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في القرآن  ) أخ(مة  حول المواقع اإلعرابية لكل   ) أخ في القرآن الكريم   (يـدور هذا البحث     : ملخـص 

مرفوعاً (الكريم، مفرداً ومثنى ومجموعاً، من خالل تقسيمه إلى معرب بالحروف ومعرب بالحركات 

، وما ورد فيه من قراءات، كل       )أخ(، مع ذكر اختالف النحاة في إعراب كلمة         )ومنصوباً ومجروراً 

ع السور واآليات التي    في مواقعها اإلعرابية المختلفة، ومجمو    ) أخ(ذلـك مـن خالل إحصاء كلمة        

 .ذكرت فيها
 
Abstract: The aim of this paper is to find out statistical grammatical study of 
the word brother (akh) and its pursing places interms of singular, dual and 
plural. It will be devided into pursing by letters and pursing by case 
assignment i.e. nominative, accusative and genitive. Keeping in mind the 
difference between grammarians in their pursing such word. Such arguments 
will be discussed by finding out a statistical analysis of the word (akh) brother 
in different places in the chapters and verses.  

 
 : تقديم 

 : الحمد هللا رب العالمين ، والعاقبة للمتقين وال عدوان إال على الظالمين، وبعد 

فـإن البحـث الـنحوي من خالل القرآن الكريم ، لهو من قبيل التعبد الذي أمرنا اهللا به، ومجال                    

ى البحث النحوي في القرآن الكريم من االتساع بحيث ال يستطيع الباحث أن يدركه أو أن يصل إل                

منتهاه ، ومن خالل متابعتي للدراسات النحوية واللغوية في مجالت األبحاث العربية وقعت عيني              

كاسم من األسماء الستة في القرآن      ) أب(علـى بحـث نحوي يدور حول المواقع اإلعرابية لكلمة           

ن الكـريم ، ويدعو الباحث في نهاية بحثه إلى متابعة عمله في البحث من خالل القرآن الكريم ع                 

المواقـع اإلعرابـية لباقي األسماء الستة ، فأعجبتني فكرته وطريقة عرضه لموضوعه في مجلة               

 العدد الرابع  –جامعـة أم القـرى لعلـوم الشـريعة واللغة العربية وآدابها ، المجلد الرابع عشر                 

 للدكتور عبد اهللا بن عبد الرحمن المهوس،        1150 – 1099م ، ص    2002/هـ1423والعشرين ،   

وألفاظه ) أخ(في القرآن الكريم لألسباب السابقة ؛ وألن مفردات         ) أخ( أن أدرس كلمـة      فقـررت 
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وجملـه وأسـاليبه وصوره وأنساقه كلها تحتاج منا إلى التأمل والتدبر والبحث واالستقصاء حتى               

 .نصل إلى كنه معناه، ونتعرف إلى مقاصده وغاياته

في القرآن  ) ألخ(خالله المواقع اإلعرابية    إذن هـذا بحث يتعلق بكتاب اهللا عز وجل ، ندرس من             

الكـريم، مفرداً ومثنى ومجموعاً ، يتعلق من ناحية بالنحو العربي ، ومن ناحية أخرى بكتاب اهللا                 

عز وجل، وبلفظة عزيزة إلى النفس ، قريبة من الجوارح ، ترتبط باإلنسان المسلم بصلة الدم أو                 

 .الدين أو الوطن

 : وفصلين وخاتمةويقع هذا البحث في تمهيد 

 : أما التمهيد فقد بينت فيه عدة مواضيع، وهي

 .وأصله ومثناه وجمعه) أخ(تعريف  -

 .بالحروف) أخ(شروط إعراب  -

 ).أخ(اللغات في  -

 .بالحروف) أخ(الخالف في إعراب  -

 : بالحروف ، وينقسم ذلك إلى قسمين) أخ(ففيه إعراب : أما الفصل األول 

 .تةإعراب األسماء الس) أخ(إعراب  -

 .إعراب المثنى) أخ(إعراب  -

 :بالحركات ، وينقسم إلى) أخ(ففيه إعراب : أما الفصل الثاني 

 .بالحركات الظاهرة ) أخ(إعراب  -

 .بالحركات المقدرة) أخ(إعراب  -

مرفوعاً ، ومنصوباًَ ، ومجروراً ، ذاكراً اختالف        ) أخ(وفي كل ذلك ذكرتُ الموقع اإلعرابي لـ        

 .بما ورد فيه من قراءاتالنحاة في اإلعراب ، و

وفـي الخاتمة أجملت المواقع اإلعرابية ، مع ذكر المواضع التي وردت في كل موقع ، وذكرت                 

مرفوعاً ، ومنصوباً ، ومجروراً ، ومفرداً ومثنى وجمعاً، ومضافاً وغير    ) أخ(إحصـاءات لورود    

 .فيها) أخ(مضاف ، ومجموع السور واآليات التي ذكر 

على ترتيب المصحف، داعياً اهللا عز وجل أن يكون هذا          ) أخ(لتي ذكر فيها    وقـد رتبت اآليات ا    

 .البحث في ميزان حسناتي وأن ينفعني به، وأن ينتفع به أهل العلم وطالبه اللهم آمين
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 : تمهيد

، واألخْوة،  ) مقصور(األخا  : األخ مـن النسـب ، وقـد يكون الصديق والصاحب ، وفيه لغتان               

أخَوان بفتح الخاء ، ويجيء في الشعر أخْوان ، واألخُ          : الخاء ، وتثنيته    بسكون  . أخْـو   : وقـيل 

، وكان يجب   ) أخوان( والدليل على ذلك قولهم في التثنية        )1(أخَو، حذفت المه وهي الواو    : أصله  

 .)2(مررت بعصاً ، إال أنه حذف منه لتشبيهه بغيره: مررت بأخاً ، كما يقال : أن يقال 

 .)3( المه المحذوفة ، ويثنيه بعض العرب على أخان بالنقصأخوان فرد: ومثناه

، واإلخوان من الصداقة، واإلخوة من      )5(، آخاء وِإخوان، وُأخْوان، وِإخوة وُأخوة     )4(َأخون: وجمعه

 .)7(، وقد ردوا في الجمع المحذوف)6(يقصده: الوالدة، وسمي أخاً؛ ألنه يتوخي مذهب أخيه، أي

 .)8(يأخِو: والنسبة إلى األخ

َأفْعال ، اجتمعت همزتان األولى متحركة ، والثانية ساكنة ،          : َأْأخاو، ووزنه   : آخـاء   : وأصـل   

هي المتحركة ، بفتحة أو ضمة ، أو كسرة ،          ) الهمزة(فإذا كانت األولى    " فقلبـت الثانـية ألفـاً       

ألف بعد الفتح ،    : والثانية هي الساكنة ، وجب قلب الثانية حرف علة مجانساً لحركة ما قبله؛ أي               

، وبعد أن نقلب الهمزة المتحركة بالفتح ألفاً، نقلب الواو )9("وواو بعـد الضـم ، ويـاء بعد الكسر        

فالهمزة في الحقيقة إنما هي بدل من األلف ، واأللف          : "المـتطرفة ألفـاً ثم همزة ، قال ابن جنى           

إنما اعتادوا أن يقولوا إن الهمزة      التـي أبدلت الهمزة عنها بدل من الياء والواو ، إال أن النحويين              

 .)10(منقلبة من ياء أو واو ، ولم يقولوا من ألف؛  ألنهم تجوزوا في ذلك

 : )11(بالحروف) أخ(إعراب 

بالحـروف إذا كـان من األسماء الستة ، بالواو رفعاً ، واأللف نصباً ، والياء جراً                 ) أخ(يعـرب   

 : بشروط 

هذا أخٌ ورأيت أخاً ،     : نه يعرب بحركات ظاهرة ، نحو        أن يكون مضافاًُ ، فإن لم يضف ، فإ         -1

