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 امللخص
بــ   املوسوم  البحث  اجلملة،)احتوى  شبه  تعليق  يف  الوجوه  يف    تعدُّد  وأثره 

القرآنية ثبت   (القراءات  ثم  خامتة،  ثم  مباحث،  ومخسة  ومتهيد،  مقدمة،  عىل 

واملراجع أن   بني.  باملصادر  التي متثلت يف  الباحث يف مقدمته منهجه، وأمهية بحثه 

من رضوب إعجاز الكريم ُيَعدُّ رضبا    لقرآنيف ا  ة التعليق النحوي لشبه اجلمل  تعدد

هل    عدد من التساؤالت أمهها:  عنالقرآن الكريم، وتتضح أمهيته من خالل إجابته  

حركات يف  القرائي  التغاير  يكون  أن  شبه    يمكن  تعليق  تعدد  يف  مؤثرا  اإلعراب 

وف رحلاجلملة؟ وهل يؤثر التغاير القرائي يف داللة بعض األفعال وحركات بعض ا

دد تعليق شبه اجلملة؟ وهل يتسع السياق ليشمل أكثر من معنى يف الرتكيب   تعيف

تعدد املعنى الوظيفي لكلمة يف الرتكيب،    ذكر الباحث يف املبحث األولو  ،الواحد؟

تعدد    ويف الثاين:  الرتكيب،  عالماتاملبحث  يف  لكلمة  املبحث  ويف    اإلعراب 

ترصيفهالثالث:   أو  الفعل  مادة  والبناء  الراب  ثبحامل  ويف  ،تغري  للفاعل  البناء  ع: 

وعدمه.  ويف    للمفعول، التعليق  بني  احلرف  اخلامس:  يف  املبحث  الباحث  ذكر  كام 

 خامتة بحثه النتائج التي توصل هلا ومن أمهها:  

ُيَعد   الكريم  القرآن  يف  اجلملة  لشبه  النحوي  التعليق  من رضوب  رضب    تعدد  ا 

 . إعجاز القرآن

د متعلَّق يف تعد    ح  واض  ه أثر  ـب كان لـيف الرتكي   ة  م ل لكة  ـوي ـحـ النة  ـفـدد الوظيـتع

 . شبه اجلملة

للقراءات القرآين  الرتكيب  يف  القرائي  أثر    التغاير  تعد    فاعل    له  التعليق  يف  د 

 النحوي لشبه اجلمل. 

النحوي    : تاحية املف   الكلمات  التعليق  القرآنية   -تعدد  املعنى   -القراءات  تعدد 

   الفعل.   مادة  غري ت   -اإلعراب   مات عال   تعدد  -الوظيفي  
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 قدمةامل
 ، أما بعد:  احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

الكاشفة    إن   اخلصائص  أهم  من  العربية  اجلملة  تركيب  يف  اجلملة  شبه  تعليق 

ترتاص  للمعاين أن  ُيعقل  وال  هـذه   ،  بني  تعليق  دون  معانيها  وتتأتى  اللغة  كلامت 

يكون   وإنام  فاالا  م  الك   كذلالكلامت،  وملَّ فيه  ةدئ  مها    ان رشطكا  ا،  العربية  اجلملة 

مل تتأت للجملة فائدة  إال بالتعليق النحوي، فالتعليق النحوي    (1)الرتكيُب واإلفادة

د الكالم  ؛ ألنه لو جتر  من العنارص التي تساعد عىل بيان معنى الرتكيببني الكلامت  

 . )2(«اهب نعُق لكان يف حكم األصوات التي يُ »منه 

ة،  ـتبعيص، وال ـخصيـ اد، والتـنـإلس ا:  هاـرة  منـكثي وي  ـحـ لنق اـعليـ لتا   لـائـووس  

وقد درس البحث من هذه الوسائل التعليق النحوي ألدوات اجلر ،  )3(...  واألداة

النص   ترابط  يف  ألمهيتهام  بنوعيه  به،   والظرف  يتعلقان  الذي  احلدث  معنى  وإمتام 

رور يف ملجار واللج  ص  خا  ني متعلَّق تعي  وا عىل أرص  ومل يكن النحاة عىل خطأ حني»

روف تسلك مسالك األدوات قالوا بتعليق الظروِف  إهنم ملَّا رأوا الظ بل    اإلعراب،

اجلملة  ،  (4) «أيضا لشبه  املعنوي  االرتباط  هو  اجلملة  لشبه  النحوي  فالتعليُق 

 هبا، اه إالنعيكتمل مال  كها به كأهنا جزء  منه ال يظهر معناها إال به، وباحلدث، ومتس  

بني  لمتبادَ القة  ع  ةفثم  وة  اجلملة  الذي  شبه  اجلملة    وتتعلق   تقيدهاحلدث  فشبه  به، 

دث يفيد شبه اجلملة، فُيظهر معناها، ـد احلدث يف إيضاح معناه وتكميله، واحلقي  تُ 

 . (5) اا أو تقدير  ويربطها بحدث يشغلها، وينصبها ظاهر  

 
 . 51 طهرة، القا، دار املعارف، (15/ 1) انظر: النحو الوايف: عباس حسن (1)

يف  انظر:  ا  (2) العربيةملفصل  بريوت،  ،(13،  12ص)  للزخمرشي  علم  اجليل،  وانظر: (24ص):  2ط  دار   .

 .م0200، 1وق، القاهرة، طلرشدار ا حممد محاسة عبد اللطيف،. د والداللة: والنح

 .م9981، 3، عامل الكتب، القاهرة، ط(191ص) متام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها: د انظر: (3)

 .(127ص) اها ومبناهااللغة العربية معنانظر:  (4)

إع  (5) اجلمل  انظر:  دوأشباه  راب  الد  .اجلمل:  قباوةفخر  منشور(261ص)  ين  اآلفا،  دار  اجلديـدت   ة،اق 

 . م1981، 3بريوت، ط 
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 أمهية البحث: 
يف  عدُّ يُ   عالبحث  وأجل  الكريم    ن آقرلا  ملو  العلوم  أرشف  النظر   ها،من  وبعد 

د الوجوه يف تعليق شبه    : والتأمل وسؤال أهل العلم وقعت عىل هذا املوضوع   تعدُّ

قد    ملةجلشبه اعليق  قضية ت  ومما ال شك فيه أن،  اجلملة، وأثره يف القراءات القرآنية

ت ايف  عريضة    مساحة    شغلت العريب، جتلَّت  وجود    األصل  أن    يف  ساحةملا  لكلنحو 

 يف الرتكيب، ُيظهر ذلك املتعلََّق وُيوض  
  حه السياُق وقرائنُه، لكنَّ هذا متعلَّق به واحد 

إليه دور  » ُينسب  الذي  املعني    مهم    السياق  املعنى  لغوي؛ هو    حدث     ألي  يف حتديد 

يف   يصبح  قد  ا نفسه  من  ع  ِس تَّ مُ   نألحيابعض  ألكثـر  يسم عنىم ا  قد  إذ  لتعدد ح  ؛ 

اجلم لدال  تامالت يفحاال الواحدةة  فقد    .(1)«لة  القرآين،  الرتكيب  ما حدث يف  هذا 

يف   ذلك  فأثََّر  متعلَّق،  من  أكثر  اجلملة  شبه  تعليق  فاحتمل  أحيانا،  السياق  اتََّسَع 

ناعة النحوية،  ط الصوضوابا وداللة، بام ال يتعارض مع أصول الدين  الرتكيب نحو  

كذل  كان  فإذا ا  كالسياق  ُيَعدُّ  لتعد  فإن  إعجاز رضب  »  الفهم  اذ هبد  رضوب  من  ا 

د إشعاعه، بحيث تبدو اجلملة  ه وخصوبة عطائه، وتعد   عىل ثراء نص  القرآن، ودليال  

املشع   كاملاسة  بأضواءالقرآنية  عليك  ألقت  استقبلَتها  أنَّى  التعليق  (2)«ة  فتعدد   ،

 ني الثراءَ ما تع  ردبق  ضووالغم   للبسي اناهرة  سياقية  ال تعلة ظاجلم   هالنحوي لشب

 يث ىث نث مث زث رث ٱ﴿  :مثال ذلك قـوله تعاىل،  وطالقَة النظم  داليللا
السمني    يقول    [16  هود:]ٱ  ﴾يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف

، أي: والضمري عىل هذا يعود عىل اآلخرة،  جيوز أن يتعلق )فيها( بـ)حبط(»  :احللبي

عىل هذا   ريم ضفال،  ا(وعصنلق بـ) أن يتعوجيوز  ،  وظهر حبوُط ما صنعوا يف اآلخرة

 
الداللالغ   (1) يف  أنامطه  موض  دة  املعارصة:  العربية  يف  منه  التخلص  ووسائل  محاد  .وعوامله  أمحد   حممد 

 .م 1986ر العلوم، جامعة القاهرة، بكلية دامودعة  سالة دكتوراه، ر(114ص)

اجلملأوجه    تعدد  (2) يف  داإلعراب  القرآنية:  عبمحم.  ة  محاسة  اللطيفد  م(93ص)  د  بمجلة  ،  نرش  قال 

 .م1984بة الزهراء، القاهرة، د الثاين، مكتإسالمية، العددراسات عربية و
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الدنيا احلياة  عىل  بالفعل    ، )1(«يعود  تعلق  إذا  اجلملة  شبه  أن  مالحظة  مع  هذا 

 )صنعوا(  ال يصحُّ عوُد الضمري عىل اآلخرة؛ إذ ال عمَل هناك يف اآلخرة فيحبَط. 

لشبه  النحوي  التعليِق  تعدَد  يفاجلم   إنَّ  َمع    لة  القرآين   معامل  من  لم  الرتكيب 

النظ ر قلاإعجاز    ريق إىللطا اآن من حيث  التعليق   لنحوي سبب  م؛ ذلك ألن تعدد 

الواحدة    رئيس   اآلية  فأصبحت  وثراء دالالته،  معانيه  توارد  آيات،   بمنزلةيف  عدة 

طريف.  ملمح  إىل  أو  بالغية  نكتة  إىل  أو  جديدة  داللة  إىل  واحدة  كلُّ  إن    ترمي 

حني  لعرب  ا عىل خطأ  يكونوا  وهاإلجياز  يهبالغة  لا  ن  أوا  ذكرمل  من    اذ،  اإلجياز 

د التعليق النحوي لشبه اجلملة، فأصبح اإلجياز  يم تعد  أسبابه الرئيسة يف القرآن الكر 

  ا عن اإلعجاز القرآين.بذلك فرع  

 أسئلة البحث: 
القرائي يف حركات التغاير  د تعليق  ا يف تعد  ر  اإلعراب مؤث    هل يمكن أن يكون 

اجلملة؟ يُ و  شبه  التغايث  ؤَ هل  بعالقرائ  رر  داللة  يف  بعض ألا   ضي  وحركات  فعال 

وهل يتسع السياق ليشمل أكثر من معنى يف  روف يف تعدد تعليق شبه اجلملة؟  حلا

  الرتكيب الواحد؟

 الدراسات ذات الصلة: 
 ا مل أجد بحثا  أو كتابا  متخصصا  يف املوضوع وإنام وجدت مضمون البحث منثور  

 . آنر اب القه وإعريف كتب التوجي

 البحث:    ج منه 
ا د املنهج الوصفي التحلييل، الذي يصف ظاهرة  عىل   ثحب لاعتمد  الوجوه    تعدُّ

 
املصون  (1) الدكتور: حممد، حت(6/297)  للسمني احللبي  الدر  ،  1، دار القلم، دمشق، طد اخلـراطأمح  قيق 

 . م1986
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القرآنية القراءات  يف  وأثره  اجلملة،  شبه  تعليق  لنامذج  م  يف  التحليل    رِ ث وأَ   عديدةع 

 . قراءات القرآنيةال يف ذلك

 :اشتمل البحث عىل خطة البحث: 

