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ِ ســُ رَ  ىلــالًما عوســَ  الةً صــَ وَ , ىفــَ كَ وَ  هللاِ  دُ مــْ الحَ  ذي اصــْ ول  هِ لــى آلِــ وعَ , طفىه الــَّ
 ا.فَ رَ الشَّ  لينَ مِ كْ تَ ْس المُ  هِ ابِ حَ ْص وأَ 

ا  ...بعُد  أمَّ
دبر اللغــوي  (مـن كِتـاب    الثالثة  الطبعةه  فهذ فيـه   أعربـْت ,  )ورة الفاتحــةســُ لِ التــَّ

ًال   كاملةً   ورةَ السُّ  ة, و  عَ مَ ,  إعراًبا ُمفصَّ ِت اِإلْعَرابِيـَّ ة  دئِـ اَفوَ البياِن بعـض الثَّوابـِ  اللَُّغويـَّ
ْرفِيَّةو  .بالِغيَّةالو الصَّ

 له القبول واالنتشار. ُيكتب وأن , اهللا أن يجعله يف ميزان حسناتنا ُل أَ ْس أَ 
  �تبـــ; 

 
  �!ر -ا'قا>رة 

   00201065416156  واتس آب: 
  م�3202ارس    3 ا�Aيس
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 أولًا:  
 إِْعراب السورِة



    
  10  



    
11  

 

﴿ D C B AB﴾ 
 

  ِإْ�َرابEا   ا'��Dة 

﴿A ﴾  
رِ َمْبنِيٌّ  ,  الستعانةِ ل  جرٍّ َحْرف    ):الباء( ى الَكسـْ ُه ,  َعلـَ لَّ لـَ َال َمحـَ

َراِب  َن اِإلعــْ ُروراســٌم  ):اســم( .مــِ رِّ  َمجــْ َرِف الجــَ , )البــاء( بِحــْ
 .َضاٌف َو مُ َوهُ , الظَّاِهَرة الَكْسَرةِه رِّ َج  َعَالَمةوَ 

  تقديره فعلٍ  محذوٍف بق ُمَتَعلِّ   ﴾A﴿  َمْجُرورِمَن الَجارِّ وال  ْبه الُجْمَلةِ ِش و
 .)1( )بتدئأ(

﴿B﴾  
ُرورُمَضاٌف إِليـِه  ,  )2(اسم الَجَاللِ  ةوَ ,  علـى التَّعظـيم  َمجـْ  َعَالمـَ

ِه   .الظَّاِهَرة الَكْسَرةَجرِّ
﴿C﴾    َ( سم الَجَاللِ ال)  ِصَفَتان(  نِ اتَ عْ نB (ُرورمَ , هِن منــ دالب أو , انِ جـْ

ه َعَالَمةو  ﴾ D﴿ .الظَّاِهَرة الَكْسَرة امجرِّ
                                                                                                   . , َال َمَحلَّ َلَها ِمَن اِإلْعَراِب ةبتدائيَّ ا  ,يف القرآن الكريم كله َبْسَمَلةوجملة ال

 

 (ابتدائي كائن بسم اهللا). تقديره:رب لمبتدأ محذوف,  بمحذوف خق ُمَتَعلِّ أو  )1(
ل أن نقول:)  2( w v ﴿  وله:يف قلمستخدم يف القرآن الكريم  هذا ا   اسم الَجَالِل; ألنَّ   ُنَفضِّ

{ z y x﴾   ] 78حمن:الر[ 



    
  12  

﴿I H G FL﴾ 
 

  ِإْ�َرابEا   ا'��Dة 

﴿F ﴾ ةرفعه  َعَالَمةو, مبتدأ مرفوع مَّ  .الظَّاِهَرة الضَّ

﴿G ﴾  

رِ َمْبنِيٌّ  ,  لالستحقاق  جرٍّ َحْرف    ):الالم(  ى الَكسـْ لَّ ,  َعلـَ َال َمحـَ
  .َلُه مَِن اِإلْعَراِب 

َاللِ  ):اهللا( ى ُرورجــْ مَ اســٌم , اســم الجــَ ْرف ب )1( عظــيمالتَّ  َعلــَ حــَ
ِه  َعَالَمةوَ , )الالم( الجرِّ   .الظَّاِهَرة الَكْسَرةَجرِّ

  تقديره:بمحذوف خبر    ُمَتَعلِّق ﴾G﴿ َمْجُرورِمَن الَجارِّ وال  ِشْبه الُجْمَلةِ و
 .), أو مستحق هللا أو مختص هللا, أو ثابت,  واجب أو, كائن  الحمد(

﴿H ﴾  
ــٌت  َفة( نع ــِ ــَ لســم اال) ص ــه, )اهللا( لِ َال ج ــدل من ُرو, أو ب ــْ , رَمج

 .َوُهَو ُمَضاٌف , الظَّاِهَرة الَكْسَرةِه َجرِّ  ةمَ َعَال وَ 

﴿I﴾   ه الياء نيابة  َعَالَمةو,  َمْجُرورُمَضاٌف إِليِه ه  ;الَكْسَرةعن    جرِّ  ألنـَّ
المر لحق بجمع المذكَّ مُ   .السَّ

 . ِإلْعَراِب ا  نَ َال َمَحلَّ َلَها مِ  ,استئنافيَّة ﴾ G F I H﴿ وجملة 

 

 من باب األدب مع اهللا يف اإلعراب.   قلنا على التعظيم:) 1(
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﴿ L KU﴾ 
 

�D'َر ِإ   �ة ا�  ابEا ْ

﴿C﴾    ;ــاٍن وثالـــث ــٌت ثـ َاللِ النعـ ــَ ــم الجـ ــه, )B( سـ ــدالِن منـ , أو بـ
ه َعَالَمةو, انِ َمْجُرور  ﴾ D﴿ .الظَّاِهَرة الَكْسَرةا مجرِّ
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﴿P O Nb﴾ 
 

  ِإْ�َرابEا   ا'��Dة 

﴿N﴾  
ةوَ   وررُ َمجـْ ,  أو بـدل منـه,  )اهللا(  سم الَجَاللِ ال  نعٌت رابع  َعَالمـَ

ِه   .ُمَضاٌف َوُهَو , ةاِهرَ ظَّ لا الَكْسَرةَجرِّ

﴿O ﴾  
ــِه  اٌف إِلي ُرورُمضــَ ةوَ , َمجــْ ِه  َعَالمــَ رِّ َرةجــَ اِهَرة الَكســْ َو , الظــَّ َوهــُ

 .ُمَضاٌف 
﴿P ﴾   ِه  َعَالَمةوَ , َمْجُرورُمَضاٌف إِليِه  .الظَّاِهَرة الَكْسَرةَجرِّ
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﴿U T S Rl﴾ 
 

  ا E بِإْ�َرا  ا'��Dة 

﴿R﴾  
ِ َمبْ   ,ُمنَْفِصٌل   َضِميٌر َباِرزٌ  ب  يف محلِّ ,  َفْتِح َعَلى ال  يٌّ ن ول عـُ فْ مَ   َنصـْ

ِ دَّ قَ مُ  هِ بِ   .)َنْعُبُد ( لِ عْ فِ لْ م ل

﴿S ﴾  
ةرفعه  َعَالَمةو, فِْعٌل ُمَضاِرٌع َمْرُفوعٌ  مَّ  .الظَّاِهَرة الضَّ

 .)نحن( ضمير مسترت وجوًبا تقديره الفاعل
   .ِب َال َمَحلَّ َلَها ِمَن اِإلْعَرا  ,ةاستئنافيَّ  ﴾S R﴿وجملة 

﴿T ﴾  
ْرُف  ):الــواو(  يٌّ , ٍف طــْ عَ  حــَ ْتِح َمْبنــِ ى الفــَ َن , َعلــَ ُه مــِ لَّ لــَ َال َمحــَ

اِرزٌ   ):إياك(  .اِإلْعَراِب  ِميٌر بـَ ٌل   ضـَ يٌّ  ,  ُمنَْفصـِ ْتِح َمْبنـِ ى الفـَ يف   َعلـَ
م للفعلمحلِّ نَ   .)َنْسَتِعينُ ( صب مفعول به مقدَّ

﴿U﴾  ةالظَّاِهرَ ة مَّ الضَّ رفعه  َعَالَمةو, ٌع َمْرُفوعٌ ارِ َض مُ فِْعٌل. 
 .)نحن( وجوًبا تقديره رٌ تِ تَ ْس مُ  يرٌ مِ َض  ُل اعِ الفَ 

  نَ مِ  ا هَ لَّ لَ َح ال مَ  ﴾S R﴿معطوفة على جملة   ﴾RU ﴿وجملة 
 . اِب رَ عْ اإلِ 

 
 



    
  16  

 

﴿Y X WL﴾ 
 

  ِإْ�َرابEا   ا'��Dة 

﴿W ﴾  

ى  ,)1(فعـل دعـاء  ):اهد(  يٌّ َعلـَ ْرف    فذحـ  َمْبنـِ  وهـو,  ةلـَّ العِ حـَ
 .)يدِ هْ يَ , ىَد هَ ( من هنَّ أل ;)الياء(

 .)أنت( ضمير مسترت وجوًبا تقديره الفاعل
اِرزٌ   ):مينلمتكلِّ لنا  (  ل  َضِميٌر بـَ ى,  ُمتَّصـِ يٌّ َعلـَ كون  َمْبنـِ يف   السـُّ

ل هِ ول بِ عُ فْ مَ  ٍب ْص نَ  لِّ حَ مَ   .أوَّ
﴿X ﴾   2( الظَّاِهَرة ةحتنصبه الف َعَالَمةو َمنُْصوبمفعول به ثاٍن(. 
﴿Y﴾   الظَّاِهَرةنصبه الفتحة  َعَالَمةو, بَمنُْصو, )َراطَ صِّ لا( ـل نعٌت. 

   .َال َمَحلَّ َلَها ِمَن اِإلْعَراِب  ,استئنافيَّة ﴾W X Y﴿  وجملة
 

 

لـب مـن األعلـى إلـى األدنـى يكـون لألمـر, ء, والطَّ عادنى إلى األعلـى للـدُّ ألمن ا  لبالطَّ )  1(
 ألمـر إذا كـان مـن البشـر إلـىففعـل الب من المتماثلين يكون على سبيل االلتمـاس.  والطَّ 
 من باب األدب مع اهللا يف اإلعراب. , وهذاعاءيد الدُّ فبشر; فإنَّه ي الربِّ 

ْرف جـرٍّ ثَّ ول ال) يتعدى إلى المفعهدىالفعل ()  2( ْرف الجـرِّ   اين من غيـر حـَ ) أو الـالم(  أو بحـَ
ْرف الجــرِّ  جــدول يف إعــراب ال« ر:ُينظــ ).ريــق ولــه وإليــههــداه اهللا الطَّ ( نقــول:). إلــى( بحــَ

وبً ): اطرالصــِّ ( ). وقــد يكــون27/ 1(ايف للصــ »القــرآن : والتَّقــديرا بنــزع الخــافض, َمنْصــُ
 ).15/ 1يش (لدرو »راب القرآن وبيانهعإ« ر:ُينظ).  راطإلى الصِّ ) أو (راطللصِّ (
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﴿ c b a ` _ ^ ] \ [[﴾ 
 

  ِإْ�َرابEا   ا'��Dة 

﴿[ ﴾  
َراطَ ( مــنمطــابق بــدل  وب) الصــِّ ةو, َمنْصــُ الفتحــة  هبصــن َعَالمــَ

 .اٌف َوُهَو ُمَض , الظَّاِهَرة
 .إليه مضاٌف  جرٍّ  يف محلِّ  َعَلى الَفْتِح َمْبنِيٌّ , وٌل ُص وْ اسم مَ   ﴾ \﴿

﴿] ﴾  

ى, مــاضٍ  ٌل عــْ فِ  ):معــَ نْ أَ (  يٌّ َعلــَ ــِ ـــ َمْبن كون التِّصــاله ب تــاء ( الســُّ
مير   .)الضَّ