 .ومررت بأٍخ

 أن يكون مضافاً إلى غير ياء المتكلم ، فإن أضيف إلى ياء المتكلم ، فإنه يعرب إعراب االسم                   -2

هذا أخي، ورأيت أخي ، ومررت      : بالحركات المقدرة ، نحو     : المضـاف إلـى ياء المتكلم ؛ أي         

 .بأخي

اً ، فإن لم يكن كذلك، فهو إما أن يكون مثنى ، فيعرب إعراب المثنى، باأللف                  أن يكون مفرد    -3

هذان أخواك ، ورأيت أخويك ، ومررت بأخويك، أو يكون          : رفعـاً ، وبالـياء نصباً جراً ، نحو          

: ، وبذلك فإنه يعرب بالحركات الظاهرة ، نحو       ) إخوان أو إخوة  (جمعاً ،  وهو يجمع جمع تكسير        

 . إخوان، ورأيت إخوةً أو إخواناً ، ومررت بإخوٍة أو إخواٍنهؤالء أخوةٌ أو



 جهاد العرجا. د

 64

هذا َأخيك، ورأيت   :  أن يكون مكبراً ، فإن جاء مصغراً ، فإنه يعرب بحركات ظاهرة ، نحو                -4

 .ُأخيك ، ومررت بأخيك

 :فإذا اجتمعت هذه الشروط األربعة فيه ، فإنه يعرب بالحروف ، مثال 

 ، مررت بأخيكهذا أخوك ، رأيت أخاك  

 أن الصحيح في إعراب هذه األسماء ، أنها معربةٌ بحركات مقدرة على             )12(وقد ذكر نحاة آخرون   

الواو واأللف والياء ، فالرفع بضمة مقدرة على الواو ، والنصب بفتحة مقدرة على األلف، والجر                

ساكنةً في الرفع    إعرابها بالحركات المقدرة أن الواو تثبت        )13(بكسـرة مقـدرة على الياء ، وعلة       

 .استثقاالً للضم فيها ، وأنها تنقلب ألفاً في النصب النفتاح ما قبلها ، وياء في الجر النكساره

 : اللغات في أخ

 :)14(أربع لغات) أخ(وقد ذكر النحاة في 

هذا أخوك ، رأيت أخاك ،      :  نحو   -كما أسلفنا – وفي هذه اللغة يعرب بالحروف       :التمام   -1

 .مررت بأخيك

 وفـي هذه اللغة يعرب كإعراب المقصور ، فتلزمه األلف ، ويعرب بحركات        :القصـر  -2

مقدرة على األلف في الرفع ، والنصب ، والجر ، والذي منع من ظهور هذه الحركات                

 مكره  )15(هذا أخاك ، ورأيت أخاك ، ومررت بأخاك ، وقول العرب          : هو التعذر ، نحو     

عل سد مسد الخبر ولم يعتمد على نفي أو         إما مبتدأ أو نائب فا    " فأخاك"أخـاك ال بطل ،      

 .استفهام ، مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر

 ويكون بحذف الواو منه ، وهي الالم ، وفي هذه الحالة فإنه يعرب بحركات               :الـنقص    -3

 .هذا أخُك ، ورأيت أخَك ، ومررت بأِخك: ظاهرة على الخاء ، نحو 

هذا أخُّك، ورأيت   :  وذلك بتشديد الخاء وإعرابه بحركات ظاهرة ، نحو          :)16(التشـديد  -4

 .أخَّك ، ومررت بأخِّك

5- 17(بإسكان الخاء: أخْو( 

واللغـة المشـهورة من هذه اللغات هي اللغة األولى ، أما الثالثة وهي النقص فنادرة واللغة                 

 .)18(الثانية وهي القصر فأولى من النقص

 :  بالحروف)أخ(خالف النحاة في إعراب 

أحد هذه األسماء ، فقد جاء في حاشية        ) أخ(اخـتلف النحاة في إعراب األسماء الستة بالحروف و        

 ، وجاء في شرح التصريح أن األسماء الستة تنقسم إلى ثالثة            )19(الصـبان أنها ثالث عشرة لغة       

لميم ، وما فيه    بغير ا ) الفم(بمعنى صاحب ، و   ) ذو(أقسام بحسب لغاتها ، ما فيه لغة واحدة ، وهو           
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فإن فيه النقص واإلتمام ، وما فيه ثالثة لغات ، وهو األب واألخ والحم ،               ) الهن(لغـتان ، وهـو      

 .)20(فإن فيهن اإلتمام والنقص والقصر

 وأشهر هذه   )21(وجاء في توضيح المقاصد والمسلك أن إعراب األسماء الستة على عشرة مذاهب           

ذهب البصريون إلى أن األسماء الستة معربة من مكان         ، فقد   )22(المذاهـب مذهبا البصرة والكوفة    

واحـد ، والـواو واأللـف والياء حرف اإلعراب ، وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين                  

 .)23(بالحروف ، وبالحركات التي قبلها

وأكثر المذاهب قبوالً أن الحروف عالمات إعراب فرعية نائبة عن العالمات األصلية لإلعراب ،              

 .)24( تنوب عن الضمة ، واأللف تنوب عن الفتحة ، والياء تنوب عن الكسرةفالواو

 بالحروف) أخ(إعراب : الفصل األول

فـي القرآن الكريم معربة بالحروف في اثنين وأربعين موضعاً ، منها واحد             ) أخ(وردت كلمـة    

 :وأربعون موضعاً فيها إعراب األسماء الستة ، وموضع واحد أعرب فيها إعراب المثنى

 :إعراب األسماء الستة ) أخ(إعراب : أوالً 

الرفع، : معـربة إعراب األسماء الستة في المواضع اإلعرابية الثالثة          ) أخ(وقـد وردت كلمـة      

 .والنصب، والجر

مواضع، ووردت في حالة النصب،     ) سبعة(فقـد وردت في حالة الرفع وعالمة رفعها الواو في           

موضعاً، ووردت في حالة الجر، وعالمة جرها الياء في         ) ثمانية عشر (وعالمة نصبها األلف في     

 .موضعاً) ستة عشر(

: مرفوعة، وعالمة رفعها الواو في ثالثة مواقع إعرابية وهي        ) أخ(وردت كلمة   : الرفع -1

 الفاعل ، والخبر ، ومعطوف على مرفوع

 : فالفاعل في أربعة مواضع

  )25() تَتَّقُونِإذْ قَاَل لَهم َأخُوهم نُوح َأال(:  قال تعالى -

 : وتابع السم مرفوع في موضعين

 )26()ِإذْ قَالُوا لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى َأِبينَا ِمنَّا(: قال تعالى  -

 )28(مبتدأ ، وأخوه معطوف على المبتدأ) يوسف( ، و)27(الم ابتداء) يوسف(فالالم في 

 )29()اذْهب َأنْتَ وَأخُوك(: وقوله تعالى -

ـ ) أخـوك ( - ، )30(، وحسن العطف لما وكّدته    " اذهب"وف على الضمير المستكن في      معط

 .)31("اذهب"أو المستتر في " أنت"معطوف على الضمير المرفوع : وقال آخرون 
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 : وخبر في موضع واحد

  )32( )قَاَل ِإنِّي َأنَا َأخُوك: (قال تعالى 

ضمير فصل بين إن    ) أنا (باعتبار أن ) إن(لهـا وجهان من اإلعراب، األول خبر        ) أخـوك (

 .)33(خبر إن) أنا أخوك(والجملة اإلسمية ) أنا(خبر المبتدأ : واسمها وخبرها ، والثاني 