 نهجه. وم ه افث وأهدة البح ذكرت هبا أمهي : مقدمة 

ف  : هيد ت  ا للتعليق والقراءات القرآنية، وذكرت ملحة عن تعدد ف  تعري  هيعرضت 

 شبه اجلملة. متعلق 

 .بتعدد املعنى الوظيفي لكلمة يف الرتكي : املبحث األول 

 . لكلمة يف الرتكيباب راإلع عالماتتعدد  املبحث الثاين: 

 . فهو ترصيتغري مادة الفعل أتغيري  املبحث الثالث: 

 . للبناء للمفعوالبناء للفاعل وا ع: الراب   املبحث 

اخلامس:  وعدمه.  املبحث  التعليق  بني  فهر   احلرف  ذلك  تال  املصادر  ثم  س 

 . املوضوعاتس فهر واملراجع و
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 تمهيدال

 نيةآقراءات القرداللة التعليق وال

       التعليق النحوي:  
 . (1)االستمساكو طتبااالر ليدور معنى التعليق يف اللغة حو:  التعليق لغة 

                                                                          :      (2) ريريقول ج

رن   ــَ ُه بِقـــــــ ــُ ت  خَمالِبـــــــ ــَ  إِذا َعلِقـــــــ

 

ــَ   ــَب َأو َهتـ ــاَب الَقلـ  َك احِلجابـــاَأصـ

 . وارتبطت  أي: نشبت   

                                                                      :(3) ويقول أبو العتاهية

ََ   يييييَ    مييييي  َ   ء  نَفسييييي     يييييَ    الييييي منعَ مم
 
 

ُم املَهــــــِديُّ يَ  
ضــــــِ اهللَُ َوالقــــــائِ  يهاق 

. أي: مستمسكة     ومرتبطة 

ا، وكل ها   وحديث  يق شبه اجلملة بالعامل النحاة قديام  َف تعلَعرَّ  : تعليق اصطلحا ل ا 

ح  تدور  متقاربة   اتعريفات   اال  ملعنىول  وهو  للمصطلح،  يقول تباطراللغوي   ، 

  عن   قرصت  أفعاال    أن    واألصل،  ُق: االرتباط املعنويالتعل  »:  هـ(191)تالسيوطي  

اجلر  ذلك  عىل  عينتفأُ   ،األسامء  إىل  الوصول فخُر الدك  ويقول  .(4)«بحروف  تور 

هنا كأ  به  كهاومتس  ،باحلدث  اجلملة  لشبه  املعنوي  االرتباط  هو  التعليق »الدين قباوة:  

  دُ رِ تَ   اجلملة  شبه  ألن    ذلك  ؛ه إال هباناع م  مليكت  وال  ،به  إال  هاانمع  يظهر   ال  ،جزء منه

 
حتقيق عبد اهلل    ،(1/3077)ل ق(:    ع)  الدين حممد  منظور أيب الفضل مجال  العرب: البنانظر: لسان    (1)

 .دار املعارف، القاهرة ،شاذيل هاشم حممد السب اهلل ووحممد أمحد ح ،عيل الكبري

 .الطبعة الثالثة ،، دار املعارف، القاهرةنعامن حممد د حتقيق ،(2/819) نهوا دييف وهو، الوافر البيت من (2)

العتاهيةوهو يف  ،  البسيطيت من  الب  (3) أيب  أبو   ،0198صادر، بريوت،    دار،  (049ص)  ديوان  وقد كتب 

   . يعرض له بطلب جاريته التي كان أبو العتاهية هيواهاملهدي ة إىل االعتاهي

  ، يد هنداويعبد احلم  د حتقيق    ،(3/511)وامع: جالل الدين السيوطياجل  رشح مجع وامع عىل  مهع اهل   (4)

 . القاهرة ة،املكتبة التوفيقي
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غد  :   تقول  ،داملقي    ق التعل    هبذا  معناها  فيتمُّ ،  تقيده  الذي  للحدث  تكملة   يف  نقيم  ا 

  ة  د غري حمد    ة  عام    عىل حدث اإلقامة داللة    وحده يدلُّ   )نقيُم(  الفعل  أن    فرتى  ،دمشق 

م  واضح    ان  بزم أو اتحلظ   بعد  أو  ن،اآل  اإلقامة  هذه  تكون   فقد  ،معلوم  كان  أو   ،

  )غدا(   : قولك  ولكن  ،غريمها  أو   دمشق   أو  حلب  يف  تكون  وقد   ، أعوام  أو  ،ساعات

الذ حد   الزمن  تد  اإلقام  عقي  تلك  دمشق(:  قولك و   ،ةفيه  الذي حد    )يف  املكان  د 

فيه  يضمُّ  الداللة النا  احلدُث   قيلب  دانقيال  هذان  ولوال  ،اإلقامة وتكون  يفي   قص 

كان أقرب إىل   ا أدق  وكلام أضفت إىل احلدث قيود    ،مالتالقريب من  ى التام أو اباملعن

والدقة الدكتور حممد سمري   .(1) «الكامل  كام  التعلُق حكم من أح»:  بينج  ويقوُل 

 هيشب  ما  بني  ينعقدُ   ،للمعنى  مُ وهو فرع من االرتباط املتم    ،حروف اجلر والظروف

الكتامل   والبدَّ   ،ههايشب  ما  أو  ،ر وما قبلهام من أفعالور وم   رف وجار  ظ  من  اجلملة 

 :  هام بأحد أربعة أمور هيقِ معنى هذين من تعل  

ملجرور  او  فاجلار  [7الفاحتة:]  ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱ﴿ : قوله  نحو:  الفعل -1

 .)أنعمت(ق يف املعنى ومرتبط بالفعل متعل   )عليهم(وهو 

  ، قاتتالفعل من املش  ةعول أو ما يف قوفو مفاعل أاسم    نما يشبه الفعل م -2

  )عليهم( فاجلار واملجرور وهو    [7الفاحتة:  ]  ﴾ُّ َّ ٍّ ٱ﴿  :نحو  وذلك

 . )املغضوب(متعل ق بـ

يشبههاملؤوَّ  -3 بام  : الزخرف]  ﴾ مئ  خئ  حئ  جئ  يي ﴿   : تعاىل   هلقو  نحو:  ل 

غم  الر  عىل  ه(إل)ـلق بمتع  )يف السامء(:   فقوله ،  السامء   يف  إله  هو  الذي  وهو:   أي  [84

يوصف   أنه  به  الومن  يوصف    به   التعليق   صحَّ   وقد  -ة فص  غري  اسم  هو  : أي– 

 . )معبود(بـ لتأوله

 
 .(261ص)  مل:جلمل وأشباه اجلر: إعراب اظان (1)
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 ما فيه رائحُة الفعل وما يشبهه نحو قوله: -4

 ( 1) بعَض األحيان   لنهاأنا أبو امل 

 )الشجاع(:  ملا فيه من معنى قولك  )أبو املنهال(متعل قة بقوله:    )بعض(لمُة  كف 

اجلر  رُف والظ  ،(اد)اجلو  أو حروف  تعلق  مثُل  بمن رضورة  ته  ذكرنا    مُ تم  يُ ا  ق  عل  ام 

ُ ، ويُ الفائدة  . (2) وجه الكالم ومواقعه بني 

ابنُ   ويبنُي  وجه    هذا  خامس  هشام  يصحُّ  ا  أو  يتعلُق  اجلملةت يأن  ا  شبه  به    ، علَق 

قُ »:  يقول ا  موجود  األربعة  هذه  من  يشء  يكن  مل  فمثال  د  فإن   التعلق ر...، 

 قدير: تب  [61هود:،73:األعراف]ٱ﴾مجحج مث هت متٱ﴿:عاىلت  قوله ذوفحاملب

  عىل   يدل    إليهم  واملرسل  النبي  ذكر  ولكن  ،اإلرسال  ذكر  يتقدم  ومل،  (اسلن)وأر

عامل أو املتعلَّق به إىل يشء  ال أثر الفعل أو ال صيو إ، معنى هذا أن التعليق ه(3) ذلك

به ويتم  يقيده  املرورم  به  املراد   ناك  ،()مررُت   :قلت  فلو  ،معناه  آخر   وكان  ،طلق 

ا ناقص  بـ  ،بزيد  رُت رم:  قلت  نإف  ،املعنى  يقتضيها   )الباء(أتيت  ال  حمدودة  لفائدة 

نفسه يتعل    مجلة البدَّ   ، فكلُّ شبه(4) الفعل  بفأن  الفعلمعن  فيقيدُ   ،شبهه  وأعل  َق    ، ى 

ا  فرعيًّا  معنى  ويفيد اجة وق درمعة فيوم اجلسافرُت  :  قلت  فلو  ،لالعام  ملعنى  جديد 

دافسمأنا  أو    ،خاريةب فوق  اجلمعة  يوم  بخارير   )فوق( و  )يوم(  فالظرفان  ،ةراجة 

 
من  (1) انظر  مشطور  البيت  اللبمغن  : الرسيع.  املرصي يب  ي  األنصاري  هشام  ابن  األعاريب:  كتب  عن 

دار ،  عة سعيد األفغايناملبارك وحممد عيل محد اهلل ومراجازن  دكتور مق ال، حتقي(416ص)هـ(  761)ت:

 . م1998هـ ـ1419، وىلألالطبعة ا، بريوت، الفكر

المعجم    (2) اللبدينحوياملصطلحات  نجيب  سمري  حممد  والرصفية:  الرسمؤسس   ،(156ص)  ة  ،  ة الة 

 .م1988 -هـ 1409، ، الطبعة الثالثة بريوت

 . (418ص)ي اللبيب: مغن (3)

إميل    ور، حتقيق الدكت(45ص)   الء الدين بن عيل اإلربيل، لع ربجواهر األدب يف معرفة كالم الع   :انظر  (4)

 م. 1991هـ ـ1412، األوىلبعة الط، بريوت ،النفائس ر، دابديع يعقوب
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بعاملهام     مرتبطان :  أي به  متعلقان  أهنام  ومعنى  ،)مسافر(  أو،  )سافر(متعلقان 

بهم تومس بهج  كأهنام  ،سكان  بالتعلق  إال  معنامها  يظهر  ال  منه   فاستمساكهام   ،زءان 

 الن معناه.م كا يف الوقت نفسه يمه ثم ،صلهء بأ ك اجلزمل كاستمسابالعا

 : نية القرآ اءات  القر 
فقال:   الزركيش  امل»عرفها  الوحي  ألفاظ  اختالف  كتابة  القراءات هي  ذكور يف 

  : ، وعرفها ابن اجلزري فقال(1)   «ل وغريمهايف وتثقيف خت، ما بنياحلروف أو كيفيتها

 . (2)«لالناق ا بعزوختالفهاء كلامت القرآن واالقراءات علم بكيفية أد»

   : جلملة شبه ا   ق متعل    د تعد  
عامل احد لشبه اجلملة، لكن قد يأيت أكثر من فعل أو  ق به وعلَّ مت  أن يأيتصل  األ

 ، السياق   غ هلذا هووالنحو، واملسو  ى  نع املق به من حيث  لشبه اجلملة أن يتعل    يصح  

  ، لغوي دث  ي حعني ألنى املاق الذي ينسب إليه دور مهم يف حتديد املع السي»  فهذا

يصبحن  هو قد  األ  فسه  بعض  مُ يف  منع  ِس تَّ حيان  ألكثر    د لتعد    يسمح  إذ  ؛نىمع  ا 

  ،القرآين  النص  إشعاعات  من  وهذا ،  (3)«الواحدة  اجلملة  داللة  يف  االحتامالت

دالالتهثرك  بابوأس  محَّا القرآين  النص    جيعل  مما  وهو  ،ة  وجوهال    ذا    يف   ورد  كام  ، 

فاألمر ،  (4)«  الوجوه  نفامحلوه عىل أحس،  وجوه  ذو  ذلول  نقرآ»ال:  يالنبو  احلديث

ا، يقول  أكثر، فال خيالف دين أو ني له لداللتالسياق وحتمُّ  لِ بتقبُّ  وط  إذن مرش ا أو رشع 

عضيمة:ا معجز  أ»  لشيخ  القرآن  أحد    سلوب  يستطيع  ب  أن    ال  يه امرم  كل  حييط 

