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 لخص امل
كثُر   التي  العربية  األساليب  من  واحًدا  النحوية  بالدراسة  البحث  هذا  يتناول 

ورو وتعّدد  العرب،  كالم  يف  لـاستعامهلا  )ما  أسلوب  وهو  القرآن،  يف  يف  دها   )

تعريف   التمهيد عىل  احتوى  ومبحثني؛  متهيد  احلال، وذلك يف  هبذا    االستفهام عن 

ا  نامذج  و  ،األسلوب يف  وروده  حتلياًل الفصيحم  لكالمن  األول  املبحث  وعرض    ،

نحويًّا هلذا األسلوب، ببيان الرتكيب النحوي واملعنى النحوي له، وعرض املبحث  

القرآن  األسلوبهذا    صور  الثاين   يف  ودراستها  الواردة  فيه  مواضعها  تتّبع  مع   ،

 بحث وتوصياته. . وييل ذلك خامتٌة فيها أبرز نتائج الدراسة نحوية داللية

ورود   هذه  اعتمدت  وقد مواضع  مجع  يف  االستقرائي  املنهج  عىل  الدراسة 

يف  الوصفي  املنهج  عىل  واعتمدت  الكريم،  القرآن  من  دراسته  املراد  األسلوب 

التأصيل النحوي هلذا األسلوب، وعىل املنهج التحلييل يف دراسة املواضع التي ورد  

 هذا األسلوب يف القرآن الكريم.  هافي

املفت  اإلعراب،   :ةاحيالكلمات  تفسري  القرآن،  يف  االستفهام  القرآن،  يف  احلال 

 تفسري املعنى.
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 املقدمة

والا العاملني،  األمني،  حلمد هلل رب  النبي  والسالم عىل  اهلل، صالة  عبد  بن  حممد 

 وعىل آله وصحبه أمجعني، وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

فإنّ بع  أما فهم  سالأل  حويالن  الرتكيب  م  هف  ُد؛  عىل  يعني  القرآين  التعبري  يب 

أسلوب وها يف القرآن الكريم  دُ ود ورالتي تعد    األساليبمقاصدها، ومن  معانيها و

ل احلالـ(  )ما  عن  االستفهام  وهو  يف  وروده  كثُ   أسلوب،  العرب،  أيًضا  ر  كالم  يف 

 .بالتعج   والتوبيخ أ أو يف مقام اإلنكار وغالًبا ما يرد استعامله

،  جتمع مسائلهخاصة    ةبدراس   -بحسب ما وقفت عليه-  األسلوبهذا    ظ  حي  ومل

كرت  ، وإنام ذُ يف كتب النحومقتضب، وبعض مسائله مل ُتذكر    فيه النحويني  وكالمُ 

، جتمع  األسلوبهلذا    رغبت يف إعداد دراسة  لذايف كتب إعراب القرآن وتفسريه،  

  لوب ـاألس ذا  ـه   اهـفي  ردو  يـالت  ةـيـرآن ـالق  اتـياآل  ةـدراس   معله،  ـائ ـه ومسـكامـأح

 . ةـويـحـة نــدراس 

 اختياره:أمهية املوضوع وأسباب 
 هذا األسلوب كثُر استعامله يف القرآن واحلديث النبوي وكالم العرب الفصحاء.  . 1

 . باألسلوب املراد دراسته يف هذا البحثة خمتصة يعدم وجود دراسة تأصيل .2
 . النحوي للرتاكيب  رفة املعنىرة مع ز رضواملوضوع ُيبر هذا  .3

 البحث:لة مشك
القرآن   يب  وُمعرر املتقّدمني  النّحوّيني  كالم  تتبع  خالل  اختالف    وجودُ يظهر  من 

دراسته املراد  لألسلوب  اإلعرايب  التوجيه  يف  يف  ،بينهم    م عباراهت  بعض  ويظهر 

التداخل  إشكال تفسي  بسبب  املعنىـبني  وتفسري  اإلعراب  اإلشكر  ويزداد  إذا،    ال 

 ا.فيًّ نم لوبهذا األس كان املسؤول عنه يف 
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 : البحثمنهج  
املراد   األسلوباعتمدت الدراسة عىل املنهج االستقرائي يف مجع مواضع ورود  

التأصيل النحوي هلذا عىل املنهج الوصفي يف    تدراسته من القرآن الكريم، واعتمد

يف    األسلوبا  هذ  اهرد في، وعىل املنهج التحلييل يف دراسة املواضع التي و األسلوب

 . يمالكر القرآن

 من منهج البحث االلتزام مبا أييت:  انكو 
 . ختريج اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية بني معقوفني يف ُصلب البحث    •
 بذكر مصدرها ورقمها يف احلاشية.  األحاديث النبويةعزو   •
 . ختريج األبيات الشعرية من دواوين قائليها  •
 .  ذلك كنأم أصحاهبا وتوثيقها من كتبهم ماىل قوال إنسبة األ  •

 خطة البحث:
 يتألف هذا البحث من مقدمة، ومتهيد ومبحثني، وخامتة.

املـميـأها  ـهـ وفي  :املقدمة وأس ـوضـة  اخـبـوع  وـي ـتـاب  البـلـكـشـماره،    ، ث ـح ـة 

 ه. ـتـط ـوخه، ـج ـهـ نـوم

 . الفصيح ده يف الكالمنامذج من وروعرض و هبذا األسلوبالتعريف   :مهيدالت
 :مخسة مطالب هفيو .التحليل النحوي هلذا األسلوب  :األولاملبحث  

 الرتكيب النحوي هلذا األسلوب.  املطلب األول:

 أحكام احلال يف هذا األسلوب. املطلب الثاين:

 صور جميء احلال يف هذا األسلوب. املطلب الثالث:

 . املضارع يف هذا األسلوب للفعل  ة افي الن   ( ال )   عىل   ( أن )   توجيه دخول املطلب الرابع:

 . األسلوب ذاهل ياملعنى النحو  :اخلامساملطلب 
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 :ثالثة مطالبوفيه  .صور هذا الرتكيب الواردة يف القرآن :املبحث الثاين

 .مثبتةً وقوع احلال  املطلب األول:

 .منفيةً وقوع احلال  :الثايناملطلب 

 حمذوفًة. وقوع احلال  :الثالثاملطلب 

 وفيها نتائج البحث وتوصياته.  :اخلامتة

 لسابقة: سات ا الدرا
لـ»بأسلوب    تتّص خا  ةمل أقف عىل دراس  ، ووردت  يف االستفهام عن احلال  «ما 

يف   إليه  هلذا   ،عموًما  احلالب  متعلقة  بحوثإشارات  تناواًل  البحوث  هذه  وأكثر 

عليه-ملوضوع  ا وقفت  بحث:  -فيام  يف  )  هو  نحوية احلال  دراسة  الكريم:    القرآن 

سلي(وصفية عبيد  اهلل  عبد  للباحث:  وهو  ،  باحايف،   ا مهقد  ،دكتوراهرسالة  م 

قـالباح إىل  اللـس ـث  العربـغ ـم  كلي ـيـة  يف  جـة  يف  اآلداب  الن ـامعـة  س ـلي ـيـة  ة  ـنـ ن 

 م. 2017  – ـه1438

عىل هذا األسلوب ضمن كالمه عىل األحوال    الباحث يف هذا البحث  تكلم  وقد

يف االستقرار  عاملها  ص  التي  أن167-163القرآن  وذكر  عرش    ورد  ه،  اثني  يف 

الق  ًعاـموض اآليات  يق علت لا  يف-اقترصد  ـوق  ،(1) رآنـيف  احلال عىل    -عىل  بيان 

 .اوصاحبه اوعامله

يف    هذا األسلوب  فيها مجيع املواضع التي ورد فيها  تتبعتأما دراستي هذه فقد  

 ة املتعلقة به.ويمجيع األحكام واملسائل النح  مجع القرآن الكريم، وحاولت 

 

 
 كذا ذكر، وقد ورد هذا األسلوب يف ثامنية وعرشين موضًعا يف القرآن كام سيأيت. (1)
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 متهيد
 يحلفصالكالم امناذج من وروده يف ض عرو بهذا األسلوبالتعريف 
الم اجلّر    ، يليها«ما»  بأداة االستفهامسؤال عن احلال  ل ا   ُيستعمل يف  هذا األسلوب

 فعبارة   ،«واقًفا   ك ما ل »؛ نحو:  ، ثم احلال املسؤول عنهاالداخلة عىل صاحب احلال

فـحـ ون  «ك  ل  ام» االست ـوها  إب ـفي  امـفهـي  فإنـهـها  ولذا  بتُ   هاـ ام،   ء  الّش  ن  ـ بيي  اـم تىل 

 . (1) عنه ماملستفه  

ا عن فعل أو حال ثبت للمجرور  أن يكون استفهامً »ا األسلوب  هذ   يفصل  واأل

فإذا قامت القرينة عىل انتفاء إرادة االستفهام احلقيقي انرصف ذلك إىل  ...،    بالالم

 . (2) « أو نحو ذلك ،من احلالة، أو إىل اإلنكار بالتعج  

ثر أن تكون  كاألوة،  ملثال املتقّدم، وقد تأيت مجلوهذه احلال قد تأيت اساًم، كام يف ا

ن ي »و:  ـحـفعلية،  ز 
لر يـما  يف هلبيان  د  ـمزيأيت  ـوسي  .«ُك ـضحـد   ومعناه  الرتكيب  ذا 

 املبحث األول. 

األسلوبورد    وقد الكري   هذا  القرآن  العرب و  ميف  وكالم  النبوي    احلديث 

ها ذكرُ أها، وس عضب  هنا  سأذكريف ثامنية وعرشين موضًعا،    وردفي القرآن  ، فعموًما

 .اينلثث ا بحها يف املكل  

 : فمن هذه املواضع
 . [246]البقرة: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿ قول هللا تعاىل: -

 . [88]النساء: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ تعاىل:  هقول و  -

 . [13]نوح: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿ ىل:ا عتوقوله   -

 . [ 36]املعارج: ﴾ حئ جئ   ی ی ی ﴿ وقوله تعاىل: -

 . [49]املّدثر: ﴾ڀ پ پ پ پ ﴿ ىل:وقوله تعا  -

 
 .(23/182)التحرير والتنوير ُينظر:  (1)
 .(24/152)املصدر السابق  (2)
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 : يف الصحيحني  جاءمما   هذا األسلوب فيها ورد  األحاديث اليتن وم
. (1) ؟«ية  ا راب  ي  ش  ح   اي عائش   ك  ما ل  قال هلا: » ×  النبي   أنّ   عن عائشة -

ل  ث  ني، كم  الكتاب    أهل    ل  ث  كم وم  ل  ثـ  م  قال: »  ×  النبي    أن،  عن ابن عمر  و  -
أ   استأجر  من  ج  رجل  يل  يعمل  من  فقال:  نصف  إىلة  و دغ  راء،  على    النهار 

قرياط؟ فعملت اليهود، مث قال: من يعمل يل من نصف النهار إىل صلة العصر  
ر إىل أن تغيب  لعص ا  نعلى قرياط؟ فعملت النصارى، مث قال: من يعمل يل م 

على هم  الشمس  فأنتم  اليهودقرياطني؟  فغضبت  فقالوا:    ،  لنا  والنصارى،  ما 
قالوا: ال، قال: فذلك،   كم؟ حق    صتكم من ق نل  : هقال ؟  عطاء     وأقل  عمل    كثر  أ

 . ( 2) «   فضلي أوتيه من أشاء

سعد    - بن  سهل  اهلل    وعن  رسول  »قال  ×أن  أكثرمت  :  رأيتكم  يل  ما 
فليسب     شيء    ابهر   نم    ؟التصفيق   سب  يف صلته،  إذا  فإنه  الت  ح  وإمنا  ف  ح  إليه،  ت 

م  ك  ما لكم حني انب    سا لنا   ا هاي أي  : »قال  ×  اية أنه رو. ويف(3) «التصفيق للنساء
 .(4) « ؟صفيقلة أخذمت يف الت  الص    يف شيء  

ت اجلنة والنار، فقالت النار:  حتاج  » :×قال: قال النبي  ن أيب هريرة وع-
 . ( 5) « ؟ ما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس ابملتكربين واملتجربين، وقالت اجلنة:  ت  ثر و أ 

أيبو  - رسول    اخلدريسعيد    عن  قال  »×  اهلل  قال:  يقول      هللا    إن  : 
يك، فيقول: هل رضيتم؟  عد  نا وس  يك رب  فيقولون: لب    . ألهل اجلنة: اي أهل اجلنة

 
(1)  ( مسلم  شي  "وقوله:  .  (497برقم:رواه  بوزن    "اح  ع  "وصف  يا. "ىلف  ش  ح  وامرأة  يان،  ش  ح  رجل  يقال:   ،

بُو   يا الّرابية: هي التي أخذها الر   . (2/450)وتتابُعه. ُينظر: الغريبني للهروي سر وارتفاُع النّف  واحل ش 
 طويل. ( يف حديث2268رواه البخاري )برقم:  (2)
 (.421م: رق)بومسلم  (،684رقم: رواه البخاري )ب (3)
 (. 1234م: )برق اه البخاريرو (4)
 (.2846(، ومسلم )برقم: 4850رواه البخاري )برقم:  (5)
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 . (1) «؟كا من خلق  أحد   عط   ت  ا ملم اوما لنا ال نرضى وقد أعطيتنفيقولون: 

عشر النساء،  اي مأنه قال: »  ×، عن رسول اهلل    عن عبد اهلل بن عمرو  -
وأكث  تصد   رأيتكن    ؛فارستغاالرن  قن  النار  أكثر    فإين  امرأةٌ أهل  فقالت  منهن    « 

 . ( 2) « ري  ش  الع    ن  ر  ف  ك  وت    ، ن  ع  الل    ن  ر  ث  ك  ت  »   ؟ قال: أهل النار   وما لنا يا رسول اهلل أكثر  :  زلةٌ ج  
سألُت   عن عائشة  و  - اجل    ×  بي  الن   قالت:  قال: البيت هو؟    ن  مر أ    ؛ رر د  عن 

 .  (3) « رت هبم النفقة  إن قومك قص  ؟ قال: » ه يف البيت و لخر د  فام هلم مل يُ قلت:  « نعم»

تقرأ يف املغرب   ما لك  »:  عن مروان بن احلكم، قال: قال يل زيد بن ثابتو  -

«؟نيي  ول  يقرأ بطوىل الط   × النبي   عُت م س  ، وقدبقصار 
 (4) . 