 :النصب -2

 : منصوباً وعالمة نصبة األلف في موقعين إعرابيين ، وهما ) أخ(ورد 

 :مفعول به ، مفعول معه أو معطوف على منصوب

 :مواضع لفعل مذكور" ثمانية" ، منها موضعاً) خمسة عشر(ورد في فالمفعول به 

 )34()ولَما دخَلُوا علَى يوسفَ آوى ِإلَيِه َأخَاه(: قال تعالى  -

 )35()ما كَان ِليْأخُذَ َأخَاه ِفي ِديِن الْمِلِك: (قال تعالى  -

 .مفعول به أول) أخاه(، )36()وجعلْنَا معه َأخَاه هارون وِزيراً: (قال تعالى  -

 )37()واذْكُر َأخَا عاٍد ِإذْ َأنْذَر قَومه ِبالَْأحقَاِف(: قال تعالى  -

 :مواضع مفعول به لفعل محذوف" وسبعة"

 .)38()وِإلَى عاٍد َأخَاهم هوداً(:  قال تعالى-

 : والتقدير)39(على أنه مفعول به محذوف) أخاهم(فالنصب في 

 . وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا-1

 .عاد اذكر أخاهم هودا وإلى -2

 .)40( أو تقدير فعالً آخر، وهو في القرآن كثير-3

 :وقد ورد منه كذلك

 )41()وِإلَى ثَمود َأخَاهم صاِلحاً(: قال تعالى  -

 )42()وِإلَى مدين َأخَاهم شُعيباً(: قال تعالى  -

 : وموضعان إما معطوف على منصوب أو مفعول معه

 )43()رِجه وَأخَاه وَأرِسْل ِفي الْمداِئِن حاِشِرينقَالُوا َأ(: قال تعالى -

، أو أن تكون الواو     )44()أرجه(إما أن يكون معطوفاً على الضمير المتصل المنصوب في          " أخـاه "

 .)45(مفعول معه ؛ وذلك ألن عطف الظاهر على الضمير المتصل ضعيف" أخاه"واو المعية ، و

 :وموضع واحد معطوف على منصوب

 )46()ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب وجعلْنَا معه َأخَاه هارون وِزيراً(: تعالى قال  -
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 :  الجر-3

الجر بحرف جر،   : مجـرورة ، وعالمـة جرها الياء في ثالثة مواقع إعرابية ،هي             " أخ"وردت  

 .والجر باإلضافة ، والجر بالتبعية

 : في موضع واحد" الباء"بحرف الجر جاء مجروراً ، فقد " خمسة مواضع"فالجر بحرف الجر في 

 )47()قَاَل سنَشُد عضدك ِبَأِخيك ونَجعُل لَكُما سلْطَاناً(:  قال تعالى-

 : في موضعين" بمن"وجاء الجر 

 )48()فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِه شَيء فَاتِّباع ِبالْمعروِف: (قال تعالى -

 )49() يِفر الْمرء ِمن َأِخيِهيوم(: قال تعالى  -

 : وجاء الجر بالالم في موضع واحد 

 )50()وقَاَل موسى ِلَأِخيِه هارون اخْلُفِْني ِفي قَوِمي(: قال تعالى  -

 : وجاء الجر بعلى في موضع واحد

 )51()ِه ِمن قَبُلقَاَل هْل آمنُكُم علَيِه ِإلَّا كَما َأِمنْتُكُم علَى َأِخي(:  قال تعالى -

 : والجر باإلضافة في سبعة مواضع

 )52()فَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتَْل َأِخيِه فَقَتَلَه فََأصبح ِمن الْخَاِسِرين(: قال تعالى  -

 )53()يبحثُ ِفي الَْأرِض ِليِريه كَيفَ يواِري سوءةَ َأِخيِه(: قال تعالى  -

 )54()الَْألْواح وَأخَذَ ِبرْأِس َأِخيِه يجره ِإلَيِهوَألْقَى (: قال تعالى  -

 )55()فَلَما جهزهم ِبجهاِزِهم جعَل السقَايةَ ِفي رحِل َأِخيِه(: قال تعالى  -

 :في أربعة مواضع) بالعطف(والجر بالتبعية 

 )56()وَأوحينَا ِإلَى موسى وَأِخيِه(: قال تعالى  -

 )57()يابِني اذْهبوا فَتَحسسوا ِمن يوسفَ وَأِخيِه(: ى وقال تعال -

 :إعراب المثنى) أخ(إعراب : ثانياً 

، وعالمة جره   مجرورة باإلضافة   معـربة إعراب المثنى في موضع واحد ،         " أخ"وردت كلمـة    

 .)58()ين َأخَويكُمِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ فََأصِلحوا ب(: الياء، وذلك في قوله تعالى 

فـيه ثالث قراءات ، األولى جمع تكسير ، بكسر الهمزة وسكون الخاء وتاء مثناة من                " أخويكـم "

 ، ويذكــر )59(، وهــو يشــمل األخ واألخــت جمــيعاً" إخوتكــم" فــوق مكســورة باإلضــافة 

الهمزة ، والثانية، وهي بفتح     )60(، أن هذه القراءة ليست بشيء     )هـ577(أبـو الـبركات األنباري      

، وقد خص االثنين بالذكر ؛ ألنهما أقل من يقع بينهما انشقاق وبلفظ             " أخ"والخاء وياء ساكنة تثنية     
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جمعاً باأللف  " إخوانكم"، والثالثة ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ، وهي           )61(المذكـر للتغليـب   

 .)62(والنون

 بالحركات) أخ(إعراب : الفصل الثاني 

 .موضعاً" تسعة وثالثين"ات الظاهرة أو المقدرة في معرباً بالحرك" أخ"ورد 

 .بالحركات المقدرة" ثمانية"بالحركات الظاهرة ، و" واحد وثالثون " منها 

 :بالحركات الظاهرة " أخ"إعراب : أوالً 

 : يرد معرباً بالحركات الظاهرة في أربع حاالت" أخ"إن 

لحركات الظاهرة في القرآن    ، وقد ورد منه معرباً با     " إخـوان أو إخوة   "جمـع تكسـير      -1

 .موضعاً" تسعة وعشرين"الكريم ، 

 .مصغر ، ولم يرد في القرآن الكريم -2

 .مواضع " ثالثة"غير مضاف وورد في  -3

 .غير مضاف وال معرف وورد في موضع واحد -4

 : جمع تكسير-1

 : كما يلي " إخوة"، " إخوان: "وقد ورد جمع تكسير لصيغتين 

موضعاً ، مرفوعاً، منصوباً " اثنان وعشرون"لقرآن الكريم وقـد ورد مـنه فـي ا     :  إخـوان    -1

 .ومجروراً

جمع تكسير مرفوعاً وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في       " إخوان"على صيغة   " أخ" ورد   :المرفوع) أ

مبتدأ أو مفعول به لفعل محذوف ،       "خمسـة مواضـع، وموضع واحد يجوز فيه الرفع والنصب           

 .تدأ ، وخبر لمبتدأ محذوف ، ومعطوف على مرفوعمب: وثالثة مواقع إعرابية ، هي 

 : في موضع واحدفالمبتدأ 

 )63()وِإخْوانُهم يمدونَهم ِفي الْغَي ثُم ال يقِْصرون(: قال تعالى 

عائد على  " إخوانهم" الضمير في   : وقـد اخـتلف المعـربون والمفسرون في هذه اآلية ، فقالوا             

: خبر اإلخوان ، وكأنه قال" يمدونهم"  الشـياطين ، والضمير في    الجاهليـن ،وعنـي بـاإلخوان     

والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين يمدون الجاهلين، فيكون الخبر جاريا على من هوله، ويجوز              

عائد على الكفار، والواو  " يمدونهم" على الشياطين ، ويكون في      " إخوانهم  "أن يعـود الضمير في      

ى الشياطين ، فيكون الخبر جار على غير ما هو له ، ألن اإلمداد مسند  عائدة عل" يمدونهم" فـي  

هو :  ، وقال عنه الزمخشري    )64(إلى الشياطين ، ال إلخوانهم واالحتمال األخير هو قول الجمهور         

