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  شكر وعرفان

كر إلى الشّ أتوجه ب أنْ راسة بعون اهللا وتوفیقه، أصبح لزامًا علّي الدّ بعد اكتمال هذه 

  راسة.الدّ أطراف  جمعمن أسهم  كلّ 

حمن وّراق فهو أصل الرّ غالب عبد  محّمدأستاذي البروفسور  الّشكر وأول من یستحقُّ 

البحث بأدبه قبل علمه، وكما ف ونجل فحل ال یقرف وقد قصر َبْون هذا لِ خْ بات ال یُ ن

رس، وقد وجدت علمه یفلق ما ادلهّم من الدّ فس قبل أدب النّ أدب  إنّ هو مألوف ف

حو. فقد أفدت من حاله ومقاله الصّ حو ویأتي به من عالم المحو إلى عالم النّ عویص 

  توقیرهم.باحترامه للعلماء و 

رس إّال باللجام الشّ عب الصّ لسان حاله لیس كبح  اّلذيري موصول البني عمر وشك

كر موصول لألخ الشّ قامت تزجي ركاب البحث إلى منتهاها. و  اّلتيالّشكس، وزوجي 

ض لهما المضاجع رحمهما اهللا وریّ  –ریف قاسم، وبابكر البدوي دشین الشّ عون  الدالو 

ربیة التّ ة ومكتبة جامعة الخرطوم ومكتبة وشكري ألسرة جامعة أمدرمان اإلسالمیّ  –

  . من أعان بفكرة أو مشورة كلِّ حنتوب. و 

  لقضاء الحوائج. القدیر وهو باألمر جدیر أْن تقع علیهم الِخَیَرةُ  وأسأل اهللا العليَّ 

  

  



  د 

 

  

  

  مستخلص البحث

ریم دراسة نحوّیة تناولت هذه الّدراسة موضوع الخبر والّصفة والحال في القرآن الك

، وقد قامت هذه الّدراسة على أربعة محاور تسبقها مقدمة، والمحاور فّیة داللّیةوص

  هي:

 الخبر في القرآن الكریم وله ثالثة مباحث. .١

 الّصفة في القرآن الكریم وفیه ثالثة مباحث. .٢

 الحال في القرآن الكریم وفیه ثالثة مباحث. .٣

 الموازنة بین الخبر والّصفة والحال ویتكّون من مبحثین. .٤

وقد جئت باألمثلة من آي القرآن الكریم لكلٍّ ووجدت لها من الّداللة ما یختلف عن 

البیان العربي الّراقي ویفوقه إحكامًا وٕابرامًا في السَّبك وتمام الكلمات وتمام الجمل 

  ونظم الفواصل اّلتي تسحر األلباب وال تبارى من ِقَبِل أيِّ كائن َمْن كان.

يَّ الّتحلیليَّ متتّبعًا األمثلة اّلتي تكون مناط الّتحلیل وقد استخدمت المنهج الوصف

  للخبر والّصفة والحال في القرآن الكریم.

وقد تبّین من خالل الّدراسة أّنها من الّدراسات الثرة اّلتي تحتاج إلى كثیر من 

  االستقصاء واالرتیاد لكثرة شعاب الموضوع وما یعتریه من كثرة االئتالف واالختالف.



  ه 

 

ذلت جهدي في تحلیل األمثلة، وقد یكون هنالك تداخل وتكرار بین الخبر وقد ب

والصفة والحال لما بینهما من العالقة الواضحة ولذلك تحتاج إلى منتاخ یغوص في 

براعة أسالیب القرآن ویفهم مرامیها ومقاصدها ویظهر ضوابط أواخر الكلم التي شّقت 

ري حتى یومنا هذا. وكّلنا یعلم أّن القرآن على كثیر من الّنحاة منذ القرن األول الهج

  معجز في بعض آیٍة منه.

  وأخیرًا أعقبت الموضوع بخاتمة اشتملت على أهمِّ الّتوصیات والمقترحات.

ومن َثّم قمت بعمل ثبت اآلیات القرآنیة واألحادیث واألشعار والمصادر والمراجع 

  وفهرست الموضوعات.
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  المقدمة

الحمد هللا الواحد ال ِمْن ِقّلة، والموجوِد ال ِمْن ِعّلة، وأفضل الّصالة والسالم على مْن 

  ال نبيَّ بعده، وعلى صحابته اّلذین قضوا بالحقِّ، وكانوا به یعدلون.

دراسة نحوّیة، وصفّیة، أّما بعد: فإّن موضوع هذه الّدراسة، الخبر والّصفة والحال، 

آن الكریم، وهي من الّدراسات اّلتي ال یشبع منها العلماء ومن في القر  داللّیة،

المجاالت الخصبة لدراسة الّنحو العربّي، وقد بذلت قصارى جهدي في سبر أغوار 

خم، وحاولت كشف ما غمض من جوانبه بالّرغم ما فیه من وجوه هذا الموضوع الضّ 

وكّل إنسان یأخذ بحسبه،  التّباین اّلذي مرجعیته الفهم ونظم المعاني داخل الّنفس،

والّنحو میزانه فهم الفقه بكّل أبوابه المختلفة ومعرفة مقتضى الحال ومقصد المتكّلم 

وداللة االقتضاء والمجاز. ودراسة الّنحو القرآنّي من أجّل العبادات إْن حسنت النّیة، 

أيُّ  واإلقبال علیه یحتاج إلى أدب خاص، وكان الصحابة رضوان اهللا علیهم یقولون:

ّلني إْن قلت في القرآن برأیي. ومن هنا یظهر خوفهم من ظأرٍض تقّلني، وأيُّ سماء ت

الغیب ولزومهم سؤال التوفیق. وانطالقًا من هذا األدب حاولت اقتفاء أثرهم ما أمكن 

ذلك في أخذ اإلعراب من مظاّنه خوفًا من مكر اهللا، وبعد ذلك یأتي رأیي في الترجیح 

ت. وٕاْن أشرت إلى شيء مثل قول المفسرین (من) زائدة وغیرها وغیره من الدالال

  .وتكررت فهي من الكثیر الشائع الذي یصعب احترابه

وقد ركزت في الفصل األول والثاني والثالث على نماذج اآلیات القرآنیة، بینما جعلت 

  وقد سلفت.من اآلیات الفصل الرابع للموازنة بینها دون إیراد نماذج كثیرة 
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ّنني ركزت على كتب إعراب القرآن من المتقدمین والمتأخرین، مثل البحر، كما أ

والكشاف، والقرطبي، والحلبي، والبیان، والدرویش، وخاصة المشكل لمكي والتبیان 

للعكبري؛ لما لهما من میزة تختلف عن األخریات في نظري، والمتأخرون هم الخلف 

 لو. والتواتر خصت به هذه األمة المكرومة.العدول الذین حفظ اهللا بهم هذا الدین من الغ

  أسباب اختیار الموضوع:

حّب الباحث للّنحو عاّمة وخاّصة القرآنّي اّلذي هو بمثابة الّركیزة األولى لكلِّ  .١

 العلوم.

 عدم الكتابة في هذا الموضوع إجماًال. .٢

 وعورة مسالك بعض هذه األبواب في الّنحو. .٣

  أهمّیة الموضوع:

ریم وفهم معانیه استعدادًا لدار المعاد باعتباره المصدر األّول أهمّیة القرآن الك .١

 لالستشهاد الّنحوّي.

 عدم تناول موضوع الخبر والّصفة والحال في دراسة نحویة مستقلة. .٢

 معرفة وجوه االئتالف واالختالف بین الخبر والّصفة والحال. .٣

  أهداف الّدراسة:

 إضافة شيء جدید ألرفف مكتبة الّنحو العربّي. .١

 الّدراسة الموازنة تضفي طابعًا جدیدًا ممّیزًا في محال الّدراسات الّنحوّیة. .٢

 الوقوف على أثر العقیدة في توجیه اإلعراب. .٣
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  حدود الّدراسة:

  تحلیلها وٕاعرابها. محلّ سور القرآن الكریم هي مناط الّدراسة و 

  صعوبات الّدراسة:

لمصادر والمراجع المتاحة، جابهتني صعوبات كثیرة تجاه هذا الموضوع، منها قّلة ا

وعدم الّتوفیق بین مهنة الّتدریس والّتفّرغ الكامل للبحث، وُبْعُد مظان البحث عن مكان 

السكن مما ُیْفِزُغ من الهمِّ اّلذي ینقص طاقة اإلنسان ذهنًا وجسمًا مما ینعكس سلبًا 

سات على البحث، وٕاضافة إلى ذلك صعوبة الموضوع وتشّعب فروعه وعدم وجود درا

  سابقة تجعل األمر میسورًا.

  هیكل الّدراسة:

  یتكّون البحث من أربعة فصول تسبقها مقّدمة وتقفوها خاتمة:

 الخبر في القرآن الكریم: ل:الفصل األوّ  .١

  المبحث األّول: الخبر المفرد في القرآن الكریم.

  المبحث الثاني: الخبر الجملة في القرآن الكریم.

  جملة في القرآن الكریم.المبحث الثالث: الخبر شبه 

 الّصفة في القرآن الكریم: اني:الفصل الثّ  .٢

  المبحث األّول: الّصفة المفردة في القرآن الكریم.

  المبحث الثاني: الّصفة الجملة في القرآن الكریم.
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  المبحث الثالث: الّصفة شبه جملة في القرآن الكریم.

 الحال في القرآن الكریم: الفصل الثّالث: .٣

  ّول: الحال المفرد في القرآن الكریم.المبحث األ

  المبحث الثاني: الحال الجملة في القرآن الكریم.

  المبحث الثالث: الحال شبه جملة في القرآن الكریم.

 الموازنة بین الخبر والّصفة والحال في القرآن الكریم: الفصل الّرابع: .٤

  المبحث األّول: وجوه االئتالف بین الخبر والّصفة والحال.

  حث الثاني: وجوه االختالف بین الخبر والّصفة والحال.المب

ثُّم ذّیلت البحث بخاتمة اشتملت على أهّم نتائج البحث، في إثرها مجموعة 

من الفهارس الفنّیة كفهرس اآلیات القرآنیة واألحادیث واألشعار، وفهرس 

  المصادر والمراجع.

  

  

  

  

  



٥ 

 

  

  

  

  الفصل األول

  الخبر في القرآن الكریم
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  المبحث األّول:

 الخبر المفرد في القرآن الكریم:

 الخبر لغة: . أ

النبأ، الجمع أخبار، وأخابیر، جمع الجمع. والخابر: المختبر  الخبر  :")١(قال ابن سیده

  .)٢("المجرب

نبأ جمع أخبار وجمع الجمع أخابیر، ورجل الخبر معرفة ال" جاء في القاموس المحیط:

العلم بالشيء  ةرَ بُ به، وأخبره خبوره أنبأه ما عنده، والمخْ خابر وخبیر وَخِبر ككتف عالم 

  .)٣(كاالختبار والتخبر"

العالم بما كان وما  جلّ  و عزّ  َخَبَر: الخبیر من أسماء اهللا جاء في لسان العرب:"

یقول  أي علمته وَخَبْرُت األمر أي أْخُبُره إذا عرفته على حقیقته.باألمر  ْرتُ ، وَخبُ یكون

                                                             
ظ أبو الحسن علي بن إسماعیل، المعروف بابن سیده المرسي، من كتبھ (المحكم) في اللغة الحاف )(١

األنیق) وقد كان ضریراً ھو وأبوه، توفي بحضرة دانیة عشیة یوم األحد ألربع (وكتاب (المخصص) و 

. وفیات األعیان البن خلكان، تحقیق: إحسان عباس، ھـ)٤٥٨بقین من شھر ربیع اآلخر سنة (ت: 

  ).٢/٦٣وت،(بیر

 –م ١٩٦٤القاھرة  –تھذیب اللغة، ألبي منصور األزھري، تحقیق: عبد الّسالم ھارون وآخرین  )(٢

١/١٩٧. (١٩٦٧.(  

ھـ،منشورات ٢١٣٧١القاموس المحیط، تألیف: مجد الّدین محّمد بن یعقوب الفیروز أبادي، ط )(٣

  ).٢/١٦مصطفى البابي الحلبي وأوالده، بمصر، (مادة َخَبَر). (
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بالتحریك  والخبر. أي اسأل عنه خبیرًا یخبره، )١(﴾َخِبیراً  ِبهِ  َفاْسَألْ  ﴿لى:سبحانه وتعا

  .)٢( "تستخبر عنه امَّ ألخبار، والخبر ما أتاك من نبأ عواحد ا

كل  َخَبَر: خًبرًا وُخْبرًا وِخْبرًة الشيء: علمه عن تجربة، تخابرا، خبرجاء في المنجد: "

نه. الُخْبر: التجربة واالختبار. یقال:( صدَّق جربه وامتح الشيء، اختبر منهما اآلخر

  .)٣(ار بالمشاهدة أثبت الخبر المسموع"االختب أنّ الَخَبر الُخْبُر) أي 

 تعریف الخبر اصطالحاً: . ب

وقیل: مباین  ،بفتح الخاء والباء الموحدة هو عند بعض المحدثین مرادف للحدیث"الخبر: 

الحاء  فصلالثاء المثلثة، من  بابفي  من الحدیث مطلقًا. وقد سیق له، وقیل: أعمَّ 

في فصل  سیق في لفظ المبتدأ،المهملة. وعند النحاة هو المجرد المسند إلى المبتدأ، وقد 

األلف، من باب الموحدة. وخبر إنَّ وأخواتها عندهم، هو المسند من معمولها، وعلى هذا 

  .)٤("بر كان وأخواتهافقس خبر ال التي لنفي الجنس، وخبر ما وال المشبهتین بلیس، وخ

الحكم كقولك زید قائم،  أّماقصد المْخِبر بخبره إفادة المخاطب،  الشك أنّ "   

المْخِبر عالما به، أي بالحكم، كقولك: قد حفظَت أو كون  قائم، أّنهلمن ال یعرف 

                                                             
   .٥٩الفرقان اآلیة: ) سورة (١

) لسان العرب تألیف اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الّدین محّمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي (٢

 ).٤/٢٠٩ھـ، مادة (خبر) ، (١٤١٠دار الّصادر بیروت، ط المصري،

مقري الفیومي المصباح المنیر في غریب الّشرح الكبیر للرافعي، تألیف: أحمد بن محمد بن علي ال (٣)

  ).١/١٦٢ھـ)، دار الفكر للطباعة والّنشر والتوزیع، بدون تاریخ طبع. (٧٧٠(ت 

) كشاف اصطالحات الفنون، تألیف الّشیخ العالمة محّمد علي بن علي بن محّمد التھانوي الخفي (٤

دار  –ھـ، وضع حواشیھ أحمد حسن مسبج، منشورات محّمد علي بیحنون ١١٥٨المتوفى بعد سنة 

   )٢/١٢٨ھـ، (١٤١٨كتب العلمیة، بیروت، طال
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یستفیده المخاطب من  أّنهالتوراة لمن حفظ التوراة. ویسمى األول أي الحكم من حیث 

یفید المخاطب، كما تشعر به عبارة البعض. ألن  أّنهئدة الخبر، ال من حیث الخبر فا

الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غیره ویسمى الثاني، أي كون المْخِبر عالمًا به، الزم 

  . )١("فائدة الخبر. كذا في األطوال في بحث اإلسناد

ون على انحصار الحذاق من النحاة، وأهل البیان، وغیرهم قاطبة، متفق إنّ "

  .)٢("ه لیس له قسم ثالثالكالم في الخبر واإلنشاء، وأنّ 

یستفیده السامع ویصیر مع المبتدأ  اّلذيخبر المبتدأ هو الجزء المستفاد  إنّ "

ك إذا قلت به یقع التصدیق والتكذیب أال ترى أنّ  على ذلك أنّ  یدلّ كالمًا تامًا والذي 

 اّلذيوهو معروف عند السامع لتسند إلیه الخبر  ما ذكرت عبد اهللاعبد اهللا منطلق وٕانّ 

هو انطالق عبد اهللا، وخبر المبتدأ على ضربین مفرد وجملة فإذ كان الخبر مفردًا كان 

نبینا  محّمدهو المبتدأ في المعنى أو منزًال منزلته فاألول نحو قولك زید منطلق و 

الخبر هو  د عندك أنّ هو النبي صلى اهللا علیه وسلم ویؤی محّمدفالمنطلق هو زید و 

واحد منهما بصاحبه أال ترى لو سئلت عن زید من  كلّ تفسر  ه یجوز أنْ المبتدأ أنّ 

ذكرته لقلت هو المنطلق ولو قیل من هو  اّلذيقولك زید منطلق فقیل من هو زید 

ا المنزل منهما باآلخر دلَّ على أنَّه هو، أمّ  كلّ المنطلق لقلت هو زید فلما جاز تفسیر 

ما هو هو فنحو قولهم أبو یوسف أبو حنیفة فأبو یوسف لیس أبا حنیفة وٕانما  منزلته

                                                             

  ).٢/١٢٨( كشاف اصطالحات الفنون(١)

  ).٢/١٢٨( كشاف اصطالحات الفنون ) (٢



٩ 

 

 أي هنّ  .)١(﴾ُأمََّهاُتُهمْ  َوَأْزَواُجهُ :﴿سّد مسّده في العلم وأغنى غناءه، ومنه قوله تعالى

  .)٢("بأمهات حقیقة نَ سْ كاألمهات في حرمة التزویج ولَ 

ل وخالیًا منه فالذي یتحمّ  ًال للضمیرالمفرد على ضربین یكون متحمّ  ثم إنّ "

فة المشبهة باسم الصّ ًا من الفعل نحو اسم الفاعل واسم المفعول و الضمیر ما كان مشتقّ 

فات وذلك قولك زید ضارٌب وعمر مضروٌب وخالٌد الصّ الفاعل وما كان بنحو ذلك من 

 دّ ه فاعل البفات ضمیر مرفوع بأنّ الصّ واحدة من هذه  كلّ خیٌر منك ففي  محّمدَحَسن و 

ا كانت مسندة هذه األخبار في معنى الفعل فال بد لها من اسم مسند إلیه ولمّ  منه ألنّ 

أسند إلى ضمیره  اّلذيتقدیم المسند إلیه على المسند  إلى المبتدأ في المعنى وال یصحّ 

ك لو أوقعت موقع على تحملها الضمیر المرفوع أنّ  یدلّ وهذا هو التحقیق، والذي 

مرفوعًا نحو زید ضارب أبوه ومكرم أخوه وحسن وجهه وٕاذا المضمر ظاهرًا لكان 

عملت في الظاهر لكونه فاعًال عملت في المضمر إذا أسندت إلیه لكونه فاعًال وذلك 

من حیث كان الخبر في حكم الفعل من حیث ال َیْعرى الفعل من فاعل كذلك هذه 

ر منسوبًا إلى األسماء وتحمل هذه األشیاء الضمیر مجمع علیه من حیث كان الخب

 ذلك المضمر ولو نسبته إلى ظاهر لم یكن فیه ضمیر نحو زید ضارب غالمه ألنّ 

الفعل ال یرفع فاعلین وكذلك ما كان في حكمه وجاریًا مجراه والخبر إذا كان اسمًا 

ل الضمیر مّ تحمن فعل نحو زید أخوك وعمرو غالمك فهذا ال ی محضا غیر مشتقّ 

                                                             
   .٦) سورة األحزاب، اآلیة : (١

شرح المفّصل للشیخ العالمة جامع الفوائد موفق الّدین یعیش بن علي بن یعیش الّنحوي المتوفى  )(٢

  ).٨٨-١/٨٧ھـ، (١٤٠٦ھـ، مكتبة القاھرة، ط٦٤٣سنة 



١٠ 

 

فیة وهذا الرأي أوجه من غیره ألن تحمل الضمیر إنما اسم محض عاٍر من الوص ّنهأل

  .)١("كان من جهة اللفظ ال من جهة المعنى

  ج. أنواع الخبر: 

  یقول ابن مالك:

  هْ دَ اهِ شَ  یاديْ رٌّ واألَ بَ  كاهللاُ   دةْ ائِ لفَ ا مُّ تِ المُ  ءُ الجزْ  رُ الخبَ وَ 

  هْ لَ  تْ قَ یْ ي سِ ذِ ى الّ نَ عْ مَ  ةً یَ اوِ حَ   لةْ مْ ي جُ أتِ ي ویَ ومفردًا یأتِ 

) ویأتي " مفردًا یأتي الخبر، وهو األصل، والمراد بالمفرد هنا ما لیس بجملة، كـ ( برٌّ

جملة وهي فعل مع فاعله، نحو: (زید قائم) و (زید قام أبوه) أو مبتدأ مع خبره، نحو:( 

" خبرًا قتسی اّلذي" المبتدأ "حاویة معنىتكون " أنْ قائم) ویشترط في الجملة زید أبوه 

  .)٢("لیحصل الربط "له"

  د. العامل في الخبر:

  :)٣(جاء في اللباب

  وأمَّا عامل الخبر ففیه خمسة أقوال:

                                                             

  ).١/٨٨المفّصل البن یعیش، (شرح  (١)

شرح األشموني ألبي الحسن نور الّدین علي بن محّمد بن عیسى على ألفیة بن مالك، قدم لھ ووضع  (٢)

ھوامشھ وفھارسھ حسن حمد، إشراف د.إمیل بدیع یعقوب، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، 

  ).١/١٨٣(ھـ ، ١٤١٩لبنان، ط -بیروت

ھـ) ، ٦١٦ -ھـ ٥٣٨) اللباب في علل البناء واإلعراب ألبي البقاء العكبري عبد هللا بن الحسین ((٣

  ).١/١٢٨ھـ، (١٤١٦تحقیق غازي مختار طلیمات، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط
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ه عمل في المبتدأ، فعمل في الخبر كـ ، ألنّ )١(اجأحدهما: االبتداء، وهو قول ابن السرّ 

  (كان) و(ظننت) و(إّن).

ذا ضعیف ، وه)٢(المبتدأ هو العامل في الخبر، وهو قول أبي علي والثاني: أنّ 

المبتدأ  المبتدأ كالخبر في الجمود والجامد ال یعمل. والثاني: أنّ  لوجهین: أحدهما: أنّ 

 لو عمل في الخبر لم یبطل بدخول العامل اللفظي، ألّنه لفظي أیضًا، ومن مذهبه، أنّ 

  العامل اللفظي ال یعمل في المبتدأ أو الخبر.

ال أّن المبتدأ  )٣(نایعمالن في الخبر وقد بیّ والمبتدأ جمیعًا  االبتداء والقول الثالث: أنّ 

  للعمل، فال یصلح له مع غیره. یصلح

یكون تعریه من  العامل في الخبر التعري من العوامل وال یجوز أنْ  والقول الرابع: أنّ 

  ذلك عدم العامل، وعدم العامل ال یكون عامًال. ة عامًال، ألنّ العوامل اللفظیّ 

المترافعین  امهوْ ، وسمَ )٤(اءهو المبتدأ، وهو قول الفرّ  العامل والقول الخامس: أنّ 

قول ضعیف  وهذاما تعمل في الفعل ویعمل الفعل فیها. وشبهوهما بأسماء الّشرط. وٕانّ 

  للعمل، وتشبیهه بأسماء الشرط ال یصحُّ لخمسة أوجه: ال یصلحالمبتدأ  ناه أنّ لما بیّ 

                                                             
 ) أبو بكر بن محّمد بن الّسري المعروف بابن الّسراج، أخذ عن المبرد ولھ مصنفات حسنة أحسنھا(١

   ).١/٩٧ھـ) من ذي الحجة، الوفیات، (٣١٦-كتاب األصول (ت: األحد

) الفارسي: أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محّمد بن سلیمان بن أبان الّنحوي، (٢

   ). ٢/٦٣ھـ) ، وفیات األعیان، (٣٧٧-٢٨٨ولد بمدینة فسا، وصنف اإلیضاح والتكملة (

   )١/١٢٧تعمل) انظر اللباب ( ) (األصل في األسماء أال(٣

) أبو زكریا بن یحیى بن زیاد الفراء. من أھل الكوفة وأخذ عن أبي الحسین علي بن حمزة الكسائي، (٤

رّي وكان إماماً ثقة. توفي سنة  مَّ األعالم،  ،ھـ في طریق مكة، انظر٢٠٧وعن سلمة بن عاصم والسِّ

مستعربین والمستشرقین، تألیف خیر الّدین قاموس تراجم ألشھر الرجال والّنساء من العرب وال
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دأ، وذلك أّن المبتدأ سابق والخبر هم بنوه على أّن الخبر عامل في المبتأحدها: أنّ 

  الحق والسابق أولى من الالحق.

اسم الشرط ال یعمل، بل العامل حرف الشرط مضمرًا، وال یجوز إظهاره،  والثاني: أنّ 

  .حتىإظهار (إْن) مع  ال یجوزكما 

عمل اسم الشرط بالنیابة عن الحرف، وعمله في الفعل ضعیف، وهو  والثالث: أنّ 

  مبتدأ والخبر.الجزم بخالف ال

وعمل الفعل فیه من حیث  عن الحرفاسم الشرط في الفعل من حیث ناب  والرابع: أنّ 

  األفعال فجهة العمل مختلفة بخالف المبتدأ والخبر.هو اسم واألسماء معمولة 

والخامس: أّن عمل أحدهما في اآلخر مخالف لعمل اآلخر فیه والعمل في مسألتنا 

ذلك كالعبث وهذا تعلیل جماعة من النحویین وفیه نظر واحد فهو كاآلخذ ما یعطي و 

 أنْ یقال العمل تأثیر والمؤثر أقوى من المؤثر فیه فیفضي مذهبهم إلى  أنْ حیح الصّ و 

  ر فیه.رًا فیما أثّ یكون الشيء قویًا ضعیفًا من وجه واحد إذا كان مؤثِّ 

 اّلذيهو  ءاالبتدا وهو أنّ  أوجه من غیره ،اجقول ابن السرّ  یظهر للباحث أنّ 

رفع الخبر مع المبتدأ والمعاني لها اعتبارات نسبیة تتقدم فیها وسائط المعنى على 

عدم الفعل فعٌل،  البلح. ومن هنا نرى كأنّ  محّمدوسائط المبنى، أال ترى قولنا لم یأكل 

  فارتفع االسم بالعامل المنفي.

  الخبر المفرد:

                                                                                                                                                                               

)، انظر شرح المفّصل، ١/١٢٨، (١٦/٢٠٠٥لبنان، ط –الّزركلي، دار العلم للمالیین، بیروت 

)٢/٦٧.(   
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  یعرف به الخبر: ما

  م من االسمین في ثالث مسائل:دّ یجب الحكم بابتدائیة المق"

نا) أو اختلفت نحو (زید یكونا معرفتین، تساوت رتبتهما نحو (اهللا ربّ  أنْ إحداهما: 

خبر مطلقًا وقیل و منهما مبتدأ أ . وقیل یجوز تقدیر كلّ الفاضل) أو (الفاضل زید)

  م نحو (القائم زید).المشتق خبر وٕان تقدّ 

  ي).لالبتداء، وهما نحو ( أفضل منك، أفضل منّ  نیكونا نكرتین صالحتی الثانیة: أنْ 

 إنْ  أّما ل هو المعرفة كـ (زید قائم) ویكونا مختلفتین تعریفًا وتنكیرًا واألوّ  الثالثة: أنْ 

 فاقًا نحو:( خٌز ثوبك) وٕانْ غ االبتداء فهو خبر اتّ لم یكن له ما یسوّ  كرة فإنْ كان هو النّ 

نحو :(خیٌر منك  ،)١(سیبویه فیجعله المبتدأ أّماكان له مسوغ، فكذلك عند الجمهور، 

 هما تشبیهان معرفتین تأخر األخّص األصل عدم التقدیم والتأخیر. وأنّ  زید) ووجهه أنّ 

  .)٢("منهما نحو:(الفاضل أنت)

أالحظ أّن رأي سیبویه وٕاْن خالف الجمهور فهو رأي سدید فكأّنه یشیر من 

واء والشیوع وأثر اإلسناد نضمن حیث االید المعاني ظم وتحدطرف خفّي إلى نظریة النّ 

یعتریها على المخاطب فما كّل نكرة نكرة وال كّل معرفة معرفة، فمثًال لفظة (محّمد) 

                                                             
ر عمرو بن قنبر، تحقیق وتخریج: عبد الّسالم ھارون، دار الجیل الكتاب لسیبویھ، أبي بش )(١

  ).١/١١٧ھـ، (١٤٠٧

ألعاریب لجمال الّدین بن ھشام األنصاري، تحقیق: د. مازن المبارك، مغني اللبیب عن كتب ا (٢)

). ٥٠٣م) ، (١٩٧١(-ھـ)١٣٩٩( ١ھـ) ، ط٧٦١ومحّمد علي حمد هللا، راجعھ سعید األفغاني، توفي (

  بتصرف.
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ي المجموعة المحمدیة والكالم یطول، ومقتضى الحال له مدلول وعلم اللغة الشیوع ف

  الكمّي صاحب النزول وغایة المعقول 

  م للتطبیق:وفیما یلي نماذج من القرآن الكری

(أنتم): رفع باالبتداء، )١(﴾ُمْلُقونَ  َأْنُتمْ  َما َأْلُقوا ُموَسى َلُهمْ  َقالَ  :﴿قال مالك الملك

  .)٢(محذوف أي: ملقوه اّلذيلة والعائد على الصّ والجملة في  خبره (ملقون)

 . (إْن) نافیة، و(إال) للحصر،)٣(﴾َنِذیرٌ  ِإالَّ  َأْنتَ  ِإنْ  :﴿یقول سبحانه وتعالى

  .)٤(خبر(نذیر):  مبتدأ و أنت):(

 النافیة فهي تعني النافیة وٕاالّ  هذه اآلیة جاءت فیها إنْ  ویبدو للباحث أنّ 

  وتساوي أنت نذیر فقصرت الموصوف في النذارة، وذلك ألن نفي النفي إثبات.

 َوِریشاً  ِتُكمْ َسْوآ ُیَواِري ِلَباساً  َعَلْیُكمْ  َأْنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِني َیا:﴿قال العزیز الحكیم

)٥(﴾َیذَّكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ  اللَّهِ  آَیاتِ  ِمنْ  َذِلكَ  َخْیرٌ  َذِلكَ  التَّْقَوى َوِلَباُس 
قوله: (وریشًا): هو ".  

جمع ریشة، ویقرأ (ریاشًا) وفیه وجهان: أحدهما هو جمع ریش مثل ریح وریاح. والثاني 

                                                             

  .٨٠سورة یونس، اآلیة:  (١)

) ، بدون تاریخ ھـ٣٣٨إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محّمد بن إسماعیل الّنحاس المتوفى ( (٢)

  ).٢/٢٦٣طبع، (

  .٢٣سورة فاطر، اآلیة:  (٣)

ھـ) ، القسم ٤٣٧ -ھـ ٣٥٥) مشكل إعراب القرآن الكریم ألبي محّمد مكي بن أبي طالب القیسي ((٤

، ٢جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط –الثاني، تحقیق: د. حاتم صالح الضامن، كلیة اآلداب 

٣/٧، (١٤٠٥ .(   

  .٢٦ألعراف، اآلیة: سورة ا (٥)
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فإن قیل  )ریشاً (النصب عطفًا على ه اسم للجمع مثل اللباس. و(لباس التقوى) یقرأ بأنّ 

بالمطر، والمطر ینزل  واللباس ینبتانكیف ینزل اللباس والریش؟  قیل: لّما كان الریش 

. و(ذلك): مبتدأ، فع على االبتداءویقرأ بالرّ  ب بمنزلة السبب.جعل ما هو المسبّ 

المذكور،  أي: یكون (ذلك) نعتًا للباس، و(خیر): خبره، والجملة خبر لباس. ویجوز أنْ 

  یكون بدًال منه، أو عطف بیان، و(خیر) الخبر. والمشار إلیه وأنْ 

وقیل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف، تقدیره وساتر عوراتكم لباس التقوى أو على 

العكس؛ أي: ولباس التقوى ساتر عوراتكم، وفي الكالم حذف مضاف؛ أي: ولباس 

  .)١("ُیتَّقى به النظر فال حذف إذاً  ذيالّ  االتقاءأهل التقوى. وقیل المعنى: ولباس 

 ِفیَها َخاِلِدینَ  َجَهنَّمَ  َنارَ  َواْلُكفَّارَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفِقینَ  اللَّهُ  َوَعدَ  :﴿جالله جلّ یقول 

  . (هي حسبهم) مبتدأ وخبر.)٢(﴾ُمِقیمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  اللَّهُ  َوَلَعَنُهمُ  َحْسُبُهمْ  ِهيَ 

التي تفیض بالمعاني  ذا الخبر (حسبهم) هو غایة في براعة الكلمه أنّ یبدو لي 

كفيِّ مقتدر وكلٌّ بحسبه فضًال عن تجهم جهنم لهذه  كلّ الغزیرة وهذه نهایة االقتدار ف

  الفئات الثالث.

مبتدأ (هو) ضمیر في محل رفع . )٣(﴾َخِصیمٌ  ُهوَ  َفِإَذا  ... :﴿شأنه جلّ یقول 

                                                             
) التبیان من في إعراب القرآن تألیف: أبي البقاء العكبري عبد هللا بن الحسین، تحقیق: علي محّمد (١

   ). ١٣٩/ ٤م). (١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧( ٥لبنان، ط –دار الجیل، بیروت  –البجاوي 

  .٦٨سورة التوبة، اآلیة: )(٢

   .٤) سورة الّنحل، اآلیة: (٣



١٦ 

 

على التعقیب، وكونه خصیمًا ال یكون عقیب خلقه  تدلّ فاء قیل ال وٕانْ ". ه (خصیم)وخبر 

ه أشار إلى ما یؤل حاله إلیه، فأجرى من نطفة. فجوابه من وجهین: أحدهما: أنّ 

عن أوله؛ بالتعبیر  المنتظر مجرى الواقع، وهو من باب التعبیر عن آخر األمر

لُ  :﴿. وقوله تعالى)١(﴾َخْمراً  َأْعِصرُ  َأَراِني:﴿كقوله ؛ أي )٢(﴾ِرْزقاً  السََّماءِ  ِمنَ  َلُكمْ  ُیَنزِّ

  .)٣("ه إشارة إلى سرعة نسیانهم مبدأ خلقهمسبب الرزق؛ وهو المطر. والثاني: أنّ 

كالم أبي البقاء عن سرعة نسیانهم خلقهم هو كالم  والذي یبدو للباحث أنّ 

عند اهللا ال  ى التعقیب الحادثشيء حتّ  هم نسوا اهللا أوًال فنسوا كلّ أنّ  ب، ولكن الحقّ طیّ 

كان متوقعًا فهو كالواقع فهذا حساب شهادة؛  یرونه إذ تكنََّنت عقولهم فهذا التعقیب وٕانْ 

وًال فكم قال تعالى بصیغة الماضي أي ما یلینا وذلك حساب غیب یحتاج إلى إیمان أ

. واهللا ل بعقیدة سلیمة وحساب ُمَشاَهدعن صیغة المضارع فشتان مابین حساب متخیّ 

  والعلم عند اهللا تعالى.هذه المقاصد مثل ل حو إالّ نّ ما حفظ ال

ُمْقَمُحوَن  َفُهمْ  اْألَْذَقانِ  ِإَلى َفِهيَ  َأْغالالً  َأْعَناِقِهمْ  ِفي َجَعْلَنا ِإنَّا :﴿قال تعالى

 َعَلْیِهمْ  َوَسَواءٌ   ونَ ُیْبِصرُ  ال َفُهمْ  َفَأْغَشْیَناُهمْ  َسّداً  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  َسّداً  َأْیِدیِهمْ  َبْینِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا

ق بنعت (علیهم) متعلّ  الجارّ ، مقّدم. (سواء) خبر )٤(﴾ُیْؤِمُنونَ  ال تُْنِذْرُهمْ  َلمْ  َأمْ  َأَأْنَذْرَتُهمْ 

قدیر: إنذارك وعدمه التّ دأ، و ة مصدر مبتوما بعدها في قوّ  للتسویة وهي، والهمزة (سواء)

                                                             

  .٣٦ة: سورة یوسف، اآلی (١)

   .١٣) سورة غافر اآلیة (٢

  ).٢/٧٨٨التبیان ( (٣)

  . ١٠، ٩، ٨سورة یس، اآلیات: (٤)



١٧ 

 

 وجملة (ال یؤمنون)ا جعلنا) (إنّ سواء. وجملة المبتدأ والخبر معطوفة على جملة 

  .)١(مستأنفة

الواو: عاطفة، (إْن): ". )٢(﴾ُمْحَضُرونَ  َلَدْیَنا َجِمیعٌ  َلمَّا ُكلٌّ  َوإِنْ  :﴿من قائل قال عزّ 

(لدینا) ظرف )، كلّ (لمَّا): أداة حصر بمعنى (إال)، (جمیع): خبر (): مبتدأ، كلّ نافیة (

بر ثاٍن، والجملة معطوفة على جملة بـ (محضرون)، (محضرون): خ تعّلقممكان 

  .)٣("(أهلكنا)

َیاحَ  َأْرَسلَ  الَِّذي َواللَّهُ  :﴿جالله یقول جلّ   . (اهللا): مبتدأ،)٤(﴾ ...َسَحاباً  َفتُِثیرُ  الرِّ

): صلة الموصول، و(الریاح): مفعول به، والفاء الریاح، وجملة (أرسل ): خبرهاّلذيو(

  .)٥(): مفعول بهسحاباً (عاطفة و(تثیر): فعل مضارع، و

فصیل التّ هذه اآلیة لم یتعرض لها معربو مشكل إعراب القرآن بشيء من  

) تقع خبرًا ال صفة كما تعود أهل اإلعراب فهذه داللة على بالغة القرآن اّلذيوكون (

ال حو فقال: هذا الكتاب. وجاءت الكتاب خبرًا النّ وذلك مثل قول: من نظر إلى قرآن 

ة الوحدانیة دوجعل قاعاألمور إلى نصابها وانخرام القاعدة أرجع  بدًال وال عطف بیان

                                                             

  ).٣/١٥(مشكل إعراب القرآن الكریم،  (١)

  .٣٢سورة یس اآلیة:  (٢)

 ).٣/٢٢مشكل إعراب القرآن ( (٣)

  .٩سورة فاطر، اآلیة:  (٤)

طبع والّنشر والتوزیع، دمشق، ویش، الیمامة لل) إعراب القرآن وبیانھ، تألیف األستاذ: محي الّدین الّدر(٥

   ).٩/٥م)،  (١٩٩٦-ھـ١٤١٧( ٥سوریا، ط –بیروت، دار الّشؤون الجامعیة، حمص 



١٨ 

 

ر االفتقار ودأب ى یتقرّ حتّ  العلوم ضروريّ  القواعد في كلّ ال تنخرم ولذلك شذوذ 

  االستمرار واهللا تعالى أعلم. وقولنا: الكتاب قصدنا القطع.

 َوُهوَ  َتَوكَّْلتُ  َعَلْیهِ  ُهوَ  ِإالَّ  َلهَ إِ  ال اللَّهُ  َحْسِبيَ  َفُقلْ  َتَولَّْوا َفِإنْ  :﴿قال مالك الملك

: مبتدأ وخبر، (ال): نافیة للجنس، و(إله): (حسبي اهللا)".)١(﴾اْلَعِظیمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ 

اسمها، و(إال): للحصر، والخبر محذوف تقدیره: موجود، (هو): بدل من الضمیر 

لة، وجملة (علیه نزیه حال من لفظ الجالالتّ المستتر في الخبر المحذوف، وجملة 

، : حال ثانیةتوكلت): حال ثانیة، وجملة (هو رب): معطوفة على جملة (علیه توكلت)

، (رب): خبر ، (هو): مبتدأوجملة (وهو رب): معطوفة على جملة (علیه توكلت)

   .)٢("المبتدأ

بتدأ، (تلك): اسم إشارة م". )٣(﴾َخاِسَرةٌ  َكرَّةٌ  ِإذاً  ِتْلكَ  َقاُلوا :﴿من قائل عزّ  قوله

. أي ذات ة): خبرها. و(خاسرة): صفةدة في الحافرة. و(كرّ جفة، والرّ مشار بها إلى الرّ 

للقیامة  كان رجوعنا خسران وأسند إلیها الخسار والمراد أصحابها، مجازًا، والمعنى: إنْ 

الجمهور وقیل قد ال  وجزاء عندجعة رجعة خاسرة. (إذًا): حرف جواب حقًا فتلك الرّ 

    .)٤("تكون جواباً 

                                                             
   .١٢٩) سورة التوبة، اآلیة: (١

   ).١/٣٠٣) مشكل إعراب القرآن لمكي ((٢

   .٣) سورة الّنازعات، اآلیة: (٣

لّسمین الحلبي. تحقیق: الخراط، بدون تاریخ طبع، ) الّدر المصون في سر الكتاب المكنون تألیف ا(٤

)١/٢٧٣.(   



١٩ 

 

. قوله )١(﴾الرَِّحیمُ  الرَّْحَمنُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال َواِحدٌ  ِإَلهٌ  َوإَِلُهُكمْ  :﴿قال تعالى

فة؛ إذ لو الصّ . والغرض هنا هو (إله واحد): إله خبر المبتدأ، وواحد صفة له"تعالى:

ال توكید، وهذا یشبه الحفي ذكره زیادة  قال: وٕالهكم واحد لكان هو المقصود، إال أنّ 

  .)٢("وكقولك في الخبر: زید شخص صالح الموطئة، كقولك: مررت بزید رجًال صالحًا.

  القة التي صارت ِعالقة بین الخبر والّصفة والحال.  ویبدو هذا من حمیم العَ 

 ُلَهاُنَداوِ  اْألَیَّامُ  َوِتْلكَ  ِمْثُلهُ  َقْرحٌ  اْلَقْومَ  َمسَّ  َفَقدْ  َقْرحٌ  َیْمَسْسُكمْ  نْ إ :﴿شأنه جلّ قوله 

. )٣(﴾الظَّاِلِمینَ  ُیِحبُّ  ال َواللَّهُ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َوَیتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذینَ  اللَّهُ  َوِلَیْعَلمَ  النَّاسِ  َبْینَ 

، والعامل فیها ): خبره، و(نداولها): جملة في موضع الحالاماألیّ ((وتلك): مبتدأ، و

الخبر، ویقرأ عطف بیان ونداولها تكون األیام بدًال. أو  أنْ معنى اإلشارة ویجوز 

  .)٤(یداولها. بالیاء والمعنى مفهوم

 ِعْندَ  َأْحَیاءٌ  َبلْ  َأْمَواتاً  اللَّهِ  َسِبیلِ  ِفي ُقِتُلوا الَِّذینَ  َتْحَسَبنَّ  َوال:﴿من قائل عزّ  قال

 صب عطفاً النّ . ویقرأ ب(بل أحیاء)؛ أي بل هم أحیاء". قوله تعالى:)٥(﴾ُیْرَزُقونَ  َربِِّهمْ 

: . وقیل: أضمر الفعل، تقدیره؛ كما تقول: ما ظننت زیدًا قائمًا بل قاعداً )أمواتاً (على 

علیه. و(عند ربهم): صفة ألحیاء.  یدلّ م ما أحیاء، وحذف ذلك لتقدّ  احسبوهمبل 

یكون ظرفًا لـ (  أنْ ویجوز حیاء، ألن المعنى یحیون عند اهللا ظرفًا ألیكون  أنْ ویجوز 

                                                             

 .١٦٣سورة البقرة، اآلیة:  (١)

  ).١/١٣٢التبیان ألبي البقاء العكبري ( (٢)

   .١٤٠) سورة آل عمران اآلیة: (٣

  ).١/٢٩٤( ألبي البقاء العكبري التبیان (٤)

  .١٦٩سورة آل عمران، اآلیة:  (٥)



٢٠ 

 

في أحیاء؛ أي یكون حاًال من الضمیر  أنْ . ویجوز صفة ألحیاءیرزقون)، ویرزقون 

    .)١("یحیون مرزوقین

(لیلة القدر): (لیلة): ". )٢(﴾َشْهرٍ  َأْلفِ  ِمنْ  َخْیرٌ  اْلَقْدرِ  َلْیَلةُ :﴿شأنه جلّ یقول 

 جرّ (ألف):  . (خیٌر): خبر االبتداء. (من ألف شهر):باإلضافة ابتداء. و(القدر): جرٌّ 

ا لیلة عشر شهرًا فیه اثني كلّ فإن سأل سائل فقال:  باإلضافة. جرّ : بمن. و(شهر)

معناه لیلة القدر خیر  قال لیلة القدر خیر من ألف شهر؟ فالجواب في ذلك أنّ  مَ لِ قدر فَ 

   . )٣("من ألف شهر لیس فیها لیلة القدر

 َبْیَنُهمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َلىعَ  َأِشدَّاءُ  َمَعهُ  َوالَِّذینَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُمَحمَّدٌ  :﴿وجلّ  قال عزّ 

داً  ُركَّعاً  َتَراُهمْ   السُُّجودِ  َأَثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسیَماُهمْ  َوِرْضَواناً  اللَّهِ  ِمنَ  َفْضالً  َیْبَتُغونَ  ُسجَّ

ْنِجیلِ  ِفي َوَمَثُلُهمْ  التَّْوَراةِ  ِفي َمَثُلُهمْ  َذِلكَ   َفاْسَتَوى َفاْسَتْغَلظَ  آَزَرهُ فَ  َشْطَأهُ  َأْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اْألِ

رَّاعَ  ُیْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى اِلَحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  اللَّهُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  ِبِهمُ  ِلَیِغیظَ  الزُّ  الصَّ

 محّمدمعطوفة على جملة ( اء):ذین معه أشدّ جملة (والّ . )٤(﴾َعِظیماً  َوَأْجراً  َمْغِفَرةً  ِمْنُهمْ 

ار): ، (على الكفّ الجارّ رة،لة المقدّ الصّ ق ب) المستأنفة، (معه): ظرف متعلِّ رسول اهللا

ق بـ (رحماء) وجملة ذین، الظرف (بینهم) متعلّ اء، (رحماء): خبر ثان للّ بأشدّ  تعّلقم

بـ (فضًال)،  متعّلق(من اهللا)  الجارّ خبر رابع،   جملة (یبتغون)و ، خبر ثالث (تراهم)

                                                             
   ).١/٢٩٤( كبريالتبیان ألبي البقاء الع) (١

   .٣) سورة القدر، اآلیة: (٢

إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم تألیف: أبي عبد هللا الحسین بن أحمد بن خالویھ المتوفى سنة  (٣)

  ).١٤٣م، (١٩٨٥لبنان، الطبعة  –ھـ. بیروت ٣٧٠

  .٢٩سورة الفتح، اآلیة:  (٤)
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 اّلذية باالستقرار متعّلق(من أثر)  الجارّ خبر خامس،  جملة (سیماهم في وجوههم)

وراة) التّ (في  الجارّ وجملة (ذلك مثلهم) مستأنفة من مبتدأ وخبر،  به الخبر، تعّلق

بحال من (مثلهم)، جملة (ومثلهم في اإلنجیل كزرع) معطوفة على جملة (ذلك  متعّلق

بخبر  متعلِّق(كزرع)  الجارّ ، مثلهم)ق بحال من ((في اإلنجیل) متعلِّ  الجارّ مثلهم)، 

حال من فاعل (استوى) المصدر  المبتدأ، وجملة (أخرج) نعت لزرع، وجملة (یعجب)

، هوا، جملة (وعد اهللا) مستأنفةبِّ بفعل مقدر أي: شُ  متعلِّقالمؤّول المجرور (لیغیظ) 

  .)١(")ذینالّ بحال من واو (عملوا)، (مغفرة): مفعول ثاٍن واألول ( متعلِّق(منهم)  الجارّ 

 ما لم) معطوفة على اسم الجاللة، وهذا اّلذینكلمة ( و  أنّ  )٢(بیانالتّ جاء في 

وال معنى اآلیة  ال یسندههذا اإلعراب  أنّ للباحث  جده عند المعربین اآلخرین، ویبدون

مناحي الحیاة  كلّ والقاعدة في  كما یقولون. بع إعراب نظريّ الطّ ه بظم، ولكنّ النّ  ةنظریّ 

م ى اهللا علیه وسلّ ها مع رسول اهللا صلّ أنّ ة هنا قاصدها، ومقصد المعیّ األمور بم

 ة بحتة ال یدعمها سند معنويٌّ على لفظ الجاللة وهي مسألة نظریّ  اّلذینیة عطف وٕامكانّ 

 الحس الحسابيَّ  ولعلّ  ة.ة ال استداللیّ ى تكاد تكون ضروریّ وهي من وضوح المعنى حتّ 

وهذا كثیر مما ال  ة االستقصاء یفوت حدهّ من شدّ حریر جعل األمر لذلك العالم النّ 

ة، والعلم عند اهللا تعالى، وكما یقول طبیقیّ التّ ة و ظریّ النّ یحتاج إلى مثال في العلوم 

  .)٣(م الحساب جزل رأیهالشافعي رضي اهللا عنه: من تعلّ 

                                                             

  ).٣/١٩٣مشكل إعراب القرآن لمكي ( (١)

  )٢/١١٦٨( ألبي البقاء العكبريالتبیان  )(٢

ھـ) ، تحقیق وشرح: أحمد محّمد ٢٤٠ – ١٥٠) الرسالة لإلمام المطلبي، محّمد بن إدریس الّشافعي ((٣

   ).٧٣شاكر. (
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محذوف  خبر لمبتدأ ):تنزیل(". )١(﴾الرَِّحیمِ  الرَّْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزیلٌ :﴿شأنه یقول جلّ 

  .)٢("حیم): نعت، (الرّ بنعت لتنزیل متعلِّق حمن)(من الرّ  الجارّ : هذا القرآن، أي فهو

 َحِكیمٍ  ِمنْ  َتْنِزیلٌ  َخْلِفهِ  ِمنْ  َوال َیَدْیهِ  َبْینِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َیْأِتیهِ  ال :﴿یقول تعالى

ي: هو تنزیل، ): نعت ثاٍن، (تنزیل): خبر لمبتدأ محذوف، أال یأتیه. جملة ()٣(﴾َحِمیدٍ 

  .)٤()تنزیل(بنعت  متعلِّق(من حكیم)  الجارّ 

 َأْنتَ  َوَما َعَلْیِهمْ  َحِفیظٌ  اللَّهُ  َأْوِلَیاءَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  اتََّخُذوا َوالَِّذینَ  :﴿طیف الخبیریقول اللّ 

،وجملة (اهللا بالمفعول الثاني المحذوف متعلِّق(من دونه)  "الجارّ . )٥(﴾ِبَوِكیلٍ  َعَلْیِهمْ 

.)٦("في خبر (ما) العاملة عمل لیس ظ) خبر، والباء زائدةحفی

                                                             

 .٢سورة فصلت، اآلیة:  (١)

  ).٣/٩٠( مشكل إعراب القرآن لمكي (٢)

  .٤٢سورة فصلت، اآلیة:  (٣)

  ).٣/١٠٥( إعراب القرآن لمكي مشكل (٤)

  .٦الّشورى، اآلیة:  سورة  (٥)

  ).٣/١١٢( مشكل إعراب القرآن لمكي (٦)



٢٢ 

 

  

  

  .)١(﴾اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  َربِِّهمْ  ِمنْ  ُهدىً  َعَلى ُأوَلِئكَ  :﴿یقول تبارك اسمه

له من اإلعراب. (المفلحون): خبر مرفوع بالواو السم  محلّ (هم): ضمیر ال " 

  .)٢("لها محلّ مستأنفة ال  (أولئك)، وجملة (أولئك على هدى)اإلشارة 

 َشَیاِطیِنِهمْ  ِإَلى َخَلْوا َوإَِذا آَمنَّا َقاُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  َلُقوا َوإَِذا:﴿یقول الحكیم الخبیر

على  مبنيّ (وٕاذا لقوا) فعل ماضي ". جملة )٣(﴾ُمْسَتْهِزُئونَ  َنْحنُ  ِإنََّما َمَعُكمْ  ِإنَّا َقاُلوا

اللتقاء الساكنین  بعد تسكینها واألصل لقیوا والواو لمحذوفة المقدر على الیاء ا مِّ الضّ 

ا. (خلوا): فعل ماضي له محلّ ) قبلها ال فاعل والجملة معطوفة على جملة (وٕاذا قیل

اللتقاء الساكنین، التصاله بواو ر على األلف المحذوفة المقدّ  مِّ على الضّ  مبنيّ 

بخبر إّن  متعلِّقحبة الصّ  على یدلّ  نالجماعة. الواو فاعل، (معكم): ظرف مكا

  .)٤("ما نحن مستهزئون) مستأنفة في حیز القولأي إّنا كائنون معكم. جملة (إنّ  ،المقدر

  

  

                                                             
   .٥) سورة البقرة، اآلیة: (١

  ).١/١٦( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٢

  .١٤سورة البقرة، اآلیة:  (٣)

  ).١/١٩( مشكل إعراب القرآن لمكي) (٤



٢٣ 

 

  

  

  المبحث الثاني

  الخبر الجملة

  تعریف الجملة لغة:

شيء بكماله  كلّ الجملة واحدة الجمل، والجملة جماعة " :جاء في لسان العرب

لَ  َلْوال :﴿الحساب والكالم، قال تعالىمن الحساب وغیره، یقال أجملت له   َعَلْیهِ  ُنزِّ

وقال أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة، وفي حدیث . )١(﴾َواِحَدةً  ُجْمَلةً  اْلُقْرآنُ 

أجمل على آخرهم فال یزاد فیهم شيء وال  الّنارالقدر:( وكتاب فیه أسماء أهل الجنة و 

أفراده، أي: أحصوا وجمعوا فال  ینقص)، وأجملت الحساب إذا جمعت آحاده وكملت

ُقوى كثیرة جمعت  ّنهالغلیظ ُسمِّي جمالة أل لویقول: كأن الحب یزاد فیهم وال ینقص.

قرأ  أّنه ل الجملة اشتقت من جملة الحبل، وقد ذكر أّن ابن عباسفأجملت جملة، ولعّ 

شدید المیم، یعني الحبال بت )٢(﴾ اْلِخَیاطِ  َسمِّ  ِفي اْلَجَملُ  َیِلجَ  َحتَّى :﴿الجّمل في اآلیة

  .)٣("المجموعة

                                                             

  .٣٢سورة الفرقان، اآلیة:  (١)

  .٤٠سورة األعراف، اآلیة:  (٢)

  ).١/٦٨٣العرب، (مادة جمل) ، ( لسان (٣)
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جمَّل الشيء جمًال جمعه عن تفّرق وَجُمل َحُسن ُخُلُقه أو وفي المعجم الوسیط: "

  .)١("لب اعتدلالطّ َخْلُقه فهو جمیل، جمع جمالء، وأجمل كثرت جماله، وأجمل في 

  تعریف الجملة اصطالحاً:

هو والفعل  ّنهكان الفاعل رفعًا ألما إنّ رد في باب الفاعل حیث یقول:"فها المبّ عرّ 

بها الفائدة للمخاطب، فالفاعل بمنزلة االبتداء  كوت علیها، وتجيءجملة یحسن السّ 

     .)٢("قولك: (القائم زید) زید بمنزلةوالخبر، فإذا قلت قام 

اختصارًا وابتصارًا للغة وقد  " فالفاعل بمنزلة االبتداءرد " وأجد في كالم المبّ 

یر من طالب العلم ونلحظ ذلك الحقًا عن كالم ابن هشام في المجاز یلبس على كث

  وز.وقصد المبرد هو جملة الفاعل وهذا تجّ 

اعلم  : "ونجد ابن یعیش یساوي بین الكالم والجملة إذ یقول في تعریف الكالم

  .)٣("عبارة عن لفظ مستقل بنفسه مقید بمعناه والجملةحویین النّ الكالم عند  أنّ 

على  صد والمراد بالمفید ما دلّ الكالم هو القول المفید بالق"  :شاموقال ابن ه

والمبتدأ الفعل وفاعله، كـ (قائم زید) یحسن السكوت علیه. والجملة عبارة عن معنى 

                                                             
   ).٤/١٢٦) المعجم الوسیط، مادة جمل) ، ((١

المقتضب، ألبي العباس محمد بن یزید المبرد، تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة، الّناشر: دار  (٢)

  ).٤/١٢٦ھـ (١٤٠٣التحریر، القاھرة، 

  ).٢١-١/٢٠(شرح المفّصل،  (٣)



٢٥ 

 

و (قائم الزیدان) و  )ما كان بمنزلة أحدهما، نحو (ُضرب اللُص و  كـ (زید قائم) وخبره

  .)١(كان زید قائمًا) و(ظننته قائمًا) "(و 

وهذا ظاهر  اسالنّ من  ركثی مهما غیر مترادفین كما یتوهّ أّنهوبهذا یظهر لك " 

واب الصّ ى جملة؛ و الكالم قال: ویسمّ  فرغ من حدّ  بعد أنْ  ّنهإقول صاحب المفصل، ف

، إذ شرطه اإلفادة، بخالفها ولهذا تسمعهم یقولون: جملة الشرط، جملة منه أعمُّ  أّنه

    . )٢(ذلك لیس مفیدًا " كلّ لة، و الصّ الجواب، جملة 

هو  "لیس مفیداً ختمه بقوله: " اّلذيكالم ابن هشام السابق و  أنّ للباحث ویبدو 

وهو من المجاز المكثر للغة العرب،  ،من الكالم المفید، ولیس كما یزعم ابن هشام

، والمعروف أّنه ال شرط بال مشروط، وال صلة بال كلّ وهو من إطالق الجزء وٕارادة ال

یرتكز علیه  اّلذي، وال جواب بال مجاب، والدافع لذلك هو مقتضى الحال موصول

و عدمًا. وجودًا ذلك لخالي الذهن، والعلة تدور مع المعلول اللسان العربي، وال یقال 

والعرب عندما تقول: قال الخطیب كلمة بلیغة فیفهمها المخاطب بعالئق المجاز وهي 

كبیر في وجوه  أجول في المجامع، وللفهم حظّ تجعل الكالم أوغل في المسامع و  اّلتي

باین في التّ ه من الفهم فیظهر یأخذها على قدر حظّ  وترتیب المعاني وكلّ  االختالف

 َوَكلَّمَ  :﴿األلفاظ واألسالیب وهذه الكلمة ال فارق بینها وبین جملة الشرط، وقد قال تعالى

  الجملة.. وبهذا یتساوى الكالم و )٣(﴾َتْكِلیماً  ُموَسى اللَّهُ 

                                                             

  ).٢/٤٢٠المغني، ( (١)

   ).٢/٤٢٠، (المغني) (٢

   .١٦٤) سورة الّنساء، اآلیة: (٣
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  روابط جملة الخبر:

الخبر إذا كان جملة یحتاج إلى رابط یربطه بالمبتدأ وذلك مثل: زید أبوه قائم. "

و(زید نعم الرجل). ونلحظ  )٢(﴾اْلَحاقَّةُ  َما الحاقة﴿ و )١(﴾َخْیر َذِلكَ  التَّْقَوى َوِلَباُس ﴿ و

رجع إلى المبتدأ، وهو ة فیها رابط ضمیر ییة أو فعلیّ في الجمل السابقة سواء كانت اسمّ 

  .)٣("لحمة المعنى

بط، كقولك: وهو األصل في الرّ میر الضّ هو د روابط جملة الخبر وأولها تتعدّ "

میر. وقد یكون الضّ ابط في الجملتین هو الرّ جل یتقن عمله، فالرّ جل عمله متقن، الرّ 

جملة (ذلك خیر) هي  .)٤(﴾َخْیر َذِلكَ  التَّْقَوى َوِلَباُس  :﴿ابط اإلشارة، كقوله تعالىالرّ 

وابط إعادة المبتدأ الرّ . ومن المعنىأشارت إلیه لیرتبط  اّلذينفسها خبر المبتدأ (لباس) 

جل). الرّ ابط أیضًا العموم، نحو: (زید نعم الرّ . و )٥(﴾اْلَقاِرَعةُ  َما اْلَقاِرَعةُ :﴿بلفظه نحو

فردًا من مجموعة  (زید)، ونجد زیداً  هي خبر المبتدأ فعلّیةجملة جل)الرّ فجملة (نعم 

ابط العموم الرّ (ال) فیه تفید جنس العموم فیكون ، إذ جل)الرّ جال المفهومین من (الرّ 

جال الرّ وهي مجموعة  تنتمي إلى  المجموعة الشاملة اّلتيمن المجموعات ّن زیدًا أي: أ

ه إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، . وهذا كلّ خصوص وفصار بینهما عموم 

                                                             
   .٦) سورة األعراف، اآلیة: (١

   .٢-١) سورة الحاقة، اآلیتان: (٢

) شرح قطر الّندى وبل الّصدى، لإلمام جمال الّدین عبد هللا بن یوسف بن ھشام، قدم لھ ووضع (٣

   ، بتصرف.١١٦ھـ، صـ١٤٢٠ھوامشھ وفھارسھ: أمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

    .٦) سورة األعراف، اآلیة: (٤

  .٢-١سورة القارعة، اآلیتان:  (٥)
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لة (اهللا ، فجم)١(﴾َأَحدٌ  اللَّهُ  ُهوَ  ُقلْ :﴿ن كانت كذلك، لم یحتْج إلى رابط، كقوله تعالىفإ

  .)٢("ا هي نفس المبتدأ في المعنىّنهأحد) هي الخبر وهي مرتبطة بالمبتدأ أل

إلى رابط" فالّرابط  ال تحتاجویظهر لي خالف ما بدا لجمهرة النُّحاة في قولهم: "

  لوم حذفه، وهو عند المحققین أوثق الُعرى.المعنى، واألصل في المع

  الجمل األخبار:

 ِفیَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  ُأوَلِئكَ  ِبآَیاِتَنا َوَكذَُّبوا َكَفُروا َوالَِّذینَ :﴿قال تعالى

، و (هم فیها خالدون): مبتدأ ) خبرهالّنار(أولئك): مبتدأ، و (أصحاب ". )٣(﴾َخاِلُدونَ 

في  ار؛ ألنّ النّ یكون حاًال من  أنْ أصحاب. وقیل یجوز وخبر في موضع الحال من 

الجملة ضمیرًا یعود علیها، ویكون العامل في الحال معنى اإلضافة، أو الالم 

   .)٤("المقدرة

. جاز )٥(﴾ َأذىً  َیْتَبُعَها َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخْیرٌ  َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروفٌ  َقْولٌ  :﴿شأنه جلّ یقول 

بـ  متعلِّق(من صدقة)  الجارّ و  (خیر)ا موصوفة، والخبر ّنهكرة (قول) ألالنّ االبتداء ب

  .جرّ  محلّ (خیر). وجملة (یتبعها) نعت لصدقة في 

                                                             

  .١سورة اإلخالص، اآلیة:  (١)

  ). بتصرف.٢/٣٧انظر، شرح المفّصل ( )(٢

   .٣٩) سورة البقرة، اآلیة: (٣

   ).١/٥٦( التبیان ألبي البقاء العكبري )(٤

   .٢٦٤) سورة البقرة، اآلیة: (٥
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 ِمنْ  ِمْنُكمْ  َفِریقاً  َوُتْخِرُجونَ  َأْنُفَسُكمْ  َتْقُتُلونَ  َهؤُالءِ  َأْنُتمْ  ثُمَّ  :﴿یقول السمیع العلیم

ْثمِ  َعَلْیِهمْ  َتَظاَهُرونَ  ِدَیاِرِهمْ  مٌ  َوُهوَ  ُتَفاُدوُهمْ  ُأَساَرى َیْأُتوُكمْ  َوإِنْ  َواْلُعْدَوانِ  ِباْألِ  َعَلْیُكمْ  ُمَحرَّ

 ِإالَّ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  َیْفَعلُ  َمنْ  َجَزاءُ  َفَما ِبَبْعضٍ  َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  ِبَبْعضِ  َأَفُتْؤِمُنونَ  ِإْخَراُجُهمْ 

 َعمَّا ِبَغاِفلٍ  اللَّهُ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشدِّ  ِإَلى ُیَردُّونَ  اَمةِ اْلِقیَ  َوَیْومَ  الدُّْنَیا اْلَحَیاةِ  ِفي ِخْزيٌ 

 أحدها:(ثم أنتم هؤالء): أنتم مبتدأ، وفي خبره ثالثة أوجه: ". قوله تعالى:)١(﴾َتْعَمُلونَ 

تقتلون؛ فعلى هذا في (هؤالء) وجهان: أحدهما: في موضع نصب وٕاضمار أعني. 

