
 
 
 
 


 
 





 

  البحثملخص
 اإلعراب، واإلفصاح هو  والسبيل املوصلة إىل ذلك البيانوإفصاح،اللغة العربية لغة بيان  ِّما من شك يف أن  

 فلإلعراب صلته الوثيقة بالعلوم متنوعة،وقد امتدت جذور هذه الظاهرة الضاربة يف القدم لترتبط جبذور علوم 
ففي جمال التفسري والقراءات جند  وبالعلوم العربية بالغة وأدباً وداللة وفقهاً، قرآنية وحديثاًاإلسالمية تفسريا وقراءات 

وبيان األسرار اليت توحي ا الكلمة ،  يف التوجيه املعنوي للنص القرآين مهماًاإلعراب أساساًاملفسرين قد جعلوا 
ويف جمال احلديث الشريف . القرآنية ذات التقلبات اإلعرابية وكان للقراءات أثرها يف التعليل اإلعرايب لتلك الكلمة

فضال عن أمهية اإلعراب  بطوها من بعض األحاديث،نرى الفقهاء قد اعتمدوا اإلعراب يف كثري من األحكام اليت استن
أما يف جمال الفقه فإننا ألفينا مجلة من األحكام الفقهية قد قررها الفقهاء . يف إيضاح املعاين األخرى اليت حيملها احلديث

ص العربية  باإلعراب يف إيضاح طائفة من النصو ملحوظاًومتسك البالغيون متسكاً، مبقتضى اختالف احلركة اإلعرابية
ودارسو علم الداللة يقسمون هذا العلم إىل مستويات ومن بينها املستوى التركييب الذي وجدوا فيه ،  بيانياًإيضاحاً

وهذا البحث يلقي الضوء على الصلة القائمة بني اإلعراب وهذه العلوم . اإلعراب من أقوى القرائن يف التغيري الداليل
  .العريباب أثره الفعال يف فهم احلكم من النص من خالل أمثلة تطبيقية كان لإلعر
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من (( الذي بعثه ليكون )) حممد(( الصالة والسالم على رسوله العاملني،احلمد هللا رب 
  .الدين وعلى آله وصحبه إىل يوم ،} ١٩٥-١٩٤: الشعراء{))املنذرين بلسان عريب مبني 

  :بعدأما 
 أبرزها ظاهرة جداً ومنغة القرآن الكرمي كثرية      فان املزايا اليت توشحت ا ل

 فمن الثابت أنَّ لغات سامية أخرى قد محلت فيها، وامهااإلعراب اليت انفردت هذه اللغة بد
 بفقداا هلا واختفائها منها ألسباب ليس هذا – مع تقدم الزمن –هذه الظاهرة ولكنها منيت 

 أما العربية فقد .)١(" ية بالنهايات اإلعرابية مل حتتفظ أكثر اللغات السام"  فـ حمل بياا
 باستثناء البابلية –من أقدم السمات اللغوية اليت فقدا مجيع اللغات السامية (( احتفظت ا مسة 

  :بروكلمان قال .)٢()) قبل عصر منوها وازدهارها األديب –القدمية 
 غري أنه كامالً،البابلية القدمية وقد ظل إعراب االسم املوروث من قدمي الزمان يف اللغة (( 

 أما احلديثة، كما حدث ذلك يف كل اللغات السامية مبكر،ضاع بالتدريج شيئاً فشيئاً منذ وقت 
ظ على صيغتها القدمية ـ فظلت حتاف– حبكم انعزاهلا يف اجلزيرة العربية –اللغة العربية 

 . )٣())وظواهرها اللغوية مبا يف ذلك احلركات اإلعرابية 
 يف – ولذلك اختارها اللغات،  ولعل السر يف ذلك أنَّ اهللا قد فضلها على غريها من  
 لغة لكتابه الكرمي وللشريعة اإلسالمية اليت كان ذلك الكتاب والسنة النبوية املصدرين –األزل 

  .هلااألساسني 
م ا  ألنه من أهم الوسائل اليت تفهشرعياً؛     وقد أصبح حكم تعلم اإلعراب واجباً 

  :الشنتريين قال ابن السراج واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو الشرعية،معاين النصوص 
 ) (  الرسولبفهم كالم مأمور بالتنـزيل،إن الواجب على من عرف أنه خماطب (( 

نزل أ أن يتقدم فيتعلم اللسان الذي – غري مسامح يف ترك مقتضامها مبعنامها،غري معذور باجلهل 
 ال سبيل إىل فهمها دون معرفة إذ اهللا، وحديث رسول اهللا، حىت يفهم كتاب قرآن،البه 

فلو ذهب . … ألن اإلعراب إمنا وضع للفرق بني املعاين الصواب، ومتيـيز اخلطأ من اإلعراب،
 منه، وتعذر على املخاطب فهم ما أريد بعض، ومل يتميز بعضها من املعاين،اإلعراب الختلطت 
 فإنه علم عنه، فاعرف ذلك وال حتد الفهم، إذ هو أوكد أسباب العلم،م هذا فوجب لذلك تعلي

 )٤()) السلف الذين استنبطوا به األحكام وعرفوا به احلالل واحلرام 
  وملا كانت الشريعة اإلسالمية خامتة الشرائع والرساالت أراد احلق جل جالله أن يكون 

ثل هذه حتتاج إىل لغة حتمل مسات احليوية املستمرة  وشريعة مالقيامة،العمل ا قائماً إىل يوم 
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كرب دليل على حيويتها ومسايرا لكل عصر أفاختار هلا العربية ذات اإلعراب الذي يعترب 
  .وزمن

نه كما امتد إىل بيان كثري من أحكام أ   ومما يدلك على حيوية عنصر اإلعراب فيها 
واالبتداء تفسري والقراءات واحلديث والوقف الشريعة الفرعية امتد إىل علوم أخرى كعلم ال

  .واألصوات والداللة والبالغة
 واألحباث، قد كتب فيها الكثري من الرسائل والكتب ظاهرة اإلعرابوأنا أعلم أنَّ 

 وصلتها بالعلوم الظاهرة، أن أبني أهداف هذه – يف حبثي املتواضع هذا –ولكين أردت 
ا دار من جدل موسع بشأن وجود اإلعراب أو عدم  ولذلك فإين لن أحبث هنا ماألخرى،

 ولكين أردت أن أسهم ببيان وجه آخر وكتابة،وجوده يف العربية ألن ذلك أمر قد أشبع كالماً 
  .العلومميكن االستدالل به على أمهية اإلعراب وضرورته للغة من خالل أهدافه وصلته بتلك 

 ومدى اإلعراب، بشيء عن أمهية    وقد رأيت أن طبيعة هذا البحث تفرض أن أحتدث
 من ، مث بيان صلته وعالقته بغريهوإيضاح أهم أهدافه نشأته، والتطرق إىل تعريفه، مث إليه،احلاجة 

  :اآليت فجاء البحث مرتباً على النحو علوم الشريعة والعربية،
  وبيان أهم أهدافه تعريف اإلعراب ونشأته : الفصل األول

  الشرعية والعربية راب بالعلومصلة اإلع: الثاين الفصل 
 وأن جيعل هذا العمل خالصاً أردته، ويعينين على ما قصدته،واهللا أسال أن يوفقين ملا 

 .جميبلوجهه الكرمي إنه مسيع 
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  :تعريفه -أ 

  :لغةً تعريفه :أوال
يف مجيع تقلباته التركيبية يعطي )) أعرب ((  والفعل يعرب، مصدر أعرب :عراباإل

  .التعريببتشديد الراء الذي مصدره )) ب عر((  ومثله الفعل وأبان، أوضح وأفصح :معىن
((  ومها من الثالثي )٥())معنامها واحد وهو اإلبانة ُ والتعريبُ اإلعراب (( :األزهريقال 

  )).عرب 
 فإننا جند مآل – اإلعراب والتعريب –متا   وإذا كانت هناك معان متعددة تؤديهما كل

  .واإلفصاحتلك املعاين إىل املعىن األساسي وهو اإلبانة 
  )٦()) أبان وأفصح :وعرب لسانه،أعرب عنه  (( :اللسانفقد جاء يف  -١
 . تفصح وتبني: أي)٧())الثيب تعرب عن نفسها  (( :نه قالأ ) ( ورد عن النيب  -٢
 )٩(إذا مل يلحن فيه)) أعرب كالمه (( ، و )٨(هذبهأي )) عرب منطقه  (( :يقال -٣
إذا كان )) ٌرجل معرب ((:يقال العربية،ظ اإلعراب ملعرفة أصالة الفرس ـ ورد لف-٤

 عرابـاً،ملك خيالً )) أعرب الرجل(( و عربيته،خلصت )) وفرس معرب((معه فرس عريب، 
  :اجلعديقال 

 ن للمعربــبيالً تــويصهل يف مثل جوف الطوي           صهي
 )١٠( إذا مسع من له خيل عراب صهيل هذا الفرس عرف أنه عريب :أي
 )١١( أي التهذيب جلذع النخلالتشذيب، وهو النخل، قطع سعف -٥
وهي املتحببة إىل زوجها : عربة و عروب، امرأة:  إظهار ما يف الداخل من احلب يقال-٦

 .)١٢(أعرب الرجل : ذه املرأةاملظهرة له ذلك ومن هنا يقال للرجل املتزوج مثل ه
 : يأيت اإلعراب والتعريب مبعىن الرد عن القبيح-٧

 قبح عليه كالمه : عرب عليه: يقال
 .)١٣(ردك الرجل عن القبيح : واإلعراب

 .)١٤(يقال ذلك ملن أختم ففسدت معدته مما حيمل عليها، فسدت:  عربت معدته-٨
  ع ر – واحد وهو املعىن األساسي ملادة وبلطف الصنعة ميكن رد هذه التعاريف إىل معىن
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  .واإلبانة الذي هو الظهور –ب 
 الفصيح يف كالمه نّ وألعدمها،فاملرأة الثيب تبني وتظهر ما يف داخلها من املوافقة أو 

 وألن الذي يهذب كالمه وال يلحن فيه يكون واألكمل،يظهر ويبني ما يريد على الوجه األمت 
  وألنّهجنته،ن معرفة أصالة الفرس تبني وتظهر عدم  وألاألصيل،لعريب مبيناً مظهراً ملنطقه ا

واملرأة العروب هي .بهالتشذيب وقطع السعف إبانة وإظهار جلذع النخلة بعد أن كان مغطى 
إظهار : وتعريب الكالم على الرجل، اليت أبانت وأظهرت ما يف داخلها من حب وتودد لزوجها

وفساد املعدة إظهار ملا أصاا من إثقال بسبب ، ضي رده عن ذلكاألمر الذي يقت، وبيان لفساده
 .التخمة من الطعام

 :لذلك كان أرجح ما قيل يف تسمية العرب ذا االسم
 )١٥(إيضاحه وبيانه : إعراب لسام أي

  :اصطالحاً تعريفه :ثانياً
عضهم  وب– اإلعراب – فبعضهم عرف عديدة،وضع النحاة القدامى لإلعراب تعاريف   
 وال أريد هنا أيضاً، وعلماء النحو املعاصرون وضعوا تعاريف لإلعراب ،- املعرب –عرف 

ها ؤ وال أروم اخلوض يف النقاش الذي دار بينهم بشأا من حيث إيفاكلها،سرد التعاريف 
اله  إمنا سأختار ذكر ما بدا يل أكثر انطباقاً على هذه الظاهرة مما ق لظاهرة اإلعراب،وعدم إيفائها

  :واملعاصرونالقدامى 
أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر االسم املتمكن (( اإلعراب :هشامقال ابن  -١

الفعل املضارع  (( :قوله بعد – شذور الذهب – وأضاف حمققو كتابه .)١٦())والفعل املضارع 
 .)١٧())الذي مل يتصل به نون التوكيد وال نون النسوة (( :قوهلم)) 

تغري آخر الكلمة لعامل يدخل عليها يف الكالم الذي بىن ((  بأنه :صفورععرفه ابن  -٢
 .)١٨())فيه لفظاً أو تقديراً عن اهليئة اليت كان عليها قبل دخول العامل إىل هيئة أخرى 

هو تغري العالمة اليت يف آخر اللفظ بسبب تغري  (( :حسنتعريف األستاذ عباس  -٣
 )١٩())عامل العوامل الداخلة عليه وما يقتضيه كل 

 :عرفه الشيخ مصطفى الغالييين بقوله -٤

خرهـا مرفوعا أو منصوبا أو جمروراً أو آخر الكلمة فيكون آأثر حيدثه العامل يف " 
، وهناك تعريفات لإلعراب قدمية وحديثة كثرية، )٢٠(" حسب ما يقتضيه ذلك العامل، جمزوماً

لكتب اليت تناولت احلديث عن ألن ا، ولست بصدد اخلوض يف تفاصيلها واملوازنة بينها
 . اإلعراب تناولت هذا األمر بشكل مفصل
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  : نشأته–ب 

  :أمرينحني نتحدث عن نشأة اإلعراب ينبغي أن يكون الكالم يف 
  وجوده عملياً :األولاألمر 
  .وأحكامه وضع أصوله :الثايناألمر 

  :العرب وجوده عملياً يف كالم -١
عراب كان موجوداً لدى العرب يف لغتهم بشكل عملي مما هو غري خاف على أحد أن اإل

فاحلركة اإلعرابية يف اللغة العربية ظاهرة ((سليقتهم  إذ كانوا ينطقون باإلعراب مبقتضى فعلي،
 وكان هلذه املعروفة، ويف أقدم النصوص العربية تراكيبها،موجودة على أواخر كلماا يف 

 )٢١( .ربية على سجيته وطبيعتهاحلركات معان يف نفس العريب املتحدث بالع
 النفس،نه وسيلة اإلبانة واإليضاح عما يف داخل أ    وقد مر يف تعريف اإلعراب 

يكاد معظم ((  حىت إنه لغتهم، فكان من الطبيعي أن يصاحب اإلعراب بيان،والعرب أهل 
  )٢٢(.))املهتمني باللغة العربية وفقهها جيمعون على أن اإلعراب مسة واضحة من مساا 

((  فإن مفهومة، والعرب مل تشأ أن جتعل ألفاظها مغلقة غري ألفاظ،فلغة العرب تتألف من 
 األغراض كامنة فيها  وإنّيفتحها،مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي  األلفاظ

  )٢٣(.))حىت يكون هو املستخرج هلا 
ن تكون حيوية هلا قابلية التصرف يف أ بل أرادت هلا جامدة،ومل ترد أيضاً أن جتعل لغتها   

  فجعلت احلركات اإلعرابية على آخر املقام،الكالم من تقدمي وتأخري وحنومها حبسب ما يقتضيه 
  .تريد يفصح عما اإلعراب الذيالكالم دليالً على 

  :يأيت كالم العرب ورد معرباً ما نّأوالدليل على 
بلغها قد وردنا ألى أفصح اللغات العربية وأقوى األدلة أن القرآن الكرمي الذي ورد ع -١