 : األسلوب يف شعر العربومما ورد من هذا 
 :عنرتة بن شدادل قو

م  ـ ل  ي ـ ك  ك ل    ا ـم   نر ـ ي  ـراب  الب  ـغُ   ( 5)ايلــل ت  بـغ ـش  أ   د  ـوق   ُدينـ انر ـ ع ـ تُ ...   و 

 : بن العبد فةر  ط   وقول

 ُن د  تى أ  ـ... م   امالركً   ي  ـ ن  عم  ـ واب   ي  ـر ران أ    ام يلر  ـ ف  
ن ـن مر ب   ي  ـن ع   أ  ـ ُه ي   (6) ُعدر وي 

 : السلمي  العّباس بن مرداسوقول 
ج   دُ ـك  ـن  أ   مُ ل  ـ... والظ   اــ ظاملرً   م  و  ـ  ي   ل  ـ كُ   ك  ل    ا ـ م   ُب ـي  ل  ـكُ أ    ( 7)ونُ عُ ل  م   هُ ـهُ ـ و 

 
 (.2829(، ومسلم )برقم: 6549رواه البخاري )برقم:  (1)
 شاهد. ( بلفظ ليس فيه ال304لبخاري )برقم: (. ورواه ا79رواه مسلم )برقم:  (2)
 اهد.ه الشلفظ ليس فيب (1333)برقم:  لممسورواه  (.1584البخاري )برقم: رواه ( 3)
 (. 764رواه البخاري )برقم: ( 4)
 . ( 130)من الوافر، وهو يف ديوان عنرتة برشح التبيزي  (5)
 . (26)من الطويل، من معلقة طرفة، وهو يف ديوانه  (6)
 . (156)ن الكامل، وهو يف ديوان ابن مرداس م (7)
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 العامري: عامر بن الطفيلوقول 

ماما ل ك  ب    ري  ـم  ـالع   ةُ ـنـوُل اب  ـقُ ـت   د  بر امل ُ   يمر لر كالس    ا يحً حر ـ راك  ص  أ    ...ع  ذ  ع 
 (1 ) 

 : اخلنساء وقول
يـي ابـه  ٌر وكان  الد  ـه  راب  د  ... إذ   اـ كاب ن  ت س  ـ ت بكي ا ل كر ال ـ م   نُ ـا ع   (2) ا ــُر ري 

 :جمنون ليىل قيس بن امللوح ولقو

 م  ـالعر ي ىل بر ل   ون  ـولُ قُ ـي  
اقر در وأ   ى ـ  ن ض  ـ ت  ال ك   ـ ا ل  ـ ف م ...   ةٌ ــض ـ ريـر   (3) ُق ـين ت  ص 

 ة:  عزكثرّي  وقول

ل  ...  اًب شاحر   ك  ما ل    ي  رر م  الض   ةُ ــنـ قوُل ابـت نُ ـو   ( 4)قر ل  ــ رٌّ وإن  مل خت  ـف  ـص  ـك  مُ ـ و 

 : زدق الفر وقول

م  أن ت  اب...ةً ـ م  ـ ح  ر    ض  ر  أل ا   أل  ـ م ـ  ت  ك  أاّل ـ ا ل  ـ و  مر ـُن م  ـو  وان  اهلاُممر وهاشر ر 
 (5) 

 : جرير لوقو

ي م  الس  ـ ي...   ةً ـيّ ـرـ حــ المر ت  ـالّس ـكر بر ُت دار  ـي  ـ ـّـ ح   ـ  ن ـ ـ  ت   م  ـ ل  ا  ـ ه ـ ا ل ـ ف م   يل   ـو 
 (6) قر ــ طر

 كثرية. -غري ما سبق ذكره-األسلوب والشواهد عىل 

 

 

 

 
 . (62)ل ن الطفي وهو يف ديوان ابمن الطويل،  (1)
 .(78)ن اخلنساء ديوا يفبسيط، وهو من ال (2)
 . (66)من الكامل، وهو يف ديوان ابن امللّوح ( 3)
 .(216)من الطويل، وهو يف ديوان كثرّي  (4)
 .(606)من الطويل، وهو يف ديوان الفرزدق   (5)
 .(322)من الكامل، وهو يف ديوان جرير  (6)
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 املبحث األول
النحوي هلذا األسلوب حليلالت 

 وب. لسذا األ: الرتكيب النحوي هلولاأل املطلب
 من ثالثة أركان رئيسة؛ هي:  سلوبيتألف هذا األ

 . االستفهامية ما . 1

 . مع جمرورهارّ جلاالم شبه اجلملة من . 2

 . املسؤول عنه. 3

إذ    هذاف قبيل اجلملة االسمية؛  ّر اجل  والم،  االستفهامية مبتدأ  ما  إن الرتكيب من 

جمرورها ب  مع  ومحمذو  اخلبو  ،(1) أبتدامل  خبيتعّلقان  الع  هاعنف،  أو الكون  ام 

 . (2) االستقرار

 :مها ؛قوالنفي توجيه نصبه ف  ل عنه أما املسؤو 
األول احلال  بتصين  أنه  :القول  أن  ،  عىل  وجب  نكرًة،يلذا  قول   كون  وهذا 

 . (3) البرصيني

سيبويه: ألنّ »  قال  ينتصب  ما  باب  حاٌل هذا  املس  ه  فيها  واملسؤصار  ول ؤول 

قولك:    ،(4) نهع شأُنك»وذلك  و « ؟قائاًم   ما  شأنُ »،  قائاًم   ما  و«؟زيد   ألر  »،  خيك  ما 

 
القرآن  ُينظر:    (1) إعراب  اب(1/220)ملّكي  مشكل  وأمايل  الشجري  ،  إعراب والتبي  ،(1/167)ن  يف  ان 

 . (2/152)، ورشح املفّصل البن يعيش (1/378)القرآن  
الب  (2) رصيني؛ نحو: مستقّر، ُيقّدر بفعل عند مجهور البرصيني؛ نحو: استقّر، وُيقّدر باسم فاعل عند بعض 

التب ُينظر:  مالك.  ابن  اختيار  موهو  عن  النحويني  م ،  (924)يني  ذاهب  يف  اخلالف  واإلنصاف  سائل 

 . (1/313)، ورشح التسهيل  (202)
، وتفسري الطبي (3/273)، واملقتضب  (1/263)، ومعاين القرآن لألخفش  (2/60)ُينظر: الكتاب    (3)

 .(4/60)، والدر املصون (6/246)والبحر املحيط  ،(7/29)، والتفسري البسيط (7/287)
 ؟ واملسؤول عنه: صاحب احلال إذا قائاًم   ف يف: ما لك  بًا، مثل الكااطخمذا كان  إاملسؤول: صاحب احلال    (4)

يد  قائاًم؟  .(2/394)ُينظر: رشح الكتاب للسريايف  . كان غري خماط ب، مثل )زيد( يف: ما لرز 
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يف    «ائاًم ق»  كام ينتصب  «كأنُ ش   ام»:  بقولك  . فهذا حاٌل قد صار فيه، وانتصب  «؟قائاًم 

  قُ »وفيه معنى    ،...  بام قبله  «هذا عبد اهلل قائاًم »قولك:  
ما »و   «شأُنك  ام»يف    «؟ت  م  ملر

 . (1) « [94ثر:]املدّ  ﴾ ڀ پ پ پ پ ﴿: اىلتع . قال اهلل« لك  

هو احلال  يف  والعامل  بالالم،  املجرور  هو  احلال  اجلّر،    وصاحب  وعند الم 

أيا  يف  لعامال  هو  التحقيق  وجمرورها؛  أو    :لالم  العاّم  بالكون  املقّدر  اخلب  هو 

 . (2) االستقرار

أبو حيان:   قوُل »قال  لك    العرب  فأما  هو العو  ،اٌل ح  قائاًم   ـ ف    ؟ قائاًم   ما  فيها  امل 

 . (3) « واملجرور ر  اجلا يفالعامل 

 ا م    يره:تقد    ؟ قائاًم لك    ما  فنحو:    ،  كان   خب  معنىه ينتصب عىل  نّ أ  :القول الثاين

نكرةً ،  (4) ؟قائاًم كنت  لك   يكون  أن  يلزم  ال  الفّراءلذا  قول  وهذا  إىل (5) ،  وُنسب   ،

 . (6) ني الكوفيّ 

  ﴾  حئ جئ   ی ی ی ﴿:   قال اهلل  كام،    ؟قائاًم   لك    ما  تقول:  »:  اءالفرّ قال  

  ما     الكالم أن تقول:  جيوز يف  ،أو نكرةً   معرفةً   أكان املنصوُب   ؛فال تبالر ،  [36]املعارج:

 
 . (2/60)الكتاب ( 1)
 .(9/107)، والتذييل والتكميل (378/ 1)ظر: التبيان يف إعراب القرآن ُين( 2)
 .(3/1586)ب ّض ، وارتشاف ال(9/710)ميل تكالتذييل وال  (3)
، (7/29)، والتفسري البسيط  (1/478)، وإعراب القرآن للنّحاس(2/88)ُينظر: معاين القرآن وإعرابه    (4)

 . (4/60)، والدر املصون (6/624)، والبحر املحيط (2/621)واملحرر الوجيز 
 . (1/281)ُينظر: معاين القرآن  (5)
إ  (6) الُينظر:  واملحرر(1/478)للنّحاس    آنقر عراب  و( 2/621)يز  وجال  ،  املحيط  ،  ، (6/246)البحر 

املصون   وقد وردت ه(4/60)والدر  اخلليل  .  إىل  املنسوب  اجلمل  كتاب  املسألة يف  فًقا  (85ص )ذه  و   ،

ب   "ملنصوبات قال:  ملذهب الكوفيني، ففي ا اهتا  ما بالالنّصب برخ  و  أ خ  هلُ .  و    لك    وما  ،اًم قائ  يد  ز  ما باُل   :مق و 

ري )ت  من نسب الكتابول   ّجح قير  . وهذا"اساكتً  خالويه  هـ(، أو قول من نسبه إىل ابن  317إىل ابن ُشق 

 (، فهام من املدرسة البغدادية التي مجعت بني النحو الكويف والبرصي.370)ت
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أمرنا  اظر  نّلا  ك  ل ال  ؛  ؟يف  يُ ذألنه كالفعل    وكل    وما أشبههام.  أظنّ و   كان  ـب  ُب نص  ي 

فيه   املنصوب جاز نص  ُل يفع  و  ل  فع  موضع صلحت  كام  عرفامل  ُب من  والنكرة  منه  ة 

   :  لـ  ما ومثل  .  اٌت ن تامّ أهّن   وإن ظننت    ،يف املعنى  نواقُص   هننّ أل  ؛  أظنو  كان  ُب تنصر 

  سهل كثري. وال تقل:  لك     هذه األحرف بام ذكرُت يف لم عل. وا كشأنُ  ام، و كما بالُ 

القائم   أمرك  القائ ، وال    ما  قياًس   م  ما خطبك  عليهن أل،  كا  قد  يقاس  فال،  نرثُ هنن   

ي مل يستعمل عىل ما قد االّ   . (1) «ستعملذر

الفّراء  قول   الط بي   ب  ؛ورّجح  املنواحتّج  هذا  بذكر  إال  يتّم  ال  املعنى  صوب، أن 

الكالم عن  ةد م نه عفكأ ، ويف ذلك يقول بعد أن ذكر  «كان»ه، مثل خب  ال يستغني 

ما  »يف قول القائل:    وب  طلامل   ن  أل  ؛يف ذلك   وابر أوىل بالّص   ُل هذا القوو» قول الفّراء:  

 . (2) «وصواحباهتا  «أظن» وأخواهتا و «كان»فهو يف مذهب  ،القيامُ  «قائاًم  لك  

الّطبي  دُ ويرر  احتجاج  احلا  عىل  قدأن  مستغنًىن  وتك  ل  فضلةً   غري   كوهنا  ،  مع  

 ؛(4) « الكالم إال به   ما ال يتم    من الفضالت » ن  فإ   ، ( 3) أو السياق   وذلك ألمر يوجبه املعنى 

الكالمف» يتوقف عليها معنى  الفضلة قد  ن  ، إن   ڇ ڇ تعاىل: ﴿  قوله  وحوذلك 

قول[16]األنبياء:﴾  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ عن  االستغناء  يمكن  ال  فإنه  ه: ، 

 . (5) «(ڌ)

عنها  احلالر   ونُ وك  مستغنًى  مواضع    غري   إذ    يف  ُعمدًة؛  جيعلها  يف الُعمدة  »ال 

ع    االصطالح مُ ما  أصيل    د  عنه  يف  كاملض،  عارال  االستغناء  والفضلة  واخلب.  بتدأ 

  ض  كاملفعول واحلال. وإن عر    ،ستغناء عنه أصيل ال عارضالا  جوازُ   االصطالح ما

 
 .(4/60) ، والدر املصون(9/107)، وُينظر: التذييل والتكميل (1/281)معاين القرآن  (1)
 . (7/287)تفسري الطبي  (2)
 .(3/112)تاب للسريايف نظر: رشح الكيُ  (3)
 . (5/20)ُينظر: التذييل والتكميل  (4)
 . (1/14) النحو  معاين (5)
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للفضلة    ض  وإن عر    ،مدةً عن كوهنا عُ   بذلك  جرخت  ء عنها ملاالستغنا  للعمدة جوازُ 

 . (1) «ضلةً امتناع االستغناء عنها مل خترج بذلك عن كوهنا ف  

  ب وء املنصجمي  التزامُ أن املسموع يف هذا الرتكيب    ءّراالف  ويدّل عىل ضعف قول

ز  جتوي  أنهيظهر      ؟يف أمرنا  اظر  النّ  لك    ما  ، وما ذكره الفّراء من جواز نحو:  (2)نكرةً 

ل عىل ما   قياس  ، وهو نفسه منع يف هذا البابر  امعغرُي مبنّي عىل الّس   يلعق ما مل ُيستعم 

 . عملقد استُ 

:    ءّراالف هب  مذ  حاكًياقال الّزّجاج     قائاًم   نّ إ»:    ؟قائاًم   لك    ما   يف توجيه نصب نحور

  . ؟اهذ  يا  قائم  لك ال  ما، و  ؟قائاًم   لك    ما    :يزوجُي   ،  ـل  امههنا منصوٌب عىل جهة فرعل  

حااًل   معرفةٌ   القائم ألن    ؛خطأٌ   ؟ القائم    لك    ماو تقع  أن  جيوز  وفال  ن  م   حرٌف   ما، 

أن   جاز    ؛؟لك القائم  يا هذا  ما  :، ولو جاز  نكا  ل  ال تعمل عم   ،حروف االستفهام

  ا م  ـ، ف خطأٌ   ما عندك القائم    ، وباإلمجاع أن    ما بك  القائم  ، و؟ائم  لقا  عندك  ام  :يقول