أوالء مبهم،  عند سیبویه، ألنّ  ال یجوزهذا  الء، إال أنّ اني: هو منادى؛ أي یا هؤ والثّ 

یكون  الخبر هؤالء على أنْ  أنّ  والوجه الثاني: داء مع المبهم.النّ وال یحذف حرف 

ء أوال أنّ  )٢(مذهب البصریین ضعیف أیضًا؛ ألنّ وهذا ، ، وتقتلون صلتهاّلذینبمعنى 

الخبر هؤالء؛ كقولك:  أنّ ه الثالث: والوج. ازه الكوفیون، وأجاّلذینهذا ال یكون بمنزلة 

  .)٣("شبیهالتّ أبو یوسف أبو حنیفة، فعلى هذا تقتلون حال یعمل فیها معنى 

اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  ِإنَّ  :﴿وجل عزّ  یقول الةَ  َوَأَقاُموا الصَّ َكاةَ  َوآَتُوا الصَّ  الزَّ

 محلّ ) في خبر (إنّ  :. جملة (لهم أجرهم))٤(﴾َعَلْیِهمْ  َخْوفٌ  َوال َربِِّهمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  َلُهمْ 

وال خوف  :﴿بحال من ( أجرهم). وقوله متعلِّقظرف مكان  :رفع، و(عند ربهم)

                                                             
   .٨٥آلیة: ) سورة البقرة، ا(١

  ).٢/٨٧الكتاب، ( )(٢

  ).١/٩٨( التبیان ألبي البقاء العكبري )(٣

   .٢٧٧) سورة البقرة، اآلیة: (٤
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بالخبر  متعلِّق(علیهم) الجارّ ال نافیة تعمل عمل لیس، و (خوف) اسمها، و  :﴾علیهم

  .)١(رالمقدّ 

لمكي ابن أبي طالب) ذهبت إلى ِعّدة مصادر من غیر (مشكل إعراب القرآن 

فوجدت اإلعراب متشابهًا وما وجدت قراءة تنصب (خوف) فوقفت كثیرًا وأخیرًا عّن لي 

أّن المسلم أمره بین الخوف والّرجاء فال ینتفي الخوف البتة عنه فعلمت أّن النحو بال 

فقه ال ُیْسَعُف وأمره مبتور وحظه غیر موفور. وهذا الخوف خوف خاص مثل الخوف 

  م وغیرها ولكن الخوف من اهللا ومكره هذا َعْقٌد ال ینتهي.من جهنّ 

 َأَعدَّ  اللَّهَ  َفِإنَّ  اْآلِخَرةَ  َوالدَّارَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُتِرْدنَ  ُكْنُتنَّ  َوإِنْ  :﴿من قائل عزّ  یقول

ماضي  ) فعلو(كنتنّ  ،ة) شرطیّ و(إنْ  ،الواو عاطفة". )٢(﴾َعِظیماً  َأْجراً  ِمْنُكنَّ  ِلْلُمْحِسَناتِ 

فاعل ون النّ هي اسمها وجملة (تردن) خبرها، و اء التّ جزم فعل الشرط، و  محلّ ص في ناق

، والفاء رابطة، وٕاّن واسمها، (تردن)، و(اهللا): مفعول به، (ورسوله): عطف أیضاً 

): حال و(أجرًا): مفعول به، و(عظیمًا): للمحسنات) خبرها، و(منكنّ  وجملة (أعدّ 

    .)٣("صفة

ُسولَ  اللَّهَ  َوَأِطیُعوا ﴿:یقول سبحانه الواو عاطفة ". )٤(﴾ُتْرَحُمونَ  َلَعلَُّكمْ  َوالرَّ

، والواو فاعل، و(اهللا): مفعول به، و ونالنّ على حذف  مبنيّ أمر  و(أطیعوا): فعل

                                                             

  ).١/٨٣، (مشكل إعراب القرآن لمكي (١)

   .٢٩) سورة األحزاب، اآلیة: (٢

   ).٨/٩) إعراب القرآن للدرویش، ((٣

   .١٣٢) سورة آل عمران، اآلیة: (٤



٣٠ 

 

للمجهول،  سول): عطف على اهللا، ولعّل واسمها، و(ترحمون): فعل مضارع مبنيّ (الرّ 

   .  )١("حالّیةجاء الرّ لعّل، وجملة  والجملة خبروالواو نائب فاعل، 

(قال نوح): فعل ماضي ". )٢(﴾...َعَصْوِني ِإنَُّهمْ  َربِّ  ُنوحٌ  َقالَ  :﴿یقول تعالى

م المحذوفة، وٕاّن واسمها وجملة وفاعل، و(رب): منادى مضاف إلى یاء المتكلّ 

  .)٣("عصوني خبرها، والجملة مقول القول

(عسى): فعل ماضي ".)٤(﴾..َیْعُفوَ  َأنْ  هُ اللَّ  َعَسى...:﴿یقول أحكم الحاكمین

 اسم عسى(اهللا): لفظ الجاللة  ر،عذّ التّ ر منع من ظهوره على الفتح المقدّ  ناقص مبنيّ 

ة ونصب، (یعفو): فعل مضارع حرف مصدریّ ): مة. (أنْ الضّ مرفوع وعالمة رفعه 

، والجملة منصوب بأْن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو

  .)٥("نصب خبر عسى محلّ في 

 َأنْ  َلُهنَّ  َیِحلُّ  َوال ُقُروءٍ  َثالَثةَ  ِبَأْنُفِسِهنَّ  َیَتَربَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ  :﴿شأنه یقول جلّ 

 ِبَردِِّهنَّ  َأَحقُّ  نَّ َوُبُعوَلُتهُ  اْآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِباللَّهِ  ُیْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإنْ  َأْرَحاِمِهنَّ  ِفي اللَّهُ  َخَلقَ  َما َیْكُتْمنَ 

 َعَلْیِهنَّ  َوِللرَِّجالِ  ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْیِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ  ِإْصالحاً  َأَراُدوا ِإنْ  َذِلكَ  ِفي

                                                             
   ).٢/٥٢( شإعراب القرآن للدروی )(١

   .٢١) سورة نوح، اآلیة: (٢

   ).١٠/٢٣٢( إعراب القرآن للدرویش) (٣

   .٩٩) سورة الّنساء، اآلیة: (٤

) إعراب القرآن للكرباسي، تألیف: محمد بن جعفر بن إبراھیم الكرباسي، منشورات  دار ومكتبة (٥

   )٢/١٢٩ھـ، (١٤٢٢ ١الھالل، بیروت، ط



٣١ 

 

بـ (یتربصن)، وجملة (وال یحل  متعلِّق(ثالثة قروء): ظرف زمان ". قوله:)١(﴾..َدَرَجةٌ 

ل ة، (المطلقات یتربصن) والمصدر المؤوّ سمیّ یكتمن): معطوفة على الجملة اال لهن أنْ 

لها، وجواب  محلّ ) اعتراضیة ال یؤمنّ  كنّ  إنْ ، جملة ()یكتمن): فاعل (یحلّ  أنْ (

لها.  محلّ  أرادوا اصالحًا): اعتراضیة ال إنْ علیه ما قبله. وجملة ( دلّ الشرط محذوف 

 )٢("لها لّ محوجملة (وللرجال علیهن درجة) معطوفة على جملة (ولهن مثل) ال 

  .وجملة (ال یؤمّن) كذلك والشاهد جملة (یترّبصن) الواقعة خبراً 

 ِفیَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  ُأوَلِئكَ  ِبآَیاِتَنا َوَكذَُّبوا َكَفُروا َوالَِّذینَ  :﴿من قائل یقول عزّ 

 ذین): الواو عاطفة، واالسم الموصول مبتدأ، وجملته معطوفة على(والّ ". )٣(﴾َخاِلُدونَ 

المبتدأ خبر  االسمّیة ار)، وجملة (أولئك أصحاب النّ جملة (فمن تبع هداي فال خوف)

  .)٤("( هم فیها خالدون): خبر ثاٍن لـ (أولئك))، وجملة اّلذین(

 َفَأْعِرُضوا َوَأْصَلَحا تَاَبا َفِإنْ  َفآُذوُهَما ِمْنُكمْ  َیْأِتَیاِنَها َوالََّذانِ :﴿یقول الحكیم العلیم

. جملة (فآذوهما): خبر (اللذان) والفاء زائدة، وجملة )٥(﴾َرِحیماً  َتوَّاباً  َكانَ  اللَّهَ  نَّ إِ  َعْنُهَما

  .)٦(أتیاها إنْ قول الموصول في  (فإن تابا): معطوفة على جملة (اللذان یأتیانها) ألنّ 

قال ابن". )١(﴾ُمدَِّكرٍ  ِمنْ  َفَهلْ  ِللذِّْكرِ  اْلُقْرآنَ  َیسَّْرَنا َوَلَقدْ  :﴿شأنه جلّ یقول 

                                                             
   .٢٢٨) سورة البقرة، اآلیة: (١

 ).١/٧٠، (مشكل إعراب القرآن لمكي (٢)

   .٣٩) سورة البقرة، اآلیة: (٣

  ).١/٢٣، (مشكل إعراب القرآن لمكي (٤)

   .١٦) سورة الّنساء، اآلیة: (٥

  ).١/١٢٨، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٦



٣٢ 

 

سهلنا القرآن بتبیننا  قدیر ولقدالتّ :هونًا، وقیل )٣(أي بیِّنا، وقال مجاهد (یسرنا): :)٢(یزید 

ر مافیه، وقیل هل كر): یتذكّ ره فیعتبر به ( فهل من مدّ یتذكّ  اه وتفصیلنا لمن أراد أنْ إیّ 

هر ه أبین على ظامن طالب خیرًا وعلمًا فیعان علیه. فهذا قریب من األول ألنّ 

وما مرفوع محًال  مجرور لفظاكر مبتدأ كر) إّن مدّ ونقول في إعراب من (مدّ  .)٤("اآلیة

وغیره،  حاسالنّ كما قال  فعلّیةكرة سبقه باالستفهام والخبر جملة النّ غ االبتداء بسوّ 

  سر له أو ما شابه ذلك.فتقدیر الخبر فیعان علیه أو فییّ 

ْنَسانَ  ِإنَّ  :﴿هؤ ثنا جلّ یقول  (خلق): في موضع خبر (إّن) ". )٥(﴾َهُلوعاً  قَ ُخلِ  اْألِ

في ذي یستعمل على الحال المقدرة والهلوع فیما حكاه أهل اللغة الّ  ونصبت (هلوعًا)

ن كر. وهذا بیّ ة الشّ یستعمله من منع الحق الواجب وقلّ  أنْ  ال ینبغيحال  الفقر ما 

  .)١(")َمُنوعاً  اْلَخْیرُ  َمسَّهُ  َوإَِذا( ،)٧(﴾َجُزوعاً  الشَّرُّ  َمسَّهُ  ِإَذا :﴿)٦(بقوله

                                                                                                                                                                               
   .١٧) سورة القمر، اآلیة: (١

ي وقیل المازني، یلقب بالمبرد، قرأ سیبویھ ) ابن یزید: أبو العباس محّمد بن یزید بن عبد األكبر الّثمالِ (٢

ھـ. إشارة التعیین في تراجم الّنحاة ٢٨٥على الجرمي وعلى المازني ولھ تصانیف كثیرة، توفي سنة 

واللغویین لعبد الباقي بن عبد المجید تحقیق عبد المجید دیاب، شركة الطباعة العربیة الّسعودیة، 

   .٣٤٣ھـ، صـ١،١٤٠٦ط

ر أبو الحجاج، أحد األعالم من المفسرین قرأ على ابن الّسائب وابن عباس بضعاً ) مجاھد بن جب(٣

ن، وأبو عمر بن العالء. مات سنة ثالث ومائة. عنھ القراءة ابن كثیر وابن محیص وعشرین ختمة أخذ

)، عنى بنشره ٨٣٣غایة الّنھایة في طبقات القراء لشمس الّدین أبي الخیر بن الجزري (ت:

   ).٢/٤٢ھـ، بیروت،(١٤٠٢، ٣جیرستراسر، ط

  ).٤/٢٩٠نحاس، (إعراب القرآن لل )(٤

   .١٩) سورة المعارج، اآلیة: (٥

  ).٤/٢٩٠، (إعراب القرآن للنحاس )(٦

  .٢٠ سورة المعارج، اآلیة: )(٧



٣٣ 

 

(رب): ". )٢(﴾َیْقُتُلونِ  َأنْ  َفَأَخافُ  َنْفساً  ِمْنُهمْ  َقَتْلتُ  ِإنِّي َربِّ  َقالَ :﴿یقول تعالى

واسمها، وجملة (قتلت) خبرها،  ، وٕانّ م المحذوفةمنادى مضاف إلى یاء المتكلّ 

فعول به، مت، و(نفسًا): مكان في األصل صفة وتقدّ  هحال ألنّ و(منهم): 

فاعله ضمیر مستتر تقدیره أنا، (فأخاف):الفاء عاطفة، وأخاف فعل مضارع مرفوع 

وعالمة نصبه حذف  و(أْن) وما في حیزها مفعول أخاف، و(یقتلون): منصوب بأنْ 

    .)٣("ون للوقایة، ویاء المتكلم المحذوفة مفعول بهالنّ ون والواو فاعل و النّ 

(وهم): مبتدأ، وجملة ". )٤(﴾... اللَّهِ  ِفي ِدُلونَ ُیَجا َوُهمْ ... :﴿شأنه جلّ قال 

  .)٥()"یجادلونـ(ان بمتعلِّق(یجادلون): خبر، و (في اهللا): 

 ِمنْ  ِإالَّ  َشْیئاً  َشَفاَعُتُهمْ  ُتْغِني ال السََّماَواتِ  ِفي َمَلكٍ  ِمنْ  َوَكمْ  :﴿یقول مالك الملك

 الجارّ ة مبتدأ، الواو مستأنفة، (كم): خبریّ  .)٦(﴾َضىَوَیرْ  َیَشاءُ  ِلَمنْ  اللَّهُ  َیْأَذنَ  َأنْ  َبْعدِ 

(في  الجارّ ): خبر المبتدأ، ال تغنيبنعت لـ (كم)، وجملة ( متعلِّق(من ملك): 

بـ  متعلِّق(من بعد):  الجارّ السماوات): نعت، لـ (ملك)، (شیئًا): نائب مفعول مطلق، 

   .)٧(): للحصر، والمصدر مضاف إلیه(تغني) و (إالّ 

                                                                                                                                                                               

  .٢١سورة المعارج، اآلیة: (١)

   .٣٣) سورة القصص، اآلیة: (٢

  ).١٠/٣٢٥، (إعراب القرآن للدرویش )(٣

   .١٣رعد، اآلیة: ) سورة ال(٤

  ).٥/٩٨( إعراب القرآن للدرویش )(٥

   .٢٦) سورة الّنجم، اآلیة: (٦

  ).٣/١٩١( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٧



٣٤ 

 

ة، أو استئنافیّ  حالّیة. الواو )١(﴾َیْجَهُلونَ  َأْكَثَرُهمْ  َوَلِكنَّ  ...:﴿تبارك اسمهیقول 

  .)٢(و(لكّن) واسمها، وجملة (یجهلون)، خبرها

 ِإنْ  َشْيءٍ  ِمنْ  الرَّْحَمنُ  َأْنَزلَ  َوَما ِمْثُلَنا َبَشرٌ  ِإالَّ  َأْنُتمْ  َما َقاُلوا :﴿یقول تبارك اسمه

ف باإلضافة؛ ألنه مبهم ، وجملة (مثلنا): نعت لـ (بشر) ولم یتعرّ ". )٣(﴾ونَ َتْكِذبُ  ِإالَّ  َأْنُتمْ 

 بشر)، و (شيء):مفعول (أنزل)، (إْن) (ما أنتم إالّ (وما أنزل): معطوفة على جملة 

أنتم إال تكذبون): مستأنفة في  إنْ نافیة، وجملة (تكذبون): خبر المبتدأ (أنتم)، وجملة (

  .ة (تكذبون) الخبرّیةوالشاهد جمل )٤("حیز القول

. (وارزقهم): عطف )٥(﴾َیْشُكُرونَ  َلَعلَُّهمْ  الثََّمَراتِ  ِمنَ  َواْرُزْقُهمْ :﴿شأنه جلّ یقول 

بارزقهم؛ أي بعض الثمرات فمن للتبعیض، ولعّل  متعلِّقٌ على اجعل، و(من الثمرات): 

  . )٦(واسمها وجملة یشكرون خبرها

 الرَّْحَمنُ  َوَعدَ  َما َهَذا َمْرَقِدَنا ِمنْ  َبَعثََنا َمنْ  َلَناَویْ  َیا َقاُلوا :﴿یقول العزیز الحكیم

جملة (قالوا) مستأنفة. وقوله:( یاویلنا): منادى مضاف ". )٧(﴾اْلُمْرَسُلونَ  َوَصَدقَ 

، وجملة (من بعثنا): مستأنفة في حیز القول، منصوب، (من): اسم استفهام مبتدأ

                                                             
   .١١١) سورة األنعام، اآلیة: (١

  ).٣/٢٠٠( إعراب القرآن للدرویش )(٢

   .١٥) سورة یس، اآلیة: (٣

  ).٣/١٦( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٤

   .٣٧، اآلیة: ) سورة إبراھیم(٥

  ).٥/١٩٩( إعراب القرآن للدرویش )(٦

   .٥٢) سورة یس، اآلیة: (٧



٣٥ 

 

   .والشاهد جملة (بعثنا) والواقعة خبراً  )١("القولوجملة (هذا ما وعد): مستأنفة في حیز 

الجملة ". )٢(﴾ُیْهَرُعونَ  آثَاِرِهمْ  َعَلى َفُهمْ  َضالِّینَ  آَباَءُهمْ  َأْلَفْوا ِإنَُّهمْ :﴿یقول سبحانه

  .)٣("خبر ثانٍ  معطوفة على جملة (إنهم ألفوا)، وجملة (یهرعون)

 (إذ) اسم ظرفيّ ". )٤(﴾َتْعُبُدونَ  َماَذا ْوِمهِ َوقَ  ِألَِبیهِ  َقالَ  ِإذْ  :﴿یقوله تبارك وتعالى

مة، (ما): اسم استفهام مبتدأ، (ذا): اسم موصول خبره، وجملة بدل من (إذا) المتقدّ 

    .)٥("(تعبدون): صلة الموصول

 الجارّ . (ما): اسم استفهام مبتدأ، و )٦(﴾َتْنِطُقونَ  ال َلُكمْ  َما :﴿من قائل عزّ  یقول

) ال تنطقون، وجملة (ة ال (تنطقون): حال من الكاف في (لكم)بالخبر، وجمل متعلِّق

  .)٧(في حیز القول مستأنفة

ُسلَ  َكذَّبَ  ِإالَّ  ُكلٌّ  ِإنْ  :﴿قال تعالى ): كلّ ): نافیة، و(. (إنْ )٨(﴾ِعَقابِ  َفَحقَّ  الرُّ

رة على : فاعل مرفوع بالضمة المقدّ ، وجملة (كّذب): خبر، جملة (فحق عقاب)مبتدأ

                                                             
  ).٣/٢٨( مشكل إعراب القرآن لمكي )(١

  .٧٠ -٦٩سورة الّصافات، اآلیتان: )(٢

  ).٣/٣٥( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٣

  .٨٥سورة الّصافات، اآلیة: )(٤

  ).٣/٢٤( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٥

  .٩٢فات، اآلیة: سورة الّصا )(٦

  ).٣/٤٨( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٧

 .١٤سورة ص، اآلیة:  )(٨



٣٦ 

 

   .)١(یاء المحذوفةال ما قبل

(ما): استفهام مبتدأ، (القارعة): . )٢(﴾اْلَقاِرَعةُ  َما اْلَقاِرَعةُ  :﴿قال تبارك وتعالى

  .)٣(خبر المبتدأ المتقدم (القارعة) (ما القارعة) خبر، والجملة

الفاء رابطة، وجملة (هو في ". )٤(﴾َراِضَیةٍ  ِعیَشةٍ  ِفي َفُهوَ  :﴿شأنه جلّ یقول 

   .)٥("﴾َمَواِزیُنهُ  َثُقَلتْ  َمنْ  َفَأمَّا:﴿في قوله ر المبتدأ السابق (من)عیشة راضیة): خب

اس): اسم إّن، وجملة (النّ ". )٦(﴾..َلُكمْ  َجَمُعوا َقدْ  النَّاَس  ِإنَّ ...:﴿قال تعالى

  .)٧("(جمعوا لكم): الخبر، واآلیة شاهد لما هو عام الظواهر یراد به كّله الخاص

(كان): فعل ماضي ناقص ناسخ ". )٨(﴾َیْعِرُشونَ  واَكانُ   :﴿لهجال جلّ یقول  

  .)٩("واسمه الواو، وجملة (یعرشون): خبره

                                                             
  ).٣/٦٠( مشكل إعراب القرآن لمكي )(١

  .٢سورة القارعة، اآلیة:  )(٢

  ).٣/٣٦٣( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٣

 .٧سورة القارعة، اآلیة:  )(٤

  .٦سورة القارعة، اآلیة: )(٥

  .١٧٣سورة آل عمران، اآلیة:  )(٦

ھـ) ، د: أحمد ماھر البقري، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ٧٥١-٦٩١ابن القیم اللغوي ( )(٧

  .١٩٦م، صـ١٩٨٩ط

  .١٣٧سورة األعراف، اآلیة:  )(٨

وحرفھ مع فوائد نحویة ھامة، تصنیف محمود صافي، مؤسسة اإلیمان،  الجدول في إعراب القرآن )(٩

  )٥/١٣٢، (٤لبنان، ط-بیروت



٣٧ 

 

(لكّن): حرف استدراك ". )١(﴾َیْعَلُمونَ  ال َأْكَثَرُهمْ  َلِكنَّ ... :﴿عالىقوله تبارك وت

ونصب و(هم): ضمیر مضاف إلیه، (ال): نافیة، (یعلمون): فعل مضارع مرفوع 

رفع خبر  ون، واو الجماعة فاعل، وجملة (ال یعلمون) في محلّ لنّ وعالمة رفعه ثبوت ا

  .)٢("لكنّ 

نجد هذا الخبر الواقع في حیز الّنفي (ال یعلمون) من األخبار التي تتحّدث عن 

أولئك الّصادّین عن المسجد الحرام ویحسبون أّنهم أولیاؤه فانتفى عنهم وصف الّتقوى 

 أراد لهم الكفر توفیقًا وال یحبه منهم وهدایة الذي هو من مظاهر هدایة التوفیق فاهللا

التوفیق من المسائل اإلعتقادّیة اّلتي اّتسمت بها األقوال واألفعال حتى الّنحو، وكما 

  یقول العلماء: الناس رجالن موفق ومحروم. واَهللا نسأُل التوفیق.

رون): الفاء فبئس ما یشت (:. قوله)٣(﴾َیْشَتُرونَ  َما َفِبْئَس ...  :﴿جلّ و  عزّ  قال

مستأنفة والفعل ماٍض جامد للذم، (ما): اسم موصول فاعل، المخصوص محذوف؛ 

   .)٤(والجملة قبله خبرهوهو المبتدأ أي شراؤهم 

 َفِبْئَس  اْلَمْشِرَقْینِ  ُبْعدَ  َوَبْیَنكَ  َبْیِني َلْیتَ  َیا َقالَ  َجاَءَنا ِإَذا َحتَّى :﴿یقول تبارك اسمه

م محذوف أي: بئس القرین): مستأنفة والمخصوص بالذّ . جملة (ف)٥(﴾اْلَقِرینُ 

                                                             
  .٣٤األنفال، اآلیة:  سورة )(١

  ).٥/٢١٢(،الجدول )(٢

  .١٨٧سورة آل عمران، اآلیة:  )(٣

  ).١/١٢٠( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٤

  .٣٨سورة الّزخرف، اآلیة:  )(٥



٣٨ 

 

  .)١(أنت. وهو المبتدأ والجملة قبله خبره

ِتي :﴿شأنه جلّ یقول   َأْرَبَعةً  َعَلْیِهنَّ  َفاْسَتْشِهُدوا ِنَساِئُكمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ  َیْأِتینَ  َوالالَّ

 َلُهنَّ  اللَّهُ  َیْجَعلَ  َأوْ  اْلَمْوتُ  َیَتَوفَّاُهنَّ  ىَحتَّ  اْلُبُیوتِ  ِفي َفَأْمِسُكوُهنَّ  َشِهُدوا َفِإنْ  ِمْنُكمْ 

 الجارّ بمحذوف حال من فاعل (یأتین)،  متعلِّق(من نسائكم)  الجارّ ". )٢(﴾َسِبیالً 

لـ (أربعة)، جملة (فإن شهدوا) معطوفة على جملة (الالتي بنعت  متعلِّق(منكم) 

رفع خبر،  محلّ استشهدوا) في أتین)، وجملة (ف في قوة (إنْ الموصول  یأتین)، ألنّ 

على  والفاء زائدة، ودخلت على الخبر تشبیهًا للموصول بالشرط، والفعل أمر مبنيّ 

   .)٣("ول الثاني لـ (جعل)بالمفع متعلِّق) (لهنّ  الجارّ ون، حذف النّ 

یبدو هذا من تناقض الّنحاة اّلذین یزیدون (الفاء) وفي نفس الوقت یشبهونها 

  يِّ الُمْحِكِم لربط المعنى، وهذا لعمري في القیاس بدیع!.بفاء الجواب الّشرط

 ال َوُهمْ  َمرَّةٍ  ُكلِّ  ِفي َعْهَدُهمْ  َیْنُقُضونَ  ثُمَّ  ِمْنُهمْ  َعاَهْدتَ  الَِّذینَ :﴿قال تعالى

ة بعده والجملة الفعلیّ  جملة (وهم ال یتقون): الواو عاطفة، وهم مبتدأ. )٤(﴾َیتَُّقونَ 

  .)٥(خبر

اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذینَ  :﴿ئلقال عّز من قا لَ  ِبَما َوآَمُنوا الصَّ  ُمَحمَّدٍ  َعَلى ُنزِّ

. "(اّلذین): مبتدأ،)٦(﴾َباَلُهمْ  َوَأْصَلحَ  َسیَِّئاِتِهمْ  َعْنُهمْ  َكفَّرَ  َربِِّهمْ  ِمنْ  اْلَحقُّ  َوُهوَ 

                                                             
  ).٣٠/١١٦( مشكل إعراب القرآن لمكي )(١

 .١٥سورة الّنساء. اآلیة:  )(٢

  ).١/١٢٧( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٣

 .٥٦اآلیة:  سورة األنفال، )(٤

  ).١/٢٦٩( مشكل إعراب القرآن لمكي (٥)

  .٢سورة محّمد، اآلیة:  )(٦



٣٩ 

 

  .)١(")، وجملة (وهو الحق) معترضة والواو اعتراضیةجملة (كفرخبره 

ونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ  :﴿جلّ و  عزّ  یقول  الَِّذینَ  ُأوَلِئكَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َأْصَواَتُهمْ  َیُغضُّ

): خبر اّلذینجملة (أولئك ". )٢(﴾َعِظیمٌ  َوَأْجرٌ  َمْغِفَرةٌ  َلُهمْ  ِللتَّْقَوى ُقُلوَبُهمْ  اللَّهُ  اْمَتَحنَ 

  .)٣("(إّن)، وجملة (لهم مغفرة): خبر ثانٍ 

. )٤()َیْعِقُلونَ  ال َأْكَثُرُهمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُیَناُدوَنكَ  الَِّذینَ  ِإنَّ  :﴿شأنه جلّ یقول 

  ): خبر (إّن).ال یعقلونوجملة (أكثرهم  (إّن) واسمها،

 َأْقَربُ  َوَنْحنُ  َنْفُسهُ  ِبهِ  ُتَوْسِوُس  َما َوَنْعَلمُ  اإلنسان َخَلْقَنا َوَلَقدْ  :﴿وعال جلّ یقول 

الواو مستأنفة، وجملة (نعلم): خبر لمبتدأ محذوف أي نحن ". )٥(﴾اْلَوِریدِ  َحْبلِ  ِمنْ  هِ ِإَلیْ 

و(من حبل) (إلیه):  الجارّ نعلم، وجملة (ونحن أقرب): معطوفة على جملة (ونعلم)، و 

   .)٦("بـ (أقرب) متعلِّق

غیبًا یبدو لي في هذه الجملة الخبرّیة (نعلم ما توسوُس به نفسه) أّنها ما تركت 

فس في وتّدبر هذا الخبر ینزل النّ یذكر، فسبحانه لیس عنده غیب ولكّنه ما غاب عّنا. 

  منازل االفتقار واللجوء والشعور بحقارة اإلنسان أمام هذه العظمة. فتعالى شأنه.

                                                             
 ).٣/١٤٩( مشكل إعراب القرآن لمكي )(١

 .٣سورة الحجرات، اآلیة:  )(٢

  )٣/١٦٤( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٣

  .٤سورة الحجرات، اآلیة:  ٤)(

  .١٦سورة ق، اآلیة: ) (٥

  ).٣/١٦٩( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٦



٤٠ 

 

. جملة (لهم رزق) خبر )١(﴾َمْعُلومٌ  ِرْزقٌ  َلُهمْ  ُأوَلِئكَ  :﴿س اسمهقوله تقدّ 

  .)٢((أولئك)

  وأخواتها: خبر كان

شيء داخل  كلَّ  األفعال)، وعدَّت كذلك ألنّ  حاة على كان (أمّ أطلق بعض النّ "

   .)٣("فًا لیس لغیرهاصرفوها تصرّ  كون، ال ینفك شيء من معناه، ومن ثمّ في ال

  على مضمون استمرار الخبر في الماضي،  بعضهم إلى أّن كان تدلّ  )٤(وذهب

(كان) بمرادفة لم  تختّص  یوطيّ . وعند السّ )٥(﴾َعِلیماً  یعاً َسمِ  اللَّهُ  َوَكانَ  :﴿كقوله تعالى

تدخل على حصول ما  كان األصل  فیها أنْ  دوام، وٕانْ ة على الّ ، أي تأتي دالّ یزل كثیراً 

أّن  الّزمخشريّ وعند . )٦(في ما مضى مع انقطاعه عند قوم، وعلیه األكثر علیهدخلت 

یل اإلبهام، ولیس فیه دلیل على على وجود شيء في زمان ما على سب (كان) تدلّ 

 ُأْخِرَجتْ  ُأمَّةٍ  َخْیرَ  ُكْنُتمْ  :﴿على ذلك بقوله تعالى واستدلّ  )٧(عدم سابق وال انقطاع طارئ

                                                             
  .٤١سورة الّصافات، اآلیة:  )(١

  ).٢/٣( مشكل إعراب القرآن لمكي )(٢

)، دار ٩١١األشباه والّنظائر في الّنحو، للسیوطّي اإلمام: جالل الّدین عبد الرحمن الّسیوطّي (ت: )(٣

  ).٢/٧١ھـ (١٤١٧الكتب العلمیة، بیروت، 

الستراباذي، تصحیح وتعلیق: یوسف شرح الرضي على الكافیة، لرضي الّدین محمد بن الحسین ا )(٤

  ).٢/٢٧٢ھـ، (١٤٠٧حسن عمر، جامعة قاریونس، ط

  .١٤٨سورة الّنساء، اآلیة: )٥(

ھـ)، ٧٥٤-ھـ٦٥٤بي حیان األندلسي الغرناطي (بأتفسیر البحر المحیط، لمحمد بن یوسف الّشھیر  )(٦

  ).٣/٢٧ھـ، (١٤٠٣، ٢دار الفكر للطباعة والّنشر والتوزیع، ط

اف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل، لجار هللا محمود بن عمر الّزمخشري الخوارزمي، ) الكش(٧ 

 ).٢/٨٠٥(ھـ ١٤٠٦الطابع: البابي الحلبي، 



٤١ 

 

على عدم سابق،  ان إّن (كان) إذا كانت بمعنى صار فإنها تدلّ یقول أبو حیّ  )١(﴾ِللنَّاسِ 

ل من حالة الجهل إلى ت على انتقاسابق، فإذا قلت:(كان زید عالمًا) بمعنى صار دلّ 

ها كسائر األفعال، حیح أنّ الصّ وال على انقطاع طارئ،  الّزمخشريّ ا قول حالة العلم، أمّ 

لفظ الماضي منها على االنقطاع، ثم قد تستعمل حیث ال یكون انقطاع، ویرى أبو  یدلّ 

(كان) تقیید الخبر  ، ال یراد بـ)٢(﴾َرِقیباً  َعَلْیُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  :﴿ان في قوله تعالىحیّ 

كان موضوع (كان) المعنى  اهللا تعالى، وٕانْ  بالمخبر عنه في الزمان المنقطع في حقّ 

اللة على یمومة، وحینما وقعت (كان) في صفات اهللا تعالى فهي مسلوبة الدّ على الدّ 

   .)٣(الزمان

لب یقتضي ى ُیسلب والسّ الزمان لیس ظرفًا هللا تعالى حتّ  أنّ  الحقُّ  ویظهر لي

  .، وهذه من آثار االعتقاد على الّنحاةابقةة السّ المعیّ 

  خبر أخوات كان في القرآن الكریم:

  معظم أخوات كان ذكرت في القرآن الكریم، ومن أمثلتها اآلیات اآلتیة:

. (أصبح): في اآلیة )٤(﴾َناِدِمینَ  َفَعْلُتمْ  َما َعَلى َفُتْصِبُحوا :﴿حیمقال الغفور الرّ 

ل إلى جل إلى خراب وتتحوّ الرّ ة ل حیث تصیر جنّ حوّ التّ غییر و لتّ اناقصة تحمل داللة 

  .)٥(كومة أنقاض، واسمها واو الجماعة وخبرها (نادمین)

                                                             
  .١١٠سورة آل عمران، اآلیة:  )(١

  .١سورة الّنساء، اآلیة:  )(٢

  ).٣/١٧٨البحر المحیط ( )(٣

  .٥سورة الحجرات، اآلیة:  )(٤

   ).٢/٣٩للدرویش، () إعراب القرآن وبیانھ (٥



٤٢ 

 

هم كانوا ألنّ  قالوا نظلُّ . )١(﴾َعاِكِفینَ  َلَها َفَنَظلُّ  َأْصَناماً  َنْعُبدُ  َقاُلوا :﴿وقال تعالى

   .)٢(والخبر (عاكفین) هار دون اللیلیعبدونها في النّ 

(أمسى) لم " . )٣(﴾ُتْصِبُحونَ  َوِحینَ  ُتْمُسونَ  ِحینَ  اللَّهِ  َفُسْبَحانَ  :﴿جالله جلّ یقول 

صاف بمعنى یدخلون في المساء، وهي تفید اتّ  تاّمةترد في القرآن غیر هذه اآلیة وهي 

مسرورًا)،  اسمها بمعنى خبرها  مساء في زمن یناسب صیغتها، مثل:( أمسى الناجح

مولیها اتصاف اسمها بمعنى خبرها طوال اللیل في زمن یناسب وتفید مع مع

    ّمة.واآلیة ال شاهد فیها فـ (أمسى) تا )٤("صیغتها

 :﴿ة في قوله تعالىفي القرآن الكریم في موضع واحد وهي تامّ  ذكرت (بات)

داً  ِلَربِِّهمْ  َیِبیُتونَ  َوالَِّذینَ  ب (سجدًا) خبرها، أعر  فتوحات اإللهیة. وفي ال)٥(﴾َوِقَیاماً  ُسجَّ

   .)٦(عف على القول بتمامهاوحكم بالضّ 

ة، و(دمتم): (ما): مصدریة ظرفیّ ". )٧(﴾..ُحُرماً  ُدْمُتمْ  َما .. :﴿جالله جلّ قال 

  .)٨("دام اسمها وحرمًا خبرها، وهي ناقصة

                                                             
  .٧١سورة الّشعراء، اآلیة:  )(١

  ).٧/٢٣البحر المحیط ( )(٢

  .١٧سورة الروم، اآلیة:  )(٣

  ).١/٥٤٦(الّنحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر،  )(٤

  .٦٤سورة الفرقان، اآلیة:  )(٥

مر العجیلي الّشھیر بالجمل، الفتوحات اإللھیة بتوضیح تفسیر الجاللین للدقائق الخفیة، لسلیمان بن ع )(٦

 ).٤/٥١م، (١٩٨٠المكتبة التجاریة، مصر، 

  .٩٦سورة المائدة، اآلیة:  )(٧

  ).٦/١٨٦البحر المحیط ( )(٨



٤٣ 

 

تكون مسبوقة بكالم له صلة معنویة بما  وقد اقتضت طبیعة عمل (دام) أنْ "

   .)١("ة فعلها مضارعیكون الكالم جملة فعلیّ  عضهم أنْ دخلت علیه، واشترط ب

القرآن وقد وردت كثیرًا في ". )٢(﴾ِبه َجاَءُكمْ  ِممَّا َشكٍّ  ِفي ِزْلُتمْ  َفَما  :﴿وقال تعالى

    .)٣("القرآن الكریم، وهي ناقصة ، (زلتم): هي واسمها وخبرها شبه الجملة

فـ (أبرح): فعل ".)٤(﴾َأِبي ِلي َیْأَذنَ  ىَحتَّ  اْألَْرَض  َأْبَرحَ  َفَلنْ   :﴿قال الكریم الجبار

 مضارع وفاعله مستتر فیه وجوبًا تقدیره (أنا)، و(األرض): مفعول به منصوب، ألنّ 

إلیه  یصلما أبرح بمعنى أفارق وبمعنى ذهب فال ینتصب الظرف المكاني بها، وٕانّ 

ه مفعول ى أنّ عل األرُض  بَ صِ تُ بوساطة في، فاحتیج إلى تضمین (برح) بمعنى فارق فانْ 

  .)٥("به

 :﴿، في قولهةفك) في القرآن الكریم إال بصیغة اسم الفاعل وهي تامّ (انّ ولم یرد 

  .)٦(﴾ُمْنَفكِّینَ  َواْلُمْشِرِكینَ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذینَ  َیُكنِ  َلمْ 

واسخ العاملة فیما یلیها لیس وهي واسمها وخبرها تفید نفي اتصاف النّ ومن "

 .)١(سمها بمعنى خبرها في زمن الحال وهو وقت الكالم، وهي فعل جامد ال یتصرفا

                                                             
  ).٢/١١٤المفّصل، ( )(١

  .٣٤سورة غافر، اآلیة:  )(٢

  ).١٠/٩٧( الجدول )(٣

  .٨٠سورة یوسف، اآلیة:  )(٤

  ).٥/٣٦٦البحر، ( )(٥

  .١: سورة البینة، اآلیة )(٦

التصریح على التوضیح، خالّد بن عبد هللا األزھري، دار إحیاء الكتب العربیة، مطبعة عیسى شرح  )(١

  ).١/٨٧البابي الحلبي، (



٤٤ 

 

ولیس أصلها عند الجمهور بكسر العین فخففت بالسكون لثقل الكسرة على الیاء ولم 

خفیف أسهل من التّ  خفیف؛ ألنّ التّ ها واحدة فكرهوا فیه القلب دون تقلب الیاء ألفًا ألنّ 

ان، وحكى فیها (لست) بضم الالم على ما حكاه أبو حیّ لقیل  الضمّ القلب ولو كانت ب

  .)١("اء أنها بكسر الالمالفرّ 

. )٢(﴾اْلَحاِكِمینَ  ِبَأْحَكمِ  اللَّهُ  َلْیَس أ:﴿وجاءت لیس في القرآن كثیرًا ومن أمثلتها 

  فاسمها لفظ الجاللة وخبرها (أحكم) المجرور لفظًا المنصوب محًال.

تعمل عمل (كان)، وهي:  اّلتياسخة النّ وف قسمًا من الحر  )٣(ذكر ابن عقیل

ا (ما) فلغة أهل الحجاز إعمالها كعمل (لیس) بلیس. أمّ  المشبهات ما، وال، والَت، وٕانْ "

ها لنفي الحال عند اإلطالق، فیرفعون بها االسم وینصبون بها الخبر لشبهها بها في أنّ 

ها ال تعمل شیئًا، ومذهب (ما هّن أمهاتهم). ولغة بني تمیم أنّ  بشرا)،نحو: (ما هذا 

ها تعمل عمل لیس، وقال به من البصریین أبو العباس أنّ  –اء خال الفرّ  -الكوفیین 

افیة النّ (الَت) فهي ال  أّما و .وابن جنيّ  اج وأبو علي الفارسيّ بن السرّ  وأبو بكرالمبرد 

فع االسم ها تعمل عمل (لیس) فتر أنیث مفتوحة، ومذهب الجمهور أنّ التّ زیدت علیها تاء 

ما یذكر ها ال یذكر معها االسم والخبر معًا، بل إنّ وتنصب الخبر لكن اختصت أنّ 

 َوالتَ  :﴿أحدهما، والكثیر في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها، ومنه قوله تعالى

قدیر (والت الحیُن حیَن بنصب الحین وحذف اسمها وبقي الخبر، والتّ  )١(﴾َمَناصٍ  ِحینَ 

                                                             
  ).١/٥٠٦الّنحو الوافي، ( )(١

  .٨سورة التین، اآلیة:  )(٢

ع للنشر شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، تألیف: محمد محیي الّدین عبد الحمید، دار الطالئ )(٣

  ). بتصرف.٢/٦٧والتوزیع والتصدیر، (

  .٣سورة ص، اآلیة:  )(١



٤٥ 

 

اسم الت والخبر محذوف  هذوذًا (والت حیُن) برفع الحین على أنّ مناص) وقد قرئ ش

   .)١("والت حیُن مناٍص كائنًا لهم :حیُن مناص لهم) أي قدیر (والتَ والتّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ).٢/٧٨شرح بن عقیل، () (١



٤٦ 

 

  المبحث الثالث

  شبه الجملة

  تعریف شبه الجملة:

و ما یشبه قهما بالفعل أمن تعلّ  والمجرور وال بدّ  الجارّ رف و ... شبه الجملة هو الظّ "

، مثال )٢(﴾َعَلْیِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْیرِ  َعَلْیِهمْ  َأْنَعْمتَ :﴿علیق بالفعلالتّ . مثال )١(الفعل)

، وخرج زید بسالحه، أي )٣(حعلیق بما یشبه الفعل:( زید خارج بسالحه) أي: متسلِّ التّ 

. )٤(﴾ِإَلهٌ  اْألَْرضِ  َوِفي َلهٌ إِ  السََّماءِ  ِفي الَِّذي َوُهوَ :﴿ل بما یشبه الفعلحًا، مثال ما أوّ متسلِّ 

ه ة بإله وهو اسم غیر صفة، بدلیل أنّ متعلِّقماء، ففي هو إله في السّ  اّلذيأي: وهو "

علیق به التّ  ما صحّ یوصف فتقول: إله واحد، وال یوصف به، الیقال (شيء إله) وٕانّ 

رف مخبرًا عنه بالظّ له بمعبود، وٕاله خبر لـ (هو) محذوفًا، وال یجوز تقدیر إله مبتدأ لتأوّ 

ة من العائد، وال یحسن تقدیر الظرف صلة الیّ لة حینئذ حالصّ  رف، ألنّ أو فاعًال بالظّ 

  .)٥(" میر المستتر فیهالضّ وٕاله  بدل من 

                                                             
  ).٢/٤٨٤المغني ( )(١

  .٧سورة الفاتحة، اآلیة:  )(٢

إعراب القرآن للزجاج أبي إسحق بن الّسري بن سھل، تحقیق ودراسة: إبراھیم األبیاري، دار  )(٣

  ).١/٥٣ھـ، (١٤٠٦، ٣الكتاب اللبناني، بیروت، ط

  .٨٤سورة الّزخرف، اآلیة:  )(٤

  ).٢/٤٨٥انظر مغني اللبیب، ( )(٥



٤٧ 

 

 یقال: (هذا أنْ نا تامین، فال یجوز یكو  أنْ والمجرور  الجارّ ... شرط الظرف و "

  .)١("، هذا رجل الیوم، وال فیكزید الیوم، وال فیك

   ة:أمثلة شبه الجملة الخبریّ 

م . (من آیاته): خبر مقدّ )٢(﴾َكاْألَْعالمِ  اْلَبْحرِ  ِفي اْلَجَوارِ  آَیاِتهِ  َوِمنْ  :﴿قال تعالى

ًا رة على الیاء المحذوفة خطّ مة المقدّ الّض◌ّ و(الجوار): مبتدأ مؤخر وعالمة رفعه 

  . )٣( ضاً ًا فقط، وفي البحر حال، و(كاألعالم): حال أیولفظًا أو خطّ 

ونجد كثیرًا من طالب العلم یعربون (كاألعالم) حاًال من (البحر) بحكم أّنها 

بعدها، ویرون أّنها شبه جملة وقعت بعد معرفة. ومقتضى المعنى ونظریة الّنظم ال 

  یقبالن ذلك.

ومجرور  جارّ . الواو عاطفة، وفیكم )٤(﴾ ...َرُسوُلهُ  َوِفیُكمْ ...:﴿قال تعالى

  ، ورسوله مبتدأ مؤخر.مقّدمف خبر معلقتان بمحذو 

 (یومئذ). ")٥(﴾ِللَّهِ  َیْوَمِئذٍ  َواْألَْمرُ  َشْیئاً  ِلَنْفسٍ  َنْفٌس  َتْمِلكُ  ال َیْومَ  :﴿شأنه جلّ یقول 

  .)٦("و(األمر) مبتدأ بالخبر متعلِّق(هللا)  الجارّ ق به الخبر، ذي تعلّ باالستقرار الّ  متعلِّق

                                                             
الكواكب الّدریة على متمة شرح األجرومیة، ألھدل (محّمد أحمد بن عبد الباري)،  مؤسسة الكتب  )(١

 .٦٧٥م ،صـ١٩٩٥، ٥الثقافیة، بیروت،ط

  .٣٢سورة الّشورى، اآلیة:  )(٢

  ).٩/٣٩، (إعراب القرآن للدرویش )(٣

  .١٠١سورة آل عمران، اآلیة:  )(٤

  .١٩سورة االنفطار، اآلیة:  )(٥

  ).٣/٣٦٧، (إعراب القرآن لمكي مشكل )(٦



٤٨ 

 

فإن قلت المبتدأ ": )٢(مخشريّ . قال الزّ )١(﴾..ِعْنَدهُ  ُمَسّمىً  َوَأَجلٌ ...:﴿یقول تعالى

 )عنده وأجل مسمى:﴿في قولهذا كان خبره ظرفًا وجب تأخیره، فلما جاز تقدیمه إكرة النّ 

 ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْیرٌ  ُمْؤِمنٌ  َوَلَعْبدٌ  :﴿فة فقارب المعرفة كقولهه تخصیص بالصّ قلت ألنّ 

كرة لكونها النّ غ االبتداء بمن مسوّ  الّزمخشريّ ذكره  اّلذيهذا ": )٤(حّیان.قال أبو ")٣(﴾

كرة النّ ب غات االبتداءمن مسوّ  فصیل ألنّ التّ هو غ یكون المسوّ  أنْ ن هنا وصفت ال یتعیّ 

  یكون الموضع موضع تفصیل نحو قوله: أنْ 

    هُ لَ  تْ فَ رَ صَ ها انْ فِ لْ خَ  نْ مِ  ىَ كَ بَ  اْ مَ  ذاَ إِ 

  .")٥(لِ وَ حَ یُ  مْ لَ  يَ تِ حْ تَ  قٌّ شِ وَ  قٍ شِ بِ   

وغ ان، واآلیة المسّ لم نجده ذكر تفصیًال كما زعم أبو حیّ  الّزمخشريّ جوع إلى الرّ ب

حاة ذكره صاحب كرة هو الم االبتداء وهو المجمع علیه عند جمهور النّ النّ ب لالبتداء

                                                             
  .٢سورة األنعام، اآلیة:  )(١

  )٢/٥٠٤الكشاف للزمخشري، ( )(٢

  .٢٢١سورة البقرة، اآلیة  )(٣

  ).٤/١٧البحر المحیط ألبي حیان األندلسي، ( )(٤

وعجز البیت غیر موزون، وبحثت عن )، ٤/١٧( القیس، البحر المحیطحیان المرئ  عزاه أبو )(٥

  روایة تكون شاھداً كھذه في شروح دیوان الشاعر وكتب الشعر فما وجدتھا إال واحدة وھي:

    ِإذَا َمْا َبَكَى ِمْن َخْلِفها اْنَصَرَفْت َلهُ 

  ِبِشٍق َوِشقٌّ ِعْنَدَنا َلْم ُیَحَولِ   

وأخبار شعرائھا، للشیخ أحمد األمین الشنقیطي، تحقیق: محّمد عبد القادر  انظر، شرح المعلقات العشر

  .٦٤، صـھـ، المكتبة العصریة١٤٢٨الفاضلي، ط



٤٩ 

 

على ذلك.  مقّدمسهو. والم االبتداء  حّیانوأبو  الّزمخشريّ وكال ما قاله  ،)١(حوالنّ علل 

  .یل ظاهر في بیت الكنديّ فصالتّ و 

ة من یجوز رفع وصیّ ":)٣(. قال أبو علي)٢(﴾ِألَْزَواِجِهمْ  َوِصیَّةً ..:﴿قال سبحانه

كرة ألنه النّ البتداء با، وحسن ة مبتدأ، والظرف خبرهیجعل الوصیّ  أنْ وجهین: أحدهما: 

یرتفع سالم علیك، وخیر بین یدیك، وْأْمٌت في حجر  أنْ موضع تخصص، كما حسن 

  ، وقوله:)٤(فیكال 

    هُ لُ وْ قیبة قَ النّ  ونُ مُ یْ مَ  بِ خْ وبالسَّ 

  )٥(بُ حَ رْ مَ وَ  لٌ هْ : َأفِ وْ رُ عْ مَ الْ  سِ مِ تَ لْ مُ لِ   

  كرة لما كان معناه كمعنى المنصوب.النّ ها مواضع دعاء، فجاز فیها االبتداء بألنّ 

 َفَصْبرٌ ...:﴿تعالىولو حمل حامل قوله فعلیهم وصیة ألزواجهم،  واآلخر:

  ."بر كان وجهاً الصّ ه موضع یحض نفسه فیه على على هذا ألنّ  )٦(.﴾..لٌ َجِمی

                                                             
ھـ)، تحقیق: محمود محّمد محمود ٣٨٧علل الّنحو تألیف أبي الحسن محّمد بن عبد هللا الوراق (ت:) ١(

لبنان،  –، دار الكتب العلمیة، بیروت نصار، منشورات محّمد علي بیضون لنشر كتب الّسنة والجماعة

   ).١٤٣ھـ، (١٤٢٢ط

  .٢٤٠سورة البقرة، اآلیة:  )(٢

الحجة في علل القراءات الّسبع، ألبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقیق: علي الّنجدي ناصف،  )(٣

، ٢ي الّنجار، طوالّدكتور: عبد الحلیم الّنجار، والّدكتور: عبد الفتاح شلبي، راجعھ الّدكتور: محّمد عل

  ). ٢/٢٥٧م) ، (١٩٨٣ھـ،١٤٠٣(

  )، وھو دعاء بالَبَقاء وعدم االعوجاج.١/٣٦٥مثل عربي ذكره سیبویھ، ( )(٤

ل میمون الّنقیبة مبارك الّنفس، ، والّنقیبة: الّنفس وقیل الطبیعة، ویمن الفعل ورجقائلھ طفیل الغنوي )(٥

  ).٢/٧٣( ، انظر البیت في االرتشاف لسان العرب، مادة نقب

  .١٨سورة یوسف، اآلیة:  (٦)



٥٠ 

 

: جملة (اآلن)". )١(﴾اْلُمْفِسِدینَ  ِمنَ  َوُكْنتَ  َقْبلُ  َعَصْیتَ  َوَقدْ  آْآلنَ  :﴿یقول تعالى

ر أي: تؤمن، بفعل مقدّ  متعلِّقعلى الفتح  ، و(اآلن) ظرف زمان مبنيّ لالستفهام الهمزة

رة، وجملة (تؤمن) مقول میر في (تؤمن) المقدّ الضّ ل من وجملة (وقد عصیت): حا

وشبه جملة (من المفسدین) في  لها ال محلّ ر (بقال)، (قال) مستأنفة القول لقول مقدّ 

  .)٢(محل نصب خبر كان"

 َعَلى الرِّْجَس  َوَیْجَعلُ  اللَّهِ  ِبِإْذنِ  ِإالَّ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  ِلَنْفسٍ  َكانَ  َوَما :﴿شأنه جلّ قوله 

بمحذوف  متعلِّق(بإذن)  الجارّ تؤمن) اسم كان، و  أنْ المصدر (". )٣(﴾َیْعِقُلونَ  ال ِذینَ الَّ 

رة، أي: فیأذن لبعض على جملة مقدّ  معطوفةحال من فاعل (تؤمن)، وجملة (یجعل) 

  .)٤("الخبر وشبه جملة (لنفس) في محل نصب خبر كان اإلیمان

ك): . قوله:(إنّ )٥( ﴾ُمْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ  َعَلى نَ اْلُمْرَسِلی َلِمنَ  ِإنَّكَ  :﴿قوله تبارك اسمه

ًا بالمرسلین. تقول أرسلت علیه متعلِّقیكون  أنْ جواب القسم، و(على صراط) یجوز 

ه حال من ًا بمحذوف على أنّ متعلِّقیكون  ، وأنْ ﴾فأرسل علیهم طیراً  :﴿كذا، قال تعالى

 یكون حاًال من المرسلین، وأنْ  في ( لمن المرسلین) لوقوعه خبرًا وأنْ  میر المستكنِّ الضّ 

  .)٦(ك)یكون خبرًا ثانیًا لـ (إنّ 

                                                             
  .٩١سورة یونس، اآلیة:  )(١

  ).١/٣٢٦مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٢

  .١٠٠سورة یونس، اآلیة:  )(٣

  ).١/٣٢٨، (إعراب القرآن لمكي مشكل )(٤

  .٣،٤سورة یس، اآلیتان:  )(٥

  ).٨/١٢٩الّدر المصون، الّسمین الحلبي، ( )(٦



٥١ 

 

 َقَضْوا ِإَذا َأْدِعَیاِئِهمْ  َأْزَواجِ  ِفي َحَرجٌ  اْلُمْؤِمِنینَ  َعَلى َیُكونَ  ال :﴿من قائل عزّ  یقول

. الالم حرف للتعلیل، وكي حرف مصدري )١(﴾َمْفُعوالً  اللَّهِ  َأْمرُ  َوَكانَ  َوَطراً  ِمْنُهنَّ 

 الجارّ بالالم، و  جرٍّ  ل في محلِّ یكون فعل مضارع منصوب بكي، والمصدر المؤوّ و 

ه تعلیل للتزویج، وعلى المؤمنین خبر یكون ان بزوجناكها على أنّ متعلِّقوالمجرور 

  .)حرجـ (صفة ل )في أزواج أدعیائهم(المؤخر، ووحرج اسمها  مقّدمال

م و(مرض) مبتدأ لوبهم): خبر مقدّ . (في ق)٢(﴾َمَرٌض  ُقُلوِبِهمْ  ِفي  :﴿قال تعالى

  . )٣(مؤخر

ْنَسانُ  َوَقالَ  :﴿شأنه جلّ قوله   مبنيّ استفهام  )ما(ما لها): قوله:"( .)٤(﴾َلَها َما اْألِ

على  والهاء ضمیر مبنيّ  رفع مبتدأ، و(لها) الالم حرف جرّ  محلّ على السكون في 

   .)٥("بمحذوف خبر متعلِّقوالمجرور  الجارّ و  جرّ بحرف ال جرّ  محلّ السكون في 

(أنتم): ". )٦(﴾اْلُقْصَوى ِباْلُعْدَوةِ  َوُهمْ  الدُّْنَیا ِباْلُعْدَوةِ  َأْنُتمْ  ِإذْ  :﴿قال تبارك اسمه

 متعلِّقومجرور  جارّ رفع مبتدأ، و(بالعدوة الدنیا)  في محلّ  ّسكونعلى ال مبنيّ ضمیر 

كالدنیا بزنة  ومثل ما سبق، و(هم بالعدوة القصوى) والقصوى صفةبمحذوف خبر. 

  .)٧("ُفعلى

                                                             
  .٣٧ سورة األحزاب، اآلیة: )(١

  .٦٠سورة األحزاب، اآلیة:  )(٢

  ).٨/٤٨إعراب القرآن للدرویش، ( )(٣

  .٣سورة الّزلزلة، اآلیة:  )(٤

  ).٨/٣٨٥( الّدر المصون، الّسمین الحلبي، )(٥

  .٤٢سورة األنفال، اآلیة:  )(٦

  ).١/٦٢٤، (التبیان ألبي البقاء العكبري )(٧



٥٢ 

 

ومجرور  ): مبتدأ، (هللا): جارّ الحمد(". )١(﴾...ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  :﴿وعال جلّ یقول 

  .)٢("ان بمحذوف خبرمتعلِّق

ونجد هذا الخبر جاء هكذا وكان أْن نقوله نحن معاشر المتعبدین ولكّنه جّل 

  جالله حمد نفسه بنفسه، علمًا بأن الخلق ال یستطیعون حمده.

 َربُِّكمْ  ِإَلى ثُمَّ  َفَعَلْیَها َأَساءَ  َوَمنْ  َفِلَنْفِسهِ  َصاِلحاً  َعِملَ  َمنْ  :﴿وله تعالىق

فلنفسه) حیث حذف المبتدأ وخبره شبه الجملة المعطوفة ("اهد قوله:. الشّ )٣(﴾ُتْرَجُعونَ 

  .)٤("وهي (لنفسه)، وتقدیر المبتدأ عمله أي فعمله لنفسه

. )٥(﴾النَّارِ  ِفي َمنْ  تُْنِقذُ  َأَفَأْنتَ  اْلَعَذابِ  َكِلَمةُ  َعَلْیهِ  َحقَّ  َأَفَمنْ  :﴿یقول سبحانه

الهمزة لالستفهام، والفاء مستأنفة و(من) اسم موصول مبتدأ خبره محذوف، أي: كمن "

نجا، والهمزة الثانیة لالستفهام، والفاء عاطفة. (أفأنت تنقذ): معطوفة على (أفمن 

  .)٦("رةلة المقدّ الصّ ب لِّقمتع) الّنار(في  الجارّ )، حقّ 

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ  :﴿شأنه جلّ یقول   َأْقَربُ  َوَنْحنُ  َنْفُسهُ  ِبهِ  ُتَوْسِوُس  َما َوَنْعَلمُ  اْألِ

 (إذ): ظرف". )٧(﴾َقِعیدٌ  الشَِّمالِ  َوَعنِ  اْلَیِمینِ  َعنِ  اْلُمَتَلقَِّیانِ  َیَتَلقَّى ِإذْ  اْلَوِریدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ 

                                                             
  .١سورة الفاتحة، اآلیة:  )(١

  ).١/٢٩، (للدرویشإعراب القرآن  )(٢

  .١٥سورة الجاثیة، اآلیة:  )(٣

  )٣/١٣٥، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٤

  .١٩سورة الّزمر، اآلیة:  )(٥

  ).٣/٩٠(، مشكل إعراب القرآن لمكي )(٦

  .١٧، ١٦سورة ق، اآلیتان: )(٧



٥٣ 

 

لمبتدأ على ا مقّدمبخبر  متعلِّق(عن یمین)  الجارّ بـ (أقرب) في اآلیة السابقة،  متعلِّق

  .)١("(قعید)، وجملة (عن الیمین...قعید) حال من المتلقیان

(إّن): حرف توكید ونصب، (علینا): حرف ". )٢(﴾َلْلُهَدى َعَلْیَنا ِإنَّ  :﴿قال تعالى

إّن  اسمدى): الالم الم االبتداء، والهدى: ، (للهمقّدمبمحذوف خبر  متعلِّقمجرور 

  .)٣("عذرالتّ رة منع من ظهورها منصوب  وعالمة نصبه الفتحة المقدّ 

(حقًا): ". )٤(﴾اْلُمتَِّقینَ  َعَلى َحّقاً  ِباْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َوِلْلُمَطلََّقاتِ :﴿جالله جلّ یقول 

(حقًا)، وجملة  بنعت لـ متعلِّق(على المتقین) الجارّ مطلق منصوب، و مفعول 

والّشاهد شبه  .)٥("لها محلّ یتوفون) ال  اّلذین(وللمطلقات متاع) معطوفة على جملة (و 

  جملة (للمطلقات) الواقعة خبرًا للمبتدأ (متاع).

(كان): فعل ماضي ناقص ". )٦(﴾اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ  َكانَ ... :﴿من قائل عزّ  قوله

ان متعلِّقومجرور  المشركین): جارّ واسمها ضمیر مستتر جوازًا تقدیره هو، (من 

  .)٧("بمحذوف خبر كان

                                                             
  ).٣/١٦٩، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(١

  .١٢سورة اللیل، اآلیة:  )(٢

ل لكتاب هللا المرتل، لبھجت عبد الواحد صالح، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، اإلعراب المفصّ  )(٣

  ).١٢/٤٥٤ھـ، (١٤١٨، ٢لبنان، ط

  .٢٤١سورة البقرة، اآلیة:  )(٤

  ).١/٧٤، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٥

  .١٣٥سورة البقرة، اآلیة:  )(٦

  )١/١٨٢إعراب القرآن. الكرباسي، ( )(٧



٥٤ 

 

(ولكم): الواو حرف استئناف، ". )١(﴾...َحَیاةٌ  اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلُكمْ  :﴿قال تعالى

والمجرور  الجارّ ، (في القصاص): مقّدمان بمحذوف خبر كان متعلِّقوالمجرور  الجارّ 

  .)٢("ان بمحذوف حالمتعلِّق

الواو ". )٣(.﴾..اْألَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما َوِللَّهِ  :﴿یقول تبارك وتعالى

، و(ما) اسم موصول في مقّدمان بمحذوف خبر متعلِّق ومجرور استئنافیة، و (هللا) جارّ 

له  محلّ ان بمحذوف ال متعلِّقومجرور  ر، و(في السماوات) جارّ رفع مبتدأ مؤخّ  محلّ 

  .)٤("ماواتما في السّ األرض): عطف على  وما فيألنه صلة، (

ان متعلِّقومجرور  جارّ (له): ". )٥(﴾ ...َأْیِدیَنا َبْینَ  َما َلهُ  ...:﴿قال تعالى

رفع  محلّ على السكون في  مبنيّ سم موصول ، (ما بین): ما امقّدمبمحذوف خبر 

بفعل  متعلِّقمبتدأ مؤخر، بین: ظرف زمان  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 

صلة  محلّ اإلعراب في لها من  محلّ ال  استقر، وجملة استقرّ  محذوف تقدیره

  .)٦("الموصول

(فله): الفاء ". )٧(﴾َأِلیمٌ  َعَذابٌ  َفَلهُ  َذِلكَ  َبْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ   :﴿شأنه جلّ یقول 

، وعذاب مبتدأ مؤخر، مقّدمان بمحذوف خبر متعلِّقومجرور  رابطة للجواب، وله جارّ 

                                                             
  .١٨٩ة: سورة البقرة، اآلی )(١

  ).١/٢٣٨، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٢

  .١٢٩سورة آل عمران، اآلیة:  )(٣

   ).٢/٥١، (إعراب القرآن للدرویش )(٤

  .٦٤سورة مریم، اآلیة:  )(٥

  ).٥/٤٨إعراب القرآن. الكرباسي، ( )(٦

 .٩٤سورة المائدة، اآلیة:  )(٧



٥٥ 

 

جزم جواب الشرط، وفعل الشرط، وجوابه  محلّ في  االسمّیةو(ألیم): صفة، والجملة 

 .)١(")نْ خبر (مَ 

ان متعلِّقومجرور  جارّ (إلیه): ". )٢(﴾...َمْرِجُعُكمْ  ِإَلْیهِ  ثُمَّ  ...:﴿جالله جلّ قوله 

  .)٣("ر، ومرجعكم مبتدأ مؤخّ مقّدمبمحذوف خبر 

بمحذوف  انتعلِّقمومجرور  (له): جارّ ". )٤(﴾...َأْصَحابٌ  َلهُ .. .:﴿قال تعالى

   .)٥("، و(أصحاب) مبتدأ مؤخرمقّدمخبر 

الواو اعتراضیة، ". )٦(﴾...َداِنَیةٌ  ِقْنَوانٌ  َطْلِعَها ِمنْ  النَّْخلِ  َوِمنَ ...:﴿یقول سبحانه

  .)٧(والمبتدأ (قنوان)" مقّدمان بمحذوف خبر متعلِّقومجرور  خل) جارّ النّ و(من 

( وما هم بمؤمنین): الواو ". قوله:)٨(﴾ِنینَ ِبُمْؤمِ  ُهمْ  َوَما ...:﴿شأنه جلّ قال 

مجرور  ، (ما):نافیة، تعمل عمل لیس، والباء في (بمؤمنین) زائدة، واالسم معهاحالّیة

  .)٩("نصب حال محلّ ، والجملة في خبر (ما) أّنهلفظًا منصوب محًال على 

                                                             
  ).٣/١٧، (إعراب القرآن للدرویش )(١

  .٦٠یة: سورة األنعام، اآل )(٢

  ).٣/١٣٥، (إعراب القرآن للدرویش )(٣

  .٧١سورة األنعام، اآلیة:  )(٤

  ).٣/١٤٩، (إعراب القرآن للدرویش )(٥

  .٩٩سورة األنعام، اآلیة:  )(٦

  ).٣/١٨٤، (إعراب القرآن للدرویش )(٧

  .٨سورة البقرة، اآلیة:  )(٨

  ).١/١٧، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٩



٥٦ 

 

 تدأ مرفوع بالضمة(ویل): مب". )١(﴾ُلَمَزةٍ  ُهَمَزةٍ  ِلُكلِّ  َوْیلٌ  :﴿یقول تبارك وتعالى

. وقیل هو واد في جهنم وقیل اسم وهو نكرة وجاز االبتداء به ألنه قریب من المعرفة

معنى (الویل)  فعل الدعاء ألنّ ه متضمن معنى معنى كالهالك وقیل جاء نكرة ألنّ 

بخبر (ویل) المحذوف،  متعلِّقومجرور  جارّ  كلّ همزة لمزة): ل كلّ الهالك والعذاب. (ل

اف إلیه مجرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة، (لمزة): بدل من همزة (همزة): مض

واللمزة  ،اس: أي یغتابهمالنّ یهمز  اّلذيالكسرة. والهمزة  مجرورة مثلها وعالمة الجرّ 

اس، والهاء دخلت للمبالغة في الذم، فالهامز المغتاب واآلخر النّ یطعن  اّلذي

  .)٢("العّیاب

 (إلیه المصیر): الواو استئنافیة، (إلیه):". )٣(﴾اْلَمِصیرُ  َوإَِلْیهِ  ... :﴿قوله تعالى

  .)٤("مةو(المصیر): مبتدأ مرفوع بالضّ  مقّدمبخبر  متعلِّقومجرور  جارّ 

یقع  اّلتيالهنات قوله: المصیر مبتدأ مرفوع بالضمة، هذه من  یرى الباحث أنّ 

راث، ولعّل ذلك تّ حاة عن طریق السهو وكثیر من المحققین لكتب الفیها كثیر من النّ 

العالمات واألمارات ال  حو أنّ من األعراف الدولة في زماننا والمعروف في أصول النّ 

  تكون عوامًال.