 
مصطفى   عليه  ه خرج،  (396  ،1/395)  الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش  لبدر،  قرآنعلوم اليف    الربهان  (1(

 .م 1988هـ ـ 4081، 1ط،  ، بريوت دار الكتب، طالقادر عبد اع

 .م6199 ،، بريوتتبدار الك ،(1/410) ينلزرقاا حممد لشيخا ،نمناهل العرفان يف علوم القرآ )2(

 .(114ص) عارصةص منه يف العربية املل التخلوامله ووسائطه وعأنام -ةيف الدالل الغموض (3)

يب األرناؤوط  شع   حتقيق،  هـ(385)ت:  (5/255)ن عمر الدر قطنيطني: عيل بدارقسنن ال  احلديث يف  (4)

 . (2764م، رقم )4020 -هـ 4241، 1ط بريوت ، مؤسسة الرسالة ، وآخرين 
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 د ُمتعلَّق، وقد كان تعد  (1) «وهالوجمن    اثري  وك  املعاين  من   اكثري    فاحتمل  ،ومقاصده

ٱاىل:تع  قوله  ذلك   ومثال  ،عايند هذه املا من أوجه تعد  ة وجه  شبه اجلمل  اك  يق ٱٱ﴿ ٱ
يتعل  جيوز  »،  [16:  هود]  ﴾ مك لك ىل هذا يعود  ع  والضمري  ،)حبط(بـ  )فيه(ق  أن 

  )صنعوا(بـ  يتعلق   أن  وجيوز  .رةا يف اآلخعونصما  وظهر حبوط  :  أي  ؛عىل اآلخرة

 . (2)«احلياة الدنيا...عود عىل ىل هذا يعمري لضفا

  ي  عأمل  وباحث  ،  فطن    س  نظمه ال يعقله إال متمر    إنَّ فهَم الرتكيب القرآين وفهم

  مك  لك اك يق ىق﴿   عاىل:ت  اهلل  قولولنتأمل    ،اللسان  علم  يف  ر  متبح    دقيق  

ا أن يكون متعلق    يصحُّ   (لقب   )منفقوله:  ،  [54:  سبأ]  ﴾ اميل ىل مل يك ىك

بصم :   أي  ؛عهم()أشياـب اتصف  قبل يفن  من  األول  فتهم    ما  بأن  يرتجح   ،الزمان 

انت ا كإذ  )فعل(بـ  امتعلق    يكون  أن  ويصحُّ   ،واحد  توق   يف  هو  إنام  بجميعهم  يفعل

الدنيا يف   ىي   ني  مي زي ري ٰىٱ﴿   قوله: وكذلك  ،  (3) «احليلولة 
يتعلق مل  تحي  (قبلكم)من  فـ»  [131:  النساء]  ﴾ هئمئ خئ حئ جئ يي أن 

  هي  بالتقوى  الوصية  أنَّ :   نىعوامل  )وصينا(بـيتعلق    و أ،  ب رقاأل  وهو،  (توا)أوبـ

 . (4) «اني هبصصوم خم فلست، سنة اهلل مع األمم املاضية

أيت ت  فقد ،  سياقه  وتقبُل   نظِمه  وإرادةُ ،  القرآين  النص    مرادُ   هو  -أعلم   واهلل   –هذا   

متعلَّق    سياقات   أكثر من  فيها    ال   سياقات  تأيت  وقد  -تقدم  كام–حتتمل شبه اجلملة 

ن حماولة تعيني متعلَّق به آخر غري  إ بل  ،واحد متعلَّق  من أكثر افيه اجلملة شبه  حتتمل

اال للنحو والداللةو  ةالنحذي حدده  ا  إفساد  أو  فليس األمر مهال    ،املفرسون تكون   

 إخالل    بأحدمها   اإلخاللو،  داللية    وضوابطُ   صناعية    حتكمه ضوابطُ   وإنام،  ااعتباط  

 
 .لقاهرةا ، دار احلديث،(1/79) ةعبد اخلالق عضيم القرآن الكريم: حممد  سلوب ات ألدراس (1)

 . م1992وآخرون، دار الفكر، بريوت،  عيدزهري ج: يق، حتق(6/331) أليب حيان انظر: البحر املحيط (2)

 .(8/568): السابق: انظر (3)

 . (4/90) انظر: السابق (4)
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 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰىٱ﴿ٱعاىل:ت  هلقو  ذلك  ومن،  باآلخر
فقوله[591  :البقرة]  ﴾هئ مئ خئ بيناه( :  ،  ما  بعد  يتعلق   )من  بـ  ال  ، ن(وتم كي)إال 

 بعد   الكتامن  وإنَّام  ،اإلنزال مل يكن بعد التبيني  ألنَّ   ؛نىاملع  لفساد  )أنزلنا(بـ  يتعلُق   وال

 يف  ىفٱ﴿   له: وقو  ، [ 3:  ة ائد امل ]   ﴾ ٱزت  رت  يب ٱ﴿   : وقوله تعاىل  ،(1) التبيني
 : وقوله ،  [7:املائدة] ﴾ٱمل يك ىك مكٱ﴿:هلو، وق[6:  املائدة] ﴾ىق

فيها شبه   ياقات خمتلفة ورده س ذفه  ،[11:ئدةاملا ]  ﴾ٱىن  من  خن حنٱ﴿

فإن    من    وبالرغم  ،كم(لي)عاجلملة   فيها  ذلك  خيتلف  األوىل  متعلَّقها  اآلية  ففي   ،

جيوالو»  ،)أمتمت(بـ  )عليكم(يتعلق   تعل  بـز    دى يتع  فعلها  كان  وإن  ،()نعمتيقه 

يتقدم  ال    املصدر  ألنَّ   ؛[37:  األحزاب ]  ﴾ٱِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿  :نحو  ()عىلبـ

معمولهعلي يتعلق    ،(2)«ه  الثانية  اآلية   ق يتعل    أن  وجيوز  ،( تم  )يُ بـفيها    )عليكم(ويف 

  يب ٱ﴿:وهذه اآلية بخالف التي قبلها يف قوله»يقول السمني:    ،)نعمته(  باملصدر
تعل  امت  حيث  [3:املائدة]  ﴾زت رت اجلانع  بالنق  معمو  ةمعر  املصدر  لتقدم  ل 

يتع(3)«ليهع والرابعة  الثالثة  اآلية  ويف  أن  لنعاب  (م)عليكق  ل  ،  جيوز  وال  يتعلق مة، 

شبه    سادلف  )اذكروا(بـ تعدد  السياق  احتمل  إذا  أنه  هذا  معنى  والصناعة،  املعنى 

وتقبله   متعلق  من  بأكثر  فإن  املعنىاجلملة  نتنبه،  أن  ز  فنمي»عليق،  الت  عند  الواجب 

حي  لمعاال مالذي  اجلار  إىل  حيتاج  ال  الذي  غريه  من  معناه  لتكملة  مروره  تاج، ع 

 اه من العوامل التي ال يصح  سو  دونبتعلقهام به، ونعطيه ما يناسبه،  ول  ألا  ص  خفن

هبا ا  ،التعلق   ، مروره   مع  ارجلا  إىل  احتياج    دون  العامل  بمعنى  االكتفاء  بسبُب   إمَّ

 . به تعلقا إذا العامل من رادامل املعنى ادسف بببس وإما

أفعالبيانُ  الكالم قد يشتمل عىل عدة   فيتوهم ،  ههايشب  ا مم  اأو غريه   ذلك: أن 

 
    .ةملكتبة التوفيقية، القاهر، ا(1/17)  ن يف إعراب القرآن للعكربيالتبيا (1)

 .(1/207): التبيان: انظر (2)

 .(1/210): لسابقا: انظر (3)
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  من   ت  متثب    غري  التعليق   إىل   فيسارع  ،بكل واحد منها جائزلق  لتعا  أن  له  فطنة  ال  من

  ما  إىل  تفت  لم  ريوغ  ،حاجته  عدم  أو  املعنى  لاستكام  يف  التعليق   هلذا  العامل  حاجة

لسياق  ساده، فيبقى حينئذ  الرجوُع إىل داللِة اف  عدم  أو  املعنى  فساد  من  عليه  بت  رتي

النزول؛ومط  ةرادامل وأسباب  التفسري  كتب  كل »  ن  أل  العة  يف  يقتيض  الواجب 

يام  ، والس ب هلاماألحوال أن نبحث حلرف اجلر األصيل مع مروره عن العامل املناس 

زه وأشباهها، وأن نمي    ها األفعالع معددت  هتا، وتروراوم   إذا تعددت حروف اجلر

ده  ع  ن اجلار واملجرور أو بُ به مربق  ه اختيارونستخلصه من غري املناسب، وال نتأثر يف

دمه عليهام أو تأخره، أو ذكره أو حذفه، وإنام نتأثر بيشء واحد هو ما  تق  أو  عنهام،

 .(1)«قهام بهتعل   ةِ قيه بطرام بصاهلات مُ تِ ام من ارتباط معنوي حَي  وبينه العامليكون بني 

 

 

 

 
 

 

 
 . (2/444) النحو الوايف: (1)
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   األول املبحث
 لكلمة يف الرتكيب املعنى الوظيفي تعدد 

بد   ع  ال  غنى  ال  زاويتني  خالل  من  يدرس  أن  ألن  نللمعنى  واملقال؛  املقام  هام 

حتدر عىل  تعمل  الزاويتني  هاتني  خالل  من  املعنى  املداسة  األسايس  عنى  يد 

 قرائي قد أثَر يف تغيري املعنى الوظيفيلاير االتغ، و(1)اعاين الوظيفية هلملللمفردات، وا

، فالكلمة املكونة من احلروف اآلتية   يف حركة بنائهالكلمة يف الرتكيب القرآين بتغيري

ل وحتتم   أو استفهاميًّا،ن اسام موصوال  تكو  م أنحتتمل بتغري حركة املي  ن( -)م مثال 

وهكذاتكأن   جر...  حرف  القر  ون  التغاير  املعنى ت  يف  -ياناأح–ائي  يؤثر  عدد 

فيكون الكلمة،  هلذه  و  الوظيفي  اجلملة،  شبه  قراءة  يف  قراءة  الرتكيب  أخرى    يف 

 يفة نحوية أخرى، ومن صور ذلك : وظ

تعاىل:  *  ﴾ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱ﴿  قوله 

القراء،  [31-30:دخانلا] أوجه  يف  اتغايرت  ا  الثانية  ()منكلمة  ت  هور م جلفقرأها 

 . (2) يمملح اتبفأها ابن عباس امليم، وقر بكرس

   ) ا قراءة اجلمهور، فـ)ِمن  هبا، واجلار اسم مرور    فيها حرف جر، و)فرعون(أمَّ

   واملجرور حيتمل تعلقهام وجهني:

)نجينا(    :األول بالفعل  متعلقان  طريأهنام  وهذا  عن  )العذاب(،  من  البدل  ق 

والتحعىل  بدل  ال مضاف،  نجذف  إرس  انيقدير:  من بني  املهني  العذاب  من    ائيل 

ا عىل املبالغة، فجعل )فرعون( وعفر بعذا ، كأنه يف نفس العذاب فأبدله منهن، وإمَّ

 . هين ا إلفراطه يف تعذيبهم وإهانتهمابا منفسه كان عذ

 
 (.339) للغة العربية معناها ومبناهاانظر: ا )1(

 لدكتور أمحد خمتار عمر وا  .: دي القراءات وأشهر القراء ـة فـدمـة مع مقـيـرآنـاءات القرـم القـ جـمع ر:  ـظـان  (2)

 . م1997لثالثة، ، الطبعة ا، القاهرةلكتب، عامل ا(4/803) سامل مكرم لعبد العا
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بني  نا  نجيقد  من )العذاب(، والتقدير: ولف حال  أهنام متعلقان بمحذو  والثاين: 

ا من فرعونني كائه مللعذاب اإرسائيل من ا نا وصادر 
 (1) . 