مير(  ى  َمْبنِيٌّ  ,  ُمتَِّصل  َضِميٌر َباِرزٌ   ):تاء الضَّ يف محـلِّ   ِح تْ فـَ لاَعلـَ
 ل.اعِ رفع فَ 

﴿^ ﴾  

ــَ عَ (  ْرف  ):ىل ى, جــرٍّ حــَ يٌّ َعلــَ ــِ كون َمْبن َن , الســُّ ُه مــِ ــَ لَّ ل َال َمحــَ
 .اِإلْعَراِب 

كور  لجمع  الغيبة  هاء  َمْبنِيٌّ َعَلى,  ُمتَِّصل  َضِميٌر َباِرزٌ   ):مْ هِ (  الذُّ
كون  .)َعَلى( بِْحَرِف الَجرِّ  َمْجُرور اسمٍ  جرِّ  يف محلِّ  السُّ

 .)َأْنَعم(  بالفعل لِّقُمَتعَ  ﴾ ^﴿  ُرورَمْج ِمَن الَجارِّ وال  ْبه الُجْمَلةِ ِش و
  .َال َمَحلَّ َلَها ِمَن اِإلْعَراِب  ,﴾\﴿  صلة الموصول االسميِّ   ﴾... [﴿ وجملة

 .)عليهم( من ) الهاء( والعائد هو

﴿_ ﴾  
ه  َعَالَمةو, َمْجُرور) الَِّذينَ ( لـ نعٌت   .ةالظَّاِهرَ  الَكْسَرةجرِّ

 لموصــولا مســاالأو مــن , ﴾a﴿مير يف أو بــدل مــن الضــَّ 
ِه  َعَالَمةوَ ,  َمْجُرور  ﴾\﴿  , وهو مضاف.الظَّاِهَرة الَكْسَرةَجرِّ
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  ِإْ�َرابEا   ا'��Dة 

ِه  َعَالَمةوَ , َمْجُرورُمَضاٌف إِليِه  ﴾`﴿  .الظَّاِهَرة الَكْسَرةَجرِّ

﴿a ﴾  

ى(  ْرف  ):َعلــَ ى, جــرٍّ حــَ يٌّ َعلــَ ــِ كون َمْبن هُ , الســُّ ــَ لَّ ل َن مــِ  َال َمحــَ
 .اِب اِإلْعرَ 

 َمْبنِيٌّ َعَلى,  ُمتَِّصل  ِميٌر َباِرزٌ َض   ):ِهمْ (  روكالذُّ هاء الغيبة لجمع  
كون يف محلِّ جرِّ   .)َعَلى( بِْحَرِف الَجرِّ  َمْجُرور اسمٍ  السُّ

 .﴾ `﴿ باسم المفعول  ُمَتَعلِّق ﴾a﴿  َمْجُرورِمَن الَجارِّ وال ِشْبه الُجْمَلةِ و

﴿b ﴾  

ْرُف  ):الــواو(  يٌّ , ٍف طــْ عَ  حــَ ْتِح َمْبنــِ ى الفــَ َن ُه مــِ لَّ لــَ حــَ مَ  َال , َعلــَ
 .اِإلْعَراِب 

ْرف  ):ال(  رِ ( فــي يفمعنــى النَّ  لتأكيــدِ  زائــدٌ حــَ ى, )َغيــْ يٌّ َعلــَ  َمْبنــِ
كون  .َال َمَحلَّ َلُه مَِن اِإلْعَراِب , السُّ

﴿c ﴾   ه  َعَالَمةو,  َمْجُرور  ﴾`﴿  معطوف علىاسم ; الياء جرِّ
 ر سالم.ه جمع مذكَّ ; ألنَّ ةرَ الَكْس نيابة عن 
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 ثانًيا:  
 ثوابت  إِْعَرابِية 
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  إِْعَرابِية ت ثوابِ
 

ة ثوابت ورد يف هذه السُّ   : منها, إِْعَرابِيَّةورة عدَّ
  ث�ابت Kروف اI-اين:

 وهـي:, لها صيغة واحدة يف اإلعرابالَّتي و,  )1(  ابتةمن الحروف الثَّ   الباء:  -1
 .)ْعَراِب  ِمَن اإلِ َلهُ  لَّ َال َمَح , َعَلى الَكْسرِ َمْبنِيٌّ  ,ْرف جرٍّ َح (

كورمــيم جمــع  -2 تــي هــي المــيم  :الــذُّ  تــأيت بعــد ضــمير مــن ثالثــة ضــمائرالَّ
مير,  )هم(  هاء الغيبة(  :)هتك( لتدلِّل على أن   ;)ُكمْ (  كاف الخطاب,  )تم(  تاء الضَّ

مير يعود على جماعة من   كورهذا الضَّ كورن  م  ةعأو جما  ,الذُّ ـها   الـذُّ واإلنـاث. ول
ى ,  ْرفحـَ (  :وهــي,  إلعـرابا  يفدة  صيغة واح يٌّ َعلـَ كونَمْبنـِ َن , السـُّ ُه مـِ لَّ لـَ َال َمحـَ
َراِب  مِّ , وقــد يــأيت بعــدها ســاكن آخــر .)اِإلعــْ ك بالضــَّ كون فتُ , فُتحــرَّ بنــى علــى الســُّ

اكنين ر اللتقاء السَّ  .)ُهُم المفلحونَ ( :كقولنا, المقدَّ
; إِالَّ  احرفــً  تكــونُ , ورةكســ م مكــلُّ ال -3 ــِ ذ( ه:كقولــ , )لبعــدم اال( للجــرِّ ) كل

 .]7[الطالق:  ﴾j i h g f﴿كقوله: , )الم األمر(و
 

نيايثبت نوعها فال يتغيَّ الَّتي أي:    ابتة;) الحروف الثَّ 1( ) حرًفا 40ها (, وعددر يف أيِّ نصٍّ يف الدُّ
وِ لتابي (كِتـاب ا كِ لة يفأوردهتا كام القـول فيهـا يف كِتـابي   لُت ل, وفصـَّ د األوَّ ) يف المجلـَّ نَّحـْ

 داللة. 15أكثر من لها )  الباءُ ( الهتا). وة ودالابت(حروف المعاين الثَّ 
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. , كل الم مكسورة -4  جاءت يف بداية االسم تكون حرًفا للجرِّ
  .)1( تكون حرًفا زائًدا لتوكيد النَّفي ; )نفي( عطفت على) ال( كل -5

  ث�ابت األف-ال:

نـون (أو    )نسـوةن  نـو(  ـبـ  هـو الفعـل الـذي لـم يتَّصـلع المرفــوع:  راضالم  -1
ــد مباشــرة ــم ُيســبق بناصــب أو جــازم , )توكي ــا. , ول ِدِه منهم َع لتجــرُّ ــِ ــه:َفُرف  كقول

﴿U﴾ , ;ةتكـــون فوإذا كـــان الفعـــل صـــحيح اآلخـــر ة مَّ رفعـــه الضـــَّ  َعَالمـــَ
 .الظَّاِهَرة
والفاعل يكون , )اهدِ ( ل:ثم ,فإنه ُيحذف; ةٍ لَّ فعل األمر إذا انتهى بحرف عِ   -2

 .)2( وًباوج اترتًمسضميًرا 
ــاٍض اتَّ كــل ف -3 ــل م ـــع مير( صــل ب ــاء الضــَّ ــه صــيغة واحــدة يف  ; )ت يكــون ل

كون; التِّصـاله بــ,  فعل مـاضٍ (  اإلعراب: مير( مبنـيٌّ علـى السـُّ  كقولــه: .)تـاء الضـَّ
﴿]﴾. 

 

ةاللـة  ال الدَّ   نَْحِويَّةيادة إنما تكون يف الوظيفة الالزِّ )  1( سـتنكر بعـض علمائنـا أن وقـد ا  ,اللَُّغويـَّ
من باب األدب مع اهللا يف اإلعراب أن نقـول   لذلك قالوا:ة,  يادلزِّ اا يف القرآن بروفً ح  َف ِص نَ 

توكيــد, أو حــروف صــلة, وال وكيــد, أو حــروف ئــدة للتَّ اروف زيــادة, حــعــن حــروف الزِّ 
 ).حروف زائدة( بقولنا:نكتفي 

, وعناألمُر عند البصريِّ )  2( عُ يفيِّ د الكوين َمْبنِيٌّ صله: أنَّ أ  ,«اْضِرْب»  حو:يف ن وَن  ن ُمْعَرٌب, وَيدَّ
ارعِة, وأ هبمـزة الوصـل;   َي تِـ «لَِتْضِرْب» بالِم األَْمِر, ثم حذف الجازم, وتبعـه حـرُف الُمضـَ

اكن, وهذا ممَّ ألجل االبت ُمه, وهي »; ُحِذَفْت َال اْفعِ »: «اْهدِ ا ال حاجة إليه. ووْزُن «داء بالسَّ
 ُينظـر:  .ةلـَّ انت حرف عِ ه إذا كممنه ال  ُف ْحذَ وم تُ لألمر على المجزوم, والمجز  حمًال   الياءُ 

 ).204/ 1«اللباب يف علوم الكتاب» (
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  :ة:ث�ابت األ��اء اIبنيَّ 

مير -1 ا( الضـــَّ ايَ ( فللمـــتكلِّم الحقتـــان:, ةقـــ حال) 12( لـــه) إيـــَّ , )انـــ اإيَّ , إيـــَّ
اُكنَّ ,  إيَّاُكما,  إيَّاكِ ,  إيَّاكَ (  ق:لواح  طب خمسوللمخا اُكمْ ,  إيــَّ وللغيبـة خمـس , )إيــَّ
ـها صـيغة واحـدة   .)إيَّاُهمْ ,  إيَّاُهنَّ ,  إيَّاهما,  إيَّاها,  إيَّاهُ (  لواحق: وكل هذه اللَّواحق ل

  .)اِب رَ اِإلعْ َال َمَحلَّ َلُه ِمَن , على ... يٌّ نبم, حرف( :−قوٍل على  −يف اإلعراب 
ل به مفعولأو , به مفعول( نصٍب يف محلِّ ميُر بلواحقه ضَّ كون هذا اليو أو , أوَّ
مائر اآليتيف الجدول و .)َمنُْصوب على معطوف اسم  :بياٌن لهذه الضَّ

  ض�ائر ا'ن!ب اIنف!�ة 

  ذلئب   خماطب   ممتلكِّ 
 إيَّاهُ  إيَّاكَ  إيَّاَي 
 إيَّاها  إيَّاكِ  انا يَّ إ

 مْ هُ اإيَّ  إيَّاُكمْ  
 اُهما إيَّ  ما اكُ إيَّ  
 إيَّاُهنَّ  إيَّاُكنَّ  

   ُمنَْفِصٌل  َضِميٌر َباِرزٌ 

يف محل نصب  
 مفعول به  

يف محل نصب  
 لمفعول به أوَّ 

 يف محل نصب  
اسم معطوف على 

 َمنُْصوبمفعول به 

نصب على  يف محلِّ 
االستثناء المنقطع 

 صل أو المتَّ 
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Tا'ٍة �ن >ذه اK X� Y��  ا\تأ�ث�ة �ن ا'قرآن ا'&ري% 

: يف �_Xِّ ن!ب �ف-�ل ب;أوَّ 
ً

\  

مت على الفعللة الفعليَّ  الجمت يفدرإذا و  :ة وتقدَّ
مائر اآلتية   َلٌة, كل الضَّ اِرَزٌة ُمنَْفصـِ مائُِر بـَ لها صيغة إعرابية واحدة, نقول: (ضـَ

  .)م دَّ قَ مُ  هِ بِ  ولعُ فْ مَ  ٍب ْص لِّ نَ حَ يف مَ َمْبنِيٌَّة, 
�ري   اآلية