  .ملموساًه ينكر واقعاً  ومن أنكر هذا فإناثنان، وال خيتلف يف ذلك عريب،معرباً ووصف بأنه 
جاءنا معرباً ) (احلديث النبوي الشريف الذي ورد عن أفصح بشر نطق بالضاد  -٢
  .أيضاً

وجود اإلقواء يف القافية  ((   وإنأيضاً،الشعر الفصيح الذي حيتج به وصلنا معرباً  -٣
 املختلفة،ألكرب دليل على أن العرب كانت تستعمل حركات اإلعراب للداللة على املعاين 

فكانوا حلرصهم على املعىن الذي يريدونه يثبتون احلركة الدالة عليه وإن خالفت حركة الروي 
 وحدة احلركةيت تنتج من  مل يكن األمر كذلك ملا ضحوا باملوسيقى الالقصيدة ولولسائر أبيات 
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  )٢٤()).يف كل األبيات 
 مرتبط – كما سبق يف التعريف اللغوي – ألنه اللفظ؛ ذا – العربية –إمنا مسيت  -٤

 واإليضاح، الذي تعود كل التقلبات املشتقة منه إىل معىن اإلبانة واإلفصاح )ع ر ب(جبذره 
تق من لفظ العرب وذلك ملا وهو مش ((:يعيش قال ابن ذلك،ق ــواإلعراب هو الذي حيق

 كما والفصاحة، إذا ختلق خبلق العرب يف البيان :وتعرب أعرب :يقال الفصاحة،يعزى إليهم من 
  )٢٥( )) تمعدد إذا تكلم بكالمَ معد:يقال

 العصور أقدمظاهرة موجودة يف العربية منذ (( ن اإلعراب أإذن فال مناص من القول ب
ا متثل أداة طيعة تساعد املتكلم ليتسع يف كالمه معرباً عما يف نفسه  حافظت عليها ألاملعروفة،
  )٢٦())من معان 
 :وأحكامه قواعده وضع -٢

أطلق لفظ اإلعراب بادئ األمر على النحو، وهو ذا املعىن يكون أول علم نشأ من 
 بإطالق اجلزء  جمازياً– حينئذ – ويكون التعبري .واألحكامعلوم العربية اليت وضعت هلا القواعد 

ن هذه م مسوه بذلك ألأ ويبدو النحو،ن اإلعراب كما بدا مؤخراً جزء من  ألالكل،وإرادة 
  .وأبرزهاالظاهرة أجلى الظواهر النحوية 

 قال أبو االسم،وحني يتحدث أهل اللغة عن بدء وضع النحو وأسبابه يطلقون عليه هذا   
 )٢٧())… م العرب فأحوج إىل تعلم اإلعرابواعلم أن أول ما اختل من كال((:اللغويالطيب 

 وتكمن إليه،   وقد قام اإلمجاع على أن نشأة النحو لدى العرب كانت وليدة احلاجة املاسة 
  :يفتلك احلاجة 

 اختلطوا بغريهم واختلط غريهم م العرب حنيلسنة أبناء أاللحن الذي بدأ على  -١
 وليس من للنحو،ئع حتدث عنها املؤرخون  ولذلك اللحن أحداث ووقاالعرب،ممن هم من غري 
 .هنامهميت سردها 

، وهو القران الكرمي، احلفاظ على سالمة النطق يف تالوة أوثق مصدر للغة العربية -٢
ومن أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي هو ، والوصول إىل معرفة استنباط األحكام منه

 . أفصح من نطق بالعربية من البشر
 وهو أن وجود النحو لضبط اللسان – أراه ضرورياً – للحاجة هناك وجه آخر -٣

 فكان من متممات الظواهر حضارياً،ظاهرة حضارية كبقية الظواهر اليت يكون وجودها ملحاً 
احلضارية للمجتمع العريب أن تنشأ فيه القواعد النحوية حىت يبقى عود العربية صلباً ال يناله خرم 
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 ومنهجاً للنطق الذاهبة،لعلم الذي اعترب عوضاً عن السليقة ا((  النحو نانفصام، فكاوال 

  )٢٨())الصحيح والتعبري الصحيح
للداللة على النحو كله )) اإلعراب((مت بعد هذا العموم الذي استعمل فيه مصطلح 

 .الداخلة عليهاخصص لدى النحاة للداللة على تغيري آخر الكلمة بسبب اختالف العوامل 
ا نرى املوضوعات النحوية كلها تصب يف ن ألاخلصوص، ذاك العموم وهذا والتناسب قائم بني

 فاهلدف من تلك املوضوعات بناء التركيب النحوي اهلادف إىل إيضاح املعىن من اإلعراب،معىن 
 .خالل احلركة اليت حيملها آخر التركيب

ل ولقد أسهم كثري من أعالم العربية يف وضع القواعد واألحكام النحوية من خال
فكان لعبد اهللا بن أيب ، استقرائهم للغات القبائل العربية املتناثرة على أرض جزيرة العرب

واخلليل ، واألخفش األكرب، وأيب عمرو بن العالء، وعيسى بن عمر الثقفي، إسحاق احلضرمي
والفراء اليد الطويل يف تأسيس هذا العلم وضبطه ، والكسائي، وسيبويه، بن أمحد الفراهيدي

ولكن اللبنة األوىل ذا ، بط حتكي السليقة العربية اخلالصة اليت كان عليها العرب من قبلبضوا
االجتاه كانت من وضع أيب األسود الدؤيل بتوجيه وإرشاد ومتابعة من اإلمام علي بن أيب طالب 

  .  رضي اهللا عنه
 أهداف اإلعراب -ج 
 :يأيت أبرزها وأمهها ما مجة،ا داف اليت حيققها اإلعراب للعربية وللمتكلمني ـاأله

 ومينحه سعة يف التقدمي والتأخري للجملة،يعطي املتكلم حرية التصرف يف البناء التركييب  -١
 وال تؤديه،حيث اقتضى املقام البالغي ذلك مع احتفاظ كل كلمة من ذلك البناء مبعناها الذي 

  :يعيش قال ابن املعىن،ضفي عليها يكفي يف ذلك رتبة الكلمة ما مل متنح احلركة اإلعرابية اليت ت
 املذهب،ولو اقتصر يف البيان على حفظ املرتبة فيعلم الفاعل بتقدميه واملفعول بتأخريه لضاق (( 

 ضرب :تقولال ترى أنك أ اإلعراب،ومل يوجد من االتساع بالتقدمي والتأخري ما يوجد بوجود 
  )٢٩())فعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر  فيعلم الفاعل برفعه واملأبوك،زيد عمراً وأكرم أخاك 

   وهذا األمر منح العربية مزية امتلكت من خالهلا ثروة هائلة من التعابري تفي حباجة كل 
قدرات خفية على العطاء وعلى اإلحياء وعلى ((  بتجربة حضارية منحتها ظيت وحا،متحدث 

 )٣٠())تنوع التعبري
 ومعلوم عليه،راض والرغبات اليت تكون سابقة إن اإلعراب يعني على التعبري عن األغ -٢

 والذي يفصح عنها هو التنوع يف التعبري وتتنوع،أن تلك الرغبات واألغراض تتفاوت 
يكون ((  و .)٣١())يوقف على أغراض املتكلمني ((  ورائد ذلك هو اإلعراب الذي والتركيب،
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    :حاطوممحد أقال األستاذ . )٣٢())هو املستخرج هلا 
 املعاين النحوية التركيبية تعبرياً لفظياً حمسوساً عن – كما عرفناه –إن كون اإلعراب   (( 
أي ،  ما يف أداء املعىن وفهمهأن لإلعراب دوراً – apriori – إمنا يعين قلبياًاملعرب،للكالم 

  .)٣٣())ألن املعاين جزء أساسي من املعىن العام للكالم ، يف وظيفة التفاهم
 ويزيل اللبس الذي قد حيصل من خالل العربية،لكربى اليت حتويها اللغة حيرك الطاقة ا -٣

إىل اللبس يف الكالم أو مجود (( ولوال اإلعراب آلل األمر العربية،التصرف يف بناء اجلملة 
ولعل أسلوب التقدمي والتأخري يف العربية .  …الكامنة فيها وقتل الطاقة تراكيبها،العربية يف 

 ولفقدت حريتها يف التعبري جامدة،ية اإلعراب الذي لواله ألصبحت اللغة صدق دليل على أمهأ
  .)٣٤())وقدرا على التفنن يف القول 

فارقاً يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني (( وقد جعله ابن قتيبة وغريه من أهل العلم 
المها يف إمكان الفعل أن  ال يفرق بينهما إذا تساوت حاواملفعول،واملعنيني املختلفني كالفاعل 

 . )٣٥())يكون لكل واحد منهما إال باإلعراب 
 وااللتزام .األلسنانه دليل الفطرة الكالمية اليت كان العرب يتمتعون ا قبل اختبال  -٤

 الن العرب قد التزمت التعبري،به يقرب امللتزم من تلك الفطرة اليت تضفي الرونق واجلمال على 
 جاء علماء العربية فقعدوا هذه الظاهرة هلا مث وتكلموا بسليقتهم طبقاً ية،اللغوالظاهرة (( ذه 

 وسبب ذلك عنها، وما يشذ عليها، وبينوا ما ينطبق العامة،ووضعوا هلا املصطلحات والقوانني 
 . )٣٦())وعلته

 . )٣٧())آية السليقة الغنية يف التراكيب العربية املفيدة ((  إنه :العقادقال 
اللغة كما يقرر أكثر علمائها ال تقتصر ((  و اللغة،ة التفكري ألنه عمود  إنه وسيل-٥

 اإلنسان،وظيفتها على التفاهم بني األفراد وإمنا تتجاوز ذلك إىل أا األداة اليت يتعلم ويفكر ا 
ي أن الفكر ال يرتكز يف استخالص األحكام ـ وطبع،)٣٨())ه ـود عقله وتوجهـفهي تق

 إمنا يرتكز على تركيب تلك املفردات جمردة، على مفردات اللغة – بينها واآلراء واملوازنة
  يبتغيها، تفتح الطريق أمام املفكر يف الوصول إىل الغاية اليت اإلعرابية اليتاملصحوب بالعالقة 

ويكون اإلعراب ذا التصور عنصراً تعبريياً يشارك البىن التركيبية يف أداء معىن الكالم (( 
 .  )٣٩())وفهمه 
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 ما من شك يف أن أوثق نص عريب تستند إليه العربية يف تقعيد قواعدها وفهمها -٦
 ويتوصل معناه،وأقوم طريق يسلك يف الوقوف على  (( القرآين، وحليتها النص واستجالء ائها

إذ لواله ما كان يتسىن لنا أن نفهم معاين  (( ،)٤٠())به إىل تبني أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه 
 ونواهيه، وسائر أوامره وإعجازه، وحمال بالغته مجاله، وال أن ندرك مواطن املبني،القرآن 

 . )٤١())ومصادر أحكامه حالله وحرامه وآيات وعده ووعيده
 تتوفر فيمن يريد اخلوض يف تفسري هذا أنجل هذا اشترط العلماء شروطاً جيب أ    من 

 :قوله فقد نقل السيوطي عن أيب طالب الطربي ب،اإلعرا وجعلوا متامها معرفة الكرمي،الكتاب 
 أن يكون املفسر ممتلئاً من عدة اإلعراب ال – أي شرائط التفسري –ومتام هذه الشرائط (( 

 . )٤٢())يلتبس عليه وجوه اختالف الكالم 
باختالف اإلعراب مع ((   وقد فسر بعض أهل العلم احلروف السبعة اليت نزل عليها القرآن 

 . )٤٣()) املعىن أو إتقانه اختالف
 واإلعراب من أهم النحوية، القراءات القرآنية من األصول اليت تستند إليها القواعد -٧

  :جماهد ولذلك يقول ابن نقلها،الوسائل اليت تعني على ضبطها وفهم أسرارها وعلى ضبط 
 ومعاين لغات،بال العارف والقراءات،فمن محلة القرآن املعرب العامل بوجوه اإلعراب (( 

 فذلك اإلمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن يف لآلثار، املنتقد القراءات، البصري بعيب الكلمات،
 ومنهم من يؤدي ما مسعه ممن أخذه عنه ليس عنده إال األداء ملا .املسلمنيكل مصر من أمصار 

 طال عهده فيضيع  فال يلبث مثله أن ينسى إذااحلافظ، ال يعرف اإلعراب وال غريه فذلك تعلم،
 ألنه ال يعتمد على علم الواحدة،اإلعراب لشدة تشاه وكثرة فتحه وضمه وكسره يف اآلية 

 . )٤٤())بالعربية وال بصر باملعاين يرجع إليه 
 إسهام اإلعراب يف فهم السنة النبوية املطهرة فهماً دقيقاً صحيحاً يف معانيها وأحكامها -٨

 وهذا ما ال يدفعه أحد ممن اإلعراب، صحة إال بتوفيتها حقوقها من ألنه ال تفهم معانيها على(( 
 .   )٤٥( )   ))( نظر يف أحاديثه 

 ونظرية النظم اليت نادى ا عبد القاهر البالغة، اللغة العربية اتسمت بأعلى درجات -٩
((  فـ اإلعراب، واألساس الذي تقوم عليه نظرية النظم إمنا هو البالغة،اجلرجاين جوهر تلك 

 . )٤٦())هو املرقاة املنصوبة إىل علم البيان املطلع على نكت نظم القرآن
 ومعاين النحو،   وقد أقام اجلرجاين إعجاز القرآن على النظم الذي أقامه على توخي معاين 

  :اإلعجاز قال يف دالئل اإلعرابية،النحو اليت تتوخى إمنا هي الوجوه 
 وفروقه، معاين النحو وأحكامه ووجوه يطلبه يفإذا هو مل ثبت من ذلك أن طالب اإلعجاز (( 
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ن ال وجه لطلبه فيما أ وسواها،نه ال مستنبط له أ وومكانه، وموضعه ومعانيه،ومل يعلم أا معدنه 
نه إن أىب أن يكون فيها كان قد أ واجلذع، ومسلم هلا إىل الطمع،عداها غار نفسه بالكاذب من 
 ولزمه أن يثبت شيئاً آخر يكون معجزاً به وإن يلحق بنظمه،أىب أن يكون القرآن معجزاً 

  )٤٧( )).أصله فيدفع اإلعجاز من – من املعتزلة –بأصحاب الصرفة 
  :الرعيضومن هنا قال األستاذ عبد الكرمي 

 أسلوب، وأرقى لغة، القرآن الكرمي قد نزل بأفصح أنوهكذا خنلص من ذلك كله إىل (( 
 املستهجنة،ميع فروعهم وقبائلهم خالياً من عوارض اللهجات وأوضح بيان عرفه العرب جب