 أي–قد وصف، وهو    تتعلق )ِمن( بقوله )العذاب(؛ ألنه  وال»  :طبيريقول الق

.وهذه اآلية امتنان من اهلل تعاىل عىل  (2) «لالفع عمل الوصف بعد يعمل ال -دراملص

أ حيث  إرسائيل  فنقذهم  بني  إهانة  من  فيه  كانوا  وتسخريه  إذو  رعونمما  هلم،  الله 

الشاقةاألعام  يفإياهم   املهينة  و(3) ل  قراء.  ا  استفهامية س،  عبا  ناب  ةأمَّ فيها   ) فـ)َمن 

و اس مبتدأ  وهو  خربها،  حتقري)فرعون(  فقال:  (4)تفهام  فرعون  حال  تعاىل  بني   ثم 
 .[31: الدخان] ﴾هئ  مئ خئ جئحئ ﴿

 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب﴿  :ويف قول اهلل تعاىل  *
قراءات يف كلمة )ثم( لاه  ت أوجتغاير،  [46:  يونس]  ﴾ىق  يف ىف يث ىث نث مث

 . (5) قرأها إبراهيم بن أيب عبلة بفتحهاء، و االث فقرأها اجلمهور بضم

ا قراءة اجلمهو ( فيها  أمَّ حرف عطف، عطفت مجلة عىل مجلة، وهي هنا ر، فـ)ُثمَّ

القصص يف   لرتتيب  العكربي:    أنفسها،لرتتيب األخبار ال  (»يقول  ري غ  ناهاه  )ُثمَّ

 ثم   عامل  زيد  :هلوكق  ؛نام رتبت األخبار بعضها عىل بعض، وإىن املعمقتضية ترتيب ا يف

شهيد  اهلل  ألن    وذلك  ؛(6) «كريم  هو تعاىل  أف   واآلخرةعاهلم  عىل  الدنيا    ويقول ،  يف 

 
 .م2200، ، مكتبة األرسةاهليئة املرصية، (2/359) نمتام حسا ،البيان يف روائع القرآن: انظر (1)

ناوي  احلف  يم حممد إبراه   . قيق: د حت ،  (8/446)  هـ(671قرطبي )ت:ال  كام القرآن: أبو عبد اهلل اجلامع ألح  (2)

 . م2002، هـ 1423، القاهرة، ار احلديثعثامن، د امدحممود ح والدكتور

مس  : حممد حسني ش، ت(7/165)  عمر بن كثري القريشالفداء إسامعيل بن    يبأل  رآن العظيمق لاتفسري    (3)

 . هـ 1914 -1بريوت، ط  -العلمية  لدين النارش: دار الكتبا

أويل: جار اهلل حممود بن عمر وجوه الت  ألقاويل يفايون  نزيل وععن حقائق غوامض الت  الكشافانظر:    )4(

الطبعة  ،  القاهرة،  ان للرتاثدار الري ،  حه مصطفى حسني أمحد، رت به وضبطه وصحَّ (4/278)  الزخمرشي

 .م 1987ـ ـ ه4071 ، الثالثة 

 .(6/213) الدر املصون: انظر (5)

 .(213/ 6): املصون دروال، (6/66)يط: املح البحر :وانظر ،(2/29)التبيان:  (6)



 (ه1442 ةذو احلج)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ سللدرااطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

655 

:  قلت  ؟(ُثمَّ )  نىعم  فام  الدارين  يف  يفعلون   ما  عىل  شهيد    اهلل:  قلت  فإن»:  الزخمرشي

 ب يعاق  اهلل  ثم:  قيل  كأنه  ، عقابلا  وونتيجتها وه  مقتضاها:  واملراد  ،ادةهالش  ذكرت

وامل(1)«يفعلون  ما  عىل ظاهرها  عىل   ) الزم.فـ)ُثمَّ الشهادة  من  مراد  وهو ها  ا  از 

 كل   عىل  فهم   ُنِركها  مل  أو  عقوبتهم  -حممد  يا–  أريناك  إن  :  واملعنى  ،املعاقبة واجلزاء

م  فه ليتك  من أول   شهيد  اهلل  ذلك  مع  ثم    ،ب عذاوال   احلساب  إىل   إلينا  راجعون  حال

أعامهلم مجيع  ظرف  امَّ وأ  .(2) «عىل  فيها   ) فـ)َثمَّ عبلة،  أيب  ابن  بمعنى    قراءة  مكان 

( منصوب    ،اهلل  لشهادة  اظرف    جعله»  )هنالك(،    شهيد   اهلل:  أي  ؛ا بـ)شهيد(فيكون )َثمَّ

  : أي   ؛عهمرجمل  اف  ظر  ونيك   أن  وجيوز  ،حرشهم  مكان  وهو  ،كانامل  ذلك  يف  عليهم

مرج يع ـفإلينا  ويعاقب    بيثا   لذيا  املكان  ذلك  يف  رجوعهم  :ينـعهم  املحسن  فيه 

 .(3) «فيه امليسء

تعا  *       اهلل  قول  تغايرت  ،  [24:مريم]  ﴾جك مق حق مف خف﴿  ٱ:ىلويف 

، ص بكرس امليم افع وحفأوجه القراءات يف كلمة )من(، فقرأها محزة والكسائي ون

 .(4) يم ملا بفتح السبعة باقي وقرأها

وامَّ أ  محزة  قراءة  جر،  يئلكساا  حرف  فيها   ) هبتهاحتو)  ،فـ)ِمن  مرور  اسم   ،ا( 

  :يف تعليقهام وجهان واملجرور واجلار

 .اجلهة  هذه من النداء جاء: أي النداء،  بفعل يتعلقا أن :األول

 
الثناء حممود بن عبد ا(ع املثاين )تفسري اآللويسوالسب  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم  (1) بن  ا  هلل، أليب 

الدحممو شهاب  درويش  بن  ايد  وتص (11/129)  آللـويسن  بنرشه  عنى  إدار،  عليه  والتعليق  ة  حيحه 

 . بريوت، ء الرتاث العريبدار إحيا، الطباعة املنريية 

 .(6/66): البحر املحيط (2)

الفرا: أبو زانظر: معاين القرآن للفراء  (3)   جار، الدارنهـ(، حتقيق حممد عيل ال720ء )ت:كريا حييى بن زياد 

 .(1/664)املرصية، د ـ ت: 

يف    :انظر  (4) شوقي  ،  القراءاتالسبعة  حتقيق  ماهد  املعارفالبن  دار  م:  1987،  3ط  القاهرة،،  ضيف، 

(2/235).      
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:  أي  تها،حت  وهو  فناداها:   أي  الفاعل،   من  حال  بمحذوف  يتعلقا  أن  :والثاين

 يدلُّ ، ل( يجرب)يعود عىل  مسترت   ري  م ة ضءوالفاعل يف هذه القرا، (1)تهاحت اكائن 

  املراد »:   قال  أنه  عنه  وروي،  هاحتت  ن  فناداها ملك  مِ   :(2)عباس  ابن  قراءة  ذلك  عىل

  جربيل   انوك:   واقال،  (3) «قومها  به  أتت  حتى  عيسى  يتكلم  ومل  ،جربيل (  ن  مَ )بـ

    دليل    هذا  ويف  ،نت هي عليهالتي كابقعة اأخفض من ال  من األرض  يف بقعة 

 يعود   الضمري:  وقيل  ،للعادة التي هلل فيها مراد  عظيمرقة  ااخل  األمور  من  هذا  أنَّ   عىل

  يف  محلته  الذي  هو   خاطبها  الذي  أن  كعب  بن  أيب  عن  روي»  فقد  ،  عيسى  ىلع

 . مب مريم عليها الساللقل اين سكوت جزة  عم ذلك وكان ،(4)«جوفها

ا    الوأمَّ مباقراءة  اسم   ) فـ)َمن  عيسى     جربيل  عىل  دويع،  لوصوقني،    أو 

  ظرف مكان   ، و)حتتها(  ضمري مسترتثمَّ   وليس،  النداء  فاعل  وهو،  قدم تامك

 .يف صلة املوصولواقع 

 

 

 

 
 

 

 
 .(7/583) : الدر املصون:انظر (1)

 .  (6/78)آن: : اجلامع ألحكام القرانظر (2)

 . (6/87) السابق: انظر (3)

القر  :انظر  (4) ،  الة ، مؤسسة الرس(441ص)األفغاين    عيد، حتقيق سعة بن زنجلة مام أيب زراءات: اإل حجة 

 .م1997هـ ـ 1418، اخلامسةالطبعة ، بريوت
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 الثاني املبحث
 لكلمة يف الرتكيب  اإلعراب عالمات دتعد

د تعليق  تعد    ر يفؤث  يُ   اإلعراب قد  عالماتيف  القرائي    التغاير  أنَّ وضوع  أعني بامل

 : قرآن الكريم منها اليفيب كة ترا، وقد جاء ذلك يف عد  به اجلملةش 

تغايرت  ،  [221:رةالبق]   ﴾ممام  يل ىل مل يك ىك ٱ﴿: تعاىلقول اهلل  *

كلمة   يف  القراءات  باخلفضأوجه  اجلمهور  فقرأها   احلسن   وقرأها،  )واملغفرة(، 

 إذنه(. ب) اجلملة هشب ق تعلي يف كلذ أثر وقد، (1) رفعلبا

اجلأمَّ   قراءة  فاخلفض  ا  العطف مهور،  عىل  يكون  ويتعلق )اجل  عىل  فيها  نة(، 

 وهي املغفرة  سبب وإىل اجلنة  إىل يدعو تعاىل  اهلل أن: )يدعو(، واملعنى :)بإذنه( بقوله

  لتوبة والتزام الطاعات بإذنه وبتيسريه.ا

ا قراءة  ا  فيهحلوأمَّ فالرفع  يسن،  اال  كونا  واخلرببتدعىل   ارجل فا  ،)بإذنه(اء، 

اخلرب  فحذوم ب  احلقيقة  يف  يتعلقان(  بإذنه)  رواملجرو   واملغفرة :  والتقدير  ،هو 

 . (2) حاصلة  بتيسريه وإذنه

تعاىل:ذلك    ومن  *  خس حس جس مخ جخ محجح مج﴿  قوله 
 ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
  مه جه ين ىن من خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل
أوجه تغايرت  ،  [8-5:  النحل]  ﴾ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه    

 ابن   وقرأها  ،بالنصبهور  م اجل  فقرأها  ،خليل( وما عطف عليها)امة  يف كل  القراءات

 اجلملة )لرتكبوها(. شبه يق تعل يف ذلك رَ أثَّ   وقد ،(3)ة بالرفععبل أيب

 
 .(1/314)قرآنية: ال القراءات جمومع ، (2/441)والبحر املحيط:  ،(1/264)الكشاف:  :انظر (1)

 .(1/49)والتبيان:  ،(1/264): فالكشا: انظر (2)

امل  (3) أحانظر:  القايض  العزيز:  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  األندليس  بو  رر  عطية  بن    هـ( 546)ت: حممد 

 .م1992هـ ـ3141، رة، القاه، مكتبة ابن تيميةحتقيق املجلس العلمي، (10/162)
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ا قراءة اجلمهور، فـ)اخليل( وما عطف عليها منصوب عىل العطف عىل  :  قوله   أمَّ

لرتوا  اخليل  ق لوخ:  يرتقد وال  ،)واألنعام( واحلمري    ر واملجرو   ارواجل  ،كبوهالبغال 

 وخلق :  والتقدير،  خلقها(ه )املضمر الذي يفرس  ل )خلق(  الفعبلق  ع)لرتكبوها( مت

لرتكبوها  -اخلقه–  األنعام واحلمري  والبغال  ،  (1) الزخمرشي   قول  وهذا،  واخليل 

 . (3) وغريهم ، (2)حيان وأيب

عليه    ب )اخليل( وما عطفينتصأن    (6) جاجزوال، (5) واألخفش   (4) وجوز الفراء

السياق   دل    حمذوف    بفعل   العطفكيال  و،  عليه  باب  من  فقد  ون  الفراء  ،  ره 

 اجلملة  شبه  ق فيتعل    ،(وخلق )   الزجاج  رهد  قو  ،األخفش )وجعل(  رهوقد    ،)وسخر(

 .كبوهالرت واحلمري الغوالب اخليل وسخر: والتقدير ،راملقدَّ  هبذا( لرتكبوها)

