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  رسالة بعد التسجيل ست
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موض

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 
ً

و الرفض، فضال
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجل
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  
َ
أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ليهن  التمايز في البحث.يغلب ع (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فق
َ
رة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقه
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
ا، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنه
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ِة ) ُر اْسِتَراِتْيِجي 
َ
ث
َ
ِة Swomأ

َ
غ

ُ
َواِعِد الل

َ
ِمِي ِفي َماَدِة ق

ْ
ِف الَراِبِع الِعل َبِة الص 

َ
ل
َ
ْحِصْيِل ط

َ
( ِفي ت
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 م.د.شهاب أ
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 يف كتابه التصحيحات النحوية للعكربّي

 عراب القرآن""التبيان يف ِإ

 د. سعد حممد أمحد أ.م.

10/5/2020 تأريخ القبول:       6/4/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
إن تصحيحات العكبري النحوية هي تصحيحات مهمة في النحو العربي, ونفيسة    

البحث تصحيحاته في إعراب القرآن الكريم, فبدأ بذكر  لكونه إمام في النحو, فتناول هذا
المقدمة, ثم  التمهيد إذ تناول به حياة العكبري وأهمية كتابه من بين كتب اإلعراب, 
وتناول المبحث األول تصحيحه إلعراب فيه خالف نحوي وفيه سبعة مطالب, المطلب 

مطلب الثاني: )نعت النعت(, نا( بـ )إَن(, ثم ال -األول: تناول اتصال الضميرين )الياء
والمطلب الثالث: )االستثناء(, والمطلب الرابع: )النعت بالجملة(, والمطلب الخامس: 
حرف الجر )الالم(, والمطلب السادس: حرف الجر )إلى(, والمطلب السابع: حرف الجر 
)عن(, ثم تناول المبحث الثاني: تصحيحه لمشكل إعرابي وفيه خمسة مطالب, المطلب 

ول: )الصفة والخبر(, والمطلب الثاني: )حذف الموصوف واالكتفاء بالصفة( ومعنى األ
حرف الجر )من(, والمطلب الثالث: )البدل(, والمطلب الرابع: )الخبر جملة(, والمطلب 

 الخامس: )حتى(, ثم ذكرنا أهم ما تمخض البحث عنه من نتائج.
 . تقراءاالسالنعوت، الخالف، المنهج، الكلمات المفتاحيَّة: 

 
 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين, الذي أنزل على عبده الكتاب, ولـم يجعـل لـه عوجـاع جاعـل 
 .()العربية لغة ألهل الجنة, والصالة والسالم على أفصح العرب, سيدنا محمد 

 أما بعد..
                                                 

  /جامعة الموصل .اأَلساسيَّةكلية التربية قسم اللغة العربية / 
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المتنوعــة, منهــا النحــو فقــد أولــى العلمــاء اللغــة العربيــة اهتمامــاع بالغــاع فــي جوانبهــا 
والبالغــــة والصــــرف والســــبب فــــي ذلــــر هــــو نــــزول القــــرآن الكــــريم بلغتــــه الفصــــيحة, وآياتــــه 
المحكمة, ونظمه المعجز وأساليبه البليغـة, الـدافع األول لبـدء حركـة الـدرس اللغـوي بجوانبـه 
ه المتعــددة, و ــد اهــتم العلمــاء فــي الكشــف عــن صــياغة مفــردات الكــالم, وطرائــ  بنــاء تركيبــ

سعياع إلدرار معانيه العظيمة, وفهـم مضـامينه الجليلـة. ومـن هـذا المنطلـ  كانـت رغبتـي أن 
يكـون بحثـي بدراسـة كتـاب يتنـاول إعـراب آيـات القـرآن الكـريم المعجـزة فو ـع اختيـاري علــى: 
)التصحيحات النحوية للعكبري في كتابه التبيان في إعـراب القـرآن(أل ألن العكبـري إمـام فـي 

ثير من العلوم العقلية والنقلية فضال عن أن كتابه ُيعد مـن الكتـب المعتبـرة فـي النحو وفي ك
إعراب القرآن الكريم, وآراءه مبثوثة في ُكتب المعربين والمفسرين, وتعد تصـحيحاته النحويـة 
نفيسة غاية النفاسة ألنه عالم راسخ العلم, وتكمن أهميته في أنه يتنـاول مسـائل خالفيـة فـي 

يها تصـحيحاع نحويـاع, أو مسـائل مشـكلة فـي اإلعـراب فيزيـل إشـكالها ويصـحح النحو فيبدي ف
 الوجه المعتبر فيه.

أما المنهج المتبع فهو استقراء كتاب التبيان في إعراب القرآن, واسـتخرا  المسـائل 
النحويــة منهـــا ثــم تقســـيمها إلــى  ســـمين: مســائل خالفيـــة بــين النحـــاة ومســائل ُأخـــر  ليســـت 

نمـــا تخـــك المشـــكل اإلعرابـــي, ففـــي كـــل مســـملة أضـــع لهـــا عنوانـــاع ثـــم خالفيـــة فـــي النحـــو و  ا 
ـــة الكريمـــة التـــي ورد فيهـــا التصـــحيح  ـــم أذكـــر افي أوطـــىء للموضـــول فـــي النحـــو العربـــي, ث
النحــوي مثنيــاع بنقــل نــك العكبــري بنصــه واضــعاع عالمــة تنصــيك علــى  ولــه, ثــم أعــرض 

تبعـاع لغيـره أم غيـر متبـع, بـل هـو كالم العلماء من معربين ومفسرين, ألر  أكـان العكبـري م
رأي شخصي انفرد به, وهل من جاء بعده تابعه على رأيه أو خالفـه أو عقـب علـى كالمـه, 
محاوالع في ذلر أن أذكـر افراء واأل ـوال حسـب وفيـات أصـحابها ليتسـنى لنـا نسـبة كـل  ـول 

هيـــد إلـــى صـــاحبه الحقيقـــي, وتظهـــر لنـــا شخصـــية العكبـــري العلميـــة, ويقـــع البحـــث فـــي تم
ومبحثــين وخاتمــة, فالتمهيــد تنــاول حيــاة العكبــري وأهميــة كتــاب التبيــان فــي إعــراب القــرآن, 
ونبذة عن التصحيحات, وتناول المبحث األول تصحيحاته إلعراب فيه خالف نحـوي, وفيـه 

ـــاء ـــاول اتصـــال الضـــميرين )الي ـــب, المطلـــب األول: تن (, والمطلـــب  -ســـبعة مطال ــــ)إنل نـــا( ب
(, والمطلــــب الثالـــث: االســـتثناء, والمطلــــب الرابـــع: النعـــت بالجملــــة, الثـــاني: )نعـــت النعـــت

والمطلــب الخــامس: حــرف الجــر )الــالم(, والمطلــب الســادس: حــرف الجــر )إلــى(, والمطلــب 
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الســـابع: حـــرف الجـــر )عـــن(, ثـــم تنـــاول المبحـــث الثـــاني: تصـــحيحه لمشـــكل إعرابـــي, وفيـــه 
الثــــاني: حــــذف الموصــــوف خمســــة مطالــــب, المطلــــب األول: الصــــفة والخبــــر, والمطلــــب 

واالكتفـــاء بالصـــفة ومعنـــى حـــرف الجـــر )مـــن(, والمطلـــب الثالـــث: البـــدل, والمطلـــب الرابـــع: 
 البحث عنه من نتائج.  ضالخبر جملة والمطلب الخامس: )حتى(, ثم ذكرنا أهم ما تمخ

ــــي هــــذا مــــن مصــــادر كثيــــرة, أهمهــــا: معــــاني القــــرآن للفــــراء  و ــــد أفــــدت فــــي عمل
عرابـــــه للزجـــــا  215قـــــرآن ل)خفـــــ  )ت هــــــ(, ومعـــــاني ال207)ت هــــــ(, ومعـــــاني القـــــرآن وا 
عـــــراب القـــــرآن للنحـــــاس )ت 311)ت هــــــ(, وتفســـــير الكشـــــاف للزمخشـــــري )ت 338هــــــ(, وا 

هــــ(, والـــدر المصـــون للســـمين 745هــــ(, والبحـــر المحـــيط ألبـــي حيـــان األندلســـي )ت 532
 هـ(.756الحلبي )ت 

 صــاحب الفضــل واإلحســان واخيــراع ُأ ــر بــمن مــا وجــد مــن صــواب فبتوفيــ  مــن اهلل
ومــا وجــد مــن هفــوات وتقصــير فمــن نفســي التــي ال أبرئهــا مــن الخطــم, وحســبي أنــي ابتغيــت 
وجه اهلل عـز وجـل فيمـا بحثـت فيـه وكتبـت. وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل رب العـالمين, الـذي 
بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات, وصـــلى اهلل وتبـــارر علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم 

 كثيراع. تسليماع 
 التمهيد

 حياته:
بـــريب وكنيتـــه أبـــو البقـــاء , ولـــد ســـنة ثمـــان  وثالثـــين  هـــو عبـــد اهلل بـــن الحســـين الُعك 

, (3), ودفـــن فـــي بغـــداد ببـــاب حـــرب(2), ومـــات ســـنة ســـت عشـــرة وســـت مئـــة(1)وخمـــس مئـــة

                                                 

وأنبــاء أبنــاء الزمــان: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان )ت  ينظــر وفيــات األعيــان (1)
 .2/286 : م1977هـ(, تحقي : الدكتور إحسان عباس, دار صادر, بيروت, 681

هــ(, تحقيـ : عمـر 630: ابن األثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد )ت ينظر الكامل  (2)
 .12/357: م1997 -هـ1417لبنان  -دار الكتاب العربي, بيروت 1عبد السالم تدمري ط

 .2/286ينظر الوفيات  (3)
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, وســبب تســميته بــالعكبري (1)وتجمــع المصــادر علــى أنــه ولــد فــي بغــداد و ضــى حياتــه فيهــا
 .(2)لى بلدة على نهر دجلة تبعد عشرة فراسخ عن بغداد واسمها عكبر هو نسبته إ

وأصابه الجدري فـي طفولتـه فمصـيب بـالعمى بسـببه, و ـد تـزو  وكانـت امرأتـه تقـرأ 
, وأبــو عبــد اهلل محمــد وأبــو نصــر عبــد (4)بــموالد مــنهم أبــو محمــد عبــد الــرحمن (3)لــه ورز 

عيــون النــاس, وكــان ثقــة صــدو اع فيمــا ينقلــه و العزيــز, وكلهــم  ــرأ عليــه و ــرأ لــه, فكــان يقــرأ ب
. وبــرل العكبــري فــي علــوم كثيــرة (5)يحكيــه, غزيــر الفضــل متــديناع, ورعــاع صــالحاع  ليــل الكــالم

مامــــاع فــــي الفقــــه واللغــــة والنحــــو والعــــروض والفــــرائض  فقــــد كــــان إمامــــاع فــــي علــــوم القــــرآن وا 
ذا منزلـة سـامية بـين علمـاء . وكـان (6)والحساب ومعرفة المذهب, ولـه فيهـا تصـانيف عديـدة

