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البحث ست عرشة مسألة نحويـة تـدور حـول ألفـاظ سـورة احلجـرات ّتضمن 
 بعـد ,وتراكيبها, وقد اجتهدت الباحثة يف حترير كل مسألة منها, وبيـان أقـوال النحـاة

َالعودة إىل املظان األصلية لكل قول , كـام رجحـ َّ  ْتَأَهـذه األقـوال, إن رًقـوال مـن  ْتِّ
ُوعني البحث بعرض أقـوال املفـرسين لتوجيـه معـاين الـذكر . أسباب الرتجيح قائمة

ُاحلكيم املتصلة باحلكم اإلعرايب, كام عني بتوجيه القراءات وبيان أقـوال العلـامء فيهـا, 
 ,واملنـصوباتطائفـة مـن األعاريـب املـشكلة يف املـصادر املؤولـة إىل َّرق البحث َطَوت
 . بعض معاين األدوات العربية من خالل احتامالت دالالهتاَضَرَعو

                                                 
 . كلية الرتبية, جامعة الرياض للبنات,الرصف املشاركةوأستاذة النحو   )*(
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 املقدمة
, وهي تشتمل عـىل ً عرشة آيةِسورة احلجرات من السور املدنية, وعدد آياهتا ثامن

ام جيـب ـِ للمسلمني لٌ ففيها تعليم:قواعد الرتبية والتهذيب, و مبادئ الترشيع والتوجيه
 يتمثـل .ومع رسوله الكريم صىل اهللا عليـه وسـلمعليهم من األدب مع اهللا عز وجل, 

 ِ هللا والتـزامٍ ورسوله, فال تصدر أحكامهم إال عـن طاعـةهذلك يف حدود العبد أمام رب
النهي عن اإلعجاب بالرأي يف مواجهة ما رشعه اهللا تعـاىل يف كام اشتملت عىل أوامره, 

ع الـصوت أمـام ْفـَنهي عـن ره رسوله صىل اهللا عليه وسلم يف حياته, والنََّكتابه, وما س
ت يف األخبـار مـن األقـوال واألفعـال, ُّ للتثبـٌبَلـَوفيها ط . صىل اهللا عليه وسلمِّالنبي

 .واالستيثاق من مصدرها قبل احلكم عليها, وعدم الترسع يف تصديق خرب الفاسق
 إذا حدث بيـنهام ,الدعوة إىل اإلصالح بني الطائفتني املسلمتنيوتضمنت السورة 

 املعتـدي, ِّفتن, والوقوف بينهام بالعدل, واسـتعامل القـوة إذا لـزم األمـر لـردخالف و
 عـن ِيْهالنَّ وأشارت السورة إىل .ومحاية املظلوم حلامية املجتمع من التفكك واالنحالل

 الـسخرية مـن اآلخـرين, ِكْرَ األوىل, والـدعوة إىل حـسن التعامـل, وتـِ اجلاهليـةِلْعِف
مات املؤمنني وكرامتهم, ُرُ حِصونَّ ونبهت عىل .اخر باألنسابوالتنابز باأللقاب, والتف

ع العورات, ُّ, وتتبِّ حريتهم الشخصية, وحقوقهم اإلنسانية, وعدم األخذ بالظنِوتقرير
 .وحفظ املسلم يف غيبته وحضوره

َوقد تضمنت هذه الدراسة العلمية املوثقة البحث يف ست عرشة مـسألة َّ َ ُ  نحويـة, ُ
ُعنيت بتحرير كل مس وقد. السورة وتراكيبهاتدور حول ألفاظ  ِ  أقـوال, وبيـان الة منهأُ

ْرجح قوال من هذه األقـوال, إن ُأوقد . لة لكل قوليِّالنحاة بعد العودة  إىل املظان األص ً ِّ َ
 . رأيت أسباب الرتجيح قائمة

ِّكام عنيت بعرض طائفة من أقوال املفرسين لتوجيه معاين الذكر احلكـيم املتـص ٍ ِْ َ ُ لة ُ
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ٍباحلكم اإلعرايب, وقد أستعني برضوب من السامع الفصيحة من شعر عريب قديم وقول  ُ
ِمأثور, وإذا مررت بقراءة من قراءات اآلية عنيت بتوجيهها, وبيان أقوال العلامء فيهـا ِ ُِ ُ .

ه املسائل التي اخرتهتا معاين األدوات, وال خيفى أثر هـذه املعـاين يف توجيـه تَّومما تضمن
ِّآلية, كام تضمنت تعـدي الفعـل ولزومـه, وطائفـة مـن األعاريـب املـشكلة يف داللة ا َّ

ْاملصادر املؤولة واملنصوبات, واجتهدت يف بيان مـا يـشكل منهـا واهللاَ أسـأل التوفيـق . ُ
 .والسداد
  



 

١٨٦ 

 :املسألة األوىل
  ولزومه﴾b﴿تعدي الفعل 

 .]١: احلجرات[ ﴾a b c d e gf ̀ _ ~﴿: وذلك يف قوله تعاىل
ِ اختلفقد ًوتعدهيا ولزومها بنـاء عـىل اخـتالف القـراءات  ﴾b﴿ف يف معنى ُ

وابـن الضحاك و ُ فاجلمهور عىل ضم التاء وكرس الدال مع التشديد, وقرأ يعقوب:فيها
 إحـد تفِذُموا, فحـَّدَقـَتَال ت: عباس وأبو حيوة بفتح التاء والدال مشددة, واألصـل

ِال تقدموا( وقرئ هام يف صدر الكلمة,ِالتاءين كراهة اجتامع ْ بضم التاء وكـرس الـدال, ) ُ
َأقدم; أيالفعل الرباعي من  ْ َال تقدموا: (موا عىل يشء, كام قرئِدْقُال ت: َ ُْ()١(. 

لـوه َعْفَ فال تٍرْمَ بأْمُتْرِمُإذا أ: م, أيُّمن التقد) مواَّدَقَال ت(وقد جاءت قراءة يعقوب 
ًموا قوال وال ِّدَقُال ت: من التقديم, أي) مواِّدَقُت(و.  أن تفعلوه فيهْمُتْرِمُقبل الوقت الذي أ

ِال بني يدي اهللا, وقول رسوله وفْعِف  .)٢(لهْعً
َّال تقدموا«َّ أن وذكر الزجاج ِّتقدموا«بمعنى  »ََ َُ«)٣( 

َوإن كان املعنى واحدا عىل التـساهل فـث«: ه أبو جعفر النحاس بقولهَّدَور  ٌقْرَ فـَّمً
َّقد (,بينهام من اللغة َدموا القولَقُال ت: , فتقديرهَّيتعد) ُتْمَ ي رسـول َدَ بـني يـَلْعِ والفِّ

َّتقــد(اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم, و َّال تقــدموا :  تقــديرهَّلــيس كــذا, ألن) مواََ بــالقول ََ
 .»)٤(والفعل

                                                 
حـويني فيهـا , القـراءات وعلـل الن٥/٣١معاين القرآن وإعرابـه للزجـاج  :يف توجيه هذه القراءاتانظر   )١(

, البحـر ٤/٣٣٧, الفريد يف إعراب القـرآن للهمـذاين ٢/٣٢٧, املحتسب البن جني ٢/٦٤١لألزهري 
, النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ١٠/٥, الدر املصون للسمني احللبي ٨/١٠٥املحيط أليب حيان 

٢/٣٧٥. 
 .١٦/١٩٨اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي : انظر  )٢(
   .٥/٣١ن وإعرابه للزجاج معاين القرآ  )٣(
 .٤/٢٠٨إعراب القرآن للنحاس   )٤(
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ِّال تقد(ويف قراءة  د ْصَف مفعولـه, لقـِذُ, وحـّدَعـَتُ أنـه م:أحـدمها: وجهـان) مواَُ
َّول كل ما يقع يف النفس مما يقدالتعميم; ليتنا َ ّم, فلم يقصد ليشء معني, والنهـي متعلـق ُ ُ

ُوحذف هذا املفعول ملفعول معني, ٍدْصَبنفس الفعل دون ق ْ من غري : َّإما لالقتصار, أي: َ
ِّال تقـد: ختصار للداللة عليه, أيلالا َّ, وإم)هو يعطي ويمنع: (كقوهلمدليل عليه,  ُموا َُ

 . أو فعلٍقولح من ُلْصَما ال ي
َتقـ( أنـه الزم, بمعنـى :الثاين َّال تقـد: ( يعقـوبده قـراءةُضْعـَ, وي)مَّدَ قـال  )واُمََ

َفالن يق: ُتقول العرب«: عبيدة أبو ُيعجـل بـاألمر : ي أبيـهَدَم بني يدي اإلمام, وبني يِّدُ َ ْ َ
ِّال تقد:  املعنىَّنأل ;)١(»والنهي دونه َموا قبل أَُ ا َّ ممـُن املحـذوفويكـو )٢(مهـا وهنـيهامِرْمُ

َال تتق: توصل إليه بحرف اجلر, أيُي َ ال : أو. )٣(بـونُوا يف يشء ما من األشياء أو بام حتُمَّدَ
َّتتقد َّال تقد«وهي −  أما القراءة الثانية.)٤( من األمورٍموا إىل أمرَ  ففيها وجه واحد, −»واُمََ

 إليـه بحـرف ُلَّصَوَتُمـا الـف منهـِذُ, كالوجه الثاين من القراءة األوىل, وحـُوهو اللزوم
َّد أن ْيـَب. هِ أو لزومـِي الفعلِّفاختالف القراءة قد يؤدي إىل اختالف املعنى, وتعد .اجلر َ

َّال تقدموا« َّوجه قراءة يعقوب )٥(ابن جني ال : أي«: َّعـىل معنـى قـراءة العامـة, فقـال »ََ
ِتفعلوا ما تؤثرونه, وترتكوا ما أمركم اهللا ورسوله به ْ ال : َّا هو  معنى القراءة العامة وهذ,ُ

ِّتقدموا, أي َُ :ٌال تقدموا أمرا عىل ما أمركم اهللا به, فاملفعول هنا حمذوف كام تر ً ِّ ُ«. 

                                                 
 .٢/٢١٩جماز القرآن   )١(
, فـتح القـدير ١٠/٥, الـدر املـصون ٣/١٦٥, تفـسري النـسفي ٤/٣٣٧عراب القران إ الفريد يف :انظر  )٢(

 .٨/١٠٥, البحر املحيط ٥/٥٨للشوكاين 
 .٨/١٠٥البحر املحيط   )٣(
 .١٠/٥الدر املصون   )٤(
 .٢/٢٧٨تسب املح  )٥(
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 :املسألة الثانية
 موقع املصدر املؤول واخلالف يف عامله

 W X Y﴿: , وقولـه ]٢: احلجـرات[ ﴾£ ¢ ¡﴿: وذلك يف قوله تعاىل
Z ﴾ ]٦: احلجرات[. 
,  لـهموضع نصب مفعول له, وقيـل عـىل حـذف مـضاف هـو املفعـوليف ) أن(
  .)١()خشية أن حتبط(أو ) خمافة(أو ) كراهة: (تقديره

 فيكـون  )٢(ألن حتبط, أو لئال حتبط: عىل حذف حرف اجلر الالم, والتقدير: وقيل
  .)٣( اخلافضِعْزَ عىل نٍ نصبِّيف حمل

يف موضـع جـر بـإعامل ) أن حتبط(وذكر أبو الربكات األنباري أنه جيوز أن تكون 
) َّأن( مع ّ اجلارُفْذَرد حَّطَويكثر وي. )٤(بقاء عمله مع حذفه: حرف اجلر مع احلذف, أي

 .)٥()ْأن(و
للـصريورة, وهـو قـول : للتعليـل, وقيـل:  يف معنـى هـذه الـالم, فقيـلَفِلُواخت

 g h i j  k l﴿: الزجاج, وهي عنـده كـالالم يف قولـه تعـاىل

nm﴾ ]هم إىل ذلـك, ال ُ أمـرَ فالتقطه آل فرعـون, ليـصري:واملعنى«: , فقال ]٨: القـصص
 ْريَّ اهللا أن سـبب الـصِمْلـِ عْنِ مـَقَبَأهنم قصدوا أن يصري إىل ذلك, ولكنه يف املقدار فيام سـ

َ, فيكون ذلك سببا أل)فعوا أصواتكمْرَال ت(هم إياه, وكذلك ُالتقاط    .)٦(» حتبط أعاملكمْنً
                                                 

 .٤/٣٣٨, الفريد ٢/١١٧٠, التبيان يف إعراب القرآن للعكربي ٢/٦٩٥معاين القرآن لألخفش : انظر  )١(
 .٣/١٦٦تفسري النسفي : انظر  )٢(
 .٢٦/٢٢١تفسري التحرير والتنوير : انظر  )٣(
 .٢/٣٨٢البيان   )٤(
 .٢٣−٢/٢٢, الترصيح ٨٣٩− ٨٣٨املغني : انظر  )٥(
, ١/٦٨٠, مشكل إعراب القرآن ٤/٢٠٩إعراب القرآن للنحاس : , وانظر٥/٣٢ابه معاين القرآن وإعر  )٦(

 .٥/٥٨, فتح القدير للشوكاين ٤/٣٣٨, الفريد ٢/١١٧٠التبيان يف إعراب القرآن 
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 لـه بـالقول يفـيض بكـم إن مل َرْهَ اجلَّنإ: برصيني للمنهي عنه, أيوالتعليل عند ال
ر, فإنه يؤدي إىل احلبوط, والكوفيـون ْهَجـال تفعلوا ال: وا عنه أن حتبط أعاملكم, أوُّتكف

ًأال حتبط, أو لئال حتبط أعاملكم, فيكون تعلـيال للنهـي : النافية, أي) ال( جيعلونه بتقدير
 .)١(عىل حسب الظاهر