ا     عىل االبتداء واخلرب  ا مرفوع  هعلي   ما عطفـ)اخليل( وبلة، ف أيب ع  ة ابنقراءوأمَّ

والتقديرفوحمذ خملوقةوا  والبغال   واخليل :  ،   يقول   ،الرتكبوه  ةمعدَّ   أو   ،حلمري 

  ولذلك ،  (7)«ا خاصًّ   اكون    لكونه  اخلرب  مناب  اجلار  فيه  ناب  مما  هذا  وليس»:  السمني

 رأي   ىلوع،  (8) «للكم اخليو:  ديرهتق  حمذوف  واخلرب»:  قال  ،(لكم)  يكربعال  رهقد  

 
 . (2/595): الكشاف: انظر (1)

 .(6/508)حيط: البحر امل: انظر (2)

 . (2/78)، والتبيان: (2/75)بيان: لوا، (10/162): الوجيز املحرر: انظر (3)

 .(2/97)  فراءلل معاين القرآن : انظر (4)

القرآن لأل:  انظر  (5) األمعاين  مسعده  خفش  بن  احلسن سعيد  )أيب  حتقيق  ،  (2/813)  (هـ215ت:) وسط 

 . م 1981هـ ـ 1401، الطبعة الثالثـة ، دار األمل، البشري دار، فارس الدكتور فائز

كتور عبد  الدرشح وحتقيق    ،(3/191)  (هـ311:ت)  الزجاج  إسحاق  أليب:  وإعرابه  القرآن  معاين:  انظر  (6)

 .م 1988هـ ـ 1408، الطبعة األوىل، تبريو ، بعامل الكت، لبياجلليل عبده ش

 .(7/195) املصون:الدر   (7)

الق  (8) البقاء العكربي )ت:إعراب  حممد   ، دراسة وحتقيق الدكتور(1/675)  (هـ616راءات الشواذ: أليب 

 . م6199هـ ـ1417، الطبعة األوىل، عامل الكتب ، د عزوزالسيد أمح
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املحذوفب  ا(هكبولرت)  اجلملة  شبه  ق يتعل    منيالس مع  اخلرب  أو    عىلو  ،ة(د  )خملوقة 

 كبوها. لرت لكم مستقرة واخليل: أي ؛اخلرب به  تعلق  بام يتعلق  العكربي رأي

تعاىل  ومنها  *  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيٱ﴿  : قوله 

ت يف كلمة لقراءاأوجه ارت ايغت،  [18-17  : الطور]  ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

ايابن إ  الدخ، وقرأها  اصب  اجلمهور ن  رأها، فق)فاكهني(  س رفع 
 يف  ذلك  أثر  وقد،  (1) 

 ملة )يف جنات(.اجل شبه تعليق 

ا قراءة اجلمهوأ  نُ مَّ ، واجلار واملجرور متعلق ب عىل احلالِص ر، فـ)فاكهني( فيها 

)إن( خرب  الضمريصاحو،  بمحذوف  احلال  يف  ب  الاملسترت  والتقديرفظ  إن  ر،   : 

 يم فاكهني. ونع جنات ن يفاملتقني مستقرو

ا قرا  ، واجلار واملجرور  عىل أنه خرب )إن(  يها مرفوع  فـ)فاكهون( فلد،  اة خءوأمَّ

)فاكهون(متع به    يف   فاكهون  املتقني  إنَّ :   والتقدير،  لالهتامم  عامله  عىل  مَ د  وقُ   ،لق 

اظرف مستقال جعل حاال   بهنص من»:  يالزخمرش  ولقي، ونعيم جنات ه  رفع ومن، رًّ

الظاهر  ،(2) «الغو  الظرف  جعل    ارب  خ من    لسمني أن  ن واأبو حيا  ذكر  دوق  ، هذا هو 

)فاكهوتعداد اخلرب جوَّ   زُ و  جُي  يكون  أن  ثاني  ن( خرب  ز    ؛ الظاهر  هو  األول  لكنَّ ،  (3)اا 

  وخرب  مفرد  خرب  عاجتم   ذاإف،  الرصيح  باالسم  تكون  أن  األخبار  يف  األصل»  ألنَّ 

بُ   ل  مؤوَّ  بابه   اخلرب (  فاكهون)  جعلت  فإذا،  ةكالصف  عكس    غريمن  لرصيح  دئ 

( فاكهون)و»:   زاده  شيخ يقول  ولذلك،  جاز القول  اخلرب الثاينملة  اجل  هوشب  األول

 امتعلق    الغو    اظرف  (  جنات  يف)  يكون  أن  جيوز  وحينئذ  ،  (إنَّ )  خرب  أنه  عىل  لرفعاب

 
 . (4/549) القرآنية القراءات ومعجم، (9/569)يط: املحر والبح ، (4/410)اف: الكش: انظر (1)

 .(9/569): املحيط والبحر،  (4/255) :للنحاس لقرآن ا إعراب: وانظر، (4/104)الكشاف  (2)

 .(27/31): املعاين  وروح، (10/68): ملصونا والدر، (9/695): املحيط  البحر: نظرا (3)
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ا  نويك  وأن،  باخلرب و ملة هاجله  شب  َل فجع،  (1) «ربد اخلتعد  ز جيو    من  عند  آخر  خرب 

  ؛  اوىل كون الظرف لغو  و األ   ،كهون()فا  خلرباا يتعلق باخلرب الثاين وجعله ظرف ا لغو  

 قات .املتعل يف ال الُعمد يف والتأخري قديمبالت القول ادعاء  من هخللو  

 

 

 

 
 

 
حتقيق: حممد عبد القادر شاهني ،  (4/305)  ضاوي تفسري القايض البيحمي الدين شيخ زاده عىل  شيةحا  (1)

 .ب العلميةتر الكدا
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 الثالث املبحث
  تصريفهتغري مادة الفعل أو 

تغيري    ؛ ألنَّ جلملةبه ا يق ش يف تعل  ر ال قد يؤث  فعاأل  بعض  ائي يف داللةراير القتغال

ل الفعل من فعل إىل فعل ال يتعدى إىل هذا  ،ني حرف معى إىلديتع داللة الفعل حُيَو 

 ك :  ور ذلومن ص، احلرف

تغايرت أوجه   ،[23:مريم]   ﴾خض حض جض مص خصٱ﴿  تعاىل:ه  قول  *

 عن  سلمة  بن  محاد  وقرأه،  (أجاءهامهور )جله اءها(، فقرأالفعل )أجاالقراءات يف  

ثر ذلك يف  أ  د قو،  (1))فاجأها( من )املفاجأة( بزنة )قابلها(وشبيل عن عزرة  م  اصع

 تعليق شبه اجلملة )إىل جذع النخلة(. 

ا  )جاء( قراء  أمَّ من  فيها  فالفعل  اجلمهور،    يتعدى   أن(  جاء)  يف  واألصل،  ة 

  يقول ،  الثنني  هيتعد    يقتيض  اسالقي  كان(  اهلمزة)  عليه  لتدخ  فإذا،  بنفسه  لواحد  

ىل معنى  قل إنال  د بعاستعامله قد تغري    منقول من )جاء( إال أنَّ (  أجاء)»:  يرشزخم ال

ه  ـ تـلغـ: بولـتق اـكم  ،د  ــزي  هـيـأنـوأج ناـاملك تـجئ: ولـقـت ال راكـت أال ،اء(ـج ـ)اإلل

العكربي (2) «وأبلغنيه ويقول  ي  ثم،  (ءهااج)  األصل»  :،   عولفم  إىل  باهلمزة  ُعد 

الل  .(3)«(أجلأها)  ىعنبم   لعمِ واستُ ،  نثا كتب  بمعنى  وذكرت   )أجاءها(  أن  غة 

وساقها( هوع  ،)أجلأها  يذىل  اجلاعتا  بالفعل لق  النخلة(  جذع  )إىل  واملجرور  ر 

 ندتست  شيئ ا  طلبت  فكأهنا،  النخلة  جذع  إىل  الوالدة   أمل  أجلأها:  واملعنى،  )أجاءها(

األمل.ل  به  ق ل  تعوت  إليه )أ  (4)حيانأبو  ر  تااخو  شدة  )  جاءها(أن  هبجبمعنى  ،  ا(اء 

 
 . (3/158)، ومعجم القراءات القرآنية: (2/40)، واملحتسب: (87ص)الشواذ:  : خمترصنظرا (1)

 .(3/11)شاف: الك (2)

 .(2/112)التبيان:  (3)

 .(7/250): املحيط  البحر: انظر (4)
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)عبالف(  النخلة  جذع  إىل)  واملجرور  اجلار  يتعلق   ذلك  وعىل أجاءهأل  أيا(  : يضا، 

، وعىل  واحد  بمعنى  لغتان( أجاء)و(  جاء: )لوقي .  النخلة  جذع  إىل  املخاض  هبا  جاء

 يضا. )أجاءها( أذلك يتعلق شبه اجلملة بالفعل 

محا  قراءة  ا  ففالف  لوشبيد  وأمَّ معل  )فجأ(يها  واملجرو و  ن  جذع اجلار  )إىل  ر 

اجأها املخاض مستندة  إىل  ف:  رقديتوال،  املفعول  من لحا   نخلة( متعلق بمحذوف  ال

 .(1) النخلة إىل استنادها حال  يف افاجأه: أي، جذع النخلة

تعاىل  ومنها  *  يي ىي ني مي زي ري ٰىٱ﴿  : قوله 
القر،  [71:ماألنعا ]  ﴾جبهئ مئ خئ حئ  جئ أوجه  يف اءات  تغايرت 

( ا  ائتنا(،الفعل  )فقرأه  )َأَتي نَجلمهور  مسعود  ابن  وقرأه   ، أمر  فعَل  فاائتنا(   ال  ع ( 

 (. دىهلا إىل) اجلملة شبه تعليق  يف  ذلك أثر وقد، (2)ااضي  م

أمر  فيها  فالفعل  اجلمهور،  قراءة  ا   ق متعل  (  دىاهل  إىل)واملجرور  واجلار  ،أمَّ

ائتنيقولون  :  تقديروال ،  مرمضبقول  ل نصب  تنا( يف حم ائومجلة )،  نه(يدعو)بـ ،  اله 

ه( أو بدل من )يدعونه(  دعونيل )ثم(  أصحاب)لـ  صفة  رفع  حمل  يف  املضمر  والقول

  )يدعونه(.أو يف حمل نصب حال من فاعل 

ا قراءة ابن مسعود، فالفعل فيها ماض     متعلق(  اهلدى  إىل)  واملجرور  واجلار  ،وأمَّ

يدعونه إىل اإليامن   ب  اأصح  وله،  د غريهعب  ن  ملَ   هللرضبه اة مثل   اآلي  ذهوه  ،(أتينا)  به

 . وهو ال جييبهم

 

 

 
 .(6/85)حكام القرآن: امع ألواجل، (21/205)زي: االر ريوتفس،  (3/11): الكشاف: نظرا (1)

 . (2/98)ومعجم القراءات القرآنية: ،  (4/685)ن: ملصوالدر او، (4/553): ملحيطا  البحر: انظر (2)
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 الرابع املبحث
 للفاعل والبناء للمفعول ءابنلا 

  املبني)  للمعلوم  املبني  الفعل  لفيتحو  ،  يؤثر يف بنية الفعل  التغاير القرائي قد  إن

،  ولالتح  اذه  الفعل  لحتو    وإذا،( ولمفعلل  املبني)  للمجهول  مبني  فعل    إىل(  للفاعل

ط  ابرتالا  هي  التي  التعليق   وظيفة  عن  ختىل    مجلة  شبه  كان  إذا  علفاال  نائب  فإن

بني أو  والظرف  احلدث  بني  واملجرو املعنوي  احلدث    جديدة    وظيفة    وأخذ  ،(1) ر  

امتعل    للمعلوم  نياملب  الفعل  مع  اجلملة  شبه  فيكون ،  اإلسناد  وظيفة  وهي ، لبالفع  ق 

بهتعل  م   غري  لللمجهو  املبني  الفعل  عم  نويكو ،  (2) إسناد  عالقةُ   بينهام  وإنام ،  ق 

