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١١٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  نى في توجيه اإلعراب في القرآن الكريم شواهد مختارة من سورة يوسفأثر المع

  ريــا بنت ناصر بن سعيد الدوســرن

 – جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل - الدمام -  كلية اآلداب  - قسم اللغة العربية 

  .السعودية

    Rana.al-dossary_@hotmail.com: الربيد االلكرتوين

  :َّ      ملخص ال

، ِّ                            اين وإقامتها على مراد املتكلم اإلعراب يف الكشف عن املعبأمهيةَّ           ن القناعة فإ     

توجيه أثر المعنى في (َّ                        هي اليت حفزتين إىل اختيار  املعىن يف توجيه اإلعراب وأمهية

        ِّ    هلذه الد راسةً        موضوعا  )اإلعراب في القرآن الكريم شواهد مختارة من سورة يوسف

�         ال عمليا   ِّ     أقد م دليً              هادفة منه ألن  �                   وبرهانا تطبيقيا،ً ِّ                               يؤكد الصلة الوثيقة بني املعىن ً ِّ

      ويثري هذه القضية الشاغلة قدميا وحديثا مبزيد من الشواهد دفاعا عن النحو ،واإلعراب
                                                                        َّ ً َّ ٍَّ
ً ً َّ

َّ                              مما وصم به من اجلمود والتعقيد ُ �                                         القرآن الكرمي ميدانا تطبيقيا لتأكيد هذه ُ      اخرتت  وقد ،َّ ً

َّ                                 ِّ                           ليقيين بأنه ينبغي أن يكون أساس الد راسات النحوية والصرفيةِّ       الصلة  ََّّ َّ َّ                 كونه أول وأغىن ؛َّ

َّ                                              املصادر السماعية اليت استقي منها علم العربية َُّ  ، وبالغته، إذ ال يدانيه يف فصاحته،َّ

ُّ                                                       وأما اختيار سورة يوسف على وجه التحديد فلتحقق وحدة ،ٌ                       وتوثيق روايته مصدر آخر َّ َّ

َّ                                                         وضوع فيها كو�ا تناولت موضوعا واحدا هو قصة للنيب يوسف امل ٌ َّ ً ً على أرفع 

َّ                                                أمنوذج تكاملت فيه عناصر القصة مما يربز جانب املعىن َّ  ويتيح القدر األكرب من ،ٍ

ٍ                                             باإلضافة إىل تنوع شواهد هذه السورة بني عدد ،ٍ                                 الوقوف عليه وماله من صلة باإلعراب ُّ ُّ

َّ                                            األمر الذي يثبت صلة املعىن بالنحو على اختالف ،مسائلهَّ                   من موضوعات النحو و

  .أبوابه

  . احلذف–  األفعال– األمساء – اإلعراب –املعىن  :الكلمات المفتاحية 

      



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

The effect of meaning in directing expression in the Noble 
Qur’an, selected evidence from Surat Yusuf 

Rana bint Nasser bin Saeed Al Dossary 
Department of Arabic Language - College of Arts - Dammam - 
Imam Abdul Rahman bin Faisal University - Saudi Arabia. 

Abstract : 
     The satisfaction with the importance of parsing for the purpose 
of meanings' exploration and putting them as per the speaker's 
wish and the importance of meaning on determining the parsing, 
is what has exactly encouraged me to choose the title for this 
research to be as (The Impact of Meaning on Determining the 
Parsing in the Holy Quran Selected Evidence from Surat 
Yusuf). I aim and intend to provide practical evidence and proof 
maintaining the close correlation between meaning and parsing. 
This can of course enrich an issue of which never ceases to 
occupy the minds, with more proofs in an effort to defend 
Grammar against those stigmatizing it with rigidity and 
complexity. Choosing Quran as an applied field for my study to 
confirm this link has been for some reasons ; among them is my 
assurance that Quran should be the basis for grammatical and 
syntactical studies. This is because Quran is the first and richest 
hearsay source from which the knowledge of Arabic language 
emerges. This is due to Quran being a unique source in its 
eloquence, rhetorics and documentation of its narration and is 
totally resembled by no other source. Whereas the choice of Surat 
Yusuf in particular comes due to the unity of topic in the Surat as 
it is known for tackling one topic ; the story of the Prophet - 
considered the highest example of narration in which all the 
story's elements have been well integrated in a way that  clearly 
highlight the meaning and allows having a close look at the 
meaning and its link to parsing. This is in addition to the diversity 
of evidences of this Surat among a number of grammar topics & 
issues, a thing which proves the link of meaning to the different 
aspects of grammar. 
KeyWords : meaning – parsing – nouns – verbs – ellipsis.  
 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  

  :ة ـِّ       المقدم

    علــى                 والــصالة والــسالم  ،            ويكــافئ مزيــده   ،           ويــدافع نقمـه   ،ً                    ًاحلمـد هللا محــدا يــوايف نعمــه          
ِّاملبعــوث للخلــق رمحــة نبينــ ً                     ِّ ٍحممــد  ا ً َّ    ٍ ٍ                     ٍ ومــن تــبعهم بإحــسان إىل  ،                     وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني ،َّ

ين    :َّ         َّ أما بعد  ،       ِّ  يوم الدِّ
َّ     فاحلــديث عــن أمهيــة النحــو ومكانتــه مــن ســـائر العلــوم  َّ                                                  َّ ُّيعــد يف هــذا املقــام مــن نافلــة َّ ُ                         ُّ ُ

َّ    َّجاجيَّ                         َّ وحسيب فيه أن أمتثل قول الز ،     القول
�وهذا بـاب يطـول جـدا  ’’ :   ٌ                 � َّ                 َّ أعـين مـدح العربيـة  ،ٌ

َّفمــــا الفائــــدة يف تعلــــم النحــــو  : ٌ             ٌفــــإن قــــال قائــــل   ’’ :        ، ويقــــول  )١ (  ‘‘َّ      َّوالنحــــو ُّ                        َّ َّ             َّ وأكثــــر النــــاس  ،ُّ
َّيتكلمــون علــى ســجيتهم بغــري إعــراب َّ                            َّ ِفيفهمــون ويفهمــون غــريهم    ،ٍ                 ٍ وال معرفــة مــنهم بــه ،َّ ُ ََ                     ِ ُ ََ

ُّ                                  ُّالفائـــدة فيـــه الوصـــول إىل الـــتكلم بكـــالم   : ُ                                  ُمثـــل ذلـــك ؟ فـــاجلواب يف ذلـــك أن يقـــال لـــه 

َّالعــرب علــى احلقيقــة صــوابا غــري مبــدل وال مغــري ُ ُ ً
ٍ َّ                                      َّ ُ ُ ً
ٍ َّ وتقــومي كتــاب اهللا عــز وجــل الــذي هــو  ،َّ َّ                              َّ َّ

َأصل الدِّين والدنيا واملعتمد َ ُ
ُّ                  ِّ       َ َ ُ
َّ     َّ ألنـه  ؛                  معانيهـا علـى احلقيقـة         وإقامـة  ،  َّ              َّرفـة أخبـار النـيب     ومع ،ُّ

ٍال تفهــم معانيهــا علــى صــحة إال بتوفيتهــا حقوقهــا مــن اإلعــراب َّ َ ُ                                                   ٍ َّ َ ِ، ومل يبــالغ أســـالفنا  )٢ (  ‘‘ُ
ُ                   ِ
ُ

َّحــني جعلــوا النحــو يف الكــالم كــامللح يف الطعــام َّ                                     َّ َّ فــإذا كــان الطعــام ال يــصـلح إال بــامللح  ،َّ َّ                                  َّ َّ

ِاملـــصلح (َّ    َّموه َّ     َّحـــىت ســــ
ُ

     ِ
ُ

ـــتظم مبنـــاه ) ـــالنحو  ،                           فكـــذلك الكـــالم ال ين ـــاه إال ب َّ وال يتحـــدد معن َّ َّ                          َّ َّ َّ
   . )٣ (       واإلعراب

ً     ومـــع هـــذا فـــإن الكثـــريين يـــضيقون بـــه ذرعـــا َّ                                       ً           ويفرحـــون  ،َّ                        َّ ويـــصفونه بـــاجلمود والتعقيـــد ،َّ
ُّكلما بدت حماولة للتخفف منه َّ ٌ َّ                         ُّ َّ ٌ َّ مما شجع عددا منهم علـى أن جيهـر بـذلك حتـت مظلـة  ،َّ ً َّ َّ                                          َّ ً َّ َّ

َّالتيسري والتـسهيل  َّ                َّ                 واالستعاضـة عنـه  ،َّ                        َّل بإلغـاء اإلعـراب مـن الكـالمَّ         َّ ويتبـىن احلـ–       زعمـوا–َّ
     .                                        بتسكني أواخر الكلمات بدعوى عدم صلته باملعىن

َّ     والنــاظر يف كتــب األقــدمني جيــد أن قــضية اإلعــر َّ َّ                                         َّ َّ ً                           ًَّاب وعزلــه عــن املعــىن ليــست قــضية َّ َّ
َّعـــدد مـــن العلمـــاء الـــسابقني علـــى رأســـهم قطـــرب                بـــل محـــل لواءهـــا ،َّ     َّعـــصرية ٌ                                     َّ ٌ

       حـــني جعـــل   

                                                 

   .٩٦                َّ   اإليضاح يف علل الن حو ) ١(
   .٩٥                َّ   اإليضاح يف علل الن حو ) ٢(
   ٥ص) ِّ                    َّ      املعىن واإلعراب عند الن حويني : ( ُّ                            أمحد الشرباصي يف تقدميه لكتاب . كلمة د: انظر ) ٣(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّوســاق لــذلك حججــا وأدلــة   ،     املعــاين  َّ                     َّللــدرج ونفــى داللتــه علــى        اإلعــراب  ً                    َّ ً
َّ      َّ تكفــل      ، وقــد )١ (

َّأئمـــة النحـــو بـــالرد َّ َّ                َّ َّ ٍ غـــري أن فكرتـــه أعيـــد طرحهـــا بعـــد أعـــوام يف شـــكل جديـــد حـــني  ،      عليـــهَّ ُ َّ                                                ٍ ُ َّ
َّ، ومـــا كـــان مـــن املعاصـــرين اليـــوم إال أن أعـــادوا فـــتح تلـــك الـــصفحات )٢ (َّ            َّتبناهـــا آخـــرون َّ                                                        َّ َّ،   

   .          تلو احملاوالت  ِّ           جمدِّدين احملاوالت 
ٌ     فكـــان ال بـــد إزاء هـــذه الـــدعاوى أن تـــستل أقـــالم َّ َ ُ َّ َّ ُ                                             ٌ َّ َ ُ َّ َّ َّ وتلهـــج ألـــسنة دفاعـــا عـــن النحـــو  ،ُ ً ٌ                            َّ ً ٌ

َّ واحلمـد هللا تعـاىل يـوم أن هيـأ للعربيـة مـن �ـض �ـذه املهمـة مـن  ،َّ                   َّالذي هو حصن العربيـة َّ َّ                                                    َّ َّ َّ
ِّالــذين انــربوا يؤكــدون الــصلة الوثيقــة بــني املعــىن واإل   )٣ (       البــاحثني ِّ                                            ِّ َّ                َّ وأن اإلعــراب لــيس  ،    عــرابِّ

ـــة لفظيـــة َّحلي ً          َّ َّ وال وشـــيا متكلفـــا ابتدعـــه النحـــاة ليتفننـــوا يف صـــنوف الكـــالم ،ً ُّ ًَّ ً                                                   َّ ُّ ًَّ      جزوا  ا      وليعـــ ،ً
ُّ وأن اهتمــام النحــاة بــه مل يــصرفهم عــن االهتمــام بــاملعىن ،    غــريهم َّ                                               ُّ                     بــل املعــىن عنــدهم يــأيت  ،َّ

ًأوال َّ    ً ٌ       ٌمظهر له   ،ٌ                  ٌ واإلعراب كاشـف عنه ،َّ
) ٤( .     

ِّت العــــزم علــــى أن أقــــصـد هــــذا امليــــدان علــــي ألتحــــق بركــــب أولئــــك            ومــــن هنــــا عقــــد           ُ                                                     ِّ ُ
                       توجيـــه اإلعـــراب فـــي القـــرآن               أثـــر المعنـــى فـــي    (ِ              ِ فكـــان اختيـــاري لــــ   ،              البــاحثني األفاضـــل

              ولهــذا االختيــار    ،       ِّ    هلــذه الدِّراســةً       ًموضــوعا   )                                 الكــريم شــواهد مختــارة مــن ســورة يوســف
ٌأسـباب مركبــة َّ ٌ            ٌ َّ ِّتتعلـق بالــصلة الو  ٌ َّ                ِّ ًواإلعــراب أوال             ثيقـة بــني املعـىن َّ َّ            ً ً مث باختيـار القــرآن ميــدانا  ،َّ َّ                         ً َّ

ِّتطبيقيا لتأكيد هذه الصلة �                        ِّ ً مث بسورة يوسف حتديدا ،� َّ                   ً َّ.   
ً     أما اختيار موضوع يدرس أثر املعىن يف اإلعراب فقد قدمت ألمهية ذلـك دفاعـا عـن  َّ َُّ َّ ٍ                                                                        ً َّ َُّ َّ ٍ

َّالنحو مما وصم به من اجلمود والتعقيد َ
ِ

ُ َّ َّ                                 َّ َ
ِ

ُ َّ �م دلـيال عمليـاً                    ِّ ً هادفـة مـن ذلـك ألن أقـدِّ ،َّ ً            � ً         ً وبرهانـا  ،ً
ٍ ومزيـــدا مـــن الـــشواهد الـــيت تؤكـــد مـــا للمعـــىن مـــن أثـــر يف اإلعـــراب ،�       �تطبيقيـــا ِّ َّ ً                                                    ٍ ِّ َّ             وتثـــري هـــذه  ،ً
ـــا وحيويـــة  ،َّ      َّالقـــضية َّ وال شـــك يف أن التطبيـــق واالسـتـــشهاد دعامـــة تكـــسـب املوضـــوع ثبات ً ُِ ٌ َّ َّ                                                               َّ ً ُِ ٌ َّ َّ

َّالسيما إذا اتصل بكتاب اهللا العزيز َّ                              َّ َّ                          َّ من بني يديه وال مـن خلفـه ممـا                      الذي ال يأتيه الباطلَّ
                وتوثيــــق روايتــــه  ،        وبالغتــــه ،                            إذ ال يــــداين كتــــاب اهللا يف فــــصاحته ؛َّ                   َّيــــصبغه بــــصبغة القطعيــــة

ُّ وممــا شــجعين علــى اختيــار هــذا املوضــوع كلمــة الــدكتور أمحــد غــايل حينمــا  ،ٌ        ٌمــصدر آخــر َّ َّ                                                           ُّ َّ َّ

                                                 

   ١٥٦َّ            ؛ التبيني ٧٠و                 َّ اإليضاح يف علل الن ح: َّ                                         يأيت بسطها يف التمهيد من هذا البحث ، انظر  )١(
 ، ٥٨٣-٤٨٥ِّ                       ، وابن خلدون يف مقدمته ) َّ            ُّ     الرد على الن حاة : ( ابن مضاء يف كتابه : منهم ) ٢(

َّ                                           وسيأيت الكالم على شيء من دعاواهم يف التمهيد  ٍ.  
: ( َّ                    صبحي الصاحل يف كتابه . ، ود) ُّ           فقه اللغة : ( علي عبد الواحد يف كتابه . د: منهم ) ٣(

َّ               نفوسـة زكريا . ، ود) ٍ             حنو وعي لغوي : ( مازن املبارك يف كتابه . ، ود) ُّ               يف فقه اللغة دراسات ُّ
َِّّ                                         تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مصر : ( يف كتا�ا  َّ. (  

   .١٤٥اإلعراب وأثره يف ضبط املعىن : انظر ) ٤(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ِّفـإذا أمكـن للطالـب مبـا يكتـب ويـدرس أن يـدفع عـن النحـويني �  ’’ :    قال  َّ َّ                                                   ِّ َّ ِّ              ِّمـة جتـريهم وراء َّ
ًاإلعــراب مــن غــري أن حيفلــوا بــاملعىن فإنــه �ــذا يكــون قــد أضــاف إىل املكتبــة العربيــة لونــا  َّ َّ                                                                         ً َّ َّ

   . )١ (  ‘‘ً            ِّ    ًجديدا من الدِّراسة
ُّ     وإمنا اخـرتت أن يكـون هـذا امليـدان التطبيقـي هـو كتـاب اهللا تعـاىل َّ ُ َّ                                                          ُّ َّ ُ           البحـث فيـه َّ    َّ ألن  ؛َّ

َّأجـل مـا يتقـرب بـه إىل اهللا تعـاىل   من    هو    و ،ٌ           ٌ ميدان شريفُ      ُما ذكر        إىل جانب  ُ ِّ                          َّ ُ ٍ وأي درس  ،ِّ ُّ         ٍ ُّ
ًيتــصل بــه يعــد كــشفا لــ ُّ ُ َّ                  ً ُّ ُ    ،َّ                                                َّأســرار هــذا الكتــاب العظــيم الــذي ال خيلــق علــى كثــرة الــرد    بعض َّ

ًوما يزال جمال البحث فيه عن أحكام العربيـة   متـسعا َّ َّ                                               ً َّ ٌ يـضاف إىل هـذا الـسبب أسـباب  ،َّ َّ                         ٌ َّ
   :                    أخرى أمجلها فيما يلي 

ُّهــو أول املــصادر الــسماعية الــيت اعتمــدها النحــاة يف تقعيــد              القــرآن الكــرمي َّ   َّأن    :ًَّ    ًَّأوال            َّ َّ َّ                                                  ُّ َّ َّ َّ
َّ بـــل إن املتتبـــع لتــاريخ النحـــو جيـــد أن احلاجـــة إىل نــشأته والتـــأليف فيـــه انطلقـــت  ،       القواعــد َّ ََّّ ِّ

ُ
                                                                    َّ َّ ََّّ ِّ

َّحراســة للقــرآن مــن اللحــنُ ً                     َّ ٍومــىت حظيــت القاعــدة النحويــة بــشـاهد   ،ً َّ َّ                                ٍ َّ َقــرآين فقــد ضــمن هلــا   َّ
ِ
ُ                َ

ِ
ُ

َّاعلــم أن النقــل   ’’ :                       ويف هــذا يقــول األنبــاري ؛                           وضــربت جــذورها يف أرض القيــاس ،   بــاتَّ    َّالث َّ              َّ َّ
َّ فأمــا التــواتر فلغــة القــرآن ومــا تــواتر مــن الــسـنة وكــالم  ،ٌ           ٌتــواتر وآحــاد  :               ينقــسم إىل قــسمني  ُّ َّ َّ                                                   َّ ُّ َّ َّ

َّ وهــذا القــسم دليــل قطعــي مــن أدلــة النحــو يفيــد العلــم ؛     العــرب َّ ٌّ ٌ                                              َّ َّ ٌّ ِّ               ِّاألمــر الــذي يرســخ   ،  )٢ (  ‘‘ٌ
َّعة بأن القرآن الكرمي جيب أن يكون أساس الدِّراسات النحوية والصرفية     القنا ََّّ َّ َّ                      ِّ                                       َّ ََّّ َّ َّ.   

ً النحـاة بدراسـة معـاين القـرآن حتديـدا      اهتمـام   :ً           ً     ثانيـا  ُّ                                ً َّ                       َّ جتلـى ذلـك يف ظهـور تــصانيف  ؛ُّ

َّعدة اختصت �ذا األمر َّ ِ                  َّ َّ َّ وأذكر من أئمة النحو واللغة الذين صنفوا يف  ،ِ َُّّ َّ                                          َّ َُّّ   :  )   رآن        معـاين القـ (َّ
َّ       َّوالفــراء     ،       وقطــرب ،       لكــسـائي ا

َّ والزجــاج ،        واألخفــش ،       عبيــدة ا     وأبــ ، َّ        َّ َّ
َّ                    َّ ومل تكــن تلــك املــصنفات  ،

َّشـــروحا ملعـــاين الكلمـــات القرآنيـــة علـــى غـــرار كتـــب التفـــسـري َّ ً                                                َّ َّ َّشـــروحا لقواعـــد النحـــو      وال  ،ً ً                   َّ ً
ُّ بــل كانــت ذخــرية جتمــع النحــو والــصرف واللغــة وعلــل  ،َّ                          َّومــسائله علــى غــرار كتــب النحــو َّ َّ ً                                           ُّ َّ َّ ً

ً        ً تقريـــرا ُِّ               ُِّمسيـــت مبعـــاين القـــرآن       وهلـــذا  ؛                    التـــي يقـــوم بهـــا المعنـــى               ب وصـــيغ االشـــتقاق      اإلعـــرا
َّللصلة احلتمية ب ِّ              َّ      . )٣ (              ني اإلعراب واملعىنِّ

ـــا  ـــار القـــرآن   :ً           ً     ثالث ـــدانا تطبيقيـــا لَّ                  َّأن يف اختي � الكـــرمي مي ً                       � َّلدِّراســـة ربطـــا للنحـــو النظـــري ً َّ ً                       ِّ  َّ َّ ً
ـــالتطب ـــة إىل امليـــدان األرحـــب ميـــدان َّ                   َّمـــن األمثلـــة والـــشواهد ً        ً  وانتقـــاال  ،   يقيَّ      َّب        القـــرآن                               املوروث
ِّ مما جيعل مثرة دراسة النحو بينة ،     الكرمي َّ َّ                            ِّ َّ    .ً               ً، وأثرها ملموساَّ

                                                 

    .٣٤ِّ                    َّ      املعىن واإلعراب عند الن حويني ) ١(
   .٨٣ة َّ        ملع األدل) ٢(
   .١٠٠-٩٩اإلعراب وأثره يف ضبط املعىن : انظر ) ٣(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                                             َّن دراســة أثـر املعــىن يف اإلعــراب يف القــرآن الكــرمي تفــتح بــاب الوقــوف علــى    أ :ً      ًرابعــا           
ٌبالغة النظم القرآين ممـا لـه صـلة كبـرية بـاإلعراب ٌ َّ َّ                                        ٌ ٌ َّ َّ فمـن املقـرر أن ،َّ َّ              َّ                      أصـول البالغـة نبتـت يف َّ

ِّروضــة النحــويني َّ            ِّ َّ وأن النحــاة هــم املؤســسـون لعلــم البالغــة الســيما علــم املعــاين مبــا فننــوا ،َّ َُّّ ِّ َّ                                                            َّ َُّّ ِّ َّ  
ًتقـدميا وتـأخريا  : َّ       َّوقعدوا  ً            ً ً و حـذفا وذكـرا ،ً ً             ً َّ فنظريـة الـنظم  ،ِّ                           ِّ وهـو مـا يؤيـد اهتمـامهم بـاملعىن ،ً َّ              َّ َّ

َّ     َّا إال              مل يقـم صــرحه )           دالئـل اإلعجـاز (  :    بـه َّ                                     َّاليت مثلت بالغة عبـد القـاهر اجلرجـاين يف كتا

َّعلى القواعد النحوية َّ                   َّ َّواعلـم أن لـيس الـنظم إال أن تـضع كالمـك الوضـع   ’’ :          ؛ إذ يقـول  )١ (َّ َّ                                        َّ َّ
ْ وتعرف مناهجـه الـيت �جـت فـال  ،                          وتعمل على قوانينه وأصوله ،َّ                     َّالذي يقتضيه علم النحو

ُِ                         ْ
ُِ

ُِ وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختـ ،         تزيغ عنها
ْ

ِ
ُ ُّ                             ُِ

ْ
ِ
ُ ٍل بـشيء منهـاُّ

ُّ           ٍ
ً وذلـك أنـا ال نعلـم شـيئا  ،ُّ َّ                      ً َّ

ٍيبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه ِّ َّ                                                   ٍ ِّ َّ‘‘  ) ٢( .     
َّوكــان ال بــد بعــد ذلــك            ُ                  َّ                        مــن كتــاب اهللا تعــاىل أقــصر ٍ       ٍجــزء معــني     أو ٍ  ٍة           مــن حتديــد ســورُ

ُّ والقــرآن ســوره كرميــات كل ،   ِّ          الدِّراســة عليهــا ٌ ُُ                       ُّ ٌ ِّ       ِّ غــري أين  ،     وآخــره    ســطه َّ                  َّ ال فــرق بــني أولــه وأو ،  هــاُُ
      :     سببنيَّ                  َّ على وجه التحديد ل )         سورة يوسف (ُ     ُاخرتت 

ٍ فهــذه الــسورة العظيمــة نزلــت مقتــصرة علــى قــصة ؛ُّ                    ُّحتقــق وحــدة املوضــوع فيهــا     :ًَّ    ًَّأوال           َّ ً ُّ                                         ٍ َّ ً ُّ  
ِّ اليت مل تـذكر إال مـرة واحـدة يف القـرآن كلـه       يوسف َّ    َّللنيب ً ً ََّ َّ ُ                                     ِّ ً ً ََّ َّ َّ                     َّ وقـد جـاءت القـصة فيهـا  ،ُ

َّ كمــا تكاملــت فيهــا أيــضا عناصــر القــصة  ،َّ                       َّداث مــن بــدئها وحــىت ختامهــا           متكاملــة األحــ ً                                  َّ ً
َّ وتــصوير للشخــصيات ،ٍ                            ٍعلــى أرفــع منــوذج مــن تسلــسل للحــدث َّ ٍ                َّ َّ ُّ                   ُّ وهــذا كلــه يــربز جانــب  ،ٍ

   .ٍ                                                      ٍ ويتيح القدر األكرب من الوقوف عليه وما له من صلة باإلعراب ،          ٍّ    املعىن إىل حدٍّ كبري
 األمر الذي يثبت ،َّ                           من موضوعات النحو ومسائلهٍ               شواهدها بني عددُّ        تنوع :ً                 ثانيا 

  .َّ                                 صلة املعىن بالنحو على اختالف أبوابه
ً                            ً طلبـا يف تركيـز البحـث وحمدوديـة  ؛           ِّ                              وستقتصر الدِّراسة علـى شـواهد خمتـارة مـن الـسورة          

  ىن                      االستـــشهاد علـــى قـــضية املعـــ     بـــل  ،         ِّ                   مل جتعـــل الدِّراســـة هـــدفها االستقـــصاء     إذ  ،      صـــفحاته
ُ                                                          ُحقيقـة أن الدراســات النحويـة والـصرفية حــني تـربط بواقـع االســتعمال   ت        وإثبـا ،     إلعـراب  وا

متـه القـرآن الكـرمي أعلـى درجـات االسـتعمال فإ�ـا سـتخرج بثمـرات يفيـد  ٍاللغوي ويف مقدِّ َّ                                                            ِّ             ٍ َّ

َّ                                       َّ لعــل أبرزهــا اختبــار القواعــد النحويــة الــيت  ،ً                                    ًمنهــا الــدرس النحــوي والــصريف فائــدة عظيمــة
   .ِّ                           ِّ على النصوص الفصيحة احملتج �اَّ                            َّاستقرت لدى العلماء عند عرضها

                                                 

    .٣٥ِّ                    َّ      املعىن واإلعراب عند الن حويني : انظر ) ١(
    .٨٠دالئل اإلعجاز ) ٢(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ فقد استقر بناؤها على هيكل يتكون من َّ         َّخطة البحثَّ         َّ     أما  ٍ َّ                                    َّ ٍ       تقفـوه    ،ٍ     ٍ تمهيـد   ف ،ٍ     ٍ مقدمـةَّ
   :َّ                َّعلى النحو التايل      خامتة          تتلوها  ،       مباحث    ثالثة
   .        ومنهجه ،       وخطته ،                وأسباب اختياره ،َّ                   َّ وتضمنت أمهية املوضوع :ِّ         ِّ المقدمة -          

ــ  -           َّ      َّ أمهيــة ً                          ًعالقــة بــني املعــىن واإلعــراب مثبتــاَّ        َّ قــضية ال–        بإجيــاز –         ويتنــاول     : دَّ      َّالتمهي
   .َّ                                      َّاإلعراب وخطورة إلغائه على مصادر التشريع

   .َّ                                َّ أثر املعىن يف التوجيه اإلعرايب لألمساء :َّ             َّ المبحث األول -          
   .َّ                                 َّ أثر املعىن يف التوجيه اإلعرايب لألفعال :َّ               َّ المبحث الثاني -          
   .َّ                                  َّ أثر املعىن يف إثبات احلذف وبيان املقدر :َّ     َّثالث          المبحث ال  -          

           ويليهــــا ثبــــت    ،       الدراســــةَّ                            َّ أهــــم النتــــائج الــــيت أســــفرت عنهــــا َّ      َّوتــــضمنت   :          الخاتمــــة -          
   .              املصادر واملراجع

ُوقــــد اتبعــــت يف ذلــــك            َّ                ُ ُيتكــــئ علــــى هــــذه           والتحليــــل   ء       االســــتقرا        قــــام علــــى    اً    ًنهجــــ مَّ َّ             ُ َّ
     :ُّ     ُّالصوى

         واالنتقـاء    ،             ِّ    حبـسب مباحـث الدِّراسـة    ها     تـصنيف    مث  ،              من سـورة يوسـف   اهدَّ        َّ مجع الشو-          
                           وضــــع عنــــاوين هلــــا وفــــق املــــسائل   مــــع   ،                                      منهــــا مــــا يتناســــب مــــع حمدوديــــة البحــــث وتركيــــزه

َّالنحوية َّ       َّ َّ.   
             مــع حتديـــد موضـــع                                      بالرســـم العثمــاين علـــى روايـــة حفــص عـــن عاصـــم        اآليـــة      إثبــات  -          

   .َّ           َّالشاهد فيها
ٍمتعلقــة ٍ                          ٍ ومــا جــاء يف اآليــة مــن قــراءات  ،َّ     َّلــشاهد   يف ا          ن واملعــربني ِّ                ِّ بــسط آراء املفــسري-           ِّ       ٍ ِّ

   .   جيحَّ  َّرت  الَ                   َتعضد املعىن املعتمد يف      أو  ،  به
�حترير املسألة الـيت مثلهـا الـشاهد حنويـا ب  -           َّ َّ                                   � َّ ِّ والـشواهد املؤيـدة  ،  هـاُّ                  ُّبـسط آراء النحـاة فيَّ َّ                 ِّ َّ

   .  هلا
َّ الوصول إىل نتيجة تربز أثر املعىن يف الت-           ٍ                                    َّ    .َّ                  َّوجيه اإلعرايب للشاهدٍ

ً                                    ً وأســأله تعــاىل أن جيعــل هــذا العمــل خالــصا  ،َّ                       َّفأمحــد اهللا علــى مــا مــن وأنعــم   ..  .    وبعــد            
ِّ وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،           لوجهه الكرمي َّ                                               ِّ َّ.   