إن املسألة من بـاب : , فقيل)أن حتبط(ختلف يف عامل النصب يف املفعول له وقد ا
يطلبـه مـن حيـث املعنـى, ) ال جتهـروا(و ) ال ترفعـوا(ً كال من العـاملني َّالتنازع; ألن

عنـد ) ال جتهـروا(ًواملسألة خالفية بني البرصيني والكـوفيني, فيكـون معمـوال للثـاين 
الثاين أقرب إىل االسم من الفعـل األول, ولـيس يف البرصيني يف اختيارهم; ألن الفعل 

 معنـى, فكـان إعاملـه أوىل, ولوجـود شـواهد مـسموعة عـن ُصْقَإعامله دون األول ن
 : )٣(قول الفرزدق منها ,)٢(العرب إلعامل الثاين

ــن ــَّولك ــْصِ ن َفا ل ــْوً ــبْبَبَ س َّت وس َبد شـَو عُنَب   ْنيُ ِ َ مـن مٍسْمْ ِنـاف وهاشـْ  ِمٍ
 .وين بني عبد شمسُّبَ وسُتْبَبَس: ل, ولو أعمل األول لقافأعمل الثاين

 : )٤(وينََوقال طفيل الغ
ــــْمُوك ــــا م ُت ًماةَدً ُن مَ كــــأَّ َجر   َتوهنــــاَّ َ فوقَ ِت لون مـذهبَرَعْشَتْها واسَ َ ْ ُ َ َ ْ 

جـر : ً ألنه يطلبـه فـاعال, ولقـال;)لون(فأعمل الثاين, ولو أعمل األول لرفع 
 .ذهبُفوقها واستشعرته لون م

 .)٥( للحذف من األول;حه السمني احللبيَّحَوص
                                                 

, تفـسري التحريـر والتنـوير البـن ٥/٥٩, فـتح القـدير ١٦/٢٠٢اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي : انظر  )١(
 .٢٦/٢٢١عاشور 

 .)١٣( مسألة ٨٨−١/٨٧ اإلنصاف :انظر  )٢(
 .١/٨٧, واإلنصاف ٨٤٤ديوانه   )٣(
 .١/٨٨, واإلنصاف ١/٧٧البيت يف الكتاب   )٤(
 .١٠/٥الدر املصون   )٥(
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 األول َ الفعلَّعند الكوفيني يف اختيارهم; ألن) ال ترفعوا(ًويكون معموال لألول 
 بـه كـان إعاملـه أوىل; لقـوة االبتـداء والعنايـة بـه, ًاسابق الفعل الثاين, فلام كان مبدوء

 )١(: منها,ً عن العرب أيضاٍ مسموعةَولوجود شواهد
 : )٢(ول الشاعرق - 

ــر ــا ون ــى هب ــد نغن َوق َ ْ ــصوراََ ً ع ُ ــا ي   ُ ـــَتْقَهب َدنن ـــا الـْ ــداالُرـُخ ِد اخل َ 
تقتادنـا :  ولـو أعمـل الثـاين لقـال,) اخلـداالَاخلرد(فأعمل األول ولذلك نصب 

ِاخلرد اخل  .ُدالُ
 : )٣(وقال الشاعر - 
ـــــول َا أن حتـَّم ْ ــــَ ــــَّم َل آل ل ِســمعت ب   ْيىلُ ُ ْ ِ َهم نِنْبيــَ  ُالغرابــاَب َعــْ

هم ِنْيـَسـمعت بب: , ولو أعمل الثاين لقال)الغراب(فأعمل األول, ولذلك نصب 
 .ُ الغرابَنعب

عنـى بـه العـرب ُوار الـذي تِ واجلـِبْرُ للقً مراعاةُومذهب البرصيني هو األرجح
 .ًكثريا

                                                 
 .١٠/٥, الدر املصون ٨/١٠٦, البحر املحيط )١٣( مسألة ٨٦−١/٨٥اإلنصاف : انظر  )١(
َاملرأة احليية, واخل: َواخلرود. ١/٨٦اإلنصاف : انظر  )٢( َّ ِ  .املمتلئة: ْدالءَ
 .١/٨٦اإلنصاف : انظر  )٣(



 

١٩١ 

 :املسألة الثالثة
 النعت باجلامد

ــه تعــاىل) أولئــك(اختلــف يف إعــراب   ́  ³ ² ± °﴿: مــن قول

¶µ﴾ ]هلم مغفرة(خربه, أو يكون خربه مجلة ) الذين(مبتدأ, و : , فقيل ]٣: احلجرات (
  © ¨﴿: من قوله تعاىل) إن(صفة ألولئك, واجلملة االسمية خرب ) الذين امتحن(و

ª «﴾١(للذينصفة : بدل, وقيل) أولئك: (, وقيل(. 
ًوعليه يكون الوصف اسام جامـدا, َّقا, وأمـا ُ واألصـل يف النعـت أن يكـون مـشتً ً

 . املشار إليهم:شتق أيَمن قال به, فهو عىل التأويل باملعند  »أولئك«بـ النعت 

                                                 
, البيان يف غريب إعراب القـرآن ١/٦٨٠, مشكل إعراب القرآن ٤/٢١٠إعراب القرآن للنحاس : انظر  )١(

 .١٠/٦, الدر املصون٢/٣٨٢



 

١٩٢ 

 :املسألة الرابعة
 رافع االسم الواقع بعد اجلار واملجرور

 .]٣: احلجرات[ ﴾« º    ¹  ¸﴿: وذلك يف قوله تعاىل
حب مل يعتمد عىل نفـي, أو اسـتفهام, أو موصـول, أو صـا »هلم« اجلار واملجرور

وقـد اختلـف النحويـون يف عامـل الرفـع يف . خرب, أو حال, ووقع بعده اسـم مرفـوع
 : االسم املرفوع بعد الظرف أو اجلار واملجرور عىل مذهبني

ً أن يكون مرفوعا عىل االبتداء, واجلار واملجرور أو الظـرف قبلـه خـرب : األول−
 . مجهور البرصينيُمقدم عليه, وهو مذهب

ُفـاعال بـه, وهـو مـذهب: ً مرفوعـا بـالظرف, أيَ أن يكـون:الثاين −  الكـوفيني ً
 .)١( واألخفش يف أحد قوليه, واملربد

 ِّ بعـد الظـرف واجلـارِ االسـمَعْفـَ رَّإن:  األول لقـوهلمِ املـذهبُ أصحابَّواحتج
 . من العوامل اللفظية, وهو معنى االبتداءَّرَعَواملجرور يكون باالبتداء, بأنه قد ت

ٌأمامـك زيـد: ً بأن األصـل يف قولـك مـثال:املذهب الثاين أصحاب َّواحتج َ َ , ويف َ
ِحل أمامك زيد, وحل يف الدار: ٌالدار عمرو َّ رف َّ بـالظيِفـُف الفعل, واكتِذُ عمرو, فحَّ

  )٢( به كام يرتفع بالفعلُمنه, فارتفع االسم
 ¨﴿مـن قولـه تعـاىل )ّإن(عىل أهنا يف حمل رفع خـرب ) هلم مغفرة( مجلة ْتَجِّرُوخ

©  ª «﴾أو تكـون اجلملـة )أولئـك( السـم اإلشـارة ٌ إهنا خرب:, وقيل ,
  )٣(.خرة اهللا هلم يف اآلَّدَأع مستأنفة لبيان ما

                                                 
, البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن )٦( املــسألة ١/٥١اإلنــصاف : وانظــر. ٤/٣٠٢املقتــضب : انظــر  )١(

 .٥٧٩, مغني اللبيب ١٠/٦صون , الدر امل٢/٣٨٢
 .٥٢−١/٥١اإلنصاف : انظر  )٢(
 .٥/٥٩, فتح القدير٢/١١٧٠, البيان يف إعراب القران ٢/٣٨٢البيان يف غريب إعراب القرآن   )٣(



 

١٩٣ 

 :املسألة اخلامسة
 )من(معنى حرف اجلر 

يف قولـه ) ْنِمـ(و .البتداء الغاية, وهو الغالب عليهـا, وأصـل معانيهـا) من(تقع 
  ]٤: راتاحلجـــــ[ ﴾À Á Â Ã Ä Å ¿  ¾ ½﴿: تعـــــاىل

ًينادونك نداء صادرا من وراء احلجرات, فاملناداة نشأت من : البتداء الغاية املكانية, أي
 .)١(ذلك املكان
ْوقد خت من معناهـا األصـيل إىل معـان أخـر, فتفيـد الغايـة, أو انتهـاء ) ْنِم (ُجُرَ

 .)٢(ه املغاربةَّ ورد,الغاية, وهو قول الكوفيني
  .)٣(ت إليهْبُرَق:  لقولكٍ منه, فإنه مساوُتْبُرَق:  مالك بقولهُل له ابنَّثَوم

َومنهم من جعلهام معنى واحدا, الغاية وانتهاء الغايـة, ومـنهم مـ ) ْنِمـ( جعـل ْنً
 . )٤(ًالبتداء الغاية وانتهائها معا

التي للغاية هي التي تدخل عىل ما هو حمل البتداء الفعل وانتهائه ) من (َّإن: وقيل
 .)٥(ًحمل ابتداء األخذ وانتهائه معا) زيد(من زيد, فـ أخذته : ًمعا, نحو

َومحل عليه كـالم سـيبويه عنـدما قـال ِ ْمـن(وأمـا «: ُ فتكـون البتـداء الغايـة يف ) ِ
ْمن مكان كذا وكـذا إىل مكـان كـذا وكـذا, وتقـول إذا كتبـت : األماكن, وذلك قولك ِ

ْمن فالن إىل فالن, فهذه األسامء سو األماكن بمنزل: ًكتابا  .... تهاِ
                                                 

, تفـسري التحريـر والتنـوير ٥/٦٠ , فـتح القـدير١٠/٦, الـدر املـصون ٣/١٦٧ تفـسري النـسفي :انظر  )١(
٢٦/٢٢٦. 

 .١/٤٩٠, رشح اجلمل البن عصفور ٣١٣اين للمرادي اجلنى الد: انظر  )٢(
 .٣١٢, اجلنى الداين ٣/١٣٦رشح التسهيل   )٣(
 .٣٨٨, رصف املباين للاملقي٣١٣اجلنى الداين : انظر  )٤(
 .١/٤٩٠رشح اجلمل   )٥(



 

١٩٤ 

َرأيته من ذلك املوضع, فجعلته غايـة: وتقول  كـام جعلتـه غايـة حيـث , رؤيتـكُ
) إىل(بمعنى ) من(وهذا كالم خيلط معنى « :اجَّقال ابن الرس .)١(أردت االبتداء واملنتهى

  .)٢(»البتداء الغاية) من(للغاية و ) إىل(فإنام 
َ محْنَويني مْحومن النَّ  .)٣(غاية كاملجاوزة أو االبتداء فقـطها عىل معنى آخر غري الَلَ

ًيف اآلية الكريمة البتداء الغاية وانتهائهـا معـا ) ْنِم(ع أن تكون نَْ الزخمرشي عىل مَّصَون
 ;ويف الثاين ال جيـوز ..البتداء الغاية وأن املناداة نشأت من ذلك املكان) من(و«: إذ قال

ع عىل اجلهـة الواحـدة أن تكـون مبتدأ الغاية, وال جيتم) من(ألن الوراء تصري بدخول 
ناداين فالن من وراء الدار ال يريد وجه الـدار : مبتدأ ومنتهى لفعل واحد, والذي يقول

  .)٤(»ًوال دبرها, ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا بغري تعيني واختصاص
يـة وانتهائهـا يف عـىل ابتـداء الغا) ْنِم(ويني قد أثبتوا داللة ْح بأن النَّ: عليهَّدُوقد ر

أخذت الدرهم مـن : ًفعل واحد أوجهة واحدة, وأن اليشء الواحد يكون حمال هلام نحو
) ْنِمـ(وعليه فـ. )٥(ه السابق ِّلوا ذلك عىل سيبويه من خالل نصَّوَأَالكيس أومن زيد, وت

 .)٦(ًيف أكثر مواضعها البتداء الغاية فقط, ويف بعضها البتداء الغاية وانتهائها معا
 وقد ذكـر ابـن عاشـور مـا يـدفع االعرتاضـات عـىل . ذلكَعنََ مْنَمـة لَّجُال حو

 ,ح الـدارَتْفـَ وراء م:ناداين فالن وراء الـدار, ال يريـد: فالذي يقول«: الزخمرشي, فقال
ون يف املـسجد, فهـم جتـاه ُ جهة منهـا, وكـان القـوم املنـادَّوال وراء ظهرها, ولكن أي
 ً, لكـان حمـتمال)مـن(اداين فالن وراء الدار, دون حـرف ن: احلجرات النبوية, ولو قال

                                                 
 .٢٢٥ – ٤/٢٢٤الكتاب   )١(
 .١/٤١١األصول   )٢(
 .٤٢٥املغني : انظر  )٣(
 .٣/٥٥٨الكشاف   )٤(
 .١٠/٦, الدر املصون٨/١٠٨املحيط انظر البحر   )٥(
 .٨/١٠٨, البحر املحيط ٣١٣اجلنى الداين : انظر  )٦(



 

١٩٥ 

 ظـرف مـستقر يف َ املجـرورَّألن يكون املنادي واملناد كالمها يف جهة وراء الـدار, وأن
 أن  بالـرصاحة عـىلَّليـدل) من (ُبْلَوثر جُموضع احلال من الفاعل أو املفعول; وهلذا أ