 . (3) «ال فرق يف ذلك ،هلُ مث ائم  لك الق

 . هو أنه منصوب عىل احلال  ما لـيف املنصوب بعد  الراجح   أنّ   من هذا تحص ليف 

واه  تبش يد  وق تأيت  أن  وهو  املعنى،  يف  منه  قريب  آخُر  تركيٌب  الرتكيب  و هبذا 

ب   ورض   واو املصاحبة بعد املجرور بالالم، نحو: ما لك  وزيًدا، وما لك    أوف  العط

و فاعمر  إما  وصنمل،  هنا  الواو  بعد  منصوًبا  ب  يكون  أن  وإما  معه  مفعواًل  يكون  أن 

 . (4) ّدربفعل مق

 
 . (2/321)رشح التسهيل  (1)
 . (4/60)ُينظر: الدر املصون  (2)
 . (2/88)آن وإعرابه معاين القر  (3)
. وقد ذكر  (121-8/119)، والتذييل والتكميل (2/255) التسهيل، ورشح (1/307)ُينظر: الكتاب  (4)

ولكن مآل املعنى كيب خيتلف يف اإلعراب عن تركيب نحو: ما لك قائاًم،  أنه هذا الرت  الطاهر بن عاشور

 . (2/486)متّحد. ُينظر: التحرير والتنوير 
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 ب. يف هذا األسلو  ال احل  املطلب الثاين: أحكام
مع   ستغني الكالم عنهاي  الأهنا    مجلٌة من األحكام؛ منها:  للحال يف هذا األسلوب

فهام يف املعنى إنام هو تس الا  نأل  ؛(1) عدههذا الرتكيب ال يتم  إال بحال  ب، ففضلةأهنا  

دل  (2) عنها إن  حُتذف  قد  ولكن  عليهاالس    ،  اهلل(3)ياق  قول  حذفها  شواهد  ومن   ، 

ي  ـف  ةـــذه اآليـه  ىـالم علـكالي  ـأتـ، وسي[3]الزلزلة:  ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿:  اىلـعـت

 ي.ـناـث الث ـح ـبامل

خرج من عندها ×رسول اهلل    أنّ   عائشة  ومن شواهد احلذف أيًضا حديث  

« ؟رت  أغ   ؟اي عائشة    ك  ما ل  ، فقال: »ليه، فجاء فرأى ما أصنعُ ع  رت: فغر ، قالتاًل لي
ن عتر هذا؟ لتقدير ا و   .(4) غار مثيل عىل مثلك؟ما يل ال يفقلت: و  ص 

 : ما ل كر

ا،  اًش ا، وال فحّ ابً سبّ   ×ن النبي  قال: مل يكه  نأ  مالك  أنس بن    ومنه حديث

لعّ  كان  انً وال  املعا،  «هُ يُنبر ج    ب  رر ت    ؟لهما  تبة: »يقول ألحدنا عند 
له  والتقدير .  (5)  ما   :

 فعل كذا؟ 

قوم   ىل ع   ×  خرج رسول اهلل   قال:   أنه  ألكوع  سلمة بن اومنه أيًضا حديث  

ا، وأان  أابكم كان رامي   فإن   ؛مساعيلبين إوا  ارموق، فقال: » يتناضلون بالس    م  ل  من أس  
فلن بين  ألحد  مع  فأمس  «  بأيدهيم، الفريقني،  »   كوا  وكيف   « ؟ م هل   ا م فقال:  قالوا: 

قال:  فالن؟  بني  مع  وأنت  معكم ك  »   نرمي  وأان  أخرى ( 6) « كمل   ارموا  رواية  ويف   . 

 . ( 7) « ؟ما لكم ال ترمون: » ×حلال، وفيها أنه قال  ا   كر ذ ت برّصح للحديث  

 
 . (6/012)ُينظر: الدر املصون  (1)
ب الف وارتشا ،(5/20)ُينظر: التذييل والتكميل  (2)  . (3/1301)واعد ، ومتهيد الق(3/1239)ض 
 . (2/353)ها أهنا ال جيوز حذفها. ُينظر: رشح التسهيل ال ُيستغنى عنمع أن األصل يف احلال التي  (3)
 (. 2815 )برقم: رواه مسلم (4)
 (. 6031 اري )برقم:البخرواه  (5)
 (. 3507 البخاري )برقم:رواه  (6)
 (. 2899 م:البخاري )برقرواه  (7)
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 : نساءال يف الشعر قوُل اخلهذه احلهد حذف ومن شوا
 ـي  ـع  ـا لر ـمال أ

 عُ ـم  الدّ ل  ـض  ــخ  أ  د  ــق  ... و اـهـ ل   اـم  مأكر ـ نر
بـ سر ا ـهـال  ـر 

 (1) 

ينركر ت بكي :والتقدير ع 
 لألوىل. واجلملة الثانية مؤّكدة  ؟ما لر

املستفهم عن إىل ذ ظاهرة مل حيت  حااًل األسلوب    ذاه  يفه  فإذا كان  بعد  كر يشء  ج 

 . (2) املجرور بالالم 

أيض امو  احلال  ال    :ن أحكام هذه  عاملهاأهنا  يقال:  (3) تتقدم عىل  فال  ق،    ائاًم ما 

اجلرلقي  سواء  لك  العامل هو الم  إن  اجلر (4):  ر وحرف  مقد  العامل  إن  قيل:  أو   ،

 هه.صفة تشب ليس فعاًل ظاهًرا مترّصًفا وال لعامال ومانع التقّدم هو أن، (5)عنه ناب

عىل احلال  هذه  تتّقدم  ال  جييز  وكذا  من  عند  حتى  صاحبها،  عىل    احلال  تقديم 

باحلرف املجرور  بالالم،  ذه  ها يفصاحب    نّ ؛ أل(6) صاحبها  املجرور  هو  األسلوب  ا 

تقديم  يتأّتى  عليـوال  بـها  إال  الا  ـّدمه ـقـتـه  وق ـعىل  ت ـالم،  آنـقـد  أـّدم  تتقّدم    ال  هناًفا 

 عىل الالم. 

 جميء احلال يف هذا األسلوب.  ثالث: صور طلب الملا
ه  للحال األسلوب  يف  عّدة،ذا  مجلة،  صور  وتأيت  مفردة  تأيت  ابن    فهي  قال 

و من حال مفردة أو مجلة بعد االستفهام، تكون هي  خيل  ال  ه ل  ماوتركيب  »عاشور:  

 
 . (27)خلنساء وان امن املتقارب، وهو يف دي( 1)
 .(11/164)ُينظر: التحرير والتنوير  (2)
 .(2/148)ر: رشح املفصل البن يعيش ُينظ (3)
 .(1/291)يف علل البناء واإلعراب ُينظر: اللباب  (4)
 . (1/200)ُينظر: البديع يف علم العربية  (5)
واختاره  (  6) كيسان  ابن  ب رأجاز ذلك  الفارن  هاابن  إىل  مالك ونسبه  املنع.  يس، ووابن  الفاريس  ظاهر كالم 

، (3/15)، وأمايل ابن الشجري  (199)اح العضدي  ، واإليض(2/452)ُينظر: رشح الكتاب للسريايف  

إن    تقديمها عىل صاحبها  الكوفيون  . وأجاز(2/30)للريض  ، ورشح الكافية  (2/236)يل  ورشح التسه 

. ُينظر: نحو: مررُت تضحُك هبند  ؛ل فعاًل أو كانت احلا  ،ضاحكًة هبا  ُت ررنحو: م  ؛اكان املجرور ضمريً 

 . (3/7915)اف الضب ، وارتش(9/74)التذييل والتكميل 
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ال أبو  ن تكون منفية، قوإما أ  تةً مثبإما أن تكون    ذه احلالوه  ،(1) «مصب  االستفهام

ما   :  ، نحواحلال يف هذا النحو  قع  موب  ام جاز وقوع الفعل املوج  وك» يّل الفاريس:  ع

وقع،    فعل ت  ك  ل   تفعُل   ك  ل    ما  نحو:يف  ه  موقع  املنفي    كذلك  أكثر  (2) «ال  والنفي   ،

في ده  ـشواه الن ـورد  ووردت«ال»ــبفي  ـها  جـواهـش ا  ـًض ـ أي  ،  الن ـد  ف ـفـاء  ا ـ هـ يـي 

  .اـره ـيـغ واتأدـب

ّباء:حلال فمن ا  املفردة املثب تة قول الز 

 م  ـم ـجر ـل  ا لر ــم
ًداــ يـ وئا ــه  ـير ـش  ـ الر

 (3) 

 ومن احلال املفردة املنفّية قول احُلطيئة: 

 ـف  ـر  ال ـظ  ـا ن  ـم ـ. ك.. اـه ـي ـإل ار  ـظ  ــن  ر  ــ ي  ــ غ  ك  ـ ـا ل  ــوم
ي  ـنر ـ غ  ـُر إىل الـي ـقر

 (4 ) 

يح:  ول قيس بنب تًة قثم ومن احلال الواقعة مجلةً  رر  ذ 

ر مـغُ  اـي أال ر  نى ي  ذكرُت ُلب  ...  ا ل ك  ُكل امـراب  الب ني 
امليطر ن شر  (5) ات  يلر ع 

 ل بثينة: ـيول مجـال الواقعة مجلًة منفّيًة قـومن احل

 س  مل ت  رر الغيبر ــظهـُت بر  د  ـغ  ...  يـنــن  أ  اُس  ـالنّر ـبّ ـ ـا خ  ـمّ ــكر ل  ـ ا ل  ـم ـف
 ( 6)ينيلر

 
 . (29/176)التحرير والتنوير  (1)
 . (1/110)اإلغفال  (2)
جامل  ل  لر ا  م؛ أي:  ور الرجز، والشاهد عىل رواية خفض )مشيها( عىل أنه بدل اشتامل من )اجلامل(من مشط  (3)

ملر   و  ير ش  ما  للفراء    ؟ًدائيها  القرآن  معاين  ُينظر:  ئيًدا؟  و  املر  اجلر ر  ملر ّش  ما  الكالم:  وأمايل (2/73)وأصل   ،

ّجاجي   .(166)الز 
اللفظ    (4) هبذا  والبيت  الوافر،  يفمن  لألصبهاين  ال  ورد  احلطيئة  (1/420)زهرة  ديوان  يف  وهو   ،(179 ) 

 عىل أن )ما( نافية. "ليهاإ ر  ت ن ظا  فام لك  غريُ "بلفظ: 
 . (122)ن الطويل، وهو يف ديوان ابن ذريح م (5)
 . (44)من الطويل، وهو يف ديوان مجيل   (6)
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الرابـلـ املط تـ ب  ال ـعـ فـللة  ـــ يـاف ـ الن  (ال)ى  ـعل   (أن) ول  ـــه دخ ـــ يـجو ـع:  ارع  ـض ـمـل 
 وب.ـلـ ذا األسـي هـف 

مسبوقة    «ال»بـ  ارع منفيبصيغة فعل مضاملسؤول عنه يف هذا األسلوب    د يردق

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿تعاىل:  اهلل كام يف قول، «أن  »بـ

 توجيه هذا الرتكيب. لك فقد اخُتلف يف ذككان ذا ، فإ[246]البقرة: ﴾چ چ

فإن قال لنا » قال الطبي:  ،  واجب  غري  لوبيف هذا األس   «ال»عىل    «أن»ول  ودخ

  [ 246]البقرة:   ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ يف قوله:    « أن  »قائل: وما وجه دخول  

قوله: من  لغل:  قي  ؟[8]احلديد:  ﴾ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  وحذفه  تان  مها 

  ؟ كذا  تفعل  ما لك ال » ، فتقول: ما لك »  :مع قولنا  ةً رم  أنف  ذحت  ؛(1) تان للعربح يصف

غري   لك  ما  الكالمُ ...؟لهفاع  بمعنى:  هو  وذلك  حاجة    ،  ال  إىل    الذي  به  باملتكلم 

 . (2) «فيه أخرى  أن  ت ثبُ ن العرب. وتُ ذلك عىل ألُس  و  ُش لفُ  ؛تهاالستشهاد عىل صحّ 

ما دخلت    نّ ر أيظهكيب  هذا الرتي ورد فيها  تلا  اتياآلسياق  ل  ومن خالل تأم

 نها. ل عسؤوُسبق بام ُيشعر باحلال امل قد ال عىل  أن  فيه 

تعاىل  فقول ُسبق  [  246]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿:  اهلل 

 . ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿بقوله: 

بقوله: [  119]األنعام: ﴾ی پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿وقوله:   ُسبق 

 . ﴾ ىئ مئ    حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

 ەئ ەئ ائ﴿ُسبق بقوله:    [34نفال:]األ  ﴾ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقوله:  

 .﴾  ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ  وئ

 
إ  (1) أّن  رين  ال يقصد  ( لغة لبعض العرب، وأن حذفها لغة آلخ  أّن كال احلذف  نهم،  مدخال )أن  بل يقصد 

 .واإلثبات ورد يف الفصيح من كالم العرب عموًما
 . (4/443)الطبي  ريفست (2)
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ُسبق   [12]إبراهيم:﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ه:  وقول

 . ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿بقوله: 

بقوله: [  32جر:حلر ]ا﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقوله:   ُسبق 

 . ﴾ حئ جئ ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿

بقوله:    [01ديد:]احل﴾ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې﴿وقوله:    گ ک﴿ُسبق 

 . ﴾ڳ ڳ  ڳ گ گ گ

متى  هذا  و أنه  يعني  باحلا   األسلوُب   هذا  ُسبق ال  ُيشعر  اما  عنها  ملسل  لزم ؤول 

وعدم   أن  ول  والتفريق يف الداللة بني دخ  دخوهلا جائز ال الزم،ف  ،  العىل    أن  دخول  

  ،ديدة احلحد يف سوروقد ورد األمران يف سياق وا ،(1)دخوهلا بحاجة إىل مزيد تأمل

 ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک﴿تعاىل:  بعد قوله    فقد وردا

 ڻ ڻ ﴿تعاىل:    يف قوله    أن      ندوب  ال  النفي بـجاء  ، ف﴾  ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ

بـ ،  ﴾گ گ ک﴿، وهو مناسب لقوله:  ﴾ہ ۀ ۀ   مع     ال   وجاء النفي 

لقوله:﴾ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿:    أن   مناسب  وهو    ڳ گ گ﴿  ، 

 . ﴾ڳ ڳ

 :هي  ؛(2) أربعة أقوال «ال» ىعل «أن  » يه دخوليف توج وقد ذ كر
ادهتا، كام ال يض  ذلك  زي  مع  ب  النص  ها عملُ ض  وال يزائدة،    أن  أن     :األولول الق 