 .(7)عصره حتى ذكرت بعض المصادر أنه لم يب  في زمنه من يدانيه علماع وتحصيالع 
و ال ابن خلكان: لم يكن في آخر عمره في عصره مثلـه فـي فنونـه, وكـان الغالـب 

منهــــا كتــــاب اللبــــاب فــــي علــــل البنــــاء  (8)عليــــه علــــم النحــــو وصــــنف فيــــه مصــــنفات كثيــــرة 
عــــرا عـــراب الحــــديث, إلـــى جانــــب المختصـــرات والشــــرول واإلعـــراب, وا  ب شـــرل الحماســــة وا 

                                                 

هــ(, تحقيـ : أبـو 624سـف القفطـي )تعلـى أنبـاه النحـاة: ابـو الحسـن بـن علـي بـن يو  ينظر إنباه الـرواة (1)
 .2/116 : م1952 -هـ1371الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي, القاهرة 

 .2/286ينظر الوفيات  (2)
هـــ(,  تحقيــ : 764فــي نكــت العميــان, صــالل الــدين خليــل بــن أيبــر الصــفدي )ت  ينظــر نكــت الهميــان (3)

فــي   , وشــذرات الـذهب179 :م2007هــ1428ن, , دار الكتـب العلميـة, بيــروت, لبنـا1عبـد القـادر عطــا, ط
هـــ(, تحقيــ  : 1089أخبــار مــن ذهــب: عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن العمــاد العكبــري الدمشــقي )ت 

 .5/67:  م1986-هـ1406لبنان  -محمود األرناؤوط, دار الكتب العلمية بيروت
هــ(, 851بـن محمـد األسـدي )ت  : ابن  اضي شهبة, أبو بكـر بـن أحمـدينظر طبقات النحاة واللغويين  (4)

 .331/ م1973النجف  -النعمان
 .179ينظر نكت الهميان  (5)
 .5/69ينظر شذرات الذهب  (6)
 .2/286ينظر وفيات األعيان  (7)
 2/386وفيات األعيان  (8)
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وشـــرل  اللمـــح, وشـــرل المفصـــل, إلـــى  (1)كمختصـــر أصـــول ابـــن الســـرا , وشـــرل اإليضـــال
جانــب شــرل الميــة العــرب للشــنفر , واشــتهر كتابــه فــي إعــراب القــرآن وعكــف النــاس عليــه, 

ات حسـان فـي إعـراب القـرآن هـ(:  ولـه مصـنف646وأفاد منه المتمخرون إذ  ال القفطي )ت 
هــ(, إذ  ـال: 794. وأثنى على كتابه ) التبيان فـي إعـراب القـرآن( الزركشـي )ت(2)و راءاته 

  ــد انتــدب النــاس لتــمليف القــرآن ومــن أوضــحها كتــاب الحــوفي ومــن أحســنها كتــاب المشــكل 
وتالهـم وكتاب أبي البقاء العكبري وكتاب المنتجب الهمذاني وكتاب الزمخشري وابن عطية 

هــ( الزركشـي فـي الثنـاء علـى كتـاب إعـراب 911. وتـابع السـيوطي )ت (3)الشيخ أبو حيـان 
القــرآن إذ  ــال:  أفــرده بالتصــنيف خالئــ  مــنهم مكــي وكتابــه فــي المشــكل خاصــته والحــوفي 

 1307. وأورد القنـوجي )ت (4)وهو أوضحها وأبـو البقـاء وهـو أشـهرها والسـمين وهـو أجلهـا 
كتابـــه إعـــراب القـــرآن, و ـــد عكـــف النـــاس عليـــه وأفـــاد منـــه المتـــمخرون  هــــ( أنـــه اشـــتهر فـــي

 .(5)كالسفا سي
 المبحث األول : تصحيحه إلعراب فيه خالف نحوي

(: -المطلب األول: اتصال الضميرين )الياء  نا( بـ )إنَّ
( إذا اتصـــل بهـــا الضـــمير)ياء( المـــتكلم       يجـــوز دخـــول نـــون الو ايـــة علـــى )إنل

نــي( ويجــوز أن يقــال: )إنيــي(, أي: تحــذف )نــون( مــن هــذه النونــات كراهيــة فعندئــذ  تكــون )إن
, وفيــه خــالف فمــذهب أكثــر البصــريين والكــوفيين أن المحــذوف هــو نــون (6)تــوالي األمثــال

                                                 

هـ( تحقي : عبد السـالم 1093ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي )ت خزانة األدب  (1)
 88و3/77:  م1997 -هـ1418القاهرة  -, مطبعة المدني4مد هارون, طمح
 . 2/117إنباه الرواة على أنباه النحاة:  (2)
 1/301البرهان في علوم القرآن  (3)
 2/370, وينظر بغية الوعاة, للسيوطي 4/1219اإلتقان في علوم القرآن  (4)
بــــن علــــي ابــــن لطــــف اهلل الحســــيني                                                                            أبــــو الطيــــب محمــــد صــــدي  خــــان بــــن حســــن  ينظــــر أبجــــد العلــــوم (5)

 1/283:  م2002 -هـ1423دار ابن حزم  1هـ(, ط1307البخاري القنوجي )ت 
: ابــن عصـفور, أبــو الحسـن علـي بــن مـؤمن بــن محمـد بــن علـي األشــبيلي ينظـر شـرل جمــل الزجـاجي,  (6)

: م1998-هــ1419هـ(, تحقي : محمد عبد الـرحمن الشـاغول, المكتبـة األزهريـة للتـراث, القـاهرة , 669)ت 
1/434 
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( ألنهـــا  ـــة مـــن )إنل ـــون الثاني ـــى أن المحـــذوف هـــو الن ـــة مـــن النحـــاة إل الو ايـــة, وذهبـــت طائف
 .(1)ألولى ألنها ساكنةطرف, و سم آخر ذهب إلى أن المحذوف هي ا

( فيكون )إنينا( ويجوز )إنيـا( وفـي حـذف إحـد   وعندما يدخل الضمير)نا( على )إنل
( عنـدما تخفـف تحــذف الثانيـة, و يــل  النونـات خـالف, فقيــل المحـذوف هـي الثانيــة, ألن )إني
األولــى, ولــم يــذكر أحــد حــذف النــون الثالثــة, ألنهــا اســم إال مــا نقلــه المــرادي مــن أن بعــض 

لنحويين حكى المـذاهب الثالثـة في)إنـا( وهـي المـذكورة فـي )إننـي( وصـحح كـون المحذوفـة ا
 .( 2)هي الثانية

 ( 14)البقرة  چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      ېچ  ال تعالى: 
 ــال أبـــو البقـــاء:   ولـــه )إنيـــا معكـــم(, األصـــل : إننـــا فحـــذفت النـــون الوســـطى علـــى 

( إذا خففـت, كقولـ )يــس  چ ڍ ڍ       ڌ ڌچ ه تعـالى: القـول الصـحيح, كمـا حـذفت فــي)إني
 .(3)( و)معكم( ظرف  ائم مقام الخبر, أي: كائنون معكم 32

(, ألن أصـل )إنـا( و  ذكر الزجا  أن المحذوف من )إنا( هي النـون الثانيـة مـن )إني
ــــه تعــــالى: ) ــــا( وهــــي كقول ــــون لتــــوالي ٤٦طهههه    (ۅ  ۉ  هــــو )إنن , وحــــذفت هــــذه الن

س إلــى أن األصــل إننــا وحــذفت إحــد  النونــات لتــوالي , وذهــب أبــو جعفــر النحــا(4)النونــات
و د تابع السمين الحلبي  أبا جعفر في أن أصل )إنا( هو إننـا والحـذف كـان مـن   (5)األمثال

                                                 

هــ(, تحقيـ : 749: الحسن بن  اسـم المـرادي )ت صد والمسالر بشرل ألفية ابن ملرينظر توضيح المقا (1)
مــع الهوامــع فــي ه, و 1/101: م2005 -1436بيــروت  -المكتبــة العصــرية, صــيدا 1أحمــد محمــد عــزوز ط
, 2هـــ(, تحقيـ : أحمــد شـمس الــدين, ط911: عبـد الــرحمن بـن أبــي بكـر السـيوطي )ت شـرل جمـع الجوامــع 

 . 1/217:  م2006 -هـ1427لبنان  -دار الكتب العلمية, بيروت
 1/101ينظر توضيح المقاصد  (2)
حقيـ : علـي محمـد البجـاوي, هــ(, ت616: أبـو البقـاء عبـد اهلل بـن الحسـين )ت التبيان فـي إعـراب القـرآن (3)
 . 1/13 :م1987-هـ1407, دار الجيل بيروت, 2ط
عرابه (4) هــ(, تحقيـ : الـدكتور عبـد 311: أبو اسحا  ابراهيم بـن السـري الزجـا  )ت ينظر معاني القرآن وا 

 . 1/89 : م2004 -هـ1424الجليل عبده شلبي, دار الحديث, القاهرة 
هــ(, تقـديم الشـيخ خالـد 338مـد بـن محمـد بـن اسـماعيل النحـاس )ت : أبو جعفر أحينظر إعراب القرآن (5)

 . 1/191 :م2008 -هـ1429بيروت  –دار المعرفة  2العلي ط
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(, ألنها اتصلت بـ )نا( فتوالت ثالثة أمثال, ونقل  ـول أبـي البقـاء وترجيحـه  إحد  نوني )إني
 .(1)للخالف

علــى غيــره مــن افراء,ألن حــذف النــون الثانيــة والظــاهر أن  ــول أبــي البقــاء راجــح 
( عنـدما  ( ثابت في القرآن الكريم وكالم العرب, و د أفرد النحاة أحكاماع خاصة لــ)إنل من )إنل

 .تخفف 
 ( 30)البقرة   چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ  ال تعالى: 

 ــال أبــو البقــاء:  األصــل: إننــي فحــذفت النــون الوســطى ال نــون الو ايــة, هــذا هــو 
 .(2)الصحيح 

لــم يشــر أكثــر المفســرين والمعــربين إلــى هــذه المســملة, إال أن الســمين الحلبــي أورد 
ـــون  ـــوالي األمثـــال, وفـــي حـــذف الن أن أصـــل )إنـــي( هـــو )إننـــي( وحـــذفت إحـــد  النونـــات لت
خـــالف أهـــي نـــون الو ايـــة أو النـــون الوســـطى, رأيـــان وصـــحح الســـمين أن يكـــون المحـــذوف 

 .(3)النون الوسطى ال نون الو اية
يبــدو أن الســمين الحلبــي موافــ  ألبــي البقــاء فــي تــرجيح حــذف النــون الوســطى, و 

 ورأيه هذا يدعم رأي أبي البقاء في ترجيحه لهذا الخالف النحوي.
 المطلب الثاني: نعت النعوت