ًىل االبتداء تستلزم اختالفا بـني املبتـدأ ع) ْنِم( داللة َّاملناد كان داخل احلجرات; ألن
ع ْفَلـد) ْنِمـ( اجتالب حـرف َّنَ, وال شك أنه يعني أ»الكشاف«واملنتهى, كذا أشار يف 

 u v  w x y z﴿: س, فال ينايف أنـه مل يثبـت هـذا الفـرق يف قولـه تعـاىلْبَّالل
ــه]١٧[ يف ســورة األعــراف﴾}  يف ســورة ﴾I J K  L M N﴿: , وقول
 .»)١( صاحب الكشافنا ما يدفع االعرتاضات عىلْرَكَفيام ذو .]٢٥[الروم

 
 
 

                                                 
 .٢٦/٢٢٦تفسري التحرير والتنوير   )١(



 

١٩٦ 

 :املسألة السادسة
ْفعلة(مجع   مجع تكسري) ُ

 .]٤: احلجرات[ ﴾Â  ﴿: وذلك يف قوله تعاىل
ُاحلجرات ْحجرة(مجع : ُ جـورة مـن ْحَ, بضم احلاء وسكون اجليم, وهي البقعة امل)ُ

ُاألرض, وهي كالغرفات مجع  ْغرفة(ُ ُالظلام(و) ُ ْفع(, فهي )ْلمةُظ(مجع ) تُ بمعنـى ) ةَلـُ
َاحلجـر(رات, مجـع ُجـُاحل: , وقيـل)مفعولـة( َاحلجـر(, و)ُ ْحجـرة(مجـع ) ُ فهـو مجــع ) ُ

  )١(.اجلمع
ْحجرة(و ْفعلة(عىل وزن ) ُ  صـحيحها غـري ,, وإذا كان االسم ثالثيا ساكن العني)ُ
َفعلة( عىل وزن , وال مدغمها,معتلها ْ ْجاز مج) ُ  ٌ ثـالثٌوجه, وهـي لغـاته عىل ثالثة أُعَ
  :)٢(للعرب
ُفعالت − ١ ُحجرات, وهو أفـصحها وأجودهـا: أتبع الضمة الضمة, فيقال: ُ ُ)٣( ,

  )٤(.وهو األصل, وهي لغة أهل احلجاز
َفعالت − ٢ ِأبدل من الضمة الفتحة; خلفتهـا, اسـتثقاال للـضمتني, وفـ: ُ ًرارا مـن ً

َحجرات: اجتامعهام, فيقال ُ. 
ِّوحر ْكت عينُُ َّقا بني االسم والصفة, خلفْرَ فها يف اجلمعَ  الـصفة; إذ ِلَقـِة االسـم وثً

نها املوصوف, فكانـت ُّإن الصفة جارية جمر الفعل, والفعل أثقل من االسم, ولتضم
                                                 

ــه : انظــر  )١( , اجلــامع ألحكــام القــران ٤/٢١٠, إعــراب القــران للنحــاس ٥/٣٣معــاين القــرآن وإعراب
 .٢٦/٢٢٦, تفسري التحرير والتنوير١٦/٢٠٤

, تعليـق الفرائـد  للـدماميني ٤١٧−٤١٣, التكملة للفـاريس ٢/١٨٩, املقتضب ٣/٥٧٩الكتاب : انظر  )٢(
١/٢٧٣. 

 .٢٦/٧٧, جامع البيان للطربي٥٢٦, علل النحو للوراق ٣/٧٠معاين القرآن للفراء : انظر  )٣(
 .٧/١٧٩زاد املسري البن اجلوزي : انظر  )٤(



 

١٩٧ 

  )١(.الصفة بالسكون أليق لثقلها, واالسم أوىل بالتحريك خلفته
ْفعالت −٣ ْحجرات, وهي لغة متيم: بسكون العني للتخفيف, فيقال: ُ ُ)٢(. 

وعليــه وردت اآليــة الــسابقة بــالقراءات الــثالث عــىل اللغــات الــثالث; فقــرأ 
ُاحلجــرات: (اجلمهــور : بــضم اجلــيم, وقــرأ أبــو جعفــر يزيــد بــن القعقــاع, وشــيبة) ُ

َاحلجرات( ْاحلجـرات: (حها للتخفيف, وقرأ ابن أيب عبلةْتَبف) ُ  لكراهـة ;)٣(بإسـكاهنا )ُ
ر, ِكـُ كـام ذُ وأفصحُ أجودُّوالضم. )٤(لفتحةن السكون أخف من اِألو ;اجتامع الضمتني

 .وعليه قراءة اجلمهور

                                                 
, الفريـد ٥/٢٨, رشح املفصل البن يعيش ٣٥٣, أرسار العربية لألنباري ٥٢٦علل النحو للوراق : انظر  )١(

 .١/٢٧٥, تعليق الفرائد ٤/٣٣٨يف إعراب القرآن املجيد 
 .١١٣, ٢/١٠٩, رشح شافية ابن احلاجب للريض ١٩١املفصل للزخمرشي : ظران   )٢(
, النرش يف ١٠/٦, الدر املصون ٨/١٠٨, البحر املحيط ١٤٣خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه : انظر    )٣(

 ة, إحتاف فضالء البـرش يف القـراءات األربعـ٥/٦٠, فتح القدير ٢/٣٧٦القراءات العرش البن اجلزري 
 .٣٩٧عرش للدمياطي 

 .٤/٣٣٨الفريد يف إعراب القرآن املجيد   )٤(



 

١٩٨ 

 :املسألة السابعة
 الرشطية) لو(واسمها وخربها بعد ) أن(إعراب املصدر املؤول من 

حرف امتناع المتناع يفيد معنى الرشط, خيتص بالدخول عىل الفعل املـايض  )لو(
 .)١(غالبا عند أكثر النحويني

 A B﴿واسـمها وخربهـا, كـام ورد يف قولـه تعـاىل ) ّأن(ة بمبارش) لو(وتنفرد 
C ...﴾ ]واسمها وخربهـا عنـد اجلميـع رفـع) أن(موضع  و.وغريها  ]٥: احلجـرات. 

ه شذوذ ابتداء االسـم َّبَ باالبتداء, وشٍ رفعِّ فهي عند سيبويه يف حمل:واختلفوا يف إعراهبا
  )٢().لدن(بعد ) غدوة(بعدها بشذوذ انتصاب 

: ملبتدأ هنا ال حيتاج إىل خرب, الشتامل صلتها عىل املسند واملسند إليه, وقيلا: وقيل
 .)٣(ًيقدر اخلرب مقدما عىل املبتدأ, وقيل يقدر مؤخرا: اخلرب حمذوف, فقيل

 )٧(والزخمـرشي )٦( والفاريس)٥(, والزجاج, واألخفش)٤(وذهب الكوفيون واملربد
 إىل أهنام يف حمل رفع عىل الفاعليـة بفعـل ,وينيْح من النٌَّ, وكثري)٩(, واملالقي)٨(واهلمذاين

 .)١٠(ت أهنم, ورجحه املراديَبَولو ث: أي )تَبَث(مقدر, تقديره 
                                                 

 .٢٧٨, اجلنى الداين ٣/١٦٣٢, رشح الكافية الشافية البن مالك٤/٩٦رشح التسهيل:انظر  )١(
 .٣/١١٩, ٣٧٥, ٢/٢٨١, ٢١٠, ٥٩, ٥٨, ١/٥١انظر الكتاب   )٢(
 .٣٥٦, املغني ٢٨٠اجلنى الداين : انظر  )٣(
 .٣/٧٧املقتضب   )٤(
 .٤/٩٨رشح التسهيل   )٥(
 .٢/٥٤٣كتاب الشعر   )٦(
 .٣/٥٥٩الكشاف   )٧(
 .٤/٣٣٨الفريد   )٨(
 .٣٥٩رصف املباين   )٩(
 .٢٨٠اجلنى الداين   )١٠(



 

١٩٩ 

ِّورج وذكـر  ,)١(عـىل االختـصاص بالفعـل) لـو( لــً فيه إبقـاءَّ ألن;َح هذا الوجهُ
ل ًليكـون عوضـا مـن الفعـ ًيلزم كونه فعـال;) لو(الواقعة بعد ) أن( أن خرب ُّالزخمرشي

 : الرشطيتني)لو(و) ْإن(إذ قال يف حديثه عن  ;)لو(املحذوف بعد 
  ]١٠٠: اإلرساء[ ﴾i j  k l﴿: ّوال بد من أن يليهام الفعل, ونحو قولـه تعـاىل«

لـو : , عىل إضامر فعل يفرسه هذا الظاهر, ولذلك مل جيز ]١٧٦: النساء[ ﴾H I J﴿ :و
ْإن عمرو خارج, ولطلبهام الفع: ُزيد ذاهب, وال أن  )لـو(الواقعة بعد  )أن( يف َبَجَ وَلِ

 R S﴿: ً زيـدا جـاءين ألكرمتـه, وقـال اهللا تعـاىلَّلو أن: ًيكون خربها فعال, كقولك
T U V     W﴾ ]٢(ً زيدا حارضي ألكرمته, مل جيزَّلو أن: ولو قلت  ]٦٦: النساء(«.  

َثبـت(ضـامر  ادعـاؤه إَّوقد محل الزخمرشي«: َّلق ابن مالك عىل رأيه بقولهَوقد ع َ َ( 
ْلو(بني  َّأن(و) َ ْعىل التزام كون اخلرب فعال, ومنعه أن يكون اسام, ولو كان بمعنى فعـل  )َ ِ ً ً
ٌلو أن زيدا حارض: (نحو َ ً َّ َ ْ   .»)٣(.... ذائع يف كالم العربٌه شائعَعنََوما م). َ

ارع االمتناعية ترصف املـض) لو(ول باملايض; ألن َؤُفعل مضارع فإنه ي )لو(وإذا ويل 
 .)٤( من السورة نفسها﴾...     g h﴿: إىل امليض, ومن ذلك ما ورد يف قوله تعاىل

 داللـة عـىل أنـه كـان يف ;)أطـاعكم(دون املـايض ) يطيعكم(وأتى باملضارع هنا 
فالفعـل املـضارع صـالح للداللـة عـىل . )٥(لونـهَّوَقَتَإرادهتم استمرار عملـه عـىل مـا ي

 بعض ما يطلبونه َّألن م;ُّتِنَعَرغبتم منه, أو أرشتم إليه للو أطاعكم كلام : االستمرار, أي
ٌّرضُم   )٦(. بغريهم أو بالراغب نفسهِ

                                                 
 .٣٥٦, املغني ٢٨٠−٢٧٩اجلنى الداين : انظر  )١(
 ., وانظر املصادر يف احلاشية السابقة٣٢٣املفصل  )٢(
 .٣/١٦٣٧رشح الكافية الشافية   )٣(
 .٢٨٣, اجلنى الداين ٣٢٠املفصل  :انظر  )٤(
 .١٠/٧, الدر املصون ٨/١١٠البحر املحيط : انظر  )٥(
 .٢٦/٢٣٥تفسري التحرير والتنوير  )٦(



 

٢٠٠ 

 :املسألة الثامنة
 واخلالف يف العامل فيها) ًفضال(إعراب 

  ]٨: احلجـرات[ ﴾a b dc `﴿: يف قولـه تعـاىل) ًفـضال(لف يف إعراب ُاخت
فعل : ً, هو أن يكون مفعوال له, واملعنىعىل أوجه, لكن الوجه الذي ذكره أكثر املعربني

 وذلك ألن املفعول لـه هـو املـصدراملعلل بـه حـدث ;)١(اهللا ذلك بكم للفضل والنعمة
ًشاركه يف الوقت والفاعل حتقيقا أو تقديرا ً)٢(.  

َواختلف كذلك يف عامل النصب فيه عىل ثالثة أوجه ِ ُ ْ)٣( : 
 ومجلة ﴾....n o p q     r﴿: أن العامل هو الفعل يف قوله تعاىل−١

 . اعرتاض بني العامل واملعمول﴾~ { |﴿
 .﴾~ { |﴿:  اسم الفاعل يفوأن العامل ه−٢
 ).كان ذلك( أو ) ذلكجر: (أن العامل هو فعل مقدر تقديره−٣

والوجه الثاين والثالث قاهلام الزخمرشي, وقد اعرتض عليه فيهام, أما الوجه الثـاين 
 احتادمها, ورشط املفعول لـه ِمَدَل له, وفاعل عامله, وعفيؤدي إىل اختالف فاعل املفعو

  . يف الوقت والفاعلِثَدَاحتاده مع احل
من أين جاز وقوعه مفعوال له : ن قلتإف«:  عن ذلك بقولهُّوقد أجاب الزخمرشي

وقـع  َّامـَلـ: والرشد فعل القوم, والفضل فعل اهللا تعاىل, والرشط أن يتحد الفاعل? قلت
 أسـامؤه, صـار ْتَسـَّ إىل اسمه تقدةن التحبيب والتزيني والتكريه مسندالرشد عبارة ع

                                                 
, التبيـان يف ٧/١٨٠, زاد املـسري٤/٢١١, وإعراب القـرآن للنحـاس ٥/٣٥معاين القرآن وإعرابه :انظر  )١(

 .٣/١٦٩, تفسري النسفي ١٦/٢٠٧, اجلامع ألحكام القرآن ٢/١١٧١إعراب القرآن للعكربي 
 .٢/١٩٦رشح التسهيل   )٢(
 .انظر املصادر السابقة  )٣(



 

٢٠١ 

, ولكـن عـن )الراشـدون( وال ينتـصب عنـه ,الرشد كأنه فعله, فجاز أن ينتصب عنه
 .»)١(الفعل املسند إىل اسم اهللا تعاىل

