفسريف: البيضاكم كالفراء كاألخفش كالزجاج كابف النحاس كمكي كالعكبرم 
 الدركيش كالزحيمي.: كمف المحدثيف، كالتبريزم

       ن تكامميا                   ن الزحيمي نيج منيجا   ب التفسير المنير أف الدكتكر كىبةكتا كمف دكافع بحثي في
ات كالكممات التي                                            ، كمف منيجو أف رك ز عمى إعراب الكثير مف اآليالكريـ القرآففي تفسير 

كلكنو ، كالزحيمي في إعرابو كاف يستأنس بآراء السابقيف .، كبيا يتضح المعنىتحتاج إلى بياف
 ،كيخالؼ آخر، في رأيو اإلعرابي  ن ا  ير مف األحياف، فيكافؽ عالمكاف يظير شخصيتو في كث

 آرائو مما دفعني إلى تقصي، لكبير            ن                                    كيرجح أحيانا . فأنت ترل في شخصية الزحيمي العالـ ا
كمما دفعني إلى البحث  .كجمعيا كمقارنتيا بأقكاؿ السابقيف، النحكية في كتابو التفسير المنير

فأحببت ،                  ن                                  أنني لـ أجد باحثا  طرؽ ىذا الكتاب مف الناحية النحكية     ن                       أيضا  في كتاب التفسير المنير
الزحيمي كجيكده )              ن                                                           أف أككف سب اقا  لبياف القضايا النحكية في كتاب التفسير المنير، كأسميت بحثي 

 (.منيرالنحكية في كتابو التفسير ال
بية                        رك زت عمى القضايا اإلعرا أما منيجي في البحث فيك منيج كصفي تحميمي حيث

التي تظير فييا آراء الزحيمي إما باإلعراب المباشر الذم يظير أنو مع ىذا الرأم اإلعرابي، أك 
 ،كأف يقكؿ: كىذا أكجو، كاألكؿ أظير، كجكد بعض الكممات في عباراتو تدلؿ عمى رأيو

 ، كىكذا.كالرأم األكؿ أكجو األكجو، ككذاكاألحسف كذا 
فييا رأم لمزحيمي، ثـ اخترت مف كؿ مكضكع  فكنت أسجؿ كؿ القضايا اإلعرابية التي

ف لـ أجد ثبلثة اكتفيت بما كجدت كىذا  : مسألتيف أك كاحدة،                                                            ثبلث مسائؿ إف كاف ىناؾ أكثر، كا 
مسائؿ ألف  في فصؿ األفعاؿ فقد زدت عف ثبلث أما ،ي األسماء كالحركؼ ى م   ٍ ص           ى كاضح في ف  

 تقسيـ المباحث مختمؼ كيحتاج إلى زيادة.
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كعرضتيا عمى آراء المفسريف كالنحاة السابقيف ، لة عمى حدةثـ أخذت كؿ مسأ
 الدركيش.: مف المحدثيفك  كالبيضاكم كالفراء كالزجاج كابف النحاس كمكي كالتبريزم كالعكبرم

فكنت أسجؿ المسألة التي تطرؽ إلييا الزحيمي ثـ أسجؿ آراء النحاة الذيف طرقكا ىذه 
أبيف فييا مكافقة الزحيمي ليـ أك ، زحيمي كآراء النحاةالمسألة، كمف ثـ أحدث مقارنة بيف رأم ال

 أك مخالفتو ليـ أك لبعضيـ، كمف ثـ أبدم رأيي إف كاف لي رأم في المسألة. ، لبعضيـ

 أما خطة بحثي فقد جاءت كالتالي: 
 ثـ شكر كتقدير بدأت باإلىداء

بينت فضؿ العمماء الكريـ، ثـ  القرآفبينت فييا فضؿ المغة العربية كارتباطيا ب مقدمةثـ 
عف طريؽ كضع أصكؿ كقكاعد لمنحك ثـ بينت فييا دكافع بحثي  القرآففي حفظ المغة العربية ك 

في كتاب التفسير المنير، ثـ بينت منيجي في البحث، ككذلؾ كضحت خطة البحث، كىي 
 كالتالي:

 تمييد
 ير المنيرسفالت مي وكتابويوفيو ترجمة لمزح

 الفصؿ األوؿ 
  "األسماء" 

 مباحث: ةفيو ثبلثو 
 المرفكعات: المبحث األكؿ
 المنصكبات: المبحث الثاني

 المبحث الثالث: المجركرات
 الفصؿ الثاني: 

  "األفعاؿ"

 مباحث:  ةوفيو ثبلث
 المبحث األكؿ: الفعؿ الماضي 
 المبحث الثاني: الفعؿ المضارع

 فعؿ األمر: المبحث الثالث



4 

 الفصؿ الثالث: 
 : الحروؼ

 حث. وفيو ثبلثة مبا

 المبحث األكؿ: الحركؼ الخاصة باألسماء.

 المبحث الثاني: الحركؼ الخاصة باألفعاؿ.
 لمشتركة بيف األسماء كاألفعاؿ.المبحث الثالث: الحركؼ ا

 الفصؿ الرابع: 
 منيج الزحيمي النحوي: وفيو مبحثاف:

 المبحث األكؿ: مصادر الزحيمي النحكية

 زحيميالمبحث الثاني: األصكؿ النحكية عند ال

 ثـ الخاتمة كفييا : أىـ النتائج كالتكصيات ، ثـ المراجع كالمصادر .

 
           ً                            ويزيدنا عمما  وأسألو تعالى أف يتقبؿ منا ، وأف يعممنا ما ينفعنا، وا أسأؿ أف ينفعنا بما عممنا

 وآخر دعوانا أف الحمد  رب العالميف.، عممنا ىذا وينفع بو المسمميف

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 تمييػػد
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 تمييػػد

تشيد  المعاصر يحظى كىبة الزحيمي بمكانة عممية متميزة عمى مستكل العالـ اإلسبلمي
الدكلية كعضكيتو لمعديد ك يا كتاباتو كدراساتو المنتشرة كحضكره البارز في المحافؿ اإلسبلمية ب

ر، مف المجامع كالبحكث اإلسبلمية التي تبرز دكره الرائد في مجاؿ الفقو كالشريعة كالتفسي
 .كجيكده كمسيرتو الجميمة في ميداف التربية كالتعميـ كالعمكـ

 (1)  ً               أوال : حياة الزحيمي
 النشأة

 : كىبة مصطفى الزحيمي اسمو

ـ 1932مف مارس  6ىػ/1350شكاؿ  28كىبة الزحيمي يـك  الدكتكر العالـ الفقيو كلد
الكاقعة جنكب  مشؽد ببمدة "دير عطية" في القممكف التي تتبع منطقة النبؾ في محافظة ريؼ

 لكالديف كريميف اشتيرا بالصبلح كالتقكل. سكريا 
، متزكج كلو خمسة أكالد أكممكا الدراسة الجامعية كاف كالده مصطفى  في مختمؼ العمـك

شديد التمسؾ بالسنة  ،مف تبلكتو لكتاب ا تعالى مكثران  يعمؿ بالزراعة كالتجارة كما كاف حافظان 
عالية، ككاف رحمو ا يديـ تكجيو أبنائو لمتابعة التحصيؿ العممي  ذا ىمة ،النبكية المطيرة

 طار الدراسات اإلسبلمية الفقيية.في إ خصكصان 
الكريـ عند امرأة صالحة حافظة  القرآفالزحيمي فحفظ  كىبة كفي ىذه البيئة الطيبة نشأ

، دير عطية بمدتو فيية في أحد الكتاتيب في مدة يسيرة، كأتقف تجكيده.ثـ التحؽ بالمرحمة االبتدائ
رحؿ بعدىا إلى دمشؽ كىك في الرابعة عشرة مف عمره يتابع دراستو اإلعدادية كالثانكية ثـ 

بالكمية الشرعية التي كانت تمثؿ المعيد الرسمي الكحيد عمى مستكل القطر السكرم كالذم يدرس 
ككاف ترتيبو  ـ كحصؿ عمى تقدير امتياز1952ىػ/1371العمكـ الشرعية، كتخرج فييا عاـ 

كبعد حصكلو عمى شيادة الثانكية تكجو  األكؿ عمى جميع المتقدميف مف دمشؽ كحمب كغيرىا.
إلى مصر لمتابعة مسيرتو التعميمية كالعممية فالتحؽ بعدد مف الكميات كالجامعات في آف كاحد، 

عاـ  ة مف كمية الشريعة بجامعة األزىرفحصؿ عمى الشيادة العالية في الشريعة اإلسبلمي
ـ ككاف ترتيبو األكؿ عمى جميع المتقدميف، كما ناؿ إجازة التخصص بالتدريس 1956ىػ/1375

ـ، كفي نفس العاـ حصؿ عمى ليسانس 1957ىػ/1376مف كمية المغة العربية باألزىر عاـ 

                                                           
 الفقيو المكسكعي الذم فقدتو األمة. )مكقع إلكتركني(.  خيرم، كىبة الزحيمي..( 1)
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شيادات جامعية خبلؿ  ثبلث عمى الحقكؽ مف جامعة عيف شمس، كبذلؾ يككف قد حصؿ
 تيف مختمفتيف في التكجو كالمنيج.خمس سنكات فقط كمف جامع

ثـ كاصؿ الزحيمي دراستو العميا في كمية الحقكؽ جامعة القاىرة فناؿ درجة الماجستير 
ـ ككاف مكضكع رسالتو "الذرائع في السياسة 1959ىػ/1378في الشريعة اإلسبلمية عاـ 

 الشرعية كالفقو اإلسبلمي".
مف فبراير عاـ  13ىػ/1382رمضاف  20في  ةكبعدىا حصؿ عمى درجة الدكتكرا

ـ تحت إشراؼ الدكتكر محمد سبلـ مدككر كتألفت لجنة المناقشة مف الشيخ الفقيو محمد 1963
كأكصت  ،أبك زىرة كالدكتكر محمد حافظ غانـ، كقد منحتو المجنة باإلجماع مرتبة الشرؼ األكلى

لحرب في الفقو اإلسبلمي بتبادؿ الرسالة مع الجامعات األجنبية كالتي كانت تحمؿ عنكاف "آثار ا
 .دراسة مقارنة"

جميع المراحؿ كشدة كمف خبلؿ تتبع مسيرة الزحيمي العممية نمحظ تفكقو في الدراسة في 
كما عرؼ عنو شغفو بالقراءة، فكاف ال كتنكع ثقافتو كمعارفو الدينية كالدنيكية  تعمقو بدركسو،

كىذا كاضح في  ؿ كمطالعة.يضيع دقيقة كاحدة في مراحؿ دراستو مف غير قراءة كتحصي
 حصكلو عمى ثبلث شيادات في خمس سنكات كما ذكرنا سابقا. 

     ً         ثانيا : شيوخو 
قبؿ أف نتحدث عف أساتذتو كشيكخو الذيف تمقى العمـ عمى أيدييـ في كؿ مكطف يحسف 

ثـ انتقالو إلى دمشؽ ليتابع دراستو اإلعدادية  (بنا أف نذكر بداية تعممو في بمدتو )دير عطية
الثانكية بالكمية الشرعية، ثـ سفره إلى جميكرية مصر العربية لبللتحاؽ بالجامعتيف: األزىر، ك 

ىػ 1382سنة  دكتكراةكعيف شمس لدراسة الشريعة اإلسبلمية، كالحقكؽ كحصكلو عمي درجة ال
 ا أف نعرض ليـ عمى النحو اآلتي :فيمكننـ كما ذكرنا سابقا أما شيكخو 1963المكافؽ 

 :(1)شؽشيوخو في دم
 الميداني  حسف حبنكة  -1

تابع مسيرتو  العممية في العمـك  ،ـ في حي الميداف1908ىػ لعاـ 1326كلد في العاـ ))
ككاف أحد أعضاء جمعية  ،العربية كالشرعية كبعض العمكـ الككنية مثؿ الطب كعمـ النبات

، تكفي افيي كان كشارؾ في رابطة العالـ  اإلسبلمي كاختير عض ،رابطة العمماء لعمماء سكريا

                                                           
 خيرم، كىبة الزحيمي.. الفقيو المكسكعي الذم فقدتو األمة. )مكقع إلكتركني(. ( 1)
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لـ يتفرغ الشيخ حسف لمتأليؼ بسبب مشاغمو  ،عامان 70ـ ككاف عمره 16/10/1978بتاريخ 
 ((.في العمـ كالتعميـ

 (1)صادؽ بف مرزكؽ بف عرابي بف غنيـ حبنكة الميداني  -2

شكاؿ 26ـ في حي الميداف في دمشؽ تكفي فجر يكـ الثبلثاء 1918ىػ 1383كلد عاـ ))
 ((.ـ كدفف في مقبرة الجكرة في حي الميداف 6/11/2007ىػ المكافؽ 1428

 (2)محمكد قاسـ الرنككسى -3

 .ـ في رنككس كىي مف ببلد الشاـ1910كلد عاـ    

 عمـك المغة العربية الببلغة  –صالح الفرفكر  -4

 الحديث النبكم –الشيخ محمكد ياسيف  -5

 الفرائض  –الشيخ حسف الشطي  -6

 الشافعي الفقو  –الشيخ ىاشـ الخطيب  -7

 أصكؿ الفقو كمصطمح الحديث  –الشيخ لطفي الفيكمي  -8

 في التجكيد  –الشيخ أحمد السماؽ  -9

 عمـك التبلكة –جيكجاتي الشيخ حمدم -10

 الشيخ أبك الحسف القصاب في النحك كالصرؼ -11

 الحديث النبكم كاألخبلؽ   -الشيخ حسف الخطيب -12

 نبكم كاألخبلؽ  الحديث ال -الشيخ عمي سعد الديف  -13

 الحديث النبكم كاألخبلؽ   -الشيخ صبحي الخيزراف  -14

 الحديث النبكم كاألخبلؽ   -الشيخ كامؿ القصار -15

 .األستاذ جكدت المارديني الخطابة -16

 كآخركف...      

                                                           
 حبنكة الميداني. )مكقع إلكتركني( ؽالسعدم، ترجمة الشيخ صاد (1)
 كىبة الزحيمي. )مكقع إلكتركني(. مكقع كيكيبيديا، (2)
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 :شيوخو في مصر

 عبد الرحمف تاج  -1
ىرية حصؿ عمي شيادة ـ في مدينة أسيكط تمقي العمكـ في المعاىد األز 1896كلد عاـ 

كىك عضك في مجمع المغة العربية كأصبح شيخا 1942في الفمسفة كتاريخ األدياف عاـ  دكتكراةال
 .(البابية كاإلسبلـ)لو مؤلؼ بالمغة الفرنسية . 1975كتكفي في القاىرة عاـ 1954لؤلزىر عاـ 

 محمد بف إبراىيـ األحمدي الظواىري الشافعي   -2
كالظكاىرم ىك الشيخ  ،األزىرشيخ قبيمة عربية يمي مشيخة ـ كىكأكؿ  1878كلد عاـ  

ـ كفي أيامو أنشئت الجامعة  1929و سنة التاسع كالعشركف مف شيكخ األزىر، كلي المشيخة في
 كالياباف الصيفكمطبعتو. كفي عيده أرسمت بعكث الدعكة إلى  كمجمة األزىراألزىرية الحديثة 

التي  النفيعات، كىي فخذ مف قبيمة الظكاىريةككاف شيخ  .إلى اإلسبلـ.لمدعكة  كالسكداف كالحبشة
مف كتبو :كتاب  .ـ1944. تكفي سنة ءطي، مف نافع بف ثكراف بف عكؼ بف ثعمبةتنتسب إلى 

)العمـ كالعمماء( صكدرت نسخو كقت صدكره كأحرقت. ككتاب )براءة اإلسبلـ مف أكىاـ العكاـ( 
  ال يزاؿ مخطكطا. كىك مف شيكخ الزحيمي في أصكؿ الفقو.

 د شمتوت و الشيخ محم -3
تحؽ ـ دخؿ معيد اإلسكندرية ثـ ال1893كلد في محافظة البحيرة في مصر عاـ 

في معيد  ـ عيف مدرسان 1918بالكميات األزىرية كناؿ شيادة العالمية مف األزىر عاـ 
ـ بقممو كلسانو كجرأتو ككاف أكؿ حامؿ لمقب 1919ـ كقد شارؾ في ثكرة 1919اإلسكندرية عاـ 

نة كمقار ، كالسنة القرآففقو  :وـ، كمف مؤلفات1963في في مصر عاـ اإلماـ األكبر، تك 
 كالقتاؿ. آفالقر ك  ،المذاىب

 (1)زىرة بف مصطفي بف أحمد المعروؼ بأبي  محمد بف أحمد -4
مف 29ىػ المكافؽ 1315مف ذم القعدة  6المكلكد في المحمة الكبرل في مصر في ))
يعد األكؿ مف  ـ في كمية أصكؿ الديف، كتب مؤلفان 1933عمؿ في التدريس عاـ  ـ1898مارس 

حقكؽ المصرية لتدريس مادة الخطابة، ترأس قسـ الشريعة نكعو بالمغة العربية، أختير في كمية ال
كراءه  ـ مخمفان 1974تكفي عاـ   ،ـ1958ييا كأحيؿ إلي التقاعد عاـ كشغؿ منصب الككالة ف

عمـ أصكؿ الفقو، ك  العقكبة في الفقو اإلسبلمي، –مؤلفات عدة منيا: تاريخ المذاىب اإلسبلمية 
 .(( كأصكؿ الفقوكىك مف شيكخ الزحيمي في الفقو المقارف 

                                                           
 قياء العصر .. الشيخ محمد أبك زىرة. )مكقع إلكتركني(.فقير، مف ف (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1878
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A1
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 (1)عمي محمد الخفيؼ  -5

ـ في قرية الشيداء بالمنكفية بقي في مدرسة القضاء 1891-ىػ 1309كلد سنة ))
القضاء  :تي تؤىمو لتكلي مناصب عديدة منياالشرعي ثماني سنكات حتى ناؿ الشيادة العالية ال

مؤلفات خمفو وقد ترؾ ـ 1978تكفي سنة ، ـ1915كالمحاماة كالتدريس ككاف ذلؾ سنة 
  -منيا: عممية متنوعة

 أسباب اختبلؼ الفقياء  -3أحكاـ الكصية    -2أحكاـ المعامبلت الشرعية   -1

 .((كىك شيخ مف شيكخ الزحيمي في الفقو المقارف كأصكؿ الفقو
 محمد عمي الزعبي: -6

كالتحؽ بمدرسة الجزار  ،ـ في حكراف مف ببلد الشاـ ذىب إلي فمسطيف1917كلد عاـ 
كناؿ الشيادة العممية بتفكؽ، عاد إلي دمشؽ كتكلى التدريس في الجامع األمكم  ،مدينة عكا في

مف جامعة  دكتكراةـ ثـ ناؿ درجة ال1958الكبير، ناؿ دبمكـ اآلداب مف الجامعة اليسكعية عاـ 
مـ نفطنا، تب منيا: ال سنة كال شيعة، كيؼ نؤ ليكف في فرنسا اتجو إلي التأليؼ فأنتج بضعة ك

كىك شيخ نشئة ممؾ إسرائيؿ، الشيخ كالخكرم. ؿ نحف مسيركف أـ مخيركف، الماسكنية مى
 .الزحيمي في فقو العبادات

 الفقو الشافعي  –الشيخ جاد الرب رمضاف  -7
 الفقو الشافعي  –الشيخ محمكد عبد الدايـ  -8
 في أصكؿ الفقو  –الشيخ مصطفي عبد الخالؽ  -9

 في أصكؿ الفقو  –لؽ الشيخ عبد الغني عبد الخا -10
 أصكؿ الفقو  –الشيخ عثماف المرازقي -11
 أصكؿ الفقوالشيخ حسف كىداف  -12
 ...كآخركف   

 

 

                                                           
 .شبكة كاحة العمـك الثقافية، لمحات مف حياة الشيخ عمي الخفيؼ الفقيو المجدد. )مكقع إلكتركني( (1)
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 في كمية الحقوؽ بجامعة عيف شمس:أساتذتو 

  (1)عبد المنعـ السعيد البدراوي -1

      أكؿ رئيس جامعة لشرؽ الدلتا  ـ عميد كمية حقكؽ جامعة بيركت سابقان 1918كلد عاـ ))
لجميكريػػػة مصػػػر العربيػػػة عضػػػك مؤسػػػس الجمعيػػػة الدكليػػػة لقػػػانكف التػػػأميف لػػػو  ()المنصػػكرة حاليػػػان 

الكثير مف المؤلفات القانكنية بالمغة العربية كالفرنسية استمر عطاؤه في التدريس حتى تػكفي سػنة 
 .((ـ2006

 (2)ممي مراد محمد ح -2

ـ، 1939معػػة القػػاىرة عػػاـ ـ تخػػرج مػػف كميػػة الحقػػكؽ جا1919يكليػػك عػػاـ  7كلػػد فػػي ))
حصػػؿ عمػػي دبمػػـك الدراسػػات العميػػا القػػانكف العػػاـ كدبمػػـك الدراسػػات العميػػا فػػي االقتصػػاد السياسػػي 

كزيػػر  ـ، عمػػؿ فػػي مناصػػب كثيػػرة منيػػا:1949عػػاـ  دكتكراةـ، حصػػؿ عمػػي درجػػة الػػ1941عػػاـ 
ـ، 1973اـ ـ كىػػك محاضػػر فػي معيػػد البحػػكث كالدراسػات العربيػػة عػػ1968لمتربيػة كالتعمػػيـ عػاـ 

تشػريع ، ـ، كمػف مؤلفاتػو: المػذاىب كالػنظـ االقتصػادية1976عضك في مجمس الشعب فػي عػاـ 
 .((التأمينات االجتماعية في الببلد العربية، الضرائب

 الشيخ عيسكم أحمد عيسكم  -3

 الشيخ زكي الديف شعباف  -4

 الدكتكر عثماف خميؿ -5

 الدكتكر سميماف الطماكم -6

 اشد الدكتكر عمي ر  -7

 الدكتكر يحيي الجمؿ  -8

 الدكتكر عمي يكنس  -9

 ماـ الدكتكر محمد عمي إ-10

 ...كغيرىـ

                                                           
 السيرة الذاتية .. عبد المنعـ السعيد البدراكم. )مكقع إلكتركني(جكريسبيديا، مكقع  (1)
 دكتكر محمد حممي مراد. )مكقع إلكتركني(شريؼ، السيرة الذاتية لم (2)
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 ه  ذيتبلم    ً   ثالثا : 
 ـ العربي واإلسبلمي وىـ كالتالي:ولو تبلميذ كثر في العال

 (1) (محمد مصطفى الزحيمي   )شقيؽ الدكتور وىبة الزحيمي -1

و أربعػػػة بسػػػكريا، متػػػزكج كلديػػػريػػػؼ دمشػػػؽ –ـ فػػػي ديػػػر عطيػػػة 10/8/1941كلػػػد فػػػي ))
فػػػي الفقػػػو المقػػػارف درجػػػة امتيػػػاز مػػػع مرتبػػػة الشػػػرؼ األكلػػػى، كميػػػة  أكالد، حصػػػؿ عمػػػي الػػػدكتكراة

 ومف شياداتو : الشريعة كالقانكف جامعة األزىر

 ـ.1967الماجستير في الحقكؽ  -1

جامعػػة – ـ مػف كميػة الشػريعة كالقػانكف1966 ةدبمػـك األحػكاؿ الشخصػية بدرجػة االمتيػاز سػن -2
 األزىر. 

 .((جامعة دمشؽ–ـ مف كمية الحقكؽ 1966إجازة في الحقكؽ بدرجة جيد جدا سنة  -3

 عبد المطيؼ صالح فرفور محمد  -2

زىر، كقد ناؿ في دمشؽ مف خريجي جامعة األ اإلسبلمي قصابرئيس مجمع اإل))
بف عابديف كأثره في رسالتو )ا ىعم 1978مرتبة الشرؼ األكلي عاـ  بامتياز معة الدكتكرادرجة 
دارة جامعة األزىر بطبع إ( كقد تـ التكجيو مف مجمس ػ دراسة مقارنة بالقانكف اإلسبلميالفقو 

عضك مؤسس كعامؿ في مجمع الفقو الرسالة عمي نفقة الجامعة كتبادليا مع جامعات العالـ.
 (2).((لعربيةزائر في العديد مف الجامعات ا كأستاذسبلمي الدكلي بجدة كمدرس كمحاضػر اإل

 الدكتكر محمد فاركؽ حمادة  -3

 الدكتكر عبد الستار أبك غدة  -4

 الدكتكر محمد أبك ليؿ  -5

 الدكتكر عبد السبلـ عبادل -6

 الدكتكر محمد الشربجي -7

                                                           
 .الغطيمؿ، سيرة األستاذ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي. )مكقع إلكتركني( (1)
. )مكقع العبلمة الشيخ محمد عبد المطيؼ محمد صالح الفرفكر رحمو ا تعالىمديرية أكقاؼ دمشؽ، ( 2)

 إلكتركني(.
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 الدكتكر ماجد أبك رخية  -8

 الدكتكر بديع المحاـ  -9

 الدكتكر حمزة حمزة-10

 ....كغيرىـ

يسػو فػي الجامعػات كالمسػاجد كعممػو ي لتنقمو بػيف البمػداف كتدر كمما يجدر ذكره أف الزحيم
، كبعضػػػيـ فػػػي ليبيػػػا كالسػػػكداف، فػػػي سػػػكريا، تخػػػرج عمػػػي يديػػػو أكثػػػر مػػػف أربعػػػيف جػػػيبلن ، داعيػػػة

كآالؼ مػػػػف النػػػػاس فػػػػي المشػػػػرؽ كالمغػػػػرب كأمريكيػػػػا كماليزيػػػػا ، كبعضػػػػيـ فػػػػي اإلمػػػػارات العربيػػػػة
 .  الفقو كاألصكؿ كالتفسير تبو فيتتممذكا عمي ك ،كأفغانستاف كاندكنيسيا

     ً                رابعا : جيوده العممية
 (1)نشاطو العممي خارج سوريا

بعدئذ  ـ، ثـ كٌمؼ1974ػ  1972أعير إلى كمية القانكف بجامعة بنغازم ػ ليبيا لمدة سنتيف  -
 .بمحاضرات فييا في الدراسات العميا

 .ـ1989 -1984ات مف بجامعة اإلمارات لمدة خمس سنك  أعير إلى كمية الشريعة كالقانكف -

لى أعير بصفة أستاذ زائر - درماف اإلسبلمية إللقاء أـ  إلى جامعة الخرطكـ ػ قسـ الشريعة كا 
  .اسات العميار كأصكؿ الفقو عمى طبلب الد في الفقو محاضرات

 .بكمية القانكف في ليبيا بصفة أستاذ زائر لمدة شير لمدة سنتيف لمدراسات العميا أعير -

 .ـ1990ػ 1989لمدركس الرمضانية عاـ  طر كالككيتإلى ق أعير -

العربي لمدراسات األمنية كالتدريب في العاـ الدراسي  أعير بصفة أستاذ زائر إلى المركز -
 .أسبكعيف لمدة 6/11/1993

جامعة دمشؽ ككمية اإلماـ األكزاعي  في ةير مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراأشرؼ عمى كث - 
كناقشيا في  ةرسائؿ دكتكرا لرسائؿ األخرل، كما أشرؼ عمىفي لبناف كناقش بعض ا

 .دمشؽ كبيركت كالخرطكـ، كىي تزيد عف سبعيف رسالة

                                                           
  كف. )مكقع إلكتركني(.مكقع كناف أكنبليف، عمماء أمتنا المعاصر  (1)
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ات كخطة الدراسة في يدمشؽ في أكاخر الستينجامعة كضع خطة الدراسة في كمية الشريعة ب - 
 الشريعة في كمية الشريعة كالقانكف باإلمارات، كشارؾ في كضع مناىج المعاىد قسـ

 ـ1999في سكرية عاـ  الشرعية

قصص مف القرآف( )برنامج  القرآف لو أحاديث إذاعية مستمرة في اإلذاعة السكرية في تفسير  -
في دمشؽ كاإلمارات كالككيت كالسعكدية  كالحياة(، كندكات في التمفزيكف القرآفكبرنامج )

كالسعكدية كاإلمارات جرائد سكريا كالككيت  كفي المحطات الفضائية كحكار مع الصحافة في
 كغيرىا

 .كالقانكف بجامعة اإلمارات أنشأ مجمة الشريعة  -

 (1): العمؿ اإلداري والعممي
 .ؽفقو اإلسبلمي كمذاىبو بجامعة دمشرئيس قسـ ال   -

بالككالة لمدة أربع سنكات عاـ  عٌيف ككيبلن لكمية الشريعة بجامعة دمشؽ، ثـ عميدان ليا  -
 .ـ1970ػ -1967

لممؤسسات العربية المصرفية اإلسبلمية. كرئيس لجنة الدراسات  ىيئة الرقابة الشرعية رئيس - 
 .ةاإلسبلمية كعضك المجمس الشرعي لممصارؼ اإلسبلمي المصارؼك  الشرعية لممؤسسات

 .ـ1988الككيت عاـ  قاـ بتقكيـ مجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية بجامعة  -

 مي كمذاىبو قبؿ إعارتو، كىك رئيس القسـ بعد عكدتو مفلقسـ الفقو اإلسبل عٌيف رئيسان  -
 .ـ1989اإلمارات عاـ 

 .كأمريكا كالسكداف عضك المجامع الفقيية بصفة خبير في مكة كجدة كاليند -

كالقانكف بجامعة اإلمارات بعد إعارتو  عٌيف رئيسان لقسـ الشريعة اإلسبلمية في كمية الشريعة -
 .بالنيابة مدة أربع سنكات يذه الكميةإلييا بسنة ثـ عٌيف عميدان ل

 . مؤسسة آؿ البيت ػ األردف عضك المجمع الممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمية في -

 .بدمشؽ أحد أعضاء ىيئة التحرير في مجمة نيج اإلسبلـ  -

 .الشرعية( بدير عطية رئيس مجمس اإلدارة لمدرسة الشيخ عبد القادر القصاب )الثانكية  -

                                                           

 خيرم، كىبة الزحيمي .. الفقيو المكسكعي الذم فقدتو األمة. )مكقع إلكتركني(. (1)
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 .مسجد اإليماف بدير عطية جامع العثماف بدمشؽ، كيخطب في فترة الصيؼ فياف خطيب ك  -

 خبير في مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة كالمجمع الفقيي بمكة المكرمة، كمجمع الفقو  -
 .اإلسبلمي في اليند كأمريكا كالسكداف

رئيس ىذه  المضاربة كالمقاصة اإلسبلمية في البحريف، ثـ رئيس ىيئة الرقابة الشرعية لشركة- 
 في المؤسسة العربية المصرفية في البحريف كلندف الييئة لمبنؾ اإلسبلمي الدكلي

 .بدمشؽ خبير في المكسكعة العربية الكبرل  -
 .الشرعية لممؤسسات المالية اإلسبلمية رئيس لجنة الدراسات  -

 .سكرية عضك مجمس اإلفتاء األعمى في  -

نيج اإلسبلـ بكزارة األكقاؼ  ة كىيئة تحرير مجمةعضك لجنة البحكث كالشؤكف اإلسبلمي  -
 السكرية

كالمكسكعة العربية الكبرل بدمشؽ. كمكسكعة  ضك مراسؿ لممكسكعة الفقيية بالككيت،ع -
المعامبلت في مجمع الفقو اإلسبلمي بجدة  الحضارة اإلسبلمية باألردف، كمكسكعة فقو

  كغيره

بطة عمماء ببلد الشاـ التي أعمف عف تأسيسيا عاـ لرا ختير الدكتكر كىبة الزحيمي رئيسان ا  -
 .ـ خبلؿ المؤتمر الذم عقده عمماء ببلد الشاـ في العاصمة األردنية2006ىػ/1427

 (1)    ً          خامسا : مؤلفاتو

تتميػػػػز بحسػػػػف العػػػػرض كالترتيػػػػب  كمقاالتػػػػو التػػػػييتسػػػػـ الزحيمػػػػي بغػػػػزارة إنتاجػػػػو الفكػػػػرم 
اطبلعػو كتذكقػو األدب منػذ صػباه البػاكر. فقػد  كاألسمكب التعبيػرم المبسػط كالػذم يػدؿ عمػى كثػرة

نظـ الشعر في المرحمة الثانكية ثـ تخمى عنو لييمنتو عمى المشاعر كىك مػا يجعمػو ببدأ الزحيمي 
يترؾ التكسع في العمكـ الشرعية التي أحبيا، لكف ذلؾ لـ يحؿ بينو كبيف المطالعات األدبية التي 

بداع  تى بشيء مف شعره فمـ أجد.كقد بحثت جاىدان آل اتو.كاف ليا أقكل األثر في كتاباتو كا 

لمزحيمي العديد مف المؤلفات التي تنكعت مػا بػيف مؤلفػات عمميػة متخصصػة، كتحقيقػات 
كتخريجػػػػػات لكتػػػػػب التػػػػػراث، إضػػػػػافة إلػػػػػى األبحػػػػػاث المكسػػػػػكعية المقدمػػػػػة لممػػػػػؤتمرات كالمقػػػػػاالت 

مػػف المجػػاالت: ففػػي الفقػػو لػػو عػػدة كالفتػػاكل.ففي مجػػاؿ التػػأليؼ العممػػي كتػػب الزحيمػػي فػػي العديػػد 

                                                           
 الداىف، كىبة الزحيمي العالـ الفقيو المفسر. )مكقع إلكتركني(.(  1)
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، كقػد حػاكؿ فيػو بيػاف دكتكراةلمػكتب مف بينيا "آثار الحرب في الفقو اإلسبلمي"، ككػاف أطركحتػو 
الحؽ فيما يتصؿ بالجياد في اإلسبلـ ليزيؿ مخاكؼ الغرب تجاىو، كقد اتبػع مػنيج المقارنػة بػيف 

 ي تحقيؽ مكاـر األخبلؽ.إظيار سمك الشريعة ف المذاىب اإلسبلمية المختمفة قاصدان 
 -ومف مؤلفات الزحيمي في المجاالت المختمفة :

 :بوعةالمؤلفات المط

 مثؿ: أواًل: الفقو وأصولو

 العبلقات الدكلية في اإلسبلـ مقارنة بالقانكف الدكلي الحديث -1

 العبلقات الدكلية في اإلسبلـ  -2

 نظرية الضماف أك أحكاـ المسؤكلية المدنية كالجنائية  -3

 الكصايا كالكقؼ في الفقو اإلسبلمي  -4

 العقكد المسماة في قانكف المعامبلت المدنية اإلماراتي -5

 بيع العربكف  -6

 الفقو اإلسبلمي كأدلتو  -7

 الممكية كتكابعيا  2الفقو اإلسبلمي جػ  -8

 الفقو الحنبمي الميسر   -9
 مثؿ: وعمومو القرآف: ثانيا

 صائصو الحضارية كخ ةبنيتو التشريعي القرآف -1

ردمػػػؾ: العظػػػيـ كمعػػػو أسػػػباب النػػػزكؿ كقكاعػػػد الترتيػػػؿ  القػػػرآفالتفسػػير الػػػكجيز عمػػػي ىػػػامش   -2
1575472384 

 العزيز  القرآفالتفسير الكجيز كمعجـ معاني  -3

 التفسير المنير في العقيدة كالمنيج  -4

 الكريـ  القرآفالقيـ اإلنسانية في  -5

 الكريـ  القرآفاإلعجاز العممي في  -6
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 القراءات المتكاترة كأثرىا في الرسـ القرآني كاألحكاـ الشرعية  -7

 القصة القرآنية   -8

 التفسير الكجيز سكرة يس كجزء عـ  -9
 مثؿ: دراسات  إسبلمية -ثالثا:

 لسنا أعداء لكـ  -1

 الخميفة الراشد العادؿ عمر بف عبد العزيز  -2

 كامو ضكابطو كآدابو تبصير المسمميف لغيرىـ باإلسبلـ أح -3 

 المحرمات كآثارىا السيئة عمي المجتمع  -4

 الكريـ  القرآفالكصؼ في  -5
  مثؿ: رابعا: السنة النبوية

 قراءة كضكابط في فيـ الحديث النبكم  -1

 حقيقتيا كمكانتيا عند المسمميف  ،السنة النبكية الشريفة -2

 فقو السنة النبكية  -3
 مثؿ: خامسا: العقيدة اإلسبلمية

 جكابان 91ك الن اسؤ 91اإليماف بالقضاء كالقدر -1

 البدع المنكرة  -2

 ذكر ا تعالى -3

 مكانة القدس في األدياف السماكية  -4

 أصكؿ مقارنة أدياف  -5
 )  1)ةالعممي البحوث

 (كاإلحسافاإلسبلـ كاإليماف )تغير االجتياد  -1
 االجتياد في عيد التابعيف - 2

                                                           
  خيرم، كىبة الزحيمي.. الفقيو المكسكعي الذم فقدتو األمة. )مكقع إلكتركني(.  (1)
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 ة كغير المسمميفالدعكة اإلسبلمي -3 
 عقد التأميف -العاـ  زكاة الماؿ -4
 أصكؿ الفقو كمدارس البحث فيو -5

 اإلنساف في اإلسبلـ الخصائص الكبرل لحقكؽ -6
 إجراء العقكد بكسائؿ االتصاؿ الحديثة -7

 المسؤكلية الناشئةعف األشياء كاآلالت -8
 الباعث عمى العقكد في الفقو اإلسبلمي كأصكلو -9

 ؤكليةعف فعؿ الغيرالمس -10
 تبصير المسمميف لغيرىـ باإلسبلـ -11

 كاالستقبلؿ العمـك الشرعية بيف الكحدة -12
 المصادرة كالتأميـ في الفقو اإلسبلمي -13
 اإلسبلـ كتحديات العصر -14
 البدع المنكرة -15

 ة األسس كالمصادر االجتيادية المشتركة بيف السنة كالشيع -16
 )  1)     ً               سادسا : جوائز وأوسمة

 وساـ دار الفكر                                                                                           

ىػ/الثالث مف 1424كرمت دار الفكر بدمشؽ الزحيمي في الخامس مف جمادل اآلخرة 
السنكم  ـ بحضكر نخبة مف المفكريف كالباحثيف كالعمماء في حفميا التكريمي2003أغسطس 

 .الرابع
 وساـ العمـو واآلداب 

كما ناؿ الزحيمي كساـ العمكـ كاآلداب كالفنكف الذىبي مف الرئيس عمر البشير رئيس 
، عاـ  جميكرية السكداف كذلؾ تقديرا ألعمالو الجميمة في ميداف التربية كالتعميـ كالعمـك

، كما ناؿ جائزة رئيس ـ، كقد تـ منحو الكساـ في مجاؿ الدراسات اإلسبلمية2005ىػ/1426
 .الجميكرية السكدانية التقديرية لنفس العاـ

                                                           
  الزحيمي.. الفقيو المكسكعي الذم فقدتو األمة. )مكقع إلكتركني(.  خيرم، كىبة (1)
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 وساـ ماليزيا كأفضؿ شخصية إسبلمية

بجامعة دمشؽ الشيخ الدكتكر كىبة  اإلسبلميحصؿ الفقيو السكرم كرئيس قسـ الفقو 
( في حفؿ استقباؿ السنة اليجرية )مع اليجرة( إسبلميةشخصية  أفضؿالزحيمي عمى جائزة )

 في مدينة بكتراجايا. 29/12/2008قامتو الحككمة الماليزية يكـ التي أ

كحضر الحفؿ السمطاف المعتصـ با الحاج عبدالحميـ معظـ شاه كرئيس الكزراء الماليزم 
عبدا احمد بدكم ككزير الدكلة احمد زاىد حميدم كأعضاء البرلماف الماليزم كممثمك السفارات 

 .غفير مف الحضكرلدل ماليزيا كجميكر  األجنبية
 (1)    ً         سابعا : وفاتو 

ىػ 1436شكاؿ  23المكافؽ ،2015أغسطس  8 كفي الدكتكر كىبة الزحيمي يكـ السبتت
 .سنة 83في دمشؽ بسكريا عف عمر يناىز 

 
  

                                                           
 كىبة الزحيمي. )مكقع إلكتركني(. مكقع كيكيبيديا، (1)
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 نبذة عف كتاب التفسير المنير

كؿ مجمد فيو تفسير جزأيف مف ، يتألؼ كتاب التفسير المنير مف سبعة عشر مجمدان،
 كريـ، كالمجمداف األخيراف فيارس.ال القرآف

اعتمد الزحيمي في تفسيره منيج الجمع بيف المأثكر كالمعقكؿ.  منيج الزحيمي في التفسير:
 فالمأثكر ما جاءت بو السنة كأقكاؿ السمؼ الصالح، كالمعقكؿ ىك الممتـز باألصكؿ المعتبرة،

 وأىميا :

كالرجكع إلى ، كأسباب نزكليا، يةكالتأمؿ الدقيؽ في مدلكؿ اآل، البياف النبكم الثابت -1
 أقكاؿ أىؿ العمـ الثقات. 

أم الرجكع إلى قكاعد المغة العربية ، الكريـ كىك المغة العربية القرآفرعاية كعاء  -2
 كأساليبيا كبيانيا كاالعتماد عمييا في تفسير اآليات كتكضيحيا. 

أم ترجيح ، الشريعةتمييز اآلراء كاألقكاؿ في مختمؼ التفاسير باالحتكاـ إلى مقاصد  -3
كذلؾ حسب ما يكافؽ مقاصد الشريعة كبياف ، آراء بعض المفسريف، كرٌد بعض اآلراء

 أسرارىا.
 الزحيمي في التفسير المنير: منيج

 قسـ الزحيمي اآليات إلى كحدات مكضكعية بعناكيف كاضحة. .1
 إيضاح ما اشتممت عميو كؿ سكرة إجماالن. .2

 ممات.تكضيح المغكيات، أم بياف معاني الك .3
 كترؾ الضعيؼ منيا.، إيراد أسباب النزكؿ بالركايات الصحيحة .4

 كأحداث اإلسبلـ الكبرل مف أكثؽ كتب السيرة.، تسميط الضكء عمى قصص األنبياء .5
 كبياف مدلكليا.، تفسير اآليات .6
 إظيار األحكاـ المستنبطة مف اآليات. .7

 إظيار الببلغة في آيات القرآف.  .8
بداء رأيو في كثير مف إعراب كثير مف اآليات بالرجك  .9 ع إلى كتب النحك القديمة، كا 

 أك ترجيح رأم آخر. ، اآليات إما بمكافقة الرأم الذم يكرده
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أم إيراد تفسير اآليات : اعتمد الزحيمي التفسير المكضكعي: التفسير المكضكعي .10
ؿ القرآنية الكاردة في مكضكع كاحد كالجياد كالحدكد كالزكاج. كبي ف عند أكؿ  مناسبة ك

براىيـ كغيرىـ. ثـ ييحما يتعم ؽ بالقصة القرآنية مثؿ قصة  يؿ القارئ إلى آدـ كنكح كا 
 مكطف البحث الشامؿ عند تكرار القصة بأسمكب كىدؼ آخر.

لـ أجرؤ عمى ىذا التفسير إال بعد أف كتبت كتابيف شامميف في موضوعييما ))يقكؿ الزحيمي :
 أو موسوعتيف:

" الفقو اإلسبلمي كأدلتو" في مختمؼ : كالثاني، مي" في مجمديف" أصكؿ الفقو اإلسبلاألوؿ: 
الجامعي ما يزيد عف ثبلثيف عامان، كعممت  التدريسأحد عشر مجمدان، كأمضيت في  –المذاىب 

" ك في الحديث النبكم تحقيقان كتخريجان كبيانان باالشتراؾ لكتاب " تحفة الفقياء" لمسمرقندم،
باإلضافة لمؤلفات كبحكث مكسكعية  .حديث" 1400زىاء"  المصطفى مف أحاديث المصطفى"

 (1)تربك عف الثبلثيف.((

 خطة كتاب التفسير المنير:

 تكمـ فييا الزحيمي عف منيجو في التفسير كخطتو كطريقتو في التفسير.: المقدمة -1

 مثؿ: القرآفعرض الزحيمي لبعض المعارؼ الضركرية المتعمقة ب -2
 قة جمعو.ككيفية نزكلو كطري القرآفتعريؼ  -
 كالرسـ العثماني القرآفطريقة كتابة  -

 األحرؼ السبعة كالقراءات السبع -
 كبلـ ا كأدلة اإلثبات بكجكه اإلعجاز. القرآف -

 كترجمتو إلى المغات األخرل. القرآفعربية  -
 الحركؼ التي في أكائؿ السكر " الحركؼ المقطعة" -
 القرآفالكناية في ك  التشبيو كاالستعارة كالمجاز -

 كعدد السكر... الخ " القرآف" عدد أجزاء  فكائد -
 كحكميا كالبسممة ةعر ؼ االستعاذ -3

                                                           
 . (1/14جالزحيمي، التفسير المنير ) (1)
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أمؿ كدعاء كغاية " دعا فييا ا سبحانو كتعالى أف يتقبؿ منو ىذا العمؿ كأف يككف  -4
 خالصان لكجيو بعيدان عف الرياء."

 التفسير حسب الخطة التي أكضحناىا " خطة الزحيمي في التفسير"  -5
 ياية كؿ مجمد لمجزأيففي ن ان كضع فيرس -6
، كأىمية التفاسير التي تكضح لمناس معاني القرآف، كبيف القرآفالخاتمة: بٌيف فييا فضؿ  -7

كيؼ سار عمى منيج كسط يجمع بيف القديـ كالحديث بعيدان عف التعصب لمذىب أك 
التي استقى منيا معمكماتو ثـ ختـ بكممات: أنو ال تصح  هثـ ذكر فييا مصادر ، طائفة
منزؿ  القرآفكفيـ معانيو، كأنو كمما فس ر آية ازداد يقينو بأف  القرآفالمسمـ إال ب عقيدة

 .مف عند ا عمى رسكلو 
فيارس إضافية عمى الكتاب تسيؿ عمى القارئ  الناشرةالجية  (دار الفكر)كقد أضافت 

رسان في تفصنعاالستفادة السريعة بالرجكع إلى المكضكع الذم يريد في الكتاب بسيكلة، 
لؤلحاديث النبكية كآخر لمصطمحات عناكيف متعارؼ عمى ارتباطيا بمدلكالت ذات معنى يتبادر 

حيث يطمب الباحث مكضكعات يمكف أف يشمميا كتاب مف كتب التفاسير. كجاءت  ،إلى الذىف
 ىذه الفيارس في مجمديف كبيريف.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األوؿ 
 األسماء 
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 المبحث األوؿ
 المرفوعات

 بتدأالم

أك كصؼ رافع ، و، مخبر عنواسـ أك بمنزلتو، مجرد عف العكامؿ المفظية أك بمنزلت)) :تعريفو
 بو. لمكتفى

ًََ﴿نحك: ، .. كالذم بمنزلتو.نحك: " ا ربنا"فاالسـ : ٔاَََخََيََىَََس نََحَػَٔم
َ
َََْوأ َُ َََّ ٌ َْ ََ َََْ َُ َ َُ ََََ
َ
َََ ﴾(1) 

ََخاَىَقََدََيََ ﴿: كالمجرد كما مثمنا، كالذم بمنزلة المجرد، نحك ََ ٌَ َََُْوَ َْ ََ َ ٍَ ِ ََ ََ َ َْ َِ َ
َْ ََََ ََِاَّللََ ََّ ََ ﴾(2) 

"، .. كالكصؼ نحك: " أقائـ ىذاف".ألف كجكد الزائد كبل كجكد، ً  كخرج  نحك: " نزاؿ  فإنو ،                 
:                             ن         ه فإف المرفكع بالكصؼ غير مكتفى  بو، فزيد  ،    ي   ه                          ه          ه ال م خبر  عنو كال كصؼ، كنحك: " أقائـ  أبكاه زيد "

 (3).((                       ي                                       مبتدأ، كالكصؼ خبر. كال ب د  لكصؼ المذككر مف تقد ـ نفي أك استفياـ

مثؿ البحر ىائج، كأنت ،                                   ن          ن ىك اسـ أسند إليو خبر يقع بعده لفظا  أك تقديرا  ))تعريؼ آخر:
 (4)((فخبر " أخكؾ" مقدر، كىك ذاىب. .ذاىب كأخكؾ

  

                                                           
 [.184البقرة: ( ]1)
 [.3فاطر: ( ]2)
 .(1/165ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )3)
 .(142صالنحك ) ( حمكاني، المغني الجديد في عمـ4)
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 المسألة األولى: جواز االبتداء بالنكرة الموصوفة
َََْكَوََ"﴿)) َكََخالََُ َََِ ََََّ ٌََََِذي ََِ ٌَََنَتَيٌََََ ِ َ ٌََكَخَاَلََ" (1)﴾َََ      ى ى         ألنو ك ص فو بقكؿ:  ؛ مع ككنو نكرةكجاز االبتداء بو ، مبتدأ: "ََََِ

"ك كالنكرة إذا تخصصت جاز أف تككف مبتدأ،، فيو، فتخصص  (2)((خبر المبتدأ.:    ى ً  ه " ك ب ير 
ُ            منيا: إذا خ ص صت بالوصؼ، يجوز االبتداء بالنكرة لعدة أسباب ليؾ بعض اآلراء:،                              وا 

 :(3)صكفة.((.. أك تككف مك .إال إف حصمت فائدة:، كال يبتدأ بنكرة ))قاؿ ابف ىشاـ 

 ، أحدىا: أف تككف )في جكاز االبتداء بالنكرة: )وقاؿ ابف ىشاـ في مغني المبيب
)).  (4)           ن          ن        ن   مكصكفة لفظا  أك تقديرا  أك معنى 

 :األصؿ في المبتدأ أف يككف معرفة، كقد يككف نكرة، لكف بشرط أف )) قاؿ ابف عقيؿ
، ابع: أف تكصؼ.. الر .ذكر المصنؼ منيا ستة:، كتحصؿ الفائدة بأحد أمكر، تفيد

 (5)          ه                    نحك: " رجؿ  مف الكراـ عندنا".((

 :ُُكُبرُي﴿قكلو تعالى: ))قاؿ العكبري ُُفيُه ُقتبُل ُ ُقُم  ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ ُ ُ ُ ُ  ُ مبتدأ كخبر، كجاز االبتداء بالنكرة ألنيا قد  ﴾ُ 
 (6)((كصفت بقكلو: " فيو".

 : قمُقتبُلُفيهُكبرُي"ُ))يقوؿ الزجاج"ُُ  ُ ُ ُ ُُ ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ  (7)ككبير خبره.((، قتاؿ: مرتفع باالبتداء ُ

  ُقمُقتبُلُفيهُكبرُي))النحاس:يقوؿ ابف" ُ ُ ُ ُُ ُ ُ  ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ  (8)" ابتداء كخبر.((ُُ

" مبتدأ ٌ        لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري والزجاج وابف النحاس عمى أف " قتاؿ  َ     وم س و غ ،                                                               ُ 
وىو ما ذكره الزحيمي والعكبري. وىذا موافؽ لما ، االبتداء بالنكرة أنيا جاءت موصوفو بػ " فيو"

 .اء بالنكرة إذا كانت موصوفةاالبتدقالو ابف ىشاـ وابف عقيؿ بجواز 

                                                           
 [.217البقرة: ( ]1)
 .(2/626جيمي، التفسير المنير )ح( الز 2)
 .(1/181)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 3)
 .(2/128)ج( ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب 4)
 .(176-1/175)جشرح ابف عقيؿ ، ؿيابف عق (5)
 .(1/151)جالتبياف في إعراب القرآف، ( العكبرم6)
عرابو ( الزج7)  .(1/248)ج                          اج، معاني القرآف كا 
 .(1/110)جإعراب القرآف، ( ابف النحاس8)
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 المسألة الثانية: جواز االبتداء بالنكرة ذات الفائدة
ََََكاَلَََ))﴿ ٌَََشََلمََََََ ََ ََََغَيَيَمََََ َْ ََ َشَخَؾَفرَََََ

َ
َََُشأ َِ َْ ََ َْ
َ
َ ََََلَمََََ َ َََ ََربََ ِ َّ َََََّ َُ َََُإ َََََكنَََََِ  َ ََخَفَياََََِبََََ َِ َََ﴾(1)َ

ََغَيَيَمَ" ََََشََلَم َْ ََ ََ َ ٌَ ََ كالفائدة ،  ى ى ه                                                            س بل ـ " مبتدأ، كجاز االبتداء بالنكرة إذا كاف فييا فائدة عند المخاطب" "ََ
 (2)((ىنا: تضمنيا معنى الدعاء كالمتاركة كالتبرؤ.

ليؾ بعض اآلراء:، يجوز االبتداء بالنكرة إذا كاف فييا فائدة لممخاطب  -                 وا 

  :يقوؿ محمد محيي الديف عبد الحميد في وجوب تأخر الخبر وتقدـ المبتدأ عميو 

م ي ؾ  : كمنيا)) فجاء  (3)((." كيؿ لكـ"ك "                                   ى ى ه  ى ىٍ  ى أف يككف المبتدأ دعاء، نحك قكلؾ: " س بل ـ  ع 
 المبتدأ ىنا دعاء نكرة. 

 :الحادم عشر: أف تككف ))قاؿ ابف عقيؿ في جواز االبتداء بالنكرة إذا كاف فييا فائدة
ََإَلَيَاَشني﴿دعاء، نحك  ََشََلَمَلََعَ َِ ََََ َْ ِ ََ َ ََ َ ٌَ ََ ََ﴾(4))).(5) 

 :ُُعُهُيُك"))جاء في الممخص ُُساُلُو "ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ بتداء    ى ى ه                                " س بل ـ " ابتداء، كالمجركر خبره، كحسف اال، ُ
فمما أفادت فكائد  .كفييا أيضا معنى التبرم كالمتاركة، بنكرة، ألف فييا معنى المنصكب

 (6)جاز االبتداء بيا، كاألصؿ أال يبتدأ بنكرة إال أف تفيد فائدة عند المخاطب.((

 :ُقبلُسالُوُعهيك))يقوؿ البيضاوي"ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ  (7)" تكديع كمتاركة كمقابمة لمسيئة بالحسنة.(( ُُ

 :و: قكل))يقوؿ مكي"ُ ُُعُهُيُك ُُساُلُو ُقبل "ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ألف ،                   ى ي ى              كالمجركر كخبره، كح س ف  االبتداء بنكرة، ابتداء ُ
جاز ، فمما أفادت فكائد،                              ن                      فييا معنى المنصكب، كفييا أيضا  معنى التبرؤ كالمتاركة

 (8)االبتداء بيا.((

                                                           
 [.47مريـ: ( ]1)
 .(16/441جالزحيمي، التفسير المنير ) (2)
 في حاشية عبد الحميد . .(1/184)ج، أكضح المسالؾ ابف ىشاـ (3)
 [.130الصافات: ( ]4)
 .(1/178)جشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، ابف عقيؿ (5)
 .(2/245جالممخص في إعراب القرآف )، التبريزم (6)
 .(407ص)البيضاكم، تفسير البيضاكم  (7)
 .(2/29)ج القيسي، مشكؿ إعراب القرآف (8)
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 :يقوؿ ابف النحاس(("ُ ُُعُهُيُك ُُساُلُو ُقبل "ُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُ نصكب صمح االبتداء بالنكرة ألف فييا معنى الم ُ
 (1)((                                        كفييا في ىذا المكضع معنى التفر ؽ كالترؾ.

لقد اتفؽ الزحيمي مع التبريزي ومكي وابف النحاس ومحمد محي الديف عمى أف 
، والفائدة كما ذكروا،    ٌ                                                         "سبلـ " مبتدأ. وجاز االبتداء بو ألنو نكرة فييا فائدة عند المخاطب

                            ً   وىو موافؽ لرأي ابف عقيؿ أيضا .  .تضمنيا معنى الدعاء والمتاركة والتبرؤ. وىذا صحيح
 

 المسألة الثالثة: شبو الجممة صفة لممبتدأ
َِدََ﴿)) ٌَََج َْ اََُ ٌََ َِاَلَمََََ ََََْ ِ ََ ََ ََٓزومََََُ ٌَََم َ َُ َْ ٌََََََ َخَزاَبَََِ

َ
ََِاَْل َََ َْ
َ َْ َ ﴾(2)ُ

َِدَََ" ٌَََج َْ ٍ   " م ي ز ك تقديره: جند كائف ىنالؾ، " ىنالؾ" صفة جندك " ما" زائدة،ك مبتدأ، "َُ  ه      ـ " خبر  ي ك     ى
 (3)((األكؿ أكجو.ك ، ىنالؾ متعمؽ بميزكـ: كقيؿ .المبتدأ

ليؾ بعض اآلراء:، أو شبو جممة، أو جممة،               ً       ً تأتي الصفة اسما  صريحا                     وا 

  (حكميا بعد المعارؼ والنكرات)يقوؿ ابف ىشاـ في مغني المبيب تحت عنواف : 
أك عمى ،                                                        ن        حكميا بعدىما حكـ الجمؿ، فيما صفتاف في نحك: " رأيت طائرا  فكؽ غصف))

الف في نحك: " رأيت اليبلؿ بيف السحاب، أك في األفؽ" غصف" ألنيا بعد نكرة محضة، كحا
كالثمر ، ألنيما بعد معرفة محضة، كمحتمبلف ليما في نحك: " يعجبني الزىر في أكمامو

                       ه                كفي نحك: " ىذا ثمر يانع  عمى أغصانو" ألف ،                                      عمى أغصانو" ألف المعر ؼ الجنسي كالنكرة
 (4)النكرة المكصكفة كالمعرفة.((

 : ن د " مبتدأ))يقوؿ العكبري " نعتك " ما " زائدة.ك                يٍ  ه       قكلو تعالى: " ج  كـ " ك .   ي ى ً  ى     " ى ن ال ؾ  ٍ  ي  ه  " م ي ز     ى
كـ ".(( ٍ  ي  ه    الخبر، كيجكز أف يككف ىنالؾ ظرفا  لػ " م ي ز                                 ن       ى
(5) 

 : ابتداء كخبر،: قكلو تعالى))يقوؿ مكي "  ،            ه     ن " ىنالؾ" ظرؼ  ممغى  ك " جند ما ىنالؾ ميزـك
 (6)((       ه     ه       " ميزكـ " نعت  لمجند.ك " ما " زائدة، كيجكز أف يككف ىنالؾ الخبر،ك

                                                           
 .(3/13)جابف النحاس، إعراب القرآف (1)
 [.11ص: ( ]2)
 .(23/180)جالزحيمي، التفسير المنير  (3)
 .(2/104)جعاريب (  ابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األ4)
 .(2/379)ج ( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف5)
 .(2/247)ج ، مشكؿ إعراب القرآفقيسي( ال6)
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 .األوؿ: أف تكوف صفة لػ "جند" وىو ما رجحو: ىنالؾ"لقد ذكر الزحيمي وجييف في "
ري في وبذلؾ يكوف الزحيمي وافؽ العكب .وىو ما استبعده، والثاني: أف تكوف متعمقة بميزـو

الؾ" الخبر، ىنمع ذكره جواز أف يكوف "،      ً       ً " ظرفا  ممغيا  رأيو. أما مكي فقد اعتبر "ىنالؾ
" نعت لمجند  ."حيمي قد اختمؼ مع مكي في إعراب "ىنالؾوبذلؾ يكوف الز ، و"ميزـو

وأنا أوافؽ الزحيمي في أف ىنالؾ صفة عمى اعتبار أف القاعدة تقوؿ: أف بعد النكرات 
ولكف ،                                           ً                        ولو عمقنا ىنالؾ بميزـو لكاف حاؿ الجند دائما  اليزيمة، وىذا غير صحيح، صفات

 لمجند في ذلؾ المكاف بالتحديد.حددت اليزيمة 
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 خبر المبتدأ

فخرج فاعؿ ، بو الفائدة مع مبتدأ غير الكصؼ المذككر تكالخبر الجزء الذم حصم )) تعريؼ:
ما جممة.، إما مفرد: فإنو ليس مع المبتدأ، كفاعؿ الكصؼ. كىك، الفعؿ  (1)((           كا 

ً  ي       ي                  كال ي ر د  الفاعؿ  عمى ىذا التعريؼ،  إنو الجزء المنتظـ منو مع المبتدأ جممة"،وقيؿ في تعريفو: "))     ى
 (2)بؿ ينتظـ منو مع الفعؿ جممة.((، ألنو ال ينتظـ منو المبتدأ جممة

 بعد لوال وجوب حذؼ خبر المبتدأ: المسألة األولى
ٔاََ﴿)) َََوَكاَل ُ ََ ََ َََََ ٍََدَّلَلَ َِاَلََ  َِ َُ َْ َ َْ َاَلَيََ ِ  َ ََََََْداَُاََ ََ َذاَََ َٓ ََل ََ ََ ِ اََ ٌَ ََو ََ َ ََنَِاَََ ََٓخَديََََُ ََََْلَ َِ ََ َْ َ ََٔلَََِ ََل ََ َْ َ نََََ

َ
ََْأ
َ
َداَُاََ َََََْ ََ َُاَّلَلَََََ  َ ََ﴾(3) 

َاَّلَلََ﴿ ََْداَُا َ َن
َ
َأ ََٔل ََُل  َ ََ ََََ ََ ََ َ َْ
َ
ََ ََ َْ َ أم: لكال ىداية ا ، كالخبر محذكؼ، أف كصمتيا في مكضع رفع باالبتداء ﴾َ

ٍ  ى                             كال يجكز إظيار خبر المبتدأ بعد " ل ك ال " لطكؿ الكبلـ بيا، كما ال يجكز  .مكجكدة ليمكنا أك شقينا                                  ى
َ﴿إظياره بعد القسـ في قكلو تعالى َىيف َإًَُٓ ٍََرَك ََىَػ َ ََ َ َ َََِ ََ َُ َْ ََ َيػٍٓٔنََ أم لعمرؾ قسمي، فبل   (4)﴾شهرحًٓ

 (5)الخبر لطكؿ الكبلـ بجكاب القسـ.(( يجكز إظيار
ليؾ بعض اآلراء: يجب حذؼ خبر          ً                    لوال غالبا . وا 

 : ي ٍ   ن              كأما حذفو كجكبا ففي مسائؿ: إحداىا: أف يككف ككنا م ط مقا  كالمبتدأ بعد ))يقوؿ ابف ىشاـ                                                 
ٍ  ى  " ل ك ال  "               ي     ن             فمك كاف ككنا م قي دا  كجب ذكره إف ، لكال زيد مكجكد:               ه           نحك: " لكال زيد  ألكرمتؾ" أم،    ى

              ى ى            " لك ال زيد سال م نا ما سمـ.((:  يً               ف ق د دليمو، كقكلؾ
(6) 

  :يقوؿ ابف مالؾ 
    ه              و         حتـ ، كفي نص  يميف  ذا استقر                ن    ي      كبعد لكال غالبا  حذؼ  الخبر))

 (8)(((7)               و         كمثؿ " كؿ  صانع  كما صنع"          و            ى  ى ٍ كبعد كاك  عي نت مفيكـ  م ع  

                                                           
 .(1/173)جابف ىشاـ، أكضح المسالؾ  (1)
 .(1/164جشرح ابف عقيؿ )، ابف عقيؿ (2)
 [.43: األعراؼ( ]3)
 .[15جر: الح]( 4)
 .(8/571)جالتفسير المنير ، الزحيمي (5)
 .(197-196/ 1)جبف ىشاـ، أكضح المسالؾ ا (6)
 .(1/198)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (7)
 .1/198جالمرجع السابؽ،  (8)
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 أف الخبر يجب حذفو في أربعة مكاضع: : حاصؿ ما في ىذه األبيات))ف عقيؿ:يقوؿ اب
                                 ه      ه "لكال زيد ألتيتؾ" التقدير: "لكال زيد  مكجكد  :             ن                      أف يككف خبرا  لمبتدأ بعد " لكال" نحك: األكؿ

 كقكلو: ،        ن                        " غالبا " عما كرد ذكره فيو شذكذا: ألتيتؾ" كاحترز بقكلو

 (1)         ى ى            قت إليؾ م ع د  بالمقاليدأل                 ىٍ  ى   ي ى ه لكال أبكؾ كلكال ق ب م و ع م ر  

مف أف الحذؼ  –ك" قبمو " خبر. كىذا الذم ذكره المصنؼ في ىذا الكتاب ، " عمر " مبتدأ -فػ 
ٍ  ى               ن بعد " ل ك ال  " كاجب إال قميبل    (2)ىك طريقة لبعض النحكييف.(( –        ى

 (3) وىناؾ طريقة ثانية وثالثة

 ُُهُداَُب" )): قاؿ العكبري ٌُ ُُأ  ُُ  ُ  ُ ُ  ُ ألف االسـ ، كمكضعو رفع باالبتداء، در" ىما في تأكيؿ المص ُ 
ٍ  ى       ه                                       الكاقع بعد " ل ك ال " ىذه كذلؾ،  كجكاب " ل ك ال " محذكؼ  دؿ  عميو ما قبمو تقديره: لكال أف ىدانا  ٍ  ى                      ى               ى

 (4)((كبيذا حسنت القراءة بحذؼ الكاك. .ا ما كنا لنيتدم

 :ُاهلل")) يقوؿ البيضاوي ُأٌُهداَب ُال ُنى ُننهتدي ُكنب ُويب  كتكفيقو كالبلـ لتأكيد لكال ىداية ا "
 (5)((                                       النفي كجكاب لكال محذكؼ دؿ  عميو ما قبمو.

 :ُاهلل": قكلو)) يقوؿ مكي ُهداَب ُأٌ ُنىال " في مكضع رفع باالبتداء " ٍ                       " أ ف  ، كالخبر محذكؼ،    ى
 (6)((أم: لكال ىداية ا لنا مكجكدة أك حاضرة ليمكنا أك لشقينا.

ْ         أف  ىدانا مكي عمى أف خبر لوال في قولو " لوالاتفؽ الزحيمي مع العكبري والبيضاوي و    
                     ً                                 ألف جواب لوال يحذؼ وجوبا  كما أشار إلى ذلؾ ابف مالؾ وابف  .راها" محذوؼ وىو ما أ

                                 ُ                              ىشاـ وابف عقيؿ، إال في حاالت شاذة ي ذكر الخبر بعد لوال كما بي نوا.

 

 

                                                           
 (.560/ 1الشاىد، ألبي العطاء السندم، العيني )ج (1)
 .(200/ 1)جشرح ابف عقيؿ ، عقيؿابف  (2)
 .201-1/200ج السابؽ،المرجع  (3)
 .(1/488)ج العكبرم، التبياف في إعراب القرآف (4)
 .(206صتفسير البيضاكم )، البيضاكم (5)
 .(1/384جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) (6)
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                                      ً المسألة الثانية: جواز مجيء الخبر ظرفا  
ََكالَ))﴿ ََٔغَدزََََََ ٌََََُم َُ َِ َْ ََ َٔمًَََََََََْ َََُي َْ ََِالزََيَِثَََََ ََ َ ِ َّ نَََََ

َ
َََْوأ
َ
َََُيََشََََََ ََ ْ َاَْلاَسَََُ َُ  ََ ََؽَحَََ ًَ َُ﴾(1) 

ََََكاَلََ﴿ ًََََََ ََٔغَدَز َََْم َُ َُ َِ َْ َٔمَََََ َََُي َْ ََِالزََيَِثَََََ ََ َ ِ َّ نَََََ
َ
َََْوأ
َ
َََُيََشََََََ ََ ْ " عمى تقدير حذؼ  ﴾َُ د ك ـ  ـ ": خبر " م ك ع  ٍ                 " ي ك  ً  ي ي  ٍ ٍ  ي          ى    ى

ألف العرب لـ تستعممو ،                                                       ن أم مكعدكـ كقت يـك الزينة، كال يجكز أف يككف " يـك " ظرفا  ، مضاؼ
َتحَََ﴿: كليذا قاؿ تعالى، اؿ سائر المصادرمع الظرؼ استعم َالػََ ًَ َْ ََٔغَد ََم َََُإنََ َْ َُّ ََ َ َُ َُ ََ َِ َْ ََ َ ََّ ِ بالرفع إذ يراد  (2)﴾ َ

، لـ يجز فيو إال النصب، أم كقت الصبح.((: بو ىنا المصدر، كلك قمت  (3)               ى                                      إف خركجكـ الصبح 
" ليؾ بعض اآلراء:،                        ً       ً           قد يأتي خبر المبتدأ ظرفا  متصرفا  كػ " يـو                   وا 

 :ض م ف معنى " في " باط راد الظرؼ ما)) يقوؿ ابف ىشاـ                      ٌ ،      ً      و أك اسـ  مكاف  ،      ً     و مف اسـ  كقت  :  ي
ٍ                  أك اسـ  ع ر ض ت  داللتو عمى أحدىما راه.((،       و  ى ى ى ٍ       أك جار  م ج        و  ى

(4) 

 الظرؼ نكعاف: : فصؿ 
    ي                                                        ن    ما ي فارؽ الظرفية إلى حالة ال تشبييا، كأف يستعمؿ مبتدأ أك خبرا  أك : كىك، متصرؼ))

"ك              ي    ه       تقكؿ: " اليكـ  يكـ  مبارؾ"،     ن         ن         ن             فاعبل  أك مفعكال  أك مضافا  إليو، كاليكـ " ك " أعجبني اليـك
".((ك      ي    ى  ي  ً   أحببت  يكـ  ق دكم ؾ" ر ت  نصؼ  اليكـ  ً  ٍ ي    ى     ً     " س    

(5) 

 (( ن                                           كمف الظركؼ ما يككف متصرفا  فينصب في مكضع عمى الظرفية كيستعمؿ في مكضع                         
.. كاسـ .        ن         أك مضافا  إليو، أك،        ن         ن   أك فاعبل  أك مفعكال  بو، كأف يككف مبتدأ، آخر غير ظرؼ

 ف " يـك " الذم تؤثر فيو العكامؿ عمى الشكؿ التالي:الزما
        ى                                          جئت يكـ  الخميس. ىك ىنا ظرؼ زماف عمى تقدير " في "  -

        ي             ن               كاف يكـ  الخميس ىادئا . اسـ كاف مرفكع -
 فاعؿ مرفكع.،        ي       جاء يكـ  الخميس -

 الخميس. مفعكؿ بو منصكب.          ى أحببت يكـ   -

                                                           
 [.59: طو( ]1)
 [.81ىكد: ( ]2)
 (.580/ 16جالتفسير المنير )، الزحيمي (3)
 .(2/194جابف ىشاـ، أكضح المسالؾ ) (4)
 .200/ 22جالمرجع السابؽ،  (5)
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 إلخ...، الثبلثاء. منادل منصكب مضاؼ                  ى أنكرت صبحؾ يا يكـ   -
 (1)((الفرسخ.، الميؿ، قداـ، كمثمو مف ظركؼ المكاف المتصرفة أماـ، خمؼ

 : قكلو تعالى))يقوؿ العكبري :﴿ُ ُُ ُُيُىُعُدُكُى ُُقبُل  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُانُشيُنُة"ك .ىك مبتدأ﴾ُ  ُُيُىُو "ُ  ُ  ُ  ُُ ُُ ُ  ُ  ُ  ُُ ، فإف جعمت  ُ             ي           بالرفع الخبر 
ف جعمت مكعدا  مصدرا  كاف التقدير كـ     ي     ً كقت  مكعد  :      ن      ن                                    ن      ن            مكعدا  زمانا  كاف الثاني ىك األكؿ، كا 

" بالنصب عمى أف يككف مكعدا  مصدرا   :  .   ي           يٍ         ى                          ن      ن يكـ  الزينة. كي ق رأ " يكـ  ٍ   كالظرؼ خبر عنو أم                  
           ه    ى                                    مكعدكـ كاقع  يكـ  الزينة. كىك مصدر في معنى المفعكؿ.((
(2) 

 ي " قاؿ مكعدكـ يكـ  : أكرد البيضاكم جكاز الرفع أك النصب لػ " يكـ " في قكلو تعالى                
 (3)الزينة".

 : ي                        عدكـ يكـ الزينة " الرفع في " يكـ " عمى خبر " مكعدكـ" عمى " مك : قكلو))يقوؿ مكي                                
             ي                   كقد نصب الحسف  " يـك الزينة" عمى ،           ي           مكعدكـ كقت  يـك الزينة: تقدير حذؼ مضاؼ تقديره

 (4)((الظرؼ.

 :ُانشينة" : كقكلو تعالى))يقوؿ الزجاج ُيىُو ُيىعدكى ُقبل ُ ُُ ُُ ُ  ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ   ي         ى                        كت قرأ " يكـ  الزينة" فالرفع عمى خبر  ." ُ
،                                     ى                   كقت مكعدكـ يكـ الزينة، كمف قرأ " يكـ  " فمنصكب عمى الظرؼ: نىاالبتداء، كالمع

 (5)((المعنى يقع يـك الزينة.
 : ي المعنى كقت  :                 ي                                  " قاؿ مكعدكـ يكـ  الزينة" مبتدأ كخبره: قاؿ أبك إسحؽ))يقوؿ ابف النحاس          

                       ى                     كقرأ الحسف " مكعدكـ يكـ  الزينة" عمى الظرؼ.((،    ً       ي       مكعد كـ يكـ  الزينة
(6) 

 ُيىُوُانشينة": ركل ىبيرة))ية الكبرى :جاء في الكفا"ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ  (7)بنصب الميـ.(( ُ

      ً  وأحيانا  ،                                                                    ً كممة " يـو " مف الظروؼ المتصرفة، فقد تأتي منصوبة عمى الظرفية أحيانا  
ّ                   أم ا " يـو " في قولو  –ىذا ما قرره ابف ىشاـ وغيره  –أخرى تعرب حسب موقعيا في الجممة   

                                                           
 .(184ص)النحك المغني الجديد في عمـ  حمكاني، (1)
 .(2/199جالتبياف في إعراب القرآف )، العكبرم (2)
 .(418)البيضاكم، تفسير البيضاكم  :انظر (3)
 .(2/39جمشكؿ إعراب القرآف )، القيسي (4)
عرابو )، الزجاج (5)  .(3/293ج                       معاني القرآف كا 
 .(3/30جإعراب القرآف )، ابف النحاس (6)
 .(311ص)لقراءات العشر الكفاية الكبرل في ا، ( القبلنسي7)
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الذيف ذكرنا آراءىـ عمى جواز الرفع أو النصب لػ                    ُ                   تعالى: " موعدكـ يوـ  الزينة " فقد أجمع
  ."يـو "

مى اعتباره أنو ال يجوز أف وانكاره لمنصب ع، أما الزحيمي فقد انفرد بذكره رأي الرفع
نن .      ً " ظرفا  يـو"يكوف  ميؿ إلى رأي اآلخريف بجواز الرفع أو أخالؼ الزحيمي في رأيو وأ ي     وا 
 النصب.

 

 خبر معرفةالمسألة الثالثة: جواز مجيء ال
ََََوالَصاةََلٔنََََ﴿)) َ َُ ِ ََ  َ ََ َََالَصاةََلٔنَََََ َ َُ ِ ََ  َ وَىَهَمََ(10)َََ

َ
َََأ ِ َ َََ
ُ
َلَرَبٔنََََ ٍَ َََاَل َ َُ  َ ََ َُ ْ َََ(11) ﴾(1) 

ََََوالَصاةََلٔنََ" َ َُ ِ ََ  َ ََ " مبتدأ ثافك، كالثاني: صفة، األكؿ: مبتدأ "ََ " خبره، ك    ي  ىً  ى           " أ كل ئ ؾ     ٍ  يٌ    ي  ى        " ال م ق ر ب كف 
" مبتدأ كاألحسف أف " استئناؼ بياني.                        ي  ىً  ى  ، كالثاني خبره كجممة " أ كل ئ ؾ  ا        ى      ً ي  ى       يقاؿ:" ك الس اب ق كف   (2)((ٍ  ي ى   ي  ى                ل م ق ر ب كف 

ليؾ بعض ،                                ً           وذلؾ إذا كاف المبتدأ معرفة مقدما  عمى الخبر، قد يأتي خبر المبتدأ معرفة            وا 
 اآلراء:

 ( ما يعرؼ بو االسـ مف الخبريقوؿ ابف ىشاـ في كتاب مغني المبيب تحت عنواف:) 
اف المخاطب يعمـ أحدىما فإف ك، إحداىا: أف يككنا معرفتيف: اعمـ أف ليا ثبلث حاالت))

 (3)دكف اآلخر فالمعمـك االسـ كالمجيكؿ الخبر.((
 : يقوؿ ابف مالؾ 

 (5)(((4)عرفا، كنكرا، عادمي بياف.  فامنعو حيف يستكم الجزآف))

 فأشار بيذه األبيات إلى الخبر الكاجب )):                   ً                        يقوؿ ابف عقيؿ معقبا  عمى ىذا البيت وما بعده
                                       أف يككف كؿ  مف المبتدأ كالخبر معرفة أك  –ع: األكؿ فذكر منيا خمسة مكاض، التأخير

                                                           
 [.11-10: الكاقعة( ]1)
 .(27/258)جالتفسير المنير  الزحيمي، (2)
 .(2/114)ج( ابف ىشاـ، المغني المبيب عف كتب األعاريب 3)
 .(1/186)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (4)
 .1/186جالمرجع السابؽ، ( 5)
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     ي       و كأفضؿ  مف زيد  ،      ه     " زيد  أخكؾ: نحك،                             ي ٌ                    نكرة صالحة لجعميا مبتدأ كال م ب ي ف لممبتدأ مف الخبر
 (1)((    ي        أفضؿ  مف عمر.

  :األكؿ مبتدأ: قكلو تعالى))يقوؿ العكبري " كالثاني خبره أم: السابقكف بالخير  .   ى      ً ي  ى            " ك الس اب ق كف 
".((: كقيؿ، قكف إلى الجنةالساب  (2)                        ه       ن           ي  ىً  ى    الثاني نعت لؤلكؿ أك تكرير  تككيدا  كالخبر " أ كل ئ ؾ 

  :أكلئؾ "كيككف الخبر: ، كالثاني تككيد، كالسابقكف األكؿ رفع باالبتداء))يقوؿ الزجاج
المقربكف" ثـ أخبر أيف محميـ فقاؿ: " في جنات النعيـ" كيجكز أف يككف السابقكف األكؿ 

السابقكف إلى  –كا أعمـ  –فيككف المعنى ، داء كيككف خبره: " السابقكف" الثاني    ن      رفعا  باالبت
 (3)طاعة ا السابقكف إلى رحمة ا، كيككف " أكلئؾ المقربكف" مف صفتيـ.((

 أكلئؾ ك قكلو تعالى:" كالسابقكف السابقكف" األكؿ ابتداء كالثاني نعتو)): يقوؿ مكي "
كقيؿ " السابقكف" األكؿ ابتداء كالثاني خبره، ، كضع خبر األكؿالمقربكف" ابتداء كخبر في م

السابقكف إلى طاعة ا ىـ السابقكف إلى رحمة : ك" أكلئؾ" خبر ثاف أك بدؿ عمى معنى
 (4)ا.((

ولكنيـ اتفقوا عمى وجو مف  .تباينت آراء العمماء في بياف خبر " السابقوف" األوؿ
وف" الثاني ىو خبر السابقوف األوؿ عمى اعتبار معنى الوجوه أال وىو أف يكوف " السابق

وىو ما حمة ا. وىذا ما رجحو الزحيمي اآلية: السابقوف إلى طاعة ا ىـ السابقوف إلى ر 
 فجاز أف يأتي الخبر معرفة مثمو. وىو األقرب إلى تفسير اآلية.، راه، ألف المبتدأ معرفةأ

  

                                                           
 .(1/187)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (1)
 .(481/ 2جاف في إعراب القرآف )( العكبرم، التبي2)
عرابو ، ( الزجاج3)  .(5/87)ج                      معاني القرآف كا 
 .(4/217)جابف النحاس، إعراب القرآف  :كانظر  ؛(2/372جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي4)
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 الفاعؿ

   ي ى                ، م ق د ـ، أصمي المحؿ أسند إليو فعؿ أك ما في تأكيمو، اسـ أك ما في تأكيمو)) تعريفو:
 (1)كالصيغة.((

عمى طريقة ، االسـ، المسند إليو فعؿ: فأما الفاعؿ فيك))كقد عرفو ابف عقيؿ فقاؿ: 
ب ي و،  ى ى ى ف ع ؿ   ً ٍ  ي أك ش  نحك     ، كالمؤكؿ بو،                            ه ما يشمؿ الصريح، نحك قاـ زيد  : كالمراد باالسـ، كحكمو الرفع،    

" أم  ي        ي عجبني أف "     ي    قيام ؾ.((:     ى    تقكـ 
(2) 

 المسألة األولى: تقدير الفاعؿ
ٔا﴿)) َََذَلاَل ُ ََ ََ َذاَََ ََََْ ًَََََ ََٓس ََْإََل َُ َُ َ َََُِإَوَُلَََََِ ََمَٔسَََ ََ َ ََـََجَسََََُ َِ ََ ََ﴾(3) 

" الفاعؿ إما " السامرم" أم نسي طاعتنا كتركيا، كالنسياف بمعنى الترؾ ي  ً  ى                                                                  " ف ن س  قاؿ ،    ى ى
ٔا﴿تعالى:     ََنََص َُ َ ََاَّلَلََََ  َ َََ ًَ َٓ َـََجَصَي َْ َُ ََ َِ ََ ما الفاعؿ " مكسى" ،  فتركيـ في النارأم ترككا طاعة ا (4)﴾ََ                      كا 

 (5)أم ترؾ مكسى ذلؾ كأعرض عنو، كاألكؿ أكجو.((
ُ                                  ي ق د ر  فاعؿ الفعؿ حسب تفسيرؾ وفيمؾ لآلية ليؾ بعض اآلراء:، ُ َ     -                 وا 

 لقد رجع مكسى ليجد قكمو )): يقوؿ سيد قطب في الظبلؿ في تفسير اآلية السابقة "
لو مكسى. كقد نسي مكسى عاكفيف عمى عجؿ مف الذىب لو خكار يق                                          كلكف: ىذا إليكـ كا 

 (6)فذىب يطمب ربو عمى الجبؿ كربو ىنا حاضر!.((
  :لو مكسى، فنسي))جاء في الممخص فترؾ السامرم ما كاف : أم،                                   فقالكا: ىذا إليكـ كا 

كترؾ الطريؽ الذم ، عميو مف اإليماف كقيؿ: قاؿ ليـ السامرم: إف مكسى أراد ىذا فنسي
 (7)يصؿ إليو.((

                                                           
 .(2/71)جأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  ،بف ىشاـ( ا1)
 .(53/ 2)جشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، ( ابف عقيؿ2)
 [.88طو: ( ]3)
 [.67التكبة: ( ]4)
 .(16/615)جالتفسير المنير  ( الزحيمي،5)
 .(16/2347جفي ظبلؿ القرآف )، ( قطب6)
 .(2/276جالممخص في إعراب القرآف )، ( التبريزم7)
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 اء في كتاب إمبلء ما م ف  بو الرحمف مف وجوه اإلعراب والقراءات:  ج                                         َ كفاعؿ "نسي" ))                   
 (1)كقيؿ الفاعؿ ضمير السامرم.((، كىك حكاية عف قكمو، مكسى عميو السبلـ

 كنسي فعؿ ماض، كفاعمو مستتر تقديره، " فنسي" الفاء حرؼ عطؼ)): يقوؿ الدرويش :
الضمير يعكد عمى السامرم، : كقيؿ، يطمبو فذىب، أم: نسي ربو، يعكد عمى مكسى، ىك

 (2)أم: ترؾ ما كاف عميو مف اإليماف الظاىر.((
  :لو مكسى فنسي" أم فنسيو مكسى كذىب يطمبو عند ك  " ىذا إليكـ))يقوؿ البيضاوي                                              ا 

 (3)الطكر أك فنسي السامرم أم ترؾ ما كاف عميو مف إظيار اإليماف.((
  :لو مكسى فنسي" قيؿ: إف السامرم نسي ما كاف عميو فقالكا: " ىذا إليكـ ))يقوؿ الزجاج                                                  كا 

إف : كقيؿ، مف اإليماف، ألنو نافؽ لما عبر البحر، كالمعنى فترؾ ما كاف عميو مف اإليماف
السامرم قاؿ ليـ: إف مكسى عميو السبلـ أراد ىذا العجؿ فنسي كترؾ الطريؽ الذم يصؿ 

 (4)إليو.((
ش رأييف في فاعؿ ري والبيضاوي والزجاج والدرويلقد أورد الزحيمي كما التبريزي والعكب

وىو السامري. أما ، والثاني: موسى، وقد رجح الزحيمي األوؿ، : األوؿ: السامري"نسي"
أال وىو أف  .                            ً       ً ولكف سيد قطب ذكر في ظبللو رأيا  واحدا  ، اآلخروف فذكروا الرأييف دوف ترجيح

راه ما لثاني بخبلؼ الزحيمي، والذي أجو اوبيذا يكوف سيد قطب قد رجح الو ، الفاعؿ " موسى"
ُ                         " موسى" وذلؾ ألف القوؿ قوؿ  السامري وأتباعو عف موسى: رآه سيد قطب أف الفاعؿ وا  .                        

 أعمـ

                                                           
 .(2/126)جإمبلء ما مف بو الرحمف ، ( العكبرم1)
 .(16/716)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش2)
 .(421)تفسير البيضاكم ، ( البيضاكم3)
عرابو ، ( الزجاج4)  .(3/303)ج                      معاني القرآف كا 
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 المسألة الثانية: حذؼ فعؿ الفاعؿ
ََِْإَونَََ﴿)) َخدََََ

َ
ٌََأ ََ
َ
َََََ ٌََََ ٍََشََكنيََََِ َََاَل ِ َ ِ َْ َُ ْ َََاَشَخَجاَركَََََ ََ َ ََ ََ َْ َجَرهََََ

َ
ََُـَأ َْ َِ
َ
َ َ َخَّتَََََ  َ ٍَعَََََ َََيََص ََ َْ َ مََََ َََلََكَ َ َِاَّلَلَََََ  َ ًََََ ََ َث ََََُّ ةََيَؾ

َ
ََُخ َْ ِ َ ْ َ
َ
ََََّ َِ ٌَ

َ
أ ٌَََُ ََ ََ
ْ
َ ََََذََلَمََ   ۚ  َََ ِ  َ ًَََََ َٓ َج

َ
ََْةَد َُ  َ
َ
َِ ََ

َٔمََ ٌَََك َْ ٍَٔنَََََََلََََ ََََحَػَي َ َُ ََ َْ ََ ﴾(1)َ
َخدََ"

َ
َأ ٌََِإَوَن ََ
َ
ََ َْ د " بفعؿ الشرط المقدر الذم دؿ  عميو الظاىر كف س ره: "َ ف : تقديره،          ى ى ه                                           ى    ارتفع " أ ح       كا 
" مف حركؼ الشرط، ال تدخؿ إال عمى الفعؿ، كال يرتفع باالبتداء، استجارؾ أحد ف  ٍ                                     أل ف  " كا  ،  ى        

 (2)((جب تقديره فارتفع االسـ بعده، ألنو فاعمو.فك 
ليؾ بعض اآلراء:                     ً                         يحذؼ فعؿ الفاعؿ وجوبا  بعد أداة الشرط إذا دؿ                                  عميو الظاىر، وا 

 ف أحد " ىك فاعؿ لفعؿ محذكؼ دؿ عميو ما : "قكلو تعالى)): يقوؿ العكبري في التبياف         ه                                كا 
 (3)((بعده.

  م ر مرفكع أك المغني تحت عنكاف " حذؼ ايقوؿ ابف ىشاـ في ٍ  ى           لفعؿ كحده أك مع م ض                   ي
 أك معيما: ، منصكب

ٍََشََكنَيَاَشَخَجاَركَََ﴿َ: ى    ي       ي ى ى  ن    ي ط رد  حذفو م ف س را  نحك))      َاَل ََ ٌَ َخَدَ
َ
َََِإَوَنَأ ََ َ ََ ََ َْ ََ ََ ِ َ ِ َْ َُ ْ ََ َ ََ َِ َ ٌَ ََ
َ
ََ َْ َ﴾(4 )ُ

 ٍَََاء َََُإَذاالَص َ ََ  َ ََ َََ ِ ََْانََظَلَجَََ  َ ََ ْ ََ (5)
 ٍََََيَهٔن ََت ًَ َُخ

َ
َأ َٔ َىََ ََََكو َ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َُ َ
َ
ََ َْ َََّ َ َُ  (6) ،فمما ، كاألصؿ: لك تممككف تممككف

 (7)فصؿ الضمير، قالو الزمخشرم كأبك البقاء كأىؿ البياف.((حذؼ الفعؿ ان

 ُأحُد"" : قكلو)): يقوؿ مكي ٌُ ُوإ  ُ ُ ُ ُ  ُ ُ ف استجارؾ أحد ، ألف  إف  أ ـ   ُ ٍ   ي   ارتفع " أحد " بفعمو تقديره: كا             ه                                ه       
ٍ           فيي بالفعؿ أف  يمييا أكل، حركؼ الجزاء  (8)((ى.            

                                                           
 [.6التكبة: ( ]1)
 .(10/457جالتفسير المنير )، ( الزحيمي2)
 .(1/541جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم3)
 [.6التكبة: ( ]4)
 [.1االنشقاؽ: ( ]5)
 [.100: االسراء( ]6)
 .(2/288جالمغني المبيب عف كتب األعاريب )، ( ابف ىشاـ7)
عرابو  :كانظر ؛(1/433ج) ، مشكؿ إعراب القرآف( القيسي8)  :كانظر ؛(2/384)ج                              الزجاج، معاني القرآف كا 

 .(3/109)جإعراب القرآف  ، النحاس ابف 
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  :ُاملشزكني" ))يقوؿ البيضاوي ُيٍ ُأحد ما بعده ال  .. كأحد رفع بفعؿ يفسره."وإٌ
ٍ                   باالبتداء ألف إف  مف عكامؿ الفعؿ.((              (1) 

  :يقوؿ ابف مالؾ 

م را )) ً    كيرفع  الفاعؿ  فعؿ  أ ض   ٍ ٍ         كمثؿ " زيد  " في جكاب " م ف  قرا"؟((       ي       ى    ه  ي  (2)          ه              ى

  :بقاء ))يقوؿ ابف عقيؿ في شرحو أللفية ابف مالؾ             ه                             إذا دؿ  دليؿ  عمى الفعؿ جاز حذفو، كا 
ٍ     فاعمو، كما إذا قيؿ لؾ: " م ف  قرأ ،      ه                           ي  ى             ن " زيد  " التقدير " قرأ زيد" كقد ي حذ ؼ الفعؿ كجكبا  : " فتقكؿ                          ى

ٌُ: كقكلو تعالى ُ "ُُوُإ  ُ  ُ ُ ُأُحُدُُُ  ُ  ٍُُُ ُ ُي ًُُشُزُكنُيُُ  ُ اُن  ُ  ُ  ُ  ُ ُاُسُتُجبُرُكُ"ُُُ  ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ  ُ ُ (3) 

ف استجارؾ أحد استجارؾ" ككذلؾ كؿ                                                                                فػ " أحد" فاعؿ بفعؿ محذكؼ كجكبا، كالتقدير" كا 
 (4)((           ن محذكؼ كجكبا . اسـ مرفكع كقع بعد " إف" أك " إذا" فإنو مرفكع بفعؿ

، فػ " السماء فاعؿ بفعؿ محذكؼ (5)كمثاؿ ذلؾ في " إذا" قكلو تعالى: " إذا السماء انشقت"
 كالتقدير " إذا انشقت السماء انشقت" كىذا مذىب جميكر النحكييف.

َ                    اتفؽ الزحيمي مع العكبري وابف ىشاـ ومكي والبيضاوي أف  " أحد " ر ف ع  بفعؿ مقد ر بعد      ِ ُ   ٌ                                                          
" ال تدخؿ إال  عمى الفعؿ، " الشرطية   ْ "إف   ّ           وىو األوجو، ألف " إف             ْ                  . 

  

                                                           
 .(247ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(2/61جشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ )، ( ابف مالؾ2)
 .[6كبة: الت( ]3)
 .(2/62)ج( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 4)
 [.1: االنشقاؽ( ]5)
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 المسألة الثالثة: الفاعؿ يسد مسد الخبر
ََََكاَلَ﴿)) َراَؽبََََ

َ
َأ َِ َََ
َ
ََُجَََ

َ
ٌََََخ ْ َ
َ
َ ٌَََََ َََْخ ََّٓتََََ َآَل َِ ََ ِ ًَََََََياَََ َْي ََُإََةَرا َ َِ َََ ْ ََُُِ﴾(1) 

ُ ُأُراُغُب"   ُ ُ  ُ ُ أَُُُتُُ  " مبتدأُُ   "  .كابتدئ بالنكرة العتمادىا عمى ىمزة االستفياـ،          ه       " " أراغب      ىٍ  ى  ك" أ ن ت 
"ف ً  ه اعؿ " أ ر اغ ب  فيجرم حينئذ مجرل الفعؿ، كالفاعؿ ، العتماد اسـ الفاعؿ عمى ىمزة االستفياـ،        ى ى 

     ى ي    ى ى                 ىنا ي س د  م س د  خبر المبتدأ.((
(2) 

ليؾ بعض اآلراء:                                          قد يسد  الفاعؿ مسد  الخبر إذا كاف عاممو اس                                 ـ فاعؿ مبتدأ، وا 

 يقوؿ ابف مالؾ : 

     ه         عاذر  مف اعتذر           ه إف قمت" زيد    مبتدأ زيد، كعاذر خبر))

 (3)                   و     فاعؿ أغنى في " أسار  ذاف"  انيػػػػػػػػػػػػػكالث، دأػػػػػػكأكؿ مبت
مبتدأ : ذكر المصنؼ أف المبتدأ عمى قسميف: في شرحو أللفية ابف مالؾيقوؿ ابف عقيؿ 

ٍ                   لو خبر، كمبتدأ لو فاعؿ س د  م س د  الخبر، فمثاؿ األكؿ" زيد عاذر  م ف  اعتذر" كالمراد بو ما :                         ى    ى ى                              ه  ى
خبره. :      ه كعاذر  ، لـ يكف المبتدأ فيو كصفا مشتمبل عمى ما يذكر في القسـ الثاني، فزيد مبتدأ
ٍ                                         و                       كم ف  اعتذر مفعكؿ لعاذر، كمثاؿ الثاني: " أسار  ذاف؟" فاليمزة لبلستفياـ ، مبتدأ:     و كسار  ،   ى

      و           كؿ كصؼ  اعتمد عمى : كىك .                        ى كيقاس عمى ىذا ما كاف مثم و،                ى         كذاف فاعؿ سد  م سد  الخبر
 (4)ياـ أك نفي نحك: أقائـ الزيداف؟ كما قائـ الزيداف.((استف

  :ى     كأ غ ن ى عف ، " أنت" فاعموك قكلو تعالى: " أراغب أنت " مبتدأ،))يقوؿ العكبري في التبياف  ٍ   ى
 (5)الخبر، كجاز االبتداء بالنكرة العتمادىا عمى اليمزة.((

  :غ االبتداء اعتماده عمى كسك ، اليمزة لبلستفياـ اإلنكارم، كراغب مبتدأ))يقوؿ الدرويش
                ى                              ن                   كأنت فاعؿ سد  مس د  الخبر، كأعربو الزمخشرم خبرا  مقدما، كأنت مبتدأ ، أداة االستفياـ

 (6)كال مكجب لذلؾ بعد كجكد القاعدة.((،      ن مؤخرا  

                                                           
 .{46: مريـ( ]1)
 .(16/441)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي2)
 (.1/153)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (3)
 .(1/153جشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ )، ( ابف عقيؿ4)
 .(2/183جالقرآف )التبياف في إعراب ، ( العكبرم5)
 .(16/609)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
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  :كأخره كقد ـ الخبر عمى ." قاؿ أراغب أنت عف آليتي يا إبراىيـ"))يقوؿ البيضاوي ..                         
 (1)((نكار نفس الرغبة عمى ضرب مف التعجب.المبتدأ كصدره باليمزة إل

  :رفع باالبتداء))يقوؿ ابف النحاس "                                                  ه              " قاؿ أراغب أنت عف آليتي يا إبراىيـ" " قاؿ أراغب 
 (2)                                                                                  " أنت" فاعؿ سد  مسد  الخبر، كما تقكؿ: أقائـ أنت؟ كحسف االبتداء بالنكرة لما تقدميا((ك

  :مبتدأ، "  قكلو: " أراغب أنت عف آليتي" "))يقوؿ مكي "          ه            كأنت" رفع  بفعمو، كىك     ه           راغب 
 (3)                 ى ي ى                                                 د  مسد  الخبر، كح س ف  االبتداء بنكرة العتمادىا عمى ألؼ االستفياـ قبميا.(( ي س           ى الرغبة كي  

                                                                        اتفؽ الزحيمي مع العكبري وابف النحاس ومكي والدرويش عمى أف  " راغب" مبتدأ
"و ٌ  "أنت" فاعؿ السـ الفاعؿ" راغب  ر. ورأييـ صحيح، ألنو موافؽ لمقاعدة                  وقد سد  مسد  الخب،                           

،                                         وىي: أف  كؿ وصؼ اعتمد عمى استفياـ أو نفي، التي أقرىا ابف مالؾ وأيده بيا ابف عقيؿ
                                          فاألوؿ مبتدأ والثاني فاعؿ سد  مسد  الخبر. 

" خبرا   ٌ      ً  وقد خالفيـ البيضاوي، وكذلؾ الزمخشري كما ذكر الدرويش بأف أعربوا" راغب                                                                     
     ً      ً                    مبتدأ  مؤخرا . والرأي األوؿ أوجو." أنت" و     ً  مقدما ،

  

                                                           
 .(407)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(3/13)جإعراب القرآف  ( ايف النحاس،2)
 .(2/29ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
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 نائب الفاعؿ

 يً  ى ع م ـ  ،      ي  ى       ي مثؿ ك سر  الزجاج  ، ىك ما أسند إليو فعؿ مبني لممجيكؿ أك شبيو متقدـ عميو)) :تعريفو
ما اسـ منسكب،           ن                                            أخكؾ نائما ، كشبو الفعؿ المبني لو لممجيكؿ إما اسـ مفعكؿ فمثاؿ األكؿ ،                كا 

ََََذَلَمَ﴿قكلو تعالى: ِ َٔمََََََ ٌَََي َْ ٍَٔعَََََ ٌََََمَ َ َُ ْ ٌََاْلَاسَََََُلََََ  ََ                 ي  أبكه أم ينسب ىذا رجؿ دمشق: كمثاؿ الثاني قكلؾ، (1)﴾ََُ
 (2)أبكه إلى دمشؽ.((

نائب الفاعؿ، كىك الذم يعبركف عنو بمفعكؿ ما لـ : الثاني مف المرفكعات)): يقوؿ ابف ىشاـ
ً  ى                          كىك ما ح ذ ؼ  فاعمو كأقيـ المفعكؿ مقامو،  ي ى        ي س ـ  فاعمو لمصدر أك      يً  ى          ى ي  ي  فإف ف ق د  المفعكؿ ي ن كب  ا،         ي

 (3)((الظرؼ أك المجركر.

 المسألة األولى: تقدير نائب الفاعؿ
((﴿َََ ٌَََْ ََيَْصََفََََ َْ َ َْ ََََُّ َِ َََُخ َْ َهذَََََ ٌَ َٔ ٍَََي ِ َ ََ َْ َََْذَلدَََََ ََ ََرَِحََََّ َ َِ ٌَََََوَذَلَمََََ ِ َََ ََ َٔزََََُ ََُاَىَف َْ ََ ٍََتنَيََََْ َاَل َُ ِ َ َُ

ْ ََ﴾(4) 

" مبني لممجيكؿ، كنائب الفاعؿ مقدر تقديره: مف يصرؼ عنو العذاب يكمئذ.  ر ؼ  ٍ                                                                     "ي ص  ٍ  ى   ي
ر ؼ ا عنو العذاب ، : ا تعالىكفاعمو،           ن        كقرئ مبنيا  لممعمكـ ً                 كحذؼ المفعكؿ كتقديره: م ف  ي ص   ٍ ٍ   ى                        ى

ككمما كاف اإلضمار أقؿ كاف ،               ن ألنو أقؿ إضمارا  ، يكـ القيامة فقد رحمو، كالكجو األكؿ أكجو
 (5)أكلى.((

ليؾ بعض اآلراء:،               ً وقد يأتي مقدرا  ،                       ً يأتي نائب الفاعؿ ظاىرا                      وا 

 قكلو تعالى: " مف يصرؼ عنو" يقرأ بضـ الياء )): ةيقوؿ العكبري في إعراب اآلية السابق
"                       ي ى                                               كفتح الراء عمى ما لـ ي س ـ  فاعمو، كفي القائـ مقاـ الفاعؿ كجياف: أحدىما: م ئ ذ  ٍ  ىً  و " ي ك  أم: ،    ى

" مبني عمى الفتح.ك ،    ي                               مف ي صرؼ عنو عذاب يكمئذ، فحذؼ المضاؼ م ئ ذ  ٍ  ىً  و                 " ي ك      ى

" ظرفا لػ ، عذاب             ن       ي                أف يككف مضمرا  في " ي صرؼ" يرجع إلى ال: كالثاني م ئ ذ  ٍ  ىً  و          فيككف " ي ك           ى
، كيقرأ بفتح الياء ككسر الراء عمى تسمية الفاعؿ .  ي                     ن          "ي صرؼ" أك لمعذاب أك حاال  مف الضمير
( عمى ىذا مبتدأ، كالعائد عميو الياء في )أم: مف يصرؼ ا عنو العذاب، ؼ  ٍ                                        م ف  ، (عنو) ى

                                                           
 [.103: ىكد( ]1)
 .(139صالمغني الجديد )، ( حمكاني2)
 .(159ص)ذىب ( ابف ىشاـ، شرح شذكر ال3)
 .[16: األنعاـ( ]4)
 .(7/155)جالتفسير المنير، ( الزحيمي5)



42 

ً  ى ي ر ح م و  )كفي  م ئ ذ  )المفعكؿ  كيجكز أف يككف، كالمفعكؿ محذكؼ، كىك العذاب ( ى ٍ  ىً  و ي ك  : أم، ( ى
 (1)عذاب يكمئذ.((

  :كم ف  شرطية ، الجممة صفة لعذاب يكـ عظيـ))وقد أعرب الدرويش اآلية السابقة فقاؿ        ٍ   ى
كنائب الفاعؿ مستتر تقديره ، كيصرؼ فعؿ الشرط كىك مبني لممجيكؿ، في محؿ رفع مبتدأ

ثمو متعمؽ ىك، كعنو جار كمجركر متعمقاف بيصرؼ، كيكمئذ ظرؼ مضاؼ إلى م
 (2)((بيصرؼ.

  :مف يصرؼ عنو يكمئذ" أم يصرؼ العذاب عنو، كقرأ حمزة كالكسائي "))يقوؿ البيضاوي
ٍ                                                 كيعقكب كأبك بكر عف عاصـ ي ص رؼ عمى أف الضمير فيو  كقد قرئ بإظياره كالمفعكؿ                           ى

 (3)((بو محذكؼ أك يكمئذ بحذؼ المضاؼ.
 جواز القراءة ببناء الفعؿ " : الكبرى كفايةذكر ابف مجاىد في كتاب السبعة كالقبلنسي في ال

 (4)يصرؼ" لممعمـو أو لممجيوؿ.

 ي          في " ي صرؼ" أضمر " مف يصرؼ عنو" مف فتح الياء ككسر الراء : قكلو)): يقوؿ مكي      
ر   ٍ  ى الفاعؿ في " ي ص  ٍ          تقديره: م ف  يصرؼ ا ،                                ن       ن ؼ"، كىك ا جؿ ذكره، كأضمر مفعكال  محذكفا               ي          ى
: تقديره،                            ن     ي ى              الياء كفتح الراء أضمر مفعكال  لـ ي س ـ  فاعمو ال غير      ى   كمف ض ـ  ،                 و عنو العذاب يكمئذ  

ر ؼ عنو العذاب يكمئذ، فيذا أقؿ إضمارا  مف األكؿ ككمما قؿ  اإلضمار عند سيبكيو  ٍ  ى                                   ن                                     مف ي ص      ي
 (5)كاف أحسف.((

َ              اتفؽ الزحيمي مع الجميع عمى أف " ي صر ؼ" فييا وجياف          ُ                   األوؿ: أف ي بنى لممعمـو ويقدر :                                 ُ  
   ُ                                              أف ي بنى لممجيوؿ ويقدر نائب الفاعؿ وىو العذاب. إال : والثاني، و ا جؿ ذكرهفاعمو وى

ّ     ً       ً الدرويش فمـ يذكر إال  وجيا  واحدا    أال وىو البناء لممجيوؿ. ،                   

 راه.                    ً          ممجيوؿ ألنو أقؿ إضمارا  وىو ما أمكي البناء ل       ً متابعا       ّ           وقد رج ح الزحيمي 

 
                                                           

 .(1/418جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم1)
 .(7/339)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش2)
 .(170ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 3)
 .(235)القبلنسي، الكفاية الكبرل  :كانظر ؛(254)ابف مجاىد، السبعة في القراءات  :( انظر4)
عرابو ، الزجاج :كانظر ؛(1/315جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي5) كانظر  ؛(2/188)ج                      معاني القرآف كا 

 .(2/5)جإعراب القرآف ، النحاس:
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 المسألة الثانية: إعماؿ اسـ المفعوؿ
ََإن﴿)) ََََذَلَمَََََِفٌٌََََََََِّ ِ َََلَيثََََ ََ ََََََ ٍَ ٌََََْل ََ ِ ََخاَفًََََ ََ َ ََََغَذاَبََََ َََ َاََلَخَرةَََ ََ َِ َْ ٌَََََذَلَمَََ ِ َََ َٔمََِ ََي َْ ٍَٔعٌٌََََََََ ٌََََمَ َ َُ ْ ٌََاَْلاَسََََََُلََََ َُ َ َ ََََوَذَلَمََََُ ِ َََ َٔمَََََ ٌَََي َْ َٓٔدََََََ ٌَََمَظ َ َُ َْ َََ﴾(1) 

" مرفكع لمجمكعك " مجمكع لو الناس" اسـ ألف اسـ المفعكؿ بمنزلة ، أم يجمع لو الناس،         ي              " الن اس 
 (2)الفاعؿ في العمؿ لشبو الفعؿ.((

           ً       أو كاف مجردا  بشرط ،                                           ً           مفعوؿ عمؿ الفعؿ المبني لممجيوؿ إف كاف معرفا  بػ " اؿ "يعمؿ اسـ ال
ليؾ بعض اآلراء:، االعتماد   -                 وا 

كب)ىك ما دؿ عمى حدث كمفعكلو، كػ )) تعريؼ اسـ المفعوؿ: ر  ٍ  ي  م ض  ٍ  ى م ك ر ـ)ك ( ى   .( ي

ٍ           ن كيعمؿ عمؿ فعؿ المفعكؿ، كىك كاسـ الفاعؿ، في أنو إف كاف ب أ ؿ  عمؿ مطمقا   ف ،                                                        ً ى      ي ى    ن كاف م ج ر دا       كا 
ن و لمحاؿ أك االستقباؿ.((عمؿ بشرط االعتم ٍ ً                       اد كك ك   (3)     ى

  :مبتدأ،: قكلو تعالى))يقوؿ العكبري في إعراب اآلية السابقة " ـ " خبره.ك    ىً  ى        " ذ ل ؾ  ٍ  ه       " ي ك  " ك    ى
ـ " م كع  " صفة " ي ك  ٍ  ه م ج  ٍ  ي  ه          ى " مرفكع بػ " مجمكع".((ك . ى  (4)        ي                      " الن اس 

 كيكـ خبر، كمجمكع صفة ػ كلو ، ذلؾ مبتدأ)) :وقد أعرب الدرويش اآلية السابقة بقولو
 (5)كالناس نائب فاعؿ.((، متعمقاف بمجمكع

 ه                     ه               ي            ي    " ذلؾ يكـ " ابتداء كخبر " مجمكع " مف نعتو الناس  اسـ ما لـ ي سـ  )): يقوؿ ابف النحاس         
كمجمكع لو خبره ،                         ن         كيجكز أف يككف الناس رفعا  باالبتداء، فاعمو كليذا لـ يقؿ: مجمكعكف

 (6)جمكعكف ألف " لو " يقـك مقاـ الفاعؿ.((كلـ يقؿ: م
" نائب فاعؿ السـ                                                             ُ                اتفؽ الزحيمي مع العكبري وابف النحاس والدرويش عمى أف " الناس 

                       ً     ً                            ً           وقد أورد ابف النحاس رأيا  آخرا  وىو أف يكوف " الناس" مرفوعا  باالبتداء ،                ٌ المفعوؿ " مجموع "
ُ     ً  المفعوؿ يعمؿ عمؿ الفعؿ إذا كاف م جر دا  ألف اسـ ، والوجو األوؿ أوجو،        ٌ           و" مجموع  لو " خبره                                

 بشرط االعتماد، وىنا اعتمد عمى الجار والمجرور " لو" فعمؿ.

                                                           
 [.103ىكد:  )( ]1)
 .(12/469جالتفسير المنير )، ( الزحيمي2)
 .(3/199)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 3)
 .(2/44جالتبياف في إعراب القرآف )، برم( العك4)
 .(12/482)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش5)
 .(2/182)جإعراب القرآف ، ( ابف النحاس6)
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 المسألة الثالثة: نائب الفاعؿ مصدر
َََْإنََ﴿)) ََئَحَََِ ََ َ َ َإَلََََُ ََ ََإَلَََِ  َ ٍَاََِ َج

َ
َخ ََ  َ
َ
َُاََ

َ
َََخ
َ
ٌََََُذيرََََ َ َِ ٌٌََََتنيَََََ ِ َ َُ﴾(1) 

ما منصكب بت: "   ََ    " أ ن م ا أم بأنما أنا ، قدير حذؼ حرؼ الجر                          ي  ى                 إما مرفكع نائب فاعؿ لػ " ي كح ى" كا 
" يقكـ مقاـ نائب الفاعؿ لػ " ي كح ى"ك نذير،  (2)((الكجو األكؿ أجو.ك     ً ى                                ي  ى  " إ ل ي 

ليؾ بعض اآلراء:                       ً          قد يأتي نائب الفاعؿ ظرفا  أو مصدر    ً                              ا  أو حرؼ جر، وا 

 :جاء في شرح ابف عقيؿ 

ً  أك حرؼ  ج ر  بنيابة  ح ر م       ه               و كقابؿ  مف ظرؼ أك مصدر  )) ً   ى         و  ى      (3) 

كأشار في ىذا البيت ،                 ي           ي ى          ي                          ـ أف الفعؿ إذا ب ني لما لـ ي س ـ  فاعمو أ قيـ المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ ى    ت قد  
                  ي        أك الجار  كالمجركر  مقامو، ،          ي أك المصدر  ،                 ي                ي         ي إلى أنو إذا لـ ي كجد المفعكؿ بو أ قيـ الظرؼ  

 (4)     ن       صالحا  ليا.((: أم، ابة                                 ن     كشرط في كؿ كاحد منيا أف يككف قاببل  لمني
 ك):)في إعراب اآلية السابقة  يقوؿ العكبري" كقيؿ قائـ مقاـ ،    ى   ى               ي  ى   ً ى   " أ ن م ا" مرفكع بػ " ي كح ى إ ل ي 

 (5)                أك بأني  نذير.((،           ً ى         أم: أكحي إ ل ي  اإلنذار،   ى   ى              "أ ن م ا" في مكضع نصبك الفاعؿ،
  :نافية،))وقد أعرب الدرويش اآلية السابقة بقولو : ٍ         إ ف    ي  ى                  "ي كح ى" فعؿ مضارع مبني ك ً 

لي  ك  لممجيكؿ، ال: أداة حصر، متعمؽ بيكحى:       ا                                 أنما كافة كمكفكفة، كقد سد ت مع ك  ،              كا 
كقد ،          ى ى                                                          مدخكليا م س د  نائب فاعؿ يكحى، أم: ما يكحى إلي إال اإلنذار، كالقصر إضافي

 (6)((تكرر ىنا.
 :إف  يكحى إلى  إال أن ما أنا نذير مبيف" أم ألنما كأنو لم ا جك ز أف )) يقوؿ البيضاوي "           ٌ                                 ٌ      ٌ          ٍ    

 ٌ                            ن                                           بي ف بذلؾ ما ىك المقصكد تحقيقا  لقكلو أنما أنا منذر كيجكز أف يرتفع بإسناد الكحي يأتيو 
 (7)((يكحى إليو.