هــ( 180هنار خالف بين النحويين في جـواز صـفة الصـفة, إذ أجـاز سـيبويه )ت 
ل ذو الحجـــة, إذ جعلـــت )ذو الحجـــة( صـــفة أن توصـــف الصـــفة وذلـــر نحـــو: يـــا زيـــد الطويـــ

 .(4)الطويل
هـــ( ومثــل لــذلر بنحــو: يــا زيــُد العا ــل ذو المــال, 285وتابعــه فــي ذلــر المبــرد )ت 

ـــ ن كـــان صـــفة لــــ)زيد( أو بـــدالع مـــن )زيـــد( فيكـــون  فيكـــون )ذو المـــال( صـــفة لــــ )العا ـــل( ف
                                                 

هــ( تحقيـ : 756: أحمـد بـن يوسـف السـمين الحلبـي )ت ينظر الدر المصون في علـوم الكتـاب المكنـون (1)
 . 1/146 :م1994-هـ1414دمش ,  -الدكتور أحمد محمد الخراط, دار القلم

 1/586التبيان في إعراب القرآن  (2)
 1/259ينظر الدر المصون  (3)
هـــ(, تحقيــ : عبــد الســالم محمــد هــارون 180: ســيبويه, أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان )ت ينظــر الكتــاب  (4)
 . 2/193:  م1988-هـ1408, مكتبة الخانجي, القاهرة 3ط
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هـــــ( 469)ت. ولــــم يجــــز عــــدد مــــن العلمــــاء نعــــت النعــــوت, مثــــل: ابــــن بابشــــاذ (1)النصــــب
هــ(, 393هـ(, ونسب إلـى ابـن جنـي )ت 751هـ( وابن  يم الجوزية )ت 581والسهيلي )ت 

 . (2)ففي نحو: مررت برجل عا ل كريم فـ)كريم( نعت للرجل وليس للعا ل
)البقـــرة  چڈ ژ ژ ڑ     ڈڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ  ـــال تعـــالى: 

32) 
, أو صــفة للعلــيم علــ ى  ــول مــن أجــاز صــفة  ــال أبــو البقــاء:  )الحكــيم( خبــر ثــان 
 .(3)الصفة وهو الصحيح, ألن هذه الصفة هي الموصوف في المعنى 

ولم يشر أكثر المعربين والمفسرين إلى إعـراب )الحكـيم( فـي هـذه افيـة, إال أن أبـا 
, ولعلــه ذهــب مــذهب مــن أجــاز (4)حيــان األندلســي نــكي علــى أن )العلــيم والحكــيم( صــفتان

لبــي مــا أورده أبــو البقــاء مــن أنــه يجــوز أن يكــون خبــراع صــفة الصــفة, و ــد ذكــر الســمين الح
. ويميـل الباحـث إلـى جـواز نعـت (5) ثانياع وأن يكون صـفة للعلـيم وزاد بمنهمـا بمعنـى )فاعـل(

النعــوت, ألنــه المنعــوت فــي المعنــى كمــا نــك علــى ذلــر أبــو البقــاء فضــالع عــن أنــه مــذهب 
 النحاة.سيبويه شيخ النحاة ومذهب تلميذه المبرد وجماعة من 

 
 
 

                                                 

تحقيـ : محمـد بـن عبــد الخـال  عضـيمة, عــالم هـــ(, و 285: محمـد بــن يزيـد المبـرد )ت ينظـر المقتضـب (1)
 4/219 :الكتب, بيروت )د. ت(

هـــ(, تحقيــ : خالــد عبــد الكــريم 469: ابــن بابشــاد, طــاهر بــن أحمــد )ت  ينظــر شــرل المقدمــة المحســبة (2)
: أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهلل , ونتـــائج الفكـــر2/416 :م1977المطبعـــة العصـــرية, الكويـــت 1ط,

هــــ(, تحقيـــ : الـــدكتور محمـــد إبـــراهيم البنـــا, منشـــورات جامعـــة  ـــاريونس, مطبعـــة الشـــر , 581الســـهيلي)ت 
: ابــن القــيم الجوزيــة, أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي بكــر بــن , وبــدائع الفوائــد208 :م1978 -هـــ1398بيــروت 

 . 1/172 : هـ1425هـ(, تحقي : علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, 751أيوب )ت 
 70ينظر التبيان في إعراب القرآن  (3)
: أبــو حيــان األندلســي, محمــد بــن يوســف تحقيــ : عــادل أحمــد عبــد ينظــر البحــر المحــيط فــي التفســير (4)

 1/627 :م1993 -هـ1413لبنان   -دار الكتب العلمية, بيروت 1الموجود وعلي محمد معوض, ط
 1/267ينظر الدر المصون  (5)
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 المطلب الثالث: االستثناء
وُيعرف بمنه  هو المخر  بـ )إال( أو إحد  أخواتها بشرط اإلفـادة, فـ ن كـان بعضـاع 

ال فمنقطع يقَدر بـ)لكن(   .(1) فمتصل وا 
ال يكــون  ــدر المســتثنى منــه وال أكثــر  ىوذهــب جمهــور البصــريين إلــى أن المســتثن

أن يكـون  ـدره أو أكثـر منـه, ومـذهب جماعـة  . و يـل يجـوز(2)ولكن يكون أ ـل مـن النصـف
چ , كقولـه تعـالى: (3)من البصريين وبعض الكـوفيين أنـه يجـوز أن يكـون النصـف فمـا دون

 (.3-2)المزمل(4)  چٻ ٻ پ پ پ پ
ڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  چ  ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: 

 (.40-39)الحجر  چک ک گ 
وهـــل المســــتثنى أكثــــر مــــن  ـــال أبــــو البقــــاء:  )إال عبـــادر( اســــتثناء مــــن الجــــنس, 

 .(5)النصف أو أ ل فيه اختالف, والصحيح أنه أ ل 
, وأورد  (6)و ــد وافــ  المنتجــب وأبــو حيــان أبــا البقــاء فــي أنــه اســتثناء مــن الجــنس

المنتجب  أن المستثنى فيه خالف في كونه أكثر من النصـف أو أ ـل, وتـابع أبـا البقـاء فـي 
أبــو البقــاء العكبــري مــذهب جمهــور البصــريين , و ــد ذهــب (7)تــرجيح كونــه أ ــل مــن النصــف

 في أن المستثنى أ ل من النصف.  

                                                 

 2/184همع الهوامع  (1)
 2/384ينظر شرل جمل الزجاجي  (2)
ـــــــــــن يوســـــــــــف )ت  ينظـــــــــــر ارتشـــــــــــاف الضـــــــــــرب (3) ـــــــــــان األندلســـــــــــي, محمـــــــــــد ب ـــــــــــو حي هــــــــــــ(                               745: أب

 -هــ1418القـاهرة  -مكتبـة الخـانجي 1تحقي : الدكتور رجب عثمان محمد والدكتور رمضـان عبـد التـواب ط
 . 3/1500 :م1998

 2/200 ينظر همع الهوامع (4)
 2/781التبيان في إعراب القرآن  (5)
في إعراب القرآن المجيد: أبو يوسف المنتجب بن أبي العـز بـن رشـد منتجـب الـدين  ينظر الكتاب الفريد (6)

 –, مكتبـة دار الزمـان للنشـر, المدينـة المنـورة 1هـ(, تحقي : محمد نظام الـدين الفتـيح, ط643الهمذاني )ت 
 5/442, والبحر المحيط 3/198 :م2006 -1427ة المملكة العربية السعودي

 3/198ينظر الكتاب الفريد  (7)
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 المطلب الرابع: النعت بالجملة   
إن أولــت الجملــة بمفــرد فهــي تكــون نكــره ولــذلر ال ينعــت بهــا إال النكــرة, والبــد مــن 

هــ( أن  672. وأورد ابـن مالـر )ت(1)جملة النعت أن يكون فيها ضمير يربطهمـا بـالمنعوت
. (2)سم المعرف بـ)أل( الجنسية يجـوز أن ينعـت بالجملـة ألن اللفـظ معرفـة, والمعنـى نكـرةاال

. وجملة الصفة ال يجوز أن تقترن بـالواو خالفـاع للزمخشـري (3)ولم يجوزه أبو حيان األندلسي
 .  (4)وفائدتها عنده لتوكيد اللصو  بالموصوف

 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱ ــــــــال تعــــــــالى 

 (.22كهف )ال  َّنت مت زت رت يبىب  نب مب
 ــال أبــو البقــاء:  و)رابعهــم( مبتــدأ وكلــبهم خبــر. وال يعمــل اســم الفاعــل هنــار ألنــه 
ماض  والجملة صفة لثالثة, وليس حاالع, إذ ال عامل لها, ألن التقدير: هـم ثالثـة و)هـم( ال 
يعمل وال يصح أن يقدر هؤالء ألنها إشارة إلى حاضر, ولم يشيروا إلى حاضر, ولـو كانـت 

وفــي الجملــة التــي بعــدها لجــاز فــي الجملــة األخيــرةأل ألن الجملــة إذا و عــت صــفة  الــواو هنــا
لنكرة جاز أن تدخلها الواو. وهذا هـو الصـحيح فـي إدخـال الـواو فـي )ثـامنهم(, و يـل دخلـت 
على أن ما بعدها مستمنف ح , وليس من جنس المقول بـرجم الظنـون, و ـد  يـل غيـر هـذا 

 .(5) ءوليس بشي
فـــي )ثـــامنهم( فقيـــل هـــي: عاطفـــة و يـــل: اســـتئنافية و يـــل: الـــواو اختلـــف فـــي الـــواو 

دخلـــت علـــى الصـــفة و يـــل: واو الثمانيـــة. وذهـــب الزجـــا  وابـــن النحـــاس إلـــى أن الـــواو هنـــا 

                                                 

 2/92ينظر توضيح المقاصد  (1)
)تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد(: ابــن مالــر محمــد بــن عبــد اهلل ابــن مالــر الطــائي ينظــر شــرل التسهيل (2)

 3/197 : توفيقية, القاهرة )د. ت(هـ(, وتحقي : أحمد السيد أحمد علي, دار ال672الحياني األندلسي )ت 
 4/1915ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب  (3)
ـــل (4) ـــل فـــي وجـــوه التموي ـــون األ اوي ـــائ  غـــوامض التنزيـــل وعي : محمـــود بـــن عمـــر ينظـــر الكشـــاف عـــن حق

هـــ(, تحقيــ : الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض والــدكتور 538الزمخشــري )ت 
 . 2/667 :م1998 -هـ1418المملكة العربية السعودية  -, الرياض1حمن أحمد حجازي, طفتحي عبد الر 

 2/842التبيان ينظر  (5)
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, وفســر المنتجــب الهمــذاني  ــول أبــي إســحا  بمنهــا عاطفــة, ألن (1)دخولهــا وخروجهــا واحــد
يعــود علــى الجملــة األولــى  ءة شــيالجملــة إذا عطفــت علــى جملــة ُأخــر  وفــي الجملــة الثانيــ

فيجـوز أن تـذكر الـواو ويجــوز أن تحـذف, أي: أنـت مخيـر, والجملــة فيهـا ضـمير يعـود إلــى 
. وبـين أبـو (3) . فجملة )وثامنهم كلبهم( معطوفة على جملة )هم سـبعة((2)الجملة التي  بلها

