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  امعيالعام اجل
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  الجامعة اإلسـالمية ـ غـزة   
ــا  ــات العلي ــادة الدراس   عم
ــدين  ــول الـ ــة أصـ   كليـ
  قسم التفسير وعلوم القـرآن    
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 ...ي ـِلـْى أهـإل
 

ُوالدي اللذين مل يأل َ َّْ ِ ْ َّ َ ْوا أدنى جهـِ ُ ْ ، ُّيف تقدمي ونجاحيٍد َ
ُحفظهام اهللاُ  َ ِ ُّ يف الدنيا رفع قدرمها و وريض عنهام،،تعاىلَ

ِّ، وأسأل اهللاَ تعاىل أن يعفو عني تقصريي يف حقهامواآلخرة َ ْ ُ. 
 
 

ًعانتني بام استطاعت، جزاها ريب خريا، أتي التي َجْوَوإىل ز ِّ
ٍوجعلها خري معني يل  ُ  يف الدنيا واآلخرةَ

 



  ب
 

 
 

 
َّأشكر اهللا الذي من عيل بنعم كثرية ال حتىص أعظمها نعمة اإلسـالم، وأشـكره تعـاىل أن مـن عـيل  ََّّ ُ َُّ ٍٍ

ٌبإنجاز هذا البحث، وأسأله جل وعال أن يوزعني شكر نعمه إنه سميع جميب ٌ َِ ِ َ ُ ُ ِ. 
ُوبعـــد شـــكر اهللا تعـــاىل، أتوجـــه بـــشك َّ ـــق ألســـتاذي وشـــيخي فـــضيلة األســـتاذ ِ ِري العمي َ ِ

ِعبدالسالم محدان اللوح، لقبوله اإلرشاف عىل هذه الرسالة، ولصربه عيل، وحسن تعامله /الدكتور ِ َّ َ ِ َِ
ٍمعي، وعىل ما أفادين من توجيهات يف البحث طيلة فرتة اإلرشاف، فجزاه اهللا عني كل خري، فقد كان 

ًـ وال أزكي عىل اهللا أحدا ـ ٍ حريصا كل احلرص عىل إبراز املادة العلمية بأجود صورة، مع توجيهي إىل ِّ ِ َِ َّ ِ ِ ً
ِدقة العبارة، وسالمة الرتكيب ِ ِ ِ َّ. 

َّوإين ألغتــنم هــذه املناســبة العطــرة، فأتقــدم ـ باســمي وباســم مجيــع زم َ ِالئــي ـ لفــضيلة األســتاذ َ ِ
ِعبدالسالم محدان اللوح بالتهنئة القلبية احل/ الدكتور َِّ َّارة حلصوله عـىل درجـة األسـتاذية يف التفـسري َّ ِ ِ ِ َّ

ٌ كام رفع قدره يف الدنيا أن يرفع قدره يف أعىل عليني يـوم ال ينفـع مـال ألم القرآن، سائلني اهللاَ وعلو ُِّ ِّ ُ َ ُ ََ َ
ٍوال بنون إال من أتى اهللاَ بقلب سليم، وأن ينفع بعلمه اإلسالم واملسلمني ٍَ َ. 

َّكام وأشكر أستاذي الكري ِمني عضوي جلنة املناقشةَ ِ: 
 . ً خارجياًمناقشاـ حفظه اهللا ـ  عبدالرمحن يوسف اجلمل/َفضيلة الدكتور

 . ً داخلياًمناقشاـ حفظه اهللا ـ  زكريا إبراهيم الزمييل/َوفضيلة الدكتور
ِوذلك لقبوهلم مناقشة هذه الرسالة، وجلهدهم لرفع مستواها َ َ. 

ُكام أسجل هنا ُد الكريمـة التـي تبـذهلا اجلامعـة اإلسـالمية عامـة، وكليـة تقديري للجهوو  شكريِّ ً ُ ُ ِ ِ
ًأصول الدين خاصة، لتيسري طريق العلم أمام طالبه، فجزاهم اهللا خريا َّ ِ ًِ َ ِ ِ ِ. 

 .والشكر موصول إىل عامدة الدراسات العليا عىل إتاحة الفرصة لطالهبا بإكامل دراستهم

 



  ت
 

َّوالشكر الكبري جلمعية دار الكتاب والسن ِ ِ ِ ُ ًة، رفع اهللا شأهنا، وسدد عىل احلق القائمني عليها، بـدءا ُ ِّ َ ََّ ِ
ِعبداهللا املرصي، وسائر من فيها من شيوخ وإخوة أحباب ملـا يبـذلوه مـن تقـديم يـد /ِبفضيلة الشيخ ٍ ِِ ٍ ٍ َ ِ ّ

ًالعون واملساعدة للناس عامة، ولطلبة العلم الرشعي خاصة ِ ًَّ ِّ ِ ِ َِّ. 
َوال يفـوتني تـسجيل شـكري ودعــائي  ِجلميـع أسـاتذيت، الـذين أفــادوين كثـريا، وجلميـع إخــواين ُ ً َ

ًوزمالئي من أبدى يل منهم رأيا أو مشورة أو مساعدة، أو أعارين كتابا، أو أبدى تـشجيعا، وأخـص  ً ًً ً َ
 أمحـد األغـا،/ والـدكتورَّسـالم عاشـور،/الـدكتورو عبـدالرمحن الـشهري،/ الـدكتوربالذكر منهم

ِأمحد زهري رشاب، فللجميع /حاتم فارس، وأخي العزيز/ستاذ عبدالباسط األسطل، واأل/والشيخ
ٌمني الشكر والعرفان، والدعاء من اهللا أن حيفظهم ويرعاهم، وأن يسدد عىل احلق خطاهم، إنه سميع  َ َُّ ُِّ ُِّ َِّ َِ َ َ

 . ٌجميب
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ِ سـم ا لـه ا ر ــن ا رحيــم ِْ ِ ِ  ِ
َ ْْ  

ِ  

  
 

ِتعينه ونستغفره، ونعوذ باهللاِ من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من هيده إن احلمد هللا، نحمده ونس ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ُ ُِ ُ َ
ًاهللاُ فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا  َّ ْ َ َُ َ َُ َُ ُ َ ُ َ ُ َُ َّ َ َ ََّ ِ ِ َ ُِ

ُعبده ورسوله، أما بعد ُُ ُ: 
ِإن من نعم اهللاِ َِّ  – التي ال حتىص َ ِ عىل األمم أن أرسل لكل أمة رسوال بلساهنا كام قال تعاىل–ُ ًٍ ِّ َ َ َِ ُ :

﴿n  m  l  k  j  i  h    g  f ...﴾ ]وأنزل عليها الكتاب بلساهنا ]٤: إبراهيم ،ِ َ َ
ُليفهموا كتابه  َ َ َُ ْ ُوا عام هنُ وينته به،َمرونْؤُوا ما يُلَفعَ، فيُوهُقِّدَصُوا به وينُِ، فيؤمُوهُرَّويتدبِ ُفيجازهيم، ُوا عنهُ َ ِ َ ُ 

   . هلمَِّنيَبُِي لٍانَُمجْرُوا إىل تُم الحتاجِِهغتُ لِبذلك، ولو كان بغري
 َ، قـد نـزلِ معانيـهُ وتـدارسُهُ علينا تالوتْتَبَجَنا، والذي وُنا ودليلُدِرشُالذي هو م   اهللاُِوكتاب

:  وقـــال تعــــاىل،]٢: يوسـف[ ﴾}  |   {  ~  :﴿  z  yال ـ قْدَ، فقٍ مبنيٍّ عريبٍبلسان
﴿u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h ﴾ ]ـــام ]١٩٥ -١٩٣ :الـــشعراء َّ، فكل ُ

ِحرصنَا عىل دراسة هذه اللغة، وزدنا تعمقا يف فهمها، كلام زدنا تعمقا يف فهم كتاب اهللاِ  ِ ً َ ًُّ ُّ َ َِ َِّ ُُّ ِ ِ َِ ْ َ الذي يعتـرب لـه ُ ُُ
ِ الكبري عىل هذه اللغةُالفضل ُّ َوأيضا فـإن اللغة العربية . ُ َ ّ   .ِالدين يف ِهُّقَفَّالت ُاحَفتِوم ،ِالعلم ُأداة هيًَّ

ِوقد مجعت اللغة العربية بني ثناياها علوما كثرية، كانت جمال اهتامم العلامء قديام وحديثا، ومن أبرز  ْ َّ َِ ًِ ً َ ُ ًُ ِِ َ ُّْ َ ًَ ِ
ِهذه العلوم علم اإلعراب ُ ِ ُّ، الذي خص اهللاُ تعاىل به هذه األمة، قال أبوعيل اجلياينِ ٍِّ َّ ََّ ََّ  ِهذه تعاىل اهللاُ َّخص": )١(ِ

  .)٢("ِواإلعراب ،ِواألنساب ،ِاإلسناد :هاَقبل ْنَم هاِطْعُي مل ٍأشياء ِةَبثالث َةَّاألم

                                                
ُّيسُلَندَ األُّاينَّسَ الغٍّ ـ ، أبو عيلبفتح اجليم، وتشديد الياء املثناة من حتتها، وبعد األلف نون ـ ُّاينََّي، اجلَ أمحدِ بنٍدَّمُ حمُ بنُ، احلسنيُ احلافظُهو اإلمام )1( ٌ، إمام يف ِ

ِاحلديث واألدب، م ُن جهابذة املِِ ِ املسنِ العلامءِكبارو، َثنيِّدَحِ َويف سنةُت. َينِدُ َِّ  ،وفيات األعيانو، )١٩/١٤٨ ( الذهبي،،السري: نظري. )هـ٤٦٨( ُ
 ). ٢/٢٥٥(األعالم، الزركيل، و، )٢/١٨٠ (،خلكانابن 

رشف أصحاب احلديث، اخلطيب، : ،  وانظر)٢/١٤٤(، السيوطي،  الراويتدريبو، )١/٨٧(، الزركيش،  عىل مقدمة ابن الصالحالنكت )2(
 ).٤٠ (:ص



  ج
 

ِوقد صان علم اإلعراب القرآن عن اللحن واخلطأ، فهو من العلوم التي ِ ِِ َّ َْ َِ َ حرست النَّص القرآين من ُ َِّ َِّ ِ ُ َ
ِالتحريف والتغيري عىل مر العصور، وهو وسيلة من وسائل فهم القرآن، وطريٌق إىل حتليل تراكيبه؛ إلصابة  ِ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ٌ ِ ِّ ِ
ِاملعنى الصحيح، وعدم الزيغ يف تفسريه؛ وهلذا وغريه استعان به املفرسون لتوضيح مقاصد الكتاب العزيز ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ِ ِ ِ. 

ِان هلذا العلم احلظ الوافر من اهتامم العلامء، وخاصة ما تعلَق منه بإعراب القـرآن الكـريم، فهـو وك ً ُّ ِِ ِ ُ ََّ َ ِ ِ ِ ُ
فات قديام وحديثا ًإعراب ألفضل الكالم وأرشفه، فألَف العلامء فيه املصنَّ ًَ ِِ ِ َِ ٌُ َُّ َ َ ِ منها ما هو مطبوع ومنها ما هـو ؛ِ ٌِ

 .ٌخمطوط
ُولـام كان علم اإلعر ََّ ِاب شأنه كشأن غريه من العلوم التي يقع فيها االختالُف، كان البد من ظهور َ َّ ُُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ْ ِ

ِهذا االختالف عند إعراب القرآن الكريم، الذي كان بدوره له األثر يف تعدد املعاين للكلمة الواحدة، ومن  ِ ِ ِ ِ ُِّ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ
ِثم تعدد املعاين التفسريية لآلية الواحدة ِ ِ َِّ ِ ُّ َّ َ. 

ٍكانت دراستي يف أثر اختالف اإلعراب يف تفسري القرآن الكريم من خالل دراسة تطبيقية عىل وقد  ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِسورة املائدة، أقُف فيها عىل مواضع اختالف إعراب الكلامت، واملواقع اإلعرابية للجمل، وقد اعتمدت يف  َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ

ِاستخراج تلك املواضع عىل كتاب الدر املصون  ُ َ ِّ ُّ ِ ِ ِللـسمني احللبـي، مـع االسـتفادة مـن بعـض كتـب إعـراب َِ َ َ َِّ
ِالقرآن األخرى، إضافة إىل كتب القراءات ِ ً. 

 
  :وضوعِاملَ ةُيمأه :أوالً

قاط التالية   ِتكمن أمهية املوضوع يف النِّ ِ َِ َّ َُّ ِ ُ ُ: 
ِمن املعلوم أن رشَف العلم برشف املعلوم، وال شك أن علم إعراب ال -١ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ ِ ََّّ ِ ِ َقرآن الكريم قد حاز الرشَف َ ِ ِ

ِمن جهة موضوعه الذي يتعلُق بكالم اهللاِ  َّ ِ ِ ِ ِالذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة ،ٍ ِ ٍَ ِّ ُِّ ْ َ َ .  
ِتستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية إعراب القرآن  -٢ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُُّ ِنفسهَ ً، إذ إنه حيتل مكانة مرموقة، ومنزلة عالية ِ ً ً َ ً َْ ُِ َ ُِّ َ َ َّ

ِن بني علوم القرآن، فهو األصل يف فهم القرآن وتدبره، ِم ِ ُّ ِْ ِِ َ ُ ِ ِ لسقط فهم القرآن ِحوالنَّ ُمْلِع َسقط وَول"ِ ُ ْ َ َ َ َ
ِّوفهم حديث النبي  ُِ ْ َولو سقط لسقط اإلسالم ،ُ َ َ ََ َ")١( . 

َتظهر أيضا أمهية هذه الدراسة من خالل ما تثريه املواقع اإلعرابية املخت -٣ ُُ ْ ُ ًَّ ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِلفة يف احلـروف والكلـامت ُ ِ ُ َ ِ
ُّواجلمل من معان متنوعة، كان هلا األثر يف تنوع املعاين التفسريية يف اآلية الواحدة، والذي يدلنَا عىل  ُ َ ُِّ َ َُ ٍ َِ ٍ ِ

ى ِالتأثري البالغ لإلعراب عىل املعنَ ِ ِِ ِ َّ . 
                                                

 ).٢/١٦٢( ابن حزم، ،رسائلال) 1(



  ح
 

بني عىل النُّقطة السابقة أمهية هذا املوضوع يف ضبط ا -٤ ِوينْ ِ ِ ِْ َّ َ ََ ِ ُ َ َملعاين الصحيحة من غريها، بام يتوافُق مـع ََّ ََ َ ِ ِ ِ
َّالصناعة اإلعرابية ِِّ بثـُق أحيانـا مـن مراعـاة  الصحيحةَ ى الـصحيح ينْ ِ يف اجلملة، ورشح هذا أن املعنَ ِ َِ ُ ْ ًُ ََّ َ َ َّ ُ َ
َّالصناعة اإلعرابية ِِّ ِ والتي كانت بدورها  الصحيحةَ َ َِ ِ يف اجلملة –ْ َ ْ ِ رادة للمعاين غري ال–ُ ِ ً ِصحيحةَّ َ. 

ُ تربز أيضا أمهيته يف إيضاح موقف النُّحاة من القراءات القرآنية التي ختالُف قواعدهم وأقيـستهم،  -٥ َّ َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ ُ ِْ ُ َ ُ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ
ْ ما يمكن تصحيحه من هذه القواعد بناء عىل ما جاء يف القرآن، فهو األصل الـذي تبنَـى ِتصحيحو ُ ُ ُ ُُ ُ ِ َ ً ِْ ِ ِ ِ ِ

ِّعليه القواعد لكل ال  .ِعلومُ
ِملـَّا زلت أقدام كثري من املعربني يف إعراهبم للقرآن الكريم، أو مل يراعوا الـضوابط املتعلقـة بـإعراب  -٦ َ َ َ ِِّ ُ ُ َّ ََ ُ ْ ََ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ٍ ُ

ُالقرآن الكريم، ظهـرت أمهيـة تطبيـق مـا نـص عليـه علامؤنـا األجـالء  ََّ ُ َ ِِ ُ َّْ َّ ََ ِ ً رصاحـة أو إشـارة -ِ ِ مـن -ً
َضوابط؛ لينضبط َِ َ ى الصحيح لآليات القرآنيةِ ِ إعراب القرآن الكريم وصوال إىل املعنَ ِ ِ ً ِ ِ ُ . 

 
  :وضوعِ املَيارِ اختابأسب: ثانياً

ِدفعني الختياروقد  َ ُ هذا املوضوع األسباب التاليةََ َ ُِ َّ ِ: 
ِيعد هذا العمل خدمة لكتاب اهللاِ  -١ ً َ ِ ُ ُّ َ ُ الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من ،ِ ِ ِ ِ ِِ ِخلفـه، فهـو مـن ُ ِ ِ

َأعظم العبادات والقربات، نبتغي هبا األجر من اهللاِ ما أخلصنَا النِّية يف ذلـك َ ُ ِْ ََ ْ َ ِ ِ َِ َُ َفمـن طلـب النَّحـو". َ َ َ َ َ 
 ذاهف ،ُهَغري ُهَمِهْفُِيلو  ِهِّنبي َوكالم تعاىل اهللاِ َكالم هبام َمَهْفَِيول ،َبذلك ِةَيعَّالرش ِةَإقام ِةَِّين عىل َةَغُّوالل

  .)١("ٍدَألح عنها ُقصريَّالت ُجيب ال ٌةَِيعال ٌةَبَرتَوم ٌعظيم ٌأجر ُهَل
ِالفائدة العائدة عىل الباحـث يف علـم النَّحـو عـىل وجـه العمـوم، وعلـم إعـراب القـرآن عـىل وجـه  -٢ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ِْ ِ ُ ُ

ِاخلصوص، وما يرتتب عىل ذلك من فوائد جليلة تفيد يف فهم معاين كالم اهللاِ ِ َْ ُُ ُ َ ٍَّ َ ِ تعاىل و معاين النَّحو، ِ
ًكل ذلك كان حافزا ومشجعا  ًِّ َ ُُ َ ّ خلوض غامر هذا البحر اللجييلُّ ِّ َُّ ِ ِ ِ ِ. 

ِحتقيقا  ألمنية  أستاذي ومرشيف األستاذ الدكتور -٣ ُوتـشجيعه يل، اللوحَّالسالم محدان ِعبد/ً ِ للغـوص ُ
ِيف أعامق هذا العلم الرشيف بالكتابة فيه، أال وهو ع ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ ِ ِلم إعراب القرآن الكريمِ ِ ِ ُ ْ. 

ٌمل يسبْق أحد  -٤ ِ َ ُ فيام أعلم –ْ ِ إىل الكتابة يف هذا املوضوع عىل هذا النَّحو، خاصة فيام يتعلُق بموضوع –َ َِّ َ َ ََّ ً ِ ِ
ِبحثنَا، و ْ كيز عىل إبراز جانب املعاين التفسريية املبنية عىل األوجه اإلعرابية املختلفةهوَ  . ِالرتَّ

  
                                                

 ).٢/١٦٢( ابن حزم، ،رسائلال )1(
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  :ةُقَابِ الساتاسرالد: ثالثاً
ُبعد البحث والتنْقيب، مل أعثر عىل رسالة علمية حمكمة يف نفس املوضوع، وجاءت هذه الدراسة  َُ َ ِّْ َّ َِ ٍ ٍ ِ ِْ ِ َّ ْْ َ ِ

ُتكملة لرسالة تقدمت هبا الطالبة َّ ًَ َّ ٍَ َِ ِأثر اختالف اإلعراب يف تفسري القرآن الكريم : (ِنوانُِعب ُّيِاوَرينَْ املُهديل/ْ ِ ِ ِ ِ ُ
ِاسة تطبيقية يف سورة الفاحتة والبقرة وآل عمران والنساءدر َ ٌ ٌِ ِ َ، وقد راسلت الطالبة مركز)ِ ُ ََّ ِ َ َ َ امللك فيصلْ َ ْ َ ِ 

ِللبحوث والدراسات اإلسالمية، فأرسلوا هلا كتابا مفاده أن الرسالة مل يكتب فيها من قبل، ومن اجلدير  َ ْ ْ ُ ُ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َّ َ ًَ ِّْ ِّ َ َ َ
َّبالذكر أهنا  ِ ِوقفت عىل بحث نرش يف جملة جامعة ترشين للدراسات والبحوث العلمية ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ َِّ َُّ َ ْ َ ِسلسلةَ ِ اآلداب َِ

ِاإلنسانية املجلدِوالعلوم  َِّ ُ، وهو بع٢٠٠٧) ١ (ِالعدد) ٢٩ (َّ ِأثر تعدد اآلراء النَّحوية يف تفسري اآليات : (ِنوانِ ِ ِِ َّ ْ ِ ُّ ُ
ِالقرآنية ِيارس حممد مطره جي، وهذا البحث من أقرب البحوث / والطالبسامي عوض، / ، للدكتور)َّ ُِ ِ َ ُ

ِتعلقا بموضوع الدراسة، وقد تبني يل بعد االطالع عليه أنه عبارة عن دراسة موجزة تبني أنواع االختالف،  ٍ ٍ ِ َِ َ َ ُُ َ َِّ ُ َّ َُ ٌ َّ َ ِِّ ِِّ ً ُّ
ِوأثر اإلعراب  َ ِوالعالمةَ ِ اإلعرابيةَ ِيف تنوع املعاين، و َّ َدور ُّ ِاالختالفات فيها يف توجيه املعاين يف القرآن الكريم، َ ِ ِ ِ

ُثم ختم بذكر بعض أسباب اختالف النَّحويني من خالل مثال تطبيقي عىل كل سبب، وقد كانت الدراسة  َُ ٍّ َ َِّّ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َِ ِّ ِّْ ُ ٍ ِ َ ِ ِ ِ ُ
ِيغل ْ كيز عىل جانُبَ ِ عليها اجلانب النَّحوي اإلعرايب أكثر من الرتَّ ِ ِِ َ ُّ ُّ ْ َُ َ ى والتفسري، فهذا البحث خيتلُف عن ِ ِب املعنَ َ َُّ ِ ِ

ِموضوع هذه الدراسة كام سيظهر من خالل خطة البحث؛  ِ ِ ِ َِّ ُ ِ ُ ََ َ ِّ ِ ِّبقسميه النَّظريُ َ ِ ِ والتطبيقي من هذه الدراسة، َِ ِ ِ ِِّ َِّّ ِ
ِفمن املباحث التي مل يتطرق إليها البحث، ضوابط إعراب القرآن الكريم، وموق ِ ِ َِ َِّ ُ ُ ْ َِ ِ ُِف النُّحاة من القراءات َ ِ َِ

ِالقرآنية، وحد االشتغال بإعراب القرآن الكريم، وركزت الدراسة عىل القسم التطبيقي ألثر اختالف  ِ ِ ِِ َ ِ ُِّ َ ََّ ِّ َ َّ َ
ِاإلعراب يف املعنَى من خالل سورة من سور القرآن الكريم،  ِ ِ َ ُ ِ ٍ ِ ِِ ِعدم االكتفاءعىل وِ ُ بذكر األمثلة كام هو احلال ِ َِ ِ

ِ البحث املشار إليهيف ِِ ُ. 
 
  :ثح البوددح: رابعاً

ِ جزم، وحتتمل أكثر من  أوٍّ أو جرٍبْصَ أو نٍن رفعِ مٌةنََّيَعُ مٌةَّ إعرابيٌ التي هلا عالمةُةَّرآنيُ القُةَالكلم -١ َِ ُ َ ْ َْ ٍ َ
ٍّوجه إعرايب   .ى يف املعنٍَرِّؤثُم ٍ

ٌمعينَة ٍ إعرابُةَ عالمهاِ عىل آخرُرَهْظَ التي ال تُةَّرآنيُ القُالكلمة -٢ َّ َ ْ، وحتُ  .ٍّ إعرايبٍن وجهِ مَ أكثرُلِمَتَ
َ أوجههاُدَّدَعَتَ التي تُةَّرآنيُ القُلَمُاجل -٣ ُ ُ ُاإلعرابية َ َّ. 
ُالكلامت القرآنية التي خت -٤ َّ ٍ بنـاء عـىل قـراءةُّها اإلعرايبُعِ موقُفِلَتَ أو ْخيُةَّ اإلعرابيُ احلركةا فيهُفِلَتُ ً   

 .ِةَِرتواتُ املِْرشَ العِةَّرآنيُ القِ القراءاتَ ضمنٍرة متواتٍصحيحة



  د
 

  :ثحا البجهنم: خامساً
ِرست يف هذا البحـث معتمـدا عـىل املـنهج االسـتقرائي التحلـييل االسـتنْباطي، وذلـك مـن خـالل  ِ ِ ِ ِ َِ ِِّ َ ً ُ

ِاجلوانب اآلتية ِ: 
ِالتمهيد -١  . ًويمثل مدخال للقسمني النظري والعميل: َّ
ِظري للدراسةِالقسم النَّ -٢ َ ِّ ُوسأتناول فيه احلديث عن تأريخ إعراب القرآن الكريم، من حيث : ِّ ِ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ُالنَّشأة ُ

ُ، ثم سأحتدث عن إعراب القرآن الكريم، من حيث َّوالتعريُف ِ ُ ُِ ِ َّ ِ اإلعراب بـالقراءات القرآنيـة، ُصلةَّ َِّ ُ ِ
ِوالتفسري، واملفرس، وضوابط إعراب القرآن الكريم َِ ِ ِ ِ ِّ ُ ِ. 

َّذكر األمثلة التطبيقية التي تؤيد اجلانب النَّظري ما أمكن -٣ َ ِّ ََّ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ. 
ِّاستخراج الكلامت واجلمل التي اختلَف النَّحويـون يف حتديـد مواقعهـا اإلعرابيـة مـن كتـاب الـدر  -٤ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ َْ ِ ِ ِ

ِاملصون، واالستفادة من بعض كتب اإلعراب األخرى، وكتب القراءات، و ِ ِ ِ ِ ِذلك من خالل سورة ِ ِ ِِ َ
 .ِاملائدة

َبيان أثر اختالف اإلعراب يف التفسري ببيان املعاين التفسريية املنْبثقة عنها، و -٥ َ َّ َِ ِ ِ َِ ُ ِ َِّ َِّ ِِ ِ ِوضعِ ْ ِ ما جاء يف القسم َ َ
ِالنَّظري موضع التطبيق عىل السورة املشار إليها ُِ ِ َ ُّ َّ َ ِِّ ِ. 

 
v ِإجاءَراتالب حث:  

ِ اخلطوات التاليةفَقِوِذا البحث ُرست يف دراستي هل َِّ ُ ُ: 
ٍكتابة اآلية القرآنية التي تضمنها مواضع اختالف اإلعراب، برسم املصحف العثامين برواية حفص  -١ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ َّ

 .ٍعن عاصم داخل إطار
ِحرص مواضع اخلالف اإلعرايب يف اآلية -٢ ِِّ َِ ِ ْ . 
ٍبيان األوجه اإلعرابية لكل موضع خالف يف ا -٣ ِ ِِ ِ ْ َّ َُ ِّ ِ، وذلـك بـالرجوع إىل )اإلعـراب(ِآلية حتت عنـوان ِ َُّ

ِكتاب الدر املصون للسمني احللبي وغـريه مـن كتـب اإلعـراب املـشهورة، وكتـب املعـاين، وكتـب  ِ ِ ِِ
ِالتفسري َّ. 

 ).املعاين التفسريية لإلعراب(ذكر املعاين التفسريية املبنية عىل األوجه اإلعرابية حتت عنوان  -٤
ُإذا كان الوجه اإل -٥ ْ ِعرايب املختلُف فيه مبنيا عىل قراءة متواترة، فإين أسلك فيه اآليتَ ٍ ٍ ِ ُِ ُ َ ًُ َّ َُّ ْ: 



  ذ
 

َذكر القراءة، ومن قرأ هبا حتت عنـوان  • َ ِ، مـع عزوهـا إىل املـصادر املعتمـدة يف هـذا )القـراءات(ِ َ ُ ِ ِ ْ َ َ َ
 .ِّالفن

ِذكر التوجيه اإلعرايب للقراءة بالرجوع إىل كتـب توجيـه القـراءات وإعراهبـ • ِ ِ ِ ِا، وكتـب إعـراب ِ ِ
 .ِالقرآن

 .ذكر املعاين التفسريية املبنية عىل التوجيه اإلعرايب للقراءات •
ِعزو اآليات التي ترد أثناء الدراسة إىل سورها، ذاكرا اسم السورة مع رقـم اآليـة بعـد هنايـة اآليـة  -٦ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َِ ًَ َ َُ َ ُ َ َِ ِِ

ِاملنقولة مبارشة، وليس يف اهلامش، إال إذا ذكرت اآل ِ َِ ُ ِ ًية يف املوضوع الواحد عدة مرات فأكتفي غالبا ً َُ ََ ٍ َِّ ِ
ِبرتقيمها أول مرة منعا للتكرار، وسألتزم رسم املصحف العـثامين يف مجيـع اآليـات الـواردة يف ثنايـا  ِ ِ ٍ ِِ ِّ َ ُ َ َِّ ِ ِّ ً َ َّ

ِالبحث، إال عند إيراد بعض القراءات األخرى ِ ِِ. 
ِ أو إىل أحـدمهاام إلـيهِزوَ بـالعُيـتَفَ اكتِنيَحيحَّ، فإذا كانـت يف الـصِ واآلثارِ األحاديثِختريج -٧ ، وإذا ِ

ِاكتفيت بالعزو إىلا، ِمهِ يف غريْكانت ْ  ِمْلِ العِ أهلِ أقوالِ ذكرَعَ م،ُهْتَدَورَ التي أِ املشهورةِةنَُّّالس ِ مصادرَُ
 .َنَها ما أمكِيف درجت

 .ِةَدَمَ املعتِها إىل املصادرِزوَ، وعِةَّعريِّ الشِواهدَّ الشِختريج -٨
ِالرتمجة لألعالم املغمورين الواردة أسامؤهم يف ثنايا البحث يف املوضع األول -٩ َّ ْ َِ ِ َ ِ ِ ُِ ُ ِ. 

ِتوثيق النُّصوص املنقولة يف اهلامش مبتدئا بذكر اسم املرجع خمترصا، واملؤلف، واجلزء  -١٠ ُ ْ ُِ ِ ِ ِِّ َ ًَ ِ ًِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ
َّوالصفحة، مع إثبات االسم كامال، والبيانات الت ِ ِ ًِ ِ َ ِفصيلية يف ثبت املصادر واملراجعََّ ِ ِ ِْ ْوإن مل أعثر عىل . ََّ ُ ْْ

ِالنَّص املنقول يف مصادره األصلية، قمت بعزوه إىل املصادر الثانوية األخرى التي تنْقل من املصدر  ِ ِ َِ ََ َّ َّ ِِّ ِ ِ ُِ ُ َّ ُُ ِ
ِاألصيل، أو تنقل عن القائل نفسه ِِ ُ ُ ِّ. 

 أو ِ القرآنِ غريبِح برشِةَّصَختُ أو املِةِهريَّ الشِةَّغويُّ اللِمِ املعاجَنِ مَ، وذلكِ الغريبةِرشح األلفاظ -١١
 .ِ يف اهلامشَ، وذلكِاحلديث

  
  :ثح البةُطَّخ: سادساً

ِقامت الدراسة يف هذا املوضوع عىل مقدمة، ومتهيد، وقسمني   ٍ ٍ ِِّ ُ ِ ُ َّ األول منهام يمثل اجلانـب النَّظـري ؛ُ َ ُُ ُِّ َ
َّوفيه فصالن، والقسم الث ُ َاين يمثل اجلانب التطبيقي للدراسة، باإلضافة إىل خامتة، وجمموعة فهارس، وذلك ِ َ َ ُِ ٍ ِ ِ َِ َّ َِّ َّ ُ ِّ

 :ِعىل النَّحو التايل



  ر
 

v ُاملقدةُم :  
وتشتعلى ما يليلُم :  
ِأمهية املوضوع -١ ِ َّ. 
ِأسباب اختيار املوضوع -٢ ِ ِ. 
ِالدراسات السابقة -٣ َِ َّ ِّ. 
ِحدود البحث -٤ ِ ُ. 
ِمنهج الباحث -٥ ِ. 
ِاءات البحثإجر -٦ ِ. 
ِخطة البحث -٧ ِ َّ ُ. 

 
v التمهيد :  

 :وفيه مبحثان
ُ عالقة:ُلَّ األوُاملبحث َ َ ِ القرآن الكريم باللغة العربيةَ َِّ ُّ ِ ِ. 
ِ أمهية اللغة العربية للقرآن الكريم والتفسري:اينَّ الثُاملبحث َّ ِ ُِ ِ َِّ َُّّ. 

      
 يرِظَ النالقسم: أوالً

  :وفيه فصالن
  
  

  : لُو األَلُصالفَ
أْتإعرابِريخ الكرميِ القرآن   

 :َ مباحثُثالثةوفيه 
 :ُُهتَّيِّ، وأمه إعراب القرآن الكريمُةَنشأ: ُلَّ األوُاملبحث

 :وفيه مطلبان
ُ نشأة إعراب القرآن الكريم:ُ األولُاملطلب َ. 
ُ أمهية إعراب القرآن الكريم:اينَّ الثُاملطلب َّ ِّ. 

 



  ز
 

 : ِ الكريمِ القرآنِعراب إُتعريف: اينَّ الثُاملبحث
َوفيه ثالثة مطالب ُ: 

 .ِ تعريُف اإلعراب:ُلَّ األوُاملطلب
ِ تعريُف القرآن الكريم:اينَّ الثُاملطلب ِ. 
ِ تعريُف إعراب القرآن الكريم:ُالثَّ الثُاملطلب ِ ِ.  

 

ِ معاين القرآن الكريم يفُفاتَّنّصُامل: ُالثَّ الثُاملبحث  :ِهإعرابو ِ
 :وفيه مطلبان

 .ِ مصنفات معاين القرآن الكريم:ُلَّ األوُطلبامل
ِ مصنفات إعراب القرآن الكريم:اينَّ الثُاملطلب ِ. 

 
  : اين الثَّلُصالفَ
إعرابالكرميِ القرآن   

َوفيه ثالثة مباحث ُ: 
 :ِ الكريمِ بالقرآنِ اإلعرابُةَلِص: ُلَّ األوُاملبحث

َوفيه ثالثة مطالب ُ: 
ُاملطلب األول َّ ُأصالة : ُ َ َ ِالقرآن الكريم يف اإلعرابَ ِ ِ. 
َّاملطلب الثاين ِصلة اإلعراب بالقراءات القرآنية: ُ َِّ ِ ُ َ ِ. 

ُاملطلب الثالث َّ ِمواقُف النَّحويني من القراءات القرآنية: ُ ِ َ ِّ ِْ. 
 

 :ِِّرسَفُ واملِفسريَّ بالتِ اإلعرابُةَلِص: اينَّ الثُاملبحث
َوفيه ثالثة مطالب ُ: 

ُاملطلب األول َّ َصل: ُ ِة اإلعراب بالتفسريِ َّ ِ ُ. 
َّاملطلب الثاين ِصلة اإلعراب باملفرس: ُ ِّ َ ُُ َِ ِ. 

ُاملطلب الثالث َّ ِأثر اختالف اإلعراب يف تعدد املعاين التفسريية: ُ ِ َِّ َّ ُّ ِ ُ. 
 



  س
 

 :ِ الكريمِ القرآنِ إعرابُمنهج: ُالثَّ الثُاملبحث
 :وفيه مطلبان

ُاملطلب األول َّ ِحد االشتغال بإعراب ال: ُ ِ ُّ ِقرآن الكريمَ ِ. 
َّالطلب الثاين ِضوابط يف إعراب القرآن الكريم: ُ ُِ ِ.  

 
   القسم العملي:اًثاني

  ةراس للديطبيقالتوميثل اجلانب 
  :ويشتملُ على

ِرآن الكريم من خالل سورة املائدة القِ يف تفسريِ اإلعرابِ اختالفِرَأث ِ ِ ِ ِِ ِ. 
 
   :اخلاتمةُ :اًثالثـ

  . اليت مت التوصلُ إليها من خاللِ هذا البحثوصيات والت النتائجِ أهموحتتوي على
 
   :الفهارس :اًرابعـ

  :وتشمل
َفهرس اآليات القرآنية -١ ْ َ. 
َّفهرس األحاديث النَّبوية، واآلثار -٢ َ ِْ َ َ. 
َفهرس تراجم األعالم -٣ ْ َ. 
 .ثبت املصادر واملراجع -٤
َفهرس املوضوعات -٥ ْ َ. 

 
 
 



١٣ 
 

 
 

  
                       

 
  

  : وفيه مبحثان    
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ث عن عالقة القرآن الكريم باللغة العربية يرتكز عىل أثر القرآن الكريم عىل اللغة العربية، إن احلدي
ُوما كان له من فضل عليها، منذ نزول القرآن إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وسأمجل هذا األثر  ِ ْ ُ َ ْ

 :وذلك الفضل، مع بيان حال اللغة العربية قبل نزول القرآن يف النقاط التالية
 كان العرب قبل نزول القرآن يتكلمون اللغة العربية فصيحة معربة يف شبه جزيرهتم، سليمة ً:أوال

من اللحن واالختالل، وكان يتكلم هبا من عاش بينهم واستقر يف ربوعهم بالسليقة والوراثة والعادة 
جات خمتلفة متباينة، وكان هلم هل. املستمرة، ومل تكن هلا قواعد نحوية مدونة، وال بالغية، وال غريها

لكل قبيلة هلجتها اخلاصة، حتى ال تكاد تفهم بعض القبائل بعضها اآلخر، وكانت كل قبيلة ترى أن 
هلجتها هي أفضل وأبلغ من غريها، كام أن هلجاهتا كانت مليئة بالكلامت الوحشية اجلافية، وكان هناك 

ُمن ْخيرج من شبه اجلزيرة  بلدان أخرى غري متكلمة بالعربية، ومع  إىل -  وهم أهل فصاحة وبيان - َ
 .)١(ذلك مل يساعد خروجهم عىل نرش اللغة العربية، بل رسعان ما تذوب وسط قوم ال يتكلمون هبا

ِّالنبي العريب  جٍّ ظهر نور اإلسالم، ونزل القرآن الكريم بلسان عريب مبني، عىل حممد  :ًثانيا ِّ
ب، فكان فيه ما يف هذه اللغة من الظواهر اللغوية التي األمني، نزل بلغة العرب وأساليبها يف اخلطا

بلغ هبا هناية البالغة، ومرتبة اإلعجاز، وقد ورد يف القرآن ما يزيد عىل عرش آيات تؤكد نزوله بلسان 
      !  "﴿: قوله تعاىل: عريب مبني، بل ونفى أن يكون فيه لسان غري عريب يف آيتني من آياته، مها

)  ('  &  %  $  #   0  /  .  -  ,  +  *      
¬  ®¯  °   ±﴿: ، وقوله تعاىل]١٠٣: النحل[ ﴾1   «  ª   ©  ¨   §   ¦ 

 .]٤٤: فصلت[ ﴾...

                                                
، وبحوث منهجية يف ٤٠: ، ص)٢(طرابلس، العدد ة، جملة كلية الدعوة اإلسالمية بإبراهيم رفيد. القرآن واللغة العربية، د:  ينظر)1(

 .   وما بعدها١١: رآن الكريم، موسى اإلبراهيم، صعلوم الق



 


 

 

  

٣  

 ثم أكد ذلك بأن نفى ،فأقام حجته بأن كتابه عريب يف كل آية ذكرناها": : قال اإلمام الشافعي
 .)١(" كل لسان غري لسان العرب يف آيتني من كتابه- جل ثناؤه –عنه 

َ أن أرسل كل رسول بلسان قومه، ولغة أمته التي بعث إليها؛ لدعوهتا إىل وكان من حكمة اهللا  ِ ُ
j  i  h  ﴿: ٌاهللا باللسان الذي تفهم به، فيكون هلذه الدعوة أثر وتأثري، قال تعاىل    g  f

n  m  l  k ...﴾ ]ولكنه ،]٤: إبراهيم   للناس ج جعل رسالة نبيه العريب حممد 
وال ، ]١٥٨: األعراف[ ﴾...y  x  w  v  u  t  s   r  ﴿: قال تعاىلكافة، 

 وسط بالد ج يتناقض عموم الرسالة مع كون القرآن أنزل باللغة العربية عىل النبي العريب حممد 
، حيث قال بعد أن ذكر أن الوحي كله إنام نزل بلسان : )٢(العرب، ويوضح ذلك احلافظ ابن حجر

 نزل الذي اللسان ألن ؛وغريهم ًوعجام ًعربا كافة الناس إىل َثِعُب ج  كونه هذا عىل ُدِرَي وال": العرب
 . )٣("بألسنتهم العرب لغري يرتمجونه وهم ،العرب طوائف إىل يبلغه وهو ،عريب الوحي به عليه

ِ كان لنزول القرآن الكريم بلسان عريب مبني أثر يف هنضة اللغة العربية وحفظها، متثل ً:ثالثا ِْ ٌ يف ٍّ
 : )٤(اآليت
ٍّانتشار اللغة العربية، وانتشار الداعني إىل اهللا مبرشين بدينه، حاملني كتابه بلسان عريب مبني، ] ١[

والقضاء عىل كل اللغات، وأصبحت اللغة العربية لغة عامة رسمية يف شتى البالد واملاملك التي 
 .، فكان دينها اإلسالم، ولغتها القرآن)٥(فتحها املسلمون

                                                
 .٤٧:  الرسالة، ص)1(
، شيخ املحدثني بالديار املرصية، )ابن حجر(افظ؛ أمحد بن عيل بن حممد الشهاب، أبو الفضل الكناين العسقالين، املعروف ـب هو احل )2(

.  احلديث، فصار إمام زمانه فيه، توىل عدة مناصب، وله عدة مصنفاتّ عليه فنَبَلَرحل يف طلب العلم، ومهر يف الفنون لكن غ
 .١٣٤: هبجة الناظرين، الغزي العامري، صو، ١٠٣: در الطالع، الشوكاين، صالب: ينظر). هـ٨٥٢(تويف سنة 

 ).٩/١٠(،  فتح الباري)3(
.  وما بعدها، وعلوم القرآن، د١١ : وبحوث منهجية يف علوم القرآن، اإلبراهيم، ص،٤٠: صالقرآن واللغة العربية، رفيدة، : ينظر )4(

: ، وفقه اللغة، حممد إبراهيم احلمد، ص٦٨-٦٠: فهد الرومي، ص. ، د، وخصائص القرآن الكريم٢١-٢٠: عدنان زرزور، ص
١٣١-١٢٦. 

ال يصح تفسري هذا املد اهلائل الذي أصابته اللغة العربية بغري عوامل جالل القرآن ورسالته، وعامل حب ": عدنان زرزور.  قال د)5(
 ما ذهب إليه بعض وهلذا فإن من فساد الرأيا يف اإلسالم، هذه اللغة وتفضيلها عىل اللغات املحلية اخلاصة السابقة لدخول أصحاهب

 =املغرضني من أن اللغة العربية اعتمدت يف انتشارها عىل السلطة احلاكمة، أو السلطة الغازية؛ ألن هذه املنطقة غزيت قبل اإلسالم
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اتفق العلامء عىل أن القرآن هو املثل األعىل لكل بيان، وبمقدار القرب من أسلوبه وهلجته  ]٢[
ًبمقدار ما يكون الكالم بليغا ومرشقا ً . 

َ كان لنزول القرآن أثر يف هتذيب األلفاظ وسموها، بأن هجرت األلفاظ الوحشية، والرتاكيب ]٣[ ُ ُ ٌِ ُ َْ ِّ
 .مَاملستغربة التي ينفر منها الذوق السلي

 استحدث القرآن يف اللغة مدلوالت جديدة لأللفاظ مل تكن معروفة وموجودة عند العرب، ]٤[
ٍأثرت اللغة العربية باملعاين، فأصبح لكثري من األلفاظ معان رشعية خاصة، كالصالة، والصوم،  ٍ ِ َ ْ َ

 .واحلج، والزكاة، وكألفاظ املؤمن، واملسلم، والكافر، والفاسق، واملنافق
ٌ ظهرت كثري من األلفاظ اإلدارية والسياسية، كاخلالفة، والوالية، والوزارة، واحلجابة، ً وأيضا]٥[

ْوالقضاء، واحلسبة، ونحوها، وذلك مع استقرار املسلمني، ومعرفة احلياة املنظمة ِ. 
َّوقف القرآن الكريم حائال دون رسيان اللهجات املحلية وانتشارها، فوحد هلجات العرب، ] ٦[ ً

َوجذب ال قبائل إىل لغة واحدة، فذابت تلك الفوارق، واستقامت هلم لغة واضحة واحدة هي اللغة ََ
العربية، لغة القرآن الكريم، وبذلك وقى اللغة العربية من االندثار، فلوال القرآن الكريم ألصبحت 

ًاللغة العربية معرضة خلطر التفكك التام، وفسح املجال واسعا لتغلب العامية، وإطالق ال َ ًِ ِعنان ْ َ
 .َّللهجات املحلية

ِ أصبح القرآن الكريم سدا منيعا دون دخول الكلامت األعجمية التي تضعف هذه اللغة أو ]٧[ ُ ً ً
 .توهن قوهتا، أو تفكك كياهنا

وربام علل بعضهم ما أرشنا إليه من عدم تعرض العربية خلطر التفكك واالنحالل بأن ذلك يعود "
تهم، وذلك من أجل املحافظة عىل القرآن الكريم، وهذا عندنا وارد إىل عناية علامء اإلسالم بضبط لغ

بدون شك وال يعارض ما قدمناه، ولكن ذلك الضبط مل يكن يف وسعه محاية اللغة العربية من تلك 
عىل ذلك ) ًباعثا(ومعنى ذلك أن القرآن الكريم كان ... األخطار لوال وجود القرآن الكريم نفسه 

 . )١("ه اللغة بعد أن تم هلا ذلك الضبطهلذ) ًحافظا(الضبط، و

                                                                                                                                          
لغتها، وبقيت متشبثة هبا حتى دخول وأيدت لغة الغازي بالسلطة السياسية، لكن الشعوب املغلوبة رفضتها متشبثة برتاثها و= 

َّاإلسالم، ثم تم هذا التخيل بعد ذلك يف ظل القرآن  .١٩: لوم القرآن، صع. "َ
 .٢١:  علوم القرآن، زرزور، ص)1(
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 بقي القرآن الكريم احلارس األمني الذي حفظ هلذه األمة كياهنا، ومقومات وجودها :إذن
وذاتيتها، ومحى لغتها من الضياع، ولواله النقرضت اللغة العربية كام انقرضت من قبل لغات كثرية، 

 .)١(وذلك بفضل بقائه
 

  
  
  
  

 
 

ًباتت األمهية بالغة، واالرتباط وثيقا بني علوم العربية والقرآن الكريم، وكان لعلوم اللغة ـ 
كغريها من العلوم ـ األثر الكبري يف خدمة القرآن الكريم، وتيسري فهمه، وتتمثل بعض خدمته يف 

ِّ، وبيان إعجازه الدال عىل صدق )٢(ناملحافظة عليه من اللحن واخلطأ يف القراءة زمن انتشار اللح َّ
 .)٣( لرد مزاعم امللحدين، ودفع الشبه عنه من املشككني فيهجالرسول  

واللغة العربية للقرآن الكريم مفتاح فهمه، وآلة املحافظة عىل فصاحته، ووسيلة نرشه، ولذلك 
ُّالكريم، والدفاع عنها تعد اعترب علامء اإلسالم أن خدمة اللغة العربية والتأليف فيها خدمة للقرآن  َُ

ًدفاعا عن محى القرآن الكريم، ومن هنا نجد أن ما قدمه العلامء املسلمون من غري العرب للغة العربية 
ًيفوق بأضعاف ما قدمه العلامء املسلمون العرب، فقد كانوا أكثر عددا وتآليفا، وأعظم جهادا يف  ً ً

 ، )٥(، وابن جني)٤(نرشها والدفاع عنها، كسيبويه
                                                

 .٢٨: حممد الصباغ، ص. ملحات يف علوم القرآن، د:  ينظر)1(
    . من هذا البحث١٨:  وانظر ما سيأيت يف هذا الصدد ص)(2
 .٤٤: القرآن واللغة العربية، رفيدة، ص:  ينظر)3(
رب، أبو برش الفاريس ثم البرصي، امللقب بـ )4( َ هو إمام النحو؛ عمرو بن عثامن بن قنْ ، طلب الفقه واحلديث مدة ثم أقبل عىل )سيبويه(َ

بغية : ينظر). هـ١٨٠( سنة تويف). الكتاب(العربية، أخذ النحو واألدب عن اخلليل وغريه، فربع وساد أهل عرصه، له كتابه الشهري 
 ).١٦/١١٤(، ومعجم األدباء، ياقوت، )٢/٢٢٩(الوعاة، السيوطي، 

تويف سنة . ً هو األديب النحوي؛ عثامن بن جني املوصيل، أبو الفتح، كان إماما يف علم العربية، وله أشعار حسنة، وله عدة مصنفات)5(
 ).٦/٢٥١(ومعجم املؤلفني، رضا كحالة، ، )٣/٢٤٦(وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٣٩٢(
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، وغريهم، وما ذلك إال ألهنم وقفوا عىل أمهية نرش هذه اللغة يف دفاعها عن )٢(، والباقالين)١(واخلطايب
 . )٣(دين اهللا

 :وبعبارة موجزة يف بيان الرتابط بني القرآن الكريم واللغة العربية، وبني اللغة العربية والقرآن
رها وانتشارها ووحدهتا، وتظل اللغة العربية القرآن الكريم أكرب عوامل حياة هذه اللغة، واستمرا

ًأساسا لتالوة القرآن وفهمه وتفسري آياته، وركنا يف خدمته والذود عنه ً)٤(. 
 

 
ِّتقدم يف املبحث السابق أن القرآن الكريم نزل بلسان عريب مبني عىل النبي العريب األمني حممد   ٍِّّ

 فيمن –ًن رغم ذلك فإن التفاوت يف فهم القرآن الكريم كان واضحا منذ عهد نزول القرآن ، ولكج
ً إىل وقتنا احلارض، فكل من كان من لسان العرب متمكنا كان للقرآن أشد فهام، –عارص نزوله  ً ِ َ

ولقد كان العرب يف عهد نزول القرآن عىل جانب كبري من اإلحاطة بلغتهم، ". )٥ً(وأحسن إدراكا
َمعرفة أساليبها وإدراك حقائقها، فكانوا بذلك أقدر الناس عىل فهم القرآن، وإدراك معانيه، و َ ْ َ

واستيعاب مراميه، ومن جاء بعدهم كان أقل منهم درجة أو درجات؛ لبعدهم عن صفاء اللغة 
 َّالعربية، وذلك ملـَّا عم اإلسالم األرض، واختلط العرب بالعجم، وتولد منهم ذلك اجليل الذي

ًأصبح يبتعد رويدا رويدا كلام مر عليه الزمن، عن اللغة األم وصفائها  ً... 

                                                
ً هو اإلمام الكبري؛ أمحد بن حممد بن اخلطاب، أبو سليامن البستي الشافعي، كان فقيها أديبا حمدثا، وله عدة مصنفات)1( ً تويف سنة . ً

 ).٢/١٦(، ومعجم املؤلفني، رضا كحالة، )٢/٤٣٥(مرآة اجلنان، اليافعي، : ينظر). هـ٣٨٨(
ً، متكلم عىل مذهب األشعري، وكان ورعا، وكان )الباقالين(حممد بن الطيب بن حممد بن القاسم، أبو بكر املعروف بـ  هو القايض؛ )2(

وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٤٠٣(تويف سنة . يف علمه أوحد زمانه، وانتهت إليها الرياسة يف مذهبه، له عدة مصنفات
 ). ٣/٥٦٨ (، وشذرات الذهب، ابن العامد،)٤/٢٦٩(

 .٤٤: القرآن واللغة العربية، رفيدة، ص:  ينظر)3(
 .٤٦: غانم احلمد، ص. حمارضات يف علوم القرآن، د:  ينظر)4(

، كانت معرفته ولرتاكيبها يف اإلعراب أعلمَكل من كان بلغة العرب أعرف وألساليبها يف اخلطاب أمجع، ": طاهر يعقوب. قال د)(5
 أسباب اخلطأ يف ". أشد، وفهمه ملدلوالهتا أرسخ، وتفسريه ملفاهيمها أتقن، وبيانه ملقاصدها أكملبمعاين نصوص الكتاب والسنة

    ). ٢/٩٨٧(التفسري، 



 


 

 

  

٧  

ًفقد كان الصحابة أعىل قدرا يف فهم القرآن وإدراك حقائقه من التابعني، والتابعون كانوا أعىل 
كلام كان البعد عن صفاء اللغة، كان البعد أشد يف إدراك معاين القرآن .. ًقدرا ممن بعدهم، وهكذا 

 .)١("م مقاصده وأحكامه وأرسارهوفه
 :وسأتناول ـ بإذن اهللا تعاىل ـ أمهية اللغة العربية يف التفسري من خالل النقاط التالية

َ تعد معرفة لغة القرآن الكريم من أهم األدوات لفهمه وتفسريه، إذ القرآن نزل باللسان ً:أوال ُ
ت اللسان الذي نزل به الروح األمني عىل العريب، فال شك أنه ال يصح فهمه وتفسريه إال عن طريق ذا

 يف فهم القرآن )٣(وملا كان األمر كذلك، فقد أدرك العلامء أمهية اللغة العربية. )٢(جقلب النبي الكريم  
 .وتفسريه، وتضافرت أقواهلم عىل أمهيتها

 قرآنبال العلم من ٍقِّمتعل ِّكل عىل واجب العرب بلغة العلم إن" : يقول: )٤(فهذا ابن فارس
  اهللا ورسول العرب، بلغة ٌنازل أن القرآن وذلك ،عنه منهم بأحد َاءنَِغ ال حتى ،ٍبسبب اَيْتُوالف والسنة
 ٍغريبة ٍكلمة كل من ،ج  اهللا رسول سنة يف وما ،َّوعز َّجل اهللا كتاب يف ما معرفة أراد فمن. عريب ج
ِجي مل ،ٍعجيب ٍمْظَن أو َّبد باللغة العلم من دَ  .)٥("ًاُ

                                                
 .١٣٨:  أصول التفسري وقواعده، خالد العك، ص)1(

ًوملا كان القرآن كالما عربيا كانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وبدون": طاهر يعقوب.  قال د)(2 ً  ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ملن ً
 ).١/٢١٦(أسباب اخلطأ يف التفسري، . "...ليس بعريب السليقة 

ُ فائدة أخرى يف تعلم اللسان العريب وضبطه، حيسن إيرادها ملا فيها من الفائدة؛ ولكي نستشعر أمهية تعلم :ذكر ابن تيمية  :فائدة )(3 َ
ًمبلغا رسوله وجعل العريب، باللسان كتابه أنزل ملا اهللا فإن": العربية وتعليمها، فقال  وجعل العريب، بلسانه واحلكمة الكتاب عنه ِّ

 وصار الدين، من معرفته وصارت اللسان، هذا بضبط إال ومعرفته الدين ضبط إىل سبيل يكن مل به، متكلمني الدين هذا إىل السابقني
 من األولني للسابقني مشاهبتهم إىل ، وأقرب الدين شعائر إقامة إىل قربوأ اهللا، دين معرفة يف الدين أهل عىل أسهل به التكلم اعتياد

 اهللا حيبه فيام عظيم تأثري هلا العادات فإن واألخالق، العلوم، من أخرى أمور تقارنه واللسان ... أمورهم مجيع يف واألنصار املهاجرين
 ".حاجة غري من غريها إىل عنها اخلروج وكراهة وأعامهلم، واهلمأق يف السابقني عادات بلزوم الرشيعة جاءت أيضا فلهذا يكرهه؛ وفيام

ْ، وانظر أيضا يف نفس الكتاب،١٦٣-١٦٢: اقتضاء الرصاط املستقيم، ص  .٢٠٧-٢٠٦: ص ًَ
ة، ، إمام يف علوم شتى خاصة اللغ)الرازي(َّ هو اإلمام العالمة اللغوي؛ أمحد بن فارس بن زكريا، أبواحلسني القزويني املعروف بـ)4(

ًمالكيا، كان رأسا يف األدب، ومذهبه يف النحو عىل طريقة الكوفيني، وله عدة مصنفات فصار ًشافعيا ًفقيها وكان تويف سنة . ً
 ).١/٥٩(، وطبقات املفرسين، الداودي، )١٧/١٠٣(السري، الذهبي، : ينظر). هـ٣٩٥(

 .٥٠:  الصاحبي، ص)5(



 


 

 

  

٨  

ُالقرآن نزل بلسان العرب عىل اجلملة، فطلب فهمه إنام يكون من " : :)١(قال اإلمام الشاطبيو َ َ َ
َفمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل إىل تطلب فهمه من ... هذا الطريق خاصة  ُّ َ َ

 .)٢("غري هذه اجلهة
َّفهذان نصان من عاملـَني جليلني يفهم منهام أن العلم ب َْ ُ ْ ٌاللغة العربية رشط يف فهم القرآن، لكل من ِ

َأراد فهمه فهام صحيحا بعيدا عن الزلل َّ ً ً ًَ ُ َْ. 
 

ص العلامء عىل أمهية تعلمها، هل هي قواعد النحو ) اللغة العربية( ما هو املقصود بـ :ًثانيا ُّالتي ينُ َ
 والرصف فقط؟ أم أن األمر أوسع من ذلك؟

َوضح أما العربية فاملراد منها معرفة مقاصد العرب ":  حني قال: )٣( ذلك الطاهر ابن عاشورَّ
 اللغة، متن: وهي العريب، اللسان علوم جمموع العربية بقواعد ونعني... من كالمهم وأدب لغتهم 

 خطبهم يف أساليبهم من املتبع العرب استعامل ذلك وراء ومن. والبيان واملعاين، والنحو، والترصيف،
 .)٤("همبلغائ وتراكيب وأشعارهم

ال أعني بذلك ":  عن علم اللغة العربية املطلوب يف فهم النصوص الرشعية:وقال الشاطبي 
النحو وحده، وال الترصيف وحده، وال اللغة، وال علم املعاين، وال غري ذلك من أنواع العلوم 

 .)٥("املتعلقة باللسان، بل املراد مجلة علم اللسان ألفاظ أو معاين كيف تصورت

                                                
، فقيه، أصويل، حمدث، مفرس، )الشاطبي(حممد، أبوإسحاق، اللخمي الغرناطي الشهري بـ َّ هو العالمة املحقق؛ إبراهيم بن موسى بن )1(

كان له القدم الراسخ يف سائر الفنون واملعارض، له استنباطات جليلة، وفوائد لطيفة، وأبحاث رشيفة، مع الصالح، والعفة، 
، ٢٣١: شجرة النور الزكية، خملوف، ص: ينظر. )هـ٧٩٠(تويف سنة . والورع واتباع السنة واجتناب البدع، له عدة مصنفات

 ).١/١١٨(ومعجم املؤلفني، رضا كحالة، 
ٍفكان حقا عىل من أراد فهم معانيه وإدراك مراميه، أن يكون عىل جانب كبري من ": خالد العك/، وقال الشيخ)٢/١٠٢( املوافقات، )2( ٍ ً

ِالتمكن من اللغة العربية، وإال ال يقدر عىل يشء من ذل ٍ ّ  .١٣٨:  أصول التفسري وقواعده، ص".كُّ
ًشيخا ) م١٩٣٢(َّ هو العالمة اإلمام؛ حممد الطاهر بن عاشور، رئيس املفتني املالكيني، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، عني عام )3(

، ) التحرير والتنويرتفسري(ًلإلسالم مالكيا، وهو من أعضاء املجمعني العربيني يف دمشق والقاهرة، له عدة مصنفات من أشهرها 
 ).٦/١٧٤(األعالم، الزركيل، : ينظر). هـ١٣٩٣(تويف سنة . وهو من التفاسري املفيدة املحررة

 ). ١/١٨( التحرير والتنوير، )4(
    ). ٥/٥٢( املوافقات، )(5
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جد أن العلامء يرون أن فهم القرآن ال يمكن أن يتحصل إال بالرجوع إىل العربية؛ ألن وهكذا ن
كتاب اهللا إنام نزل بالعربية، فمن أراد تفسريه وهو ال يعرف اللغة التي نزل هبا القرآن، فإنه ال شك 

م به سيقع يف الزلل، بل سيحرف الكلم عن مواضعه، فعىل كل مسلم أن يتعلم من هذه اللغة ما يقي
 .)١(دينه ويصلح آخرته

 أن به يشهد حتى جهده بلغه ما العرب لسان من يتعلم أن مسلم كل فعىل": :قال الشافعي 
 . "اهللا كتاب به َويتلو ورسوله، عبده ًحممدا وأن اهللا إال إله ال

 
نية، من أسباب اخلطأ يف التفسري، ومن عوامل االنحراف يف فهم اآليات القرآ" ومن هنا كان ً:ثالثا

 قراءة، وكتابة، الضعف يف اللسان العريبومن دواعي ظهور الفهومات الزائغة للنصوص الرشعية، 
ًوفهام، وتطبيقا، واجلهل بقواعده من الترصيف، والنحو، واالشتقاق، واإلعراب، واملعاين، والبيان،  ً

 .العجمةوغري ذلك من مصطلحات اللغة وأصوهلا، ثم التعامل مع هذه النصوص من خالل هذه 
َوطرأ هذا الضعف اللساين واجلهل اللغوي؛ بسبب شيوع العجمة وانتشارها، وذيوع اللحن  ْ ُ
 موظهوره، ودخول األمم العجمية يف اإلسالم، وقلة العلم بأصول اللغة ومدلوالهتا، وندرة االهتام

 .)٢("باحلفاظ عليها
َوما دخل كثري من البدع عىل املسلمني إال عن طريق العجمة،  ْ  عن أهل : )٣(وهلذا قال احلسنُ

َأهلكتهم العجمة يتأولونه ": البدع ْ  .)٤(" عىل غري تأويله– أي القرآن –ُ

                                                
 .٤٨:  الرسالة، ص)(1

ٌّ وكالم الشافعي قيد يف هذا الباب حتى ال يظن ظان أنه جيب عل:قال الباحث َّ يه أن يتعلم من العربية ما جيب عىل املجتهد املطلق، ٌ
ِّفهذا غري مقصود، بل جيب الفصل بني ما جيب عليه، وبني ما جيب عىل العامل املفرس، أو ما جيب عىل طالب العلم املبتغي فهم كالم  ِ

ً، وما جيب عىل املسلم العامي املبتغي تالوة كتاب ربه تالوة صحيحة خالية من الألربه  ً ً  .لحن، واهللا أعلمِّ
ِّ من هذا البحث عند احلديث عن القدر الذي حيتاجه املفرس من العلم باإلعراب٨٤: وسيأيت نظري هذا القيد يف ص ْ َ . 

 ).٢/٩٨٨( أسباب اخلطأ يف التفسري، يعقوب، )2(
ً هو العابد الزاهد املفرس؛ احلسن بن يسار، أبو سعيد البرصي، كان سيد زمانه علام وعمال)3( السري، الذهبي، : ينظر). هـ١١٠( تويف سنة .ً

 ). ٧/١٥٦(، والطبقات الكربى، ابن سعد، )٤/٥٦٣(
ً، بنحوه خمترصا، )٥/٩٣(، والتاريخ الكبري، )٢٢٣(، ح٧٥: التعرب بعد اهلجرة، ص: خلق أفعال العباد، باب أخرجه البخاري، )4(

 ). ٢/٤٢(ونقله باللفظ املذكور عنه اإلمام الشاطبي يف االعتصام 
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، ومدى تأثريه عىل املفرس يف فهمه )١(وقد أدرك السلف الصالح خطورة الضعف يف اللسان العريب
 فشددوا النكري عىل لكالم اهللا تعاىل، وأنه يؤدي به إىل انحراف الفهم، وفساد تصور معاين النصوص،

ال حيل ألحد ": : )٢(ما قاله اإلمام جماهدًمن فرس القرآن دون أن يكون عاملا باللغة، ومن ذلك 
 .)٣("ًيؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب

لعرب، إال جعلته ال أويت برجل يفرس كالم اهللا، وهو ال يعرف لغة ا": : وقال مالك بن أنس
 .)٤(ً"نكاال

إنه ال حيتاج إىل :  يف جواب له عمن قال: )٥(ونقل الطاهر ابن عاشور قول أيب الوليد بن رشد
 أمور منيشء  يصح ال فإنه ؛منه بُتَيْول ،ذلك عن فلينرصف جاهل هذا":  ما نصه)٦(لسان العرب

                                                
اللغة، والنحو، والبيان، واألدب، وجعل األهم املقدم منها هو النحو، :  ذكر ابن خلدون أن أركان علوم اللسان العريب أربعة، وهي)(1

َّاملقدم األهم أن يتحصل والذي": فقال َ َفيعرف بالداللة املقاصد أصول َّتتبني به إذ النحو، هو منها ُ ُ  نم واملبتدأ املفعول من الفاعل َ
ِجلهل ولواله اخلرب،  ).١/٧٥٣( تاريخ ابن خلدون، ".اإلفادة أصل ُ

ًوهذا الذي قرره ابن خلدون هو الذي تشهد له نصوص األئمة يف النكري عىل من طلب علام من العلوم وهو غري عامل بالنحو، 
ْوأصبح التقصري فيه واإلخالل بقواعده، وإمهال ضوابطه جملبة للنَّقص، ومدعاة لإلزر" ََ ِّاء، وصار مرتكب ذلك منقوص احلظ من َ

ًالكامل، مشنَّعا عليه يف كل مكان، وترى يف كتب تراجم العلامء عبارات مثل  َوكان حلنَة(، )وكان يلحن(ُ وكان ربام يقع منه (، )ُ
 ).٢/٤٩٥(حممود الطناحي، .د. يف اللغة واألدب دراسات وبحوث، أ"....، ونصوا عىل ضعف بعض األئمة يف النحو )اللحن
ًومل نر هذا التبشع وذلك التشنيع عىل من قرص يف علم آخر من علوم العربية، فلم نقرأ أن فالنا كان مقرصا ": حممود الطناحي.د.قال أ ً َّ ُّ

 يف اللغة واألدب "....ًيف علم البالغة، أو أن فالنا كان قصري الباع يف األدب، أو أنه كان ال يعرف علم الكالم أو أصول الفقه 
  ).٢/٤٩٧(سات وبحوث، درا

 هو اإلمام شيخ القراء واملفرسين؛ جماهد بن جرب، أبو احلجاج املكي، أحد األعالم من التابعني واألئمة املفرسين، من أشهر تالميذ ابن )2(
السري، الذهبي، : ينظر). هـ١٠٤(إىل سنة ) هـ١٠١(عباس، عرض القرآن عليه ثالث عرضات، اختلف يف وفاته ما بني سنة 

 ). ٢/٤١(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )٤/٤٥٢(
 ).  ٦/٢٢٩٣(، والسيوطي، اإلتقان، )١/٢٩٢(الزركيش، الربهان،  )3(
يف ترك التفسري : يف تعظيم القرآن، فصل: ، والبيهقي، شعب اإليامن، باب)٨٩٥(، ح)٤/١٣١(أخرجه اهلروي، ذم الكالم وأهله،  )4(

 ). ٢٢٨٧(، ح)٢/425(بالظن، 
ًاإلمام العالمة شيخ املالكية؛ حممد بن أمحد بن رشد، أبو الوليد القرطبي املالكي، كان فقيها عاملا، عارفا بالفتوى، بصريا بمذهب  هو )5( ً ً ً َّ

الديباج املذهب، : ينظر). هـ٥٢٠(تويف سنة . مالك وأصحابه، مع احلظ الوافر من اإلعراب واآلداب واحلكمة، وله عدة تصانيف
 ).٢/٥٤٦(، والصلة، ابن بشكوال، ٣٧٨: ابن فرحون، ص

 التي زعمت أنه ال حيتاج إىل لغة العرب الباطنية، فقد أنكروا تفسري القرآن من اللغة، وأنه ال –ً رضرا عىل اإلسالم – من أعظم الفرق )6(
: ينظر. ة وال عقل وال نقليمكن الوقوف عىل معانيه منها، لكي يتسنى هلم حتريف كتاب اهللا تعاىل عىل ما يريدون مما ال يضبطه لغ

 .٤٨: مساعد الطيار، ص. التفسري اللغوي، د
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 يرى أن إال ،]١٩٥: الشعراء[ ﴾     t  su﴿: تعاىل اهللا يقول ،العرب بلسان إال واإلسالم الديانة
ُخل ذلك قال أنه  .)١("ًعظيام قال فقد يرى ما بحسب ذلك قوله عىل اإلمام فيؤدبه دينه يف ٍثْبِ

 أن كل من فرس القرآن وهو جاهل بلغة العرب، أو مقرص يف معرفة قواعدها، :وخالصة ما سبق
لرشع وأحكامه، وإىل الفهم اخلاطئ لنصوص أو سالك غري طريقها، فإنه يؤدي به إىل اجلهل بألفاظ ا

َّالكتاب والسنة، ومن ثم إىل تكوين أفكار فاسدة، وفلسفات ملحدة َ)٢(. 
كل معنى مستنبط من القرآن (: ة قاعدة عظيمة إلبطال كثري من التفسريات الباطلة، وهيَّـ وثم

 .)٣()غري جار عىل اللسان العريب فليس من علوم القرآن يف يشء
 

 بعد ما سبق ذكره من أقوال العلامء يف أمهية معرفة اللغة العربية يف فهم القرآن وتفسريه، :ًرابعا
 فهل يعني هذا أنه يمكن أن تستقل اللغة العربية بتفسري القرآن؟

ذكر العلامء أن اللغة بمجردها ال تستقل بتفسري القرآن، وهذا يعني أن اللغة ليست املصدر 
 أن يفرس القرآن، إذ البد للمفرس من معرفة مصادر وجوانب أخرى الوحيد الذي يمكن ملن أحكمه

يعتمد عليها يف تفسريه، كالسنة النبوية، وأسباب النزول، وقصص اآلي، والسياق القرآين، والقرائن 
التي حفت باخلطاب حال التنزيل، وغريها من املصادر التي ال يمكن أخذها عن طريق اللغة، ولذلك 

َخطئ قول من أمه ِّ ، إذ قد يكون املدلول )٤(ل هذه املصادر واجلوانب، واعتمد عىل جمرد اللغة فحسبُ
 .)٥(اللغوي غري مراد يف اآلية

                                                
 ).١/٢٠( التحرير والتنوير، )1(
 ).٢/٩٨٨(أسباب اخلطأ يف التفسري، يعقوب، :  ينظر)2(
 ).١/٢٢٤(، وقواعد التفسري، خالد السبت، )٤/٢٢٤( املوافقات، الشاطبي، )3(
 ابن تيمية حيث جعل االعتامد عىل جمرد اللغة دون غريها من أسباب االختالف الواقع  أشار إىل مضمون هذا الكالم شيخ اإلسالم)4(

 ).٣٥٦-١٣/٣٥٥(جمموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر. من جهة االستدالل
، وقد جاء بقاعدة يف هذه )٢/٣٦٣(، وقواعد الرتجيح عند املفرسين، حسني احلريب، ٥٠: التفسري اللغوي، الطيار، ص:  ينظر)5(

 .)ليس كل ما ثبت يف اللغة صح محل آيات التنزيل عليه(: املسألة، وهي



 


 

 

  

١٢  

أن يتسارع إىل تفسري القرآن ":  يف توجيه النهي عن القول يف القرآن بالرأي: )١(قال القرطبي
رآن، وما فيه من األلفاظ املبهمة بظاهر العربية، من غري استظهار بالسامع والنقل فيام يتعلق بغرائب الق

ِواملبدلة، وما فيه من االختصار، واحلذف واإلضامر، والتقديم والتأخري، فمن مل حيكم ظاهر التفسري،  ُ
ُ املعاين بمجرد فهم العربية، كثر غلطه، ودخل يف زمرة من فرس القرآن بالرأي، طوبادر إىل استنبا َ َ

ًسري أوال ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والنقل والسامع البد منه يف ظاهر التف
 .)٢("واالستنباط

 ما يقع فيه بعض املفرسين من خمالفة املصطلحات الرشعية :ومن األمثلة التي توضح ذلك
َّفاألصل يف ما جاء من األسامء الرشعية يف القرآن أن يفرس عىل "واالعتامد عىل املعاين اللغوية؛  َ ُ

َّوإن فرس عىل اللغة فقط، كان يف ذلك قصور وإخراج للفظ عن مفهومه مصطلح الرشع،  ٌ ٌ ِّ ُ
 .)٣("الرشعي

ª»﴿: ما جاء يف تفسري قوله تعاىل: ومثاله   ©   ¨ : التوبة[ ﴾... �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §   

إىل  عن الدعاء هلم، ولكننا إذا نظرنا جهنى الرسول : ، فلو فرسنا الصالة باملدلول اللغوي لقلنا]٨٤
صالة اجلنازة، فحملناها عىل املعنى الرشعي، ومل نحملها عىل : سبب نزول اآلية، علمنا أن املراد هبا

 . )٤(املعنى اللغوي
 ملا: ، قال  يف سبب نزول اآلية عن عمر بن اخلطاب بما رواه ابن عباس :  ودليل ذلك

ِّيبُأ بن اهللا عبد مات  ،إليه ُْتبَثَو ج  اهللا رسول قام فلام ،عليه صيللي ج  اهللا رسول له َيِعُد ولُلَس ابن َ
 رسول فتبسم ،قوله عليه ُدِّدَعُأ وكذا؟ كذا كذا يوم قال وقد َّيبُأ ِابن عىل أتصيل !اهللا رسول يا :فقلت

ْأخر« :وقال، ج  اهللا ِّ ِّعني َ ُعمر يا َ َ ِّإين« :قال ،عليه أكثرت فلام ،»ُ ُخريت ِ ُْ ُفاخرتت ِّ َ ْ ُأعلم َلو َ َ ْ ْإن ِّينَأ َ ُزدت ِ ِ 
َالسبعني عىل ُيغفر َّ ُلزدت له َُ ِ ً يسريا إال يمكث فلم ،انرصف ثم ج  اهللا رسول عليه فصىل قال ،»عليها َ

                                                
 ـ، أبو عبداهللا األنصاري اخلزرجي القرطبي، كان من الزهاد، له بسكون الراء واحلاء املهملة هو اإلمام، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ـ )1(

الديباج : ينظر). هـ٦٧١(تويف سنة . ّن أجل كتب التفسريِوهو م) اجلامع ألحكام القرآن(عدة مصنفات، من أشهرها تفسري 
 ).٥/٣٣٥(، شذرات الذهب، ابن العامد، ٤٠٦: املذهب، ابن فرحون، ص

 ).١/٩٧( اجلامع ألحكام القرآن، )2(
 .٦٣٤:  التفسري اللغوي، الطيار، ص)3(
 .٥١: التفسري اللغوي، الطيار، ص:  ينظر)4(
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³﴿ إىل ﴾�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦﴿: براءة من اآليتان نزلت حتى  ُتْبِجَعَف :قال ،﴾²  
 . )١(أعلم ورسوله واهللا يومئذ ج  اهللا رسول عىل جرأيت من ُعدَب

ا يؤكد أن املعنى اللغوي ال يؤخذ بمعزل عن املعنى الرشعي الذي يقتضيه السياق، أو سبب وهذ
 .النزول، أو غريها

  
  
 

                                                
، )١/٤٢٠(ما يكره من الصالة عىل املنافقني، واالستغفار للمرشكني، :  اجلنائز، باب:أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب )1(

، )٣/٢٣٧(، ﴾استغفر هلم أو ال تستغفر هلم، إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم﴿: التفسري، باب: ، وكتاب)١٣٦٦(ح
 ).   ٤٦٧١(ح
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  :  وفيه ثالثة مباحث
  

  . نشأة إعراب القرآن الكريم، وأمهيته: املبحث  األول - 
  .تعريف إعراب القرآن الكريم: املبحث  الثاني - 
 .املصنفات يف معاني القرآن الكريم وإعرابه: املبحث الثالث - 
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ًمهيد أن العرب كانوا يتكلمون اللغة العربية صحيحة معربة، سليمة من سبق احلديث يف الت ً ًَ ُ
ًاللحن واالختالل، وأخذت اللغة شكال أفضل بعد نزول القرآن الكريم، وقد مىض الصدر األول من 

 واللحن ال يالمس عربيتهم، وال يقارب ساحة القرآن عىل ألسنتهم، وقد كانوا شعرص الصحابة 
 القرآن عىل حفظه يف صدورهم بالتلقي واملشافهة، ال عىل املصاحف، وبذلك كانوا يعتمدون يف قراءة

 .يف منجاة من اللحن
وسأتكلم ـ بإذن اهللا تعاىل ـ عن نشأة إعراب القرآن الكريم من خالل املراحل التي مر هبا، وهي 

 :كالتايل
 

عد انتشار اإلسالم واتساع رقعته، ودخول الناس من مجيع األجناس يف دين اهللا، اختلط اللسان ب
 .ُالعريب باللسان األعجمي، وظهر اللحن وفشا عىل األلسنة، حتى أصبح ظاهرة َخيشى من شيوعها

َقال اإلمام الزبيدي َّومل تزل العرب تنطق عىل سجيتها يف صدر إ": ً موضحا ذلك: )١(ُّ ِ ْ َ سالمها َ
ًومايض جاهليتها، حتى أظهر اهللا اإلسالم عىل سائر األديان، فدخل الناس فيه أفواجا، وأقبلوا إليه 
ًأرساال، واجتمعت فيه األلسنة املتفرقة، واللغات املختلفة، ففشا الفساد يف اللغة والعربية، واستبان 

َّمنه يف اإلعراب الذي هو حليها، واملوضح ملعانيها، فتفطن ِّ ُّ َ لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقني ُ
ِّمن دخالء األمم بغري املتعارف من كالم العرب، فعظم اإلشفاق من فشو ذلك وغلبته، حتى دعاهم  َُ ُ ُ ََ َ
َّاحلذر من ذهاب لغتهم وفساد كالمهم، إىل أن سببوا األسباب يف تقييدها ملن ضاعت عليه، وتثقيفها  ْ

 .)٢("ملن زاغت عنه
 

                                                
َالزبيدي اإلشبييل، كان أخرب أهل زمانه باإلعراب واملعاين والنوادر، حفظ اللغة،  هو إمام النحو؛ حممد بن احلسن بن عبداهللا، أبو بكر )1( ُّ

 ).١٦/٤١٧(، السري، الذهبي، )٤/٣٧٢(وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٣٧٩(تويف سنة . له عدة مصنفات
 .١٠: لنحويني واللغويني، ص طبقات ا)2(
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 روايات كثرية تدل عىل شيوع اللحن وانتشاره، والنهوض لعالجه، واألدهى أنه وقد جاءت
َأن اعمل : )٢( طلب من أيب األسود)١(ًأن زيادا: ترسب إىل قراءة القرآن الكريم، ومن هذه الروايات

ًشيئا تكون فيه إماما ينتفع الناس به، وتعرب به كتاب اهللا  فاستعفاه من ذلك، حتى سمع أبو األسود. ً
َّأن: (ًقارئا يقرأ ٌبريء اهللاََّ َ ِ َمن َ َاملرشكني ِ ِ ِ ْ ِورسول ُْ ُ َ !! ما كنت أظن أن أمر الناس صار إىل هذا: ، فقال)ِهَ

 .)٣(...أنا أفعل ما أمر به األمري : فرجع إىل زياد، فقال
َوانطالقا من اخلوف عىل كتاب اهللا تعاىل من هذه الظاهرة املستنْكرة َ ة ، كانت احلاجة ماس)٤(ً

ُّإىل وضع قوانني ترد األلسنة التي اعوجت إىل اللسان العريب املستقيم، وهذا ما حدث يف املرحلة  َُ َ ِ ْ
 ...الثانية 

 

 
 حيث انترش اللحن فيه أكثر ُوكانت هذه أوىل اخلطوات العملية لعالج اللحن يف القرآن الكريم ـ

ْـ، وكان القرآن خاليا من النَّقط والشكل)٥(من غريه َّ، فاحتاج املسلمون ما يرفع هذا اللحن واللبس، )٦(ً
 . )٧()ْالنَّقط(فكانت فكرة 

                                                
 وهو سمية، ابن وبزياد أبيه، ابن بزياد املعروف وهو مناف، عبد بن شمس عبد بن يةأم بن حرب بن صخر سفيان أيب بن زياد هو )(1

 عليها وبقي شعبة بن املغرية مات ملا الكوفة والية إليه أضاف ثم البرصة عىل معاوية سفيان، استعمله أيب بن معاوية استلحقه الذي
َيرض يتواله، وكان ملا ًضابطا السياسة، عظيم كان .مات أن إىل ِالنُّبل يف املثل به بُ ُوالسؤدد، وكان ْ ْ ). هـ٥٣( تويف سنة.ًبليغا ًكاتبا ُّ

   ).٣/٤٩٤(، والسري، الذهبي، )٢/١٢٨(أسد الغابة، ابن األثري، : ينظر
). هـ٦٩(نة تويف س.  ومل يرهج َّ هو العالمة الفاضل؛ ظامل بن عمرو بن سفيان، أبو األسود الدؤيل، قايض البرصة، أسلم يف حياة النبي )2(

 ).١/٣٤٥(، غاية النهاية، ابن اجلزري، )٤/٨١(السري، الذهبي، : ينظر
، ولالستزادة من هذه الروايات ٣٩: ص ، البنا، ضمن جمموع دراسات ونصوص لغويةار النحويني البرصيني، السريايف،أخب:  ينظر)3(

 .٤-٣: نقط املصاحف، الداين، ص، واملحكم يف )٤٣-١/٣٦(إيضاح الوقف واالبتداء، ابن األنباري، : ينظر
َّ ظاهرة اللحن مل تكن يف قراءة القرآن فقط، إال أن ترسهبا فيه نبه عىل هذا اخلطر الداهم)4( َ َُّ َ. 
 ).١/٣٧(النحو وكتب التفسري، رفيدة، :  ينظر)5(
ْوالصحابة كتبوا املصاحف ملـَّا كتبوها بغري شكل وال نقط؛ ألهنم ك":  قال ابن تيمية)6( َ ٍ ْ َانوا عربا ال يلحنون، ثم ملـَّا حدث اللحن نقط َ َّ ًَ َ َْ

َّالناس املصاحف وشكلوها  ).١٢/٥٨٦(جمموع الفتاوى، ابن تيمية، . "َ
َّنقط": نقول:  يف اللغةْالنَّقط )7( َنقط احلرف، وعليه َ ْنقطوضع عليه : ُ : ، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ص"...ة أو أكثر لتمييزه ُ

٩٤٧.   =                                                                                                                                                                                                                
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ْ مبينا أسباب النَّقط: )١(قال الداين  إىل نقط املصاحف، بعد أن كانت شالذي دعا السلف ": ً
، ما شاهدوه من أهل ...ية منه وقت رسمها، وحني توجيهها إىل األمصار خالية من ذلك، وعار

عرصهم ـ مع قرهبم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها ـ من فساد ألسنتهم، واختالف ألفاظهم، 
ِوتغري طباعهم، ودخول اللحن عىل كثري من خواص الناس وعوامهم، وما خافوه مع مرور األيام  ُّ َ َ

دياد ذلك وتضاعفه فيمن يأيت بعد، ممن هو ـ الشك ـ يف العلم والفصاحة، وتطاول األزمان، من از
ْوالفهم والدراية دون من شاهدوه، ممن عرض له الفساد، ودخل عليه اللحن، لكي يرجع إىل نقطها،  َ
ْويصار إىل شكلها عند دخول الشكوك، وعدم املعرفة، ويتحقق بذلك إعراب الكلم، وتدرك به كيفية  َ

 .)٢("األلفاظ
ًفكان أول ما وضع دفعا للحن  َ ُ َِّ ُنقط اإلعراب(ُ ْ أبو األسود : ، وواضعه عىل الراجح من األقوال)٣()َ

 .)٤(الدؤيل
ْفقد اهتدى إىل طريقة لعالمات احلركات تعتمد عىل النقاط احلمر، فقال لكاتبه الذي ارتضاه من  ُ ٍ

ُفتي فانقط واحدة فوق احلرف، ًخذ املصحف وصبغا خيالف لون املداد، فإذا فتحت ش": بني آخرين ْ
قطة يف أسفله، فإن أتبعت شيئا  قطة إىل جانب احلرف، وإذا كرسهتا فاجعل النُّ ًوإذا ضممتها فاجعل النُّ ْ ُْ ْ َ ْ َ

َفابتدأ باملصحف حتى أتى عىل آخره. ًمن هذه احلركات غنة فانقط نقطتني َ َ")٥(. 