جملة (لهم ما یشاءون) خبر ثاٍن ". )٥(﴾َربِِّهمْ  ِعْندَ  َیَشاُءونَ  َما َلُهمْ :﴿قال تعالى

                                                             
   .١ة: سورة الھمزة، اآلی )(١

  ).٢/٤٠٧اإلعراب المفّصل، ( )(٢

  .٣سورة التغابن، اآلیة: )٣(

  ).١٢/٣٣اإلعراب المفّصل، ( )(٤

  .٣٤سورة الّزمر، اآلیة:  )(٥



٥٧ 

 

    .  )١("(ما)بحال من  متعلِّقللمبتدأ (أولئك) في اآلیة السابقة، (عند) ظرف 

 متعلِّق) كلّ (ل الجارّ ، و (ویل): مبتدأ". )٢(﴾َأِثیمٍ  َأفَّاكٍ  ِلُكلِّ  َوْیلٌ  :﴿جالله جلّ قال 

  .)٣("بالخبر، والجملة مستانفة

 َفَیُقولَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُكمُ  َیْأِتيَ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَزْقَناُكمْ  َما ِمنْ  َوَأْنِفُقوا :﴿شأنه جلّ قال 

ْرَتِنيَأ َلْوال َربِّ  دَّقَ  َقِریبٍ  َأَجلٍ  ِإَلى خَّ اِلِحینَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  َفَأصَّ الواو عاطفة، ". )٤(﴾الصَّ

أخرتني  (فأصدق) على تقدیر: إنْ  محلّ و(أكن) ناقص مجزوم ألنه معطوف على 

، وعالمة جزمه سكون آخره وحذفت أصدق وأكْن، واألصل: لوال أخرتني أتصدق وأكنْ 

الحین أو عبد من الصّ واسمها ضمیر مستتر وجوبًا تقدیره أنا من  الواو اللتقاء الساكنین

ون عوض عن ه جمع مذكر سالم، والنّ االسم الیاء ألنّ  الحین وعالمة جرّ الصّ عبادك 

  .)٥("نوین والحركة في االسم المفردالتّ 

 َوَتَولَّى َكذَّبَ  ِإنْ  َأَرَأْیتَ  ِبالتَّْقَوى َأَمرَ  َأوْ  اْلُهَدى َعَلى َكانَ  إنْ  َأَرَأْیتَ  :﴿قال تعالى

جزم  محلّ على الفتح في  مبنيّ (كان): فعل ماضي ناقص ". )٦(﴾َیَرى اللَّهَ  ِبَأنَّ  َیْعَلمْ  َأَلمْ 

ن واسمها ضمیر مستتر جوازًا تقدیره هو وحذف جواب الشرط لداللة ذكره في جواب إب

لم بأن اهللا یرى. (على قوى ألم یعالتّ كان على الهدى أو أمر ب قدیر إنْ التّ الشرط الثاني، 

                                                             
  ).٣/٦٦، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(١

  .٧سورة الجاثیة، اآلیة:  )(٢

  )٣/٣٣، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٣

  .١٠سورة المنافقین، اآلیة:  )(٤

 ).٢/٢٩اإلعراب المفّصل، ( )(٥

  .١٤، ١٣، ١٢، ١١سورة العلق، اآلیات:  )(٦



٥٨ 

 

ه الكسرة المقدرة على آخره منع بخبر (كان) وعالمة جرّ  متعلِّقومجرور  جارّ الهدى) 

  .)١("عذرالتّ من ظهورها 

(كانتا): فعل ماضي ناقص ". )٢(﴾...َعْبَدْینِ  َتْحتَ  َكاَنتَا ... :﴿شأنه جلّ قال 

عراب واأللف ضمیر متصل لها من اإل محلّ أنیث الساكنة ال التّ على الفتح وتاء  مبنيّ 

رفع اسم (كان)، (تحت): ظرف مكان منصوب على  محلّ على السكون في  مبنيّ 

، مجرور باإلضافةبخبر (كان) وهو مضاف، (عبدین): مضاف إلیه  متعلِّقالظرفیة 

  .)٣("ه مثنىوعالمة جره الیاء ألنّ 

): حرف توكید ونصب. (إنّ ". )٤(﴾اْلُمْرَسِلینَ  َلِمنَ  ُیوُنَس  َوإِنَّ  :﴿قوله سبحانه

(یونس): اسم إّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة. (لمن): الالم هي الالم المزحلقة 

والمجرور  الجارّ ه الیاء، و .(المرسلین): اسم مجرور بمن وعالمة جرّ ومن حرف جرّ 

  .)٥("بمحذوف خبر متعلِّق

 لك): جارّ (في ذ". )٦(﴾ِحْجر ِلِذي َقَسمٌ  َذِلكَ  ِفي َهلْ  :﴿یقول تبارك وتعالى

مة . (قسم): مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّ مقّدمبمحذوف خبر  متعلِّقومجرور 

  .)٧("اهرةالظّ 

                                                             
  ).١٢/٤٢٣اإلعراب المفّصل، ( )(١

  .١٠سورة التحریم، اآلیة:  )(٢

  ).١٢/٨٢(اإلعراب المفّصل لبھجت عبد الواحد،  )(٣

  .١٣٩سورة الّصافات، اآلیة:  )(٤

  ).١٠/٧٢(اإلعراب المفّصل،  )(٥

  .٥سورة الفجر، اآلیة:  )(٦

  ).١٢/٤٢٧(، اإلعراب المفّصل )(٧



٥٩ 

 

المین من (ما للظّ ". قوله:)١(﴾َأْنَصارٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمینَ  َوَما ... :﴿من قائل عزّ  قال

 و(من)ان بالخبر، متعلِّقوالمجرور  الجارّ ، (ما) نافیة مهملة، و حالّیةأنصار): الواو 

   .)٢("حالّیةزائدة، و(أنصار) مبتدأ والجملة 

 متعلِّق(ید اهللا): مبتدأ و(فوق) ظرف ". )٣(﴾ َأْیِدیِهمْ  َفْوقَ  اللَّهِ  َیدُ   :﴿قال تعالى

  .)٤(")بمحذوف خبر (ید اهللا

الواو للحال، و(اهللا) مبتدأ، و(معكم) ". )٥(﴾َمَعُكمْ  َواللَّهُ ...:﴿یقول تبارك اسمه

  .)٦("بمحذوف خبر متعلِّقظرف 

 متعلِّق(من ورائهم)  الجارّ ". )٧(﴾َواللَُّه ِمْن َوَراِئِهْم ُمِحیطٌ  :﴿شأنه جلّ یقول 

  .)٨("، (محیط) خبر الجاللةخبرالب

. قال أبو )٩(﴾ِبَجَهاَلةٍ  السُّوءَ  َیْعَمُلونَ  ِللَِّذینَ  اللَّهِ  َعَلى ْوَبةُ التّ  ِإنََّما:﴿قال تعالى

تدأ، والخبر فیه وجهان، أحدهما هو: (على اهللا) أي ثابتة على وبة): مبالتّ ("البقاء: 

میر في الظرف وهو قوله: الضّ اهللا، فعلى هذا یكون ( للذین یعملون السوء) حاًال من 

                                                             
  .١٩٢سورة آل عمران، اآلیة:  )(١

  ).١/١٢٢، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٢

  .١٠سورة الفتح، اآلیة:  )(٣

 ).٩/٢٣٦، (إعراب القرآن للدرویش )(٤

  .٣٥سورة محّمد، اآلیة:  )(٥

  ).٩/٢٢٧، (إعراب القرآن للدرویش )(٦

  .٢٠سورة البروج، اآلیة:  )(٧

  ).٣/٣٧٧، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٨

  .١٧سورة الّنساء، اآلیة:  )(٩



٦٠ 

 

یكون  (على اهللا)، والعامل فیها الظرف أو االستقرار أي كائنة للذین وال یجوز أنْ 

یكون الخبر  أنْ . والوجه الثاني: الجارّ ا به قد فصل بینهموبة، ألنّ التّ العامل في الحال 

 وبة إذالتّ ما (على اهللا) فیكون حاًال من شيء محذوف تقدیره: إنّ أّما  (للذین یعملون)، و

یعملون  اّلذین كانت على اهللا، فإذ أو إذا ظرفان العامل فیهما:(اهللا أو إذا  كانت على

  .)١("تقدم علیه وٕانْ الظرف یعمل فیه المعنى  السوء) ألنّ 

  ضح المعنى.في اإلعراب غیر متّ  ف: هو وجه متكلّ )٢(حّیانقال أبو 

ده المعنى واإلعراب فرع حة كالم أبي البقاء الّ للباحث صّ یظهر  ذي یعضِّ

قول أبي البقاء "إذا" أو "إذ" فیهما إشارة إلى الكتاب السابق عند اهللا للعمل  المعنى و

هللا، والمعلوم أّن "إذا" و"إذ" یشیر أحدهما لما وبة الحقًا وكالهما رجوع وكائن التّ وظهور 

    مضى واآلخر لما یأتي من الزمن.

(سالم): مبتدأ، و(قوًال) مفعول ". )٣(﴾َرِحیمٍ  َربٍّ  ِمنْ  َقْوالً  َسالمٌ  :﴿قال سبحانه

ر وهو مع عامله معترض بین د لمضمون الجملة، عامله مقدّ مطلق، وهو مصدر مؤكّ 

   .)٤("بتدأ شبه جملة (من رب رحیم)، وخبر المالمبتدأ والخبر

مبتدأ وخبر وأجاز أبو إسحاق نصب " .)٥(﴾ِللرَّْحَمنِ  اْلَحقُّ  َیْوَمِئذٍ  اْلُمْلكُ  :﴿قال سبحانه

   الّشاهد (للّرحمن) خبر (الملك). .)٦("الحق بمعنى أحق الحق أو أعني الحق

                                                             
  ).١/٣٧٩، (التبیان ألبي البقاء العكبري )(١

  ).٣/١٩٨(المحیط ألبي حیان األندلسي، البحر  )(٢

  .٥٨سورة یس، اآلیة:  )(٣

  ).٣/٢٠، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٤

  .٢٦سورة الفرقان، اآلیة:  )(٥

  ).٣/١٥٧، (ن للنحاسإعراب القرآ )(٦



٦١ 

 

 الجارّ (سالم) مبتدأ و ". )١(﴾اْلَعاَلِمینَ  ِفي ُنوحٍ  َعَلى َسالمٌ  :﴿شأنه جلّ یقول   

(في العالمین)  الجارّ كرة ألنها دالة على دعاء، النّ بالخبر، جاز االبتداء ب متعلِّقبعده 

    .)٢("تعلق به الخبر اّلذيباالستقرار  متعلِّق

(لمن شاء): بدل من . قوله:")٣(﴾َیْسَتِقیمَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  ِلَمنْ  :﴿قال تبارك اسمه

یستقیم) مفعول (شاء). أي: لمن شاء  العامل وعلى هذا فقوله:(أنْ (العالمین) بإعادة 

 ا، ومفعول (شاء) محذوف، و(أنْ مقّدمیكون (لمن شاء) خبرًا  االستقامة، ویجوز أنْ 

  .)٤("یستقیم) مبتدأ

الواو ". )٥(﴾َظِهیرٍ  ِمنْ  ِمْنُهمْ  َلهُ  َوَما ِشْركٍ  ِمنْ  ِفیِهَما َلُهمْ  َوَما  :﴿شأنه جلّ قوله 

زائد،  جرّ و(فیهما) حال، و(من) حرف  مقّدمو(ما) نافیة، و(لهم) خبر  عاطفة

مبتدأ مؤخر أو اسم (ما) على رأي من  أّنهو(شرك) مجرور لفظًا مرفوع محًال على 

، مقّدمم خبرها على اسمها والواو عاطفة أیضًا و(ما) نافیة و(له) خبر یجیز، تقدّ 

  .)٦("مدّ و(منهم) حال، و(من ظهیر) مبتدأ مؤخر كما تق

                                                             
  .٧٩سورة الّصافات، اآلیة:  )(١

  ).٣/٣٦، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٢

  .٢٨سورة التكویر، اآلیة:  )(٣

  ).٣/٨٢٦(، الّدر المصون، الّسمین الحلبي )(٤

  .٢٢سورة سبأ، اآلیة:  )(٥

  ).٨/٨٧، (إعراب القرآن للدرویش )(٦



٦٢ 

 

 ِظاللٍ  ِفي َوَأْزَواُجُهمْ  ُهمْ  َفاِكُهونَ  ُشُغلٍ  ِفي اْلَیْومَ  اْلَجنَّةِ  َأْصَحابَ  ِإنَّ  :﴿قال تعالى

كئون) خبر ثاٍن، بخبر (هم) (متّ  متعلِّق(في ظالل) الجارّ ". )١(﴾ُمتَِّكُئونَ  اْألََراِئكِ  َعَلى

  .)٢(")كئون) خبر ثالث لـ (إنّ متّ  بالخبر الثاني وجملة (هم متعلِّق(على األرائك)  الجارّ 

 متعلِّق(فیها)  الجارّ ". )٣(﴾َیدَُّعونَ  َما َوَلُهمْ  َفاِكَهةٌ  ِفیَها َلُهمْ  :﴿وعال جلّ یقول 

   .)٤("بحال من (فاكهة) وجملة (لهم فاكهة) خبر رابع لـ (إّن)

أ مرفوع بالضمة ): مبتد(ویل لكلّ ". )٥(﴾َأِثیمٍ  َأفَّاكٍ  ِلُكلِّ  َوْیلٌ  :﴿قال تبارك وتعالى

 متعلِّقومجرور  ): جارّ نة معنى الفعل بدعاء. (لكلّ ها متضمّ كرة ألنّ النّ وجاز االبتدأ ب

ه بخبر (ویل) المحذوف. (أفاك أثیم): مضاف إلیه مجرور باإلضافة وعالمة جرّ 

ألفاك مجرورة مثلها وعالمة جرها الكسرة.  - نعت-الكسرة أي كذاب، (أثیم): صفة 

  .)٦("المبالغة، أي كثیر اإلثموالكلمة من صیغ 

. (طلع): مقّدمبخبر  متعلِّقومجرور  .(لها): جارّ )٧(﴾َنِضیدٌ  َطْلعٌ  :﴿یقول تعالى

لطلع مرفوعة مثلها وعالمة رفعها  -نعت-مة. (نضید): صفة مبتدأ مؤخر مرفوع بالضّ 

                                                             
  .٥٦-٥٥سورة یس، اآلیتان: )(١

  ).٣/٢٠( اب القرآن لمكيمشكل إعر )(٢

  ٥٧سورة یس، اآلیة )(٣

  ).٣/٢٠، (مشكل إعراب القرآن لمكي )(٤

  .٧سورة الجاثیة، اآلیة: )(٥

  ).١/٩١اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٦

  .١٠سورة ق، اآلیة: )(٧



٦٣ 

 

نصب  محلّ في  االسمّیةمة، أي منضود موضوع بعضه فوق البعض، والجملة الضّ 

  .)١(خل)النّ نیة من (حال ثا

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).١١/١٩٠اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(١



٦٤ 

 

  الفصل الثاني

  فة في القرآن الكریمالصّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٥ 

 

  :الوصف لغة

(وصف): وصف الشيء له وعلیه وصفا وصفة حاله، والهاء عوض عن الواو، 

تبیع من غیر رؤیة،  أنْ فة الحلیة، وبیع المواصفة الصّ وقیل: الوصف المصدر و 

  .)١(كان أم جاریة والجمع وصفاء كالعلم...الخ)والوصیف الخادم، غالم 

ابع المكمل لمتبوعه ببیان التّ عت هو النّ قال ابن عقیل:(  الوصف اصطالحا:

 - وهو َسَببیُّه–صفة من صفاته نحو:(مررت برجل كریم) أو من صفات ما تعلق به 

( المكمل ها، وقوله:وابع كلّ التّ ابع) یشمل التّ نحو:( مررت برجل كریم أبوه)، فقوله (

  .)٢(وابع)التّ عت من النّ إلى آخره) مخرج لما عدا 

ها ُوضعت األصل في المعارف أال توصف ألنّ  جاء في المقتصد:( اعلم أنّ 

هم سموا شخصًا على شخص بعینه ال یشاركه فیه غیره، وذلك أنّ  في أول أحوالها تدلّ 

لّتسمیة لآلخر على ه لیس في العالم من قد سمي زید سواه، ثم ازیدًا على تقدیر أنّ 

  .)٣(یة، فلما كانت األشخاص أكثر من األسماء اشترك في االسم الواحد جماعة)النّ 

عت هو العامل في المنعوت، وكان النّ جاء في بدائع الفوائد:( العامل في 

یجمع بین نعتین لالسمین إذا اتفق إعرابهما  أنْ سیبویه یذهب إلى هذا حین منع 

العامل  أنّ ء زید، وهذا عمرو العاقالن، وذهب قوم إلى واختلف عاملهما، نحو: جا

عت معنوي وهو كونه في معنى االسم المنعوت، فلما ارتفع أو انتصب من النّ في 

حیث كان هو األول في المعنى ال من حیث كان الفعل عامًال فیه. وكیف یعمل فیه 

                                                             
  ). ٨/١٧٠( ،) لسان العرب البن منظور، مادة (وصف) (١

  ).٣/٣٠٣شرح ابن عقیل، () (٢

م المرجان، بدون تاریخ لعبد القاھر الجرجاني، تحقیق: د. بحر كاظ المقتصد في شرح اإلیضاح،) (٣

  ).٩١لبنان، ( –طبع، بیروت 



٦٦ 

 

در داللة واحدة من وهو ال یدلُّ علیه إّنما یدلُّ على فعل أو فاعل أو ومفعول أو مص

  .)١(جهة اللفظ، وأّما الظرف فمن دلیل آخر)

وٕالى هذا أذهب، ولیس فیه نقض لما منعه سیبویه من ": )٢(هیليّ قال السّ 

الجمع بین نعتي االسمین المتقدمین في اإلعراب إذا اختلف العامل فیهما، ألن 

لما صح رفع  عت وٕان كان هو المنعوت فلوال العامل في المنعوتالنّ العامل في 

عت فامتنع اشتراك عاملین في معمول النّ عت وال نصبه فكان الفعل هو العامل في النّ 

 هما عامالن فیما هو في المعنى وواحد وٕاْن لم یكونا عاملین فیه في الحقیقة ولكنّ 

  إّنما قوي عندنا القول الثاني لوجوه منها:

یلیه  أنْ ًال فیه لما امتنع عت على المنعوت ولو كان الفعل عامالنّ امتناع تقدیم 

یلیه ما عمل فیه غیره فو  أنْ معموله كما یلیه المعمول تارة والفاعل والحال وال یصح 

قلت: قام زیدًا ضارٌب ترید ضارب زیدًا، أو ضربت عمرًا رجًال ضاربًا ترید ضربت 

  .)٣("رجًال ضاربًا عمرًا لم یجز، فال یلي العامل إال ما عمل فیه

أي األقرب إلى الّصواب، وذلك هو الرّ  هیليّ ّن ما ذهب إلیه السّ والظاهر لي أ

إّنما جاءت األلفاظ لتوصیل هذه  عت هو المنعوت في المعنى ال في اللفظ، والنّ ألّن 

بموجبها یكون الّتقدیر واالعتبار األنسب لوسائط  اّلتيالت والوشائج المعنوّیة و الصّ 

لو تقّدم علیه أعرب حاًال إْن ه فألنّ منعوت عت الالنّ اإلعراب، فال غرو أْن یعمل في 

كان نكرة وبدًال إْن كان معرفة، ولعّل الّذین جعلوا الخبر مرفوعًا بالمبتدأ لمثل هذا 
                                                             

لبنان،  -بدائع الفوائد، ألبي عبد هللا محّمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، دار الكتاب العربي، بیروت )(١

  ).١٨٣(بدون تاریخ طبع، 

ج الفكر في الّنحو ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا الّسھیلي، تحقیق: د. محّمد إبراھیم البنا، نتا )(٢

  .١٢٠م، صـ ١٩٧٨منشورات جامعة قار یونس، ط

  .١٨٤بدائع الفوائد، صـ )(٣



٦٧ 

 

ها من الدراسة المبّینة حو العربي لم تعط حقّ النّ ظر المعنوي، ومسألة العامل في النّ 

لزمنیة والمكانیة، فمثًال نجد لبي وسلب العامل للداللة االسّ وخاصة العامل اإلیجابي و 

حاة یقولون عند كالمهم في باب(كان) سالبة لداللة الزمن عندما یكون النّ بعض 

، مثل قولنا: كان اهللا غفورًا. والحق أّنها لیست من العوامل وجلّ  عزّ  الكالم عن الحقّ 

ا كالمهم الب ال بد له من مسلوب واهللا تنزه عن ذلك، فهنالسّ البة لداللة الّزمن، و السّ 

  ة وٕاْن حسنت.یّ النّ ره ذي ال تبرّ نیع الّ الصّ بان إحسان سْ من باب حُ 
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  المبحث األول 

  فة المفردةالصّ 

عت المفرد:( هو ما كان غیر جملة وال شبهها، وٕاْن كان النّ قال الغالیني: 

  .)١(مثن�ى أو جمعًا، مثل: جاء الّرجالن العاقالن، وجاء الّرجال العقالء)

  عت المفرد في القرآن:النّ ثلة أم

. )٢(﴾ْم َحِصیدًا َخاِمِدینَ َفَما َزاَلْت ِتْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلَناهُ  :﴿قال جّل شأنه

مفعول ثاٍن لـ(جعل) ویقول إّن حكمها حكم  )٣((حصیدًا خامدین) أعربها الدرویش

للماثلة في الواحد، إذ أّن معنى (جعلناهم حصیدًا خامدین): جعلناهم جامعین 

عمین، أي : جعلته حلوًا حامضًا، أي جامعًا للطّ كالحصید والخمود، ومثال ذلك قول

  تجعل خامدین صفة لـ (حصیدًا). أنْ ًا، ولك مرّ 

ویظهر لي أّن مماثلها قولنا: جعلناهم نائمین هاجدین، وجاءت كلمة هاجدین 

صلة بین هذا الّتركیب  د توجالّتركیبیة للجملة، وال ةلتوكید المعنى وتقیید واتساع الدالل

  وبین الحلو والحامض.

وهي من القواعد  "ما شّذ عن القیاس فغیره علیه ال ینقاسحاة یقولون:"النّ و 

ردة عندهم، وما جاء به الّدرویش یفتقر إلى أدنى أركان القیاس، وال توجد علة المطّ 

والقّوة نجد أّن جهة  جامعة بین المقیس والمقیس علیه، وٕاذا نظرنا إلى الجهة والّدرجة

                                                             
الطبعة  تألیف الّشیخ مصطفى الغالیني، بعنایة مازن علي الّشیخ محّمد، ،جامع الّدروس العربیة )(١

  .٥٠٠ھـ، صـ١٤٠٦األولى 

  .١٥سورة األنبیاء، اآلیة:  )(٢

  ).١٦، ٥إعراب القرآن للدرویش، ( )٣(
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الحصید والخامد واحدة وجهة الحلو والحامض مختلفة، ولذلك ال توجد مساواة، 

ویِة و النّ ومعظم أهل  ظر إلى الموقعیة وترتیب وطبیعة بعض النّ حو ُیؤَتوَن ِمْن َعَدِم الرَّ

حو كما هو عند المحققین النّ األسالیب ومقصد المتكّلم وتمام الجملة وتمام االسم، و 

یهتمُّ بمجمل جوانب الّتركیب العربي، فمثًال إذا قلنا لمعرب:(أحقُّ ما عبَد العبُد مواله) 

وأمرناه بإعراب (مواله) فنجده یسارع إلى إعراب (مواله) مفعوًال، وبذلك نجده جاء بما 

  م.كلّ لم یحمله اللفظ وال مقصد المت

َواْضُمْم َیَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج  ىِلُنِرَیَك ِمْن آَیاِتَنا اْلُكْبرَ  :﴿قال العزیز الحكیم

متعّلقان بالمفعول  رومجرو  جارّ (من آیاتنا): ". )١(﴾َبْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء آَیًة ُأْخَرى

عظیم للتّ  جرّ میر (نا) ضمیر متصل في محل الضّ ة، الثاني، دلت علیه من الّتبعیضیّ 

رة على األلف ها الكسرة المقدّ جرّ الكبرى): صفة آلیات مجرورة وعالمة  باإلضافة.(

  .)٢("عذرللتّ 

أرى توّحد الجمع لیوصف بالمفرد كنسق لغة العرب، وفیه إشارة واضحة على 

ال تسعه إال لغة كهذي وهو لفت نظر من الكتاب المسطور  اّلذيذلك الّتفرید العلوي 

  إلى الكتاب المنشور.

(الذین): نعت لـ  ". )٣(﴾ْخَر ِباْلَوادِ َوَثُموَد الَِّذیَن َجاُبوا الصَّ  :﴿جالله جلّ قال 

 دت فعل الموصوف  فشاكلت الّتوكید،فة أكّ الصّ ، وهذه جرّ (ثمود) مبنّي في محل 

                                                             
  .٢٣سورة طھ، اآلیة:  )(١

  ).٧/٨٨اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٢

  .٩سورة الفجر، اآلیة:  )(٣
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 سالكسرة المقّدرة على الیاء المحذوفة لتوافق رؤو  (بالواد): اسم مجرور وعالمة الجرّ 

  .)١("اآلي. (بالواد): متعلق بـ (جابوا)

. اسم )٢(﴾الَها ِإالَّ اْألَْشَقى الَِّذي َكذََّب َوَتَولَّىال َیصْ  :﴿قال مالك الملك

  )، ونجد هذا القید كسابقه.٣) نعت لـ (األشقى)(اّلذيالموصول (

َوُهَو الَِّذي َیْبدُأ اْلَخْلَق ثُمَّ ُیِعیُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْیِه َوَلُه اْلَمَثُل اْألَْعَلى  :﴿قال تعالى

(وله المثل األعلى): الواو عاطفة، ". )٤(ْرِض َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم)ِفي السََّماَواِت َواْألَ 

ماوات) السّ وله خبر مقدم، (المثل) مبتدأ مؤخر، و(األعلى) صفة لـ (المثل)، و(في 

ماوات، (وهو) مبتدأ، و(العزیز) خبر أول، السّ حال، (واألرض) عطف على 

  .)٥("و(الحكیم) خبر ثانٍ 

الحكیم صفة للعزیز إذا لم نقل بتعدد األخبار، والحكیم  یظهر لي أْن تكون

سیره فنعمت وصفًا  مَ كِّ حَ تُ توضع في فم الفرس لِ  اّلتيوهي الحدیدة  ةِ مَ كَ مأخوذة من الحَ 

  هللا سبحانه وتعالى.

. )٦(﴾الَِّذیَن َطَغْوا ِفي اْلِبالدِ  َوِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوَتادِ  :﴿یقول قاصم الجّبارین

                                                             

  ).٣/٤١٥مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )١(

  ).١٦-١٥( :سورة اللیل، اآلیتان  )(٢

 )٣/٤١٥مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٣

  .٢٧سورة الروم، اآلیة:  )(٤

  ).٣/٥١) إعراب القرآن للدرویش، ((٥

  ).١١-١٠سورة الفجر، اآلیتان:( )٦(
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  .)١("نعت لـ (فرعون) بحذف مضاف، أي قوم فرعون (الذین):"

یتبادر لي أّن فرعون قد یكون غیر القبلیة بداللة االلتزام مسمًى لملوك مصر 

ضیضها والجنود والعتاد فكم طار اسم في اآلفاق قّضها و قبالغلبة فصار مصر ب

 ویحضرني في هذا المضمار أنْ  وصار علمًا معروفًا وعبرة تترى خلفًا عن  سلف

 :﴿أشیر إلى أّن القرآن قد یسند صفات الذات إلى بعض أجزائها مثل قوله تعالى

والمعلوم أّن الكاذبة هي الّنفس ال الناصیة، فسبحان من  )٢(﴾َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  َناِصَیةٍ 

  .أعیا ببیانه قبل سلطانه!

  : )٣(قال امرئ القیس

    هِ َیِزلُّ الغالُم الِخفُّ َعْن َصَهواتِ 

  ِل.ثقّ ِبَأْثواِب العنیِف المُ  وُیْلوي  

نجد امرئ القیس سمى جنبتي ظهر الفرس صهوات وذلك لمجاورتها بعضها بعض 

  .)٤(یبالطّ وهذا كثیر عند العرب  ویحتاج إلى غوص كما یقول شیخنا: عبد اهللا 

                                                             
  ).٣/٣٨٨مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(١

  .١٦سورة العلق، اآلیة:  )(٢

بیاتھ: حنا الفاخوري، دار دیوان امرئ القیس بن حجر الكندي حققھ وبوبھ وشرحھ وضبط بالّشكل أ )(٣

  .٣١بیروت، بدون تاریخ طبع صـ –الجیل 

م، ١٩٢٢عبد هللا الّطیب عبد هللا الّطیب، عالم وأدیب سوداني، ولد بقریة التمیراب غرب الّدامر  )(٤

ضا، لھ الكثیر من المحاضرات القّیمة، وأھم كتبھ  وتخرج في كلیة غردون التذكاریة، عمل ببخت الرِّ

  م.٢٠٠٣وصناعتھا، توفي عام  بفھم أشعار العر المرشد إلى
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. (عمد): اسم مجرور بـ (في) وعالمة )١(﴾ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدةٍ  :﴿ثناؤه یقول جلّ 

الكسرة  الجرّ  ةة الظاهرة، (ممددة): صفة لـ (عمد) مجرور وعالمجره الكسر 

  .)٢(الظاهرة

َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َیْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن  :﴿قال تعالى

. (مبین): صفة لـ (قرآن) )٤(. (وقرآن):اسم مرفوع ألّنه معطوف على مرفوع)٣(﴾ُمِبینٌ 

  فع الّضمة الّظاهرة.الرّ مة مرفوع وعال

هي الوضوح حتى ال یكون هناك عذر  اّلتيیبدو لي أّن وصف القرآن بالبینونة 

  .ولو كان أمّیاً  لمعتذر یوم الجمع

. (صدق): )٥(﴾َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِرینَ :﴿یقول الحكیم الحمید

ة، و(لسان صدق في مضاف إلیه مجرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة الظاهر 

اس النّ اس وأصلها في النّ اآلخرین): بمعنى حسن صیت وسمعة أو حسن ذكرى بین 

  .)٦(هفة محلّ الصّ ت اآلخرین، فحذف الموصوف وحلّ 

فة حّلت محل الموصوف ألّنها هي عین الموصوف في المعنى الصّ أجد أّن 

  ولسان الحال هو أنطق من لسان المقال والّذكر الحسن شهادة.

                                                             
  .٩سورة الھمزة، اآلیة:  )(١

  ).٧٠١/ ٨إعراب القرآن للكرباسي، ( )(٢

  .٦٩سورة یس، اآلیة:  )(٣

  ).٦/٣٥٠إعراب القرآن للدرویش، ( )(٤

  .٨٤سورة الّشعراء، اآلیة  )٥(

  )٨/٢٠٧اإلعراب المفّصل لبھجت،( )(٦
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. (آباؤكم): آباء: اسم مرفوع )١(﴾َأْنُتْم َوآَباُؤُكُم اْألَْقَدُمونَ :﴿القدیر جّل ملكهقال 

اهرة، والكاف حرف خطاب مبنّي على الّضّم في محّل جّر وعالمة رفعه الّضمة الظّ 

مضاف إلیه ، والمیم عالمة الجمع. (األقدمون): صفة لآلباء مرفوعة مثلها وعالمة 

  ون عوض عن الّتنوین في االسم المفرد. النّ مذّكر سالم و  رفعها الواو ألّنها جمع

(خافضة): خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ".)٢(﴾َخاِفَضٌة َراِفَعةٌ :﴿قال الجّبار المنتقم

هي خافضة مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره، (رافعة): نعت 

  .)٣("لـ(خافضة) مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الّظاهرة على آخره

ون وجلین لّ ظر فیظالنّ یظهر لي أّن الّصفة صورتها تشخص عالیة عند أهل 

مشفقین من شّدة العلوِّ واالنخفاض، فكم ِمْن ُمَتَوقٍَّع كالواقع. كیف ال یكون ذلك ووعد 

  اهللا ال یخلف.

(نار): خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ". )٤(﴾َناُر اللَِّه اْلُموَقَدةُ :﴿یقول العزیز الحمید

  اهرة وهو مضاف.مة الظّ وع وعالمة رفعه الضّ هي مرف

اهرة على (اهللا):لفظ الجاللة مضاف إلیه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظّ 

  .)٥("مة الّظاهرة على آخرهار مرفوع وعالمة رفعها الضّ أخره. (الموقدة): نعت للنّ 

                                                             
  .٧٦سورة الّشعراء، اآلیة: )(١

  .٣سورة الواقعة، اآلیة:  )(٢

  ).٨/٦إعراب القرآن للكرباسي، ( )(٣

  .٦سورة الھمزة، اآلیة:  )(٤

  )٨/٧٠١إعراب القرآن للكرباسي، ( )(٥
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وٕاّن ربك): الواو (". )١(﴾َوإِنَّ َربََّك َلُهَو اْلَعِزیُز الرَِّحیمُ :﴿قال اهللا في قرآنه

عاطفة، (إّن): حرف نصب وتوكید مشه بالفعل، (رب): اسم إّن منصوب للتعظیم 

بالفتحة والكاف ضمیر مّتصل. ضمیر المخاطب مبنّي على الفتح في محل جّر 

باإلضافة. (لهو العزیز): الالم الم الّتوكید المزحلقة، (هو): ضمیر منفصل، 

مة، بمعنى المنتقم من أعدائه للمبتدأ مرفوع بالضّ  (الّرحیم): صفة للعزیز أو خبر ثانٍ 

  . )٢("الّرؤوف بأولیائه

فة مع موصوفها تلفت البصائر إلى آیات اآلفاق ویتحقق بعد الصّ أرى أّن هذه 

  ذلك أّنها ال تتأّتى ألّي كائن في الوجود. فسبحان من بان لخلقه فبان عنهم.

 )٣(﴾ْبَراِهیَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّیقًا َنِبّیاً َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب إِ  :﴿قال جّل وعال

  (نبیًا):صفة مفردة لـ(صدیقًا).

في خالل هذه الجملة أّن الّترتیب البیاني حسب البعد الداللّي بین  لي یشرف

، والعرب كلمتي صّدیق ونبي وذلك بمراعاة فقه األولوّیات ومراعاة مقتضى الحال

  .تقول كان عالمًا نحریرًا ال العكس

َفاْخَتَلَف اْألَْحَزاُب ِمْن َبْیِنِهْم َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد :﴿یقول مالك الملك

  مجرور. .عظیم:نعت مفرد لـ(یوم))٤(﴾َیْوٍم َعِظیمٍ 

                                                             
  .٦٨سورة الّشعراء، اآلیة:  )(١

  ).٨/١٩٩(، اإلعراب المفّصل لبھجت )(٢

  .٤١)سورة مریم اآلیة: (٣

  .٣٧)سورة مریم اآلیة: ٤(
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أرى أّن العظمة هنا لیست خاصة بالكفار وحدهم فهي تشمل المؤمنین 

، ّذبین ضرورّیة ولیست استداللّیةالمصّدقین أیضًا وفي ذلك الیوم صارت العظمة للمك

  .ولیس َمْن رأى كمن سمع

ُسِل َوال َتْسَتْعِجْل َلُهْم  :﴿قوله الحي القیوم َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

ُیْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم َكَأنَُّهْم َیْوَم َیَرْوَن َما ُیوَعُدوَن َلْم َیْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن َنَهاٍر َبالٌغ َفَهْل 

.(الفاسقون): صفة مرفوعة لـ (قوم). ونالحظ روعة الّتشبیه االستعاري )١(﴾اْلَفاِسُقونَ 

طبة عن جلدتها أو كما تخرج الفویسقة الرّ في خروج الفاسقین عن الحّق كما تخرج 

  عن نافقاها .

عزیزًا): نعت منصوب . ()٢(﴾َوَیْنُصَرَك اللَُّه َنْصرًا َعِزیزاً  :﴿قال جّل جالله 

  ال یضام جانبه، فما بالك به إذا كان من اهللا؟ اّلذيلـ(نصرًا). فإذا كان العزیز هو 

ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُیْحِیي َوُیِمیُت َربُُّكْم َوَربُّ آَباِئُكُم :﴿یقول العزیز الحكیم 

ِلینَ    . (األولین): وصف على اإلفراد (أبائكم).)٣(﴾اْألَوَّ

یخلق من عدم أال  اّلذيمة األولین وصفًا لآلباء لیقّرر لهم أّن مجيء كلأرى 

  یحیي من إیجاد؟ سبحانك َفبلى !! 

اُر ُكلََّما َأَراُدوا َأْن َیْخُرُجوا ِمْنَها ُأِعیُدوا النّ َوَأمَّا الَِّذیَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم قال عّز شأّنه (

                                                             
 .٣٥اآلیة:)سورة األحقاف (١

  .٣سورة الفتح اآلیة:  )(٢

 .٨سورة الّدخان اآلیة :  )(٣
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كنتم به): صفة  اّلذي(".)١(﴾ِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه تَُكذُِّبونَ ِفیَها َوِقیَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّا

العذاب في موضع نصب ویجوز أْن یكون صفة الّنار وذكر على معنى الجحیم أو 

  .)٢("الحریق

كون، السّ (قل): فعل أمر مبنّي على ". )٣(﴾ُقْل َیا َأیَُّها اْلَكاِفُرونَ  :﴿یقول الولي الحمید 

كون ال السّ فیه وجوبا تقدیره أنت، (یا): حرف نداء مبنّي على والفاعل ضمیر مستتر 

محلَّ له من اإلعراب، (أّیها): أي: منادى مبنّي على الضمِّ في محلِّ نصب، وجملة 

(قل) ابتدائّیة، ها حرف تنبیه، (الكافرون): صفة أليِّ مرفوعة وعالمة رفعها الواو 

  .)٤("ألّنها جمع مذكر سالم

ال یمكن تجاوزها وٕاْن لم  اّلتيتیات في الّصناعة الّنحویة في باب المنادى اف

فة والحال، وهي قول العرب: یا غّفاُر جنتك. فیقولون في  تكن لها صلة بالخبر والصِّ

إعراب غّفار نكرة مقصودة بحكم العادة وعدم  إعمال الفكر االعتقادّي وقد صحَّ عن 

فات )٥(الشَُّر ِلجاجة)بي صلى اهللا علیه وسلم قوله:(الخیُر عادة و النّ  . فهذه من الصِّ

في حكم المعرفة ضرورة ال استدالًال ولم َیْسَلْم من المتقّدمین والمتأخرین إال  اّلتي

، وسّماها (نكرة خاّصة) فوقع في العادة أعاله وفیما فّر منه )٦(یوطّي في األشباهالسّ 

  .والعبرة بالمعاني قبل المباني

                                                             
  .٢٠سورة الّسجدة اآلیة:  )(١

  ).٢/١٠٥٠التبیان في إعراب القران للعكبري ( )(٢

  .١سورة الكافرون، اآلیة:  )(٣

  ).٨/٧١٢إعراب القرآن للكرباسي، ( )(٤

ھبي، دار سنن الترمذي، ألبي عیسى محّمد بن عیسى الترمذي، أعدھ )(٥ ا د. مصطفى محّمد حسین الّذ

  ).١/٢٣( ،ھـ) ١٤١٩، القاھرة، (طثالحدی

  ).٢/٦األشباه و الّنظائر ، ( )(٦
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. )١(﴾ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َقْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفیِه َیْمَتُرونَ  َذِلكَ  :﴿قال صاحب الّتنزیل

(ذلك): مبتدأ،و(عیسى)خبره .و(ابن مریم ) نعت أو خبر ثاٍن .(قول الحق): كذلك، "

وقیل هو خبر مبتدأ محذوف، وقیل عیسى بدل أو عطف بیان و(قول الحق) الخبر، 

قیل ، وحكي قول الحق بضم القاف مثل ویقرأ: قال الحق، والقال اسم للمصدر مثل ال

  . )٢("الروح ، وهي لغة فیه

أعتقد أّن الّظاهر في إعراب (عیسى) الخبریة لتمام الفائدة وكمال الجملة 

صب في (قول) النّ وكما هو معروف إذا أمكن المّطرد ُأقصي الُمْبَتِعد، وكذلك قراءة 

  عّرفًا.فظاهرها المصدریة ال الحالیة، إذ ال یّطرد الحال مُ 

َوإِْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال :﴿یقول مالك الملك

(معروفا): صفة لمصدر محذوف، أي ". )٣(﴾ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَیا َمْعُروفاً 

  .)٤("إصحابًا معروفًا وقیل الّتقدیر : بمعروف

(هباء): خبر كان منصوب ". )٥(﴾َفَكاَنْت َهَباًء ُمْنَبثّاً  :﴿یقول الّرحمن الّرحیم

صب الفتحة الّظاهرة. (منبثًّا): صفة لـ(هباء) منصوبة مثلها وعالمة النّ وعالمة 

  .)٦("صب الفتحة الّظاهرةالنّ 

                                                             
  .٣٤سورة مریم، اآلیة:  )(١

  ).٢/٨٧٤، (التبیان للعكبري )(٢

  .١٥سورة لقمان، اآلیة :  )(٣

  ).٢/١٠٤٤لتبیان للعكبري، ( )(٤

  .٦سورة الواقعة، اآلیة: )(٥

 ).٨/٦(لقرآن للكرباسي،إعراب ا )(٦
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وهنا نلمح روعة الّتصویر الفنّي للقرآن في وصف (هباء) بمعناها لیكون 

فس، النّ في المجامع ویثیر اإلیحاءات والظِّالل في المعنى أوغل في المسامع وأجوَل 

وكما یقولون معني القرآن حّجة على أهل الباطل قبل أهل الحّق؛ وذلك لمخاطبته 

أهل العقول الّسوّیة، والّسبب في ذلك كلِّه ألّنه علم بحكمة، والعلم بال حكمة ضالل 

  كعلم إبلیس علیه اللعنة.

الِّینَ َوَأمَّا إِ  :﴿قال العزیز الحكیم (وأّما): الواو ". )١(﴾ْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِِّبیَن الضَّ

حرف عطف، أّما تفصیلیة شرطیة. (إّن): حرف شرط جازم، (كان): فعل ماضي 

ناقص فعل الشرط مبنّي على الفتح واسمها ضمیر مستتر فیه جوازًا تقدیره هو. (من 

لّضالّین): صفة مجرورة ومجرور متعلِّقان بمحذوف خبر كان. (ا جارّ المكذبین): 

  . )٢("وعالمة جرها الیاء نیابة عن الكسرة ألّنه جمع مذكر سالم

المكّذبون هم مجموعة شاملة شملت الكفر، وذلك ألّنهم كذبوا على اهللا وغیره، 

َوُوِصفوا بعد ذلك بالّضالل للّتخصیص بعد الّتعمیم، وٕان كان هذا الّتخصیص ال یقل 

ّل السمن في وٕاذا كان الّضالل من قول العرب: ض اعن العموم فهو ردیف معناه

  .)٣(الطعام، فهذا ضیاع یصعب إدراكه

ُقْل ِهَي ِللَِّذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َخاِلَصًة َیْوَم  ...:﴿یقول العزیز الجّبار

(آمنوا): فعل ماضي، مبنّي على الفتح المقّدر على ما قبل واو ". )٤(﴾اْلِقَیاَمةِ 

                                                             
  .٩سورة الواقعة، اآلیة:  )(١

  ).٨/٣٣( إعراب القرآن للكرباسي، )(٢

ھـ، تحقیق: د. علي سعید ٤٥٦الّسنة ألبي محّمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، المتوفى سنة  )(٣

  ).٧٣مكتبة البابي الحلبي، ( ،ھـ) ٣/١٤٠٣الرفاعي، (ط

  .٣٢سورة األعراف، اآلیة:  )(٤
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كون في محّل رفع فاعل، واأللف السّ جماعة، والواو ضمیر مّتصل مبنّي على ال

فارقة، والجملة صلة الموصول ال محّل لها من اإلعراب، (في الحیاة): جاّر ومجرور 

متعّلقان بآمنوا. (الدنیا): صفة مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقّدرة على األلف منع 

  .)١("من ظهورها الّتعّذر

خاطري أّن وصف الحیاة الدنیا یوحي بمفهوم المخالفة على أّن هنالك نما إلى 

تؤّهل وترّبي اإلنسان لتلك  اّلتيعلیا مطّیتها اعتمال اإلنسان في هذه الحیاة الدنیا 

  .ووصفها بالدنیا زجر ألولي األلباب عنها العلیا

: الواو حرف عطف، (وكنتم)". )٢(﴾َوُكْنُتْم َأْزَواجًا َثالَثةً  :﴿الّرحیم نقال الّرحم

كنتم: فعل ماٍض ناقص مبنّي على الّسكون الّتصاله بضمیر الّرفع المّتحرك، والّتاء 

م في محّل رفع اسم كان، والجیم للجمع، (أزواجًا): الضّ ضمیر مّتصل مبنّي على 

خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره. (ثالثة): صفة لـ 

  .)٣("منصوبة (أزواج) وصفة الموصوف

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهدًا َوَسَلَك َلُكْم ِفیَها ُسُبًال َوَأْنَزَل ِمَن  :﴿شأنه جلّ یقول 

(مهدًا): مصدر وصف به ". قوله:)٤(﴾السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواجًا ِمْن َنَباٍت َشتَّى

یكون جمع  أنْ ادًا مثل: فراشًا، ویجوز یكون الّتقدیر: ذات مهد ویقرأ مه أنْ ویجوز 

  .)٥("مهد، (شتى): جمع شتیت، مثل مریض ومرضى، وهو صفة ألزواج أو نبات

                                                             
  ).٣/٣٣( إعراب القرآن للكرباسي، )(١

  .٧سورة الواقعة، اآلیة:  )(٢

 ).٨/٧٠٦( إعراب القرآن للكرباسي، )(٣

  .٥٣سورة طھ، اآلیة:  )(٤

  ).٢/٨٩٣، (للعكبريلتبیان ا )(٥
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ویظهر أّن الجمع المذكر وصف بالمؤنث وهذا ما یدلُّ على أّن لغة العرب 

وافقت القرآن وذلك ألّنها تعتبر الجمع مؤنث، والقرآن أفصح العربیة وهو مرجعها، 

  لك في العربیة.ذ روما أكث

َوالَِّذیَن َسَعْوا ِفي آَیاِتَنا ُمَعاِجِزیَن ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز  :﴿حیمالرّ  قال البرّ 

(من رجز ألیم): یقرأ بالجّر صفة لـ (رجز) أو بالرفع صفة لـ (عذاب)، ". )١(﴾َأِلیمٌ 

  . )٢("والرجز مطلق العذاب

ال یحتاج إلى  اّلذي(رجز) هذا هو الظاهر ویبدو لي أّن إعراب (ألیم) صفة لـ 

  .اعتساف بالرغم من تواتر قراءة الّرفع والفاصل غیر أجنبيّ 

َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر :﴿قال العزیز الحكیم

ن في محّل رفع (هذا ساحر كذاب): هذا اسم إشارة مبنّي على الّسكو ". )٣(﴾َكذَّابٌ 

مبتدأ. ساحر: خبر هذا مرفوع بالّضّمة، (كّذاب) صفة لـ (ساحر) مرفوعة وعالمة 

  .)٤("رفعها الّضّمة

أّن هذا القرآن جاء بالكلم المشرقات  -كّذاب –رؤیتي لمدلول هذه الّصفة 

سحرت أهل البیان، والمعروف أّن معجزة الفكر أغلب من معجزة  اّلتيالفصاح 

اّدة معیارها الفكر وَشُرف اإلنسان بعقله لفقه الّنقل وما ُعِبَد اهللا بشيء الماّدة، والم

  أفضل من الفقه.

                                                             

  .٥سورة سبأ، اآلیة: )١(

  ).٢/١٠٦٣لتبیان للعكبري، (ا )٢(

  .٤سورة ص، اآلیة:  )(٣

  ).١٠/٨٤اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٤
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َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي َوَأْنَهارًا َوِمْن ُكلِّ  :﴿یقول عز وجل 

َهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلیاٍت ِلَقْوٍم الثََّمَراِت َجَعَل ِفیَها َزْوَجْیِن اْثَنْیِن ُیْغِشي اللَّْیَل النَّ 

  .)٢("جملة (اثنین) نعت لزوجین". )١(﴾َیَتَفكَُّرونَ 

أالحظ أّن في الوصف بالثنائّیة مدلوًال عجابًا یشیر إلیه القرآن كإشارته 

الخاطفة لذوي األلباب وهي أّن األصل في األشیاء االزدواج ال الوحدة وقال أهل 

األشیاء متباینة، والّرقم واحد عند أهل الّریاضّیات شيء نسبّي، أّن ذّرات  الكیمیاء:(

. )٣(﴾ ...ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّنیَن َواْلِحَسابَ  ...:﴿وهو من باب قول الكبیر المتعال

   فالفیل، والعصفور كالهما یوصف بالوحدة، وهو مجرد اشتراك لفظي.

ُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج َأْیَنَما َتُكوُنوا ُیْدِركْ  :﴿یقول عّز من قائل

(ولو كنتم في بروج مشّیدة): الواو حالیة، ولو شرطیة، وكان واسمها، ". )٤(﴾ُمَشیََّدةٍ 

: صفة لـ (بروج)، وجملة جواب )دةوفي بروج متعّلقان بمحذوف خبر كنتم، (مشیّ 

  .)٥("علیها ما قبلها دلّ الشرط محذوفة 

دة) ولكّني أرى أّن الموت إدراكه فة (مشیّ الصّ هذه وجدت كالمًا كثیرًا عن 

لإلنسان بتمام كتابه المّؤجل ولیس مربوطًا باألسباب الماّدیِّة، والّذي جاء به من عدم 

ال یفتقر إلى سبب یمیت به اإلنسان، والعبرة بتمام األجل سواء ظهر سبب مادي أم 

  ب كفر ُصَراح واهللا أعلم.بالسّ ال، والعقد القلبي على تمام األجل. ولكن ربطه ب

                                                             
  .٣سورة الرعد، اآلیة:  )(١

  ).١/٣٧٥(مشكل إعراب القرآن لمكي،  )(٢

  .١٢سورة اإلسراء، اآلیة:  )(٣

 .٨٧سورة الّنساء، اآلیة:  )(٤

  ).٢/٦٧إعراب القرآن للدرویش، () (٥
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(المخلصین): صفة للعباد ". )١(﴾ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصینَ  :﴿شأنه جلّ قال 

  .)٢("منصوبة وعالمة نصبها الیاء ألّنها جمع مذكر سالم، والّنون عوض عن الّتنوین

فة (المخلصین) داللة لغوّیة كامنة في لفظها كمون الّنار في الصّ أجد في هذه 

دق هللا والمعروف أّن اإلخالص لغیر اهللا ال یكون الصّ الخلوص هو  أنّ العود وهي 

َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه  :﴿لیل علیه قول ربنا المتعالصدقًا، والدّ 

ة العمل بال نیّ  أنّ . فبمفهوم المخالفة أّن ثّمت إخالصا لغیر اهللا والمعروف )٣(﴾الدِّینَ 

 :﴿عناء، ونّیة بال إخالص ریاء، وٕاخالص بال صدق هباء. وقد قال المنتقم الجّبار

یحلو  اّلتيفات الصّ . فهذه من )٤(﴾َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوراً 

  لها االرتشاف.   

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .١٦٠سورة الّصافات، اآلیة:  )١(

  ).١٠/٧١اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٢

  .٥سورة البینة، اآلیة:  )(٣

  .٢٣سورة الفرقان، اآلیة:  )(٤
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  المبحث الثاني  

  فة :الصّ جملة 

ملة الفعلیة أو االسمّیة منعوتًا بها نحو: جاء رجل یحمل تقع الج أنْ (هي) "

كتابًا، وجاء رجٌل أبوه كریم، وتشتمل الجملة الّنعتّیة على ضمیر یربطها بالمنعوت 

میر مذكرًا، نحو: جاءني زید یحمل غالمه، أو مستتر نحو: جاءني الضّ سواًء أكان 

ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیئًا َوال ُیْقَبُل  َواتَُّقوا َیْوماً  :﴿رجل یحمل عصًا، أو مقّدرًا، مثل

  .)٢("، والّتقدیر: أي ال تجزي فیه)١(﴾ِمْنَها َشَفاَعٌة َوال ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوال ُهْم ُیْنَصُرونَ 

  ة: عتیّ النّ آیات القرآن ذوات الجمل  

ِض اْلُمْؤِمِنینَ  :﴿قال جّل وعال َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َیُكْن ِمْنُكْم  َیا َأیَُّها النَِّبيُّ َحرِّ

ُهْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َیْغِلُبوا ِماَئَتْیِن َوإِْن َیُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َیْغِلُبوا َأْلفًا ِمَن الَِّذیَن َكَفُروا ِبَأنَّ 

  في محل رفع صفة لقوم. یفقهون) جملة ( ال .)٣(﴾َقْوٌم ال َیْفَقُهونَ 

الوصف المستمّر اّلذي قضاه سبحانه وتعالى  ذي یظهر لي في هذاوالّ 

ومنعهم في العلن. وذلك هو عدم الفهم، والّناظر إلى تركیب هذه  رّ السّ بقضائه في 

 اّلتيالجملة برَّمتها یجد عجبًا داللّیًا من حیث اختیار كّل كلمة في هذه الجملة 

حد من المؤمنین ، والوامنهم كُأفّ  لفَ محصلتها وصفهم بهذا الوصف اّلذي صّیر األْ 

كألف، ولو بدأنا الجملة من أولها جاءت تعلیًال وتقدیرًا لها الوصف وهذا كامن في 

معنى القومیة لكي ال یغادر منهم ید مع الحرف المشابه للفعل و الباء وزاد في الّتوك

                                                             
  .٤٨سورة البقرة، اآلیة:  )(١

  ).٥٠٠جامع الّدروس العربیة ، ( )(٢

  . ٦٥سورة األنفال، اآلیة:  )(٣
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حو أول مفاتح دراسة البنى النّ أحدًا، وجاءت (ال) الجحد إلضفاء مدلول معین. و 

  لیس أمثلة للحفظ.الّتركیبیة، و 

ة اّلذي نتعامل به في حیاتنا وفي اآلیة داللة على أّن حساب عالم الشَّهاد

ومّیة، والعبرة فیه للكْثرة الّظاهرة ال مناط به عند ربِّ اإلیمان اّلذي عنده حساب الی

  غیبّي وهو ما وراء الّتصّورات ومصدره كن فیكون.

هذا الوصف وٕان  ءتضافرت لبناواّلذي علیه إكلیل األمر أّن كلمات اآلیة 

  یجيء الوصف َكّلَمانّیا ُمبینًا. حّتىكانت سابقة للمنعوت 

َوِفي اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخیٌل  :﴿یقول تعالى

ُل َبْعَضَها عَ  َلى َبْعٍض ِفي اْألُُكِل ِإنَّ ِفي ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَواٍن ُیْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ

ورابطهما  جرّ . جملة (یعقلون) نعت لـ (قوم) في محل )١(﴾َذِلَك َآلیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلونَ 

  میر كما هو واضح.الضّ 

یعصم  اّلذيهو العقل  ویبدو لي أّن وصف هؤالء القوم بالعقالنیة لیس عبثًا و

قي السّ المتباینة اُألُكل في الموقع و  اإلنسان من الزلل ویبصره بمثل هذه األشجار

الغریب في األمر لماذا أعربت هذه الجملة نعتًا ولم تعرب حاًال أو خبر  لكنّ الواحد. و 

كرات صفات وبعد المعارف أحوال وال یوضحون النّ ویقولون في ذلك: الجمل بعد 

  تعلیًال لذلك.

یرًا للمفهوم ال في كتابه كعادته مش -رحمه اهللا –واّلذي جاء بذلك سیبویه 

  المنطوق لهذه القاعدة الذهبیة، فكأنه یكتب ألولي األلباب والّصفوة والمحقّقین. 

                                                             
  .٤سورة الرعد، اآلیة:  )(١
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كرة، بقوله:(هذه ناقة النّ جعل سیبویه بابًا في الوصف غّلب فیه المعرفة على 

عت. وفهم أسالیب العرب من تقلیب النّ فوصفهما بالحال ال ب )١(وفصیلها راتعین)

لألعاجم في هذا المضمار رغم عسره،  لى ذلك، وجعل اهللا براعةً وقیاس وغیره دفعه إ

  یّسر لهذا الذكر وسائله وٕاْن صعبت. اّلذيوهو 

وكید في: مررت بك أنت، ونجد سیبویه نفسه في باب الوصف بالتّ 

ة علیه في المسألة ، جعل أنت توكیدًا للضمیر المجرور، فكان حجّ )٢(وأخواتها

یشّمر للفهم، واالستعجال فیه مصارع الرجال،  أنْ مالك قبل ة، وقفا أثره ابن الزنبوریّ 

  ِهیاط وِمیاط. قال ابن مالك:  كما یقولونوطریق العربیة 

    لْ صَ فَ انْ  دْ قَ  اّلذي عِ فْ وُمْضَمُر الرّ 

  لَّ َضِمیٍر اّتَصلْ كُ  هِ بِ  أكِّدْ   

ه یؤخذ من قول كلٌّ واّلذي علیه ُرمُة األمر أّن األصل في اإلنسان الخطأ، و 

ویردُّ، والّنحو یحتاج إلى تمحیص وسبر غور كتب األقدمین ونبش دمنها ودقِّ أوتاد 

  االعتدال.

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْسَألوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم  :﴿قال العزیز الغفور

ُل اْلُقْرآُن تُْبدَ  َلُكْم َعَفا اللَُّه َعْنَها َواللَُّه َغُفوٌر  َوإِْن َتْسَألوا َعْنَها ِحیَن ُیَنزَّ

                                                             
الّنكت في تفسیر كتاب سیبویھ وتبیین الخفّي من لفظھ وشرح أبیاتھ وغریبھ، تألیف أبي الحجاج  )(١

قرأه وضبط نصھ، د. یحیى مراد، منشورات  ،ھـ) ٤٧٦سى األعلم الّشنتمري (یوسف بن سلیمان بن عی

  .٣٤٨لبنان، صـ –محّمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  ).١/١٢٧الكتاب، ( )(٢
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  .)٢("صفة ألشیاء جرّ ) في محل متبد لكم تسوؤك إنْ جملة الشرط:(" .)١(﴾َحِلیمٌ 

یبدو لي أّن هذا القید الوصفي واّلذي قّعد قاعدة من قواعد الِحْرم والِحلِّ وهي 

ت والمعامالت ألصول علیها مدار كثیر من العبادا اّلتيقاعدة: ال ضرر وال ضرار. و 

 ریقالطّ حو  مناط األمر بحذافیره فقد حّد الحدود وأبان جانبي النّ الفقه الكبرى، وعلى 

  .والّنحو فقه

َأْو َیُكوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن  :﴿قال جّل شأنه

َل َعَلْیَنا ِكتَا جملة (نقرؤه) في محل نصب نعت لـ ". )٣(﴾هُ ؤ بًا َنْقرَ ِلُرِقیَِّك َحتَّى ُتَنزِّ

  .)٤("(كتاب)

جملة ". )٥(﴾َفَقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك َجاُءوا ِباْلَبیَِّناتِ ...:﴿یقول الغفور الّشكور

  .)٦("(جاءوا بالبینات) في محل رفع صفة لـ (رسل)

. جملة )٧(﴾َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ َوَهَذا ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك :﴿قوله تعالى

  (أنزلناه) في محل رفع صفة لـ (كتاب).

                                                             
  .١٠١سورة المائدة، اآلیة:  )(١

  ).٧/٣٠١)إعراب القرآن، للدرویش، ((٢

  .٩٣سورة اإلسراء، اآلیة:  )(٣

 ).٣/٤١٣، للدرویش، (إعراب القرآن )٤(

  .١٨٤سورة آل عمران، اآلیة:  )(٥

 ).١/١٢٠مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٦

  .١٥٥سورة األنعام، اآلیة:  )(٧
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َك َفِإْن َفَعْلَت  :﴿یقول مالك الملك َوال َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال َیْنَفُعَك َوال َیُضرُّ

  نصب نعت لـ (ما).. جملة (ال ینفعك) في محل )١(﴾َفِإنََّك ِإذًا ِمَن الظَّاِلِمینَ 

فع والّضرر المعروف لدى المخاطب لیقّرر النّ أجد أّن الوصف جاء بناموس 

  ه بما عنده فصارت المسألة ضرورّیة.افع والّضار فحجّ النّ له حقیقة 

جملة (رابعهم ". )٢(﴾ ...َسَیُقوُلوَن َثالَثٌة َراِبُعُهْم َكْلُبُهمْ  :﴿یقول العزیز الحكیم

  . )٣("ت لـ (ثالثة)كلبهم) في محل رفع نع

جملة (تسعى) في محل رفع ". )٤(﴾َفَأْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحیٌَّة َتْسَعى :﴿یقول تعالى

  . )٥("صفة لـ (حیة)

أجد في هذا الوصف حركة تزید الّرعب والخوف والوجل في الّنفس البشرّیة 

  زیادة على خوفها من الحّیة من غیر حركة.

جملة (تخرج) في " .)٦(﴾َجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحیمِ ِإنََّها شَ  :﴿قال مالك الملك

  .)٧("محّل رفع نعت لـ (شجرة)

                                                             
  .١٠٦سورة یونس، اآلیة:  )(١

  .٢٢سورة الكھف، اآلیة:  )(٢

  ).٢/٦مشكل إعراب القرآن لمكي، () (٣

  .٢٢سورة طھ، اآلیة:  )(٤

  ).٧/٨٦، (اإلعراب المفّصل لبھجت )(٥

  .٢٠سورة الّصافات، اآلیة:  )(٦

  ).٧/٨٦اإلعراب المفّصل لبھجت، () (٧
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تخرج في أصل الجحیم عجبًا طغى على  اّلتيألمح في هذا الوصف للّشجرة و 

بق في توجیه السّ أعرافنا الدنیوّیة، وهذا معقوله االعتقاد الّسلیم اّلذي حاز قصب 

زالق االشتطاط واالحتطاط ومعظم من ضّل من العلماء ة الّنحو عن مالعلوم وخاصّ 

أو البلماء إّما بشهوة أو شبهة فالّتسلیم أمام عبارات كشوامخ القصور من أهل 

  ال یعتریه اضطداد. اّلذيالقصور هو أصل االعتقاد 

جملة ". )١(﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ ... :﴿یقول ربنا جّل وعال

  .)٢("صفة لـ (قوم) جرّ كرون) في محل (یتف

ات یات والجزئیّ كلّ ألحُظ في هذا القید بالجملة الّتولیدیة إجالة فكر إلدراك ال

، ومثل ذلك صفات كثیرة، وعلى سبیل المثال قوله رالهذه اآلیات للدیمومة واالستمر 

وا ِمْن َأْبَصاِرِهمْ ...:﴿تعالى ن األنظار، فكم . نجده تعالى جاء باألبصار دو )٣(﴾َیُغضُّ

 ، من ناظر ال یرى، وهذا ما أثبته العلم الحدیث ووّضح أّن مراكز اإلبصار في المخِّ

وكثیرًاَ◌ ما نمرُّ على األشیاء وٕاذا سئلنا عن رؤیة األشیاء نجیب بال. فسبحان من 

  حیرنا بقلیل من علمه وهو أّن عقولنا ال تحتمله.

ْخَتَصُموا ِفي َربِِّهْم َفالَِّذیَن َكَفُروا ُقطَِّعْت َهَذاِن َخْصَماِن ا :﴿یقول المهیمن تعالى

جملة (اختصموا) في محّل ". )٤(﴾َلُهْم ِثَیاٌب ِمْن َناٍر ُیَصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِمیمُ 

رفع صفة لـ (خصمان). والجملة مسوقة لسرد قّصة المتبارزین یوم بدر، وهم حمزة، 

ة وشیبة ابنا ربیعة، والولید بن عتبة، وقیل هم وعلّي، وعبیدة بن الحرث، وعتب

                                                             
  .٢١سورة الروم، اآلیة: )(١

  ).٣/٤٣إعراب القرآن وبیانھ، للدرویش، ( )(٢

  .٣٠سورة الّنور، اآلیة:  )(٣

  .١٩سورة الحج، اآلیة:  )(٤
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المختصمون من أهل الكتاب والمسلمون في دین اهللا. وقال خصمان اختصموا ألّن 

یثنى ویجمع، أو الجمع  أنْ الخصم في األصل مصدر لذلك یوحد ویذكر، ویجوز 

  .)١("مراعاة للمعنى ألّن المتخاصمین كانوا فرقًا شتى وطوائف كثیرة

(خصمان اختصموا) من األسالیب العربیة المألوفة عند العرب مثل  رؤیتي أنّ 

  :)٢(قوله

    ا نْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبیب وَمْنِزلِ فَ قِ 

  )٣(ِبِسْقِط اللَِّوى َبْیَن الدَُّخوِل فَحْوَملِ   

تالبس الرؤوس  اّلتيفي اآلیة جمال االستعارة في تقطیع الثِّیاب الّنارّیة و 

  ا أهل البیان ببعض آیة.للشمول، فجّل من أعی

َنْتُلو َعَلْیَك ِمْن َنَبِأ ُموَسى َوِفْرَعْوَن ِباْلَحقِّ ِلَقْوٍم  :﴿قال العزیز الحكیم

(لقوم): جاّر ومجرور متعّلق بـ (نتلوا)، (یؤمنون): فعل مضارع مرفوع ". )٤(﴾ُیْؤِمُنونَ 

لّیة في محل جّر بثبوت الّنون والواو ضمیر مّتصل في محّل رفع فاعل، والجملة الفع

  .)٥("صفة لقوم

                                                             
  ).٥/١١٨إعراب القرآن وبیانھ، للدرویش، ( )(١

 .٢٠لقیس، دیوان امرئ ا )(٢

  .٢٤دیوان امرئ القیس، صـ )(٣

  .٣سورة القصص، اآلیة: )(٤

  ).٨/٣٥٦اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٥



٩٠ 

 

َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ  ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنَیا ِبِزیَنٍة اْلَكَواِكبِ  :﴿وعال جلّ یقول ربُّنا 

جملة(ال یّسمعون) أّنها في  مُ قد ُتْوهِ ". )١(﴾ال َیسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمَألِ اْألَْعَلى َشْیَطاٍن َماِردٍ 

شیطان)، أو نصب حال منه، لتضّمنها الّشروط الّصناعّیة  كلّ ـ (محّل جّر صفة ل

ماء مّمن ال یّسّمع، أو مّمن هو في السّ لكّل منهما.  وهو خطأ بالغ، ذلك ألّن حفظ 

ًا  مّمن یرید الّسماع فیمنع عنه، إّنما الحفظ حقّ  حالة عدم تّسمع، لیس له معنى، و

مخطئ أیضًا، ألّن الحال المقّدرة تعني أّن  وٕاذا توّهمت أّنها حال مقدّرة فلتعلم أّنك

یطان في هذه اآلیات لیس هو المقّدر لعدم یقّدر ما تتضمنه، والشّ  اّلذيصاحبها هو 

  .)٢("منعه فالجملة استئنافیة لیس غیرفالّتسّمع، بل هو اهللا اّلذي حجبه 

 ياّلتألحظ في كالم قباوة أعاله عن الفصل بین االستئناف وغیره من األمور 

 لكنّ حاة فاالعتماد على ظاهر الّنص وروابطه اللغوّیة ال یغني، و النّ جّل قدرها عند 

، والحامل على ذلك االستعجال العمدة في ذلك االحتكام المعنوّي في مضمون الّنّص 

  وعدم الروّیة.