الفاعليف  هو  يإذا ناب االسم الذ»وبمعنى آخر   صام  يُ :  نحو  ؛ األصل ظرف عن 

 قد  ألنه  ذلك  ؛التعلق   إىل  احلاجة  فقد  - امهذا رجل  ال خُيتلف أموه،  شهُر رمضان

ف  نيح  ميةس اال  زحي    إىل  الظرفية  زحي    من  تقلنا األسام  فرَصَّ ُيتَ   كام  فيه  ُترص  ،  ءيف 

،  لتقييداوصب  نال  حيث  من   والظرف  الفعل  بني  تكون  التي  العالقة  تلك  فقد  لقد

  والفعل  إليه مسند فهو، الفاعل  عن ناب ألنه  ؛ اإلسناد هي جديدة عالقة يف ودخل

 :  لكومن صور ذ. (3) «مسند

تعاىل  *       خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم﴿  :قوله 

 
بال  )1( التعلق  ب»  :فعلمعنى  ممتعلق  أي  أو  سالفعل  بكله  يرتبط اجلزء  كام  ارتباطا معنويا  به  تمسك ومرتبط 

النحو    «   صيل ... ر األر يكمل معنى هذا الفعل برشط أن يوصله به حرف اجلالفرع بأصله ؛ ألن املجرو

 .(436، 2/267)لوايف: ا

  ب البرصينييصح عىل مذههذا الكالم يصح عىل مذهب الكوفيني واألخفش عىل تفصيل يف ذلك وال      (2)

 .(311-309ص) إعراب اجلمل وأشباه اجلمل:  :نظرا

ة  اجلملوقد ذكر الشيخ عباس حسن رشط جعل شبه  ،  (309ص):  إعراب اجلمل وأشباه اجلمل   :انظر  (3)

ا  : األول: وهذه اإلفادة تتحقق يف الظرف برشطني ، و اإلفادةوه، نائبا عن الفاعل أن يكون الظرف مترصف 

ا  أن يكون:  والثاين ،  رصفكامل الت أن يكون  :  األول:  وتتحقق اإلفادة يف اجلار واملجرور برشطني ،  خمتص 

ا. انظر: والثاين ، ا حرف اجلر مترصف    . (117-2/115)ايف: و الوالنح: أن يكون مروره خمتص 
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،  الفعل )يسبُح(القراءات يف  تغايرت أوجه    ، [ 37-63: النور ]   ﴾ خل مئهي مي

وحمبوب عامر وأبو بكر والبحرتي عن حفص    ن اب  رأه ق و   ، الباء  بكرس   اجلمهور  فقرأه

  يف   ذلك  أثر  وقد،  (1)واملفضل وأبان بفتح الباء  واملنهال عن يعقوب  عن أيب عمرو

 (.له) اجلملة شبه تعليق 

ا قراءة اجل  ،  ( رجال  )  وفاعله  ،(للفاعل  مبني) وما مبني للمعلفيه   لمهور فالفعأمَّ

  .نصب حمل يف فهو، (ُح يسب )ق بالفعل جرور )له( متعل  وامل واجلار

ا    اجلار  الفاعل  ونائب  للمجهول   مبني  فيها فالفعل،  قراءة ابن عامر وأيب بكر وأمَّ

  :حيان  بوأ  يقول،  عرف  حمل  يف  فهو،  ق تعل    ال   إسناد   عالقة  فبينهام،  (له)  واملجرور

  الذي   املفعول  موضع  يف  -( بالغدو)و،  (فيها) و،  (له)  : يعني  –د املجرورات  وأح»

 طلبه   من  أقوى  للمرفوع  الفعل  طلب  ألنَّ   ؛الفعل  ييل  الذي  واألوىل ،  فاعله  مَّ سيُ   مل

  الفعل   يِلَ وَ   هألن    ؛ للألو    ةألولوي  وا»  :اآللويس  ولويق  ،(2)«الفضلة  للمنصوب

اجلاران اآلخران بالفعل    ق يتعل    عىل ذلك و   ، ( 3) « األخريين  دون  حقيقي    ليهإ  واإلسناد

متعنائب    (هل)  األول  اجلار  ويسندُ ،  (4) )يسبُح(  الفاعل ال  بالفعلل  ا عن  ا  ُرفع   ،ق  وقد 

فاعل    )رجال( أنه  عىل  القراءة  هذه  املذكور  لتعذ    حمذوف    لفعل    يف  الفعل  إسناد  ر 

  له   حاملسب  :   ير قدوالت،  حمذوف   مبتدأ  ربخ  هو  أو،  جالر  ُيسبحه:  والتقدير،  (5) إليه

نشأ من الكالم    ر  قد  م  لسؤال  جواب ا  وقع  بياين    استئناف    الوجهني  يف  واجلملة،  رجال  

: فقيل   ؟  يسبحه  َمن:   سأل  ال  سائ  فكأنَّ   بالغدو  فيها  له  ُيسبَّح:   قيل  ملا  ألنه  ؛ السابق 

 .، أو املسبح له رجاليسبُحه رجال  

 
 .(8/84)والبحر املحيط:  ،(6/585) اجلامع ألحكام القرآن: (1)

 .(8/410)لدر املصون: او ،(8/48)البحر املحيط:  (2)

 .(81/177)روح املعاين:  (3)

 .(4/46)رابه: القرآن وإع معاين (4)

 .(1/229)املحتسب يف   ةلقراءئبا عن الفاعل يف هذه ا المتناع جعل )رجال( ناذكر ابن جني سببني (5)
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 ﴾  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  ﴿   قوله تعاىل:نها  مو  *
)يوحي(  ،  [3:ورىالش] الفعل  يف  القراءات   وكرس  اءبالي  اجلمهور  فقرأه،  تغايرت 

مبنيًّ  للفاعلاحلاء  احلا،  ا  وفتح  بالياء  كثري  ابن  للمفعولوقرأه  مبنيا   أثر  وقد،  (1)ء 

 ،آلية السابقةجيه اكتو  ( 2) وتوجيه هذه القراءات  (.إليك)  اجلملة  شبه  تعليق   يف  ذلك

  األصيل   اجلار  باجلار  هنا  واملراد   ،اجلار واملجرورالظرف  مثل  و  .ذكره  عن  غنى  فيهاو

احلدث  م  بني  صلي  الذي  فهو املجرورعنى    إذا  إال  ،التعلق   واجب  وهو  ،واالسم 

 أنت:  قولك  نحو  ؛اإلسناد  إىل  التعلق   من  حتول  لفاعلا  عن  واملجرور  اجلار  ناب

شب،  إليه  ُينَصُت   رجل   هذهإن  يف  اجلملة  يتعاحل  ه  ال  االة  املعرلق    وإنام   ،وف لتعلق 

  كانت هكذا  و  ،إلسنادا  عالقة  وهي  ،الفعل  وبني  بينه   جديدة  عالقة  إىل  ينتقل

ا يف تعد    .اجلملة بتغيري بنية الفعل د تعليق شبهالقراءات وجه 

 

 

 

 
 

 
القراءات:  انظر  (1) يف  )م   البن،  السبعة  :اهد  دار  ،  الدكتور شوقي ضيف  حتقيق،  (518ص)  هـ(324ت 

 .عة الثالثةالطب، ، القاهرةاملعارف

 .(4/393): وإعرابه القرآن ومعاين، ( 3/22)ء: قرآن للفرال: معاين اانظر (2)
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 اخلامسملبحث ا
 احلرف بني التعليق وعدمه

القرائي يف حالتغاينَّ  إ كان  رُ ؤث  يُ   قد  رفاحلركة  ر  فإذا  تعليقه،  ا  تيف    لالم حركة 

الفتح فهي    الالم  حركة  تكان  وإذا  ،متعلَّق   إىل  حيتاج  جر    حرف  فهي  ،الكرس  مثال

 
 
ابتداء تعل    حرف  إىل  تتعلق االب  حروف  ألن    ؛ ق ال حيتاج  ال    ال  اءاالبتد  فالم،  تداء 

اجلملم  توكيد"  فائدهتا  وإنام،  تتعلق   عن(  إنَّ )  باب  يف  حلقوهاز  وهلذا،  ةضمون 

بمؤكديابتداء    ةكراهي  اجلملة  صدر املوطئة    ...،نالكالم  الالم  االبتداء  الم  ومثل 

 لإليذان   الرشط  اةأد  عىل  تدخل  الالم  وهذه،  املؤذنة  ى الالم وتسم  ، ( 1) وف ذ حم لقسم  

ال  ،الرشط  عىل  ال  قبلها  قسم    عىل  مبني    بعدها  باجلوا  بأن حتتاالفهذه  ال  إىل م  ج 

كان    والتمهيد.  لتنبيها  من  لرضب  اجلملة   يف  لةداخ  هي   وإنام،  اأيض    تعلق  ما  وكلُّ 

 :  ذلك ومن  (2)إىل تعلق   الشاكلة ال حيتاُج  عىل هذه

تـولـق  *   ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  ٱ﴿: ىـال ـعـه 
الالم يف قوله )ملن( تغايرت  أوجه    ،[18:األعراف]  ﴾ مي زي ،  القراءات يف حركة 

أ  وعصمة  عمشواأل  اجلحدري  وقرأها،  فتح بال  وراجلمه  رأهافق عن  عن  بكر  يب 

 . (3)بالكرسعاصم 
ا قراءة اجلمهور فـ)الالم( فيها حتتمل وجهني   :  أمَّ

األول ا ،  داءالبتبا  رفع  حمل  يف   ولةموص(  َمن  )و،  االبتداء  الم  تكون  أن  : لوجه 

  خربا رفع حمل   يف وجوابه  املحذوف والقسم ذلك، حمذوف قسم جواب( نألمأل)و

 
   .(237ص): اللبيب مغني: انظر( 1)

اهلواملوتسم  )2( احلروف  الواقعة يف:  ومنها،  عاملةال  غري ى  )لو(جو  الالم  الواقع ،  اب  جوابالالم  يف    ة 

الم الواقعة يف  الو،  تليها الالم، وإن  النافية التي ال تليها الالم  املخففة التيقة بني إن   الالم الفار،  )لوال(

 .القسم جواب

 . (4/154): اجلامع ألحكام القرآنو، (2/49): والكشاف ، (48ص): الشواذ خمترص: ظران (3)
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تبع  : قديروالت،  املبتدأ  هلذا ألمألللذي  واهلل  منهم  منكمك  جهنم   والضمري ،  ن 

املبتدأ    قسميةال  اجلملة  من  العائد  الرابط عن  ا  خرب    قوله   يف  متضمن–الواقعة 

  بمعنى(  منكم)  ألن  ؛اخلطاب  ة وخطاب غلَّب غيب  ضمريا  اجتمع   ملا   هألن  ؛(منكم)

 ب.طاخلا فغلب، (منهم)و ، (منك)

 رفع  حمل  يف   ةرشطي(  َمن  )و،  حمذوف طئة لقسم  التو  مال  تكون  أن  : الوجه الثاين 

التوطئةواملدل  القسم  جواب (  ألمألن)و،  باالبتداء بالم  عليه   الرشط  وجواب،  ل 

ه. سمالق جواب لسد حمذوف   ألهنا ؛ ال تتعلق بيشء هذين الوجهنيوالالم عىل مسدَّ

وإنام ،  بعدها  االسم  إىل  احلدث   معنى  لتص  أو،  واالسم  احلدث   بني  لرتبط   تدخل  مل

لتوكيدد االبتداء  الم  اجلملة  خلت    ذوف. حم   بقسم  لإليذان  التوطئة  والم ،  معنى 

وعصمةو واألعمش  اجلحدري  قراءة  ا   تعلقها  ويف،  (1) جر  حرف  فيها  فالالم،  أمَّ

 : أوجه أربعة

  منهم   تبعك  من  ألجل:  تقديروال ،  (ألمألن)  بقوله  الالم  تتعلق   أن  : الوجه األول 

  قول   عىل  ذلك  ويمتنع»:  بقوله  حيان  أبو  رده  وقد،  (2) بن عطية بذلك ا  الق،  نألمأل