                                                                                                                                          
ْرية، والنَّقط عند ب وضعها إىل أيب األسود الدؤيل، والتي متثل احلركات القصَسنُْالتي ي احلمراء َالنُّقطاللة عىل ِّل للدِمُْعوقد است= 

ْنقط: نالعلامء نوعا ْنقط اإلعراب، وَ  ).ـ قسم الدراسة٣٣:(الطراز، التنيس، ص: ينظر.  اإلعجامَ
، حافظ، حمدث، مفرس، كان )الداين(روف بـ  هو املقرئ املجود؛ عثامن بن سعيد بن عثامن، أبو عمرو، األموي موالهم القرطبي، املع)1(

الصلة، ابن : ينظر). هـ٤٤٤(تويف سنة . أحد األئمة يف علم القرآن، ورواياته، وتفسريه، ومعانيه، وطرقه، وإعرابه، له عدة مصنفات
 ).١٨/٨٣(، السري، الذهبي، )٢/٣٨٥(بشكوال، 

ْنقط املصاحف املحكم يف )2(  .١٨:  ص،َ
ْنقط )3( ْنقطو ه:  اإلعرابَ ـ قسم ٣٣: (الطراز، التنيس، ص: ينظر. ما يدل عىل ما يعرض للحرف من حركة أو سكون:  احلركات، أيَ

 ).الدراسة
ْنقط ينظر يف أول من وضع )4(   ، ورسم  ٢٧: ، ونشأة النحو، الطنطاوي، ص٣٧: لنحويني البرصيني، السريايف، صأخبار ا:  اإلعرابَ

 .فقد بحث املحقق هذه املسألة بالتفصيل) ـ قسم الدراسة٧٩-٧١: (الطراز، التنيس، ص، و٤٩٧: غانم احلمد، ص.املصحف، د
 .٤ :املحكم، الداين، ص :، وينظر)١/٤١(واالبتداء، ابن األنباري، إيضاح الوقف  )5(



 


 

 

  

٢٠  

ً بالنقاط احلمر طويال، لصعوبتها عند ومل تستمر طريقة أيب األسود الدؤيل يف متثيل احلركات ْ ُ
، )٢( التي وضعت للتمييز بني احلروف املتشاهبة يف الرسم)١(الكتابة، واحتامل التباسها بنقاط اإلعجام

ْ نقط أيب األسود باملغايرة بني نقط اإلعراب ونقط : )٣(َّفقد طور اخلليل بن أمحد الفراهيدي ْ َ َْ َ َ
ْغرية مكان النقاط احلمر، وهي األشكال الثالثة املأخوذة من ًاإلعجام، فجعل احلركات حروفا ص ُ

ًصور حروف املد، فجعل للفتحة ألفا صغرية مضطجعة فوق احلرف، وجعل للكرسة ياء صغرية 
ًحتته، وجعل للضمة واوا صغرية فوقه، فإن كان احلرف املحرك منونا، كرر احلرف الصغري معه،  ًَّ َ ُ

َفكتب مرتني، وكذلك وضع ع َ ََ ِ المة للهمزة والتشديد، وغريها من العالمات، وكلها حروف صغرية ُ
أو أبعاض حروف بينها وبني مدلوالهتا مناسبة ظاهرة، فكانت طريقته معقولة، وتدل عىل إدراك 

ِسليم للعالقة بني هذه احلركات، وحروف املد، وقد أطلَق عليها ْ  .)٤()شكل اخلليل: (ُ
ِراب، وفساد اإلعراب هو الذي حدا بأيب األسود أن يعرب فاللحن األول كان يقع يف اإلع: إذن ْ ُ

 ، )٦("ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن": ، وهذا واضح من كالمه)٥()ْالنَّقط(املصحف بـ 
 
 

                                                
ْنقط )1( ـ ٣٨: ( الطراز، التنيس، ص:ينظر.  الدال عىل ذات احلرف، ومتييز  احلروف املتشاهبة يف الرسم من بعضهاْالنَّقطهو :  اإلعجامَ

 ).قسم الدراسة
َ بعد فشو اللحن بصورة أكرب، مل ي)2( ِّ ُ ْنقط ْدُعُ ً أيب األسود كافيا حلامية األلسن من اللحن واخلطأ؛ ألنه يتعلق بإعراب الكلمة وضبطها، فام َ

بن يعمر، ونرص بن عاصم الليثي باخرتاع ًكان ليحول دون حتريف الكلم، نظرا لتشابه كثري من حروف العربية يف رسمها، فقام حييى 
نقاط اإلعجام التي متيز بني احلروف املتشاهبة يف الرسم، مثل الدال، والذال، والراء، والزاي، ونحوها، وكان ذلك بتوجيه من 

حمارضات يف بترصف، و) ـ مقدمة الدراسة١٨: ( الطراز، التنيس، ص:ينظر. قفي يف أثناء واليته عىل العراقاحلجاج بن يوسف الث
 .٨٤: مد، صعلوم القرآن، احل

ً هو اإلمام صاحب العربية؛ اخلليل بن أمحد بن عمرو، أبو عبدالرمحن الفراهيدي البرصي، نحوي، لغوي، كان إماما يف علم النحو، )3(
ان، ابن وفيات األعي: ينظر). هـ١٧٥ـ١٧٠(واختلف يف سنة وفاته بني . وهو الذي استنبط علم العروض، له عدة مصنفات

 ).٤/١١٢(، معجم املؤلفني، رضا كحالة، )٢/٢٤٤(خلكان، 
، وانظرـ  يف نفس الكتاب ـ للتوسع )ـ مقدمة الدراسة١٨: (، والطراز، التنيس، ص٨٥: رضات يف علوم القرآن، احلمد، صحما:  ينظر)4(

ْنقطيف موضوع   ).ـ قسم الدراسة٦١-٣٩: ( اإلعراب واإلعجام وشكل اخلليل، صَ
ر لنا من موقف أيب األسود الدؤيل ـ وغريه ممن أكمل عمله ـ الغرية الدينية عىل القرآن الكريم وعىل لسان العرب، واحلرص  يظه)(5

  .الشديد عىل محاية مصادر الرشيعة اإلسالمية
 ).١/٤٠( إيضاح الوقف واالبتداء، ابن األنباري، )6(
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ًإعراب املصحف، بتدوين العالمات، وإال فالقرآن معرب لفظا: أي ٌ َْ ُ)١(. 
ل آخر، وهو حماولة استكشاف يبدو أن وضع عالمات للحركات يف الكتابة قد ارتبط بعم"و 

، وهذا ما سنتحدث عنه )٢("قواعد اللغة العربية، وكيفية بناء اجلملة، وأثر ذلك يف حركة أواخر الكلم
 .... يف املرحلة الثالثة 

 

 
ُّإن األمثلة التي تقدمها املصادر عىل مواقع اللحن، األعم ُ ِّ ُ األغلب فيها يظهر يف اإلعراب، َُ

، ولذلك فإن أبا األسود مل يعالج حركات بنية الكلمة، واكتفى بضبط )٣(وبدرجة أقل يف بنية الكلمة
قط التي وضعها لتدل عىل احلركات الثالث، وهو اإلعراب بنوعيه،  َآخر حرف من الكلمة بالنُّ

ِإن أول ما اختل من كالم ": بقوله : )٤(حركات وحروف، وهو ما أشار إليه أبو الطيب اللغوي ِْ َّ َ َّ َّ َ
ُالعرب فأحوج إىل التعلم اإلعراب َ َ ِْ َُّ َ ، فهذا النوع أشد عىل أذن العريب اخلالص، وأخطر عىل اللغة )٥("ِ

الفصحى، واحتامل وقوع اخلطأ فيه أكرب من احتامل وقوعه يف غريها؛ ألن حركة أواخر الكلم تتغري 
 .)٦( يف اجلملةًتبعا لتغري موقع الكلمة

                                                
ْترصف يسري، وعليه فقد نتج لدينا من نقط اإلعراب نوعان لإلعرابب) ـ قسم الدراسة٦٥، ٤٢: (الطراز، التنيس، ص: ينظر )1( ٌإعراب : َ

َّبالنَّقط والشكل، وإعراب للفظ: للخط ٌ ْ َّ الطراز، : ينظر. أي إظهار حركات الكلم عند القراءة يف اللفظ، وهو األسبق واألبقى: ْ
 ).ـ قسم الدراسة٦٥: ص(التنيس، 

 .٤٩٠:  احلمد، ص رسم املصحف،)2(
 . ، ففيه زيادة توضيح هلذه النقطة١٨- ١٦: أمحد ياقوت، ص. ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب، د: نظر ي)3(
حلب، وأقام هبا إىل أن )أيب الطيب اللغوي( هو اإلمام األوحد؛ عبدالواحد بن عيل العسكري، املعروف ـب )4( ، عامل باللغة والعربية، قدم 

، معجم املؤلفني، رضا كحالة، )٢/١٢٠(بغية الوعاة، السيوطي، : ينظر). هـ٣٥١(تويف سنة . قتله الروم، له عدة مصنفات
)٦/٢١٠.( 

 .)ـ قسم الدراسة٤١: (الطراز، التنيس، ص: ً، نقال عن٢٣: النحويني، ص مراتب )5(
 .٥٠٥: ، ورسم املصحف، احلمد، ص)دراسةـ قسم ال٤١: (الطراز، التنيس، ص:  ينظر)6(
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ُنقط اإلعراب(وعليه فإن إعراب املصحف  ْ هو السبب يف نشأة النحو بمفهوم القدماء، وقد ) َ
ترتب عىل هذا أن العالمات اإلعرابية صارت هي املحور الذي تدور حوله الدراسات النحوية، 

ًومثلت استشعارا حقيقيا للقواعد النحوية التي حلظها العريب الفصيح يف سليقته ً)١(. 
عىل أنه تطبيق للقواعد النحوية، فبدايته مع بداية نشأة النحو، ) إعراب القرآن(وإذا أخذنا بـ 

وهذا الفن ": يقول عيل البجاوي. وتأسيس قواعده، إذ كان القرآن هو الدليل األول من أدلته
 أخذ يستقل، اإلعرايب نشأ مع النحو، واستعان به املفرسون يف توضيح اآليات يف كتبهم املفرسة، ثم

ًوكان استقالله ينمو شيئا فشيئا، حتى صار غرضا قائام بذاته ً ً ً")٢(. 
 

 
ٍوأول مرحلة من مراحل  ُ والتي تزامنت مع نشأة النحوـ  كفن مستقل ـ، نجدها ) إعراب القرآن(َّ

لسيبويه، حيث كان حيمل يف طياته بوادر النظر يف ) الكتاب(يف أقدم نص نحوي توفر لدينا، وهو 
 :﴿    Ì  Ë قوله عن اخلليل وسألت": ًإعراب اآليات القرآنية وحتليلها لغويا، ومن ذلك قوله

ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×   Ö   Õ  Ô   Ó  Ò    Ñ   Ð  Ï  Î    Í  ... ﴾]الشورى :

 مل هذه )ْأن( عىل الكلمة هذه كانت ولو. بلهاق التي هذه سوى )ْأن( عىل حممول النصب ّأن فزعم ،]٥١
Ö  Õ  Ô﴿: قال ّملا  تعاىل جدهولكنه ،ٌوجه للكالم يكن   Ó  Ò    Ñ ﴾ ْأن ّإال( معنى يف كان 

 َيوحي أن ّإال(: قال كأنه هذه، )ْأن( عىلَي ِرْجُأَف ،ّ)الإ( عىل جيري ال ًفعال )َيرسل أو( وكان ،)َيوحي
 ،)اإلرسال( بمنزلة )َيرسل ْأن( وكان ًحسنا، كانل )يرسل أن ّوإال ًوحياّ إال(: قال لو ألنه ؛)َيرسل أو

 فهو .)٣(")َيرسل أن أو ًوحيا ّإال(: قال فكأنه ،)َيرسل ّإال أو(: يقولوا أن زجي مل إذ ،)ْأن( عىل فحملوه
َأو يرسل(يقصد  ِ ْ ُيكلمه(ًليس معطوفا عىل ) ُ َ  هذا العطف املنصوب بأن املذكورة يف الكالم؛ ألن) ِّ

                                                
ٍّمن منطلق قرآين، والذي وضع ) علم النحو(لقد انطلق ": عوض القوزي. قال د). ـ قسم الدراسة٤٣: ( ص،الطراز، التنيس:  ينظر)1( ٍ

ِأول لبنَة فيه ما كان خيطر بباله أنه يؤسس لعلم سيصبح له خطره وشأنه يف الثقافة اإلسالمية والعربية، ومل يدر بخلده أنه بعمله هذا  ٍَ َُ َ ََ ِ ِْ َ َّ
 ، جملة جممع اللغة عوض القوزي.  دعلم العربية يف املراحل القرآنية، ."عارفت عليه األجيال بعدهقد أعرب املصحف عىل ما ت

 .٦٥٣: ، اجلزء الرابع، ص)٦٩(العربية بدمشق، العدد 
ـ مقدمة التحقيق(: ص التبيان يف إعراب القرآن، العكربي، )2(  . البجاوي: ، حتقيق)ج 
 ).٤/١٧١( الكتاب، سيبويه، )3(
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، فهذا توجيه اخلليل )ًوحيا(ًيفسد املعنى، وإنام هو منصوب بأن مضمرة وجوبا بتقدير عطفه عىل 
، فقد نقله سيبويه يف كتابه، وهو كام نرى حتليل )١(لقراءة النصب وما يرتتب عليه من صحة املعنى

 .لغوي لآلية مبني عىل تغري العالمة اإلعرابية
وقواعده ) الكتاب(راب القرآن أو معانيه، أو تفسريه، فقد أفاد من ًفكل من وضع كتابا يف إع

 عراباإل علم عىل املطلع هو إذ الكتاب فهم إىل ُاةَقِْرامل هو فالكتاب": : )٢(وأمثلته، يقول أبو حيان
 كتاب عىل يعتكف أن والتحرير فيه التحقيق إىل وترقت التفسري علم إىل نفسه تاقت ملن فجدير... 

 .)٣("إليه املشكالت حل يف واملستند عليه لَّاملعو الفن هذا يف فهو )سيبويه(
) املعاين(، متمثلة يف كتب )إعراب القرآن(وبعد ذلك، ننتقل إىل املرحلة اخلامسة من مراحل نشأة 

، لنالحظ أهنا سلكت هذا )الكتاب(َّ، التي محل بذرهتا ومهد هلا السبيل )إعراب القرآن(وكتب 
 ....فيه حتى شملت القرآن كله السبيل، وتوسعت 

 

 
 ؟)معاين القرآن(، فام معنى كتب )معاين القرآن(ٍوقد متثلت هذه املرحلة يف كتب محلت اسم 

حى املنْحى اللغوي يف تفسريها، وذلك ببيان غريب األلفاظ، أو ختريج مشكل  ِهي كتب تنْ ْ ُ ُّ َ َ َ
 :ىل األسلوب العريب، أو حتليل تركيب مجلة لبيان املعنى، فهي باختصاراخلطاب القرآين ع

 .)٤( الكريمعت يف البيان اللغوي أللفاظ وأساليب العربية الواردة يف القرآنِضُالكتب التي و
 
 
 

                                                
 ).١/١٠٣(النحو وكتب التفسري، رفيدة، :  ينظر)1(
 هو شيخ النحاة؛ حممد بن يوسف بن عيل بن حيان، أبو حيان األندليس الغرناطي، مفرس، مقرئ، رحل يف طلب العلم، وبرع يف )2(

فرسين، ، طبقات امل)٥/١٥٤(طبقات الشافعية الكربى، السبكي، : ينظر). هـ٧٤٥(تويف سنة . النحو والترصيف، له عدة مصنفات
 ).٢/٢٨٦(الداودي، 

 ).١٠١-١/١٠٠(،  البحر املحيط)3(
 .٢٦٥: التفسري الغوي، الطيار، ص: ينظر )4(
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 ما هي الصلة بني كتب معاين القرآن، وبني إعرابه؟: وهنا سؤال
، فأصحاب كتب املعاين إنام )١(فسري النحوي للقرآنإن كتب معاين القرآن متثل النواة األوىل للت

يفرسون القرآن يف صور إعراهبم لآليات، فكانت الصلة وثيقة يف بدايتها، فالنشأة واحدة، وأهل 
ًاملعاين معربون، فمن املستبعد أال يكون لإلعراب نصيب يف كتبهم، فهم قد جعلوا القرآن ميدانا  ِ ُ

) اإلعراب(، فكتب )٣( من مضامني كتب املعاين وفرع من فروعه، فاإلعراب إذن)٢(لتطبيق قواعدهم
ًتتناول اجلانب النحوي فقط، وإن ذكرت غري اإلعراب فإنام تذكره تبعا له، كتوجيه القراءات، وبعض  َْ َ َ

ُاملعاين املساعدة يف اإلعراب، وهذا ما يفرقها عن كتب   .)٤()املعاين(َّ
َّ، وجدنا أن بعضها قد نص يف عنواهنا عىل اإلعراب، ففي لذلك إذا نظرنا إىل عناوين كتب املعاين ُ

 )٥()تفسري مشكل إعراب القرآن ومعانيه: (مقدمة كتاب الفراء ـ وهو من أشهرها ـ جاء اسمه هكذا
ّبرواية تلميذه حممد بن اجلهم السمري َّ ، وجاء يف )معاين القرآن وإعرابه: ( اسمه)٧(، وكتاب الزجاج)٦(ِّ

 .)٨("ب خمترص يف إعراب القرآن ومعانيههذا كتا": مقدمته
                                                

حممد جبل، .  دفاع عن القرآن الكريم، د:ينظر.  لإلعراب، واهللا أعلمُقْبَّ هذا من حيث التأليف، أما من حيث االشتغال به، فالس)1(
 .٦٠: وعلم إعراب القرآن، العيساوي، ص ،١١٩: لصالح، صصبحي ا. ، ودراسات يف فقه اللغة، د٧١:ص

 يف غلبة أحدمها عىل اآلخر، وهو علم اإلعراب، الذي ٌ أثرٍ واحدٍفَّ يف مؤلْنيَمْلِولقد كان هلذا الدمج بني الع": مساعد الطيار. قال د)2(
نحوية ًكثرية من كتبهم موطنا للتطبيقات التى صارت مواضع رآن، للفراء، واألخفش، والزجاج، حطغت مباحثه عىل كتب معاين الق

 ثم ذكر أنه كان من أثر ذلك ابتعاد "... أكثر من كوهنا يف بيان القرآن وتفسريه الذي هو املقصد األول اخلالفية بني مدارس النحو،
َّ، وكثرت الشواهد النحوية، وقلت الشواهد اللغوية)املعاين(هذه الكتب يف مباحثها عن مفهوم  َ َُ َ .  

ـ مقدمة التحقيق٢٦-٢٥: (معاين القرآن، األخفش، ص :، وينظر)٧٧-٧٦: (، صعلقة بتفسري القرآننواع التصنيف املتأ  .(   
كام يقال، فتكون املعاين أشمل من ) اإلعراب فرع املعنى(معاين القرآن أشمل من إعراب القرآن، فإذا كان ": هدى قراعة. تقول د )(3

   ). ـ مقدمة التحقيق٢٥: ( معاين القرآن، األخفش، ص"اين أصولاإلعراب، فاإلعراب فرع واملع
 .بترصف) ٦١، ٥٧: (علم إعراب القرآن، العيساوي، صو ،) ـ مقدمة التحقيق٢٥: (معاين القرآن، األخفش، ص:  ينظر)4(
 ).١/١( معاين القرآن، الفراء، )5(
ًلسمري، روى عن الفراء تصانيفه، وكان ثقة صدوقا، له أدب غزير،  هو الكاتب النحوي؛ حممد بن اجلهم بن هارون، أبوعبداهللا، ا)6( ً ّ َّ ِّ

 ).  ١٨/١٠٩(، ومعجم األدباء، ياقوت، )٣/٨٨(إنباه الرواة، القفطي، : ينظر). هـ٢٧٧(تويف سنة . وشعر مجيل
ّهو النحوي اللغوي؛ إبراهيم بن حممد بن الرسي بن سهل، أبوإسحاق، الزجاج البغدادي،  )7( املتني،  والدين باألدب العلم أهل من كانَّ
ِ وكان خيرط الزجاج فنُسب إليه،، ُّ تويف سنة . ، وله عدة مصنفاتوعلمه فنصحه ،ًدرمها يوم كل الزجاج عمل من يعطيه د فكانّاملرب لزم ُِّ
 ).١/٤٩(، ووفيات األعيان، ابن خلكان، )١٤/٣٦٠(السري، الذهبي، : ينظر. ، وقيل غري ذلك)هـ٣١١(
 ).١/٣٩(، ين القرآن وإعرابه معا)8(



 


 

 

  

٢٥  

عندهم، إال ) معاين القرآن(مقصود بالتأليف، وهو ضمن علم ) إعراب القرآن(وعليه نجد أن 
، وهو عند )٢( أكثر منه عند الفراء)١(أهنم ليسوا عىل درجة واحدة يف العناية به، فاإلعراب عند األخفش

 .)٣(الفراء أكثر منه عند الزجاج
 

 
ًويف هذه املرحلة، سار اإلعراب يف طريق االنفصال والتطور شيئا فشيئا حتى استقل عن  ً

وأفرده العلامء بمصنفات، ثم تباينت مناهج ) إعراب القرآن(، وبدأ التأليف املستقل يف )٤(املعاين
ِإعراب مشكل القرآنالعلامء يف إعراب القرآن الكريم، فمنهم من اقترص عىل  ْ َ، ومنهم من عرض )٥(ُ ََ

ٍ، ومنهم من عرض أشكال اإلعراب وجعل لكل شكل باب)٦(إلعراب غريبه ِّ َ ، ومنهم من مجع بني )٧(ََ
 .)٨(أوجه القراءات واإلعراب

 
 
 
    

  

                                                
األخفش ( هو اإلمام النحوي؛ سعيد بن مسعدة ـ بفتح امليم وسكون السني وفتح العني ـ، أبواحلسن البلخي، املعتزيل، املعروف بـ )(1

: ينظر. وقيل غري ذلك) هـ٢١٥(تويف سنة . ، من أشهر نحاة البرصة، ومن أحذق أصحاب سيبويه، وله عدة مصنفات)األوسط
  ).١٠/٢٠٧(، والسري، الذهبي، )٢/٣٨٠(يات األعيان، ابن خلكان، وف

َّ هو العالمة النحوي؛ حييى بن زياد بن عبداهللا ابن منظور، أبو زكريا األسدي موالهم الكويف، أمره املأمون أن يؤلف ما جيمع به )2(
وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٢٠٧(ة تويف سن. ، له عدة مصنفات)معاين القرآن(أصول النحو، وهيأ له ما يريد، فألف 

 ).١٠/١١٨(، والسري، الذهبي، )٦/١٧٦(
 .٢٦٤: التفسري اللغوي، الطيار، ص: ظرين )3(
، هي املحاولة التي نملك الدليل عىل نضجها يف الفصل بني )هـ٣٣٨: ت (للنحاس) إعراب القرآن(إبراهيم رفيدة كتاب .  دُّدِعُ وي)4(

 ).١/٤٧٠(النحو وكتب التفسري، رفيدة، : ينظر. عرابهمعاين القرآن وإ
 .، ملكي بن أيب طالب)ل إعراب القرآنِكْشُم: ( ومن هذا النوع كتاب)5(
 .، البن األنباري)البيان يف إعراب غريب القرآن: ( ومن هذا النوع كتاب)6(
 ).إعراب القرآن املنسوب للزجاج: ( ومن هذا النوع كتاب)7(
 .، أليب عيل الفاريس)احلجة للقراء السبعة: (ع كتاب ومن هذا النو)8(
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َإن رشف العلم برشف املعلوم، وال شك أن علم إعراب القرآن الكريم قد حاز الرشف من جهة  َّ
 .ٍ، ومعدن كل فضيلةٍ، الذي هو ينبوع كل حكمة ضوعه الذي يتعلق بكالم اهللامو

ُكام أن العلم يرشُف وتسمو منزلته باحلاجة إليه، والرضورة الداعية الستعامله، وإعراب القرآن  ْ َ ُ ْ َ
ًالكريم يمثل مكانة مرموقة، ومنزلة عالية من بني علوم القرآن، فهو األصل يف فهم القرآن وتدب ً ً ره، ً

 .)١("، ولو سقط لسقط اإلسالمج ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن وفهم حديث النبي "
ًوهبذا تتبني مكانة اإلعراب اجلليلة، ومدى احلاجة إليه، ويزيد ذلك وضوحا بام سيجمله الباحث 

 :يف النقاط التالية
ردوا األحاديث واآلثار يف أدرك سلفنا الصالح، وعلامؤنا األجالء، أمهية هذا العلم، فأو ً:أوال

 :احلث عىل إعراب القرآن وتعلمه، وخطر اجلهل به، ومن هذه األحاديث واآلثار
 .)٢(»ُهَِبائَوا غرُسَِم والت،َأعربوا القرآن«: ج قال رسول اهللا :  قالـ عن أيب هريرة 

ْألن أعرب آية من القرآن أحب إيل من أن«:  قالـ وعن أيب بكر الصديق  َ ُِ َّ ُّ ِ ً أحفظ آيةْ َ«)٣(. 
 من تفضيل ش وعن أصحابه وتابعيهم ج وجاء عن النبي ": : )٤(ـ قال أبو بكر بن األنباري

ِإعراب القرآن، واحلض عىل تعليمه، وذم اللحن، وكراهيته، ما وجب عىل قراء القرآن أن يأخذوا  َّ ُ ِّ
ِأنفسهم باالجتهاد يف تعلمه ُّ")٥( . 

                                                
 ).٢/١٦٢( ابن حزم،  رسائل)1(
: انظر. ، واحلديث ضعيف)٣٦٠٢(، ح)٢/٤٣٩(، واحلاكم، املستدرك، )٣٠٥٣٢(، ح)١٥/٤٣١( أخرجه ابن أيب شيبة، املصنف، )2(

 .)١٣٤٥(، ح)٣/٥٢٢(أللباين، سلسلة األحاديث الضعيفة، ا
، والسيوطي، )٢٢(، ح)١/٢٣(، وابن األنباري، إيضاح الوقف واالبتداء، ٣٤٨:  القاسم، فضائل القرآن، ص أخرجه أبو عبيد)3(

 ).   ٦/٢٢٧١(اإلتقان، 
 هو اإلمام احلافظ اللغوي؛ حممد بن القاسم بن بشار بن األنباري، أبو بكر، مقرئ، نحوي، كان من أفراد الدهر يف سعة احلفظ مع )4(

، ومعجم )١٨/٣٠٦(معجم األدباء، ياقوت، : ينظر). هـ٣٢٨(تويف سنة . ل السنة، له عدة مصنفاتالصدق والدين، من أه
 ).٦/١٤٣(املؤلفني، رضا كحالة، 

 ).١/١٤(، اح الوقف واالبتداء إيض)5(



 


 

 

  

٢٧  

 عىل جيب ماورأيت من أعظم ": : )١(اله مكي بن أيب طالب القييسـ ومما جاء عن علامء األمة، ما ق
 ما وأفضل ،ولغاته قراءاته ومعرفة ،معانيه وفهم ألفاظه جتويد يف الراغب ،القرآن لعلوم الطالب
 من ًساملا بذلك يكون ،وسواكنه حركاته ترصف عىل والوقوف إعرابه، معرفة ،حمتاج إليه القارىء
 ًمتفهام ،احلركات باختالف ختتلف قد التي املعاين عىل ًعاِلَّطُم ،به اللفظ أحكام ىلع ًمستعينا ،فيه اللحن

 فتظهر ،اإلشكال وينجيل ،املعاين أكثر ُفَرْعُت اإلعراب حقائق بمعرفة إذ ،عباده من به اهللا أراد ملا
 .)٢("املراد حقيقة معرفة وتصح ،اخلطاب ُمَهْفُوي ،الفوائد

َـ وقال العكربي ْ ُوأقوم طريق يسلك يف الوقوف عىل معناه، ويتوصل به إىل تبيني ": عن القرآن : )٣(ُ ََّ ُ َُ ِ ُ ٍ
َأغراضه ومغزاه، معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه  ْ َ...")٤(. 

ِصيانة لغة القرآن من اللحن والتحريف، فيقرأ كتاب اهللا تعاىل معربا كام أنزل ً:ثانيا ْ ُ ًُ ْ َ َُ ُ َ ، وكام هو )٥(ُ
ًلوم أن العلامء قد عدوا اإلخالل بحركات الكلمة يف القرآن حلنا جليا، ومن كان واقعا فيه فإنه ال مع ً ً ََّ ُّ َ

َيصح أن يتوىل اإلمامة، والقراءة، واإلقراء ْ َّْ  حال إمامته، ويأثم قارئه إن )٧(، وال تنبغي الصالة خلفه)٦(ُّ
َّقرص أو تساهل فيه َ)٨(. 

                                                
ُّ مكي بن أيب طالب بن محوش، أبو حممد القييس، أستاذ القراء واملجودين، من أهل التبحر  العالمة املقرئ؛ هو)1( يف علوم القرآن َ

تويف سنة . والعربية، رحل يف طلب العلم والقراءات، وجلس لإلقراء بجامع قرطبة، وجودوا عليه القرآن، صاحب التصانيف
 ).٢/٣٠٩(، غاية النهاية، ابن اجلزري، )٥/٢٧٤(وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٤٣٧(
 ).١/٦٣(،  مشكل إعراب القرآن)2(
َ حمب الدين؛ عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا، أبو البقاء العكربي، نحوي رضير، أقرأ النحو، واللغة، والفرائض، لغوي؛ العالمة ال هو)3( ْ ُ

وفيات األعيان، ابن : ينظر). هـ٦١٦(تويف سنة . واحلساب، ومل يكن يف آخر عمره يف عرصه مثله يف فنونه، صاحب التصانيف
 ). ٢/٣٨(ي، ، بغية الوعاة، السيوط)٣/١٠٠(خلكان، 

 .١١:  التبيان، ص)4(
 : ينقسم إعراب القرآن إىل قسمني)5(

ُبا كام أَعرُ وهو تالوته م:إعراب القرآن العميل :األول  .ًل، عىل الصورة التي وصل إلينا متواترا، بلسان عريب مبنيِنزً
 .ية عليها، ومن ذلك كتب إعراب القرآن وهو العلم بالقواعد النحوية، وإجراء اآليات القرآن:إعراب القرآن العلمي :الثاين
 .١٠٥: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص: انظر

 ).١/١٤٨(فن الرتتيل وعلومه، أمحد بن أمحد الطويل، :  انظر)6(
، فقد ذكر ما يفيد أنه ال ينبغي لطلبة العلم الصالة خلف من ال يقيم )٢٣/٣٥٠، ٢٢/٤٣٣(وى، ابن تيمية، جمموع الفتا:  انظر)7(

ًفاحتة ويقع يف اللحن اجليل بحيث يغري حرفا أو حركةال ً. 
 .٤٤: عبدالعزيز القارئ، ص. قواعد التجويد، د: نظر ي)8(



 


 

 

  

٢٨  

 ،حدوده وإقامة القرآن معاين بفهم ونُدَّبَعَتُم هم كام األمة َّأن كش وال": : )١(قال ابن اجلزري
ُمتعبدون ََّ َ  ةَّالنبوي ةْرضَباحل صلةَّاملت ِةَاءَرِالق أئمة من اةَّاملتلق الصفة عىل حروفه وإقامة ألفاظه بتصحيح ُ

 .)٢("غريها إىل عنها العدول وال خمالفتها جتوز ال التي ،ةَّالعربي ةَّيِحَصَْفاأل
 والقارئ املفرس عىل وجب ،للمعنى ًحميال اختالفه كان فام اإلعراب وأما": : )٣(وقال الزركيش

 وجب ،للمعنى ًحميال يكن مل وإن ،اللحن من القارئ وليسلم ،احلكم معرفة إىل املفرس ليتوصل ؛تعلمه
 .)٤("اللحن من ليسلم القارئ عىل تعلمه

َا ـ مع طوهلا ـ ملا فيها من الفائدة، فقد سئل  أنقلها بتاممه:وهنا فتوى لإلمام الشاطبي ِ ُِ  عن :ََ
ًتعليم امرأة من البادية شيئا من القرآن، فأجاب َّهذه املرأة إذا علمت النساء والبنات ما ال بد هلن منه ": ٍ ُ َّ

ِيف صحة الصالة فحسن، لكن ذلك كله برشط أن تكون هذه املرأة عارفة بالقرآن كيف تقرأه وتقرئه ُ َْ ً ْ ََ َ 
ْوتؤديه، كام أمر اهللا به من غري حلن وال حتريف وال تبديل، فإن كانت ال تقرؤه وال تؤديه إال عىل  َْ ٍ ٍ ٍِ ِّ
ْاللحن والتغيري والتبديل، فال حيل هلا أن تقرأه كذلك وال أن تعلمه أحدا؛ ألهنا إنام تعلم ما ال يصح أن  ً ْ ُْ ِّ ِّ ُّ ََّ ُ ُ ِ َ

َتقرأ به، وربام بطلت صالة من قرأ ت َ َ َلك القراءة، وال حيل ملـَن علم بذلك أن يسكت عليه، بل ينكر َ ْ َ ِ َ َِ ُِّ
عها من ذلك، إذا كانت تبدل كالم اهللا ثم تعلمه مبدال مغريا، فإن  ْذلك عليها، وجيب عىل أهل القرية منْ ً َّ ُ ََ ً َِّّ ُ ِّ َُ َ َ ِ

َمل يعلم هذا وال هذا منها، وال عرَف هل هي تلحن فيه أم ال، فيجب علي ْ ُْ ََ ِ ِّها أن تذهب إىل من يعلمها ما ُ َ ُ َ ْ
ِتصيل به، وجيب البحث عنها من أهل القرية؛ ألن الغالب عىل النساء، بل عىل كثري من الرجال، أنه ال  ٍِ ِّ َ ُ

ِيعرف يقرأ القرآن حق قراءته، فهذه املرأة الغالب عليها اجلهل بذلك كله   .)٥("انتهى. َ

                                                
، شيخ )ابن اجلزري( هو احلافظ املقرئ؛ حممد بن حممد بن عيل بن يوسف، شمس الدين أبواخلري العمري الدمشقي، املعروف بـ )1(

ًءات فكان علام بارزا، ومرجعا للعلامء يف هذا الفن، وله رحلة طويلة يف القراءة واإلقراء، وله اإلقراء يف زمانه، وحفظ القرآن والقرا ً ً
 ). ١١/٢٩١(، ومعجم املؤلفني، كحالة، )٩/٢٥٥(الضوء الالمع، السخاوي، : ينظر). هـ٨٣٣(تويف سنة . عدة مصنفات

 ).١/٢١٠( النرش، )2(
ًداهللا، أبو عبداهللا، بدر الدين الزركيش، كان فقيها، أصوليا، أديبا، رحل يف طلب العلم،  هو اإلمام العالمة؛ حممد بن هبادر بن عب)3( ً ً

، معجم املؤلفني، رضا كحالة، )٦/٣٣٥(شذرات الذهب، ابن العامد، : ينظر). هـ٧٩٤(تويف سنة . ودرس وأفتى، له عدة مصنفات
)٩/١٢١.( 

 ).٢/١٦٥(،  الربهان)4(
 .١٢٢ : فتاوى اإلمام الشاطبي، ص)5(



 


 

 

  

٢٩  

َّ علم إعراب القرآن من مستمداً:ثالثا ََ ْ ًت علم الوقف واالبتداء، إذ يرتبط كل منهام باآلخر ارتباطا ُ
، ومن يطالع كتب الوقف واالبتداء جيد )١(ًوثيقا، فالوقف يؤثر يف املعنى، وهذا بدوره يؤثر يف اإلعراب
ِأن تقسيامت الوقف عند القراء مقيسة بمقاييس اإلعراب ، مما يدل عىل الرتابط الشديد بني الوقف )٢(َ

 . )٣(عليالهتا النحويةوأنواعه وت
اعلم أنه ال يتم الوقف عىل املضاف دون ما أضيف إليه، وال عىل ": : يقال أبو بكر بن األنبار

املنعوت دون النعت، وال عىل الرافع دون املرفوع، وال عىل املرفوع دون الرافع، وال عىل الناصب دون 
 .)٤("...ون التوكيد املنصوب، وال عىل املنصوب دون الناصب، وال عىل املؤكد د
#   "  !﴿: ما جاء يف قوله تعاىل: ومن األمثلة عىل أثر اإلعراب يف الوقف واالبتداء

$ % -  ,+   *  )  ('  &    1   0  /  . 
َ، فإن قدرت ]١٠٢: البقرة[ ﴾...  2  3  4  5  ِّ  عىل االستئناف، كان الوقف ﴾ /﴿ُ

َ، وإن قدرت)كاف(ً وقفا ﴾.     ,  -﴿عىل  ِّ َّ خرب ﴿لكن﴾ أو يف موضع نصب ُ
 .﴾.﴿عىل احلال، مل يقف عىل 

َ إن جعلت ﴾...  2  3  4  5  /  0   1 ﴿: ًوأيضا يف قوله تعاىل ِ ) ما(ُ
موصولة، كان الوقف ) ما(، وإن كانت )كاف (﴾  /  0   1 ﴿نافية، كان الوقف عىل 

 .)٥()حسن(

                                                
ً وعليه فقد كان لزاما ملن يدرس الوقف واالبتداء أن يكون ملام بأوجه اإلعراب املختلفة، وما يستوجبه كل وجه من وقف يف القراءة )1( ً

، عامل ّال يقوم بالتامم إال نحوي: حكى يل بعض أصحابنا عن أيب بكر بن جماهد أنه كان يقول": قال النحاس. عند موضع معني
: القطع واالئتناف، ص. "امل بالتفسري، عامل بالقصص، وتلخيص بعضها من بعض، عامل باللغة التي نزل هبا القرآنبالقراءات، ع

٣٢. 
، وإيضاح ١٩: ، والقطع واالئتناف، النحاس، ص)١٣٢-١/١٠٨(علل الوقوف، السجاوندي، :  ينظر للوقوف عىل هذه التقسيامت)2(

 ).١/١٠٨(الوقف واالبتداء، ابن األنباري، 
 .٢٠٩: أمحد ياقوت، ص. ، وظاهرة اإلعراب يف النحو العريب، د٧٠: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  ينظر)3(
 ).١/١١٦(، ف واالبتداء إيضاح الوق)4(
 ).٢/٥٥٠(، واإلتقان، السيوطي، ٧٧: القطع واالئتناف، النحاس، ص:  ينظر)5(



 


 

 

  

٣٠  

ًف قد يؤثر عىل الوجه اإلعرايب قوة َّبل إن الناظر يف بعض مواضع الوقف، جيد أن نوع الوق
ُّأن القارئ قد يقف وقفا تعسفيا خيل باملعنى والذي بدوره يؤدي إىل التعسف : ًوضعفا، وتوضيح ذلك ِ ُ ً ً َُّّ َ َ

 .يف اإلعراب
ٍ ما ذكر من وقف يف قوله تعاىل:ومن األمثلة عىل ذلك َِ ُ :﴿ ¨ ، ]١٨: اإلنسان[ ﴾   ¥  ¦  §  

 عىل أهنا مجلة )ًسل سبيال(ًعينا مسامة معروفة، واالبتداء بـ : ، أي﴾ §﴿إن الوقف عىل : فقيل
ًسل طريقا موصلة إليها: أمرية، أي ً ْ َوأغرب ما قيل يف هذا احلرف أنه ": : )٢(قال السمني احللبي. )١(َ ْ َ

ٍمن فعل أمر وفاعل مسترت ومفعول، والتقدير: ٌمركب من كلمتني ٍ ًسل أنت سبيال إليها: ٍ ْ َ")٣(   . 
ُ بيان معاين القرآن وتفسريه، وما تثريه املواقع اإلعرابية املختلفة يف احلروف والكلامت ً:بعارا

ُّواجلمل من معان تفسريية متنوعة ـ كان هلا األثر يف اختالف املفرسين ـ والذي يدلنَا عىل التأثري البالغ  ُ َ
 .لإلعراب عىل املعنى

 املعاين؛ ألنه إذا كانت اجلملة خالية من ذلكم أن األصل يف اإلعراب أن يكون لإلبانة عن
َّاإلعراب احتملت معاين عدة فإن أعربت تعني معناها ِ ُ)٤(. 

 . )٥(اإلعراب هو اإلبانة عن املعاين باأللفاظ: قال ابن جني
َّمتيز فبه :اإلعراب ّفأما": وقال ابن فارس َويوقف ،املعاين ُ ً قائال ّأن وذلك ؛املتكلمني أغراض عىل ُ

 فإن. مراده عىل َيوقف مل ،معرب غري )ْزيد ْعمر َرضب( أو ،معرب َغري )ْزيد ْأحسن ما( :قال لو

                                                
 ).٤/١٢٣١(لسيوطي، ، واإلتقان، ا)١/٢٣٢(النرش، ابن اجلزري، :  ينظر)1(
ً، كان بارعا يف النحو )السمني( هو املقرئ النحوي؛ أمحد بن يوسف بن عبدالدائم بن حممد، شهاب الدين احللبي، املعروف ـب )2(

وهو من أجود ) الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون(والقراءات، والزم أبا حيان إىل أن فاق أقرانه، له عدة مصنفات من أشهرها 
 ).١/٤٠٢(، وبغية الوعاة، السيوطي، )١/٣٣٩(الدرر الكامنة، ابن حجر، ). هـ٧٥٦(تويف سنة .  إعراب القرآن وأوسعهاكتب

، واإلتقان، السيوطي، )٢٣٢-١/٢٣١(النرش، ابن اجلزري، : ، ولالستزادة من هذه األمثلة، ينظر)١٠/٦١٣( الدر املصون، )3(
)٥٤٦-٢/٥٤٥ .( 

     ).١/٣٠( فاضل السامرائي، .معاين النحو، د:  ينظر)(4
     ).١/٣٥(اخلصائص، :  ينظر)(5
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 الذي املعنى عن باإلعراب َأبان )ٌزيد َأحسن ما( أو ،)ٍزيد ُأحسن ما( أو ،)ًزيدا َأحسن ما(: قال
 .)٢(ًفيظهر توقف املعنى عىل اإلعراب أحيانا، كام يتوقف اإلعراب عىل املعنى .)١("أراده

ًوتطبيقا عىل القرآن الكريم، فإنه يكون لألوجه اإلعرابية إبانة ومتييزا للمعاين يف كلامت القرآن  ً ً
 .الكريم، يمكننا الوقوف عليها من خالل كتب التفسري وكتب إعراب القرآن الكريم

K  J  ﴿: الواردة يف قوله تعاىل) ما( اختالف أقوال العلامء يف :ومن األمثلة التي توضح ذلك

Y   X   W  V  UT   S     R  Q   P   O  N  M  L ﴾ ]عىل أهنا إما، ]٨: الرعد :
 ْأن حيتمل اآلية هذه يف )ما( لفظة": ً موضحا ذلك: )٣(مصدرية، فقال الشنقيطي: موصولة، وإما

                                                
إن األسامء ملا كانت تعتورها املعاين، فتكون فاعلة ومفعولة، ": ، وقال الزجاجي يف بيان الغرض من اإلعراب١٦١:  الصاحبي، ص)1(

بئ عن ًمضافة ومضافا إليها، ومل تكن يف صورها وأبنيتها أدلة عىل هذه املعاين بل كانت م ُشرتكة، جعلت حركات اإلعراب فيها تنْ ِ ُ
ٌرضب زيد، : وقالوا. ٌرضب زيد عمرا، فدلوا برفع زيد عىل أن الفعل له، وبنصب عمرو عىل أن الفعل واقع به: هذه املعاين، فقالوا ُِ

َّفدلوا بتغيري أول الفعل ورفع زيد عىل أن الفعل ما مل يسم فاعله وأن املفعول قد ناب منابه َ ٍهذا غالم زيد، فدلوا بخفض زيد : قالواو. ُ
عىل إضافة الغالم إليه، وكذلك سائر املعاين جعلوا هذه احلركات دالئل عليها؛ ليتسعوا يف كالمهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك 

تأويل مشكل :  وينظر،٧٠-٦٩: اإليضاح يف علل النحو، ص. "أو املفعول عند احلاجة إىل تقديمه، وتكون احلركات دالة عىل املعاين
ً، فقد عقد فيه فصال تطبيقيا لداللة اإلعراب عىل ١٧٠-١٥٩: ، ودفاع عن القرآن الكريم، جبل، ص١٨: القرآن، ابن قتيبة، ص ً
  .   املعاين يف القرآن الكريم

، ففي العبارة األوىل املعنى هو "اإلعراب يميز املعاين": ، وقوهلم"اإلعراب فرع املعنى":  قد جيد القارئ يف عبارات السابقني قوهلم)2(
األصل واإلعراب فرع عنه، ويف الثانية اإلعراب هو األصل واملعنى فرع عنه، فأهيام هو األصل والثاين فرعه، املعنى أم اإلعراب؟ 

تعاىل الفهم فاألصل هو املعنى الصحيح، واإلعراب فرع عنه؛ ألن األصل يف كالم اهللا ) اإلعراب فرع املعنى(الصحيح أن : اجلواب
ًوالتدبر للعمل به، وال يتأتى ذلك إال من جهة املعنى الصحيح، فنفهم املعنى ثم نعرب بناء عىل هذا الفهم الصحيح للمعنى ِ ُ َّ .

َّولذلك فإننا نجد تفاسري السلف قاطبة جرت عىل ذلك، فإن السلف عندما تكلموا يف التفسري تكلموا عن املعاين ومل يتكلموا عن  َّ َّ ْ َ َ ً
َإلعراب، فقد كان اإلعراب جبلة هلم، فكانوا يفهمون املعاين دون إشكال، ولكن ملـَّا دخل العجم يف اإلسالم، وكثر اختالطهم ا ُُ ًَ َ َ َّ ِ ِ

َبالعرب، بدأت األلسن بالفساد، فكتب العلامء األصول التي يضبط هبا كالم العرب، فتشكل هبذا علم النحو، وصارت له مسائل َ َّْ َ َ ْ ََ ُ َ ُ َُ ُ َ ِ ه َ
ًاملضبوطة، وصار اإلعراب صنْعة يتوصل به إىل املعاين، وعندها أصبحنا نحتاج اإلعراب أحيانا لفهم املعنى ًَّ ُ َ وال ننسى ما تقدم . ََ
َّذكره يف املبحث السابق من أن اإلعراب مل ينشأ إال لصون كالم اهللا تعاىل من اللحن الذي أدى إىل فساد املعنى ِ َِّ . 

َ من جهة اإلعراب، ونبحث عن اإلعراب من جهة املعنى، وعىل هذا ُحيمل كالم السابقنينبحث عن املعنى: إذن . ، واهللا تعاىل أعلمْ
 .٦٠-٥٩: أنواع التصنيف، الطيار، ص: ينظر هذه املسألة

ن حممـد املختـار املفـرس؛مـةَّهـو العال )3( ن عبـدالقادر، حممـد األمـني ـب امء يف اململكـة العربيــة نقيطي، عـضو هيئـة كبـار العلـَّنـي الـشْكِ اجل ـب
، تـويف سـنة )آن بـالقرآنأضـوء البيـان يف إيـضاح القـر( مـن أشـهرها عـدة مـصنفاتالسعودية، وأحد أشـهر علـامء األمـة يف وقتـه، لـه 

 ).٦/٤٥( واألعالم، الزركيل، ،)٣/٢٥٣٣ (،الزبريي وآخرون: املوسوعة امليرسة، مجع وإعداد: نظري). هـ١٣٩٣(
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 حتمله ما يعلم: فاملعنى اهذ وعىل ،أنثى كل حتمله الذي يعلم: أي حمذوف، والعائد موصولة تكون
 وسعادة وقرص، وطول وقبح، وحسن وخداج، وأنوثة، ذكورة، من هو حال أي عىل الولد من

 ... ﴿:  تعاىلكقوله اهللا، كتاب من آيات املعنى هذا عىل دلت وقد .األحوال من ذلك غري إىل وشقاوة

ÈÇ  Æ  Å  Ä ...﴾ ]تعاىلوكقوله نزاع، بال موصولة فيه )ما( ألن ؛]٣٤: لقامن  :﴿...  |  {  z

 ¡  �  ~  }¨§ Y  X  ﴿:  تعاىلوقوله ،]٣٢: النجم [﴾...    ¢  £  ¤  ¥  ¦  

^          ]    \  [   Z_  ...﴾ ]٦: آل عمران[. 
ْوحي  باملعنى أنثى كل محل يعلم: أي مصدرية، الكريمة اآلية يف )ام( لفظة تكون أن: ًأيضا ملَتُ

  Ø  ×  Ý  Ü    Û  Ú  Ù﴿: كقوله املعنى، هذا عىل ًأيضا تدل آيات جاءت وقد املصدري،

ëê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á   à   ßÞ ...﴾ ]وقوله ،]١١: فاطر: ﴿  $  #   "

54  3  2  1  0  /  .  -  .)١("]٤٧: فصلت[  ﴾...  %&  '  )  (  *  +  ,   
ِ بيان مشكل القرآن، وتوضيح ذلكً:خامسا ِ ْ ُ ًأن حتتمل اآلية عددا من املعاين، : ُ   عىلِلكُْشتَفْ

َاملفرسين، ويكون اإلعراب دافعا لإلشكال، ومعينا ألحد املعاين املحتملة َُ َُ ْ ً : ، ولذا نجد هلم عبارة)٢(ً
ِّوهو موضع مشكل، واإلعراب يبينُه" َ ُ ُ ٌٌ ِ ْ  .، ترتدد يف كتبهم)٣("ُ

ُتعرف اإلعراب حقائق بمعرفة إذ": :قال مكي بن أيب طالب  َ ْ  وينجيل املعاين، أكثر ُ
ُويفهم الفوائد، فتظهر اإلشكال، َ  .)٤("املراد حقيقة معرفة وتصح اخلطاب، ُْ

    
 
 

                                                
 ).٧١ -٣/٧٠(أضواء البيان،  )1(
 .٢٨٤: مشكل القرآن الكريم، عبداهللا بن محد املنصور، ص:  ينظر)2(
 ).٨/٤١٤( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )3(
 ).١/٦٣(،  مشكل إعراب القرآن)4(



 


 

 

  

٣٣  

¤  ﴿:  ما ورد عن املفرسين واملعربني يف تفسري قوله تعاىل:ومن األمثلة عىل ذلك   £ 

°  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨ ْأشكلت ) مغفرة(، فــ ]٢٦٣: البقرة[﴾ ¥  ¦  §   َ ِ ْ ُ
 :)١(عىل مجاعة من املفرسين، وفيها ثالثة أقوال

ٌ أهنا مغفرة من املسئول، واختلفوا يف معنى املغفرة هل هي اإلحسان برتك املؤاخذة، أو :األول
 .بمعنى السرت عىل السائل

ٌمغفرة لكم من اهللا تعاىل بسبب القول املعروف، خري : ٌ أهنا مغفرة من اهللا تعاىل، واملعنى:الثاين
 .من صدقة يتبعها أذى

ٌمغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر املسئول، خري من :  واملعنىٌ أهنا مغفرة من السائل،:الثالث َ َُّ َ َّ ٌَ ٌ
 . ًأن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى

ُوهذا مشكل يبينه اإلعراب":  يف هذه اآلية :)٢(وقال النحاس   ِّ َ ُُ ٌ ِ ْ ُ")٣(. 
 :)٤(أما كيفية بيان اإلعراب هلذا اإلشكال، فيتضح بام ييل

، فإن املعنى األول هو الصحيح، )قول معروف(ٌعطوفة عىل م) مغفرة(إن قلنا إن كلمة  .١
 .ٌفإن املغفرة عىل هذا صادرة من املسئول

؛ ألنه ال وجه )٥(مبتدأ، فيتعني األخذ بالقول الثاين أو الثالث) مغفرة(وإن قلنا إن كلمة  .٢
 .لالبتداء إال ذلك

                                                
 ، وبدائع التفسري، يرسي حممد،)٤/٣٢٨(، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )١/٣١٨(زاد املسري، ابن اجلوزي، :  ينظر)1(

 ). ١/١٣٩(، ومشكل إعراب القرآن، مكي، )١٩٧-١/١٩٦(
َّ هو العالمة إمام العربية؛ أمحد بن حممد بن إسامعيل، أبوجعفر النحاس، النحوي املرصي، ارحتل إىل بغداد، وأخذ النحو عن األخفش )2(

ا عىل نفسه، له عدة مصنفات: والزجاج وغريهم، ثم عاد إىل مرص، وقيل ًكان مقرتِّ ْ وفيات األعيان، ابن : ينظر). هـ٣٣٨( سنة تويف. ُ
 ).١٥/٤٠١(، والسري، الذهبي، )١/٩٩(خلكان، 

 ).١/٣٣٤(،  إعراب القرآن)3(
 .٣٨٧-٣٨٦: مشكل إعراب القرآن، املنصور، ص:  ينظر)4(
ع التفسري، يرسي حممد، بدائ: ينظر. ؛ ألن اخلطاب إنام هو للمنفق املسئول ال للسائل اآلخذ: وقد ضعف القول الثالث ابن القيم )5(

)١/١٩٧ .( 



 


 

 

  

٣٤  

َ بيان صحة املعتقد، ألنه إذا اختلف الضبط الصحيح فسدً:سادسا َُ ْ  املعنى، فليس بني الكفر ُ
 . واإليامن إال حركة واحدة

̄   ... ﴿: قوله تعاىل: دَقَتْعُومن األمثلة املشهورة التي توضح أمهية الضبط اإلعرايب يف صحة امل

 ́ َ، لو قرئت]٢٨: فاطر[ ﴾ ...°  ±  ²  ³  ِ َإنام﴿: ُ َّ َخيشى ِ ْ ْمن اهللاُ َ ِعباده ِ ِ َالعلامء َِ َ َ برفع : ، أي﴾ُْ
ٍاللة، ونصب العلامء، لفسد املعنى متاما، وأدى إىل خلل يف العقيدة، إذ كيف خيشى اهللاُ القوي لفظ اجل ً ِ ْ َ

ُالعزيز اجلبار عباده الضعاف األذالء؟ فالضبط الصحيح َّ َّ ُنصب لفظ اجلاللة بالفتح عىل أنه مفعول به : َ ْ َ
ُمقدم للتعظيم، ورفع العلامء بالضم عىل أنه فاعل مؤخر، ويكو ْ ََ  خيشى اهللا تعاىل إنام: ن املعنى الصحيحَُّ

ٌّفيظهر من هذا املثال أن الضبط اإلعرايب مهم يف صحة .  وبرشيعتهبه العارفون العلامء خشيته حق َّ ِ
َاملعتقد، فحركة واحدة غريت املعنى وأفسدت املعتقد ٌ ََ ٌ َْ ُْ َُّ َ. 

ٌ أنه يعني عىل استنباط األحكام الرشعية، فكثري من مسائً:سابعا ُ ِ ل احلالل واحلرام تتوقف عىل ُ
ٌاإلعراب، وكتب التفسري وكتب أحكام القرآن مليئة بتخريج األحكام الرشعية عىل القواعد النحوية، 

 .)١(وهي ختتلف باختالف اإلعراب
ٌّفلم يكن بد من معرفة القراءات واللغات، وقانوهنا النحو، وتركيب " :: )٢(قال ابن العريب ُ
 .)٣("...األحكام عىل ذلك 

´  µ   ﴿:  ما جاء يف قوله تعاىل:ومن األمثلة عىل ذلك   ³²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª

¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ً فيمن قتل صيدا، هل عليه ، فقد اختلف العلامء]٩٥: املائدة[ ﴾...    ¶ 
َالقيمة أو املثل من النَّعم؟ الختالف القراءة يف قوله تعاىل ُ ْ ِ :﴿ º  ¹املثل، أو ﴾ بإضافة اجلزاء إىل 

 .ًوضعه نعتا له

                                                
 .٧٧: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص )1(
اإلشبييل، مجع من علوم شتى، ورحل يف طلب العلم، ) ابن العريب(مة القايض؛ حممد بن عبداهللا بن أمحد، أبو بكر املعروف ـب َّ هو العال)2(

، معجم املؤلفني، رضا كحالة، )٤/٢٩٦( األعيان، ابن خلكان، وفيات: ينظر). هـ٥٤٣(تويف سنة . وويل القضاء، له عدة مصنفات
)١٠/٢٤٢.( 

 .٥١٧:  قانون التأويل، ص)3(



 


 

 

  

٣٥  

َفقال ابن العريب يف املسألة الثانية عرشة من املسائل املستنبطة من اآلية َ َقرئ": َ ِ ِبخفض ُ ْ َ ُمثل( ِ ْ  عىل )ِ
ٌفجزاء( إىل اإلضافة َ َ ًصفة وتنوينه ، وبرفعه)َ َ  كان فإذا معنًى، ٌصواب ًرواية، ٌصحيح وكالمها للجزاء؛ ِ

ِاملثل؛ غري اجلزاء كوني ْأن ذلك اقتىض اإلضافة عىل ْ ِ ِنفسه، إىل يضاف َّاليشء ال إذ ْ ْ  الصفة كان وإذا َ
ُاملثل يكون ْأن ذلك اقتىض وتنوينه برفعه ْْ  . )١("املوصوف عني ِّالصفة كون لوجوب بعينه، اجلزاء هو ِ

َّيتجىل  أنه طريٌق إىل معرفة إعجاز القرآن الكريم، فإعجاز القرآن ـ يف أسمى مظاهره ـ إنام ً:ثامنا
َيف نظم القرآن، وحسن صوغه، وقد قرر اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين َّ ِْ ْ َ  شيخ البالغيني ذلك : )٢(ُِ

: عندما أقام نظرية النظم إلعجاز القرآن عىل معاين النحو وأصوله وقواعده، ومن أقواله يف ذلك
ِوصف قد ًكالما ترى فال" ِبصحة ُ ٍبمزية ُوصف أو ،ِفساده أو ٍنظم ّ  َمرجع ُجتد وأنت ِإال فيه ٍلوفض َّ

ِالصحة تلك ُووجدته ِوأحكامه النَّحو معاين ِإىل ِالفضل وذلك ِاملزية َوتلك ِالفساد وذلك َّ ُيدخل َ  يف ُ
ُويتصل ِأصوله من ٍأصل  َتضع أن ِإال )ُمالنظ( َليس ْأن ْواعلم": ً، وقوله أيضا)٣("أبوابه من ٍبباب َّ

ِيقتضيه الذي َالوضع َكالمك ِوأصوله ِقوانينه عىل َوتعمل ،النّحو ُعلم َ ُمناهجه وتعرَف ،ُ ْهنجت التي َ َ ِ ُ 
َوحتفظ ،عنها تزيغ فال ْرسمت التي ُّالرسوم َ  .)٤("منها ٍبيشء ختل فال ،لك ُ

ومن إعجاز هذا القرآن الكريم، وخلوده إىل أن يرث اهللا األرض ": عبدالعال مكرم. وقال د
ـ عقول العلامء، وأفكار الباحثني إىل ميدانه لكشف أرساره، ومن ومن عليها أن هيأ منزله ـ جل وعال 

ِّأهم هذه امليادين ميدان إعرابه، فاإلعراب يوضح املعنى، ويبني الغرض، ويشري إىل البالغة، ويومئ 
  .   )٥("إىل مجال الرتكيب وحسن الصياغة، وهذه كلها مواطن اإلعجاز يف القرآن الكريم

  
 

                                                
 ).٢/٦٧٠(،  أحكام القرآن)1(
ً هو شيخ العربية؛ عبدالقاهر بن عبدالرمحن، أبو بكر اجلرجاين، كان من كبار أئمة العربية والبيان، شافعيا، أشعريا، له عدة مصنفات)2( ً .

 ).٢/١٠٦(، بغية الوعاة، السيوطي، )١٨/٤٣٢(السري، الذهبي، : ينظر). هـ٤٧١(ة تويف سن
 .٦١:  دالئل اإلعجاز، ص)3(
 ).١/٣٠٢(الربهان، الزركيش،  :، وينظر٦٠: دالئل اإلعجاز، ص )4(
  .٢٧١-٢٧٠:  القرآن الكريم وأثره يف الدراسات النحوية، ص)5(



 

 

 
 

   
     املبحث الثاني                

 
  

  :وفيه ثالثة مطالب      
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٣٧  

 
 

  /ةــتوطئ
) الكريم(، أما )القرآن(و ) إعراب( القرآن الكريم مركب إضايف يتكون من كلمتني إعراب

ًفوصف للقرآن، وملعرفة املراد منه سيعرف الباحث أوال كل كلمة من هذا املركب يف اللغة  ِّ َ ُ
ِّواالصطالح، مع حرص الباحث عىل اختيار املعنى املناسب ملوضوع البحث، ثم سيعرف هذا  َ ُ

ًحيث صار علام هلذا الفن املخصوص) إعراب القرآن الكريم(يف الرتكيب اإلضا َ َ. 
 

 
  
  
  
  
  
  

 
: فاألول قوهلم... أحدها اإلبانة واإلفصاح : العني والراء والباء أصول ثالثة": قال ابن فارس

َأعرب الرجل عن نفسه، إذا بني وأوضح َّ َ")١(. 
ِالثيب تعر«: ج ومن ذلك قول النبي ُ ِ، فتعرب معناها)٢(»ب عن نفسها، والبكر رضاها صمتهاِّ ِّتبني : ُ

 .وتوضح
 معنامها والتعريباإلعراب ": : )٣(بيانه وإيضاح فصاحته، يقول األزهري: فإعراب الكالم

ْأعرب: ويقال. وأفصح أبان أي َّوعرب لسانه عنه أعرب: يقال. اإلبانة وهو :واحد  ضمريك يف عام ِ
 .)٤("بْأعر قد :الكالم يف أفصح إذا للرجل قالي هذا ومن. ِْنبَأ أي

 

                                                
 .٧٦٦: ، ص معجم مقاييس اللغة)1(
ْ، وغريمها من طرق عن )١٨٧٢(، ح٣٢٦: ، وابن ماجه، السنن، ص)١٧٧٦٠، ١٧٧٥٨(، ح)٤/١٩٢(ه أمحد، املسند،  أخرج)2( َْ ٍ ُ ُ ِّعديِ ِ َ 

ٍّعدي بن ِ دي َ ِّالكنْ ِ ِ ٌأبيه مرفوعا بألفاظ متقاربة وعند بعضهم زيادة يف أوهلا عن ،ْ ٍ ٍ ً . 
َّعدي َّألن؛ وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، لكنه منقطع: :قال األلباين  ِ ٍّعدي بن َ ِ ٌاحلديث صحيح لغريه و. أبيه من يسمع مل َ

           .  )١٨٣٦(، ح)٢٣٥-٦/٢٣٤(إرواء الغليل، األلباين، : انظر. ِبام له من شواهد يف معناه
ًوكان رأسا يف اللغة مة اللغوي؛ حممد بن أمحد بن األزهر، أبو منصور األزهري اهلروي الشافعي، رحل يف طلب العلم، َّهو العال )(3

    ).٤/٢٣٠(، معجم املؤلفني، رضا كحالة، )١٦/٣١٥(السري، الذهبي، : ينظر). هـ٣٧٠(تويف سنة . والفقه، له عدة مصنفات
 .)عرب( مادة )٢/٣٦٢(،  هتذيب اللغة)4(




 

 

  

٣٨  

 
 

 .)١(ٍويأيت اإلعراب ملعان أخرى، إال أهنا بعيدة عن معناه االصطالحي
 

 
هناك تعريفات لإلعراب قديمة وحديثة كثرية، وليس الباحث بصدد اخلوض يف تفاصيلها؛ ألن 

ْالكتب التي تناولت احلديث عن اإلعراب َ َّ تناولت هذا األمر بشكل مفصل، وإن ما هيم الباحث من َ ْ َ َ
التطبيق العام عىل القواعد النحوية ": هذه التعريفات ـ بام يتناسب مع موضوع البحث ـ هو

 .)٢("املختلفة
 
 
 

 
 

وا فيه اسم وليس بفعل وال حرف، لكنهم اختلف) القرآن(اتفق أهل العلم رمحهم اهللا عىل أن لفظ 
 :من جهة االشتقاق من عدمه، فالقائلون بأنه مشتق انقسموا إىل قسمني

 
، ثم غلب )املقروء: (، كالرجحان والغفران، وهو بمعنى)تال: (بمعنى) قرأ(مصدر : أن القرآن -١

َّاسام للكالم املنَزل عىل نبينا حممد  Ù  Ø﴿:  له قوله تعاىلويشهد. ج ً   ×  Ö     ﴾]أي]١٨: القيامة ، :
إين أطيق أكثر، : اقرأ القرآن يف كل شهر، قال«:  لعبد اهللا بن عمرو بن العاصج قراءته، وقول النبي
 .)٤()٣(»يف ثالث: فام زال حتى قال

                                                
 .)عرب( مادة )٣/٣٣٥(، تاج العروس، الزبيدي، )٨٢-٧٨: ، ص٢، ج ١م (لسان العرب، ابن منظور، :  انظر)1(
ـ هامش١/٧٤ ( عباس حسن،النحو الوايف، )2(  (. 
 .)١٩٧٨(، ح )٢/٥٣(صوم يوم وإفطار يوم، : الصوم، باب:  أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب)3(
: ط) ١/١٦٩( واإلتقان، السيوطي، ،٧٣٩-٧٣٨:  والنهاية، ابن األثري، ص،٦٦٨: مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين، ص : ينظر)4(

  .ثدار احلدي




 

 

  

٣٩  

وقرأت اليشء "، )اجلمع: (بمعنى) القرء(مشتق من ) فعالن(وصف عىل وزن : أن القرآن -٢
 .)١("مجعته وضممت بعضه إىل بعض: ًآناقر
ْ، والقارئ يظهر القرآن ويبينه من فيه)َّأظهر وبني: (بمعنى) قرأ(مصدر : أن القرآن -٣ ِّ ُِ ِ ِ)٢(. 

 
َقريت املاء يف احلوض، وقر: ، وهو اجلمع، ومنه)َالقري(مشتق من : أن القرآن -١ ُيت الضيَف َ ْ

ِقرى، وقرى اليشء يف فمه َِ ُمجعه، وقريان املاء: ًَ َُ ُجمتمعه: ْ َ)٣( . 
ً؛ ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضا، )القرائن(مشتق من : أن القرآن -٢ ً

 .)٤(ٍفهي حينئذ قرائن
 لقران مشتق من قرنت اليشء باليشء إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر، وسمي بذلك: أن القرآن -٣

   .)٥(السور واآليات واحلروف فيه

، وهو اسم جامد غري )اسم علم غري مشتق(أما القائلون بعدم االشتقاق، فريون أن لفظ القرآن 
 .)٦(التوراة واإلنجيل: مهموز، خاص بكالم اهللا تعاىل، مثل

 يرى أنه ويظهر ـ واهللا أعلم ـ أن أرجح هذه األقوال هو ما ذهب إليها أصحاب الرأي األول ممن
ًتال؛ لقرب اشتقاقه من كلمة القرآن لفظا ومعنى، ونظرا الستخدام هذا : بمعنى) قرأ(مشتق من  ً

 .ج اللفظ ومشتقاته يف كالم اهللا تعاىل، ويف كالم رسوله 
 
 
 
 

                                                
 .دار احلديث: ط) ١/١٦٩(اإلتقان، السيوطي، : ، وانظر)قرأ( مادة )١/٦٥ ( اجلوهري،الصحاح، )1(
 .دار احلديث: ط) ١/١٧٠(اإلتقان، السيوطي، و، )١/٢٧٧(الربهان، الزركيش، : ينظر )2(
 .٦٦٩:مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين، ص: ينظر )3(
 .)١/٢٧٨(الربهان، الزركيش، :  ينظر)4(
 .)١/٢٧٨(الربهان، الزركيش، :  ينظر)5(
 .)١/٢٧٨( والربهان، الزركيش، ،)قرأ(مادة ) ٣٥٦٣: ، ص٤٠، ج ٥م (لسان العرب، ابن منظور، :  ينظر)6(




 

 

  

٤٠  

 
 

 
ُذكر العلامء للقرآن الكريم تعريفات عدة، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ال يراد هب ُ ْ َُ َ ذه التعريفات رفع َ

ُاجلهالة عن القرآن الكريم، فالقرآن أعرف من أن يعرف، وإنام يقصد هبا متييزه عن غريه من الكتب  َ ُ َ ُْ َّ َ ْ َ
 .)١(الساموية واألحاديث القدسية

 بلفظه، ُزِجُْع، املجل عىل نبيه حممد ََّزُنهو كالم اهللا، امل(: وأمجع هذه التعريفات التي متيزه عن غريه
 .)٢() املكتوب يف املصاحف املنقول بالتواتر،د بتالوته،َّبَعَُتامل

 
 

 
 
 

ٍإن الناظر يف كتب إعراب القرآن وعلومه املتقدمة جيدها ال تشفي عليال يف إجياد تعريف إلعراب  ً
َّ، يف حني أن )٣(القرآن الكريم، فهم يتحدثون عن فضائل إعراب القرآن، وفوائده، وحاجة املفرس إليه

ً، مل تعرفه تعريفا دقيقا يتناسب مع التطبيق )٤(ت املعارصين يف إعراب القرآن وعلومهبعض كتابا ً ُْ َِّ ُ
ِّالعميل إلعراب القرآن الكريم، أو خلطت بني التعريف والفائدة، متباعدة عن حد إعراب القرآن  ً ْ َ َ َ

َّباعتباره علام ولقبا عىل هذا الفن املخصوص، كام أن كتب احلدود والتعريفا َ ًِّ ْت تكلمت عن اإلعراب ً َ َّ َ َ
ًلغة واصطالحا  ال عن إعراب القرآن الكريم ً)٥(. 

                                                
 .٧٤:  املنصور، صمشكل القرآن الكريم،: نظر ي)1(
 .يف كتب علوم القرآن، ويرجع إىل حمرتزات التعريف ٢٠: مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، ص:  ينظر)2(
، واإلتقان، السيوطي، )١/٣٠١(، والربهان، الزركيش، )٦-١/٣(، والدر املصون، احللبي، ١١: التبيان، العكربي، ص:  ينظر)3(

 ).١/٤٠٢(، والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، )٤/١٢١٩(
البجاوي، والدر املصون، احللبي، : حتقيق) ج ـ ع/١(، والتبيان، العكربي، ٦٥-٦٤: اإلعراب يف القرآن الكريم، الزين، ص:  ينظر)4(

 . ١١٤: ، وبحوث يف أصول التفسري ومناهجه، الرومي، ص) ـ مقدمة املحقق١٠٥-٧: (ص
 .٢٠٣: ، والكليات، الكفومي، ص٤٧: التعريفات، اجلرجاين، ص:  ينظر)5(




 

 

  

٤١  

َهذا، وبعد أن اتضح املراد من كلمتي  َ ِ َكل عىل حدة، فإن هذا الرتكيب ) القرآن(، و)إعراب(َ ِ ٌّ
ُّاإلضايف يستفاد منه التعريف والتعيني الذي يزيل اإلهبام والشيوع والعموم يف املضاف، ويمكن  ُ َُ

ِّطالق منه إىل تعريف هذا املصطلح، باعتباره علام ولقبا عىل هذا الفن املخصوصاالن ً ًَ َ. 
ة َّويْحَّ النِه، عىل القواعدِ تراكيب يف ختريِجُ يبحثٌهو علم" ):إعراب القرآن الكريم(فـ 

 .)١("ةَرَّحرُامل
 :)٢(ويتضح من هذا التعريف عدة أمور

ًن تكون علام مستقالفيه إشارة إىل صالحية هذه املسائل أل. ١ ً ْ ِ. 
 .يبحث يف تراكيب القرآن ال يف مفرداته. ٢
 .هيتم بإجياد الوجوه املناسبة لرتاكيب القرآن الكريم، وتوجيهها. ٣
ِّهذا العلم مقيد بقواعد نحوية ثابتة، متثل األسس والقواعد هلذا العلم. ٤ ُ ََ ُ ٌُ َّ ْ ِ. 
َيراعى محله عىل أفصح الوجوه ،ال عىل مجيع . ٥ َ  . ما حيتمله اللفظ من وجوهُ

 
 

                                                
ُّ، ويعد هذا التعريف أول تعريف ٢٧: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص )1( َ َوضع حدا إلعراب القرآن حسب ما وُ   الباحثف عليهَقً

 .من مراجع
 .٢٩، ٢٨: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  ينظر)2(



 

 

 
 

  
  املبحث الثالث                    

 
  

  :وفيه مطلبان     
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٤٣  

  /توطئــة
سبق احلديث يف املطلب األول من املبحث األول عن نشأة إعراب القرآن الكريم، وكان احلديث 

لسيبويه، حيث كان حيمل يف طياته بوادر النظر يف إعراب ) الكتاب(يف املرحلة الرابعة من نشأته عن 
ًكل من وضع كتابا يف إعراب القرآن، أو معانيه، أو تفسريه، فقد ًاآليات القرآنية وحتليلها لغويا، وأن 

 .)١(، وقواعده، وأمثلته)الكتاب (نأفاد م
ثم كان احلديث يف املرحلة اخلامسة عن كتب معاين القرآن وإعرابه، وأن اإلعراب كان من 

كانت ) باإلعرا(مضامني  كتب املعاين وفرع من فروعه؛ ألن املعاين أشمل من اإلعراب، فكتب 
ًتتناول اجلانب النحوي فقط، وإن ذكرت غريه فإنام تذكره تبعا له ْ َُ َُ ََ ْ)٢(. 