 .)65(أوجه 
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 :في ثالثة مواضع وخبر لمبتدأ محذوف 

 )66() يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلحوِإن تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم واللَّه(: قال تعالى 

فهم إخوانكم هذا ما ذهب إليه      : هـو جواب الشرط ، وهو خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي            " فـإخوانكم "

 ، وقد زاد أبو حيان والعكبري على ذلك أنه يجوز           )69( والعكبري )68( ، وأبو حيان     )67(الزمخشري

، أما العكبري فالتقدير    )70(نكم عند أبي حيان   فتخالطون إخوا : فيها النصب على إضمار فعل تقديره     

 .)71(فقد خالطتم إخوانكم: 

 )72()فَِإن لَم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُم(: ومثلها قوله تعالى 

 .)73(فإدعوهم إخوانكم: فهم إخوانكم ، وبالنصب؛ أي : بالرفع؛ أي 

 )74()ن لَم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُمفَِإ(: ومثلها قوله تعالى 

 كقوله  -فهم إخوانكم –فقـد ذكـر الزمخشري وأبو حيان والعكبري أنها بالرفع على حذف المبتدأ              

 .)76( ، ولم يذكروا تقدير النصب)75()فَِإن لَم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم(: تعالى 

ـ  معطوف  وأخرى   معطوف على الفاعل   فقد ورد في موضعين ، مرة        المعطوف على مرفوع  ا  أم

كَذَّبـتْ قَبلَهم قَوم نُوٍح وَأصحاب الرس وثَمود، وعاد وِفرعون  (: كـان قال تعالى     علـى اسـم     

 .، قوم نوح" كذبت"معطوف على فاعل ) إخوان لوط()77()وِإخْوان لُوٍط

 )78()قُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَاُؤكُم وِإخْوانُكُم(: ل تعالى  وقا-

 )79("آباؤكم"معطوف على اسم كان " إخوانكم"اسم كان ، وما بعده " آباؤكم"

جمع تكسير منصوباً وعالمة نصبه الفتحة " إخـوان "علـى صـيغة   " أخ" ورد   : المنصـوب    -ب

مفعول "، والنصب   " مبتدأ"كرناه يجوز فيه الرفع     الظاهرة في خمسة مواضع ، وموضع سبق أن ذ        

خبر كان ، خبر أصبح ،      : ، وقد جاء ذلك في أربعة مواقع إعرابية ، وهي           " بـه لفعـل محذوف    

 : حال ، معطوف على منصوب

 : فخبر كان في موضع واحد

 )80()ِإن الْمبذِِّرين كَانُوا ِإخْوان الشَّياِطيِن (:  قال تعالى -

 :بح في موضع واحدوخبر أص

خبـر " إخوانا"،  ) 81) (فَـَألَّفَ بيـن قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْواناً       (: قــال تعـالى      -

 .)83(، أو حال من المستكن في الظرف)82(أصبح

 : وحال في موضع واحد

 )84()ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم ِمن ِغلٍّ ِإخْواناً (: قال تعالى -
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" آمنين"، أو من الضمير في      " ادخلوها"، أو من الضمير المرفوع في       )85(حال من المتقين  " واناإخ"

أو حال من الضمير في الظرف      : ، وزاد العكبري    )86(" صدروهم"أو من الضمير المجرور في      

 .)87("جنات"

 :معطوف على مفعول به :ومعطوف على منصوب في موضعين

 )88()اءكُم وِإخْوانَكُم َأوِلياءال تَتَِّخذُوا آب(:  قال تعالى -

 : ومعطوف على خبر كان

 )89()ولَو كَانُوا آباءهم َأو َأبنَاءهم َأو ِإخْوانَهم َأو عِشيرتَهم(:  قال تعالى -

جمع تكسير مجروراً وعالمة جره الكسرة       " إخوان"على صيغة   " أخ" ورد   : المجرور -جـ

مضاف إليه، مجرور بالحرف ،     : موضعاً في ثالثة مواقع إعرابية ، هي        " رأحد عش "الظاهرة في   

 .معطوف على مجرور

 :مضاف إليه في ثالثة مواضع

 )90()َأو بيوِت آباِئكُم َأو بيوِت ُأمهاِتكُم َأو بيوِت ِإخْواِنكُم(: قال تعالى  -

 )91()خَواِتِهن َأو ِنساِئِهنَأو بِني ِإخْواِنِهن َأو بِني َأ(: قال تعالى  -

 )92()وال َأبنَاِء ِإخْواِنِهن وال َأبنَاِء َأخَواِتِهن(: قال تعالى  -

 : مواضع، وقد جاءت مجرورة بالالم" خمسة"ومجرور بالحرف في 

 )93()ال تَكُونُوا كَالَِّذين كَفَروا وقَالُوا ِإلخْواِنِهم(: قال تعالى  -

 )94()الَِّذين قَالُوا ِإلخْواِنِهم وقَعدوا(: قال تعالى  -

 )95()قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنْكُم والْقَاِئِلين ِإلخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا(: قال تعالى  -

 )96()َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نَافَقُوا يقُولُون ِلِإخْواِنِهم(: قال تعالى  -

 )97()ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِباِأليماِن(: قال تعالى  -

 : ومعطوف على مجرور في ثالثة مواضع

 )98()وِمن آباِئِهم وذُرياِتِهم وِإخْواِنِهم واجتَبينَاهم(:  قال تعالى -

 .مرفوعاً ومنصوباً، " ستة مواضع"وقد ورد منه في القرآن الكريم :  إخوة -2

جمع تكسير مرفوعاً وعالمة رفعه ضمة ظاهرة       " إخوة"على صيغة   " أخ" ورد  : المـرفوع ) أ

 .فاعل ، اسم كان ، خبر المبتدأ: في ثالثة مواضع وثالثة مواقع إعرابية ، وهي 

 :فاعل في موضع واحد

 )99()هموجاء ِإخْوةُ يوسفَ فَدخَلُوا علَيِه فَعرفَ(:  قال تعالى -
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 :واسم كان في موضع واحد

 )100()فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ فَِلُأمِه السدس ِمن بعِد وِصيٍة(:  قال تعالى -

 .)101(له" جار ومجرور"اسم كان مؤخر وجوباً؛ ألنه نكرة وخبره شبه جملة " فإخوة"

 : وخبر المبتدأ في موضع واحد

 )102() ِمنُون ِإخْوةٌ فََأصِلحوا بين َأخَويكُمِإنَّما الْمْؤ(:  قال تعالى -

 .)103(مبتدأ وخبره" المؤمنون إخوة"

 وعالمة نصبه الفتحة    "خبر كان "منصوباً في موضع واحد ، حيث ورد        " إخوة" ورد   :النصـب ) ب

 .الظاهرة 

 )104() حظِّ الُْأنْثَييِنوِإن كَانُوا ِإخْوةً ِرجاالً وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل(:  قال تعالى -

 )105(اإلخوة واألخوات تغليباً لحكم الذكورة: خبر كان ، والمراد باإلخوة " إخوة"

ـ  مجروراً في موضعين وموقعين إعرابيين مجرور بالحرف ومعطوف        " إخوة"ورد  : الجر  ) جـ

 .على مجرور

 : فالمجرور بالحرف في موضع واحد مجرور بعلى

 )106() رْؤياك علَى ِإخْوِتك فَيِكيدوا لَك كَيداًال تَقْصص(: قال تعالى  -

 :والمعطوف على مجرور بفي في موضع واحد

 )107()لَقَد كَان ِفي يوسفَ وِإخْوِتِه آياتٌ ِللساِئِلين(: قال تعالى  -

 : معرف بال:  غير مضاف ؛ أي -2

 : ة ولم يرد مرفوعاً وال منصوباًمعرفاً بأل في موضع واحد مجروراً باإلضاف" أخ " وقد ورد 