                                                           
 [.70ص:( ]1)
 .(23/247)جالتفسير المنير، ( الزحيمي2)
 .(2/87)ج( ابف مالؾ، شرح ابف عقيؿ 3)
 .2/87المرجع السابؽ، ج( 4)
 .(2/387جبياف في إعراب القرآف )الت، ( العكبرم5)
 .(23/482)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش6)
 .(605ص)( البيضاكم، شرح البيضاكم 7)
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 ي  ى             ي               قكلو " إال أن ما" أف  في مكضع رفع بػ " ي كح ى" مفعكؿ لـ ي سـ  فاعمو، كقيؿ)): يقوؿ مكي                           ٌ            :
" تقـك        " إلي     ك                                    ي  ى         ٌ             ىي في مكضع نصب عمى حذؼ الخافض أم: ي كح ى إلى  بأن ما أك ألن ما،

 (1)كاألكؿ أجكد.((، مقاـ الفاعؿ لػ " يكحى"
  :في مكضع رفع ألنيا ))يقوؿ ابف النحاس " ٌ                          ى                     " إف  ي كحي إلي  إال  أن ما أنا نذير مبيف" " أ ف  ٍ   ي              

ٌ   ٌ      كيجكز أف يككف في مكضع نصب بمعنى إال  ألن ما.((،            ي ى        اسـ ما لـ ي س ـ  فاعمو                                  (2) 
                              ّ     بف النحاس عمى جواز أف تعرب " أن ما" اتفؽ الزحيمي مع العكبري والبيضاوي ومكي وا

أال وىو الرفع عمى ،                                                         ً       ً نائب فاعؿ أو منصوبة بحذؼ الخافض، أما الدرويش فقد ذكر رأيا  واحدا  
راه. ألنو يجوز أ                                                                      أنيا نائب فاعؿ وقد رج ح الزحيمي ومكي رأي الرفع عمى نائب الفاعؿ وىو ما 

َ                            أف ي س د  المصدر م سد  نائب الفاعؿ إف كاف صالح            ُ َ    ا  لذلؾ، و" أن ما" ىنا مع مدخوليا سد  م س د     َ   َ   ّ                     ّ            ً
ّ         إلي  إال  اإلنذار. ىما يوح: نائب الفاعؿ، والتقدير        

  

                                                           
 .(2/254جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي1)
 .(3/317جإعراب القرآف )، ( ابف النحاس2)



46 

 اسـ كاف

  :ىي أفعاؿ ناقصة، كالفعؿ الناقص: ىك ما ))يقوؿ الغبلييني في تعريؼ كاف وأخواتيا
ييا لو كينصب اآلخر تششب، فيرفع األكؿ تشبييا لو بالفاعؿ، يدخؿ عمى المبتدأ كالخبر

،            ن   كالخبر خبرا  لو،                           ي     ن     ي                          ن   بالمفعكؿ بو، نحك " كاف عمر  عادال "، كي سمى المبتدأ بعد دخكلو اسما  لو
بؿ ال بد مف ذكر ،   ي                                                        كس م يت ىذه األفعاؿ ناقصة، ألنيا ال يتـ بيا مع مرفكعيا كبلـ تاـ

ػ بؿ ىك عمدة، ألنو في األصؿ خبر لممبتدأ ، المنصكب ليتـ الكبلـ. فمنصكبيا ليس فضمة
نما نصب تشبييا لو بالفضمة، بخبلؼ غيرىا مف األفعاؿ التامة فإف الكبلـ ينعقد معيا ،                                                          كا 

 (1)كمنصكبيا فضمة خارجة عف نفس التركيب.((، بذكر المرفكع
  :اسـ كاف كأخكاتيا االثنتي عشرة : الخامس مف المرفكعات: كأقكؿ))يقوؿ ابف ىشاـ

كفاعميف ، يرفعف المبتدأ، كيسمى اسميف حقيقةالمذككرة، فإنيف يدخمف عمى المبتدأ كالخبر ف
 (2)                                               ن   كينصبف الخبر، كيسمى خبرىف حقيقة، كمفعكليف مجازا .((،      ن مجازا  

 

 المسألة األولى: تقدـ خبر كاف عمى اسميا
((﴿َََ َََْوَىَه ِ َ ََ ًَََََ َغاَةَس

َ
ََْأ َُ َََ ََ
َ
ٌََـََؾَوَََ َْ ََََََ ٌََََ َِاَّلَلََََِ  َ َََََ ََ ََلََلَٔى َََ َُ َ نَََََ

َ
َََْنأ
َ
َ ًَََََ َََْل َ َََََ َََْحَس َُ ًَََََ ََِس َََْةَح َُ ََ َْ َََََّ َِ َََُوَبَح ََ َْ ََ ََٔدةَََََ ٌَََم  َ ََ َََلََتَنَََََياَََ َِ ََ ْ

ََِجََََ َََُن َْ ًََََُ َٓ َػ ٌَََْ َُ ََ َََ
ـَٔزََ
َ
َََـَأ َ َُ
َ
َ ََٔزاَََ ًََـَ َْ اَََ ٍَ ََغَظي ًَ َ َِ ََ ﴾(3) 

د ة " " َ    ٌ  م و  ، كال يجكز أف تككف التامة، اسـ يكف، كبينكـ كبينو: خبرىا المقدـ عمى اسمياَ 
 (4)كتتـ بو الفائدة.((، "، فيك الخبرألف الكبلـ ال يتـ معناه بدكف " بينكـ كبينو

ليؾ بعض اآلراء:، كره ابف ىشاـ وغيرهوىو ما ذ، قد يتقدـ خبر كاف عمى اسميا                   وا 

 ى ٍ ً        فصؿ: كتكسط أخبارىف  جائز، خبلفا  البف د ر س ت كي و  في ليس)): جاء في أوضح المسالؾ  ٍ ،                               ن      ي ي
ََخلََ       ي  و                       كالبف م عط  في داـ، قاؿ ا تعالى:  َََّوَكَن ََ َ ََ ََ ََََِ ََغَيَي ََََا َْ ََ ََ َ َِنيًَََ ٌَ َؤ ٍَ َاَل َََُْصَ َََا َِ َِ َْ َُ ْ ََ َ ُ َْ َََ َ (5) كقرأ حمزة ،

ََٔ : كحفص َنََح
َ
َأ ََََىَحَسَاَىَبََ ََُ َْ
َ
ََ َّ َِ َََْ ََ َْ ًََََ ََْس ٔاََوَجٔ ََْىََ َُ ََ َ َُ َُ َََ َُّ  (6) .بنصب البر 

                                                           
 .(2/230)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني1)
 .(184صرح شذكر الذىب )( ابف ىشاـ، ش2)
 [.73النساء: ( ]3)
 .(5/156)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي4)
 .[47: الرـك] (5)
 .[177البقرة: ] (6)
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 وقاؿ الشاعر: 

 (2).(((1)     ي                      لذ ات و باد كار المكت كاليـر                        ي ى    ن ال طيب لمعيش ما دامت م ن غ صة  
  :كبينكـ ظرؼ متعمؽ بمحذكؼ خبر تكف ))يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة

 (3)كمكدة اسـ تكف المؤخر.((، المقدـ، كبينو عطؼ عميو
 بينكـ" الخبر، ك "مكدة" اسـ تكفك .." كػأف لـ تكف بينكـ كبينو مكدة": قكلو)): يقوؿ مكي"

س ف ككف يككف بمعنى يقع، ألف الكبلـ ال يتـ معناه دكف " بينكـ كبينو" فيك الخبر ٍ  ي                                                                       كال ي ح  ،     ى
 (4)كبو تتـ الفائدة.((

" بينكـ " و                                          ٌ                   اتفؽ الزحيمي مع مكي والدرويش عمى أف " مودة  " اسـ يكف المؤخر،
 ألنو يجوز أف يتقدـ خبر كاف عمى اسميا كما ذكر ابف ىشاـ.، راهرىا المقدـ وىو ما أخب

 

 المسألة الثانية: اسـ كاف مصدر مؤوؿ
ا))﴿ ََوٌَ ََ َََََكنَََََ ََََََ ٌَ َؤ ٍَ ٍَََل َِ َْ َُ ِ نََََ

َ
ََْأ
َ
ََََحَلَخَوَََ َُ َْ َِاَََ ٌَ ًَََمَؤ َِ َْ َََُ ََإلََ ََّ َََِ

َ
ََخَفأ
ً
َ ََ َََ﴾(5) 

َنََحَلَخَوََ"
َ
َََأ َُ َْ ََ َ َْ
َ
" خبرىا ك ،" أف المصدرية كصمتيا اسـ كاف مرفكعَ ٍ ً  و        " ل م ؤ م ف   (6)مقدـ عمى االسـ.((  ً  ي

ليؾ بعض اآلراء:،                     ً                ً      ً قد يأتي اسـ كاف صريحا ، وقد يأتي مصدرا  مؤوال     -                 وا 

  :أ ف  ،                            ن كما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنا ": قكلو تعالى))يقوؿ العكبري في إعراب اآلية السابقة  ٍ  ى
" خبره.((ك ، ى ٍ ي ى                         ي ق ت ؿ  " في مكضع رفع اسـ " كاف" ٍ ً  و         " ل م ؤ م ف    ً  ي

(7) 
  كلمؤمف متعمقاف ، ككاف فعؿ ماض ناقص))اب اآلية السابقة: يقوؿ الدرويش في إعر

 (8)                                     ن                            بمحذكؼ خبر كاف المقدـ، كأف يقتؿ مؤمنا  مصدر مؤكؿ اسـ كاف المؤخر.((

                                                           
 .لـ ينسب البيت إلى قائؿ معيف (1)
 (.1/215)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 2)
 .(5/60)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش3)
 (.1/235)ج القرآف( القيسي، مشكؿ إعراب 4)
 [.92النساء: ( ]5)
 .(5/207)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
 .(1/327جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم7)
 .(5/86)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش8)
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  :في مكضع رفع اسـ كاف((، " أف يقتؿ": قكلو))يقوؿ مكي " ٍ                        " أ ف   (1)   ى

 :في مكضع رف)) يقوؿ ابف النحاس " ٍ             " كما كاف لمؤمف أف يقتؿ مؤمنا " " أ ف  ع ألنو اسـ                              ن     ى
 (2)كاف.((

" وصمتيا  ْ          اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي وابف النحاس والدرويش عمى أف  " أ ف   َ                                                            
                                       ً  وىو ما يدل ؿ عمى جواز مجيء اسـ كاف مصدرا  ، وىو صحيح، مصدر في محؿ رفع اسـ كاف

    ً  مؤوال .

 

                                     المسألة الثالثة: تقد ـ خبر كاف عمييا
َََْكَوََ﴿)) َََشََيواََُ َُ َرَضَََََِفَََِ

َ
َاَْل َِ َْ َ َْ ًََََ ََ َث ََاَجَظَرواََُ َُ َُ َْ ََنَيَؿَََ ََ َْ َََََكنَََََ ََََُعكََتثَََََ ََِ َ ٍََهذَََبنيَََ َاَل َِ ِ َّ ََ َُ

ْ ََ﴾(3) 

﴿ًََ ََ َث ََاَجَظَرواََُ َُ َُ َْ ََنَيَؿَََ ََ َْ َََََكنَََََ ََََُعكََتثَََََ ََِ َ ٍََهذَََبنيَََ َاَل ِ َ ِ َّ ََ َُ
ْ " خبر كاف ك    ى ً  ى ي                    " ع اق ب ة  ": اسـ كاف المرفكع،  ﴾ََ    ىٍ  ى          " ك ي ؼ 

 (4)المنصكب.((
ليؾ بعض اآلراء:،                      ً              ً قد يأتي خبر كاف متقدما  عمييا أحيانا     -                 وا 

  :بدليؿ، فصؿ: كتقديـ أخبارىف جائز))جاء في أوضح المسالؾ :ََٔا َََكَُ ًَ َإَيََاَز َهََؤَلَء
َ
َََأ َُ ََ َ َْ َُ َََََِّ َِ ََ َُ  ََ
َ
َ

ََََحَػَتَدونََ َ َُ َُ َْ ََ (5)   ٍَََٔن ٔاَََحَظَي ًََََكَُ َٓ َُفَص
َ
ََََوأ َ َُ ِ َ َْ ََ َََْ َُ ََ َ َْ َُ ََ َُ َ
َ
َََ (6).))(7) 

  :كيؼ خبر " كاف"))يقوؿ العكبري في إعراب اآلية السابقة "  ،               ىٍ  ى  ى  ى                قكلو تعالى: " ك ي ؼ  ك اف 
كألف ، فيك في معنى المذكر، العاقبة بمعنى المعاد  ى  ً ى ي                           "ع اق ب ة " اسميا كلـ يؤنث الفعؿ، ألف ك

 (8)التأنيث غير حقيقي.((

                                                           
 .(1/243جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي1)
 .(1/232جإعراب القرآف )، ( ابف النحاس2)
 [.11: نعاـاأل( ]3)
 .(7/151)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي4)
 .[40سبأ: ]( 5)
 .[177األعراؼ: ]( 6)
 .(1/217)جأكضح المسالؾ ، ( ابف ىشاـ7)
 .(1/416ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )8)
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 ٍََهذَََبني"  يقوؿ الدرويش في إعراب َاَل َََعكََتَث َََكَن ََنَيَؿ ِ َ ِ َّ ََ َُ
ْ ََ َ َُ ََِ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َْ الجممة في محؿ نصب مفعكؿ )): "ََ

كعاقبة اسميا، كلـ تؤنث كاف ، انظركا، ككيؼ اسـ استفياـ في محؿ نصب خبر مقدـ لكاف
 (1)((مجازم.ألف العاقبة مؤنث 

 (2)" كيؼ " خبر كاف.((ك                      ي         ي         قكلو: " كيؼ كاف عاقبة " " عاقبة " اسـ كاف)): يقوؿ مكي 

بر كاف مقدـ عمييا                                                       اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي والدرويش عمى أف  " كيؼ" خ
 إذا كاف اسـ استفياـ. واجبقوؿ أف تقدـ خبر كاف عمييا وىو الظاىر، وأ

  

                                                           
 .(7/334)جكبيانو الكريـ إعراب القرآف ، ( الدركيش1)
 .(1/314)ج ( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف2)
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         خبر إف  

 :تعريؼ إف وأخواتيا

 ىذا باب األحرؼ الثمانية الداخمة عمى المبتدأ )): يقوؿ ابف ىشاـ في أوضح المسالؾ
 (1)كترفع الخبر كيسمى خبرىا.((، فتنصب المبتدأ كيسمى اسميا، كالخبر

 ( :كىي ستة ، ىذا ىك القسـ الثاني مف الحركؼ الناسخة لبلبتداء)يقكؿ ابف عقيؿ في شرحو
، ككأف   ، كأف  ٌ       ٌ أحرؼ: " إف       ٌ .. كىذه الحركؼ تعمؿ عكس عمؿ " .،كلعؿ"، ، كليت    ٌ كلكف  ،          

 (2)فتنصب االسـ، كترفع الخبر.((، كاف"

 األحرؼ المشبية )): يقوؿ الشيخ مصطفى الغبلييني في كتابو جامع الدروس العربية
، كأف  بالفعؿ ستة، كىي ، كليت،               : " إف  ، كلكف  "،                   ككأف  كحكميا أنيا تدخؿ عمى المبتدأ  .      كلعؿ 

            ى     ه  نحك: "إف  ا  رحيـ . ، كيسمى خبرىا، كترفع اآلخر، كيسمى اسميا، تنصب األكؿكالخبر ف
"     ي                                                             " كس م يت مشبية بالفعؿ لفتح أكاخرىا، كالماضي، ككجكد معنى الفعؿ في ،            ى    ه ككأف  العمـ  نكر 

ىي مف معاني ،                                                               كؿ كاحدة منيا، فإف  التأكيد كالتشبيو كاالستدراؾ كالتمني كالترجي
 (3)األفعاؿ.((

  

                                                           
 .(1/268ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ  )1)
 .(1/273)ج( ابف عقيؿ،  شرح ابف عقيؿ 2)
 .(2/255)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 3)
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                              المسألة األولى: تعد د خبر إف  
َََِإَوَذاَ﴿)) َلَمَََ

َ
ََََشد َ َ
َ
َ ََغَتاَديَََ َِ َََ َََِ ََخنََ َِّ ََََ َـََإنََ َِّ ََكَريَبَََََِ ٌَ َ َِ َجيبَََ

َ
َأ َ َِ
ُ
َٔةََََ ٌَََََدَغ ََ َْ ََ ََِادَلاعََََُ َ  َ ََََإذََََ ََِاَدََعنََََِ ََ ََ َ﴾(1) 

يب  " إما صفة لقريب ً   ي                " أ ج   (2)                   ى ً       كركعي الضمير في " ف إ ن ي".((، أك خبر بعد خبر،    ي
 يب" في اآلية السابقة ِ                    يقوؿ العكبري في إعراب " أ ج  " خبر ثاف.(()):                         ُ  يب  ً   ي            ك " أ ج   (3)     ي
 :يب ِ    يقوؿ الدرويش في إعراب أ ج  " فعؿ مضارع مرفكع كفاعمو ضمير مستتر ))                       ُ  يب  ً   ي                                    " أ ج     ي

 (4)تقديره أنا، كالجممة الفعمية خبر ثاف.((
 قكلو)): يقوؿ مكي :" " خبر  أكؿ.((ك       ي          ه    و          " أجيب  دعكة" خبر  ثاف  لػ " إف   (5)      ه     ه       " قريب 

 :خبر بعد خبر... كيجكز أف يككف " فإني قر )) يقوؿ ابف النحاس "                ي   ي                               يب" خبر إف  " أ جيب 
 (6)    ن         ن   نعتا  كمستأنفا .((

" خبر ثاف لػ  ُ              اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي والدرويش وابف النحاس عمى أف " أجيب                                                                
" ّ  " أف  راه جواز ترجيح. وما أ وذكر ىو وابف النحاس جواز أف تكوف صفة لقريب، دوف،    

فمو حذفنا الخبر : لفعمية بعد النكرات صفة وأما الخبر الثانيالوجييف. الصفة: ألف الجممة ا
 األوؿ لبقيت الجممة تامة.

                                    المسألة الثانية: خبر إف  جممة اسمية
ََوَلََ﴿)) ََ ٔاَََ ٍَ َََحَسَخ َُ َُ َْ َٓاَدةَََََ َََالَظ ََ َ ََ  َ ََََََ ٌَ َََْو ََ اَََ َٓ ٍَ ََيَسَخ ََ َْ َُ َْ َََََّ َُ ََُـََإ  ًَََََََِ ٌََآَذ ِ َََكَيَتََََّ َُ َْ ََ﴾(7 ) 

" وقمبو فاعؿ لو   َ ِ ٌ   َْ ُ  ُ                           ٌ       " آ ث ـ  ق م ب و " فيو ثبلثة أوجو: أف يكوف آثـ  خبر " أو أف يكوف " قمبو" ،                   إف 
، أو أف يكوف " آ ث ـ " خبر إف  و مبتدأ  ،  َ ِ ٌ                                                         َ ِ ٌ           " آ ث ـ " خبره، والجممة منيما في موضع رفع خبر إف 

 (8)                                  َ ِ ٌ                   "قمبو" بدؿ مف الضمير المرفوع في " آ ث ـ " بدؿ بعض مف كؿ.((و

                                                           
 [.186البقرة: ( ]1)
 .(2/513)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/135ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(2/242)جريـ كبيانو ( الدركيش، إعراب القرآف الك4)
 .(1/98ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )5)
 .(1/97)ج ( ابف النحاس، إعراب القرآف6)
 [.283البقرة: ( ]7)
 .(3/115)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي8)
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ليؾ بعض اآلراء:، جممة اسمية                 قد يأتي خبر إف     -                 وا 

  كيجكز أف تككف ضمير )):  ىً  ه  ى ٍ ي ي آ ث ـ  ق م ب و "في إعراب " يقوؿ العكبري " ٍ                      " ف إ ن و " الياء ضمير " م ف     ى ً   ي                ى
"ك ،الشأف    ى ٍ ي ٍ                                " ق م ب و " مرفكع بو. كالثاني: كذلؾ إال أف ك ،   ىً  ه                                  " آ ث ـ  " فيو أكجو: أحدىا: أنو خبر " إف 

     ه                " بدؿ  مف الضمير في "    ى ٍ ي ي            ىً  ه                                 ى      ى ٍ ي ي " ق م ب و " بدؿ مف " آ ث ـ " ال عمى ني ة طرح األكؿ. كالثالث: أ ف  " ق م ب و  
" ك         ي        أف " قمب و" مبتدأ: كالرابع . ىً  ه آ ث ـ "         ه    ى ٍ ى ي  أجاز قكـ  " ق م ب و " ك     ىً  ه       ي                       " آ ث ـ " خبر م قد ـ كالجممة خبر " إف 

 (1)بالنصب عمى التمييز كىك بعيد، ألنو معرفة.((
  :ف  كاسميا،  كآثـ  ))يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة                                               ه كالفاء رابطة لجكاب الشرط، كا 

خبرىا، كقمبو فاعؿ آثـ ألنو اسـ فاعؿ، كيصح في مثؿ ىذا التركيب أف يككف الضمير في 
.((،     ي            كقمب و مبتدأ مؤخر،     ه         كآثـ  خبر مقدـ،            فإن و لمشأف  (2)                         كالجممة االسمية خبر إف 

 ه                            ه       آثـ  خبر إف  كقمبو فاعمو، أك آثـ  مبتدأ :                             ٌ    ُ            ذكر ابف النحاس في إعراب " آثـ  قمب و" عدة وجوه   
، أك آثـ  خبر إف  كقمب و بدؿ منو.     ي كقمب و  (3)                                      ه             ي          فاعؿ، كىما في مكضع رفع خبر إف 

                                           ٌ    ُ                           لقد ذكر الزحيمي واآلخروف عدة أوجو إلعراب " آثـ  قمب و" دوف ترجيح وجو عمى آخر، 
نني أميؿ إلى الوجو الذي يقوؿ إف  " قمب و" مبتدأ ّ      ُ         وا      ٌ                                 " آثـ " خبر، والجممة منيما في محؿ رفع و                                  

.          خبر إف 

 

" اسـ صريحالمسألة                               الثالثة: خبر " إف 
ََََّإنَََ ﴿)) َََََِ َي َََالََ َِ ََّ ََََحَدَغٔنََََ َ َُ َْ ََََََ ٌَََْ َََِدونََََِ َ ََََُ َِاَّللََ ََّ ٌَََغتادََََ ََ ًََََِ ٌَراَىَس

َ
ََْأ َُ َََُ َْ
َ
ًََََ َْ ََْـَاَدَغٔ َُ َ َُ َْ ٔاََََ ََـََيَحَصَخَجيَت َُ َ َِ ََ َْ ََ

َْ ًَََََ َََْىَس َُ َََْإنَََََ ِ ًََََ َََْنََِخ ََُْ ََُ
َََغاَدَرنيََ َِ َِ ََ﴾(4) 

ب اد " خبر إف  مرفكع" ً  ى  ه               عباد أمثالكـ" " ع  " صفة، كجاز أف يككف كصفا  لمنكرة،ك ،                 ث ال ك ـ  ٍ                         ن        " أ م      ىٍ  ى  ي ي
ف  كاف مضافا  إلى المعرفة، ألف  اإلضافة في نية االنفصاؿ، كأن و ال يتعرؼ باإلضافة ٍ           ن                                                              كا  لمشيكع ،    

 (5)الذم فيو.((

                                                           
 .(1/200جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم1)
 .(3/382)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش2)
 .(1/141جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف) :كانظر (؛1/140)جإعراب القرآف  ابف النحاس، :انظر( 3)
 [.194األعراؼ: ( ]4)
 .(9/220)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
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ليؾ بعض اآلراء:                    ً      ً         قد يأتي خبر إف  اسما  صريحا  أو جممة                                 أو شبو جممة، وا 

  :"ث ال كـ ب اد  أ م  ْ  َ ُ      يقوؿ العكبري في إعراب " ع   َ  ٌ َ  ِ                         ((" ب اد " خبر " إف  ً  ى  ه            ك " ع  " نعت لو، " ك ،     ث ال ك ـ  ٍ           أ م  ٍ  ى  ي ي  ى
"  ك كىك حاؿ مف العائد المحذكؼ،،   ي           ن كي قرأ " عبادا "، كالعائد محذكؼ، أم تدعك بيـ ث ال ك ـ  ٍ   " أ م     ىٍ  ى  ي ي

" بالتخفيؼ، كىي بمعنى " ما"، الخبر ٍ                            كي قرأ " إف  " ي قرأ بالنصب  ك       ه        " عباد " خبرىا،ك ،  ي        ث ال ك ـ  ٍ    ي           " أ م  ٍ  ى  ي ي    ى
ث ا،     ن           ن نعتا  لػ " عبادا " " بالرفع عمى أف يككف " عبادا " حاال  مف العائد             ن     ىٍ  ى كقد قرئ أيضا   " أ م  ٍ                             ن     ن           ل ك ـ   ي ي

" الخبرك المحذكؼ، ث ال ك ـ  ٍ  ى  ي يٍ        " أ م  " بمعنى " ما " ال تعمؿ عك ،   ى ٍ                        " إف  د سيبكيو كتعمؿ عند ن   
   ي       الم بر د.((
(1) 

  :(2)كأمثالكـ صفة لعباد.((،      ه         كعباد  خبر إف  ))يقوؿ الدرويش في إعرابو 

 بير " إف  الذ)): يقوؿ مكي ً     قرأ ابف ج                          ن             ى        يف تدعكف مف دكف ا عبادا  أمثالكـ" نصب       "          ي       
" يجعميا بمعنى " ما " فينصب عمى خبرىا، كسيبكيو يختار ،        ي   " أمثال كـ"ك     ه عباد "                                                                  كتخفيؼ " إف 

ٍ          في إف  المخففة التي بمعنى ما رفع الخبر، ألنيا أضعؼ م ف  ما، كالم                 ر د يجرييا مجرل ب                                                  ً 
 (3)ما.((

  :إف  الذيف :                           ه               ز الرفع أك النصب لػ " عباد " في قكلو تعالىجكاذكر ابف النحاس في كتابو "        ٌ    
 (4)                    ه          تدعكف مف دكف ا عباد  أمثالكـ".

" مرفوع، أم ا العكبري ومكي                                       ٌ                                       اتفؽ الزحيمي مع الدرويش عمى أف  " عباد " خبر " إف 
، أو النصب عمى الحاؿ أو خبر إف  المخفف ْ        وابف النحاس فقد ذكروا جواز الرفع عمى خبر إف   .ة                                                                         

               ٌ  ُ              ُ ْ َ               ألف كممة " عباد " ت خبر عف الذيف ي ع ب دوف مف دوف ا.،                            ميؿ إليو الرفع عمى خبر إف  والذي أ

  

                                                           
 .(1/522جالتبياف في إعراب القرآف ) ، ( العكبرم1)
 .(9/89)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، الدركيش (2)
 .(1/409جإعراب القرآف )( القيسي،  مشكؿ 3)
 .(2/84)جإعراب القرآف، ابف النحاس :( انظر4)
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 ػػػعػػالتوابػػػػػػػ

 النعت

               ن                   ي      بداللتو عمى معنى  فيو أك فيما يتعم ؽ  بو.((،                 ي ى   ي      ى ي ىك التابع الذم ي ك م ؿ  متبكع و  تعريفو: " ))
(1) 

 المسألة األولى: النعت جممة فعمية

ََْوََاَََيََ﴿))
َ
َََأ َْ
َ
ََِاَىَهَخاَبَََ َََ َِ ْ َََْكدَََََ ًَََََ َََْجاَءَز َُ ََ َ َََرَشَْٔلَاَََ َُ َ َُ َََََ ََُيَبنيََ ِ َّ ََ ًََََُ َََْىَس َُ ًَََنَرََياَََ ِ َ اَََ ٍَ َمََ  َ ِ ًََََّ َََْنَِخ َُ َ ََََُتََفٔنََََُ َ َُ ْ َََََُ ٌََََ ََِاَىَهَخاَبَََِ َََ َِ ََوَيَػَفَََْٔ َُ َْ ََ ََغََََ َََ
ٍَََنَرَيََ َِ َََْكدَََ   ۚ  َََ ََجاَءَزًَََ َُ ََ َ ََََََ ٌَََََ ِ َِاَّلَلََََّ  َ ٌَََُٔرََََ َ ٌَََوكََخاَبَََُ َََِ َ ٌٌََََتنيَََََ ِ َ ََٓدي (15)ََ  ََح َِ َْ َََََّ َََِة ِ َُاَّلَلََََ  َ َََََ ٌَََِ َََاَتَتعَََََ ََ  َ ََََّ َُ َٔا ََُرََؽ َََََ َْ ََََشَتَوَََِ َُ َالَصََلَََُ ََ  َ َََِمََََ

ًَٓ ََوَيَخرََج َُ َُ َِ َْ َُ ََََََ ٌَََََ ِ ٍَاَتَََّ ََِاىَظَي َ ََ َُ  َ ََإَلََََ ََ ََِاَْلٔرََََِ َ  َ ََََّ َُ ََِبََإَذ ِ ََْ ِ ًَََََِ َٓ ََٓدي َََْوَي َِ َ َِ َْ ََ َ َإَلَََََ ََ ِ ََِصَاَطَََ ٍَ ََ َصَخَليمََََِ ٌٍَََ َ َِ ََ َْ  َ (16) ﴾(2) 

ٍ ً   ً ً       ي            ي ي د م ب و  الم و " جممة فعمية"  كيجكز أف تككف في ، في مكضع رفع، ألنيا صفة لكتابو " ى
ؼ بمبيف.( " ألن و ق د  ك ص  ً          مكضع نصب عمى الحاؿ مف " كتاب   (3)(                            ه        ىٍ   ي

ليؾ بعض اآلراء:،               ً      ً                                         يأتي النعت اسما  صريحا  أو شبو جممة أو جممة اسمية أو جممة فعميو                   وا 

 ي                  ن       ى ي  ي ى          " قكلو تعالى: " ي ي د م ب و  الم و " يجكز أف يككف حاال  مف " ر س كل ن ا" بدال مف )): يقوؿ العكبري       ً ً   ً ٍ                  ى
" كأف يككف حاال مف الضمير في " ي ب ي ف" " أك لػ "  كيجكز أف يككف صفة،    ي ى   ي                               ي ى    " ي ب ي ف        ي  ه          لػ " ن كر 

 (4)((كتاب".
 " يقوؿ الدرويش في إعراب قولو تعالى: " ي ي د ي ب و  الم و ُ       ِ  ِ   ِ ْ كبو ، الجممة صفة لكتاب)):                                     َ 

 (5)((كا فاعؿ.، متعمقاف بييدم
 قكلو)): يقوؿ مكي :" ف  ك  ،                                             ً        ه " ييدم بو ا" " ييدم" في مكضع رفع عمى النعت لػ  " كتاب  ٍ  ا    

ئت في مكضع نصب عمى الحا " فقرب مف ، ؿ مف " كتاب"ً                        ش              ي          ه          ألنؾ قد نعت و  بػ " مبيف 
 (6)((           ي ى            المعرفة فحس ن ت الحاؿ منو.

                                                           
 .(3/256)جأكضح المسالؾ ، ( ابف ىشاـ1)
 [.16، 15: المائدة( ]2)
 .(6/481)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(1/369)جالتبياف في إعراب القرآف ، ( العكبرم4)
 .(6/197)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش5)
 .(1/273ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )6)
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ويش عمى جواز أف يكوف " ييدي " صفة لػ " ر اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي والد
والجممة الفعمية بعد النكرة صفة ليا، أما إعرابيا " ، وذلؾ عمى اعتبار أف " كتاب" نكرة، كتاب"
ً                          اتفؽ الزحيمي مع مكي عمى أف يكوف " ييدي" حاال  مف " كتاب" ألنو وصؼ بػ "  فقد،    ً حاال "                                           

أما العكبري فقد ذىب ، مبيف" والنكرة الموصوفة تقرب مف المعرفة فيجوز أف يأتي بعدىا حاؿ
ً                                ّ   إلى أف يكوف " ييدي " حاال  لػ " رسولنا" أو الضمير في " يبي ف"  وىذا بعيد.  .                       

             ِ                                        ع عمى النعت لػ  " كتاب" أو النصب عمى الحاؿ لػ " كتاب" ميؿ إليو جواز الرفوالذي أ
 دوف ترجيح بيف الرفع والنصب، فكبلىما جائز.     

 

 المسألة الثانية: النعت اسـ صريح
((َََزن َٔ َََُواَل َْ ََ ْ ََ َهذَََََ ٌَ َٔ ٍَََي ِ َ ََ َْ ََ اَلَََقََََ َ َْ َََََ ٍَ َََْذ ََ َََْثَلَيَجََََ ََ َُ َََََّ َِ َٔاَزي َََُم َُ َ َِ َََ وَىَهَمََََ

َ
َََـَأ ِ َ َََ
ُ
َ ًَََََ َََُْ ٍََفَيَدٔنََََُ َََاَل َ َُ ِ َ َْ َُ ْ ََ

(1) 

َاَلق"  ئذ َئٌ ََ اَلَقَوَ"والٔزن َ أك ألنو بدؿ مف ، مرفكع مف ثبلثة أكجو: إما ألنو صفة لمكزف: َ
 (2)أك ألنو خبر عف المبتدأ.((، الضمير المرفكع في الظرؼ الذم ىك خبر لممبتدأ

ليؾ بعض اآلراء:              ً      ً         يأتي النعت اسما  صريحا  أو شبو                                   جممة أو جممة، وا 

 فيو كجياف: أحدى)): يقوؿ العكبري " " يكمئذ" خبره، ك ما: ىك مبتدأ،                    ي                 قكلو تعالى: " كالكزف 
أك خبر مبتدأ ،                ه                          أم: كالكزف كائف  يكمئذ، " كالحؽ" صفة لمكزف، كالعامؿ في الظرؼ محذكؼ

" خبر مبتدأ محذكؼ، أم: ىذا الكزف "كيكمئذ" ظرؼ، ،                               ي                                محذكؼ. كالثاني أف يككف " الكزف 
 (3).((                                       يٍ  ى                   كال يجكز عمى ىذا أف يككف الحؽ صفة لئبل  ي ف ص ؿ بيف المكصكؿ كصمتو

 ُاُنُحُق" : يقوؿ الدرويش في إعراب قولو تعالى ُُيُىُيُئُذ ٌُ ُ ُواُنُىُس  ُ  ُُ ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُُ  ُ  ُ  ُ  ُُ كالكزف مبتدأ، كفي الخبر )): "ُ 
أم: الكزف الحؽ كائف، أك مستقر يكمئذ، أم: يـك ، كجياف: أحدىما ىك الظرؼ " يكمئذ"

. كقد فحذفت الجممة المضاؼ إلييا " إذ" كعكض عنيا التنكيف، يسأؿ الرسؿ كالمرسؿ إلييـ
أم: ، كفي الحؽ عمى ىذا الكجو أكجو: منيا أنو نعت لمكزف .تقدـ بحث في ىذه المسألة

، كمنيا أنو خبر مبتدأ محذكؼ، كأنو جكاب سؤاؿ مقدر : الكزف الحؽ كائف في ذلؾ اليـك

                                                           
 .[8األعراؼ: ] (1)
 .(8/500)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي2)
 .(1/478ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
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كثاني الكجييف في خبر" الكزف" ، مف قائؿ يقكؿ: ما ذلؾ الكزف؟ فقيؿ: ىك الحؽ ال الباطؿ
يقع الكزف : أم، " يكمئذ" عمى ىذا الكجو متعمؽ بػ " الكزف"ك ،ر " الحؽ"أف يككف الخب

 (1)يكمئذ.((
  :أك خبر محذكؼ  ويكمئذ خبر المبتدأ الذم ىك الكزف، الحؽ صفت))يقوؿ البيضاوي

 (2)                      كمعناه العدؿ السكم .((

  :ُاحلق" : كقكلو))يقوؿ الفراء ُيىيئذ ف شئت رفعت الكزف بالحؽ، كىك كجووانىسٌ                                      " كا 
ف شئت رفعت الكزف بيكمئذ، كأنؾ قمت، الكبلـ                         ن        الكزف في يكـ القيامة حقا ، فتنصب :                                     كا 

ف كانت فيو ألؼ كالـ.((  (3)                             الحؽ كا 
 نعت :         ي      و                  " كالكزف  يكمئذ  الحؽ " أربعة أكجو: ذكر مكي في إعراب " الحؽ" في قولو تعالى

 (4)لمصدر.لمكزف أك خبر لمكزف أك بدؿ مف المضمر الذم في الظرؼ، أك نصب عمى ا
  :ن    " كالكزف" رفع باالبتداء " الحؽ " خبره، كيجكز أف يككف الحؽ نعتا  لو ))يقوؿ ابف النحاس                                                             

 (5)كالخبر " يكمئذ" كيجكز نصب الحؽ عمى المصدر.((
ِ َ                                           أ ج م م ت في أربعة أوجو كما بي نيا مكي: الرفع عمى ،                               تباينت اآلراء في إعراب " الحؽ "  ُ  ُ

أو بدؿ مف المضمر الذي في الظرؼ، أو النصب عمى المصدر، ، النعت لموزف أو خبر لموزف
ّ               ميؿ إليو أف  " الحؽ " صفة األولى ولـ يذكر الرابع. والذي أ وقد ذكر الزحيمي اآلراء الثبلثة           

 لموزف.

 

 

 

 

                                                           
 .(8/516)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 (.200ص)تفسير البيضاكم ، ( البيضاكم2)
 .(1/373جرآف )( الفراء، معاني الق3)
 .(1/370ج(  انظر القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(2/45ج( ابف النحاس، إعراب القرآف)5)
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 المسألة الثالثة: احتماؿ النعت لعدة منعوتيف
ََ َإنََ﴿)) ََاَّلَلََََِ  َ ََََٔ ََََْ ََُالَرَزاَقَََُ  ََ  َ ََذوَََ َٔةََُ َاَىَل  َ َُ ٍََخنيَََََْ ٌَََُاَل ِ َ ََ ْ ََ َِ﴾(1) 

ٍََخني"  َاَل ََٔة َاَىَل ََذو َِ ََ ْ ََ َ ِ َ  َ َُ َْ ََ َ ألنو ،  ي   ذ ك رك  ذك" كقرئ بالجر عمى أنو صفة لمقكة" بالرفع: صفة لػ "" المتيف "َُ
كالرفع أشير في القراءة كأقكل في ، كألف فعيؿ يصمح صفة لممذكر كالمؤنث، تأنيث غير حقيقي

 (2)((القياس.
 ليؾ بعض اآلراء:    وا  ،                ً                                 تعرب الكممة نعتا  لما قبميا حسب تفسيرؾ وفيمؾ لآلية

 بالرفع عمى النعت  سبحانو، كقيؿقكلو تعالى: ")): يقوؿ العكبري " ىك خبر مبتدأ :  ٍ  ى ً  ي                                 ال م ت يف 
 محذكؼ أم ىك المتيف. 

كا ، كىذا في معنى القراءة بالجر، " كىك " ىنا كناية عف معنى القكة إذ معناىا البطش
 (3)((أعمـ.

 :كىك ضمير فصؿ ال محؿ لو، إف كاسميا)) يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة ،
                نعت لمرز اؽ، أك : كالمتيف خبر ثالث، كقيؿ،                                         و كالرز اؽ خبر إف  األكؿ، كذك القكة خبر ثاف  

   (4)لذك.((
  :شديد القكة كقرئ المتيف بالجر  صفة لمقكة.))يقوؿ البيضاوي "  (5)((                 ي                                          " ذك القكة المتيف 
  :خبر بع: قكلو))يقوؿ مكي " "        ي        " المتيف                     ً       ىك نعت لمرز اؽ أك لػ   "ذم : كقيؿ،        ً          د خبر لػ  " " إف 

ٍ                ن      م ف  خفضو جعمو نعتا  لمقكةك                                                      القكة" أك عمى إضمار مبتدأ أك نعت السـ إف  عمى المكضع، ،  ى
 (6)((                          كذك ر ألنو تأنيث غير حقيقي.

 يقوؿ الزجاج :((" ة الرفع كىك في العربي، كالقراءة .                                 ي " إف ا ىك الرزاؽ ذك القكة المتيف 
ً  كمف قرأ ذك القكة  المتيف  ، أحسف بككف رفع المتيف صفة  عز كجؿ جعؿ  –بالخفض  –               ً       

 (7)((المتيف صفة لمقكة ألف تأنيث القكة كتأنيث المكعظة.
                                                           

 .{58: الذاريات( ]1)
 .(27/47)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/462ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(27/302)ج( الدركيش،  إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(693ص)تفسير البيضاكم ، ( البيضاكم5)
 .(2/344جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي6)
عرابو ، الزجاج( 7)  .(5/48)ج                      معاني القرآف كا 
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  :ذك القكة المتيف" بالرفع قرأ بو مف تقـك بقراءتو الحجة عمى أنو نعت ))يقوؿ ابف النحاس "
"  لمرزاؽ كلذم القكة أك عمى أنو خبر بعد                                          خبر أك عمى إضمار مبتدأ أك نعت السـ " إف 

" الشديد. كقرأ يحي بف كثاب                                                    ي                           عمى المكضع. كركل ابف أبي طمحة عف ابف عباس " المتيف 
" بالخفض عمى النعت لمقكة.(( ً                            كاألعمش " ذك القكة المتيف                         (1) 

" وجييف ُ        ذكر الزحيمي في إعراب " المتيف  لجر والثاني: ا،                  ِ       األوؿ: الرفع صفة لػ  " ذو":                             
                  ً                ومنيـ مف أضاؼ وجوىا  أخرى كأف تكوف ، وذكر اآلخروف ىذيف الوجييف،      ِ         ِ صفة لػ  " القوة "

" خبرا  بعد خبر. أو خبرا  لمبتدأ محذوؼ، أو صفة لمرزاؽ.  ُ      ً                 ً                               "المتيف         

يؿ والذي أم .                   ولـ يذكر وجو الجر  ، أما الدرويش فقد ذكر الرفع عمى الخبر أو الصفة
" خبرا   ُ       ً إليو أف تكوف " المتيف  ُ ِ              بعد خبر، ألف الخبر الثاني يسد  مسد  األوؿ لو ح ذ ؼ. أما الصفة                                                                  

" ىنا تسد  مسد  " الرز اؽ"و .فبل ُ                       ّ   " المتيف  فا.و         ُ ِ    " ذو القوة " لو ح ذ       ِ           

  

                                                           
 (.4/168)جإعراب القرآف ، ( ابف النحاس1)
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 العطؼ

   ي  ى ى و                  ي                     ي       عطؼ  ن س ؽ  كىك " تابع يتكس ط  بينو كبيف متبكعو أحد  األحرؼ : كىك ضرباف)): تعريفو
ما مطمقا  ، ي التشريؾ في المفظ كالمعنىاآلتي ذكرىا". كىي نكعاف: ما يقتض  كىك الكاك كالفاء،            ن كا 

م ا م ق ي دا  ، " حتى"ك "ثـ"ك "،         ي ى    ن كا  ٍ  كىك " أ ك  "ك        ى ٍ                 ن            فشرطيما أ ف  ال يقتضيا إضرابا ، كما يقتضي ،    ىٍ  " أ ـ           ى
" عند ، التشريؾ في المفظ دكف المعنى ٍ       إما لككنو ي ث بت ل ما بعد ما انتفى عم ا قبمو، كىك " ب ؿ             ي ٍ   ً                                   ى

م ا لككنو بالعكس، كىك " ال" عند الجميعالجميع،  " عند سيبكيو كمكافقيو، كا  ٍ                                                                "كل كف  " ليس" عند ك ،   ى 
 (1)((البغدادييف.

فة في تكضيح متبكعو، كعطؼ بياف)) ٍ ً  ي                       كىك التابع الم ش ب و  لمص  ٍ             إف  كاف معرفة، ،               ي  
ٍ             كتخصيصو إف  كاف نكرة.((          (2) 

 المعطوؼ المرفوع: المسألة األولى
لََُٔمَ﴿))

َ
َََيََصأ َََ َ
َ
َ َْ َ َََََ َََِغ َٓرَََََ ََِالظََ َْ ََّ ََِاَلَََرامَََََ َََ َ َْ ٍََكََخالََََ َََ ِ ََََّ َََِذي َ َََْكَوَََِ ٌََكََخاَلَََُ َََِ ََََّ َََِذي َ ٌَََنَتَيََََِ َِ ٌَََّوَغدََََََ ََ ََََََ َََْخ َََِشبَيوَََََ ََِ َََََ َِاَّللََ ََّ ٌَََوَكَفرََََ َْ َُ َََََّ َََِة ِ ٍََصَجدََََ َََِواَل َِ َْ ََ

ْ ََ َََ
ََِاَلَََرامََ َََ َ َْ ََُِإَوَخَراجََََ َََ َْ ََََّ ََْي

َ
ََِأ َِ َْ
َ
ََََّ َِ ٌَََُ َْ َزَبََََِ

َ
َُأ ََ َْ
َ
َِدََََ ََََغ َْ ََََِ َِاَّللََ ََّ َِثََََ َََُواَىَفَخ ََ َْ َِ َْ َزَبََََََ

َ
َُأ ََ َْ
َ
َََََ ٌََََ ََِاَىَلَخوََََِ َْ ََ ْ ََ ﴾(3) 

ر اج  أ ى م و  م ن و "ك  "، طؼ عميو: " ككفر بو"كع، " كصد عف سبيؿ ا " مبتدأ ً  ً ٍ  ي ا  خ  ٍ  ى  ي  ى ًٍ  كخبر الثبلثة: ،  ً 
ن د  الم و ".(( ً ٍ  ى     ً     "أ ك ب ر  ع  ٍ  ى ي    ى
(4) 

ليؾ بعض اآلراء:   ً    رفعا  و ،                 ً              يعرب المعطوؼ تبعا  لممعطوؼ عميو     ً     ً                    نصبا  وجرا ، وا 

  :أك متعم ؽ بو، عف سبيؿ ا" صفة لو"ك مبتدأ       "كصد  "))يقوؿ العكبري في التبياف            .  
خراج أىمو" معطكؼ أيضا                 ه   " معطكؼ عمى "صد " "    ه "كفر  ك ".((،                         ن كا      ي                   ي    كخبر  األسماء الثبلثة أكبر 

(5) 
  :كساغ ،                             كصد " عطؼ عمى قتاؿ فيك مبتدأ"))يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة

االبتداء بو ألنو مندرج لما عطؼ عميو مف معارؼ " عف سبيؿ ا" الجار كالمجركر 
عطؼ عمى صد، كالجار كالمجركر متعمقاف بكفر. " كالمسجد                   ه     متعمقاف بصد " ككفر  بو" 

                                                           
 .(3/301)جأكضح المسالؾ ، ( ابف ىشاـ1)
 .(3/295)ج( المصدر السابؽ 2)
 .[217: البقرة( ]3)
 .(2/627)جفسير المنير الت، ( الزحيمي4)
 .( 1/152)جالتبياف في إعراب القرآف ، ( العكبرم5)
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خراج  أىمو" عطؼ عمى : أم، الحراـ" عطؼ عمى سبيؿ ا                            ي               كعف المسجد الحراـ " كا 
 (1)صد.((

  :ه               ٌ  عف سبيؿ  ا" خفض بعف " ككفر  بو " عطؼ عمى صد ."))يقوؿ ابف النحاس                    ً       ))(2) 

ٌ                أف  " كفر  بو" معطوؼ عمى  اتفؽ الزحيمي مع العكبري وابف النحاس والدرويش عمى         
    ٌ             "صد " وىو الظاىر.

  

                                                           
 .(284-2/283)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش1)
 .(1/110)جإعراب القرآف البف النحاس ، ( ابف النحاس2)
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 التوكيد

 (1)((المفظ المكرر بو ما قبمو.:          لفظي  كىك: كىك ضرباف)) تعريفو:

ً  ى   ً ٍ   ك بل  كك م تا : .. كاأللفاظ الباقية.             الن فس كالعيف:                                     كمعنكم  كلو سبعة ألفاظ: األكؿ كالثاني))
 (2)     ه         عام ة  لغيره.((ك            ي        لممثنى، كك ؿ  كجميع

التككيد في العربية ذك مظاىر كثيرة، فقد يككف بالقسـ، كقد يككف بزيادة ))ؼ آخر: تعري
كالغاية ،          ى                                       ٌ     قد ذىب، ل خالد ذاىب، كقد يككف بزيادة حرفيف: إن و ل ذاىب: حرؼ عمى التركيب، مثؿ

 مف حركؼ التككيد دفع االحتماؿ الذم قد يبلبس الغرض المعنكم في الجممة. 

       ي    األكلى ي عاد : بو العربية في تككيد المعنى، كىك ذك شعبتيفكثمة أسمكب آخر تستعيف 
ي ت ب ع فييا المفظ بمفظ آخر فيو معنى الشمكؿ الذم يدفع بدفع احتماؿ                            ي ي ٍ ى                                                            فييا المفظ نفسو، كالثانية  

 (3)((.كيقاؿ لمثانية: التككيد المعنكم، التككيد المفظي: كيقاؿ لمطريقة األكلى، النقص

 كؿ وجميعالتوكيد ب: المسألة األولى
((﴿ََٔ َََْوَل َ َ ََََطاءَََََ َ ََََرَبَمَََََ  َ َََلٌَََََ ََ َََََََ ٌَََْ َرَضَََََِفََََ

َ
َاَْل َِ َْ َ َْ ًََََ َٓ َََُْكَ َُ َََجَيَػاََُ  ًَ َ ِ َََ﴾(4) 

" ٍ  "ك م يـ" تأكيد لقكلو " م ف  ميعا " عند سيبكيوك ،  ي                     ى جاء بقكلو : كقاؿ األخفش .نصب عمى الحاؿ:    ى    ن            " ج 
 (5)كقكلو " " ال تتخذكا إلييف اثنيف".((،        ن                 " جميعا " بعد " كؿ" تأكيد

ليؾ بشرط اتصاليما بضمير يعود ع، وجميع، وكيد المعنوي: كؿمف ألفاظ الت ُ              مى الم ؤك د، وا       
 بعض اآلراء:

 ((وعامة:، وجميع، التوكيد بكؿ 

كما ىو ، ولذلؾ تستعمؿ لدفع توىـ النقص، تدؿ ىذه المؤكدات عمى الشموؿ واإلحاطة
 واضح في قوؿ النابغة يخاطب النعماف:

 

                                                           
 .(3/286جأكضح المسالؾ  )، ( ابف ىشاـ1)
 .(3/280)ج( المصدر السابؽ 2)
 .(281ص)غني الجديد ( حمكاني، الم3)
 .[99: يكنس( ]4)
 .(2/574)جمعاني القرآف ، األخفش :كانظر (؛11/286ج) التفسير المنير( الزحيمي، 5)
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ٍ     و كما أثمر  م ف  ماؿ  كم ف  كلد      ن     ه          ي      ي ميبل  فداء  لؾ األقكاـ  كم يـ    ٍ     و  ً          ي ً 
(1) 

                                              ي                            فالشاعر ال يستثني أحدا مف األقكاـ، كلكال قكلو: ك م يـ " الحتمؿ الكبلـ استثناء. 

ٍ                            كىذه األلفاظ ال ب د  ليا في االستعماؿ مف أف  تتصؿ بضمير يربطيا بما تؤكد ال كاف ليا ،                ي                                     كا 
 (2)   ن     ن         ن   يعا " حاال  ال تككيدا .((كاف إعراب " جم،                                     ن إعراب آخرػ فإذا قمت: جاء الطبلب جميعا  

  :ن               كجميعا  نصب عمى الحاؿ ،              ً  ى ٍ ككم يـ تككيد ل م ف  ))يقوؿ الدرويش في  إعراب اآلية السابقة      
" ٍ  م ف  " م ف  ٍ     ى  ً.))(3) 

 ن       " كلك شاء ربؾ آلمف م ف  في األرض ك م يـ" تككيد ل م ف  " جميعا  " عند )): يقوؿ ابف النحاس         ٍ ٍ           ي            ً  ى                    ى
 (4)سيبكيو نصب عمى الحاؿ.((

" وىذا اتفؽ الز  ْ        حيمي مع ابف النحاس والدرويش عمى أف " ك م يـ " توكيد لػ  " م ف   َ     ِ               ُ                                     
" ْ  صحيح ألف كؿ اتصمت بضمير يعود عمى " م ف   َ                                        أم ا " جميعا" فيي منصوبة عمى الحاؿ كما ،                                   

 وقوؿ سيبويو أوجو.، قاؿ سيبويو وغيره. وأما قوؿ األخفش بأنيا توكيد فضعيؼ

  

                                                           
 .(36ديكاف النابغة الذبياني )ص( الذبياني، 1)
 .(283ص( حمكاني،  المغني الجديد )2)
 .(11/381)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش3)
 .(2/158)ج، إعراب القرآف ( ابف النحاس4)
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 المبحث الثاني
 المنصوبات

 بو المفعوؿ

كال ،       ه                         ي               ن        ن ىك اسـ  دؿ  عمى شيء كقع عميو فعؿ  الفاعؿ، إثباتا  أك نفيا  : المفعكؿ بو)) تعريفو:
       ى   ي         " ما ب ريت  القمـ ".: نحك، كالثاني،    ى   ي        " ب ريت  القمـ ": فاألكؿ نحك،  ي ى                   ت غ ي ر ألجمو صكرة الفعؿ

، بو كاحد                    ن                  إف كاف الفعؿ متعديا  إلى أكثر مف مفعكؿ، في الكبلـ،                      كقد يتعد د المفعكؿ بو
 (1)     ي      ن          ن   أعممت  سعيدا  األمر جميا .((،     ي     ى      ن ظننت  األمر  كاقعا  ،       ي       ى      ن "أعطيت  الفقير  درىما  : نحك

أكؿ سمير : مثؿ، ىك اسـ يدؿ عمى ما يقع عميو الحدث: المفعكؿ بو))تعريؼ آخر: 
 ،في المثاليف السابقيف، كالعينيف،              ن      ن         كقد يككف اسما  ظاىرا  كالتفاحة،            ي      كأغمؽ الرجؿ  عينيو،      ن تفاحة  

:             ي           ي                ن      ن    ىذا ىك الطفؿ  الذم أحببت و. أك يككف ضميرا  منفصبل  مثؿ: مثؿ،               ن     ن كقد يككف ضميرا  متصبل  
، أحببت رؤيتؾ: أم،      ي        كأردت  أف تنجح،         ن     ن             ي        أك مصدرا  مؤكال  كقكلؾ: أحببت  أف أراؾ .          ي إي اؾ نعبد  

                   ن  ليس كؿ ما يممع ذىبا . : قاؿ الحكماء: مثؿ، كقد يككف جممة فعمية أك اسمية .كأردت نجاحؾ
.((: كقاؿ عمي  (2)                   ي      ن     ي   إف أخاؾ قادـ. كظننت  سميرا  يحضر 

 

 تقديـ المفعوؿ عمى الفاعؿ: المسألة األولى
ََِِإَوذََ"﴿)) َاَبَخَلَََ ََ ََ َْ ًََََ َْي َََإََةَرا َ َِ َََ ْ َََََِّ َََُرَب  َ ٍَاَتََََ ٍَََةَسَي َ ََ ِ َ ََ ِ َََََ َٓ ٍَ َت

َ
ََ ـَد َُ  َ ََ ََ كىك كاجب، ، فيو تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ  (3)﴾ََ

 (4)التصاؿ الفاعؿ بضمير يعكد عمى المفعكؿ.((

ليؾ ، المفعوؿ عمى الفاعؿ إذا اتصؿ الفاعؿ بضمير يعود عمى المفعوؿ يجب تقدـ        وا 
 بعض اآلراء:

 

                                                           
 .(5/ 3ج)( الغبلييني، جامع الدركس العربية 1)
 .(172ص)( حمكاني، المغني الجديد 2)
 .[124: البقرة( ]3)
 .(1/327)ج ( الزحيمي، التفسير المنير4)
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 تقديـ الفاعؿ كالمفعكؿ أحدىما : ني في جامع الدروس العربية تحت عنوافييقوؿ الغبلي
.." أف يتصؿ بالفاعؿ .كيجب تقديـ أحدىما عمى اآلخر في خمس مسائؿ :)): عمى اآلخر

      ى      ن " أكرـ  سعيدا  : فيجب تأخير الفاعؿ كتقديـ المفعكؿ، نحك، ضمير يعكد عمى المفعكؿ
ََِِإَوذََ"﴿: كفيو قكلو تعالى،    ي ي  غبلم و  " َاَبَخَلَََ ََ ََ َْ ًََََ َْي َََإَةََرا َ َِ َََ ْ َََََِّ َََُرَب  َ ٍَاَتََََ ٍَََةَسَي َََ ِ َ ََ ِ َََََ َٓ ٍَ َت

َ
ََ ـَد َُ  َ ََ
َ
َ َٔمََ﴿: كقكلو، (1)﴾ََ ََََي َْ َ َََََلَََ

ََِفعََ َََُح ََ َْ ٍَنيَََََ َََاىَظاَل َِ ِ ََ  َ ًَََََ َٓ َػَذَرَت ٌَََْ َُ َُ ََ َِ َْ ََُ﴾ (2) 

، ة          ن     متأخر لفظا  كرتب          ى  ي            لئبل يمـز ع كد  الضمير عمى ، "          ي ي      ن " اكـر غبلم و  سعيدا  : كال يجكز أف يقاؿ
 (3)كذلؾ محظكر.((

 براىيـ " مفعكؿ بو مقدـ إ" ابتمى " فعؿ ماض " )) :يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
 (4)                     " رب و " فاعؿ مؤخر.((

 " صب إبراىيـ ن: األكؿ:                                                َ        أورد البيضاوي في تفسيره وجييف في إعراب " إبراىيـ  رب و
رفع إبراىيـ عمى اعتبار أف ابتمى : الضمير يعكد عميو، كالثاني دمو عمى فاعمو ألفكتق

 (5)                  ن فيككف إبراىيـ فاعبل .، تحتمؿ صيغة الدعاء

                                                                        ً        لقد بيف الزحيمي أف " إبراىيـ" مفعوؿ بو تقدـ عمى فاعمو " رب و " وذلؾ وجوبا  التصاؿ 
 ني في كتابو. ييوىو ما ذكره الغبل –الفاعؿ بضمير يعود عمى المفعوؿ بو 

أما البيضاوي والدرويش فقد ذكرا نصب إبراىيـ وتقدمو عمى فاعمو دوف ذكر 
عمى اعتبار ، وىو رفع إبراىيـ عمى الفاعؿ، انفرد بو                      ً     وقد أورد البيضاوي رأيا  آخر، الوجوب

 ورأى الزحيمي أوجو. .أف ابتمى تحتمؿ الدعاء
 

 

 

 

                                                           
 .[124( ]البقرة: 1)
 [.52غافر: ( ]2)
 .(8/ 3)ججامع الدركس العربية  ، الغبلييني( 3)
 .(1/167جاب القرآف الكريـ كبيانو  )إعر ، ( الدركيش4)
 .(25ص) البيضاكم، تفسير البيضاكم :( انظر5)
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 المسألة الثانية: التعدي بحرؼ الجر
ََوَلََ﴿)) ََ ٔاَََ َََتَػَزَم َُ َِ َْ ََََخَلَدةَََََ ََ َْ ََِاَْلَََكحََََُ ََ ِ َّ ََخَّتَََ  َ ََََحتََيؼَََََ َُ َْ ََُاَىَهخَاَبََََ َََ َِ ْ َََََّ َجَي

َ
ََُأ ََ ََ
َ
"عقدة النكاح" منصكب عمى   (1)﴾ََ

فاتصؿ ، فحذؼ حرؼ الجر، كتقديره: كال تعزمكا عمى عقدة النكاح، تقدير حذؼ حرؼ الجر
 كيجكز نصبو .أم عمى البطف كالظير،        ه             ضرب زيد  البطف كالظير: فنصبو كقكليـ، الفعؿ بو

 (2)كالكجو األكؿ أكلى كأكجو.((، تعقدكا عقدة النكاح: عمى المصدر بمعنى

 ف كاف يتعدل بحرؼ الجر، سقط حرؼ الجر  ككانت الجممة منصكبة )): يقوؿ الغبليني ٌ                      كا                                       
ٌ  محبل  بإسقاط الجار               ي      ي ، مثؿ " فكرت  أصحيح  (                    ى               كىك ما يسم كنو النصب  عمى نزع الخافض)   ن            

 (3)(("       ي         " فك رت  في األمر.: تقكؿ، ل بفي       ٌ     ٌ  . ألف  فك ر يتع د"ىذا أـ ال ؟ 

 جاء في شرح ابف عقيؿ قولو في شرح بيت ابف مالؾ : 

ف حذؼ فالنصب لممنجر    رؼ جر          ن   كعد  الزما  بح  (4)                        كا 

كذكر ىنا أف الفعؿ البلـز يصؿ إلى ، أف الفعؿ المتعدم يصؿ إلى مفعكلو بنفسو))
نحك " ، الجر فيصؿ إلى مفعكلو بنفسو                       ي       نحك " مررت بزيد" كقد ي حذؼ حرؼ، مفعكلو بحرؼ جر

 (5)         ن   مررت زيدا .((
 تعزمكا" بمعنى : كقيؿ، عمى عقدة النكاح: أم، كال تعزمكا عقدة"" )): جاء في التبياف "

فتككف " عقدة النكاح ، : " تعزمكا" بمعنى تعقدكاكقيؿ،                                ى ى  ي تنككا، كىذا يتعدل بنفسو فيعمؿ ع م مو  
 (6)                ن               ككف المصدر مضافا  إلى المفعكؿ.((       ن                  ىٍ ً    " مصدرا  كالعقدة بمعنى الع ق د  في

 كتعزمكا فعؿ ، كال ناىية، الكاك حرؼ عطؼ)): يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
 (7)عمى عقدة النكاح.((: أم، كعقدة النكاح منصكب بنزع الخافض، مضارع مجزكـ ببل

                                                           
 [.235: البقرة( ]1)
 (.2/746)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(3/26)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني3)
 .(2/111)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (4)
 (.2/111ج)شرح ابف عقيؿ  ، ( ابف عقيؿ5)
 .(164-163/ 1)جالتبياف في إعراب القرآف ، العكبرم (6)
 .(308/ 2)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 7)
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 فمم ا ح ذ ؼ ، حعمى عقدة النكا: " كال تعزمكا عقدة النكاح " أم: قكلو)): جاء في المشكؿ   ً   ٌ    ي
" : كقيؿ، عمى الظير كالبطف:        ه      ى          ضرب زيد  الظير  كالبطف أم: كما تقكؿ،        ي  الحرؼ ن صب

 (1)((" كال تعزمكا " بمعنى تعقدكا.، عقدة" منصكب عمى المصدر

لقد وافؽ الزحيمي مكي والعكبري والدرويش في أف " عقدة النكاح" منصوب عمى نزع  
و والعكبري ومكي وىو النصب عمى المصدر عمى تقدير                ً     ً   في حيف أورد رأيا  آخرا  ى، الخافض

 .ميؿ إليو كما الزحيميوىذا ما ال أ .فتصبح تعقدوا عقدة النكاح، "تعزموا " بمعنى تعقدوا
 

 المسألة الثالثة: االختصاص
ٍَاَ﴿)) ََإَج ََ  َ ِ َََُيَريدََََ َ َِ َُاَّلَلََََُ  َ ََْبَََ َََلََذ ََ َِ َْ ُ ًََََِ ََِس َََُخ َُ َْ َالَرََجَسََََ ََ َْ ِ َّ ََْوََََ

َ
َََأ َْ
َ
َاَْلََيجََ َْ َ َْ ًََََ َََٓرَك ٌََََْوَيَف َُ ََ ِ َّ ََ َُ ََ ََََِٓ َََِتَف َْ  (2)﴾ًَََََياَََ

" سمماف منا أىؿ : ()كقكلو ، " إما منصكب عمى االختصاص كالمدح" أىؿ البيت
ما منصكب عمى النداء ، البيت  " أم أعني كأمدح أىؿ البيت ، يا أىؿ البيت: كأف قاؿ –                       كا 

 (3)كاألكؿ أكجو.((

              تقديره " أخص  ك                           ن نصب االسـ بفعؿ محذكؼ كجكبا  : االختصاص))تعريؼ االختصاص: 
ً                        ي" كال يككف ىذا االسـ إال بعد ضمير لبياف المراد منو، كقصر  الحكـ الذم لمضمير عميوكأعن                                                       ،
.(( .ضيؼ"    ي   نكرـ  ال –     ى العرب   –     ي " نحف  : نحك   ي         ى       ى   كي سم ى االسـ  المختص 

(4) 
ّ                         عر ؼ ابف ىشاـ االختصاص فقاؿ:  )5)((.اسـ معموؿ ألخص واجب الحذؼ: ووى))  

 كيجكز أف ينتصب عمى ، لبيت " أم: يا أىؿ البيت   ى  أىؿ  ا" : قكلو تعالى)): جاء في التبياف
 (6)أعني أك أخص.((: التخصيص كالمدح أم

                                                           
 :كانظر؛ (1/117)ج إعراب القرآف، ابف النحاس :انظر ؛(116/ 1)ج ، مشكؿ إعراب القرآف( القيسي1)

عرابو   (.272/ 1)ج                              الزجاج، معاني القرآف كا 
 [.33: األحزاب( ]2)
 .(326/ 22)جالتفسير المنير ، يمي( الزح3)
 .(16/ 3)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني4)
 (.4/65)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 5)
 .(2/343)ج ، التبياف في إعراب القرآف( العكبرم6)
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 :أم ، نصب عمى االختصاص لممدح: كأىؿ البيت))يقوؿ الدرويش في إعراب أىؿ البيت
، أك: عمى البدؿ مف الكاؼ، كلؾ أف تجعمو منادل محذكؼ األداة، أخص أىؿ البيت

 (1)لبدؿ مف المخاطب.((كاعترضو المبرد: بأنو ال يجكز ا

 :(2)أىؿ البيت" نصب عمى النداء أك المدح.(())ذكر البيضاوي في تفسيره 

 : ف شئت عمى المدح، " أىؿ البيت" نصب عمى النداء: قكلو))جاء في المشكؿ كيجكز ،                   كا 
كال يجكز ذلؾ ، في الكبلـ الخفض عمى البدؿ مف الكاؼ كالميـ في " عنكـ " عند الككفييف

، ألف البدؿ بياف  : كقيؿ،            ي                       ألف الغائب ي بدؿ مف المخاطب الختبلفيما، يفعند البصري     ى ي ٍ               ه لـ ي ج ز 
ً  ي        ى                     كالمخاط ب  كالمخاط ب ال يحتاجاف إلى بياف.       ))(3) 

لقد اتفؽ الزحيمي مع البيضاوي والعكبري ومكي والدرويش في أنو يجوز في " أىؿ 
في حيف لـ ، النداء مع انفراده في تفضيؿ االختصاص عمى، البيت" النداء أو االختصاص

ميؿ إلى االختصاص الذي فضمو لبدؿ الذي أورده مكي والدرويش، وأيورد الزحيمي رأي ا
 الزحيمي.

  

                                                           
 .(22/167)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش1)
 .(557ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 2)
 .(3/214جإعراب القرآف )، ابف النحاس :كانظر ؛(2/190جمشكؿ إعراب القرآف )، سي( القي3)
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 المفعوؿ المطمؽ

أك ،         ن      أك بيانا  لنكعو،       ن       تككيدا  لعاممو: المنتصب، المصدر: المفعكؿ المطمؽ ىك):)تعريفو
ر ت سير  ز ي د،                ن نحك " ضربت ضربا  ، عدده ً  ٍ     ى  ىٍ  كس   يف ".كضربت ضربت،  

ُ         ً      ً  وس م ي مفعوال  مطمقا   بخبلؼ ،                            ي                  لصدؽ " المفعكؿ " عميو غير م قي د بحرؼ جر كنحكه 
ٌ  فإنو ال يقع عميو اسـ المفعكؿ إال  ، غيره مف المفعكالت ، كالمفعكؿ بو. كالمفعكؿ فيو،  ي ى    ن م ق ي دا                               

 (1)كالمفعكؿ لو.((، كالمفعكؿ معو

 المصدر عامؿ حذؼ: المسألة األولى
((﴿ َََ َََـَاَلَي َ ِ  َ َََْاَجَرواََََ َُ ََ َ ٔاَََ َخرََج

َ
َََوأ َُ َِ َْ
ُ
َََََََ ٌَََْ ًََََِ َْ َََْدَياَر َِ َِ وَذواَََََِ

َ
َََوأ َُ َ
ُ
ََشبَيَلَََََِفَََََ َِ ََِ ٔاَََ َََوَكاَحَي َُ َََََ ٔاَََ َََوَكخََي َُ َِ َُ َزفَََرنَََََ

َ
ََ َْل ََ ِ َّ ََ
ُ ًَََََ َٓ َِ َََْخ َُ َْ َََ

ًََ َٓ َََْشحَََئاَح َِ ِ ََََ ِ َّ ًَََََ َٓ َِ َدَخَي
َ
َََْوَْل َُ  َ ََ َِ َْ
ُ ََ ََجَِاَتََََ ٍَ َ َ َََتََريَََ َِ ْ

ََََََ ٌَََْ َٓاََِ َََتََخ ََ ِ َ ْ َٓارَََََ َج
َ
ََُاَْل َ ََ َْ
َ َْ َٔاَةاََ ًََََََذ ََََََ ٌَََْ َِدََََِ َََِغ َْ َِاَّلَلََََِ  َ َ﴾(2) 

أك ،              ن ألثيبنيـ ثكابا  : كأنو قاؿ، لمؤكد لما قبموإما منصكب عمى المصدر ا      ً    " ثوابا  " 
 .أك منصكب عمى التمييز، منصكب عمى القطع بتعبير الككفييف كىك الحاؿ عند البصرييف

 (3)كالكجو األكؿ أكجو.((
ً                 يحذؼ عامؿ المصدر وجوبا  إذا جاء مفصبل  لعاقبة ما تقدمو ليؾ بعض اآلراء:،                      ً                                 وا 

 :جاء في شرح ابف عقيؿ  
 (4)    ي   ي   ي    ي  ى   عامم و ي حذؼ  حيث  ع ف                   ى   لتفصيؿ كإم ا م ن ا))كما      

ََإَذاَ﴿:          ن                  ن              ن             ٌ               يحذؼ أيضا  عامؿ المصدر كجكبا  إذا كقع تفصيبل  لعاقبة ما تقد مو كقكلو تعالى َ َََََخّتََ ََِ  ََّ ََ

َـََداءََ ا َِإَوٌََ ََبَػَد ََِا ٌَ َ ا ٌََ ـََإ َ َذاَق َٔ َاَل وا ـََظدََ َ ًَ َْ ٔ ٍَ ََِخ َْثَ
َ
ًََخ َ ََ ِ َ َ َ ََّ َ َ َُ َْ ََ َ ًََّ ََ َ َ ََّ ِ َََ َ ََ َََ ََ

ْ ََ َ ََ َُّ َُ ََ َ َْ َُ َ َُ َُ َْ َ َْ
َ
ف بفعؿ مصدراف منصكبا:      ن كفداء  ،    ٌ ن فمن ا    (5)﴾ َ

ما تف،                 ن فإم ا تمنكف من ا   –كا أعمـ  –كالتقدير ،            ن محذكؼ كجكبا            ن  دكف فداء .         كا 
،                        ي        يحذؼ عامؿ المصدر المسكؽ  لمتفصيؿ: إلى آخره" أم –كما لتفصيؿ "وىذا معنى قولو: 

، أم: عرض.((  (6)                   حيث عف 

                                                           
 .(2/125)جشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، ( ابف عقيؿ1)
 [.195: آؿ عمراف( ]2)
 .(4/536)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(2/133جشرح ابف عقيؿ )، ابف مالؾ (4)
 [.4: محمد( ]5)
 .(2/133)جشرح ابف عقيؿ  ، ( ابف عقيؿ6)



69 

 :ألف تكفير ، قدـ                         كفعمو دؿ  عميو الكبلـ المت،        ن      " ثكابا " مصدر))يقوؿ العكبري في التبياف
، ككبل القكليف ككفي، كقيؿ: تمييز، ىك حاؿ: كقيؿ،              ن ألثيبنكـ ثكابا  : فكأنو قاؿ، السيئات إثابة

فعمى ، كقكلؾ: ىذا الدرىـ ثكابؾ، كقد يقع بمعنى الشيء المثاب بو، كالثكاب بمعنى اإلثابة
فعكؿ في "       ن            أك حاال  مف ضمير الم،         ن   أم مثابا بيا،                     ن          ىذا يجكز أف يككف حاال  مف الجنات

فيككف ، ألف معنى " أدخمنيـ" أعطينيـ،                    ن   كيجكز أف يككف مفعكال  بو،              ي     ألدخمنيـ" أم م ثابيف
 (1)                ن   أم: يعطييـ ثكابا .((،                ي      ن كيجكز أف يككف م ستأنفا  ،            ن           عمى ىذا بدال  مف " جنات"

  :ن ال  ليـ ذلؾ نز :        ن                   " ثكابا  " خارجاف مف المعنىك   ن               زال  مف عند ا"...           ي كقكلو: " ن  ))يقوؿ الفراء 
 (2)               ن         ىك لؾ ىبة كبيعا  كصدقة.((: كما تقكؿ،      ن مفسرا  ،       ن كثكابا  

 ن          " أم أثيبيـ بذلؾ إثابة مف عند ا تفضبل  منو فيك      ن          ثكابا  مف عند ا):)يقوؿ البيضاوي                                      
 (3)مصدر مؤكد.((

  :ن                       ثكابا  مفعكؿ مطمؽ لفعؿ محذكؼ ))                             ً                   يقوؿ الدرويش في إعراب " ثوابا " مف اآلية السابقة     
                         ن أك مف الضمير الكاقع مفعكال  ،  ي    ن    م ثابا  بيا: أم،                    ن        كأجازكا إعرابيا حاال  مف جنات، يفيد التأكيد

 (4)كىك جائز.((، حاؿ ككنيـ مثابيف: أم، بو
 ن                          " ثكابا  مف عند ا" مصدر مؤكد عند : قكلو)): نحاسالبف ال عراب القرآفجاء في إ       

ٌ     ىك مفس ر.((: اء        ٌ قاؿ الفر  ، كقاؿ الكسائي: كىك منصكب عمى القطع " الحاؿ"، البصرييف      (5) 
                          ً                                                      لقد بي ف الزحيمي أف " ثوابا  " ليا ثبلثة أوجو: المصدر المؤكد أي المفعوؿ المطمؽ أو 

ح ىذا الرأي البيضاوي والعكبري              راه، وقد رج  أوىو ما  –ح المصدر         وقد رج  ، الحاؿ أو التمييز
ثبلثة دوف ترجيح أما النحاس اآلراء ال ابف وذكر، وذكر العكبري الرأييف اآلخريف .والدرويش

 الفراء فقد ذكر أنو مفسر.
 

 

                                                           
 .(1/277جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم1)
 .(1/251جمعاني القرآف )، ( الفراء2)
 .(100)تفسير البيضاكم ، ( البيصاكم3)
 .(4/603جإعراب القرآف الكريـ كبيانو )، ( الدركيش4)
 .(1/195ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )5)
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َ  ّ         المسألة الثانية: ما سد  م سد  المصدر                           
ا﴿)) ََوٌَ ََ َََُيَتَتعَََََ ِ َ  َ ًَََََ َْ َزََثَ

َ
ََْأ َُ ُ ََ َْ
َ
ََإَلَََ  َ َ ََظَِاََِ ََ َإنَََََ ِ َََََ ََ اىَظ  َ ََحَؾَنََََََلََََ َِ َْ َََََُ ٌََََ ََِّاَلَََقََََِ َ َْ ًَََطَحَئاََ َْ ََ ﴾(1) 

  ن      ئا  " أم " كال تشرككا بو شي:     ى ى       أم غ ن اء، مثؿ،       ن                          " شيئا " منصكب ألنو في مكضع المصدر
 (2)                   ن      كيجكز أف يككف مفعكال  بو.((،       ن إشراكا  

ُ    يجوز أف يأتي اسـ منصوب ي س د   ليؾ بعض اآلراء:َ              م سد  المصدر أل                         َ                                 نو يدؿ عميو، وا 
 (3)    ن                               ن      شيئا " مف اإلغناء كيجكز أف يككف مفعكال  بو.(():)يقوؿ البيضاوي 
 ضع المصدر أم:                    ن        ال يغني مف الحؽ شيئا " في مك ):) يقوؿ العكبري في إعراب قولو تعالى

 (4)كمف الحؽ حاؿ منو.((،                    ن      كيجكز أف يككف مفعكال  ليغني،      ن إغناء  
 ن    أم: شيئا  مف ،      ن           كشيئا  مفعكؿ مطمؽ)):                             ً                 يقوؿ الدرويش في إعراب " شيئا " مف اآلية السابقة        

 (5)أك مفعكؿ بو بتضميف يغني معنى يدفع.((، اإلغناء
                        ً  أنو يجوز في إعراب " شيئا "  لقد اتفؽ الزحيمي مع البيضاوي والعكبري والدرويش عمى

  .مفعوؿ مطمؽ( أو مفعوؿ بو)وجياف: منصوب في موضع المصدر 
                         ً      ثـ قاؿ ويجوز أف يكوف مفعوال  بو، ،         ّ                              رى أنو رج ح النصب عمى المصدر ألنو بدأ بوأو 

وكؿ كممة شيء لذلؾ " شيء" ، فكؿ مخموؽ شيء، " جنس األجناس         ً ألف " شيئا   .وىو األوجو
 المعاني.تحتمؿ كؿ الكممات و 

 

 المسألة الثالثة: النائب عف المصدر
َََِإَوَذا﴿)) ََََذَنرََََ َِ َُاَّلَلََََُ  َ َََُوَخَدهََََ ََ َْ َزَتََََ

َ
ٍَأ ََْاَط  َ
َ
َ ََ َْ َََُكَئَبَََ َ َُ َََََُ َََاَلَي َ ِ  َ َِٔنَََََََلَََ ٌَ ََََيَؤ َ َُ َِ َْ َِةَاََلَخَرةََََُ َ ََ َِ َْ ََِ ﴾(6)  

أك عمى الحاؿ أك   (           ن أكحد إيحادا  )ألف أصمو ، بحذؼ الزيادة، " كحده" إما منصكب عمى المصدر
 (7)جو الكجكه.((كالكجو األكؿ أك ، عمى الظرؼ

                                                           
 .[36يكنس: ] (1)
 .(11/180)جي، التفسير المنير ( الزحيم2)
 .(279ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 3)
 .(2/11ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(11/336)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 [.45الزمر: ] (6)
 .(24/331جالتفسير المنير ) ( الزحيمي،7)
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ليؾ  .فينصب عمى أنو مفعوؿ مطمؽ، يجوز أف ينوب عف المصدر ما يقابمو في االشتقاؽ        وا 
 بعض اآلراء:

   :ن               فيعطي حكمو في ككنو منصكبا  عمى أنو مفعكؿ  –ينكب عف المصدر ))يقوؿ الغبلييني                         
              ن   اثنا عشر شيئا :.. –مطمؽ 

كقكلو: " ،                    ن نبتكـ مف األرض نباتا  كقكلو تعالى: " كا أ، مصدر يبلقيو في  االشتقاؽ -
 (1).(("كتبتؿ إليو تبتيبل

 كعمى المصدر ، ككحده: حاؿ)): يقوؿ الدرويش في إعراب " وحده " مف اآلية السابقة
 (2)عند الخميؿ كسيبكيو.((

 كىك حاؿ ،    ى                                       كحد ه" ىك نصب عمى المصدر عند سيبكيو كالخميؿ": قكلو)): جاء في المشكؿ
 (3)عند يكنس.((

  ذا ذكر ا كحده " نصب عمى المصدر )): البف النحاس قولو القرآفإعراب جاء في                                    كا 
 (4)كعمى الحاؿ عند يكنس.((، عند الخميؿ كسيبكيو

النصب عمى المصدر أو الحاؿ أو :                                    َ   لقد ذكر الزحيمي عدة وجوه إلعراب " وحد ه"
شتقاؽ والذي ألف " وحده" تقابؿ المصدر في اال، راهوىو ما أ .    ً            مرجحا  الرأي األوؿ، الظرؼ
  .           ً  )أوحد إيحادا (  أصمو 

ً     أو المصدر نقبل  عف ، أما النحاس ومكي والدرويش فقد ذكروا النصب عمى الحاؿ             
 الخميؿ وسيبويو. وقد انفرد الزحيمي بذكر الرأي الثالث وىو الظرؼ.

  

                                                           
 .(3/28ججامع الدركس العربية )، ( الغبلييني1)
 .(24/521)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .(2/259جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي3)
 .(4/12)ج( ابف النحاس،  إعراب القرآف 4)
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 (المفعوؿ لو)المفعوؿ ألجمو 

، كالفاعؿ، في الكقت: عامموالمشارؾ ل،             ي   ي    ن : المصدر الم فيـ  عمة  المفعكؿ لو ىك)) :تعريفو
ٍ   ي   ن       ن      نحك " ج د  ش كرا " فشكرا : مصدر ً  ه        كىك م ف ي ـ  لمتعميؿ،        ي ٍ           ألف المعنى ج د  ألجؿ الشكر،      يٍ  كمشارؾ ،            ي

ٍ   كىك " ج د "  –لعاممو  ألف فاعؿ ، كفي الفاعؿ، ألف زمف الشكر ىك زمف الجكد، في الكقت –       ي
     ي ٍ   كىك م في ـ ، مصدر:   ن         ن با " فتأديبا            ٍ  ي  ٍ        ككذلؾ " ضرب ت  اب ني تأدي .الجكد ىك المخاطب كىك فاعؿ الشكر

رب؟ " كىك مشارؾ لضربت: في الكقت، لمتعميؿ ٍ                                إذ يصح أف يقع في جكاب " ل ـ  ف ع م ت  الض  ،                         ً  ى  ى ىٍ  ى   
 كالفاعؿ.

بانة ، المصدرية: أعني –كحكمو جكاز النصب إف كجدت فيو ىذه الشركط الثبلثة          كا 
 كاتحاده مع عاممو في الكقت كالفاعؿ.، التعميؿ

" أك " في " ،                      ى                         مف ىذه الشركط تعي ف ج ر ه بحرؼ التعميؿ كىك البلـ     يً       فإف ف ق د شرط  ٍ             أك " م ف   ً     
 (1)اء".((بأك " ال

ىك مصدر : كالمفعكؿ مف أجمو(،   ي                كي سمى المفعكؿ ألجمو)المفعكؿ لو )) تعريؼ آخر:
م ة لحدث شاركو في الزماف كالفاعؿ،       ي   قمبي ي ذكر                      ن    مف قكلؾ " اغتربت رغبة  في ، "       ن " رغبة  : نحك، ً                                 ع 
 (2)العمـ.((

 
 المسألة األولى: المفعوؿ ألجمو مصدر مؤوؿ

ٔاَََََلََََوََ ﴿)) ََََتََػَي َُ ََ ْ ََاَّلَلَََََ  َ ًَََغَرَؽثََََ ََ َْ ًََََُ ََُس ٍَا َح
َ
َََْْل َُ ِ ََ ََ َْ
َ
نََََِ

َ
ََْأ
َ
َََتَبَواََ  ََ ٔاَََ َََوَتَخَل َُ  َ ََ ٔاَََ َََوَحَػَيَد َُ ِ َ َْ َُ َََبنَيَََََ َْ َاَْلاَسََََ َِ  ََ َ ﴾(3) 

 النصب والجر والرفع.: " أف تبروا" فيو ثبلثة أوجو

أك كراىة أف ، فحذفت ال،  تبركا                  عرضة أليمانكـ لئبل  فعمى تقدير: كال تجعمكا ا : فأما النصب
 .(ال)ألف حذؼ المضاؼ أكثر في كبلميـ مف حذؼ ، تبركا، كالتقدير الثاني أكلى

عمالو: وأما الجر  لطكؿ الكبلـ. ،      ن كثيرا   (أف)ألنو يحذؼ مع ،                             فعمى تقدير حرؼ الجر كا 

                                                           
 .(138-2/137)جشرح ابف عقيؿ ، ( ابف عقيؿ1)
 .(3/34)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني2)
 .[224: البقرة] (3)
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كتقديره أف تبركا كتتقكا كتصمحكا ، كخبره محذكؼ، أف كصمتيا مبتدأ: فعمى أف تككف: وأما الرفع
 (1)بيف الناس أمثؿ كأكلى مف تركيا.((

ليؾ بعض اآلراء::                                ن     ن يجكز أف يأتي المفعكؿ ألجمو مصدرا  مؤكال    -                 كا 

 كا "  " أف" في مكضع نصب عمى معنى: قكلو):)جاء في المشكؿ كا:                                          " أف تبر  ،             في أف تبر 
"  :كقاؿ الكسائي،      لئبل  ، كقيؿ، كراىة أف: تقديره: كقيؿ،                              فمما حذؼ حرؼ الجر تعد ل الفعؿ

                         ن                 كيجكز أف يككف مكضعيا رفعا  باالبتداء كالخبر ، الخافض مكضع أف خفض عمى إضمار
كا كتتقكا كتصمحكا بيف الناس أكلى أك أمثؿ.((: تقديره، محذكؼ  (2)                                                  أف تبر 

 "جمو أك أف كما في حيزىا مصدر مؤكؿ مفعكؿ أل)): يقوؿ الدرويش في إعراب " أف تبروا
 (3)بدؿ.((

 كا" في مكضع نصب مفعكؿ مف أجمو: قكلو تعالى):)يقوؿ العكبري في التبياف ،                                       " أف تبر 
كا : مخافة أف تبر  ٍ                  أ م  كا،  ى ىك في مكضع رفع : كقاؿ أبك اسحاؽ،                ً          كعند الككفييف ل ئبل  تبر 

كا كتتقكا خير  لكـ: أم، باالبتداء كالخبر محذكؼ " أف تبركا" فمما كقيؿ: التقدير في ،                     ي    أف تبر 
، كقيؿ  (4)ىك في مكضع جر بالحرؼ المحذكؼ.((:                ي  ى      حذؼ حرؼ الجر  ن صب 

 لقد ذكر الزحيمي ثبلثة أوجو إلعراب " أف تبروا " :
وأناب المضاؼ ، (كراىة)أو حذؼ مضاؼ تقديره ،              ً               أف يكوف منصوبا  بحذؼ حرؼ الجر: األوؿ

 ار أنو مفعوؿ ألجمو.عمى اعتب، إليو وىو المصدر المؤوؿ " أف تبروا" عنو
 .والثاني: الجر بحرؼ جر محذوؼ مع إعمالو

 والثالث: الرفع عمى االبتداء. 
في حيف ذكر الدرويش رأي ، وقد وافقت آراء الزحيمي الثبلثة آراء العكبري ومكي

                                      ً             النصب عمى أنو مفعوؿ ألجمو، وأضاؼ منفردا  رأي البدؿ. 
نابة " أف تبروا " مكانياو  (كراىة)ميؿ إليو ىو التقدير بحذؼ أوالذي  في محؿ ،                           ا 

 نصب مفعوؿ ألجمو.

                                                           
 .(2/677)جتفسير المنير ( الزحيمي، ال1)
 :كانظر ؛(1/112)جإعراب القرآف ، ابف النحاس :انظرك  ؛(1/111جمشكؿ إعراب القرآف )، (  القيسي2)

عرابو  ، الزجاج  .(1/256)ج                      معاني القرآف كا 
 .(2/293ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )3)
 .(156/ 1جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم4)
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 حذؼ المفعوؿ ألجمو المضاؼ: المسألة الثانية
((﴿ ََ ََُيَبنيََ ِ َّ ََ َاَّلَلَََُ  َ ًََََ ٌََََْىَس َُ ََ نََََُ

َ
ََْأ
َ
ٔاََ َََحَؾَي  َ َِ  (1)﴾يشءَغييًَةسوَََواَّللََََ

فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو كىك ، كراىة أف تضمكا: " أف تضمكا" تقديره
                 ن ألف فيما أبقى دليبل  ، فحذؼ " البلـ كال " مف الكبلـ، لئبل تضمكا: : تقديرهكقيؿ، مفعكؿ ألجمو
 (2)كالكجو األكؿ أكجو.((، عمى ما ألقى

وفي اآلية السابقة ،                                          ً            قد يحذؼ المضاؼ وينوب المضاؼ إليو عنو كثيرا  في العربية
ليؾ بعض ا، وناب عنو المضاؼ إليو " أف تضموا "، حذؼ المفعوؿ ألجمو المضاؼ  آلراء:            وا 

  يبيف ا لكـ أف تضمكا" في مكضع نصب كقيؿ")) :القرآفيقوؿ ابف النحاس في إعراب :
                                                           قاؿ الفراء: أم لئبل  تضمكا كىذا عند البصرييف خطأ ألف " ال " ال : خفض كفيو ثبلثة أقكاؿ

التقدير كراىة أف تضمكا ثـ حذؼ : كقاؿ محمد بف يزيد كجماعة مف البصرييف، تحذؼ ىينا
                                       ي                                    عكؿ مف أجمو، كالقكؿ الثالث: أف المعنى ي بي ف ا لكـ الضبللة أم فإذا بي ف لكـ كىك مف

 (3)الضبللة اجتنبكىا.((
 :(4)                                           " يبيف ا لكـ أف تضمكا" معناه: أال  تضمكا.((: كقكلو)) يقوؿ الفراء 
 أف تضموا" فيو ثبلثة أوج و: ": يقوؿ العكبري في إعراب   ُ                       

  ي ى   ي                      ي   ي ب ي ف  لكـ ضبللكـ لتعرفكا الي دل.:  ى ٍ أ م  ، "                   ي ىٌ  أحدىا: ىك مفعكؿ " ي ب ي ف))
 مخافة أف تضمكا. : كالثاني: ىك مفعكؿ لو تقديره

،           ي ى                      كمفعكؿ " ي ب ي ف" عمى الكجييف محذكؼ، كىك قكؿ الككفييف، لئبل تضمكا: كالثالث: تقديره
 (5) ي ى   ي             ي ب ي ف  لكـ الحؽ .((:  ى ٍ أ م  

 إذ معناه يبيف ،                ي ى    مكضع نصب بػ " ي ب ي ف"" أف تضمكا " " أف " في : قكلو)): جاء في المشكؿ
لئبل ،                                             ال مقد رة محذكفة مف الكبلـ تقديره: يبيف ا لكـ: كقيؿ، ا لكـ الضبلؿ لتجتنبكه

 (6)كقيؿ: معناه كراىة أف تضمكا فيي مفعكؿ مف أجمو.((، تضمكا
                                                           

 [.176النساء: ] (1)
 .(6/402)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي2)
 .(1/254جإعراب القرآف )، ( ابف النحاس3)
 .(1/297جمعاني القرآف )، ( الفراء4)
 .(1/357جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم5)
 .(1/263جمشكؿ إعراب القرآف )، ( القيسي6)
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 :لكـ الحؽ  يبيف ا لكـ أف تضمكا" أم يبيف لكـ ضبللكـ... أك يبيف")) يقوؿ البيضاوي
 (1)كقيؿ لئبل تضمكا فحذؼ ال كىك قكؿ الككفييف.((، كالصكاب كراىة أف تضمكا

 "كأف تضمكا مصدر مؤكؿ في محؿ نصب مفعكؿ )): يقوؿ الدرويش في إعراب " أف تضموا
 (2)ألجمو عمى حذؼ مضاؼ، أم: كراىية أف تضمكا.((

كراىة أف : عمى تقدير: اإم، لقد ذكر الزحيمي أف التقدير في اآلية السابقة فيو حذؼ
ما، وقد حذؼ المضاؼ وأبقى المضاؼ إليو، تضموا ، أي لئبل تضموا، عمى تقدير حذؼ ال:      وا 
وىو ما ، أما الفراء فقد اعتبر حذؼ ال مف الكبلـ، ح الزحيمي الوجو األوؿ وىو ما نراه        وقد رج  

 .أورده عنو ابف النحاس والبيضاوي والعكبري ومكي

وىو أف تقدير المحذوؼ في محؿ نصب ،  ً      ً                  يا  ثالثا  لـ يورده الزحيميوقد أوردوا كذلؾ رأ
                        ً  أما الدرويش فقد أورد رأيا   .وىذا الرأي مقبوؿ، يبيف ا لكـ ضبللكـ: وتقديره، مفعوؿ بو

 وبيذا وافؽ رأي الزحيمي وىو األوجو.، كراىية أف تضموا: وىو تقدير،      ً واحدا  
 

 ؤوؿالمفعوؿ ألجمو مصدر م: المسألة الثالثة
َىَقَ﴿))

َ
ََوخ ََ َْ
َ
َ َرَضَََََِفََََ

َ
َاَْل َِ َْ َ َْ َََرَواَسََََ َِ َََ نَََََ

َ
ََْأ
َ
ٍَيدََََ ََََح َ َِ ََةَسًَََ َُ ِ َٓاَراََ َج

َ
ًٌََََوخ َ ََ َْ
َ
َ ََ ََوَشَتََلَََْ ًَ َُ َُ ًَََََ َََْىَػَيَس َُ  َ ََ ََٓخَدونَََََ ََََت َ َُ ََ َْ ََ ﴾(3) 

أك ، " أف تميد بكـ " في مكضع نصب عمى أنو مفعكؿ ألجمو، أم كراىة أف تميد بكـ
ٌ          لئبل  تميد بكـ  (4).(((ال)ألف حذؼ المضاؼ أكثر مف حذؼ ، كالكجو األكؿ أكجو،   

ليؾ ، أو يحذؼ فينوب عنو المصدر المؤوؿ،                          ً      ً قد يأتي المفعوؿ ألجمو مصدرا  مؤوال          وا 
 -بعض اآلراء:

 "كراىة أف : أم، كأف كما في حيزىا مفعكؿ ألجمو)): يقوؿ الدرويش في إعراب " أف تميد
 (5)تميؿ بكـ كتضطرب كالمائد الذم يدار بو إذا ركب البحر.((

 

                                                           
عرابو )، الزجاج :كانظر ؛(139ص( البيضاكم، تفسير البيضاكم )1)  .(2/111ج                       معاني القرآف كا 
 .(167/  6جإعراب القرآف الكريـ كبيانو )، ( الدركيش2)
 [.15: النحؿ( ]3)
 .(14/406)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(14/227ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )5)
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 (1)بكـ" كراىة أف تميؿ بكـ كتضطرب.((" أف تميد ):)يقوؿ البيضاوي 

 (2)مخافة أف تميد.((:                        ى ٍ قكلو تعالى " أف تميد" أ م  ):)يقوؿ العكبري في التبياف 

 كالتقدير عند البصرييف كراىة أف ، " في مكضع نصب"أف تميد بكـ)) :يقوؿ ابف النحاس
 (3)كعند الككفييف لئبل تميد بكـ.((، تميد بكـ

 في مكضع نصب  ( ى ٍ أ ف  )ك )) :إعراب " أف تميد" قولو جاء في الممخص لمتبريزي في
 (4)                      معناه لئبل  تميد بكـ.((: تقديره كراىة أف تميد بكـ كقيؿ: كقيؿ، مفعكؿ مف أجمو

 أف تميد بكـ" أف في مكضع نصب مفعكؿ مف أجمو كقيؿ: : قكلو):)جاء في المشكؿ "
 (5)                  معناه لئبل  تميد.((: كقيؿ، كراىة أف تميد: تقديره

أي كراىة أف تميد ، ف تميد بكـ " في محؿ نصب مفعوؿ ألجموأذكر الزحيمي أف " لقد 
            ً      ً وقد أورد رأيا  آخرا   .بكـ. وىو يقصد نيابة المضاؼ إليو عف المضاؼ المحذوؼ وىو كراىة

وقد رجح الرأي األوؿ، وقد أورد الرأييف دوف ترجيح ابف ، وىو حذؼ "ال " والتقدير " لئبل"
أما العكبري والبيضاوي والدرويش فقد ذكروا رأي النصب عمى أنو ، مكيالنحاس والتبريزي و 

 مفعوؿ ألجمو وىو األوجو.

  

                                                           
 .(353ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(2/112جفي إعراب القرآف ) التبياف، ( العكبرم2)
 .(2/248)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
 .(2/132جالممخص في إعراب القرآف )، ( التبريزم4)
 .(1/559ج( القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )5)
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 الظرؼ()المفعوؿ فيو 

 تعريفو:

، ض م نا )) : كقت  أك مكاف  ٌ    الظرؼ  م نا        ي كينا امك  ،              و "في " باط راد         ن     ه        ه   ي     ٍ ي  ث أز 
(1) 

 امكث " ، اد نحك ي                     ض م ف معنى " في " باطر  –أك مكاف  –زماف :                       عر ؼ المصنؼ الظرؼ بأنو
ألف  ، ككؿ منيما تضمف معنى "في"، ظرؼ زماف :      ن كأزمنا  ، " فينا: ظرؼ مكاف         ن ىنا أزمنا  
 (2)امكث في ىذا المكضكع كفي أزمف.((: المعنى

 ي    ي ذكر ، "      ه                     ىك اسـ  ينتصب عمى تقدير " في: (  ي         ن كي سم ى ظرفا  )المفعكؿ فيو ))تعريؼ آخر: 
 (3)لبياف زماف الفعؿ أك مكانو.((

 

 " كـ " الظرفية : األولى المسألة
َََْشَوَ ﴿)) ََةَنََََ َِ ََََإَْسَانَيَوََََ َِ َََ َْ ًََََِ َََْز ًَََََ َْ َِا ََْآَحَح َُ َََ َْ َََََََ ٌَََْ ٍََآَيثََََِ ٍَََةحَََِثََََََ ََِ َّ ََ ﴾(4) 

كجممة " آتيناىـ"  .كعاممو " آتيناىـ"، كـ مرة: كتقديره، ك " كـ " منصكب عمى الظرؼ
" ٍ  مع    " كـ" في مكضع نصب مفعكؿ ثاف لفعؿ " س ؿ  ىك  كال يجكز أف يككف العامؿ في " كـ" .                                          ى

" ألف االستفياـ ال يعمؿ فيو ما قبمو.(( ٍ                                    " س ؿ   (5)   ى
ليؾ بعض ، خبرية أو استفيامية ظرفية كـ" استعماالت:لػ "  اآلراء في قولو: " كـ آتيناىـ" :           وا 

 "كـ اسـ استفياـ في محؿ نصب مفعكؿ بو ثاف )): يقوؿ الدرويش في إعراب " كـ آتيناىـ
                                      ً  كجممة آتيناىـ في مكضع المفعكؿ الثاني ل ػ ، أكؿكآتيناىـ فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو ، آلتيناىـ
ٍ   " سؿ  " نما عمقت  .ألنيا معمقة عف العمؿ عاممة في المعنى،     "سؿ"  كليست مف أفعاؿ              كا 

كأجاز بعضيـ أف ، فأجرل السبب مجرل المسبب في ذلؾ، القمكب ألف السؤاؿ سبب العمـ
 (6)كفي ذلؾ اقتطاع لمجممة التي ىي فييا.((، تككف كـ خبرية

                                                           
 (.142/ 2)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (1)
 .(2/142)ج( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 2)
 .(3/38)جالعربية ( الغبلييني، جامع الدركس 3)
 .[211: البقرة] (4)
 .(2/601)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 .(2/274)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش6)
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 كيجكز أف يككف في ،                                و        "كـ" في مكضع نصب ألنيا مفعكؿ ثاف  آلتيناىـ)): يقوؿ النحاس
مكضع رفع عمى إضمار عائد كلـ يعرؼ كىي اسـ ألنيا بمنزلة الحركؼ لما كقع فييا 

 (1)معنى االستفياـ.((
 ألنيا المفعكؿ ، كـ آتيناىـ" الجممة في مكضع نصب" )): يقوؿ العكبري في قولو تعالى

"الثان ٍ  ي ل ػ " س ؿ  " في " كـ" ألنيا ا،    ً     ى ٍ                  كال  تعمؿ " س ؿ   كمكضع " كـ" فيو كجياف:، ستفياـ            ى
 أعشريف آية أعطيناىـ.: كالتقدير،                          ً            نصب ألنيا المفعكؿ الثاني ل ػ " آتيناىـ": أحدىما

: كالتقدير، " آتيناىـ" خبرىا كالعائد محذكؼك ،كالثاني: ىي في مكضع رفع باالبتداء
 (2)       ٌ                          ناىـ إي اىا كىك ضعيؼ عند سيبكيو.((تيآأك ، آتيناىمكىا

 :كمحميا .. ككـ خبرية أك استفيامية مقررة ." كـ آتيناىـ مف آية بينة")) يقوؿ البيضاوي
آية ك  كالرفع باالبتداء عمى حذؼ العائد مف الخبر إلى المبتدأالنصب عمى المفعكلية أ

 (3)لمفصؿ.((  ٍ ف           ً مميزىا كم  
بري عمى أف " كـ" في " كـ آتيناىـ" استفياـ: أما لقد اتفؽ الزحيمي مع النحاس والعك

 البيضاوي والدرويش فقد أجازا أف تكوف استفياـ أو خبرية.

النحاس والعكبري والبيضاوي جواز النصب عمى أنيا ابف فقد أورد : أما إعراب " كـ"
مميا إال أف الزحيمي نصبيا عمى الظرؼ وعا، مفعوؿ بو ثاف آلتيناىـ أو الرفع عمى االبتداء

 وىو األوجو.، ووافقو في ذلؾ الدرويش، آلتيناىـ   ً يا  بو ثان                       ً "آتيناىـ " فتكوف مفعوال  
 

 المسألة الثانية: " ىنالؾ" ظرؼ زماف ومكاف
َِاَلَمََ﴿)) ََََْ ِ ََ ََ ََََدََعَََُ َ ََزَكَرَياَََ َِ

ََ َََََّ َََُرَب  َ ََََكاَلََََ ََِربَََََََ َّ ََََْْبََََ َََََََِلََََ ٌَََْ ََُمَََِ َََدَلَ ْ َ ُ ًَََذرَََيثَََََ  َ ِ َّ َيََتثََََُ ًََـَ ََِ َّ ََ ﴾(4) 

بيما في : كقيؿ، كلكنو استعمؿ ىنا ظرؼ زماف، اف" ىنالؾ" األصؿ أف يككف ظرؼ مك
ىذه اآلية أم في ذلؾ المكاف كالكقت، كىك متعمؽ بدعا أم دعا زكريا في ذلؾ الكقت، كىذا 
االستعماؿ جائز عمى سبيؿ التكسع، كيعرؼ المراد بداللة الحاؿ، كقد تجيء " ىنالؾ" محتممة 

                                                           
 .(1/104جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :كانظر ؛(1/106)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف1)
 .(1/148جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم2)
 .(45ص)تفسير البيضاكم ، البيضاكم( 3)
 .[38: آؿ عمراف]( 4)
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، كالظرؼ منو "ىنا " كالبلـ لمتأكيد .الية  الحؽ"الزماف كالمكاف، كما في قكلو تعالى: "ىنالؾ الك 
 (1)ال مكضع ليا مف اإلعراب.((، كالكاؼ لمخطاب

ليؾ ، مثؿ عند،                    ً        ولكنيا تستعمؿ أحيانا  لمزماف، األصؿ في " ىنالؾ" أنيا ظرؼ مكاف              وبعد، وا 
 بعض اآلراء:

 " عمى  ىنالؾ اسـ إشارة لممكاف في محؿ نصب):) ىنالؾ"يقوؿ الدرويش في إعراب
كالظرؼ متعمؽ ، الكاؼ لمخطابكالبلـ لمبعد ،ك ، الظرفية المكانية، كقد يتجكز بو الزماف

 (2).((بدعا
 ىنالؾ" في مكضع نصب ألنو ظرؼ يتضمف المكاف كأحكاؿ )): يقوؿ ابف النحاس "

 (3)كىك مبني ألنو بمنزلة ذلؾ كىنا بمنزلة ىذا.((، الزماف
  كقد تككف ظرؼ مكاف في مكضع آخر ، رؼ زماف              أف  " ىنالؾ" ظ):)يقوؿ صاحب المشكؿ

 (4)كىك أصميا.((
 ىنالؾ" أكثر ما يقع ىنا ظرؼ مكاف، كىك : قكلو تعالى):)يقوؿ العكبري في التبياف "

ن د  ، أصميا ً ٍ  ى كقد كقعت ىنا زمانا  فيي في ذلؾ ك ع  كأصميا المكاف ،                  ن فإنؾ تجعميا زمانا  ،                   ن             ى
ٌ   في ذلؾ المكاف دعا زكر يا: مكاف أم " ىنا ": كقيؿ، كقكلؾ: أتيتؾ عند طمكع الشمس                      ،

ٍ   كدخمت البلـ لزيادة الب ع د ، كالكاؼ حرؼ لمخطاب كبيا تصير ىنا لممكاف البعيد عنؾ                      ي
ر ت عمى أصؿ التقاء الساكنيف ىي كاأللؼ قبميا ً  ى                                        كك س  ر ت لئبل تمتبس ببلـ الممؾ: كقيؿ،   ي ً  ى                     ك س  ،  ي

ف ت الكاؼ فقمت ىناؾ لممكاف ذا ح ذ  ً  ى                        كا   (5).((كالحاضر في ىنا دعا،        ي
 ىنالؾ دعا زكريا ربو" في ذلؾ المكاف كالكقت إذ يستعار ىنا كثـ ):) يقوؿ البيضاوي "

 (6)كحيث لمزماف.((

                                                           
 .(3/235ج( الزحيمي ،التفسير المنير )1)
 .(3/434)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش2)
 .(1/155)جإعراب القرآف  ،ابف النحاس(  3)
 .(1/160ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(1/220ج) التبياف في إعراب القرآف، ( العكبرم5)
 .(72)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
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وقد ، لقد اتفؽ الزحيمي مع مف ذكرنا مف النحاة عمى أف " ىنالؾ" أصميا ظرؼ مكاف
ف تكوف " فقد رجح الزحيمي أ،                    ً                                      تستعمؿ لمزماف أحيانا . وأما في قولو:" ىنالؾ دعا زكريا ربو"

                                ً  مع جواز كونيا لمزماف والمكاف معا .، ىنالؾ" لمزماف

أما ابف النحاس والبيضاوي  .وقد وافؽ رأيو مكي والعكبري في ترجيح الزماف
ألف المقصود مف ، ميؿ إليو                    ً           وف لمزماف والمكاف معا ، وىو ما أوالدرويش فقد أجازوا أف تك

                                  ً  اآلية ىو ذاؾ الزماف وذاؾ المكاف معا .

 

 الظرؼ المتصرؼ: الثالثة المسألة
َٔمَََ﴿)) ََََي َْ ًَََََ َََْيَدَغَٔك َُ َ َُ َْ َََـََتَصَخَجيَتٔنَََََ َ َُ َ َِ ََ َْ ََ ٍََدهَََََ ََِِبَ َ َِ َْ َ ََََوَتَظَِٔنََََِ َ  َ َُ ََ َََْإنَََََ ًََََِ َََْْلََثَخ َُ َْ ِ

ََإَلََََ  َ ََكَييََلَََِ ًَ ََِ ََ﴾(1) 

    دؿ  ، أك نعيدكـ يكـ يدعككـ، اذكركا يكـ يدعككـ: تقديره، " يكـ " منصكب بفعؿ مقدر
َََ﴿: عميو قكلو تعالى ٌَََْ ََََيَػيَدَُاَََ َُ َ َِ كعمى التقدير الثاني يككف ،              ن كؿ يككف مفعكال  فعمى التقدير األ (2)﴾َُ

 (3)كىك أكجو الكجييف.((،     ن ظرفا  
فيك يفارؽ الظرفية إلى حالة ال ،               ن         ما يستعمؿ ظرفا  كغير ظرؼ: الظرؼ المتصرؼ))
شير كيكـ كسنة : نحك، أك نحك ذلؾ،        ن         ن   أك فاعبل  أك مفعكال  بو                         ن كأف يستعمؿ مبتدأ أك خبرا  ، تشبييا
ر ت  يكما  أك شيرا  أك سنة أك ليبل ":       ن ا ظرفا  فمثالي، كنحكىا، كليؿ ً  ٍ ي     ن        ن              ن " س  " السنة : كمثاليا غير ظرؼ .  

،             ى      كانتظرت ساعة  لقائؾ،   ى        ي      كس ر ني يكـ  قدكمؾ .        ى     ن                   ن             ه اثنا عشر  شيرا ، كالشير ثبلثكف يكما . كالميؿ طكيؿ  
 ي                    ـ  الجمعة يكـ مبارؾ.((ك كي

(4) 

 كال يجكز أف ، رؼ ليككف" يـك يدعككـ" ىك ظ: قكلو تعالى)): يقوؿ العكبري في التبياف
ف كاف ضمير المصدر،          ن        يككف ظرفا  السـ كاف كيجكز أف يككف ، ألف الضمير ال يعمؿ،                     كا 

 (5)كيجكز أف يككف التقدير اذكر يـك يدعككـ.((،                        كقد دؿ  عميو معنى الكبلـ،     ن      ظرفا  لمبعث

                                                           
 [.52: اإلسراء( ]1)
 .[51اإلسراء: ] (2)
 .(15/99)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(3/39)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني4)
 .(2/140ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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 ي      ي عيدكـ : أم: يكـ يدعككـ، البعث: قكلو: " يكـ يدعككـ" أم)): يقوؿ التبريزي في الممخص 
 أم أف يكـ ظرؼ زماف. (1)يـك القيامة.((

 أم  (2)يعيدكـ يكـ القيامة.((: . أميكـ يدعككـ فتستجيبكف بحمده"كقكلو: ")): يقوؿ الزجاج
 أف يكـ ظرؼ زماف.

 في متعم ؽ ىذا الظرؼ أقكاؿ ال )): يقوؿ الدرويش في إعراب " يـو " في اآلية السابقة                            
كلكنو ، البعث: أم،                         ن         إلى الفيـ أف يككف متعمقا  باسـ كاف ألف أقربيا، تطمئف إلييا النفس

أك ،                   ن         ن فاألكلى أف يعرب بدال  مف قريبا  ، ممتنع مف الناحية النحكية، ألف الضمير ال يعمؿ
                      ن     كاختار أبك السعكد تبعا  ألبي ، يتعمؽ بيككف عمى رأم مف يرل التعمؽ باألفعاؿ الناقصة

كجممة يدعككـ مضاؼ إلييا ، ف سياؽ المكضكعكىك بعيد ع،                    ن      البقاء أف يككف ظرفا  ال ذكر
 (3)الظرؼ.((

" أف تكوف منصوبة عمى المفعوؿ : األوؿ: لقد ذكر الزحيمي وجييف في كممة " يـو
أف تكوف منصوبة عمى : أما الثاني.وقد رفضو الدرويش،                ً                 وىو ما وافؽ رأيا  مف آراء العكبري

والدرويش ورأي مف آراء  ج والتبريزيوىو موافؽ لرأي الزجا .الظرفية  وقد رجحو عمى األوؿ
 والرأي الثاني أوجو. العكبري

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(2/173جالممخص في إعراب القرآف )، ( التبريزم1)
عرابو  (2)  .(3/200)ج                               الزجاج،  معاني القرآف كا 
 .(15/373ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )3)



82 

 الحػػػػاؿ

 تعريفو:

ً               ن  م ف ي ـ في حاؿ كفردا  أ ، تصبمن، فضمة، الحاؿ كصؼ))  (1)ذىب  يٍ 
          ن        نحك " فردا  أذىب " ، لمداللة عمى ىيئة، المنتصب، الفضمة، الكصؼ: عرؼ الحاؿ بأنو

 (2)ذككرة فيو.((لكجكد القيكد الم: حاؿ:          ن فػ " فردا  

 تعريؼ آخر: 

" رجع : نحك،    ه     ه                                        كصؼ  فضمة  يذكر لبياف ىيئة االسـ الذم يككف الكصؼ لو: الحاؿ))
               ن  كىذا خالد مقببل ". .                ن كمررت بيند راكبة  ،            ن                  ن الجند ظافرا . كأد ب كلدؾ صغيرا  

أك ، " طمعت الشمس صافية ": نحك،                               ن         كال فرؽ بيف أف يككف الكصؼ مشتقا  مف الفعؿ
 (3)        ن           أم مسرعا  كالغزاؿ.((،                     ن نحك: " عدا خميؿ غزاال "،  ن                     ا  في معنى الكصؼ المشتؽ    ن     اسما  جامد

 

                ً      مجيء الحاؿ مصدرا  نكرة: المسألة األولى
ََِْإَوذََ﴿)) ًََََ َََْكَيَخ َُ َْ ََمَٔسََََََياََُ ََ َ َََََُ َََْى ََََََ ٌَ َََََُؤ َِ َْ ََََلَمَََُ َ ََخَّتَََ  َ َََُرىَََ ََ ََاَّلَلَََََ  َ ََٓرةََََ ًَََج ََ َْ ًَََََ َخَذَحَس

َ
ََُـَأ َُ ْ َ ََ ََ
َ
َ ََُالَػاَغَلثَََََ ََ َِ َ  َ ًَََََ َجَخ

َ
َََْوخ َُ َْ
َ
َ ََِظَرونَََََ ََََت َ َُ َُ َْ ََ ﴾(4) 

قمتـ ذلؾ : منصكب عمى المصدر في مكضع حاؿ مف ضمير " قمتـ" كتقديره"جيرة" 
 (5) أرنا ا رؤية جيرة.((: صفة محذكؼ تقديره: كقيؿ .كىذا ىك األكجو، مجاىريف

ليؾ بعض اآلرا .قد يأتي الحاؿ عمى صيغة المصدر عمى غير األصؿ   ء:               وا 

  لمجيئو عمى ، و ليس بمقيسكلكن،                         ن     كقد كثر مجيء الحاؿ مصدرا  نكرة):)يقوؿ ابف عقيؿ
، كىك منصكب عمى الحاؿ، مصدر نكرة: كمنو " زيد طمع بغتة" فبغتة، خبلؼ األصؿ

 (6)كىذا مذىب سيبكيو كالجميكر.((،              ن زيد طمع باغتا  : كالتقدير

                                                           
 .(2/179)جشرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (1)
 .(2/179)ج( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 2)
 .(3/61)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني3)
 .[55: البقرة]( 4)
 .(1/179)جالمنير التفسير  ( الزحيمي،5)
 .(2/188)جشرح ابف عقيؿ ، ( ابف عقيؿ6)
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 كىي في األصؿ مصدر قكلؾ جيرت .                       ن حتى نرل ا جيرة " عيانا  )): يقوؿ البيضاوي
يا عمى المصدر ألنيا نكع مف الرؤية أك الحاؿ مف الفاعؿ بالقراءة استعيرت لممعاينة كنصب

أك المفعكؿ كقرئ جيرة بالفتح عمى أنيا مصدر كالغمبة أك جمع جاىر كالكتبة فيككف 
 (1)   ن   حاال .((

 نراه : أم، " جيرة " مصدر في مكضع الحاؿ مف اسـ ا)): يقوؿ العكبري في التبياف
كقيؿ ىك ، الميـ في قمتـ أم قمتـ ذلؾ مجاىريفحاؿ مف التاء ك : كقيؿ،      ن          ظاىرا  غير مستكر

 (2)جيرتـ جيرة.((: مصدر منصكب بفعؿ محذكؼ أم
 " قرأ بصكت : أم، مفعكؿ مطمؽ ألنيا مصدر جير)): يقوؿ الدرويش في إعراب " جيرة

جاىريف : أم،                   ن          كيجكز أف تعرب نصبا  عمى الحاؿ، فيي بمثابة الذم يرل بالعيف، عاؿ
 (3)بالرؤية.((

 ن    رأيت األمير جيارا  أك : " جيرة " مصدر في مكضع الحاؿ يقاؿ)): ف النحاسيقوؿ اب                
 (4)جيرة.((

 (5)قكلو: " جيرة" مصدر في مكضع الحاؿ مف المضمر في " قمتـ".(()): يقوؿ مكي 

فقاؿ البيضاوي  ." حتى نرى ا جيرة": تباينت اآلراء في إعراب " جيرة " مف قولو
قمتـ : ، وبتقديرأو حاؿ، أي مفعوؿ مطمؽ، لمصدرا عمى اوالعكبري والدرويش بجواز نصبي

  .أما ابف النحاس ومكي فقد ذكرا أف " جيرة" منصوبة عمى الحاؿ فقط، ذلؾ مجاىريف

وىو ما رجحو، ولكنو انفرد ، أما الزحيمي فقد وافقيـ بأف " جيرة" منصوبة عمى الحاؿ
ميؿ إليو أف أا رؤية جيرة. والذي  أرنا، تقديره، برأي لوحده ،وىو أف " جيرة" صفة لمحذوؼ

مع أف " جيرة" ، ألف فييا إجابة لمسؤاؿ بػ " كيؼ "، " جيرة " مصدر منصوب عمى الحاؿ
                        ً               إال أنو قد كثر مجيئو مصدرا  نكرة عمى غير ،                             ً واألصؿ في الحاؿ أال يكوف مصدرا  ، مصدر

 القياس كما قاؿ ابف عقيؿ.