 حتى استقل عن ًاًويف املرحلة األخرية سار اإلعراب يف طريق االنفصال والتطور شيئا فشيئ
 .)٣(املعاين

 :)٤( وهبذا يظهر أن كتابة العلامء يف إعراب القرآن الكريم عىل قسمني
 ـ، وبعض كتب وهي أول بذرهتانت إعراب القرآن، ككتب معاين القرآن ـ  كتب تضم:األول

 .)٧(، وكتب الوقف واالبتداء)٦(، وكتب االحتجاج للقراءات)٥(التفسري
 . كتب مستقلة باسم إعراب القرآن الكريم:الثاين

 
 
 
 
 

                                                
 . من هذا البحث٢٣-٢٢: ص:  انظر)1(
 . من هذا البحث٢٤: ص:  انظر)2(
 . من هذا البحث٢٥: ص:  انظر)3(
 .٤٧: أنواع التصنيف، الطيار، ص:  ينظر)4(
 .بحر املحيط، أليب حيان األندليسال:  مثل كتاب)5(
 .حجة القراءات، البن زنجلة:  مثل كتاب)6(
 .إيضاح الوقف واالبتداء، أليب بكر بن األنباري:  مثل كتاب)7(



 


 

 

  

٤٤  

 
 

 
 
 

 :املـراد بمعانـي القـرآن- أ
 .)١(ن الكريم العربية الواردة يف القرآالبيان اللغوي أللفاظ وأساليب: هو مصطلح يراد  به

ُّاملنحى اللغوي : َّويظهر ذلك باستقراء كتب معاين القرآن التي يظهر فيها بوضوح أن املعاين عندهم ُّ
ِللتفسري، وذلك ببيان غريب األلفاظ، أو تقدير املحذوف واملضمر، أو ختريج مشكل اخلطاب القرآين  ْ ُ

ركيب اجلملة لبيان املعنى، وغري ذلك من املباحث اللغوية الواردة يف عىل األسلوب العريب ، أو حتليل ت
ُّهذه الكتب؛ وسبب ذلك أن الذين كتبوا يف علم معاين القرآن لغويون، فكتبوا فيه ما يتعلق  َ ُ

َّبتخصصهم؛ وهلذا ال تراه يكثر فيها ما يعتمد عىل املنقول عن املفرسين، وإن كان ثمة تفاوت فيها َُ ُُ َِ ْ َ َ ُّْ  يف ِ
 .)٢(هذا املجال

 
 : املصنفـات يف معانـي القـرآن الكريم-ب

قبل البدء باحلديث عن املصنفات يف معاين القرآن الكريم، أراد الباحث أن يبني أنه ليس الغاية 
ِمن ذكرها التحدث عن مناهج مؤلفيها، وإنام املراد هو التعريف املوجز ـ معلومات النرش ـ هلذه  ْ ِ

َاملصنفات  حسب   . ما توفر للباحث من مراجعَْ
َطبع ِ  : معاين القرآن جمموعة، منها من مصنفاتُ

حممد عيل النجار، : ، طبع بتحقيق)هـ٢٠٧: ت( أليب زكريا حييى بن زياد الفراء ،)معاين القرآن] (١[
م، ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣وأمحد يوسف نجايت، طبعة ثالثة، ونرشته دار عامل الكتب يف بريوت عام 

 . جملدات٣ والكتاب يقع يف

                                                
     .٢٦٥: التفسري اللغوي، الطيار، ص:  ينظر)(1
 .٧٥: ، وأنواع التصنيف، الطيار، ص٢٦٥: التفسري اللغوي، الطيار، ص:  ينظر)2(



 


 

 

  

٤٥  

: ت) (األخفش( أليب احلسن سعيد بن مسعدة البلخي املجاشعي، امللقب بـ ،)معاين القرآن] (٢[
عبداألمري حممد أمني الورد، طبعة أوىل، ونرشته دار عامل الكتب . د: ، طبع بدراسة وحتقيق)هـ٢١٥

 .م، ويقع يف جملدين١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥يف بريوت عام 
ْس، ونرشت هذه الطبعة يف الكويت عام فائز فار. د: ًوحققه أيضا َ ِ  .هـ١٤٠٠ُ

هـ ١٤١١هدى حممود قراعة، طبعة أوىل، ونرشته مكتبة اخلانجي بالقاهرة عام . د: وطبع بتحقيق
 .)١(م، ويقع يف جملدين١٩٩٠ - 
، وقد طبع طبعة )هـ٣١١: ت( أليب إسحاق إبراهيم الرسي الزجاج ،)معاين القرآن وإعرابه] (٣[

 - هـ ١٤١٤عبداجلليل عبده شلبي، ونرشته دار احلديث يف القاهرة عام . د: قيقأوىل برشح وحت
 . جملدات٥م، وتقع يف ١٩٩٤

:  طبع بتحقيق،)هـ٣٣٨: ت( أليب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس ،)معاين القرآن(] ٤[
 .لدينم، ويقع الكتاب يف جم٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥حييى مراد، ونرشته دار احلديث بالقاهرة عام 

: ت ()٢(حممود بن أيب احلسن بن احلسني النيسابوري/  تأليف،)إجياز البيان عن معاين القرآن] (٥[
عيل بن سليامن العبيد، وهي عبارة عن رسالة علمية . د: ً، طبع طبعة أوىل بدراسة وحتقيق)هـ ٥٥٣

 .ب يف جملدينم، ويقع الكتا١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، نرشهتا مكتبة التوبة بالرياض، عام )دكتوراة(
ًحنيف بن حسن القاسمي، وكانت أيضا عبارة . د: وطبع الكتاب طبعة أخرى بدراسة وحتقيق

 .ً، ونرشهتا  دار الغرب اإلسالمي، وتقع يف جملدين أيضا)دكتوراة(عن رسالة علمية 
 
 
 
 
 

                                                
 .القاسمي: ، حتقيق) ـ هامش١/٧(از البيان، النيسابوري،  إجي)1(
َ هو املفرس اللغوي؛ حممود بن أيب احلسن بن احلسني، النيسابوري الغزنوي، يلقب ـب )2( ْ َ ُّ ً، كان عاملا بارعا، فقيها متفننا )بيان احلق(ِّ ً ً ً

، وطبقات املفرسين، الداودي، )١٩/١٢٤(قوت، معجم األدباء، يا: ينظر). هـ٥٥٣(تويف بعد سنة . ًفصيحا، وله عدة مصنفات
 .العبيد: ، حتقيق) ـ مقدمة املحقق٢٦: (، وإجياز البيان، النيسابوري، ص)٢/٣١١(



 


 

 

  

٤٦  

 
 

 
 
 

 
 :املصنفـات يف إعـراب القـرآن الكريم * 

فهو ينطبق هنا، فال يريد الباحث التوسع يف احلديث ًوأيضا ما قيل يف مصنفات معاين القرآن، 
َعن هذه املصنفات فاملقام ليس هلذا الغرض، وإنام فقط اإلشارة إىل معلومات النرش حسب ما توفر  َْ

 . للباحث من مراجع
َطبع من  ِ  :ً القديمة املستقلة بإعراب القرآن الكريم كامال جمموعة، منهااملصنفاتُ

يب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس، وقد طبع ثالث طبعات كلها  أل،)إعراب القرآن] (١[
/ م، ونرشته دار عامل الكتب١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩زهري غازي زاهد، الطبعة الثالثة منها يف . د: بتحقيق

ُّويعد هذا الكتاب أول كتاب مطبوع يف هذا الشأن  جملدات،٥بريوت، والكتاب يقع يف  َ ُ)١(. 
 - هـ ١٤٢٧الشيخ خالد العيل، ونرشته دار املعرفة يف بريوت عام : نى هباوطبع طبعة أخرى اعت

 .صفحة) ١٣٨٩(م، طبعة أوىل، وهذه الطبعة تقع يف جملد واحد كبري عدد صفحاته ٢٠٠٦
: ت ()٢(عبد الرمحن بن حممد ابن األنباري أليب الربكات ،) يف غريب إعراب القرآنالبيان] (٢[

مصطفى السقا، ونرشته اهليئة املرصية :  طه عبداحلميد طه، ومراجعة.د: ، وقد طبع بتحقيق)هـ٥٧٧
 .العامة للكتاب، وهو يقع يف جملدين

، وقد طبعته )هـ٦١٦: ت( بن احلسني العكربي أليب البقاء عبد اهللا،)التبيان يف إعراب القرآن] (٣[
م، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ا يف عيل حممد البجاوي، الطبعة الثانية منه: بريوت، طبعتني بتحقيق/ دار اجليل

 .ويقع الكتاب يف جملدين

                                                
 .٤٦: ، وأنواع التصنيف، الطيار، ص)١/٣٧(إعراب القرآن، النحاس، :  ينظر)1(
، كان من األئمة املشار )كامل الدين(كات األنباري، امللقب بـ  هو اإلمام النحوي؛ عبدالرمحن بن حممد بن عبيداهللا بن سليامن، أبوالرب)2(

ًإليهم يف علم النحو، وكان نفسه مباركا فام قرأ عليه أحد إال ومتيز، وانقطع يف آخر عمره يف بيته مشتغال بالعلم والعبادة، وله عدة  ٌ ًَ َُ ُ
 ).٢/٨٦(، وبغية الوعاة، السيوطي، )٣/١٣٩(وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٥٧٧(تويف سنة . مصنفات



 


 

 

  

٤٧  

م، بإعداد ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩وطبع الكتاب طبعة أخرى من منشورات بيت األفكار الدولية، يف 
، وقد نصوا عىل ) صفحة٣٩٧(فريق بيت األفكار الدولية، وتقع يف جملد واحد، بعدد صفحات 

 .)١(اعتامدهم نسخة البجاوي
رى بعد هذه الطبعات، بإرشاف مكتب البحوث والدراسات، ًوطبع الكتاب أيضا طبعة أخ
ًم، وقد اعتمدت هذه الطبعة أيضا عىل طبعة ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ونرشته دار الفكر ببريوت عام 

 .، وهي تقع يف جملدين)٢(البجاوي
َوقد طبع الكتاب يف إحدى طبعاته باسم ِ َّإمالء ما من به الرمحن يف وجوه القراءات وإعراب (: ُ

سخ اخلطية للكتاب، واملصادر )٣()القرآن َ، وهي منسوبة خطأ للمؤلف، وليس من دليل عليها، فالنُّ
َّالتي ترمجت للمؤلف، مل تذكر هذا االسم، إنام نصت عىل  ُ ْ َ َِّ ْ َ َ  .  )٤()التبيان(ْ

، طبع )هـ٦٤٣: ت ()٥(منتجب حسني بن أيب العز اهلمذاين لل،)الفريد يف إعراب القرآن املجيد] (٤[
م، ١٩٩١ - هـ ١٤١١فهمي حسن النمر، ونرشته دار الثقافة يف الدوحة عام .د:  أوىل بتحقيقطبعة

 . جملدات٤ويقع يف 
اإلمام شهاب الدين أمحد بن يوسف املعروف بـ / تأليف،)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون] (٥[
ته دار القلم بدمشق، َّأمحد حممد اخلراط، ونرش. د: ، طبع بتحقيق)هـ٧٥٦: ت) (السمني احللبي(

 . جملد١١ويقع يف 
أمحد حممد . د: الشيخ عيل حممد معوض وآخرون، وقدم هلا وقرظها:  طبعة أخرى بتحقيقوطبع

 . جملدات٦م، ويقع يف ١٩٩٤ - هـ١٤١٤صرية، ونرشهتا دار الكتب العلمية ببريوت عام 
    

                                                
 . منشورات بيت األفكار الدولية:، طبعة٥: التبيان، العكربي، ص:  ينظر)1(
 .دار الفكر: طبعة) ١/٦(التبيان، العكربي، :  ينظر)2(
 .م، يف جملد واحد من جزأين١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ وقد نرشته دار الكتب العلمية، طبعة أوىل عام )3(
 .البجاوي: حتقيق، )ح/١(، العكربي، التبيان:  ينظر)4(
َ هو املقرئ النحوي؛ حسني بن أيب العز رشيد، أبويوسف اهلمذاين، كان رأسا يف القراءات والعربية، ويل مشيخة القراءات بالزنجلية، )5( ِ َ ً

، وبغية )٢/٣١٠(زري، غاية النهاية، ابن اجل: ينظر). هـ٦٤٣(تويف سنة . ًوكان سوقه كاسدا يف حياة السخاوي، وله عدة مصنفات
 ). ٢/٣٠٠(الوعاة، السيوطي، 



 


 

 

  

٤٨  

 ً: احلديثة املستقلة بإعراب القرآن الكريم كامالاملصنفاتومن 
 ٧حميي الدين الدرويش، وقد طبع الكتاب / تأليف األستاذ،)إعراب القرآن الكريم وبيانه] (١[

 ٩م، ونرشته دار الياممة بدمشق، والكتاب يقع يف ١٩٩٠ -هـ ١٤٢٠طبعات، األخرية منها يف 
 .  جملدات، التاسع منها للفهارس

واحد صالح، وقد نرشته دار الفكر، هبجت عبدال/  تأليف،)اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل] (٢[
 . جملد١٢وليس عىل الكتاب أي معلومات أخرى عن عدد الطبعة، أو سنة الطبع، والكتاب يقع يف 

 :، منها)١( مصنفات يف اإلعراب قائمة عىل انتخاب سور معينةهناكو
 )٢()ابن خالويه ( أليب عبداهللا احلسني بن أمحد املعروف بـ،)إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم(ـ 
، ) صفحة٢٤٦(، نرشته دار الكتب العلمية ببريوت يف جملد واحد، عدد صفحاته )هـ٣٧٠: ت(

ًوليس فيها ما يدل عىل حتقيقها حتقيقا علميا ً. 
 :، ومن هذه املصنفات منهاٍ أو موضعٍ آية إعرابوهناك مصنفات يف

قي الدين عيل بن عبدالكايف  أليب احلسن ت،))٣(﴾ t  s  r﴿ة يف إعراب احللم واألنا(ـ 
ّالسبكي ، نرشته دار املعرفة ببريوت، )فتاوى السبكي(، وهو مطبوع ضمن كتابه )هـ٧٥٦: ت ()٤(ُّ

 .والكتاب يقع يف جملدين

                                                
ً مصنفات يعمد أصحاهبا إىل كتاب عامل فيستخرج إعراب القرآن منه، ويرتبه عىل ترتيب السور فيقدمه للقراء تيسريا هلم، ومن  وهناك)1( َ َ ْ َُ ُ ُ َُ ِّْ َِ ٍ ِ

اإلعراب املحيط من تفسري البحر (لرزاق الشوا، وأيمن عبدا: ، إعداد)إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب: (هذه املصنفات
َياسني جاسم املحيمد، إال أن الباحث مل يعثر عىل أي منها سوى ما أثبته يف البحث. د/ ، تأليف)املحيط َ ٍّ. 

 .١٦٠-١٣٢: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص: انظر هذه املصنفات مجيعها خمطوطها ومطبوعها يف كتاب   
َلغوي؛ احلسني بن أمحد بن خالويه، أبوعبداهللا اهلمذاين، دخل بغداد، وأدرك أجلة العلامء هبا، مثل هو النَّحوي ال)2( َّ َ ُِّ َ ْ ابن األنباري، وابن : َ

ُجماهد، وأيب عمر الزاهد، وابن دريد، وكان يرحتل إليه من اآلفاق، له عدة مصنفات َ َ ْ وفيات األعيان، : ينظر). هـ٣٧٠(تويف سنة . ُ
 ).١/٣٥٩(، وإنباه الرواة، القفطي، )٢/١٧٨(ابن خلكان، 

q     p  o  n   m   ﴿:  وهي بعض آية من قوله تعاىل)3(     l  k   j  i  h  g  f  et  s  r  ... ﴾ 
 .]٥٣: األحزاب[

ً هو املفرس النحوي؛ عيل بن عبدالكايف بن عيل بن متام، تقي الدين أبواحلسن السبكي الشافعي، كان حمققا مدققا ب)4( ًارعا، ومشارك يف ً
ًكثري من العلوم، توىل القضاء والتدريس، وله يف الفقه وغريه االستنباطات اجلليلة، وكان متقشفا عىل قدم من الصالح والعفاف، 

 ).٢/١٧٦(، وبغية الوعاة، السيوطي، )٣/٦٣(الدرر الكامنة، ابن حجر، : ينظر). هـ٧٥٦(تويف سنة . وله تصانيف كثرية



 

 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  

  :  وفيه ثالثة مباحث
  

  . لقرآن الكريمصلة اإلعراب با: املبحث األول - 
  .صلة اإلعراب بالتفسري واملفسر: املبحث الثاني - 
 .منهج إعراب القرآن الكريم: املبحث الثالث - 
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  /توطئــة
َّتقدم احلديث يف املبحث األول من الفصل األول عن نشأة إعراب القرآن، وظهر لنا من خالله أن  ِ

ِنقط (نام نشأ يف رحاب القرآن، حيث كان اللحن يف القرآن هو السبب الرئييس يف نشأة اإلعراب إ ْ َ
ْ، الذي تطور فيام بعد إىل أن وصل إىل إعراب القرآن الكريم، وكان مما قاله أبو األسود )اإلعراب

 ففي ،)١("...ًوصبغا خيالف لون املداد خذ املصحف ": الدؤيل لكاتبه الذي ارتضاه ليكتب احلركات
َّداللة عىل أن أوىل اخلطوات العملية لدفع اللحن بدأت يف القرآن، وأن القرآن ) خذ املصحف: (قوله َّ ٌْ َ َُ َ ِ

ْالنَّقط والشكل(كان هو الدافع الرئيس هلذا العمل اجلليل وهو  َّ ُ ً، والذي أصبح يف هناية أطواره علام )٢()ْ ْ ِ
 ).علم إعراب القرآن الكريم(ًمستقال، هو 

  
 

 
     

  

ٍ، جيد أن العلامء قد جعلوا أدلة النحو أربعة أقسام)علم أصول النحو(َّإن الناظر يف كتب  ً مرتبة )٣(َّ
َحسب التايل  .)٤(النقل أو السامع، والقياس، واإلمجاع، واستصحاب احلال: َْ
ِّهو الكالم العريب الفصيح املنقول بالنقل الصحيح اخلارج عن حد القلة إىل حد: والنقل َِّّ  الكثرة، ِ

َ، ومعلوم أن القرآن الكريم هو الذي أحيط بالعناية والنقل )٥(متواتر، وآحاد: وهو ينقسم إىل قسمني َِّ ُ
َّالصحيح؛ فاعتنوا بضبطه وتدوينه باملشافهة عن أفواه العلامء األثبات الفصحاء، وحتقَق فيه رشط  َ َ

                                                
 ).١/٤١(، ير واالبتداء، ابن األنباضاح الوقف إي)1(
َّإن القرآن هو صاحب الفضل األول يف ابتكار الشكل والنَّقط وشيوعه واستعامله، حيث إن الكتابة العربية يف ": أمحد رششال.  قال د)2( ْ ََّّ َّ

ِاجلاهلية مل تشتهر باستعامل النَّقط والشكل؛ لعدم حاجتهم إىل ذلك؛ ملكاهنم من العربي ْ َّ ْْ ِ َ  ).ـ قسم الدراسة٦٧: ( الطراز، التنيس، ص"ةَ
 . ١٤: قرتاح يف أصول النحو، السيوطي، صاالو، ٨١: ، صيرع األدلة يف أصول النحو، ابن األنبامل:  ينظر)3(

كان إنام :  هو إبقاء حال اللفظ عىل ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل عن األصل، كقولنا يف فعل األمر:استصحاب احلال )(4
ًمبنيا؛ ألن األصل يف األفعال البناء، وإن ما يعرب منها لشبه االسم، وال دليل يدل عىل وجود الشبه، فكان باقيا عىل األصل يف البناء ًَ ُ .

 .٣٧٤: ، واالقرتاح، السيوطي، ص٤٦: اإلغراب يف جدل اإلعراب، األنباري، ص: ينظر
دلة املعتربة، واملراد به استصحاب حال األصل يف األسامء وهو اإلعراب، اعلم أن استصحاب احلال من األ": وقال ابن األنباري

     . ١٤١:  ملع األدلة، ص"....واستصحاب حال األصل يف األفعال وهو البناء 
 . ٨٣: ، صيملع األدلة، األنبار: ينظر )5(




 

 

  

٥٢  

ْاتر، املجمع عىل تالوته بالطرق التي وصل ًالتواتر حتققا ال ريب فيه، فهو النَّص العريب الصحيح املتو َْ ُ
ِّإلينا هبا يف األداء، واحلركات، والسكنات، ومل تعتن أمة بنص ما اعتنى املسلمون بنص قرآهنم؛ ولذلك  ٍّ ٌ ِ َ َّ

ِفإن النَّحويني ال يرتابون يف جعله املصدر األول من مصادر الدراسات النحوية ْ َّ)١(. 
ُ ترشيع، فهو كذلك مصدر لإلعراب، وإن مل يكن هذا القرآن والقرآن الكريم مصدر!! كيف ال  َ ْ

ٍالعريب املبني املصدر األسايس الوحيد لإلعراب، فإنه بال ريب، وبال أدنى شك، وبام فيه من نظم  ِ ٍّ ٍ
ه صدر اإلعراب، فلوال القرآن الكريم ملا عرفنَا اإلعراب؛ ألنه  ْوبالغة ومعان، أعظم مصدر له، وعنْ َ ََ ََ َ ُ ٍ ٍ

ِستقى إال من نبعه األصيلُالي ِ ِْ َ ََ ْ)٢(. 
ٍوقد جتلت أصالة القرآن الكريم يف اإلعراب يف عدة صور َّ: 

 

 

ًفلفظ القرآن الكريم وصل إلينا معربا بالنَّقل املتواتر عن النبي ُ ْ ََ ُْ ِّ دون شك يف نصه، أو أدائه، ج َ ٍّ
ِفكان إعرابه متواترا كام نقل ُ ً)٣(. 

 ،هِّكل ذلك يف فرق ال ألفاظه ومعانيه تَلِقُن كام إعرابه لِقُن القرآن إن": : )٤(ال ابن القيمق
 ،بالتواتر ٌمنقولة كلها ومعانيه ،وترصيفه ،ونحوه ،لغته القرآن فإن ... متواتر وإعرابه متواترة فألفاظه

 وجه عىل ٌلِناق هاَلَقَن ٍلغة ِّكل ِلْقَن نِم حأص ،بالتواتر كله ذلك ُلْقَن بل ،غريه ِلْقَن إىل ذلك يف ُتاجُْحي ال
 .)٥("األرض

                                                
، ويف أصول )١١٥-١/١١٣(زهر، السيوطي، ، وامل٨٣: ، وملع األدلة، ابن األنباري، ص٧٥-٧٤: االقرتاح، السيوطي، ص:  ينظر)1(

 .٢٨: النحو، سعيد األفغاين، ص
 .٥٨، ٣٢: ، صناإلعراب يف القرآن، الزي: ينظر )2(
َإذا كانت هيئة األلفاظ يف نطقها وأدائها متواترة، فتواتر إعرابه من باب أوىل، فالقراءات كلها توقيفية ": يوسف العيساوي.  قال د)3( ِ ِ ْ ُ

ِّقل والتلقيتعتمد عىل النَّ  .  ٩٣:  علم إعراب القرآن، ص"َّ
، فقيه، نحوي، مفرس، أصويل، )ابن قيم اجلوزية( هو اإلمام العالمة؛ حممد بن أيب بكر بن حريز، أبو عبداهللا شمس الدين، الشهري بـ )(4

: ينظر). هـ٧٥١(تويف سنة . لكثريةمجع شتى العلوم، وبرع وأفتى فيها، والزم ابن تيمية، وأخذ عنه، وانترص له، صاحب التصانيف ا
 ).٦/١٦٨(، شذرات الذهب، ابن العامد، )٣/٤٠٠(الدرر الكامنة، ابن حجر، 

 ).٧٤٧-٢/٧٤٦(،  الصواعق املرسلة)5(
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ُوحْكم": : )١(وقال ابن تيمية ُحْكم اإلعراب ُ ُّيستقل ال اإلعراب َّلكن احلروف؛ ُ ِ َ ْ ِبنفسه َ ْ َ ِ 
ُحيتاج ال فلهذا املرسومة، للحروف ٌتابع هو بل َ ْ  الذي القرآن بل بالكالم، وإفرادمها لتجريدمها ُ

 أنزله الذي العريب بالقرآن َّتكلم واهللا وإعرابه، وحروفه، معانيه،: اهللا كالم هو املسلمون يقرؤه
ِالنقط( واحرتام ...  جحممد عىل ْ ِوالشْكل َّ َّ َكتب إذا )َ ِ ًمشكَّال املصحف ُ َ ًمنقوطا ُ ُ ْ  كاحرتام َ

َحرمة أن كام املسلمني علامء ِّباتفاق احلروف َ ْ ِإعراب( ُ َ ِالقرآن ْ ْ ُ  ِّباتفاق ملنقوطةا حروفه كحرمة )ْ
 .)٢("املسلمني

ِ عىل أن اإلعراب من كالم اهللا تعاىل بتبعيته للحروف املرسومة، :فدل كالم ابن تيمية  ِ َِّ َ َ ِ
َفيكون اإلعراب متواترا بتواتر القرآن الكريم، وأكد ذلك بأن جعل لـ  َ َ ْ  )٣()إعراب القرآن(ًَّ

ًحرمة باتفاق املسلمني، فال جيوز اإلخالل به، و َ ْ  . ًما ذلك إال لكونه متواترا، واهللا أعلمُ
َقرأ فإذا": ًوقال أيضا َ ُاحلمد﴿ القارئ َ ْ َ ِّهللا رب ْ َالعاملني َ ِ َ َ  ِمن والكرسة والفتحة الضمة كانت ﴾ْ

ِلفظ متام ْ ًولفظ القرآن متواتر، فيكون إعرابه متواترا، واهللا أعلم. )٤("القرآن َ ُ ْ َ. 
 

 
ُّ كان للقراءات القرآنية أثر يف وضع القواعد واألسس النحوية ويف اختالف النحاة، وقد فقد ْ َِ ْ ٌ

َمتثل هذا األثر يف مظاهر أربعة ُ ََ َّ َ)٥( : 
 : قراءات تولدت عنها قواعد نحوية خمتلفة، أو شاركت يف بناء تلك القواعد] ١[

                                                
 حافظ، حمدث، احلنبيل، الدمشقي، ثم احلراين، تيمية، أبوالعباس بن اخلرض بن السالم عبد بن احلليم عبد بن هو شيخ اإلسالم؛ أمحد )(1

َامتحن، وقد فكان رمحه اهللا آية يف مجيع العلوم والفنون، جمتهد، فقيه، مفرس، ِ . صاحب التصانيف الكثرية البديعة. وأوذي، وحبس ُ
    ). ٨/١٤٢(، وشذرات الذهب، ابن العامد، )١/١٤٤(الدرر الكامنة، ابن حجر، : ينظر). هـ٧٢٨(تويف سنة 

 ).٥٨٧-١٢/٥٨٦( جمموع الفتاوى، )2(
ِإظهار حركات الكلم عند القراءة:  أي)3( ِ َ. 
 ).١٢/٥٧٦( جمموع الفتاوى، )4(
نبيل . علم القراءات، د: ً، نقال عن٣٦٩-٣٤٧: أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب، حممد اللبدي، ص:  ينظر هذه املظاهر وأمثلتها)5(

، ٣٢٨-٣٠٦: أثره يف الدراسات النحوية، مكرم، صالقرآن الكريم و: ً، وينظر أيضا٤٣٢-٤١٣:  إبراهيم آل إسامعيل، صحممد
 .فقد ذكر نامذج متعددة للقواعد التي تأثرت بالقرآن، أو التي نشأت منه




 

 

  

٥٤  

َّأط﴿، قراءة فمن القراءات التي شاركت يف بناء القواعدـ  َلعَ b  ﴿:  من قوله تعاىل)١( بنصب العني﴾ِ

k  j  i  h  g   f  e  d  c ...﴾ ]فقد استدل هبا عىل ]٣٧ -٣٦: غافر ،َّ ِ ُ
 . )٢()ًنصب الفعل املضارع املقرتن بفاء السببية بعد الرجاء محال للرجاء عىل التمني(: قاعدة

َبنيت منهاومن القراءات التي ـ  ِ :  من قوله تعاىل)٣(لرفع با﴾#﴿، قراءة  قواعد نحويةُ
﴿  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #   "  !

َ، فقد بنيت منها قاعدة]٧١ :املائدة[ ﴾...   /0 ْ رفع الفعل املضارع الواقع بعد أن املخففة من جواز(: ُِ
 . )٤()الثقيلة واملسبوقة بفعل من أفعال الرجحان

̧  ... ﴿: القراءة التي جاءت يف قوله تعاىل:، ومثالهت هبا قاعدة نحويةَدِّيُقراءات أ] ٢[   ¶  µ

َ، فقد أيدت هذه القراءة قاعدة)٥(﴾¸، وهي رفع الفعل املضارع ﴿]٢١٤: البقرة[﴾ ...  ¹ َّ رفع (: َ
 . )٦()الفعل املضارع الدال عىل احلال بعد حتى

... ﴿:  قوله تعاىل يف)٧(ِقراءة من قرأ ﴿حيث﴾ بالكرس: ، ومثالهت هبا قاعدة نحويةَّدُقراءات ر] ٣[
c  b  a  `  _﴾ ]فقد نقضت هذه القراءة ـ بجواز إعراهبا ـ قاعدة]١٨٢: األعراف ،ْ َ َ َ :

 .)عىل الضم وعدم إعراهبا" حيث"بناء (

                                                
، والبدور )٢/٧٥٤(اإلقناع يف القراءات السبع، ابن الباذش، : ينظر.  وهي قراءة حفص عن عاصم، وقرأها الباقون برفع العني)1(

 . ٣٨٨ :الزاهرة، عبدالفتاح القايض، ص
 ).٢/٣٠٩(، ومهع اهلوامع، السيوطي، )٣/١٥٥٤( رشح الكافية الشافية، ابن مالك، )2(
التيسري يف القراءات السبع، الداين، : ينظر. أبوعمرو، ومحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، وقرأها باقي القراء بالنصب:  وهي قراءة)3(

 ). ٢/٢٥٥(، والنرش، ابن اجلزري، ١٠٠: ص
 ).٣/٧(، واملقتضب، املربد، )٢/٢٨٢(، ومهع اهلوامع، السيوطي، )٣/٥٥١(نهج السالك إىل ألفية ابن مالك، األشموين، م:  ينظر)4(
 ).٢/٢٢٧(، والنرش، ابن اجلزري، ٨٠: التيسري، الداين، ص: ينظر.  وهي قراءة اإلمام نافع، وقرأها الباقون بالنصب)5(
 .اخلطيب: حتقيق) ٢٧٧-٢/٢٧٥(، ومغني اللبيب، ابن هشام، )١٥٤٣-٣/١٥٤٢( رشح الكافية الشافية، ابن مالك، )6(
ــ )ِحي من أسد( وهي لغة فقعس )7( َ، فيعربوهنا وجيروهنا ب ُّ ُ ََ ُ ْ ُِ ، وتاج )٣/٢٢٤(عبداللطيف اخلطيب، . معجم القراءات، د: ينظر). ِمن(َ

 ).٢/١٥٢(، ومهع اهلوامع، السيوطي، )٥/٢٢٩(العروس، الزبيدي، 
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القراءات التي وردت يف قوله : ، ومثالهقراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية يف اآلية الواحدة] ٤[
< 7  8   9﴿: تعاىل َ، فقد قرئت كلمة ]٢٥: العنكبوت[ ﴾...     ? :  ;  >  =   ِ ُ
 :، وقد ترتب عىل هاتني القراءتني ما ييل)١(﴾ بالرفع والنصب<﴿

َـ إذا قرئت ﴿ ِ ًاسام موصوال بمعنى ) ما(ُمودة﴾ بالرفع، كانت  ُ  ).َّإن(، وهي اسم )الذين(ً
َـ وإذا قرئت ﴿مودة﴾ بالنصب، كانت  َ ِ ًبه أول، و ﴿مودة﴾ مفعوال به ً مفعوال ﴾ًأوثانا﴿كافة، و ) ما(ُ َ

ًثان، أو مفعوال ألجله ٍ)٢(. 
 

 
ِفالرسم العثامين للقرآن الكريم يدل داللة واضحة عىل اإلعراب، قبل شكله وبعده ْ َ َ ْ َ ً ً ِ. 

ِفقبل شكله ِ ْ َ َ ََ  ؛طْقَن وال ٍلْكَش ريبغ كتبوها اـَّمل املصاحف كتبوا والصحابة": : قال ابن تيمية :ْ
 .)٣("...لوهاَّكَوش املصاحف الناس َطَّقَن حنَّالل َثَدَح اـَّمل َّمُث ،نونَحْلَي ال ًعربا كانوا ألهنم

ِفبكون الصحابة  ِ عربا ال يلحنون، فقد قرءوا القرآن الكريم برسمه آنذاك ـ قبل نقطه وشكله ـ شَ ْ َ ِ ِْ َ ًَ َ ْْ َ َْ َ ِ
ِمعربا كام أنزل ْ ُ ً َ ُْ. 

ِشكلهوبعد  ْ ِ والشكل يبني اإلعراب ـ الذي هو إظهار حركات الكلم عند القراءة يف اللفظ ـ، فقد :َ ِ َ ْ َُّ ِّ َ ُ
َجعلت العالمات ِ ً يف اخلط موافقة للفظ صيانة من اللحن والتحريف، فكان بذلك معربا اإلعراب )٤(ُ ً ً َِّ ُْ َّ َّ َِّ

ْالنَّقط والشكل(الذي هو تدوين العالمات  َّ ُ ْ، وهو ما أط)ْ ، فإعراب )إعراب املصحف(ِلَق عليه بـ ُ
حفظه يف : ّاملصحف يف اخلط، وإعراب القرآن يف اللفظ، ومها الطريقان اللذان توافرا للقرآن الكريم

 .)٥(الصدور، وحفظه يف السطور
ًومما يدل أيضا عىل أصالة الرسم العثامين يف اإلعراب، وأن املكتوب يف السطور وصل إلينا أيضا  َّ ً ُّ

َمعر ِبا، وجود األلف يف الرسم العثامين يف حالة املنصوب املنَون، وأن املصحف يرمز إىل كثري من ُْ ٍ ُ ُ ْ َ ََّّ ًُ
                                                

، والنرش، ابن ١٧٩: الكايف، الرعيني، ص: ينظر. ابن كثري، وأبوعمرو، والكسائي، ورويس، وقرأها الباقون بالنصب:  بالرفع قرأها)1(
 ).٢/٣٤٣(اجلزري، 

 ).٥٥٣-٢/٥٥٢(، ومشكل إعراب القرآن، مكي، ٥٥١: حجة القراءات، ابن زنجلة، ص:  ينظر)2(
 ).١٢/٥٨٦(،  جمموع الفتاوى)3(
 .الرفع، والنصب، واخلفض، واجلزم، والضم، والفتح، والكرس، والسكون التي تدل عىل )4(
 ).ـ قسم الدراسة٦٥: (الطراز، التنيس، ص:  ينظر)5(
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عالمات اإلعراب باحلروف يف األسامء الستة، واألفعال اخلمسة، واملستثنى، ومجع املذكر السامل، 
ًأخوه، إىل أبينا، إن أبانا، املؤمنني، املؤمنون، شاهدا، عليام : (نحو ُحكيام، إن تدعً ، واإلعراب )ً

باحلركات يف األسامء التي آخرها مهزة قبلها ألف مد عندما تكون مضافة إىل ضمري، فقد رسمت تلك 
آباؤكم، آباءنا، : (ًاهلمزة واوا يف حالة الرفع، وياء يف حالة اجلر، ومل يرسم يشء يف حالة النصب، نحو

 .)١()آبائكم
  
  
  

 
 
 

ِ، إذ له أمهية قصوى ـ يف كثري من األحيان ـ يف )علم القراءات(ات َّدَمَتْسُمن م) إعراب القرآن( ٍ ٌ
ِ، وحل مشكالهتا، وبيان عللها، وكشف معانيها، وكتب القراءات مليئة بتوجيه )٢(توجيه القراءات ِ ِْ َ ِ َ ِِّ

 . )٣(املعاين التفسريية للقراءات القائم عىل أساس اختالف احلركة اإلعرابية
َّوقد عد العلامء ٌ العلم باإلعراب من صفات األئمة املرجوع إليهم يف اإلقراء، فال يبلغ أحد من َ ُ ُ ْ َ

ًالعلامء مبلغ اإلمامة يف القراءات إال إذا كان معربا عاملا بوجوه القراءات ً َ ْ ِْ ُ ََ  ْنِمَف":: )٤(قال ابن جماهد. َ
 البصري ،غات ومعاين الكلامت العارف بالل،ب العامل بوجوه اإلعراب والقراءاتِعرُ امل القرآنِةَلََمح

ن أمصار ِ مٍْرصِ إليه حفاظ القرآن يف كل مُعَفزَ فذلك اإلمام الذي ي، املنتقد لآلثار،بعيب القراءات
  . )٥("املسلمني

                                                
ـ قسم الدراسة٦٧-٦٦: (الطراز، التنيس، ص:  ينظر)1(  .٩٨-٩٣: ، ودفاع عن القرآن الكريم، جبل، ص) 

ًلتوجيه، فتارة توجه القراءة إعرابيا، وتارة رصفيا، وتارة لغويا، وتارة يوجه ً سيجد القارئ يف كتب توجيه القراءات أنواعا خمتلفة ل)(2 ً ً
     .املعنى، وهكذا، وما خيص الباحث يف دراسته هو التوجيه اإلعرايب للقراءة

جامعة أم عبدالقادر السعدي، جملة . ، وأهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الرشعية، د٧٢:،صعلم إعراب القرآن، العيساوي:  ينظر)3(
 .٥٧٧: ، ص)٢٧(العدد ) ١٥(القرى، املجلد 

ّ هو اإلمام املقرئ؛ أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي، أبوبكر البغدادي العطيش، شيخ القراء يف وقته، وتصدر لإلقراء، )(4 ِ َ َ
َّوازدحم عليه أهل األداء، ورحل إليه من األقطار، وبعد صيته، وهو أول من سبع السبعة معرفة القراء : ينظر). هـ٣٢٤( تويف سنة .ُ

     ).٢/٣٠٢(، وشذرات الذهب، ابن العامد، )١/٢٦٩(الكبار، الذهبي، 
 .٤٥: ، ص كتاب السبعة يف القراءات)5(
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ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ ": له باإلعراب من أهل القراءاتََرصَوقال وهو يلوم من ال ب
 ينسى ْ فال يلبث مثله أن، فذلك احلافظ، وال غريه ال يعرف اإلعراب،ألداء ملا تعلمعنه ليس عنده إال ا
 ألنه ال ؛ وكثرة فتحه وضمه وكرسه يف اآلية الواحدة، لشدة تشاهبه؛ع اإلعرابِّيَضُإذا طال عهده في
 .)١(" وسامعه وإنام اعتامده عىل حفظه، إليهُعِجْرَ باملعاين يٍ وال برص، بالعربيةٍيعتمد عىل علم

َ فيام جيب عىل املقرئ أن حيصله من العلوم:بن اجلزري وقال ا ُِّ َ ُ ْ ِْ َّوالذي يلزم املقرئ أن يتخلق ": ِ ُ ْْ ِْ ُ َ َ
َبه من العلوم قبل أن ينَصب نفسه لالشتغال ِّ َوأن حيصل ... أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه : ُ ِّ َ ُ ْ

 .)٢("اءات، وهذان من أهم ما حيتاج إليهًجانبا من النحو والرصف، بحيث إنه يوجه ما يقع له من القر
ُويكفي يف بيان الصلة بني اإلعراب والقراءات القرآنية، أهنا صلة منذ نشأهتا األوىل، حيث كان  ٌ َ ْ َ ِّ

ًالنحاة األول الذين نشأ النحو عىل أيدهيم كانوا قراء كأيب عمرو بن العالء" َ ، وعيسى بن عمر )٣(ُ
ِلعل اهتاممهم هبذه القراءات وجههم إىل الدراسة النحوية؛ ليالئموا ، واخلليل، و)٥(، ويونس)٤(الثقفي ُِ ُ َ َّ

ِبني القراءات والعربية، بني ما سمعوا ورووا من القراءات، وبني ما سمعوا ورووا من كالم  َِ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ
  .)٦("العرب

                                                
 .٤٥: ، ص كتاب السبعة يف القراءات)1(
  .٥١: ، صقرئني ومرشد الطالبني منجد امل)2(

 :وجيهل اإلعراب والرصفوقال أبواحلسن احلرصي فيمن يدعي القراءات 
ٌلقد يدعي علم القراءات معرش َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ََّ ِوباعهم يف النحو أقرص من شرب  ْ َْ ْ ُ َ َِ ِ ُ َ ْ ِ َّ ُ 
ُفإن قيل ما إعراب هذا ووزنه؟ َ َ ُ ُْ ْ َ َِ َِ ِ ِرأيت طويل الباع يقرص عن فْرت  ِْ َِ َ َُ ُ ْ َ ْ َِ َ ِ َ َ 

 
ملقرئ النحوي؛ زبان بن العالء بن عامر بن ال)3( ُعريان، أبوعمرو التميمي ثم املازين البرصي، مقرئ أهل البرصة، وانتهت إليه َّ هو ا

السري، الذهبي، : ينظر). هـ١٥٤(تويف سنة . اإلمامة يف القراءة فيها، واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم، وقرأ عليه خلٌق كثري
 ).١/١٠٠(، ومعرفة القراء الكبار، الذهبي، )٦/٤٠٧(

ًقرئ؛ عيسى بن عمر، أبوعمر الثقفي البرصي، روى عن ابن كثري وابن حميصن حروفا، وله اختيار يف القراءات عىل  هو النحوي امل)4(
 ).٨/٢٩(، ومعجم املؤلفني، كحالة، )١/٦١٣(غاية النهاية، ابن اجلزري، : ينظر). هـ١٤٩(تويف سنة . قياس العربية

َالضبي، إمام نحاة البرصة يف عرصه، ومرجع األدباء والنحويني يف املشكالت هو النحوي األديب؛ يونس بن حبيب، أبوعبدالرمحن )5( ِ .
 .٥٣-٥١: ، وطبقات النحويني واللغويني، الزبيدي، ص)٦٧-٢٠/٦٤(معجم األدباء، ياقوت، : ينظر). هـ١٨٢(تويف سنة 

عبده الراجحي، . اللهجات العربية، د: ر، وينظ٥٥ :عبدالعال سامل مكرم، ص.  أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية، د)6(
  .                                                                                                                                 =٢٩-٢٨: ، ويف أصول النحو، األفغاين، ص٨٤:ص

ً ألن يكون بيانا ُحُلْصَ القواعد واألسس النحوية، يِعْضَر القراءات القرآنية يف ون بيان أثِمه الباحث يف املطلب األول مَّوما قد= 
 . اإلعراب والقراءات القرآنية، فلرياجعْنيَلة بِّللص
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¸... ﴿ :قوله تعاىل ]١[   ¶  µÀ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ...﴾  ]٢١٤:البقرة[.    
¸﴿: ففي قوله تعاىل*    :﴾ قراءتان¶  

 .)١( اإلمام نافع:وهي قراءة،  بالرفع﴾ُحتى يقول﴿ :األوىل
 .)٢(الباقني: وهي قراءة،  بالنصب﴾َحتى يقول﴿ :الثانية

 
 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 

 :دنا وجهان من اإلعراب، لكل قراءة وجه، مهاًبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر عن
كان بمعنى املايض، وكان ما قبل )حتى(ً بناء عىل قراءة الرفع، وهو أن الفعل إذا رفع بعد :األول

رست حتى أدخلها، أي حتى دخلتها، فالسري سبب الدخول، : ًسببا ملا بعدها، مثل قولنا) حتى(
 .وزلزلوا حتى قال الرسول:  فيكون املعنىالزلزلة سبب لقول الرسول،: وكذلك يف اآلية

من األفعال ) حتى(، وما ينتصب بعد )أن(ً بناء عىل قراءة النصب، وهو أهنا عىل إضامر :الثاين
َ، وهو الذي حتمل عليه اآلية، فيكون املعنى)إىل أن(بمعنى : املضارعة له معنيان، أحدمها وزلزلوا : ُ
أسلمت كي : أسلمت حتى أدخل اجلنة، أي: ، كقولنا)كي(بمعنى : إىل أن قال الرسول، واآلخر

  .)٣(أدخل اجلنة

 
 

                                                
َ هو املقرئ؛ نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم، أبورويم الليثي موالهم، أحد القراء السبعة واألعالم، ثقة صالح، كان أسود اللون )1( ُ

ًلكا، صبيح الوجه، حسن اخللق وفيه دعابة، أقرأ الناس دهرا طويالحا ً معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر). هـ١٦٩(تويف سنة . ً
 ).٢/٣٣٠(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )١/١٠٧(

النرش، ابن : القراءتني يف ينظر .ابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب، وخلف:  وهم)2(
 .٨٠: ، والتيسري، الداين، ص)٢/٢٢٧(اجلزري، 

، والكشف ٩٦:،واحلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه، ص)٢/٣٠٦(احلجة للقراء السبعة، الفاريس، :  يف انظر توجيه القراءتني)3(
 ).١/٢٩٠(عن وجوه القراءات السبع، مكي، 
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K﴿:  قوله تعاىل]٢ [       J   I  :]٥: يس[ ﴾ 
Iففي قوله تعاىل ﴿*   :﴾ قراءتان 

، )٣(، وأبـوجعفر)٢(، وأبـوعمرو، وشـعبة)١( نـافع، وابـن كثـري:وهي قـراءة ، بالرفع﴾ُتنزيل﴿ :األوىل
 .)٤(ويعقوب

 .)٥( الباقني: وهي قراءة،لنصب با﴾َتنزيل﴿ :الثانية
 

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
 :ًبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر عندنا وجهان من اإلعراب، لكل قراءة وجه، مها

 ).هو تنزيل(، أو )هذا تنزيل: (أنه خرب ابتداء حمذوف عىل تقديرً بناء عىل قراءة الرفع، وهو :األول
: ، كام قال تعاىل)ًنزل اهللا ذلك تنزيال(أنه أراد املصدر، عىل معنى ة النصب، وهو ً بناء عىل قراء:الثاين
﴿ ...à          ß  Þ     Ý  Ü  Û...﴾)٨٨: النمل[ )٦[. 

                                                
 إمام وصار لإلقراء القراءة، وتصدر يف املكيني إمام ،الداري املكي دَبْعَم أبو ،اهللا عبد بن عمرو بن كثري بن اهللا هو اإلمام املقرئ؛ عبد )1(

معرفة القراء الكبار، : ينظر). هـ١٢٠(تويف سنة . والوقار السكينة عليه ،ًمفوها ًبليغا ًفصيحا القرآن، وكان ضبط يف مكة أهل
 ).١/٤٤٣(زري، ، وغاية النهاية، ابن اجل)١/٨٦(الذهبي، 

، ًحجة السنة ، أئمة من ًكبريا ًإماما عاصم، كان الكويف، راوي النهشيل األسدي بكر أبو سامل، بن عياش بن هو اإلمام املقرئ؛ شعبة )2(
معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر ).هـ١٩٣(تويف سنة . عاصم عىل مرات ثالث القرآن القرين، قرأ ًعامال، منقطع ًعاملا

 ).١/١٨٣(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )١/١٣٤(
 ٌمشهور، عابد تابعي ، وإمام أهل املدينة يف القراءةالعرشة ّالقراءة أحد املدين، املخزومي جعفر القعقاع، أبو بن هو اإلمام املقرئ؛ يزيد )3(

َأيت، القدر كبري ِ ِ عظم يف وفاته تدل عىل كثريةوردت روايات وقد بالربكة، له ودعت رأسه عىل فمسحت صغري وهو سلمة أم إىل به ُ َ ِ 
 ).١/٣٢٩(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )١/٧٩(معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر). هـ١٣٠(تويف سنة .  ورفيع قدره،منزلته

 ،العرشة ّالقراء برصي، أحدال موالهم احلرضمي حممد إسحاق، أبو أيب ابن اهللا عبد بن زيد بن إسحاق بن هو اإلمام املقرئ؛ يعقوب )4(
 ،واختالفه والقرآن ،ووجوهها بالعربية ًعاملا كان ؛مثله يعقوب زمن يف ير مل :اهلذيل القاسم أبو  عنهومقرئها، قال البرصة أهل وإمام
ة النهاية، ابن ، وغاي)١٥٨-١/١٥٧(معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر. )هـ٢٠٥(، تويف سنة ًزاهدا ًورعا ،ًنقيا ًتقيا ً،فاضال

 ).٣٨٧-٢/٣٨٦(اجلزري، 
، والبدور الزاهرة، )٢/٣٥٣(النرش، ابن اجلزري، : ينظر القراءتني يف. ابن عامر، وحفص، ومحزة، والكسائي، وخلف:  وهم)5(

 .٣٧٠: القايض، ص
 . ٢٩٨: ابن خالويه، ص، واحلجة، )٦/٣٦(، واحلجة، الفاريس، ٥٩٦: حجة القراءات، ابن زنجلة، ص:  ينظر توجيه القراءتني)6(




 

 

  

٦٠  

 
 

ًفيظهر من املثالني السابقني أن توجيه القراءات، وبيان معانيهام، كان مبنيا عىل اختالف احلركة  َّ
 . اإلعرابية

 
 
 
 

 :احث عن هذا املطلب ـ بإذن اهللا تعاىل ـ من خالل النقاط التاليةوسيكون حديث الب
 


َ، وبني الباحث أن الصلة بني )صلة اإلعراب بالقراءات القرآنية(َّـ تقدم احلديث يف املطلب السابق عن  ْ ََّ

َاألوىل، حيث إن النحاة األول الذين نشأ النحو عىل ٌاإلعراب والقراءات القرآنية صلة منذ نشأهتا  ُ
ًأيدهيم كانوا قراء، بل إنه ال يبلغ أحد من العلامء مبلغ اإلمامة يف القراءات إال إذا كان معربا عاملا  ً ُِ ْ ُ َِّ ٌ

 . النحاة والقراءات القرآنيةَْنيَن هنا تظهر العالقة بِومبوجوه القراءات، 
 

، أن القرآن الكريم قد حظي بالعناية والنقل )١(ِطلب األول من هذا املبحثَّـ كام بني الباحث يف امل
ٌالصحيح، واعتنى املسلمون بنصه ما مل يعتنوا بأي نص آخر، وأن القراءات القرآنية كان هلا أثر يف  َّ ٍّ
ِوضع القواعد واألسس النحوية، فكان القرآن الكريم املصدر األول من مصادر الدراسات النحوية َّ َِ ْ ،

َفال عجب بعد ذلك أن يبني النحاة قواعدهم عىل أساليب القرآن الكريم وقراءاته،  ِ ْ َ َوهذا أيضا مما يْ  ُّلُدً
 . النحاة والقراءات القرآنيةَْنيَعىل العالقة ب

 

حاة بجهد مشكور يف توجيه القراءات القرآنية،  ٍـ ومما يدل أيضا عىل هذه العالقة؛ هو إسهام النُّ ٍ ً ُّ ُ َ
، )٢(عن القرآن الكريم وقراءاته ضد ما يثريه امللحدون يف آيات اهللا من شبهاتً هلا؛ دفاعا والتعليل

 .)١(، أو الشاذة)٣(ٌسواء يف ذلك القراءات املتواترة

                                                
     . من هذا البحث٥٣، ٥١:  ينظر ص)(1
أن ممن صنف يف االحتجاج للقراءات للدفاع عن محاها، قد خالف مقصد التأليف، ووقع )(2 ـ   إال أن القارئ سريى بعد قليل ـ ولألسف 

     .فيام وقع فيه الطاعنون، واهللا املستعان
 ).للقراء السبعةاحلجة (ابن خالويه يف كتابه :  مثل)3(




 

 

  

٦١  

   


ُبناء عىل ما تقدم يف النقطة األوىل، َ فقد كان القرآن الكريم هو النص العريب الصحيح املجمع عىل ً ْ ُ
ٌاالحتجاج به يف اللغة والنحو والرصف، وقراءاته مجيعا ـ سواء ما تواتر منها أو شذ ـ حجة ال تضاهيها  ًً ُ ُ

ِحجة، فكان العلامء يرجعون إليه وإىل قراءاته الثابتة، مقعدين هبا قواعدهم، وحمتجني هبا ل ِّ ِّ ََ ُ َ ُ ِلغتهمِْ َ ُ. 
ًأما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية، سواء أكان ":  :)٢(قال السيوطي َ ِ ُ

ًمتواترا، أو آحادا، أم شاذا، وقد أطبق الناس عىل االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية إذا مل ختالف  ً ً
ُّقياسا معلوما، بل ولو خالفته، حيتج هبا يف مثل  َ ْ ُ ً ُذلك احلرف بعينه، وإن مل جيز القياس عليهً َ")٣(. 

ِوبعد الذي تقدم من بيان منهج علامء اللغة يف االحتجاج بالقرآن الكريم وقراءاته يف اللغة والنحو 
هل التزم كل إذا كانت هذه منزلة القرآن الكريم وقراءاته من النحو العريب، ف: فالسؤال هناَّوالرصف، 

 ن خالفه؟َ هناك مَّهج، أم أنعلامء اللغة هبذا املن
 : يف عن هذا السؤالاجلواب

 


ًاحلق أن هذا املنهج مل يلتزم به كل علامء اللغة، خصوصا النحاة منهم، وعليه فقد ظهرت لبعض  َّ
ُات القرآنية وقرائها مل حيمدوا عليها، ووجد النَّقد يف النحاة ومذاهب النحو مواقف متعددة من القراء َْ َُ َ َ َ ْ َُّ

ُصفهم وقواعد نحوهم ثغورا ينْفذ منها إىل الصميم، فقد ظهر لكثري منهم يف أحيان كثرية معارضة  ُ ً َِّ ِْ ِ ِ
ًلبعض القراءات القرآنية، أخذت يف شكلها عبارات اخلطأ والضعف والشذوذ واللحن، إضافة إىل  َْ َ َ

ْ قرائها، ووصفهم بالوهم، وقلة الضبط والدرايةتلحني َ ْ َ َِ ِ َّ ُ. 
                                                                                                                                          

 ).ب يف توجيه شواذ القراءاتاملحتس(ابن جني يف كتابه :  مثل)1(
ًيتيام، وأسند والده  نشأ، الشافعي الطولوين األصل خليل، أبوالفضل السيوطي بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن هو اإلمام العالمة؛ عبد )2(

 وقىض فرتة من عمره يف خصومة ،مية تدل عىل مدى مكانته العلميةتوىل عدة مناصب علو ايته إىل نفر من كبار علامء عرصه،وص
املقياس،  روضة يف بنفسه وخال الناس اعتزل سنة أربعني بلغ وملا حامية مع بعض أقرانه من أهل العلم وخاصة اإلمام السخاوي،

الكواكب : ينظر). هـ٩١١(يف سنة تو.  وله مصنفات كثرية تويف عىل إثرهصيب يف آخر عمره بمرض شديدوقد أ، واشتغل بالتأليف
 ).٨/٥١(، وشذرات الذهب، ابن العامد، )١/٣٢٨(، والبدر الطالع، الشوكاين، )١/٢٢٦(، السائرة، الغزي

 .٧٦-٧٥: ، ص االقرتاح)3(




 

 

  

٦٢  

ون عىل عاصم ومحزة وابن عامر قراءات بعيدة يف ُبْيِعَيِكان قوم من النحاة املتقدمني ": قال السيوطي
 .)١(" ...العربية، وينسبوهنم إىل اللحن

ِوقد تعددت مواقف النحاة ومذاهب النحو من القراءات القرآنية، فسارت َ  يف اجتاهني رئيسيني، َّ
 :)٢(مها

 
ِوهؤالء نقدهم يقوم عىل قواعد يقول هبا مجهور النحويني أو أحد املذاهب النحوية، ومن أبرز  ُ ُ َْ

َّاملذاهب التي ظهرت هلا مواقف واضحة جتاه القراءات وقرائها  .)٣(ْالبرصيون، والكوفيون: ُ
  فهو موقف الرافض للقراءات القرآنية املخالفة ألصوهلم وقواعدهم، فلم

ًجيعلوا القراءات القرآنية مصدرا من مصادر االحتجاج عندهم إال إذا وافقت املقاييس والقواعد التي 
وضعوها، فقد وضعوا قواعد ومقاييس ثم عرضوا القراءات القرآنية عليها، فام وافق هذه القواعد 

 .)٤(ما عارض هذه القواعد رفضوه وردوه، وطعنوا فيه، واهتموه باللحن، واخلطأ، والشذوذَقبلوه، و
القراءات مصدر هام من مصادر النحو الكويف، ولكن البرصيني كانوا ": مهدي املخزومي. يقول د

قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية، وأخضعوها ألصوهلم وأقيستهم، فام وافق منها 
 قبلوه، وما أباه رفضوا االحتجاج به، ووصفوه بالشذوذ، كام رفضوا )٥(م ولو بالتأويلأصوهل

َاالحتجاج بكثري من الروايات اللغوية، وعدوها شاذة حتفظ وال يقاس عليها ُ َ َُّ ْ ُ ً ُّ")٦(. 
ْومن العجيب يف موقف البرصيني  أهنم يف الوقت الذي يرفضون فيه بعض القراءات القرآنية، وال ِ

 عليها قواعدهم وال يقبلوهنا إال إذا كانت موافقة ملا سنُّوه من قواعد وما وضعوه من قوانني، يبنون

                                                
 .٧٩: ، ص االقرتاح)1(
 ).٢/١١٠١(النحو وكتب التفسري، رفيدة، :  ينظر هذين االجتاهني)2(
 .ً األغلب واألشهر من موقف البرصيني والكوفيني؛ نظرا لتعدد مواقفهم وسيكون حديث الباحث عىل)3(
جملة كلية الدعوة اإلسالمية زاهد،زهري غازي.  دالنحويون والقراءات القرآنية،:  ينظر)4(  وعلم ،١٤٤:  ص،)١٥(طرابلس، العدد / 

 .٥٧: رم، ص، وأثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية، مك٤٠٨: القراءات، إسامعيل، ص
     . من هذا البحث٧٩:  سيأيت مفهوم التأويل عند النحويني، هامش ص)(5
  .٤١٢ :، صهجها يف دراسة اللغة والنحو مدرسة الكوفة ومن)6(




 

 

  

٦٣  

ٌنراهم يعتربون بيت الشعر شاهدا للقاعدة، وربام يكون جمهول القائل، وقبول القراءة عندهم تبع  َ ً
 .)١(لذلك، وال يعتربون القراءة يف تصحيح القاعدة إذا خال منها كالم الشعراء

) األرحام( بجر )٢( قراءة اإلمام محزة: القراءات التي طعن فيها البرصيون ملخالفتها قواعدهمومن
، فهذه القراءة جاءت خمالفة ]١: النساء[ ﴾...  6   7  98 5 3 4...﴿: يف قوله تعاىل

سم الظاهر عىل الضمري املخفوض إال بعد الال جيوز عطف ا(: للقاعدة التي وضعها البرصيون، وهي
 .، فلام خالفت هذه القراءة القاعدة التي وضعوها، تعرضوا هلا باإلنكار والتلحني)٣()دة اخلافضإعا

َواألرحام﴿قرأ محزة ": قال النحاس َْ َّ باخلفض، وقد تكلم النحويون يف ذلك، فأما البرصيون ﴾َ َ َ
ُّهو حلن ال حتل القراءة به: فقال رؤساؤهم ِ َ")٤(. 
ِالذي تساءلون به واألرحام﴿وقرأ محزة " : عن هذه القراءة)٥(وقال املربد َ َْ َ ََ ِ ِ َ ُ وهذا مما ال جيوز  ﴾َ

َّعندنا، إال أن يضطر إليه شاعر َُ ْ ْ")٦(. 

                                                
َعجب وال": ِ وقد عجب اإلمام ابن حزم والرازي من صنيعهم، فقال ابن حزم)1( َ َأعجب َ َوجد ْممن إن ْ َ  أو لزهري، أو القيس، المرئ َ

َاحلطيئة، أو جلرير، ّوالطرماح، ُ ّأسدي، أو ألعرايب أو ِّ ّسلمي، ْ  اللغة، يف جعله ٍنثر أو ٍشعر يف ًلفظا العرب أبناء سائر ِمن أو متيمي، أو َُ
َوقطع َ ِيعَرتض ومل به، َ ْ ِيلتفت ملً كالما وأهلها اللغات خالق تعاىل هللا وجد إذا ثم فيه، َ َ ْ ِيرص وجعل ًحجة، جعله وال إليه، َ ْ ُفهَ  وجهه، عن ُ
ُوحيرفه ِّ َ  ).١٠٨-٣/١٠٧(الفصل يف امللل واألهواء والنحل، . "عليه اهللا أوقعه عام إحالته يف َّويتحيل مواضعه، عن ُ

ْأوىل ذلك كان العظيم، بالقرآن إثباهتا جيوز فألن جمهول، ٍقائل عن ٍمنقول ٍجمهول ٍبشعر اللغة إثبات َّجوزنا إذا": قال الرازيو َ ... 
   شديد وأنا به، فرحوا ٍجمهول ٍببيت تقريره يف استشهدوا فإذا القرآن، يف الواردة األلفاظ تقرير يف َّيتحريون ْالنحويني أرى ًرياوكث

 صحته عىلً دليال به القرآن ورود جيعلوا فألن صحته، عىلً دليال وفقه عىل املجهول البيت ذلك ورود جعلوا إذا فإهنم منهم؛ التعجب
ْأوىل كان  ).٩/٥٧( مفاتح الغيب، ."َ

ُوالعجب": ًوقال أيضا َ  بقراءة إثباهتا يستحسنون وال املجهولني، البيتني هبذين اللغة هذه إثبات يستحسنون أهنم النحاة؛ هؤالء ِمن َ
 ).٩/١٧٠( مفاتح الغيب، ."القرآن علم يف السلف علامء أكابر ِمن كانا أهنام مع وجماهد، محزة

ًمحزة بن حبيب بن عامرة بن إسامعيل، أبوعامرة التيمي موالهم الكويف الزيات، كان إماما حجة، قيام بكتاب اهللا،  هو اإلمام املقرئ؛ )(2 ِّ ًَّ
ًحافظا للحديث، بصريا بالفرائض والعربية، عابدا خاشعا قانتا هللا ً ً ً ، وغاية )٧/٩٠(السري، الذهبي، : ينظر). هـ١٥٦(تويف سنة . ً

         ).١/٢٦١(النهاية، ابن اجلزري، 
 .٣٧١: اإلنصاف، ابن األنباري، ص:  ينظر)3(
 ).١/٤٣١(،  إعراب القرآن)4(
صاحب و، ، كان آية يف النحولغوي  نحوي، أديب، البرصي، زدي،األ العباس، أبو ،األكرب عبد بن يزيد بن حممد النحو؛ إمام هو )5(

ِ، اختلف يف سبب تلقيبه بـ نوادر وطرف ، )١٣/٥٧٦(السري، الذهبي، :  ينظر).هـ٢٨٦(تويف سنة . نفاتله عدة مص ،)َّاملربد(ُ
 ).١٢/١١٤(، ومعجم املؤلفني، كحالة، )١١٠، ١٠١: (وطبقات النحويني، الزبيدي، ص

ِّلو صليت خلَف إمام يقرأ ﴿وما أنتم بمرصخي﴾ ": ونقل القرطبي عن الفاريس أن املربد قال، )١/٩٣١( الكامل، )6( ْ ُ ْ َِ ِ ِ ُ ْ َُ َ  ]٢٢: إبراهيم[ٍ
ْو﴿اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام﴾ ألخذت نعيل ومضيت ْ َ ََ َ ُ َ ََّ ْ َ َِ َ ِِ ُ  ).٦/٩(اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي،  ."ُ
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ٌفخطأ يف العربية ال جيوز إال يف اضطرار ) األرحام(فأما اجلر يف ": وقال الزجاج عن هذه القراءة
 . )١("شعر

  .)٢(عليهم هذا التوجه، وهيامجهم عليهخذ ًهذا املوقف من البرصيني جعل كثريا من العلامء يأ
  فهو عىل العكس متاما من موقف البرصيني، فكانوا أكثر اعتامدا وأخذا ً ً ً

َبالقراءات، فاتسعت أحكامهم وقبوهلم لكثري من القراءات التي كان موقف البرصيني منها الرفض، 
ُّفقد كانت مدرستهم تعتد بالقراءات املتوا ٍترة والشاذة، وجتعلها أساسا الستخراج كثري من األحكام، َ ً

 .)٣(ًفكانت القراءات القرآنية ـ متواترها وشاذها ـ مصدرا من مصادرهم اللغوية
ًومن القواعد التي وضعها الكوفيون اعتامدا عىل القراءات القرآنية َ جواز عطف االسم (قاعدة : ََ

 ).خفوضالظاهر عىل الضمري املخفوض دون إعادة امل
ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز العطف عىل الضمري املخفوض، وذلك نحو ": قال ابن األنباري

الدليل عىل أنه جيوز، أنه قد جاء عن : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا) ... ٍمررت بك وزيد: (قولك
ض  باخلف﴾...  6   7  98 5 3 4...﴿: ذلك يف التنزيل وكالم العرب، قال اهللا تعاىل

                                                
 ). ٢/٦( القرآن وإعرابه،  معاين)1(

 :ومن هؤالء العلامء )(2
ِأبوحيان، حيث رد عليهم يف أكثر من موضع من مواضع طعنهم يف القراءات يف تفسريه *   : ِ، ومن ذلك)البحر املحيط(ِ

ًوليس العلم حمصورا وال مقصورا عىل ما نقله وقاله البرصيون": قوله  ).٢/٣٣١(، البحر املحيط. "ً
، البحر املحيط. "ًفإن لسان العرب ليس حمصورا فيام نقله البرصيون فقط، والقراءات ال جتيء عىل ما علمه البرصيون ونقلوه": وقوله

)٣٧٨-٢/٣٧٧.(                                                                                                                                                                                                 
قرآن وحماولة تطبيقه عليها ـ وإن أخل ذلك ببالغته ـ إن حتكيم مذاهبهم النحوية يف ال": حيث قال عنهم ومنهم الشيخ حممد عبده* 

َجراءة كبرية عىل اهللا تعاىل، وإذا كان النحو وجد ملثل ذلك فليته مل يوجد ٌ ٌِ  ).٣/٤٨(تفسري املنار، رضا، . "ُ
 :ثني الذين هامجوا البرصيني عىل هذا الصنيعَدْحُومن العلامء امل

، واملقتضب، ١٩: دراسات ألسلوب القرآن، ص: ينظر. عيب عىل البرصيني صنيعهمَ تً أقواالَرَكَحممد عضيمة، حيث ذ/ ـ األستاذ
  .بتحقيقه) ١/١١٩(املربد، 

تاذ عضيمة يف كتابه ، حيث نقل مجيع أقوال األس٢٣-١٨: ، ص)نظرية النحو القرآين(أمحد مكي األنصاري يف كتابه / ـ والدكتور
ل قاعدة نحوية جاءت خمالفة لقراءة قرآنية واردة وثابتة، فيجب تغيريها لتناسب القراءة السابق ذكره، وقد دعا يف كتابه هذا إىل أن ك

 قاعدة نحوية يدعو إىل تعديلها حتى ال ختالف ٤٠املتواترة؛ ألن العربية هي التي تتبع القراءة، وقد تضمن هذا الكتاب ما يقرب من 
 .١٣٩-٧٤: قراءة قرآنية متواترة، ينظر

 .٥٨- ٥٧: ، وأثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية، مكرم، ص١٤٥-١٤٤: ن والقراءات، زاهد، صيوالنحو:  ينظر)3(
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، وقد سبق )األرحام(ِّ، فاعتمد الكوفيون يف بناء هذه القاعدة عىل قراءة اإلمام محزة بجر )١("...
 .)٢(َّاحلديث أن البرصيني منعوا ذلك العطف وحلنوا هذه القراءة

 
ه ويوافق ْوهي مواقف تقوم عىل االجتهاد الشخيص، فقد خيالف النَّحوي البرصي مجاعة مذهب

 .ًمذهبا آخر، أو قد ينفرد هو باملوقف دون أن يتفق مع أحد، وكذلك األمر بالنسبة للنَّحوي الكويف
َوعليه، فإذا كان من البرصيني من يعارض ويرفض القراءات، فإن منهم من يقبل القراءات  َ ْ ِ

َها، فإن منهم من ويستدل هبا، وإذا كان الغالب عىل نحاة الكوفة االعتامد عىل القراءات وتأييد
 .)٣(يعارضها ويردها

ومما جيدر التنبيه عليه أن القسم األكرب من القراءات ارتضاه النحويون، ووافقوا عليه كام وافقوا 
عىل نظائره من كالم العرب، والقسم األقل من القراءات هو الذي مل يرتضه النحويون فتأولوه، أو 

 .، واهللا أعلم)٤(سبابعارضوه معارضة رصحية أو خفية لسبب من األ
أما املواقف املتنوعة، والتي أخذت يف شكلها العام طابع النقد للقراءات، نجدها ـ يف الغالب ـ 
َّنابعة من مدرستي البرصة والكوفة وروادها، وال عجب يف ذلك، فهام من أشهر وأكرب مدارس  َُ ْ ََ

 .النحو التي ظهرت
 

)٥(
ُّمما ال شك فيه أن املدرستني الكربيني قد اشرتكتا يف نقد القراءات ـ مع اختالف العلامء أهيام : إذن ْ َ ْ ِْ ْ َ ََ ُ

: ت( عىل يد أيب عمرو بن العالء البرصي َّوكانت بداية هذا النقد يف القرن الثايناألسبق يف النَّقد ـ، 
 ،)هـ١٥٠

                                                
 .٣٧١: ، ص اإلنصاف)1(

تفصيل ذلك)(2 توجيه مشكل القراءات العرشية :  ولقد رد العلامء عىل هذه الطعون، فدافعوا عن القراءة، ورفعوا عنها اإلشكال، انظر 
 .١٨٩-١٨٤: حلريب، صعبدالعزيز ا. الفرشية، د

 .٤٠٦: ، وعلم القراءات، إسامعيل، ص١٤٤: النحويون والقراءات، زاهد، ص:  ينظر)3(
     .٤٩: نظرية النحو القرآين، مكي، ص:  ينظر)(4
     ).سةـ قسم الدرا١/٢٠(، ورشح اهلداية، املهدوي، )١١٧٦-٢/١١٧٥(النحو وكتب التفسري، رفيدة، : ينظر )(5
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 ).هـ١٨٩: ت( الكويف )١(والكسائي
ً، فكان بارزا واضحا عندثم تصاعد هذا النقد يف القرن الثالث ، واملربد )هـ٢٠٧: ت(الفراء : ً

 ). هـ٣١١: ت(، والزجاج )هـ٢٨٥: ت(
ُثم خفت حدته يف القرن الرابع َّ ْ َِ ـ مع جالئها ) هـ٣٧٠: ت(  عند أيب منصور األزهريَّ
ُووضوحهاـ، ثم تضعف عند الفاريس ْ : ت( عند مكي ًمرورا بالقرن اخلامس ،)هـ٣٧٧: ت ()٢(َ

ّ، واملهدوي)هـ٤٣٧ َْ  ).هـ٤٤٠: ت نحو ()٣(َ
ى فيه رصاحة وشدة ) هـ٥٣٨: ت ()٤(أحياه الزخمرشي ويف القرن السادس َيف تفسريه الكشاف، وتبنَّ َ

 . أقوال السابقني
ِالذي سار عىل درب الكوف) هـ٦٧٢: ت ()٥(ويف القرن السابع كانت مدرسة ابن مالك ْ يني يف َ

االعتداد بالقراءات القرآنية، وبناء القواعد عليها، وتقديمها عىل الشواهد الشعرية، فكان منه االنتصار 
 .الواسع للقراءات مجيعها؛ بإجازة ما كان يمنعه النحاة السابقون ويبنون عليه نقد القراءات

                                                
النحوي؛ عيل بن محزة بن عبداهللا بن فريوز، أبواحلسن األسدي موالهم الكويف، أحد األعالم، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء  هو املقرئ )1(

كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم يف الغريب، وكان أوحد الناس يف القرآن، : بالكوفة بعد محزة الزيات، وقد اجتمعت فيه أمور
معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر). هـ١٨٩(تويف سنة . ْ مل ينَله أحد من اجلاه واملال واإلكرامَّوقد أدب الرشيد وولده فنال ما

 ).١/٥٣٥(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )١/١٢٠(
رع من  هو النحوي؛ احلسن بن أمحد بن عبدالغفار بن سليامن، أبوعيل الفاريس، واحد زمانه يف علم العربية، طاف يف بالد الشام، وب)(2

وفيات األعيان، ابن : ينظر). هـ٣٧٧(تويف سنة . طلبته مجاعة، وجرت بينه وبني أيب الطيب املتنبي جمالس، وله عدة مصنفات
    ).١/٤٩٦(، وبغية الوعاة، السيوطي، )٢/٨٠(خلكان، 

 مفرس، وأستاذ ،لغوي باملغرب، نحوي،) هديةامل(العباس املهدوي نسبة إىل مدينة  أبو العباس، أيب بن عامر بن أمحد هو اإلمام املقرئ؛ )3(
، )١/٩٢(غاية النهاية، ابن اجلزري، : ينظر). هـ٤٤٠(تويف نحو سنة . مفيدة كتبا ألف والعربية القراءات يف مقدما مشهور، كان

  ).٢/٢٧(، ومعجم املؤلفني، كحالة، ١٩: وطبقات املفرسين، السيوطي، ص
وجاور هبا  ، كان قد سافر إىل مكة، أبو القاسم اخلوارزمي الزخمرشي،حممود بن عمر بن حممد بن عمر ؛لةَّهو العالمة املفرس كبري املعتز )(4

ٌ، جماهر باعتزاله وداعية إليه،البيان وعلم ، واللغة، والنحو، واحلديث، يف التفسريٌكبري ٌإمام ،)جار اهللا( يلقب بـًزمانا، فصار  كان ف ٌ
، ابن وفيات األعيان: ينظر. ) هـ٥٣٨(تويف سنة . ، ، وله عدة مصنفاته الرحال يف فنونهفع، تشد إلياإمام عرصه من غري مد

     ).١٥١/ ٢٠ (، الذهبي،سريوال، )٥/١٦٨ (خلكان،
َّاجلياين ـ األندليس، اهللا الطائي، عبد أبو الدين، مجال مالك، بن اهللا عبد بن هو العالمة حجة العرب؛ حممد )5(  ونون تحتيةال وتشديد اجليم بفتح َ

َّجيان إىل نسبة  ولد وغريها، واحلديث واألصول، الفقه، يف ومشارك  يف اللغة، والنحو والترصيف، والقراءات،ًكان إماما  ـ،باألندلس بلد َ
َّبجيان . )هـ٦٧٢(تويف سنة  .هبا وتويف دمشق إىل انتقل العربية، ثم إلقراء مدة وتصدر بحلب فأقام املرشق إىل ورحل باألندلس، َ
  ).١٠/٢٣٤(، ومعجم املؤلفني، كحالة، )٥/٣٣٩(شذرات الذهب، ابن العامد، : ينظر
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، وتلميذه )بحر املحيطال(يف تفسريه ) هـ٧٤٥: ت( استطاع أبوحيان األندليس ويف القرن الثامن
َّ، أن يتغلبا عىل هذه )الدر املصون من علوم الكتاب املكنون(يف كتابه ) هـ٧٥٦: ت(السمني احللبي  ْ

ًالنزعة متاما، فاختذا املنهج السليم والوضع الصحيح يف جعلهام القراءات حاكمة ال حمكومة يف مجيع ما 
 .امذكراه من علل القراءات وتوجيهها يف ثنايا كتابيه

 


َإن الناظر يف كتب املتخصصني املحدثني الذين تكلموا عن موقف النحاة من القراءات القرآنية جيد  ْ ُ
ًعدم وقوف أفرادهم عىل مجيع أسباب معارضة النحاة للقراءات، وإنام يكمل بعضهم  بعضا ِّ َ ُ. 

َّتب التي حتدثت عن هذا املوضوع قليلة حسب اطالع الباحث، وهي مل تؤلف يف هذا كام أن الك ْ َ
َاملوضوع بالذات، وإنام جاء احلديث عن هذا املوضوع بني ثناياها، وأما حديثهم عن أسباب معارضة  ْ َ
 ًالنحاة للقراءات فقد جاءت يف غالب هذه الكتب بني السطور وليس منصوصا عليها؛ وما ذلك ـ واهللا

ٌّأعلم ـ إال ألنه مل يؤلف يف هذا املوضوع مؤلٌف خاص حيظى بضبط هذه املسألة َُّ ََّ َُ. 
ِوحسب نظرة الباحث هلذا املوضوع من خالل ما توفر لديه من مراجع، فإنه يظهر أن احلديث عن  ِ َ َْ

 :أسباب نقد النُّحاة للقراءات القرآنية حيتاج إىل بحث ودراسة ونظر يف عدة جوانب، منها
 .، التي سبق احلديث عنها يف النقطة الثالثة)اجلامعية والفردية(مواقف النحاة املتنوعة  -١
مواقف العلامء الذين صنفوا يف التوجيه واالحتجاج للقراءات بغرض الدفاع عن محاها، وبيان  -٢

ِّصحتها وسالمتها، والرد عىل الطاعنني فيها، ثم وقعوا فيام وقع فيه الطاعنون من رد القراءة، َ 
 .)١(أو تضعيفها، أو استبعادها، كأمثال ابن جني

َّتتبع القراء الذين حلنهم النحاة وغريهم -٣ ُّ َ َّ، والبحث عن سبب ذلك، رغم ما سطره األئمة )٢(َ
ِاألثبات الثقات يف تراجم هؤالء القراء من اإلمامة يف الدين، والثقة، واألمانة يف النقل َّ ُ ْ. 

                                                
 بضعف الدراية، كام )اخلصائص( يف ًةَّاء عامَّرُ القَفَصَ ابن جني وَّن املفارقات العجيبة أنِوم":  عضيمة/ ويف هذا يقول األستاذ)1(

م ُهُئِّطُن ّخيَ عىل مُّدُرَاء ويَّرُ يدافع عن الق)املحتسب(ن إليه، ولكنه يف  بالسهو والغلط، إذ ليس هلم قياس يرجعو)املنصف(وصفهم يف 
، واملنصف، )٧٣-١/٧٢(اخلصائص، : ، وانظر كالم ابن جني يف)١/٣٢(، دراسات ألسلوب القرآن. "يف القراءات الشاذة

)١/٣١١.( 
دراسات : ينظر.  ومحزة، ابن عامر:ويون مهاْحنهم النََّّاء الذين حلَّرُ الق أكثرَّاء، أنَّرُن تلحني القِعضيمة مما مجعه م/ لألستاذَّ وقد تبني)2(

 ).١/٣٠(، سلوب القرآنأل
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َمواقف غري النحاة ممن نقد بعض  -٤ ُالقراءات، كاملفرسين مثال من أمثال اإلمام الطربي، وأكثر ََ ِ ً
منه الزخمرشي، وهل ذلك راجع إىل انتامء كل منهم إىل مذهب من مذاهب النحو؟ أم أن هناك 

 اعتبارات أخرى لنقدهم تتعلق هبم كمفرسين؟
ّاللغوي أو النحوي، واملعنوي، والنقد للرو: تنوع أسباب النقد للقراءات، فمنها -٥ ّ ، )السند(اية ّ

ٌّوالنقد ملخالفة رسم املصحف، مما يعني أنه يلزم تتبع مجيع املواضع التي حلن فيها نحوي أو  َُّّ ِ َ َ
ٍغريه القراء والقراءات، ثم النظر فيها هل تتفق مجيعها يف سبب واحد أم عدة أسباب؟ وهل  ٍ َّ

ِهناك عالقة بني النَّاقد ونوع النَّقد الذي اختذه، أم ال؟ وهذ ِ ٍا حيتاج إىل استقراء ودراسة جلميع ِْ ٍ
 .هذه املواضع

ًقد يمنَع أيضا من الوقوف عىل هذه األسباب ـ اعتامدا عىل النقل ال عىل االستقراء والبحث ـ  -٦ ً ْ َ
ْوجود التعصب املذهبي لدى بعض األساتذة اللغويني املحدثني إما للبرصيني وإما للكوفيني،  ِ َ ْ ُ

 .ور، مما يعني عدم الدقة يف ضبط هذه األسبابِوكتابتهم لألسباب من هذا املنظ
ِّاملوضوع واسع ومتشعب، والكالم فيه يطول: إذن ٌَ َ ٌّ، وجمال االجتهاد فيه مفتوح، كل حسب )١(ُ

ٍعلمه واستقرائه، وحيتاج لدراسة خاصة بعد استقراء وبحث؛ للوقوف عىل هذه األسباب، وهذا  ٍ ٍٍ
ِاألمر لن يتأتى من خالل هذا املطلب، و ْحسب الباحث أن يكتفي هبذا العرض املوجز؛ لكون هذا َّ َْ ُ َْ

ُاملوضوع ليس هو صلب الدراسة، واالستطراد فيه ْخيرجنا عن دراستنا، لكن ملزيد من الفائدة أحيل  ِْ ِ ٍُ ُ ُِ ُ
حممد عضيمة يف /  ملا ذكره األستاذ)٢(َمن أراد االستزادة للوقوف عىل جممل أو بعض هذه األسباب

َّعالم اعتمد النحويون يف تلحني القراء": ، حتت عنوان)ألسلوب القرآن الكريمدراسات (كتابه  ُ")٣(. 