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  التمهيد

  ِّ                       َّ       المعنى واإلعراب عند الن حويين

ِّ                                      تـعد قضية اإلعراب من أهم َّ ُّ َ ً                                القضايا الشاغلة قدميا وحديثاُ ً ُّ                          وقد اهتم النحاة ببيان ،َّ َّ
َّ                               والتأكيد على أن اإلعراب ليس ، والكشف عن العالقة الوطيدة بينه وبني املعىن،َّ      أمهيته َّ

ً                                              حلية لفظية ابتدعوها ليظهروا براعتهم يف الكالم َّ               وأ�م يف غمرة ، وليفوقوا غريهم،ًَّ

ُّ                    بل املعىن عندهم حمل ،ط أحكامه وعلله مل ينسوا املعىناهتمامهم بتقعيد قواعده وضب
  . واإلعراب وسيلة بيانه،ًَّ             االعتداد أوال

ِّ                                          وليس أدل على ذلك من تعريف ابن جين اإلبانة عن املعاين ’’:َّ             لإلعراب بأنه  َّ

َ                       أال ترى أنك إذا مسعت ،باأللفاظ َ             علمت برفع ،ً                   وشكر سـعيدا أبوه،ٌ               أكرم سعيد أباه: َّ
ً                                    ولو كان الكالم شرجا واحدا الستبهم ،أحدمها ونصب اآلخر الفاعل من املفعول ً

َّ               بابا سـماه لذلكُ             مث نراه يفرد  ،)١(‘‘أحدمها من صاحبه َّ                           باب يف الرد على من ادعى (: ً َِّّ ٌ
 ،ٌ                  األلفاظ خدم للمعاين’’:  يقول فيه )على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفاهلا املعاين

  . )٢(‘‘ أشـرف من اخلادمَّ             واملخدوم ال شك

َّ                           بابا أكد فيه أمهية اإلعراب َّ     جاجيوقبله عقد الز      َّ  ومدى احلاجة إليه يف ضبط ،ً

: اجلواب أن يقال’’: قال فيه )لقول يف اإلعراب مل دخل الكالم ؟باب ا( :َّ           املعاين مساه 
   إن األمساء ملا كانت تعتورها املعاين فتكون فاعلة ومفعولة ومض

                                                       ً ً َّ
ً                  افة ومضافا إليهاَّ  ومل ،ً

  جعلت حركات ،ٌَّ                                                       تكن يف صورها وأبنيتها أدلة على هذه املعاين بل كانت مشرتكة
             ِ
ُ

   .)٣(‘‘اإلعراب فيها تنبئ عن هذه املعاين
َّ                                       وعلى مثل هذا نص اإلمام اجلرجاين

َّ                              األلفاظ مغلقة على معانيها حىت ’’: فقال ، ٌ
ِ                                       ألغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج َّ        وأن ا،يكون اإلعراب هو الذي يفتحها َّ ٌ

  .)٤(‘‘هلا

                                                 

  .١/٣٥اخلصائص ) ١(
  .١/٢٢٠اخلصائص ) ٢(
   .٦٩                َّ   اإليضاح يف علل الن حو ) ٣(
  . ٤٢دالئل اإلعجاز ) ٤(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                         أن مراعاة اإلعراب على حساب املعىن مزلة قدم      كما يرى ابن هشام  وذلك يف ،َّ

 وجعل ،جهتهاليت يدخل االعرتاض على املعرب من ٍ                       باب عقده يف ذكر اجلهات ا
  وبني أن كثريا ما تزل ،عىنامل وال يراعي ،ِّ          الصناعةأن يراعي ما يقتضيه ظاهر: أوالها 

                       ُّ
ً َّ َّ

ً                                                             ولذا فأول واجب على املعرب أن يفهم معىن ما يعربه مفردا أو ؛األقدام بسبب ذلك ُ ٍ َّ
ًَّ       مركبا

ُ                                                                        ، مث ساق أمثلة لذلك أثبت فيها أنه مىت بين فيها على ظاهر اللفظ ومل ينظر )١( َُّ َّ ً
أن : تلك اجلهات  لذا جعل ثاين ؛ والعكس صحيح،يف موجب املعىن حصل الفساد

ِّ                            وال ينظر يف صحته يف الصناعة،ً                      يراعي املعرب معىن صحيحا ً                    ولذلك أمثلة أيضا،َّ ٌ
) ٢( ،

َّ                                                              مما جيعلنا جنزم يقينا أن العالقة بني املعىن واإلعراب عالقة تكاملية ٌ َّ ً ٌّ                 يعضد كل منهما ،َّ
ٌ                   عراب له أثر يف ضبط  واإل،يف توجيه اإلعرابٌ                فاملعىن له أثر ،ِّ          اد املتكلماآلخر لبيان مر

  .املعىن

  
ِّ                                                                                      بل إن ابن جين وضع ضابطا دقيقا يـتبع عندما خيالف املعىن تقدير اإلعراب يؤكد  َُّ ً ً ِّ َّ

َّ                                           ما ذكرناه من أن املعىن عند النحاة هو املقدم ُّ ٌ                           فإذا مر بك شيء من هذا عن ’’: فقال ،َّ َّ
 أن يكون تقدير اإلعراب  فإن أمكنك، وال تسرتسل إليه،أصحابنا فاحفظ نفسك منه

ً                                    وإن كان تقدير اإلعراب خمالفا لتفسري ،ْ                                     على مست تفسري املعىن فهو ما ال غاية وراءه
، )٣(‘‘َّ                          وصححت طريق تقدير اإلعراب،َّ                                    املعىن تقبلت تفسري املعىن على ما هو عليه

َّ               وتقدمه للفظ ع ،ُّ                    ى متكن املعىن يف أنفسهمُّ         ويدلك عل’’:ٍ              يف موضع آخر قالو ندهم ُّ
أفال ترى إىل حروف .. .َّ                       وذلك لقوة العناية به،َّ                             تقدميهم حلرف املعىن يف أول الكلمة

ُّ                       املعاين كيف با�ا التقدم ُّ                                                     وإىل حروف اإلحلاق والصناعة كيف با�ا التأخر ؟ فلو مل ،َّ َّ ِّ
َ                     يعرف سبق املعىن عندهم ُّ                                    وعلوه يف تصورهم إال بتقدم دليله،ُ َّ ُّ ُّ قيضه ُّ               وتأخر دليل ن،ُ
ً                         لكان مغنيا من غريه كافيا ُّ                                              ، وهذا الضابط أكده الدكتور عبد العزيز عبده )٤(‘‘ً َّ  :يف قوله َّ

َّ                                    فالصناعة النحوية جيب أن ختضع للمعاين’’ َّ            ألن مقصود ؛ ال أن ختضع املعاين هلا،َِّّ

                                                 

  .  ٢/٢٤٩َّ            مغين اللبيب : انظر ) ١(
   .٢/٢٦٣َّ            مغين اللبيب : انظر ) ٢(
   .٢٨٤-١/٢٨٣اخلصائص ) ٣(
   .٢٢٥-١/٢٢٤اخلصائص ) ٤(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 وهو عمل ،      ِّ  ين متعد دةَّ                             وأما وجوه اإلعراب فتحمل معا،ِّ                   املتكلم واحد ال خيتلف

  .)١(‘‘ وال ينبغي أن نلزم القائل بأن يقصد ما يريده املعرب،حويَّ    الن
ٍ                                                                   وإذا كان اإلعراب واملعىن حمل عناية النحاة يف الكالم بوجه عام ُّ  فالعناية �ما يف ،َّ

ِّ                                      النص القرآين على وجه اخلصوص أوىل وأجدر ِّ َّ            مؤكدا أن  ِّ                         إذ يقول مكي بن أيب طالب،َّ ً ِّ

ٌ                  اإلعراب عامل رئيس ِّ                                         يف فهم املعىن وجالء املراد من النص القرآين ٌ مبعرفة حقائق ’’:َّ
َ                        اإلعراب تعرف أكثر املعاين َ               ويفهم اخلطاب، فتظهر الفوائد، وينجلي اإلشكال،ُ ُ، 

  .)٢(‘‘ُّ                       وتصح معرفة حقيقة املراد

َ                                                                        ويشري ابن هشام إىل ضرورة مراعاة قداسة كتاب اهللا بأن حيمل إعرابه ع لى أحسن ُ
ِّ                                      وخيرج على ما يغلب على الظن إرادته،َّ                 وه وأقر�ا للظاهرالوج َّ َّ ً           حمذرا من،ُ  ختريج آياته ِّ

َ                                               فإن مل يغلب شيء فلتذكر األوجه احملتملة من غري ،َّ         والضعيفةعلى األوجه البعيدة    َ ُ ٌ
ٌ                                                               وإن أراد املعرب جمرد اإلغراب على الناس وتكثري األوجه فصعب شديد،ُّ     تعسف ٌَّ َّ)٣( ،

ُّ              أطلقها اهلمذاينولذا 
ً             مدوية فقال   ِّ                                     نعوذ باهللا من إعراب يؤدي إىل فساد املعىن’’:ِّ ٍ‘‘)٤(.  

َّ                                                                              بل إن من صور عناية النحاة باملعىن اخلالفات النحوية اليت امتألت �ا كتب  َّ ُّ َّ

َّ                                       النحو حىت ألفت فيها مؤلفات مستقلة ٌِّ َّ ُ ََّّ
، فقد كان طلب املعىن وراء الكثري من )٥(

ُّ                       سائل اخلالفية بني النحاةامل َّ            إن تقديرات ’’:ُّ                                       ويف هذا يقول الدكتور عبد العزيز عبده ،َّ

ِّ                                النحويني الوعاة مل تكن خبط عشواء �                                              وإمنا كان هدفها املعىن أيا كان هذا املعىن الذي ،َّ َّ

َّ                                                       كما أ�م يف سبيل هذه الغاية ال يفسدون صناعتهم اللفظية،يكشفون عنه َّ  بل ،َّ
 ،َّ                                          حريصون على أال يكون املعىن على حساب اإلعراب،ِّ                    على اطراد القواعدحيرصون

ٍ                                                             فإن تعارضا كان اجلنوح إىل املعىن مع التخريج على ضرورة أجازها ،والعكس صحيح َّ
ُّ                                       ، مث يوضح أساس الرتجيح بني أقوال النحاة)٦(‘‘العرب َّ َّ                           والفيصل يف املسائل اخلالفية ،ِّ

َّ           إن الرتاجح’’:فيقول  ِّ                                                    بني أقوال النحاة جيب أن يكون على أساس املعىن قبل كل َّ ُّ
                                                 

   .٣١٣ِّ                    َّ      املعىن واإلعراب عند الن حويني ) ١(
   .١/٦٣مشكل إعراب القرآن ) ٢(
   .٢/٢٧٥َّ            مغين اللبيب : انظر ) ٣(
   .٢/٨٠الفريد ) ٤(
ِّ                        َّ                ي ، والتبيني عن مذاهب الن حويني البصريني اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنبار: مثل ) ٥( ِّ َّ

ُّ                            ُّ                                         والكوفيني للعكربي ، وائتالف الن صرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة للزبيدي  ِّ.   
  .٥١١ِّ                    َّ      املعىن واإلعراب عند الن حويني ) ٦(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 وإذا دار األمر بني مقتضيات املعىن ومقتضيات ،َّ                        فاملعىن هو الرائد واحلكم،شيء

َّ                                            الصناعة النحوية التزمنا األوىل دون الثانية َّ َّ                                    ، وعليه فإن تلك املسائل اخلالفية اليت )١(‘‘َِّّ َّ

َّ                        تضخمت �ا كتب النحو حىت َّ ً                                             ضاق �ا الكثريون كان ألكثرها منزحا يهيم وراء َّ
  .)٢(املعىن

َّ                                            وكما اعتىن النحاة باملعىن اعتىن علماء الشريعة       َّ                             بفروعها السيما علوم الكتاب –ُّ
َّ                                     باإلعراب حىت جعل شيخ اإلسالم ابن تيمية–العزيز 

ً                   معرفته فرضا واجبا  َّ           فإن فهم ،ً

َّ                             همان إال بفهم اللغة العربيةُ        وال يف،َّ                  الكتاب والسنة فرض ُّ َّ                           وما ال يتم الواجب إال به ،َّ ُّ
اشرتاطهم أن                              ، بل لقد بلغت �م تلك العناية)٣(فهو واجب

َّ                                        ال يفسر كتاب اهللا إال عامل بالنحو واإلعراب ٌ َّ ِ                         فقد روي عن اإلمام مالك،ِّ ُ
ال ’’:َّ         أنه قال  

ٍ                  أوتى برجل غري عامل ً                           ر كتاب اهللا إال جعلته نكاال ِّ                 بلغة العرب يفسٍ َ َّ‘‘)٤(.  

ُّ                          وقد نص السيوطي َّ
َّ                                                  على حاجة التفسري إىل اإلعراب يف معرض حديثه عن العلوم  

َّ                     ألن املعىن يتغري وخيتلف ’’:َّ                        وذكر منها النحو فقال ،ِّ                          اليت حيتاجها املفسر لكتاب اهللا َّ

 أنه سئل عن : ُ                              تباره، أخرج أبو عبيد عن احلسن َُّ               فال بد من اع،باختالف اإلعراب
             ِ
ُ َّ

َّ                                         الرجل يتعلم العربية يلتمس �ا حسن املنطق َّ ْ              حسن فتعلمها:  فقال ، ويقيم �ا قراءته،َّ َّ ٌ، 
َّ               فإن الرجل يقر   .)٥(‘‘أ اآلية فيعىي بوجهها فيهلك فيهاَّ

  

َّ             إن علم احلالل ف’’:  حيث يقول اإلسنوي،َّ                                         واحلاجة نفسها تتأكد يف علم الفقه

علم (ٌّ            مستمد من )بعلم الفقه(: ى َّ           وهو املسم،ُّ                                 واحلرام الذي به صالح الدنيا واألخرى

َّ              وأما العربية.. .)َّ            علم العربية( و ،)صول الفقهأ َّ                            فألن أدلته من الكتاب والسَّ َّ          نة عربيةَّ َّ، 

                                                 

   .٩ِّ                    َّ      املعىن واإلعراب عند الن حويني ) ١(
) ِّ                                     عاملني من علماء البصرة سيبويه واملربد خالف على طلب معىن بني: ( مبحث : انظر ) ٢(

 دراسة املذاهب الن حوية من حيث إ�ا أثر خلالف على طلب : (  ، ومبحث ٢٩٩-٢٧٧
 

                                  َّ                ٍ
ٌ

َّ َّ
ً                    َّ                                     املعىن واإلعراب عند الن حويني ، فقد أورد املؤلف أمثلة كثرية :  من كتاب ٤٢٤-٤٠٦) معىن  ً ِّ ِّ

   .  َّ                               لذلك ال يتسع املقام لذكرها ههنا 
   .١/٥٢٧ِّ                       اقتضاء الصراط املستقيم : انظر ) ٣(
   . ٢/٣٥٧اإلتقان يف علوم القرآن ) ٤(
   . ٢/٣٥٩اإلتقان يف علوم القرآن ) ٥(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                        وحينئذ فيتوقف فهم تلك األدلة على فهمها َّ ، وال )١(‘‘ى علمها والعلم مبدلوهلا عل،ٍ

َّ                                                                خيتلف األمر بالنسبة إىل مكان النحو واإلعراب من بقية علوم الشريعة َِّّ َّ.  
َّ                                                                                وعلى الرغم من أمهية اإلعراب والعالقة الوطيدة بينه وبني املعىن إال أن هذه  َّ َّ َّ

ً                                        من أهم القضايا الشاغلة قدميا وحديثا– كما   أسلفت –َّ        القضية  ً َّ ً        ثريا من َّ           ذلك أن ك؛ِّ
َّ                                         الضائقني بالنحو قد رموه باجلمود والتعقيد َّ ُّ                                ورموا النحاة بالتعسف والغلو،َّ َّ واجلري وراء  ،ُّ

     حلية لفظية ال أثر هلا يف معىن الكالم سوى كو�ا إصرا وأغالال قيدت الكالم وصعبته
                                                                       َّ ًَّ ًَّ
ٍ ٍ، 

ُّ                             وعليه فقد نادوا بالتخفف منه   .ني أواخر الكلمات بل إلغائه واالستعاضة عنه بتسك،َّ

َّ            مما تقدم –     وإذا كانت قد ثبتت لدى القارئ  ِّ                                 الصلة الوثيقة بني املعىن واإلعراب –َّ
  فال أرى بأسا من اإلشارة إىل شيء من تلك الدعاوى وأصحا�ا

                                                    َّ ٍ
يه  إذ ال أخشى عل؛ً

َّ                         من مساع باطل ال يزيده إال  ً                                  حقا، وجللجة ال تورثه إال ثباتا ﴿ ٍ َّ ٍ �         

)             ﴾ ] إن هذه الدعاوى :  فأقول ، ]١٧: َّ       الرعد                 َّ َّ

م   بل محل لواءها أقدمون على رأسهم قطرب،ً                 مل تكن حديثة فحسب ٌّ            ِّ   وهو حنوي متقد 
ُّ                               إال أنه خالف مجهور النحاة يف ال َّ َّ                بعد بيانه أن َّ                   حيث يقول الزجاجي؛عرابغاية من اإلَّ

ً                                هذا قول مجيع النحويني إال قطربا’’:حركات اإلعراب دالئل على املعاين  َّ ِّ َّ            فإنه عاب ،َّ

 بل هو ،َّ                            ِّ              ، فقطرب ال يرى علة اإلعراب الد اللة على املعاين)٢(‘‘عليهم هذا االعتالل

ُ                             إذ احلركات اإلعرابية إمنا ج،َّ             يف نظره للدرج َّ ِّ                                 علت لتخفيف الثقل احلادث من إسكان َّ
َّ                                                            حمتجا لذلك باملسموع عن العرب مما اتفق إعرابه واختلف معناه ،احلروف أثناء الكالم َّ �

ِّ                                                                 فلو كان اإلعراب إمنا دخل الكالم للفرق بني املعاين لوجب أن يكون لكل ،والعكس َّ

َّ                                      معىن إعراب يدل عليه ال يزول إال بزواله ُّ ٌ
، وملا ك)٣(

 
       

َّ
ُّ                             انت احلركة عنده تعاقب السكون 

َّ                                                       فقد أجاب عن اعرتاض ورده فيما خيص تنوع احلركات اإلعرابية ُّ ُّ  إذ ملا قيل له ،ٍ
 

              
َّ

َّ     فهال : 

ً                                                                                لزمت العرب حركة واحدة أل�ا جمزئة هلا إذ الغرض منها إمنا هو حركة تعاقب سكونا ؟  ًٌ َّ َّ ً
َّ                                          أجاب بأ�م لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم َّ       وأال ،ِّ                      رادوا االتساع يف احلركات فأ،َّ

ٍ                                       حيظروا على املتكلم الكالم إال حبركة واحدة َّ ِّ) ٤(.  

                                                 

   .١١ِّ              الكوكب الدري ) ١(
َّ                                                    ، ونص أيضا على خمالفة قطرب هذه العكربي يف التبيني ٧٠                َّ   اإليضاح يف علل الن حو ) ٢( ُّ ً َّ١٥٦.   
   .٧٠         َّ   يف علل الن حو اإليضاح : انظر ) ٣(
   .٧١                َّ   اإليضاح يف علل الن حو : انظر ) ٤(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                              واحتجاجه مردود بعد  –        ِّ               يكن للد اللة على املعاين َّ               أن اإلعراب لو مل: ٍ             ة ردود منها ٌ

َّ                          ألن القصد يف هذا إمنا هو ؛ًَّ                                       جلاز خفض الفاعل مرة ورفعه أخرى ونصبه–كما قال  َّ

ً                                ركة تعاقب سكونا يعتدل به الكالمح ِّ                                فأي حركة يأيت �ا املتكلم جتزئه،ٌ ٍ ٌ               ويف هذا فساد ،ُّ
  .ٌ                       وخروج عن أوضاع العرب،للكالم

ُّ                         أن السكون أخف من احلركة:      ومنها  ُّ  فكيف ،ُّ                              ولذلك كان املبين وا�زوم ساكنني،َّ
ُّ                                 يؤتى باحلركة لتخفيف ثقل السكون ؟ ُ.  