َّ
َ�ة  ا'ض

َ
7� ء ا'بن:ا َ

﴿k l ﴾  الفتح  إيَّاَي 
﴿ _` a ﴾ كون سُّ ال نا إيَّا 
﴿R  ST U ﴾  َّالفتح  اكَ إي 

﴿ G F EH J I ﴾  ْكون  إيَّاُكم  السُّ
﴿ x w v uy z ﴾  ُم الضَّ  إيَّاه 
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  لثانًي:ا: يف �_Xِّ ن!ب �ف-�ل ب; أوَّ 

  .)ورِ الزُّ  وشهادةَ  إيَّاكم( ولنا:قك ; حذيرِ التَّ  إذا وردْت يف أسلوِب 
 

�َرابEا ِإ   ا'��Dة ْ  

  )إيَّاكمْ (
كعلى    مبني  ِصٌل فَ ُمنْ   َضِميٌر َباِرزٌ  مفعول   ون يف محلِّ نصٍب السُّ

 ).رأحذِّ ( تقديره:حذير لفعل محذوف وجوًبا ل على التَّ به أوَّ 
 .ةرَ اهِ ظَّ النصبه الفتحة  َعَالَمةو َمنُْصوبمفعول به ثاٍن  ) شهادةَ (

ركُ (: الجملة وتقدير  ).ورِ الزُّ  شهادةَ  مُأحذِّ
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ا: يف �_Xِّ ن!ب ا�% 
ً
�فثا'ث-�  Y�� !ُ

ْ
  �بَ�ن

 :ت بحرف عطف لمفرد على مفردبقإذا ُس 
مائر اآلتية   َلٌة, كل الضَّ اِرَزٌة ُمنَْفصـِ مائُِر بـَ لها صيغة إعرابية واحدة, نقول: (ضـَ

 .)َمنُْصوٍب ى لَ وف عَ طُ عْ مَ  اسم ٍب ْص لِّ نَ حَ يف مَ َمْبنِيٌَّة, 

�ري   اآلية
َّ

   ا'ض
َ

7� ا'بن:اء  َ�ةَ

َنْحُن  ﴿ إِْمَالٍق  َخْشَيَة  َأْوَالَدُكْم  َتْقُتُلوا  َوَال 
كون  إيَّاُكمْ  ] 31[اإلسراء:  ﴾َوإِيَّاُكمْ َنْرُزُقُهْم   السُّ

َنْحُن  ﴿ إِْمَالٍق  مِْن  َأْوَالَدُكْم  َتْقُتُلوا  َوَال 
كون  إِيَّاُهمْ  ] 151[األنعام:  ﴾مْ هُ يَّا َوإِ َنْرُزُقُكْم   السُّ

ُسوَل  ُجوَن  ُيْخرِ ﴿ بِاهللاِ  َأْن    َوإِيَّاُكمْ الرَّ ُتْؤمِنُوا 
كون  مْ كُ إِيَّا ]1[الممتحنة:  ﴾ َربُِّكمْ   السُّ

السَّ   ))1(  إيَّاهم  –)  2(  مْ كُ اإِيَّ (  األمثلة  منفصلة,    :ابقةيف  بارزة    ة مبنيَّ ضمائر 
كون مير ال اسم معطوف ع  بصلِّ ن يف مح,  على السُّ حلِّ  ذي يف مالَّ   ُمتَِّصللى الضَّ

به   ٍب نص (  مفعول  هاء  ()نرزقهم=  كاف  اسم  نرزقكم,  نصب  محلِّ  يف  أو   ,(
   .﴾R T S﴿  قوله: يف) ول ُس الرَّ معطوف على االسم الظَّاِهِر (

صب المنفصلة ليست دائًما يف محـلِّ ضمائر النَّ   ابق أنَّ ضح من الكالم السَّ ويتَّ 
 شهور.لما اإلعرابيِّ  ابِت ر يف الثَّ به كما هو مقرَّ  لوعفم نصٍب 
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 : يف �_Xِّ بً-ارا
َّ
  !X ن!ب ��Y ا\�تثن:اء اIنقع أو اIت

H G F E D C B A ﴿ :هكقول; استثناء إذا وردْت يف أسلوِب 
 IJ U T S R Q P O N M L K﴾   ]67اء:اإلسر[  

�َرابEا ِإ   ا'��Dة ْ  

 عراب.كون ال محل له من اإلسلاي على حرف استثناء مبن  ) إِالَّ (

 )يَّاهُ إِ (

اِرزٌ  ِميٌر بــَ ٌل فَ ُمنْ  ضــَ علــى  يف محــلِّ نصــٍب  الضــمِّ علــى  مبنــي صــِ
 .صلاالستثناء المنقطع أو المتَّ 

اهعــن خــ: أي ذهــب والمعنــى  واطركم كــل مــن تدعونــه إِالَّ إيــَّ
ويف ذلك الوقت بالذات تذكرونه; فهو استثناء متصـل;   عندئذٍ 
ل , أي: ضويجوز أن يكون منقطًعا  .ذكروه  نمرج مع  ألنه اند

هو الـذي , ولكن اهللا وحده  ثتكمهة عن إغاه من اآللمن تدعون
 .)1(رجونه وحدهت 

 

 

 ).473 /5( درويش» لعراب القرآن وبيانهإ« :ُينظر) 1(
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ا) ���ة واKدة و'�اKقEا ���ة أخرى؟     >X ن-ترب (إيَّ

ا �ع '�اKقEا) �ا'��Dة ا'�اKدة  ؟  أو ن-ترب (إيَّ
ن همـا رأيـا , ولعلَّ أشـهر رأيـيلاؤذا السلإلجابة عن ه  ةَنْحِويَّ ء  جد عدة آراوي

 :اآل الرأيني ويوضح اجلدولُ ، ينسيبويه والكوفيِّ 
  نيرأي ا'&�فيِّ   رأي �يب�ي; 

 ولواحقها كالكلمة الواحدة ) إيَّا(  حروف جميًعا  لواحقها  و,  كلمة) إيَّا( 
 يت:كاآلصورة   21) إيَّا( ـل حقة ال  12صورة واحدة مع  ) إيَّا( لـ

َباِرزٌ ):  ايَّ إ(  ,)يَ إيَّا(   −1  َضِميٌر 
كون  مبنيٌّ   ,ُمنَْفِصٌل  السُّ محلِّ ,  على  يف 
يف  نصٍب. المتكلم  حرف    ):يَ إيَّا(  ياء 

الَفْتِح   مبنيٌّ  مَِن    ,َعَلى  َلُه  َمَحلَّ  َال 
 .  اِإلْعَراِب 

يف  −2 مبنيٌّ   ):ناإيَّا(   نا  على   حرف 
كون َلهُ لَّ حَ مَ   َال   ,السُّ اِإلْعرَ مِ     − .  اِب َن 

ا   −3   −  ُكمْ   −  كِ   −  كَ (  لخطابكاف 
و)ُكنَّ   −  ُكما الغيبة,    −   ها   −  ـهُ (  :هاء 
مبنيَّ   :)ُهنَّ   −   ُهما  −  ُهمْ  على   ة حروف 
 .  َلَها مَِن اِإلْعَراِب َمَحلَّ , َال ...

 غائب  مخاطب  م متكلِّ 
 إيَّاهُ  إيَّاكَ  إيَّاَي 
انا   إيَّاها  إيَّاكِ  إيَّ

 م إيَّاهُ  مْ كُ إيَّا 
 إيَّاُهما  ما اكُ إيّ  
 إيَّاُهنَّ  نَّ كُ إيَّا 

  ُمنَْفِصٌل  َضِميٌر َباِرزٌ إيَّا + لواحقها =  
 . يف محلِّ نصٍب  على ..., مبنيٌّ 

أراه   برأ والذي  نأخذ  الكوفيِّ أن  اإلعرابي  عند  سيبويه  ,  لِ المفصَّ   ين  وبرأي 
 الب تفكيك الكلمات.عند تعليم الطُّ 
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  :فائدة

) الكــاف(ا فأمــَّ  ,رســم مضــملخليــل وســيبويه اعنــد ا )ايــَّ إ(و«: يربــ كالع لقــا
ا ا; ألهنـا لـو كانـت اسـمً فحرف خطاب عند سيبويه ال موضع لها, وال تكـون اسـمً 

 .ضافيها والمضمرات ال تُ ة إلمضاف) إيَّا(لكانت 
هذا االسم يختلـف   وهذا بعيد, ألنَّ   ,"بكمالها اسم)  إياك("ون:  وقال الكوفيُّ 

ــال:لمخاطــب والغائــب م والمــتكلِّ اخــتالف ا به بحســآخــر ا( فيق ــَّ ــَّ  َي,إي  ,اكَ وإي
 .)1(»عماد له وهو حرف) إيَّا(اسم و) الكاف( وقال قوم: ).اهُ وإيَّ 

 :ه ضميٌر اختلفوا فيه على أربعِة أقواللقائلوَن بأنَّ او« :الحلبي السمينوقال 
 كلَّه ضميٌر.  أنَّ  أحُدها:

راد بـه مـن  امـيُِّن مضاٌف إليه ُيبَ بعده اسٌم  وما  ضميرٌ   وحَده  »إيَّا«: أن:  اينوالثَّ  يـُ
 .ْيَبٍة وخطابتكلٍم وغَ 

 به. وحَده ضميٌر وما بعَده حروُف ُتَبيُِّن ما ُيراد  »إيَّا«أن  وثالُثها:
ا«أنَّ  ورابعهــا: َل  »إيــَّ ْن َجعــَ د قـوَل مـَ مير, وهـذا يؤيـِّ  عمـاٌد ومـا بعـده هــو الضـَّ

 .)2(»اَي يَّ إ ,اهيَّ إ ,اكإيَّ (قلت: إذا  جرٍّ يف محلِّ ) ياءَ الو ,والهاءَ  ,الكاَف (
  
  

 

ــهإمــالء « :ُينظــر) 1( », اب والقــراءات يف جميــع القــرآنالــرحمن مــن وجــوه اإلعــر مــا مــن ب
 ).6/ 1, (للعكربي

 ).34/ 1ي (لحلبين ا«الدر المصون» للسم :ُينظر) 2(
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�ري
َّ

ا �o ي&�ن ا'ض
ً
  ؟Kرف

ا    يرى أنَّ   ر يف كالم العرِب إنَّ المتدبِّ  مائر قد تقع حروفـً , ةيف سـياقات عـدَّ الضَّ
مائر حروًفا. اآلتيةوهذه األسطر   ستجمع لنا مواضع وقوع الضَّ
�ري 

َّ
  ا'شرح  ا�% ا'ض

   َضِمريُ (
  )ل ْص الفَ 

الرَّ   −   لِ ْص الفَ   رَ ضمي   إنَّ  ععلى  مبني   −   يد ناجح  حرًفا  َال ا  يكون 
 . وهذا رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي. َمَحلَّ َلُه مَِن اِإلْعَراِب 

رأيي    –لى  وْ واألَ  فصلٍ   − يف  ضمير  ال  فصٍل  حرف  ;  استخدام 
 .  ﴾no p ﴿  :كقوله

المقدَّ هم( كون  السُّ على  مبني  فصٍل,  حرف   ء ا تقاللر;  ): 
 ب. له من اإلعرا ن, ال محلَّ نياكالسَّ 

 فاك(
  ) اخلطاب

 حرًفا يف أربعة مواضع: )  كاف الخطاب (  تكون
 . )إيَّا( إذا اتَّصلت بـل: الموضع األوَّ 

 . )إيَّاُكنَّ  − إيَّاكم  −إيَّاكما   − إيَّاك   −اك إيَّ ( األمثلة:
 . )أسماء اإلشارة( إذا اتَّصلت بـ اين:الموضع الثَّ 

 . )...−   ذلكنَّ  −  مْ ذلكُ  −  امَ ذلكُ   −  ذلِك  −َك  لذ ( ة:األمثل
 .)أسماء األفعال( إذا اتَّصلت بـ الث:الموضع الثَّ 