                                                           
 .(11ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(1/61جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم2)
 .(1/106)ج إعراب القرآف الكريـ كبيانو، ( الدركيش3)
 .(1/45)جإعراب القرآف ، ( ابف النحاس4)
 .(1/53ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )5)
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 مجيء الحاؿ جممة: المسألة الثانية
َٔمََ﴿)) ََََوَي َْ ََ ًَََََ َْ َََُْيََشَ َُ ُ َُ ْ نَََََ

َ
َََْنأ
َ
َ ًَََََ َََْل َ ٔاََ َََييََتَر َُ َََْ ََإَلََََ  َ ًَََشاَغثََََِ ََ َ ََََََ ٌََََ َٓارََِ َاَْل َ ََ  َ ٌَََََحَخَػاَرـَٔنََََ َ َُ ََ َ ََ ََ ََ ًََََِ َٓ َِ َََْةَح َُ ََ َْ َََ﴾ (1) 

كتقديره: ، "يتعارفكف" جممة فعمية حاؿ مف ضمير " لـ يمبثكا " كيجكز جعميا خبر مبتدأ محذكؼ
 (2)ىـ يتعارفكف.((

ليؾ بعض اآلراء:، جممة في محؿ نصب ويجوز أف يأتي،                            ً األصؿ في الحاؿ أف يأتي مفردا    -                 وا 

 كما ، كتقع الجممة مكقع الحاؿ، األصؿ في الحاؿ كالخبر كالصفة اإلفراد)): يقوؿ ابف عقيؿ
.. أك كاك .،إما ضمير .    ي                              كال ب د  فييا مف رابط كىك في الحالية، تقع مكقع الخبر كالصفة

إما أف تككف   ن                   ا ... كالجممة الحاليةكالكاك مع.. أك الضمير .،ككاك االبتداء، كتسمى كاك الحاؿ
إما : ككؿ كاحدة مف االسمية كالفعمية، أك ماض، كالفعؿ إما مضارع، أك فعمية، اسمية
بؿ ال  .                  ي                                      كقد تقدـ أنو إذا ص د رت الجممة بمضارع مثبت ال تصحبيا الكاك، أك منفية، مثبتة

 (3)ترتبط إال بالضمير فقط.((
 شروط الجممة الحالية: 

 ال طمبية كال تعجبية.، ممة خبريةأف تككف ج" -1

 أف تككف غير مصدرة بعبلمة استقباؿ.  -2
 (4)" أف تشتمؿ عمى رابط يربطيا بصاحب الحاؿ. -3
 كىي حاؿ ، كالعامؿ فييا يحشرىـ، " يتعارفكف" حاؿ أخرل)) :يقوؿ العكبري في قولو تعالى

 (5)ألف التعارؼ ال يككف حاؿ الحشر.((،       مقد رة
  ن فتككف حاال  ، الجممة حالية مف الكاك في يمبثكا)ب " يتعارفكف": )في إعرايقوؿ الدرويش         

 (6)         ن           فتككف حاال  مترادفة.((، أك مف الضمير في يحشرىـ، متداخمة

                                                           
 .[45: يكنس]( 1)
 .(11/199)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(207-205/ 2)ج( ابف عقيؿ،  شرح ابف عقيؿ 3)
 .(3/78)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني4)
 .(2/13)ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف5)
 .(11/343)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
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 (1).. كىك حاؿ أخرل مقدرة.((.))" يتعارفكف بينيـ": يقوؿ البيضاوي 

  (2)" يتعارفكف" في مكضع نصب عمى الحاؿ.(():)يقوؿ ابف النحاس 

يمي مع العكبري والبيضاوي وابف النحاس والدرويش عمى أف جممة " لقد اتفؽ الزح
أو الضمير في " يمبثوا" ، والعامؿ فييا الضمير في " يحشرىـ"، يتعارفوف" في محؿ نصب حاؿ

، وقد جاءت الجممة فعمية مضارعة مثبتة لذلؾ لـ يسبقيا واو .وىو األوجو، كما قاؿ الزحيمي
نما اشتممت عمى رابط يربطيا  أال وىو واو الجماعة وقد أجاز الزحيمي ، بصاحب الحاؿ                              وا 

      ً                                           منفردا  أف تكوف جممة " يتعارفوف" خبر مبتدأ محذوؼ.

 

                             ً                       المسألة الثالثة: إعراب " عرفا  " حسب معنى " المرسبلت"
َرَشََلَتَ﴿)) ٍَ َََِواَل ََ ََ َْ َُ ْ ََ ًَََغَرـَاَََ َْ َُ ﴾(3) 

ف،          ن        ن          كاف" عرفا " منصكبا  عمى الحاؿ، إف جعمت " المرسبلت" بمعنى الرياح جعمت بمعنى      كا 
أم كالمرسبلت بعرؼ، أم بمعركؼ ،                   ن        ن                  المبلئكة كاف " عرفا " منصكبا  بتقدير حذؼ حرؼ جر

 (4)كالمعنى األكؿ أظير.((

ليؾ بعض ،                              ً وعميو اختمفوا في إعراب " عرفا "، اختمؼ العمماء في تفسير كممة " المرسبلت"            وا 
 اآلراء:

 ن                          عرفا " أم أقسـ بالرياح حيف تيب  " كالمرسبلت):) جاء في صفوة التفاسير لمصابوني قولو    
ىي رياح العذاب التي ييمؾ ا بيا : قاؿ المفسركف، يقفك بعضيا إثر بعض، متتابعة

 الظالميف. 

                                          ن      ن                    كقاؿ في ىامش الصفحة: اختمؼ المفسركف اختبلفا  كبيرا  في تفسير ىذه اآليات 
كبعضيـ ، مبلئكة                  ن                              ن       فبعضيـ حمميا جميعا  عمى الرياح كبعضيـ حمميا جميعا  عمى ال، الخمس
كقد اخترنا ما ذىب إليو ابف كثير كما رجحو صاحب التسييؿ ، كتكقؼ اإلماـ ابف جرير،     فص ؿ

                                                           
 .(280)جم، تفسير البيضاكم ( البيضاك 1)
 .(2/149جإعراب القرآف )، ( ابف النحاس2)
 .[1: المرسبلت]( 3)
 .(29/337جالتفسير المنير  )، ( الزحيمي4)
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ألف كصؼ الريح بالعصؼ ، كالعاصفات" أنيا الرياح، كاألظير في " المرسبلت: حيث قاؿ
 (1)((حقيقة.

 يعني ، ةأم متتابع،         ن                    ))" عرفا " مصدر في مكضع الحاؿ: يقوؿ العكبري في قولو تعالى
 (2)                                      ي         ي     كقيؿ المراد المبلئكة فيككف التقدير بالع رؼ أك لمع رؼ.((، الريح

 جكاز أف تككف المرسبلت ىي الرياح أك المبلئكة)) :البف لمنحاس جاء في إعراب القرآف، 
أما إذا كانت المرسبلت بمعنى ،       ن                                       " عرفا " منصكب عمى الحاؿ إذا كاف معناه متتابعةك

 (3)فحذؼ الباء فتعدل الفعؿ.((المبلئكة فالتقدير بالعرؼ 
 ن                                       ي    " عرفا " نصب عمى الحاؿ مف المرسبلت كىي الرياح ت رسؿ : قكلو تعالى)) :يقوؿ مكي      

:           ى                              ن                          متتابعة كم ف جعؿ المرسبلت المبلئكة نصب عرفا  عمى تقدير حذؼ حرؼ الجر أم
 (4)بالمعركؼ.((: يرسميا ا بالعرؼ أم

 ن "عرفا  : كأما قكلو، ىي المبلئكة:    ن      رفا " يقاؿ" كالمرسبلت ع: قكلو عز كجؿ)): يقوؿ الفراء     
 (5)تتابعت كعرؼ الفرس.((: كيقاؿ، أرسمت بالمعركؼ: فيقاؿ

 (6).. كاألظير أف المرسبلت ىي الرياح.((.               ن " كالمرسبلت عرفا ")) :يقوؿ ابف كثير 

فقد أورد العكبري وابف ، تباينت اآلراء بيف العمماء في معنى قولو " والمرسبلت "
                      ً      ً      أما الفراء فقد ذكر رأيا  واحدا  وىو ، مكي جواز أف تكوف بمعنى الرياح أو المبلئكةالنحاس و 

وأما مف المحدثيف فقد اختار الصابوني أف تكوف " والمرسبلت" ، أف تكوف بمعنى المبلئكة
ً             بمعنى الرياح نقبل  عف ابف كثير وأما الزحيمي فقد ذكر جواز الوجييف مع ترجيحو معنى ،                

عراب  .الرياح                                          ً  المرسبلت " فمف جعميا بمعنى المبلئكة نصب عرفا  "       ً              " عرفا " مرتبط بمعنى         وا 
ومف جعميا بمعنى الرياح نصبيا عمى ، يرسميا ا بالعرؼ: أي، عمى تقدير حذؼ حرؼ الجر

 اه.أر وىو ما اختاره الزحيمي وما ، الحاؿ

                                                           
 .(500-29/499)جصفكة التفاسير ، ( الصابكني1)
 .(2/543جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم2)
 (.178/ 29)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، الدركيش :كانظر؛ (72-71/  5)جإعراب القرآف، ( ابف النحاس3)
 .(2/487ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(3/221)جمعاني القرآف ، ( الفراء5)
 .(4/459)جتفسير القرآف العظيـ ، ( ابف كثير6)
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 االستثناء

بإال أك ما في ، أك متركؾمف مذككر ،                 ن          ن ىك المخرج تحقيقا  أك تقديرا  )) :تعريؼ المستثنى
 (1)معناىا، بشرط حصكؿ الفائدة.((

مف حكـ ما ، أك إحدل أخكاتيا مف أدكات االستثناء،                     ٌ ىك إخراج ما بعد " إال "االستثناء: 
ٌ      ن " جاء التبلميذ إال  عميا ": نحك، قبمو                 

 كالمخرج منو " مستثنى منو" ، كالمخرج يسمى " مستثنى "
                           ن بكسر السيف. كيقاؿ فييا أيضا  )              إال  كغير كسكل )) :وىي، ولبلستثناء ثماني أدوات

 (2)كخبل كعدا كحاشا كليس كال يككف.(( (بفتحيا –  ى    كس كاء  –بضـ السيف - ي  س كل
 

 االستثناء المتصؿ والمنقطع: المسألة األولى
ََِْإَوذََ﴿)) َِاََ ََََكَي َْ ٍَََلَنَهثََََُ ََِلََي ََ ِ َ

ََ ََ َِْ َاَشَجَدوََ َُ َُ َْ َاََلَدمََ ََ َِ ـََصَجَدواََ ٌَََ َُ ََ ََ ََ ََإَلََََ  َ َإََةَيحَسَََِ ََ َ َِ ْ َبََََِ
َ
َخ ََ
َ
َََْواَشَخهََََ ََ َْ ََََوَكنََََََََبَََََ ََ ََََََ ٌََََ َََََِ َََاَىََكـََري َ َِ ِ َ

ََ ََْ﴾(3) 

،  ن      ن                 ا  كاحدا  بيف ألكؼ المبلئكة ٌ ي            ٌ ألنو كاف جن  ، "إال إبميس " إال استثناء متصؿ عند الجميكر
كيجكز أف يجعؿ ، منيـ استثناء كاحد عميو في قكلو " فسجدكا" ثـ استثنيفغمبكا ،       ن    مغمكرا  بيـ

 (4)              ن                         استثناء منقطعا  ألنو لـ يكف مف المبلئكة.((

 أقساـ االستثناء:))
                         ن " جاء المسافركف إال سعيدا ": نحك، ما كاف مف جنس المستثنى منومتصؿ:  -1

ٌ       نحك " احترقت الدار  إال  الكتب ما ليس مف جنس ما استثني منو،منقطع:  -2  (5)((.                  ي  

  :" ألنو لـ يكف مف المبلئكة، استثناء منقطع))يقوؿ العكبري في إعراب " إال ابميس ،
 (6)                       ن   ألنو كاف في االبتداء ممكا .((،           ي ى   كقيؿ: ىك م ت ص ؿ

                                                           
 .(2/210)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 1)
 .(3/99)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني2)
 .[34: البقرة]( 3)
 .(1/143)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(100-3/99)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني5)
 .(1/50ج( العكبرم،  التبياف في إعراب القرآف )6)
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 "إال" أداة استثناء" إبميس " مستثنى بإال  متصؿ )) :يقوؿ الدرويش في إعراب " إال ابميس "       ٌ                                      
 (1)منقطع ألنو ليس منيـ.((: كقيؿ، إف كاف إبميس في األصؿ مف المبلئكة

 :عند " فسجدكا إال إبميس " نصب عمى االستثناء ال يجكز غيره )) يقوؿ ابف النحاس
 (2)كأجاز الككفيكف الرفع.((، البصرييف ألنو مكجب

  (3)           ه                        "إبميس" نصب  عمى االستثناء المنقطع.(( "إال ابميس": قكلو)) :المشكؿيقوؿ مكي في 

 فسجدكا إال ابميس أبى ": كقكلو عز كجؿ):)يقوؿ الزجاج ".  : إف إبميس كاف مف قاؿ قـك
لـ يكف إبميس مف : أىؿ المغةكقاؿ قـك مف ، منيـ في السجكد المبلئكة فاستثني

 (4)المبلئكة.((
تباينت آراء العمماء في إعراب " إبميس" في قولو: "فسجدوا إال إبميس" فذكر العكبري 

أو المنقطع دوف ترجيح رأي عمى ، والزجاج والدرويش جواز النصب عمى االستثناء المتصؿ
                  ً     َ د النوع وأضاؼ رأيا  آخر  النحاس فقد ذكر النصب عمى االستثناء دوف تحديابف أما ، آخر

 –وأما صاحبنا ، في حيف ذكر مكي أنو منصوب عمى االستثناء المنقطع، لمكوفييف وىو الرفع
مع ترجيحو لبلستثناء  .فقد ذكر جواز النصب عمى االستثناء المتصؿ أو المنقطع –الزحيمي 
نن .المتصؿ نصوب عمى وافؽ ما قالو مكي بأف " إبميس" مأخالؼ الزحيمي الرأي وأ ي     وا 

 االستثناء المنقطع ألنو ليس مف المبلئكة.

  

                                                           
 .(1/90)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .(1/45)جإعراب القرآف ، ( ابف النحاس2)
 .(1/41جراب القرآف )( القيسي، مشكؿ إع3)
عرابو 4)  .(1/105)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 المسألة الثانية: نصب االستثناء مف غير الجنس
ََوَلَ﴿)) ََ ََُيَوَََ ِ ًَََََ ٌٌَََََْىَس َُ ََ نَََََُّ

َ
ََْأ
َ
َخَذواََ

َ
َََحأ َُ َُ
ْ
اََََ ٍَ ََم  َ ٍَََََِْٔ َآَحَحَخ َُ َ َُ َُ َْ ًٌٌَََََطَحَئاََََ َْ ََ ََإَلَََََّ  َ نََََِ

َ
ََْأ
َ
ـَاََ َََََيَا ََ َلََََ

َ
َخ  َ
َ
ٍَاََ ََيَلي ََ َ َِ ََخَدودََُ َ َُ ٌََِاَّلَلََََُ  َ َََ﴾(1) 

" أف" كصمتيا في مكضع نصب عمى االستثناء مف : "" إال أف يخافا أال يقيما حدكد ا
 (2)((غير الجنس.

 في المسألة األولى: نا َ ع   َ م                      منقطع ومتصؿ كما مر  : ينقسـ االستثناء إلى قسميف

 :إال  : كالتقدير، " إال أف يخافا " أف كالفعؿ في مكضع نصب عمى الحاؿ)) جاء في التبياف  ٌ  
أك في كؿ حاؿ ، ؿ لكـ أف تأخذكا عمى كؿ حاؿكال يح: خائفيف، كفيو حذؼ مضاؼ، تقديره

ٌ              إال  في حاؿ الخكؼ أك يخشى أف ال " ،  ي            ي عمـ منيا ذلؾ: أم،            ي                كقد قرئ " ي خافا " بضـ الياء،  
 (3)                           إال  أف يخافا ترؾ حدكد ا.((:  ي                                    ي قيما" في مكضع نصب بػ " يخافا" تقديره

 "كأف ، أك استثناء، تقدـ النفيإال أداة حصر ل)) :يقوؿ الدرويش في إعراب " إال أف يخافا
،                                     ن      ن كقد اختمؼ في إعراب ىذا المصدر اختبلفا  شديدا   كالفعؿ بعدىا في تأكيؿ مصدر،

كيشكؿ عميو أف سيبكيو منع في كتابو ، إال خائفيف: فالظاىر أنو نصب عمى الحاؿ، أم
كعمى ، " ىذا باب ما يختار فيو الرفع":                       نص  عمى ذلؾ في آخر باب،                   ن كقكع أف كالفعؿ حاال  

                      ن كىك أف يككف الكبلـ تاما  ، ىذا ال مندكحة عف الرجكع إلى الكجو الثاني مف أكجو االستثناء
كال يحؿ لكـ أف : كأنو قيؿ،      ن                                             ن منفيا  فنصبو عمى االستثناء مف المفعكؿ بو، كىك " شيئا "

فذلؾ ىك الذم يبيح لكـ ، تأخذكا بسبب مف األسباب إال بسبب خكؼ عدـ إقامة حدكد ا
 (4)((             فتأمؿ كتدب ر.، كيككف حرؼ العمة قد حذؼ مع " أف" كىك جائز في العربية، ذاألخ

 إال  أف يخافا" " أف " في مكضع نصب استثناء ليس مف األكؿ. :جاء في المشكؿ "((                                                   ٌ      ))(5) 

 :(6)" أف يخافا " في مكضع نصب استثناء ليس مف األكؿ.(()) يقوؿ ابف النحاس 

                                                           
 .[229: البقرة]( 1)
 .(2/701)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/158ج( العكبرم،  التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(298-2/297)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو  ،( الدركيش4)
 .(1/112ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )5)
 .(1/114)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 6)
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ابف أف يخافا" في اآلية السابقة، فقد وافؽ الزحيمي رأي لقد تباينت اآلراء في إعراب " 
أي استثناء ، النحاس ومكي بأف " أف يخافا" في موضع نصب استثناء مف غير الجنس

إال ، أما العكبري فقد نصب " أف يخافا" عمى الحاؿ ،وكذلؾ قاؿ الدرويش .راهمنقطع وىو ما أ
 أنو أجاز رأي النصب عمى االستثناء.

 

 ثالثة: " إال " بمعنى غيرالمسألة ال
َخَيجَ﴿))

َ
َأ  َ َِ
ُ
ًََََ ٌََََْىَس َُ ََ ٍَثََََْ َٓي َََُة ََ َ َِ َجَػامَََََ

َ
ََِاَْل َ ََ َْ
َ َْ ََإَلَََ  َ اََِ ٌََ ََحَخَلََََ ََ َْ ًََََُ َََْغَيَيَس َُ َْ ََ َََدََيَََََ َْ ََََ ََُمََلَ ِ

َّ ِ ََِالَػَيدََََُ َْ  َ َجَخًَََ
َ
ََوخ َُ َْ
َ
َ ٌَََخَرمَََ َُ َُ ٌٌََََْ﴾(1)  

 أك مرفكع عمى أنو صفة ، إما منصكب عمى االستثناء مف " بييمة ": " إال ما يتمى " ما

فإذا أقيمت إال كما بعدىا ، أحمت لكـ بييمة األنعاـ غير ما يتمى :" بييمة األنعاـ " كما تقكؿ
 (2)كالكجو األكؿ أكجو.(( .مقاـ " غير " رفعت ما بعد إال

 ((ي ثـ قد تحمؿ  ،                         ن كفي " غير " أف تككف كصفا  ،                                 األصؿ في " إال  " أف تككف لبلستثناء          
، " بمعنى " غير "كيستثنى بغير. فإف كانت " إال ، فيكصؼ بإال، إحداىما عمى األخرل

نما ي راد بيا ،                                          ي                    كقعت ىي كما بعدىا صفة لما قبميا، كذلؾ حيث  ال يراد بيا االستثناء         ي        كا 
 (3)كصؼ ما قبميا بما يغاير ما بعدىا.((

 "قيؿ: ىك ، كما مستثنى، إال أداة استثناء)): يقوؿ الدرويش في إعراب " إال ما يتمى
 (4)ألف المفظ ليس مف جنس البييمة.((، منقطع

 أحمت لكـ : كتأكيمو،                                     "إال ما يتمى عميكـ" مكضع ما نصب بإال  : يقوؿ الزجاج في قولو
بييمة األنعاـ " إال ما يتمى عميكـ" مف الميتة كالدـ كالمكقكذة كالمتردية كالنطيحة. ثـ يكمؿ 

 (5)فيقكؿ أف بعضيـ أجاز أف تككف " ما " في مكضع رفع.
 مى عميكـ " في مكضع نصب باالستثناء كىك عند : " إال ما يتقكلو)): يقوؿ ابف النحاس

 (6)كعند أبي العباس بمعنى استثنيت.((، سيبكيو بمنزلة المفعكؿ

                                                           
 .[5:المائدة ]( 1)
 .(6/411)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(3/108ججامع الدركس العربية  )، ( الغبلييني3)
 .(6/172)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو  ، ( الدركيش4)
عرابو  ) :( انظر5)  .(2/114ج                                الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/255)ج إعراب القرآف النحاس،( ابف 6)
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 كما ، كيجكز الرفع، " إال ما يتمى عميكـ " في مكضع نصب باالستثناء)): يقوؿ الفراء
ال زيد .((  (1)                        ن         ه   يجكز " قاـ القكـ إال زيدا  كا 

 تمى عميكـ" " ما " في مكضع نصب عمى االستثناء " إال ما ي: قكلو تعالى)): يقوؿ مكي
 (2)مف " بييمة".((

ابف النحاس و  لقد تباينت آراء العمماء في إعراب " إال ما يتمى " فذكر الفراء والزجاج
وقد أجاز الفراء ، " ما " في محؿ نصب عمى االستثناء    ف                               َ ومكي والدرويش وكذلؾ الزحيمي أ  

أما الزحيمي فقد أجاز الرفع عمى أف " إال ما ، ف توضيحوالزجاج أف تكوف في موضع رفع دو
وىو ما وضحو ، يتمى " صفة لػ " بييمة " عمى اعتبار أف " إال " وما بعدىا قامت مقاـ غير

ووجو  .فإف كانت " إال " بمعنى" غير" وقعت ىي وما بعدىا صفة لما قبميا: الغبلييني بقولو
 يمي.النصب عمى االستثناء أوجو كما قاؿ الزح

  

                                                           
 .(1/298ج( الفراء،  معاني القرآف )1)
 .(1/264ج( القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )2)
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 التمييز

  .  ي    ن         ن كم ميزا  ،كتمييزا  ،        ي        ن كمبي نا  كتبيينا  ،        ن كتفسيرا  ،   ي      ي     ن كي سم ى م فس را  )) تعريفو:

" لبياف ما قبمو مف إجماؿ، نكرة، كؿ اسـوىو:  ٍ                         متضمف معنى " م ف  ،     ن نفسا                ه نحك " طاب زيد  ،              ً 
 (1)         ه     ن   كعندم شبر  أرضا .((

اشتريت ": فاألكؿ نحك، مف ذات أك نسبة                    ن    ي    اسـ نكرة يذكر تفسيرا  لمم بيـ )) :التمييز: تعريؼ آخر
 (2)                  ن   " طاب المجتيد نفسا .((: كالثاني نحك، "           ن عشريف كتابا  

 

 المسألة األولى: التمييز بعد اسـ التفضيؿ 
ََََغَتَؾثََ﴿)) ََ َْ َاَّلَلَََِ  َ ٌَََوٌََََ ََ ََ َََََِ َخَص

َ
ٌَََُأ ََ َْ
َ
ََََََْ ٌََََ َِاَّلَلََََِ  َ ًَََغَتَؾثََََ ََ َْ َََََِ َََُوََنَ ْ ََ ٌََََََعةََدونَََََََُلََََ َ َُ ِ َ ََ َُ﴾(3) 

زيد أحسف القـك : صبغة منصكب عمى التمييز كقكلؾ" ،                               ن " كمف أحسف مف ا صبغة" أم دينا  
 (4)((.    ن كجيا  

ّ                                                              إف  ما بعد اسـ التفضيؿ ينصب عمى التمييز إف لـ يكف مف جنس ما قبمو ليؾ بعض ،              وا 
  اآلراء:

 ن     ))" كاعمـ أف ما بعد اسـ التفضيؿ ينصب كجكبا  عمى : يقوؿ الشيخ مصطفى الغبلييني                                          
فإذا كاف مف جنس ما قبمو ،                ن " أنت أعمى منزال ": نحك، إف لـ يكف مف جنس ما قبمو، التمييز

" إال  إذا كاف " أفعؿ " مضافا                                                    و                            ن كجب جره بإضافتو " إلى " أفعؿ " نحك " أنت أفضؿ رجؿ 
" أنت أفضؿ : ضافة مرتيف، نحك         لتعذ ر اإل، نصب التمييز حينئذ فيجب، لغير التمييز

 (5)         ن   الناس رجبل .((
 (6)التمييز.(( " صبغة " نصب عمى: كقيؿ)) :يقوؿ مكي 

                                                           
 .(2/211)ج( ابف عقيؿ،  شرح ابف عقيؿ 1)
 .(3/88)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني2)
 .[138: البقرة]( 3)
 .(1/355)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(3/91)جييني، جامع الدركس العربية ( الغبل5)
 .(1/80ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )6)
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 ك " كمف ا" في مكضع نصب، " كمف أحسف" مبتدأ كخبر)) :يقوؿ العكبري في التبياف "
 (1)صبغة" تمييز.((

 الكاك عاطفة)): يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة " ٍ              " ك م ف  كمف اسـ استفياـ، كقد ،    ى ى
" خبر   ً  ى           " م ف  ا" الجار                                                        ي     خرج االستفياـ ىنا إلى معنى النفي في محؿ رفع مبتدأ " أحسف 

 (2)كالمجركر متعمقاف بأحسف " صبغة" تمييز.((

لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي والدرويش عمى أف " صبغة " منصوب عمى 
 ألف " صبغة " جاءت بعد اسـ التفضيؿ.، راهأوىو ما ، التمييز

 

 حكـ تمييز العدد الصحيح: المسألة الثانية
((﴿ًَْ َِا ََوَرَفَػ َُ َََ َْ  َ ََ َاذََجَّتََََ ََ ََْ ََََغَشَةَََََ َ َْ اَََ ـَ َشَتا

َ
َأ ًَ َََ َْ
َ
ٍَاََ َم

َ
َأ ًَ ََ
ُ
: كتقديره، : إنما أنث اثنتى عشرة عمى تقدير أمة(3)﴾َ

بدؿ منصكب مف " اثنتي عشرة" كال يجكز :         ن  " أسباطا  "ك حاؿ.: " اثنتي عشرة "ك .اثنتا عشرة أمة
 ،                                       ن كالتمييز لما عدا العشرة إنما يككف مفردا  ،                 ن        ن                    أف يككف " اسباطا : منصكبا  عمى التمييز ألنو جمع

" بدؿ                             ن كقاؿ الزمخشرم إف كممة " أمما   .        ن                     " أسباطا " كما ذكر ابف األنبارم: صفة لقكلو: " أمما"ك
ألف كؿ سبط كاف أمة عظيمة كجماعة كثيفة ،              ن كقطعناىـ أمما  : مف " اثنتي عشرة " بمعنى

ككؿ ،                 ن                 ن            ككجو ككنو مجمكعا  أنو كضع " أسباطا " مكضع قبيمة،         ن       " أسباطا " تمييز: كقاؿ .العدد
 (4)أسباط السبط.((: ةقبيم

 ((ى نحك " جاء أحد عشر  ، فالتمييز مفرد منصكب، كأما مع أحد عشر إلى تسعة كتسعيف                 
:                    ن          ن ـ اثنتي عشرة أسباطا "، فأسباطا  كقطعناى: كأما قكلو تعالى،       ن                      تمميذا ، كتسع كتسعكف تمميذة "

ألف ، ة فرقة، أم: قطعناىـ اثنتي عشر بؿ بدؿ منو كالتمييز مقدر، عشرة          ن       ليس تمييزا  الثنتي 
كما ىك مذىب بعض العمماء  –                      ن كلك جاز أف يككف مجمكعا  ،                            ن التمييز ىنا ال يككف إال مفردا  

فكاف ينبغي أف ، كىك مذكر، ألف األسباط جمع سبط،                         ن        ن لما جاز ىنا جعؿ " أسباطا " تمييزا   –

                                                           
 .(1/108جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم1)
 .(1/182)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .[160األعراؼ: ]( 3)
 .(9/138)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
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 ،كىي مركبة، كالعشرة، ألف االثنيف تكافؽ المعدكد،                           ن : كقطعناىـ اثني عشر أسباطا  يقاؿ
 (1)((                           كما مر  بؾ في بحث المركبات.، كذلؾ

 أف " قطعنا" : " كقطعناىـ اثنتي " فيو كجياف: قكلو تعالى)) :يقوؿ العكبري في التبياف
                ن  أم: فرقناىـ فرقا   ،            ن أف يككف حاال  : كالثاني،                          ن      ن فيككف " اثنتي عشرة" مفعكال  ثانيا  ،             بمعنى صي رنا

       ن                 كأسباطا " بدؿ مف " اثنتى " .قد قرلء بيا " كعشرة " بسككف الشيف ككسرىا كفتحيا لغات
" اثنتي   ى ت     ن    ى كأ   .أك بدؿ بعد بدؿ،       ن                 ن " أمما " نعت لػ " أسباطا "ك .عشرة" ال تمييز. ألنو جمع

 (2)((اثنتي عشرة أمة.: عشرة "، ألف التقدير
 ن                                    " كقطعناىـ اثنتي عشرة أسباطا " التقدير اثنتي عشرة أمة فميذا أجاز ))النحاس:  فيقوؿ اب                            

جعمناىـ اثنتي : كالمعنى،       ن           " أمما " نعت ألسباط ." أسباطا" بدؿ مف اثنتي عشرة .تأنيثال
 (3)عشرة فرقة.((

 بكسر السيف  –                                   ن             كقكلو: " كقطعناىـ اثنتي عشرة أسباطا " كيجكز عشرة )): يقوؿ الزجاج– 
                                        ن مف نعت " فرقة" كأنو قاؿ: جعمناىـ أسباطا  ،                               ن قطعناىـ اثنتي عشرة فرقة أسباطا  : المعنى

             ن         كقكلو: " أمما " مف نعت  .كىك الكجو،             ن    ن              فيككف أسباطا  بدال  مف اثنتي عشرة،                ن كفرقناىـ أسباطا  
 (4)      ن   أسباطا .((

 :ن        ي                              اثنتي عشرة أسباطا " إنما أ ن ث عمى تقدير حذؼ أمة تقديره: "قكلو: )) جاء في المشكؿ                 
 (5)((.      ن       ً          ن " أمما " نعت ل ػ " أسباطا "ك        ن                   "أسباطا " بدؿ مف اثنتي عشرةك اثنتي عشرة أمة

 أم بدؿ مف اثنتي عشرة( أك تمييز لو )بدؿ منو كلذلؾ جمع        ن أسباطا  )) :يقوؿ البيضاوي
 (6)                                                                  عمى أف  كؿ كاحدة مف اثنتي عشرة أسباط ككأنو قيؿ اثنتي عشرة قبيمة.((

 الكاك عاطفة، كقطعناىـ فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ )) :يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
      كجك ز ، فرقناىـ معدكديف بيذا العدد: أم، مفعكؿ قطعناىـ كاثنتي عشرة حاؿ مف، بو

                      ن    فيككف اثنتي عشرة مفعكال  بو ، الزمخشرم كأبك البقاء أف يككف قطعناىـ بمعنى صيرناىـ
                                       قاؿ أبك إسحؽ الز جاج: كال يجكز أف يككف  .أم: فرقة،      ن         ن                  ثانيا ، كأسباطا  بدؿ مف اثنتي عشرة

                                                           
 .(92-3/91)جالعربية جامع الدركس ، ( الغبلييني1)
 .(1/514جالتبياف في إعراب القرآف )، ( العكبرم2)
 .(2/76)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
عرابو 4)  .(2/310)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(403/ 1ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )5)
 .(225صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم6)
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كىك ،         ن                                  .. كأمما  بدؿ مف " أسباطا" فيك بدؿ مف البدؿ.     ن مفردا          ن      ف تمييزا  لكاف األنو لك ك،       ن تمييزا  
 (1)األسباط.((

لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري والنحاس والزجاج ومكي والبيضاوي والدرويش عمى أف 
        ً                                                                    " أسباطا " بدؿ منصوب مف " اثنتي عشرة" في حيف أجاز البيضاوي والزمخشري إعراب " 

ىو ،                                         ً       ً مى أف تأنيث " اثنتي عشرة" ومجيء " أسباطا " مذكرا        ً       ً                   أسباطا " تمييزا  وقد اتفؽ الجميع ع
                                                                             ً  عمى تقدير اثنتي عشرة أمة وىذا ما جعؿ البيضاوي والزمخشري يجيزاف إعراب " أسباطا " 

      ً             تمييزا ، وىو األوجو.

 

 المسألة الثالثة: تمييز النسبة
ََكال﴿)) ٌَََربََََ ََ ََََ ٌٌََََإنََ َِّ ِ َََََََِّ َْ ََََو ََ َاَىَػَظًَََ َْ ََ ٌٌَََََْ ََََواَطَخَػَوََنَُ ََ ََ َْ َسَََََ

َ
َالَرأ َُ
ْ
َ َ ًَََطَحتَََََ َْ ًَََاََ َََْوَل َ َ َزََََ

َ
َأ َُ
َ
ٌََََةََدََعَنَمَََ ِ َ ََ َُ ِ َ ََرَبَََْ َّ َ ٌَََطَلَياَََ َِ ََ َِ﴾(2) 

 (3)أك منصكب ألنو مصدر، كاألكؿ أظير.((،       ن             " شيبا " تمييز منصكب
    ى ي ى        ي  ن    " ح س ف  عمى  خم قا "...:             ن        ي                ما كاف مفسرا  لجممة م بيمة النسبة: نحك))تمييز النسبة: 

  ي           ي     م حك ؿ كغير م حك ؿ. وىو عمى قسميف:

ُ     فالم حو            ى " ما أحسف  : كنحك،               ي     ن " كاشتعؿ الرأس  شيبا ": كقكلو تعالى،           ي      ن ما كاف أصم و فاعبل  : ؿ   
،                                   ن                           ن كقكلو سبحانو: " كفج رنا األرض عيكنا " كنحك: " زرعت الحديقة شجرا "،         ن أك مفعكال  ،      ن     ن خالدا  أدبا "

           ي     ن      ي " خميؿ أكفر  عمما  كأكبر  : كنحك،                   ن           ن  " أنا أكثر منؾ ماال  كأعز  نفرا  ":                        أك مبتدأ، كقكلو عز  كجؿ
:          ى   كغير المح ك ؿ .كما رأيت، كال يجكز جره بمف أك باإلضافة،                      ن كحكمو أنو منصكب دائما   .   ن عقبل "

ه        ن            ن     ى   ت أديبا . عظمت شجاعا .  د ر  سمك  .                     ن نحك: " أكـر بسميـ رجبل  ،             ي           ما كاف غير م حك ؿ عف شيء
كيجكز جره ، كما رأيت، كحكمو أف يجكز نصبو .       ى     ن ما أكرم ؾ رجبل "،                ن مؤلت خزائني كتبا   .     ن فارسا  

.((،             ٌ            ف، نحك :"  د ر ه مف فارسبم ، سمكت  مف أديب   (4)              و      ى        و   أكـر بو مف رجؿ 

                                                           
 .(9/61)جيـ كبيانو ( الدركيش، إعراب القرآف الكر 1)
 .[4: مريـ]( 2)
 .(16/384)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(3/90)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 4)
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 :ىك مصدر في كقيؿ،                  ن                 قكلو تعالى: "شيبا " نصب عمى التمييز)) يقوؿ العكبري في التبياف :
 (1): شاب.((المصدر مف معنى اشتعؿ ألف معناه : ىك منصكب عمىكقيؿ، مكضع الحاؿ

 :إنو أتت : كثر فيو الشيب، كيقاؿ:             ن    ؿ الرأس شيبا " أم" كاشتع)) وقاؿ التبريزي في الممخص
" شيب" نصب عمى ك ،لو في ذلؾ الكقت خمس كستكف سنة، كقيؿ خمس كسبعكف

 (2)                ن   ىك مصدر شاب شيبا .((: كقيؿ، التفسير
 (3)                     ن   كقيؿ ىك مصدر شاب شيبا .((،       ن                 " شيبا " نصب عمى التفسير: قكلو)) :جاء في المشكؿ 
 :ألف ، أحدىما أنو مصدر:             ن              ؿ الرأس شيبا " في نصبو قكالف" كاشتع)) يقوؿ ابف النحاس

، ىك منصكب عمى التمييز: قاؿ أبك اسحؽ، معنى اشتعؿ شاب، كىذا قكؿ األخفش سعيد
 4كالمصدر أكلى بو.((، كقكؿ األخفش أكلى ألنو مشتؽ مف فعؿ

 (:(: المعنى،         ن                   ك " شيبا " منصكب عمى التمييز)يقكؿ الزجاج)(5)اشتعؿ الرأس مف الشيب 
 :6))                                   ن       ن           " كاشتعؿ الرأس شيبا"... كجعمو مميزا  إيضاحا  لممقصكد.(()) يقوؿ البيضاوي 
 :ف ، ربي منادل مضاؼ لياء المتكمـ المحذكفة)) يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة      كا 

، كالرأس فاعؿ، كاشتعؿ عطؼ عمى كىف، كجممة كىف العظـ خبرىا، كمني حاؿ، كاسميا
 (7)انتشر الشيب في رأسي.((: أم، فاعؿ     ن                 كشيبا  تمييز محكؿ عف ال

أو النصب عمى ،                                ً                          لقد ذكر الزحيمي في إعراب " شيبا " وجييف: النصب عمى التمييز
النحاس وقد ابف وذكر الوجييف: التبريزي ومكي و  .وقد رجح النصب عمى التمييز، المصدر

أضاؼ إلى                                             ً                       رجح ابف النحاس ما أورده عف األخفش بأف " شيبا " مصدر. أما العكبري فقد
ي وأما الزجاج والبيضاو  .                    ً      ً                               الوجييف السابقيف وجيا  ثالثا  وىو النصب عمى الحاؿ، وىو بعيد

             ً       ألف أصؿ " شيبا " محوؿ  .ميؿ إليوأوجو التمييز فقط. وىو ما  والدرويش والغبلييني فقد ذكروا
 مة.                   ُ                                               والتقدير: اشتعؿ رأس  الشيب. وىذا مف تمييز النسبة الذي يفسر جممة مبي ،عف فاعؿ

                                                           
 .(2/176ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(2/234جالممخص في إعراب القرآف ) ، ( التبريزم2)
 .(2/20ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
 .(3/4)جبف النحاس، إعراب القرآف ( ا4)
عرابو )، (  الزجاج5)  .(3/260ج                       معاني القرآف كا 
 .(403)جتقسير البيضاكم ، ( البيضاكم6)
 .(566-565/ 16)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 7)
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 اسـ ال النافية لمجنس

ال النافية لمجنس ىي التي تدؿ عمى نفي الخبر عف الجنس الكاقع )) تعريؼ ال النافية لمجنس:
                                     ن             يراد بيا نفيو عف جميع أفراد الجنس نصا ، ال عمى سبيؿ : بعدىا عمى سبيؿ االستغراؽ، أم

 كنفي الخبر عف الجنس يستمـز نفيو عف جميع أفراده.، االحتماؿ

ألنيا تفيد تبرئة المتكمـ لمجنس كتنزييو إياه عف ،                           ن "ال " ىذه " ال التبرئة" أيضا  كتسمى 
 (1)االتصاؼ بالخبر.((

 ال النافية لمجنس وشروط إعماليا:عمؿ 

" فتنصب ا))                               ى السـ كترفع الخبر، نحك: " ال أحد                                             تعمؿ " ال " النافية لمجنس عمؿ " إف 
نما عممت عمميا " لتأكيد اإلثبات ، أكيد النفي بالمبالغة فيوألنيا لت،     ي                         أغير  مف ا" كا                              كما أف " إف 

 كالمبالغة فيو. 

" أربعة شروط:ويشترط في                                 إعماليا عمؿ " إف 

ال عمى سبيؿ ،      ي                      ن     ن بأف ي راد بيا نفي الجنس نفيا  عاما  ، عمى نفي الجنس            ن أف تككف نصا  )) -1
 االحتماؿ.

 أف يككف اسميا كخبرىا نكرتيف... -2
 اسميا بفاصؿ...أف ال يفصؿ بينيا كبيف  -3
 (2)أف ال يدخؿ عمييا حرؼ جر...(( -4

                                                           
 .(2/280ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية  )1)
 .2/281جالمرجع السابؽ،  ( 2)
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 المسألة األولى: أحواؿ اسـ وخبر ال النافية لمجنس
ََِْإَوذََ﴿)) َََََ ََََزَي  َ ًََََٓ ََل َُ َ ٌَََُالَظَيَفانََََ َ ََ َْ  َ ََ ًََََُ َٓ اَل ٍَ َخ

َ
ََْأ َُ َ ََ ََ َْ
َ
ََََوَكاَلَََ َََ َََغَىبَََََلََََ َِ ًَََََ ٌََََُىَس َُ ََ َٔمَََ َاََلَ َْ َ َْ َََََ ٌَ ٌََََ َِ َاَْلاَسََََ َِ  ََ َِإَوَنَََ َّ ٌَََجارََََ َ ًَََََ َََْىَس َُ ََ﴾(1) 

" "ال" نافية  في مكضع : "لكـ"ك ،"غالب" اسميا المنصكبك ،لمجنس" ال غالب لكـ اليـك
  كالعامؿ فيو ، منصكب عمى الظرؼ: "اليكـ"ك ،ال " كتقديره: ال غالب كائف لكـرفع خبر "

 (2)"لكـ".((

ليؾ بعض اآلراء:                                ً                            إذا جاء اسـ ال النافية لمجنس مفردا  بني عمى الفتح في محؿ نصب.                    وا 

 أك ، أم: ال بأس، نحك: " ال عميؾ"، النافية لمجنس     ي            قد ي حذؼ اسـ " ال")): يقكؿ الغبلييني
ً           ال جناح  عميؾ، كذلؾ نادر كالخبر إف ج ي ؿ كجب ذكره  .       ى     ي       " ال أحد  أغير  مف ا": كحديث،       ى                            ي

ذا ع م ـ  فحذفو كثير، نحك: " ََؽََيََََ ﴿كمنو قكلو تعالى: ، ال بأس" أم ال بأس عميؾ       يً  ى                   كا  ََل ٔا ََ َكاَل َ َْ ََ َ ََ َ ََ ُ ََ ََ
ٌََِليََ َ ََربَََِا ََإلََ ََِإََُا َ ََ َ َُ َ َََ ِّ َ ََ َ  

ََ ِ ََ نََََََِّ َََتَٔ َ ََٔتَ ﴿كقكلو: ، : ال ضير عميناأم، (3) ﴾ َُ ـَ َ ـَََل َ ٔا ـَزََغ َ َإََذ َحََرَى َٔ ََََوَل َْ ََ َ ََ ََ َ ََ َُ َِ ََ َ
ْ َ ِ ََ  َ ََ َ ََ َْ َ َََ ﴾4) ،

كحديث: " ال ، ليس جممة كال شبييا":                                    ن      فبل فكت ليـ... كيككف خبر " ال " مفردا   " أم: أم
، كجممة فعمية، العجب"                كال كحشة أشد  مف،                     كال ماؿ أعز  مف العقؿ،              أشد  مف الجيؿ    ى فقر  
" : " نحك كشبو ، محمكد" وكجممة اسمية، نحك: " ال كضيع نفس خمق،      ى          ي ال رجؿ  سكء يعاشر 

ً                   جممة كحديث: " ال عقؿ كالتدبير، كال كرع  كالكؼ كال ح س ب  كح سف  الخمؽ" كحديث: " ال                                      ى           ى ى ى   ي 
 (5)                            ى                إيماف لمف ال أمانة لو، كال ديف  لمف ال عيد لو.((

 كلكـ في مكضع رفع ، ـ" غالب ىنا مبنية" ال غالب لكـ اليك )): يقوؿ العكبري في التبياف
 (6)كاليـك معمكؿ الخبر.((، خبر ال

 كغالب ،                                 كقاؿ عطؼ عمى زي ف كال نافية لمجنس)) :يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
 (7)كلكـ خبرىا.((، اسميا مبني عمى الفتح

                                                           
 .[48 :األنفاؿ] (1)
 .(10/372)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .[50:الشعراء] (3)
 [51: سبأ] (4)
 .(285-2/284ج( الغبلييني،  جامع الدركس العربية  )5)
 .(1/534ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
 .(10/150)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 7)
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لمجنس، إال لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري والدرويش عمى أف " غالب" اسـ ال النافية 
والذي  .ف ذكر العكبري والدرويش أنيا مبنية" غالب" اسـ " ال" المنصوب. في حيأنو ذكر أف 

َ  ف "ال" تعمؿ عمؿ  أما النصب: فؤل  .راه أف " غالب" اسـ "ال" مبني عمى الفتح في محؿ نصبأ              
ذا  ))ما قالو ابف ىشاـ في أوضح المسالؾ : فقد اخترت دأ، وأما البناء:               إف  فتنصب المبت       وا 

        ً         كاف مفردا  أو جمع بني عمى الفتح إف  –أي: غير مضاؼ وال شبيو بو  –              ً  كاف اسميا مفردا  
َ         َ ال رجؿ  وال رجاؿ  نحو: "، تكسير     ")).(1) 

 

 المسألة الثانية: " أيماف" أو " إيماف"
ٔاأَِإَون﴿)) َََََُسَر َُ ََ ًَََََ َٓ اَج ٍَ ٌََََْح َُ ََ َ ََ َْ ََََََ ٌَََْ َََِبَػدََََِ َْ ًَََََ َْ ََٓد َََْخ َِ َِ َْ ٔاَََ َِ َػ َََوـَ َُ ََ ََ ًََََََِفََََ ََِس َََْدي َُ ِ َ ٔاَََِ َََذَلاحََي َُ ِ ََ ََ ثَََََ ٍَ َن

َ
َََأ  َ ِ َ
َ
َاَىَسَفرََ َْ َُ ًَََََْ َٓ ٌََََْإَج َُ  َ ِ ََلأَََِ ٍَانَََََ ٌَََََح َ ََ َْ ًَََََ َٓ َََْل َُ َ ََ

ًََ َٓ َََْىَػَي َُ  َ ََ َٓٔنَََََ ََََيَجَخ َ َُ ََ َْ ََ﴾(2) 

أم ال عيكد ليـ. ، كىي جمع يميف، ك" أيماف": اسميا، " ال أيماف" "ال" نافية لمجنس
ما ك                               ن                           كىك مصدر بمعنى التصديؽ تأكيدا  لقكلو تعالى: " أئمة الكفر"، أم ال إيماف، كتقرأ بالكسر      ا 
 (3)               ن                        لئبل يككف تكرارا  لقكلو: " أئمة الكفر".((،          ن        تو إيمانا  مف األمفمصدر أمن

ليؾ بعض ، اختمؼ القراء في قراءة " أيماف" بفتح اليمزة أو كسرىا                              ولكؿ واحد تفسيره، وا 
 اآلراء:

 كأئمة ، كقاتمكا فعؿ أمر كفاعؿ، الفاء رابطة)):يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
يماف اسميا، كال نافية لمجنس، إف كاسميا :إنيـ، الكفر مفعكؿ بو كليـ خبرىا، كالجممة ،              كا 

 (4)خبر إنيـ.((
 :ى             " ال أيماف  ليـ" بالفتح :                                     ى             " إنيـ ال أيماف ليـ" كتقرأ: " ال إيماف  ليـ" فمف قرأ)) يقوؿ الزجاج         

 (5)فقد كصفيـ بالنكث في العيد، كىك أجكد القراءتيف.((
 :(6)ابف عامر: " ال أيماف ليـ" بكسر اليمزة.(( قرأ)) جاء في الكفاية الكبرى قولو 

                                                           
 .(2/7)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 1)
 .[12 التكبة:]( 2)
 .(10/468ج( الزحيمي، التفسير المنير  )3)
 .(10/186)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
عرابو 5)  .(2/352)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(260ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل 6)
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  :أيماف" أك "إيماف" كلـ يتطرؽ ذكر البيضاوي في كتابو جواز قراءة " أيماف" بالوجييف "
 (1)لئلعراب.

 :ال إيماف ليـ( يريد أنيـ )كقرأ الحسف  .ال عيكد ليـ: " إنيـ ال أيماف ليـ")) يقوؿ الفراء
      ي              أم ال ت ؤمنكىـ، فيككف ، ال أماف ليـ: ى الحسف عمىكفرة ال إسبلـ ليـ. كقد يككف معن

 (2)          ن   تريد أمانا .((،             ن آمنتو إيمانا  : مصدر قكلؾ
في حيف لـ ، لقد اتفؽ الزحيمي مع الدرويش عمى أف " أيماف" اسـ ال النافية لمجنس

، يتطرؽ اآلخروف لئلعراب... وأما في القراءة، فقد ذكر الزحيمي جواز " أيماف" أو " إيماف"
 ما ذكره الفراء والزجاج والبيضاوي.  وىو

وىو ،                      ً                     " أيماف" ألنو ذكرىا أوال . وىو ما رجحو الزجاج ف الزحيمي يميؿ إلىونبلحظ: أ
ف نكثوا أيمانيـ" وىو وصفيـ بنكث العيد.الذي أ                                                                             ميؿ إليو. ألف " أيماف" مرتبطة بػ " وا 

 

 فية لمجنسالمسألة الثالثة: تعمؽ الجار والمجرور أو الظرؼ باسـ ال النا
ََََكاَلَ﴿)) ََتََثَيبَََََلَََََ َ ِ

َْ ًَََََ ٌََََُغَيَيَس َُ َْ ََ ََ َٔمَََََ َََاََلَ َْ َ َْ َََُحَؾَفرََََ َِ َْ َُاَّلَلَََََ  َ ًََََ َََْىَس َُ َََََٔ َْ ََََو َُ ًَََََ َرَخ
َ
ََُأ ََ َْ
َ
َََالَراَِحَنيََََ ِ َِ َ َ َََ﴾ (3) 

، "عميكـ" متعمؽ بالخبر المحذكؼك ،"تثريب": اسمياك ،"ال تثريب عميكـ" "ال " نافية لمجنس
كال يجكز أف يتعمؽ أحدىما  ،كتقديره ال تثريب مستقر عميكـ، كاليكـ منصكب بالخبر المحذكؼ

 (4)              ن          كقكليـ: ال خيرا  مف زيد.((،                   ن لكجب أف يككف منكنا  ،                         ن   بتثريب ألنو لك كاف متعمقا  بو
 ال تثريب " في خبر "ال" كجياف: : قكلو تعالى)): يقوؿ العكبري في التبياف " 

" بالخبر: أحدىما: قكلو " بػينتصب ": كقيؿ، " عميكـ" فعمى ىذا ينتصب "اليـك  يغفر" " اليـك
" ، كىك االستقرار، كبالعامؿ في الظرؼ، " عميكـ" يتعمؽ بالظرؼك كالثاني: الخبر " اليـك

كال ، كال يجكز أف تتعمؽ " عمى " بػ " تثريب"،                   ي   ن   كالكبلـ في قكليـ: س قيا  لؾ، كقيؿ ىي لمتبييف
 (5)                                     ي       نصب " اليكـ" بو، ألف اسـ "ال" إذا عمؿ ي نك ف.((

                                                           
 .(248)( انظر البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(1/425جقرآف )( الفراء،  معاني ال2)
 .[92يكسؼ: ] (3)
 .(13/58)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(2/71ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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 :بما سمؼ )) يقوؿ التبريزي في الممخص " " ال تثريب عميكـ" أم ال بأس عميكـ " اليـك
" ال ، ال تقتير عميكـ: كقيؿ، منكـ كقيؿ: ال إفساد، كال يجكز أف يككف العامؿ في " اليـك
كال يجكز بناء االسـ قبؿ ،                         ي                     ألنو يصير مف تمامو، كقد ب ني " تثريب" عمى الفتح، تثريب
" عمى الظركؼ، ك ، تمامو صفة  " عميكـ"ك           ن            تجعمو خبرا  لػ " تثريب"كلكف تنصب " اليـك
ال تثريب ثابت : تقديره، تثريب -في األصؿ –"عمى" متعمقة بمضمر ىك صفة ك ،لتثريب

" بعميكـ، عميكـ اليكـ عمى االستقرار ، لتثريب  ن ا  كتضمر خبر ، كيجكز أف يككف نصب " اليـك
، نزلة خبر تثريبكيجكز أف تجعؿ عميكـ بم، ألف " عميكـ" كما عممت فيو صفة لتثريب

" بعميكـ  (1)كالناصب لميـك في األصؿ ىك ما تعمقت بو عمى المحذكؼ.((، كتنصب " اليـك

  :كال نافية لمجنس ، جممة ال تثريب مقكؿ القكؿ ))يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
، أمر بمتعمؽ الخبر، كعميكـ خبرىا، كاليكـ ظرؼ متعمؽ بمحذكؼ خبر ثاف، كتثريب اسميا

ألنو ، كىك التثريب، كعمى كؿ فالكقؼ عميو، كال يجكز تعميؽ الظرؼ بالمصدر، كىك عميكـ
 (2)                                    ن               كمتى كاف كذلؾ أعرب كنكف، نحك: ال خيرا  مف زيد عندؾ.((،           ن        يصير شبييا  بالمضاؼ

لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري والتبريزي والدرويش عمى أنو ال يجوز أف يتعمؽ 
" بػ " تثر و "عميكـ" نما تعمقا بخبر محذوؼ، يب"" اليـو ولو  .تقديره: ال تثريب مستقر عميكـ،                        وا 

 وىو األوجو. .       ً       ال تثريبا  عميكـ: تعمقا بػ " تثريب" لوجب أف تنوف فنقوؿ

  

                                                           
 .(1/527جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :كانظر ؛(68-2/67جالممخص في إعراب القرآف )، ( التبريزم1)
 .(13/35)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
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 خبر كاف

، كالفعؿ الناقص ىك ما يدخؿ عمى المبتدأ كالخبر)ىي أفعاؿ ناقصة. ): تعريؼ كاف وأخواتيا
                                                ي     ن  كينصب اآلخر تشبييا لو بالمفعكؿ بو، نحك: " كاف عمر  عادال " ،                  ن           فيرفع األكؿ تشبييا  لو بالفاعؿ

 (1)           ن      كالخبر خبرا  لو.((،   ي                           ن   كي سم ى المبتدأ بعد دخكلو اسما  لو

 المسألة األولى: جواز النصب والرفع بعد " كاف" 
ََوَلَ﴿)) ََ ٔاَََ َم

َ
ََتََصأ َُ
َ
َ َْ َ نََََ

َ
ََْأ
َ
ٔهََََ ََََُحَسَخَت َُ َُ َْ ًَََغَؾََياَََ َِ وَََََ

َ
ََْأ
َ
ًَََنَتََياََ َِ ََإَلََََ ََ ََََِّ َجَي

َ
ََِأ َِ ََ
َ
ًََََ َََْذَىَس َُ ِ َ َكَصَؿََََ

َ
َأ َُ ََ ْ َ
َ
َِدََََ ََََغ َْ َِاَّلَلََََِ  َ َٔمََ َك

َ
ََوأ ََ َْ
َ
اَدةََََََ َٓ ٌََِلَيَظ َ ََ َ ََ  َ َِ َدَنََََُ

َ
ََوأ ََ َْ
َ
ََََ

َلَ
َ
َخ  َ
َ
ٔاََ َََحَرَحاَة ََََُ َْ ََإَلََََ  َ نََََِ

َ
ََْأ
َ
ََََحَسٔنََََ َ َُ ًََََتَاَرةَََََ ََ ََ ًَََخاَِضَةََََِ َ َِ َ اَََ َٓ ََحَديَروَج ََ ََ َ َُ َ َِ ًََََُ ََِس َََْةَح َُ ََ َْ َـََيَحَسََََ ََ َْ ََ ََغَيَيَسًَََ َُ َْ ََ ٌٌََََجَِاحَََََ َََ َُ َلََََْ

َ
َخ  َ
َ
اََ َْ ََحَسَخَتٔ ََ َ َُ َُ َْ ََ﴾(2)  

: تجارةك  ." إال أف تككف تجارة" أف كصمتيا في مكضع نصب عمى االستثناء المنقطع
 .كالتقدير: إال أف تككف التجارة تجارة حاضرة، بالنصب خبر تككف الناقصة كاسميا مقدر فييا

 (3)((" تككف " تامة أم تقع.: كعمى قراءة الرفع

ً    وقد تكوف تامة فيكوف ما بعدىا فاعبل .  ،                                     ً       ً قد تأتي كاف ناقصة فيكوف ما بعدىا اسما  وخبرا                                   
ليؾ بعض اآلراء:                   وا 

  كاسميا مستتر تقديره: ، كتككف فعؿ مضارع):)إعراب اآلية السابقةيقوؿ الدرويش في
كتجارة فاعؿ، كقد قرمء بيما ، كيصح اعتبار " تككف" تامة، كتجارة خبر، التجارة: أم، ىي

 (4)     ن   جميعا .((
 ن      ن                         كقرأ عاصـ" إال أف تككف تجارة  حاضرة " أم إال أف تككف المداينة )) :النحاس ابف يقوؿ                           

 (5)           ن    تجارة حاضرة ".((
 حاضرة( )تككف( التامة. ك)                             " تجارة" يقرأ بالرفع عمى أف  )) :يقوؿ العكبري في التبياف

 تديركنيا( الخبر)ك ،حاضرة( صفتيا)ك تجارة()كاسميا ، صفتيا. كيجكز أف تككف الناقصة
،                                         ن    كقرئ بالنصب عمى أف يككف اسـ الفاعؿ مضمرا  فيو .تديركنيا()            ً  بينكـ( ظرؼ ل ػ )ك

ٌ         تقديره: إال  أف تككف ألنو استثناء مف ،         ي                                     المبايعة  تجارة، كالجممة المستثناة في مكضع نصب          
                                                           

 .(2/230)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 1)
 .[282: البقرة] (2)
 .(3/114)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(3/377)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(1/138ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )5)
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ٌ  إال  : كاستثنى منو التجارة الحاضرة، كالتقدير، ألنو أمر باالستشياد في كؿ معاممة، الجنس  
 (1)            ن                            فميس( إيذانا  بتعمؽ ما بعدىا بما قبميا.(()في حاؿ حضكر التجارة كدخمت الفاء في 

 :ه تجارة  ) أف تككف تجارة حاضرة" أكثر القراء عمى الرفع كمعنى: "إال)) يقوؿ الزجاج     
 –كمف نصب تجارة كىي قراءة عاصـ ،                ه      ه إال أف تقع تجارة  حاضرة  :      ه          حاضرة ( عمى معنى

 (2)كالرفع أكثر كىي قراءة الناس.((،                                  ن      ن فالمعنى إال أف تككف المداينة تجارة  حاضرة  
 (3)بالنصب فييما.((ـ: " تجارة حاضرة" قرأ عاص)) :جاء في الكفاية الكبرى 

  جكاز نصب " تجارة" عمى أنيا خبر كاف، كمف رفعيا فعمى كجييف: األكؿ: ذكر البيضاوي
                                                      ه كالخبر تديركنيا. كالثاني: الرفع عمى أف كاف تامة كتجارة  ، الرفع عمى أنيا اسـ كاف

 (4)فاعؿ.
     بي ف وقد ، لقد اتفؽ الزحيمي مع الجميع عمى جواز قراءة " تجارة" بالنصب والرفع

                                                                       صاحب الكفاية الكبرى والزجاج وابف النحاس أف  قراءة النصب ىي قراءة عاصـ.

لػ                                 ً جارة " في قراءة النصب تكوف خبرا  ومف الناحية اإلعرابية اتفؽ الجميع عمى أف " ت
أما في الرفع ففيو وجياف: األوؿ: أف تكوف " كاف " تامة " وتجارة" فاعميا، وىو ما ، " كاف"

" وتديرونيا" ، أف تكوف " تجارة" اسـ كاف مرفوع: والثاني .والزجاج والدرويش قالو الزحيمي
راه ما قاؿ بو الزحيمي يضاوي إضافة لموجو األوؿ. والذي أوىو ما قالو العكبري والب، خبر كاف

 أو مرفوعة فاعؿ لػ " كاف" التامة.، وىو جواز أف تكوف " تجارة" منصوبة خبر " كاف"

  

                                                           
 .(199-198/ 1ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
عرابو  ( الزجاج، 2)  .(1/311)ج                      معاني القرآف كا 
 .(209ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل 3)
 .(1/185جمعاني القرآف ) الفراء، :كانظر  ؛(65صتفسير البيضاكم )، البيضاكم  :انظر (4)
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 خبر كاف الجار والمجرور المسألة الثانية:
((﴿ًََ ََِخ ََوَك َْ َُ َْ َُ ََطَفاَََ َلََعَ ََ ََ َ َ ََخَفَرةََََ ََ َْ َََُ ََ ٌَ ٌَََ ََ َِ ََِاَْلارٍَََََ  ََ ًَََََ َجَلَذَز

َ
ََْـَد َُ ََ ََ َْ
َ
َ َٓاََََ َِ ٌََ ََ َْ ََِ﴾(1) 

 (2)ألنو خبر كاف.((، " ككنتـ عمى شفا" الجار كالمجركر في مكضع نصب
 أحكاـ خبر كاف:   ْ ف   ِ م  

 لخبر كاف  عطى ي ي  ، بتدأ مف األحكاـ كاألقساـككؿ ما سبؽ لخبر الم)) :يقوؿ الغبلييني
 (3)ألنو شبيو بالمفعكؿ بو.((، غير أنو يجب نصبو، ألف لو حكمو، كأخكاتيا

 :كعمى شفا حفرة جار كمجركر ، ككاف كاسميا)) يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
 (4)متعمقاف بمحذكؼ خبرىا.((

شفا حفرة"      ّ                                                              لقد بي ف الزحيمي أف خبر كاف في اآلية السابقة ىو الجار والمجرور " عمى 
وقوؿ الزحيمي عمى اعتبار أف الجار والمجرور " عمى شفا حفرة" في  .في موضع نصب

لخبر كاف كما  بر المبتدأ مف أحكاـ وأقساـ، يعطىوكؿ ما سبؽ لخ، األصؿ ىو خبر لممبتدأ
 .والجار والمجرور متعمقاف بو، أما الدرويش فقد رأى أف خبر كاف محذوؼ .قاؿ الغبلييني

 وكنتـ موجوديف عمى شفا حفرة. : والتقدير .هراوىو ما أ

 فمـ أقؼ عندىـ عمى إعراب ليذه اآلية. (5)أما الباقوف
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .[103آؿ عمراف: ] (1)
 .(4/346جالتفسير المنير )، ( الزحيمي2)
 .(2/236)ج( الغبلييني،  جامع الدركس العربية 3)
 .(4/496)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش4)
 ( المقصكد: العكبرم، كالتبريزم كالبيضاكم كالزجاج كابف النحاس كمكي كالفراء.5)
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 المسألة الثالثة: حذؼ كاف واسميا
َذاَ﴿)) َْ اَََكَنَ َََََوٌَ ََ َ ََ ََ ََ ََ َََّوَتَفَػيَوَاَىَهخَََاىلرآنََ ََيَدَي ََحَػَديَقَاَلَيََبنَيَ ََ ََدوَنَاَّلَلَََوَىَس ََ ٌَ َنََحَفََتَىَ

َ
َََأ َِ َْ ََ ََ َ َِ َْ ََ ََ َ َِ ْ َ ََ َََ َ َْ ََ ََ ِ  َ ََ ََ َ َِ َْ َََ َْ َِ ََ ََ َِ  َ ََ َِ َ َُ َ َْ َِ ََ َ ََ َْ َُ َ َْ
َ
َاَبََ َِ َ

ٍَنيََ َاَىَػاَل ََربََ ََ ٌَ ََّ ََََلََرَيَبََذي َِ َ ََ ََ َْ ََ ِ َّ ََ َ َْ َِ ََِ َ َِ َ ََ َْ ََ َ
ََ"﴾(1) 

، كأجاز القرآفتقديره: كلكف كاف ىك تصديؽ، أم ، خبر كاف مقدرة: " كلكف تصديؽ" " تصديؽ"
 (2)الكسائي الرفع عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ تقديره: كلكف ىك.((

ليؾ بعض اآلراء: .يجوز حذؼ كاف واسميا مف الجممة وبقاء خبرىا                   وا 

 أنيا تحذؼ ىي كاسميا )): يقوؿ الشيخ مصطفى الغبلييني في الحديث عف خصائص كاف
ر  م سرعا  : الشرطيتيف. فمثاؿ " إف" (لكك    ٍ إف  )كيبقى خبرىا، ككثر ذلؾ بعد  ٍ   ي    ن " س   ً ،         ن إف راكبا  ،   

ف ماشيا    (3).(("                                      ن        .. كمثاؿ " لك" حديث: " التمس كلك خاتما  مف حديد.،"          ن كا 
 :كقيؿ،       يٍ           كلكف أ ن زؿ لمتصديؽ: مفعكؿ لو أم (تصديؽ) ك)) يقوؿ العكبري في التبياف :

 (4)                           ي    ى        كلكف كاف التصديؽ الذم أم: م صد ؽ  الذم.((: التقدير
 :كتصديؽ ، كلكف مخففة ميممة، الكاك عاطفة)) يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة

ٍ                            ككقعت لكف  أحسف مكقع، ألنيا بيف نقيضيف، معطكؼ عمى افتراء المؤكلة ذب الك: كىما،         
كلكف ، كىي سائغة كمقبكلة، كالصدؽ، كليذا ال حاجة إلى األكجو التي تكمفيا بعض األئمة

 (5)ما أكردناه أكلى بالتقديـ.((
 :كنصبو بأنو خبر لكاف مقدر أك عمة .كلكف تصديؽ الذم بيف يديو" )) يقوؿ البيضاوي ..

تقدير كلكف ىك كقرمء بالرفع عمى ، لفعؿ محذكؼ تقديره لكف أنزلو ا تصديؽ الذم
 (6)تصديؽ.((

                                                           
 .[37يكنس: ] (1)
 .(11/185)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(240-239/ 2)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 3)
 .(2/12جعراب القرآف )التبياف في إ، ( العكبرم4)
 .(11/337)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(279ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
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 :كلكف تصديؽ الذم بيف يديو" " تصديؽ" خبر كاف مضمرة ": قكلو)) جاء في المشكؿ
ٍ                          ي                           تقديره: كلكف  كاف " تصديؽ" ففي كاف اسم يا ىذا مذىب الفراء كالكسائي كيجكز عندىما ،            

ٍ          ي   كلكف  ىك تصديؽ .((، الرفع عمى تقدير    (1) 
  عرابو: القرآفجاء في معاني فمف نصب فإف ،           ي              كلكف تصديؽ  الذم بيف يديو: كقرئ))          وا 

كلكف كاف تصديؽ الذم بيف يديو، كمف رفع فعمى كلكف تصديؽ الذم ىك بيف : المعنى
 (2)يديو.((

  كلكف تصديؽ الذم بيف يديو" قاؿ الكسائي كالفراء كمحمد بف ")) :القرآفجاء في إعراب
ٍ           ى التقدير: كلكف  كاف تصديؽ  : سعداف عندىـ الرفع بمعنى كلكف ىك الذم بيف يديو كيجكز              

 (3)تصديؽ.((
لقد اتفؽ الزحيمي مع الزجاج وابف النحاس ومكي عمى جواز نصب " تصديؽ" عمى 

وأما البيضاوي فقد ذكر ، أو مرفوعة عمى أنيا خبر مبتدأ محذوؼ، أنيا خبر " كاف" المحذوفة
ؿ محذوؼ وىو ما قالو     ً     ً     ً                             مضيفا  وجيا  آخرا  وىو النصب عمى أنو مفعوؿ لفع، الرأييف السابقيف

                        ً      أما الدرويش فقد نصبو عطفا  عمى  ،   ً                                        أيضا  العكبري الذي أورد وجيي النصب دوف الرفع
راه ما قالو الزحيمي أالمصدر المؤوؿ مف " أف يفترى" المنصوب عمى أنو خبر كاف. والذي 

 ومف وافقيـ.

  

                                                           
 .(1/467ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
عرابو ، ( الزجاج2)  (.3/18)ج                      معاني القرآف كا 
 .(2/148)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
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 النداء

ـ النكف  –النداء ))  تعريفو: مف قكليـ " ، أصمو رفع الصكت –                 ن       ي ى        بكسر النكف ممدكدا ، كقد ت ض 
مف باب فرح " إذا ارتفع كعبل، كقد استعمؿ النداء في الدعاء بمفظ أم لفظ  -ندم صكتو يندل

كعمى ىذا يككف ، كفي اصطبلح النحاة ىك الدعاء بأحد الحركؼ التي ذكرىا المؤلؼ، كاف
ىذه الحركؼ أـ  المنادل لغة ىك المدعك لكي يقبؿ عميؾ كيستمع إليؾ ػ سكاء أدعكتو بأحد

حركؼ  (1)دعكتو بغيرىا، كفي اصطبلح النحاة ىك المدعك بحرؼ مف ىذه الحركؼ خاصة.((
 (اك  ،ىيا، أيا، آ، أم، أ، يا)النداء 

 نعت المنادى: المسألة األولى
َٓا ﴿)) َح

َ
ََياخ ََ  َ
َ
َ َاَْلاَسَََََ َُ  ََ ََاَخَتَدواََ َُ َُ َْ ًََََ َََُرَبَس َُ  َ َاَلَيَََ ِ  َ ًََََ َََْخَيَلَس َُ ََ ََ ََواَلَيََََ َِ  َ َََََََ ٌَ ٌَََْ َِ ََرَتَيَسًَََ َُ ِ َ َْ ٌََََُىَػَيسَََََ  َ ََ ََ ٌَََََتَخَلٔنًََََْ َ َُ  َ ََ َْ﴾(2) 

ككثرة النداء في ، كىا لمتنبيو، اسـ منادل مضمكـ: كأم، يا حرؼ نداء: "يأييا الناس"
ألف ما فيو اؿ بدؿ مف ، بدؿ مف المنادل: .. كالناس.بيذا األسمكب لمتأكيد كالمبالغة القرآف

مرفكع صفة ألم  كعبارة القرطبي الناس،                          ن كنعت أك صفة إذا كاف مشتقا  ،                      ن المنادل إذا كاف جامدا  
 (3)عند جماعة النحكييف.((

ُ َ             ي تب ع المنادى " أي" باسـ م ع ر ؼ بػ " اؿ" ليؾ بعض            ً        ويكوف مرفوعا  عمى ال، ُ  َ                                                بدؿ أو النعت، وا 
  اآلراء:

ٍ     ي    كأييا مصحكب  أ ؿ  بعد  صفو))       ي                       يمزـ  بالرفع لدل ذم المعرفة              ى  ى

 (4)    ي  ى             ي ى ٍ ككصؼ  أ م  بسكل ىذا ي ر د    ذم كردػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػ    ى   ذا أ ي يػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     كأي   

، فأم: منادل مفرد مبني عمى الضـ كىا زائدة، يأييذا الذم فعؿ كذا"، " يأييا الرجؿيقاؿ: 
 كأجاز المازني نصبو، ألنو المقصكد بالبناء، كيجب رفعو عند الجميكر، كالرجؿ صفة ألم

كال تكصؼ " أم" ،      ي              لظريؼ  بالرفع كالنصب      ي  يا زيد  ا:      ن                            قياسا  عمى جكاز نصب الظريؼ في قكلؾ

                                                           
 .(4/3)ج ( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ1)
 [.21: البقرة( ]2)
 .(1/103)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(3/197ج)شرح ابف عقيؿ ، ابف مالؾ (4)
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                أك بمكصكؿ محم ى ،                    نحك " يأي يذا أقبؿ": أك باسـ إسارة،                                إال باسـ جنس محم ى بأؿ " كالرجؿ"
 (1)((.              ٌ                 بأؿ، نحك: " يأي يا الذم فعؿ كذا"

 ن      ي               ي  إ ف  كاف المنادل مبنيا  فتابع و عمى أربعة أضر ب:)): يقوؿ الشيخ مصطفى الغبلييني                   ٍ  ً 

              نحك: " يأي يا ، (            ً        أم كأي ة كاسـ  االشارة)        ي كىك تابع  ،  ي      ن     ن             و  معربا  تبعا  لمفظ المنادل      ي    ٍ ما يجب  رفع   (1
 (2)             ي   يا ىذه المرأة .((،      ي               ي              ي الرجؿ . يأيتيا المرأة ، يا ىذا الرجؿ  

 ه                         يً      اسـ  مبيـ لكقكعو عمى كؿ شيء أ ت ي بو : أم، قكلو تعالى: "يأييا الناس" )): يقوؿ العكبري   
، ما فيو األلؼ كالبلـ إذا كانت " يا " ال تباشر األلؼ كالبلـ            ى    ن         ً في النداء ت كص بل  إلى نداء  

ٍ                   ى ألف  األصؿ  أ ف  تباشر " يا" الناس  ،      ي   ى ه        كىا م قحم ة  لمتنبيو،         ه           ه ألنيا اسـ  مفرد مقصكد  ،   ي ً ى كب ن ي ت ،         ى  ى
يؿ  بينيما بأم  ع ك ض   ً  ى و فمم ا ح  ً   ى               مف ذلؾ " ىا".،       

كرفعو أف ،             ي  كمف ىا ىنا ر فع، ى             ه       ي                            " كالناس" كصؼ  ألم ال ب د  منو، ألنو المنادل في المعن
ع ؿ بدال  مف ضمة ٍ  ى     ن       ي ج  ، كىك ضعيؼ  ، البناء  ي                                    ي       ي          ه كأجاز المازني نصبو كما يجيز: يا زيد  الظريؼ 

 (3)((ً                                             ل ما قد منا مف لزكـ ذكره، كالصفة ال يمـز ذكرىا.
 أم  منادل مفرد مضمكـ: قكلو)): يقوؿ مكي " " نعت لوك ،               ي                      " يا أييا الناس  كال ،        ي        " الناس 

صب " الناس" عند أكثر النحكييف ،ألنو نعت ال يجكز حذفو، فيك المنادل في يجكز ن
               ه       ى كما يجكز يا زيد  الظريؼ  ،                   ى            كأجاز المازني  نصب و عمى المكضع،                 ي كأنو قاؿ: يا ناس  ، المعنى

 (4)((.عمى المكضع
  :فأم  اسـ  مبيـ  مبني عمى الضـ ألنو منادل ))يقوؿ الزجاج "                         ي          ه     ه                         كأما إعراب " يأييا الناس 

 (5)مفرد كالناس صفة ألم الزمة.((
" مرفوع " صفة لػ " أي  وأجاز المازني ،                                         ُ                     اتفؽ العكبري ومكي والزجاج عمى أف " الناس 

ألف أصؿ المنادى النصب، وىو مبني عمى الضـ في محؿ ، نصب " الناس" عمى الموضع
قوؿ جاء ألننا ن، ورأي المازني فيو وجاىة، لذلؾ فإف صفتو تكوف منصوبة عمى رأيو، نصب

ْ                                            ىذا الرجؿ ، فالرجؿ بدؿ مرفوع م ف  " ىذا" المبني عمى السكوف في محؿ رفع فاعؿ.   ِ                     ُ          

                                                           
 .(198 -3/197)ج( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 1)
 .(3/120)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 2)
 .(1/39)ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف 3)
 .(1/32جاب القرآف )(  القيسي، مشكؿ إعر 4)
عرابو 5)  .(1/35)جالنحاس، إعراب القرآف  :كانظر (؛1/93)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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" بدال  مف أي ً       أما الزحيمي فقد اعتبر " الناس  ،  ً ا  ألف الناس اسـ جامد وليس مشتق،                              ُ    
وقوؿ العكبري أف ، فرأيو صحيح وبذلؾ يكوف الزحيمي قد خالؼ العكبري ومكي والزجاج

"  ىو المنا ٌ                   لذا فيو وصؼ  ألي، فقولو فيو نظر، دى في المعنى      ُ           "الناس                    واألصؿ أف يقوؿ أف  ،           
" بدؿ  مف " أي" ألف البدؿ ي س د  م س د  الم ب دؿ منو. ُ ْ        "الناس        َ  َ     ُ  َ                    ٌ     ُ       

 

 المسألة الثانية: حذؼ المنادى 
﴿((ََََ َََْوَىَه ِ َ ََ ًَََََ َغاَةَس

َ
ََْأ َُ َََ ََ
َ
ٌََـََؾَوَََ َْ ََََََ ٌََََ َِاَّلَلََََِ  َ َََََ ََََّلََلَٔى َََ َُ َ نَََََ

َ
ٌََََْنأ
َ
َ ََ ًَََََ َََْل َ َََََ َََْحَس َُ ًَََََ ََِس َََْةَح َُ ََ َْ َََََِ ََََوَبَح َْ ََ ََٔدةَََََََََُّ ٌَََم  َ ََ ََياََلََتَنََََ َِ ََ ْ

ََ ََِجَََََ َََُن َْ ََُ
ًَٓ َػ ٌََ َُ ََ ـَٔزَََََ

َ
ـَأ ٌََََ َ َُ
َ
َ ََ ََٔزاََْ ًََـَ َْ اَََ ٍَ ََغَظي ًَ َ َِ ََ﴾(1) 

مثؿ " أال يا اسجدكا  " أم يا ىؤالء ، " يا ليتني " المنادل محذكؼ كتقديره: يا ىذا ليتني
 (2)((اسجدكا، كحذؼ المنادل كثير في كبلميـ.

ً      قد يحذؼ المنادى ويبقى حرؼ النداء داال  عميو ليؾ ب،                                       عض اآلراء:        وا 
  :كأبك عمي  ،               ي      تقديره: يا قكـ  ليتني، " يا ليتني" المنادل محذكؼ))يقوؿ العكبري في التبياف          

،                   ن                                  ليس في الكبلـ منادل  محذكؼ، بؿ يدخؿ " يا " عمى المحذكؼ: يقكؿ في نحك ىذا
 (3)كالحركؼ لمتنبيو.((

 :قد يحذؼ )) يقوؿ محمد محيي الديف عبد الحميد في تحقيقو لكتاب أوضح المسالؾ
كذلؾ بشرطيف: األكؿ: أف يككف حرؼ النداء " يا" ،                               ن   المنادل كيبقى حرؼ النداء مؤذنا  بو

فمثاؿ ، دكف سائر الحركؼ. الثاني: أف يككف بعد حرؼ النداء فعؿ أمر أك فعؿ دعاء
َاَشَجَدواكؿ ا تعالى: األمر ق ََيا َل

َ
ََخ َُ َُ َْ ََ ََََ ََ
َ
َ (4)  عمى  –في قراءة الكسائي بتخفيؼ " أال" كىي

  ومثاؿ الدعاء قوؿ ذي الرمة:حرؼ تنبيو  –ىذا 

ٍ  ي ؾ  الق ط ر        ى  يٍ  ى ن ً  ى ٍ   كال زاؿ  م ن ي بل  ب ج ر عائ   ى ى                ى  ى          ً  ى أ ال  يا اسممي يا دار  م ي  عمى الب مى         ً     ى
(5)))(6) 

                                                           
 [.73: النساء( ]1)
 .(5/156)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/320ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 [25النمؿ: ]( 4)
 .(266/ 1)جشرح ابف عقيؿ ، الرمةذم  (5)
 .(4/8)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 6)
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  :ي                          كالمنادل في يا ليتني محذكؼ أم يا قكـ  كقيؿ يا أطمؽ لمتنبيو عمى ))يقوؿ البيضاوي                                    
 (1)االتساع.((

وىذا ، ي والبيضاوي عمى أف المنادى في " يا ليتني" محذوؼاتفؽ الزحيمي مع العكبر 
يؤكد ما قالو محقؽ كتاب أوضح المسالؾ مف جواز حذؼ المنادى بشرط أف يكوف حرؼ 

" يا ليتني " ىنا فييا " يا " و .النداء " يا " وأف يكوف بعد حرؼ النداء فعؿ أمر أو فعؿ دعاء
  .والتمني غرضو الدعاء

 ورأي الزحيمي أوجو.، البيضاوي أف تكوف " يا " لمتنبيووقد أجاز العكبري و 

 
  9 الفصؿ

  11 الفصؿ

  

                                                           
 .(118ص( البيضاكم، تفسير البيضاكم )1)
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 التوابع

 العطؼ

 العطؼ عمى المعطوؼ: المسألة األولى
ٍَنيََ﴿)) َاَىَػاَل ََ ٌَ َخَدَ

َ
َأ ََ ٌَ َٓاَ ًَََة اََشَتَلَس ٌَ َحَٔنَاَىَفاَخَظَثَ

َ
ًََََلَد َََّإََُس ٌَ َٔ اََإَذََكاَلََىَل ََََولَٔـَ َِ َ ََ ََ َْ ََ ََ َِ َ ٍَ ََ

َ
ََ َْ َِ ََ ََ ِ ََ َْ َُ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ َِ َ ََ ْ َََ ََ َ َُ

ْ
َ َ ََ َ َْ َُ  ََََِِ َِ َْ ََ ِ ََ ََ َََ ََْ َََِ ًَ َ ُ َ ََ "﴾(1) 

نكح( في قكلو )                                      ن     صكب بالعطؼ عمى ىاء " أنجيناه " أك عطفا  عمى        ن                " كلكطا  إذ قاؿ " إما من
كعامؿ ،              ن أم كاذكر لكطا  ،                          ن                  ن                    تعالى: " كلقد أرسمنا نكحا  " أم كأرسمنا لكطا ، أك منصكب بفعؿ مقدر

 (2)لكط( كاألكلى عطفو عمى إبراىيـ.(()إذا( ىك العامؿ في )
   د   ُ س         َ أو ما ي  ، وؼ األوؿقد يعطؼ االسـ عمى معطوؼ قبمو، ويجوز أف يعطؼ عمى المعط

ليؾ بعض اآلراء:                          مكانو. وا 
 ن                                                   قكلو: " كلكطا  إذ قاؿ لقكمو" ىك عطؼ عمى الياء في " أنجيناه" كقيؿ )) جاء في المشكؿ             

ىك نصب عمى :                   ن       " كلقد أرسمنا نكحا  " كقيؿ:      ي                                   عطؼ ر د  عمى نكح عميو السبلـ في قكلو تعالى
 (3).(("               ن لعامؿ في " لكطا  كالعامؿ في " إذا" ىك ا،           ن كاذكر لكطا  : تقدير

 (4).(("         ى " إبراىيـ  ك      ن                  ن كلكطا " معطكؼ عمى " نكحا "":))يقوؿ العكبري في قولو تعالى 
 " أك منصكب بفعؿ محذكؼ، عطؼ عمى إبراىيـ)) :                            ً يقوؿ الدرويش في إعراب " لوطا ،

 (5)تقديره: اذكر.((
 :ن           ينا لكطا  أك أرسمنا نجكأ: المعنى:        ن                          " كلكطا  إذ قاؿ لقكمو" قاؿ الكسائي)) يقوؿ ابف النحاس        

 (6)قاؿ: كىذا الكجو أحب إلي.(( .    ن لكطا  
 :كالبيضاكم (7)       ن                                       " كلكطا " عطؼ عمى إبراىيـ أك عمى ما عطؼ عميو.(()) يقوؿ البيضاوي ،

 يقصد أف إبراىيـ عطؼ عمى نكح الذم ذكر قبمو.

                                                           
 [.28العنكبكت: ( ]1)
 .(20/601)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/159ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
 .(2/320ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(20/691)ج ( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو5)
 .(3/173)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 6)
 .(528ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 7)
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مى العطؼ ع: وىي،                                           ً                 لقد ذكر الزحيمي أربعة أوجو في إعراب " لوطا " في اآلية السابقة
أو ، "أنجيناه" العائدة عمى نوح، أو العطؼ عمى نوح مباشرة، أو العطؼ عمى إبراىيـىاء 

راه ػ ألف إبراىيـ معطوؼ أ     ّ                                    وقد رج ح الزحيمي العطؼ عمى إبراىيـ وىو ما ، منصوب بفعؿ مقدر
براىيـ أقرب إلى لوط مف نوح فاألولى عطفو عمى ما ىو أقرب، مع أف النتيجة                                                                                   عمى نوح، وا 

 واحدة. 

أما العكبري فقد ،                                         ً                   وقد ذكر مكي مف األوجو األربعة ثبلثة، مستثنيا  العطؼ عمى إبراىيـ
 .أو عمى إبراىيـ، ذكر وجييف ىما: العطؼ عمى نوح

، أال وىو النصب بتقدير فعؿ محذوؼ،                                 ً       ً وأما  ابف النحاس فمـ يذكر إال وجيا  واحدا  
ى إبراىيـ أو عمى ما عطؼ حيث قاؿ: عطؼ عم،                                   ً وأما البيضاوي فمـ يوضح العطؼ تماما  

 ولـ يذكر النصب بفعؿ محذوؼ.  .                           ً     عميو وىو بذلؾ يرجح العطؼ أيا  كاف

أو النصب بفعؿ محذوؼ ومف ، وأما الدرويش فقد ذكر وجييف: العطؼ عمى إبراىيـ
إال أف الزحيمي عرض كؿ اآلراء التي ، خبلؿ عرض آراء النحاة نجد أنيـ تباينت آراؤىـ

                                                     ً        ترجيحو وافؽ رأي العكبري والبيضاوي والدرويش بأف " لوطا " معطوؼ ولكف رأيو و ، طرحوىا
براىيـ في األساس معطوؼ عمى نوح.، عمى " إبراىيـ"                                   وا 

 

 نية: جواز النصب أو الرفع بالعطؼالمسألة الثا
َْلَاََُلََ﴿))

َ
ََواىَفََيَََوخ َّ َػ ٌَ وَََبَ

َ
ـََؾََلََياَجَتاَلَأ َِاَ ٌَ َِاََداَووَدَ ََُوَىَلَدَآَحَح ََ ََ ََ

َ
َ ََ َ َ َْ  َ َ َََ َ َُ ََ ََ َ َِ ِ َّ

َ
ََ َُ َََ َِ ََََ ًَ َْ ََ ََ َ َِ َ ََ َ َُ َََ ََََ َْ ََََ َْ ََ ََ َََاَلَََديدَََََ َ َِ َ َْ َ"﴾(1) 

" "                                                                       ي  كالطير" إما منصكب بالعطؼ عمى مكضع المنادل كىك النصب في قكلو: " يا جباؿ 
                                    أم كسخرنا لو الطير ػ كدؿ  عميو قكلو ، أك بفعؿ مقدر، أم مع الطير، أك عمى أنو مفعكؿ معو

( عطفا  عمى لفظ )كيقرأ بالرفع  .                                ن تعالى: " كلقد آتينا داكد منا فضبل "    ي         ن باؿ ( أك عطفا  يا ج)      ي      ن         كالطير 
عمى الضمير المرفكع في " أكبي" كحسف ذلؾ لكجكد الفصؿ بػ " معو" كالفصؿ يقكـ مقاـ 

 (2)كالقراءة بالنصب أقكل في القياس مف الرفع.(( .التككيد
قواعد النحو.  بما ال يعارض،                       ً      ً                  يجوز تأويؿ المعطوؼ رفعا  ونصبا  حسب المعطوؼ عميو

ليؾ بعض اآلراء:                    وا 
                                                           

 .[10: سبأ]( 1)
 .(22/474ج( الزحيمي، التفسير المنير )2)
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 (1)" كالطير" رفع.((: ركل عبد الكارث كزيد بف يعقكب)) ة الكبرى:جاء في الكفاي 

 : كفيو أربعة أكجو:، " كالطير" بالنصب))يقوؿ العكبري في التبياف 

"أحدىا   ى      "أ ك بي"            ى                   ك بمعنى مع  كالذم أكصمتو الكاككالثاني: الكا .                         ي : ىك معطكؼ عمى مكضع "جباؿ 
ٌ          ألنيا تنصب إال  مع الفعؿ كتسبيح الطير، قالو : كالتقدير،         ن مى " فضبل "كالثالث: أف يعطؼ ع .           

ٌ               كالرابع: بفعؿ محذكؼ أم: كسخ رنا لو الطير،  .الكسائي  ويقرأ بالرفع وفيو وجياف:                          

" ُ  أحدىما: ىو معطوؼ عمى لفظ " جباؿ  بي" .                               َ     وأغنت مع  عف ،                                والثاني: عمى الضمير في " أو         
 (2)توكيده((

 " َ  يقوؿ الدرويش في إعراب " والطير  ، كىك النصب، عطؼ في محؿ جباؿكالطير: )):                              
 (3)                 ن             كقرمء بالرفع عطفا  عمى المفظ.((

  عمى الجباؿ أك عمى " فضبل " أك نصبو عمى أنو مفعكؿ أجاز البيضاوي "            ى                         ن                        عطؼ " الطير 
ٌ     معو " أل ك بي".  (4)       ى

  عرابو لمزجاج: الطير   القرآفجاء في معاني ، فالرفع مف جيتيف -                      َ وا  ُ                  والطير  إحداىما: أف :      
                    ن                     ي         كيجكز أف يككف مرفكعا  عمى البدؿ مف يا جباؿ . كالنصب ،            ما في أك بي         ن     يككف نسقا  عمى 

       ن                   ن     أك نصبا  عمى النداء أك نصبا  عمى ،                          ن        ن مف ثبلث جيات: أف يككف عطفا  عمى فضبل  
 (5)المعية.

 اتفؽ الزحيمي مع الجميع عمى جواز نصب " الطير " ورفعيا.

": أما الرفع فمف وجييف ُ  األوؿ: العطؼ عمى لفظ " يا جباؿ  والثاني: العطؼ عمى  .                            
، وقاؿ الدرويش بالعطؼ عمى المفظ،                ً                 وىو ما ذكره أيضا  الزجاج والعكبري .الضمير في " أوبي"

، األوؿ: النصب بالعطؼ عمى موضع المنادى: وأما النصب فقد ذكر الزحيمي ثبلثة أوجو
.  وسخرنا لو: والثالث: النصب بفعؿ مقدر، أي، النصب عمى أنو مفعوؿ معو: والثاني َ   الطير      

                                                           
 .(351ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل 1)
 .(2/351ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )2)
 .(22/221)جيـ كبيانو ( الدركيش، إعراب القرآف الكر 3)
 .(566ص)تفسير البيضاكم ، ( انظر، البيضاكم4)
عرابو ، انظر، الزجاج (5)  ؛(3/229)ج ابف النحاس، إعراب القرآف :كانظر؛ (2/184)ج                      معاني القرآف كا 

 .(2/200)جالقيسي، المشكؿ  :كانظر ؛(2/187)ج، الكتاب سيبكيو :كانظر
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،                                         ً           ً      ً                      ً وقد ذكر العكبري األوجو الثبلثة لمنصب، مضيفا  إلييا وجيا  رابعا ، وىو العطؼ عمى " فضبل "
رى أف أوبيذا ، مع عدـ ذكرىـ وجو الفعؿ المقدر،                ً                  وىو ما ذكره أيضا  الزجاج والبيضاوي

أف  راهأوالذي  .                                                               ً الزحيمي قد أخذ مف جميع العمماء ولكنو استثنى رأي العطؼ عمى " فضبل "
                           ً  رى أف عطؼ" الطير" عمى " فضبل " أ يولكنن .وجو النصب أقوى مف الرفع كما قاؿ الزحيمي

 أوجو األوجو.

 

 المسألة الثالثة: عطؼ "ما" المصدرية عمى الضمير
ََََكاَلَ﴿)) ََِدَخَٔنََََََ اََت ٌَ َتَػَتَدوَنَ

َ
َخ ََ َ َُ َِ َْ ََ ََ ََ َ ََ َ َُ َُ َْ ََ
َ
ٍََئَنََ(95)َ اََتَػ ٌَ ًَََو ََواَّلَلَََخَيَلَس ََ َ َُ ََ َْ ََ ََ ََ ََ َ َْ َُ ََ ََ ََ َ ُ  َ َََ(96)﴾(1) 

: مصدرية في مكضع نصب بالعطؼ عمى الكاؼ كالميـ في (ما)عممكف" " كا خمقكـ كما ت
استفيامية  (ما)كىي مع الفعؿ مصدر، تقديره: خمقكـ كعممكـ. كيجكز أف تككف ، الفعؿ المتقدـ

 (2)كالكجو األكؿ أظير.((، في مكضع نصب بػ " تعممكف" عمى التحقير لعمميـ كالتصغير لو

ليؾ بعض ، أو استفيامية، أو مصدرية، أو موصولة ،لػ " ما " عدة استخدامات: نافية            وا 
  اآلراء:

 قكلو: " خمقكـ كما تعممكف" "ما" في مكضع نصب بػ " خمؽ" عطؼ عمى : جاء في المشكؿ
كأكرد  كىذا أليؽ بيا.، كىي كالفعؿ مصدر أم: خمقكـ كعممكـ، الكاؼ كالميـ في " خمقكـ"

 (3)أك تككف ما استفيامية.، معنى الذم: أف تككف ما بكىما، صاحب المشكؿ رأييف آخريف
 قكلو تعالى: " كما  .قاؿ تعالى: " كا خمقكـ كما تعممكف")) :يقوؿ العكبري في التبياف

كقيؿ: استفيامية عمى ، نكرة مكصكفة: كقيؿ، بمعنى الذم: كقيؿ، تعممكف" ىي مصدرية
 (4)التحقير لعمميـ، كما منصكبة بػ " تعممكف".((

 كجممة ، مبتدأ: كا، حالية: الكاك)): إعراب " وا خمقكـ وما تعمموف" يقوؿ الدرويش في
: يجكز أف تككف مكصكلة، أككما: ، عاطفة: كالكاك، مفعكؿ بو: كالكاؼ، خمقكـ: خبر

                                                           
 .[96 -95: الصافات]( 1)
 .(23/120)جلتفسير المنير ( الزحيمي، ا2)
 .(2/238جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :( انظر3)
 .(2/374ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
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: أم: كأم شيء تعممكف ؟ كقيؿ: ىي نافية، أم، مصدرية، كقيؿ: ىي استفيامية لمتكبيخ
 (1)             ن   ال تعممكف شيئا .(( أف العمؿ في الحقيقة ليس لكـ، فأنتـ

  كيجكز أف يككف (2)" ما" في مكضع نصب أم: كخمؽ ما تعممكف):)القرآفجاء في إعراب ،
 (3)في مكضع نصب بيعممكف أم: كأم شيء تعممكف.((

، أف تكوف مصدرية: لقد ذكر الزحيمي وجييف في إعراب " ما" في " وما تعمموف"
 .راهوىو ما أ، وؼفتكوف ىي والفعؿ مصدر مؤوؿ في محؿ نصب معط

وقد وافؽ رأيو رأي مكي وابف النحاس والعكبري في حيف  .أو تكوف " ما" استفيامية
وأضاؼ ، وىو ما ذكره العكبري، أورد مكي جواز أف تكوف " ما" موصولة أو استفيامية

            ً      ً                          الدرويش وجيا  رابعا ، وىو جواز أف تكوف نافية.

 
  11 الفصؿ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(23/406)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .تعممكف()، كاألصؿ عند المصدر أعتقد أنيا خطأ في الطباعة (تعممكف)( 2)
 .(3/290)جاب القرآف ( ابف النحاس، إعر 3)
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 المبحث الثالث
 المجرورات

 جروراالسـ الم

            ي                                       ىك كؿ اسـ س بؽ بحرؼ جر، كعبلمة جره تنقسـ إلى قسميف: تعريفو: 

 .أك المقدرة، الكسرة الظاىرة: كىي، عبلمة أصمية -1

 كىي :، عبلمة فرعية -2

 كاألسماء الخمسة.، كالمثنى، الياء في جمع المذكر السالـ . أ
 الفتحة نيابة عف الكسرة في الممنكع مف الصرؼ. . ب

         ٍ في عرفات   المسألة األولى: حكـ التنويف
ََََـََإَذاَ﴿)) ِ ًََََََ ـََؾَخ

َ
ََْأ َُ َْ ََ
َ
ََغَرـَاَتََََ ََ ٌََ ٍَ َََ ََ ََ َ َْ ََـَاَذَنَرواََِ َُ َُ َْ ََاَّلَلَََََََ  َ َِدَََََ ََََغ َْ ٍََظَػَرََََِ ََِاَل ََ َْ ََ ْ ََِاَلَََرامَََََ َََ َ َْ َ﴾(1) 

ألنيا لك كانت لمصرؼ ،                          و                                   " عرفات" التنكيف في عرفات  بمنزلة النكف مف زيدكف، كليست لمصرؼ
 (2)((ألنيا اسـ لبقعة مخصكصة.، لكاف ينبغي أف يحذؼ لمتعريؼ كالتأنيث

 معكىك اسـ في لفظ الجمع فبل يج، مكضع بمنى:       ي كعرفات  )): جاء في معجـ الصحاح ،
ل د  : كقكؿ الناس .ةقاؿ الفراء: كال كاحد لو بصح ، كليس بعربي محض،                   ي ى   و نزلنا عرفة شبيو بم ك 

ف كاف جمعا ، ألف األماكف ال تزكؿ كخالؼ الزيديف ، فصار كالشيء الكاحد،                        ن                  كىي معرفة كا 
قاؿ تعالى: " فإذا  .كىي مصركفة .   ه                          فات  حسنة، تنصب النعت ألنو نكرةىؤالء عر : تقكؿ

" قاؿ األخفش: إنما صرفت ألف التاء صارت بمنزلة الياء كالكاك في                و                               أفضتـ مف عرفات 
ً            فمما س م ي بو ت ر ؾ عمى حالو ، ألنو تذكيره، كصار التنكيف بمنزلة النكف، مسمميف كمسممكف       ي        ي

                                      و عمى حالو. ككذلؾ القكؿ في أذرعات كعانات                       ي       كما يقاؿ مسممكف إذا س م ي بو 
.  (3)((  ي ى     و كع ر يتنات 

                                                           
 .{198البقرة: ( ]1)
 .(2/576)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(4/1401)ج( الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 3)



117 

 جمع س م ي بو مكضع كاحد)) :يقوؿ العكبري في التبياف " ، كلكال ذلؾ لكاف نكرة،         و       ي                " كعرفات 
               ي    ألف المراد بيا ب قعة ،   ه       ن     ات  مباركا  فييابكا عنو عمى الحاؿ فقالكا ىذه عرفكقد نص، كىك معرفة

ً      بعينيا كمثمو أب اناف  اسـ  ٍ  ى              كالتنكيف في " عرفات" كج م ع  ج م ع  التأنيث نظير ، جبؿ أك بقعة               ى    ً  ى  ى                        ي
، كمف العرب مف يحذؼ التنكيف كيكسر التاء، كليست دليؿ الصرؼ، النكف في مسممكف

    ي   ي         كال ي صرؼ  لمتعريؼ ، كمنيـ مف يفتحيا كيجعؿ التاء في الجمع كالتاء في الكاحد
 (1)كالتأنيث.((

 "يعرب عرفات إعراب الجمع المؤنث السالـ، كمثمو  :يقوؿ الدرويش في إعراب " عرفات
كىذا ىك الفصيح فييا، كأجاز بعضيـ أف تعرب إعراب ما ال ،          ي              جميع ما س م ي بو كأذرعات

وقد روي قوؿ  .كقيؿ: يعرب إعراب الجمع المؤنث السالـ غير أنو ال ينكف، ينصرؼ
  امريء القيس باألوجو الثبلثة:

ً       ه    ً بيثرب أدنى دار ىا نظر  عاؿ       ي   كأىم يا                    تنك رتيا مف أذرعات                       (2)))(3) 
 :أجمع القراء عمى تنكينو: قكلو)) جاء في المشكؿ " كقياس ، ألنو اسـ لبقعة،        و                        " عرفات 

لـ يدخؿ  ألنو،                                 و                                  النحك أنؾ لك سم يت امرأة بمسممات  لتركت التنكيف عمى حالو، كلـ تحذفو
                     ن       يجب حذفو إذا كاف اسما  لما ال  ما ال ينصرؼ، كالك ما ينصرؼ                 ن     في ىذا االسـ فرقا  بيف 

 (4)إنما ىك كحرؼ مف األصؿ.((، ينصرؼ
 :نما .فإذا أفضتـ مف عرفات"" )) يقوؿ البيضاوي                                     .. كعرفات جمع سمي بو كأذرعات كا 

ٌ  نك ف ككس ر      ٌ  (5)فيو العممية كالتأنيث ألف تنكيف الجمع تنكيف المقابمة ال تنكيف التمكيف.((ك   
 بالتنكيف ككذا لك سم يت امرأة بمسممات  " فإذا أف)) :يقوؿ ابف النحاس "             و                    ٌ                 و ضتـ مف عرفات 

نما ىك بمنزلة النكف في                     ن                                                           ألف التنكيف ليس فرقا  بيف ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ فتحذفو كا 
 (6)مسمميف ىذا الجيد.((

                                                           
 .(1/142ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
ٌ  سر  ابف جني، ك (؛ 1/56)جخزانة األدب  كالبغدادم، ؛(31ص)التخريج: البيت المرئ القيس في ديكانو  (2)  

 (.497)ص صناعة اإلعراب
 .(2/264ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )3)
 .(1/102ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(43ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 5)
 .(1/102)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 6)
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لقد بيف الزحيمي أف التنويف في " عرفات" بمنزلة النوف مف " زيدوف" أي ال يجوز 
ولو كانت لمصرؼ لحذفت ألف " عرفات" اسـ معرفة يدؿ ، مصرؼوأف التنويف ليست ل، حذفيا

، وقد أيده بذلؾ البيضاوي وابف النحاس ومكي والعكبري، عمى مكاف معيف، وىذا الرأي وجيو
 وىي جواز الصرؼ وعدمو.، وقد أورد العكبري والدرويش آراء مغايرة

 

 المسألة الثانية: حذؼ حرؼ الجر
ََِْإَونََ﴿)) ًَََََ َرَدَت

َ
ََْأ َُ َْ ََ
َ
ََََ َن

َ
َأ َْ
َ
َََ ٔا َتََصََتََؽَػ ََ َُ َِ ْ ََ َْ َ َََ ًَ َوَلَدَز

َ
َأ َْ َُ ََ ََ َْ
َ
َََ َـَََل ََ ََََ ََجَِاَح ََ َََ َََُ ًَ ََغَيَيَس َْ َُ َْ ََ ََََ ََإَذا َََ ِ َََ ًَ ٍََخ ََشَي َْ َُ َْ  َ ََََ ا ٌََ َ ًَََََ ََْآَحَحَخ َُ َْ ََََ

ٍََػَروَفَ َةَاَل َِ َ َُ َْ ََ ْ ََ ِ َ﴾(1) 

 (2)فحذؼ الجر، فاتصؿ الفعؿ باالسـ فنصبو.((، " أكالدكـ" أم ألكالدكـ

 ((  ن                 تشبييا  لو بالمفعكؿ بو،  وفينتصب المجركر بعد حذف،                       ن قد يحذؼ حرؼ الجر سماعا      
  ي         ن                                                        كي سم ى أيضا  المنصكب عمى نزع الخافض، أم: االسـ الذم نصب بسبب حذؼ حرؼ 

ًََ﴿الجر، كقكلو تعالى:  َٓ ٍََٔدََزَفَرواََرَب َلََإَنََث
َ
ََْخ َُ  َ ََ َََ َُ ََ ََ َ ََ َ َُ ََ َ  َ ِ ََ ََ
َ
 بربيـ.: ، أم(3)﴾َ

كمف ذلؾ قكؿ بعض  .     ن قياسا  في غير مكاضع حذفو ،                      ن              كندر بقاء االسـ مجركرا  بعد حذؼ الجار
 (4).(("" عمى خير: إف شاء ا، أم، فقاؿ: " خير " كيؼ أصبحت":      ي  كقد س ئؿ العرب 

 :ى                              أكالدكـ" مفعكؿ ح ذ ؼ  منو حرؼ الجر، تقديره، ألكالدكـ ")) يقوؿ العكبري في التبياف  ً                ي
ت ؾ  الخير  ،    ٌ             فتعد ل الفعؿ إليو  (5)(.("          ى ى ٍ ي ى      ى كقكلو: " أ م ر 

  :ف))يقوؿ ابف النحاس ف أردتـ أف تسترضعكا أكالدكـ" التقدير في العربية كا  أردتـ أف                                                          " كا 
 (6)تسترضعكا أجنبية ألكالدكـ كحذفت البلـ ألنو يتعدل إلى مفعكليف أحدىما بحرؼ((.