ِّ                                                      ه لو كان ذلك من أجل الثقل لفوض زمام اخلرية إىل املتكلمَّ   أن:      ومنها  ِّ ُ  فكان ،ِّ

  .ِّ               وحيرك إذا شاء،ِّ             يسكن إذا شاء
ُ                                                                                     وأما األمساء اليت احتج �ا مما اتفق إعرابه واختلف معناه والعكس فيجاب عنها  ُ َّ َّ َّ َّ :

ٌ                                                        بأن لكل منها علة خاصة جيمعها أ�ا فروع عارضة على  ٌ َّ ً ًَّ َّ ٍّ َّ                        األصول لضرب من الشبه ال َّ ٍ

  .)١(هنا لتفصيلها هَّ           يتسع املقام
َّ                                                                            ومتضي القرون ويعاد طرح القضية من جديد يف شكل جديد حني تبناها ابن  ٍ َّ ُ

ُّ                 الرد على النحاة(:يف كتابه  مضاء ً                 ِّ           فه كما يذكر يف مقد مته نصحا َّ          الذي أل)َّ  وقد ،هلمُ

ِّ                               مثل ثورة على النحويني رفض في َّ ً َّ                          ه كثريا مما قعدوه من ذلك َّ َّ َّ                      دعوته إىل إلغاء نظرية : ً
َّ                        والعلل الثواين والثوالث ، وإلغاء القياس،العامل  ، واعرتاضه على تقدير العوامل احملذوفة،َّ

  .القواعد   وغريها من ،َّ                 ومتعلقات ا�رورات ،َّ                والضمائر املسترتة

ِّ                           االجتماع واملؤرخ ابن خلدونَّ                                                  ومع مطلع القرن الثامن اهلجري يطالعنا عامل
: يف  

ِ                                         بل شغل فيها باالجتماع واحلضارة والبداوة،ٍ                           اليت مل تكن كتاب لغة أو حنو)   ِّ   مقد مته( ُ، 

ً                                                 والعلوم والصنائع حىت عد �ا رائدا لعلم االجتماع َّ ُ َّ ٌ                                        فاللغة عنده إذا قضية اجتماعية ال ،َّ ٌَّ َّ ً ُّ

َّ                          ، وفيما خيص قضية اإلعراب و)٢ (ريب كون ابن خلدون أحد دعاة إلغائه عقد الفصل ُّ
ُّ                                           وال تلتفنت يف ذلك إىل خرفشة النحاة أهل صناعة ’’:َّ                         الثامن واألربعني يقول فيه  َّ

 ،َّ                                      حيث يزعمون أن البالغة هلذا العهد ذهبت؛َّ                                  اإلعراب القاصرة مداركهم عن التحقيق

ً                                                    وأن اللسان العريب فسد اعتبارا مبا وقع أواخر الكلم  َّ ِّ د اإلعراب الذي يتدارسون من فساَّ
ُّ                                    ، وهي مقالة دسها التشيع يف طباعهمقوانينه َّ َّ ، ويقول )٣(‘‘ وألقاها القصور يف أفئد�م،ٌ

                                                 

   .١٦٠-١٥٩َّ            ؛ التبيني ٧١                َّ   اإليضاح يف علل الن حو : انظر ) ١(
   .٢١اإلعراب وأثره يف ضبط املعىن : انظر ) ٢(
   .٥٢٤ِّ        املقدمة ) ٣(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ً                                                   أيضا نافيا أن يكون اإلعراب سببا يف البالغة والبيان  ً فاإلعراب ال مدخل له يف ’’:ً

 سواء كان ، من الوجود فيهَّ                                              إمنا البالغة مطابقة الكالم للمقصود وملقتضى احلال،البالغة
�                      الرفع داال على الفاعل �                         والنصب داال على املفعول،َّ ُّ                     وإمنا يدل على ذلك ، أو بالعكس،َّ َّ

ٌ                                  وأساليب الشعر وفنونه موجودة يف ،ُّ                           وال عربة بقوانني النحاة يف ذلك.. .قرائن الكالم ِّ
 كلما�م موقوفة َّ           فإن غالب،أشعارهم هذه ماعدا حركات اإلعراب يف أواخر الكلم

 واملبتدأ من اخلرب بقرائن الكالم ال حبركات ،َّ                                ويتميز عندهم الفاعل من املفعول،اآلخر

  .)١(‘‘اإلعراب

َّ                                                                وما إن يطل العصر احلديث حىت يكثر الكالم حول هذه القضية َّ  ويكثر دعاة ،ُّ
ار�م رسيه على اختالف مشَّ                                        إلغاء اإلعراب يف حماوال�م تيسري النحو على دا

َّ                                                               وال شك يف أن أمثال هذه الدعاوى ستتكرر بني حني وآخر كلما وجدت  ،)٢(ومآر�م ٍ َّ َّ َّ َّ
ُ                                              لكن أىن هلا أن تبلغ مرادها ما دام قرآن يتلى،ً            إىل ذلك سبيال ٌ َّ                 وأىن ألصحا�ا أن ،َّ

  : َّ                         بل إمنا حاهلم كقول األعشى،ُّ                              ينتقصوا النحاة أو ينالوا منهم

ً                     كناطح صخرة يوم ً  ا ليوهنها              فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلٍ
 
       

 
   

                                                  ُ
ِ
َ َُ َ َْ ْ

ِ
َ َُ

ِ) ٣(  

َّ                                                              ِّ                والعاقل األريب يدرك خطورة االنسياق وراء هذه الدعاوى على الد ين ومصادر 

يعين [َّ                             �م بإيثارهم اجلهل بذلك العلم إ’’: بقوله َّ                       ما أكده اإلمام اجلرجاين وهو،َّ        التشريع

ِّ                   الصاد عن سـبيل اهللايف معىن ] َّ          به النحو  وكان مثله .. . واملبتغي إطفاء نور اهللا تعاىل،َّ

َّ                                                      مثل من يتصـدى للناس فيمنعهم عن أن حيفظوا كتاب اهللا تعاىل  ويقوموا به ويتلوه ،َّ
َّ                                               ويصنع يف اجلملة صنيعا يؤدي إىل أن يقل حفاظه،ويقرؤوه ُ َّ ِّ  واملقرئون ، والقائمون به،ً

  .)٤(‘‘له

  

  

                                                 

   .٥٤٩ِّ        املقدمة ) ١(
َّ                                   لت الباحثة يف هذه الدعاوى ؛ أصحا�ا َّ                                 اإلعراب وأثره يف ضبط املعىن ، فقد فص: انظر ) ٢(

َّ                                 وأقواهلم والرد عليها يف فصل مسته  ٍ    .٤٤-١٧) ٍ                                دعاة إلغاء اإلعراب بني قدمي وحديث : ( َّ
  . ، والبيت من البسيط ١٣٩ديوانه ) ٣(
   .٢٦-٢٥دالئل اإلعجاز ) ٤(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  ل المبحث األو

  َّ                            في التوجيه اإلعرابي لألسماءالمعنىأثر 

        ملا كان الكلم يف العربية امسا
                               ً َّ َّ

ً        وحرفا،ً       وفعال،
، اقتضى املقام ههنا البدء مبسائل )١(

ِّ                                          وما ذاك إال لسمو االسم وعلوه على قسيميه ،َّ                             األمساء اليت هي أول أقسام الكلم ِّ :
َ                           واحلرف من جهة أنه خيرب به،الفعل ُ ٌ          زيد قائم(:  حنو ؛نهَ    رب عُ     وخي،َّ  ،ٌَ            خمبـر عنه)ٌ    زيد(فـ  ،)ٌ

َّ                            وعليه ال ختلو مجلة يف العربي،ٌَ           خمبـر به)ٌ     قائم(و  َّ                           ة امسية كانت أو فعلية من ٌ َّ       أما ،اسمًَّ
َ               الفعل فيخرب به َ             وال خيرب عنه،ُ ٌ         قام زيد(:  حنو ؛ُ َ                       وأما احلرف فال خيرب به،)َ ُ َ             وال خيرب عنه،َّ  ؛ُ

  .)٢( وغريمها،...، وبل،هل: حنو 
  : َّ                                وقوع االستثناء المفرغ بعد اإليجاب :المسألة األولى      

 ﴿: قول اهللا تعاىل من سورة يوسف      وشاهدها          ﴾، 
�                                     ردا على أبنائه حني طلبوا منه إرسال وقد جاءت هذه اآلية على لسان يعقوب 

 فأجا�م بعد ، معهم إىل مصر ليكتال بعد اجلدب الذي أصا�مأخيهم بنيامني
   ﴿: إحلاحهم                   

       ﴾  ] ٦٦: يوسف[ .  
ُ                                           ويراد باالستثناء املفرغ ما حذف منه املستثىن        ،)إال(َّ                      فتفرغ الفعل ملا بعد )٣(منهَُّ

ٍ              من رفع أو نصب بعدها حبسب ما يقتضيه ذلك الفعل ُ         فأعرب ما
من القواعد ، و)٤(

ُّ                        املقررة عند مجهور النحاة َّ
ٍ                                                      أن االستثناء املفرغ ال يأيت إال بعد نفي أو شبهه من �ي)٥( ٍ َّ َّ، 

                                                 

 ؛ اإليضاح ١جي َّ               ؛ اجلمل للزجا١/٣٦ ؛ األصول ١/٣ ؛ املقتضب ١/٢الكتاب : انظر ) ١(
    .٣َّ             ؛ التسهيل ٢٣َّ           ؛ املفصل ٤٥ُّ           ؛ اللمع ٧١

   .٤٦ ، ١/٤٤ُّ            ؛ اللباب ٢٩َّ                   ؛ أسرار العربية ١١٩       َّ   علل الن حو : انظر  )٢(
ُ                                                               مستثىن منه ، وأداة االستثناء ، ومستثىن ، فإذا حذف املستثىن منه كان : أركان االستثناء ثالثة  )٣(

ً                 االستثناء مفرغا  َّ.  
 ؛ األصول ٤/٣٨٩ ؛ املقتضب ١/١٦٧َّ                        ؛ معاين القرآن للفراء ١/٣٦٠الكتاب : ظر ان) ٤(

 ؛ ٣١٣ ؛ الفوائد والقواعد ١٢٤ُّ           ؛ اللمع ١٧٥ ؛ اإليضاح ٢٣١َّ                  ؛ اجلمل للزجاجي ١/٢٨٢
 ؛ ١٠١َّ             ؛ التسهيل ١/١٦٧ِّ           ؛ املقرب ١/٤٣٢َّ               ؛ شرح املفصل ٣١٧كشف املشكل 

 ؛ ٣/١٥٠٢ ؛ االرتشاف ٢/١٠٠َّ                     ح الرضي على الكافية  ؛ شر١٥٣االستغناء يف االستثناء 
    .٣/٢٥٠ ؛ اهلمع ١٧٠َّ                ؛ التعريفات  ٢٨٥َّ                شرح شذور الذهب 

ِّ                    ، واملربد يف املقتضب ١/٤٣٣َّ                           ، والفراء يف معاين القرآن ١/٣٦٠سيبويه يف الكتاب : منهم ) ٥(
=  ، وابن ١/٤٢٦ل َّ                         ، وابن يعيش يف شرح املفص١٧٥ ، والفارسي يف اإليضاح   ٤/٣٨٩



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                       بأن وقوع املفرغ بعد ذلكلَّ          وعللوا ،ٍ                           وميتنع وقوعه بعد كالم موجب،أو استفهام َّ
قام مجيع :  كان املعىن )ٌ           قام إال زيد(: َّ                فإنه إذا قيل ، أو الكذب،َّ                 اإلجياب يتضمن احملال

ُ         رأيت إال (:  وكذا إذا قيل ،ال وهذا حم،ُّ                                 أي كل من حيصل منه القيام إال زيد،َّ      الناس
ً                                    لزم منه أنه رأى مجيع الناس إال زيدا) ً     زيدا َّ : َّ                      على حني أنه إذا قيل ،ذبكٌ            وهو حمال و،َّ

ً                 ما رأيت إال زيدا( و ،)ٌ              ما قام إال زيد( َّ                بالنفي صح املعىن) ُ َّ.  
َّ                                      حيث ذهب إىل جواز جميء االستثناء املفرغ ؛     وقد خالف ابن احلاجب اجلمهور
َ                 قرأت إال يوم كذا(: َّ                   ومثل لذلك بقوله ،بعد اإلجياب يف الفضلة بشرط اإلفادة ، مث )١()ُ

ً                                        ألنه جيوز أن يقرأ يف األيام كلها إال يوما’’: اإلفادة يف هذا املثال  بقوله َّ   بني ِّ َّ  خبالف ،َّ
  فإنه ال يستقيم أن يضربه كل أحد ويستثين زيدا)ضربين إال زيد(

                                             ً
ٍ ُّ ، وقد تبعه يف )٢(‘‘َّ

َّ                       ناقال عنه مثاله السابق اشرتاط اإلفادة واستقامة املعىن اإلسفراييين ً
)٣(.  

َّ                                                              راسات الشيخ الدكتور حممد عبد اخلالق عضيمة ألسلوب القرآن الكرمي      ويف د ُّ َّ
ٌ                      حبث قيم يف هذه املسألة ِّ ٌ

 آيات االستثناء يف – رمحه اهللا تعاىل –؛ حيث أحصى )٤(
َّ                                                                         وكان من مثرة هذا االستقراء أن وجد مثاين عشرة آية وقع فيها االستثناء املفرغ ،القرآن ً

 ﴿: هللا تعاىل  منها قول ا،بعد اإلجياب            ﴾  ] ٤٥: البقرة 

 ﴿:  وقوله تعاىل ،]               ﴾  ] ١٤٣: البقرة[ ، 
 ﴿: ومنها شاهد يوسف           ﴾ .  

َّ                                                                      ني الشيخ أن النحاة الذين متسكوا بعدم جواز وقوع االستثناء املفرغ بعد      وقد ب َّ ُّ َّ َّ َّ
َّ                                  حمتجني جبواز تأويل اإلثبات بالنفي ،َّ                                           اإلجياب تعاملوا مع هذه اآليات بتأويلها بالنفي ِّ

    أقسمت باهللا ملا فعلت وإال فعلت(:          حنو قوهلم ؛يف كالم العرب
                          َ َ َُّ

ما : ( أي ؛)
)َ             منك إال الفعلُ      أطلب 

َّ                                               ، فأول ابن هشام اإلثبات يف آييت البقرة السابقتني )٥( َّ      وإ�ا [ َّ

                                                                                                                     

ُ                     َّ     ، وأبو الفداء يف الكن اش ٢/١٠٦َّ                          ، والرضي يف شرح الكافية ١٠١َّ                مالك يف التسهيل =
 ، وابن هشام يف أوضح املسالك ١٥٠٣-٣/١٥٠٢َّ                         ، وأبو حيان يف االرتشاف ١/١٩٨
َّ                            ، والشيخ خالد يف التصريح ١/٥٤٩ ، وابن عقيل يف شرحه ٢/٢٢٢ ُّ              ، والسيوطي ١/٥٤٠َّ

   . ٣/٢٥١مع يف اهل
    .١/٢٣٤             َّ   الكافية يف الن حو : انظر ) ١(
   .٢/٥٤٨ِّ                    شرح املقدمة الكافية  )٢(
   .١٠٩لباب اإلعراب : انظر  )٣(
    .٢٧٩-٢٦٤ ، ١/٧: انظر ) ٤(
   .٦/٥٢١ُّ                ؛ الدر املصون ٥/٣٢٢ ؛ البحر احمليط ٣/٨١ ؛ الفريد ٢/٤٦٨َّ        الكشاف : انظر ) ٥(
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َّ                       ، وقد تقدم يف آية يوسف )١()َّ           إ�ا ال تسهل(: بقوله ] ً                وإن كانت لكبرية [  و ،]ٌ       لكبرية 
َّ                                                                              عند بيان أوجه العموم الثالثة يف االستثناء املتصل كيف أن املعربني قد أولوا اإلثبات َّ َّ َّ 

  ).ال متتنعون من اإلتيان به( بـ )َُّ         لتأتـنين(: َّ               فقدروا قوله ،َّ            فيها بالنفي
َّ                                                                   إال أن الشيخ احتج لرد ما ذهبوا إليه من التأويل بأمرين َِّّ َّ َّ)٢(:  

َّ                                                     أن أكثر هذه اآليات جاء اإلثبات فيها مؤكدا إما بـ :أحدهما       ً َّ  والالم كما )َّ   إن(َّ
 )َُّ            لتأتـنين به(: َّ              إذ إن قوله ؛َّ                                     ا بالقسم ونون التوكيد كما يف آية يوسفَّ      وإم،يف آييت البقرة

ُّ                                جواب لقسم مضمر يدل عليه قوله  ٍ ٌ :﴿          ﴾، ألنه يف         َّ
َُّ                       حىت حتلفوا يل لتأتـنين به: معىن 

َّ                                       ، وال يسوغ محل هذا اإلثبات املؤكد على معىن )٣(
َّ                                 محله عليه خروج عن مقتضى الظاهر ففي،َّ      النفي ٌ.   
َّ                                                             أنه لو ساغ تأويل هذه اآليات بالنفي ال نفتح الباب وال ضابط له:واآلخر        وملا ،َّ

َّ                                                 وجد يف لغة العرب إثبات يستعصي على تأويله بالنفي ٌ َّ                               وهذا ما عناه أبو حيان بقوله ،ُ
َّ                                يف الرد على من أول قوله تعاىل  ْ َ ِّ :﴿            ﴾  ] بـ  ]٨٣: البقرة 

َّ                                   ألن كل موجب إذا أخذت يف نفي نقيضه؛فليس بشيء’’ :)مل يفوا بامليثاق(  أو ،َّ
َّ             يؤول بقولك  َّ       ألنـه؛)قام القوم إال زيد(:   ِّ                  ضد ه كان كذلك فليجـز   ،مل جيلسوا إال زيد: ُ

  .)٤(‘‘ عليه كالمها فتبين،َّ                                 ومع ذلك مل تعترب العرب هذا التأويل
َّ                                                                              وكان من النتائج اهلامة اليت متخض عنها حبث الشيخ يف هذه املسألة ما يلي  َّ َّ َّ:  

َّ                                                                   أن النحاة قد قعدوا قواعد كثرية مل حيتكموا فيها ألسلوب القرآن الكرمي:ًَّ                أوال  ُّ َّ، 
َّ          ملفرغ بعد  ومنها منع وقوع االستثناء ا،فمنعوا أساليب جاء نظريها يف القرآن

  .)٥(اإلجياب

                                                 

   .٢/٤٧٨َّ            مغين اللبيب : انظر  )١(
   .١/٢٦٦دراسات ألسلوب القرآن الكرمي : انظر  )٢(
َّ                            ؛ أنوار التنزيل للبيضاوي ٣/٨١ ؛ الفريد ٢/٧٣٧ِّ             ؛ التبيان ٢/٤٦٨َّ        الكشاف : انظر  )٣(

   .٦/٥٢١ُّ                ؛ الدر املصون ٥/٣٢٢ ؛ البحر احمليط ١/٥٠٢
َّ                                          ، ويف قوله هذا إثبات حلجة الشيخ عضيمة ،١/٤٥٥البحر احمليط ) ٤( َّ  ولذا سقته ههنا ، وإال ٌ

َّ                َّ                                                                فإن التأويل بالن في الذي رده يف هذه اآلية قد أجازه يف آية يوسف وغريها ، فهو يوافق  َّ َّ
َّ                                                                                    اجلمهور يف منع وقوع االستثناء املفرغ بعد اإلجياب ، وقد ناقش الشيخ يف دراسته هذا التناقض  َّ َّ

 ٢٧٢-١/٢٦٩سلوب القرآن الكرمي دراسات أل: َّ                                       الذي وقع فيه أبو حيان باستفاضة ، انظر 
َّ                                              رأي أيب حيان يف آيات االستثناء املفرغ بعد اإلجياب (  َّ. (  

    .١٣-١/٦دراسات ألسلوب القرآن الكرمي : انظر ) ٥(
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َّ                                                              أن ابن احلاجب الذي أجاز وقوع االستثناء املفرغ بعد اإلجياب بشرط :ً       ثانيا       َّ
 ، ويستشهد مبا جاء فيه،اإلفادة وأصاب يف ذلك مل حيتكم إىل أسلوب القرآن الكرمي

 ومن أين ،)ُ                قرأت إال يوم كذا(: ِّ                        فال ميثل �ذا املثال اهلزيل ’’وكان جيمل به فعل ذلك 
َّ                                                                          جاءت الفائدة إىل هذا املثال ؟ وهل من املستطاع أن يقرأ اإلنسان يف مجيع أيامه حىت 

َّ                      وقوع املفرغ بعد اإلجياب ٌ                                             وهو طفل رضيع ؟ أليس هذا من الكذب الذي منعوا 
 واإلفادة يف شواهد القرآن ،َّ                                      ، فشتان ما بني اإلفادة يف مثال ابن احلاجب)١(‘‘؟بسببه
ِّ                                                          بالشاهد القرآين الواحد حجة قاطعة لتقعيد قاعدة أو ردها وكفى ،الكرمي ٍ ً ً َّ  فكيف إذا ،َّ

  .َّ                           توافرت للقاعدة عدة شواهد ؟
   ال ميكن أن يكلف أبناءه أمرا معجزا َّ            أن يعقوب  يف آية يوسف     واملعلوم

                                  ً ً
ِّ

   بل إمنا قصد أن يأتوا بأخيهم يف كل حال أو وقت يتصور إمكان،ً        ومستحيال
                                                           َّ ُ
ٍ ٍ ِّ  اإلتيان َّ

ُ                                                                              بدليل أنه استثىن احلالة أو الوقت الذي يعذرون فيه من اإلتيان به وهو إذا أحيط ،فيه ُ َّ
ُّ                      وال حاجة إىل التكلف ،ٌ                               ومقصده هذا ظاهر من سياق اآلية،ُ                    �م وغلبوا على أمرهم َّ

َّ                                                                  وعليه فاألوىل أن جتعل القاعدة يف االستثناء املفرغ ما ذهب إليه ابن احل،َّ         والتأويل اجب ُ
  .َّ                                       ما دامت قد عضد�ا شواهد من القرآن الكرمي

  
   : ٍّ          جر أصليفبحرتقديم الحال على صاحبها المجرور  : المسألة الثانية     

 إذ ،َّ                                   ألن نسبتها منه نسبة اخلرب من املبتدأ؛َّ                                         األصل يف احلال أن تتأخر عن صاحبها
 واألصل يف اخلرب تأخريه ،املبتدأ واخلرب فأشبها ،ٌَ                    وصاحبها خمبـر عنه،ٌ               احلال خرب يف املعىن

 جازت يف ،َّ                                                 لكن كما جازت خمالفة األصل يف اخلرب فتقدم على املبتدأ،وتقدمي املبتدأ
ٌ                                                       احلال فتقدمت على صاحبها ما مل يعرض موجب للبقاء على األصل ُّ               ، فجاز تقدمها )٢(َّ

ً                 وضربت مكتوفا ،ٌ   يدً            جاء ضاحكا ز(:  حنو ؛ً            أو منصوبا،ً                          على صاحبها إذا كان مرفوعا ُ
َّ      اللص ً               جاء زيد ضاحكا(:  إذ األصل فيهما ،)ِّ ً                       وضربت اللص مكتوفا،ٌ َّ ِّ  وكذا إذا كان ،)ُ

ٍّ                   جمرورا حبرف جر زائد  ما جاء مسرورا من أحد(:  حنو ؛ً
                     ٍ
ٍ               ما جاء من أحد (:  فأصله )ً

َّ                                 ألن حرف اجلر الزائد كغري املوجود؛)ً       مسرورا ِّ َّ        جر به  فيكون صاحب احلال الذي ،َّ ُ
ً                  مرفوعا أو منصوبا َّ                                                            أما إذا كان صاحب احلال جمرورا باملضاف فهذا مما يوجب البقاء ،ً ً َّ

 عرفت قيام زيد مسرعا(:  حنو ؛ُّ                           على األصل من تقدمه على احلال
 

                     ً
ٍ

َ :  إذ ال جيوز فيه ؛)ُ
 عرفت قيام مسرعا زيد(

                      ٍ
ً َ ً                                               ألن فيه فصال بني املضاف واملضاف إليه ومها متالزمان)ُ كما  ،َّ

                                                 

   .١/٢٦٨دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ) ١(
    .٢٥ ، ٤/٢١ ؛ اهلمع ٢/٢٥١َّ             شرح التسهيل : انظر ) ٢(
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 عرفت مسرعا قيام زيد(: ال جيوز 
                      ٍ
َ ً ٌ                         ألن احلال تابعة لصاحبها)ُ َّ                       واملضاف إليه ال يتقدم ،َّ

ً                       فال يتقدم تابعه أيضا،على املضاف َّ)١(.  
ُّ                                                                            وأما إذا كان صاحب احلال جمرورا حبرف جر أصلي فاختلف النحاة يف جواز  ٍّ ً َّ

ٍ                 مررت جالسة �ند(:  حنو ؛ه ومنهم من أجاز، فمنهم من منعه،تقدمي احلال عليه ً ُ.(  
  

ِّ                ، وأكثر البصريني)٢(     فاملنع مذهب سيبويه
ٍ                  حمتجني بأمور هي )٣( ِّ:  

 والعامل يف صاحب احلال هنا ،َّ                                     أن العامل يف احلال هو العامل يف صاحبه:ًَّ      أوال      
ُّ                             وحرف اجلر ال تصرف له كالفعل،هو احلرف ِّ

)٤(.  
ٌ                                                   صاحب احلال هنا وإن كان احلرف إال أنه متعلق بالفعلَّ              أن العامل يف:ً       ثانيا       ِّ َّ، 

َّ                                 لكنه مل يصل إليه إال بواسطة حرف ،َّ                                    فالفعل هو العامل الرئيس يف صاحب احلال
  .)٥( لذا ال جيوز أن يعمل يف حاله قبل ذكر ذلك احلرف،اجلر

 أنه ملا كان الفعل مل يعمل يف صاحب احلال إال بواسط:ً       ثالثا      
 

                                              
َّ

 وكان ،ة حرف اجلرَّ
�                                                                  العامل يف احلال هو العامل يف صاحبها كان حلرف اجلر حظا من العمل يف احلال ِّ، 

َّ                                                       واحلال ال تتقدم على العامل املعنوي فكيف تتقدم على احلرف ؟ َّ)٦(.  
َّ                                                             ومدار هذه احلجة أن احلال ال تتقدم على العامل املعنوي َّ َّ                          ولذا فرع ابن أيب الربيع،َّ َّ

 

ً            ا حجة أخرىعنه   مررت �ند ضاحكة(: َّ                     وهي أن الباء يف حنو ،َّ
               ً ٍ
 تعطي معىن )ُ

 ولو قال هذا لكان العامل ،ٍ                           التصق مروري �ند يف هذه احلال: َّ             فكأنه قال ،اإللصاق

                                                 

   ٢٥ ، ٤/٢١ ؛ اهلمع ٣٠-٢/٢٩َّ                           ؛ شرح الرضي على الكافية ٢/٢٥١َّ             شرح التسهيل : انظر ) ١(
   .١/٢٧٧الكتاب : انظر  )٢(
-١/٢١٤َّ                         ، وابن السراج يف األصول ٣٠٣-٣٠٢ ، ٤/١٧١ِّ               املربد يف املقتضب : منهم ) ٣(

ُّ                      ، وابن جين يف اللمع ٢١٩ ، ٢١٥ َّ                                   ، والصيمري يف التبصرة والتذكرة ١١٨ِّ َّ َّ١/٢٩٧ ، 
َّ                       ، والزخمشري يف املفصل ٣٠٤يين يف الفوائد والقواعد َّ        والثمان َّ                            ، والشريف الكويف يف البيان ٩٠َّ

: ج  [ ١٦-١٥،  ] ٥١: ج  [ ٢/٢٥٦َّ                          ، وابن الشجري يف أماليه ٢٢١ُّ             يف شرح اللمع 
ُّ                               ، وابن اخلباز يف توجيه اللمع ١/٢٩١ُّ                    ، والعكربي يف اللباب ] ٧١  ،  وابن يعيش يف ٢٠٧َّ

َّ                             ، وابن أيب الربيع يف البسيط ١/٢٠٤ ، وابن احلاجب يف الكافية ١/٣٧٩َّ    صل شرح املف
َّ                                ، والنيلي يف الصفوة الصفية ٥٢٩ ، ١/٣١٤ َّ َّ  ، وابن هشام يف أوضح املسالك ٢/٤٩٠ِّ
   . ١٨-٢/١٥ ، واألمشوين يف شرحه ٢٨٤-٢/٢٧٩

    .١/٢٩١ُّ        اللباب : انظر ) ٤(
   .١/٣٧٩َّ           شرح املفصل : انظر  )٥(
   .١/٥٢٩البسيط : انظر  )٦(
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 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ٌ                                  وااللتصاق إمنا هو مفهوم من الباء،)التصق(هو الفعل   فجرى ذلك جمرى العامل ،َّ
  .)١(العامل املعنويَّ                     واحلال ال تتقدم على ،املعنوي

ٌ                   وهو معلق بالفعل،َّ                                    أن العامل يف صاحب احلال هنا هو احلرف:ً       رابعا        – فصار ،َّ
ٌ                                        فتقدمي احلال على اجلار فيه فصل بني الفعل ،َّ                كالشيء الواحد–الفعل    واحلرف 

َّ                       أي بني املعلق ومتعلقه؛واحلرف ِّ)٢(.  
 أنه ملا كان العامل يف ا:ً       خامسا      

 
                       

َّ
َّ                                         حلال هو العامل يف صاحبها كان حق احلال أنه َّ ُّ

َّ                                                             إذا تعدى الفعل إىل صاحبها بواسطة أن يتعدى إليها بتلك الواسطة  لكن منع من ،َّ
ِّ                                       ذلك أن الفعل ال يتعدى حبرف اجلر إىل شيئني َّ ً                                  فجعل التزام تأخري احلال عوضا من ،َّ ُ

  .)٣(االشرتاك يف الواسطة
َّ                                 وز أن تتقدم على الرافع والناصبَّ            أن احلال جي:ً       سادسا       َّ املرفوع [ َّ                ألن معموليهما ؛َّ

ً               خرج زيد مسرعا( فيجوز يف ،َّ                    جيوز أن يتقدم عليهما] واملنصوب  �ما  ٌ         زيد خرج ( : )ٌ
ً                    ضربت اللص مقيدا( وجيوز يف ،)ً      مسرعا َّ َّ ِّ ً                    اللص ضربت مقيدا( : )ُ َّ ُ َّ َّ                فلما جاز ذلك ،)ِّ
ٌ               مسرعا خرج زيد(: جاز  َّ                       ومقيدا ضربت اللص،ً ِّ ُ ً َّ                             بتقدمي احلال على عامل الرفع )َّ

َّ                                أما اجلار فال يتقدم جمروره عليه،َّ       والنصب ُّ                                 لذا امتنع أيضا تقدم احلال عليه،َّ ً
)٤(.  