منـصوبني −ًأي فـضال ونعمـة−وجيوز أن يكونا «: وهو رأي النيسابوري, إذ قال
ين إىل اهللا, فكأن الرشـد َ الرشد عبارة عن التحبيب والتكريه املستندألن عن الراشدين;

 .»)٢(أيضا فعله, فاحتد الفاعل واملفعول له هبذا االعتبار
ًمفعوال من أجله هـو ) ًفضال(كون  −أي الزخمرشي− توجيهه« َّوذكر أبو حيان أن

  .»)٣(عىل طريق االعتزال
 أراد الفعـل َّ الزخمـرشيَّألن ر أبو حيان; عليه السمني احللبي بأنه ليس كام ذكَّورد

 غـري ُّ, وأن األفعال كلهـا خملوقـة هللا تعـاىل, وإن كـان الزخمـرشيًاملسند إىل فاعله لفظا
 .)٤(موافق عليه
ألن اهللا تعاىل أرشـدهم  ًإن الرشد هنا يستلزم كونه راشدا إذ هو مطاوعه;«: وقيل

 .»)٥( املطابقة للحقيقةفرشدوا, وحينئذ يتحد الفاعل عىل طريقة الصناعة
يف موضـع  )كـان( كذلك اعرتض أبو حيان عىل الوجه الثالث, وذلـك إلضـامره

 .)٦(ليس من مواضع إضامرهم ورشطها
 : بالنصب هي )ًفضال(وهناك توجيهات أخر إلعراب 

ًأن يكون مصدرا مؤكدا ملا قبله, فقيل − ١ َتفضل بـذلك علـيكم : ًمؤكدا لفعله, أي: ً َّ َ
                                                 

 .٣/٥٦٢الكشاف   )١(
 .٦/١٦٢تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري  )٢(
 .٨/١١١البحر املحيط   )٣(
 .١٠/٨الدر املصون   )٤(
 .٣/٥٦٣حاشية الكشاف   )٥(
 .٨/١١١البحر املحيط   )٦(



 

٢٠٢ 

ًموضع تفضيال وإنعاما) ًنعمة(و ) ًفضال(ًنعم عليكم إنعاما, فوضع ًتفضيال, وأ ً)١(. 
ألن رشدهم فضل  ً رشدا;َوضع موضعُه يِلْعِوذكر الزخمرشي أنه مصدر من غري ف

 .)٢(من اهللا لكوهنم موفقني فيه, والفضل والنعمة بمعنى اإلفضال واإلنعام
 .)٣(ً أيضاألهنا فضل مصدر مؤكد ملضمون اجلملة السابقة;: وقيل

إذ التحبيـب  ألن مـا قبلـه بمعنـاه; وجعله ابن عطية من املـصدر املؤكـد لنفـسه;
 .)٤(والتزيني هو نفس الفعل

; )ّن وكـرهَّيـَب وزَّبـَح(وذكر ابن عاشور أنه مفعول مطلق مبني للنوع من أفعال 
 .)٥(ألن ذلك التحبيب والتزيني والتكريه من نوع الفضل والنعمة

ِ به منصوبا بتقدير فً أن يكون مفعوال−٢  .)٦(ًتبتغون فضال ونعمة: , أيٍلْعً
ًمتفضال مـنعام, أو:  احلال, فيكون التقدير أن ينتصب عىل−٣ ذا فـضل ونعمـة, : ً

 .)٨(وذكر السمني احللبي أن هذا الوجه ليس بظاهر .)٧(وهو رأي احلويف
ًعل يف غري القرآن الكريم مرفوعـا خـربا ملبتـُاج أن جيَّوأجاز الزج دأ حمـذوف, أي ً

 .)٩( من اهللا ونعمةٌلْضَذلك ف:  من اهللا ونعمة, املعنىٌفضل

                                                 
 .٤/٣٣٩الفريد  )١(
 .٣/٥٦٢الكشاف   )٢(
 .١٠/٨, الدر املصون٨/١١٠, البحر املحيط ٢/١١٧١التبيان يف إعراب القرآن :انظر  )٣(
 .١٥/١٣٩املحرر الوجيز   )٤(
 .٢٦/٢٣٨تفسري التحرير والتنوير   )٥(
 .٥/٦٠, فتح القدير ٢/١١٧١ التبيان :انظر  )٦(
 .٨/١١٠البحر املحيط   )٧(
 .١٠/٨الدر املصون   )٨(
 .٥/٣٥معاين القرآن وإعرابه   )٩(



 

٢٠٣ 

 :املسألة التاسعة
 الرشطية وسبب تقديمه وتثنيته) إن(عامل الرفع يف االسم الواقع بعد 

 .]٩: احلجرات[ ﴾i j  k l m﴿: وذلك يف قوله تعاىل
عـل املـضارع,  أدوات الرشط, وختتص بالدخول عـىل الفُّالرشطية هي أم) إن(فـ

فتجزم فعل الرشط وجوابه, واألصل يف أدوات الرشط أن يليها فعل الـرشط مبـارشة, 
ألغـراض بالغيـة, ذكـر اثنـني منهـا  )اقتتلـوا(عىل الفعـل  )طائفتان(وقدم هنا االسم 

 : نارص اخلنني مها.د
ًكراهية ذكر فعل القتال أوال نفورا منه وتنفريا من فعلـه, ويف ذلـك تعنيـف « −١ ً ً

 .ً ما دام مؤمنا, أو قارفه, فعلهْنَفيس عىل من
االهتامم بذوات الطائفتني املؤمنتني, واحلرص عليهام أكثر مـن احلـرص عـىل  −٢

ّم, وأخـر مـا أخـر صـونا لـذات املتقـدم, وذمـَّم مـا قـدَّ القتال, ولذلك قدِرْكِذ ًا ملـادة ً
 .»)١(املتأخر

ا األصـل يف بـاب اجلـزاء دون ألهنـ خاصة لقوهتا; )ْإن( املرفوع مع ُوجيوز تقديم
ألهنا فرع عنها, واألصـل يتـرصف مـا ال  غريها من األسامء والظروف التي جياز هبا;

 .)٢(أما تقديم االسم مع غريها من أدوات الرشط فهو خاص بالرضورة.يترصف الفرع
ْإن( اختيـار َح النيسابوري سببَّضَوقد و الـرشطية, وسـبب تقـديم  )إذا(دون ) ِ
دون ) إن(واختـري «:  الفعل, واختيار الفعـل املـايض دون املـضارع, فقـالالفاعل عىل

ًال يقع إال نادرا, وعـىل  عىل أنه مما ينبغي أَّمع كثرة وقوع القتال بني املؤمنني; ليدل) إذا(
ًحتقيقـا ) فريقـان (:ومل يقل )طائفتان: (سبيل الفرض والتقدير, وهلذه النكتة بعينها قال

                                                 
 .٣٧٧نارص اخلنني.النظم القرآين يف آيات اجلهاد, د  )١(
 .٤/٧٤, رشح التسهيل )٨٥( املسألة ٦١٧−٢/٦١٦اإلنصاف :انظر  )٢(



 

٢٠٤ 

ام َ كـوهنَّألن ًيف تقديم الفاعل عىل الفعل إشارة أيضا إىل هذا املعنـى;للتقليل كام قلت, و
: طائفتني مؤمنتني يقتيض أال يقع القتال بينهام, وهلذا اختـري املـيض يف الفعـل, ومل يقـل

  .)١(» من التقابل ما فيهً عن االستمرار, وفيه أيضائلئال ينب ;)يقتتلون(
 : عىل ثالثة مذاهب هيويون يف رافع االسم ْحوقد اختلف النَّ

 أنه ارتفع بتقدير فعل مضمر يفرسه الفعل الظـاهر الواقـع :مذهب البرصيني −١
 .بعد االسم املرفوع

 . أنه يرتفع بالفعل املذكور بعده من غري تقدير فعل: مذهب الكوفيني−٢
 .)٢( أنه يرتفع باالبتداء وما بعده خرب له: مذهب األخفش يف أحد رأييه−٣

 ,)٣(ونحومهـا )كـان(أو  )اقتتـل( األول يكون تقدير الفعل املضمر وعىل املذهب
ً بعد معموله بفعل مذكور, والغالب كونـه ماضـيا أو مـضارعا ِّرسُوأكثر ما يضمر إذا ف ً

وإنـام «:  قـال ابـن عاشـور.ًشـذوذا) مل(ً, وقد يكون مضارعا غري مقرتن بـ )مل(ًمنفيا بـ 
ألنـه ملـا أريـد تقـديم الفاعـل عـىل فعلـه  لرشط; عن املضارع بعد كونه األليق باَلَدَع

ِلالهتامم باملسند إليه جعل الفعل ماضيا عىل طريقة الكالم الفصيح يف مثل ا أوليـت َّ مم,هً
,  ]٦: التوبــة[ ﴾¸ º  ¹ « ¼﴿: الــرشطية االســم, نحــو )إن(فيــه 
﴿A B  C D E F﴾ ]٤(»]١٢٨: النساء(. 

 يف حني أن الضمري العائد إليها جاء ,بصيغة التثنية )طائفتان(وقد جاءت كلمة 
 وهي قراءة اجلمهور, فالضمري عائد عىل أفراد الطائفتني ﴾m﴿ًجمموعا يف قوله تعاىل 

  .]١٩: احلج[ ﴾ n o p﴿:  من أفراد الطائفتني, كقوله تعاىلٍ فردِّباعتبار كل
                                                 

 .٦/١٦٢قان تفسري غرائب القرآن ورغائب الفر  )١(
 .)٨٥(, املسأله٢/٦١٥اإلنصاف   )٢(
 .١/٦٨٠ مشكل إعراب القرآن :انظر  )٣(
 .٤/٧٤رشح التسهيل : , وانظر٢٦/٢٣٩والتنوير تفسري التحرير  )٤(



 

٢٠٥ 

 تتنـاول الواحـد واالثنـني واجلمـع,: فقيل) الطائفة(لف يف تفسري معنى ُوقد اخت
إال أن الفقهـاء  وال تكاد العـرب حتـدها بعـدد معلـوم;«: وقال ابن فارس عن الطائفة
: أن الواحـد طائفـة, ويقولـون: إهنا أربعة فام فوقها, ومرة: واملفرسين يقولون فيها مرة

ِفاجلمع فيها مما مح ,)١(»هي الثالثة, وهلم يف ذلك كالم كثري  ل عـىل املعنـى دون اللفـظ;ُ
باعتبار لفظ الطائفتني ف )بينهام( معنى القوم والناس واجلامعة, أما تثنية ألن الطائفتني يف

  .ال معناها
, وقـال )اقتـتال: (ومل يقـل) اقتتلـوا(قال «: ل أبو بكر الرازي لذلك بقولهَّلَوقد ع

, ذلك ألنه عند االقتتال تكـون الفتنـة قائمـة, وكـل )بينهم(ومل يقل ) فأصلحوا بينهام(
ِعال فأحد برأسه يكون فا د إىل الـصلح تتفـق كلمـة كـل ْوَوعند الع) اقتتلوا(ًال, فقال ْعً

 .)٢(»لكون الطائفتني حينئذ كنفسني) بينهام: (طائفة, و إال مل يكن يتحقق الصلح, فقال
بن عمـري  ًمراعيا لفظ التثنية, وقرأ زيد بن عيل, وعبيد) اقتتلتا(وقرأ ابن أيب عبلة 

, ....ر الفعل باعتبار الفريقني أو الـرهطني أو النفـرينَّكَنه ذ إال أ,ًبالتثنية أيضا) اقتتال(
  )٣(.أو ألنه تأنيث جمازي

 

                                                 
 .٤٣٣−٣/٤٣٢ )طوف(مقاييس اللغة   )١(
 .٢٨/١١٠التفسري الكبري  )٢(
 .١٠/٨, الدر املصون ٨/١١٢, البحر املحيط : انظر  )٣(



 

٢٠٦ 

 :املسألة العارشة
 وتوجيه القراءات فيها) أخويكم(تثنية 

 .]١٠: احلجرات[ ﴾... ³² ± °﴿: وذلك يف قوله تعاىل
ُأخويكم(قرأ اجلمهور  ْ َ ام وتقـاتال, َبني كل مسلمني ختاصـ: بالياء عىل التثنية, أي) َ

 يقع بينهم الشقاق اثنـان, فـإذا كـان ْنَ مَّ أقلَّألن ر دون اجلمع;ْكِّوختصيص االثنني بالذ
ألن الفساد يف شقاق اجلمع أكثر منـه يف  ًاإلصالح الزما بني اثنني, فهو بني األكثر ألزم;

 .)١(شقاق االثنني, وقيل املراد باألخوين األوس واخلزرج
 .)٢( ألن كل طائفة جنس واحد;ه عىل اللفظ ال عىل املعنىَّدَ التثنية ر قرأه بالياء عىلْنَفم

مراعاة لكون الكـالم  )أخويكم(وثرت صيغة التثنية يف قوله ُوأ«: قال ابن عاشور
وقـرأ «:  ثـم قـال»ًجاريا عىل طائفتني من املؤمنني, فجعلت كل طائفة كاألخ لألخـر

 بني الطائفـة واألخـر مراعـاة جلريـان :بلفظ تثنية األخ, أي )بني أخويكم(اجلمهور 
 .)٣(»احلديث عىل اقتتال الطائفتني

 بن كعب, ومعاوية, وسـعيد بـن املـسيب, وابـن جبـري, وقتـادة, وأبـو َيبُوقرأ أ
ِبني إخوت(يف رواية ابن عامر و, العالية, وابن يعمر, وابن أيب عبلة, ويعقوب ْ بالتاء ) كمِ

ْغلمة(عىل اجلمع عىل وزن  يل بن أيب طالب, وزيد بـن ثابـت, و عبـد اهللا بـن , وقرأ ع)ِ
مي, والـشعبي وابـن َلُّمسعود, واحلـسن, ومحـاد بـن سـلمة, وأبـو عبـد الـرمحن الـس