ها يف    يف حروف اجلرّ  املنفي ة بعد  ،  حمّل نصب  عىل احلالالزائدة، وعىل هذا فاجلملُة 

 ؟لنيغري  مقاتر  ال نقاتل؟ أي: ما لنا : ما لناكأنه قيل

 
( لداللة الفعل عىل االستقبال، وعدم دخوهلالرا  فّرق (  1) ا غب األصفهاين بينهام باحتامل أن يكون دخول )أن 

 .  (1/507) احلال. ُينظر: تفسري الراغب لداللته عىل
تُينظر  (2) ا:  البسيط  (4/443)لطبي  فسري  والتفسري  الغيب  (4/295)،  ومفاتيح  والبح(6/503)،  ر  ، 

 .(517/ 2)ن ، والدر املصو(3/406)حيط امل
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  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿:  قال» ، ونّص كالمه:  ش خفاأل  قول   وهذا

زائدةٌ   أن    فـ،  [246:]البقرة هنا  بعد    امك  ،ها  هذا   ،   لوو  امل ّ و  فلاّم زيدت  يف  تزاد  فهي 

  نما أتاين مر   كام قال:    ،وهي زائدةٌ   أن  ل   فأعم   ؟ لنا ال نقاتُل   وما  :ومعناه  ،ااملعنى كثريً 

ن  فأعمل  ، د  أح
 .(1) « وهي زائدة  مر

بإبطال  مان  باف  وضعّ  القول  زيالك هذا  زيادة    أن  دة  قياس  ن عىل  ن   ألنّ »؛    مر   مر

 . (2) «فجاز أن تعمل ،اواختصاًص ا لفظً  الزائدةر  غرير  دة مثُل ئالزا

يف خالفه  فقد  األخفش،  عنه  رجع  القول  هذا  أن  تعاىل:  ويبدو  اهلل  قول  توجيه   

فقال:  [119]األنعام:  ﴾ی پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ واهلل  -ليقو» ، 

  ،[246]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿لك  ذوك  ؟كلوايشء لكم يف أال تأ  أي  و  :-علمأ

زائدة الرتفع الفعل، ولو كانت يف    أن  ولو كانت    ؟يشء لنا يف ترك القتال  أي  ل:  يقو

. وذكر أبو عيل الفاريس احتامل أن (3)«اتلوأال نقومالنا   :لكانت وما لنا وكذامعنى 

الوجهيكون األخفش محل اآلية   ل القورد    ح يف أن قوله الثاين رصيإال،  (4) ني عىل 

 . أن  بزيادة 

ما   :  احلمل عىل املعنى، بحملهو  مصدرية، ومسّوغ دخوهلا    أن  أّن    :ينثالل االقو 

هام، كام تفعل العرب ذلك لفاظُ معنييهام وإن اختلفت أ  التفاق،    ما منعك  عىل:    لك

فعل  ؛ ألن ال« أن  »قبل    «مرن»  رتقدي. ويلزم  هفق معانيه وختتلف ألفاظا تتّ يف نظائره مّ 

م عنها حااًل.اذا ج ه ، فيخرُ (5) يتعدى به «منع»  لرتكيب عن كون اجلملة املستفه 

الفر اء قول  كالمه:  وهذا  ونّص   [246]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿   وقوله:»، 

 
 .  (1/194)معاين القرآن لألخفش ( 1)
 . (3/1528)رشح الكافية الشافية ( 2)
 .  (1/312)معاين القرآن لألخفش ( 3)
 .  (2/99)نظر: اإلغفال يُ ( 4)
 .  (2/102)ر: اإلغفال ُينظ( 5)
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وأُ يف  أن  جاءت   موضع،  آخر    من  ألقى  فم    ...،سقطت  جهة    أن  ن  عىل  فالكلمة 

ا ذهب مّ نه  فإ  أن  ذا قال  وأما إ  ،... صب موضع نوالفعل يف  ،اهيف  ةلتي ال علّ العربية ا

ال تصيل يف    لك    ما  قولك للرجل:    أال ترى أنّ   ؛  أن  إىل املعنى اّلذي حيتمل دخول  

تصيل  :بمعنى  اجلامعة؟ أن  يمنعك  معناها   ؛  ؟لك    ما  يف  أن  خلت  فأد  ؟ما  وافق  إذ 

اف:  ]األعر  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  :  هللوالدليل عىل ذلك قول ا   معنى املنع.

آخمو  ويف ،  [12 إبليس ،  [32]احلجر:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ﴿   ر:ضع  وقصة 

   .(1)«واحدة، فقال فيها بلفظني ومعنامها واحد وإن اختلفا

بينه وازن  أن  بعد  القول  هذا  الفاريس   القول  وضّعف  يستلزم   اآليت  وبني  الذي 

ذلك فال حاجة إذا كانا كف ،رّ رف جم تقدير ح، وبنّي أّن كال القولني يستلز يف تقدير 

ختري اإىل  هذا  إذا  كيبلرتج  املعنى  عىل  ظاهره  كان    باحلمل  عىل  تقدير  -محله  مع 

فإذا كان ما ذكرناه من تقدير حرف  »له توجيه سائغ، ويف ذلك يقول:    -حرف اجلر

  معنى ّن  ر أل، فال حاجة به إىل أن يقدّ مستعم ظ  جلّر فُيخّرجا عىل معنى مستقيم ولفا

ا من أن نقاتل، عىل  : ما يمنعنأي  تل؛أن نقا  يمنعنا  امفكأنه قال:    : ما يمنعنا،  انما ل

أّنا ال ندفع احلمل عىل املعنى يف كثري من املواضع، ولكن ال ُيستحسن ترك الظاهر  

، وإذا مُحرل الكالم ه ما ُوجد للتأويل عىل الظاهر مساٌغ وجماٌل والعدول عنه إىل غري

ما ذ اعىل  تق  ي فف  للقائكره هذا  أّن  دير حرف جّر،  الكالم  اعىل  يف محلهكام  لظاهر  

 .(2) « فلزوم الظاهر أعجب إلينا ،تقدير  حرف اجلرّ 

الثالث بـ و  مصدرية،  أن    أنّ   :القول  جمرور  املؤّول  والتقد   يف   املصدر  ير:  مقّدرة، 

 . (3)مع حرف اجلر يف موضع احلال أن  أال نقاتل، فيكون  وما لنا يف

 
 .  (1/163)معاين القرآن للفراء  (1)
 .  (2/102)اإلغفال  (2)
 .  (2/99)ُينظر: اإلغفال  (3)
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  ( 2) والفاريس   ( 1) اج ّج ّجحه الزّ وهو ما ر  األخفش،  قويل   أحد و   ، سائي ول الكا ق وهذ

القول  وغريهم  (3) والنّّحاس عىل  الكالم  أثناء  يف  األخفش  قول  إيراد  سبق  وقد   ،

ال تلميذه  عنه  نقله  فقد  الكسائي  قول  أما  فقال:  األول،  يف »فّراء  الكسائي  وقال 

 . (4)«؟تلواتقا الأيف  ه: ما لكم: ُهو  بمنزلة قول ؟لك   مايف  أن  إدخاهلم 

؛ إذ إّن     أن    يستلزم جتويز أن ييل  بحّجة أنه    قولال  اء هذاوضّعف الفرّ  فعٌل ماض 

عىل ماض  أو عىل مضارع،      أن    سواء دخلت      أن    يصّح تقديره قبل      يف   حرف اجلّر  

 معنى لفعل املايض ال يصّح يف رأيه؛ ألنه افرتض أن  خوهلا يف هذا الرتكيب عىل اود

ألمر حصل ومىض،   بعد، وال يكون  صل حيمر مل، واملنع يكون أل  منعنا  ام:  هو  لناما  

يقول:   ذلك  تقول:  »ويف  أن  الكالم  يف  جلاز  قال  ما  عىل  ذلك  كان  أن   لك    ماولو 

، وذلك غري اًل ا ومستقب  ماضيً      قيامكيفك تقول:  نأل  ؛  ئٌم؟ك قاما لك أنّ   ، و؟متقُ 

عتك أن نم   ول:تق، وال    منعتك أن تقوم  ل: قوت  ،لاستقبيأيت باالألن املنع إنام    ؛جائز

 . ( 5) « يف املستقبل ومل تأت يف دائم وال ماض    ، لك   ما فلذلك جاءت يف  ،  قمت

الفّراءُ    ما لك يكون معنى  قول الكسائّي غري الزم، ألنه ألزمه أن    وما ضّعف به 

 ، والكسائي مل يلتزم ذلك يف خترجيه.  ما منعك  هو: 

لنا وأال نقاتل،    : ما قديرتلوا،    أن    امر واو العطف قبل إض  عىل  أنه  :رابعل الالقو 

النحوّيني  إىل بعض  الفّراء  نسبه  القول  ي  (6) وهذا  بقائله، ويف ذلك  قول:  ومل يرّصح 

 
 .  (1/327)نظر: معاين القرآن وإعرابه يُ  (1)
 .  (2/102)ُينظر: اإلغفال  (2)
 .  (1/325)ُينظر: إعراب القرآن  ( 3)
 .  (1/165)فراء معاين القرآن لل ( 4)
 .  (1/165)قرآن للفراء معاين ال( 5)
القول من    ل هذا  احللبي، والطبي إنام نقنيُ سمذلك ال  هذا القول إىل الطبي، وتبعه عىلنسب أبو حيان    (6)

تفسري  ُينظر:  ترجيحه.  عىل  يدل  ما  عبارته  يف  وليس  إياه،  الفّراء  تضعيف  ونقل  للفراء،  القرآن  معاين 

 . (2/518)در املصون ، وال(4/640)ر املحيط ، والبح(4/445)الطبي 
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أُ » ما  النحويني: هي  قال بعض  ُح فيه اضمرت  وقد  ذفت من نحو قولك يف لواو، 

تذهب    لك    ما  الكالم:   فالن؟  وألن  ا  ،  إىل  ليس    حرٌف   أن  ألن    ؛هامن  لواوفألقى 

لك   ما ، وال أجيز:    ؟أن تقوم  لك    ما  أن أقول:    (1) فيقال: أجتيز،  ءامس األ  يف  نتمكّ بم 

صحيح  ألنّ   ؛؟القيام اسم  بالصحيح  أن  و  ، القيام  ليس  بقول (2) ؟ اسم  واحتج   .

 . (4) «(3) ماك وأن تتكل  إيّ  :املعنى ، وزعم أنّ  مإياك أن تتكلّ  لعرب:  ا

عليها،    أن  ي بعد  ذعل الالفول  معم م  التوجيه بجواز تقدّ   ذاه  ءّرافلضّعف اد  وق

يقول:   ذلك  ويف  ذلك،  جيز  مل  مقدرًة  الواو  كانت  أنّ   فردّ »ولو  عليه  العرب   ذلك 

مل جيز ملا بعد الواو من    أن  او مضمرة يف  ، فلو كانت الو  اك بالباطل أن تنطق إيّ   تقول:

قبله ما  أن تقع عىل  تقول:  غ  ه أن  ىتر  أال  ،ااألفاعيل  أن   باجلاريةتك  رضب  ري جائز 

كف تر  يل وأنت  تقول:  ،  وأنك  باجلارية،  كفيل  وأنت  وإيّ   يد:  تريدرأيتك  وال    انا   ،

 .(5) « ؟ انا وتريدرأيتك إيّ   :جيوز

فقا القول،  هذا  حّيان  أبو  ذكره:وضّعف  أن  بعد  احلسن  »  ل  أيب  ومذهب  وهذا 

بّشء عىل  ؛ليسا  واحلذف  الزيادة  خالفألن  إال    وال  ، صلاأل    إليهام  نذهب 

 . ( 6) « ع صحة املعنى يف عدم الزيادة واحلذف هنا إىل ذلك م   عو ورة تد وال رض ،  ورةلض

وعىل األقوال »قال الواحدي بعد أن ذكر توجيه األخفش والفراء والكسائي:  و

 
جيز  ن:  لواوقا":  (4/445)فسري الطبي  ت  يف لعبارة  ، وا"فقال: ُأجيز"الصواب:  كذا يف املطبوع، ولعل    (1)

 .  "«؟لك القيام ما»جيز: ن، وال « ؟أن تقوم لك   ما»: يقالأن 
 مع الفعل بعده فمصدر مؤّول.  «أن  »مصدر رصيح، أما  «القيام»أي إّن  (2)
، حتى «ار  داجل  رأسك  » أنه ال جيوز أن تقول:  ، كام«ااك زيدً إيّ »واعلم أنه ال جيوز أن تقول:  ":  يهقال سيبو(  3)

إياك أن »فإذا قلت:    ،«إياك والفعل  »  :إذا أردت    « تفعل  أن  ». وكذلك  «واجلدار»  أو  «رمن اجلدا»تقول:  

  .(1/279)ب  تاالك "جاز= عل من أجل أن تف: أن تفعل، أو إياك أعظ خمافة   :، تريد«تفعل
 .  (1/165)معاين القرآن للفراء  (4)
 .  (1/165)عاين القرآن للفراء م (5)
 .  (4/406)البحر املحيط ( 6)
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. لكن يشكل عىل ذلك  (1) « لوقوعه موقع احلال  ؛يف حمل النصب  ﴾ڄ ڄ ﴿ها  كل  

 سبق. كامال عىل النصب عىل احل جرّ خيت ال الفراء أن توجيه

وذهب املبد يف هذه اآلية إىل غري ما ذهب إليه هؤالء، وهو » احدي:  ال الوق  ثم

ل، وعىل هذا  قتاال  يف هذه اآلية جحٌد ال استفهام، كأنه قيل: ما لنا تركُ   «ما»أنه قال:  

األمر يف دخول  هُ س   ك  .(2) ««أن  »ل  الرأي يف  هذا  أجد  املبّ ومل  إن    ال و  د،تب  أدري 

  « أن  »يف هذا األسلوب إذا دخلت  قرة، أو أنه عامبآية ال ترص عىلقيه جيوكان هذا الت

 . «ال»عىل 

الثالث )قول    األقوالولعل أرجح   وأظهرها وأسلمها من االعرتاض هو القول 

أّن املصدر املؤّول من  الكسائي( بـ   «أن  »، وهو  اّر  مقّدرة، واجل  يف   وما بعدها جمرور 

احلال،   موضع نصب عىل  يف  بعدها وما    «أن  »ر  قديوأما ت  ل.ع احلاموض  يف  رورملجوا