 ويف مقدمة تلك السمات ظاهرة وأساليبه،متحلياً بكل مسات الفصاحة والبالغة يف مفرداته 
 وبىن عليها كثري من مظاهر إعجازه وروعة كامالً،اإلعراب اليت التزم ا النص القرآين التزاماً 

 .  )٤٨())أسلوبه 
  :األنباريو الربكات  قال أب-١٠
ن استيضاح املعىن وداللة اجلملة عليه  أل،)٤٩())اإلعراب إمنا دخل الكالم يف األصل ملعىن (( 

 علماً مستقالً له خواصه وأسسه فإن أصبح وإذا كان علم الداللة قد طريقه،ال تتم إال عن 
 هلا دور ال يقل يف –  يف حاالت–احلركة اإلعرابية (( ن  ألله،اإلعراب يبقى األساس األول 

 . )٥٠()) حرف من حروف الكلمة يف الوصول إىل املعىن الداليل للجملة دور أيأمهيته عن 
وليس كما يظن . وقد حتدث القدامى عن أثر احلركة اإلعرابية يف الوصول إىل املعىن املقصود

د أدرك هذه الفكرة ابن جين ق فذاًإأن احملدثني هم الذين تناولوا احلديث عن أثر تلك احلركة ف
اإلعراب يف نظره يقوم بدور أساسي يف حتديد ألن … جبالء يف وظيفة اإلعراب الداللية 

 تتحكم يف نقل معىن اجلملة من معىن إىل حركاته اليتالوظائف النحوية للكلمات من خالل 
  :قلنا فإذا معىن،

 (( كان املعىن على التحذير األسد بالنصب: األسد بالرفع كان املعىن اإلخبار، أما إذا قلنا 
فالفتحة هي العنصر الذي حول اجلملة من باب إىل باب، ومن معىن إىل معىن جديد، فهي ركن 

  . )٥١())يف الكلمة تشري إىل املعىن 
 اجلمالية، ألنَّ الصورة اإلعراب، التذوق األديب للنثر والشعر حيتاج إىل التضلع من -١١

ال ميكن إن يتذوقه القارئ له ما مل يكن على دراية بأصول واألسلوب الرفيع للنص األديب 
 والوقوف على سالمة وزنه حباجة ماسة إىل علم الشعر، واخليال الذي حيمله وقواعده،اإلعراب 
 فيه،فإن للعالقات اإلعرابية دوراً كبرياً ((الرفيع، كي ينعم بإدراكه صاحب الذوق اإلعراب،
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 ميكن إقامة وزنه أو فهم  وبدوا الالعالقات،ذه  على هموسيقاه ومعانيهحيث تتوقف 

 .)٥٢())أغراضه
                                         

 
 


 األحكام الفرعية بيان به فيها فبعضها يراد العلوم،لإلعراب صلة قوية جداً بكثري من 

 الن اإلعراب عنصر أساسي يف – تفسرياً وحديثاً وفقهاً –دية كالعلوم الشرعية يالعملية والعق
 وضبط الوقف القرآنية، وبعضها يراد به فيها الوصول إىل توجيه القراءات .األحكامفهم تلك 

 وبعضها يراد به .ذلكواالبتداء يف اآليات حبسب ما يقتضيه املعىن ألن لإلعراب أثراً ملموساً يف 
 وصلة اإلعراب باجلانب البالغي يف النص من أقوى البالغي،صول إىل اجلمال فيها الو
 واإلعراب للتعبري، واألداء الصويت النصية،  وبعضها يراد به فيها الوقوف عند الداللة الصالت،

 معززين ذلك ببعض الصالت،  وسنعرض يف هذا الفصل بعض أوجه تلك .االرائد يف هذا 
  :األمثلة

 - :القرآنيةلتفسري والقراءات  صلته با-١
إذ عن طريقه ميكن للمفسر أن يصل إىل ، لإلعراب صلة وثيقة بعلم التفسري والقراءات  

 نقل الزركشي يف الربهان عن ابن عباس تقسيم التفسري إىل أربعة فقد، إيضاح املعىن لآلية
  :ألحدها وجعل اإلعراب أساساً أقسام،

  .كالمها  ما تعرفه العرب يف:األولالقسم 
  .جبهالته ما ال يعذر أحد :الثاينالقسم 
 .خاصة ما يعلمه العلماء :الثالثالقسم 
 . )٥٣( ما ال يعلمه إال اهللا:الرابعالقسم 

  :قالمث 
 واإلعراب، وذلك شأن اللغة لسام،فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إىل (( 

 القارئ تعلمه ليتوصل املفسر إىل على املفسرعىن وجب  اختالفه حميالً للمفما كانفأما اإلعراب 
 وإذا مل يكن حميالً للمعىن وجب على القارئ تعلمه اللحن، وليسلم القارئ من احلكم،معرفة 

 .)٥٤())ليسلم من اللحن 
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 للمفسر ومن يشتغل بعلم القراءات من إتقان اإلعراب حىت يستطيع – إذن –فال مناص 
 فان لإلعراب أمهيته القصوى يف توجيه كثري من يفسرها،آية أن يوضح معىن كل قراءة و

 مليئة – وال سيما ما عين باجلانب النحوي – وكتب القراءات معانيها،القراءات وإيضاح 
 . بالتوجيه املعنوي للقراءات القائم على أساس اختالف احلركة اإلعرابية

  :األمثلةوأسوق لذلك بعض 
 }  ١٥-١٤ :الربوجسورة { ))فور الودْود ذو العرش املَجيد َ وهو الغ ((:تعاىل قوله -أ

، واإلعراب هو الذي دعا املفسر إىل )٥٥(بالرفع واجلر  )) ايد((بلفظ وردت قراءتان 
  .)٥٦(اجلر ونعتاً للعرش يف حالة الرفع،أن جيعله نعتاً هللا أو خرباً آخر يف حالة 

 }٤ :املسدسورة {))  الَحطب ُالة محُ وامرأته((تعاىل قوله  -ب
 ووردت قراءة عن عياض ،)٥٧(اإلضافةقرئ بالرفع والنصب مع ) محالة(     لفظ 

فتفسريها على قراءة الرفع أن اهللا تعاىل أخرب عن امرأة ) لحطب لمحالةً ( بالنصب مع التنوين 
والشوك  الذي فسر على احلقيقة حبمل حزم احلطب محل احلطبأيب هلب ذا الوصف وهو 

 الناس، وعلى ااز باملشي بالنميمة ورمي الفنت بني ،) ( الذي كانت ترميه يف طريق النيب 
  :الشاعرويقوي هذا املعىن اازي قول 

إن بين األدرم محالو احلطـب    
 )٥٨(ضا ويف الغضـب يف الرُ شاةُالوُ هم                                  ُ

 أن هذه املرأة مذمومة ذه الصفة اليت اشتهرت  بغري تنوينءة النصبوتفسريها على قرا
كأا اشتهرت  (( :القرطيب قال وذمها، فهي ال لإلخبار عن صفتها وإمنا ذكرت لشتمها ا،

 .)٥٩())بذلك فجاءت الصفة للذم ال للتخصيص 
ا حتمل يوم القيامة ألنه ورد يف التفسري أ"  واملراد ا االستقبال ومع التنوين تكون حاالً

 .)٦٠(" حزمة من حطب هو حقيقة
كل  ((  قرئ}٤٧ :غافرسورة { ))قال الذين استكربوا إنا كل فيها (( :تعاىل قوله -ج

مجلة )) كل فيها ((  قراءة الرفع على اخلبـر جبعـل ت، فحمل)٦١(بالرفــع والنصب)) 
 ومحلت قراءة النصب على .كلناو :تقديراً مضافة – كل –، وتكون )٦٢(– إنَّ –خربية لـ 

ن ضمري املتكلم جيوز إبدال االسم أو بدالً منه أل )٦٣( – إنَّ – توكيداً السم – كل –جعل 
 العموم يف قراءة الرفع أوضح أنويبدو يل . )٦٤(والشمولالظاهر منه إذا كان داالً على اإلحاطة 

 وقراءة النصب دالة على املطلق،وم  إذ قراءة الرفع دالة على العمالنصب،وأقوى منه يف قراءة 
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  .أعلم واهللا املتكلمني،عموم 
َ نصر اهللاوالُّ رسولى يقولَ الّ حتلـوالززو (( :تعاىله ــ قول-د { ))ذين آمنوا مىت
 .  }٢١٤ :البقرةسورة 

  :النحوي قال جامع العلوم والنصب،بالرفع )) حىت يقول ((قرئت 
إذا دخلت على الفعل املستقبل وانتصب ) حىت ( ن  أل– أن –فالنصب على إضمار (( 

  :معنيانالفعل بعدها كان هلا 
  إىل أن :أحدمها
  مبعىن كي :والثاين

.  فالسري والدخول قد وقعا معاًأدخلها، إىل أن :أي ادخلها، سرت حىت :فاألول قولك
 .  من الضرب األول واآليةاجلنة، كي يدخلك :أي اجلنة، أطع اهللا حىت يدخلك :الثاينومثال 

 الن الفعل املستقبل إذا الرسول؛ وزلزلوا حىت قال :املعىنوالرفع قراءة نافع ويكون 
 سرت حىت :كقولك بعدها، سبباً ملا – حىت – وكان ما قبل املاضي،ارتفع بعد حىت كان مبعىن 

الرسول  الزلزلة سبب لقول :اآلية وكذلك يف الدخول، فالسري سبب دخلتها، أي حىت ادخلها،
(()٦٥( . 

 - :واالبتداء صلته بعلم الوقف -٢
 مت،تفصيل احلروف والوقف على ما قد ((  اإلبانة واإلفصاح عن املعىن أسبابمن 

 ولذلك كانت واإليضاح، واإلعراب من أهم وسائل اإلبانة )٦٦())واالبتداء مبا حيسن االبتداء به 
سهامهم البارز يف احلديث عن الوقف  وللنحاة إوثيقة،صلته بعلم الوقف واالبتداء صلة 
 واإلعراب أبرز أدوام للخوض يف هذا العلم واإلئتناف،واالبتداء أو ما يسمى أحياناً بالقطع 

 وهو باب واالبتداء،يعني على فهم العالقة بني املفردات فيساعد على معرفة الوقف (( ألنه 
(( فـ . )٦٧())ىن ـداء ووضوح املع يترتب عليه من حسن األالقرآن ملاجليل من أبواب علوم 

 على – يف كثري من األحيان – وما حيسن وما ال حيسن متوقفة منه،أحكام الوقف ومعرفة التام 
 .)٦٨())أحكام اإلعراب 

 -:واالبتداء   وهذه بعض األمثلة ألثر اإلعراب يف الوقف 
واألنف باألنف  النفس بالنفس والعني بالعني أنوكتبنا عليهم فيها  (( :تعاىلقوله  - أ

 .  }٤٥ :املائدةسورة { ))واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص 
 ،))واجلروح قصاص  (( :قولهبالنصب فيكون الوقف التام على )) والعني (( قرئ 
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أنَّ النفس بالنفس  (( :قولـهبالرفع هلا وملا بعدها فيكون الوقف على )) والعني (( رئ ـوق
(()٦٩(. 

واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن (  (:تعاىلقوله  - ب
 . } ١٠٢ :البقرةسورة { ))الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر 

) يعلمون ( وقف كاف إن قدرت) لكن الشياطني كفروا (  مت :نافعقال  (( :النحاسقال 
) ( كفروا (  يقف على أو يف موضع نصب على احلال مل– لكن –مؤتنفاً، وإن قدرته خرب 
ع نصب مل ـ وان جعلتها يف موضنافية، – ما -وقف كاف إن جعلت) يعلمون الناس السحر

 .  )٧٠())ها معطوفة عليه ـ ألن– السحر –يقف على 
سورة { )) بإميان أحلقنا م ذريتهم واتبعتهم ذريتهموالذين آمنوا  (( :تعــاىل قوله -ج
 . }٢١ :الطور

 فإذا وقف مستأنف، – الذين آمنوا –ن أل) بإميان  ( :قولهوقف على مل جيز النحاس ال
 :قائل فإن قال .املبتدأ ألنه مل يأت خبرب ناقصاً، كان الكالم – واتبعتهم ذريتهم بإمياِن –على 

 ذلك خطأ ألنه :قيل، - وزوجناهم – يف موضع نصب عطفاً على املضمر يف – الذين –اجعل 
 . )٧١())لذين آمنـوا واتبعتهم ذريتهم بإميان  وزوجنا ا:املعىنال يصري 

ومن خالل ذلك ظهر لنا أثر اإلعراب يف حتديد الوقف الذي كانت له أمهيته يف إيضاح 
 .املعىن

 - :الشريف صلته باحلديث النبوي -٣
 املادة، وقد متيز بغزارة الكرمي، وأمسى لغة عربية بعد القرآن كالم،احلديث النبوي أفصح 

 هنا – أريد، وال )٧٢(ثر كبري يف إثراء التراكيب اللغوية وأساليبها أء اللفظي فكان له وسعة الثرا
 الدراسات النحوية، أو عن أثره يف اللغة ويف باحلديث، أن أحتدث يف موضوع االحتجاج –

، إمنا الذي يعنيين أن أبني صلة اإلعراب )٧٣(فذاك أمر قد أشبع كالماً يف كتب وأحباث كثرية 
  .والبيانث من حيث اإليضاح باحلدي

  :األمثلة  وأضرب لذلك بعض 
  )).إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء  ): (( ( قوله  - أ

 ،) (اة إبراهيم ابن النيب ـني يف وفـث عن الصحيحـ أورد العكربي هذا احلدي
 كافة، –ا  إمن– يف قوله – ما – على جعل والنصب فالنصبالرفع )) رمحاُء الّ(( وأجاز يف قوله 

 – فيكون موصولة، – ما – والرفع على جعل ،– يرحم – مفعوالً للفعل – الرمحاء –ويكون 
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 وأفرد املوصول على إرادة اجلنس الرمحاء، إن الذي يرمحه اهللا من عباده :أي إن، خرب –الرمحاء 

)٧٤( . 
لعشاء إىل  فصلوها فيما بني صالة اصالة،إنَّ اهللا عز وجل زادكم  ): (( (  قوله –ب 

  )). الوتر الوتر الصبح،صالة 
 توكيداً، أحدمها النصب على تقدير عليكم الوتر وكرر :وجهانفيه  (( :العكربيقال 

 هي الوتر :التقدير والثاين الرفع على .الوترعين أ زادكم الوتر أو :التقدير يكون أنوجيوز 
 . )٧٥())وكرر توكيداً 

 - :الفقهية صلته بفهم األحكام -٤
النحو قد ((  فمن املقرر أن النحو، وبني العامة بينهلة اإلعراب بالفقه جزء من الصلة ص

اختلط اختالطاً ظاهراً بالعلوم اإلسالمية منذ أن استقام عوده فتأثر فيها وخباصة الفقه وأصوله 
(()٧٦(.  