 ف أردتـ أف تسترضعكا أكالدكـ" معناه تسترضعكا ألكالدكـ غير الكالدة " )): يقوؿ الزجاج                                                                  كا 
 (7)فبل إثـ عميكـ.((

                                                           
 .{233: البقرة( ]1)
 .(2/728)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .[68: ىكد( ]3)
 .(3/158)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 4)
 .(1/161ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
 .(1/116)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 6)
عرابو 7)  .(1/268)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 ف أردتـ أف تسترضعكا أكالدكـ " أم تسترضعكا ا" )): يقوؿ البيضاوي .. .لمراضع ألكالدكـ                                             كا 
 (1)فحذؼ المفعكؿ األكؿ لبلستغناء عنو.((

 كالمفعكؿ ، كأكالدكـ مفعكؿ بو ثاف لتسترضعكا)) :يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
،                          نص  عمى ىذا اإلعراب سيبكيو، أف تسترضعكا المراضع أكالدكـ: كالمعنى، األكؿ محذكؼ

فإف زيدت فيو السيف ، دل إلى مفعكؿ كاحدكعمؽ الشياب عمى البيضاكم بأف أرضع يتع
                  ن                                 كجرل الزمخشرم أيضا  عمى ذلؾ. كقيؿ إنما يتعدل لمثاني ،                  ن      كالتاء صار متعديا  الثنيف

كيككف الجار كالمجركر مكضع المفعكؿ ،                             ن            بحرؼ جر، فيككف أكالدكـ منصكبا  بنزع الخافض
 (2)ة.((أف تسترضعكا ألكالدكـ غير الكالد: كالتقدير: قاؿ الزجاج، الثاني
ف الزحيمي أف حرؼ الجر وىو " البلـ" حذؼ مف قولو: " أف تسترضعوا أوالدكـ" أي     بي  
وبيذا ، وىذا ما يسمى منصوب بنزع الخافض، فمما حذؼ حرؼ الجر نصب االسـ، ألوالدكـ

الرأي مف عدة وذكر الدرويش ىذا  ،وافؽ الزحيمي العكبري والبيضاوي والزجاج وابف النحاس
 .ميؿ إليو. وىو ما أفي كتابوآراء عرضيا 

 

 المسألة الثالثة: أصؿ كممة شيء
َٓاَ﴿)) َح

َ
ََياخ ََ  َ
َ
َ ََََََََ َََاَلَي َِ  َ ٔاَََ َِ ََآٌَ َُ ََ ٔاََََََلََََ َل

َ
ََتََصد ُ َ
َ
َ َْ َ ََََََ َََْخ َطَياءََََََ

َ
َََأ َََ َْ
َ
َََْإنَََََ ََتَتَدََََِ ََ َْ ًََََُ ََىَس َْ َُ ًَََََ ََْتََصَؤَز َُ َْ َُ َ ََ﴾(3) 

، كىي اسـ لمجمع، ألف األلؼ في آخرىا لمتأنيث، "عف أشياء" ىي ممنكعة مف الصرؼ
كذىب أبك الحسف ، كذىب الكسائي إلى أنيا جمع شيء كبيت كأبيات كليست بجمع شيء

: قاؿ األنبارم .األخفش إلى أنو جمع شيء بالتخفيؼ مثؿ طبيب كأطباء كشريؼ شرفاء
 (4)كالمختار ىك األكؿ.((

ليؾ ، اختمؼ العمماء في أصؿ كممة شيء                                          وىؿ ىي مصروفة أـ ممنوعة مف الصرؼ. وا 
 بعض اآلراء:

                                                           
 .(52ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(2/305)جالكريـ كبيانو ( الدركيش، إعراب القرآف 2)
 [.101: المائدة( ]3)
 .(7/81)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)



120 

 ي ي  )): جاء في الصحاح ً  ى ٍ الشيء تصغيره ش ي يءكش  أيضا بكسر الشيف كضميا، كال تقؿ  ء              ي ى   
ء ٍ  ش ك م   ي   ج مع ،       ي                    إنما ت رؾ صرفو ألف أصمو فعبلء: قاؿ الخميؿ .كالجمع أشياء غير مصركؼ،  ي ى

،                                ي                               ي         ي   عمى غير كاحده، كما أف الشعراء ج مع عمى غير كاحده، ألف الفاعؿ ال ي جمع عمى ف عبلء
                  ي   ه أشياء كما قالكا: ع قاب  : مبكا األكلى إلى أكؿ الكممة فقالكا        ى                       ثـ استثق مكا اليمزتيف في آخره فق

             ىٍ       ى ي                      ي          ي     فصار تقديره ل ف عاء، ي د ؿ  عمى صحة ذلؾ أنو ال ي صرؼ كأنو ي ص غر ،  ى ىٍ    و   ىٍ     ً     ب ع ن قاة  كأ ن يؽ كق سي  
 (1).((اكلكأنو يجمع عمى أش، عمى أشياء

 :لخميؿ كسيبكيو قكلو تعالى: "عف أشياء" األصؿ فييا عند ا)) قاؿ العكبري في التبياف
مفردة  كىي، كىمزتيا الثانية لمتأنيث،  ىٍ    ي                                        ش ي ئاء  بيمزتيف بينيما ألؼ، كىي فعبلء مف لفظ شيء

كألجؿ ىمزة التأنيث لـ تنصرؼ، ثـ إف ، مثؿ قصباء كطرفاء، في المفظ كمعناىا الجمع
يما ألؼ كراىية اليمزتيف بين،   ي             فج عمت قبؿ الشيف، مت   د                                  ي اليمزة األكلى التي ىي الـ الكممة ق  

ً  ي           كىذا قكؿ صحيح ال ي ر د  عميو إشكاؿ، فصار كزنيا لفعاء،      ن          خصكصا  بعد الياء كقاؿ  .                 ى
ٌ  مثؿ ى ي ف عمى ف ع ؿ، ء                   ي            األخفش كالفر اء: أصؿ  الكممة شي   كما خففت ياء ، ثـ خففت ياؤه،      ى         ى

ً                     ثـ ج مع عمى أ ف ع بلء، ككاف األصؿ أشيئاء،                     ىٍ  فقيؿ: شيء، كما قيؿ ى ي ف،  ى   ى ي ف : كما قالكا،     ي        ىٍ 
مث ؿ آخركف ، فبلميا محذكفة، ثـ حذفت اليمزة األكلى فصار كزنيا أفعاء،  ى           ى ي ف كأىكناء  ى ٌ         ك 

ثـ حذفت ، كأصدقاء كأنبياء، ثـ جمع عمى أفعبلء، مثؿ صديؽ، األصؿ في شيء شييء
كىك غمط  ػ ألف مثؿ ، ىك جمع شيء مف غير تغيير كبيت كأبيات: كقيؿ، اليمزة األكلى

               ن كلك كاف: أفعاال  ، مزة التأنيث ى                  ك ؿ يمتنع صرفو ألجؿ ى           ي ى األقكاؿ األ  كعم، الجمع ينصرؼ ىذا
ٍ  ى                      كلـ ي س م ع" أشياء" منصرفة البتة، ال نصرؼ  فمكضعو، ي ىذه المسألة كبلـ طكيؿكف،      ي

 (2)التصريؼ.((
 :كقيؿ ، كأشياء اسـ جمع كطرفاء غير أنو قمبت المو فجعمت لفعاء)) يقوؿ البيضاوي

كييف أك شييء كصديؽ فخففت كقيؿ  ء                عمى أف أصمو شي   أفعبلء حذفت المو جمع لشيء
 (3).((                   ٌ           يير كبيت كأبيات كيرد ه منع صرفوأفعاؿ جمع لو مف غير تغ

 :ر ل.(("كأشياء " )) يقوؿ الفراء ٍ  ى    : في مكضع خفض ال ت ج   (4)                 ي

                                                           
 .(1/58ج(  الجكىرم، الصحاح  تاج المغة )1)
 .(400-1/399ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )2)
 .(163ص)تفسير البيضاكم ، ( البيضاكم3)
 .(1/321جمعاني القرآف )، ( الفراء4)
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 (1)كأشياء" في مكضع جر إال أنيا فتحت ألنيا ال تنصرؼ((.")): يقوؿ الزجاج 

 :(2)أشياء" ال تنصرؼ.((")) يقوؿ ابف النحاس 

إال ، " أشياء" ممنوعة مف الصرؼ                                                لقد اتفؽ الزحيمي مع مف قبمو مف العمماء عمى أف  
فمنيـ مف قاؿ: أنيا جمع شيء، ومنيـ مف قاؿ أنيا اسـ ، أنيـ اختمفوا في أصؿ أشياء

             ً             ولو كانت جمعا  لشيء لصرفت.، راه أنيا اسـ جمعوالذي أ، جمع

  

                                                           
عرابو  ( الزجاج،1)  .(2/172)ج                      معاني القرآف كا 
 .(1/283ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )2)
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 المضاؼ إليو

 ((كاإلضافة في إصطبلح النحاة إسناد اسـ إلى غيره.ة في المغة: مطمؽ اإلسنادضافاإل .. ،
 (1)عمى تنزيؿ الثاني مف األكؿ منزلة التنكيف أك ما يقكـ مقامو.((

 (( :نحك: " ىذا ،                                           ى              ن نسبة بيف اسميف، عمى تقدير حرؼ الجر، تكجب ج ر  الثاني أبدا  اإلضافة
ٌ               ق ب ؿ  صياـ  النيار كال قياـ  الميؿ إال  مف المخمصيف".    ي           ى            و     ي كتاب  التمميذ، ل بست خاتـ فضة . ال ي     ٍ ى ي     ي               ي        

: اسماف بينيما    ن                           افا  إليو. فالمضاؼ كالمضاؼ إليوكالثاني مض،   ي               ن كي سم ى األكؿ مضافا  
                          ال حرؼ الجر المقد ر بينيما ،      ى    ي                                          حرؼ ج ر  م قد ر. كعامؿ الجر  في المضاؼ إليو ىك المضاؼ

 (2)عمى الصحيح.((
 

 ذؼ المضاؼح: المسألة األولى
((﴿ًََ ََْ َْ ََدَرَجاَتَََُ ٌَ َ ََ ََ ََِدََََ ََغ ََ َْ َِاَّلَلََََِ  َ َ﴾(3) 

 (4)((فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو.، " ىـ درجات" أم ىـ ذكك درجات عند ا

ليؾ بعض اآلراء: قامة المضاؼ إليو مقامو إذا أ مف المبس، وا                                                 ُ                            يجوز حذؼ المضاؼ وا 

 :بياـ حذفكا المضاؼ اللتباس كاإلإذا أمنكا ا)) جاء في كتاب جامع الدروس العربية قولو
َٓاَ﴿كأقامكا المضاؼ إليو مقامو، كأعربكه بإعرابو، كمنو قكلو تعالى: َذَي ََنَِا َاَىَّت َاىََلَرَيَث َل

َ
َََََواَشأ ََِ َ  ََ َُ َ َِ

 َََ ََ ََ َْ ََ ْ َََ َِ
َ
َ َْ َََ

ا َٓ َِاََذي َرَتَي
َ
ََواَىَػََيَاَىَّتَأ ََ َ َِ ََََ َْ ََ َْ
َ
ََ َِ

 َََ ََ َِ  العير.  لتقدير: كاسأؿ أىؿ القرية كأصحابكا  (5)﴾ََََْ

                   ن                   فبل يقاؿ: "رأيت عميا ، كأنت تريد " رأيت ، جكزأما إف حصؿ بحذفو إبياـ كالتباس فبل ي
 (6)غبلـ عمي.((

                                                           
 .(3/68)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 1)
 .(3/166)ج( الغبلييني،  جامع الدركس العربية 2)
 .{163: آؿ عمراف( ]3)
 .(4/475)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .[82:يكسؼ( ]5)
 .(3/171)جعربية ( الغبلييني، جامع الدركس ال6)
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 ىـ درجات عند ا" شبيكا بالدرجات لما بينيـ مف التفاكت في الثكاب " )) :يقوؿ البيضاوي
 (1)كالعقاب أك ىـ ذكك درجات.((

 ذك درجات : قكلو تعالى: " ىـ درجات" مبتدأ كخبر، كالتقدير)): يقوؿ العكبري في التبياف
 (2)فحذؼ المضاؼ.((

 كقكلو" ىـ درجات عند ا " يقكؿ: ىـ في الفضؿ مختمفكف: بعضيـ أرفع )): يقوؿ الفراء
 (3)مف بعض.((

  كيقكؿ في ببلغة   .درجات خبرك  ،كىـ مبتدأ):)يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
نفسيا، لممبالغة في  التشبيو البميغ في قكلو " ىـ درجات" فقد جعميـ الدرجات: اآلية السابقة

 (4)إظيار التفاكت، لما بينيـ في الثكاب كالعقاب.((
 أم المؤمنكف ذكك درجة رفيعة .كقكلو عز كجؿ" ىـ درجات عند ا ")): يقوؿ الزجاج ،

ألف اإلنساف ، كمعنى " ىـ درجات " ىـ ذكك درجات، كالكافركف ذكك درجة عند ا كضيعة
 (5)أم ذكك طبقات.((، طبقاتالناس : غير الدرجة " كما تقكؿ

وتقديره ىـ ذوو ، لقد بيف الزحيمي أف المضاؼ في قولو " ىـ درجات" محذوؼ
، وأقاـ المضاؼ إليو مقامو في اإلعراب. وىو ما ذكره البيضاوي والعكبري والزجاج، درجات

عمى                          ّ    أما الفراء والدرويش فقد رك زا  .. ألف المبس قد أمف كما ذكر الغبليينيوىو ما أحسبو
 المعنى دوف ذكر الحذؼ.

  

                                                           
 .(95ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(1/263ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )2)
 .(1/246ج( الفراء، معاني القرآف )3)
 .(4/563)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
عرابو 5)  .(1/408)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 المسألة الثانية: تابع حذؼ المضاؼ
((﴿َ َِإَوَن َْ ًََََ َََْخَفَخ َُ َْ ََََِ ٔا ََتَلَصَف َل

َ
َخ ََ َُ َِ َْ َُ َ  َ
َ
ََوَذََلَثَََ ٌََرَن َ َاىجَََصاَء ََ ٌَ َ ًَ ََىَس اَب ـَ َ ا ٌَ َ ٔا ََُسَد ـَا َ َاََلََخاََم ََف ََ ََ َُ ََ َ ََ َْ ََ َ َِ َ ََ ِ َّ َََ ََ َِ َ َْ َُ َََ ََ َ ََ َ َ ََ َ ََ َُ َِ ْ ََََ َ ََ َََ َ َْ ََ ََِ

ََََوَرَباعََ َََ َُ ََ ﴾(1) 

 (2)((ليو مقامو.فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إ، " في اليتامى" أم في نكاح اليتامى
 "كفي اليتامى جار كمجركر متعمقاف )): يقوؿ الدرويش في إعراب " في اليتامى

 (3)بتقسطكا.((
 ف خفتـ أال تقسطكا في اليتامى " أم في نكاح اليتامى)): يقوؿ الزجاج : كدؿ عميو،                                                    كا 

       ٌ                                             ، أم دل ت كممة " فانكحكا" عمى المحذكؼ كىك كممة نكاح.(4)((."فانكحكا
ف خفتـ أال تقسطوا في اليتامى" محذوؼ: لقد بيف الز                                                                  حيمي أف المضاؼ في قولو " وا 

وتقديره: في نكاح اليتامى ػ فحذؼ نكاح وأقاـ اليتامى مقامو وىذا ما ذكره الزجاج وأومأ إليو 
                                                           وىو رأي سديد ألف الكبلـ الذي بعده يدؿ  عميو كما أوضح الزجاج. .الدرويش

 

 المسألة الثالثة: حذؼ المضاؼ إليو
((﴿ََ

ٍََّوَىَكَ َُ َِ َِاَََََ َََََجَػَي َْ ََ َٔاَلَََََ َََم َِ َََ اََََ ٍَ ََم  َ ََََحَركَََََِ ََ اَنَََََ َٔادَلَ َاَل َِ َ َ َِ َََ
ْ َكَرَبٔنَََََ

َ
ََََواَْل َ َُ ََ َْ
َ َْ َََ﴾(5) 

كىك في تقدير ، فحذؼ المضاؼ إليو،                                                 كلكؿ  جعمنا مكالي " تقديره: كلكؿ أحد جعمنا مكالي"
ير كلكؿ التقد: " قبؿ كبعد" لما اقتطعا عف اإلضافة كقيؿ:                           ن        اإلثبات كلكال ذلؾ لكاف مبنيا  كما بني

 (6)لو.((                                                    ن شيء مما ترؾ الكالداف كاألقربكف جعمنا مكالي، أم كارثا  

تأتي " كؿ" مضافة إلى مضاؼ إليو ظاىر أو مقدر وأجاز بعض النحاة بناءىا مثؿ  " 
ليؾ بعض اآلراء:، " بعد"و قبؿ"                   وا 

                                                           
 [.3النساء: ( ]1)
 .(4/564جالتفسير المنير  ) ( الزحيمي،2)
 .(4/612)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
عرابو 4)  .(2/7)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .[33: النساء( ]5)
 .(5/49)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
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 أحكاـ ما يبلـز اإلضافة إلى المفرد

  جاء في كتاب جامع الدروس العربية((: ٌ      ٌ كؿ  وبعض  نحك  " جاء كؿ ، يككناف مضافيف  
كقكلو ،                        ن فيككف المضاؼ إليو منكيا  ،                        ن كمقطكعيف عف اإلضافة لفظا  ، القكـ أك بعضيـ"

ُ َ﴿تعبىل: ََولَُكَ  َُ َاَلَََصَنََََ َاَّلَلَ ََوَغَد ََ َْ ُ َْ ََ ُ  َ ََ ََ ََ أم كؿ فريؽ ، اعديف  ن                  كبل  مف المجاىديف كالق: ، أم(1)﴾ََ
ََبَػَؼَ﴿: كقكلو، منيـ َِاََبَػَؼَاَْلبَيََنَيَلََعَ َـََؾَي ٍَ َْ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َّ ِ َ  َ ََ ََ َْ ََ ََََ َْ  َ  (3)عمى بعضيـ.((: ػ أم (2)﴾ََ

 ن                    كلكؿ  جعمنا " المضاؼ إليو محذكؼ مع ك ؿ  تقديره: كلكؿ أحد  "قكلو )): جاء في المشكؿ                                    
    ن اثا                                                                  تقديره: كلكؿ  شيء مما ترؾ الكالداف كاألقربكف جعمنا مكالي أم: كر  : أك نفس، كقيؿ

 (4)لو.((
 :كفيو ، " المضاؼ إليو محذكؼاجعمن                    قكلو تعالى: "كلكؿ  )) يقوؿ العكبري في التبياف

، كالمفعكؿ    و ماؿ         كلكؿ  : كالثاني، كلكؿ أحد جعمنا مكالي يرثكنو: تقديره: أحدىما: كجياف
            ن      ى                    كجعمنا كارثا  لكؿ م ي ت ػ أك لكؿ  ماؿ.((: كالتقدير، "                           جعؿ" "مكالي" كالثاني" لكؿ  األكؿ لػ "

(5) 
 :ركر متعمقاف بمحذكؼ خبر كلكؿ جار كمج)) يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة

                                               أم: لكؿ قكـ... كيميو في الجكدة أف يككف " لكؿ  ، كالتنكيف في كؿ عكض عف كممة، مقدـ
أم: جعمنا لكؿ ، كالمضاؼ " لكؿ" ىك الماؿ، كمكالي مفعكؿ بو ثاف،        ن      ن       " مفعكال  مقدما  لجعمنا

 (6)ماؿ مكالي.((
 :(7)يمكنيا كيحكزكنيا.((       ي     ن عمنا ك ر اثا  مكالي" أم كلكؿ تركة ج              ))كلكؿ  جعمنا  يقوؿ البيضاوي 
 كلكؿ جعمنا مكالي" إذا جاءت " كؿ" مفردة فبل بد مف أف يككف في )): يقوؿ ابف النحاس

" ك يا فتى مثؿ " قبؿ"           مررت بكؿ  : يف حتى إف بعضيـ أجازالكبلـ حذؼ عند جميع النحكي
 (8)كتقدير الحذؼ كلكؿ أحد جعمنا مكالي.((، بعد"

                                                           
 [.95: النساء( ]1)
 [.55سراء: إل( ]ا2)
 .(3/175)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 3)
 .(1/224ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(1/303ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
 .(5/16)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
 .(110ص)البيضاكم تفسير ( البيضاكم، 7)
 .(1/211ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )8)
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                                              محذوؼ في قولو: " ولكؿ  جعمنا موالي" والتقدير:  إليو حيمي أف المضاؼف الز         لقد بي  
وقد اتفؽ الزحيمي مع جميع النحاة الذيف ذكرنا آراءىـ أف المضاؼ  .                    لكؿ  أحد جعمنا موالي

والذي يعنينا ىو أف  .ولكف ىناؾ اختبلؼ بيف بعضيـ في تقدير المحذوؼ، إليو محذوؼ
 المضاؼ إليو محذوؼ باتفاؽ.
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 ـػػػػػلقسا

 جواب القسـ: المسألة األولى
َََِواَىَفَجَرَ﴿)) َْ ََ ََوََلَاَلََغَشَََ(1)ََََْ ٍ

َْ ََ َ ٍَ ََ
ََ ََ(2)﴾(1) 

ف ربؾ لبالمرصاد" أك محذكؼ مقدر تقديره: : إما قكلو تعالى: كجكابو، ىذا قسـ                                             " كا 
( أم 3/335)كما ذكر في الكشاؼ ،                                 ن           كاألكلى أف يككف جكاب القسـ محذكفا  كىك ليعذبف .لتبعثف

َ ﴿     ى         كقد د ؿ  عميو: ، ياء ليعذبف الكفار  ى          كر ب  ىذه األش
َ
َخ
َ
َََلََ ََحًََََََََْ َنَََ ََََر َ َْيََََ َِةَََََََمََ َبَََََرَََََََوََََػَََََذَََََََؿََ ٍََادَََََػَََ  : إلى قكلو ﴾( 6)َ

ََٔطََغَذاَبَ ﴿ ًَََربَََمََش َٓ ََغَيَي َـََػبََ ٍَ َ
ََ ََ َ ََ َْ ََ َ ََ َُّ ََ َ َْ َِ َْ

ََ ََ َ ََّ ََ ََ ﴾))(2) 

        ً            أو محذوفا  ولو تقدير ،         ً           أو محذوفا  ولو تقدير،                        ً          قد يأتي جواب القسـ ظاىرا  في الكبلـ
ّ                دؿ  عميو بعض الكبلـ ليؾ بعض .   اآلراء:           وا 

 الكاك كالتاء: حروؼ القسـ

 كقكلو تعالى: ، تككناف لمقسـ: كالكاك كالتاء ):)جاء في كتاب جامع الدروس العربية
﴿َ ََواَىَفَجَر َِ َْ ََ

ََََْ(1)ََ ََغَشَ ََوََلَاَل ٍ
َْ ََ َ ٍَ ََ

ََ ًََ﴿كقكلو:  ،(3)﴾(2)ََ ٌََس َغَِا
َ
َأ َزيَدَن

َ
ََْل َََْوحَاَّلَلَ َُ ََ َََ َْ

َ
ََ  َ ََ َ َِ

َ ََ َ ِ  َ َََ كالتاء ال ، (4)﴾ََ
 (5)ى كؿ مقسـ بو.((كالكاك تدخؿ عم .تدخؿ إال عمى لفظ الجبللة

  :أقسـ بالصبح أك فمقو كقكلو: " كالصبح إذا تنفس" أك " كالفجر "))يقوؿ البيضاوي
                                                                           بصبلتو.. كالمقسـ عميو محذكؼ كىك لتعذبف  يدؿ عميو قكلو: " ألـ تر كيؼ فعؿ ربؾ 

 (6)بعاد".((
 ف ربؾ " إ –يعني قكلو تعالى: " كالفجر"  –جكاب القسـ )) :يقوؿ العكبري في التبياف

 (7)لبالمرصاد.((

                                                           
 [.2-1الفجر: ( ]1)
 .(30/602)ج ( الزحيمي، التفسير المنير2)
 [.2-1الفجر: ( ]3)
 .[57األنبياء: ] (4)
 .(3/150)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 5)
 .(797ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
 .(2/566ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )7)
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 "كالفجر مجركر بكاك القسـ، الكاك حرؼ قسـ كجر)): يقوؿ الدرويش في إعراب " والفجر ،
 (1)كالجار كالمجركر متعمقاف بأقسـ.((

التفخيـ : -ىنا –ىؿ في ذلؾ قسـ لذم حجر" معنى االستفياـ ")) :ويقوؿ في جواب القسـ
، نعت: كلذم حجر، كقسـ مبتدأ مؤخر، قدـكالتعظيـ لؤلمكر المقسـ بيا، كفي ذلؾ خبر م

كقكلؾ: ألـ أنعـ ، كقيؿ ىي لمتقرير،                                          كعمى ذلؾ تككف ىؿ كما في حي زىا جكاب القسـ
 عميؾ؟

لنجازيف كؿ أحد بما : كتقديره، كالجكاب عمى ىذا محذكؼ مضمر، إذا كنت قد أنعمت
 (2)ف ربؾ لبالمرصاد.((كىك :" إ، كقيؿ: الجكاب مذككر،        لتعذب ف:                 كقد ره  الزمخشرم، عمؿ

 (3)))الفجر: انفجار الصبح مف الميؿ، كجكاب القسـ "إف ربؾ لبالمرصاد".(( :يقوؿ الزجاج 

  :(4)" كالفجر" خفض بكاك القسـ.(())يقوؿ ابف النحاس 

                 ً             والقسـ يكوف مجرورا  بحرؼ القسـ  –وىذا صحيح  -قسـ  "ذكر الزحيمي أف " والفجر
د أورد الزحيمي عدة آراء لجواب القسـ منيا: جواب ظاىر وق، ولكؿ قسـ جواب، مثؿ الواو

وىو     ف       ّ        وقد رج ح ليعذب،    ف  محذوؼ تقديره لتبعثف، أو ليعذب ومنيا، " إف ربؾ لبالمرصاد ": وىو
لداللة اآليات البلحقة عميو وقد وافؽ رأي الزحيمي رأي البيضاوي والدرويش في أف ، راهما أ

 .ي اآلخر الذي أورده فقد وافؽ رأي العكبري والزجاجأما الرأ .جواب القسـ ىو ليعذبف

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(30/302ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )1)
 .(30/304)ج( المرجع السابؽ 2)
عرابو 3)  .(5/245)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(5/135)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 4)
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 التوابع
 البدؿ

 المسألة األولى: العمـ الممنوع مف الصرؼ

ٍَٔنََ﴿)) ََُلَََمَصَي ََ َٓاََواَخَداََوََنَ ٍَاَخيَوَِإَوَشَداَقَإََل ًََِإَوَش َْي ََٓمَِإَوَُلََآَةاَنَمَإََةَرا ٔاََجَػَتَدَإََل ََََكاَل َ َُ ِ َ َْ َُ َ ُ ََ َ َُ ْ ََ ََ ََ ًَ َِ َََ ََ ًَ َ َََِ ََ َ ََ َْ َ َ ََ َ َِ َ ََ َْ َ َ ََ َ َِ َََ ْ َََِ ََ ِ َََََََ
ََ َ َ ََ ََ َ ََِ َ َُ َُ َْ ََ َََ ُ ََ ََ"﴾(1) 

آبائؾ" كال ينصرؼ لمعجمة : اعيؿ كاسحؽ" في مكضع جر عمى البدؿ مفإبراىيـ كاسم"
 (2)كالتعريؼ.((

ً           فيجر بالفتحة بدال  مف الكسر ،                               ً        ً يمنع االسـ مف الصرؼ إذا كاف عمما  أعجميا   ليؾ بعض ة                             . وا 
 اآلراء:

 يمنع العمـ مف الصرؼ في سبعة مكاضع: منيا: )): جاء في كتاب جامع الدروس العربية
نما يمنع إذا كانت ، : كإبراىيـ كأنطكف   ن      ن              ميا  زائدا  عمى ثبلثة أحرؼأعج             ن أف يككف عمما                        كا 

كفرند كنحكىما مما يستعمؿ في لغتو ، كمجاـ،                                         عممي تو في لغتو: فإف كاف في لغتو اسـ جنس
ً  عمما  ي صرؼ إف  س م ي بو كما كاف منو عمى ثبلثة أحرؼ ص ر ؼ ٌ                                 ي ٍ   ي            ي     سكاء أكاف م حر ؾ ،     ن  ي     

.((         ي أـ ساكنو  ،      ى ى و نحك ل م ؾ  ، الكسط  (3)    و   ي  و     و   كنكح  كج كؿ  كجاؾ 
 ك" إبراىيـ ، كالجميكر عمى "آبائؾ" عمى جمع التكسير)) :يقوؿ العكبري في التبياف

سحؽ" بدؿ منيـ سماعيؿ كا  لو أبيؾ" كفيو كجياف: أحدىما،                           كا  ىك جمع تصحيح :   ي                                    كي قرأ " كا 
األسماء فعمى ىذه القراءة تككف ، كقد قالكا: أب كأبكف كأبيف،  ي                    ح ذفت منو النكف لئلضافة

               ي                                      : أف يككف مفردا ، كفيو عمى ىذا كجياف: أحدىما: أف يككف         ن     ي               عدىا بدال  أيضا . كالكجو الثانيب
فعمى ىذا ، كالمعنى،      ن               ن                                 ن         مفردا  في المفظ مرادا  بو الجمع. كالثاني: أف يككف مفردا  في المفظ

سحؽ" عطفا  عمى " أبيؾ"ك                    ن    يككف " إبراىيـ" بدال  منو لو إ: تقديره،                       ن            " إسماعيؿ كا  سماعيؿ        كا 
سحؽ.((  (4)         كا 

                                                           
 .[133: البقرة( ]1)
 .(1/348)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(184-2/183)ججامع الدركس العربية  ، ( الغبلييني3)
 .(1/106ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
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 "سماعيؿ وا سحؽ " إبراىيـ " بدؿ مف آبائؾ " )) :                                                 يقوؿ الدرويش في إعراب " إبراىيـ وا 
سحؽ" عطؼ عمى إبراىيـ.((ك  سماعيؿ كا   (1)                                   ا 

 :لو آبائؾ " القراءة عمى الجمع: كقكلو)) يقوؿ الزجاج " : كقاؿ بعضيـ،                                                  " قالكا نعبد إليؾ كا 
كيخفض                 ن              ن      كجعؿ إبراىيـ بدال  مف أبيؾ مبينا  عنو، ، اهكالو أبيؾ" كأنو كره أف يجعؿ العـ أب

سحاؽ لو إ،                إسماعيؿ كا  لو أبيؾ كا  رأيت غبلـ زيد : كما تقكؿ، سماعيؿ                                  كأف المعنى إليؾ كا 
لو آبائؾ" فجمع كىك المجتمع عميو، جعؿ إبراىيـ                                                                               كعمرك، أم غبلميما، كمف قاؿ: " كا 

سحؽ بدال   سماعيؿ كا   (2)المبيف عف آبائؾ.((                ن           ككاف مكضعيـ خفضا  عمى البدؿ ،                     ن كا 
 لو آبائؾ إبراىيـ ك ):) يقوؿ ابف النحاس سماعيؿ كا                                        قالكا نعبد إليؾ كا  سحؽ" في مكضع              ا 

 (3)خفض عمى البدؿ كلـ تصرؼ ألنيا أعجمية.((
سماعيؿ ي والزجاج وابف النحاس عمى أف " إلقد وافؽ رأي الزحيمي رأي العكبر                   براىيـ وا 

وىناؾ قراءة أوردىا العكبري والزجاج وىي  .بائؾ"                                    وا سحؽ" في موضع خفض عمى البدؿ مف " آ
لو أبيؾ" وفييا وجياف: أحدىما: أف يكوف الجمع أبيف، فحذفت النوف لئلضافة وما بعدىا ،                                                                          " وا 

ً  فعمى ىذا يكوف " إبراىيـ" بدال  ،             ً                  أف يكوف مفردا  في المفظ والمعنى: والثاني .مف أسماء بدؿ                            
" و ،إبراىيـ " بدؿ مف آبائؾ": وقاؿ الدرويش ،                     ً          " إسماعيؿ وا سحؽ" عطفا  عمى أبيؾو منو،

ميؿ إليو ىو قوؿ الزحيمي والذي أ .إليؾ"عمى اعتبار "،                                إسماعيؿ وا سحؽ" عطؼ عمى إبراىيـ
سماعيؿ وا سحؽ" كميـ في موضع خفض عمى البدؿ مف " آبائؾ"  ْ ف    َ وم    .                                                                          معو بأف " إبراىيـ وا 

 ولـ تنصرؼ األسماء ألنيا أعجمية.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(1/178)جب القرآف الكريـ كبيانو ( الدركيش، إعرا1)
عرابو 2)  (.79/  1جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :كانظر ؛(1/185)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/80)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
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 ية: بدؿ االشتماؿالمسألة الثان
َََّنَتَيََ﴿)) َََّكَوَكََخاَلََذي ََٓرَاَلَََراَمَكََخاَلََذي َالَظ ََ لَََُٔمََغ

َ
ٌََيََصد ِ َ ََ ََِ َ َِ َ ٌَ َََِ َ َ َْ َُ ََِ َ َِ َ ٍَ َََ ِ َ َ َِ َََ َ

َْ ََ َِ َْ  َ ََ َ َِ ََ َ ََ َََ
ُ َ
َ
َ َْ َ َ"﴾(1) 

" بدؿ اشتماؿ مف الشير كبدؿ االشتماؿ ال بد أف ، فيو " تعكد عمى الشيركالياء في  "،       و                     " قتاؿ 
 (2)يعكد ضمير منو إلى المبدؿ منو.((

                                  ن       ف شيء يشتمؿ عاممو عمى معناه اشتماال  بطريؽ ىك بدؿ شيء م)): بدؿ االشتماؿ
ً      ه    ي س ر ؽ زيد  ثكب و)ك           ه    ي        ي ي ي  أعجبني زيد  عمم و ػ أك ح س ن و()كػ ، اإلجماؿ كأمره في الضمير  .      ي  أك فرس و(،  ي

لَََُٔمَ﴿كقكلو تعالى: ،                                 فمثاؿ المذككر ما تقد ـ مف األمثمة، كأمر بدؿ البعض
َ
َََيََصد َََ ُ َ
َ
َ َْ َ ََََ ََ ََغ َِ َٓرَََََ ََِالَظ َْ  َ ََََ

ََِاَلَََرامََ َََ َ َْ ٍََكَخَالَََََ ََََِّذََََََََِ ََِي َََْكَوََََ ٌََكَخَاَلََََُ ََََََََِّ ََِذَي ٌَََنَتَيََََََِ ِ َ َخَدوَدَ﴿                          كمثاؿ المقد ر قكلو تعالى:   ،(3)﴾"ََ
َ
َاَْل َغَداَب

َ
َأ َََِكخََو َ َُ َْ

ُ َْ ََ َُ َ ََ َْ
َ
ََ ََ ِ َ َُ

ََِاَْلارَََ(4)  ََ  (5)((ناره( ثـ نابت أؿ عف الضمير.)األصؿ : كقيؿ، أم: النار فيو (4)﴾َ

  ؿ كقا، كىك بدؿ االشتماؿ، " قتاؿ فيو" " قتاؿ" بدؿ مف الشير: قكلو):)جاء في المشكؿ
             ٌ   ككذا قاؿ الفر اء ، الكسائي: ىك مخفكض عمى التكرير، تقديره: عنده عف الشير عف قتاؿ

كار.((، ىك مخفكض بإضمار عف ً       كقاؿ أبك عبيدة: ىك مخفكض عمى الج                                 (6) 
 و                                     قكلو تعالى :" قتاؿ  فيو " ىك بدؿ مف " الشير" بدؿ االشتماؿ)): يقوؿ العكبري في التبياف                   ،

قاؿ الكسائي ىك مخفكض عمى التكرير يريد أف التقدير عف ك ، ألف القتاؿ يقع في الشير
" مضمرة كىذا ضعيؼ : ألنو قاؿ،                  ٌ  كىك معنى قكؿ الفر اء،     و    قتاؿ  فيو ٍ                   ىك مخفكض بػ " ع ف                 ى

ىك مجركر : ألف حرؼ الجر ال يبقى عممو بعد حذفو في االختيار، كقاؿ أبك عبيدة،    ن جدا  
    ي   ي كال ي حمؿ  ، مكاضع الضركرة كالشذكذ              ألف  الجكار مف، عمى الجكار كىك أبعد مف قكليما

         ي                 عميو ما ك جدت عنو مندكحة.((
(7) 

 (8)    و                       قتاؿ  بدؿ اشتماؿ مف الشير.(():) اؿ"تيقوؿ الدرويش في إعراب " ق 

                                                           
 [.217 : البقرة( ]1)
 .(2/626)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 [.217: البقرة( ]3)
 [.5-4: البركج( ]4)
 .(341-3/340)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 5)
 .(1/108ج( القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )6)
 .(1/151ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )7)
 .(2/283)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 8)
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  و                                                     " قتاؿ  فيو" بدؿ اشتماؿ مف الشير الحراـ كقرئ عف قتاؿ بتكرير ):)يقوؿ البيضاوي      
 (1)العامؿ.((

 المعنى يسألكنؾ عف قتاؿ ، لبدؿ مف الشير الحراـ" قتاؿ " مخفكض عمى ا)): يقوؿ الزجاج
 (2)في الشير الحراـ.((

  فض كالخ، عدة آراء في إعراب " قتاؿ": كىي بدؿ االشتماؿ وفي كتابذكر ابف النحاس
                          ٌ   كالخفض عمى الجكار. كلكنو رج ح ، عف كىي كالتكرير كالخفض عمى نية، عمى التكرير

 (3)الخفض عمى البدؿ.
مي رأي العكبري والزجاج وابف النحاس ومكي والبيضاوي والدرويش لقد وافؽ رأي الزحي

" مخفوض  " بدؿ اشتماؿ وىو األوجو. وبذلؾ خالؼ رأيو رأي مف قاؿ بأف " قتاؿ  ٍ         بأف " قتاؿ                                                               ٍ          
 عمى التكرير أو الجوار.

  

                                                           
 .(46ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
عرابو 2)  .(1/248)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/109)ج( انظر، ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
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 العطؼ

                                   ُ  المسألة األولى: إفراد وجمع كممة الف مؾ
َرَضَ﴿))

َ
ٍَاَواَتََواَْل ََإَنََفََخَيَقَالَص َِ َْ َ َْ َََ َ َِ َََ َ ََ  َ ََ َ َِ

َْ ََ َ َِ َ  َ ََِفَعَََِ ٍَاََح ََة ََواَىَفَيَمَاَىَّتَََتََريََفَاَْلََدَر اَر َٓ ََواَخَخََلَفَالَيَيَوََواَْل َُ ََ َْ ََ ََ ََ ِ ََ َِ َْ َ
َْ ََ َِ َ َ َِ ْ

ََ َ َِ
 َََ َِ َْ َُ َْ َََ َ َِ َ ََ  َ َََ َ َِ َْ

 َ ََ َ َِ ََ َِ َْ َََ
َاَْلاَسَ ََ  ََ َ﴾(1) 

كالكاحد ،           ن           ن يككف كاحدا  كيككف جمعا  : " كالفمؾ التي تجرم" معطكؼ عمى المجركر قبمو، كالفمؾ
ٍََظَدٔنََ﴿كقكلو تعالى:  َاَل َاَىَفَيَم َََِف َ َُ َْ ََ ْ ََ َ َِ ْ َ َُ ْ َََ َ﴿: كالجمع كقكلو تعالى  (2)﴾َِ ََ ََوَجَرَي َاىََفَيَم ََف ًَ ََنََِخ َإَذَا ََخَّت ََ ْ َ ََ ََ ََ َ َِ ْ َ َُ ْ َََ َِ َ َْ ََُْ َُ َ َََ ِ ََ  َ ََ

ًََ َٓ َََْة َِ ِ َ﴾(3).))(4) 

ليؾ بعض اآلراء:، واإلفراد يحتمؿ التذكير والتأنيث، كممة " الفمؾ" تحتمؿ اإلفراد والجمع                   وا 

 يذكر كيؤنت، كاحد كجمع،     ي                 كالف مؾ بالضـ: السفينة):)                         ُ  جاء في الصحاح في معنى الف مؾ. 
كقاؿ تعالى: " كالفمؾ التي تجرم  .                    ن  ن     ن مشحكف" فجاء بو مذكرا  م كح دا  قاؿ تعالى: " في الفمؾ ال

                            ن      ن                                        ى ىٍ  ى     في البحر " فأنث كيحتمؿ كاحدا  كجمعا ، كقاؿ تعالى: " حتى إذا كنتـ في الفمؾ كج ر ي ف  بيـ 
لى السفينة فتؤنث.،        ي                                        فكأنو ي ذىب بيا إذا كانت كاحدة إلى المركب فيذك ر، " فجمع  (5)((                    كا 

 ن      ن               " كالفمؾ" يككف كاحدا  كجمعا  بمفظ كاحد فمف : قكلو تعالى)): يافيقوؿ العكبري في التب                    
ًََ﴿الجمع ىذا المكضع كقكلو:  َٓ ََة ََ ََوَجَرَي َاَىَفَيَم ََف ًَ ََِخ ََن ََإَذا َََْخَّت َِ ِ ََ ََ َْ ََ ََ ََ َ َِ

ْ َ َُ ْ َََ َِ َ َْ َُ َْ َُ َ َََ ِ ََ  َ ََفَ﴿، كمف المفرد (6)﴾ََ َِ
ٍََظَدٔنََ ََِاَىَفَيَمَاَل َ َُ َْ ََ ْ ََ َ َِ َْ َُ ََْ﴾(7))).(8) 

                                                           
 .[164: البقرة( ]1)
 .[119: الشعراء( ]2)
 .[22: يكنس ( ]3)
 .(2/420)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(4/1604)ج( الجكىرم، الصحاح 5)
 .[22( ] يكنس: 6)
 .[119: الشعراء( ]7)
 .(1/117ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )8)
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  ََفَ﴿كقكلو تعالى:                   ن السفف كيككف كاحدا  : " كالفمؾ")): القرآفيقوؿ الدرويش في إعراب َِ
ٍََظَدٔنََ َاَل ََِاَىَفَيَم َ َُ َْ ََ ْ ََ َ َِ َْ َُ           ن                               كيككف جمعا  كما في اآلية بدليؿ قكلو " التي ، ، كىك حينئذ مذكر(1)﴾ََْ
 (2)ككؿ ذلؾ بمفظ كاحد.((، تجرم في البحر"

                                                                       ً  اتفؽ الزحيمي مع العكبري وصاحب الصحاح والدرويش عمى أف " الفمؾ" تأتي واحدا  
حب الصحاح( أضاؼ أف الواحد يجوز فيو التذكير صا)إال أف الجوىري  .    ً           وجمعا  بمفظ واحد

 والتأنيث، وىذه لفتة طيبة لـ يتطرؽ ليا الزحيمي.

 
 المسألة الثانية: أوجو " ما "

ـَََلَيََظَهَرونََ﴿))
َ
ًََأ َٓ َيَدي

َ
َخ َّ ٍََيَخ اََغ ٍَرَهَََوٌَ ََث ََ ٌَ ٔاَ َزَي

َ
َََََلَأ َ َُ َُ َْ َ ََ ََ ََ

َ
ََ َْ َِ َ َِ ْ َ

َ
ََ َُ َْ ََ َِ ََ ََ ََ ََ َََِِ ََ ََ َ َْ َِ َََ َُ َُ

ْ
َ َ َِ﴾(3) 

 ك لعطؼ عمى " ثمره"إما اسـ مكصكؿ في مكضع جر با: (ما)" كما عممتو أيدييـ" 

ما أنيا نافية في قراءة، العائد: كالياء، الصمة: " عممتو" كالكجو ، " بغير ىاء      ٍ " عممت  :                          كا 
 (4)((الحتياج " عممت " لتقدير مفعكؿ إذا كانت "ما" نافية.، األكؿ أكجو

 ولؾ بعض آراء العمماء:، إما الصمة أو مصدرية أو نافية: لػ " ما" عدة أوجو

  أك نكرة مكصكفة عطؼ عمى مف ، مكصكلية: كما):)القرآففي إعراب يقوؿ الدرويش
كمف عمؿ : أم، كلؾ أف تجعميا مصدرية، أك صفة، صمة: كجممة عممتو أيدييـ، هثمر 

عرابو، أيدييـ فيك بمعنى ما تقدـ كلؾ أف تجعؿ ما نافية عمى أف الثمر : قاؿ الزمخشرم .        كا 
 (5)عميو.(( كال يقدركف، خمؽ ا، كلـ تعممو أيدم الناس

 كما عممتو أيدىـ" عطؼ عمى الثمر كالمراد ما يتخذ منو كالعصير ")): يقوؿ البيضاوي
 (6)كالدبس كنحكىما كقيؿ ما نافية.((

                                                           
 .[119( ]الشعراء: 1)
 .(207-2/206)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .[35يس: ]( 3)
 .(23/11)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(23/325)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(584صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم6)
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 ىي بمعنى الذم: أحدىا: كما عممتو" في " ما" ثبلثة أكجو":)) يقوؿ العكبري في التبياف ،
كيجكز ، "ثمره"        ن    جر عطفا  عمىكعمى كبل الكجييف ىي في مكضع  .نكرة مكصكفة: كالثاني

  كالثالث: ىي نافية. .            ن                    أف يككف نصبا  عمى مكضع " مف ثمره"

             ي        ألف  عممت لـ ي ذكر ليا ،   ي                                                   كي قرأ بغير ىاء كيحتمؿ األكجو الثبلثة إال أنيا نافية بضعؼ
 (1)مفعكؿ.((

 قكلو: " كما عممتو أيدييـ" "ما" في مكضع خفض عمى العطؼ عمى : جاء في المشكؿ
 (2)كيجكز أف تككف نافية، كيستبعد صاحب المشكؿ أف تككف ما نافية. ،"ثمره"

 ف : " ما" إف شئت في مكضع خفض)): يقوؿ الفراء                                       ليأكمكا مف ثمره كمما عممت أيدييـ كا 
 (3).((          ن                   ن عمتيا جحدا  فمـ تجعؿ ليا مكضعا  شئت ج

 ض، كمكضع " ما" خف، " كما عممتو أيدييـ" كيقرأ " عممت بغير ىاء)): يقوؿ الزجاج
عمى معنى ليأكمكا ،                         ن كيجكز أف تككف " ما" نفيا  ، ليأكمكا مف ثمره كمما عممتو أيدييـ: المعنى

ذا حذفت الياء فاالختيار أف يككف " ما ، ىذا عمى إثبات الياء، مف ثمره كلـ تعممو أيدييـ                                        كا 
 (4).((كيككف " ما " في معنى الذم، خفض" في مكضع 

 ه كما عممتو أيدييـ" "ما" في مكضع خفض عمى ليأكمكا مف ثمر ):) يقوؿ ابف النحاس
كيجكز أف تككف " ما " نافية ال مكضع ليا أم كلـ تعممو ، العطؼ أم كمما عممتو أيدييـ

، كحذؼ الياء لطكؿ االسـ، أيدييـ فإذا كاف بحذؼ الياء كانت " ما " في مكضع خفض
 (5)كيبعد أف تككف نافية.((

" ما " اسـ موصوؿ في موضع جر بالعطؼ      أف  ذكرنا عمى   ْ ف                      َ اتفؽ الزحيمي مع كؿ م  
               ً          وىو ما ضعفو أيضا  العكبري ، فو وىو أف تكوف " ما " نافية في قراءة " عممت"     وضع             ً وأورد رأيا  

مف الفراء والبيضاوي     ؿ                                                            ُ والزجاج وابف النحاس أما في قراءة " عممتو" فقد أجاز النفي ك  
وقد خالفيـ مكي باستبعاده أف  .ميؿ إليوا أوىو م، والعكبري والزجاج وابف النحاس والدرويش

 وأجاز الدرويش أف تكوف " ما " مصدرية.، تكوف " ما " نافية
                                                           

 .(366-2/365ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(2/225ج( انظر، القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )2)
 .(2/377ج( الفراء، معاني القرآف )3)
عرابو 4)  .(4/216)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(3/266ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )5)
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قامة الصفة مقامو: المسألة الثالثة                                 حذؼ الموصوؼ وا 
ََلَمَ﴿))

َ
ََغَذاَبَأ ََ ٌَ َ ًَ ََِجيَس َََتَاَرَةََت َلََعَ ًَ َدَىَس

َ
ََْوَأ ٔاَ َِ َآٌَ ََ َٓاَاَلَي َح

َ
ََياخ ٍَ َِ

َ
ََ ٍَ َ

ََ ََ َ َْ َِ َ َْ َُ َ َِ َْ َُ َ ٍَ ََ ََ َِ َ
َ ََ َ َْ َُ  َ َُ

َ
ََ َْ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ  َ

َ
َ َََ(10)َََِ ٌَ َََُحَؤ َِ َْ ََِٔنَةَاَّلَلَََوَرَشَُٔلَََُ َِ َ َُ ََ ََ َِ  َ َََِ ََ َ

َ ٍََٔن ََتَػَي ًَ ََِخ ََن ََإَن ًَ ََىَس ََخََيَ ًَ ََذَىَس ًَ َجَفَصَس
َ
ََوخ ًَ َٔاَىَس َم

َ
َاَّلَلََةَأ ََشبَيَو ََف ََْدوَن ََوََتَا ََ َ َُ ََ َْ ََ َ َْ َُ َْ َُ َ َْ ِ ََ َْ َُ َََ ٌ َْ ََ َ َْ َُ ِ َ ََ َ َْ َُ َِ َُ َْ

َ
َ ََ َ َْ َُ ِ َ َََ َْ

َ
َِ ََ ِ  َ ََ َِ ََِ ََ َ َِ َ ََ َ َُ َِ ََ

َُ ََحَؾَفَرََ(11)ََ َْ َِ َْ ََ
َيََتثََ ـَ َ ََ ََوَمَصاَز َٓاَر َج

َ
اَاَْل َٓ َََتََخ ََ ٌَ ََجَِاَتَََتََريَ ًَ ََوَيَدَخَيَس ًَ َبَس ََذَُٔ ًَ ًَََىَس ََِ َّ ََ َ ََ َِ َ ََ ََ ََ َ َُ َ ََ َْ
َ َْ ََ َ ََ ِ َ ْ ََ َ َْ َِ َ َ َِ ْ

ََ َ ٍَ َ َ ََ َ َْ َُ َْ َِ َْ َُ ََ َ َْ َُ َََ ََُُ َ َْ َُ ََفََجَِاَتََغَدَنََذَلَمََََ ََ ِ َََ َ ٍَ َْ ََ َ َِ َ َ ََ َ َِ
َ ًَ ََٔزَاَىَػَظي َاَىَف َُ َ َِ ََ َْ ََ َُ َْ ََ ْ َِنَيََ(12)ََ ٌَ َؤ ٍَ ََاَل َاَّلَلَََوَذَخَحََكَريَبََوَبشََ ََ ٌَ َ َٓاَََُْصَ َخَرىَََتََتَٔج

َ
ََوأ ََ ِ َ َِ َْ َُ ْ ََ َِ ِ َّ َ َ ََ َ ٌَ َ َِ ََ َ ٌَ َْ ََ ََ َِ  َ ََ ََ َِ َ ٌ َْ ََََ ََ ََ َ  َ ِ َُ ََ ََ َْ
ُ
َََ(13)﴾(1) 

فحذؼ ، " تجارة " كتقديره: كعمى تجارة أخرل:                    ن         إما في مكضع جر عطفا  عمى قكلو: "وأخرى "
ما في مكضع رفع عمى االبتداء .والمكصكؼ كأقيمت الصفة مقام                    أم كلكـ خم ة أخرل. ،                              كا 

 (2)كالكجو األكؿ أكجو.((
ليؾ بعض إذا ظير ما يستغن، قد يحذؼ الموصوؼ وتقـو الصفة مقامو                          ى بو عف ذكره، وا 

 اآلراء:

 حؽ  الصفة أف تصحب المكصكؼ. كقد يحذؼ المكصكؼ إذا ظير ):) يقوؿ الغبلييني                                                    
نََ﴿: كقكلو تعالى، عف ذكره. فحينئذ تقكـ الصفة مقامو          ن  ي          أمره ظيكرا  ي ستغنى معو 

َ
ََِأ
َ
ٍََوَََ َاَخ َْ ََ َْ َ

ََشاةََؾاَتَ ٍَ َ ََ ِ ََ ََكاَِصَاَتَو﴿:                        ن .. كمنو قكلو تعالى أيضا  .،         ن        : " دركعا  سابغات"أم، (3)﴾ََ ًَ َْ ََِد ََغ َُ ََ َِ َََ َ َْ َُ ََ َْ َِ
ٌََاىَفَرَفََخنيََ َِ َ َِ َْ  َ  (5)      ه                " نساء  قاصرات الطرؼ.((: كالتقدير، (4)﴾ََ

 ي   مكضعيا ثبلثة أكجو: أحدىا: ن صب  : "كأخرل" فيقكلو تعالى):) يقوؿ العكبري في التبياف                          
 .تحبكنيا"ىك نصب بػ "تحبكف" المدلكؿ عميو بػ ": رل. كالثاني  ي       كي عطكـ أخ: عمى تقدير

" أم،   ى       كث ـ  أخرل: أم، مكضعيا رفع: كالثالث  (6): ىي نصر.((                  ه    أك يككف الخبر "نصر 
 "بره كخ، كأخرل مبتدأ مؤخر، الكاك حرؼ عطؼ):) يقوؿ الدرويش في إعراب " وأخرى

                    ن           كيجكز أف يككف منصكبا  عمى إضمار ، لكـ نعمة، أك مثكبة أخرل: أم، المقدـ محذكؼ
ٌ    كيمنحكـ أخرل، كجممة تحبكنيا صفة ألخرل، أك منصكبا  بفعؿ مضمر ي فس ره : فعؿ، تقديره                                                ن            ي 

                                                           
 [.13-10الصؼ: ( ]1)
 .(28/552)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 [.11: سبأ( ]3)
 [.48: الصافات( ]4)
 .(3/184)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 5)
 .(2/500ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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      ي      ألنيا م فس رة ، كحينئذ ال تككف جممة تحبكنيا صفة،        ً االشتغاؿ  : فيككف مف باب، تحبكنيا
 (1)رل.((            ي لمعامؿ قبؿ أ خ

 كأخرل تحبكنيا" "أخرل" في مكضع خفض عمى العطؼ عمى : قكلو)): جاء في المشكؿ "
                              و                                                " تجارة" أم: ىؿ أدلكـ عمى خم ة  أخرل تحبكنيا ىذا مذىب األخفش، كرأل الفراء رفع " 

 (2)((أخرل " عمى االبتداء ككذلؾ الطبرم.
 ف، أك مبتدأ خبره " نصر كقيؿ أخرل منصكبة بإضمار يعطكـ أك تحبك ):) يقوؿ البيضاوي

 (3)مف ا".((
 كلكـ أخرل في العاجؿ مع : أم، كأخرل تحبكنيا" في مكضع رفع "كقكلو:)) :يقوؿ الفراء

 (4)خرة.((ثكاب اآل
 كلكـ تجارة : " كأخرل تحبكنيا نصر مف ا كفتح قريب" المعنى: كقكلو):) يقوؿ الزجاج

 (5)أخرل تحبكنيا كىي نصر مف ا كفتح قريب.((
 ى                               إف  " كأخرل " في مكضع خفض عمى أنو : فأما قكؿ األخفش سعيد):) يقوؿ ابف النحاس  

ٌ                            إف  " أخرل" في مكضع رفع بمعنى : كأصح منو قكؿ الفراء، معطكؼ عمى تجارة فيك يجكز  
 (6)كلكـ أخرل.((

لقد جاء في إعراب " وأخرى " عدة أوجو كما رأينا في أقواؿ العمماء منيا: الرفع عمى 
بتدأ كما ذكر الزحيمي والعكبري والفراء والبيضاوي والزجاج والدرويش وما ذكره النحاس أنيا م

المدلوؿ عميو بػ  (تحبوف)يعطكـ( أو )النصب بتقدير فعؿ : والوجو الثاني، ومكي عف الفراء
والوجو الثالث:  .ولـ يذكره الزحيمي، وىذا ما ذكره العكبري والبيضاوي والدرويش .(تحبونيا)

ً          وذكره ابف النحاس ومكي نقبل  عف األخفش، ذي رجحو الزحيميوىو ال         ً        وذلؾ عطفا  عمى "  .                        
 .         ٍ                                                  ّ  وعمى تجارة  أخرى، فحذؼ الموصوؼ وأقاـ الصفة مقامو، وىذا وجو جي د: والتقدير، تجارة"
: وىي، ألنيا في سياؽ نتائج اإليماف والجياد، يعطكـ()ميؿ إلى وجو النصب بتقدير أ يولكنن

 ـ"." يدخمكو " يغفر"

                                                           
 .(28/515)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .(2/403ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )2)
 .(734صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم3)
 .(3/154ج( الفراء، معاني القرآف )4)
عرابو 5)  .(5/130)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(4/278ج( ابف النحاس،  إعراب القرآف )6)
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 (النعت)الصفة 

  ي               ن         ي              ي                كي سم ى الصفة أيضا ( ىك ما ي ذكر بعد اسـ لي بي ف بعض أحكالو )النعت ):)تعريؼ الصفة
" جاء الرجؿ المجتيد :                         ي        ي             فاألكؿ نحك: " جاء التمميذ  المجتيد " كالثاني نحك .أك أحكاؿ ما يتعمؽ بو

اؿ الثاني لـ تبيف حاؿ فالصفة في المثاؿ األكؿ بينت حاؿ المكصكؼ نفسو. كفي المث) .غبلمو"
نما بينت حاؿ ما يتعمؽ بو، كىك الرجؿ، المكصكؼ كىك الغبلـ( كفائدة النعت التفرقة بيف ،                            كا 

 (1)المشتركيف في االسـ.((

 النعت المفرد والجممة وشبو الجممة

  .                  ن                                    " ينقسـ النعت أيضا  إلى ثبلثة أقساـ مفرد كجممة كشبو جممو

ف كاف م ثنى أك جمعا  ، يافالمفرد: ما كاف غير جممة كال شبي نحك: " جاء الرجؿ العاقؿ ،           ي           ن كا 
        ي         كالرجاؿ  العقبلء".، كالرجبلف العاقبلف

" ،          ه     ي      ن " جاء رجؿ  يحمؿ  كتابا ": نحك،                                       ن    أف تقع الجممة الفعمية أك االسمية منعكتا  بيا: والنعت الجممة
 (2)((.أبكه كريـ"         ه كجاء رجؿ  

              ن                     ة الكاقعة خبرا ( أف تككف جممة خبرية كالجممة الحالية كالجمم)كشرط الجممة النعتية ))
                        ن     سكاء أكاف الضمير مذككرا  نحك:، كأف تشتمؿ عمى ضمير يربطيا بالمنعكت، غير طمبية": "أم

كقكلو ،         ن أك مقدرا  ،          ه         ن " جاء رجؿ  يحمؿ عصا ":                                   ن     " جاءني رجؿ يحممو غبلمو"، أـ مستترا ، نحك
ََجفََ﴿تعالى:  ََ اََلَََتََزيََجَفَسََخ ٌَ َٔ ٔاََي َََْواَتَل ََ َ َْ ََ َ ٌَ َْ ََ ََ َِ ْ

ََ َ ََ ََ ًَ َْ َََََ َُ  َ ًَََسََطَحَئاَََ َْ ََ َ  (4)" ال تجزم فيو".((: كالتقدير، (3)﴾ٍَ

  

                                                           
 .(3/177)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 1)
 .181-180/ 3ج ،( المرجع السابؽ2)
 .[48: البقرة( ]3)
 .3/181ج ،( المرجع السابؽ4)
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 المسألة األولى: الجممة الفعمية في موضع جر
ََشَجَتيََ﴿)) َ

ََكَ ََف ََشَِاةََو ََشَتَع ََُبَخَج
َ
َخ ََخَتَث َرَو ٍَ ََن َاَّلَلَ ََشبَيَو ََف ًَ َٓ َٔاَل َم

َ
َأ ََِفَلَٔن ََح ََ َاَلَي َرَو ٌََََ َُ َْ َُ َ ِ

ّ َُ َ َِ َ ََ ِ ََََ ََ َ ََ َْ ََ َ َْ ََ ََ ْ َ
َ
ََ ٍَ  َ ََ َ َِ ََ ََ

ََ َ ِ  َ ََ َِ ََِ ََ َ َِ َ َْ َُ
َ ََ ََ َْ
َ
ََ ََ َ َُ َِ َْ َُ َ ََ َ ِ  َ ََ َُ ََ َََثَََ ٌَا َ ََث َُ َ َ ََِ َ ٍَ

ٍَََخَتثََ  َ ََ﴾(1) 

 (2)مة فعمية في مكضع جر صفة " لحبة".((" أنبتت " جم
ليؾ بعض اآلراء:، فتعرب حسب إعرابو، قد تأتي الجممة الفعمية صفة لما قبميا                    وا 

 أنبتت سبع سنابؿ" أسند اإلنبات إلى الحبة لما كانت مف األسباب كما " :)) يقوؿ البيضاوي
أف الكبلـ أسند إلى " حبة  كبما (3)((يسند إلى األرض كالماء كالمنبت عمى الحقيقة ىك ا.

 " فيك صفة ليا.

 (4)" الجممة في مكضع جر صفة لػ "حبة".((أنبتت سبع سنابؿ)) :يقوؿ العكبري في التبياف 
 "(5)كجممة أنبتت صفة لحبة.(()): يقوؿ الدرويش في إعراب " أنبتت 

ٍ  لقد بيف الزحيمي أف جممة " أنبتت" جممة فعمية في موضع جر صفة لػ " حبة " و وى .                                                                  
 ألف بعد النكرات صفات.، وىذا ال خبلؼ فيو .ما أورده العكبري والبيضاوي والدرويش

 

 المسألة الثانية: الجممة االسمية في موضع جر
ََِهَرٔنََ﴿)) ًَََح َْ َٔهََإَذاَ ًَََةاَىَؾ َْ َجَوَ

َ
َالَرََجَزََإَلَأ ًَ َٓ َِ َِاََخ اََنَظَف ٍَ َََـََي َ َُ َُ َْ ََ َ َْ َُ ََََ ِ ََََُ َُ ِ َََََ َْ َُ َ ٍَ ََ
َ
ََ ََ ََِ ََ َْ ِ َّ ََ َ َُ َُ َْ ََ ََََ َْ ََ

ََ ََ  َ ََ ََ﴾(6) 
 (7)ة اسمية في مكضع جر صفة " أجؿ".((         و                          " إلى أجؿ  ىـ بالغكه" ىـ بالغكه: جمم

ليؾ بعض اآلراء:، قد تأتي الجممة االسمية صفة لما قبميا فتعرب حسب إعرابو   -                 وا 
 "إلى أجؿ جار كمجركر متعمقاف ):) يقوؿ الدرويش في إعراب " إلى أجؿ ىـ بالغوه

 (8)كالجممة االسمية صفة ألجؿ.((، كبالغكه خبر، كىـ مبتدأ، بمحذكؼ حاؿ
                                                           

 [.261البقرة: ( ]1)
 .(3/45)جر ( الزحيمي، التفسير المني2)
 .(60صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم3)
 .(1/184ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(3/349ج)( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 [.135األعراؼ: ( ]6)
 .(9/70ج)( الزحيمي، التفسير المنير 7)
 .(9/35ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )8)
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 (1)قكلو: " ىـ بالغكه" ابتداء كخبر في مكضع النعت ألجؿ.(():) ي المشكؿجاء ف 

لقد بيف الزحيمي أف الجممة االسمية " ىـ بالغوه" في موضع جر صفة " أجؿ" وىو ما 
         ً                                                            ذكره أيضا  مكي والدرويش. وىذا يدلؿ عمى جواز أف تكوف الصفة جممة اسمية.

 

 المسألة الثالثة: جواز الرفع والجر
ََ َإنََ﴿)) ََبَفَضََربَََمََلَظَديَدَََِ ٌَ َ َِ ََ َ ََ ََ ِ َّ ََ َ ََ َْ ََحَتَدَئََوَيَػيَدََ(12)ََ َٔ َْ َ َّ َُ ََإ َُ َ َِ َُ ََ َ َُ َِ َْ َُ َ ََ َُ َ َُ  ََِ(13)ََ ََٔدوَد َاَل َاَىَؾَفَٔر َٔ َْ ََو َُ َ َُ ََ ْ ََ َ َُ َ َُ ََ َْ ََ ََ َُ ََذوَاَىَػَرَشََ(14)ََ َِ َْ ََ َْ ََ َ َُ

ٍََجيَدَ َاَل َُ َ َِ ََ
ْ ََ(15)﴾(2) 

إما كصؼ : كبالجر، " ذك" أك خبر بعد خبر: " ذك العرش المجيد" " المجيد " بالرفع صفة
           ي     ألف " المجيد " مف ،                             إف بطش رب ؾ لشديد" كىذا أكلى ":                             أك صفة " رب ؾ" مف قكلو تعالى، لمعرش

 (3)صفات ا.((

ليؾ بعض اآلراء في قولو، وذلؾ حسب قراءتيا، ىناؾ كممات يجوز إعرابيا بعدة أوجو " :                         وا 
 المجيد":

 ال : كقيؿ،                        ي                   ن      قكلو: " ذك العرش المجيد " مف خفضو جعمو نعتا  لمعرش)): جاء في المشكؿ
نما ىك نعت لمرب في قكلو " ، رش                 ن    يجكز أف يككف نعتا  لمع                                                      ألنو مف صفات ا جؿ ذكره، كا 
 (4)                  ن            ن           كمف رفعو جعمو نعتا  لذك أك خبرا  بعد خبر.((، إف بطش ربؾ لشديد"

 كأبك زيد كالممطي، كخمؼ، قرأ حمزة كالكسائي إال قتيبة):)جاء في الكفاية الكبرى ،
" بالخفض.((: عف المفضؿ، كالطكسي  (5)       ً            " المجيد 

 ك                ي  ذك العرش المجيد ".، " كىك الغفكر الكدكد: قاؿ تعالى):) ري في التبيافيقوؿ العكب "
 (6)((كبالجر لمعرش.،       ي                     المجيد " بالرفع نعت  عز كجؿ

                                                           
 .(1/396جقيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )( ال1)
 [.15 -12:البركج ( ]2)
 .(30/541)ج( الزحيمي،  التفسير المنير 3)
 .(2/515ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(410ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل في القراءات العشر 5)
 .(2/562ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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 كىك ، الكاك عاطفة)): ذو العرش المجيد"، يقوؿ الدرويش في إعراب " وىو الغفور الودود
 (1)                      حاة عمى تعد د الخبر.((            ى         كبيذه اآلية ي ستدؿ  الن، مبتدأ كالغفكر كما بعده أخبار

مف خبلؿ استعراض آراء النحاة والمقرئيف في كممة " المجيد" مف قولو تعالى " ذو 
، ولكف اختمؼ النحاة في اإلعراب، العرش المجيد " يتبيف لنا جواز القراءة بالرفع أو الجر

ومنيـ ، عكبريوال، ومكي بف أبي طالب، فمنيـ مف رفعيا باعتبارىا صفة لػ " ذو " كالزحيمي
                            ً ومنيـ مف جرىا باعتبارىا نعتا  ، كالزحيمي ومكي والدرويش،                       ً         مف رفعيا باعتبارىا خبرا  بعد خبر
ّ                            إال  أف الزحيمي والعكبري يفضبلف ، كالزحيمي ومكي والعكبري،                    ً             لػ " العرش " أو نعتا  لػ " رب ؾ "  

ث أنو يجوز أف تكوف كممة ويرى الباح،                ِ                               أف يكوف النعت ل ػ " رب ؾ " ألف المجيد مف صفات ا
" المجيد" عف " ربؾ" وقربيا مف    ُ عد   ُ ب  :    ً أوال  :                    ً                       " المجيد" بالجر نعتا  لػ " العرش " العتباريف

وتقصد ،           ُ جاء الكريـ  : جواز اتصاؼ المخموقات ببعض صفات ا. كأف تقوؿ:             ً العرش. ثانيا  
 ر عمى ا وحده.ألف الرحمف اسـ مقتص، وال يجوز أف تقوؿ جاء الرحمف، الرجؿ الكريـ

 

 

 

 

 

                                                           
 .(30/273)جب القرآف الكريـ كبيانو ( الدركيش، إعرا1)
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  الفصؿ الثاني
 األفعاؿ

 

األفعاؿ أصكؿ مباني أكثر الكبلـ كلذلؾ سمتيا العمماء األبنية كبعمميا يستدؿ عمى أكثر عمـ ))
 (1)جامدة كالنعكت كميا منيا مشتقات.((كالسنة كىي حركات متقضيات كاألسماء غير ال القرآف
  -سـ األفعاؿ إلى ثبلثة مباحث:وتنق

 المبحث األكؿ: الفعؿ الماضي -1

 المبحث الثاني: الفعؿ المضارع -2
 المبحث الثالث: فعؿ األمر -3

  

                                                           
 .(17ص)( ابف القطاع،  كتاب األفعاؿ 1)
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 : المبحث األوؿ
 الفعؿ الماضي

 ((كجاء كاجتيد كتعم ـ. كعبلمتو أف                                              ما دؿ  عمى معنى في نفسو مقترف بالزماف الماضي                              
"        ى مثؿ " كت  ، يقبؿ تاء التأنيث الساكنة ٍ  بت  ، ك،           ى مثؿ " كتبت  ، أك تاء الضمير،   ً    كت بت   .تبتما  ى 

(( .       كتبتف   .كتبتـ  (1)    ي  كتبت 
 أك تاء التأنيث الساكنة كن ع ـ ، كيتميز بقبكؿ تاء الفاعؿ كتبارؾ كعسى كليس)): الماضي   ٍ  ً                        

 (2)  ٍ     كلي س.((  ً     ى   كب ئس كع سى 

 ((دؿ عمى حدكث عمؿ في الزمف الماضيالفعؿ الماضي ىك كؿ فعؿ ي.))(3) 
 

 جواز حذؼ المفعوؿ الثاني: األولىالمسألة 
ٌَََََواَغَدَُاَِإَوذَ﴿)) َْ ََ َََ ََمَٔسَََْ ََ َ َرَبَػنيََََُ

َ
َََأ َِ ََ َْ
َ
ًََََلََيثََََ ََ ْ ًَََََ ََ َث ًََََُ ََُاَُتََذَت َُ َْ َ  َ َََاَىَػَجَوَََ َْ َِ ٌََََََْ ٌَََبَػَدهََِ َِ َْ ََ ًََََْ َجَخ

َ
ٌََََْوخ َُ َْ
َ
َ ََ ٍَٔنََََِ ََََظاَل َ َُ ِ ََ ََ﴾(4) 

 (العجؿ)كيجكز االقتصار عمى أحدىما األكؿ منيما ، " اتخذتـ " فعؿ يتعدل إلى مفعكليف
 (5) ن   ا .((إلي: كالثاني مقدر كتقديره

وقد أوردنا آراء ، بيف الزحيمي في اآلية السابقة أف المفعوؿ الثاني لػ " اتخذتـ " محذوؼ
 ومنيا:، بعض العمماء لممقارنة

 : ثـ اتخذتـ العجؿ مف بعده" المفعكؿ الثاني لػ "اتخذ " " ))يقوؿ مكي بف أبي طالب القيسي
" تقديره: ثـ ا: ككذلؾ قكلو، محذكؼ  (6)                        ن   تخذتـ العجؿ مف بعده إليا .((                ى              " باتخاذكـ العجؿ 

 : فحذؼ المفعكؿ الثاني كمثمو ،     ن إليا  : أم، ثـ اتخذتـ العجؿ"" ))جاء في التبياف قولو
﴿ًََ ََُةَاُتَََاَذَز َُ َِ ََ ِ َّ َََاَىَػَجَوََََِ َْ َِ كقد تأتي " اتخذ " متعدية إلى مفعكؿ كاحد إذا كانت بمعنى جعؿ ، (7)﴾ََْ

                                                           
 .(1/3ججامع الدركس العربية  ) ، ( الغبلييني1)
 .(1/28ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ  )2)
 .(8ص) ( ابف القطاع،  كتاب األفعاؿ3)
 .[51: البقرة( ]4)
 .(173/ 1)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 .(11ص)البيضاكم، تفسير البيضاكم  :كانظر؛ (52/ 1ج،  مشكؿ إعراب القرآف )( القيسي6)
 [.54: البقرة( ]7)



145 

َُالَََََكَََََوََُ﴿: كقكلو تعالى، كعمؿ َاَُتََََََََْٔ ََا  َ ََ ََُاَّللََََََذَََ ًَاََدَََََلَََََوََََ           ن      ن          اتخذت دارا  كثكبا  كما أشبو : ككقكلؾ، (1)ُ﴾ََ
 (2)، كيجكز االظيار عمى األصؿ.((اـ الذاؿ في التاء لقرب مخرجييماذلؾ، كيجكز ادغ

 : "ثـ" حرؼ عطؼ لمترتيب مع التراخي "))يقوؿ الدرويش في إعراب " ثـ اتخذتـ العجؿ
ألنو ، ؿ الثاني محذكؼكالمفعك ، "اتخذتـ" معطكؼ عمى كاعدنا " العجؿ " مفعكؿ بو أكؿ

 (3)        ن   أم: إليا .((، مفيـك مف سياؽ الكبلـ
لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي مكي والعكبري والدرويش في أف " اتخذ" فعؿ يتعدى 

   ً                     إليا ، ألنو مفيـو مف سياؽ : وقد حذؼ المفعوؿ الثاني في اآلية السابقة وىو، لمفعوليف
            ً                            اتخذ " متعديا  لمفعوؿ واحد إذا كاف بمعنى  ويجوز أف يأتي الفعؿ "  .وىذا ما أحسبو، الكبلـ
 جعؿ.

 

 المسألة الثانية: جواز تذكير وتأنيث الفعؿ
((﴿َََ ََََزيََ ِ َّ ََََََُ َََلَََّلَي َ ِ  َ ِ ََََزَفَرواََََ َُ ََ َََََُاَلَََياةَََََ َ َْ َََادَلَجَياََويََصَخَرونَََََ َ َُ ََ َْ َ َ ََ ََََ َْ  َ ٔاَََ َِ َآٌَ ََ َاَلَي ََ ٌَََ َُ ََ ََ ََ َِ  َ ََ ََ َِ﴾(4) 

ف كانت " الحياة " مؤنثة لسببيف ألف تأنيث ، فاصؿ بينيمالكجكد ال،    ي                                                      " ز ي ف" لـ يقؿ " زينت " كا 
 (5)كاضطـر النار.((، مثؿ: حسف الدار، فيجكز ترؾ عبلمة التأنيث، الحياة ليس بحقيقي

أو أف صاحب الفعؿ ليس ، إما لوجود الفاصؿ بيف الفعؿ وصاحبو: يجوز تذكير وتأنيث الفعؿ
ليؾ بعض اآلراء:      ً       ً                    مؤنثا  حقيقيا ، وا 

  مع ذكره اآلية ، كير الفعؿ لبلسـ المؤنث العتباراتتذ القرآفقد أجاز الفراء في كتابو معاني
 (6)كآيات مماثمة استدؿ بيا.، السابقة

 ؿ الفصؿ بيف الفعؿ كبيف ػػػ   ي            ي            " ز ي ف " إنما ح ذفت التاء ألج: قكلو تعالى):) جاء في التبياف 

                                                           
 .[116: البقرة] (1)
 .(1/59ج( العكبرم،  التبياف في إعراب القرآف )2)
 .(1/103)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 [.212: البقرة( ]4)
 .(2/601)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 .(1/125)جالفراء، معاني القرآف  : ( انظر6)
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      ى  ي ي                     كذلؾ ي حس ف  مع الفصؿ كالكقؼ عمى ، كألف تأنيث " الحياة" غير حقيقي،     ي        ما أ سند إليو
 (1)كا".(("آمن

لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي العكبري والفراء في أف سبب جواز تذكير أو تأنيث الفعؿ 
                            أو أف  االسـ مؤنث غير حقيقي.، الفصؿ بيف الفعؿ وما أسند إليو: السـ مؤنث ىو

 

 المسألة الثالثة: جواز تذكير وتأنيث فعؿ الجماعة
((﴿ََّ َِاَدَح َََُذ ْ َ ََ َََ ٍَََلنََهَثَََََ َاَل َُ ََ ِ َ

ََ ََ ْ َََََٔ َْ ََََو َُ ًََََََ ٌَََكاَن ِ َََََََ ََيَػَلَ ِ
َّ ََ ٍََدَراَبََََُ َََِفَاَل َََ َْ َِ ْ ََ َ َِ﴾(2) 

إذ يجكز ، كمف قرأ " فناداه " أراد جمع المبلئكة، " فنادتو المبلئكة " أم جماعة المبلئكة
قاؿ الرجاؿ : نحك، سكاء كانت الجماعة لممذكر كالمؤنث، في فعؿ الجماعة التذكير كالتأنيث

كالتأنيث بالحمؿ ، ؿ عمى معنى الجمعفالتذكير بالحم، كقاؿ النساء كقالت النساء، كقالت الرجاؿ
 (3)عمى معنى الجماعة.((

تفصيمو  وىذا ما تـ، " فنادتو أو فناداه المبلئكة: كقولنا، يجوز تذكير وتأنيث فعؿ الجماعة
 مف خبلؿ عرض بعض اآلراء:

 ي ى       م م اؿ عمى { بألؼ 39" فناداه" }: كخمؼ، كالكسائي، قرأ حمزة):) جاء في الكفاية الكبرى 
 (4).((التذكير

 فنادتو". فقرأ ابف كثير : كاختمفكا في الياء كالتاء مف قكلو)): ذكر ابف مجاىد في كتابو "
" فنادتو" : كقرأ حمزة كالكسائي، " فنادتو" بالتاء: كنافع كعاصـ كأبك عمرك كابف عامر

 (5)كأماال الداؿ.((، بالياء
 ألف المبلئكة ، ات تاء التأنيث" فنادتو " الجميكر عمى إثب: قكلو تعالى):) جاء في التبياف

فمذلؾ قرأ مف ، كقد زعمت الجاىمية أف المبلئكة إناث،   ى ً                        كك ر ه قكـ التاء ألنيا لمتأنيث، جماعة
ألف ، ألف المبلئكة جمع كما اعتمكا بو ليس بشيء، قرأ " فناداه " بغير تاء كالقراءة بو جيدة

ذ قالت المبلئكة: اإلجماع عمى إثبات التاء في قكلو  (6)يا مريـ.((                    " كا 

                                                           
 .(1/148ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 [.39: آؿ عمراف( ]2)
 .(235/  3)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(214ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل في القراءات العشر 4)
 .(205ص)( ابف مجاىد، كتاب السبعة في القراءات  5)
 .(1/220ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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في جواز تذكير وتأنيث ، لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي العكبري وابف مجاىد والقبلنسي
فيذكر الفعؿ إذا أراد جمع ، فعؿ الجماعة كما في " فنادتو المبلئكة " أو " فناداه المبلئكة"

 وىذا التفسير وجيو. .يؤنث إذا أراد جماعة المبلئكةو ، المبلئكة

 

 إدغاـ المتماثميفالمسألة الرابعة: 
ََٓيَمََ﴿)) َََلَ ََ َِ َْ َ َََِ ََ ٌََ َْ َََْيَمََََ ََ ََ ََََََ َََْخ ٍَََةحَََِثََََََ ََِ َّ ََةحَََِثََََََ ََ ََخ ََحَ ََ ٌَ ٍَََوَيَدََيَ ََِ َّ َََ َْ ََ َ  ََ َ َْ ََ َ ََ َْ ََ ََ﴾(1) 

كقرئ باإلظيار ،أم بفؾ ، أصمو حيي كأدغـ لمزكـ الحركة في آخره،                          " حي  عف بينة" فيو  إدغاـ
قبؿ ال يجكز فيو كالمست، أم إلجراء الماضي عمى المستقبؿ، ؿباإلدغاـ لمحمؿ عمى المستق

 (2)                  فبل يقاؿ " يحي ا.((، اإلدغاـ

ما اإلظيار .إما اإلدغاـ،     حي ()لمعمماء والقراء رأياف في                       بين ا ذلؾ مف خبلؿ عرض  وقد،             وا 
 آرائيـ:

  (3)                                    كحي  أصميا حيي أدغمت الياء بالياء.(():)     حي ()يقوؿ الدرويش في 

 ((نبكذ كابف بقرة عف قنبؿ كأبك بكر كأبافإال المالكي كابف ش، مكالبز ، قرأ أىؿ المدينة ،
{ بياءيف خفيفتيف عمى 42           " مف حي " }: كنصير، كخمؼ، ارثكالقزاز عف عبد الك ، كيعقكب
 األكلى مكسكرة كالثانية مفتكحة. (4)((.اإلظيار

  ( كجكاز اإلظيار بتحريؾ الحرفيف مع     حي  )جكاز اإلدغاـ في  التبيافوقد أورد العكبري في
 (5)دغاـ.ترجيحو لئل

  فمنيـ مف ،     حي ()اء في                                           في كتاب " السبعة في القراءات" اختبلؼ القر  وقد أورد ابف مجاىد
 (6)ً    ي ي(. ى ح  )نيـ مف قرأىا باإلظيار ػ أم كم، قرأىا باإلدغاـ

                                                           
 [.42األنفاؿ: ( ]1)
 .(10/356ج)( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(10/142ج)( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(2/276)جالجزرم، النشر في القراءات العشر  :انظر ؛(258 -257ص ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل 4)
 .(533-532/ 1جالعكبرم، التبياف في إعراب القرآف ) :ر( انظ5)
 .(306ص)ابف مجاىد،  كتاب السبعة في القراءات  :ظر( ان6)
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دوف ترجيح رأي عمى آخر كما ، (    حي  )لقد أورد الزحيمي جواز اإلدغاـ أو اإلظيار في 
وقد أورد ، ومع ترجيحو لئلدغاـ، حيف أورد العكبري الرأييف في، فعؿ ابف مجاىد والقبلنسي

 الدرويش رأي اإلدغاـ دوف اآلخر. 

        ثـ عق ب ، والظاىر أف الزحيمي يميؿ إلى رأي اإلدغاـ ألنو أورده في شرحو قبؿ اإلظيار
 ميؿ إليو.ورأي الزحيمي ما أ، وقرئ باإلظيار: باإلظيار بقولو

 

 اعيؿمفدي إلى ثبلثة الفعؿ المتع: المسألة الخامسة
ََحَػَخَذَروَنَ﴿)) ََ َ َُ َِ ََ َْ ََََ ًَ ََإََلََس َْ َُ ْ ََ ِ ََََإَذاََ ِ ََََ ًَ ََرَجَػَخ َْ َُ َْ ََ ََكَوََََ ًَ َٓ َََْإََلَ َُ َ َْ َِ ْ

ََ ِ ََلََََ َََتَػَخَذَرواَََ َُ َِ ََ َْ َََََ ََ ََى َْ ََََََ ٌَ َََََُؤ َِ َْ ًَََََُ َََْىَس َُ َََْكدََََََ َُاََََ
َ
ََََجَتد
َ
َ  َ َُاَّلَلََََََ  َ ََََ ََ ٌََ َْ َِ

ًََ َخَتاَرَك
َ
ََْأ َُ َِ َََ َْ
َ
َ﴾(1) 

، مى كاحدكيجكز  أف يقتصر ع، مفاعيؿكىك يتعدل إلى ثبلثة ، بمعنى أعمـ: نبأ" " "" قد نبأنا
" في قكلو" م ف  أخباركـ  كليذا ال يجكز أف يككف " .كال يجكز أف يقتصر عمى اثنيف دكف ثالث ٍ          م ف   ً            ٍ  ً

نما تعدل إلى مفعكؿ كاحد، " زائدة  (2)ثـ تعدل بحرؼ جر.((،                           كا 

                        ً                                              أ" في اآلية السابقة مقتصرا  عمى مفعوؿ بو واحد في حيف أنو يتعدى إلى ثبلثة                 جاء الفعؿ " نب  
 -د أوردنا آراء عدة لبعض العمماء لممقارنة مع رأي الزحيمي منيا:وق، مفاعيؿ

 كأصمو أف يتعدل إلى ، " قد نبأنا ا مف أخباركـ" نبأ بمعنى أعمـ: قكلو):)جاء في المشكؿ
ككذلؾ ، ثبلثة مفاعيؿ كيجكز أف يقتصر عمى كاحد كال يقتصر بو عمى اثنيف دكف الثالث

 (3)أخباركـ".((  ٍ ف   ً م  قكلو "" في  ٍ ف                        ً ال يجكز تقدير زيادة " م  
 أكليا " نا" ،                                               : " قد نبأنا ا " ىذا الفعؿ قد يتعد ل إلى ثبلثةقكلو تعالى)) :جاء في التبياف

" مف أخباركـ " تنبيو عمى ك       ن             ي     أخبارا  مف أخباركـ م ثبتة.: كاالثناف اآلخراف محذكفاف تقديره
   ن      ن                  عكال  ثانيا ، كالمفعكؿ الثالث لك كانت زائدة لكانت مف " زائدة إذ ٍ ف                  ً المحذكؼ كليست "م  

: كقيؿ، ألف المفعكؿ الثاني إذا ذكر في ىذا الباب لـز ذكر الثالث، كىك خطأ، محذكؼ
 (4)"مف" بمعنى عف.((

                                                           
 .[94: التكبة( ]1)
 .(11/7)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/451ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
 .(559 -558/ 1ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
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 "كنبأنا نصبت ، قد حرؼ تحقيؽ)): يقوؿ الدرويش في إعراب " قد نبأنا ا مف أخباركـ
فيك في الحقيقة ، أك جممة مف أخباركـ، كالثاني الجار كالمجركر، "نا" أكليما ، ىنا مفعكليف

نبأنا :                                    ن                   أما ا لمفعكؿ الثالث فقد حذؼ اختصارا  لمعمـ بو، كالتقدير، صفة لممفعكؿ المحذكؼ
 (1)                  ن           ا مف أخباركـ كذبا  كأراجيؼ.((

ويجوز ، أ" فعؿ يتعدى إلى ثبلثة مفاعيؿ   ب  حيمي مع مكي والعكبري في أف " ناتفؽ الز 
وبينوا أف مفعوؿ نبأ ىو الضمير " نا " في " ، جوز اقتصاره عمى اثنيفوال ي، تعديو إلى واحد

في حيف خالفيـ الدرويش  .ال يجوز تقدير " مف" في قولو: " مف أخباركـ": وقالوا، نبأنا"
 ميؿ إليو.وىذا ما ال أ،                              ّ       ً       ً بقولو: أف نبأ نصبت مفعوليف وقد ر مفعوال  ثالثا  

 

 : اسـ كاد المحذوؼالسادسةالمسألة 
َاَىَػَْسَةَََََىََ﴿)) ََشاَغَث ََف َٔه َاَتَتَػ ََ َاَلَي ََُػاَر

َ
ََواَْل ََ اَجَري َٓ ٍَ ََواَل َاَْلَبََ

َلََعَ ََحاَبَاَّلَلَ ََِلَد َ َ َْ َُ َْ ََ َِ ََ َ ََ َ َِ َ ََُ َُ ََ  َ ََ ََ َ ِ  َ ََ َِ َ ََ ْ َ
َ َْ َََ َ ََ َ َِ َِ َ ََ َُ

ْ ََ ََ َ ِ ّ َِ  َ ََ
َ ََ َ ُ  َ ََ ََ ََََ َْ َََكَدَََََ ا ٌَ َ ََبَػَد ََ ٌََََ ََ َ َ ََ َ َِ َْ ََ َ َْ َِ
ًََ َٓ َِ ٌَ ـََريَقَ َََْيَزيَؼََكَئَبَ َُ َْ َِ َ ٍَ َ َِ

ََ َ َُ َ َُ َُ َ َُ َ َِ ََ﴾(2)  

، كىي تفسير لضمير الشأف، كجممة " يزيغ" خبرىا، كاد يزيغ" اسميا ضمير الشأف"
فإنيا ال تستغني عف ، ألنيا أشبيت " كاف" الناقصة (عسى)ضمار الشأف في " كاد" دكف كجاز إ
كيجكز أف يككف  ." بعدىا  ٍ ف                                       ى فإنيا قد تستغني عف الخبر إذا كقعت " أ   (عسى)بخبلؼ ، الخبر

كضمير " منيـ" عائد عمى ىذا ،                  ه     كتقديره: كاد قبيؿ  يزيغ، اسميا ضمير القكـ أصحاب النبي
 (3)االسـ.((

، سـ كاد المحذوؼ لو عدة تأويبلت أوردناىا مف خبلؿ عرض آراء بعض العمماءا
 ومف ثـ مقارنتيا برأي الزحيمي:

 كجممة ، كاسـ كاد ضمير الشأف)): يقوؿ الدرويش في بياف اسـ كاد في اآلية السابقة
 (4)يزيغ خبر.((

                                                           
 .(264/ 11)جالدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو  (1)
 .[117: التكبة( ]2)
 .(11/67)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(11/286)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
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 ذلؾ كلي " كاد" " " كاد يزيغ قمكب" "كاد" فييا إضمار الحديث فم: قكلو):) جاء في المشكؿ
 (1)ل بو التأخير.((         يٍ   " تزيغ" ي ن ك ك " رفع بػ " كاد": " القمكب " القمكب" رفع بتزيغ، كقيؿك ،يزيغ"

 مف بعد ما كاد يزيغ قمكب فريؽ منيـ" في فاعؿ كاد ثبلثة ")): جاء في التبياف: قولو تعالى
اعمو مضمر ف: كالجممة بعده في مكضع نصب. كالثاني، ضمير الشأف: أكجو: أحدىما

، فاعميا القمكب: كالثالث .كالعائد عمى ىذا الضمير في منيـ، مف بعد ما كاد القـك: تقديره
نما ي حس ف  ذلؾ عمى القراءة بالتاء،                                     كيزيغ في ني ة التأخير كفيو ضمير فاعؿ           فأم ا عمى ،         ى  ي ي                       كا 

ََيَػَ﴿:                         ي                               القراءة بالياء فيضعؼ أصؿ  ىذا التقدير، كقد بيناه في قكلو َََكَن ا ٌَََْ َََ ََ ََ َ َ َََِعَََ َُ ََ
َٔنََ ََُـََرَغ َْ ََ َْ ِ َ﴾(2))).(3) 

لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي العكبري ومكي والدرويش في أف اسـ كاد ىو ضمير الشأف 
                    ً     ً                                               وقد أورد الزحيمي رأيا  آخرا  وافؽ فيو العكبري دوف الدرويش ومكي وىو أف اسـ ، المحذوؼ

أي مكي كاد ضمير يعود عمى قـو النبي صمى ا عميو وسمـ في حيف لـ يوافؽ الزحيمي ر 
والعكبري في الرأي الثالث وىو أف اسـ كاد ىو القموب بنية تأخير يزيغ، ونفسي تميؿ إلى 

 الرأي األوؿ دوف اآلخريف.

  

                                                           
 .(1/154ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
 .[137: األعراؼ( ]2)
 .(565-564/ 1ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
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لناو                                   المسألة السابعة: الفرؽ بيف زي منا        زو 
((﴿َ ََٔم ََوَي ََ َْ ََ ََََ ًَ َْ َََنََشَ َْ َُ ُ َُ ْ َََجَيَػاَََ ًَ َ ِ ًََََََ ََ َث َََُجَلَٔلََََُ َ َُ َلَََّلَيَََََ َ ِ  َ ِ ٔاََ َك َْشَ

َ
َأ ٌَََ َُ َ َْ
َ
ََ ًََََََ ٌَََََْكََُس َُ ََ ََ َجخََََََ

َ
ََُخ َْ
َ
ًََََََََْ ًَ ََوَْشََكَؤَز َْ َُ َُ ََ َ َُ َِاَََ َََـََزَيَي َْ  َ ََ ًََََََ َٓ َِ ََةَح َْ َُ ََ َْ َََ

ََََوَكاَلَ َََ ًََََََ َْ َكَؤ َََْْشَ َُ َُ ََ َ اَََُ ٌََ ًََََََ ََِخ َََْن َُ َْ َََإََياَُاَََُ ََََتَػَتَدونَََََََِ  َ َُ َُ َْ ََ﴾(1) 

يتوإذا :                                    " فزي منا " مف زي مت الشيء مف الشيء ، كال يجكز أف يككف مف زاؿ يزكؿ،       نح 
لنا.: -فيقاؿ، ألنو يمـز فيو الكاك  (2)((       زك 

عدة لبعض العمماء في حيف أوردنا آراء ،                           بيف الزحيمي معنى " زي منا"في اآلية السابقة ي
 لممقارنة منيا:

 تو كفر     ً  ي        ي   ي   ى  ن كز لت  الشيء أ زيم و ز يبل  )) :جاء في الصحاح أ نؾ مف م ع ز  .قتو   ً  ٍ        أم م ز  ٍ   يقاؿ ز ؿ  ض  ً ٍ   ى ٍ      ً  اؾ.      
تو فمـ ي ن م ز  ،   ً ٍ            ىٍ  ى كز ل تو منو فمـ ي ن ز ؿ ٌ        أم فر قتو فتف،            ٌ  كزي متو فتزي ؿ،  ً  ٍ        ىٍ  ى ٍ كم ز  " : منو قكلو تعالىك ، رؽ    

ييبل ، كلك كاف ف ي عمت  لقمت ز ي مو                                      فزيمنا بينيـ " كىك فع مت ألن ؾ تقكؿ في ٌ     مصدره ت ز   (3).((       ى ٍ   ن           ىٍ    ي      
 ي                               فزيمنا بينيـ" ىك فع منا مف ز لت  الشيء عف الشيء فأنا أزيمو إذا " )): جاء في المشكؿ  ً                            

يتو كالتشديد لمتكثير : ألنو يمـز فيو الكاك فيقاؿ، ؿ                                  كال يجكز أف يككف فع منا مف زاؿ يزك ،                        نح 
لنا.((  (4)         زك 

 ألف ، نما قمبت ياء    كا  ، ألنو مف زاؿ يزكؿ،                         ن فزيمنا " عيف الكممة كاكا  " )): جاء في التبياف
ل ن ا مثؿ بيطر كب              ٍ  ى        كزف الكممة في ع ؿ أم: ز                                      فمم ا اجتمعت الياء كالكاك عمى الشرط ، ر ى ق   ٍ ي  ٍ  ى ٍ ى             ى ي ك 
  ي         في حتمؿ عمى ، فعينو عمى ىذا ياء،       ي   ي لشيء أ زيم و       ًٍ  ي  ىك مف ز ل ت  ا: المعركؼ قمبت ياء، كقيؿ

 (5)نا.((  ٍ عم   ٍ ي               ى ى ٍ     ى ىذا أف تككف ف ع م نا كف  
               " فزي منا " مف                                                               لقد وافؽ الزحيمي صاحب الصحاح وصاحب المشكؿ وصاحب التبياف بأف  

ميؿ إليو، بخبلؼ الرأي الذي أورده العكبري في وىذا ما أ، أي فرقتو:                     زي مت الشيء عف الشيء
ف في اآلية يرى أف المعنى    ع  موىو مف زواؿ الشيء والمت، لنا َ و   ْ ي          َ منا ىو ز             أف أصؿ زي  التبياف ب

 األوؿ ىو األقرب لمصواب.

                                                           
 [.28: يكنس( ]1)
 .(11/168)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/565جبف منظكر، لساف المساف  )ا :كانظر(، 4/1720)ج( الجكىرم، الصحاح 3)
 .(1/464ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 (.11-10/ 2ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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                                         ً المسألة الثامنة: حذؼ أحد المفعوليف جوازا  
((﴿َ ََتَػَتَدوَن ا ٌََ ََ َ َُ َُ َْ ََ َ َ َََََّ َُ ََدو ََ ٌَََِ ِ ََ َُ َ َْ ََإَلََََِ  َ ٍَاءَََََِ َش

َ
ًََأ َ ََ َْ
َ
ََََ َْا ٍَٔ َيَخ ٍَ ََش َ ََ َ َُ َُ َْ  َ ََََ ًَ َجَخ

َ
َخ َْ َُ َْ
َ
َََ ًَ ََوآَةاَؤَز َْ َُ َُ ََََ ََََ ا ٌََ َ ََُزَلََََ

َ
َََخ ََ ْ َ
َ
ََََ ََ ٌَ َ ا َٓ ََة َاَّلَلَ َْ َِ َ َ ََ ِ ََ ُ  َ َ

ٍَََشَيَفانََ َ ََ َْ َُ﴾(1) 

ىا في : فاألكؿ، يجكز حذؼ أحدىما، يتعدل إلى مفعكليف:                       " سم يتمكىا أنتـ" سم ى
 (2)سميتمكىا آلية.((: كتقديره، محذكؼ: "سميتمكىا" كالثاني

            ً                 ألنو يفيـ ضمنا  مف سياؽ الجممة ، يجوز حذؼ المفعوؿ الثاني لمفعؿ المتعدي لمفعوليف
ليؾ بعض اآلراء: كما في اآلية                            السابقة. وا 

 يجكز حذؼ ،                   ٌ                       " سميتمكىا " أصؿ سم ى أف يتعدل إلى مفعكليف: قكلو):) جاء في المشكؿ
"أنتـ" تككيد لمتاء في سميتمكىا ك  ٌ             سم يتمكىا آلية.: فالثاني ىنا محذكؼ تقديره، أحدىما

 (3)ليحسف العطؼ عمييا.((
 كقد ح ذ ؼ الثاني، يف                          سم يتمكىا" يتعدل إلى مفعكل" )) جاء في التبياف         ً : سميتمكىا آلية،،      ي ٍ                 أ م    ى

ٍ      ألف االسـ ال ي ع بد.((،                     ي ى                  " أسماء" ىنا بمعنى م س م يات أك ذكم أسماءك  (4)           ي
 كأصؿ " ، أم أنتـ جعمتـ ىذه األصناـ آلية، إال أسماء سميتمكىا "" )): جاء في الممخص

ؼ تقديره: سميتمكىا كالثاني ىنا محذك ، يجكز حذؼ أحدىما،                           سم ى" أف يتعدل إلى مفعكليف
 (5)آلية.((

                                                                             لقد وافؽ رأي الزحيمي بجواز حذؼ المفعوؿ الثاني لمفعؿ سم ى رأي مكي بف أبي طالب 
 وآراؤىـ وتحميبلتيـ منطقية مقنعة. .والعكبري والتبريزي دوف خبلؼ

 

 

 

                                                           
 .[40: يكسؼ( ]1)
 .(12/595)جي، التفسير المنير ( الزحيم2)
 .(315صتفسير البيضاكم )، البيضاكم :كانظر ؛(1/518ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
 .(2/61ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 (.2/53)ج( التبريزم، الممخص في إعراب القرآف 5)
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 المسألة التاسعة: التعبير بالماضي عف المستقؿ 
ََتَ﴿))

َ
َخ ََ
َ
َمرََََ

َ
ََُأ َْ
َ
َِاَّلَلَََََ  َ َـَََلََََ ََ ََْتَصََََََ َ ٔهَ َََخَػَجَي َُ َِ َْ َََََّ ٌَََََُشَتَداَُ َََ ََ َْ َُ اََيَشََكٔنََََََُ ٍَ ََََوَتَػاَلََخ َ َُ ِ َْ ُ ََ َ  َ ََ َ

ََ َ ََ ََ ََ﴾(1) 

كقد يقاـ ، لتحقيؽ إثبات األمر كصدقو، أقاـ الماضي مقاـ المستقبؿ، " أتى " بمعنى يأتي
 مثؿ قكؿ الشاعر:، المستقبؿ مقاـ الماضي

ذا مررت بقبره فانحر لو       ـ اليجاف ككؿ طرؼ سابح                             كا    ي ى                      ك ك 

 (2)حػػػػػػػػػػػػا دـ كذبائػػػػكف أخػػػػفمقد يك  قبره بدمائياكانضح جكانب      

 (3)أم: فمقد كاف.((

كاألمور التي يخبرنا ،                                              ً         قد يعبر بالماضي عف المستقبؿ إذا كاف األمر واقعا  ال محالة
عض آراء وجئنا بب، وقد أورد ذلؾ الزحيمي في تفسير اآلية السابقة، عنيا ا سبحانو وتعالى

 قارنة منيا:العمماء لمم
  :عب ر عف ، كأمر ا فاعمو، أتى فعؿ ماض))يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة        

 (4)ألنو بمثابة األمر الكاقع الذم ال محيد عنو.((، المستقبؿ بالماضي
 ي      كحس ف لفظ ، " أتى أمر ا" ىك بمعنى يأتي أمر ا: قكلو تعالى):)جاء في المشكؿ   

فصار في أنو ال بد أف يأتي بمنزلة ما ، ؿ لصدؽ إتياف األمرالماضي في مكضع المستقب
 (5)فحسف اإلخبار عنو بالماضي.((، قد مضى ككاف

 ي    ي راد : كقيؿ،            ى ي ى كىك بمعنى ق ر ب  ، " أتى " ىك ماض عمى بابو: قكلو تعالى):) جاء في التبياف 
 (6)المستقبؿ.((                     ن     ن         ي                كل ما كاف خبر ا صدقا  قطعا  جاز أف ي عب ر بالماضي عف ، بو المستقبؿ

 كحسف لفظ الماضي في مكضع المستقبؿ ، أتى " بمعنى يأتي" )): جاء في الممخص
ٍ      لصدؽ إتياف األمر فصار أتى أنو ال بد أف  يأتي ككاف يحسف ، بمنزلة ما قد مضى،                                    

                                                           
 .[1: النحؿ( ]1)
  .(54ص)ي ديكانو كىك لزياد األعجـ ف، ( البيت مف الكامؿ2)
 .(14/390ج)( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(220/ 14ج)( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(1/558ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )5)
 .(2/129ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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فمصحة كقكعو ، اإلخبار عنو بالماضي كأكثر ما يككف ىذا فيما يخبرنا ا بو أنو يككف
 (1)ر كأنو شيء قد كاف.((كصدؽ المخبر بو صا

لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي مكي بف أبي طالب والعكبري والدرويش والتبريزي في أف " 
والقارئ لمقرآف الكريـ  .وذلؾ ببل خبلؼ، أي إقامة الماضي مقاـ المستقبؿ، أتى" بمعنى يأتي

،               ً ر أنو كائف حقا  ألف اإلخبار مف ا بحقيقة األم، يبلحظ ورود الماضي مقاـ المستقبؿ بكثرة
ً   ومف أصدؽ مف ا قيبل ؟.                   

 

 المسألة العاشرة: كاف الزائدة
َطاَرَتَ ﴿))

َ
َـَأ َْ ََ َ ََ
َ
َ َََََّ َََِإََلَ ْ ََ ِ ٔاَََ َََكاَل ُ ََ ََنَيَؿَََََ ََ َْ ًَََََ ََََُُسيََ ِ َّ ََ َََكنَََََُ ََ ٌََََ ََ َ َْ ََٓدَََََ ٍَ ََفَاَل َِ َْ ََ ْ ََ َ َ ََغتََياََِ ِ َ ََ﴾(2) 

                 ن              كقع( فيككف " صبيا " حاؿ مف ضمير ك  حدث)مف كاف في الميد" كاف: إما بمعنى "
ما بمعنى  ."كاف" ما " كاف" زائدة (صار)             ن      فيككف  " صبيا " خبر  (صار)            كا  ،       ن      " صبيا  " حاؿك ،                  كا 

ألنو ال اختصاص لعيسى بككنو في ، كعاممو " في الميد" كال يجكز جعؿ " كاف" ىنا ناقصة
نما تعجبكا مف كبلـ صار في حاؿ الصبا في الميد.((، الميد فيذا كصؼ لكؿ صبي  (3)                                                 كا 

ما زائدة ما                                   تأتي " كاف" إما ناقصة وا  وقد أوردنا آراء بعض العمماء لممقارنة مع رأي ، تامة      وا 
 في كاف في اآلية السابقة منيا: الزحيمي

 كاسـ كاف مستتر ، كجممة كاف صمة): )يقوؿ الدرويش في إعراب كاف في اآلية السابقة
كقد ،      ن        كصبيا  خبر كاف، كفي الميد جار كمجركر متعمقاف بمحذكؼ حاؿ، تقديره: ىك

كداللتيا عمى اقتراف مضمكف الجممة في الزمف ، مى بابيا مف النقصافاعتبرنا كاف ع
 (4)                            ن      ن   كقكلو تعالى: " ككاف ا غفكرا  رحيما .((، الماضي مف غير تعرض لبلنقطاع

 كاف" ك ،                      ن        ن               " مف كاف في الميد صبيا " " صبيا " نصب عمى الحاؿقكلو:):) جاء في المشكؿ "
:" كاف" ىنا بمعنى كقع كحدث، كفييا اسميا كقيؿ ، كالعامؿ في الحاؿ االستقرار، زائدة

 (5)((." كاف": كقيؿ، كالعامؿ فيو " نكمـ "،       ن          ن " صبيا " حاؿ أيضا  ك ،مضمرة

                                                           
 .(2/129ج( التبريزم، الممخص في إعراب القرآف )1)
 .[29: مريـ( ]2)
 .(16/418)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(16/593ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )4)
 .(2/27ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )5)



155 

 ي ى         " مف كاف" كاف زائدة أم: م ف  ى ك  في الميد: قكلو تعالى):) جاء في التبياف   ٍ        ن  ك" صبيا " ،                          ى
كقيؿ كاف ، كاف"                                           ٌ           ن      حاؿ مف الضمير في الجار كالضمير المنفصؿ المقد ر كاف متصبل  بػ " 

بؿ يككف الظرؼ صمة ، فعمى ىذا ال تحتاج إلى تقدير ىك، الزائدة ال يستتر فييا ضمير
ًُب﴿كقيؿ ليست زائدة بؿ ىي كقكلو :، ً  ٍ م ف   ُُحُكي ًُب ُُعُهي ُانُهُه ٌُ ُُوُكب  ُ ُ  ُ  ُ ُ ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُ  ُ  ُ ُُ ُ  ُ ُ  ُ ىي : كقيؿ .     ي  كقد ذ كر (1)﴾ُ 

 (2)                   كقيؿ: ىي التام ة.((، بمعنى صار
 بيا ( نصب عمى )                   ن  ف كاف في الميد صبيا " " قالكا كيؼ نكمـ م)): جاء في الممخص  ى   ن          ص 

كاف ىنا بمعنى حدث ككقع : كقيؿ، كالعامؿ في الحاؿ االستقرار، زائدة (كاف)ك ،الحاؿ
 (3)((.، كقيؿ كاف          ن                  ( حاؿ أيضا ، كالعامؿ فيو نكمـ    ن صبيا  )ك ،اسميا مضمر، فييا

، إما زائدة لقد وافؽ رأي الزحيمي مكي والعكبري والتبريزي بأف كاف في اآلية السابقة
ما بمعنى حدث ووقع ويرى الباحث في رأي ، وخالؼ الدرويش الذي اعتبر كاف ناقصة،                     وا 

                   ّ                  كما أوضح الزحيمي بأن و ال اختصاص لعيسى ، الزحيمي ومف وافقيـ صواب الرأي والحجة
 بكونو في الميد فكؿ األطفاؿ يكونوف في الميد.

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .[17: النساء( ]1)
 (.182-2/181ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )2)
 .(242-2/241ج( التبريزم، الممخص في إعراب القرآف )3)
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 المبحث الثاني
 الفعؿ المضارع

 ((م ح  ألف يمي " لـ: المضارع ٍ  ي ى            كعبلمتو أف يص  ": " نحك            نما سمي .ـ"      ى ي " لـ ي ش  ،       ى يٍ  " لـ ي ع ـ                .. كا 
ي و.((   عمى كليذا أعرب كاستحؽ التقديـ في الذكر،       ن              مضارعا  لمشابيتو لبلسـ    ىٍ     أخك 

(1) 

 (( مثؿ   (أم اآلف)الفعؿ المضارع ىك كؿ فعؿ يدؿ عمى حدكث عمؿ في الزمف الحاضر
. أك في ا .((: مثؿ .ؿلزمف المستقب    ي         أجمس   (2)          سأسيرف 

 ((يجيء: مثؿ،                                                          ما دؿ  عمى معنى في نفسو مقترف بزماف يحتمؿ الحاؿ كاالستقباؿ " ،
" سيقكؿ سكؼ : مثؿ،                                                 كيتعم ـ" كعبلمتو أف يقبؿ السيف أك سكؼ أك لـ أك لف، كيجتيد
 (3)لـ أكسؿ، لف أتأخر.((: نجيء
 

  

                                                           
 .(28/ 1)جبف ىشاـ، أكضح المسالؾ ( ا1)
 .(8ص)( ابف القطاع، كتاب األفعاؿ 2)
 .(1/37)ج( الغبلييني،  جامع الدركس العربية 3)
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 العطؼ واالستئناؼ: المسألة األولى
اََحَػيَََ﴿)) ٌَ ََِو َّ ََ َُ ََ ََ ٍَََِانََََ َ َََََ ََ ٌََ َْ َخدََََِ

َ
ٍََأ ََ
َ
ََخَّتََََ  َ ََحَلَٔلَََََ ََ َ َُ ٍَاََََ ََإَج ََ  َ ِ ََََََ ََََُنَ ْ َِثََََََ ٌََـََخ ََ َِْ َـَََلََََ ََ َََْحَسَفرَََََ َُ َْ ٍَٔنََََََ ََََذَيَخَػَي َ َُ  َ ََ ََ ََ اََحَفَرََكَٔنَََََ ٌَ ٍَاَ َٓ َِ ٌََ ََ َ َُِ َّ ََ َُ ََ ََ ََ ََ َُ َْ َِ
ََّ َرَءََوَزَوَج ٍَ َاَل َََّبنَيَ َََِة َِ َْ ََ ََ ََِ َْ ََ

ْ ََ َ َ َْ ََ ََِ ِ َ﴾(1) 

،                              ي                                                     " فيتعممكف" إما معطكؼ عمى " ي عم ماف" أك معطكؼ عمى فعؿ مقدر كتقديره: يأتكف فيتعممكف
كىك األكجو، ،                ن أك يككف مستأنفا  ،              ي ٌ                                معطكؼ عمى " ي عم مكف الناس" أم يعممكنيـ فيتعممكف أك

 (2)                                  كالضمير لما دؿ  عميو: " مف أحد".((

 وفيو آراء لمعمماء منيا: ،           ً أو مستأنفا  ،                  ً             قد يأتي الفعؿ عطفا  عمى ما قبمو

  ىي : سيبكيوكقاؿ ، فيتعممكف" الفاء استئنافية")) :القرآفيقوؿ الدرويش في إعراب
 (3)عاطفة.((

 (4)))" فيتعممكف" أحسف ما قيؿ فيو أنو مستأنؼ.(( :يقوؿ ابف النحاس 

  (5)  ٌ     يعم ماف""       ٌ             كلكنو رج ح العطؼ عمى ، (القرآفمعاني )عدة آراء في كتابو وقد أورد الزجاج 

 ي ٌ                          ىك معطكؼ عمى " ي عم ماف" كليس بداخؿ في الن في "منيما " فيتعممكف):) جاء في التبياف                 ،
ألف المعنى يعمماف الناس السحر بعد قكليما نحف فتنة ، ف النفي ىناؾ راجع إلى اإلثباتأل

كيجكز أف يككف ، " منيما" ضمير الممكيفك فيأتكف فيتعممكف.: كقيؿ التقدير، فيتعممكف
ٌ              ضمير " السحر " كالمنز ؿ عمى الممكيف ىك معطكؼ عمى " يعممكف الناس السحر" : كقيؿ،                     

أك يككف ضمير قبيمتيف مف ، عمى الممكيف                         مى ىذا " السحر" كالمنز ؿفيككف " منيما " ع
ألنو ليس المعنى إف ، ز أف ينصب عمى جكاب النييجكلـ ي،          ي     كقيؿ ىك م ستأنؼ .الشياطيف

 (6)تكفر يتعممكا.((
 

                                                           
 .[102: البقرة( ]1)
 .(1/265جزحيمي، التفسير المنير )( ال2)
 .(1/150)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو ، ( الدركيش3)
 .(1/72)ج( انظر، ابف النحاس، إعراب القرآف 4)
عرابو 5)  .(1/164)ج                                      ( انظر، الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/64)ج ، معاني القرآفالفراء :كانظر ؛(90-1/89ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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" فيتعمموف" معطوؼ عمى "      أف  : منيا، أورد الزحيمي آراء عدة في اآلية السابقة
" فيتعمموف"         أو أف   .وافؽ في ذلؾ الزجاج والعكبري في رأي مف آرائونو ماف " حيث إ    عم   ُ ي  

وىذا ، فيأتوف فيتعمموف: " أو معطوؼ عمى فعؿ محذوؼ تقديره"يعمموف الناس معطوؼ عمى
كما رجحو ، ميؿ إليوأوىو ما ، ح االستئناؼ                 ولكف الزحيمي رج  ، موافؽ لرأي مف آراء العكبري

 ذلؾ العكبري.ابف النحاس والدرويش وأورده ك

 

 المسألة الثانية: جواز الرفع أو النصب لمفعؿ نفسو:
َََُةَديعََ﴿)) َ َِ ٍَاَواَتَََََ َالَص َِ َََ َ ََ  َ َرَضََََ

َ
ََواَْل َِ َْ َ َْ ََذَيَهٔنَََََََ ََ ٍَاََحَلَٔلََُلَََز ـََإَج َمَراَ

َ
ََُِإَوَذاََكََضَأ َ َُ ََ ََ َ َْ َُ َ ُ ََ َ َُ َ َُ ََ ََ ََ  َ ِ َََ ًَََ َْ
َ
ََ ََ ََ ََََ َ﴾(1) 

                        ن                     ي  فمف قرأ بالرفع جعمو عطفا  عمى قكلو تعالى" يقكؿ " ، فيككف " قرئ بالرفع كالنصب"
كالنصب ، كجكاب األمر بالفاء منصكب، اعتبر لفظ األمر، يككف كمف قرأ بالنصب تقديره: فيك

 (2)      ي                         ألف " ك ف" ليس بأمر في الحقيقة.((، ضعيؼ

ليؾ بعض آرائيـ: ،           ّ                                                 اختمؼ القر اء والنحاة في رفع أو نصب " فيكوف" في اآلية السابقة                     وا 

 يككف فعؿ مضارع تاـ ك ، " فيككف" الفاء استئنافية)) :يقوؿ الدرويش في إعراب القرآف
 (3)فيك يحدث، كجممة كف مقكؿ القكؿ.((: مرفكع، أم

 كفيو ب عد في )): جاء في المشكؿ " ٍ         ي      قكلو: " كف فيككف" مف نصبو جعمو جكابا  لػ  " ك ف                                      ن  ً     ي
 (4)كمف رفعو قطعو عمى معنى فيك يككف.((، المعنى

 :في نصب النكف كض)) يقوؿ ابف مجاىد " ميا فقرأ ابف                             ي                 كاختمفكا في قكلو: " كف فيككف 
" بنصب النكف. قاؿ أبك بكر "  .: كىك غمط(5)                     ى                         عامر كحده: " كف فيككف                       ي  كقرأ الباقكف: " فيككف 

 (6)    ن   رفعا .((

                                                           
 .[117البقرة ( ]1)
 .(310/ 1)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/163)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(1/76جيسي، مشكؿ إعراب القرآف )( الق4)
 (  ىك ابف مجاىد.5)
 .(193ص)القبلنسي، الكفاية الكبرل   :كانظر  ؛(169ص)( ابف مجاىد،  كتاب السبعة في القراءات 6)
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 أك عمى                          ن           ي " الجميكر عمى الرفع عطفا  عمى " يقكؿ         ي " فيككف  : قكلو تعالى)) :جاء في التبياف "
 (1)عيؼ.((كقرئ بالنصب عمى جكاب لفظ األمر كىك ض، فيك يككف: أم، االستئناؼ

 إنما ىي مردكدة ،                              ه             ن " فإنما يقكؿ لو كف فيككف" رفع  كال يككف نصبا  : كقكلو)): يقوؿ الفراء
(.(()عمى " يقكؿ"   (2)          ي      ي    فإنما يقكؿ  فيككف 

ميؿ فيكوف " مع ترجيحو لمرفع وىو ما أالرفع والنصب لمفعؿ "   ْ ي                      َ لقد أورد الزحيمي رأي  
ء والعكبري وابف مجاىد ومكي والدرويش. حيث وافؽ رأي الترجيح رأي كؿ مف الفرا، إليو

" كالزحيمي والفراء ، ولكنيـ اختمفوا في سبب الرفع ُ                    فمنيـ مف رفعو بالعطؼ عمى " يقوؿ                                
كمكي والعكبري في رأي آخر لو والدرويش في ، ومنيـ مف رفعو عمى االستئناؼ، والعكبري

 حيف لـ يبيف ابف مجاىد سبب الرفع مع ترجيحو لو.
 