ففيه إشكال؛   الفعل لالستقبال، وجتعله  متحّ   «أن  »ألن  »دون تقدير حرف جر،  ض 

 . (3) «ا، فيمتنع احلالمصدرً 

 املعىن النحوي هلذا األسلوب.:  اخلامس املطلب 
يف   اللفظ  احلال،    همتفس يم  تكلّ ملا  نّ أ  هو   ؟ قائاًم   لك    ما  نحو: ظاهر  ا  وهذعن 

املتكّلم قد عرف احلال املسؤول عنها، وإنام احلال  ن ماهّيةهام ليس عتفس الا ؛ ألن 

، فهو   ،(4)تلك احلال  وقوععن سبب    يستفهم واالستفهام يف هذا األسلوب جمازيٌّ

 . (5) التوبيخ أو التعّجبوا ما يتضّمن معنى اإلنكار غالبً 

اإلنكار ب ُير  يواالستفهام  أو    عن  ُي هالن  هاد  وقع  التوا  ،ع قيأمر  هو  لتعيري  وبيخ 

 
 .  (4/297)فسري البسيط الت (1)
 .(1/507)املصدر السابق. وُينظر: تفسري الراغب األصفهاين ( 2)
 .(1/535)التبيان يف إعراب القرآن   (3)
 .(2/152)، ورشح املفّصل البن يعيش (2/394)سريايف لُينظر: رشح الكتاب ل (4)
 .(24/521)تنوير ر والُينظر: التحري  (5)
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يف التقريع عىل  و وقع  قد  أمر    املايض  أمر  يقعأو عىل  يتضمن  املستقبل   يف  قد  فهو   ،

حاصل   معنى  فهو  التعّجب  أّما  أيًضا،  األموراإلنكار  إدراك  الوقوع  من  ،  قليلة 

 . (1) وُيقصد به يف الغالب السؤال عن سبب وقوعها

هذا االفمج  وعىل  ه  امهستفيء  يف  به  وبسلألا  ذااإلنكاري  ع   ُيراد  ن النهي 

ؤول عنها، وجميئه للتوبيخ ُيراد به التعيري والتقريع عىل وقوع احلال وقوع احلال املس

 السؤال عن سبب وقوع تلك احلال.   ، أما جميئه للتعجب فرُياد به هاي عنهافة إىل النإض

ا  والالم  تفيد  احلال  صاحب  عىل  واصختصالالداخلة  كسب  يُ   عنىملا  هذا، 

هابُ سب    ايًّ فر خ    ةً حالا  مدخوهل  
 يش  ي  أ:  تقديره    ؟ قائاًم   لك    مافنحو:    .(2)

 
  لك يف   يستقرّ   ء

  
 .(3) ؟قمت   حال قيامك؟ واملعنى: ملر

   »ها:  ونحور   ؟«تفعلما لك  »إن أصل عبارة    :وقيل
  »  ، وأصُل «؟تفعُل ملر

،  « ملرا»:  «ملر

مت   ُقد  الالم،  «ما»ثم  الودخ  عىل  احلال  ىلعالم  لت  .  (4) اهنعم  تفهاملس  صاحب 

 فيه تكّلف.  يهالتوج وهذا

  خيك  ، وما ألر قائاًم   زيد    نُ أ  وما ش   ، قائاًم ك  نُ أ  ما ش  »  قول سيبويه  شارًحاريايف  قال الس  

عرف    ءٌ يش  «قائاًم »قوله:  » :  (5) «قائاًم  املتكل  قد  املس ه  من  يف  ولر ؤم  الكاف  وهو   ،

: ما ، ومعناه..ل.حلاه اعن شأنه يف هذ  ألفس  ،«ديز »هو  و  نه ع  ولر ؤ ، واملس«شأنك»

لقيامه، واملسألة عن السبب    يف هذه احلال، وقد يكون فيه إنكارٌ   ُس ع وما تالبر تصن

  الذي أدّ 
 پ ﴿ :ز أن يكون قوله وعىل هذا املعنى جيو قمت؟ اه إليه، فكأنه قال: ملر

بب الذي  س  لاعىل  خهم  فوب    ،همه أنكر إعراض  كأنّ   ؛[49]املّدثر:  ﴾ ڀ پ پ پ

 
 .(393، 380-2/379)ين عىل خمترص املعاُينظر: حاشية الدسوقي  (1)
 .(24/152)، (2/486)ُينظر: التحرير والتنوير  (2)
 . (2/88)، ومعاين القرآن وإعرابه (3/273)ُينظر: املقتضب   (3)
الواحدي يف  ه  عنونقله     أبو عيل اجلرجاين  صاحب كتاب نظم القرآن،ن بعض النحوينينقل هذا القول ع  (4)

 .(10/122)التفسري البسيط  
 . (2/60)الكتاب  (5)
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ما »  تأويُل   «َما لَُهم  »  فظ، وتأويُل يف الل    االستفهامر   ه خمرج  أخرج  عراض، فاإل  إىلأّداه  

 .(1) «، كأنه قال: ما تصنعون؟«كشأنُ 

يف   األسلوب  احلالوهذا  عن  ويف    ما  كثرًيا  االستفهام  بمقابلها،  األمر  يتضّمن 

ه، لتع نعم فهما استُ  كار  إنن يتضمّ فهام الستالنوع من ا وهذا »   حّيان: ذلك يقول أبو 

ن  ، فهو إنكار للقيام، ومتضم  «؟ما لك قائاًم »فإذا قيل:  ،  وجد مقابلهبغي أن يوأنه ين

، ومتضمن أن ، فهو إنكار لرتك القيام؟«ما لك ال تقوم»أن يوجد مقابله. وإذا قيل:  

 . (2)«يوجد مقابله

ا فاملراد  منفيًّا  عنه  املسؤول  كان  وقستحقوإذا  عاشور:ل  قا  وعه،اق   ول قت»  ابن 

م وال يمنعك من اإلكرام يشء،  بأن تكر    حقيٌق   أي: أنت  ؛مال تكر  رب: مالك أن  علا

رت أسبابه ثم انتفت موانعه، فلم  فاللفظ نفي ملانع الفعل، واملقصود أن الفعل توفّ 

 . (3) «ق ما حيول بينك وبينهيب

يف الكالم عىل -  ُب سلوذا األ  هلتفسريوقد ورد يف كتب التفسري وإعراب القرآن  

ورد  ياتاآل ظ  خيالف  -افيه  التي  ذر   وي  ح  الن   التقدير    اهرهيف  تقّرر  آنًفا، كرُ الذي  ه 

ذلك   باهو  وأكثر  اإلعرابمن  تفسري  ال  املعنى  تفسري  تفسري   بني  الفرُق و  ،(4) ب 

وتفسرياإل املعنىعراب  بُ   تفسري    أن  »  :  ال  الص    د  اإلعراب  مالحظة  من  عة انفيه 

 . (5) «ة ذلكخمالف ُض  ي  ال نى وتفسري املع ،ةويّ ح  ن ال

 
 .(2/152). وذكر ابن يعيش نحو هذا يف رشخ املفّصل (2/394)رشح الكتاب للسريايف  (1)
 . (7/208)البحر املحيط  (2)
 . (9/335)تنوير التحرير وال (3)
ل اهلل  فّراء، كام يف تفسري قوبقول ال  اخذً يكون آ  وبنى املعنى عىل ذلك فقد  «صار»  أو  «كان»قّدر  ولكن من    (4)

ُتم فئت ني. ذكر هذا: مقاتل [88]النساء:  ﴾ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ﴿   تعاىل: ، ُذكر يف تقدير الكالم: رصر

م   ق ندي والث علبي والب غ  بن سليامن، وهو متقّدم عىل الفّراء، وذكره بعده: الس  نظر: تفسري وي وغريهم. يُ ر 

   .(2/259)ومعامل التنزيل ،  (10/505)والبيان   ، والكشف(1/743)العلوم ، وبحر (1/395)مقاتل
 . (1/304)القرآن  البهان يف علوم  (5)
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 املبحث الثاني
 الواردة يف القرآن األسلوبصور هذا  

هلا    «ـل  ما»بعد     عنها  من املبحث األول أن احلال املسؤول  الثالثتقّدم يف املطلب  

ع وقد وردصور  الصور  تّدة،  هذه  القرآن  بعض  احلال   يف  فجاءت هذه   الكريم، 

ومجفرم و  جاءتو  ،لةً دًة  ويةً منفمثبتًة  وقد  حمذوفةً   جاءت،  هذ  يترأ ،  ه عرض 

بناًء عىل اإلثبات والنفي واحلذف، دون تفريق بني احلال    الصور يف ثالثة مطالب،

 .املفردة واحلال والواقعة مجلةً 

أبنّي فيه احلال، والتقدير  النحوي   هذه اآليات تعلوسأذكر يف عرض   يًقا خمترًصا 

مذهب  ةيآلا  يفب  األسلو  هلذا فق  و  ومعنى  نيرصيّ الب،  فيتفهااالس ،  وذلك  ،  هم 

 . عىل هذه اآلياتيف كالمهم  القرآن  بون ومعرواملفّس  باالعتامد عىل ما ذكره

 .م ثب تة  املطلب األول: وقوع احلال  
 ، هي:يف القرآن مواضع ستة ًة يفذا األسلوب مثبتوردت احلال يف ه

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿  :تعاىل  قول هللايف    .1

 .[88اء:]النس ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

ني ( 1) ، وهي حال جامدة مؤّولة بمشتّق ( ڤ) :  املسؤول عنها  احلال    ، ( 2) ؛ أي: خمتلفر

مني    أي  »  والتقدير:  . ( 3) أو: ُمنقسر
 
واالستفهام  . ( 4) «؟ رهم ختالف يف أم لكم يف اال  يشء

اختالف    رك أن  -تعاىل -  ه ن أ »واملعنى:    . ( 6) لتوبيخ وا   ( 5) لإلنكار  من ف ن   يف   م ه عليهم  اق 

 
 .(312)ُينظر: رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك  (1)
 . (3/7)، وأمايل ابن الشجري (1/280)ُينظر: معاين القرآن للفراء   (2)
 . (5/149)نوير لتوالتحرير ، وا(3/7)لشجري : أمايل ابن اُينظر (3)
 . (2/88)وإعرابه  رآنمعاين الق (4)
 . (2/464)، وغرائب القرآن (5/105)يب ، وفتوح الغ (10/169)ُينظر: مفاتيح الغيب  (5)
 . (5/149)، والتحرير والتنوير (1/88)لتنزيل ، والتسهيل لعلوم ا(2/620)ُينظر: املحرر الوجيز  (6)
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 . ( 1)«اُق ـ ف ـ ه الن ـ ن ـ ر م ـ ه ـ ظ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿   :تعاىل  هللا  قول و .  2

 . [38]التوبة: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

عنها  احلال مجلةاملسؤول  والتقدير:(ڍ ڇ ڇ)   :  من   أي  »  ،  لكم  يشء 

حالة   الرسولكونر   األعذار  قول  وقت  يف  متثاقلني    . (2) «ا فروان  :لكم  ×  كم 

الّتباُطؤ   أنكر عليهم حالة    أن اهلل  نى:  واملع  ،(4) لتوبيخوا  (3) لإلنكار  تفهامس الاو

 .(5) والّتثاُقل عن اجلهاد حني قيل هلم انفروا يف سبيل اهلل 

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿:  تعاىلوقول هللا  .  3

 . [7]الفرقان: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ

الر  ذهل  ءيش  أي  »ير:  قد ، والت(ڳ ڳ)  : مجلةاملسؤول عنها  احلال سول  ا 

و ل ا   ه كلر أ   ال ح يف   ا طعام   يف  للتعّجب   ، ( 7) لإلنكار   واالستفهام   . ( 6) « ؟ ألسواق مشيه    ، ( 8) أو 

الر  هن  أ  »:  عىل اإلنكار  واملعنى ّش يف  عام ويم برًشا يأكل الطّ   سوُل م أنكروا أن يكون 

املعيشةا لطلب  اإلنكار؛    .(9) «ألسواق  مآله  التعّجب  عىل    فهام االست  ألنواملعنى 

بناء عىل أن    ، وهو بطالن كونه رسواًل   ،الزمهمل يف  تعمس»آلية   اا يفره تعجيبيًّ تباعاب

 
 . (7/246)البحر املحيط  (1)
وبيانه  لقا  ابإعر  (2) ال(3/217)رآن  وُينظر:  ا.  إعراب  يف  املجيد  فريد  و(3/264)لقرآن  املحيط ،  البحر 

(11/279). 
 . (8/140)، واجلامع ألحكام القرآن (589)لتفاسري  ُينظر: لباب ا (3)
 . ( 264/ 3)   إعراب القرآن املجيد  والفريد يف  ،(3/437)   ، وزاد املسري(10/398)لبسيط ُينظر: التفسري ا    ( 4) 
 .(10/197)رير والتنوير نظر: التحيُ  (5)
 . ( 204/ 6) وإرشاد العقل السليم  ، (5/10)آن للنّحاس . وُينظر: معاين القر(4/85)معاين القرآن وإعرابه  (6)
 . ( 519/ 18) وروح املعاين    ، ( 73/ 4) وفتح القدير  ، (6/191)ان ، وروح البي(4/7)ُينظر: تفسري السمعاين  (7)
 . (18/732)التنوير ، والتحرير و(041)ة ر البالغُينظر: جواه (8)
 .(6/73). وُينظر: زاد املسري (16/380)التفسري البسيط  (9)
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 . (1) «ب من الدعوى يقتيض استحالتها أو بطالهناالتعجّ 

  ﴾ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  :تعاىلوقول هللا  .  4

 .[41ر:اف]غ

عنها   احلال ):  املسؤول  والتقدير:  ( پ پ ٻمجلة     ي  أ »، 
 
يل   ت  ثب    يشء

أّي يشء ثبت لكم من املصالح يف و ...،    ؟ ة جا لّن ا إىل   وكم كوين أدع   ال  ح  لح ا املص   من 

عونني إىل الكفر الذي يوجب يل اهلالك يف الن ارر    ( 3)لإلنكار . واالستفهام  ( 2)«؟ أنكم تد 

للتعجّ   ، ( 4) لتوبيخ وا  و ( 5) ب أو  االستفهام »،  به  واملراد  نفسه،  حال  عن  استفهام  هذا 

نكار يتوجه إل فا   ، ( 6) «احلال؟   هذهيف  خبوين عنكم؛ ك أ  : عنى مل وا ،  .. .   عن املخاط بني 

دعائهم  إىل  احلقيقة  النجاة   يف  إىل  إّياهم  دعائه  إىل  ال  النار،  إىل  عىل   . ( 7)إّياه  واملعنى 

لدينه أنّ »التعّجب   إياه  دعوهتم  من  يعجب  مع  ه  نصحهم    م  من حرصه عىل  رأوا  ما 