صول حاكوا الفقهاء أخرياً يف وضعهم للنحو أصوالً تشبه أ(( ومعظم النحاة يقرون أم 
 وكان هلم طرازهم يف بناء القواعد على السماع الفقهاء، وتكلموا يف االجتهاد كما تكلم الفقه،

 وذلك واإلمجاع، كما بىن الفقهاء استنباط أحكامهم على السماع والقياس واإلمجاع،والقياس 
 .)٧٧())ثر واضح من آثار العلوم الدينية يف علوم اللغة أ

 اإلعرابية،وا كثرياً من األحكام الشرعية مبقتضى الداللة   وقد وجدنا الفقهاء استنبط
يرون الكالم يف معظم أبواب أصول الفقه ((  ألم اإلعراب،وتغري احلكم لديهم بتغري حركة 

 . )٧٨())ومسائلها مبنية على علم اإلعراب 
 وقد انصب جهد النبوية،  وعماد الشريعة يف تقنني األحكام القرآن الكرمي والسنة 

 وكان جلهدهم ذاك أسس يبنون عليها أحكامهم ويفهموا األحكام،لفقهاء عليهما يف استنباط ا
 وكانت بعض األحكام الشرعية مرتبطـاً بكالم األسس، أبني تلك واإلعراب من مبقتضاها،

 والنكاح والطالق واثبات احلقوق األميان، وال سيما ما يتعلق بقضايا به،الناس وما يتلفظون 
 وسنبني هنا طائفة من اإلعراب، وقد فهم الفقهاء كثرياً من أحكام تلك القضايا مبقتضى وحنوها،

  .اإلعرابيةاألحكام الفقهية اليت بناها الفقهاء على اختالف احلركة 
 - :الكرمي فهم األحكام من القرآن –أوالً 

كم وأيديكم إىل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوه (( :تعاىل قوله -أ
 . }٦ :املائدةسورة  {))وا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني ـق وامسحـاملراف
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 الفريق :فريقني فكانوا على الوضوء،حصل خالف بني الفقهاء يف حكم غسل الرجلني يف 
 . )٧٩( يرى وجوب مسحها :األول

 . )٨٠( يرى وجوب غسلها :الثاينالفريق 
)) وأرجلكم (( إلعرابية اليت وردت يف القراءتني لقوله  وهذا اخلالف مبين على احلالة ا

 .)٨١(راءة أخرى بنصبهاــ وقالالم، إذ وردت قراءة جبر اآلية،من هذه 
رؤوسكم (( ه ــة على قولــباجلر معطوف)) أرجلكم((ن أق األول بـج الفريـفاحت

  .الرأسارورة بالباء فيكون الواجب املسح على الرجلني كاملسح على )) 
املنصوبة )) وجوهكم (((بالنصب معطوفة على )) أرجلكم (( ن أق الثاين بـواحتج الفري

  )٨٢(.كالوجوهفيكون الواجب الغسل )) اغسلوا (( بـ
  :اآليت  وقد جرى نقاش بينها أوجزه على النحو 

)) رؤوسكم ((العطف على تقتضـي)) أرجلكم(( قراءة اجلر يف: األول قال الفريق  
  .األرجلاجب املسح على  الوفأصبح

)) وجوهكم (( قراءة النصب أقوى ثبوتاً وهي تقتضي العطف على:الثاينقال الفريق 
 اجلوار، أما قراءة اجلر فيمكن أن يكون اجلر فيها عطفاً على األرجل، الواجب غسل فأصبح

، وقد ورد عن العرب إعطاء الشيء حكم )٨٣(فجرت األرجل اورا الرؤوس يف اللفظ 
يطوف عليهم ولدان خملدون بأكواب وأباريق وكأس من ((  كقوله تعاىل جاوره،الشيء إذا 

 – باجلر لفظاً اورا – ر حو–، فقد قرئت  }٢٢-١٨ :الواقعةسورة { )) وحور عني معني،
 أنَّ احلور يطفن على أهل اجلنة :املعىنن  أل،- ولدان – مع أا معطوفة يف املعىن على –كأس 

 .)٨٤(معناها أن الولدان يطوفون ن  وليسن، اخلاصني
 إذ هنا؛ وال يؤمن اللبس اللبس، إن اجلر على ااورة يكون مع أمن :األولقال الفريق 

 .)٨٥(ميكن أن تكون معطوفة على الرؤوس 
 الدالة على الغاية يف – إىل – ليس يف اآلية ما يدعو إىل اللبس لوجود :الثاينقال الفريق 

فجيء بالغاية  (( :الزخمشري قال الغسل،نَّ املسح مل حيدد بغاية خبالف  أل–إىل الكعبني  –قوله 
 . )٨٦())إماطة لظن من يظن أا ممسوحة الن املسح مل تضرب له غاية يف الشريعة 

 وهذا يقوي كون – مع – جيوز أن تكون الواو يف قراءة اجلر مبعىن :األولقال الفريق 
  .)٨٧(عىن وامسحوا برؤوسكم مع أرجلكمن املاألرجل ممسوحة أل
 وإذا املعية، ألا حينئذ تدل على – مع – مبعىن – هنا - ال تكون الواو:الثاينقال الفريق 
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 واألرجل هنا ال فعل، واملفعول معه ما فعل معه معه،كانت للمعية فإن ما بعدها يكون مفعوالً 

 .)٨٨(يفعل معها الفعل إمنا يقع عليها 
 تكون معطوفة على أن ولكنها ميكن النصب، إننا نسلم بتواتر قراءة :األولق قال الفري

 فحينئذ به،حملها النصب على أساس أن اجلار وارور يف قوة املفعول ٌّ نأل)) رؤوسكم (( حمل 
  .مغسولةتكون األرجل ممسوحة ال 

ظ أقوى من  ولكن العطف على اللفجائز، إنَّ العطف على احملل :الثاين   قال الفريق 
 وملا سلمتم بقراءة احملل، فحيث ميكن العطف على اللفظ ال يعطف على احملل،العطف على 
عطف األرجل على الوجوه أقوى من عطفها على حمل الرؤوس فتكون األرجل ٌّ النصب فإن

  .ممسوحةمغسولة كالوجوه ال 
 اللفظ ن العطف على أقوى أل– أي العطف على الوجوه –األول  (( :العكربيقال 

 .)٨٩())أقوى من العطف على املوضع 
 يراد باملسح أنمكن  أنه لو سلم بعطف األرجل على الرؤوس أل:الثاينويرى الفريق 

 . )٩٠()) إذا اغتسلت باملاء، ومتسحت غسلتها،مسحت يدي باملاء إذا  (( :لغة إذ يقال الغسل؛
 وكان ميسح ِبمد،يتوضأ  ) (كان رسول اهللا  (( :قالنه أ  ونقل الفيومي عن ابن قتيبة 

 . )٩١())باملاء يديه ورجليه وهو هلا غاسل 
 كان يغسل رجليه إذا كانت الذي) (  وميكن اجلمع بني داللة القراءتني بفعل النيب 

من ((  وهو .أوالً وميسحها إذا كانت مغطاة خبف أو جورب قد لبسهما على وضوء تام ظاهرة،
 . )٩٢())جوه العطف يف اللسان العريب العرب اخللص الذين يفهمون و

 .  }٢٨٠ :البقرةسورة { ))وإنْ كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة  (( :تعاىلقوله  - ب
هذه اآلية دالة على طلب إعطاء املدين مدة أخرى إذا أعسر بسداد دينه حىت يتمكن من 

  .الدينأداء ذلك 
اعة إىل أنَّ املراد املدين بدين فذهب مج:باملدين   وقد حصل خالف بني الفقهاء يف املراد 

  .الربا
 وخالفهم هذا ناتج من ورود قراءتني يف قوله .الدينوذهب اجلمهور إىل أن املراد عموم 

 )) وان كان ذو عسرة  (( :تعاىل
حيث وردت هذه القراءة يف )) ذو ((  أنَّ اآلية وردت بنصب :األولوحجة الفـريق 

ا ـ ناقصة وامسها ضمري يعود على التائب من الرب–  كان– فتصبح )٩٣(مصحف أيب بن كعب
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 :واملعىن. }٢٧٩ :البقرةسورة {))وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم  (( :تعاىل عليه قوله الذي دلَّ
 .)٩٤( أي الذي عليه دين الربا ذا عسرة فنظرة إىل ميسرة – هو – كان وأن

)) كان ((  فتصبح      ،))ذو  ((  أن القراءة املتواترة جاءت برفع:الثاينوحجة الفـريق 
 إذ هي هنا تدل على احلدث – وجد أو حصل أو حظر –تامة ال حتتاج إىل منصوب وهي مبعىن 

 :اآلية وعلى هذا يكون معىن الزمن،دون 
 واملعىن عام سواء أكان مديناً بدين ربا أو غريه، ميسرة،وان وجد ذو عسرة فنظرة إىل 

ويبدو أن رأي . )٩٥())ا قيل فيه الن يكون عاماً جلميع الناس  مأحسنذا ـفه (( :النحاسقال 
 : ملا يأيتالفريق الثاين هو الراجح 

 . )٩٦(مجع القراء املشهورون عليها أ إذ أقوى،ن قراءة الرفع  أل-١
 مرفوعة – ذو – تكون هنا كان ناقصة ولكنهم أبقوا أن أجاز الكوفيون والنحاس -٢

 )٩٧( وإن كان ذو عسرة يف الدين :بـ إذ قدروه املدينني، يشمل سائر امساً لكان وقدرا هلا خرباً
 .عسرةأو وإن كان من غرمائكم ذو 

والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني  (( :تعاىل قوله -ج
أصلحوا  إال الذين تابوا من بعد ذلك والفاسقون،جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبداً وأولئك هم 

 . }٥-٤ :النورسورة { ))فان اهللا غفور رحيم 
 :رأيان وللفقهاء يف قبوهلا بالقذف،بينت هذه اآلية حكم قبول شهادة احملدود 

 .)٩٨( واليه ذهب احلنفية تاب، ولو احملدود بالقـذف ال تقبل شهادة –الرأي األول 
  .)٩٩( وهو مذهب اجلمهورتاب، تقبل شهادته إذا –والرأي الثاين 

من اجلملة )) إال الذين تابوا (( استدل أصحاب الرأي األول بان االستثناء يف قوله 
 :هذا أبو حيان مؤيداً قال)) وأولئك هم الفاسقون  ((:قوله يف – هم – واملستثىن منه األخرية،

والذي يقتضيه النظر أن االستثناء إذا تعقب مجلة يصلح أن يتخصص كل واحد منها (( 
 مجالً – مجلة –، يريد أبو حيان بقوله )١٠٠()) ن جيعل ختصيصاً يف اجلملة األخرية باالستثناء أ

 )). يف اجلملة األخرية  (( :قالنه أبدليل 
من اجلملة األخرية كانت التوبة مزيلة حكم )) إال الذين تابوا (( فإذا كان االستثناء يف 

 .شهادم ونفي صفة الفسق عنهم ال يستلزم قبول فقط،الفسق 
 يكون من اجلملتني السابقتني ومها أنن االستثناء جيوز أ ب:الثاينواستدل أصحاب الرأي 

 وقوله ،- هلم –فيكون املستثىن منه الضمري يف )) وال تقبلوا هلم شهادة أبداً  (( :تعاىلقوله 
وإذا   كما قال أصحاب الرأي األول– هم –فاملستثىن منه )) وأولئك هم الفاسقون  (( :تعاىل
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 .شهادم ونفي عدم قبول عنهم،كان االستثناء من اجلملتني دل ذلك على نفي الفسق 

 يكون  متعددة أن  ألن أصح رأي يف االستثناء إذا تقدمته مجل          الثاين،وأرى رجحان الرأي    
، وقد قـام الـدليل   )١٠١(من كل واحدة منها إال ما قام الدليل على عدم مشوهلا بذلك االستثناء         

 استيفائـه،وق فال بد من     ـألنه ليس حقا هللا بل للمخل     )) فاجلدوهم  (( جلملة  على عدم مشوله    
 )).وأولئك هم الفاسقون (( و )) وال تقبلوا هلم شهادة (( فبقى االستثناء شامالً جلمليت

 
 - :النبوية فهم األحكام من السنة –ثانياً 

ه ـّ ذكاة أمذكاة اجلنني (( :قـال ) (  النيب أنر رضي اهللا عنه ـ عن جاب-أ
(()١٠٢(. 

 ذبح األم أن وقد فهم الفقهاء من رواية الرفع .والنصبأجيز يف لفظ الذكاة الثانية الرفع 
 وإىل هذا ذهب مستأنف، فال حيتاج إىل ذبح بطنها،جمزئ عن ذبح اجلنني الذي خيرج من 

صل الكالم ألعل  (( :الطييب قال األول،ن اللفظ الثاين على الرفع يكون خرباً عن  ألاجلمهور،
 :العرب كقول وآخر، أي مغنية عن ذكاة اجلنني فقدم  احلل،زلة ذكاة اجلنني يفـذكاة األم مبن

 . )١٠٣())سلمي سلمك وحريب حربك ودمي دمك وهدمي هدمك 
 بأنَّ اجلنني يف بطن أمه حال ذكاا كالعضو اجلنني،وعللوا االكتفاء بذكاة األم عن ذكاة 

 .اجلنني عضو من أعضائها حيل بذكاا ومنها  فكلا،املتصل 
 اجلنني امليت ال حيل إال أن خيرج حياً أنوذهب أبو حنيفة وزفر واحلسن بن زياد إىل 

  .أمهفيذكى كذكاة 
 يذكى مثل :أي أمه، ذكاة اجلنني كذكاة :املعىنن أل) ذكاة ( وحجتهم يف ذلك نصب 

  .بعدهر فانتصب االسم  مث حذف اجلاذكاا، وال تغين عنه أمه،ذكاة 
 يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف املصدر وصفته :وهووقدر النصب بتقدير آخر 

)١٠٤( . 
 إذ ورد يف العربية حذف اجلار ونصب االسم أوىل،ويبدو يل أن التوجيه األول للنصب 

  :الشاعر قال وصفته، من حذف املصدر أكثربعده 
 مكم علي إذن حراممترون الديار ومل تعوجوا          كال

 .بالديار مترون :أي
 بدليل احلياة، أصل مستقل يف حق بأن اجلننيوعلل أصحاب الرأي الثاين ما ذهبـوا إليه 

 أما حلمـه،ه فيحل ــ فوجب استقالله بالتذكية ليخرج دماألم،صحة الوصية به منفرداً عن 
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 . )١٠٥(إخراج دم األم بتذكيتها فال يكفي عن إخراج دم اجلنني 
  :قالانه  ) ( عن النيب ) ( عن أيب هريرة -ب
  )١٠٦()).ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل (( 

 اجلزم والنصب – مث يغتسل –نقل ابن هشام عن ابن مالك انه أجاز يف قوله 
  .)١٠٧(والرفع