 )108()وخَاالتُكُم وبنَاتُ الَْأِخ وبنَاتُ الُْأخِْت(:  قال تعالى -

 " : نكرة" غير مضاف وال معرف -3

نكـرة ، وغـير مضـاف وال معـرف في ثالثة مواضع مرفوعاً ومجروراً ولم يرد                 " أخ" ورد  

 : منصوباً

المة رفعه الضمة الظاهرة في موضعين وفي       نكـرة مرفوعاً وع   " أخ" ورد   :مـرفوعاً     )أ

 :فاعل ، ومبتدأ مؤخر: موقعين إعرابيين ، هما 

 : فالفاعل في موضع واحد

 )109()قَالُوا ِإن يسِرقْ فَقَد سرقَ َأخٌ لَه ِمن قَبُل(: قال تعالى 

ألنه : ه ؛ ألن الحاضرين ال علم لهم به ، وقالوا ل " أخ" ، وتنكير )110(يوسف: ؛ أي " أخ له "

 .)111(كان شقيقه
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 : والمبتدأ المؤخر في موضع واحد

 )112()ولَه َأخٌ َأو ُأخْتٌ فَِلكُلِّ واِحٍد ِمنْهما السدس(:  قال تعالى -

 .)113(له" جار ومجرور" مبتدأ مؤخر وجوباً ؛ ألنها نكرة ، وخبرها شبه جملة " فأخ"

وعالمة جرة الكسرة الظاهرة في     " الباء"مجروراً بحرف الجر    " أخ  " ورد  : مجـروراً     )ب

 : موضع واحد 

 )114()ولَما جهزهم ِبجهاِزِهم قَاَل اْئتُوِني ِبَأٍخ لَكُم ِمن َأِبيكُم(: قال تعالى 

 : بالحركات المقدرة" أخ" إعراب : ثانياً 

كسير أو جمع ت  " أخ"بالحـركات المقـدرة إذا أضيف إلى ياء المتكلم ، مفرداً            " أخ" يعـرب   

 ":ثمانية مواضع"معرباً بالحركات المقدرة في " أخ"، وقد ورد "إخوة"

 :  أخي-1

مواضع ، فقدرت الضمة في الرفع ، والفتحة في         " سبعة"مضافاً إلى ياء المتكلم في      " أخ"ورد  

النصـب والكسـرة في الجر؛ وذلك الشتغال المحل بحركة مناسبة الياء فقدرت الضمة في               

 : تدأأولهما مب" موضعين"

 )115()وَأِخي هارون هو َأفْصح ِمنِّي ِلساناً(:  قال تعالى -

 : وثانيهما خبرا المبتدأ

 )116()قَاَل َأنَا يوسفُ وهذَا َأِخي قَد من اللَّه علَينَا(:  قال تعالى -

 : وقد اختلف النحاة في موضع واحد بين النصب بفتحة مقدرة ، والرفع بضمة مقدرة

 )117()ِإن هذَا َأِخي لَه ِتسع وِتسعون نَعجةً(: ل تعالى  قا-

، وهو اسم إن فيكون منصوباً وعالمة نصبة فتحة مقدرة ، أو خبر إن              ) أخـي بدل من هذا    (

عطف بيان ،   : )119(، وزاد في البحر المحيط    )118(فـيكون مرفوعاً وعالمة رفعه ضمة مقدرة      

 . ، فلما ظهرا في صورة إنسانين تكلما باإلخوةواإلخوة هنا مستعارة ، ألنهما ملكان

 :بدل من منصوبكما قدرت الفتحة في موضع واحد ، 

 )120()هارون َأِخي ، واجعْل ِلي وِزيراً ِمن َأهِلي(:  قال تعالى -

، وزاد الزمخشري أنه    )121(بدل من هارون  " أخي"وقد أجاز الزمخشري وأبو حيان أن يكون        

ستبعد أبو حيان أن يكون عطف بيان؛ ألن األكثر في عطف البيان أن             ، وقد ا  )122(عطف بيان 

، وذكر النحاس أنه يجوز في أن       )123(يكـون األول دونـه في الشهرة ، واألمر هنا بالعكس          

واجعل هارون أخي وزيراً لي ، أو بدل من         : نعـت لهـارون ، والـتقدير        " أخـي "يكـون   

 .)124(وزير
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 :  ، األول مضاف إليهوقد وردت الكسرة مقدرة في ثالثة مواضع

 )125()َأعجزتُ َأن َأكُون ِمثَْل هذَا الْغُراِب فَُأواِري سوءةَ َأِخي(:  قال تعالى -

 :والثاني مجرور بالالم 

 )126()قَاَل رب اغِْفر ِلي وِلَأِخي وَأدِخلْنَا ِفي رحمِتك(: قال تعالى 

 : فع والنصب والجر بحركات مقدرةفيه الر" أخي"أما الموضع الثالث فيحتمل 

 . )127()قَاَل رب ِإنِّي ال َأمِلك ِإلَّا نَفِْسي وَأِخي(: قال تعالى

أحدهما نصب عطفاً على نفسي؛ ألن أخاه       :  أن في موضعه وجهان      )128(فقـد ذكر العكبري   

ة األول ، أو على اسم إن وتحذف خبره لدالل)129(إذا كان مطيعاً له فهو يملكه كما يملك نفسه 

رفع عطفاً على الضمير في     : وإني وأخي ال يملك إال نفسه ، والثاني         : علـيه، كأنـه قـال       

وال يملك أخي إال نفسه وجاز ذلك للفصل بينهما بالمفعول المحصور، ويجوز أن             : أملك؛ أي   

 في وجوه الرفع أنه     )130(وأخي كذلك، وزاد الزمخشري   : يكـون مبتدأ والخبر محذوف ؛ أي        

 .أنا وأخي ال أملك إال نفسي:  محل إن واسمها كأنه قالمعطوف على

على الضمير في أملك؛ ألنه يلزم من       " معطوف" أخي"ويـرد أبوحيان رأي الزمخشري بأن       

ذلـك أن موسى وهارون عليهما السالم ال يملكان إال نفس موسى فقط ، وليس المعنى على                 

 .)131(فقطذلك ، بل الظاهر أن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه 

، ويضعفه أبو حيان    " نفسي"ويجـوز أن يكـون أخي مجروراً بالعطف على ياء المتكلم في             

 .)132(على رأي البصريين

 :تحتمل الرفع والنصب والجر" أخي"وعلى ما سبق فإن 

 :فأوجه الرفع من ثالثة أوجه

 ".أملك"عطفاً على الضمير المستتر في  -1

 ".إن وإسمها"عطفاً على محل  -2

 .وأخي ال يملك إال نفسه : محذوف تقديره مبتدأ وخبره  -3

 : والنصب من وجهين 

1- عطفاً على اسم إن. 