كلــبهم( و  هـــ( أن مــذهب بعــض النحــويين أن  ولــه )رابعهــم577البركــات ابــن األنبــاري )ت 
)سادســـهم كلـــبهم( فـــي التقـــدير علـــى حـــذف حـــرف العطـــف )الـــواو( أي: )ورابعهـــم كلـــبهم( 
و)سادسهم كلبهم( فحذفها واسـتدل علـى ذلـر بقولـه تعـالى: )وثـامنهم كلـبهم(, فظهـرت الـواو 

(, والتقــدير: 18)البقــرة   چ ٿ ٿ ٿچ التــي كانــت مقــدرة فــي الجملتــين, كقولــه تعــالى: 
 دل على صحة هذا التقدير بآية ُأخر  هي  وله تعـالى: )صـم وبكـم(صم وبكم وعمي, واست

هــ( بـمن الـواو لـو حـذفت مـن )وثـامنهم( لجـاز, ألن 437, وزاد مكي بن أبـي طالـب )ت (4)
 .(5)وجود الضمير أغنى عن الواو

وأورد أبــو اســحا  والنحــاس وغيرهمـــا أنهــا اســتئنافية وتـــدل علــى تمــام القصـــة     
م, فيكـون المعنـى أن اهلل عـز وجـل خبيـر بمـا يقولـون ثـم بعـد ذلـر أتـى وانقطال الحكاية عـنه

. وممـــا يســـتدل علـــى صـــحة ذلـــر أن الطبـــري )ت (6)بحقيقـــة األمـــر فقـــال: وثـــامنهم كلـــبهم
أن أصـــحاب الكهـــف ســبعة وأنـــا مـــن  ()هـــ( وغيـــره ذكـــروا الروايــة عـــن ابـــن عبــاس 311

هـــــ( 858منتجــــب الهمــــذاني )ت , و ذهــــب الزمخشــــري وتابعــــه ال(7)القليــــل الــــذين يعلمــــونهم
والبقـــاعي إلـــى أن هـــذه الـــواو هـــي الداخلـــة علـــى جملـــة الصـــفة وتفيـــد تمكيـــد لصـــو  الصـــفة 

                                                 

عرابه  (1) عراب القرآن للنحاس 3/277ينظر معاني القرآن وا   540, وا 
 3/324ينظر الكتاب الفريد  (2)
 7/468ينظر الدر المصون  (3)
 2/104ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  (4)
 2/39ينظر مشكل إعراب القرآن  (5)
عرابه  (6) عراب القرآن 3/277ينظر معاني القرآن وا   3/324, والكتاب الفريد 540, وا 
 3/324,  والكتاب الفريد 8/220ينظر جامع البيان عن تمويل آي القرآن  (7)
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. و ال الزمخشري:  ف ن  لت: فما هـذه الـواو الداخلـة علـى الجملـة الثالثـة ولـم (1)بالموصوف
كـرة كمـا دخلت عليها دون األولين  لت: هي الواو التي دخلت على الجملة الوا عة صـفة للن

تــدخل علــى الوا عــة حــاالع عــن المعرفــة فــي نحــو  ولــر: جــاءني رجــل ومعــه رجــل آخــر, و 
  چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ چ مررت بزيد وفي يـده سـيف. ومنـه  ولـه تعـالى: 

( وفائدتها تمكيـد لصـو  الصـفة بالموصـوف والداللـة علـى أن اتصـافها بهـا أمـر 4) الحجر 
األندلســي مــا ذهــب إليــه الزمخشــري معلــالع ذلــر بــمن أحــداع , ورد أبــو الحيــان (2)ثابـت مســتقر 

ــم يقبلــه هـــ( 377هـــ( أبــا علــي الفارســي )ت 370. و ــد نــاظر ابــن خالويــه )ت مــن النحــاة ل
 .(3)وانكرها أبو علي

هـــ( راوي عاصــم 193هـــ( عــن أبــي بكــر بــن عيــا  )ت 427ورو  الثعلبــي )ت  
وثمانيــة تســعة فتــدخل الــواو فــي هـــ( أن لغــة  ــري  فــي عــددها تقــول: ســتة ســبعة 127)ت 

الثمانية, أي: أن العـد ينتهـي عنـد العـرب إلـى السـبعة فـاذا أرادوا الزيـادة اسـتمنفوا عـدداع آخـر 
. ومن ذهب إلى أن الواو هـي واو الثمانيـة ذكـر مـن ذلـر  ولـه تعـالى: (4)ب دخال الواو عليه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ

)التوبــــــــة  (1( )5) چٺ ٺ  ٺپ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
                                                 

:  أبــو بكــر لســور , ونظــم الــدرر فــي تناســب افيــات وا3/324, والكتــاب الفريــد 2/667ينظــر الكشــاف  (1)
هــ(, تحقيـ : عبـد الـرزا  غالـب المهـدي, دار 885إبراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي البقـاعي )ت 

 . 4/460: م1995-هـ1415الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 
 2/667ينظر الكشاف  (2)
 6/110ينظر البحر المحيط  (3)
هـ(, تحقيـ : 427بن محمد بن إبراهيم الثعلبي )ت  : أبو اسحا  أحمدالكشف والبيان عن تفسير القرآن (4)

 :م2002-هــــ1422لبنـــان,  -, دار إحيـــاء التـــراث العربـــي, بيـــروت1أبـــو محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور , ط
: ابـــن عطيـــة, أبـــو محمـــد عبـــد الحـــ  بـــن غالـــب )ت , المحـــرر الـــوجيز فـــي تفســـير الكتـــاب العزيـــز 8/258

-1422لبنــــان  -, دار الكتــــاب العلميــــة, بيــــروت1ط هـــــ(, تحقيــــ : عبــــد الســــالم عبــــد الشــــافي محمــــد546
 .  3/101 :م2001

والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن: أبو عبد اهلل محمد بـن أبـي بكـر ينظر الجامع ألحكام القرآن,  (5)
لبنان  -مؤسسة الرسالة, بيروت 1هـ(, تحقي : الدكتور عبداهلل بن عبد المحسن التركي ط671القرطبي )ت 

 . 10/382: م2007 -هـ1427
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(  ــــــــــال األصــــــــــفهاني )ت 73)الزمــــــــــر  چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچو ولــــــــــه:  (112
نما هو من  ول بعض المفسرين  ءهـ(:  فشي535 . واليه ذهب أبـو (2)ال يعرفه النحويون وا 

 .  (3)حيان األندلسي
 المطلب الخامس: الالم

من معانيها االختصاك, نحو: الجنة للمؤمنين, و يـل: هـذا أصـل معناهـا, و يـل: 
السـتحقا , نحـو: النـار للكـافر, و يـل: أصـل معناهـا الملـر, نحـو: المـال معناها العـام هـو ا

. وتمتي لمعـان  ُأخـر  عنـد الكـوفيين (4)لزيد. و يل بمن الملر هو نول من أنوال االختصاك
وذلــر فــي  (5) منهــا معنــى )علــى( إذ   أجــاز عــدد مــن النحــاة أن تــمتي الــالم بمعنــى )علــى(

. ولم يجز البصريون ذلـر (6) بمعنى على األذ ان چڃ    ڃ    ڃ  چنحو  وله تعالى: 
نما ذهبوا إلى التضمين في الفعلأل ألن التجوز في الفعـل أسـهل منـه فـي الحـرف أو علـى  وا 

 .(7)التمويل
 (.7)اإلسراء  چ ڭ ڭ ڭ ۓھ ے ے ۓچ  ال تعالى: 

                                                                                                                         

 6/163ينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (1)
: أبــو القاسـم, اســماعيل بـن محمــد بـن الفضـل القرشــي األصـبهاني الملقــب بــ) وام الســنة( إعـراب القـرآن  (2)

 المملكــة العربيــة -هـــ(, تقــديم الــدكتورة فــائزة بنــت عمــر المؤيــد, مكتبــة الملــر فهــد الوطنيــة بالريــاض535)ت 
 . 1/212:  م1995-هـ1415السعودية 

 6/110ينظر البحر المحيط  (3)
 96ينظر الجنى الداني  (4)
هـــ(, 215: أبــو الحســن ســعيد بــن مســعدة البلخــي المجاشــعي األخفــ  األوســط )ت ينظــر معــاني القــرآن (5)

وتمويــل , 2/395 م1990 -هـــ1411, مكتبــة الخـانجي, القــاهرة, 1تحقيـ : الــدكتورة هــد  محمـود  راعــة, ط
 1هــ(, تحقيـ : أحمـد محمـد شــاكر ط310: أبـو جعفـر محمـد بـن حريـر بـن يزيـد الطبـري )ت مشـكل القـرآن 

 21/131, وجامع البيان 569, م2000 -هـ1420مؤسسة الرسالة 
 3/19ينظر شرل التسهيل  (6)
ـ(, هــ761: ابــن هشــام األنصــاري, يوســف بــن عبــد اهلل )ت ينظــر مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  (7)

 . 1/132:  م1999 -هـ1419لبنان  -, بيروت1تحقي : بركات يوسف هبود, ط
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ن أســمتم فلهــا(, و يــل: الــالم بمعنــى )علــى( كقولــه   ۅ ۉ چ  ــال أبــو البقــاء:  )وا 

(. و يل: هي علـى بابهـا, وهـو الصـحيح, ألن الـالم لالختصـاكأل 286البقرة )  چېۉ
 .  (1)والعامل مختك بجزاء عمله حسنة وسيئة 

واختلـــف فـــي معنـــى )الـــالم( فـــي )لهـــا(, إذ ذهـــب الطبـــري إلـــى أنهـــا بمعنـــى )إلـــى(  
ــــى: إليهــــا ترجــــع اإلســــاءة ــــى أصــــل معناهــــا وهــــو (2)ويكــــون المعن . ورجعهــــا الزمخشــــري إل

عنده ويكون المعنى:  اإلحسـان واإلسـاءة كالهمـا مخـتك بمنفسـكم, ال يتعـد  االختصاك 
. وذكــر الســمين الحلبــي الــوجهين المتقــدمين وعلــل كــون الــالم (3)النفــع والضــرر إلــى غيــركم 

 .(4)المقابلة في  وله )ألنفسكم( فمتى بها ازدواجاع  ةعلى بابها ولم يمت بـ)على( إلفاد
و البقـاء هـو الـذي يطمـئن إليـه الباحـث, ألنـه متـى والذي ذهب إليـه الزمخشـري وأبـ

 أمكن حمل الحرف على أصل معناه مع صحة المعنى كان أولى.
 المطلب السادس: إلى 

تكــون النتهـــاء الغايـــة فـــي الزمــان والمكـــان وهـــو أصـــل معانيهــا, نحـــو: ســـرت مـــن 
كثيـــر مـــن , وأجـــاز الكوفيـــون واألخفـــ  و (5)بغـــداد إلـــى الكوفـــة, فتكـــون الكوفـــة نهايـــة الســـير
  (.52)ال عمران (6)  چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ البصريين مجيئها بمعنى )مع( كقوله تعالى: 