م  اجلمهور قبلها  األن  فيام  يعمل  ال  القسم  الم  ذلك    يف  يرتخص  وقد،  (3)«بعد 

  يف   يرتخص  ال  ما  فيهام   يرتخص   وعديله  والظرف،  ةمجل  شبه  تقدمامل  ألن  ؛الوجه

 . (4)غريمها

الثاين  خ  المال  لَق تتع  أن  : الوجه  اربا  بمحذوف  ،  حمذوف   واملبتدأ،  مقدم 

َن  :  والتقدير
قولهو،  يدالوع  هذا  منهم  تبعك   ملِ املحذوف  املبتدأ  عىل  )دل   ألمألن : 

 
 .(4/154): القرآن ألحكام عواجلام، (1/269): الشواذ اتالقراء  إعراب: انظر (1)

 . (25-7/24)حرر الوجيز: امل: نظرا (2)

 .(5/24)البحر املحيط:  (3)

القانظر:    )4( الشواذ:إعراب  القرآن:،  (1/926)   راءات  ألحكام  امل،  (4/154)واجلامع  حيط: والبحر 

  (.2/322)وتفسري البيضاوي: ،  (5/273)، والدر املصون (5/24)
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وهذ  ألن  ؛ ( جهنم وجوابه  القسم  ،  (1) الزخمرشي  كالم  ظاهر  لقولا  وهذا،  عيد  ا 

 . (2) والبيضاوي

اوتكو  ،(3) والدحر  مبالذأ  الالم  تتعلق   أن  : الثالث   الوجه  باب  ملن  من  سألة 

 يف  وتضمر،  بالدحر  مالال  وتتعلق ،  البرصيني  مذهب  عىل  ثاينال   فيعمل،  نازع الت

أتباعكمدحورا    اخرج:   واملعنى،  األول   الفضل   أبو  الوجه  هبذا  وقال ،  ألجل 

  الطرد   علة   ألن  ؛ ظاهره  عىل  اغُيسَتَس   ال  الرأي  وهذا  ،(5) والعكربي   ،(4) الرازي 

  هو  إلبليس  سالنا  اتباع  ليسو،   اهلل عز وجلىلوالتبجح ع  ي العصيانه  اإلبعادو

مضافتق  عىل  الوجه  هذا  يصح  وإنام  -أعلم  واهلل–  دإلبعاوا  الطرد  علة ،  دير 

، العكربي   إليه  أملح  ما  وهذا ،  خزهيم  أو  عكتب  َمن    تعذيبل  امدحور  :  والتقدير

 .يف حقوق العبادال  قوقهيف ح  قد يتسامح اهلل أن يسنده وقد، خاطري عىل وتوارد

الرابع  باال   ق تتعل  أن  : الوجه  للعلةلالم  والالم  )اخرج(  اخرج  والتقدير  ،فعل   :

  مضاف   بتقدير  إال  يستساغ  وال  ،(6) البيضاوي   الوجه  هبذا وقال،  عكمنها ألجل أتبا

أَ فا  .أتباعك  تعذيب  ألجل  منها  اخرج:  قديروالت  ،السابق   كالوجه كيف  رَصَّ  نظر  

حدث  واملفرسون  النحاة   إجياد  اجلارةعلتت  عىل  الالم  به  ائيلت  ق  به    وتصحُّ   ،عنىمل ُم 

 . لةالالد عليه

 

 
 .(2/94)اف: الكش: ظران (1)

 .(2/332) البيضاوي: تفسري: ظران (2)

 . الرمحة عن واإلبعاد الطرد: والدحر، واملقت، العيب: الذأم (3)

 .(5/273): املصون والدر، (5/42): املحيط  لبحرا: انظر (4)

 .(1/530): الشواذ تقراءاال إعراب: انظر (5)

 .(2/232)بيضاوي: ال ريتفس: انظر (6)



 (ه1442 ةذو احلج)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ سللدرااطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

669 

 اخلامتة
الب هذا  أنحاول  املوضوع  هلذا  دراسته  خالل  شبه   حث  تعليق  حقيقة  يعرف 

  تبني أنه البد. فودوره يف متاسك النص وترابطهنية،  اجلملة وأثره يف القراءات القرآ

مل معنى احلا  همن وجود عامل أو حدث يتعلق به شبه اجلملة؛ فشب   دثجلملة ُتك 

ث العلمية أن ختتم واقتضت عادة البحو  وتقيده، واحلدث يظهر معنى شبه اجلملة،

 أن توجز فيام ييل: لباحث من نتائج، ويمكن بام خرج به ا

ثراء دالالت النص القرب من  التعدد سب.  1 ه، وأن ، وبيان فصاحتآينأسباب 

 ذا التعدد.هل  هذا التعدد مرهون  باتساع السياق وحتمله

املعنوينالالتعليق    .2 االرتباُط  هو  اجلملة  لشبه  باحلد  حوي  اجلملة  ث،  لشبه 

هام  فبين به، وال يكتمُل معناه إال هبا، ، فال يظهُر معناها إالومتسُكها به، كأهنا جزء  منه

، فشبُه   دث يف إيضاح معناه وتكميله وتقييده بزمن  أو  ملِة تفيد احلاجلعالقة  متبادلة 

  أو علة  ...إلخ. ان  كم

با من رضوب  ن الكريم ُيَعُد رضالتعليق النحوي لشبه اجلملة يف القرآ  دعدت  .3

 وخصوبة عطائه وتعدد إشعاعه.، ودليال عىل ثراء نصه إعجاز القرآن الكريم

واضح يف تعدد متعلَّق  ب كان له أثر  كيلوظيفة النحوية لكلمة يف الرتعدد ات  .4

 شبه اجلملة. 

ال  .5 ُيتَّس  حثبأثبت  النحاة:  قول  يف  يفع  صحة  يتسع  ال  ما  وعديله  الظرف   

 غريمها.

القرائ  .6 للقراءات  التغاير  القرآين  الرتكيب  فاعل يفي يف  أثر  له  تعدد  القرآنية   

اجل لشبه  النحوي  كالتعليق  القراءامل،  يف  التغاير  أثَّر  يفام  ات  شبه  تعليق  جلملة،   

 هوجه آخر، أو تعلق بحدث يف  وج  فتعلق بحدث يف وجه، وتعلق بحدث آخر يف

 وال تعلُق يف وجه آخر.
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لتفسري وطرائق  ليله وإعرابه إىل نحوي عامل  باقرآين حيتاج عند حتالرتكيب ال  .7

 . ليبهم رب ومناحي خطاهبم، ومتمرس  بأساكالم الع

القرآنية  .8 القراءات  تعليق ش   يف  أثرت  الصناعة تعدد  فأثر ذلك يف  به اجلملة، 

 الرتكيب. ة لالنحوية ودال
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 ملراجعاصادر واملفهرس 

 القرآن الكرمي.  .1
 الكتب العلمية:

الب .2 فضلء  عشرإحتاف  األربعة  القراءات  يف  ا  :شر  حممد  بن  أمحد  الدمياطي  لبنا  الشيخ 

الد 1117)ت:  حتقيق  إسامعيل كتور  هـ(  حممد  الكت،  شعبان  لطبعة  ا،  ت بريو،  بعامل 

 م. 1987هـ ـ 7401، األوىل

القرآن  .3 علوم  يف  ال،  اإلتقان  الدين  )ت:يسجلالل  عليه ،  هـ(911وطي  وعلَّق  مه  قدَّ

،  ياضالر، مكتبة املعارف،  لقصاص راجعه األستاذ مصطفى ا، كر األستاذ حممد رشيف س

 م . 9619ـ   هـ1416،  الطبعة الثانية

اجلمل  .4 وأشباه  اجلمل  دإعراب  االدي  فخر.  :  دار  منشورات  قباوة،  اجلديـدة،  ف آلن  اق 

 م. 1981،  3بريوت، ط 

القرآن: .5 النحاس )ت:يب جأل  إعراب  زاه،  هـ(388عفر  الدكتور زهري غازي  ،  ر حتقيق 

 م. 1985هـ ـ4051،  بريوت ،  ضة العربية مكتبة عامل الكتب والنه

الشوا .6 القراءات  )ت:أل  :ذإعراب  العكربي  البقاء  وحت،  هـ(616يب  الدكتور  قيق  دراسة 

 م. 6199هـ ـ 1417،  الطبعة األوىل ، عامل الكتب، زحممد السيد أمحد عزو 

امل  .7 مالكأوضُح  ابن  ألفية  إىل  األنصا سالك  هشام  البن  )ت:،  املرصي  ،  هـ(761ري 

بركات يوسف هبودحتقي البقاعيراجم،  ق  الشيخ حممد  يوسف  دارعة  ،  بريوت ،  ر الفك  ، 

 م. 1994هـ ـ1414

 م. 1992، دار الفكر، بريوت،  ون ر وآخ   يب حيان، حتقيق الشيخ: زهري جعيد، أل   : ط حر احملي الب  . 8

القرآن:االربه .9 علوم  يف  )  ن  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  خرج  ،  هـ(794ت: بدر 

الطبعة  ،  ريوتب، ةدار الكتب العلمي ،  د القادر عطا ى عبم له وعلَّق عليه مصطفحديثه وقدَّ 

 م. 1988ـ هـ 1408، األوىل
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 . م 2002،  رسة أل رصية العامة للكتاب، مكتبة ا مل ا متام حسان، اهليئة  .  : د ان يف روائع القرآن البي  . 10

احلسيني  الدين أيب فيض السيد مرتىض  : اإلمام حمب  من جواهر القاموس  اتج العروس .11

 ( الزبيدي  أ،  (هـ1205ت: الواسطي  الستار  عبد  فحتقيق  حكومة  ،  راجمحد  مطبعة 

 م. 6519  -هـ  5138،  الكويت 

 . ة، القاهرةقي يللعكربي، املكتبة التوف التبيان يف إعراب القرآن .12

 م. 1984ار التونسية للنرش، : الطاهر بن عاشور، الدتنويرلالتحرير وا .13

البيضاوي ت .14 التنز   فسري  التأويل(  يل )أنوار  احلقيقةمكتب   ،وأسرار  ،  تركيا،  استانبول  ، ة 

 . م1998  -ـ  ه1419

اجلللني .15 حممد  لجال   : تفسري  )املتوىف:  الدين  املحيل  أمحد  الدين  864بن  وجالل  هـ( 

 وىل. القاهرة، الطبعة: األ –  هـ(، دار احلديث 911)املتوىف: طي وبن أيب بكر السي  نمحعبد الر

أليب جعفر حممد بن جرير الطربي    ،ن عن أتويل آي القرآن(يا)جامع الب  تفسري الطربي  .16

 ت.   –د ،  الطبعة الثانـية ، القاهرة ، مية كتبة ابن تي م، حممود حممد شاكر  حتقيق ،  هـ( 031)ت: 

ي فخر الدين  : اإلمام حممد الراز فسري ومفاتيح الغيبتملشتهر ابلا  ي تفسري الفخر الراز  .17

دار الفكـر، بريوت،    هـ(،604ر بخطيب الري )ت: تهلعالمة ضياء الدين عمر املشابن ا

 م. 1981  -هـ  1401،  ىل الطبعة األو

ا .18 القرآن  ك  :ظيملع تفسري  بن  البن  إسامعيل  الدين  عامد  الفداء  أيب  احلافظ  )اإلمام  ثري 

بن   ا  وءض عمر  درع  الدمشقي ت: لبن  البرصي  الرءوف    ، حتقيق طه هـ(774قريش  عبد 

 م. 9961  -هـ  1417،  ، الطبعة األوىل ة ، املنصور، مكتبة اإليامن سعد

د إبراهيم  حمم .  قيق: دحت،  هـ(671عبد اهلل القرطبي )ت:   أبو  :اجلامع ألحكام القرآن .19

 م. 2002،  هـ2341  ،، القاهرة ، دار احلديث احلفناوي والدكتور حممود حامد عثامن 

املعاين .20 حروف  يف  الداين  للمرااجلىن   ،( فهـ(749ت: دي  الدكتور  حتقيق  الدين    خر، 