لى الفتح  عالناهية وبىن – ال –ازوم حمالً بـ )) يبولن  (( :قولهفاجلزم عطفاً على 
 وعن الراكد، ويفهم من هذا أنَّ الشخص منهي عن البول يف املاء التوكيد،التصاله بنون 

فيكون املنهي عنه كالً من البول والغسل فيه  (( :السبكي قال حممود اجلنابة،االغتسال فيه من 
اديث الدالة فأما اجلزم فال خمالفة بينه وبني األح (( :قال إذ الشوكاين، وقد أيد هذا .)١٠٨())

ه ــلداللت. …ل على انفراده ــ والغسانفراده،نه حيرم البول يف املاء الدائم على أعلى 
 . )١٠٩())على تساوي األمرين يف النهي عنهما 

  :قائالًوقد رفض القرطيب جواز اجلزم فيه 
 ألنه إذ ذاك يكون عطف فعل ال عطف مجلة يغتســلن، مث ال :لقالإذ لو أراد ذلك (( 

 بالنون الشديدة فان اوتأكيديهم  النهي، وحينئذ يكون األصل مساواة الفعلني يف مجلة،ى عل
 فعدوله من مث ال يغتسل إىل مث يغتسل دليل املاء، وهو واحد،احملل الذي توارد عليه هو شيء 

 . )١١٠())نه مل يرد العطف أعلى 
نه ال يعطف عليه أنهي عنه ال يلزم من تأكيد امل((  القرطيب بأنه اعتراضوقد رد السبكي 

. )١١١())  الحتمال أن يكون للتأكيد معىن يف أحدمها ليس يف اآلخر مؤكد،منهي آخر غري 
 ملا قد حيصل فيه من جناسة على بدن انب تؤدي اجلنابة،واالغتسال املنهي عنه االغتسال من 

ؤدي إىل استعماله فيصبح ماء  أو ألنه سيقليالً، وال سيما إذا كان الراكد،إىل جناسة ذلك املاء 
 والدليل على أن املراد بالغسل فيه الغسل من .حدثاًمستعمالً ال يستطيع أحد بعده أن يرفع به 

 )١١٢()).ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب ((   )( اجلنابة ما ورد من قوله 
 مبرتلة الواو يف – مث – وتكون الناصبة، – أن –على إضمار )) مث يغتسل  (( :والنصب

   .اجلمع ومعناها مضمرة، بعدها – أن –نصب الفعل بـ 
 .فيهواحلكم يف ذلك أن النهي موجه إىل مجع األمرين ومها البول واالغتسال 

 املنهي عنه اجلمع أنوأما النصب فال جيوز ألنه يقتضي  (( :قائالًورد النووي هذا الرأي 
 بل البول فيه منهي عنه سواء أراد االغتسال فيه أحد،ه  وهذا مل يقلأحدمها،بينهما دون إفراد 
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 . )١١٣())علم أأو منه أم ال واهللا 

 أا تقوم مقام الواو يف – مث –  ويبدو أنَّ النووي قد فهم إجازة ابن مالك النصب بعد 
 يف النصب – الواو – حكم – مث – واحلق أنَّ ابن مالك إمنا أراد إعطاء أيضاً،املعية واجلمع 

 – مث – أجازوا إجراء )١١٤( ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن مالك أنَّ الكوفينيأيضاً،فقط ال يف املعية 
ـَن خيرج من بيته  (( :تعاىل كقوله الشرط، يف نصب املضارع بعد – الواو –جمرى  وم

 ١٠٠  :النساءسورة { )) على اهللا أجرهمهاجـراً إىل اهللا ورسوله مث يدركـه املوت فقد وقع 
 . )١١٥( وهي قراءة احلسن – يدرك –بنصب . }

 إمنا أراد النصب فقط واالغتسال،فابن مالك مل يرد توجيه النهي إىل اجلمع بني البول 
 .انفراد أما النهي فيبقى موجهاً إىل األمرين كالً على بعدها،

 يفهم هذا أننه ميكن أ النهي عن اجلمع بينهما ف– يغتسل – يراد بنصب أنوعلى فرض 
 ويفهم النهي عن كل واحد منهما على انفراد من أحاديث النصب،احلكم من هذا احلديث مع 

 يبال يف املاء الراكد أننه ى أ (( ): ( كاحلديث الذي رواه جابر عن رسول اهللا ،)١١٦(أخرى
 ومن .)١١٨())ال يغتسـل أحدكـم يف املـاء الدائـم وهو جنب  (( ): (  وقوله )١١٧())

 . لنا أمهية اإلعراب يف تفسري احلديث وبيان احلكم الفقهي املستنبط منههنا تبني
 - :الناس فهم الفقهاء األحكام من تعابري :ثالثاً

 وقد سبق احلديث عن األحكام،كان اإلعراب من ابرز الروافد اليت استقى منها الفقهاء 
فهمهم للحكم من كالم  نذكر كيفية أن ونود هنا والسنة،إفادم لألحكام من نصوص القرآن 

  :اآلتيةالناس مبقتضى اإلعراب من خالل األمثلة 
نه ِلزيٍد أ :قال أو زيد،نه لزيد بفتح الالم ورفع أ :عنه إذا كان لشخص عبد فقال -أ

خرب عن اسم ذلك العبد بأنه زيد وال أ فانه يف التعبري األول يكون قد زيد،بكسر الالم وجر 
 . )١١٩(أما يف التعبري الثاين فانه يكون مقراً لزيد مبلكيته  به ألحد،يفهم منه إقرار 

 واهللا ال آكل :قال أو طعام، بنصب زيد، واهللا ال آكل طعام :فقال لو حلف شخص -ب
 أما يف الثاين فانه الطعام، فانه يف األول ال حينث بيمينه إال بأكل مجيع طعام، جبر زيد،من طعام 

  .)١٢٠(حينث بأكل بعضه
 أنت :هلا أو قال – طالقاً – أنت يف موضع كذا طالقاً بنصب :المرأته ال رجلق لو -ج

 وقال – حراً – أنت يف موضع كذا حراً بنصب :لعبده أو قال - طالق –طالق يف الدار برفع 
 فإنَّ احلكم خيتلف بسبب اختالف اإلعراب على النحو – حر – أنت حر يف الدار برفع :له

  :اآليت
 ال تطلق الزوجة وال يعتق العبد إال إذا - وحراً - طالقاً –ولني بنصب يف التعبريين األ
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 يدل على أما حاالن واجلار وارور – طالقاً وحراً – ألن نصب فعالً،وجدا يف ذلك املوضع 
 أو أنت موجود يف ذلك طالقاً، ويكون املعىن أنت موجودة يف ذلك املكان حال كونك اخلرب،

  .االعتاق فإذا مل يتحقق وجودمها مل يقع عليها الطالق وعليه .حراًاملكان حال كونك 
 آخذين وعيون،إن املتقني يف جنات  (( :تعاىلويكون هذا شبيهاً يف اإلعراب بقوله 

{ ))  فاكهني مبا آتاهم رم ونعيم،إن املتقني يف جنات :(( وقوله تعاىل}١٦ :الذارياتسورة {))
 . }١٨-١٧ :الطورسورة 

 .)١٢١(حال – فاكهني – آخذين – وقوله خرب،وارور يف اآليتني   فاجلار 
 فإما سيكونان خربين عن املبتدأ ويكون – طالق وحر –أما يف التعبريين األخريين برفع 

 وذلك يوجب وقوع الطالق عليها واحلرية والعبد، إسناد الطالق واحلرية إىل الزوجة :املعىن
 . )١٢٢(يوجدا عليه سواء وجدا يف الدار أم مل 

 أو ،– غري – برفع درمهني،ة درهم غري ــ له علي مائ:بقولهر شخص آلخر ـ لو أق-د
 .غري – بنصب درمهني، له علي مائة درهم غري :قال

 تكون وصفاً – غري –ن  ألكاملة،فإن احلكم يف التعبري األول وجوب مائة درهم عليه 
 واحلكم يف التعبري الثاين اإلقرار .درمهنيأا غري للمائة فكأنه يريد اإلقرار باملائة املوصوفة ب

 له علي مائة :قال فكأنه االستثناء، تكون منصوبة على – غري –ن  ألدرمهاً،بثمانية وتسعني 
 . )١٢٣(درهم إال درمهني 

 أنت طالق :قال أو ،-ً  مريضة– أنت طالق مريضة بنصب :المرأتِه لو قال –هـ 
 على – مريضة –تعبري األول ال تطلق إال يف حال مرضها ألنه نصب نه على الأ فبرفعه،مريضةُُ 
 مريضة – ألنه جعل مترض؛ أما يف التعبري الثاين فإن الطالق يقع عليها مباشرة حىت لو مل احلال،

 إمنا يريد طالقها واإلخبار عنها بأا الزمن،، فهو ال يريد تقييد إيقاع الطالق حبال )١٢٤( خرباً –
  .مريضة
 فاحلكم – أي عبيدي ضربته فهو حر :قال أو حر، أي عبيدي ضربك فهو :قاللو  -و

 قد – ضربك – إذ إن قوله مجيعاً، لو ضربه مجيع العبيد عتقوا :األولنه مع القول أيف ذلك 
 فيكون عبيدي، فكأنه قال أي عبد من – أي –سند الضرب فيه إىل ضمري عام ألنه يعود إىل أ

  .باإلعتاق فيشمل احلكم مجيع العبيد عاماً،الفعل الصادر 
 – ضربته – إذ قوله منهم، فلو ضرب العبيد مجيعهم عتق واحد الثاين،أما مع القول 

 وهذا يدل على ختصيص حكم اإلعتاق بواحد منهم اخلطاب،سند إىل فاعل خاص وهو تاء أ
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  .الضرب، ويقع على األول ألنه أول من حتقق فيه )١٢٥(

ثلة رأينا األثر الفعال لإلعراب يف فهم األحكام اليت حتددها تعبريات ومن خالل هذه األم
 .الناس

 - :البالغة صلته بعلم -٥
 وأصل هذا النحو، والنظم فيه قائم على توخي معاين نظمه،أبرز أساس يف بالغة القرآن 

 .اإلعراب ذاك أنَّ الذي حيكم سالمة النظم وسالمة التركيب إمنا هو اإلعراب،التوخي 
 وقد جعل تضميناً،ال خيلو كتاب من كتب البالغة من احلديث عن اإلعراب تصرحياً أو و

  :الطراز كالعلوي الذي قال يف باإلعراب،بعض البالغيني فهم كتابه مرتبطاً 
، وحتدث ابن )١٢٦()) هذا الكتاب ال خيوض فيه إال من له وطأة يف علم اإلعراب (( 

 املطلع على نكت نظم القرآن البيان،املرقاة املنصوبة إىل علم وهو  (( :فقاليعيش يف هذا اال 
 .)١٢٧())معادنه املوكل بإثارة … الكامل يف إبراز حماسنه . …

ولقد كان لتطور دراسات اإلعجاز يف القرآن األثر البالغ يف نشأة علم البالغة وتطوره 
عجاز القائد إىل ذلك  ذلك اإلإىل وكان لإلعراب الوجه املشرق يف اإليصال فنوا،بكل 
 .التطور

  :األمثلةوحتدث البالغيون مبسائل تربط بني اإلعراب والبالغة، نذكر منها بعض 
 :العجلي عموم السلب وسلب العموم يف مثل قول أيب النجم -أ

اخلَيار تد أم بحتأص قَد        عي 
 ملْ أَصنعُ لهعلي ذنباً كّ

 فيكون النفي،عىن داالً على عموم السلب أي عموم  إن رفع كان امل– كله –فقوله 
نه صنع أ:  أفاد سلب العموم ومعناه– كل – وإذا نصب إطالقاً،مبقتضاه بريئاً من كل ذنب 

 .عرابية وكان هذا التفريق بني املعنيني ناتج من اختالف احلركة اإل.)١٢٨(بعض هذا الذنب 
 على االشتغال بفعل – زيداً –ن نصب  فإعرفته، زيداً :مثل التأكيد والتخصيص يف -ب
 أما إن مل تقدر له فعال بل جعلته مفعوالً مقدماً فإنه يفيد للتوكيد، فيكون الفعل املذكور مقدر،

 فإنه ال تأكيد فيه وال ختصيص بل هو جمرد – زيد –نك رفعت وقلت أ،  ولو )١٢٩(التخصيص 
  .إخبار

 وما عمراً، ما ضرب زيد إالَّ :مثل يف واملفعول، املقصور عليه من الفاعل  حتديد-ج
 أي قصر ضرب زيد على املفعول، ففي األول قصر لفعل الفاعل على زيد،ضرب عمراً إال 
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 أي ما أوقع الضرب الفاعل، ويف الثاين قصر الضرب الواقع على املفعول على غريه،عمرو دون 
  .زيدعلى عمرو إال 

 ويستشهد لذلك بنصب وعدمها،الكالم  ومن ذلك أيضاً تدخل اإلعراب يف فصاحة -د
  :اآلتيني مثل البيتني عليه يفاملضارع مع عدم تقدم الناصب 

 وأنْ أشهد اللذات هلْ أنت مخلْدي       أحضر الوغى اجريها الزلَا أيأ
 ا واملُنحنى ــنقن الّـلل بيــط  اين إىل     ــلَ تلومــ   انظرا قب

 مع غري – تلوماين – ويف البيت الثاين نصب – احضر -ألول حيث نصب يف البيت ا
 .)١٣٠( وعد هذا بعض البالغيني قادحاً يف فصاحة الكالم ظاهر،ناصب 

 -:الداللة صلته بعلم -٦
علم معاين الكلمات وأشكاهلا ((  أو)١٣١("العلم الذي يدرس املعىن"إذا كان علم الداللة 

مات واألشكال النحوية إمنا تتولد من عناصر عدة يف  فإن معاين تلك الكل)١٣٢())النحوية 
 اليت تربط أجزاء اجلملة الواحدة بعضها وصف للعالقات(( ألنه اإلعراب،مقدمتها عنصر 

 .)١٣٣())بالبعض اآلخر 
مظهر لفظي خارجي للعالقات الداخلية املعنوية يف ((  ألنه داللية،فلإلعراب وظيفة 

 :اإلعرابصح ابن جين عن هذا حني قال يف وقد أف .)١٣٤())التركيب النحوي 
 وشكر سعيداً أباه، سعيد أكرمنك إذا مسعت أ أال ترى املعاين باأللفاظ،هو اإلبانة عن (( 

 ولو كان الكالم شرجاً املفعول، علمت برفع أحدمها ونصب اآلخر الفاعل من أبوه،
 . )١٣٦()) ال ستبهم أحدمها من صاحبه )١٣٥(واحداً

 :مث قال
 واملفعول، استمرار رفع الفاعل ونصب املفعول إمنا هو للفرق بني الفاعل إن ترى أال(( 

 . )١٣٧())جله أق من ـاده األوفـ أصلح اللفظ له وقيد مقمعنوي، الفرق أمروهذا 
 املعىن لكل كلمة يف البناء لفظية حتدد اإلعراب داللة أن – ذا –فابن جين يقرر 