 . ( 8)«ودعوهتم إىل النجاة 

 .[63: ارج]املع ﴾ حئ جئ   ی ی ی ﴿  :تعاىل  وقول هللا. 5

)   (حئ):  عنها  املسؤول  احلال والتقدير:  (9) (جئأو:  حال  هلم  يشء    أي  ،  يف 

 
 . (18/327)التحرير والتنوير  (1)
 . (25/207) حدائق الروح والرحيان (2)
 . (6/37)قرآن ُينظر: غرائب ال (3)
 . (5/489)ُينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد  (4)
 . (24/152)ر ي، والتحرير والتنو(18/430)حيط املر ظر: البحُين (5)
 . (19/371)ري البسيط التفس (6)
 . (6/37)ُينظر: غرائب القرآن  (7)
 . (24/153)التحرير والتنوير  (8)
عاشور:    (9) بن  الطاهر  له"قال  )ما  تكون هي  وتركيب  االستفهام،  بعد  أو مجلة  مفردة  من حال  ال خيلو   )

ه إليها االستتكن  فيجوز أ  مصب  االستفهام. ب ل ك(، فيكون ظرًفا  )قر الظرف؛ أي:  فهام هنا  ون احلال املتوج 

)ال هو  احلال  وصاحب  ا،  ظرفً مستقرًّ  ) ب ل ك 
)قر فيكون  طعني(،  )ُمه  تكون  أن  وجيوز  كفروا(.  لغًوا  ذين  ا 

بـ)مهطعني(متعلقً  والتنوير    . "ا  ) (29/176)التحرير  إعراب  يف  األوجه  وُتنظر  يفك  ل  ب  قر .  يف  ال :  (  فريد 

 . (6/223)إعراب القرآن املجيد 
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ب ل ك؟ م  إرساعه و   هم إهطاع 
للتعّجب   ، ( 3) لتوبيخ وا   ( 2) لإلنكار واالستفهام  ،  ( 1) قر   ،(4) أو 

واإل:  عنىوامل منالنكار  النبي  جتمّ »  تعجيب  إىل  املرشكني  بام   ×ع    مستهزئني 

 . (5) «نم اب جهبعذني ملرشك د اوعيني باجلنة ونؤمامل ن وعدعون ميسم 

 .[49]املّدثر: ﴾ ڀ پ پ پ پ ﴿ :تعاىلوقول هللا  . 6

والتقدير:  (ڀ) :  املسؤول عنهااحلال   يكون هلم حال  ،  كوهنم عن    أّي يشء 

:  واملعنى  ،(9) للتعّجب   أو  ،(8) لتوبيخوا(7) واالستفهام لإلنكار.(6) ؟ التذكرة معرضني

، وإذا كان (10) «عراضإىل اإل  مي أّداه لذب ا لسبهم عىل اخ  فوب    مهإعراضأنكر  »ه  نأ

إعراضهم عن كل تذكرة  يف    من غرابة حاهلم  التعجيب  :االستفهام للتعّجب فاملراد

 . (11) وأعظمها تذكرة القرآن

 .منفية  وع احلال املطلب الثاين: وق 
  ها ورد ، وكل  نآر الق  يف  ًعاموض  ثامنية  عرش    األسلوب منفّيًة يفوردت احلال يف هذا  

عنه  سؤامل  هايف مفع   بصيغةول  منفيل  قسم  «ال»بـ  ضارع  قسمني،  عىل  وهي  مل ، 

 . « أن»دخلت فيه ، وقسم « ال»عىل  «أن»فيه  تدخل

 
 .( 5/351)، وفتح القدير (6/223) إعراب القرآن املجيد يف نظر: الفريديُ  (1)
 . (10/168)، وروح البيان (6/223)ُينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد  (2)
 . (10/69)ُينظر: التفسري املظهري  (3)
 .(29/176)ُينظر: التحرير والتنوير  (4)
 . (29/175)التحرير والتنوير  (5)
 . (5/400)  وفتح القدير، (21/77)درر ُينظر: نظم ال (6)
 . (15/1306) للقرآن ، والتفسري القرآين(21/77)ُينظر: نظم الدرر  (7)
 . (6/639)ُينظر: غرائب القرآن  (8)
 .(29/329)التحرير والتنوير  ُينظر: (9)
 .(2/152)نظر: رشخ املفّصل البن يعيش ويُ . (2/394) رشح كتاب سيبويه للسريايف (10)
 .(29/329)ير ُينظر: التحرير والتنو (11)
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 : يةالقسم األول: ما مل تدخل فيه )أن( على )ال( الناف 
 هي:ورد ذلك يف اثني عرش موضًعا، 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :تعاىل  هللا   قوليف  .  1

 .[57]النساء: ﴾ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

لكم    يشء حقٌّ   أي  »(، والتقدير:   پ پ ٻ ٻ ٻ) مجلة  سؤول عنها:  ل املاحلا

ّنه  أ»  نى:واملع ،  (3) لتوبيخوا   (2) لإلنكار. واالستفهام  (1)«؟يف حال كونكم ال تقاتلون

عُ  لـال  ت  ـكذر   يفر  كر  ـم  ت(4) «ةـل ـاتـاملقر  فاهلل  أنـعلي  أنكر  »  اىلـع ـ،   غري عىلا  ونيكو  هم 

 .(5) «الةهذه احل

 ې ې ېې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿  : تعاىلل هللاوقو .  2

 ی ىئی ىئ ىئ  ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى

 .[87]النساء: ﴾ ىئ مئ حئ  جئ ی ی

املسؤول عنها:   والتقدير:  ىئ مئ حئ  جئ) مجلة  احلال  حصل    ءيش  ي  أ»(، 

ح هوا  يفق  أن  من  بمعزل  م  كوهنر حال   وا (6) «؟اديثً هلم   ،(7) للتعّجب فهام  تس ال. 

إنكام ّض ويت أي ن  منالتعج  واملعنى:    ،(8) ًضاًرا  وكيف  (9) املذكورة  املقالة  قائل  ب   ،

 . (10) ينسب ما هو من عند اهلل لغري اهلل؟

 
 .(2/77). وُينظر: معاين القرآن وإعرابه (5/122)التنوير التحرير و (1)
 . (5/221)، والتحرير والتنوير  (2/201)ُينظر: إرشاد العقل السليم   (2)
 .(1/316)، والساج املنري (89)، وتفسري اجلاللني (2/030)جيد ب القرآن املُينظر: الفريد يف إعرا (3)
 . (10/141)مفاتيح الغيب  (4)
 . (4/36)لدر املصون ا (5)
 .(6/156). وُينظر: روح املعاين (2/205)اد العقل السليم إرش (6)
 .(1/318)املنري  ، والساج(90)، وتفسري اجلاللني (7/208)حر املحيط ُينظر: الب (7)
 . (5/336)، ونظم الدرر (7/208)املحيط ر حبنظر: اليُ  (8)
 . ﴾ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې﴿يف قوله:  (9)
 . (7/820)املحيط البحر  (10)
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 ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿   :وقول هللا تعاىل.  3

 .[84]املائدة: ﴾ڃ ڃ ڄ

عنها:   املسؤول  تاركر   ءيش  أي  »  قدير: توال (،  ڤ ڤ ڤ ٹ) مجلة  احلال    ني  لنا 

لإلريامن  يف  :أي  ؛ ناميلإل تركنا   إنكارُ »  ، واملعنى:(2)لإلنكار. واالستفهام  (1) « ؟حال 

 .(3) «النتفاء اإليامن مع قيام موجبه استبعاد  

 . [ 11]يوسف:   ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ : وقول هللا تعاىل . 4

عنها:   املسؤول  والتقد ۋ ٴۇ ۈ ۈ)مجلة  احلال  ال    ك  ل   ءيش    أي  »ير:  (، 

أُ جتعلُ  ه أنكروا عليه خوف  »أهنم  ، واملعنى:  (5) لإلنكارواالستفهام  .  (4)«ه؟علي  ء  انم  نا 

 . » (6) يوسفاهم عىل  إيّ 

تعاىل.  5 هللا   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿:وقول 

 .[20]النمل: ﴾ې
 يشء حصل يل حال   أي  »(، والتقدير:  ۉ ۉ ۅ) مجلة ل املسؤول عنها:ااحل

ب من حالر  »أنه  عنى:  وامل  ،(8) بعجّ للتام  . واالستفه(7)«؟دهداهل  ىال أر  وينك تعج 

؛ يف عدم إ هر سر وهذا استفهاٌم عن حال نفسه، واملراد به االستفهاُم  »  ، (9)«اهصاره إيّ بن ف 

 . (10) «اهلدهد عن حالر 

 
 .(2/483) آن املجيد ر. وُينظر: الفريد يف إعراب الق(2/200)القرآن وإعرابه معاين  (1)
 .(2/601) املعاين ىل خمترص، وحاشية الدسوقي ع(2/140)أنوار التنزيل  (2)
 .(1/670)الكّشاف  (3)
 . (3/12)فتح القدير   (4)
 . (12/227)لتنوير والتحرير وا، (6/1240)، والتفسري القرآين للقرآن (3/12)ُينظر: فتح القدير  (5)
 . (12/35)التفسري البسيط  (6)
 . ( 246/ 19) نوير  لت وا التحرير  ، و ( 379/ 2) ي عىل خمترص املعاين  وُينظر: حاشية الدسوق   . ( 149/ 14) نظم الدرر    ( 7) 
 ، (344/ 2)، والبهان يف علوم القرآن (3/68)ُينظر: اإليضاح يف علوم البالغة  (8)
 .(280)درر الفوائد املستحسنة  (9)
 . ( 273)نظر: نتائج الفكر . ويُ (17/181)يط لتفسري البسا (10)
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 . [22]يس: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ :اىل تع وقول هللا. 6

عنها: املسؤول  يل»  ر:يدق التو  (، ڭ ڭ ڭ ڭ)  مجلة  احلال  يكون   يف  وما 

ال  حا الذل  فطرينأعبد  واالستفهام  (1)  « ؟ي  واملعنى:  (2) لإلنكار.  عىل  ا»،  إلنكار 

 . (3) «ال إنكار املتكلم عىل نفسه ،بطريق التعريض ،عدم العبادة ني يفاملخاطب  

 . [ 25-24]الّصاّفات:   ﴾  ٻ ٻ ٻ ٱ      يب ىب مب حبخب﴿ :   تعاىل ل هللا وقو .  7

  فشغلكم   حصل لكم  ء يش ي  أ» ، والتقدير:  (ٻ ٻ)   لةمج  :عنها  احلال املسؤول

هذا  »  أنّ ، واملعنى:  (5) للتوبيخ. واالستفهام  (4) «؟نارصونكونكم ال ت    وأهلاكم حال  

نيا  يف الد    ىل خالف ذلكما كانوا ع    بعد  نارُص بالعجز عن التّ   ،م هبم وتوبيخ هلمهتك  

 . (6) «متعاضدين متنارصين

تعاىل.  8 هللا   ﴾  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  :وقول 

 . [92-19ت:ّفا ]الّصا 

ناطقني   مانع ثبت لكم غري    أي  »(، والتقدير:  ۀ ڻ)   مجلة  ال املسؤول عنها:حلا

  جابة  يشء منعكم اإل  ي أ »   واملعنى:   ، ( 8) واالستهزاء للتهّكم  واالستفهام    . ( 7) « ؟ بجوايب

 . (9) « م هبم، واحتقار شأهنمعن سؤايل، ومراده بذلك: التهك  

 
 . (33/501)ح والرحيان . وُينظر: حدائق الرو(22/836)التحرير والتنوير  (1)
 . (22/368)، والتحرير والتنوير (916/ 11)القرآين للقرآن نظر: التفسري يُ  (2)
 .(33/015). وُينظر: حدائق الروح والرحيان (2/89)حاشية الدسوقي عىل خمترص املعاين   (3)
 .(4/448) ، وفتح القدير  (3/375)وُينظر: الساج املنري . (16/210)الدرر  نظم (4)
 . ( 378/ 5) فريد يف إعراب القرآن املجيد  ، وال ( 329/ 26) ، ومفاتيح الغيب (91/35)لبسيط ا ُينظر: التفسري (5)
 . (4/39)الكشاف  (6)
 .(8/124)هري التفسري املظ، (4/470). وُينظر: روح البيان (24/210)حدائق الروح والرحيان  (7)
 . (4/461) يرفتح القدو ،(2/343)، والبهان يف علوم القرآن  (26/342)اتيح الغيب ُينظر: مف (8)
 . (24/210)حدائق الروح والرحيان  (9)
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 .[62]ص: ﴾ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :تعاىل  هللا وقول. 9

عنها: املسؤول  والتقدير:  پ ٻ ٻ) مجلة    احلال  نصنعُ »(،  غري  كونر   حال    ما   نا 

واالستفهام  (1) «؟رجااًل   رائني   واملعنى:  (2) والتحّس   للتعّجب .    تفهامٌ س ا»  هذا  أن، 

تلهّ  لبعض  بعضهم  املسلفً يلقيه  من  رؤيتهم من عرفوهم  به  مكنً  ،منيا عىل عدم  ى 

 . (3) «منيملسلهم اقري حتعىل بعضهم لبعضم مال نع

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿  :وقول هللا تعاىل.  10

 .[8]احلديد:  ﴾ ۓ    ۓ ے  ے

 استق»(، والتقدير:  ہ ۀ ۀ) مجلة  احلال املسؤول عنها:  
 
لكم غري    ر  أي  يشء

 سبب إىلر  ااإلنكتوجيه  ى:  ، واملعن(6) والتوبيخ (5)لإلنكار. واالستفهام  (4) «مؤمنني؟

 .(7) يامنإلامن اع االمتن

 . [13]نوح: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿ :وقول هللا تعاىل. 11

عنها: املسؤول  والتقدير:   ٿ ٿ ٿ ٿ)  مجلة   احلال  لكم    أي  »(،  سبب حصل 

  واملعنى ،  (9)لإلنكار. واالستفهام  (8) « عظمةً دين هللمعتق  كونكم غري    حال    واستقر  

 . (10) « ا وقارً هلل تعاىلرجائهم  مر عديف هلُم سبٌب ما  ن  ويك ن  أل ارٌ إنك» :أن الكالم فيه