 )  ...−دونك الكتاَب   −عليكم أنفَسكم  ( األمثلة:
ب  ابع:الرَّ الموضع   اتَّصلت  المفتوحة(  ـإذا  الخطاب  ,  ) تاء 

الكريم   القرآن  يف  مواضعوجاءت  ثالثة  يف    ﴾أرأيَتكم﴿  :يف 
 احد. يف موضع و ﴾أرأيَتك﴿و  , ضعينمو
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�ري 
َّ

  ا'شرح  ا�% ا'ض

  هاء(
    )بةالغي

 . )إيَّا( حرًفا على رأي سيبويه إذا اتَّصلت بـ  نوكت 
اُه  ( األمثلة:  . )اُهنَّ يَّ إ  −  مْ إيَّاهُ  − ا مَ إيَّاهُ  − ا إيَّاهَ  −إيَّ

   )ماملتلكِّ  ياء(
 . )إيَّا( تكون حرًفا على رأي سيبويه إذا اتَّصلت بـ

 .)إيَّاَي ( :المثال
 نا(

  )نيملكِّ تللمُ 
 . )إيَّا( لت بـص إذا اتَّ على رأي سيبويه تكون حرًفا  

انا ( المثال:  .)إيَّ
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  :فائدة

الخطاب  «  :حسن  عباسقال   بآخرِ تتَّ قد    الَحْرفِيَّةكاف   ;)رأى(  الفعل  صل 
االستفهام )  رأيَت (  فيصير  هبمزة  ُيسبق  أن  بعد ,  بشرط  يجيء  اسم  )  الكاف (  وأن 

,  )أرأيَتِك (  :ةلمخاطبفنقول ل  ; )التاء (  فتتصرَّ   وال ,  ةيَّ مااستفهثم جملة  ,  َمنُْصوب
بنوعيه: المذكَّ ,  )أرأيَتكما(  وللمثنى  المؤنَّ ,  )أرأيَتكم(  ر:وللجمع    ث: وللجمع 

   . )أرأيَتكن(
  ), عرفَت (بمعنى:  ,  )رأيَت (  ا منقولة من:. وهي إمَّ » أرأيَتَك: أخربْين«  :نىومع

لمفعو ,  )أبصرَت (   بمعنى:  أو واحفتحتاج  الحال  دل  من:   اوإمَّ ,  تينيف    منقولة 
 ; فتحتاج إلى مفعولين.  ) ْمتَعلِ ( :ىن عبم) يترأ(

عنى ة بمها يف أصلها جملة خربيَّ فإنَّ   ;وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك
تقدَّ  النَّ ,  م ما  بعد  صارت  أنْ ثم  وبعد  إنشائيَّ هَ تْ مَ الزَ   قل  جملة  االستفهام  همزة  ة  ا 

معنى,  ةطلبيَّ  االستخبار(  أي:,  )ين بِرأْخ (هو;    ;جديد  لها  طلب  (  :وهو,  )طلب 
   .)معرفة الخرب

يكونُ  االعتبارين  هذين  أساس  بعدها;    وعلى  يأيت  ما  أن  إعراب  الحظنا  فإن 
ال   ),بصرتأ  أو ,  عرفَت ( أصلها:   االسم  لها  َمنُْصوبكان  به  مفعوًال  ,  بعدها 

االستفهاميَّ  الجملة  مستأنفة.  وتكون  بعدها  اعتبة  أنوعلى    ), متل ع(أصلها:    ار 
الَّتي  وتكون جملة االستفهام  ,  ل  به أوَّ ها مفعوًال دعب   وبُص َمنْ ذلك االسم اليكون  
 اين.  تغني عن المفعول الثَّ , يف محلِّ نصٍب  ابعده
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ال الحاضرة  حظنا وإن  إنشائيَّ ,  حالتها  جملة  اآلن  طلبيَّ وأنها  بمعنى ة   : ة; 
األوَّ   ,)أْخبِرين( األصل  إلى  نلتفت  الاال  فإن ,  لولم  يكون  بعده  ُصوبنْ مَ سم  ا 

ك تقول يف  مستأنفة; فكأنَّ   اة بعدهوالجملة االستفهاميَّ ,  الخافض نزع    ىا علبً َمنُْصو
السَّ  وأشباهها:األمثلة  عن  (  ابقة  هأخربين  مبكًرا?الحديقة;  ثمرها  طاب    , )ل 

ِ غْ راعة; أتُ أخربين عن الزِّ (  . )ناعة?ي عن الصِّ ن
له    ءيعرفة ش حين نطلب ميكون إالَّ   ال  قابالسَّ   لاعمستاال  نويه أنَّ وجدير بالتَّ 
− ورة المنقولة عن فصحاء العرب; فيبدأ األسلوب  ن يكون بالصُّ حالة عجيبة; وأ

قلنا يت   − كما  االستفهام;  جملة:  هبمزة  فاسم  )رأيتك(لوها  فجملة  َمنُْصوب;   ;
تُ استفهاميَّ  االستخبار. الَّتي  العجيبة    الحالة   نُ يِّ بَ ة  موضع  يشتم  دب فال    هي    ل أن 

 مرتبة على حسب ما ذكرنا.   , ألربعةى هذه األمور ااألسلوب عل 
أنَّ  المتأخِّ   غير  الجملة  يف  مُ االستفهام  كما  ظاهًرا  يكون  قد  يكون  َل ثِّ رة  وقد   ;

تعالى:  دَّ مق قوله  يف  كما  وجملته;  هو  i h g f e d ﴿ًرا 
j ...﴾ , َّعليَّ  كرمته لَِم , أرأيتك هذا الذي كرمت عليَّ ( قدير:فالت?( . 
يُ قو االد  الحذف  مفهوًما  )أرأيتك( ه:  دعبالذي    َمنُْصوبسم  كان  نحو  ,  إذا 

قل أرأيتكم المعارضين إن  (  . أي:﴾t s r q p o﴿  قوله تعالى:
والتعجُّ   .)أتاكم عذاب اهللا قصد االستخبار   ) رأى ( الفعل    َي قِ بَ   ا إنْ أمَّ   −ب  هذا إن 

اللُّ   ) رأيت(من   أصله  األوَّ على  بغوي  أو    )رت أبص(ى:  بمعن   أو   )عرفت(   ى:معنل 
الالحقة  )  التاء(  فإنَّ   ,وجاءت قبله همزة االستفهام يف الحالتين  ,)علمت(بمعنى:  

تتصرف فاعًال ,  به  مفعوًال لِص ُمتَّ ال )  الكاف(  وتعرب,  وتعرب  ضميًرا  به  بهة     ,
 .وتتصرف على حسب حال المخاطب 
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ذاهًبا(فتقول:   ذاهبة,  أرأيتَك  ذاأرأيتك   ,أرأيتِك  ذاهبتكأرأي,  ينبهما  ,  ينم 
تثنية    َعَالَمةأو هي وما اتَّصلت به من  ,  وحدها  )الكاف(ن  وكتف);  اتذاهب  رأيتكنَّ أ
اين.  بعد ذلك هو المفعول الثَّ   وبَمنُْص واالسم ال,  ل به أوَّ ضميًرا مفعوًال   ; جمع  أو

كانت   إذا  أمَّ الَّتي    )َعلِم (بمعنى:    ) رأى(هذا  مفعولين.  كانت  تنصب  إذا    )رأى(ا 
مير هو مف;  واحًدا ًال تنصب مفعو  )1(  بعده حال َمنُْصوبواالسم ال , فعولهاالضَّ

. 
سواء   م;على المتكلِّ   إذا كان الفعل المضارع يدلُّ   )2(  ميُر وجوًبايستتر الضَّ   -2

 .)كتبن( كقولنا: ;)نون( ـأو ب, )كتبأ( كقولنا:, )همزة( ـب ًءامبدوكان 
 به.  مفعول نصٍب  ن يف محلِّ وكت  أمرنا) اتَّصلت بمضارع أو ( كل -3
 ا للمعلـوم إذا كـان الفعـل مبنيـ , فاعـل)( رفـع ٍ   حــلِّ تكــون يف م  ريمالضــَّ تاء    -4

 .)أنعمَت (
 مضاف إليه. ون يف محلِّ جرٍّ جاء بعد اسم نكرة يك كل اسم موصول -5

  

  

 

 .)240 − 238/ 1«النحو الويف» لعباس حسن ( ُينظر: )1(
مير المستتر وجوًبا:مع)  2( ال فـ أن ُيوضع مكانه اسم ظـاهر معـرب;أي الذي ال يجوز   نى الضَّ

مير (نحــن)  إبــداليجــوز  المســترت يف هــذه الجملــة: (نكتــُب الــدرس), باســم ظــاهر الضــَّ
 ).درَس ال الطالُب كتب : (نمعرب, فال يجوز أن نقول مثًال 
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  ث�ابت األ��اء اI-ربة:

يف ة يغة واحـدصـ  لـه,  ةبعد حروف الجرِّ األصليَّ   َمْجُروراالسم المعرب ال -1
ه َعَالَمةو, ...)( رف الجرِّ حب ُرورجْ مَ اسم ( وهي: ,اإلعراب  ....)( جرِّ

, ا إليـهيف الغالـِب يعـرب مضـافً   كرةاالسم المعرب المعرفة بعد االسم النَّ   -2
َاللِ ف, ﴾B A﴿ كقولــه: اٌف إِليــِه ): اهللا( :اســم الجــَ ُرورُمضــَ , علــى التَّعظــيم َمجــْ

هِ  َعَالَمةوَ   .ةاِهرَ الظَّ  َرةْس الكَ  َجرِّ
يف الغالِب;   نعًتاُيعرب بدًال أو    بعد االسم المعرفة  ةالمعرفاالسم المعرب    -3

َاللِ ال(صــفتان)  نعتــانِ : ﴾D C﴿ كقولــه: هُ و بــ, أ)اهللا( ســم الجــَ , دالِن مِنــْ
ه َعَالَمةو, انِ َمْجُرور  .الظَّاِهَرة الَكْسَرةا مجرِّ
 رابه.وتعرب إع, مالالسَّ ر كَّ المذ ملحقة بجمعين) مِ الَ العَ ( كلمة -4
فات كمــ لا دتعــدَّ قــد ت -5 ســم فهنــاك أربــع صــفات ال, ا يف ســورة الفاتحــةصــِّ

َاللِ  فة( كــــاآلتي: ;﴾F I H GJ﴿ يف قولــــه:) اهللا( الجــــَ  الصــــِّ
حمنوالثَّانية: , : ربِّ العالميناألولى حيموالثَّالثة: , الرَّ ابعة: , الرَّ   .)مالكوالرَّ
ن ذ إ   ف إليه أيت بعدها مضا في , فة اإلضا م تلز تي لَّ ا لمات غير) من الك (  - 6 ,  ا لم ُتنـوَّ

; فنقــول: (هــذا الكــالم الغيــُر  ـ (أل) ومــن األخطــاء اللغويــة الشــائعة تعريــف (غيــر) بــ
  ح). : (هذا الكالم غيُر الصحي صحيح), والصواب

المجمع المذكَّر   -7 ة و  َعَالَمةُيرفع و  السَّ مَّ فع الواو نيابة عن الضَّ  و أينصب الرَّ
الِّ ( الَكْسَرةابة عن الفتحة أو ين الياء النَّصب أو الجرِّ  َعَالَمةيجرُّ و  .ين)الضَّ
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:X�rث�ابت ت-�يق أشباه ا  

ارتبطت بالفعل ,  ﴾A﴿  فـ,  به  ُق فإنَّه يتعلَّ   ; فعلالب  ْمَلةِ ِشْبه الُج ط  تبإذا ار  -1
 قت به. لذلك تعلَّ  ;)أبتدئ( المحذوف