 

 (6)المائدة  چ پ پ ڀ ڀ ڀچ  ال تعالى:   
 ال أبو البقاء:  )إلى المراف (,  يـل: )إلـى( بمعنـى )مـع( كقولـه: ويزيـدكم  ـوة إلـى 

نمــا وجــب  ــوتكم ولــيس هــذا المختــار, والصــحيح أنهــا علــى بابهــا, وأنهــا النتهــ اء الغايــة, وا 
غســــل المرافــــ  بالســــنة, ولــــيس بينهمــــا تنــــا ض, ألن )إلــــى( تــــدل علــــى انتهــــاء الفعــــل, وال 

                                                 

 . 2/813التبيان في إعراب القرآن  (1)
 17/371ينظر جامع البيان  (2)
 2/608ينظر الكشاف  (3)
 7/316ينظر الدر المصون  (4)
دار الكتـب  1بـاوة طهــ(, تحقيـ : فخـر الـدين  749: الحسـن بـن  اسـم المـرادي )ت ينظر الجنى الداني (5)

 . 385 م1992 -هـ1314لبنان  -العلمية بيروت
 386, والجنى الداني 4/1730ينظر ارتشاف الضرب  (6)
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يتعـــرض بنفـــي المحـــدود إليـــه وال ب ثباتـــه, أال تـــر  أنـــر: إذا  لـــت: ســـرت إلـــى الكوفـــة فغيـــر 
 ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها ولم تدخلها, وأن تكون دخلتها, فلو  ام الدليل علـى أنـر
دخلتها لم يكن منا ضاع لقولر: سرت إلى الكوفـة, فعلـى هـذا تكـون )إلـى( متعلقـة )اغسـلوا(, 
ــــى  ــــ  بمحــــذوف والتقــــدير: وأيــــديكم مضــــافة إل ويجــــوز أن تكــــون فــــي موضــــع الحــــال وتتعل

 .(1)المراف  
, وفيهـا خـالف مـن (2)بين الزجا  وأبو جعفر والطبـري وغيـرهم أنهـا النتهـاء الغايـة

نمــا يــدور حيــث إن مــا بعــدها  ال يــدخل فيمــا  بلهــا أو يــدخل, أو ال تفيــد دخــول وال خــرو  وا 
الدخول أو عدمه مـع الـدليل, و يـل: إن كـان مـا بعـدها مـن جـنس مـا  بلهـا دخـل فـي الحكـم 
ن كــان مــن جنســه فيحتمــل  ال فــال. و يــل: إن كــان مــن غيــر جــنس مــا  بلهــا لــم يــدخل, وا  وا 

 الدخول وعدمه.
ـــدخل فيمـــا  بلهـــا وأمـــا غســـل المـــرفقين فهـــو مـــن وأورد الطبـــري أن مـــا بعـــدها ال  ي

, وذهــب الزمخشــري إلــى أنــه ال دليــل فيهــا علــى دخــول  وال خــرو , فــممر الــدخول (3)النــدب
, ويــبن أبــو حيــان أن (4)والخــرو  مســملة تــدور مــع الــدليل فحكمــوا بالغســل أخــذاع باالحتيــاط
, ألن األمر عندما يدور مع عدم القرينة ففيه خالف ومذهب أكثر الم حققين أنه غير داخـل 

أكثــر كــالم العــرب هــو عــدم الــدخول فعنــدما ال يوجــد دليــل علــى الــدخول أو الخــرو  فيجــب 
ونســـب  (5)حملــه علـــى األكثــر مـــن لســـان العــرب ومـــذهب جماعــة أن مـــا بعـــد )إلــى( داخـــل

ن لـم يكـن  السمين الحلبي إلى أبي العباس إن ما بعدها إن كان من جنس ما  بلها دخل, وا 
بــمن مــا بعــدها إن كــان مــن جــنس مــا  بلهــا ف نــه يحتمــل فــال يــدخل, ونقــل  ــوالع آخــر  كــذلر

                                                 

 1/421ينظر التبيان في إعراب القرآن  (1)
 1/644, والكشاف 10/47, وجامع البيان 2/153ينظر معاني القرآن ب عرابه  (2)
 10/47ينظر جامع البيان  (3)
 1/644شاف ينظر الك (4)
 4/188ينظر البحر المحيط  (5)
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ونقـــل الزجـــا  عـــن بعـــض أهـــل اللغـــة أنهـــا بمعنـــى )مـــع( والمعنـــى: مـــع  (1)الـــدخول وعدمـــه
 .(2)المراف 

 المطلب السابع: عن
تكــون للمجــاوزة, وهــو أشــهر معانيهــا, ولــم يثبــت لهــا البصــريون غيــر هــذا المعنــى, 

 , وتـــمتي لمعـــان  ُأخـــر  منهـــا بمعنـــى )بعـــد(, نحـــو  ولـــه تعـــالى: (3)عـــن القـــوس نحـــو: رميـــت
 .(4)(, أي: بعد طب 19)االنشقا    چ ۇ ۆ ۆ ۈچ 

 (19)االنشقا    چ ۇ ۆ ۆ ۈچ  ال تعالى: 
 ــال أبــو البقــاء:  و)عــن( بمعنــى )بعــد(, والصــحيح أنهــا علــى بابهــا, وهــي صــفة, 

, و يل: جيالع عن جيل    أي: طبقاع حاصالع عن طب , أي: حاالع عن  . (5)حال 
. وبـين الزمخشـري أنهـا علـى أصـل معناهـا (6)أورد الفراء أن المعنى حاالع بعد حال

. والوجـــه الثـــاني أنهـــا بمعنـــى (7)وهـــي للمجـــاوزة وأن المعنـــى: لتـــركبن طبقـــاع مجـــاوزين لطبـــ 
كــون )بعــد( وعندئــذ  تكــون فــي محــل نصــب علــى الحــال مــن فاعــل )لتــركبن(, ويجــوز أن ت

 .(8)صفة لـ)طب (
ومــا ذكــره الفــراء هــو تفســير معنــى, ألن )بعــد( والمجــاوزة متقاربــة فــي المعنــى هناـــ 
واهلل أعلم  وهذا ال يمنع أن يبقى الحرف على أصل معناه وهو المجاوزة في هـذه افيـة, وال 

 يحتا  إلى تمويل.

                                                 

 . 208/ 4ينظر الدر المصون  (1)
عرابه  (2)  .2/153ينظر معاني القرآن وا 
 245ينظر الجنى الداني  (3)
 1/359ينظر توضيح المقاصد  (4)
 2/1279ينظر التبيان في إعراب القرآن  (5)
هـــ(, تحقيــ : أحمــد 207لــديلمي الفــراء )ت : أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن منظــور اينظــر معــاني القــرآن (6)

 -, الـدار المصـرية للتـمليف والترجمـة1يوسف النجاتي  ومحمد علي النجار وعبـد الفتـال إسـماعيل شـلبي, ط
 5/188, واعراب القرآن للنحاس 24/322, وجامع البيان 3/251 :1980مصر, 

 ينظر الكشاف  (7)
 1/740ينظر الدر المصون  (8)
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 المبحث الثاني: تصحيحه لمشكل إعرابي       
 )النعت( والخبر المطلب األول: الصفة

 أواًل: الصفة )النعت(
تعــرف الصــفة بمنهــا:  التــابع الــذي يكمــل متبوعــه بداللتــه علــى معنــى فيــه, أو فيمــا 

هــــ( بمنهـــا:  االســـم الـــدال علـــى 816. وعرفهـــا الســـيد الشـــريف الجرجـــاني )ت (1)يتعلـــ  بـــه 
 .(2)بعض أحوال الذات وذلر نحو: طويل و صير وعا ل وأحم  وغيرها 

نقســم  ســمين: نعــت حقيقــي ونعــت ســببي, وســمذكر النعــت الحقيقــي دون والنعــت ي
النعـــت الســـببي, ألنـــه لـــم يـــذكر فـــي هـــذا البحـــث شـــيء عنـــه, فالنعـــت الحقيقـــي مثـــل: عـــالم 

                وظريـــف, وهـــو الـــذي يرفـــع ضـــمير المنعـــوت ويتبـــع المنعـــوت فـــي أربعـــة مـــن عشـــرة أمـــور                                                       
, واحـد مــن وجــوه اإلعــراب, وواحــد مــن اإلفــراد والتثنيــة والجمــع وواحــد مــن التــذكير والتمنيــث 

. ومـــذهب البصـــريين أن النعـــت يكـــون دون المنعـــوت فـــي (3)وواحـــد مـــن التعريـــف والتنكيـــر
التعريف أو مساوياع, وعند بعض المتمخرين أن كل معرفة توصف بكل معرفـة كمـا توصـف 

 .(4)بكل نكرةكل نكرة 
ثانيــاع: الخبــر: يحــد بمنــه:  الجــزء المســتفاد الــذي يســتفيده الســامع ويعبــر مــع المبتــدأ 

ـــه الثمـــانيني )ت(5)كالمـــاع تامـــاع  ـــه  مـــا أســـندت442, وعرف ـــه  ههــــ( بمن ـــدأ, وحـــدثت ب ـــى المبت إل
 .(6)عنه 

                                                 

: ابـــن هشـــام األنصـــاري, أبـــو محمـــد عبـــد اهلل جمـــال الـــدين بـــن يوســـف بـــن أحمـــد )ت أوضـــح المســـالر (1)
 :م1982هــ/1402بيـروت ,  -هـ(, تحقي : محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, المكتبـة العصـرية, صـيدا761

 3/145, وينظر هع الهوامع 3/70
هــ( تحقيـ : 816نفـي )ت : الشريف الجرحاني, السيد أبو الحسن علي بن محمد بـن علـي الحالتعريفات (2)

 . 136 :م2009لبنان  -دار الكتب العلمية, بيروت 3محمد باسل عيون السود ط
 3/192, وشرل التسهيل 148-1/141ينظر شرل جمل الزجاجي  (3)
 4/1912ينظر ارتشاف الضرب  (4)
 1/62األصول في النحو  (5)
اســة وتحقيــ : الــدكتور عبــد الوهــاب محمــود هـــ(, در 442: عمــر بــن ثابــت الثمــانيني )ت الفوائــد والقواعــد (6)

 . 160 :م2003 -هـ1424لبنان  -مؤسسة الرسالة, بيروت 1الكحلة ط,
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وينقسم الخبر المفرد إلى جامد ومشـت , ومـذهب البصـريين أنـه إن تضـمن الجامـد 
ن لـم يتضـمن معنـى المشـت  معنى  المشت  تحمل الضمير, نحـو: زيـد أسـد, أي: شـجال, وا 

لــم يتحمــل الضــمير, نحــو: زيــد أخــور, خالفــاع للكــوفيين فــي أنــه يتحمــل الضــمير والتقــدير 
 . (1)عندهم: زيد أخور هو