 
 .(23/329)ح املعاين رو (1)
 . (8/53)ُينظر: روح البيان  (2)
 . (23/292)التحرير والتنوير  (3)
 . (8/052)السليم قل وإرشاد الع  ،( 19/263). وُينظر: نظم الدرر (10/236)الدر املصون  (4)
 . (4/311)، والتسهيل لعلوم التنزيل  (8/162)ري املسد زا، و(4/245)ُينظر: الوسيط يف التفسري   (5)
 .(20/206)، والبحر املحيط (17/238)، واجلامع ألحكام القرآن (26/25)لبيان ُينظر: الكشف وا (6)
 . (8/205)ُينظر: إرشاد العقل السليم   (7)
 . (10/177)روح البيان  (8)
 .(15/1198)رآن لقل القرآين ، والتفسري(30/653) مفاتيح الغيب ُينظر: (9)
 .(29/199)التنوير  . وُينظر: التحرير و(10/177)، وروح البيان (9/38)اد العقل السليم إرش (10)
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 .[20]االنشقاق: ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿ :وقول هللا تعاىل. 12

املسؤول عنها:      أي  » (، والتقدير:  ۅ ۋ) مجلة  احلال 
 
  . (1) « ؟ مؤمنني   هلم غري    يشء

للتعّجب   ،(3) والتوبيخ  (2)لإلنكارواالستفهام   مل    عىل مننكار  اإل»  واملعنى:   ،(4) أو 

ب من  ال»:  أو،  (5) «وهلا أتم  استلزاممة ملدلاملستلزر عد ظهور هذه اآليات  ب  نمؤي تعج 

 . (6) «انتفاء إيامهنم وقد وضحت الدالئل

 :القسم الثاين: ما دخلت فيه )أن( على )ال( النافية
 :ستة مواضع، هي ورد ذلك يف

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :يف قول هللا تعاىل.  1

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ

 .[246]البقرة: ﴾چ

لنا يف أن  ال ء  يش   أي  »(، والتقدير:  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄاحلال املسؤول عنها: ) 

اهلل   نقاتل   سبيل  واالستفهام  ( 7) «؟ يف  واملعنى:  ( 8) لإلنكار .  هلم » ،  يثبت  أن  إنكارهم 

القتال    سبٌب  تركهم  هو   . ( 9) «حيملهم عىل  ب »؛  ب للتعجّ   أو  ج  املتع  أن   ألن  شأن   منه 

 .( 10) «ببه س   ن ُيسأل  ع 

 
 . (5/495). وُينظر: فتح القدير (23/332)التفسري البسيط  (1)
 . (9/68) د املسريوزا ،(8/376)، وأنوار التنزيل (23/332)فسري البسيط ُينظر: الت  (2)
 . (6/370)د يف إعراب القرآن املجيد ريلف نظر: ايُ  (3)
 . (19/280)، واجلامع ألحكام القرآن (23/332)نظر: التفسري البسيط يُ  (4)
 . (183)التبيان يف أيامن القرآن  (5)
 .(19/280)، واجلامع ألحكام القرآن (23/332)تفسري البسيط وُينظر: ال  . ( 291/ 21)   املحيط البحر  (6)
 . (1/312). وُينظر: معاين القرآن لألخفش (1/327)ه وإعرابن القرآاين مع  (7)
 .(2/517)، والدر املصون (196/ 1)لتبيان يف إعراب القرآن ُينظر: ا (8)
 . (2/486)ير والتنوير التحر (9)
 املصدر السابق. (10)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :ويف قوله تعاىل.  2

 .[119]األنعام: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

عنها: املسؤول  لك   أي  » (، والتقدير:  ٻ ٻ)   احلال  .  ( 1) « ؟ م يف أال تأكلوا يشء 

التقرير:عىل  ىاملعن و  ،(4) يلنفل  أو  ،(3) إلنكارل   وأ  ،(2) للتقريرواالستفهام   أن »    

ر  اسُم اهللالك يشٌء يمن ُعنا مّ : ليس هنيقولوا
  أنه  :عىل اإلنكاراملعنى  ، و (5) «عليه  ا ُذكر

ذُ   نكارٌ إ» ما  أكل  إىل االجتناب عن  يدعوهم  يكون هلم يشء  اهلل  ألن  اسم  تعاىل  كر 

 . ( 7) « يه عل اهلل    ما ذكر اسم ال يثبت لكم عدم األكل  »   أنه   واملعنى عىل النفي:  .(6) «عليه

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿  :ويف قوله تعاىل.  3

 .[34]األنفال: ﴾ڀ ڀ ڀ

 هلم يف ترك العذاب   أي  »(، والتقدير:   ٻ ٻ ٻاحلال املسؤول عنها: ) 
 
  ؛ يشء

عنهم  :أي ف عره  د  لإل  ،(9) للتقريرم  . واالستفها(8) «؟يف  قرير  ت»واملعنى:    ،(10) نكارأو 

 . (12) يمنعهم من العذاب ن هلم يشءكوي ار أنك، أو: إن (11) «استحقاقهم العذاب

 .[12]إبراهيم: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :ويف قوله تعاىل. 4

 
 . (8/16)، وتفسري املنار (2/286). وُينظر: معاين القرآن وإعرابه (1/312)ن لألخفش معاين القرآ (1)
   (.7/73)، واجلامع ألحكام القرآن (3/448)ز املحرر الوجي ُينظر: (2)
 .(4/409)، وروح املعاين (2/178)، وفتح القدير (9/374)البحر املحيط ُينظر:  (3)

 . (8/33)ُينظر: التحرير والتنوير  (4)

 . (2/216)العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري  (5)

 .(9/437)حيط املنظر: البحر يُ و .(4/409)روح املعاين  (6)
 . (8/33)ر والتنوير التحري (7)

 .(2/412)معاين القرآن وإعرابه  (8)
 . (11/89)، والبحر املحيط (4/179)ُينظر: املحرر الوجيز  (9)
 .(3/134)، وإعراب القرآن وبيانه (9/335) نظر: التحرير والتنويريُ  (10)
 . (8/272)نظم الدرر  (11)
 . (9/335)والتنوير ر ري ظر: التحُين (12)
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ء لنا يف أاّل  ي  أ  »  (، والتقدير: ڃ ڄ ڄ ڄاحلال املسؤول عنها: ) ل  نتوكّ يش  

 ريرٌ تق»  أن هذا الكالم  ملعنىوا  ،(3)إلنكارأو ا  ،(2) للتقريراالستفهام  . و(1) «؟عىل اهلل

م قد توكلوا عىل اهلل، وأسلموا  أهن  يأعلنها الرسل، وهقيقة التي  حلا  لتلك  دٌ وتوكي

 . (5) « إنكار نفي التوكل عىل اهلل»، أو هو: (4) «وجوههم له 

جر: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :ويف قوله تعاىل. 5  .[32]احلر

 يقع لك يف أن   أي  »(، والتقدير:  پ پ پ ٻملسؤول عنها: )احلال ا
 
يشء

سأل  »أن اهلل تعاىل  عنى:  ، وامل(7) للتوبيخهام  . واالستف(6) «؟ينجدر اكون مع الّس ال ت

به    إبليس سؤال   الذي أمره  توبيخ وتقريع عن املوجب المتناعه من السجود آلدم 

 .(8) « وعال ربه جل  

 . [ 10  ]احلديد:   ﴾ ۇئ ۇئ    وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ : ويف قوله تعاىل .  6

امل )احلال  والتقدير( ەئ ەئ ائ ائ ىسؤول عنها:  أ  ذرع  أي  »:  ،  ن ال لكم يف 

التوبيخ  »، واملعنى:  (11) لتوبيخ وا  (10) إلنكارل. واالستفهام  (9) « ؟اهللتنفقوا يف سبيل  

 . (12)«نفاق اإلعىل عدم 

 
 . (4/15)لفريد يف إعراب القرآن املجيد . وُينظر: ا(3/081)لسمعاين تفسري ا (1)
 . (8/4004)ة التفاسري ُينظر: زهر (2)
 . (14/353)روح والرحيان ئق ال، وحدا(13/204)ُينظر: التحرير والتنوير  (3)
 . (7/159)التفسري القرآين للقرآن  (4)
 . (31/204)ر والتنوي التحرير (5)
 .(3/179)معاين القرآن وإعرابه  (6)
 .(3/174)، وأضواء البيان (14/46)رير والتنوير  ، والتح(3/157)  فتح القدير (7)
 .(3/174)ء البيان  أضوا (8)
 . (5/123)ين القرآن وإعرابه . وُينظر: معا(4/353)إعراب القرآن للنّحاس  (9)
 .(7/420)القرآن وبيانه ب را، وإع(5/663)ُينظر: تفسري السمعاين  (10)
 . (27/373)والتنوير ، والتحرير (5/201)نظر: فتح القدير يُ  (11)
 . (8/205)ليم . وُينظر: إرشاد العقل الس( 17/239)امع ألحكام القرآن اجل (12)
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 املطلب الثالث: وقوع احلال حمذوفة .
 ، هي: يف القرآن ب حمذوفًة يف أربعة مواضعوردت احلال يف هذا األسلو

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿  :تعاىل  هللا   قول يف  .  1

 . [35]يونس: ﴾ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ

لكم يف  ثبت  يشء    أي  :  أي    ؟دي ت  دي وال هي  تّتبعون من ال هي  فام لكم  :  تقدير احلال

نكار اإلواملعنى:    ،(4) لتعّجب لأو    ،(3) لتوبيخ او  (2) لإلنكار  . واالستفهام(1) اّتباعهم

 . (5) دي توال هيي من ال هيد تعجب من اتباعهموال

، لذا نّص غري واحد (6)ال؛ ألهنا استفهامية( هي احلڌ  ڍت مجلة ) وليس

( عند  تام  الكالم  أن  حسن (7) ( ڍ ڇعىل  فوقفه  القارئ  عليه  وقف  وإذا   ، (8). 

 ( آية   ،(9) املحذوفة احلال    ( دلياًل عىلڌ  ڍويمكن أن تكون مجلة  وكذا يف 

 . نيات وآية القلم اآلتيت الّصافّ 

تعا هللا   قولو   .2   ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی﴿ :ىل 

 . [415-315:]الّصاّفات

 
القرآن  ، والفريد يف إعراب  (2/674) إعراب القرآن  ، والتبيان يف(3/20)آن وإعرابه  ُينظر: معاين القر  (1)

 . (11/163)لتنوير ، والتحرير وا(12/91)، والبحر املحيط (3/381)د جيملا
 . (4/144)، وإرشاد العقل السليم (6/201)ون ، والدر املص(12/19)املحيط ُينظر: البحر  (2)
ا  (3) اُينظر:  إعراب  يف  املجيد  لفريد  التنزيل  (3/381)لقرآن  لعلوم  والتسهيل  القدير  (1/548)،  وفتح   ،

(2/065). 
 . (4/144)، وإرشاد العقل السليم (6/201)، والدر املصون (12/91)ظر: البحر املحيط نيُ  (4)
 . (12/91)حيط ُينظر: البحر امل (5)
 .(5/72)، وعناية القايض وكفاية الرايض (6/201)در املصون ُينظر: ال (6)
وإعرابه    (7) القرآن  معاين  ا(3/20)ُينظر:  إعراب  يف  والتبيان  التفسري راوغ،  (2/674)لقرآن  ،  ئب 

 . (4/459)، والتسهيل لعلوم التنزيل (3/381)، والفريد يف إعراب القرآن املجيد (1/483)
 . (2/583)، ومنار اهلدى (304)ع واالئتناف ، والقط(2/706)  ف واالبتداءُينظر: إيضاح الوق (8)
 . (11/164)التنوير التحرير و (9)
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لكم  احلال:  تقدير   ب ما  يف لكم    ثبت  يشء   ي  أ:  أي    ؟البنات اصطفاء  حتكمون هلل 

الدعوى  واملعنى:  ( 4) للتعّجب   أو   ، ( 3) والتوبيخ   ( 2) لإلنكار   واالستفهام   . ( 1) هذه    إنكار ، 

 . ( 5) عجب منه ال ق  حي   رٌ به منك حكموا  ما    ، وأن  لنفسه    البناتر اصطفاء اهلل ادعائهم 

 . [ 36-35]القلم:   ﴾  ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ﴿   : ىل وقول هللا تعا .  3

لكم احلال:  تقدير   للمسلمني   ما  أنكم مساوون  يشء حيصل   أي  »:  أي    ؟ حتكمون 

،  ( 9) للتعّجب و  أ   ، ( 8) لتوبيخ وا ( 7) لإلنكار   الستفهام وا   . ( 6) « ؟ حكام اجلائرة لكم من هذه األ 

 . (10)ن هذا احلكم عند اهلل والتعّجب م   واملجرم م  سل ء امل م باستوا احلك إنكار  واملعنى:  

 .[3]الزلزلة: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :وقول هللا تعاىل. 4

 ، أو: ما هلا ( 12) ؟ جت أثقاهلا أخر    أو: ما هلا   ( 11) ؟ زلزاهلا ُزلزلت    هلاتقدير احلال: ما  

الرتكيب عىل ،  ( 13) ؟ ث أخبارها حُتدّ  الثالثة وتقدير   ما شأهنا ا و هل يشء    أي  » :   األوجه 

 
 .  ( 182/ 23) ر والتنوير والتحري ، ( 428/ 11) القرآن  مقاصد  يف ح البيانوفت ، ( 492/ 7) ُينظر: روح البيان  (1)
   .(4/475)قدير ، وفتح ال(9/334)، والدر املصون (5/236)ُينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد ( 2)
   . (2/419)معرتك األقران ُينظر: ( 3)
 .  (23/183) التحرير والتنويرُينظر:  (4)
 .  (23/318)وير ُينظر: التحرير والتن (5)
 .(20/460). وُينظر: البحر املحيط  (4/362)، والساج املنري (20/319)ر نظم الدر (6)
الفـظـنـيُ   (7) ف ـريـر:  إعـد  القـي  الــراب  والب( 6/199)د  ــي ـمجـرآن  الـ ح ـ،   ، ( 02/460)ط  ــ يـمحـر 

 .(29/92) رــويـنـر والتـريـحـتـوال
 . (2/457)األقران ك رت، ومع (4/459)لعلوم التنزيل والتسهيل ، (8/376)ُينظر: املحرر الوجيز  (8)
 . (20/319)، ونظم الدرر (6/199)التنزيل  ظر: أنوارُين (9)
 .(27/356)، وروح املعاين (4/362)، والساج املنري (30/611)ُينظر: مفاتيح الغيب  (10)
 . (30/492)لتنوير ، والتحرير وا(4/783)اف ، والكّش (6/319) عيوننكت والُينظر: ال (11)
اـظـنـيُ   (12) وـكـلنر:  وت (6/319)ون  ـيـع ـالت  السمــسيـفـ،  وال(267/ 6)ي  ـان ـع ـر  ألحـام ـج ـ،  ام  ـك ـع 

 .(20/148)رآن ــقـلا
ُينظر:  (13) وتأخري.  تقديم  النظم  يف  يكون  التقدير  هذا  مقاتل    وعىل  والبيان  (4/790)تفسري  والكشف   ،