 .عطفاً على نفسي -2

 :والجر من وجه واحد 

 "نفسي"عطفاً على الياء في 
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 :  إخوتي-2

 : جمع تكسير مضافة إلى ياء المتكلم في موضع واحد ، وهي " إخوتي"وقد وردت 

 : قدرةمضاف إليه مجرور وعالمة جره كسرة م

 )133()ِمن بعِد َأن نَزغَ الشَّيطَان بيِني وبين ِإخْوِتي(: قال تعالى  -
 

 الخاتمة

وبعـد هذا التطواف الجميل والمفيد في كتاب اهللا العزيز على قلوبنا ، تعبدنا من خالله باستخراج                 

 ، ومجموعاً ؛ معرباً     مفرداً ، ومثنى  : في حاالته المختلفة    ) أخ(المواقـع اإلعرابـية المختلفة ل       

بالواو رفعاً ، وباأللف نصباً ، وبالياء جراً ، إذا توافرت فيه شروط إعراب األسماء               : بالحروف  

الستة ، أو باأللف رفعاً ، وبالياء نصباً وجراً ، وذلك إذا كان مثنى ، أو معرباً بالحركات الظاهرة                   

الحركات المقدرة وذلك إذا كان مضافاً إلى       وذلـك إذا لم يضف إلى ياء المتكلم وكان مفرداً ، أو ب            

 :ياء المتكلم ، وقد وجدنا أن هذه المواقع اإلعرابية تقع في عشرة أبواب نحوية ، وهي 
عدد المواضع التي 

 وردت في الباب
 الباب الفرع عدد المواضع التي وردت في الفرع

 المبتدأ والخبر   8
  مبتدأ 3 

  خبر المبتدأ 5 

 اتهاكان وأخو   4
  اسم كان 1 

  خبر كان 2 

  خبر أصبح 1 

 إن وأخواتها   2
  خبر إن 2 

 الفاعل   7
 المفعول به   16
 حروف الجر   15
 اإلضافة   15
 العطف   19
 الحال   1
 البدل   1
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" 36"موضعاً والجر   " 25"موضعاً ، والنصب    ) 22(وممـا سـبق يتضح أن عدد مواضع الرفع          

 . موضعاً

 .موضعاً" 29"موضعاً ، ومثنى في موضع واحد ، وجمعا في " 52"مفرداً في " أخ"وقد جاء 

" إخوان"مواضع وجمع   " 4"في  " إخوة"مواضع ، وجمع    " 3"مفرداً في   " نكرة  "وجاء غير مضاف    

 .في موضعين 

 ومضافاً إلى اسم ظاهر ، مفرداً في موضع واحد ، وجمع في موضعين ، ومعرفاً بأل في موضع                 

 .واحد 

 : موضعاً ، وذلك كما يلي" 69"ومضافاً إلى ضمير في 

 موضعاً" 24"الغائب في " هاء"مضاف إلى  -

 .موضعاً" 19"ضمير الغائب في " هم"مضاف إلى  -

 . مواضع8"المتكلم في " ياء "مضاف إلى  -

 .مواضع" 7"جمع المخاطبين في " كم"مضاف إلى  -

 .مواضع" 4"المخاطب في " كاف"مضاف إلى  -

 .مواضع" 4"جمع الغائبات في " هن" إلى مضاف -

 .مواضع" 3"الفاعلين في " نا"مضاف إلى  -

موضعاً " 81"سورة في   " 30"أو مثناه أو جمعه     " أخ"ومجمـوع سـور القـرآن التي وردت فيها          

 .آية " 74"،وذلك في 

ة آية ،ولم يصل إلى هذا العدد في سور       " 15"موضعاً في   " 19"في سورة يوسف في     " أخ"وقد ورد   

 .أخرى 

 : في بعض اآليات أكثر من مرة ،وذلك كما يلي " أخ"وقد تكرر ذكر 

 . في موضعين69: آية : سورة يوسف  -

 .مواضع" 3" في 76: آية : سورة يوسف  -

 . في موضعين 31: آية : سورة النور  -

 . في موضعين 55: آية : سورة األحزاب  -

 . في موضعين10: آية : سورة ص  -

 . في موضعين 31 :آية : سورة المائدة  -
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 مفردة ومثناه ومجموعة مرتبة حسب ورودها في المصحف" أخ"اآليات التي ورد فيها 

 اآلية رقمها فيها" ألخ"الموقع اإلعرابي 
 البقرة  

 "فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف" 178 مجرور بمن

سد من  وإن تخـالطوهم فـإخوانكم واهللا يعلـم المف        " 220 خبر لمبتدأ محذوف

 " المصلح
 آل عمران  

 "فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" 103 خبر أصبح

 "ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم" 156 مجرور بالالم

 "الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا" 168 مجرور بالالم
 : النساء  

 "لسدس من بعد وصيةفإن كان له إخوة فألمه ا" 11 اسم كان

 "وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس" 12 مبتدأ مؤخر

 "وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت" 23 مضاف إليه

 "وإن كانوا إخوة رجاالً ونساء" 176 خبر كان
 :المائدة  

ــرور أو  ــى مج ــوف عل معط

 منصوب أو مرفوع

 "قال رب إني ال أملك إال نفسي وأخي" 25

فطوعـت له نفسـه قـتل أخيه فقتله فأصبح من     " 30 يهمضاف إل

 "الخاسرين

 "يبحث في األرض ليريه كيف يوارى سوءة أخية" 31 مضاف إليه

أعجـزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة         " 31 مضاف إليه

 "آخي
 :األنعام  

 "ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واحتبيناهم" 87 معطوف على مجرور
 :األعراف  

 "وإلى عاد أخاهم هودا" 65 مفعول به
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 "وإلى ثمود أخاهم صالحا" 73 مفعول به

 "وإلى مدين أخاهم شعيبا" 85 مفعول به

 "قال أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين" 111 معطوف على منصوب

 "وقال موسى ألخيه هارون اخلفني في قومي" 142 مجرور بالالم

 ""واح وأخذ برأس أخيه يجره إليهوألقى األل" 150 مضاف إليه

 "قال رب أغفر لي وألخي وأدخلنا في رحمتك" 151 مجرور بالالم

 "وإخوانهم يمدونهم في الغي" 202 مبتدأ أو مفعول به
 :التوبة  

خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول به      

 لفعل محذوف

 "فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم" 11

 "ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء" 23 صوبمعطوف على من

 "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أحب إليكم" 24 معطوف على منصوب
 :يونس  

وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر        " 87 معطوف على مجرور

 "بيوتاً
 :هود  

 "وإلى عاد أخاهم هودا" 50 مفعول به

 "ود أخاهم صالحاًوإلى ثم" 61 مفعول به
 :يوسف  

 "ال تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا" 5 مجرور بعلى

 "لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين" 7 معطوف على مجرور

 "إذ قالوا ليوسف وأخيه أحب إلى أبينا منا" 8 معطوف على مرفوع

 "وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم" 58 فاعل

ولمـا جهـزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من          " 59 اءمجرور بالب

 "أبيكم

 "يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل" 63 مفعول به

 "قال هل أمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل" 64 مجرور بعلى
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 "ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير" 65 مفعول به

 "خلوا على يوسف آوى إليه أخاهولما د" 69 مفعول به

 "قال إني أنا أخوك" 69 خبر إن

 "فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه" 70 مضاف إليه

 "فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه" 76 مضاف إليه

 "ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك" 76 مفعول به

 "ثم استخرجها من وعاء أخيه" 76 مضاف إليه

 "يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه" 87 على مجرورمعطوف 

 "قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه" 89 معطوف على مجرور

 "قال أنا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا" 90 خبر المبتدأ

 "من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي" 100 مضاف إليه
 :الحجر  

 "هم من غٍل إخواناونزعنا ما في صدور" 47 حال
 :اإلسراء  

 "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" 27 خبر كان
 :مريم  

 "ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا" 53 مفعول به
 :طه  

 "واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي" 30 بدل من منصوب

 "اذهب أنت وأخوك" 42 معطوف على مرفوع
 :المؤمنون  

 "ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون" 45  منصوبمعطوف على
 :النور  

 "أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن" 31 معطوف على مجرور

 "أو بني إخوانهم أو بني أخواتهن أو نسائهن" 31 مضاف إليه

 "أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم" 61 مضاف إليه

 "م أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوتكمأو بيوت آبائك" 61 مضاف إليه
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 :الفرقان  

ولقـد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون         " 35 مفعول به

 "نذيراً
 :الشعراء  

 "قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين" 36 معطوف على منصوب

 "إذ قالهم أخوهم نوح" 106 فاعل

 "إذ قال لهم أخوهم هود" 124 فاعل

 "إذ قال لهم أخوهم صالح" 142 فاعل

 "إذ قال لهم أخوهم لوط" 161 فاعل
 :النمل  

 "ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً" 45 مفعول به
 :القصص  

 "وأخي هارون هو أفصح مني لساناً" 34 مبتدأ

 "قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً" 35 مجرور بالياء
 :العنكبوت  