ويقدر الضمير مع المشت  إذا لم يرفع ظاهراع, وكان جارياع مجر  الفعل مثـل: زيـد 
 .(2)قدير: هو, وال يحمل شيئاع إذا لم يكن جارياع مجر  الفعل نحو: هذا مفتالمنطل , والت

وفـــي تعـــدد الخبـــر خـــالف بـــين النحـــاة, ذهـــب الجمهـــور إلـــى جـــواز ذلـــر, أي: أن 
ے   ے       ۓ ۓ چ :(3)يكون للمبتدأ خبران أو أكثر, نحو: هذا حلو حـامض, و ولـه تعـالى

هم منـع ذلـر. و يـل: يجـوز إن اتحـدا (, ومن16-14)البرو   چڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  
فــي اإلفــراد والجملــة, فــاألول كمــا تقــدم, والجملــة نحــو: زيــد أبــوه  ــائم أخــوه خــار , ويمنــع إن 

 .(4)كان أحد الخبرين مفرداع وافخر جملة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ  ال تعـالى: 

 (105)األعراف   چ پ پ پ پ
, كمــا   ــال أبــو البقــاء:   وحقيــ  هاهنــا علــى الصــحيح صــفة لرســول, أو خبــر ثــان 

تقول: أنا حقي  بكذا, أي: أح . و يل: المعنى على  راءة من شدد الياء أن يكـون )حقيـ ( 
 ,(5)صفة لرسول وما بعده مبتدأ وخبر, أي: على  ول الح  

وأورد الطبــري أن )حقيــ ( هــي خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــديره )أنــا(, ويوجــه معنــى  
. وجعـــل (6)عنـــى )البـــاء( كمـــا يقـــال: رميـــت بـــالقوس وعلـــى القـــوسحـــرف الجـــر )علـــى( بم

                                                 

على ألفية ابن مالر: ابـن عقيـل عبـداهلل بـن عقيـل العقيلـي الهمـذاني المصـري )ت  ينظر شرل ابن عقيل (1)
 . 1/1 :م2004 -هـ1363القاهرة  -هـ(, تحقي : محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الطالئع769

 1/167ينظر شرل ابن عقيل  (2)
هـــ(, تحقيــ : 538: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري جــار اهلل: )ت ينظــر المفصــل (3)

 1/346, وهمع الهوامع 56 /م1993, مكتبة الهالل, بيروت,  1الدكتور علي بو ملجم, ط
 1/346ينظر همع الهوامع  (4)
 1/586راب القرآن التبيان في إع (5)
 13/13ينظر جامع البيان  (6)
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. ويجـوز أن يكـون صـفة لرسـول فيكـون (1)الزمخشري الوجه الذي ذكره الطبري أوجه الوجـوه
, وذكــر الســمين الحلبــي أنــه يجــوز أن يكــون خبــراع مقــدما أي: )أن ال (2)الكــالم  ــد تــَم عنــدها

( األول عندئــــذ   أ ــــول( مبتــــدأ مــــؤخر ويجــــوز أيضــــاع أن يكــــون خبــــراع  ثانيــــاع, ويكــــون خبــــر)إنل
 .(3) )رسول(

 المطلب الثاني: حذف الموصوف واالكتفاء بالصفة، ومعنى حرف الجر )من(
 أواًل: حذف الموصوف واالكتفاء بالصفة

يجوز حذف الموصوف إذا ُعلم وا امة الصفة مقامه, ويكثر ذلر في حـاالت,أوالع: 
ــاع: واختصــاك إذا تقــدم ذكــره نحــو: أعطنــي مــاءع ولــ و بــارداع, والتقــدير: ولــو مــاءع بــارداع, ثاني

ــ(4)النعــت, نحــو: مــررت بكاتــب, والتقــدير: مــررن برجــل كاتــب ــاع: مصــاحبة مــا يعني , ه. ثالث
ـــــه تعـــــالى:  (, والتقـــــدير: 11-10)ســـــبم   چ ک ک  ک گ گ گ گچنحـــــو  ول

ه أو القاضـي, دروعاع سابغات. رابعاع: أن يجـري النعـت مجـر  األسـماء, نحـو: مـررت بالفقيـ
(, سادسـاع: 59)األنعـام   چ جب حب خب مبچ خامساع: أن يقصد العموم, نحـو  ولـه تعـالى: 

أن يشـــعر بالتعليـــل, نحـــو: أكـــرم العـــالم, وأهـــن الفاســـ , ســـابعاع: أن تكـــون صـــفة لمكـــان أو 
 .(5)زمان, نحو: جلست  ريباع منر, وصحبتر طويالع 

نــــه صــــالحاع لمباشــــرة ويجــــوز حــــذف الموصــــوف وا  امــــة الصــــفة مقامــــه بشــــرط كو 
العامل, وذلر ال يتمتى مع الجملة وشبهها إال بشرط أن يكـون المنعـوت بعـض مـا  بلـه مـن 
مجــرور بـــ)من(, ومثالهــا حكايــة ســيبويه: )مــا منهمــا مــات حتــى رأيتــه يفعــل كــذا(, والتقــدير: 

 .(6)(, والتقدير: و وم دون ذلر11)الجن   چ ائې ى ىچ أحد مات, و وله تعالى: 
 : معنى حرف الجر)من(ثانياً 

                                                 

 377ينظر الكشاف  (1)
 2/502ينظر المحرر الوجيز  (2)
 5/404ينظر الدر المصون  (3)
 169-1/167ينظر شرل جمل الزجاجي  (4)
 3/127ينظر همع الهوامع  (5)
 2/102ينظر توضيح المقاصد  (6)
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 ابتداء الغاية: .1
,  ـال (1)تفيد )من( معنى ابتداء الغاية في األماكن باتفا  عنـد جمهـور النحـاة

ســيبويه:  وأمــا )مــن( فتكــون البتــداء الغايــة فــي األمــاكن, وذلــر  ولــر: مــن مكــان كــذا 
 :, كقولــه تعـــالى (3).وتســتعمل فــي الزمــان عنــد الكــوفيين(2)وكــذا إلــى مكــان كــذا وكــذا 

(, ورو  األخفـ  108)التوبـة   چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ  
. وهو متمول عند من منع ذلـر, ويكـون عنـدهم (4)حكاية  ول العرب: من افن إلى غد

 .(5)على حذف مضاف والتقدير: من تمسيس أول يوم
 الزائدة: .2

 ولها حالتان:
في, أي: : تفيـــد توكيـــد االســـتغرا , وتـــدخل علـــى النكـــرة المختصـــة بـــالناألولـــى

,  ال سيبويه:   و د تدخل فـي موضـع لـو لـم (6)التي تفيد العموم, نحو: ما  ام من أحد
تــدخل فيــه كــان الكــالم مســتقيماع, ولكنهــا توكيــد بمنزلــة )مــا(, إال أنهــا تجــر ألنهــا حــرف 
إضــافة وذلــر  ولــر مــا أتــاني مــن رجــل, ومــا رأيــت مــن أحــد, ولــو أخرجــت )مــن( كــان 

  .(7)الكالم حسناع 

                                                 

 1/352ينظر توضيح المقاصد  (1)
 1/49, وينظر األصول في النحو 4/224الكتاب  (2)
فـي مسـائل الخـالف بـين النحـويين البصـريين والكـوفيين: ابـن , واإلنصـاف 14/474ينظر جامع البيـان  (3)

هــــ(, تحقيـــ : الـــدكتور رمضـــان عبـــد 577األنبـــاري, عبـــد  الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن عبيـــد اهلل األنصـــاري )ت 
 . 1/345: م 2003 -هـ1424المكتبة العصرية  1التواب, ط

 1/11ينظر معاني القرآن  (4)
 308ينظر الجنى الداني  (5)
 1/325ينظر مغني اللبيب  (6)
 4/225ينظر الكتاب  (7)
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: تفيد استغرا  الجنس وهـي تـدخل علـى نكـرة ال تخـتك بـالنفي, نحـو: نيةالثا
ما في الدار من رجل, وتفيد التنصـيك علـى العمـوم, ألنـه محتمـل لنفـي الجـنس علـى 

 .(1)سبيل العموم ومحتمل لنفي واحد من هذا الجنس
 المطلب الثالث: البدل

عمل فـي االسـم أورد سيبويه مصطلح البدل إذ  ال:   هذا بـاب مـن الفعـل يسـت
 . وتابعـه علــى (2)ثـم يبـدل مكـان ذلــر االسـم اسـم آخــر فيعمـل فيـه كمـا عمــل فـي األول

 ومن أمثلة البدل: (3)ذلر النحاة
 .(4)بدل كل من كل: نحو, مررت برجل  زيد .1
 .(5)بدل بعض من كل: ضربت زيداع رأسه .2
 :(6)بدل اشتمال كقول الشاعر .3

 ولكنَُّه ُبنيان َقْوم  تهدَّما            َفَما كان َقْيٌس ُهْلُكه ُهْلَك واِحد   
 .(7) فـ )هلكه( بدل اشتمال من ) يس(

ڤ ڤ   ڦ چ ويجـــوز أن يـــمتي البـــدل ويعـــاد معـــه حـــرف الجـــر, كقولـــه تعـــالى: 

(, فقولـــــه )لمـــــن( 75)األعـــــراف   چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ــه تعــالى: (8)بــدل مــن )للــذين( و ــد أعيــد حــرف الجــر الــالم مــع البــدل ڳ ڳ ڳ چ , و ول

                                                 

  320ينظر الجنى الداني  (1)
 3/86ينظر الكتاب  (2)
  .2/46, واألصول في النحو 4/26ينظر المقتضب  (3)
  .4/26ينظر المقتضب  (4)
  .2/46في النحو , واالصول 4/296ينظر المقتضب  (5)
 :م1972 -هـــ1392, مكتبــة الخــانجي, مصــر 1: عبــد الســالم محمــد هــارون, طمعجــم شــواهد العربيــة (6)
1/330.   
 1/156الكتاب  (7)
هــ(, تحقيـ : الـدكتور هنـا 479: أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي )ت ينظر شرل عيون اإلعراب ( 8)

 .239 :م1985 -هـ1406دن, األر  -, مكتبة المنار, الزر اء1جميل حداد ط
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(, فقولـــه )فـــي جنـــات( بـــدل مـــن )فـــي 52-51)الـــدخان   چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  
 .(1) مقام(

 (43)النور   چجب حب خب مب ىب يب جت حت چ  ال تعالى: 
 ــال أبــو البقــاء:  وينــزل مــن الســماء )مــن( هاهنــا البتــداء الغايــة. فممــا )مــن جبــال( 

زائـدة, وثـم وجهـان ففي )من( وجهان أحدهما: هي زائدة على رأي األخف . والثاني: ليسـت 
أحدهما: هي بدل من األولـى علـى إعـادة الجـار, والتقـدير: وينـزل مـن جبـال السـماء, أي : 
مـن جبــال فــي الســماء فعلـى هــذا يكــون )مــن بـرد( زائــدة عنــد  ــوم, وغيـر زائــدة عنــد آخــرين. 
والوجه الثاني: أن التقدير: شيئاع من جبال, فحذف الموصـوف واكتفـى بالصـفة, وهـذا الوجـه 