                                                
ِ ومما يدلل عىل ذلك أن الباحث وقف عىل بحثني درسا موقف عامل من العلامء من القراءات يف كتاب واحد من كتبه، والبحثان نرشا يف )(1 ُ

موقف : (، بعنوان)٢٧(حمسن هاشم درويش، نرش األول منهام يف العدد . د/ ديب، للباحث/ةجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربي
موقف مكي بن أيب طالب القييس : (، وهو بعنوان)٣٢(، ونرش الثاين يف العدد )الفراء من القراءات املتواترة يف كتابه معاين القرآن

 ).  رآنمن القراءات املتواترة يف كتابه مشكل إعراب الق) هـ٤٣٧ت (
 قد يكون من املناسب للباحث يف هذا املقام أن يلفت االنتباه ألمر مهم، وهو أنه قد جرى عمل النحويني عىل االحتجاج بالقراءات )(2

ِالقرآنية، فال يوجد كتاب نحوي مل يستدل فيه بالقرآن وقراءاته املتنوعة، فالقراءات حجة عند مجيع النحاة حتى الذين نقل عنهم  ُ
، كأن تكون إنكار  ًبعضها؛ ألن من أنكر منهم شيئا من القراءات مل ينكرها إال وقد قام لديه مانع من األخذ هبا ـ بحسب اجتهادهـ 

القراءات وأثرها يف : ينظر. ًمثال القراءة مل تثبت لديه بام تقوم به احلجة، أما مع عدم املانع فالقراءة عند اجلميع حجة، واهللا أعلم
، )٢/١١٠٠(النحو وكتب التفسري، رفيدة، : ًبترصف يسري، وينظر أيضا) ١٩٩، ١/١٩٦(حممد بازمول، . ، دالتفسري واألحكام

 .٤١٠-٤٠٩: ، وعلم القراءات، إسامعيل، ص٢٢٣: شوقي ضيف، ص. واملدارس النحوية، د
َّظر أو انتقاد، فتأملَن نِومع ذلك فال خيلو بعض هذه األسباب م، )٢٤-١/٢٣(دراسات ألسلوب القرآن، عضيمة، : ينظر )3( ٍ َ !! 
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  حتى يكون املوقف جتاه نقدهمء؛اَّرُ للقراءات والقتلحني النحاة والتمحيص يفيجب النظر ف
ُّ منصفا، بال تشدللقراءات القرآنية َ فينبغي أن حيسن الظن هبم، وأن  أو تساهل،ٍدً مما وقعوا ر هلم َذَتْعُيُ

 أقواهلم، ُدَْقنُن املسترشقني املشككني يف القرآن وقراءاته، وتِن أهل القبلة، وليسوا مِ أهنم مِمْكُ بح؛فيه
ُ ما كان منها خمالفا للصواب، ويُّدَرُوي  يف إطار املنهج العلمي الصحيح يف التعامل ،)١( فيهاِّ وجه احلقَّنيَبً

 .، واهللا أعلم)٢( احلارضعرصنااء يف َّرُمع القراءات القرآنية والق
ً نستخلص قاعدة مهمة، وهيوبعد هذا البيان، ً َ َُ ِ ْ البالغة، وعىل أساسه  ُةَّجُن الكريم هو احل القرآَّأن(: ْ

 . )٣() القواعدُعيدْقَيكون ت
 
 

                                                
ًومن باب بيان وجه احلق يف تلحني النحاة للقراءات والقراء، فقد قدم العلامء نصوصا عديدة تدل عىل استنكارهم لصنيع النحاة،  )(1 ًَّ ِ

َّوموقفهم من القراءات، أخذت أشكاال متعددة؛ فمنها نصوص عامة، أو نصوص  تبني مكانة القراء، ُِّ ٌ َ َُ ُ ً َْ ٌ ٌ ً َ  وصحة ما قرءوا به، وصحة ِ
ِالقراءات يف نفسها، ومنها ما يرد عىل ما انتهجه النحاة من اعتامد وتقديم القواعد واألقيسة، والشعر والنثر عىل القراءات ُّ َُ. 

                                                                                                                                                                                          :ومن هذه النصوص
ُتدبرت فإين": قال ابن خالويه*  َ  عىل املأمونني احلفظ، وإتقان النَّقل، بصحة املعروفني اخلمسة األمصار أهل ِمن السبعة األئمة قراءة ََّ

َيدفع، ال العربية مذاهب ِمن ًمذهبا حرفه ِمن به انفرد ما إعراب يف ذهب قد نهمم  كال ُفرأيت واللفظ، الرواية تأدية ْ َوقصد ُ َ  ِمن َ
ْيمنَع، ال ًوجها القياس ٍمؤثر غري والرواية النَّقل طريق واحلكاية باللفظ فوافق ُ ِ ْ احلجة يف القراءات . "اآلثار واجب عىل لالختيار ُ

 السيوطي، االقرتاح،، و)٢/٨٣( الداين، جامع البيان،، و٦٥-٦٤: ابن اجلزري، صمنجد املقرئني، : ، وينظر٦٢-٦١: السبع، ص
 .٧٩: ص

 اإلنصاف من الكشاف، "وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربية بالقراءة": ِّقال ابن املنري* 
 .٣٣-٣٢: يف أصول النحو، األفغاين، ص: ، وينظر)٢/٤٠١(

ّمعاجلة نقد النحاة للقراءات يف إطارهم التارخييـ  أيباحث التنبيه عىل مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي  جيدر بال)(2 ِ ْ ِما عرَف يف عهدهم ـ، : َ ُ
ُفال يصح أن يقال َْ ِإن النَّحوي الفالين نقد قراءة سبعية، وهذا املصطلح وما ترتب عليه من اعتبار القراءات السبع هي املتواترة دو: ِ ً َ ََ ََّّ ن ْ

ِغريها، مل يعرف يف عهده، وإن كان معروفا فلم يتوفر له من الشيوع واالنتشار واستفاضة الرواية ما توفر له بعد عهده ً ْ َ ُ . 
َّ وال يتصور ِّن رد بعض القراءات،ِالعارفني م ن بعض العلامءِا وقع مـَِ جيل، واالعتذار ملِّ النظر إىل القراءات يف كلوعليه، فينبغي َُ

ٍّإنام ردوها بأسلوب علمي مناسب ملا وأنكر منهم لبعض القراءات هكذا دون سبب وجيه قام لديهـ  بحسب نظره ـ،إنكار من  ٍ تلقوه  ُّ
 بعد قيام احلجة ـ اليوم ـ  هؤالء العلامء للقراءات ِّاالستدالل بردِوقد يكون من اخلطأ  ،ٍن القراءات، وليس عن هوى أو جهل منهمِم
  . ، واهللا أعلمأو تعشريها رها بعد تسبيعهابوهلا واعتامد تواتَبق

ًهل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو : (مساعد الطيار، بعنوان/ مقال للدكتور، و)٢/١٠٦٧(و وكتب التفسري، رفيدة، النح: ينظر ً
 ).َّردها؟

 .٢٧٩:  مشكل القرآن الكريم، املنصور، ص)3(
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ِكام ينبغي تصحيح ما وضع من هذه القواعد إذا ما تعارض مع يشء من القراءات  ٍ َ َ َُ ِ
َاملحَكمة ْ َتعمل ال القراءة أئمة"ي حاكمة عىل النحو؛ وذلك ألن ، فه)١(ُ  حروف من ٍيشء يف َ
َاألفشى عىل القرآن ْ ِواألقيس اللغة، يف َ َ  النقل، يف واألصح األثر، يف األثبت عىل بل العربية، يف ْ

َّيردها ال ثبتت إذا والرواية ٍفشو لغة؛ وال ٍعربية، قياس َُ ُّ ُ َيلز ٌمتبعة، ٌسنة القراءة ألن ُ ْ  ،َقبوهلا ُمَ
 .  )٢("إليها واملصري

ِفمن القرآن إذن نستقي القواعد، وعىل أساسه نضع األصول، مادام هو األصل وما عداه 
 .ٌفروع تنبثق عنه

 


ِالبد من توجيه بعض النصائح ملعرب القرآن الكريم؛ حتى الويف ختام هذا املطلب،  ِ ْ ُُ َّ  يقع فيام َِّ
 :َّوقع فيه السابقون، وهي

 ينبغي عىل املعرب احلذر من التعرض لقارئ من القراء، أو قراءة من القراءات ِ ٍ ِ َِّ ُ ٍُ ِ ِ ْ
ٌالقرآنية بالتلحني، أو الرد، أو التضعيف، وال يقلد يف هذا األئمة الذين صدر منهم تعرض  ُّ َ ََّ َ ُ َِّ َ ُ َّ َِّّ َ

َّلقارئ أو قراءة بالتلحني ٍ  .)٣(َّ أو الضعف ونحوهٍ
 
 
 

                                                
: ، وقد أشار الباحث يف هامش ص١٤ :ونظرية النحو القرآين، األنصاري، ص، ٦٥-٦٤: منجد املقرئني، ابن اجلزري، ص:  ينظر)1(

أمحد مكي األنصاري يف كتابه، كانت قائمة عىل أساس تغيري . التي دعا إليها د) نظرية النحو القرآين(من هذا البحث، إىل أن  ٦٤
ة نحوية يدعو إىل تعديلها؛ حتى ال ختالف قراءة قرآنية قاعد) ٤٠(القواعد النحوية لتناسب القراءة املتواترة ال العكس، وجاء فيه بـ 

 .متواترة
 إنام النحو علامء فإن وجيه؛ ٌكالم وهذا :قلت": ً الزرقاين معلقا عىل كالم الداين قال).٢/٨٢( جامع البيان يف القراءات السبع، الداين، )(2

ْثبتت إذاف العرب، وكالم ^رسوله  وكالم تعاىل اهللا كتاب ِمن قواعده استمدوا َ َ ُقرآنية َ  هو القرآن كان املقبولة؛ بالرواية القرآن ُ
ُاحلكم َّقعدوا وما النَّحو علامء عىل ََ َووجب قواعد، ِمن َ َ َ ِيرجعوا ْأن َ َنرجع ْأن ال إليه، بقواعدهم ُهم َ ِ ْ  قواعدهم إىل بالقرآن نحن َ

ُنحكمها املخالفة ِّ َ  ).١/٤٢٠(مناهل العرفان، . "الرعاية وجوب يف ألصللً وإمهاال لآلية، ًعكسا ذلك كان وإال فيه، ُ
 .٢٨٠: مشكل القرآن، منصور، ص، و١٩٤: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  ينظر)3(
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 إذا ما تعارضت القاعدة النحوية مع القراءة القرآنية ، فاألوىل للمعرب أن حيكم عليها َ ْ ُ َُ َ ْ ِ ِ ْ ْ ََ
ِبأهنا قراءة مشكلة ْ ُ ُ بدال من تلحينها، وأن يقصد هبذا احلكم)١(ٌ َ ِ ْ َْ ِ استشكال الوجه اإلعرايب للقراءة، أو : ً

ْ عىل القراءة، أو يستشكلهام معا، ال أن يستشكل القراءة نفسهاّاستشكال املعنى املبني ً ْ  .، واهللا أعلم)٢(ِ
 

 ينبغي عىل املعرب أن جيعل القرآن الكريم بقراءاته أصال يرجع إليه، فتقاس القاعدة َ َ ُْ ُ َ ِْ ْ ً ِ ِ ُ
ُالنَّحوية ـ إذا ما تعارضت مع القراءة القرآنية ـ عىل لغة القرآن، وتصحح َّ َ َُ  . بموجبهَ

 
   

 
    

                                                
ً وتفسريا وإعراباًتوجيه مشكل القراءات العرشية الفرشية لغة: (جستري بعنوانعبدالعزيز احلريب أطروحة ما. م دَّ وقد قد)1( نها َّ، ضم)ً

 ُ ورفعُالتوجيه: (ٍ حتت كل قراءةُنِنوَعُة، وكان يَلِشكُ مٍضعيف، واعتربها قراءاتَّ والتِّدَّحاة بالر هلا النَُّضَّرَعَت التي تالقراءا
 ).اإلشكال

 دون استشكال أنه ال مانع من استشكال القراءة باعتبار أحد ثالثة أمور، َرَكَ، فقد ذ٣٢١-٣١٩: مشكل القرآن، منصور، ص:  ينظر)2(
ثم ذلقراءة نفسهاا  ً. منها مثاالٍّ لكلَرَكَها، وذَرَكَ، 



 

 

 
 

  
  املبحث الثاني                    

 
  

  :ثالثة مطالبوفيه      
  

 
 
      

 
                                             ****  

                                                 **** 
  

 




 

 

  

٧٣  

 
 

 
 
 

سبق احلديث عن نشأة اإلعراب يف رحاب القرآن، وعليه فال عجب أن يكون هذا العلم الذي 
نشأ وترعرع يف حماضن القرآن الكريم، هو األداة البارزة يف فهم النص، والوسيلة املوضحة 

 كبري من اإلحاطة بلغتهم، ملدلوالته، السيام بعد أن اختلطت األلسنة، إذ كان األوائل عىل جانب
 .ومعرفة أساليبها، وإدراك حقائقها، فكانوا بذلك أقدر الناس عىل فهم القرآن وتفسريه

َولكن بعد فساد األلسنة، كثرت التآليف يف العلوم كافة يستعينون هبا عىل فهم تراكيب القرآن  ُ َ
ِودالالته، وكان من ضمنها علم اإلعراب ِ ِْ ِ. 

 ، ونسخ، ونقل سبب،ت تآليف املتقدمني أكثرها إنام هي رشح لغةكان "::قال أبو حيان 
 ودخل ، وكثرت العجم، فلام فسد اللسان، ألهنم كانوا قريبي عهد بالعرب وبلسان العرب؛وقصص

 احتاج املتأخرون إىل إظهار ما ، اإلدراكا والناقصو، األلسنةايف دين اإلسالم أنواع األمم املختلفو
 حتى يدرك ؛ وإبراز النكت البيانية، وانتزاع املعاين، تعاىل من غرائب الرتكيبانطوى عليه كتاب اهللا

 .)١(" إليهاُهُكِّرُ حيُهُ وال عنرص،ها من مل تكن نشأته عليهاب ويكتس،ذلك من مل تكن يف طبعه
عىل أن قصده من تأليف تفسريه هو الكشف عن تأويل آي  : )٢(ولقد نص اإلمام الطربي

فهذه ": يان وجوهه، وأن ما يتعرض له من اإلعراب وسيلة لتحقيق ذلك، فقالالقرآن الكريم، وب
 .، باختالف أوجه إعراب ذلك﴾  ?  @  A﴿أوجه تأويل 

ُوإنام اعرتضنا بام اعرتضنا يف ذلك من بيان وجوه إعرابه َ ُ وإن كان قصدنا يف هذا الكتاب الكشَف - ْ
ّ فاضطرتنا ،ِه تأويلِك من اختالف وجوهإعراب ذل ملا يف اختالف وجوه - عن تأويل آي القرآن

                                                
  ). ١/١٢٠(،  البحر املحيط)1(

خالد، وقيلَّهو اإلمام العال )2(  ،العلامء أئمة أحد كان. يزيد بن كثري بن غالب، أبوجعفر الطربي: مة املفرس؛ حممد بن جرير بن يزيد بن 
 ، كانت له رحالت كثرية،عرصه أهل من أحد فيه يشاركه مل ما العلوم من َعََمج قد وكان ،وفضله ملعرفته رأيه إىل عَجْرُوي ،بقوله مَكُْحي

وفيات األعيان، ابن : ينظر). هـ٣١٠(تويف سنة . ، وله تصانيف كثرية ماتْآخرها يف بغداد حيث انقطع للدرس والتأليف إىل أن
 .)١٦١-٩/١٥٥ (هبي،، الذسريوال ،)٢/١٦٢ (، البغدادي،تاريخ بغداد، و)٤/١٩١(خلكان، 
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ُه وجوه تأويلِ لطالب تأويلَفِشَكنَْاحلاجة إىل كشف وجوه إعرابه، لت  يف ِةَفِلَتْخُ اختالف املِرْدَه، عىل قُ
 .)١("ِهه وقراءتِتأويل

فيظهر من خالل هذا النص صلة اإلعراب الوثيقة بتفسري القرآن الكريم، وأن االختالف يف 
َد يكون يف حاجة شديدة إىل اإلعراب، وبيان وجوهه؛ ليستقيم املعنى، ويتحدد املراد، تفسري آية ق َ ََّ َ

 .)٢(وتتضح وجوه التأويل
ٌمما تقدم يتضح أن اإلعراب وسيلة من وسائل فهم القرآن، وطريٌق إىل حتليل تراكيبه إلصابة املعنى 

ه، ما كان لنا أن نفهم معاين القرآن فلوال اإلعراب، ومعرفة قواعد"الصحيح، وعدم الزيغ يف تفسريه،
 .)٤("...َّ، وال أن ندرك مواطن مجاله، وحمال بالغته وإعجازه )٣(املبني

 ،الفوائد فتظهر ،اإلشكال وينجيل ،املعاين أكثر ُفَرْعُت اإلعراب حقائق بمعرفة إذ": :قال مكي 
 .)٥("املراد حقيقة معرفة ُّحِصَوت ،اخلطاب ُمَهْفُوي

ِّة اإلعراب بالتفسري، اشرتاط العلامء يف املفرس معرفة النحو، إذ جعلوا علوم اللغة ومن مظاهر صل َ ُ
ًوالنحو والرصف والبالغة من أبرز علوم اآللة التي حيتاجها املفرس احتياجا أوليا؛ لكي يفهم القرآن  ً َِّ ُ

 ....   الكريم عىل وجهه الصحيح، وهذا ما سيتحدث عنه الباحث يف املطلب القادم بإذن اهللا
 
 
 
 
 

                                                
 ).١/١٨٥(،  جامع البيان)1(
  ).١/٥٨٠(النحو وكتب التفسري، رفيدة، :  ينظر)2(

 ... ﴿: وهذا الكالم ليس عىل إطالقه، وإنام يف اآليات التي ال سبيل إىل فهمها الفهم الذي من أجله أنزلت إال باإلعراب، كقوله تعاىل )3(

 ́ ٌما ما يتعلق باألوامر والنواهي وغريها مما ال يعذر أحد بجهله، فال يدخل يف ، أ]٢٨: فاطر[  ﴾ ...¯  °  ±  ²  ³ 
 . هذا، واهللا أعلم

 .٥١: ، صنيعراب يف القرآن الكريم، الز اإل)4(
 ).١/٦٣(، اب القرآن مشكل إعر)5(
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ٌسبق احلديث يف املبحث السابق عن صلة اإلعراب بالتفسري، وظهر كيف أن اإلعراب له صلة  
ٌوثيقة بالتفسري، فهو وسيلة من وسائل فهم القرآن، وطريٌق إىل حتليل تراكيبه إلصابة املعنى  ٌ

 .الصحيح
ٍأن يكون ملام بجملة من العلوم،  ومن هنا فقد اشرتط العلامء فيمن أراد أن يفرس القرآن الكريم  ً َّ ُِ

، فهم ال خيتلفون يف اشرتاط العلم باللغة )٢( ، وأيا كان عددها)١(ًأوصلها بعضهم إىل مخسة عرش علام
ًوأساليبها وعلومها ملن يريد تفسري القرآن الكريم،  ويدخل ضمنا اإلعراب، بل أوجب الزركيش 

الفه إىل فساد املعنى، ليتوصل ملعرفة املعنى الصحيح،  عىل املفرس تعلم اإلعراب الذي يؤدي اخت:
 الذي تعرفه العرب فهو الذيفأما  ":فقال بعد أن نقل عن ابن عباس تقسيم التفسري إىل أربعة أقسام

ِ وأما اإلعراب فام كان اختالفه حم ...يرجع فيه إىل لساهنم وذلك شأن اللغة واإلعراب  للمعنى ًيالُ
 .)٣(" ... ليتوصل املفرس إىل معرفة احلكم؛ئ تعلمهوجب عىل املفرس والقار

ً نصا طويال يف رشائط التفسري )٤(يف اإلتقان عن اإلمام أيب طالب الطربي ونقل اإلمام السيوطي ً
 ختام  ِّوما جيب عىل املفرس لكتاب اهللا من صحة االعتقاد، ولزوم سنة الدين، وصحة القصد، وكان

                                                
جممع : طبعة) ٦/٢٢٧٥(يوطي، اإلتقان، السو، )١٢-١/٩(زي، التسهيل لعلوم التنزيل، ابن ج:  انظر بعض من ذكر هذه العلوم يف)1(

 .٥٣: ، وعلم التفسري، الذهبي، ص١٨٦: وأصول التفسري وقواعده، العك، صامللك فهد، 
َ جمتمعة غري ممكن ألحد، وأن بعض م م املفرس ـَزْلَالتي تر يف العلوم ـ َُّحبَّ التَّ جيدر اإلشارة هنا إىل أن)2(  مجلة َرَكَث عن هذه العلوم ذَّن حتدً

ِإلسالمية التي لو كانت يف مفرس لكان جمتهدا مطلقا يف الرشيعة، فكان مالعلوم ا ً ْ ً ََ ُ ِّ ُن املفَرتض مع ذكرها ذكر املقدار الذي حيتاجه ٍُ َْ ِْ َِ ِ ِ ْ ُ
ِّاملفرس م َ َ كل علم منها، وعليه فالبد من التوازن يف النظر إىل حاجة املفرس لبعض العلوم التي ينُ ٍ حو، وعلم  عليها العلامء كعلم النّصنُِّ

 .٦٩:، ومفهوم التفسري، الطيار، ص)١/٥٥٤( التفسري، رفيدة، بالنحو وكت: ينظر. البالغة، وعلم الفقه، وغريها
 . ً أيضا عىل لزوم العلم به يف حق املفرسّصَ، فقد ن)١/٣٨(النكت والعيون، املاوردي، : ً، وانظر أيضا)٢/١٦٥( الربهان، الزركيش، )3(
 .، ومل أعثر عىل مرجع كالم أيب طالب إال يف اإلتقان مل أقف عىل ترمجته)4(
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 اختالف من عدة اإلعراب ال يلتبس عليه ً أن يكون ممتلئاائطالرشومتام هذه ": هذا النص قوله
 .)١("...هُه تعطيلُ فتأويل،ً أو جمازاً إما حقيقة،وجوه الكالم فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان

كام وسبق احلديث يف مطلب أمهية اإلعراب عن أن بعض املفرسين استخدموا اإلعراب يف بيان 
ِاملشكل ودفعه ْ  . لينجيل اإلشكال)٣(ان عىل املفرس العلم باإلعراب، فك)٢(ُ

ِّجييل فيه أمهية هذه الصلة، فيقول : )٤(ٍوأختم بنص لإلمام الغزايل ِّ َ ومن أراد أن يتكلم يف ": ُ
ُّحتصيل علم اللغة والتبحر يف : ًتفسري القرآن، وتأويل األخبار، ويصيب يف كالمه، فيجب عليه أوال َ َّ

ِّفن النحو، والرسوخ   .)٥("...يف ميدان اإلعراب، والترصف يف أصناف الترصيف َ

 
 
 
 

، وأما حديث الباحث هنا فهو عن )٦(سبق احلديث عن أمهية اإلعراب يف بيان املعاين التفسريية
 . أثر اختالف اإلعراب يف تعدد املعاين التفسريية

الف بني املفرسين إن الناظر يف كتب إعراب القرآن الكريم وكتب التفسري، يلحظ كثرة االخت
واملعربني يف إعراب كلامت القرآن الكريم، فنجد أن الكلمة الواحدة حتتمل أكثر من وجه إعرايب، 

                                                
 ).٦/٢٢٦٧(،  اإلتقان)1(

     . من هذا البحث٣٢:  ينظر ص)(2
حد : ( القول يف القدر الذي حيتاجه املفرس من العلوم ينطبق هنا عىل اإلعراب، وسيأيت تفصيل هذه املسألة يف مطلب وما تقدم من)3(

 ). االشتغال بإعراب القرآن الكريم
، فقيه )حجة اإلسالم(، امللقب ـب )الغزايل( هو اإلمام؛ حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، أبوحامد الطويس الشافعي، املعروف بـ )4(

تويف . أصويل، متصوف، من أعالم الشافعية يف عرصه، مشارك يف أنواع من العلوم، وله رحالت يف طلب العلم، له تصانيف كثرية
 ).٧/٢٢(، واألعالم، الزركيل، )٤/٢١٦( األعيان، ابن خلكان، وفيات). هـ٥٠٥(سنة 

 .، ضمن جمموعة رسائل اإلمام الغزايل٢٤٥:  الرسالة اللدنية، ص)5(
     . من هذا البحث٣٠:  ينظر ص)(6
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ً مقررا : )٢(، قال املاوردي)١(وهذا االختالف يف وجوه اإلعراب ختتلف بموجبه املعاين يف الغالب
ري تأويله، لزم العلم به يف حق ًوأما اإلعراب، فإن كان اختالفه موجبا الختالف حكمه وتغي": ذلك

  .)٣("...املفرس وحق القارئ، ليتوصل املفرس إىل معرفة حكمه

ولذلك عندما تكلم العلامء عن أسباب اختالف املفرسين يف التفسري، ذكروا من مجلة هذه 
ة ٍ، وذلك ملا لإلعراب من تأثري يف املعنى، فهناك آيات كثري)٤(االختالف يف وجوه اإلعراب: األسباب

   .كان اخلالف يف معانيها بني املفرسين بسبب االختالف يف إعراهبا

وهذا الذي تقدم من اختالف وجوه اإلعراب، فهو حال اتفاق القراءات، أما اختالف وجوه 
ٍاإلعراب مع اختالف القراءات، فال خيفى كم يف ذلك من إثراء للمعاين القرآنية؛ ألن القراءات 

وكأهنا آيات   جديدة، وقد تعامل املفرسون رمحهم اهللا مع هذه القراءاتتعطي للفظة القرآنية معاين
ِّإن كل قراءة آية مستقلة جيب اإليامن هبا، واتباع ما : ِ من حيث داللتها عىل املعاين، حتى قيل)٥(مستقلة ٌ ٌ ٍَّ َّ
ْتضمنَت ََّ ً من املعنى علام وعمالُهَ ً ْ َّالقراءات، ومن ثم تنوع ً، مما جيعل رصيد التفسري وافرا بسبب تعدد )٦(ِ َ

 .)٧(مدلوالهتا ومعانيها

                                                
حيث قال)(1  "...يري تأويله وإن كان اختالف إعرابه ال يوجب اختالف حكمه وتغ":  يدل عىل هذا القيد تتمة عبارة املاوردي اآلتية 

     ).١/٣٨(النكت والعيون، 
 ، من وجوه الفقهاء الشافعيني ومن كبارهم، )املاوردي( هو اإلمام املفرس؛ عيل بن حممد بن حبيب، أبواحلسن البرصي، املعروف بـ )2(

وفيات األعيان، ابن خلكان، : رينظ). هـ٤٥٠(تويف سنة . وتوىل القضاء ببلدان كثرية، وله مصنفات كثرية يف الفقه والتفسري واألدب
 ).١/٤٢٣(، وطبقات املفرسين، الداودي، )٣/٢٨٢(

 ).   ١/٣٨ ( النكت والعيون،)3(
، واختالف )٢/٢٩٤(حممد صفاء حقي، .علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري، دو ،)١/١٢( التسهيل، ابن جزي، : ينظر)4(

 .  ٤٧: فهد الرومي، ص.، وبحوث يف أصول التفسري ومناهجه، د٩٣: الفنيسان، صسعود بن عبداهللا. د.املفرسين، أ
ًإن القراءتني كاآليتني، فزيادة القراءات كزيادة اآليات، لكن إذا كان اخلط واحدا واللفظ حمتمال ": : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )5( ً

، والربهان، )١/٢٣٣(ن، ابن العريب، أحكام القرآ: ً، وينظر أيضا)١٣/٤٠٠(جمموع الفتاوى، . "كان ذلك أخرص يف الرسم
قواعد التفسري، : ينظر. )تنوع القراءات بمنزلة تعدد اآليات(: ً، ولقد سبك بعضهم قاعدة يف ذلك، فقال)١/٣٢٧(الزركيش، 

 ).١/٨٨(السبت، 
 ).١٣/٣٩١ (جمموع الفتاوى، ابن تيمية،: ظر ين)6(

     .٣٢٩: علم القراءات، إسامعيل، ص:  ينظر)(7
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ِّوقبل البدء بذكر أمثلة عىل أثر اختالف اإلعراب يف تعدد املعاين التفسريية، أراد الباحث أن يبني  َ ُ َْ
ِأسباب اختالف املعربني يف إعراب الكلامت والرتاكيب القرآنية، مما جعل أنظارهم ختتلف يف إعراب  ِ ْ ُ

 :)١(الكريم، وهيٍآيات من القرآن 


)٢(. 
 


)٣(. 

 

)٤( 
 

      
)٥(. 

 


)٦(. 

                                                
 .٢٠٩-٢٠٣: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  من كتابقد استفدت ترتيب هذه األسباب و)1(
  ).١/١٤(دراسات ألسلوب القرآن الكريم، حممد عضيمة، : ينظر )2(
َأن أبا حيان يضعُف أحد األعاريب التي أعرب هبا : ومن أمثلة ذلك .٢٠٣: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  ينظر)3( َ ِّ ُِ ْ َ َُ َ  :قوله تعاىلَّ

﴿b   a  `   _   ̂  ] ، البحر املحيط ."قول خمالف ملا أمجع عليه الكوفيون والبرصيون"؛ ألنه ]٥: األنفال[ ﴾... 
)٤/٤٥٦.( 

أن املعربني واملفرسين يقفون أمام اآلية القرآنية الواحدة بقدرات عقلية ولغوية خمتلفة، فتتقارب مواقفهم أو تتباعد يف :  وإيضاح ذلك)(4
: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص: ً، نقال عن٣٠: أيمن الشوا، ص. إعراب القرآن من مغني اللبيب، د: ينظر .ل أو كثريقلي

٢٠٤. 
ٌلو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله يف يشء، كان ينبغي أن ": قال يونس بن حبيب ).١/١٤( دراسات ألسلوب القرآن، عضيمة، )5(

األدباء، نزهة األلباء يف طبقات  ."الء كله يف العربية، ولكن ليس من أحد إال وأنت آخذ من قوله وتاركيؤخذ بقول أيب عمرو بن الع
 ).٣/١٦٧(البحر املحيط، أبوحيان، ، و)١٩٠-١/١٨٩(اخلصائص، ابن جني، : ، وينظر٣١: أيب الربكات األنباري، ص

¨  ©  ª   »  ¬   ®  ¯  °  ﴿ : قوله تعاىل:ومن أمثلة ذلك .٢٠٦: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  ينظر)6(

 ¶ µ ´ ً، فقد نص العلامء عىل أهنا من أشكل آيات القرآن، وأصعبها قراءة]١٠٧: املائدة[ ﴾...±  ²  ³    ِ َ ْ َ=  
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)١( 
 

 

ª  ﴿: قوله تعاىل :ومن األمثلة عىل ذلك   ©     ̈  §  ¦    ¥  ¤  £

  ¯  ®  ¬«³ ﴾ ª  »﴿: ، ففي قوله تعاىل]٥٦: األعراف[ ﴾ °  ±  ²  
وقد حيتمل ": ًفاضل السامرائي قائال. ثالثة أوجه إعرابية، كل وجه منها حيمل معنى، أفاض فيها د

ادعو (فلو قال ... ، فتكسب ثالثة أغراض يف تعبري واحد احلالية، واملفعول ألجله، واملفعولية املطلقة
وأصبح ً املعنى واحدا هو احلالية، ولكن بعدوله إىل املصدر اتسع املعنى، لكان) خائفني وطامعني

للخوف والطمع، : خائفني، واملفعول ألجله، أي: وهي احلالية أي، يؤدي ثالثة معان يف آن واحد
ًختافون خوفا، وتطمعون طمعا، أو دعاء خوف وطمع،: واملفعولية املطلقة، أي  وهذه املعاين كلها ً

 ينبغي أن ندعو ربنا ونحن يف حالة خوف وطمع، وندعوه للخوف والطمع، وندعوه مرادة، فإننا
ًونحن نخاف خوفا، ونطمع طمعا، فجمعها ربنا يف تعبري واحد بعدوله من الوصف إىل املصدر، فهو  ً

                                                                                                                                          
ًوتفسريا وإعرابا=  إعرابه، معاين القرآن و، و)١/٤٢٠(، والكشف، مكي، )١/٢٤٣( إعراب القرآن، مكي، مشكل: ينظر. ً

 كالم العلامء يف هذه اآلية، نرى أقواهلم ختتلف يف وعند النظر إىل. )٤/٤٧٣(الدر املصون، السمني احللبي، ، و)٢/٢١٦(الزجاج، 
  .٢١٦-٢١١: توجيه مشكل القراءات العرشية، احلريب، ص:  ينظر تفصيل هذه األقوال.ًتوجيه إعراهبا؛ نظرا إلشكاهلا عليهم

ْالتأويل عند النحويني )(1  .  الكالم عن ظاهره؛ لكي يوافق قوانني النحو وأحكامههو رصف: َّ
ويكون عند اصطدام القاعدة النحوية باآلية القرآنية، ولقد أمجع النحويون عىل أن االلتجاء إليه وهو أخص من التوجيه اإلعرايب، 

أمحد . نظرية النحو القرآين، د، و١٤: حممد هنادي، ص. ظاهرة التأويل يف إعراب القرآن الكريم، د: ينظر .ٍمن غري رضورة ال يصح
ـ هامش٥٩(: األنصاري، ص  ).٦٣٨-١/٦٣٧(، وفيض نرش االنرشاح، الفايس، ) 
-  .  / ﴿ :قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك ، فطائفة كبرية من النحويني تذهب إىل أن ]٢: احلجر[ ﴾(  *   +  ,  

ّرب(  .وا إىل التأويلذا جلؤايض، وال تتعلق باملضارع؛ لال تدخل إال عىل الفعل امل) ُ
ها عىل سبيل احلكاية، وهلذا محله وإنام جاء ههنا املضارع بعد... إال املايض ) ربام(وال يدخل بعد ": قال أبوالربكات ابن األنباري

ـ  ـ الزجاج ـ أبوإسحاق  .)٢/٦٣(، البيان يف غريب إعراب القرآن. "ربام كان يود الذين كفروا: عىل تقدير) كان(عىل ضمري ب
ّرب(وملا كانت ": وقال أبوحيان  ).٥/٤٣٢ ( البحر املحيط،."َّود: يف معنى) ُّيود(عند األكثرين ال تدخل عىل مستقبل، تأولوا ) ُ
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ادعوه خائفني وطامعني، وادعوه للخوف والطمع، وادعوه دعاء خوف وطمع، أو : بدل أن يقول
 .)١("﴾©  ª  »﴿: ًمعون طمعا، مجعها كلها هبذا التعبري القصري، فقالًختافون خوفا وتط

 
 

: البقرة[ ﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ ﴿: قوله تعاىل

١١٩[.  
 :  قراءتان﴾تسأل﴿: ففي قوله تعاىل* 

ْ ﴿تسأل﴾:األوىل  .نافع، ويعقوب: وهي قراءة، م بفتح التاء وجزم الالَ
ُ﴿تسأل﴾ بضم التاء ورفع الالم: الثانية  .)٢( الباقني:وهي قراءة، ُ

 

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
 :ًبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب، لكل قراءة وجه، مها

ْ﴿تسأل﴾َّأن : األول  . جمزومة عىل النهي َ
ُ﴿تسألَّأن : الثاين  .﴾Õ  Ô ًيف موضع احلال عطفا عىل﴿ ﴾ُ

 :ًاملعاين التفسريية بناء عىل التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
ًأنه هني عن السؤال عنهم تعظيام وتغليظا ملا : ال تسأل يا حممد عنهم، واملعنى: تقديره: املعنى األول ً

 .هم فيه من العذاب، فقد بلغوا غاية العذاب التي ليس بعدها مستزاد
ًإنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا حال كونك غري مسؤول : غري مسؤول، واملعنى: تقديره: نى الثايناملع ً

 .)٣(ًال يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد التبشري واإلنذار: عن أصحاب اجلحيم، أي

                                                
 ).٢٥١- ٢/٢٥٠(لنحو،  معاين ا)1(
النرش، ابن :  يف من قرأ بالقراءتنيينظر. ابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، وخلف: وهم )2(

 .٩٢: ، والبدور الزاهرة، القايض، ص)١/٢٥٨(، والتذكرة يف القراءات الثامن، ابن غلبون، )٢/٢٢١(اجلزري، 
، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )١/٢٦٢(، والكشف، مكي، )٢/٢١٦(احلجة، الفاريس، :  توجيه القراءتني يف ينظر)3(

)٣٤٤-٢/٣٤٣.( 
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َّبني الباحث ِّعن العلوم التي حيتاجها املفرس، و) ِّصلة اإلعراب باملفرس (:تقدم احلديث يف مبحث
ِّأنه كان من املفَرتض عند ذكر هذه العلوم ـ التي تلزم املفرس ـ ذكر القدر الذي حيتاجه املفرس من كل  ْ ُِّ ُ ِّ ُ َِ ْ ََ ْْ ِْ َِ ِ ِ

ِعلم منها، والتي من ضمنها اإلعراب ْ ِ ، فإن الناظر يف كتب التفسري املتوسعة يف بيان املسائل النحوية، )١(ٍ
ًبيقات علم النحو، وكأنه يقرأ كتابا يف النحو ال كتابا له عالقة ببيان معاين جيد فيها خالف النحاة وتط ً

َكالم اهللا تعاىل، كالبحر املحيط أليب حيان األندليس، الذي هو قمة كتب التفسري التي عنيت بالنحو  ِ ُ
 .ْ الذي اعتمد عىل نحويات أيب حيان)٢(وتوسعت يف اإلعراب، وكتاب روح املعاين لآللويس

 ﴾...!  "   #﴿:  ما جاء يف تفسري أيب حيان عند قوله تعاىل:ألمثلة عىل ذلكومن ا
ُأشهر احلج﴿و": ، حيث قال]١٩٧: البقرة[ ْ ُشهرَاأل إذ حذف، من بد وال وخرب ٌمبتدأ ﴾َ  احلج، ليست ْ

ُأشهر: فالتقدير املبتدأ، يف إما احلذف وذلك ْ ْأش حج احلج: أي اخلرب، يف: أو احلج، وقت أو احلج، َ  ،ُهرَ
ُأشهر يف األصل: يكون أو ْ  سبيل عىل إياه وجعل فيه، يقع كان ملا احلج عن بالظرف وأخرب فيه، فاتسع ،َ

 .العربية يف يمتنع وال النصب، جيوز كان التقدير هذا وعىل واملجاز، التوسع
ُأشهر يف: الكالم رَّقد ومن: )٣(عطية ابن قال ْ ُشهرَاأل نصب اجلر حرف سقوط مع فيلزمه ،َ  يقرأ ومل ،ْ

ُشهرَاأل نصب يلزم وال .كالمه انتهى.)٤(أحد بنصبها  قد ألنا ؛عطية ابن ذكر كام اجلر، حرف سقوط مع ْ
 نكرة الزمان ظرف كان إذا أنه أعني البرصيني، عند فيه خالف ال وهذا االتساع، عىل يرفع أنه ذكرنا

                                                
 . البحث هذا من٧٥:  هامش ص: انظر)1(
ِّ، مفرس، حمدث، أديب، مشارك ـ نسبة إىل جزيرة آلوس يف وسط هنر الفرات ـ هو النحوي املفرس؛ حممود بن عبداهللا، أبوالثناء احلسيني اآللويس )2( ِّ

َيف بعض العلوم، تقلد اإلفتاء ببلده بغداد ثم عزل، فانقطع للعلم، ثم رحل عدة رحالت، وبعدها عاد إىل بغدا َِّ د وتويف هبا، له عدة ُ
 ).١٢/١٧٥(، ومعجم املؤلفني، كحالة، )٧/١٧٦(األعالم، الزركيل، ). هـ١٢٧٠(تويف سنة . مصنفات

  املحاريب األندليس الغرناطي املالكي، عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن غالب بن متام بن عطية، أبو حممد؛مةَّهو اإلمام العال )3(
ٍّان عارفا بالقراءات وطرقها، وله مشاركة يف احلديث، مع حظشيخ املفرسين يف وقته، ك وكان له ، من األدب، واللغة والعربية وافر ًٍ

 فهو ، التفاسريِّمن أجلهو و) ر الوجيزَّاملحر(رحالت خمتلفة وأسفار متعددة يف طلب العلم، وله عدة مصنفات من أشهرها تفسريه 
 .٣٧٦: ، وبغية امللتمس، الضبي، ص)١/٣٦٧(الصلة، ابن بشكوال، : نظر ي).هـ٥٤١(تويف سنة .  وجيزٌرَّكاسمه حمر

 ).١/٢٧١( املحرر الوجيز، )4(
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 غري أو للزمان ًمستغرقا احلدث كان ًوسواء والنصب، الرفع عندهم جيوز فإنه املصادر، عن ًخربا
 للزمان، ًمستغرقا يكون ْأن إما احلدث َّأن: وهو تفصيل، ذلك يف فعندهم الكوفيون وأما مستغرق،

 ميعادك: فيقول الرفع، هفي جيب أنه )١(هشام فذهب ،مستغرق غري أو النصب، فيه جيوز وال فريفع،
 املوضع هذا يف الفراء عن َلِقُون كالبرصيني، عوالرف النصب جواز إىل الفراء وذهب أيام، وثالثة يوم،
ُشهرَاأل نصب جيوز ال أنه ُأشهر ألن ،ْ ْ  عنه، نحن نقلنا ملا خمالٌف النقل وهذا، )٢(حمصورة غري نكرة ًاَ

 .)٣("هشام وقول البرصيني، قول القوالن، له يكون أن فيمكن
 وذكر خالف البرصيني والكوفيني ،)احلج(فيظهر من املثال السابق أن أباحيان قد توسع يف إعراب 

 .ُِبام ال طائل حتته ملريد التفسري
ْوعليه، فهل هذا التوسع يف بيان املسائل النحوية هو القدر الذي حيتاجه املفرس من اإلعراب لبيان  َ
ًمعاين كالم اهللا، أم أن هذا القدر زائد عىل حاجته؟ وهل يلزم من ذلك أن يكون عارفا بدقائق  ْ ََّ ْ َ

 ب؟اإلعرا
َّجيدر التقديم ـ لإلجابة عىل هذا السؤال ـ بأن العلامء قد سلكوا إلعراب كالم اهللا تعاىل مناهج  ُ ْ َ

 :)٤(أربعة باعتبار القصد والتخصص
 وهو ما كان القصد منه بيان اإلعراب، وإذا ذكر غري اإلعراب فإنام يذكر َ ْ ُُ َ ِ

ًتبعا ال استقالال ً. 
 وهم الذين هيتمون بام يشكل يف القرآن، وحيتاج إىل بعض العناء يف َ ُِ ْ

 .)٥(َّفهمه، وقد بني الباحث أن اإلعراب كان من مضامني كتب املعاين

                                                
أخذ النحو،  وعنه بصحبته ًمشهورا كان أحد أعيان أصحاب الكسائي، الكويف، الرضير اهللا، عبد هو النحوي، هشام بن معاوية، أبو )(1

َله مقالة يف النحو تعزى إليه، وله عدة مصنفات ، ومعجم املؤلفني، )٢/٣٢٨(بغية الوعاة، السيوطي، :  ينظر.)هـ٢٠٩( سنة تويف. ُ
     ).١٣/١٥٠(كحالة، 

 .، ومل يقف الباحث عىل القول اآلخر الذي أشار إليه أبوحيان)١/١١٩(معاين القرآن، الفراء، :  ينظر)2(
 ).٩٤، ٢/٩٣(،  البحر املحيط)3(
 .١٨٦-١٧٥: ي، صعلم إعراب القرآن، العيساو:  انظر )4(
َوقد ذكر الباحث العلامء الذين سلكوا هذين املنهجني يف مطلب  هذا البحث،  من٢٤: ص:  انظر)5( َ املصنفات يف معاين القرآن الكريم (َ

ِمن خالل ذكر مصنفاهتم بام ال داعي لتكراره هنا) وإعرابه ْ ِ. 
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     وهم الذين قصدوا إىل تبيني وجوه القراءات، وعللها
، والذي هيم موضوع البحث هو )١(د تنوعت هذه الوجوه والعللوق. واإليضاح عنها، واالنتصار هلا

 .)٢(التوجيه اإلعرايب للقراءات القرآنية
وهو إعراب اآليات القرآنية قصدا للتفسري، واإلعراب تبع له ٌ َ َ ً)٤()٣(. 

ْوبعد هذا البيان ملناهج العلامء يف إعراب اآليات القرآنية، كل حسب قص َ ََ ْ ِده وختصصه، فإن ما هيم ٌّ ُّ ِ ِ
ًموضوع البحث هو منهج املفرسين، فكام تقدم فإن منهجهم قائم عىل إعراب اآليات القرآنية قصدا  ٌ

ٌللتفسري، واإلعراب تبع له،  َ  الذي حيتاجه املفرس من اإلعراب، فام حيتاجه ِرْدَوهذا هو الضابط يف القَ
ُهو اإلعراب الذي يتأثر به املعنى، ويوصل ِ ُه إىل املعاين الصحيحة، ويدفع عنه ُ َُ ْ ، وليس اإلشكالَ

ً بحيث خيرج بالتفسري عن صلبه، ويصبح قاطعا عن حتصيل ،املقصود الغوص يف دقائق اإلعراب ِ ِ ْ ُ ُ َ
ِالتفسري، وليس معين ًا عليه، وبناء عىل ذلك، فام يلزم املفرس من العلم باإلعراب هو أن يكون عارفا ُ ًْ َ ْ َ ً

ً، ال أن يكون كأيب حيان عارفا بدقائق علم النحو، واهللا أعلمبأصول هذا العلم ْ. 
فهذه أوجه تأويل ": ًعىل هذا املنهج ـ وقد كان سائرا عليه ـ، فقال : َّولقد نص اإلمام الطربي

 .، باختالف أوجه إعراب ذلك﴾غري املغضوب عليهم﴿
ُوإنام اعرتضنا بام اعرتضنا يف ذلك من بيان وجوه إعرابه َ  ُدنا يف هذا الكتاب الكشفْصَكان ق وإن - ْ

ْرتَطْفاض ،ِه تأويلِإعراب ذلك من اختالف وجوه ملا يف اختالف وجوه - عن تأويل آي القرآن ا َنّ

                                                
 . فتارة تكون نحوية أو رصفية، أو لغوية أو غري ذلك)1(

 : العلامء الذين سلكوا هذا املنهج ومن)(2
 ).إعراب القراءات السبع وعللها: (، يف كتابه)هـ ٣٧٠: ت(عبداهللا بن احلسني ابن خالويه ] ١[
احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين : (، يف كتابه)هـ ٣٧٧: ت( احلسن بن عبدالغفار الفاريس] ٢[

 ).هدذكرهم أبوبكر بن جما
 ).الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: (، يف كتابه)هـ٤٣٧: ت(مكي بن أيب طالب القييس ] ٣[

 :ومن العلامء الذين سلكوا هذا املنهج )(3
 ).جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (، يف كتابه)هـ٣١٠: ت(حممد بن جرير الطربي ] ١[
 ).املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: (، يف كتابه)هـ٥٤١: ت(عبداحلق بن غالب األندليس ] ٢[
 .)اجلامع ألحكام القرآن: (، يف كتابه)هـ٦٧١: ت(حممد بن أمحد القرطبي ] ٣[

  ً إال أن هؤالء العلامء ـ وغريهم ممن سلكوا هذا املنهج ـ تفاوتوا فيام بينهم يف القدر الذي تعاطاه كل منهم قصدا للتفسري، إال أن )4(
 .ًثرهم سريا عىل هذا املنهج هو ابن جرير الطربي، وسيأيت نص كالمه بعد قليلأك
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ُه وجوه تأويلِ لطالب تأويلَفِشَْكنَاحلاجة إىل كشف وجوه إعرابه، لت  يف ِةَِفلَتُْخ اختالف املِرْدَه، عىل قُ
 .)١("ِهه وقراءتِتأويل

َفيفه ُْ ْما يذكر من اإلعراب يف التفسري جيب أن يكون حسب "َّ أن :ُم من كالم اإلمام الطربي َ َْ ُ
ًوبناء عىل ذلك جيب أن ... حاجة التأويل إليه، وما تدعو إىل ذكره رضورة بيان املعنى ووجوه التأويل 
ْيربط ما يذكر من اإلعراب ومسائل النحو بالتأويل وبيان املراد، ال أن حت ُ ُ َْ ْ َُ َ َشى كتب التفسري بقواعد ُ

 .)٢("النحو ومسائله واخلالف فيها بمناسبة وبدون مناسبة
ً يف تفسريه مبينا منهجه يف اإلعراب: )٣(قال ابن جزيو وقد ذكرنا يف هذا الكتاب من ": ِّ

إعراب القرآن ما حيتاج إليه املشكل واملختلف، أو ما يفيد فهم املعنى، أو ما خيتلف املعنى 
 .)٤("باختالفه

ُحيث قال بعد أن ذكر أن اإلعراب يلزم العلم به ـ  :ًوقد أشار إىل ذلك أيضا اإلمام املاوردي  َ ْ َ َّ ْ
ًيف حق املفرس والقارئ ـ إن كان اختالفه موجبا الختالف احلكم وتغيري املعنى ِ وإن كان اختالف ": ُ

ًإعرابه ال يوجب اختالف حكمه وتغيري تأويله، كان العلم بإعرابه الزما ُ َ يف حق القارئ ليسلم من ِ َْ َ ِ
َومل يلزم يف حق املفرس؛ لوصوله مع اجلهل بإعرابه إىل معرفة حكمهَّاللحن يف تالوته،  ْ ، وإن كان َ

ًاجلهل بإعراب القرآن نقصا عاما ً")٥(. 
ٌ أن اإلعراب إن مل يرتتب عليه اختالٌف حلكم أو تغري ملعنى، فإنه ال يلزم العلم به يف حق:َّفبني  ٍ ْ َّ 

ٌاملفرس؛ ملعرفته احلكم أو املعنى بدونه، فدل ذلك عىل أن العلم باإلعراب مقترص عىل ما يتأثر به  َّ
 .املعنى

                                                
 ).١/١٨٥(،  جامع البيان)1(
 ).٥٨١-١/٥٨٠( النحو وكتب التفسري، رفيدة، )2(

َ هو اإلمام املفرس؛ حممد بن أمحد بن حممد بن جزي، أبوالقاسم الكلبي الغرناطي، فقيه، أصويل، لغوي، صاحب التسهيل، و)(3 مشارك يف ُ
  ). ٩/١١(، ومعجم املؤلفني، كحالة، )٣/٣٥٦(الدرر الكامنة، ابن حجر، : ينظر). هـ٧٤١(ًتويف شهيدا سنة . علوم شتى

     ).١/١٢( التسهيل، )(4
فقال :ً، وقد أشار إىل ذلك أيضا الزركيش )١/٣٨(،  النكت والعيون)5( ـ  ْيكن  مل وإن": بنحو كالم املاوردي ـ ويظهر أنه استفاده منه  َُ

ًحميال ـ أي اإلعرابـ  ِ َليسلم القارئ عىل تعلمه وجب للمعنى ُ َْ َ    عىل دونه، املقصود إىل لوصوله املفرس؛ عىل جيب وال اللحن، من ِ
 ). ٢/١٦٥(، الربهان. "اجلميع حق يف ٌنقص جهله َّأن
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ٌاجلهل باإلعراب يف حق املفرس نقص، والزم العلم به ـ يف حق املفرس ـ مقترص عىل ما يتأثر به : إذن ٌ
 .املعنى، واهللا أعلم

ُّما يتأثر به املعنى لكان أنفع هلم، إذ تتبع الفروع الكثرية وعليه، فلو اقترص املفرسون من النحو عىل  َ َ
ُّاملتعلقة بإعراب اآلي حمله كتب النحو ِ َ. 

ٌومن هنا كان االهتامم بمسائل النحو التي هلا أثر يف املعنى واختالفه مطلب مهم ملفرس القرآن  ٌ
 :)١(الكريم، ومن هذه املسائل

ِاو العطف وواواختالف املعنى بمعرفة الفرق بني و ]١[ ما جاء يف تفسري قوله : ، ومثاله االستئنافَ
ª  »  ¬... ﴿: تعاىل    ©̈ ، فإن كانت واو العطف، ]٧: آل عمران[ ﴾... ¤  ¥  ¦  §  
، وإن كانت مستأنفةوما يعلم تفسريه وبيانه إال اهللا والراسخون يف العلم كذلك يعلمونه، : فاملعنى
 .)٢(... إليه إال اهللا وحده، أما الراسخون يف العلم فيقولون  آمنا به وما يعلم حقيقة ما يؤول: فاملعنى

ما جاء يف تفسري : ، ومثالهأن تكون تعجبية أو استفهامية) ما(اختالف املعنى بسبب احتامل ] ٢[
وإن ما أشد كفره، : ، فاملعنىتعجبية) ما(فإن كانت ، ]١٧: عبس[ ﴾ `  c    b      a ﴿: قوله تعاىل

 .)٣(ما الذي جعله يكفر: ، فاملعنىاستفهامية) ما(كانت 
ما جاء يف تفسري قوله : ، ومثالهأن تكون نافية أو موصولة) ما(اختالف املعنى بسبب احتامل ] ٣[
N  ﴿: تعاىل   M  L﴾ ]وإن كانت أقسم بالوالد وولده، : ، فاملعنىموصولة) ما(فإن كانت ، ]٣: البلد

 .)٤(د ومن ال يلدأقسم بمن يل: ، فاملعنىنافية) ما(
فاإلعراب ال غنًى عنه يف التفسري، وخري املفرسين وأبلغهم من اقترص عىل املحتاج إليه منه، : إذن

ًوكان تأويل اآلية يف حاجة إليه ومرتبطا به، وحيقق للمفرس مزيدا من الوضوح، واهللا أعلم ً. 
    

   
  
  

                                                
 .٥٩-٥٨: أنواع التصنيف، الطيار، ص: ر ينظ)1(
 ).١/٤٠٢(، فتح القدير، الشوكاين:  ينظر)2(
 ).٦/٢٠٥(، والنكت والعيون، املاوردي، )٣٠/١٢١(التحرير والتنوير، ابن عاشور، :  ينظر)3(
 .١٤٨: ، وتفسري جزء عم، الطيار، ص)٥/٥٤٧(فتح القدير، الشوكاين، :  ينظر)4(
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  /متهـــيد* 
َّعن كتب معاين القرآن، وأن اإلعراب كان ) رآن الكريمنشأة إعراب الق: ( احلديث يف مطلبتقدم

حتى  ...  كتب معاين القرآنعىلطغت مباحثه "إال أنه  ،)١(من مضامني هذه الكتب وفرع من فروعه
ًصارت مواضع كثرية من كتبهم موطنا للتطبيقات النحوية اخلالفية بني مدارس النحو، أكثر من 

 . هو املقصد األولكوهنا يف بيان القرآن وتفسريه الذي
 أصول ِرْكِ لبعضهم يف ذٌ جمال ـ يف كتبهم ـم للنص القرآينِهِهُّكان هلؤالء العلامء يف توجولقد 

 .ون، فهم يكتبون ما يتعلق بتخصصهمُّيِوَغُ أهنم لِمْكُِح، ب)٢("مذاهبهم وآرائهم النحوية
ًحوية أكثر من كوهنا يف بيان ً فقد كان هناك توسع يف اإلعراب بام جيعل هذه الكتب كتبا نوعليه

ُّ مع األخذ بعني االعتبار أن هؤالء العلامء لغويون، فقد ،معاين القرآن وتفسريه، فلام كان ذلك كذلك
ٍزلت أقدام كثري ِاملعربني عند من َّ ْ ً إعراهبم للقرآن الكريم، وذلك ألن التعامل مع النص القرآين إعرابا ُ

ًوبيانا خيتلف كثريا عن كالم الب ُوزه اُجي رش شعره ونثره، فال جيوز فيه ماً جيوز  ، كام اللنحاة يف شعرهمِّ
ن، وقد سبق  كام يفعل بعض النحاة واملفرسيةُّرد قراءاته أو رد معناها ألجل خمالفة قاعدة يف العربي

 َّللباحث أن بني املنهج الصحيح يف التعامل مع القراءات القرآنية إذا ما تعارض معها يشء من قواعد
 .)٣(النحاة

                                                
 . البحث هذا من٢٤:  ص)1(
َّمن أدل الدليل عىل ذلك ما تراه يف كتب ": عد هذا املوضعمساعد الطيار ب.  بترصف، قال د٧٦، ٦٥:  أنواع التصنيف، الطيار، ص)2( ِّ

َمعاين القرآن، للفراء، ولألخفش، فاألول بنى كتابه عىل نحو أهل الكوفة، فبني أصوهلم يف كتابه هذا، حتى كاد أن ْخيرج من كونه  َ َُّ ََّ ْ َ
ًبيانا للمعاين إىل كونه كتابا يف النحو الكويف ً. 

َ، فقد أراد أن يبني آراءه النَّحوية التي يتبنَّاها، وقد تكون خمالفة ألصحابه البرصيني، فعمل كتابه هذا بعد ٌّوأما الثاين، وهو برصي ِ َِ ِّ ْ َ َُ ً َ َ ُْ ِّ
حتقيقها . ، وانظر عن سبب تأليف األخفش لكتابه ما كتبته د٦٥: ، أنواع التصنيف، ص"انتشار كتاب سيبويه هدى قراعة يف مقدمة 
 .٢٦-٢٥: لألخفش، صلكتاب معاين القرآن 

    . من هذا البحث٧٠-٦٩: ينظر ص )(3
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ْ يضعوا ضوابط يعْني أنِقِّقَُدهذا األمر استدعى من العلامء امل  َمل هبا عند إعراب القرآن الكريم؛ُ
ِاملعربلئال يقع  ْ  . بحق كالم اهللا تبارك وتعاىل يف اخلطأُ

  من ضوابط؛ لينضبطًة ـ أو إشارًرصاحةء ـ َّ عليه العلامء األجالَّصَولقد ظهرت أمهية تطبيق ما ن
ًا إعراب القرآن الكريم وصوال إىل املعنى الصحيح لآليات القرآنية، فإن إعراب القرآن الكريم هب

َّبمثابة التفسري له، وقد بني الباحث الصلة بني اإلعراب والتفسري َ. 
ُوال يدعي الباحث يف ذكره هلذه الضوابط أنه قد أحاط بجميع ضوابط اإلعراب، فذكرها ليس  ْ ِْ َِ ِ َّ

ْللحرص؛ وذل ِك ألن البحث يف هذه الضوابط يعتمد عىل االستقراء لكتب التفسري وكتب إعراب َ َ ْ َ َّ
ٍالقرآن، فهي مليئة بالضوابط املتناثرة بني ثنايا هذه الكتب، مما جيعلها بحاجة إلفرادها برسالة علمية  ٍ ٍ َ ْ َ ٌ

 .ٍخاصة هبا
ُإضافة إىل اختالف أنظار العلامء يف التعبري عن هذه الضوابط، فقد ي ُعرب أحدهم بضابط واحد، ً ِّ َ

جيعله اآلخر يف ضابطني أو ثالثة، مما جيعل دائرة حرص عدد هذه الضوابط ـ مع القدرة عىل استقرائها 
 .)١(ٌـ فيه يشء من الصعوبة

ًوحسب الباحث يف ذلك كله، أنه وقف عىل ما نص عليه العلامء ـ رصاحة أو إشارة ـ عن هذه  ً َّ ُ َْ
 .ة معارصون متخصصون من خالل ما توفر لديه من مراجعالضوابط مما مجعه أساتذ

 
 
 
 
 
 

                                                
، )٣٥٦-٢/٢٤٧(مغني اللبيب، ابن هشام، :  وقد الحظ الباحث ذلك من خالل التفتيش عن هذه الضوابط يف الكتب التالية)1(

قرآن، ابن ، والزيادة واإلحسان يف علوم ال)١٢٣٥-٤/١٢٢٠(، واإلتقان، السيوطي، )٣١٠-١/٣٠٢(والربهان، الزركيش، 
-٢٣٥، ١/٢١٦( السبت، ، وقواعد التفسري،٢٤١-٢٣٩: ص الصباغ، ، وملحات يف علوم القرآن،)٤٢٠-١/٤٠٤(عقيلة املكي، 

 وبحوث منهجية يف علوم القرآن، ،)٦٣٣ ،٢/٤٤٤) (١١٠، ١/٨٩: (قواعد الرتجيح عند املفرسين، احلريب، ص، و)٢٤١
 .٢٨٨-٢٣٧: يساوي، ص، وعلم إعراب القرآن، الع٢٥٢: اإلبراهيم، ص
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 :ضوابط يف إعراب القرآن الكرمي* 
 :وستأخذ الضوابط التقسيم التايل

 
 

 

ً لئال ْخيطئ املعرب فرياعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة النحوية وال يراعي املعنى، وكثريا ما وذلك َِّّ ِْ ُ ِ ُِ َ
ِتزل األقدام بسبب ذلك، فيجب عىل املعرب أن يفهم املعنى أوال ثم يعرب ِ ِْ ُ َ َ ًْ ُ ُّْ َ)١(. 

ِوجيب عليه ـ أي املعرب ـ مراعاة أمور": قال الزركيش ْ ْ عليهـ  أن يفهم ٍأحدها ـ وهو أول واجب: ُ َْ
ًمعنى ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا قبل اإلعراب، فإنه فرع املعنى  ً ِ ْ ُ...")٢(. 

ِعالم عطف : : )٣(وسأل أبوحيان ابن هشام األنصاري  :)٤(من قول زهري) َّبحقلد(ُ
َتقي نقي مل يكثر غ ِّ َ ُ ٌّ ِ      بنهكة  ذي قربى وال بًةَيمِنٌّ ِِ َ ْ ِلدَقَحَ َّ)٥( 

 
 

                                                
، والزيادة )٢/٢٤٩(، ومغني اللبيب، ابن هشام، )٤/١٢٢٠(، واإلتقان، السيوطي، )١/٣٠٢(الربهان، الزركيش، :  ينظر)1(

 .٢٣٩: ، وملحات يف علوم القرآن، الصباغ، ص)١/٤٠٤(واإلحسان، ابن عقيلة، 
 ).١/٣٠٢(،  الربهان)2(
ـ َّ هو العالمة النحوي؛ عبداهللا بن يو)3( ، أتقن العربية ففاق )ابن هشام(سف بن أمحد بن عبداهللا بن هشام، أبوحممد األنصاري، املعروف ب

تويف . أقرانه، انفرد بالفوائد الغريبة، واملباحث الدقيقة، واالستدراكات العجيبة، مع التواضع، وحسن اخللق، له مصنفات كثرية
 ).٢/٦٨(، وبغية الوعاة، السيوطي، )٢/٣٠٨(الدرر الكامنة، ابن حجر، : ينظر). هـ٧٦١(سنة 

َ هو الشاعر؛ زهري بن أيب سلمى ربيعة بن رياح، املزين املرضي، حكيم الشعراء يف اجلاهلية، فكان له من الشعر ما مل يكن لغريه، ولد يف )4( ُ
ْبالد مزينَة بنواحي املدينة، مدقق ومنقح فيام ينظم، فكان ينظم القصيدة يف شهر، وينقحها وهي َ ذهبا يف سنة، فكانت قصائده تسمى ُ

، واألعالم، الزركيل، )٣٢٣-١٠/٢٩٨(كتاب األغاين، األصفهاين، : ينظر). هـ. ق١٣(تويف سنة . ، له ديوان شعر)احلوليات(
 .٣٥-٣٤: ، وشعراء ودواوين، عبدالوهاب الصابوين، ص)٣/٥٢(

َ، والنَّهكة٩٩:  البيت يف ديوانه برشح األعلم النحوي، ص)5( تقي طاهر ورع مل : يسء اخللق، واملعنى: َّلنقص واإلرضار، واحلقلدا: ْ ٌأنه  ٌ ٌّ
هك ذا قرابة، وال هو بلئيم يسء اخللق ٍيكثر غنيمة بأن ينْ ً َِّ ََ َ ُِ ، ومغني ٩٩: رشح ديوان زهري بن أيب سلمى، األعلم النحوي، ص: ينظر. َ

حاشية٢/٢٥٠(اللبيب، ابن هشام،   ).ـ 
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ِحتى أعرَف ما : فقال ْ ُ، فنظر فيه فإذا هو يسء اخللق، فأجاب)َّاحلقلد(َ ُ ُ ٍهو معطوٌف عىل يشء : ِّ
ٍ إذ املعنى ليس بمكثر غنيمة، فاستعظم األمر)١(َّمتوهم ِّ َ ُ ِ)٢(. 

 : األمثلة عىل هذا الضابطومن 
 .]٢٨ :آل عمران[ ﴾... ¿     Ã   Â  Á  À ...  ﴿:  قوله تعاىلما جاء يف إعراب* 
 : ثالثة أوجه مبنية عىل تفسريها﴾Ã﴿ففي نصب   

واقعة ) ُتقاة(تتقوا منهم اتقاء، فـ : االتقاء، فهي منصوبة عىل املصدر، والتقدير: ـ فإن كانت بمعنى
 .موقع االتقاء

َّأمرا جيب اتقاؤه، فهي منصوبة عىل املفعول به، وذلك عىل أن : املفعول، أي: وإن كانت بمعنىـ  ً
ًمصدرا واقعا موقع املفعول به، واملعنى) ُتقاة(ختافوا، وتكون : بمعنى) تتقوا( إال أن ختافوا من : ً

 .ًجهتهم أمرا جيب اتقاؤه
َرام ورماة، فهي منصوبة عىل احلال، وصاحب احلال فاعل : ، مثلًـ وإن كانت مجعا ُ ، وعىل )تتقوا(ٍَ

 .)٣(ًهذا تكون حاال مؤكدة؛ ألن معناه مفهوم من عاملها
 

 .َّل املثال السابق عىل أمهية معرفة املعنى قبل اإلعراب؛ للوصول إىل اإلعراب الصحيحفد
 

 
 

ِوهي من األمور التي جيب عىل املعرب مراعاهتا، فعليه أن يستويف مجيع ما حيتمله اللفظ من  ْ ُ
ٍهرة، ولكن من غري تعسف، فال يأيت بالوجوه الضعيفة والشاذةاألوجه الظا ُّ. 

                                                
َّعىل توهم أن:  أي)1( َِ ُّ َّليس بمكثر وال بحقلد، فعطفه عىل خرب جمرور بحرف جر زائد عىل التقدير: ُه قيلَ ٍ ِّ َ ُ مغني اللبيب، ابن هشام، : ينظر. ِ

 ). ـ حاشية٢/٢٥٠(
 ).٢/٢٥٠(مغني اللبيب، ابن هشام، :  ينظر)2(
 ).١/٥٤٥( والكشاف، الزخمرشي، ،)١٤١-٥/١٣٩(، واللباب يف علوم الكتاب، ابن عادل، )١/٣٠٣(الربهان، الزركيش، :  ينظر)3(




 

 

  

٩١  

ًوإذا أعرب آية أعرهبا عىل أظهر حمتمالهتا وأرجحها، ... ": ِّقال السيوطي ـ يف آداب املفرس ـ َ َ ْ وال َ
َّيذكر كل ما حيتمله، وإن كان بعيدا جائزا، إال لقصد التمرين ًُ ً ُ َْ")١(. 

 ،الناس عىل اإلغراب دَّجمر أراد وإن ،فُّتعس غري من ةَلَمَتْحُامل األوجه ِرُكْذَيْلَف": وقال ابن هشام
 .)٢("شديد ٌفصعب األوجه وتكثري

 :ومن األمثلة عىل هذا الضابط
 .]٣- ٢: البقرة[ ﴾... .   *   +  ,  -... ﴿:  قوله تعاىلما جاء يف إعراب* 

َ ثالثة أوجه، ذكرها العكربي،﴾- ﴿: فيجوز يف قوله تعاىل ْ   ﴾يؤمنون الذين﴿" : فقالُ
 .للمتقني صفة جر موضع يف هو ـ 
 .أعني بإضامر أو ﴾،للمتقني﴿ موضع عىل إما :نصب موضع يف يكون أن وجيوز  ـ
 .)٣("﴾... E  D  C ﴿ وخربه مبتدأ أو ،)هم (إضامر عىل :رفع موضع يف يكون أن وجيوز  ـ

ًفعىل املعرب أن يذكرها مجيعا الحتامل اللفظ  َْ َ ُ َ ِْ هلا، وهكذا يف كل ما حتتمله األلفاظ من أوجه ُ
 . ظاهرة

 
 

 

 حكمة اقتضته ما عىل اليشء ذلك نقيض آخر يف ويشرتطون ،ًشيئا باب يف يشرتطون العرب فإن"
ِاملعرب، يتأمل مل فإذا ،أقيستهم وصحيح لغتهم ْ  .)٤("والرشائط األبواب عليه اختلطت ُ

 :ومن األمثلة عىل هذا الضابط
  .]٦٦: يس[ ﴾... ¢    £... ﴿:  قوله تعاىلما جاء يف إعراب* 

                                                
 .٣٢٦: ، ص التحبري يف علم التفسري)1(
 ).٢/٢٧٥(،  مغني اللبيب)2(
 ).١/١٨١(إعراب القرآن، النحاس، : ، وينظر١٤: ، ص التبيان)3(
 ).١/٤١٤(، والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، )٤/١٢٢٨(اإلتقان، السيوطي، : ، وينظر)٢/٣٠٩( مغني اللبيب، ابن هشام، )4(




 

 

  

٩٢  

ِفقد ذكر املعربون يف نصب  ْ ْ، وهذا وهم )١(أنه منصوب عىل الظرفية: ًوجوها، منها) الرصاط(ُ
عىل حذف اخلافض، ال عىل ، والصواب أنه منصوب )٢(ًأيضا؛ ألن ظرف املكان رشطه اإلهبام

 .فاستبقوا إىل الرصاط: الظرفية، فهو منتصب انتصاب املفعول به عىل السعة، والتقدير
 )مكان(ـ ك ،بقعة لكل ًصاحلا بكونه فَرْعُوي ،ًامَهْبُم كان ما ا مكاني ًظرفا يكون وإنام": قال ابن هشام

 اجلار إسقاط عىل املواضع هذه َّأن والصواب، )خلف(و )أمام(و )جانب(و )جهة(و )ناحية(و
 .)٣(ً"توسعا

 
 

 

ْفمن األمور التي جيب عىل املعرب مراعاهتا عند إعراب القرآن الكريم، أن يتأمل عند ورود  ِ ْ ُ
ِاملشتبهات؛ حتى ال يدخل اخلطأ بسببها عىل املعرب ْ َُ ُِ َ ْ. 

ِابن هشام يف اجلهة التاسعة من اجلهات التي اعرتض فيها عىل املعربنيولقد ذكر  ْ : اجلهة التاسعة": ُ
َأن ال يتأمل عند ورود املشتبهات ِ َ ْ ُ ْ")٤(. 
 :ومن األمثلة عىل هذا الضابط

 .]١٢: الكهف[ ﴾|  {  ~  �...﴿:  قوله تعاىلما جاء يف إعراب* 
 : هلا وجهان﴾| ﴿  فكلمة 
ًعمر أحىص ماال: (واملنصوب بعدها متييز، مثلاسم تفضيل، : األول ٌ ْ َ.( 
 .]٢٨: اجلن[ )٥(﴾      ç  æ é  è...﴿: ٍفعل ماض، واملنصوب بعدها مفعول به، مثل: الثاين

 
 

                                                
 ).٥/١٨٧(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)1(
 .٤٦٨-٤٦٧: ، وجامع الدروس العربية، مصطفى الغالييني، ص)١٩٢-٢/١٩١(رشح ألفية ابن مالك، ابن عقيل، :  ينظر)2(
 ).٤/١٢٢٨(اإلتقان، السيوطي، : ، وينظر)٢/٣١٧(،  مغني اللبيب)3(
 ).٢/٣٥٥(،  مغني اللبيب)4(
 ).٢/٣٥٥(ن هشام، مغني اللبيب، اب: ينظر )5(




 

 

  

٩٣  

ُلذلك نجد أن بعض العلامء جييزون الوجهني عند إعراب هذه الكلمة، والبعض اآلخر يرجح أهنا  َّ
 .)١(اسم تفضيل

ليس بالوجه السديد : فام تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: تفإن قل": قال الزخمرشي
...")٢(. 

َّوأما ابن هشام فقد رمى بالوهم من قال أن   قول مْالوه ومن": اسم تفضيل، فقال ﴾| ﴿ْ
ْحم ليس األمد َّفإن  ـ أي اسم تفضيل ـاألول من إنه ﴾|  {  ~  �...﴿ يف بعضهم  بل ًياِصُ

ْحم  ٍزيد ُمال( بخالف ً)ماال ُأكثر ٌزيد( ـك املعنى يف ًفاعال كونه أفعل بعد املنصوب التمييز ورشط ،َىصُ
 .)٣(")ٍمال ُأكثر

َفدل هذا املثال أن عىل املعرب أن يتوقف وينظر ويتأمل يف األلفاظ املشتبهة؛ لئال يلتبس عليه  َ َ ِْ َِ َْ ُ َُّ ْ َّْ ِ
 .األمر فيقع يف اخلطأ

 
)٤( 

 

ٍفاملعرب حينام يعرب كلمة أو لفظة عليه أن ينظر يف ورود هذا األسلوب يف مكان آخر يف القرآن  ْ ً ً ِ ِْ ُ ْ ُ
ِالكريم، فقد يدله عىل صحة أحد األعاريب املختلف فيها َ ُ َُّ ُْ َ. 

َّأن يراعي يف كل تركيب ما يشاكله؛ فربام خرج": قال السيوطي ََ ُ ِِّ ُ ٍ ٌ كالما عىل يشء ويشهد استعامل ْ َ َ َْ ٍ ً
 .)٥("آخر يف نظري ذلك املوضع بخالفه

                                                
 ).١٢/٤٣٣(، واللباب، ابن عادل، )٧/٤٤٨(، والدر املصون، احللبي، )٣/٢٧١(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)1(
 ).٣/٥٦٧(،  الكشاف)2(
ً فعال ماضيا السمني احللبي، فقال﴾أحىص﴿َّوقد فصل القول يف كون ، )٢/٣٥٥( مغني اللبيب، )3(  يف ُرشطه َييزالتم َّأن وذلك... ": ً

َّتصح أن الباب هذا ِ ُّيصح كيف )ًسيفا الناس ُأقطع زيد(: قوله يف مثاله إىل ترى أال به، ويتصَف إليه قبله الذي ِالوصف ذلك ُنسبة َ  أن َِ
َيسنَد ْ َقطع زيد: فيقال إليه ُ َ ُوسيفه ُسيفه، َ ُّتصح وال َاألمد، ِصفة من ُاإلحصاء ليس وهنا. ذلك ِغري إىل قاطع، ُ ِ  هو من وإنام إليه، ُنسبته َ

ْاحلزبني، صفات  ).٧/٤٥٠ (الدر املصون، ."دقيق وهو َ
َّ، وقد سبق للباحث أن بني يف مطلب )إذا ثبتت القراءة فال جيوز ردها(:  وممكن أن يضاف إىل هذه الضوابط ضابط سادس، وهو)(4

    .قراءات القرآنية إذا ما تعارضت معها القواعد النحوية، املوقف الصحيح من ال٧٠: ، ص)مواقف النحويني من القراءات القرآنية(
 ).٤/١٢٢٩(،  اإلتقان)5(




 

 

  

٩٤  

ِولقد أشار إىل هذا الضابط ابن هشام يف اجلهات التي يدخل االعرتاض عىل املعرب من جهتها،  ْ ُ
َأن حيمل كالما عىل يشء، ويشهد استعامل آخر يف نظري ذلك املوضع : اجلهة السابعة": فقال َ َْ ً َْ ِ ْ َ

 .)١("بخالفه
 : ومن األمثلة عىل هذا الضابط

 .]٢: البقرة[ ﴾ #  $  %   &'  )(  *   + ﴿:  قوله تعاىلما جاء يف إعراب* 
ًفقد ذكر املعربون وجوها كثرية يف إعراب ألفاظ هذه اآلية ً ِ ْ : ، نأخذ منها ما خيتص بقوله تعاىل)٢(ُ

 خرب متقدم عليها، فيكون ﴾فيه﴿، و مبتدأ﴾ًهدى﴿َّأن : ﴾، فأحد أوجه إعراهبا هو%   &'  )(  *﴿
َ، ويبتدأ بقوله تعاىل﴾ال ريب﴿: الوقف عىل قوله تعاىل َ ْ ِ ففصل بني ﴾ًفيه هدى﴿: ُ ُ ال ﴿ و﴾فيه﴿َ

 .﴾ريب
#  $  %  &  '    ﴿: وهذا الوجه ضعيٌف عند النظر إىل املوطن اآلخر من قوله تعاىل

، فدل ﴾ال ريب﴿ و ﴾فيه﴿بني ، ففي هذا السياق ال يمكن الفصل ]٢: السجدة[ ﴾)  (  *
 ﴾ًهدى ﴿َّ، وأن ﴾ال ريب﴿﴾ خرب #  $  %   &'  )( ﴿:  من قوله تعاىل﴾فيه﴿َّذلك عىل أن 

 .)٣(ًهو هدى للمتقني: ًهو هدى، واملعنى: خرب مبتدأ مضمر، تقديره
ْ هو األوىل واألنسب ﴾ًهدى للمتقني﴿ واالبتداء بـ ﴾ال ريب فيه﴿وعليه فيكون الوقف عىل  َ

 .عنى، واهللا أعلمللم
 
 
 
 
 

                                                
 ).١/٤١٦(الزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، : ، وينظر)٢/٣٤٧(،  مغني اللبيب)1(
 ).٩١-١/٨١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)2(
 ).١/٨٦(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)3(




 

 

  

٩٥  

 
 

 

َّففي بعض املواضع نجد أن املعنى يدعو إىل أمر، واإلعراب يمنع منه، ففي مثل هذه احلال 
َّيتمسك بصحة املع َ ٍنى؛ ألنه األصل، ويترصف يف تقدير اإلعراب بطريقة تتناسب مع املعنى ُ َّ َ ُ

َّالصحيح، واألوىل واملقدم أن يكون الترصف ـ يف تقدير اإلعراب ـ يف الصناعة النَّحوية الصحيحة ْ ِّ ْْ َّ ُ َ)١( ،
ُّوأما إن كان اإلعراب الذي قدرنا عىل خالف املتبادر أو األوىل، فال يرض  ُ َ ْ َ ََ َ َُّ ْ املعنى الصحيح خمالفة َّ

 .ذلك، واهللا أعلم
َوقد عقد ابن جني يف كتابه  َ ، قال )باب يف جتاذب املعاين واإلعراب: (ًبابا بعنوان) اخلصائص(َ

َمتجاذب واملعنى اإلعراب ،واملنظوم املنثور من ٍكثري يف جتد أنك وذلك"... : فيه  إىل يدعوك هذا: نيِ
ْبعروة َتْكَأمس ،ما ًكالما )٢(اَرَوَتْاع فمتى ،منه يمنعك وهذا ،أمر  لتصحيح وارحتت ،املعنى ُ

 .)٣("اإلعراب
ًوعقد بابا آخر بعنوان ََ َّ، فصل فيه هذه املسألة، )باب يف الفرق بني تقدير اإلعراب وتفسري املعنى: (َ

 ْأن أمكنك فإن ،ِإليه تسرتسل وال ،منه نفسك فاحفظ أصحابنا عن هذا من يشء بك ّمر فإذا": فقال
ْسمت عىل اإلعراب تقدير كوني ً خمالفا اإلعراب تقدير كان وإن وراءه، غاية ما ال فهو املعنى تفسري َ

 يشذ ال حتى اإلعراب تقدير طريق َّوصححت عليه، هو ما عىل املعنى تفسري َّتقبلت املعنى، لتفسري
ِتؤثر ما فتفسد تسرتسل ْأن ّوإياك ،عليك منها يشء ْ  .)٤("إصالحه ُ

ِ كثريا ما يذكر خالف املعربني يف آية أو مجلة منها، ويردُف ذلك بقوله: الطربي وكان اإلمام ٍ ٍْ ُ ْ َِ ُ ُ ً :
  .)٥("بأقر التأويل أهل مذهب إىل ّواألول ّأصح، العربية مذهب عىل اآلخر القول وهذا"

 :ومن األمثلة عىل هذا الضابط

                                                
 ).١/٤٠٧(، والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، )٢/٢٦٣( هشام، مغني اللبيب، ابن:  ينظر)1(
أنه متى : ، فاملعنى٧٢٠: معجم مقاييس اللغة، ص. "أحدمها يدل عىل تداول اليشء: العني والواو والراء أصالن":  قال ابن فارس)2(

 .ًتداول املعنى واإلعراب كالما ما، فهذا يأخذه وهذا يأخذه
 ).٣/٢٥٥(،  اخلصائص)3(
 ).٢٨٤ -١/٢٨٣(اخلصائص،  )4(
 ).٣/١٥٤(املحرر الوجيز، ابن عطية، : ، وينظر)١٦/٤٧٧(،  جامع البيان)5(




 

 

  

٩٦  

H ...﴿: قوله تعاىل ما جاء يف إعراب*    G  F J  I    M  L  K  N    

P  O﴾ ]١٠: غافر[. 
َملقت اهللا إياكم يف الدنيا إذ تدعون إىل اإليامن فتكفرون : فاملعنى يقتيض تعلق ﴿إذ﴾ باملقت، أي ُ

ِأكرب من مقتكم اليوم أنفسكم عند دخول العذاب، واإلعراب يمنعه؛ للفصل بني املصدر ومعموله  ْ َ
ُ، فيقدر له فعل يدل عليه املقت، والتق)١(باخلرب ْ َ ََّ َمقتكم إذ تدعون: ديرُ ُ َُ َ َ)٢(. 