 ثة: مجيء الخبر بمعنى األمر المسألة الثال
َََكَمَينَيََ﴿)) ََٔىنَيَ ََخ ََ َْ َوَلَد

َ
َأ ََ اَتََيَرَؽَػ َٔادَلَ ََِواَل َْ ََ َِ ََ َ ِ َْ ََ َْ ََ َ  َ َُ ََ

ََ َْ
َ
ََ ََ َْ َِ َْ ََُ َُ َ َ َِ َََ ْ ََ ََ﴾(3) 

كمجيء ، مثؿ " كالمطمقات يتربصف"، أم ليرضعف، " كالكالدات يرضعف" خبر بمعنى األمر
 (4)الخبر بمعنى األمر كثير في العربية.((

                         وىذا ما أكد ه الزحيمي في ، ذلؾ كثير في العربيةقد يأتي الخبر جممة فعمية بمعنى األمر و 
ليؾ، اآلية السابقة  بعض آراء العمماء في ىذا األمر:       وا 

 (5)كالنكف فاعؿ.((،  ي                               ي رضعف" فعؿ مضارع مبني عمى السككف" ):)يقوؿ الدرويش 

 :كالكالدات يرضعف أكالدىف حكليف كامميف". المفظ لفظ : كقكلو عز كجؿ)) يقوؿ الزجاج "
ً       كمعناه اكتؼ  بدرىـ، فمفظو لفظ الخبر، حسبؾ درىـ: كما تقكؿ، المعنى األمرالخبر ك             ،

 (6)                  ي               ككذلؾ معنى اآلية لت رضع الكالدات.((

                                                           
 .(1/97ج( العكبرم،  التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(1/74)ج( الفراء، معاني القرآف 2)
 .[233( ]البقرة: 3)
 .(2/727)جتفسير المنير ( الزحيمي، ال4)
 .(2/303)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
عرابو 6)  .(1/115)جابف النحاس، إعراب القرآف :كانظر ؛(1/267)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 ك " يرضعف " مثؿ " يتربصف " كقد ذ ك ر.(()): جاء في التبياف     ً بالرجكع إلى ص: ، (1)                                ي
 قكلو تعالى :)): اؿ العكبرم" حيث قفمف التبياف نجد تكضيح " يتربص 157

ىك عمى بابو، : كقيؿ، ليتربصف: أم، كالمطمقات يتربصف" قيؿ لفظو خبر معناه األمر "
 (2)          ي ً                                 كالمعنى كح كـ  المطمقات أف يتربصف ثبلثة قركء.((

،أي " خبر بمعنى األمرلقد وافؽ الزحيمي رأي الزجاج والعكبري في أف " يرضعف
في حيف  .أي ليمعبوا، الساحة كأف نقوؿ: األوالد يمعبوف في، وىذا كثير في العربية، ليرضعف

 لـ يتطرؽ إلى معنى األمر كؿ مف ابف النحاس والدرويش.
 

 جواز الرفع والجـز والنصب : المسألة الرابعة
((﴿َ َ ََّلَلَ ِ َاَّلَلََََِ  َّ ََة ًَ ََُيَاَشَتَس َٔه ََُتََف َو

َ
َأ ًَ َجَفَصَس

َ
َخ ََف ا ٌَ َ ََتَتَدوا َِإَوَن َرَض

َ
َاَْل ََف ََوٌَا ٍَاَواَت َالَص ََف ا ٌََ ُ  َ ََ َِ ِ ََ َْ َُ َْ َِ ََ َُ َ ََُ َُ ْ َُ َ َْ

َ
ََ َْ َُ َِ َُ َْ

َ
ََ َِ َ َ ََ َ ََ َُ َْ َُ َ َْ َ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ َ َ ََ ََ َ َِ َََ َ ََ  َ ََ َ َِ َ َ ََ

َيََظاءََ ََ ٌَ َيََظاَءََوَيَػذَََبَ ََ ٍَ َََُذَيَؾَفَرََل َ ََ َ ََ َْ ََ َ َُ ِ َّ ََ َُ ََ ََُ َ ََ َ ََ َْ ََ ِ ََ َُ َِ َْ ََ ََ﴾(3)  

فالرفع عمى االستئناؼ ، يجكز فيو الرفع كالجـز كالنصب: " فيغفر " كمثمو " كيعذب"
بعد  (أف)عمى تقدير ، فيك يغفر، كالجـز بالعطؼ عمى " يحاسبكـ" كالنصب ضعيؼ: كتقديره
                 ن                مصدر عمى مصدر حمبل  عمى المعنى دكف  كالفعؿ كما بعده في تأكيؿ المصدر لعطؼ، الفاء
 (4)(( ٌ  ن ا.                                             ً إف يكف إبداء أك إخفاء منكـ، فمحاسبة، فغفراف م  : كأنو قاؿ، المفظ

 .يقرأ الفعؿ المضارع بالرفع أو الجـز أو النصب حسب تقدير القارئ إلعراب الفعؿ
ليؾ بعض اآلراء:                   وا 

  :غفر فعؿ مضارع مرفكع، أمكي، " فيغفر لمف يشاء " الفاء استئنافية))يقوؿ الدرويش :
، كيغفر فعؿ مضارع مجزكـ بالعطؼ عمى يغفر، كيجكز أف تككف الفاء عاطفة، فيك يغفر

 ٍ  ً          ين سب ؾ مف ذلؾ    ن                          يضا  بالنصب عمى إضمار " أف " فكقرئ أ، ككمتا القراءتيف مف السبع
 (5)تكف محاسبة فغفراف.((: أم، مصدر مرفكع معطكؼ عمى متكىـ

                                                           
 .(1/160ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .1/157جالمرجع السابؽ، ( 2)
 [.284: البقرة( ]3)
 .(3/137)جزحيمي، التفسير المنير ( ال4)
 .(3/384)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
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 (1)                     ً           الرفع كالنصب كالجـز ل ػ " فيغفر".لب وقد أجاز مكي بف أبي طا 

 ى    ي     كأبك جعفر: " ف يغفر  لمف ، كعاصـ كيعقكب، قرأ  ابف عامر):) جاء في الكفاية الكبرى              
كأظير الباء عند الميـ بعد سككنيا النقاش ،           ي                                 يشاء كيعذب  مف يشاء" برفع الراء كالباء فييما

 (2)عف أبي ربيعة كىبة ا عنو.((
 يقرآف بالرفع عمى االستئناؼ        ي " فيغفر  : قكلو تعالى)): جاء في التبياف " ،               ي                           لمف يشاء كيعذب 

                     ن                             ن                     فيك يغفر كبالجـز عطفا  عمى جكاب الشرط، كبالنصب عطفا  عمى المعنى بإضمار " : أم
" ٍ  أف  ٍ      ى فأ ف  يغفر  : تقديره،   كقرئ في ،             ه       يكف منو حساب  فغفراف: كالتقدير،       ي          ٍ كىذا ي سم ى الص ر ؼ،   ى

 (3)عمى أنو بدؿ مف " يحاسبكـ".(( الشاذ بحذؼ الفاء كالجـز

 (4)في تفسيره رأيي الرفع كالجـز فقط كلـ يذكر النصب. ذكر البيضاوي 

مف العكبري                                                                     لقد اتفؽ مع الزحيمي في جواز الرفع والجـز والنصب لمفعؿ " فيغفر" كؿ  
في حيف لـ يذكر البيضاوي وصاحب الكفاية ،                ّ        إال أف الزحيمي ضع ؼ النصب، ومكي والدرويش

، وىذا ما                                        ّ         ميؿ إليو كما ماؿ إليو الزحيمي عندما ضع ؼ النصب.أالكبرى إال الرفع والجـز
 

                                       المسألة الخامسة: الفعؿ المضع ؼ المجزوـ
((﴿ًََ ََْخَدَحَخ ََؽَوََإَذاَا ََ ٌَ ًََ ًَََلََيَُضََز َجَفَصَس

َ
ًََخ ٔاََغَيَيَس َِ َآٌَ ََ َٓاَاَلَي َح

َ
َََْياخ َُ َْ ََ ََ َْ ََ َََ ِ ََ  َ ََ َ َْ ََ َ َْ َُ  َُ َََ ََ َ َْ َُ ََ َُ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ ََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َِ  َ ََ َ ََ  َ

َ
َ َََ "﴾(5) 

إال أنو أتى ، " عميكـ" ككاف ينبغي أف يفتح آخره: ألنو جكاب، لجـزفي مكضع ا: " ال يضركـ "
 (6)         ن     ن               بو مضمكما  تبعا  لضـ ما قبمو.((

وقد يكسر ،                                                        ً          األصؿ في الفعؿ المضعؼ المجزـو أف يفتح آخره، وقد يرفع تبعا  لما قبمو
ليؾ بعض اآلراء في، عند بعض العمماء  " ال يضركـ " مف اآلية السابقة:                    وا 

                                                           
 .(1/141ج( القيسي، انظر مشكؿ إعراب القرآف )1)
 .(209ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل 2)
 .(1/200ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(65ص)( انظر البيضاكم، تفسير البيضاكم 4)
 [.105: المائدة]( 5)
 (.7/93)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
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  ن                           ن    كلك جزمت كاف صكابا ، كما قاؿ " فاضرب ليـ طريقا  في ،              ال يضر كـ" رفع):)يقوؿ الفراء                  
"،           ن      البحر يبسا  ال تخؼ  (2)جائزاف(( (1)       ي كال تخاؼ 

  ككذلؾ ،                                  ال يضر كـ( عمى االبتداء أك االستئناؼ)البيضاكم في تفسيره جكاز رفع لقد أورد
 (3)ـ الضاد التي قبميا.  ي                ن   كض م ت الراء اتباعا  لض، جكاز الجـز عمى الجكاب أك النيي

 حقو الجـز : كقيؿ، ال يضركـ" يقرأ بالتشديد كالضـ عمى أنو مستأنؼ" )): جاء في التبياف
                             كيقرأ بفتح الراء عمى أف  حقو ،        ي               ن           كلكنو ح رؾ بالضـ إتباعا  لضمة الضاد، عمى جكاب األمر

ار ه يضيره كىك مف، كيقرأ بتخفيؼ الراء كسككنيا ككسر الضاد،   ي          كح ر ؾ بالفتح، الجـز ،  ى  ى       ض 
ار ه ي ض كر ه،                             كيقرأ كذلؾ إال  أنو بضـ الضاد  (4)ككؿ ذلؾ لغات فيو.((،         ى  ى   ى ي  ى كىك مف ض 

 ن               يككف جزما  عمى الجكاب أك " خبر كيجكز أف     ؿ              ى ال يضركـ مف ض  ")): يقوؿ ابف النحاس         
ذا كاف جزما  جاز ضمو كفتحو ككسره.(( النيي...   (5)              ن                       كا 

 "الجممة مستأنفة، كال نافية، يضركـ فعؿ )): يقوؿ الدرويش في إعراب " ال يضركـ
 (6)مضارع.((

ولـ ،              ً            وضـ الراء تبعا  لضمة الضاد، لقد أورد الزحيمي " ال يضركـ" في موضع الجـز
يورد آراء أخرى العتماده الرأي السابؽ كما ىو واضح. وقد وافؽ رأي الزحيمي في ذلؾ رأي 

في حيف أورد السابقوف جواز الرفع ، آرائيـالفراء والبيضاوي والعكبري وابف النحاس في أحد 
وقد انفرد ابف النحاس بجواز كسر ، عمى االبتداء أو االستئناؼ ووافقيـ في ذلؾ الدرويش

                                    ً  الراء في   " ال يضركـ" إذا كاف مجزوما .

                                                           
 .[77: سكرة طو( ]1)
 .(1/323)جالفراء، معاني القرآف ( 2)
 .( 109)، مبلحظة / ترقيـ اآلية السابقة عند البيضاكم (164ص)البيضاكم، تفسير البضاكم  :( انظر3)
 .(402-1/401ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(1/284)جف النحاس، إعراب القرآف ( اب5)
 .(305/ 7)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
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 المسألة السادسة: عطؼ الفعؿ عمى الفعؿ
َحَذَرََمَٔسَ﴿))

َ
ََٔنَخ ََٔمَـََرَغ ََك ََ ٌَ َ

َ
ٍَََل ََوَكاَلَاَل ََ َ َُ َ َُ ََ ََ

َ
ََ ََ َْ ََ َْ ِ َ َ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ

ُ ََ ََ ْ ََ َ ََ َََ َخَمَََ َٓ َرَضََوَيَذَرَكََوآَل
َ
َََلََفَصَدواََفَاَْل َّ ٌَ َٔ َََََوَك ََ ََ ِ ََ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ َََ َُ َِ َْ ُ َِ َ َُ ََ َْ ََ ََ َ "﴾(1) 

 (2)كيصح أف تككف حالية.((، كالكاك عاطفة، يفسدكا: " كيذرؾ" معطكؼ عمى
ويعرب الفعؿ المعطوؼ ، قد يعطؼ الفعؿ عمى الفعؿ كما يعطؼ االسـ عمى االسـ

ليؾ بعض اآلراء:                                              حسب المعطوؼ عميو وبيانو، وا 

  كيجكز أف ،                           ن                      كيذرؾ: يجكز أف يككف معطكفا  عمى يفسدكا فينصب مثمو ))الدرويش: يقوؿ
كالكاؼ ، تككف الكاك لممعية، كيذرؾ: منصكب بأف مضمرة بعد الكاك في جكاب االستفياـ

كالمعنى كيؼ يككف الجمع بيف ، كآليتؾ عطؼ عمى الضمير أك مفعكؿ معو، مفعكؿ بو
 (3)بيف تركيـ إياؾ كعبادة آليتؾ.((تركؾ مكسى كقكمو مفسديف في األرض ك 

 ألنيا في قراءة أبي  " أتذر مكسى ، كلؾ في " كيذرؾ" النصب عمى الصرؼ):) قاؿ الفراء              ٌ                 
كالرفع لمف أتبع ، كقكمو ليفسدكا في األرض كقد ترككؾ أف يعبدكؾ" فيذا معنى الصرؼ

لو.(( ٌ      آخر الكبلـ أك             (4) 
  أك ، منيا: النصب بالعطؼ عمى ليفسدكا في تفسيره عدة كجكه لػ " كيذرؾ"ذكر البيضاوي

أك حاؿ أك ، أك اسئناؼ .أك الرفع عمى أنو عطؼ عمى أتذر .جكاب االستفياـ بالكاك
 (5)السككف.

 ليفسدكا ""                                    ن    " كيذرؾ" الجميكر عمى فتح الراء عطفا  عمى: قكلو تعالى):) جاء في التبياف ،
 (6)(( ى ى ي  ي ذ ر ؾ.أم: كىك ،             كض ميا بعضيـ،                          كسك نيا بعضيـ عمى التخفيؼ

 (7)((" كيذرؾ كآليتؾ" جكاب االستفياـ)): يقوؿ ابف النحاس 

                                                           
 .[127( ]األعراؼ: 1)
 .(9/55)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(9/27)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(1/391ج(  الفراء، معاني القرآف )4)
 .(218ص)ضاكم البيضاكم، تفسير البي :( انظر5)
 .(1/505ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
 .(2/67)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف7)
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  ى                                          في كتابو جكاز نصب " كيذر ؾ " عمى أنو جكاب االستفياـ بالكاك أك الرفع ذكر الزجاج                        
" كقد رج ح الرأم األخير.، باالستئناؼ              ن           ي                       أك الرفع عطفا  عمى " أتذر 

(1) 
وقد وافؽ رأيو ،   ً                طفا  عمى " ليفسدوا"لقد بيف الزحيمي أف الفعؿ " ويذرؾ" منصوب ع

                ً     ً                                  وذكر الزحيمي رأيا  آخرا  وىو أف تكوف الواو حالية وىذا ما ، العكبري والدرويشو  رأي البيضاوي
ُ    ولكف الزحيمي لـ يتطرؽ إلى جوا ز الرفع لػ " ويذر ؾ"  .                 ً              ذكره البيضاوي أيضا  في بعض آرائو                                               

وذكر البيضاوي والزجاج وابف النحاس  .في حيف ذكره العكبري والبيضاوي والفراء والزجاج
َ                        والفراء والدرويش جواز النصب بأف تكوف " ويذر ؾ" جواب االستفياـ بالواو  وذكر البيضاوي .                                          

 واعتبره العكبري لمتخفيؼ.، العكبري التسكيفو 

 

 المسألة السابعة: جواب الطمب
ٔاَالَػََلَةَ﴿)) ٍَ ٔاََيَلي َِ َآٌَ ََ ََََكَوََىَػَتاَدَيَاَلَي ََ  َ ََ َََ َُ َ َِ ََََُ َُ ََ ََ ََ َِ  َ ََ ََ َِ َََ َِ ََِ َْ ََََُِ َََْوَي َُ ٔاََ َََفَل َُ ًَََْسَاََوَغََلَجَيثَََََِ َْ َِا اََرَزَر ٍَ ًَََم ََ َِ ََ ََ ََ ََ َِ َ َْ َُ َََ َْ ََ ََ ََ  َ َِ﴾(2) 

كيجكز  .أقيمكا يقيمكا: " يقيمكا الصبلة" جكاب األمر كىك " أقيمكا " كتقديره: قؿ ليـ
                 ن     كيجكز ككنو مجزكما  عمى ، لتقدـ لفظ األمر، ثـ حذؼ األمر، تقديره: ليقيمكا، جزمو ببلـ مقدره

 (3)مر لمنبي بالقكؿ ليس فيو أمر ليـ بإقامة الصبلة.((ألف األ،             ي            أنو جكاب " ق ؿ" كىذا ضعيؼ
       ً  أو جوابا  ،             ً       أو يكوف جوابا  لمشرط، مف عوامؿ جـز الفعؿ المضارع أف يسبؽ بأداة جـز

وجئنا ببعض اآلراء ، لمطمب وفي اآلية السابقة تعرض الزحيمي لسبب جـز الفعؿ " يقيموا "
  منيا:، لممقارنة

  اتفؽ أكثر المعربيف عمى أف مقكؿ القكؿ محذكؼ يدؿ ):)آفالقر يقوؿ الدرويش في إعراب
إف : أم، .. كيقيمكا مجزكـ في جكاب األمر.قؿ ليـ أقيمكا الصبلة كأنفقكا: عميو جكابو، أم

كجكزكا أف يككف يقيمكا أك ، .. الخ يقيمكا الصبلة كينفقكا.قمت ليـ أقيمكا الصبلة كأنفقكا
 (4)كيككف ىذا ىك المقكؿ.((، مجزكماف ببلـ األمر فيما، ينفقكا بمعنى ليقيمكا كلينفقكا

                                                           
 .(2/297جالزجاج، معاني القرآف ) :( انظر1)
 .[31 إبراىيـ:( ]2)
 .(13/268ج)( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(13/154)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
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 ثـ ، يقيمكا الصبلة" تقديره عند أبي اسحاؽ: قؿ ليـ ليقيمكا الصبلة):) جاء في المشكؿ
يقيمكا جكاب ألمر محذكؼ تقديره: قؿ ليـ أقيمكا : كقاؿ المبرد، حذؼ البلـ لتقدـ لفظ األمر

ٍ  ب ع د كفيو، ىك جكاب قؿ: كقاؿ األخفش، الصبلة يقيمكا ، ألنو ليس بجكاب لو عمى الحقيقة،  ي
 (1)كلو نظائر في القرآف.((، ألف أمر ا لنبيو ليس فيو أمر ليـ بإقامة الصبلة

  يقيمكا"   كىي أف يككف الفعؿ، األكجو الثبلثة لجـز " يقيمكا"لقد ذكر العكبري في التبياف "
               ن                      قيمكا، أك جكابا  لفعؿ مقدر تقديره: قؿ          ن                          أك مجزكما  ببلـ أمر محذكفة تقديره: لي،      ن         جكابا  لػ " قؿ"

 (2)                                                             ن ليـ أقيمكا يقيمكا. كقد رفض العكبرم الرأم الثالث كاعتبره فاسدا .
العكبري والدرويش في جواز جـز و  سحؽإلقد وافؽ رأي الزحيمي رأي كؿ مف أبي 

ً                                       ووافؽ كبل  مف المبرد والدرويش في جواز جـز الفعؿ ، الفعؿ" يقيموا " ببلـ أمر محذوفة         "
في حيف خالؼ في ذلؾ رأي ، يقيموا" عمى أنو جواب ألمر محذوؼ تقديره: أقيموا يقيموا

وفي الرأي الثالث وافؽ الزحيمي األخفش في أف "  .                                  ً العكبري الذي اعتبر ىذا الرأي فاسدا  
ميؿ والذي أ .يقيموا" ىي جواب قؿ بأنو رأي ضعيؼ وبعيد في حيف أثبت ىذا الرأي العكبري

 مجزـو بأمر محذوؼ. إليو أف الفعؿ
 

 المسألة الثامنة: أوجو القراءات لكممة واحدة 
َٓاَرََوَيَجَػَوََلَمَ﴿)) َج

َ
َٓاَاَْل َََتََخ ََ ٌَ ََذَلَمََجَِاَتَََتََريَ ََ ٌَ ََتَتاَرَكَاَلَيََإَنََطاَءََجَػَوََلَمََخََيَاَ ََ َ ََ َْ ََ َْ ََ ََ َ َُ َ ََ َْ
َ َْ ََ َ ََ ِ َ ْ ََ َ َْ َِ ََ َِ ْ

ََ َ ٍَ َ َ ََ َ ََ ِ َََ َ َْ َِ ًََ َْ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ َََ َ ََ َ َْ ِ َََ ِ  َ ََ ََ ََ َ ََ ََ

ًَََكَػَٔرا َ َُ َُ﴾(3) 

كحسف أف يعطؼ ، " معطكؼ عمى جكاب الشرط كىك " جعؿ" كمكضعو الجـز"كيجعؿ
                        ن                                                          المستقبؿ عمى الماضي لفظا  ألنو في معنى المستقبؿ، ألف " إف" الشرطية تنقؿ الفعؿ الماضي 

 (4)تقديره: كىك يجعؿ لؾ.((، كقرئ بالرفع عمى أنو مستأنؼ، إلى االستقباؿ

وذلؾ الحتماليا عدة وجوه ، مختمفة بحركاتالكريـ  القرآفقد تقرأ الكممة الواحدة في 
ليؾ آراء العمماء :ىذا ينطبؽ عمى " ويجعؿ" في اآليإعرابية، و                                   ة السابقة. وا 

                                                           
، كابف النحاس؛ (340ص) البيضاكم، تفسير البيضاكم :كانظر ؛(1/544جي، مشكؿ إعراب القرآف )( القيس1)

 .(2/232)ج إعراب القرآف
 .(2/93ج( انظر، العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )2)
 .[10: الفرقاف( ]3)
 .(19/20)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
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  :(1)                                              ن         كيجعؿ فعؿ مضارع معطكؼ عمى محؿ جعؿ الكاقع جكابا  لمشرط.(())يقوؿ الدرويش 

 ن           كابف عامر كعاصـ إال حفصا :  " كيجعؿ ، قرأ ابف كثير)): جاء في الكفاية الكبرى قولو                       
ٍ          ن                           ن " كيجعؿ  لؾ قصكرا  " كقرأ الباقكف بالجـز عطفا   :كالمعنى، لؾ" برفع البلـ عمى االستئناؼ       

ٍ                     عمى قكلو :" إف  شاء جعؿ " الذم قبمو  (2)ألنو جكاب الشرط.((،              
  (3)في كتاب السبعة جكاز الجـز كالرفع.و ذكر ابف مجاىد 

  البيضاكم في كتابو جكاز الجـز كالرفع كأضاؼ جكاز النصب عمى أنو جكاب وذكر
 (4)بالكاك.

 الذم ىك جكاب " )): جاء في التبياف " ٍ                كيجعؿ  لؾ " بالجـز عطفا  عمى مكضع " يجعؿ  ٍ                  ن                    
ٍ   ى ى ى     ى               ى   ىٍ  ى ى   كيجكز أف يككف م ف  ج ز ـ  سك ف  المرفكع تخفيفا  كأ د غ ـ .((، كبالرفع عمى االستئناؼ، الشرط                ى

(5) 
  أم بأف مضمرة بعد )جكاز الجـز كالرفع كأضاؼ جكاز النصب عمى الصرؼ وذكر الفراء

 (6)كاك المعية(.
في اآلية السابقة أف الزحيمي رجح جـز الفعؿ " ويجعؿ" عمى أنو مجزـو المبلحظ 

وىذاف الرأياف ذكرىما صاحب الكفاية ، وأجاز الرفع عمى االستئناؼ، بعطفو عمى جواب الشرط
في حيف ذكر الدرويش رأي الجـز فقط، وأضاؼ كؿ ، العكبري والفراءو  وابف مجاىد والبيضاوي

ميؿ إليو ىو الجـز والذي أ، لنصب الذي لـ يتطرؽ إليو الزحيميمف البيضاوي والفراء جواز ا
 بالعطؼ عمى جواب الشرط.

  

                                                           
 .(18/332)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .(326ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل في القراءات العشر 2)
 .(462ص( انظر، ابف مجاىد،  كتاب السبعة في القراءات )3)
 .(477ص)تفسير البيضاكم ، ( انظر البيضاكم4)
 .(2/274ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
 .(263ص( الفراء، معاني القرآف )6)
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 المسألة التاسعة: جواب الطمب
نََ﴿)) َنََيَسذََةَٔ

َ
َخاَفَأ

َ
َأ َكَنََإنََ َرََدَءاََيَػدََ ٌََِعَ َ َّ َرَشَي

َ
ـَأ ََلَصاَُاَ ٌَنََ َػَحَ

ـَ َأَ َٔ َْ َْاَروَنَ َِخَ
َ
َََِوأ َ َُ ِ َّ ََ ََُ َْ

َ
ََ َُ َ ََ

َ
ََ َِّ ِ ََ َِ َُ ِ َّ ََ ًََََُ َْ َِ َ َ َِ ََ َ َُ

َْ َِ َْ
َ
َ ََ ًََََ ََ ِ ََ ِ َّ َِ َ َُ ََ

َْ
َ
ََ ََ َُ َ َُ َ َُ َ ََ َ َِ

َ
َََ﴾(1)  

    ن                                           ردءا " كقرئ بالجـز عمى أنو جكاب األمر بتقدير حرؼ كصؼ لػ "" بالرفع يصدقني"
د: عضدكقكليـ في، أك عمى أف جـز القاؼ لكثرة الحركات، الشرط ٍ  : عض  كالكجو األكؿ ،    

 (2)أكجو.((

، وقد يؤولو البعض بالصفة أو الحاؿ قد يأتي الفعؿ المضارع      ً                                               جوابا  لمطمب فيجـز
ليؾ بعض اآلراء في الف  دقني " في اآلية السابقة:عؿ " يص                              فيرفع، وا 

 كقرئ بو عمى أنو جكاب ، كلك جـز لجاز، فعؿ مضارع مرفكع: كيصدقني):)يقوؿ الدرويش
حاؿ : أك،                       ن مستأنفة، أك: صفة لردءا  : كالجممة، مفعكؿ بو: كالياء، لمكقاية: كالنكف، لمطمب

 (3)((مف مفعكؿ أرسمو.
 ن ة مف رفعو، أك نعت ل ػ " ردءا "ككذلؾ " يصدقني " حاؿ في قراء)) :جاء في المشكؿ قولو        ً                   ، 

ٍ                         م ف  جزمو فعمى جكاب الطمب.((ك   ى
(4) 

  ن فيككف نعتا  ،       ي               " يصدق ني " برفع القاؼ: كحمزة، قرأ عاصـ):)جاء في الكفاية الكبرى قولو           :
كقرأ الباقكف بالجـز عمى أنو جكاب الطمب  .      ن        " ردءا  يصدقني":       ن           ن         " ردءا " كيككف حاال  كالتقدير

 (5)كىك " فأرسمو.((
 ن    أك حاال  مف ،                      ن كبالرفع صفة لػ " ردءا "، يصدقني " بالجـز عمى الجكاب" :)) اء في التبيافج      

 (6)الضمير فيو.((
  مف رفعيا جعميا صمة لمردء كمف  .      ن     ي             ن      ن " ردءا  يصدق ني" تقرأ جزما  كرفعا  : كقكلو):)يقوؿ الفراء

 (7)جـز فعمى الشرط.((

                                                           
 [.34القصص: ( ]1)
 .(20/464)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(20/610)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(2/146ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
، كالبيضاكم؛ (494ص)ابف مجاىد، السبعة في القراءات  :كانظر ؛(339ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل 5)

 .(515ص) تفسير البيضاكم
 .(2/146جكبرم، التبياف في إعراب القرآف )( الع6)
 .(2/306ج( الفراء،  معاني القرآف )7)
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 .مع ذكره لرأي الجـز، ة عمى الجـز     ّ                                        لقد رج ح الزحيمي رفع " يصدقني " في اآلية السابق
وبالنظر في آراء اآلخريف نرى أف الفراء والعكبري وابف مجاىد والبيضاوي ومكي والقبلنسي  

في حيف نرى أف الدرويش قد ذكر الرفع والجـز مع  .قد ذكروا رأيي الرفع والجـز دوف ترجيح
 ترجيح الرفع كما فعؿ الزحيمي وىو األوجو.

 

 : حذؼ النوف مف يكفالمسألة العاشرة
((﴿ََّ َََّنَذَة ََُِإَوَنََيَمَََكَذَةاََذَػَيَي َُ َِ ََ ََِ َْ ََ ََ ََ ًََََِ ََ َ َُ َََ َْ َ "﴾(1)  

" لكثرة االستعماؿ ف يؾ كاذبا " حذفت النكف مف " ي ؾ  أك ، كىك رأم جميكر النحاة،               ن                   ى ي                "كا 
 (2)كالكجو األكؿ أكجو.((، يضربكف( كىك قكؿ المبرد)      ن                        تشبييا  ليا بنكف اإلعراب في نحك 

ليؾ بعض اآلراء:، فتصبح " يؾ"، ة االستعماؿتحذؼ النوف مف " يكف" لكثر                    وا 

 ف يؾ كاذبا " يقوؿ الدرويش ف، عاطفة: الكاك)):                         ً في إعراب " وا  كيؾ: فعؿ ، شرطية:     كا 
 (3)السككف المقدر عمى النكف المحذكفة لمتخفيؼ.((: كعبلمة جزمو، الشرط

 ف يؾ كاذبا " إنما حذفت النكف مف " يؾ" عمى قكؿ سيب)): جاء في المشكؿ كيو لكثرة              ن                                      كا 
كتدخمكف ، تدخميف: كقاؿ المبرد، ألنيا أشبيت نكف اإلعراب يريد في قكلؾ، االستعماؿ

 (4)كتدخبلف.((
  جاز كلكف حذفت النكف ):)يقوؿ ابف النحاس " ف يؾ كاذبا  فعميو كذبو" كلك كاف " يكف  ٍ                       كا               ن                         

 (5)ألنيا نكف اإلعراب عمى قكؿ أبي العباس.((ك  ،لكثرة االستعماؿ عمى قكؿ سيبكيو
أنيا حذفت لكثرة االستعماؿ : األوؿ، ذكر الزحيمي رأييف في حذؼ النوف مف " يكف"

          ً                                                                حذفت تشبييا  ليا بنوف اإلعراب في األفعاؿ الخمسة. وقد رج ح الزحيمي الرأي األوؿ : والثاني
                                                                            راه. وقد أورد الرأييف كؿ  مف مكي وابف النحاس دوف ترجيح. أما الدوريش فقد ذكر ما أ وىو

                                                           
 [.28غافر: ( ]1)
 .(24/428)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(24/565)جالدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو  (3)
 .(2/266ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(4/24)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف5)
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وىو قريب مف رأي كثرة االستعماؿ، ألف الحذؼ بسبب ، أال وىو الحذؼ لمتخفيؼ،    ً       ً رأيا  واحدا  
 كثرة االستعماؿ يكوف لمتخفيؼ.

 

 المسألة الحادية عشرة: جواب األمر
ََفَاَْلارََ﴿)) ََ َََِوَكاَلَاَلَي  ََ ََ َِ َ ََ َِ

 َ ََ ََ َََ َاَىَػَذاَبََََ ََ ٌَ اَ ٌَ َٔ ًََََيَفَََؿََخَِاََي ٔاََرَبَس َاَدَغ ًَ َِ َٓ َََِِلََزََُثََج َََ ََ َْ ََ ََ َِ ََ ًَ َْ ََََ َ ََ َ َْ ِ َّ َ َُ َ َْ َُ  َ ََ َََ َُ َْ ََ ََ  َ ََ ََ ََِ ََ ََ َ َِ﴾(1)  

كاألكثر في كبلـ العرب أف يككف جكاب األمر كشبيو بغير ، " ادعكا ربكـ يخفؼ" جكاب مجزكـ
 (2)فاء كىك األفصح.((

 ليؾ بعض آراء العمماء:    وا  ، ولكنو يأتي بدوف الفاء أكثر،                        ً        قد يأتي جواب األمر مقرونا  بالفاء

  ذا كاف بالفاء كاف منصكبا  إال ):)يقوؿ ابف النحاس " جكاب مجزكـ كا  ٍ                                         ن    ادعكا ربكـ يخفؼ      ف  أ              
 القرآفاألكثر في كبلـ العرب في األمر كما أشبيو أف يككف بغير فاء، عمى ىذا جاء 

 (3)بأفصح المغات.((

  :ر مبني عمى حذؼ النكفكادعكا: فعؿ أم))يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة ،
فعؿ مضارع مجزكـ ألنو : كيخفؼ، كالجممة: مقكؿ القكؿ، مفعكؿ بو: كربكـ، فاعؿ: كالكاك

 (4)جكاب الطمب.((
" جواب الطمب مجزـو وىذا  ْ                         اتفؽ الزحيمي مع ابف النحاس والدرويش عمى أف  " يخفؼ                                                   

ر فاء، ولو كاف بالفاء لكاف ُ َ                                                      ي د ل ؿ عمى أف  األكثر في كبلـ العرب أف يكوف جواب الطمب بغي
كما قاؿ الزحيمي وابف  القرآف           ً                      ً                        الفعؿ منصوبا . ولكنو جاء ىنا مجزوما ، وىذا يدل ؿ عمى فصاحة 

 النحاس، وكبلميما فيو وجاىة.

  

                                                           
 [.49 غافر:( ]1)
 .(24/456)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 (.27/ 4)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
 .(24/581ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )4)
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 المبحث الثالث
 فعؿ األمر

ٌ                                   ما دؿ  عمى طمب كقكع الفعؿ مف الفاعؿ المخ)) ً  " ج ى: مثؿ، اطب بغير الـ األمر     ،  ٍ ء    
مثؿ             ، مع قبكلو ياء المؤنثة المخاطبة،                             تو أف يدؿ  عمى الطمب بالصيغةـ" كعبلم             كاجتيد كتعم  
 (1)((" اجتيدم "
" فإف قبمت : نحك، تو أف يقبؿ نكف التككيد مع داللتو عمى األمربلم  ى كع  : األمر))    ي  ى             " ق كم ف 

ن ف  كلي: كممة النكف كلـ تدؿ عمى األمر فيي فعؿ مضارع، نحك ٍ  ى ى      " لي س ج   (2).    ن ككنا "    ي

ف دل ت عمى األمر كلـ تقبؿ النكف فيي اسـ كنزاؿ   .((       ٌ                                        ً كا  ، بمعنى انزؿ  كأدر ؾ  ٍ    كد راؾ   ً      ٍ            ً  (3)  ى  

ٍ  : ك ؿ  طب كيطمب بو القياـ بعمؿ ما. مثؿ                    ي              فعؿ األمر ىك كؿ فعؿ ي كج و إلى المخا))    ي
 (4)طعامؾ.((

 

 الفعؿ المتعدي إلى مفعوليف: المسألة األولى
ٍَصََ﴿)) َاَطَاَل ََْدَُاَالْصََ ََْا َُ ْ ََ َ ََ ََ ِ َّ ََ ََََ َِ َْ ًَََ ََََخَلي َ َِ ََ﴾(5) 

 (6)فعؿ أمر يتعدل إلى مفعكليف.((، " اىدنا " سؤاؿ كطمب
لى الثاني  ما أف يتعدى إلى األوؿ بنفسو وا                                                                                  يتعدى الفعؿ إلى مفعوليف مباشرة بنفسو وا 

 كما سنوضح في األمثمة التالية:  بحرؼ جر

 كىك ، ة                                  اىدنا" فعؿ أمر مبني عمى حذؼ العم  "):)يقوؿ الدرويش في إعراب اآلية السابقة
كنا ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو، كفاعمو ضمير مستتر ، ىنا بمعنى الدعاء

ألف ىدل ال ،          ن                                                         فيو كجكبا  تقديره: أنت " الصراط" مفعكؿ بو ثاف، أك منصكب بنزع الخافض

                                                           
 .(1/37ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية  )1)
 [.32يكسؼ: ( ]2)
 .(1/29)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 3)
 .(10ص)طاع،  كتاب األفعاؿ ( ابف الق4)
 [.6الفاتحة: ( ]5)
 .(1/58)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
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َلََيَّتَ﴿: الثاني بالبلـ كقكلو تعالى كتتعدل إلى،                         تتعدل إال  إلى مفعكؿ كاحد ََٓدي ََح َِ
 َِ ََ َ َِ َْ ََََُُِهََََُ

َٔمََ َك
َ
ََُأ ََ َْ
َ
ََمَصَخَليمََ﴿أك بإلى كقكلو تعالى: (1)﴾"  َ ََِصَاَط ََإَل ََٓدي َََلَ ٍََِإَوََُم َ َِ ََ َْ َُ َ ٍَ ََ َِ َ ََ ِ ََ َ َِ َْ َ ََ َ ََ كلكف غمب عمييا  (2)﴾ََ 

 (3)          ٌ                      االتساع فعد اىا بعضيـ إلى اثنيف.((
  :كيجكز االقتصار عمى أحدىما ، ك " اىدنا" يتعدل إلى مفعكليف))جاء في المشكؿ قولو

 (4)" الصراط".((ك كىما في ىذا المكضع " نا "
 قكلو تعالى: " اىدنا" لفظو أمر كاألمر مبني عمى السككف عند ):) ء في التبيافجا

فحذؼ الياء عند البصرييف عبلمة السككف الذم ىك ،             ي   ه             البصرييف، كم عرب  عند الككفييف
فأما تعديو إلى ، ك" ىدل" يتعدل إلى مفعكؿ بنفسو، ىك عبلمة الجـز، كعند الككفييف، بناء

كقكلو ،               ن           كقد جاء متعديا  بػ " إلى "، كمنو ىذه اآلية،   ن           يا  إليو بنفسوفقد جاء متعد، مفعكؿ آخر
ََمَصَخَليمََ﴿تعالى : ََِصَاَط ََإَل ََربََ َداَن ٍَََْ َ َِ ََ َْ َُ َ ٍَ ََ َِ َ ََ ََِ ِ َّ ََ َ َِ َ ََ  ﴿ : كمنو قكلو تعالى،            ن      كجاء متعديا  بالبلـ، (5)﴾ََ

ََْداَُاََىَهََذا َيَ َََالََ  ََ ِ ََََََ ََ ََ ََ ِ ََّ َ ﴾(6)))(7) 

 صؿ إلى ثاني معمكلو .. كاألصؿ في ىدل أف ي.:))" اىدنا"                       يقوؿ أبو حي اف األندلسي
بالبلـ ييدم لمتي ىي أقـك أك إلى لتيدم إلى صراط مستقيـ ثـ يتسع فيو فيتعدل إليو 

 (8)المتكمـ كمعو غيره أك معظـ نفسو(( بنفسو كمنو اىدنا الصراط كنا ضمير
دوف أف ، يبيف الزحيمي في اآلية السابقة أف الفعؿ " اىدنا" أمر يتعدى إلى مفعوليف

            ّ                                    وأوضح أبو حي اف أف األصؿ في " اىدنا" أف يتعدى إلى ، ؿ في عممية التعدي           ّ يوضح أو يفص  
                                                                         ً      المفعوؿ الثاني بحرؼ جر، وقد يتعدى لمثاني بنفسو، وىذا ما أوضحو العكبري أيضا ، في 

ولكنو أوضح جواز اقتصار الفعؿ عمى مفعوؿ ، حيف لـ يتطرؽ مكي إلى التعدي بحرؼ الجر
وأشار الدرويش إلى أف " اىدنا" تتعدى إلى ، في األصؿ واحد مع أنو يتعدى إلى مفعوليف

                                                           
 .{9: االسراء( ]1)
 [.52: الشكرل( ]2)
 .(1/30)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(1/15ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 [.161: األنعاـ( ]5)
 [.43األعراؼ: ( }6)
 .(1/14جالتبياف في إعراب القرآف ) ،( العكبرم7)
 .(1/25)ج( أبك حياف، البحر المحيط 8)
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العكبري  و  مفعوؿ واحد بنفسيا، وتتعدى إلى الثاني بحرؼ الجر، وفي ىذا اتفؽ أبو حياف
 ميؿ إليو.وىذا ما أ، والدرويش

" ْ  المسألة الثانية: أصؿ الفعؿ " س ؿ   َ                               
َةَحَََ﴿)) َآيََث ََ ٌَ َ ًَ َْ َآحَحََِا ًَ ََز ََإَْسَانَيَو ََةَن ََِشَو ََََّ ٍَ َ َََ َْ َِ َ َْ َُ ََََََََْ َْ ََ َ ََ َِ َََ َْ ِ ََ َِ َََ

َْ ٍَََِثََََ " فعؿ أمر (1)﴾ََ ٍ          " س ؿ  كأصمو " اسأؿ" إال ،    ى
 (2)((عف ىمزة الكصؿ. ت حركتيا إلى السيف قبميا فاستغني         ن      زة تخفيفا ، كنقممأنو حذفت الي

" ويأتي األمر منو عمى صيغتيف " ىو " سأؿ  َ                            أصؿ الفعؿ "س ؿ            ْ  َ             :" ْ  " س ؿ   َ "و    ْ  " اس أ ؿ   َ ْ ليؾ ،            وا 
 بعض اآلراء:

  كاألمر مف س ؿ  بحركة الحرؼ )): سأؿ()كاف                     في فصؿ الس يف تحت عنجاء في الصحاح              ٍ           ى
.((:                              الثاني مف المستقبؿ، كمف األك ؿ ٍ    اس أ ؿ  ٍ  ى  (3) 

 ي              " س ؿ  بني اسرائيؿ " ال ت يمز في شيء مف : كقكلو):)يقوؿ الفراء                   ٍ ، ألنيا لك ىمزت القرآف   ى
نما ترؾ ىمزىا في األمر خاصة .كانت " اسأؿ" بألؼ ،                           ألنيا كثيرة الد كر في الكبلـ،                              كا 

 .كىمزكه في النيي كما سكاه،   ي                     كخ ذ، فمـ ييمزكا في األمر،  ي ك ؿ: ترؾ ىمزه كما قالكا فمذلؾ
 (4)فقد جاء بترؾ اليمز.(( القرآففأما في  .كقد تيمزه العرب

 فيو لغتاف س ؿ  : قكلو تعالى)) :جاء في التبياف " ٍ              ى ٍ " س ؿ  ٍ  ى اس أ ؿك     ى ٍ   ى  ى         فما في اس أؿ  س أؿ  باليمزة ،     ٍ         
ْ        وفي س ؿ  وجياف:، ً            ل سككف الس يف فاحتيج في األمر إلى ىمزة الكصؿ  َ       

          ؾ الس يف.    حر             ي                                              ً ى أف اليمزة أ لقيت حركتيا عمى الس يف فاستغني عف ىمزة الكصؿ ل ت  : أحدىما

.((، كفيو لغة ثالثة، كىي لغة فيو،             ى             ى   ي أنو مف ساؿ ي ساؿ مثؿ خاؼ ي خاؼ  والثاني:  ٍ    كىي اس ؿ   (5)      ى

" فعؿ أمر أصمو " س ْ                   لقد أوضح الزحيمي أف الفعؿ " س ؿ   َ أؿ" وقد حذفت اليمزة                             
ولـ يبيف الصيغة الثانية لفعؿ األمر مف " سأؿ" وىو " اسأؿ " في حيف ذكر صاحب ، لمتخفيؼ

": الصحاح والفراء والعكبري الوجييف ْ  " س ؿ   َ "و    " وأضاؼ العكبري وجيا  آخرا  وىو "اس ؿ  ْ  " اس أ ؿ   َ         ً     ً                    ْ  َ ْ    . 

                                                           
 [.211البقرة: ( ]1)
 .(2/601)جالتفسير المنير  ،( الزحيمي2)
 .(5/1723)ج( الجكىرم، الصحاح 3)
 .(1/124ج( الفراء، معاني القرآف )4)
 .(148-1/147ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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" وذلؾ  وقد اتفؽ الزحيمي مع الفراء بأف اليمزة حذفت ونقمت حركتيا لمسيف ْ        في األمر " س ؿ   َ           
 لمتخفيؼ بسبب كثرة االستعماؿ.

 

 أغراض االستفياـ: المسألة الثالثة
ََْخَدَوا﴿)) ٔاََذَلَدَا ٍَ َشَي

َ
ـََإَنَأ ًََ ٍََخ َشَي

َ
أ
َ
ٌََيََنَيَأ

َ
ٔاَاَىَهَخاَبََواَْل وَح

َ
َأ ََ َََْوَكَوََلََّلَي ََ ََ َْ ََ َِ ََ ََ َََ َُ ََ َْ

َ
ََ َْ ِ َََ َ َْ َُ َْ

ََ َْ
َ
َ
َ
ََ ََ ِ َّ ِ َّ

ُ َْ َََ َ ََ َََ َِ ْ َََ ََ ََُ
ُ
ََ ََ َ ِ  َ ِ ََ َْ َُ ََ﴾(1) 

 (2)فيؿ أنتـ منتيكف" أم انتيكا.(("مثؿ: ، أم أسممكا، كالمراد بو األمر، استفياـ " لفظةمتـءأسم"

وقد يتعدى إلى أغراض ، قد يأتي لفظ االستفياـ بالغرض األساس وىو االستفياـ
أخرى مثؿ األمر والتعيير وغيره، وقد أوردنا آراء بعض العمماء في االستفياـ في اآلية 

  منيا:، السابقة
  ديد كالتعيير، كأنما قد أفرغ جيده ءأسممتـ " معناه: التن")) :القرآفيقوؿ الدرويش في إعراب

كلكنيـ لـ يفيمكا. كفي ىذا ، كلـ يترؾ كسيمة إال تشبث بيا إلفياميـ، في مناصحتيـ
 (3)كامتياف ألفياميـ.((، الضرب مف االستفياـ استركاؾ لعقكليـ

  كقؿ لمذيف أكتكا الكتاب كاألمييف أأسممتـ" كىك : كقكلو):)لمفراء القرآفجاء في معاني "
 (4)ياـ كمعناه أمر.((استف

 كقؿ لمذيف أكتكا الكتاب كاألمييف" الذيف ال كتاب ليـ كمشركي العرب " " :))يقوؿ البيضاوي
أأسممتـ" كما أسممت لما أكضحت لكـ الحجة أـ أنتـ بعد عمى كفركـ كنظيره قكلو فيؿ أنتـ 

 (5)منتيكف كفيو تعيير ليـ بالببلدة كالمعاندة.((
 َٓٔنََ﴿: ممتـ" ىك في معنى األمر أم: أسممكا كقكلو" أأس)):جاء في التبياف ََِخ ٌَ َ ًَ َجَخ

َ
َخ ََٓو ََََذ َ َُ ََ َْ َُ َ َْ َُ َْ
َ
ََ َْ ََ ََُ﴾(6) 

 (7)انتيكا.((: أم

                                                           
 [.20: فآؿ عمرا( ]1)
 .(3/191)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(3/413ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو  )3)
 .(1/202ج( الفراء، معاني القرآف )4)
 .(69ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم، أنكار التزيؿ كأسرار التأكيؿ5)
 [.91: المائدة( ]6)
 .(1/214ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )7)
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لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي الفراء والعكبري في أف االستفياـ في اآلية السابقة غرضو 
، درويش الذيف اعتبرا االستفياـ لمتعيير واالستخفاؼالفي حيف خالؼ رأي البيضاوي و ، األمر

نني أميؿ لمرأي األوؿو   ، وىي نتيجة لؤلمر، ألف االستفياـ في " أأسممتـ" متعمؽ بإكماؿ اآلية،                      ا 
 " فإف أسمموا فقد اىتدوا".

 

 الماضي واألمر: المسألة الرابعة: مجيء الفعؿ عمى وجييف
ََلَََ ﴿ َٔ ََل َََ ََْلََلَٔى ًََ ََث َّ ََْي

َ
َََّوأ ََِ َََْلََبيَََت ٔاَةَاَّللََ ٍَ ٔاََتَلاَش ََِّكاَل َِ ََ ِ ََ ََّ

َََ َُ َ ََ َ ََّ َُ َ َُ ََ َْ
َ
َ ََ َ َُ ََّ ََ ِّ َ ََ ُ

ََ َِ ََّ َََََِ َُ ََ َ ََ ََ َََ ُ ََ ََِّإَوََُاََلَػاَدَكٔنََََ ََْي
َ
ََٓيَمَأ ََٓدَُاََم اََط ٌَ َََََّ َ َُ َِ َ ََ َ ََ ََََّ ََِ َِ َْ
َ
ََ ََ َِ َْ ََ ََََ َْ َِ ََ ََ ََ ََِ ﴾ (1) 

ء كقرل، تحالؼ عمى أف يبيتكه كأىمو              ن             أمر بعضيـ بعضا  بالتقاسـ كال، " تقاسمكا" فعؿ أمر
 (2)ألنو إخبار عف غائب.((، "تقاسمكا" عمى أنو فعؿ ماض

 وقد .تعاىدوا، تقاسموا: ثؿم، الماضي واألمر: قد يأتي الفعؿ الذي وزنو تفاعموا عمى وجييف
 أوردنا آراء لبعض النحاة منيا:

 كحينئذ ،                  ن      ن كيجكز أف يككف فعبل  ماضيا  ، احمفكا: أم، تقاسمكا: فعؿ أمر):)يقوؿ الدرويش
: تقاسمكا، كيجكز أف يككف مع فاعموؿ: ما قالكا ؟ فقي: كأنو قيؿ،    ن سرا  يجكز أف يككف مف

 (3)قاسميف بإضمار قد.((قالكا مت: أم، جممة في محؿ نصب عمى الحاؿ
 قالكا تقاسمكا با لنبيتنو كأىمو ثـ لنقكلف" مف قرأه بالتاء في : قكلو):)جاء في المشكؿ "

كمف ، ككذلؾ مف قرأه بالنكف فييما، كىك فعؿ مبني،                         ن فإنو جعؿ " تقاسمكا" أمرا  ، الكممتيف
كاألكؿ إخبار عف ، ألنو إخبار عف غائب،                                 ن      ن قرأىما بالياء جعؿ " تقاسمكا" فعبل  ماضيا  

ب ر عف نفسو.(( ٍ  و            مخاطب أك عف م خ   (4)             ي
 تقاسمكا" فيو كجياف: قكلو تعالى)):جاء في التبياف " : 

فعمى ىذا يجكز في " لنبيتنو" النكف تقديره: ،                          ن     ىك أمر أم: أمر بعضيـ بعضا  بذلؾ :أحدىما
 كال يجكز الياء. ، قكلكا لنبيتنو، كالتاء عمى خطاب اآلمر المأمكر

                                                           
 .[49النحؿ: ] (1)
 .(19/344)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(19/526)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(2/296جمعاني القرآف ) الفراء، :كانظر ؛(134-2/133ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
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، فيجكز األكجو الثبلثةالثاني:  " ميمؾ" قد ك كىك عمى ىذا تفسير لػ " قالكا"،           و                    ىك فعؿ ماض 
ً  ى            ذ ك ر  في الكيؼ.((  ي
(1) 

لقد وافؽ رأي الزحيمي رأي مكي والعكبري والدرويش في جواز كوف الفعؿ " تقاسموا" 
ً       ً فعؿ أمر أو فعبل  ماضيا    حسب تفسيرؾ لآلية.،              

                                                           
 .(2/300ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
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 المبحث األوؿ
 الحروؼ الخاصة باألسماء

 ِ  ْ م ف  

: ٍ  م ف  ليا ثمانية معاف                  ْ  ِ 

التبعيض: أم معنى  -2.. .االبتداء، أم ابتداء الغاية المكانية أك الزمانية-1))
 .. .أم في اإلعراب،                 ن كىي الزائدة لفظا  ، التأكيد -4  ..أم: بياف الجنس.، البياف -3 ...بعض()
 (1)((...(عف)معنى  -8 يؿ...السببية كالتعم -7... (في)ني أم مع: الظرفية -6...البدؿ-5

كبياف الجنس كابتداء الغاية ، التبعيض: سبعة معاف، كىي (ً  ٍ م ف  )ذكر ابف ىشاـ أف لػ 
 (2).كالتعميؿ، كالظرفية، كالبدؿ، كالزيادة، المكانية كالزمانية

 
ْ           " م ف  " لمتبعيض: المسألة األولى  ِ    

َََْإنََ﴿)) َََتَتَدواََِ َُ َْ َََالَػَدَكاَََُ ََ  َ اَََََِتَََ ٍَ ََِػ َـَ  َ َِ ِ َ ٌََِإَونََََِهََََ َ َْاَََ ٌَََُتََفٔ ََ َ َُ ْ َُ َْاََْ ََوَحَؤَحٔ ََ َ َُ َْ َُ َََاَىَفَلَراءَََََ َََ ََ َُ َََََْٔ َٓ ََََذ َُ ٌََخََيَََََ َْ ًَََََ َََْىَس َُ َََُوَيَسفََرَََََ ِ َّ ََ َُ ًَََََ ََِس َََْخ َُ َْ َََ
ٌَََ ًََََِ ٌََََْشَحََئاَحَس َُ ِ ََََ ِ َّ ََ َْ﴾(3) 

ألكثر عمى أنيا كا، مف زائدة: كقيؿ،                    ن           مف لمتبعيض، أم شيئا  مف سيئاتكـ" مف سيئاتكـ" 
نما، "مف" ال تزاد في اإليجابألف ، ليست زائدة  (4)((نحك: ما جاءني مف أحد، تزاد في النفي       كا 

" سبعة معاف   ْ            ٍ ذكر ابف ىشاـ أف لػ " م ف   ِ ليؾ رأي بعض العمماء :،                                                             منيا التبعيض وا 

 م ف  " ىنا زائدة عند األخفش، فيككف " سيئاتكـ" المفعكؿك)): جاء في التبياف "                                                 ٍ كعند ،   ً 
 (5)شيئا مف سيئاتكـ.((: أم، سيبكيو المفعكؿ محذكؼ

                                                           
 .(3/135)ججامع الدركس العربية  ( الغبلييني،1)
 .(3/18)ج( انظر ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 2)
 [.271البقرة: ( ]3)
 (.3/73)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 (.1/191ج( العكبيرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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  ن شيئا  : أم، ))ك مف سيئاتكـ متعمقاف بمحذكؼ صفة لمفعكؿ بو محذكؼ: ويشيقوؿ الدر    
كما ، كىك أكلى مف جعميا زائدة في الكبلـ المكجب، نص عمى ذلؾ سيبكيو، مف سيئاتكـ

 (1)صنع المعربكف كأبي البقاء كغيره.((

لقد وافؽ رأي الزحيمي بأف مف لمتبعيض رأي سيبويو الذي أورده العكبري والدرويش 
                       ً                             في حيف أورد الزحيمي رأيا  بأف مف زائدة مع عدـ قناعتو  .ميؿ إليووىذا ما أ، وافقو الثانيو 

 كما أورد ىذا الرأي العكبري والدرويش عمى لساف األخفش وغيره.، بذلؾ

 الزائدة "مف" : المسألة الثانية
ا﴿)) ٌََ َََََكنَََََ ََََ نََََِ َّلََلَ

َ
ٌَََْأ
َ
ََََحَخَخذَََََِ َِ  َ ََََََ ٌَََْ ََودَلَََِ ََ َََََّ ٌََََُشَتَداَُ َََ ََ َْ َُ ََََإَذاٍََ ِ ََكََضَََ ََ ََََ

َ
َأ
َ
ًَََمَراَ ٍَاَََْ َـََإَج ََ  َ ِ ََحَلٔلََََ َ َُ ٌَََََُلََََ ٌَََزَََُ َُ ٌََََُذَيَهٔنََََُ َ َُ ََ ََ َْ﴾(2) 

" زائدة ٍ        " مف كلد " " م ف  ، كزيدت ىنا في المفعكؿ،                       ن ما كاف ا أف يتخذ كلدا  : أم،              ً 
 (3)أم ما جاءني أحد.((، ما جاءني مف أحد: كزيادتيا في الفاعؿ أكثر مثؿ

ليؾ  إليو وىذا ما أشار، تي زائدة لمتوكيدأنيا تأ: مف معاني " مف "                               النحاة في اآلية السابقة وا 
 آراؤىـ: 

 مؤكدة تدؿ  (كمف)،             ن أف يتخذ كلدا  : معنيلنصب ا (مف كلد)كمكضع )): جاء في الممخص
 (4)عمى نفي الكاحد كالجمع.((

 (5).((" مف " زائدة لمتككيدك ،ضع نصب" مف كلد " في مك )): يقوؿ ابف النحاس 

 (6)    ن                   ن   لفظا  مفعكؿ بو منصكب محبل .((ككلد مجركر بمف ، كمف زائدة)): يقوؿ الدرويش 

 كمف " مؤكدة ،             ن أف يتخذ كلدا  : كالمعنى، " مف كلد " في مكضع نصب)): يقوؿ الزجاج "
 (7)تدؿ عمى الكاحد كالجماعة.((

                                                           
 .(3/363)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 [.35: مريـ( ]2)
 .(16/425)جلتفسير المنير ( الزحيمي، ا3)
 .(243ص( التبريزم، الممخص في إعراب القرآف )4)
 (.3/12)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 5)
 .(16/605)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
عرابو 7)  .(3/269)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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وولد في محؿ نصب وىذا ، " مف ولد " زائدة: في قولو تعالى  ْ ف   ِ م                       لقد بيف الزحيمي أف  
أف زيادة وىي ، وأضاؼ الزحيمي لفتة طيبة، والدرويش ما قالو التبريزي وابف النحاس والزجاج

 وىذا ما نبلحظو.، " مف " تكوف في الفاعؿ أكثر مف المفعوؿ

 

 " مف " لمتبييف : المسألة الثالثة
ا﴿)) ٍَ َـََي  َ ََ ًََََٓ ََجاَءَت َُ َْ ََ َ ًََََََ َٓ ٌََََْرَشَي َُ َُ َُ َُ ََِةَاَْلَحَََِاَتَََْ َََِ َّ َ

َْ ٔاَََِ ََـَرََخ َُ َِ ٍَاَََ ََة ََ ِ ًََََ َْ ََِد َََْغ َُ ََ َْ َََََِ ٌََََ ًََََِ ََِاَىَػَي َْ َِ ََََوَخاَقََََْ َ ََ ًَََََ َٓ َََْة َِ ِ ٔاََ اََكَُ ٌَََ َُ ََ َ َََََّ َََِة ِ نََََ ََٔ ََٓز َََيََصَخ َ َُ َِ َْ ََ َْ َ َ﴾(1)  

ٍ           " فرحكا بما عندىـ مف العمـ " " م ف  " لمتبييف أم فرحكا بالشيء الذم  (ما)أم تبييف ،                                ً 
كالتقدير فمما جاءتيـ رسميـ ، كفي اآلية تقديـ كتأخير (البينات)أك تبييف  .عندىـ مف العمـ
 (2)كاألكجو ىك األكؿ.((، فرحكا بما عندىـ، بالبينات مف العمـ

وقد اختمؼ ، أو لمتعميؿ والسبب أو البدؿ، أي بياف الجنس، تأتي " مف " لمتبييف قد
ليؾ أقواليـ:: العمماء في معنى " مف" في قولو تعالى                              " مف العمـ " وا 

 ن    بدال  مف : أم، " بما عندىـ مف العمـ" مف ىنا بمعنى البدؿ: قكلو تعالى)): جاء في التبياف   
 (3)مف الضمير في الظرؼ.((          ن             كتككف حاال  مف " ما " أك، العمـ

 (4)حاؿ.((: كمف العمـ)): يقوؿ الدرويش 

في ، " مف العمـ " أنيا لمتبييف: لقد أوضح الزحيمي أف معنى " مف " في قولو تعالى
فاكتفى بذكر أما الدرويش ، وىما البدؿ والحاؿ، حيف ذكر العكبري وجييف مخالفيف لمزحيمي

 .لو الزحيمي أف " مف" لمتبييفميؿ إليو ما قامعنى الحاؿ ػ والذي أ

  

                                                           
 [.83غافر: ] (1)
 .(24/496)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/404ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(24/605)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
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 الباء

 (( :ليا ثبلثة عشر معنى 

اإللصاؽ: كىك المعنى األصمي ليا. كىذا المعنى ال يفارقيا في جميع معانييا كليذا  -1
 اقتصر عميو سيبكيو.

 االستعانة... -2
 ...السببية كالتعميؿ -3

 ....التعدية، كتسمى باء النقؿ -4

 ..القسـ، كىي أصؿ أحرفو -5
                  ن   باء المقابمة أيضا ...  ً  ى         الع ك ض، كتسمى  -6

 ...كىي التي تدؿ عمى اختيار أحد الشيئيف عمى اآلخر ببل عكض كال مقابمة، البدؿ -7
 ...(في)معنى  : أم، الظرفية -8

 ...(مع)معنى : المصاحبة، أم -9
 ...التبعيضية (مف)معنى  -10
 ..معنى " عف ". -11

 ...(عمى)أم معنى ، االستعبلء -12
 (1).((اب..أم في اإلعر ،                 ن كىي الزائدة لفظا  ، التأكيد -13

 التبعيض، اإللصاؽ، التعكيض، التعدية، كلمباء اثنا عشر معنى: االستعانة: يقكؿ ابف ىشاـ ،
 (2)التأكيد كىي الزائدة.، السببية، االستعبلء، البدؿ، (عف)المصاحبة، المجاكزة أم 

 

 

 
                                                           

 .(3/132ج،  جامع الدركس العربية ) ( الغبلييني1)
 .(3/29)جابف ىشاـ، أكضح المالؾ  : ( انظر2)



181 

 لبلستعانة "الباء": المسألة األولى
((﴿ًََ َالرَََخي ََ َاَّللََالرَََِح ًَ ََِبََص َ َِ ََّ ََ َ َِ َْ ََّ ََ ََِ ََ َِ َْ ِ َ﴾(1) 

 (2).((كالراجح أنيا بمعنى االستعانة، زائدة بمعنى اإللصاؽ (بسـ ا)مف باء "ال

ليؾ آراؤىـ: ٍ                                                             لمباء عدة معاف  تباينت آراء العمماء فييا في قولو تعالى "بسـ" وا                

 فعند البصرييف المحذكؼ مبتدأ ،، " بسـ" متعمقة بمحذكؼالباء في )): جاء في التبياف
فالباء متعمقة ،     ه        كائف  باسـ ا: أم، ر ابتدائي ببسـ اكالتقدي، كالجار كالمجركر خبره

فالجار كالمجركر ، المحذكؼ فعؿ تقديره ابتدأت أك أبدأ: كقاؿ الككفيكف، بالككف كاالستقرار
 (3)في مكضع نصب بالمحذكؼ.((

 كالباء ىنا لبلستعانة أك ، " بسـ " جار كمجركر متعمقاف بمحذكؼ)): يقوؿ الدرويش
فالجار كالمجركر في محؿ نصب مفعكؿ بو مقدـ، أك ، يره المحذكؼ: أبتدئلئللصاؽ، كتقد

 (4)ككبلىما جيد.((، فالجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر لمبتدأ محذكؼ، ابتدائي
 (5)ذكر البيضاكم في تفسيره أف الباء في " بسـ" لممصاحبة. 
  :سـ ا الرحمف كأنؾ قمت: بدأت با، الجالب لمباء معنى االبتداء))يقوؿ الزجاج

 (6)((.بدأت" ألف الحاؿ تنبئ أنؾ مبتدئ                   ي           الرحيـ، إال أنو لـ ي حتج لذكر " 
 (7).ذكر ابف النحاس أف الباء في " بسـ" زائدة 

وىو  آخرمع ذكره معنى ،                                                  لقد رج ح الزحيمي أف تكوف الباء في " بسـ" لبلستعانة
جعؿ الباء لممصاحبة، وكذلؾ ابف وقد خالؼ الزحيمي البيضاوي الذي  .الزيادة بمعنى اإللصاؽ

 النحاس الذي جعميا زائدة. 

                                                           
 [.1: الفاتحة( ]1)
 .(1/58)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/10جالتبياف في إعراب القرآف )( العكبرم، 3)
 .(1/24)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(2البيضاكم، تفسير البيضاكم ) : ( انظر5)
عرابو  ) الزجاج( 6)  .(1/45ج                          ، معاني القرآف كا 
 (.1/13)جابف النحاس،  إعراب القرآف  : انظر( 7)
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" بدأت" أو " : في حيف ركز الزجاج والعكبري والدرويش عمى أف الباء متعمقة بمحذوؼ تقديره
 ميؿ إليو.ابتدائي " وىذا ما أ

 

 الزائدة "الباء"المسألة الثانية: 
َََـََإَذا﴿)) ِ ََدَذَػَخًََََ َُ َْ ََ ًٌََََََََْ َٓ َََْإََلَ َِ ْ

ََ ِ ًََََ َٓ َٔاَل َم
َ
ََْأ َُ َ ََََ َْ
َ
طََََ

َ
ََْـَأ
َ
َ ََََٓدواََ َُ ًََََِ َٓ َََْغَيَي َِ َْ

ََ ََكيَفَوَََ ََ َِةَاَّلَلَََََ  َ ًَََخَصحَتاَََِ َ َِ ََ ﴾(1) 

كالجار ، كالباء زائدة،                 ن                                         " ككفي با حسيبا " أم كفاؾ ا حسيبا، فالكاؼ المفعكؿ محذكفة
 (2)((.            ن كفى ا حسيبا  : كالتقدير، مثؿ: ما جاءني مف أحد، كالمجركر في مكضع رفع فاعؿ كفى

 .         ً ويعرب محبل  ،     ً لفظا    ً ا  ما بعدىا مجرور فيكوف ، مف معاني الباء أف تأتي زائدة

ليؾ رأي بعض العمماء في قولو تعالى: " وكفى با حسيبا ".                                                        ً  وا 

 كالباء ، ىك اسـ ا: أحدىما: " ككفى با" في فاعؿ " كفى " كجياف)): جاء في التبياف
، ضمرأف الفاعؿ م: كالثاني، اكتؼ با: إذ التقدير، لتدؿ عمى معنى األمر، زائدة دخمت

 (3)فػ " با" عمى ىذا في مكضع نصب مفعكؿ بو.((، كفى االكتفاء با: كالتقدير
 كبا الباء حرؼ ، ككفى فعؿ ماض،                 ن                 " ككفى با حسيبا " الكاك استئنافية)): يقوؿ الدرويش

 (4)      ن         كحسيبا  تمييز.((،                        ن       كا فاعؿ كفى مجركر لفظا  بالباء، جر زائد
ولفظ الجبللة ،                 ً       " وكفى با حسيبا " زائدة: في قولو تعالىلقد بيف الزحيمي أف الباء 

 وىذا ما قالو العكبري والدرويش. ، ا في محؿ رفع فاعؿ لػ " كفى"

                 ً     ً                               ً                         وأضاؼ العكبري رأيا  آخرا  في فاعؿ كفى وىو االكتفاء تقديرا . ولـ أجد عند الفراء وال 
    ً                          عميقا  عمى الباء في " وكفى با                                            ً      مكي وال ابف النحاس وال الزجاج وال البيضاوي ذكرا  أو ت

  .     ً حسيبا "

، راهأوىذا ما ، وبذلؾ يكوف الزحيمي قد وافؽ العكبري والدرويش في أف الباء زائدة
     ً  صحيحا . ألنؾ لو حذفت الباء بقي المعنى

 

                                                           
 [.4/6: النساء( ]1)
 .(4/580)جنير ( الزحيمي، التفسير الم2)
 .(1/285ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(4/618)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
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 "الباء" السببية أو الحالية : المسألة الثالثة
((﴿َ َََِإَوَذاَ ًََََ َََْجاَءوَك َُ َ َُ َ ٔاَََ َََكاَل ُ ََ ََِاَََ َََّآٌَ ََ ََوَكدََ ََ ََُدَََخيَََََ ََ ََِةَاَىَسَفرَََٔاََّ َْ َُ

َْ ًَََََِ َْ َََْو َُ َََْكدَََََ ٔاَََ َََخَرَج َُ ََ َََََّ َََِة ِ ََ  ۚ   ََ ََواَّللََ  ََ ًََََََ َغَي
َ
ََُأ ََ َْ
َ
ٍَاََ ََة ََ ِ ٔاََ ََََكَُ َُ َََ

ٍَٔنََ ََََيَسَخ َ َُ َُ َْ َََ﴾(1) 

دخمكا كافريف : قد دخمكا بالكفر " في مكضع نصب عمى الحاؿ. ككذلؾ " خرجكا بو " أمك  "
 (2)         ن   أم متسمحا .((، خرج زيد بسبلحو: كخرجكا كافريف. كالباء باء الحاؿ كقكليـ

ليؾ ، أي في موضع نصب عمى الحاؿ ىي والكممة المبلصقة ليا، لباء حاليةقد تأتي ا        وا 
 ." بو " في اآلية السابقةو رأي بعض العمماء في إعراب " بالكفر"

 دخمكا : أم، " كبالكفر " في مكضع الحاؿ مف الفاعؿ في " دخمكا ")): جاء في التبياف
 (3).((     ن كفارا  

 بالكفر في مكضع الحاؿ : كفر كىـ قد خرجكا بو" قكلو" كقد دخمكا بال: " قكلو")): يقوؿ مكي
بر عنيـ أنيـ دخمكا حامميف شيئا  إنما ، ككذلؾ بو ٍ                               ن      كالمعنى دخمكا كافريف كخرجكا كافريف لـ ي خ                                         ي

 (4)                           ن   نيـ أنيـ دخمكا معتقديف كفرا .((عأخبر 
 ؽكقد حرؼ تحقي، " كقد دخمكا بالكفر كىـ قد خرجكا بو " الكاك حالية)): يقوؿ الدرويش ،

كبالكفر جار كمجركر متعمقاف ، كجممة دخمكا في محؿ نصب حاؿ مف الكاك في " قالكا "
 (5)بمحذكؼ حاؿ مف فاعؿ دخمكا.((

 " (6)" بو " حاالفك ذكر البيضاكم في تفسيره أف " بالكفر 

 .وىذا تفسير جيد، " بو " لمحاؿو " بالكفر ":      ّ                                 لقد بي ف الزحيمي أف الباء في قولو تعالى
 الو مكي والبيضاوي والعكبري والدرويش دوف خبلؼ.وىو ما ق

  

  
                                                           

 [.61: المائدة( ]1)
 .(593/ 6)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 (.1/387ج( العكبرم، التبياف في إعراب القراف )3)
 (.1/290ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )4)
 .(260/ 6)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(155ص)( انظر البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
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 البلـ

 ((البلـ ليا خمسة عشر معنى : 

 ...كمصحكبيا يممؾ، كىي الداخمة بيف ذاتيف –الممؾ  (1

كىي الداخمة بيف معنى  –كتسمى الـ االختصاص، كالـ االستحقاؽ : االختصاص (2
 ...كذات

 . .كمصحكبيا ال يممؾ، اتيفكىي الداخمة بيف ذ –الـ النسبة : كتسمى .شبو الممؾ (3
مف فعؿ ، ألنيا تبيف أف مصحكبيا مفعكؿ لما قبميا ، (البلـ المبينة): كتسمى، التبييف (4

  .تعجب أك اسـ تفضيؿ
 .. .التعميؿ كالسببية (5
 ...كىي الزائدة في اإلعراب لمجرد تككيد الكبلـ –التككيد  (6
 أك بككنو غير فعؿ ، أخيركىي التي يجاء بيا زائدة لتقكية عامؿ ضعؼ بالت –التقكية  (7
 ...(إلى)معنى : أم –انتياء الغاية  (8
 ...االستغاثة (9
 ..التعجب (10
                                ن  كتسمى الـ العاقبة كالـ المآؿ أيضا ..)الصيركرة  (11
 .. .(عمى)أم معنى  –االستعبلء  (12
  (الـ الكقت كالـ التاريخ: كتسمى)الكقت  (13
 .. .(مع)معنى  (14
 (1)..((.(في)معنى  (15

 التككيد كىي ، التعميؿ، التعدية، شبو الممؾ، الممؾ: ر معنىكلبلـ اثنا عش: يقوؿ ابف ىشاـ
، الصيركرة، التعجب، القسـ، انتياء الغاية، (المقكية)تقكية العامؿ الذم ضعؼ ، الزائدة
 (2).االستعبلء، البعدية

 
                                                           

 .(3/146)جالغبلييني، جامع الدركس العربية ( 1)
 .(3/24)جالؾ سأكضح المابف ىشاـ،  :( انظر2)
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 االستحقاؽ" الـ" : المسألة األولى
((﴿َََ ََََلََّلَي َ ِ  َ ِ ََََيَؤلَٔنََََ َ ُ َ َْ َََََُ ٌَََْ ًََََِ َٓ ََْنََصاَن َِ ِ ََ ََ ِ ََحَرَبَعَََ َُ  َ ََ َرَبَػثَََََ

َ
ََِأ ََ ََ َْ
َ
َٓرََََ َط

َ
ٍََأ َُ َْ
َ
ََْـََإنََََ ِ ََـَاَءواََََ َُ ََ ـََإنََََََ ََاَّلَلََََََِ  َ ََدَفَٔررََ ٌَ َ َُ ًَََََ ٌٌََََخي َ َِ ََ﴾(1) 

 (2)الرحمة لممؤمنيف كالمعنة لمكفار.((: كقكلؾ، " لمذيف " البلـ تفيد االستحقاؽ))
ليؾ رأي ، وىي الداخمة بيف معنى وذات، قد تأتي البلـ بمعنى االستحقاؽ أو االختصاص            وا 

 لمذيف ":البلـ في قولو تعالى " بعض العمماء في 

 كىك ، كىك االستقرار، " لمذيف يؤلكف" البلـ متعمقة بمحذكؼ: قكلو تعالى)): جاء في التبياف
 (3)خبر كالمبتدأ " تربص".((

 (4)" لمذيف " الجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر مقدـ.(()): يقوؿ الدرويش 
الرحمة : لوؿ لذلؾ بقو      ومث  ، لقد بيف الزحيمي أف البلـ في " لمذيف " لبلستحقاؽ

وقد انفرد الزحيمي في ذكر معنى البلـ في " لمذيف" حيث لـ أجد ، ومثالو في محمو، لممؤمنيف
                                                                                  عند البيضاوي والفراء والزجاج وابف النحاس ومكي أي ذكر ل بلـ في " لمذيف " في حيف بيف 

 العكبري والدرويش أف البلـ متعمقة بمحذوؼ وىو خبر والمبتدأ " تربص ".
 

 " البلـ " بمعنى إلى : الثانيةالمسألة 
َِا﴿)) ََََرَب  َ َِاَََ ََََإَج  َ ِ َِاََ ٍََػ ََََش َْ َِ َِاَدَياَََ ًٌََََِ َََ َِاَديََُ ََح َِ َََ ٍَانََُ ي ََلَْلَ َ ََ َ ِ

َْ ِ نََ
َ
ٌََأ
َ
ٔاَََِ َِ ٌَ ٌَََآ َُ َِ َ ًََََْ ََْةََربَََس َُ ِ َّ ََ ِ َِاََ ٌَ َ َـَآ ََ َ ََ﴾(5) 

                    ن                 ن        أك متعمؽ بػ " مناديا " أم سمعنا مناديا  لئليماف ، " لئليماف" البلـ إما بمعنى إلى اإليماف
 (6)ينادم.((

ليؾ رأي بعض العمماء، والدعاء وما شابو القرآفوخاصة في  قد تأتي البلـ بمعنى إلى   .                      وا 

 (7)كلئليماف جار كمجركر متعمقاف بينادم.(()): يقوؿ الدرويش 

                                                           
 [.226: البقرة( ]1)
 .(681/ 2)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 (.1/156جاف في إعراب القرآف )( العكبرم، التبي3)
 .(295/ 2)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 [.193: آؿ عمراف( ]5)
 .(4/536)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
 .(598/ 4)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 7)
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 ي ٌ              كالنداء كالدعاء كنحكىما ي عد م بإلي كالبلـ  القرآف" كقيؿ )): يقوؿ البيضاوي في تفسيره                         
 (1)لتضمنيا معنى االنتياء كاالختصاص".((

  .أف معنى البلـ في قولو تعالى " لئليماف " أي إلى اإليمافلقد أوضح الزحيمي 

                                                                  ً       ولـ أجد عند الفراء وابف النحاس والزجاج ومكي والعكبري والتبريزي ذكرا  ليذه 
لى يعد ياف في  .القضية بمعنى االنتياء واالختصاص  القرآف                                  ّ        أما البيضاوي فبيف أف البلـ وا 

 وىذا موافؽ لرأي الزحيمي.
 

 الزائدة  "البلـ" :المسألة الثالثة
((﴿َََ ٌَ ََََو َِ ََََََ َََاَلَي َ ِ  َ َََْاَدواََ َُ َ ٍَاَغٔنَََََ ََََش َ َُ َ  َ ََِلَيَهَذَبََََ َِ ََ َْ ٍَاَغٔنََََ ََََش َ َُ َ  َ َٔمَََََ ٍَََىَل َْ ََ ِ َََََ َََآَخَري َ َِ ََ َلًَََ َ َحَٔكَََ

َ
ٌَََيد ََ َ َُ
ْ
َ ََ َْ﴾(2) 

َََ﴿: كقكلو تعالى،    ٌ                                      " سم اعكف لمكذب " كقد تزاد البلـ في المفعكؿ ََََلََّلَي َ ِ  َ ِ ًََََ َََْْ ًََََُ َٓ ََْلََربََ َِ ِ َّ ََ ِ ََْتٔنََََ ََََيَر َ َُ ََ َْ ََ﴾(3) 

َََْإنََ﴿: كقكلو ًََََِ ََِخ َََْن َُ َْ َََلَيَرَؤَياََُ َْ  َ َِ ََََػَبَونَََََتََََ َ ُ َُ َْ﴾(4).))(5) 
ليؾ بعض اآلراء في قولو تعالى ، والزيادة تفيد التوكيد، قد تأتي البلـ زيادة في الكبلـ "                                     وا 

 سماعوف لمكذب ":
 لمكذب " فييا وجياف)): جاء في التبياف " : 

 .        ٌ           تقديره سم اعكف الكذب، البلـ زائدة: أحدىما -
أم ليكذبكا ،                         ير سم اعكف أخباركـ لمكذبكالتقد، كالمفعكؿ محذكؼ، ليست زائدة: والثاني -

 (6)عميكـ فييا.((
 نما أراد يسمعكف ، أف الذيف ىادكا لـ يسمعكا الكذب كيقبمكه :ذكر مكي في المشكؿ                    كا 

 (7)ليكذبكا.

                                                           
 .(100ص( البيضاكم، تفسير البيضاكم )1)
 [.41: المائدة( ]2)
 [.154: اؼاالعر ( ]3)
 [.43يكسؼ: ( ]4)
 .(6/541ج)( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 (.1/377ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
 (.1/280جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :( انظر7)
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 (1).                         كلمكذب متعمقاف بسم اعكف(()): يقوؿ الدرويش 

 لس ماع معنى القبكؿ ـ في " لمكذب" إما مزيدة لمتأكيد أك لتضميف ابلكال)): يقوؿ البيضاوي                 ٌ  
ٌ                         أم قابمكف لما تفتريو األحبار أك لمعم ة كالمفعكؿ محذكؼ أم س ماعكف كبلمؾ ليكذبكا عميؾ                       ٌ                                  

 (2)فيو".((
 ذكر الزجاج أف " سم اعوف لمكذب " تحتمؿ الوجييف. األوؿ                                 ّ : كالثاني، : قبكؿ الكذب                 

 .(3)يسمعكف ليكذبكا عمى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ
والكذب في محؿ مفعوؿ، ، " لمكذب" مزيدة: البلـ في قولو تعالىقد بيف الزحيمي أف 

ذكروا وجو فبري والبيضاوي والزجاج أما العك، وكاف استداللو في محمو، واستدؿ ببعض اآليات
  .وىو االستماع بغرض الكذب عمى الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ ر                   ً    الزيادة وأضافوا وجيا  آخ

 أما الدرويش فقد وافؽ الزحيمي في رأيو.و ، أما مكي فقد أورد الرأي الثاني

  

                                                           
 .(6/229)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 1)
 .(150تفسير البيضاكم)، ( البيضاكم2)
عرابو الزج :( انظر3)  .(2/141)ج                          اج، معاني القرآف كا 
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 الكػػػاؼ

 كالثالث: االستعبلء .التشبيو كالثاني: التعميؿ: أحدىا:                 و لمكاؼ أربعة معاف  : يقوؿ ابف ىشاـ. 
 (1).كىي الزائدة، التككيد: كالرابع

 ينييقوؿ الغبلي : 

:                        و ))الكاؼ ليا أربعة معاف 

 ." عمى كاألسد ": نحك، كىك األصؿ فييا، التشبيو -1
 ..التعميؿ -2

 ...معنى " عمى " -3
                           ن             كاعمـ أف الكاؼ قد تأتي اسما  بمعنى " مثؿ  –كىي الزائدة في اإلعراب  –التككيد  -4

"...))(2) 
 لمتشبيو"الكاؼ": المسألة األولى

َِا﴿)) ََََذَلَي َْ َُ ٔهَََ ََاَِضََب َُ ِ َْ َٓاَََ َةََتَػَؾ ََ َِ َْ ََِ ََََنَذَلَمَََ ِ َ ََ ََِيَحَََََ َْ َُاَّلَلََََُ  َ ََٔتَََ ٍَ َاَل ََ َْ ََ ْ ًَََََ َََْوَيَريَس َُ َ َِ َُ َََََّ ََِآَياَح ِ ًََََََََ َََْىَػَيَس َُ  َ ََ َََُتَػَليَََََ َِ َْ َََٔنََََ َ﴾(3) 

ألنيا صفة مصدر محذكؼ كتقديره ، " كذلؾ " الكاؼ األكلى كاؼ تشبيو في مكضع نصب
 (4)يحيي ا المكتى إحياء مثؿ ذلؾ.((

ٍ      وقد تأتي بمعاف  أخرى، قد تأتي الكاؼ لمتشبيو وىو أصؿ فييا ليؾ رأي بعض العمماء في ،                                         وا 
 ذلؾ" في اآلية السابقة:" ك: الىقولو تع

 ن       " كذلؾ يحيي ا " الكاؼ في مكضع نصب نعتا  لمصدر : قكلو تعالى)) :جاء في التبياف                                       
فضربكىا : كفي الكبلـ حذؼ تقديره، يحيي ا المكتى إحياء مثؿ ذلؾ: تقديره، محذكؼ

 (5)فحييت.((

                                                           
 .(3/37)ج( انظر ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 1)
 .(3/144)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 2)
 .[73: البقرة( ]3)
 (.1/204ج( الزحيمي، التفسير المنير )4)
 (.1/72ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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 لكاؼ نصب ألنيا نعت لمصدر " كذلؾ يحيي ا المكتى " مكضع ا)): يقوؿ ابف النحاس
 (1).((محذكؼ

 كذلؾ يحيي ا المكتى " جار كمجركر في محؿ نصب مفعكؿ مطمؽ )): يقوؿ الدرويش "
يحيي ا المكتى إحياء مثؿ ذلؾ : مقدـ ألنو في األصؿ كصؼ لممصدر، كالتقدير

 (2)اإلحياء.((
   كاؼ في مكضع نصب نعت لمصدر قكلو " كذلؾ يحيي ا المكتى " ال )): ي       ٍ يقوؿ مك

 (3).((محذكؼ
في حيف لـ ، اؼ في قولو تعالى " كذلؾ يحيي ا " لمتشبيو                       لقد بي ف الزحيمي أف الك

" كذلؾ" مثؿ العكبري وابف : رجعنا إلى كتبيـ معنى الكاؼ في قولو تعالى  ْ ف     م                ِ يذكر أي عالـ م  
في حيف اتفؽ الجميع ومف بينيـ الزحيمي عمى أف الكاؼ في "  .النحاس ومكي والدرويش

وىذا ما يؤكد أف الكاؼ  .وؼ وىذا صحيحكذلؾ" في محؿ نصب ألنيا صفة لمصدر محذ
فجاءت الكاؼ بمعنى مثؿ  .يحيي ا الموتى إحياء مثؿ ذلؾ اإلحياء: لمتشبيو ألف التقدير

 وىو لمتشبيو.
 

 "الكاؼ"إعراب : المسألة الثانية
ا﴿)) ٍََ ََوَل ََّ َ َ ًَََََ َْ َََْجاَء َُ ََ َ ٌَََرَشَٔلََََ َ َُ ََََََ ٌََََْ َََِغِدََََِّ َ ََََِ َِاَّللََ ََّ َقَََ ٌَََمَػدََ َِّ ََ اََُ ٍَ َلََ ََ ِّ ًََََ َٓ َػ ٌَََْ َُ ََ ََََجَتذَََََ ََ ٌََـََريَقََََ َ َِ ٌََََََََََََََََََِّ َي َََالََ َِ ََّ ٔاََ وَح

َ
ََأ ََُ
ُ
َََاَىَهَخاَبَََ َََ َِ ْ ََََنَخاَبََََ َََ ََََِ َِاَّللََ ََّ ََ

ََََوَراءََ َََ ًَََََ َْ ََٓٔر َََْظ َِ َِ َ َُ ًََََُ َٓ جََ
َ
َََْند َُ ََّ
َ
َ ٍَٔنَََََََلََََ ََََحَػَي َ َُ ََ َْ ََ﴾(4) 

 (5)ال مكضع ليا مف اإلعراب.((، " كأنيـ ال يعممكف" الكاؼ حرؼ تشبيو
ٍ                                         تأتي الكاؼ بمعاف  مختمفة منيا التشبيو كما في اآلية السابقة ولكف يختمؼ إعرابيا ،                

ليؾ بعض اآلراء في إعراب " كأنيـ" حسب موقعيا  :                                            مف الجممة وا 

                                                           
 .(1/61ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )1)
 .(1/124)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .(1/60ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
 [.101: البقرة( ]4)
 .(1/261)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
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 كأنيـ " ىي كما عممت فيو في مكضع الحاؿ كالعامؿ " نبذ" كصاحب : جاء في التبياف "((
 (1)          ي ٌ     شبيييف لمج ي اؿ.((: تقديره، الحاؿ " فريؽ"

 قكلو " كأنيـ " الكاؼ حرؼ تشبيو ال مكضع ليا مف اإلعراب كمكضع )): يقوؿ مكي "
 (2)       ه         رفع نعت  لفريؽ.(( الجممة مكضع

 كجممة كأنيـ ، كجممة ال يعممكف خبرىا، " كأنيـ ال يعممكف " كأف كاسميا)): يقوؿ الدرويش
 (3)حالية.((

في حيف لـ ، لقد بيف الزحيمي ومعو العكبري ومكي أف الكاؼ في " كأنيـ" لمتشبيو
  ّ                                           يع رج الدرويش عمى ذكر معنى الكاؼ في " كأنيـ" 

اتفؽ الزحيمي مع مكي عمى أف الكاؼ ال موضع ليا مف  أما إعراب الكاؼ فقد
في حيف ذكر ، اإلعراب. أما العكبري والدرويش فقد ذكرا أف جممة " كأنيـ " في موضع الحاؿ

ميؿ لو أف الكاؼ حرؼ تشبيو أمكي أف جممة " كأنيـ" في موضع رفع نعت لفريؽ، وما 
 والجممة حالية.

 

 لمتشبيو  "الكاؼ"المسألة الثالثة: 
ََْـََإنََ﴿)) ًََََََِ َََْخَفَخ َُ َْ َـَرََجاَلَََِ ًَ َ ََ َِ وَََََ

َ
ََْأ
َ
ًََََََرَنَتاَُاََ َْ َََـََإَذاَ   ۚ  ََُ ِ ًََََََ ٌََِخ

َ
ََْأ َُ َ َِ
َ
ََـَاَذَنَرواََ َُ َُ َْ َََََ َاَّللََ  ََ ٍَاََ ََن ََ ٍََسًَََ ََغيََ َُ ََ ََّ اَََ ٌَََ ًَََََّ َََْل َ ٔاََ َََحَسَُٔ ََُ َُ ٍَٔنَََََ ََََتَػَي َ َُ ََ َْ ََ﴾(4)  

 (5)المصدرية أك مكصكلة مفعكؿ لفعؿ " عممكـ".((: كما، " كما عممكـ " الكاؼ بمعنى مثؿ

 (6)    ن                ذكرا  مثؿ ما عممكـ.((: أم، مكضع نصب " كما عممكـ " في)): جاء في التبياف 

 (7)لػ " كما عممكـ" أم مثؿ ما عممكـ. ذكر البيضاوي في تفسيره 

                                                           
 .(1/88)ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف 1)
 .(1/70ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )2)
 .(1/148)جلقرآف الكريـ كبيانو ( الدركيش، إعراب ا3)
 [.239: البقرة( ]4)
 .(2/763)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 .(1/166)جالعكبرم، التبياف في إعراب القرآف  (6)
 .(54ص( البيضاكم، تفسير البيضاكم )7)
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 كما عممكـ" الكاؼ كمدخكليا في محؿ نصب عمى المفعكلية المطمقة )): يقوؿ الدرويش "
 (1)كجممة عممكـ ال محؿ ليا ألنيا جكاب مكصكؿ حرفي.((، كما مصدرية، أك عمى الحاؿ

وبيذا يكوف قد ، بيف الزحيمي أف الكاؼ في " كما عممكـ" بمعنى مثؿ أي لمتشبيو لقد
في حيف لـ يتطرؽ الدرويش إلى معنى  .راهأوىو ما ، وافؽ العكبري والبيضاوي في ذلؾ

 الكاؼ.

  

                                                           
 .(2/313ج( الدركيش، إعرب القرآ ف الكريـ كبيانو  )1)
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 فػػػػي

 أك مجازية، الظرفية حقيقة مكانية أك زمانية: ذكر ابف ىشاـ أف لػ " في" ستة معاف ،
 (1)الباء.، المقايسة، االستعبلء بمعنى " عمى "، مصاحبةال، السببية

 يقوؿ الغبلييني :((: ٍ  في ليا سبعة معاف                  

 .... أك مجازية.حقيقية كانت: الظرفية -1

 ...كالتعميؿ: السببية -2
 ...معنى " مع " -3

 ...بمعنى " عمى " –االستعبلء  -4
 ...كىي الكاقعة بيف مفضكؿ سابؽ كفاضؿ الحؽ: المقايسة -5
 تي لئللصاؽ ال، معنى الباء -6

 (2).((..معنى " إلى " -7
 

 الباء بمعنى "في" : المسألة

َََِةوََ﴿ َََادََاَركَََََ ََ َََّ ًََََ َٓ ٍَ َََْغَي َُ َُ َْ َِاََلَخَرةََََََِفَََِ َ ََ َِ َْ َََْةَوََ   ۚ  ََ ًَََََ َََْْ ََّطمَََََََِفَََُ ٍَ اَََ َٓ َِ ٌَََ ََ َْ َََْةَوََ   ۚ  ََِّ ًَََََْ اََُ َٓ َِ ٌَََ ََ َْ ٍَٔنََََِّ ََََخ َ َُ ََ﴾(3) 

 (4)أم بؿ ادارؾ عمميـ بحدكث اآلخرة.((، كالمضاؼ محذكؼ، " في اآلخرة" " في " بمعنى الباء
 تتابع : " تدارؾ" أم: .. كالرابع.                         " بؿ اد ارؾ" فيو قراءات :: قكلو تعالى)): ي التبيافجاء ف

                                              بؿ تـ  عمميـ باآلخرة لما قاـ عميو مف األدلة فما ، كالمعنى، باآلخرة: عمميـ في اآلخرة أم
 (5)انتفعكا.((

                                                           
 .(3/31)جابف ىشاـ، أكضح المسالؾ انظر: ( 1)
 .(3/143)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني2)
 [.66: النمؿ( ]3)
 .(20/371)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(2/302ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
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  :يقكؿ:  .يـ" بؿ ادارؾ عمميـ في اآلخرة " معناه لعميـ تدارؾ عمم: كقكلو))يقوؿ الفراء
 (1).((عمـ اآلخرة أنيا تككف أك ال تككفب: يريد .تتابع عمميـ في اآلخرة

 (2)أك بعمميـ.((، ؾر متعمقاف بادا: كفي اآلخرة)): يقوؿ الدرويش 

 (3).((أم بعمـ اآلخرة، باء أم باآلخرةخرة " "في " بمعنى ال" في اآل: قكلو)): يقوؿ مكي 

ف باعتبار أ، تعالى :" في اآلخرة " ىو الباءبيف الزحيمي أف معنى " في " في قولو 
وىذا ما ذكره الفراء والعكبري ومكي وكبلميـ صحيح إذا كاف  (بحدوث اآلخرة)المقصود 

أما إف كاف المقصود بػ " ادارؾ عمميـ"  .               ّ                                المقصود بػ " اد ارؾ عمميـ" في الدنيا بحدوث اآلخرة
 في اآلخرة أي يـو القيامة فتكوف في بمعنى الظرفية.

                                                           
 .(2/299ج( الفراء، معاني القرآف )1)
 .(20/543)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .(2/138جؿ إعراب القرآف )( القيسي، مشك3)
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 مػػػػػع

 ((جئت مع : مع: ظرؼ لمكاف االجتماع كلزمانو، فاألكؿ نحك: " أنا معؾ"، كالثاني نحك "
             ي                 كذلؾ في لغة غ نـ كربيعة( فيككف )،                             ي              العصر " كىك معرب منصكب كقد ي بنى عمى السككف

ذا كليو ساكف ح ر ؾ بالكسر، في محؿ نصب       ن           كتخمصا  مف التقاء ، عمى ىذه المغة،                  ي          كا 
     ي       كقد ي فرد عف ، كما رأيت،                                      ن " جئت مع القكـ" كأكثر ما يستعمؿ مضافا   :نحك، الساكنيف
كقد ، أك مجتمعيف،      ن جميعا  : أم،           ن " جئنا معا ":                        ن     فاألكثر حينئذ أف يقع حاال ، نحك، االضافة

 (1)          ن       ن          فيككف ظرفا  متعمقا  بالخبر.((،       ه      ه    ن  " سعيد  كخالد  معا  ": نحك، يقع في مكضع الخبر

  ن                             ن " مع " قد تككف ظرفا  معربة مفتكحة،  كقد تككف ظرفا  لقد بيف ابف عقيؿ في شرحو أف                   
 (2).كقد تككف ساكنة العيف فيي حرؼ،      ن              ساكنا  عمى لغة ربيعة

 

ما ظرؼ إما" مع" : المسألة  حرؼ      وا 
َََْكاَىَجَ﴿)) َََِرَبَََََََ ََََََ ََإنََ َِّ ٍََجَََِ َََُظَي َْ ََ ََجَفَسَََََ َِ َْ ٍََجََََ َشَي

َ
َََُوأ َْ ََ َْ
َ
عََََََ ٌََََ ٍَانَََََ ََََشَيَي َ ََ َْ ََ ََََُ َِّلََلَ ََرَبَََِ  َّ ٍَنيَََََ ٌََََاَىَػاَل َِ َ ََ ََ َْ ََِ﴾(3) 

ما حرؼ، سميماف" "مع " إما ظرؼ" كأسممت مع  كبنيت عمى الفتح ألنيا قد تككف ظرفا ،          كا 
 (4)((ككانت الحركة فتحة ألنيا أخؼ الحركات ػ فإف سكنت العيف فيك حرؼ ال غير.، أحيانا

 اء:ؾ بعض آراء العمملي    وا   .وذلؾ بشروط،              ً وقد تأتي حرفا  ، قد تأتي مع ظرفية

 نما ، كائنة مع سميماف: أم، بمحذكؼ حاؿ ظرؼ مكاف متعمؽ: كمع )): يقوؿ الدرويش        كا 
 (5)       ن                                                   قدر حاال ، ألف تعميقو بأسممت يكىـ اتحاد إسبلمييما في الزماف.((

 ى                                         ))إذا سكنت " مع " فيي حرؼ جاء لمعنى ببل اختبلؼ بيف النحكييف: يقوؿ ابف النحاس                ،
ذا فتحتيا ففييا قكالف: أحدىما أنيا بمعنى الظرؼ اسـ فض مبني كاآلخر أنيا حرؼ خا،                                                     كا 

 (6)عمى الفتح.((

                                                           
 .(3/51)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 1)
 .(3/51)جابف عقيؿ،  شرح ابف عقيؿ  :( انظر2)
 [.44النمؿ: ( ]3)
 .(19/328)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(19/521)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(3/146ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )6)
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 :ن ألنو قد يككف اسما  ،     ى                     " مع  " حرؼ مبني عمى الفتح: " مع سميماف" قيؿ: قكلو))يقوؿ مكي                
                                      ن    فبني كىك حرؼ مبني عمى الفتح لككنو اسما  في ، فقكم بالتمكيف في بعض أحكالو،     ن ظرفا  

ت إف أسكنف، فمذلؾ فتح كالظرؼ، ىك اسـ ظرؼ: كقيؿ،             كحق و السككف، بعض أحكالو
 (1).((فيك حرؼ ال غير، العيف

 

                                            َ                       لقد وافؽ الزحيمي مكي وابف النحاس في أف " مع "  إذا فتحت ليا وجياف: 

ما أف تكوف حرفا   وبنيت عمى  (أي حرؼ جر)               ً                              ً  إما أف تكوف ظرفا  ولذلؾ فتحت وا 
                             ً      ً         في حيف لـ يذكر الدرويش إال رأيا  واحدا  وىو أف  .أما إذا سكنت فيي حرؼ ال غير، الفتح
 ورأي الزحيمي ومف معو أوجو. .ظرؼ "مع"

  

                                                           
 .(2/132ج( القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )1)
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 المشبية بميس ((الت))

ال " النافية زيدت عمييا تاء التأنيث مفتكحة كأما الت " فيي ")): يقوؿ ابف عقيؿ
لكف اختصت بأنيا ال ، كتنصب الخبر، كمذىب الجميكر أنيا تعمؿ عمؿ " ليس " فترفع االسـ

                         ي كالكثير في لساف العرب حذؼ  ، عيا أحدىمابؿ إنما يذكر م،                          ن يذكر معيا االسـ كالخبر معا  
 (1)((     ي       كبقاء  خبرىا.، اسميا

 بشرطيف: (ليس)عمؿ  (تعمؿ )الت)): يقوؿ الغبلييني

 كالساعة كاألكاف كنحكىا.، كالحيف، أف يككف اسميا كخبرىا مف أسماء الزماف (1

"       كقكلو تعالى ، كالغالب أف يككف المحذكؼ ىك اسميا .                     ن أف يككف أحدىما محذكفا   (2
فيككف المحذكؼ ، . كيجكز أف ترفع المذككر عمى أنو اسميا..(3كالت حيف مناص" )ص: 
إف  (الت)                         ن                   غير أف ىذا الكجو قميؿ جدا  في كبلميـ كاعمـ اف ،       ن              منصكبا  عمى أنو خبرىا

                            . كاعمـ اف مف العرب مف يجر  .دخمت عمى اسـ غير اسـ زماف كانت ميممة ال عمؿ ليا
 (2)((كالجر بيا شاذ..، ببلت

 

 ((والت)): المسألة
((﴿ًََ َََْز ََْيَهَِاَََ

َ
َََأ َْ ََ َْ
َ
َََََ ٌَََْ ًََََِ َٓ َََْرَتَي َِ َِ َْ ٌََََََ ٌٍََََكَرنََََِ َْ ََ َِاَدَواََْ َََْذ ََ َََ ََََوَلَتََََ ََ ََََخنيَََََ َِاَصَََِ ٌََ ٍَ َََ ََ﴾(3) 

                 ى أم: كالت الحيف حيف  ، كلو اسـ كخبر، " الت" حرؼ بمعنى ليس: " " والت حيف مناص
كىك ، لخبرأضمر ا،        ي             كالت حيف  مناص( بالرفع)كالجممة حاؿ مف فاعؿ نادكا كمف قرأ ، مناص

: كىي عند البصرييف بمنزلة تاء الفعؿ. مثؿ، لتأنيث الكممة (الت)شاذ ال يقاس عميو. كتاء 
. كالكقؼ عمييا بالتاءك      ٍ ضربت   ٍ                      ذىبت  كىي عند الككفييف بمنزلة تاء ، كعميو خط المصحؼ،    
 كاألقيس مذىب البصرييف ألف الحرؼ إلى، كالكقؼ عمييا بالياء، ضاربة كذاىبة: نحك، االسـ

 (4)الفعؿ أقرب منو إلى االسـ.((

                                                           
 .(1/254)ج( ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ 1)
 .(2/252)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 2)
 [.3: ص( ]3)
 .(23/180)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
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 كما ، " كالت حيف مناص" األصؿ " ال " زيدت عمييا التاء: قكلو تعالى)): جاء في التبياف
فأما في ،              ي                     كأكثر العرب ي حر ؾ ىذه التاء بالفتح،  ي   ٍ ث م ت  ك    ي         ي   ٍ كث ـ  فقيؿ ر ب ت  ،           ي   زيدت عمى ر ب  

كما ، كبعضيـ يقؼ بالياء، رألف الحركؼ ليست مكضع تغيي، الكقؼ فبعضيـ يقؼ بالتاء
 (1)يقؼ عمى قائمة.((

 كال، كىي ما، حدل الحركؼ العامبلت عمؿ ليسإىي : القكؿ في الت)): قاؿ الدرويش ،
ف  لشبييا بيا في النفي، كالت ٍ                     كا  ثـ زيدت عمييا التاء لتأنيث ، ال النافية: كأما الت فأصميا،    
كزيادة التاء ىنا أحسف منيا في ، كخصت بنفي األحياف، لممبالغة في معناه: أك، المفظ
كمف ثـ لـ تتصؿ ببل ، بيا التاء كليس تتصؿ، ألف ال محمكلة عمى ليس، ت     كرب  ، ت    ثم  

كتاء التأنيث كحركت اللتقاء ، ال النافية: كىي كممتاف عند الجميكر،                ٍ المحمكلة عمى إف  
 (2)الساكنيف.((

 كلكنو يرل نصب ما ، عدىاأف بعض العرب مف يضيؼ " الت " فيخفض ما ب ذكر الفراء
    ن                  خبلفا  لمكسائي الذم يقؼ ، أما في الكقؼ عمييا فيقؼ بالتاء، بعدىا ألنيا تعمؿ عمؿ ليس

 (3)بالياء.
" وحيف " خبرىا المنصوب ، لقد بيف الزحيمي أف " الت " بمعنى ليس واسميا محذوؼ

أما مف رفع حيف ، راهأوىو ما ، وىذا ما قالو الفراء والبيضاوي وابف النحاس ومكي وابف عقيؿ
 حيمي. جرىا فيو شاذ كما بيف الفراء والز أو 

أي الوقؼ ، راه في الوقؼ عمى " الت " ىو كالوقؼ عمى الفعؿ كما بيف الزحيميأوما 
والذي لـ يذكره الزحيمي ىو أف " الت  .ال بالياء كما يراه الكسائي وغيره، عمى التاء بالسكوف

 ني وغيرىما.يرويش والغبلي" خصت بنفي األحياف كما ذكر الد

  

                                                           
 .(2/378ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(23/437)جكبيانو ريـ ( الدركيش، إعراب القرآف الك2)
  :كانظر ؛(599ص) البيضاكم، تفسير البيضاكم :كانظر ؛(2/397جالفراء، معاني القرآف ) :( انظر3)

 .(2/246جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :كانظر؛ (3/303)جإعراب القرآف  ابف النحاس،
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    ْ لكف  

  عاطفة خبلفا  ليكنس بف حبيب الذم يعتبرىا " ٍ             ن                            ذكر ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ أف " لكف                                      
 (1).كتعطؼ عنده بشركط، لبلستدراؾ دائما

 ((كأف تككف مسبكقة ، أم غير جممة،                           ن بشرط أف يككف معطكفيا مفردا  ، لكف: تككف لبلستدراؾ
ٍ        نحك: " ما مررت برجؿ طالح، لكف  صالح "، بالكاك كأف ال تقترف، بنفي أك نيي كنحك :" ال ،                             

، فيي حرؼ ابتداء، أك كقعت ىي بعد الكاك، فإف كقعت بعدىا جممة .لكف سعيد "، يقـ خميؿ
 فاألوؿ كقوؿ الشاعر :

ٍ                       لكف  كقائعو في الحرب تنتظر  إف ابف كرقاء ال تخشى بكادره        .(2) 
اَ﴿تعالى: كقولو :والثاني ٌََ ٍَدَََنَََََكََََ ٌٌََََُمَ  َ َ َُ ةَاَََ

َ
َََخ
َ
َخدََََ

َ
ٍََأ ََ
َ
َََََ ٌَََْ َرََجاَىَسًََِ َُ ِ ََ ََ ََوَىَسٌََََََِْ َِ ََ ٌَََرَشٔلََََ َ َُ ََ ٌََاَّلَلََََْ  َ ًَََََََ ٌَََََوَخاَت ََ َ ََ ََ ََِ

َََاَْلبَيََنيََ ِ َّ ِ َ  َ ، منصكب ألنو خبر " كاف " المحذكفة: فرسكؿ .لكف كاف رسكؿ ا: أم، (3)﴾ََ
" : مثؿ،                    ن فيي حرؼ ابتداء أيضا  ،            ن                                     كليس معطكفا  عمى " أبا " ككذلؾ إف كقعت بعد اإليجاب

ٍ       لكف  عمي "، قاـ خميؿ ٍ               " لكف  عمي  لـ يقـ".: كالتقدير، فعمي مبتدأ محذكؼ الخبر،         

ٍ   " ب ؿ  ": كىي بعد النفي كالنيي مثؿ معناه إثبات النفي أك النيي لما قبميا كجعؿ ضده لما :    ى
 (4).((بعدىا

 "   ّ لكن ا" المسألة: أصؿ
َ ََىَهَِا ﴿)) َِ َََََٔ ََََْ َاَّلَلَََُ  َ ََََ ََربََ ِ َّ ََوَلََََ ََ َْشَكَََََ

َ
ََُأ ِ َْ
ُ
َََ َةََربََ ِ َّ ََ ِ َخَداََ

َ
َأ ًَ ََ
َ
َ ﴾(5) 

كأدغمت النكناف ببعضيما أك ، فحذفت اليمزة، لكف أنا:      ٌ                        " لكن ا ىك ا ربي" لكن ا" أصمو
( بحذؼ األلؼ فعمى األصؿ في حالة الكصؿ)كمف قرأ  .نقمت حركة اليمزة إلى النكف  .                                       لكف 

 (6)كلكف ىنا ىي الخفيفة التي ال يراد بيا االستدراؾ.((

                                                           
 .(3/326)جابف ىشاـ، أكضح المسالؾ انظر: ( 1)
، المقاصد النحكية كالعيني ؛(3/202ر بف أبي سممى في شرح األشمكني )ج( البيت مف البسيط كىك لزىي2)

 (.4/178)ج
 [.40: األحزاب( ]3)
 .(3/198)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية4)
 [.38: الكيؼ( ]5)
 .(15/270ج( الزحيمي، التفسير المنير )6)
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ليؾ بياف أصميا في اآلية السابقة كما يراه ، وقد تأتي عاطفة، قد تأتي لكف لبلستدراؾ                                            وا 
 النحاة:

 لكف  أنا:                  " لكن ا ىك " األصؿ: قكلو تعالى):) جاء في التبياف     ٍ فألقيت حركة اليمزة عمى ،   
    ٌ                     كالجي د حذؼ األلؼ في الكصؿ ، أدغمت النكف في النكفك           ن حذفت حذفا  : كقيؿ، النكف

ثباتيا في الكقؼ و زائدة لبياف الحركة. كيقرأ بإثباتيا في ألف " أنا " كذلؾ كاأللؼ في،                   كا 
كالياء عائدة ، "ربي" الخبرك، " ا " مبتدأ ثالثك ،ف "" كىك" مبتدأ ثا، " أنا" مبتدأك الحاليف
                                ى               ن                        األكؿ، كال يجكز أف تككف لكف  المشد دة العاممة نصبا ، إذ لك كاف كذلؾ لـ يقع  المبتدأ عمى

 (1)              ن           ككف اسـ ا بدال  مف "ىك".((كيجكز أف ي، بعدىا ىك ألنو ضمير مرفكع

 : فألقيت حركة اليمزة المحذكفة عمى النكف، األصؿ لكف أنا: لكنا))يقوؿ الدرويش ،
ثباتيا في الكقؼ، كأدغمت النكف في النكف ألف أنا كذلؾ ،                                            كالجيد حذؼ األلؼ في الكصؿ كا 

كا مبتدأ ، تدأ ثافمب، ضمير الشأف: أم، كىك، كأنا مبتدأ، كاأللؼ فيو زائدة لبياف الحركة
كال يجكز أف تككف لكف المشددة ، كالياء عائدة عمى المبتدأ األكؿ، ثالث، كربي الخبر

كيجكز أف يككف اسـ ، ألنو ضمير مرفكع، إذ لك كاف كذلؾ لـ يقع بعدىا ىك،             ن العاممة نصبا  
 (2)      ن         ا بدال  مف ىك.((

 : لكنا أنا ىك ا ربي ترؾ ىمزة األلؼ : ه                        " لكن ا ىك ا ربي " معنا: " كقكلو))يقوؿ الفراء
 (3).(((لكف)فأدغمت النكف مف )أنا( مع النكف مف ، ككثر بيا الكبلـ، مف أنا

ّ         والدرويش بأف " لكف  " أصميا، لقد اتفؽ الزحيمي مع الفراء والعكبري لكف أنا فحذفت :                  
، " ليست ناصبة                         ْ واتفؽ جميعيـ عمى أف " لكف   .وىذا جيد، األلؼ وأدغمت النوناف ببعضيما

 أي ليست لبلستدراؾ.