, أو المحذوف د والموج بالخرب ُق فإنه يتعلَّ  ; بالمبتدأ ةِ لَ الُجمْ ِشْبه إذا ارتبط    -2
ُرورِمَن الَجارِّ وال  ِشْبه الُجْمَلةِ ف  ﴾G﴿  كقوله: ق ﴾G﴿ َمجــْ حــذوف خبــر مب ُمَتَعلــِّ

 .), أو مستحق هللاأو مختص هللا, أو ثابت, واجب أو, كائن حمدلا( قديره:ت
:X�rث�ابت أن�اع ا   

, ةدائيـَّ تباجملة    له تكونيف القرآن الكريم كِّ   ورالسُّ   تدايايف بالَّتي    َبْسَمَلةال  -1
 . َال َمَحلَّ َلَها مَِن اِإلْعَراِب 

ـها السَّ   الجملةى  تكون معطوفة عل,  ق بحرف عطفبَ ْس تُ الَّتي  الجملة    -2 ابقة ل
هــا محــلٌّ فــإن كانــت الجملــة الســَّ ; وتأخــذ إعراهبــا فالجملــة  ,مــن اإلعــراب ابقة ل

فأيًضا تكون الجملة ,  ِب ْعَراَال َمَحلَّ َلَها مَِن اإلِ   وإن كانت  ,هاالمعطوفة تأخذ محلَّ 
 ., َال َمَحلَّ َلَها مَِن اِإلْعَراِب المعطوفة

ا لة الموصولملة صتكون ج  ةالجملة بعد األسماء الموصول  -3 ـهَ , َال َمَحلَّ َل
 . مَِن اِإلْعَراِب 
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 ثالثًا:  
   فََواِئد  لُغوِي ة
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  ويةـلُغ دَواِئفَ
 

 كاآلتي:, وهي من سورة الفاتحة ةيَّ وغَ اللُّ  َفَوائِدإليك بعض ال
ــاليُ  -1 ــال لمــن ق وهــو ضــرب مــن , )لمِ ســْ بَ مُ ( :﴾B A C D﴿ :ق

 وتلك األفعال ُتحفظ, وال ُيقاُس عليها., )1( (َفْعَلَل) زنى وعل غويحت اللُّ النَّ 
  �-نا>ا  �ة اIن_�تة ا'�D م

1  ) Xَ�َvْالرحمن الرحيم (بسم اهللا ل:قا إذا  )َب.( 
2 ) 

َ
قْ� Kَ Xَ،  Kَْ�ق

َ
  باهللا).ة إالَّ إذا قال: (ال حول وال قوَّ  )'

3 ) 
َ

َبق
ْ
�yَ(  .(أطال اهللا بقاءك) :إذا قال 

4 ) 
َ
  عزك).هللا قال: (أدام اذ إ  )َدْ�َ-ز

5 ) Xَ
َ

 ذا قال: (جعلني اهللا فداَءك).إ  )َجْ-ف
 ).إذا قال: (الحمُد هللا  )Kَْ�َدَل ( 6
7 )X

َ
 .)إله إال اهللا إذا قال: (ال  ) َ>ْي�

 إذا قال: (سبحان اهللا).  )َ_Xَ بْ َ� ( 8
9 ) Kَ ْي !َX(  ) :الةعلى الصَّ  حيَّ إذا قال.( 
01 ) Kَ ْي -َX (  ) :على الفالح حيَّ إذا قال.( 

 

 حدة من كلمتين, أو كلمات.مة الوالأخذ الكحت) يف الدرس اللغوي: معنى (النَّ ) 1(
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 .أبتدئ مستعينًا باهللاِ)( أي:, لالستعانةِ  ;﴾A﴿ الباء يف -2
ــُ  -3 ــُف  تِذفح َمَلةيف ال األل ــْ ــه:يف قو َبس ــتعمال; ﴾A﴿ ل ــرة اس وال , هالكث

 .باسم ربِّك)( أو, باسم اهللا)( :مثل َبْسَمَلةير الغ يف األلفُتحذف 
ه من أنون إلى  يُّ لبصرِ فذهب ا,  لفظة (اسم)غة يف اشتقاق  ختلف علماء اللُّ ا  -4

مة وهــي المــ ون إلــى أنــه مشــتقٌّ يــُّ وذهــب الكوفِ , وهــو العلــوُّ  وِّ مالســُّ  ةَن الســِّ , َعَالمــَ
  .)1(صحيح من جهة المعنىهما وكال

نـاء هـو الثَّ   ):كرالشــُّ (  و,  سـانداء عليـه باللِّ نـاء بالجميـل والنـِّ ثَّ لا):  ُد الحم(  -5
 .)2(وصم وخصا عمومَ هُ نَ يْ بَ فَ  ,ةعمة خاصَّ على النِّ 
ب: الســـيِّد): العـــالمين بُّ رَ ( -6 ك, الـــرَّ احب, والمصـــلِح, والمالـــِ , والصـــَّ

 .قيام عليهواليء إصالح الشَّ  وأصله:, د لمعبواو, والخالِق, والمربِّي
المر  جمـع المـذكَّ   عَ مـِ وُج ,  م بفتح الالم الَ جمع عَ ):  ينمِ الَ عَ ال(  -7 العاقـل   السـَّ

, رلحق بجمع المذكَّ حاة فيما أنُّ ولذلك أدرجه ال  ;تا والمراد به جميع الكائناتغليبً 
وموجــود  ل كــائنفــظ ال يطلــق عنــد العــرب علــى كــوالنّكتــة فيــه هــي أن هــذا اللَّ 

هبـا ألفرادهـا صـفات تقرِّ   جملة متمايزة  كلى  لونه عوإنما يطلق  ,رابكالحجر والتُّ 
لم وعـا, عـالم اإلنسـان فيقــال:من العاقل الـذي جمعـت جمعـه وان لـم تكـن منـه 

ألنـه جمـع   ;الم ال واحد له من لفظه وال من غير لفظـهبات والعنَّ الالحيوان وعالم  
 .)3( ألشياء مختلفة

 .)4( ): يوم الجزاءنِ يالدِّ  موي( -8
 

 ).8/ 1لدرويش ( »إعراب القرآن وبيانه« ُينظر:) 1(
 ).13/ 1لدرويش ( »إعراب القرآن وبيانه« ُينظر:) 2(
 ).13/ 1لدرويش ( »إعراب القرآن وبيانه« ُينظر:) 3(
 ).13/ 1لدرويش ( »يانهالقرآن وب عراب إ« :ُينظر) 4(
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  :)1( )ُد بُ عْ نَ ( يف نون دئِ َفَوايوجد عدة  -9
ْن هــذه النــُّ  أنَّ  أحــدها: عِ المــراَد مــِ ى وهــو تنبيــه علــى أنَّ األَوْ , وِن نــوُن الَجمــْ لــَ

اليؤدي  َأنْ , باإلنسان  ة بالجماعة.الصَّ
َراد منـه ذلـك,  »  ُد بُ عْ نَ   «فقوله:  ,  َل إِْن كان ُيَصلِّي يف جماعةُج : أنَّ الرَّ اينالثَّ   المـُ
الة بالجماعة.صلِّ ين كا وإن, الجمعُ   ي الصَّ
, هكان قـد ذكـر عبـاَدَة نفسـِ ل«إياك أعبُد»    فلو قال:  ;: أنَّ الُمْؤمِنين إخوةٌ الثالثَّ 

هف»  ُد بُ عْ نَ  إياك« ما إذا قال:أ,  هَغْيرِ   ةَ عبادَ   ولم يذكر وعبـادة , كان قد ذكـر عبـاَدة نفسـِ
  .اوغربً  اين شرقً جميع المؤمن

ــه: -10 ْدنا( ,﴾Z Y X W﴿ يف قولـ ــِ ــر ):اهـ ــل أمـ ــن , فِعـ لكـ
عاءالمقصود به   ه طلـٌب مـن األدنـى  ,  الدُّ  −وهـو المخلـوق   −ال حقيقَة األمـر; ألنـَّ
ولـيس ,  يءطلب الشَّ أيًضا:    ﴾W﴿ويف  ,  )2(حانهالخالُِق سبو  وه  −ى  إلى األْعل

 .)3(المراد حصوله بل دوامه
ث جـاز تأنيـث بـه مؤنـَّ   ده إذا أري أنَّ إالَّ ,  امفرد أبدً ,  رير مذكَّ لفظ غ  ):غير(  -11
وهـي يف األصـل , وأنـت تعنـي امـرأة, )هنـد قامـت غيـرُ ( :تقول ;ليـهإد نَ ْس فعله المُ 
ستثنى وقد يُ ,  ضافةف باإلولذلك ال تتعرَّ ,  )مغاير(  :وهو  ,بمعنى اسم الفاعل  صفة

أللفـاظ المالزمـة وهي من ا,   عليهاحمًال )  إالَّ (  ـب  ُف وَص كما يُ )  إالَّ (   علىهبا حمًال 
 .)4( دخال األلف والالم عليها خطأإف, اا أو تقديرً افة لفظً ضلإل

 

 ).203,  202/ 1» (كتاب لاللباب يف علوم ا«ُينظر: ) 1(
(ص: للـدبل    »القرآنيـةدليـل البالغـة  «),  1/61للسمين الحلبـي (  »الدر المصون«  ُينظر:)  2(

13 .( 
 ).153/ 1ألبي حيان ( »تفسير البحر المحيط« ُينظر: )3(
 ).91/ 1رويش (» لديانه«إعراب القرآن وب ُينظر:) 4(
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    فيةْرَص  فََواِئد
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  ةفيرْ َص فََواِئد
  

فِيَّة َفَوائِدفحات اآلتية بعض اليف الصَّ  ْ  :)1( ورة الفاحتةمن سُ  الرصَّ
ْ_�وا'  ا'شرح  ا'��Dة  م

َّ
  يX ت

  )  ِ% ْ� ا(  1

هــو الم وة, لــَّ حــرف الع َف ذِ حــُ , موّ فيــه إبــدال, فأصــله ســ
ــة, وأُ  ــْ الكلم ــه  َل دِ ب ــزة الوصــل(عن ــل  ).هم ــواو(ودلي ) ال

ل . واألصـّي مَ امي, وتصـغيره سـُ جمعه على أسـماء وأسـ
 . , فجرى فيها اإلعالل بالقلبأسماو وأسامو

  )  ّهللاِ (  2

ثـم )  عريــفالتَّ   مال(إلـى  لت حركة الهمزة  قِ ه, نُ الأصله اإل
اكنين )أللــفا( فتذِ وحــُ , تنَ كِّ ســُ  , األولــى اللتقــاء الســَّ

بعـد )  األلــف(فت  ذِ وحـُ ,  انية) يف الالم الثَّ الالم(مت  وأدغِ 
 ال. االستعم انية لكثرةالالم الثَّ 

إذا عبـد, والمصـدر يف );  يألــه  ألــه(  :مصـدر مـن  )اإللهـ (ف
 ).المعبود( :أيموضع المفعول, 

 

), 29 −28 − 26 − 25 − 23 − 21 /1«الجــدول يف إعــراب القــرآن» للصــايف ( ُينظــر:) 1(
 ).47/ 1«الدر المصون» للسمين الحلبي (
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ْ_�وا'  ا'شرح  ا'��Dة  م
َّ
  يX ت

 )  ِن َ� Kْ ا'رَّ (  3
مـن فعـل )  نَال عــْ فَ (  زنـهة من صـيغ المبالغـة, وصفة مشتقَّ 

 .)َح رِ فَ (باب  نْ ), مِ مُ َح رْ يَ  ,مَ حِ رَ (

 )  يِ% Kِ ا'رَّ (  4
ة باســم همشــبَّ  ةبالغــة, أو صــفة مــن صــيغ المصــفة مشــتقَّ 

 ).مُ َح رْ يَ  ,مَ حِ رَ ( :ن فعلمِ ), يلعِ فَ (وزنه  ,الفاعل
5 ) Tَلعْ فَ ال(وزنه  ,)ُد مَ ْح يَ  ,َد مِ َح (مصدر سماعي لفعل   )  ُد ْ� ا(. 