ً، وصححنا تقدير اإلعراب ليكون موافقا له)٣(ًففي هذا املثال جاء اإلعراب خمالفا لتفسري املعنى ْ َّ. 
 

 
 

ٌوهذا الضابط متفرع عن الضابط السابق، فهو  ِّ َُ يدخل يف التقدير اإلعرايب املتناسب مع املعنى َ
ًالصحيح ـ من باب أوىل ـ، ، فإذا قدر النحاة يف موضع تقديرا يقتضيه علم النحو، وقامت األدلة  َّ ْ َ

َالرشعية أو اقتضت ترجيح مقدر آخر، فاملصري إىل ما ترجحه األدلة الرشعية هو املعترب َُ َّْ ُ ٍ َ)٤(. 
ُوقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو، لكن يمنع منه ": : )٥(قال العز بن عبدالسالم ِّ َ ُ

َّأدلة رشعية، فيْرتك ذلك التقدير، ويقدر تقدير آخر يليق بالرشع  َ َُ وعىل اجلملة فالقاعدة يف ذلك ... َُ

                                                
َيعمل أن جيوز وال":  قال العكربي)1( ُ﴿أكرب قوله وهو عنه، أخرب قد مصدر ألنه اهللا؛ مقت فيه ُ َ َوال أن يعمل يف ،﴾ِمن َ ُ﴿مقتكم ُ ِ ْ  ألهنم ؛﴾َ

ُدعوا حني أنفسهم يمقتوا مل َيدعون ال ذلك وعند النار، يف مقتوها وإنام االيامن إىل ُ مغني : ، وينظر٣٣٢: ، صالتبيان. "االيامن إىل ُ
 ).٢/٢٦٤(اللبيب، ابن هشام، 

، واخلصائص، ابن جني، )٤/١٢٣٥(، واإلتقان، السيوطي، )١/٣٠٩(، والربهان، الزركيش، )١٧/١٨(اللباب، ابن عادل، :  ينظر)2(
)٣/٢٥٦.( 

، والفرق بينهام أن تفسري اإلعراب البد فيه من مالحظة )هذا تفسري معنى، وهذا تفسري إعراب: (قد يقع يف كالمهم": وطي قال السي)3(
 ).٤/١٢٣٥(، اإلتقان. "الصناعة النحوية، وتفسري املعنى ال ترضه خمالفة ذلك

 .٢٨٣: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص:  ينظر)4(
؛ ملواقفه اجلريئة )سلطان العلامء(عبدالسالم بن أيب القسم بن احلسن، أبوحممد السلمي الدمشقي، امللقب بـ  هو العالمة؛ عبدالعزيز بن )5(

  مع احلكام، مجع بني فنون العلم من التفسري، واحلديث، والفقه، وغريها، ورحل إليه الطلبة من سائر البالد، وله عدة 
 ).٥/٣٠١(ن العامد، شذرات الذهب، اب: ينظر). هـ٦٦٠(تويف سنة . مصنفات
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ٍأن حيمل القرآن عىل أصح املعاين، وأفصح األقوال، فال حيمل عىل معنى ضعيف، وال عىل  ُ ََ ْ َ ُْ ُِ َ ِّْ ٍلفظ َْ
ًركيك، وكذلك ال يقدر فيه من املحذوفات إال أحسنها وأشدها موافقة ومالئمة للسياق ً ََّ ُ ٍ")١(. 

  :هذا الضابطومن األمثلة عىل 
: األنفال[ ﴾M  L  K  J  I   H  G  F ﴿: ما جاء يف إعراب قوله تعاىل* 

٦٤[.  
ِفقد ذكر املعربون يف إعراب قوله تعاىل ْ ُ :﴿ K  J﴾َهو جعل ﴿من﴾ يف : أحدها، )٢(ً وجوها
َحسبك اهللا وأتباعك من املؤمنني: ًحمل رفع عطفا عىل اسم اهللا تعاىل، والتقدير ُ)٣(. 

ُاحلسب(وهذا القول ضعيف؛ فـ  ْ َّ، وال يصح رصف هذا لغري اهللا تعاىل، وقد دل )الكايف(هو ) َ
ْالقرآن الكريم يف آيات كثرية عىل أن احلسب والكفاية هللا وحده ال َ َّ ٍ  ﴿: تعاىل كقوله رشيك له فيهام، ٍ

      k  j   i  h  g  f  e  d  c  b   a  ̀      _   ̂ ]  \
n  m   l﴾ ]يقل فلم وحده، له )بَْساحل( وجعل ورسوله، هللا )اإليتاء( فجعل ،]٥٩: التوبة :

 U  T   V  ﴿: ًوأيضا قوله تعاىل ،به ًخمتصا )بَْساحل( جعل بل ورسوله، اهللا انَُبْسَح وقالوا

                                                
حماسن التأويل، القاسمي، : ً، وينظر أيضا٢٨٣: علم إعراب القرآن، العيساوي، ص: ً، نقال عن٢٢٠: از، ص اإلشارة إىل اإلجي)1(

 .، فقد ذكر نحو كالم العز بن عبدالسالم)١/٢٦٢(
ِوهي أربعة وجوه غري ما ذكر )2( ُ َ َ: 

ً أن ﴿من﴾ جمرور املحل عطفا عىل الك:األول َعاطفة لـ ﴿من﴾، وهذا عىل مذهب من أجاز ) الواو(اف يف ﴿حسبك﴾، فتكون َ
، والدر املصون، احللبي، )١/٤١٧(معاين القرآن، الفراء، : ينظر. ّالعطف عىل الضمري املجرور بدون إعادة اجلار، وبه قال الكوفيون

)٥/٦٣٢.( 
ً أن يكون ﴿من﴾ يف حمل نصب عطفا عىل حمل :الثاين ، )كافيك: (﴿حسبك﴾، فإن حملها النصب، فهي يف معنى: لهيف قو) الكاف(َ
 ). ١/٣١٩(، ومشكل إعراب القرآن، مكي، )٢/١٩٤(إعراب القرآن، النحاس، : ينظر. اهللا يكفيك ويكفي من اتبعك: أي

تكون ﴿من﴾ يف موضع نصب بفعل حمذوف دل عليه الكالم، تقديره:الثالث فإن اهللا : نىويكفي من اتبعك من املؤمنني، فاملع: َ أن 
 .١٨٠: ، والتبيان، العكربي، ص)٢/٤٢٣(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، : ينظر. يكفيك ويكفي من اتبعك من املؤمنني

ًومن اتبعك من املؤمنني فحسبهم اهللا أيضا، فيكون من : موضع رفع باالبتداء، وخربه حمذوف، والتقدير َ أن تكون ﴿من﴾ يف:الرابع
، وأضواء البيان، الشنقيطي، )١/٣١٩(، ومشكل إعراب القرآن، مكي، )١/٣٩١(بيان، ابن األنباري، ال: ينظر. عطف اجلمل

)٢/٢٧٤.( 
 .ن جهة املعنى فجميعها صحيح، واهللا أعلمِ الصناعة النحوية فقط، أما من جهةِوهذه األوجه قد يكون عليها اعرتاضات م

 ).٢/١٩٥(قرآن، النحاس، ، وإعراب ال)١/٤١٧(معاين القرآن، الفراء، :  ينظر)3(
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W...﴾ ]تعاىل وقال وحده، به )بْسَحلا( هي التي الكفاية َّصَخَف ،]٣٦: الزمر :﴿   #  "  !

َففرق ،]٦٢: األنفال[ ﴾$  %  &  ')  (  *  +   ,   - َ  بني ََّ
ْاحلسب( ْاحلسب( فجعل ،)التأييد(و )َ  .)١(وبعباده بنرصه له )التأييد( وجعل وحده، له )َ

َّوقد رد ابن القيم  املعنى، جهة من خطأ وهو رابع، تقدير وفيها": لوجه اإلعرايب، فقالهذا ا َ
 .وأتباعك اهللا حسبك: املعنى ويكون اهللا، اسم عىل ًعطفا رفع موضع﴾ يف َمن ﴿تكون ْأن وهو
ْاحلسب فإن عليه؛ اآلية محل جيوز وال حمض، خطأ فهو الناس بعض قاله ْوإن وهذا  الكفاية و َ

!  "  #  $  %  &   ﴿: تعاىل اهللا قال والعبادة، والتقوى كالتوكل وحده هللا

 من والتوكل التوحيد أهل عىل سبحانه اهللا وأثنى  ...﴾')  (  *  +   ,   -
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿: تعاىل فقال باحلسب أفردوه حيث عباده

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ﴾ ]يقولوا ومل ،]١٧٣: عمران آل :
: لرسوله يقول فكيف بذلك، هلم تعاىل ِّالرب ومدح قوهلم، هذا كان فإذا ورسوله، اهللا حسبنا

 فيه، رسوله وبني بينه يرشكوا ومل باحلسب تعاىل َّالرب أفردوا قد وأتباعه حسبك، وأتباعك اهللا
َاملحال، أحمل من هذا ! رسوله؟ حسب يف وبينه بينهم يرشك فكيف ِوأبطل ُ َ ْ  . )٢("الباطل َ

ً أن األدلة الرشعية منعت من جعل ﴿من﴾ يف حمل رفع عطفا عىل اسم فدل هذا املثال عىل ََّ َْ َ َْ َ
َّاهللا تعاىل؛ لفساد تقديره من الناحية الرشعية َّ. 

   
 

 
ٍفإذا تنازع املعربون يف إعراب آية أو لفظة من ك ٍ ِ ْ ًتاب اهللا، وكان أحد األقوال موافقا لرسم املصحف، ُ

َوآخر يقتيض خمالفته، فأوىل األقوال يف إعراهبا ـ أي اآلية أو اللفظة ـ ما وافق الرسم العثامين،  ْ َ 

                                                
 ).٣٧٣-٢/٣٧٢(أضواء البيان، الشنقيطي، :  ينظر)1(
 ).٢٠٦-٧/٢٠٤(، ومنهاج السنة، ابن تيمية، )١/٣١٩(مشكل إعراب القرآن، مكي، : ، وينظر)١/٣٥(،  زاد املعاد)2(
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.)١(الذي أمجع عليه الصحابة، أعلم الناس بتفسري القرآن ولغته 
ِ جيب عىل املعرب مراعاته، فقالَّوقد نبه اإلمام السيوطي عىل هذا الضابط عند حديثه عام ْ ُ :

َأن يراعي الرسم : ْوجيب عليه مراعاة أمور، ـ إىل أن قال ـ الثامن" ْ...")٢(. 
ًوقد اعتمد كثري من العلامء هذا الضابط، فرجحوا به أقواال، وضعفوا به أخرى، كأمثال اإلمام : ٌ

 .، وغريهم كثري)٥(، والزجاج)٤(، والنحاس)٣(الطربي
 : عىل هذا الضابطومن األمثلة

́  µ±  ² ﴿:  تعاىلولهق ما جاء يف إعراب*   .]٣: املطففني[ ﴾   ³  
ِوإذا كالوا هلم أو وزنوا هلم ْخيرسون، وتكون : َّفجمهور املفرسين عىل أن معناها يف موضع ) ُهم(ُ

 .نصب، ويكون الوقف عليها
ِهم ْخيرسون، : ، ثم يقول)وزنوا(أو ) كالوا(وذهب بعض العلامء إىل أهنام حرفان، فيقف عىل  ُ

ٌوقد رجح كثري من . )٦(َمكتفيني بأنفسهام) وزنوا(أو ) كالوا(يف موضع رفع، وجعل ) ُهم(فتكون 
واالختيار أن يكونا كلمة واحدة من ": : )٨(، فقال أبوعبيد)٧(العلامء قول اجلمهور هبذا الضابط

 :جهتني
) وزنوا(و ) كالوا(و كانتا مقطوعتني لكانتا ّاخلط؛ وذلك أهنم كتبومها بغري ألف، ول: إحدامها
 .باأللف

                                                
 ).٤/١٢٣١(، واإلتقان، السيوطي، )١/١١٠(قواعد الرتجيح، احلريب، :  ينظر)1(
 ).٤/١٢٣١(،  اإلتقان)2(
 ).٣٤٢-١٨/٣٤١( جامع البيان، )3(
 .)٥/١٧٤(، إعراب القرآن )4(
ُّ وسيأيت نص كالمه يف هامش ص)5(  . من هذا البحث١٠٠: َ
، وفتح القدير، الشوكاين، )١٣٢-٢٢/١٣١(، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )١٨٧-٢٤/١٨٦(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)6(

)٥/٤٩٠.( 
، وروح املعاين، )٤/١٢٣٢(، واإلتقان، السيوطي، )٢/٣٥٣(مغني اللبيب، ابن هشام، : ً كال منً أيضالرتجيح هبذا الضابطينظر يف ا )(7

 ). ٣٠/٦٩(األلويس، 
ّ هو اإلمام احلافظ؛ القاسم بن سالم، أبوعبيد، إمام أهل عرصه يف كل فن، أقام ببغداد مدة ثم ويل القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك )8(

ًكة فسكنها حتى مات هبا، وكان دينا ورعا جوادا، له عدة مصنفاتإىل م ً تاريخ بغداد، البغدادي، : ينظر). هـ٢٢٣(تويف سنة . ً
 .  ١٠٩: ، ونزهة األلباء، ابن األنباري، ص)١٢/٤٠٣(
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 .)١("كلت لك، ووزنت لك، وهو كالم عريب: كلتك ووزنتك بمعنى: أنه يقال: واألخرى
ِومل يكتف العلامء بأولوية الوجه اإلعرايب املوافق لرسم املصحف عن املخالف له،  َِّ ْ َِ َ َ َ ُّبل ردوا كل ْ َ

ِ، فرد ابن هشام أقواال لبعض املعربني؛ ألن ًسم املصحف ولو احتامال ال يساعد عليه رٍّ إعرايبٍتوجيه ْ َُّ ً َ َ
ِالرسم يدفعها، ففي معرض كالمه عىل اجلهات التي يدخل االعرتاض عىل املعرب من جهتها، قال ِْ ُْ ِ َ :

ُأن حيمل املعرب عىل يشء، ويف ذلك املوضع ما يدفعه: اجلهة الثامنة" َ َْ ْْ ِ ُ َ ِ ْ ألمثلة عىل ، ثم ذكر بعض ا)٢("َ
واسمها، ) َّإن(، إهنا ]٦٣: طه[ ﴾...Â  Á  À...﴿قول بعضهم يف : أحدها": ذلك، فقال

 .)٣("منفصلة، وهذان متصلة) ْإن(مبتدأ، وهذا يدفعه رسم ): ذان(َّإن القصة، و : أي
فدل املثال السابق عىل اعتامد العلامء األعاريب املوافقة لرسم املصحف، وتقديمها عىل ما خالف 

 .رسمه، ويف املقابل ردوا األعاريب املخالفة لرسم املصحف وضعفوها
 

         
 

 

ِفال جيوز للمعرب أن يعرب القرآن إال عىل أقوى الوجوه اإلعرابية، وأشهرها، وأفصحها، وعليه  ِْ ُ ْْ ُ
 .ْن جيتنب األوجه الضعيفة والشاذة والغريبةأ

ٍوقد تضافرت أقوال العلامء يف التنبيه عىل هذا الضابط؛ ألمهيته يف إعراب أرشف كالم عىل 
 قد بلغ ذروة الفصاحة والبالغة، والقمة يف الرقي اإلطالق، فإذا كان القرآن الكريم كالم اهللا 
َوالكامل، فكذلك ينبغي أن يكون إعرابه، ف َّينَزه عن األعاريب الضعيفة، والشاذة، واملنكرةْ ُ. 

 :َّوممن رصح بأمهية ذلك من العلامء

                                                
 وفتح ،)٢٢/١٣٢(القرطبي، ، واجلامع ألحكام القرآن، )٨/٣٦٢(معامل التنزيل، البغوي، :  نقله عنه غري واحد من أهل العلم، انظر)1(

حتى يصلها بـ ) كالوا(ْكالوا هلم، مل جيز أن يقف عىل ): كالوهم(ل معنى َّومن تأو": وقال الزجاج، )٥/٤٩٠(القدير، الشوكاين، 
، ًتوكيدا) ُهم(، ثم جاءت )كالوا: (كالوا هلم، ولو كانت عىل معنى: يف موضع نصب، بمعنى) ُهم(ْواالختيار أن تكون ) ... ُهم(

 ).٢٤/١٨٧(جامع البيان، الطربي،  :، وينظر)٢٩٨-٥/٢٩٧(، معاين القرآن وإعرابه. ")ُهم(لكان يف املصحف ألف مثبتة قبل 
 ).٢/٣٥٢(،  مغني اللبيب)2(
 ).٤/١٢٣١(، واإلتقان، السيوطي، )٦/٢٣٨(البحر املحيط، أبوحيان، : ، وينظر)٢/٣٥٢(،  مغني اللبيب)3(
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ُوإنام حيمل القرآن عىل أعرب الوجوه وأصحها يف اللغة ": ّـ أبوعبيد القاسم بن سالم حيث قال َ ْ ُ
 . )١("والنحو

ثم أرشع يف ":  كتابهعن منهجه يف) البحر املحيط(ـ وأبوحيان األندليس، حيث قال يف مقدمة تفسريه 
 القرآن هَّزنََت التي الوجوه عن عراباإل يف )٢ً(باِّكنَُم :ْـ إىل أن قال ـ... ًتفسري اآلية ذاكرا سبب نزوهلا 

 إذ ،تركيب وأحسن ،إعراب أحسن عىل َلَمُْحي ْأن ينبغي وأنه ،عنه َلَدْعُي ْأن جيب مما أهنا ًمبينا ،عنها
 )٤(احّرمِّالط و )٣(خَّامَّالش شعر يف حاةالنُّ ُهُزِّوُجي ما مجيع فيه جيوز فال ،الكالم أفصح تعاىل اهللا كالم

 .)٥("املعقدة واملجازات ،القلقة والرتاكيب ،البعيدة التقادير سلوك من وغريمها
ٌ، وفيام ذكر بيان للمطلوب)٦(وأقوال العلامء يف ذلك كثرية َُ ِ. 

 
 :ومن األمثلة عىل هذا الضابط

: فصلت[ ﴾    ]    \  [^   _ ̀   Z  Y  Xa    ﴿: قوله تعاىل عرابما جاء يف إ* 

٤١[. 

                                                
 .٢٤٧ :ن سالم، ص الناسخ واملنسوخ، اب)1(
ًنكب عن الطريق ينْكب نكوبا، أي":  قال اجلوهري)2( ُ ُ َُ َُ َ ِونكبه تنْكيب، أي... عدل : َ َ ََ لسان : ، وينظر)١/٢٢٨( الصحاح، "عدل عنه: َّ

َّأنه عدل يف اإلعراب عن الوجوه التي تنَزه القرآن عنها: ، فاملعنى)٤٥٣٤: ، ص٥٠، ج٦م(العرب، ابن منظور،  َ َ ََ. 
ِ الشاعر؛ معقل بن رضار بن سنان بن أمامة، من بني سعد بن ذبيان، ولقبه  هو)3( ْ َّالشامخ(َ ، من الشعراء املخرضمني املشهورين يف )َّ

، ومعجم )٣/١٧٥(األعالم، الزركيل، : ينظر). هـ٢٢(اجلاهلية واإلسالم، أدرك اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه، تويف سنة 
 . ٢٠٥:  عزيزة بابتي، ص.الشعراء املخرضمني واألمويني، د

ً هو الشاعر؛ الطرماح بن حكيم بن احلكم، من طيء، شاعر إسالمي فحل، ولد ونشأ يف الشام، وانتقل إىل الكوفة فكان معلام فيها، له )4( ّ ِّ
: ، ص، ومعجم الشعراء املخرضمني واألمويني، بابتي)٣/٢٢٥(األعالم، الزركيل، : ينظر). هـ١٢٥(تويف نحو سنة . ديوان شعر

٢٢٢-٢٢١. 
 ).١/١٠٣(،  البحر املحيط)5(
ط، أبوحيان، البحر املحي و،)٢/٢٧٥(، ومغني اللبيب، ابن هشام، )٦١-٩/٦٠(جامع البيان، الطربي، :  ينظر لالستزادة)6(

، )١/٤٠٩(دة واإلحسان، ابن عقيلة،  والزيا،)٤/١٢٢٤( واإلتقان، السيوطي، ،)١/٣٠٤(والربهان، الزركيش، ، )١/١٥٩(
 ).١/٣٤٣(روح املعاين، األلويس، و




 

 

  

١٠٢  

ِفقد ذكر املعربون يف خرب  ْ ُ ََ أنه مذكور، وهو قوله : أحدها: )١( ستة أوجه﴾إن الذين كفروا﴿َ
ٌ، وهو قول مستبعد من وجهني]٤٤: فصلت[ )٢(﴾Æ   Å﴿: تعاىل ٌ : 

 . كثرة الفواصل:أحدها
، واسم ﴾والذين ال يؤمنون﴿: ، وهو قوله﴾أولئك﴿: ح اإلشارة إليه بقوله أنه تقدم من يص:الثاين

 .)٣(اإلشارة يعود عىل أقرب مذكور
فمن ذلك قول من قال يف قوله ":  وهو يرضب أمثلة عىل هذا الضابط: )٤(قال ابن عقيلة املكي

Å   ... ﴿َّ أن خربه ]٤١: فصلت[ ﴾  _  `  Z  Y  X  [ ^]  \  a﴿: تعاىل

Æ È Ç É﴾ ]وبينهام هذه اجلمل الكثرية، وهو بعيد أن يكون اخلرب ]٤٤: فصلت ،ْ
َّ، واختلفوا يف اخلرب هل مذكور؟ أو حمذوف؟ ومن قال إنه موجود تعسف، ﴾ينادون من مكان بعيد﴿

 .)٥("وعندي أنه حمذوف

                                                
- ٧/٤٧٨(، والبحر املحيط، أبوحيان، )١٤٦-١٧/١٤٥(، واللباب، ابن عادل، )٥٣٠-٩/٥٢٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)1(

٤٧٩.( 
ل ، وأنق)٢/٦٤٢(، ومكي بن أيب طالب يف مشكل إعراب القرآن، )٣/١٩(الفراء يف معاين القرآن، :  وقد ذهب إىل هذا القول)2(

Z﴿: اآليات بتاممها حتى يتضح املثال، قال تعاىل   Y   X   ^]  \    [       a   `  _    i  h   g  f  e  d  c  b  

   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |{  z   y   x  w  v        u  t   s  r  q  p  o  n     m  lk   j
  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  »½  ¼    À  ¿  ¾  

  ÄÃ   Â  ÁÉ  È  Ç   Æ   Å ﴾]٤٤-٤١: فصلت.[ 
 ).١٧/١٤٥(، واللباب، ابن عادل، )٩/٥٢٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)3(
، ولد بمكة، ونشأ هبا، وأخذ العلم )ابن عقيلة(ِّ هو العالمة املحدث؛ حممد بن أمحد بن سعيد بن مسعود، أبوعبداهللا املكي، الشهري بـ )4(

عن أهلها، ثم رحل إىل الشام والروم والعراق، وأخذ عنه خالئق ال حيصون، وانتفعوا به، ثم رجع إىل مكة وتويف هبا، وقد شارك يف 
سلك الدرر، املرادي، : ينظر). هـ١١٥٠(تويف سنة . علوم شتى كالتفسري، والعقائد، والتاريخ، والفقه، وله عدة مصنفات

 ).٨/٢٦٤(، ، ومعجم املؤلفني، كحالة)٤/٣٠(
 ).٢/٢٧٥(مغني اللبيب، ابن هشام، ، و)٤/١٢٢٥(اإلتقان، السيوطي، : ، وينظر)١/٤٠٩( الزيادة واإلحسان، )5(




 

 

  

١٠٣  

، وهو حمذوف لداللة املعنى ﴾إن الذين كفروا﴿ِواحلذف هو الوجه الثاين من أوجه خرب 
َمعذبون، أو مهلكون، أو خارسون: ، وتقدير املحذوفعليه َّ)١(. 

َّفدل املثال السابق عىل منع التخريج عىل الوجوه الضعيفة والشاذة، والبد من محل ألفاظ  ُ
 .القرآن الكريم عىل املشهور واملستعمل املعروف يف لسان العرب

 
 

 

ِوهذا الضابط متفرع عن الضابط السابق من باب أوىل، فلقد نص العلامء أيضا عىل منع  ْ َ ًِّ َّ ْ ٌَ َ
ْالتخريج عىل ما مل يثبت يف العربية، فقال ابن هشام يف اجلهة الثالثة من اجلهات التي اعرتض  ُ َْ

ِفيها عىل املعربني ْ ِّأن خيرج عىل ما مل: اجلهة الثالثة": ُ َ ُ ْ يثبت يف العربية، وذلك إنام يقع عن جهل ْ ُ َْ
 .)٢("أو غفلة

ِوقال السيوطي أيضا يف األمور التي جيب عىل املعرب مراعاهتا ْ ُ ْأن يكونـ  أي : الثالث": ً
ْاملعرب ـ مليا بالعربية؛ لئال خيرج عىل ما مل يثبت ُُ َ َّ ْْ َّ ً ُِّ َ ِ")٣(. 

  :ومن األمثلة عىل هذا الضابط
̀  b  a﴿: اب قوله تعاىلما جاء يف إعر*     _  ̂  .]٥: األنفال[ ﴾... [  

َّ أن الكاف حرف قسم، وأن املعنى: )٤(فقد ذكر أبوعبيدة األنفال هللا والرسول، والذي : َّ
 .)٥(أخرجك من بيتك

                                                
، والتبيان، )٢/٦٤٢(، ومشكل إعراب القرآن، مكي، )١٧/١٤٥(، واللباب، ابن عادل، )٩/٥٢٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)1(

 .٣٣٨: العكربي، ص
 ).١/٤٠٨(الزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، : ، وينظر)٢/٢٧٢ (، مغني اللبيب)2(
 ).٤/١٢٢٣(،  اإلتقان)3(
كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه، : قال عنه ابن قتيبة موالهم، البرصي، التيمي عبيدة أبو املثنى، بن هو العالمة النحوي؛ معمر )4(

، وبغية الوعاة، )٥/٢٣٥(وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر. ، وقيل غري ذلك)هـ٢٠٩(تويف سنة . صاحب التصانيف الكثرية
 ).٢/٢٩٤(السيوطي، 

 ).١/٤٠٨(، والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، )٢/٢٧٢(مغني اللبيب، ابن هشام، :  ينظر)5(




 

 

  

١٠٤  

̂   _   `  b  a﴿": قال أبوعبيدة والذي : جمازها جماز القسم، كقولك: ﴾... [ 
 .)١(")لذيا(يف موضع ) ما(أخرجك ربك؛ ألن 

ًوهذا القول غريب جدا يف العربية ويف معنى اآلية، وقد رد األئمة هذا الوجه الذي ذكره 
 .)٢(أبوعبيدة، وأنكروا ورود الكاف بمعنى واو القسم يف لغة العرب 

َّوممن رد هذا القول، ابن الشجري واآلخذ باحلظ الوافر من االستحالة قول ":  حيث قال: )٣(َ
ُف للقسم بمنزلة الواو، وهذا مما ال جيوز حكايته، فضال عن تقبله، وما علمت يف َّمن زعم أن الكا َْ ِ ً

َّبرصي وال كويف أن الكاف تكون بمنزلة الواو يف القسم : مذهب أحد ممن يوثق بعلمه يف النحو ّ ّ
...")٤(. 

ٌويف ختريج هذا الرتكيب وجوه عديدة َّأنه مل يثبت يف العربية أن: واحلاصل"، )٥(ٌ ْْ ُ  الكاف حرف َ
 .)٦("قسم
 

 
 

ًوهذا من األمور التي جيب عىل املعرب مراعاهتا، وهو أن يكون خترجه خاليا من التقدير واحلذف  ْ ِ ْ ُ
 .ٍا أمكن، إال إذا اضطر إليه مقتضواإلضامر؛ ألنه خالف األصل، أو التقليل من خمالفة األصل م

                                                
 ).١/٢٤٠(،  جماز القرآن)1(
، واإلتقان، )٩/٤٥١(، واللباب، ابن عادل، )٥/٥٦٠(، والدر املصون، احللبي، ١٧٥: التبيان، العكربي، ص:  ينظر ردود األئمة يف)2(

 ).١/٤٠٨(، والزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، )٢/٢٧٢(، ومغني اللبيب، ابن هشام، )٤/١٢٢٣(السيوطي، 
و ً، كان إماما يف النح)ابن الشجري( هو النحوي األديب؛ هبة اهللا بن عيل بن محزة، أبوالسعادات احلسني البغدادي، املعروف بـ )3(

، وهو أكرب تآليفه )األمايل(ًواللغة، متضلعا من األدب، كامل الفضائل، وأقرأ النحو سبعني سنة، له عدة مصنفات من أشهرها 
 ).٢٨٤-٢٨٢/ ١٩(، ومعجم األدباء، ياقوت، )٦/٤٥(وفيات األعيان، ابن خلكان، : ينظر). هـ٥٤٢(تويف سنة . وأكثرها إفادة

ْوجعل ابن هشام قول أيب عبيدة من التخريج عىل ما مل يثبت يف العربية، وقال، ١٨٤:  أمايل ابن الشجري، ص)4( ُ ُويبطل": َْ ِ ْ  املقالة هذه ُ
 أخرج فاعل وهو بالظاهر املوصول وربط وتعاىل، سبحانه اهللا عىل )ما( وإطالق القسم، واو بمعنى جتيء مل الكاف َّأن :أمور أربعة
ُووصله...  الشعر ذلك وباب ْ َ مغني  .األنفال هللا والرسول والذي أخرجك:  التقديرأي جعل ."بينهام ما تباعد مع ورةالس بأول َُ
 ).٢/٢٧٢(، اللبيب

َّ ذكر  السمني احللبي يف متعلق ﴿)5( َ َ  ).٥٦٣-٥/٥٥٩(ً﴾ عرشين وجها، انظرها يف الدر املصون له،  [ُ
 ).١/٤٠٩( الزيادة واإلحسان، ابن عقيلة، )6(




 

 

  

١٠٥  

 :ولقد وردت نصوص كثرية عن األئمة تعتمد هذا الضابط، منها
 َكَلْسُي ْأن َىلْوَأ كان ،ٍافتقار وال ٍإضامر غري عىل الكالم محل أمكن متى": ـ ما ذكره أبوحيان حيث قال

 أحسن عىل احلمل إال يهف نسلك ال القرآن، إعراب يف عادتنا تكون وهكذا واالفتقار، اإلضامر به
 .)١("العرب لسان يف وأسوغها التكلف، من وأبعدها الوجوه،

ِـ وقال السيوطي يف األمور التي جيب عىل املعرب مراعاهتا ْ ِّأال َخيرج عىل خالف األصل أو خالف ": ُ ُ
 .)٢("ٍالظاهر لغري مقتض

 
 :ومن األمثلة عىل هذا الضابط

  . ]٧٢: احلجر[ ﴾  (  *  +   ,) ﴿: قوله تعاىل ما جاء يف إعراب* 

 املالئكة قالت أي القول، إرادة عىل :﴾) ﴿": ٍفقد ذهب الزخمرشي إىل تقدير يف اآلية، فقال
 الذي اخلطأ بني ومتييزهم عقوهلم أذهبت التي غوايتهم :أي ﴾( * + ﴿ ،لعمرك: ÷ للوط
 .)٣("البنات إىل البنني ترك من عليهم، به تشري الذي الصواب وبني عليه هم

ذكر هذه اآلية يف سياق قصة لوط  أن اهللا : والصواب أنه ال يوجد تقدير يف اآلية، واملعنى
َّترشيفا له، أن قومه من قريش لفي ضالهلم وجهلهم يرتددون ج  حيث أقسم بحياة حممد ÷ ً)٤(. 

َّوقد رد ابن القيم   أكثر": ً عىل قول الزخمرشي، موضحا الصواب يف معنى اآلية، فقال:َ
 رسوله بحياة اهللا من ٌمَسَق هذا َّأن  ـًنزاعا فيه السلف عن فَعرُي ال بل ـ واخللف السلف من املفرسين

 يوافق ومل ،لغريه فَرْعُت ال ٌةَّيِزَم وهذه ،بحياته  الرب يقسم ْأن فضائله أعظم نِم وهذا ،ج
 إرادة عىل هو: فقال ،املالئكة قول من وأنه لوط بحياة أنه إىل َمَسَالق َفََرصَف ،ذلك عىل الزخمرشي

                                                
 ).١/١٥٩(،  البحر املحيط)1(
وع جمم و،)٢٩/٢٥٩(، ومفاتح الغيب، الرازي، )٤/٤٢٨(جامع البيان، الطربي، : ، وينظر نصوص أخرى يف)٤/١٢٣٢(،  اإلتقان)2(

، وأضواء البيان، )٣/١٠٤( والربهان، الزركيش، ،)٢/٣٧٨(، ومغني اللبيب، ابن هشام، )١٤/٤٢٢(الفتاوى، ابن تيمية، 
 ).٧٨-٢/٧٧(الشنقيطي، 

ىل هذا ، فقد ذهبا إ)٥/٤٤٩(يط، أبوحيان، ، والبحر املح)٣/١٠٥(أحكام القرآن، ابن العريب، : ، وانظر)٣/٤١٤(،  الكشاف)3(
 .التقدير

 ).٨/٢٦٩(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ، و)١٤/٩١(جامع البيان، الطربي، : ينظر )4(




 

 

  

١٠٦  

 عىل يدل ما اللفظ يف وليس .﴾( * + ﴿ ،لعمرك: ÷ للوط املالئكة قالت :أي ،القول
 التعطيل أهل ال السلف ُهَمِهَف ما عىل يدل إنام وسياقه اللفظ ظاهر بل ،األمرين من واحد

 .)١("واالعتزال
ٍّرتكب مثله ألمكن إخراج كل نص ولو ا... وهو خالف األصل ": قال األلويس عن هذا التقدير ُ َِّ ِ ُ

ص ِّعن معناه بتقدير يشء فريتفع الوثوق بمعاين النَّ ٍ")٢(.  
 

، وهو ما تقدم )٤(، عدم التقدير فيام يتطلب السياق تقديره)٣( من أسباب الشذوذ يف التفسريُّدَعُوي
َ، فبمفهوم املخالفة، يفهم أنه إذ)ٍلغري مقتض: (من القول يف هذا الضابط ًا اقتىض السياق تقديرا أو ُْ

ًحذفا أو إضامرا، فإنه جيب املصري إليه، وإذا خال السياق منه ـ أي من التقدير أو احلذف أو اإلضامر ـ  ً
 . ٌفهو مظنة للقول الضعيف
º  «  ¼  ½  ... ﴿: قوله تعاىل ما جاء يف إعراب: ومن األمثلة عىل ذلك

 .]٩٣: البقرة[ ﴾...¾
ِفقد ذهب بعض املعرب ْ أهنم : َّني إىل أن اآلية عىل ظاهرها بال تقدير، وأهنم أرشبوا العجل، واملعنىُ

ُسقوا املاء الذي فيه سحالة العجل ُُ ُ)٥(. 
َومثل هذا املعنى ال حتمل اآلية عليه، وظاهر اآلية الكريمة خيالفه من عدة أمور ُ : 

 ).بأفواههم(م رشبوا ، ومقتىض القول املذكور أهن)يف قلوهبم: ( أن اهللا تعاىل قال:األول
 .، فكان هذا من غري اختيارهم)رشبوا(ال ) وأرشبوا( أن رصيح اآلية أهنم :الثاين

                                                
 .٣٦٦: ، صتبيان يف أقسام القرآن ال)1(
 ).١٤/٧٢(،  روح املعاين)2(
ًهو ما خالف طرق التفسري املعتربة، أو جرى عىل مذهب عقدي باطل، أو خالف إمجاعا مستقرا": الشاذ يف التفسري )3( ً ٍّ األقوال الشاذة . "ٍ

 .٢٤: عبدالرمحن الدهش، ص. يف التفسري، د
 .١٥٥-١٥٣: ، وقد استفدت املثال اآليت منه، ص١٥٣: األقوال الشاذة يف التفسري، الدهش، ص:  ينظر)4(
ُ، والسحالة)٢/٢٦٤(جامع البيان، الطربي، :  وهذا القول مروي عن إسامعيل السدي، وعبدامللك بن جريج، ينظر)5( َ َ ما سقط من : ُّ

َالذهب والفضة ونحومها إذا برد  ).٢٤/١٨٤(تاج العروس، الزبيدي، . ُِ




 

 

  

١٠٧  

 وما فعله بالعجل، واملذكور يف القصة أنه ÷ أنه خالف ما قصه اهللا تعاىل عن موسى :الثالث
 . )١(أحرق وألقي يف اليم

ٍر مضاف حمذوف، أيفالصواب ما عليه مجهور املفرسين، من أن اآلية عىل تقدي َّأرشبوا حبه : ٍ ُ ُ ِ ْ ُ
َحتى خلص ذلك إىل قلوهبم ُ َ)٢(. 

 
  ُالتوسع يف ذكر التقديرات النَّحوية التي حيتملها النص القرآين مما يقطع منفعة علم َ َُّ ْ ُّ َّ ِ ْ ِ

َاإلعراب يف تفسري كالم اهللا تعاىل، ولو اكتفي بحمله عىل أحسن اإلعراب، وأفصح ِ  الوجوه لكان ُ
 .)٣(أنفع

ُ إىل مشكلة التقديرات التي يذكرها النحاة، فقال:ولقد أشار ابن القيم  ُ ْ  الكالم تأملت وإذا": َ
 لكان املعنى وضوح مع اللفظ قياس عىل َدَرَو فلو لوضوحه املعنى عىل ًواردا منه ًكثريا رأيت العريب

 عنها عدل إنام التي التقديرات فإىل تكل حتتاج وال ،كثرية إشكاالت عنك تزول القاعدة وهبذه .ا يِع
 كثري وهذا ،عنه رغب بام وألزموه ،منه فر ما لنطقه فونِّاملتكل رَّفقد ،التكلف من اَهِرْكِذ يف ملا مِّاملتكل
 سمعوها ولو ،الفصحاء تراكيب يف تقع وال ،ًأصال املتكلم ببال ختطر ال التي النحاة تقديرات يف

 .)٤("الستهجنوها
  إىل اإلضامر يف نصوص الوحي الذي سلك سبيله املؤولة املبتدعة؛ :َّنبه ابن القيم ِّ

ُليخالفوا بذلك مذهب السلف بناء عىل ما اعتقدوه، فذكر أن اإلضامر ال يرد يف كالم من يريد البيان  َِ َّ َ ََ ًَ ِ
ِّواهلدى، فإن اإلضامر إذا سلط عىل الكالم أفسد التخاطب وأبطل التكا َليف، ومل يفهم أحد مراد ُ َْ

َأحد، إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغري املعنى، وال يدل املخاطب عليها، وباب اإلضامر ال ضابط له،  ُْ ُّ ُ َُ ِّ َ
َفكل من أراد إبطال كالم متكلم ادعى فيه إضامرا ْخيرجه عن ظاهره، وبمثل هذا حرفت كثري من  ًِّ ُ ُ ِ ُ

َالنصوص من قبل املبتدعة والباطنية وال ًزنادقة، فمثل هذا اإلضامر باطل، يعلم انتفاؤه قطعاِ َ ْ ُ)٥(. 

                                                
 ).١/٣٢٦(وروح املعاين، األلويس، ، )١/١٨٠(، واملحرر الوجيز، ابن عطية، )٢/٢٦٥(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)1(
 ).٢٦٤-٢/٢٦٣(جامع البيان، الطربي، :  وهو قول قتادة، وأبوالعالية، والربيع بن أنس، ينظر)2(
 .٦٢-٦١: أنواع التصنيف، الطيار، ص:  ينظر)3(
 ).٣/٩٤٧(،  بدائع الفوائد)4(
 .بترصف) ٢/٧١١(الصواعق املرسلة، ابن القيم، :  ينظر)5(



 

 








  


  
  

 
 

أثر اختالف اإلعراب يف تفسري القرآن الكرمي من خالل 
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ِاختلَف يف إعراب ثالثة مواضع من ِ  :هذه اآلية ُ

 .﴾ g   f  e  d﴿: قوله تعاىل :املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :يف االستثناء الوارد يف هذا املوضع قوالن
 : استثناء، ويف هذا االستثناء قوالن) إال(أن  :األول

 :)١(ثالثة أوجه) ما(ستثنى  أنه استثناء متصل، ويف حمل امل-١
 .ِ النصب؛ ألنه استثناء متصل من موجب-أ
 .)٢()هبيمة( الرفع عىل أنه نعت لـ - ب
 .)٣ً(يف حمل نصب أيضا) ما( أنه استثناء منقطع، واملستثنى -٢

 .)٤(حرف عطف، وما بعدها عطف عىل ما قبلها) إال(َّأن  :الثاين
 

 : لإلعراباملعاين التفسريية* 
ِأحلت لكم هبيمة األنعام إال حمرم ما يتىل عليكم، أو إال ما يتىل عليكم حتريمه :ولاملعنى األ  ؛ )٥(ُ

                                                
  ). ٢/١٤٥(، واملحرر الوجيز، ابن عطية، )٧/١٦٧(، واللباب، ابن عادل، )١٧٨-٤/١٧٧(در املصون، احللبي، ال: ينظر )(1
، ودليل )١/٢٤٢(دراسات ألسلوب القرآن، عضيمة، : ًينظر كال من. ًجيوز ورود املستثنى بعد الكالم التام املوجب مرفوعا   )(2

 .٤٢- ٤١: يح والتصحيح، ابن مالك، ص، وشواهد التوض)ـ هامش١/٤٣١(السالك، الفوزان، 
ـ )(3 ًإذا  كان تاما موجبا، فيجب نصبه عىل االستثناء يف األغلب، وال فرق يف ذلك بني املتصل واملنقطع) إال( فاملستثنى ب ً . 
ًنا جدال بجواز وقوعه، فإن َّـ، وال جييزه البرصيون، ولو سلم)٣/٤٣٠(البحر املحيط، أبوحيان، : ينظر ذكر هذا الوجه بعض الكوفينيـ   وقد)(4

ّأحلت لكم هبيمة األنعام وما يتىل عليكم أيضا أحلت لكم، واملتلو عليهم هو يف أصله حرام وليس بحالل، : املعنى خيتل، فيصبح ً
   . وعليه فاملعنى ظاهر البطالن، واهللا أعلم

 عىل حاشية زاده: ينظر. نعام إال بتقدير املضاف أو الفاعل وذلك ألن ما يتىل هو األلفاظ القرآنية، فلم يصح استثناؤه من هبيمة األ)(5
  ).٣/٤٦٥(، البيضاوي
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7  8  9...﴿:  إىل قوله تعاىل﴾...   !  "  #﴿: وهي املذكورة يف قوله تعاىل   6  
ِأحلت لكم هبيمة األنعام إال امليتة، وباقي ما ذكر يف اآلية: أي .]٣: املائدة[ ﴾...  ُِ ُ. 

ِأحلت لكم هبيمة األنعام لكن ما يتىل عليكم حتريمه من الظباء، وبقر الوحش ومحره،  :الثايناملعنى  ُ
ّفتفيد حتليل هبيمة األنعام عىل اإلطالق، ويكون املتلو عليهم . )١(فهو حمرم عليكم صيده حال اإلحرام ُ َ

ٌحتريمه خمصوص بام ذكر فقط، وهو نوع آخر غري هبيمة األنعام، واهللا أعلم ِ ُ. 
 

 .﴾ j  i  h﴿: قوله تعاىل :املوضع الثاين
  :  اإلعراب*

 :يف االستثناء الوارد يف هذا املوضع قوالن
َغري(َّ أن :األول ِحال، واختلَف يف صاحب احلال عىل أربعة أوجه) َ ُ)٢(: 

 ).لكم(أنه حال من الضمري املجرور يف  -١
 ).أوفوا(أنه حال من فاعل  -٢
 ).كمعلي(أنه حال من الضمري املجرور يف  -٣
ُأنه حال من الفاعل املقدر الذي حذف وأقيم املفعول مقامه يف قوله تعاىل -٤ ِ ُِ َّ َ ُ :﴿b  a  ̀﴾. 

ٍمستثنيان من يشء واحد، وهو ) إال ما يتىل(و ) َغري(ٌمنصوب عىل االستثناء املكرر، فـ ) َغري(َّ أن :الثاين ِ
 ).هبيمة األنعام(
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِأحلت لكم هبيمة األنعام حال حتريم الصيد :املعنى األول ، وهذا املعنى عىل )٣(عليكم وأنتم حرم ُ

) هبيمة األنعام(اإلبل، والبقر، والغنم، ويكون املراد بتقييد إحالل : هي) هبيمة األنعام(القول بأن 
ليهم يف بحال حتريم الصيد حال اإلحرام؛ هو إظهار االمتنان عىل املؤمنني بتحليل ما عدا املحرم ع

                                                
  ).٤/١٧٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
  ).٧/١٦٨(، واللباب، ابن عادل، )٣/٤٣٠(، والبحر املحيط، أبوحيان، )١٨٠-٤/١٧٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
  ).٢/٨(، وفتح القدير، الشوكاين، )٣/٤٣٠(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٤/١٧٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3
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ٍتلك احلال، فإن حرمة الصيد يف حالة اإلحرام من مظان حاجتهم إىل إحالل غريه حينئذ، فكأنه قيل ِِّ :
ْأحلت لكم األنعام مطلقا حال كونكم ممتنعني عن حتصيل ما يغنيكم عنها يف بعض األوقات ُ ً َّ ِ ُ)١(. 

ًفأفاد هذا املعنى أن ما كان منها صيدا ًدون اإلحرام، وما مل يكن صيدا  فهو حالل يف اإلحالل )٢(َّ
 .)٣(ًفإنه حالل يف احلالني مجيعا

َّ أحل لكم الصيد :الوحيش منها والظباء ونحوها، فيكون املعنى) هبيمة األنعام(وعىل القول بأن  ِ ُ
 .)٤(حال كونكم ممتنعني عنه عند إحرامكم

ِولو أريد هذا املعنى من اآلية الكريمة، جلاءت": قال السمني احللبي ٍ به عىل أحسن تركيب ُ
 .)٥("وأفصحه

 

ِ يا أهيا الذين آمنوا أوفوا بالعقود حال حتريم الصيد وأنتم حرم، فقد أحلت لكم هبيمة :املعنى الثاين ُ
 .)٦(األنعام يف مجيع أحوالكم ـ يف اإلحالل واإلحرام ـ، إال ما يتىل عليكم حتريمه

بأن يوفوا بعقود اهللا التي أوجبها عليهم وعقدها، يأمر عباده املؤمنني  أل وعىل هذا املعنى، فإن اهللا
ِفيام أحل هلم وحرم عليهم، ومن هذه العقود حتريم الصيد حال اإلحرام، فيجب عىل املؤمنني التزام ما  َّ َّ
َّأحل اهللا يف وقته ومكانه، والتزام ما حرم اهللا يف وقته ومكانه، فاهللا حيكم ما يريد، ال راد حلكمه، فعىل  َّ َّ

 . )٧(نني أن يوفوا بعقود اهللا وعهوده، وال ينقضوها وال ينكثوهااملؤم
                                                

 ).٢/٨(، وفتح القدير، الشوكاين، )٢/٤(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(1
) اإلنيس( ألن ؛)صيد( الصيد هنا بمعنى املفعول، وهو املصيد نفسه، وهو احليوان املأكول املتوحش، فام كان عىل هذه الصفة فهو )(2

: ينظر. إمساك احليوان املأكول املتوحش: ليس بصيد، وغري املأكول ال يطلق عليه اسم الصيد، وجيوز أن يكون بمعنى املصدر، أي
 ).٤/١١٠٧(، والغريبني يف القرآن واحلديث، اهلروي، )٦/٨٠(التحرير والتنوير، ابن عاشور، 

وهذا نسج بديع يف ": وقال ابن عاشور). ٧/٢١٥(اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، ، و)١١/١٢٩(مفاتح الغيب، الرازي، :  ينظر)(3
  ).٦/٨٠(التحرير والتنوير، . "فاإلباحة يف حال عدم اإلحرام، والتحريم له يف حال اإلحرام: نظم الكالم استفيد منه إباحة وحتريم

  ).٢/٤(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(4
  ).٢/١٦(أحكام القرآن، ابن العريب، : ، وينظر)٤/١٧٩(صون،  الدر امل)(5
  ).٨/١١(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(6
ً وأنقل حول هذا املعنى كالما مجيال للشيخ الشعرواي )(7  ،للمنهج دائم ٍٍ وجيعلهم عىل ذكر، خلقهـ ب احلقِّوبذلك يؤد:  قال فيه:ً

=  وعدة الشهور عندنا كمسلمني اثنا،م يف هذا الزمانَّم يف هذا املكان، والطعام والرشاب حمرَّالصيد حمر: فيأيت هلم يف مكان ويقول هلم
ُ أربعة منها حرم،ًعرش شهرا=  ْ حيفإنه إىل امليقات ملسلموعندما يأيت ا. ، وهكذاُ  وقد منعه  ـ يفعله قبل امليقاتْن احلالل أنِام كان مف ،مِرُ

                                     . فقط، وهذا انضباط إيامينِّم الصيد عىل احلاجَّحرُيف ،عله بعد امليقات واإلحرام يفْ ال جيرؤ عىل أن ـاإلسالم منه
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ْ ويف هذا إشارة إىل أنه ال جيوز لإلنسان أن يعرتض عىل األحكام الرشعية، بل جيب عليه السمع  ٌ
 .واهللا أعلم والطاعة،

َّ أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتىل عليكم حتريمه حال حتريم الصيد وأ:املعنى الثالث ِ نتم حرم، ُ
 .﴾...   !  "  # ﴿: ّوهذا املعنى عىل القول بأن املتلو عليهم هو املذكور يف قوله تعاىل

 أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتىل عليكم :وعىل القول بأن املتلو عليهم هو الصيد، فيكون املعنى
 .)١(من وحشيها حال حتريم اصطيادها وأنتم حمرمون

 .ه الصيد وأنتم حرملكم هبيمة األنعام حال حتريمأحل اهللا  :املعنى الرابع
َوعند النظر نجد أن هذا األسلوب ليس من الشائع املشهور يف لغة العرب، فال يؤتى بـ  ْ ُ ) ٍحال(ِ

 .، واهللا أعلم)٢(يف هذه احلالة) احلال(صاحبه غري مذكور، وإال فام فائدة 
َّ أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يت:املعنى اخلامس ِ و ) َغري(ىل عليكم وإال الصيد وأنتم حمرمون، فـ ُ

ٍمستثنيان من يشء واحد، وهو ) إال ما يتىل( يف ) األنعام(، وهذا املعنى عىل القول بأن )هبيمة األنعام(ِ
ّ تشمل اإلنيس من اإلبل، والبقر، والغنم، والوحيش ﴾...   `  c    b  a﴿: قوله تعاىل ِّ

ّنى من اإلنيس بقولهكالظباء، والبقر، واحلمر، فاستث ّ، واستثنى من الوحيش الصيد يف )إال ما يتىل: (ِ ِ
 .)٣(حال اإلحرام

                                                                                                                                          
ُّفيحرم عىل املسلم بعض األمور التي حتل له قبل اإلحرام؛  َ ُ ُ ُ ْ َ هذا هو وعمة، م ال مع النِِّنعُحتى يستعد ملا يشحن أعامقه بالوجود مع املَ

 تفسري .تستعد كل النفوس للقاء املهابةل و،مِنعُ ليبقى مع املٍعمة عىل جانبيضع املسلم النِّفم، ِنعُ للدخول إىل بيت املؤُّهيَّالت
 .باختصار وترصف) ٥/٢٨٩٥(الشعرواي، 

ّوقد رد الطربي هذا املعنى بأنه لو كان املتلو عليهم هو الصيد لقيل، )٨/١٨(جامع البيان، الطربي، : ظر ين)(1 ِال ما يتىل عليكم من إ: ّ

ا ظهر ذكر الصيد يف قوله ُالصيد غري حمليه، ولكن ملـَّ ْ ِ ﴿j i h﴾ انتفى هذا املعنى، فليس من الفصيح أن يذكر اليشء باسمه ،َ َ ْ ُْ ِ
ِمرة أخرى بعد ذكره، ثم قال ْ ِ ْأوىل بلغته كالمه نزل َمن لغات ِمن األفصح إىل َّاهللا جل ثناؤه كالم وتوجيه": ً  ٌسبيل ذلك إىل دُوج ما َ

ِرصفه ِمن ِ ْ ِ، وقد نبه اإلمام الطربي يف كالمه إىل ما ينبغي عىل املعرب أثناء إعرابه لكالم اهللا )٨/٢٠(، جامع البيان ."ذلك غري إىل َ ُ َّ
ِّأن ُخيرج اإلعراب عىل الوجه القوي والفصيح ال عىل الضعيفتعاىل، وهو  َ ّ، ومن ثم فقد رد اإلمام الطربي هذا اْ َّ َ ًلقول الضعيف بناء ِ

  . عىل هذا الضابط، واهللا أعلم
ِوقد ضعف هذا الوجه السمني احللبي وأبوحيان من ثالثة أوجه )(2 ، والبحر املحيط، )١٨٠-٤/١٧٩(الدر املصون، احللبي، : ينظر. َّ

      ).٣/٤٣٠(أبوحيان، 
  ).٥/١٠(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، :  ينظر)(3
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َّواحلمل عىل القليل النادر مع ، )١(يف االستثناء قليل) َغري(تعسف؛ ألن استعامل "وهذا القول فيه  ُ ْ َ
َجواز الوجه الشائع تعسف ال حيمل عليه الكالم البليغ خلت عىل إحالل ، مع أن أداة االستثناء د)٢(ُ

ِالصيد ال عىل الذي صيد حال اإلحرام، وال خيفى أن استثناء إحالل الصيد من البهيمة تعسٌف  َّ
 .)٣("ظاهر

 

 .﴾l  k﴿: قوله تعاىل: املوضع الثالث
 :اإلعراب* 

ًاتفق املعربون عىل أهنا مبتدأ وخرب يف حمل نصب عىل احلال، واختلفوا أيضا يف صاحب احلال عىل  ِ ُ
 :)٤(قولني
 .)٥()حميل الصيد( أهنا حال من :األول
 ).حميل(ِ أهنا حال من الضمري املستكن يف :الثاين

  
 : ًاملعنى التفسريي بناء عىل الوجه اإلعرايب الثاين* 

                                                
ْأن تكون صفة تفيد املغايرة، وليس األصل فيها أن تكون لالستثناء بخالف ) غري( األصل يف )(1 ِ، ولكوهنا تفيد املغايرة محلت عىل )إال(ْ ُ

ًيف االستثناء، فأصبح يستثنى هبا وذلك ألن االستثناء مغايرة أيضا) إال( ٌ    ).٢/٢٢٦(معاين النحو، السامرائي، :  ينظر.ُ
َّمن ضوابط إعراب القرآن الكريم، مما ينبغي عىل املعرب أن َخيرج  كالم اهللا تعاىل عليه، فليتنَبه له، ٍ إىل ضابط :ٌ وهذه إشارة منه )(2 َُ ُِّ ْ ُ ِ

  .واهللا أعلم
  ).٣/٤٦٦( حاشية زادة عىل البيضاوي، )(3
  ).٧/١٧٣(، واللباب، ابن عادل، )١/٢١٧(، ومشكل إعراب القرآن، مكي، )١٨٦-٤/١٨٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(4
أنتم (، فجعل مجلة )٢/١٩١( وهذا القول ضعيف من جهة الصناعة النحوية، وقد ذهب إىل هذا القول الزخمرشي يف الكشاف، )(5

ن املضاف إليه ِن املضاف إليه يف غري املواضع املستثناة، فمجيء احلال مِمما يستلزم منه وقوع احلال م) حميل (ِسْفَن نِحال م) حرم
، ودليل السالك، الفوزان، )٢٣٥-٢/٢٣٣(مهع اهلوامع، السيوطي، : ينظر. افة ال جيوز إال يف ثالث مسائلاملجرور باإلض

)٤٦٩-١/٤٦٨.( 
  . ًوبناء عىل ذلك، فلن أذكر املعنى التفسريي املبني عىل هذا الوجه اإلعرايب




 

 

  

١١٤  

ُغري مستحيل الصيد حال كونكم حمرمني، ففيها حتريم الصيد للمحرم، واملحرم أو احلرم: أي ُ ُِ ِْ َهو من : ُْ
ًج أو عمرة، أو دخل يف حرم وإن مل يكن حمرما، فيشمل الوجهنيَّتلبس باإلحرام حل ِْ ُ ٍ َ َ ٍٍّ)١(. 

َّباحلالني الدالني عىل مغايرة احلالة املأذون فيها، واملعنى) َغري(وعليه فقد جاءت أداة االستثناء  غري : ََّ
 .)٢(كريمِمستحيل الصيد حال كونكم حمرمني، أو يف حالة اإلحرام، وهذا من بديع إجياز القرآن ال

 قلة عىل معانيها وكثرة فصاحتها تلوح مما اآلية وهذه": :وأختم هذه اآلية بام قاله ابن عطية 
 .)٣("إبصار أدنى عنده وملن ،بالكالم ٍَرصَب ذي لكل ألفاظها

ًولذلك فقد استشكلت هذه اآلية عىل العلامء، فقال ابن عطية أيضا َ ِ ْ  هذا يف الناس َطَلَخ وقد": ُ
 .)٤(" ...وتأخريات تقديامت فيها رواَّوقد )َغري( صبن يف املوضع

ًوقديام وحديثا استشكل الناس هذه اآلية": وقال السمني احللبي ً")٥(. 
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ِاختلف يف إعراب ثالثة مواضع من هذه اآلية ُ: 

 .﴾£    ¤﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 :اإلعراب* 

                                                
  .١٠٦: ، واإلكليل، السيوطي، ص)١١/١٢٩(مفاتح الغيب، الرازي، :  ينظر)(1
  ).٦/٨٠(التحرير والتنوير، ابن عاشور، : نظر ي)(2
  ).٢/١٤٥(،  املحرر الوجيز)(3
  ).٢/١٤٥(، رر الوجيز املح)(4
  ).٤/١٨٤(،  الدر املصون)(5




 

 

  

١١٥  

ْوجهني من اإلعراب) ِّءامني(حتتمل كلمة  َ)١(: 
 .النصب عىل أهنا صفة ملوصوف حمذوف: األول
 .ون عىل حذف مضافأن تك: الثاين

 

 :لإلعراب ة التفسرييايناملع* 
ًيا أهيا الذين آمنوا ال تستحلوا قوما قاصدين البيت احلرام بأن تصدوهم أو تقتلوهم  :املعنى األول

َأو تؤذوهم، فمن دخل املسجد احلرام كان آمنا، وبام أن اللفظ عام لكل من قصد البيت يبتغي فضل  ًَ َ
ً شامال املسلمني واملرشكني مجيعاربه ورضوانه، فيكون النهي  .، واهللا أعلم)٢(ً

َثم بعد ذلك خصص ِّ /  0 1 2  3   ﴿:  أهل الرشك باملنع يف قوله تعاىل)٣(ُ

ِ، فاملرشك ال يمكن من الدخول ]٢٨: التوبة[ ﴾...  4  5  6  7  8  9  :  ;> َّ َ ُ
 .)٤(إىل احلرم

ٍال حتلوا قتال قوم ءامني، أو أذى قوم ءامني؛ :  وهو قريب من املعنى األول، وتقديره:املعنى الثاين ٍ
ِّفال وجه الستحالل قوم آمني البيت احلرام إال بالصد أو القتل أو األذى، واهللا أعلم َّ  . 

 

 .﴾§﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

ْأهنا يف حمل نصب، وهذا النصب عىل وجهني) يبتغون(إعراب مجلة  َ: 
 .)٥()ِّءامني( نصب حال لـ أهنا يف حمل: األول

                                                
، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )١/٢٠٦(، والتبيان يف إعراب القرآن، العكربي، )٤/١٨٦(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1

)٢/١٧٥.(  
  ).٢/٢٠(، وأحكام القرآن، ابن العريب، )٨/٤٠(جامع البيان، الطربي، : نظر ي)(2
هلذه اآلية فتبقى احلرمة الستحالل ً عام يشمل املسلمني واملرشكني مجيعا، فقد جعل آية التوبة خمصصة  يف املائدةن قال بأن اللفظَ م)(3

 .ية التوبة ناسخة هلذه اآلية، واهللا أعلماملرشكني فقط، فقد جعل آب ٌّن قال بأن اللفظ خاصَ، وماملسلمني
  .٢٢٨: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص:  ينظر)(4
  ).١/٢٠٦(، والتبيان، العكربي، )٢/٤(، وإعراب القرآن، النحاس، )٤/١٨٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(5




 

 

  

١١٦  

 .)١()ِّءامني(أهنا يف حمل نصب صفة لـ : الثاين
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًال حتلوا قوما قاصدين البيت احلرام حال كوهنم طالبني من اهللا رزقا بالتجارة،  :املعنى األول ً

رام، فال تتعرضوا هلم ، فإن كان هذا قصدهم من زيارة البيت احل)٢( بحجهم وعمرهتمألورضا اهللا 
 .)٣(بسوء

ِوعليه، فعىل القول بأن اآلية تشمل املسلمني، فال إشكال يف كون املسلمني يبتغون فضال من رهبم  ً
ًورضوانا، ولكن قد يتساءل البعض عن كون املرشكني يبتغون فضال من رهبم ورضوانا؟ فاجلواب ًِ ً :

ٌأن فضل اهللا واسع يشمل املؤمن والكافر، كام ق I  HG   F  E  D  C  B  A  ﴿: ال تعاىلَّ

J   M  L  K﴾ ]ولذلك جاءت اآلية بلفظ الربوبية، أما كوهنم يطلبون رضوان ]٢٠: اإلرساء ،
 .)٤(اهللا، فهو يف ظنِّهم وطمعهم

ِ ال حتلوا قوما قصدهم من زيارة البيت احلرام ابتغاء فضل اهللا ورضوانه:املعنى الثاين َّأن : ، أي)٥(ً
ٌل اهللا ورضوانه صفة متأصلة فيهم يف كل حال، ومنها حال قصدهم البيت احلرامابتغاء فض ٌ. 

 

 .﴾ ©  ª﴿ :قوله تعاىل: املوضع الثالث
 :اإلعراب* 

ْوجهني من اإلعراب) ِمن رهبم(حيتمل متعلق اجلار واملجرور  َ)٦( : 
ِأنه متعلق بنَفس الفعل : األول  ).يبتغون(ْ

                                                
     ).٦/٨٤(ر، ابن عاشور، ، والتحرير والتنوي)٣/٤٣٥(، والبحر املحيط، أبوحيان، )١/٢١٧(مشكل إعراب القرآن، مكي، :  ينظر)(1
  ).٣/٤٣٥(البحر املحيط، أبوحيان، : ، ينظر)الرضوان(و ) الفضل( وهناك أقوال أخرى يف معنى )(2
  ).١٨٠٢-٦/١٨٠١(، وحماسن التأويل، القاسمي، )٢/٥(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(3
  ).٥/٢٩٠٢(، وتفسري الشعراوي، )٢/١٩٣(، والكشاف، الزخمرشي، )٢/١٤٧(عطية، املحرر الوجيز، ابن :  ينظر)(4
  ).٦/٨٤( التحرير والتنوير، ابن عاشور، : ينظر)(5
  ).٦/٥٤(، وروح املعاين، األلويس، )٢/٥(، وإرشاد العقل السليم، أبوالسعود، )٤/١٨٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(6




 

 

  

١١٧  

 ).ًفضال(ـ أنه متعلق بمحذوف صفة ل: الثاين
 

 :لإلعراب اين التفسرييةاملع* 
ِيا أهيا الذين آمنوا ال حتلوا قوما قاصدين البيت احلرام حال كوهنم مبتغني من رهبم  :املعنى األول ً

ِالفضل والرضوان ال من غريه، وهذا املعنى يشهد له الكثري من اآليات القرآنية، فإن الكفار وإن كانوا  ِ

إال أهنم يؤمنون بربوبيته خللقه بامللك والرزق والتدبري، مما يستدعي منهم ، ـيكفرون بألوهية اهللا 
 .ِّالتوجه إليه سبحانه بطلب الرزق بالتجارة، والرضا، واهللا أعلم

ٌحال كوهنم مبتغني فضال كائنا من رهبم، ففي هذا املعنى تأكيد ملصدر الفضل :  أي:املعنى الثاين ً ً
ِبأنه من اهللا تعاىل ال من غريه َ، فالفضل إذا أخذ بمعنىِ ِ ٌّالتجارة، فقد يظن ظان أنه بجهده واجتهاده : ُ ُّ

ُونشاطه قد جاء هبذا الفضل، وأن اهللا تعاىل ال عالقة له به، وهذا ظن خاطئ يبطله هذا املعنى، واهللا  ِ ْ ُ ٌٌّ
 .أعلم
 

¸ ﴿ :قوله تعاىل: املوضع الرابع   ¶﴾. 
 :القراءات* 

 :)١(ان، مهان متواترتا قراءت﴾¶ ﴿ يف 
 .مجيع القراء سوى ابن كثري، وأبوعمرو: بفتح اهلمزة عىل أهنا علة للشنآن، وهي قراءة) ْأن( :األوىل
 .)٢(ابن كثري، وأبوعمرو: بكرس اهلمزة عىل أهنا رشطية، وهي قراءة) ْإن (:الثانية

                                                
  .٩٨: ، والتیسیر، الداني، ص)٢/٢٥٤(ي، النشر، ابن الجزر: ینظر )(1

َ استشكلت هذه القراءة عىل البعض حتى ذهب ابن جريج والنحاس إىل القول)(2 ِ  أن الرشط :ووجه اإلشكال، "هذه قراءة منكرة": ُ
= حلديبية، وهي    يقتيض أن األمر املرشوط مل يقع، مع أن الصد قد وقع؛ ألن نزول هذه اآلية متأخر عنه بمدة، فإن الصد وقع عام ا

توجيه مشكل القراءات : سنة ست، واآلية نزلت سنة ثامن، فإن مكة كانت عام الفتح يف أيدهيم، فكيف يصدون عنها؟ ينظر= 
            ).                                      ٢/٥، ١/٤٨٠(، وإعراب القرآن، النحاس، )٤/١٩٢(، الدر املصون، احللبي، ١٩٦: العرشية، احلريب، ص

، واحلجة، )١/٣٠٠(، ومعاين القرآن، الفراء، )١٠-٢/٩(أضواء البيان، الشنقيطي، : ينظر. وقد دفع كثري من العلامء هذا اإلشكال
، وكشف املشكالت )٢٦٣-٢/٢٦٢(، ورشح اهلداية، املهدوي، )١/٢١٨(، واملشكل، مكي، )٢١٣-٣/٢١٢(الفاريس، 

 ).                                                                                  ٣/٤٣٧(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٢/٣٣٧(وإيضاح املعضالت، الباقويل، 




 

 

  

١١٨  

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
ِحتتمل وجهني من ) صدوكم(وهي كلمة مع ما بعدها ) َأن(ًبناء عىل هاتني القراءتني، فإن 

 :)١(اإلعراب
ْأن صدوكم (:األول  .َّمصدر مؤول يف حمل نصب مفعول ألجله) َ
ْإن صدوكم (:الثاين ْإن(مجلة رشطية، ) ِ : فعلها، وجواهبا تقدم يف قوله تعاىل) صدوكم(أداهتا، و) ِ
﴿³  ²﴾. 

 

 :تًة بناء عىل التوجيه اإلعرايب للقراءااملعاين التفسريي* 
َّال حيملنَّكم ـ أهيا املؤمنون ـ بغض قوم ألجل صدهم إياكم عن املسجد احلرام عىل  :املعنى األول ِّ ٍ ُّ

ًاالعتداء عليهم، فنهى اهللا املسلمني يف هذه اآلية أن يعتدوا عىل املرشكني بام ال حيل هلم رشعا ّْ. 
فس طريقه َفعىل العبد أن يلتزم أمر اهللا، وأال جيعل حظوظ النَّ ْ َ، وإنام يسلك طريق العدل، ولو جني ْ ِ ُ

َعليه، أو ظلم واعتدي عليه ِ ُ َ ِ ُ)٢(. 
ُّ إن صدوكم الكفار ـ أهيا املؤمنون ـ عن املسجد احلرام، فال يكسبنَّكم صدهم :املعنى الثاين ُُّّ ْ
 .)٣(االعتداء عليهم

ِوعىل هذا املعنى فالقرآن الكريم حيذرنا من عدم العدل واإلنصاف يف التعامل  مع الكفار بفعل ما ال ِّ
ًحيل رشعا، واهللا أعلم ّ. 

 

                                                                                                                                          
ْصدوُكم ْإن﴿: وعليه فهذه القراءة ـ وهي قراءة ُّ متواترٌة ثابتة، وال جيوز ردها أو إنكارها، بل  ٌسبعية قراءٌة الرشطـ  بصيغة ،﴾َ

 . واألخذ بمعناها، واهللا أعلمالواجب إثباهتا
 ).٢١٨-١/٢١٧(، واملشكل، مكي، )٤/١٩٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
). ٨-٢/٧(، وأضواء البيان، الشنقيطي، )٣/٤٣٦(، والبحر املحيط، أبوحيان، ٢٢٨: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص:  ينظر)(2

ٌوهذه قاعدة قرآنية عظيمة يوجهنا إليها القرآن ٌ ْ الكريم، وهي أن يكون شعارنا العدل واإلنصاف يف التعامل مع اآلخرين، وهذه اآلية ٌ
َجاءت باحلض عىل هذا اخللق مع الكفار، فيحسن بنا أن نلتزم هبا، وأن نتخلق بأخالقها فيام بيننا من باب أوىل، واهللا أعلم ِ َّ ُْ ُ ْ َ ُ.  

 ).٢/٢٦٢(رشح اهلداية، املهدوي، :  ينظر)(3
   




 

 

  

١١٩  

ِوعىل هذا املعنى فالقرآن الكريم حيذرنا من عدم العدل واإلنصاف يف التعامل مع الكفار بفعل ما ال  ِّ
ًحيل رشعا، واهللا أعلم ّ. 
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ِاختلف يف إعراب ثالثة مواضع من هذه اآلية ِ ُ: 

4  5 ﴿ :قوله تعاىل: املوضع األول     3 ﴾. 
 :اإلعراب* 

 :)١(ِوجهني من اإلعراب) إال(ء حتتمل أداة االستثنا
 .)٢(أهنا استثناء متصل: األول
 .أهنا استثناء منقطع: الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِّحرم عليكم ما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل  :املعنى األول ُ

 .)٣(و حاللالسبع إال ما أدركتم ذكاته من هذه املذكورات فه

                                                
 ). ٧/١٩٠(، واللباب، ابن عادل، )٤/١٩٦( الدر املصون، احللبي، : ينظر)(1
، ﴾0  1   2 ﴿ : إىل قوله تعاىل﴾   '  )  (      *   + ﴿ِأنه مستثنى من قوله تعاىل : فمنهم من قال:  والقائلون به اختلفوا)(2

'  )  (      *    ﴿: ِتثنى من قوله تعاىل خاصة، والراجحـ  واهللا أعلم ـ أنه مس﴾0  1   2 ﴿ِهو مستثنى من : َومنهم من قال

+... ﴾. 
  ).٢/١٤٥(، ومعاين القرآن وإعرابه، الزجاج، )٨/٦٣(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٢٠  

ِ حرمت عليكم هذه املذكورات لكن ما ذكيتم من غريها من هبائم األنعام فهو :املعنى الثاين ِ ِّ ُ
 .)١(حالل

َقال ابن جزي ٌوهذا قول ضعيف؛ ألهنا إن ماتت هبذه األسباب فهي ميتة، فقد دخلت يف ": : ُ
 .)٢("عموم امليتة فال فائدة لذكرها بعدها

ًاالستثناء متصل أيضا وليس بمنقطع، فأصحاب هذا القول جييزون والذي يظهر للباحث أن هذا 
ذبح هذه املذكورات نفسها إذا وجدت بحال يمكن أن تعيش معها، أو تم إدراك احلياة فيها قبل موهتا، 
فتكون هلا حكم الساملة من هبائم األنعام، فهم خيالفون يف احلال التي تصح فيها ذكاة هذه املذكورات، 

 .، واهللا أعلم)٣(ًا مطلقاوال حيرموهن
ِّحرم عليكم ما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما أكل : فيصبح املعنى ُ

ِالسبع إال ما أدركتم ذكاته من هذه املذكورات وهي بحال يمكن أن تعيش معها فهو حالل، واهللا 
 .أعلم
 

VU  T﴿ :قوله تعاىل: املوضع الثاين   S  R  ﴾. 
 :اإلعراب* 

 :، وهي عىل النحو التايل)ُرضيت(ً بناء عىل معنى )٤(ِثالثة أوجه من اإلعراب) ًدينا(حتتمل كلمة 
 :وجهان) ًدينا(إن كانت بمعنى الرضا، كان لكلمة  :األول

 . أهنا حال-١
 . أهنا متييز-٢

ُجعلت أوصريت( وإن كانت بمعنى :الثاين  .ٍمفعول به ثان) ًدينا(، كانت )َُّ
 
 

                                                
  ).١/٢٢٤(، والتسهيل، ابن جزي، )٢/١٥٢(املحرر الوجيز، ابن عطية، :  ينظر)(1
  ).١/٢٢٤( التسهيل، )(2
  ).٢/١٥٢( املحرر الوجيز،  وهذا ما ذهب إليه ابن عطية يف)(3
  ).١/٢٠٧(، والتبيان، العكربي، )٦/٦١(، وروح املعاين، األلويس، )٤/١٩٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(4




 

 

  

١٢١  

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًخيرب اهللا تعاىل نبيه وصحابته الكرام أنه ريض واختار هلم اإلسالم حال كونه دينا باقيا  :املعنى األول ً

 .)١(إىل انقضاء أيام الدنيا
ْخيرب تعاىل أنه ريض واختار هلم اإلسالم دينا من بني األديان، وأنه هو الدين املريض  :املعنى الثاين َ ِ ً

 .]٨٥: آل عمران[ ﴾...?  @  F  E  D  C    B  A ﴿: ِّ، ويؤكده قوله تعاىل)٢(دهوح
ِ أخرب تعاىل أنه جعل وصري هلم اإلسالم دينا يدينون ويطيعون اهللا :املعنى الثالث َ ً  به، فالزموه ألَّ

ِوالتفارقوه وقوموا به شكرا لربكم، ففي هذه اآلية امتنان من اهللا  وأرشفها  عليهم بأفضل األديان ألً
 .)٣(وأكملها

 

 .﴾X  W ﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

 :)٤(ِوجهان من اإلعراب) َمن(يف االسم 
َّاضطر(ْأن تكون رشطية، فتكون كلمة  :األول ُ ٌفإن اهللا غفور (يف حمل جزم فعل الرشط، ومجلة ) ْ
 .يف حمل جزم جواب الرشط) ٌرحيم
َّاضطر(لمة ْ أن تكون موصولة، فتكون ك:الثاين ُ  ألهنا صلة املوصول، ومجلة ؛ِال حمل هلا من اإلعراب)ْ

ٌفإن اهللا غفور رحيم(  ).َمن(يف حمل رفع خرب ) ٌ
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِأي من أجلأته الرضورة وهي شدة اجلوع ـ فخاف عىل نفسه املوت ـ إىل أكل يشء من  :املعنى األول ٍ ُ َ َ

َاملحرمات التي ورد ذكره ٌا يف اآلية، حال كونه غري مائل إلثم، فإن حكم اهللا فيه أنه غفور له، رحيم ََ ٍ

                                                
  ).٢/١٥(فتح القدير، الشوكاين، :  ينظر)(1
  ).٦/١٨٣١(اسمي، ، وحماسن التأويل، الق)٣/٤٤١(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٢/١٩٦(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(2
  .٢٣٠: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص:  ينظر)(3
    ).٤/٢٠٠(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(4




 

 

  

١٢٢  

َّبه، ال يؤاخذه بتلك املعصية؛ ألن الرضورة هي التي أجلأته لذلك، وليس هبدف االعتداء عىل ما حرم 
 .اهللا

ُإن الذي أجلأته الرضورة إىل أكل ما حرم اهللا مما ورد ذكره يف اآلية، غ :املعنى الثاين ٍري مائل إلثم، َ
 .)١(ٍفإن اهللا غفور رحيم حيث أباح له األكل يف هذه احلال، ورمحه بام يقيم به بنيته من غري نقص يف دينه

َّوالفرق بني املعنى األول واملعنى الثاين، أن املعنى األول جاء بصيغة الرشط، وترتبت املغفرة عىل  ْ َ
ِة املبيحة لألكل من امليتة، أما املعنى الثاين فهو فقط ِّحتقق الرشط، فكانت أقوى يف الداللة عىل الرضور

ٌمن باب اإلخبار بأن الذي أجلأته الرضورة إىل أكل يشء من املحرم فأكل، فإن اهللا غفور رحيم، فلم  َّ َ ُ ِ ٍِ ْ َ
ِحتمل قوة املعنى األول، واهللا أعلم ْ َ  . 
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ِاختلف يف إعراب ثالثة مواضع من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾  o  n﴿ :قوله تعاىل: املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :)٢(ثالثة أوجه من اإلعراب) ما(حتتمل 
َّأحل( نائب الفاعل لـ ًأهنا موصولة، والعائد حمذوف، يف حمل رفع عطفا عىل :األول ِ ُ.( 
 ).فكلوا: ( أهنا رشطية يف حمل رفع مبتدأ، واجلواب:الثاين

 ).فكلوا: ( أهنا موصولة يف حمل رفع مبتدأ، واخلرب:الثالث

                                                
: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٦/١٠٩(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٩٥- ٨/٩٤(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1

٢٣٠.    
   ).٢٠٥-٧/٢٠٤(، واللباب، ابن عادل، )٦/٦١(، وروح املعاين، األلويس، )٤/٢٠١(لبي، الدر املصون، احل: ينظر )(2




 

 

  

١٢٣  

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ُأحل لكم الطيبات وصيد ما علمتموه من اجلوارح، ويف هذا بيان لطف اهللا :املعنى األول َّ َُّ ِ ِ  بعباده، ُ

ُّورمحته هلم، حيث وسع عليهم طرق احلالل، وأباح هلم ما مل يذكوه مما صادته اجلوارح َ ُ َّ. 
ِ ما علمتم من اجلوارح كيفية الصيد فكلوا مما أمسكن من الصيد ألجلكم، ويف هذا :املعنى الثاين َّ

َّاملعنى جواز األكل من صيد اجلوارح املعلمة ِ. 
ِمتموه من اجلوارح فكلوا مما صاده لكم، وهذا املعنى قريب من املعنى َّ الذي عل:املعنى الثالث ٌِ

 .األول
 

 .﴾s﴿ :قوله تعاىل: ع الثايناملوض
 :اإلعراب* 

 :)٢(ثالثة أوجه) تعلموهنن(حتتمل مجلة 
 . أهنا مستأنفة:األول
ُعلمتم( أهنا يف حمل نصب عىل أهنا حال ثانية من فاعل :الثاين َّ َ.( 

ِفتكون حاال من حال) مكلبني( من الضمري املسترت يف  أهنا حال:الثالث ً. 
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ٌ أنتم تعلموهنن طلب الصيد لكم مما علمكم اهللا، ويف هذا املعنى تذكري للناس بفضل :املعنى األول

ُاهللا تعاىل عليهم هبدايتهم إىل مثل هذا التعليم، ومن ثم ربط األحكام الرشعية بام َْ َ َّ ِّ يغذي التوحيد، ِ َ ُ
ِّوينَمي االعرتاف بفضل اهللا وشكر نعمه ُ)٣(. 