و الصــحيح, ألن  ولــه تعــالى: )فيهــا بــرد( يحوجــر إلــى مفعــول يعــود الضــمير إليــه فيكــون هــ
التقــدير: وينــزل مــن جبــال الســماء جبــاالع فيهــا بــرد وفــي ذلــر زيــادة حــذف وتقــدير مســتغنى 

  .(2)عنه
لم يشر الفراء إلى معنى )مـن( األولـى, فـي  ولـه: )مـن السـماء(, إال أنـه أجـاز أن 

على تقدير: أمثال جبال أو  در جبال وهو جائز في العربيـة, وذلـر  يكون  وله )من جبال(
نحو: عندي بيتـان تبنـاع, والمـراد: عنـدي  ـدر بيتـين مـن التـبن. وأخبـر أنـه سـمع تفسـير  ولـه 
)من جبال فيها من برد( أن )من( في )مـن بـرد( تسـقط فيكـون مثـل: افدمـي مـن لحـم ودم, 

. ونقـل أبـو حيـان األندلسـي عـن الفـراء أن (3)ل بـردفيكون المعنـى: افدمـي لحـم ودم, والجبـا
)مـن( فـي )مـن جبـال فيهـا مـن بـرد( زائـدتان والمعنـى عنـده: جبـاالع فيهـا بـرد ال حصـى فيهـا 

. وذهــب األخفــ  إلــى أن الثانيــة والثالثــة زائــدتان, والمعنــى: ينــزل مــن الســماء (4)وال حجــر
اء فـي أن الجبـال فـي السـماء مـن بـرد . وذهب الطبري والزجا  مذهب الفـر (5)جباالع فيها برد

خلقة مخلو ـة وهـو كمـا يقـول: جبـال مـن طـين, والقـول الثـاني يكـون علـى معنـى: ينـزل مـن 

                                                 

 2/1149ينظر التبيان في إعراب القرآن  (1)
 2/975المصدر الساب   (2)
 2/256ينظر معاني القرآن  (3)
 6/427ينظر البحر المحيط  (4)
 1/276ينظر معاني القرآن  (5)
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هــ( أن )مـن( 430)ت  (2). نقل أبو حيـان عـن الحـوفي(1)السماء  در جبال وأمثالها من برد
مـن األول  في )من السماء( البتداء الغاية و)من( في )مـن جبـال( هـي للتبعـيض وهـي بـدل

وخطيمه أبو حيـان, ألنـه حينئـذ  يجـب أن تكـون)من( الثانيـة البتـداء الغايـة أيضـاع حتـى تصـح 
, ويـر  مكـي بــن أبـي طالـب أن )مــن( الثانيـة زائـدة والتقــدير: وينـزل مـن الســماء  (3)البديلـة 

ئــدة, جبــاالع فيهــا مــن بــرد, أي: جبــاالع مــن هــذا النــول. ونقــل  ــوالع أن مــن الثالثــة )مــن بــرد( زا
, (4)والتقــدير: وينــزل مــن الســماء مــن جبــال فيهــا بــرد أي: ينــزل مــن جبــال فــي الســماء بــرداع 

و وله )من هذا النول( بـين أن )مـن( فـي )مـن بـرد( لبيـان الجـنس. وبـدأ الزمخشـري  ولـه أن 
)من( األولى البتـداء الغايـة والثانيـة للتبعـيض والثالثـة لبيـان الجـنس, وجـوز أن تكـون )مـن( 

والثانيــة لالبتــداء والثالثــة للتبعــيض, والتقــدير: أنــه ينــزل البــرد مــن الســماء مــن جبــال األولــى 
. والتقدير على  وله األول: أنـه ينـزل مـن السـماء بعـض جبـال التـي هـي بـرد. وعلـى (5)فيها

 ولــه الثــاني أن )مــن جبــال( بــدل مــن )مــن الســماء( علــى إعــادة الجــار بــدل اشــتمال ويكــون 
, أي مـن جبـال فـي السـماء, و ـد ذهـب (6)رد مـن السـماء مـن جبالهـاالتقدير: وينزل بعض بـ

أبو البركات بن األنباري مـذهب الزمخشـري فـي  ولـه األول أن )مـن( األولـى البتـداء الغايـة 
وعلل ذلـر بـمن السـماء هـي ابتـداء اإلنـزال, والثانيـة للتبعـيض ألن البـرد بعـض الجبـال التـي 

ــه بــمن جــنس تلــر  فــي الســماء وتكــون فــي موضــع المفعــول بــه, والثالثــة لبيــان الجــنس وعلل
الجبــال هــي جــنس البــرد, والتقــدير: فيهــا شــيء مــن بــرد, ونقــل  ــوالع بــمن )مــن( الثانيــة زائــدة, 

 .(7)والتقدير: وينزل من السماء جباالع, ونقل أيضاع بمن )من( الثالثة زائدة والتقدير: فيها برد
                                                 

عرابه 17/337ينظر جامع البيان  (1)  4/49, ومعاني القرآن وا 
الحوفي نحوي من علماء اللغة والتفسير من أهل الحـوف بمصـر مـن كتبـه  هو علي بن ابراهيم بن سعد (2)

خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس البرهان في تفسير القرآن والموضح في النحو. األعالم 
 . 4/250:  م2002دار العلم للماليين  15هـ( ط1396الدمشقي)ت 

 6/427ينظر البحر المحيط  (3)
هــ(, تحقيـ : حـاتم صـالح الضـامن, 437: مكي بن أبي طالب القيسـي )ت  راب القرآنينظر مشكل إع (4)

 . 513 : م1975 -هـ1395منشورات وزارة اإلعالم العرا ية, مطبعة سليمان األعظمي, بغداد 
 3/251الكشاف ينظر  (5)
 2/198ينظر البيان في غريب إعراب القرآن  (6)
 8/423ينظر الدر المصون  (7)
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افية الكريمـة, إذ بـين أن )مـن(  و د شرل المنتجب الهمذاني معاني )من( في هذه
األولــى البتــداء الغايــة والثانيــة ثالثــة اوجــه أحــدها: البتــداء الغايــة فتكــون بــدال علــى إعــادة 
ـــال الســـماء, وثانيهـــا: للتبعـــيض ومفعـــول )ينـــزل( محـــذوف  ـــدير: وينـــزل مـــن جب الجـــار والتق

ــ زل مــن الســماء تقديره)شــيئا(, وهــذا مــن حــذف الموصــوف واالكتفــاء بالصــفة, والتقــدير: وين
شــيئا مــن جبــال. وثالثهــا: صــلة )زائــدة( والتقــدير: وينــزل بــرداع مــن الســماء فيهــا. وفــي )مــن( 
الثالثة ثالثة أوجه أيضاع, أحدها لبيان الجنس, ألنها موضـحة للجبـال مـن نـول وجـنس, أي: 
أي شـــيء هـــي. وثانيهـــا: للتبعـــيض, والمعنـــى: فيهـــا شـــيء مـــن بـــرد وثالثهـــا: صـــلة )زائـــدة( 

 .(1)برداع من السماء من جبال فيها أو ينزل من السماء من جبال فيها برد وينزل
وزاد الســمين الحلبــي أن )مــن( الثانيــة والثالثــة إذا كانتــا زائــدتين فيحتمــل أن يكــون 
المجرور بهما في محل نصب ويكون )برد( بدل كـل مـن كـل أو بعـض مـن كـل, والتقـدير: 

)جبـال( فـي محـل نصـب مفعـوال بـه لــ)ينزل( و )بـرد( وينزل من السماء جباالع برداع أو يكون 
فــي محــل رفــع علــى االبتــداء وخبــره )فيهــا(. وذكــر كــالم أبــي البقــاء وردُه إذ  ــال:  و ــال أبــو 
البقـــاء: والوجـــه الثـــاني: أن التقـــدير: شـــيئاع مـــن جبـــال, فحـــذف الموصـــوف واكتفـــى بالصـــفة. 

إلــى مفعــول يعــود الضــمير إليــه, وهــذا الوجــه هــو الصــحيحأل ألن  ولــه )فيهــا البــرد( يحوجــر 
فيكـــون تقـــديره: وينـــزل مـــن جبـــال الســـماء جبـــاالع فيهـــا بـــرد. وفـــي ذلـــر زيـــادة حـــذف وتقـــدير 
مستغنى عنه. وفي كالمه نظرأل ألن الضـمير لـه شـيء يعـود عليـه وهـو السـماء فـال حاجـة 
إلــى تقــدير شــيء آخــر, ألنــه مســتغنى عنــه ولــيس ثــم مــانع يمنــع مــن عــوده علــى الســماء 

 .(2)ير مستغنى عنه. وينافي  وله: وهذا الوجه هو الصحيح وتقد
 المطلب الرابع: الخبر الجملة

يجــب فــي الجملــة الوا عــة خبــراع أن تحتــوي علــى ضــمير يرجــع إلــى المبتــدأ يطابقــه, 
ـــة هـــي نفـــس المبتـــدأ فـــي المعنـــى, فعندئـــذ  ال تحتـــا  إلـــى رابـــط يربطهـــا  إال إذا كانـــت الجمل

بــي محمــد صــلى اهلل عليــه وسـلم ) أفضــل مــا  لتــه أنــا والنبيــون مــن , نحــو  ــول الن(3)بالمبتـدأ

                                                 

 4/664لكتاب الفريد ينظر ا (1)
 8/423ينظر الدر المصون  (2)
 54ينظر المفصل  (3)
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, وذهــب ابــن (2). و ــد منــع ابــن األنبــاري و ــول الجملــة الطلبيــة خبــراع (1) بلــي ال إلــه إال اهلل(
السرا  إلى إضمار  ـول محـذوف فـي نحـو ذلـر نحـو: زيـد اضـربه, والتقـدير: زيـد أ ـول لـر 

, ونقـــل الســـيوطي أنـــه ال يجـــوز أن (3)معمولـــه اضـــربه, وذلـــر المقـــدر هـــو الخبـــر والمـــذكور
ن ذلــر ب جمــال النحــاة , (4)تكـون الجملــة الخبريــة ندائيــة وال مصــدرة بـــ)لكن أوبــل أو حتــى( وا 

 والقول عند النحاة يطول وهو مبسوط في كتب النحو.
ــــــال تعــــــالى:   یۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی یچ  

)النســاء   چ مئ ىئ  يئ جب حب خب  مب ىب يب  جت حئی جئ
168  ) 

 ال أبو البقاء:   وفي خبر )الراسـخون( وجهـان: أحـدهما )يؤمنـون( وهـو الصـحيح 
 .(5) والثاني: هو  وله )أولئر سنؤتيهم( 

, وبـين أبـو (6) ذهب الفراء إلى أن جملة: )أولئر سنؤتيهم( هي خبر لـ )الراسـخون(
علـى المـدل , وَمـن  جعـل نصـب )المقيمـين( (7) جعفر النحاس أن الخبر هـو  ولـه )يؤمنـون(