 "وإلى مدين أخاهم شعيبا" 36 مفعول به
 :األحزاب  

خبر لمبتدأ محذوف أو مفعول به      

 لفعل محذوف

 "فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم" 5

 "قد يعلم المعوقين منكم والقائلين إلخوانهم هلم إلينا" 33 مجرور بالالم

 وال  ال جـناح عليهـن فـي آبائهـن وال أبنائهن          " 55 معطوف على مجرور

 "إخوانهن

 "وال أبناء إخوانهن وال أبناء أخواتهن" 55 مضاف إليه
 :ص  

 "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة" 23 خبر إن
 :األحقاف  

 "وآدم أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف" 46 مفعول به
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 :الحجرات  

 "إنما المؤمنون إخوة" 10 خبر المبتدأ

 "يكمفأصلحوا بين أخو" 10 مضاف إليه

 "أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا" 12 مضاف إليه
 :ق  

 "وعاد وفرعون وإخوان لوط" 13 معطوف على مرفوع
 :المجادلة  

"ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم" 22 معطوف على منصوب
 :الحشر  

 "يمانربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإل" 10 مجرور بالالم
 :المعارج  

 "وصاحبته وأخيه" 12 معطوف على مجرور
 :عبس  

 "يوم يفر المرء من أخيه" 34 مجرور بمن
 

 ثبت المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -1

زهير . د: ، تحقيق   )هـ338ت(إعـراب القـرآن الكريم ألبي جعفر النحاس          -2

 .م1988، 3غازي زاهد ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، ط

إعـراب القـرآن الكـريم وبيانه ، لمحيي الدين الدرويش ،  دار ابن كثير ،                  -3

 .م1988بيروت ، دار إلرشاد ، سورية 

صدقي محمد  : بعناية  ) هـ754-654(الـبحر المحيط في التفسير ألبي حيان         -4

 .م1994جميل ، دار الفكر ، بيروت ، 

حسين بن عبد اهللا العكبري،     التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء عبد اهللا بن ال          -5

 .دار ابن خلدون ، اإلسكندرية

، )هـ749ت" (ابن أم قاسم  "توضـيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك للمرادي          -6

 .2عبد الرحمن على سليمان ، مكتبة الكليات األزهرية ، طـ. د: تحقيق 
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 .حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، دار الفكر ، بيروت -7

 . األشموني ، دار إحياء الكتب العربيةحاشية الصبان على شرح -8

، دراسة  )هـ392ت(سـر صـناعة اإلعـراب ألبـي الفتح عثمان بن جنى              -9

 .م1993 ، 2حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط. د: وتحقـيق

على ألفية ابن مالك،    ) هـ769-698(شـرح ابن عقيل البن عقيل المصري         -10

محمد محي الدين عبد    مـنحه الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ل       : ومعـه كـتاب   

 .الحميد

محمد كامل بركات ، دار . د: شـرح التسـهيل لبهاء الدين بن عقيل ، تحقيق         -11

 .م 1980الفكر بدمشق 

 .شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد اهللا األزهري، دار الفكر -12

عبد المنعم هريدي،   . د: شـرح الكافية الشافية لجمال الدين بن مالك ، تحقيق            -13

 .م1982، 1ون للتراث ، طدار المأم

 .1طالئع البشر في توجيه القراءات العشر ، لمحمد صادق قمحاوي، ط -14

643ت(الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني             -15

 .م1991، 1محمد حسن النمر ، دار الثقافة ، قطر ، ط. د: ، تحقيق )هـ

، شرحه  )هـ646-570(النحوي  الكافـية في النحو لجمال الدين بن الحاجب          -16

 .، دار الكتب العلمية)هـ686ت(الشيخ رضي الدين اإلستراباذي 

شوقي ضيف ، دار    . د: كـتاب السـبعة فـي القراءات البن مجاهد ، تحقيق             -17

 .المعارف، مصر

 .، دار الفكر)هـ538-467(الكشاف ألبي القاسم جار اهللا الزمخشري  -18

 .روتلسان العرب البن منظور ، دار صادر، بي -19

محمد أبو  : مجمـع األمـثال ألبـي الفضل أحمد بن محمد الميداني ، تحقيق               -20

 .م1987، 2الفضل إبراهيم، دار الجيل ، بيروت ، ط

: ، تحقيق )هـ437-355(مشـكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي           -21

 .2ياسين محمد السواس ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط

، )هـ215ت( ، أبو الحسن سعيد بن سعدة        معانـي القـرآن لألخفش األوسط      -22

 .م1981، 2فائز فارس ، الكويت ، ط. د: تحقيق
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سعد كريم الدرعمي ،    : مفـتاح اإلعراب لمحمد بن على األنصاري ، تحقيق           -23

 .دار ابن خلدون

في القرآن الكريم ، الدكتور عبد اهللا بن عبد         ) أب(المواقـع اإلعرابـية لــ        -24

 القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها       الرحمن المهوس ، مجلة جامعة أم     

 .م2002/هـ1423 ، 24 ، ع14، م

محمد السيد أحمد   : موقـف اللغوييـن مـن القراءات القرآنية الشاذة ، إعداد             -25

 .م2001، 1سعيد اللحام ، عالم الكتب ، ط: عزون، راجعه 

 .2النحو الوافي لعباس حسن ،دار المعارف بمصر ، ط -26
 

 حواشي البحث
                                                 

. د: ، شرح وتحقيق    )هـ749( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي ، ابن ام قاسم              )1(

 .78: ، ص1، جـ) بدون تاريخ(، 2عبد الرحمن علي سليمان ، مكتبة الكليات األزهرية ، طـ
 ، مكتبة   زهير غازي زاهد، عالم الكتب    . د: ، تحقيق )هـ338ت( إعـراب القرآن ألبي جعفر النحاس        )2(

 .441-398: ، ص1م ، جـ1988، 3النهضة العربية ، ط
ـ                    )3( ، 1 شـرح التصـريح على التوضيح لخالد بن عبد اهللا األزهري على ألفية ابن مالك ، دار الفكر ، ج

 .65:ص
ـ 1980محمد كامل بركات، دار الفكر بدمشق ،        . د:  شرح التسهيل لبهاء الدين بن عقيل، تحقيق       )4( ، 1، ج

 .65:ص
صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ،         : ، بعناية   ) هـ754-654(الـبحر المحـيط ألبـي حيان         )5(

ـ   1994 ، والتبـيان في إعراب القرآن ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا               379: ، ص 5م ، جـ

 ..169: ، ص1العكبري ، دار ابن خلدون ، اإلسكندرية ، جـ
محمد حسن النمر ، دار الثقافة ، . د: ، تحقيق ) هـ643(يد للهمذاني   الفـريد فـي إعراب القرآن المج       )6(

 .611: ، ص1م ، م1991 1قطر ، ط
 .1/714:  السابق )7(
 .20، 19:، ص14 لسان العرب البن منظور ، دار صادر ، بيروت ، أخا ، جـ)8(
 .771:، ص4، جـ2 النحو الوافي لعباس حسن ، دار المعارف بمصر ، طـ)9(
، 2حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط     . د: دراسة وتحقيق ) هـ392(اعة اإلعراب البن جني      سر صن  )10(

 .93:  ، ص1م، جـ1993
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، شرح الكافية الشافية لجمال     .73-1/72: ، توضيح المقاصد والمسالك     1/25شرح التسهيل   :  انظـر  )11(

ـ  1982،  1عبد المنعم هريدي ، دار المأمون للتراث، ط       . د: الديـن بـن مالك ، تحقيق         : ، ص 1م ، ج