 وهذا يعين أن كل املعىن،كل كلمة مبا قبلها وما بعدها يف أدائه  مث تبني صلة النحوي،التركييب 
  :الكلمات وبيان وجه الربط بني املعنوية،حركة إعرابية هلا أثرها يف الداللة 

 ألنه فيها،أن داللة اجلملة ميكن فهمها من خالل العالقات ) تشومسكي(ومن هنا قرر 
 اجلملة تفسرياً داللياً ري لتفسري فهم العالقات يف البنية العميقة ضروأن(( يرى 
 .)١٣٨())صحيحاً
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 من بينها مستويات، الداللة املركزية للتعبريات اللغوية إىل الداللة،ويقسم دارسو علم 

 مث يقسمون القرائن إىل النحوية،املستوى التركييب الذي يبحثون فيه الداللة التركيبية والقرائن 
، ألا قرينة قوية )١٣٩(اع القرينة اللفظية قرينة اإلعراب  وجيعلون يف مقدمة أنوولفظية،معنوية 

  :األمثلة ولنضرب لذلك بعض اجلملة،يف التغيري الداليل ملعىن 
  :الشاعر قال -أ

ب كرمة   إذا متإىل جن فينفاد          روي تمويتْ عروقُها ع روقي بعد 
 عروق الكرمة تروي عروق أن  إذا رفعت كانت دالة على– عروقها –قوله  :فاملوضوع

 إذ يكون املراد أن عروق املتكلم تروي عروق املعىن، وإذا نصبت دلت على عكس املتكلم،
 .)١٤٠(الكرمة

 زيداً  ما أحسن -ب
زيد ما أحسن 

 ما أحسن زيٍد 
 آخر،جعل الداللة ختتلف من تركيب إىل )) زيد (( اختالف عالمة اإلعراب على آخر 

 ويف الثاين دلت على أن اجلملة منفية واملراد ا نفي تعجبية،على أنَّ اجلملة ففي األول دلت 
  حسن يف زيد ؟ أي شيء :واملعىن ويف الثالث دلت على أن اجلملة استفهامية زيد،اإلحسان عن 

  أكرم الناس أمحد -ج
 أمحد الناس أكرم 
 الناِس أمحد أكرم 

 العكس، والتركيب الثاين على أمحد،اس واملكرم التركيب األول كان فاعل اإلكرام الن
  .الناسوالتركيب الثالث دل على اإلخبار بأن أمحد أكرم واحد يف 

واجلامع املشترك بني األمثلة السابقة أن اإلعراب فيها أهم القرائن الدالة على اختالف (( 
كة أدى إىل تغيري املعىن  والدليل على ذلك أن تغيري احلرسبق،املعاين يف املواضع املوضحة فيما 

(()١٤١(.  
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 تلخيص أهم نتائج البحث

املعىن اللغوي واالصطالحي لإلعراب يشتركان يف الداللة على اإليضاح واإلفصاح  -١
  .لإلعراببرز هدف أ وهذا املعاين،عن 

 ونشأ ية،العرب ألنه كان دليل السليقة العرب،اإلعراب نشأ عملياً مع نشأة كالم  -٢
  .العريبتنظرياً وتقعيداً مع ظهور األسباب الداعية إليه، ومن أبرزها ظهور اللحن يف اللسان 

 أنه يعطي للمتكلم حرية التصرف يف البناء :أبرزهالإلعراب أهداف متعددة  -٣
 وحيرك الطاقة املتكلم، ويعني على التعبري عن األغراض والرغبات السابقة عليه لدى التركييب،

 وأقوم التفكري، وهو وسيلة العربية،ى الكامنة يف اللغة العربية ويقرب من الفطرة اللسانية الكرب
 وهو املوصل إىل القرآنية، ومعاين القراءات النبوية،طريق يسلك لفهم القرآن الكرمي والسنة 

  .ونثراًبيان إعجاز القرآن، وهو األخذ باليد إىل التذوق األديب للنص العريب شعراً 

وله أثره الفعال يف وظيفة ، عراب أمهية يف اكتساب اللسان العريب الفصيحلإل -٤
 . عن املعاين النحويةًوكونه معربا، التفاهم

وتكسو النص ، اإلعراب من أهم الوسائل اليت تضفي الوظيفة اجلمالية للغة العربية -٥
 .ً واءًالعريب رونقا

 صلة قوية هوالعربية، فلة هناك صلة وثيقة بني اإلعراب وكثري من العلوم الشرعي -٦
 وفهم األحكام الفقهية واالبتداء، وعلم الوقف الشريف،بالتفسري والقراءات واحلديث النبوي 

    .الداللة وعلم البالغة، وعلم الناس،من النص القرآين والسنة النبوية وكالم 
 الذي احلركة اإلعرابية املسبوقة بالعامل النحوي هلا أمهية كربى يف إيضاح املعىن -٧

  .املختلفةكان السبب الرئيس يف صلة اإلعراب بالعلوم 
                              

 
 
 
 
 



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                        ٥٨٨
 




 .الكويت/  نشر وكالة املطبوعات – ١٤٤ ص– علم اللغة العربية –حممود فهمي : حجازي) ١(
 .م١٩٥١ -هـ ١٣٧٠، القاهرة، ٦-٢ ص –العربية : يوهان فك) ٢(
 .١٨ ص –فقه اللغة السامية : وكلمانبر) ٣(
عبد : حتقيق/ ٢٢-٢١ص. كتاب تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب: حممد بن عبد امللك السراج: الشنتريين) ٤(

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ – ١ ط– األردن – دار عمار –الفتاح   احلموز 
 . عرب–ذيب اللغة ، حممد بن أمحد: األزهري) ٥(
 - هـ ١٤١٢ – بريوت – دار صادر – ١/٥٨٨ عرب –لسان العرب ، مد بن مكرمحم: ابن منظـور) ٦(

 . م١٩٩٢
 .١/٦٠٢سنن ابن ماجه ) ٧(
  –علي شريي :  حتقيق– ٢/٢١٧ عرب –تاج العروس ، حممد مرتضى احلسيين: الزبيدي) ٨(

 . م١٩٩٤ - هـ١٤١٤   – بريوت –دار الفكر 
 –أمحد عبد الغفور عطار :  حتقيق– ١/١٧٩  عرب–الصحاح ، إمساعيل بن محاد: اجلوهري) ٩(

 . م١٩٨٤- هـ١٤٠٤ –   بريوت –دار العلم للماليني 
 - هـ ١٤١٥ - بريوت– دار الفكر – ٤١٣ – أساس البالغة –جار اهللا حممود بن عمر : الزخمشري) ١٠(

 - هـ ١٣٩٧ نشر اهليئة املصرية للكتاب –جمد الدين حممد بن يعقوب : والفريوز آبادي.   م١٩٩٤
 . م١٩٧٧

 .  ١/٥٩٢ عرب – لسان العرب –وابن منظور ، ١/١٧٩- عرب–الصحاح : اجلوهري) ١١(
 .١/٥٩١ عرب –لسان العرب : ابن منظور) ١٢(
 ٢/٢١٨ عرب –تاج العروس : والفريوز آبادي ، ١/٥٩٠ عرب -لسان العرب: ابن منظور ) ١٣(
 .١/٥٩١ عرب –لسان العرب : ابن منظور) ١٤(
 .٢/٢١٩ عرب –تاج العروس : وز آباديالفري) ١٥(
  –ميدان األزهر ، مكتبة الكليات األزهرية، ٤٢ص،  الذهب يف معرفة كالم العربرشرح شذو: ابن هشام) ١٦(

 . مصر-القاهرة
 .٤٢من ص ) ٢(هامش التحقيق لشرح شذور الذهب ) ١٧(
 .١/٤٧املقرب : ابن عصفور) ١٨(
 .١/٧٤النحو الوايف ، عباس: حسن) ١٩(
  نشر - م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ – ١٧ ط– ١/١٦جامع الدروس العربية ، مصطفى: الغاليين) ٢٠(

 . بريوت– صيدا –      املكتبة العصرية 
 –ديب / مؤسسة علوم القران /١٥٠)) منهج وتطبيق يف الداللة(( يف حنو اللغة وتراكيبها ، خليل أمحد: عمايرة) ٢١(

 . م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ – ٢ط/  اإلمارات -عجمان
 .م١٩٨٧ -١ط/  األردن – عمان –دار الفكر ، ٣٦-٣٥ص ، حبوث لغوية، أمحد: مطلوب) ٢٢(
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 . هـ١٣٨٠ -٦ط/٣٦دالئل اإلعجاز ص، عبد القاهر: اجلرجاين) ٢٣(
 . دار الشرق العريب- بريوت– ٤ط، ٢٦٠دراسات يف فقه اللغة ص ، حممد: االنطاكي) ٢٤(
 . بريوت–عامل الكتب ، ١/٧١ملفصل شرح ا، موفق الدين يعيش: ابن يعيش) ٢٥(
 .١٥٠يف حنو اللغة وتراكيبها ص ، خليل أمحد: عمايرة) ٢٦(
 . القاهرة–دار ضة مصر       /حممد أبو الفضل إبراهيم /  حتقيق٢-١مراتب النحويني ، أبو الطيب: اللغوي) ٢٧(
حبث منشور ضمن أعمال الدورة السابعة ، سلمنياللغة العربية لغة القران والعلم وامل، إبراهيم عبد اهللا: رفيدة) ٢٨(

 .٩٧ص،  م١٩٨٩- هـ١٤١٠املغرب/لوزراء الثقافة املنعقدة يف الرباط
 .١/٧٢شرح املفصل : ابن يعيش) ٢٩(
حبث منشور ضمن أعمال الدورة السابعة ملؤمتر وزراء الثقافة يف الوطن ، قضايا اللغة املعاصرة، شكري: فيصل) ٣٠(

 .٣٢العريب ص
 ١٩٦٤       -هـ ١٣٨٣/ بريوت/  حتقيق مصطفى الشوميي -١٩٠ص، الصاحيب، أمحد: ابن فارس) ٣١(

وعلي ، أمحد جاد        املوىل: حتقيق/ املزهر يف علوم اللغة / جالل الدين عبد الرمحن : والسيوطي.م
 . القاهرة– ٣ط/١/٣٢٩/وحممد أيب الفضل إبراهيم ، البيجاوي

 .٢٤-٢٣ص/  دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر: اجلرجاين) ٣٢(
 -هـ ١٤١٢/ بريوت/ شركة املطبوعات للتوزيع والنشر / ١٩١ص/ كتاب اإلعراب ، أمحد: حاطوم) ٣٣(

 . م١٩٩٢
 .٣٧-٣٦-٣٥حبوث لغوية ص، أمحد: مطلوب) ٣٤(

-/ صقر        محد أ حتقيق السيد – ٢١٩٧٣ - ٢ط- / ١٤ص /  مشكل غريب القرآن تأويل :قتيبةابن ) ٣٥ (
   .قاهرةال

   .م١٩٩٠ / ١ط / ٨٣/  يف العربية اإلعراب ظاهرة الكرمي، عبد :الرعيض )٣٦(
  .٢٠ ص –ليبيا / طرابلس  / اإلسالمية مجعية الدعوة الشاعرة، اللغة عباس، حممود :العقاد )٣٧(
 الدورة أعمالشور ضمن  حبث من،١٢٣ ص اإلسالميةة العربية ومكانتها يف الثقافة العربية غ اللمجيل، :املالئكة ) ٣٨(

   .العربالسابعة ملؤمتر وزراء الثقافة 
 .١٥-١٤ص  / اإلعراب كتاب أمحد، :حاطوم) ٣٩(
 – هـ ١٤٠٧، ٢ط/  علي حممد البجاوي :حتقيق ،١/ ١ القرآن، إعراب التبيان يف البقاء، أبو :العكربي )٤٠(

  .بريوت – دار اجليل – م ١٩٨٧
 ١٤٠ – ٢/بريوت ط/  الشركة العاملية للكتاب ،٥١ ص الكرمي، يف القرآن باإلعرا عاطف، مسيح :الزين )٤١(

   .م ١٩٩٠ –هـ 
   .١٧٦/ ٢ القرآن، يف علوم اإلتقان الدين، جالل :السيوطي )٤٢(
 .٣٠٢ يف العربية ص اإلعراب ظاهرة الكرمي، عبد الوكيل عبد :الرعيض )٤٣(
 .  م١٩٨٠ – القاهرة ٢ط/شوقي ضيف: حتقيق، ٤٥ صالقراءات، بعة يف ـ كتاب الس:جماهد ابن) ٤٤(
 – هـ ١٤٠٦ – ٥ ط– ٩٥ص /  املبارك حتقيق مازن/  يف علل النحو اإليضاح القاسم، أبو :الزجاجي) ٤٥(

 بريوت   /  دار النفائس – م ١٩٨٦
 .١٦ / ١ شرح املفصل :يعيش ابن) ٤٦(
   .٤٥٩-٤٥٨ ص اإلعجاز دالئل القاهر، عبد :اجلرجاين) ٤٧( 
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   .٢٨٣ – ٢٨٢ة ص ي يف العرباإلعراب ظاهرة الكرمي، عبد :الرعيض )٤٨(
 -العريب  التراث إحياءدار  / -٢– مسالة ٢٠ ص/  يف مسائل اخلالف اإلنصاف الربكات، أبو :ياألنبار) ٤٩(

  .احلميدحممد حمي الدين عبد / قيق حت
   .١٦٠ يف حنو اللغة وتراكيبها ص أمحد، خليل :عمايرة) ٥٠ (
   .١٦٢/  يف حنو اللغة وتراكيبها امحد، خليل : عمايرة)٥١(
  .٩٠ ص اإلعراب ظاهرة الكرمي،  عبد :الرعيض) ٥٢(
 الفضل أبو حتقيق حممد ،١٦٤ / ٢/ الربهان يف علوم القرآن  / عبد اهللا بدر الدين حممد بن :الزركـشي )٥٣(

   .بريوت/ املكتبة العصرية  / إبراهيم
   .١٦٥-١٦٤ / ٢املصدر نفسه ) ٥٤(
 .العريب دار الكتاب ،١٩/٢٩٦اجلامع ألحكام القران  / األنصاريمحد أ عبد اهللا أبو :القرطيب) ٥٥(
دار / علي حممد معوض وآخرين :  حتقيق-٦/٥٠٤ –الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون : السمني احلليب) ٥٦(

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ – ١ ط- بريوت–الكتب العلمية 
 املوضح يف وجـوه –نصر بن علي : ابن أيب مرمي الشريازي، وقرأها الباقون بالرفع،  عاصم بالنصبقرأها) ٥٧(

 نشر - م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ -١ ط–عمر الكبيسي : حتقيق، ١٤١٠ – ٣/١٤٠٩ –القراءات وعللها 
 . السعودية– جدة –اجلماعة اخلريية لتحفيظ القران الكرمي 