  

                                                           
 .(2/160ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(15/493)جف الكريـ كبيانو ( إعراب القرآ2)
 .(2/295جابف النحاس، إعراب القرآف ) :كانظر ؛(2/144ج( الفراء، معاني القرآف )3)
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 إي

 بمعنى نعم  ((إي)):  المسألة

ََِبَئََُٔمَ﴿)) ََََويََصَت َََ َُ َِ َْ ََ َْ َ َ َخَقََََ
َ
ََ أ ََ َ ََََٔ ََََْ َََْكَوَََُ ََإيَََُ َََِ ََوَربََ ِ َّ ََ َََََّ َُ َََُإ ََ َلَََقََََِ  َ اَََ ٌَ ََو ََ َجَخًَََ

َ
َخ َُ َْ
َ
َََََ ٍََػَجَزي ٌَََََة َ َِ َِ َْ َُ ِ َ َْ﴾(1) 

 (2)   ٌ          " إن و لحؽ".((: كجكاب القسـ، " إم كربي " إم: حرؼ يككف مع القسـ بمعنى نعـ

ليؾ آراء العمماء، بمعنى نعـ يأتي مع القسـ وال يذكر وحده" إي" حرؼ   :                    وا 
 (3)ك " إم " بمعنى نعـ(()): جاء في التبياف 

 (4)كجكابو " إنو لحؽ".((، " قؿ إم كربي " قسـ)): يقوؿ ابف النحاس 

 :نعـ كبمى كأجؿ كجير : أك التصديؽ ىي، أك الجكاب، يجابحركؼ اإل)) يقوؿ الدرويش
م فك      كا  ف، ـ القكؿ في بعضياكقد تقد،    ا  فأما إم فحرؼ إيجاب ال ،                      كنتكمـ ىنا عف إم كا 

": قاؿ ا تعالى، يستعمؿ إال في القسـ كىمزتيا مكسكرة كالياء فييا  .                      " قؿ بمى كربي لتبعثف 
كال ينطقكف بو كحده " ، فيصمكنو بكاك القسـ،    ى إيك  " كسمعتيـ يقكلكف : قاؿ الزمخشرم، ساكنة

كالياء ، لمقسـ                                    ى         الناس في الجكاب إم كا كقكليـ " إيك ه" فالكاك " كمف قكؿ: كقاؿ غيره
 (5)صحيح ال غبار عميو.((" فقكؿ العامة " إيكه  مأخكذة مف ا

 م بمعنى نعـ كىك مف لكاـز القسـ كلذلؾ يكصؿ بكاكه في التصديؽ )): يقوؿ البيضاوي                                                               كا 
 (6).((فيقاؿ إم كا كال يقاؿ إم كحده

 (7).((نعـ كربي: المعنى: ي إنو لحؽ "يستنبئكنؾ أحؽ ىك قؿ إم كرب"ك )): يقوؿ الزجاج 

 ويذكر مع القسـ.، اتفؽ الزحيمي مع الجميع عمى أف " إي " حرؼ بمعنى نعـ

  

                                                           
 [.53: يكنس( ]1)
 .(11/202)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/14ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(2/150ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )4)
 .(11/349)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو  ( الدركيش،5)
 .(281ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
عرابو 7)  .(3/21)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 عمى

  :عمى" ليا ثمانية معاف :))يقوؿ الغبلييني " 
            ن                         .. أك مجازا ... كاالستعبلء أصؿ معناىا. .،حقيقة كاف، االستعبلء -1
 ..." في ": معنى -2
 ...معنى " عف " -3
  .التي لمتعميؿ، معنى البلـ -4
 ...معنى " مع " -5
 ...معنى " مف : -6
َاَلََقَََُ﴿: كقكلو تعالى، معنى الباء -7 ََإل َ َاَّللََ َلََعَ َكَٔل

َ
َأ َل َن

َ
َأ َلََعَ ََََّخَليَق َ َْ ََ َ ِ ََ ِ ََّ ََ َ ََ َ ََ َ َُ

َ
ََ َ َ َْ

َ
ََ َ ََ َ ٌَ َ َِ أم حقيؽ ، (1)﴾ ََ

 .. .بي
كذلؾ إذا ،                                 ن                     .. كاعمـ أف " عمى " قد تككف اسما  لبلستعبلء بمعنى " فكؽ".االستدراؾ -8

ً        سبقت ب م ف كقكلو ٍ               ٌ                   " عدت م ف  عميو بعد ما تـ  ظمؤىا " أم مف فك :      ً  " سقط : كتقكؿ، قو      ً 
 (2)مف عمى الجبؿ.((

 لػ " عمى " أربعة معاف :)): يقوؿ ابف ىشاـ
ٍََئنََ ﴿: كنح، االستعبلء: أحدىا - َاَىَفَيَمَََتَ اََولََعَ َٓ ََََوَغَيَي َ َُ ََ ْ َُ َ َِ َْ َُ ْ َََ َ ََ ََ ََ ََ َْ ََ ََ ََ ﴾ (3) 
ََخنَيََدَفَيثََ ﴿: نحك، الظرفية: كالثاني - ٍََلََعََ ََ َْ ََ َ َِ َِ َ  

َ  في حيف غفمة.: أم، (4)﴾ ََ
 . . أم عني.الثالث: المجاكزة -
ًََُ﴿: نحك، المصاحبة: الرابع - َٓ ٍَ ََظَي َلََعََ َىََيََِاَس َؾَفَرَة ٌَ َ ََلَو ََربَََم ََِْإَونََ َِ َِ

َْ َُ َ  َ ََ َ َِ َََّ َ ِّ ََ ٍَ ََ َِ َْ ََ َ َ ُ ََ َ ََ ََّ ََ َ ََّ مع : أم  (5)﴾ َ
 (6).((ظمميـ

                                                           
 [.105األعراؼ: ( ]1)
 (.3/141)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 2)
 .[22: المؤمنكف] (3)
 .[15: القصص] (4)
 .[6: الرعد] (5)
 .(3/33جالمسالؾ  )( ابف ىشاـ،  أكضح 6)
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 الباء بمعنى : "عمى"المسألة
ٌَََخَليَقَ﴿)) َ َِ ََََ نَََلََََََعَ

َ
ََْأ
َ
َكٔلَََََلَََ

َ
َأ َ َُ
َ
َََ ٌََلََعَ َ ََ َاَّلَلََََ  َ ٌَََإَلَََ  َ ِ ََ اَلَََقََََِ َ َْ َ﴾(1) 

حقيؽ بأف ال : كتقديره، " حقيؽ عمى أف ال أقكؿ" أف في مكضع جر بعمى بمعنى الباء
 (2)أقكؿ.((

 (3)كاجب بأف ال أقكؿ.((: كالمعنى، كيقرأ " عمى أال ")): جاء في التبياف 

 :حقيؽ عمي  أف ال أقكؿ " كفي : " حقيؽ عمى أف ال أقكؿ " كيقرأ :كقكلو)) يقوؿ الفراء "                  ٌ          
 .كلـ يضؼ (عمى)" حقيؽ بأف ال أقكؿ عمى ا " فيذه حجة مف قرأ : قراءة عبد ا

كبالقكس كجئت عمى حاؿ حسنة ، رميت عمى القكس، كالعرب تجعؿ الباء في مكضع عمى
 (4)كبحاؿ حسنة.((

 :كمف قرأ حقيؽ عمي  أف ال أقكؿ فالمعنى ،                          كتقرأ حقيؽ عمي  أف ال أقكؿ)) يقوؿ الزجاج                                    
 (5)عمى ا إال بالحؽ.((                    كاجب عمي  ترؾ القكؿ 

 : في مكضع نصب عمى حذؼ حرؼ الجر" قكلو: ))يقوؿ مكي " ٍ                               أف ال أقكؿ " " أف                  ،
 (6)بأف ال أك في مكضع رفع باالبتداء كما قبمو خبره.((: تقديره

 فذكر أف " عمى" يجكز ، أف ال أقكؿ " في تفسيره عدة آراء في " حقيؽ عمى ذكر البيضاوي
 (7)أك القراءة بدكف عمى.، أك تضميف عمى معنى الباء، تشديد                    أف تمفظ " عمي  " بال

 :حقيؽ عمى أف ال أقكؿ : " كاختمفكا في تشديد الياء كتخفيفيا في قكلو)) يقوؿ ابف مجاىد "
" كنصبي  (8).((  ٌ                        كخف ؼ الباقكف كأرسمكا الياء، ا    ٌ                                   " فشد د نافع الياء كحده في " عمي 

                                                           
 [.105األعراؼ: ] (1)
 .(9/29)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/502جالتبياف في إعراب القرآف ) ،( العكبرم3)
 .(1/386ج( الفراء، معاني القرآف )4)
عرابو 5)  .(2/293)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/393ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )6)
 .(216ص)م، تفسير البيضاكم ( انظر البيضاك 7)
 .(287ص)( ابف مجاىد، السبعة في القراءات 8)
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قيؽ عمى أف ال أقوؿ " فمنيـ مف ذكر أف تباينت آراء العمماء في قولو تعالى: " ح
راه. في أوافقيـ بذلؾ الزحيمي وىو ما و  ،عمى بمعنى الباء كالعكبري والفراء ومكي والبيضاوي

" بدؿ " عمى" ّ             حيف ذكر الفراء والبيضاوي وابف مجاىد والزجاج جواز تشديد " عمي  وىذا ما لـ ،                                                            
 يذكره الزحيمي. 

وذكر البيضاوي ، ف ال " بدؿ " حقيؽ عمى أف ال "وقد أورد الفراء قراءة " حقيؽ بأ
 قراءة بدوف عمى.
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 لوال

 : "لوال"استعماالت 

 استعماالف "ماولو  لموال" : يقوؿ ابف عقيؿ : 

 أف يككنا داليف عمى امتناع الشيء لكجكد غيره. فبل يدخبلف إال عمى المبتدأ. : أحدىما -

 (1)لفعؿ.كيختصاف حينئذ با، الداللة عمى التحضيض: ثانييما -

 

 غيره لوجود الشيء امتناع (لوال): المسألة
((﴿ًََ ََ َث ًََََُ ََلََخ َٔ َََْح َُ ْ  َ ََ ٌََََََ ٌََََِبَػدََََِ َْ ََ ََََذَلَمَََْ ِ ََٔلَََََ َـََي ََ َْ ََ ََُـََؾَوََََ َْ َاَّلَلََََ  َ ًََََ ٌََََْغَيَيَس َُ َْ ََ ََ ََوَرَِحََخََِّ َُ َ َْ ََ ََِخًَََ ٌَََىَه َُ َْ َُ ََ ٌََََُ ٌََ َِ َََََْ ٌََََاِلََاَْسَي َ ِ َِ ََ َْ َََ ﴾(2) 

فيككف              ه        تقكؿ: لكال زيد  ألكرمتؾ ، حرؼ يمتنع لو الشيء لكجكد غيره: " فمكال فضؿ ا " لكال
 (3)امتناع اإلكراـ كجكد زيد.((

وقد يدخؿ ، وال يدخؿ إال عمى المبتدأ في ىذه الحالة، لوال حرؼ يمتنع لو الشيء المتناع غيره
ّ             عمى الفعؿ إذا دؿ  عمى التخصيص ليؾ بعض اآلراء: .                                  وا 

 ل ك  " قبؿ التك " ال "ك " فمكال " ىي مركبة مف " لك ": قكلو تعالى)): جاء في التبياف "           ٍ ركيب    ى
فقد دخؿ النفي بػ " ، "ال " لمنفي كاالمتناع نفي في المعنىك يمتنع بيا الشيء المتناع غيره
دخؿ عمى النفي صار  كالنفي إذا، كاالمتناع نفي في المعنى، ال" عمى أحد امتناعي " لك "

 (4)فمف ىنا صار معنى " لكال " ىذه يمتنع بيا الشيء لكجكد غيره.((، إيجابا
 كلكال حرؼ امتناع لكجكد متضمف معنى ، " فمكال " الفاء عاطفة)): يقوؿ الدرويش

 (5)الشرط.((

                                                           
 (.4/41)جابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ  :( انظر1)
 [.64: البقرة( ]2)
 .(1/196)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(1/66ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(1/116)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
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 كتختص بالجممة االسمية، حرؼ امتناع لكجكد (لكال))): ويقوؿ الدرويش في الفوائد ،
                                                            ى                    كاالسـ الكاقع بعدىا مبتدأ خبره كاجب الحذؼ لداللة الكبلـ عميو كس د  جكاب لكال مسده في 

 (1)حصكؿ الفائدة.((
 كلك في األصؿ المتناع الشيء المتناع غيره فإذا دخؿ عمى ال أفاد : وؿ البيضاوييق((

 (2)      ن                                                                  إثباتا  كىك امتناع الشيء لثبكت غيره كاالسـ الكاقع بعده عند سيبكيو مبتدأ.((
  لكال : كذلؾ قكلؾ)):                    ي            ي               في باب مف االبتداء ي ضمر فيو ما ي بنى عمى االبتداءيقوؿ سيبويو

كأما عبد ا فإنو مف  .أما لكاف كذا ككذا فحديث معمؽ بحديث لكال، ذاعبد ا لكاف كذا كك
 (3).((كارتفع باالبتداء، حديث لكال

لقد اتفؽ الزحيمي مع سيبويو والبيضاوي والعكبري وابف عقيؿ والدرويش عمى أف " 
 ولكنو لـ يذكر أف " لوال" في ىذه الحالة يجب أف .لوال " حرؼ امتناع الشيء لوجود غيره

 وىو ما ذكره سيبويو وابف عقيؿ والبيضاوي والدرويش. تدخؿ عمى المبتدأ.

                                                           
 .(1/116)جالدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو  (1)
 .(14ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 2)
 .(2/129ج( ابف قنبر، كتاب سيبكيو  )3)
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          إف  وأف  

 بأف " إف  كأف  " مف الحركؼ الداخمة عمى المبتدأ كالخبر فتنصب المبتدأ : يقوؿ ابف ىشاـ                                                                    
الشؾ عنيا، كاإلنكار  كنفي، كىما لتككيد النسبة، برىاكيسمى اسميا كترفع الخبر كيسمى خ

 (1)ليا.

 (2)".((تككيد أصناؼ المسند إليو بالمسند                            " إف  كأف  " التككيد، فيما لمعنى)) :قوؿ الغبليينيي 

 

 الخفيفة      ْ :  إف  المسألة
ا﴿)) ََوٌَ ََ َِاَََ ََََجَػَي َْ ََ َََاَىَلَتَيثَََََ ََ َْ َِ َاَىَّتََََْ َِ

ََِجََََ  ََََن َْ اََُ َٓ ََغَيَي ََ َْ ََ ََإَلََََ  َ ًََََِ ََََْلََػَي ََ َْ َ ٌَََََِ ٌََََُيَتَتعَََََ ِ َ  َ َََالَرَشَٔلَََََْ َ َُ  َ ٍَََََ ََم  َ ََِلَيبََِ ٌَََح َِ ََ َْ ََ ٌََلََعََََْ َ ََ ََََُّ َََِغَلَتَي َْ ََ َِ ََِْإَونَََََ ََ
ََََْكََُجَ ََ ًَََىَهَتََيةَََََ ََ ِ َ ََ ََإَلََََ  َ ََََلََََََعََََِ َََاَلَي َِ  َ َََْدىََ ََ َُاَّلَلَََََ  َ ََ﴾(3) 

                                         ف " مخففة مف إف  الثقيمة كاسميا محذكؼ أم    ا  " ك : " كاف كانت لكبيرة إال عمى الذيف ىدل ا "
ن يا.((  (4)          كا 

 :المخف فة مف الثقيمة كاسميا محذكؼ)) جاء في التبياف " ف  كانت" " إف  ٍ                                   " كا             ٍ : كالبلـ في قكلو،      
" المخففة مف الثقيمة كبيف غيرىا  " ٍ                                 لكبيرة " ع ك ض مف المحذكؼ قيؿ ف ص ؿ بال بلـ بيف " إف  ً  ى                  ى ى                          

ٍ   مف أقساـ " إف  "             .))(5) 
 الكاك حالية)): يقوؿ الدرويش " ف  ٍ              " كا  ف مخففة مف الثقيمة،       أم: كالحاؿ ، كاسميا محذكؼ،                      كا 

 (6)أنيا.((
 :ف كانت لكبيرة" إف  ىي المخففة )) يقوؿ البيضاوي ٍ             " كا   (7)مف الثقيمة.((                     

                                                           
 .(1/287)جابف ىشاـ،  أكضح المسالؾ  :( انظر1)
 .(2/255)ججامع الدركس العربية ، ( الغبلييني2)
 [.143: البقرة( ]3)
 .(366/ 2)جر المنير ( الزحيمي، التفسي4)
 .(1/110ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
 .(2/186)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
 .(30ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 7)
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 :ف : قكلو)) يقوؿ مكي ف كانت لكبرة " " كبيرة" خبر كاف كاسـ كاف مضمر فييا أم: كا                                                                   " كا 
ف  بمعنى ما كالبلـ بمعنى إال، كانت التكلية نحك المسجد الحراـ لكبيرة ٍ                         كا     )).(1) 

 ف كانت لكبرة " الفراء يذىب إلى أف " إ)): يقوؿ ابف النحاس  "ف " كالبلـ بمعنى " ما                                           " كا 
ىي " إف" الثقيمة خففت فصمح الفعؿ بعدىا كلزمتيا البلـ لئبل : كالبصريكف يقكلكف، ""إالك

ف كانت القبمة لكبيرة.((: تشبو " إف " التي بمعنى " ما " قاؿ األخفش  (2)                             أم كا 
 : ف كانت لكبيرة " خفيفة     إف  يقوؿ الزجاج " في " كا  ٍ                                " إف   (3)كدخمت معيا البلـ لمتككيد.،    

 

" في قولو تعالى "" لقد اتفؽ ال ْ                    زحيمي مع العكبري والزجاج والبيضاوي والدرويش بأف " إف                                                     
ف كانت لكبيرة" خفيفة " بمعنى ما أوىو ما ،                        وا  ْ            ميؿ إليو، في حيف ذكر الفراء ومكي أف " إف                                         

 ولكف األوؿ أوجو.، وىذا الرأي معقوؿ، والبلـ بمعنى إال

  

                                                           
 .(1/81ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
 .(1/83)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 2)
عرابو الزجاج، معاني ال :( انظر3)  .(1/193)ج              قرآف كا 
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 المبحث الثاني
 الحروؼ الخاصة باألفعاؿ

 ال 

 لمختصة باألفعاؿ ليا معنياف: نافية كناىية ال ا

كأما الناىية فيي طمبية تدخؿ عمى الفعؿ المضارع ،                                          ن أما النافية فبل تؤثر في الفعؿ فيبقى مرفكعا  
 فتجزمو.

 أوالناىية الالنافية: المسألة األولى

َغدََ ﴿))
َ
َأ ََ َلََخ

َ
َبََظََياََوََُذيَراََوَلَتََصأ َِاكَةَاَلََقََ َرَشَي

َ
َََإََُاَأ َْ

َ
ََ َْ ََ َ َُ

َ
َ َْ ُ ََ ََ ََ ًَََ َ َِ ََ ََ ًَََ َِ َ ََ َِّ َ

َْ ََََِ َََ َْ ََ َْ
َ
َابَاْلَََديًََََََّ َ َِ َ َْ ََ َ َ ﴾(1) 

كالجممة ،       ي                                    " كال ت سئؿ " قرئ بالرفع عمى أف " كال " نافية .      ي                     " كال ت سئؿ عف أصحاب الجحيـ "
" عمى أف " كال " ناىية.((، خبرية حاؿ ٍ                         كقرئ بالجـز " ت س أ ؿ  ٍ  ى  (2)               ى

ليؾ بعض آراء العمماء في " وال ت سئؿ : .النفي والنيي: منيا، قد تأتي " ال " لعدة أغراض ُ  وا     ُ                                 

 مف قرأ بالرفع كضـ  التاء فمكضعو حاؿ أيضا  )): ء في التبيافجا " أم: كغير ،          ي                                          ن " كال تسأؿ 
                     ن                                                   كيجكز أف يككف مستأنفا  كيقرأ بفتح التاء كضـ البلـ كحكميا حكـ القراءة التي  .مسئكؿ

 (3)كيقرأ بفتح التاء كالجـز عمى النيي.((، قبمو
 كتسأؿ فعؿ مضارع ، كال نافية، مى األرجح         ي                    " كال تسأؿ  " الكاك استئنافية ع)): يقوؿ الدرويش

 (4)                             ن              كنائب الفاعؿ ضمير مستتر كجكبا  تقديره أنت.((، مبني لممجيكؿ
  :كقرأ نافع كيعقكب كال ت س أؿ  عمى ." كال تسأؿ عف أصحاب الجحيـ"))يقوؿ البيضاوي ..      ٍ   ٍ                         ى

حاؿ أبكيو كتعظيـ لعقكبة  أنو نيى لمرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عف السؤاؿ عف
 (5).((ارالكف

                                                           
 [.119: البقرة( ]1)
 .(1/318)ج( الزحيمي، التفسير المنبر 2)
 .(1/164ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(1/164)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ بيانو 4)
 .(25صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم5)
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  :ي   ي                                 كاختمفكا في قكلو: " كال ت سئؿ  عف أصحاب الجحيـ" في ضـ التاء مع ))قاؿ ابف مجاىد                        
" مفتكحة التاء مجزكمة البلـ. ، كفتحيا مع جـز البلـ، رفع البلـ ٍ                             فقرأ نافع كحده:" كال ت سئ ؿ                       ى  ى

 (1).(( ي                           ؿ  " مضمكمة التاء مرفكعة البلـ                    ي  كقرأ الباقكف: " كال ت سئ
 (2).(( ي   ي                        ت سأؿ  " بفتح التاء كسككف البلـ" كال : كيعقكب، قرأ نافع)): يقوؿ القبلنسي 
  بالنصب، الرفع كالجـز كجييذكر الفراء "  (3).             ي   ى        كأضاؼ " كلف ت سأؿ 

 (4)           ى   ي                       جكاز " كال ت سأؿ  " بفتح التاء كضـ البلـ. ذكر ابف النحاس 

" فمنيـ مف ضـ التاء والبلـ ُ                          لقد تباينت آراء العمماء في " وال ت سأؿ  ال نافية  عمى أف،                                 ُ   
وىو المعموؿ بو ومنيـ مف فتح التاء وضـ ، وىو ما ذكره الزحيمي، والفعؿ مبني لممجيوؿ

، سوىو ما ذكره العكبري وابف النحا، ولكف الفعؿ مبني لممعمـو،                    ً عمى أف ال نافية أيضا  ، البلـ
وجو األوؿ وال، عمى أف " ال " ناىية، جواز فتح التاء وجـز البلـ وذكر الباقوف ومنيـ الزحيمي

 أوجو.
 

 المسألة الثانية: ال النافية أو الناىية
ََحَسَيَؿََََََلَ ﴿)) َُ  َ ََ ََجَفَسَََُ ٌَ َْ ََإَلََََ  َ َٓاََِ ََوَشَػ ََ ََ َْ ََ َحَؾارَََََََلَََُ َ ََ ةََََُ ٌَََوادَلَ َ َِ اََََ َْ َٔدَلَ ََة ََ ِ ََ ََ ِ ََوَلَََ ََ َٔلَٔدَََََ ٌَََم َ ُ ََْ ََ ﴾(5)  

" قراءة الفتح عمى أف يككف " ال " بالفتح ألف  كحركت، كتضار مجزكـ بيا،     ن نييا        ي                                   " ال ت ضار 
" :                                    ن                             كقراءة الرفع عمى أف يككف " ال " نفيا  يراد بو النيي مثؿ قكلو تعالى، كاتالفتحة أخؼ الحر 

 (6)                                    ن                      فبل رفث كال فسكؽ" كيصح ككف الفعؿ مبنيا  لممعمكـ أك لممجيكؿ.((

 ال تضار  " يقرأ بضـ الراء وتشديدىا وفييا وجياف: ): )جاء في التبياف "                                                  

ر  : أحدىما ً  ٍ أنو عمى تسمية الفاعؿ كتقديره ال تضار  كالمفعكؿ عمى ىذا ، بكسر الراء األكلى                                   
  .           ه      ن           تضار  كالدة  كالدا  بسبب كلدىا: محذكؼ تقديره

                                                           
 .(169ص)( ابف مجاىد، السبعة في القراءات 1)
 .(193ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل في القراءات العشر 2)
 .(1/75جمعاني القرآف ) ،الفراءانظر: ( 3)
 .(75/ 1جابف النحاس، إعراب القرآف الكريـ ) :( انظر4)
 [.233البقرة: ( ]5)
 .(2/728ج)( الزحيمي، التفسير المنير 6)
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، ألف الحرفيف مثبلف كرفع،                                       ي               أف تككف الراء األكلى مفتكحة عمى ما لـ ي سـ  فاعمو كأدغـوالثاني: 
كحرؾ ، كيقرأ بفتح الراء كتشديدىا عمى أنو نيي، ألف لفظو لفظ الخبر كمعناه النيي

كعمى ىذه القراءة يجكز ، ككاف الفتح أكلى لتجانس األلؼ كالفتحة قبميا، لتقاء الساكنيفال
ر   ً  ٍ أف يككف أصمو تضار  ر  عمى تسمية الفاعؿ كترؾ تسميتو عم                  ى ما ذكرنا في      ى ٍ                                كتضار 

                                           ن    كالكجو فيو أف يككف بحذؼ الراء الثانية فرارا  مف ،       ن            ء شاذا  بسككف الراءكقرل، قراءة الرفع
إما ألنو أجرل الكصؿ ، كجاز الجمع بيف الساكنيف،          ٌ           حرؼ المكرر  كىك الراءالتشديد في ال
 (1)((لؼ تجرم مجرل الحركة.    ى      ف  م د ة األأك أل، مجرل الكقؼ

 ال تضار  كالدة بكلدىا " ال ناىية كتضار فعؿ مضارع مجزكـ ببل)): يقوؿ الدرويش "                                                          ،
كقرئ ، كالفعؿ مبني لممجيكؿ،                               كنابت الفتحة لخفتيا في المضع ؼ، كعبلمة جزمو السككف
كالجار كالمجركر متعمقاف ، ككالدة نائب فاعؿ .عمى أف " ال " نافية،                     في السبع برفع تضار  

 (2)كالجممة حالية.((، بتضار
  :كالدة"            " كال تضار  : اء كرفعيا مف قكلوكاختمفكا في نصب الر ))يقوؿ ابف مجاىد. ..

 (3)كالمعركؼ عف أىؿ الشاـ النصب.((
  عف عاصـ( إال مف طريؽ بكار )كأىؿ البصرة كأباف ، قرأ ابف كثير)) : القبلنسييقوؿ

                       " ال تضار  بتشديد الراء : كابف يزداد عف أبي زيد عف المفضؿ، عف الكسائي()عنو، كقتيبة 
" براءيف األكلى مكسكرة: كقرأ بكار عف ابف يزيد العطار، كرفعيا كالثانية ،                               " ال تضار 
 (4)كقرأ الباقكف بتشديد الراء كفتحيا.((، عفر براء كاحدة ساكنة مخففةكقرأه أبك ج، ساكنة

                                                      كممة " تضار  " حسب فيميـ لمعنى "ال " فمف اعتبرىا ناىية  حركةاختمؼ القراء في 
وىذا ما أورده ، والفتحة أخؼ الحركات، حرؾ الراء بالفتحة اللتقاء الساكنيف، فيي جازمة

 الزحيمي كوجو أوؿ.

" المرفوعة، ال " نافيةومف اعتبر "  ُ           عطفيا عمى " تكمؼ  ،               ّ       وبذلؾ رفعيا فضـ  الراء،                
ولكف الرأي الثالث الذي لـ يورده الزحيمي وىو تسكيف الراء ،                              ً وىذا الرأي أورده الزحيمي أيضا  

ْ                                                     في " تضار  " عمى أف تكوف خفيفة وىذا ما أورده العكبري والقبلنسي.          

                                                           
 .(1/161ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(2/1/304)جركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو ( الد2)
 .(183ص( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )3)
 .(201ص)( القبلنسي، الكفاية الكبرل في القراءات العشر 4)
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 المسألة الثالثة: ال النافية أو الناىية
َََِحَخَخذَََََََلَ ﴿)) َِ  َ َِٔنَََََ ٌَ َؤ ٍَ َََاَل َ َُ َِ َْ َُ ْ ََََََ َََاَىََكـََري َ َِ ِ َ

ََ َوََلَاءَََََْ
َ
َََأ ََ َِ َْ
َ
َََََ ٌَََْ َََِدونََََِ َ َِنيََُ ٌَ َؤ ٍَ َاَل َِ َِ َْ َُ ْ ََ ﴾(1) 

كتككف الجممة خبرية في ، فالفعؿ مرفكع، أك نافية، فالفعؿ مجزكـ، " ال يتخذ " ال ناىية
 (2)معنى النيي.((

 ئي فيو الرفع كأجاز الكسا، قكلو تعالى " ال يتخذ المؤمنكف" ىك نيي)): جاء في التبياف
 (3)عمى الخبر، كالمعنى ال ينبغي.((

 ال يتخذ المؤمنكف الكافريف أكلياء مف دكف المؤمنيف" كبلـ مستأنؼ)): يقوؿ الدرويش " ،
، ، يتخذ فعؿ مضارع مجزكـ ببلكال ناىية .يـ، كما نشاىد اليكـمسكؽ لمنيي عف مكاالت

 (4)كؿ بو ثاف.((كأكلياء مفع، كالكافريف مفعكؿ بو أكؿ، المؤمنكف فاعؿ
 ي                 ك ر فع عمى الخبر كما . كل، كيجـز في ذلؾ              ً               كقكلو: "ال  يتخذ  المؤمنكف" نيى)): يقوؿ الفراء   

َوََََََؾَََََُحََََََلَ﴿: قرأ مف قرأ َََاَر َ  َ ََادَلَََ َِ َِةَََََُةَََ ِدََلََََََََٔ
ٌ        كالمعنى في الرفع أنو أجاز الرفع عمى أف  " ال " ( 6)(((5)﴾اَََََََْ                                      

 نافية.
 ي          كك سرت الذاؿ  (7)"التي"          ن     ريف " جزما  عمى " كال يتخذ المؤمنكف الكاف)): يقوؿ ابف النحاس  

: قاؿ الكسائي: كيجكز " ال يتخذ المؤمنكف" بالرفع عمى الخبر كما يقاؿ .اللتقاء الساكنيف
 (8)ينبغي أف تغفؿ ذلؾ.((

اتفؽ الزحيمي مع العكبري والفراء وابف النحاس والدرويش عمى أف ال في قولو: " ال 
كما أوردوا ذلؾ إال ، الرفع عمى أف " ال " نافية قراءةقد أورد و ، يتخذ المؤمنوف الكافريف" ناىية

ألف سياؽ الكبلـ يتكمـ عف منع المؤمنيف مواالة ، راه أف " ال " ناىيةأوالذي ، الدرويش
 الكافريف.

                                                           
 [.28آؿ عمراف: ( ]1)
 .(213/ 3)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/216ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(3/420)ج، إعراب القرآف الكريـ كبيانو كيشدر ( ال4)
 .[233( ]البقرة: 5)
 .(1/205ج( الفراء، معاني القرآف )6)
 .خطأ في الطباعة في كتاب إعراب القرآف (التي)أعتقد أنيا جاءت (، النيي)الصحيح  (7)
 .(1/151ج( ابف النحاس،  إعراب القرآف )8)
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 البلـ

 كالجحكد...، كالتعميؿ، كاألمر، القسـ، منيا العاقبة، البلـ الداخمة عمى األفعاؿ ليا عدة أغراض

 .العاقبة"الـ": األولى سألةالم
َٓاَََََيا﴿)) َح

َ
َخ ََ  َ
َ
َََََ َََاَلَي َِ  َ ٔاََ َِ ََآٌَ َُ ََ ٔاَََََلَََ َََحَسَُٔ ََُ َُ َََكَلَيََََ َِ  َ َََزَفَرواَََ َُ ََ ٔاَََ َََوَكاَل ُ ََ ََ ًَََََ َٓ َُ َٔا َََِْلََخ َِ ِ ََََ َْ ِ ََََإَذاََِ ِ ٔاََ َب َََِضَ َُ َ َرَضَََََِفََََ

َ
َاَْل َِ َْ َ َْ وََََ

َ
ََْأ
َ
ٔاََ ََََكَُ َُ َََ

ََؽَزى  َ ََََُٔ َََْل َ ٔاََ ََََكَُ َُ ََِدَُاَََ ََََغ ََ َْ اََِ ٌََ ٔاَََ اَح ٌَََ ََُ اَََ ٌَ ََو ََ ٔاَََ َََكَخَي َُ َِ َََلََجَػوََُ ََ َْ َ ٌََُاَّلَلََََِ  َ ََََذَلَمَََََ ِ ًَََخَْسَةََََََ َ َْ ًََََُكََََََِفََََ َٓ َََْئَب َِ ِ ََ
ََُ﴾(1) 

" الـ العاقبة صابة الغنيمة : كمعناه،        ى            " ليجعؿ                                                             لتصير عاقبتيـ إلى أف يجعؿ ا جياد المؤمنيف كا 
 (2)أك الفكز بالشيادة حسرة في قمكبيـ.((

ليؾ آراء بعض  –تأتي البلـ الداخمة عمى الفعؿ المضارع ألغراض عدة منيا: بياف العاقبة                  وا 
 العمماء: 

 أك أكقع في قمكبيـ ،       ند ميـ: أم، " ليجعؿ ا " البلـ تتعمؽ بمحذكؼ)): جاء في التبياف
" ىنا بمعنى صب ر، ذلؾ ليجعمو حسرة صار : البلـ ىنا الـ العاقبة، أم: كقيؿ،       ى                " كجعؿ 

ا ﴿: أمرىـ إلى ذلؾ، كقكلو ًَََغَدوََ َٓ ََٔنَََلََهَٔنََل َآَلَـََرَغ َّ ًََّـَاََلََلَف َُ ََ َ َْ َُ َ ََ ََ َ َُ َ َِ َ ََ َْ ََ َْ ِ َ َ َُ ََ َُ ََ ََ َ َْ َََ ﴾(3)))(4) 

 أم، أك الصيركرة،     ى                                       يجعؿ  ا ذلؾ حسرة في قمكبيـ" البلـ الـ العاقبة" ل)): يقوؿ الدرويش :
                                                                       ن      قالكا ذلؾ ليصيركا إلى ىذه العاقبة كيجعؿ فعؿ مضارع منصكب بأف مضمرة جكازا   بعد 

 (5)الـ العاقبة.((
 .(6)ذكر البيضاكم في تفسيره أف البلـ في قكلو " ليجعؿ ا" الـ العاقبة 

والبيضاوي والدرويش عمى أف البلـ في " ليجعؿ ا" الـ  اتفؽ الزحيمي مع العكبري
 أي ليصيروا إلى عاقبتيـ، وىذا الرأي وجيو. .            ّ  وجعؿ بمعنى صي ر .العاقبة

 

                                                           
 [.156آؿ عمراف: ( ]1)
 .(4/463)جر المنير ( الزحيمي، التفسي2)
 [.8القصص: ( ]3)
 .(1/261ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(4/555)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(94صتفسير البيضاكم )، البيضاكم :( انظر6)
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 المسألة الثانية: الـ القسـ
َاَّلَلَ﴿))  َ ََََإَُلََََََلَََ ٌَََإَلَََِ  َ ِ ََََََٔ ََََْ ًََََُ َػََِس ٍَ ََََْلََج َُ  َ ََ ََ َْ َ ََإَلََََ ََ َٔمََََِ َََِي َْ ثَََ ٌَ َاَىَلَيا ََ َََ َِ ٌَََلَرَيبَََْ َْ ََ ََ ََََِّ ٌََََِذي َ َِ َََ﴾(1) 

: " كقكلو، كقكلو " ال إلو إال ىك " خبر، فقكلو: "ا " مبتدأ، البلـ مكطئة لمقسـ: ـ"" ليجمعنك
 (2)                                       ككؿ الـ بعدىا نكف مشد دة فيي الـ القسـ.((، ليجمعنكـ" قسـ

ليؾ رأي بعض العمماء: ، قد تأتي البلـ الداخمة عمى الفعؿ المضارع لمقسـ                          وا 

 ن        فيجكز أف يككف مستأنفا  ال مكضع ، ذكؼ" ليجمعنكـ" جكاب قسـ مح)): جاء في التبياف                     
 (3)لممبتدأ.((  ن ا                    ن     كيجكز أف يككف خبرا  آخر ، لو

 ليجمعنكـ إلى  يكـ القيامة الريب فيو" البلـ جكاب لقسـ محذكؼ، )): يقوؿ الدرويش "
لى يـك القيامة ، كيجمعنكـ فعؿ مضارع مبني عمى الفتح التصالو بنكف التككيد الثقيمة                   كا 

 (4)كالجممة ال محؿ ليا ألنيا جكاب لمقسـ المحذكؼ.(( متعمقاف بيجمعنكـ،
                                                       َ                     لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري والدرويش عمى أف البلـ في " ل يجمعنكـ" ىي الـ القسـ 

                                                              ً              اه، ولـ أجد عند البيضاوي والفراء وابف النحاس والزجاج ومكي ذكرا  ليذه القضية.أر وىو ما 
 

 المسألة الثالثة: الـ األمر أو التعميؿ
((﴿َََّ ََُزَلَاَّلَلَََذي

َ
ٍَاَخ َْنَيَوََة ََْوَاَِلَ

َ
ًََأ َََِوََلََدَس َ َِ َ ُ  َ ََ ََ ََ ْ َ

َ
َََ ََ ِ ََ َِ َ ِ

َْ ِ
َْ ََ َُ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َ َْ ََ﴾(5) 

كيجـز بيا الفعؿ. كمف قرأ بكسر البلـ كفتح الميـ  فالبلـ فيو ،     ٍ                  " كل يحكـ" البلـ الـ األمر
 (6)كالفعؿ بعدىا منصكب بتقدير " أف ".((، الـ كي

ليؾ آراء بعض العمماء ، ميؿقد تأتي البلـ الداخمة عمى الفعؿ المضارع لؤلمر أو لمتع                         وا 
 " وليحكـ" :: في قولو تعالى

                                                           
 [.87النساء:  ( ]1)
 .(5/190)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/324جعراب القرآف )( العكبرم، التبياف في إ3)
 .(5/77)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 [.47: المائدة( ]5)
 .(6/554)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
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 قكلو تعالى:  " كل يحكـ" يقرأ بسككف البلـ كالميـ عمى األمر كيقرأ بكسر )) :جاء في التبياف                                                 ٍ                 
   ٌ              ً    ى   كقف ينا ليؤمنكا كل يحكـ .((: أم، البلـ كفتح الميـ عمى أنيا الـ كي

(1) 
 كالبلـ الـ األمر، ا فيو" الكاك عاطفة " كليحكـ أىؿ االنجيؿ بما أنزؿ)) :يقوؿ الدرويش ،

، كبما متعمقاف بيحكـ، كأىؿ اإلنجيؿ فاعؿ يحكـ، كيحكـ فعؿ مضارع مجزـك ببلـ األمر
كيحكـ فعؿ مضارع منصكب بأف ، بجعؿ البلـ لمتعميؿ، كفي قراءة سبعية " كليحكـ"
 (2)المضمرة بعد الـ التعميؿ.((

 ذكر البيضاكم في تفسيره رأيي النصب .  (3)كالجـز
 كاختمفكا في إسكاف البلـ كالميـ كفتح الميـ ككسر البلـ مف قكلو)): يقوؿ ابف مجاىد : "

" فقرأ حمزة كحده " بكسر البلـ كفتح الميـ:   ٍ   ٍ                 كل يحكـ  ل يحكـ  " بإسكاف ،    ى ً    ى                      " ك                   ٍ   ٍ          كقرأ الباقكف " كل يحكـ 
 (4)البلـ كجـز الميـ".((

  كقاؿ أف القراءتيف ، النصب كالجـز :جواز الوجييف القرآفذكر ابف النحاس في إعراب
 (5)    ٍ   ٍ               " كل يحكـ  أىؿ اإلنجيؿ ".: حسنتاف في قكلو تعالى

 كجعمت البلـ في ،     ٍ                                      ن " كل يحكـ أىؿ اإلنجيؿ" قرأىا حمزة كغيره نصبا  : كقكلو)): يقوؿ الفراء
 (6)          ٍ   ٍ        ن                   كقرئت " كل يحكـ  " جزما  عمى أنيا الـ أمر.((، جية كي

قرئيف الذيف تكمموا في إعراب وتشكيؿ كممة اتفؽ الزحيمي مع كؿ المفسريف والم
" عمى جواز الجز  ، أو النصب عمى اعتبار البلـ الـ كي، عمى اعتبار البلـ الـ األمر، ـ  ْ    ْ                 "ول يحكـ 

نني أوافؽ الزحيمي بتقديـ رأي الجـز عمى النصب وىو ما لـ يذكره مباشرة ولكنو مفيـو مف ،                                                                       وا 
 قرأ بكسر البلـ وفتح الميـ فالبلـ فيو الـ كي.    ّ             ثـ عق ب فقاؿ: ومف ، البلـ الـ األمر: قولو

  

                                                           
 .(380/ 1ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )1)
 .(6/241)ج( الدركيش،  إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .(151)يضاكم تفسير الب، البيضاكم :( انظر3)
 .(244)( ابف مجاىد، السبعة في القراءات 4)
عرابو  :كانظر ؛(1/270جابف النحاس، إعراب القرآف ) :( انظر5)  .(2/146)ج                              الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/312ج( الفراء،  معاني القرآف )6)
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ّ  لم ا   

، كىما لمنفي كيخصاف المضارع،        ٌ    " لـ كلم ا ")): يذكر ابف عقيؿ في عكامؿ الجـز
ف المنفي بمما إال كال يكك ،          ٍ        " كلما يقـ  عمرك "،        ٍ     ه  " لـ يقـ  زيد  ": نحك، كيقمباف معناه إلى المضي

 (1).((    ن       متصبل  بالحاؿ
كىي تقتضي ، بمعنى " حيف " أك " إذا "،  ٌ                     لم ا: ظرؼ لمزماف الماضي))يقوؿ الغبلييني: 
كىي مضافة إلى جممة فعميا ، كمحميا النصب عمى الظرفية لجكابيا، جممتيف فعبلىما ماضياف

: أم،                      سم كىا حرؼ كجكد لكجكد، كالمحققكف مف العمماء يركف أنيا حرؼ لربط جممتييا، األكؿ
 (2)غيره.(( ىك لمداللة عمى كجكد شيء لكجكد

 النافية"    لم ا": المسألة األولى
((﴿ َََ َالَػاةََري ًَ ًَََوَيَػَي ََِس ٌَ ََْدواَ ََجا ََ َاَّلَلََاَلَي ًَ اََحَػَي ٍَ ََِثََوَل ٔاَاْلََ َنََحَدَخَي

َ
ًََأ َمََخَصَبَخ

َ
َََأ َ َِ ِ ََ  َ ََ َ ََ

ََ َْ ََ ََ َ َْ َُ َْ َِ َََ َُ ََ َ ََ َ ََ َ ِ  َ ََ ُ  َ ََ َِ ََ َْ ََ ََ  َ َ َ ََ َ ََ  َ َ َْ ََ ََ َُ َُ َْ َََ َْ
َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ َ َْ

َ
َ ﴾(3) 

 (4)                                      ك " لم ا " حرؼ لنفي ما قرب مف الحاؿ.((

: منيا أنيا نافية جا ٍ                     لم ا ليا عدة معاف                ّ ومنيا ظرفية تدخؿ عمى ، زمة وتدخؿ عمى المضارع 
ليؾ بعض اآلراء  :                          الماضي " وا 

 كيعمـ فعؿ ، كلما جازمة، " كلما يعمـ ا الذيف جاىدكا منكـ" الكاك حالية)): يقوؿ الدرويش
)).  (5)مضارع مجزـك

  :أف " كلما يعمـ ا الذيف جاىدكا منكـ" كلما تجاىدكا فيو دليؿ عمى ))يقوؿ البيضاوي
الجياد فرض كفاية كالفرؽ بيف لما كلـ أف فيو تكقع الفعؿ فيما يستقبؿ كقرئ يعمـ بفتح 

 (6)الميـ عمى أف أصمو يعممف فحذفت النكف.((

                                                           
 .(4/20)جشرح ابف عقيؿ ، ( ابف عقيؿ1)
 .(3/53)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 2)
 [.142آؿ عمراف: ( ]3)
 .(4/431)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(536/ 4)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(90)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
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 كلما يعمـ ا ذلؾ ، كلما يقع العمـ بالجياد كالعمـ بصبر الصابريف: المعنى)): يقوؿ الزجاج
نما ،      ن     كاقعا  منيـ           ٌ               كتأكيؿ " لم ا " أنيا جكاب ، يجازييـ عمى عمميـ                     ن        ألنو جؿ كعز يعممو غيبا  كا 

ذا قاؿ ف ع ؿ فجكابو لـ يفعؿ،                                ٌ       لقكؿ القائؿ قد فعؿ فبلف فجكابو لم ا يفعؿ ذا قاؿ،            ى ى                كا  ، " لقد:          كا 
 (1)فجكابو ما يفعؿ.((

ّ                                                      لقد بيف الزحيمي أف " لم ا في اآلية السابقة لنفي ما قرب مف الزماف وىو ما يوافؽ                        
وكذلؾ ما ذكره ابف عقيؿ بأف ، ا بأنيا تفيد توقع الفعؿ فيما يستقبؿرأي البيضاوي الذي وصفي

ً        المنفي بمم ا يكوف متصبل  بالحاؿ            ّ وىذا ىو الظاىر، وأضاؼ الزجاج معمومة قيمة وىي أف " ،          
ّ              ً                   لم ا " تكوف جوابا  لمفعؿ المقترف بقد ّ               أما ما ذكره الدرويش بأف " لم ا " جازمة فيو ، وىذا جيد،                              

 مما ال خبلؼ فيو.

 

ّ  لم ا"المسألة الثانية:   الظرفية " 
ٔاَََلَؤََ﴿)) اَََكَُ ًََةَاَْلَحَََِاَتََوٌَ َٓ ًَََرَشَي َٓ ٔاََوَجاَءَت ٍَ اََظَي ٍَ ًَََل ََرَتَيَس ََ ٌَ ََْيَهَِاَاَىَلَروَنَ

َ
َََْوَىَلَدَأ ُ َِ َََ َُ ََ ََ ََ ََ َ َِ َََِ َّ َ

َْ َََِ َْ َُ َُ َُ َُ َ َْ َُ َْ ََ َ ََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ  َ َ ََ َْ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َِ َ ََ َ َُ َُ ْ َََ َََ َْ ََ َْ
َ
ََ َْ ََ ََ ٔاََ َِ ٌَََ َُ َِ﴾(2) 

 (3).((                            ظممكا" " لم ا " ظرؼ ألىمكناىـ   ٌ   " لم ا 
ّ                                تأتي " لم ا " ظرفية إذا دخمت عمى الفعؿ ال ليؾ بياف ذلؾ:، ماضي                          وا 

 أك ، متعمقة بأىمكنا،                                       ٌ        " لم ا ظممكا كجاءتيـ رسميـ بالبينات" لم ا حينية)): يقوؿ الدرويش
 (4)رابطة.((

  :(5)" لما ظممكا " حيف ظممكا بالتكذيب.(( ))يقوؿ البيضاوي 

وىي ،                                                                    اتفؽ الزحيمي مع البيضاوي والدرويش عمى أف " لم ا " حينية أي ظرؼ زماف
 بيف اليبلؾ وزمف الظمـ.رابطة 

  

                                                           
عرابو 1)  .(1/397)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .[13: يكنس( ]2)
 .(11/130)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(11/313)جكيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو ( الدر 4)
 .(274ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 5)
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ّ    جواب  " لم ا ": المسألة الثالثة           
((﴿َ َّ ٍَاََوَحَي َشَي

َ
اَأ ٍَ َـََي َُ  َ ََ ََ ََ ََ ََ َْ
َ
َََ  َ ََ َلََيَجَتنَيََََ َِ ِ َ ََ

َِْ َِاهَََ(103)َ ََََََُوَُاَدَح َْ ََ َََ نََََََ
َ
ََْأ
َ
ََََ ًَ َْي ََياإََةَرا َُ َ َِ َََ ْ َََََِ(104)﴾(1)   

فمما أسمما :                                                                       " فمما أسمما كتم و لمجبيف" في جكاب " لم ا" ثبلثة أكجو: إما محذكؼ تقديره
ما " كناديناه" كالكاك زائدة ي          ر حما أك سعد ما " كتم و " كالكاك زائدة،                                  ا، كا   (2)كالكجو األكؿ أكجو.((،                             كا 

ّ         ً قد يأتي جواب لم ا محذوفا   ليؾ بعض اآلراء :بزيادة واو أو بدوف زيادة               ً وقد يأتي ظاىرا  ،                                     ، وا 

 جكابيا                      قكلو تعالى " فم ما " .     ٌ                     " فمما  أسمما كتم و لمجبيف": قاؿ تعالى)): جاء في التبياف
        تم و أك : كقاؿ الككفيكف الكاك زائدة أم، محذكؼ تقديره نادتو المبلئكة أك ظير فضميا

 (3)ناديناه.((
 أك رابطة، حينية: كلما، عاطفة:                                  " فمما أسمما كتم و لمجبيف " الفاء)): يقوؿ الدرويش ،

ا كاف مما كاف م: أك، أجزلنا ليما أجرىما: أك، ظير صبرىما: تقديره، محذكؼ: كجكاب لما
كقيؿ: ،                          كتم و لمجبيف بزيادة الكاك: الجكاب: كاألخفش، كقاؿ الككفيكف، تنطؽ بو الحاؿ

 (4)كاألكؿ أرجح.((،                           ن كناديناه بزيادة الكاك أيضا  
  :كال يحيط  ؿ       ٌ                                           كجكاب لم ا محذكؼ تقديره كاف ما كاف مما ينطؽ بو الحا))يقوؿ البيضاوي

 (5)ما أنعـ عمييما مف دفع الببلء بعد حمكلو(( بو المقاؿ مف استبشارىما كشكرىما  عمى
 كيقاؿ أيف جكاب قكلو " فم ما أسمما" كجكابيا في قكلو " كناديناه" كالعرب )): يقوؿ الفراء                                              ٌ                       

 (6)كتمقييا.(( (كحتى إذا)                     ٌ   تدخؿ الكاك في جكاب فمم ا 
 :مما           ٌ                                .. كجكاب لم ا محذكؼ عند البصرييف أم فمما أس." فمما أسمما")) يقوؿ ابف النحاس

ً      ي   ى                           س ع دا كأ جزؿ  ليما الثكاب. كقاؿ الككفيكف  (7).((الجكاب " ناديناه" كالكاك زائدة:  ى

                                                           
 [.104، 103: الصافات] (1)
 .(23/129ج( الزحيمي، التفسير المنير  )2)
 .(2/370ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(23/408)جالكريـ كبيانو  ( الدركيش، إعراب القرآف4)
 .(595ص)تفسير البيضاكم  ،( البيضاكم5)
 .(2/390ج( الفراء، معاني القرآف )6)
 .(3/292)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 7)
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 فمما أسمما : " فمما أسمما كتمو لمجبيف " جكاب " لما " محذكؼ تقديره: قكلو)) :يقوؿ مكي
م ا أ ك  س ع دا  كنحك ه ً         ي ر ح  ٍ   ى ً  ى   ى ائي كقاؿ الكس،                      " تم و " كالكاك زائدة: الجكاب: كقاؿ بعض الككفييف،  ي

 (1).((ناه " كالكاك زائدة        ٌ          جكاب " لم ا" " نادي
ّ  لقد ذكر الزحيمي ثبلثة أوجو في جواب لم ا الوجو األوؿ: حذؼ الجواب وتقديره وقد :                                    

 .وقد وافؽ في ذلؾ العكبري والبيضاوي وابف النحاس ومكي والدرويش .رجحو

، أي وافؽ رأي الفراءوىذا الر ، راهأوىو ما ، "وناديناه" والواو زائدة: أما الوجو الثاني
  .وقد ذكره العكبري وابف النحاس ومكي والدرويش

    ّ                                                         " وتم و لمجبيف " وىو ما ذكره العكبري ومكي والدرويش وفيو زيادة : أما الوجو الثالث
 الواو.

                                                           
 .(2/240ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف)1)
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 قد

                  ً  تقمب المضارع ماضيا .: قد: المسألة األولى

ََكَدَََُرىََتَلَيَبَ﴿)) ََ  َ ََ ََ ََ ََ َََ َْ ََٓمَََََ ََََوَج َِ َْ ٍَاءََََََ َََِفَالَص َ ََ  َ ََ َ َََََِٔ َِ َََـََي َُ ََ ََََلَََََِمَََ  َ َ ِ َكََتَيثَََّ ََ َِْ ٌَََََََحَرَؽاهََََ ََ َْ ًََََ﴾(1)  

، كىي لمتكثير ىنا، بمعنى ربما: كقاؿ الزمخشرم، " قد " لمتحقيؽ في رأم السيكطي
ََٔ ﴿: مثؿ، فيي مثؿ " ربما " تأتي لمكثير كالقميؿ، كمعناه كثرة الرؤية ََل ََزَفَروا ََ َي َالََ َٔدََ ََي ٍَا َب ََْرََ َ ََ ََ َُ ََ ََ َ ََ َِ ََّ ََ َُّ ََ َ ََ َ ََ ََ َُّ
ٍَنيََ ََمَصَي ٔا َََََكَُ َِ ِ َ َْ َُ َ ََ َُ كذكر بعض النحاة: أف " قد " تقمب ، كنرل ىنا بمعنى الماضي .     ن كثيرا  : أم (2) ﴾ ََ
ََّ ﴿: كمثؿ، مثؿ: ما ىنا،              ن المضارع ماضيا   ََغيََي ًَ جََخ

َ
َخ ٌَا َ ًَ ََحَػَي َََِكَد َََْ ََ َ َْ َُ َْ
َ
ََ َ ََ َ َُ ََ َْ ََ َ َْ ََيَؾيَقَ ﴿( 3)﴾ ََ َََُم

َ
َخ ًَ ََجَػَي ََوَىَلَد َُ َ َِ َ ََ ََ َّ َ
َ
ََ َُ ََ َْ ََ َ َْ ََ ََ ََ

ٍَاََحَلٔلَٔن ََغَدَرَكََة َ ُ ََ َُ ََ ََ ََ ِ ََ ََ َُ َْ َََٔرنيََ ﴿  (4)﴾ ََ َػ ٍَ َاَل َاَّللََ ًَ ََََكَدََحَػَي َِ َِّ ََ َُ
ْ ََ َ  ََ ََ َُ ََ َْ ََ َ َْ  (6)عممنا أك رأينا.((كالمعنى قد  (5)﴾ ََ

ٍ      " عدة معاف  منيالػ" قد ليؾ بعض اآلراء، : التكثير أو التقميؿ أو التوقع أو التقرب أو التحقيؽ           :                وا 

  :ي .((،               ي       " قد نرل" لفظو  مستقبؿ: قكلو تعالى ))جاء في التبياف ً      كالمراد بو الم ض                ي
(7) 

 صمى  ة إلى النبيثير بالنسب   ىٍ                                       " ق د " ىنا لمتكثير بقرينة ذكر التقمب، كالتك)): يقوؿ الدرويش
ال فيك محاؿ عمى ا تعالىا عميو كسمـ  (8).((                            ، كا 

 جية" قد نرل " ربما نرل تقمب كجيؾ في السماء تردد كجيؾ في )): يقوؿ البيضاوي 
            ن                                                                  السماء تطمعا  لمكحي ككاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقع في ركعو كيتكقع مف ربو أف 

 (9)يحكلو إلى الكعبة.((
  :في النظر : " قد نرل تقمب كجيؾ في السماء" المعنى: " كقكلو عز كجؿ))يقوؿ الزجاج 

                                                           
 [.144البقرة: ( ]1)
 .[2الحجر: ] (2)
 .[64النكر: ] (3)
 .[97الحجر: ] (4)
 .[18األحزاب: ] (5)
 .(2/378)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
 .(1/110ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )7)
 .(2/189)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 8)
 .(30ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 9)
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 ي   أ مر  كالمعنى كاحد ألف التقمب إنما كاف ألف النبي ، كقيؿ: تقمب عينيؾ، إلى السماء
 (1).((نزؿ عميو الكحي إلى أم قبمة يصميبترؾ الصبلة إلى بيت المقدس فكاف ينتظر أف ي

أنيا لمتحقيؽ عمى : منيا، عدة أغراض لػ " قد " في اآلية السابقةلقد ذكر الزحيمي 
وىذا رأي وافؽ فيو البيضاوي والزجاج ، ومنيا التكثير عمى رأي الزمخشري، رأي السيوطي

، في حيف ذكره البيضاوي والزجاج أال وىو التوقع، وىناؾ رأي لـ يذكره الزحيمي، والدرويش
وذلؾ مف خبلؿ تقمب وجيو ، و ا قبمة بدؿ قبمة األقصىكاف يتوقع أف يبدل حيث أف النبي 

 قد والذي رجحو الزحيمي ىو أف، وكاف يتمنى أف تكوف القبمة إلى المسجد الحراـ، في السماء
ٍ                          تقمب المضارع إلى ماض  وىو ما حصؿ في قولو تعالى ا ال وىذ ." قد نرى تقمب" أي رأينا:                    

 وفي نفس الوقت تفيد التكثير. ،  ٍ ض  ىنا لقمب المضارع إلى مايمنع أف تكوف قد 
 

 لمتوقع أو التحقيؽ "قد": المسألة الثانية
َنََجاَءَةََػَجَوََخَِيذََ﴿))

َ
ٍَاََْلََدَأ اََكاَلََشََلَمََذ ٔاََشََلٌَ َةَاَىَبَشَىََكاَل ًَ َْي َِاَإََةَرا ٍَََوَىَلَدََجاَءَتََرَشَي ََِ ََ َ ٍَ َْ َِ ِ ََََ َ ََ َ
َْ َََ ََ ِ

ََ ََ ََ ََ َ ٌَ ََ ََ َ ََ َََ ََ ًَ ََ ََ َََ ُ ََ ََ ََ َ َْ َُ ََََِْ ََ َ َِ َََ ْ ََََََِ َُ َُ َُ َ َْ ََ َ ََ َ َْ ََ ََ ََ﴾(2) 

السامع لقصص األنبياء يتكقع قصة بعد  ألف، ىا ىنا (قد)كدخمت ، " كلقد" البلـ لتأكيد الخبر
 (3)كقد لمتكقع.((، قصة

ليؾ بعض اآلراء في قولو .التحقيؽ والتوقع: مف معاني " قد " كما أسمفنا سابقا " ولقد :                         وا 
 -جاءت":

 كلقد جاءت رسمنا إبراىيـ بالبشرل " ثـ شرع سبحانو في القصة الرابعة )): يقوؿ الدرويش "
كليذا خكلؼ في ،                        ن تكطئة لقصة لكط ال استقبلال  ، إبراىيـكىي قصة ، مف قصص السكرة

كالبلـ جكاب لمقسـ المحذكؼ، كقد حرؼ  .كأرسمنا: فمـ يقؿ، أسمكب القصة عف سابقاتيا
 (4)تحقيؽ.((

في حيف لـ أجد أي تعميؽ عمى ، لقد بيف الزحيمي في اآلية السابقة أف " قد " لمتوقع
أما عند ، والبيضاوي والفراء وابف النحاس والزجاج ومكي" قد " في اآلية السابقة عند العكبري 

 ميؿ إليو.أوىو ما ، المحدثيف فقد ذكر الدرويش أف " قد " لمتحقيؽ
                                                           

عرابو 1)  .(1/193)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 [.69ىكد: ( ]2)
 .(12/422)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(12/458)جالقرآف الكريـ كبيانو ( الدركيش، إعراب 4)
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 ما

 " ما " تعجبية أو استفيامية:: المسألة األولى

((﴿ َ
َ
ٍَاَأ َؾَفَرةَََذ ٍَ ََٓدىََواَىَػَذاَبَةَاَل َاَطََتََواَالَؾََلَىَثَةَاَل ََ وَىَهَمَاَلَي

َ
َأ

َ
َََ ََ ََ ََِ ََ َِ َْ ََ ْ ََ ِ ََ ََ َََ ََ

َْ َََ ََ ََ َُ ْ ََ ِ ََ ََ ََ
ََ  َ ََ َََُ َ ََ َْ ََ ََ َِ  َ ََ ََ ِ َ َََ

ُ
َاَْلارَََ ًََلََعَ َْ َََِغَبَ  ََ ََ

َ ََ َ َْ َُ َ ََ َْ﴾(1)  

كتقديره أم شيء ، أك استفيامية، شيء أصبرىـ: إما تعجبية كتقديره: " فما أصبرىـ " ما
 (2).((كما بعدىا خبر، ىي مبتدأ: كعمى كبل الكجييف، أصبرىـ

ليؾ رأي بعض ، واالستفياـ والنفي والصمة، التعجب: لػ " ما " عدة أغراض منيا العمماء في                وا 
 و " فما أصبرىـ" :قول

 كالكبلـ تعجب عج ب ، صبرىـ" "ما " في مكضع رفعأ" فما : قكلو تعالى)): جاء في التبياف                 
كيجكز أف ، " أصبر " فعؿ فيو ضمير الفاعؿ كىك العائد عمى " ما "ك .ا بو المؤمنيف

ة غير كىي نكر ،                                       ن كحكميا في اإلعراب كحكميا إذا كانت تعجبا  ،                     ن    تككف " ما " استفياما  ىنا
 (3)فما أصبرىـ ا عمى النار.((: أم، ىي نفي: كقيؿ،          ٌ         مكصكفة تام ة بنفسيا

  :كما نكرة ، " فما " الفاء الفصيحة كأنيا أفصحت عف مصيرىـ العجيب))يقوؿ الدرويش
نما قمنا عمى األصح دفعا  ، تامة بمعنى شيء لمتعجب في محؿ رفع مبتدأ عمى األصح                          ن كا 

 (4)و ال طائؿ تحتيا إال التكمؼ.((لما تخبط بو النحاة مف أكج
  :فما أصبرىـ عمى النار" تعجب مف حاليـ في االلتباس بمكجبات النار ))يقوؿ البيضاوي "

صكلة كما .. كاستفيامية كما بعدىا الخبر كمك .مف غير مباالة كما تامة مرفكعة باالبتداء
 (5)((بعدىا صمة كالخبر محذكؼ

 أحدىما معناه فما الذم : برىـ عمى النار " فيو كجياف" فما أص)): يقوؿ الفراء: " وقولو
 (6)صبرىـ عمى النار، كالكجو اآلخر فما أجرأىـ عمى النار !.((

                                                           
 [.175: البقرة( ]1)
 .(2/452)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/125ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(2/223)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(35صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم5)
 .(1/103ج( الفراء، معاني القرآف )6)
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 فما أصبرىـ عمى النار " " ما " في مكضع رفع باالبتداء كما بعدىا : قكلو)): يقوؿ مكي "
ٌ             كأف تككف تعجبا  ي عج ب ا المؤمني، كيحتمؿ أف تككف استفياما، خبر ف مف الكفار عمى               ن  ي 

 (1).((ككذلؾ معنى االستفياـ، ى النارعمؿ يقربيـ إل
" فما أصبرىـ عمى : لـ يختمؼ الزحيمي مع أي مف العمماء عمى أف " ما " في قولو

فالزحيمي اعتبرىا تعجبية ألنو ، ولكف التبايف كاف في داللة " ما "، النار " في محؿ رفع مبتدأ
وىذاف الرأياف أوردىما العكبري والبيضاوي ، ف تكوف استفياميةوأجاز أ،                  ً ذكر ىذا الرأي أوال  

 والفراء ومكي. 

، وىو أف تكوف " ما " نافية  وأورد البيضاوي الصمة، آخر                       ً  في حيف أورد العكبري رأيا  
ألنو ال طائؿ منيا حسب ، أما الدوريش فقد رجح التعجب دوف االلتفات إلى اآلراء األخرى

 .مع امكانية اعتبار االستفياـ، عجب أقوى األوجوراه أف التأوما ، تعبيره

 

 المسألة الثانية: ما االستفيامية أو التعجبية 
ََكاَلَ﴿)) ََ َونََََََ ََحَبشََ ًَ ـََت َاَىَهَبََ َنََمَصَنَ

َ
َأ ٍََِٔنَلََعَ َت َبَشَ

َ
َََخ َ ُ ِ َّ ََ ََُ ََ ِ َ ََ َ ُ ََ َِ

َْ ََ َ َِ  َ ََ َ َْ
َ
ََ َ ََ َ َِ َ َُ َُ ْ  َ َ َ

َ
َ﴾(2) 

 (3)أم فبأم أعجكبة تبشركني؟.((،    ً  ى                                     " فب ـ  " ىي ما االستفيامية دخميا معنى التعجب
ليؾ بعض ، ما " قد تأتي استفيامية أو تعجبية أو نافية أو موصولة:         ً    رنا سابقا  أف" ذك            وا 
 :اآلراء

 كما اسـ استفياـ حذفت ألفيا لدخكؿ حرؼ ،    ى             فبـ  الباء حرؼ جر)): يقوؿ الدرويش
 (4)الجر.((

 استفيـ بأمر : كقيؿ، " فبـ تبشركف " عف مجاىد عجب عف ذلؾ لكبره)): جاء في الممخص
 (5)ف.((ا تبشرك 

                                                           
 .(1/90ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
 [.54الحجر( ]2)
 .(14/352)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(14/200)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو 4)
 .(122ص( التبريزم، الممخص في إعراب القرآف )5)



223 

 أك فبأم شيء ، " فبـ تبشركف" أم فبأم أعجكبة تبشركني)): يقوؿ البيضاوي
 (1)تبشركني.((

لقد اتفؽ الزحيمي مع البيضاوي والتبريزي والدرويش عمى أف " ما " في قولو " فبـ 
ووافؽ البيضاوي والتبريزي دوف الدرويش عمى أنيا تحمؿ معنى  .تبشروف" استفيامية

 ح.وىذا صحي، التعجب
 

 المسألة الثالثة: " ما " المصدرية:
ََوَجَػَيَنَ﴿)) َِ

ََ ََ ََ َتاَرَكََََ ًٌَََ ََ َََ اََُ ٍَ َِ َح
َ
َخ ََ ََ َْ
َ
َِجََ ََن َْ َوَغاَنَََُ

َ
ٌَََوأ َِ َ ََ َْ
َ
َََ َِةَالَػََلةََََُ َ ََ  َ ََ ِ ََِوالَزََكةََََ َ ََ  َ ََ ٌَجَََ اَد ٌََ َْ َُ َ َ ٌَََخَياَََ ََ َُ﴾(2) 

 (3)                ن   أم مدة دكامي حيا .((،             ن                            " ما دمت حيا " " ما " مصدرية ظرفية زمانية
ليؾ ، ولكف يختمؼ إعرابيا، دريةمف استخدامات " ما " الداخمة عمى الفعؿ أف تكوف مص        وا 

  -بعض اآلراء:
 أم حيف دكاـ ، " ما " في مكضع نصب عمى الظرؼ:             ن " ما دمت حيا ")): جاء في الممخص

 (4)        ن            أم: كحيا  حيف كممت.((، ىي مكضع نصب عمى الحاؿ: كقيؿ، حياتي
 ما مصدرية :                                    ن         " كأكصاني بالصبلة كالزكاة ما دمت حيا  " ما دمت)): يقوؿ الدرويش

كالمصدر المؤكؿ نصب ،     ن      كحيا  خبرىا، كالتاء اسميا، فعؿ ماض ناقص: دمتك ، ظرفية
 (5)عمى الظرفية.((

 حيف دكاـ :             ن                                 " ما دمت حيا " " ما " في مكضع نصب عمى الظرؼ أم: قكلو)): يقوؿ مكي
 (6)في مكضع نصب عمى الحاؿ.((: كقيؿ، حياتي

ولكف تباينت ، ا " مصدريةاتفؽ الزحيمي مع التبريزي ومكي والدرويش عمى أف " م
في حيف ، ووافؽ برأيو رأي الدرويش، راهأفاعتبرىا الزحيمي ظرفية وىو ما ، اآلراء في إعرابيا

 والنصب عمى الحاؿ.أ، النصب عمى الظرفية: ذكر التبريزي ومكي وجييف لئلعراب ىما

                                                           
 .(348جتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم1)
 [.31: مريـ( ]2)
 .(16/418)جالتفسير المنير  ( الزحيمي،3)
 .(242ص( التبريزم، الممخص في إعراب القرآف )4)
 .(16/593)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(2/27ج( القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )6)
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   ْ أف  

" بنوف النسوة: المسألة األولى ْ              اتصاؿ الفعؿ المنصوب بػ " أف                             

ََِْإَونََ﴿)) َنََحػََََ
َ
ََإَلَأ ًَ ـََرَؽَخ اَ ٌَ ََِػَؿَ ـَ ـََريَؾَثَ َ ََ َٓ ََل ًَ ـََرَؽَخ ََوَكَدَ ََ َْ ٍََصٔ َنََت

َ
ََرَتَوَأ ََ ٌَ َ ََ َْ ٍَٔ َيَلَخ ََْـَ ََ َ َْ

َ
ََ  َ ََِ َْ َُ َْ ََ ََ ََ ََ َ َُ َْ َِ ََ َ ًَ ََ َ َِ ََ َ  َ َُ

َ ََ َْ َُ َْ ََ ََ َ َْ ََ ََ َ  َ َُ َ  َ ََ ََ َ َْ
َ
ََ َِ َْ

ََ َ َْ َِ َ  َ َُ َ َُ َُ َْ  َ ََفَٔنَََ ََ َ َُ

َاَلَيَبََيَدهَََخَلَدَةَاْلََََكَحَ َٔ َوََحَػَف
َ
ََِأ ََ ِ َّ ََ َُ ََ َْ َُ ََِ َِ ََ ِ َ ََ ِ

 َ ََ ََ َُ َْ ََ َ َْ
َ
َ﴾(1)  

ال ، جمع فيي عبلمة، كالنكف في يعفكف نكف النسكة، " إال أف يعفكف" أف: حرؼ ناصب
ذا اتصمت بالفعؿ المضارع صار مبنيا  ، عبلمة رفع  (2)كاتصالو بنكف التككيد.((،                                     ن كا 

ليؾ بعض اآلراء في قولو،                                              ً إذا اتصمت نوف النسوة بالفعؿ المضارع صار مبنيا   " إال :                         وا 
 أف يعفوف":

 كالفعؿ في مكضع نصب)): جاء في التبياف " ٍ                     " إال أف يعفكف" " أف  فعميكـ : كالتقدير،                   
ـَا ﴿ؽ مثمو في قكلو: ؼ ما فرضتـ إال في حاؿ العفك كقد سبنص َََيَا َن

َ
َأ ََََإَل ََ ََ َ َْ
َ
ََ َّ بأبسط ، (3) ﴾ َِ

ألف الفعؿ ىنا ، مف ىذا كالنكف في " يعفكف" ضمير جماعة النساء كالكاك قبميا الـ الكممة
النساء يعفكف في : فأما قكلؾ الرجاؿ يعفكف فيك مثؿ،     ه                     مبني  فيك مثؿ يخرجف كيقعدف

فالرجاؿ يعفكف أصمو يعفككف مثؿ يخرجكف فحذفت ، خالؼ لو في التقديركىك م، المفظ
النساء يعفكف لـ : الكاك التي ىي الـ كبقيت كاك الضمير كالنكف عبلمة الرفع كفي قكلؾ

 (4).(( ي                        ي حذؼ منو شيء عمى ما بي نا
 كأف كما في حيزىا مصدر مؤكؿ في، " إال أف يعفكف" إال أداة استثناء)): يقوؿ الدرويش 

ألف عفكىف عف النصؼ كسقكطو ليس مف جنس ، محؿ نصب عمى االستثناء المنقطع
، كيعفكف فعؿ مضارع مظانياكفي ىذا الحكـ مباحث فقيية طريفة تؤخذ مف ، استحقاقيف

كىك في محؿ نصب ، كال أثر لمعامؿ في لفظو، مبني عمى السككف التصالو بنكف النسكة
 (5)الرجاؿ يعفكف.((: في قكلؾ كما، عرابإكليست عبلمة ، فالنكف ضمير

                                                           
 [.237: البقرة( ]1)
 .(754/ 2)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 [.229: البقرة( ]3)
 .(1/165ج)بياف في إعراب القرآف ( العكبرم، الت4)
 .(2/310)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
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  :ن                       " إال أف يعفكف" أم المطمقات فبل يأخذف شيئا  كالصيغة تحتمؿ التذكير ))يقوؿ البيضاوي                                        
كالتأنيث كالفرؽ أف الكاك في األكؿ ضمير كالنكف عبلمة الرفع كفي الثاني الـ الفعؿ كالنكف 

ٍ                    فيو أ ف  ىينا كنصب المعطكؼ ضمير كالفعؿ مبني كلذلؾ لـ يؤثر   (1)((عميو     ى
 نما قاؿ " إال أف يعفكف" بالنكف ألنو فعؿ النسكة)): يقوؿ الفراء كفعؿ النسكة بالنكف في ،                                                  " كا 

 (2).((كؿ حاؿ
 ي     بلمة النصب فيو م طرحة " إال أف يعفكف" في مكضع نصب بأف كع)): يقوؿ ابف النحاس               

 (3).((ألنو مبني
ويش عمى أف النوف في " لقد اتفؽ الزحيمي مع الفراء وابف النحاس والعكبري والدر 

وأف الفعؿ مبني عمى السكوف في محؿ نصب وذلؾ التصالو بنوف ، يعفوف" ىي نوف النسوة
ففي التذكير تكوف ، في حيف ذكر البيضاوي أف " يعفوف" تحتمؿ التذكير والتأنيث .النسوة

ضمير وفي التأنيث تكوف الواو أصمية في الكممة والنوف ، الواو لمجماعة والنوف لئلعراب
ألف ، خالفوأقوؿ أف كبلـ البيضاوي صحيح مف ناحية الصرؼ، ولكف في المعنى وأنا أ، لمنسوة

فػ " يعفوف" ىنا تكوف مبنية عمى السكوف ، كمـ عف النسوة أي المطمقاتتسياؽ اآلية ي
ولو كاف ىناؾ احتماؿ لمتذكير لحذفت النوف مف " يعفوف" فتصبح " ، التصاليا بنوف النسوة

 نيا مسبوقة بأف ناصبة وىذا لـ يحدث." أل ايعفو 

 

ْ               " أ ف  " في موضع نصب: المسألة الثانية  َ   
وََ﴿))

َ
َوََلَاَءَهََإَنَأ

َ
ٔاَأ اَََكَُ ٍََصَجَدَاَلَََراَمََوٌَ َاَل ََ ًَََيَػَدوَنََغ َْ َاَّلَلَََو ًَ َٓ َب َلََحَػذََ

َ
ًََخ َٓ اََل ٌَ َََْو

َ
ََ َْ ِ َََُ ََ ََ َِ َْ

َ
ََََ َُ ََ ََ ََ ََ َ َِ َََ َ َْ ََ َِ َِ َْ ََ

ْ ََ َ َِ ََ َ ََ َ  َ َُ َََ َْ َُ ََ َ ُ  َ ََ َُ َُ ََ ِ
َّ ََ َُ َ  َ

َ
ََ َْ َُ َ َََ ََ ََََُلَاَؤهََََ َُ ََ َِ﴾(4) 

ٌ                                  " أال  يعذبيـ" أف في مكضع نصب بتقدير حذ مف أال يعذبيـ ا. كقيؿ: : كتقديره، ؼ حرؼ الجر   
 (5)كاألكؿ أكجو.(( .تككف زائدة

                                                           
 .(53ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(1/155ج( الفراء، معاني القرآف )2)
 .(1/118)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 3)
 [.34: األنفاؿ( ]4)
 .(9/327)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
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" عمى الفعؿ المضارع فإف ليا إعرابا  حسب موقعيا إ ف  لـ ْ    إذا دخمت " أ ف   ِ             ً                                  ْ ليؾ             َ                     تكف زائدة " وا 
  بعض اآلراء :

 صب فيك في مكضع ن، " أال يعذبيـ" أم في أف ال يعذبيـ: قكلو تعالى)): جاء في التبياف
ٍ     ي           ألف " أ ف  " ت خم ص الفعؿ ، كىك بعيد، كقيؿ ىك حاؿ، أك جر عمى االختبلؼ       ى

 (1)لبلستقباؿ.((
 قاؿ أبك جعفر ." كما ليـ أال يعذبيـ ا" أف فيو زائدة: قاؿ األخفش)): يقوؿ ابف النحاس :

" في مكضع نصب كالمعنى كما يمنعيـ مف أف ي عذبكا ك كلك كاف كما قاؿ لرفع يعذبيـ ٍ                                         ي      " أف     
" ليذا المعنى.(( ٍ                 فدخمت " أ ف   (2)         ى

 في مكضع نصب تقديره: مف أف  ال يعذبيـ: قكلو " أال يعذبيـ ا")): يقوؿ مكي " ٍ          " أف                             ٍ     ،
 (3)كليس ىذا حكـ الزائدة.((،         ي  ى    كىك قد ن صب  بيا،                   ى        كذكر األخفش أف  " أ ف" زائدة

  :إنكارم لمنفي مبتدأ، كما اسـ استفياـ ، " كماليـ أال يعذبيـ" الكاك عاطفة))يقوؿ الدرويش
ٍ                                     كليـ خبر، كأف ال يعذبيـ ا أف  كما في حيزىا مصدر منصكب بنزع الخافض متعمؽ بما ،                            

 (4)اؿ.((حتعمؽ بو الجار كالمجركر السابؽ. أك بمحذكؼ 

" في موضع                                                              لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي وأبي جعفر والدرويش عمى أف   ْ           " أف     
" زائدة ر            ً    وقد أورد رأيا  آخ .أال يعذبيـ امف : تقديرهو  ،نصب بنزع الخافض ْ        وىو أف  " أ ف  وىو ،           َ 

وىذا الرأي غير معتبر كما أوضح أبو جعفر ،ألنو لو كاف ، ما ذكره ابف النحاس عف األخفش
 .    ً                زائدا  لرفع " يعذبيـ"

  

                                                           
 .(1/530جبرم، التبياف في إعراب القرآف )( العك1)
 .(2/96)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 2)
 .(1/419ج( القيسي،  مشكؿ إعراب القرآف )3)
 .(9/134)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
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ْ         أف  الزائدة: المسألة الثالثة   
((﴿ ََٓ ََوَج َىَلاَهَلََعَ

َ
َنََجاَءَاَىَبَظََيَخ

َ
اَأ ٍَ ََِـََي َْ ََ َ

َ ََ َََُ ََ ْ َ
َ
ََ َُ َِ ََ ْ َََ ََ َ ََ َ َْ

َ
َََ  َ ََ ـَاَرَحَدََةَػََياََ ًََََّ َِ َََ  َ ََ َْ َََ ََِ ﴾(1) 

 (2)    ٌ                                                                              " فمم ا أف جاء " أف لتأكيد الربط بيف شرط " لما " كىك " جاء" كجكابيا كىك " ألقاه".((
" زائدة في ال ْ              قد تأتي " أف  ليؾ بعض اآلراء:                                           جممة لمتوكيد وا 

 تز " فمما أف جاء البشير" " أ)): جاء في الممخص "  (3)كحتى لمتككيد.((، اد مع لماٍ      ف 

  أك ،                                                 ن                 " فمما أف جاء البشير ألقاه عمى كجيو فارتد  بصيرا " لما ظرفية حينية)): الدرويشيقوؿ
 (4)كأف زائدة.((، رابطة

 زائدة لمتككيد.(()): يقوؿ ابف النحاس " ٍ                   " فمما أف جاء البشير " " أ ف   (5)                          ى

"  في قولو ْ           لقد اتفؽ الزحيمي مع ابف النحاس والتبريزي والدرويش عمى أف  " أف                                                                : "
 والحروؼ الزائدة تفيد التوكيد. .ما أف جاء البشير" زائدةفم

  

                                                           
 .[96: يكسؼ( ]1)
 .(13/68)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(68صآف )( التبريزم، الممخص في إعراب القر 3)
 .(13/41ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو  )4)
 .(2/215)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 5)
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 ِ  ْ إ ف  

" الشرطية المسألة األولى: ْ          " إ ف   ِ   
﴿َََ َاِلََاَْسَي ََ ٌَ َ ََ ًَََتَؾَفَرََْلَاََوَحَرَِحََِاََْلََهَٔج َجَفَصَِاَِإَوَنََل

َ
َِاَخ ٍَ َِاََظَي ََََكاَلََرَب َ ِ َِ ََ َْ ََ ََ َِ َ  َ ََ َ َُ َ ََ ََََ ْ ََ َْ ََ ََ َََ ََ َ َْ َِ َْ ََ َ َْ َ ََ َْ َ ََََ ََ َُ َْ
َ
َََََ َْ ََ ََ ََََ  َ ََ َ ََ َََ﴾(1) 

ََتَؾَفرََ﴿ ًَ ََل ََِْإَوَن َِ َْ ََ َ َْ َ ََ َْ َ﴾ " قبؿ إلى معنى الماضي، كدخمت إف الشرطية ترد الفعؿ المست:    ٍ  " لـ 
" لترد  الفعؿ إلى أصمو كىك االستقباؿ " الشرط،        ٍ                                    عمى " لـ  ٍ        ألف " إ ف  ة ترد الماضي إلى معنى ي     ً 

،                                                                         فمما صار لفظ الفعؿ المستقبؿ بعد " لـ " بمعنى الماضي، رد تيا إلى االستقباؿ، االستقباؿ
 (2)ألنيا ترد الماضي إلى االستقباؿ.((

" الشرطية أنيا تحوؿ الماضي إلى المستقبؿمف تأث ْ                                        يرات " إ ف  ليؾ رأي بعض ال،        ِ  عمماء في                  وا 
ف لـ تغفر" :                        قولو " وا 

 ف لـ تغفر لنا كترحمنا لنككنف مف الخاسريف " الكاك عاطفة)): يقوؿ الدرويش ف ،                                                            " كا       كا 
 (3).((كلـ حرؼ نفي كقمب كجـز، شرطية

 عمى " لـ " ألف معناىا مع ما بعدىا  تكقع" كاف لـ تغفر لنا " )): يقوؿ ابف النحاس " ٍ                                    " إف     
 (4).((الفعؿ الماضي

 عمى " لـ")): يقوؿ مكي " ٍ            قكلو " كاف لـ تغفر لنا " دخمت " إف  لترد الفعؿ إلى أصمو في ،                                  
                  " ترد  الماضي إلى      ٍ " إف  ك ألف "لـ " ترد المستقبؿ إلى معنى المضي، كىك االستقباؿ، لفظو

" لـ " كلفظ المستقبؿ بعدىا بمعنى الماضي ردتيا " إف" إلى فمما صارت ، معنى االستقباؿ
" ترد الماضي إلى معنى االستقباؿ، االستقباؿ ٍ                               ألف " إف        )).(5) 

" في قولو ْ          لقد بيف الزحيمي أف " إف  وىو ما قالو ، " إف لـ تغفر لنا " شرطية:                       
" حولت صيغة الماضي الذي صنعتو "لـ" ، الدرويش ْ                                    وقد أوضح الزحيمي أف " إف  ، مع المضارع                       

ّ         وصر ح بو مكي،  ً ا  المستقبؿ وىو ما ذكره النحاس ضمنإلى صيغة   وىو الظاىر.،   

                                                           
 [.23األعراؼ:  ( ]1)
 (.8/520( الزحيمي، التفسير المنير )ج2)
 (.8/535( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو )ج3)
 (.2/49إعراب القرآف )ج ( ابف النحاس،4)
 .(1/375جسي، مشكؿ إعراب القرآف )( القي5)
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" بمعنى " ما " ْ               المسألة الثانية: " إف                       
ٔءََ﴿ َِاَبََص َخ َٓ ٍَََإَنََجَلَٔلََإَلَاَخََتَاَكََبَػَؼَآَل َ َُ ِ ََ ََََِ ََ ِ ََ َ َُ َْ ََ َ ََ ََ ََ َْ ََ  َ ََِ َُ َ َُ ََ َ َْ ِ َ﴾(1) 

: حرؼ نفي بمعنى ما ٍ                   إف   (2).((أم ما نقكؿ إال ىذه المقالة،  
" بمعنى " ْ          تأتي " إف  ليؾ آراء بعض العمماء في قولو، ما " وخاصة إذا جاء بعدىا استثناء          " :                                وا 

 إف نقوؿ" :

  إف : تقديره، عتراؾ " الجممة مفسرة لمصدر محذكؼا    ال  إ" : قكلو تعالى)):جاء في التبياف
ما نذكر إال ىذا : أم،                                    ن ىك اعتراؾ كيجكز أف يككف مكضعيا نصبا  :            ن نقكؿ إال قكال  

 (3).((القكؿ
 جميع القكؿ  فنفت، اؾ " إف حرؼ نفي لحقت نقكؿ" إف نقكؿ إال اعتر )):لدرويش يقوؿ ا

           ن        ما نقكؿ قكال  إال ىذه : كالتقدير، اعتراؾ بعض اليتنا بسكء: كىك قكليـ ،       ن      ن إال قكال  كاحدا  
 (4).((المقالة

 (5)نقكؿ إال قكلنا اعتراؾ أم أصابؾ.(( إف نقكؿ إال اعتراؾ" ما ")): يقوؿ البيضاوي 

 بعض ؾ                ما نقكؿ إال مس  : تنا بسكء " أمإف نقكؿ إال اعتراؾ بعض الي"))لزجاج: يقوؿ ا
ٌ            بس بؾ إياىا.((، أصنامنا بجنكف  (6) 

" بمعنى " ما"  ْ               اتفؽ الزحيمي مع العكبري والبيضاوي والزجاج والدرويش عمى أف " إف                                                               
" جاءت قبؿ االستثناء، وىي نافية ْ                    ونبلحظ أف " إف    .فأخذت معنى " ما " النافية،             

                                                           
 [.54: ىكد( ]1)
 (.12/401( الزحيمي، التفسير المنير )2)
 .(2/36ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(12/448)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(299ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 5)
 .(3/47ج( الزجاج، معاني القرآف )6)
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 حتى

 جواز النصب والرفع بعد حتىالمسألة: 

شََ﴿)) 
َ
َاَْلَأ ًَ َٓ ََمَصَخ ًَ ََرَتَيَس ََ ٌَ َٔاَ ََخَي ََ َرَوَاَلَي ٌَ َ ًَ َحَس

َ
اََيأ ٍَ ََِثََوَل ٔاَاْلََ َنََحَدَخَي

َ
ًََأ َمََخَصَبَخ

َ
َََأ

ْ
َ َ َْ ََ َُ َُ َْ  َ ََ َ َْ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َِ َََْ ََ ََ َ ََ َِ  َ ََ َُ ََ ََ َ َْ َُ ِ َ

ْ
َََََ  َ َ َ ََ َ ََ  َ َ َْ ََ ََ َُ َُ َْ َََ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ َ َْ

َ
اَءََ ََُاَءََوالَُضَ َ  َ ََ ََ َ َُ َ

ٌََ َ َّ َػ ٌَ ٔاَ َِ َآٌَ ََ ٔاََخَّتََحَلَٔلَالَرَشَٔلََواَلَي ََََوَزلََزَل َ َُ ََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ َََ َ َُ َ َُ  َ ََ َ ََ َ َُ ََ َ  َ ََ َََ ُ ََِ ْ ََُ َاَّلَلَََكَريَبَََ َلََإَنَََُْصَ
َ
َاَّلَلََخ ٌَََّتَََُْصَ َ َِ ََ َِ  َ ََ َ َْ َََ  َ ِ ََ ََ
َ
ََِ  َ ََ ُ َْ َََ ََ﴾(1) 

، حتى أف يقكؿ: كتقديره، "حتى يقكؿ الرسكؿ " الفعؿ منصكب بأف مضمرة بعد حتى
" حتى " ال ك " إلى أف" فجعؿ قكؿ الرسكؿ غاية لخكؼ أصحابو،: ىا ىنا غاية بمعنى: كحتى

فبل ، فأما إذا كاف بمعنى الماضي أك الحاؿ: ؿينتصب الفعؿ بعدىا إال إذا كاف بمعنى االستقبا
 (2).((ينتصب بعدىا بتقدير " أف " ألف " أف " تخمصو لبلستقباؿ

 إلى أف يقكؿ الرسكؿ : كالتقدير، " حتى يقكؿ الرسكؿ " يقرأ بالنصب)): جاء في التبياف
إلى  :كالتقدير،    ي   الم ض ي عمى كالمعنى، كالفعؿ ىنا مستقبؿ حكيت بو حاليـ، فيك غاية

لة سبب كيقرأ بالرفع عمى أف يككف التقدير " كزلزلكا" فقاؿ الرسكؿ فالزلز ، أف قاؿ الرسكؿ
 (3).((فمـ تعمؿ فيو "حتى"                و ككبل الفعميف ماض  ، القكؿ

 كيقكؿ فعؿ مضارع ، " حتى يقكؿ الرسكؿ" حتى حرؼ غاية كجر)):يقوؿ الدرويش
 (4).((كالرسكؿ  فاعؿ، منصكب بأف مضمرة بعد حتى

 حتى يقكؿ الرسكؿ" لتناىي الشدة كاستطالة المدة بحيث تقطعت حباؿ )) :البيضاوي يقوؿ "
ؿ ماضية كقكلؾ مرض حتى ال الصبر كقرأ نافع " يقكؿ" بالرفع عمى أنيا حكاية حا

 (5)يرجكنو.((
 أ نافع كاختمفكا في نصب البلـ كرفعيا مف قكلو: " حتى يقكؿ الرسكؿ فقر )) :جاء في السبعة

" رفعا  كحده:" حتى                             ن كقد كاف الكسائي يقرؤىا دىرا  .      ن " نصبا            ى " حتى يقكؿ  : كقرأ الباقكف .    ي      ن يقكؿ 
 (6).((ثـ رجع إلى النصب، رفعا

                                                           
 [.214: البقرة] (1)
 .(2/612)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/149ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .( 2/280)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(46صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم5)
 .(181ص)( ابف مجاىد، السبعة في القراءات 6)
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 :كبعض  (1)                                                         ن " كزلزلكا حتى يقكؿ الرسكؿ " قرأىا القراء بالنصب إال مجاىدا  )) يقوؿ الفراء
 (2).((أىؿ المدينة فإنيما رفعاىا

 الرسكؿ                             ى يقكؿ الرسكؿ " قرئت حتى يقكؿ   " حتى: " كقكلو عزؿ كجؿ)):يقوؿ الزجاج
 (3).((     ي       كيقكؿ  بالرفع، بالنصب

، لقد بيف الزحيمي أف الفعؿ " يقوؿ " منصوب بأف مضمرة بعد حتى في اآلية السابقة
 .راهأوىو ما ، وىو بيذا يرجح النصب ." فألف " حتى " غاية بمعنى " إلى أ

فأما إذا كاف بمعنى الماضي أو : اؿح لو دوف ذكر مباشر حيث ق   م  أما رأي الرفع فقد ل
  .-أي يرفع الفعؿ  –دىا بتقدير " أف " عفبل ينتصب ب، الحاؿ

 .وىذاف الرأياف ذكرىما الفراء والبيضاوي والعكبري والزجاج وابف مجاىد

والذي يقوي رأي النصب مع جواز الرفع أف الكسائي  .أما الدرويش فمـ يذكر إال النصب
 رجع إلى النصب. ثـ،          ً      ً قرأىا دىرا  رفعا  

                                                           
 ىك نافع.( 1)
 .(1/132)جعاني القرآف ( الفراء، م2)
عرابو 3) كالقيسي،  (؛1/107جابف النحاس، إعراب القرآف ) :كانظر ؛(1/245)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 

 .(1/106جمشكؿ إعراب القرآف )
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 َ  ْ ل و   

"                          َ المسألة: حذؼ الفعؿ بعد " ل    ْ  و 
َٔمََ﴿)) َك

َ
ًَََوأ َٓ َعََواَجَظَرَُاََىََكَنََخََيَاََل ٍَ َِاََواَش َػ ـَ

َ
َِاََوأ ٍََػ ٔاََش ًَََكاَل َٓ َج

َ
ََٔخ ََََوَل ََ َْ

َ
َََ َ َْ َُ َ ََ ًَ َْ ََ َ ََ ََ ََََََ َْ َُ َْ َََ َ َْ ََ َْ َََ ََََ َْ ََ

َ
َََ ََََ َْ َِ ََ َََ ُ ََ ََ َ َْ َُ  َ

َ
ََ َْ َ َ ََ﴾ (1) 

لك جئتني ألكرمتؾ. : كقكلؾ، لو الشيء المتناع غيره " كلك أنيـ" لك: حرؼ يمتنع
ٍ             ل ك  كقع قكليـ: ك : تقديره، كأنيـ في مكضع رفع بفعؿ مقدر، ـ لعدـ المجيءفيككف عدـ اإلكرا  ى

" يقع بعدىا الفعؿ كال يقع بعدىا المبتدأفإف " كل، اسمعنا كأطعن  (2).((ٍ                                       ك 
ويجوز أف ،                                                     ً        لو حرؼ شرط يفيد امتناع الشيء المتناع غيره، ويختص مطمقا  بالفعؿ

ليؾ آراء بعض العمماء في ق، هيأتي بعدىا اسـ مفعوؿ لفعؿ محذوؼ يفسره ما بعد " : لوو                             وا 
 ولو أنيـ قالوا سمعنا":

 كالجممة ، أك استئنافية، " كلك أنيـ قالكا سمعنا كأطعنا " الكاك حالية)): يقوؿ الدرويش
، أم: لك ثبت قكليـ، كأف كما بعدىا فاعؿ لفعؿ محذكؼ، كلك شرطية، أك مستأنفة، حالية

 (3).((كجممة قالكا خبر أف
 قكليـ ىذا  ت" كلك أنيـ قالكا سمعنا كأطعنا كاسمع كانظرنا " كلك ثب)): ضاوييقوؿ البي

نما يجب حذؼ ،                                                      ن          مكاف ما قالكه لكاف خيرا ليـ كأقكـ لكاف قكليـ ذلؾ خيرا  ليـ كأعدؿ                كا 
 (4).((عميو ككقكعو مكقعو                                   الفعؿ بعد لك في مثؿ ذلؾ لداللة أف  

 في مكضع رفع أم لك كقع ىذا  "طعنا" كلك أنيـ قالكا سمعنا كأ)): يقوؿ ابف النحاس " ٌ                             " أف     
" في مكضع الفعؿ ألنو ال بد مف أف يككف بعدىا جممة: كقيؿ ٌ                                               إنما كقعت" أف              )).(5) 

 ن الك" أف  بعد لك في مكضع رفع أبدا  قكلو: " كلك أنيـ ق)):يقوؿ مكي                         ٌ باالبتداء عند سيبكيو،        
فإف كقع بعد لك ،              لفعؿ بعد أف                                                        كلـ يجز سيبكيو كقكع االبتداء إال مع أف  خاصة لكجكد لفظ ا

                                                           
 [.46: النساء( ]1)
 .(5/100)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(5/32)ج( الدركيش، القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(113ص)تفسير البيضاكم  ( البيضاكم،4)
 .(1/218)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 5)
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" كغيرىا ال ترتفع بعد لك إال بإضمار ، اسـ ارتفع بإضمار فعؿ عنده ٌ                                   كقاؿ غيره: " أف                
 (1).((فعؿ

    ً       مبينا  أف " ، ويقع بعدىا الفعؿ ال المبتدأ، يبيف الزحيمي أف " لو " حرؼ امتناع المتناع
ا مف آراء ابف النحاس ومكي ووافؽ الزحيمي برأيو رأي، أنيـ" في موضع رفع بفعؿ محذوؼ

" عميو ،فتكوف " أف   .والدرويش ّ                   ّ في حيف أوجب البيضاوي حذؼ الفعؿ بعد " لو" لداللة " أف                                                      "
 والوجو األوؿ أوجو. .                ً                           كما أجاز ذلؾ أيضا  ابف النحاس وسيبويو مف قبؿ، مبتدأ

  

                                                           
 .(1/229ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
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 لوال

 المسألة:" لوال " لمتحضيض
ََِفَرو﴿)) ََِٔنَََلَ ٌَ َؤ ٍَ اَََكَنَاَل ََوٌَ َُ َِ َْ َ َِ َ ََ َ َُ َِ َْ َُ ْ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََِذَرواَََ ََوََلَ ََ ٔاََفَادلََي َٓ انََفَثَََلََخَفَل ـَ َ ًَ َٓ َِ ٌَ َـََرَكَثَ َ

ََكَ ََ ٌَ ََٔلََجَفَرَ ـََي ـََثَ َََاَََك َُ َِ َْ ُ َِ ََ َ َِ َِ َّ ََ َِ َ ََ َُ  َ ََ ََ َ َِ َ
ٌَ ََ ِ ََ ََ َ َْ َُ َْ َِ َ ٍَ ََ َْ ِ َ َ ِ

ّ َُ َ َْ َِ َ ََ ََ ََ َ ََ َْ ََ ََ َ ًَ  َ ََ ََ
ًَََُيََذَرونََ َٓ ًَََىَػَي َٓ ٔاََإََلَ ًَََإَذاََرَجَػ َٓ ََٔم ََََك َ َُ ََ ْ ََ َ َْ َُ  َ ََ َََ َْ َِ ْ

ََ ِ ََََ َُ ََ ََ ََََ ِ ََ َْ َُ ََ َْ ََ﴾(1) 

فتفيد التكبيخ كالمكـ عمى ترؾ الفعؿ ، كىي داخمة ىنا عمى الماضي، لمتحضيضلكال: 
 (2).((كاألمر بو في المستقبؿ، مضى فيما

امتناع الشيء لوجود غيره، وىنا تختص بالجممة : " لوال " ليا وجياف: األوؿ
َِنيََ﴿نحو: ، االسمية ٌَ ََمَؤ ََىَهَِا ًَ َجَخ

َ
َخ ََٔل ََََل ِ َ َِ َْ َُ َ َ َ َُ َََ َْ َُ َْ
َ
ََ ََ َْ َ وتكوف بمعنى  التحضيضأف تدؿ عمى : والثاني، (3)﴾َ

َُزََ﴿: نحو، وىنا تختص بالجممة الفعمية،   ّ ىبل ""
َ
ََٔلَخ َََِل ْ َ
ُ
ََ ََ َْ َ ٍَََلَنَهثَََ َِاَاَل َََُلََغَيَي ََ ِ َ

ََ ََ ْ ََ ََََ َْ ََ ََ َ ََ﴾(4) 

ليؾ رأي بعض العمماء في معنى " لوال " في قولو  " فموال نفر "::                                               وا 

 لديف " الفاء الفصيحة" فمكال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة ليتفقيكا في ا)): يقوؿ الدرويش ،
 (5).((  ٌ ىبل  : أم، تحضيضال حرؼ كلك 

  :ـ طائفة" فيبل  نفر مف كؿ جماعة كثير ال نفر مف كؿ فرقة مني" فمك ))يقوؿ البيضاوي                       ٌ ة            
 (6)((.كقبيمة كأىؿ بمدة جماعة قميمة

 (7) ٌ         في بل نفر.((: ))" فمكال نفر " معناه: يقوؿ الفراء 

 فمكال نفر مف كؿ فرقة " المعنى أنيـ إذا بقيت منيـ بحضرة النبي صمى )): يقوؿ الزجاج "
كلـ ، استككا في العمـعممكا فما نفركا أعممكا الذيف   ن ا   عميو كسمـ بقية فسمعكا منو كحيا

 (8)يخمكا منو.((

                                                           
 .[122: التكبة( ]1)
 .(11/80)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 [.31سبأ: ( ]3)
 [.21: الفرقاف( ]4)
 .(11/294ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو  )5)
 .(270صتفسير البيضاكم )، كم( البيضا6)
 .(1/454ج( الفراء، معاني القرآف )7)
عرابو 8)  .(2/385)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 (1).((    ٌ      أم في بل نفر: مف " قاؿ األخفش " فمكال نفر)): يقوؿ ابف النحاس 

                                                  ّ   ذكرنا مف النحاة عمى أف " لوال " لمتحضيض بمعنى " ىبل ".   ْ ف                   َ اتفؽ الزحيمي مع م  

ضيض إلى وىي خروج " لوال " مف غرضيا األصمي وىي التح، وأضاؼ لفتة طيبة
 وىذا التفسير وجيو.، واألمر بو في المستقبؿ، غرض آخر وىو التوبيخ والمـو عمى ترؾ الفعؿ

  

                                                           
 .(2/137)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 1)
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 بمى + نعـ

 استخدامات " بمى + نعـ "المسألة: 
اََلََتػََ﴿)) ٌَ َاَّلَلََ َمََتَلٔلََٔنَلََعَ

َ
ََٓدَهَأ َََيََيَؿَاَّلَلَََخ ََ ـََي ََٓداَ ََِدَاَّلَلَََخ ًَََغ َُتََذَت

َ
َََْكَوَخ ََ َ ََ ََ ََ َِ  َ ََ َ ََ َ ََ َ ُ ََ َُ ََ َ َْ

َ
َََُ ََ َْ ََ َ ُ  َ ََ ََ َِ ْ َُ َ َْ ََ ََ ََ ًَ َْ ََ َِ  َ ََ ََ َْ َِ َ َْ َُ َْ َ  َ

َ
ََ َْ ٍَٔنَََُ ََََي َ َُ ََ﴾(1) 

" نعـ" يأتي في جكاب االستفياـ ك ،" بمى " حرؼ يأتي في جكاب االستفياـ في النفي
َلَصَجَ﴿: كقكلو تعالى، أم إني قد فعمت: بمى: ألست فعمت كذا؟ فجكابو: في اإليجاب فإذا قاؿ

َ
َخ َُ َْ َ َ
َ
َ

ََةَلَ ٔا ََكاَل ًَ َةََربَََس ََ َََ ََ ُ ََ ََ َ َْ َُ ِ َّ ََ ِ ر المعنى: نعـ لست ألنو يصي، لكفركا، نعـ: كلك قالكا، أم بمى أنت ربنا (2)﴾َ
ذا قاؿ في اإليجاب، ربنا ًََ﴿كقكلو تعالى: ، ىؿ فعمت؟ فجكابو: نعـ:                    كا  ََرَبَس ََوَغَد ٌَا َ ًَ ََوَجَدَت ََٓو َََْذ َُ  َ ََ َ ََ ََ ََ َ َ ََ َ َْ َُ َْ ََ ََ َ َْ ََ ََ

ًََ ٔاََجَػ َََْخَلاََكاَل ََ ََ َََ ُ ََ ََ ََ  َ ََ﴾(3).))(4) 

 ما جاء : تقكؿ،                           ثبت بو المجيب المنفي  قبمو             ي " بمى " حرؼ ي  )): قكلو تعالى: جاء في التبياف
كليذا يصح أف تأتي بالخبر المثبت بعد بمى ، قد جاء: أم، بمى :زيد؟ فيقكؿ المجيب
             كصح  أف تأتي ،                                      ن       فإف قمت في جكاب النفي نعـ كاف اعترافا  بالنفي، فتقكؿ: بمى قد جاء

كالياء مف نفس الحرؼ. كقاؿ ، نعـ ما جاء: ما جاء زيد؟ فتقكؿ: كقكلؾ، بالنفي بعده
 (5)((ضعيؼ.كىك ، الككفيكف ىي " بؿ " زيدت عمييا الياء

 كالفرؽ بينيما أف بمى تختص بكقكعيا بعد ، " حرؼ جكاب مثؿ نعـبمى")): يقوؿ الدرويش
، فإف الجكاب بيما يتبع ما قبميما في إثباتو كنفيو، كمثميا أجؿ، أما نعـ،                    ن النفي لتجعمو إثباتا  

ف قاؿ، لزمو ذلؾ، بمى: أليس لي عميؾ ألؼ درىـ؟ فإف قاؿ: فإف قمت لرجؿ  نعـ لـ:         كا 
 (6).((كجير، يمزمو كمف أحرؼ الجكاب: إم

 ن      ن        ن     ن " بمى " إثبات لما نفكه كمف مساس النار ليـ زمانا  مديدا  أك دىرا  طكيبل  )): يقوؿ البيضاوي                                               
 (7).((عمى كجو أعـ ليككف كالبرىاف عمى بطبلف قكليـ كيختص بجكاب النفي

                                                           
 [.80: البقرة( ]1)
 [.172األعراؼ: ( ]2)
 [.44: األعراؼ( ]3)
 .(1/221)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(1/175جياف في إعراب القرآف )( العكبرم، التب5)
 .(1/131)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
 .(17ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 7)
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 في أكلو جحد ركسب سيئة" كصفت " بمى " لكؿ إقراكقكلو: " بمى مف )):راءيقوؿ الف ،
 (1).((ككضعت " نعـ " لبلستفياـ الذم ال جحد فيو

 (2)إال أنيا ال تقع إال بعد النفي.(( " بمى " بمنزلة نعـ)):يقوؿ ابف النحاس 

 ن      أف بمى ال تككف إال جكابا  لنفيقكلو: " بمى مف كسب" " بمى " بمنزلة نعـ إال)):يقوؿ مكي                        
 (3)قدـ.((               ن        ال تككف إال جكابا  إليجاب ت تقدـ كنعـ

اتفؽ الزحيمي مع النحاة دوف خبلؼ عمى أف " بمى " حرؼ يأتي في جواب االستفياـ 
 ي في جواب االستفياـ في اإليجاب." يأت " نعـو ،في النفي

  

                                                           
 .(1/52ج( الفراء، معاني القرآف )1)
 .(1/63)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 2)
 .(1/63ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
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  المبحث الثالث
 الحروؼ المشتركة بيف األسماء واألفعاؿ

 اليمزة

 " اليمزة " لئلنكار والتوبيخالمسألة األولى:
((﴿ٍََ َوَُكَ

َ
َََأ  َُ ََ
َ
َِٔنَََ ٌَ ًَََلََيَؤ َْ َزََثَ

َ
ًَََةَوَأ َٓ َِ ٌَ ـََريَقَ ََٓداََجَتَذَهَ ََْدواََخ َََاَََع َ َُ َِ َْ ََُ ََ َ َْ َُ ُ ََ َْ
َ
ََ َْ َََ َْ َُ َْ َِ َ ٌَ َ َِ ََ ََُ

ََ ََ ََ ََ ًَ َْ ََ َََ َُ ََ ََ ََ﴾(1) 

 (2).((نصب عمى الظرفية: ككمما، " أك كمما" اليمزة استفياـ بمعنى التكبيخ، كالكاك حرؼ عطؼ
واإلنكار ، قد تخرج اليمزة عف االستفياـ الحقيقي إلى ثمانية معاف: وىي: التسوية

ليؾ آراء  .3واالستبطاء، والتعجب، واألمر، كـوالتقرير، والتي، نكار التوبيخيواإل ، اإلبطالي             وا 
 اىدوا":" أو كمما ع: بعض العمماء في قولو

 ستفياـ عمى معنى ا" الكاك لمعطؼ كاليمزة قبميا لبل" أك كمم: قكلو تعالى)): جاء في التبياف
، : " أفكمما جاءكـ رسكؿ" كما بعدهكالعطؼ ىنا عمى معنى الكبلـ المتقدـ في قكلو، اإلنكار

            ن كقد قرئ شاذا  ،  ي          ح ركت بالفتح، ىي " أك" التي ألحد الشيئيف: كقيؿ، كقيؿ: الكاك زائدة
 (4).((بسككنيا

 كالكاك عاطفة عمى محذكؼ تقديره، نكارمستفياـ اإل" أك كمما" اليمزة لبل)):يقوؿ الدرويش :
نما قدمت ، عاطؼ عمى حرؼ االستفياـأك أف األصؿ تقديـ ال، أكفركا باآليات البينات             كا 

 (5).((اليمزة ألف ليا صدر الكبلـ
 (6)              ن                  ما عاىدكا عيدا " اليمزة لئلنكار.((أك كم")):يقوؿ البيضاوي 

 

                                                           
 [.100البقرة: ( ]1)
 .(1/261)جي، التفسير المنير ( الزحيم2)
 .(1/39جابف ىشاـ، مغني المبيب عف كتب األعاريب ) :( انظر3)
 .(1/88ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(1/148)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(21ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
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 الكاك زائدة دخمت عمييا ألؼ :                      ن           " أك كمما عاىدكا عيدا " قاؿ األخفش)): يقوؿ ابف النحاس
 (1).((االستفاىـ

 (2).((د سيبكيو كاك عطؼ دخمت عمييا ألؼ االستفياـكمما" الكاك عن" أك )): يقوؿ مكي 

 .     ً                                 موافقا  بذلؾ النحاة الذيف أوردنا آراءىـ، لقد بيف الزحيمي أف اليمزة في " أو كمما " استفياـ
ف ويش الذيف قالوا إورأيو ىذا موافؽ لرأي البيضاوي والعكبري والدر ، ومف ثـ بيف أنيا لمتوبيخ

 وبيخ يؤدياف نفس الغرض.واإلنكار والت .اليمزة لئلنكار
 

 لئلنكار "اليمزة"المسألة الثانية: 
ًَََحَرَِحََ﴿)) ٔاََوَىَػَيَس ًَََوََلََخَل ََِذَرَك ًََََلَ ََِس ٌَ ََرَجَوَ ًََلََعَ ََربَََس ََ ٌَ ًَََذَنَرَ َنََجاَءَز

َ
ًََأ َوَغَجَتَخ

َ
َُأ ََ َْ ََُ َْ َُ  َ ََ ََ ََ َََ َُ  َ َ َِ ََ َ َْ َُ ََ َِ َْ ُ َِ َ َْ َُ َْ َِ َ ٍَ َُ ََ َ

َ ََ َ َْ َُ ِ َّ ََ َ َْ َِ َ ٌَ
َْ َِ َ َْ َُ ََ َ ََ َ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ ََ

َ
َََٔنَََ َ﴾(3) 

كاليمزة ، اـ لمتقريردخمت عمييا ألؼ االستفي، ألنيا كاك عطؼ، " أك عجبتـ " فتحت الكاك
 (4).((كأنو قيؿ: أكذبتـ كعجبتـ، كالكاك لمعطؼ كالمعطكؼ عميو محذكؼ، لئلنكار

  :أك عجبتـ أف جاءكـ ذكر مف ربكـ عمى رجؿ منكـ" عطؼ عمى ما "))يقوؿ الدرويش
كعجبتـ معطكؼ عمى ، كالكاك عاطفة، تقدـ مسكؽ في أسمكب االستفياـ االنكارم في اليمزة

 (5).((أم: أكذبتـ كعجبتـ، مف تقديره محذكؼ ال بد
 نكار كالكاك لمعطؼ عمى محذكؼ أم أكذبتـ أكعجبتـ" اليمزة لئل ")):يقوؿ البيضاوي

 (6).((كعجبتـ
 (7)اك نسؽ أدخمت عميو ألؼ االستفياـ.((كقكلو: " أك عجبتـ" ىذه ك )):راءيقوؿ الف 

 (8)ت عمييا ألؼ االستفياـ.((دخم، لعطؼكقكلو "أكعجبتـ " ىذه الكاك كاك ا)) :يقوؿ الزجاج 

                                                           
 .(1/71)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 1)
 .(1/69ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )2)
 .{63األعراؼ: ( ]3)
 .(8/617)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(8/570)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(209صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم6)
 .(1/383جالفراء، معاني القرآف )( 7)
عرابو 8)  .(2/280)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 أك عجبتـ" فتحت الكاك ألنيا كاك عطؼ دخمت عمييا ألؼ االستفياـ )):يقوؿ ابف النحاس "
 (1).((لمتقرير

كف تباينت اآلراء في ول، لـ يختمؼ الزحيمي مع مف سبقوه أف اليمزة لبلستفياـ
ابف النحاس فبيف أنيا أما ، راء والزجاج ذكراىا لبلستفياـ دوف بياف المعنىمعناىا: فالف

أما الزحيمي فقد جمع بيف اآلراء ، في حيف ذكر البيضاوي والدرويش أنيا لئلنكار، رلمتقري
 راه أنيا لئلنكار.أوما ، وىي االستفياـ والتقرير واإلنكار، كميا

 

 لئلنكار والتعجب "اليمزة"المسألة الثالثة: 
َِاهََ﴿)) َُاََخَيَل

َ
ًَََيَرَاَِلَنََصاَنَخ َوَل

َ
َََََُأ َْ ََ ََ َ  ََ

َ
ََ َُ َ ََ ْ َِ َْ ََ ََ َََ َْ َ َ ََ

َ
ٌََتنيََََ َ ًَ َََٔخَػي َْ ـََإَذاَ ََجَفَفَثَ ََ ٌٌَََ ِ َ َُ َ ٌَ َ َِ ََ َ ََ َُ ََََ ِ َََ َ ٍَ ََ َْ َُ َ َْ َِ﴾(2) 

أم ألـ يتفكر ، كالكاك لمعطؼ عمى مقدر، " أكلـ ير اإلنساف" اليمزة لئلنكار مع إفادة التعجب
 (3).((اإلنساف كيعمـ

ليؾ بعض اآلراء:، إلنكار والتعجبا: مف معاني اليمزة                   وا 

  (4).((عاطفة: كالكاك، جبيلبلستفياـ اإلنكارم التع: كاليمزة)):يقوؿ الدرويش 

 ٌََدَ﴿نحك: ، التعجب، ذكر ابف ىشاـ مف معاني االستفياـ باليمزة َ ََنَيَؿ ََربَََم ََإَل ََحَر ًَ َل
َ
َخ  َ ََ َ ََ َْ ََ َ ََ ِ َّ ََ َ

ََ ِ ََ ََ َََ َْ َ َ
َ
َ

َوَ َ َاىظََ ِ َّ ََ﴾(5).(6) 

، لقد اتفؽ الزحيمي مع الدرويش بأف االستفياـ في " أو لـ ير اإلنساف" انكاري تعجبي
ذكر ابف ىشاـ آية  آخر ، في حيف(7)ند اآلخريف                 ً          في حيف لـ أجد رأيا  في ذلؾ ع، وىو ما نراه

 قريبة فييا معنى التعجب وىي " ألـ تر إلى ربؾ كيؼ مد الظؿ"

 
                                                           

 .(2/60)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 1)
 [.77يس:  ( ]2)
 .(23/59)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 (.23/356( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو )ج4)
 [.45الفرقاف: ( ]5)
 .(1/41)جابف ىشاـ، مغني المبيب  :( انظر6)
 .كمكي البيضاكم كالفراء كالزجاج كابف النحاس: ( المقصكد7)
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 َ  ْ أ ـ   

 متصمة كمنقطعة:: عمى نكعيف: َ  ْ أ ـ  

       ن                              كمشاركا  لو في الحكـ كىي التي تقع بعد ،                           ن          ىي التي يككف ما بعدىا متصبل  بما قبميافالمتصمة: 
  ة.ىمزة االستفياـ أك ىمزة التسكي

كمعناىا ، ك " أـ" المنقطعة: ىي التي تككف لقطع الكبلـ األكؿ كاستئناؼ ما بعده
ٔاَ﴿: كقكلو تعالى، اإلضراب ََجَػَي َم

َ
َأ ََواَْلَٔر ٍَاَت َاىَظَي َٔي َتََصَخ ََْو َ َم

َ
َأ ََواَْلََػََي َخََم

َ
َاَْل َٔي َيََصَخ َََََْو َُ ََ ََ َ َْ

َ
ََ َُ َ  َ َََ َ َُ َ ََ َُ  َ َََ َ َِ ََ َْ

َ ََ َْ ََ َ َْ
َ
ََ َُ َِ َ َْ َََ َ ََ َْ َ َْ ََ َ َِ ََ َْ َ ََ

َْ ََ

َََْشََكءََ ََََّلَلَ ََ َ َُ َِ  (2)" بؿ جعمكا  شركاء ".: كالمعنى، (1)﴾َِ 
   َ ْ            " أ ـ  " المنقطعةالمسألة األولى:

((﴿ًََ ََرَتَيَس ََ ٌَ َٔاَ ََخَي ََ َرَوَاَلَي ٌَ ًََ َحَس
َ
اََيأ ٍَ ََِثََوَل ٔاَاْلََ َنََحَدَخَي

َ
ًََأ َمََخَصَبَخ

َ
ََْأ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َِ َََْ ََ ََ َ ََ َ ِ  َ ََ َُ ََ ََ َ َْ َُ ِ َ

ْ
َََََ  َ َ َ ََ َ ََ  َ َ َْ ََ ََ َُ َُ َْ َََ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ َ َْ

َ
َ﴾(3) 

ال تككف إال بعد االستفياـ باليمزة كالمراد : فالمتصمة، " أـ " تككف متصمة كمنقطعة: " أـ حسبتـ"
: نحك: أزيد عندؾ أـ عمرك ؟ أم أييما عندؾ. كالمنقطعة (أم)عنو بمنزلة بيا تعييف المسؤكؿ 

 (4).((كأـ ىا ىنا منقطعة، كىي تقع بعد االستفياـ كالخبر، كاليمزة (بؿ)بمنزلة 

ليؾ بعض اآلراء:. حسب الغرض منيا في الجممة، وقد تأتي منقطعة، قد تأتي " أـ" متصمة                   وا 
 (5).((فيي منقطعة، " أـ " بمنزلة بؿ كاليمزة، أـ حسبتـ"" )): قكلو تعالى: جاء في التبياف 
 كالمعنى بؿ ، كىمزة االستفياـ محذكفة، " أـ" عاطفة منقطعة مقدرة ببؿ)): يقوؿ الدرويش

 (6).((نكاركاالستفياـ لمتكبيخ كاإل، أحسبتـ
  :كأـ منقطعة كمعنى اليمزة فييا  ..." أـ حسبتـ أف تدخمكا الجنة "))يقوؿ البيضاوي

 (7).((إلنكارا

                                                           
 [.16الرعد: ( ]1)
 .(3/196)ججامع الدركس العربية ، الغبلييني :( انظر2)
 [.214: البقرة( ]3)
 .(2/612)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(1/149ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )5)
 .(2/279)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو 6)
 (.46صكم )تفسير البيضا، ( البيضاكم7)
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اتفؽ الزحيمي مع البيضاوي والعكبري والدرويش عمى أف " أـ" في " أـ حسبتـ" 
، وقاؿ البيضاوي والدرويش أف االستفياـ فييا لئلنكار .وىي ىنا بمعنى بؿ واليمزة، منقطعة

 وىو ما لـ يذكره الزحيمي.