ِّ                                       أن اجلر باحلرف حممول على اجلر باإلضافة:ً       سابعا       ٌ َّ  فكما امتنع تقدمي احلال على ،َّ
ً                               نع أيضا تقدميها على ا�رور باحلرفصاحبها ا�رور باملضاف ميت

)٥(.  
َّ                         أن اللغة با�ا السماع:ً       ثامنا       ُّ ُّ                                          ومل يسمع عن العرب تقدم احلال على صاحبها ،َّ ُ

ٍّ                  ا�رور حبرف جر أصلي
)٦(.  

َّ                  أما اجلواز فمذهب،ُّ                                هذه هي أهم حجج املانعني
  ، )٧(والفارسي ،ابن كيسان 

                                                 

   .١/٥٢٩البسيط : انظر ) ١(
    .١/٢٩١ُّ            ؛ اللباب ٣٠٤الفوائد والقواعد : انظر ) ٢(
   .٢/١٥شرح األمشوين : انظر  )٣(
   .١/٣٧٩َّ             ؛ شرح املفصل  ] ٧١: ج  [ ١٦-٣/١٥َّ                 أمايل ابن الشجري : انظر  )٤(
   .٢/٢٥٢َّ             شرح التسهيل : انظر ) ٥(
   .١/٥٢٩ البسيط: انظر ) ٦(
ٌ                              نص على نسبته إليهما مجع منهم ) ٧( َّ                  ، وابن اخلشاب يف ١/١٣٧ُّ                       ابن برهان يف شرح اللمع : َّ

 ، وأبو ٢/٣٠َّ                          ، والرضي يف شرح الكافية ٢/٢٥٣َّ                             ، وابن مالك يف شرح التسهيل ١٦٧املرجتل 
  ، وابن عقيل يف٢/٢٨١ ، وابن هشام يف أوضح املسالك ٣/١٥٧٩َّ                حيان يف االرتشاف 

َّ             ، ونص على ٢/١٥ ، واألمشوين يف شرحه ٤/٢٦ُّ                     ، والسيوطي يف اهلمع ٢/٢١املساعد 
، وابن يعيش يف  ] ٧١: ج  [ ٣/١٥َّ                     ابن الشجري يف أماليه : نسبته إىل ابن كيسان وحده 

ٌ                     زيد خري ما تكون خري  : ( ١٨٣َّ                                 ، ومن أمثلة الفارسي يف احللبيات ١/٣٧٩َّ           شرح املفصل  َ ٌ =



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                                   لقياس والسماع اللذين يردان حجج املانعني اليت وصفها ِّ               ، حمتجني لذلك با)١(ومجاعة َّ َّ
ُّ                                            شبه وختيالت ال تستميل إال نفس من ال تثبت له’’:َّ               ابن مالك بأ�ا  َُّ َّ             بل الصحيح ،ٌَُ

ً                               وإمنا حكمت باجلواز لثبوته مساعا’’:ًِّ               معلال بقوله )٢(‘‘َّ            جواز التقدمي ُ  ولضعف دليل ،َّ
  .)٣( ‘‘املنع

َّ                                                    اس فألن العامل يف احلال حقيقة هو الفعل املعلق به اجلارَّ                   أما القي ً ٌ           وهو فعل ،َّ
َّ                                 ، وأمر آخر وهو أن ا�رور حبرف هو )٤( وال ميتنع تقدمي احلال على الفعل،ِّ      متصرف ٌ

 فال ميتنع تقدمي حاله ،ٌ                                                    مفعول به يف املعىن للفعل الذي وصل إليه بواسطة ذلك احلرف
َّ                                          ، وأمر ثالث وهو أن ادعاء أحقية احلال يف )٥( املفعول بهعليه كما ال ميتنع تقدمي حال ِّ َّ ٌ

ٍ          ِّ                                                                     أنه إذا عد ي العامل لصاحبه بواسطة أن يعدى إليه بتلك الواسطة غري مسلم به حىت  َّ َّ ُ ُ َّ
ً                                 يرتتب عليه التزام التأخري تعويضا َّ َّ                                               بل حق احلال لشبهه بالظرف أن يستغين عن واسطة  ،َّ ُّ

ُّ                  على أن احلال أشد  َّ                                     ولذلك يعمل فيه ما ال يعدى حبرف اجلر ،ً                   استغناء عن الواسطةَّ ُ
ً               هذا زيد قائما(:  حنو ؛كاسم اإلشارة َّ                                       ، وأمر رابع وهو أن إجراء ا�رور باحلرف )٦()ٌ ٌ

َّ                                ألن ا�رور باحلرف كاألصل للمجرور ؛ٌ                              جمرى ا�رور باملضاف قياس غري صحيح
َّ                      كما أن املضاف مبنزلة ،ً                والفرع متبوعا،ً                              ففي محله عليه جعل األصل تابعا،باملضاف
 فوجب تأخريه كما ،ِّ                            واحلال منه مبنزلة جزء الصلة،ِّ                          واملضاف إليه مبنزلة الصلة،املوصول

                                                                                                                     

َ                         زيد خري منك خري ما تكون : ( َّ          أن املراد على ) منك = ٌ ً     حاال ) َ            خري ما تكون ( ، فجعل ) ٌ
ُ                                                   من الكاف ا�رورة وقدمها ، وهذا موافق ملا نسب إليه  ٌ َّ .   

َّ                              ، وابن عطية يف احملرر الوجيز ١٣٨-١/١٣٧ُّ                       ابن برهان يف شرح اللمع : منهم  )١( َّ٤/٤٢٠ ، 
َّ            ، والرضي ٢٥٥-٢/٢٥٢َّ                   الك يف شرح التسهيل  ، وابن م٣٠٨واحليدرة يف كشف املشكل 

َّ                            ، وأبو حيان يف البحر احمليط ١٥٠ ، وابن مجاعة يف شرح الكافية ٢/٣٠يف شرح الكافية 
َّ                                ، واجلامي يف الفوائد الضيائية ٢٢-٢/٢١ ، وابن عقيل يف املساعد ٧/٢٦٩ ِّ١/٣٨٩ ، 

ِّ                                بعض الكوفيني ، ومل يسمهم ، ومل ً                اجلواز أيضا إىل١/٥٢٩َّ                             ونسب ابن أيب الربيع يف البسيط  ِّ
َّ                                                                                        أقف على املسألة عند الفراء ، وال ابن قتيبة ، وال ثعلب ، وال ابن األنباري ، أما الكنغراوي يف  َّ

ُّ                                                       فلم جيز تقدم احلال على صاحبها ا�رور باحلرف إال إذا كانت ٣٩          َّ         املويف يف الن حو الكويف 
ُ             مررت تضحك �: ( ً               احلال فعال ؛ حنو  ُ      مررت : ( ً                              ، أو كان صاحب احلال ضمريا ؛ حنو ) ٍ    ند ُ

  ) .ً          ضاحكة �ا 
   .٢/٢٥٢َّ             شرح التسهيل  )٢(
   .٢/٢٥٢َّ             شرح التسهيل ) ٣(
   .١/٣٧٩َّ               ؛ شرح املفصل ١٦٧؛ املرجتل  ] ٧١: ج  [ ٣/١٥َّ                 أمايل ابن الشجري : انظر  )٤(
   .٢/٧٤٤َّ                     شرح الكافية الشافية : انظر  )٥(
   .٢/٢٥٥َّ         التسهيل شرح : انظر  )٦(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 فأجيز تقدميه إذ ،ِّ                                    وحال ا�رور باحلرف ال يشبه جزء الصلة،ِّ                    جيب تأخري أجزاء الصلة
  .)١(ال حمذور يف ذلك

 فقد ثبت تقدمي ،َّ                        يبقى بيان دالئل السماع،ج املنعَّ                                وإذ تبني من هذا ضعف حج
َّ                           أما التنزيل ففي قول اهللا ، وكالم العرب،َّ                                      احلال على صاحبها ا�رور باحلرف يف التنزيل َّ

  :تعاىل 
﴿                  ﴾  ] ٢٨: سبأ[   

َّ                غري أن املانعني ،َّ                 وقد تقدمت عليه، ا�رور حبرف اجلر)َّ    ناسال(ٌ          حال من )َّ     كافة(     فـ 
ٍ                                   فأولوا اآلية بتأويالت حادت �ا عن ،َّ                                              مل يرتضوا هذا التوجيه الذي يصادم ما ذهبوا إليه َّ

َّ                      فذهب الزجاج إىل أن ،ظاهر معناها َّ                       حال من كاف الضمري يف )َّ     كافة(َّ  ،)أرسلناك(ٌ
َّ                                     فتكون التاء فيه على قوله للمبالغة ،)ِ     جامع( مبعىن )َّ   كف( اسم فاعل من    )ٌّ    كاف(و

َّ                                     أرسلناك جامعا للناس يف اإلنذار واإلبالغ:  واملعىن )َّ      نسابة( و،)َّ     عالمة(كتاء  ً
، بينما )٢(

ٍ                           صفة ملوصوف حمذوف تقديره )َّ     كافة(َّ             جعل الزخمشري  ٍ ُ               فحذف املوصوف ،)ً       إرسالة(: ً
ً                            ال إرسالة عامة هلم حميطة �مإ:  واملعىن ،ِّ                   وأقيمت الصفة مقامه ً ًَّ

)٣(.  
ٌ                                       ويف هذين التأويلني تعسف واضح ُّ ُّ                              ، ويل لعنق املعىن واللغة لسببني )٤(َّ ٌّ :  

ٌ                                              حاال من كاف الضمري على تأويل الزجاج تناقض )َّ     كافة(َّ            أن يف جعل :     أحدهما  َّ َّ ً
َّ                         فهي مؤنثة والضمري مذك،يف اجلنس بني احلال وصاحبها َّ َّ                         إال أن جتعل التاء فيها ،رَّ ُ

َّ                                             وهذا بابه مقصور على السماع يف ألفاظ حمددة،َّ                   للمبالغة ال للتأنيث ٍ َّ َّ                    كما أنه ال يتأتى ،ٌ َّ
َّ       نسابة(ً                             غالبا إال يف أمثلة املبالغة كـ     ومهذارة،َ

         َ ْ
َ            وفـروقة،ِ َّ        فـعالة( وزان ،)َُ    ومفعالة،َ

         َ ْ
َ            وفـعولة،ِ ُ َ(، 

َِ        راوية(ُ               فإن محلت على ،)َِ       فاعلة(على وزن   خبالف ذلك لكو�ا )َّ     كافة(و ُ           محلت على )َ
َّ       فـعال(َّ                                        ألن حلاق تاء املبالغة بأوزان املبالغة    ؛َّ          شاذ الشاذ    ومفعال،َ

        َ ْ
ُ          وفـعول،ِ ٌّ       شاذ )َ

 وهذا معىن ، ومبا ال مبالغة فيه أشذ،َّ                                              لداللتها على املبالغة بوزا�ا دون احلاجة إىل التاء
  .)٥( َّ                       فكيف على شاذ الشاذ ؟،َّ               لى الشاذ مكروه واحلمل ع،َّ          شاذ الشاذ

ٌ                                صفة على تأويل الزخمشري خروج )َّ     عامة( اليت مبعىن )َّ     كافة(َّ          أن جعل :     واآلخر  َّ ً
ً                                إذ مل تستعملها العرب قط إال حاال؛عن استعمال العرب

َّ                      ، كما أن الزخمشري حني )٦( َّ

                                                 

   .٢/٢٥٥َّ             شرح التسهيل : انظر ) ١(
   .٤/٢٥٤معاين القرآن وإعرابه : انظر  )٢(
    .٣/٥٦٥َّ        الكشاف : انظر ) ٣(
   .٢/٣٠َّ                       شرح الرضي على الكافية : انظر  )٤(
    .٢/٢٥٣َّ             شرح التسهيل : انظر ) ٥(
   .٧/٢٦٩البحر احمليط   ؛٢/٢٥٣َّ                 ؛ شرح التسهيل ١/١٣٨ُّ                     شرح اللمع البن برهان : انظر  )٦(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ٍ                      بل جعلها صفة موصوف ،سأخرجها عن استعمال العرب مل يسلك �ا سبيل القيا

ُ                                                         وحق املوصوف املستغىن بصفته أن يعاد ذكره مع صفته قبل احلذف،حمذوف َّ          كما أن ،ُّ
ً                                                                 الصفة ال تنوب عن املوصوف إال إذا كان معتادا ذكرها معه وال تصلح لغريه  واآلية ،ِّ

ً                                   إذ مل حيفظ عن العرب أيضا استعمال ،خالف ذلك ً                 صفة        لـ )َّ     كافة(ُ
  .)١()ةإرسال(
  

َّ                                                             وإذا بطل هذان التأويالن تعني احلكم بصحة القول بأن  َّ َّ  )َّ      الناس(ٌ          حال من )َّ     كافة(َّ
ُ    ِّ                 وقد مت عليه لالهتمام،ا�رور باحلرف

َّ            للناس كافة: ، فاألصل )٢( َّ       للناس :  أي ؛َّ
ً     مجيعا

ٌ                                                ، وهذا التوجيه الصحيح لآلية مدلول عليه بالقرآن)٣( َّ  ،ِّ          ل املفسرين وأقوا،َّ         والسنة،َّ
 ﴿: َّ                         أما القرآن فقول اهللا تعاىل                  ﴾ 

َّ                     وأما السنة فقوله ، ]١٥٨: األعراف [  َّ : )وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة                              َّ ُ ُ         وبعثت ،َّ
َّ               إىل الناس عامة ِّ                            ، وأما أقوال املفسرين فمنها)٤()َّ وما ’’:َّ                         قول الطربي يف تفسري اآلية َّ

َّ                                                أرسلناك يا حممد إىل هؤالء املشركني باهللا من قومك خاصة َّ                               ولكنا أرسلناك كافة للناس ،َّ ًََّّ
ً             ونذيرا من ،ً                بشريا من أطاعك، واألمحر واألسود، العرب منهم والعجم،أمجعني
َّ                   يعين إىل الناس عامة’’: ، وقول ابن كثري)٥(‘‘َّ     كذبك َّ‘‘)٦(.  

ُ                                                                       وإىل جانب آية سبأ آنفة الذكر احتج ا�يزون مبا مسع من كالم العرب َّ  ومنه قول ،ِّ
  :ُ                       طليحة بن خويلد  األسدي 

 فإن تك أذواد أصنب ونسوة              فلن يذهبوا فـرغا بقتل حبال
   
                  

                                                                     ِ
َ ُ َ
ِ ِِ َْ َِ ً َْ َ ْ ٌَ ْ ََ ْ

ِ ُ ٌَ ْ ُ ْ
)٧(  

                                                 

؛ البحر ) ك ف ف ( َّ          ، مادة ٣٦٥-٩/٣٦٤لسان العرب   ؛٢/٢٥٣َّ             شرح التسهيل : انظر  )١(
   .١/٥٩٠َّ             ؛ التصريح ٧/٢٦٩احمليط 

   .٢٢/٤٣١ ؛ روح املعاين ٤/٤٢٠َّ             احملرر الوجيز : انظر ) ٢(
    .٤٣٢-٢٢/٤٣١ ؛ روح املعاين ١٥٤٣فتح القدير : انظر ) ٣(
  ﴿: ُّ                     التيمم وقول اهللا تعاىل : ُّ                       ، كتاب التيمم ، باب ٤٨يح البخاري صح )٤(  

                   ﴾ ]  النساء        ِّ
   ) .٣٣٥: ( ، رقم احلديث  ] ٤٣: 

    .٢٢/١١٥جامع البيان ) ٥(
   .٣/٧٢٨ظيم تفسري القرآن الع )٦(
ِّ                           البيت من الطويل يف الصحاح  )٧(  ، ٧/٣٧٣ ؛ تاج العروس ١١/١٧٠ ؛ لسان العرب ٤/١٦٦٥َّ

 ؛ شرح ابن ٢/٢٥٤َّ                 ؛ شرح التسهيل ١/٢٩٢ُّ                     ، وبال نسبة يف اللباب ) ح ب ل ( َّ      مادة 
      = .٢/١٧ ؛ شرح األمشوين ١/٥٨٣عقيل 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ً                              فلن يذهبوا بقتل حبال فرغا:      أراد  َ ٍ ِ   :َّ          ل الشاعر  وقو،ِ
             تسليت طرا عنكم بعد بـينكم               بذكراكم حىت كأنكم عندي

 
                                                                     ُ ُ َ ُُ ُ َُّ ُ ْ ِ ِ ْ
ِ
ْ َْ َ �ُ ُ َّ)١(  

ُ�                   تسليت عنكم طرا:      أراد  ُ  وقد جاء تقدمي احلال على صاحبها ا�رور باحلرف ،َّْ
َّ                                وعلى ما يتعلق به يف قول الشاعر  َّ:  

   غافال تـعرض املنية للمر
     

                          ْ َ ْ
ِ ُ ََِّ

َ ُ ِ ْ                      ء فـيدعى والت حني إباءً
  
   

 
                                          ِ ِ

َ ُ
ِ َ َ

ِ
َ ْ َ

)٢(  
  تعرض املنية للمرء غافال:      أراد 

                       ً ِ
ُ   : ومثله قول اآلخر ،َّ

       مشغوفة بك قد شغفت وإمنا              حم الفراق فما إليك سبيل
                                                                      ُ َ َُ َّ ِْ
ُ ََّ ُ ِْ ُ َُ ً ْ

)٣(  
ً                   شغفت بك مشغوفة:      أراد  ُ ِْ  فتقدميها ،ى ا�رور والعامل وإذا جاز تقدمي احلال عل،ُ

َّ                                          ، وقد خرج املانعون هذه األبيات على الضرورة)٤(عليه دون العامل أجوز َّ
)٥(.  

 ،َّ                                                                          والذي يرتجح من هذين املذهبني جواز تقدمي احلال على صاحبها ا�رور باحلرف
 إىل َّ                 ، وإمنا يرجع ضعفه)٦(َّ                                                وإن جاز على ضعف إال أنه غري ممتنع كما ذهب ابن مالك

َّ            قلة السماع ٌ                  ، لكنه ثابت صحيح)٧(َّ ٍ                                         بل يف أوثق كالم وأفصحه كتاب اهللا تعاىل كما ،َّ
                                                                                                                     

ً                                               ثالث إىل العشر ، أو إىل فويق ذلك ، وفـرغا أي َْ                             مجع ذود وهي من اإلبل ما بني ال: واألذواد =  َْ ُ َّ :
 هدرا ، وحبال 

 
              َ

ِ
ابن أخيه ، وكان املسلمون : َّ                                      اسم رجل ، وهو من أصحاب الشاعر ، وقيل : ً

َّ                                                           قد قتلوه يف حرب الردة ، إذ الشاعر صحايب ارتد مث عاد وأسلم  ٌّ َّ َّ.  
ِّ          ؛ الصحاح ) ف ر غ ( َّ          ، مادة ٨/٥٢٩، ) ذ و د ( َّ          ، مادة ٣/٢٠٧لسان العرب :  انظر -

  ) .ح ب ل ( َّ          ، مادة ٧/٣٧٣ ؛ تاج العروس ١١/١٧٠ ؛ لسان العرب ٤/١٦٦٥
َّ                                                         البيت من الطويل جمهول القائل ، وهو من شواهد شرح التسهيل ) ١(  ؛ البحر احمليط ٢/٢٥٤َّ

   .٢/١٥ ؛ شرح األمشوين ٢/٢٨١ ؛ أوضح املسالك ٧/٢٦٩
ْ                  بـني يف كالم العرب ً           مجيعا ، وال: ًُ          وطرا أي  الوصل والفراق ، فهو من األضداد ، واملراد به هنا : َ

  .الفراق 
 ؛ األضداد البن ١٣٨؛ األضداد لقطرب) ط ر ر ( َّ          ، مادة ٤/٥٧٥لسان العرب :  انظر -

  ) .ب ي ن ( َّ          ، مادة ١٣/٧٣ ؛ لسان العرب ٧٥األنباري 
 ؛ البحر احمليط ٢/٢٥٤َّ               د شرح التسهيل مل أقف على قائله ، وهو من اخلفيف ، من شواه) ٢(

   .٢/١٦ ؛ شرح األمشوين ٧/٢٦٩
 ؛ شرح ٧/٢٦٩ ؛ البحر احمليط ٢/٢٥٥َّ                                       البيت من الكامل بال نسبة يف شرح التسهيل ) ٣(

ِ                  ، وحم الفراق ٢/١٧األمشوين  َّ ِّ                      أي قضي وقدر ، انظر : ُ ُ ( َّ          ، مادة ١٢/١٧٥لسان العرب : ُ
  ) .ح م م 

   .٧/٢٦٩ر احمليط البح: انظر  )٤(
    .٢/١٨ ؛ شرح األمشوين ٢/٢٨٣أوضح املسالك : انظر ) ٥(
   .١١٠َّ         التسهيل : انظر  )٦(
   .٢/٢٢املساعد : انظر  )٧(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                             واحلكم بالضرورة على األبيات ،َّ                                          والذي دعا املانعني إىل اعتساف التأويل لآلية،َّ     تقدم
ٍ                                                   إال أ�ا قاعدة معتمدة على قياس عقلي ال على مساع ،ِّ                        حرصهم على اطراد القاعدة ٍ ٌ ٌ َّ

َّ                           ح كما يتضح يف قول الزخمشري صحي ً                 ِّ     حاال من ا�رور متقد ما ] َّ      كافة [ ومن جعله ’’:َّ ً
ُّ                                                              ألن تقدم حال ا�رور عليه يف اإلحالة مبنزلة تقدم ا�رور على اجلار؛عليه فقد أخطأ ُّ َّ، 

ُّ                                         ، فقد قاس عدم جواز تقدم احلال على صاحبها )١(‘‘َّ                          وكم ترى ممن يرتكب هذا اخلطأ
ٌّ                                  وهو قياس عقلي حمض يصادم ما ثبت ،ُّ                                لى عدم جواز تقدم ا�رور على اجلارا�رور ع ٌ

َّ                                          والصواب أنه إذا تعارض القياس والسماع ،ً     مساعا َّ  واملصري إىل ،ِّ                 وجب اطراح القياس’’َّ
ِّ                                                               أال ترى أن التعلق بالقياس من غري مراعاة السماع معه يؤدي إىل ؛َّ                ما أتى به السمع َّ ُّ َّ

  .)٢(‘‘تهماخلروج عن لغ
  

ً                                                               وفي سورة يوسف شاهد ينضم إلى شواهد المجيزين مدعما ما خرج به       ِّ ُّ ٌ
  : وهو قول اهللا تعاىل ،البحث في المسألة من ترجيح مذهب الجواز

﴿              ﴾  ] ١٨: يوسف[   

  
على [ َّ                أن شبه اجلملة  إىل)٤(، ووافقه بعض املعربني)٣(     حيث ذهب العكربي

 ؛َّ                 وقد تقدمت عليه، ا�رور باحلرف)َّ     الدم(َّ                          يف موضع النصب على احلال من ] قميصه 
َّ             ألن التقدير  ٍ                         جاؤوا بدم كذب على قميصه: َّ َّ                                   ولو تأخرت لكانت صفة للدم كونه ،ٍ ً َّ

، لكن مل)٥( وبعد املعارف أحوال،َّ                                  إذ اجلمل وشبهها بعد النكرات صفات،نكرة
 
       
َّ

ا 
ً                  تقدمت أعربت حاال ُ َّ                                ألن الصفة ال تتقدم على املوصوف؛َّ ِّ َّ                 ، وسوغ جميء صاحب )٦(َّ

ُّ                                                   احلال نكرة مع أن األصل فيه التعريف تقدم احلال عليه َّ َّ ً
)٧(.  

                                                 

    .٣/٥٦٦َّ        الكشاف ) ١(
   .٢٢٦َّ         احللبيات  )٢(
    .٢/٧٢٦ِّ         التبيان : انظر ) ٣(
 ، ٤٥٧-٦/٤٥٦ُّ           لدر املصون َّ               ، والسمني يف ا٥/٢٨٩َّ                       أبو حيان يف البحر احمليط : منهم  )٤(

َّ                                    ، وابن عاشور يف التحرير والتنوير ١٢/٥٣٨واأللوسي يف روح املعاين  َّ١٢/٢٣٨.   
   .٢/٩١َّ                ؛ مغين اللبيب ١٢٥ ، ٤/١٢٣املقتضب : انظر  )٥(
    .٣٩١ ، ٢/٣٨٥ ؛ اخلصائص ٢/٢٢٥ ؛ األصول ٤/١٩٢املقتضب : انظر ) ٦(
   .٢/٢٤٩َّ           التسهيل  ؛ شرح١/٣٨٩َّ           شرح املفصل : انظر  )٧(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                       الزخمشري هذا التوجيهُِ             على حني مل جيز      َّ
ِّ                    ، وتبعه بعض املفسرين)١(

َّ             كونه ممن ال )٢(
َّ                               وخرج اآلية على أن شبه اجلملة ،احبها ا�رور باحلرفُّ                    جييز تقدم احلال على ص على [ َّ

َّ                        يف موضع النصب على الظرف] قميصه   ،ٍ                         وجاؤوا فوق قميصه بدم كذب:  واملعىن ،َّ
  .فوق مجاله:  أي ؛)ِ                   جاء على مجاله بأمحال(: وهو نظري قوهلم 

�                                                            إال أن أبا حيان قد رد على الزخمشري توجيهه حمتجا  ََّّ َّ  ووافقه يف ذلك ،باملعىنَّ
ً                            ظرفا يقتضي أن يكون عامله )على قميصه(َّ                 ، إذ رأى أن جعل )٣( واأللوسي،َّ      السمني
َّ                                       ألن الظرف ليس للفاعلني الذين هم إخوة ؛ٍ                        وعندئذ لن يستقيم املعىن،)جاؤوا(الفعل  َّ

َّ                 على الظرف مبعىن )على( على نصب وال يساعد املعىن’’: يقول ،يوسف 

 بل يستحيل أن يكون ،ً                     وليس الفوق ظرفا هلم،)جاؤوا(َّ                     ن العامل فيه إذ ذاك  أل؛)فوق(
 )جاء على مجاله بأمحال(:   َّ                                  ، مث أنكر تنظري الزخمشري لآلية بقوهلم )٤(‘‘ً        ظرفا هلم

َّ                              وأما املثال الذي ذكره الزخمشري’’: فقال ،ً                          موازنا بينهما من حيث املعىن جاء ( وهو ،َّ
َّ                         ألنه متكن الظرفية فيه ؛]الفاعل [ ً                        كن أن يكون ظرفا للجائي  فيم)على مجاله بأمحال َّ َّ

ٍ                            باعتبار تبدله من مجل على مجل ً        مصحوبا :  أي ؛ يف موضع احلال)بأمحال( ويكون ،ُّ
َّ      ألن ؛)َّ     الدم(ً                     يف موضع نصب حاال من )على قميصه(:  وقال أبو البقاء ،بأمحال

ٍ                         جاؤوا بدم كذب على قميصه: َّ         التقدير  ، )٥(‘‘ إىل ما قاله أبو البقاءواملعىن يرشد.. .ٍ
َّ                                         وقد تقدم أن العكربي ممن وافق مذهب املانعني َّ ِّ                               ، ومع هذا مل ميلك إال أن خيرج آية )٦(َّ

َّ                                              وما ذاك إال ألن معناها ال يقبل إال هذا التخريج،يوسف على خالف ما ذهب إليه َّ، 
َّ                                         األمر الذي يؤكد أثر املعىن يف التوجيه اإلعرا  حيث جاءت آية يوسف باالحتجاج ،يبِّ

  .ً                                 إىل معناها مثبتة رجاحة مذهب اجلواز
  

  

                                                 

   .٢/٤٣٤َّ        الكشاف : انظر  )١(
َّ                        الرازي يف التفسري الكبري : منهم  )٢(        َّ             ، والن سفي يف مدارك ٣/٣٩ ، واهلمذاين يف الفريد ١٨/٨٢َّ

 ، والقامسي ٨٣٦َّ                           ، والشوكاين يف فتح القدير ٣/١٦٥َّ                      ، والصاوي يف حاشيته ٢/٩٥َّ         التنزيل 
   .٩/٣٥٢َّ                يف حماسن التأويل 

   .١٢/٥٣٨ ؛ روح املعاين ٤٥٧-٦/٤٥٦ُّ            الدر املصون : انظر  )٣(
   .٥/٢٨٩البحر احمليط  )٤(
   .٥/٢٨٩البحر احمليط ) ٥(
    . ٢٩٢-١/٢٩١ُّ               وذلك يف اللباب ) ٦(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  المبحث الثاني

  َّ                            في التوجيه اإلعرابي لألفعالالمعنىأثر 

 ﴿:  في قوله تعالى )برح(َّ              الفعل الناسخ  : ولىالمسألة األ         

 ﴾  بين التمام والنقصان                         ُّ َّ:  
   :     قال اهللا 

   ﴿                                  

                                 

                          ﴾    ]   ٨٠  :      يوسف  [     

َ      برح(      َّ                                               وهي أفعال ناسخة تدخل على اجلملة االمسية فتنسخ ،)كان( من أخوات )َِ ٌ
َّ                       وتنصب اخلرب ويسمى خربها،َّ                         فرتفع املبتدأ ويسمى امسها،حكمها

)١(.  
َ      برح(     و  ً                              تعمل عملها إال مسبوقة بأداة  ال)كان(ٍ                            أحد أربعة أفعال من أخوات )َِ

ُّ                          أو شبهه كالنهي والدعاء،ٍ    نفي َّ                                    سواء أكانت األداة ملفوظة أم مقدرة،َّ  ،َّ     انفك(:  وهي ،ً
ُ                           وزال اليت مضارعها يـزال،ِ     وفتئ َ         ما برح(:  فيقال ،)ََ  ) وما زال،ِ          وما فتئ،َّ           وما انفك،َِ

لموصوف يف املضي أو يف ِّ                                    وهو إفادة االستمرار ومالزمة الصفة ل،وهي مبعىن واحد
ً                   ما زال العلم حسنا(:  حنو ؛االستقبال ً                        ولن يزال اجلهل قبيحا،ُ ُ َ()٢(.  