                                                
: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٢/١١(، وإرشاد العقل السليم، أبوالسعود، )٢/١٩٧(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(1

٢٣٠. 
    ).٢/١٢(بوالسعود، ، وإرشاد العقل السليم، أ)٤/٢٠٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    ).١٧١- ٦/١٧٠(تفسري القرآن احلكيم، رضا، :  ينظر)(3




 

 

  

١٢٤  

ِ أحل لكم صيد ما علمتم من اجلوارح حال كونكم تعلموهنن طلب الصيد لكم مما :املعنى الثاين ُ
ً باملواهب التي أودعها يف اإلنسان إذ جعله معلام ألًعلمكم اهللا، ويف هذا املعنى أيضا امتنان اهللا 

 .)١(ًواهب التي أودعها اهللا يف بعض احليوان إذ جعله قابال للتعليمللحيوان، وامل
 . أي معلمني للكالب االصطياد حال كونكم تعلموهنن مما علمكم اهللا:املعنى الثالث

 

{  ~  �﴿ :قوله تعاىل: املوضع الثالث   |﴾. 
 :اإلعراب* 

 :)٢(﴿عليه﴾  ثالثة أوجه: حيتمل عود الضمري يف قوله تعاىل
 .﴿فكلوا﴾: نه يعود عىل املصدر املفهوم من قوله تعاىل أ:األول
 ).ما علمتم( أنه يعود عىل :الثاين

 ).ما أمسكن( أنه يعود عىل :الثالث
 

 :)٣(لإلعراب املعاين التفسريية* 
 . اذكروا اسم اهللا تعاىل عىل األكل عند تناوله:املعنى األول
 . عند إرساهلا للصيد اذكروا اسم اهللا تعاىل عىل اجلوارح:املعنى الثاين

 .ً اذكروا اسم اهللا تعاىل إذا أدركتم املصيد حيا قبل أن يقتله اجلارح:املعنى الثالث
ِوكل هذه املعاين حمتملة يف اآلية، فتحمل عليها مجعيا، وهذا من بديع إجياز القرآن الكريم، واهللا أعلم ً َ ُ. 

  
  

                                                
حممد رشيد رضا معنًى /َّ، وقد بني الشيخ)٣/٤٧٨(، وحاشية زادة عىل البيضاوي، )٦/١١٥(التحرير والتنوير، ابن عاشور، :  ينظر)(1

سيها ما ونكتة هذه اجلملة عىل القول بأهنا حالية م": آخر تضمنه احلال، فقال ِراعاة استمرار تعاهد اجلوارح بالتعليم؛ ألن إغفاهلا ينْ ُ
ِّتعلمت فتصطاد لنفسها وال متسك عىل صاحبها، وإمساكها عليه رشط حلل صيدها  َِّ ٌِ     ).٦/١٧٠( تفسري القرآن احلكيم، "...ُْ

    ).٦/٦٤( املعاين، األلويس، ، وروح)٤/٤٤٦(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٤/٢٠٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    ).٦/١١٨(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٢/٢٩٤(، وزاد املسري، ابن اجلوزي، )٤/٢٠٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٢٥  
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ِاختلف يف إعراب أربعة مواضع من هذه اآلية ِ ُ: 
 .﴾ °  ﴿: قوله تعاىل:املوضع األول

 :اإلعراب* 
 :)١(حتتمل هذه الكلمة وجهني من اإلعراب

 ).ٌّحل لكم(دأ، واخلرب أهنا مبت :األول
 .خرب مبتدأ حمذوف) ٌّحل لكم(، و)الطيبات( أهنا معطوفة عىل نائب الفاعل املرفوع وهو:الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
َّم ـ حالل لكم، وعليه فقد بني إن ذكوها حسب رشعهوذبائح اليهود والنصارى ـ  :املعنى األول ٌ

َّ هي التي أحلت للمسلمني دون باقي الكفار، فإن طوالنصارى فقَّهذا املعنى أن ذبائح اليهود  ِ ُ
ِذبائحهم الحتل للمسلمني؛ وذلك ألن أهل الكتاب يعتقدون حتريم الذبح لغري اهللا، وال يذكرون عىل  َ

 .)٢(ذبائحهم إال اسم اهللا وإن اعتقدوا فيه تعاىل ما هو منزه عنه تعاىل وتقدس
ٌّحل لكم(الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، و  اليوم أحل لكم :املعنى الثاين خرب مبتدأ ) ِ

 .حمذوف
 إليه، مع ذهاب بالغة جوهذا ينبغي أال جيوز البتة لتقدير ماال حيتا": قال السمني احللبي

 .)٣("الكالم

                                                
  ). ١/٢٠٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٠٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
  . ٢٣١: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٥/٧٧ (تفسري القرآن العظيم، ابن كثري،:  ينظر)(2
  ).٤/٢٠٥( الدر املصون، )(3




 

 

  

١٢٦  

ٌّحل لكم(وذهاب بالغة الكالم التي تكلم عنها السمني احللبي واضحة من تقدير  ًخربا ملبتدأ ) ِ
 .اهللا أعلمحمذوف، و

 

 .﴾ «  ¼  ½﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
  :اإلعراب* 

 :)١( الرفع، وهذا الرفع حيتمل وجهني من اإلعراب﴾ «﴿إعراب كلمة 
 . الرفع عىل أنه مبتدأ خربه حمذوف:األول
 ).الطيبات(ً الرفع عطفا عىل:الثاين

 

 :لإلعراب ين التفسرييةااملع* 
َّ واملحصنات وهن:املعنى األول ٌّ احلرائر من النساء املؤمنات، العفيفات عن الزنا حل لكم أهيا ُ ِ ِ

َّاملؤمنون، ويف هذا املعنى بيان من حيل للمؤمنني النكاح هبن حتى ال خيتلط األمر عليهم ُّ ِ َ َ. 
ً وكام أحل لكم أهيا املؤمنون الطيبات من املطعومات، فقد أحل لكم أيضا  :املعنى الثاين ِ ُِ َُّ
 ىَّملنكوحات، وهن احلرائر من النساء املؤمنات العفيفات عن الزنا، ويف هذا املعناملحصنات من ا

ِبيان ما حيل هلم مما ال حيل من األنكحة ِ َِ َ. 
 

 .﴾Æ  Å﴿: قوله تعاىل: املوضع الثالث
 :اإلعراب* 

 :)٢(ِ وجهني من اإلعراب﴾Å﴿حتتمل 
 .أهنا ظرفية :األول
 . أهنا رشطية وجواهبا حمذوف:الثاين

 

                                                
  ).١/٢٠٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٠٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
  ).٤/٢٠٦(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2




 

 

  

١٢٧  

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
 . أحل لكم نكاح املحصنات وقت إعطائكم مهورهن، ال قبل ذلك:املعنى األول
ِ إذا أعطيتموهن مهورهن ـ أهيا األزواج ـ حللن لكم، فقيد احلل باإليتاء لتأكيد :املعنى الثاين ِّ َ َُ َ ْ َ
 . وجوب املهور

 

 .﴾ Ê  É﴿: قوله تعاىل :الرابعاملوضع 
 :اإلعراب* 

 :)٢( ثالثة أوجه﴾É﴿حيتمل نصب 
 ).حمصنني( أنه نعت لـ :األول
 ).حمصنني( أنه حال، وصاحب احلال الضمري املسترت يف :الثاين

 ).آتيتموهن( أنه حال ثانية من فاعل :الثالث
 

 :)٣(لإلعراب املعاين التفسريية* 
 .اء غري جماهرين بالزناّ أبحنا لكم ـ أهيا األزواج ـ نكاح املحصنات، وأنتم أعف:املعنى األول
ّ أبحنا لكم نكاح املحصنات حالة كونكم ـ أهيا األزواج األعفاء ـ غري زانني:املعنى الثاين ِ. 

 أبحنا لكم أهيا األزواج نكاح املحصنات، إذا أعطيتموهن مهورهن حالة كونكم :املعنى الثالث
ّأعفاء وغري مرتكبني للزنا ِ. 

 
 
 

 
                                                

  ).٢/٢١(، ، وفتح القدير، الشوكاين)٢/١٤(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(1
  ).٦/٦٦(، وروح املعاين، األلويس، )١/٢١٩(، واملشكل، مكي، )٤/٢٠٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
  .٢٣١: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٦/٦٦(، وروح املعاين، األلويس، )٨/١٤٨(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾ /﴿: قوله تعاىل:  األولاملوضع
 :القراءات* 

 :)١(قراءتان متواترتان، مها) أرجلكم(يف كلمة 
، والكسائي، ويعقوب، )٢(نافع، وابن عامر:  بفتح الالم، وهي قراءة):َوأرجلكم( :األوىل
 .)٣(وحفص

فر، ابن كثري، وأبوعمرو، وشعبة، ومحزة، وأبوجع:  بكرس الالم، وهي قراءة):ِوأرجلكم( :الثانية
 .)٤(وخلف

 

                                                
    ).٢/٦٣٤(اإلقناع، ابن الباذش، ، و)٢/٢٥٤(النرش، ابن اجلزري، :   ينظر)(1
 القراءة يف الشام أهل ـ، إماموكرسها  الصاد بضم ربيعة، أبوعمران اليحصبي ـ بن متيم بن يزيد بن عامر بن اهللا هو اإلمام املقرئ؛ عبد )(2

 .غريها إال بدعة فيه يرى ال بدمشق ورئيسه، فكان اجلامع إمام ، وكان بدمشق القضاء هبا، ويل اإلقراء مشيخة يهلإ انتهت والذي
     ).١/٤٢٣(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )١/٨٢(معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر). هـ١١٨(تويف سنة 

َ هو اإلمام املقرئ؛ حفص بن سليامن بن املغرية، أبوعمر األسدي الكويف، صاحب اإلمام عاصم وابن زوجته، كان األولون يعدونه يف )(3 َ
معرفة : ينظر). هـ١٨٠(تويف سنة . وق أيب بكر بن عياش، وكان أعلم بقراءة عاصم، وهو يف القراءة ثقة ثبت ضابط هلااحلفظ ف

     ).١/٢٥٤(، وغاية النهاية، ابن اجلزري، )١/١٤٠(القراء الكبار، الذهبي، 
 اإلعالم، وشيخ القراء واملحدثني ببغداد، أحد هو اإلمام املقرئ؛ خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف، أبوحممد األسدي البغدادي، )(4

ًقرأ عىل سليم عن محزة، وسمع من مالك بن أنس، وله اختيار خالف فيه محزة يف أماكن، وكان عابدا صاحلا، كثري العلم، صاحب  ً
      ).٨/٣٢٢(، وتاريخ بغداد، )١/٢٠٨(معرفة القراء الكبار، الذهبي، :  ينظر). هـ٢٢٩(تويف سنة  سنة،




 

 

  

١٢٩  

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات *
، وجهان لقراءة النصب، ووجه لقراءة اجلر، )١(ًبناء عىل هاتني القراءتني، يظهر ثالثة أوجه إعرابية

 :وهي
 ).وجوهكم وأيديكم(بالنصب معطوفة عىل ) َأرجلكم (:األول
 ).برؤوسكم(بالنصب معطوفة عىل حمل ) َأرجلكم (:الثاين

 ).برؤوسكم(باجلر معطوفة عىل ما قبلها، وهي كلمة ) ِجلكمأر (:الثالث
 

 :  للقراءاتًاملعاين التفسريية بناء عىل التوجيه اإلعرايب* 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إىل الكعبني، وامسحوا برؤوسكم، فيكون :  أي:املعنى األول

 .)٢(يف الكالم تقديم وتأخري
كم وأرجلكم إىل الكعبني، وأصحاب هذا القول جعلوا قراءة وامسحوا رؤوس:  أي:املعنى الثاين

 .)٣(النصب كقراءة اجلر يف الداللة عىل املسح
ٌّوامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وعليه فهذا املعنى دال عىل مسح :  أي:املعنى الثالث

 .الرجلني وليس عىل غسلهام
ٍنه إذا اجتمع قراءتان يف آية واحدة، وكان وهذه املعاين كلها ثابتة لآلية، وليس بينها تعارض، فإ ٍ

ُ، وهذا من اإلجياز املعجز يف كتاب اهللا تعاىل، وعليه )٤(ٍلكل قراءة معنى خاص هبا، فلهام حكم اآليتني ِ
ٌفإن للرجل حالني، لكل حال منهام حكم مستقل ْ ٍِّ َ ِ ُحال تكون فيها ظاهرة مكشوفة ففرضها الغسل، : ْ ْ َ َ ٌ

ُرة ففرضها املسحٌوحال تكون فيها مستو ْ َ َ)٥(. 
 
 

                                                
    ).١/٢٠٨(، والتبيان، العكربي، )٢٢٠-١/٢١٩(، واملشكل، مكي، )٤/٢١٠(الدر املصون، احللبي، : نظر ي)(1
    ).٣/٢٥(، ودقائق التفسري، ابن تيمية، )٣/٤٥٢(البحر املحيط، أبوحيان، :  ينظر)(2
    ).١/٢٠٨(، والتبيان، العكربي، )٣/٤٥٢(البحر املحيط، أبوحيان، :  ينظر)(3
     ).٣٢٧-١/٣٢٦(والربهان، الزركيش، ، )٢/١١(، وأضواء البيان، الشنقيطي، )٣/٢٧(دقائق التفسري، ابن تيمية، :  ينظر)(4
    .٢٠٧-١٩٩: ، احلريب، ص توجيه مشكل القراءات العرشية: وأما تفصيل توجيه قراءة اجلر، وأقوال العلامء فيها، فينظر)(5




 

 

  

١٣٠  

 .﴾\  [  ^﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

 :)١(ثالثة أوجه) عىل(حيتمل متعلق حرف اجلر 
 ).يتم( أنه متعلق بـ :األول
 ).نعمته( أنه متعلق بـ :الثاين

 ).نعمته( أنه متعلق بمحذوف عىل أنه حال من :الثالث
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ليتم ـ اهللا ـ عليكم نعمته، ويف هذا املعنى  ختصيص اإلمتام عىل املؤمنني ال :  وتقديره:عنى األولامل

 . عىل عباده بإمتام اإلنعام عليهم وإكاملهألٌعىل غريهم، وهذا امتنان من اهللا 
 بام رخص هلم  ليتم ـ اهللا ـ نعمته عليكم، ويف هذا املعنى بيان إمتام نعمة اهللا عىل عباده ـ:املعنى الثاين

 .من التيمم ـ التي تقتيض شكره
ًليتم ـ اهللا ـ نعمة كائنة عليكم، ويف هذا املعنى تأكيد إلمتام النعمة عىل :  وتقديره:املعنى الثالث ً

 .املؤمنني ال عىل غريهم، فهو قريب من املعنى األول
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ُ: 
 .﴾  l  k  j﴿: قوله تعاىل: املوضع

 : اإلعراب*

                                                
    ).١/٢١٠(والتبيان، العكربي، ، )٤/٢١٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1




 

 

  

١٣١  

 :)١(وجهني من اإلعراب) إذ(حيتمل الظرف 
 ).واثقكم( أنه منصوب بـ :األول
 ).ميثاقه( أنه حال من :الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ـ وقت  ج  الذي أخذه عليكم ـ من اإليامن باهللا ورسوله ألهد اهللا  واذكروا ع:املعنى األول

 حني بايعوا ألٌسمعنا وأطعنا، ويف هذا املعنى تذكري للمؤمنني بالعهد الذي عاهدهم به اهللا : قولكم
سمعنا ما أمرتنا به : عىل السمع والطاعة يف املنشط واملكره والعرس واليرس، وقالوا له ج رسول اهللا 

 .)٢(نه، وأطعناك فال نعصيك يف معروف، وكل ما جئتنا به فهو معروفوهنيتنا ع
:  واذكروا نعمة اهللا عليكم فيام رشعه لكم، واذكروا عهده حال كونه وقت قولكم:املعنى الثاين

ِسمعنا وأطعنا، وفائدة تقييد تذكرهم بوقت قوهلم ُّ َ سمعنا وأطعنا، هو تأكيد وجوب مراعاة العهد : َ
 .)٣(له، والتزامهم باملحافظة عليهَبتذكري قبوهلم 
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ُ: 
 .﴾,  -   .  /﴿: قوله تعاىل: املوضع األول

 :اإلعراب* 
 

                                                
    ).٧/٢٤١(، واللباب، ابن عادل، )١/٢١٠(، والتبيان، العكربي، )٤/٢١٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ).٦/٦٦(، وتفسري املراغي، )٧/١٣٩(، وتفسري حدائق الروح والرحيان، اهلرري، )٦/٢٧١(، رضا، تفسري القرآن احلكيم:  ينظر)(2
    ).٦/٨٢(، وروح املعاين، األلويس، )٢/١٧(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(3




 

 

  

١٣٢  

 :)١(هنيوج) عىل(حيتمل متعلق حرف اجلر 
 ).نعمت( أن يتعلق بـ :األول
 ).نعمت(ً أن يتعلق بمحذوف وقع حاال من :الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
 يا أهيا الذين آمنوا اذكروا ما أنعم اهللا عليكم بدفع بأس العدو عنكم، فاملراد تذكري :املعنى األول

 .املؤمنني بنعمة اهللا عليهم
ًمة كائنة عليكم اذكروا نع:املعنى الثاين ِمن اهللا، ففي هذا املعنى تأكيد كون نعمة اهللا عىل املؤمنني ال  ً

عىل غريهم بدفع الرش واملكروه عن نبيهم، فإنه لو حصل له رش أو مكروه لكان ذلك من املحن 
 .الكربى التي تصيب املسلمني

 

 .﴾ 0  1  2﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

 :)٢(وجهني) إذ(رف  حيتمل متعلق الظ
 ).نعمت( أنه متعلق بـ :األول
 ).نعمت(ً أنه متعلق بمحذوف وقع حاال من :الثاين

 

 :)٣(لإلعراب املعاين التفسريية* 
 اذكروا ـ أهيا املؤمنون ـ نعمة اهللا عليكم وقت قصدهم ـ أي هيود بني النضري ـ أن :املعنى األول

ُّيمدوا إليكم أيدهيم بالقتل للنبي ُ  .من معه، وج َ

                                                
 ). ٦/٨٤(وروح املعاين، األلويس،  ،)١/٢١٠(، والتبيان، العكربي، )٤/٢١٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ).١/٢١٠(، والتبيان، العكربي، )٢٢٠-٤/٢١٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    .٢٣٥: يم الرمحن، السعدي، ص، وتيسري الكر)٨/٢٣٣(جامع البيان، الطربي، : ظر ين)(3




 

 

  

١٣٣  

اذكروا ـ أهيا املؤمنون ـ نعمة اهللا حالة كوهنا وقت مههم أن يبسطوا إليكم أيدهيم،  :املعنى الثاين
وهذا املعنى محل معه التأكيد عىل تذكر نعمة اهللا يف هذا الوقت، بكف أيدي اليهود عنهم، ورد كيدهم 

 .يف نحورهم
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾N   M  L   K  J﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(وجهني) منهم(حيتمل متعلق 
 ).بعثنا( يتعلق بـ ْ أن:األول
ِ أن يتعلق بمحذوف عىل أنه حال من :الثاين  ).اثني عرش(ْ

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ْ قد أخذ العهد املؤكد عىل بني إرسائيل أن خيلصوا له العبادة وحده، ألَّ أي أن اهللا :املعنى األول َّ
ِ أن جيعل من بني إرسائيل اثني عرش نقيب÷وأمر اهللا موسى  ًا بعدد أسباطهم أو قبائلهم، كل قبيلة ْ

ِعليها نقيب؛ ليكون ناظرا عليهم، حاثا هلم عىل القيام بام أمروا به ُ  ً. 

                                                
    ). ١/٤٢٦(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٢٠(الدر املصون، احللبي، : نظر ي)(1
     .٢٣٥: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص:  ينظر)(2




 

 

  

١٣٤  

َّ أي وبعثنا عىل بني إرسائيل اثني عرش نقيبا كائنني منهم، ويف هذا املعنى تأكيد عىل أن :املعنى الثاين ًٌ
ِالنُّقباء كانوا من بني إرسائيل وليسوا من غريهم ِ. 
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 
 .﴾  {  ~﴿: قوله تعاىل: املوضع األول

 :اإلعراب* 
ِه من اإلعرابثالثة أوج) حيرفون(حتتمل مجلة  ٍ)١(: 

 .أهنا مستأنفة :األول
 ).لعناهم(ِ أهنا حال من املفعول يف :الثاين

 .)٢()قلوهبم(ِ أهنا حال من املضاف إليه يف :الثالث
 

 :)٣(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِ ما حل هبم بسبب نقضهم ميثاق رهبم من الطرد من رمحة اهللا، ـ بعدما ذكر :املعنى األول ِ َّ

ِوجعل   ÷أهنم حيرفون كالم رهبم الذي أنزله عىل موسى  ـ ًقلوهبم غليظة ال تلني لإليامن، أخربْ
 .وهو التوراة

                                                
    ). ٦/٨٩(، وروح املعاين، األلويس، )١/٤٢٧ (، والتبيان، العكربي،)٤/٢٢٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
 وهذا الوجه ضعيف يف الصناعة النحوية؛ ألن جميء احلال من املضاف إليه املجرور باإلضافة ال جيوز إال يف ثالثة مواضع، وهذا )(2

    ). ٣/٩١(، ودراسات ألسلوب القرآن، عضيمة، )٢٣٥-٢/٢٣٣(مهع اهلوامع، السيوطي، : ينظر. املوضع ليس منها
    ). ٦/١٤٣(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٢/٢٤(، وإرشاد العقل السليم، أبوالسعود، )٨/٢٥١(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٣٥  

ِوهذا االستئناف جاء لبيان مرتبة قساوة قلوهبم، فإنه ال مرتبة أعظم من االجرتاء عىل تغيري كالم 
 . واالفرتاء عليه، وصيغة املضارعة للتجدد واالستمرارألاهللا 

ِّ فبسبب نقض هؤالء اليهود لعهودهم املؤكدة لعنَّاهم حال اتصافهم بتحريف كالم :املعنى الثاين
 .اهللا تعاىل

ً عاقب اهللا اليهود بالطرد من رمحته، وبجعل قلوهبم متحجرة ال تلني حالة كون :املعنى الثالث ْ َ ِ ِ
 .أصحاب هذه القلوب يتجرؤون ويبدلون كالم اهللا حسب أهوائهم

 
 .﴾¬  ®﴿:  تعاىلقوله: املوضع الثاين

 :اإلعراب* 
 :)١(ِوجهني من اإلعراب) خائنة(حتتمل كلمة 

 . أهنا اسم فاعل صفة ملوصوف حمذوف:األول
 . أهنا مصدر جمرور:الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ٍ وال تزال ـ أهيا الرسول ـ تطلع من اليهود عىل فرقة أو طائفة خائنة منهم:املعنى األول ٍ ٍ ِ َّ. 

ٌ وال تزال ـ أهيا الرسول ـ تطلع من اليهود عىل خيانة بعد خيانة، فهي عادة :ملعنى الثاينا ٍ ِ َّ
 .ٌمستمرة هلم وألسالفهم، بحيث ال يكادون يرتكوهنا أو يكتموهنا

وهنا تظهر بالغة القرآن الكريم وفصاحته يف هذه الكلمة، فقد استوعبت كل مصادر اخليانة 
ًو كانوا مجيعا رجاال ونساءًسواء كانوا مجاعة منهم، أ ً ً. 

 
 

                                                
    ). ٢/٣٤٣(، وكشف املشكالت، الباقويل، )١/٢٨٦(، والبيان، ابن األنباري، )٤/٢٢٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ). ٥/٣٠١٠(، وتفسري الشعراوي، )٦/٩٠(، وروح املعاين، األلويس، )٨/٢٥٢( البيان، الطربي، جامع:  ينظر)(2
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 
# ﴿: قوله تعاىل: املوضع األول   "   !﴾. 

 :اإلعراب* 
 :)١(ٍهأربعة أوج) ِمن(حتتمل 

 .عائد عىل النصارى) ميثاقهم(، والضمري يف )أخذنا(متعلقة بقوله ) ِمن(أن  :األول
 .ٍمتعلقة بخرب حمذوف ملبتدأ حمذوف) ِمن( أن :الثاين

 .عائد عىل بني إرسائيل) ميثاقهم(والضمري يف ) أخذنا(متعلقة بـ ) ِمن( أن :الثالث
©  ª  »  ¬  ®  ﴿: وله تعاىلمن ق) منهم(معطوف عىل ) ِمن الذين( أن :الرابع

 .من اليهود:  أي﴾¯
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
 ـ وليسوا كذلك ـ العهد ÷ِوأخذنا من الذين ادعوا أهنم أتباع املسيح عيسى :  أي:املعنى األول

 .)٢(وتقديم اجلار واملجرور لالهتامم به. املؤكد بأن يتابعوا رسوهلم وينرصوه ويؤازروه
 . ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم:يناملعنى الثا

ْوهذا املعنى مشعر بأنه ليس كل الذين قالوا إنا نصارى أخذ عليهم العهد، وهذا فيه بعد ُ ِ ُ ٌ. 
ً وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقا مثل ميثاق بني إرسائيل:املعنى الثالث ِ)٣(. 

                                                
    ). ٦/٩٥(، وروح املعاين، األلويس، )٢٢٧-٤/٢٢٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
     ).٢/٢٥(، وإرشاد العقل السليم، أبوالسعود، )٥/١٣٥(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، :  ينظر)(2
    ). ٦/٩٥(، وروح املعاين، األلويس، )٣/٤٦٢(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٢/٢١٧(الزخمرشي، الكشاف، :  ينظر)(3




 

 

  

١٣٧  

ُوهذا القول أيضا فيه بعد، حيث إن الس  .ياق ال يساندهً
وعىل هذا القول .  وال تزال تطلع عىل خائنة من اليهود ومن الذين قالوا إنا نصارى:املعنى الرابع
 .ً مستأنفا﴾    &  '﴿: يكون قوله تعاىل

ِّوهذا فيه بعد أيضا؛ لطول الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه، وألن ما جاء عن جل املفرسين  ُ َ ُْ ً ٌ
ٍمن اليهود، ومل يذكر عن أحد أن النصارى منهم، :  أي﴾®  ¯ ﴿: تعاىلِيف املقصود من قوله  ُِ

ِّويؤيد هذا املعنى أن اليهود هم الذين يتصفون باخليانة والغدر كام أخرب عنهم القرآن الكريم، وليس 
 .النصارى، واهللا أعلم

 

 .﴾  -  .﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

 :)١(عرابِوجهني من اإل) بني(حتتمل 
 ).أغرينا( أنه ظرف لـ :األول
ِ أنه متعلق بمحذوف وقع حاال من :الثاين  ).العداوة(ً

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
 . فألقينا فيام بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة:املعنى األول
ٌ هذا املعنى تأكيد لوقوع  فألقينا العداوة والبغضاء كائنة بينهم إىل يوم القيامة، ويف:املعنى الثاين

 .العداوة والبغضاء فيام بينهم
 

 

                                                
    ). ١/٤٢٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٢٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

P  O﴿: قوله تعاىل: املوضع هو   N   M ﴾. 
 :اإلعراب* 

 :)١(وجهني) من اهللا(اجلار واملجرور حيتمل متعلق 
 ).جاء( أن يتعلق بـ :األول
ِ أن يتعلق بمحذوف وقع حاال من :الثاين  ).نور(ً

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِ قد جاء من اهللا لكم ـ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى ـ نور ـ وهو حممد :املعنى األول  ـ ^ِ

 .كريم ـوكتاب مبني ـ وهو القرآن ال
ٌ قد جاءكم نور كائن من اهللا الذي أنار لكم به معامل احلق، ويف هذا املعنى تأكيد عىل :املعنى الثاين ِ ٌ ٌ

ِ الذي أنار اهللا به احلق وأظهر به اإلسالم هو مرسل من اهللا تعاىل^أن النبي  ٌ َ ْ ُ. 
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

                                                
    ). ٦/٩٨(ملعاين، األلويس، ، وروح ا)١/٤٢٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٢٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ). ٨/٢٦٤(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2




 

 

  

١٣٩  

 .﴾  W  V  U﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :)١(ثالثة أوجه إعرابية) هيدي(حتتمل كلمة 
 ).كتاب( أهنا يف حمل رفع صفة ثانية لـ :األول
 ).كتاب(ِ أهنا حال من :الثاين

 ).رسولنا(ِ أهنا حال من :الثالث
 

 :لإلعراب اين التفسرييةاملع* 
َ قد جاءكم من اهللا النور والكتاب املبني اهلادي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم، :املعنى األول

َوهذا املعنى تأكيد عىل صفة القرآن الكريم بأنه هيدي به اهللا من اجتهد وحرص عىل ابتغاء مرضاة 
 .)٢(اهللا

ٌ قد جاءكم من اهللا نور و:املعنى الثاين َكتاب حال كونه هيدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالمِ ٌ. 
 قد جاءكم رسولنا حال كونه هيدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم، ويف هذا :املعنى الثالث

، وال حيصل اإلنسان عىل هذا اهلدى )٣( قد اشتمل عىل جميء اهلدى^املعنى بيان بأن جميء الرسول 
 .]٥٤: النور[ ﴾...   1  2  43... ﴿: قال تعاىل، كام ^إال بطاعة النبي 

 
\﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين   [﴾. 

 :اإلعراب* 
َسبل(حتتمل كلمة  ُ   :)٤(ِوجهني من اإلعراب) ُ

                                                
    ). ١/٢٢٢(، واملشكل، مكي، )١/٤٢٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٢٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
      .٢٣٧ :، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٥/١٣٦(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، :  ينظر)(2
    ). ٦/١٥١(التحرير والتنوير، ابن عاشور، :  ينظر)(3
    ). ١/٤٢٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٢٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(4




 

 

  

١٤٠  

 ).هيدي(ٍ مفعول به ثان لـ :األول
ُرضوانه(ِ بدل من :الثاين َ ِ.( 

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِ طرق النجاة واألمن والسالمةتعاىل اهللا رضا اتبع نَم املبني الكتاب هبذا اهللا هيدي :املعنى األول ِِ َ. 
ً هيدي به اهللا من اتبع سبل السالم، فهنا جعلت اهلداية منوطة باتباع :املعنى الثاين ِ ُ َُ ُ  النجاة طرقََّ

 .االستقامة ومناهج ،والسالمة
 ألن كل؛ ِمن كل ُبدل َّإما: ﴾هرضوان﴿ نِم ٌبدل أنه عىل ينتصب ْأن وجيوز": قال السمني احللبي

 سبل( عىل ٌمشتمل الرضوان ألن ل؛اشتام بدل َّوإما تعاىل، الباري رضوان هي )السالم سبل(
 بعض )السالم سبل( َّألن ؛كل نِم بعض بدل وإما تعاىل، اهللا رضوان عىل ٌمشتملة ألهنا أو ،)السالم

 .)١("الرضوان
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
 .﴾M  L﴿: قوله تعاىل: املوضع هو

 :اإلعراب* 
 :)٢(ٍثالثة أوجه) ٍعىل فرتة(حيتمل اجلار واملجرور 

  ).جاءكم(أنه متعلق بـ  :األول
ِّيبني(ِأنه حال من فاعل  :الثاين َ ُ.( 

                                                
    ). ٤/٢٢٩(،  الدر املصون)(1
    ). ١/٤٢٩(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٣١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2




 

 

  

١٤١  

 ).لكم(ِ أنه حال من الضمري املجرور يف :الثالث
 

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
قد جاءكم رسولنا ـ أهيا اليهود والنصارى ـ عىل حني انقطاع الرسل وانقطاع :  أي:املعنى األول

ن يشكروا اهللا تعاىل الذي أرسله ِالوحي ومزيد االحتياج إىل البيان، ولذلك كان من الواجب عليهم أ
 ملا آذاهنم الناس يرهف ْأن ـ رسول جاء قد مادام ـ ً عليهم أيضاالواجب نِم كانإليهم يف هذه املدة و

 .ورسالته مهمته به لسامع جاء
ِ يبني ـ احلق ـ حالة كونه عىل فرتة من الرسل، ففي هذا ^ قد جاءكم رسولنا حممد :املعنى الثاين ٍ ِّ َ ُ

 .^ٌبيان للحال الذي جاء فيه النبي املعنى 
ٌ قد جاءكم رسولنا يبني لكم حال كونكم عىل فرتة من الرسل، ففي هذا املعنى بيان :املعنى الثالث ِ ٍ ِّ َ ُ

 . باحلق واهلدى^للحال الذي كانوا فيه حني جميء الرسول 
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¨©    Z ]٢١: ائدةامل.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾ ¨﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 : اإلعراب* 

 :)٢(ِوجهني من اإلعراب) فتنقلبوا(حتتمل مجلة 
 .ً أنه جمزوم عطفا عىل فعل النهي:األول
 .بعد الفاء يف جواب النهي) أن(أنه منصوب بإضامر  :الثاين

                                                
    ). ٥/٣٠٣٩(، وتفسري الشعراوي، ٢٣٨: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٦/١٠٣(لويس، روح املعاين، األ:  ينظر)(1
    ). ٦/١٠٦(، وروح املعاين، األلويس، )١/٤٣٠(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٣١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
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 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ْ يا قوم ادخلوا األرض املطهرة ـ وهي بيت املقدس وما حوهلا ـ التي وعد اهللا أن :املعنى األول

ِتدخلوها وتقاتلوا من فيها من الكفار، وال ترجعوا عن قتال اجلبارين فتنرصفوا وقد خرستم دنياكم  َ
ِبام فاتكم من النرص عىل األعداء وفتح بالدكم، وآخرتكم بام فاتكم من ا ِِ ْ لثواب، وما استحققتم َ

 .ِبمعصيتكم من العقاب
 وال ترجعوا عن قتال اجلبارين وال أن تنرصفوا خائبني، ففي هذا املعنى ينهاهم :املعنى الثاين

 . عن أن ينقلبوا خارسين÷موسى 
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾  Æ  Å  Ä﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)٢(ٍأربعة أوجه إعرابية) أنعم اهللا(حتتمل مجلة 
ٌ أهنا صفة ثانية فمحلها الرفع:األول ٌ. 
ِ أهنا حال من الضمري يف :الثاين  ).خيافون(ٌ

ِ أهنا حال من :الثالث  ).رجالن(ٌ
ِ أهنا حال من الضمري املسترت يف اجلار واملجرور :الرابع  ).ِمن الذين(ٌ

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 

                                                
    . ٢٣٨: لسعدي، ص، وتيسري الكريم الرمحن، ا)٢٨٨-٨/٢٨٧(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1
    ). ١/٤٣٠(، والتبيان، العكربي، )١/٢٢٢(، واملشكل، مكي، )٤/٢٣٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2




 

 

  

١٤٣  

َ قال رجالن خيشون اهللا تعاىل، أنعم اهللا عليهام بطاعته وطاعة نبيه :املعنى األول ، فكانت ^َ
 .ًهاتان الصفتان دافعا هلام لنصح قومهام

ٌلذين خيافون حال كوهنام قد أنعم اهللا عليهام، ويف هذا املعنى بيان ِ قال رجالن من ا:املعنى الثاين
ِحلال الرجلني الذين خيشون اهللا تعاىل بأهنام قد أنعم اهللا عليهام، وهذه اخلشية من اهللا تعاىل ما جاءت 

ِّ، فالطاعة نابعة من العلم، والعلم يورث اخلشية، ^هلم إال بطاعتهم هللا تعاىل وطاعتهم لنبيه  َ ِ كام قال ٌ
µ́... ﴿: تعاىل  .]٢٨: فاطر[ ﴾...   ̄  °  ±  ²  ³  

ْ قال رجالن حال كوهنام قد أنعم اهللا عليهام، ويف هذا املعنى بيان حلال الرجلني حني :املعنى الثالث َ ُ ٌ
 .نصحا قومهام

 ألهللا ِ قال رجالن من الكائنني قد أنعم اهللا عليهام، ويف هذا املعنى تأكيد إلنعام ا:املعنى الرابع
ْعىل الرجلني َ ُ. 
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾5  6  7  8   9  :﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :ب، واجلر، وهي كاآليتً، مشتملة عىل الرفع، والنص)١(ٍستة أوجه إعرابية) أخي(حيتمل االسم 
 :أوجه الرفع ً:أوال

 :ٍفالرفع ثالثة أوجه، هي

                                                
، وروح املعاين، )١/٢٢٣(، واملشكل، مكي، )٢/١٥(، وإعراب القرآن، النحاس، )٢٣٥-٤/٢٣٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1

    ). ٢٠٨-٢/٢٠٧(ن وبيانه، درويش، ، وإعراب القرآ)٦/١٠٨(األلويس، 




 

 

  

١٤٤  

 .واسمها) إن(ًالرفع عطفا عىل حمل  -١
 .الرفع باالبتداء، وخربه حمذوف -٢
 ).أملك(ًالرفع عطفا عىل الضمري املسترت يف  -٣
 :وجها النصب: ًثانيا

 :ِوالنصب من وجهني
 ).نفيس(ًالنصب عطفا عىل  -١
 ).إن(ًالنصب عطفا عىل اسم  -٢
 :وجه اجلر: ًثالثا

 ).نفيس(ًاجلر عطفا عىل الياء يف 
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِبداية أمجل املعنى العام لآلية، وهو ْ ُ يا رب إين ال أقدر عىل : ً توجه إىل ربه داعيا÷َّأن موسى : ً

ِأحد أن أمحله عىل ما أحب وأريد من طاعتك واتباع أمرك وهنيك إال عىل نفيس ِ ِ ٍُ ََ ْ  وعىل أخي ـ هارون ْ
 .)١( ـ، فاحكم بيننا وبني القوم الفاسقني÷

 :)٢( فهي كاآليت لإلعرابأما املعاين التفسريية
 . إين ال أملك إال نفيس وأخي كذلك:املعنى األول
 إين ال أملك إال نفيس، وأخي ال يملك إال نفسه، وهذا املعنى فيه إظهار وتأكيد بأن :املعنى الثاين
 .إال نفسهأخاه ال يملك 

 بعدم ÷ إين ال أملك أنا وأخي إال أنفسنا، ويف هذا املعنى كان اهتامم موسى :املعنى الثالث
ِمقدرته هو وأخيه بأمر إال بأمر أنفسهام ٍ. 

                                                
    ). ٦/٣٣٥(، وتفسري القرآن احلكيم، رضا، )٨/٣٠٥(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1
، والبحر املحيط، أبوحيان، )١١/٢٠٥(، ومفاتح الغيب، الرازي، )١٦٥-٢/١٦٤(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)(2

    ). ١/٢٣٢(، والتسهيل، ابن جزي، )٣/٤٧١(




 

 

  

١٤٥  

ِ إين ال أملك إال نفيس، وال أملك إال أخي، ويف هذا املعنى بيان ملن كان حتت أمر :املعنى الرابع ٌ
 .ً؛ ألن أخاه إذا كان مطيعا له فهو ملك طاعته÷و أخوه هارون ِمن قومه وه ÷ِوطاعة موسى 

 بنفسه ÷ إين وأخي ال نملك إال أنفسنا، ويف هذا املعنى كان اهتامم موسى :املعنى اخلامس
 .ٍوبأخيه بعدم مقدرهتام بأمر إال عىل أنفسهام

ِىل عدم ملك موسى ٍ إين ال أملك إال نفيس وأخي، ويف هذا املعنى زيادة تأكيد ع:املعنى السادس ْ ُ
ِ ألحد من قومه إال نفسه وأخيه÷ ٍ. 
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R  Q  P     Z ]26: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾H  G﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(رابِوجهني من اإلع) أربعني(حيتمل نصب ظرف الزمان 
 :وجهني) يتيهون(، وعىل هذا القول حتتمل مجلة )ٌحمرمة(أنه منصوب بـ  :األول
 .أهنا مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب -١
 ).عليهم(أهنا حال من الضمري يف  -٢
 ).يتيهون( أنه منصوب بـ :الثاين

 

 : لإلعراب املعاين التفسريية* 
 :مستأنفة) يتيهون(ومجلة ) ٌحمرمة(ٌمنصوب بـ ) أربعني(ًبناء عىل أن  :املعنى األول

                                                
 ). ١/٢٨٩(والبيان، ابن األنباري،  ،)١/٢٢٣(،واملشكل، مكي، )٤/٢٣٦(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1




 

 

  

١٤٦  

ٌإن األرض املقدسة حمرم دخوهلا عىل بني إرسائيل : ÷ً جميبا لدعوة موسى ألقال اهللا  َّ َ ُ
ِّأربعني سنة، فهم يتيهون يف األرض ال هيتدون إىل طريق املخرج من التيه، فال تأسف وال حتزن  ِ

ُعليهم، فإهنم قد فسقوا، وفسقهم اقتىض وقوع ما نزل هب ُ ْ وعىل هذا املعنى تكون . )١(ًم ال ظلام مناِ
َّاآلية قد أخربت عن أهنم يتيهون يف األرض لكن بال حتديد لزمان، فهو تيه أبدي مع بيان أن  ٌّ ٌ ِ ٍ َ َ ْ َ

 .ًالتحريم كان مؤقتا بأربعني سنة
 :حال) يتيهون(ومجلة ) ٌحمرمة(ٌمنصوب بـ ) أربعني(ًبناء عىل أن  :املعنى الثاين
َّ، فبني هذا املعنى )٢(ٌرمة أربعني سنة عليهم حالة كوهنم تائهني حائرين يف األرضقال فإهنا حم

ِّاحلالة التي كانوا عليها مدة التحريم، وهي أهنم قضوها يف التيه َ َ. 
َّ قال فإهنا حمرمة عليهم، يتيهون يف األرض أربعني سنة، فبني هذا املعنى أن :املعنى الثالث ٌَّ

ًلتيه مؤقتاًالتحريم كان أبديا، وا ِ، أما دخوهلم فيها اآلن فهو من باب االغتصاب هلذه األرض )٣(ِّ
 .ِمن أصحاهبا الرشعيني، واهللا املستعان

 
 
 
 

                                                
، )٣/٤٧٣(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٣٤٦-٢/٣٤٥(، وكشف املشكالت، الباقويل، )٨/٣٠٧(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1

    . ١١٢: والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص، ٢٤٠-٢٣٩: وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص
    ). ٢/٢٠٨(إعراب القرآن وبيانه، درويش، :  ينظر)(2
 : يظهر لنا من خالل هذا املوضع أمران)(3

ً أنه بني لنا جانبا من جوانب أمهية إعراب القرآن، وهو ارتباطه بالوقف واالبتداء، فريتبط كل منهام باآلخر ارتباطا:األول ًٌّ ِ ً وثيقا، َّ
 .فالوقف يؤثر يف املعنى، وهذا بدوره يؤثر يف اإلعراب

اآلية ًكان التحريم أبديا والتيه مؤقتا، وعليه فقد جعل ) عليهم(َ أن فيها وقف تعانق، فمن وقف عىل :وتطبيق ذلك يف هذه  ) أربعني(ًِّ
ًكان التحريم مؤقتا والتيه أبديا) سنة(، ومن وقف عىل )يتيهون(منصوب ـب   ).حمرمة(منصوب ـب ) أربعني(، وعليه فقد جعل ًِّ

ً أن يف هذه اآلية عربة عظيمة:الثاين ِ، وهي أن قوما بأكملهم ـ وليسوا بواحد أو اثنني ـ، ومعهم أنبياء يف مساحة قليلة من األرض ً ٍ ٍ ً
ًضائعني حائرين قد حجب اهللا أعني الناس عنهم فال يراهم أحد، بقوا أربعني سنة مل هيتدوا  ُ َّلخروج منها، لكن قدرة اهللا فوق كل لَ

ِّيشء، فقد رصف اهللا عقوهلم وقلوهبم عن معرفة طريق املخرج من مكان التيه ِ.       
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآل ِ  :يةُ

 .﴾ Z  Y  X  W﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :)١(ثالثة أوجه) باحلق(حيتمل متعلق اجلار واملجرور 
 .أنت: ً، وهو ضمري مسترت وجوبا تقديره)اتل( أنه متعلق بحال من فاعل :األول
 ).نبأ(أنه متعلق بحال من : الثاين

 . للمصدر، أو بحال)اتل( أهنم متعلق بصفة ملصدر :الثالث
 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًواقصص يا حممد حال كونك متلبسا باحلق والصدق : ^ يقول تعاىل ذكره لنبيه :املعنى األول

 .عىل هؤالء اليهود خرب ابنَي آدم قابيل وهابيل
 عندما قص اخلرب عىل اليهود وهو احلق والصدق، وهذا حاله ^ففي هذا املعنى بيان حلال النبي 

 . فهو الصادق املصدوق^ًدائام 
ً واتل عليهم نبأ ابني آدم متلبسا باحلق والصدق موافقا ملا يف كتب األولني لتثبت :املعنى الثاين ً

 عىل اليهود بأنه خرب ^ففي هذا املعنى بيان حلال اخلرب الذي قصه النبي . عليهم احلجة برسالتك
 .حق وصدق

                                                
    ). ٢٨٥- ٧/٢٨٤(، واللباب، ابن عادل، )٣/٤٧٦(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٢٣٨-٤/٢٣٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
، وإعراب القرآن )٦/١١١(، وروح املعاين، األلويس، )٤/٢٣٨(، والدر املصون، احللبي، )٨/٣١٧ (جامع البيان، الطربي،:  ينظر)(2

    ). ٢/٢١٠(وبيانه، درويش، 




 

 

  

١٤٨  

ٌففي هذا املعنى بيان لصفة تالوة النبي . ًلبسة باحلق والصدقً واتل عليهم تالوة مت:املعنى الثالث
 .، أو لبيان حاهلا^

 
 .﴾   ]  \  [﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

 :اإلعراب* 
 :)١(ِوجهني من اإلعراب) إذ(حيتمل الظرف 

 .عىل حذف مضاف) نبأ(ِ أنه بدل من :األول
 ).نبأ(ِ أنه حال من :الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ّ واتل عليهم من نبأمها، نبأ ذلك الوقت، فهو بدل بعض من كل:املعنى األول ِ ٍِ. 
  .واتل عليهم نبأمها حال تقديم القربان :املعنى الثاين

 
 

]٢٠[ -  8 7[  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Ã  ÈÇ  Æ   Å      Ä  

×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Z 
 ].٣١: املائدة[

ِلف يف إعراب موضع من هذه اآليةُاخت ٍ ِ: 
 .﴾Ç  Æ   Å          Ä  Ã﴿: قوله تعاىل: املوضع هو

 

                                                
    ). ١/٤٣٢(، والتبيان، العكربي، )٧/٢٨٥(، واللباب، ابن عادل، )٤/٢٣٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    . ١١٢: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص)٢/٢١٠(إعراب القرآن وبيانه، درويش، ، و)٤/٢٣٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
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 :اإلعراب* 
 :)١(وجهان) لرييه(حيتمل متعلق اجلار واملجرور 

 ).يبحث( أنه متعلق بـ :األول
 ).بعث( أنه متعلق بـ :الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
يل أخاه مل يعرف ما يصنع بجسده؛ ألنه أول ميت مات من بني آدم،  ملا قتل قاب:املعنى األول

َّفبني هذا املعنى أن . ًفأرسل اهللا غرابا حيفر حفرة يف األرض ألجل أن يريه كيف يواري جثامن أخيه َّ
 .الغراب حفر يف األرض ليدل قابيل كيف يدفن جثامن أخيه

َّفبني هذا املعنى أن سبب . يواري سوءة أخيهً فبعث اهللا غرابا ألجل أن يريه كيف :املعنى الثاين
ِبعث الغراب من أجل أن يعرف قابيل كيف يدفن جثامن أخيه ْ َ ْ َْ ِ ِ. 
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I   Z ]٣٢: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾  !  "  #  $﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 
 

                                                
    ). ٧/٢٩٣(، واللباب، ابن عادل، )٢٤٤-٤/٢٤٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    . ١١٢: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص٢٤٠: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص:  ينظر)(2
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 :اإلعراب* 
 :)١(وجهان) ِمن أجل(حيتمل متعلق اجلار واملجرور 

 ).كتبنا(أنه متعلق بـ : األول
 ).من النادمني( أنه متعلق بـ :الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِحكمنا عىل بني إرسائيل بسبب الذي ذكر يف ثنايا قصة ابنَي آدم:  أي:ى األولاملعن ُ)٢(. 

ِندم قابيل من أجل قتل أخيه، وعىل هذا املعنى فقوله تعاىل:  أي:املعنى الثاين ْ َ ِ :﴿  &  %  $

ُّ مستأنفة، ومل يرتض جل املفرسين هذا القول﴾' ُ)٣(. 
َّومن هنا ذهب املفرسون إىل أن  ِابتدأ الكتب ونشأ من أجل ذلك: بتداء الغاية، أيال) ِمن(ِ ُ ْ َ)٤(. 

 
 .﴾ (  *   +  ,   -﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

 :اإلعراب* 
 :)٥(وجهان) بغري(حيتمل اجلار واملجرور 

 . أنه متعلق بالقتل قبلها:األول
َقتل(ِ أنه يف حمل حال من ضمري الفاعل يف :الثاين َ  .هو: وتقديره) َ

 
 

                                                
    ). ٧/٢٩٨(، واللباب، ابن عادل، )٢٤٨-٤/٢٤٧(الدر املصون، احللبي، : ينظر )(1
: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص٢٩٠: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)١١/٢١٦(مفاتح الغيب، الرازي، :  ينظر)(2

١١٣ .    
    ). ١/٢٣٤(، والتسهيل، ابن جزي، )٢/١٨١(وجيز، ابن عطية، ، واملحرر ال)٢/١٦٨(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)(3
    ). ٢/٤٣(، وإرشاد العقل السليم، أبوالسعود، )٦/١٧٥(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٢/٢٢٨(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(4
    ). ٧/٣٠٠(ن عادل، ، واللباب، اب)١/٤٣٣(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٤٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(5
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 :)١(لإلعراب ين التفسرييةاملعا* 
ٍ أنه من قتل نفسا بغري قتل نفس توجب القصاص أو فساد يف األرض فكأنام قتل :املعنى األول ٍ ْ َ ًَ ِْ َ

 .ًالناس مجيعا
ً أنه من قتل نفسا حال كونه ظاملا متعديا أو فساد يف األرض فكأنام قتل الناس مجيعا، :املعنى الثاين ً ً ًٍ َ

ًاتل بأن قتله كان ظلام وتعدياَّفبني هذا املعنى حال الق ً ْ. 
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ِاختلف يف إعراب ثالثة مواضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

T   S﴿: قوله تعاىل: املوضع األول   R  Q  ﴾. 
 :اإلعراب* 

 :)٢(ثالثة أوجه إعرابية) ًفسادا(حيتمل نصب كلمة 
 .أنه مفعول ألجله :األول
 . أنه مصدر واقع موقع احلال:الثاين

 . أنه منصوب عىل املصدر:الثالث
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
 أحكامه، وعىل أحكام  إنام جزاء الذين حياربون اهللا، ويبارزونه بالعداوة، ويعتدون عىل:املعنى األول

ُّ، وجيدون جمتهدين يف األرض ألجل الفساد^رسوله  ِ َ . 

                                                
    ). ٢/١٨٢( ابن عطية، ، واملحرر الوجيز،)٨/٣٤٧(، وجامع البيان، الطربي، )٦/١١٧( روح املعاين، األلويس، )(1
    ). ٢/٢١٩(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )/٧(، واللباب، ابن عادل، )٤/٢٥٠( ينظر الدر املصون، احللبي، )(2




 

 

  

١٥٢  

 .َّفبني هذا املعنى سبب سعيهم يف األرض، وهو ألجل الفساد
 .َّ ويسعون يف األرض مفسدين، فبني هذا املعنى حاهلم أثناء سعيهم يف األرض:املعنى الثاين

ٌ، ويف هذا املعنى تأكيد لإلفساد الواقع ً ويفسدون يف األرض بسعيهم إفسادا:املعنى الثالث
 .هنا يفسدون) َيسعون(بسعيهم يف األرض، وأصحاب هذا القول جعلوا معنى 

نفسها ال تأيت بمعنى ) السعي(ِوهذا املعنى قد يكون فيه ضعٌف من جهة املعنى، فإن كلمة 
 .)١(الفساد

ِوقد جوز أن يكون سعى بمعنى أفسد، فجعل": قال ابن عاشور ُ ِّ ًمفعوال مطلقا) ًفسادا (ُ َوال يعرف . ً ْ ُ
 .)٢("استعامل سعى بمعنى أفسد

 
 .﴾  S  R  Q﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

 : اإلعراب* 
 :)٣(وجهني) يف األرض(حيتمل متعلق اجلار واملجرور 

 ).يسعون( أنه متعلق بـ :األول
 ).ًفسادا( أنه متعلق بـ :الثاين

 

 :لإلعراب ملعاين التفسرييةا* 
 .َّ ويسعون يف األرض، فبني هذا املعنى أن سعيهم لإلفساد كان يف مجيع أنحاء األرض:املعنى األول
 .َّ ويسعون مفسدين يف األرض، فبني هذا املعنى أن إفسادهم كان يف مجيع أنحاء األرض:املعنى الثاين

 
 

                                                
، والتحقيق يف كلامت القرآن الكريم، )٢/٢٠٠(، وعمدة احلفاظ، احللبي، ٤١١: لقرآن، األصفهاين، صمفردات ألفاظ ا:  ينظر)(1

    ). ٥/١٩٥(حسن املصطفوي، 
     ). ٦/١٨٣(،  التحرير والتنوير)(2
    ). ٧/٣٠٤(، واللباب، ابن عادل، )٤/٢٥١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٥٣  

 .﴾h  g  f  e   d﴿: قوله تعاىل: املوضع الثالث
 :اإلعراب* 

 :)١(ِوجهني من اإلعراب) ٌم خزيهل(حتتمل مجلة 
 .مبتدأ مؤخر) ٌخزي(متعلق بخرب مقدم، و) هلم( أن يكون :األول
 ).ٌخزي(ِمتعلق بمحذوف عىل أنه حال من ) هلم(، و)ذلك(خرب لـ ) ٌخزي( أن يكون :الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
 .ٌن هلم يف الدنيا هذا اجلزاء الذي أعده اهللا للمحاربني كائ:املعنى األول
ً ذلك ـ اجلزاء الذي أعده اهللا للمحاربني ـ خزي كائنا هلم يف الدنيا:املعنى الثاين ٌ. 
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}  Z ]٣٤: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾  r  q  p﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :باإلعرا* 

 :)٣(ِوجهني من اإلعراب) إال(حيتمل املستثنى بـ 
 .أنه منصوب عىل االستثناء: األول
 .﴾ z   y  }  |  {﴿:  أنه مرفوع باالبتداء، واخلرب قوله تعاىل:الثاين

 

                                                
    ). ١/٤٣٤(، والتبيان، العكربي، )٣١٠-٧/٣٠٩(، واللباب، ابن عادل، )٤/٢٥١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    . ١١٣: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص)٥/١٩٦(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، :  ينظر)(2
    ). ١٧١-٢/١٧٠(رابه، الزجاج، ، ومعاين القرآن وإع)٢/١٨(، وإعراب القرآن، النحاس، )٤/٢٥٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٥٤  

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ٌغفور هلم، رحيم  ذلك اجلزاء هو للمحاربني إال التائبني قبل القدرة عليهم، فاهللا :املعنى األول ٌ

 .هبم
َّفبني هذا املعنى ما أعده . ْ لكن التائبون قبل القدرة عليهم فاهللا غفور هلم رحيم هبم:املعنى الثاين َّ

 .ِاهللا للتائبني منهم من املغفرة والرمحة
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¬  «   ª  ©  Z ]٣٥: املائدة.[ 
ٍاختلف يف إعراب موضع ِ  :ِ من هذه اآليةُ

 .﴾ ¥  ¦   §﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)٢(وجهني) إليه(حيتمل متعلق اجلار واملجرور 
 ).ابتغوا( أنه متعلق بـ :األول
 ).الوسيلة( أنه متعلق بـ :الثاين

 

 : )٣(لإلعراب املعاين التفسريية* 
َّفبني هذا املعنى . إليه بطاعته والعمل بام يرضيه يا أهيا الذين آمنوا خافوا اهللا وتقربوا :املعنى األول

 .أن التقرب هللا وحده ال لغريه

                                                
    ). ١٧١-٢/١٧٠(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)(1
    ). ١/٤٣٥(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٥٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    ). ٦/١٢٤(، وروح املعاين، األلويس، )٢/٤٨(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(3




 

 

  

١٥٥  

َّفبني هذا املعنى أن التقرب بالطاعة .  يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا الوسيلة إليه:املعنى الثاين َّ
 . وترك املعصية هو الطريق املوصل إىل اهللا
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  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼È  Ç  Æ Z ]٣٦: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾ È  Ç  Æ﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(ِوجهني من اإلعراب) وهلم عذاب(حتتمل مجلة 
 ً.أن تكون حاال :األول
 ).َّإن(ًفا عىل خرب  أن تكون يف حمل رفع عط:الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
خيرب تعاىل عن شناعة حال الكافرين باهللا يوم القيامة ومآهلم الفظيع، وأهنم لو ملكوا : املعنى األول

َّمجيع ما يف األرض ومثله معه، وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من العذاب بام ملكوا، ما تقبل  َ َ ِ
ٌ ذلك وحاهلم عذاب أليم كائن هلماهللا منهم ٌٌ. 

ٌبأنه لو ثبت أن ما يف األرض مجيعا كائن :  خيرب عن الذين كفروا بخربينأل أن اهللا :املعنى الثاين ً َّ
ًهلم، ومثله معه فبذلوه مل يتقبل منهم، وأن هلم عذابا أليام ً َّ ََّ َُ . 

 
 

                                                
    ). ٧/٣١٦( واللباب، ابن عادل، ،)٣/٤٨٧( والبحر املحيط، أبوحيان، ،)٤/٢٥٦(لدر املصون، احللبي، ا:  ينظر)(1
، والدر املصون، احللبي، ١١٣: امليرس، نخبة من العلامء، ص، والتفسري ٢٤٢: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص: ينظر )(2

)٤/٢٥٦.(     




 

 

  

١٥٦  
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<    ;  :  Z ]٣٨: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾   3  4  5﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(ثالثة أوجه إعرابية) ًجزاء(حتتمل كلمة 
 . أهنا منصوبة عىل املصدر بفعل مقدر:األول
 ).فاقطعوا( أهنا منصوبة عىل احلال من الفاعل يف :الثاين
 . أهنا مفعول من أجله:ثالثال

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام بمقتىض الرشع، وجازومها جزاء عىل أخذمها : املعنى األول

 .ٌففي هذا املعنى تأكيد للجزاء. أموال الناس بغري حق
. زين هلام بالقطع بسبب ما كسبا والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام حالة كونكم جما:املعنى الثاين

ًفبني هذا املعنى حالة القطع املرتتب عىل كسبهم بكونه جزاء، أي ٍأنه جمازاة عىل فعل خاطئ: َّ ٌ. 
 .َّفبني هذا املعنى سبب قطع األيدي.  فاقطعوا أيدهيام من أجل جمازاهتام عىل ما كسبا:املعنى الثالث

 
 
 
 

                                                
    ). ٣٢٥-٧/٣٢٤(، واللباب، ابن عادل، )١/٤٣٦(، والتبيان، العكربي، )٢٦٥-٤/٢٦٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
، ١١٤: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص)٦/١٣٤(، وروح املعاين، األلويس، )٢٦٥-٤/٢٦٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2

    ). ٢/٢٢٥(وإعراب القرآن وبيانه، درويش، 




 

 

  

١٥٧  
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ِاختلف يف إعراب ثالثة مواضع من هذه اآل ٍ ِ  :يةُ

 .﴾z  y  xw   v  u﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :)١(ِوجهني من اإلعراب) ِومن الذين(حيتمل اجلار واملجرور 
 .خرب ملبتدأ حمذوف): سامعون(، و)من الذين قالوا(ً أن يكون معطوفا عىل :األول
مؤخر للجملة االسمية مبتدأ ): سامعون(ً أن يكون متعلقا بخرب مقدم ملبتدأ حمذوف، و :الثاين

 .السابقة
 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِيا أهيا الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف جحود نبوتك من املنافقني ـ الذين : املعنى األول

 .ِأظهروا اإلسالم، وقلوهبم خالية منه ـ، ومن اليهود كذلك، هم سامعون للكذب
ُالكفر طائفة املنافقني وطائفة اليهود، وقد هنى اهللا تعاىل نبيه َّفبني هذا املعنى أن املسارعني يف  ُ^ 

ِعن احلزن عليهام، وأن كلتا الطائفتني قابلون ملا يفرتيه األحبار ويفتعلونه من الكذب عىل اهللا َّ ْ ُ. 

                                                
، )٣٥٠- ١/٣٤٩(، وكشف املشكالت، الباقويل، )٢/٢٠(، وإعراب القرآن، النحاس، )٤/٢٦٧(لبي، الدر املصون، احل:  ينظر)(1

    ). ٢/٢٢٩(وإعراب القرآن وبيانه، درويش، 
 والتفسري امليرس، ،)٢/٥٣(، وفتح القدير، الشوكاين، )٢/٢٣٥( والكشاف، الزخمرشي، ،)٨/٤١٩(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2

    ). ٦/٣٨٨(، وتفسري القرآن احلكيم، رضا، ١١٤: ، صنخبة من العلامء




 

 

  

١٥٨  

ٌ يا أهيا الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من املنافقني، ومن اليهود قوم :املعنى الثاين ِ ِ
 .امعون للكذبس

ُفبني هذا املعنى أن املسارعني يف الكفر طائفة املنافقني فقط، وقد هنى اهللا تعاىل نبيه  َّ ْ عن احلزن ^َّ ُ
ِّ خترب عن قوم من اليهود قابلون لكذب رؤسائهم املحرفني للتوراةٌ مستقلةٌ مجلةا، وما بعدهعليها ِ)١(. 

 
 ~  z  y  }  |    { ﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

�﴾. 
 :اإلعراب* 

 :)٢(وجهني) لقوم(حيتمل متعلق الالم يف 
 .الثانية) سامعون( أن تتعلق بـ :األول
 ).للكذب( أن تتعلق بـ :الثاين

 

 :)٣(لإلعراب املعاين الفسريية* 
 ^ِهم سامعون للكذب، ويقبلون ما يفرتيه أحبارهم، سامعون من رسول اهللا : املعنى األول

ِألجل قوم آخرين من  َّفبني هذا . ٌاليهود ال حيرضون جملسك، وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منكٍ
ٍاملعنى أن هدفهم من السامع هو نقل الكالم ألجل قوم آخرين ِ َّ. 

                                                
وتطبيق ذلك يف  يظهر لنا من خالل هذا املوضع أن اإلعراب من مستمدات علم الوقف واالبتداء، وأن هذه العالقة تؤثر يف املعنى، )(1

مجلة مستأنفة من مبتدأ وخرب، ) ومن الذين هادوا سامعون للكذب(كان ) قلوهبم( أن فيها وقف تعانق، فمن وقف عىل :هذا املوضع
إيضاح الوقف :  ينظر.مجلة مستأنفة) سامعون للكذب: (كانت معطوفة عىل ما قبلها، وكان قوله تعاىل) هادوا(ومن وقف عىل 

    .١٧٦: ، والقطع واالئتناف، النحاس، ص)٦٢٠-٢/٦١٩(واالبتداء، األنباري، 
    ). ١/٤٣٧(يان، العكربي، ، والتب)٤/٢٦٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص)١١/٢٣٩(، ومفاتح الغيب، الرازي، )٢/٥٥(إرشاد العقل السليم، أبوالسعود، :  ينظر)(3

١١٤ .    




 

 

  

١٥٩  

ِفبني هذا املعنى أن هدفهم من السامع هو . ٍسامعون ليكذبوا لقوم آخرين مل يأتوك: املعنى الثاين َّ َّ
 .الكذب وعدم نقل احلقيقة

 
 .﴾¢  £  ¤  ¥  ¦﴿: قوله تعاىل: الثالثاملوضع 

 :اإلعراب* 
 :)١(أربعة أوجه إعرابية) حيرفون(حتتمل مجلة 

 ).سامعون( أهنا صفة لـ :األول
 ).سامعون(أهنا حال من الضمري يف : الثاين

 . أهنا خرب مبتدأ حمذوف:الثالث
 ).قوم(أهنا صفة ثالثة لـ : الرابع

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِمبدلون كالم اهللا من بعد ما عقلوه ^ِسامعون من رسول اهللا : أي: عنى األولامل َّفبني هذا . ِّ

 .املعنى صفة اليهود  السامعني، وهي صفة التحريف
ِسامعون حال كوهنم حمرفني الكلم عن مواضعه: املعنى الثاين َ َّفبني هذا املعنى حاهلم أثناء . ِّ

ِسامعهم، وهو حتريف الكلم َ. 
ِ هم حيرفون الكلم عن مواضعه:الثالثاملعنى  َ َّفأكد هذا املعنى حتريفهم لكالم اهللا تعاىل، وأن . ِّ َّ

ٌهذا التحريف متجدد ومستمر ِّ. 
ِ سامعون لقوم حمرفني الكلم عن مواضعه:املعنى الرابع َ ِّ ًفبني هذا املعنى صفة ثالثة للقوم بأهنم . ٍ ً َّ

 ).مل يأتوك(، و)آخرين: (ومها، حمرفون، وذلك بعد الصفة األوىل والثانية
 
 

                                                
    ). ٧/٣٣٦(، واللباب، ابن عادل، )١/٤٣٧(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٦٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1




 

 

  

١٦٠  
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  ﴿: قوله تعاىل: املوضع هو

 ª  ©   ̈  § ̄  ®  ¬  « ﴾. 
 :القراءات* 

﴿والعني﴾، ﴿واألنف﴾، ﴿واألذن﴾، ﴿والسن﴾، ﴿واجلروح﴾ ثالث : يف قوله تعاىل
 :، هي)١(قراءات
 .الكسائي:  بالرفع، وهي قراءة):ُواجلروح(إىل ) ُوالعني(ن ِم: األوىل
، )٢(صمنافع، وعا: بنصب الكلامت اخلمس، وهي قراءة ):َواجلروح(إىل ) َوالعني(ن ِم: الثانية

 .ومحزة، ويعقوب، وخلف
ابن كثري، :  بالرفع، وهي قراءة):ُواجلروح( بالنصب، ):َّوالسن(إىل ) َوالعني(ن ِم: الثالثة

 .وأبوعمرو، وابن عامر، وأبوجعفر
 

 :لقراءات اإلعرايب لتوجيهال* 
ٍبناء عىل هذه القراءات الثالث، يظهر ثالثة أوجه إعرابية ٍ  :، لكل قراءة وجه، وهي)٣(ً

 . وجه رفع الكلامت اخلمس أهنا عىل االستئناف:األول

                                                
    ). ١/٣٣٥( النشار، ، والبدور الزاهرة،١٠٤: ني، ص، والكايف، الرعي)٢/٢٥٤(النرش، ابن اجلزري، :  ينظر)(1
 هو اإلمام الكبري مقرئ العرص؛ عاصم بن هبدلة ـ عىل الصحيح ـ بن أيب النَّجود، أبوبكر األسدي، موالهم الكويف، شيخ القراء )(2

انتهت إليه ، نآ بالقرًا، والتجويد، وكان أحسن الناس صوت الفصاحة واإلتقان والتحريركان قد مجع بنيبالكوفة، وأحد السبعة، 
معرفة القراء الكبار، الذهبي، : ينظر). هـ١٢٧: (، وقيل)هـ١٢٨(، تويف سنة رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أيب عبد الرمحن السلمي

     ). ١/٣٤٦ (، وغاية النهاية، ابن اجلزري،)٥/٢٥٦(، والسري، الذهبي، )١/٨٨(
 ). ١/٤٣٩(والتبيان، العكربي،  ،)١/٢٢٧(،واملشكل، مكي، )٢٧٩-٤/٢٧٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٦١  

فس(وهو ) َّأن(ً وجه نصب الكلامت اخلمس عطفا عىل اسم :الثاين ، وهو )َّأن(خرب ) ٌقصاص(، و)النَّ
 .ِمن عطف الكلامت

ًقطعا هلا عام قبلها عىل أهنا ) ُاجلروح(، ورفع )َّأن(ً وجه نصب الكلامت األربع عطفا عىل اسم :الثالث
 .)١(خربه) ٌقصاص(بتدأ، وم
 

 :)٢(لقراءات اإلعرايب لتوجيهالًاملعاين التفسريية بناء عىل * 
فس القاتلة تقتل بالنَّفس املقتولة إذا قتلتها بغري حق، :املعنى األول ْ وفرضنا عليهم يف التوراة أن النَّ َ َ َُ َ ْ ْ ْ َّ

ُوكذلك العني مفقوءة بالعني، واألنُف جمدوع باألنف، واألذن  ٌ ٌ ٌمقطوعة باألذن، والسن مقلوعة ُ ٌُّ
ٌبالسن، واجلروح قصاص ُ. 

َفبني هذا املعنى ابتداء ترشيع، وبيان حكم جديد غري مندرج فيام كتب يف التوراة، وال تكون اجلمل  ُ َِّ ٍُ ٍ ٍ
ِال من جهة اللفظ وال من جهة املعنى) كتبنا(ًمندرجة حتت  ِ. 

َس تؤخذ بالنَّفس، والعني تفقأ بالعني، واألنَف جيدع َّ وكتبنا عليهم فيها أن النَّف:املعنى الثاين ُ ُُ ََ ِْ َ َ
ٌباألنف، واألذن تقطع باألذن، والسن تقلع بالسن، واجلروح قصاص َ ََّ ُ َُ َ. 

َّفبني هذا املعنى أن كل هذه األحكام كتبها اهللا تعاىل عىل اليهود يف التوراة للعمل هبا َّ. 
َلنَّفس تؤخذ بالنَّفس، والعني تفقأ بالعني، واألنَف جيدع َّ وكتبنا عليهم فيها أن ا:املعنى الثالث ُ ُُ ََ ِْ َ َ

ٌباألنف، واألذن تقطع باألذن، والسن تقلع بالسن، واجلروح قصاص ُ ََّ ُ َُ َ. 
ِفبني هذا املعنى أن القصاص يف اجلروح ليس مما كتب عليهم يف التوراة النقطاعه عام قبله، وإنام  ُ َّ َّ

 .يعة يف ذلكهو استئناف إجياب وابتداء رش

                                                
 :ً بناء عىل هذه األوجه اإلعرابية، فإنه يظهر لنا أثرها يف الوقف واالبتداء، وبيان ذلك كالتايل)(1

 ).والعني بالعني(ثم يبتدئ ) بالنفس( َـ أن من رفع الكلامت اخلمس، فإنه حيسن الوقف عنده عىل
 ).قصاص(َـ ومن نصب الكلامت اخلمس، فإنه حيسن الوقف عنده عىل 

                                                                                 ).بالسن(، فإنه حيسن الوقف عنده عىل )اجلروح(َـ ومن رفع الكلامت األربع ورفع 
    . ١٧٨: ، والقطع واالئتناف، النحاس، ص)٦٢٢-٢/٦٢١(إيضاح الوقف واالبتداء، ابن األنباري، : رينظ   

، ورشح اهلداية، )١/٤٠٩(، والكشف، مكي، )٣/٢٢٣(، واحلجة، الفاريس، )٢/١٧٩(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)(2
    ). ١/٤٣٩(لتبيان، العكربي، ، وا)٢/٣٥٢(، وكشف املشكالت، الباقويل، )٢/٢٦٥(املهدوي، 




 

 

  

١٦٢  

َّأن يف املعنى األول كل هذه األحكام كانت ابتداء ترشيع غري : والفرق بينه وبني املعنى األول
ِمندرج يف التوراة، بام فيها القصاص يف اجلروح، أما يف املعنى الثالث فإن كل األحكام مما كتب عليهم  ُ ٍ

 .يف التوراة سوى القصاص يف اجلروح، واهللا أعلم
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾9  :  ;﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(وجهني) ًوهدى(حيتمل صاحب احلال يف 
 ).اإلنجيل(ِ أهنا حال من :األول

 ).عيسى(ِ أهنا حال من :ينالثا
 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية*  
ً وأتبعنا أنبياء بني إرسائيل عيسى بن مريم مؤمنا بام يف التوراة، عامال بام فيها مما مل :املعنى األول ً ْ

 .ًينسخه كتابه، وأنزلنا إليه اإلنجيل حالة كونه هاديا ملن اتقى اهللا وخاف وعيده وعقابه
ً وقفينا عىل آثارهم بعيسى بن مريم حال كونه هاديا وواعظا للمتقني:املعنى الثاين ً. 

 
 

                                                
    ). ١/٤٤٠(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٨٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
     ). ٢٤٤-٥/٢٤٣(، وتفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )٨/٤٨٢(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2




 

 

  

١٦٣  
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M  L  KZ ]٤٧: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾ =   <  ?﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 : القراءات*

 :، مها)١(قراءتان متواترتان ﴾   =﴿: يف قوله تعاىل
ْوليحكم( :األوىل َّكل القراء سوى محزة:بإسكان الالم وامليم، وهي قراءة  ):ْ ُ. 
َوليحكم: (الثانية  .محزة:  بكرس الالم ونصب امليم، وهي قراءة):ِ

 

 :لقراءات اإلعرايب لتوجيهال* 
ِبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب  : قراءة وجه، مهاِّ، لكل)٢(ً

ْوليحكم (:األول  .عىل أهنا الم األمر، والفعل بعدها جمزوم) ْ
َوليحكم (:الثاين  .املضمرة) ْأن(، والفعل بعدها منصوب بـ )كي(عىل أهنا الم ) ِ

 

 :)٣(لقراءات اإلعرايب لتوجيهالًاملعاين التفسريية بناء عىل * 
ْور ومصدقا ملا بني يديه من التوراة، وأمرنا أهله أن ً وآتنياه اإلنجيل فيه هدى ون:)٤(املعنى األول ًَ َ ْ ٌِ َ

َّفبني هذا املعنى أن الكالم عىل وجه األمر من اهللا تعاىل ألهل اإلنجيل أن . حيكموا بام أنزل اهللا فيه
 .حيكموا بام أنزل اهللا فيه من أحكامه

ْ وآتيناه اإلنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ملا بني :املعنى الثاين ٌَ ُيديه من التوراة، ألجل أن حيكم أهله ًً ُ ْ َ ْ ِ

 .÷َّفبني هذا املعنى السبب الذي ألجله أنزل اهللا تعاىل اإلنجيل عىل عيسى . ِبام فيه من أحكام اهللا

                                                
    ). ١/٣٣٦( النشار، ، والبدور الزاهرة،)٢/٢٥٤(ي، النرش، ابن اجلزر:  ينظر)(1
    ). ١/٤٤٠(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٨٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    ). ٤١١-١/٤١٠(، والكشف، مكي، )٤٨٤-٨/٤٨٣(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3
    .  سياق اآلية بالتي قبلها حتى يتضح املعنىُ ربطت)(4




 

 

  

١٦٤  

ْقال الطربي يف اجلمع بني القراءتني  متقاربتا مشهورتان قراءتان أهنام ذلك يف يرتاءى والذي": َ
 رواِمُأ الذين هُأهل فيه بام َلَمْعَِيل إال أنبيائه نِم ٍّنبي عىل ًكتابا لِزنُْي مل ُذكره تعاىل اهللا أن وذلك ...املعنى 
 بام بالعمل وأمر أنزله، فيه بام فللعمل فيه، بام بالعمل أمرهم وقد إال عليهم هْلِزنُْي ومل فيه، بام بالعمل

 عىل أنزله فيه بام فللعمل أنبيائه، عىل أنزهلا التي اهللا ِبُتُك نِم كان إذ اإلنجيل، فكذلك َأهله، فيه
 وجه عىل ئِرُق أو الالم، بتسكني األمر وجه عىل  ذلكئِرُق ٌفسواء، َأهله به بالعمل وأمر عيسى،

 .)١(".معنييهام التفاق بكرسها؛ اخلرب
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Î  Z ]٤٩: املائدة.[ 

ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 
 .﴾ ª  »  ¬  ®  ̄   °﴿: قوله تعاىل: املوضع األول

 :اإلعراب* 
 :)٢(ِوجهني من اإلعراب) أن احكم(َّحيتمل املصدر املؤول 

 .)٣()الكتاب(ً أنه يف حمل نصب عطفا عىل :األول
 .)٤()باحلق(ً يف حمل جر عطفا عىل  أنه:الثاين

 . أنه يف حمل رفع عىل االبتداء:الثالث
 

                                                
    ). ٨/٤٨٤( جامع البيان، الطربي، )(1
    ). ٤٤٢-١/٤٤١(، والتبيان، العكربي، )٤/٢٩٣(الدر املصون، احللبي، : ر ينظ)(2
Q     P ﴿:  يف قوله تعاىل)(3   O   ...﴾] ٤٨: املائدة .[    
R   Q     P ﴿:  يف قوله تعاىل)(4   O   ...﴾] ٤٨: املائدة .[       




 

 

  

١٦٥  

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ُ وأنزلنا إليك ـ أهيا الرسول ـ القرآن واحلكم بني اليهود بحكم اهللا الذي أنزله إليك :املعنى األول َِ ْ ُْ

َّيف كتابه، واملقصود باحلكم املنَزل هو األمر باحلكم َّفبني هذا املعنى أمهية امتثال األمر .  ال احلكم نفسهُ
ِبكونه منَزال من عند اهللا تعاىل ً َّ ُ. 

:  عىل الكتاب، أي عطٌف﴾...  ª  »  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³ ﴿": قال أبوالسعود
َأنزلنا إليك الكتاب واحلكم بام فيه، والتعرض لعنوان إنزاله تعاىل إياه لتأكيد وجوب االمتثال  ُْ

 .)٢("ألمربا
َّفبني هذا املعنى احلال التي .  وأنزلنا إليك الكتاب باحلق وباحلكم بينهم بام أنزل اهللا:املعنى الثاين

 .أنزل اهللا فيها القرآن
َّفبني هذا املعنى أن . وحكمك بام أنزل اهللا أمرنا وقولنا:  عىل حذف اخلرب، والتقدير:املعنى الثالث َّ

ِّ مل ْخيرج عام أمره اهللا به، ففي هذا املعنى بيان التزام نبينا الكريم بام  بحكمه بام أنزل اهللا^الرسول  ُ َ
ْأمره اهللا به، فالواجب علينا نحن أيضا حكاما وحمكومني أن نلتزم بحكم اهللا الذي أنزله يف كتابه يف  ً ً

ْسائر أمور حياتنا، وأال نحكم غري رشيعته، وأن نلتزم أوامر اهللا يف مجيع أمورنا ِّ َ ُ. 
 

 .﴾   ´  µ  ¶﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 : اإلعراب*

 :)٣(ِوجهني من اإلعراب) أن يفتنوك(َّحيتمل املصدر املؤول 
 . أنه مفعول ألجله:األول
 ).واحذرهم(ِ أنه بدل من املفعول يف :الثاين

 

                                                
    ). ٣/٥١٥(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٦/١٥٤(، وروح املعاين، األلويس، )٨/٥٠١(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1
    ). ٢/٧٠(،  إرشاد العقل السليم)(2
 ).١/٤٤٢(، والتبيان، العكربي، )١/٢٢٨(، واملشكل، مكي، )٤/٢٩٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٦٦  

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ُّ واحذرهم خمافة أن يصدوك عن بعض :املعنى األول ما أنزل اهللا تعاىل إليك فيحملوك عىل ترك ْ

َفبني هذا املعنى حتذير النبي . العمل به واتباع أهوائهم  . ِمن اليهود، والسبب يف هذا احلذر ^َّ
َّواحذر فتنتهم لك وأن يرصفوك عن بعض ما أنزل اهللا تعاىل إليك ولو كان أقل : املعنى الثاين ْ

َفبني هذا املعنى حتذير النبي .قليل ِّ من صد اليهود له عن بعض ما أنزل اهللا إليه، فكان ذلك أبلغ ـ ^ َّ ِ

ِمن املعنى األول ـ يف احلذر منهم، واهللا أعلم ِ. 
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  Q  P   O  N  M  L  K  J  IRX  W  V  U  T  S   Z ]٥٢: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضعني من  ِ  :هذه اآليةُ

<  ?  @  B  A﴿: قوله تعاىل: املوضع األول   =  <   ﴾. 
 :اإلعراب* 

 :)٢(ِوجهني من اإلعراب) يسارعون(حتتمل مجلة 
 . فهي يف حمل نصب عىل احلال﴾...  >  =﴿: ْإن كانت الرؤية برصية يف قوله تعاىل: األول
ٍ إن كانت الرؤية قلبية، فهي مفعول به ثان:الثاين ْ. 