. )٣(﴾اَقاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذیَن َیَخاُفوَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلیِهمَ  :﴿قال القوّي العزیز

تكون صفة لـ (رجالن) أو حال منهما، وٕاذا كان یراد بها  أنْ تحتمل جملة (أنعم اهللا) "

  . )٤("الّدعاء فهي اعتراضّیة

                                                             
  .٦،٧،٨سورة الّصافات، اآلیات:  )(١

، ٥إعراب الجمل وأشباه الجمل، تألیف: الّدكتور فخر الّدین قباوة، دار القلم، العربي بحلب، ط )(٢

  ).٢٥٩ھـ (١٤٠٩

  .٢٣اآلیة: سورة المائدة، )(٣

  ).٧٥٧المغني البن ھشام، ( )(٤



٩١ 

 

َوَكَأیِّْن ِمْن َدابٍَّة ال َتْحِمُل ِرْزَقَها اللَُّه َیْرُزُقَها َوإِیَّاُكْم َوُهَو  :﴿قال العزیز الحكیم

  .)٢("لة الفعلیة (ال تحمل) في محل رفع صفة لـ (دابة)الجم". )١(﴾السَِّمیُع اْلَعِلیمُ 

یتبّین لنا سلّو لإلنسان في هذه الّصفة وهو اّلذي یهّم بطلب رزقه وهو أكثر 

  المخلوقات استعجاًال.

جملة (ال مرّد له) ". )٣(.﴾..َیْأِتَي َیْوٌم ال َمَردَّ َلُه ِمَن اللَّهِ ...:﴿حیمالرّ  یقول البرّ 

  .)٤("ـ (یوم)رفع صفة ل في محلّ 

. والیوم هنا أعاین في هذا الوصف نفیًا للجنس لكي ال یترك فسحة للمعاذیر

  .لذلك الواقع المریر ظرف

جملة (ترونها) " .)٥(﴾ ...َخَلَق السََّماَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَها :﴿قال عّز وجلّ 

  .)٦("صفة لـ (عمد) جرّ في محل 

أّن هنالك عمدًا غیُر مرئّیة وهي عمد ألحظ بالمفهوم المخالف لهذا الوصف 

 القدرة الربانّیة والعمدة في ذلك كّله الّنقل المفضي إلى اإلیمان ومن َثّم تسلیم العقل

  .وتسلیم العقل هنا من أجّل العبادات

  

                                                             

  .٦٠سورة العنكبوت، اآلیة:  )١(

  ).٩/٦٨اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٢

  .٤٣سورة الروم، اآلیة: )(٣

  ).٩/١٢١اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٤

  .١٠سورة لقمان، اآلیة: )٥(

  ).٣/١٤٢مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٦



٩٢ 

 

جملة (ال ". )١(﴾َواْخَشْوا َیْومًا ال َیْجِزي َواِلٌد َعْن َوَلِدهِ  :﴿یقول ربُّنا الغفور

  . )٢("علیة في محل نصب صفة لـ (یومًا)یجزي) جملة ف

جملة (ما أتاهم من ". )٣(﴾ِلتُْنِذَر َقْومًا َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذیرٍ  :﴿میع العلیمالسّ یقول 

  .)٤("نذیر) في محل نصب، صفة لـ (قومًا)

ألمح في هذا الوصف دّقة وٕاحكامًا فالقّوة الّتعبیرّیة تكمن في قوله:(من نذیر) 

یر) و (من نذیر) أّن األولى للقلة في العدد والشأن أو اإلبانة وما والفرق بین (نذ

شاكله، والثانیة للنفي ابتداًء ومن زاد في القرآن أو استزاد فقد أعظم الفریة على اهللا، 

 :﴿وٕاذا كان ما ال یلقى له بال یحاسب علیه اإلنسان فكیف بالمقصد؟ قال تعالى

  .)٥(﴾ْم َیُكوُنوا َیْحَتِسُبونَ َوَبَدا َلُهْم ِمَن اللَِّه َما لَ ...

. )٦(﴾َوَلْو َنَشاُء َلَجَعْلَنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة ِفي اْألَْرِض َیْخُلُفونَ  :﴿قال العزیز الجّبار

 الجارّ جملة (یخلفون) الجملة الفعلّیة في محّل نصب صفة لمالئكة ویجوز أْن یكون "

ئكة، وجملة (یخلفون) صفة قًا بصفة محذوفة من مالعلّ والمجرور (في األرض) مت

ثانیة أو تكون في محّل نصب حاًال من (مالئكة) بعد اكتسابها المعرفة عند  

  .)٧("وصفها. وجملة (یخلفون) حذف مفعولها للعلم به. أي یخلفونكم

                                                             
  .٣٣سورة لقمان، اآلیة: )(١

  ).٩/١٧٩إعراب القرآن وبیانھ، للدرویش، ( )(٢

  .٣سورة الّسجدة، اآلیة: )(٣

  ).٩/١٤٨مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٤

  .٤٧سورة الّزمر، اآلیة: )(٥

  .٦٠سورة الّزخرف، اآلیة: )(٦

 )١٠/٤٥٩اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٧



٩٣ 

 

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَیاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ  :﴿كوریقول الحمید الشّ 

الكتاب) صفة ثانیة آلیات. و (هن)  أمّ  جملة (هنّ ". )١(﴾اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاتٌ  ُأمُّ 

ضمیر منفصل في محّل رفع مبتدأ، و (أم الكتاب) خبره، وأخبر عن الجمع بالواحد 

  . )٢("واحدة بمثابة أمٍّ واحدة كلّ ألّن 

وهو الّرجوع،  وهذا مّطرد في القرآن الكریم ویسمیه علماء اللغة الّتحویر،

یظهر لي . )٣(﴾ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ  :﴿ضح ذلك في سورة الغاشیة عند قوله تعالىویتّ 

عال الوجوه جعلها في  اّلذيهذه الوجوه كأّنها حارت إلى وجه واحد، فالخوف  أنّ 

  فس واالجتماع.النّ صورة وجه واحد، فهذا كالم سبق أهل علم 

َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَلٍد َلْم َتُكوُنوا َباِلِغیِه ِإالَّ ِبِشقِّ اْألَْنُفِس  َوَتْحِملُ  :﴿یقول مالك الملك

  .  )٥("جملة (لم تكونوا بالغیه) في محّل جّر صفة لـ (بلد)". )٤(﴾ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف َرِحیمٌ 

نلحظ في داللة هذا القید إشارة صریحة إلى ما یسّمى الیوم بعلم االّتصال وما 

  .!تبل واهللا به علیم، فسبحان من أشار واختارهو مق

اِلَحاِت َجنَّاتٍ  :﴿قال الجواد الرحیم َتْجِري  ِإنَّ اللََّه ُیْدِخُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

  . )١("جملة (تجري) في محل نصب صفة لـ (جنات)". )٦(﴾ِمْن َتْحِتَها اْألَْنَهارُ 

                                                             
  .٧سورة آل عمران، اآلیة: )(١

  ).١/٢٩٤یش، (إعراب القرآن وبیانھ، للدرو )(٢

  .٢سورة الغاشیة،اآلیة: )(٣

  .٧سورة الّنحل، اآلیة: )(٤

  ).١/٤١١مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٥

  .٢٣سورة الحج، اآلیة: )(٦

  ).٧/٣٠٠اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(١



٩٤ 

 

یر على نهجها، السّ تبارى وال یمكن  ألمح في هذا الوصف براعة لغوّیة ال

فوصف سبحانه وتعالى هذه الجّنات بأّنها تجري من تحتها ال تحتها، فتحتمل من 

تضعف معنى هذا القید من عدم االقتدار والملك وغیره  اّلتياالحتماالت الكثیرة 

  فشتّان بین من أحكم أسلوبه ومن أطلقه على عواهنه.

. )١(.﴾..یُروا ِفي اْألَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَهاَأَفَلْم َیسِ  :﴿قال جّل شأنه

  .)٢("جملة (یعقلون) في محّل رفع صفة لـ(قلوب)"

ألمح في هذا الوصف داللة على أّن من لم یستعمل أدواته كالعقول واألبصار 

  واألسماع فیما یسرت له فهي في حكم المعدوم حّسًا ومعنًى وال عدم لذاتها.

َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع  :﴿قول القادر تعالىی

. الجملة الفعلیة (یذكر) في محل رفع )٣(﴾َوِبَیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم اللَّهِ 

  .)٤(تكون صفة لمساجد وما قبلها أنْ صفة لـ (مساجد) ویجوز 

. جملة )٥(.﴾..َوَما ُنِریِهْم ِمْن آَیٍة ِإالَّ ِهَي َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتَها:﴿بنا المتعالیقول ر 

  .)٦((هي أكبر من أختها) في محل نصب صفة لـ (آیة)

                                                             
  .٤٠سورة الحج، اآلیة: )(١

 )٧/٣٢٧اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٢

  .٤٠سورة الحج، اآلیة:  )٣(

  ).٣/٤١٤اب القرآن وبیانھ، للدرویش، (إعر )٤(

  .٤٨سورة الّزخرف، اآلیة: )(٥

  ).٢/٤١٧مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٦



٩٥ 

 

جملة (یقتتالن) في ". )١(﴾ ...َفَوَجَد ِفیَها َرُجَلْیِن َیْقَتِتالنِ  ... :﴿یقول تعالى

  .)٢("محل نصب صفة لـ (رجلین)

. جملة )٣(﴾ِفي َیْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ  ... :﴿ر الحكیمقال البّ 

  (كان مقداره ألف سنة) في محّل جّر صفة لـ (یوم).

أورده  اّلذيحاس: الیوم في اللغة بمعنى الوقت، فاندفع اإلشكال النّ قال 

، فالعرب تعّبر عن )٤(﴾ةٍ َخْمِسیَن َأْلَف َسنَ  :﴿بعضهم مع قوله تعالى في سورة سأل

مّدة العصر بالیوم، ویوم القیامة فیه أیامًا متباینة األوقات، فمنها ما هو مقدار ألف 

سنة، ومنها ما مقداره خمسون ألف سنة، فالمراد من ذكر األلف والخمسین الّتنبیه 

  .)٥(على طوله، والّتخویف منه، ال العدد بخصوصه

ّرر أّن یومنا هذا ال یساوي شیئًا عند من یظهر لي أّن هذا الوصف جاء لیق

َمْن ال لیل وال نهار عنده، وهو خطاب تشخص عنده البصائر وتسّتعد لعویص 

  رائر.السّ المصائر واإلنسان ال محالة له صائر فیجب إحسان 

جملة ". )٦(﴾ِمْن َقْبِل َأْن َیْأِتَي َیْوٌم ال َبْیٌع ِفیهِ  ... :﴿میع العلیمالسّ یقول 

  . )٧("في محل رفع نعت لـ (یوم) (البیع)

                                                             
  .١٥سورة القصص، اآلیة: )(١

  ).٥/٥٨٢إعراب القرآن وبیانھ، للدرویش، ( )(٢

  .٥سورة الّسجدة، اآلیة: )٣(

  .٤سورة المعارج، اآلیة:  )(٤

  ).٦/١١٥ش، (إعراب القرآن وبیانھ، للدروی )(٥

  .٢٥٤سورة البقرة،اآلیة:  )٦(

  ).١/٧٥مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٧



٩٦ 

 

یبدو أّن مجيء القید بالبیع ألّنه عصب الحیاة وحبَّ المال مركوز في الجبلة، 

  ومن تصّدق صدق، ووقي شحَّ نفسه وفاز.

جملة (یرید) نعت لـ ". )١(﴾َما َهَذا ِإالَّ َرُجٌل ُیِریدُ  ... :﴿قول الحكیم الرحیم

  .)٢("(رجل) في محل رفع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٤٣سورة سبأ، اآلیة: )(١

  ).٩/٢٦١اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٢



٩٧ 

 

  مبحث الثالثال

  شبه جملة الّصفة:

والمجرور، والّبد من تعّلقهما بالفعل، أو ما  الجارّ شبه الجملة هو الّظرف، و "

  . )١("یشبه الفعل، أو ما أّول بما یشبه الفعل

  .)٢(جمهور الّنحویین یرون أّن المحل اإلعرابي هو للمتعّلق المحذوف

وقع المتَعلَّق المحذوف كونًا  لشبه الجملة، إذا "ویرى بعض الّنحاة أّن المحلّ 

للمتعّلق المحذوف، وهم یرون أّن الكون  عامًا، وٕاذا وقع كونًا خاصًا یرون أّن المحلّ 

میر منه إلیها، ویستقرُّ فیها، ولذلك الضّ یفهم من شبه الجملة معناه وینتقل  العامّ 

فهم معناه من ًا فیها. أّما الكون الخاص فإذا حذف لم یًا)؛ أي: مستقرّ یسمى (مستقرّ 

ها، وال ینتقل من الكون كلّ شبه الجملة وحدها، وٕاّنما یفهم من مضمون الجملة 

فیها، ولذلك فهي لغو أو فضلة، ولیست  الخاص ضمیر إلى شبه الجملة، فیستقرّ 

  .)٣(وال بد من تقدیر المحذوف لیكون اإلعراب له" هي صاحبة المحلّ 

هو للمتعّلق ولیس لشبه  اإلعرابيّ  لّ ذي یظهر لي في هذه المسألة، أّن المحوالّ 

هو الوجود أو الحصول..الخ،  اّلذيمحلها حقیقًة الّنصب. والكون العام  اّلتيالجملة 

وم والمشي والجري...الخ وال یؤّثر في المتعّلق، النّ یفترق عنه بقرینة ك والكون الخاّص 

                                                             
  ).٢/٤٨٤المغني ( )(١

  ).١/٩٤شرح الكافیة ( )(٢

 ).٢/٤٨٦المغني ( )(٣



٩٨ 

 

َلى َثُموَد َأَخاُهْم َوإِ  :﴿له تعالىولو ال أهمّیة المتعلَّق َلَما قدِّر، وٕاذا ُحِذف ُقّدر مثل قو 

  ؛ أي أرسلنا.)١(﴾َصاِلحاً 

(لمن) في محّل  الجارّ . )٢(﴾َیْخَشى ِلَمنْ  َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  :﴿قال عّز وجلّ 

  .)٣(رفع صفة لـ (عبرة)

نجد في الموصوف مع موصوفه من اآلیات في اآلفاق الّضخمة اّلتي تكون 

ال تنقطع إذا انقطع تواتر  اّلتيخرة، وهي من اآلیات حافزًا لإلنسان بتّذكر اآل

  الرساالت.

 َوالنََّهارِ  اللَّْیلِ  َواْخِتالفِ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِفي ِإنَّ  :﴿یقول الحمید العزیز

  .)٥("(ألولي األلباب) وصف لـ (آیات) الجارّ ". )٤(﴾اْألَْلَبابِ  ِألُوِلي َآلیاتٍ 

بأولي األلباب وكّل الّناس أولي ألباب أّن المقصود ألحظ في وصف هؤالء 

بإعمال العقل لمواكبة الّنقل ولو خلق أناس بال عقول لبطل الّتكلیف اّلذي من شرطه 

  العقل.

(في الغابرین): جاّر ". )٦(﴾اْلَغاِبِرینَ  ِفي َعُجوزاً  ِإالَّ  :﴿یقول اهللا تعالى

                                                             
  .٦٠سورة ھود، اآلیة:  )(١

  .٢٦سورة الّنازعات، اآلیة: )(٢

  ).٨/٢١إعراب القرآن للدرویش،(  )(٣

  .١٩٠سورة آل عمران، اآلیة: )(٤

  ).١/١٢٢مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٥

  .١٣٥سورة الّصافات، اآلیة: )(٦



٩٩ 

 

االسم الیاء ألّنه جمع ومجرور متعلق بصفة محذوفة لعجوز، وعالمة جّر 

مذّكر سالم، والّنون عوٌض عن الّتنوین والحركة في االسم المفرد. بمعنى بقیت من 

  .)١("الهالكین

(من لساني): جاّر ومجرور ". )٢(﴾ِلَساِني ِمنْ  ُعْقَدةً  َواْحُللْ  :﴿قال جّل شأنه

  .)٣("متعّلق بصفة محذوفة من عقدة، بتقدیر عقدة من ُعقد لساني

رَ  َوِعَنبٍ  َنِخیلٍ  ِمنْ  َجنَّةٌ  َلكَ  َتُكونَ  َأوْ  :﴿جالله یقول جلّ   ِخالَلَها اْألَْنَهارَ  َفُتَفجِّ

  .)٥("(من نخیل) متعلق بمحذوف صفة لـ(جنة) الجارّ ". )٤(﴾َتْفِجیرا

خیل النّ ألمح في هذا القید أبعد من ظاهر اآلیة وهو الحدیث عن أشجار 

العجیب أّن شجر الدنیا المذكور  لكنّ الیوم و المألوفة لدى اإلنسان وغیرها والعنب 

صراحة في القرآن یظل موجودًا لتراه األجیال الالحقة، وهذا من صالح القرآن زمانًا 

  إشهاد. ومكانًا ورسمًا ومعنى، وال یلحقها االنقراض لتكون محلّ 

مّما)والمجرور ( الجارّ . )٦(﴾َیَتَخیَُّرونَ  ِممَّا َوَفاِكَهةٍ  :﴿قال العزیز الجلیل

                                                             
  ).١٠/٦١اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(١

  .٢٧سورة طھ، اآلیة: )(٢

  ).٧/٨٩اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٣

  .٩١سورة اإلسراء، اآلیة: )(٤

  )١/٤٥٣مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٥

 .٢٠سورة الواقعة، اآلیة: )(٦



١٠٠ 

 

  .)١(متعلق بصفة لـ (فاكهة)

ار اآلخرة؛ نلمح في ذلك الوصف باالختیار ال اإلجبار میزة انمازت بها الدّ 

  ؤیة.مع والرّ السّ هو فوق  اّلذيوذلك ألّن دار الدنیا ال تسع جزاء اآلخرة 

 َفُقلْ  ْرُجوَهاتَ  َربِّكَ  ِمنْ  َرْحَمةٍ  اْبِتَغاءَ  َعْنُهمُ  ُتْعِرَضنَّ  َوإِمَّا :﴿قال الملك القدوس

یكون صفة لـ (رحمة) وأن یكون  أنْ (من ربك) یجوز ". قوله:)٢(﴾َمْیُسوراً  َقْوالً  َلُهمْ 

  .)٣("متعلقًا بـ (ترجوها) أي: ترجوها من جهة ربك على المجاز

مین من المجاز؛ فاإلنسان یرجو رحمة ربه حقیقة ال السّ ال أجد دلیًال على ما قاله 

  . )٤(﴾اْلُمْحِسِنینَ  ِمنَ  َقِریبٌ  اللَّهِ  َرْحَمتَ  ِإنَّ  ﴿:مجازًا، وقد قال تعالى

(من ماء): ". )٥(﴾َمِهینٍ  َماءٍ  ِمنْ  ُسالَلةٍ  ِمنْ  َنْسَلهُ  َجَعلَ  ثُمَّ  :﴿قال جّل ثناؤه

  .)٦("صفة لـ (ساللة)، و (مهین) صفة لـ (ماء)

 َوِجْئُتكَ  ِبهِ  ُتِحطْ  َلمْ  ِبَما َأَحْطتُ  َفَقالَ  َبِعیدٍ  َغْیرَ  َفَمَكثَ  :﴿یقول سبحانه وتعالى

ومجرور متعلق بـ (جئتك)، أي بخبر  جارّ (بنبأ یقین): ". )٧(﴾َیِقینٍ  ِبَنَبأٍ  َسَبأٍ  ِمنْ 

                                                             
  ).٣/٤١الّدر المصون للسمین الحلبي، ( )(١

  .٢٨سورة اإلسراء، اآلیة: )(٢

  ).٤/١٨٧الكشاف، ( )(٣

  .٥٦سورة األعراف، اآلیة: )(٤

  .٨، اآلیة:ةسورة الّسجد )(٥

  ).٦/١١٦إعراب القرآن للدرویش،( )(٦

  .٢٢آلیة:سورة الّنمل، ا )(٧



١٠١ 

 

  .)١("یقین، صفة لـ (نبأ) مجرورة مثلها وعالمة جرها الكسرة

 ِباْلَعْبدِ  َعْبدُ َوالْ  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتَلى ِفي اْلِقَصاُص  َعَلْیُكمُ  ُكِتبَ  ... :﴿قال تعالى

فقد علم من القصاص أّن المراد الحّر مقتول بالحّر، والعبد ". )٢(.﴾..ِباْألُْنَثى َواْألُْنَثى

 َأنَّ  ِفیَها َعَلْیِهمْ  َوَكَتْبَنا:﴿مقتول بالعبد واألنثى مقتولة باألنثى، ومن هذا القبیل أیضاً 

 َواْلُجُروحَ  ِبالسِّنِّ  َوالسِّنَّ  ِباْألُُذنِ  َواْألُُذنَ  ِباْألَْنفِ  ْنفَ َواْألَ  ِباْلَعْینِ  َواْلَعْینَ  ِبالنَّْفسِ  النَّْفَس 

فس، والعین النّ فس مقتولة بالنّ . ألّن (القصاص) دّل على أّن المقصود )٣(﴾ِقَصاٌص 

مفقوءة بالعین، واألنف مجدوع باألنف، واألذن مصلومة باألذن. وكذلك قوله 

الق یكون قبل العّدة، الطّ ألّن  )٤(.﴾..ِلِعدَِّتِهنَّ  َفَطلُِّقوُهنَّ  َساءَ النِّ  َطلَّْقُتمُ  ِإَذا... :﴿تعالى

  :)٦(بن بشیر الخارجي محّمد. ومنه قول )٥("فالّتقدیر: فطلقوهن مستقبالت لعّدتهن

ْوَحاتِ      والدُُّلَجا َماذا َیَكَلُفَك الرَّ

  الَبرَّ َطْوَرًا، وَطْوَرًا َتْرَكُب اللَُّجَجا  

                                                             
  ).٨/٢٨٧اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(١

  .١٧٨سورة البقرة، اآلیة: )(٢

  .٤٥سورة المائدة، اآلیة )(٣

  .١سورة الطالق، اآلیة: )(٤

  ).٥٠٠-٤٨٧مغني اللبیب، ( )(٥

ھـ)، شاعر أموي في شعره رصانة ومتانة، سكن الروحاء ٧٤٧-٦٧٠محّمد بن بشیر بن عقیل ( )(٦

 ).٢١١عیین(بالمدینة. إشارة الت
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ّن شبه الجملة تتعّلق بعامل یكون ظاهرًا في جملته ونجدها في المعروف أ"

، وقد )١(الجمل أعاله تعّلقت بعامل محذوف دّلت علیه قرینة لفظّیة كالُجمل أعاله

. والّتقدیر: هل )٢(﴾َتَزكَّى َأنْ  ِإَلى َلكَ  َهلْ  :﴿تكون القرینة معنوّیة، نحو قوله تعالى

  .)٣("رجت فإذا أنا بالمهنئین، یقدر فیه: أنا متلقٍ میل أو رغبة إلى الّتزكیة. وقولك: خ

. )٤(﴾َتْنَتِصَرانِ  َفال َوُنَحاٌس  َنارٍ  ِمنْ  ُشَواظٌ  َعَلْیُكَما ُیْرَسلُ  :﴿قال العزیز الحكیم

الجملة مستأنفة، و(ُیرسل) فعل مضارع مبنّي للمجهول، و (علیكما) متعّلقان "

عت لشواظ، و (نحاس) عطف على بـ(یرسل)، و (شواظ) نائب فاعل، و (من نار) ن

(شواظ)، وقرئ بالجر عطفًا على (نار)، وعبارة القرطبي:(وقرأ ابن كثیر، وابن 

ار والدخان جمیعًا، النّ الشواظ  إنّ ، ومجاهد، وأبو عمرو: ونحاس. من قال )٥(محیصن

ال  اّلذيعلى قول من جعل الشواظ اللهب،  الجرّ في نحاس هذا تبین، فأّما  فالجرّ 

فیه؛ فبعید ال یسوغ إال على تقدیر حذف موصوف، فكأّنه قال: یرسل علیكما دخان 

شواظ من نار، وشيء من نحاس: جاّر ومجرور صفة لـ (شيء)، وحذفت من لتقدم 

ذكرها والفاء عاطفة، وال نافیة، وتنتصران: فعل مضارع مرفوع، واأللف فاعل، أي 

  .)٦("فال تمتنعان من ذلك، وال تجدان منجاة منه

                                                             
 ).١٩١إعراب الجمل وأشباه الجمل، ( )(١

  .١٨سورة الّنازعات، اآلیة: )(٢

  ).٢٩٠الجمل وأشباه الجمل، ( )(٣

  .٣٥سورة الرحمن، اآلیة: )(٤

الرحمن بن محیصن السھمي المكي، توجد اختالفات كثیر في اسمھ، وھو ثقة احتج  دمحمد بن عب )(٥

  ).٢/٢١٦ھـ، الوفیات (١٢٣اھد وغیرھم، توفي في مكة سنة بھ مسلم، قرأ على سعید بن جبیر ومج

  ).٧/٣٧٨إعراب القرآن للدرویش،( )(٦



١٠٣ 

 

حاس بالخفض هو عطف على الّنار، وال یتأثر النُّ یظهر لي أّن في قراءة ف

حاس ُیرسل النُّ بمعنى الّشواظ سواًء أكان دخانًا بلهب أم ال، ومقتضى المعنى أّن 

  مصاحبًا الشواظ. واهللا أعلم. 

): . (إالّ )١(﴾ِحینٍ  ِإَلى َوَمتَاعاً  ِمنَّا َرْحَمةً  ِإالَّ  :﴿یقول الشكور في محكم تنزیله

أداة حصر، و (رحمة): مفعول ألجله، فهو استثناء مفّرغ من أعّم العلل، وقیل: هو 

مطلق لفعل محذوف، وقیل: منصوب بنزع  مفعولاستثناء منقطع، وقیل هو 

  .)٢(الخافض، و (متاعًا): عطف على رحمة، و(إلى حین): صفة لـ (متاع)

. والّتقدیر: وٕاْن أحد كائن )٣(.﴾.. َهاَواِردُ  ِإالَّ  ِمْنُكمْ  َوإِنْ  :﴿قال الكریم المتعال

بني  ما في، أي: ما ترید. ومثله قولك: ما في بني تمیم إال فوق )٤(منكم إال واردها

  :)٦(ابغةالنّ . ویحمل على هذا قول )٥(تمیم إال رجل كائن فوق ما ترید

    َك ِمْن ِجَماِل بني ُأَقْیشٍ كأنّ 

  ُیَقْعَقُع َخْلَف ِرْجَلْیِه ِبَشنٍّ   

                                                             
  .٤٤سورة یس، اآلیة: )(١

 ).٦/٣٣٢إعراب القرآن للدرویش،( )(٢

  .٧١سورة مریم، اآلیة: )(٣

 ).٢/١١٦التبیان للعكبري، ( )(٤

  ).٢٩٨الجمل وأشباه الجمل، ( )(٥

اشر ٢ي، زیاد بن عمرو بن معاویة، تحقیق: محّمد أبو الفضل إبراھیم، طدیوان الّنابغة الّذبیان )(٦ ، الّن

 .٩٧دار المعارف، القاھرة، بدون تاریخ طبع، صـ



١٠٤ 

 

  والّتقدیر فیه: كأّنك جمل كائن من جمال بني أقیش.

 اّلتينلمح في هذا البیت صورة حّیة لبادیتنا في الّسودان وخاصة أهل اإلبل 

فار، ولم تكن ذلولة، وتكون أسرع نفارًا إذا سمعت قعقعة القربة القدیمة النّ اشتهرت ب

عنى في قوله: (خلف والعجیب في األمر أّن الشاعر اجتلب ذلك للمباغتة وزیادة الم

  رجلیه) وهذه من عادات األعراب إذا أرادوا ذلك باغتوه خفیة ألّن ذلك أدعى للّنفار. 

  أّما قول عمرو بن كلثوم:

    َأَال َال َیْجَهْلَن َأَحٌد َعَلْیَنا

  )١(َفَنْجَهُل َفْوَق َجْهِل الَجاِهِلینا  

وهذا من حذف المفعول المطلق  فالّتقدیر فیه: نجهل جهًال كائنًا فوق جهل الجاهلینا،

  .)٢(مع صفته، لداللة الكالم علیه

ْلَنا ِممَّا َرْیبٍ  ِفي ُكْنُتمْ  َوإِنْ  :﴿مدالصّ قال الفرد   مِّنْ  ِبُسوَرةٍ  َفْأُتوا َعْبِدَنا َعَلى َنزَّ

                                                             
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عّتاب، شاعر جاھلي من شعراء المعلقات وكنیتھ أبو األسود، وأمھ  )(١

، محّمد علي البجاوي، بیروت، لبنان، )، انظر دیوانھ، تحقیق٣/٢١لیلى بنت المھلل. الوفیات، (

 .٣٠ھـ، ص١٤١٢ط

  ).٢٩٨الجمل وأشباه الجمل، ( )(٢



١٠٥ 

 

ه): متعّلقان (من مثل". )١(﴾َصاِدِقینَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَهَداَءُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِلهِ 

میر فهو إّما أْن یعود على القرآن، فهما متعّلقان بمحذوف صفة لـ الضّ بحسب عودة 

(سورة)، وٕاّما أْن یعود على (عبدنا) فهما متعّلقان بقوله (فأتوا)، والمعنى على اّألول 

  یتناول عّدة أمور:

ظم من بدیع الوصف وروعة النّ فأتوا بسورة من مثله في حسن  -أ 

 ازه.األسلوب وٕایج

ثه فأتوا بسورة من مثله في غیب أخباره وأحادیثه عن الماضین وتحدّ  -ب 

 عّما یكون.

فأتوا بسورة من مثله فیما انطوى علیه من أمر ونهي ووعد ووعید  -ج 

 وبشارة وٕانذار، وِحَكم، وأمثال.

فأتوا بسورة من مثله في صدقه وصیانته من الّتحریف، والّتبدیل، وغیر  - د 

 ذلك من خصائصه.

ورة من مثله في منطویاته البعیدة، وأحكامه المتمشّیة مع فأتوا بس -ه 

ة في تطّورات األزمنة، وتقّدم العلوم، ومواكبته للحضارة اإلنسانیّ 

 مختلف ظروفها وأحوالها.

  اني یتناول عدة أمور أیضًا هي: والمعنى على الثّ 

 .فأتوا من مثل الّرسول، أي: من أمّي ال یحسن الكتابة على الفطرة األصلّیة .١

                                                             
  .٢٣سورة البقرة، اآلیة: )(١



١٠٦ 

 

ولم یجالس  سول، أي: من رسول لم یدارس العلماء،فأتوا من مثل الرّ  .٢

 لین، ولم ُیؤَثْر ذلك عنه بحال من األحوال.الحكماء، ولم یتعاط أخبار األوّ 

رجل تحسبونه في زعمكم شاعر أو  كلّ فأتوا من مثل الّرسول، أي: من  .٣

 .)١("مجنون. وكال المعنیین كما ترى حسن جمیل

 َسَیْصَلى :﴿ًال مثل قولهفة هي قمة الّتحدي حاًال ومآالصّ هذه  یبدو لي أّن مثل

یعیي اإلنسان عن الكتابة، والمعروف أّن  اّلذي. فهذا من اإلعجاز )٢()َلَهبٍ  َذاتَ  َناراً 

سالة، وقد سبق من لدن یات الرّ كلّ أبا لهب لم یستطع ولو كذبًا لقول اإلیمان فتسقط 

  .جانب البالغيّ حكیم خبیر، وهذا إعجازه أشد من ال

 ِبَما َیْلَقْوَنهُ  َیْومِ  ِإَلى ُقُلوِبِهمْ  ِفي ِنَفاقاً  َفَأْعَقَبُهمْ  :﴿یقول الشكور في محكم تنزیله

(في قلوبهم) متعلق بصفة لـ  الجارّ ". )٣(﴾َیَكِذُبونَ  َكاُنوا َوِبَما َوَعُدوهُ  َما اللَّهَ  َأْخَلُفوا

  .)٤("(نفاقًا)

موصوفها شّط َولُیها من قبل علماء اللغة  فة معالصّ داللة هذه أجد في 

والّتفسیر طرائق قددا، والمعلوم عند أهل األصول أّن فقه االعتقاد له أثر في فهم 

الّنحو واللغة والّتفسیر، وكّلهم ذوي أجٍر أو أجرین إْن شاء اهللا، وما أراه أّن اهللا أعقب 

أّن علمه سابق لما هم كائنون ظر إلى قلوبهم مع مالحظة النّ فاق بعد َمْعَقب وهو النّ 

                                                             
  ).١/٦٧إعراب القرآن للدرویش،( )(١

  .٣سورة المسد، اآلیة: )(٢

  .٧٧سورة التوبة، اآلیة: )(٣

  ).١/٢٩٦مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٤



١٠٧ 

 

اس النّ ماوات واألرض، وكثیر من السّ له، فهو علیم أسبق الكتاب بعلمه قبل خلق 

یحسبون أّن سبق الكتاب قسر، ویخلطون بین اإلرادة الكونّیة والشرعّیة، لذا قال 

تتسع  حّتىعلماء اللغة: دالالت القرآن تحتاج إلى امتهان وثقافة زائدة على اللغة 

  الداللة وتمخر عباب المعاني بعد اختراق المباني. رؤى

 ِمنَ  َعاَهْدتُمْ  الَِّذینَ  ِإَلى َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  ِمنَ  َبَراَءةٌ  :﴿قال الولي الحمید

(إلى الذین)  الجارّ متعلق بنعت لـ (براءة)، و  الجارّ (براءة من اهللا): ". )١(﴾اْلُمْشِرِكینَ 

  .)٢("متعلق بنعت ثاٍن لـ (براءة)

 الجارّ ". )٣(﴾ُیْنِشُرونَ  ُهمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  آِلَهةً  اتََّخُذوا َأمِ  :﴿وله الّرحمن الّرحیمق

(من األرض) صف لـ (آلهة)، أو متعّلق بـ (اتخذوا) على معنى ابتداء غایة 

  .)٤("االّتخاذ

 )٦(زعم". )٥(﴾ِمْنُهمْ  َرُجلٍ  ِإَلى َأْوَحْیَنا َأنْ  َعَجباً  ِللنَّاسِ  َأَكانَ  :﴿قال الحّي القیوم

بعض الّنحاة أّن الّتعلیق ال یكون بالمصدر وال بالفعل الجامد. أّما الفعل الّناقص فقد 

                                                             
  .١سورة التوبة، اآلیة: )(١

  ).١/٢٨٠مشكل إعراب القرآن لمكي، ( )(٢

  .٢١سورة األنبیاء، اآلیة: )(٣

  ).٢/١٩١٤التبیان للعكبري، ( )(٤

  .٢سورة یونس، اآلیة: )(٥

  ).٢٧٨الجمل وأشباه الجمل لقباوة ( )(٦



١٠٨ 

 

الحدث على  تدلّ حاة في أمر الّتعلیق به، فأكثرهم یرى أّن األفعال الّناقصة النّ اختلف 

  .)١("عدا لیس، والّتعلیق بها جائز ما

ث وهو االنتفاء، وكان ابن جنّي على الحد تدلّ یرى أّن (لیس) أیضًا  والّرضي

أْن یعلق  )٢(.﴾.َعْنُهمْ  َمْصُروفاً  َلْیَس  َیْأِتیِهمْ  َیْومَ  َأال.. :﴿قبله قد أجاز في قوله تعالى

یتعّلق  أنْ (یوم) بـ (لیس). قال: ألّنه إذا جاز أْن ترفع وتنصب للفظها، كذلك یجوز 

  . )٣("الظرف بها أیضًا للفظها

فیزعمون  .﴾..َعَجباً  ِللنَّاسِ  َأَكانَ  :﴿ة مذهبهم باآلیةوهم یستدّلون على صحّ "

والمجرور (للّناس) ال یتعّلقان إّال بـ (كان) فهما ال یتعّلقان بـ (عجبًا) ألّنه  الجارّ أّن 

مصدر مؤخر وال بالمصدر المؤول بعدهما؛ ألّنه ال یعمل، وال بالفعل (أوحى) ألّنه 

  .)٤("سد المعنىصلة لـ (أْن) اّلتي بعدهما، ولئال یف

حویین، كالمبرد، والفارسّي، والجرجانّي، والشلوبین إلى أّن النّ وذهب بعض "

على الزمان دون الحدث، ولذلك سمیت ناقصة، ولم یجز  تدلّ اقصة كّلها النّ األفعال 

  .)٥( "الّتعلیق بها

                                                             
 ).٤٨٨المغني البن ھشام، ( )(١

  .٨سورة ھود، اآلیة: )(٢

  ).٢/٢٩٠الكافیة للرضي، ( )(٣

  ).٢٧٧جمل، (الجمل وأشباه ال )(٤

ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، لجالل الّدین بن عبد الرحمن الّسیوطي، دار الكتب العلمیة،  )(٥

  ).١/١١٣ھـ، (١٤١١لبنان،  –بیروت 



١٠٩ 

 

والذي یبدو لي أّن ما ذهب إلیه المّبرد وصحبه لیس بالّصحیح؛ إذ أّن األفعال 

ّناقصة هي ركن أصیل في اإلسناد ومنشأ معنى الجملة، وهذه من المسائل الذهنیة ال

الّتقدیرّیة، وبالّرغم من ذلك فإّن األفعال الّناقصة ال یكون للكالم معنى بدونها، 

  والجملة نفسها ال تحدث إال بوساطتها، وكما هو معروف الوسائل لها حكم الغایات.

. شبه جملة (كالجبال) )١(﴾َكاْلِجَبالِ  َمْوجٍ  ِفي ِبِهمْ  يَتْجرِ  َوِهيَ  :﴿یقول جّل شأنه

  في محّل جّر صفة لـ (موج).

فینة سّ الجري مرٌّ سریع، كمرِّ الماء على وجه األرض، وال": )٢(یقول ابن ناقیا

تجري في الماء، والفرس یجري في عدوه، ویقال هذه العّلة تجري في أحكامها؛ أي 

والموج جمع موجة وهي القطعة العظیمة ترتفع عن  تمر فیها من غیر مانع منها.

یح.   جملة الماء الكثیر وأعظم ما یكون ذلك إذا اشتدت الرِّ

یاح له، فدّل الّتشبیه على تعظیم شأن األمر، من حال الماء ومن مالبسة الرِّ 

فینة في هذه األهوال وناب لفظه مع اختصاره، عن السّ ومن ذكر االعتبار بجري 

   .)٣("شرح كثیر

                                                             
  .٤٢سورة ھود، اآلیة: )(١

ابن ناقیا، ھو أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن الحسن بن داود بن ناقیا بن محمد بن یعقوب،  )(٢

ھـ وتوفي فیھا ٤١٠ف بالُبندار، ولكنھ اشتھر اختصاراً بابن ناقیا البغدادي، ولد في بغداد سنة المعرو

  ).١/١٧٥ھـ، األعالم (٤٨٥سنة 

الجمان في تشبیھات القرآن، ألبي القاسم عبد هللا بن محّمد بن ناقیا البغدادي، حققھ وشرحھ: د.  )(٣

  ).١٣٥ھـ، (١،١٤٢٣سوریا، ط-محّمد رضوان الّدایة، دار الفكر، دمشق



١١٠ 

 

 َكاْلَجَواِب  َوِجَفانٍ  َوَتَماِثیلَ  َمَحاِریبَ  ِمنْ  َیَشاءُ  َما َلهُ  َیْعَمُلونَ  :﴿الغفور رّ قال الب

قوله:(كالجواب) أكثر الّقراء على الوقف بغیر یاء وكان األصل ". )١(﴾َراِسَیاتٍ  َوُقُدورٍ 

یها بغیر الوقف بالیاء، إال أّن الكسرة تنوب عنها، فكانت بغیر ألف والم، الوقف عل

یاء فأدخلت األلف والالم وترك الكالم على ما كان علیه قبل دخولها. و(كالجواب) 

  . )٢("صفة لـ (جفان) جرّ في محل 

 ِمنْ  َتُقومَ  َأنْ  َقْبلَ  ِبهِ  آِتیكَ  َأَنا اْلِجنِّ  ِمنَ  ِعْفِریتٌ  َقالَ  :﴿وسقال الملك القدُّ 

ومجرور متعلق بصفة محذوفة  جارّ ): (من الجنِّ ". )٣(﴾َأِمینٌ  َلَقِويٌّ  َعَلْیهِ  َوإِنِّي َمَقاِمكَ 

  . )٤("من (عفریت)

ت دالالت اللغة إلى مسارب یدعمها فقه االعتقاد ونالحظ هنا المسألة تخطّ 

  واالقتصاد.

  

 

  

  

  
                                                             

  .١٣سورة سبأ، اآلیة: )(١

  ).٣/٩٧)، انظر البحر (٢١٥الجمان، ( )(٢

  .٣٩سورة الّنمل، اآلیة: )(٣

  ).٨/٣٠٢اإلعراب المفّصل لبھجت، ( )(٤



١١١ 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثّالث

  الحال في القرآن الكریم

  

  

  

  

  



١١٢ 

 

  دخل:م

  الحال لغة، واصطالحاً:

اإلنسان، وهو ما كان علیه من خیر أو شر، جاء في لسان العرب: الحال كینة "

یذكّر ویؤّنث، والجمع أحوال وأحولة، األخیر عن اللحیاني. قال ابن سیده: وهي 

ر على أفعلة. یقال: حال فالن حسنة وحسن، ل ال یكسّ عْ ل وفَ عْ وزن حال فَ  شاذة؛ ألنّ 

أّنثه جمعه ر الحال جمعه أحوال، ومن والواحدة حالة، ویقال هو بحالة سوء، فمن ذكّ 

  .)١("حاالت

ة ینأحال الّشيء: تحّول من حال إلى آخر، والحال: ك ویقول الّزبیدي:"

  .)٢("اإلنسان، وما علیه من خیر أو شرّ 

 نَ اّلذی ِإنَّ  :﴿وفي القرآن الكریم جاء (حوال) بمعنى (تحّوال)، في قوله تعالى

اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا  َعْنَها َیْبُغونَ  ال ِفیَها َخاِلِدینَ  ُنُزالً  اْلِفْرَدْوسِ  َجنَّاتُ  َلُهمْ  َكاَنتْ  الصَّ

  .)٣(﴾ِحَوالً 

حول الّتحول  –في بعض مدلوالتها  -ونلحظ مّما سبق أّن مادة (حول) تدور 

ة؛ فهي تبین هیئة صاحبها، ثم تفارقه واالنتقال، وذلك هو ما تقوم به الحال الّنّ◌حویّ 

  وتنتقل عنه، وذلك الغالب فیها.

                                                             
 ).١٠/١٨٦لسان العرب، مادة (حول)، ( )(١

  ).١/٨٧حول)،()، (٣٩٣تاج العروس، للسید محّمد مرتضى الّزبیدي، نشر دار لیبیا ، بنغازي، ( )(٢

  .١٠٨-١٠٧سورة الكھف، اآلیتان: )(٣



١١٣ 

 

شاع على ألسنة الّنّ◌حاة الحال وصف فضلة منتصب، وأصل ذلك قول وقد 

  ابن مالك وهو الحال االصطالحي:

    بُ صِ تَ نْ مُ  ةٌ لَ ضْ فَ  فٌ صْ وَ  الحالُ 

  ُب)هَ (فردًا أذْ  كَـ  حالِ  يْ فِ  مفهمٌ   

هم یقصدون ، ولعلّ )١(والفضلة عند الّنّ◌حاة:( ما یستغنى عنه من حیث هو)

ن كّل أسلوب محتویًا على شیئین أساسیین هما: العامل بهذا أّنه لیس بالزم أْن یكو 

  احب.الصّ و 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).١/٢٤٢شرح األشموني، ( )(١



١١٤ 

 

  المبحث األول

  في القرآن الكریم: الحال المفردة

دة هي اّلتي لم تكن جملة وال شبه جملة، وٕاْن كانت مثناة أو ر الحال المف

  .)١(مجموعة

حیث والحال المفردة هي ما كانت وصفًا واحدًا، وذلك هو الغالب في الحال 

  :)٢(تأتي كثیرًا في اللغة العربیة، مثل

 یدافع المؤمن عن قیمه شجاعًا. .١

 .)٣((ال یشرب أحد منكم قائمًا) .٢

 انتصر العدل على القوة مندحرًة. .٣

دة هي ما كانت أكثر من صفة سواء كانت لواحد فقط أم والحال المتعدّ 

  .)٤(د، وتأتي على الّصورتین الّتالیتینلمتعدّ 

  دًا وصاحبها واحد مثل:ْن یكون الحال متعدّ الّصورة األولى: أ

                                                             
  .٤٧٢م، صـ١٩٨٤الّنحو المصفى، للدكتور محّمد عید، مكتبة الّشباب، طبعة  )(١

  .٤٧٢المرجع الّسابق، صـ )(٢

ابطي، صحیح مسلم، لإلمام مسلم ابن الحجاج القشیري، بشرح الّنووي، حققھ وفھرسھ: عصام الّصب )(٣

 - . ویبدو أّن ھذا الحدیث ٩٠٣م، األشربة، صـ١٩٨٤حازم محّمد، عماد عامر. دار الحدیث القاھرة،

حجة على القول بتعریف صاحب الحال واللغات واللھجات نوامیسھا عّصیة واإلحاطة بھا  -ومثلھ كثیر 

  غیر واردة.

  .٤٧٣الّنحو المصفى، صـ )(٤



١١٥ 

 

 أحببت المرء مستقیمًا صادقًا. .١

 حضر الفائزان فرحین مستبشرین. .٢

دون وتحت هذه دة وأصحابها متعدّ تعدّ ّصورة الثّانیة: أْن تكون الحال مال

  الّصورة الّتفصیل اآلتي:

أْن یكون هناك دلیل یوّجه كّل حال لصاحبها مثل: تحّدث األستاذ مع  -أ 

الب، وأّن الطّ الب مستمعًا ناصحًا، فمن البّین عادة أّن المستمع هو طّ ال

 الّنّ◌اصح هو األستاذ، وحینئذ ال داعي لترتیب األحوال.

یوجه كّل حال لصاحبها كاإلفراد والّتذكیر،  أْن یكون هنالك دلیل لفظيّ  -ب 

 واالتّأنیث، والّتثنیة، والجمع، مثل:

 عشق المجنون لیلى والهًا. .١

 قاء المریض مواسین متعبًا.زار األصد .٢

ه األحوال المتعددة بالّتذكیر والتّأنیث، وفي فمن الواضح أّنه في المثال األول توجّ  

  الثّاني یوّجهها اإلفراد والجمع.

 لقي الّرجالن محّمدًا راجًال راكبین. .٣

  وفي هذا المثال توجه األحوال باإلفراد والّتثنیة.

حوال المتعّددة ألصحابها، وحینئذ أّال یكون هنالك دلیل یوّجه هذه األ -ج 

 ال بّد من الّترتیب التّالي:
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  تعتبر الحال األولى للثاني والثّانیة لألّول، ومن أمثلة الّنّ◌حاة: 

  لقیته مصعدًا منحدرًا.                             

ومن األصلح ترك هذه المعایاة واأللغاز اّلتي ال یبین فیها مقتضى الحال، 

لوه وارد، وورود االحتمال یسقط االستدالل، وٕاذا لم نجد البدیل فهي من وعكس ما قا

  الّنّ◌ادر اّلذي لیس علیه مدار الكالم الغالب.

األكثر في الحال أْن تكون متنّقلة، مشتّقة، ومعنى االنتقال: أّال تكون مالزمة "

ه عن زید صف بها، نحو:(جاء زید راكبًا) فـ (راكبًا) وصف منتقل، لجواز انفكاكللمتّ 

بأن یجيء ماشیًا، وقد تجيء غیر منتّقلة، أي وصف الزمًا نحو:(دعوت اهللا سمیعًا)، 

 َوُخِلقَ :﴿و (خلق اهللا الّزرافة یدیها أطول من رجلیها)، أو مشعرة بتجّدد صاحبها، نحو

ْنَسانُ  ، أو مؤكدة )٢(﴾َضاِحكاً  َفَتَبسَّمَ  :﴿، أو مؤّكدة لعاملها نحو)١(﴾َضِعیفاً  اْإلِ

، أو مؤكدة لمضمون جملة )٣(﴾ َجِمیعاً  ُكلُُّهمْ  اْألَْرضِ  ِفي َمنْ  َآلَمنَ  :﴿احبها نحولص

قبلها نحو:(زید أبوك عطوفًا)، ویكثر مجيء الحال جامدة إْن دّلت على سعر 

نحو:(بعه مدًا بدرهم)، فـ (مّدًا) حال جامدة، وهي في معنى المشتق، إذ المعنى 

یكثر جمودها فیما دّل على تفاعل نحو:(بعه یدًا بید)، أي: ُمَسعَّرًا كّل مدٍّ بدرهم، و 

مناجزة، أو على تشبیه نحو:(كّر زید أسدًا) أي: كاألسد، أو ما دّل على ترتیب 

 َبَشراً  َلَها َفَتَمثَّلَ  :﴿نحو:(ادخلوا الّدار رجًال رجًال)، أو تكون الحال موصوفة نحو

                                                             
  .٢٨سورة الّنساء، اآلیة: )(١

  .١٩ة الّنمل، اآلیة:سور )(٢

  .٩٩سورة یونس، اآلیة: )(٣



١١٧ 

 

، أو تكون )٢(﴾َلْیَلةً  َأْرَبِعینَ  َربِّهِ  ِمیَقاتُ  َفَتمَّ  :﴿، أو تكون داّلة على عدد نحو)١(﴾َسِوّیاً 

الحال داّلة على طور فیه تفصیل نحو:(هذا بسرًا أطیب منه رطبًا)، أو أْن تكون 

نوعًا من صاحبها كقولك: هذا مالك ذهبًا، أو أْن تكون فرعًا لصاحبها كقولك هذا 

  .)٣("خاتمك حدیدًا) حدیدك خاتمًا، أو أْن تكون أصًال لصاحبها نحو:(هذا

واّلذي أوّد أْن أقوله عن إعراب (بعه ُمّدًا بدرهم) واّلذي قیل عنه ُمَسعَّرًا أو 

یجوز أْن یكون المدُّ بدًال من و ُمَسعَِّرًا حسب الّتقدیر، أو أْن یكون (مدٌّ) أي: منه، 

، بیعوهنا الّضمیر یرجع إلى الم الّضمیر في (بعه) مطابقًة على غرار (زره خالدًا)

عن هذا هو المجاز المثري للغة العرب والمعروف  وانتجع بالمعربین دَّ واّلذي نَ 

المألوف أْن یقال: بعت ُطن�ا قمحًا، واآلخُذ من البائع أخذ قمحًا حقیقًة، وصحَّ إطالق 

الطُّنِّ مجازًا، وكذلك الحال في (بعه)، أي: هذا الّشيء المعهود ذهنًا، أي أّن الّضمیر 

یرجع إلى المبیع ال المشتري، وٕاذا أرجعنا الّضمیر إلى المشتري، هذا هو في (بعه) 

المعنى اّلذي انتظم نفوس المتقّدمین ونظرّیة الّنّ◌ظم علیها مدار الّنّ◌حو كّله، 

  ویجوز اإلطالق أیضًاَ◌ بأن یكون المعنى بعه بیعًا ُمّدًا، وال مشاحة إْن شاء اهللا.

ًا) مفعوًال ثانیًا مثل: بعتك سیارتي، وكل ومما یظهر لي أیضًا أْن تكون (ُمدّ 

   ، وصدق من قال: إّن العلوم ال تعرف الكلمة األخیرة.هذا لم أجده عند المتقدمین
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عند البغدادیین ویونس أّنه یجوز تعریف الحال مطلقًا، نحو:(جاء زید "

ّال فال، نت معنى الّشرط صّح تعریفها، وإ الّراكب)، والكوفیین فّصلوا، فقالوا: أْن تضمّ 

نت معنى الّشرط، (زید الّراكب أحسن منه الماشي) فـ (الّراكب فمثال ما تضمّ 

والماشي): حاالن وصح تعریفهما لتأولهما بالّشرط إذ التّقدیر: زید إذا ركب أحسن 

منه إذا مشى فإْن لم تتقّدر بالّشرط لم یصحَّ تعریفهما، فال تقول:( جاء زید الّراكب)، 

  .)١("زید أْن ركب)إذ ال یصحُّ (جاء 

  أوجه الخالف في حالّیة المصدر وهي: )٢(ابن عقیلوذكر 

وجمهور الّنّ◌حاة أّن المصدر نفسه یقع حاًال، وأّنه  )٣(یرى سیبویه .١

 على الّتأویل المناسب.

ویرى األخفش والمبّرد أّن هذا المصدر یعرب مفعوًال مطلقًا، عامله  .٢

 حاًال.فعل من لفظه، وجملة الفعل هي اّلتي تكون 

یرى أبو علي الفارسي أّن هذا المصدر مفعول مطلق عامله وصف  .٣

 ًا) تقول: جاء زید راكضًا ركضًا.وف یقع حاًال فتقدیر (جاء زید ركضمحذ
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یقول الكوفیون أّن هذا المصدر مفعول مطلق مبّین لنوع عامله،  .٤

وعامله هو نفس الفعل المتقّدم في الكالم، ویظهر ذلك في قولهم: أجبته 

 قًة، وشنته بغضًا.مِ 

أّن هذا المصدر أصله مضاف إلیه، والمضاف المحذوف مصدر آخر  .٥

 من لفظ الفعل المتقّدم، وأصل المثال المذكور: جاء زید مجيء ركٍض.

ل أّن هذا المصدر حال على تقدیر مضاف هو وصف أو مؤوّ  .٦

یوصف، فتقدیر المثال على هذا الّرأي: جاء زید صاحب ركض أو ذا 

 ركض.

  :یأتي ما المفردة ألحوال القرآنیةومن ا

(رسوال): حال من مفعول ". )١(﴾َرُسوالً  اللَّهُ  َبَعثَ  اّلذي َأَهَذا :﴿قال جّل وعال

(بعث) المحذوف، أي: بعثه، وهو صفة مشبهة، وقیل إّن الّنّ◌صب فیه على 

  .)٢("المصدرّیة، ویكون بمعنى :(رسالة)

و اّلذي عناه الكفار واّلذي یظهر لي أّن الّنّ◌صب على الحالیة ه

باستصغارهم واستهزائهم بهیئة صاحب الّرسالة صلوات ربّي وتسلیماته علیه، ولكْن 

أمر اإلرسال لو كان من غیر محّمد صّلى اهللا علیه وسلم ال إنكار علیه وشأن هذا 

  ال یستحّق في نظرهم وبهذا المعنى یترّجح الّنّ◌صب على الحال.
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(طینا): حال من مفعول ". )١(﴾ِطیناً  َخَلْقتَ  ِلَمنْ  ُجدُ َأَأسْ  ...:﴿قال الملك الغفور

عند  (خلقت) المحذوف، أي: خلقته طینًا، وهي من األحوال اّلتي ال تؤّول بمشتقّ 

. ویرى بعضهم أّن الّنّ◌صب على نزع الخافض، )٢("ها أصل لصاحبهاالّنّ◌حاة، ألنّ 

لخافض هو اإلعراب . واّلذي أرّجح أّن الّنّ◌صب على نزع ا)٣(أي خلقته من طین

اّلذي یرمي إلیه معنى قول إبلیس علیه اللعنة، والّتمییز أبقى والحال عارض، وما 

كان من طین مفضول عّما كان من نار. ویجوز أْن یكون (طینًا) نائب عن مصدر 

تقدیره: خلقًا طینًا، ونجد هذا اإلعراب لم یخرج عن ماهّیة الخلق والمفاضلة بین 

  ّنّ◌اري.الخلق الّطیني وال

 اللَّهَ  َنَرى َحتَّى َلكَ  ُنْؤِمنَ  َلنْ  ُموَسى َیا ُقْلُتمْ  َوإِذْ  :﴿قال الغفور الّرحیم

(جهرة): مصدر منصوب على الحالیة من فاعل (نرى) أي مجاهرین، ". )٤(.﴾..َجْهَرةً 

أو مفعوله أي عیانًا، وقرئ (َجَهرة) بفتح الهاء ، وهو مصدر أیضًا، ویمكن أْن یكون 

  .)٥("ن الّنّ◌صب على الحال من الفاعللجاهر مثل كاتب وكتبة، وحینئٍذ یتعیّ جمعًا 

واّلذي یظهر في هذه الحال قّلة فقه هؤالء الیهود اّلذین یطلبون رؤیة اهللا جهرة 

  وهو الّروح فمن األوجب أّال ُیرى. ال ُیرىوهو اّلذي َمن َخْلِقه ما 
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 َمَرٌض  ُقُلوِبِهمْ  ِفي نَ اّلذیوَ  ْلُمَناِفُقونَ ا َیْنَتهِ  َلمْ  َلِئنْ  :﴿یقول الجلیل الّرحیم

 ثُِقُفوا َأْیَنَما َمْلُعوِنینَ  َقِلیالً  ِإالَّ  ِفیَها ُیَجاِوُروَنكَ  ال ثُمَّ  ِبِهمْ  َلُنْغِرَینَّكَ  اْلَمِدیَنةِ  ِفي َواْلُمْرِجُفونَ 

 . (ملعونین): یرى صاحب مغني اللبیب أّن الّصحیح في نصبها أّنها)١(﴾ُأِخُذوا

ها منصوبة على ، ویرد قول (أبي البقاء العكبري) اّلذي یرى أنّ منصوبة على الّذمّ 

الحال من فاعل (ال یجاورونك) قائًال: الّصحیح أّنه ال ُیستثنى بشيء واحد دون 

  .)٢(عطف شیئان

واّلذي أمیل إلیه في هذه المسألة موافقة أبي البقاء في الّنّ◌صب على الحالّیة 

) فهي حال ناطقة أكثر من المقال والّذم مفهوم من منطوق من فاعل (یجاورونك

ة، وعند أهل الكالم (ملعونین) والعام مقدم على الخاص في المعاني اإلعرابیّ 

(المجموعة الّشاملة مقدمة على الجزئیة)، وأّما دخول حرف االستثناء على شیئین 

، فهنا دخل أمر جاء به الّنّ◌ص القرآني اّلذي أعجز سحبان وائل كما یقولون

المعنى: ال یجاورونك فیها إّال زمنًا قلیًال  االستثناء على الّظرف، والحال معًا؛ ألنّ 

 َناِظِرینَ  َغْیرَ  َطَعامٍ  ِإَلى َلُكمْ  ُیْؤَذنَ  َأنْ  ِإالَّ  :﴿ملعونین، وذلك یماثل قوله تعالى

 وقت أْن یؤذن . فقد وقع االستثناء على الّظرف والحال معًا ألّن المعنى إالّ )٣(﴾ِإَناهُ 

لكم إلى طعام حال كونكم غیر ناظرین نضجه، ویمكن أْن یكون (قلیًال) حال أیضًا، 

  .)١(فیكون المعنى: ال یجاورونك فیها إّال أقالء أذالء ملعونین
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قوله:(الّصحیح أّنه ال یستثنى بشيء في واّلذي یبدو لي في رفض ابن هشام 

 اجتهاد معه وهو من المسائل االعتباریة شیئان)، أّنه خالف نصًا ال واحد دون عطفٍ 

الّنّ◌سبیة وٕاذا كان الفعل یعمل في أربعة معموالت في قولنا: أخبرت الّرجل الّسّیارة 

سریعة، فلماذا ال یأتي معموالن بعد الحرف، فداللة العرف و اإلیناس كما یقول 

المسائل لهما من األثر الواضح على العلوم وتقعیدها، وهي من  :علماء الّنّ◌فس

ها من االستقصاء عند الّنّ◌حاة وتحتاج إلى مداوالت وبحوث تضع اّلتي لم تجد حظّ 

  ًال ومّمهدًا لطّالب العلم. یكون مذلّ  حّتىاألعالم والقناطیر على الّطریق 

 وْ َأ ِبَمْعُروفٍ  َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغنَ  َساءَ الّنّ◌◌ِ  َطلَّْقُتمُ  َوإَِذا :﴿یقول جّل جالله

(ضرارًا): مصدر حال من ". )١(﴾ِلَتْعَتُدوا ِضَراراً  ُتْمِسُكوُهنَّ  َوال ِبَمْعُروفٍ  َسرُِّحوُهنَّ 

، ویمكن الّنّ◌صب على )٢(ضمیر المفعول في (ال تمسكوهّن) بمعنى مضارین

؛ أي: ال تمسكوهّن لإلضرار بهّن واإلعتداء علیهّن، وبعض الّنّ◌حاة یرى )٣(العلة

، وذلك )٤(ة ال یكون إّال إذا اّتحد فاعال الفعل والمصدر المعللالّنّ◌صب على العلّ 

نلمسه في األسلوب القرآني هنا، فالماسكون هم المضّرون، ولیس كّل مصدر یمكن 

 َفِإَذا :﴿فیه الّنّ◌صب على الحالّیة أو العّلة، بل المصدر (قیامًا) في قوله تعالى

الةَ  َقَضْیُتمُ   نَ اّلذی :﴿وقوله تعالى )١(﴾ ُجُنوِبُكمْ  َوَعَلى َوُقُعوداً  َیاماً قِ  اللَّهَ  َفاْذُكُروا الصَّ
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ل علیه في ذلك هو ، والمعوّ )٢("ال یعرب إّال حاالً  )١(﴾ ...َوُقُعوداً  ِقَیاماً  اللَّهَ  َیْذُكُرونَ 

  الّنّ◌ص وما یوحي به.