  )بِّ َر ( 6
ل دْ عـَ ـ (ل صفة كـ, ثم عم)رَ َص نَ (باب  , من  )َب رَ يَ (صدر  م

 فسكون., حبفت; )لعْ فَ (, وزنه )مْص وَخ 

 ا'َ- ( 7
َ
 )  �نَي ا'

م, وهو اسم جمع ال واحد له مـن لفظـه, وهـو الَ جمع العَ 
وزنه ),  الَعَالَمة(من    عين أوال  بَِكْسرِ )  لمالعِ (ا من  إمَّ   مشتقٌّ 

 بفتح العين, وكذلك جمعه.) لفاعَ (

  ) ِ� ا'ِ َ� ( 8

هة فة المشـبَّ على معنى الصِّ )  كلِ مْ يَ   ,كلَ مَ (اسم فاعل من  
جمعـه  )لاعــِ فَ (وزنـه   ,)َب رَ ضــَ (بـاب    منة,  يَّ كِ لْ لدوام المُ 

 ).الكونومَ  ,كالَّ مُ (

  ) ِم ْ� يَ ( 9

مس إلــى ع الشــَّ د مــن طلــوالمحــدَّ ) الوقــت(اســم بمعنــى 
 .)مــةالقيا  يــوم(د. وهنا جـاء بمعنـى  غير المحدَّ   هبا أوغرو
 ).أياويم(وجمع الجمع ), امأيَّ (عه وجم



    
47  

 

ْ_�وا'  ا'شرح  ا'��Dة  م
َّ
  يX ت

  ) يِن ا'دِّ ( 01

َرب(باب    ن), ميدين  ,دان(مصدر    ,جــزى(  :بمعنـى  )ضــَ
رِ ) لعــْ فِ (وزنــه ), خضــعأو  ,أطــاعو الفــاء وســكون  بَِكســْ

رِ بِكَ )  ةيانــ دِ (ة مصدر آخر للفعل هو  العين, وثمَّ  . الـدال  سـْ
ــدِّ ( و ــ) ينالـ ــةالطَّ أو  ,زاءالجـــ ( :اهمعنـ وقـــد يكـــون ), اعـ

 ).العادةأو  ,ةالملَّ ( :بمعنى

11  ) 
َ
 vْ ن

َ
 )  نُي ِ- ت

; الــواو رِ بَِكســْ , مــن العــون ),ننســتعوِ (فيــه إعــالل أصــله 
نت لت إلى العين وُس قِ فنُ   ,على الواو  الَكْسَرةلت  ثقِ فاستُ  كِّ
ــواو ــو إعــالل بالتَّ  −ال ــم ,−نســكيوه ــولِ قُ  ث ــت ال ــاءً ب  او ي

 .−وهو إعالل بالقلب −ا قبلهاسار مانكلسكوهنا و
يُن فيــه معناهــا:  ُب منــك العــوَن ), لــُب الطَّ (والســِّ َأْي َنْطلــُ

تـي    , وهـو أحـد المعـاينةِ على الِعَبادَ  ), ولـه َل عَ فْ تَ اســْ لــ (الَّ
 معاٍن أخرى.

 ِد اْ> (  21
َ
  )  ان

لمضــارع ه يف افيــه إعــالل بالحــذف لمناســبة البنــاء, أصــل
 .)افعنا: ()هدناا( وزن )تهدينا( :المرفوع

ًال ;  −وهي اليـاء−,  ُحِذَفت الُمه),  اْفعِ (:  )اْهدِ (ووزن    َحمـْ
ه إَذا والمجــزوم تُ  ,لألمــر علــى المجــزوم  حــذف منــه المــُ

  ٍة.علَّ  حرَف ْت َكانَ 
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ْ_�وا'  ا'شرح  ا'��Dة  م
َّ
  يX ت

 )اَط َر ا'!ِّ (  31
 َب لِـ اد إبـدال حيـث قُ ويف قـراءة الصـَّ ),  والصاد  ,السينـ (ب

  ق.طبااء يف اإلطَّ لتجانس ال ;اصادً السين 

 vْ ا'ُ� (  41
َ
 ) يَ% ِق ت

فهو علـى وزن مضـارعه بإبـدال ),  استقام(اسم فاعل من  
 .ما قبل آخره رِ ْس ا مضمومة وكَ حرف المضارعة ميمً 

ألن مجرد   ;−الواو  بَِكْسرِ   −)  ممستقوِ (  أصله  ;لوفيه إعال
 ).تعيننس (ثم جرى فيه ما جرى يف ), يقوم ,قام( :فعله

  )  غري(  15

وقـد يكــون أداة , اقــد يكـون نعتًــ  ا,ئمـً دا رمفـرد مــذكَّ  اسـم
 ;جاز تأنيث فعله المسند إليه,  ثذا أريد به مؤنَّ إف;  استثناء
مـالزم   وهو.  أةروتعني بذلك ام),  هند  غيرُ   قامت(  تقول:

 فإدخال األلف والالم عليه خطأ. ,اا وتقديرً لإلضافة لفظً 
وقـد , )غــايرٌ م( الفاعـل نـى اسـموهي يف األصل صفٌة بمع

 .)إالَّ (ْمًال على ا َح ى هبُيستثن

 ا'َ� ( 16
ْ

 غ
ُ

 ) �ِب ض
زنــه , و)َح رِ فــَ (بــاب ), مــن َب ضــِ غَ (اســم مفعــول مــن 

 .)ولعُ فْ مَ (

 ا'(  17
َّ

 ض
ِّ
 ) نَي ا'

), مـن يضــلُّ   ,ضــلَّ (وهو اسم فاعـل مـن  ),  الضَّ ال(جمع  
ت عـين الكلمـة يف مـَ , وأدغِ )لاعــِ فَ (وزنـه    ),َب رَ َض (باب  
 هما الحرف ذاته.ألنَّ  ا;المه
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  :  ًساخام
    بالِغية  فََواِئُد
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  بالِغية فََواِئُد
 

ورة   ا:منه،  يَّةباللِ   َفَوائِدطائف وعدة ل  ورد يف هذه السُّ
  

 ـاَ� َر بَ  -1
ُ

  : 7ِل ـEْ ِت ا\ْ�  ة

ورة هبذه ال َعزَّ َوجلَّ  وبراعة المطَلع واالستهالل لكتاب اهللا,  ُحسن االفتتاح سُّ
ه  د هذاِص امق  علىاشتملْت  الَّتي  ,  العظيمة ها ,  الكتـاب كلـِّ ورة نفسـَ كمـا افتـتح السـُّ

كر والثَّ  لى قـول ع−  ﴾A D C B﴿لها  فإن كان أوَّ   ناء;بجوامع الَحْمد والشُّ
ها منها ـها  −َمن عدَّ ا بـ,  فناهيك بذلك حسنًا; إذ كـان مطلع وإن ,  )اســم اهللا(  ـمفتتحـً

ه مـن بمـا لـ  هفووصـلـه  ناء عليه بما هـو أهد اهللا والثَّ ; فحم﴾G F﴿لها  كان أوَّ 
فات العليَّة أحسُن ما افتُ   .)1( ح به الكالم تِ الصِّ

 

 ).152 /1ألبي حيان ( »المحيطر البحر تفسي« ُينظر:) 1(
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2-  Tَـا 
ْ

 ذ
ُ

   :ف

ق  ﴾A﴿  ه:يف قولــ   َمْجُرورللَجارِّ وامَِن ا  ه الُجْمَلةِ ِشبْ  بمحـذوف فعـل   ُمَتَعلـِّ
فعــًال رناه دَّ وهــذا المحــذوف قــَ , ) كمــا أوضــحنا يف اإلعــرابأبتــدئ( تقــديره:

د دُّ جـَ ه يفيـد التَّ وألنـَّ ,  لـىوْ ك باألصـل أَ التمسـُّ و  ,مـلالعه األصـل يف  مضارًعا; ألنـَّ 
ائـم يف كـل مـا نمارسـه مـن عمـل د   تمٌ حـَ )  اسـم اهللا(  ـما االبتداء بـكأنَّ   ,االستمراري

 .)1( قول نده مونردِّ 
3-  

ْ
  : اُص ــَ! ِت ا\خ

 ;ة بهمختصَّ  كلها دالمحامعلى أن دلَّ , ﴾G﴿ ه:يف قول) الالم(  ـاالختصاص ب
 .)2(اله قٌّ تحإذ هو مس

4-  
َّ
 ا'ت

ْ
  : ُص ـيِ! خ

ا لتعظيمه وهتويله  ﴾O NP ﴿:  هيف قول , تخصيص اليوم باإلضافة; إمَّ
دِ  ك واألمـالك حينئـٍذ بـين المـ  وانقطـاع العالئـق,  عالى بنفوذ األمـر فيـهت ه  أو لتفرُّ الَّ
 .)3(بالكليَّة

 

 ).9/ 1لدرويش ( »إعراب القرآن وبيانه« ُينظر:) 1(
 ).152/ 1ان (ألبي حي »طلمحيحر اتفسير الب« ُينظر:) 2(
 .)16/ 1(«تفسير أبي السعود»  ُينظر:) 3(
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5-  
َّ
 ا'ت

ْ
 َو  يُ% ِد ق

َّ
  :  رُي أِخ ـا'ت

, ﴾ I H G F﴿   قولــه:   يف   م الحمد علــى االســم الجليــل قدَّ   -1
ــام  ــاالالقتضــاء المق ــام ب ــالى أهــم يف نفســه , الحمــد)ـ (هتم ــر اهللا تع ــان ذك وإن ك

 .)1(قديملتَّ اة تقتضي واألهميَّ 
م المفعول به  -2  أي:,  واالختصـاص  )2(رَ صـْ وهو ُيفيد القَ ,  )اكَ إِيَّ (  :هيف قول  قدَّ

م; ألنَّ العـرب هتمـاواالوهو أيًضا للتَّعظـيم  ,  )اكسوتعين بوال نس,  ال نعُبد غيَرك(
م األهمّ    .)3(تقدِّ

مت العبــادة علــى االســتعانة; ألن العبــادة مــن أســباب حصــول اإلعانــة  دِّ وقــُ
ا لكــون العبــادِة هــي ا, إجابــة الحاجــةو , والغايــة مــن الخلــقمقصــودة لوأيضــً

 .)4(ولتتوافق رؤوس اآلي, واالستعانة وسيلٌة إليها
 

 ).24/ 1«الجدول يف إعراب القرآن» للصايف ( نظر:يُ ) 1(
ين هـو: يف اصـطالح البالغرْص القَ )  2( ى األمـر تخصـيُص شـيء بشـيء وحصـر يـِّ ه فيـه, وُيسـمَّ

 ).ت إالَّ زيـًداضـرب  مـا(و:    ئم)د قـاا زيـمإنَّ (مثل:  عليه,    مقصوًرا  :اينوالثَّ مقصوًرا,    ل:األوَّ 
أن يكون جميـع مـا سـوى المقصـور  :قيقيفالح: يفوينقسم إلى قصر حقيقي, وقصر إضا

يـراد بالقصـر , صـاالمقصور عنـه شـيًئا خا  أن يكون  واإلضايف:  ). اهللاال إله إالَّ (  مثل:عليه,  
ا , إذدهه وتـردّ ة شـكّ إزالـبيان عدم صحة ما تصوره بشأنه, أو ادعـاه المقصـود بـالكالم, أو  

حقيقيــا عامــا, وإنمــا هــو قصــٌر قصــًرا  سة; فلــيه منحصــًرا يف دائــرة خاصــَّ كــان الكــالم كلــّ 
د ن احتماالت محصورة بعـدو أكثر مباإلضافة إلى موضوع خاصٍّ يدور حول احتمالين أ

j i h g f e d c ﴿ :قولـه تعـالى :مثـل خاص, ويستدلُّ عليهـا بـالقرائن.
k﴾. 176−1/175للجرجــــاين ( »عريفــــات الت« ُينظــــر:]. 144 ران:[آل عمــــ ,(