ْبني إخوانكم( ....سريين   )٤().النْعِف(ًبالنون وألف قبلها مجعا عىل وزن ) ِ
                                                 

 .٥/٦٣, فتح القدير ٨/١١٢, البحر املحيط ٣/٥٦٤الكشاف :انظر  )١(
 .٦٧٦, احلجة أليب زرعة ٣٣٠احلجة البن خالويه :انظر  )٢(
 .٢٦/٢٤٥تفسري التحرير والتنوير   )٣(
, ٧/١٨١, زاد املـسري ٢/٣٢٧, املحتـسب٦/٢٠٧, احلجة للفـاريس ٦٠٦السبعة يف القراءات البن جماهد   )٤(

 .٣٩٧ عرش ة, إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربع٥/٦٣لقدير , فتح ا٨/١١٢البحر املحيط 



 

٢٠٧ 

بلـه , فهاتان القراءتان جاءتا عىل اجلمـع ,  وهـو األصـل يف املعنـى املوافـق ملـا ق
 .)١(وتدالن عىل أن املراد من قراءة اجلمهور اجلمع وإن كان لفظها لفظ التثنية

فرد من أفراد الطائفتني مـن كل  باعتبار ,ًفالطائفة مجع وإن كانت واحدا يف اللفظ
 .)٢(حيث املعنى ال اللفظ

وىل تـدل عـىل اجلمـع القليـل , ُإال أن األ) األخ(واإلخوة واإلخوان كالمها مجع 
 .)٣(ثانية تدل عىل اجلمع الكثريوال

,  ]١١: النــساء[ ﴾ µ ¶       ¸ ¹﴿: يف النــسب , نحــو) إخــوة(ويغلــب اســتعامل 
 ﴾º  ¹ ̧ ¶  ﴿: ًيف الصداقة وغري النـسب غالبـا نحـو)إخوان(واستعامل 

, وقـد يقـع أحـدمها موقـع  ]٥: األحـزاب[ ﴾r  s t vu﴿,  ]٤٧: احلجر[
خـوة إ, ال يراد به النسب إنـام  ]١٠: احلجرات[ ﴾   ¯ ® ¬﴿: اآلخر, فقوله تعاىل
فأعلم اهللا عز وجل أن الدين جيمعهـم,  وأهنـم إخـوة إذا كـانوا «: اجَّالدين,  قال الزج

متفقني يف دينهم فرجعوا يف االتفاق يف الدين إىل أصـل النـسب,  ألهنـم آلدم وحـواء, 
 . )٤(»م ألب وأمن كان يف األصل أهنإولو اختلفت أدياهنم الفرتقوا يف النسب و

د به الصداقة وغري ا فإنه ال ير ]٦١: النـور[ ﴾j k l﴿: وأما قوله تعاىل
 .)٥(راد به النسبُالنسب بل ي

 أخوة الدين ال النسب, قال أبو عـيل ﴾³² ± °﴿: واملراد يف قوله تعاىل
فأصـلحوا ( ال يكون قول ابن عـامر َمِفل: فإن قلت«: الفاريس يف توجيه قراءة اجلمهور

 ألن املراد هنا اجلمع وليس التثنيـة,  ;)َأخويكم: (أرجح من قول من قال) كمت إخوبني
                                                 

 .٣٤٠−٤/٣٣٩الفريد   )١(
 .٢٦/٢٤٥  , تفسري التحرير والتنوير٦٧٦ , ٦٧٥حجة القراءات أليب زرعة  :انظر  )٢(
 .٦/٢٠٧ , احلجة للفاريس٤/٢١٢إعراب القرآن للنحاس :انظر  )٣(
 .٥/٣٦معاين القرآن وإعرابه   )٤(
 .٨/١١٢ , البحراملحيط٣٤٠−٤/٣٣٩ , الفريد٢٠٩−٦/٢٠٨ حلجة للفاريسا :انظر  )٥(



 

٢٠٨ 

األقـدام, واألرسـان, والتثنيـة :  اجلمـع الكثـري نحـوَوقد يوضع اجلمع القليل موضع
: إن التثنية قد تقع موقع الكثرة يف نحو ما حكاه من قوهلم: ليست كاجلمع يف هذا? قيل

ّلبيـك, : ريد نفي قوتني اثنتني إنام يريد الكثـرة, كـذلك قـوهلمليس ي) ن هبا لكْيَدَال ي(
, يـراد بـه ﴾³² ± °﴿: م الرجالن زيـد, فكـذلك يكـون قولـهْعِن: وقوهلم

ًالطائفتان والفريقان ونحومها, مما يكون كثرة, وإن كان اللفظ لفظ التثنية, كـام أن لفـظ 
 : يفي هذا شيئان كام قال ابن جنف .)١(»ما ذكرنا لفظ التثنية واملراد به الكثرة والعموم

 .ل له أبو عيل الفاريسَّثَراد به اجلمع, وقد مُ لفظ التثنية وي:أحدمها −
 : أي,»ها ودرمههاَ قفيزُمنعت العراق«:  لفظ اإلضافة ملعنى اجلنس, نحو:الثاين −

 .)٢( أرادهبا: أي,ّهباَقفزاهنا ودرامهها, ومنعت مرص إرد
 ¬﴿: وصف جديد نشأ عـن قولـه«: ﴾³² ±﴿: وذكر ابن عاشور أن قوله

 َ الظـاهر موضـعِعْضـَ وْنِه عىل الطائفتني, فليس هـذا مـُ, فتعني إطالق﴾   ̄ ®
 .»)٣(الضمري

                                                 
 .٦/٢٠٩ احلجة  )١(
 .٢/٣٢٧املحتسب   )٢(
 .٢٦/٢٤٥تفسري التحرير والتنوير   )٣(



 

٢٠٩ 

 :املسألة احلادية عرشة
 بني التامم والنقصان) عسى(
 À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê   ¿  ¾   ½﴿: وذلــك يف قولــه تعــاىل

Ë Ì Í  Î    ÐÏ﴾ ]١١: احلجرات[. 
يف رفعـه للمبتـدأ ونـصبه للخـرب, ) كـان(فعل ماض جامد يعمل عمـل  )سىع(

ًوالغالب عىل خربه أن يكون فعال مضارعا مقرتنا بــ  ً  وتـستعمل عـىل .املـصدرية )أن(ً
عـسى زيـد أن : فالناقصة هي التي ال تتم إال باسم وخرب, نحـو: ناقصة وتامة: رضبني

ً فقط, وذلك إذا كـان اسـمها حـدثا حتـى يقوم, وأما التامة فهي التي تفتقر إىل الفاعل
 .)١(قرب قيام زيد: عسى أن يقوم زيد, أي: يستغنى به عن ذكر احلدث يف خربها, نحو

والوجـه عنـدي أن «: إذ قال ًال تكون إال ناقصة أبدا; )عسى(وذكر ابن مالك أن 
ُناقصة أبدا, فإذا أ) عسى(جتعل  ) بحـس(والفعل وجه بام يوجه وقوع ) أن(سندت إىل ً

هبـذا عـن ) حسب( مل خترج َّ, فلام ]٢: العنكبوت[ ﴾s t u v﴿: عليها يف نحو
, بـل  ]٢١٦: البقـرة[ ﴾H I J  K﴿: عن أصلها بمثـل)عسى(أصلها ال خترج 

 .)٢(»والفعل مسد اجلزأين) أن(ّسدت : يقال يف املوضعني
زيـد عـسى أن : بعدها خرب اسم قبلهـا, نحـو) أن والفعل(و )عسى(وإذا وقعت 

 : وم, جاز فيها وجهانيق
:  من ضمري ذلك االسم املتقدم عليها, فتقـولًخالية) عسى(ّدر َقُ تْنَ أ:أحدمها −

زيد عسى أن يقوم, هند عسى أن تقوم, والزيدان عسى أن يقومـا, واهلنـدان عـسى أن 
 )أن(إىل  )عـسى (ُدِنْسُتقوما, والزيدون عسى أن يقوموا, واهلندات عسى أن يقمن, فت

                                                 
 .٥٨١−٥٧٨الفوائد للثامنيني  :انظر  )١(
 .١/٣٩٤رشح التسهيل   )٢(



 

٢١٠ 

والفعل بعدها يف موضع رفع ) أن(تغنى هبام عن اخلرب فتكون حينئذ تامة, ووالفعل, مس
 .عىل الفاعلية, وهي لغة أهل احلجاز

 إىل الضمري العائـد إىل االسـم املتقـدم عليهـا, ًمسندة) عسى(ّ أن تقدر :الثاين −
والفعل يف موضع نصب خربها, فتكـون ناقـصة حينئـذ  )أن(فيكون الضمري اسمها, و

يا َسَ أن تقوم, والزيدان عْتَسَزيد عسى أن يقوم, وهند ع: م, وعليه فتقولوهي لغة متي
ني أن َسَوا أن يقومـوا, واهلنـدات عـَسَتا أن تقوما, والزيدون عـَسَأن يقوما, واهلندان ع

 .)١(يقمن
 مـن الـضمري هـو َّأن اخللـو: مهـاُوذكر ابن هشام والشيخ خالـد األزهـري وغري

  ¾   ½﴿ )٢(تشهدوا باآلية السابقة من سورة احلجراتاألفصح وبه جاء التنزيل, واس

¿   À Á...﴾. 
ٌّيبُوقد قرأ عبد اهللا بن مسعود وأ َنيَسَعـ(, و)عسوا أن يكونوا: ( فيها باإلضامرَ  أن ْ

 عىل لغة ٌةَّ اإلضامر, وهي تامِكْ, وقرأ اجلمهور برتٍَ متيمُ, جعالها ناقصة, وهي لغة)َّنُكَي
 .)٣(احلجاز
 

                                                 
 .٢٠٤  اللبيبي, مغن١/٣٩٦ , رشح التسهيل٥٨١الفوائد والقواعد : انظر  )١(
 .١/٢٠٩, الترصيح ١/٣٢٣أوضح املسالك :انظر  )٢(
, الـدر املـصون ٨/١١٣ , البحـر املحـيط١٤٣, خمترص يف شواذ القرآن ٣/٧٢معاين القرآن للفراء  :انظر  )٣(

١٠/١٠. 



 

٢١١ 

 :لثانية عرشةاملسألة ا
 جميء احلال من املضاف إليه

 .]١٢: احلجرات[ ﴾T U V  W X Y Z ﴿: وذلك يف قوله تعاىل
ن اغتابـه عـىل أفحـش َض مـْرِ عْنِ ملا يناله املغتاب مٌففي هذه اآلية الكريمة متثيل

, وقد أجاز قـوم مـن النحـويني أن )٢()حلم(عىل احلال من ) ًميتا(وقد انتصب  )١(.وجه
 .)٣(»يهأخ«من ينتصب 

هـذا غـالم هنـد : وحق املجرور باإلضافة أال يكـون صـاحب حـال, فـال يقـال
إذ احلـال خـرب مـن  ًضاحكة; ألنه كام ال يكون صاحب خرب ال يكون صـاحب حـال;

األخبار; ألن املضاف إليه مكمل للمـضاف وواقـع منـه موقـع التنـوين الزائـد عليـه, 
 : )٤(ز فيها أن يأيت احلال من املضاف إليه جيوَ مسائلُ ثالثِ من هذا املنعينْثُتْواس

ًأن يكون املضاف عامال يف املضاف إليه الرفع أو النصب, فيكون املضاف مما    − ١
كاسم الفاعل واملصدر و نحومها مما هو بمعنى الفعل,  ه يف احلال;ُلَمَ عُّحِصَي

 ﴾£ ¢ ¡ �    ﴿: ًعا, وقولـه تعـاىلْرسُ زيد مَ قيامُتْفَرَع: نحو
 .]٤٨: املائدة[

 ² ± °﴿: ًأن يكون املضاف جزءا من املضاف إليـه, نحـو قولـه تعـاىل  −٢
³ ´ µ ¶﴾ ]وكاآلية السابقة من سورة احلجرات ]٤٧: احلجر ,. 