 

  :)٣(لإلعراب اين التفسرييةاملع* 

                                                
    ). ٦/١٥٥(، وروح املعاين، األلويس، )٨/٥٠١(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1
    ). ٢/٢٥٠(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )١/٤٤٣(، والتبيان، العكربي، )٤/٣٠٠(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    ). ٥/٢٥٤(، وتفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )٨/٥١٢(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٦٧  

َّ فرتى ـ يا حممد ـ الذين يف قلوهبم شك ونفاق حال كوهنم يبادرون يف موادة اليهود :املعنى األول
 . هلم عىل هذه احلال^َّفبني هذا املعنى رؤية النبي . والنصارى

َ املعنى علم النبي َّفبني هذا. َّ فرتى املنافقني يبادرون يف موادة اليهود والنصارى:املعنى الثاين ْ ِ^ 
 .)١(بتلك املسارعة منهم

 
 .﴾ X  W  V  U  T  S  R﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

 :اإلعراب* 
 :)٢(وجهني من اإلعراب) فيصبحوا(حتتمل مجلة 

 ).ْأن(املنصوب بـ ) َيأيت(ًأهنا منصوبة عطفا عىل : األول
 .التمنيبعد الفاء يف جواب ) أن( أهنا منصوبة بإضامر :الثاين

 

 :)٣(لإلعراب املعاين التفسريية* 
َ فعسى اهللا أن يأيتـ  بالفتح أو أمر من عنده ـ فيصبح هؤالء املنافقون عىل ما أضمروا :املعنى األول َِ ٍ

ِفبني هذا املعنى أن حصول الندم من هؤالء املنافقني . ِيف أنفسهم من مواالة اليهود والنصارى نادمني َّ َّ
 .ِاء املؤمنني من اهللاٌمرتتب عىل وقوع رج

ْ فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده أو أن يصبحوا عىل ما أرسوا يف أنفسهم :املعنى الثاين ِْ ٍ َ
َفبني هذا املعنى أن الرجاء من اهللا دخل فيه الرجاء بحصول الندم منهم، مع رجائهم أن يأيت . نادمني ْ َِّ َّ

ِاهللا بالفتح أو أمر من عنده ٍ. 
 

                                                
َّـ  فأنت إذا رأيت شيئا فقد تيقَِملَمعنى عن الرؤية القلبية بِرأى م: وهذا الفعل ـ أي": فاضل السامرائي.  قال د)(1 ل ِقُته، ثم نِْمنه وعلِنت مً

كان املعنى كأنك رأيت هذا األمر بعينك، فكام أنه ليس يف ) ًرأيت الباطل زهوقا: (ًن هذا املعنى إىل األمور القلبية، فإذا قلت مثالِم
    ). ٢/١٢( معاين النحو، "الرؤية العينية شك، كان هذا بمنزلته

    ). ٢/٢٥١(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )٧/٣٨٣(، واللباب، ابن عادل، )٤/٣٠١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
    . ١١٧: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص)٥١٥-٨/٥١٤(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3




 

 

  

١٦٨  
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j  i  h  g  Z ]٥٣: املائدة.[ 
ِختلف يف إعراب موضع من هذه اآليةا ٍ ِ ُ: 

b﴿: قوله تعاىل: املوضع هو   a  ̀   _﴾. 
 :اإلعراب* 

َجهد(حتتمل كلمة  ْ  :)١(ِوجهني من اإلعراب) َ
 .ن لفظه، وهو من معناه ال م)أقسموا(أهنا مفعول مطلق ناصبه : األول
 . أهنا منصوبة عىل احلال:الثاين

 

 :)٢( لإلعراباملعاين التفسريية* 
ِويقول الذين آمنوا حينئذ بعضهم لبعض متعجبني من حال املنافقني:  أي:املعنى األول ٍ :

َّأهؤالء الذين أقسموا إقسام اجتهاد يف اليمني إهنم ملعنا؟ فبني هذا املعنى التأكيد عىل إقسامهم 
 .هذا القسم

ًأهؤالء الذين أقسموا باهللا جمتهدين يف أيامهنم كذبا إهنم : ويقول الذين آمنوا: املعنى الثاين
أهنا بمنتهى سعيهم : َّملعنا؟ فبني هذا املعنى احلالة التي أقسموا هبا، وهي أغلظ األيامن، أي

 .)٣(ّوجدهم يف اليمني
 
 
 
 

                                                
    ). ٢/٢٥١(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )١/٤٤٥(ي، ، والتبيان، العكرب)٤/٣٠٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ). ٨/٥١٧(، وجامع البيان، الطربي، )٦/١٦٠(، وروح املعاين، األلويس، )٦/٤٣٣(تفسري القرآن احلكيم، رضا، :  ينظر)(2
    ). ٢/١٥٠(، والتحقيق يف كلامت القرآن، املصطفوي، ٢٠٨: مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين، ص:  ينظر)(3




 

 

  

١٦٩  

]٣٤[ -  8 7[ x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l   

  �  ~  }  |  {  z  y¡  «  ª  ©̈   §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  
 ́ ³  ²   ±°   ̄ ®  ¬    Z ]٥٤: املائدة.[ 

ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
 

 .﴾  ¡  ¢    £  ¤﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(ِوجهني من اإلعراب) جياهدون(حتتمل مجلة 
ًأن تكون صفة أخ: األول  ).قوم(رى لـ ْ
ِ أن تكون يف حمل نصب عىل احلال من الضمري املستكن يف :الثاين  ).أعزة(ْ

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ً يا أهيا الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه فلن يرض اهللا شيئا، وسوف يأيت اهللا بقوم :املعنى األول ْ ََ

ًفبني هذا املعنى صفة. جياهدون يف سبيل اهللا ِ خامسة من صفات القوم، وهي أهنم جياهدون يف سبيل َّ ً
 .نرصة دين اهللا بأمواهلم وأنفسهم، بأقواهلم وأفعاهلم

ٍ فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه، أذلة عىل املؤمنني، أعزة حال كوهنم جماهدين يف :املعنى الثاين ٍ
ٌفبني هذا املعنى أهنم أعزة عىل الكافرين بجهاده. سبيل اهللا  . م يف سبيل اهللاَّ

 
   

                                                
ٌ، وهناك وجه ثالث)١/٤٤٦(، والتبيان، العكربي، )٣١١-٤/٣١٠(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1 بأهنا مستأنفة سيقت لإلخبار : ٌ

    . بأهنم جياهدون يف نرصة دين اهللا
: يرس، نخبة من العلامء، ص، والتفسري امل)٥/٢٦٠(، وتفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )٨/٥٢٧(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2

١١٧ .    
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Ã  Z ]٥٥: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾   ½   ¾  ¿﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 : اإلعراب*

 :)١(أربعة أوجه إعرابية) الذين(حيتمل االسم املوصول 
 ).الذين آمنوا(لـ  أنه يف حمل رفع صفة :األول
 ).الذين آمنوا(أنه يف حمل رفع بدل من : الثاين

 .أنه يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف: الثالث
 .أنه يف حمل نصب عىل املدح مفعول به لفعل حمذوف: الرابع

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ذين حيافظون عىل الصالة  إنام نارصكم ـ أهيا املؤمنون ـ اهللا ورسوله واملؤمنون ال:املعنى األول

َّفبني هذا املعنى صفات املؤمنني الذين هم أولياء . املفروضة، ويؤدون الزكاة عن رضا نفس
 .)٢(للمؤمنني

َّفبني هذا املعنى أن الذين حيافظون . ُّ إنام وليكم اهللا ورسوله والذين يقيمون الصالة:املعنى الثاين َّ
 .نوا أولياء للمؤمننيٍعىل الصالة هم يف مرتبة تسمو هبم ليكو

ُّإنام وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا، هم الذين يقيمون الصالة، فأبانت لنا اجلملة : املعنى الثالث
 .االسمية عن ثبوت وتأكيد هذه الصفات هلؤالء املؤمنني

َّفبني . ُّ إنام وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا، وأخص أو أمدح الذين يقيمون الصالة:املعنى الرابع
 .هذا املعنى خصوصية وأمهية هذه الصفات هلؤالء املؤمنني

                                                
    ). ٧/٣٩٨( واللباب، ابن عادل، ،)٢/٢٥٨( والكشاف، الزخمرشي، ،)٣١٤-٤/٣١٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    . ١١٧: التفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص:  ينظر)(2




 

 

  

١٧١  

ًوفيه متييز للخلص من الذين آمنوا نفاقا، أو واطأت قلوهبم ألسنتهم إال أهنم ": قال الزخمرشي ِ
ِّمفرطون يف العمل َُ")١(. 
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    à  ß  Þá   æ  å  ä  ãâ  è              ç    Z ]٥٧: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾â  á    à  ß  Þ   Ý  Ü  Û﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :القراءات* 

 :، مها)٢( قراءتان متواترتان ﴾á ﴿: يف قوله تعاىل
، وعاصم، ومحزة، نافع، وابن كثري، وابن عامر:  بنصب الراء، وهي قراءة):َوالكفار: (األوىل

 .وأبوجعفر، وخلف
  .أبوعمرو، والكسائي، ويعقوب:  بخفض الراء، وهي قراءة):ِوالكفار: (الثانية

 

 :لقراءات اإلعرايب لتوجيهال* 
ِبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب  :ِّ، لكل قراءة وجه، مها)٣(ً

 ).الذي اختذوا: (وهوًعطفا عىل املوصول األول ) َوالكفار(: األول
 ).ِمن(ًعطفا عىل املوصول املجرور بـ ) ِوالكفار (:الثاين

 

 
 

                                                
    ). ٢/٢٥٨(،  الكشاف)(1
    ). ٥٣٩- ١/٥٣٨( البنا، ، وإحتاف فضالء البرش،)١/٣٤٠( النشار، والبدور الزاهرة،، )٢/٢٥٥(ي، النرش، ابن اجلزر:  ينظر)(2
، والتبيان، )٢/٣٦٠(، وكشف املشكالت، الباقويل، )٢/٢٦٧(، ورشح اهلداية، املهدوي، )٤/٣١٦(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3

    ). ١/٤٤٦(العكربي، 




 

 

  

١٧٢  

 :)١(لقراءاتالتوجيه اإلعرايب لًاملعاين التفسريية بناء عىل * 
. َ يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا الذين يستهزئون  ويتالعبون بدينكم والكفار أولياء:املعنى األول

®   ﴿: تعاىل املؤمنني عن اختاذ املستهزئني والكفار أولياء، فهو كقوله تعاىلففي هذا املعنى هنى اهللا    ¬

µ  ́ ِّ، وعليه فلم ترصح اآلية باستهزاء الكفار، ]٢٨: آل عمران[ ﴾ ¯  °  ±  ²  ³ 
 .ويكون املوصوف باهلزء واللعب هم اليهود والنصارى ال غري

ِن اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب  يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا الذي:املعنى الثاين ً ً
ِمن قبلكم ومن الكفار أولياء ِ َّففي هذا املعنى هنى اهللا تعاىل املؤمنني عن اختاذ املستهزئني أولياء، وبني . ِ

َّاليهود والنصارى، والكفار، وعليه فقد رصحت اآلية باستهزاء الكفار كام يف قوله : أهنم صنفان
 .]٩٦-٩٥: احلجر[ ﴾...          7  8  9   :  ;  >  =  <?56  ﴿: تعاىل
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  ?B     A  @  Z ]59: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾  @  B     A﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

ٍملة يف تأويل مصدر، ويف حمله سبعة أوجه إعرابيةهذه اجل ٍ ٍ، مشتملة عىل الرفع، والنصب، )٢(ِّ
 :واجلر، وهي كاآليت

 :وجه الرفع: ًأوال

                                                
، وحجة )٢/٣٦٠(، وكشف املشكالت، الباقويل، )٤١٤-١/٤١٣(والكشف، مكي، ، )٨/٥٣٥(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1

     .١١٧: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص٢٣١-٢٣٠: القراءات، ابن زنجلة، ص
، )٥٢٨-٣/٥٢٧(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٢/٢٦٠(، والكشاف، الزخمرشي، )٣٢٣-٤/٣١٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2

    ). ٢/٦٩(ح القدير، الشوكاين، وفت




 

 

  

١٧٣  

 .الرفع عىل االبتداء، واخلرب حمذوف
 :أوجه النصب: ًثانيا

 :فالنصب أربعة أوجه، هي
 ).ْأن آمنا(ًالنصب عطفا عىل  -١
 . الكالم مضاٌف حمذوفلكن يف) ْأن آمنا(ًالنصب عطفا عىل  -٢
 .النصب بفعل مقدر -٣
 .النصب عىل املعية -٤

 :وجهي اجلر: ًثالثا
َاجلر عطفا عىل املؤمن به -١ ْ ُ ً. 
ٍاجلر عطفا عىل علة حمذوفة -٢ ً. 

 

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ون  تكرهون منا أو جتد)٢(ما: ِ قل ـ أهيا الرسول ـ هلؤالء املستهزئني من أهل الكتاب:املعنى األول

ٌعلينا يف يشء إال أن آمنا باهللا وكتبه املنزلة علينا، وعىل من كان قبلنا، وفسقكم ثابت معلوم عندكم،  ْ ٌَ َُّ ُ ِْ ٍ
ْأنكم علمتم أنا عىل احلق وأنكم عىل الباطل إال أن حب الرياسة وكسب األموال يمنعكم عن : أي َِّ َّ ُ َّ َّ َّ

 .اإلنصاف

                                                
، )٢/٢١٠(، واملحرر الوجيز، ابن عطية، )٢٦١-٢/٢٦٠(، والكشاف، الزخمرشي، )٨/٥٣٧(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(1

    ). ٢٤٥-٦/٢٤٤(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٣/٥٢٧(والبحر املحيط، أبوحيان، 
ُ كثريا ما ْخيرج االستفهام عن أص)(2 َ ُل داللته إىل معان أخرى تً ٍ ن هذه املعاين اإلنكار، فيسمى ِن قرائن احلال أو قرائن املقال، ومِم مَهْفِ

ًاستفهاما إنكاريا ويراد منه النفي، وقد يأيت بعده االستثناء كهذه اآلية  ن ِ فيكون املراد م﴾...    2  3    4    5      6  7﴿ً
    ). ٢٧١-١/٢٦٩(البالغة العربية، حبنكة امليداين، : ينظر. مون مناِما تنق: النفي، أي: االستفهام




 

 

  

١٧٤  

ْع بني إيامننا وبني متردكم وخروجكم عن اإليامن، أي كأنه ِ ما تنقمون منا إال اجلم:املعنى الثاين َْ َ
ُوما تنقمون منا إال خمالفتكم حيث دخلنا يف دين اإلسالم، وأنتم خارجون عنه، فيكون نقمكم : قيل َ َ ِ

ْنقم حسد ألنا صاحلون، ونحن ال نملك لكم أن تكونوا صاحلني ٍَ َ َُ َ)١(. 
ْنا وال تنقمون فسَق أكثركمِ ما تنقمون منا إال إيامن:املعنى الثالث ِ ٌوهذا املعنى متوجه بالنظر إىل . ِ

ِمن أسلم من أهل الكتاب فهم مل يتعظوا بإسالمهم ـ وهم من أهل الكتاب ـ عىل ضالل ما عليه  َِّ َ
 .أكثرهم فيتوجهوا بالعيب هلم، وأهنم ملاذا مل يعتربوا إىل اآلن

َّأن : فيكون معنى الكالم. َّقادنا أن أكثركم فاسقونِ ما تنقمون منا إال إيامننا واعت:املعنى الرابع
َّاألصل أال تعيبوا علينا ذلك ألننا أنصفناكم وعدلنا يف احلكم عليكم بأن أكثركم فاسقون، ومل نحكم  ْ ُ ْ َ ََ ُ ِ

 .عىل مجيعكم بفعل أكثركم
َّ ما تنقمون منا إال إيامننا مع أن أكثركم فاسقون:املعنى اخلامس َ َ َى بيان أن من آمن ويف هذا املعن. ِ َّ

ِواهتدى منهم مل ينتبهوا إىل الكثرة الكاثرة من فساقهم فينقمون عليهم ما هم عليه من اخلروج عن  ِ َِّ ُ
 .الرصاط املستقيم

ِ ما تنقمون منا إال اإليامن باهللا وبام أنزل وبأن أكثركم فاسقون، وهو قريب من :املعنى السادس ٌِ
ِالداللة؛ ألنه عىل ظاهره من غري تقديراملعنى الثالث، إال أنه أقوى يف  ِّ. 

ِ ما تنقمون منا إال اإليامن لقلة إنصافكم وفسقكم:املعنى السابع ِ ِفبني هذا املعنى العلة التي من . ِْ َّ
 .أجلها نقموا منهم
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  V   U  TYX  W ^  ]  \    [  Z  `  _ Z ]٦٠: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

                                                
 أكثركم، وهم ال يعرتفون بأن َقْسِمون منا إال إيامننا وفِهل تنق: ن حيث إنه يصري التقديرِ مِّل ختريج هذا الوجه اإلعرايبِكْشُ است)(1

. يب عن ذلك بام تقدم يف معنى هذا الوجه اإلعرايبِجُوأ.  اليشء وضدهَْنيَأكثرهم فاسقون حتى ينقموه، فيصبحوا وكأهنم قد مجعوا ب
    ). ٤/٣١٩(الدر املصون، احللبي، : ينظر




 

 

  

١٧٥  

 .﴾X  W﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :القراءات* 

 :، مها)١( قراءتان متواترتان﴾X  W﴿: يف قوله تعاىل
َوعبد الطاغوت: (األوىل َ َ   .اجلمهور سوى محزة: ً بنصب الباء والتاء معا، وهي قراءة):َ
َوعبد الطا: (الثانية ُ  .محزة: ، وهي قراءة)الطاغوت(ِ بضم الباء وخفض التاء من ):ِغوتَ

 

 :لقراءات اإلعرايب لتوجيهال* 
ِبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب  :ٍ، لكل قراءة وجه، مها)٢(ً

َوعبد الطاغوت (:األول ََ َعبد(عىل أن ) َ َ ًفعل ماض عطفا عىل صلة املوصول ) َ ، )غضب(و، )لعنه اهللا(ٍ
 ).وجعل(و

ِوعبد الطاغوت (:الثاين َ ُ ُعبد(عىل أن ) َ ُفعل(عىل وزن ) َ وهو عىل  فهو لفظ واحد يدل عىل اجلمع،) َ
 ). الطاغوت(، وأضيف إىل )القردة(هذا معطوٌف عىل 

 

 :)٣(لقراءات اإلعرايب لتوجيهالًاملعاين التفسريية بناء عىل * 
ِ هل أنبئكم برش من ذلك:املعنى األول َ مثوبة عند اهللا؟ من لعنه اهللا، وغضب عليه، وجعل منهم ٍّ ً

َفبني هذا املعنى أن من أوصاف املذكورين من عبد الطاغوت. َالقردة واخلنازير، ومن عبد الطاغوت َِّ َّ. 
ِ وجعل منهم القردة واخلنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، أي:املعنى الثاين َ ُ َّخدامه وعبيده، : َ ُ

ِا الطاغوت باختاذ أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا، كام قال تعاىلوأهل الكتاب خدمو ً :
﴿  ´   ³   ²   ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª   ©  ̈

¹  ¸  ¶  µ...﴾ ]٣١ :التوبة[. 

                                                
    ). ١/٣٤١( النشار، ، والبدور الزاهرة،)٢/٢٥٥(ي، النرش، ابن اجلزر:  ينظر)(1
    ). ١/٤٤٨(، والتبيان، العكربي، )٤/٣٢٧(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
، وتفسري القرآن احلكيم، رضا، )٥/٢٧٤ ( ابن كثري،، وتفسري القرآن العظيم،)٥٤٢-٨/٥٤١(لبيان، الطربي، جامع ا:  ينظر)(3

    . ١٣٣-١٣٢: ، واحلجة، ابن خالويه، ص٢٣١: ، وحجة القراءات، ابن زنجلة، ص)٦/٤٤٩(
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(ٍثالثة أوجه إعرابية) ينفق(حتتمل مجلة 
 ).يداه(ٍأهنا يف حمل رفع خرب ثان لـ : األول

 ).يداه(ِ أهنا حال من :ثاينال
 ).يداه(ِ أهنا حال من اهلاء يف :الثالث

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ْحبست : ٌوقالت اليهود يد اهللا حمبوسة عن فعل اخلريات، فجاء الدعاء عليهم:  املعنى األول َ ِ ُ

ِأيدهيم عن فعل اخلريات، ولعنوا بام قالوا، وليس األمر كام يفرتونه عىل  رهبم، بل يداه مبسوطتان ال ُ
ِحجر عليه، وال مانع يمنعه من اإلنفاق، ينفق عىل مقتىض احلكمة وما فيه مصلحة العباد ْ َ. 

أهنا تنفق عىل مقتىض : ٌ مبسوطة بالعطاء، والثاينألَّأن يد اهللا : األول: فأخربت اآلية بخربين
 .احلكمة

فأخرب هذا املعنى أن حالة عطاء يد . سوطتان بل يداه حال كوهنا تنفق كيف تشاء مب:املعنى الثاين
 .، فهو القابض الباسطـ هي عىل مقتىض حكمته ألاهللا 

                                                
    ). ٧/٤٢٣(، واللباب، ابن عادل، )٤/٣٤١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
  .١١٨: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ٢٥١: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٨/٥٥٢( جامع البيان، الطربي، : ينظر)(2
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َّفأخرب هذا املعنى أن . ينفق حسب مشيئته ـ مبسوطة حال كونه أل بل يد اهللا :املعنى الثالث
َ، فيعطي من يشاء ويقرتِّ عىل من يشاءـ هو عىل مقتىض حكمته ألإنفاق اهللا  ُ. 
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½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³Z ]٦٩: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾¨  ©  ª  »  ¬  ®﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :)١(أربعة أوجه إعرابية) الصابئون(حتتمل كلمة 
من اسمها ) إن(عليه، والنية به التأخري عام يف حيز ) إن(لداللة خرب  أهنا مبتدأ، واخلرب حمذوف :األول

 .وخربها
 ).إن(ٌ أهنا معطوفة عىل حمل اسم :الثاين

 ).هادوا(ٌ أهنا معطوفة عىل الضمري املرفوع يف :الثالث
 .)٢(ْحمذوف دون أن ينوي به التأخري) الصابئني(عىل أن خرب ) إن(ٌ أهنا معطوفة عىل حمل اسم :الرابع

                                                
، )٤٥٢-١/٤٥١(، والتبيان، العكربي، )٢٣٣-١/٢٣٢(، واملشكل، مكي، )٣٦٢-٤/٣٥٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1

 يف ٍن أثرِلسمني احللبي إىل تسعة أقوال إال أين اقترصت عىل هذه األربعة ملا هلا م، وقد أوصلها ا)٦٤-٢/٦١(والفريد، اهلمذاين، 
  .املعنى

 :ْنيَ هذه األقوال ينقسم أصحاهبا إىل فريق)(2
 وهم أصحاب القول األول، والثالث، والرابع، وهو مذهب البرصيني، وهؤالء ال يرون جواز العطف عىل موضع :الفريق األول

 ً. هذه التأويالت ما ذكرناه آنفاِْنيَن بِام اخلرب، أما بعد متامه فجائز، لذلك جلئوا إىل التأويل، وكان مقبل مت) إن(اسم 
قبل متام اخلرب ) إن( وهم أصحاب القول الثاين، وهو مذهب الكوفيني، وهؤالء يرون جواز العطف عىل موضع اسم :الفريق الثاين

 .كان ذلك كذلك فال حاجة إىل التأويلًاعتامدا عىل هذه القراءة املتواترة، وإن 
، ومواقف النحاة ٨٨-٨١: ، وظاهرة التأويل، هنادي، ص١٦٤-١٥٨: اإلنصاف، ابن األنباري، ص: ينظر تفصيل هذه املسألة يف

                               =                                    .٨٨-٨٥:، ونظرية النحو القرآين، مكي، ص٤٥-٤١: من القراءات القرآنية، املحيمد، ص
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 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
َ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن باهللا واليوم اآلخر فال خوٌف :املعنى األول َّ

َعليهم وال هم حيزنون، والصابئون كذلك من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر فال خوٌف عليهم وال هم 
 .)١(حيزنون

ٍّ إىل أهنم ليسوا أهل كتاب ساموي كاملسلمني وأهل الكتاب، ٌويف هذا املعنى ـ واهللا أعلم ـ إشارة
ٌوليسوا حمافظني وملتزمني بدين، وعليه فلم يكن هناك حاجة لتأكيد احلكم هلم وهو عدم اخلوف 

َّواحلزن؛ لذلك أخرهم، ومما يؤيد ذلك معنى  ْ ٍحيث إهنم الذين خيرجون من دين إىل دين، ) الصابئني(ُ ِ
 .)٢(ٍ دين بعينهفليس هلم استقرار عىل

َ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم اإليامن الكامل، :املعنى الثاين َّ
ِوآمن باليوم اآلخر، وعمل العمل الصالح، فال خوٌف عليهم من أهوال يوم القيامة، وال هم حيزنون 

 .)٣(عىل ما تركوه وراءهم يف الدنيا
ًالوجه اإلعرايب عىل بابه، وليس فيه تقديم وال تأخري، فيكون مطابقا للرتتيب ًفاملعنى بناء عىل هذا  ٌ

الذي ورد يف كالم اهللا تعاىل، وعليه فيكون املعنى املستفاد منه هو عكس ما جاء يف املعنى األول، وهو 
ٍأن الصابئني بام أهنم ليسوا أهل كتاب،  وليسوا أهل دين حمافظني عليه وملتزمني به، كان  ِمظنَّة عدم َّ َ

َّإرشاكهم يف احلكم مع أهل الكتب الساموية، لذلك حسن أن ينَبه السامع عىل ذلك، وأن حكمهم  َّْ ُ َ َ َُ َ ُْ

                                                                                                                                          
ُال يرد عليه) الصابئون(ًتوجيها إلعراب  :وقد ذكر الشيخ حممد بن صالح العثيمني =  ): إن(أن اسم :  هذا اإلشكال، وهوَِ

ا معطوف استئنافية، واجلملة مبتدأ، وما بعده) والذين هادوا(، والواو يف ) عليهم وال هم حيزنونفال خوٌف(، وخربها )الذين آمنوا(
  ).أ/٢٣(تفسري سورة املائدة، رشيط رقم ). َمن آمن(عليها، وخربها مجلة الرشط وجوابه 

  ).١/٢٩٩(، والبيان، ابن األنباري، )٢/١٩٣(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)(1
إعراب (قد ذكر صاحب كتاب ، و)٢١١-٦/٢٠٨(التحقيق يف كلامت القرآن، املصطفوي، ): الصابئني( ينظر األقوال يف معنى )(2

ًتنبيها عىل أن هؤالء أشد إيغاال يف الضاللة "يف سياق اآلية ومل يؤخر، وهو ) الصابئون(ًسببا آخر لتقديم لفظ ) القرآن وبيانه ً
ُواسرتساال يف الغواية ألهنم ج   ).٢/٢٦٩ (".ن كل عقيدةِدوا مِّرً

، والتفسري امليرس، نخبة من ٢٥٢: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٢٩٥-٥/٢٩٤(تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، :  ينظر)(3
  .١١٩: العلامء، ص
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كحكم املسلمني واليهود والنصارى يف تعليق نفي اخلوف واحلزن عنهم يوم القيامة برشط اإليامن، 
 .، واهللا أعلم)١(والعمل الصالح

َنوا والذين هادوا هم والصابئون من آمن باهللا واليوم اآلخر فال خوٌف َّ إن الذين آم:املعنى الثالث
 .عليهم وال هم حيزنون

َّوهذا املعنى بعيد؛ ألن الصابئ يف هذا القول يشارك اليهودي يف اليهودية، وليس كذلك، فإن  ٌ
 .الصابئ غري اليهودي
َّإن : ف عليه، فيصري املعنىَّأن املعطوف رشيك املعطو": ِّ يف رد هذا الوجه: )٢(قال الشوكاين

 .)٣("ٌالصابئني قد دخلوا يف اليهودية، وهذا حمال
َ إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باهللا واليوم اآلخر فال خوٌف عليهم وال هم :املعنى الرابع َّ

 .حيزنون، والصابئون والنصارى
ِ، وهو قريب من املعنى األ)الصابئني(فهذا املعنى عىل حذف خرب  ول، لكن قد يكون أضعف يف ٌ

ْالداللة عىل دخوهلم يف احلكم؛ لعدم وجود اخلرب، واهللا أعلم ُ ِّ. 
 

 .﴾    °  ±  ²  ³  ´﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 : اإلعراب* 

 :)٤(ِوجهني من اإلعراب) َمن(حتتمل 
ِ، ودخلت الفاء لش)فال خوٌف( أهنا اسم موصول يف حمل رفع مبتدأ، واخلرب :األول ِبه املبتدأ بالرشطِ ْ. 

                                                
  ).٦/٤٧٧(تفسري القرآن احلكيم، رضا، :  ينظر)(1
ًاعيا ً هو اإلمام املفرس؛ حممد بن عيل بن حممد، الشوكاين ثم الصنعاين، القايض املجتهد األصويل، الفقيه املحدث، كان نابذا للتقليد ود)(2

ًلالجتهاد، كان مشتغال يف مجيع أوقاته بالعلم درسا وتدريسا، وإفتاء وتصنيفا، وتوىل قضاء صنعاء، صاحب التصانيف ً ًً تويف سنة . ً
  ).٦/٢٩٨(، واألعالم، الزركيل، )٥٤-١١/٥٣(معجم املؤلفني، كحالة، : ينظر). هـ١٢٥٠(

، والدر املصون، )٢/٢١٩(، واملحرر الوجيز، ابن عطية، )٢/٣٢(حاس، إعراب القرآن، الن: ، وينظر)٧٩-٢/٧٨(،  فتح القدير)(3
ينادي : تابوا؟ قلت:  هادوا يف معنىَّاألخفش والكسائيـ  أن: فإن ادعيا ـ أي: فإن قلت": قال املنتجب اهلمذاين). ٤/٣٥٦(احللبي، 

 ). ٢/٦٣(الفريد، . "إن آمنوا فلهم كذا: ا قال إذ لو كانوا مؤمنني مل﴾...  °  ±  ² ...﴿: عىل بطالن دعوامها هنا قوله تعاىل
  ).٧/٤٤٩(، واللباب، ابن عادل، )٤/٢٦٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(4
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ً أهنا رشطية وحملها الرفع أيضا عىل االبتداء، لكن اخلرب هنا هو فعل الرشط وجوابه يف :الثاين
 .حمل رفع

 

 : لإلعراباملعاين التفسريية* 
ٌالذي آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون: املعنى األول ً. 

ِعام من اهللا ٌفكان هذا املعنى إخبار  ً أن الذي آمن وعمل صاحلا فله هذا احلكمألٌّ َّ. 
ِمن آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا ـ من املذكورين قبل أداة الرشط ـ فال : املعنى الثاين ً َ

َّفبني هذا املعنى أن هذا احلكم مرشوط برشطني. ٌخوف عليهم وال هم حيزنون اإليامن : األول: َّ
العمل الصالح، وبدوهنام فلن حيصل عدم اخلوف :  اآلخر، والثاينالصحيح باهللا واليوم

 .واحلزن
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾!  "   #  $﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 : القراءات* 

 :، مها)١( قراءتان متواترتان﴾ "   #﴿: وله تعاىليف ق
 .أبوعمرو، ومحزة، الكسائي، ويعقوب، وخلف: برفع النون، وهي قراءة): ُأال تكون: (األوىل
 .نافع، وابن كثري، وابن عامر، وعاصم، وأبوجعفر:  بنصب النون، وهي قراءة):َأال تكون: (الثانية

 

                                                
  ).١/٥٤١( البنا، ، وإحتاف فضالء البرش،)٢/٣١٨(، والتذكرة، ابن غلبون، )٢/٢٥٥(النرش، ابن اجلزري، :  ينظر)(1
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 :لقراءات اإلعرايب لتوجيهال* 
 :، لكل قراءة وجه، مها)١(ِ عىل هاتني القراءتني فإنه يظهر وجهان من اإلعرابًبناء
) تكون فتنة(نافية، و) ال(ِخمففة من الثقيلة، واسمها حمذوف، و) ْأن: ( أنه يف وجه الرفع:األول

َحسب(خربها، وعىل هذا فـ   .العلم، فهي لليقني ال للشك: هنا بمعنى) َِ
ٍّهي الناصبة للمضارع دخلت عىل فعل منفي بـ ) ْأن: ( أنه يف وجه النصب:الثاين غري ) ال(، و)ال(ٍ

َحسب(ِعاملة ال موقع هلا من اإلعراب، وعىل هذا فـ  الناصبة ال ) ْأن(ِهنا عىل باهبا من الظن؛ ألن ) َِ
 .تقع بعد علم

 

 :)٢(لقراءات اإلعرايب لتوجيهالًاملعاين التفسريية بناء عىل * 
َ وحسب:املعنى األول أهنم كانوا جازمني بأن اهللا : ِ العصاة من بني إرسائيل أنه ال تكون فتنة، أيَِ

 .)٣(ِّتعاىل لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصياهنم وعتوهم
ْ وحسبوا أن ال تكون فتنة، أي:املعنى الثاين ِ ِأن هؤالء العصاة ظنوا أن ال يكون من اهللا ابتالء هلم : َ ْ َّ

 .ُّوصموابالعذاب واألخذ يف الدنيا، فعموا 
ْويف اجلمع بني الظن واليقني الذي نتج عن معنى القراءتني ِهو أهنم ظنوا ظنا متكن من نفوسهم فكان : َ ً

 .)٤(ِكالعلم يف قوته بأنه ال توجد وال تقع هلم فتنة بام فعلوا من الفساد

                                                
  ).١/٤٥٢(، والتبيان، العكربي، )١/٢٣٣(، والكشف، مكي، )٣٧٠-٤/٣٦٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
، والتفسري )٢/٢٦٨(، ورشح اهلداية، املهدوي، )١٢/٤٩(، ومفاتح الغيب، الرازي، )٢/٢٢٠(املحرر الوجيز، ابن عطية، :  ينظر)(2

  .١٢٠:امليرس، نخبة من العلامء، ص
 عىل رشع موسى عليه السالم ، وكانوا يعتقدون ٌ النسخ ممتنعَّ أهنم كانوا يعتقدون أن:األول : سببني ال تقع فتنة حيتمل ْوحسباهنم أن )(3

أهنم وإن اعتقدوا يف أنفسهم كوهنم خمطئني :  آخر أنه جيب عليهم تكذيبه وقتله ، والثاين ٍ جاء برشعٍأن الواجب عليهم يف كل رسول
ّ اهللا وأحباؤه، وكانوا يعتقدون أن نبوة أسالفهم وآبائهم تدفع عنهم نحن أبناء: يف ذلك التكذيب والقتل إال أهنم كانوا يقولون 

  ).٢/٦١(مفاتح الغيب، الرازي، : ينظر. العقاب الذي يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب
 ).٦/٤٨٠(تفسري القرآن احلكيم، رضا، :  ينظر)(4

قيق؛ ألهنم قطعوا بذلك واعتقدوه دون أن يكونوا نافني للفتنة التي للتح) ْأن(وإنام دخل فعل احلسبان عىل ": قال املنتجب اهلمذاين
، الفريد. "ل حسباهنم لقوته يف صدورهم وقوته يف نفوسهم منزلة العلم واليقنيَّعىل سبيل الرجاء والطمع، فلام كان كذلك نز

 ).٢/٢٧٥(الكشاف، الزخمرشي، : ، وينظر)٢/٦٦(
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 .﴾ +  ,  -  .  /﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

 :)١(ٍوجه إعرابيةحيتمل هذا الرتكيب مخسة أ
 .فاعل): ٌكثري(عالمة مجع الفاعل، و ) ُّعموا وصموا(َّأن واو : األول
) ٌكثري(، و )حسبوا(ضمري عائد عىل املذكورين العائد عليهم ضمري ) ُّعموا وصموا(َّ أن واو :الثاين

 .ِبدل من هذا الضمري
 .)٢(بدل منه): ٌكثري(َّ أن الواو ضمري، و :الثالث
 .خرب مبتدأ حمذوف): ٌكثري(َ الواو ضمري عائد عىل من تقدم، و َّ أن:الرابع
 .مبتدأ، واجلملة الفعلية قبله خرب) ٌكثري(َّ أن :اخلامس

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِدء بذكر املعاين التفسريية املرتتبة عىل األوجه اإلعرابية، سأذكر املعنى اإلمجايل لآلية حتى قبل الب ْ

 .تتضح املعاين
َّ هو أن هؤالء العصاة من بني إرسائيل ظنوا أن: املعنى اإلمجايلـ  جزاء بالعذاب يأخذهم لن اهللا َِّ

ِّوعتوهم، عصياهنم ُ ُّوصموا يبرصوه، فلم اهلدى عن ُوعموا شهواهتم، يف فمضوا ُ  احلقِّ سامع عن َ
ِعمي ثم عليهم، اهللا فتاب فتابوا بأسه، هبم اهللا فأنزل به، ينتفعوا فلم  بعدما ُّوصموا، منهم، ٌكثري َ
، هلم َّتبني  .)٣(عليها وسيجازهيم ورشها خريها بأعامهلم بصري واهللا احلقُّ

 
 :ـ أما املعاين التفسريية لإلعراب فهي كالتايل

                                                
  ).٤٥٦-٧/٤٥٥(، واللباب، ابن عادل، )٣٧٢-٤/٣٧٠(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
ٌمفرس األول ِالوجه يف الضمري أن قبله والذي الوجه هذا َْنيَب ُوالفرق )(2 ٌمفرس فهو الوجه هذا يف َّوأما إرسائيل، بنوا وهم َقبله بام َّ  بعده، بام َّ

َّيفرس التي املواضع ُأحد وهذا َ َيبدل أن وهو بعده، بام ُالضمري فيها ُ َ ْ ُيفرسه، ما منه ُ مغني : نظري.  النحوينيَْنيَ بخالف ُمسألة وهي ِّ
 ).٢/٤٨٩(اللبيب، ابن هشام، 

  .١٢٠: التفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص: ينظر )(3
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َّعموا وصموا كثري من بني إرسائيل، فبني هذا املعنى أن العمى والصمم :  أي:املعنى األول َّ َّ ُِّ ٌ
ٍواقع عىل كثري منهم ٌ. 

َّعمى وصم كثري من بني إرسائيل، فبني هذا املعنى أن العمى والصمم حصل :  أي:)١(ملعنى الثاينا َّ َِّ ٌ
 .)٣(َّوسكت ألوهم أن مجيعهم كذلك) ُّعموا وصموا: (، ولو قال)٢(ٍيف كثري منهم ال كلهم

 ٌصفة للعمى والصمم، فيكون) منهم(، و )٤(ٌالعمى والصمم منهم كثري:  أي:املعنى الثالث
 . )٥(ًصادقا عىل العمى والصمم ال عليهم) كثري(

ِفبني هذا املعنى أن كثريا من بني إرسائيل كانوا يسعون يف إضالل الناس  ً َّ وإفسادهم، فجعلوهم ال َّ
، وهذا يدل عىل حرصهم الشديد عىل نرش ًشيئا يسمعون مما يفيدون وال ًشيئا؛ يرون مما يفقهون

ًد نفسه ليكون جنديا يف جيش إبليس، وهذا املعنى كأن أكثرهم جنّ الناس، وْنيَالغواية والضالل ب
ã  â  ... ﴿:  تعاىلاإلفساد يف األرض،  كقولهبًيتفق أيضا مع اآليات التي حتدثت عن سعيهم 

å  ä...﴾  ]٦٤: املائدة[. 
ِكثري من عمي وصم من بني إرسائيل:  أي:املعنى الرابع َّ َ ٌ. 

َّكيد عليها، وإلفادة احلرص؛ لبيان أن القليل منهم بقي عىل إيامنه وتوبته فابتدأ هذا املعنى بالكثرة للتأ
 .ومل يرجع للفساد، واهللا أعلم

 
 

                                                
  . يف هذا املعنى الوجهني اإلعرابيني الثاين والثالث لتقارهبام يف املعنىُ مجعت)(1
 والصالح الفضل أهل ختصيص منه قصد) واُّوصم عموا ثم (قوله يف الضمري نِم بدل) هممن ٌكثري (وقوله":  قال الطاهر ابن عاشور)(2

 ٍجيل ِّكل يف ٌةَّضال ٌةَّأم ختلوا ال ْأن الرضوري نِوم ...الفضل  عىل ًوثناء باحلق ًصدعا دمهاؤهم عليه كان مما برآء بأهنم ٍعرص ِّكل يف منهم
 امشأهن يف اهللا قال نْيَاللذ وكالب يوشع املتقدمني يف وكان ،سالم بن اهللا عبد أمثال منهم املتأخرين يف كان فقد ،فيها صاحلني وجود نِم
﴿É  È  Ç  Æ   Å   Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   ...﴾ ]٦/٢٧٩( التحرير والتنوير، ."]٢٣: املائدة.(   
 ٌكثري: (هم صاروا كذلك، فلام قالَّ كلَّهم ذلك أنألو) واُّعموا وصم: (وهذا اإلبدال ها هنا يف غاية احلسن؛ ألنه لو قال":  قال الرازي)(3

  ).١٢/١٦(مفاتح الغيب، . "ِّ لألكثر ال للكلٌ عىل أن ذلك حاصلَّدل) منهم
 ُهُتْرَما ذك: ن املعنى التفسريي الثاين، والثاينِ لقربه مُُهتْ منهم، وقد تركٌالعمي والصم كثري: األول: َّ قدر مكي املبتدأ املحذوف تقديرين)(4

 .يف الوجه الرابع
  ).١/٢٣٤(، واملشكل، مكي، )٢/٣٣(إعراب القرآن، النحاس، :  ينظر)(5
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]٤٢[ -  8 7[  '  &  %  $  #  "  !)  (  +  *   

  1  0  /  .  -  ,3   27  6  5  4  Z ]٧٧: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾ $  %  &  '  )  (﴿: ه تعاىلقول: املوضع األول
 :اإلعراب* 

 :)١(ٍثالثة أوجه إعرابية) َغري احلقِّ(حتتمل أداة االستثناء واملستثنى 
ٍ أنه نعت ملصدر حمذوف:األول ٌ. 
 .ِ أنه حال من دينكم:الثاين

 ).تغلوا(ِ أنه منصوب عىل احلال من ضمري الفاعل يف :الثالث
 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًال تغلوا فيام تعتقدونه من أمر املسيح غلوا غري احلق:  قلـ  أهيا الرسول ـ للنصارى:عنى األولامل َّ ِ .

 .)٢(فجاء النهي يف هذا املعنى عن جماوزة احلق يف اعتقادهم بالوقوع يف الباطل
ِفبني هذا املعنى احلالة التي هن. ًال تغلوا يف دينكم حالة كونه باطال:  أي:املعنى الثاين ُ َي فيها عن  َّ

 .)٣(ًالغلو، وهي كون الدين باطال

                                                
    ). ٢٧٨-٢/٢٧٧(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )١/٤٥٤(، والتبيان، العكربي، )٤/٣٨٠(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
 . ١٢١: التفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص:  ينظر)(2

ًغلوا :أي ،)تغلوا (لفعل ٍمطلق ٍمفعول عن النيابة عىل ٌمنصوب) احلقِّ َغري (وقوله": هر ابن عاشورقال الطا  احلق وغري احلق، غري َّ
 املعروف للحق خمالٌف أنه واملراد املوصوف، تشنيع نِم احلق غري وصف يف ملا) احلق غري (إىل باطال يقال ْأن عن َلَدَوع الباطل، هو
  ).  ٦/٢٩٠(لتحرير والتنوير،  ا". ...مذموم فهو

                                                                                                                        .اغلوا فيه وهو حقٌّ:  واملفرسين فقالواْنيِبِرْعُ وأكمل بعض امل)(3
 الدين يف الغلو": ، حيث قال)٢/٢٧٨( عىل ما ذكره الزخمرشي يف تفسريه الكشاف، ً ـ واهللا أعلمـ  بناء منهمَرَدَوهذا القول ص

 أهل نِم املتكلمون يفعل كام حججه حتصيل يف وجيتهد معانيه، أباعد عن ويفتش حقائقه عن يفحص ْأن وهو :حق ّغلو :َّغلوان
والذي يظهر . "الشبه واتباع األدلة عن باإلعراض اهويتخط احلق يتجاوز أن وهو :باطل ّوغلو عليهم، اهللا رضوان والتوحيد العدل

ًوهو جماوزة احلد، أنه حتى الدين احلق إذا جتاوز اإلنسان يف العمل احلد الذي رشعه اهللا تعاىل له كان مذموما، وإذا ) الغلو(ن معنى ِم
         . ًأصال، واهللا أعلم) الغلو(ن غري جتاوز مل يقع عليه لفظ ِبالغ م
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ِّال تغلوا حالة كونكم غري حمقني بغلوكم يف هذا الدين: أي :املعنى الثالث ُ ُ ِ. 
 

 .﴾ 2   3﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

 :)١(وجهني من اإلعراب) ًكثريا(حتتمل كلمة 
 .أهنا مفعول به: األول
ٍ أهنا نعت ملصدر:الثاين  .ٍ حمذوف، واملفعول حمذوفٌ

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِوأضلوا كثريا ممن تابعهم عىل أهوائهم ووافقهم فيام دعوا إليه من الضالل: أي:املعنى األول ً .  

َفبني هذا املعنى كثرة من ضلوا معهم َّ. 
ًوأضلوا غريهم إضالال كثريا: أي: املعنى الثاين اإلضالل الذي قاموا به فأكد هذا املعنى كثرة . ً

  .ِحيث إنه شملهم وشمل غريهم من الناس بدعوهتم إياهم إىل الدين الذي هم عليه

 
 

]٤٣[ -  8 7[  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  0/  .2  16   5  4  3   Z ]٨٣: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾ 2  13  ﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

                                                
    ). ٦/٢١١(، وروح املعاين، األلويس، )٧/٤٦٧(، واللباب، ابن عادل، )٣٨٢-٤/٣٨١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
، وتيسري الكريم )٣/٨٣(، ومعامل التنزيل، البغوي، )٦/٢١١(، وروح املعاين، األلويس، )٨/٥٨٥(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2

    . ٢٥٤: الرمحن، السعدي، ص
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 :)١(وجهني من اإلعراب) يقولون(حتتمل مجلة 
 .)٢()أعينهم(ِ أهنا حال من الضمري املجرور يف :األول
 ).عرفوا(ِ أهنا حال من فاعل :الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِّقبل البدء بذكر املعاين التفسريية حيسن إيراد املعنى اإلمجايل هلذه اآلية  ُ ُْ ََ ِ والتي قبلها حتى تتضح ْ

 .املعاين باكتامل السياق
 

 :)٣(ـ املعنى اإلمجايل
ًيف اآلية السابقة ذكر تعاىل أن أقرب الطائفتني مودة للمسلمني الذين قالوا إنا نصارى، وذكر تعاىل : َّ

ِّبأن منهم علامء متزهدين وعبادا يف الصوامع متنسكني، ومنها: منها: لذلك عدة أسباب ً َّ أهنم : ِّ
ِأهنم إذا سمعوا ما أنزل إىل حممد فاضت أعينهم من : متواضعون ال يستكربون عن قبول احلق، ومنها ٍ

، فلذلك آمنوا وأقروا به، فقالوا ْربنا صدقنا : ِالدمع ملعرفتهم بأن الذي يتىل عليهم من كتاب اهللا حقٌّ َّ
ْبك واتبعنا رسولك فأكرمنا مع الذين يشهدون ألنبيائك يوم القيام ْ َ  .ة أهنم قد بلغوا أممهم رساالتكَّ

 

 : فهي كالتايللإلعراب ـ أما املعاين التفسريية
َّفبني هذا املعنى . ِ ترى أعينهم تفيض من الدمع قائلني ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين:املعنى األول

ًحاهلم وأعينهم تفيض من الدمع، وهذا القول جيوز أن يكون علنا وجيوز أن يكون يف خاصة  ْ ِ
 .)٤(أنفسهم

                                                
    ). ٢/٢٨٣(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، ) ٧/٤٨٣(، واللباب، ابن عادل، )٤/٣٩٧(در املصون، احللبي، ال:  ينظر)(1
    . ن املضاف إليهِن املواضع التي جيوز فيها جميء احلال مِ وهذا م)(2
: يرس، نخبة من العلامء، ص، والتفسري امل٢٥٦: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)٨/٦٠١(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(3

١٢٢-١٢١ .    
    ). ٧/١١(التحرير والتنوير، ابن عاشور، :  ينظر)(4




 

 

  

١٨٧  

ِ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق قائلني ربنا آمنا فاكتبنا مع :املعنى الثاين ِ
ِفبني هذا املعنى حاهلم عند معرفتهم بأن الذي يتىل عليهم من كتاب اهللا حقٌّ. الشاهدين َّ. 
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ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 

 .﴾    =  <  ?  @﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 : اإلعراب* 

 :)١(ِوجهني من اإلعراب) ما(حيتمل حمل 
ً أن حملها اجلر نسقا عىل لفظ اجلاللة:األول َّ. 
 .، واجلملة يف موضع احلال)ِمن احلقِّ(َّ أن حملها الرفع باالبتداء، واخلرب متعلق بمحذوف :الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ِ وأي لوم علينا يف إيامننا باهللا وبام جاءنا من عند اهللا من كتابه وآي تنزيله:املعنى األول ِ ٍ ُّ. 
ِ ومالنا ال نؤمن باهللا واحلال أن الذي جاءنا كائن من احلق:املعنى الثاين ٌ َّفبني هذا املعنى شدة . َّ

 .هم واستبعادهم لعدم إيامهنم وحاهلم كذلكإنكار
 

 .﴾ G   F  E  D  C  B  A﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين
 :اإلعراب* 

                                                
    ). ٧/٤٨٤(، واللباب، ابن عادل، )٤/٣٩٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
، )٤/٣٩٨(، احللبي، ، والدر املصون١٢٢: والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص ،)٨/٦٠٥(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2

    ). ٢/٣٧(وإعراب القرآن، النحاس، 




 

 

  

١٨٨  

 :)١(ٍأربعة أوجه إعرابية) نطمع(حتتمل مجلة 
ً أهنا يف حمل نصب عىل احلال من الضمري املسترت يف اجلار الواقع خربا، وهو :األول  ).لنا(ِ
 ).نؤمن(ِعىل احلال من فاعل  أهنا يف حمل نصب :الثاين

ِ، فتكون يف حمل نصب حال ثانية من ذلك الضمري املسترت يف )ال نؤمن( أهنا معطوفة عىل :الثالث

 ).لنا(
 ).نؤمن( أهنا معطوفة عىل :الرابع

 
 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
َ أي يشء استقر لنا حالة كوننا نطمع أن يدخلنا مع :املعنى األول َُّ َّْ  .القوم الصاحلنيٍ
َ وما لنا ال نؤمن حالة كوننا نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني:املعنى الثاين َ َّفبني هذا املعنى . ْ

ْأهنم أنكروا عىل أنفسهم أهنم ال يوحدون اهللا ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصاحلني َ َ. 
َ وما لنا ال نؤمن ونطمع أن يدخلنا ربنا مع:املعنى الثالث َ َّفبني هذا املعنى .  القوم الصاحلنيْ

َإنكارهم واستبعادهم اجلمع بني ترك اإليامن وبني الطمع يف صحبة الصاحلني َْ َْ َ. 
َّفبني هذا املعنى . ْ وما لنا ال نؤمن وال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني:املعنى الرابع

َإنكارهم النتفاء إيامهنم وانتفاء طمعهم مع قدرهتم عىل اإليامن، والطمع يف الدخول :  حتصيل الشيئنيَ
 .)٣(مع الصاحلني

 
 

                                                
    ). ٢/٢٨٢(، والكشاف، الزخمرشي، )٤٠١-٤/٣٩٩(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ). ٦-٧/٥(، وروح املعاين، األلويس، )٤/٩(، والبحر املحيط، أبوحيان، )٢/٢٨٢(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(2
ُ الطمع يف اخلري ال يَرتدد فيه وال يالم عليه حتى حيتاج صاحبه إىل االحتجاج َّ أنَعَم) وما لنا ال نطمع(نجيز العطف كيف :  قال قائلْ إن)(3 َّ ُ ََ َ َّ

ـ   ).٧/١٢(التحرير والتنوير، ابن عاشور، : ؟ ينظر)ما لنا ال نفعل(لنفسه ب
ُن الطمع قد يالم عليه غري املسلمني، فكان ِنوع م الطمع املذكور يف اآلية خمصوص بصحبة الصاحلني، وهذا الَّأن/ فاجلواب

ـ        .؛ لدفع هذه املالمة، واهللا أعلم)ما لنا ال نطمع(االحتجاج ب




 

 

  

١٨٩  
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
y   x  w﴿: قوله تعاىل: املوضع هو   v  u  t﴾. 

 : اإلعراب*
 :)١(ثالثة أوجه إعرابية) ًحالال(مة حتتمل كل

 .أهنا مفعول به :األول
 . أهنا حال من املوصول أو من عائده املحذوف:الثاين

 . أهنا نعت ملصدر حمذوف:الثالث
 
 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًوكلوا ـ أهيا املؤمنون ـ حالال طيبا مما رزقكم اهللا: املعنى األول  أن يأكلوا ما  املؤمننيألفأمر اهللا . ً

 . َّحل هلم وطاب مما رزقهم اهللا تعاىل
ً وكلوا مما رزقكم اهللا حال كونه حالال طيبا، أو:املعنى الثاين وكلوا مما رزقكموه حال كونه : ً

ًحالال طيبا ًفأفاد هذا املعنى أن األكل مأذون به إذا كان حالال، أما إذا مل يكن حالال فال يؤذن بأكله. ً ً. 
ً وكلوا مما رزقكم اهللا أكال حالال طيبا:لثاملعنى الثا ً فأفاد هذا املعنى التأكيد عىل أكل احلالل . ً

 .الطيب
 

 

                                                
، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )٤٥٧-١/٤٥٦(، والتبيان، العكربي، )٤٠٣-٤/٤٠٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1

)٢/٢٨٥.( 
    ). ٢/٨٨(، وفتح القدير، الشوكاين، )٧/٩(، وروح املعاين، األلويس، )٥/٣٢٠( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،:  ينظر)(2
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
 .﴾ ́  µ  ¶  ¸   ¹﴿: قوله تعاىل: املوضع هو

 : اإلعراب* 
 :)١(ِوجهني من اإلعراب) ِمن أوسط(حيتمل اجلار واملجرور 

 . أنه متعلق بخرب ملبتدأ حمذوف يبينه ما قبله:األول
 ).إطعام(ول الثاين من  أنه متعلق بصفة للمفع:الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
 ال يعاقبكم اهللا ـ أهيا املسلمون ـ فيام ال تقصدون عقده من األيامن ولكن يعاقبكم فيام :املعنى األول

قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا مل تفوا باليمني فكفارته إطعام عرشة مساكني، طعامهم كائن من أوسط 
فأفاد هذا املعنى ختصيص اإلطعام باملتوسط، فال جيب األعىل، وال جيوز . ما تطعمون أهليكم

 .بالرديء
ً فكفارته إطعام عرشة مساكني طعاما كائنا من أوسط ما تطعمون أهليكم:املعنى الثاين َّفبني هذا . ً

 .املعنى صفة اإلطعام بأنه من املتوسط الذي تعتادون إطعام أهليكم منه
 
 

                                                
    ). ٧/١١(، وروح املعاين، األلويس، )٤/٤٠٦(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    . ١٢٢: العلامء، ص، والتفسري امليرس، نخبة من )٢/٩٠(، وفتح القدير، الشوكاين، )٧/١١(روح املعاين، األلويس، :  ينظر)(2
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ِاختلف يف إعراب ثالثة مواضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾    ½  ¾º  ¹  «  ¼  ﴿: قوله تعاىل: املوضع األول
 :القراءات* 

 :، مها)١( قراءتان متواترتان﴾ º  ¹﴿: يف قوله تعاىل
ُفجزاء مثل: (األوىل عاصم، ومحزة، والكسائي، : ، وهي قراءة)مثل(ورفع الم ) جزاء( بتنوين ):ٌ

 .ويعقوب، وخلف
ِفجزاء مثل: (الثانية  وأبوعمرو، نافع، وابن كثري،: ، وهي قراءة)مثل(ِ من غري تنوين، وخفض الم ):ُ

 .وابن عامر، وأبوجعفر
 

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
 :، لكل قراءة وجه، مها)٢(ًبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب

 .)٣()جزاء(صفة لـ ) مثل(مبتدأ مؤخر واخلرب حمذوف، و ) جزاء(فإن : ًبناء عىل القراءة األوىل: األول
 .)٤(ًمصدر مضاف ملفعوله ختفيفا، ثم أضيف) جزاء(فإن : راءة الثانيةً بناء عىل الق:الثاين

 

                                                
    ). ١/٥٩٢( البنا، ، وإحتاف فضالء البرش،)٣٤٧-١/٣٤٦( النشار، ، والبدور الزاهرة،)٢/٢٥٥(ي، النرش، ابن اجلزر:  ينظر)(1
    ). ٢٩٥- ٢/٢٩٤(، والكشاف، الزخمرشي، )١/٤٦٠(، والتبيان، العكربي، )٤١٩-٤/٤١٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
 أنه :الثاينُجزاء،  ُفالواجب: ُتقديره حمذوف ملبتدأ ٌخرب أنه :األول: ٍمني احللبي ثالثة أوجه أخرى لتوجيه هذه القراءة، وهي ذكر الس)(3

ُفيلزمه: أي حمذوف، بفعل ٌفاعل ُجيب أو َ ِ  ).٤/٤١٩(الدر املصون، : ينظر). مثل( وخربه مبتدأ أنه :والثالثٌجزاء،  عليه َ
 َجيزي ْأن: أي قتل، ما ُمثل ٌجزاء فعليه: واألصل ًختفيفا، ملفعوله مضاٌف ٌمصدر )جزاء( َّأن":  توجيه هذه القراءة قال السمني احللبي يف)(4

وهناك أوجه أخرى ). ٤/٤١٩(الدر املصون، . ")ٍزيد رضب من( ثم ) ًزيدا ٍرضب من عجبت(: تقول كام ُأضيف، ثم قتل، ما َمثل
 . ٢١١-٢٠٧:  مشكل القراءات العرشية، احلريب، ص توجيه:فصلة يفيف توجيه قراءة اإلضافة يرجع إليها م




 

 

  

١٩٢  

 :ًاملعاين التفسريية بناء عىل التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
َ فعليه جزاء مثل ما قتل، واجلزاء هنا بمعنى:املعنى األول َ ِ َاحلكم بأن حيكم عليه : القضاء، أي: ُ ْ َُ ُْ

َبمثل ما قتل َ ِْ نى أن اجلزاء غري املثل؛ ألن اإلضافة تقتيض املغايرة بني املضاف واملضاف َّفبني هذا املع. )١(ِ
ً، فإذا أصاب الرجل صيدا وهو حمرم يف احلرم فعليه إخراج القيمة، )٢(إليه فال يضاف اليشء إىل نفسه

َفيقوم الصيد املقتول قيمته من الدراهم، ثم يشرتي القاتل بقيمته فداء من النَّعم ثم هيديه  ًَ َِّ إىل ِ
 .)٣(الكعبة

َ فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل من النَّعم:املعنى الثاين ِ َِ َُ َ َّفبني هذا املعنى أن املثل هو اجلزاء بعينه، . ْ
ِفإذا أصاب الرجل صيدا وهو حمرم يف احلرم فيجب عليه مثل املقتول من الصيد من النَّعم من طريق  ِ ِ َِ ُ ْ ً

 .)٤(ِاخللقة
َّإن اجلزاء غري : ِكامن رشعيان، فأهل الكوفة من الفقهاء يقولونفيظهر من جمموع القراءتني ح

ْاملثل، ويقول املدنيون، واملكيون، والشاميون من الفقهاء ْإن اجلزاء هو املثل، فيبني كل واحد منهم : ِ َِّ
َّمذهبه عىل خالف مقتىض ظاهر قراءة قراء بلده ُ)٥(. 

 
 .﴾ Æ  Å  Ä﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

 : راباإلع* 
  :)٦(أربعة أوجه إعرابية) ًهديا(حتتمل كلمة 

                                                
توجيه ، و)٤/٤١٩(، والدر املصون، احللبي، )٨/١٩٣(، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٣/٢٥٦(احلجة، الفاريس، :  ينظر)(1

     ٢٠٨: مشكل القراءات العرشية، احلريب، ص
َقرئ":  قال ابن العريب)(2 ِ ِبخفض ُ ْ َ ْمث( ِ ٌفجزاء( إىل اإلضافة عىل )ُلِ َ َ ًصفة وتنوينه ، وبرفعه)َ َ  معنًى، ٌصواب ًرواية، ٌصحيح وكالمها للجزاء؛ ِ

ِاملثل؛ غري اجلزاء يكون ْأن ذلك اقتىض اإلضافة عىل كان فإذا ْ ِ ِنفسه، إىل يضاف َّاليشء ال إذ ْ ْ  ذلك اقتىض وتنوينه برفعه الصفة كان وإذا َ
ُاملثل يكون ْأن ْْ   ).  ٢/١٨٠( أحكام القرآن، "املوصوف عني ِّالصفة كون لوجوب بعينه، زاءاجل هو ِ

    ). ٢/٩٧(، وفتح القدير، الشوكاين، )٨/١٩٥(، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )٢/٢٩٤(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(3
    ). ٨/١٩٥(قرآن، القرطبي، ، واجلامع ألحكام ال)١/٤١٨(، والكشف، مكي، )٣/٢٥٤(احلجة، الفاريس، :  ينظر)(4
    ). ٢/١٨٣(أحكام القرآن، ابن العريب، :  ينظر)(5
، وإعراب القرآن )١/٤٦١(، والتبيان، العكربي، )١/٢٣٨(، واملشكل، مكي، )٤٢٤-٤/٤٢٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(6

 ).٢/٢٩٥(وبيانه، درويش، 
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 ).به(أهنا حال من الضمري  يف :  األول
 . أهنا منصوبة عىل املصدر:الثاين

 . أهنا منصوبة عىل التمييز:الثالث
 ).جزاء( أهنا حال من :الرابع

 

 :)١(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ْحيكم بذلك املثل حال كونه :  أي:املعنى األول ًهديا يساق إىل فقراء احلرم اثنان عدالن من ِ

ْفأفاد هذا املعنى أن ما خيرج من النَّعم جزاء عن الصيد جيب أن . املسلمني يعرفان احلكم ووجه الشبه ِ ًَّ ََ ِ ُ
ُيكون مما جيوز أن هيدى ْ)٢(. 

ً حيكم بذلك املثل اثنان عدالن من املسلمني هيديه هديا إىل فقراء احل:املعنى الثاين َْ ِ فأفاد هذا . رمِ
ُاملعنى التأكيد عىل كون املثل مما جيوز أن هيدى ْ ْ ِ. 

ً حيكم بذلك املثل هديا إىل فقراء احلرم اثنان عدالن من املسلمني:املعنى الثالث ْ فأفاد هذا املعنى . ِ
 .)٣(ًمتييز اجلزاء بكونه هديا ال قيمة

ِّومن قتل أي نوع من صيد الرب متعم: املعنى الرابع ِّ َِ ٍ َّ َ َ َدا فاجلزاء هديا بالغ الكعبة أن يذبح مثل ما َ ْ ْ ً ًِ

 .ِقتل من هبيمة األنعام
 
 

                                                
    . ٢٥٩: ، وتيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص)١٠٠-١٢/٩٩(ح الغيب، الرازي، ، ومفات)٨/٦٨٩(جامع البيان، الطربي، :  ينظر) (1
ِ من خالل هذا املوضع جانب من جوانب أمهية إعراب القرآن الكريم، وهو أنه يعني عىل استنباط األحكام الرشعية، وتطبيق  يظهر)(2 ِ

ًذلك ما ذكر آنفا يف هذا املعنى، وأيضا فإن الفقهاء قد استفادو ً َُ ِحاال من اهلاء يف ) ًهديا(ِا من كون ِ َكون املثل من النَّعم ال بالقيمة) به(ً ْ ِ .
    ). ٢/١٨١(، وأحكام القرآن، ابن العريب، )١٢/١٠٠(مفاتح الغيب، الرازي، : ينظر

هبام الذي فيه؛ ألن جزاء وإما عىل التمييز ملا يف ذلك من البيان والكشف واإل"): ًهديا( قال املنتجب اهلمذاين وهو يعدد أوجه نصب )(3
ِاملثل حيتمل أن يكون بالقيمة، وأن يكون باخللقة، فلام قيل ِْ ْ ًكشَف اإلهبام وقرص عىل نوع خمصوص مما كان حمتمال) ًهديا: (ْ َُ َ ٍ ٍ َ ِ  الفريد، ".ُِ

)٢/٨١ .(    




 

 

  

١٩٤  

 .﴾ Ê   É        È  Ç﴿: قوله تعاىل: املوضع الثالث
 :القراءات* 

 :، مها)١( قراءتان متواترتان﴾   É        È﴿: يف قوله تعاىل
ِكفارة طعام: (األوىل : عىل اإلضافة، وهي قراءة) مطعا(من غري تنوين، وخفض ) كفارة( برفع ):ُ

 .نافع، وابن عامر، وأبوجعفر
ُكفارة طعام: (الثانية  .الباقني: ، وهي قراءة)طعام(ورفع ) كفارة( بتنوين ):ٌ

 

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
،وجه لقراءة الرفع واإلضافة، وثالثة )٢(ًبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر أربعة أوجه إعرابية

 :قراءة الرفع من غري تنوين، هيأوجه ل
 .خاتم فضة: مضافة إىل جنسها للبيان عىل حد) كفارة( أن :األول
 :فيها ثالثة أوجه) طعام مساكني(، و )فجزاء(عطف عىل ) كفارة( أن :الثاين
 .؛ ألهنا من جنسه)كفارة(بدل من  -١
 ).كفارة(عطف بيان لـ  -٢
 .خرب مبتدأ حمذوف -٣

 

 :)٣( التوجيه اإلعرايب للقراءاتًاملعاين التفسريية بناء عىل* 
 

ً من قتل أي نوع من صيد الرب متعمدا فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم حيكم به :املعنى األول
ُاثنان ذوا عدل من املسلمني، أو كفارة طعام مساكني  .فأفاد هذا املعنى أن الكفارة هي إطعام املساكني. ٌ

                                                
    ).١/٥٤٢( البنا، البرش،ء ، وإحتاف فضال)١/٣٤٧( النشار، ، والبدور الزاهرة،)٢/٢٥٥(ي، النرش، ابن اجلزر:  ينظر)(1
    ). ٢/٩٨(، وفتح القدير، الشوكاين، )٨٢-٢/٨١(، والفريد، اهلمذاين، )٤٢٦-٤/٤٢٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2
، والدر املصون، )١٠١-١٢/١٠٠(، ومفاتح الغيب، الرازي، )١/٤١٩(، واملشكل، مكي، )٣/٢٥٨(احلجة، الفاريس، :  ينظر)(3

 ).٧/٤٩(نوير، ابن عاشور، ، والتحرير والت)٤٢٦-٤/٤٢٥(احللبي، 




 

 

  

١٩٥  

ٌ من قتل أي نوع من صيد الرب متعمدا فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم أو كفارة :ملعنى الثاينا ًَ َِ ٍ َّ َ َ
 .فأبان هذا املعنى وأوضح نوع الكفارة. ُطعام مساكني

ُ فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم أو كفارة هي طعام مساكني:املعنى الثالث فأفاد هذا املعنى . ٌ
 . إطعام املساكني ال بغريها من أنواع الكفاراتختصيص وحرص الكفارة يف

 
َمن قتل أي نوع من صيد الرب متعمدا فجزاء ذلك مثل ما قتل من النَّعم حيكم به اثنان ذوا عدل من  َِّ ِ َِ َُ َ ْ ً ِّ ٍَ

ِاملسلمني أو كفارة من طعام، فتكون الكفارة ِّ بمعنى املكفر به لتصح إضافة البيان؛ ألنه ملا خري املكفر ٌ َِّّ ُ َّ
ٍبني ثالثة أشياء ْ ت اإلضافة، فكأنه قيل: َ ُاهلدي، والطعام، والصيام، حسنَ َ ُكفارة طعام، ال كفارة : ْ ٍُ

ِهدي، وال كفارة صيام، فاستقامت اإلضافة لكون الكفارة من هذه األشياء ٍ ُ ٍ. 
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
 .﴾   F  E﴿: قوله تعاىل: املوضع هو

 :اإلعراب* 
 : )١(ثالثة أوجه إعرابية) ذلك(حيتمل اسم اإلشارة 

 .أنه خرب مبتدأ حمذوف :األول
 . أنه مبتدأ، وخربه حمذوف:الثاين

 . أنه منصوب بفعل مقدر يدل عليه السياق:الثالث
 

                                                
    ). ٢/٨٥(، والفريد، اهلمذاين، )١/٤٦٣(، والتبيان، العكربي، )٤/٤٣٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1




 

 

  

١٩٦  

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
 .ِقبل البدء بذكر املعاين التفسريية حيسن إيراد املعنى اإلمجايل ملـَا قبل اسم اإلشارة لتعلق ما قبله به

 :ـ املعنى اإلمجايل
ً الكعبة البيت احلرام صالحا لدينهم، وأمنا حلياهتم، واألشهر احلرم امتن اهللا عىل عباده بأن جعل ً

ًقياما هلم بأمنهم من القتال فيها، واهلدي والقالئد قياما هلم بأمن صاحبها من التعرض له واالعتداء  ً
عليه، ذلك اجلعل املذكور لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف الساموات وما يف األرض وأن اهللا بكل يشء 

 .)١(عليم
 

 :فهي كالتايل  لإلعرابأما املعاين التفسريية
فأفاد هذا املعنى حرص . )٢(ًاألمر ذلك ـ من جعل الكعبة قياما للناس ـ ال غريه:  أي:املعنى األول

 .احلكم يف هذه األمور املذكورة
ذكورة فأفاد هذا املعنى ختصيص هذه األمور امل. )٣(ذلك احلكم هو احلق ال غريه:  أي:املعنى الثاين

 .بأهنا احلق ال غريها
فعل اهللا ذلك اجلعل ألجل أن تعلموا أن اهللا يعلم ما يف الساموات وما يف :  أي:املعنى الثالث

 .َّفبني هذا املعنى سبب هذا اجلعل. )٤(األرض وأن اهللا بكل يشء عليم
 
 

                                                
    . ١٢٤: ، والتفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص١٢٤: تفسري اجلاللني، ص:  ينظر)(1
    ). ٢/٨٥(، والفريد، اهلمذاين، )٤/٤٣٣(ي، الدر املصون، احللب:  ينظر)(2
    ). ٢/٢٩٨(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )٤/٤٣٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3
 ).٧/١١٩(، وتفسري القرآن احلكيم، رضا، )٧/٣٦(روح املعاين، األلويس، :  ينظر)(4

ْبني اإلشارة اسم ُّوتوسط": قال الطاهر ابن عاشور ْاجلعل وهو إليه املشار تعظيم عىل التنبيه مع الربط لزيادة نيالكالم َ  ِمن املأخوذ َ
 لتعلموا للناس ًقياما الكعبة اهللا جعل: واملعنى). جعل (قوله ِمن املأخوذ للجعل إال اإلشارة وليست... الكعبة﴾ اهللا ﴿جعل: قوله
َجعل التي احلكمة ِمن أن أي ، . .الخ يعلم اهللا ْأن َ ُفجعل يعلم، أنه تعلموا ْأن ألجلها للناس ًماقيا الكعبة َ ْ َ  منه ٌمقصود ًقياما الكعبة َ

ُعلم منه ٌمقصود ثم عليه، املجعولة ألنه بدء؛ ذي بادئ النَّاس صالح ْ ٌحكم فيه تكون وقد عليم، تعاىل بأنه الناس ِ َ  "...أخرى  ِ
  ).   ٧/٥٩(التحرير والتنوير، 
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ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾\   [   ^  _ ﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :اإلعراب* 

 :)١(وجهني من اإلعراب) اثنان(حتتمل كلمة 
 ).شهادة( أهنا خرب لـ :األول
 ).شهادة( أهنا مرفوعة باملصدر :الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
فأفاد هذا . )٣( ذوي عدل من املسلمني)٢( ياأهيا الذين آمنوا شهادة بينكم شهادة اثنني:املعنى األول

ْاملعنى أن شهادة الوصية البد فيها من شهادة اثنني عدلني  َ ْ ََّ ِ  .)٤(ِمن املسلمنيُ
ْياأهيا الذين آمنوا فيام فرض اهللا عليكم يف شهادتكم أن يشهد اثنان ذوا عدل  :املعنى الثاين ََ َ

 .)٥(منكم

                                                
    ). ٩٥-٢/٩٤(، والفريد، اهلمذاين، )٤٦٧-١/٤٦٦(، والتبيان، العكربي، )٤٥٦-٤/٤٥٤(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
َّ البد عىل هذا الوجه من تقدير مضاف حمذوف؛ وذلك ليتطابق املبتدأ واخلرب عىل يشء واحد، ألن الشهادة معنًى، واالثنان جثتان، )(2 ٍ ِ َّ ُ

ًواجلثة ال تكون خربا عن املصدر     ). ٢/٣٠٧(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )٤/٤٥٤( احللبي، الدر املصون،: ينظر. َّ
 البيوع ألن عنها؛ ِّالذياد لضعف هلا؛ بالتوثيق الوصية وجلدارة هبا، ًاهتامما":  قال الطاهر ابن عاشور يف سبب اإلشهاد للوصية)(3

 بخالف فيها احلق إحقاق يف سعيهام خالل ِمن احلق حفيتض مصاحلهام، عن ويذبان فيها انعقد ما بصورة عاملان جانبان فيها ُّوالديون
َعقد بام له علم ال إذ ضعيف له َاملوىص وجانب مات، قد يكون املويص ألن له؛ َاملوىص جانب وهو ًواحدا ًجانبا فيها فإن الوصية، ََ 
َّمعرضة فكانت ترك، بام وال املويص   ).٧/٨٠( التحرير والتنوير، "بعضها أو كلها للضياع َُ

    . ٢٦٣: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص:  ينظر)(4
 ).٢/٣٠٧(، والكشاف، الزخمرشي، )٢/٢١٥(معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، :  ينظر)(5
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ِاختلف يف إعراب ثالثة  ِمواضع من هذه اآليةُ ٍ: 
 .﴾ ¯  °  ±﴿: قوله تعاىل: املوضع األول

 : اإلعراب*
 :)١(أربعة أوجه إعرابية) فآخران(حتتمل كلمة 

 . أهنا مرفوعة عىل أهنا خرب مبتدأ حمذوف:األول
 . أهنا مرفوعة بفعل حمذوف:الثاين

 .مبتدأ مؤخر) األوليان(أهنا خرب مقدم، و : الثالث
 ).يقومان(أ، واخلرب  أهنا مبتد:الرابع

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية* 
َ فإن اطلع أولياء امليت عىل أن الشاهدين املذكورين قد أثام باخليانة يف الشهادة أو :املعنى األول َِ َ ْ ْ َ َّ َّ

َّفأفاد هذا املعنى التأكيد عىل أن الشاهدين شخصان آخران غري . )٢(الوصية فالشاهدان آخران
ْالوصيني ألهنام ً استحقا إثامَّ َّ. 

ً فإن عثر عىل أهنام استحقا إثام فليشهد آخران:املعنى الثاين َّ َ ِ فأفاد هذا املعنى األمر بشهادة . )٣(ُ
ْشخصني آخرين إذا ظهرت اخليانة من الوصيني َ َ َّْ َ ْ َِ َ. 

 
 

                                                
    ). ٤٦٩-١/٤٦٨(، والتبيان، العكربي، )٤٧٢-٤/٤٧١(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ). ٧/٥٠(عاين، األلويس، ، وروح امل)٤/٤٩(البحر املحيط، أبوحيان، :  ينظر)(2
      ). ٧/٤٩(، وروح املعاين، األلويس، )٤/٤٩(البحر املحيط، أبوحيان، :  ينظر)(3
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ْفإن عثر عىل أهنام استحقا إثام فاألوليان بأمر امليت آخران :املعنى الثالث ً َّ َ ِ ذا املعنى التأكيد فأفاد ه.ُ
َعىل أن األجدر بقبول قوهلام مها  ً غري الوصيني اللذين استحقا إثامشخصان آخرانَّ ْ ََّ ْ)١(. 

ً فإن عثر عىل أهنام استحقا إثام فآخران يقومان مقامهام:املعنى الرابع َّ َ ِ ْفأفاد هذا املعنى أن شخصني . ُ َ َّ
ِّآخرين من أولياء امليت يعوضان تلك الشهادة ف ِْ ِيشهدان أو حيلفان عىل ما هو احلقَ ْ َ)٢(. 

 
́  µ  ¶﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين    ³  ²  ﴾. 