من (دینا): حال ". )٣(﴾ِدیناً  ْسالمَ اْإلِ  َلُكمُ  َوَرِضیتُ  :﴿قال الخالق المصّور

اإلسالم على أّن (رضي) تنصب مفعوًال واحدًا، والّرضا مقصود به االختیار واإلیذان 

وهذا أولى من جعل (رضي) تنصب "، )٤("بأّن اإلسالم هو الّدین المرضّي وحده

مفعولین أحدهما اإلسالم، والثّاني (دینًا)، على أّن (رضیت) بمعنى صیرت 

ضي) من المعنى ماهو بعید عن معناه ذلك تحمیًال للفعل (ر  ألنّ "؛ )٥("وجعلت

 هالوضعي، ثم إّن الّنّ◌صب على الحالیة أنسب من جعل الّنّ◌صب على الّتمییز ألنّ 

  .)٦(ًا)نییفسر (بد حّتىواضح كدین مختار من رب العالمین فال غموض فیه 

وما بدا لي أّن الّنّ◌صب على الحالیة راجٌح وهو أّول وآخر األدیان اّلتي 

إنسان وهي إرادة شرعیة كونیة ألّنها من اهللا كّل بتة بها رضاء جاءت كاملة ثا

  ة. ضیّ یومقتضى المعنى لیس له حظ من (من) الّتبع

                                                             
  .١٩١سورة آل عمران، اآلیة: )(١

  ).١/٢٦٦البیان، ( )(٢

  .٣سورة المائدة، اآلیة: )(٣

  ).١/٤١٩التبیان، ( )(٤

  ).١/٥٩٣الكشاف،( )(٥

الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محّمد بن أحمد األنصاري القرطبي، نشر دار الكتاب العربي،  )(٦

  ).١/٦٣م، (١٩٦٧



١٢٤ 

 

قرأ ". )١(﴾َعَلْیِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْیرِ  َعَلْیِهمْ  َأْنَعْمتَ  نَ اّلذی ِصَراطَ  :﴿قال الواحد

على  عمر بن الخطاب وأبي بن كعب بالّنّ◌صب والجر في (غیر) فالّنّ◌صب

الحالیة من (اّلذین) أو من الهاء والمیم في (علیهم) كأّنك قلت: أنعمت علیهم ال 

مغضوبًا علیهم، أو على اإلستثناء كأّنك قلت إّال المغضوب علیهم، ویجوز 

الّنّ◌صب (بأعني) وقراءة الجّر على البدل من (اّلذین) أو من الهاء والمیم في 

ٕاْن كان معرفة فلیس بمقصود قصدهم فهو (علیهم) أو على الوصف (للذین) وهو و 

، ویمكن أْن نقول إّن (غیر) تعّرفت لكونها بین شیئین ال وسط بینهما كما )٢(علم

  . )٣("تقول: الحي غیر المیت، والّساكن غیر المتحرك

(نحلة): ". )٤(.﴾..ِنْحَلةً  َصُدَقاِتِهنَّ  َساءَ الّنّ◌◌ِ  َوآُتوا :﴿یقول العزیز الحكیم

الحال من المخاطبین، وهم األزواج أو األولیاء للّنساء، أي  مصدر منصوب على

آتوهن صدقاتهن ناحلین طّیبي الّنّ◌فوس باإلعطاء، ویمكن أْن تكون حاًال من 

منحولة معطاة عن طیبة األنفس). واإلتیان بهذه  الّصدقات؛ (أي آتوهن صدقاتهنّ 

أْن یكون علیه حال الحال في مقام األمر بإیجاب الّصداق للمرأة یبین ما ینبغي 

الُمعَطى وهو الّصداق، أو حال الُمعِطي وهو الّزوج أو الولي، وهكذا تُبَنى العالقة 

األسرّیة في اإلسالم على حال تتسم بطیب الّنّ◌فس ورضاها حّتى تستقّر هذه 

                                                             
  .٧سورة الفاتحة، اآلیة:: )(١

  ).١/١٣)، انظر البحر(١/١٥٠الجامع ألحكام القرآن، ( )(٢

  ).٢/٩٠)، الحجة ألبي علي، (١/١٧)، البحر، (١/١٥١، (الجامع ألحكام القرآن )(٣

  .٤سورة الّنساء، اآلیة: )(٤



١٢٥ 

 

العالقة، ویكتب لها البقاء في صالح وتراض فتعطي ثمارًا طّیبة من أرض خصبة 

  .)١("مباركة

أْن یكون الّنّ◌صب على المصدر المؤكد؛ ألّن الّنّ◌ِ◌حلة، واإلیتاء  ویمكن"

بمعنى: اإلعطاء: وقد یراد بها: المّلة، والّنّ◌صب على المفعول ألجله، أي آتوهن 

مهرهن دیانة؛ أي ألن ذلك من تعالیم اإلسالم، وعلى هذا المعنى أیضًا یمكن 

اء صدقاتهن دینًا شرعه الّنّ◌صب على الحالّیة من الّصدقات؛ أي أعطوا الّنّ◌س

  . )٢("اهللا

(علوا): ". )٣(﴾َوُعُلّواً  ُظْلماً  َأْنُفُسُهمْ  َواْسَتْیَقَنْتَها ِبَها َوَجَحُدوا :﴿یقول جّل جالله

 مصدر معطوف على (ظلمًا) واقع حاًال من فاعل (جحدوا) أي جحدوا بها ظالمین

واضحة، ورأى  متعالین، وهي حال تبّین موقف قوم موسى بعد رؤیتهم معجزته

  .  )٤("ةالّنّ◌صب على العّلة مع الحالیّ  العكبريّ 

ة سوى ل أوجهًا إعرابیّ مما جاءت الحال فیه مصدرًا على (فعول) وال یتحمّ 

  ة (قعودًا) في قوله تعالى:الحالیّ 

 .)١(﴾ َوُقُعوداً  ِقَیاماً  اللَّهَ  َیْذُكُرونَ  نَ اّلذی﴿ -

                                                             
 ).١/١٩٨الكشاف،( )(١

  ).١/٢٤٢البیان، ( )(٢

  .١٤سورة الّنمل، اآلیة: )(٣

  ).٢/١٠٠٦التبیان، ( )(٤

  .١٩١سورة آل عمران، اآلیة: )(١



١٢٦ 

 

 .)١(﴾ َوُقُعوداً  ِقَیاماً  اللَّهَ  َفاْذُكُروا ﴿ -

 ُیوَرثُ  َرُجلٌ  َكانَ  َوإِنْ :﴿وقد جاء الحال مصدرًا على (فعالة) في قوله تعالى

  . )٢(.﴾..َكالَلةً 

أّن كاللة (حال على حذف مضاف؛ أي " )٣(ذكر ابن هشام في مغني اللبیب

ن) إّما أْن تكون ناقصة ذا كاللة، وصاحب هذه الحال الّضمیر في (یورث) و(كا

ّمة فـ (یورث) صفة، والكاللة مقصود بها: (الورثة) إذ لم یكن فیهم ذا، وٕاّما تاوخبرها 

ر الكاللة بالمیت اّلذي لم یترك ولدًا وال والدًا ما سفل، ومن فسّ فأب فما عال، وال ابن 

فهي حال أیضًا بدون تقدیر مضاف، ومن فسرها بالقرابة فهي مفعول ألجله، وقد 

  . )٤("خّطأ ابن هشام من أعربها تمییزاً 

اللة في األصل مصدر اعلم أّن الك": )٥(وفي لسان العرب: (قال ابن بري

  . )٦("(كّال) و(كاللة)(كّل) (یكّل)

                                                             
  .١٠٣سورة الّنساء، اآلیة: )(١

  .١٢سورة الّنساء، اآلیة:  )(٢

  ).٦٨٦-٢/٦٨٥مغني اللبیب، ( )(٣

 ).٢/٦٨٥مغني اللبیب، ( )(٤

علي بن محّمد بن الحسین التازي نسبة إلى مدینة تازة المغربّیة غرب فاس، مولده في  )(٥

 ).٤/١٣٧ھـ. الوفیات (٧٣٠ھـ، ولھ أرجوزة في القراءات، توفي سنة٦٦٠حدود

  )، مادة (كّل).١١/٥٩٣لسان العرب، ( )(٦



١٢٧ 

 

(فتنة) رأى ". )١(.﴾..ِفْتَنةً  َواْلَخْیرِ  ِبالشَّرِّ  َوَنْبُلوُكمْ ... :﴿قال الفرد الّصمد

صب على ، ورأى الّزمخشري أّن الّن◌ّ )٢(العكبري أّن الّنّ◌صب على الحالیة أو العلة

  .)٣("المصدریة لـ (نبلوكم) من غیر لفظة

 ُكنَّا َوَما ِذْكَرى ُمْنِذُرونَ  َلَها ِإالَّ  َقْرَیةٍ  ِمنْ  َأْهَلْكَنا َوَما :﴿یقول الواحد األحد

(ذكرى): مصدر (ذكرته) بمعنى تذكرة منصوب على الحال من الفاعل ". )٤(﴾َظاِلِمینَ 

، وقد نقده الّنّ◌حاس وهذا رأي الكسائيّ في (منذرون)، أي: ینذرونهم ذوي تذكرة، 

والقول الفصل فیه أّنه في موضع نصب على المصدر "، )٥("قائًال: وهذا ال یحصل

أي: یذكرون ذكرى، وهذا قول صحیح ألّن معنى (إّال لها منذرون) إّال لها 

ویمكن أْن یكون الّنّ◌صب على المفعول ألجله على معنى أّنهم "، )٦("مذّكرون

ه على معنى احتمال الّنّ◌صب ویمكن كلّ وهذا "، )٧("جل الموعظة، والّتذكرةینذرون أل

  .)٨("الّرفع على أّنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه ذكرى، أو إنذارًا ذكرى

                                                             
  .٣٥سورة األنبیاء، اآلیة: )(١

  ).٢/٩١٨بیان، (الت )(٢

  ).٢/٩١٨الكشاف،( )(٣

  .٢٠٩-٢٠٨سورة الّشعراء، اآلیات: )(٤

 ).١/٢٤٨البیان، ( )(٥

  ).١٣/١٤١، (الجامع ألحكام القرآن )(٦

  ).٢/١٣٣الكشاف،( )(٧

  ).٢/٢١٧البیان، ( )(٨



١٢٨ 

 

 َوِللنَِّساءِ  َواْألَْقَرُبونَ  اْلَواِلَدانِ  َتَركَ  ِممَّا َنِصیبٌ  ِللرَِّجالِ  :﴿قوله الّرحمن الّرحیم

(نصیبًا ". )١(﴾َمْفُروضاً  َنِصیباً  َكُثرَ  َأوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ِممَّا َواْألَْقَرُبونَ  اْلَواِلَدانِ  كَ َترَ  ِممَّا َنِصیبٌ 

مفروضًا) منصوب على الحال، والمعنى: لهؤالء أنصبة على ما ذكرناها في حال 

وهذه حال مؤّكدة، والعامل فیها معنى االستقرار في قوله تعالى:(للّرجال "، )٢("الفرض

، ویرى بعضهم أّن الّنّ◌صب في )٣("، أو حال من الفاعل في (قّل أو كثر)نصیب)

(عطاء) أو " :(نصیبًا) على المصدر المؤّكد والعامل فیه معنى ما تقّدم، إذ الّتقدیر

  .)٥("مصدر مؤّكد لما سبق" )٤("(استحقاقا)

كما یرى بعضهم أّنه مفعول لفعل محذوف تقدیره: أوجب لهم نصیبًا، أو 

، ولعّل ما سبق یصّور )٧(، أو بتقدیر: جعل اهللا ذلك لهم نصیباً )٦(أعني بتقدیر:

بعض خصائص األسلوب القرآني حیث إّن بعض األلفاظ في عبارة القرآن الكریم 

یتحّمل أكثر من وجه في إعرابه، وما دامت كّلها في إطار المعنى الّصحیح فال مانع 

  من قبولها جمیعها أو بعضها.

                                                             
  .٧سورة الّنساء، اآلیة: )(١

جاج، شرح وتعلیق: د. عبد معاني القرآن وإعرابھ، أبو إسحاق إبراھیم بن الّسري بن سھل  )(٢ الّز

  ).٣/١٢٧بیروت، (-الجلیل عبده شلبي، منشورات المكتبة العصریة صیدا

  ).١/٢٢٣التبیان، ( )(٣

 ).٥/٢٧، (الجامع ألحكام القرآن )(٤

  ).١/٥٠٣الكشاف،( )(٥

 ).١/٥٠٣الكشاف،( )(٦

  ).٥/٢٧، (الجامع ألحكام القرآن )(٧



١٢٩ 

 

عامل المصدر المؤكد هو (نصب) اّلذي دّلت علیه  على أّني أرى أنّ 

  .بعید (نصیب)، وهذا ال یحتاج إلى اعتساف أو تقدیر

 َكاُفوراً  ِمَزاُجَها َكانَ  َكْأسٍ  ِمنْ  َیْشَرُبونَ  اْألَْبَرارَ  ِإنَّ  :﴿قوله سبحانه وتعالى

، )٢()(عینا): في أحد األوجه اإلعرابّیة حال من المضمر في (مزاجها". )١(﴾َعْیناً 

 ِبَها َیْشَربُ  َعْیناً  َتْسِنیمٍ  ِمنْ  َوِمَزاُجهُ  :﴿شأنه جلّ ومثل ما سبق (عینًا) في قوله 

ُبونَ  ي من علو في الجارّ (عینًا) حال من (تسنیم) وهو اسم للماء ". )٣("﴾اْلُمَقرَّ

  .)٤("ةالجنّ 

 الشَِّمالِ  َوَعنِ  ْلَیِمینِ ا َعنِ  ُمْهِطِعینَ  ِقَبَلكَ  َكَفُروا نَ اّلذی َفَمالِ  :﴿یقول عّز من قائل

(عزین) حال من (اّلذین كفروا) أو من الّضمیر في (مهطعین)، ". )٥(﴾ِعِزینَ 

وقیل عزوة من عزاه "، )٦(تفّرقة، واحدها ِعزه واألصل عزهه"ومعناها: جماعات م

  .)٧("جماعة من الجماعات مضافة إلى األخرى كلّ یعزوه إذا أضافه إلى غیره، ف

الحالة تكشف حال المنافقین اّلذین كانوا یسرعون إلى الّنّ◌بّي والحال في هذه 

  صّلى اهللا علیه وسّلم فیتحلقون حوله استهزاًء به وسخریة منه.

                                                             
  .٦-٥سورة اإلنسان، اآلیتان: )(١

 ).٩/١٢٦، (الجامع ألحكام القرآن )(٢

  .٢٨-٢٧سورة المطففین، اآلیتان: )(٣

  ).٩/٢٦٦، (الجامع ألحكام القرآن )(٤

  .٣٧-٣٦سورة المعارج، اآلیتان: )(٥

  ).٤/٤٠٧الفتوحات اإللھیة، ( )(٦

 ).١٨/٢٩٣، (الجامع ألحكام القرآن )(٧



١٣٠ 

 

 َعَلى ِفیَها ُمتَِّكِئینَ  َوَحِریراً  َجنَّةً  َصَبُروا ِبَما َوَجَزاُهمْ  :﴿قال جّل شأنه

)، وال یصحُّ أْن یكون العامل (متكئین): حال العامل فیها (جزاهم". )١(﴾اْألََراِئكِ 

  .)٢("(صبروا)، ألّن الحال (متكئین) في اآلخرة، والّصبر في الّدنیا

ونلحظ امتناع كون العامل (صبروا) هنا؛ لیتحقق االنسجام الّزمني بین الحال 

  وعاملها. 

ْنَسانَ  َمسَّ  َوإَِذا :﴿یقول العزیز الحكیم رُّ  اْألِ  َأوْ  َقاِعداً  َأوْ  ِلَجْنِبهِ  َدَعاَنا الضُّ

فاألحوال (لجنبه)، (أو قاعدا)، (أو قائمًا) من فعل (دعانا)، قال العكبري:". )٣(﴾َقاِئما

وقال: العامل في هذه األحوال الفعل (مّس)، وهو ضعیف ألمرین: أحدهما: أّن 

رَّ یصیبه في كّل في كّل أحواله ال على أّن الضُّ  -اإلنسان –المعنى كثرة دعائه 

  .)٤("اني: أّن الحال واقعة بعد جواب (إذا) وهذا لیس بالوجهوالثّ  أحواله.

وما أراه أّن هذه اآلیة تتكلم عن انبهام عن هیئة الّدعاء ال المّس، والمسألة 

  واضحة ال لبس فیها لذلك كان العامل (دعا).

لـ  (أممًا) مفعول به". )٥(.﴾..ُأَمماً  اْألَْرضِ  ِفي َوَقطَّْعَناُهمْ  :﴿قال الفرد الّصمد

ها بمعنى: صیَّر، وحاٌل على أّن الفعل بمعنى َفرَّق ولكن تعلق الفعل (قّطع)  على أنّ 

                                                             
  .١٣-١٢سورة اإلنسان، اآلیتین )(١

 ).١٩/١٣٧، (الجامع ألحكام القرآن )(٢

  .١٢سورة یونس، اآلیة: )(٣

 ).١/٤٠٩التبیان، ( )(٤

  .١٦٨سورة األعراف، اآلیة: )(٥



١٣١ 

 

(قطع) بـ (أمما) على المفعولّیة یختلف عن تعّلقه بالحالّیة، والحالّیة تكشف حال بني 

ال تكون  حّتىإسرائیل اّلذین وقع علیهم الّتفریق، فهم فّرقوا فرقًا متناثرة في كّل قطر 

یه ، أّما المفعولیة فهي تبّین أّن الفعل محتاج إلى مفعول به ثاٍن لیقع عل)١(كةلهم شو 

  .)٢("ه وقت وقوع الحدث علیهال لیكشف حالت

وٕاذا كانت الحال تشبه المفعول من حیث مجیئها بعد تعّدد الكالم، واستیفاء "

  .)٣("ول بهالفعل لفاعله، فالحال فیها الفعل الالزم، وذلك دلیل على أّنها غیر المفع

. )٤(.﴾..َذِلكَ  َبْینَ  ُمَذْبَذِبینَ  َقِلیالً  ِإالَّ  اللَّهَ  َیْذُكُرونَ  َوال...:﴿قوله الواحد األحد

، وهي حال المنافقین، فقد  (مذبذبین) بفتح الّذالین حال من فاعل (وال یذكرون)"

  .)٥("ذبذبهم الّشیطان والهوى بین اإلیمان والكفر، فهم مترّددون فیها متحّیرون

؛ ألّن )٦(من جعلها منصوبة على الّذمّ  –في نظري  –والقول بالحالّیة أولى 

اآلیة الكریمة تكشف حال المنافقین وتظهر ما انطوت علیه نفوسهم، فهم مراوغون 

مخادعون، غیر ثابتین على طریقة واحدة، وأعتقد أّن منهج الكشف والفضح لحالهم 

  .بالّنفوسوأكثر إیقاعًا  أولى من الّذم والّشتم

                                                             
  ).٢/٢٠٥الفتوحات اإللھیة، ( )(١

 ).٢/٢٠٥الفتوحات اإللھیة، ( )(٢

 ) بتصرف.٢/٥٥شرح المفّصل ( )(٣

  .١٤٣-١٤٢سورة الّنساء، اآلیتان: )(٤

  ).١/٢٧١البیان ( )(٥

  ).١/٢٧١البیان ( )(٦



١٣٢ 

 

 َأیَّامٍ  ِستَّةِ  ِفي َواْألَْرَض  السََّماَواتِ  َخَلقَ  اّلذي اللَّهُ  َربَُّكمُ  ِإنَّ  :﴿یقول عّز من قائل

 َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمَس  َحِثیثاً  َیْطُلُبهُ  َهارَ الّنّ◌◌َ  اللَّْیلَ  ُیْغِشي اْلَعْرشِ  َعَلى اْسَتَوى ثُمَّ 

َراتٍ  ُجومَ الّنّ◌◌ُ وَ  رات): بمعنى مذّلالت لهذه المنافع على (مسخّ ". )١(﴾ ِبَأْمِرهِ  ُمَسخَّ

قانون الحكمة اإللهّیة، وعلى وفق ما قّدر فیها من المصالح، منصوبة على الحال 

  .)٢("من كّل ما تقّدم في اآلیة الكریمة

. (أسارى) جمع (أسیر) )٣(.﴾..ُتَفاُدوُهمْ  ُأَساَرى َیْأُتوُكمْ  َوإِنْ ... :﴿قال تعالى

، كجریح بمعنى: مجروح، حال من فاعل (یأتوكم)، ونظیره قوله بمعنى: مأسور

. (صرعى): جمع صریع بمعنى: )٤(﴾ ...َصْرَعى ِفیَها اْلَقْومَ  َفَتَرى... :﴿تعالى

  .)٥(ةمصروع أي: مطروح على األرض هالك، حال من (القوم)، والّرؤیة بصریّ 

وقهر وازدحام وما ألحظه في الحالة من صور عقلّیة من جمع واّطراد وشوكة 

  معاٍن فهو من روعة بیان القرآن.     

. (مبصرة): حال من )٦(.﴾..ُمْبِصَرةً  آَیاتَُنا َجاَءْتُهمْ  َفَلمَّا :﴿قال الفرد الّصمد

، واّلذي نلحظه هنا أّن مجيء الحال مفردة مع أّن صاحبها فیه من )٧((اآلیات)

                                                             

  .٥٤سورة األعراف، اآلیة: )١(

  ).١/٣٦٤البیان ( )(٢

  .٨٥سورة البقرة، اآلیة: )(٣

  .٨سورة الحاقة، اآلیة: )(٤

  ).٩٢،دار الّنھضة العربیة، بیروت، (٢المدخل إلى علم الّنحو والّصرف، عبد العزیز عتیق، ط )(٥

  .١٣سورة الّنمل، اآلیة: )(٦

  ).٢/٢١٩البیان ( )(٧



١٣٣ 

 

یات مبّینات فضًال عن القطع الّداللة ما لیس في الجمع، ففیه بیان إلى أّن كون اآل

  بذلك، وٕاظهار أّن هذه اآلیات واحدة في مصدرها وهدفها.

 َیْومَ  َلهُ  َوُنْخِرجُ  ُعُنِقهِ  ِفي َطاِئَرهُ  َأْلَزْمَناهُ  ِإْنَسانٍ  َوُكلَّ  :﴿یقول المجید الغفور

منصوب في (یلقاه) (منشورًا): حال من الّضمیر ال". )١(﴾َمْنُشوراً  َیْلَقاهُ  ِكتَاباً  اْلِقَیاَمةِ 

وجملة یلقاه نعت لـ (كتابًا)، وذلك اإلعراب أبلغ من جعل (یلقاه) و (منشورًا) نعتین 

جملة (یلقاه) تثیر في الّنّ◌فس تساؤًال عن الحالة اّلتي یمكن أْن یلقى  للكتاب؛ ألنّ 

علیها، فالقول بالحالّیة یتمّكن في الّنّ◌فس ویرسخ فیها عقب ذلك الّتساؤل اّلذي 

  .)٢("ت به الّصفة الّسابقةأوح

. )٣(.﴾..َفَأْحَیاُكمْ  َأْمَواتاً  َوُكْنُتمْ  ِباللَّهِ  َتْكُفُرونَ  َكْیفَ  :﴿قوله ذو العرش المجید

واالستفهام هنا قد خرج من االستفهام  )٤((كیف) في موضع نصب حال بـ (تكفرون)"

ال كفرهم، وقد الحقیقي إلى الّتعّجب واإلنكار؛ أي هؤالء مّمن یتعّجب منهم في ح

ثبتت علیهم الحّجة، فتلك حال منكورة یستحّق صاحبها الّتوبیخ، ونكران هذه الحال 

  . )٥("یستلزم نكران ذات الكفر

                                                             
  .١٣یة:سورة اإلسراء، اآل )(١

  ).٢/٨١٠التبیان ( )(٢

  .٢٨سورة البقرة، اآلیة: )(٣

 ).١/٤٥التبیان ( )(٤

 ).١/٢٤٩( الجامع ألحكام القرآن )(٥



١٣٤ 

 

. )١(.﴾..ُمَكلِِّبینَ  اْلَجَواِرحِ  ِمنَ  َعلَّْمُتمْ  َوَما الطَّیَِّباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ ...:﴿قال جّل وعال

، ویقول الّزمخشري هنا:(فإن قلت ما فائدة )٢(متم)بین): حال من الّضمیر (علّ كلّ (م

متم)؟ قلت: فائدتها: أْن یكون من یعّلم الجوارح هذه الحال وقد استغنى عنها بـ (علّ 

 معّلقًا على الّزمخشري: یب) وقال القرطبيكلّ نحریرًا في علمه مدّربًا فیه موصوفًا بالتّ 

ّن الحال بأصالتها متنّقلة غیر ولقد أحسن في الّتنبیه على هذا الّسر الخفّي، غیر أ"

  .)٣("الزمة، ومقتضى هذا الّتقریر جعلها من الّصفات الالزمة لمعّلم الجوارح

ما قاله في نفسه عندما دعاه  -ویحكي القرآن عن (إبراهیم) علیه الّسالم 

 اَمُكمْ َأْصنَ  َألَِكیَدنَّ  َوَتاللَّهِ  :﴿، فیقول اهللا تعالى)٤(قومه إلى الخروج معهم یوم عیدهم 

، (مدبرین): حال من فاعل (توّلوا)، وهي مؤّكدة لمعنى )٥()ُمْدِبِرینَ  ُتَولُّوا َأنْ  َبْعدَ 

 َیْومَ  :﴿(تولوا) ألن الّتوّلي یستلزم اإلدبار، مثله (مدبرین) في قوله عّز وجل )٦(عاملها

 َفَلمَّا :﴿ًا) في قوله تعالى. و(مدبر )١(.﴾..َعاِصمٍ  ِمنْ  اللَّهِ  ِمنَ  َلُكمْ  َما ُمْدِبِرینَ  ُتَولُّونَ 

  .)٢(.﴾..ُیَعقِّبْ  َوَلمْ  ُمْدِبراً  َولَّى َجانٌّ  َكَأنََّها َتْهَتزُّ  َرآَها

                                                             
  .٤سورة المائدة، اآلیة: )(١

  ).١/٤١٩التبیان ( )(٢

  ).١/٢٥٠( الجامع ألحكام القرآن )(٣

 ) بتصرف.١١/٣٦٩( الجامع ألحكام القرآن )(٤

  .٥٧ة:سورة األنبیاء، اآلی )(٥

  ).١/٣٦٩منار الّسالك ( )(٦

  .٣٣سورة غافر، اآلیة: )(١

  .١٠سورة الّنمل، اآلیة: )(٢



١٣٥ 

 

وقد رفض صاحب (اإلتقان) أْن تكون هذه الحال مؤّكدة، ألّن الّتوّلي قد ال 

. وهو كالم وجیه من الّنّ◌احیة الّنّ◌ظریة، إّال أّنه بعید عن جوِّ )١(یكون إدباراً 

ّنّ◌ص القرآني، فالّتوّلي في الّنّ◌ص الّسابق وما قبله مستلزم اإلدبار، ألّن الموقف ال

(یوم التّناد) رهیب على الكّفار، فهم یوّلون مدبرین والعاصم لهم حینئذ، ثم إّن في 

بقوله تعالى:(ولم یعّقب) أي:  –علیه الّسالم  –تصریح القرآن الكریم في قّصة موسى 

  الّتوّلي مفهوم لمعنى اإلدبار، فهو الزم له.   یرجع، دلیًال على أنّ 

. (ضاحكًا): حال من )٢(.﴾..َقْوِلَها ِمنْ  َضاِحكاً  َفَتَبسَّمَ  :﴿یقول الّرحمن الّرحیم

، ورفض )٤(دون اللفظ )٣(م) في المعنىدة لعاملها (تبسّ فاعل  (تبسم) وهي مؤكّ 

. ومثله )٥(ال یكون ضحكاً  صاحب (اإلتقان) أْن تكون حاًال مؤكِّدة؛ ألن الّتبّسم قد

ُبوَنا ِإالَّ  َنْعُبُدُهمْ  َما :﴿قوله تعالى (زلفى) بمعنى: قربى ". )٦(.﴾..ُزْلَفى اللَّهِ  ِإَلى ِلُیَقرِّ

بونا)، وهي مؤكِّدة لعاملها في المعنى دون الّلفظ، أو الّنّ◌صب  حال من فاعل (یقرِّ

  .)١("على المصدرّیة –(زلفى)  –فیها 

                                                             
اإلتقان في علوم القرآن، جالل الّدین الّسیوطّي، مكتبة ومطبعة عیسى البابي الحلبي، مصر،  )(١

)٢/٦٦.( 

  .١٩سورة الّنمل، اآلیة: )(٢

  ).٢/٦٠٣مغني اللبیب ( )(٣

  ).١/٣٦٩منار الّسالك ( ٤)(

  ).٢/٦٦اإلتقان ( )(٥

  .٣سورة الّزمر، اآلیة: )(٦

  ).٢/١١٨التبیان ( )(١



١٣٦ 

 

 ِبَغْیرِ  َعْدواً  اللَّهَ  َفَیُسبُّوا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َیْدُعونَ  نَ اّلذی َتُسبُّوا َوال ﴿:قال مالك الملك

 )٢(دةوا)، وهي حال مؤكّ . (عدوًا): مصدر في موضع الحال من فاعل (فیسبّ )١(﴾ ِعْلمٍ 

من سّب اهللا فقد اعتدى، فالحال (عدوًا) مفهومة قبل ذكرها،  لعاملها في المعنى؛ ألنّ 

 )٣(والمجرور حال مؤّكدة الجارّ ا لتأكید ما فهم قبل، ومثلها (بغیر علم) فوجيء به

، ورأى )٤(للمعنى أیضًا ألن من سّب اهللا فقد جهله وجهل ما یجب أْن یذكر به

، ومن الحال المؤّكدة )٥(العكبري جواز الّنّ◌صب في (عدوًا) على المصدرّیة أو العّلة

، و(حّیا) حال من نائب فاعل )٦(﴾َحّیاً  ُأْبَعثُ  مَ َوَیوْ   :﴿للمعنى دون اللفظ قوله تعالى

  .)٧((أبعث)، وهي مؤّكدة لمعنى (أبعث) ألّن البعث یستلزم الحیاة

 َقدْ  َیُقوُلوا ُمِصیَبةٌ  ُتِصْبكَ  َوإِنْ  َتُسْؤُهمْ  َحَسَنةٌ  ُتِصْبكَ  ِإنْ  :﴿قال العزیز الحكیم

ة من فاعل (یقولوا)، . (وهم فرحون) حالیّ )١(﴾َفِرُحونَ  مْ َوهُ  َوَیَتَولَّْوا َقْبلُ  ِمنْ  َأْمَرَنا َأَخْذَنا

  . )٢(وا) ال من األخیر فقط، لمقارنة الفرح لهما معاً (ویتولّ 

                                                             
  .١٠٨سورة األنعام، اآلیة: )(١

  ).١/٥٣٠التبیان ( )(٢

  .)١/٥٣٠( التبیان )(٣

 ).٢/٤٣الكشاف ( )٤(

 ).٧/٦١( الجامع ألحكام القرآن )(٥

  .٣٣سورة مریم، اآلیة: )(٦

  ).٢/٢٨٩الّنحو الوافي، ( )(٧

  .٥٠لتوبة، اآلیة:سورة ا )(١

  ).٢/٢٨٨الفتوحات اإللھیة ( )(٢



١٣٧ 

 

 )٢(. فالحاالن (خفافًا) و (ثقاًال))١(﴾َوِثَقاالً  ِخَفافاً  اْنِفُروا :﴿قال الواحد األحد

صال وعالقة یئة شيء له اتّ ن هیبینان حالة الفاعلین مباشرة، أّما إذا كانت الحال تبیّ 

 َیْدعُ  َیْومَ  َعْنُهمْ  َفَتَولَّ  :﴿بصاحبها فهي عندهم حال سببیة ومثال ذلك قوله تعالى

 )٣(﴾ُمْنَتِشرٌ  َجَرادٌ  َكَأنَُّهمْ  اْألَْجَداثِ  ِمنَ  َیْخُرُجونَ  َأْبَصاُرُهمْ  ُخشَّعاً  ُنُكرٍ  َشْيءٍ  ِإَلى اعِ الّدّ◌◌َ 

ة خرجون)، أو من فاعل (یدع)، وهي حال سببیّ عًا) حال من الّضمیر في (ی(خشّ 

له عالقة وارتباط بالّصاحب، ومثال ذلك  -وهو اإلبصار–ن هیئة شيء ها تبیّ ألنّ 

 َیْسَتِطیُعونَ  َفال السُُّجودِ  ِإَلى َوُیْدَعْونَ  َساقٍ  َعنْ  ُیْكَشفُ  َیْومَ  :﴿أیضًا: یقول عّز وجلّ 

 )٥(من الّضمیر في (یدعون) أو (یستطیعون) (خاشعة) حال )٤(.﴾..َأْبَصاُرُهمْ  َخاِشَعةً 

ن هیئة اإلبصار أي أبصار الّداعین، أو المنفي استطاعتهم، فهي حال وهي تبیّ 

 اْألَْجَداِث  ِمنَ  َیْخُرُجونَ  َیْومَ  :﴿ببیة أیضًا: قال الفرد الّصمدالسّ سببیة، ومن الحال 

 َیْأِتیِهمْ  َما :﴿، وقوله تعالى)١(.﴾..ْبَصاُرُهمْ َأ َخاِشَعةً  ُیوِفُضونَ  ُنُصبٍ  ِإَلى َكَأنَُّهمْ  ِسَراعاً 

. فـ (الهیة) حال )٢(﴾ُقُلوُبُهمْ  الِهَیةً  َیْلَعُبونَ  َوُهمْ  اْسَتَمُعوهُ  ِإالَّ  ُمْحَدثٍ  َربِِّهمْ  ِمنْ  ِذْكرٍ  ِمنْ 

  ن حال قلوبهم.، وهي تبیّ )٣(من الّضمیر في (یلعبون)

                                                             
  .٤١سورة التوبة، اآلیة: )(١

  ).٢/٢٨٥الفتوحات ( )(٢

  .٧-٦سورة القمر، اآلیتان: )(٣

  .٤٢-٤٢سورة القلم، اآلیتان: )(٤

  ).٢/١٢٣٥التبیان ( )(٥

  .٤٤-٤٣سورة المعارج، اآلیتان: )(١

 .٣-٢سورة األنبیاء، اآلیتان: )(٢

  ).٢/٩١١التبیان ( )(٣



١٣٨ 

 

): حال، و(قرآنًا) ا� . (عربیّ )١(﴾َعَرِبّیاً  ُقْرآناً  َأْنَزْلَناهُ  ِإنَّا :﴿یقول العزیز الحكیم

    .)٢(توطئة لهذه الحال، ویرى (ابن هشام) أّن الجامد هو الحال وما بعده صفة

                                                             
 .٢سورة یوسف، اآلیة: )(١

 ).٢/٣٢شرح الرضي ( )(٢



١٣٩ 

 

  لمبحث الثّانيا

  :الكریم القرآن في الجملة الحال

تعّدد جملة الحال في أسلوب القرآن الكریم ولكّل أسلوب خصیصة تختلف 

  عما سواه.

أّن الجملة هي ما لیست مفردًا أو شبه جملة. یقول ابن والمعروف 

ا الّضمیر، نحو:(جاء زید یده على رأسه)، لجملة الحال من رابط، وهو إمّ  عقیل:(البدّ 

ة وقوع (إذ) موقعها، ى واو الحال، واو االبتداء، وعالمتها صحّ أو واو وتسمّ 

ّضمیر والواو معًا، نحو:(جاء زید وعمرو قائم)، الّتقدیر: إذ عمرو قائم، أو ال

نحو:(جاء زید وهو ناٍو رحلة)، والجملة الواقعة حاًال إْن صّدرت بمضارع مثبت لم 

یجز أْن تقترن بالواو، بل ال ترتبط إّال بالّضمیر، نحو:(جاء زید یضحك) فإن جاء 

، أّول على إضمار مبتدأ بعد الواو ویكون المضارع ذلك من لسان العرب ما ظاهره

المبتدأ، وذلك نحو قولهم:(قمت وأصكُّ عینه) الّتقدیر: وأنا أصّك  خبرًا عن ذلك

  .)١(عینه)

  :)٢(قال ابن هشام: یشترط في الجملة اّلتي تقع حاًال أربعة شروط

 أْن تشتمل على رابط. .١

 ة.ة، فال یجوز أْن تكون إنشائیّ أْن تكون الجملة خبریّ  .٢

                                                             
 ).٢/١٢٤ابن عقیل ( )(١

  ).٢/٢٧المغني ( )(٢



١٤٠ 

 

 ة.أّال تكون تعجبیّ  .٣

وذلك نحو:(سوف) و(لن) وأدوات رة بعلم استقبال، أّال تكون مصدّ  .٤

إْن یسأل یعط)، فتكون الحال  محّمدأْن تقول:(جاء  الّشرط، فال یصحُّ 

 ة.ة خبریّ جملة اسمیّ 

ة، وذات ة قد ُتّصدر بمضارع أو ماضي، وٕاما مثبتة أو منفیّ والجملة الفعلیّ "

أْن المضارع المثبت ال تقترن بالواو وحدها، أو بالّضمیر فقط، وما عدا ذلك یجوز 

ة یرتبط بالواو وحدها، أو بالّضمیر وحده، أو بهما، فیدخل في ذلك الجملة االسمیّ 

  )١("ة،  والمضارع المنفي، والماضي المثبت، والمنفيمثبتة أو منفیّ 

  :الكریم أنماط جملة الحال في القرآن

 َوَأْنُتمْ  َعْنهُ  َتَولَّْوا َوال َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َأِطیُعوا آَمُنوا نَ اّلذی َأیَُّها َیا :﴿یقول الفرد الّصمد

 اللَّهِ  ِعْندَ  الدََّوابِّ  َشرَّ  ِإنَّ  َیْسَمُعونَ  ال َوُهمْ  َسِمْعَنا َقاُلوا نَ اّلذیكَ  َتُكوُنوا َوال َتْسَمُعونَ 

 َلَتَولَّْوا َمَعُهمْ َأسْ  َوَلوْ  َألْسَمَعُهمْ  َخْیراً  ِفیِهمْ  اللَّهُ  َعِلمَ  َوَلوْ  َیْعِقُلونَ  ال نَ اّلذی اْلُبْكمُ  مُّ الّصّ◌◌ُ 

، وتتركز الّنّ◌صیحة )٣(. فالجملة األولى (وأنتم تسمعون) حالّیة)٢(﴾ُمْعِرُضونَ  َوُهمْ 

القرآنیة بما تضمنته اآلیة التّالیة محتویة الجملة الحالّیة (وهم ال یسمعون)، والحدیث 

ألّنهم لو ، فهم كاذبون في قولهم: (سمعنا) )٤(عن الیهود أو المنافقین أو المشركین

                                                             
  )، بتصرف.٢/٩١( شرح المفّصل )(١

  .٢٣-٢٠سورة األنفال، اآلیات )(٢

  ).٧/٣٨٨( الجامع ألحكام القرآن )(٣

  المصدر الّسابق. )(٤



١٤١ 

 

تدّبروا وتفّكروا ما أثبت القرآن لهم عدم الّسماع، فهم قد ُجعلوا لعدم الّتدّبر والّتفّكر 

كأّنهم لم یسمعوا شیئًا، ثم تعرض اآلیة األخیرة نوعًا آخر من الّنّ◌اس لم یوجد فیهم 

اإلسماع واإلفهام (لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)، وجملة الحال (وهم معرضون) 

الّضمیر، وقبله واو الحال (معرضون) تكشف كشفًا إلهیا هؤالء المعرضین تكشف ب

  .)١(عن اإلسالم

ألحظ أّن هذه الحال توّضح علم اهللا المحیط بعمل هذه الّدواّب قبل خلقها 

  ومسألة َبرء المخلوقات في حقنا إذ ال جدید عنده سبحانه وتعالى.

 َكِظیٌم َیَتَواَرى َوُهوَ  ُمْسَوّداً  َوْجُههُ  َظلَّ  ْألُْنَثىِبا َأَحُدُهمْ  ُبشِّرَ  َوإَِذا :﴿قال جّل وعال

. )٢(﴾َرابِ الّتّ◌◌ُ  ِفي َیُدسُّهُ  َأمْ  ُهونٍ  َعَلى َأُیْمِسُكهُ  ِبهِ  ُبشِّرَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  اْلَقْومِ  ِمنَ 

، وجملة (أیمسكه على  (یتوارى) مضارعة مثبتة، وهي حال من الّضمیر في (كظیم)"

وجهه  ت على حال أخرى لذلك اّلذي اسودّ ة، دلّ ّتراب) استفهامیّ هون أم یدسه في ال

د والحیرة، وذلك مفهوم من جملة عند تبشیره باألنثى، وتلك الحال هي الّتردّ 

ر عند الّنّ◌حاة أّن االستفهام نوع من أنواع الّطلب، ومن المعلوم المقرّ "، )٣("االستفهام

، )٤("ةطوا في جملة الحال أْن تكون خبریّ والّطلب من اإلنشاء ال الخبر، والّنحاة اشتر 

تسلم لهم  حّتىدوه یلجأون إلى عمل وهم عندما یجدون شیئًا قد تصادم مع ما قعّ "

                                                             
  ).٧/٣٨٨( الجامع ألحكام القرآن )(١

  .٥٩-٥٨ّنحل، اآلیتان:سورة ال )(٢

  ).٢/٧٩٥التبیان ( )(٣

اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، تألیف: األمام كمال الّدین أبي البركات عبد  )(٤

بیروت،  –ھـ)، المكتبة العصریة، صیدا ٥٧٧-٥١٣الرحمن بن محّمد بن أبي سعید األنباري الّنحوي (

)١١٧-١/١١٦.(  



١٤٢ 

 

قد قالوا: إّن فاعل (یتوارى) أي یتوارى ناظرًا أومتفكرًا (أیمسكه   –هنا  –قاعدتهم، فهم 

  .)١("على هون أم یدسه في الّتّ◌راب)

یذهب روعة الّنص  القرآني وجماله  –جهة نظري ومن و  -هنا–وعمل الّنحاة 

في هذه المواطن  -هنا–لوه، إّن داللة جملة االستفهام على الحال في تصویر تأوّ 

ة فهذا أبو البقاء العكبري یقول: رائعة حقًا ولیس األمر في حاجة إلى الّصنعة الّنحویّ 

ر الحال نلحظ أّنه قد قدّ ، و )٢(داً (أیمسكه) في موضع الحال، والّتّ◌قدیر: یتوارى متردّ 

ة دًا وذلك هو مدلول الجملة االستفهامیّ ة، فقد قال: متردّ من داللة الجملة االستفهامیّ 

ة ره الّنحاة من كون الجملة الحالیّ بالّداللة على الحال، ولیس في هذا تصادٌم مع ما قرّ 

ى الحال، االستفهام لیس مقصودًا ولكن ُدّل بجملته عل ة، ألنّ یجب أْن تكون خبریّ 

ساع في اللغة، إذ ال وداللة االستفهام على الحال یعتبر مظهرًا حیویًا من مظاهر االتّ 

رد، ویدعونا ذلك إلى الّتّ◌قعید المطّ  ها بما ال یملیه علینا حبّ یداعي للتصنیف ف

حاة حاًال محذوفة قبل جملة : إّن تقدیر النّ الّتأویل والّتخریج، ومن اإلنصاف أْن نقول

  م لیس مرفوضًا في كّل المواطن. االستفها

جملة (ونحن ". )٣(﴾ُعْصَبةٌ  َوَنْحنُ  الذِّْئبُ  َأَكَلهُ  َلِئنْ  :﴿ریقول البارئ المصوّ 

، )٤("عصبة) حالیة رابطها الواو فقط ألن الّضمیر ال دخل له بالفاعل أو المفعول

                                                             
 ).٢/٥٧٧الفتوحات ( )(١

  ).٢/٧٩٩التبیان ( )(٢

  .١٤سورة یوسف، اآلیة: )(٣

  ).٢/٦٥٦مغني اللبیب ( )(٤



١٤٣ 

 

بالّنصب،  )١(هذا على أّن (عصبة) خبر عن (نحن) وقرئ في الّشاذ (عصبة)"

وهو –ووجهه أّن الخبر محذوف ونصب (عصبة) على الحال من الّضمیر في الخبر 

ة ، والجملة أیضًا اسمیّ )٢("َجُد عصبة أو ونحن نرى عصبةوْ والّتقدیر: ونحن نُ  -فعل

 َوَأُخوهُ  َلُیوُسفُ  :﴿مصدرة بالّضمیر. وفي كشف نفوس إخوة یوسف یقول اهللا تعالى

، وندرك أّن )٤(ةملة (ونحن عصبة) حالیّ . فج)٣(﴾ُعْصَبةٌ  َنْحنُ وَ  ِمنَّا َأِبیَنا ِإَلى َأَحبُّ 

هم أحق من یوسف ن أنّ داللة هذه الجملة الحالیة تختلف عن داللة سابقتها فهذه تبیّ 

وأخیه بالمحبة لفضلهم علیهما بالكثرة، والّسابقة تكشف قولهم: لن یأكله الّذئب منا 

ة ، وهكذا فقد تكون االسمیّ )٥(طوبألننا عصبة بمثلها تعصب األمور، وتكفى الخ

ذي وردت فیه، ة في القرآن ذات مبنى واحد ویختلف مضمونها في الّسیاق الّ الحالیّ 

ة المغزى والغرض اّلذي كانت من أجله في قت فیه مؤدیّ فهي تتعانق مع ما سی

  األسلوب القرآني.

 َوَأْنُتمْ  اْلَحقَّ  َتْكُتُمواوَ  ِباْلَباِطلِ  اْلَحقَّ  َتْلِبُسوا َوال :﴿اریقول المهیمن الجبّ 

بالباطل هو: كتابتهم في الّتوراة  اللبس: الخلط، وخلط بنو إسرائیل الحقّ ". )٦(﴾َتْعَلُمونَ 

ل من الّسماء بباطلهم المنزّ  ف، فاختلط الحقّ ما لیس منها، فهم قد أتوا بباطل محرّ 

                                                             
  ).٣/١٧٨البحر (  )(١

 ).٢/٧٢٥التبیان ( )(٢

  .٨سورة یوسف، اآلیة: )(٣

  ).٢/٤٣٧الفتوحات ( )(٤

 ).٢/٣٠٦الكشاف ( )(٥

 .٤٢سورة البقرة، اآلیة: )(٦



١٤٤ 

 

، أو ال نجد محّمدفة ، هو قولهم ال نجد في الّتوراة صاّلذي أتوا به، وكتمانهم الحقّ 

، أو كتابته على خالف ماهو علیه، كّل ذلك یفعله بنو حكم كذا، أو محوهم الحقّ 

إسرائیل وهم عالمون بما یفعلون من لبس للحق بالباطل وكتمانه، وفي الحال توبیخهم 

  .)١("لهم على فعلهم اّلذي نهوا عنه

 المعنى واهللا أعلم، ال". )٢(﴾ْسِلُمونَ مُ  َوَأْنُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َفال  :﴿قوله عّز وجل

إّال وأنت خاشع،  بتین على اإلسالم، كقولك التصلِّ یكن موتكم إّال على حال كونكم ثا

فالّنهي لیس عن الّصالة ولكن عن ترك الخشوع في الّصالة، والّنهي هنا یشعر بأن 

داء، ومن موتهم غیر ثابتین على اإلسالم موت ال خیر فیه، وأنه لیس بموت الّسع

ویبدو أّن جملة الحال (وأنتم مسلمون) قد قامت "، )٣("فیهم حق هذا الموت أّال یحلّ 

د صِ ت دورها في سیاق الّنهي المتبوع بأداة الحصر (إّال) فهي حال قد قُ بوظیفتها وأدّ 

  .)٤("حصر المخاطبین فیها، وذلك ما یوصي به رب العالمین جمیع المسلمین

(هو ". )٥(﴾اْلَخِبیرُ  اللَِّطیفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  َیْعَلمُ  الَأ :﴿یقول سبحانه وتعالى

من فاعل (خلق) وهو (اهللا)، وهي حال الزمة له سبحانه،  )٦(ةاللطیف الخبیر) حالیّ 

ة رت بالّضمیر، و(من) تحتمل الفاعلیّ ة اّلتي صدّ وهو المثبت لها بالجملة الحالیّ 

                                                             
  ).١/٢٧٧الكشاف ( )(١

  .١٣٢سورة البقرة، اآلیة: )(٢

  ).١/٣١٣الكشاف ( )(٣

  ).١/١١٨التبیان ( )(٤

 .١٤سورة الملك، اآلیة: )(٥

  ).١/٤٠٠التبیان ( )(٦



١٤٥ 

 

ها لّتقدیر أال یعلم من خلق األشیاء، وعلى أنّ یكون ا" )١("ها فاعلة، فعلى أنّ والمفعولیّ 

  .)٢("مفعول یكون الّتقدیر: أال یعلم مخلوقه وهو اللطیف الخبیر

 َكانَ  َفُأوَلِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َسْعَیَها َلَها َوَسَعى اْآلِخَرةَ  َأَرادَ  َوَمنْ  :﴿قوله الفرد الّصمد

، وفائدة هذه الحال  ة من فاعل (سعى)جملة (وهو مؤمن) حالی". )٣(﴾َمْشُكوراً  َسْعُیُهمْ 

  .)٤("مع سابقتها ربط اإلیمان بالّسعي والعمل في اإلسالم

د ذلك وهذا ما الحظه ة تؤیّ الّشواهد القرآنیّ  والواو الزمة مع الّضمیر، ألنّ 

فإن كان الّضمیر لذي الحال لم یصلح بغیر ام عبد القاهر الجرجاني حین قال:"اإلم

ل" الواو البتة ُأوِّ
)٥(.  

(الواو لیست الزمة إذ في  :لمن یقول -في نظر الباحث–وعلیه فال معنى 

. )٧()اْألَْعَلى ِباْألُُفقِ  َوُهوَ  َفاْسَتَوى ( – )٦(الجملة ضمیر یعود على صاحب الحال

                                                             
  ).٢/٤٧٧الكشاف ( )(١

  ).٢/٤١٥البیان ( )(٢

 .١٩سورة اإلسراء، اآلیة: )(٣

العمدة في محاسن الّشعر وآدابھ ونقده، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني األزدي، تحقیق: محّمد  )(٤

 ).٢/٥١لّدین عبد الحمید، طبعة رابعة، دار الجیل، (محي ا

  ).١٥٧دالئل اإلعجاز، عبد القاھر الجرجاني، نشر: دار المعرفة، بیروت، ( )(٥

 ).٤/١٣٧حاشیة الجمل ( )(٦

  .٧-٦سورة الّنجم، اآلیتان: )(٧



١٤٦ 

 

  .)١((وهو باألفق األعلى) حالیة من فاعل (فاستوى)

 َناَدى ِإذْ  اْلُحوتِ  َكَصاِحبِ  ُكنْ تَ  َوال َربِّكَ  ِلُحْكمِ  َفاْصِبْر  :﴿یقول الواحد األحد

الخطاب في ". )٢(﴾َمْذُمومٌ  َوُهوَ  ِباْلَعَراءِ  َلُنِبذَ  َربِّهِ  ِمنْ  ِنْعَمةٌ  َتَداَرَكهُ  َأنْ  َلْوال َمْكُظومٌ  َوُهوَ 

ى اهللا علیه وسلم عقب هزیمة أحد أو حین أراد أْن یدعو على قبیلة سول صلّ اآلیة للرّ 

جملتان اسمیتان  وت هو (یونس)، وفي الّنص القرآنيّ وصاحب الح"، )٣("(ثقیف)

مبدؤتان بضمیر الغائب إحداهما قید للفعل (دعا) وهي قوله تعالى:( وهو 

ًا وهو في وتلك تكشف حال یونس وقت دعائه ربه، فقد كان مملوءًا غمّ "، )٤("مكظوم)

وله:(وهو بطن الحوت، والثّانیة قید ممتنع في جواب الّشرط (نبذ بالعراء)، وهي ق

تداركته  خالف الّذم حین نبذ بالعراء، ولو ال أنْ أي أّن حاله كانت على "، )٥("مذموم)

  . )٦("لنبذ على حالة مذمومة –وهي توبته عما حدث  –نعمة اهللا 

 هِ ِباللَّ  َكَفُروا َأنَُّهمْ  ِإالَّ  َنَفَقاُتُهمْ  ِمْنُهمْ  ُتْقَبلَ  َأنْ  َمَنَعُهمْ  َوَما :﴿قال العزیز الحكیم

(إال ". )٧(﴾َكاِرُهونَ  َوُهمْ  ِإالَّ  ُیْنِفُقونَ  َوال ُكَساَلى َوُهمْ  ِإالَّ  الةَ الّصّ◌◌َ  َیْأُتونَ  َوال َوِبَرُسوِلهِ 

من فاعل (یأتون)، وفي تفسیر ذلك یقول ابن  -فیما أرى -ةوهم كسالى) حالیّ 

                                                             
  ).٤/٢٦٤حاشیة الجمل ( )(١

  .٤٩-٤٨سورة القلم، اآلیتان: )(٢

 ).٤/٣٩١الفتوحات ( )(٣

 ).٤/٣٩١الفتوحات ( )(٤

  ). بتصرف.٢/٤٨٣الكشاف ( )(٥

  ). بتصرف.٢/٤٨٣الكشاف ( )(٦

  .٥٤سورة التوبة، اآلیة: )(٧



١٤٧ 

 

وهم كارهون)  وجملة (إالّ "، )١(")ى، وٕاْن انفرد لم یصلِّ اس:(إْن كان في جماعة صلّ عبّ 

من فاعل (ینفقون)، وتصدر هذه الحال من المنافقین؛ (ألنهم  -فیما أرى -ةحالیّ 

  . )٢("یعدون اإلنفاق مغرمًا)

لُ  ِبَما َأْعَلمُ  َواللَّهُ  آَیةٍ  َمَكانَ  آَیةً  َبدَّْلَنا َوإَِذا :﴿یقول جّل شأنه  َأْنتَ  ِإنََّما َقاُلوا ُیَنزِّ

الجملة فاصلة بین (إذا) ا ینزل) قال العكبري في إعرابها:". (واهللا أعلم بم)٣(﴾ُمْفَترٍ 

ها حینئذ تكون وجوابها، فیجوز أْن تكون حاًال، وأّال یكون لها موضع، ألنّ 

، وقد نص ابن هشام على كونها معترضة فقط، ولم یذكر احتمال )٤("معترضة

  .)٦("الیةبینما ذكر سلیمان الجمل نقًال عن الّسمین استظهار الح"، )٥("الحالیة

ها مرتبطة أنّ  –لفظ الجاللة  –وألحظ في جملة الحال اّلتي صدرت بالعلم 

بالواو فقط، وأّن لوجود لفظ الجاللة في صدرها روعة ورهبة، یدركها من یقرأها 

هذه الّروعة، وما یوحي به لفظ  أكثر من مرة للوقوف على سرّ  القرآنيّ  بالّنصِّ 

  الجاللة من رهبة رادعة.

 َعَلْیكَ  َأْمِسكْ  َعَلْیهِ  َوَأْنَعْمتَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َأْنَعمَ  ِللَِّذي َتُقولُ  َوإِذْ  :﴿ز الحكیمقال العزی

 َأنْ  َأَحقُّ  َواللَّهُ  اَس الّنّ◌◌َ  َوَتْخَشى ُمْبِدیهِ  اللَّهُ  َما َنْفِسكَ  ِفي َوُتْخِفي اللَّهَ  َواتَّقِ  َزْوَجكَ 

                                                             
 ).٨/١٦٣( الجامع ألحكام القرآن )(١

  ).٨/١٦٤المرجع الّسابق ( )(٢

  .١٠١سورة الّنحل، اآلیة: )(٣

  ).٢/٨٠٦التبیان ( )(٤

  ).٢/٥٠٩مغني اللبیب ( )(٥

 ).٢/٢٩٨( ةاإللھی الفتوحات )(٦



١٤٨ 

 

فإن قلت: الواو في قوله:(وتخشى ف:". فقد قال الّزمخشري في الكشا)١(﴾َتْخَشاهُ 

ًا في الّناس...) ماهي؟ قلت: واو الحال، أي تقول: لزید أمسك علیك زوجك مخفیّ 

نفسك إرادة أْن ال یمسكها وتخفي خاشیًا قالة الّناس...، أو هي واو العطف كأّنه 

. )٢("هأْن تخشا قیل: وٕاذ تجمع بین قولك أمسك وٕاخفاء خالفه وخشیة الّناس واهللا أحقُّ 

أّن الّزمخشري قد رّكز على داللة المضارع المسبوق بالواو  -هنا  –والجدیر بالّذكر 

على الحال أو غیره دون أْن یشغل نفسه بما قرر الّنحاة في مثل هذا من تقدیر مبتدأ 

ا ذكر فیه  القول بالحالیة أو محذوف، لتسلم لهم قاعدتهم في هذا المضارع، وممّ 

ُض  َلُكمْ  َأُقولُ  َما َفَسَتْذُكُرونَ  :﴿في قوله عّز وجلّ االستئناف و(أفوض)   ِإَلى َأْمِري َوُأَفوِّ

، وقال العكبري:"الجملة )٤(في الفتوحات على أّن الجملة مستأنفة . قد نّص )٣(.﴾..اللَّه

ا یسوغ أْن نقول: إّن تقدیر مبتدأ ر مبتدأ ممّ ، ولم یقدّ )٥(")حال من فاعل (أقول

المثبتة المسبوقة بالواو... الّدالة على الحال أمر قد عزف  محذوف في المضارعیة

من الواجب أْن  إّنهد لنا أْن نقول المعربون للقرآن الكریم، وذلك یؤكّ  –أو نسیه  –عنه 

یكون الّنص هو الحكم في داللة المضارعیة المثبتة المسبوقة بالواو على الحال أو 

 إّنهّلذي به ودون تأویل أو تقدیر ثم على الحال فهو حال بوضعه ا دلّ  غیره، فإنْ 

على القول بتقدیر مبتدأ نجد الجملة لم تخرج عن داللّتها الحالیة، والّنحاة بتقدیرهم 

، أرى أّن إخراج الجملة من القرآنيُّ  ما أضافوا جدیدًا في كشف ما یتضمنه الّنصُّ  اهذ

                                                             
 .٣٧سورة األحزاب، اآلیة: )(١

 ).٢/٢١٤الكشاف ( )(٢

  .٤٤سورة غافر، اآلیة: )(٣

  ).٤/١٧الفتوحات اإللھیة ( )(٤

  ).٢/١١٢٠التبیان ( )(٥



١٤٩ 

 

ا نحن بتقدیرنا ، وكیف نخرجهة أمر شكليٌّ مضارعیة مثبتة مسبقة بواو إلى اسمیّ 

  القرآن الكریم. –ر عند الّنحاة المقدّ  –وتأویلنا وقد عدل عن ذكر المبتدأ 

 َبْعِدهِ  ِمنْ  َیُمدُّهُ  َواْلَبْحرُ  َأْقالمٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اْألَْرضِ  ِفي َأنََّما َوَلوْ  :﴿قال الفرد الّصمد

اء في (البحر) على بنصب الرّ  )٢(ان. ( والبحر...) قرأ البصریّ )١(﴾َأْبُحرٍ  َسْبَعةُ 

ه، ره المذكور، والّتقدیر: یمد البحر یمدّ العطف على (ما)، أو على الّنصب بفعل یفسّ 

وقرئ بالّرفع على أّن الواو للحال والبحر مبتدأ وخبره جملة (یمده سبعة أبحر)، 

، )٤(، أو للعطف على محل (إّن) ومعمولها)٣(نصب على الحال والجملة في محلِّ 

قلت: زعمت أّن  : (فإنْ -هنا  –ري في رابطة جملة الحال ویقول الّزمخش

قوله:(والبحر) حال من في أحد وجهي الّرفع ولیس فیه ضمیر راجع إلى ذي الحال 

  قلُت: هو كقول الّشاعر:

    هااتِ نَ كُ یُر في وُ الطّ و  يْ دِ تَ أغْ  دْ قَ وَ 

  )٥(لِ كَ یْ هَ  دِ ابِ وَ ْألَ اَ  دِ یْ قَ  دٍ رِ جَ نْ مُ بِ   

                                                             
  .٢٧سورة لقمان، اآلیة: )(١

  ).٣/١٠٧البحر المحیط ( )(٢

  ).٢/١٩٧الكشاف ( )(٣

 ).٢/١٩٧الكشاف ( )(٤

  .٢٧تھ، الّدیوان صـالبیت المرئ القیس من معلق )(٥



١٥٠ 

 

  .)١(، وما أشبه ذلك من األحوال اّلتي حكمها حكم الّظرفوجئت والجیش ُمصطفٌّ 

 ِمنَ  َفِریقاً  َوإِنَّ  ِباْلَحقِّ  َبْیِتكَ  ِمنْ  َربُّكَ  َأْخَرَجكَ  َكَما :﴿یقول العزیز الحكیم

. (وٕان فریقًا من ...) جملة في موضع الحال من مفعول )٢(﴾َلَكاِرُهونَ  اْلُمْؤِمِنینَ 

 ِإالَّ  اْلُمْرَسِلینَ  ِمنَ  َقْبَلكَ  َأْرَسْلَنا َوَما﴿.)٣(اهیتهم لذلك(أخرجك) أي: أخرجك في حال كر 

(إّنهم لیأكلون الّطعام) رأى . )٤(.﴾..اْألَْسَواقِ  ِفي َوَیْمُشونَ  الطََّعامَ  َلَیْأُكُلونَ  ِإنَُّهمْ 

، ورأى الّزمخشري أّن الجملة صفة لموصوف )٥(العكبري وابن هشام أّن الجملة حالیة

واّلذي "، )٦("وما أرسلنا قبلك أحدًا من المرسلین إّال آكلین وماشین"قدیر: محذوف والتّ 

یظهر لي هنا القول بالحالّیة، ألّن ما ال یحتاج إلى تقدیر أولى مّما یحتاج، والتّأكید بـ 

(إّن) في هذه الحال وسابقتها، له ظروفه الّداعیة إلیه، ففي الجملة األولى تأكید لما 

كانوا یكرهون ترك مّكة بما فیها من أموال ودیار،  نمین اّلذیحدث من بعض المسل

    .)٧("وتحقیق الّنصر في هذه الّظروف واألحوال إّنما بعون من اهللا وتوفیقه

                                                             
  .)٢/١٩٧الكشاف ( )(١

 .٥سورة األنفال، اآلیة: )(٢

  ).٢/١٤٣الكشاف ( )(٣

  .٢٠سورة الفرقان، اآلیة: )(٤

 ).٢/٩٨٣التبیان ( )(٥

  ).٢/١٠٦الكشاف ( )(٦

  ).٧/٣٦٨( الجامع ألحكام القرآن )(٧



١٥١ 

 

 ُشَهَداءَ  ِبَأْرَبَعةِ  َیْأُتوا َلمْ  ثُمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  َیْرُمونَ  نَ اّلذیوَ  :﴿یقول العزیز الحكیم

. (وأولئك هم )١(﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئكَ  َأَبداً  َشَهاَدةً  َلُهمْ  َتْقَبُلوا َوال ْلَدةً جَ  َثَماِنینَ  َفاْجِلُدوُهمْ 

. واّلذي )٢(ة، ویجوز أْن تكون حاالً الفاسقون) قال العكبري في إعرابها: جملة استئنافیّ 

ند تمت ع العقوبة اّلتي حددتها اآلیة قد هو الفعل باالستئناف؛ ألنّ  –هنا  –یبدو لي 

 –وأولئك هم الفاسقون  –قوله تعالى:(وال تقبلوا لهم شهادة أبدًا) وعلیه فهذه الجملة 

  هم خارجون عن طاعة اهللا.ابتداء كالم آخر لإلخبار عنهم بأنّ 

 َأْسَفلَ  ْكبُ الرّ وَ  اْلُقْصَوى ِباْلُعْدَوةِ  َوُهمْ  الدُّْنَیا ِباْلُعْدَوةِ  َأْنُتمْ  ِإذْ  :﴿قال مالك الملك

(العدوة): جانب الوادي، و(الّدنیا): تأنیث األدنى، و(القصوى): تأنیث ". )٣(.﴾..ِمْنُكمْ 

األقصى، من دنا یدنو، وقصا یقصو...، والعدوة الّدنیا كانت مما یلي المدینة، 

ة، إي اذكروا إذ أنتم نزول بالجانب األدنى إلى المدینة، ا یلي مكّ والقصوى ممّ 

ها حال ة (والّركب أسفل منكم) رأى العكبري أنّ وجمل"، )٤("وعدوكم بالجانب األقصى

من الّظرف اّلذي قبله، أو هي في موضع رفع عطفًا على أنتم، أي: وٕاذ الّركب أسفل 

تظهر موقع ركب أبي سفیان اّلذي  –هنا  –ونلحظ أّن الجملة الحالیة "، )٥("منكم

                                                             
  .٤سورة الّنور، اآلیة: )(١

  ).٤/٢٤٠( الجامع ألحكام القرآن )(٢

  .٤٢ة األنفال، اآلیةسور )(٣

 ).٨/٢١( الجامع ألحكام القرآن )(٤

  بتصرف. ).٢/٦٢٥التبیان ( )(٥



١٥٢ 

 

إلبل وهو اسم و(الّركب): ركبان ا"، )١("خرج المسلمون لغنمه في غزوة بدر الكبرى

  . )٢("جمع لراكب، أو جمع له...، وقد یكون للخیل، والجمع أركب وركوب

 َقاِئَمةٌ  َواْمَرَأُتهُ  ُلوطٍ  َقْومِ  ِإَلى ُأْرِسْلَنا ِإنَّا َتَخفْ  ال َقاُلوا  :﴿قوله عّز من قائل

الحال من فاعل (قالوا)، نصب على  ة في محلِّ (وامرأته قائمة): جملة اسمیّ ". )٣(﴾

  .)٤("أي: قالوا ذلك في حال قیام زوجته

 آَیاتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْیكَ  َأْنَزلَ  اّلذي ُهوَ  :﴿یقول العزیز الحكیم

، وسار ابن األنباري )٦(. (منه آیات محكمات) حالیة من الكتاب)٥(.﴾..ُمْحَكَماتٌ 

وآیات مرتفعة به ارتفاع الفاعل (منه) متعلق بمحذوف حال من (الكتاب)، "على أّن 

، وفي مثل هذا یقول (ابن یعیش): )٧("ه نائب عن كائنبفعله ألنه جرى حاًال، ألنّ 

والمجرور أمرین، أحدهما: أْن یكون في  الجارّ فأّما لقیته على جبة وشي، فیحتمل "

 الجارّ موضع نصب على الحال، وتتعلق بمحذوف، ویكون ارتفاع (جبة وشي) ب

ارتفاع الفاعل بفعله، وهذا ال خالف في جوازه هنا العتماده على الحال، والمجرور 

 مَ دّ والمجرور الخبر، وقد قُ  الجارّ واألمر الثّاني: أْن یكون (جبة وشي) مبتدأ، و 

                                                             
  ).٢/٢٤٥الفتوحات اإللھیة ( )(١

  .)٢/٢٤٦(الفتوحات اإللھیة  )(٢

  .٧١-٧٠سورة ھود، اآلیتان: )(٣

  ).٢/٤١٠الفتوحات اإللھیة ( )(٤

  .٧سورة آل عمران، اآلیة: )(٥

  )،١/١٦٦التبیان ( )(٦

 ).١/١٩١یان (الب )(٧



١٥٣ 

 

األول فیقول: "واعلم أّن الوجه ویرجح اإلمام عبد القاهر الجرجاني األمر  ،)١("علیه

  ا مثل قول بشار:فیه

    دة أو نكرتهاإذا أنكرتني بل

  )٢(دخرجت مع البازي علي سوا  

) بالّظرف دون االبتداء، دأْن یؤخذ فیه بمذهب أبي الحسن األخفش، فیرفع (سوا

ویجري الّظرف هنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على الّنكرة نحو: (مررت برجل معه 

وضع صقر صائد به غدًا)، وذلك أّن صاحب الكتاب یوافق أبا الحسن في هذا الم

فیرفع (صقر) بما في (معه) من معنى الفعل، فلذلك یجوز أْن یجري الحال مجرى 

) بما في هو جاء حاًال، فیكون ارتفاع (سوادالّصفة، فیرفع الّظاهر بالّظرف إذا 

  .)٣("(على) من معنى الفعل ال االبتداء

لَ  ِإنَّ  :﴿قال الفرد الّصمد  َوُهدىً  ُمَباَركاً  كَّةَ ِببَ  َللَِّذي ِللنَّاسِ  ُوِضعَ  َبْیتٍ  َأوَّ