 .69-68: ، ص1، حاشية الصبان على شرح األشموني ، دار إحياء الكتب العربية ، جـ182-183

، شرحه الشيخ   )هـ646-570(راجـع كـتاب الكافـية في النحو لجمال الدين ابن الحاجب النحوي              ) 12(

 .1/44: ، دار الكتب العلمية ، وشرح ابن عقيل )هـ686(رضى الدين االستراباذي 
: سعد كريم الدرعمي ، دار ابن خلدون ، ص        :   مفـتاح اإلعراب لمحمد بن علي األنصاري ، تحقيق            )13(

 .36: ، ص1م ، جـ1978، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، دار الفكر ، بيروت 20
: سعد كريم الدرعمي ، دار ابن خلدون ، ص        :   مفـتاح اإلعراب لمحمد بن علي األنصاري ، تحقيق            )14(

 .36: ، ص1م ، جـ1978، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، دار الفكر ، بيروت 20
 يضـرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه، انظر مجمع األمثال ألبي الفضل أحمد بن محمد الميداني،               )15(

 .342-341: ، ص3م ، جـ1987، 1محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، ط: تحقيق
 .12/28:  ، وشرح التسهيل البن مالك1/76: المقاصد والمسالك توضيح )16(
 .1/184 ، وشرح الكافية الشافية البن مالك ، 50-1/49: شرح ابن عقيل :   انظر )17(
 .1/77:  توضيح المقاصد والمسالك )18(
 .37، ص1، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل، دار الفكر ، بيروت ، جـ1/69 حاشية الصبان )19(
 .66-1/65 شرح التصريح على التوضيح )20(
 .1/68  توضيح المقاصد والمسالك ، )21(
  .1/27:  انظر كتاب الكافية في النحو )22(
 .1/68:  توضيح المقاصد والمسالك )23(
 .1/29 شرح التسهيل البن مالك )24(
  .161، 141 ، 124: الشعراء :  وانظر 106:  الشعراء)25(
 8:  يوسف )26(
 .6/241: يط  البحر المح)27(
 .2/31 ، والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني 2/315:  إعراب القرآن للنحاس)28(
 .42:  طه )29(
 .3/39: ، وإعراب القرآن للنحاس7/336: البحر المحيط  )30(
 .196:، ص6، جـ1988إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش، دار ابن كثير، بيروت،  )31(
 .69  يوسف)32(
 .5/25: ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش2/83:  الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني)33(
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 .76: يوسف :  ، وانظر 69:  يوسف )34(
 .53:  مريم)35(
 35:  الفرقان)36(
 .45: النمل :  ، وانظر 46:  األحقاف )37(
 .65:  األعراف )38(
 .2/136:  إعراب القرآن للنحاس )39(
فائز فارس،  . د: ، تحقيق ) هـ215( معانـي القـرآن لألخفش األوسط ، أبو الحسن سعيد بن مسعده              )40(

ـ    ، والفريد في إعراب القرآن المجيد 2/287، وإعراب القرآن للنحاس     2/305م  1981،  2الكويـت ، ط

 .2/323: للهمذاني
 73:  األعراف )41(
 .36 :، العنكبوت 50،61،84: هود : ، وانظر85:  األعراف )42(
 .111:  األعراف )43(
 .2/143:  إعراب القرآن للنحاس )44(
 .36: الشعراء: ، وانظر 1/594: شرح ابن عقيل :   انظر )45(
 .35:   الفرقان)46(
 .35:  القصص)47(
 .178:  البقرة )48(
 .34:  عبس)49(
 .142:  األعراف)50(
 .64:  يوسف)51(
 .30:  المائدة )52(
 .31:  المائدة )53(
 .150:  األعراف )54(
 .12: ، الحجرات . 176يوسف :  ، وانظر 70:  يوسف )55(
 .87:  يونس )56(
 .12: ، المعارج79: يوسف : ، وانظر87:  يوسف )57(
 10:  الحجرات )58(
 .215:، ص1 طالئع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد صادق قمحاوي ، طـ)59(
سعيد اللحام،  : محمد السيد أحمد عزون، راجعه    : داد موقـف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة، إع        )60(

 .96:م، ص2001، 1عالم الكتب، طـ
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. د: ، وكتاب السبعة في القراءات البن مجاهد ، تحقيق        252:  طالئع البشر في توجيه القراءات العشر        )61(

 .2/240: التبيان في إعراب القرآن: وراجع . 418: شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، ص 
 .9/516: البحر المحيط  )62(
 .202:  األعراف )63(
 .5/259/260:   البحر المحيط )64(
 .139/ 2:  الكشاف )65(
 220:  البقرة )66(
 .1/360:  الكشاف )67(
 .2/412:  البحر المحيط )68(
، ) هـ437-355(مشـكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي          :  ، وانظـر     1/94:  التبـيان    )69(

ـ         ياسين م : تحقيق   ـ 2حمد السواس ، دار المأمون للتراث ، دمشق ، ط وإعراب القرآن  .96:، ص 1، ج

 .1/310: للنحاس 
 .2/412:  البحر المحيط )70(
 .1/458: الفريد من إعراب القرآن المجيد للمهمداني: ، وانظر 1/94:  التبيان )71(
 .5:  األحزاب )72(
 .2/190:  التبيان )73(
 .11:  التوبة )74(
 .5 : األحزاب )75(
 .1/204: ، وإعراب القرآن للنحاس2/12: ، والتبيان5/379، والبحر المحيط 2/177: الكشاف:  انظر)76(
 .13:  ق)77(
 .24:  التوبة )78(
 .1/208:  إعراب القرآن للنحاس )79(
 .27:  اإلسراء )80(
 .103:  آل عمران )81(
 .1/398:  إعراب القرآن للنحاس )82(
 .1/611: مجيد للهمذاني  الفريد في إعراب القرآن ال)83(
 .47 الحجر )84(
 .2/382:  إعراب القرآن للنحاس )85(
 .2/8:  مشكل إعراب القرآن )86(
 .2/75:  التبيان )87(
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 .23:  التوبة )88(
 .22:  المجادلة )89(
 .61:  النور)90(
 .31:  النور)91(
 .55:  األحزاب )92(
 .156:  آل عمران )93(
 168:  آل عمران )94(
 .33:  األحزاب )95(
 .11:  الحشر )96(
 .10:  الحشر )97(
 .87: األنعام)98(
 .58:  يوسف )99(
 .11:  النساء)100(
 .1/229:  معاني القرآن لألخفش )101(
 .10:  الحجرات )102(
 .4/212:  إعراب القرآن للنحاس)103(
 .176:  النساء )104(
 .1/830:  الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني )105(
 .5:   يوسف )106(
 .7: وسف  ي)107(
 .23:  النساء )108(
 .77:  يوسف )109(
 .2/335:  الكشاف )110(
 .6/308:  البحر المحيط )111(
 .12:  النساء )112(
 .1/703:  الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني )113(
 .59:  يوسف)114(
 .34:   القصص)115(
 .90:  يوسف )116(
 .23:  ص)117(
 .369-3/368:  الكشاف )118(
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 .9/118:  البحر المحيط )119(
 .30:  طه )120(
 .7/328: ، والبحر المحيط 2/535: الكشاف :  انظر )121(
 .2/535:  الكشاف )122(
 .7/328:  البحر المحيط )123(
 .3/30:  ، والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني 3/38:  إعراب القرآن للنحاس )124(
 .31:  المائدة )125(
 .151:  األعراف )126(
 .25:  المائدة )127(
 .2/15: ، وإعراب القرآن للنحاس1/325مشكل إعراب القرآن :  ، وانظر 1/213: لتبيان  ا)128(
 .2/29:  الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني )129(
 .1/605:  الكشاف )130(
 .4/321:  البحر المحيط )131(

 .4/321: السابق ) 132(
 .100:  يوسف )133(