 :القراءات* 
 :، مها)٣( قراءتان متواترتان﴾´ ﴿: يف قوله تعاىل

َّاستحق: (األوىل َ  .حفص: بفتح التاء واحلاء، وهي قراءة): َ
َّاستحق: (الثانية ِ  . الباقني: بضم التاء وكرس احلاء، وهي قراءة):ُ

 

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
ِبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب  :ٍ، لكل قراءة وجه، مها)٤(ً

َاستحقَّ(َ من قرأ :األول  .األوليان، واملفعول حمذوف: بنى الفعل للفاعل وهو) َ
ِاستحقَّ(َ من قرأ :الثاين  . عىل تقدير مضاف حمذوفاألوليان،: بنى الفعل للمفعول، وهو) ُ

 

 :ًاملعاين التفسريية بناء عىل التوجيه اإلعرايب للقراءات* 

                                                
    ). ٧/٩٠(، والتحرير والتنوير، )٧/٥١(روح املعاين، األلويس، :  ينظر)(1
 ).٧/٨٩(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٢/١١٠(فتح القدير، الشوكاين، :  ينظر)(2

ْرجالن آخران يقومان مقام اللذين: أي: ال أبوالسعود يف معنى هذا الوجهق َعثر َ ِ  أداء مقام بمقامهام املراد وليس خيانتهام، عىل ُ
َتولياها التي الشهادة ََّ َيؤدياها ومل َ ِّ ْاحلبس مقام هو بل هي، كام َُ َعياَّاد فيام كذهبام وإبراز احلق، إلظهار املذكور؛ الوجه عىل َّوالتحليف َ َ 

  ).    ٢/١٤٠(إرشاد العقل السليم، : ينظر. أيدهيام يف ملا استحقاقهام ِمن
    ).١/٣٥٠(، والبدور الزاهرة، النشار، ١٠٠: ، والتيسري، الداين، ص)٢/٢٥٦(النرش، ابن اجلزري، :  ينظر)(3
    ). ٢/٢٧(ملهدوي، ، ورشح اهلداية، ا)١/٤٢٠(، والكشف، مكي، )٤/٤٧٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(4




 

 

  

٢٠٠  

ْ فآخران يقومان مقامهام من الذين استحق عليهم األوليان بامليت وصيته التي :املعنى األول ِ
 .)١(أوىص هبا

َ فآخران يقومان مقامهام من الذين استحقَّ عليهم إثم األولي:املعنى الثاين َْ ِ ْني، وهم أهل امليت ُِ
 .)٢(ِوعشريته فإهنم أحق بالشهادة أو اليمني من غريهم

 
 .﴾  µ   ́  ³  ²  ¶﴿: قوله تعاىل: املوضع الثالث

 :اإلعراب* 
 :)٣(أربعة أوجه إعرابية) األوليان(حتتمل كلمة 

 ).آخران( أهنا مبتدأ، وخربه :األول
 . أهنا خرب مبتدأ حمذوف:الثاين

َاستحقَّ(للفعل  أهنا فاعل :الثالث  .، واملفعول حمذوف)َ
ِاستحقَّ( أهنا نائب فاعل للفعل :الرابع  .عىل تقدير مضاف حمذوف) ُ

 

 :)٤(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ًفإن عثر عىل أهنام استحقا إثام فاألوليان بأمر امليت آخران، وقد سبقت اإلشارة إىل : املعنى األول

 .)٥()آخران(هذا املعنى عند الكالم عىل كلمة 
                                                

    ). ٢/١١٠(، وفتح القدير، الشوكاين، )٢/٢٧٠(، ورشح اهلداية، املهدوي، )٢/٣٠٩(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(1
    ).٢/١١٠(، وفتح القدير، الشوكاين، )١/٢٤٣(، واملشكل، مكي، )٩/١٠٧(جامع البيان، الطربي، :  ينظر)(2
    ). ١/٤٦٩(، والتبيان، العكربي، )٤/٤٧٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3
    ). ٧/٩٠(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )٢/٣٠٩(الكشاف، الزخمرشي، :  ينظر)(4
 . من هذا البحث١٩٩: ينظر ص )(5

ِّعرف وإنام... َاألجدران بقبول قوهلام : ْتثنية أوىل، وهو األجدر واألحق، أي) ْاألوليان(وقوله ": قال الطاهر ابن عاشور  ألنه بالالم؛ ُ
َسمع إذا السامع ألن ًذهنا؛ للمخاطب ٌمعهود ِ َعثر فإن﴿: قوله َ ِ ِيعرف ْأن ترقب ﴾ًإثام استحقا أهنام عىل ُ ْ  يف قوله َبقبول ْاألوىل هو َمن َ

= لتعجيل  اخلرب وتقديم خربه،) يقومان آخران (و مبتدأ) ْاألوليان (يكون ْأن وجيوز .هبا ْاألوليان مها آخران: له فقيل الشأن، هذا
َاحلكم يرتقب السامع ألن الفائدة؛= َعثر فإن﴿ :قوله بعد ُْ ِ ْالشاهدين كذب عىل العثور ذلك فإن ﴾ًإثام استحقا أهنام عىل ُ ِيسقط َ ْ ُ 

 ). ٧/٩٠(التحرير والتنوير، . "اجلواب َّفعجل ذلك، يف القضاء يكون فكيف ويمينهام، شهادهتام




 

 

  

٢٠١  

ْ فإن عثر عىل أهنام استحقا إثام فآخران يقومان مقامهام، مها األوليان:املعنى الثاين ًكأن سائال سأل . ً َّ
ْفأفاد هذا املعنى ختصيص الشخصني اآلخرين اللذين . ْمها األوليان: َمن اآلخران؟ فقيل: فقال ْ ََ َ ْ

ْيقومان مقام الوصيني بأولياء امليت َّ. 
ْ فآخران يقومان مقامهام من الذين استحق عليهم األوليان بامليت وصيته التي :املعنى الثالث ِ

 .)١(أوىص هبا
ْ فآخران يقومان مقامهام من الذين استحقَّ عليهم إثم األوليني، وهم أهل امليت :املعنى الرابع َ َْ ِ ُِ

 .ِوعشريته فإهنم أحق بالشهادة أو اليمني من غريهم
 
 

]٥١[ -  8 7[ «  ª   ©  ¨   ̄  ®  ¬ ±  °  ³     ²  

¿    ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ̧ ¶  µ  ́ Z ]١١٢: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

 .﴾ ¯  °  ±﴿: قوله تعاىل: املوضع هو
 :القراءات* 

±﴿: يف قوله تعاىل  :، مها)٢( قراءتان متواترتان﴾ °  
ُّيستطيع ربك: (األوىل ُ  .كل القراء سوى الكسائي: ، وهي قراءة)ربك(لباء يف  بياء الغيبة، ورفع ا):َ
َّتستطيع ربك: (الثانية ُ  .الكسائي: ، وهي قراءة)ربك( بتاء اخلطاب ونصب الباء يف ):َ

 
 
 

                                                
    ).األوليان(يه مها املعنيان نفسهام يف املوضع الثاين من هذه اآلية، وقد ذكرمها الباحث هنا لتعلقهام بكلمة هذا املعنى والذي يل )(1
    ).٣٥٤-١/٣٥٣(، والبدور الزاهرة، النشار، )٢/٢٥٦(النرش، ابن اجلزري، :  ينظر)(2




 

 

  

٢٠٢  

 :التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
 :ٍ، لكل قراءة وجه، مها)١(ًبناء عىل هاتني القراءتني، فإنه يظهر وجهان من اإلعراب

 .املفعول) أن ينزل(، و)يستطيع(فاعل ) ربك( قراءة اجلمهور فـ ًبناء عىل: األول
 .ً بناء عىل قراءة الكسائي فهي عىل حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه:الثاين

 

 :)٢(ًاملعاين التفسريية بناء عىل التوجيه اإلعرايب للقراءات* 
ِّستطيع ربك ـ إن سألته ـ أن ينَزل يا عيسى بن مريم هل ي:  واذكر إذ قال احلواريون:املعنى األول ُ ُّ ُْ

ُعلينا مائدة طعام من السامء؟ واحلواريون يف هذا السؤال عاملون أنه يستطيع ذلك، فلفظه لفظ  ْ ُ ْ ََ َ ِ ٍ َ
 .)٣(االستفهام، ومعناه معنى الطلب والسؤال

ِّ إذ قال احلواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع سؤال ربك أن ينَز:املعنى الثاين ُ ِّ ُْ ِل علينا مائدة من َ ً
  )٤(السامء؟

                                                
    ). ٧/١٠٦(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )١/٤٧٣(، والتبيان، العكربي، )٢٧٢-٢/٢٧١(رشح اهلداية، املهدوي، :  ينظر)(1
    . ١٢٦: التفسري امليرس، نخبة من العلامء، ص:  ينظر)(2
 .١٣٥: احلجة، ابن خالويه، ص:  ينظر)(3

ُوقع إشكال يف قراءة اجلمهور من جهة املعنى، ووجهه ُ ْ َ َ َأن احلواريني كانوا مؤمنني، وهذا سؤال من مل يؤمن بقدرة اهللا وا: ِ ستطاعته، َّ
 مشكل القراءات  توجيه:ينظر.  تنزهيهم عن هذه املقالة، وكانت تقرأ بالقراءة التي قرأ هبا الكسائيلوقد روي عن عائشة 
 .٢١٦: العرشية، احلريب، ص

ِوقد وجه العلامء هذه القراءة ورفعوا اإلشكال عنها من عدة وجوه، منها ٍأن هذا الوجه عىل طريقة عربية يف العرض: َّ ٍ  والدعاء، َّ
فسؤال احلواريني يدل . هل تفعل ذلك وجتيبني إليه: هل تستطيع كذا، وهم يعلمون أنه مستطيع، فاملعنى: يقولون للمستطيع لألمر

ًعىل التلطف والتأدب يف السؤال، وسؤاهلم ألجل طمأنة القلب بإيامن املعاينة، وليس شكا يف قدرة اهللا، فهو كسؤال إبراهيم  ْ أن ÷َّ
-١٢/١٣٧(، ومفاتح الغيب، الرازي، )١/٤٢٣(الكشف، مكي، : ينظر.  كيف حييي املوتى مع إيامنه بذلك يف الغيبيريه اهللا

 ).٢٥١-٧/٢٥٠(، وتفسري القرآن احلكيم، رضا، )٧/١٠٥(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور، )١٣٨
ُ وقع إشكال أيضا يف قراءة الكسائي من جهة املعنى، ووجهه)(4 ُ ْ َ َ ِ َ استعظم من احلواريني مقولتهم تلك، وكره سؤاهلم، ÷يسى َّأن ع: ً ِ َ ِ

 مشكل القراءات العرشية،  توجيه:ينظر. ، وهذا ال معنى له إال عىل القراءة بالياء والرفع)ْاتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني: (وقال هلم
 .٢١٧: احلريب، ص

ٍوقد وجه العلامء هذه القراءة ورفعوا عنها اإلشكال بتوجيهات خم اتقوا اهللا إن كنتم : (َّأن عيسى حني أجاهبم بقوله: تلفة، منهاَّ
َليعلم اإليامن؛ يف للشك املفيدة) إن (بـ جاء ولذلك اإليامن؛ تزلزل وعدم التقوى ، أمر بمالزمة)مؤمنني َ ْ السؤال،  ذلك إىل الداعي ُ
 =تعاىل قوله ِمن ٌقريب وهو به، آمنوا ْأن بعد قهصد هبا يعلمون ًمعجزة فسألوا رسوهلم، صدق يف ٍّشك عن هلم نشأ يكون ْأن خشية




 

 

  

٢٠٣  

]٥٢[ -  8 7[      +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  -  ,

.7  6   5  4  32  1  0  /    Z ]١١٤: املائدة.[ 
ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 

-  .﴿: قوله تعاىل: املوضع هو   , ﴾. 
 :اإلعراب* 

ِوجهني من اإلعراب) تكون(حيتمل خرب  ْ َ)١(: 
 ).ًعيدا(أن اخلرب هو : األول
 .، وهو حمذوف)لنا( أن اخلرب هو متعلق اجلار واملجرور :الثاين

 

 :لإلعراب املعاين التفسريية*  
ً قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السامء، تكون املائدة عيدا لنا :املعنى األول ِ ً

 .)٢(ًختصيص يوم نزول املائدة باختاذه عيدا يعبدون اهللا فيهفأفاد هذا املعنى . َنعظمه نحن ومن بعدنا
ً قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السامء، تكون املائدة ثابتة لنا :املعنى الثاين ِ

 .ًفأفاد هذا املعنى ختصيص احلواريني دون غريهم باختاذ هذا اليوم عيدا. ًعيدا
 
 

                                                                                                                                          
ًغنيا تكن أمل :أي ،]٢٦٠: البقرة[ ﴾*  +    , ﴿:قوله يف املحكي إلبراهيم=  كالم يف بالتقوى فاملراد. املحسوس الدليل طلب عن َّ

Æ  Å  Ä  Ã ﴿َّوقد بينوا احلامل هلم عىل هذا السؤال، فـ . وفروعه اإليامن يشمل ما عيسى   Â  Á  Ê  É  È   Ç 

Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴾ ]وليس غرضنا أي أمر آخر]١١٣: املائدة ،ٍ -٧/١٠٦(التحرير والتنوير، ابن عاشور، : ينظر. َّ
 .٢١٩: مشكل القراءات العرشية، احلريب، صتوجيه ، و)١٠٧

    ).١/٤٧٤(، والتبيان، العكربي، )٤/٥٠٣(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
  السدي، وقتادة، : ًنتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيدا، وهو قول: ، وهو)ًتكون لنا عيدا(ن جرير الطربي يف معنى  وهذا ما رجحه اب)(2

    ).١٢٤-٩/١٢٣(جامع البيان، الطربي، : ينظر. وابن جريج




 

 

  

٢٠٤  

]٥٣[ -  8 7[  P  O  N  M  L  W  V       U  T  S  R  Q

  b    a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  Xgf  e  d  c  n  ml  k  j       i  h  
{  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  Z ]١١٦: املائدة.[ 

ِاختلف يف إعراب موضع من هذه اآلية ٍ ِ ُ: 
 .﴾^  _  `  f  e  d  c  b    a﴿: قوله تعاىل: املوضع هو

 :راباإلع* 
 :)١(ِوجهان من اإلعراب) ليس(يف خرب 

 .، وهو حمذوف مقدر)يل( أنه متعلق اجلار واملجرور :األول
 .، وهو حمذوف مقدر)بحق( أنه متعلق اجلار واملجرور :الثاين

 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية* 
ً ما ينبغي يل أن أقول قوال ليس مستحقا يل وثابتا:املعنى األول ً ً. 

ً ما ينبغي يل أن أقول قوال ليس قائام بحق يل:ثايناملعنى ال ً. 
  
 

]٥٤[ -  8 7[   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }¦  ¥  §  ª©  ¨  ¬    «  

¿  ¾           ½  ¼  »  º¹      ¸  ¶      µ   ́ ³  ²±  °   ̄  ®  Z ]املائدة :
١١٧.[ 

ِاختلف يف إعراب موضعني من هذه اآلية ِ ُ: 
 .﴾ ¥  ¦  §﴿: ىلقوله تعا: املوضع األول

                                                
    ). ٢/١٠٩(، والفريد، اهلمذاين، )١/٤٧٥(، والتبيان، العكربي، )٥١٣-٤/٥١٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
    ).٢/١٠٩(، والفريد، اهلمذاين، )٤/٥١٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2




 

 

  

٢٠٥  

 :اإلعراب* 
ْأن اعبدوا(حيتمل املصدر املؤول   :)١(ٍثالثة أوجه إعرابية) َ

 ).ما( أنه بدل من :األول
 .أنه خرب ملبتدأ حمذوف: الثاين

 ).به( أنه بدل من اهلاء يف :الثالث
 

 :)٢(لإلعراب املعاين التفسريية*  
ُيا رب ما ذكرت هلم : قال عيسى :املعنى األول ْ َ َ ِّإال عبادة اهللا ريب وربكمِّ ِّ . 
ِّ ما قلت هلم إال ما أمرتني به، هو أن اعبدوا اهللا ريب وربكم:املعنى الثاين ِّ ْ فأفاد هذا املعنى حرص ما . ُ

 .قاله هلم يف أمره هلم بإفراد اهللا بالتوحيد والعبادة، وإخالص الدين له
ِّهللا ريب وربكمُ ما قلت هلم إال ما أمرتني بأن اعبدوا ا:املعنى الثالث وهذا املعنى قريب من املعنى . ِّ
 .السابق، واهللا أعلم

 
 .﴾¥  ¦  § ̈   ©﴿: قوله تعاىل: املوضع الثاين

 :اإلعراب* 
 :)٣(وجهني من اإلعراب) ريب(حيتمل لفظ اجلاللة 

 . أنه نعت للفظ اجلاللة: األول
 . أنه بدل من لفظ اجلاللة:الثاين

 
 

                                                
    ).٢/٣٢٠(، وإعراب القرآن وبيانه، درويش، )١/٤٧٦(، والتبيان، العكربي، )٤/٥١٥(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(1
، والتفسري ٢٦٥: تيسري الكريم الرمحن، السعدي، ص، و)٧/٦٨(، وروح املعاين، األلويس، )٤/٥١٢(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(2

    . ١٢٧: امليرس، نخبة من العلامء، ص
     ).٢/١١١(، والفريد، اهلمذاين، )١/٤٧٦(، والتبيان، العكربي، )٤/٥١٨(الدر املصون، احللبي، :  ينظر)(3




 

 

  

٢٠٦  

 :رابلإلع املعاين التفسريية* 
ِّ ما قلت هلم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ريب:املعنى األول ْ فأفاد هذا املعنى أمره هلم وإرشادهم . ُ

 .ِّإىل عبادة اهللا املتصف بالربوبية، فهو اخلالق املالك الرازق املدبر
َّما قلت هلم إال ما أمرتني به أن اعبدوا ريب وربكم: املعنى الثاين ِّ ْ ُ. 

 
   
 



 

 

 

  
 

 
 

  
                                              **** 

  
 




 

 

  

٢٠٨  

  
   

 .وتشتمل عىل أهم النتائج، والتوصيات واملقرتحات
  :النتائج: أوالً

َّاحلمد هللا وحده الذي أنعم عيل بإنجاز هذا البحث فله الثناء اجلميل، والشكر العميم يف األوىل 
  :واآلخرة، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، وبعد

 : أهم النتائج التالية إىلُلتَّمن خالل دراستي هلذا املوضوع فقد توص
الوقوف عىل أثر القرآن الكريم عىل اللغة العربية، وما كان له من فضل عليها منذ نزول  :األوىل

َالقرآن الكريم إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، مع بيان حال اللغة العربية قبل نزول القرآن 
 .الكريم

م، وأمهية اللغة العربية يف فهم القرآن وتفسريه، وأهنا  بيان أمهية اللغة العربية للقرآن الكري:الثانية
 .ال غنًى عنها ملريد التفسري، مع احلرص عىل عدم االعتامد عىل جمرد اللغة يف فهم كالم اهللا تعاىل

ُنقط اإلعراب(املصحف  أن إعراب :الثالثة ْ هو السبب يف نشأة النحو بمفهوم القدماء، وقد ) َ
اإلعرابية صارت هي املحور الذي تدور حوله الدراسات النحوية، ترتب عىل هذا أن العالمات 

ًومثلت استشعارا حقيقيا للقواعد النحوية التي حلظها العريب الفصيح يف سليقته ً. 
 بيان الصلة بني كتب معاين القرآن، وبني كتب إعرابه، وهي أن معاين القرآن أشمل من :الرابعة

َّب املعاين وفرع من فروعه، وأن السبق من حيث التأليف إعراب القرآن، فاإلعراب من مضامني كت
 . َّملعاين القرآن، أما من حيث االشتغال به فالسبق لإلعراب، واهللا أعلم

 .بيان مكانة إعراب القرآن الكريم اجلليلة، ومدى احلاجة إليه: اخلامسة
قف عليه ً الوقوف عىل أول تعريف وضع حدا إلعراب القرآن الكريم حسب ما و:السادسة

 .الباحث من مراجع
لفظ القرآن الكريم، :  بيان عدة صور ألصالة القرآن الكريم يف اإلعراب، وهي:السابعة

 .وقراءات القرآن الكريم، والرسم العثامين للقرآن الكريم
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مواقف : األول: بيان مواقف النحاة من القراءات القرآنية، وأهنا سارت يف اجتاهني: الثامنة
مواقف فردية : ىل قواعد يقول هبا مجهور النحويني أو أحد املذاهب النحوية، والثاينمجاعية تقوم ع

 .تقوم عىل االجتهاد الشخيص
 :القسم األول من القراءات:  أن هذه املواقف جتاه القراءات القرآنية تنحرص يف قسمني:التاسعة

ب، وهو القسم األكرب واحلمد ارتضاه النحويون، ووافقوا عليه كام وافقوا عىل نظائره من كالم العر
 مل يرتضه بعض النحويني فتأولوه أو عارضوه معارضة رصحية أو :والقسم الثاين من القراءاتهللا، 

 .خفية لسبب من األسباب، واهللا أعلم
ًبيان منهج أهل اللغة ـ خصوصا النحويني منهم ـ يف االحتجاج بالقرآن الكريم : العارشة

ب نحوي مل يستدل فيه بالقرآن الكريم وبقراءاته املتنوعة، فالقراءات وقراءاته، وأنه ال يوجد كتا
ًحجة عند مجيع النحاة، حتى الذين نقل عنهم إنكار بعضها؛ ألن من أنكر منهم شيئا من القراءات مل  ِ ُ
ِينكرها إال وقد قام لديه مانع من األخذ هبا ـ بحسب اجتهاده ـ أما مع عدم املانع فالقراءة عند اجلميع ُ 

 .حجة، واهللا أعلم
 بيان املوقف الصحيح من العلامء الذين نقل عنهم إنكار لقراءة من القراءات :احلادية عرشة

ِيحسن الظن هبم، وأن يعتذر هلم مما وقعوا فيه؛ بحكم أهنم من أهل القبلة، وليسوا من القرآنية، ف ِ ِ َْ ُ ْ ُ َُ َ
ُاملسترشقني املشككني يف القرآن وقراءاته، وتنْقد أقو َّاهلم، ويرد ما كان منها خمالفا للصواب، ويبني َُ ََ ُ ُّ ًُ

َّوجه احلقِّ فيها، يف إطار املنهج العلمي الصحيح يف التعامل مع القراءات القرآنية والقراء يف عرصنا  ُ
 .، واهللا أعلماحلارض

ِّ بيان صلة اإلعراب بالتفسري واملفرس، حيث اشرتط العلامء يف املفرس معرف:الثانية عرشة ة النحو؛ ِّ
ًألنه من أبرز علوم اآللة التي حيتاجها املفرس احتياجا أوليا لكي يفهم القرآن الكريم عىل وجهه  ً

 .الصحيح
ِ الوقوف عىل أسباب اختالف املعربني يف إعراب الكلامت والرتاكيب القرآنية، مما :الثالثة عرشة ُ

 .جعل أنظارهم ختتلف يف إعراب آيات من القرآن الكريم
ِّ أنه من املفَرتض عند ذكر العلوم التي حيتاجها املفرس، بيان املقدار الذي حيتاجه من : عرشةالرابعة َِ ْ ِ

ِّكل علم منها؛ ألن التبحر يف العلوم ـ التي تلزم املفرس ـ جمتمعة غري ممكن ألحد َ َ ُّ. 
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ِّ تقرير أن الضابط يف القدر الذي حيتاجه املفرس من اإلعراب هو اإل:اخلامسة عرشة ِ ْ عراب الذي َ
وليس املقصود الغوص يف دقائق يتأثر به املعنى، ويوصله إىل املعاين الصحيحة، ويدفع عنه اإلشكال، 

ًاإلعراب، بحيث خيرج بالتفسري عن صلبه، ويصبح قاطعا عن حتصيل التفسري، وليس معينا عليه،  ًِ ُِ ُِ ْ ُ َ
ْوبناء عىل ذلك، فام يلزم املفرس من العلم باإلعراب هو أن  َ ْ َ ْيكون عارفا بأصول هذا العلم، ال أن ً ً

 .ًيكون كأيب حيان عارفا بدقائق علم النحو، واهللا أعلم
ِبيان بعض ضوابط إعراب القرآن الكريم؛ لئال يقع املعرب يف اخلطأ بحق كالم : السادسة عرشة ُ

 .يةًاهللا تعاىل، ولينضبط هبا إعراب القرآن الكريم وصوال إىل املعنى الصحيح لآليات القرآن
 الوقوف عىل اختالف منهج املعربني من خالل القسم العميل، فمنهم من يتوسع :السابعة عرشة

ّكثريا يف ذكر األوجه اإلعرابية كالسمني احللبي يف الدر املصون، ومنهم املقل كالنحاس يف كتابه  ُِ ً
َإعراب القرآن، ومنهم بني هذا وذاك كالعكربي يف كتابه التبيان يف إعراب القر ْ  .آنُ

 .ِّ الوقوف عىل بعض فوائد إعراب القرآن الكريم للمفرس يف فهم القرآن وتفسريه:الثامنة عرشة
 الوقوف عىل الصلة الوثيقة بني اإلعراب وبني بعض العلوم الرشعية األخرى، :التاسعة عرشة

 .كعلم الوقف واالبتداء، وعلم القراءات، وعلم الفقه
الكريم يف إجيازه، وكيف أن الكلمة الواحدة تعطي أكثر  الوقوف عىل إعجاز القرآن :العرشون

 .ًمن مدلول تبعا الختالف إعراهبا أو موقعها اإلعرايب
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  :التوصيات واملقترحات: ثانياً
ً ينبغي لطلبة العلوم الرشعية عموما والباحثني عن جادة احلق خصوصا أن يكون كتاب اهللا ً:أوال ًّ

ُوفهام، واستدالال وعمال، وأن يعلموا أن القرآن الكريم هو أنفس ما هو أول ما هيتمون به تالوة  ََ َ َ ًً ً
ُّتوجه له النظرات، وتنفق فيه األوقات، وتعد فيه البحوث والدراسات ُ َُ َ. 

 

ً أويص طلبة العلم الرشعي خصوصا أن هيتموا بتعلم لغة القرآن الكريم، وأن يفهموها ً:اثاني
ليب القرآن الكريم، والوقوف عىل بالغته وإعجازه، وأن يتعلموا الفهم الذي يوصلهم إىل تذوق أسا

 يتوقف عىل معرفة النحو، وهو طريٌق أوله ^النحو فإن فهم الكثري من كتاب اهللا وسنة رسوله 
ٍصعب وآخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول لكن إذا  َ َ ِّ ُ

ُدخل سهل كل يشء َُ ِ. 
 

َّ العناية برتكيب الكلامت واجلمل وترتيبها، وهو ما يمكن أن يسمى ً:اثالث ّ، فهو لب )معاين النحو(ُ ُ
االستفادة من النحو، ودراسة النحو عىل أساس املعنى تعطي هذا املوضوع نداوة وطراوة بخالف ما 

 .هو عليه اآلن من جفاف وقسوة
 

ى ًأقرتح أيضا أن تقوم دراسة استقرائية لكتب ال: ًارابع ُتفسري وكتب إعراب القرآن الكريم، تعنَ
باستخراج ضوابط إعراب القرآن الكريم التي نص العلامء رصاحة أو إشارة واملتناثرة بني ثنايا هذه 

 .الكتب
 

ً وأخريا أنصح إخواين الطلبة األقوياء يف اللغة العربية وقواعدها بمواصلة هذا املوضوع ً:خامسا
َاعتامد كتاب التبيان للعكربي يف استخراج املواضع موضوع الدراسة؛ يف باقي سور القرآن الكريم، و ُ

ِّألنه وسط بني املكثرين واملقلني، واهللا أعلم ُِ ِ. 
 

ًأسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يتقبل هذا العمل، وجيعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو  :ويف اخلتام
 .عني ويغفر يل كل خطأ، أو سهو، أو تقصري

. أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوآخر دعوانا



 

 

 
 

 
 

  :وتشمل
 .فهرس اآليات القرآنية •

 . واآلثار النبوية،فهرس األحاديث •

 .فهرس تراجم األعالم •

 . املصادر واملراجعثبت •

  .فهرس املوضوعات •
                                              **** 
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٢٢٣  

 آلثارا و النبويةفهرس األحاديث
 

  رقم الصفحة  الراوي أو القائل  النوع  املنت
ُأعربوا القرآن، والتمسوا غرائبه َ ِ َِ ُ َ  ٢٦ أبوهريرة حديث َ

بن عمرو عبداهللا  حديث إقرأ القرآن يف كل شهر
 ٣٨ بن العاص

ِّإين ُخريت ِ ْ ِّ ُفاخَرتت ُ ْ ُأعلم َلو َ َ ْ ِّأين َ ْإن َ ُزدت ِ ِ 
َالسبعني عىل ُيغفر َّ َ ُلزدت له ُ ِ  ١٢ عمر بن اخلطاب حديث عليها َ

ْأهلكتهم العجمة يتأولونه عىل غري تأويله  ٩ احلسن البرصي أثر ُ
ِثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها ال ُ ْ ِ ِ ْ ََّ ُُ ْ ُ ِِّ

ُمتهاَص ّعدي الكنْدي حديث ْ ِّ ِ ِ َ ٣٧ 

ُّأبوعيل اجلياين أثر ٍأشياء ِةَبثالث َةَّاألم ِهذه تعاىل اهللاُ َّخص ٍِّ َّ  ث َ
 ١٠ مالك بن أنس أثر ال أويت برجل يفرس كالم اهللا

 ١٠ جماهد أثر ...ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر
ْألن أعرب آية من القرآن أحب إيل من أن  َ ِ َّ ُّ

ًأحفظ آية َ 
 ٢٦ أبوبكر الصديق أثر

 
 



  
 

 

  

٢٢٤  

 )١(فهرس تراجم األعالم
 

  رقم الصفحة  العلم .م

 ٢٨ حممد بن حممد بن عيل = ابن اجلزري .١
 ١٠٤ هبة اهللا بن عيل بن محزة = ابن الشجري .٢
 ٣٤ حممد بن عبداهللا بن أمحد = ابن العريب .٣
 ٥٣ أمحد بن عبداحلليم = ابن تيمية .٤
َابن جز .٥  ٨٥ حممد بن أمحد الكلبي = ي ُ
 ٥ عثامن بن جني املوصيل = ابن جني .٦
 ٣  أمحد بن عيل بن حممد= ابن حجر العسقالين  .٧
 ٤٧ احلسني بن أمحد = ابن خالويه .٨
 ٨٢ عبداحلق بن غالب بن متام= ابن عطية  .٩
 ١٠٢ حممد بن أمحد بن سعيد = ابن عقيلة املكي .١٠
 ٧ د بن فارس بن زكرياأمح = ابن فارس .١١
 ٥٢ حممد بن أيب بكر بن حريز= ابن قيم اجلوزية  .١٢
 ٥٩ عبداهللا بن كثري بن عمرو =  املكي ابن كثري .١٣
 ٦٦ حممد بن عبداهللا بن مالك= ابن مالك  .١٤
 ٥٦ أمحد بن موسى بن العباس= ابن جماهد  .١٥
 ٨٩ عبداهللا بن يوسف بن أمحد = ابن هشام األنصاري .١٦
 ٣٧ حممد بن أمحد بن األزهر = األزهريأبو منصور  .١٧
 ٦٦ أمحد بن عبدالغفار= أبوعيل الفاريس  .١٨
 ١٨ ظامل بن عمرو بن سفيان = أبواألسود الدؤيل .١٩
 ٤٦ عبدالرمحن بن حممد = أبوالربكات بن األنباري .٢٠

                                                
 . هذا الفهرس مرتب حسب كلمة الشهرة من االسم أو الكنية أو اللقب)1(



  
 

 

  

٢٢٥  

 ٢١ عبدالواحد بن عيل العسكري = أبوالطيب اللغوي .٢١
 ١٠ حممد بن أمحد بن رشد = الوليد بن رشدأبو .٢٢
 ٢٦ حممد بن القاسم بن بشار = أبوبكر بن األنباري .٢٣
 ٧٣  حممد بن جرير بن يزيد = الطربيأبوجعفر  .٢٤
 ٥٩ يزيد بن القعقاع=  املدين أبوجعفر .٢٥
 ٧٦ حممد بن حممد بن أمحد = الغزايلأبوحامد  .٢٦
 ٢٣ عيلحممد بن يوسف بن  = أبوحيان .٢٧
 ٩٩ َّالقاسم بن سالم = أبوعبيد .٢٨
 ١٠٣ أبوعبيدة معمر بن املثنى .٢٩
َّأبوعيل اجلياين  .٣٠  ث احلسني بن حممد بن أمحد= َ
 ٥٧ َّزبان بن العالء بن عامر =  البرصي أبوعمرو .٣١
 ١٨ عثامن بن سعيد بن عثامن = داينأبوعمرو ال .٣٢
 ٢٥ سعيد بن مسعدة = خفشاأل .٣٣
 ٨٢ حممود بن عبداهللا= األلويس  .٣٤
 ٦ حممد بن الطيب بن حممد = باقالينال .٣٥
 ٣٥ عبدالقاهر بن عبدالرمحن = رجايناجل .٣٦
 ٩ احلسن بن يسار = سن البرصياحل .٣٧
 ١٢٨  بن سليامن بن املغرية الكويفحفص .٣٨
 ١٢٨  بن حبيب بن عامرة الكويفمحزة .٣٩
 ٦ مد بن اخلطابأمحد بن حم = طايباخل .٤٠
 ١٢٨ خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي .٤١
َزبيديال .٤٢  ١٧ حممد بن احلسن بن عبداهللا = ُّ
ّإبراهيم بن حممد بن الرسي = زجاجال .٤٣ َّ ٢٤ 
 ٢٨ حممد بن هبادر بن عبداهللا = زركيشال .٤٤



  
 

 

  

٢٢٦  

 ٦٦ حممود بن عمر = زخمرشيال .٤٥
 ٨٩  بن رياحزهري بن أيب سلمى .٤٦
 ١٨ زياد بن أيب سفيان .٤٧
 ٤٨ عيل بن عبدالكايف بن متام= ُّالسبكي  .٤٨
 ٣٠ أمحد بن يوسف = سمني احللبيال .٤٩
َعمرو بن عثامن بن قنْرب = سيبويه .٥٠ َ ٥ 
 ٦١ عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد = سيوطيال .٥١
 ٨ إبراهيم بن موسى بن حممد = شاطبيال .٥٢
 ٥٩ مل الكويفشعبة بن عياش بن سا .٥٣
 ٣١ حممد األمني بن حممد املختار  = شنقيطيال .٥٤
 ١٧٩ حممد بن عيل بن حممد= الشوكاين  .٥٥
 ٨ حممد الطاهر = طاهر ابن عاشورال .٥٦
 ١٠١  بن احلكيم بن احلكماحَّرمِّطال .٥٧
 ١٦١ عاصم بن هبدلة بن أيب النَّجود الكويف .٥٨
 ١٢٨ شاميعبداهللا بن عامر بن يزيد ال .٥٩
 ٩٦ عبدالعزيز بن عبدالسالم = عز بن عبدالسالمال .٦٠
َعكربيال .٦١ ْ  ٢٧  عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا = ُ
 ٦٦ عيل بن محزة بن عبداهللا الكسائي الكويف .٦٢
 ٥٧  الثقفي بن عمرعيسى .٦٣
 ٢٥ حييى بن زياد بن عبداهللا = فراءال .٦٤
 ٢٠ بن عمرو اخلليل بن أمحد = الفراهيدي  .٦٥
 ١٢ حممد بن أمحد بن فرح = قرطبيال .٦٦
 ٧٧ عيل بن حممد بن حبيب = اورديامل .٦٧
 ٦٣ حممد بن يزيد بن عبداألكرب= املربد  .٦٨



  
 

 

  

٢٢٧  

 ١٠ جماهد بن جرب = جماهد .٦٩
ّ السمري بن اجلهم بن هارونحممد .٧٠ َّ ِّ  ٢٤ 
 ٤٥  النيسابوري بن احلسنيحممود بن أيب احلسن .٧١
ِمعقل بن رضار بن سنان  .٧٢ ْ  ١٠١ خَّامَّالشَ
 ٢٧ مكي بن أيب طالب بن القييس .٧٣
 ٤٧ حسني بن أيب العز رشيد = نتجب اهلمذاينامل .٧٤
 ٦٦ أمحد بن عامر بن أيب العباس= املهدوي  .٧٥
 ٥٨ نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم املدين .٧٦
 ٣٣ أمحد بن حممد بن إسامعيل = نحاسال .٧٧
 ٨٣ هشام بن معاوية الرضير .٧٨
 ٥٩ احلرضمي يعقوب بن إسحاق بن زيد  .٧٩
 ٥٧  الضبييونس بن حبيب .٨٠

 




 

 

  

٢٢٨  

  املصادر واملراجعثبت
 :املطبوعات: ًأوال

  - أ -   
، "ّمنتهى األماين واملرسات يف علوم القراءات"إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش املسمى    .١

بريوت، مكتبة الكليات /شعبان حممد إسامعيل، عامل الكتب. د:  حققه وقدم لهأمحد بن حممد البنا،
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١: القاهرة، ط/األزهرية

مركز الدراسات القرآنية، طبعة :  السيوطي، حتقيق عبدالرمحنجالل الديناإلتقان يف علوم القرآن،    .٢
 .هـ١٤٢٦جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

القاهرة، / أمحد بن عيل، دار احلديث: جالل الدين السيوطي، حتقيقن يف علوم القرآن، اإلتقا   .٣
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

َّعبدالعال سامل مكرم، مؤسسة عيل جراح . دت القرآنية يف الدراسات النحوية، أثر القراءا   .٤
 .الكويت/الصباح

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق ، )ابن العريب(بكر حممد بن عبداهللا املعروف بـ  أبوأحكام القرآن،   .٥
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٣: حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط/عليه

، ١: الرياض، ط/سعود بن عبداهللا الفنيسان، دار إشبيليا.د.اختالف املفرسين أسبابه وآثاره، أ   .٦
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

حممد زهري : رص الدين األلباين، بإرشافإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حممد نا   .٧
 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، ١:  دمشق، ط–بريوت /الشاويش، املكتب اإلسالمي

، ١: طاهر حممود حممد يعقوب، دار ابن اجلوزي، ط. ددراسة تأصيلية،: أسباب اخلطأ يف التفسري   .٨
 .هـ١٤٢٥

حممد بن احلسن : عبدالسالم، حتقيقحممد عزالدين بن جياز يف بعض أنواع املجاز، أبواإلشارة إىل اإل   .٩
 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١: بريوت، ط/إسامعيل، دار الكتب العلمية

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ٢: خالد عبدالرمحن العك، دار النفائس، ط أصول التفسري وقواعده، .١٠
 عبداهللا بكر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، إرشاف .١١

 .هـ١٤٢٦، ١: مكة املكرمة، ط/أبوزيد، دار عامل الفوائد




 

 

  

٢٢٩  

: االعتصام، أبوإسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه .١٢
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١: البحرين، ط/أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة التوحيد

 - هـ ١٤٢٠، ٧:بريوت، ط/ن الدرويش، الياممة، دار ابن كثري، حميي الديإعراب القرآن وبيانه .١٣
 .م١٩٩٩

، ٣: زهري غازي زاهد، عامل الكتب، ط. د: جعفر أمحد بن حممد النحاس، حتقيق أبوإعراب القرآن، .١٤
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩

  .هبجت عبدالواحد صالح، دار الفكر، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل .١٥
سورة .١٦ دار  ،)ابن خالويه(أبوعبداهللا احلسني بن أمحد املعروف بـ  القرآن الكريم،  منإعراب ثالثني 

 .الكتب العلمية
 - هـ ١٤٠٥، ١: بريوت، ط/، دار الكتاب اللبناين الزين سميح عاطفاإلعراب يف القرآن الكريم، .١٧

 .م١٩٨٥
  خري الدين،)قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني (األعالم .١٨

 .م١٩٨٠، ٥: بريوت، ط/، دار العلم للمالينيالزركيل
اإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة يف أصول النحو، أبوالربكات بن األنباري، قدم هلام وعني  .١٩

 .م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٧سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية، : حتقيقهام
حممود سليامن ياقوت، .د: السيوطي، قرأه وعلق عليهاالقرتاح يف علم أصول النحو، جالل الدين  .٢٠

 . م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٦مرص، /دار املعرفة اجلامعية
 حامد حممد:  حتقيق،تيمية بن احلليم عبد بن أمحداقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم،  .٢١

 .هـ١٣٦٩ ،٢: ، طالقاهرة/املحمدية السنة مطبعة، الفقي
عبدالرمحن بن صالح بن سليامن الدهش، .سري نشأهتا وأسباهبا وآثارها، داألقوال الشاذة يف التف .٢٢

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١: بريطانيا، ط/إصدار جملة احلكمة
سيف الدين عبدالقادر الكاتب، دار : اإلكليل يف استنباط التنزيل، جالل الدين السيوطي، حتقيق .٢٣

 . م١٩٨١ - هـ ١٤٠١، ١: الكتب العلمية، ط
حممود الطناحي، مكتبة .د: الشجري، هبة اهللا بن عيل بن حممد احلسني، حتقيق ودراسةأمايل ابن  .٢٤

 .القاهرة/اخلانجي
: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البرصيني والكوفيني، أبوالربكات بن األنباري، حتقيق ودراسة .٢٥




 

 

  

٢٣٠  

 . ١: طالقاهرة، /رمضان عبدالتواب، مكتبة اخلانجي.د: جودة مربوك حممد مربوك، راجعه.د
مساعد بن سليامن بن نارص الطيار، دار ابن اجلوزي، املتعلقة بتفسري القرآن الكريم، أنواع التصنيف  .٢٦

 .هـ١٤٢٣، رجب ٢: ط
عيل بن سليامن . د: حتقيق،  حممود بن أيب احلسن النيسابوري، عن معاين القرآنإجياز البيان .٢٧

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨،  ١: الرياض، ط/العبيد، مكتبة التوبة
حميي الدين عبدالرمحن : بكر بن األنباري، حتقيقأبوإيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عزوجل،  .٢٨

 . م١٩٧١ - هـ ١٣٩١رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 
، ٣: بريوت، ط/مازن املبارك، دار النفائس.د: اإليضاح يف علل النحو، أبوالقاسم الزجاجي، حتقيق .٢٩

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
  - ب -   

فهد بن عبدالرمحن بن سليامن الرومي، مكتبة .د.بحوث يف أصول التفسري ومناهجه، أ .٣٠
 .هـ١٤١٩، ٤: الرياض، ط/التوبة

 - هـ ١٤١٦، ٢: وسى إبراهيم اإلبراهيم، دار عامر، ط مبحوث منهجية يف علوم القرآن الكريم، .٣١
 . م١٩٩٦

يرسي السيد حممد، / يم اجلوزية، مجعه وخرج أحاديثه اجلامع ملا فرسه اإلمام ابن قبدائع التفسري .٣٢
 .هـ١٤٢٧، ١:صالح أمحد الشامي، دار ابن اجلوزي، ط/ راجعه

بكر بن عبداهللا أبوزيد، دار : عيل بن حممد العمران، إرشاف:بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، حتقيق .٣٣
 .مكة املكرمة/عامل الفوائد

حسني بن عبداهللا : ن السابع، حممد بن عيل الشوكاين، حتقيقالبدر الطالع بمحاسن من بعد القر .٣٤
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١: العمري، دار الفكر، ط

البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، عبدالفتاح عبدالغني  .٣٥
 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ٢: القاهرة، ط/القايض، دار السالم

 القراءات العرش املتواترة، رساج الدين عمر بن زين الدين قاسم النشار، رشح البدور الزاهرة يف .٣٦
 -هـ١٤٢٩، ١: قطر، ط/أمحد عيسى املعرصاوي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.د.أ: وتعليق
  .م٢٠٠٨

حممد أبوالفضل إبراهيم، : بدر الدين حممد بن عبداهللا الزركيش، حتقيق الربهان يف علوم القرآن، .٣٧




 

 

  

٢٣١  

 .تبة دار الرتاثمك
بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، أمحد بن حييى بن أمحد بن عمرية الضبي، طبع يف مدينة  .٣٨

 .م١٨٨٤جمريط بمطبع روخس املسيحية، عام 
حممد أبو الفضل إبراهيم، : جالل الدين السيوطي، حتقيق بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، .٣٩

 .ريوتب/ املكتبة املرصية
دمشق، الدار /البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا، عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم .٤٠

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١: بريوت، ط/الشامية
كات حممد بن أمحد ريض الدين أيب الرب هبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني، .٤١

هـ ١٤٢١، ١: أبو حييى عبداهللا الكندري، دار ابن حزم، ط: لق عليه، ضبط نصه وعالغزي العامري
 .م٢٠٠٠ - 

: طه عبداحلميد طه، ومراجعة. د: أبوالربكات بن األنباري، حتقيقالبيان يف غريب إعراب القرآن،  .٤٢
 .مصطفى السقا، طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب

  - ت -   
َّ احلسيني الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت، حممد مرتىض العروس من جوهر القاموس، تاج .٤٣ َ ُ

 .م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢ –م ١٩٦٥= هـ ١٣٨٥
 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١خليل شحاته، دار الفكر، : تاريخ ابن خلدون، عبدالرمحن بن خلدون، حتقيق .٤٤
 .م١٩٨٦التاريخ الكبري، حممد بن إسامعيل البخاري، دار الكتب العلمية،  .٤٥
 مكتبة –هـ، أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، دار الفكر ٤٦٣حتى سنة تاريخ بغداد منذ تأسيسها  .٤٦

 .اخلانجي
عيل حممد البجاوي، دار : البقاء عبداهللا بن احلسني العكربي، حتقيقأبوالتبيان يف إعراب القرآن،  .٤٧

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ٢: اجليل، ط
مكتب /  دار الفكر، بإرشافالبقاء عبداهللا بن احلسني العكربي،أبوالتبيان يف إعراب القرآن،  .٤٨

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١البحوث والدراسات، 
بكر بن عبداهللا : عبداهللا بن سامل البطاطي، إرشاف: التبيان يف أيامن القرآن، ابن قيم اجلوزية، حتقيق .٤٩

 .هـ١٤٢٩، ١: مكة املكرمة، ط/أبوزيد، دار عامل الفوائد
فتحي عبدالقادر .د: ققه وقدم له ووضع فهارسهالتحبري يف علم التفسري، جالل الدين السيوطي، ح .٥٠




 

 

  

٢٣٢  

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الرياض، /فريد، دار العلوم
أبومعاذ طارق : تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، جالل الدين السيوطي، حققه وعلق عليه .٥١

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١: الرياض، ط/بن عوض اهللا، دار العاصمة
 .تونس/لطاهر ابن عاشور، دار سحنونالتحرير والتنوير، حممد اتفسري  .٥٢
، ١: التحقيق يف كلامت القرآن الكريم، حسن املصطفوي، مركز نرش آثار العالمة املصطفوي، ط .٥٣

 .هـ١٣٩٣
أيمن رشدي : التذكرة يف القراءات الثامن، أبواحلسن طاهر بن عبداملنعم بن غلبون، دراسة وحتقيق .٥٤

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢، ١: سويد، ط
حممد : لعلوم التنزيل، أبوالقاسم حممد بن جزي الكلبي، ضبطه وصححه وخرج أحاديثهالتسهيل  .٥٥

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، ١: سامل هاشم، دار الكتب العلمية، ط
، ١: بريوت، ط/إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب: التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، حتقيق .٥٦

 .هـ١٤٠٥
عقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أبوالسعود بن حممد العامدي، تفسري أيب السعود أو إرشاد ال .٥٧

 . عبدالقادر أمحد عطا، مكتبة الرياض احلديثة: حتقيق
عادل عبداملوجود : األندليس، حتقيق) أيب حيان(مد بن يوسف الشهري بـ  حمتفسري البحر املحيط، .٥٨

 - هـ ١٤١٣، ١: كتب العلمية، ط دار العبداحلي الفرماوي،/  قرظه األستاذ الدكتوروآخرون،
 .م١٩٩٣

حممد : حممد احلسني بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه أبو،"معامل التنزيل"تفسري البغوي  .٥٩
   .هـ١٤٠٩الرياض، /عبداهللا النمر وآخرون، دار طيبة

: تفسري اجلاللني، جالل الدين املحيل، وجالل الدين السيوطي، هبامش القرآن الكريم، قدم له .٦٠
 .عبدالقادر األرنؤوط، دار ابن كثري

 .تفسري الشعراوي، حممد متويل الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة .٦١
، حممد الرازي، دار "مفاتيح الغيب" و"التفسري الكبري"تفسري الفخر الرازي املشتهر بـ  .٦٢

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١، ١: بريوت، ط/الفكر

: ، حممد مجال الدين القاسمي، وقف عىل طبعه وتصحيحه"لحماسن التأوي"تفسري القاسمي املسمى  .٦٣
 .م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦، ١: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط




 

 

  

٢٣٣  

، ٢: القاهرة، ط/، حممد رشيد رضا، دار املنار)تفسري املنار(تفسري القرآن احلكيم املشتهر باسم  .٦٤
 .م١٩٤٧ - هـ ١٣٦٦

مصطفى السيد حممد : لدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، حتقيقتفسري القرآن العظيم، عامد ا .٦٥
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١: اجليزة، ط/ وآخرون، مؤسسة قرطبة، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث

عبدالرمحن عمرية، دار الكتب . د: التفسري الكبري، أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيق وتعليق .٦٦
 . العلمية

 عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم حممود بن تفسري الكشاف .٦٧
عيل حممد / عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ/ الشيخ: عمر الزخمرشي، حتقيق وتعليق ودراسة

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، ١: الرياض، ط/معوض، مكتبة العبيكان
، ١: بن نارص الطيار، دار ابن اجلوزي، طمساعد بن سليامن  التفسري اللغوي للقرآن الكريم، .٦٨

 .هـ١٤٢٢
مرص، /تفسري املراغي، أمحد مصطفى املراغي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده .٦٩

 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥، ١: ط
  .هـ١٤٢٢، ٢: ، دار ابن اجلوزي، ط الطيار مساعد بن سليامن بن نارصتفسري جزء عم، .٧٠

بن عبداهللا األرمي العلوي، تفسري حدائق الروح وا .٧١ لرحيان يف روايب علوم القرآن، حممد األمني 
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١: بريوت، ط/هاشم حممد مهدي، دار طوق النجاة. د: إرشاف ومراجعة

تفسري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبوالفضل شهاب الدين السيد حممود  .٧٢
 .بريوت/لرتاث العريباأللويس، دار إحياء ا

حممد : عبدالسالم هارون، راجعه:  حممد بن أمحد األزهري، حققه وقدم له أبومنصورهتذيب اللغة، .٧٣
 .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤عيل النجار، الدار املرصية للتأليف والرتمجة، 

ًتوجيه مشكل القراءات العرشية الفرشية لغة وتفسريا وإعرابا، د .٧٤ ، دار ابن عبدالعزيز بن عيل احلريب. ً
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١: الرياض، ط/حزم

  - ج -   
عبداهللا بن . د: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأبوجعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيق .٧٥

، ١: القاهرة، ط/عبداملحسن الرتكي، مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢




 

 

  

٢٣٤  

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦القاهرة، /، مصطفى الغالييني، دار احلديثيةجامع الدروس العرب .٧٦
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، أبوعبداهللا حممد بن  .٧٧

، ١: القاهرة، ط/حمب الدين اخلطيب وآخرون، املطبعة السلفية: إسامعيل البخاري، اعتنى به
 .هـ١٤٠٠

 أبوعبداهللا حممد بن أيب بكر القرطبي، ،ِّ واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان القرآناجلامع ألحكام .٧٨
  .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ١: عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط. د: حتقيق

  - ح -   
 حاشية حميي الدين شيخ زاده حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي احلنفي عىل  تفسري القايض .٧٩

، ١: حممد عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلمية، ط: البيضاوي، ضبطه وصححه وخرج آياته
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

سعيد األفغاين، مؤسسة : حجة القراءات، أبوزرعة عبدالرمحن بن حممد بن زنجلة، حققه وعلق عليه .٨٠
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ٥: الرسالة، ط

عبدالعال سامل مكرم، دار .د: حتقيق ورشحاحلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه،  .٨١
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٣: القاهرة، ط/الرشوق

احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار باحلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبوبكر بن جماهد، أبوعيل  .٨٢
بدر الدين قهوجي، بشري جوجيايت، دار املأمون : احلسن بن عبدالغفار الفاريس، حققه

 .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ١: وت، طبري/للرتاث
  - خ -   
 .هـ١٤٠٩، ٣: فهد بن عبدالرمحن بن سليامن الرومي، ط.خصائص القرآن الكريم، د .٨٣
 .القاهرة/حممد عيل النجار، املكتبة العلمية: اخلصائص، أبوالفتح عثامن بن جني، حتقيق .٨٤
  دار،عمرية عبدالرمحن .د:حتقيقالبخاري،  إسامعيل بن حممد  أبوعبداهللا،العباد أفعال خلق .٨٥

 .م١٩٧٨ – هـ١٣٩٨ ، الرياض/املعارف
  - د -   
  .م٢٠٠٢، ١: حممود حممد الطناحي، دار الغرب اإلسالمي، ط.د.دراسات يف اللغة واألدب، أ .٨٦

 .م٢٠٠٤، ١٦: بريوت، ط/دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصالح، دار العلم للماليني .٨٧
 .القاهرة/د عبداخلالق عضيمة، دار احلديثدراسات ألسلوب القرآن الكريم، حمم .٨٨




 

 

  

٢٣٥  

 .بريوت/ شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين، دار اجليل الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، .٨٩
حممد .دفاع عن القرآن الكريم أصالة اإلعراب وداللته عىل املعاين يف القرآن الكريم واللغة العربية، د .٩٠

 .حلديثةحسن جبل، الرببري للطباعة ا
حممد السيد اجلليند، مؤسسة . د: دقائق التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية، مجع وتقديم وحتقيق .٩١

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ٢: بريوت، ط/علوم القرآن

عبداحلميد هنداوي، . د: عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين، حتقيقجاز يف علم املعاين، دالئل اإلع .٩٢
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١:  طدار الكتب العلمية،

 .دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، عبداهللا بن صالح الفوزان، دار املسلم للنرش والتوزيع .٩٣
، )ابن فرحون(إبراهيم بن نور الدين املعروف بـ ء املذهب، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علام .٩٤

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ ،١: مأمون حميي الدين اجلنان، دار الكتب العلمية، ط: حتقيق
بريوت، /حنا نرص احليتي، دار الكتاب العريب. د: ديوان احلطيئة برواية ورشح ابن السكيت، قدم له .٩٥

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١: ط

  - ذ -   
أبوجابر عبداهللا بن حممد : ذم الكالم وأهله، أبوإسامعيل اهلروي عبداهللا بن حممد األنصاري، حتقيق .٩٦

 . األثريةاألنصاري، مكتبة الغرباء
  - ر -   

إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات : ابن حزم، حتقيق رسائل ابن حزم األندليس، .٩٧
 .م١٩٨٧، ٢: بريوت، ط/والنرش

٩٨. 
   

 .بريوت/ أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية: حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق ورشح الرسالة،

 .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، ١: وري احلمد، طغانم قد دراسة لغوية تارخيية،: رسم املصحف .٩٩
  - ز -   
زاد املسري يف علم التفسري، أبوالفرج مجال الدين عبدالرمحن بن حممد اجلوزي، املكتب  .١٠٠

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٣: بريوت، ط/اإلسالمي
شعيب األرناؤوط، وعبدالقادر األرناؤوط، : ، حتقيق ابن قيم اجلوزيةزاد املعاد يف هدي خري العباد، .١٠١

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ١٤: الكويت، ط/بريوت، ومكتبة املنار اإلسالمية/ؤسسة الرسالةم
جامعة الشارقة، /الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن، ابن عقيلة املكي، مركز البحوث والدراسات .١٠٢




 

 

  

٢٣٦  

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١: ط
  - س -   
مد نارص الدين األلباين، مكتبة سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء عىل األمة، حم .١٠٣

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، ١: الرياض، ط/املعارف
 –الفضل حممد بن خليل بن عيل املرادي، دار ابن حزم  أبوسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش، .١٠٤

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٣: دار البشائر اإلسالمية، ط
، حكم عىل أحاديثه وآثاره )ابن ماجة(هري بـ سنن ابن ماجة، أبوعبداهللا حممد بن يزيد القزويني الش .١٠٥

أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، : العالمة حممد نارص الدين األلباين، اعتنى به: وعلق عليه
 .١: الرياض، ط/مكتبة املعارف

شعيب األرنؤوط، حممد نعيم : سري أعالم النبالء، شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي، حتقيق .١٠٦
 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، ٧: ة الرسالة، طالعرقسويس، مؤسس

  - ش -   
 .شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حممد بن حممد خملوف، دار الفكر .١٠٧
 .، دار الفكرشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبوالفالح عبداحلي بن العامد .١٠٨
يل، حممد حميي ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقرشح  .١٠٩

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩القاهرة، /الدين عبداحلميد، مكتبة دار الرتاث
حممد حميي الدين رمضان، دار الكتاب : ، حققه)منهج السالك إىل ألفية ابن مالك(رشح األشموين  .١١٠

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، ١: بريوت، ط/اإلسالمي
عبداملنعم . د: اهللا بن مالك، حققه وقدم لهرشح الكافية الشافية، مجال الدين أبوعبداهللا حممد بن عبد .١١١

 .  م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، ١: أمحد هريري، دار املأمون للرتاث، ط
حازم سعيد حيدر، مكتبة . د: رشح اهلداية، أبوالعباس أمحد بن عامر املهدوي، حتقيق ودراسة .١١٢

 .هـ١٤١٥الرياض، /الرشد
حممد سعيد، دار إحياء السنة . د: قيقرشف أصحاب احلديث، أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي، حت .١١٣

 .أنقرة/النبوية
 الكتب دار ،زغلول بسيوين السعيد حممد:  حتقيق،البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو، اإليامن شعب .١١٤

 .هـ١٤١٠ ،١: ، طالعلمية




 

 

  

٢٣٧  

 .بريوت/شعراء ودواوين، عبدالوهاب الصابوين، مكتبة دار الرشق .١١٥
اجلامع الصحيح، مجال الدين حممد بن عبداهللا بن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت  .١١٦

 .حممد فؤاد عبدالباقي، مكتبة دار العروبة: حتقيق وتعليق
  - ص -   
أمحد صقر، مطبعة عيسى : احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق أبوالصاحبي يف فقه اللغة، .١١٧

 .القاهرة/ البابيل
أمحد عبدالغفور عطار، : عيل بن محاد اجلوهري، حتقيق، إسام)تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  .١١٨

 .م١٩٩٠ –م ١٩٥٦= هـ ١٣٧٦، ٤- ١: القاهرة، ط/دار العلم للماليني
عيل بن حممد الدخيل اهللا، دار . د: الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، ابن قيم اجلوزية، حتقيق .١١٩

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، ٣: الرياض، ط/العاصمة
  - ض -   
ضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، دار مكتبة ال .١٢٠

 .بريوت/احلياة
  - ط -   
مصطفى عبدالقادر : طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين عبدالوهاب بن عيل الكايف السبكي، حتقيق .١٢١

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١: عطا، دار الكتب العلمية، ط
 .بريوت/ إحسان عباس، دار صادر. د:  سعد، تقديمابن الطبقات الكربى، .١٢٢
، ١: القاهرة، ط/عيل حممد عمر، مكتبة وهبة: طبقات املفرسين، جالل الدين السيوطي، حتقيق .١٢٣

 .هـ١٣٩٦
 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ٢: شمس الدين حممد بن عيل الداودي، مكتبة وهبة، ط طبقات املفرسين، .١٢٤
حممد بن احلسن الزبيدي، حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم، دار طبقات النحويني واللغويني، أبوبكر  .١٢٥

 .٢: املعارف، ط
َّالطراز يف رشح ضبط اخلراز، .١٢٦ ِعبداهللا حممد بن عبداهللا التنَيس، دراسة وحتقيق أبوِّ أمحد بن أمحد . د: َّ

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١: رششال، نرش جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ط
  - ظ -   
أمحد سليامن ياقوت، دار .ة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآن الكريم، دظاهر .١٢٧




 

 

  

٢٣٨  

 .م١٩٩٤إسكندرية، /املعرفة
مكة /حممد عبدالقادر هنادي، مكتبة الطالب اجلامعي.ظاهرة التأويل يف إعراب القرآن الكريم، د .١٢٨

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨املكرمة، 
  - ع -   
حممد بن عبداهللا العيدي، . د: ن طيفور السجاوندي، دراسة وحتقيقعبداهللا حممد ب أبوعلل الوقوف، .١٢٩

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ١: نرش مكتبة الرشد بالرياض، ط
هـ ١٤٢٨، ١: يوسف بن خلف العيساوي، دار الصميعي، ط. دتأصيل وبيان، : راب القرآنعلم إع .١٣٠

 .م٢٠٠٧ - 
 .حممد حسني الذهبي، دار املعارف.علم التفسري، د .١٣١
نبيل بن حممد إبراهيم آل إسامعيل، تقديم .نشأته ـ أطواره ـ أثره يف العلوم الرشعية، د: قراءاتعلم ال .١٣٢

عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ، مكتبة /سامحة مفتي عام اململكة العربية السعودية الشيخ
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١: الرياض، ط/التوبة

، ١: املكتب اإلسالمي، ط عدنان حممد زرزور، زه،علوم القرآن مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجا .١٣٣
 .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١

: حممد صفاء شيخ إبراهيم حقي، مؤسسة الرسالة، ط. علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري، د .١٣٤
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١

  - غ -   
هـ ١٣٥٢، ١: شمس الدين حممد بن اجلزري، دار الكتب العلمية، ط غاية النهاية يف طبقات القراء، .١٣٥

 .م١٩٣٣ - 
أمحد فريد املزيدي، قدم : الغريبني يف القرآن واحلديث، أبوعبيد أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق ودراسة .١٣٦

كامل العناين، مكتبة نزار مصطفى .د.حممد الرشيف، أ.د.أ: فتحي حجازي، قرظه.د.أ: له وراجعه
 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩، ١: مكة املكرمة، ط/الباز

  - ف -   
حممد أبواألجفان، : اإلمام الشاطبي أيب إسحاق إبراهيم بن موسى األندليس، حققها وقدم هلافتاوى  .١٣٧

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، ٢: ط
ّأيب احلسن تقي الدين عيل بن عبدالكايف السبكي فتاوى السبكي .١٣٨  .بريوت/دار املعرفة، ُّ




 

 

  

٢٣٩  

حممد فؤاد : ه رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، اعتنى بفتح الباري .١٣٩
 .بريوت/عبدالباقي، وحمب الدين اخلطيب، دار املعرفة

فهمي حسن النمر، . د: ، املنتجب حسني بن أيب العز اهلمذاين، حتقيقالفريد يف إعراب القرآن املجيد .١٤٠
  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١، ١:قطر، ط/فؤاد عيل خميمر، دار الثقافة. و د

أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، مكتبة الفصل يف امللل واألهواء والنحل، عيل بن  .١٤١
 .القاهرة/اخلانجي

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١: الرياض، ط/فقه اللغة، حممد بن إبراهيم احلمد، دار ابن خزيمة .١٤٢
: فن الرتتيل وعلومه، أمحد بن حممد عبداهللا الطويل، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ط .١٤٣

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١
 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، سعيد األفغاين، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، يف أصول النحو .١٤٤

  - ق -   
حممد السليامين، دار الغرب : بكر حممد بن عبداهللا العريب، دراسة وحتقيقأبوقانون التأويل،  .١٤٥

 .م١٩٤٠، ٢: بريوت، ط/اإلسالمي
 موسى عيل جراح عبدالعال سامل مكرم،.القرآن الكريم وأثره يف الدراسات النحوية، د .١٤٦

 .م١٩٧٨، ٢: الكويت، ط/الصباح
أمحد املزيدي، دار : جعفر أمحد بن حممد النحاس، حتقيقأبوالقطع واالئتناف أو الوقف واالبتداء،  .١٤٧

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣،  ١:الكتب العلمية، ط
، عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ.دقواعد التجويد عىل رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود،  .١٤٨

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١: مؤسسة الرسالة، ط
حسني بن عيل بن حسني احلريب، دار القاسم، . ددراسة نظرية تطبيقية،: قواعد الرتجيح عند املفرسين .١٤٩

 .م١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧، ١: ط
 .هـ١٤٢١، ١: خالد بن عثامن السبت، دار ابن عفان، ط. دًمجعا ودراسة،: قواعد التفسري .١٥٠

  - ك -   
أمحد حممود :  القراءات السبع، أبوعبداهللا حممد بن رشيح الرعيني األندليس، حتقيقالكايف يف .١٥١

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١: عبدالسميع الشافعي، دار الكتب العلمية، ط
حممد أمحد الدايل، .د: الكامل، أبوالعباس حممد بن يزيد املربد، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه .١٥٢




 

 

  

٢٤٠  

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣: مؤسسة الرسالة، ط
حممد كاظم البكاء، دار . د.أ: ، حتقيق)كتاب أيب برش عمرو بن عثامن بن قنرب امللقب بسيبويه(الكتاب  .١٥٣

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ١: البشري، ط
عبدالستار أمحد الفراج، دار / جلنة من األدباء بإرشاف: الفرج األصفهاين، حتقيقأبوكتاب األغاين،  .١٥٤

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ٨: بريوت، ط/الثقافة
كتاب اإلقناع يف القراءات السبع، أبوجعفر أمحد بن عيل بن خلف األنصاري ابن الباذش، حققه  .١٥٥

 .هـ١٤٠٣، ١: دمشق، ط/عبداملجيد قطامش، دار الفكر.د: وقدم له
: بريوت، ط/كتاب التيسري يف القراءات السبع، أبوعمرو عثامن بن سعيد الداين، دار الكتاب العريب .١٥٦

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٢
شوقي ضيف، . د: ، حتقيقأمحد بن موسى بن العباس بن جماهدبكر  أبوكتاب السبعة يف القراءات، .١٥٧

 . هـ١٤٠٠، ٢: القاهرة، ط/ دار املعارف
القاسم خلف بن دبائهم، أبوكتاب الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلامئهم وحمدثيهم وفقهائهم وأ .١٥٨

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢: القاهرة، ط/ ر، مكتبة اخلانجيالسيد عزت العطا: عبدامللك، اعتنى به
عدنان درويش، وحممد : البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفومي، حتقيقأبوكتاب الكليات،  .١٥٩

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩املرصي، مؤسسة الرسالة، 
 مروان العطية: كتاب فضائل القرآن، أبوعبيد القاسم بن سالم اهلروي، حققه ورشحه وعلق عليه .١٦٠

 . بريوت–دمشق /وآخرون، دار ابن كثري
هدى حممود قراعة، .د: كتاب معاين القرآن، أبواحلسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط، حتقيق .١٦١

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١، ١: القاهرة، ط/مكتبة اخلانجي
كشف املشكالت وإيضاح املعضالت، أبواحلسن عيل بن احلسني األصبهاين الباقويل، حققه وعلق  .١٦٢

بدمشق، . د: وصنع فهارسهعليه   - هـ ١٤١٥حممد أمحد الدايل، مطبوعات جممع اللغة العربية 
 .م١٩٩٤

حميي . د: الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، أبوحممد مكي بن أيب طالب القييس، حتقيق .١٦٣
 .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤الدين رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

جربائيل سليامن، : نجم الدين الغزي، حققه وضبط نصه  العارشة،ةان املائالكواكب السائرة بأعي .١٦٤
 .بريوت/حممد أمني دمج ورشكاه




 

 

  

٢٤١  

  - ل -   
الشيخ عادل : اللباب يف علوم الكتاب، أبوحفص عمر بن عيل بن عادل الدمشقي، حتقيق وتعليق .١٦٥

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١: أمحد عبداملوجود، والشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية، ط
 .القاهرة/عبداهللا الكبري وآخرون، دار املعارف: ابن منظور، حتقيق لسان العرب، .١٦٦
، ٣: حممد بن لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، ط. دملحات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري، .١٦٧

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠
 .م١٩٩٥إسكندرية، /رفةعبده الراجحي، دار املع.  يف القراءات القرآنية، داللهجات العربية .١٦٨

  - م -   
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٣٥: مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، ط .١٦٩
حممد فؤاد سزكني، مكتبة .د: جماز القرآن، أبوعبيدة معمر بن املثنى، عارضه بأصوله وعلق عليه .١٧٠

 .القاهرة/اخلانجي
  .القاهرة/إبراهيم أمني أمحد، املكتبة التوقيفية:  راجعه الغزايل، أيب حامدجمموع رسائل اإلمام .١٧١
عبدالرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه / جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب .١٧٢

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦حممد، طبعت يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣، ١: ر، طغانم قدوري احلمد، دار عام حمارضات يف علوم القرآن، .١٧٣
عبدالسالم : املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أبوحممد عبداحلق بن غالب بن عطية، حتقيق .١٧٤

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١: عبدالشايف حممد، دار الكتب العلمية، ط
الفكر عزة حسن، دار .د: املحكم يف نقط املصاحف، أبوعمرو عثامن بن سعيد الداين، عني بتحقيقه .١٧٥

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ٢: دمشق، ط/بريوت، دار الفكر/املعارص
 .٧: القاهرة، ط/شوقي ضيف، دار املعارف.املدارس النحوية، د .١٧٦
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ٣: حممد حممد أبوشهبة، دار اللواء، ط.د. أاملدخل لدراسة القرآن الكريم، .١٧٧
أبوظبي، /ي املخزومي، املجمع الثقايفمهد.مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، د .١٧٨

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣
، مد عبداهللا بن أسعد اليافعيمرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، أبو حم .١٧٩

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ٢: دار الكتاب اإلسالمي، ط
صححه وعنون موضوعاته املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، رشحه وضبطه و .١٨٠




 

 

  

٢٤٢  

 . ٣: القاهرة، ط/حممد أمحد جاداملوىل بك وآخرون، مكتبة دار الرتاث: وعلق حواشيه
 ،عطا القادر عبد مصطفى:  حتقيق،النيسابوري احلاكم عبداهللا بن حممد، الصحيحني عىل املستدرك .١٨١

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ ،١: ، طالعلمية الكتب دار
 .القاهرة/قرطبة مؤسسة ،الشيباين حنبل بن محدأ، حنبل بن أمحد اإلمام مسند .١٨٢
حاتم الضامن، مؤسسة . د: حممد مكي بن أيب طالب القييس، حتقيقأبومشكل إعراب القرآن،  .١٨٣

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٤: الرسالة، ط
 .هـ١٤٢٦، ١: عبداهللا بن محد املنصور، دار ابن اجلوزي، طمشكل القرآن الكريم،  .١٨٤
 يوسف كامل:  حتقيق،الكويف شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر أبو، ثارواآل األحاديث يف املصنف .١٨٥

  .هـ١٤٠٩ ،١: ض، طالريا/الرشد مكتبة ،احلوت
عبداجلليل عبده . د: إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج، رشح وحتقيق أبومعاين القرآن وإعرابه، .١٨٦

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١: شلبي، عامل الكتب، ط
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٣: زكريا حييى بن زياد الفراء، نرش عامل الكتب، طأبومعاين القرآن،  .١٨٧
: عبداألمري حممد الورد، عامل الكتب، ط. د: ألخفش سعيد بن مسعدة البلخي، حتقيق امعاين القرآن، .١٨٨

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١
، ٢: رة، طالقاه/فاضل صالح السامرائي، رشكة العاتك للطباعة والنرش والتوزيع. دمعاين النحو،  .١٨٩

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣
 .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ٣: ، دار الفكر، ط احلمويياقوت معجم األدباء، .١٩٠
 .م١٩٩٨، ١: عزيزة فوال بابتي، دار صادر، ط. دمعجم الشعراء اجلاهليني،  .١٩١
  . م١٩٩٨، ١: عزيزة فوال بابتي، دار صادر، ط. دراء املخرضمني واألمويني، معجم الشع .١٩٢

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢، ١: دمشق، ط/عبداللطيف اخلطيب، دار سعد الدين. دمعجم القراءات، .١٩٣
 .بريوت/ عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريبفي الكتب العربية، معجم املؤلفني تراجم مصن .١٩٤
شهاب الدين أبوعمرو، دار : احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق أبومعجم املقاييس يف اللغة، .١٩٥

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٢: الفكر، ط
 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ٤: املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، ط .١٩٦
: شمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أمحد الذهبي، حتقيقبار عىل الطبقات واألعصار، معرفة القراء الك .١٩٧

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١: بشار معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط




 

 

  

٢٤٣  

عبداللطيف حممد . د: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، حتقيق ورشح .١٩٨
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١، ١: اخلطيب، ط

، ٢: دمشق، ط/ صفوان داوودي، دار القلم: الراغب األصفهاين، حتقيقات ألفاظ القرآن، مفرد .١٩٩
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

، دار ابن  الطيارمساعد بن سليامن بن نارص. د،ِّاملفرس والتأويل واالستنباط والتدبر ومفهوم التفسري .٢٠٠
 .هـ١٤٢٣، ١: اجلوزي، ط

 - هـ ١٤١٥حممد عبداخلالق عضيمة، القاهرة، : املقتضب، أبوالعباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق .٢٠١
 .م١٩٩٤

 أمحد : يف علوم القرآن، حممد عبدالعظيم الزرقاين، خرج آياته وأحاديثه وعلق عليهمناهل العرفان .٢٠٢
 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦شمس الدين، دار الكتب العلمية، 

 .عيل بن حممد العمران: منجد املقرئني ومرشد الطالبني، حممد بن حممد اجلزري، اعتنى به .٢٠٣
، ١: إبراهيم مصطفى، وعبداهللا أمني، ط: املنصف رشح الترصيف، أبوالفتح عثامن بن جني، حتقيق .٢٠٤

 .م١٩٥٤ - هـ ١٣٧٣
 - هـ ١٤٠٦، ١: حممد رشاد سامل، ط. د:  أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيق،نبوية المنهاج السنة .٢٠٥

 . م١٩٨٦
مشهور بن حسن آل سلامن، دار : إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، حتقيق وتعليق أبواملوافقات، .٢٠٦

 ابن عفان
ول إىل املعارصين مع املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة من القرن األ .٢٠٧

وليد بن أمحد الزبريي وآخرون، إصدارات دار /ع وإعداددراسة لعقائدهم ويشء من طرائفهم، مج
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ١: بريطانيا، ط/احلكمة

  - ن -   
َّالناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، أبوعبيد القاسم بن سالم اهلروي،  .٢٠٨

 .الرياض/حممد بن سامل املديفر، مكتبة الرشد: قيقدراسة وحت
 .٣: مرص، ط/عباس حسن، دار املعارفالنحو الوايف،  .٢٠٩
 - هـ ١٣٩٤، ٢: إبراهيم عبداهللا رفيدة، املنشأة العامة بطرابلس، ط. دالنحو وكتب التفسري، .٢١٠

 .م١٩٨٤




 

 

  

٢٤٤  

إبراهيم . د: نباري، حتقيقبن األعبدالرمحن بن حممد الربكات  أبونزهة األلباء يف طبقات األدباء، .٢١١
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥، ٣: السامرائي، مكتبة املنار باألردن، ط

 .٢: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، حممد الطنطاوي، دار املعارف، ط .٢١٢
، أرشف عىل )ابن اجلزري(النرش يف القراءات العرش، أبواخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بـ  .٢١٣

 .احب الفضيلة عيل حممد الضباع، دار الكتب العلميةص: تصحيحه ومراجعته
 .هـ١٤٠٥، ١:أمحد مكي األنصاري، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ط. ، دنظرية النحو القرآين .٢١٤
 زين. د: حتقيق الزركيش، اهللا عبد الدين مجال بن حممد اهللا عبدالنكت عىل مقدمة ابن الصالح، أبو .٢١٥

 .م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩، ١: ، طالرياض/ السلف أضواء ،فريج بال حممد بن العابدين
 جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، أرشف ، يف غريب احلديث واألثرالنهاية .٢١٦

، ١: عيل بن حسن بن عيل بن عبداحلميد احللبي األثري، دار ابن اجلوزي، ط/عليه وقدم له
 .هـ١٤٢١

  - هـ -   
أمحد : ح مجع اجلوامع، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيقمهع اهلوامع يف رش .٢١٧

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، ١: شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط
 - و -   
مصطفى البغا، وحميي الدين مستو، نرش دار الكلم الطيب، ودار العلوم . دالواضح يف علوم القرآن، .٢١٨

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ٢: اإلنسانية، ط
إحسان : العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان، حتقيق أبويات األعيان وأنباء أبناء الزمان،وف .٢١٩

 .بريوت/ عباس، دار صادر
 :الرسائل العلمية غري املطبوعة: ًثانيا  
جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين من أول فرش احلروف إىل هناية سورة األنعام  .٢٢٠

طلحة بن حممد توفيق بن مال حسني، بإرشاف /، رسالة علمية تقدم هبا الطالب)دراسة وحتقيق(
مكة املكرمة، لنيل /حممد بن سيدي بن حبيب الشنقيطي، جلامعة أم القرى/فضيلة الشيخ الدكتور
 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥درجة املاجستري، عام  

حممد بن عمر بن سامل /لبالقراءات وأثرها يف التفسري واألحكام، رسالة علمية تقدم هبا الطا .٢٢١




 

 

  

٢٤٥  

مكة املكرمة، لنيل /عبدالستار فتح اهللا سعيد، جلامعة أم القرى/بازمول، بإرشاف األستاذ الدكتور
 .هـ١٤١٣ - هـ ١٤١٢درجة الدكتوراة يف الرشيعة اإلسالمية، عام 

   
 :املجالت والدوريات: ًثالثا

الرمحن السعدي، جملة جامعة أم القرى عبدالقادر عبد. أهداف اإلعراب وصلته بالعلوم الرشعية، د .٢٢٢
مجادى الثانية (، )٢٧(، العدد )١٥(، املجلد مكة املكرمة/لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا

).م٢٠٠٣أغسطس /هـ١٤٢٤ 
، )٦٩(دمشق، املجلد /لقوزي، جملة جممع اللغة العربيةعوض ا. علم العربية يف املراحل القرآنية، د .٢٢٣

.م١٩٩٤:  ترشين األول- هـ ١٤١٥: ع اآلخراجلزء الرابع، ربي 
 ،)٢(، العدد طرابلس/ رفيدة، جملة كلية الدعوة اإلسالمية عبداهللاإبراهيم.دالقرآن واللغة العربية،  .٢٢٤

.م١٩٨٥ 
جملة كلية حمسن هاشم درويش، .دموقف الفراء من القراءات املتواترة يف كتابه معاين القرآن،  .٢٢٥

. م٢٠٠٤ يونيو - هـ ١٤٢٥، ربيع اآلخر )٢٧(ديب، العدد /ةالدراسات اإلسالمية والعربي 
حمسن .موقف مكي بن أيب طالب القييس من القراءات املتواترة يف كتابه مشكل إعراب القرآن، د .٢٢٦

 - هـ ١٤٢٧، ذو القعدة )٣٢(ديب، العدد /ةجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربيهاشم درويش، 
 .م٢٠٠٦ديسمرب 

طرابلس، العدد /زهري غازي زاهد، جملة كلية الدعوة اإلسالمية. دءات القرآنية،النحويون والقرا .٢٢٧
 . م١٩٩٨، )١٥( 
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  القسم العملي
  : ويشتمل على، وميثل اجلانب التطبيقي للدراسة

أثر اختالف اإلعراب يف تفسري القرآن الكرمي من خالل 
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the reading. However, with no obstacle, reading is an argument for all, and 
ALLAH knows best.  
 
7 - A proper attitude of scientists who were quoted as denying a read from the 
readings, should not be blamed and to find excuses for them for what they 
signed; because, being of the people of Mecca, not skeptics of Orientalists in 
the Quran and readings. Their sayings should be  criticized and reject what is 
out the face of the right, under the scientific method in dealing with the correct 
readings and readers in our time, and ALLAH knows best.  
 
8 – A report that the need in the extent to which the interpreter needs to 
express that is affected is to express the meaning, and give him a ride to the 
exact meaning, and paid him the problem, and therefore, what is needed to 
express the interpreter of science is to be knowledgeable of assets of this 
science, not to be such as Abu Hayan knowing the depth details of science, 
and ALLAH knows best.  
 
9 - Some of the guidelines of expressing the Holy Qur'an; to avoid the error in 
the word of ALLAH, and directed by the expression of the Holy Qur'an up to 
the true meaning of Quranic verses. 



 

 

End Abstract 
 
Praise be to ALLAH  alone, who graced the completion of this research he 
may praise beautiful, and thanks in the first and in the Hereafter, and prayers 
and peace envoy to the mercy to the worlds, and after: 
  
Came at the forefront of research, paving, and two sections: the first of which 
represents the theoretical side and the two chapters, Chapter I: on the date 
on which the Quran, the researcher spoke about the origins of the express 
(Irab) of Quran and its importance, and on the express definition of the Quran, 
and classifications  in the Quran and its expressing. 
  
Chapter II: it is about the grammar of the Quran, the researcher  spoke about 
the relevance of the Holy Quran with expression  and the relevance with 
interpretation and expression Expositor, and the method of expressing the 
Holy Quran.  
The second section is a practical side to the study, which is on the impact of 
differences expressed in the interpretation of the Quran by surat AlMAEDA. 
  
In studying this subject I have come to the main following results:  
 
1 - To express the Quran (points to express) is the reason for the emergence 
of the concept of grammer in perspectives of ancients. 
 
2 - To indicate the relationship between the meanings of the Quran books, 
and books on expressions, and lead in terms of authorship of the meanings of  
Quran, but in terms of working on it, the lead goes  to express, and ALLAH 
knows best. 
  
3 - To establish the first definition which put an end to express the Holy Quran 
as indicated  by the researcher  references.  
 
4 - Several pictures of the authenticity of the Holy Quran in express, namely: 
the word ofQuran, and readings of  the Quran, the Otthomani painting of the 
Holy Quran. 
  
5 - These attitudes toward the readings are limited to two sections: the first 
section of readings: favored by grammarians, and agreed upon and 
approved the isotopes of the Arabs words, which is the largest part, praise 
ALLAH, and the second part of the readings: which was rejected  by some 
grammarians or opposed it openly or hidden for some reason, and ALLAH 
knows best.  

 
6 - A language approach people has been explained , especially the Alnhoyen 
( grammarians) whom  invoked the Holy Quran and its readings, and that 
there is no grammarian book not inferred by the Holy Quran and it 
miscellaneous readings which are argument at all grammarians conceptions, 
even those whom quoted about them to deny some of the readings; because 

who denied a thing of the readings was based on an obstacle of not adopting  