  .)٥(في محل نصب حال ثالثة ﴾. (فیه آیات بینات)٤(﴾َبیَِّناتٌ  آَیاتٌ  ِفیهِ  ِلْلَعاَلِمینَ 

 ِألَْنُفِسِهمْ  َخْیرٌ  َلُهمْ  ُنْمِلي َأنََّما َكَفُروا نَ اّلذی َیْحَسَبنَّ  َوال :﴿قال العزیز الحكیم

                                                             
  ).٢/٦٦شرح األشموني ( )(١

 .٢٦٤، صـم٢٠٠٠دیوان بشار بن برد، قّدم لھ: إحسان بن عباس، دار صادر بیروت،  )(٢

  ).١٦٨دالئل اإلعجاز ( )(٣

  .٩٧- ٩٦سورة آل عمران، اآلیتان: )(٤

 ).٤/١٣٩( الجامع ألحكام القرآن )(٥



١٥٤ 

 

(وال یحسبن) بالیاء، و (اّلذین ". )١(﴾ُمِهینٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  اً ِإْثم ِلَیْزَداُدوا َلُهمْ  ُنْمِلي ِإنََّما

ما نملي لهم) (خیرًا ألنفسهم) سد مسد المفعولین، وقرئ (وال كفروا) فاعل، و (أنّ 

ل محذوف، أقیم ى اهللا علیه وسلم، والمفعول األوّ سول صلّ تحسبن) بتاء الخطاب للرّ 

ما نملي لهم..) مالء اّلذین كفروا، وقوله:(أنّ المضاف إلیه مقامه، والّتقدیر وال تحسبن إ

المفعولین، والّتقدیر: والتحسبن أّن  ت مسدّ بدل من المضاف المحذوف، والجملة سدّ 

والجملة (إنما نملي لهم) بكسر إّن على "، )٢("إمالء اّلذین كفروا خیرًا ألنفسهم

یحسبن اّلذین كفروا وقرأ كذلك (وال یحسبن) بالیاء، على معنى: وال "، )٣("االستئناف

أّن إمالءنا الزدیاد اإلثم كما یفعلون، وٕانما لیتوبوا ویدخلوا في اإلیمان، وقوله: (إنما 

نملي لهم خیرًا ألنفسهم) اعتراض بین الفعل ومعموله، ومعناه: إّن إمالءنا خیر 

 قلت: فما معنى قوله:(ولهم ألنفسهم إْن عملوا فیه وعرضوا إنعام اهللا علیهم... فإنْ 

عذاب مهین) على هذه القراءة؟ قلت: معناه: وال تحسبوا أّن إمالءنا زیادة اإلثم 

  .)٤("والّتعذیب، والواو للحال كأّنه قیل: لیزدادوا إثما معدًا لهم عذاب مهین

. )٥(﴾َیْعَمُهونَ  ُطْغَیاِنِهمْ  ِفي َوَیُمدُُّهمْ  ِبِهمْ  َیْسَتْهِزئُ  اللَّهُ  :﴿یقول الواحد األحد

من الّضمیر  نصب على الحال ة مثبتة، في محلّ ة مضارعیّ جملة فعلیّ  (یعمهون)"

دین في البقاء علیه وتركه إلى في مجاوزتهم الحد بالكفر متردّ  )٦(المنصوب في یمدهم

                                                             
 .١٧٨سورة آل عمران، اآلیة: )(١

  ).١٨٢، (٢عبد الرحمن محّمد بن زنجلة بن زرعة، طحجة القرآءآت،  )(٢

  ).٢/٤٨٢الكشاف ( )(٣

 .)٢/٧٨، الحجة في القراءات، ()٢/٤٨٢الكشاف، ( )(٤

  .١٥سورة البقرة، اآلیة: )(٥

 ).١/٢٠الفتوحات اإللھیة ( )(٦



١٥٥ 

 

ا ب في الّرأي ممّ دوا حیرة وتقلّ ، وهذا حال قرآنیة كاشفة لحال المنافقین، تردّ )١("اإلیمان

  ل.على بطالن ماهم علیه من ضال یدلّ 

 َأْعُیُنُهمْ  َتُدورُ  ِإَلْیكَ  َیْنُظُرونَ  َرَأْیَتُهمْ  اْلَخْوفُ  َجاءَ  َفِإَذا  :﴿قال العزیز الحكیم

وتدور "، )٣("ةة والّرؤیة بصریّ (ینظرون) حالیّ ". )٢(﴾اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعَلْیهِ  ُیْغَشى اّلذيكَ 

د عبرت المضارعیة والحاالن للمنافقین، وق"، )٤("ة أیضًا من الواو في (ینظرون)حالیّ 

تعبیر؛ حیث أظهرت جبنهم (وهكذا شأن الجبان ینظر یمینًا وشماًال  عن حالّتهم أدقّ 

ة المثبتة بدون واو دالة على الحال في قوله ونجد المضارعیّ "، )٥("دًا بصره)محدِّ 

تبین حال . (یتساءلون) حال قرآنیة )٦(﴾َیَتَساَءُلونَ  َبْعضٍ  َعَلى َبْعُضُهمْ  َوَأْقَبلَ  :﴿تعالى

، )٨("وتساؤلهم تساؤل تالوم وتخاصم بین األتباع والمتبوعین" )٧("الّظالمین یوم الحشر

منهم یرید أْن یلقي الّتبعة على اآلخر، ویصور القرآن حال قوم (إبراهیم) بعد  كلّ ف

ه إذا ) في سیر ون) من (أزفّ (یزفّ ". )٩(﴾َیِزفُّونَ  ِإَلْیهِ  َفَأْقَبُلوا :﴿تكسیره ألصنامهم فیقول

                                                             
لّسیوطي، تفسیر الجاللین، جالل الّدین بن أحمد المحلي، جالل الّدین بن عبد الرحمن بن أبي بكر ا )(١

 ). ١/٢٠مطبعة الّشعب، بھامش الفتوحات، (

 .١٩سورة األحزاب، اآلیة: )(٢

 ). ٣/٤٢٨الفتوحات اإللھیة ( )(٣

  ).٢/٢٦٦البیان ( )(٤

  ). بتصرف.٣/٤٢٨الفتوحات اإللھیة ( )(٥

 .٢٧سورة الّصافات، اآلیة: )(٦

  ).٢/١٠٨٩التبیان ( )(٧

  ).٣/٥٣٤تفسیر الجاللین بھامش الفتوحات ( )(٨

  .٩٤سورة الّصافات، اآلیة: )(٩



١٥٦ 

 

وفي حال الجبال المسخرة لداود علیه الّسالم "، )١("أسرع، حال من فاعل (فأقبلوا)

ْرَنا ِإنَّا :﴿یقول العزیز الحكیم ْشَراقِ  ِباْلَعِشيِّ  ُیَسبِّْحنَ  َمَعهُ  اْلِجَبالَ  َسخَّ . )٢(﴾َواْألِ

وذكر " ،)٣("(یسبحن) حالیة من (الجبال)، دالة على الّتجدید والحدوث شیئًا بعد شيء"

فیها ولكن  يّ ف الكلّ (مع) مشعر بأن تسخیرها له لم یكن بطریق تفویض الّتصرّ 

  .)٤("ة له واالقتداء به في عبادتهبطریق الّتبعیّ 

. )٥(﴾ِإَلْیُكمْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َأنِّي َتْعَلُمونَ  َوَقدْ  ُتْؤُذوَنِني ِلمَ  َقْومِ  َیا :﴿قال العزیز الحكیم

 رة لجهة اإلنكار، فإنّ ل و(قد) للتحقیق، والجملة حال مقرّ (وقد تعلمون) الواو للحا"

م من عرف اهللا وعظمته عظَّ  العلم برسالّته یوجب تعظیمه ویمنع إیذاءه، ألنّ 

  .)٦("رسوله

(یعلمكم) مستأنف ال موضع ". )٧(﴾اللَّهُ  َوُیَعلُِّمُكمُ  اللَّهَ  َواتَُّقوا :﴿قال الفرد الّصمد

، ونلحظ أّن العكبري حین )٨("من الفاعل في (اتقوا)له، وقیل: مستأنف موضعه حال 

                                                             
 ).١٥/٩٥( الجامع ألحكام القرآن )(١

  .١٨سورة ص، اآلیة: )(٢

 ).٢/٢٧٨الكشاف ( )(٣

 ).٣/٣٦٥الفتوحات اإللھیة ( )(٤

  .٥سورة الّصف اآلیة: )(٥

  ).٤/٣٣٦الفتوحات اإللھیة ( )(٦

 .٣٨٢سورة البقرة، اآلیة: )(٧

  ).١/٢٣٢التبیان ( )(٨



١٥٧ 

 

ره فنقول: ، ویمكن أّن لنا أّن نقدّ )١(ر مبتدأ في صدر هذه الجملةقال بالحالیة لم یقدّ 

باالستئناف في واتقو اهللا وأنتم واثقون من تعلیمه وهدایته لكم، وقد ُرّجَح القول 

ثبت مقترن بالواو وحالیته واالستئناف أظهر؛ ألن المضارع مالفتوحات حیث قال:"

  .)٢(ممتنعة"

ل علیه في هذا الّترجیح هو: احترام القاعدة الّنحویة اّلتي ونلمح أّن المعوّ 

  الّنحاة. قدرها

 ِفي َیْمُشونَ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  َقْبَلُهمْ  َأْهَلْكَنا َكمْ  َلُهمْ  َیْهدِ  َأَفَلمْ  :﴿یقول الواحد األحد

؛ أي أغفلوا فلم یعتبروا من  ل من الّضمیر في (لهم)(یمشون) حا". )٣(﴾َمَساِكِنِهمْ 

إهالكنا كثیرًا من القرون حالة كونهم یمشون في مسكنهم؟، ومن معجزات األنبیاء 

  .)٤("تسخیر اهللا الّریح لسلیمان بقدرته سبحانه

  

  

  

  

                                                             
  ابق.المصدر السّ  )(١

  ).١/٢٣٥الفتوحات اإللھیة ( )(٢

  .٢٨سورة طھ، اآلیة: )(٣

  ).٢/٩٠٨التبیان ( )(٤



١٥٨ 

 

  

  المبحث الثّالث

  في القرآن الكریم: جملةالحال شبه 

ال تعبیره عنها (بشبه الجملة) وهو عند من طرائق تعبیر القرآن الكریم عن الح

، وخالل بحثي عن هذا الّنوع من الحال في )١(والمجرور والّظرف الجارّ  –الّنحاة 

یستخدمون تعبیرات  –فیما اطلعت علیه  –القرآن الكریم وجدُت أّن معربي القرآن 

  متنوعة فیقولون عند إعرابها حاًال:

 ق بمحذوف حال.إّنه متعلّ  .١

 ع نصب على الحال.أو هو في موض .٢

 أو هو في موضع الحال. .٣

 أو هو حال. .٤

ها تعكس ما قرره الّنحاة في وقد وقفت عند هذه الّتعبیرات كثیرًا، فوجدت أنّ 

قان والمجرور والّظرف الواقعین حاًال یتعلّ  الجارّ الحال (شبه الجملة)، فهم یقررون أّن 

بـ  –هنا -قة، ویقدر ، وهذا المحذوف هو الحال في الحقی)٢(بمحذوف واجب الحذف

اه إْن ي مؤدّ ر في موضع الجملة، وبمستقر وما یؤدّ ) أو ما في معناه إْن قدّ (استقرّ 

                                                             
  ).٢/٥٦٦مغني اللبیب ( )(١

  ).٢/٦٦شرح المفّصل ( )(٢



١٥٩ 

 

 الجارّ ، ولما كان هناك ارتباط وثیق بین الّظرف و )١(موضع المفردر في قدّ 

حال، ثم إّن ذلك  إّنه، وهذا المحذوف صّح أْن یقال عن أحدهما: )٢(والمجرور

  .)٣(ه وقام مقامهه حال محلّ ائصه لذلك المذكور ألنّ المحذوف قد أعطى خص

والمجرور أو الّظرف على الحال في القرآن الكریم تظهر نمطًا  الجارّ وداللة 

من أنماط القرآن الكریم في الّداللة على الحال، فقد یعبر عنها بلفظ مفرد، أو بجملة 

ساع لغة القرآن الكریم، على ات یدلّ وقد یعّبر بشبه جملة، وذلك  –اسمیة أو فعلیة  -

وتنوع طرق األداء فیها، وأجد أّن لكّل نمط من هذه األنماط سمته، وروعته وبالغته 

ة وكثرة المعاني اّلتي تترك مساحة واسعة لدوران األفهام في بناء الجملة القرآنیّ 

من واالجتهاد واالستنباط والّتعمق إلدراك األحكام، ونجد كثیرًا من الّسلف یدعون: أیا 

  نعمة الفهم بعد نعمة اإلسالم مباشرة. فهمت سلیمان فهمني. وذلك ألنّ 

وفي هذا ". )٤(﴾ اْسِتْحَیاءٍ  َعَلى َتْمِشي ِإْحَداُهَما َفَجاَءْتهُ  :﴿قال العزیز الغفور

وهو تصور (إحدى) البنتین وقت مجیئها، "، )٥("القول حاالن، األولى: جملة (تمشي)

من الّضمیر  -(على استحیاء)–، وتأتي الحال الثّانیة فهي تقطع الّطریق خطوة خطوة

، لتصورها في هذه الحال، فهي تخطو خطوة متجهة إلى (موسى) وقد )٦("في األولى

                                                             
 ).١/٣٨٨شرح التصریح ( )(١

 ).٢/٥٧٥مغني اللبیب ( )(٢

  ).١/٤٧٧الّنحو الوافي ( )(٣

  .٢٥سورة القصص، اآلیة: )(٤

 ).٢/٢٣١البیان ( )(٥

  .)٢/٢٣١( لمصدر الّسابقا )(٦



١٦٠ 

 

رآني بـ (على...)، ویرى ذلك ما یكشفه الّتعبیر الق ن، ولعلّ ن منها الحیاء أي تمكّ تمكّ 

  .)١(تكون (على) بمعنى (مع) الجمل أنْ 

تكون على بمعنى (في) كأّنها افترشت الحیاء وصارت  وأجد في نفسي أنْ 

  م بحالها قبل مقالها، واألنبیاء وذریاتهم یأخذون من مشكاة واحدة.تمشي علیه لتعلَّ 

یكَ  َفاْلَیْومَ  :﴿قال الباري في عاله ي . قال الّزمخشري ف)٢(﴾ ِبَبَدِنكَ  ُنَنجِّ

روح فیك، وٕانما أنت  (ببدنك) في موضع الحال؛ أي في الحال اّلتي الالكشاف:"

بدن، أو ببدنك سویًا لم ینتقص منه شيء ولم یتغیر، أو عریانًا لست إّال بدنا من 

قراءة  -رحمه اهللا–، ونسب الّزمخشري إلى أبي حنیفة )٣("غیر لباس، أو بدروعك

مثل قولهم:  -(بأبدانك)–، ووّجهها قائًال: ووجهها أْن یكون )٤(أخرى بالجمع (بأبدانك)

  .)٥(ه كامًال وافیا بأجزائه أو یرید بدروعككلّ رامه، یعني ببدنك هوى بأج

یظهر لي أّن توجیه قراءة (األبدان) و (األجرام) مثل قول العرب صهوات 

الفرس، وجیف الحسري والمعلوم أّن للفرس صهوة وللحسري جیفة، وهذا من ثراء هذه 

اللغات، وكما أّن الّنجاة  اللغة اّلتي جاء القرآن الكریم لحفظها وتشریفها على سائر

ق بالبدن على سائر األزمان أْوَمأت إلى غیب أمره یخرق قانون العرف عندما تتعلّ 

                                                             
  ).٣/٣٤٤الفتوحات اإللھیة ( )(١

 .٩٢سورة یونس، اآلیة: )(٢

  ).٢/٢٥٢الكشاف ( )(٣

الّنشر في القراءات العشر، الحافظ أبو الخیر محمد بن محمد الّدمشقي الّشھیر بابن الجزري،  )(٤

 ).٢/٢٨٧تصحیح ومراجعة: علي محمد الّضّباع،(

  ).٢/٢٥٢الكشاف ( )(٥



١٦١ 

 

والعادة، والمعروف أّن الّدروع أبقى من األبدان على مغالبة ِغَیر الّزمان. علیه أرّجح 

  تكون رابطة للبصائر بالغیب. حّتىالّنجاة بالبدن 

. )١(﴾َأَجِلهِ  ِإَلى َكِبیراً  َأوْ  َصِغیراً  َتْكتُُبوهُ  َأنْ  َتْسَأُموا َوال :﴿یقول الكبیر المتعال

إلى أجله في الّذمة وال یتعلق بتكتبوه لعدم  (إلى أجله) متعلق بمحذوف أي مستقرّ "

، وقد جّوز العكبري أْن )٢(استمرار الكتابة إلى أجل الّدین، إذ تنقضي في زمن یسیر

  .)٣("ن حاًال ثالثةیكون متعلقًا بتكتبوه وأن یكو 

ابة عمًال تنتهي في زمن ویبدو لي أّن ما جّوزه العكبري هو الّراجح إذ أّن الكت

مضمونها والمقصد منها ال ینتهي إّال بسداد الّدین، وهذا من تأثیر عدم  یسیر ولكن

  فقه المعامالت على بعض الّنحاة واإللمام یؤدي إلى الّتّ◌ْجَمام كما یقولون.

یقول العكبري: . )٤(﴾ُیْبِصُرونَ  ال ُظُلَماتٍ  ِفي َوَتَرَكُهمْ  :﴿جالله جلّ قال 

"(تركهم) هنا متعٍد إلى مفعولین ألن المعنى صّیرهم، ولیس المراد به الّترك الّذي هو 

اإلهمال، فعلى هذا یجوز أْن یكون المفعول الثّاني (في ظلمات) فال یتعلق الجاّر 

جوز أْن یكون حاًال من الّضمیر في (ال بمحذوف، ویكون (ال یبصرون) حاًال، وی

یبصرون) على أّنه مفعول ثاني من المفعول األول، كما یجوز أْن یكون ظرفًا یتعلق 

  ، فنالحظ أّن الجاّر والمجرور دار بین المفعولیة والحالیة.)٥("بتركهم أو (یبصرون)

                                                             
  .٨٢رة البقرة، اآلیة:سو )(١

 ).٢/٦٨٧). مغني اللبیب (٢/٣٥١البحر المحیط ( )(٢

 ).١/٢٣٠التبیان ( )(٣

 .١٧سورة البقرة، اآلیة: )(٤

  ).١/٣٣التبیان ( )(٥



١٦٢ 

 

ت جهًة وتبدو لي وجاهة الّرأي اّلذي ذهب إلیه العكبري في استواء االحتماال

  ودرجًة وقوًة.

اِبُرونَ  ُیَوفَّى ِإنََّما :﴿قال الغفور الّشكور (بغیر ". )١(﴾ِحَسابٍ  ِبَغْیرِ  َأْجَرُهمْ  الصَّ

  .)٢("حساب) حال من األجر، أي موفرًا، أو من (الّصابرون)؛ أي غیر محاسبین

غیر أني أجد أّن الوفاء للمقابل بمعنى أّنه ُیصبُّ لهم األجر صبا، مثلما 

ًا في الّدنیا، كما أّن الّتعبیر القرآني بـ (من غیر حساب) فیه ما بَّ لهم العذاب صبّ صُ 

فیه من كثرة المعاني اّلتي تجلُّ عن المباني، فبغیر حساب تعني أّنه ال ُیحسُب لهم 

ساب مقابل لحساب والجزاء من جنس العمل، أو أّنه حساب غیر حمن كثرته، أو 

  ّسرور المدخر في دار الجزاء.محسوب في خلدهم، وهذا من ال

. )٣(﴾اْلَحقِّ  َوِدینِ  ِباْلُهَدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  اّلذي ُهوَ  :﴿قال الملك القدوس

  .)٤((بالهدى) حال من (رسوله)

                                                             
  .١٠سورة الّزمر، اآلیة: )(١

 ).٢/١١٠٩التبیان ( )(٢

  .٩)سورة الّصف، اآلیة:(٣

  ).٢/١٢٢٠التبیان( )(٤



١٦٣ 

 

أّن الباء " )١(.﴾..ِبُظْلمٍ  ِبِإْلَحادٍ  ِفیهِ  ُیِردْ  َوَمنْ ...:﴿یرى ابن هشام في قوله تعالى

 معها رني أرى ما رآه الّزمخشري حیث قدّ ، ولكنّ )٢("ل بهفي (بإلحاد) زائدة في المفعو 

. بینما ال )٣(مفعول (یرد) محذوفًا لیتناول كّل متناول، كأّنه قال: ومن یرد فیه مرادًا ما

 )٤(.﴾..ِباْلَغَمامِ  السََّماءُ  َتَشقَّقُ  َوَیْومَ  :﴿في قوله تعالى یروق عندي ما قاله الّزمخشريّ 

، )٥(بالغمام) لالستعانة والغمام ُجِعل كاآلیة اّلتي ُیشق بهافهو یرى أّن الباء في (

  .)٦(ق ومعها الغمام، أو وعلیها الغمامماء تتشقّ السّ ولكن اّلذي ترتاح إلیه الّنفس أّن 

لُ  :﴿قال الفرد الّصمد . (بالّروح) في موضع )٧(﴾َأْمِرهِ  ِمنْ  وحِ الرّ بِ  اْلَمالِئَكةَ  ُیَنزِّ

، وفي الّتعبیر بالّروح عن )٨(ي ومعها الّروح، وهو الوحينصب حال من (المالئكة)؛ أ

الوحي استعارة تصریحیة بجامع أّن الّروح به إحیاء البدن، والوحي به إحیاء القلوب 

  .)٩(من الجهاالت

                                                             
 .٢٥سورة الحج، اآلیة: )(١

 ).١/١٤٧مغني اللبیب ( )(٢

  ).١٥٣الكشاف ( )(٣

 .٢٥سورة الفرقان، اآلیة: )(٤

 ).٢/١٠٨الكشاف ( )(٥

  ).٢/٢٠٣البیان ( )(٦

  .٢سورة الّنحل، اآلیة: )(٧

  ).٢/٧٨٨التبیان()(٨

  ). بتصرف.٢/٥٧٧الفتوحات اإللھیة ( )(٩



١٦٤ 

 

كما یقول أهل زماننا،  الّروحالمالئكة ال من من  ثانٍ  أرى أّن (من أمره) حال

 رًا لهم ابتداًء واالبتداء في حقِّ م؛ أي: آمعنى الكالم ینتظم المالئكة مأمورینو 

  المخلوقات كما هو معلوم.

. (بغیر حساب): حال )١(﴾ِحَسابٍ  ِبَغْیرِ  َتَشاءُ  َمنْ  َوَتْرُزقُ  :﴿یقول مالك الملك

من مفعول (تشاء)؛ أي ترزق من تشاء غیر محاسب له أو غیر مضیق علیه، 

  .)٢(تشاء رزقًا غیر قلیل ویمكن أْن یكون وصفًا لمصدر محذوف؛ أي: ترزق من

. (بالحق): حال من فاعل )٣(﴾َبِشیرا ِباْلَحقِّ  َأْرَسْلَناكَ  ِإنَّا :﴿شأنه جلّ قوله 

؛ هوالمجرور بالباء یكون مفعوًال ألجل الجارّ ة، و (أرسلناك) أو مفعوله، والباء للسببیّ 

  .)٤(أي: أرسلناك بسبب الحقّ 

قین) ومن باب أولى : أرسلناك (محقّ ة فقط من الفاعل؛ أيح الحالیّ ني أرجّ ولكنّ 

الّرسالة أو الّرسول ال العكس، ومما ال یختلف فیه اثنان وال ینتطح فیه عنزان أّن 

، ولعل العكبري یقصد بقوله:" الجار والمجرور یكون أباهریرة أخذ الحق من إبلیس

  .مفعوًال ألجله" بعد أْن أعربه حاًال احتماًال آخر ال في نفس الوقت

ن أّن الباء مع مجرورها تعرب حاًال حین یقصد بالباء معنى یّ وقد تب

، محذوف واجب )٥(ًا)؛ أي متعلقة بتقدرالمصاحبة، وهي حینئذ (التكون إّال مستقرّ 

                                                             
  .٢٧سورة آل عمران، اآلیة: )(١

  ).٢/٧١التبیان( )(٢

  .١١٩، اآلیة:سورة البقرة )(٣

  ). بتصرف.١/١١٠التبیان( )(٤

  )٢٨٠-٤/٢٧٨شرح الرضي ( )(٥



١٦٥ 

 

 –، وٕان قصد بها الّتعدیة فما بعدها )٢(، أّما إذا قدرت زائدة فال متعلق لها)١(الحذف

  ة.عولیّ على المف منصوبة على المحلّ  –أوهي وما بعدها 

. (بكم) في موضع )٣(.﴾..ِبُكمْ  َفَتَفرَّقَ  السُُّبلَ  َتتَِّبُعوا َوال :﴿قال الفرد الّصمد

  .)٤(ق وأنتم معهاالمفعول؛ أي: فتفرقكم، أو حال؛ أي فتتفرّ 

ة؛ ألن الّتفرق مقصود به الخصوص ال العموم، ة على الحالیّ ح المفعولیّ أرجّ 

ة بعموم اللفظ ال بخصوص الّسبب) فاللفظ یدور وهو الكاف في (بكم)، ولو قلنا:(العبر 

  مع المخاطب زمانًا ومكانًا. والعلم عند اهللا تعالى.

. (من )٥(﴾اْلَحِكیمِ  َوالذِّْكرِ  اْآلیاتِ  ِمنَ  َعَلْیكَ  َنْتُلوهُ  َذِلكَ  :﴿یقول جّل شأنه

لك) اآلیات) حال من الّضمیر في (نتلوه)، على أّن (ذلك) مبتدأ، و(نتلوه) خبر، أو (ذ

خبر لمبتدأ محذوف تقدیره األمر ذلك، وجملة (نتلوه) حال أیضًا، ویمكن أْن یكون 

  .)٦(والمجرور بمن (من اآلیات) خبرًا لـ (ذلك)، وجملة (نتلوه) حال الجارّ 

. جاء في )٧(﴾ُجْزءاً  ِمْنُهنَّ  َجَبلٍ  ُكلِّ  َعَلى اْجَعلْ  ثُمَّ  :﴿قوله الواحد األحد

، و(على )جزءاً (معنى (ألف) فیتعدى لواحد وهو (اجعل) ب الفتوحات:(یحتمل أْن یكون

                                                             
  ).٢/٥٧٥شرح الرضي ( )(١

  ).٤/١٣٧المصدر الّسابق ( )(٢

  .١٥٣سورة األنعام، اآلیة: )(٣

  ).١/٥٣٩التبیان( )(٤

 .٥٨سورة آل عمران، اآلیة: )(٥

 ).١/١٢٦التبیان( )(٦

  .٢٦٠سورة البقرة، اآلیة: )(٧



١٦٦ 

 

ى ) متعلقان بـ (اجعل)، ویحتمل أْن یكون بمعنى َصیََّر فیتعدّ كّل جبل) و (منهنّ 

) یجوز أْن یتعلق على هذا ) األول، و(على كّل جبل) الثّاني، و(منهنّ اً الثنین (جزء

  .)١()اً بمحذوف على أّنه حال من (جزء

ن للعكبري في قوله:(منهن) في موضع نصب على الحال من وجاء في الّتبیا

(جزء) وأصله صفة للنكرة قدم علیها فصار حاًال، ثم یردف قائًال: ویجوز أْن یكون 

  .)٢(مفعوًال لـ (جعل)

. (بسم )٣(﴾َوُمْرَساَها َمْجَراَها اللَّهِ  ِبْسمِ  ِفیَها اْرَكُبوا َوَقالَ  :﴿یقول العزیز الحكیم

  ن اهللا، أو قائلین بسم اهللا.لواو؛ أي: اركبوا فیها مسمیّ اهللا) حال من ا

: ویمكن أْن یكون مجراها ومرساها، مصدرین حذف منهما )٤(قال الّزمخشري 

الوقت كقولهم خفوق الّنجم ومقدم الحاج، كما یمكن أْن یراد مكانًا لإلجراء واإلرساء، 

یه من إرادة القول. والكالم وهما منصوبان بما في (بسم اهللا) من معنى الفعل أو بما ف

م، ومجراها ومرساها (مبتدأ مؤخر)، والجملة مقتضیة؛ صل بما قبله، أوخبر مقدّ متّ 

أي: ال عالقة لها بما سبقها، أو هي جملة حالیة من ضمیر الفلك؛ أي: اركبوا فیها 

  .)٥(مجراة ومرساة بسم اهللا

                                                             
  ).١/٢١٧اإللھیة (الفتوحات  )(١

  )|.١/٢١٢التبیان( )(٢

 .٤١سورة ھود، اآلیة: )(٣

  ).٢/٢٦٩الكشاف ( )(٤

 ).٢/٢٧٠( المصدر الّسابق )(٥



١٦٧ 

 

وال مفهوم لمصدر  م عن مكان اإلجراء واإلرساء،أرى أّن مقتضى اآلیة یتكلّ 

  وهذا واضح من ظاهر اآلیة. واهللا أعلم.

 َعَلى َسِوّیاً  َیْمِشي َأمَّنْ  َأْهَدى َوْجِههِ  َعَلى ُمِكّباً  َیْمِشي َأَفَمنْ  :﴿قال عّز من قائل

، (على )٢(ًا). (على وجهه) حال مؤكدة للحال اّلتي قبله (مكبّ )١(﴾ُمْسَتِقیمٍ  ِصَراطٍ 

لما قبلها (سویًا) أیضا، والحاالن یظهران الفرق بین من  دةصراط مستقیم) حال مؤكّ 

كمن یسیر  –في اآلیة  –ل یعیش حیاته على هدى اهللا، ومن یترك ذلك الهدى، فاألوّ 

ًا، والثّاني كبّ فاض، فیتعثر فیه فیخر على وجهه مفي أرض وعرة فیها ارتفاع وانخ

  .)٣(الن متناقضانر في مشیته والحاهو غیر متعثّ ن یسیر في طریق مستوي فكم

ومجيء الحالین على طرفي نقیض لقراءة الكون الفسیح عند أهل البصائر 

  العثار، ویعتبروا من الكتاب المنشور، واالستفادة من آیات اآلفاق. الیجتنبو 

(بحمد ربك) حال من فاعل (سبح)؛ ". )٤(﴾َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ  :﴿جالله جلّ قال 

تحمده،  حه بأنْ ة؛ أي سبّ تسبیحك حامد، أو الباء للسببیّ  حأي فسبح حامدًا، أو فسبّ 

، وفي مغني اللبیب البن هشام: قیل الباء )٥("له حاً والمعنى: احمده لتكون مسبّ 

ا ال یلیق حه حامدًا له؛ أي نزهه عمّ للمصاحبة، والحمد مضاف إلى المفعول، أي فسبّ 

                                                             
 .٢٢سورة الملك، اآلیة: )(١

  ).١/١٣٣التبیان( )(٢

  ). بتصرف.١/٤٧٨الكشاف ( )(٣

 .٣سورة الّنصر، اآلیة: )(٤

  ).١/٢٦٩إعراب القرآن للزجاج ( )(٥



١٦٨ 

 

مد مضاف إلى الفاعل؛ أي به وأثبت له ما یلیق به، وقیل: الباء لالستعانة، والح

  .)١(حه بما حمد به نفسه، إذ لیس كّل تنزیه بمحمود...سبّ 

           جه رأیي إلى أّن الباء إذا كانت للمصاحبة أو االستعانة، فإنّ یتّ 

اللفظین غیر مبتعدین، فالعبرة بأخذ الوسیلة اّلتي هي مالك الّتوكل بأخذ األسباب مع 

  عدم االلّتفات إلیها.

 َعَلى ِإَلْیِهمْ  َفاْنِبذْ  ِخَیاَنةً  َقْومٍ  ِمنْ  َتَخاَفنَّ  َوإِمَّا :﴿لغفور الّرحیمیقول ا

(على سواء) حال من الّنّ◌ابذ للعهد أي: الّطارح له، ناقضا له، ". )٢(.﴾..َسَواءٍ 

والمنبوذ عهده، أي حاصلین على استواء في العلم بنقض ذلك العهد، وهذه الحال 

عامل مع غیر المسلمین عند إبرام المعاهدات والمواثقات، ترسم للمسلمین طریق التّ 

فإن بدر من اآلخرین ما یفید الخیانة والغدر فلیكن نقض ذلك العهد وٕاعالم صاحبه 

  .)٣("بنقضه

ویمكن أْن تكون حاًال من الّنّ◌ابذ فقط، بمعنى:(انبذ عهدهم ثابتًا على طریق 

  . )٤()قصد سويّ 

  ذ عهدهم.وفیها ما یفید عدم إشعار المنبو 

                                                             
 بتصرف. ).١/١٤٠ب (مغني اللبی )(١

  .٥٨سورة األنفال، اآلیة: )٢(

 ). بتصرف.٢/١٦٥الكشاف ( )(٣

 ).٢/١٦٥( المصدر الّسابق )(٤



١٦٩ 

 

 َوَحْبلٍ  اللَّهِ  ِمنَ  ِبَحْبلٍ  ِإالَّ  ثُِقُفوا َما َأْینَ  الذِّلَّةُ  َعَلْیِهمُ  ُضِرَبتْ  :﴿قوله عّز من قائل

 َكاُنوا ِبَأنَُّهمْ  َذِلكَ  اْلَمْسَكَنةُ  َعَلْیِهمُ  َوُضِرَبتْ  اللَّهِ  ِمنَ  ِبَغَضبٍ  َوَباُءوا اسِ الّنّ◌◌َ  ِمنَ 

. )١(﴾َیْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا ِبَما َذِلكَ  َحقٍّ  ِبَغْیرِ  اْألَْنِبَیاءَ  َوَیْقُتُلونَ  اللَّهِ  ِبآَیاتِ  َیْكُفُرونَ 

علیه المعنى، (بحبل):  دلّ (إّال بحبل من اهللا): إّال أداة استثناء، والمستثنى محذوف "

 جارّ ة، (من اهللا): ق بحال محذوفة؛ أي: إّال معتصمین بذمّ ومجرور متعلّ  جارّ 

  .)٢("ق بصفة محذوفة من (حبل)متعلّ  عظیمللتومجرور 

(من ". )٣(﴾ َشْيءٍ  ِمنْ  اللَّهِ  َعَذابِ  ِمنْ  َعنَّا ُمْغُنونَ  َأْنُتمْ  َفَهلْ ...:﴿قال جّل شأنه

عذاب اهللا) في موضع نصب على الحال ألنه في األصل صفة لـ (شيء) تقدیره: 

قة بمحذوف حال؛ أي من شيء من عذاب اهللا، و(من) الثّانیة مزیدة، واألولى متعلّ 

شیئًا كائنا من عذاب اهللا، ویمكن أْن یكون شیئًا واقعًا موقع المصدر؛ أي (غناًء) 

  .)٤("ق بمغنونفیكون من عذاب اهللا متعلّ 

رَ  :﴿قال الواحد األحد  َجِمیعاً  اْألَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما َلُكمْ  َوَسخَّ

(فإن قلت: ما معنى (منه) وما "في الكشاف: اهللا الّزمخشري جار. یقول )٥(﴾ِمْنهُ 

ر هذه األشیاء ه سخّ نّ : هي واقعة موقع الحال، والمعنى أموقعها من اإلعراب؟ قلت

                                                             
  .١١٢سورة آل عمران، اآلیة: )(١

  ).٢/١٢٦اإلعراب المفّصل ( )(٢

 .٢١سورة إبراھیم، اآلیة: (٣)

  ).٢/٥١٢الفتوحات اإللھیة ( )(٤

  .١٣سورة الجاثیة، اآلیة: )(٥



١٧٠ 

 

كائنة منه وحاصلة من عنده)، ویذكر رأیًا آخر فیقول:(ویجوز أْن یكون خبر مبتدأ 

  .)١("األرض)، و(منه) خبره) ما فيیكون ( محذوف تقدیره: هي جمیعًا منه، وأنْ 

قول الزمخشري: "هي جمیعًا منه" هو قول محتمل على أّني ال یبدو لي أّن 

أرى أّن الخبر (ما في األرض)، بل الخبر (منه) فقط، فاإلخبار هنا عن كونها منه 

  .ال عن مكانها، والجملة األولى مكتملة عند كلمة (األرض). واهللا أعلم

قرئ (یصرف) . )٢(﴾َرِحَمهُ  َفَقدْ  َمِئذٍ َیوْ  َعْنهُ  ُیْصَرفْ  َمنْ  :﴿قال مالك الملك

بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل (یومئذ)، ویمكن أْن یكون نائب الفاعل مضمرًا في 

(یصرف) راجعًا إلى العذاب، فیكون (یومئذ) ظرفًا لـ (یصرف) أو لـ (العذاب)، أو 

البناء للفاعل حاًال من الّضمیر، وعلى هذه القراءة، و(من) شرطیة، وقرئ (َیْصِرُف) ب

والمفعول محذوف أي حذف مضاف؛ أي من یصرف اهللا عنه عذاب یومئذ و(من) 

على هذه القراءة مبتدأ، أو منصوبة لفعل محذوف تقدیره: من یكرم یصرف اهللا عنه 

  .)٣(العذاب

: (من الحكمة)". )٤(﴾اْلِحْكَمةِ  ِمنَ  َربُّكَ  ِإَلْیكَ  َأْوَحى ِممَّا َذِلكَ  :﴿قال الفرد الّصمد

بـ (أوحى)، أو حال من العائد المحذوف، أو من نفس الموصول، ویمكن أْن   تعّلقم

  .)٥("یكون بدًال من (ما أوحى)

                                                             
  ).٤/٨٨( الكشاف )(١

  .١٦سورة األنعام، اآلیة: )(٢

  ). بتصرف.١/٤٨٥التبیان( )(٣

 .٣٩سورة اإلسراء، اآلیة: )(٤

  ).٢/٦٢٦الّدر المصون ( )(٥
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 َأالَّ  ِإْسرائیلَ  ِلَبِني ُهدىً  َوَجَعْلَناهُ  اْلِكَتابَ  ُموَسى َوآَتْیَنا :﴿یقول عّز من قائل

یَّةَ  َوِكیالً  ُدوِني ِمنْ  َتتَِّخُذوا . (من دوني) حال من (وكیًال) )١(﴾ُنوحٍ  َمعَ  اَحَمْلنَ  َمنْ  ُذرِّ

بـ (تتخذوا) أو هو مفعول ثاٍن لـ  تعّلقالمفعول األول لـ (تتخذوا) أو مفعول له، أو م

  .)٢((تتخذوا)، و(ذریة) منصوب على الّنّ◌داء، أو بإضمار فعل أو بدل من (وكیًال)

وكالة لغیر  یتركال یتكون لي أّن مسألة  المفعول الثّاني أشمل للمعنى؛ أي: 

  اهللا، وهذا أنسب لمفهوم اآلیة.

. قال الّزمخشري: "في (من )٣(﴾َفْوِقِهمْ  ِمنْ  َربَُّهمْ  َیَخاُفونَ  :﴿قوله جّل جالله

هم أْن یرسل علیهم عذابًا من فوقهم، قته بـ (یخافون) فمعناه: یخافون ربّ فوقهم) إْن علّ 

  .)٤(هم عالیًا لهم قاهرًا"ن ربّ قته بـ (ربهم) حاًال منه فمعناه: یخافو وٕاْن علّ 

فاكهة): الباء للحال؛  كلّ . (ب)٥(﴾َفاِكَهةٍ  ِبُكلِّ  ِفیَها َیْدُعونَ  :﴿قال العزیز الحكیم

 كلّ ، أو صفة لمصدر محذوف، كأّنه قیل: یدعون ُدَعاء ب)٦(فاكهة كلّ سین بأي: متلبّ 

  .)٧(فاكهة كلّ بس الّدعاء بفاكهة؛ أي: قد الت

                                                             
  .٣-٢سورة اإلسراء، اآلیتان: )(١

  ). بتصرف.٢/٨١٢التبیان ( )(٢

  .٥٠سورة الّنحل، اآلیة: )(٣

  ).٤١٣-٢/٤١٢الكشاف ( )(٤

  .٥٥سورة الّدخان، اآلیة: )(٥

  ).٢/٣٦١البیان ( )(٦

  ).١/٢٦٨إعراب القرآن للزجاج ( )(٧



١٧٢ 

 

 َماَواتِ الّسّ◌◌َ  اللَّهُ  َخَلقَ  َما َأْنُفِسِهمْ  ِفي َیَتَفكَُّروا َأَوَلمْ  :﴿میقول الجلیل الّرحی

 َربِِّهمْ  ِبِلَقاءِ  اسِ الّنّ◌◌َ  ِمنَ  َكِثیراً  َوإِنَّ  ُمَسّمىً  َوَأَجلٍ  ِباْلَحقِّ  ِإالَّ  َبْیَنُهَما َوَما َواْألَْرَض 

ومجرور  جارّ : بالحقّ لها،  ال عمل): إّال أداة حصر (إّال بالحقّ ". )١(﴾َلَكاِفُرونَ 

بحال محذوفة بتقدیر: إّال مقرونة بالحق مصحوبة بالحكمة، أو إّال مریدًا بها  تعّلقم

  .)٢("الحق

 ِبُشَرَكاِئِهمْ  َوَكاُنوا ُشَفَعاءُ  ُشَرَكاِئِهمْ  ِمنْ  َلُهمْ  َیُكنْ  َوَلمْ  :﴿یقول جّل شأنه

من شفعاء، (هم) ضمیر  بحال تعّلقومجرور م جارّ (من شركائهم): ". )٣(﴾َكاِفِرینَ 

جّر باإلضافة؛ أي: من اّلذین عبدوهم من دون اهللا واتخذوا آلهة  الغائبین في محلّ 

  .)٤("لهم

. (من دون )٥(﴾اْلَجِحیمِ  ِصَراطِ  ِإَلى َفاْهُدوُهمْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ :﴿قول العزیز الجبار

هم) فعل أمر ان بمحذوف حال، والفاء عاطفة، و(اهدو تعّلقومجرور م جارّ اهللا): 

  .)٦(ان بـ (اهدوهم)تعّلقوفاعل، ومفعول به، و(إلى صراط الجحیم): م

 ُقوَّةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  اّلذي اللَّهُ  :﴿قال عّز من قائل

                                                             
 .٢٨سورة الروم، اآلیة: )(١

  ).٩/٨٥اإلعراب المفّصل ( )(٢

  .١٣سورة الروم، اآلیة: )(٣

 ).٩/٩٠اإلعراب المفّصل ( )(٤

 .٢٣سورة الّصافات، اآلیة: )(٥

  ).٦/٣٧٧إعراب القرآن وبیانھ ( )(٦
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(من ". )١(﴾اْلَقِدیرُ  ِلیمُ اْلعَ  َوُهوَ  َیَشاءُ  َما َیْخُلقُ  َوَشْیَبةً  َضْعفاً  ُقوَّةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ 

ي:(خلقكم) ضعفاء، أو بحال من ضمیر المخاطبین ف تعّلقومجرور م جارّ ضعف): 

  .)٢("ل األمر ضعافًا، وذلك حال الّطفولةكم في أوّ بمعنى ابتدائ

األظهر لي أّن هذه الحال تتحدث عن ضعف اإلنسان في بدایة أمره ثم یكون 

ًا، وینسى بدایة ذلك األمر، وهكذا ضعف في قواه ملكًا وقائدًا، أو متجبرًا ومستكبر 

  االلّتفات لمثل هذه اآلیات ضعٌف آخر. مة، وعدة والفكریّ ة والوجدانیّ العقلیّ 

 َبَشرٌ  َأْنُتمْ  ِإَذا ثُمَّ  ُتَرابٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  َأنْ  آَیاِتهِ  َوِمنْ  :﴿یقول الواحد األحد

بحال  تعّلقبـ (خلقكم)، أو م عّلقتومجرور م جارّ (من تراب): ". )٣(﴾َتْنَتِشُرونَ 

  .)٤("محذوف؛ بمعنى:(وحالكم، أو وأصلكم من تراب)

 َعنْ  ِلُیِضلَّ  اْلَحِدیثِ  َلْهوَ  َیْشَتِري َمنْ  اسِ الّنّ◌◌َ  َوِمنَ  :﴿وسقال الملك القدّ 

 جارّ (بغیر علم): ". )٥(﴾ُمِهینٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  ُأوَلِئكَ  ُهُزواً  َوَیتَِّخَذَها ِعْلمٍ  ِبَغْیرِ  اللَّهِ  َسِبیلِ 

بحال من ضمیر (یشتري)؛ بمعنى غیر عالم بالّتجارة، أو یكون  تعّلقومجرور م

والمجرور صلة لفعل (یشتري)؛ أي یشتري بغیر بصیرة بالّتجارة حیث یستبدل  الجارّ 

                                                             
  .٥٤سورة الروم، اآلیة: )(١

 ).٩/١٣٥عراب المفّصل (اإل )(٢

  .٢٠سورة الروم، اآلیة: )(٣

  ).٩/٩٥اإلعراب المفّصل ( )(٤

  .٦سورة لقمان، اآلیة: )(٥
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ه ، (علم): مضاف إلیه مجرور باإلضافة وعالمة جرّ الّضالل بالهدى، والباطل بالحقّ 

  .)١("الكسرة

 ُهمْ  ِإَذا َباِلُغوهُ  ُهمْ  َأَجلٍ  ِإَلى ْجزَ الرّ  َعْنُهمُ  َكَشْفَنا َفَلمَّا :﴿جّل جاللهقوله 

ان بمحذوف حال، و (هم): مبتدأ، و تعّلقومجرور م جارّ (إلى أجل): ". )٢(﴾َیْنُكُثونَ 

ة، و (هم) ة الحرفیّ ة: صفة لـ (أجل)، و(إذا) الفجائیّ (بالغوه): خبر، والجملة االسمیّ 

  .)٣("ها جواب شرط غیر جازملها؛ ألنّ  ال محلّ جملة (ینكثون) خبره، والجملة و مبتدأ، 

. )٤(﴾َیْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا ِبَما َذِلكَ  َحقٍّ  ِبَغْیرِ  اْألَْنِبَیاءَ  َوَیْقُتُلونَ  :﴿قال تعالى

  .)٥("ان بمحذوف حالتعّلقومجرور م جارّ جّر  ): الجملة في محلّ (بغیر حقّ "

 َقاُلوا َخِلیَفةً  اْألَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي ِلْلَمالِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ  :﴿الحكیمقال العزیز 

 ِإنِّي َقالَ  َلكَ  َوُنَقدُِّس  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدَِّماءَ  َوَیْسِفكُ  ِفیَها ُیْفِسدُ  َمنْ  ِفیَها َأَتْجَعلُ 

ان بمحذوف حال، تعّلقوالمجرور م الجارّ دك): (بحم". قوله:)٦(﴾َتْعَلُمونَ  ال َما َأْعَلمُ 

  .)٧("سین بحمدكأي متلبّ 

                                                             
 ).٩/١٤٥اإلعراب المفّصل ( )(١

 .١٣٥سورة األعراف، اآلیة:  )(٢

  ).٣/٣٥إعراب القرآن وبیانھ ( )(٣

  .١١٢سورة آل عمران، اآلیة: )(٤

  ).١/٥٠٥إعراب القرآن وبیانھ ( )(٥

  .٣٠سورة البقرة، اآلیة: )(٦

  ).١/٨٤إعراب القرآن وبیانھ ( )(٧
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 ُظْلماً  ُیِریدُ  اللَّهُ  َوَما ِباْلَحقِّ  َعَلْیكَ  َنْتُلوَها اللَّهِ  آَیاتُ  ِتْلكَ  :﴿یقول الفرد الّصمد

. كالم مستأنف مسوق لبیان ما اشتمل على نعیم األبرار وعذاب )١(﴾ِلْلَعاَلِمینَ 

ة، ): اسم إشارة مبتدأ، و (آیات اهللا): خبره، وجملة (نتلوها علیك) حالیّ و(تلك"الكفار.

  .)٢("ان بمحذوف حالتعّلقوالمجرور م الجارّ أي: متلبسة بالحق، ف

 اْألَْبَصارُ  َزاَغتِ  َوإِذْ  ِمْنُكمْ  َأْسَفلَ  َوِمنْ  َفْوِقُكمْ  ِمنْ  َجاُءوُكمْ  ِإذْ  :﴿قوله جّل جالله

ومجرور  جارّ (من فوقكم): ". )٣(﴾الظُُّنوَنا ِباللَّهِ  َوَتُظنُّونَ  َحَناِجرَ الْ  اْلُقُلوبُ  َوَبَلَغتِ 

جّر  في محلّ  –ضمیر المخاطبین  –بحال محذوفة، والكاف ضمیر متصل  تعّلقم

  .)٤("باإلضافة، والمیم عالمة الجمع

ویبدو لي أّن مجيء هذه الحال بهذه الكیفیة وعلى غیر العادة لینخرط 

  اك نستعین. اك نعبد وٕایّ زل إیّ المؤمنون في منا

 َوُأوُلو ُأمََّهاُتُهمْ  َوَأْزَواُجهُ  َأْنُفِسِهمْ  ِمنْ  ِباْلُمْؤِمِنینَ  َأْوَلى ِبيُّ الّنّ◌◌َ  :﴿شأنه جلّ قال 

(من ". )٥(﴾ َواْلُمَهاِجِرینَ  اْلُمْؤِمِنینَ  ِمنَ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِفي ِبَبْعضٍ  َأْوَلى َبْعُضُهمْ  اْألَْرَحامِ 

بمحذوف حال من (أولوا األرحام)،  تعّلقومجرور م جارّ والمهاجرین):  المؤمنین

  .)٦("بتقدیر في حال كونهم من المؤمنین والمهاجرین

                                                             
  .١٠٨سورة آل عمران، اآلیة: )(١

  ).١/٥٠١إعراب القرآن وبیانھ ( )(٢

  .١٠سورة األحزاب، اآلیة: )(٣

 ).٩/٢٢٤اإلعراب المفّصل ( )(٤

  .٦سورة األحزاب، اآلیة: )(٥

 ).٩/٢١٩اإلعراب المفّصل ( )(٦
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  الفصل الّرابع

  الموازنة بین الخبر والّصفة والحال
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  مدخل:

ما بین الخبر والّصفة والحال، وفیه  وازنهذا الفصل علیه مدار البحث، وذلك ألّنه ی

فیه من الّتداخل والتَّكرار المقصود لذاته بمقتضى داللة االقتضاء، وفیه من اقتضاب 

  اإلشارة إلسهاب سبق.

: الموازنات والمقارنات من العلوم الّنقدّیة )١(یقول الّدكتور عبده الّراجحي

  العصّیة اّلتي تحتاج إلى بصر وثقافة وحّس مرهف.

الّتقدیم والتّأخیر، إّما بالّتفاضل، أو  لألشیاء مراتب في إنّ ویقول العلماء: 

  . )٢(االستحقاق، أو بالّطبع، أو على حسب ما یوحیه المعقول

وما یزید هذا الفصل عسرًا أّن الّتقارب والتّباعد بین الخبر والّصفة والحال قد 

وهو  ةً یًا، أو جزئیَا، وهذا ما یجعل الّتداخل والتّباعد كالّشيء الواحد، خاصّ كلّ یكون 

  ن المواضع اّلتي لم تطرق من قبل.م

فمثًال قد تتشابه في الّرابط، وتختلف في العدد والكیف، ویتشابه اثنان في 

، وما الّتقدیم والتّأخیر وال یتأّتى في الثّالث، أو تختلف في العامل، فمنه ما هو لفظيّ 

  هو معنوّي، وتتشابه في الحاجة إلى العامل من حیث هو، وما إلى ذلك.

  

  
                                                             

كتور عبده الّراجحي، أستاذ العلوم اللغوّیة بجامعتي اإلسكندرّیة وبیروت، دروس في اإلعراب: د )(١

  ).٢/٥١دار الّنھضة العربّیة للطباعة والّنشر، بیروت، بدون تاریخ طبع، (

  ).١/١٠٥األشباه والّنظائر ( )(٢
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  حث األول:المب

  أوجه الّشبه بین الخبر والّصفة والحال:

  الّتشابه في البنیة:

یوجد الّشبه بین الخبر والّصفة والحال، في مسائل رئیسة، وفرعّیة، ویتداخل 

  یكون كالّشيء الواحد، وفیما یلي نوّضح أوجه االئتالف بینها. حّتى

. (في كتاب مكنون) شبه )١(﴾ُنونٍ َمكْ  ِكَتابٍ  ِفي َكِریمٌ  َلُقْرآنٌ  ِإنَّهُ  :﴿قال تعالى

جملة (في كتاب) خبر لمبتدأ محذوف، أو حال من الّضمیر في (كریم) أو صفة 

  .)٢(أخرى لـ (قرآن)

وهذا الّشبه العمیق بین ثالثتها فاق الّشبه الّظاهري من جذر ثالثّي وكونها 

  أوصافًا، ویوضح األخّوة بین الخبر والّصفة والحال.

راب العكبري، هو ما عناه صاحب الّنظرّیة الّتولیدّیة واّلذي أجده في إع

الّتحویلّیة، اّلتي اعتبرها العلماء مدخًال جدیدًا لتفسیر الّظواهر الّنحوّیة في الجملة، 

من تحلیل الجمل اّلتي عجز المنهج الّشكلي عن  كن المنهج الّتحویليّ حیث تمّ 

قدرة المتكّلم على إنشاء جمل لم یسمعها تفسیرها، فقد اّتخذ المنهج الّتولیدّي الّتحویلّي 

من قبل موضوعًا له، وكان هدف الّدراسة تعیین القواعد اللغوّیة الكامنة وراء الجملة 

بما یعني الكشف عن  وجود عدد غیر متناه من الجمل في أّیِة لغة وتوضیح أيِّ من 

                                                             
  .٧٨-٧٧)سورة الواقعة، اآلیتان:(١

  ).٣/١١٠٦الّتبیان ( )(٢



١٧٩ 

 

وكذلك وصف البنیة الّتتابعات الكالمّیة تصلح ألْن تشكل جمًال وأّیها ال یصلح لذلك. 

  .)١(الّنحوّیة لكلِّ جملة

على  )٢(لقد قامت الّنظرّیة الّتولیدّیة الّتحویلّیة لمؤسسها ناعوم تشومكسي"

) إلى وعي competenceأساس القدرة واألداء الكالمي، ویشیر مفهوم القدرة (

وفق  ) إلى الجملة المنتجةPerformanceم بلغته، بینما یشیر مفهوم القدرة (كلّ المت

 deepقواعد اللغة. وقد ارتبط بهذین المفهومین مفهومان آخران هما البنیة العمیقة (

structure) والبنیة الّسطحّیة (surface structure والبنیة العمیقة هي األساس .(

 یدلّ ) ٣هن ویرتبط بتركیب جملي أصولي(د لمعنى معین، یوجد في الذّ الذهني المجرّ 

في صورة من صوره، وتعّد الجملة األصولّیة النَّواة   على ذلك المعنى ویجّسده

  .)٤("الحتمّیة لفهم الجملة وتحدید معناها الّداللي

وأرى هذا ما تجّسد في قول الجرجانّي: یظهر ترتیب الكلمات على حسب 

  .)٥(ترتیب المعاني داخل الّنفس

                                                             
البحث اللغوي، لرمضان عبد الّتّواب، مكتبة الخانجي للطباعة والّنشر  المدخل إلى علم اللغة ومناھج )(١

  .١٨٧ھـ، صـ١٤٠٥والّتوزیع، القاھرة، ط 

وحصل على الّدكتوراه من الجامعة نفسھا،  ام في فیالدلفی٢٧/١٢/١٩٢٨ناعوم تشومسكي، ولد في  )(٢

راسات العبرّیة ف١٩٥١سنة دودّرس في ھارفار ي جراتش، وُیعّد ناعوم األب م، وكان والّده عالم الّد

  .١٨٨، انظر، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث، صـالّشرعّي لعلم اللغة الّتولیدّي الّتحویليّ 

الجملة األصولّیة: أو الجملة الّنواة ھي الجملة البسیطة الّصحیحة، وفق قواعد اللغة، وھي مرتكز  )(٣

دراسات في علم اللغة لصالح الّدین محّمد صالح الّدراسة عند دارسي علم اللغة الحدیث، انظر، 

  .١٨٣. صـ٣حسنین، لبنان بیروت، ط

  .٥٨م. صـ١٩٠٣، ١) في نحو اللغة وتراكیبھا، خلیل أحمد عمایرة، مكتبة البابي الحلبي، ط(٤

  .٤٠دالئل اإلعجاز للجرجاني صـ )(٥



١٨٠ 

 

  اشتراكها في اإلسناد واإلفراد والجملة بشّقیها:

  یقول جّل جالله:

 .)١(﴾ُتوِقُدونَ  ِمْنهُ  َأْنتُمْ  َفِإَذا َناراً  اْألَْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  َلُكمْ  َجَعلَ  الَِّذي﴿ .١

 .)٢(﴾َنِذیرٌ  ِإالَّ  َأْنتَ  ِإنْ ﴿ .٢

لَ  َلْوال َكَفُروا الَِّذینَ  َوَقالَ ﴿ .٣  .)٣(﴾ُجْمَلةً  اْلُقْرآنُ  َعَلْیهِ  ُنزِّ

كذلك في اآلیة الثّانیة  جاءت الّصفة (األخضر) مفردة في اآلیة األولى، والخبر

(نذیر) والحال (جملة) مفردًا في اآلیة الثّالثة، ونجد هؤالء اإلخوة متشابهین في 

والحال،  الّصفةفي  الّتثنیة والجمع، كما أّن كال� من الّثالثة تحتاج إلى عامل لفظيّ 

مًا بأّن الخبر والّصفة یلتقیان في الّرفع، علونجد  .وغیر لفظّي في الخبر على الّراجح

ألّنه تابع، ولكن الحال یظّل منصوبًا ظهورًا أو  ویرفع الوصف قد یجّر وینصب

تقدیرًا، والخبر والّصفة والحال تقع جملًة بشّقیها كما وّضحنا ذلك في الفصول 

الّسابقة، وتقع كذلك شبه جملة. واّلذي یهمنا هنا خروج هذه الّثالثة من مشكاة واحدة، 

إّن الّنوامیس الّضابطة للعربّیة تختلف عن اللغات الّسامّیة، " :وعلماء اللغة یقولون

  .)٤("وهذا ما جعلها الّنسیج األوحد اّلذي تحّمل تلك المعاني العلوّیة دون سائر اللغات

                                                             
  .٨٠سورة یس، اآلیة: )(١

  .٢٣سورة فاطر، اآلیة:  )(٢

  .٣٢ن، اآلیة:سورة الفرقا )(٣

م، ١٩٨٨انظر، الكلمة دراسة لغوّیة ومعجمّیة، حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعّیة، الّطبعة األولى  )(٤

  .٦٢صـ



١٨١ 

 

  .)١(ونلحظ في الّثالثة اإلسناد

  شبیه البلیغ:التّ تماثل الخبر والحال في 

  .)٢(﴾َأْبَواباً  َكاَنتْ فَ  السََّماءُ  َوُفِتَحتِ  :﴿یقول مالك الملك 

  ویقول ابن مالك في األلفّیة:

    كبعُه ُمّدًا بكذا، یدًا بیدْ 

  وكّر َزْیٌد أسدا، أْي كأسدْ   

  وهو كثیر في الخبر مثل:باألبواب واألسد  الّتشبیه ویظهر 

  أبو یوسف أبو حنیفَة.

  الملُح جلیٌد.

  وفي الحال كذلك:

  غّنى الّرجل ِمْزمارًا.

  رًا.ظهرت المرأة قم

  طار الّرجل حمامة.

                                                             
أصل اللغات الّسامّیة، بروفسور علي یحیى، دار الّنھضة  العربّیة للطباعة والّنشر، بیروت،  )(١

 .٢٢٠ھـ، صـ١٤١٠ط

  .١٩سورة الّنبأ، اآلیة:  )(٢



١٨٢ 

 

وأرى أّن الّصفة لم تكن كذلك ألّنها في بنیتها العمیقة اّلتي وراء الّتصورات هي نواة 

الّتشبیه ضمنًا، فعندما نصف شخصًا بالمجتهد یقترب المعنى الّداللي عندما وصفناه 

  باألخصِّ من صفاته فماثل الّداللة الذهنّیة المعروفة لدى المتلقّي.

  خبر والّصفة والحال في أسلوب (السیما):اجتماع ال

ِسّي من السّیما اسم بمنزلة (مثل) وزنًا ومعنى، فأصله َسَوى بدلیل ": )١(یقول ثعلب

أمثلة االشتقاق نحو: استویا وتساویا، والّتثنیة ِسّیان بتشدید الیاء، ودخول (ال) علیه 

الف ما جاء في ودخول الواو على (ال) واجب، ویقول من استعمل السّیما على خ

  قول امرئ القیس:

    أال ربَّ یوٍم َلَك ِمْنُهّن َصاِلحٍ 

  )٢(والسّیما یوٌم بدارَة ُجْلُجلِ   

فهو مخطئ، وذكر أّنه قد یخّفف وقد تحذف الواو نحو: قاموا السّیما زید. فیجوز في 

 االسم اّلذي بعدها الجّر والّرفع والّنصب، وقد روي بالحركات الّثالثة (یوم) في:

السّیما یوم، والجّر أرجحها وهو على اإلضافة، و(ما) زائدة بینهما، والّرفع على أّنه 

خبر لمضمر محذوف تقدیره هو، وما موصولة، أو نكرة موصوفة بالجملة، والّتقدیر: 

                                                             
العباس: أحمد بن یحیى بن زید بن سّیار الّنحوي الّشیباني بالوالء، والمعروف بثعلب، كان إمام  أبو )(١

ھـ). ٢٩١-ھـ٢٠٠الكوفیین في الّنحو واللغة، وكان ثقة ُحّجة، صالحاً مشھوراً بالحفظ، وصدق اللھجة (

  ).٢/٥٠٣انظر كالم ثعلب في المغني ( )،١/١٠٢انظر الوفیات (

یلتقي فیھ الّشاعر مع صویحباتھ،  ن. جلجل: غدیر، أو اسم مكان كا٢٨قیس، صـدیوان امرئ ال )(٢

  ).٣/١٧٠انظر لسان العرب، مادة جلجل (



١٨٣ 

 

 أّنهعلى  وال مثل اّلذي هو یوم، أو ال مثل شيء هو یوم، والّنصب عند الفارسي

  .)١("حال

على وشیج  یدلّ العبارة اّلذي ضّم الخبر والّصفة والحال وهذا اإلعراب لهذه 

اّلذي یجعل الّنحو  المعنويّ  الّصلة العضوّیة البنیوّیة لهذه الزمرة ذات القبیل األسلوبيّ 

  ًا لعلم اللغة فكأن العالقة أزلّیة. ابنا شرعیّ 

  الّتشابه الّسببي:

  قال مالك الملك:

  .)٢(﴾النَّاِظِرینَ  َتُسرُّ  َلْوُنَها َفاِقعٌ  َصْفَراءُ  َبَقَرةٌ  ِإنََّها ﴿

 َبْیَنُهَما َوَجَعلَ  ُأَجاجٌ  ِمْلحٌ  َوَهَذا ُفَراتٌ  َعْذبٌ  َهَذا اْلَبْحَرْینِ  َمَرجَ  الَِّذي َوُهوَ ﴿ 

  .)٣(﴾َمْحُجوراً  َوِحْجراً  َبْرَزخاً 

  .)٤(﴾َتِشرٌ ُمنْ  َجَرادٌ  َكَأنَُّهمْ  اْألَْجَداثِ  ِمنَ  َیْخُرُجونَ  َأْبَصاُرُهمْ  ُخشَّعاً ﴿ 

في هذه اآلیات نجد الّصفات: فاقع، عذب، خشعًا، هي من الّصفات الّسببّیة، 

  مثل قولنا:

  عمر َعْدٌل قضاؤه.

                                                             
  ).٣/١١٩). وأمالي ابن الّشجري(٢/١٠٧). وابن عقیل (١/١٤٨انظر كالم الفارسي في المغني ( )(١

  .٦٧سورة البقرة، اآلیة: )(٢

  .٥٣سورة الفرقان، اآلیة: )(٣

 .٧القمر، اآلیة: سورة )(٤
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  سعاد كریٌم أبوها.  

  وثالثتها الزمت اإلفراد مثل الّنعت الّسببي في الجملة األولى، وهذا من عمیم الشَّبه.

  الفاء:اقتران الخبر والحال ب

. والّتقدیر: )١(﴾َتِصُفونَ  َما َعَلى اْلُمْسَتَعانُ  َواللَّهُ  َجِمیلٌ  َصْبرٌ فَ  :﴿یقول تعالى

فصبري صبر جمیل، فالفاء اقترنت بالخبر لفظًا ، وبالّرغم من أّن الّنحاة یقولون: إّن 

  المقّدر كالّظاهر فهي من ظواهر االئتالف بین الخبر والحال.

وقد جاء اقترانه في الحدیث: كان صّلى والحال في هذا االقتران بالفاء یضارع الخبر 

. فالّتقدیر: فیزید صاعدًا. وهي )٢(اهللا علیه وسّلم یقطع في ربع دینار فصاعداً 

كسابقتها وهذا الحذف والّتقدیر مألوف لدى لغة العرب وهم یقولون إّن األصل في 

لغة المعلوم حذفه وهذا ما تنوء عن حمله األلفاظ، وهذا من األسالیب الدُّول في 

  العرب.