،  ة ، الطبعة الثاني ، بريوتجلديدةفاق ا، منشورات دار اآلقباوة واألستاذ حممد نديم فاضل

 .  م9831هـ ـ1403
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حتقيق  ، (هـ631: ، لعالء الدين بن عيل اإلربيل )تجواهر األدب يف معرفة كلم العرب .21

 م. 1991هـ ـ 2411،  الطبعة األوىل، تبريو ،  دار النفائس،  الدكتور إميل بديع يعقوب

البي  .22 تفسري  على  زادة  القوجوي    مصلح  : حممد بنضاويحاشية شيخ  الدين مصطفى 

 م. 1998  -هـ  1419هـ(، مكتبة احلقيقة، إستانبول، تركيا،  519)ت: خ زادةشياملعروف ب

على .23 الصبان  األمشوين  حاشية  )ت:   :شرح  عيل  بن  حممد  العرفان  دار  1206أبو  هـ(، 

 د ـ ت. ،  القاهرة، (بايب احللبياللكتب العربية )عيسى إحياء ا

الس  احلجة يف .24 : ال  بع:القراءات  الدكتور  ورشحتقيق  ،  هـ(370بن خالويه )ت  عبد  ح 

 م. 1990هـ ـ  1410الطبعة اخلامسة،  ، مؤسسة الرسالة ، العال سامل مكرم 

،  لرسالة مؤسسة ا،  اين ، حتقيق سعيد األفغةيب زرعة بن زنجل أ  م اإلما  ة القراءات:جح .25

 م. 1997هـ ـ 1418،  الطبعة اخلامسة ، ت بريو

السبعة احلجة   .26 الفاأليب   :للقراء  عيل  )ت:  قهوجي  حتقي،  ـ(ه377ريس  الدين  بدر  ق 

 م. 1993م ـ1984،  الطبعة األوىل، ريوت بدمشق ـ ،  دار املأمون للرتاث، وبشري جوجياين 

،  هـ(0931)ت:   بن عمر البغداديلقادر  عبد ا:  ب لباب لسان العربول  خزانة األدب  .27

 م. 1989ـ  هـ1409،  ة لقاهرا، ة اخلانجي مكتب، حتقيق ورشح عبد السالم هارون

املصون ال . 28 املكنون  در  الكتاب  علوِم  يوسف :  يف  بن  احللبي   أمحد  بالسمني    املعروف 

 م. 1986  ـ   هـ 0614  ، طبعة األوىل ال   ، دمشق ،  دار القلم ،  أمحد حممد اخلراط .  حتقيق: د هـ(  756ت: ) 

 د. ت. ،  هرة احلديث، القا   ، دار حممد عبد اخلالق عضيمة :  لقرآن الكرمي ب ادراسات ألسلو  . 29

 . ت  –د ،  بريوت ،  دار صادر، ( سقيميمون بن ) ان األعشىديو  .30

جرير  .31 نع ديوان  الدكتور  حتقيق  الطبعة  ام:  القاهرة،  املعارف،  دار  طه،  أمني  حممد  ن 

 د ـ ت. ، الثالثة

أب سلمى)  زهرين  وايد .32 بن  زهري  الدكحت  ،(شعر  قباوة قيق  الدين  فخر  اآلفاق  ،  تور  دار 

 . م1980ـ ـه1400الثة ، الطبعة الث، وت بري، جلـديدة ا
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 م. 1980، دار صادر، بريوت،  ديوان أب العتاهية  .33

حتقيق الدكتور سعيد صالح  ،  هـ(702د بن عبد النور املالقي )ت: : أمح رصف املباين  .34

 د ـ ت. ، ابن خلدون ارد،  ة مصطفى زعيم 

حممود بن    أبو الثناء  :سي( )تفسري اآللو   القرآن العظيم والسبع املثاين عاين يف تفسري  روح امل . 35

بع اهلل  )ت: بد  اآللـويس  الدين  شهاب  درويش  بن  حممود  بنرشه  ،  هـ( 1270ن  عنى 

 . ت   –  د ،  بريوت ،  دار إحياء الرتاث العريب ،  حيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة املنرييةصوت

القراءا .36 يف  )   ، تالسبعة  ماهد  : البن  شو324ت  الدكتور  حتقيق  ضيف هـ(  دار  ،  قي 

 د ـ ت. الثالثة   الطبعة، رةالقاه، رفاملعا 

الدارقطين .37 )ت:   :سنن  قطني  الدر  عمر  بن  ش،  هـ( 385عيل  األرناؤوط  عحتقيق  يب 

 . م2004  -هـ  1424،  الطبعة األوىل ، بريوت، مؤسسة الرسالة، وآخرين 

األمشوين .38 ب  شرح  ألفية  مالكعلى  ان  نور  عيل  احلسن  أبو  بن:  حممد  بن  عيسـى    لدين 

 (. عربية )عيسى البايب احللبيالكتب ال  دار إحياء، هـ(929)ت: ، ين األشمو

دار إحياء الكتب  ،  هـ(905لد األزهري )ت: اللشيخ خ ،  شرح التصريح على التوضيح  .39

 . د ـ ت،  القاهرة ، (بيالعربية )فيصل عيسى البايب احلل 

البايب بعة عللجمل، مط  ية:قائق اخلف اإلهلية بتوضيح تفسري اجلللني للد  تحاالفتو  .40   يسى 

 قاهرة. احللبي، ال

 م. 1986اهرة،  ق شعبان حممد إسمـاعيل، دار السالم، ال .  د  :قراءات مصدرها وأحكامهاال . 41

ُقن رب )ت:،  لسيبويه   الكتاب: .42 قيق ورشح عبد  هـ( حت180أيب برِش عمرو بن عثامن بن 

 م.  9791،  ة الطبعة الثاني، هرةالقا، اهليئة املرصية العامة للكتاب ،نالسالم هارو

جار اهلل حممود بن   لتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل:ق غوامض اشاف عن حقائالك .43

حه مصطفى حسني أمحد 528زخمرشي )ت:لعمر ا الريان  ،  هـ(، رت به وضبطه وصحَّ دار 

 م. 1987ـ  ـ ه1407، الطبعة الثالثة ، القاهرة، للرتاث
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القراءات   .44 وجوه  عن  وعللها  الكشف  بن أليب  ،  هاوحججِ السبع  مكي  طالب   حممد    أيب 

رمضان ،  هـ(437)ت: ،  القييس الدين  حمي  الدكتور  ال،  حتقيق  ،  بريوت،  سالةرمؤسسة 

 م. 1984هـ ـ 1404،  الطبعة الثالثة 

العرب .45 منظور  :لسان  ال  البن  مكر)أيب  بن  حممد  الدين  مجال  : فضل  ت  ،  هـ( 711م 

امل،  مد الشاذيل وهاشم حم ،  اهلل   حسب  حممد أمحدو،  ق عبد اهلل عيل الكبريقيحت ،  عارف دار 

 . ت  –القاهرة، د 

 م. 1998، 3تب، القاهرة، طسان، عامل الكحمتام . د اللغة العربية معناها ومبناها: .46

و  .47 القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  عنها احمْلَتسب  الفتح  ،  اإليضاح  جني  أليب  بن  عثامن 

ن  ،(هـ392)ت:  النجدي  عيل  ودحتقيق  ا  . اصف  ود  ليمحلعبد  الفتا   . النجار  ح  عبد 

 . م1969هـ ـ  1389،  املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، شلبي  إسامعيل 

العزيز:رر  حملا . 48 الكتاب  تفسري  يف  األندليس    الوجيز  عطية  بن  حممد  أبو  القايض 

ـ ـ 1413،  رة اه ارودات، مكتبة ابن تيمية، الق حتقيق املجلس العلمي بت ـ(،  ه546)ت:   م. 1992ه

شخمتصر   .49 القرآن  و يف  الباذ  )ت: الب،  ديعمن كتاب  خالويه  املتنبي ،  هـ(370ن  ،  مكتبة 

 . د ـ ت،  القاهرة

حتقيق حاتم صالح  ،  هـ(437)ت: ،  مكي بن أيب طالب القييس  القرآن:  إعراب   مشكل .50

 م. 1987هـ ـ1407،  لطبعة الثالثة ا، بريوت، مؤسسة الرسالة ، الضامـن

ال .51 األوس  آنقر معاين  )أيب لألخفش  سط  احلسن  مسعده ع  بن  حتقيق  ،  (هـ215ت:  يد 

 . م1981هـ ـ  1401،  ـة لثالثاالطبعة ، دار األمل ، دار البشري، الدكتور فائز فارس 

القرآن .52 الفرا  معاين  زياد  بن  زكريا حييى  أبو    هـ(، حتقيق حممد عيل 207ء )ت:للفراء: 

 ت. د ـ  ، النجار، الدار املرصية للتأليف والرتمجة

هـ( رشح وحتقيق الدكتور عبد  311)ت: ق الزجاج  إسحا   أليب   ،ن وإعرابه القرآعاين  م  .53

   . م1988هـ ـ 1408،  الطبعة األوىل ، وتبري، عامل الكتب ، اجلليل عبده شلبي 
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يف .54 مقدمة  مع  القرآنية  القراءات  القراءمعجم  وأشهر  القراءات  عمر  .  د  :   خمتار  أمحد 

 م. 1997ة،  لث الطبعة الثا، القاهرة، بت كالعامل ، رم والدكتور عبد العال سامل مك

املصطلحات .55 والصرفية   معجم  مؤس  :النحوية  اللبدي،  نجيب  الرس حممد سمري  سالة،  ة 

 م. 1988  -هـ 1409بريوت، الطبعة الثالثة،  

الوسيط: .56 اللغة  املعجم  ا  ملجمع  مكتبة  بالقاهرة،  الطبعة  العربية  الدولية،  لرشوق 

 م. 4200  -هـ  1425الرابعة،  

هـ(، حتقيق  761ري املرصي )ت: األنصا  ام: ابن هشريب كتب األعا  عنب  يبمغين الل .57

املبارك وحممد عيل محد   مازن  واالدكتور  الفكرهلل  دار  األفغاين،  ،  ، بريوت مراجعة سعيد 

 . م1998هـ ـ 1419،  الطبعة األوىل 

األصفهاين  القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب    وأب  :املفردات يف غريب القرآن .58

 . ت –، د  ، بريوت ر املعرفة دا،  الين حممد سيد كي، حتقيق  (ـه250)ت: 

 . 2اجليل، بريوت، ط  دار للزخمرشي،  املفصل يف علم العربية  .59

،  ين، دار الكتب العلميةالشيخ حممد عبد العظيم الزرقا  :القرآن  رفان يف علوم مناهل الع  .60

 . م1996،  وتبري

 م. 0020،  1لقاهرة، ط ا ق،رشو ار ال د  عبد اللطيف،حممد محاسة . : دوالداللة النحو  .61

 . 15: عباس حسن، دار املعارف، القاهرة، ط لوايفو االنح .62

على .63 اهلوامع  مج  مهع  اجلوامعشرح  )ت:   :ع  السيوطي  الدين  حتقيق  911جالل  هـ( 

 د ـ ت. ، قاهرةال، املكتبة التوفيقية، يالدكتور عبد احلميد هنداو

 الرسائل العلمية:

يف   .64 أمناطالغموض  وعو الداللة  وو ه  من  ئلساامله  العر ه  التخلص  امليف  حممد    . د  :عاصرةبية 

 م. 1986، جامعة القاهرة،  العلوم أمحد محاد، رسالة دكتوراه خمطوط بكلية دار
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الدراسا .65 يف  وأثرها  احلضرمي  إسحاق  بن  يعقوب  والنحويقراءة  والصرفية  الصوتية    : ة ت 
خمطو ماجستري،  رسالة  خليل،  العال  عبد  اخليل  دار  بكلية  ،  اهرة لقا  جامعة،  لعلومط 

 م. 0199هـ ـ1114

 االت: ملق ا
عبد اللطيف، مقال نرش بمجلة  سة  احممد مح .  : دتعدد أوجه اإلعراب يف اجلملة القرآنية  .66

 م. 1984هراء، القاهرة،  دراسات عربية وإسالمية، العدد الثاين، مكتبة الز
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