       } x y z ﴿: أن يكون املضاف كجزء املضاف إليه, نحو قوله تعـاىل  −٣

                                                 
 .٣/١٧٢تفسري النسفي : انظر  )١(
 .١٠/١١, الدر املصون ٨/١١٥البحر املحيط  :انظر  )٢(
 .١٦/٢٢٢, اجلامع ألحكام القرآن ٤/٣٤١, الفريد ٢/١١٧١يان , التب٣/٥٦٨الكشاف  :انظر  )٣(
) رشح ألفيـة ابـن مالـك(, املقاصـد الـشافية يف رشح اخلالصـة الكافيـة ٢/٢٤٢رشح التـسهيل  :انظر  )٤(

 .٢/٤٨للشاطبي 



 

٢١٢ 

 .)١(]١٢٣: النحل[ ﴾|{
 َه أو كجزئـه صـاحبُ الذي أضيف إليـه جـزؤُلْعَ جَنُسَوإنام ح«: قال ابن مالك

نزعنا ما فيهم مـن : ستغنى به عن املضاف, أال تر أنه لو قيل يف الكالمُألنه قد ي حال;
ِغل إخوانا, واتب َ إبراهيم حنيفا, لْعً , بخالف الذي يضاف إليه مـا لـيس بمعنـى َنُسَحـً

:  حـال, لـو قلـتالفعل, وما ليس جزءا وال كجزء, فإنه ال سـبيل إىل جعلـه صـاحب
ُ, أو نحو ذلك مل جيًرضبت غالم هند جالسة  .»)٢( بال خالفْزَ

 هـذه الـرشوط الثالثـة لـئال َوإنام اشرتطوا أحد«: وقال الشيخ خالد يف الترصيح
تنخرم قاعدهتم, وهي أن العامل يف احلال هو العامل يف صـاحبها, وصـاحبها إذا كـان 

ًمضافا إليه يكون معموال للمضاف, واملض اف ال يعمل يف احلال إذا مل يشبه الفعل, فإذا ً
ألن احلال وصاحبها معمـوالن لـيشء  ة;يوفست فالقاعدة مةًكان املضاف مصدرا أو صف

 أو ,كجزئه فلشدة اتصال اجلزء بكله وأًواحد, وإذا كان املضاف جزءا من املضاف إليه 
 فيـه هـو العامـل يف  صار املضاف كأنه صاحب احلـال, فيكـون العامـل,ل منزلتهِّزُبام ن

   .»)٣(ه صاحب احلالِلْعَاحلال, بخالف ما إذا مل يكن كذلك فانه ال سبيل إىل ج
 اإلمجاع عىل عدم جواز جمـيء ُلْقَذ عىل ابن مالك من خالل قوله السابق نِخُوقد أ

: ذ قـال إ السابقة, وتبعه ابنه بـدر الـدين;َ الثالثَاحلال من املضاف إليه ما عدا املسائل
 فإنـه ال , مما لـيس بمعنـى الفعـل,ًالف الذي يضاف إليه ما ليس جزءا, وال كجزءبخ«

فقد حكـى غريمهـا اخلـالف فيهـا, وقـد  .)٤(»له صاحب حال بال خالفْعَسبيل إىل ج
 .)٥(أجاز بعض البرصيني جميء احلال من املضاف إليه الرصيح

                                                 
 .٦٤٥−١/٦٤٤انظر رشح ابن عقيل   )١(
 .٢/٣٤٢رشح التسهيل   )٢(
 .١/٣٨٠لترصيح ا  )٣(
 .٣٢٧البن الناظم رشح ألفية ابن مالك   )٤(
, املساعد عىل تسهيل الفوائد البـن ٢/٣٤٨, ارتشاف الرضب أليب حيان ٢/٣٢٧األمايل الشجرية: انظر  )٥(

 .١/٣٨٠, الترصيح ٢/٥٣ة , املقاصد الشافي١/٦٤٦, رشح ابن عقيل ٢/٢٥عقيل 



 

٢١٣ 

قـال  )١(وذكر بعض النحويني أن جميء احلال من املـضاف إليـه قليـل مستـضعف
ألن املجـرور  أن ينتـصب عـن األخ وهـو ضـعيف; )٢(وأجـاز الزخمـرشي«: حيان أبو

 ُأعجبني ركـوب«: باإلضافة ال جييء احلال منه إال إذا كان له موضع من اإلعراب نحو
َرسُس مَرَالف ً, وقيام زيد مرسعا, فالفرس يف موضع نصب, وزيد يف موضـع رفـع, »ًجاْ

ًا كان األول جزءا أو كاجلزء جـاز انتـصاب احلـال مـن وقد أجاز بعض أصحابنا أنه إذ
 .»)٣(نا عليه ذلك فيام كتبناه يف علم النحوْدَدَالثاين, وقد ر

والـذي نختـاره أن  «: عـن أيب حيـان قولـه»التـرصيح«وقد نقل الشيخ خالد يف 
 ال جيـوز ورود احلـال منـه −إذا مل يكن يف موضع رفع و ال نـصب−املجرور باإلضافة 

ن املضاف إليه جزأه أو كجزئه أو مل يكن ملـا تقـرر أنـه ال بـد مـن احتـاد احلـال سواء كا
حيتمـل ) ًإخوانا(, و)حلم(ًفيحتمل أن يكون حاال من ) ًميتا(ا َّوصاحبها يف العامل, وأم

ِحيتمل أن يكون حاال من امل) ًحنيفا(أن يكون منصوبا عىل املدح, و ة َّر ألن امللـِّكـُة, وذَّلً
 .»)٤(ها).اتبع( أو من الضمري يف والدين بمعنى,

ًميتـا(قراءتان, فقد قرأها نافع بالتـشديد ) ًميتا(ويف  , وقـرأ البـاقون بـالتخفيف )ّ
ف استثقل التشديد َّفَ خْنَ, ومها لغتان, واألصل التشديد, وم)٥(, ومعنامها واحد)ًتاْمي(

َهني لني, وه: فحذف الياء كام قالوا ّ  .)٦(ْنيَ لْنيّ

                                                 
 .٨/١١٥, البحر املحيط ٢/٣٢٧األمايل الشجرية : انظر  )١(
 .٣/٥٦٨الكشاف   )٢(
 .٨/١١٥حر املحيط الب  )٣(
 .٣٨١−١/٣٨٠الترصيح   )٤(
ٌرجل ميت: اليق  )٥( ِّ ٌيت, وقيلَ ومَ ِّامليت الذي مات, وامليت واملائت: ْ  ٌتِّيـَ إنـام م:الذي مل يمت بعد, وقيـل: ْ

 .)موت (٢/٩١ لسان العرب ﴾   Ó Ô Õ Ö﴿ :يصلح ملا قد مات, وملا سيموت, قال اهللا تعاىل
, حجـة القـراءات أليب زرعـة ٢١٢−٦/٢١١, احلجة للفـاريس ٢/٦٤٢هري علل النحويني لألز: انظر  )٦(

٦٧٧. 



 

٢١٤ 

 :لثة عرشةاملسألة الثا
 العطف عىل حمذوف 

  .]١٢: احلجرات[ ﴾]\﴿: وذلك يف قوله تعاىل
هنا عىل حمذوف, وهو عطف عىل املعنـى, واختلـف َّقدر كثري من العلامء العطف 
 .)١(»فقد كرهتموه فال تفعلوه«: يف تأويله, فقال الفراء يف تقديره
 كـذلك جتنبـوا ,ًميتـاكام تكرهون أكل حلمه : فتأويله«: اجَّوقال أبو إسحاق الزج

 .)٢(»ًذكره بالسوء غائبا
عـرض علـيكم ذلـك : املعطوف عليه حمذوف تقديره«: وقال أبو البقاء العكربي

ّإن صـح ذلـك عنـدكم فـأنتم : وقيـل .يعرض عليكم فتكرهونـه: واملعنى .فكرهتموه
 .)٣(»تكرهونه

كم ُوسـه نفْتـَبـل عاف:  تقـديره,عطـف عـىل حمـذوف«: ذاينَمَهـوقال أبو العز ال
 .)٤(»فكرهتموه
ل ْكـَتم أْهِرَفكـ: أحـدمها: وفيه وجهـان«:  بقولهِص القرطبي هذه التأويالتَّوخل

فكـرهتم أن يغتـابكم : الثـاين.  معنـاه عـن جماهـديوُامليتة, فكذلك فاكرهوا الغيبة, ر
 .)٥(»الناس, فاكرهوا غيبة الناس
َّوملا قررهم عز وجـل «: ; إذ قال)٦(الفاء الفصيحة) فكرهتموه(وجعل الزخمرشي فاء  َّ

                                                 
 .٣/٧٣معاين القرآن للفراء   )١(
 .٥/٣٧معاين القرآن وإعرابه   )٢(
 .٢/١١٧١التبيان يف إعراب القرآن   )٣(
 .٤/٤٣١ الفريد يف إعراب القرآن املجيد  )٤(
 .١٦/٢٢٢ن آاجلامع ألحكام القر  )٥(
=ً الفاء التي تدل عىل لفـظ حمـذوف يعـد سـببا يف حـدوث مابعـده, وقـد يكـون هـذا :الفاء الفصيحة هي  )٦(



 

٢١٥ 

َبأن أحدا منهم ال حيب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله تعـاىل َّ : , معنـاه﴾]\﴿: ًَ
ّإن صح هـذا فكرهتمـوه, وهـي : فقد كرهتموه, واستقر ذلك, وفيه معنى الرشط, أي

 .)١(»الفاء الفصيحة
 : وجعل الفخر الرازي الفاء تقتيض وجود تعلق, وهي عىل ثالثة أوجه

 . يكون ذلك تقدير جواب كالمأن  −١
كم أن ُ أحـدُّال حيب: لإلنكار, كأنه قال )أحيب: (أن يكون االستفهام يف قوله   −٢

ًيأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه إذا, وال حيتاج إىل إضامر ً. 
 .)٢(به عليهُّق املسبب بالسبب وترتُّق هو تعلُّ التعلَأن يكون  −٣

والـذي قـدره الفـراء أسـهل, وأقـل «: قـالإذ  ح أبو حيان رأي الفـراء;َّوقد رج
 .)٣(»ًتكلفا, وأجر عىل القواعد العربية

ّفـاكرهوه, ولـذلك صـح : خرب ومعنـاه األمـر, تقـديره )فكرهتموه(لفظ : وقيل
:  يف لسان العـرب, ومنـهٌ األمر كثريَ املايض موضعَعْضَ وَّألن عليه;) واتقوا اهللا(عطف 

ُاتقى اهللا امرؤ فعل خريا ي«   )٤(.»عليه ْ◌بَثً
ُّوأما الفاريس فري أن الفاء يف قوله  َّ معطوف عىل املعنى, كأنه ملا قيـل ﴾]\﴿َّ

ــالوا﴾T U V  W X Y Z ﴿: هلــم ــل . ال:  ق ــالوافقي ــا ق : ال: هلــم مل
ًكرهتم أكل حلمه ميتا, فكام كـرهتم أكـل حلمـه ميتـا, فكـذلك فـاكرهوا : فكرهتموه, أي ً َ ْ

                                                 
  صح عـن املحـذوف, ْفـُيت بالفـصيحة, ألهنـا تِّمُإنام سـ: ً عليه, أو رشطا, قيلًا أو معطوف,ًاملحذوف هنيا

معجــم املــصطلحات النحويــة والــرصفية, : انظــر. و ألن الفــصيح يعرفهــا ويميــز بينهــا وبــني غريهــاأ
 .١٧٢:لبديل

 .٣/٥٦٨الكشاف   )١(
 .٢٨/١١٦التفسري الكبري  )٢(
 .٨/١١٥البحر املحيط   )٣(
 .١٠/١١, الدر املصون٨/١١٥البحر املحيط :انظر  )٤(

=



 

٢١٦ 

 ﴾]\﴿َّىل هذا الفعل املقدر, وال يكون قولـه  معطوف ع﴾  ̂_ [﴿: وقوله. غيبته
ُ; ألن لفظ اخلرب ال يوضع للـدعاء يف كـل موضـع,  وألن قولـه بمعنى فاكرهوه واتقوا اهللا

 .)١( حممول عىل املعنى الذي ذكرناه, فمعنى اخلرب فيه صحيح﴾]\﴿
, بـضم الكـاف ﴾]\﴿ وقرأ اجلحدري, وأبو سعيد اخلدري, وأبـو حيـوة

ّعـدي بالتـضعيف  )٢(. اهللا عليه وسلمواها اجلحدري عن النبي صىلوتشديد الراء, ور
 .)٣(إىل مفعول ثان
 مـن األمـر ﴾D﴾ ,﴿M  N﴿, عطف عىل قولـه ﴾^_ [﴿إن : وقيل

 .)٥(وذكر أبو حيان أن هذا هو الظاهر .)٤(والنهي
 

                                                 
 .٦/٢١٢احلجة   )١(
 .٨/١١٥ , البحر املحيط١٤٣خمترص الشواذ  :انظر  )٢(
 .١٠/١١الدر املصون   )٣(
 .٦/٢٢٢اجلامع ألحكام القرآن   )٤(
 .٨/١١٥البحر املحيط   )٥(



 

٢١٧ 

 :املسألة الرابعة عرشة
 )لتعارفوا(معنى الالم يف 

ــاىل ــه تع ــك ىف قول  e f g    h i j k l  m n﴿: وذل
po q   r s t vu﴾ ]١٣: احلجرات[. 

لتتعـارفوا, : وأصله) َفَعارَت(بتخفيف التاء, مضارع ): لتعارفوا(قرأها اجلمهور 
 .)١(ذفت إحد التاءينُفح

, وقـرأ ابـن )فَرَعـ(مـضارع  ,)٢()فواِرْعَلت: (وقرأها ابن عباس وأبان عن عاصم
ّأن أكرمكم: (ًعباس أيضا  فيـه ْتَلـِمَومـا ع) َّأن(لتعرفـوا ذلـك, و: بفتح اهلمزة, أي )َ

 .)٣(مفعول للفعل
هم أن يعرفوا ذلك, وهو أجود من َرَمَالم األمر, أ )فواِرْعَتِل(  الالم يفَتمل أن تكونُوحي

 . )٦(ًداْعُ فيه بَّإال أن السمني احللبي ذكر أن .)٥(, وأيب حيان)٤(حيث املعنى عند ابن عطية
 َّنَأ( أن يكـون ُّحِصَ للتعليـل, فـال يـ:أي) كـي (َ المُم أن تكون الالًوحيتمل أيضا

ِألنه مل جيعلهم شعوبا وقبائل, ليعر ًمفعوال للفعل;) أكرمكم فوا ذلك, وهـو أن األكـرم ً
  )٧(.هو األتقى

لذلك ينبغـي  )٨(;وذكر ابن عطية أن ذلك يؤدي إىل اضطراب معنى اآلية الكريمة
                                                 

 .٥/٦٧, فتح القدير ٨/١١٦البحر املحيط :انظر  )١(
 .١٤٤ خمترص الشواذ  )٢(
 .٤/٣٤١, الفريد ٢/١١٧١التبيان : انظر  )٣(
 .١٥/١٥٤املحرر الوجيز   )٤(
 .٨/١١٦البحر املحيط   )٥(
 .١٠/١٢الدر املصون   )٦(
 .١٠/١٢, الدر املصون ٨/١١٦البحر املحيط :انظر  )٧(
 .١٥/١٥٤املحرر الوجيز   )٨(



 

٢١٨ 

كم عنـد َمَرْكَ أَّألن فوا احلق;ِلتعر: ل الثاين, تقديرهًأن يكون املفعول حمذوفا عىل االحتام
  )١(.اهللا أتقاكم

كـرس اهلمـزة كقـراءة اجلمهـور, فيكـون ب, )ّإن أكـرمكم: (ًوقرأ ابن عباس أيضا
َاملفعول حمذوفا, وق لتعرفوا ما أنتم حمتـاجون إىل معرفتـه «:  بقولهيره أبو الفتح بن جنَّدً

  )٢(.»ً كثري جداِول املفعُفْذَ, وح...من هذا الوجه
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٠/١٢, الدر املصون ٨/١١٦البحر املحيط : انظر  )١(
 .٤/٣٤١الفريد : وانظر, ٢/٢٨٠املحتسب   )٢(



 

٢١٩ 

 :املسألة اخلامسة عرشة
 )ملا(و ) مل(معنى 

 a b c d  e f g h i _` ~ {﴿: يف قولــه تعــاىل
j lk﴾ ]١٤: احلجرات[. 