  اقتران الخبر والحال بالباء:

  والخبر والحال لهما عالقة بالباء تّتضح إْن شاء اهللا من األمثلة اآلتیة:

 .)٣(﴾َعْبَدهُ  ِبَكافٍ  اللَّهُ  َأَلْیَس ﴿  .١

مٍ  َربُّكَ  َوَما﴿  .٢  .)١(﴾ِلْلَعِبیدِ  ِبَظالَّ

                                                             
 .١٨سورة یوسف، اآلیة: )(١

- إعراب الحدیث الّنبوي، ألبي البقاء العكبري، تحقیق عبد هللا نبھان، دار الفكر المعاصر، بیروت )(٢

  .٤٤٥م، صـ١٩٨٩لبنان، طبعة

  .٣٦سورة الّزمر، اآلیة: )(٣
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    فَما َرَجَعْت ِبَخاِئَبٍة ِرَكاُب  .٣

  )٢(َتًهاهاالُمسیِِّب ُمنْ  بنِ حكیِم   

والكالم عن (ما) وزیادة الباء في خبرها ألّنها تعمل عمل لیس، وٕالیك ما یقوله ابن 

  عقیل عن هذا الحرف:

وال تختص زیادة الباء بعدما (ما) بكونها حجازّیة خالفًا لقوم، بل تزاد بعدها، 

ء بعد (ما) عن زیادة البا –رحمهما اهللا  -وبعد الّتمیمّیة، وقد ُنقل عن سیبویه والفّراء 

  .)٣(بني تمیم فال التفات إلى َمْن منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم

  ین قول الفرزدق:یومن أشعار الّتمیم

  َلَعْمُرَك َما َمْعٌن بتارك َحقَّهُ 

  

  

  )٤(وال ُمْنِسٌئ َمْعٌن وال ُمَتیَّسرُ   

  وتزاد (ما) في مضارع (كان) المنفّیة قال العربّي:

                                                                                                                                                                               
 .٤٦سورة فّصلت، اآلیة: )(١

، وكذلك ابن ١٧٩)، وكذلك المغني صـ٣/٢٢١(  البیت للقحیف العجیلي، انظر ھمع الھوامع )(٢

الّشجري، أبو الّسعادات ھبة هللا بن محّمد بن علي بن عبد هللا في أمالیھ، تحقیق ودراسة محمود 

  ).٣/٧م، (١٩٩٢الطناجي، مطبعة المدني بمصر 

  ).١/١٤٣ابن عقیل، ( )(٣

 إسماعیل الّصاوي، مطبعة شرح دیوان الفرزدق، عني بجمعھ وطبعھ والتعلیق علیھ، عبد هللا )(٤

  ١٧٠م، صـ١٩٣٦الّصاوي بمصر، ط
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    نْ كُ َأ مْ لَ  ي إلى الزادِ وٕاْن ُمّدْت األید

  )١(أجشُع القوِم أعجلُ  ذْ بأعجِلهم إِ   

ورؤیتي لزیادة الباء في خبر (كان) المنفّیة جاءت لتضمنها معنى (لسُت)  

فجاز المعنى إلى جهة ثراء المعنى والّتضمین في لغة العرب كثیر، المعاني فیه تجلُّ 

وهو علم یدخل  –(الكمي)  )٢(ّریاضيعلى القوالب اللفظّیة، واآلن أهل علم اللغة ال

بدأوا ینیرون الّطریق بإدخال المنطق  –العملّیات الّریاضّیة في دراسة اللغات 

  الّریاضي وبذلك تكون:

  لم أكن ماشیًا = لسُت ماشیاً 

االعتساف و وهذا فتٌح من اهللا لطالب الُهدى ال الّندى وُیْذِهُب  الّتعصَب 

  واالقتفاء بال ِوَجاء.

تضّمنت، الباء  فیه وشابهت فیت القحیف في الّصفحة الّسابقة أیضًا  وأّما ب

بال دلیل.  )٣(زیادة الباء في خبر لیس وٕاْن اّدعى بعضهم حذف الموصوف (حاجة)

والعرب تقول جاء الّراویة ویعنون الجمل اّلذي یحمل الّراویة وهي القربة وذلك ألن 

  التّابع یتبع.

  اشتراك الخبر والحال في كیف:

                                                             
العرب ونشید الّصحراء لشاعر األزد  نظر، المّیةالبیت من الطویل لشاعر األزد الّشنفري، ا )(١

الّشنفرى، شرح وتحقیق الّدكتور محّمد بدیع شریف، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، بدون تاریخ 

 .٦٤طبع، صـ

ءات في علم اللغة، تألیف وترجمة: د. أحمد شفیق الخطیب، دار الّنشر، انظر، قرا )٢(

  .٦٠م.صـ١٩٤٧ط

 ).١/١٤٣)، ابن عقیل (١/١٤٧انظر، أمالي ابن الّشجري، ( )(٣



١٨٧ 

 

  قال جّل جالله:

 .)١(﴾اْلُمَكذِِّبینَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْیفَ ... ﴿ .١

 .)٢(﴾ ِبِهمْ  َفَعْلَنا َكْیفَ  َلُكمْ  َوَتَبیَّنَ ...﴿ .٢

اسمها، ولم یؤّنث الفعل؛ ألّن العاقبة  )عاقبة(في اآلیة األولى خبر كان و )كیف("

  .)٣("بمعنى المعاد، فهو في معنى المذّكر، وألن التّأنیث غیر حقیقيّ 

  : (كیف) حال من فعلنا.)٤(وفي اآلیة الثّانیة، یقول ابن األنباري

  بین الخبر والحال لمجيء (كیف) خبرًا وحاًال. هوفي هذا شب

ولكن في اآلیة الثّانیة إشكال ال ّبد من تبیانه وهو أّن الّنحاة البصریّین 

یتكّلمون عن جملة  یجعلون للفعل (تبّین) فاعًال مثل التّبّین ویعربون (كیف) حاًال وال

(فعلنا بهم). والمعروف أّن داللة االقتضاء في الّنص العربّي مقّدمة على مقصد 

المتكّلم والمنطوق مقدم على المفهوم وعلل الّنحاة كّلها مستوحاة من علل الفقه 

وتأثرت بالمذاهب الفقهّیة ومشایخها وجاءت المدارس الّنحوّیة المتباینة ووضعت 

عًا لنزعة الفقه، وجاء الخالف اّلذي لیس له حّظ من الّنظر في بصمات مختلفة تب

بعض األحیان ویحتاج إلى تتّبع في المطّوالت وتصفیة الّنحو اّلذي هو من أجّل 

                                                             
  .١١سورة األنعام، اآلیة:  )(١

  .٤٥سورة إبراھیم، اآلیة:  )(٢

 ).١/٤٨٣الّتبیان ( )(٣

 –ت بن األنبارّي، تحقیق سعید األفغانّي، دار الفكر، لبنان لمع األدلة في أصول الّنحو، ألبي البركا )(٤

  .٦٠م، صـ١٩٧٥بیروت، ط



١٨٨ 

 

موجودة بین العلماء، والحسد  )١(العلوم من شائبة الغلو، وٕاذا كان تسع أعشار الحسد

مجاهدة الّنفس ومغالبة الّشدائد.  هو اّلذي یتنّكب الجاّدة فإحقاق الحّق یحتاج إلى

  .كثیرةٌ  نحو البصرة في والجملة اّلتي تقع فاعًال في أشعار العرب ونثرهم ال

  وفیما یلي نذكر الّشواهد اّلتي تقّرر ذلك، والحّق أحّق أْن یّتبع: 

  یقول بشر بن أبي خازم:

    ادَ بَ  قدْ وَ  األمورِ  نزعُت بأسبابِ 

: أيُّ أْ لي الذِ لِ      )٢(؟بُ وَ أصْ  هِ یْ رَ مْ بَّ

  ففاعل (بدا) هو جملة: أي أمریه أصوب.

  وقال عروة بن مرة:

    تَْأِتي  أشتَّ علیك أيَّ األِمرِ 

  )٣(أَتْسَتْخِذي َصِدیَقك أْم ُتِغیرُ   

  فاعل (أشّت) هي جملة (تأتى).

  وقال الفرزدق:

                                                             
  ).٢٣انظر كتاب الّسنة البن حزم،( )(١

 - دیوان بشر ابن أبي خازم األسدي، ةتحقیق الّدكتور: عزة حسن، دار الّشرق العربي، بیروت  )(٢

 .٦٠،صـ٣لبنان، ط

سعید بن الحسین الّسكري، تحقیق: عبد الّسّتار أحمد فراج  انظر، شرح أشعار الھذلیین، صنعة أبي )(٣

 .٦٦٤ومراجعة محمود محّمد شاكر، نشر مكتبة دار العروبة بالقاھرة، مكتبة المدني، صـ 
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    هاَواِئٍل أَهَجْوتَ ماضرَّ َتْغِلَب 

  )١(لَبْحرانأْم ُبْلَت َحْیُث َتَناَطَح ا  

  جملة  (أهجوَتها) فاعل (ضّر).

 ِمنَ  َقْبَلُهمْ  َأْهَلْكَنا َكمْ  َلُهمْ  َیْهدِ  َأَفَلمْ  :﴿في قوله تعالى )٢(یقول صاحب الكشاف

  : فاعل (لم یهِد) الجملة بعده، وكقولك:)٣(﴾اْلُقُرونِ 

 لم یضرني أین ذهبَت؟. جملة (أین ذهبَت؟) في موقع الفاعل. .١

على الّشمس من القرون؟ جملة (كم مضى على الّشمس ال یعرف كم مضى  .٢

 من القرون) في موقع الفاعل.

(كیف فعلنا بهم) وهي لفظة (كیف) و(بهم)، لـوَثمََّت أشیاء أخر تزید المعنى العضوّي 

فال یكتمل المعنى إّال بهذه القیود فإذا قلت: نحضر غدًا. فنحضر وحده ال یحّدد 

نى فهذه تفید الحدث إیضاح معناه وتكمیله، إذ تحّدد الّزمن ولهذا تنقص داللة المع

  .)٤(زمانه أو مكانه أو سببه

  والحال وقعت علیه الجنایات اّلتي ال یمكن تجاوزها وٕاْن كثرت:

                                                             
شرح دیوان الفرزدق، عني بجمعھ وطبعھ والتعلیق علیھ، عبد هللا إسماعیل الّصاوي، مطبعة  )(١

  .٣٢١م.صـ١٩٣٦الّصاوي بمصر، ط

  ).٦/٢٨٩)، انظر البحر المحیط (٢/٤١٥شاف (الك )(٢

  .١٢٨سورة طھ، اآلیة: )(٣

  . ٣١٨ر الجمل وأشباه الجمل لقباوة، صـانظ )(٤



١٩٠ 

 

  :)١(تتّبع أقوال القدماء صاحب المحیط في أصوات اللغة

یقول الّنحاة من أجل أْن یّسهلوا على الّطلبة أمر الكشف عن الحال من بین 

: الحال ما صّح وقوعه جوابًا لسؤال (كیف)، نحو: جاء زید باسمًا )٢(المنصوبات

  فباسمًا في المثال حال، ألّنه لو سأل سائل فقال كیف جاء زید؟ ألجبته قائًال: باسمًا.

وهذا لیس صحیحًا دائمًا، إذ قد تجیب من سألك بـ(كیف)، فیكون جوابك مفعوًال 

الجواب: (جلس زید جلسة األمراء). فجلسة األمراء مطلقًا، نحو: (كیف جلس زید؟) و 

مفعول مطلق ولیست حاًال. وبیان ذلك أّن كًال من الفعل واالسم یحتاج إلى بیان 

الهیئة: فإن بّینت بالمنصوب هیئة الفعل، فأنت بذلك تخدم الفعل ال االسم ومنصوبك 

دم االسم ال إذن مفعول مطلق، وٕان بّینت بالمنصوب هیئة االسم، فأنت بذلك تخ

  الفعل، ومنصوبك إذن حال.

  ویمكن توضیح ذلك باألمثلة:

 جلس زید متعبًا: الهیئة هنا للجالس، فالمنصوب حال. .١

 جلس زید القرفصاء: الهیئة هنا للجلوس، فالمنصوب مفعول مطلق. .٢

 رجع زید حزینًا: الهیئة هنا للّراجع فالمنصوب حال. .٣

 المنصوب مفعول مطلق.رجع زید القهقرى: الهیئة هنا للّرجوع، ف .٤

                                                             
المحیط في أصوات اللغة ونحوھا وصرفھا، لمحّمد األنطاكي، دار الّشرق العربي بیروت، شارع  )(١

  .١٥٨سوریا، بنایة درویش، بدون تاریخ طبع، صـ

بكثیر من المنصوبات فیصعب تمییزھا، االنتصار لسیبویھ على المبّرد ألبي العباس الحال تشتبھ   )(٢

ھـ)، دراسة وتحقیق: زھیر عبد المحسن سلطان، ٣٣٢أحمد بن محمد بن والد التمیمي الّنحوي (ت

  .٨٢م، صـ١٩٩٦مؤسسة الرسالة، ط
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 تطلع الّشمس هكذا كالقرص: الهیئة هنا للطالع فهكذا حال. .٥

 تطلع الّشمس هكذا، ببطء: الهیئة هنا للطلوع البطيء، فهكذا مفعول مطلق. .٦

  :)١(ومما جاء به األنطاكي في تتبعه آلراء المتقّدمین قوله

 قد أخطأ بعض الّنحاة فعدوا أحواًال ما لیس بحال مثل: .١

  ركضًا، بتأویله راكضًا. جاء زید

  طلع علینا فجأة، أو بغتة، بتأویل مفاجئًا ومباغتًا.

  مته مشافهة، بتأویل مشافهًا،...إلخ.كلّ 

وهذا خطأ ألّن كّل هذه المصادر المنصوبة بیان لهیئات األحداث، فهي 

والمبرد والكوفیین على خالف بینهم  )٢(مفعوالت مطلقة وهذا مذهب األخفش

محذوف مقّدر أم هو عین الفعل المذكور، وبذلك ال تكون  في العامل أهو

  هي عین صاحبها.

وجعلوا أیضًا المصدر المنصوب بعد (ال) الكمالّیة، أي الّداّلة على معنى  .٢

الكمال في مصحوبها، منصوبًا على الحال (بعد تأویله بوصف مشتّق) نحو: 

معنى الّتمییز  (أنت الّرجل فهمًا) بمعنى أنت الّرجل من جهة الفهم، وهذا

 ولیس معنى الحال.

  وحسبوا حاًال مثل: 

  أنت سحبان وائل فصاحًة.

  أنت زهیر شعرًا.

                                                             
  ).١٥٩المحیط في أصوات اللغة  ( )(١

  ).٣/١٠٧(ھمع الھوامع  )(٢
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  أنت حاتم جودًا.

  وهي بمعنى أنت فالن من جهة كذا فهو بیان لجنس خاّص من جهات ِعّدة.

ومثل ذلك: أّما علمًا فعالٌم. والحّق أّنه منصوب على الّتمییز أیضًا، ألّن 

حیث العلم فعالم) وقد تشتبه الحال بالّتمییز في نحو قوله: (هللا  معناه:(أّما من

دره فارسًا) فهذا ونحوه تمییز ال حال، ألنه مذكور لبیان جنس المتعجب منه، 

ال لبیان هیئته أثناء الّتعجب منه، وبیان الجنس هو وظیفة الّتمییز ال وظیفة 

  الحال.

الم كالم نقل ال كالم عقل إذ هذا الك )١(وقد عّد صاحب (الّنحو الّتقلیدّي)

  الكالم عن جنس الفروسّیة ال لبیان هیئتها.

الّنحاة لم یبّینوا لنا الّسبب الحقیقي اّلذي یجیز أْن یكون لهذا االسم حال،  .٣

 ویمنع أْن یكون ذلك لغیره.

والمسألة في غایة البساطة. فقد قلنا في الّتعریف: الحال اسم یبّین هیئة أحد 

لحدث أثناء وقوع هذا الحدث. وعلى هذا یكون كّل اسم المشتركین في ا

جدیر بأْن تأتي الحال منه،   -على جهة من الجهات  –مشترك في الحدث 

  أّما ما لیس له اشتراك في الحدث فال حال له.

  ولنشرح ذلك بمثال: 

تقول:( ضرب زید أبا خالد بالعصا) فیكون لدیك حدث هو (الّضرب) وأربعة 

ا اشتركت في عملیة الّضرب، كّل واحد على جهة من أسماء ثالثة منه

  الجهات، وواحد لم یكن له اشتراك في الّضرب مطلقًا.

                                                             
  .٢٠٧م، صـ١٩٨٠و الّتقلیدي، د. عطّیة الّشمخي، دار الكتب العلمّیة، بیروت، الطبعة األولى، الّنح )(١
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  فأّما زید: فقد اشترك في الّضرب على جهة الفاعلّیة، فهو فاعل الّضرب.

وأّما األب: فقد اشترك في الّضرب على جهة المفعولّیة، فهو اّلذي وقع 

  الّضرب علیه.

  الّضرب. آلةد اشتركت في الّضرب على جهة الوساطة، فهي وأّما العصا: فق

ضاربًا وال مضروبًا ال وأّما خالد: فلم یكن له أدنى عالقة بالّضرب، فلیس هو 

وال وساطة للضرب، وٕاّنما ذكر في الجملة لیعّرف كلمة األب فقط، وقد ال 

  یكون موجودًا أثناء عملّیة الّضرب على اإلطالق.

ّین هیئة المشترك في الحدث أثناء وقوع الحدث، كان من فإذا كانت الحال تب

  الّطبیعي أْن تأتي الحال من زید، مثل:

  ضرب زید أبا خالد بالعصا غاضبًا.

  وأْن تأتي الحال من األب، نحو:

  ضرب زید أبا خالد بالعصا سارقاً 

  وكما یمكن أْن تأتي الحال من العصا، مثل:

  ضرب زید أبا خالد بالعصا قاسیًة.

ا خالد فطبیعي أّال تكون له حال، ألّنه غریب عن الجملة، وال عالقة له أمّ 

بالحدث، وال اشتراك له في هذه الّتمثیلّیة كّلها، لقد ُحِشر اسمه فیها حشرا 

لیكون وسیلًة لتعریف األب، ال أكثر من ذلك وال أقّل والّنحاة یقولون: إّن 

أواخر الكلم ولو كان  المضاف والمضاف إلیه كالّشيء الواحد، وبحثهم في

ذلك كذلك التفقا إعرابًا وهذا اّلذي یعني أّن خالدًا ال دخل له في االشتراك في 

  الحدث وجيء به لتعریف األب ال غیر.
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  واعترض بعضهم علیها. )١(وهذه اآلراء قالها كثیر من المتقّدمین

یم ویبدو لي أّن الّسبب اّلذي جعل الّنحاة یضطربون في باب الحال منذ قد

 الزمان لتشابه الحال لكثیر من المنصوبات تشابهّا یصعب على المبتدئ بیانه

  ، فمثًال إذا قلنا:كما قیل آنفاً 

 غّرد العصفور َطَربًا (بفتح الّطاء والّراء). .١

 غّرد العصفور َطِربًا (بفتح الّطاء وكسر الّراء). .٢

ك فنجد بعض طالب العلم یخلطون وینتجعون في مهمهه قذف یخشى الهال

دراستنا للنحو منفصًال في ذلك به، وهذا على سبیل المثال والّسبب األساسّي 

متن اللغة وأثره على  هاّلذي یشمل )٢(ما یسمى بالّتنغیم عن علم اللغة وخاصةً 

یقول: لغة العرب  )٣(الّنحو مّما یظهر داللة االقتضاء والمجاز، وابن جني

  كّلها نغم.

اللغة األخرى هذا هو اّلذي جعل ودراسة الّنحو منفصًال عن علوم 

الّنحو ینضج ویحترق كما یقولون، والّنحو ما زال فّج الجوانب یحتاج إلى 

ُطُنب كثیرة لتوّثق عراه وتربطه بعلم اللغة الكمي اّلذي یفّتت الّنحو ویجعله 

وجبة شهّیة لمرتادي علوم اللغة وهو مفتاح العلوم كّلها واألنطاكي في هذا 

یرًا من الغموض اّلذي یكتنف أمثلتها ووقعها الّداللي على الكالم وّضح كث

                                                             
)، حاشیة الّصبان على شرح األشموني على ألفیة ٢/١٧)، البیان (١/٩٧انظر أمالي ابن الّشجري( )(١

ھـ ١٤٠٣ابن مالك، لمحّمد بن علي الّصبان، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي، ط

)٢/١١٣.(  

) في اللغات الغربیة، فھو وإْن اقترب فقد یغترب بحكم مقتضى Intonationال أعني بالتنغیم الـ ( )(٢

  وتطور علم الّداللة.

  ).١/١٠٦انظر، الخصائص ( )(٣
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الذهن، والمعروف أّن اختالف المثال له أحوال في قانون الّدال والمدلول 

ومالحظة  فیتمّدد الحس حسب اختیار األلفاظ وتظهر القدرة على استنطاقها

  .الفروق بینها

  شبه تعدد الّرابط في الخبر والحال:

ط الخبر والحال خالفًا للّصفة، وقد جاء عند صاحب، معنى یتعّدد كلٌّ من راب

  :)١(الّرابط في الّنحو العربيّ 

 ُیَجاِدُلونَ  َوُهمْ :﴿الّضمیر وهو األصل، وقد یكون ظاهرًا أو مقدرًا، فالّظاهر مثل .١

 ، والمقدر مثل:الّسمن منوان بدرهم، والّتقدیر: منوان منه.)٢(﴾اللَّهِ  ِفي

 َیا :﴿. هذه اآلیة أولها)٣(﴾َخْیرٌ  َذِلكَ  التَّْقَوى َوِلَباُس  :﴿حواإلشارة إلى المبتدأ، ن .٢

، ﴾َخْیر َذِلكَ  التَّْقَوى َوِلَباُس  َوِریشاً  َسْوآِتُكمْ  ُیَواِري ِلَباساً  َعَلْیُكمْ  َأْنَزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِني

فیها في الّسبعة بنصب (لباس الّتقوى) وبرفعه، فأّما قراءة الّنصب  )٤(وقد قرئ

فعلى العطف على (لباسًا یواري)، وأّما قراءة الّرفع فیجوز فیها عّدة وجوه في 

اإلعراب، األول: أْن یكون (لباس الّتقوى) مبتدأ أّول، و(ذلك) مبتدأ ثانیًا، 

رفع المبتدأ  و(خیر) خبر المبتدأ الثّاني، وجملة المبتدأ الثّاني وخبره في محلّ 

لوجه الثّاني: أْن یكون (ذلك) بدًال من األّول، وهذا هو الوجه المرتضى، وا

                                                             
معنى الّرابط في الّنحو العربي: د. میخائیل مراد، مكتبة البابي الحلبي ، القاھرة، الطبعة الثالثة  )(١

  ). بتصرف.٢/٩٠، انظر اللباب (١٠١ھـ، صـ١٤٠٧

  .١٣سورة الّرعد، اآلیة: )(٢

  .٢٦سورة األعراف، اآلیة:  )(٣

 ).٢/٢٧انظر الحجة في القراءات، ( )(٤



١٩٦ 

 

(لباس الّتقوى)، والثّالث: أْن یكون (ذلك) نعتًا للباس الّتقوى على مذهب 

جماعة، و(خیر) خبر المبتدأ، وعلى الوجهین الثّاني والثّالث ال شاهد في اآلیة 

 لما نحن بصدده، ألّن الخبر في هذین الوجهین مفرد.

 ما یكون ذلك في مواضع الّتفخیم نحو: تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر .٣

  .)١(﴾ اْلَحاقَّةُ  َما اْلَحاقَّةُ ﴿ 

  .)٢(﴾ اْلَقاِرَعةُ  َما اْلَقاِرَعةُ ﴿ 

 عموم یشمل المبتدأ، مثل:  .٤

  زید نعم الّرجل

إعادة المبتدأ بمعناه، نحو: نطقي اهللا حسبي. فقوله: (اهللا حسبي) هي معنى  .٥

 المبتدأ (نطقي).

 حده، نحو: زید قامت هند وأكرمها.العطف عند ابن هشام و  .٦

 شرط یشتمل على ضمیر مدلول على جوابه بالخبر نحو: .٧

  زید یقوم عمرو إْن قام.

 (ال) الّنائبة عن الّضمیر في قول طائفة، مثل:  .٨

                                                             
  .٢-١سورة الحاقة، اآلیتان: )(١

  .٢-١سورة القارعة اآلیتان:  )(٢



١٩٧ 

 

  ، أي مأواه.)١(﴾اْلَمْأَوى ِهيَ  اْلَجنَّةَ  َفِإنَّ ﴿ 

المعنى وحظه  ونجد هذا الّرأي وٕان خالف جمهور الّنحاة فله ماله من معقول

من الّنظر، ووافق منقوله ومعقوله الحسَّ اللغويَّ العربيَّ المتواتر وهو من 

  باب الّسعة إذا لم نقل (هي) الّرابط.

أّما روابط الحال فهي الّضمیر وحده، وٕاّما الواو وحده، وٕاّما الواو والّضمیر 

دخل إّال على تمعًا. واو الحال هي ما یصّح وقوع (إذ، الّظرفّیة) موقعها وال 

  :)٢(الجملة االسمّیة، وتجب في مواضع

 أْن تكون جملة الحال خالیة من ضمیر صاحبها: جاء زید والّشمس طالعة. .١

 أْن تكون جملة الحال مصّدرة بضمیر الّصاحب، نحو جاء زید وهو یضحك. .٢

تكون جملة الحال مضارعّیة مثبتة مصّدرة بقد، نحو: جاء زید وقد تعّلم  أنْ  .٣

 األدب.

 تكون جملة الحال مضارعّیة منفّیة بلّما: جاء زید ولّما یدخِل المنزل. أنْ  .٤

  :)٣(وتمتنع واو الحال في سّتة مواضع

 أْن تقع جملة الحال بعد عاطف، مثل:  .١

                                                             
  .٤١سورة الّنازعات، اآلیة: )(١

ین محّمد بن یوسف، تحقیق وتعلیق: د. ارتشاف الّضرب من لسان العرب، أل )(٢ بي حّیان أثیر الّد

  ).٢/٢٧١م، (١٩٨١، ١مصطفى الّنّماش، مطبعة المدني بمصر، ط

  ).بتصرف.٢/٧٢المصدر الّسابق ( )(٣



١٩٨ 

 

  .)١(﴾َقاِئُلونَ  ُهمْ  َأوْ  َبَیاتاً  َبْأُسَنا َفَجاَءَها ...﴿

 ِبهِ  َكاُنوا ِإالَّ  ُسولٍ رَ  ِمنْ  َیْأِتیِهمْ  َوَما:﴿نحو إّال،أْن تكون ماضیة بعد  .٢

 .)٢(﴾َیْسَتْهِزُئونَ 

 أْن تكون ماضیة بعد أو، نحو: احفظ درسك َصُعَب أو َسُهَل. .٣

 أْن تكون مضارعّیة مثبتة غیر مقترنة بقد، نحو: جاء زید یضحك. .٤

 - أْن تكون مضارعّیة منفّیة (بال) أو (ما)، نحو: جاء زید ال یحمل معه شیئاً  .٥

 ئًا.جاء زید ما یحمل معه شی

 أْن تكون مؤّكدة لمضمون جملة قبلها، نحو: .٦

  .)٣(﴾ ِفیهِ  َرْیبَ  ال اْلِكَتابُ  َذِلكَ ﴿

وتجوز واو الحال في غیر ما ذكر من المواضع في الوجوب واالمتناع. مثال ذلك أْن 

تكون جملة الحال مضارعّیة مشتملة على ضمیر الّصاحب، منفّیة بلم، فیجوز عندئٍذ 

أو جاء زید ولم یحمل  –لم یحمل معه شیئًا  زید ه، نحو: جاءاقترانها بالواو وعدم

  معه شیئًا.

  حذف الخبر والّصفة والحال:

یكثر الحذف في الخبر والّصفة والحال، وسنذكر بعض األمثلة إلیضاح ذلك 

  الّشبه.

                                                             
 .٤سورة األعراف، اآلیة: )(١

  .١١سورة الحجر، اآلیة: )(٢

  .٢سورة البقرة، اآلیة: )(٣



١٩٩ 

 

  :)١(ومن أمثلة الحذف في الخبر

الّتقدیر: فإذا قولك: زیٌد لمن قال لك، من عندك؟ ومثله: خرجت فإذا السَّبُع، و  .١

 الّسبع حاضر.

  :)٢(قال الّشاعر

    َنْحُن ِبما ِعْنَدنا، وأْنَت بما

  اٍض، والّرأُي ُمْخَتِلفُ ِعْنَدك رَ   

  الّتقدیر: (نحن بما عندنا راضون).

أْن یكون خبرًا لمبتدأ بعد لوال، نحو:(لوال زید ألتیتك) الّتقدیر: لوال زید موجود  .٢

 ألتیتك.

ًا في الیمین، نحو لعمُرك ألفعلّن، الّتقدیر:لعمرك قسمي. أْن یكون المبتدأ نصّ  .٣

ومثله یمین اهللا ألفعلّن، الّتقدیر: یمین اهللا قسمي، وهذا ال یتعین أْن یكون 

المحذوف خبرًا، لجواز كونه مبتدأ، والّتقدیر (قسمي یمین اهللا) بخالف 

داء قد دخلت (لعمرك) فإّن المحذوف معه یتعّین أْن یكون خبرًا، ألن الم االبت

علیه، وحّقها الّدخول على المبتدأ، فإن لم یكن المبتدأ نّصًا في الیمین لم 

یحذف الخبر، نحو: (عهد اهللا ألفعلّن)، والّتقدیر:(عهد اهللا علّي) فهنالك 

 إثبات الخبر وحذفه.

                                                             
  ).١١٨-١/١١٧ابن عقیل ( )(١

  ).١/١١٤)، وابن عقیل (٢/١٧٠لعمرو بن امرئ القیس األنصاري، انظر المغني ( البیت )(٢



٢٠٠ 

 

٤.  : أْن یقع المبتدأ بعد واو هي نصٌّ في المعّیة ، نحو:(كلُّ رجل وضیعته)، فكلُّ

قوله (وضیعته) معطوف على كّل، والخبر محذوف والّتقدیر:(كّل رجل مبتدأ، و 

 وضیعته مقترنان).

أْن یكون المبتدأ مصدرًا، وبعده حال سّدت مسدَّ الخبر وهي ال تصلح أْن  .٥

تكون خبرًا فیحذف الخبر وجوبًا لسّد الحال مسّده، وذلك نحو:(ضربي العبد 

العبد معمول له، ومسیئًا حال مسیئًا)، ضربي مبتدأ وهو مضاف إلى الیاء، و 

سّدت مسدَّ الخبر، والخبر محذوف وجوبًا، والّتقدیر:(ضربي العبد إذا كان 

، فالّتقدیر:(ضربي العبد إذ كان  مسیئًا) إذا أردت االستقبال، وٕان أردت المضيَّ

مسیئًا) فمسیئًا حال من الّضمیر المستتر في (كان) وٕاذا كان أو إذ كان ظرف 

 الخبر.زمان نائب عن 

  :)١(أمثلة الحذف في الحال

یجوز ذكرها وعدمه، َفُتْذَكُر إذا تعّلق  أّنه –ككّل فضلِة  –األصل في الحال 

بها الغرض. ولكن یحدث في بعض  تعّلقبها غرض المتكلم، وتحذف إذا لم ی

بها الغرض وتحذف لقرینة دالة علیها. وأكثر ما یكون ذلك إذا  تعّلقاألحیان أْن ی

 ِمنْ  َعَلْیِهمْ  َیْدُخُلونَ  َواْلَمالِئَكةُ  :﴿ل قوًال أغنى عنه ذكر القول، كقوله تعالىكانت الحا

 ِإْبَراِهیمُ  َیْرَفعُ  َوإِذْ :﴿، أي: یدخلون قائلین: سالم علیكم. وقوله)٢(﴾َعَلْیُكمْ  َسالمٌ  َبابٍ  ُكلِّ 

: یرفعان القواعد قائلین: رّبنا تقبل مّنا. ، أي)٣(﴾َتَقبَّل َربََّنا َوإِْسَماِعیلُ  اْلَبْیتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ 

                                                             
  .١٧٦المحیط في أصوات اللغة ، صـ )(١

  .٢٤-٢٣سورة الّرعد، اآلیتان: )(٢

  .١٧٧سورة البقرة، اآلیة: )(٣



٢٠١ 

 

 َأْخِرُجوا َأْیِدیِهمْ  َباِسُطو اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكةُ  َغَمَراتِ  ِفي الظَّاِلُمونَ  ِإذِ  َتَرى َوَلوْ  :﴿وقوله

  ، أي: یقولون: أخرجوا.)١(﴾...َأْنُفَسُكمُ 

  الحذف في الّصفة:

الواحد من حیث البیان اعلم أّن الّصفة والموصوف لّما كانا كالّشيء "

واإلیضاح اّلذي یحصل من مجموعهما كان القیاس أّال یحذف واحد منهما، أال ترى 

إنسان أو حیوان  به المرورأّنك إذا قلت: مررت  بالّطویل، لم یعلم من ظاهر الّنص 

  .)٢("أو رمح أو ثوب

ا واألصل في الّصفة أّال تحذف ألّن الغرض من الّصفة إّما الّتخصیص وٕامّ "

المدح والثّناء وكالهما من مقامات اإلسهاب واإلطناب، والحذف من باب اإلیجاز 

واالختصار فال یجتمعان لدافعهما، وحذفت على قّلة وندرة، وذلك عند قّوة داللة 

الحال علیها، وذلك فیما حكاه سیبویه من قولهم:(سیر علیه لیل) وهم یریدون (لیل 

  .)٣("طویل)

ان والثّناء علیه تقول:(كان واهللا رجًال) وتزید في قّوة وٕاذا كنت في مدح إنس"

اللفظ باهللا وتمطیط الالم وٕاطالة الّصوت بها فیفهم من ذلك أّنك أردت كریمًا أو 

شجاعًا أو كامًال، وكذلك في طرف الّذّم إذا قلَت سألت فالنًا فرأیته رجًال وتزوي 

                                                             
  .٩٣سورة األنعام، اآلیة: )(١

  ).٢/٥٨المفّصل ( )(٢

 ).٢/٦٠المفّصل ()، ١/٢٦١الكتاب، ( )(٣
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الحال من الّداللة لم یجز وجهك وتقطبه فتعني (بخیًال) أو لئیمًا، فإن عّریت 

  .)١("الحذف

  توافق المبتدأ والحال في الّتقدیم والتّأخیر:

یتشابه كّل من المبتدأ والخبر والحال في الّتقدیم والتّأخیر وذلك حسب ما 

  یقتضیه سیاق الجملة:

  تقدیم الخبر: 

 یجوز تقدیم الخبر إذا لم یحدث لبس، فتقول:(قائم زید، وقائم أبوه زید، وأبوه

  .)٢(منطلق زید، وفي الّدار زیٌد، وعندك زیٌد)

  قال الّشاعر:

    قد ثِكَلْت أمُّه َمْن كنَت واِحَده

  )٣(وباَت منتشبًا في ُبْرُثِن األسدِ   

  فـ (َمْن) مبتدأ مؤخر، و(قد ثكلت أمه) خبر مقدم.

  :)٤(ومّما یجب فیه تقدیم الخبر ما یأتي

                                                             
لمقرب لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقیق: أحمد عبد الّسّتار الجواري وعبد هللا ا )(١

 .١٢٣صـ ١٣٩١ط ١الجبوري، ج

  ).١/٤٧حاشیة الّصبان، ( )(٢

  )، منتشب: معتلق، اللسان مادة نشب.١/٦٣البیت لحسان بن ثابت، ابن عقیل ( )(٣

 ).١/٦٣انظر األشموني ( )(٤



٢٠٣ 

 

 تقّدم الخبر، والخبر ظرف أو جاّر أو أْن یكون المبتدأ نكرة لیس لها مسّوغ إالّ  .١

 مجرور، نحو:(عندك رجل، وفي الّدار امرأة).

أْن یشتمل المبتدأ على ضمیر یعود على شيء في الخبر، نحو:(في الّدار  .٢

صاحبها)، فال یجوز تأخیر الخبر، نحو:(صاحبها في الّدار) لئال یعود 

 الّضمیر على متأخر لفظًا ورتبًة.

 ه صدر الكالم، مثل:(أین زیٌد؟).أْن یكون الخبر ل .٣

 أْن یكون المبتدأ محصورًا، نحو:(إنما في الّدار زیٌد). .٤

  ترتیب الحال مع صاحبها:

األصل في الحال أْن تتأّخر عن صاحبها، وقد تتقّدم علیه جوازًا، نحو:(جاء 

  :)١(ضاحكًا زید)، وقد یعرض في الكالم ما یوجب الّتقدیم علیه مثل

 .)٢(مسّوغ لها غیر تقدیم الحال، نحو: (لمّیة موحشًا طلل)أْن یكون نكرة ال  .١

 أْن تكون الحال محصورة في صاحبها، نحو:(ما جاء ضاحكًا إّال زید). .٢

وقد تتقّدم على عاملها، وذلك بأن تكون الحال لها الّصدارة، نحو:(كیف رأیت زیدًا) 

مفّضل، نحو:(زید وأن یكون عاملها اسم تفضیل عامًال في حالین، فیجب تقّدم حال ال

ماشیًا أسرع من خالٍد راكبًا)، أْن یكون عاملها معنى الّتشبیه، ولیس فعًال، وأْن یكون 

                                                             
  .١٧٥غة ،صـالمحیط في أصوات الل )(١

قائلھ كثیر عزة، وعجزه (یلوح كأنھ ِخَلُل)، والّشاھد في (موحشاً طلل) نصب الّنعت المتقدم على أنھ  )(٢

  ).٢/١٦٧)، المغني (٢/١٣١حال من المنعوت المتأخر،شرح الّتصریح (



٢٠٤ 

 

عامًال في حالین، یراد تشبیه صاحب أوالهما بصاحب أخراهما، فعند ذلك یجب تقدیم 

  .)١(حال المشّبه على العامل، نحو:(زید راكبًا كخالد ماشیًا)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .١٧٦المحیط في أصوات اللغة ، صـ )(١



٢٠٥ 

 

  اني:المبحث الثّ 

  وجوه االختالف بین الخبر والّصفة والحال:

  للجرجاني عن الخبر والّصفة والحال ما یأتي: )١(جاء في الّتعریفات

دق والكذب. .١  الخبر هو الكالم المحتمل للصِّ

الوصف عبارة عن ما دّل على الذات باعتباره معنًى هو المقصود من جوهر  .٢

جوهر حروفه یدّل على على الذات بصفة كأحمر فإنه ب یدلّ حروفه، أي 

معنى مقصود وهو الحمرة، فالوصف والّصفة مصدران كالوعد والعدة، 

والمتكّلمون فّرقوا بینهما فقالوا الوصف ما یقوم بالواصف والّصفة تقوم 

 بالموصوف.

 الحال في اللغة نهایة الماضي وبدایة المستقبل. .٣

  والخصوص. وفي الّتعریف مغایرة بینها بالّرغم مما بینها من العموم

  :وجه الّتباین في العامل

فة لهما عامل واحد، والحال لها ِعّدة عوامل كثیرة  ونجد كّالً من الخبر والصِّ

على بنیة عمیقة تحتاج إلى بصر باإلعراب، وبهذا باین الخبَر والّصفَة الحاُل،  تدلّ 

  :)٢(ومن عوامله ما یلي

 أْن یكون العامل وصفًا مشتقًا، نحو:   .١
                                                             

، ١٠١بیروت، بدون تاریخ طبع، والخبر صـ – الّتعریفات، لعلي بن محّمد الجرجاني، مكتبة لبنان )(١

  .٨٥، والحال صـ١٠٣والّصفة صـ

  ) بتصرف.٢/١٣١، االرتشاف (١٧٢صـ المحیط في أصوات اللغة ، )(٢



٢٠٦ 

 

 خوك ماشیًا.ما مسافر أ

 أْن یكون العامل فعًال، نحو:  .٢

 جاء الّرجل ماشیًا.

 أْن یكون العامل اسم فعل، نحو: .٣

 نزاِل مسرعًا.

 أْن یكون العامل اسم إشارة، نحو: .٤

  هذا أبوك مقبًال.

 أْن یكون العامل أداة تشبیه، نحو:  .٥

 كأّن خالدًا مقبًال أسٌد.

 تمّن، نحو:  ةأْن یكون العامل أدا  .٦

  ر دائمًا عندنا.لیت الّسرو 

 أْن یكون العامل أداة استفهام، نحو: .٧

  مالك حزینًا.

 أْن یكون العامل حرف تنبیه، نحو:  .٨

  هاهو البدر طالعًا.

 أْن یكون العامل جارًا و مجرورًا، نحو: .٩

  .اً قارئ الكتاب لك

 أْن یكون العامل ظرف نحو:  .١٠

  عندي كتابك محفوظاً 

  



٢٠٧ 

 

  القطع في الّصفة:

الخبر والحال بالقطع، وذلك إذا جاء نعت لمعمولین  انمازت الّصفة مغایرةً 

عاملهما واحد واّتحد عمله ونسبته المعنوّیة إلیهما جاز اإلتباع والقطع، مثل قول 

  :)١(الّشاعرة

    َیْبَعَدْن َقْوِمي اّلِذِیَن ُهمُ  ال

  الُجُزرِ  وآفةُ  ُسمُّ الُعداةِ   

    النَّاِزِلیَن ِبُكلِّ ُمْعَتَركٍ 

  َن َمَعاقَد اُألُزرِ والّطیِِّبی  

  نجد كلمة (الّنازلین) و(الّطیِّبین) قطعت نصبًا على المدح.

، ففي المثالین الّسابقین  ومثل: جاء زید وعمرو العاقلین، بالّنصب على تقدیر أخصُّ

  جائز القطع.

  :)٢(ومّما یجب فیه القطع ما یأتي

 عمل.ًا العاقلین. وذلك الختالف الّنسبة دون المحّمدأكرم زیٌد  .١

أعطیُت زیدًا ولده العاقالن. وذلك ألّن المعمولین مفعوالن ولكن أحدهما  .٢

 بمنزلة الفاعل في المعنى ألّنه اآلخذ، واآلخر بمنزلة المفعول ألّنه المأخوذ.

                                                             
الخرنق بنت ھفان القیسّیة، انظر، أوضح المسالك  إلى ألفیة ابن مالك، لعبد هللا بن ھشام األنصاري  )(١

)، خزانة األدب ولب لباب لسان ١/٣٥٧م، (١٩٩١بیروت،  –المصري، المكتبة العصریة، صیدا 

  ).٤/١١٧ھـ. (١٢٩٩العرب، لعبد القاھر البغدادي، بوالق 

  ).٣/١٤٧الّنحو الوافي ( )(٢



٢٠٨ 

 

وال یصحُّ القطع مطلقًا إّال بعد تحّقق شرط أساسّي هو أْن یكون المنعوت متعّینًا بدون 

  :)١(واحدًا أم أكثر، وعلى هذا األساس تجري األحكام اآلتیةالّنعت، سواًء أكان الّنعت 

ال یجوز القطع إذ كان الّنعت وحیدًا والمنعوت نكرة محضة، لشّدة حاجتها  .١

 إلیه، لتخّصص به، نحو:

 قابلت رجاًال أشّداء.

إذا تعّدد الّنعت وكان المنعوت نكرة محضة وجب إتباع الّنعت األّول لها،  .٢

 وال یجوز قطعه، وما عداه جاز فیه الوجهان، نحو: لتستفید منه تخصیصًا،

 سافر رجل قوٌي، أمین، شجاع.

فیجب رفع كلمة قوّي ویجوز القطع في أمین و شجاع، فعلى الّنصب هما 

.   مفعوالن لفعل محذوف وجوبًا تقدیره أخصُّ

إذا تعّددت الّنعوت لواحد معروف، فإْن تعّین مسماه بدونها كلِّها، جاز إتباعها  .٣

عًا وقطعها جمیعًا، وٕاتباع بعضها، وقطع بعضها اآلخر بشرط تقدیم جمی

 الّنعت التّابع على الّنعت المقطوع، نحو:

.  شكر المعلم أبا زید اإلمام العالم األلمعيِّ

  :)٢(وٕان لم یتعین إّال بالّنعوت كلِّها هذا المسمى، وجب اتباعها وامتنع القطع، مثل

                                                             
  ).٣/١٤٨الّنحو الوافي ( )(١

  ).٣/١٤٨) المرجع الّسابق ((٢



٢٠٩ 

 

جر الّشاعر، وذلك إذا كان هنالك غیره ثالثة كلٌّ منهم جاء الّطائيُّ زید الفارُس التّا

اسمه (زید)، واحدهم فارس فقط، واآلخر تاجر فقط، والثّالث شاعر فقط، فال یتعّین 

  إّال بها مجتمعًة.

وٕاْن تعّین ببعضها دون البعض، وجب إتباع اّلذي یتعین به، وجاز في غیره اإلتباع 

  المقطوع.والقطع، مع وجوب تقدیم التّابع على 

  وٕاذا تعّین المنعوت مثل:

  أنت الّتلمیذ المجتهُد. 

برفع كلمة المجتهد إتباعًا، أو نصبها على القطع، والمنعوت هذا متعّین بسبب 

  الخطاب لذلك جاز األمران .

  :)١(وال یجوز القطع إذا كان الّنعت للتوكید، مثل

 .)٢(﴾اْثَنْینِ  ِإَلَهْینِ  َتتَِّخُذوا ال﴿ .١

 ض األمم بالّرجفة الواحدة.أهلك اهللا بع .٢

  فالّنعت هنا مفهوم من المنعوت، ولكن جاء للتوكید، 

وكما یجوز قطع الكلمات اّلتي أكثرت العرب من استعمالها نعتًا بعد كلمات معّینة 

  :)٣(مثل

                                                             
 ).٣/١٤٩الّنحو الوافي ( )(١

  .٥١سورة الّنحل، اآلیة: )(٢

  ).٣/١٥٠الّنحو الوافي ( )(٣



٢١٠ 

 

 هذا أبیض َیَقٌق. أي: خالّص البیاض. .١

 جاء القوم الجّماء الغفیر. أي: الُكْثُر. .٢

افّیة عند أغلب الّنحاة، ومنهم من یعربها صفة بعد الّنكرات وجملة القطع جملة استئن

  .)١(وحاًال بعد المعارف

ورأى أْن تعرب استئنافّیة وذلك لكمال المعنى لدى المتلقي واكتفاء المنعوت قیدًا 

وتخصیصا، ومن ثّم یظهر المعنى اّلذي ِسْیَق مْن أجله االلتفات  وهو بالغة 

رة طرق اإلیراد عند العرب من كمال البالغة، وتنویع االلتفات ومباینة األسلوب وكث

  العبارة.

  دخول الم االبتداء على الخبر:

  یقول ابن مالك:

    وبعَد ذاِت الَكسِر َتْصَحُب الَخَبرْ 

  الُم ابتداٍء، َنْحُو إّني َلَوَزرْ   

  یجوز دخول الم االبتداء على خبر (إّن) المكسورة، نحو:

  إّن زیدًا لقائمٌ 

م حّقها أْن تدخل على أّول الكالم ألّن لها صدر الكالم، فحقُّها أْن تدخل وهذه الال

زیدًا قائٌم)، لكن لما كانت الالم للتأكید، وٕاّن للتأكید، كرهوا  إنّ على (إّن)، نحو:(

                                                             
  ).٣/١٥١الّنحو الوافي ( )(١



٢١١ 

 

الجمع بین حرفین بمعنى واحد، وأخروا الالم إلى الخبر. وال تدخل على باقي أخوات 

  .)١((إّن)

  :)٢() اّلذي یجوز اقتران الالم به، ثالثة شروطیشترط في خبر (إنّ 

أْن یكون مؤّخرًا عن االسم، فإن تقّدم على االسم لم یجز دخول الالم علیه، األول: 

نحو قولك: إّن في الّدار زیدًا، وال فرق في حالة تأّخره عن االسم أْن یتقدم معموله 

لخبر لو تقدم علیه امتنع دخول أّن معمول ا )٣(علیه وأْن یتأّخر عنه، وزعم ابن الّناظم

. فقد )٤(﴾َلَخِبیرٌ  َیْوَمِئذٍ  ِبِهمْ  َربَُّهمْ  ِإنَّ :﴿الالم على الخبر، وهو مردود بنحو قوله تعالى

  دخلت على الخبر في أفصح الكالم مع تقّدم معمولیه علیه وهما (بهم) و(یومئٍذ).

  ، امتنع دخول الالم علیه.أْن یكون الخبر مثبتًا غیر منفي، فإْن كان منفّیاً  الثّاني:

أْن یكون الخبر غیر جملة فعلّیة فعلها ماٍض متصرِّف غیر مقترن بقد، وذلك الثّالث: 

  بأْن یكون واحدًا من خمسة أشیاء: 

  المفرد، نحو إّن زیدًا لقائم. أولها:

  الجملة االسمّیة، نحو إّن أخاك لوجهه َحَسٌن. ثانیها:

  فعلها مضارع، نحو: إّن زیدًا لیقوم.الجملة الفعلّیة اّلتي  ثالثها:

                                                             
  ).١/١٦٦ابن عقیل ( )(١

 ).١/١٦٧المصدر الّسابق ( )(٢

 ).٢/١٠٣انظر، أوضح المسالك ( )(٣

  .١١سورة العادیات، اآلیة: )(٤



٢١٢ 

 

  الجملة الفعلّیة اّلتي فعلها ماٍض جامد، نحو: إّن زیدًا لعسى أْن یزورنا. رابعها:

  زیدًا لقد قام. إنّ الجملة الفعلّیة اّلتي فعلها ماٍض مقترن بقد، نحو:  خامسها:

: إّن ، نحوجزئیهاثُّم إذا كان الخبر جملة اسمّیة جاز دخول الالم على أّول 

  أولى. الجزأینزیدًا لوجهه َحَسٌن، ودخولها على أّول 

والم االبتداء هي اّلتي تسمى الالم المزحلقة؛ وذلك لتزحلقها إلى الخبر، هي 

  من المسائل اّلتي تجعل الخبر یتسم بوسم لیس للحال والّصفة میسمه.

  والخبر قد یقع ضمیرًا مثل: َمْن أْنَت؟ ومن هو؟

یقع كلٌّ منهما ضمیرًا، وهذا من االفتراقات بین الخبر بمفرده والحال والّصفة ال 

  والحال والّصفة.

  وقوع (إّال) صفة:

: )٢(. یقول الجالالن)١(﴾َلَفَسَدتَا اللَّهُ  ِإالَّ  آِلَهةٌ  ِفیِهَما َكانَ  َلوْ  :﴿قال تعالى

اكم (خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود الّتمانع بینهم على وفق العادة عند تعدد الح

  من الّتمانع في الّشيء وعدم االّتفاق علیه).

(لو) حرف شرط، و(كان) تاّمة فعل الّشرط، وآلهٌة فاعلها، "یقول الّصاوي: 

وفیهما متعّلق بكان و(إّال) بمعنى (غیر) صفة آللهة، ظهر إعرابها فیما بعدها، 

                                                             
 .٢٢سورة األنبیاء، اآلیة: )(١

)، ٣/٧٤ن (الّصاوي: الّشیخ أحمد الّصاوي المالكي، حاشیة العالمة الّصاوي على تفسیر الجاللی )(٢

  بدون تاریخ طبع.



٢١٣ 

 

ال له التّالي، وقوله: (لفسدتا) جواب الّشرط، ففعل الّشرط یقال له المقّدم وجوابه یق

ما لم تفسدا فلم تكن لكّنهواستثناء نقیض التّالي ینتج عنه نقیض المقدم. والمعنى 

فیهما آلهة غیر اهللا، والجمع في آلهة لیس قیدًا وكذا قوله: فیهما وٕاّنما أتى بذلك رّدًا 

على الكفار في اتِّخاذهم اآللهة في الّسماء واألرض. وقوله: (إّال) صفة بمعنى غیر، 

فهي صفة السم كان، لم یظهر إعرابها إّال فیما بعدها لكونها على صورة الحرف، وال 

  یجوز أْن تكون أداة االستثناء ال من جهة اللفظ وال من جهة المعنى.

وأّما األّول فألّنه یلزم منه نفي الّتوحید، إذ الّتقریر لو كان فیهما آلهة لیس 

لو كان فیهما آلهة فیهم اهللا لم تفسدا وهو فیهم اهللا لفسدتا، فیقتضي بمفهومه أّنه 

باطل. وأّما الثّاني فألن المستثنى منه یشترط أْن یكون عامًا، وآلهة جمع منكر في 

  .)١("اإلثبات فال عموم له یصحُّ منه االستثناء

قوله: لوجود الّتمانع؛ أي الّتخالف بین اآللهة، ویسمى الّدلیل على ذلك "

  رد في فرض اختالفهما.ببرهان الّتمانع والّتطا

وتقریره: أْن یقال لو فرض إلهان متصفان بصفات األلوهّیة وأراد أحدهما إیجاد شيء، 

واآلخر إعدامه فإّما أْن یتمَّ مرادهما معًا وهو باطل للزوم عجز من ال یتم مراده أیضًا 

  .)٢("لوجود المماثلة بینهما، واعلم أّن ثبوت الوحدانّیة هللا دلیله العقل والّنقل

                                                             
 ).٣/٧٥(ويحاشیة الّصا )(١

 ).١٧/٤٤والّتنویر، للطاھر محّمد بن عاشور، الّدار الّتونسّیة،بدون تاریخ طبع، ( التحریرتفسیر  )(٢



٢١٤ 

 

االستثناء في قوله:(إّال اهللا) استثناء من أحد طرفي "یقول ابن عاشور: 

القضّیة، ال من الّنسبة الحكمّیة، أي هو استثناء من المحكوم علیه ال من الحكم، وٕاال 

  .)١("بمعنى غیر والمستثنى یعرب بدًال من المستثنى منه

  عن الخبر والحال. وهذا منحًى من المناحي اّلتي سارت فیها الّصفة مبتعدة

ومن مخالفة الّصفة للخبر والحال أیضًا عندما یتعّدد الّنعت والمنعوت 

  :)٢(واختالفه لفظًا ومعنًى وجب أحد أمرین

إّما أْن نقدم المنعوتات المتفرقة كّلها متوالّیة، تلیها الّنعوت كّلها متوالیة متفرقة  .١

ینتهي  حّتىخیر، هكذا أیضًا ومرتبة بحیث یكون الّنعت األّول للمنعوت األ

الّترتیب، بأن یكون الّنعت األخیر للمنعوت األول، وخالصة ذلك كّله أْن 

 یكون كّل نعت مقصورًا على أقرب منعوت إلیه، وذلك مثل:

ما أعظم الّثمار اّلتي نجنیها في الكتب، والّصحف، والمجالت، واإلذاعة 

  قة، الّنافعة.والمؤّلفین، البارعین، المختارة، الّرفیعة، الّصاد

 وٕاّما وضع كّل منعوت عقب منعوته مباشرة، مثل: .٢

ما أعظم الّثمار اّلتي نجنیها في الكتب الّنافعة، والّصحف الّصادقة، 

  والمجالت الّرفیعة، واإلذاعة المختارة، والمؤّلفین البارعین.

ا ویحسن عندي أّن الّطریقة الثّانیة هي األیسر لّطالب العلم وهي لغة وسیطة، كم

یقول أهل اإلعالم، وأنسب لعصرنا وأیسر لعصر الّثورة الّرقمّیة والعامة ذلك مبلغهم 

                                                             
  .٧٥حاشیة الّصاوي صـ  )(١

  .٩٨الّنحو المصفى صـ )(٢



٢١٥ 

 

من العلم، والعبرة بالغالب، أّما الخواص فلهم شأن وحكم آخر ال یّطرد عند الّدهماء 

  اّلذین هّمهم قضاء الحوائج بأیسر الّطرق، وهذه مهّمة اللغة في كّل مناحي الحیاة. 

  الخبر: دخول الّنواسخ على

تدخل الّنواسخ الفعلّیة والحرفّیة على الخبر وال یأتلف مع أخویه الحال 

  والّصفة.

  الّنواسخ الفعلّیة:

  یقول ابن مالك:

    اْنِصْب بفعِل القلِب ُجْزَأَ◌ي اْبَتَدا

  أعني: رأى، خاَل، َعِلْمُت، وَجَدا  

، َحِسْبُت، َوَزَعْمُت مع َعدْ      ظنَّ

  للَّْذ كاْعَتَقدْ َحَجا، َدَرى، َجَعَل ا  

    وَهْب، َتعلَّْم، والتي َكَصیَّرا

  أیضًا بها اْنِصْب مبتدًا وَخَبَرا  

  :)١(هذه األفعال (ظّن وأخواتها) تنقسم إلى قسمین

  أفعال القلوب، وبدورها تنقسم إلى قسمین: األّول:

ى، على الیقین، وذكر المصّنف منها خمسة: رأى، وعلم، ووجد، ودر  یدلّ أحدهما: ما 

  وتعّلم.

                                                             
عبد الحمید، دار الطالئع، للنشر منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، تألیف محّمد محیي الّدین  )(١

  ).٢/١٣والّتوزیع القاھرة، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ طبع (



٢١٦ 

 

خال، وظن، وَحِسَب، وزعم، وعدَّ، وحجا، وجعل، أفعال الرُّجحان، وهي: ثانیهما: 

  وَهْب.

  فمثال (رأى) قول الّشاعر:

    َرَأْیُت اَهللا أْكَبَر ُكلِّ شيء

  )١(محاولًة، وأْكَثرُهم ُجُنوداً   

جّل  فاستعمل الّشاعر هنا (رأى) للیقین، وقد تستعمل (رأى) بمعنى (ظّن)، كقوله

 –، أي: یظنونه. كذلك بمعنى َحُلم، أي رأى في منامه )٢(﴾َبِعیداً  َیَرْوَنهُ  ِإنَُّهمْ  :﴿جالله

ى لمفعولین، وسیذكرها الّناظم بعد، وهي بهذه المعاني الّثالثة تتعدّ  –وتسمى الحلمّیة 

وتأتي بمعنى أبصر نحو: رأیت الكواكب. وبمعنى اعتقد، نحو: رأى أبو حنیفة ِحلَّ 

. ترید ضربته فأصبت رئته. )٣(. وتأتي بمعنى أصاب رئته، تقول رأیت محّمداً كذا

  وهي بهذه المعاني تتعّدى لمفعول واحد.

  ومثال (علم) (علمُت زیدًا أخاك)، وقول الّشاعر:

    وَف فاْنَبَعَثْت رُ عْ َعِلْمُتك الباذَل المَ 

  )٤(لِ مَ واألَ  قِ وْ الشَّ  اتُ فَ اجِ وَ  يْ بِ  كَ یْ لَ إِ   

                                                             
  ).٤/٧٧)، الخزانة (٢/١٣خداش بن زھیر بن ربیعة، انظر ابن عقیل ( )(١

 .٦سورة المعارج، اآلیة: )(٢

اً فمات، وھي من مباحث علم والّذي یبدو أّن مثل ھذه المعاني ال ُتْفَھُم إّال بقرینة، مثل: رأیت محمد )(٣

  اللغة الّتي تحتاج إلى بصر.

  ).٢/٤٤)، المغني (٣/٥١الكتاب ( رلم ینسب لمعّین، انظ )(٤



٢١٧ 

 

بال یقین،  حهذا البیت داّلة على الیقین وٕاال لما انطلقت دواعي الّشوق للممدو  فعلم في

 َفال ُمْؤِمَناتٍ  َعِلْمُتُموُهنَّ  ِإنْ ◌َ ﴿ على الّظن ویمّثل لها العلماء بقوله تعالى: تدلّ وقد 

. وقد تأتي بمعنى عرف فتتعّدى لواحد، وقد تأتي بمعنى )١(﴾اْلُكفَّارِ  ِإَلى َتْرِجُعوُهنَّ 

  .)٢(فال تتعّدى أصالً  –أي مشقوق الّشفة العلیا  –ر أعلم صا

  ومثال (درى) قوله:

    فاْغَتِبطْ  ُعْروَ  یاُدِرْیَت الوفيَّ العهِد 

  )٣(دُ یْ مِ حَ  اءِ فَ وَ الْ بِ  اً اطَ بَ تِ فإنَّ اغْ   

  فالمفعوالن هنا (التّاء) اّلتي وقعت نائب فاعل و (الوفي).

                                                             
 .٦سورة الممتحنة، اآلیة: )(١

  ).٢/١٤منحة الجلیل ( )(٢

  ).٢/٦١)، االرتشاف (٢/١٤الّشاھد لم ینسب إلى قائل معین، انظر ابن عقیل ( )(٣



٢١٨ 

 

  .)١(﴾ُأمَّةٍ  َعَلى آَباَءَنا َوَجْدَنا :﴿ومثال وجد قوله تعالى

  والمفعوالن هما (آباء) وشبه الجملة.

  ومثال تعّلم اّلتي بمعنى (أعلم) قوله:

    تعّلم ِشَفاَء الّنْفِس َقْهَر َعُدّوَها

  )٢(فباِلغ ِبُلْطٍف في التَّحَيُ◌ِل والَمْكرِ   

  والمفعوالن هما: (شفاء) و(قهر).

عن اّلتي في نحو قولك:(تعّلم الّنحو) والفرق احترز بقوله ( وهي اّلتي بمعنى (علم) 

بینهما من ثالثة أوجه: أحدها: أّن قولك:(تعلم الّنحو) أمر بتحصیل العلم في 

ه أمر بتحصیل المستقبل، وذلك بتحصیل أسبابه، وأّما قولك:(تعلم أّنك ناجح) فإنّ 

هي من أخوات  ات في الحال، ثانیها: أّن اّلتيتعّلقالعلم بما ُیذكر مع الفعل من الم

ى إلى مفعول واحد، ثالثها: أّن اّلتي من ى إلى مفعولین، واألخرى تتعدّ ظّن تتعدّ 

م الحساب ف، تقول تعلّ فة، تامة الّتصرّ فة، وتلك متصرّ أخوات ظّن جامدة غیر متصرّ 

  .)٣(یتعّلمه، وتعّلمه أنت

خال) للیقین األمثلة الّداّلة على الرُّجحان: قولك (خلت زیدًا أخاك) وقد تستعمل (

  كقوله:

                                                             
  .٢٢ة:سورة الّزخرف، اآلی )(١

 ).٢/١١٣)، المغني (٦/١١( ةزیاد ابن سیار بن عمرو، انظر الخزان )(٢

  ).٢/١٥منحة الجلیل ( )(٣



٢١٩ 

 

  

    َدَعاِني الَغواِني َعمَُّهنَّ وِخْلتُني

لُ فال ِلَي اْسٌم،      )١(ُأْدَعى به َوْهَو َأوَّ

  فالمفعوالن هما (یاء المتكّلم) وجملة (لي اسم).

 َمْلَجأَ  ال َأنْ  َظنُّوا◌َ ﴿ ومثال (ظّن) ظَنْنُت زیدًا صاحبك، وقد تستعمل للیقین، كقوله:

  . جملة (أْن ال ملجأ...) سدت مسّدًا لمفعولین.)٢(﴾ِإَلْیهِ  الَّ إِ  اللَّهِ  ِمنَ 

  ومثال (َحِسب) حسبت الّرجل راجًال. وقد تستعمل للیقین، كقوله: 

    ةٍ ارَ جَ َر تِ یْ خَ  ودَ والجُ  ىْ ُت التُّقَ بْ سِ حَ 

  )٣(الً اقِ ثَ  حَ بَ ُء أصْ رْ ا المَ ا مَ ذَ َرَباَحًا، إِ   

  ومثال (زعم) قوله: 

    ني كنُت أْجَهُل ِفْیكمفإْن َتْزَعِمی

  )٤(الِحْلَم َبْعَدِك بالَجْهلِ  تُ بْ ي شرِ فإنِّ   

والمفعوالن هما الیاء في (تزعمین) وجملة (كنت)، واستعمل المضارع بمعنى فعل 

  الّرجحان. 

  ومثال (عّد) قوله: 

                                                             
  ).١/٨٧)، والمغني (٣/٥٥)، واألشموني (٢/٦١( شرح المفّصلالبیت للنمر بن تولب، انظر،  )(١

  .١١٨سورة الّتوبة، اآلیة: )(٢

 ).٢/٣١)، والّصبان (٢/١٦ن عقیل، (ھذا البیت للبید بن ربیعة العامري، عزاه لھ اب )(٣

  )٢/١٦). وابن عقیل (٤٢٠البیت ألبي ذویب الھذلي، انظر، أشعار الھذلیین ( )(٤



٢٢٠ 

 

  

    فال َتْعدِد الَمْوَلى َشِریَكَك في الِغنى

   )١(مِ ولِكّنّما المولى شِریُكَك في الُعدْ   

  المفعوالن هما (المولى) و(شریكك) واستعمل المضارع أیضًا.

  ومثال (حجا) قوله:

    قد كنت أحجوا أبا َعْمٍر أخا ِثَقةٍ 

أَلمَّْت بنا یومًا ُملمَّاتُ  حّتى  
)٢(.  

  والمفعوالن هما (أبا) و (أخا).

  الثّاني: أفعال الّتحویل:

تتعّدى أیضًا إلى مفعولین إلى آخره) ف –: (كصّیر )٣(وهي المرادة بقوله

  أصلهما المبتدأ والخبر، وعدها بعضهم سبعة:

 َفَجَعْلَناهُ  :﴿(صّیر) نحو: صّیرت الّطین خزفًا، و(جعل) نحو: قوله عّز وجلّ 

. و(وهب) كقولهم: وهبني اهللا فداك؛ أي: صّیرني. و(تخذ) كقوله )٤(﴾َمْنُثوراً  َهَباءً 

 ِإْبَراِهیمَ  اللَّهُ  َواتََّخذَ :﴿. و(اتخذ) كقوله تعالى)٥(﴾اً َأْجر  َعَلْیهِ  َلتََّخْذتَ  :﴿ تعالى

                                                             
  ).١/٩١)، والمغني (٣/٢٢( شرح المفّصلالبیت للنعمان بن بشیر األنصاري الخزرجي، انظر  )(١

) بأنھ ٢/١٠٩بن ھشام (نسب ھذا  البیت فیھ (حوص بوص) بین المصادر ولكن أرجُح ما قالھ ا )(٢

 لتمیم بن أبي مقبل.