َّ                                  وقد اختلف النحاة يف علة نقصـا�ا،ً                       وأخوا�ا أفعاال ناقصـة)كان(َّ                 وتسمى  ُّ، 
ٌ                                   أ�ا ناقصة لعدم داللتها على احلدث )٤(ُّ                     ، ووافقه أكثر النحاة)٣(فظاهر مذهب سيبويه َّ

                                                 

 ؛ ٨٥ُّ           ؛ اللمع ١١٦ ؛ اإليضاح ١/٨٢ ؛ األصول ٣/٩٧ ؛ املقتضب ١/٢١الكتاب : انظر ) ١(
   .١٤٩       َّ   قطر الن دى  ؛ شرح ٥٢َّ             ؛ التسهيل ٣٤٩َّ       املفصل 

 ؛ ١/٩٤ِّ           ؛ املقرب ٣/٣٧٦َّ               ؛ شرح املفصل ٣٦٠ ، ٢/٣٥٨ِّ                   شرح الكتاب للسريايف : انظر ) ٢(
 ؛ ١٥٠              َّ    ؛ شرح قطر الن دى ٣/١١٦٠ ؛ االرتشاف ٢١٠َّ            ؛ امللخص  ١/٣١٦َّ             شرح التسهيل 

   .٦٧-٢/٦٥ ؛ اهلمع ٢٤٧-١/٢٤٥شرح ابن عقيل 
   .١/١٣٣الكتاب : انظر ) ٣(
 ، والفارسي يف ١/٨٢َّ                         ، وابن السراج يف األصول ٩٧ ، ٣/٣٣ِّ               املربد يف املقتضب : منهم ) ٤(

 ، ١٩٧َّ                        َّ     ، وابن الوراق يف علل الن حو ٩٦َّ                    ، واملسائل العسكرية  ] ١٠: م  [ ١١٣َّ            البغداديات 
ُّ                  وابن جين يف اللمع   ، واجلرجاين ٢١٩ ، ٢١٦ ، ٢٠٤َّ                                  ، والثمانيين يف الفوائد والقواعد ٨٥ِّ

َّ                  ، وابن اخلشاب يف ٦١ ، ١/٤٩ُّ                            ، وابن برهان يف شرح اللمع ٤٠١ ، ١/٣٩٨ املقتصد يف
=  ، ٢٢١ ، واحليدرة يف كشف املشكل ١٣١َّ                              ، واألنباري يف أسرار العربية ١٢٤املرجتل 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ٍ                                     إذ الفعل احلقيقي يدل على حدث وزمان؛] املصدر [ َّ                  يدل على الضرب )َ    ضرب( فـ ،ُّ ُّ

َّ                                 فتدل على ما مضى من الزمان فقط)كان(َّ       أما ،َّ                  وعلى الزمان املاضي  فلنقصان ،ُّ
  .ِّ                          داللتها على احلدث مسيت ناقصة

تفائها َّ                       إىل أ�ا نواقص لعدم اك)٢(، وتبعه مجاعة)١(ابن مالك      على حني ذهب
ً                                                                    واحتياجها إىل املنصوب خبالف األفعال التامة اليت تتم كالما باملرفوع دون ،مبرفوعها ُّ َّ
ُّ                         ال أل�ا ال تدل على  احلدث،املنصوب ٍ                                   بل هي تدل على حدث وزمان كسائر ،َّ ٍ ُّ

ً               كان زيد قائما(:  فإذا قيل ،األفعال  على الكون الذي هو احلصول )كان(َّ       دلت )ٌ
ً                    فيكون قد جيء أوال ، خربها على الكون املخصوص الذي هو القيامَّ      ودل،املطلق

ٍ                       بلفظ دال على حصول ما ٍّ حصل : َّ             فكأنه قال ،ُِّ                             مث عني باخلرب ذلك احلصول املطلق،ٍ
 فالفائدة يف إيراد مطلق احلصول مث ختصيصه كالفائدة ،حصل القيام:  مث قال ،ٌ    شيء

َّ                                   متاما يف إيراد ضمري الشأن قبل تعيني ا  وأخوا�ا على )كان(ُّ                 ، واحتجوا لداللة )٣(َّ     لشأنً
َّ                                                                        احلدث بأمور عدة أمهها أن داللة الفعل على احلدث أقوى من داللته على الزمان َّ ُّ َّ َّ      ألن ؛ٍ

َّ                                        أما داللته على الزمان فتتغري بالقرائن،َّ                               داللته على احلدث ال تتغري بالقرائن َّ  وعليه ،َّ
َّ                          كما أن األفعال إذا كانت ،َّ                    من داللته على الزمانفداللته على احلدث أوىل بالبقاء 

َّ                            على صيغة خمتصة بزمان معني ٍ ٍ  ،أهان(:  حنو ؛ فال ميتاز بعضها من بعض إال باحلدث،ٍَّ
َّ                           فإ�ما متساويان يف الزمان)وأكرم ُِ                        فإذا فرض زوال ما به ، خمتلفان يف احلدث،َّ

 وأخوا�ا فرق ما دامت )كان( بني َّ                                    وبقاء ما به التساوي لزم أن ال يكون،االختالف
�              كان زيد غنيا(: ٌ                  فلم يكن فرق بني ،ٍ               على صيغة واحدة �         ظل غنيا( و )�         صار غنيا( و )ٌ َّ( 

ً                أصبح زيد ظاعنا(: َّ                                كما لزم التناقض يف قول من قال ،والفرق بينهم حاصل  وأمسى ،ٌ

                                                                                                                     

َّ                 ، والشلوبينب يف ٣/٣٥٣َّ                           ، وابن يعيش يف شرح املفصل ١/١٦٤ُّ                  والعكربي يف اللباب =
ُّ                             الواسطي الضرير يف شرح اللمع  ، و٢٢٤َّ         التوطئة  َّ٣٩ .   

   .٣٢٣-١/٣٢٠َّ             شرح التسهيل : انظر ) ١(
َّ                              الصيمري يف التبصرة والتذكرة : منهم ) ٢( َّ  ، ١٨٢- ٤/١٨١َّ                          ، والرضي يف شرح الكافية ١/١٩١َّ

َّ                                    ، وأبو حيان يف التذييل والتكميل ١٣٧َّ        َّ                  وابن الن اظم يف شرح األلفية  َّ َّ١٣٣-٤/١٣٢ ، 
 ١٦٠-١٥٩                          َّ    ، وابن هشام يف شرح قطر الن دى ١/٤٩٨ي يف توضيح املقاصد واملسالك واملراد

َّ                                        ، وابن ابن قيم اجلوزية يف إرشاد السالك  َّ  ، ١/٢٥٢ ، وابن عقيل يف املساعد ١/١٩٧ِّ
 ، وابن محدون يف حاشيته ٢/٧٤ُّ                     ، والسيوطي يف اهلمع ٣/١٧٠َّ                           والدماميين يف تعليق الفرائد 

١/١٤٩.   
   .١٨٢-٤/١٨١َّ                       شرح الرضي على الكافية : ر انظ) ٣(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                   ألنه على ذلك التقدير مبنزلة قوله )ً      مقيما َّ        وإمنا ،)ٌ                الوقت ظاعن مقيمٌ             زيد قبل هذا (: َّ

  .)١(َّ                                                       يزول التناقض مبراعاة داللة الفعلني على حدث اإلصباح واإلمساء
ُّ                                               أما من ذهب من النحاة إىل عدم داللة  ْ َ َّ                               وأخوا�ا على احلدث فقد رد على )كان(َّ

َّ                                                   ِّ                 حجة قوة داللة الفعل على احلدث وأ�ا أوىل بالبقاء من الد اللة على الزما َّ َّ َّ       ن بأن َّ
      ملا عريت من احلدث جرب كسرها هذا بلزوم خربها)كان(

                                        ُ َِ َ َّ
 فصار اخلرب كالعوض من ،

َّ                                             وإذا وجد اجلرب كان احلدث يف حكم املوجود الثابت،احلدث ُ
َّ                     ، والذي يدل على أن )٢( ُّ

َّ                                          خربها عوض عن مصدرها أنه ال جيوز اجلمع بينهما ً                كان زيد قائما (:  فال  تقول ،ٌ ٌ
َّ                            إذ ال جيمع بني العوض واملعوض؛)٣()ً     كونا ُ

)٤(.  
ِّ                             وأما ادعاء تساوي  ٍ                                               وأخوا�ا إذا كانت على صيغة واحدة يف حال القول )كان(َّ

ُّ                                            ألن عدم داللتها على احلدث ال يعين أ�ا ال تدل ؛بعدم داللتها على احلدث فمردود َّ َّ
ً       مثال )صار( فـ ،ساويهاَّ                  مما ال ميكن معها ت– ليست هي مصادرها –ٍ                على معان خمتلفة 

 وعليه ،... وهكذا،َّ        النفي)ليس( و ، تفيد االستمرار)َّ   ظل( و ،ُّ                     تفيد التحول واالنتقال
ً                أصبح زيد ظاعنا(َّ                  ال ميكن التناقض بني  َّ                          ألن األول يفيد وقوع حدث )ً              وأمسى مقيما،ٌ َّ
َّ                    الظعن يف وقت الصباح   . واإلقامة يف وقت املساء،َّ

ُّ                                                             يف هذا اخلالف إىل رأي سيبويه وأكثر النحاة لقوة ما احتجوا به ُ                       وإن كنت أميل َّ ُّ
 إال أين أرى أنه خالف يسري ال يؤثر كثريا يف املسألة

                                               ً
ِّ ٌ ٌ َّ َّ                          ألن كال الرأيني فيها موصال؛ِّ ن إىل َّ

َّ                      نتيجة واحدة وهي أن   ٍ                                              وأخوا�ا إذا كانت ناقصة فمحتاجة إىل اسم وخرب)كان(ٍ ٌ �       أيا ،ً
ٌ                                                          فاملهم أ�ا ال تستغين عن خربها سواء أكان ذلك ألنه عوض عن ،نقصا�اكان سبب  َّ ٌ َّ ُّ

ِّ                      أم ألنه املخصص حلدثها،حدثها َّ.  
َّ                          كما تأيت ناقصة تأيت تامة)كان(     ومعظم أخوات   فتكتفي مبرفوعها الذي هو ،ً

ٍ                                                  وتكون حينئذ أفعاال حقيقية تدل على حدث وزمان،الفاعل ُّ ً َّ ً حاة معانيها ُّ              وقد ذكر الن،ٍ
َ      برح(، ومنها )٥(يف حال نقصا�ا ومتامها ً                              وقد مر معناه إذا كان ناقصا،)َِ َّ               أما إذا كان ،َّ

                                                 

   .١٣٧َّ                     َّ      ؛ شرح األلفية البن الن اظم ٣٢٣-١/٣٢١َّ             شرح التسهيل : انظر ) ١(
   .٣/٣٥٤َّ               ؛ شرح املفصل ١٣١َّ                 ؛ أسرار العربية  ] ٢٤٩: م  [ ٢٠٧املسائل املنثورة : انظر ) ٢(
   .٢/٣٦٨َّ                ؛ مغين اللبيب ٢٠٥الفوائد والقواعد : انظر ) ٣(
   .١/١٣٠              َّ      ؛ األشباه والن ظائر ٢١١َّ               أسرار العربية : انظر ) ٤(
 ، ٣٥٦-٢/٣٥٥ِّ                       ؛ شرح الكتاب للسريايف ٩٢- ١/٩١ ؛ األصول ١/٢١الكتاب : انظر ) ٥(

 ؛ االرتشاف ٣٢٥-١/٣٢٣َّ                 ؛ شرح التسهيل ٩٤-١/٩٢ِّ           ؛ املقرب ٨٨ُّ           ؛ اللمع ٣٥٩
١١٦٠-٣/١١٥٣.   



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ُ               برح اخلفاء(: ، ومنه قول العرب )١()ظهر( أو ،)ذهب(�              تاما فهو مبعىن  ََ َ ظهر : ؛ أي )٢()َِ
  وإذا علم ذلك ،ً                    ما كان خافيا وانكشف

               ِ
َ      برح(فهل        ُ ِ ٌّ          تام أو  في آية يوسف)َ

  ناقص ؟
ُّ                مما يظن معه )َ         فلن أبرح(ً                                 يف اآلية منصوبة بعد الفعل املنفي )األرض(     جاءت كلمة  ُ َّ

َّ                                                  للوهلة األوىل أنه فعل ناقص لتحقق شرطه بسبق النفي ُّ  وجميء امسني بعده أحدمها ،ٌَّ
َّ          الصحيح َّ      لكن،)َ     األرض( واآلخر منصوب وهو ،)أنا(َّ                             مرفوع وهو الضمري املسترت       

ً                                     أن الفعل يف اآلية ال ميكن أن يكون ناقصا  إذ ال ينتظم من ، وذلك ألجل املعىن؛َّ
 من )أنا األرض(: ُّ                    فال يصح أن   يقال ،ٌ            مبتدأ وخرب)األرض(َّ                    الضمري الذي فيه ومن 

ً                                       وإذا انتفى كون الفعل ناقصا فلن يكون ،)أنا يف األرض(:  خبالف لو قيل )يف(غري 
 فهل هو يف اآلية )ذهب( أو ،)ظهر(َّ                                 وقد سبق أنه يف حال متامه يكون مبعىن  ،�        إال تاما

ُّ          فال يصح ،ُّ                           ومعىن الظهور ال يليق باآلية،ً                         ِّ            �ذا املعىن ؟ واجلواب أيضا حيد ده معىن اآلية
ٌ                                                   أما الذهاب فيالئم املعىن لكنه فعل الزم ال يصل إىل ،)َ              فلن أظهر األرض(:  ٌ َّ َّ  )األرض(َّ

َ               فلن أذهب األرض( ال )َ                فلن أذهب يف األرض(:  فيقال ،)يف(جلر إال حبرف ا َ()٣(.  
         وملا امتنع أن يكون الفعل يف اآلية ناقصا وتاما باملعىن الذي ذكره النحاة للفعل 
                                                                             ُّ � ً َّ

َ      برح( ِّ              خلص املفسرون)َِ
َّ                              إىل أنه تام لكن على التضمني)٤( ٌّ ِّ                      حيث ضمن معىن الفعل ،َّ ُ

َ               فلن أبرح األرض(:  فقوله ،ً           مفعوال به)َ     األرض( فنصب ،   ٍّتعد ٌ            وهو فعل م)أفارق(  أي ؛)َ
َ                فلن أفارق األرض(:  َ.(  

                                                 

؛ االرتشاف ) ب ر ح ( َّ          ، مادة ٢/٤٧٨لسان العرب  ؛ ١/٣٢٥َّ             شرح التسهيل : انظر ) ١(
   .٣/١٧٩ ؛ تعليق الفرائد ١/٢٥٤ ؛ املساعد ٦/٥٤٣ُّ                ؛ الدر املصون ٣/١١٥٩

 ؛ جممع ١/١٧٨ ؛ مجهرة األمثال ٤٣٥-١/٤٣٤َّ            ؛ الزاهر ٦٠األمثال أليب عبيد : انظر ) ٢(
ِّ                                            ، وهو مثل يضرب يف السر إذا انكشف ، وزال ١/١٣٧األمثال  ُ : ِّ                      السرت ، وأصله من قوهلم ٌ

َّ                                           برح الرجل من مكانه إذا زال عنه ، وقوهلم  َ ٍ                                         صار يف بـراح من األرض ، وهو ما ظهر منها : َِ ََ.  
 ؛ عناية القاضي للخفاجي ٥٤٣-٦/٥٤٢ُّ                ؛ الدر املصون ٥/٣٣١البحر احمليط : انظر ) ٣(

   .١٣/٤٨ ؛ روح املعاين ٥/٣٤٦
َّ                الزخمشري يف الكش: منهم ) ٤( َّ                             ، والرازي يف التفسري الكبري ٢/٤٧٥اف َّ  ، والعكربي ١٨/١٥٠َّ

 ، ١/٥٠٥َّ                               ، والبيضاوي يف أنوار التنزيل ٣/٩٢ ، واهلمذاين يف الفريد ٢/٧٤٢ِّ           يف التبيان 
َّ                       ، وأبو حيان يف البحر ٢/٨٣١َّ                           ، واخلازن يف لباب التأويل ٢/١٢٣َّ    َّ                     والن سفي يف مدارك التنزيل 

 ، وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم ٦/٥٤٢ُّ                 مني يف الدر املصون َّ         ، والس٥/٣٣١احمليط 
 ، ٥/٣٤٦ ، واخلفاجي يف عناية القاضي ٣/٣٠٠ُّ                         ، وأبو السعود يف تفسريه ٢/٦٥٦

   .١٣/٤٨ ، واأللوسي يف روح املعاين ٣/١٨٩َّ                  والصاوي يف حاشيته 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ٍ                                                     و�ذا يتبني أن النحاة وإن حددوا معان لـ  َّ ُّ َّ  وأخوا�ا يف حال نقصا�ا ومتامها )كان(َّ
ِّ                                                           باستقراء أكثر كالم العرب إال أنه تبقى خصوصية املعىن لكل شاهد َّ ياق ِّ            ويبقى الس،َّ

  .          ِّ                           هو الذي حيد د معىن الفعل حسبما يتالءم معه
  

  ﴿:  في قوله تعالى )فتئ(َّ              الفعل الناسخ  : َّ      ثانيةالمسألة ال           

   ﴾  بين التمام والنقصان                         ُّ َّ:  
   : على لسان إخوة يوسف خماطبني والدهم يعقوب      قال اهللا 

 ﴿                       ﴾ 
   ]٨٥: يوسف [ 

ُ                                   وأ�ا من األفعال األربعة اليت اشرتط ،)كان( من أخوات )فتئ(َّ                       سبق بيان أن  َّ

ٍ                             لعملها أن تسبق بنفي أو شبهه ِّ                                       إال أن آية يوسف هذه حتتم اإلشارة إىل مس،ُ َّ            ألة تتعلق َّ ٍ

ُّ                         وهي ما نص عليه النحاة،َّ           �ذا الشـأن َّ
َّ                                         من أنه جيوز أن حتذف أداة النفي وتقدر)١( ُ َّ ُ  بل ،َّ

    إ�ا حتذف كثريا إذا كان الفعل مضارعا واقعا جوابا للقسم كقول امرئ القيس 
                                                                     ً ً ً ً
َّ :  

ُ        فقلت         ميني اهللا أبـرح قاعدا                  ولو قطعوا: ُْ
                                                 َُّ َْ ً ِ ِ
ُ ََْ      رأسي لديك وأوصايلُ

 
 

                   َ ْ َ َ
ِ

ْ
ِ ْ)٢(  

  ﴿ ومنه آية يوسف ،ُ       ال أبرح:      أي     ﴾والذي يدل على ،ال تفتأ:  أي ؛                 ُّ

ً                                                                         أن اجلواب منفي حبرف نفي حمذوف أنه لو كان مثبتا لدخلت الم القسم على الفعل َّ ٍ ٌّ َّ، 
ً                     وألكد بالنون وجوبا ُّ ِّ  ﴿:  حنو قول اهللا تعاىل ؛ُ        ﴾  ]

ِّ                                                               والذي سوغ حذف أداة النفي كثريا يف هذا املوضع كما نص ابن جين ، ]٥٧: األنبياء  َّ ً َّ َّ

                                                 

 ، ٢٢٥يف تأويل مشكل القرآن  ، وابن قتيبة ١٥٤ ، ٢/٥٤َّ                      الفراء يف معاين القرآن : منهم ) ١(
َّ                ، والصيمري يف ٢/٣٠٨ِّ                          ، والسريايف يف شرح الكتاب ٢/٣٤٣َّ                        والنحاس يف إعراب القرآن 

َّ                   التبصرة والتذكرة   ٢٤٩َّ                              ، واألنباري يف أسرار العربية ٢/٨٦٧ ، واجلرجاين يف املقتصد ١/٤٥٤َّ
 ، وابن مالك ١/٩٤ِّ     قرب  ، وابن عصفور يف امل٣٨١-٣/٣٧٩َّ                         ، وابن يعيش يف شرح املفصل 

َّ               ، وأبو حيان ٦٧٢-٢/٦٧١َّ                             ، وابن أيب الربيع يف البسيط ١/٣٨٢َّ                       يف شرح الكافية الشافية 
   . ١/٢٤٥ ، وابن عقيل يف شرحه ٦٢٥           ُّ    يف تذكرة الن حاة 

َّ                                                     ، والبيت من الطويل ، من شواهد معاين القرآن للفراء ١٣٧ديوانه ) ٢(  ؛ اخلصائص ٢/٥٤َّ
 ؛ لباب ٣/٣٨٠َّ               ؛ شرح املفصل ١٨/١٥٧َّ                  ؛ التفسري الكبري ٣/٢٧٢َّ           رر الوجيز  ؛ احمل٢/٢٨٤

 ؛ إعراب القرآن ٢٢٥ ، وورد بال نسبة يف تأويل مشكل القرآن ٢/٨٣٣َّ                التأويل للخازن 
   .١/٥٠٦َّ                            ؛ أنوار التنزيل للبيضاوي ٢/٤٧٩َّ            ؛ الكشاف ٢/٣٤٣َّ        للنحاس 
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                            العرف على أن هذين الفعلني   وجريان ،َّ                  قوة املعرفة باملوضع ال ]  وفتئ ،برح[ ُ
َّ                  يستعمالن إال منفيني ُ

  .ستعمال املشهورً                                      ، ولذا أمكن احلذف اعتمادا على قرينة اال)١(

ُّ                                                               والمسألة التي سيق الشاهد ألجلها ههنا هي مسألة التمام والنقصان      َّ  فهل ،َّ
َّ                           في اآلية ناقصة أو تامة ؟)تفتأ( ٌ  

َّ                              تقدم أن بعض أخوات  َّ                   تأيت ناقصة وتامة– وهو األكثر – )كان(َّ َّ                وهنا نذكر أن ،ً
َّ          وقد نص ،) وليس، وما زال،ما فتئ( : وهي ثالثة ،بعضها اآلخر ال تكون إال ناقصة

ُّ              مجع من النحاة ٌ
َّ                                     يلزمها النقص فال تستعمل تامة البتة) فتئ(َّ          على أن )٢( ً َّ  ومنهم ابن ،َّ

  :َّ                       مالك يف ألفيته حيث قال 
ٍ                     ومنع سبق خرب  َِ َ ْ َ ُ     اصطفي             وذو متام ما برفع  يكتـفي)َ    ليس(َْ

                                             ٍ َْ
ِ ٍ ُ  

  وما سـواه ناقص
               ٌ ُ
ُ          والنقص،ِ ُِ                   زال دائما قفي،َ      ليس،َِ                     يف             فتئَّ ً َ

)٣(  

 فعل( مكسورة العني وزان )ِ    فتئ( ويف ،     وقد سبق بيان معناها وهو إفادة االستمرار
     َ
ِ َ( 

َ       فـعل( وزان )ََ      فـتأ(ُ              لغة فتح العني  َ ُ                       ما فتئت وما فتأت :  يقال ، وكالمها مبعىن االستمرار)َ َْ ُ ِْ

ُ         ما زلت:  أي ؛أذكرك ِْ
)٤(.   