ْ للفعل املـضارع مـع رصٍمْزَوجحرفا نفي ) ّملا(و) مل( ) مل(ف معنـاه إىل املـايض, وَ
َفعل: ( قالْنَجواب م َ قـد : (جـواب ملـن قـال) ّملا(, و )لمل يفع(ً, فكأنك قلت جماوبا )َ

  )١().قد(كأهنا عوض من ) ما( عليها ْتَلَخَ, ولذلك د)فعل
 : يف أمور منها) مل(, )اَّمل(وتفارق 

:  قولـه تعـاىلُ نحـو,ًال يلزم اتصاله باحلال, فقد يكـون منقطعـا) مل(أن املنفي بـ −
﴿¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́µ ¶ ̧﴾ ]وقــد يكــون متــصال ]١: اإلنــسان ,ً

 .]٤: مريم[ ﴾\  ] X Y Z﴿:  تعاىلِ قولهُنحو
مل :   وهلـذا جـاز;ها مستمر النفي إىل احلال, وجيب فيه االتـصالَّن منفيإف) اَّمل(ا َّأم

 . )٢(ملا يكن وقد يكون: ملا يكن ثم كان,  بل يقال: يكن ثم كان,  ومل جيز
 u  v w﴿: ىل قولـه تعـاُ, نحـو)مل(متوقع ثبوته, بخالف منفي) اَّمل (َّ منفيَّأن −

x﴾ ]ع,  كاآلية السابقة من َّهم له متوقَقْوَ ذَّنإهنم مل يذوقوه إىل اآلن, وإ :, أي ]٨: ص
 .)٣(سورة احلجرات

 إال أهنـا ال ختـتص باملـضارع,  وال )ال(و) ْإن(و) مـا(ومن حروف النفي األخر ,
املـضارعة إال  بالدخول عىل األفعال ُّ وختتص,ًمن حروف النفي أيضا) لن(جتزم,  وكذلك 

                                                 
 .٣٦٥, مغني اللبيب٢٦٦, اجلنى الداين٣٥١−٣٥٠رصف املباين :نظرا  )١(
 .٣٦٨−٣٦٧, املغني٢٦٨اجلنى الداين:انظر  )٢(
 .٣٦٨املغني  )٣(



 

٢٢٠ 

 . )١(سيفعل: أهنا تعمل فيها النصب, وختلصها لالستقبال, فهي جواب ملن قال
 ألنه نفي ملـا مـىض, فـالقوم ;)لن(دون ) مل(  نفي بـ﴾b c﴿: ويف قوله تعاىل

  أخربوا عن أنفسهم بإيامن قد مىض, ولـيس بـإيامن سـيكون, ولـو كـان كـذلك لكـان 
 .)٢()لن( ـالنفي ب

ال تقولـوا آمنـا; : عـن أن يقـال) مل تؤمنـوا(واستغنى بقولـه «: وقال ابن عاشور
 ألهنـم مطـالبون بـأن ;ّ مؤداه النهي عن اإلعـالن بـاإليامنٍالستهجان أن خياطبوا بلفظ

ًآمنا, قوال صادقا ال كاذبا, فقيل هلم: يؤمنوا ويقولوا ً ًتكذيبا هلـم مـع عـدم ) مل تؤمنوا: (ً
  .»)٣(الترصيح بلفظ التكذيب

 g h i j﴿: يف قولـه تعـاىل) ّملـا(د ذلـك النفـي بــ ثم جاء بعـ
lk﴾; للداللة عىل انتفاء اليشء إىل زمان اإلخبار, وهـذه اجلملـة عـىل رأي 

 بـام قبلهـا مـن جهـة ٌقُّلـَعَ مـا قبلهـا, ولـيس هلـا تِ لتقريرٌبعض العلامء مستأنفة
 .)٤(اإلعراب

ا َّوملـ: (قوله: ن قلتفإ«: , إذ قال)قولوا(ًوجعلها الزخمرشي حاال من الضمري يف 
, ويـشبه التكريـر مـن غـري ﴾a b c﴿: بعد قوله تعـاىل) يدخل اإليامن يف قلوبكم
 ُمل تؤمنـوا, هـو تكـذيب: ليس كذلك, فإن فائدة قولـه: قلت. استقالل بفائدة متجددة

روا به أن يقولوه, كأنـه ِمُام أـِ لٌقيتْوَ, ت﴾g h i j lk﴿: دعواهم, وقوله
 : قيل هلم

 ٌ واقـعٌكم أللـسنتكم, ألنـه كـالمِ قلـوبُ مواطأةْتُبْثَا أسلمنا حني مل تولكن قولو
                                                 

 .٣٥٥رصف املباين : انظر  )١(
 .٤/٣٤٢, الفريد ١/٦٨١إعراب القرآن مشكل : انظر  )٢(
 .٢٦/٢٦٥تفسري التحرير والتنوير   )٣(
 .٥/٦٨, فتح القدير ١٠/٣, الدر املصون ٨/١١٧البحر املحيط : انظر  )٤(



 

٢٢١ 

 . )١( »»قولوا« احلال من الضمري يف َموقع
َّإىل زمن التكلم تؤذن غالبـا بـأن) ّملا(وداللة استمرار النفي بـ  ع َّ هبـا متوقـَّ املنفـيً

 هـؤالء قـد َّ عـىل أنٌّمن معنـى التوقـع دال) ّملا(وما يف «: لذا قال الزخمرشي ;)٢(الوقوع
 .)٣(»آمنوا فيام بعد

يقع بعـد,  )ملا( في بـُ يكون ما نٍ وجهِّوال أدري من أي«:  عليه أبو حيان بقولهَّدَور
 لقـد : عىل ما ذكر, وهي جـوابُّ وال تدل,ًإنام تنفي ما كان متصال بزمان اإلخبار) ّملا(و

ُا دل عىل التوقع فكيف يي مِفُ فإذا ن,ع الفعلُّتدل عىل توق) قد(فعل, وهب أن  م أنه َّهَوَتّ
  ?)٤(»يقع بعد

                                                 
, تفــسري التحريــر والتنــوير ٣/١٧٤, تفــسري النــسفي ٥/٦٨فــتح القــدير : , وانظــر٢/٥٧٠الكــشاف   )١(

٢٦/٢٦٥. 
 .٢٦/٢٦٥تفسري التحرير والتنوير   )٢(
 .٣/٥٧٠الكشاف   )٣(
 .٨/١١٧البحر املحيط   )٤(



 

٢٢٢ 

 :لة السادسة عرشةأاملس
 ه, وتوجيه معمولهُولزوم) َّنَم(تعدي الفعل 

 Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð  Ñ  Ò Ó﴿: وذلك يف قولـه تعـاىل
Ô Õ Ö × Ø                Ù﴾ ]١٧: احلجرات[. 

َمن املن; وهو القطع, ومنه يقال م: ﴾Å﴿فـ   .)١(هُتْعَطَ احلبل قُتنْنَّ
ه َعـَرَن; ق ومتـنََّّ عليه وامتنَّة, ومننَِّ امل:ً منّا; أحسن وأنعم, واالسمُّنُمَ عليه يَّنَوم

َريَ خَّنَم: ه, وقالوانَِّبم ُ أن متُّواملن. وهَّدَا, فعنَه منُُّمَه, يْ  كأنـك إنـام , بهَّ وتعتدَتْيَطْعَ بام أَّنَ
 .)٢(د به االعتدادِتقص

 : وهي) َّمن( ثالثة مواضع, العامل فيها الفعل ِهذه اآلية الكريمةويف 
١− ﴿Å Æ Ç ÉÈ﴾.   
٢− ﴿Ë Ì Í ÏÎ﴾. 
٣− ﴿Ò Ó Ô Õ﴾.   

أن (, )إسـالمكم(, )أن أسـلموا(واملعمول يف هذه املواضع الثالثـة, وهـو قولـه 
 : منصوب عىل وجهني من اإلعراب) هداكم

) وننـُُّمَي(ىل أنه مفعول به عىل تـضمني ًأن يكون منصوبا عا َّمِفهو إ :الوجه األول
ِّدون عليك إسالمهم مانَتْعَي: , كأنه قيل)ونُّدَتْعَي(معنى  ) َّنَمـ(ني بـه عليـك, والفعـل ّ

ُأيضا مما جيوز فيه التعدية َّ كام رص, ملفعوله مبارشةً  .)٣( »اللسان«ح به يف َ
َّوقد رص ًوجاء مصدرا مـؤوال يف , )ّالمتنّوا عيل إسالمكم: (ح باملفعول به يف قولهَ ً

                                                 
 ).باب امليم وما بعدها يف املضاعف واملطابق ( ٥/٢٦٧معجم مقاييس اللغة البن فارس   )١(
 ).منن (٤١٨−١٣/٤١٧لسان العرب   )٢(
 .املصدر السابق  )٣(



 

٢٢٣ 

 .)١()أن هداكم(و ) أن أسلموا: (قوله
َّ, فرص)يمنون عليك إسالمهم(ويؤيده قراءة عبد اهللا بن مسعود  ح باملفعول وهو َ

 .)٢(املصدر املؤول
ون عليك ألجـل أن نُُّمَي: ً أن يكون منصوبا عىل املفعول ألجله, أي:والوجه الثاين

 .م لإليامن بزعمهمه هداْهم أنِإسالملون عليك بَّ يتفض: أي)٣(أسلموا
ً جيوز أن يكـون املعمـول يف هـذه املواضـع منـصوبا عـىل نـزع اخلـافض, :وقيل
 وألن ,وبــأن هــداكم, وألن هــداكم, وبــأن أســلموا: , أي)ألن(أو ) بــأن: (والتقــدير

مننـت :  الفعـل; إذ يقـالَّ وإلسالمكم, ثم حذف احلرف فتعد,أسلموا, وبإسالمكم
 إنـه مفعـول ألجلـه عـىل تقـدير نـزع :, وقيـل)٤(, ثم مننت عليـه الـيشءعليه باليشء

َ ألن املفعول إذا كان مضافا استو ج;اخلافض   )٥(هُبْصَه باحلرف ونُّرً
) أن أسلموا(فرق بني املصدر املؤول ليس ثمة إذن يلحظ من خالل ماسبق أنه 

 . يف املعنى واالستعاملبينهاميف التوجيه اإلعرايب, وإنام الفرق ) إسالمكم(واملصدر الرصيح 
ُّفالفعل يدل عىل التجدد واحلدوث, واالسم يدل عىل االسـتقرار والثبـوت, وال  ُّ
ًحيسن أحدمها موضع اآلخر, فاإليامن مثال له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتـضاها وإن 
ُغفل عنها, وكذلك التقو واإلسالم, والصرب والشكر واهلـد والـضالل, والعمـى 

 .)٦(ٌّ, ولكل من االستعاملني حمل يليق بهوالبرص
                                                 

الـدر  ,١٦/٢٢٨, اجلـامع ألحكـام القـرآن ٤/٣٤٣, الفريـد ٤/٢١٧إعـراب القـرآن للنحـاس : انظر  )١(
 .٥/٦٩, فتح القدير ١٠/١٤املصون 

 .٣/٧٣, معاين القرآن للفراء ١٤٣خمترص يف شواذ القرآن : انظر  )٢(
 .١٠/١٤, الدر املصون ٨/١١٧البحر املحيط : انظر  )٣(
 .٥/٦٩, فتح القدير ٤/٣٤٣, الفريد ٤/٢١٧إعراب القرآن للنحاس : انظر  )٤(
 .١٠/١٤الدر املصون :انظر  )٥(
 .٦٧−٤/٦٦الربهان يف علوم القرآن للزركيش : رانظ  )٦(



 

٢٢٤ 

 اخلامتة
َّتبني لنا مما سبق أن سورة احلجرات غنية بمباحث العربية والتفسري, التي تـصد َّ 

وقد اخرتت من هـذه . هلا علامء السلف بالبحث والنظر; الستجالء املعاين والدالالت
دوات ومـسائل العربيـة ُاملباحث ست عرشة مسألة تناولت فيها مـا يتعلـق بمعـاين األ

َّوالنظر يف توجيه بعض القراءات واألعاريب املشكلة, وتطرقت ألوجه البيـان القـرآين 
 . أقوال بعض املفرسين وأوردت الفريد,

 .واهللا أسأل التوفيق والسداد



 

٢٢٥ 

 املصادر واملراجع
لنـدوة دار ا:  عـرش, للـشيخ أمحـد الـدمياطي, بـريوتةإحتاف فضالء البرش يف القـراءات األربعـ −