 .(6/267)اين سري السمع ف، وت(10/264)
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غ   ك   ت رّي ت  عليه عاّم  واالس (1)«؟ انت  للتعّجب .  واملعنى:  (2)تفهام  اإلنسان  ،  أو -أن 

اخلصوص  وجه  عىل  من   -الكافر  لألرض  حيصل  وما  اهلول  من  يرى  ملا  يتعّجب 

 . (3) العجائب 

 

 

 
 

 
 .( 2/753)القرآن الكريم النكت يف  (1)
   (.32/255)ومفاتيح الغيب  ،(3/606)م ُينظر: بحر العلو( 2)
 .(21/438)بحر املحيط ، وال(32/255)ُينظر: مفاتيح الغيب  (3)
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 اخلامتة

أس  تتبع  بـبعد  احلال  عن  االستفهام  ل»لوب  الكريم  يف  «ـما  القرآن    ته، دراس و 

 : ومنها، النتائج يه، ظهر للباحث عدد من والنحوّين فن يملفّس كالم ا تقراءواس 

يف القرآن    يف االستفهام عن احلال  «ـما ل»أسلوب  أكثر املفسين اهتامًما بإبراز    •

يف   عاشور  بن  الطاهر  والتنوير »هو  بنّي «التحرير  وقد  أثناء  ،  يف  أحكامه  من  شيًئا   

فيها. تفسري   ورد  التي  ا  قابلامليف  و  اآليات  عنايته  ع-ي  زخمرشلفإن  القرآن  ىل  بلغة 

إال بياًنا   «الكّشاف»ببيان هذا األسلوب يف تفسريه مه يظهر اهتاممل  -وإعراب ألفاظه

 .موجًزا يف مواضع يسرية
تد  • فيها  حصل  التي  النحوية  األساليب  من  األسلوب  تفسري  هذا  بني  اخل 

توهم أن    اظلفبأ  عّب ي  همن ثري مى يف كالم املفسين عليها، فكاإلعراب وتفسري املعن

الواقع يف  وهو  األسلوب،  هلذا  اإلعرايب  التقدير  يقصد  هبا  توضيح   املتكلم  يريد 

فق القواعد النحوية  . معنى هذا األسلوب دون قصد بيان التخريج اإلعرايب له و 
مع كوهنا عاملًة،    ن  أ  إىل األخفش أنه يرى جواز زيادة  نسب كثري من النحويني  •

، مفاده أهنا غري زائدة إذا كانت عاملة  خرقواًل آ  له  ولكنّ   به، د رصح  ل قوهذا القو

 لو كانت زائدة فإن الفعل يرتفع بعدها، فال تعمل النصب.  أن  فقد رّصح بأّن 
 : ومن توصيات هذا البحث

ا  أن  دراسة داللة دخول    • سؤول عنها ملضارع الواقع موقع احلال املعىل الفعل 

    ڦ﴿  يف قول اهلل تعاىل:  رآن، كاملقا  ال يفاحل  تفهام عنس يف اال  «ـما ل»يف أسلوب  

 . [ 246]البقرة:   ﴾ چ چ   چ              چ ڃ ڃ     ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ    ڄ
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 املراجعقائمة املصادر و

الكرمي إ . 1 الكتاب  مزااي  إىل  السليم  العقل  العامدي   ،رشاد  السعود  الرتاث  ،  أبو  إحياء  دار 

 ، د.ت. بريوت   ،العريب 
البيان  أض . 2 ا، حمنآن ابلقرآقر اليف إيضاح  واء  الفوائد، مكة  لشنقيمد األمني  طي، دار عامل 

 هـ. 1433،  3املكرمة، ط 
 هـ. 1409،  بريوت ،  عامل الكتب ،  زهري غازي زاهد   : حتقيق ،  اس حّ أبو جعفر الّن ،  إعراب القرآن  . 3
 هـ. 1424،  9، حميي الدين الدرويش، دار ابن كثري، دمشق، ط وبيانه  إعراب القرآن  . 4
أبو عيل    به أليب إسحاق الزج اج(،وإعرااين والقرآن  ب مع حة من كتال  صملسائل امل اإلغفال )ا . 5

املاجد   مجعة  ومركز  الثقايف  املجمع  إبراهيم،  احلاج  عمر  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  الفاريس، 

 م. 2003للثقافة والرتاث، ديب، 
،  ت ريوب  ،اجليلدار ، ارونـ الم هـالس دـق: عبـقيـحـت، اجي ـّج م الز  ـاسـو القـأب، يـالـم ألا . 6

 . هـ0714، 2ط

ا . 7 اأمايل  اهللهب،  ريج  لش  بن  عيل  ة  بن  الش  العلوي    حتقيق ري ج  ابن  حممد  ،  حممود   :

 هـ. 1413،  1، ط القاهرة، مكتبة اخلانجي ، ناحي الط  

اخللف  . 8 مسائل  األنبار اإلنصاف يف  بن  البكات  أبو  مكتبة  ،  مبوك،  جودة  حتقيق:  ي، 

 م. 2002،  1لقاهرة، طاخلانجي، ا
حممد عبد  ، حتقيق:  البيضاوي   ن عمرن عبد اهلل بالدينارص  ،  يل أو لتوأسرار ا   وار التنزيلأن . 9

 هـ. 1418،  1، ط بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ،  الرمحن املرعشيل
العضدي ا . 10 الفاريّس ،  إليضاح  عيل  تح: أبو  فرهود  ،  شاذيل  اآلداب  ،  حسن    -كلية 

 . هـ1389، 1، ط جامعة الرياض 

الب  . 11 القزوين ، اخلطي لغة اإليضاح يف علوم  املنعم خفا د عبحمم  قيق:حت  ي، ب  ار  د،  جي د 

 هـ. 1414، 3، ط بريوت ،  اجليل

القاسم األنباري،  يضاح الوقف واالبتداءإ . 12 الرمحن  حميي  ، حتقيق:  حممد بن  الدين عبد 

 هـ. 1390،  دمشق ، جممع اللغة العربية، رمضان 
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العلوم . 13 رقنحبر  م  الس  الل يث  أبو  معّوض  ،  عيل  حتقيق:  دادي،  ين،  الكتب  وآخر  ر 

 هـ.1413،  1، ط ية، بريوتلملعا
اال . 14 دار  حمليط بحر  ين،  وأخرر حّبوش  ماهر  حتقيق:  األندليس،  حيان  أبو  الدين  أثري   ،

 هـ. 1436،  1وت، ط الرسالة العاملية، بري
،  ين: فتحي أمحد عيل الدق حتقي،  ألثري اجلزري جمد الدين ابن ا،  البديع يف علم العربية  . 15

 هـ. 1420،  ة كرممكة امل، ى قرالجامعة أم اإلسالمي ب  مركز إحياء الرتاث

القرآنلربهاا . 16 الزركّش،  ن يف علوم  الدين  إبراهيم ، حتقيق:  بدر  الفضل  أبو  دار    ،حممد 

 هـ. 1376، 1، القاهرة، طية إحياء الكتب العرب 

القرآن . 17 إعراب  يف  حتقيق  البقاءأبو  ،  التبيان  ي،  البجاالعكب  حممد  عيل  مطبعة  وي :   ،

 د.ت.   ة،هر، القاكاهاحللبي ورش  عيسى البايب 
البطّ ، حتقيق:  ابن قيم اجلوزية  ، قرآنيف أميان ال  بيانالت . 18 دار عامل  ،  اطيعبد اهلل بن سامل 

 هـ. 1429،  1، ط مكة املكرمة ،الفوائد

ي،  التبيني عن مذاهب النحويني  . 19 حتقيق: عبد الرمحن العثيمني، مكتبة  ، أبو البقاء العكب 

 هـ. 1142،  1يكان، الرياض، طالعب
والتكمي التذيي . 20 كتاب  يفل  ل  حي  ،سهيلالت  شرح  األأبو  حتقيق:  ندليسان  حسن  ، 

 هـ. 1439-1421، 1، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط هنداوي
التنزيل  . 21 لعلوم  الصالتسهيل  بن محد  رناطي، حتقيق: عيل  الغ  الكلبي  ّي  ُجز  ابن  احلي،  ، 

 هـ. 1439،  1ط دار طيبة اخلضاء، مّكة املكّرمة، 
، إرشاف: عبد  احثنيموعة من الب ق: جمحدي، حتقيواال بن أمحد    ، عيل البسيط التفسري   . 22

 هـ. 1439،  2بيكان، الرياض، ط بن سّطام آل سعود، وتركي بن سهو العتيبي، مكتبة الع العزيز  
جالل الدين السيوطي، حتقيق: فخر  جالل الدين املحيّل، و   تفسري اجلللني ]امليس ر[، . 23

 م. 2003،  1ط ون، بريوت، باوة، مكتبة لبنان نارشالدين ق
الرات . 24 افسري  والبقرة  قدمة امل]  ألصفهاين غب  الفاحتة  الراغب    [،وتفسري  بن حممد  احلسني 

 هـ. 1420،  1، ط جامعة طنطا   -كلية اآلداب  ،  د عبد العزيز بسيوين : حمم حتقيق ، األصفهاين 
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الطربي =   . 25 القرآن تفسري  البيان عن أتويل آي  ب،  جامع  الطبي حممد    حتقيق: ،  ن جرير 

 هـ. 1422،  1ط  جر، القاهرة،ار ه ، دالرتكين حسن عبد امل عبد اهلل ب

دار  ،  نيم بن عباس وغ  ،يارس بن إبراهيم ، حتقيق:  أبو املظفر السمعاين   ،تفسري القرآن  . 26

 هـ.1418،  1، طالوطن، الرياض

 ، د.ت. قاهرة ال   ، دار الفكر العريب ، كريم يونس اخلطيبعبد ال، التفسري القرآين للقرآن  . 27

  ، مكتبة الرشدية،  لتونيسغالم نبي ا:  قيق ، حتملظهريا   د ثناء اهللحمم ،  ملظهريالتفسري ا . 28

 هـ. 1412، الباكستان
مقاتل . 29 بن  ،  تفسري  البلخمقاتل  اهلل حممود شحاتي، حتقيقسليامن  عبد  إحياء  ة،  :  دار 

 هـ. 1423، 1، ط بريوت   ،الرتاث

،  للكتابية العامة  اهليئة املرص،  رشيد رضاحممد  ،  تفسري القرآن احلكيم  =   ري املنار تفس . 30

 . م1990رة،  اهلقا

القواعدمت . 31 الفوائدبشرح    هيد  اجليشتسهيل  ناظر  يوسف    ،  بن  املرصي،  حممد  احللبي 

ين، : عيل حممد فاخرحتقيق  هـ. 1428،  1، القاهرة، ط دار السالم وآخرر

القرآن . 32 اخلزرجي   حممد ،  اجلامع ألحكام  بكر  أيب  بن  أمحد  حت  بن  أمحد  قيق:  القرطبي، 

 . هـ3841،  2، ط قاهرة ال ،ب املرصية كتالدار ،  فيش وإبراهيم أط ،البدوين 

النحوم  اجل   . 33 يف  الفراهيدي  ،ل  أمحد  بن  إليه[،    اخلليل  قباوة ]منسوب  الدين  ،  فخر 

 ـ.ه 1416،  5مؤسسة الرسالة، ط
ؤسسة  ، محتقيق: حممد التونجي ، أمحد اهلاشمي،  جواهر البلغة يف املعاين والبيان والبديع . 34

 هـ.1427،  3ط املعارف، بريوت، 
ال . 35 ا ي على خمت وقدسحاشية  الدسوقي،  ازاين لتفتلملعاين  صر  عرفة  بن  عبد  ، حتقيق:  حممد 

 ، د.ت. املكتبة العرصية، بريوت، احلميد هنداوي
،   األرمي اهلرري حممد األمني بن عبد اهلل،  حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن  . 36

 هـ. 1421،  1، ط ت دار طوق النجاة، بريو
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نة ش  ن ال منظومة ابح شر حس نة يف فرائد املست ال درر  . 37 ابن   ،ملعاين والبيان والبديع(لوم ا)يف ع ح 

ري ال   عبد احلّق   هـ. 1439،  1، ط دار ابن حزم، بريوت ،  سليامن العمريات ، حتقيق:  طراُبليس الُعم 

 هـ. 1406ت،  ، دار بريوت، بريوديوان جرير  . 38
 هـ. 1402، بريوت،  ، دار بريوتديوان مجيل بثينة  . 39
)ديوا . 40 احلطيئة  وشن  السك يا  رحبرواية  نعامن  ت(،بن  مكتبة    حممد  حتقيق:  طه،  أمني 

 هـ.1407،  1اخلانجي، القاهرة، ط
 هـ. 1405، مجعه: إبراهيم عوضني، مطبعة السعادة، القاهرة،  ن اخلنساءديوا . 41
ة، بريوت،  حممد مهدي نارص الدين، دار الكتب العلمي، مج  عه:  ديوان طرفة بن العبد  . 42

 هـ. 1423، 2ط
عن أيب العباس ثعلب، دار  باري  القاسم األن  د بنرواية حمم  -  لبن الطفي   ديوان عامر . 43

 هـ. 1399صادر، بريوت،  

السلمي   ديوان  . 44 مرداس  بن  بريوت،  العباس  الرسالة،  مؤسسة  اجلبوري،  حييى  مجعه:   ،

 هـ. 1412، 1ط
 هـ. 1407،  1بريوت، ط رشح: عيل الفاعور، دار الكتب العلمية،    ،ديوان الفرزدق  . 45
الغني،  ،  ليب أيب بكر الوااية  رو   -ليلى  ن  نو امللوح جموان قيس بن  دي . 46 تعليق: يسي عبد 

 هـ. 1420، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط 
 هـ. 1391، مجعه: إحسان عّباس، دار الثقافة، بريوت،  ديوان كثري  عزة . 47
 . ، د.تبريوت،  دار الفكرالبوسوي،  يل حقّ إسامعي  ،روح البيان . 48

تفسري  . 49 يف  املعاين  الروح  القرآن  والس  ش ملثاينا   بع عظيم  حممود  هاب  ،  عب الدين  اهلل  بن  د 

 هـ. 1431،  1اآللويس، حتقيق: ماهر حّبوش وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ريوت،  ن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بـرج ابـو الفـأب ،  ر ـسيـف ـم التـ لـي عـر فـ مسيـ زاد ال . 50

 هـ. 1404، 3ط
  -قاء  الزراملنار،    بةكتمّرائي، م راهيم الّساألصبهاين، حتقيق: إبمد بن داود ا، حمالزهرة . 51

 هـ. 1406  ،2، ط األردن
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