ِّ                                    وعلى هذا املعىن جرى تفسري مجهور املفسرين     
  ﴿:  لقوله تعاىل )٥(    

        ﴾ال تزال تذكر يوسف(  بـ                 ُ.(  

                                                 

   .٢/٢٨٤اخلصائص : انظر ) ١(
 ، وابن عصفور يف ١٣٥َّ                              ، واألنباري يف أسرار العربية ١٢٥َّ                   ابن اخلشاب يف املرجتل : منهم ) ٢(

 ، واملرادي يف توضيح املقاصد واملسالك ٤/١٨٦َّ                          ، والرضي يف شرح الكافية ١/٩٣ِّ       املقرب 
 ، واملكودي ١/٢٥٩ ، وابن عقيل يف شرحه ١٥٩                          َّ    ، وابن هشام يف شرح قطر الن دى ١/٤٩٩

َّ                        سيوطي يف البهجة املرضية  ، وال٥٨يف شرحه   ، ١/٢٣٥ ، واألمشوين يف شرحه ١٤٠ُّ
   .١/٢٥٢واخلضري يف حاشيته 

   .٢٩-٢٨َّ           منت األلفية ) ٣(
َّ                       ؛ األفعال البن القطاع ٤/٧َّ                     ؛ األفعال للسرقسطي ٢/١٥٤َّ                    معاين القرآن للفراء : انظر ) ٤(

  ) .ف ت أ ( َّ               ، مادة      ١/١٤٦ ؛ لسان العرب ٢/٤٨٢
 ، واألخفش ٢/٣٢٧َّ                            ، والصنعاين يف تفسري القرآن ١/٣١٦أبو عبيدة يف جماز القرآن : نهم م) ٥(

َّ                    ، والنحاس يف معاين ٣/١٢٦َّ                                   ، والزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ٢/٣٦٨يف معاين القرآن 
  =  ،٢/٦٢٨ ، والواحدي يف الوسيط ٣/٧٠                 ُّ            ، واملاوردي يف الن كت والعيون ١/٥٥٤القرآن 
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 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 مفتوحة العني تأيت )َ    فتأ(َّ          ذكر أن )١()َّ        التسهيل(َّ                                       إال أن ابن مالك نفسه يف كتابه 
ََ                         تامة إذا كانت مبعىن فـرت ً َ        وسكن،َّ َّ                 ونقل عن الفراء،َْ         وأطفأ،َ   سرَ     وك،َ

َُْ                 فتأته عن األمر : قوله  
ُ                          وفتأت النار أطفأ�ا،ُ      كسرته َ َّ ُ َْ

َّ                       ، مما يعين أنه فرق بني )٢( َّ  فجعل األوىل ،)َ    فتأ( و ،)ِ    فتئ(َّ
َّ                                   الزمة النقص وهي اليت عناها يف األلفية َّ                             والثانية تأيت ناقصة وتامة،َّ ً َّ.  

َ                                 وقد خطأ أبو حيان ابن َّ ً         تامة )َ    فتأ( ورمى ما ذهب إليه من جواز استعمال ، مالكَّ َّ
ً                                                   ِّ       وأشار إىل أن هذا اخلطأ قد نبه عليه أيضا األمري عالء الد ين ،َّ                بالوهم والتصحيف َّ َّ

ُّ                                            حمتجني بأ�ما مل جيدا بتتبع أكثر معاجم اللغة ،الفارسي ُّ ََّّ ْ
َّ                      واحدا منها ذكر أن )٣(  )َ    فتأ(ً

َّ                   بالتاء مثناة اإلعج ً                      ام تكون تامة مبعىن سكنَّ َّ             وإمنا ذكرت ، أو أطفأ، أو كسر، أو فرت،َّ

َّ                   بالثاء مثلثة اإل)َ    فثأ(ذلك يف    فـثأت القدر:  يقال ،عجامَّ
               ُ ْ
ِ ُ       ثأت َ      وفـ،ُ                 إذا سكن غليا�اَََ َْ

ًْ                 الرجل فـثئا  َ َ َ               وسكنت غضبه، عنكُُْ        كسرته: َّ ُ ً                          الشمس املاء فـثوءا ََ     ثأتَ      وفـ،َّ َُُ ُ ْ         كسرت : َّ َ َ َ
َ                         وفـثأ املاء النار ،َ     برده َّ َُ ِ                      وفـثأ عن الشيء ،أطفأها: ََ َّ َّ                   بالتاء فلم تذكر )َ    فتأ(َّ       أما ،َ       فرت عنه: َََ

  .)٤(َّ                           الناقصة وشاهدها آية يوسف)ِ    فتئ(ٌ             وهي لغة يف ،)ما زال(َّ                 فيها إال أ�ا مبعىن 

َّ                                    والصحيح أن ابن مالك مل جيانب الصواب        :ليل ِّ                           ومل يصحف فيما ذهب إليه بد،ََّّ

                                                                                                                     

َّ                              ، وابن عطية يف احملرر الوجيز ٢/٤٧٥َّ               خمشري يف الكشاف َّ       والز=  ، وابن اجلوزي يف ٣/٢٧٣َّ
 ، والقرطيب ٣/٩٣ ، واهلمذاين يف الفريد ٢/٧٤٣ِّ                       ، والعكربي يف التبيان ٤/٢٧٢زاد املسري 

       َّ             ، والن سفي يف مدارك ١/٥٠٦َّ                               ، والبيضاوي يف أنوار التنزيل ٩/١٦٩يف اجلامع ألحكام القرآن 
 ، وابن كثري يف تفسري القرآن العظيم ٢/٨٣٣َّ                           ، واخلازن يف لباب التأويل ٢/١٢٤نزيل َّ    الت
 ، والقامسي يف ٨٦٥َّ                           ، والشوكاين يف فتح القدير ٣/٣٠٢ُّ                         ، وأبو السعود يف تفسريه ٢/٦٥٧

   .٩/٣٩١َّ              حماسن التأويل 
   .١/٣٢٥شرحه :  ، وانظر ٥٣: انظر ) ١(
  .مل يذكره يف معاين القرآن ) ٢(
 ٢/١١٠٢، ) ف ث أ ( َّ          ، مادة ٣/١٢٥٥ ، ١١٠٢-١١٠١ ، ٢/١٠٣٦ُّ              كجمهرة اللغة ) ٣(

 ، ١٥١-١٥/١٥٠، ) ف ت أ ( َّ          ، مادة ١٤/٣٣٠ُّ              ؛ �ذيب اللغة ) ف ت أ ( َّ        ، مادة 
ف ( َّ            ، مادة   ٤/٤٧٥، ) ف ت أ ( َّ          ، مادة ٤/٤٧٤ُّ                ؛ مقاييس اللغة ) ف ث أ ( َّ      مادة 
- ١/١٤٦؛ لسان العرب ) ف ث أ ( ، و ) ف ت أ ( َّ          ، مادة ١/٦٢ِّ          ؛ الصحاح ) ث أ 
  ) .ف ث أ ( ،               و ) ف ت أ ( َّ          ، مادة ١٤٧

َّ                   التذييل والتكميل : انظر ) ٤( َّ١٤٤-٤/١٤٣.   
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َُّ                                     وال استنتجه مما جاء فيها حىت يـتهم ،َّ                                     أن ابن مالك مل ينقل ما قاله عن املعاجم -      َّ
َّ                       وإمنا نقله عن الفراء،َّ                بالتصحيف والوهم َّ                                       والذي يؤكد صحة نقله أن ابن القطاع،َّ َّ َّ حكاه  ِّ

َّ                أيضا عن الفراء ً
)١(.  

َّ            ال يعين أن )َ    فتأ(ها ابن مالك يف َّ                                     أن عدم ذكر بعض املعاجم للمعاين اليت ذكر -     
َّ               ينصان على هذه  ُّ           والزبيدي، فها مها ذان الفريوزآبادي،ً                         مجيع املعاجم مل تذكرها أيضا

َّ                                              ويذكران أن ابن مالك قد ذكرها وعزاها للفراء،)َ    فتأ(َّ              املعاين يف مادة   ، وذلك صحيح،َّ
َّ                              وأن أبا حيان قد غلط يف تغليطه َّ           والصاغاين،َّ               ، بل إن األزهري)٢(َّ

 بكسر )ِ    فتئ(َّ         ذكرا أن  
َّ                                    اليت نص النحاة على لزومها النقص –َّ       التاء  ُّ   تأيت تامة أيضا مبعىن نسي–َّ

                           َ
ِ َ ًً :  يقال ،َّ

ُ                                                فتئت عن األمر فـتئا إذا نسيت وانقدعت عنه ُ ُْ ًَْ ِْ
)٣(    .  

ِّ                                     أن ما ذكره ابن مالك يؤيده تفسري جماهد -       ﴿آلية يوسف  َّ        

   ﴾ ال تفرت عن حبه:  بقوله             ِّ
)٤(.  

 حتت ) وأطفأ، وكسر، وسكن،فرت(َّ                                   أنه ال تعارض بني ذكر بعض املعاجم ملعىن  -     
ُّ                           إذ ال ميتنع يف اللغة اختالف ؛)فثأ(َّ                       وبعضها اآلخر حتت مادة ،)فتأ(َّ             مادة        

ِّ                                 مادتني يف اإلعجام واتفاقهما يف املعىن َّ                                        ويف اللغة من ذلك كثري كما نص الدماميين،َّ َّ ُّ، 
ٍ                                                     ، بل إن ابن مالك نفسه قد مجع ما جاء من ذلك يف كتاب له)٥(واأللوسي  وذكر فيه ،َّ

َّ             اتفاق ماديت  ُ        الفثء’’: فقال ، يف املعىن)فثأ( و ،)فتأ(ِّ ْ ُ            والفتء ،َ ْ ََُُْ                    مصدر فـثأته عن : َ
َّ                                           بعد هذا يظن بابن مالك الوهم والتصحيف ؟، فكيف)٦(‘‘ُُْ        كسرته: ََُُْ               وفـتأته ،األمر ُّ ُ!.  

                                                 

   .٢/٤٨٢األفعال : انظر ) ١(
  ) .ف ت أ ( َّ          ، مادة ١/٩٥ ؛ تاج العروس ٤٨القاموس احمليط : انظر ) ٢(
ِّ                             ؛ التكملة والذيل والصلة ١٤/٣٣٠ُّ            �ذيب اللغة : انظر ) ٣( َّ   ) .ف ت أ ( َّ          ، مادة ١/٣٧َّ
   .١/٣٢٠تفسريه : انظر ) ٤(
   .١٣/٥٦ ؛ روح املعاين ٣/١٨٢تعليق الفرائد : انظر ) ٥(
َّ                أ�ما مسعا أن ١٣/٥٦ ، واأللوسي يف روح املعاين ٣/١٨٢َّ                              ذكر الدماميين يف تعليق الفرائد ) ٦( َّ

َّ                              إال أ�ما مل يقفا عليه ، على حني ) َّ                              ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه : ( لك الكتاب عنوان ذ

ُّ           مجع اللغات : ( َّ           أن عنوانه ) ف ت أ ( َّ          ، مادة ٤٨ذكر الفريوزآبادي يف القاموس احمليط 

ُ                                                                    ، واحلق أين مل أجد هذين العنوانني فيما وقفت عليه من املراجع اليت ترمجت ال) املشكلة  ِّ بن ُّ
ِّ                                                                               مالك ، ومل يذكرا يف كشف   الظنون ، وال يف إيضاح املكنون ، وهدية العارفني ، إال أين  َّ ُّ ُ
َّ                                                                             عثرت على كتاب البن مالك هو املقصود ؛ إذ يصدق عليه ما ذكروه من أنه مجع األلفاظ  ٍ ُ

َّ                                                            خمتلفة اإلعجام متفقة املعىن ، لكن لعلهم أخطأوا يف عنوانه ، وهو  عمال يف وفاق االست: ( َّ
َّ                هذا كتاب مسيته ’’:قال ابن مالك يف خطبته ) اإلعجام واإلمهال    = وفاق االستعمال يف( ٌ
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 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                          كما تأيت ناقصة تأيت تامة)فتئ(َّ                              وأخلص من هذا إىل أن   سواء أكانت مفتوحة ،ً
 ، كما ذكر األزهري)ِ    فتئ( أم مكسورة العني ، كما أثبت ابن مالك)َ    فتأ(العني 

َّ                                والصاغاين مثلها مثل بقية أخوا�ا  فهو ،ً                   ية يوسف جاء مضارعا يف آُ)     تفتأ( والفعل ،َّ
     فتئ يـفتأ(ٌ                 حمتمل ألن يكون من 

           َُ ْ َ َ
     فعل يـفعل( بوزن   )َِ

           ُ ََ ْ َ
ِ ُ                 فـتأ يـفتأ( ومن ،)َ ََ َْ َ َ        فـعل ( بوزن )َ َ َ

ُ         يـفعل َ ْ �                                                      وعلى معىن اآلية جيوز أن يكون الفعل يف اآلية ناقصا وتاما،ً                وبناء على هذا،)َ ً، 
َّ                        وهو التفسري الذي نقله ،)وسفُ              ال تزال تذكر ي( له بـ بَّ                    فعلى تفسري ابن عباس 

ِّ              ال تفرت عن حبه( وعلى تفسري جماهد بـ ،ً             يكون ناقصا–َّ            كما تقدم –ِّ              مجهور املفسرين  ُ( 
  .�          يكون تاما

  :     و�ذا يكون شاهد يوسف ههنا قد أثبت أمرين 
َّ                           إذ اآلية جيوز أن تفسر بـ ؛َّ                                  أثر املعىن يف التوجيه اإلعرايب للفعل-       وال ،الال تز(ُ

َّ                                       وحسبما تفسر به يكون توجيه الفعل بني ،) وال تنسى تذكر يوسف، وال تسكن،تفرت ُ
ُّ                 التمام والنقصان ً                               فإن كان ناقصا رفع امسا ونصب ،ََّ                            ومن مث خيتلف إعراب ما بعده،َّ ً

  .�                            وإن كان تاما اكتفى مبرفوعه، يف موضع نصب اخلرب)تذكر( فكانت مجلة ،ً    خربا
َّ                                                   وتفسري الصحابة والتابعني هلا الذين هم أعلم الناس ، القرآن الكرميَّ          أن آيات-      َّ َّ

ً                             مبعانيها ومقاصدها أكثر مشولية ُّ                                                  وأوسع استيعابا لوجوه كالم العرب من قواعد النحاة،َّ ً، 
ِّ                                                                                فقد جاءت هذه اآلية على تفسري جماهد مؤيدة رأي القلة من النحاة واللغويني الذين  ُِّّ َُّّ َ ً

َّ                                                 يف مقابل رأي اجلمهور الذي نصوا على لزومها النقص،َّ       تامة)فتئ(جميء يرون جواز  ُّ.  
  

  

                                                                                                                     

ٍ                                                                   يتضمن املقول بباء وتاء ، أو بتاء وثاء ، أو بدال وذال ، أو بسني )  اإلعجام واإلمهال = ٍ ٍ ٍ َ َّ
ُّ                                      وشني ، وشبه ذلك مما ال خيل تصحيفه مبعناه ُ كما ) فثأ (  ، و )فتأ ( َّ                  ، وجاءت فيه مادة ‘‘َّ

   . ٥٠        َّ            هو يف الن ص املثبت يف ص 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  المبحث الثالث

  َّ                              في إثبات الحذف وبيان المقدرالمعنىأثر 

َّ                                                                           مما ال شك فيه أن املعىن يعد العامل الرئيس يف إشعار القارئ أو املستمع بوجود       ُّ ُ َّ َّ َّ
ُّ                                    وهذا يعين بالضرورة تعذر الكشف عن ،ف مث تقدير ذلك احملذو،ٍ            حذف يف الكالم َّ

ُ                                        أو تعذر صحة التقدير إن مل يفهم املعىن،وجود احلذف َّ َّ ُّ.  
ِّ                                                                  وارتباط التقدير باملعىن يظهر جليا يف كالم املفسرين واملعربني � ًَّ                إذ جندهم أوال ؛َّ

َّ                               حيرصون كل احلرص على ذكر التقدير  إال ٍ                              فال ميكن أن يشريوا إىل وقوع حذف،َّ
َّ                                                   وما ذاك إال ألنه قد يتعذر فهم معىن النص القرآين يف ، بتقدير ذلك  احملذوفويتبعونه َّ َّ

 كما ، بل قد يستحيل يف أحايني أخرى،ٍ                                  كثري من األحيان دون تقدير احملذوف فيه
َّ                                                                 أ�م يستعينون عند التقدير باملعىن وسياق اآلية وما يصاحبه من   قرائن  ويذكرون ،َّ

ِّ       ِّ                                          ت املتعد دة للمقدر اليت يتحملها السياق وظاهر اآليةاالحتماال َّ َّ                 واليت تتسبب هي ،َّ
َّ                                             فكلما تعددت أوجه التقدير تعددت احتماالت ،ُّ                           بدورها يف تعدد احتماالت املعىن ََّّ َّ

ِ                                                                       غري أن إدراك وقوع احلذف يف النص القرآين يتطلب دقة وتأمال من املعرب ،املعىن ً ُّ ًَّ َّ َّ َّ
َّ                       بل حتليل النص للوصول ، إذ ليس اهلدف إثبات وقوعه فحسب؛ملعاين اآلياتِّ        واملفسر 

ِّ                                 إىل التقدير الصحيح املالئم للسياق َّ ِّ                                            مث حماولة تلمس الغرض وراء العدول عن الذكر ،َّ ُّ
  .إىل احلذف

ٍ                                                                                     وقد نبه ابن هشام يف ختام حديثه عن احلذف الذي أفرد له بابا مستقال إىل فائدة  � ً َّ
ِّ                                                مة أرى أن املقام يستدعي ذكرها يف مستهل هذا املبحثعظي ل فيها أن  فقد حاو،َّ

 : فقال ،، والبالغي يف معاجلة ظاهرة احلذفِّ    فسر وامل،َّ       النحويٍّ  ِّ               حيد د وظيفة كل من 
ِّ                                                       احلذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة’’ َّ ً                   وذلك بأن جيد خربا ،َّ

ٍ                               أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس،بدون مبتدأ أو بالعكس ٍ                         أو معطوفا بدون معطوف ،ً ً
 ﴿َّ                وأما قوهلم يف حنو .. .ً                     أو معموال بدون عامل،عليه            ﴾  ]

َّ             إن التقدير  :  ]٨١:    َّ   الن حل  َّ                   ففضول يف فن النحو.. ).والربد(: َّ ِّ ِّ                    وإمنا ذلك  للمفسر،ٌ َّ، 
 أو ، أو للجهل به، الفاعل لعظمته وحقارة املفعول أو بالعكسُ    حيذف: وكذا قوهلم 

ٌ                                              أو حنو ذلك فإنه تطفل منهم على صناعة البيان،للخوف عليه أو منه ُّ َّ         ، مث كأن )١(‘‘َّ

                                                 

    .٤٣٨-٢/٤٣٧َّ            مغين اللبيب ) ١(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

ً                                        ابن هشام توقع بعد ذلك أن سائال سيسأله  َّ َ                            إن كنت قد ميزت يف كالمك دور : َّ َّ
َ                                    النحوي عن املفسر فلم مجعت بني دوريهم ِّ ا يف تناولك لآليات يف باب احلذف وأنت َّ

ِّ         بل ألين ،...ً                                        ومل أذكر بعض ذلك يف كتايب جريا على عاد�م  ’’:حنوي ؟ فأجاب 
ً                                                 وضعت الكتاب إلفادة متعاطي التفسري والعربية مجيعا َّ َّ ُ‘‘)١(.  

       وفعل ابن هشام هذا يف كتابه الذي مساه 
                                         َّ ْ
 – )َّ                          مغين اللبيب عن كتب األعاريب(ِ

َّ                                                  حني مجع بني وظيفيت النحوي واملفسر يف تناول الشواهد –َّ              عن كتب النحو : أي  ِّ َّ
ُّ              القرآنية يدل ً                              على أن هناك ارتباطا وثيقاَّ ً َّ                                       ، وتداخال بني النحو الذي صناعته اإلعراب َّ ً

َّ                              وعلوم الشريعة ال سيما التفسري ُ                                             ويؤكد ما ذكر من العالقة الوطيدة بني اإلعراب ،ََّّ ِّ

ً                                                         فالنحوي ال ميكن أن يذكر نوع احملذوف يف اآلية من كونه  مبتدأ؛واملعىن  أو ،ً         أو خربا،َّ
ُ                               واملفسر الذي يعىن مبعىن اآلية ال ،ً                                           غري ذلك إال ويذكر تقديره معتمدا فيه على املعىن ِّ

 وعليه فال انفصال بني ،ً                                    وذكر نوع احملذوف مكتفيا بتقديره فقط،ُ                   ميكن أن يغفل إعرا�ا
ً                                                     بل وعلوم البالغة أيضا يف معاجلة ظاهرة احلذف يف كتاب اهللا ،َّ          و والتفسريَّ         دور النح

ُّ                                حيث يضم الدكتور طاهر سليمان ،َّ                                 وهذا ما أكده بعض الباحثني احملدثني،تعاىل ُّ
ُّ                                                                   محودة صوته إىل صوت الدكتور كمال بشر يف تقرير عدم الفصل بني هذه العلوم ُّ، 

 وليس علم ،ُّ                                   آليات اليت نزلت باللغة الفصحى املعربةَّ                            فليس التفسري إال دراسة معاين ا
َّ                                                                         املعاين إال دراسة لغوية تدخل يف إطار علم النحو مبعناه الدقيق حىت نعته بعضهم  َّ َّ

ُّ                                                            وعلم البيان يف بعض أبوابه يدخل يف نطاق الدرس اللغوي احلديث ،َّ             بالنحو العايل َّ
َّ                                         الذي يرى أن وظيفة النحو أو ما يسمى بعل َّ َّ                               م الرتاكيب ال تقتصر على البحث يف َّ

َّ                                       وإمنا متتد لتشمل أشياء أخرى كاملوقعية،اإلعراب ومشكالته ُّ َّ                       واالرتباط الداخلي بني ،َّ
  .)٢( وما إىل ذلك من مسائل هلا عالقة بنظم الكالم وتأليفه،ِّ                      الوحدات املكونة للجملة

   :َّ                         إثبات احلذف وبيان املقدر أثر املعىن يفِّ    ؤكدٌ                              وفيما يلي شاهد من سورة يوسف ي     

َّ                           حذف الخبر وسد الحال مسده : مسألة       ُّ:  
 ﴿: وشاهدها قول اهللا تعاىل على لسان إخوة يوسف          

         ﴾  ] ٨: يوسف [   

                                                 

   .٤٣٩-٢/٤٣٨َّ            مغين اللبيب ) ١(
ُّ                                                       ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي للدكتور طاهر سليمان محودة : انظر  )٢( ُّ ُّ  ؛ دراسات يف علم ٨٨َّ

ُّ                         اللغة للدكتور كمال بشر  ُّ٢٣-٢٢ ، ١٧.   



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 ومجلة ، والواو فيها للحال،)ُ   حنن(ً          خربا لـ )ٌ     عصبة(     حيث قرأ اجلمهور اآلية برفع 
ٌ           حنن   عصبة( ِّ                     بعدها يف حمل نصب حال)ُ

 وعليه ،ٌّ                       ، والكالم تام ال حذف فيه)١(
َّ                                وإمنا شاهدها قراءة أمري املؤمنني ،ً                                            فليست اآلية على هذه القراءة شاهدا على املسألة

ِّ          ووجهت ،)ً     عصبة(صب  حيث قرأ اآلية بن،َّ                 الواردة يف الشواذ علي بن أيب طالب  ُ
َّ                            حينئذ على أن اخلرب فيها حمذوف َّ                    حال سدت مسد اخلرب)ً     عصبة( و ،ٍ َّ ٌ

)٢(.  
 وأثر املعىن يف ، وخالف املعربني فيه،     وقبل احلديث عن تقدير هذا اخلرب احملذوف

َّ                                                                        الرتجيح بني أقواهلم جيدر الوقوف أوال عند توجيه هذه القراءة من حيث الصنعة  ًَّ َّ
ً                                        فلقد كان التوجيه اآلنف الذكر سببا يف ،َّ                               حوية بغية إثبات وقوع احلذف فيهاَّ    الن ِّ َّ

َّ                                         تضعيف بل رد بعضهم هلذه القراءة كما سيتبني ِّ.  
ً                                                               ِّ                  إن هذا التوجيه ميثل مسألة عرفت عند النحاة حبذف اخلرب وجوبا وسد  احلال  ُّ ُ ً ِّ َّ َّ

ُّ                                  وهم فيها يقررون أن احلال يصح أ،َّ     مسده َّ َّ                                     ن تسد مسد اخلرب أل�ا مبنزلة الظرف من ِّ َّ َّ َّ
ً                ضريب زيدا قائما(: َّ                فإنه إذا قيل ،من جهة املعىن: جهتني  ضريب ( مل يكن بينه وبني )ً

َّ                                   ومن جهة أن الظرف ينتصب على معىن ، فرق)ً               زيدا وقت قيامه  واحلال نفسها ،)يف(َّ
ً                ضريب زيدا قائما(:  فحني يقال ،)يف(على معىن  َّ        ، فلما )٣(يف حال قيامه:  أي    ؛)ً

ُ                                 والظرف يسد مسد اخلرب محلت عليه،َّ                 أشبهت احلال الظرف َّ ُّ  ،ُ                  فأعطيت هذا احلكم،َّ
َّ                          ِّ                         ولكن النحاة اشرتطوا جلواز سد  احلال مسد اخلرب شرطان مها ُّ َّ
 :  

ٍ                                                              أن يكون املبتدأ مصدرا عامال يف اسم مفسر لضمري هو صاحب احلال- ١      ٍ ِّ ٍ ً  حنو ؛ً
ً                ضريب زيدا قائما(:  َ                   أكثر شريب السويق (:  حنو ؛ً                           أو مضافا إىل املصدر املذكور،)ً َّ ُ

ٍ                                   أو مضافا إىل مؤول باملصدر املذكور،)ً       ملتوتا َّ ً                           أخطب ما يكون األمري قائما(:  حنو ؛ً ُ ُُ(، 
ٌ                          مبتدأ وهو مصدر عامل يف )ضريب(فـ   و ، جاء بعده ضمري صاحب احلال)ً     زيدا(ٌ
 مبتدأ وهو مضاف )ُ     أخطب( و ،)شريب(مضاف إىل املصدر العامل  مبتدأ وهو )ُ     أكثر(

ٍ                        إىل مؤول باملصدر العامل    ).ما يكون(َّ
ً                                       أن ال تصح احلال ألن تكون خربا عن املبتدأ- ٢      ً                ضريب زيدا شديدا( فال جيوز ،َّ ً( 

ٍ                                فيكون الرفع حينئذ فيها واجب ،َّ         للخربية)ً      شديدا(َّ             لصالحية احلال  ً          ضريب زيدا (َّ
                                                 

َّ                                          ، فقد نص السمني على أ�ا قراءة العامة ٦/٤٤٢ر املصون ُّ    الد: انظر  )١( َّ َّ َّ.  
 ؛ الفريد ١/٣٦٠َّ                           ؛ إعراب القراءات الشواذ ٢/٤٢٩َّ            ؛ الكشاف ٦٧َّ             خمتصر الشواذ : انظر ) ٢(

َّ                             ؛ شواهد التوضيح والتصحيح ٦/٤٤٢ُّ                ؛ الدر املصون ٥/٢٨٣ ؛ البحر احمليط ٣/٣١  ؛ ١١١َّ
    .١٢/٥٢٤روح املعاين 

   .٢٨١ ، ١/٢٧٩َّ                       شرح الرضي على الكافية : انظر  )٣(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                        يف األمثلة السابقة حتقق فيها هذا الشرط)ً       ملتوتا( و ،)ً      قائما( و ،)ٌ    ديدش َّ ٌ             فهي أحوال ،َّ
ً                                 ال تصلح ألن تكون أخبارا عن مبتدآ�ا

)١(.  
ُّ                                                        وحكموا على ما جاء خمالفا هلذين الشرطني بالشذوذ َّ :  ومن ذلك املثل املعروف ،ً

ً                  حكمك مسمطا( َّ َ ُ َُ ُ ً             مرسال نافذا : ؛ أي )٢()ْ يا (:  وقد جاء يف قول الفرزدق ،َ         غري مردودً
ُ              هلذم حكمك  ُ ً       مسمطاََْ َّ                                                  ، فهذا املثل جاء فيه اخلرب حمذوفا وقد سدت احلال مسده)٣()َّ َّ ً، 

ً                 حكمك لك  مسمطا: َّ          والتقدير  َّ َّ                                                أو ثبت مسمطا على الرغم من عدم حتقق الشرطني ،ُ ُّ َّ ً َّ
  :  إذ جاء شذوذه من وجهني ؛فيه

ُ      حكمك (:  فيمكن أن يقال ،نصب احلال مع صالحيته لإلخبار به :أحدهما      
ٌ      مسمط ُ               مرسل غري مردود:  أي ؛َّ         بالرفع)َّ ٌ.  