 

 المنقطعة "أـ" المسألة الثانية: 
َنََحَدخََ﴿))

َ
ًََأ َمََخَصَبَخ

َ
ََُأ َْ َََ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ َ َْ

َ
ََََ َالَػاةََري ًَ ًَََوَيَػَي ََِس ٌَ ََْدواَ ََجا ََ َاَّلَلََاَلَي ًَ اََحَػَي ٍَ ََِثََوَل ٔاَاْلََ ََََي َ َِ ِ ََ  َ ََ َ ََ

ََ َْ ََ ََ َ َْ َُ َْ َِ َََ َُ ََ َ ََ َ ََ َِ  َ ََ ُ  َ ََ َِ ََ َْ ََ ََ  َ َ َ ََ َ ََ  َ َ َْ ََ ََ َُ﴾(1) 

 (2).((قبميا ىمزة ألنيا ليس، " أـ حسبتـ" أػـ ىينا المنقطعة

ليؾ بعض اآلراء:، جاءت " أـ" في اآلية السابقة منقطعة بمعنى بؿ واليمزة                    وا 

 (3).((ـ حسبتـ" " أـ" ىنا منقطعة أم: بؿ أحسبتـقكلو " أ)): جاء في التبياف 

 كقد تقدـ ، " أـ حسبتـ أف تدخمكا الجنة" أـ عاطفة منقطعة بمعنى بؿ)): يقوؿ الدرويش
، بحثيا كالكبلـ معطكؼ عمى ما تقدـ عمى طريؽ اإلضراب عف التسمية إلى طريؽ التكبيخ

 (4).((كاليمزة التي في ضمنيا لئلنكار

  :(5)سبتـ كمعناه اإلنكار.((" أـ حسبتـ أف تدخمكا الجنة" بؿ أح))يقوؿ البيضاوي 

اتفؽ الزحيمي مع العكبري والبيضاوي والدرويش عمى أف" أـ " منقطعة بمعنى بؿ 
نما يقدر ىمزة بعد بؿ، واليمزة ألف المنقطعة ال يأتي قبميا ىمزة وقد ذكر البيضاوي ،                        وا 

 ـ يذكر ذلؾ الزحيمي والعكبري.في حيف ل، والدرويش أف اليمزة بعد بؿ لئلنكار

 

 

 

                                                           
 [.142: آؿ عمراف( ]1)
 .(4/431)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/253ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(4/535)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(90ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 5)
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 المنقطعة "أـ"المسألة الثالثة: 
ًََةَاَْلََجنيََ﴿)) َغَفاَز

َ
َِاَتََوأ اَََيََيَقََب ٍَ َمَاَُتََذََم

َ
َََأ ِ َ َ َْ ََََِْ َُ َ ََ َْ

َ
َََ َ ٍَ َََ ََ َ َُ َُ ْ ََ ََ  َ َِ َ ََ َ  َ ََ َِ

َ
َ﴾(1) 

ى نكال يجكز أف يككف بمع، أتخذ مما يخمؽ بناتأتقديره: بؿ  زةم" اـ اتخذ" " أـ" بمعنى بؿ كالي
 (2).((خذ بناتبؿ أت: كىك، ير إلى الكفرألنو يؤدم التقد، "بؿ " بغير ىمزة

ليؾ بعض ، متصمةوبعضيـ ، أجاز بعض العمماء أف تكوف " أـ" في اآلية السابقة منقطعة            وا 
 اآلراء:

 أـ اتخذ مما يخمؽ بنات كأصفاكـ بالبنيف" أـ متصمة معطكؼ عمى )): يقوؿ الدرويش "
كقاؿ ، أتقكلكف أـ اتخذ: يركالتقد، كالتكبيخ، : اإلنكارمنوكالمقصكد ، استفياـ محذكؼ

 (3).((                   ن     ه     كقاؿ آخركف بيما معا ، ككؿ  صحيح، بمعنى بؿ، منقطعة: بعضيـ
  :في أـ اإلنكار  " أـ اتخذ مما يخمؽ بنات كأصفاكـ بالبنيف" معنى اليمزة))يقوؿ البيضاوي

 (4)كالتعجب مف شأنيـ.((
يجوز أف تكوف بمعنى وال ، بيف الزحيمي أف " أـ" في اآلية السابقة بمعنى بؿ واليمزة

أف اليمزة وأشار البيضاوي إلى  .ألف المعنى يؤدي إلى الكفر، وىذا صحيح، بؿ بدوف ىمزة
أما الدرويش فقد ، وىو يقصد اليمزة التي تأتي مع بؿ بمعنى " أـ" في أـ لئلنكار والتعجب

ز أف وتأويمو جيد، وأشار إلى جوا، أجاز أف تكوف أـ متصمة معطوؼ عمى استفياـ محذوؼ
                     ً          ولـ يرجح الدرويش رأيا  عمى آخر. .تكوف " أـ" منقطعة

  

                                                           
 .[16: الزخرؼ( ]1)
 .(25/135)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(25/72)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 .(648صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم4)
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 الواو

                                                          ن      ن  تككف لمجمع بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو في الحكـ كاإلعراب جمعا  مطمقا ،  :الواو))
، فالمعنى أنيما اشتركا في حكـ المجيء،                  " جاء عمي  كخالد": فإذا قمت .              ن          ن فبل تفيد ترتيبا  كال تعقيبا  

كسكاء أكاف ىناؾ ميمة بيف ،            ن أـ جاءا معا  ، أـ بالعكس، جاء قبؿ خالد                  سكاء أكاف عمي  قد
 ، كىذه ىي كاك العطؼ.(1)((مجيئيما أـ لـ يكف

 

 " الواو " العاطفةالمسألة األولى:
ًََطََ﴿)) ََِس ٌَ ٔاََوَيَخَخَذَ َِ َآٌَ ََ َاَّلَلََاَلَي ًَ َاَْلاَسََوََلََػَي َٓاََبنَيَ َياَمَََُداَوَل

َ
َََُوحََيَمَاَْل َ َْ َُ َْ َِ َ ََ َِ  َ ََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ ُ  َ ََ ََ ََ َْ َ َِ ََ َ َِ َ َ ََ َ َْ ََ ََ ََ ُ ََِ َ ََ ََُ َُ  ََ
َ َْ ََ ََ َْ ِ َ َََََٓداءََََ َ ََ ََ﴾(2) 

ما ، ـ ا الذيف آمنكامكليع يفتركالئبل : كالتقدير، " كليعمـ ا" الكاك: إما عاطفة عمى فعؿ مقدر       كا 
 (3).((كالكجو األكؿ أكجو .زائدة أم ليعمـ ا

ليؾ  بعض اآلراء في قولو:                                                                     لمواو عدة معاني منيا: العطؼ أو الحاؿ أو المعية أو الزيادة: " وا 
 " وليعمـ" :

 كقيؿ: التقدير ، " كليعمـ " البلـ متعمقة بمحذكؼ تقديره: كليعمـ ا دكاليا)): اء في التبيافج
 (4).((الكاك زائدة: كقيؿ، ليتعظكا كليعمـ ا

  :كالتقدير، المعمؿ المحذكؼ" كليعمـ ا الذيف آمنكا " الكاك عاطفة عمى ))يقوؿ الدرويش :
 (5).((كليعمـ، ذلؾ ليتعظكا فعمنا

 (6).((" كليعمـ ا الذيف آمنكا " عطؼ عمى عمة محذكفة))ؿ البيضاوي: يقو 

  :كليعمـ ا الذيف آمنكا  " كليعمـ ا الذيف آمنكا " كحذؼ الفعؿ أم))يقوؿ ابف النحاس
 (7)ليا.((دكا

                                                           
 .(3/194)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 1)
 .[140: آؿ عمراف( ]2)
 .(4/421)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(1/252ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(4/1/535)جراب القرآف الكريـ كبيانو ( الدركيش، إع5)
 .(90ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 6)
 .(1/181ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )7)
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والثاني: ، األوؿ: الزيادة، لقد ذكر الزحيمي رأييف في معنى الواو في قولو " ليعمـ"
ورأي العطؼ عمى فعؿ ، راهأؿ محذوؼ، وقد رجح الرأي الثاني: وىو ما العطؼ عمى فع

ولـ يذكر رأي زيادة الواو إال  .محذوؼ ذكره العكبري والبيضاوي وابف النحاس والدرويش
 وىو العطؼ عمى فعؿ محذوؼ.، وىذا ما يقوى ما رجحو الزحيمي .العكبري

 

 بمعنى " مع " "الواو"المسألة الثانية: 
حََ﴿))

َ
ََ َياخ
َ
َ َِنيَََََ ٌَ َؤ ٍَ َاَل ََ ٌَ َاَتَتَػَمَ ََ ٌَ ََخَصَتَمَاَّلَلَََو ََََٓاَاَْلَبَ ِ َ َِ َْ َُ ْ ََ َ ََ َِ َ ََ ََ ََ  َ ََ َِ ََ ََ َ ُ  َ ََ ََ َُ َْ ََ َ  َِ  َ ََ َ ََ﴾(1) 

ألف ،                 ن           ى    تقكؿ: حسبؾ كزيدا  درىـ، كال ت جر  ، كما بعده منصكب (مع)" كمف اتبعؾ" الكاك بمعنى 
أتباعؾ مف المؤمنيف ا  كفاؾ ككفى: عطؼ الظاىر المجركر عمى المكني ممتنع، كالمعنى

 (2)     ن   ناصرا .((

ليؾ بعض، تأتي الواو بمعنى مع أو عاطفة قد  اآلراء في قولو: " ومف اتبعؾ":           وا 

 يا أييا النبي حسبؾ ا كمف اتبعؾ مف المؤمنيف" حسبؾ خبر مقدـ)): يقوؿ الدرويش " ،
كمف المؤمنيف ، كجممة اتبعؾ صمة،   ى            كم ف عطؼ عمى ا، أك بالعكس، كا مبتدأ مؤخر
كيحتمؿ ، سبؾ المؤمنكف، أم: كافيؾ ا ككافيؾ المؤمنكفحسبؾ ا كح: حاؿ.، كالمعنى

كافيؾ : كالمعنى، درىـ           ن حسبؾ كزيدا  : أف تككف بمعنى مع كما بعده منصكب، كما تقكؿ
 (3).((ككافي المؤمنيف ا، ألف عطؼ الظاىر عمى المضمر في مثؿ ىذه الصكرة ممتنع

 حؿ النصب عمى المفعكؿ معو أك " كمف اتبعؾ مف المؤمنيف" إما في م)): يقوؿ البيضاوي
 (4)                 ن              ييف أك الرفع عطفا  عمى اسـ ا.((         ن                     الجر عطفا  عمى المكني عند الككف

 عمى اعتبار الكاكذكر الفراء وجييف في إعراب " ومف اتبعؾ" األوؿ " ٍ                   : نصب " م ف  ،          ى
" نصبت بعطفيا عمى معنى الكاؼ في حسبؾ، عاطفة ٍ                                     " كم ف  كالثاني: كالمعنى يكفيؾ ا ،     ى

" عمى اعتبار الكاك عاطفة عمى لفظ الجبللة " ا " المرفكع ى م  "  رفع  (5)...ٍ                                                       ف 

                                                           
 [.64: األنفاؿ( ]1)
 .(10/397)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(10/165)جإعراب القرآف الكريـ كبيانو الدركيش، ( 3)
 .(244ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 4)
 .(2/103)جابف النحاس، إعراب القرآف  :كانظر  ؛(1/417جالفراء، معاني القرآف ) :( انظر5)
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 م ف  اتعبؾ " األوؿذكر مكي ثبلثة أوجو في إ ْ              عراب " و   َ َ " عمى العطؼ عمى         ٍ                 : نصب " م ف           ى
" عمى ، معنى الكاؼ في حسبؾ ٍ       ألف معنى حسبؾ ا أم: يكفيؾ ا. كالثاني: رفع " م ف                                                ى

"الثالث. ك تعالى العطؼ عمى اسـ ا " عمى العطؼ عمى " حسب  ٍ                      ي : رفع " م ف   (1).         ى
" في قولو " ومف اتبعؾ" ْ                       أورد النحاة عدة أوجو في إعراب" وم ف  فالزحيمي يرجح نصب ،                                 َ 

" بواو المعية ْ              " م ف   َ أما البيضاوي فقد ذكر النصب  .ويمنع الجر بالعطؼ عمى الضمير السابؽ،   
أو الجر بالعطؼ عمى الضمير وىو ما ، "عمى المعية أو الرفع بالعطؼ عمى اسـ الجبللة " ا

والنصب بالعطؼ ، وذكر الفراء ومكي الرفع بالعطؼ عمى اسـ الجبللة " ا" .منعو الزحيمي
" وىو ضعيؼ.، عمى معنى الكاؼ في حسبؾ ُ            وأضاؼ مكي رأيا  ثالثا  وىو العطؼ عمى " حسب                      ً      ً              

، فظ الجبللة اوالعطؼ عمى ل، أما الدرويش فقد ذكر وجيي النصب بواو المعية
ة "ا " ػ أو النصب عمى المعية، واألوؿ يجوز الرفع بالعطؼ عمى لفظ الجبلل يوفي رأي
 أوجو.

 

 لمحاؿ "الواو"المسألة الثالثة: 
ََٔجا﴿)) ًََََيََػَوََُلَََغ ََخَتَدهََاَىَهَخاَبََوَل ََُزَلَلََعَ

َ
ََاَلَيَخ ٍََدََّلَلَ َاَلََ ًَ ََ َِ َ ُ ََ َ َْ ََ ْ ََ َ َْ َ َ ََ َ ََ َََ َِ ْ َََ ِ َ َِ َْ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ْ َ
َ
َََ ِ  َ ََ ِ  َِ َ َُ َْ َ َْ َ﴾(2) 

عمى ، كاك لمعطؼ عمى " أنزؿ" كاألكلى جعؿ الكاك لمحاؿ مف الكتاب                  ن    " كلـ يجعؿ لو عكجا " ال
                       ن كىك أكلى مف جعمو معطكفا  ، "               ن كؿ لو عكج" قيما  أنزؿ الكتاب عمى عبده غير مجع: رتقدي

كاف ، فمك كاف لمعطؼ، عمى " أنزؿ" لما فيو مف الفصؿ يبف بعض الصمة كبعض
في اآلية تقديـ كتأخير، كالتقدير:  كلذلؾ قيؿ،             ن                       المعطكؼ فاصبل  بيف أبعاض المعطكؼ عميو

 (3).((                ن                  ن أنزؿ الكتاب قيما " كلـ يجعؿ لو عكجا  
 " ولـ يجعؿ":: ليؾ بعض اآلراء في قولو                                  ف معاني الواو أنيا تكوف لمحاؿ وا  م

  :كىك ، قكلو تعالى: " قيما"  فيو كجياف: أحدىما: ىك حاؿ مف الكتاب))جاء في التبياف
كفيو ضعؼ ألنو يمـز منو التفريؽ بيف : قالكا .    ن قيما   مؤخر عف مكضعو أم: أنزؿ الكتاب

                                                           
 .(4/515)جاألندلسي، البحر المحيط  :كانظر؛ (1/426جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :( انظر1)
 [.1: الكيؼ( ]2)
 .(15/217)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
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" حاؿ، " كلـ   ن ما      قي  ": كقيؿ، ألف قكلو تعالى: " كلـ" معطكؼ عمى أنزؿ، بعض الصمة كبعض
 (1).((يجعؿ" حاؿ أخرل

 :كالكاك ." الحمد  الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لو عكجا")): يقوؿ الدرويش ..
فالجممة معطكفة عمى أنزؿ داخمة في حيز الصمة، كيجكز أف تككف ، يجكز أف تككف عاطفة

كيجكز اف تككف ، كىك الكتاب، كصاحبيا   ن ما          كىي قي  ، فالجممة معطكفة بيف الحاؿ، اعتراضية
 (2).((متداخمة    ن حاال             ن فتككف قيما  ، فالجممة حاؿ مف الكتاب، حالية

  :(3).ؼأف الكاك في " كلـ يجعؿ" لمحاؿ دكف العطيقوؿ البيضاوي 

ح أف تكوف           ولكنو رج  ، أجاز الزحيمي أف تكوف الواو في قولو " ولـ يجعؿ" عاطفة
العطؼ  يذكرا رأي دأما العكبري والدرويش فق، وكذلؾ قاؿ البيضاوي، راهأوىو ما ، لمحاؿ

 والحاؿ دوف ترجيح.

  

                                                           
 .(2/152جالقرآف ) ( العكبرم، التبياف في إعراب1)
 .(15/435)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .(386ص)البيضاكم، تفسير البيضاكم  :( انظر3)
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 َ  ْ أ و  

" بمعنى  المسألة األولى: ْ          " أ و   (بؿ)  َ 
َبََ﴿)) ََ ٌَ ًََ ََكَصَجََكَئَبَس ًَ ََََث َ َْ َِ َ َْ َُ ََُ َُ َُ َ َْ ََ ََ َ  َ َٔةَََُ َطَدََكَص

َ
َوَأ
َ
َََكََلََجاَرةََأ ـََِهَ ًَََػَدََذَلَمَ ََ َْ ََ َ  َ ََ

َ
ََ َْ
َ
َََِ ََ َ ََ ِ َْ ََ َ َ َِ ََ َ ََ ِ َََ َ َِ َْ﴾(1) 

 (2).((" أك" بمعنى بؿ
سيـ والتق، واالبياـ، والشؾ، (بؿ)واإلضراب بمعنى ، واإلباحة، التخيير: مف معاني " أو"

ليؾ بعض اآلراء في قولو .(3)والتفصيؿ  " أو أشد قسوة"::                         وا 
  :كبالرجكع  (4).((           " أك كص يب": ا ىنا كػ " أك" في قكلو                   " أك أشد  " " أك" ى))جاء في التبياف

 إلى اآلية التي فييا " أك كصيب" نجد في معنى " أك" أربعة أكجو.
ٍَاَتََوَرَغَدََوَبَرَقَ﴿: قاؿ تعالى)) َََّظَي ٍَاَءََذي َالَص ََ ٌَ َوََنَػيَََبَ

َ
ٌََأ َْ ََ ََ َ ٌَ َْ ََ ََ َ ٌَ َ ََ َُ َُ ََِ َ َِ ََِ َ ََ  َ ََ َ ََ َِ َ ٍَ ِ َّ ََ

ََ َ َْ
َ
َ﴾(5) 

 " أو كصيب " في " أو" أربعة أوجو:: قولو تعالى
                                 ي                      إلى الناظر في حاؿ المنافقيف، فبل ي درل أيشبييـ بالمستكقد  ؾ، كىك راجعأنيا لمش: أحدىا -

ََيَزيَدونََ﴿أك بأصحاب الصيب، كقكلو:  َو
َ
َأ َىَؿ

َ
َخ َََث ٌَا َ ََََإَل َ َُ َ َِ َََ َْ

َ
ََ ٍَ َْ

َ
ََ َِ ََ ََِ َ ََ ، أم: يشؾ الرائي ليـ في (6)﴾َِ

  .مقدار عددىـ
 .شئتـ القبيمتيف    ٌ          أم شب يكىـ بأم : كالثاني: أنيا لمتخيير -
 .كالثالث: أنيا لئلباحة -
، كبعضيـ بأصحاب الصيب، : أنيا لئلبياـ أم: بعض الناس يشبييـ بالمستكقدكالرابع -

َوَََُػاَرى﴿كمثمو قكلو تعالى: 
َ
ََْٔداَأ ٔاَ ََنَُٔ ََ َ ََ َََ َْ
َ
ًََََ َ َُ َََ ََُ َُ﴾(7))).(8) 

 (9).((" أك" حرؼ عطؼ لمتخيير أك لئلبياـ أك لمتنكيع)): يقوؿ الدرويش 

                                                           
 [.74البقرة: ( ]1)
 .(1/211)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(3/195)جالغبلييني، جامع الدركس العربية  :( انظر3)
 .(1/72ج)( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف 4)
 .[19: البقرة( ]5)
 .[147: الصافات( ]6)
 [.135البقرة: ( ]7)
 .(1/36ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )8)
 .(1/124)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 9)
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 (1).((" أك أشد قكة" أك لمتخيير أك لمترديد)): يقوؿ البيضاوي 

  كدخكؿ " أك" ىينا لغير معنى الشؾ ))"فيي كالحجارة أك أشد قسكة"... : الزجاجيقوؿ
 (3)." بؿ"الكتاب يرجح أنيا لئلضراب بمعنى ،كلكف محقؽ(2)((كلكنيا " أك"التي تأتي لئلباحة

وىو ، " أو أشد قسوة" بمعنى " بؿ " أي لئلضراب: لقد بيف الزحيمي أف " أو" في قولو
وكذلؾ البيضاوي الذي اعتبرىا لمتخيير أو الترديد، ، اعتبرىا لئلباحة بذلؾ خالؼ الزجاج الذي

واإلبياـ. والدرويش ، واإلباحة، التخييرو ، وكذلؾ العكبري الذي أورد أربعة أوجو، وىي: الشؾ
ولـ يوافؽ الزحيمي في رأيو أنيا لئلضراب بمعنى  .الذي اعتبرىا لمتخيير أو لئلبياـ أو التنويع

عرابو القرآفتاب معاني إال محقؽ ك ()بؿ  وىو األوجو.،         وا 

 

 المسألة الثانية: ػ" أو" ألحد الشيئيف
َتحَِا﴿)) ٌَ ٍَاَ ََٓخاَُاَِإَوَث ٍََوََب َََّةَريَئاََذَلَدَاَخَخ ََيَرَمََة ًَ ٍَاََث َوََإَث

َ
ََيَسَصَبََخَفيَئَثَأ ََ ٌَ ًَََو َ َِ َُ ََ ًَ َْ َ ًََََََ َْ َُ َ ََ ََ ََ َْ ََ َِ ََ ََ ًَََ ََِ ََََِ ِ ََ َِ َْ َََ  َ

َُ ََ ًَ َْ ََِ َْ
َ
ََ ًَ ََ َ َِ ََ َ َْ َِ َْ َََ َْ ََ ََ﴾(4) 

           ن           يئة أك إثما : كمف يكسب ب خطكمف يكس: لـ يقؿ: بيما، ألف معنى قكلو:                  ن " ثـ يـر بو بريئا  
 (5).((ألف " أك" ألحد الشيئيف، ثـ يـر بو، ىذيف الشيئيف أحد

ليؾ بعض اآلراء:أي أف الفعؿ يعمؿ بأحدىما دوف اآلخر، تأتي " أو" ألحد الشيئيف                     . وا 
  كفي عكدىا دليؿ ،                              ن                     قكلو تعالى: " ثـ يـر بو بريئا " الياء تعكد عمى اإلثـ))جاء في التبياف

 (6)((كقيؿ تعكد عمى أحد الشيئيف المدلكؿ عميو بػ " أك"، طيئة في حكـ اإلثـعمى أف الخ
، واإلثـ، وىما: الخطيئة، لقد بيف الزحيمي أف " أو" في اآلية السابقة ألحد الشيئيف

وليس لؤلمريف ، ألف الكسب يكوف ألحد األمريف، راهأوىو ما ، وقد وافؽ رأيو رأي العكبري
                 ً                             " ثـ يـر بو بريئا " أي يـر بأحد األمريف ولـ يقؿ : نى اآلية حيف قاؿكما ىو ظاىر مف مع،    ً معا  
 راء والزجاج وابف النحاس ومكي والدرويش.لـ أقؼ عمى رأي عند البيضاوي والفو  .بيما

                                                           
 .(16ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
عرابو 2)  .(1/140)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/140)جج، معاني القرآف كاعرابو الزجا :( انظر3)
 [.112: النساء( ]4)
 .(5/265)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 .(1/334ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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 ُ    ث ـ   

  :فالمعنى ،                    " جاء عمي  ثـ سعيد": فإذا قمت .تككف لمترتيب كالتراخي: ))" ثـ"يقوؿ الغبلييني
      ن                             ي      كسعيدا  جاء بعده، ككاف بيف مجيئيما م يمة.((، كؿ         ن       أف " عميا " جاء أ

(1) 

  :َرَبَهََ﴿: نحك، ))" كأما" ثـ" فممترتيب كالتراخييقوؿ ابف ىشاـ
َ
ََُـَأ َ ََ َْ
َ
َ ََُ(21ُ نََشَهََ(

َ
َخ ََطاَء َإََذا ًَ َََُث َ ََ ْ َ
َ
ََ ََ َ ََ َ َََ ِ ََ  َ َُُ

 (3)((كقد تكضع مكضع الفاء. (2)﴾(22)

 

            ُ                                  المسألة: " ث ـ " لبياف ما بيف الخمقيف مف تفاوت
َاَلَيََخيََ﴿)) َٔ ََََْ ََ َ َ ِ  َ ََ ََ ََُ َٔ َْ ََو ٍَاَواَت ََش ََشَتَع ََ َْ َٔا ـََص َ ٍَاَء َالَص َٔىََإَل َاَشَخ ًَ ََث َََجَيَػا َرَض

َ
َاَْل ََف ٌَا َ ًَ ََىَس ََق ََ َُ ََ َ ٍَ َََ َ ََ ََ َ ََ َْ ََ َ  َ َُ  ََ ََ ََ َ َِ َ ََ  َ ََ َ ََ ََِ َ ََ ََ َْ ََ  َ َُ َ َ ًَ َ ِ ََ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ َ َ ََ َ َْ َُ َََ ََ

ًََ َءََغيَي َيَشَ ٌَََةَسَوَ ََِ ََ َ ٍَ ْ ََ َ ِ
َّ َُ ِ َ﴾(4) 

نما لبياف ما بيف الخمقيف مف التفاكت، " ثـ استكل" ال لمتراخي في الكقت ىنا كفضؿ خمؽ ،                                       كا 
نما كاف الع، السمكات عمى خمؽ األرض ألف اإلحياء األكؿ قد ، كالبكاقي بثـ ،طؼ األكؿ بالفاء              كا 

 (5).((كعف الحياة الثانية، كأما المكت فقد تراخى عف الحياة، تعقب المكت ببل تراخ

ليؾ أ، توضع موضع الفاءوقد ، والتراخي لمترتيباألصؿ في " ثـ" أنيا                       ي ترتيب سريع. وا 
 بعض اآلراء:

  :(6)((.ترتيب مع التراخي                 " ثـ " حرؼ عطؼ لم))يقوؿ الدرويش 

  :كثـ لعمو لتفاكت ما بيف الخمقيف كفضؿ خمؽ السماء عمى خمؽ ))يقوؿ البيضاوي
 (7).((األرض
 

                                                           
 .(3/195ج( الغبلييني،  جامع الدركس العربية  )1)
 .[22، 21: عبس( ]2)
 .(3/309)ج( ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ 3)
 [.29البقرة: ( ]4)
 .(1/126)ج( الزحيمي، التفسير المنير 5)
 .(1/81)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
 .(23صتفسير البيضاكم )، ( البيضاكم7)
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نما لبياف ما بيف الخمقيف ، بيف الزحيمي أف " ثـ " في اآلية السابقة ليست لمتراخي                             وا 
إليو ألف  ؿميأوىو ما  .أي خمؽ السماء واألرض وىو مطابؽ لرأي البيضاوي، مف التفاوت

نما تواصؿ دوف انقطاع،                    ٍ خمؽ ا ليس فيو تراخ   أما الدرويش فذكر " ثـ" بمعناىا  .                       وا 
 (1).ف تعميؽ عمى ىذه اآليةولـ أجد عند الباقي، ب والتراخيوىو الترتي، الحقيقي

  

                                                           
 .العكبرم كالفراء كالزجاج كابف النحاس كمكي: ( المقصكد1)
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 الفاء

،    ك ؿ                                           ن      فإذا قمت: " جاء عمي  فسعيد" فالمعنى أف عميا  جاء أ، الفاء: تككف لمترتيب كالتعقيب))
 (1)      ن                                كسعيدا  جاء بعده ببل ميمة بيف مجيئيما.((

 "الفاء " عاطفة لمتعميؿالمسألة األولى:
ٍََصَجَدَاَلَََ﴿)) ََٓمََطَفَرَاَل ََوَج َٔلََ ـَ َْاَ ََٔلَََََِمَكََتَيَثََحَرَؽا َِ ـََي ٍَاَءَ ََٓمََفَالَص ََََْكَدَََُرىََتَلَيَبََوَج ََ َِ َِ َْ ََ

ْ ََ َ ََ َْ ََ َ ََ ََ َْ ََ َ ِ َّ ََ ََ ََ ََ َ ََ َْ َََ ًَ ََ َِْ َ َ ََ  َ َ ِ َّ ََ َُ ََ ََ ََِ َ ََ  َ ََ َ َِ َ ََ َِ َْ ََ َ ََ
 َ ََ ََ ََ ََ َََ َْ َََِرامََََ َََ﴾(2) 

 (3).((بميا في الذم بعدىا" فمنكلينؾ " الفاء لسببية ما ق
ليؾ وقد تأتي لبياف السبب كما في اآلية السابقة، اء أنيا لمترتيب والتعقيباألصؿ في الف          . وا 
 بعض اآلراء:

 (4).((                                 " فمنكلين ؾ " الفاء عاطفة لمتعميؿ)): يقوؿ الدرويش

ب الوجو ألف تقم، راهأف الفاء عاطفة لمتعميؿ وىو ما أ لقد اتفؽ الزحيمي مع الدرويش عمى
 سبب في التولية إلى القبمة.

 

 لعطؼ جممة عمى جممة: "الفاء"المسألة الثانية: 
((﴿َ ََذا َََكَن َٔ ََوَل َِا ٍَ ََث َّ َنََظََتَيََة ََل ًَ َاَرَحبََخ َةَاَّلَلَََإَن ٍَاَن ََذَيَلَص َالَػََلَة ََبَػَد ََ ٌَ َ ٍَا َٓ َََتََبَصَٔج َََ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ َ ًََ ََ ََ َ َِ ِ ََ َ ِ ََ َْ

َ ََ ََ َ َْ ََُْ ََ َْ ََ َِ ِ ََ ِ  َ َََِ َِ َ ََ َِ َْ َُ ََ َِ َ ََ  َ ََ َ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ َ ََ َُ ََ َ َُ ِ َ ْ
ََكَرَبََوَلَََ ََ ََ َ ََ َْ َُ

َٓاَدَةَاَّلَلَََإَُا ََط ًَ ََََِِ ََُسَخ  َ ََ ََ ََ َ ََ ََ َ َُ َُ َْ ٍَنيَََََ َاََلَذ ََ ٍَ ََََإَذاََل َِ ِ َ َْ ََ ََ َِ َ ََ ًََ ِ َ﴾(5) 

يجكز أف يككف جكاب شرط، ألف ك ، " فيقسماف با " الفاء فيو لعطؼ جممة عمى جممة
: " إف كأنو قاؿ، ميو الكبلـفيي جكاب األمر الذم دؿ ع، كنيما" في معنى األمر" تحبس

 (6).((تمكىما أقسما"حبس

 
                                                           

 .(3/195)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 1)
 .[144: البقرة( ]2)
 .(2/379ج، التفسير المنير )( الزحيمي3)
 .(2/189)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 [.106المائدة: ( ]5)
 .(7/98)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
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ليؾ بعض اآلراء: .مى جممةأو جممة ع، الفاء حرؼ عطؼ: قد يعطؼ كممة عمى كممة                   وا 

  :(1)بسكنيما".((" فيقسماف " جممة معطكفة عمى " تح))جاء في التبياف 

  :ن                         " فيقسماف با إف ارتبتـ ال نشترم بو ثمنا ، كلك كاف ذا قربى" الفاء ))يقوؿ الدرويش                                       
 (2).((كيقسماف عطؼ عمى تحبسكنيما، عاطفة

  :كيجكز أف يككف جكاب ، لعطؼ جممة عمى جممةقكلو: " فيقسماف با" الفاء ))يقوؿ مكي
ٌ            جزاء، ألف تحبسكنيما معناه األمر بذلؾ فيك جكاب األمر الذم  دؿ  عميو الكبلـ                                                         )).(3) 

لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري ومكي والدرويش عمى أف الفاء في " فيقسماف" عطفت 
ىو أف الفاء جاءت و ، ىو ومكي آخر                        ً  ميؿ إليو. في حيف ذكر رأيا  أجممة عمى جممة وىو ما 

 واألوؿ أوجو. ، وىو تفسير معقوؿ، في جواب األمر

  

  

                                                           
 .(1/403جالتبياف في إعراب القرآف ) ( العكبرم،1)
 .(7/308)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 2)
 .(1/306جقرآف )القيسي، مشكؿ إعراب ال (3)
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 ما

 " ما " االستفياميةالمسألة األولى: 
اََ﴿)) ٍَ ًَََوَكَنَاَّلَلَََطاَنَراََغيَي ََِخ ًَََوآٌَ ًَََإَنََطَهَرَت اََحَفَػَوَاَّلَلََةََػَذاَةَس ًٌَََ ًَ ََِ ََ ًَََ َِ َ ََ َ ُ  َ ََ ََ ََ ََ َ َْ َُ َْ ََ َ ََ َ َْ َُ َْ ََ ََ َ َْ ِ ََ َْ َُ ِ ََ ََ ََ ِ ََ ُ  َ ََ َُ ََ َْ ََ ََ ََ﴾(1) 

" ما: فييا كجياف يفعؿ( )تفيامية في مكضع نصب بػأف تككف اس –أحدىما :         ي                "ما يفعؿ 
فبل يككف ليا مكضع مف ،                   ن أف تككف " ما" نفيا   –أم شيء يفعؿ بعذابكـ؟ كالثاني : كتقديره

 (2).((كالكجو األكؿ أكجو الكجييف: قاؿ ابف األنبارم .اإلعراب
، والموصولة، والتعجب، واالستفياـ، لػ " ما" في العربية عدة أغراض منيا: النفي

ليؾ بعض اآلراء:والمصدرية..                     . وا 

  ما يفعؿ ا" في " ما " كجياف: أصحيما أنيا استفياـ في : قكلو تعالى))جاء في التبياف "
ما يفعؿ : كالتقدير، كالثاني: أنيا نفي، " يعذبكـ" متعمؽ بػ "يفعؿ"ك مكضع نصب بػ " يفعؿ "

 (3)((.ال يعذبكـ: كالمعنى، ا بعذابكـ
 كما اسـ استفياـ في محؿ نصب مفعكؿ بو . بعذابكـ""ما يفعؿ ا)):يقوؿ الدرويش .

كاالستفياـ ، كالجار كالمجركر متعمقاف بيفعؿ، كيفعؿ ا فعؿ مضارع كفاعؿ، ليفعؿ، مقدـ
 (4).((مسكقة لزيادة اإلنكار عمييـ، كالجممة مستأنفة، ىنا معناه النفي

  :نصب كالمعنى أف ا جؿ  " ما يفعؿ ا بعذابكـ" " ما" في مكضع))يقوؿ ابف النحاس
 ، تفسير اآلية يبيف أف " ما" لبلستفياـ.(5)((كعز ال ينتفع بعذابكـ كال بظممكـ فمـ يعذبكـ

  :(6).((قكلو: " ما يفعؿ ا " "ما" استفياـ في مكضع نصب بػ " يفعؿ"))يقوؿ مكي 

                                                           
 .[147: النساء( ]1)
 .(5/338)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/346ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(5/141)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(1/246ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )5)
 .(1/254ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )6)
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قولو "  لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري وابف النحاس ومكي والدرويش عمى أف " ما" في
والوجو ، وأجاز الزحيمي والعكبري أف تكوف " ما" لمنفي، ما يفعؿ ا استفياـ في موضع نصب

 فدمج بيف الرأييف.، أما الدرويش فقد اعتبر " ما" استفياـ معناه النفي، األوؿ أوجو

 

 المسألة الثانية: " ما " النافية
ََٔلََربََ﴿)) َاَىَل ًَ َٓ ََخَقََغَيَي ََ ََ َكاَلَاَلَي ََ َ َُ َْ ََ ْ َََ َُ َِ َْ

ََ ََ َ  َ ََ َ ََ َ ِ  َ ََ ََ ٔاََََ اَََكَُ ٌَ َُاََإََلََمَ
َ
َِاََتَبَخ َي َٔ ٍَاََؽ ََن ًَ َْ َِا َي َٔ َؽ

َ
َِاَأ َي َٔ َؽ

َ
َأ ََ ََْؤَلَءَاَلَي ََََِاَ َُ ََ ََ ََ َ ََ ْ ََ ِ ََ َََ

ْ
َ  ََ ََ ََََ َْ ََ ََ ََ ََ ََ َ َْ َُ َََ َْ ََ َْ

َ
َََََ َْ ََ َْ

َ
ََ ََ َِ  َ ََ َِ ََ َُ ََ ََََ

َََإََياَُاََحَػَتَدونََ َ َُ َُ َْ ََ ََََ  َََِ﴾(1) 

ما مصدرية، " ما كانكا إيانا يعبدكف" " ما" إما نافية إليو مف عبادتيـ إيانا، كالكجو  تبرأناأم ،             كا 
 (2).((األكؿ أكجو

 مو لآلية:يوكؿ واحد يفسرىا حسب ف، وقد تأتي مصدرية، افيةقد تأتي " ما " ن

 ىي مصدرية: كقيؿ، " ما كانكا إيانا يعبدكف " "ما " نافية: قكلو تعالى)): جاء في التبياف ،
 (3).((انا                                  ٌ مما كانكا يعبدكف أم: مف عبادتيـ إي  : كالتقدير

  :فعؿ كتبرأنا، مفسرة لما قبمياإليؾ ما كانكا إيانا يعبدكف" الجممة  تبرأنا" ))يقوؿ الدرويش :
ليؾ، ماض كفاعؿ ي انا، كاسميا، ككاف، نافية: كما، بتبرأنامتعمقاف :       كا  مفعكؿ مقدـ :         كا 

كالمصدر ، از أبك البقاء أف تككف ما مصدريةخبر كانكا، كأج: ف، كجممة يعبدكفليعبدك 
         ن      أرل داعيا  ليذا  كال، مف عبادتيـ إيانا: أم، مما كانكا يعبدكف: أم، منصكب بنزع الخافض

نما كانكا يعبدكف أىكاءىـ، ما كانكا يعبدكننا: ألف المعنى، التكمؼ كيسترسمكف مع ،                            كا 
 (4).((شيكاتيـ

 نما كانكا يعبدكف أىكاءىـ ")): يقوؿ البيضاوي                                                                         ما كانكا إيانا يعبدكف" أم ما كانكا يعبدكننا كا 
 (5)((بتبرأنا أم تبرأنا مف عبادتيـ إيانا.كقيؿ ما مصدرية متصمة 

                                                           
 [.63: صصالق( ]1)
 .(20/507)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/313ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(20/638ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )4)
 .(520ص)البيضاكم، تفسير البيضاكم  (5)
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" ما : لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري والبيضاوي والدرويش عمى أف " ما" في قولو
وقدر رجح الزحيمي أف تكوف " ما"  .والمصدر، كانوا إيانا يعبدوف" يجوز فييا وجياف: النفي

 وىو األوجو.، نافية

 

 المسألة الثالثة: " ما " الموصولة
ا﴿)) َْ َِا اََب ٌَ ٍَاَءََو ََوالَص ََ َََ ََ ََ ََ ََ ََِ َ ََ  َ ََ ََ﴾ (1) 

أك ، بناىا، كىك األحسف أم كالذم، أك بمعنى الذم، أم كبنائيا، ا" إما مصدريةكم"
( أم كمف بناىا، كقد جاءت "ما " بمعنى " مف" قاؿ أىؿ الحجاز لمرعدبمعنى ) ٍ                                                                م ف  سبحاف ما :  ى

ٍ          سب حت لو، أم سبحاف م ف  سب حت لو  (2).((                    ى

 
" أو "  ْ        قد تأتي " ما" مصدرية وقد تأتي موصولة بمعنى " م ف   َ ليؾ بعض اآلراء : .الذي"                                                                 وا 

 (3).((كقيؿ: مصدرية،                                 ى ٍ " كما" في المكاضع الثبلثة بمعنى م ف  )): جاء في التبياف 

  :ما" في ك                                              ن " كالسماء كما بناىا كاألرض كما طحاىا" عطؼ أيضا ،))يقوؿ الدرويش "
 أك، االسـ قبميا كؿ حاؿ فيي معطكفة عمى ىكعم،            ى ٍ أك بمعنى: م ف  ، الجمؿ الثبلثة مصدرية

 (4).((كشجب الزمخشرم ككنيا مصدرية، منيا، كمف الفعؿ معطكؼ عميو المصدر المنسبؾ
 كالسماء كما بناىا" بمعنى " م ف  ":  ّ                            بي ف البيضاوي أف " ما" في قولو "   ٍ كأنكر أف تككف ،                               ى

 (5).مصدرية إلخبلليا بمعنى اآلية
 كالسماء : معناه: اؿحيث ق، : " كالسماء كما بناىا" مصدريةذكر الزجاج أف " ما " في قولو

"، كبنائيا ٍ  كأجاز أف تككف " ما " بمعنى " م ف   (6).كالسماء كالذم بناىا: كالمعنى،                               ى

                                                           
 [.5: الشمس( ]1)
 .(30/641)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/570جعراب القرآف )إياف في ( العكبرم،  التب3)
 .(30/329)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
 .(800ص)البيضاكم، تفسير البيضاكم  :( انظر5)
عرابو  :( انظر6)  .(5/253)ج                              الزجاج، معاني القرآف كا 
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  :أم " (1)ا" " ما" في مكضع خفض أم كبنائيا.((" كالسماء كما بناى))يقوؿ ابف النحاس ،
 ما" مصدرية.

 

فالزحيمي أجاز تباينت آراء العمماء في إعراب " ما" في قولو: " والسماء وما بناىا، 
"، أف تكوف " ما" مصدرية ْ  أو موصولة بمعنى " الذي " أو " م ف   َ ،        ّ               ولكنو رج ح الوجو الثاني،                               

ومثمو الزجاج والدرويش، أما ، وكذلؾ قاؿ العكبري بجواز الوجييف، ميؿ إليوأوىو ما 
ْ       ً                البيضاوي فذكر أف " ما " بمعنى " م ف  "منكرا  أف تكوف مصدرية  َ لقوؿ في حيف بيف النحاس ا .                                

 بأف " ما" مصدرية. 

ْ               جواز الوجييف مع ترجيحنا لكوف " ما " بمعنى " م ف  " أو " الذي ": وخبلصة القوؿ  َ                                              

  

                                                           
 .(5/145)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 1)



258 

 لو

 " لو " تستعمؿ استعماليف:))

كعبلمتيا صحة كقكع أف مكقعيا نحك: " كددت لك قاـ زيد" ، أف تككف مصدرية :أحدىما -
 قيامو.: أم

" لك حرؼ شرط : كليذا قاؿ،   ن               با  إال ماضي المعنىكال يمييا غال، أف تككف شرطية الثاني: -
 (1)((في معنى" كذلؾ نحك قكلؾ " لك قاـ زيد لقمت".

 

 " لو " حرؼ شرط: المسألة األولى
ٍَٔنََ﴿)) ٔاََحَػَي ََََٔكَُ ََِدَاَّلَلَََخََيَََل ََغ ََ ٌَ َرَٔبَثَ ٍَ َٔاََل ٔاََواَتَل َِ ًََآٌَ َٓ َج

َ
ََٔخ ََََوَل َ َُ ََ َْ ََ َََ َُ ََ َ َْ َ ََ ٌ َْ ََ َِ  َ ََ َِ َْ َِ َ َْ َِ َ ٌَ َََ َُ ََ َ ََ ََْ ََ  َ َََ َََ َُ ََ ََ َْ َُ  َ
َ
ََ َْ َ َ ََ﴾(2) 

 (3).((كجكابو "المثكبة"، شيء المتناع غيره" كلك " حرؼ يمتنع لو ال
ليؾ ب، وقد تأتي بمعنى الشرط، قد تأتي " لو " مصدرية  عض اآلراء :        وا 

 : قكلو تعالى: " كلك أنيـ آمنكا" " أف" كما عممت فيو مصدر في مكضع ))جاء في التبياف
: ، أملك كقع منيـ أنيـ آمنكا: كتقديره، ألف " لك " تقتضي الفعؿ، رفع بفعؿ محذكؼ

خبلؼ ذلؾ  كالشرط، إيمانيـ كلـ يجـز بػ " لك " ألنيا تعمؽ الفعؿ الماضي بالفعؿ الماضي
 (4).((لمثكبة" جكاب "لك""
 كلسيبكيو في تسميتيا اسـ ، كلك شرطية، " كلك" الكاك استئنافية أك عاطفة)):يقوؿ الدرويش

كقيؿ ىي كاقعة ، بتداءحرؼ لما كاف سيقع لكقكع غيره... " لمثكبة" البلـ لبل: كىك طريؼ
سمية عمى الفعمية في جكاب لك لمداللة عمى الثبكت كقد أكثرت الجممة اال، ي جكاب لكف

 (5)ة.((كالديمكمة لممثكب

                                                           
 .(4/35)ج( ابف عقيؿ،  شرح ابف عقيؿ 1)
 [.103: بقرةال( ]2)
 .(1/265)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(1/91ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )4)
 .(1/152)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
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 (1).كيجكز أف تككف لمتمني، أف " لك" في قكلو: " كلك أنيـ آمنكا" شرطية ذكر البيضاوي 

 :لمثكبة" مثكبة في مكضع جكاب  " كلك أنيـ آمنكا كاتقكا: كقكلو عز كجؿ))يقوؿ الزجاج
 أم أف " لك " ىنا شرطية. (2).(("لك"

 ال بد  ليا مف ، أف " لك " في قكلو " كلك أنيـ آمنكا " بمنزلة حركؼ الشرط ذكر ابف النحاس         ٌ   
 (3).جكاب

 (4).أف " لك " في قكلو " كلك أنيـ آمنكا" فييا معنى الشرط ذكر مكي 

                          ّ               ء عمى أف " لو " شرطية ال بد  ليا مف جواب. لقد اتفؽ الزحيمي مع ما ذكرنا مف آرا

 .والوجو األوؿ أوجو .وانفرد البيضاوي في جواز أف تكوف " لو " لمتمني
 

 المسألة الثانية: " لو " المصدرية
َِدََ﴿)) ََغ ََ ٌَ َ ََنَفاَراََخَصَدا ًَ ََُس ٍَا ََبَػَدَإَي ََ ٌَ َ ًَ ََيَرَدوََُس َٔ ََْوَاَىَهَخاَبََل

َ
َأ ََ ٌَ ََنَرََيَ َََِوَد َْ َِ َ َْ َِ َ َ ًَ ََ ََ َ ًََ َ  َ َُ َ َْ َُ ِ ََ ََ َََِ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ َْ َُ َََ  َ َُ َََ َْ َ ََ َِ َََ َِ

ْ َََ َِ َْ
َ
ََ َْ َِ َ ٌَ ِ َ ََ َ  َ ََََ ََ ٌَ َ ًَ َٓ َجَفَص

َ
َخ َْ َِ َ َْ َِ َِ َُ َْ
َ
َ

ًََاَلَََقَ َٓ ََل اََحَبنَيَ ٌَ ََ َبَػَدَ َ َْ ََ َُ َُ َ ََ َ  َ ََ ََََ ََ َ َِ َْ ََ﴾(5) 

 (6).((" لك " مصدرية
 (7).والتحضيض، والمصدرية، والشرط، والتمني، والتعميؿ، العرض: لو" عمى ستة أقساـتأتي "

 (8).((" لك يردكنكـ" " لك " بمعنى " أف " المصدرية: قكلو تعالى)): جاء في التبياف 

 (9).((كىي مؤكلة مع ما بعدىا بمصدر مفعكؿ كد، "لك يردكنكـ" لك مصدرية)) :يقوؿ الدرويش 

                                                           
 .(22)جالبيضاكم، تفسير البيضاكم  :انظر( 1)
عرابو 2)  .(1/166)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/72)جاب القرآف ابف النحاس، إعر  :( انظر3)
 .(1/72جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف ) :( انظر4)
 [.109: البقرة( ]5)
 .(1/293)ج( الزحيمي، التفسير المنير 6)
 .(4/46)جاألشمكني،  حاشية الصباف عمى شرح األشمكني  :( انظر7)
 .(1/92ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )8)
 .(1/156)جريـ كبيانو ( الدركيش، إعراب القرآف الك9)
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  :لك يردكنكـ" أف يردككـ فإف " لك " تنكب عف أف في المعنى دكف ))يقوؿ البيضاوي "
 (1).((المفظ

اتفؽ الزحيمي مع العكبري والبيضاوي والدرويش عمى أف " لو " في قولو " لو 
كما قاؿ  .                                         ألف " لو " المصدرية أكثر وقوعيا بعد " ود "، حوقوليـ صحي، يردونكـ" مصدرية

ٍَرٌََ﴿                 أو " يود  " نحو :، (2)         ّ            تعالى :"ود وا لو تدىف" َََٔحَػ ًَََل َْ َخَد
َ
ََٔدَأ َََُُي  َ ََ َُ َ َْ َ ََ َْ َُ َُ ََ
َ
ََ  َ ََ ََ﴾(3) 

 

 المسألة الثالثة: " لو " حرؼ شرط
ََطَديدََ﴿)) ََ َوَآَويََإَلََرَز

َ
ََٔةَأ ًَََك َنََلََةَس

َ
ََٔأ ٍَََكاَلََل َ َِ ََ َ ٍَ

َْ َُ َ ََ َََِ َِ ََ َْ
َ
ًَََ  َ َُ َ َْ َُ ِ ََ َِ َ  َ

َ
ََ َْ َ ََ ََ َََ﴾(4) 

 ى يٍ  ي               ل ح م ت  بينكـ كبيف ما : كجكابو محذكؼ تقديره، لي بكـ قكة " "لك " حرؼ امتناع المتناع" لك أف 
 (5).((ألنو يكىـ تعظيـ الجزاء، كالحذؼ ىا ىنا أبمغ، ىممتـ بو مف الفساد

ليؾ بعض اآلراءمنيا: الشرط. ، ي المسألة السابقةا ف  ّ ين                           ّ " لو" عمى ستة أقساـ كما ب  تأتي   :                وا 

 ما في حيزىا فاعؿ لفعؿ محذكؼ تقديره: ثبتك  كأف، ك شرطيةل)): يقوؿ الدرويش ،
لفعمت : كاستقر، كأما سيبكيو فيرل أنو مبتدأ ال خبر لو... كجكاب لك محذكؼ، تقديره

 (6).((بكـ كصنعت
 :كجكاب لك " قاؿ لك أف لي بكـ قكة" لك قكيت بنفسي عمى دفعكـ..)) يقوؿ البيضاوي .

 (7)محذكؼ تقديره لدفعتكـ.((
وقد ذكر ، وبيذا تكوف " لو " شرطية،  ّ                                      بي ف الزحيمي أف " لو " حرؼ امتناع المتناع لقد

افؽ الزحيمي في رأيو أف أو و ، كما بيف ذلؾ البيضاوي والدرويش، أف جواب " لو " محذوؼ
 الحذؼ فيو ببلغة.

                                                           
 .(23ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .[9: القمـ] (2)
 [.96البقرة:( ]3)
 [.80: ىكد( ]4)
 .(12/431ج( الزحيمي، التفسير المنير )5)
 .(12/466)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
 (.302ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 7)
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      إن ما

                        المسألة: " إن ما" كاف ة
َيَخَثََوادلََ﴿)) ٍَ َاَل ًَ ٍَاََخَرَمََغَيَيَس ََ َإَج َََ َ ََ ََ َْ ََ ْ ََ َ َُ َُ َْ ََ ََ َ ََ  َ ََ ََ ََ  َ ِ َََّىَؾََيََاَّلَلَََ ََْوََة

َ
اَأ ًََاِلَََْنَيَرََوٌَ ََِمََوَلََ  َ ََ ِ َْ ََ ِ َ ََِ ِ ََ  َ َِ
ُ
َََ ََ ََ ََِ َ ِ َْ ِ

َْ ََ ََ ْ ََ ََ َ ََ﴾(1) 

نما تجيء في الكبلـ إلثبات المذككر كنفي ما سكاه، " إنما " كافة مثؿ " إنما إليكـ إلو كاحد" ،                                                كا 
 (2).((أم ما إليكـ إال إلو كاحد

" وأخواتيا فتكفياالما تتصؿ  ليؾ بعض  3         " إن ما". لعمؿ ويندر اإلعماؿ فيعف ا                                زائدة بػ " إف             وا 
 اآلراء :

 (4).((                       " إن ما "  كافة كمكفكفة)): يقوؿ الدرويش 

 ثـ تعمؿ األفعاؿ ،                   ن      ن األكؿ: أف تككف حرفا  كاحدا  :           ّ                    راء في " إن ما " أنيا عمى وجييفيقوؿ الف
" فيككف " ما" عمى : كالثاني، التي تككف بعدىا في األسماء                                                أف تجعؿ " ما" منفصمة مف " إف 

 (5).لذممعنى ا
 :النصب في " الميتة" كما ، " إنما حـر عميكـ الميتة": كقكلو عز كجؿ)) يقوؿ الزجاج

ٌ    دخمت " ما " تمنع إف  مف: كنصبو ألنو مفعكؿ بو، عطؼ عمييا في القراءة كيمييا ، العمؿ                   
كالذم أختاره أف يككف " ما " تمنع " أف " مف ،                                     ي فعميا... كيجكز إنما حـر عميكـ الميتة  

 (6)(.(العمؿ
 ما " ك ،بحـر"إنما حـر عميكـ الميتة كالدـ كلحـ الخنزير" نصب )) :يقوؿ ابف النحاس "

 (7)كترفع الميتة كالدـ كلحـ الخنزير.((كيجكز أف تجعميا بمعنى الذم ، كافة

                                                           
 [.173: البقرة( ]1)
 .(2/441)جلزحيمي، التفسير المنير ( ا2)
 .(1/303ج( انظر ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )3)
 .(2/219)ج( الدركيش، إعراب القرآف كبيانو 4)
 .(1/100جالفراء، معاني القرآف ) :( انظر5)
عرابو 6)  .(1/210)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/90)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 7)
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 الميتة" "                                                                  قكلو " إنما حـر عميكـ الميتة" "ما" كافة لػ " إف  " عف العمؿ كنصب)): يقوؿ مكي
ٌ   " حر ـ" كما بعدىا بػ ٌ              كلك جعمت " ما" بمعنى الذم ألضمرت ىاء مع " حر ـ " كلرفعت " ،                                               

".((الم  (1)                                 يتة " كما بعدىا عمى خبر " إف 
فتكوف " ما " كافة، ،                                               ً       ً از الفراء وابف النحاس ومكي أف تكوف " إنما" حرفا  واحدا  لقد أج

" بمعنى الذي أما الزجاج فقد ذكر ، ادوف اختيار لرأي منيم،                                           أو تكوف " ما " منفصمة عف " إف 
وىو ما اختاره الزحيمي ، الرأييف السابقيف مع ترجيحو أف تكوف " ما" كافة لػ " إف" عف العمؿ

 والدرويش وىو األوجو.

  

                                                           
 .(1/90جإعراب القرآف ) ( القيسي، مشكؿ1)
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 البلـ

 : لمبلـ اثنا عشر معنى

كانتياء ، كتقكية العامؿ  إذا ضعؼ، كالتككيد، كالتعميؿ، كشبو الممؾ ،ك التعدية، الممؾ
 (1)كاالستعبلء بمعنى عمى.، أم بمعنى بعد، كالبعدية، كالصيركرة، كالتعجب، كالقسـ، الغاية

 " البلـ " لمتوكيدالمسألة األولى:
ٍَاَءَِإَو﴿)) َاَل َّ َِ ٌَ َ ََذَيَخَرَج َيََظَلَق ٍَا ََل ا َٓ َِ ٌَ َ َِإَوَن َٓاَر َج

َ
َاَْل َّ َِ ٌَ َ ََحَخَفَجَر ٍَا ََل َاََلََجاَرَة ََ ٌَ َ َِإَوَن َ َُ َ ََ ْ ََ َ َُ َْ َِ َ َُ َُ َْ ََ ََ َ َُ  َ  َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َْ َِ َ  َ َ َ َُ َ ََ َْ
َ َْ ََ َُ َْ َِ َ َُ  َ ََ ََ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َ ََ َ ََ ِ َْ ََ ََ َِ َ  َ ٍَاََ ََل َٓا َِ ٌَ َ َََن ََ َ ََ َ ََ َْ َِ َ  َ

ََٓ َََْح ََخَظَيَثَاَّلَلََََ ََ ٌَ ََِتَؿَ  َ ََ َِ ََ َْ ََ َ َْ َِ َ َُ َِ﴾(2) 

 (3).((" لما" البلـ لمتككيد
ليؾ بعض اآلراء:، مف أدوات التوكيد في الجممة الحروؼ الزائدة ومنيا حرؼ البلـ                   وا 

 كالبلـ )): جاء في التبياف "                                                             " لما يتفجر" " ما " بمعنى الذم في مكضع نصب اسـ " إف 
 (4).((لمتككيد

 (5).((ـ ىي المزحمقة" لما" البل)): يقوؿ الدرويش 

 ف  )): يقوؿ ابف النحاس مف الحجارة لما يتفجر" " ما " في مكضع نصب ألنيا اسـ       ٌ "كا 
 (6).((كالبلـ لمتككيد منو عمى لفظ "ما"، إف

  :لما ييبط" "ما" في ذلؾ كمو في ، " لما يشقؽ"، قكلو: " لما يتفجر منو"))يقوؿ مكي "
" كالبلمات ".((المات ت                            مكضع نصب بػ " إف   (7)                           ككيد كالمجركر خبر " إف 

، لقد اتفؽ الزحيمي مع العكبري وابف النحاس ومكي عمى أف البلـ في " لما " لمتوكيد
 فيي لمتوكيد.، والمزحمقة ىي الزائدة، في حيف ذكر الدرويش أنيا المزحمقة .راهأوىو ما 

                                                           
 .(3/24)جاكضح المسالؾ ، ابف ىشاـ :( انظر1)
 [.74: البقرة( ]2)
 .(1/211)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(1/72)ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف 4)
 .(1/124)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 5)
 .(1/61ج( ابف النحاس، إعراب القرآف )6)
 .(1/60ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )7)
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 لمقسـ " البلـ" المسألة الثانية: 
ًَََمَٔسَةََ﴿)) ََِوَىَلَدََجاَءَز ََ ََ َ َُ َ َْ َُ ََ َ ََ َ َْ ََ ََ ٍَٔنََََ ًَََظاَل َجَخ

َ
ََبَػَدهَََوخ ََ ٌَ َاَىَػَجَوَ ًَ َاَُتََذَت ًَ َََاَْلَحَََِاَتََث َ َُ ِ ََ ََ َ َْ َُ َْ
َ
َ ََ ََِ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ ََ َْ َِ َََْ َُ َُ َْ َ  َ ََ  َ َُ َ َِ َََِ َّ َ

َْ َ﴾(1) 

 (2).((" كلقد جاءكـ" البلـ الـ القسـ
 مف معاني البلـ أنيا تأتي لمقسـ.

 كقد حرؼ ، كالبلـ جكاب قسـ محذكؼ، " كلقد" الكاك استئنافية)): يقوؿ الدرويش
 (3).((تحقيؽ

في حيف ذكر الدرويش أنيا جواب قسـ محذوؼ ، بلـ في " ولقد" لمقسـلقد بيف الزحيمي أف ال
 وىو األوجو.

 

 لمتعميؿ " البلـ" المسألة الثالثة: 
َكََ﴿)) ََ َه ٍَ َََلََف ََ ََكاَلََةَلََوَىَس ََ ٌَ ًَََحَؤ َوَل

َ
ََٔتََكاَلَأ ٍَ َاَل َرَِنََنَيَؿََحَحَ

َ
َأ ََربََ ًَ َْي َََِإَوَذََكاَلَإََةَرا َ  َ ِ َ ََ َْ َ َِ َ َْ َِ ََ ََ َ ََ َََ ََ َََ َ َْ َِ َْ ََُ َْ َ َ ََ

َ
ََ ََ َََ َ ََ َْ ََ ْ ََ َ ِ َْ ََُ ََ َْ ََ َ َِ َِ

َ
ََ ِ َّ ََ َ َُ َ َِ َََ ْ َََِ

ََ َََ ََْ ََيَبََ َِ
َْ﴾(4) 

كتقديره: كلكف سألتؾ ليطمئف قمبي ، كي( كىي متعمقة بفعؿ مقدر)قمبي" البلـ إما الـ  " ليطمئف
ما الـ األمر كالدعاء، يبأك أرني ليطمئف قم كالكجو األكؿ ، كأنو دعاء قمبو بالطمػأنينة،                      كا 

 (5).((أكجو
ليؾ بعض ا، مف معاني البلـ أنيا تأتي لمتعميؿ  آلراء في قولو " ليطمئف قمبي" :            وا 

 (6).((سألتؾ ليطمئف: تقديره، " ليطمئف" البلـ متعمقة بمحذكؼ)): في التبياف جاء 

  :ي" الكاك عاطفة عمى جممة محذكفة تقديرىا: ب" كلكف ليطمئف قم))يقوؿ الدرويش
كليطمئف البلـ لمتعميؿ، كيطمئف فعؿ مضارع ، كلكف حرؼ استدراؾ ميمؿ، "سألتؾ"

                                                           
 [.92: البقرة( ]1)
 .(1/248)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/141)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 3)
 [.260البقرة: ( ]4)
 .(3/41)ج( الزحيمي،  التفسير المنير 5)
 .(1/182ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )6)
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كلكف سألتؾ : أم، ليصح تعميؽ البلـ كال بد مف تقدير محذكؼ، منصكب بأف مضمرة
 (1).((كيفية اإلحياء ليطمئف قمبي

  :(2).((" كلكف ليطمئف قمبي" أم سألتؾ ليطمئف قمبي))يقوؿ ابف النحاس 

  :كلكف سألتؾ : تقديره، " ليطمئف قمبي" البلـ متعمقة بفعؿ مضمر: قكلو))يقوؿ مكي
 (3)ليطمئف قمبي.(( ليطمئف قمبي أك كلكف أرني

يف الزحيمي أف البلـ في " ليطمئف قمبي" متعمقة بفعؿ محذوؼ وىي الـ " كي " لقد ب
ونمحظ ذلؾ في قوؿ العكبري وابف النحاس ومكي حيث قدروا  .أي لمتعميؿ كما ذكر الدرويش

ً       ً                      ً    فعبل  محذوفا . وقد ذكر الزحيمي وجيا  آخ رجح  ولكنو، وىي أف تكوف لؤلمر والدعاء .لبلـ ر  
 راه.أوىو ما ، الرأي األوؿ

  

                                                           
 .(3/347)جكيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو ( الدر 1)
 .(1/128)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 2)
 .(1/182ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )3)
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 ال

 " ال " لمتوكيد أو بمعنى غيرالمسألة األولى:
ًَََوَلَالَؾاىََنيََ﴿)) َٓ ٍََؾَؾَٔبََغَيَي ًَََدََيََاَل َٓ ٍََجََغَيَي َجَػ

َ
َخ ََ ََََِصَاَطَاَلَي ِ ََّ  َ ََ َ ََ ََ َ َْ َِ َْ

ََ ََ َ َِ َ َُ َْ ََ
ْ ََ َِ َْ ََ َ َْ َِ َْ

ََ ََ َ ََ َْ ََ َْ
َ
ََ ََ َِ  َ ََ ََ ََ َِ﴾(1) 

 (2).((كبمعنى " غير " عند الككفييف، ك " كال " في " كال الضاليف " زائدة لمتككيد عند البصرييف
ليؾ بعض اآلراء:، وقد تأتي بمعنى " غير "، ائدةقد تأتي " ال" ز                    وا 

 كعند الككفييف ىي ، " كال الضاليف " " ال " زائدة عند البصرييف لمتككيد)) :جاء في التبياف
فأدخمكا عمييا حرؼ الجر فيككف ليا حكـ " ، جئت ببل شيء: كما قالكا، بمعنى " غير "

 (3).((غير"
  :كىك ما في غير ، عطؼ كال زائدة لتأكيد معنى النفي" كال" الكاك حرؼ ))يقوؿ الدرويش

ٌ    كىذه الزيادة مط ردة، مف معنى النفي               )).(4) 
  أف " ال " في " كال الضاليف" زائدة لتككيد ما في غير مف معنى النفيلقد ذكر البيضاوي ،

 (5).كأكرد أنيا قرئت " كغير الضاليف " عمى اعتبار أف " ال " بمعنى غير
 مذلؾ ف، " " كال الضاليف" فإف معنى " غير " معنى " ال: ما قكلو تعالىكأ)): يقوؿ الفراء

 (6)((. ي                ر د ت عمييا " كال "
  :(7)لبصرييف كبمعنى غير عند الككفييف.((" كال " زائدة عند ا))يقوؿ ابف النحاس 
  :فإنما عطؼ بالضاليف عمى المغضكب ، " كال الضاليف": كقكلو عز كجؿ))يقوؿ الزجاج

نم، عمييـ معنى  " غير" متضمف  " كال الضاليف" ألف: ا جاز أف تقع " ال" في قكلو تعالى     كا 
 (8)معنى النفي.((

                                                           
 [.7: الفاتحة( ]1)
 .(1/158)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(1/16ج( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )3)
 .(1/31)جكبيانو ( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ 4)
 .(5صتفسير البيضاكم )، البيضاكم :( انظر5)
 .(1/8ج( الفراء، معاني القرآف )6)
 .(1/22)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 7)
عرابو 8)  .(1/58)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
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 قكلو: " كال الضاليف " "ال " زائدة لمتككيد عند البصرييف كبمعنى )): جاء في المشكؿ
 (1).((غير عند الككفييف

وىذاف الرأياف ما ، ير"أو بمعنى " غ، لقد أورد الزحيمي جواز أف تكوف " ال " زائدة لمتوكيد 
راه ما قالو الفراء بأف " غير" والذي أ .ف ذكرنا آراءىـراء العمماء والنحاة الذيآدار حوليما 

                    رد ىا يكوف لمتأكيد.و بمعنى " ال " لذلؾ ردت عمييا. 

 

 بمعنى ليس " ال" المسألة الثانية: 
((﴿ََِ ََرَزَر ا ٍَ ََم ٔا ََُفَل

َ
َخ ٔا َِ َآٌَ ََ َاَلَي َٓا َح

َ
ََََياخ َْ ََ ََ َ َ  َ َِ َ ََ َُ َِ ْ َ

َ
ََ ََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ  َ

َ
َ ََوَلََََ ََخَيَث ََوَل َّ ََذي ََبَيَع ََل ََٔم ََي ََتَ

َ
ََيأ َن

َ
َأ ََرَتَو ََ ٌَ َ ًَ َاَز ََ ََ َ ٌَ  َ َُ َ ََ ََ َ َِ َ َِ َ ٌَ َْ ََ َ ََ َ ٌَ َْ َََ َ َِ

ْ
ََََ َْ

َ
ََ َِ َْ

ََ َ َْ َِ َ َْ َُ َ
ٌَََطَفاَغثََ ََ َ ََ ََ﴾(2) 

بمعنى  " ال ": ء بالرفع باالبتداء، أك عمى أف يجعؿ بيع فيو كال خمة كال شفاعة" قرل"ال
 (3).((ألنو معو بمنزلة " خمسة عشر"، ء بالبناء عمى الفتح" فيو " الخبر، كقرلك ليس

ليؾ بعض و  قد تأتي بمعنى " ليس "و ، ؿ ليا مف اإلعرابأتي " ال " نافية ال محقد ت           ا 
 ء:اآلرا

 (4).((       ه           ه                                " ال بيع  فيو كال خمة  " ال النافية لمجنس أىممت لتكررىا)): يقوؿ الدرويش 

  :ه           ى         ى      كال بيع  فيو كال خمة  كال شفاعة ، عمى ،            ه           ه         ه كيجكز ال بيع  فيو كال خمة  كال شفاعة  ))ذكر الزجاج      
           ى           ى         ى           كيجكز ال بيع  فيو كال خمة  كال شفاعة  بنصب األكؿ  (ير تنكيفغب)بتنكيف كالنصب الرفع 

 (5)ألف مكضعو نصب.((، عمى مكضع األكؿ بغير تنكيف كعطؼ الثاني
  :الجممة في : " مف قبؿ أف يأتي يكـ ال بيع فيو كال خمة كال شفاعة"))يقوؿ ابف النحاس

     ه           ه         ه           ال بيع  فيو كال خمة  كال شفاعة " تجعؿ " ال  فإف شئت رفعت فقمت: "، مكضع رفع نعت لميكـ
ف شئت نصبت عمى التبرئة.((، تداء" بمعنى " ليس" أك باالب  (6)                            كا 

                                                           
 .(1/17ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
 [.254: البقرة( ]2)
 .(3/11)ج( الزحيمي، التفسير المنير 3)
 .(3/329)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 4)
عرابو 5)  .(1/286)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(1/125)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 6)
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  :قكلو: " ال بيع فيو كال خمة كال شفاعة" كؿ ىذه الجمؿ في مكضع النعت ))يقوؿ مكي
" كالفتح كالرفع في ىذا بمنزلة " فبل رفث كال فسكؽ" أصمو  إذ ىك كمو، المكرر لػ " يـك

"، االبتداء كالخبر  (1).((كالجممة في مكضع النعت لػ " يـك
لقد أورد الزحيمي ثبلثة آراء في قولو " ال بيع فيو وال خمة وال شفاعة" وىي الرفع 

وقد وافؽ رأيو رأي ابف ، أو أف تكوف " ال " بمعنى " ليس" أو البناء عمى الفتح، باالبتداء
، وىو معقوؿ، أي أف " ال " نافية لمجنس، صب لمتبرئةالنحاس إال أف ابف النحاس جعؿ الن

 ميؿ إليو ىو الرفع بػ " ال " التي بمعنى " ليس".أوالذي 
 

 الزائدة لمتوكيد " ال" المسألة الثالثة: 
ََُاَرََوَخَيَلخََ﴿)) ََ ٌَ َََّخَيَلَخَنَ َِ ٌَ َُاََخََيََ

َ
َمَرَحَمََكاَلَخ

َ
َلَتََصَجَدََإَذَأ

َ
ََِػَمَخ ٌَ اَ ٌَ ََََكاَلَ َْ ََ ََ ََ َ ٍَ ََََ َْ َِ َ َِ ََ

َْ ََ ََ َ َُ َْ َِ َ ٌ َْ ََ ََََ
َ
ََ ََ َََ َ ََ َُ َْ ََ

َ
َََْ ِ ََ ََ َُ َْ َ ََ  َ

َ
ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ـَنيَََََ َ ََ ٌَ َ ٍَََّ َِ َ َْ َِ َ َُ﴾(2) 

ٌ                         " أال  تسجد" في مكضع نصب بمنعؾك ... " ما منعؾ أال تسجد إذ أمرتؾ" صمة  ()الك ،   
َتََصَجَدَ﴿:حيث قاؿ تعالى كما في  آية أخرل، : ما منعؾ أف تسجدكالتقدير، زائدة َن

َ
َأ ََِػَم ٌَ َ ٌََا ََ َُ َْ َ ََ َْ
َ
ََ ََ ََ ََ ََ َ َ ََ

َبََيَديََ ََخَيَلَج ٍَا ََ َل ََ ََ ِ َ َ َُ َْ
ََ ََ َ َ ََ ِ دتيا تككيد معنى الفعؿ الذم تدخؿ ائدة زياكف،            ن             كتزاد كثيرا  في كبلـ العرب (3) ﴾َ

 (4).((عميو كتحقيقو

ليؾ بعض اآلراء:،                     ً                                     تأتي " ال" زائدة كثيرا  في كبلـ العرب ،وتكوف زيادتيا لمتوكيد                   وا 

 إذ " ظرؼ لػ " تسجد". ك ،" أف ال " في مكضع الحاؿ)): جاء في التبياف: قولو تعالى "
كيجكز ،             ن       خمقتني كائنا  مف نار: اؿ، أم" خمقتني مف نار" الجار في مكضع الح: قكلو تعالى

 (5).((ما منعؾ أف تسجدك  أم، " ال" زائدةك فيتعمؽ بػ " خمقتني"، أف يككف البتداء الغاية
 كال: زائدة لتأكيد معنى ." قاؿ ما منعؾ أال تسجد إذ أمرتؾ")): يقوؿ الدرويش ..

 (6).((النفي

                                                           
 .(1/124ج( القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )1)
 .[12 األعراؼ:( ]2)
 [.75]ص: ( 3)
 .(8/510)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(1/479جلعكبرم، التبياف في إعراب القرآف )( ا5)
 .(8/520)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
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 مثميا في لئبل يعمـ ، د " كال " صمة" قاؿ ما منعؾ أال تسجد" أم أف تسج)):يقوؿ البيضاوي
 (1)مؤكدة معنى الفعؿ الذم دخمت عميو.((

 (2).كىي مؤكدة، أف " ال" في قكلو " ما منعؾ أال تسجد" صمة ذكر الفراء 

  :ما منعؾ : المعنى، ؤكدةكمعنى "ما منعؾ أال تسجد " إلغاء" ال " كىي م))يقوؿ الزجاج
 (3)أف تسجد.((

  :أم أف ال زائدة  (4)((تسجد" في مكضع نصب أم مف أف تسجد. "أال))يقوؿ ابف النحاس 

 (5).((" ال" زائدةك ..ما منعؾ أال تسجد")): يقوؿ مكي 

لقد اتفؽ الزحيمي مع مف ذكرنا مف النحاة عمى أف " ال" في قولو " ما منعؾ أال 
 راه.أوىو ما ، تسجد" زائدة لمتوكيد

  

                                                           
 .(200ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
 .(1/374جالفراء، معاني القرآف ) :( انظر2)
عرابو  )3)  .(2/260ج                                  ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(2/46)ج( ابف النحاس، إعراب القرآف 4)
 .(1/372جالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف )( 5)
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 المشبية بميس إف

النافية، كىي ميممة غير عاممة، كقد تعمؿ عمؿ "  (ما)معنى نافية ب (ً  ٍ إ ف  )قد تككف ))
ٌ  " إف  أحد خيرا  مف أحد إال  : منو قكليـ،           ن                                  ليس " قميبل ، كذلؾ في لغة أىؿ العالية مف العرب ٍ          ن             

( النافية أف يقترف الخبر بعدىا بػ )بالعافية "... كاعمـ أف الغالب في  ٍ                                   إف  كقكلو تعالى: " إف  (  ٌ إال  ) 
 كالبيت :، (  ٌ إال  )كقد يستعمؿ الكبلـ معيا بدكف  .{31} يكسؼ:ىذا إال ممؾ كريـ" 

 (2).(((1)          يٍ          ى ي  ى كلكف بأف ي ب غى عميو ف ي خذ ال          ي     ن              إف المرء  ميتا  بانقضاء حياتو

ْ               : إ ف  " بمعنى " ما"المسألة  ِ    
((﴿ََّ ََٔح َََّرَتَوََم ََة ٌَََنَ ََْوَاَىَهَخاَبََإَلَََلََؤ

َ
َأ ََ ٌَ ََِِإَوَنَ ِ َ َْ ََ َ ََ َْ ََ ََِ ِ ََ  ََ َِ َْ ُ

ََ َ  َ ََِ َِ َََ َِ
َْ ََ َِ َْ

َ
ََ َْ َِ َ َْ َ﴾(3) 

ف مف أىؿ الكتاب" بو أم   ٌ ف  كما مف أىؿ الكتاب أحد إال ليؤمن: كمعناه، إف ىنا لمنفي                      " كا 
 (4).((بعيسى

  :ف مف أىؿ الكتاب" "إف" بمعنى " ما": قكلو تعالى))جاء في التبياف كالجار كالمجركر ،                                       " كا 
 (5).((كالمبتدأ محذكؼ تقديره: كما مف أىؿ الكتاب أحد، في مكضع رفع بأنو خبر المبتدأ

  :ف مف أىؿ الكتاب إال ليؤمنف بو قبؿ مكتو" الكاك استئنافية))يقوؿ الدرويش ف ،                                                            " كا       كا 
كخبره ىك ، مف أىؿ الكتاب جار كمجركر متعمقاف بمحذكؼ صفة لمبتدأ محذكؼ، نافية

 (6).((" ٌ ف  " إال ليؤمن: جممة القسـ المجاب بقكلو
  :ف مف أىؿ الكتاب إال ليؤمن))يقوؿ الزجاج ما منيـ مف ك : المعنى، بو قبؿ مكتو"  ٌ ف                               " كا 

َْا﴿: ككذلؾ قكلو، بو    ف  أحد إال ليؤمن ًَََإَلََوارََد ََِس ٌَ َِإَوَنَ ََ َُ َِ َََ َ
 َ ََِ َْ َُ َْ َِ َ َْ َ﴾ (7))).(8) 

                                                           
 .(146/ 2)جالمقاصد النحكية  . العيني،ة، أك لمميميؿ بف مالؾ الكنانيالبيت لمحمد بف عيسى بف طمح (1)
 .(2/253)ج( الغبلييني، جامع الدركس العربية 2)
 [.159: النساء( ]3)
 .(6/361)ج( الزحيمي، التفسير المنير 4)
 .(1/350جي إعراب القرآف )( العكبرم، التبياف ف5)
 .(6/149)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو 6)
عرابو 7)  .(2/104)ج                                ( الزجاج، معاني القرآف كا 
 [.71]مريـ: ( 8)
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 مف أىؿ الكتاب  " كاف مف اىؿ الكتاب إال ليؤمف بو قبؿ مكتو" أم كما)): يقوؿ البيضاوي
 (1)بو.((    ف  أحد إال ليؤمن

ف مف                                                            ْ لقد اتفؽ الزحيمي مع مف ذكرنا مف العمماء والنحاة عمى أف " إف                       " في قولو " وا 
 أىؿ الكتاب" لمنفي وىذا ما ال خبلؼ فيو.

  

                                                           
 .(135ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 1)
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 حتى

كأف ،                                    ن      ن كشرط العطؼ بيا أف يككف المعطكؼ اسما  ظاىرا  ، : العطؼ بيا قميؿحتى))
كأف يككف أشرؼ مف المعطكؼ عميو أك أخس ،          ن                              يككف جزءا  مف المعطكؼ عميو أك كالجزء منو

غمبؾ الناس حتى الصبياف.  .ت الناس حتى األنبياءنحك: " يمك ،               ن       كأف يككف مفردا  ال جممة، منو
كتككف حرؼ ، كما تقدـ،                                                  ن       أعجبني عمي  حتى ثكبو". كاعمـ أف " حتى " تككف أيضا  حرؼ جر

 كقكؿ الشاعر:، فما بعده جممة مستأنفة، ابتداء

 (2).(((1)حتى ماء دجمة أشكؿ، بدجمة                             فما زالت القتمى تمج  دماءىا

 
 ئية" حتى االبتداالمسألة:

َاَىَهخََ﴿)) ََ ٌَ َ ًَ َٓ َََُػيَت ًَ َٓ َِاَل وَىَهَمََح
َ
ََّأ َوََنَذَبَةَآَياَح

َ
َاَّلَلَََنَذَةاَأ َاَذََتَىَلََعَ ََ ٍَ ََم ًَ َظَي

َ
َأ ََ ٍَ ََََذ َِ َْ ََ ََ َِ َ َْ َُ َُ َ َِ َََ َْ َُ ُ ََ ََ ََ َ ََ ِ َ َََ

ُ
ََ َِ ِ َََََِ ََ ََ  َ ََ َ َْ

َ
ََ ًََ َِ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ ََ َ ََ َْ ََ َِ  َ َِ َ َُ

ََ َْ
َ
ََ َْ ََ َاَبََخَّتَََ  َ ََ َ َِ َ

ََدوَنَاَّلَلََ ََ ٌَ ًَََحَدَغَٔنَ ََِخ اََن ٌَ َ ََ َح
َ
ٔاَخ ًَََكاَل َٓ ََٔج ـَ َٔ َِاََحَخ ًَََرَشَي َٓ ََِإَذاََجاَءَت  َ ََ َِ َ َُ َ َْ َِ َ ََ َ َُ َْ َََ َْ َُ َْ َُ ََ ََ َ ََ َْ
َ
ََََ ُ ََ ََ َ َْ َُ ََ َْ  َ ََ ََ ََ ََََ َُ َُ َُ َ َْ َُ َْ ََ َ ََ ََََ ِ َ﴾(3) 

 (4).((كىك ىا ىنا الجممة الشرطية، حتى " ابتدائية يبتدأ بعدىا الكبلـ"إذا جاءتيـ رسمنا":حتى " 
 أك سمنا يتكفكنيـ" حتى حرؼ غاية كجرحتى إذا جاءتيـ ر )): يقوؿ الدرويش ،

 (5).((ابتدائية
  :حتى إذا جاءتيـ رسمنا يتكفكنيـ" أم يتكفكف أركاحيـ كىك حاؿ مف ))يقوؿ البيضاوي "

 (6)ميـ كىي التي يبتدأ بعدىا الكبلـ.((تى غاية لنيالرسؿ كح
" حتى إذا : لقد وافؽ قوؿ الزحيمي قوؿ البيضاوي والدرويش بأف " حتى " في قولو

 وىو الظاىر.، جاءتيـ رسمنا " ابتدائية

  

                                                           
 (.3/415البيت لجرير مف قصيدة ىجا بيا األخطؿ. البغدادم، خزانة األدب )ج( 1)
 .(3/195)جي، جامع الدركس العربية ( الغبليين2)
 [.37: األعراؼ( ]3)
 (.8/561( الزحيمي، التفسير المنير )ج4)
 (.8/457( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج5)
 (.204ص( البيضاكم، تفسير البيضاكم )6)
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 أال

 لمتنبيو وافتتاح الكبلـ "أال"المسألة: 
((﴿َ َََذَنََلََوَلََتَفَخنََ ََحَلَٔلَا ََ ٌَ ًََ َٓ َِ ٌَ ََو ِ َّ َِ َْ ََ َ

ََ ََ َ َِ َ َْ ََ ْ َ ََ
َُ َ َُ ََ َ َْ ََ َ َْ َُ َْ َِ ٔاََ ََِثََشَلَف َلََفَاَىَفَخ

َ
َََخ َُ ََ ََ ََِ ََ َْ َِ َََْ َِ َ ََ
َ
ََ﴾(1) 

 (2).((   ى ى                        " أ ال  " لمتنبيو كافتتاح الكبلـ
ليؾ بعض اآلراء:، أال مف أدوات التنبيو التي يبدأ بيا الكبلـ                   وا 

 (3).((" أال في الفتنة سقطكا " أال أداة تنبيو)): يقوؿ الدرويش 

ي افتتاح لمكبلـ وىي ال " أداة تنبيو وىألقد اتفؽ الزحيمي مع الدرويش عمى أف " 
 كثيرة في المغة العربية.

  

                                                           
 [.49: التكبة( ]1)
 .(10/594)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(10/225جرآف كبيانو )( الدركيش، إعراب الق3)
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    ً إذا  

     ً                   " إذا  " حرؼ  جواب وجزاءالمسألة: 
((﴿َََ ََِظَري ٌَ ٔاََإَذاَ اَََكَُ ََوٌَ ٍَََلنََهَثََإَلَةَاَلََقََ اََجَْنَََلَاَل ٌََََ َ َِ ََ َْ َُ ًَََ ِ ََََ َُ

ََ ََ ََ ََ َ ِ َّ َ
َْ َََِ  َ ََِ ََ ََ ِ َ

ََ ََ ْ ََ َ َُ ِ ّ ََ َُ ََ ََ﴾(1) 

 (2).((فحذفكىا، اليمزة كاستثقمكا، فضـ إلييا أف، حينئذ: إذ أف كمعناه:      ن        " إذا  " أصميا
ً       إذا " جوابا  وجزاء  لمشرط"تي تأ ليؾ بعض اآلراء :،    ً      ً                          وا 

 ذف حرؼ جكاب .                                        ن        " ما ننزؿ المبلئكة إال بالحؽ كما كانكا إذا  منظريف")): يقوؿ الدرويش                  . كا 
 (3).((كجزاء ميمؿ

 نزلنا  أم كلك،                ن            ن                         " كما كانكا إذا  منظريف" إذا  جكاب ليـ كجزاء لشرط مقدر)): يقوؿ البيضاوي
 (4)نظريف.((المبلئكة ما كانكا م

أي ظرؼ زماف ولـ يبيف ،      ٍ حينئذ  : ومعناه،    ْ  َ  ْ و إذ  أ ف                            ً     قد بيف الزحيمي أف أصؿ " إذا  " ىل
معنى " وبيذا يتضح  .       ً                  أف " إذا  " حرؼ جواب وجزاء                                   ّ   عمميا. أما البيضاوي والدرويش فقد بي نا

    ً         إذا " وعمميا.

  

                                                           
 .{8: الحجر( ]1)
 .(14/317)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(14/174ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو )3)
 .(344ص)( البيضاكم، تفسير البيضاكم 4)
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 َ  ْ و ي  

" لمعجب والندامةالمسألة:  ْ                 " و ي   َ    
((﴿َ ََ َاَلَي َغَتَح

َ
ََوأ ََ َ ِ  َ ََ ََ ََ َْ
َ
َ ََغَتاَدهََََ ََ ٌَ َ َيََظاَء ََ ٍَ ََل َالرَََزَق ََيَبَصَؿ َاَّلَلَ َن

َ
ََوَيَسأ ََحَلٔلََٔن َمَس

َ
َةَاَْل َّ ََكَُ ٌَ َ َٔا َِ ٍَ َََِت َِ َََ َِ َ َْ َِ َ َُ َ ََ َ ََ َْ ََ ِ ََ ََ َْ ِ َّ ََ َ َُ َُ َْ َََ َ  َ ََ  َ

َ
َ ََ َْ ََ َ ََ َ ُ ََ َُ ََ َ َِ َْ َ َْ َََِ َُ ََ ََ ََ َ ََْ  َ ََ ََ

َََُوَيَلَدرََ َِ َْ ََ ََ﴾(1) 

كىي كممة يقكليا المتندـ إذا ، بمعنى أعجب (     كأف  )منفصمة مف : " كيكأف " " كم "
 (2).((أم إف ا، التشبيولكف ليس بمعنى ، بمفظ التشبيو : أظير ندامتو ككأف ا

ْ   اختمؼ العمماء في أصؿ " و ي  "  َ يـ مف جعؿ أصميا ومن، فمنيـ مف اعتبرىا لمعجب والندـ:                        
ليؾ بعض، ويمؾ  اآلراء :           وا 

  :كيكأف   ا" " ك م  " عند البصرييف منفصمة عف الكاؼ: قكلو تعالى))جاء في التبياف "                                ٍ ،                  ى
ٍ  كالكاؼ متصمة بػ " أف  " كمعنى " ك م             كأف  األمر :  ى ٍ ك م  :              ي            ككأف  القكـ ن ب يكا فقالكا، " تعجب                                 ى

ٍ      الكاؼ مكصكلة بػ " ك م  " أم:             كقاؿ الفر اء،                             كلذلؾ فتحت اليمزة مف " أف  "، كذا ككذا ي ؾ  :                    ى  ىٍ  ى ك 
أف : كالثاني، أحدىا: أف معنى الخطاب ىنا بعيد: كىك ضعيؼ لكجييف، أعمـ أف ا يبسط

ٍ                 تقدير" ك م  أعمـ " ال نظير ل  (3).((كىك غير سائغ في كؿ مكضع، و        ى
 كيكأف ا يبسط الرزؽ لمف يشاء مف عباده كيقدر " ك م  " فيو مذاىب)): يقوؿ الدرويش "             ٍ ،                                                  ى

: كأف، كالكاؼ حرؼ جر، أتعجب: .. فيي اسـ فعؿ مضارع معناه.،                ن نختار منيا كاحدا  
: جركركالجار كالم، في محؿ جر بالكاؼ حيزىاكىي مع ما في ، حرؼ مشبو بالفعؿ

 (4).((ال التشبيو، التعميؿ: كمعنى الكاؼ ىنا، متعمقاف بكم
 ككأف لمتشبيو كالمعنى ، " كيكأف عند البصرييف مركب مف كم لمتعجب)): يقوؿ البيضاوي

 (5)((.مؾ كأف تقديره كيؾ أعمـ أف اكقيؿ مف كيؾ بمعنى كي، ما أشبو األمر أف ا يبسط
 

                                                           
 [.82القصص: ( ]1)
 .(20/532)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 .(2/316جآف )( العكبرم، التبياف في إعراب القر 3)
 .(20/652)ج( الدركيش، إعراب القرآف الكريـ  كبيانو 4)
 .(2/312جالفراء، معاني القرآف ) :كانظر ؛(523ص) ( البيضاكم، تفسير البيضاكم5)
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 ف" ىك أف " ك م  " مفصكلة مف كأففي " كيكأ ذكر الزجاج أف الصحيح                 ٍ ظيار ،             ى                   كىي لبياف كا 
 (1).الندـ

  أف المتندـ مف العرب يقكؿ في حاؿ ، أحسف ما قيؿ في " كيكأف"ذكر ابف النحاس أف
 (2).كم: تندمو

  :"أف أصميا : كالثاني، كىك ما رجحو، أنيا لبياف الندـ: ألكؿاذكر مكي وجييف لػ " ويكأف
 (3).كيمؾ كقد استبعدىا

ما وافؽ رأي النحاة  ووى، وتقاؿ عند الندـ، د بيف الزحيمي أف " وي " بمعنى أتعجبلق
                  ً                                                   وقد أورد بعضيـ رأيا  عف الفراء بأف أصؿ "وي" ىو "ويمؾ " وىو ما استبعده  .تالذيف ذكر 

 ورأى الزحيمي ومف وافقو أوجو. .العكبري ومكي وغيرىما

                                                           
عرابو  :( انظر1)  .(4/118)ج                              الزجاج، معاني القرآف كا 
 .(3/167)جإعراب القرآف ، ابف النحاس :( انظر2)
 .(2/150جؿ إعراب القرآف )القيسي، مشك :ا( انظر3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع
 منيج الزحيمي النحوي
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 بحث األوؿالم
 مصادر الزحيمي النحوية

قى منو الكاتب آراءه كاعتمد عميو في بحثو أك در ىك المرجع أك الكتاب الذم استالمص
ف جد  لو جديد أضافو، كتاباتو. كال بد لكؿ إنساف أف يستفيد مف آراء كتجارب مف سبقكه ،                       كا 

نما يبدأ مشكار العمـ،                                    ن فالعمـ تراكمي كلـ يخمؽ اإلنساف عالما   منذ كالدتو، فيستقى العمكـ مف                         كا 
يميز كيقارف، ، الرشد، يبدأ البحث ىنا كىناؾ البيئة التي يعيشيا كبعد أف يصؿ إلى مرحمة
فمف الناس مف يفتح ا عميو مف عممو ، الرحيب كيخرج عف طكر البيئة التقميدم إلى آفاؽ العمـ

 عمكـ شتى. كمنيـ مف يبدع في ، مـع                          ن      الكاسع، كمنيـ مف يؤتى قسطا  مف ال

فقد أبدع في مجاالت شتى منيا: الفقو كالتفسير ، كالزحيمي ىك أحد عمماء ىذا العصر
كىذا يدلؿ عمى سعة اطبلعو ككافر عممو، فيك لـ يأت بيذا العمـ مف عند نفسو. ، كالمغة كغيرىا

نما   كاستكعبعمـ عممو ا إياه مف خبلؿ االطبلع عمى تراث مف سبقكه فأخذ منيـ  ىك       كا 
كأف يقكؿ: كالكجو األكؿ ، فنقؿ عنيـ ما اقتنع بو، ثـ أضاؼ رأيو بعبارات لطيفة أديبة، راءىـآ

كال ، ممتنع، كىك أكلى، أكجو، كالحذؼ ىنا أبمغ، كىك األحسف، كالكجو األكؿ أكجو الكجييف
م ا كذا، كيص ح كذا، كاألقيس مذىب فبلف، كالراجح، كاألكجو ك               ٌ      كاألكؿ أكجو، إم ا كذا، يجكز ٌ                                         ا            ٌ ىك   
، كالثاني أكلى، ، كيجكزسكالكجو األكؿ أكلى كأكجو، كذلؾ أشير كأقكل في القيا، األكؿ

 كاألحسف أف يقاؿ. 

      ن                                                                           ككثيرا  ما كاف يأتي بالرأم مباشرة، دكف أف يأتي بآراء متعددة كعادتو ثـ يرجحيا بأحد 
 أساليب الترجيح عنده، كىذا يدلؿ عمى أنو مع  الرأم الذم طرحو مباشرة. 

 كتابو ف المصادر كالمراجع التي أخذ منيا الزحيمي آراءه فقد بينيا ىك في مقدمةأما ع
                  ن       فقد كاف يذكر كثيرا  أسماء ، في بحثو مف خبلؿ عرضو لآلراء      بي نةالتفسير المنير، كىي ظاىرة 

يقكؿ الزحيمي أنو اعتمد عمى المكسكعات : العمماء أصحاب الرأم. أما ما ذكره في المقدمة
ففي العقائد كالنبكات كاألخبلؽ كالمكاعظ كتكضيح آيات ا في الككف أخذ ، لقديمةكالتفاسير ا

كأما في القصص القرآني كأخبار التاريخ  .مف الرازم كأبي حياف األندلسي كاأللكسي كالزمخشرم
 فقد أخذ مف تفسير الخازف كالبغكم. 

كالقضايا فقد أخذ مف كأما في بياف األحكاـ الفقيية بالمعنى الضيؽ لممسائؿ كالفركع 
القرطبي كابف كثير كالجصاص كابف العربي، كأما في المغكيات فقد أخذ مف الزمخشرم كأبي 
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كأما في  .النسفي كأبي حياف كابف األنبارم كابف الجزرم كأما في القراءات فقد أخذ مف، حياف
عراب فمرجعو طنطاكم جكىرم. كأما في اإل ية فقد أخذ مفنالعمكـ كالنظريات العممية الكك 

 ألبي البركات بف األنبارم. (القرآفالبياف في إعراب )األصمي كما يقكؿ كتاب   
ولمتدليؿ عمى ما ذكرنا مف مصادر الزحيمي النحوية والمغوية نذكر بعض المسائؿ التي 

 مي في تفسيره وذكرناىا في بحثنا:تطرؽ ليا الزحي
 

 نعت المنادى : المسألة األولى

َٓاَ﴿)) حََ
َ
َََياَخ ََ َُّ
َ
ًَََتخَََلٔنَََََََ ًَََىَػيَََس ََرَتَيَس ََ ٌَ َ ََ َي ًَََوالََ َيََخَيَلَس َالََ ًَ َََاْلََاَسَاَخَتَدواََربَََس َ َُ ََّ ََ َ َْ َُ ََّ ََ َََ َْ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َِ َ ََ َ ِ ََّ َََ َ َْ َُ ََ ََ ََ ََ ِ ََّ ََ َُ َُ ََّ ََ َََ َُ َُ َْ ََ َُ َََّ َ ﴾ (1) 

، كىا لمتنبيو: كأم، يا حرؼ نداء: " يأييا الناس"  القرآفككثرة النداء في ، اسـ منادل مضمـك
فيو اؿ بدؿ مف المنادل إذا  ألف ما، بدؿ مف المنادل: بيذا األسمكب لمتأكيد كالمبالغة... كالناس

كعبارة القرطبي الناس مرفكع صفة ألم عند جماعة ،                          ن كنعت أك صفة إذا كاف مشتقا  ،          ن كاف جامدا  
 (2)(النحكييف.(

كىذا يدلؿ عمى اطبلع الزحيمي عمى تفسير القرطبي كأخذه ، في الفقرة السابقة ذكر القرطبي رأيو
 و. من

 

  المسألة الثانية: التوكيد بكؿ وجميع
ًََََجَيَػا﴿)) َٓ َرَضََُكََ

َ
ٌََََفَاَْل َ ََ َََٔطاَءََربَََمَََلٌَ ََوَل ًَ َ ِ ََ َ َْ َُ ُّ َُ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ َُّ ََ َََ َ ََ َ َْ َ َ ََ ﴾ (3) 

" ٍ  كميـ تككيد لقكلو " مف  : كقاؿ األخفش، عمى الحاؿ نصب:        ن            " جميعا " عند سيبكيوك ،                    
 (4)" ال تتخذكا إلييف اثنيف".((: كقكلو، تأكيد " كؿ" بعد  "      ن جميعا  "جاء بقكلو 

 أك االطبلع عمى آرائيما. ، كفيو دليؿ عمى أخذه منيما، و كاألخفشفي الفقرة السابقة ذكر سيبكي

 
 

                                                           
 [.21البقرة: ( ]1)
 .(103/ 1)ج( الزحيمي، التفسير المنير 2)
 [.99يكنس: ( ]3)
 .(11/286)جالتفسير المنير  ،( الزحيمي4)
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 حكـ تمييز العدد الصحيح: المسألة الثالثة
ا﴿)) ٍَ َم

َ
اَأ ـَ َشَتا

َ
َاذََجَّتَََغَشََةَأ ًَ َْ َِا َػ ََوَرفََ ًَ ََ

ُ
َََ ًَ َََ َْ

َ
ََََ َ َْ ََ َ ْ ََ ََ ْ َََ َُ َُ َََ َْ ََّ ََ ََ ﴾ (1) 

كقاؿ الزمخشرم إف كممة " أمما" ،         ن                     " أسباطا " كما ذكر ابف األنبارم: صفة لقكلو: " أمما"ك ...
 (2)((بدؿ مف " اثنتي عشرة"

 كفيو دليؿ عمى أف الزحيمي أخذ منيما.، كالزمخشرم، في الفقرة السابقة ذكر ابف األنبارم
 

                                          ً المسألة الرابعة: " قد" تقمب المضارع ماضيا  
ا﴿)) َْ ََٔلََََََِمَكََتَيَثََحَرَؽا َِ ـََي اَءَََ ٍَ ََٓمََفَالصََ َبََوَج

ََكَدَََُرَىََتَليََ ََ َ ََ َْ َََ ًَ ََ َِْ َ َ ََ ََّ َ َِّ ََ َُ ََ ََ  ََ َِ َ ََ ََّ ََ َ َِ َ ََ َِ َْ ََ َ ََ
َُّ ََ ََ َ  َ ََ َََ َْ ََ ﴾ (3) 

 (4)بمعنى ربما، كىي لمتكثير ىنا...((: كقاؿ الزمخشرم، عند السيكطي لمتحقيؽ" قد " 

 كفيو داللة عمى األخذ مف كتبيما.، في الفقرة السابقة ذكر السيكطي كالزمخشرم
وىو ما ،                                                                    لقد بي نت لنا المسائؿ السابقة أف الزحيمي أخذ في تفسيره مف مصادر عدة

التفسير المنير. والمتمعف في أسموب الزحيمي يرى أنو  أكده وذكره في مقدمتو وخاتمتو لكتاب
              ً                                      ً                                  كاف يذكر أحيانا  أسماء العمماء الذيف أخذ منيـ، وأحيانا  كثيرة لـ يورد المصدر الذي اعتمد 

ىذه اآلراء مجتمعة، وأف لو شخصية مستقمة  استوعبوفيو داللة عمى أف الزحيمي قد ، عميو
 إف كثرت أو تباينت. في إبداء الرأي مع ترجيحو ألحد اآلراء

  

                                                           
 [.160: األعراؼ( ]1)
 (.9/138)جالتفسير المنير  ،( الزحيمي2)
 [.144 : البقرة( ]3)
 .(2/378جالتفسير المنير ) ،( الزحيمي4)
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 الثاني المبحث
 الزحيمي عند النحوية األصوؿ

                        ن                                             لقد كضع عمماء المغة أصكال  يعتمدكف عمييا كيرتكزكف عمييا في كضع قكاعدىـ 
النحكية، مقتديف بذلؾ بعمـ أصكؿ الفقو الذم كضع األصكؿ التي يؤخذ منيا الفقو كأىميا: 

 كالسنة كالقياس كاإلجماع. القرآف

 القرآف)السماع كيشمؿ :                            ن                  اء المغة كالنحك ككضعكا أصكال  لعمـ النحك، أىميافجاء عمم
 كاإلجماع كالقياس، كاستصحاب الحاؿ.  (كالحديث النبكم ككبلـ العرب مف شعر كنثر

 وعمى ىذه األصوؿ سار عمماء النحو القدامى والمحدثوف.

، مصادر النحك القديمة فم فأخذ، الكريـ القرآفكشيخنا الزحيمي لو بصمات كاضحة في إعراب 
 : كالسماع كالقياس كاإلجماع كاستصحاب الحاؿ.المعتبرةكاعتمد عمى أصكؿ النحك 

ّ                            وسنأخذ أمثمة عمى كؿ أصؿ تعر ض لو الزحيمي أو اعتمد عميو.                            

 :السماع 

                   ى                                كىك ما ثبت في كبلـ م ف يكثؽ بفصاحتو، فشمؿ كبلـ ا كىك ، (النقؿ)كيعرفو البعض ب 
ككبلـ العرب قبؿ البعثة كزمنيا، كبعدىا إلى ، ككبلـ النبي صمى ا عميو كسمـ، الكريـ القرآف

 .المكلديفأف فسدت األلسف بكثرة 

ََلَ﴿)) -1 ًَ َٓ َإَجََ َاَىَسَفر ث ٍََ َن
َ
َأ ٔا ََذَلاحََي ًَ ََديَِس ََف ٔا َِ َػ ََوـَ ًَ َٓدْ ََخ ََبَػد ََ ٌَ َ ًَ ٍَآُ َح

َ
َخ ٔا َََُسَر َِإَوَن ََ َ َْ َُ ََّ ِ ََ َ َْ َُ َْ ََ َ ََّ ِ َ

َ
ََ ََ َُ ِ ََ ََ ََ َ َْ َُ َ ََِ َ َِ َ ََ َُ ََ ََ ََ َ َْ َ َ َْ ََ َ َ َْ ََ َ َْ َِ َ َْ َ ََ ََ َْ

َ
ََ ََ َُ ََ َََ َْ َ
ًَََيجََ َٓ ًَََىَػيََ َٓ ٍَانََل َح

َ
ََْخ َََ َْ َُ ََّ ََ َََ َْ َُ َ ََ َ َ ََ َْ
َ
َٓٔنَََ ََََخ َ َُ ََ ﴾ (1) 

، كىي جمع يميف، أم ال عيكد ليـ، اسميا: " أيماف"ك ،" ال أيماف" " ال " نافية لمجنس
ما ك  " أئمة الكفر":                                                        ن            كتقرأ بالكسر، أم ال إيماف، كىك مصدر بمعنى التصديؽ تأكيدا  لقكلو تعالى      ا 

 (2)" أئمة الكفر".((:                  ن                         ن      مصدر أمنتو إيمانا  مف األمف، لئبل يككف تكرارا  لقكلو
                                                                ً              لقد بيف الزحيمي جواز القراءة بػ " أيماف" أو " إيماف" وذلؾ اعتمادا  عمى ما رواه 

 وىذا فيو أصؿ السماع. .       القر اء

                                                           
 [.12: التكبة] (1)
 .(10/468)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي2)
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                           ن         ن                                               " كال تسأمكا أف تكتبكه صغيرا  أك كبيرا  إلى أجمو ذلكـ أقسط عند ا كأقكـ لمشيادة كأدنى )) -2
 (1)س عميكـ جناح أال تكتبكىا"كـ فميأال ترتابكا إال أف تككف تجارة حاضرة تديركنيا بين

" إال أف تككف تجارة" أف كصمتيا في مكضع نصب عمى االستثناء المنقطع. كتجارة: 
حاضرة       ن تجارة                     ي إال أف تككف التجارة  : التقديرك  ،بالنصب خبر تككف الناقصة كاسميا مقدر فييا

 (2)" تككف" تامة أم تقع.((: كعمى قراءة الرفع

لسابقة جواز القراءة بالنصب أو الرفع لكممة " تجارة" بناء  ّ                    بي ف الزحيمي في اآلية ا
 وفي ىذا اعتماد عمى أصؿ السماع.، عمى ما أورده القراء

 القياس:

 كالمقياس، التقدير: في المغة

، ، كىك معظـ أدلة النحكه: فيك حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناأما اصطبلحا
 .كالمعمكؿ عميو في غالب مسائمو

ََنَتَيََ﴿)إعراب )في ذكر الزحيمي  -1 َّ ََذي َكََخاَل ٌَََكَو ِ َ ََ َ َِ َ َِ َ ٌَ َََِ َ َ َْ از االبتداء بو جمبتدأ ك :       ه  " قتاؿ  " (3) ﴾ َُ
از أف جكالنكرة إذا تخصصت ، فتخصص، "فيو": ألنو كصفو بقكؿ، مع ككنو نكرة

 (4)خبر المبتدأ.((: " كبير"ك ،تككف مبتدأ
رة مخصصة عمى أف كؿ نك، بالقياس                                                    لقد بي ف الزحيمي جواز االبتداء بالنكرة الموصوفة وذلؾ 

 التخصيص فييا الوصؼ.                    ّ  جاز االبتداء بيا، وعم ة

ال لك كالخبر محذكؼ أم: ، ىدانا ا" أف كصمتيا في مكضع رفع باالبتداء  ٍ ف         ى " لكال أ  )) -2
كال يجكز إظيار خبر المبتدأ بعد " لكال" لطكؿ الكبلـ ، ىداية ا مكجكدة ليمكنا أك شقينا

 (5)ز إظياره بعد القسـ.((كما ال يجك ، بيا
         ً                         ّ   وذلؾ قياسا  عمى حذفو بعد القسـ والعم و ،                              بي ف الزحيمي وجوب حذؼ خبر لوال

 المشتركة طوؿ الكبلـ بعدىما.

                                                           
 [.282البقرة: ( ]1)
 .(114/ 3)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي2)
 [.217البقرة: ( }3)
 .(2/626)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي4)
 .(8/571)ج( السابؽ 5)
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 اإلجماع: 

 حتجاج بإجماع الفريقيف.كيجكز اال، كالككفةإجماع نحاة البصرة : المراد بو

ََََلَلََ﴿)) -1 َاَّللََ ََ ٌََ َ ـََؾَو َ ًَ َغاَةَس
َ
َأ ََ َََُوَىَه َ ََ َ ِ ََّ ََ ََ َِّ َ ٌَ َْ ََ َ َْ َُ َََ ََ
َ
ََ َْ ِ َ ََ َََلََتَنََنَِجَََ ََيا َٔدَََة ََم َّ َِ ََوَبَح ًَ ََِس ََحَسَََةَح ًَ نَىََ

َ
ََنأ َََ ََٔى َُ َ َُ َ َِ ََ ْ

ََ َ ََََ ٌَ ََّ ََ ََ َ َُ ََ َْ ََ ََ َ َْ َُ ََ َْ َََ َ َُ َََ َْ َََّ َ
َ
َ ََ َ ََّ َََ

ا ٍَ ََٔزاََغَظي ـَ ـََٔزَ
َ
ـَأ ًََ َٓ َػ ٌََ ًَ َ َِ ََ ًَََ َْ ََ َ ََ َ َُ
َ
َ ََ َ َْ َُ ََ ََ ﴾ ﴾(1) 

ألف ، خبرىا المقدـ عمى اسميا، كال يجكز أف تككف التامة: " مكدة" اسـ يكف، كبينكـ كبينو
 (2)كتتـ بو الفائدة.((، فيك الخبر، الكبلـ ال يتـ معناه بدكف " بينكـ كبينو"

ألف الكبلـ ال يتـ معناه إال بو، كبذلؾ ، ف الزحيمي أف " بينكـ كبينو" ىك خبر كاف        لقد بي  
 تككف " كاف" تامة. كمما أجمع عميو العمماء أف الخبر ما تتـ بو الفائدة.