 .اجلديدة
: مـصطفى الـنامس, القـاهرة. د: ارتشاف الرضب من لسان العرب, أليب حيان األندليس, حتقيـق −

 .م١٩٨٧−ه١٤٠٨: مطبعة املدين
مطبعـة الرتقـي, : حممـد هبجـت البيطـار, دمـشق: أرسار العربية أليب الربكات األنبـاري, حتقيـق −

 .م١٩٥٧ −ه١٣٧٧
مؤسسة الرسـالة, : , بريوت١: عبد احلسني الفتيل, ط.  د:األصول يف النحو, البن الرساج, حتقيق −

 .م١٩٨٥−ه١٤٠٥
: زهري غازي زاهد, عامل الكتـب, مكتبـة النهـضة, ط: إعراب القرآن, أليب جعفر النحاس, حتقيق −

 .م١٩٨٥−ه١٤٠٥
 .دار املعرفة: األمايل الشجرية, البن الشجري, بريوت −
 : والكوفيني, أليب الربكات األنبـاري, حتقيـقاإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني −

 .دار الفكر: حممد حميي الدين عبد احلميد, بريوت
حممد حميي الدين عبد احلميـد, : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك, البن هشام األنصاري, حتقيق −

 .املكتبة العرصية: صيدا, بريوت
 .م١٩٨٣ −ه١٤٠٣, دار الفكر: البحر املحيط, أليب حيان األندليس, بريوت −
: طه عبد احلميـد طـه, مراجعـة. د: البيان يف غريب إعراب القرآن, أليب الربكات األنباري, حتقيق −

 . م١٩٦٩−ه١٣٨٩اب العريب, تدار الك: مصطفى السقا, القاهرة
عيل حممـد البجـاوي, بـريوت, دار اجليـل, : التبيان يف إعراب القرآن, أليب البقاء العكربي, حتقيق −

 .م١٩٨٧− ه١٤٠٧, ٢: ط
الترصيح عىل التوضيح, للشيخ خالد األزهري, دار إحياء الكتب العربيـة, عيـسى البـايب احللبـي  −

 .ورشكاه
, ١: حممـد عبـد الـرمحن املفـد, ط. د: تعليق الفرائد عـىل تـسهيل الفوائـد, للـدماميني, حتقيـق −

 .م١٩٨٣−ه١٤٠٣
−ه١٤١٩, ٢: عـامل الكتـب, ط: تكاظم بحر مرجان, بـريو: التكملة, أليب عيل الفاريس, حتقيق −

 .م١٩٩٩



 

٢٢٦ 

 .تفسري التحرير والتنوير, ملحمد الطاهر عاشور, عيسى البايب ورشكاه −
الـشيخ زكريـا : تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان, لنظام الدين النيسابوري, ضبطه وخرجـه −

 .م١٩٩٦−ه١٤١٦, ١: دار الكتب العلمية, ط: عمريات, بريوت
د محسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل, لإلمام أيب الربكات عبد اهللا بن أتفسري القرآن اجلليل امل −

 .املكتبة األموية: النسفي, بريوت, دمشق
 .دار الكتب العلمية: للرازي, بريوت) مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  −
 .دار املعرفة: جامع البيان يف تفسري القرآن, للطربي, بريوت −
 .دار الشعب: رطبي, القاهرةاجلامع ألحكام القرآن, للق −
: فخر الدين قباوة, حممد نديم فاضـل, حلـب. د: اجلنى الداين يف حروف املعاين, للمرادي, حتقيق −

 . م١٩٧٣−ه١٣٩٣املكتبة العربية, 
مؤسـسة : عبـد العـال سـامل مكـرم, بـريوت. د: احلجة يف القراءات السبع البـن خالويـه, حتقيـق −

 . م١٩٩٦−ه١٤١٧ ,٦: الرسالة, ط
−ه١٤٠٤ ,٤: مؤسـسة الرسـالة, ط: سعيد األفغاين, بريوت: ة القراءات, أليب زرعة, حتقيقحج −

 . م١٩٨٤
, راجعـه جوجيـايتبـدر الـدين قهـوجي, وبـشري : احلجة للقراء السبعة, أليب عيل الفاريس, حتقيق −

−ه١٤٠٤, ١: دار املـأمون للـرتاث, ط: عبد العزيز رباح, وأمحد الدقاق, دمشق, بريوت: ودققه
 . م١٩٨٤

دار : اخلراط, دمـشقحممد أمحد . د: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون, للسمني احللبي, حتقيق −
 . م١٩٨٦−ه١٤٠٦, ١: القلم, ط

دار القلـم, : أمحد حممد اخلـراط, دمـشق. د: رصف املباين يف رشح حروف املعاين, للاملقي, حتقيق −
 . م١٩٨٧ −ه١٤٠٥, ٢: ط

حممـد بـن عبـدالرمحن :  أليب الفرج اجلـوزي, حققـه وكتـب هوامـشهزاد املسري يف علم التفسري, −
 −ه١٤٠٧, ١: دار الفكـر, ط: أبو هاجر السعيد بسيوين زغلـول, بـريوت: ج أحاديثهَّعبداهللا, خر

 . م١٩٨٧
, ٢: دار املعــارف, ط: شــوقي ضــيف, القــاهرة. د: الــسبعة يف القــراءات, البــن جماهــد, حتقيــق −

 . م١٩٨٠
, ١٤: حممد حميـي الـدين عبداحلميـد, ط: فية ابن مالك, البن عقيل, حتقيقرشح ابن عقيل عىل أل −

 . ه١٣٨٤



 

٢٢٧ 

دار : عبد احلميد السيد, حممد عبداحلميـد, بـريوت. د: رشح ألفية ابن مالك, البن الناظم, حتقيق −
 . اجليل

, ١: هجر, ط: حممد بدوي خمتون, مرص. عبد الرمحن السيد, د: رشح التسهيل, البن مالك, حتقيق −
 . م١٩٩٠−ه١٤١٠

صاحب أبـو جنـاح, اجلمهوريـة العراقيـة, وزارة . د: رشح مجل الزجاجي, البن عصفور, حتقيق −
 . م١٩٨٠األوقاف والشئون الدينية, إحياء الرتاث اإلسالمي, 

, حممد حميي الدين عبد فزافحممد نور احلسن, حممد الز: رشح شافية ابن احلاجب, للريض, حتقيق −
 . م١٩٧٥−ه١٣٩٥تب العلمية, احلميد, بريوت دار الك

عبد املنعم هريدي, مكة املكرمة, جامعـة أم القـر, . د: رشح الكافية الشافية, البن مالك, حتقيق −
 . م١٩٨٢−ه١٤٠٢ ,١: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي, ط

 . مكتبة املتنبي: عامل الكتب, القاهرة: رشح املفصل البن يعيش, بريوت −
حممـود حممـد  .د: أليب عـيل الفـاريس, حتقيـق ورشح) بيـات املـشكلة اإلعـرابرشح األ(الشعر  −

 . م١٩٨٨ −ه١٤٠٨, ١: مكتبة اخلانجي, ط: الطناحي, القاهرة
, ١: مكتبـة الرشـد, ط: حممود قاسم حممد الدرويش, الريـاض: علل النحو, البن الوراق, حتقيق −

 . م١٩٩٩−ه١٤٢٠
 .  الرتاث العريبدار إحياء: فتح القدير, للشوكاين, بريوت −
فـؤاد عـيل خميمـر, . فهمـي النمـر, د. د: اين, حتقيـقذَالفريد يف إعراب القرآن املجيد, حلسني اهلم −

 . م١٩٩١−ه١٤١١, ١: دار الثقافة, ط: الدوحة
: نـوال احللـوة, ط. د: , حتقيـق)علل القراءات(القراءات وعلل النحويني فيها, لألزهري املسمى  −

 . م١٩٩١ −ه١٤١٢, ١
: مؤسسة الرسالة, ط: عبد الوهاب حممود الكحلة, بريوت. د: عد والفوائد, للثامنيني, حتقيقالقوا −

 . م٢٠٠٢−ه١٤٢٢, ١
 .دار صادر: لسان العرب, البن منظور, بريوت −
 . م١٩٨٣−ه١٤٠٣, ٣: عامل الكتب, ط: عبد السالم هارون, بريوت: الكتاب لسيبويه, حتقيق −
 . دار املعرفة: اويل يف وجوه التأويل للزخمرشي, بريوتالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األق −
 . مؤسسة الرسالة: حممد فؤاد سزكني, بريوت: جماز القرآن, أليب عبيدة, تعليق −
عـيل النجـدي : , حتقيـقياملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القـراءات واإليـضاح عنهـا, البـن جنـ −

 . ه١٣٨٦: رةعبد الفتاح شلبي, القاه. عبد احلليم النجار, د. ناصف, د



 

٢٢٨ 

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, البن عطية األندليس, حتقيق املجلس العلمي بتارودانـت,  −
 . م١٩٩١−ه١٤١١

: برجـشرتارس, القـاهرة. ج: خمترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع, البن خالويـه, عنـي بنـرشه −
 . مكتبة املتنبي

, ١:دار الفكـر, ط: حممد كامل بركات, دمشق. د: يقاملساعد عىل تسهيل الفوائد, البن عقيل, حتق −
 . م١٩٨٢−ه١٤٠٢

 . م١٩٧٥حاتم الضامن, بغداد, . د: مشكل إعراب القرآن, ملكي القييس, حتقيق −
, ١: عـامل الكتـب, ط: عبد األمري حممد أمـني الـورد, بـريوت. د: معاين القرآن, لألخفش, حتقيق −

 . م١٩٨٥−ه١٤٠٥
 . م١٩٨٠عامل الكتب, : معاين القرآن, للفراء, بريوت −
, ١: عـامل الكتـب, ط: عبد اجلليل عبده شلبي, بـريوت. د: معاين القرآن وإعرابه, للزجاج, حتقيق −

 . م١٩٨٨−ه١٤٠٨
مؤسسة الرسـالة, :  حممد سمري نجيب اللبدي, بريوت.معجم املصطلحات النحوية والرصفية, د −

 .م١٩٨٥ − ه١٤٠٥, ١: ط
مطبعـة مـصطفى البـايب : عبد الـسالم هـارون, مـرص: قيقمعجم مقاييس اللغة, البن فارس, حت −

 . م١٩٧١−ه١٣٩١, ٢: احللبي وأوالده, ط
مـازن املبـارك, حممـد عـيل . د: مغني اللبيب عن كتب األعاريب, البن هشام األنـصاري, حتقيـق −

 . م١٩٨٥, ٦: دار الفكر, ط: سعيد األفغاين, بريوت: اهللا, راجعه محد
 ٢: دار اجليل, ط: خمرشي, بريوتاملفصل يف علم العربية, للز −
عيـاد . د: للـشاطبي حتقيـق) رشح ألفيـة ابـن مالـك( املقاصد الشافية يف رشح اخلالصـة الكافيـة −

 . م١٩٩٦−ه١٤١٧, ١: مكتبة دار الرتاث, ط: الثبيتي, مكة املكرمة
 . عامل الكتب: حممد عبد اخلالق عضيمة, بريوت: املقتضب, للمربد, حتقيق −
 − ه١٤١٦, ١: مكتبــة التوبــة, ط: نــارص اخلنــني, الريــاض.  آيــات اجلهــاد, دالــنظم القــرآين يف −

 . م١٩٩٦
 .دار الكتب العلمية: النرش يف القراءات العرش, البن اجلزري, بريوت −

 



 

٢٢٩ 

 فهرس املوضوعات
 ١٨٣ ......................................................................................................................ملخص البحث

 ١٨٤ ..................................................................................................................................قدمةامل
ِّتقد( تعدي الفعل :املسألة األوىل  ١٨٦ .........................................................................ولزومه) مواُ
 ١٨٨ ............................................................. املصدر املؤول واخلالف يف عامله موقع:املسألة الثانية
 ١٩١ .................................................................................................. النعت باجلامد:املسألة الثالثة
 ١٩٢ ............................................................ رافع االسم الواقع بعد اجلار واملجرور:املسألة الرابعة
 ١٩٣ ..................................................................................)من( معنى حرف اجلر :املسألة اخلامسة
ْفعلة( مجع :املسألة السادسة  ١٩٦ .................................................................................مجع تكسري) ُ
 ١٩٨ .................الرشطية) لو( وخربها بعد اواسمه) أن(ن  ملاملصدر املؤو إعراب :املسألة السابعة

 ٢٠٠  ..........................................................واخلالف يف العامل فيها) ًفضال( إعراب :لة الثامنةأاملس
 ٢٠٣ .............الرشطية وسبب تقديمه وتثنيته) إن( عامل الرفع يف االسم الواقع بعد :املسألة التاسعة
 ٢٠٦ ...........................................................وتوجيه القراءات فيها) أخويكم( تثنية :املسألة العارشة

 ٢٠٩ ..................................................................بني التامم والنقصان) عسى (:حلادية عرشةاملسألة ا
 ٢١١ ..................................................................... جميء احلال من املضاف إليه:املسألة الثانية عرشة
 ٢١٤ ............................................................................... العطف عىل حمذوف:املسألة الثالثة عرشة

 ٢١٧ .......................................................................)لتعارفوا(معنى الالم يف  :لة الرابعة عرشةأاملس
 ٢١٩ ...................................................................................)ملا(و) مل( معنى :املسألة اخلامسة عرشة
َّمن(ّ تعدي الفعل :املسألة السادسة عرشة  ٢٢٢ ........................................ولزومه, وتوجيه معموله) َ

 ٢٢٤ ...................................................................................................................................اخلامتة
 ٢٢٥ ...................................................................................................................املصادر واملراجع

 ٢٢٩ ...............................................................................................................فهرس املوضوعات