                                                 

َّ                           ؛ شرح الرضي على الكافية ١/٢٦٨َّ                 ؛ شرح التسهيل ١٨٩-١/١٨٦َّ           شرح املفصل : انظر ) ١(
، ٢/٤٤ ؛ اهلمع ٢٠٥-١/٢٠٤ املسالك  ؛ أوضح١١٤ ؛ شرح الكافية البن مجاعة ١/٢٧٦

ُ                                            ، وجيدر التنبيه إىل أين قد اكتفيت يف هذه امل٤٨ ِّ ِّ                                            سألة بالرأي الراجح وهو رأي البصريني الذين َّ َّ َّ
ً                                                                              يرون أن اخلرب فيها حمذوف وجوبا واحلال سدت مسده بالشرطني املذكورين ، وذلك حرصا  َّ َّ َّ ً َّ
َّ                                                                             على عدم اخلروج �ا عما يستدعيه املقام ، وإال فإن املسألة فيها خالف ؛ حيث يرى بعض  َّ

َّ                                                 ، وآخرون يرون أن احلال قد أغنت عن اخلرب فال خرب فيها َّ   ُّ                         الن حاة أن احلال هي اخلرب نفسه 
ً                                                                      أصال وال تقدير كما يغين الفاعل أو نائبه عن خرب املبتدأ إذا كان وصفا يف حنو  َّ                أقائم الزيدان ( ً ٌ

 ، بل إن هذه املسألة متشعبة كثرية التفريعات يف كل جزء منها خالف ، فحمل احلال ) ؟ 
                                                                            ٍ
ِّ َّ ٌ ِّ َّ

ِّ                                                               سده مسد اخلرب مثال مل يكن حمل اتفاق ، فقد أنكره ابن مالك يف شرح َّ             على الظرف يف  ََّّ ً ِّ
   ، وتقدير اخلرب احملذوف كان حمل خالف أيضا بني البصريني ، وغري ذلك ١/٢٧١َّ         التسهيل 

                                                           ِّ ً
ٍ َّ

ُّ                                                              من املسائل الفرعية اليت يكفي يف وصف تشعبها قول السيوطي يف اهلمع  ُّ وهذه ’’ :٢/٤٤َّ
ٍ                                                      الذيول ، كثرية اخلالف ، وقد أفرد�ا قدميا بتأليف مستقلاملسألة طويلة ً ، فانظر تفصيال�ا ‘‘ُّ

َّ                                                      يف املصادر السابقة اليت ذكرت الشروط على الرأي الراجح  َّ َُّّ. 
ُ                                                                وهو مثل يضرب فيمن حكمه عدل ينبغي إنفاذه ، ويقال ملن اختصم ) ٢( ٌُ ْ َ ُ َ                   احتكم وخذ حكمك : ٌ ْ ُ ْ

ً             مسمطا ؛ أي  َّ        خذ حق: َّ ْ ُ                                    مسطت اجلدي إذا كشطت ما عليه من : ً                       ك سهال ، وأصله من قوهلم ُ َُ ْ َ ْ َّ
َّ                                         الشعر ، فيكون ذلك أسهل من السلخ ، انظر   ؛ جممع األمثال ١/٣١٥مجهرة األمثال : َّ

١/٢٧٥ .    
َّ                           ، واستشهد به أبو حيان يف ٢/٣٥٦ٍ                                            قول الفرزدق هذا نثري ورد يف خرب عنه يف الكامل  )٣(

ُّ                          ، والسمني يف الدر املصون ٥/٢٨٣البحر احمليط   ، واأللوسي يف روح املعاين ٦/٤٤٣َّ
١٢/٥٢٥.   



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                                        أن احلال ليست من ضمري معمول املصدر الذي هو كاف الضمري يف :     واآلخر  َّ
  .)١( بل من ضمري املصدر املسترت يف اخلرب احملذوف،)ُ     حكمك(

ً          وحنن عصبة( آلية يوسف بن أيب طالب َّ                               فلما وردت قراءة علي  ً              مشتملة على )ُ
َّ                                          وحال سدت مسده ومل يتحقق فيها الشرطان،ٍ        خرب حمذوف َّ َّ َّ  ، إذ ليس املبتدأ مبصدر؛ٍ

َّ                                                                   واحلال صاحلة لإلخبار �ا بدليل رفعها على اخلربية يف قراءة اجلمهور محل ذلك  ٌ
َّ                        ، والصواب إنكار حكمهما )٣(على إنكارها ، وابن جماهد)٢(العكربي على تضعيفها

  : على القراءة ال إنكار القراءة نفسها لثالثة أسباب 
  
ٍ                                                                  أنه ال جيوز رد قراءة مطلقا وإن خالف ظاهرها العربية يف وجه من :َّ        األول -      َّ ً ٍ ُّ َّ

َّ                    القراءة سنة متبعة’’َّ      ألن ؛الوجوه َّ     أل�ا  ؛َّ                          بل العربية تتبع القراءة،َّ               ال تتبع العربية’’)٤(‘‘ٌَّ

  ومن أصحابه،ُّ             وهو نبينا ،ٌ                           مسموعة من أفصح العرب بإمجاع
            ْ
ْ             ومن بعدهم،ِ َ‘‘)٥( ،

َّ                                                              كما أن اإلمجاع منعقد على االحتجاج بالقراءات الشاذة يف العربية َّ َّ ٌ ُّ                 ألن نقل اللغة ؛َّ َّ
  .)٦(ُ                       يكتفى فيه برواية اآلحاد

َّ                               ما ذكره املربد من أن العرب قد:َّ           والثاني -      ً                                   حذفت املبتدأ واخلرب كثريا استخفافا ِّ ً
ِ          اهلالل واهللا(: َّ                                  لعلم السامع مبا يريد القائل كقوهلم   وجعل منه ،)ُ         هذا اهلالل(:  أي ؛)ُ

ً                 حكمك     مسمطا(: قوهلم  َّ ً                حكمك لك مسمطا(:  أي ؛)ُ َّ  فقد كثر استعماله على )ُ
َّ                                     ِّ           لسا�م فتوسعوا وأجروا عليه حذف اخلرب وسد  احلال مسد ه وإن مل تتوافر فيه َّ

َّ                                                                      ، وهذا اإلقرار من املربد يؤيد صحة هذه القراءة جلريا�ا على سنة العرب يف )٧(ُّ       الشروط َّ ِّ ِّ
   إمنا العامري عمته(:  كما قد روى ابن األنباري عن العرب قوهلم ،كالمها

                   ُ ََّ
ِ ُّ  حيث )َّ

                                                 

 ؛ ٥/٢٨٣ ؛ البحر احمليط ١١٤ ؛ شرح الكافية البن مجاعة ١/٢٦٩َّ             شرح التسهيل : انظر ) ١(
    .١/٢٠٥ ؛ أوضح املسالك ٦/٤٤٣ُّ            الدر املصون 

   .١/٣٦٠َّ                       إعراب القراءات الشواذ : انظر  )٢(
ٌ            ما قرأ أحد : ُ                    ومسعت ابن جماهد يقول ’’: ، حيث يقول ابن خالويه ٦٧َّ            تصر الشواذ خم: انظر  )٣(

ُ    َّ                       بالن صب ، وإمنا روي عن علي  َّ ، وحنن عصبة ( ُ                 تفسري العصبة           ٌ من عشرة إىل : العصبة ) ُ
  .‘‘أربعني

   .٧/٢٥١ ؛ البحر احمليط ٤/٦٠٠الفريد ) ٤(
  . ١/٤٢٠َّ       َّ                     غيث الن فع يف القراءات السبع ) ٥(
    .١٥٢                 َّ   االقرتاح يف أصول الن حو : انظر ) ٦(
   .٢/٣٥٩الكامل : انظر  )٧(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                          حذف اخلرب وسد املفعول مسده َّ َّ                يتعمم أو يتعه(: َّ            والتقدير ،ُ ُ ََّ           د  عمتهَّ ِ ِّ                ، وهذه الرواية )١()ُ
َّ                                ِّ                                 تدل على توسع العرب يف حذف اخلرب وسد  احلال أو غريه مسده يف غري املواضع  ُّ ُّ

  .املنقاس فيها ذلك
َّ                     فإن احتج  ِّ                         طعنا يف صحة كالم املربد –ُ َّ َّ                                    بأن رواية املثل الذي استشهد به من –ً

 فقد رواه أبو هالل ،ال شاهد فيها على املسألة إذ روايته يف كتب األمثال ،ُّ           وضع النحاة
ً             حكمك مسمطا(العسكري بنصب اجلزئني  َّ ً                          احتكم وخذ حكمك مسمطا:  أي ؛)َ َّ َ ْ ُ ْ، 

ٍ                              على أنه مفعول به لفعل حمذوف)َ     حكمك(بنصب  ً       مسمطا( ونصب ،َّ َّ           على أنه )َّ
َّ                           بالرفع على أنه مبتدأ وخرب  ، بينما رواه امليداين)٢(حال َّ          حكمك مسم(َّ ً             وحكى أيضا ،)ٌ  طُ

، وقول الفرزدق الذي ورد فيه املثل على رواية )٣(َّ                              رواية النصب اليت رواها أبو هالل
ِّ                            النحاة قول نثري حكاه املربد ٌ ً                                 ورواية ابن األنباري ليست شاهدا ،ً                     وليس بيتا يف ديوانه،ُّ

ُّ                              فإنه يرد على احتجاجه هذا ،على احلال على وجه اخلصوص لتعضد القراءة ُ بورود َّ
    حديث يف صحيح البخاري قد حذف فيه اخلرب وسدت احلال مسده مع أنه قد 

                                                             َّ َّ َّ ُ
ٍ

ِ                عهدي باملاء أمس(:  وهو قول املرأة صاحبة املزادتني ،َّ                        اختلت فيه شروط جواز ذلك ِ، 
َ            هذه الساعة ً                     ونـفرنا خلوفا،َّ ُ ُ ُ ُ         نـفرنا(، فـ )٤()ََ ً        خلوفا( و ، مبتدأ)ََ ُ َّ                     حال سدت مسد اخلرب )ُ َّ ٌ

ً                          ونـفرنا مرتوكون خلوفا(: َّ            والتقدير ،ذوفاحمل ُ ُ ُ ٌ                          وهي حال صاحلة لإلخبار �ا،)ََ ٌ
، بل قد )٥(

َّ                                                نظر ابن مالك هذا احلديث حني وضح خترجيه بقراءة علي  َّمما يؤكد )٦( آلية يوسف            ِّ َّ
ِّ                         صحة هذه القراءة واجتاهها َّ.  

َّ                  والسبب الثالث -      ٍّ                 أن قراءة علي :َّ َّ قد عضد�ا قراءة أخرى آلية يوسف                     ٌ َّ، 
 ﴿: وهي قراءة قول اهللا تعاىل           ﴾  ] بنصب   ]٧٨: هود

                                                 

َّ                                            نسب الرواية إليه ابن خالويه يف خمتصر الشواذ  )١( َّ                        ، والزخمشري يف الكشاف ٦٧ِّ  ، وأبو ٢/٤٢٩َّ
ُّ                          ، والسمني يف الدر املصون ٥/٢٨٣َّ                   حيان يف البحر احمليط   ، واأللوسي يف روح ٦/٤٤٢َّ

َّ                                      الزاهر ، واملذكر واملؤنث ،   واألضداد : (  ، ومل أجدها يف كتبه ١٢/٥٢٤املعاين  َّ َّ . (  
   .١/٣١٥مجهرة األمثال : انظر  )٢(
    .١/٢٧٥جممع األمثال : انظر ) ٣(
ُّ                        ، كتاب التيمم ، باب ٥٠ٍ                     من حديث طويل ورد يف ص )٤( َ                                 الصعيد الطيب وضوء املسلم يكفيه : َّ َّ َّ

   ) .٣٤٤: ( ث من املاء ، رقم احلدي
َّ                         شواهد التوضيح والتصحيح : انظر  )٥( َّ١١١.   
َّ                         شواهد التوضيح والتصحيح : انظر ) ٦( َّ١١١.   



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                           مسده مع صالحيتها للخربية)َ     أطهر(َّ             وسدت احلال ،ُ              ، حيث حذف اخلرب)١()َ     أطهر( َّ َّ، 
َّ    هن(وليس املبتدأ  َّ                                  مبصدر وال مضاف إىل مصدر أو إىل مؤو)ُ  وهذه القراءة مل ،ٍ     ل بهٍ

َّ                                 تسلم هي األخرى من التضعيف والرد  يف  سيبويه فيما حكاه وذلك ؛وتلحني قارئهاَّ
ً                               وزعم يونس أن أبا عمرو رآه حلنا’’ :قوله احتىب ابن مروان يف هذه يف :  وقال ،َّ

ِّ                ، غري أن ابن جين)٣(ها األخفشَّ         وكذلك رد، )٢(‘‘َّ      اللحن َّ                      قد وضح علة تضعيف هَّ  ذهَّ
َّ                 عند من ضعفهاالقراءة ْ َّ                          فذكر أ�ا إمنا قبحت عنده،َ  ضمري )َّ   هن(َّ         إىل أن وا ذهبمَّ     أل�مَّ

ً                             مث بني أن هلذه القراءة وجها،وخرب فصل ومل يقع بني مبتدأ  َّ  وهو أن ،ً             صحيحا عندهَّ
 )َ     أطهر( و ،ربَّ                   توكيد مكرر عن اخل)َّ   هن( و ،خربه  )بنايت( و ، مبتدأ)هؤالء(تكون 

ً                            ، وأضاف العكربي توجيها ثاني)٤( والعامل فيه معىن اإلشارة،)بنايت( من حال ا هلذه ً
ً              مبتدأ وخربا)هؤالء بنايت(القراءة وهو أن تكون   و ، واخلرب حمذوف، مبتدأ)َّ   هن(و     ،ً

َّ                حال سدت مسده)َ     أطهر( َّ)٥(.  
َّ                                                 وهي يف التوجيه الثاين تلتقي مع آية يوسف َّ                د عضدتا بعضهما  فتكون القراءتان ق،َّ

َّ                وصحة توجيههما،َّ                     البعض يف إثبات صحتهما
، األمر الذي جيدر معه توسيع نطاق )٦(

َّ                                                                   القاعدة النحوية لتستوعب الوجوه الواردة يف القراءات القرآنية مجيعها َّ  إلزالة احتمال ؛َّ
ُّ                                      التصادم بني آيات القرآن وقواعد النحاة  من ً                                   وتعديل القاعدة لتشمل القراءة بدال،َّ

َّ                                                        فما املانع هنا من أن يقال إن األكثر أن حيذف اخلرب وتسد ،َّ                أو الطعن فيها،تأويلها ُ َّ ُ
ُّ                                     احلال مسده بالشروط اليت ذكرها النحاة ُّ َّ                                 لكن قد تسد مسده مع اختالل هذه ،َّ ُّ

ُّ                                                                             الشروط ؟ وما أحسن حتفظ السمني يف تعامله مع القراءة وإنزاهلا منزلتها من الثبوت َُّّ ُّ 
َّ                                   واحلجية حني عقب على توجيهها بقوله  ِّ �                  إال أنه قليل جدا’’:ُ ٌ   .ضعيف: ، ومل يقل )٧(‘‘َّ

                                                 

َّ                                                 إىل حممد بن مروان ، وعيسى بن عمر الثقفي ، وزاد ٦٥َّ                                نسبها ابن خالويه يف خمتصر الشواذ ) ١( َّ
ِّ                 ابن جين يف احملتسب   إسحاق ، وأثبتها العكربي ُ                                سعيد بن جبري ، واحلسن ، وابن أيب١/٤٤٨ُ

    .٣٥٢-١/٣٥١َّ                                 بال نسبة يف إعراب القراءات الشواذ 
    .١/٣٩٧الكتاب ) ٢(
    .٣٥٧-٢/٣٥٦معاين القرآن : انظر ) ٣(
   .٤٤٩-١/٤٤٨احملتسب : انظر  )٤(
   .٢/٧٠٩ِّ         التبيان : انظر  )٥(
   .٢/٤٢٩َّ                          االنتصاف حاشية على الكشاف : انظر ) ٦(
    .٦/٤٤٢ُّ            الدر املصون ) ٧(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                                         وإذا كان قد ثبت مما تقدم عرضه صحة هذه القراءة َّ َّ                    وصحة توجيهها على ،َّ
 وقد اختلف العربون ،َّ                                                    حذف اخلرب فإن املقام يستدعي بعد ذلك بيان تقدير هذا اخلرب

  : تقديره على قولني ِّ           واملفسرون يف
َّ                             أن اخلرب مجلة فعلية تقديرها )١( وهو قول أكثرهم:أحدهما        ،ً              وحنن جنتمع عصبة: َّ

ً               أو نتعصب عصبة َّ.  
ٌ                                              وهو قول ابن املنري أن اخلرب مطابق للفظ املبتدأ:واآلخر       َّ  فهو ضمري مجع ،َّ

ً              وحنن حنن عصبة:  أي ؛ِّ        املتكلمني ُ  ومعناه ، وأنت أنت،أنا أنا: م  وهذا على غرار قوهل،ُ
 ومثل ،َّ                                        لكنه استغىن عن ذكرها بتكرار لفظ املبتدأ،َّ                          أنا املوصوف باألوصاف الشهرية: 

  ذلك قول أيب النجم العجلي مفتخرا 
                                 ً ْ
ِ َّ:  
     وشعري شعري            هللا دري ما أجن صدري،َّ              أنا أبو النجم

   
                                          َّ َ ِّ َ

ِ ِ ِ
ْ ْ

 )٢(  
 ففي حذفه ،ً                                        ية مساواته املبتدأ وعدم زيادته عليه لفظاَّ                               وقد سوغ حذف اخلرب يف اآل

َّ                          خالص من تكرار اللفظ بعينه وحنن (َّ                                              وعلى هذا التقدير يكون الكالم من املبتدأ واخلرب ،ٌ
َّ                و�ذا التعليل ،ٍ                                فال غرو حينئذ يف وقوع احلال بعده،�                             تاما فيه من الفخامة ما فيه)حنن

َّ                            أيضا فسر ابن املنري حذف اخلرب َّ َ              هن هن أطهر (:  حيث جعل تقديرها ، يف آية  هودً َّ َّ
  .)٣()لكم

َّ                                                                            وقد جعل األلوسي من معىن اآلية وسياقها أساسا ارتكز عليه يف الرتجيح بني  ً
َّ                             فحكم ألوهلما بالرجاحة لسببني،َّ               هذين التقديرين َّ

)٤(:  
َّ                                              أن يف تقدير ابن املنري تناقضا من حيث إنه جع:     أحدهما  ً َّ ل الغرض من تكرار َّ

ً                                                     وذاك يتناسب فعال مع سياق اآلية اليت استنكر فيها إخوة ،لفظ املبتدأ الفخامة والفخر
ِّ                                                               من حب أبيهم ليوسف وأخيه ومها اثنان صغريان ال كفاية فيهما أكثر يوسف  ُ

 وبعض ،َّ                             واستشهد لذلك ببيت أيب النجم،منهم وهم مجاعة أكفاء أنفع له منهما

                                                 

َّ                   الزخمشري يف الكشاف : منهم  )١(  ، واهلمذاين يف الفريد ٢/٧٢٥ِّ                       ، والعكربي يف التبيان ٢/٤٢٩َّ
ُّ                          ، والسمني يف الدر املصون ٥/٢٨٣َّ                            ، وأبو حيان يف البحر احمليط ٣/٣١ َّ٦/٤٤٢ ، 

   . ١٢/٥٢٤واأللوسي يف روح املعاين 
َّ           ؛ املفصل ١/٣٤٠ ؛ أمايل املرتضى ٣/٣٣٧ َّ                                     البيت من الرجز ، وهو من شواهد اخلصائص )٢(

 ١/٤١٨ ؛ خزانة األدب ٤/٣٢٦ ، ١/٢٠٧ ؛ اهلمع ٢/٤٥٢ ، ١/٦٢٤َّ                ؛ مغين اللبيب ٤٦
 ،٩/٤١٥ ، ٨/٣٠٧.   

   .٢/٤٢٩َّ                          االنتصاف حاشية على الكشاف : انظر  )٣(
   .١٢/٥٢٤روح املعاين : انظر  )٤(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

َّ                                  لكنه عاد وادعى حذف اخلرب يف اآلية ،َّ                            وعة اليت حتقق فيها الغرض ذاتهاألمثلة املصن َّ
ً                                                     ويف حذفه نقض للغرض الذي من أجله جعل لفظ اخلرب مماثال ،ً                    ملساواته املبتدأ لفظا ُ ٌ

ِّ                                فالفخامة إمنا جاءت من التكرار،للفظ املبتدأ َّ                    بل إن األمثلة اليت ، وقد انتفت باحلذف،َّ
َّ                                                           نري اآلية ليست يف احلقيقة بنظائر هلا من جهة أنه مل يقع فيها حذفَّ              نظر �ا ابن امل َّ، 

َّ                                                                   ومن جهة أخرى أنه علل لوقوع احلذف يف اآلية باإلجياز ملساواة اخلرب للمبتدأ َّ  ويف ،ٍ
ً                                                      هذه األمثلة مل يساو اخلرب املبتدأ يف املعىن وإن ماثله لفظا َ ُ ٌ                              فالتكرار فيها مقصود لذاته ،ِ ِّ

َّ                                        وهذا ما نص عليه ابن هشام يف باب مساه ،ذفوال ميكن احل ٍ ٍ                  التحذير من أمور ’’:َّ َّ
َّ                                              ، وذكر منها ما اشتهر بينهم من أن النكرة إذا ‘‘َّ                               اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها َّ

ً             كررت معرفة ِّ ً                          أو كررت املعرفة معرفة،ُ ُ ِّ َّ                              أو نكرة كان الثاين عني األول،ُ َّ ُ                      وإن كررت النكرة ،ً َُّ ِّ
َّ                                                      مث بني عدم صواب هذا حمتجا بعدد من الشواهد منها بيت ،ً                  نكرة كانت غري األوىل ٍ � َّ

َ                                                         إذ لو ساوى فيه اخلرب املبتدأ مل يكن يف اإلخبار به عنه فائدة،َّ         أيب النجم ٌ              بل هو مماثل ،ُ
َّ              وشعري مل يتغري :  أي ؛)وشعري شعري(: َّ                 فقول أيب النجم ،َّ                    له يف اللفظ دون املعىن

  .)١( أو على ما تعرفه وكما بلغك،لتهعن حا
َّ       ِّ                                             أن الد اللة على اخلرب احملذوف على تقدير ابن املنري ليست :َّ             والسبب اآلخر       َّ
َّ                                             على حني أنه على التقدير األول تكون يف احلال ،ِّ     بينة َّ ٌ                 داللة واضحة على ] ً      عصبة [ َّ ٌ

  .اعملا يف العصبة من معىن االجتم] جنتمع [ اخلرب احملذوف 
َّ                                                                 ويف كالم األلوسي هذا تقرير ألمهية املعىن والسياق يف التقدير ِّ َّ ٌ...  

  

                                                 

 ؛ أمايل املرتضى ٣٣٨-٣/٣٣٧ اخلصائص : ، وانظر ٤٥٢-٢/٤٥٠َّ            مغين اللبيب : انظر ) ١(
    .١/٤١٨ ؛ خزانة األدب ١/٣٤٠



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

   :الخاتمـة
  

َّ الذي بنعمته تتم الصاحلات      احلمد هللا           ُّ                        َّ    ،     البحـث                           أمحده تعـاىل علـى تيـسريه يل إجنـاز    ،ُّ

َّويطيب يل بعد هذا أن أمجل أهم النتائج اليت متخض عنها فيما يلي  َّ َُّ                                                         َّ َّ َُّ:   

ٌّ العالقــة بــني املعــىن واإلعــراب عالقــة تكامليـــة يعــضد كــل منهمــا اآلخــر لبيـــان َّ    َّ أن-           َّ ٌ                                                              ٌّ َّ ٌ
ٌ فللمعىن أثر بارز يف توجيه اإلعراب ،ِّ           ِّمراد املتكلم ٌ                               ٌ ٌ ولإلعراب أثر بارز يف ضبط املعىن ،ٌ ٌ                            ٌ ٌ.   

ــــل عنايــــة النحــــاة -           ــــة علمــــاء الــــشريعة علــــى تعــــدد فروعهــــا بــــاإلعراب يف مقاب ُّ عناي ُّ َّ                                                                  ُّ ُّ َّ

   .     باملعىن

َّ أن النحـــو كمــــا يــــؤدي وظيفــــة لفظيــــة يــــؤدي وظيفــــة دالليــــة-         ًَّ ًِّ ِّ َّ َّ                                               َّ ًَّ ًِّ ِّ َّ                وهــــي الكــــشف عــــن  ،َّ

ُحجب املعاين كما قال ابن مالك  ُ                           ُ ُ:   

ــــــــــالنحو صــــــــــالح األلــــــــــسنة  : ُ     ُوبعــــــــــد    َّ                 َّف

ِبــــــــــــــه انكــــــــــــــشـاف حجــــــــــــــب املعــــــــــــــاين ُ ُ ُ ِ ِ                    ِ ُ ُ ُ ِ ِ  

  

ـــــــــنفس إن تـعـــــــــدم ســـــــــناه يف ســـــــــنة   َوال َِ
ُ َ ْ َْ ُ ُ َّ                          َ َِ
ُ َ ْ َْ ُ ُ َّ  

ِوجلـــــــــــــــوة  املفهـــــــــــــــوم ذا إذعــــــــــــــــان  ِ ُ َ ْ َ                        ِ ِ ُ َ ْ َ
) ١(   

  

َّ كان يهتم باأللفاظ إال أنه ال يدرسها جمردة من معانيها يف الرتاكيب       فهو وإن ً َّ َُّّ                                                           َّ ً َّ َُّّ.   