 . مصدر سابق٦/٥٨٦ علوم الكتاب املكنون الدر املصون يف: السمني احلليب) ٥٨(
 .٢٠/٢٤٠اجلامع ألحكام القران : القرطيب) ٥٩(
 .٦/٥٨٦الدر املصون : السمني احلليب) ٦٠(
-٧٠٥ / ٤فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري / حممد بن علي بن حممد /  الشوكاين )٦١(

   .م ١٩٩٣ – هـ ١٤١٤كر دار الف/  حتقيق سعيد اللحام ٧٠٦
   .٧٠٦ / ٤ فتح القدير :الشوكاين) ٦٢(
 األقاويل الترتيل وعيونالكشاف عن حقائق /  حممود بن عمر اخلوارزمي :الزخمشري )٦٣(

  .م ١٩٩٧ – هـ ١٤١٧ / ١ط / الرياض /  دار النفائس ٤/١٧٥
 ١٤١٦/ ١ط/ دمشق /  دار ابن كثري٢٩٥ /إعراب القران الكرمي من مغين اللبيب، أمين عبد الرزاق: الشوا) ٦٤(

 . م١٩٩٥-هـ 
 القرآن وعلل إعراب املعضالت يف وإيضاحكشف املشكالت /  علي بن احلسني الباقويل :النحوي جامع العلوم )٦٥(

  .م ٢٠٠١ – هـ ١٤٢٢األردن / عمان / عمار  دار / ١ ط ،٢٧٧-٢٧٦ / ١/ القراءات 
 – م ١٩٩٢ – هـ ١٤١٣ / ١ط  / ٢ /١ واالئتناف، القطع إمساعيل، بن  جعفر امحد بن حممدأبو :النحاس )٦٦(

   .السعودية/ الرياض / دار عامل الكتب 
    .٣٠٨ظاهرة اإلعراب يف العربية /  عبد الوكيل عبد الكرمي :الرعيض) ٦٧(
   .٣٠٩ املصدر نفسه ص :الرعيض) ٦٨(
   .٢٠-١٩ / ١ القطع واالئتناف جعفر، أبو :النحاس) ٦٩(
   .٧٢-٧١ / ١ القطع واالئتناف جعفر، أبو :النحاس) ٧٠(
   .٦٨٩ / ٢ القطع واالئتناف جعفر، أبو :النحاس) ٧١(
 - هـ١٤٠٢/  ١ط /٧/ والنحوية الدراسات اللغوية يف وأثره احلديث النبوي الشريف ضاري، حممد :محادي) ٧٢(
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  .م ١٩٨٢
 وكتاب الدكتور حممد احلديثي،للدكتورة خدجية  ))نبوي موقف النحاة من االحتجاج باحلديث ال (( :منها) ٧٣(

  .عودة أبوللدكتور عودة )) وبناء اجلملة يف احلديث النبوي الشريف (( ) ١( يف هـ إليهضاري املشار 
 – هـ ١٤٠٩/ ١ط  / ٦٣-٦٢ ص النبوي، احلديث إعراب/  بن احلسني عبد اهللا البقاء أبو :العكربي) ٧٤(

  .دمشق –دار الفكر / بريوت / املعاصر دار الفكر /  م ١٩٨٩
   .١٧٥املصدر نفسه ) ٧٥(
 – األردن – عمان – دار الشروق – ١١ ص وتطوره، نشأته العريب، يف النحو سجاسم، القيا سعيد :الزبيدي) ٧٦(

  . م١٩٩٧
    .م ١٩٥١دمشق  / ٨٣ ص – النحو أصول يف سعيد، :األفغاين )٧٧(
   .٨ / ١ شرح املفصل :يعيشابن ) ٧٨(
 – هـ ١٣٧١/ القاهرة /  مطبعة االستقامة ،١٤ / ١ بداية اتهد رشد،محد بن أ حممد :القرطيب) ٨٠( ، )٧٩(

 .م ١٩٥٢
  .م ١٩٦٨ – هـ ١٣٨٨/ القاهرة /  مطبعة الفجالة اجلديدة ،٩٩-٩٨/  ١املغين  / قدامة،بن أ :واملقدسي      

  .٤٢٢ / ١ القرآن بإعرا التبيان يف البقاء، أبو :العكربي) ٨١(
    .هـ ١٣٣٥ اإلسالمية األوقاف مطبعة -٣٤٦ / ٢ القرآن أحكام/ محد علي أ :اجلصاص) ٨٢(
مطبعة -١ ط– حتقيق زهري غازي زاهد .١/٤٨٥ إعراب القرآن إمساعيل،امحد حممد /  جعفر أبو :النحاس) ٨٣(

 .بغداد–العاين 
 .احلليب مطبعة عيسى ،١٩٢ / ٢ العاريب،ا معىن اللبيب عن كتب هشام، ابن :األنصاري )٨٤(

  .الفكردار /  بتحقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهللا ٨٩٥ص 
املطبعة  / ١ط /٢٦٠ / ٢ املثاين، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع شكري، حممود :االلوسي) ٨٥(

  .هـ ١٣٠١ مصر – بوالق – األمرييةالكربى 
   .هـ ١٣١٨ مصر – بوالق – األمرييــةاملطبعة الكربى  / ٢ط  / ٤٠٦ / ١  الكشاف:الزخمشري) ٨٦(
   .٢٦١ / ٢ح املعاين ور/  حممود شكري :األلو سي) ٨٧(
 من آيات القرآن األحكامثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط أ الرمحن، عبد القادر عبد :السعدي) ٨٨(

  .م ٢٠٠٠ – هـ ١٤٢١/  ط ردناأل – عمان – دار عمار – ١٦١ التشريعية،
   .٤٢٢ / ١ القرآن إعراب التبيان يف البقاء، أبو :العكربي) ٨٩(
   .مسح – اللسان :منظور ابن )٩٠(
 – دار املعارف – مسح –رح الكبري للرافعي ـاملصباح املنري يف غريب الش/ د علي ــمحد حممأ :الفيومي )٩١(

    .مصر
   .١٦٨ص/  الداللة النحوية واللغوية ثرأ/  عبد القادر :السعدي) ٩٢(
   .٣٧٣ / ٣/  القرآن ألحكاماجلامع / محد أ حممد :القرطيب) ٩٣(
   .السعودية/ الرياض /  مكتبة ومطابع النصر احلديثة – ٣٤٠ / ٢ البحر احمليط :حيان أبو) ٩٤(
   .٣٤٢ / ١/  القرآن إعراب / إمساعيلمحد حممد أ جعفر أبو :النحاس )٩٥(
   .١٢ ،٨١ القرآن ص إعرابمشكل /  طالب أبو مكي :القيسي )٩٦(
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  .٣٤٠ / ٢ البحر احمليط :حيان وأبو .٢٩٥ / ١ القرآن إعراب جعفر، أبو :النحاس )٩٧(
   .١٧٩ / ١٢ القرآن ألحكام اجلامع :والقرطيب ،٤٣٤ / ٢ بداية اتهد :رشد ابن )٩٨(
   .بريوت – دار الفكر – ١ ط – ١٦٠املنخول  /  حامدأبو :والغزايل /السابقان  املصدران )٩٩(
   .٤٣٣ – ٤٣٢ / ٦ احمليط، البحر :حيان أبو )١٠٠(
 مكتبة - حتقيق حممد أديب         الصاحل-٣٢٨ – ختريج الفروع على األصول –حممود بن أمحد : الزجناين) ١٠١(

   .٢٢٧ / ١مهع اهلوامع /  جالل الدين :السيوطي .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ السعودية - الرياض-العبيكان
 –         هـ ١٤١٢/ بريوت /  الفكر دار/ حتقيق صدقي حممد مجيل  / ٦٥٧ / ١/  داود أيبن ن س)١٠٢(

    .م ١٩٩٤
 حتقيق صدقي حممد مجيل العطار/ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح /  املال علي :القاري )١٠٣(

   .م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤/ بريوت /  دار الفكر – ٦٩١ / ٧
    .٦٩٢ – ٦٩١ / ٧ :السابق املصدر )١٠٤(
  .٦٩٢ / ٧ :السابق املصدر )١٠٥(
   .٣٠ / ١ داود أيب سنن )١٠٦(
عمدة / امحد   بدر الدين حممود بن:والعيين .١٦١مغين اللبيب ص  / األنصاري مجال الدين :هشام ابن )١٠٧(

 .املنريية الطباعة – بريوت – العريب  التراثإحياء دار – ١٦٨ / ٣القاري شرح صحيح البخاري 
    .٩٢ / ٢ – دار الفكر – شرح البخاري :والكرماين

 –مؤسسة التاريخ العريب /  داود أيب اإلمام سنن املورود شرح العذب املنهل/  حممود حممد خطاب :السبكي )١٠٨(
  .٢٤٤/ ١بريوت 

 األخيار، سيد أحاديث من خبار،األوطار شرح منتقى نيل األ/  حممد بن علي :الشوكاين )١٠٩(
     .م ١٩٩٨ – هـ ١٤١٨ – ٢ط /  دار اخلري – ٣٣ / ١

 حتقيق ،٦٣٨/ ٢/ملاملفهم لشرح صحيح مس / إبراهيم األنصاريمحد بن عمر بن / العباس أبو :القرطيب )١١٠(
  .بريوت/ اللبناين         دار الكتاب – القاهرة –ب املصري تادار الك/ جمموعة علماء أزهريني 

   .٢٤٤/  ٢ املنهل العذب املورود :السبكي )١١١(
  .م ١٩٩٥  – هـ ١٤١٥/  بريوت -الفكر  دار – ١٥٤م  /٢ – صحيح مسلم بشرح النووي :مسلم )١١٢(
 .١٥٣ / ٢ شرح صحيح مسلم :النووي) ١١٣(
 - هـ ١٤١٥ - بريوت – دار الفكر – ٢/١٧٩ –حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل : اخلضري) ١١٤(

   . م١٩٩٥
  .١٦١اللبيب مغين :هشام ابن )١١٥(
   .٢٤٤ / ١ املنهل املعذب املورود :السبكي )١١٦(
   .١٥٢ / ٢ صحيح مسلم بشرح النووي :مسلم رواه )١١٧(
    .١٥٤ / ٢ صحيح مسلم بشرح النووي :السابق املصدر) ١١٨(
   .١٢ / ١ شرح املفصل :يعيش ابن )١١٩(
 .  ١/١٢ح املفصل شر: ابن يعيش )١٢٠(
 .  ١٩٧ -٦/١٨٥ –الدر املصون : السمني احلليب) ١٢١(
مطبوع على          / ٢٦٠-٢٥٩ واحلروف واإلعراب األدواتمعاين /  احلسن بن احلسني أبو :البخاري )١٢٢(
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 .السعدي عبد اهللاحتقيق /  الكاتبة اآللة
   .٣٣٥املصدر نفسه ص ) ١٢٣(
   .٤٠٠/الكوكب الدري / د الرحيم  مجال الدين عب:االسنوي) ١٢٤(
 .نفسهاملصدر ) ١٢٥(
 ،١٦٩-         ١٦٨ / ٢ اإلعجاز البالغة وعلوم حقائق ألسرار الطراز املتضمن محزة، حيىي بن :العلوي )١٢٦(

   .بريوت –دار الكتب العلمية 
  .١٦ / ١ شرح املفصل :يعيش ابن) ١٢٧(
 مع مالحظة ،٤٥-٤٤ص /  البالغة يف علومشرح التلخيص / الرمحن  جالل الدين حممد بن عبد :القز ويين )١٢٨(

   .م ١٩٨٢ –هـ  ٢/١٤٠٢ بريوت ط/ دار اجليل/٤٥يف ص ) ٢(ق ــش التحقيــهام
   .٧١ شرح التلخيص :القز ويين )١٢٩(
عة  الطبا        مؤسسة/  هـ ١٤١٣/ ! ط  / ٩٩ص /  البيان يف القرآن أساليب جعفر، سيد :احلسيين )١٣٠(

  .إيران/ طهران / والنشر 
 .م١٩٩٨ -٥ القاهرة ط–عامل الكتب -١١ ص– علم الداللة –أمحد خمتار : عمر) ١٣١(
اهليئة العامة         / وفاء فايد + سعد مصلوح / ترمجة  / ٣٦١ص /  اجتاهات اللبحثاللساين ميلكا، :افيتش )١٣٢(

    .م ١٩٩٦ / األمرييةلشؤون املطابع 
 /  م ٢٠٠٠ – هـ ١٤٢٠ / ١ط  / ٤٠ ص والداللة،النحو / حممد محاسة / لطيف  عبد ال)١٣٣(

   .القاهرة –دار الشروق         
    .         األردن/ عمان / تشر دار الضياء  / ١٩٤الداللة اللغوية عند العرب م ص /  عبد الكرمي :جماهد )١٣٤(
   .واحداً نوعاً :أي )١٣٥(
/ املصرية         دار الكتب  / علي النجارحتقيق حممد  / ٣٤ / ١ اخلصائص /ح عثمان  الفتأبو :جين ابن )١٣٦(

 .القاهرة
   .٣٥ / ١ :السابق املصدر )١٣٧(
 اإلسكندرية/ مصر / مطبعة دار نشر الثقافة  / ١٤٢/  النحو العريب والدرس احلديث - عبدة :الراجحي  )١٣٨(

   .م ١٩٧٧
جامعة         منشورات  / ٢٨٩ و ٢٨٨ ،٢٨٥ وصف اللغة العربية داللياً، / حممد حممد يونس :علي  )١٣٩(

  .م ١٩٩٣ليبيا / الفاتح 
 .٢٩٠  :نفسهاملصدر  ) ١٤٠(
  .٢٩١ داللياً، وصف اللغة العربية /يونس  حممد حممد :علي  )١٤١(

 
 
 



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                        ٥٩٤


 .القرآن الكرمي -١
 اهليئة العامة لشـؤون املطـابع       –ة سعد مصلوح و وفاء فايد       ترمج/  ميلكا افيتش    –اجتاهات البحث اللساين     -٢

  .م ١٩٩٦ – األمريية
 .  هـ١٣٦٨ – القاهرة – مطبعة احلجازي – السيوطي –اإلتقان يف علوم القرآن  -٣
 ١/  ط – عبد القادر السعدي     –أثر الداللة النحوية واللغوية يف استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية             -٤

  .م ٢٠٠٠– هـ ١٤٢١ – األردن – عمان –  دار عمار–
 .  هـ١٣٣٥ – اإلسالمية األوقاف مطبعة – أمحد علي اجلصاص –أحكام القرآن  -٥
    .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ - بريوت-الفكر دار – حممود عمر الزخمشري –أساس البالغة  -٦
 طهـران  –نشر  مؤسسة الطباعة وال–هـ ١٤١٣ – ١ ط   –سيد جعفر احلسيين    / أساليب البيان يف القرآن      -٧