بََ﴿)) -2 ٍََهذََ َاََجَظَرواََنَيؿَََكَنَََعكََتثَاَل ًََ َرضََث
َ
َََِكَوََشََيواََفَاَْل َِّ ََ َُ

ْ ََ ََ ََِ َ ََ َ ََ ََ ََ َْ ََ َََ َُ َُ َْ ُ ََ ََّ َُ ََ َْ َ َْ ََ َِ َََ َُ َِ َ َْ  (3) ﴾ نَََيَََُ

" كيؼ" خبر كاف ك ،اسـ كاف المرفكع: "                 ي المكذبيف" " عاقبة                            ي " ثـ انظركا كيؼ كاف عاقبة  
 (4)المنصكب.((

، جماعوىو ما أجازه العمماء باإل، لقد بيف الزحيمي أف " كيؼ" خبر كاف المقدـ عمييا
بدليؿ "  فصؿ: وتقديـ أخبارىف جائز، )) كما أوضح ذلؾ ابف ىشاـ في أوضح المسالؾ بقولو

 (5)أىؤالء إياكـ كانوا يعبدوف".((

مف خبلؿ بحثنا في كتاب التفسير المنير لمزحيمي، واستقصاء المسائؿ النحوية التي 
كالسماع والقياس ، تعرض ليا، تبيف لنا أف الزحيمي اعتمد األصوؿ المعتبرة عند النحوييف

              َ                         وقد بين ا بعضا  منيا مف خبلؿ بعض األمثمة.، واإلجماع

  

                                                           
 .[73: النساء( ]1)
 .(156/ 5)جالتفسير المنير ، ( الزحيمي2)
 [.6/11عاـ: األن( ]3)
 .(7/151)جالزحيمي، التفسير المنير ( 4)
 .(217/ 1جأكضح المسالؾ  )، ابف ىشاـ (5)



284 

 لخاتمةا

الكريـ كاحد مف ثبلثة فركع  القرآفالسماع، ك : مف أصكؿ النحك المعتبرة عند عمماء النحك
 .الحديث النبكم الشريؼك كقراءاتو  الكريـ القرآفك ، -    ن      ن شعرا  كنثرا   –كبلـ العرب : كىي، لمسماع

عرابا  فمنيـ مف  القرآفكىذا ما دفع عمماء المسمميف لبلشتغاؿ ب ركز جيده       ن       ن         ن          تفسيرا  كبيانا  كا 
كمنيـ مف بيف اإلعجاز العممي  القرآففي بياف معاني اآليات كمنيـ مف اىتـ ببياف ببلغة 

 شكميا. ي م  أك  القرآف                    ن      ن                               كمنيـ مف فسره تفسيرا  حركيا ، كمنيـ مف تطرؽ إلى إعراب آيات 

فبيف المفردات : ف الكريـآ      ن                شمكليا  في تفسيره لمقر                                 ن أما شيخنا الزحيمي فقد نيج منيجا  
، كذكر أسباب النزكؿ القرآفأكضح الببلغة في آيات ك             ن                   كأعرب كثيرا  مف اآليات القرآنية،، المغكية

مف عقيدة كأخبلؽ :           ن            كتطرؽ أيضا  لفقو الحياة القرآفكالمناسبة بيف اآليات كالسكر كقصص 
 .كأحكاـ عممية مستنبطة مف اآليات كأعماؿ

ريد يجكع إلى المسألة التي كىذا المنيج الذم نيجو الزحيمي يسيؿ عمى طالب العمـ الر 
دكف عناء، كيشجع المسمميف عمى اقتناء تفسير شامؿ سيؿ األسمكب كالعرض يغنييـ عف 

               ن     ن        كالتي تنيج نيجا  صعبا  في عرض ، الحديثة التي تركز عمى مكضكع دكف آخرك  التفاسير القديمة
التفسير )بحث في زىد الكثير في اقتناء تمؾ التفاسير كمما دفعني لم            ي كىك ما كاف ي  ، األفكار
كىي  –، ككجكد بغيتي في كتابو لمزحيمي، إعجابي بالزحيمي مف حيث منيجو المتكامؿ (المنير

 .ككذلؾ عدـ بحث ىذا المكضكع مف قبؿ أم باحث قبمي، -راء النحكية التي تطرؽ إلييا اآل
                  ً                               وقد جاء بحثي مقسما  إلى مقدمة وتمييد وأربعة فصوؿ:

كقد بينت فييا اسمو كىك    ً              أوال  حياة الزحيمي: مباحثإلى سبعة               ن فقد جاء مقسما  : أما التمييد
جد أم مكقع عمى أ           ن     اسمو رباعيا  فمـ  ف                 ن  .. كقد بحثت جاىدا  ع.     ن ثبلثيا  ، كىبو مصطفى الزحيمي

ككاف اعتمادم في  .كخاصة أف شيخنا لـ يترجـ لو بعد ألنو محدث (النتالشبكة الدكلية )
                        ن                       كقد بينت في الترجمة أيضا  مكلده كسكنو ثـ تعميمو  ىذه الشبكةترجمة الزحيمي كميا عمى 
فقد تكممت فيو عف شيكخ الزحيمي في دمشؽ  الثاني المبحثأما  .كشياداتو التي حصؿ عمييا

مرزكؽ الميداني كمحمكد  فحسف حبنكة الميداني كصادؽ بكمف أشيرىـ مف دمشؽ ، كالقاىرة
د شمتكت ك ، كمحمالظكاىرم الشافعي محمدك : عبدالرحمف تاج، فمنيـ ، أما مف مصرالرنككس

: فقد تكممت فيو عف تبلميذ الزحيمي كمف الثالث المبحثكمحمد أبك زىرة كعمى الخفيؼ، أما 
دة كحمزة حمزة غعبدالمطيؼ فرفكر كعبدالستار أبك ك  (شقيؽ كىبو)يمي حمحمد الز : أشيرىـ
 .كغيرىـ



285 

 .اإلدارية كىي كثيرة مالوكأعفقد تكممت فيو عف جيكده العممية : الرابع المبحثأما 

 القرآفك  عف مؤلفاتو المطبكعة كغير المطبكعة في الفقو فيو فقد تكممت: الخامس المبحثواما 
العقيدة اإلسبلمية ثـ تكممت عف بحكثو العممية في ك  كعمكمو كالدراسات اإلسبلمية كالسنة النبكية

 .المجبلت المختمفة في الدكؿ العربية

الفقو اإلسبلمي كأدلتو كلو مف المؤلفات ك  التفسير المنير: كأىمياكمف أشير كتب الزحيمي 
  .المتنكعة الكثير

عمييا خبلؿ حياتو الجكائز التي حاز ك  فقد تكممت فيو عف األكسمة: السادس المبحثوأما 
اآلداب ككساـ ماليزيا كأفضؿ شخصية ك  ككساـ العمكـ، / كساـ دار الفكرية كأىمياممالع

 .إسبلمية
أغسطس  8حيث تكفي كىبو الزحيمي يكـ السبت ، فقد بينت فيو كفاتو السابع حثالمبأما 

 .سنة 83ىػ في دمشؽ بسكريا عف عمر يناىز  1436شكاؿ  23ـ المكافؽ 2015

 المرفكعات: فقسمتو إلى ثبلثة مباحث، أما الفصؿ األكؿ فقد تكممت فيو عف األسماء
الخبر كالفاعؿ ك  المبتدأ: المرفكعات منياالمجركرات كفي كؿ مبحث تقسيماتو فك  المنصكباتك 

 ... إلخ.كنائب الفاعؿ

كمف كؿ عنكاف أخذت ثبلث مسائؿ أك أقؿ إف لـ أجد مما تعرض ليا الزحيمي في كتابو التفسير 
ف كاف لي ، التكضيحك  المحدثيف ثـ عمقت عمييا بالشرحك  المنير ثـ قابمتيا بآراء العمماء القدامى             كا 

 .الجرك  بو ككذلؾ الحاؿ في مسائؿ النصب رأم في المسألة أدليت
 الفعؿ الماضي .                                  ن               فقد تكممت فيو عف األفعاؿ كجاء مقسما  إلى ثبلثة مباحث: أما الفصؿ الثاني

نو أالتعميؽ إال ك  الشرحك  األسماء في العرض اكنحكت فيو منح .فعؿ األمرك  الفعؿ المضارعك 
فعؿ بؿ كصمت القضايا إلى عشرة حيث لـ اقتصر عمى ثبلث قضايا لكؿ  .اختمؼ في التقسيـ

 .ك أقؿأ
الحركؼ : مباحث ةإلى ثبلث                                    ن فقد تكممت فيو عف الحركؼ، كجاء مقسما  : وأما الفصؿ الثالث
كقد  .األفعاؿك  الحركؼ المشتركة بيف األسماءك  الحركؼ الخاصة باألفعاؿك  الخاصة باألسماء

ف لـ يكجد ف مسائؿكؿ حرؼ ثبلث  مفخذت أ كقد نيجت نيج  .كاحدةف أك يتثنا                     إف كجد كا 
 .التعميؽك  األسماء كذلؾ في العرض كالشرح

مصادر : فقد جاء بعنكاف منيج الزحيمي النحكم كقد قسمتو إلى مبحثيف: أما الفصؿ الرابع
المراجع التي أخذ منيا الزحيمي كاعتمد عمييا في بحثو ك  حيث بينت المصادر .حكيةنالزحيمي ال
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في مقدمة كتابو كخاتمتو مف أسماء الكتب كالعمماء الذيف أخذ كذلؾ مف خبلؿ ما أكرده الزحيمي 
ككذلؾ كانت مصادره كاضحة جمية مف خبلؿ ذكره ليذه المصادر أثناء عرضو لمقضية  .منيـ

 .التي بحث فييا
فقد تكممت فيو عف األصكؿ النحكية التي اعتمد عمييا في عرضو لمقضية : أما المبحث الثاني

كذلؾ لمتمثيؿ عمى األصكؿ ، . حيث عرضت لقضيتيف مف كؿ أصؿاعياس كاإلجمكالسماع كالق
 .التي اعتمد عمييا الزحيمي

المسائؿ  فالمصدر األساس ىك كتاب التفسير المنير الذم استخرجت منو: أما مصادر بحثي
أكضح : مثؿ، التفسير المعتبرةك  ثـ قابمتيا بكتب النحك، النحكية التي تعرض ليا الزحيمي

كمعاني ، ، كتفسير البيضاكمالقرآفكمشكؿ إعراب ، كمغنى المبيب، ابف عقيؿ كشرح، المسالؾ
عراب ، راءفلم القرآف الممخص ك  لمعكبرم القرآفكالتبياف في إعراب ، البف النحاس القرآف        كا 

عرابو لمز  القرآفكمعاني ، لمتبريزم عراب ، اجج             كا  كجامع الدركس ، الكريـ كبيانو لمدركيش القرآف        كا 
في القراءات العشر  ليني ككتاب السبعة في القراءات البف مجاىد كالكفاية الكبر العربية لمغبلي

 .لمقبلنسي كغيرىا مف المصادر

 نتائج البحث: -   ً أوال  
كقد فاؽ أقرانو في ىذا  .الزحيمي عالـ في عمـ التفسير كالفقو كالمغة ةإف الدكتكر كىب -1

 .الزماف
مماء راء بعض العذلؾ مف خبلؿ مكافقتو آلك  .لكاضحةالزحيمي أراؤه النحكية ا ةلمدكتكر كىب -2

كىذا يدلؿ عمى أف لمرجؿ  .ترجيحو لقضية عمى أخرلأك معارضتو لمبعض اآلخر أك 
بؿ يأخذ مف  .شخصيتو المستقمة كالكازنة دكف أف يتعصب ألم منيج مف مناىج القدماء

 .الجميع ثـ يدلي برأيو

د بؿ اطمع عمى آراء المحدثيف كأفا الزحيمي عمى األخذ مف القدماء فحسب، ةلـ يقتصر كىب -3
حاطتو، كىذا يدلؿ عمى سعة اطبلعو كمعارفو ضرمنيا فقد مزج بيف الماضي كالحا          كا 

 .           ن لمسألة جيدا  با

لقد أفدت في رحمتي مع الزحيمي الكثير حيث اطمعت عمى الكثير مف المراجع كراجعت  -4
دم معمكمات قيمة في النحك الكثير مف المسائؿ النحكية كالمغكية كالقراءات. كبذلؾ أصبح ل

 .  ن                                        كال ، ثـ بحثي في كتاب التفسير المنير لمزحيميألقرءات كالتفسير كذلؾ بفضؿ ا كالمغة كا
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بعضيا في المغة كأخرل في القراءات  :راء الزحيمي النحكيةآ بتكثيؽلقد قمت في بحثي   -5
فإنيـ ، لة ماطبلع عمى رأم الزحيمي في مسأريح الباحثيف بعدم إذا أرادكا االكىذا ي

 .عمييا  ن ا  سيجدكنيا في بحثي مخرجة كمعمق
  التوصيات -     ً ثانيا  
عمى الباحثيف في المغة بفركعيا كالتفسير كالفقو الرجكع لكتب الدكتكر كىبو الزحيمي  -1

حاط، بمجاالتيا المختمفة لمتفسير  ة                                                 كخاصة كتاب التفسير المنير، لما فيو مف شمكؿ كا 
يع كذلؾ بطريقة سيمة تريح القارئ، كتكصؿ المعمكمة كالمغة كالفقو كغيرىا مف المكاض

 .بسبلسة كيسر
 عمى الباحثيف بعدم أف يبحثكا في كتاب التفسير المنير مف جكانب أخرل كالببلغة -2

 .بالفكائد الكثيرة التي تحتاج إلى أبحاث متنكعة يءالقراءات كأمكر أخرل فالكتاب ثرم كممك 
طبلع عمى بحثي الذم بيف جيكد الزحيمي منير االعمى الباحثيف بعدم في كتاب التفسير ال -3

 .الذم سيعينيـ في أبحاثيـ المختمفةك  النحكية
عمى الباحثيف أف يبحثكا في كتب العمماء المحدثيف كال يقتصركا عمى القدامى فالخير  -4

 .كالفائدة مكجكدة عند المحدثيف كما ىي عند القدماء
ائد جمة كأسمكب ك ير المنير لما فيو مف فتاب التفسككؿ بيت اقتناء ك، عمى كؿ طالب عمـ -5

 ممتع.ك  سيؿ
ؿ التي تعرض ليا الزحيمي، ازددت لة مف المسائأإنني كمما ناقشت مس: وكممتي األخيرة

بيا.  القرآف     ن       ن    ٌ                                        يً  ي             يً  ى يمانا  كيقينا  بتمي ز المغة العربية عف باقي المغات، كأنيا ح ف ظ ت بالقرآف، كح ف ظ  إ
ثرل المكتبة العربية أالزحيمي، ذاؾ العالـ الفذ، الذم ة              ن                   كازددت إعجابا  بشخصية الدكتكر كىب

سبلمية بكتبو المتنكعة، كأىميا التفسير المنير. كا اسأؿ أف يجعؿ عممو ىذا في ميزاف كاإل
لى يكـ القيامة، ينفع بو سائر إحسناتو يكـ القيامة، كأف يككف عممو الذم ترؾ صدقة جارية لو 

قبؿ مني عممي المتكاضع في ىذا البحث، كأف يعينني عمى المسمميف. كأسألو تعالى اف يت
 كالمغة العربية، كالحمد  الذم بفضمو تتـ األعماؿ القرآف          ن                      المضي قدما  في أبحاث جديدة لخدمة 

 الباحث

محمد ابراىيـ حمد
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 المصادر والمراجع

 القراف الكريـ 

. تحقيؽ: عبد األمير محمد أميف الكرد. معاني القرآف لؤلخفشـ(. 1985). المجاشعياألخفش، أبك الحسف 
 . بيركت: عالـ الكتب.1ط

 . )د.ط(. )د.ـ(: دار المدل لمثقافة. ديكاف الشعر العربيـ(. 1996أدكنيس، عمي أحمد سعيد إسبر. )

. بيركت: 1ط .حاشية الصباف عمى شرح األشمكنيـ(. 1997األشمكني، محمد بف عمي الصباف الشافعي. )
 دار الكتب العممية. 

 . دمشؽ: دار المسيرة.1. تحقيؽ: يكسؼ بكار. طديكاف زياد بف األعجــ(. 1983األعجـ، زياد. )ابف 

. القاىرة: دار الفكر لمطباعة كالنشر 2. طتفسير البحر المحيطـ(. 1983األندلسي، محمد بف يكسؼ. )
 كالتكزيع.

. )د.ط(. القاىرة: دار أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾىشاـ. )د.ت(.  األنصارم، عبدا بف يكسؼ ابفابف 
 الطبلئع.

. تحقيؽ: عبد السبلـ محمد خزانة األدب كلب لباب لساف العربـ(. 1997البغدادم، عبد القادر بف عمر. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي. 4ىاركف. ط

                                 ٌ   أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المسم ى يرازم. )د.ت(. البيضاكم، ناصر الديف أبك الخير عبد ا بف عمر الش
 . القاىرة: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1. طتفسير البيضاكم

. القاىرة: دار 1. تحقيؽ: يحيي مراد. طالممخص في إعراب القرآفـ(. 2004التبريزم، محمد بف عبد ا. )
 الحديث.

. 1. تحقيؽ: عمي محمد الضباع. طالنشر في القراءات العشرـ(. 1900الجزرم، شمس الديف محمد. )ابف 
 بيركت: دار الكتب العممية.

. تقديـ: مصطفى شرح أدب الكاتبالجكاليقي، مكىكب بف أحمد بف محمد بف الخضر بف الحسف. )د.ت(. 
 صادؽ الرافعي. )د.ط(. بيركت: دار الكتاب العربي. 

الغفكر  عبد . تحقيؽ: أحمداح تاج المغة كصحاح العربيةالصحـ(. 1990                            الجكىرم، اسماعيؿ بف حم اد. )
 . بيركت:  دار العمـ لممبلييف. 4عطار. ط

 )د.ط(. بيركت: دار الشرؽ العربي. المغني الجديد في عمـ النحك.ـ(. 2003حمكاني، محمد خير. )

 ع: تاريخ االطبل كىبة الزحيمي .. الفقيو المكسكعي الذم فقدتو األمة.خيرم، أمؿ. )د.ت(. 
 (www.islamselect.net/mat/112166ـ، المكقع: )2016يكنيك،  12

http://www.islamselect.net/mat/112166
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 . تاريخ االطبلع: كىبة الزحيمي العالـ الفقيو المفسرديسمبر(.  26ـ، 2007الداىف، أحمد بف محمكد. )
 /(http://www.alukah.net/culture/0/1721ـ، المكقع: )2016سبتمبر،  02

 . دمشؽ: دار ابف كثير.11. طإعراب القرآف الكريـ كبيانوـ(. 2011الدركيش، محي الديف. )

. 1. تحقيؽ: محمد الطاىر بف عاشكر. طديكاف النابغة الذبيانيالذبياني، زيد بف معاكية بف ضباب. )د.ت(. 
 بيركت: المكتبة الثقافية. 

. شرح كتحقيؽ: عبد الجميؿ عبده                      معاني القرآف كا عرابوـ(. 2004لسرم. )الزجاج، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف ا
 شمبي. )د.ط(. القاىرة: دار الحديث.

 . دمشؽ: دار الفكر.8. طالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجـ(. 2005الزحيمي، كىبة. )

يكليك  15ريخ االطبلع: . تاترجمة الشيخ صادؽ حبنكة الميدانيأغسطس(.  18ـ، 2009السعدم، أحمد. )
 http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php/Pages.php?page: )ـ، المكقع2016

=book &pg_id=3837&back=2609) 

. )د.ـ(: 1. تحقيؽ: عبد الستار فراج. طشرح أشعار اليذلييفسيف . )د.ت(: السكرم، أبك سعيد الحسف بف الح
 دار العركبة.

. القاىرة: 3. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. طسيبكيوـ(. 2006سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر. )
 مكتبة الخانجي بالقاىرة. 

. تاريخ ياة الشيخ عمي الخفيؼ الفقيو المجددلمحات مف حأكتكبر(.  2ـ، 2011شبكة كاحة العمـك الثقافية. )
 (.topic-http://azhar.forumegypt.net/t6055: )ـ، المكقع2016سبتمبر  11االطبلع: 

أغسطس  12ع: . تاريخ االطبلالسيرة الذاتية لمدكتكر محمد حممي مرادأكتكبر(.  23ـ، 1996شرؼ، سامي. )
 http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%) ـ، المكقع:2016

7%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A
D8%AF) 

 . بيركت: طبعة دار القرآف الكريـ.4. طصفكة التفاسيرـ(. 1981الصابكني، محمد عمى. )

. تقديـ كضبط: إبراىيـ شمس كتاب األفعاؿـ(. 2003الصقمي، أبك القاسـ عمى بف جعفر بف عمي السعدم. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1الديف. ط

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ كمعو كتاب منحة )د.ت(. عقيؿ، محمد محي الديف عبد الحميد. ابف 
 . )د.ط(. )د.ـ(: طبعة دار الطبلئع.الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php/Pages.php?page%20=book%20&pg_id=3837&back=2609
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php/Pages.php?page%20=book%20&pg_id=3837&back=2609
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php/Pages.php?page%20=book%20&pg_id=3837&back=2609
http://azhar.forumegypt.net/t6055-topic
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%25%20D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%25%20D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%25%20D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%25%20D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%25%20D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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       ٌ                            إمبلء مام ف  بو لرحمف مف كجكه اإلعراب ـ(. 1979العكبرم، أبك البقاء عبد ا بف الحسيف بف عبد ا. )
 لكتب العممية.. لبناف: دار ا1ط كالقراءات في جميع القرآف.

تحقيؽ: عمي محمد  التبياف في إعراب القرآف.ـ(. 2008العكبرم، أبك البقاء عبد ا بف الحسيف بف عبد ا. )
 . القاىرة: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه. 1البجاكم، ط

مشيكر ب المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية الـ(. 2010العيني، محمكد بف أحمد بف مكسى. )
 . )د.ـ(: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1. تحقيؽ: عمي محمد فاخر. طشرح الشكاىد الكبرل
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 الفاتحة

﴿ًََ َالرَََخي ََ َاَّللََالرَََِح ًَ ََِبََص َ َِ ََّ ََ َ َِ َْ ََّ ََ ََِ ََ َِ َْ ِ َ﴾ 1 181 

َْدََ﴿  ََِا َْ ًَََ َصَخَلي ٍَ َاَطَاَل ََََُاَالْصََ َ َِ ََ َْ َُ ْ ََ َ ََ ََ ِ َّ ََ ََََ﴾ 6 170 

ًَََوَلَالَؾاىََنيََ﴿ َٓ ٍََؾَؾَٔبََغَيَي ًَََدََيََاَل َٓ ٍََجََغَيَي َجَػ
َ
َخ ََ ََََِصَاَطَاَلَي ِ ََّ  َ ََ َ ََ ََ َ َْ َِ َْ

ََ ََ َ َِ َ َُ َْ ََ
ْ ََ َِ َْ ََ َ َْ َِ َْ

ََ ََ َ ََ َْ ََ َْ
َ
ََ ََ َِ  َ ََ ََ ََ َِ﴾ 7 266 

 البقرة

ٍَاَتََوَرَغَدََوبََ﴿ َََّظَي ٍَاَءََذي َالَص ََ ٌَ َوََنَػيَََبَ
َ
َََأ ََ َ ٌَ َْ ََ ََ َ ٌَ َ ََ َُ َُ ََِ َ َِ ََِ َ ََ  َ ََ َ ََ َِ َ ٍَ ِ َّ ََ

ََ َ َْ
َ
ٌَََرَقََ َْ﴾ 19 248 

 ﴿ ًََ َاَلَيََخَيَلَس ًَ َٓاَاَْلاَسَاَخَتَدواََرَبَس َح
َ
ََياخ َْ َُ ََ ََ ََ ََ ِ  َ ََ َُ َُ  َ ََ َََ َُ َُ َْ ََ َُ  ََ ََ َ ََ  َ
َ
َ َََ ...﴾ 21 107 

ٍَاَءَ﴿ َٔىََإَلَالَص َاَشَخ ًَ َرَضَََجَيَػاََث
َ
اََفَاَْل ٌَ ًََ َاَلَيََخَيَقََىَس َٔ َََِْ َ ََ  َ ََ َ ََ َََِ ََ ََ َْ ََ  َ َُ ََ ًَ َ ِ ََ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ ََ ََ َ َْ َُ َََ ََ ََ ََ ََ ِ  َ ََ ََ َُ ...﴾ 29 250 

َبَ﴿
َ
ـََصَجَدواََإَلَإَةََيحَسَخ ٍَََلَنَهَثَاَشَجَدوَاََلَدمََ َِاَلََي َِإَوَذََكَي ََ
َ
ََ ََ َ َِ ْ َََِ  َ ََََِ َُ ََ ََ ََ َََ ََ َِ ََ َ َُ َُ َْ ََ َِ ََ ِ َ

ََ ََ َِْ ََ َََ َْ َُ ََْ َ ...﴾ 34 87 

ََجَفَسََطَحَئا﴿  ََ اََلَََتََزيََجَفَسََخ ٌَ َٔ ٔاََي ًَََواَتَل َْ ََ َ ٍَ َْ ََ َ َْ ََ َ ٌَ َْ ََ ََ َِ ْ
ََ َ ََ ََ ًَ َْ َََََ َُ  َ َََ﴾ 48 138 

﴿ََ
َ
َِإَوذَََواَغَدَُاََمَٔسَأ
َ
ََ ََ َ َُ ََََ َْ ََ َََ ََْ ٌَََََبَػَدهََ َاَىَػَجَوَ ًَ َاَُتََذَت ًَ َََرَبَػنَيَََلََيَثََث َِ َْ ََ ََْ َِ َ ََ َْ َِ َََْ َُ َُ َْ َ  َ ََ  َ َُ َ ًَ ََ ْ ََ َ ََ َِ ََ َْ ...﴾ 51 144 

َاَىَػَجَوَ﴿ ًَ َََةَاُتَََاَذَز َْ َِ َََْ َُ َُ َِ ََ ِ َّ ََِ﴾  54 144 

 ﴿َ ًَ َخَذَحَس
َ
ـَأ ََٓرَةَ ََلَمََخَّتَََُرىَاَّلَلَََج ََ ٌَ َََُؤ ََ ًَََياََمَٔسََى َِإَوَذََكَيَخ َُ َُ ْ َ ََ ََ
َ
َ ََ ًََ ََ َْ ََ َ َ  َ ََ َ ََ َََ  َ ََ َ ََ َ ََ ََ َِ َْ ََُ َْ َََ ََ َ َُ َََََ َْ َُ َْ َُ ََْ َ. ..﴾ 55 82 

ـََؾَوَاَّلَلَ﴿  ََٔلَ ـََي ٌَََََبَػَدََذَلَمَ ًََ ََلََخ َٔ ََح ًَ ََث  َ ََ َُ َْ ََ َ ََ َْ ََ ََ َ ََ ِ َََ َ َِ َْ ََ ََْ َِ َ َْ َُ ْ  َ ََ َََ  َ َُ ...﴾ 64 204 
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 ﴿ََّ ًََآَياَح ََٔتََوَيَريَس ٍَ َاَل َاَّلَلَ َٓاََنَذَلَمََيَحَ ٔهََةََتَػَؾ َِاَاَِضََب َََِذَلَي ِ َََََََْ َُ َ َِ َُ ََ َ
ََ َْ ََ ْ ََ َ ُ  َ ََ ِ َْ ََُ ََ ِ َ ََ ََ ََ ََ َِ َْ ََِ َََََ َُ ِ َْ ََ َََ َْ َُ ََ ...﴾ 73 188 

َٔةََ﴿ َطَدََكَص
َ
َوَأ
َ
َََكََلََجاَرةََأ ـََِهَ ََبَػَدََذَلَمَ ََ ٌَ ًََ ََكَصَجََكَئَبَس ًَ ًَََث ََ َْ ََ َ  َ ََ

َ
ََ َْ
َ
َََِ ََ َ ََ ِ َْ ََ َ َ َِ ََ َ ََ ِ َََ َ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ َْ َُ ََُ َُ َُ َ َْ ََ ََ َ  َ َُ﴾ 74 248 ،263 

َمََتَلٔلََ﴿
َ
ََٓدَهَأ َََيََيَؿَاَّلَلَََخ ََ ـََي ََٓداَ ََِدَاَّلَلَََخ ًَََغ َُتََذَت

َ
ََُكَوَخ ََ َُ ََ َ َْ

َ
َََُ ََ َْ ََ َ ُ  َ ََ ََ َِ ْ َُ َ َْ ََ ََ ََ ًَ َْ ََ َِ  َ ََ ََ َْ َِ َ َْ َُ َْ َ  َ

َ
ََ َْ ََٔنََُ ََ َ ...﴾ 80 236 

ََبَػَدهََ﴿  ََ ٌَ َاَىَػَجَوَ ًَ َاَُتََذَت ًَ ًَََمَٔسَةَاَْلَحَََِاَتََث َََِوَىَلَدََجاَءَز َِ َْ ََ َ َْ َِ َ ََ َْ َِ َََْ َُ َُ َْ َ  َ ََ  َ َُ َ َِ َََ ِ َّ َ
َْ َََِ ََ َ َُ َ َْ َُ ََ َ ََ َ َْ ََ ََ ََ ...﴾ 92 264 

ٍَرٌََ﴿ َََٔحَػ ًَََل َْ َخَد
َ
ََٔدَأ َََُُي  َ ََ َُ َ َْ َ ََ َْ َُ َُ ََ
َ
ََ  َ ََ ََ﴾ 96 260 

ٍَاَََعَ﴿ َوَُكَ
َ
َََأ ََ ََ  َُ ََ
َ
َِٔنَََ ٌَ ًَََلََيَؤ َْ َزََثَ

َ
ًَََةَوَأ َٓ َِ ٌَ ـََريَقَ ََٓداََجَتَذَهَ َََََْدواََخ َ َُ َِ َْ ََُ ََ َ َْ َُ ُ ََ َْ
َ
ََ َْ َََ َْ َُ َْ َِ َ ٌَ َ َِ ََ ََُ

ََ ََ ََ ََ ًَ َْ ََ َََ َُ ََ﴾ 100 238 
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اََحَػيَََ﴿ ٌَ ََِو َّ ََ َُ ََ ََ ٍَََِانََََ َ َََََ ََ ٌََ َْ َخدََََِ
َ
ٍََأ ََ
َ
ََخَّتََََ  َ ََحَلَٔلَََََ ََ َ َُ ٍَاََََ ََإَج ََ  َ ِ ََََََ ََََُنَ ْ َِثََََََ ٌََـََخ ََ َِْ َـَََلََََ ََ َََْحَسَفرَََََ َُ َْ ََََ ...﴾ 102 157 

ٍَٔنََ﴿  ٔاََحَػَي ََََٔكَُ ََِدَاَّلَلَََخََيَََل ََغ ََ ٌَ َرَٔبَثَ ٍَ َٔاََل ٔاََواَتَل َِ ًََآٌَ َٓ َج
َ
ََٔخ ََََوَل َ َُ ََ َْ ََ َََ َُ ََ َ َْ َ ََ ٌ َْ ََ َِ  َ ََ َِ َْ َِ َ َْ َِ َ ٌَ َََ َُ ََ َ ََ ََْ ََ  َ َََ َََ َُ ََ ََ َْ َُ  َ
َ
ََ َْ َ َ ََ﴾ 103 258 

ًَََنَفاَراََ﴿  ََُس ٍَا ََبَػَدَإَي ََ ٌَ ًََ َََٔيَرَدوََُس ََْوَاَىَهَخاَبََل
َ
َأ ََ ٌَ ًَََََوَدََنَرََيَ َ  َ َُ َ َْ َُ ِ ََ ََ َََِ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ َْ َُ َََ  َ َُ َََ َْ َ ََ َِ َََ َِ

ْ َََ َِ َْ
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ََ َْ َِ َ ٌَ ِ َ ََ َ  َ ََ ...﴾ 109 259 
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َََُةَديعََ﴿  َ َِ ٍَاَواَتَََََ َالَص َِ َََ َ ََ  َ َرَضََََ
َ
ََواَْل َِ َْ َ َْ ٍَاََحَلَٔلََُلَََََََ ـََإَج َمَراَ

َ
َُِإَوَذاََكََضَأ ََ َ َُ َ َُ ََ ََ ََ  َ ِ َََ ًَََ َْ
َ
ََ ََ ََ ََََ َ ...﴾ 117 158 
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َ
َإََُاَأ َ َِ َ َْ ََ َ َ ََ َْ

َ
ََ َْ ََ َ َُ

َ
َ َْ ُ ََ ََ ََ ًَََ َ َِ ََ ََ ًَََ َِ َ ََ َِّ َ

َْ ََََِ َََ َْ ََ َْ
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ََ َ َ ََ ََ َ ََِ َ َُ َُ َْ ََ َََ ُ ََ ََ...﴾ 133 129 
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َوَََُػاَرى﴿
َ
ََْٔداَأ ٔاَ ََنَُٔ ََ َ ََ َََ َْ
َ
ًََََ َ َُ َََ ََُ َُ﴾. 135 248 

ََُلََََعةََدونََ﴿  ََ َاَّلَلَََغَتَؾَثََوََنَ ََ ٌَ َ ََ َخَص
َ
ََََغَتَؾَثَاَّلَلَََوٌََََأ َ َُ ِ َ ََ َُ

ََ َ َُ ْ ََ ََ َ ًَ ََ َْ َِ َِ  َ ََ ََ َِ َ َُ ََ َْ
َ
َََْ ََ ََ َِ  َ ََ ََ ََ َْ َِ﴾ 138 92 

ٌَََََيَتَتَعَ﴿  َ ًَ اََإَلََْلََػَي َٓ ََِجََغَيَي َِاَاَىَلَتَيَثَاَىَّتََن اََجَػَي ََوٌَ َُ ِ َ  َ ََََْ ََ َ ََ ََ َْ َ َِ َ
 َ َََِ ََ َْ ََ ََ َ ََ َْ َُ َ َِ

 َََ ََ ََ َْ َِ َََْ َََ َْ ََ ََ ََ ََ ََ ...﴾ 143 206 

ََََكَدََُرََ﴿ َََ َْ َََىََتَلَيَبَََ  َ ََ ََ ََٓمَََََ ََََوَج َِ َْ ٍَاءََََََ َََِفَالَص َ ََ  َ ََ َ ََٔلَََََِمََََِ َِ َََـََي  َ َ ِ َّ ََ َُ ََ َكََتَيثََََ ََ َِْ ٌَََََََحَرَؽاهََََ ََ َْ ًََََ﴾  144 219 ،252  

اَرََواَىَفَيَمَ﴿  َٓ َرَضََواَخَخََلَفَالَيَيَوََواَْل
َ
ٍَاَواَتََواَْل ََإَنََفََخَيَقَالَص َِ َْ َُ ََََْ ََِ َ ََ  َ َََ َ َِ َْ

 َ ََ َ َِ ََ َِ َْ َََ َ َِ َْ َ َْ َََ َ َِ َََ َ ََ  َ ََ َ َِ
َْ ََ َ َِ َ  َ ِ َ ...﴾ 164 133 

َََّىَؾََيََاَّلَلََ﴿ ََْوََة
َ
اَأ ًََاِلَََْنَيَرََوٌَ َيَخَثََوادَلَمََوَلََ ٍَ َاَل ًَ ٍَاََخَرَمََغَيَيَس ََِإَج  َ ََ ِ َْ ََ ِ َ ََِ ِ ََ  َ َِ
ُ
َََ ََ ََ ََِ َ ِ َْ ِ

َْ ََ ََ ْ ََ ََ َ ََ  َ َََ َ ََ ََ َْ ََ ْ ََ َ َُ َُ َْ ََ ََ َ ََ  َ ََ ََ ََ  َ ِ َ﴾ 173 261 

َؾَفَرةََ ﴿ ٍَ ََٓدىََواَىَػَذاَبَةَاَل َاَطََتََواَالَؾََلَىَثَةَاَل ََ وَىَهَمَاَلَي
َ
َِأ َ ََ َِ َْ ََ ْ ََ ِ ََ ََ َََ ََ

ََََْ ََ ََ َُ ْ ََََِ ََ ََ ََ  َ ََ َََُ َ ََ َْ ََ ََ َِ  َ ََ ََ ِ َ َََ
ُ
ٍَاَََ َََذ ََ ََ ...﴾  175 221 

 ًََ ََْس ٔاََوَجٔ ىََ َٔ َنََح
َ
َأ َََْىَحَسَاَىَبََ َُ ََ َ َُ َُ َََ َُّ ََ ََُ َْ
َ
ََ َّ َِ َََْ ََ َْ ََ    177 46 

 ﴿ًََ ٔاَََخََيََىَََس نََحَػَٔم
َ
َََْوأ َُ َََّ ٌ َْ ََ َََْ َُ َ َُ ََََ
َ
َََ ﴾ 184 24 

ََكَريَبََ﴿  ـََإنََ َ َلَمََغَتاَديََخنََ
َ
َِإَوَذاََشد ٌَ َ َِ ََ َ ِ

َّ ِ َََ َ ِ َّ ََ ََ َِ َََ َِ َ ََ
َ َ
َ
َ ََ ََََ ََٔةَادَلاَعََإَذَاَدََعنَََ َجيبَََدَغ

َ
ََِأ ََ ََ ََ ََ ِ ََ َِ َ  َ ََ ََ ََ َْ ََ ََُ َ َِ
ُ
َ﴾ 186 51 

ََََـََإَذاَ﴿  ِ ًََََََ ـََؾَخ
َ
َأ َْ َُ َْ ََ
َ
ََغَرـَاَتََََ ََ ٌََ ٍَ َََ ََ ََ َ َْ ََـَاَذَنَرواََِ َُ َُ َْ ََاَّلَلَََََََ  َ َِدَََََ ََََغ َْ ٍََظَػَرََََِ ََِاَل ََ َْ ََ ْ ََِاَلَََرامَََََ َََ َ َْ َ﴾ 198 116 

َآ ﴿  ََ ٌَ ًََ َْ َِا ًََآَحَح َََشَوََةَنََإَْسَانَيَوََز َْ َِ َ َْ َُ َََ ْ َ َََََْ ََ َ ََ َِ َََ َْ ََِ َِ َََ
َْ ٍَََيَثََةحَََِثََََ ََِ َّ َََ ٍَ ََ ﴾ 211 77 ،172 

 ﴿َََ ََََزيََ ِ َّ ََََََُ َََلَََّلَي َ ِ  َ ِ ََََزَفَرواََََ َُ ََ َََََُاَلَََياةَََََ َ َْ َََادَلَجَياََويََصَخَرونَََََ َ َُ ََ َْ َ َ ََ ََََ َْ  َ ٔاَََ َِ َآٌَ ََ َاَلَي ََ ٌَََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ ََ َِ﴾ 212 145 

َِثََ﴿ ٔاَاْلََ َنََحَدَخَي
َ
ًََأ َمََخَصَبَخ

َ
َََأ  َ َ َْ ََ ََ َُ َُ َْ َََ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ َ َْ

َ
ًََََ ََرَتَيَس ََ ٌَ َٔاَ ََخَي ََ َرَوَاَلَي ٌَ ًََ َحَس

َ
اََيأ ٍَ َََْوَل َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َِ َََْ ََ ََ َ ََ َِ  َ ََ َُ ََ ََ َ َْ َُ ِ َ
ْ
َََََ  َ َ َ ََ﴾ 214 230 ،241  

لََُٔمَ﴿ 
َ
َََيََصأ َََ َ
َ
َ َْ َ َََََ َََِغ َٓرَََََ ََِالظََ َْ ََّ ََِاَلَََرامَََََ َََ َ َْ ٍََكََخالََََ َََِ ََََّ َََِذي َ َََْكَوَََِ ٌََكََخاَلَََُ َََِ ََََّ َََِذي َ ٌَََنَتَيََََِ َِ َََ ...﴾ 217 25 ،59 ،

131،282 
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ٔاَ ﴿  ٔاََوَحَػَيَد َنََتَبَواََوَتَخَل
َ
ًََأ ََُس ٍَا َح

َ
ٔاَاَّلَلَََغَرَؽَثََْل ََََوَلَََتََػَي َُ ِ َ َْ َُ ََ َََ َُ  َ ََ ََ َََ  ََ ََ َ َْ

َ
ََ َْ َُ ِ ََ ََ َْ

َ
َِ َ ًَ ََ َْ َُ َ َ  َ ََ ََ َُ ََ ْ ََ َ ََ ََ ...﴾ 224 72 

َنََ﴿ ََ ٌَ ََيَؤلََٔنَ ََ ََِلََّلَي ََ َْ َِ َ ََ َ ُ َ َْ ََُ ََ َ ِ  َ ِ ـَاَءواََ ـََإَنَ َرَ َٓ َط
َ
َرَبَػَثَأ

َ
ًَََحَرَبَعَأ َٓ ََََصاَن َُ َََ َ َْ ِ َََ َ ٍَ َُ

َْ ََََِ ََ ََ َْ
َ
ََ َُ  َ ََ َََ َْ َِ ِ ََ ََ ...﴾ 226 185 

ـَا ﴿ َنَََيَا
َ
ََََإَلَأ ََ ََ َ َْ
َ
َََّ ِ َ ﴾   229 89 ،224 

ََِْإَونََ﴿  ًَََََ َرَدَت
َ
ََْأ َُ َْ ََ
َ
َنََََ

َ
َأ َْ
َ
ٔاَََ َََتََصََتََؽَػ َُ َِ ْ ََ َْ َ ًََََ َوَلَدَز

َ
َأ َْ َُ ََ ََ َْ
َ
َـَََلَََ ََ ََِاَحَََُجَََََ ََ ًََََََ ََغَيَيَس َْ َُ َْ ََ َََ ...﴾ 233 118 

﴿ََ َّ َجَي
َ
ٔاََخَلَدَةَاْلََََكَحََخَّتََحَتَيَؼَاَىَهَخاَبَأ ََوَلََتَػَزَم َُ ََ ََ
َ
ََ َُ َََ َِ ْ َََ ََ َُ َْ ََ َ  َ ََ َ َِ ََ ِ َّ ََ ََ ََ َْ َُ َََ َُ َِ َْ ََ َ

ََ ََ﴾   235 65 

﴿َ ََ َٓ ًَََل ـََرَؽَخ ََوَكَدَ ََ َْ ٍََصٔ َنََت
َ
ََرَتَوَأ ََ ٌَ َ ََ َْ ٍَٔ َيَلَخ ـَ َِإَوَنَ  َ َُ َ ََ َْ َُ َْ ََ ََ َ َْ ََ ََ َ  َ َُ َ  َ ََ ََ َ َْ
َ
ََ َِ َْ

ََ َ َْ َِ َ  َ َُ َ َُ َُ َْ  َ ََ َ َْ َـََريَؾَثََ ًَ ََ َ َِ ََ ...﴾  237 224 

ََْـََإنََ﴿  ِ ًََََََ َََْخَفَخ َُ َْ َـَرََجاَلَََِ ًَ َ ََ َِ وَََََ
َ
ََْأ
َ
ًََََََرَنَتاَُاََ َْ َََـََإَذاَ   ۚ  ََُ ِ ًََََََ ٌََِخ

َ
ََْأ َُ َ َِ
َ
ََـَاَذَنَرواََ َُ َُ َْ َََََ َاَّللََ  ََ ٍَاََ ََن ََ َََ...﴾  239 190 

ََرتََ﴿  ََ ٌَ ًََ َِاَز اََرَزَر ٍَ ٔاََم ََُفَل
َ
ٔاَخ َِ َآٌَ ََ َٓاَاَلَي َح

َ
َََْياخ ََ َ َْ َِ َ َْ َُ َََ َْ ََ ََ ََ  َ َِ َََ َُ َِ ْ َ

َ
ََََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ  َ

َ
َ ََٔمََََ ََتَََي

َ
َنََيأ

َ
ََوَأ ٌَ َْ َََ َ َِ

ْ
ََََ َْ

َ
ََ َِ ...﴾ 254 267 

﴿َ ََ ٌَ ًَََحَؤ َوَل
َ
ََٔتََكاَلَأ ٍَ َاَل َرَِنََنَيَؿََحَحَ

َ
َأ ََربََ ًَ َْي َِإَوَذََكاَلَإََةَرا َْ َِ َْ ََُ َْ َ َ ََ

َ
ََ ََ َََ َ ََ َْ ََ ْ ََ َ ِ َْ ََُ ََ َْ ََ َ َِ َِ

َ
ََ ِ َّ ََ َ َُ َ َِ َََ ْ َََِ

ََ َََ ََْ َ ...﴾ 260 264 

ًَََفََشبَيَوَاَّلَلََ﴿  َٓ َٔاَل َم
َ
ََِفَلَٔنَأ ََح ََ َرَوَاَلَي ٌََِ  َ ََ َِ ََِ ََ َ َِ َ َْ َُ

َ ََ ََ َْ
َ
ََ ََ َ َُ َِ َْ َُ َ ََ َِ  َ ََ َُ ََ ََُبَخَجَََ

َ
َرَوََخَتَثَخ ٍَ َََن َْ ََ ََْ َ
َ
ََ ٍَ  َ ََ َ َِ ََ ََ

ََ َ ...﴾ 261 139 

َْاَاَىَفَلَراَءَ﴿ َْاََوَحَؤَحٔ ٍَاََهََِإَونَََُتََفٔ ََِػ ـَ ََََإَنََتَتَدواََالَػَدَكاَتََ َََ ََ َُ ْ َََ َ ََ َ َُ َْ َُ ََ ََ ََ َ َُ ْ َُ ََْ َ ََ َِ ََ  َ َِ َِ ََ ََ َِ َََ ََ  َ ََ ََََ َُ َْ َُ َ َْ ِ َ ...﴾ 271 177 

َوَ﴿)
َ
َٔهََغَؾََياَأ َنََحَسَخَت

َ
ٔاَأ َم

َ
ََوَلَتََصأ َْ

َ
ًََََ َِ ََ َََُ َُ َُ َْ َََ َْ

َ
ََََ َُ

َ
َ َْ َ ََ ََ ًََََ َََّذَىَس َجَي

َ
ََنَتََياََإَلَأ َْ َُ ِ َ ََ ََِ َِ ََ
َ
ََ ََ ًََََِ ِ َ ََ ...﴾  282 102 ،282 

ََكَيَتََّ﴿  ًَ َآَذ َّ ـََإَُ اَ َٓ ٍَ ََيَسَخ ََ ٌَ َٓاَدَةََو ٔاَالَظ ٍَ َََوَلََحَسَخ َُ َْ ََ َ ٌَ ِ َََ َُ  ََََِ ََ ََ َْ َُ َْ َََ َْ ََ ََ َََ ََ َ ََ  َ ََ َََ َُ َُ َْ َََ ََ ََ﴾ 283 51 

 ﴿ََ ََِّلَلَ  ٌََََِ ٍَاَواَتََو اََفَالَص ٌََََ ََ َ َِ َََ َ ََ  َ ََ َ َِ ََ ًََََ َجَفَصَس
َ
اََفَخ ٌَ َرَضَِإَوَنََتَتَدواَ

َ
َاََفَاَْل َْ َُ َِ َُ َْ

َ
ََ َِ ََ ََ َََ َُ َْ َُ َ َْ َ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ ََ ...﴾  284 160 
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 آؿ عمراف

ََْخَدَوا﴿ ٔاََذَلَدَا ٍَ َشَي
َ
ـََإَنَأ ًََ ٍََخ َشَي

َ
أ
َ
ٌََيََنَيَأ

َ
ٔاَاَىَهَخاَبََواَْل وَح

َ
َأ ََ َََْوَكَوََلََّلَي ََ ََ َْ ََ َِ ََ ََ َََ َُ ََ َْ

َ
ََ َْ ِ َََ َ َْ َُ َْ

ََ َْ
َ
َ
َ
ََ ََ ِ َّ ِ َّ

ُ َْ َََ َ ََ َََ َِ َْ ََ ََ ََُ
ُ
ََ ََ َ ِ  َ ِ ََ َْ َُ ََ﴾ 20 173 

ََ َلََحخََ ﴿ ََ َ َِنيََ ٌَ َؤ ٍَ ََدوَنَاَل ََ ٌَ َوََلَاَءَ
َ
َأ ََ ََِٔنَاَىََكـََري ٌَ َؤ ٍَ ََخَذَاَل َِ َِ َْ َُ ْ ََ َ َِ َ َُ َ َْ َِ َََ ََ َِ َْ
َ
ََ ََ َ َِ ِ َ

ََ َْ ََ ََ َ َُ َِ َْ َُ ْ ََ َ َِ َِ ﴾ 28 211 

يَََتثَََ﴿ ـَ ََُمََذرَََيَثَ َدَلَ ََ ٌَ ََْبََلَ َ ََكاَلََربََ َّ َِاَلَمََدََعََزَكَرَياََرَب ًَََْ ََ ِ َّ ََ َ ًَ  َ ِ َّ َُ َ ََ ْ َ ُ
ََ َ َْ َِ َ َِ َ َْ ََ َ ِ َّ ََ َ

ََ َََ َ َُ  َ ََ ََ َ َِ
ََ ََ َ ََ ََ َ ََ ِ ََ ََ َُ ﴾ 38 78 

 ﴿ََّ َِاَدَح َََُذ ْ َ ََ َََ ٍََََََ َََاَل ْ َََلنََهَثَََ َُ ََ ِ َ
َََََٔ َْ ََََو َُ ًََََََ ٌَََكاَن ِ َََََََ ََيَػَلَ ِ

َّ ََ ٍََدَراَبََََُ َََِفَاَل َََ َْ َِ
ْ ََ َ َِ﴾ 39 146 

 ﴿ًََ ََِخ ََوَك َْ َُ َْ َُ ََطَفاَََ َلََعَ ََ ََ َ َ ََخَفَرةََََ ََ َْ َََُ ََ ٌَ ٌَََ ََ َِ ََِاَْلارٍَََََ  ََ ًَََََ َجَلَذَز
َ
ََْـَد َُ ََ ََ َْ
َ
َ َٓاََََ َِ ٌََ ََ َْ ََِ﴾ 103 104 

َاَْلاَسَ﴿ َٓاََبنَيَ َياَمَََُداَوَل
َ
ََوحََيَمَاَْل َِ  ََ ََ َ َْ ََ ََ ََ ُ ََِ َ ََ ََُ َُ  ََ
َ َْ ََ ََ َْ ِ َ ٔاَََ َِ َآٌَ ََ َاَّلَلََاَلَي ًَ ََََوََلََػَي َُ ََ ََ ََ َِ  َ ََ ُ  َ ََ ََ ََ َْ َ َِ ََ ...﴾ 140 244 

ََْدواَ﴿ ََجا ََ َاَّلَلََاَلَي ًَ اََحَػَي ٍَ ََِثََوَل ٔاَاْلََ َنََحَدَخَي
َ
ًََأ َمََخَصَبَخ

َ
َََأ َُ ََ َ ََ َ ََ َ ِ  َ ََ ُ  َ ََ َِ ََ َْ ََ ََ  َ َ َ ََ َ ََ  َ َ َْ ََ ََ َُ َُ َْ َََ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ َ َْ

َ
َ ...﴾ 142 215 ،241 

حََ﴿ 
َ
ََ َياخ
َ
َ ًَََََ َٓ َُ َٔا ٔاََِلََخ ََزَفَرواََوَكاَل ََ ٔاَََكَلَي ٔاََلََحَسَُٔ َِ َآٌَ ََ ََٓاَاَلَي َْ َِ ِ ََََ َْ ِ َِ َََ

ُ ََ ََ ََ َََ َُ ََ ََ َ ََ َِ  َ ََ َََ ََُ َُ َََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ ...﴾ 156 212 

 ﴿ًََ ََْ َْ ََدَرَجاَتَََُ ٌَ َ ََ ََ ََِدََََ ََغ ََ َْ َِاَّلَلََََِ  َ َ﴾ 163 122 

ٍَا﴿ ي َِاَديََلَْلَ َِاَدَياََح ٌَ َِاَ ٍََػ َِاََش َِاََإَج ََرَب ََ َ ِ
َْ ِ ََ َ َِ َََ َُ ًََََِ َََ َُ ََََ َْ َِ ََ ََََ  َ ِ َََََ  َ َِاََ ٌَ ـَآ ًََ ٔاَةََربَََس َِ ٌَ نََآ

َ
َ َنََأ ََ َ ََ ََْ َُ ِ َّ ََ ِ ََََ َُ َِ َ ََْ
َ
َََِ﴾ 193 185 

ٔاَ ﴿ وَذواََفََشبَيَلََوَكاَحَي
َ
ًَََوأ َْ ََدَياَر ََ ٌَ ٔاَ َخرََج

َ
َْاَجَرواََوأ َ ََ َََـَاَلَي َُ َََََ ََ َ َِ ََِ ََ َ َِ َََ

َُ َ
ُ
َََ َ َْ َِ َِ ََََِ َ َْ َِ َََ َُ َِ َْ

ُ
َََ َََ َُ ََ َ ََ َ ََ َ ِ  َ َََ ...﴾ 195 68 

 النساء

َِإَوَنَ﴿ َْ ًََََ َََْخَفَخ َُ َْ ٔاََََِ َلََتَلَصَف
َ
َََخ َُ َِ َْ َُ َ  َ
َ
َََفَاََ اَبََِ ـَ اَ ٌَ ٔاَ ََُسَد ـَا َََلََخاََمَ ََ َ ََ ََ ََ َََ َُ َِ ْ ََََ َ ََ َََ َ َْ ...﴾ 3 124 

ًََوَكيَفَةَاَّلَلَََخَصحَتا﴿ َٓ ََٓدواََغَيَي َط
َ
ـَأ ًََ َٓ َٔاَل َم

َ
ًََأ َٓ ًََـََإَذاََدَذَػَخًََََإََلَ َ َِ ََ َِ  َ َََِ ََ ََ َ َ َْ َِ َْ

ََ ََ َََ َُ َِ َْ
َ
َ ََ َ َْ َُ َ ََ ََ َْ

َ
ََ َْ َِ ْ

ََ ِ ََََْ َُ َْ ََ ََ ََََ ِ َََ ﴾ 6 182 
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ٍََّوَىَكَََ﴿ َُ ِ َ َِاَََََ َََََجَػَي َْ ََ َٔاَلَََََ َََم َِ َََ اََََ ٍَ ََم  َ ََََحَركَََََِ ََ َٔادَلََََََ ََاَل َِ َََ ْ َاَنَََ َِ َكَرَبٔنََََ
َ
ََََواَْل َ َُ ََ َْ
َ َْ َََ﴾ 33 124 

َٔمََ﴿ َك
َ
ًَََوأ َٓ َعََواَجَظَرَُاََىََكَنََخََيَاََل ٍَ َِاََواَش َػ ـَ

َ
َِاََوأ ٍََػ ٔاََش ًَََكاَل َٓ َج

َ
ََٔخ ََََوَل ََ َْ

َ
َََ َ َْ َُ َ ََ ًَ َْ ََ َ ََ ََ ََََََ َْ َُ َْ َََ َ َْ ََ َْ َََ ََََ َْ ََ

َ
َ ََ ََََ َْ َِ ََ َََ ُ ََ ََ َ َْ َُ  َ

َ
ََ َْ َ َ ََ﴾  46 232 

﴿َ
َ
ََنأ ََ َاَّلَلََََلََلَٔى ََ ٌَ ـََؾَوَ ًََ َغاَةَس

َ
َأ ََ ََوَىَه

َ
َ ََ َ  َ َََ َُ َ ََ َِ  َ ََ ََ َِ َ ٌَ َْ ََ َ َْ َُ َََ ََ

َ
ََ َْ ِ َ ََ ًََََ ََِس ََةَح ََ ًَََحَس ََنََل َْ َُ ََ َْ َََ َْ َُ َََ َْ َ ََ َْ ...﴾ 73 46 ،109 ،
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﴿ََّ ٌَثَََلَرَيبَََذي ََٔمَاَىَلَيا ًَََإَلََي َػََِس ٍَ َََلََج َٔ َْ ََِاَّلَلََلََإَُلَََإَلَ َ َِ َََ َْ ََ ََ ََِ ََ َََ َِ َََْ َِ َْ َََ ََ ََِ َْ َُ  َ ََ ََ َْ َ ََ َ ََ َُ َ  َ ِ َََ ََ ََِ ََ َ  َ َ﴾ 87 213 

اَََوََ﴿ ٌََ َََََكنَََََ ََََََ ٌَ َؤ ٍَ ٍَََل َِ َْ َُ ِ نََََ
َ
ََْأ
َ
ََََحَلَخَوَََ َُ َْ َِاَََ ٌَ ًَََمَؤ َِ َْ َََُ ََإلََ ََّ َََِ

َ
ََخَفأ
ً
َ ََ َََ﴾ 92 47 

﴿َ ََولَُكَ  َُ ََوَغَدَاَّلَلََاَلَََصَنََََ ََ َْ ُ َْ ََ ُ  َ ََ ََ ََ ََ﴾ 95 125 

ََٓخاََُ﴿ ٍََوََب َََّةَريَئاََذَلَدَاَخَخ ََيَرَمََة ًَ ٍَاََث َوَإََث
َ
ََيَسَصَبََخَفيَئَثَأ ََ ٌَ ًََََََو َْ َُ َ ََ ََ ََ َْ ََ َِ ََ ََ ًَََ َ َِ ََََِ ِ ََ َِ َْ َََ  َ

َُ ََ ًَ َْ ََِ َْ
َ
ََ ًَ ََ َ َِ ََ َ َْ َِ َْ َََ َْ ََ  249 112 ﴾... اَََ

اََ﴿ ٍَ ًَََوَكَنَاَّلَلَََطاَنَراََغيَي ََِخ ًَََوآٌَ ًَََإَنََطَهَرَت اََحَفَػَوَاَّلَلََةََػَذاَةَس ًٌَََ ًَ ََِ ََ ًَََ َِ َ ََ َ ُ  َ ََ ََ ََ ََ َ َْ َُ َْ ََ َ ََ َ َْ َُ َْ ََ ََ َ َْ ِ ََ َْ َُ ِ ََ ََ ََ ِ ََ ُ  َ ََ َُ ََ َْ ََ ََ ََ﴾ 147 254 

﴿ََّ ََٔح َََّرَتَوََم ََة ٌَََنَ ََْوَاَىَهَخاَبََإَلَََلََؤ
َ
َأ ََ ٌَ ََِِإَوَنَ ِ َ َْ ََ َ ََ َْ ََ ََِ ِ ََ  ََ َِ َْ ُ

ََ َ  َ ََِ َِ َََ َِ
ْ َََ َِ َْ

َ
ََ َْ َِ َ َْ َ﴾ 159 270 

ٔاََواَّللََةسوََيشءَغييً ﴿ َنََحَؾَي
َ
ًََأ َاَّلَلَََىَس َ ََيَبنيََ ََ َ ََ َ َََ َ ََََ ََ ََََ  َ َِ َََ َْ
َ
ََ َْ َُ ََ َُ  َ ََ ُ ِ َّ ََ َُ﴾ 176 74 

 المائدة

ًَََدََيَََ﴿ اََحَخَلََغَيَيَس ٌَ َجَػاَمََإَلَ
َ
َثَاَْل ٍَ َٓي ًَََة َخَيجَََىَس

َ
َأ َ َْ ََ َ َْ َُ َْ ََ ََ َ ََ َْ َُ ََ ََ َ  َ ََِ َِ َ ََ َْ

َ َْ ََ َُ ََ َ َِ َََ َْ َُ
ََ ََْ  َ َِ

ُ
َ ...﴾  5 90 

ََْوََََََيا﴿ 
َ
َََأ َْ
َ
ََِاَىَهَخاَبَََ َََ َِ َََْكدَََََْ ًَََََ َََْجاَءَز َُ ََ َ َََرَشَْٔلَاَََ َُ َ َُ َََََ ََُيَبنيََ ِ َّ ََ ًََََُ َََْىَس َُ ًَََنَرََياَََ ِ َ اَََ ٍَ َمََ  َ ِ ََّ ...﴾ 15-16 54 

َحَٔكَ﴿
َ
َلًََََيد ََ ََٔمَآَخَري اَغَٔنََىَل ٍَ اَغَُٔوَََىَهَذَبََش ٍَ َْاَدواََش َ ََ َاَلَي ََ ٌَ ََو ََ َ َُ
ْ
َ ََََْ َ ََ ََ َ َِ ََ ََ ٍَ َْ ََ ِ ََ ََ َ َُ َ  َ ََ َ َِ َِ

ََ َْ ََِ َََ َُ َ  َ ََ َََ َُ َ ََ َ ََ َِ  َ ََ ََ َِ ََ﴾ 41 186 
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 ﴿َََّ ََُزَلَاَّلَلَََذي
َ
ٍَاَخ َْنَيَوََة ََْوَاَِلَ

َ
ًََأ َََِوََلََدَس َ َِ َ ُ  َ ََ ََ ََ ْ َ

َ
َََ ََ ِ ََ َِ َ ِ

َْ ِ
َْ ََ َُ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َ َْ ََ﴾ 47 213 

َََِإَوَذاََ﴿ ًََََ َََْجاَءوَك َُ َ َُ َ ٔاَََ َََكاَل ُ ََ ََِاَََ َََّآٌَ ََ ََوَكدََ ََ ٔاَََ ََدَََخَي َُ ََ ََِةَاَىَسَفرَََََّ َْ َُ
َْ ًَََََِ َْ َََْو َُ َََْكدَََََ ٔاَََ َََخَرَج َُ ََ َََََّ َََِة ِ ََ ...﴾ 61 183 

َِخََ﴿  ٌَ ًََ َجَخ
َ
َوَخ َٓ ََََذ َْ َُ َ َْ َُ َْ
َ
ََ َْ ََ ََََٓٔنََََ َ َُُ﴾  91 173 

َٓاَ﴿  َح
َ
ََياخ ََ  َ
َ
َ ََََََََ َََاَلَي َِ  َ ٔاَََ َِ ََآٌَ َُ ََ ٔاََََََلََََ َل

َ
ََتََصد ُ َ
َ
َ َْ َ ََََََ َََْخ َطَياءََََََ

َ
َََأ َََ َْ
َ
َََْإنَََََ ََتَتَدََََِ ََ َْ ًََََُ ََىَس َْ َُ َََ ...َ﴾ 101 119 

 ﴿َ ََ ٌَ ًََ ًَََلََيَُضََز َجَفَصَس
َ
ًََخ ٔاََغَيَيَس َِ َآٌَ ََ َٓاَاَلَي َح

َ
ََياخ َْ ََ َ َْ َُ  َُ َََ ََ َ َْ َُ ََ َُ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ ََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ  َ

َ
َ َََََؽَوََإَذاََََ ََِ  َ ََ ... "﴾ 105 161 

ًَََلَ﴿ ٍَاَنَةَاَّلَلَََإَنَاَرَحَبَخ ََبَػَدَالَػََلةَََذَيَلَص ََ ٌَ ٍَاَ َٓ َََتََبَصَٔج ََ َ َْ َُ َْ ََ َْ ََ َِ ِ ََِ  َ َََِ َِ َ ََ َِ َْ َُ ََ ََِ ََ  َ ََ َ َِ َْ ََ َ َْ َِ ََ ََ َُ ََ َ َُ ِ َ ْ
ََ ...﴾ 106 252 

 األنعاـ

َاَجَظَرواََنَيَؿَََكَنَََعكَََ﴿ ًَ َرَضََث
َ
ََِكَوََشََيواََفَاَْل َ ََ َ ََ ََ َ ََ َْ ََ َََ َُ َُ َْ ََ  َ َُ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ َََ َُ َِ َ َْ ٍََهذَََبنيَُ ََتَثَاَل َِ ِ َّ ََ َُ

ْ ََ َ َُ ََ﴾ 11 48 

ٍََتنَيَ﴿  ََٔزَاَل َهَذََذَلَدََرَِحََََّوَذَلَمَاَىَف ٌَ َٔ ََي َّ َِ ََيَْصََفََخ ََ ٌََ َُ ِ َ َُ
ْ ََ َ َُ َْ ََ َْ ََ ََ ِ َََ ََ ََُ َ َِ ََ َ َْ ََ ََ َ ٍَ ِ َ ََ َْ َََ َُ َْ ََ َ

َْ َ َْ ََُ َْ ََ﴾ 16 41 

ََإَلََِصَاَطََمَصَخَليمََ﴿ َداَنََربََ ٍَََْ َ َِ ََ َْ َُ َ ٍَ ََ َِ َ ََ ََِ ِ َّ ََ َ َِ َ ََ ََ﴾   161 171 

 اؼاالعر 

ََْتٔنََ﴿ ًَََيَر َٓ ًََلََربََ َْ َ ََ ََََلََّلَي َ َُ ََ َْ َََ َْ َِ ِ َّ ََ ِ ََ َْ َُ َ ََ َ ِ
 َ ِ َ﴾  154 186 

َََفَيَدٔن ٍَ َاَل ًَ َْ وَىَهَمَ
َ
ـَأ َ َّ َِ َٔاَزي ََثَلَيَجََم ََ ٍَ َهَذَاَلَََقََذ ٌَ َٔ َزَنََي َٔ ََََواَل َ َُ ِ َ َْ َُ ْ ََ َ َُ َُ َ ََ ِ َ َََ
ُ
َ ََ َ َُ َُ َ َِ َََ ََ َ َْ

ََ َُ ََ َ َْ ََ ََ َ  َ َ َْ ََ ٍَ ِ َ ََ َْ َََ َُ َْ ََ
ْ ََ ََ 8 55 

َمرََ﴿ 
َ
َلَتََصَجَدََإَذَأ

َ
ََِػَمَخ ٌَ اَ ٌَ َََْكاَلَ ََ

َ
َََْ ََِ ََ َُ َْ َ ََ  َ

َ
ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََخَيَلَخَنََََ َّ َِ ٌَ َُاََخََيََ

َ
ََحَمََكاَلَخ َِ ََ َْ

ََ ََ َ َُ َْ َِ َ ٌ َْ ََ ََََ
َ
ََ ََ َََ َ ََ َُ ...﴾ 12 268 

﴿َََ َاِلََاَْسَي ََ ٌَ َ ََ ًَََتَؾَفَرََْلَاََوَحَرَِحََِاََْلََهَٔج َجَفَصَِاَِإَوَنََل
َ
َِاَخ ٍَ َِاََظَي ََََكاَلََرَب َ ِ َِ ََ َْ ََ ََ َِ َ  َ ََ َ َُ َ ََ ََََ ْ ََ َْ ََ ََ َََ ََ َ َْ َِ َْ ََ َ َْ َ ََ َْ َ ََََ ََ َُ َْ
َ
َََََ َْ ََ ََ ََََ  َ ََ َ ََ َََ﴾ 23 228 

﴿َ ََ ٍَ ََم ًَ َظَي
َ
َأ ََ ٍَ ََذ َِ  َ َِ َ َُ

ََ َْ
َ
ََ َْ ََ وَىَهَمَََ

َ
ََّأ َوََنَذَبَةَآَياَح

َ
َاَّلَلَََنَذَةاَأ َاَذََتَىَلََعَ ََ ِ َ َََ

ُ
َََِ ِ َََََِ ََ ََ  َ ََ َ َْ

َ
ًََََ َِ ََ َِ  َ ََ َ ََ ََ َ ََ َْ َ ...﴾ 37 272 
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َداَُاَاَّلَلََََ﴿ َْ َنَ
َ
ََٔلَأ ََٓخَدَيََل اََنَِاََْلَ َذاََوٌَ َٓ ََْداَُاََل ََاَلَيَ ٍََدَّلَلَ ٔاَاَلََ ََوَكاَل ُ  َ ََ ََََ ََ ََ َ َْ
َ
ََ ََ َْ َ ََ ََ َِ ََ َْ َ َِ ََ َ َُ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِ ََََََ ََ ََ ََ ِ  َ ََ ِ  َِ َُ َْ َ َْ ََ ََ ُ ََ ََ ََ﴾ 43 29  ،171 

﴿ًََ ٔاََجَػ ًَََخَلاََكاَل اََوَغَدََرَبَس ٌَ ًََ َوََوَجَدَت َٓ َََْذ ََ ََ َََ ُ ََ ََ ََ  َ ََ َ َْ َُ  َ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََ َ َْ َُ َْ ََ ََ َ َْ ََ ََ﴾. 44 236 

﴿ًََ ََِس ٌَ ََرَجَوَ ًََلََعَ ََربَََس ََ ٌَ ًَََذَنَرَ َنََجاَءَز
َ
ًََأ َوَغَجَتَخ

َ
ََْأ َُ َْ َِ َ ٍَ َُ ََ َ

َ ََ َ َْ َُ ِ َّ ََ َ َْ َِ َ ٌَ
َْ َِ َ َْ َُ ََ َ ََ َ َْ

َ
ََ َْ َُ َْ َِ ََ ََ

َ
َ ...﴾ 63 239 

﴿َُ ََخَليَقَلََعَ َ ََ َ ٌَ َ َِ َََإلَاَلََقَََََ َاَّللََ َكَٔلَلََعَ
َ
َنَلَأ

َ
َََّأ َ َْ ََ َ ََِِ ََّ ََ َ ََ َ ََ َ َُ

َ
َََ َ َْ

َ
َ ﴾ 105 201 ،202 

َََلََفَصَدواَ﴿  َّ ٌَ َٔ َحَذَرََمَٔسََوَك
َ
ََٔنَخ ََٔمَـََرَغ ََك ََ ٌَ َ

َ
ٍَََل ََََوَكاَلَاَل َُ َِ َْ ُ َِ َ َُ ََ َْ ََ ََ َ ََ َ َُ َ َُ ََ ََ

َ
ََ ََ َْ ََ َْ ِ َ َ َِ َْ ََ َ َْ َِ َ

ُ ََ ََ ْ ََ َ ََ َََ ََ ... ﴾ 127 163 

اََنظََ﴿ ٍَ َََـََي ََ ََ  َ ََ ََِهَرٔنََََ ًَََح َْ َٔهََإَذاَ ًَََةاَىَؾ َْ َجَوَ
َ
َالَرََجَزََإَلَأ ًَ َٓ َِ َِاََخ ََََف َ َُ َُ َْ ََ َ َْ َُ ََََ ِ ََََُ َُ ِ ََََََْ َُ َ ٍَ ََ
َ
ََ ََ ََِ ََ َْ ِ َّ ََ َ َُ َُ َْ ََ ََََ َْ﴾ 135 139 

َٔنََ﴿ اَََكَنََيَػََِعَـََرَغ ٌَََُ َْ ََ َْ ِ َ َ َُ ََ َْ َََ ََ ََ ََ ََ﴾. 137 150 

ا﴿  ٍَ َم
َ
اَأ ـَ َشَتا

َ
َاذََجَّتَََغَشََةَأ ًَ َْ َِا َػ ََوَرفََ ًَ ََ

ُ
َََ ًَ َََ َْ

َ
ََََ َ َْ ََ َ ْ ََ ََ ْ َََ َُ َُ َ ََ َْ ََّ ََ ََ ﴾  160 93 ،280 

ٔاََةَلَ﴿ ًَََكاَل َلَصَجَةََربَََس
َ
َخ ََ َََََ ُ ََ ََ َ َْ َُ ِ َّ ََ ِ ََ َُ َْ َ َ
َ
َ﴾ 172 236 

  ٍَََٔن ٔاَََحَظَي ًََََكَُ َٓ َُفَص
َ
ََََوأ َ َُ ِ َ َْ ََ َََْ َُ ََ َ َْ َُ ََ َُ َ
َ
َََ . 177 48 

ََََّإنَََ ﴿ ِ َََََ َي َََالََ َِ ََّ ََََحَدَغٔنََََ َ َُ َْ ََََََ ٌَََْ َََِدونََََِ َ ََََُ َِاَّللََ ََّ ٌَََغتادََََ ََ ًََََِ ٌَراَىَس
َ
ََْأ َُ َََُ َْ
َ
ًََََ َْ ََْـَاَدَغٔ َُ َ َُ َْ ََََ ...﴾ 194 52 

 األنفاؿ

ٍََصَجَدَاَلَََراَمَ﴿ َاَل ََ ًَََيَػَدوَنََغ َْ ََو َاَّلَلَ ًَ َٓ َب َلََحَػذََ
َ
ًََخ َٓ اََل ٌَ ََو َِ َََ َ َْ ََ َِ َِ َْ ََ

ْ ََ َ َِ ََ َ ََ َ  َ َُ َََ َْ َُ ََ َ ُ  َ ََ َُ َُ ََ ِ َّ ََ َُ َ  َ
َ
ََ َْ َُ َ ََ َ ََ ََ ...﴾ 34 225 

ََٓيَمََ﴿  َََلَ ََ َِ َْ َ َََِ ََ ٌََ َْ َََْيَمََََ ََ ََ ََََََ َََْخ ٍَََةحَََِثََََََ ََِ َّ ََََويََََََ ََةحَََِثََََ ََ ََخ ََحَ ََ ٌَ ٍَََدََيَ ََِ َّ َََ َْ ََ َ  ََ َ َْ ََ َ ََ َْ﴾ 42 147 

َٔمَ﴿  َاََلَ ًَ ًَََوَكاَلََلَََغَىبَََىَس َٓ اَل ٍَ َخ
َ
ًَََٓالَظَيَفاَنَأ ََل ََ ََِإَوَذََزَي َْ َ َْ ََ َُ َُ ََ َََ َِ ََ َ ََ َ ََ َََ ََ َ َْ َُ َ ََ ََ َْ
َ
ََ َُ َ ََ َْ  َ ََ ََُ َُ َ ََ ََ  َ ََ ََْ َ ...﴾ 48 98 
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﴿َََ ٌَ َاَتَتَػَمَ ََ ٌَ ََخَصَتَمَاَّلَلَََو َٓاَاَْلَبَ َح
َ
ََََياخ َِ َ ََ ََ ََ  َ ََ َِ ََ ََ َ ُ  َ ََ ََ َُ َْ ََ َ  َِ  َ ََ َ ََ  َ
َ
َ َِنيََََََ ٌَ َؤ ٍَ َََاَل ِ َ َِ َْ َُ ْ ََ﴾ 64 245 

 التوبة

ََِْإَونَََ﴿ َخدََََ
َ
ٌََأ ََ
َ
َََََ ٌََََ ٍََشََكنيََََِ َََاَل ِ َ ِ َْ َُ ْ َََاَشَخَجاَركَََََ ََ َ ََ ََ َْ َجَرهََََ

َ
ََُـَأ َْ َِ
َ
َ َ َخَّتَََََ  َ ٍَعَََََ َََيََص ََ َْ َ مََََ َََلََكَ َ َِاَّلَلَََََ  َ ََ ...﴾َ6 37 ،38 

َبََ﴿ ََ ٌَ ًََ َٓ اَج ٍَ ٔاأَََح َََِإَونََََُسَر َ َْ َِ َ َْ َُ ََ َ ََ َْ َََََ َُ ََ ََََْ ًَََ ََِس ٔاََفََدي َِ َػ ًَََوـَ َْ ََٓد ََػَدََخ َْ َُ ِ َ ََِ َ َِ َََ َُ ََ ََ ََ َ َْ َِ َِ َْ ََ َ َِ َْ ...﴾ 12 99 ،281 

ٔا﴿ ََِثََشَلَف َلََفَاَىَفَخ
َ
َخ َََذَنََلََوَلََتَفَخنََ ََحَلَٔلَا ََ ٌَ ًََ َٓ َِ ٌَ َََو َُ ََ ََ ََِ ََ َْ َِ َََْ َِ َ ََ
َ
ََ ِ َّ َِ َْ ََ َ

ََ ََ َ َِ َ َْ ََ ْ َ ََ
َُ َ َُ ََ َ َْ ََ َ َْ َُ َْ َِ ََ﴾ 49 273 

﴿ًََ َٓ ـََجَصَي َ ََْنََصَٔااَّلَلَ َُ ََ َِ ََ ََ َ َ  َ ََ ََ َُ َ ََ﴾  67 35 

ََحَػَخَذَروَنَ﴿  ََ َ َُ َِ ََ َْ ًَََََ ََإََلََس َْ َُ ْ ََ ِ ََََإَذاََ ِ ًَََََ ََرَجَػَخ َْ َُ َْ ََ ًَََكَوََََ َٓ َََْإََلَ َُ َ َْ َِ ْ
ََ ِ ََلََََ َََتَػَخَذَرواَََ َُ َِ ََ َْ ََََ ...﴾ 94 148 

َِٔنََ ﴿ ٌَ َؤ ٍَ ًَََوَرَشَُٔلَََواَل ٍََيَس ـََصََيَىَاَّلَلَََخ ٔاَ َي ٍَ ََََوَكَوَاَخ َ َُ َِ َْ َُ ْ ََ ََ َ ُ َُ َ َُ ََ ََ َ َْ َُ ََ ََ ََ َ ُ  َ ََ َ َ ََ ََ ََ َََ َُ ََ َْ ََ َِ َُ ََ ﴾105 ج  

َٔهَ﴿ َاَتَتَػ ََ ََُػاَرَاَلَي
َ
ََواَْل ََ اَجَري َٓ ٍَ ََواَل َاَْلَبََ

ََََُىَلَدََحاَبَاَّلَلََلََعَ َُ ََ  َ ََ ََ َ ِ  َ ََ َِ َ ََ ْ َ
َ َْ َََ َ ََ َ َِ َِ َ ََ َُ

ْ ََ ََ َ ِ ّ َِ  َ ََ
َ ََ َ ُ  َ ََ ََ ََََ َْ ََ ََ ...﴾  117 149 

َـََرَكَثَ﴿) َ
ََكَ ََ ٌَ ََٔلََجَفَرَ ـََي ـََثَ ََِفَرواَََك ََِٔنَََلَ ٌَ َؤ ٍَ اَََكَنَاَل ََوٌَ ٍَ ََ َْ ِ َ َ ِ
ّ َُ َ َْ َِ َ ََ ََ ََ َ ََ َْ ََ ََ َ ًَ  َ ََ َََ َُ َِ َْ َ َِ َ ََ َ َُ َِ َْ َُ ْ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََ ...﴾ 122 234 

 يونس

﴿ًََ َٓ ًَََرَشَي َٓ ٔاََوَجاَءَت ٍَ اََظَي ٍَ ًَََل ََرَتَيَس ََ ٌَ ََْيَهَِاَاَىَلَروَنَ
َ
ََوَىَلَدَأ َْ َُ َُ َُ َُ َ َْ َُ َْ ََ َ ََ ََ َََ َُ ََ ََ ََ  َ َ ََ َْ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َِ َ ََ َ َُ َُ َْ ََ َََ َْ ََ َْ
َ
ََ َْ ََ ََ ََ ...﴾ 13 216 

﴿ًََ َٓ ََة ََ ًَََفَاَىَفَيَمََوَجَرَي ََِخ َََْخَّتََإَذاََن َِ ِ ََ ََ َْ ََ ََ ََ َ َِ
َْ َُ َْ ََ َِ َ َْ َُ َْ َُ ََََ ِ ََ  َ ََ﴾. 22 133 

َٔمََ﴿  ََََوَي َْ ََ ًََََََ َْ ََََْنََشَ َُ ُ َُ ْ َََجَيَػاَََ ًَ َ ِ ًََََََ ََ َث َََُجَلَٔلََََُ َ َُ َلَََّلَيَََََ َ ِ  َ ِ ٌَََََََ ...﴾ 28 151 

ََطَحَئا﴿ َاَلََقََ ََ ٌَ ََلََحَؾَنَ ََ ًَََإَلََظَِاََإَنَاىَظ َْ َزََثَ
َ
اََيَتَتَعَأ ٌَ ًَََو َْ ََ َ ِ َّ َ

َْ ََ ََ َِ َ َِ َْ َُ َ
ََ َ  َ  َ َ ََ  َ ِ َََ َ ََ َ  َ ََِ َْ َُ ُ ََ َْ

َ
ََ َُ ِ َ  َ ََََ ََ ََ ﴾ 36 70 
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ََْذاَاىلرآن﴿  اَََكَنَ ََوٌَ ََ َ َََ َََ ََ َ ََ ََ ََ ََ َنََحَفََتَََََ
َ
ََأ ََ َْ َُ َ َْ
َ
ََحَػَديَقََ ََ ََدوَنَاَّلَلَََوَىَس ََ ٌَ َىَ ََ َ َِ َْ َََ َْ َِ ََ ََ َِ  َ ََ َِ َ َُ َ َْ َِ ََ ...﴾ 37 105 

﴿ًََ َٓ َِ َٓارَََحَخَػاَرـََٔنََةَح َاَْل ََ ٌَ ٔاََإَلََشاَغَثَ ًَََيَيَتَر َنََل
َ
ًَََنأ َْ ََٔمََُيََشَ ََوَي َْ َُ ََ َْ َََ ََ َ َُ ََ َ ََ ََ ََ ََِ َ ََ  َ ََ ََ َِ َ ًَ ََ َ ََ َ  َ ََََِ َُ ََ َْ َََ َْ َ ََ َْ
َ
َ ََ َ َْ َُ ُ َُ ْ ََ َ ََ َْ ََ ََ﴾  45 84 

َََٔكَوََإََ﴿ َْ َخَقَ
َ
ََِبَئََُٔمَأ ََِويََصَت َََ َْ َُ َ ََ َُ َ  َ ََ
َ
ََ ََ َََ َُ َِ َْ ََ َْ َ َ َََََ ٍََػَجَزي َجَخًَََة

َ
اَخ َََّلَََقََوٌَ ََإَُ َََيََوَربََ َ َِ َِ َْ َُ ِ َََْ َُ َْ
َ
َََ ََ ََ َ  َ َ ََ َ َُ  َََِ ِ َّ ََ ََ ََ﴾ 53 200 

ًََََجَيَػا﴿ َٓ َرَضََُكََ
َ
ٌََََفَاَْل َ ََ َََٔطاَءََربَََمَََلٌَ ََوَل ًَ َ ِ ََ َ َْ َُ ُّ َُ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ ََ ََ َ ََ ََ ََ َ ََ َُّ ََ َََ َ ََ َ َْ َ َ ََ ﴾  99 61 ،279 

 ىود

ََََإَنََجَلَٔلََإَلَاَخََتَاَكَبََ﴿ َ ََ ََ ََ َْ ََ  َ ََِ َُ َ َُ ََ َ َْ ِ ٔءَََ َِاَبََص َخ َٓ ٍَََػَؼَآَل َ َُ ِ ََ ََََِ ََ ِ ََ َ َُ َْ﴾ 54 229 

﴿ًََ َٓ ٍََٔدََزَفَرواََرَب َلََإَنََث
َ
ََْخ َُ  َ ََ َََ َُ ََ ََ َ ََ َ َُ ََ َ  َ ِ ََ ََ
َ
َ﴾ 68 118 

ٍَاَ﴿ اََكاَلََشََلَمََذ ٔاََشََلٌَ َةَاَىَبَشَىََكاَل ًَ َْي َِاَإََةَرا َََوَىَلَدََجاَءَتََرَشَي ََ ََ َ ٌَ ََ ََ َ ََ َََ ََ ًَ ََ ََ َََ ُ ََ ََ ََ َ َْ َُ ََََِْ ََ َ َِ َََ ْ ََََََِ َُ َُ َُ َ َْ ََ َ ََ َ َْ ََ ََ ََ ...﴾ 69 220 

ََطَديدَََََكََ﴿ ََ َوَآَويََإَلََرَز
َ
ََٔةَأ ًَََك َنََلََةَس

َ
ََٔأ ٍََاَلََل َ َِ ََ َ ٍَ

َْ َُ َ ََ َََِ َِ ََ َْ
َ
ًَََ  َ َُ َ َْ َُ ِ ََ َِ َ  َ

َ
ََ َْ َ ََ ََ َ﴾ 80 260 

َتحَََ﴿ َالػََ ًَ َْ ََٔغَد ََم َََُإنََ َْ َُّ ََ َ َُ َُ ََ َِ َْ ََ َ ََّ ِ َ ﴾  81 31 

ٍََٔعََُلََاَْلاس﴿ ََٔمَََمَ ََذَلَمََي  ََ ََُ ََ َ ٌَ َ َُ ْ ََ َ ٌَ َْ َََ ََ ِ َََ﴾ 103 41 ،43 

 يوسؼ

اََتَػَتَدوَنَ﴿ ٌََ ََ َ َُ َُ َْ ََ ََ َََََّ َُ ََدو ََ ٌَََِ ِ ََ َُ َ َْ ََإَلََََِ  َ ٍَاءَََََِ َش
َ
ًََأ َ ََ َْ
َ
َْاََََ ٍَٔ َيَخ ٍَ َََش ََ َ َُ َُ َْ  َ ًَََََ َجَخ

َ
َخ َْ َُ َْ
َ
ًََََ ََوآَةاَؤَز َْ َُ َُ ََََ َََ ...﴾ 40 152 

ًََلَيَرَؤَياََتَػَبَونََ﴿ ََِخ ََََإَنََن َ ُ َُ َْ ََ ََََ َْ  َ َِ ََ َْ َُ َْ َُ َ َْ ِ َ﴾. 43 186 

َٓاََوا﴿ َلَاَىَلَرَيَثَاَىَّتََنَِاََذي
َ
ََََواَشأ ََ ََ َ َِ ََ َ َُ َ َِ

 َََ ََ ََ َْ ََ َْ ََ َِ
َ
َ َْ اَََ َٓ َِاََذي َرَتَي

َ
ََىَػََيَاَىَّتَأ ََ َ َِ ََََ َْ ََ َْ
َ
ََ َِ

 َََ ََ َِ َْ﴾   82 122 
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َالَراَِحَنَيَ﴿  ًَ َرَخ
َ
َأ َٔ َْ ًَََو ََٔمََحَؾَفَرَاَّلَلَََىَس َاََلَ ًَ ََكاَلََلََتََثَيبَََغَيَيَس ََ ِ َِ َ َ ََ َ َُ ََ َْ
َ
ََ ََ َُ ََ َ َْ َُ َََ ُ  َ ََ َُ َِ َْ ََ َ ََ َْ َ َْ ََ َُ َُ َْ ََ ََ َََ َ ِ

َْ ََ َ ََ َ ََ َََ﴾  92 100 

﴿ ََّ َٓ ََوَج
َىَلاَهَلََعَ

َ
َنََجاَءَاَىَبَظََيَخ

َ
اَأ ٍَ ََِـََي َِ َْ ََ َ

َ ََ َََُ ََ ْ َ
َ
ََ َُ َِ ََ َََْ ََ َ ََ َ َْ

َ
َََ  َ ََ ًََـَاَرَحَدََةَػََياَََ َِ َََ  َ ََ َْ َََ ﴾ 96 227 

 الرعد

﴿ًََُ َٓ ٍَ ََظَي َؾَفَرَةَىََيََِاَسَلََعََ ٌَ ََربَََمََلَوَ ََِْإَونََ َِ َِ
َْ َُ َ  َ ََ َ َِ َََّ َ ِّ ٍَََ ََ َِ َْ ََ ََ ُ ََ َ ََ ََّ ََ َ ََّ َ ﴾   6 201 

ٍَاَتََواَْلَٔرَ﴿ َٔيَاىَظَي ََْوَتََصَخ َمَ
َ
َخََمََواَْلََػََيَأ

َ
َٔيَاَْل َوَيََصَخ ََْ َُ َ  َ َََ َ َُ َ ََ َُ  َ َََ َ َِ ََ َْ

َ ََ َْ ََ َ َْ
َ
ََ َُ َِ َ َْ َََ َ ََ َْ َ َْ ََ َ َِ ََ َْ َ ََ

َْ ََ
 ...﴾ 16 241  

 إبراىيـ

ٔاَالَػََلَةَ﴿ ٍَ ٔاََيَلي َِ َآٌَ ََ ََََكَوََىَػَتاَدَيَاَلَي ََ  َ ََ َََ َُ َ َِ ََََُ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ ََ َِ َََ َِ ََِ َْ ٔاََُ ََِفَل َََوَي َُ َِ َْ َُ اَََََ ٍَ َََم  َ َِ ...﴾ 31 164 ،168 

 الحجر

ٍَنيََ ﴿ ٔاََمَصَي ََََٔكَُ ََزَفَرواََل ََ َي َٔدَََالََ ٍَاََي َب َََرََ َِ ِ َ َْ َُ َََ َُ ََ َ َْ َ ََ ََ َُ ََ ََ َ ََ َِ ََّ ََ َُّ ََ ََََ ََ ََ َُّ ﴾   2 219 

﴿َََ ََِظَري ٌَ ٔاََإَذاَ اَََكَُ ََوٌَ ٍَََلَنَهَثََإَلَةَاَلََقََ اََجَْنَََلَاَل ٌََََ َ َِ ََ َْ َُ ًَََ ِ ََََ َُ
ََ ََ ََ ََ َ ِ َّ َ

َْ َََِ  َ ََِ ََ ََ ِ َ
ََ ََ ْ ََ َ َُ ِ ّ ََ َُ ََ ََ﴾ 8 274 

َََََََِ َإَُاَ﴿ ََََُنَ ْ ََََُزَْلَاَََ َْ  َ َََالَََنرَََََ َْ ِ َّ ـََظٔنَََََََُُلََََََ ِإَوَُاََ ََََلََا َ َُ ِ َ َ َ ََ ﴾  9 1 

ََكاَلَ﴿ ََ َبَشََََََ
َ
َْخ  َ َ َ
َ
َونَََ ََحَبشََ ًَ ـََت َاَىَهَبََ َنََمَصَنَ

َ
َأ ٍََِٔنَلََعَ ََََت َ ُ ِ َّ ََ ََُ ََ ِ َ ََ َ ُ ََ َِ

ْ َََ َ َِ  َ ََ َ َْ
َ
ََ َ ََ َ َِ َ َُ َُ﴾ 54 222 

ٍَاََحَلٔلَٔن ﴿  َََُمََيَؾيَقََغَدَرَكََة
َ
َخ ًَ ََوَىَلَدََجَػَي َ ُ ََ َُ ََ ََ ََ ِ ََ ََ َُ َْ ََ َ َُ َ َِ َََ ََ ََّ
َ
ََ َُ ََ َْ ََ َ َْ ََ ََ ََ ﴾ 97 219 

 النحؿ

ََتَ﴿
َ
َخ ََ
َ
َمرََََ

َ
ََُأ َْ
َ
َِاَّلَلَََََ  َ َـَََلََََ ََ ٔهََََ ََتََصَخَػَجَي َُ َِ َْ ََ َْ َ ٌَََََََشَتَداََََُ ََ َْ َُ اََيَشََكٔنََََََََََُُّ ٍَ ََََوَتَػاَلََخ َ َُ ِ َْ ُ ََ َ  َ ََ َ

ََ َ ََ ََ ََ﴾ 1 153 

 ﴿ًََ َٓاَراََوَشَتََلََىَػَيَس َج
َ
ٍَيَدََةَسًَََوخ َنََح

َ
َأ َرَضََرَواَسَ

َ
َىَقََفَاَْل

َ
ََوخ َْ َُ  َ ََ َََ ًَ َُ َُ ََ ًَََ َ ََ َْ

َ
َ ََ ََْ َُ ِ ََ ََ َ َِ َََ َْ

َ
ََ َ َِ َََ ََ َ َِ َْ َ َْ ََ َِ َ ََ َْ

َ
َ ََ ... ﴾ 15 75 
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َثََ ﴿ َّ ََْي
َ
َََّوأ ََِ َََْلََبيَََت ٔاَةَاَّللََ ٍَ ٔاََتَلاَش َََُكاَل َ َُ ََ َْ
َ
َ ََ َ َُ ََّ ََ ِّ َ ََ ُ

ََ َِ ََّ َََََِ َُ ََ َ ََ ََ َََ ُ ََ ََٓدَُاَََ اََط ٌَ ََّ ََلََ َٔ ََل َََ ََْلََلَٔى ًََََََ َْ َِ ََ ََ ََ ََِ ِّ َِ ََ ِ ََ ََّ
َََ َُ َ ََ َ ََّ ...﴾  49 174 

 االسراء

ََٓديَلََيَّتَ﴿ ََح َِ
 َِ ََ َ َِ َْ َٔمََََََُِهََََُ َك

َ
ََُأ ََ َْ
َ
َ  "﴾ 9 171 

ََبَػَؼَ﴿ َِاََبَػَؼَاَْلبَيََنَيَلََعَ َـََؾَي ٍَ َْ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َّ ِ َ  َ ََ ََ َْ ََ ََََ َْ  َ  125 55 ػ  ﴾ََ

ََيَػيدََ﴿ ََ ٌَََُ َ َِ ََُ َْ  81 51 ﴾ََََُاََ

ًَََإَلََكَييََلََ﴿  ٍََدهَََوَتَظََِٔنََإَنََْلََثَخ ـََتَصَخَجيَتَٔنََِبَ ًََ ََٔمََيَدَغَٔك ََي ًَ ََِ ََ َ  َ ََِ َْ َُ َْ ِ
ََ َ َْ ِ ََ ََ َ  َ َُ ََ ََ ََِ َِ َْ َ َِ َ ََ َ َُ َ َِ ََ َْ ََ ََ َ َْ َُ َ َُ َْ َََ ََ َْ ََ﴾ 52 81 

 ٍََََيَهٔن ًَََت َُخ
َ
ََٔأ ََََكوَىََ َ َُ ِ َ َْ ََ َ َْ َُ َ
َ
َََْ ََََّ َُ   111 37 

 الكيؼ

﴿ََ ٍََدََّلَلَ َِاَلََ  َِ َ َُ َْ َ َْ ََٔجاَ ًََََيََػَوََُلَََغ ََخَتَدهََاَىَهَخاَبََوَل ََُزَلَلََعَ
َ
ََاَلَيَخ ًَ ََ َِ َ ُ ََ َ َْ ََ ْ ََ َ َْ َ َ ََ َ ََ َََ َِ َْ ََ ِ َ َِ َْ ََ َ َ ََ َ ََ ََ ْ َ
َ
َََ ِ  َ ََ﴾ 1 246 

َخَدا ﴿
َ
َأ َْشََكَةََربََ

َ
ََوَلَأ َاَّلَلَََربََ َٔ َْ ََىَهَِاَ ًَ ََ

َ
ََ ِ َّ ََ ِ ََ َُ ِ

َْ
ُ
ََ ََ ََ َ ِ َّ ََ ََ  َ ََ ََ َُ ََ َ َِ

ََ ﴾ 38 198 

 مريـ

﴿َ َاَىَػَظًََمََنََ ََ َْ ََو ََكالَََربََََإنََ َِّ ََِ ََُ َْ ََ َْ ََ ََ ََ ََ َ َِّ ِ َََِّ ََ َََ َزَََََ
َ
ًََأ َسََطَحَتاََوَل

َ
ََََواَطَخَػَوَالَرأ َُ

َ
ََ َْ َ َ ََ ًَََ َْ ََ َ َُ

ْ
َ َ ََ َ ََ ََ ََ َْ َََ َ ...﴾ 4 95 

َطاَرَتَ ﴿
َ
َـَأ َْ ََ َ ََ
َ
َ َََََّ َََِإََلَ ْ ََ ِ ٔاَََ َََكاَل ُ ََ ََنَيَؿَََََ ََ َْ ًَََََ ََََُُسيََ ِ َّ ََ َََكنَََََُ ََ ٌََََ ََ َ َْ ََٓدَََََ ٍَ ََفَاَل َِ َْ ََ ْ ََ َ َ ََغتََياََِ ِ َ ََ﴾ 29 154 

َوَغاَنَةََ﴿ 
َ
َِجَََوأ ٍَاََن َِ َح

َ
َتاَرَكَخ ٌَ ََِوَجَػَيَنَ ََ َِ َ ََ َْ

َ
َََ ََُ َْ َُ ََ ََ ََ َْ

َ
ََ ًَ ََ َََ َُ َ َِ

ََ ََ ََ ٌَجَََخَياََ اَد ٌَ َ َالَػََلةَََوالَزََكةََ ََ ََُ َْ َُ َ ََ ََِ ََ  َ ََ ََ ََِ ََ  َ ََ﴾ 31 223 

ََإَذاََكََضَ﴿  َّ ََودَلَََشَتَداَُ ََ ٌَ َنََحَخَخَذَ
َ
ََأ اَََكَنََّلَلَ ٌََ ََ ََ ََََ ِ ََ َُ َََ ََ َْ َُ ٍَ ََ ََ َ َْ َِ َ ََ َِ  َ ََ َ َْ
َ
ََِ  َِ َ ََ ََ ََ ََ ...﴾ 35 178 
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﴿ًََ َْي ََّٓتََياَإََةَرا َآَل ََ ََُجََخ
َ
َراَؽبََخ

َ
َََُكاَلَأ َ َِ َََ ْ َََََََِ َِ ََ ِ ََ َ َْ ََ َ ََ ْ َ

َ
َ ٌََ َِ َََ

َ
ََ ََ َََُُ﴾ 46 39 

َََكَنََبََخَفَياَََ﴿ َّ ََإَُ َشَخَؾَفَرََلَمََربََ
َ
َ َََكاَلََشََلَمََغَيَيَمََشأ َِ ََ َ َِ َ ََ

ََ َ َُ  َََِ ِ َّ ََ َ ََ
َ ََ َُ َِ َْ ََ َْ

َ
َ ََ َ ََ َْ ََ ََ َ ٌَ ََ ََ َ ََ َََ﴾َ47 26 

ا﴿ َْ ًَََإَلََواَرَد ََِس ٌَ َِإَوَنَ ََ َُ َِ َََ َ
 َ ََِ َْ َُ َْ َِ َ َْ َ﴾  71 270 

 طو

َاْلََََ﴿ َنََُيََشَ
َ
ََٔمَالزََيََِثََوأ ًَََي ََٔغَدَز َ ََكالَََم ََ َ ََ ْ َُ َ َْ
َ
َََ ََِ ََ َ ِ َّ ََ َ َُ َْ َََ َْ َُ َُ َِ َْ ََ َََ َاَسََؽَحََََ ًَ َُ َ َُ َ﴾ 59 31 

ـََجَسََ﴿  ًََِإَوَُلَََمَٔسَ ََٓس َذاَإََل َْ ٔاَ َََذَلاَل َِ ََ ََ َ ََ َ َُ َ ُ ََ َ ََْ َُ َُ َ ََِ ََ ََ ََ َََ ُ ََ ََ ََ﴾ 88 35 

 األنبياء

﴿ًََ َس ٌَ َغَِا
َ
َزيَدَنَأ

َ
َََْوَحاَّلَلَََْل َُ ََ َََ َْ

َ
ََ  َ ََ َ َِ

َ ََ َِ  َ َََ ََ﴾  57 127 

 المؤمنوف

َاَىَفَيَمَََتََ ﴿ اََولََعَ َٓ ََْوَغَيَي َُ َ َِ َْ َُ َْ ََ َ ََ ََ ََ ََ َْ ََ ََ ٍَََََئنََََ َ َُ ََ ﴾  22 201 

 النور

﴿ ََّ ًَََغَيَي َجَخ
َ
اَخ ٌَ َ ًَ َََِكَدََحَػَي َْ ََ ََ َ َْ َُ َْ
َ
َََ ََ َ َُ ََ َْ ََ َ َْ ََ ﴾ 64 219 

 الفرقاف

ََذَلَمََجَِاَتَََتََريَ﴿ ََ ٌَ َََتَتاَرَكَاَلَيََإَنََطاَءََجَػَوََلَمََخََيَاَ َِ ْ
ََ َ ٍَ َ َ ََ َ ََ ِ َََ َ َْ َِ ًََ َْ ََ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ َََ َ ََ َ َْ ِ َََ ِ  َ ََ ََ ََ َََ ََ ...﴾ 10 165 ،167 

ٍَََلَنَهثََ﴿  َِاَاَل ََُزَلََغَيَي
َ
ََٔلَخ َََُل ََ ِ َ

ََ ََ ْ ََ ََََ َْ ََ ََ َ ََ َِ ْ َ
ُ
ََ ََ َْ َ َ﴾ 21 234 ،236 

َوَ﴿ َدَاىظََ ٌَ ًَََحَرََإَلََربَََمََنَيَؿَ َل
َ
َ َخ ِ َّ َََ  َ ََ َ ََ َْ ََ َ ََ ِ َّ ََ َ

ََ ََِ ََ َََ َْ َ َ
َ
َ﴾. 45 240 
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 الشعراء

ٔاََلََؽََيََ ﴿ َََكاَل َْ ََ َ ََ َََ ُ ََ ٌََِليََتٔنَََ ََََََ َِاَ ََربََ َََََإََُاََإلََ َ ََُِ ََ َ َُ ََََ ِّ َ ََ َ  
ََ ِ َََََََِّ ﴾  50 98 

ٍََظَدٔنََ﴿ َََِفَاَىَفَيَمَاَل َ َُ َْ ََ ْ ََ َ َِ َْ َُ ْ َََ َِ﴾   119 133  

 النمؿ

َلََياَاَشَجَدوا
َ
ََخ َُ َُ َْ ََ ََََ ََ
َ
َ  25 109 

 ﴿ٍََ َشَي
َ
ٍََجَََجَفَسََوأ ََظَي َََْكاَىَجََرَبََََإنََ ََ َْ
َ
َََ َ َِ َْ ََ ََ َُ َْ ََ ََ َ َِّ ِ ََََ َِ ََ َ َْ

ٍَنيَََََََ َََرَبََاَىَػاَل ٍَاَنََّلَلَ َعََشَيَي ٌَ ََََجَ َِ َ ََ ََ َْ ََِ َّ ََ َِ  َِ َ ََ َ ََ َْ ََ َُ َ ََ ََ َ َُ﴾ 44 194 

َََِةوََ﴿ َََادََاَركَََََ ََ َََّ ًََََ َٓ ٍَ َََْغَي َُ َُ َْ َِاََلَخَرةََََََِفَََِ َ ََ َِ َْ َََْةَوََ   ۚ  ََ ًَََََ َََْْ ََّطمَََََََِفَََُ ٍَ اَََ َٓ َِ ٌَََ ََ َْ ََِّ  ۚ   َ ...﴾ 66 192 

 القصص

ًَََغَدوَََ ﴿ َٓ ََٔنَََلََهَٔنََل َآَلَـََرَغ َّ ًََّـَاََلََلَف َُ ََ َ َْ َُ َ ََ ََ َ َُ َ َِ َ ََ َْ ََ َْ ِ َ َ َُ ََ َُ ََ ََ َ َْ  212 8 ﴾ اَََ

ََخنَيََدَفَيثََ ﴿ ٍََلََعََ ََ َْ ََ َ َِ َِ َ  
َ ََ ﴾  15 201 

َكَنَ﴿  َرََدَءاََيَػدََ ٌََِعَ َ َّ َرَشَي
َ
ـَأ ََلَصاَُاَ ٌَنََ َػَحَ

ـَ َأَ َٔ َْ َْاَروَنَ َِخَ
َ
ََوأ َِ َُ ِ َّ ََ ًََََُ َْ َِ َ َ َِ ََ َ َُ

َْ َِ َْ
َ
َ ََ ًََََ ََ ِ ََ ِ َّ َِ َ َُ ََ

َْ
َ
ََ ََ َُ َ َُ َ َُ َ ََ َ َِ

َ
َََ ...﴾  34 167  

﴿ًََ َٓ ََخَقََغَيَي ََ َََُكاَلَاَلَي َِ َْ
ََ ََ َ  َ ََ َ ََ َِ  َ ََ ََ َِاَََََ َي َٔ َؽ

َ
َأ ََ ََْؤَلَءَاَلَي َِاَ ََٔلََرَب ََََاَىَل َْ ََ َْ
َ
ََ ََ َِ  َ ََ َِ ََ َُ ََ ََََ  َ ََ َ َُ َْ ََ ََْ ...﴾ 63 255 

 العنكبوت

﴿ًََ اََشَتَلَس ٌَ َحَٔنَاَىَفاَخَظَثَ
َ
ًََََلَد َََّإََُس ٌَ َٔ اََإَذََكاَلََىَل َََْولَٔـَ َُ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ ََ َِ َ ََ َْ ََ ََ َ َُ
ْ
َ َ ََ َ َْ َُ  ََََِِ َِ َْ ََ ِ ََ ََ َََ ََْ َََِ ًَ َ ُ َ ََ ...﴾ 28 111 

 الرـو

 ََِ ََََوَكَنََخَلاَََغَيَي َْ ََ ََ ًََ َّ ََ َ ََ ََ َِنيََََ ٌَ َؤ ٍَ َاَل َََاَََُْصَ َِ َِ َْ َُ ْ ََ َ ُ َْ ََََ   47 46 
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 األحزاب

َََٔرنيََ ﴿ َػ ٍَ َاَل ًََاَّللََ ََََكَدََحَػَي َِ َِّ ََ َُ
ْ ََ َ  ََ ََ َُ ََ َْ ََ َ َْ ََ ﴾  18 219 

َََٓياََ﴿ ًَََتَف َََٓرَك ََْوَاَْلََيجَََوَيَف
َ
َالَرََجَسَأ ًَ ََِس ََْبََخ ٍَاََيَريَدَاَّلَلََََلََذ ًََََإَج َِ َْ ََ َ َْ

َُ ََ ِ َّ ََ َُ ََ ََِ َْ َ
َْ ََ ََ َْ

َ
ََ ََ َْ ِ َّ ََ َ َُ َُ َْ ََ َ ََ َِ

َْ ُ َِ َ ُ  َ ََ َُ َ َِ َََُ ََ  َ ِ َ﴾ 33 66 

َرََجاَىَسًََََوَىَسَََََرَشٔلَََاَّلَلَََ﴿ ََ ٌَ َخَدَ
َ
َةاَأ
َ
َدَخ ٍَ اَََكنَََُمَ ٌَََ  َ َََ ََ َ َُ ََ َََْ َِ ََ ََ َََْ َُ ِ ََ ََ َِ َ َْ َِ َ ٍَ ََ

َ
َََََ
َ
ََ ٌَ  َ َ َُ َََ ََ ََ ََ ...﴾ 40 198 

 سبأ

َْلَاََُلََاَلَََديدََ﴿
َ
ََواىَفََيَََوخ َّ َػ ٌَ وَََبَ

َ
ـََؾََلََياَجَتاَلَأ َِاَ ٌَ َِاََداَووَدَ ََََوَىَلَدَآَحَح َ َِ َ َْ ََ ُ ََ ََ ََ

َ
َ ََ َ َ َْ  َ َ َََ َ َُ ََ ََ َ َِ ِ َّ

َ
ََ َُ َََ َِ ََََ ًَ َْ ََ ََ َ َِ َ ََ َ َُ َََ ََََ َْ ََََ َْ ََ ََ ََ"﴾ 10 112 

نََ﴿
َ
ََِأ
َ
ٍََوََشاةََؾاَتَََ َاَخ ٍَ َ ََ ِ ََ ََ َ َْ ََ َْ َ﴾ 11 136 

َِنيََ﴿ ٌَ ًَََىَهَِاََمَؤ َجَخ
َ
ََٔلَخ ََََل ِ َ َِ َْ َُ ََ َ َُ َََ َْ َُ َْ
َ
ََ ََ َْ َ َ﴾ 31 234 

َََٔاََحَػَتَدون ًََََكَُ َهََؤَلَءَإَيََاَز
َ
َََأ َ َُ َُ َْ ََ َََ َُ ََ َ َْ َُ ََََََِِّ ََ َُ  ََ
َ
َ   40 48 

َََٔحَرَىَإََ ﴿ ََََِوَل  َ ََ َََ َْ َ َ ََٔتَََ ـَ ـَََلَ ٔاَ ـَزََغ ََََذَ َْ ََ َ ََ ََ َََ َُ َِ ََ ََْ ﴾ 51 98 

 فاطر

﴿ ََ ََخاَىَقََدََيََاَّللََ ََ ٌَ َََِْوَ ََّ ََ ُ َْ ََ َ ٍَ ِ ََ ََ َ َْ َِ َ
َْ ََ ﴾ 3 24 

 يس

ـَََلَيََظَهَرونََ﴿
َ
ًََأ َٓ َيَدي

َ
َخ َّ ٍََيَخ اََغ ٍَرَهَََوٌَ ََث ََ ٌَ ٔاَ َزَي

َ
َََََلَأ َ َُ َُ َْ َ ََ ََ ََ

َ
ََ َْ َِ َ َِ ْ َ

َ
ََ َُ َْ ََ َِ ََ ََ ََ ََ َََِِ ََ ََ َ َْ َِ َََ َُ َُ

ْ
َ َ َِ﴾ 35 134 

ًَََيَرَاَِلََ﴿ َوَل
َ
َِأ َْ ََ ََ َََ َْ َ َ ََ
َ
ٌََتنيَََ َ ًَ َََٔخَػي َْ ـََإَذاَ ََجَفَفَثَ ََ ٌَ َِاَهَ َُاََخَيَل

َ
ٌََنََصاَنَخ ِ َ َُ َ ٌَ َ َِ ََ َ ََ َُ ََََ ِ َََ َ ٍَ ََ َْ َُ َ َْ َِ َََََُ َْ

ََ ََ َ  ََ
َ
ََ َُ َ ََ ْ َ﴾ 

 

77 240 
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 الصافات

ًَََكاَِصَاَتَاىَفَرَفََخنيََو﴿ َْ ََِد ٌَََغ َِ َ َِ َْ  َ َ ََ َُ ََ َِ َََ َ َْ َُ ََ َْ َِ﴾ 48 136 

ََإَلََياَشني﴿ ََشََلَمَلََعَ َِ ََََ َْ ِ ََ َ ََ َ ٌَ ََ ََ﴾ 130 26 

ََإَلَ﴿ ََ َوََيَزيَدونََََِ
َ
َىَؿَأ

َ
َََثَخ ٌََََا َ َُ َ َِ َََ َْ

َ
ََ ٍَ َْ

َ
َََِ ََ ََِ﴾ 147 248 

ََََكاَلَ﴿  ََِدَخَٔنََََََ اََت ٌَ َتَػَتَدوَنَ
َ
َخ ََ َ َُ َِ َْ ََ ََ ََ َ ََ َ َُ َُ َْ ََ
َ
ٍََئَنََ(95)َ اََتَػ ٌَ ًَََو ََواَّلَلَََخَيَلَس ََ َ َُ ََ َْ ََ ََ ََ ََ َ َْ َُ ََ ََ ََ َ ُ  َ َََ(96)﴾ 95-96 114 

﴿َ َّ ٍَاََوَحَي َشَي
َ
اَأ ٍَ َـََي َُ  َ ََ ََ ََ ََ ََ َْ
َ
َََ  َ ََ َلََيَجَتنَيََََ َِ ِ َ ََ

َِْ َِاَ(103)َ ََََوَُاَدَح َْ ََ َََ نََََََُهََََ
َ
ََْأ
َ
ََََ ًَ َْي ََياإََةَرا َُ َ َِ َََ ْ َََََِ(104)﴾   103-104 217 

 ص

َِاَصَ﴿ ٌَ َِاَدَواََوَلَتََخنَيَ ٌَََََكَرَنََذ ًََ َٓ ََرَتَي ََ ٌَ ََْيَهَِاَ
َ
ًََأ ََز ٍَ َََ ََ َ ََ َِ َ ََ ََ ََ َََْ ََ َََ ََ َ ٍَ َْ ََ ََْ َِ َ َْ َِ َِ َْ ََ َ َْ َِ ََََ

َْ ََ َْ
َ
ََ َْ ََ﴾ 3 196 

َخَزاَبَ﴿
َ
ٌَََاَْل ََٓزوَمَ َِاَلَمََم َْ اَ ٌَ ََِدَ َََِج َََ َْ
َ َْ ََ َ َِ َ ٌَ َ َُ َْ ََ َ ََ ِ ََ ََ َُ ََ ََ َ ٌَ َْ َُ ﴾ُ11 27 

ٌََتنيََ﴿  َُاَََُذيَرَ
َ
ٍَاَخ َج

َ
ََإَلَخ ٌَََإَنََئَحََإَلَ ِ َ َُ َ ٌَ َ َِ ََََََ

َ
َََ ََ  َ

َ
ََ  َ ََِ  ََ ََِ ََ َ ََُ َْ ِ َ﴾ 70 44 

 الزمر

ََِٔنَةَاََلَخَرةََ﴿ ٌَ ََلََيَؤ ََ َزَتََكَئَبَاَلَي
َ
ٍَأ ََِِإَوَذاََذَنَرَاَّلَلَََوَخَدَهَاَط ََ َِ َْ َََِ ََ َ َُ َِ َْ ََُ ََ َ ََ َِ  َ ََ َُ َ َُ َُ َ َْ  َ
َ
َ ََ َْ ََ َُ ََ َْ ََ َ ُ  َ ََ ََ َِ َُ ََََ َ ﴾  45 70 

 غافر

ًََََِِإَوَنََيَمَََكَذَةاَ﴿ ََ َ َُ َََ َْ َََّ َََّنَذَة َََُذَػَيَي َُ َِ ََ ََِ َْ ََ ََ ََ "﴾  28 168 

ًََََيَفَََؿََخَِاَ﴿ ٔاََرَبَس َاَدَغ ًَ َِ َٓ ََفَاَْلاَرََِلََزََُثََج ََ َ َََوَكاَلَاَلَي ََ َ َْ ِ َّ َ َُ َ َْ َُ  َ ََ َََ َُ َْ ََ ََ  َ ََ ََ ََِ ََ ََ َ َِ ََِ  ََ ََ َِ َ ََ َ ِ  َ ََ ََ َََ ََ ...﴾  49 169 

 ﴿ًََ َٓ َػَذَرَت ٌَ ٍَنَيَ ََِفَعَاىَظاَل ََٔمََلََح َََْي َُ َُ ََ َِ َْ ََ َ ََ َِ ِ ََ  َ َ ََ َُ ََ َْ ََ َ ََ َ ََ َْ ََُ﴾  52 64 
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 ﴿َ ًَ َاَىَػَي ََ ٌَ ًََ َْ ََِد اََغ ٍَ ٔاََة ـَرََخ ًََةَاَْلَحَََِاَتَ َٓ ًَََََٓرَشَي اَجاَءَت ٍَ َـََي َِ َْ َِ َََْ ََ َِ َ َْ َُ ََ َْ َِ ََ ََ ِ ََََ َُ َِ ََ َ َِ َََِ َّ َ
َْ َََِ َْ َُ َُ َُ َُ َََْ َُ َْ ََ َ ََ َ  َ ََ ََ ...﴾  83 179 

 الشورى

ََٓديََإَلََِصَاَطََمَصَخَليمََ﴿ ٍََِإَوََُمَََلَ َ َِ ََ َْ َُ َ ٍَ ََ َِ َ ََ َََِ َِ َْ َ ََ َ ََ  ََ﴾  52 171 

 الزخرؼ

﴿ٍََ َمَاَُتََذََم
َ
ََ أ َِ َ ََ َ  َ ََ َِ
َ
ًََةَاَْلََجنيَََ َغَفاَز

َ
َِاَتََوأ َََاَََيََيَقََب ِ َ َ َْ َََِ َْ َُ َ ََ َْ
َ
َََ َ ٍَ َََ ََ َ َُ َُ ْ ََ ََ﴾ 16 243 

 محمد

ـََداءََ﴿ اَ ََِاََبَػَدَِإَوٌََ ٌَ اَ ٌََ ـََإ َذاَقَ َٔ واَاَل ـََظدََ ًََ َْ ٍَٔ ََِخ َْثَ
َ
ََإَذاَخ َ ًَََخّتََ َ ََ ِ َ ََ ََّ َ َ َُ َْ ََ ًَََّ ََ ََ ََّ ِ َََ َ ََ َََ ََ

ْ ََ َََ َُّ َُ ََ َ َْ َُ َ َُ َُ َْ َ َْ
َ
َََََ ِ ََ  ََّ ََ ﴾   4 68 

 الذاريات

َالَرَزاَقَذََ﴿  َٔ َْ َََُإَنَاَّلَلََ َ َُ  ََ  َ ََ َ ََ َُ َ َ  َ ََ  َ ِ ٍََخنيَََ َٔةََاَل ََُوَاَىَل َِ ََ ْ ََ ََِ  َ َُ ْ َََ َ﴾ 58 57 

 الواقعة

ََََوالَصاةََلَٔنَالَصاةََلٔنََََ﴿ َ َُ ِ ََ  َ ََ َ ََ َ َُ ِ ََ  َ ََ ٍََلَرَبٔنَََ(10)َََ وَىَهَمَاَل
َ
َََأ َ َُ  َ ََ َُ ْ ََ َ ََ ِ َ َََ
ُ
ََ(11) ﴾ 10-11 33 

 الصؼ

﴿ًََ ََِجيَس َََتَاَرَةََت ًََلََعَ َدَىَس
َ
ََْوَأ ٔاَ َِ َآٌَ ََ َٓاَاَلَي َح

َ
َََْياخ َُ َ َِ َْ َُ ٍََ ََ ََ َِ َ

َ ََ َ َْ َُ  َ َُ
َ
ََ َْ ََ َََ َُ ََ ََ ََ َ ِ  َ ََ َ ََ  َ

َ
َ ََََ ...﴾ 10 136 

 المرسبلت

َرَشََلَتََغَرـَا﴿ ٍَ ًَََواَل َْ َُ َ َِ ََ ََ َْ َُ ْ ََ ََ ﴾ 1 85 

 عبس

َرَبَهََ﴿
َ
ََُـَأ َ ََ َْ
َ
َ نََشَهََ(21ُ)ََُ

َ
ََإَذاََطاَءَخ ًَ َََُث َ ََ ْ َ
َ
ََََ َ ََ ََََ ِ ََ  َ َُُ(22)﴾  21-22 250 
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 االنشقاؽ

 ٍََاَءَانََظَلَج َََْإَذاالَص  َ ََ ْ ََ ََُ َ ََ  َ ََ َََ ِ َ   1 37 ،38 

 البروج

َخَدوَدَ﴿
َ
َغَداَبَاَْل

َ
َََِكَخَوَأ َ َُ َْ

ُ َْ ََ َُ َ ََ َْ
َ
ََ ََ َِ َُ﴾  4 131 
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