 ).1/118للقزويني ( »البالغة اإليضاح يف علوم«
ــرازي « ),  39/ 1(   » تفســير الزمخشــري «   ُينظــر: )  3(  ــان تف « ),  082/ 1(   » تفســير ال   » ســير أبــي حي

 )1 /141 ( .  
ــر −تفســير الزمخشــري « :ُينظــر) 4(  »تفســير البيضــاوي«), 40−1/39( »حاشــية ابــن المني
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َم قوَله:  :﴾S R﴿  ه:يف قولو  :ولــم يقــل  ,﴾S﴿:  هقولـ  ىعلـ  ﴾R﴿  قدَّ

 لوجوه:) نعبدك(
ابَِد على أن المعبوَد هو ه العَ م ِذْكَر َنْفِسِه; لينبِّ قدَّ   −تبارك وَتَعاَلى    −ه  : أنَّ أحُدها

 .عظيمكاَسُل يف التَّ فال يت −تعالى  −اُهللا 
ًال ,  وصعبتت  اعاطَّ ت عليك العبادات واللَ قُ : َأنَّه إِْن ثَ وثانيها اْذُكْر أوَّ  ه:قولــَ   فـَ

ــاك« ــذْ إي ــي, ينِ رَ كُ »; لت ــإذا ذَ , وتحضــر يف قلبــك معرفت ــَ ف ــيرْ ك ــي وعظمت , َت َجالَل
 .)1(ك عبدي; سهلت عليك تلك العبادةوأنَّ , ي موالكأنِّ  َت مْ لِ عَ وَ 

 

 ادة علـىبـقال ابن القـيم: (وتقـديم الع).  143  –  142/  1» (اني حيتفسير أب«  ),1/29(
تـي الَّ  بـادالع غايـة العبـادة االستعانة يف الفاتحة من باب تقـديم الغايـات علـى الوسـائل, إذ

ــتع ــا, واالس ــوا له ــا, وألن خلق ــيلة إليه ق  ﴾S R﴿انة وس ــَّ ــمه اهللا, ُمَتَعل ــه واس بألوهيت
تَ ﴿و ــْ اَك َنسـ ــَّ ــّ ُمَتعَ  ﴾نُ ِعيإِيـ م بربوق لـ T ﴿علـــى  ﴾S R﴿بيتـــه واســـمه الـــرب, فقـــدَّ

U﴾   َّورة, وألنَّ  ل السـُّ اهللا على الربِّ يف أوَّ م اسم  كما قد﴿S R﴾   ِمُ سـْ ق   , الـربِّ
T ﴿لــى بــه, ووْ هللا تعــالى; لكونــه أَ ل, الــذي هــو ثنــاء علــى اطر األوفكــان مــن الشــَّ 

U﴾   ِوهـوذي له,  طر الَّ العبد, فكان من الشَّ   مُ ْس ق:  ﴿ WZ Y X﴾  إلـى 
 ). 75/ 1السالكين» (مدارج  «السورة).   آخر

 ).202/ 1» (ب يف علوم الكتاب اللبا« :ُينظر) 1(
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6-  
ْ
 ِت ا\'

َ
 ـف

ُ
  :)1( ات

لـو و,  ﴾R S﴿  يف قوله:  من ضمير الَغيبة إلى ضمير الِخطاب  االلتفات  -1
ن يف الكـالم والعـدول مـن فنُّ التَّ   وهذا,  )نعبد  إياه(  ل:لقاجرى الكالم على األصل  

, امعتنشـيًطا للسـَّ و,  الم أسلوب إلـى آخـر مـن عـادة العـرب; ألنَّ فيـه تحسـينًا للكـ
دوقـد تخـتصُّ مواقعـه ب,  ًظا له; فيكون أكثَر إصـغاًء للكـالم وإيقا أخـرى غيـر   َفَوائـِ
 .هذه

لـى علمـا أثنـى  ; فتعـالى  اب فيه استحضار للُقرب من اهللا الخطومنها هنا: أنَّ 
فات العظيمة ساغ له أن يطلب االستعانة بما هو أهل له وأجرى عليه تلك الصِّ   اهللا
شعار ولإل, خليق باالستجابة, تعالى, المطالبة وهو رد لذلك بما يربِّن مهَّ أبعد    منه

هـو عبادتـه تعـالى واالعـرتاف  ليهإن ليه العباد لطلب ما يحتاجوإولى ما يلجأ أبأن  
 .)2(البالغة ةاأللوهيَّ  بصفاتله 

 

ل الكــالم مــن أســلوب إلــى أســلوب االلتفــات) 1( ر; ت : هــو نقــْ امع, ســَّ طريــًة واســتدراًرا للآخــَ
لــى حــد عجر بــدوام األسـلوب الواوالضـَّ  لِ لــَ وتجديـًدا لنشــاطه, وصـيانة لخــاطره مـن المَ 

 )تـاءً (رة بجعلـه نفسه تا مالخطاب إلى الغيبة, أو تغيير ضمير المتكلِّ   من تقالمعه, كاالنس
ا(على جهة اإلخبار عن نفسه, وتـارًة يجعلـه   ا,  , فيجعـل نفسـه م)كافـً وتـارة يجعلـه خاطبـً

 نقل إليـه عائـًدا يف نفـسالمت  يف ميريقيم نفسه مقاَم الغائب. وشرطه أن يكون الضَّ , ف)هاءً (
تفات هـو أن االل  م والخطاب والغيبة مقامات, والمشهوره, وللمتكلِّ  عنلى الملتفِّ مر إاأل

مواقعـه بلطـائف   د يختصُّ ع قوْ ل. وهذا النَّ عبير باألوَّ االنتقال من أحدها إلى اآلخر بعد التَّ 
 ُينظر:. اريرحنَّ أو للحذاق المهرة يف هذا الفن والعلماء ال  ءاغَ لَ  ألفراد بُ ضح إالَّ ما تتَّ قلَّ   معانٍ 

 ).201 –  200  :صللسكاكي (  »مفتاح العلوم«),  3/314للزركشي (  »هانالرب«
 ).17/ 1«إعراب القرآن وبيانه» لدرويش ( ُينظر:) 2(



    
  56  

الروِع يف  عند الشُّ   اأن المصلِّي كان َأْجنَبِي   هذا االلتفاِت   ومن فائدة فـال ,  ةِ الصـَّ
ينِ «  إلى قوله:,  بألفاظ الغيبة  −تعالى    −على اهللا    َجَرَم َأْثنَى ه تعــالى ثــم إنــَّ ,  »َيْوِم الدِّ

َرْرَت بكـونِي إَتنِي َحمـدْ  :ه قــال لــهكأنــَّ  ـهً وَأقـْ ليــوم  امالكـً ا, رحيمـً , ارحمانًـ , اربـَّ ا, ل
ِ ,  الدين ة م بالمخاطبفتكلَّ ,  ْرِب  بالقُ وأبدلنا الُبْعدَ ,  فرفعنا الحجاَب ,  ْعَم العْبُد أنتَفن
 .)S R﴾)1﴿  ل:اوق

_ ` ﴿يف قولــه:    الغيبــةإلى ضمير    الخطابمن ضمير    االلتفات  -2

a﴾  ,  :ح بالِخطـاب عنـد ذِ ,  ﴾\ [ ^] ﴿بعد قوله كـر حيث صـرَّ
لفظ الغضـب عـن اهللا تعـالى;   )2(فَزَوى,  ﴾_ ` a﴿  :ثم قال,  عمةالنِّ 

 . )3(نالبيا وهذا غايُة ما يصل إليه, أدًبا وُلطًفا
ـهولقد   عم والخيـرات إليـه عـز يف نسـبة الـنِّ  ةنزيليـَّ اج اآلداب التَّ جـرى علـى من

¾  ½ ¼ « º ¹ ¸﴿كمـــا يف قولـــه تعـــالى: وجـــل دون أضـــدادها 
Á À ¿ Æ Å Ä Ã Â﴾)4(. 

 

 ).198/ 1» (الكتاب يف علوم اللباب «ُينظر: ) 1(
 فأبعد ولم يذكر. أي: )2(
ش  درويــحيــي الــدين  لم   » يانــه إعــراب القــرآن وب « ),  322/ 3للزركشــي, (   » الربهــان «   ُينظــر: )  3( 

(1/17) .  
 ).1/30لصايف (ل«الجدول يف إعراب القرآن»   ُينظر:) 4(
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 :)1(ورةهذه السُّ فات يف تمراتب االل وهذه
بعــد    ﴾U T S R﴿  بقولــه:  لــى الخطــابإعن الغيبة    َل َد عَ   −أ
  . دة يف المرتبة الحمد دون العبا   ألنَّ   , ﴾ FH G I ﴿   قوله: 

اسـتعمل   المكانـةا كانـت الحـال هبـذه  فلمـَّ   ;د نظيرك وال تعبـدهمأال تراك تح
 .)الحمد لك( :م يقلول ,طه مع الغيبة يف الخربد لتوسُّ لفظ الحم
T S R ﴿ قــال: ,−اعاتوهي قصارى الطَّ −لى العبادة  إا صار  لمَّ   −ب

U﴾  ,  ـهاء    وجـلَّ   ا منـه عـزَّ بًـ وتقرُّ ,  اهبـ  احً يصرت فخاطب بالعبادة لـى إباالنت
 عدد محدود منها.

 ;﴾] \ [ ^﴿  فقــال:  ; ورةعلى نحو من ذلك جاء آخر الســُّ   −ح 
ا علـى فـً عط  ﴾_ ` a﴿  :قــالم  ثـ  ,عمـةا ذكـر النِّ الخطاب لمـَّ   حرَّ َص فَ 

ر لـى ذكـا صـار إفلمـَّ  ,ب من اهللا بـذكر نعمـه وآالئـهل موضع التقرُّ األوَّ   ألنَّ   ;لاألوَّ 
وزوى عنه , اعمة لفظً فأسند إليه النِّ  ,ا عن ذكر الغاضبرفً فظ منحالغضب جاء باللَّ 
 ا.ا ولطفً نً لفظ الغضب تحنُّ 

 

  يــش لــدين درو لمحيــي ا   » إعــراب القــرآن وبيانــه « ),  322/ 3للزركشــي, (   » الربهــان «   ُينظــر: )  1( 
 )17 /1 .(  
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7-  
َّ
 ا'ت

ْ
  : اُر َر ـــ&

حمـة هـي الرَّ   ألنَّ   ;)حيمالـرَّ   ,حمنرَّ الـ(عـالى ذكـر  نه وت بحار اهللا سلقد كرَّ   -1
 فأعادهـا مـع ذكـرهم  ,همعلـيم  المـنعَ وقد ذكر المنعم دون  ,  اإلنعام على المحتاج

 . )1(هبم أجمعين ﴾J I H K﴿  ل:وقا
اكَ ﴿يف  -2 اج كــلُّ فاحتــ, وهــذا التَّكــرار; ألنَّ الِفعلــين مختلفــان, كــرارتَ  ﴾إِيــَّ

كيد على َتخصيِصه تعالى بكلِّ واحدة أللتَّ   هفَتكرار,  مام واهت كيدواحٍد منهما إلى تأ
 .)2(جاة والِخطابنابالم وإبراز االستلذاذِ , من العبادة واالستعانة

 ا' -8
َّ
 :ُد ـــيِ� ْ� ت

ــه: -1 ــد  ﴾] \﴿ يف قول ــه:توكي إذ إنَّ , ﴾Y X W﴿ لقول
راط  (  قال:ه  كأنَّ ,  لالبدل على نيَّة َتْكرار العام  طَ اهـِدنا صـرا,  سـتقيمالماهـِدنا الصـِّ

ــر, )...الــذين ــٌة وتكري ــه تثني ــأنَّ الطَّ , ففي ه وتفســيُره:وإشــعاٌر ب ــُ  ريــق المســتقيم بيان
هادًة لصراط المسلمين باالستقامِة علـى أبلـغ ليكوَن ذلك ش  ;)لمسلمينا  صراط(