  .إيران –
 دار الفكر املعاصر    – م   ١٩٨٩ – هـ   ١٤٠٩ – ١ ط   –ربي  ـاء العك ـ أبو البق  – احلديث النبوي    إعراب -٨

  .دمشق – دار الفكر – بريوت –
 ١٤١٠ – ٢ ط   – بـريوت    – الشركة العاملية للكتاب     – الزين   مسيح عاطف  –اإلعراب يف القرآن الكرمي      -٩

  .م ١٩٩٠ –هـ 
  .١ط بغداد،/مطبعة العاين / حتقيق زهري غازي زاهد النحاس، أبو جعفر –إعراب القرآن  -١٠
 ١٤١٦ – ١ط – دمشق – دار ابن كثري – أمين عبد الرزاق الشوا      –إعراب القرآن الكرمي من مغىن اللبيب        -١١

  .م ١٩٩٥ –هـ 
 –التراث العريب    إحياء دار   – الربكات االنباري    أبو – يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني        اإلنصاف  -١٢

  .احلميدحتقيق حممد حمي الدين عبد 
 – بـريوت    – دار النفائس    – ٥ ط   – حتقيق مازن املبارك     – القاسم الزجاجي    أبو – يف علل النحو     اإليضاح -١٣

  .م ١٩٨٦ – هـ ١٤٠٦
  .السعودية – الرياض – مكتبة ومطابع النصر احلديثة – حيان االندلسي أبو/ البحر احمليط  -١٤
  .م١٩٨٧ –١ ط – األردن – عمان – دار الفكر – أمحد مطلوب – حبوث لغوية -١٥
  .القاهرة – مطبعة االستقامة –محد بن رشد القرطيب أ حممد بن –بداية اتهد واية املقتصد  -١٦
 املكتبة  – إبراهيم الفضل   أبوحممد  /  حتقيق   – بدر الدين حممد بن عبداهللا الزركشي        –الربهان يف علوم القرآن      -١٧

  .بريوت –العصرية 
 -هــ   ١٤١٤ - بريوت - دار الفكر  -علي شريي : حتقيق – حممد مرتضى احلسيين الزبيدي      –تاج العروس    -١٨

  .م١٩٩٤
 ١٩٧٣ – ٢ ط   – القاهرة   –محد صقر   أ حتقيق السيد    –ة الدينوري   ـبن قتيب أ –تأويل مشكل غريب القرآن      -١٩

  .م
 – هــ  ١٤٠٧ – ٢ ط –مـد البجـاوي    حتقيق علي حم– أبو البقاء العكربي   –التبيان يف إعراب القرآن      -٢٠



 ٥٩٥                                        عبد القادر السعدي.  د–هداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية والعربية أ
 

 .م ١٩٨٧

 نشر مكتبة   –حممد أديب الصاحل    : حتقيق:  شهاب الدين حممود بن أمحد الزجناين      -ختريج الفروع على األصول     -٢١
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - السعودية- الرياض-العبيكان

 .القاهرة –  مطابع سجل العرب– حتقيق مجاعة من العلماء –محد األزهري أ حممد بن –ذيب اللغة  -٢٢

 – نشر املكتبة العصرية     – م   ١٩٨٤ - هـ   ١٤٠٤ – ١٧ ط – مصطفى الغالييين    – جامع الدروس العربية     -٢٣
 .  صيدا–بريوت 

 .العريب دار الكتاب – حممد بن أمحد األنصاري القرطيب–اجلامع ألحكام القرآن  -٢٤

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ – بريوت - دار الفكر– اخلضري –حاشية اخلضري على شرح أبن عقيل  -٢٥
 هـ  ١٤٠٢ – ١ ط   – حممد ضاري محادي     –احلديث النبوي الشريف وأثره يف الدراسات اللغوية والنحوية          -٢٦

  . بغداد–وزارة األوقاف العراقية .م ١٩٨٢ –
  .القاهرة – دار الكتب املصرية – حتقيق حممد علي النجار – أبو الفتح عثمان بن جين النحوي –اخلصائص  -٢٧
  .العريب دار الشرق – بريوت – ٤ ط– حممد األنطاكي –غة  دراسات يف فقه الل -٢٨
 دار الكتـب    – حتقيق علي حممد معوض وآخرين       – السمني احلليب    –الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون        -٢٩

  .م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤ – ١ ط – بريوت –العلمية 
 ١ ط– بـريوت  –كتب العلمية  دار ال – حممد رشيد رضا     –تعليق   – عبد القاهر اجلرجاين     –دالئل اإلعجاز    -٣٠

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ –
  .األردن – عمان – نشر دار الضياء – عبد الكرمي جماهد – العرباللغوية عندالداللة  -٣١
 املطبعـة الكـربى     – ١ ط   –حممود شكري اآللوسـي     / روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين          -٣٢

 . مصر– بوالق –األمريية 

  . م١٩٨٠ – القاهرة – ٢ط/ شوقي ضيف : حتقيق/ ابن جماهد / راءات السبعة يف الق -٣٣
 .الفكردار  / يعبد الباقحممد فؤاد / حتقيق / أبو عبداهللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة / سنن ابن ماجة -٣٤
  .م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤ – بريوت –ر ـ دار الفك– حتقيق صدقي حممد مجيل –سنن أيب داود  -٣٥
 ٢ ط   – بريوت   – دار اجليل    – جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين         –علوم البالغة   شرح التلخيص يف     -٣٦

  .التحقيق مع .م ١٩٨٢ – هـ ١٤٠٢ –
 – القـاهرة  – مكتبة الكليات األزهرية – ابن هشام األنصاري    –شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب         -٣٧

  .مصر
 .الفكر دار –شرح الكرماين على صحيح البخاري  -٣٨
 .بريوت – عامل الكتب – ابن يعيش –ح املفصل شر -٣٩
 .م ١٩٩٥ – هـ ١٤١٥ بريوت – دار الفكر – حيىي بن شرف النووي –شرح النووي لصحيح مسلم  -٤٠
 – بـريوت    –مصطفى الشوميي   :   حتقيق – أمحد بن فارس     – يف فقه العربية وسنن العرب يف كالمها       الصاحيب -٤١

 .  م١٩٦٤ – هـ ١٣٨٣
 ١٩٨٤ – هــ    ١٤٠٤ – ٣ ط   –فور عطار   غمحد عبد ال  أ :حتقيق –اد اجلوهري    إمساعيل بن مح   -الصحاح   -٤٢



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                        ٥٩٦
  .م

 – دار الكتـب العلميـة    – حيىي بن محزة العلـوي       –الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز         -٤٣
  .بريوت

  مجعيـة الـدعوة  – م ١٩٩٠ – ١ ط – عبد الوكيل عبد الكـرمي الـرعيض      –ظاهرة اإلعراب يف العربية      -٤٤
  .ليبيا – طرابلس –اإلسالمية 

  .م ١٩٥١ – هـ ١٣٧٠ – القاهرة –ان فك ـ يوه–العربية  -٤٥

 . م١٩٩٨ – ٥ ط– القاهرة – عامل الكتب –أمحد خمتار عمر : علم الداللة -٤٦

 . الكويت– نشر وكالة املطبوعات – حممود فهمي حجازي –علم اللغة العربية  -٤٧
 بريوت  – التراث العريب  دار إحياء    –محد العيين   أ حممود بن     بدر الدين  –عمدة القاري شرح صحيح البخاري       -٤٨

 .  الطباعة املنريية–
 – حتقيـق    – حممد بن علي بن حممد الشوكاين        –فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري            -٤٩

 .  م١٩٩٣ – هـ ١٤١٤ – دار الفكر –سعيد اللحام 
  .بركلمان كارل –فقه اللغات السامية  -٥٠
  .م ١٩٥١ دمشق – سعيد األفغاين –يف أصول النحو  -٥١
 ١٩٩٠– هـ   ١٤١٠ – ٢ ط   -اإلمارات   – عجمان   -ديب   –محد عمايرة   أ خليل   –يف حنو اللغة وتراكيبها      -٥٢

  .م
  نشر –مصور الطبعة الثالثة  – جمد الدين الفريوز آبادي –القاموس احمليط  -٥٣

 . م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ –     اهليئة املصرية للكتاب 
 – يف أعمال الدورة السابعة لوزراء الثقافة العـرب          – حبث منشور    – شكري فيصل    –قضايا اللغة املعاصرة     -٥٤

  .م ١٩٨٩ – هـ ١٤١٠ – املغرب –املنعقدة يف الرباط 
 – هــ   ١٤١٣السـعودية    – الرياض   – دار عامل الكتب     – ١ ط   – أبو جعفر النحاس     –القطع واالئتناف    -٥٥

   .م ١٩٩٢
  .م١٩٩٧ – األردن – عمان – دار الشروق – الزبيدي سعيد جاسـم – العريب القياس يف النحو -٥٦
  .م ١٩٩٢– هـ ١٤١٢ – بريوت – شركة املطبوعات للتوزيع والنشر –محد حاطوم أ –كتاب اإلعراب  -٥٧
 حتقيـق عبـد الفتـاح    – حممد بن عبد امللك السراج الشنتريين –كتاب تنبيه األلباب على فضائل اإلعراب    -٥٨

  .م ١٩٩٥ – هـ ١٤١٦ – ١ ط – عمان – األردن –دار عمار  –احلموز 
 – الريـاض    – دار النفـائس     – حممود بن عمر الزخمشـري       –الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل        -٥٩

 – مصـر  – بـوالق  – املطبعة األمريية الكربى – ٢ و ط  – م   ١٩٩٧ – هـ   ١٤١٧ – ١ ط –السعودية  
   .هـ ١٣١٨

_ جامع         العلوم النحـوي             _ عضالت يف إعراب القرآن وعلل القراءات       كشف املشكالت وإيضاح امل    -٦٠
 – عمـان    – األردن   – دار عمـار     – ١  ط  – عبد القـادر السـعدي       – حتقيق   –علي بن احلسني الباقويل     

  .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢



 ٥٩٧                                        عبد القادر السعدي.  د–هداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية والعربية أ
 

 حممد  :حتقيق – عبد الرحيم األسنوي     –الكوكب الدري يف كيفية ختريج الفروع الفقهية على املسائل النحوية            -٦١
 قعبـد الـرزا   وحتقيـق   .م ١٩٨٥– هـ   ١٤٠٥ – ١ ط   – عمان   – األردن – دار عمار    –حسن عواد   

  .م١٩٨٤ –هـ ١٣٠٣ وزارة األوقاف يف الكويت ،١ط/السعدي 
 .  م١٩٩٢ – هـ ١٤١٢ –وت ري ب– دار صادر– حممد بن مكرم بن منظور–لسان العرب  -٦٢
  . ليبيا– طرابلس –ية الدعوة اإلسالمية  مجع– عباس حممود العقاد :الشاعرةاللغة  -٦٣
 حبث منشور يف أعمال الدورة السـابعة        – إبراهيم عبداهللا رفيدة     –اللغة العربية لغة القرآن والعلم واملسلمني        -٦٤

  .م ١٩٨٩ – هـ ١٤١٠ –لوزراء الثقافة العرب 
 منشور يف أعمال الدورة السـابعة        حبث – مجيل املالئكة    –اللغة العربية ومكانتها يف الثقافة العربية اإلسالمية         -٦٥

  . املغرب– الرباط –لوزراء الثقافة العرب 
  .القاهرة – مصر – دار النهضة – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم – أبو الطيب اللغوي –مراتب النحويني  -٦٦
دار الفكر   – حتقيق صدقي مجيل حممد مجيل العطار        – مال علي القاري     –مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح       -٦٧

  .م ١٩٩٤ – هـ ١٤١٤ – بريوت –
  حممـد  – علـي البجـاوي      –محـد جـاد املـوىل       أ – حتقيـق    – السـيوطي    –املزهر يف علـوم اللغـة        -٦٨

  .القاهرة – ٣ ط –أبو الفضل إبراهيم 
 ط – بريوت – مؤسسة الرسالة   – حامت الضامن    – حتقيق   –طالب القيسي   أبو   مكي   –مشكل إعراب القرآن     -٦٩

  .م ١٩٨٤ – هـ ١٤٠٥ – ٢
 .مصر – دار املعارف –محد حممد الفيومي أ –املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  -٧٠
 مطبوع  – عبداهللا السعدي    – حتقيق   – أبو احلسن بن احلسني البخاري       –معاين األدوات واحلروف واإلعراب      -٧١

  .م ١٩٨٩ – هـ ١٤١٠ – جامعة بغداد – رسالة ماجستري من كلية اآلداب –على اآللة الكاتبة 
 م  ١٩٦٨ – هـ ١٣٨٨ – القاهرة – مطبعة الفجالة اجلديدة – ابن قدامة املقدسي –املغين  -٧٢
 والطبعة احملققة من لـدن      – مطبعة عيسى احلليب     – ابن هشام األنصاري     – كتب األعاريب    اللبيب عن مغين   -٧٣

  .الفكر دار – محد اهللا وحممد علي –مازن املبارك 
 – مطبعـة العـاين      – اجلبوري   وعبد اهللا  امحد عبد الستار اجلواري      :حتقيق – ر االشبيلي عصفو ابن   –املقرب   -٧٤

  .م ١٩٧١ – هـ ١٣٩١ – ١ ط–بغداد 
 جمموعة علماء أزهريني    – حتقيق   – القرطيب   إبراهيم األنصاري محد بن عمر بن     أ –املفهم شرح صحيح مسلم      -٧٥

  .بريوت –  الكتاب اللبناين دار- القاهرة – دار الكتاب املصري –
 – مؤسسـة التـاريخ العـريب        – حممود حممد خطاب السبكي      – داود   أيباملنهل العذب املورود شرح سنن       -٧٦

  .بريوت
 ١٩٧٧ – اإلسكندرية   – مصر   – مطبعة دار نشر الثقافة      – عبدة الراجحي    –النحو العريب والدرس احلديث      -٧٧

  .م
  .م ١٩٦٨ – مصر – دار املعارف – ٢ ط– عباس حسن –النحو الوايف  -٧٨
  .م ٢٠٠٠ – هـ ١٤٢٠ القاهرة – دار الشروق – ١ ط -اللطيف  حممد محاسة عبد -النحو والداللة -٧٩



 هـ١٤٢٤، مجادي الثانية ٢٧، ع١٥جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج                        ٥٩٨
 دار اخلـري    – ٢ ط – حممد بن علي الشـوكاين       –نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد اآلخر           -٨٠

  .م ١٩٩٨ – هـ ١٤١٨
 – ليبيـا    – طـرابلس    -الفـاتح   رات جامعة    منشو – حممد حممد يونس علي      – وصف اللغة العربية داللياً      -٨١

  .م ١٩٩٣
     .بريوت – دار املعرفة للطباعة والنشر – السيوطي –مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع  -٨٢

 

 
 