 ).٢/١٩منحة الجلیل ( )(٣

  .٢٣سورة الفرقان، اآلیة: )(٤

 .٧٧سورة الكھف، اآلیة: )(٥



٢٢١ 

 

. ومثال (رّد) )٢(﴾َیُموجُ  َیْوَمِئذٍ  َبْعَضُهمْ  َوَتَرْكَنا :﴿. و(ترك) كقوله تعالى)١(﴾َخِلیالً 

  كقوله: ردت المرأة القمح ِطْحنًا.

 : أحدهما أفعال القلوب، وثانیهما: أفعال)٣(تقدم أّن هذه األفعال قسمان

  ، فأّما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصّرفة، وغیر متصّرفة.الرُّجحان

فالمتصّرفة ما عدا (وهب) و(تعّلم) فیستعمل منها الماضي، نحو:(ظننُت زیدًا 

قائمًا)، وغیر الماضي، وهو المضارع، نحو: (أظُن زیدًا قائمًا)، واألمر، نحو:(ُظّن 

قائمًا)، واسم المفعول، نحو: (زیٌد مظنون أبوه زیدًا قائمًا) واسم الفاعل (أنا ظاٌن زیدًا 

  ویثبت لها كّلها من العمل وغیره ما ثبت للماضي. –قائمًا) 

واختّصت القلبّیة المتصّرفة بالّتعلیق واإللغاء، فالّتعلیق هو ترك العمل لفظًا 

دون معنًى لمانع، نحو:(ظننت لزید قائٌم) فقولك: (لزید قائم) لم تعمل فیه (ظننت)، 

فظًا، ألجل المانع لها من ذلك وهو الالم ولكّنه في موضع نصب، بدلیل أنك لو ل

عطفت علیه لنصبت، نحو: (ظننت لزیٌد قائم وعمرًا منطلقًا) فهي عاملة في (لزید 

  قائم) في المعنى دون اللفظ.

هو ترك العمل لفظًا ومعنًا ال لمانع، نحو: ( زید ظننت قائم) ال  )٤(واإللغاء

وال في اللفظ. ویثبت للمضارع وما بعده من الّتعلیق وغیره ما یثبت في المعنى 

                                                             
  .٢٥سورة الّنساء، اآلیة: )(١

  .٩٩سورة الكھف، اآلیة: )(٢

  ).٢/١٩منحة الجلیل ( )(٣

  ).٢/١٩منحة الجلیل ( )(٤



٢٢٢ 

 

للماضي، نحو: (أظن لزید قائٌم) و (زید أظن قائمًا) وغیر المتصرفة ال یكون فیها 

  تعلیق و ال إلغاء، وكذلك أفعال الّتحویل.

یجوز إلغاء هذه األفعال المتصّرفة إذا وقعت في غیر االبتداء، كما إذا وقعت 

، نحو: (زید ظننُت قائم) أو آخرا، نحو:(زیٌد قائٌم ظننُت)، وٕاذا توسطت فقیل: وسطاً 

اإلعمال واإللغاء ِسّیان، وقیل: اإلعمال أحسن من اإللغاء، وٕاْن تأخرت فاإللغاء 

  مت امتنع اإللغاء عند البصریین.أحسن، وٕاْن تقدّ 

ا زیٌد قائٌم)، أو إذا وقع بعد الفعل (ما) الّنافیة، نحو:(ظننت م )١(یجب الّتعلیق

(إْن) الّنافیة، نحو:(علمت إْن زیٌد قائٌم) وكذلك یعّلق الفعل إذا وقع بعده (ال) الّنافیة، 

  نحو:(ظننت ال زید قائم وال عمرو) أو الم االبتداء، نحو:(ظننُت لزیٌد قائٌم).

ومن هذه األفعال ما یتعّدى إلى ثالثة مفاعیل، وهي أعلم، وأرى، وأنبأ، 

ًا بكرًا مقیمًا. محّمدّدث. وأمثلتها واضحة، على سبیل المثال، نحو: حّدثت وأخبر، وح

  ونالحظ هنا أّن المفعول الثّاني والثّالث، أصلهما مبتدأ وخبر.

  الّنواسخ الحرفّیة:

  قال ابن مالك:

    إلّن، أّن، لیت، لكّن، َلَعلْ 

  كأّن عكس ما لكان من عملْ   

    كإّن زیدًا عالٌم بَأنِّي 

  ولكنَّ ابَنه ذو ِضْغنِ كفٌء   

                                                             
 ).٢/٤١(شرح المفصل  )(١



٢٢٣ 

 

الثّاني من الحروف الّناسخة لالبتداء وهي ستة أحرف:(إّن،وأّن،  )١(هذا هو القسم

خمسة فأسقط (أّن) المفتوحة الهمزة  )٢(وكأّن، ولكّن، ولیت، ولعّل)، وعدها سیبویه

  أصلها (إّن) المكسورة. ألنّ 

ه، و(لكّن): لالستدراك، و(لیت) ومعنى (إّن) و(أّن) : للّتوكید، ومعنى (كأّن): الّتشبی

  للتمني، و(لعل) للّترّجي واإلشفاق.

تقدیم االسم في هذا الباب، وتأخیر الخبر، إّال إذا كان ظرفًا، أو جاّرًا  )٣(یلزم

  ومجرورًا، فإّنه ال یلزم تأخیره، وتحت هذا قسمان:

(لیت هنا  أحدهما: أّنه یجوز تقدیمه وتأخیره، وذلك نحو:(لیت فیها غیر البذي) أو

  غیر البذي)، أي: الَوِقح، فیجوز تقدیم (فیها)و(هنا) على (غیر) وتأخیرهما عنها.

الثّاني: أّنه یجب تقدیمه، نحو لیت في الّدار صاحبها، فال یجوز تأخیر (في الّدار)  

  لئال یعود الّضمیر على متأخر لفظًا ورتبًة.

  :)٤(إّن لها ثالثة أحوال

 وجوب فتح (إّن): .١

  ، نحو:بمصدر ا إذا قّدرتیجب فتحه

                                                             
  ) بتصّرف.٢/٦٠، االرتشاف (٢٧الحرفّیة، د. محّمد عابد، بدون تاریخ طبع، صـالّنواسخ  )(١

  ).٢/٨٧الكتاب ( )(٢

  ) بتصرف.٢/٦١، االرتشاف (٢٨الّنواسخ الحرفّیة صـ )(٣

 ).٣٠( الّنواسخ الحرفّیة )(٤



٢٢٤ 

 

  أي: یكفهم إنزالنا. )١(﴾َأْنَزْلَنا َأنَّا َیْكِفِهمْ  َأَوَلمْ  ﴿

  أي: قل أوحي إلي استماُع. )٢(﴾اْلِجنّ  ِمنَ  َنَفرٌ  اْسَتَمعَ  َأنَّهُ  ِإَليَّ  ُأوِحيَ  ُقلْ ﴿

(ال أكلمه ما أّن في الّسماء نجمًا) أي: ال أكلمه ما ثبت كون نجم في 

  الّسماء.

  أي: لو ثبت صبرهم. )٣(﴾ِإَلْیِهمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُروا َأنَُّهمْ  َلوْ وَ ﴿

أي كونها لكم، بدل اشتمال  )٤(﴾ َلُكمْ  َأنََّها الطَّاِئَفَتْینِ  ِإْحَدى اللَّهُ  َیِعُدُكمُ  َوإِذْ ﴿

  من المفعول.

 وجوب الكسر في ستة مواضع: .٢

 زیدًا قائم. إنّ إذا وقعت في أول الكالم، نحو:  -أ 

 .)٥(.﴾..َمَفاِتَحهُ  ِإنَّ  َما...:﴿تقع صدر جملة، مثل أنْ  -ب 

 أْن تقع جوابًا للقسم: نحو: واهللا إّن زیدًا لقائم. -ج 

 .)٦(﴾اللَّهِ  َعْبدُ  ِإنِّي َقالَ :﴿أْن تقع في جملة محكّیة بالقول - د 

 أْن تقع أول جملة الحال، نحو: زرته وٕاّني ذو أمل. -ه 

َق عنها بالالم، نحو: علمُت  أْن تقع بعد فعل من أفعال القلوب، وقد ُعلِّ  -و 

 إّن زیدا لقائم.

                                                             
  .٥١سورة العنكبوت، اآلیة: )(١

  .١سورة الجن، اآلیة: )(٢

  .٥سورة الحجرات، اآلیة: )(٣

  .٧ة األنفال، اآلیة:سور )(٤

  .٧٦سورة القصص، اآلیة: )(٥

  .٣٠سورة مریم، اآلیة: )(٦
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  زاد علیها صاحب المنحة مواضع ثالثة وهي:

 .﴾أال إّنهم هم الّسفهاء:﴿إذا وقعت بعد أال االستفتاحّیة، نحو .١

 إذا وقعت بعد حیث، نحو: اجلس حیث إّن أباك جالس. .٢

 إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عین، نحو:زید إّنه قائم. .٣

م صاحب المنحة اجتهادًا له حظه، ولكْن إذا نظرنا إلیه عند أجد في كال

 عن كونه وقوعًا في أّول الكلم. ال یخرجالمحّققین نراه 

  . جواز الفتح والكسر:٣

إذا وقعت بعد إذا الفجائّیة، نحو: خرجت فإذا إّن زیدًا قائٌم، فمن كسرها جعلها جملة، 

ها مع صلتها مصدرا، وهو مبتدأ خبره والّتقدیر خرجت فإذا زید قائم، ومن فتحها جعل

إذا الفجائّیة، والّتقدیر فإذا قیام زید؛ أي: ففي الحضرة قیام زید، ویجوز أْن یكون 

  الخبر محذوفًا، والّتقدیر خرجت فإذا قیام زید موجود.

وكذلك إذا وقعت في جواب قسم ولیس في خبرها الالم، نحو:(حلفت إّن زیدًا قائم) 

  بالفتح والكسر.

ثله إذا وقعت (إّن) بعد فاء الجزاء، نحو: من یأتیني فإّنه ُمكَرم. فالكسر على جعل وم

  (إّن) ومعمولها جملة أجیب بها الّشرط، فكأّنه قال: من یأتني فهو مكرم.

والفتح على جعل (أّن) وصلتها مصدرًا مبتدأ والخبر محذوف، والّتقدیر:(من یأتیني 

  رًا والمبتدأ محذوفًا، والّتقدیر: فجزاؤه اإلكرام.فإكرامه موجود)، ویجوز أْن یكون خب
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وكذلك یجوز الفتح والكسر إذا وقعت (أّن) بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وخبر إّن 

قول، والقائل واحد، نحو: (خیر القول أني أحمد هللا) فمن فتح جعل (أّن) وصلتها 

  .)١(ا جملة خبراً مصدرًا خبرًا، والّتقدیر: خیر القول حمد اهللا. ومن كسر جعله

وال ننسى أّن هذا الكالم الكثیر عن الخبر هو من الفروق المتشّعبة اّلتي 

  باینت الّصفة والحال.

  (ما) الكاّفة:

إلى أّن (ما) غیر الموصولة إذا اقترنت بـ (إّن) وأخواتها كّفتها عن )٢(ذهب سیبویه

ذه األدوات قد أعملت العمل، إّال لیت فإّن إعمالها معها جائز وعّللوا ذلك بأّن ه

ودخول (ما) علیها یزیل هذا االختصاص، ویهّیئها للّدخول  باألسماءالختصاصها 

  .)٣(﴾َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإَلُهُكمْ  َأنََّما ِإَليَّ  ُیوَحى ِإنََّما ُقلْ  :﴿على جمل األفعال نحو قوله

  العطف على اسم إّن وخبرها:

االسم اّلذي بعده وجهان: إذا جيء بعد اسم (إّن) وخبرها بعاطف جاز في 

  .)٤(أحدهما: الّنصب عطفًا على اسم (إّن)، نحو: إّن زیدًا قائم وعمرَ 

  الثّاني: الّرفع، نحو: إّن زیدًا قائم وعمُر.

                                                             
  ).٣٥( الّنواسخ الحرفّیة )(١

  ).١/١٢٧)،األشموني (٢/٩٠الكتاب ( )(٢

  .١٠٨سورة األنبیاء، اآلیة: )(٣

  ).٢/١٦٧ابن عقیل ( )(٤
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  تخفیف (إّن):

إذا خففت (إّن) فاألكثر في لسان العرب إهمالها، فتقول: إْن زیٌد لقائٌم، وٕاذا 

ن (إْن) الّنافیة، ویقل إعمالها فتقول: إْن زیدًا قائٌم) أهملت لزمتها الالم فارقة بینها وبی

  .)١(وحكى اإلعمال سیبویه واألخفش رحمهما اهللا

وٕاذا خففت (إْن) فال یلیها من األفعال إّال الّناسخة لالبتداء، نحو 

(كانوأخواتها)، و(ظّن وأخواتها)، وقل أْن یلیها غیر الّناسخ مثل:(إْن قّنعت كاتبك 

  .)٢(لسوطًا)

) المفتوحة بقیت على ما كان لها من العمل، لكن ال یكون و  ٕاذا خففت (إنَّ

اسمها إّال ضمیر الّشأن محذوفًا وخبرها ال یكون إّال جملة، وذلك نحو:(علمُت أْن زیٌد 

قائم)، فاسمها ضمیر الّشأن وهو محذوفًا والّتقدیر: أّنه وزید قائم جملة في موضع 

  )٣(الخبر

  :)٤(ال الّنافیة للجنس

تعمل (ال) عمل إّن فتنصب المبتدأ اسمًا لها، وترفع الخبر خبرًا لها وال یكون 

اسمها وخبرها إّال نكرة، فال تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك مؤّول بنكرة، كقولهم: 

  (قضّیة ال أبا حسن لها) فالّتقدیر: وال مسّمى بهذا االسم.

                                                             
  ).٢/٩٧( شرح المفّصل )(١

  ).٢/١٦٨ابن عقیل ( )(٢

  ).٣٧( الّنواسخ الحرفّیة )(٣

  )، باقتضاب.٢/٩١االرتشاف ()(٤
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  شروط إعمالها:

كما دخل  جارّ ي بها الجنس، وأال یدخل علیها أْن تكون نافیة، وأن یكون المنف

علیها في نحو قولهم:(جئت بال زاد) و(غضبت من ال شيء) وأْن یكون اسمها 

  وخبرها نكرتین، وأّال یفصل بینها وبین اسمها أيُّ فاصل.

  سم (ال):ا

  ال یخلو اسم (ال) من ثالثة أحوال: 

  األّول: أْن یكون مضافًا: نحو ال غالَم رجٍل حاضر.

الثّاني: أْن یكون مضارعًا للمضاف، أي: مشابهًا له، والمراد به كّل اسم له تعّلق بما 

بعده إّما بعمل، نحو ال طالعًا جبًال ظاهرًا، وال خیرًا من زید راكٌب، وٕاّما بعطف، 

  نحو: ال ثالثة وثالثین عندنا. وحكم المضاف والّشبیه بالمضاف الّنصب لفظًا.

ًا، والمراد به ما لیس بمضاف وال شبیه بالمضاف فیدخل فیه الثّالث: أْن یكون مفرد

  المثّنى والمجموع، وحكمه البناء على ما كان ینصب به.

  العطف على اسم (ال) المبني:

 –أي لم یفصل بینهما بفاصل  –إذا كان اسم (ال) مبنیًا، ونعت بمفرد یلیه 

  جاز في الّنعت ثالثة أوجه:

  كّبه مع اسم (ال)، نحو: ال رجَل ظریَف.األّول: البناء على الفتح لتر 

  الثّاني: الّنصب، مراعاًة لمحلِّ اسم (ال) نحو: ال رجًل ظریفًا.
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الثّالث: الّرفع، مراعاة لمحلِّ (ال) واسمها ألّنهما في موضع رفع عند سیبویه، 

  نحو: ال رجَل ظریٌف.

الخبر سعة ، أعطى )١(دخول هذه الّنواسخ من (إّن وأخواتها) و (ظن وأخواتها)

داللّیة جعلته أكثر مباینة عن الّصفة والحال، وكما وضحنا آنفًا أّن الّنحو لیس من 

ى إّال بعد الّنظر التساق المباني من كلم وجمل مهامه أواخر الكلم وهي اّلتي ال تتأتّ 

وى على جانبي الّطریق وفتحت  وأسالیب وغیره، وبهذا أرجوا أْن أكون وضعت الصُّ

اعیه في هذا الموضوع الّضخم والمترامي األطراف، وما یعتریه من الباب على مصر 

وجوه االئتالف واالختالف، والّتداخل بینها، فعسى أْن یكون هذا بمثابة مندوحة 

  لطالب العلم اّلذي نصیبنا منه قلیل وقول اهللا ال یخلف واهللا المستعان.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  )، بتصرف.٢/٩١بن عقیل (ا )(١
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  الخاتمة

غماره وحتى جني ثماره، ومن خالل هذه بحمد اهللا وتوفیقه اكتمل البحث بعد خوض 

  الّدراسة الّنحوّیة الوصفّیة الّداللّیة لكتاب اهللا  توصلت لنتائج كثیرة أهمُّها:

 اقتران الفاء بالخبر في القرآن الكریم كثیرًا وتقترن بالحال في غیر القرآن. .١

 اقتران الباء بالخبر في القرآن الكریم وتقترن بالحال في غیر القرآن على  .٢

 خالف فیها.

وجدت الحال الجامدة ال توجد في القرآن الكریم، مثل: بعته یدًا بید، بمعنى:  .٣

متقابضین، أي: مناجزة، ووجدت بعض الّنحویین یعربها بمعنى (نقدًا) وهذا 

قد ال یكون نقدًا وهو عقد معاوضة، ذلك ألّن البیع بالّطبع غیر صحیح، و 

 والّنحو سلیل الفقه.

أثر المعتقد كما وضحناه في مثل قول العرب: یا غفار  ومن الّنتائج وضوح

جنتك، ویقولون نكرة مقصودة، وأیضًا قول السمین الحلبي: یرجو رحمة ربه 

  مجازًا، ووضحنا الّرجاء حقیقة.

وجدت اّلذي جعل الجمل بعد الّنكرات صفات وبعد المعارف أحوال ما أشار  .٤

ن، في باب الحال وهذه من إلیه سیبویه في قوله: هذه ناقة وفصیلها راتعی

 الّنتائج اّلتي شغلت محافل المتأخرین.
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عمل ومن الّنتائج ترجیح فاعلّیة الجملة عند الكوفیین فهي نتاج ومخاض  .٥

 یحتاج ترجیح وٕاْن سیط من قبل.

ألّنها  اسات العلیا خوض غمار الّدراسات الموازنةوأقترح على طالب الّدر  

  ید المضاف.تثري فكر أهل الّنحو وتأتي بالجد
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  فهرس اآلیات القرآنیة

  الصفحة  رقم اآلیة  السورة

  ٥٢  ١  سورة الفاتحة

  ٤٧  ٧  سورة الفاتحة

  ١٢٤  ٧  سورة الفاتحة 

  ١٩٨  ٢  سورة البقرة 

  ٢٣  ٥  سورة البقرة

  ٥٦  ٨  سورة البقرة 

  ٢٣  ١٤  سورة البقرة

  ١٥٤  ١٥  سورة البقرة 

  ١٦١  ١٧  سورة البقرة 

  ١٠٤  ٢٣  بقرة سورة ال

  ١٣٤  ٢٨  سورة البقرة 
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  ١٧٤  ٣٠  سورة البقرة 

  ٢٨  ٣٩  سورة البقرة

  ٣٢  ٣٩  سورة البقرة

  ١٤٣  ٤٢  سورة البقرة 

  ٨٣  ٤٨  سورة البقرة  

  ١٢٠  ٥٥  سورة البقرة 

  ١٨٣  ٦٧  سورة البقرة 

  ١٦٠  ٨٢  سورة البقرة 

  ٢٩  ٨٥  سورة البقرة

  ١٣٢  ٨٥  سورة البقرة 

  ١٦٤  ١١٩  سورة البقرة

  ١٤٣  ١٣٢  سورة البقرة 

  ٥٤  ١٣٥  سورة البقرة 

  ١٩  ١٦٣  سورة البقرة

  ٢٠٠  ١٧٧  سورة البقرة 
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  ١٠١  ١٧٨  سورة البقرة 

  ٥٤  ١٨٩  سورة البقرة 

  ٤٩  ٢٢١  سورة البقرة

  ٣١  ٢٢٨  سورة البقرة

  ١٢٢  ٢٣١  سورة البقرة 

  ٥٠  ٢٤٠  سورة البقرة

  ٥٤  ٢٤١  سورة البقرة 

  ٩٦  ٢٥٤  سورة البقرة 

  ١٦٥  ٢٦٠  سورة البقرة 

  ٢٨  ٢٦٤  سورة البقرة

  ٢٩  ٢٧٧  سورة البقرة

  ١٥٧  ٣٨٢  سورة البقرة 

  ٩٣  ٧  سورة آل عمران 

  ١٥٢  ٧  سورة آل عمران 

  ١٦٤  ٢٧  سورة آل عمران 
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  ١٦٥  ٥٨  سورة آل عمران 

  ١٥٣  ٩٧ -٩٦  سورة آل عمران 

  ١٩  ١٤٠  ورة آل عمران س

  ٤٨  ١٠١  سورة آل عمران

  ١٧٥  ١٠٨  ان سورة آل عمر

  ٤٢  ١١٠  سورة آل عمران 

  ١٦٩  ١١٢  سورة آل عمران 

  ١٧٤  ١١٢  سورة آل عمران 

  ٥٥  ١٢٩  سورة آل عمران 

  ٣٠  ١٣٢  سورة آل عمران

  ١٩  ١٦٩  سورة آل عمران

  ٣٧  ١٧٣  سورة آل عمران

  ١٥٤  ١٧٨  سورة آل عمران 

  ٨٦  ١٨٤  سورة آل عمران  

  ٣٨  ١٨٧  سورة آل عمران 
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  ٩٨  ١٩٠  ن سورة آل عمرا

  ١٢٣  ١٩١  سورة آل عمران 

  ١٢٦  ١٩١  سورة آل عمران 

  ٥٩  ١٩٢  سورة آل عمران 

  ٤٢  ١  سورة النساء

  ١٢٥  ٤  سورة النساء 

  ١٢٨  ٧  سورة النساء 

  ١٢٦  ١٢  سورة النساء  

  ٣٩  ١٥  سورة النساء

  ٣٢  ١٦  سورة النساء

  ٦٠  ١٧  سورة النساء 

  ٢٢١  ٢٥  سورة النساء 

  ١١٦  ٢٨  سورة النساء 

  ٨١  ٨٧  سورة النساء  

  ٣١  ٩٩  سورة النساء
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  ١٢٣  ١٠٣  سورة النساء 

  ١٢٦  ١٠٣  سورة النساء 

  ١٣٢  ١٤٣-١٤٢  سورة النساء 

  ٤١  ١٤٨  سورة النساء

  ٢٦  ١٦٤  سورة النساء

  ١٢٣  ٣  سورة المائدة 

  ١٣٤  ٤  سورة المائدة 

  ٩٠  ٢٣  سورة المائدة 

  ١٠١  ٤٥  سورة المائدة 

  ٥٥  ٩٤  سورة المائدة 

  ٤٣  ٩٦  سورة المائدة

  ٨٦  ١٠١  سورة المائدة  

  ٤٨  ٢  سورة األنعام

  ١٨٥  ١١  سورة األنعام  

  ١٧٠  ١٦  سورة اإلنعام
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  ٥٦  ٦٠  سورة األنعام 

  ٥٦  ٧١  سورة األنعام 

  ٢٠١  ٩٣  سورة األنعام 

  ٥٦  ٩٩  سورة األنعام 

  ١٣٧  ١٠٨  سورة األنعام 

  ٣٥  ١١١  سورة األنعام

  ١٦٥  ١٥٣  سورة األنعام 

  ٨٦  ١٥٥  سورة األنعام  

  

  ١٩٨  ٤  سورة األعراف 

  ٢٦  ٦  سورة األعراف

  ٢٧  ٦   سورة األعراف

  ١٤  ٢٦  سورة األعراف 

  ١٩٥  ٢٦  سورة األعراف  

  ٧٨  ٣٢  سورة األعراف  

  ٢٤  ٤٠  سورة األعراف 



٢٣٩ 

 

  ١٣٢  ٥٤  سورة األعراف 

  ١٠٠  ٥٦  سورة األعراف 

  ١٧٤  ١٣٥  سورة األعراف  

  ٣٧  ١٣٧  رافسورة األع

  ١١٧  ١٤٢  سورة األعراف 

  ١٣١  ١٦٨  سورة األعراف 

  ١٥٠  ٥  سورة األنفال 

  ٢٢٤  ٧  سورة األنفال 

  ١٤٠  ٢٣-٢٠  سورة األنفال

  ٣٨  ٣٤  سورة األنفال

  ٥٢  ٤٢  سورة األنفال

  ١٥١  ٤٢  سورة األنفال 

  ٣٩  ٥٦  سورة األنفال

  ١٦٨  ٥٨  سورة األنفال 

  ٨٣  ٦٥  سورة األنفال  



٢٤٠ 

 

  ١٠٧  ١  لتوبة سورة ا

  ١٣٧  ٤١  سورة التوبة 

  ١٣٧  ٥٠  سورة التوبة 

  ١٤٦  ٥٤  سورة التوبة 

  ١٥  ٦٨  سورة التوبة

  ١٠٦  ٧٧  سورة التوبة 

  ٢١٩  ١١٨  سورة التوبة 

  ١٨  ١٢٩  سورة التوبة

  ١٠٧  ٢  سورة یونس 

  ١٣٠  ١٢  سورة یونس 

  ١٤  ٨٠  سورة یونس 

  ٥٠  ٩١  سورة یونس

  ١٦٠  ٩٢  سورة یونس 

  ١١٦  ٩٩  ونس سورة ی

  ٥١  ١٠٠  سورة یونس



٢٤١ 

 

  ٨٧  ١٠٦  سورة یونس  

  ١٠٨  ٨  سورة ھود 

  ١٦٦  ٤١  سورة ھود 

  ١٠٩  ٤٢  سورة ھود 

  ٩٨  ٦٠  سورة ھود

  ١٥٢  ٧١-٧٠  سورة ھود 

  ١٣٨  ٢  سورة یوسف 

  ١٤٣  ٨  سورة یوسف 

  ١٤٢  ١٤  سورة یوسف 

  ٥٠  ١٨  سورة یوسف

  ١٨٤  ١٨  سورة یوسف 

  ١٦  ٣٦  سورة یوسف 

  ٤٤  ٨٠  وسفسورة ی

  ٨١  ٣  سورة الرعد  

  ٨٤  ٤  سورة الرعد  



٢٤٢ 

 

  ٣٤  ١٣  سورة الرعد

  ١٩٥  ١٣  سورة الرعد 

  ٢٠٠  ٢٤-٢٣  سورة الرعد 

  ١٦٩  ٢١  سورة إبراھیم 

  ٣٥  ٣٧  سورة إبراھیم

  ١٨٧  ٤٥  سورة إبراھیم  

  ١٩٨  ١١  سورة الحجر 

  ١٦٣  ٢  سورة النحل 

  ١٥  ٤  سورة النحل 

  ٩٣  ٧  سورة النحل 

  ١٧١  ٥٠  لنحل سورة ا

  ٢٠٩  ٥١  سورة النحل 

  ١٤١  ٥٩-٥٨  سورة النحل 

  ١٤٧  ١٠١  سورة النحل 

  ١٧١  ٣-٢  سورة اإلسراء 



٢٤٣ 

 

  ٨١  ١٢  سورة اإلسراء  

  ١٣٣  ١٣  سورة اإلسراء 

  ١٤٥  ١٩  سورة اإلسراء 

  ١٠٠  ٢٨  سورة اإلسراء 

  ١٧٠  ٣٩  سورة اإلسراء 

  ١٢٠  ٦١  سورة اإلسراء 

  ٩٩  ٩١  سورة اإلسراء 

  ٨٦  ٩٣  رة اإلسراء  سو

  ٨٧  ٢٢  سورة الكھف  

  ٢٢٠  ٧٧  سورة الكھف 

  ٢٢١  ٩٩  سورة الكھف 

  ١١٢  ١٠٨-١٠٧  سورة الكھف 

  ١١٧  ١٧  سورة مریم 

  ٢٢٤  ٣٠  سورة مریم 

  ١٣٧  ٣٣  سورة مریم 



٢٤٤ 

 

  ٧٧  ٣٤  سورة مریم  

  ٧٤  ٣٧  سورة مریم  

  ٧٤  ٤١  سورة مریم  

  ٥٥  ٦٤  سورة مریم 

  ١٠٣  ٧١  سورة مریم 

  ٨٧  ٢٢  سورة طھ  

  ٦٩  ٢٣  سورة طھ 

  ٩٩  ٢٧  سورة طھ 

  ١٥٧  ٢٨  سورة طھ 

  ٧٩  ٥٣  سورة طھ  

  ١٨٩  ١٢٨  سورة طھ 

  ١٣٨  ٣-٢  سورة األنبیاء 

  ٦٨  ١٥  سورة األنبیاء 

  ١٠٧  ٢١  سورة األنبیاء 

  ٢١٢  ٢٢  سورة األنبیاء 



٢٤٥ 

 

  ١٢٧  ٣٥  سورة األنبیاء 

  ١٣٥  ٥٧  سورة األنبیاء 

  ٢٢٦  ١٠٨  سورة األنبیاء 

  ٨٨  ١٩  سورة الحج  

  ٩٤  ٢٣  سورة الحج 

  ١٦٣  ٢٥  سورة الحج 

  ٩٤  ٤٠  سورة الحج 

  ٩٤  ٤٠  سورة الحج  

  ١٥١  ٤  سورة النور 

  ٨٨  ٣٠  سورة النور  

  ١٥٠  ٢٠  سورة الفرقان 

  ٨٢  ٢٣  سورة الفرقان  

  ٢٢٠  ٢٣  سورة الفرقان 

  ١٦٣  ٢٥  سورة الفرقان 

  ٦١  ٢٦  سورة الفرقان 



٢٤٦ 

 

  ٢٤  ٣٢  رقانسورة الف

  ١٨٠  ٣٢  سورة الفرقان 

  ١١٩  ٤١  سورة الفرقان 

  ١٨٣  ٥٣  فرقانسورة ال

  ٧  ٥٩  الفرقان سورة 

  ٤٣  ٦٤  سورة الفرقان

  ٧٤  ٦٨  سورة الشعراء  

  ٤٣  ٧١  سورة الشعراء

  ٧٣  ٧٦  سورة الشعراء 

  ٧٢  ٨٤  سورة الشعراء  

  ١٢٧  ٢٠٩-٢٠٨  سورة الشعراء 

  ١٣٥  ١٠  سورة النمل 

  ١٣٣  ١٣  نمل سورة ال

  ١٢٥  ١٤  سورة النمل 

  ١١٦  ١٩  سورة النمل 



٢٤٧ 

 

  ١٣٦  ١٩  سورة النمل 

  ١٠٠  ٢٢  سورة النمل 

  ١١٠  ٣٩  سورة النمل 

  ٨٩  ٣  سورة االقصص 

  ٩٥  ١٥  سورة القصص 

  ١٥٩  ٢٥  سورة القصص 

  ٣٤  ٣٣  سورة القصص

  ٢٢٤  ٧٦  سورة القصص 

  ٢٢٤  ٥١  سورة العنكبوت 

  ٩١  ٦٠  سورة العنكبوت  

  ١٧٢  ١٣  ورة الروم س

  ٤٣  ١٧  سورة الروم

  ١٧٣  ٢٠  سورة الروم 

  ٨٨  ٢١  سورة الروم 

  ٧٠  ٢٧  سورة الروم  



٢٤٨ 

 

  ١٧٢  ٢٨  سورة الروم 

  ٩١  ٤٣  سورة الروم 

  ١٧٣  ٥٤  سورة الروم 

  ١٧٣  ٦  سورة لقمان 

  ٩١  ١٠  سورة لقمان 

  ٧٧  ١٥  سورة لقمان   

  ١٤٩  ٢٧  سورة لقمان 

  ٩٢  ٣٣  سورة لقمان 

  ٩٢  ٣  ة السجدة سور

  ٩٥  ٥  سورة السجدة 

  ١٠٠  ٨   ةسورة السجد

  ٧٥  ٢٠  سورة السجدة  

  ٩  ٦  سورة األحزاب

  ١٧٥  ٦  سورة األحزاب 

  ١٧٥  ١٠  سورة األحزاب 



٢٤٩ 

 

  ١٥٥  ١٩  سورة األحزاب 

  ٣٠  ٢٩  سورة األحزاب

  ٥١  ٣٧  سورة األحزاب

  ١٤٨  ٣٧  سورة األحزاب 

  ١٢٢  ٥٣  سورة األحزاب  

  ٥٢  ٦٠  سورة األحزاب

  ١٢٢  ٦١-٦٠  سورة األحزاب  

  ٨٠  ٥  سورة سبأ 

  ١٠٩  ١٣  سورة سبأ 

  ٦٢  ٢٢  سورة سبأ 

  ٩٦  ٤٣  سورة سبأ 

  ١٧  ٩  سورة فاطر

  ١٤  ٢٣  سورة فاطر

  ١٨٠  ٢٣  سورة فاطر  

  ٥١  ٣  سورة یس



٢٥٠ 

 

  ١٦  ١٠ ،٩، ٨  سورة یس

  ٣٥  ١٥  سورة یس 

  ١٧  ٣٢  سورة یس 

  ١٠٣  ٤٤  سورة یس 

  ٣٥  ٥٢  سورة یس 

  ٦٢  ٥٦-٥٥  ورة یس س

  ٦٣  ٥٧  سورة یس 

  ٦١  ٥٨  سورة یس 

  ٧٢  ٦٩  سورة یس  

  ١٨٠  ٨٠  سورة یس 

  ٩٠  ٦،٧،٨  سورة الصافات 

  ٨٧  ٢٠  سورة الصافات  

  ١٧٢  ٢٣  سورة الصافات 

  ١٥٦  ٢٧  سورة الصافات 

  ٤١  ٤١  سورة الصافات



٢٥١ 

 

  ٣٦  ٧٠ -٦٩  سورة الصافات

  ٦٢  ٧٩  سورة الصافات 

  ٣٦  ٨٥  سورة الصافات

  ٣٦  ٩٢  سورة الصافات

  ١٥٥  ٩٤  سورة الصافات 

  ٩٨  ١٣٥  سورة الصافات 

  ٥٩  ١٣٩  سورة الصافات 

  ٨٢  ١٦٠  سورة الصافات  

  ٤٦  ٣  سورة ص

  ٨٠  ٤  سورة ص  

  ٣٦  ١٤  سورة ص

  ١٥٦  ١٨  سورة ص 

  ١٣٦  ٣  سورة الزمر 

  ١٦٢  ١٠  سورة الزمر 

  ٥٣  ١٩  سورة الزمر



٢٥٢ 

 

  ٥٧  ٣٤  سورة الزمر 

  ١٨٤  ٣٦   سورة الزمر

  ٩٢  ٤٧  سورة الزمر 

  ١٦  ١٣  سورة غافر 

  ١٣٥  ٣٣  سورة غافر 

  ٤٤  ٣٤  سورة غافر

  ١٤٨  ٤٤  سورة غافر 

  ٢٢  ٢  ورة فصلتس

  ٢٢  ٤٢  سورة فصلت

  ١٨٥  ٤٦  سورة فّصلت 

  ٢٢  ٦  الشورى سورة

  ٤٨  ٣٢  سورة الشورى

  ٢١٨  ٢٢  سورة الزخرف 

  ٣٨  ٣٨  سورة الزخرف

  ٩٥  ٤٨  سورة الزخرف 



٢٥٣ 

 

  ٩٢  ٦٠  الزخرف  سورة

  ٤٧  ٨٤  سورة الزخرف

  ٧٥  ٨  سورة الدخان   

  ١٧٢  ٥٥  سورة الدخان 

  ٥٧  ٧  سورة الجاثیة 

  ٦٣  ٧  سورة الجاثیة 

  ١٦٩  ١٣  سورة الجاثیة 

  ٥٣  ١٥  سورة الجاثیة

  ٧٥  ٣٥  سورة األحقاف 

  ٣٩  ٢  سورة محمد

  ٦٠  ٣٥  سورة محمد 

  ٧٥  ٣  سورة الفتح  

  ٦٠  ١٠  سورة الفتح 

  ٢٠  ٢٩  الفتح سورة

  ٤٠  ٣  سورة الحجرات



٢٥٤ 

 

  ٤٠  ٤  سورة الحجرات

  ٤٢  ٥  سورة الحجرات

  ٢٢٤  ٥  سورة الحجرات 

  ٦٣  ١٠  سورة ق 

  ٤٠  ١٦  سورة ق

  ٥٣  ١٧ ،١٦  سورة ق 

  ١٤٥  ٧-٦  سورة النجم 

  ٣٤  ٢٦  سورة النجم

  ١٣٧  ٧-٦    سورة القمر

  ١٨٣  ٧  سورة القمر 

  ٣٢  ١٧  سورة القمر

  ١٠٢  ٣٥  سورة الرحمن 

  ٧٣  ٣  سورة الواقعة  

  ٧٧  ٦  سورة الواقعة 

  ٧٩  ٧  سورة الواقعة  



٢٥٥ 

 

  ٧٨  ٩  سورة الواقعة  

  ٩٩  ٢٠  سورة الواقعة 

  ١٧٨  ٧٨-٧٧  سورة الواقعة 

  ٢١٧  ٦  سورة الممتحنة 

  ١٥٦  ٥  سورة الصف 

  ١٦٢  ٩  سورة الصف 

  ٥٨  ١٠  ن سورة المنافقو

  ٥٧  ٣  سورة التغابن 

  ١٠١  ١  سورة الطالق 

  ٥٨  ١٠  التحریم  سورة

  ١٤٣  ١٤  سورة الملك 

  ١٦٧  ٢٢  سورة الملك 

  ١٣٨  ٤٣-٤٢  سورة القلم 

  ١٤٦  ٤٩-٤٨  سورة القلم 

  ٢٦  ٢-١  سورة الحاقة 



٢٥٦ 

 

  ١٩٦  ٢-١  سورة الحاقة 

  ١٣٣  ٨  سورة الحاقة 

  ٩٥  ٤  سورة المعارج  

  ٢١٦  ٦  سورة المعارج 

  ٣٣  ١٩  سورة المعارج

  ٣٣  ٢٠  سورة المعارج

  ٣٣  ٢١  عارجسورة الم

  ١٣٠  ٣٧-٣٦  سورة المعارج 

  ١٣٨  ٤٤-٤٣  سورة المعارج 

  ٣١  ٢١  سورة نوح

  ٢٢٤  ١  سورة الجن 

  ١٢٩  ٦-٥  سورة اإلنسان 

  ١٣٠  ١٣-١٢  سورة اإلنسان 

  ١٨١  ١٩  سورة النبأ  

  ١٨  ٣   سورة النازعات



٢٥٧ 

 

  ١٠٢  ١٨  سورة النازعات 

  ٩٨  ٢٦  سورة النازعات 

  ١٩٧  ٤١  سورة النازعات 

  ٦٢  ٢٨  رة التكویر سو

  ٤٨  ١٩  سورة االنفطار

  ١٢٩  ٢٨-٢٧  سورة المطففین 

  ٦٠  ٢٠  سورة البروج 

  ٩٣  ٢  سورة الغاشیة

  ٥٩  ٥  سورة الفجر 

  ٦٩  ٩  سورة الفجر  

  ٧٠  ١١-١٠  سورة الفجر 

  ٥٤  ١٢  سورة اللیل 

  ٧٠  ١٦-١٥  سورة اللیل 

  ٤٥  ٨  سورة التین

  ٥٨  ١٤، ١٣، ١٢، ١١    سورة العلق



٢٥٨ 

 

  ٧١  ١٦    العلقرة سو

  ٢٠  ٣  سورة القدر

  ٤٤  ١  سورة البینة

  ٨٢  ٥  سورة البینة  

  ٥٢  ٣  سورة الزلزلة

  ٢١١  ١١  سورة العادیات 

  ٢٧  ٢-١  سورة القارعة 

  ١٩٦  ٢-١  سورة القارعة  

  ٣٧  ٢  سورة القارعة

  ٣٧  ٧  سورة القارعة

  ٥٦  ١   سورة الھمزة 

  ٧٣  ٦  سورة الھمزة  

  ٧٢  ٩  سورة الھمزة  

  ٧٦  ١  سورة الكافرون  

  ١٦٧  ٣  سورة النصر 



٢٥٩ 

 

  ١٠٦  ٣  سورة المسد 

  ٢٧  ١  سورة اإلخالص

  

  فهرس األحادیث النبویة

  الحدیث                                                             الصفحة

  ٧٦الخیُر................................................................  

   ١٨٤طع................................................................. یق

  ١١٤ال یشرب.............................................................. 

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٠ 

 

  

  

  

  

             فهرس األبیات الشعریة

  الصفحة  البیت

  

                               حرف الباء

    هُ لُ وْ قیبة قَ النّ  ونُ مُ یْ مَ  بِ سَ خْ وبالسَّ   

       ٥٠       بُ حَ رْ مَ وَ  لٌ هْ : َأفِ وْ رُ عْ مَ الْ  سِ مِ تَ لْ مُ لِ   

  

    نزعُت بأسباِب األموِر َوقْد َبَدا

: أيُّ ْأْمَرْیِه أْصَوُب؟     ١٨٩        ِلِذي اللبَّ

  حرف التاء

    قد كنت أحجوا أبا َعْمٍر أخا ِثَقةٍ 



٢٦١ 

 

  ٢٢٠              ًا ُملمَّاتُ أَلمَّْت بنا یوم حّتى  

  

  حرف الجیم

ْوَحاُت والدُُّلَجا     َماذا َیَكَلُفَك الرَّ

  ١٠١       الَبرَّ َطْوَرًا، وَطْوَرًا َتْرَكُب اللَُّجَجا  

  

  حرف الدال

    إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها

      ١٥٣   خرجت مع البازي علي سواد  

    َرَأْیُت اَهللا أْكَبَر ُكلِّ شيء

  ٢١٦          محاولًة، وأْكَثرُهم ُجُنوداً   

  

  ُدِرْیَت الوفيَّ العهِد یا ُعْرَو فاْغَتِبطْ 

  

  ٢١٧       فإنَّ اْغِتَباَطًا ِباْلَوَفاِء َحِمْیدُ   

    قد ثِكَلْت أمُّه َمْن كنَت واِحَده

  ٢٠٢      وباَت منتشبًا في ُبْرُثِن األسد  



٢٦٢ 

 

  

  حرف الراء

    ِس َقْهَر َعُدّوَهاتعّلم ِشَفاَء الّنفْ 

  ٢١٨     فباِلغ ِبُلْطٍف في التَّحَيُ◌ِل والَمْكرِ   

    َیْبَعَدْن َقْوِمي اّلِذِیَن ُهمُ  ال

  ٢٠٧              الُجُزرِ  وآفةُ  ُسمُّ الُعداةِ   

  

  النَّاِزِلیَن ِبُكلِّ ُمْعَتَركٍ 

  

  ٢٠٧               والّطیِِّبیَن َمَعاقَد اُألُزرِ   

    علیك أيَّ األِمِر تَْأِتي أشتَّ 

  ١٨٨         أَتْسَتْخِذي َصِدیَقك أْم ُتِغیرُ   

  َلَعْمُرَك َما َمْعٌن بتارك َحقَّهُ 

  

  

  ١٨٥      وال ُمْنِسٌئ َمْعٌن وال ُمَتیَّسرُ   

  حرف الفاء

    َنْحُن ِبما ِعْنَدنا، وأْنَت بما



٢٦٣ 

 

  ١٩٩  اٍض، والّرأُي ُمْخَتِلفُ ِعْنَدك رَ   

  

  المحرف ال

    هُ لَ  تْ فَ رَ صَ ها انْ فِ لْ خَ  نْ مِ  ىَ كَ بَ  اْ مَ  ذاَ إِ 

  ٤٩   لِ وَ حَ یُ  مْ لَ  يَ تِ حْ تَ  قٌّ شِ وَ  قٍ شِ بِ   

    هِ َیِزلُّ الغالُم الِخفُّ َعْن َصَهواتِ 

  ٧١ِل ثقّ وُیْلوي ِبَأْثواِب العنیِف المُ   

  

  ا نْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبیب وَمْنِزلِ فَ قِ 

  

  ٨٩ لدَُّخوِل فَحْوَملِ ِبِسْقِط اللَِّوى َبْیَن ا  

  

  هااتِ نَ كُ یُر في وُ الطّ و  يْ دِ تَ أغْ  دْ قَ وَ 

  

  ١٤٩  لِ كَ یْ هَ  دِ ابِ وَ ْألَ اَ  دِ یْ قَ  دٍ رِ جَ نْ مُ بِ   

  

  أال ربَّ یوٍم َلَك ِمْنُهّن َصاِلحٍ 

  

  ١٨٢  والسّیما یوٌم بدارَة ُجْلُجلِ   



٢٦٤ 

 

    نْ كُ َأ مْ لَ  وٕاْن ُمّدْت األیدي إلى الزادِ 

  ١٨٦ ُع القوِم أعجلُ أجش ذْ بأعجِلهم إِ   

    َدَعاِني الَغواِني َعمَُّهنَّ وِخْلتُني

لُ      ٢١٩  ِلَي اْسٌم، ُأْدَعى به َوْهَو َأوَّ

    ةٍ ارَ جَ َر تِ یْ خَ  ودَ والجُ  ىْ ُت التُّقَ بْ سِ حَ 

  ٢١٩ الً اقِ ثَ  حَ بَ ُء أصْ رْ ا المَ ا مَ ذَ َرَباَحًا، إِ   

    َعِلْمُتك الباذَل الَمْعُروَف فاْنَبَعَثْت 

  ٢١٧  َلْیَك ِبْي َواِجَفاُت الشَّْوِق واَألَملِ إِ   

  

  حرف المیم

    فال َتْعدِد الَمْوَلى َشِریَكَك في الِغنى

  ٢٢٠ولِكّنّما المولى شِریُكَك في الُعْدم   

  حرف النون

    كأّنَك ِمْن ِجَماِل بني ُأَقْیشٍ 

  ١٠٣  ُیَقْعَقُع َخْلَف ِرْجَلْیِه ِبَشنٍّ   



٢٦٥ 

 

  

  َن َأَحٌد َعَلْیَناَأَال َال َیْجَهلْ 

  

  ١٠٤   َفَنْجَهُل َفْوَق َجْهِل الَجاِهِلینا  

    ماضرَّ َتْغِلَب َواِئٍل أَهَجْوَتها

  ١٨٩  أْم ُبْلَت َحْیُث َتَناَطَح الَبْحران  

  حرف الهاء

    فَما َرَجَعْت ِبَخاِئَبٍة ِرَكاُب 

١٨٥   الُمسیِِّب ُمْنَتًهاها بنِ حكیِم   

 

  

  

  

  

  

  

  



٢٦٦ 

 

  المراجعالمصادر و 

  

 القرآن الكریم. .١

ارتشاف الّضرب من لسان العرب ألبي حّیان أثیر الدین محّمد بن یوسف  .٢

 م١٩٨١ ١تحقیق وتعلیق د مصطفى النّماش مطبعة المدني بمصر ط

إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین لعبد الباقي بن عبد المجید تحقیق  .٣

 هـ١١٤٠٦عودیة طعبد المجید دیاب شركة الطباعة العربیة الس

األشباه والنظائر في النحو للسیوطّي اإلمام جالل الدین عبد الرحمن  .٤

 هـ١٤١٧) دار الكتب العلمیة بیروت ٩١١السیوطّي (ت

أصل اللغات السامّیة بروفسور علي یحیى دار الّنهضة  العربّیة للطباعة  .٥

 هـ١٤١٠والّنشر بیروت ط

ر الدین قباوة دار القلم العربي إعراب الجمل وأشباه الجمل تألیف الدكتور فخ .٦

 هـ ١٤٠٩ ٥بحلب ط

إعراب الحدیث الّنبوي ألبي البقاء العكبري تحقیق عبد اهللا نبهان دار الفكر  .٧

 م١٩٨٩لبنان طبعة-المعاصر بیروت

إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم تألیف أبي عبد اهللا الحسین بن أحمد بن  .٨

 م١٩٨٥نان الطبعة لب –هـ بیروت ٣٧٠خالویه المتوفى سنة 

إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محّمد بن إسماعیل النحاس المتوفى  .٩

 هـ)  بدون تاریخ طبع٣٣٨(

إعراب القرآن للزجاج أبي إسحق بن السري بن سهل تحقیق ودراسة  .١٠

 هـ١٤٠٦ ٣إبراهیم األبیاري دار الكتاب اللبناني بیروت ط



٢٦٧ 

 

بن إبراهیم الكرباسي إعراب القرآن للكرباسي تألیف محمد بن جعفر  .١١

 هـ١٤٢٢ ١منشورات  دار ومكتبة الهالل بیروت ط

إعراب القرآن وبیانه تألیف األستاذ محي الدین الدرویش الیمامة للطبع  .١٢

 ٥سوریا ط –بیروت دار الشؤون الجامعیة حمص  –والنشر والتوزیع دمشق 

 م)١٩٩٦-هـ١٤١٧(

د صالح دار اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل لبهجت عبد الواح .١٣

 هـ١٤١٨ ٢الفكر للنشر والتوزیع عمان لبنان ط

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین  .١٤

لبنان  –والمستشرقین تألیف خیر الدین الزركلي دار العلم للمالیین بیروت 

 ١٦/٢٠٠٥ط

أمالي ابن الشجري ألبي السعادات هبة اهللا بن محّمد بن علي بن عبد  .١٥

 م١٩٩٢اهللا في  تحقیق ودراسة محمود الطناجي مطبعة المدني بمصر 

اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین تألیف األمام  .١٦

كمال الدین أبي البركات عبد الرحمن بن محّمد بن أبي سعید األنباري النحوي 

 بیروت –هـ) المكتبة العصریة صیدا ٥٧٧-٥١٣(

ابن مالك لعبد اهللا بن هشام األنصاري أوضح المسالك  إلى ألفیة  .١٧

 م١٩٩١بیروت  –المصري المكتبة العصریة صیدا 

بدائع الفوائد ألبي عبد اهللا محّمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة دار  .١٨

 لبنان بدون تاریخ طبع -الكتاب العربي بیروت



٢٦٨ 

 

البیان في غریب إعراب القرآن لعبد الرحمن بن أبي سعید األنباري  .١٩

عبد الحمید طه مراجعة مصطفى السقا الهیئة المصریة العامة تحقیق د طه 

 م١٩٨٠للكتابة 

 تاج العروس للسید محّمد مرتضى الزبیدي نشر دار لیبیا  بنغازي .٢٠

التبیان من في إعراب القرآن تألیف أبي البقاء العكبري عبد اهللا بن  .٢١

 ٥لبنان ط –دار الجیل بیروت  –الحسین تحقیق علي محّمد البجاوي 

 م)١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(

بیروت بدون تاریخ  –الّتعریفات لعلي بن محّمد الجرجاني مكتبة لبنان  .٢٢

 طبع

بي حیان األندلسي بأتفسیر البحر المحیط لمحمد بن یوسف الشهیر  .٢٣

 هـ١٤٠٣ ٢هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ط٧٥٤-هـ٦٥٤الغرناطي (

لّدار الّتونسّیة للطاهر محّمد بن عاشور ا ،والّتنویر التحریرتفسیر  .٢٤

 تاریخ طبع نبدو 

جالل الدین بن أحمد المحلي جالل الدین بن عبد  ،تفسیر الجاللین .٢٥

 الرحمن بن أبي بكر السیوطي مطبعة الشعب بهامش الفتوحات

تألیف الشیخ مصطفى الغالیني بعنایة مازن  ،جامع الدروس العربیة .٢٦

 هـ١٤٠٦علي الشیخ محّمد الطبعة األولى 

القرآن ألبي عبد اهللا محّمد بن أحمد األنصاري الجامع ألحكام  .٢٧

 م١٩٦٧القرطبي نشر دار الكتاب العربي 

في إعراب القرآن وحرفه مع فوائد نحویة هامة تصنیف محمود  الجدول .٢٨

 ٤لبنان ط -مؤسسة اإلیمان بیروت ،صافي



٢٦٩ 

 

الجمان في تشبیهات القرآن ألبي القاسم عبد اهللا بن محّمد بن ناقیا  .٢٩

سوریا -دایة دار الفكر دمشقمحّمد رضوان ال.شرحه دالبغدادي حققه و 

 هـ١٤٢٣ط

د ابن والد االنتصار لسیبویه على المبّرد ألبي العباس أحمد بن محمّ  .٣٠

هـ) دراسة وتحقیق زهیر عبد المحسن سلطان ٣٣٢التمیمي الّنحوي (ت

 م١٩٩٦مؤسسة الرسالة ط

بن حاشیة الصبان على شرح األشموني على ألفیة ابن مالك لمحّمد  .٣١

 هـ١٤٠٣علي الصبان دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي ط

حاشیة العالمة الصاوي على تفسیر الجاللین ألحمد الصاوي المالكي  .٣٢

 بدون تاریخ طبع

 ٢حجة القرآءآت عبد الرحمن محّمد بن زنجلة بن زرعة ط .٣٣

الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الحسن بن أحمد الفارسي  .٣٤

علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحلیم النجار والدكتور عبد الفتاح تحقیق 

 م)١٩٨٣هـ١٤٠٣( ٢شلبي راجعه الدكتور محّمد علي النجار ط

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القاهر البغدادي بوالق  .٣٥

 هـ١٢٩٩

الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني تحقیق محّمد علي البخار دار  .٣٦

 هـ١٤٠٩لبنان  –النشر بیروت الهدى للطباعة و 

الدر المصون في سر الكتاب المكنون تألیف السمین الحلبي تحقیق  .٣٧

 الخراط بدون تاریخ طبع



٢٧٠ 

 

دراسات في علم اللغة لصالح الّدین محّمد صالح حسنین لبنان  .٣٨

 ٣بیروت ط

دروس في اإلعراب دكتور عبده الّراجحي أستاذ العلوم اللغوّیة  .٣٩

ت دار الّنهضة العربّیة للطباعة والّنشر بیروت بجامعتي اإلسكندرّیة وبیرو 

 بدون تاریخ طبع

 دالئل اإلعجاز عبد القاهر الجرجاني نشر دار المعرفة بیروت .٤٠

دیوان النابغة الذبیاني زیاد بن عمرو بن معاویة تحقیق محّمد أبو  .٤١

 الناشر دار المعارف القاهرة بدون تاریخ طبع ٢الفضل إبراهیم ط

حجر الكندي حققه وبوبه وشرحه وضبط  دیوان امرئ القیس بن .٤٢

 بیروت بدون تاریخ طبع –بالّشكل أبیاته حنا الفاخوري دار الجیل 

دیوان بشار بن برد قّدم له إحسان بن عباس دار صادر بیروت  .٤٣

 م٢٠٠٠

دیوان بشر ابن أبي خازم األسدي ةتحقیق الّدكتور عزة حسن دار  .٤٤

 ٣لبنان ط -الّشرق العربي بیروت 

بن كلثوم بن مالك تحقیق محّمد علي البجاوي بیروت دیوان عمرو  .٤٥

 هـ١٤١٢لبنان ط

هـ)  ٢٤٠ – ١٥٠الرسالة لإلمام المطلبي محّمد بن إدریس الشافعي ( .٤٦

 تحقیق وشرح أحمد محّمد شاكر

السنة ألبي محّمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم المتوفى سنة  .٤٧

 لبابي الحلبيهـ)  مكتبة ا٣/١٤٠٣هـ تحقیق د علي سعید الرفاعي (ط٤٥٦



٢٧١ 

 

سنن الترمذي ألبي عیسى محّمد بن عیسى الترمذي أعدها د  .٤٨

 هـ)١٤١٩القاهرة (ط ثمصطفى محّمد حسین الذهبي دار الحدی

شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك تألیف محمد محیي الدین عبد  .٤٩

 الحمید دار الطالئع للنشر والتوزیع والتصدیر

حسین السكري تحقیق عبد شرح أشعار الهذلیین صنعة أبي سعید بن ال .٥٠

الّسّتار أحمد فراج ومراجعة محمود محّمد شاكر نشر مكتبة دار العروبة 

 بالقاهرة مكتبة المدني

شرح األشموني ألبي الحسن نور الدین علي بن محّمد بن عیسى على  .٥١

ألفیة بن مالك قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد إشراف دإمیل بدیع 

 هـ١٤١٩لبنان ط -ون دار الكتب العلمیة بیروتیعقوب منشورات علي بیض

التصریح على التوضیح خالد بن عبد اهللا األزهري دار إحیاء شرح  .٥٢

 الكتب العربیة مطبعة عیسى البابي الحلبي

بن الحسین االستراباذي  محّمدشرح الرضي على الكافیة لرضي الدین  .٥٣

 هـ١٤٠٧تصحیح وتعلیق یوسف حسن عمر جامعة قاریونس ط

علقات العشر وأخبار شعرائها للشیخ أحمد األمین الشنقیطي شرح الم .٥٤

 هـ المكتبة العصریة١٤٢٨تحقیق محّمد عبد القادر الفاضلي ط

شرح المفصل للشیخ العالمة جامع الفوائد موفق الدین یعیش بن علي  .٥٥

 هـ١٤٠٦هـ مكتبة القاهرة ط٦٤٣بن یعیش النحوي المتوفى سنة 

عه والتعلیق علیه عبد اهللا شرح دیوان الفرزدق عني بجمعه وطب .٥٦

 م١٩٣٦إسماعیل الصاوي مطبعة الصاوي بمصر ط



٢٧٢ 

 

شرح قطر الندى وبل الصدى لإلمام جمال الدین عبد اهللا بن یوسف  .٥٧

بن هشام قدم له ووضع هوامشه وفهارسه أمیل یعقوب دار الكتب العلمیة 

 هـ١٤٢٠بیروت ط

حققه صحیح مسلم لإلمام مسلم ابن الحجاج القشیري بشرح النووي  .٥٨

وفهرسه عصام الصبابطي حازم محّمد عماد عامر دار الحدیث 

 م١٩٨٤القاهرة

هـ) ٣٨٧علل النحو تألیف أبي الحسن محّمد بن عبد اهللا الوراق (ت .٥٩

تحقیق محمود محّمد محمود نصار منشورات محّمد علي بیضون لنشر كتب 

 هـ١٤٢٢لبنان ط –السنة والجماعة دار الكتب العلمیة بیروت 

ي محاسن الشعر وآدابه ونقده أبو علي الحسن بن رشیق العمدة ف .٦٠

 القیرواني األزدي تحقیق محّمد محي الدین عبد الحمید طبعة رابعة دار الجیل

الفتوحات اإللهیة بتوضیح تفسیر الجاللین للدقائق الخفیة لسلیمان بن  .٦١

 م١٩٨٠عمر العجیلي الشهیر بالجمل المكتبة التجاریة مصر 

مكتبة ومطبعة عیسى البابي  ل الدین الّسیوطيّ في علوم القرآن جال .٦٢

  الحلبي مصر

 ١في نحو اللغة وتراكیبها خلیل أحمد عمایرة مكتبة البابي الحلبي ط .٦٣

 م ١٩٠٣

القاموس المحیط تألیف مجد الدین محّمد بن یعقوب الفیروز أبادي  .٦٤

  هـمنشورات مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر٢١٣٧١ط

لیف وترجمة د أحمد شفیق الخطیب دار قراءات في علم اللغة تأ  .٦٥

 م١٩٤٧الّنشر ط



٢٧٣ 

 

ر عمرو بن قنبر تحقیق وتخریج عبد السالم الكتاب لسیبویه أبي بش .٦٦

 هـ١٤٠٧هارون دار الجیل 

هـ)  د أحمد ماهر البقري مؤسسة شباب ٧٥١- ٦٩١ابن القیم اللغوي ( .٦٧

 م١٩٨٩الجامعة اإلسكندریة ط

ة محّمد علي بن علي كشاف اصطالحات الفنون تألیف الشیخ العالم .٦٨

هـ وضع حواشیه أحمد ١١٥٨بن محّمد التهانوي الخفي المتوفى بعد سنة 

دار الكتب العلمیة بیروت  –حسن مسبج منشورات محّمد علي بیحنون 

 هـ١٤١٨ط

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل لجار اهللا محمود بن عمر  .٦٩

 هـ١٤٠٦الزمخشري الخوارزمي الطابع البابي الحلبي 

الكلمة دراسة لغوّیة ومعجمّیة حلمي خلیل دار المعرفة الجامعّیة  .٧٠

 م١٩٨٨الّطبعة األولى 

الكواكب الدریة على متمة شرح األجرومیة ألهدل (محّمد أحمد بن  .٧١

 م١٩٩٥ ٥عبد الباري)  مؤسسة الكتب الثقافیة بیروتط

المّیة  العرب ونشید الصحراء لشاعر األزد الّشنفرى شرح وتحقیق  .٧٢

كتور محّمد بدیع شریف منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت بدون تاریخ الدّ 

 طبع

اللباب في علل البناء واإلعراب ألبي البقاء العكبري عبد اهللا بن  .٧٣

هـ)  تحقیق غازي مختار طلیمات دار الفكر ٦١٦ - هـ ٥٣٨الحسین (

 هـ١٤١٦المعاصر بیروت ط



٢٧٤ 

 

الدین محّمد بن لسان العرب تألیف اإلمام العالمة أبي الفضل جمال  .٧٤

 هـ١٤١٠دار الصادر بیروت ط مكرم بن منظور اإلفریقي المصري

لمع األدلة في أصول الّنحو ألبي البركات بن األنبارّي تحقیق سعید  .٧٥

 م١٩٧٥بیروت ط –األفغانّي دار الفكر لبنان 

المحیط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها لمحّمد األنطاكي دار  .٧٦

 وریا بنایة درویش بدون تاریخ طبعالّشرق العربي بیروت شارع س

 م١٩٥٢المدارج العلیة في القواعد النحویة ألبي طاهر محّمد ط .٧٧

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي لرمضان عبد الّتّواب  .٧٨

 هـ١٤٠٥مكتبة الخانجي للطباعة والّنشر والّتوزیع القاهرة ط 

النهضة  دار٢المدخل إلى علم النحو والصرف عبد العزیز عتیق ط .٧٩

 العربیة بیروت

مشكل إعراب القرآن الكریم ألبي محّمد مكي بن أبي طالب القیسي  .٨٠

هـ)  القسم الثاني تحقیق د حاتم صالح الضامن كلیة اآلداب ٤٣٧ -هـ ٣٥٥(

 ٢جامعة بغداد مؤسسة الرسالة بیروت ط –

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي تألیف أحمد بن  .٨١

هـ) دار الفكر للطباعة والنشر ٧٧٠لمقري الفیومي (ت محمد بن علي ا

 والتوزیع بدون تاریخ طبع

معاني القرآن وٕاعرابه أبو إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج  .٨٢

- عبد الجلیل عبده شلبي منشورات المكتبة العصریة صیدا .شرح وتعلیق د

 بیروت



٢٧٥ 

 

بالقاهرة دار المعجم الوسیط إعداد لجنة بإشراف مجمع اللغة العربیة  .٨٣

 الفكر القاهرة

میخائیل مراد مكتبة البابي الحلبي   .معنى الّرابط في الّنحو العربي د .٨٤

 هـ١٤٠٧القاهرة الطبعة الثالثة 

مغني اللبیب عن كتب األعاریب لجمال الدین بن هشام األنصاري  .٨٥

المبارك ومحّمد علي حمد اهللا راجعه سعید األفغاني توفي  نز ما یق دتحق

 م)١٩٧١(-هـ)١٣٩٩( ١طهـ)  ٧٦١(

المقتصد في شرح اإلیضاح د بحر كاضم المرجان بدون تاریخ طبع  .٨٦

 لبنان –بیروت 

المقتضب ألبي العباس محمد بن یزید المبرد تحقیق محمد عبد الخالق  .٨٧

 هـ١٤٠٣عضیمة الناشر دار التحریر القاهرة 

المقرب لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور تحقیق أحمد عبد  .٨٨

 ١٣٩١الجواري وعبد اهللا الجبوري طالّستّار 

منار السالك إلى أوضح المسالك لمحمد عبد العزیز النجار مكتبة  .٨٩

 هـ١٤٠١ ٣الفجالة مصر ط

منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل تألیف محّمد محیي الّدین عبد  .٩٠

 الحمید دار الطالئع للنشر والّتوزیع القاهرة الطبعة الثانیة بدون تاریخ طبع

ر في النحو ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهیلي نتائج الفك .٩١

 م١٩٧٨تحقیق د محّمد إبراهیم البنا منشورات جامعة قار یونس ط

الّنحو الّتقلیدي د عطّیة الّشمخي دار الكتب العلمّیة بیروت الطبعة  .٩٢

 م١٩٨٠األولى 



٢٧٦ 

 

 م١٩٨٤النحو المصفى للدكتور محّمد عید مكتبة الشباب طبعة  .٩٣

 ي عباس حسن دار المعارف مصرالنحو الواف .٩٤

 النحو الوافي عباس حسن دار المعارف مصر .٩٥

النشر في القراءات العشر الحافظ أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي  .٩٦

 الشهیر بابن الجزري تصحیح ومراجعة علي محمد الّضّباع

النكت في تفسیر كتاب سیبویه وتبیین الخفّي من لفظه وشرح أبیاته  .٩٧

الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى األعلم الشنتمري وغریبه تألیف أبي 

هـ)  قرأه وضبط نصه د یحیى مراد منشورات محّمد علي بیضون دار ٤٧٦(

 لبنان –الكتب العلمیة بیروت 

 الّنواسخ الحرفّیة د محّمد عابد بدون تاریخ طبع .٩٨

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجالل الدین بن عبد الرحمن  .٩٩

 هـ١٤١١لبنان  –ب العلمیة بیروت السیوطي دار الكت

 وفیات األعیان البن خلكان تحقیق إحسان عباس بیروت .١٠٠
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