ــِده ــٍه وآكـ ــوز أن يكـــون , وجـ ــان, وفائد ﴾] \﴿ويجـ ه حيَعطـــَف بيـ ــُ ــٍذ تـ نئـ
 .)3(اإليضاح

الكــالم بــدوهنا  مــع أنَّ  ﴾bc ﴿لى: اقولــه تعــ يف  »ل «الدخــوفائــدة  -2
 .)4(ر»في المفاد من «غيوذلك لتأكيد النَّ , يف المقصود  كاٍف 

 

 ).22/ 1«الجدول يف إعراب القرآن» للصايف ( ُينظر:) 1(
 ).17/ 1( »دأبي السعو فسيرت«, )1/72( »تفسير ابن عطية« ُينظر:) 2(
 .)1/192( »ابن عاشورتفسير « ),1/18, (»تفسير أبي السعود« ُينظر:) 3(
 ).30/ 1«الجدول يف إعراب القرآن» للصايف ( ُينظر:) 4(
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9-  
َّ
 ا'ت

ْ
  :اِم Eَ بْ اِإل  َد ْ- بَ  رُي vِ ف

وتفصـيٌل بعـد ,  بعد إهبـام   وتفسيرٌ   تصريٌح   ﴾] \ [ ^﴿  يف قوله:
َن كون أعـويف,  فصيلالتَّ سير وفوهتيئتها; لتتلقَّى التَّ ,  فسالنَّ   وفائدُته تشويق,  إجمال

ر يـفيه تقروأيًضا  ,  وكيد المعنويتَّ الوهذا األسلوب له من الفائدة مثل  ,  على الَفهم
ــرَّ , وتحقيــق مفهومــه يف نفوســهم ,راطحقيقــة هــذا الصــِّ  تين: فيحصــل مفهومــه م

  .)1(ظيِّ وكيد اللففيحصل له من الفائدة ما يحُصل بالتَّ 

ليكـون   ;)ط المسـلمينصرا(  ه:رانه وتفسييم بيستقريق المالطَّ   ضح بأنَّ وقد و
ك أدلـُّ   هـل(  ول:كما تق  ,ذلك شهادة لصراط المسلمين باالستقامة على أبلغ وجه

فيكون ذلك أبلـغ يف وصـفه بـالكرم والفضـل ,  )وأفضلهم? فالن  على أكرم الناس
 ًال  أوَّ ه مجمـًال تـذكرنـك  أل,  )?ضـلهل أدلـك علـى فـالن األكـرم األف(  من قولك:

ا يف فجعلتـه علمـً   ,ا لألكـرم األفضـلا وإيضاًح ا تفسيرً فالنً وأوقعت    ا.انيً  ثًال صَّ ومف
 .)2(الكرم والفضل

10-  
َّ
  :ُع ـــيِج vْ ا'ت

وهـو اتفـاق الكلمتـين األخيـرتين يف ,  ســجيع المتــوازيورة مــن التَّ هذه السُّ   يف
وقوله , ﴾K L﴾, ﴿ X WY﴿ :قوله تعالى, يِّ وِ والرَّ   الوزنِ 
)U﴾, ﴿b c﴾ )3﴿ :تعالى

.  

 

 ). 192/ 1( »تفسير ابن عاشور«), 1/531( »تفسير أبي حيان« ُينظر: )1(
 .)30 /1( «الجدول يف إعراب القرآن» للصايف ُينظر:) 2(
 ).153/ 1ألبي حيان ( »تفسير البحر المحيط« ر:ُينظ) 3(
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11-   
َ
 ت

َ
   ُب :اُ� ن

َ
  :  Xِ ِ� اَ� ا'ف

ــه:قو يف  I H﴾, ﴿P O﴾, ﴿U T﴾ ﴿b﴿ لــ

c﴾ ,ــه ــِ  ﴾L K﴾ ﴿Y X﴿: وقولـ ب الفواصـ ــُ ل, تناسـ
ق ُرؤوس اآلي, وهــو مــتوو ا تتشــنَّف بــه األســماع, وقــْد افــُ ن حســن الكــالم, وممــَّ

 .)1(ُحروفها األخيرةها يف قرات يف َمعانيها, مع اتِّفاقحُسن الختالِف الف

 

 ). 1/78للزركشي ( »ربهانال« ظر:نيُ ) 1(
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 اِّـصادر واِّـراجع
  

محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوىف: ل  ,إعراب القرآن وبيانه -1
ـــ)1403 ــ, الناه ــئون ش ــاد للش ــة ر: دار اإلرش ــورية, (دار  −حمــص  −الجامعي س

عـة, الراب  بيـروت), الطبعـة:  −دمشق    −بيروت), (دار ابن كثير    −دمشق    −اليمامة  
 .10عدد المجلدات: , هـ 1415
 ,من وجوه اإلعــراب والقــراءات يف جميــع القــرآن الرحمن هء ما منَّ بإمال -2

هـــ), دار:  616 − 538هللا العكــربي (ان عبــد ألبــي البقــاء عبــد اهللا بــن الحســين بــ
 م. 1979 −هـ  1399الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة: األولى, 

ِ   ,يلالتأو  أنوار التنزيل وأسرار -3 بن عمر بن  اهللا  بد  ناصر الدين أبو سعيد عل
الشيحم (المتوىف:  مد  البيضاوي  الرحمن  685رازي  عبد  محمد  المحقق:  هـ), 

د  الناشر:  إحيالمرعشلي,  العربي  اار  الرتاث  الطبعةبيرو  −ء    −  األولى:  ت, 
 . هـ1418
البالغة -4 علوم  يف  أبي  اإليضاح  عمر,  بن  الرحمن  عبد  بن  لمحمد   ,
جاللالمعالي ال  ,  الشافعي,  القزويني  بخمعر الدين  (اوف  دمشق  متوىف:  لطيب 

الجيل  739 دار  الناشر:  خفاجي,  المنعم  عبد  محمد  المحقق:  بيروت,    −هـ), 
 . 3: األجزاء  عدد  ,لثالثةا: الطبعة
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القرآنالبر -5 علوم  يف  بن    ألبي,  هان  اهللا  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  اهللا  عبد 
اله794هبادر الزركشي (المتوىف:   إبراهيـ),  الفضل  أبو  محمد  ة:  الطبعم,  محقق: 

البابي  1957  −هـ    3761األولى,   عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار  الناشر:  م, 
 الحلبي وشركائه. 

ل فاتالتعري -6 الزيع,  علي  بن  محمد  بن  الجرجاين (المتوىف:  لي  الشريف  ن 
الناش816 الناشر,  بإشراف  العلماء  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:  ر:  هـ), 
بيروت    دار العلمية,  األولى,  الطبعن,  لبنا −الكتب  عدد 1983−هـ  4031ة:  م, 

 . 1األجزاء: 
عاشور -7 ابن  الطاهرل  , تفسير  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  بن  ا  محمد 

  تونس, سنة  −هـ), الناشر: الدار التونسية للنشر  1393شور التونسي (المتوىف:  اع
 ).قسمين  يف  8 م رق   والجزء(  30:  األجزاء  هـ, عدد  1984:  النشر

السعود,   -8 أبي  الإرشتفسير  السليم  اد  مزايإعقل  الكريملى  الكتاب    ألبي,  ا 
(المتوىف:   مصطفى  بن  محمد  بن  محمد  العمادي  الناهـ)982السعود  دار  ش ,  ر: 

 . بيروت  −عربي  إحياء الرتاث ال
, لمحمد بن يوسف الشـهير بـأبي حيـان األندلسـي, تفسير البحر المحيط -9

: ةم, الطبعـ  0120  −  هــ  1422  −لبنان/ بيـروت    −علمية  كتب الدار النشر: دار ال
الشيخ علي  −, تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 8ى, عدد األجزاء:  األول

) د. أحمـد 2عبد المجيـد النـوقي,    ) د. زكريا1يف التحقيق    , شاركمحمد معوض
 النجولي الجمل.

الدالمحرر  التفسير -10 بمؤسسة  العلمي  القسم  إعداد:  الس,  الطبعة  رر  نية, 
 ول.  األاألولى, المجلد 
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يف   -11 ال إ الجدول  (المتوىف:  قرآنعراب  صايف  الرحيم  عبد  بن  لمحمود   ,
دمشق1376 الرشيد,  دار  الناشر:  الطبس مؤس  −  هـ),  بيروت,  اإليمان,  عة:  ة 

 ومجلد فهارس).  30(  31هـ, عدد األجزاء:   1418الرابعة, 
الشـايف مكـاوي, كتـاب د عبـد  , لمحمـحروف المعاين الثابتة ودالالتهــا -12
 .1ريب اللغوي, عدد المجلدات: وي للتداكاديمية مكابع أل, ت إلكرتوين
ب الدين,  ااس, شهالعب  ألبي ,  الدرر المصون يف علوم الكتاب المكنون -13

يوسف   بن  (المتوىف:  أحمد  الحلبي  بالسمين  المعروف  الدائم  عبد  هـ), 756بن 
:  ار القلم, دمشق, عدد األجزاءاشر: د المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط, الن

11 . 
عبد الشايف مكـاوي, الناشـر: مكتبـة دار التقـوى, لمحمد    ,النَّْحواب  كت -14

 .4 جلدات:هـ, عدد الم 1444الطبعة األولى, 
الت  الكشاف -15 حقائق  التأويلعن  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  ألبي  ,  نزيل 

النشر:  دار  الخوارزمي,  الزمخشري  عمر  بن  محمود  إ   القاسم  الرتاث  دار  حياء 
 .المهدي  الرزاق  عبد: يقق, تح 4: جزاءاأل   د عد بيروت, −العربي  
 , ألبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشـقياللباب يف علوم الكتاب -16
م,   1998−هـ    1419  −بيروت / لبنان    −ب العلمية  ي, دار النشر: دار الكتلالحنب

مـد عبـد الموجـود ادل أح, تحقيـق: الشـيخ عـ20الطبعة: األولى, عـدد األجـزاء:  
 .معوض حمدوالشيخ علي م

ال -17 يف  و المحرر  العزيزجيز  الكتاب  بن  ألبي  ,  تفسير  الحق  عبد  محمد 
هـ),  542:  دلسي المحاربي (المتوىفنية األغالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عط

العلمية   الكتب  دار  الناشر:  محمد,  الشايف  عبد  السالم  عبد  بيروت,    –المحقق: 
 .هـ  1422  − ولىاأل: الطبعة
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بين   ج مدار -18 إمن  السالكين  وإازل  نعبد  نستعيياك  أبي  امحمد  ل,  يناك  بن 
(المتوىف:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  هـ), 175بكر 

با ا المعتصم  محمد  العربي  لمحقق:  الكتاب  دار  الناشر:  البغدادي,  بيروت,    − هللا 
 . 2: اءاألجز  م, عدد 1996 −  هـ 1416الثالثة, : الطبعة

الغيب -19 ممفاتيح  الدين  لفخر  ع  حمد ,  التميمي  بن  ا امر  لشافعي,  لرازي 
ولى,  م, الطبعة: األ  2000  −هـ  1421  − بيروت    − دار النشر: دار الكتب العلمية  

 . 32د األجزاء: دع
ا -20 السكاكي  ل,  لعلوممفتاح  علي  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  يوسف 

يعقوب (المتوىف:   أبو  الحنفي  وهـ),  626الخوارزمي  وعلق  ضبطه  هوامشه  كتب 
نعيم   ازرزعليه:  دار  ور,  الالناشر:  بيروت  لكتب  الطبعة  –علمية,  الثانية,  :  لبنان, 

   .1:  األجزاء م, عدد  1987  −  هـ 1407
اا -21 (المتوايف للنحو  حسن,  لعباس  دار  1398وىف:  ,  الناشر:  هـ), 

 . 4المعارف, الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة, عدد األجزاء: 
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