يكــون الخبــر  ولــه )يؤمنــون( وال يجــوز أن يكــون جملــة )أولئــر ســنؤتيهم(, وعللــه مكــي بــمن 
. و ـد ضـعيف أبـو حيـان األندلسـي جعـل الخبـر جملـة (8)المدل ال يكون إال بعد تمـام الجملـة

 .(9) )أولئر سنؤتيهم( معلالع ذلر بما ذكره مكي آنفاع, وجعل الخبر هو  وله )يؤمنون(

                                                 

هــ(, روايـة يحيـى بـن يحيـى الليثـي األندلسـي 179: مالر بـن أنـس األصـبحي )ت رواه مالر في الموطم (1)
 32حـــديث ر ـــم  :هــــ(, تحقيـــ : الـــدكتور بشـــار معـــروف, دار الغـــرب اإلســـالمي, بيـــروت )د. ت(244)ت 
1/295 . 
 3/1115ارتشاف الضرب  ينظر (2)
 ينظر المصدر الساب , الموضع نفسه ولم أ ف على  ول ابن السرا  في كتابه األصول في النحو. (3)
 1/315ينظر همع الهوامع  (4)
 1/407التبيان في إعراب القرآن  (5)
 216ينظر إعراب القرآن  (6)
 1/107ينظر معاني القرآن  (7)
 1/212ينظر مشكل إعراب القرآن  (8)
 3/411ينظر البحر المحيط  (9)
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مــن هــذين اإلعـرابين هــو مــا صـححه أبــو البقــاء للسـبب الــذي ذكــره مكــي  والمختـار
 وأبو حيان من أن النصب على المدل ال يكون إال بعد تمام الكالم.

 المطلب الخامس: حتى
ولهــا ثالثـــة أوجــه, األول: حـــرف الجــر ويفيـــد انتهــاء الغايـــة مثــل )إلـــى(, والثـــاني: 

 تكون عاطفة, والثالث: تكون حرف ابتداء.
األول فنحو:  ام القـوم حتـى زيـد, وفـي هـذا القسـم يجـوز أن تـدخل علـى الفعـل أما 

المضارل فينصب الفعل بـ)أن( مضمرة بعد )حتـى(, نحـو: سـار القـوم حتـى يـدخلوا المدينـة. 
. (1) فتكــون )حتــى( حــرف جــر و)أن( المضــمرة والفعــل فــي تمويــل مصــدر مجــرور بـــ)حتى(

ا المفـرد والجملـة, نحـو:  ـام القـوم حتـى  ـام والمعنى الثـاني: تكـون حـرف عطـف يعطـف بهـ
زيـــد, ويشـــترط فيهـــا أن يكـــون الثـــاني جـــزءاع مـــن األول, نحـــو: أكلـــت الســـمكة حتـــى رأســـها, 
ويشــترط أيضــاع أن يكــون المعطــوف جــزءاع مــن المعطــوف أو مناســباع لــه, نحــو: مــات النــاس 

طــوف ظــاهراع ال حتــى األنبيــاء, وأســرل القــوم حتــى حميــرهم, ويشــترط أن يكــون االســم المع
. والمعنى الثالث: تكون حرف ابتداء تمتي بعـدها الجملـة االسـمية والفعليـة وتكـون (2)مضمراع 

عندئـــذ  غيـــر عاملـــة, نحـــو:  ـــام القـــوم حتـــى يخـــر  عمـــرو. بـــالرفع و ـــام القـــوم حتـــى عمـــرو 
 .(3)خار 

ڌ ڌ  ڍچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ  ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: 

 (.152)آل عمران  چ ڎ ڎ ڈ ڈ
 )حتــى( يتعلــ  بفعــل محــذوف تقــديره: دام ذلــر إلــى و ــت فشــلكم,  ــال أبــو البقــاء: 

والصحيح أنها ال تتعل  في مثل هذا بشيء, وأنها ليسـت حـرف جـر, بـل هـي حـرف تـدخل 

                                                 

هــ(, تحقيـ : الــدكتور 702فـي حــروف المعـاني: أحمـد بـن عبـد النــور المـالقي)ت  ينظـر رصـف المبـاني (1)
 . 182 :م 2002 -هـ1423دمش   -, دار القلم 3أحمد محمد الخراط, ط

 1/147, ومغني البيب 180ينظر رصف المباني   (2)
 180ينظر رصف المباني  (3)
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ــة بمعنــى )الغايــة( كمــا تــدخل الفــاء والــواو علــى الجمــل, وجــواب )إذا( محــذوف  علــى الجمل
 . (1)تقديره: بان أمركم 

ابتــداء, وثانيهمــا: حــرف جــر بمعنــى )إلــى( فقــد وفــي حتــى  ــوالن, أحــدهما: حــرف 
ذهب الفراء إلى أنها حرف ابتداء وفي الكالم تقـديم وتـمخير والتقـدير:  حتـى إذا تنـازعتم فـي 

. وُنســب إلــى أبــي علــي النحــوي أن جــواب)إذا( هــو )صــرفكم (2)األمــر فشــلتم . والــواو زائــدة
 .(3)م وعصيتم صرفكم عنهم عنهم( و )ثم( زائدة والتقدير:  حتى إذا فشلتم وتنازعت

. و ـــدره ابــن عطيـــة: (4)و ــدر الجــواب الزمخشـــري:  حتــى إذا فشـــلتم مــنعكم نصــره 
و ــد ضــعيف أبــو حيــان األندلســي القــول فــي زيــادة الــواو و)ثــم( وصــحح أن يكــون  (5)انهــزمتم

إلـــى  ســـمين, ويـــدل عليـــه مـــا  مجـــواب )إذا( محـــذوفاع لداللـــة المعنـــى عليـــه والتقـــدير: انقســـمت
)مــنكم مــن يريــد الــدنيا ومــنكم مــن يريــد افخــرة(, وأورد األلوســي أن الجــواب محــذوف  (6)بعــد

. ويحتمــل أن تكــون )حتــى( حــرف جــر متعلقــة بـــ )صــد كم(, والمعنــى: (7)وعليــه البصــريون
, وذكــر أبــو حيــان األندلســي أن )إذا( بمعنــى )إذ( وال (8)صــد كم اهلل وعــده إلــى و ــت فشــلكم

, و يـل (9)حتى( بـ)تحسونهم(, والمعنـى: تقتلـونهم إلـى هـذا الو ـتتحتا  إلى جواب وتتعل  )
 .(10)متعلقة بمحذوف دل عليه السيا , تقديره: دام لكم ذلر

والذي يبدو أن )حتى( حرف ابتداء, و د دخلت عليـه جملـة الشـرط المقـدرة بــ )إذا( 
ن أمـركم, وجواب الشرط محذوف, وتقـديره يحتمـل أن يكـون )مـنعكم نصـره أو انهـزمتم أو بـا

                                                 

 1/301ظر التبيان في إعراب القرآن ين (1)
 1/238ينظر معاني القرآن  (2)
 4/236ينظر الجامع ألحكام القرآن  (3)
 2/148, والكتاب الفريد 1/454ينظر الكشاف  (4)
 1/554ينظر المحرر الوجيز  (5)
 3/85ينظر البحر المحيط  (6)
أبــو الفضــل شــهاب الــدين الســيد محمــود  فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني: ينظــر رول المعــاني (7)

 . 4/90 :م2000-هـ1421لبنان  -هـ(, دار إحياء التراث العربي, بيروت1270البغدادي االلوسي )ت 
 2/148, والكتاب الفريد 1/454ينظر الكشاف  (8)
 3/85ينظر البحر المحيط  (9)
 3/436ينظر الدر المصون  (10)
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أو انقســمتم إلــى  ســمين(, وكلهــا متقاربــة واهلل أعلــم, ويقــوي هــذا الوجــه أن البصــريين ذهبــوا 
 إلى ذلر كما نقله افلوسي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هـ1442م( /11/3/2021آذار)      (                          84/1ملحق العدد ) –                          
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 الخاتمة:
تبين أن تصحيحات العكبـري أكثرهـا فـي الخـالف النحـوي إذ بلغـت افيـات التـي تحـدث  .1

وافيـات التـي تحـدث عنهـا فـي المشـكل اإلعرابـي  عنها في الخـالف النحـوي ثمـاني آيـات
أربــع آيــات, ممــا يبــين أن العكبــري عــالم لــه معرفــة واســعة فــي الخــالف النحــوي ولــه آراء 

 معتبرة في ترجيح رأي على آخر.
ومــن التتبــع فراء العكبــري فــي المســائل الخالفيــة يظهــر لنــا أنــه يــذهب مــذهب ســيبويه  .2

رفهــا باســتثناء مســملة واحــدة يميــل بهــا إلــى مــذهب والبصــريين فــي معظــم المســائل التــي ع
 الزمخشري, إذ أجاز أن تدخل الواو على جملة الصفة وهذا خالف لمذهب النحاة فيها.

يفصـــل فـــي المســـائل التـــي فيهـــا مشـــكل إعرابـــي أو أن اللفـــظ يحتمـــل أكثـــر مـــن وجــــه  .3
 يفوتـه فيصحح أحد الوجوه مما يدل علـى أنـه عـالم محقـ  فـي المسـائل النحويـة بحيـث ال

 الراجح من اإلعراب.
إن تصـحيحه فــي المســائل الخالفيــة لــم يــذكرها فـي كتابــه التبيــين عــن مــذاهب النحــويين  .4

البصـــريين والكـــوفيين, وال فـــي كتابـــه مســـائل خالفيـــة فـــي النحـــو, ولـــم يـــذكرها أيضـــاع ابـــن 
األنباري في اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين, ممـا يضـيف مسـائل 

فيــة فــي النحــو لــم تــذكر فــي كتــب الخــالف , وهــذا يزيــد المســائل الخالفيــة فــي النحــو خال
 ثراءع إلى المسائل المذكورة مما يدل على أنه عالم مطلع على المسائل الخالفية.
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Grammar corrections for al-Akbari in his book 

"The statement in the interpretation of the Koran" 
Asst.Prof.Dr.Saad Muhammad Ahmad 

Abstract 

       Al-Akbari's grammatical corrections are important corrections 

in the Arabic grammar, and worthy of being an imam in grammar. 

This research dealt with his corrections in the interpretation of the 

Holy Quran. He began by mentioning the introduction and then 

addressing the preamble and the importance of his book among the 

books of expression. The third requirement: (the exception), the 

fourth requirement (the sentence in bulk), and the fifth requirement: 

the trajectory (the non-denominator) And the sixth requirement: the 

letter (to) and the seventh demand the letter of the draft (about), and 

then dealt with the second section: corrected for The second 

requirement: (delete the prescribed and suffice with the description) 

and the meaning of the letter of traction (of) and the third 

requirement: (the allowance) and the fourth requirement: (the news 

sentence) and the fifth requirement: (up), then We mentioned the 

most important results of the search. 

Keywords: method, adjectives, controversy, induction. 