َّ   ِّ                                                         الد راسة عن ضرورة إعادة النظر يف توسيع نطاق القاعدة النحوية كشفت -      َّ َّ، 

َّ                        إلزالة احتمال التصادم ؛َّ                                                          وتعديلها لتستوعب الوجوه الواردة يف القراءات القرآنية مجيعها

َّ                                       بدال من تأويل القراءات أو الطعن فيها،ُّ                 آن وقواعد النحاةبني آيات القر  كما ظهر يف ،ً

  .َّ                 ِّ           مسألة حذف اخلرب وسد  احلال مسده

ُّ جــــاءت بعــــض شــــواهد الدِّراســــة مؤيــــدة رأي األقليــــة مــــن النحــــاة يف مقابــــل رأي -           َّ ً ِّ                                            ِّ                   ُّ َّ ً ِّ
ًأو مدعمـــــة باالحتجـــــاج إىل معناهـــــ   ،ً                        ً أو مثبتـــــة مـــــا خيـــــالف إمجـــــاعهم ،      اجلمهـــــور ِّ                          ً       ا بعـــــض ِّ

َّاملذاهب النحوية َّ              َّ ُّ بـني التمـام والنقـصان الـذي  )   فتـئ (َّ                             َّكما ظهر يف مسألة الفعل الناسـخ    ،َّ َّ                         ُّ َّ

َّنـص اجلمهـور علــى لزومـه الـنقص َّ                         َّ �                                            � وأثبتــت آيـة يوســف جـواز جميئـه تامــا علـى رأي بعــض  ،َّ

َّ                                                               َّ ومـــسألة جــواز وقـــوع االســتثناء املفـــرغ بعــد اإلجيـــاب علــى رأي ابـــن احلاجـــب يف  ،ُّ      ُّالنحــاة

                                                 

  ) .خطبة املنظومة  ( ١/١٥٥َّ                     شرح الكافية الشافية ) ١(



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

                                         ومسألة جواز تقدمي احلـال علـى صـاحبها ا�ـرور  ،                           ل إمجاع اجلمهور على عدم جوازه    مقاب

   .             ومن تابعهما ،          والفارسي ،ٍّ                              ٍّحبرف جر أصلي على مذهب ابن كيسان

ُّ     وعنـدي أن هــذا األمــر ال يــشكل تعارضــا بــني آيــات القــرآن وقواعــد النحــاة ً ِّ َّ                                                                 ُّ ً ِّ         بــل هــو  ،َّ

ًه أكثـر مشوليـة       فآيات ،ٌ                               ٌحلقة يف سلسلة إعجاز القرآن الكرمي َّ             ً ً                          ً وأوسـع اسـتيعابا لوجـوه كـالم  ،َّ
     .ُّ                     ُّالعرب من قواعد النحاة

       وعلـى  ،                              والصالة والـسالم علـى خـامت النبيـني ،ِّ                               ِّوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني          

ين ،              آله وصحبه أمجعني    .ٍ                            ِّ  ٍ ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

  



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

  :                   ثبت املصادر واملراجع 

 لعبد اللطيف بن أيب بكر ؛ف حناة الكوفة والبصرةُّ                    ائتالف النصرة يف اختال                         َّ
َّ                         ومكتبة النهضة العربية،، عامل الكتبطارق اجلنايب. د:  حتقيق ،بيديُّ    الز  بريوت ،َّ
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،١ ط، لبنان–

 حممد سامل : َّ              ضبطه وصححه ،ُّ        ِّ            جلالل الد ين السيوطي؛اإلتقان يف علوم القرآن         َّ
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، لبنان– بريوت ،ةَّ                   دار الكتب العلمي،هاشم

 رجب .د:  حتقيق ،َّ                  أليب حيان األندلسي؛َّ                           ارتشاف الضرب من لسان العرب 
َّ                   رمضان عبد التـواب. د:  مراجعة ،َّ          عثمان حممد  – القاهرة ، مكتبة اخلاجني،َّ

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١ ط،مصر
 إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك                                   َّ ِّ                     هيم بن حممد ابن قيم           ِّ        لربهان الد ين إبرا؛َّ َّ

َّ                           حممد بن عوض بن حممد السهلي. د:  حتقيق ،َّ       اجلوزية َّ  ،َّ                  دار أضواء السلف،َّ
  .م٢٠٠٢/  هـ١٤٢٢ ،١ ط،ِّ       الرياض

 حممد :  حتقيق ،          ِّ                       لشهاب الد ين أمحد بن إدريس القرايف؛االستغناء يف االستثناء     َّ
 ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،عطاعبد القادر 

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 دار اجليل،فخر صاحل قداره. د:  حتقيق ، أليب الربكات األنباري؛َّ              أسرار العربية ، 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١ ط، لبنان–بريوت 
 األشباه والنظائر يف النحو                         َّ  ،ِِّ            غريد الشيخ:  وضع حواشيه ،ُّ        ِّ            جلالل الد ين السيوطي؛َّ

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                  دار الكتب العلمية
 أليب بكر حممد بن السراج؛َّ              األصول يف النحو                        َّ  ،عبد احلسيـن الفتلي. د:  حتقيق ،َّ

ِّ               مؤسسة الرسالة  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ،٤ ط، لبنان– بريوت ،َّ
 حنا حداد:  حتقيق ،َّ                            أليب علي حممد بن املستنري قطرب؛األضداد          َّ  ، دار العلوم،َّ

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ،١ ط،ِّ       الرياض
 حممد أبو الفضل إبراهيم:  حتقيق ،َّ                               أليب بكر حممد بن القاسم األنباري؛األضداد                      َّ، 

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ، بريوت– صيدا ،َّ               املكتبة العصرية
 د:  حتقيق ، أليب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي؛َّ                      إعراب القراءات الشواذ .

ُّ                        املكتبة األزهرية للرتاث،ِّ                          عبد احلميد السيد عبد احلميد  ،١ ط، مصر–لقاهرة  ا،َّ
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 عامل الكتب،زهري غازي زاهد. د:  حتقيق ،َّ                 أليب جعفر النحاس؛إعراب القرآن ، 
َّ                       ومكتبة النهضة العربية  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩ ،٣ ط، لبنان– بريوت ،َّ



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 اإلعراب وأثره يف ضبط املعىن دراسة حنوية قرآنية                                           َّ  ،منرية بنت سليمان العلوال.  د؛َّ
 ،َّ                     دار املعرفة اجلامعية،َّ                    عائشة بنت عبد الرمحن. د: ِّ        لرسالة أشرف على ا

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ ، مصر–َّ           اإلسكندرية 
 هما َّ      حقق، رسالتان أليب الربكات األنباري؛َّ            وملع األدلة،اإلغراب يف جدل اإلعراب

 ،٢ ط، لبنان– بريوت ،، دار الفكرسعيد األفغاين: َّ          وقدم هلما 
 .م١٩٧١/هـ١٣٩١

 حسني حممد حممد شرف. د:  حتقيق ،َّ                         أليب عثمان سعيد السرقسطي؛األفعال                 َّ َّ، 
َّ                   مؤسسة دار الشعب،َّ             حممد مهدي عالم. د: مراجعة  ُّ                        من مطبوعات جممع اللغة ،َّ

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،٣ ط، مصر– القاهرة ،َّ        العربية
 ١ ط، لبنان– بريوت ، عامل الكتب،َّ                           أليب القاسم علي ابن القطاع؛األفعال، 

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
 حممود . د:  حتقيق ،ُّ        ِّ            جلالل الد ين السيوطي؛َّ                          االقرتاح يف أصول النحو وجدله

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ،١ ط،َّ     فجال
 لشيخ اإلسالم أمحد بن ؛ِّ                                         اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 

 ،٦ ط،ِّ         الرياض، دار العاصمة،ناصر عبد الكرمي العقل:  حتقيق ،تيمية
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

 ألفية ابن مالك يف النحو والصرف مع إعراب مفردا�ا                                                 َّ َّ َّ         ِّ            جلمال الد ين حممد بن ؛َّ
 .ِّ         ، الرياض دار ابن خزمية،بد اهللا بن مالكع

 حممد الطناحيحممود .د:  حتقيق ،َّ                    هلبة اهللا ابن الشجري؛َّ                أمايل ابن الشجري             َّ َّ، 
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣ ،١، ط مصر– القاهرة ،اخلاجنيمكتبة 

 للشريف املرتضى علي بن احلسني؛ املرتضى غرر الفوائد ودرر القالئدأمايل                            َّ، 
 ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                 ، املكتبة العصريةَّ                      حممد أبو الفضل إبراهيم: قيق حت

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
 دار املأمون ،عبد ا�يد قطامش. د:  حتقيق ، أليب عبيد القاسم بن سالم؛األمثال 

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ،١ ط، بريوت، دمشق،ُّ      للرتاث
 اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني                                                   ِّ ِّ ِّ  أليب الربكات ؛َّ

ديع إميل ب. د:  بإشراف ،حسن محد: َّ                              قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ،األنباري
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ        العلمية دار الكتب ،يعقوب

 أنوار التنزيل وأسرار التأوي                             َّ  وبأسفل ، أليب اخلري عبد اهللا بن عمر البيضاوي؛لَّ
 مطبعة مصطفى البايب احلليب ،ِّ        واحمللي،ُّ        السيوطي: َّ                    الصحائف تفسري اجلاللني 

 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ،٢ ط،وأوالده



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 حممد حميي :  حتقيق ، البن هشام األنصاري؛َّ                              أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك         َّ
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، بريوت– صيدا ،َّ    رية املكتبة العص،   ِّ            الد ين عبد احلميد

 عامل ،كاظم حبر املرجان. د:  حتقيق ودراسة ، أليب علي الفارسي؛اإليضاح 
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ،٢ ط، لبنان– بريوت ،الكتب

 دار ،مازن املبارك. د:  حتقيق ،َّ                    أليب القاسم الزجاجي؛َّ                   اإليضاح يف علل النحو 
 .م١٩٩٦- هـ١٤١٦ ،٦ ط، لبنان– بريوت ،َّ        النفائس

 وعلي ،عادل أمحد عبد املوجود:  حتقيق ،َّ                   أليب حيان األندلسـي؛البحر احمليط 
َّ           حممد  معوض ُّ                 زكريا النويت، ود.  ود،َّ  – بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،أمحد اجلمل. َّ

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،١ ط،لبنان
 د: سة  حتقيق  ودرا،َّ                        البن أيب الربيع األندلسي؛َّ                        البسيط يف شرح مجل الزجاجي .

ِّ                    عياد بن عيد الثبييت  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،١ ط، دار الغرب اإلسالمي،َّ
 البهجة املرضية يف شرح األلفية                            َّ أمحد إبراهيم :  حتقيق ،ُّ        ِّ            جلالل الد ين السيوطي؛َّ

َّ                         مؤسسة الكتب الثقافية،َّ        حممد علي َّ  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ
 دار ،َّ       ِّ        عالء الد ين محوية. د:  حتقيق ، الكويفَّ         للشريف؛ُّ                   البيان يف شرح اللمع 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،١ ط، األردن–َّ        عمان ،َّ     عمار
 للسيد حممد مرتضى الزبيدي؛تاج العروس من جواهر القاموس                            ُّ َّ  ، دار الفكر،ِّ

  سوريا –دمشق 
 السيد :  شرحه ،َّ                                 أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة؛تأويل مشكل القرآن       ِّ

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٣ ط،َّ                 املكتبة العلمية،د صقرأمح
 التبصرة والتذكرة                  َّ َّ                                أليب حممد عبد اهللا بن علي الصيمري؛َّ فتحي أمحد . د:  حتقيق ،َّ

ِّ                                                   مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم ،             ِّ  مصطفى علي الد ين ُّ
َّ              مكة املكرمة،القرى  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،١  ط،َّ

 علي حممد البجاوي:  حتقيق ، أليب البقاء العكربي؛ القرآنِّ                التبيان يف إعراب                َّ، 
 . مصر– القاهرة ،عيسى البايب احلليب وشركاه: َّ        الناشر 

 التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني                                             ِّ ِّ ِّ َّ  حتقيق ، أليب البقاء العكربي؛َّ
 ،١ ط،ِّ      لرياض ا، مكتبة العبيكان،َّ                            عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. د: ودراسة 
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 التحرير والتنوير                  َّ َّ                        حملمد الطاهر ابن عاشور؛َّ  .م١٩٩٧ ، تونس، دار سحنون،َّ
 مؤسسة ،َّ               عفيف عبد الرمحن. د:  حتقيق ،َّ                  أليب حيان األندلسي؛ُّ             تذكرة النحاة         َّ

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١ ط، لبنان– بريوت ،ِّ        الرسالة
 التذييل والتكميل يف شرح كتاب ال                                َّ . د.أ:  حتقيق ،َّ                  أليب حيان األندلسي؛َّ      تسهيلَّ

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ،١ ط، سوريا– دمشق ، دار القلم،حسن هنداوي



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 حممد :  حتقيق ،ابن مالكَّ         ِّ         جلمال الد ين حممد ؛تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد     َّ
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ ، دار الكتاب العريب،بركاتكامل 

 التصريح مبضمون التوضيح يف النح                               َّ َّ :  حتقيق ، للشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري؛وَّ
ُّ                     حممد باسل عيون السود  ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،َّ

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 دار الكتاب ،إبراهيم األبياري:  حتقيق ،َّ                     لعلي بن حممد اجلرجاين؛َّ          التعريفات 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ، لبنان– بريوت ،العريب
 حملمد بدر الد ين الدماميين؛يل الفوائدتعليق الفرائد على تسه              ِّ            َّ َّ     حممد . د:  حتقيق ،َّ

َّ                    بن عبد الرمحن املفدى  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،١ ط،َّ
 تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي                                                                َّ  أليب ؛َُّّ

َّ                    السعود حممد العمادي  . لبنان– بريوت ،ُّ                        دار إحياء الرتاث العريب،ُّ
 لعبد الرزاق الصنعاين؛ري القرآنتفس                       َّ  مكتبة ،َّ               مصطفى مسلم حممد. د:  حتقيق ،َّ

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠، ١ ط،ِّ         الرياض،ُّ      الرشد
 حملى بأحكام العالمة ، أليب الفداء إمساعيل بن كثري؛تفسري القرآن العظيم                      َّ َّ

 ،َّ           ليل األثريةَّ          دار الد،َّ                                أيب معاوية مازن عبد الرمحن البريويت:  ختريج وحتقيق ،األلباين
َّ            السعودية–اجلبيل   .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ،٣ ط،ُّ

 بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،َّ         ِّ           لفخر الد ين الرازي؛َّ                             التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب 
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٧ ،١ ط، لبنان–

 عبد الرمحن الطاهر بن حممد :  حتقيق ،َّ                      أليب احلجاج جماهد بن جرب؛تفسري جماهد                           َّ َّ َّ
 .يتُّ      السور

 التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية                                                        َّ ُِّّ َّ َّ              للحسن بن حممد  ؛َّ
 دار ،عبد احلميد حسن:  راجعه ،َّ                   عبد العليم الطحاوي: َّ      حققه  ،َّ        الصاغاين

 م ١٩٧٠ ، مصر– القاهرة ،الكتب
 اهيمَّ                  حممد أبو الفضل إبر. أ:  حتقيق ،َّ                      أليب منصور حممد األزهري؛ُّ           �ذيب اللغة، 

َّ                                 الدار املصرية للتأليف والرتمجة،َّ                علي حممد البجاوي. أ: مراجعة  َّ َّ  مطابع سجل ،َّ
 . مصر– القاهرة ،العرب

 توجيه اللمع شرح كتاب اللمع                            ُّ فايز . د.أ:  حتقيق ،َّ                        ألمحد بن احلسني ابن اخلباز؛ُّ
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،١ ط، مصر– القاهرة ،َّ            دار السالم،َّ             زكي حممد دياب

 للحسن بن قاسم املرادي؛َّ                                       ضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالكتو ، 
 ، مصر– القاهرة ، دار الفكر العريب،َّ                     عبد الرمحن علي سليمان. د.أ: حتقيق 

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،١ط



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 يوسف أمحد املطوع. د:  دراسة وحتقيق ،َّ                      أليب علي عمر الشلوبيين؛َّ        التوطئة               َّ، 
   .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،العرب مطابع سجل ، مصر–القاهرة 

 بن َّ              أليب جعفر حممد؛َّ                                                  جامع البيان عن تأويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي 
 – بريوت ،ُّ                        دار إحياء الرتاث العريب،حممود شاكر:  ضبط وتعليق،َّ            جرير  الطربي

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،١ ط،لبنان
 هشام : َّ            به وصححه  اعتىن،َّ                       أليب عبد اهللا حممد القرطيب؛اجلامع ألحكام القرآن

 ،١ ط، لبنان– بريوت ،ُّ                        دار إحياء الرتاث العريب،البخاريمسري 
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

 أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي؛َّ             اجلمل يف النحو                                        َّ علي . د:  حتقيق ،َّ
ِّ                 مؤسسة الرسالة،توفيق احلمد  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ ،٥ ط، لبنان– بريوت ،َّ

 وعبد ،َّ                      حممد أبو الفضل إبراهيم:  حتقيق ، هالل العسكري أليب؛مجهرة األمثال 
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،١ ط، بريوت– صيدا ،َّ                 املكتبة العصرية،ا�يد  قطايش

 دار العلم ،زي منري البعلبكيرم. د:  حتقيق ،َّ                     أليب بكر حممد بن دريد؛ُّ           مجهرة اللغة 
 .م١٩٨٧ ،١، ط لبنان– بريوت ،للماليني

 أليب العباس ؛َّ                                    شرح اإلمام أيب زيد عبد الرمحن املكوديحاشية ابن محدون على             َّ
                       ِّ       إشراف مكتب البحوث والد راسات ،َّ                        و�امشه تعليقات الناشر،أمحد ابن محدون

   .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، لبنان– بريوت ،بدار الفكر
 حملمد الشافعي ؛َّ                                                حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك                َّ َّ

 ،َّ                    دار الكتب العلمية،تركي فرحان املصطفى: َّ           علق عليها  شرحها و،اخلضري
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،١ ط، لبنان–بريوت 

 ألمحد بن حممد الصاوي؛َّ                            حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني                     َّ : َّ             ضبطه وصححه،َّ
َّ                    حممد عبد السالم شاهني  ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،َّ

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
 قدم له ووضع ، لعبد القادر البغدادي؛ب ولب لباب لسان العربخزانة األد               َّ

 دار ،إميل بديع يعقوب. د:  إشراف ،َّ               حممد نبيل طريفي.د: هوامشه وفهارسه 
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ              الكتب العلمية

 حممد علي النجار:  حتقيق ،ِّ                       أليب الفتح عثمان بن جين؛اخلصائص                َّ  ، دار اهلدى،َّ
 .٢ ط، لبنان–بريوت 

 مصر– القاهرة ، دار املعارف،َّ             كمال حممد بشر.  د؛ُّ                   دراسات يف علم اللغة ، 
 م ١٩٨٦ ،٩ط

 أ:  تصدير ،َّ                    حممد عبد اخلالق عضيمة. د. أ؛دراسات ألسلوب القرآن الكرمي. 
 . مصر–، القاهرة  دار احلديث،َّ              حممود حممد شاكر



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 محد بن يوسف املعروف بالسمني  أل؛ُّ                                الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون                          َّ
َّ               أمحد حممد اخلراط. د:  حتقيق ،احلليب  ،١ ط، سوريا– دمشق ، دار القلم،َّ

 .م١٩٩٤- ١٩٨٦/هـ١٤١٥- ١٤٠٦
 الشيخ : َّ            صحح أصله ، لعبد القاهر اجلرجاين؛دالئل اإلعجاز يف علم املعاين

َّ                       صحح طبعه وعلق حواشي،َّ                     وحممد حممود الشنقيطي،َّ         حممد عبده َّ            السيد حممد : ه َّ ِّ
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١ ،َّ      جدة، مكتبة العلم،رشيد رضا

 دار ،َّ        حممد محود. د:  شرح وتعليق ، ميمون بن قيس بن جندل؛ديوان األعشى 
 .م١٩٩٦ ،١ ط، لبنان– بريوت ،ِّ              الفكر اللبناين

 بريوت ، دار املعرفة،َّ                  عبد الرمحن املصطاوي:  اعتىن به وشرحه ،ديوان امرئ القيس 
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،٢ ط،بنانل –

 الرد على النحاة                 ُّ  ، دار املعارف،شوقي ضيف. د:  حتقيق ، البن مضاء القرطيب؛َّ
 .٣ ط، مصر–القاهرة 

 أليب الفضل شهاب الد ين ؛َّ                                            روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين    ِّ                  
 دار ،َّ       السالميَّ                  وعمر عبد السالم ،َّ             حممد أمحد األمد:  حتقيق ،حممود   األلوسي

 م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ،١ ط، لبنان– بريوت ،ُّ                  إحياء الرتاث العريب
 املكتب ،َّ                               أليب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي؛َّ                      زاد املسري يف علم التفسري 

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،٤ ط، لبنان– بريوت ،اإلسالمي
 الزاهر يف معاين كلمات الناس                           َّ . د: قيق  حت،َّ                               أليب بكر حممد بن القاسم األنباري؛َّ

ِّ                 مؤسسة الرسالة،َّ      ِّ                 عز الد ين البدوي النجار:  اعتىن به،َّ               حامت صاحل الضامن  بريوت ،َّ
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ ،١ ط، لبنان–

 قدم له ،                ِّ             أليب احلسن نور الد ين علي األمشوين؛َّ                             شرح األمشوين على ألفية ابن مالك          َّ
 دار ،يعقوبإميل بديع . د:  إشراف ،َّ        حسن حممد: ووضع هوامشه وفهارسه 

 م ١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ              الكتب العلمية
 البن الناظم أيب عبد اهللا بدر الد ين حممد؛َّ                   شرح ألفية ابن مالك         ِّ                             َّ عبد . د:  حتقيق ،َّ

َّ                           احلميد السيد حممد عبد احلميد  . لبنان– بريوت ، دار اجليل،ِّ
 الد ين حممد ابن مالك جلمال ؛ تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد؛َّ            شرح التسهيل                ِّ   َّ، 

 بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،ِّ                   ، وطارق فتحي السيدَّ                   حممد عبد القادر عطا: حتقيق 
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،١ ط، لبنان–

 لرضي الد ين حممد بن احلسن االسرتاباذي؛َّ                      شرح الرضي على الكافية                           ِّ         َّ  تصحيح ،ِّ
 .يوسف حسن عمر: وتعليق 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 ومعه كتاب ، البن هشام األنصاري؛م العربَّ                          شرح شذور الذهب يف معرفة كال  :
َّ                                            ِّ               منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذهب حملمد حميي الد ين عبد  احلميد  املكتبة ،َّ

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ، بريوت– صيدا ،َّ        العصرية
 حتقيق ،          ِّ                   لبهاء الد ين ابن عقيل اهلمذاين؛َّ                                شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  :

 ،منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل: َّ                 عبد احلميد املسمى َّ           ِّ    حممد حميي الد ين 
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، بريوت– صيدا ،َّ               املكتبة العصرية

 شرح قطر الندى وبل الصدى                          َّ ِّ َّ           ِّ    حممد حميي الد ين :  حتقيق ، البن هشام األنصاري؛َّ
 ،َّ                 املكتبة العصرية،َّ                               سبيل اهلدى بتحقيق شرح قطر الندى: َّ                 عبد احلميد املسمى 

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ، بريوت–صيدا 
 الفوائد الضيائية(َّ                    وهو الكتاب املسمى ،شرح كافية ابن احلاجب                  َّ          ِّ    لنور الد ين ؛)ِّ

 ،َّ                    دار اآلفاق العربية،ِّ                 أسامة طه الرفاعي. د:  حتقيق ودراسة ،َّ                عبد الرمحن اجلامي
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،١ ط، مصر–القاهرة 

 حممد حممد . د:  حتقيق ،َّ               حممد ابن مجاعة         ِّ   لبدر الد ين؛شرح كافية ابن احلاجب          َّ َّ
  مصر – القاهرة ، دار املنار،داود

 عبد املنعم أمحد . د:  حتقيق ،َّ         ِّ                 جلمال الد ين حممد ابن مالك؛شرح الكافية الشافية
ِّ                                                        مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى،هريدي َّ       مكة ،ُّ
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،١ ط،َّ       املكرمة

 رمضان عبد . د.أ : حتقيق : ١ جـ،ِّ                 أليب سعيد السريايف؛شرح كتاب سيبويه
َّ                    حممد هاشم عبد الدامي.  ود،حممود فهمي حجازي. ود ،َّ       التواب  ،م١٩٨٦ ،َّ

َّ                              اهليئة املصرية العامة للكتاب،َّ                 رمضان عبد التواب. د.أ: حتقيق : ٢جـ  – القاهرة ،َّ
َّ           مصطفى حممد .  وأ،ي أبو الفضلفهم. د: حتقيق  : ٣ جـ،م١٩٩٠ ،مصر

َّ                   عبد الرمحن حممد عصر.  وأ،موسى : حتقيق  : ٤ جـ،م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،١ ط،َّ
َّ                    حممد هاشم عبد الدامي. د َّ             حممد عوين عبد . د.أ: حتقيق  : ٥ جـ،م١٩٩٨ ،َّ

َّ                عبد الرمحن حممد .  وأ،َّ       الرؤوف مصطفى . وأ ،َّ               مصطفى حممد موسى.  وأ،عصرَّ
َّ               عبد السميع حمم َّ             حممد عوين عبد . د.أ: حتقيق  : ٦ جـ،م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،دَّ

َّ               السيد حممد أمحد.  ود،َّ       الرؤوف  ،مصطفى موسى.  وأ،َّ                إميان السعيد جالل.  ود،ِّ
 ، مصر– القاهرة ،ُّ                  ، مركز حتقيق الرتاثَّ                           دار الكتب والوثائق القومية

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
 مطابع كويت تاميز،ئز فارسفا. د:  حتقيق ، البن برهان العكربي؛ُّ          شرح اللمع ، 

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،١ ط،الكويت



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 شرح اللمع يف النحو                   َّ َّ                                للقاسم بن حممد الواسطي الضرير؛ُّ رجب . د:  حتقيق ،َّ
 ، مصر– القاهرة ، مكتبة اخلاجني،َّ                 رمضان عبد التواب. د:  تصدير ،َّ          عثمان حممد

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ ،١ط
 راجعه ووضع ،ِّ              أمحد السيد أمحد:  حتقيق ،يشَّ         ِّ          ملوفق الد ين بن يع؛َّ          شرح املفصل 

َّ                    املكتبة التوفيقية،إمساعيل عبد اجلواد عبد الغين: فهارسه   . مصر– القاهرة ،َّ
 البن احلاجب أيب عمرو عثمان بن عمر؛        ِّ                       شرح املقد مة الكافية يف علم اإلعراب ، 

َّ       مكة ،ز مكتبة نزار مصطفى البا،مجال عبد العاطي خميمر أمحد: حتقيق ودراسة 
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،١ ط،ِّ         الرياض–َّ        املكرمة 

 شرح املكودي على األلفية يف علمي النحو والصرف                                            َّ َّ َّ                 يب زيد عبد الرمحن  أل؛َّ
 ، بريوت– صيدا ،َّ                 املكتبة العصرية،عبد احلميد هنداوي. د: حتقيق  ،املكودي

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢ ،١ط
 شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع                                    َّ َّ       ِّ            مال الد ين حممد ابن  جل؛َّ         الصحيحَّ

 . لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،َّ                    حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق  ،مالك
 تاج اللغة وصحاح العربية،ِّ       الصحاح                           َّ أمحد :  حتقيق ،َّ                       إلمساعيل بن محاد اجلوهري؛ُّ

 .م١٩٩٠ ،٤ ط، لبنان– بريوت ، دار العلم للماليني،َّ                عبد الغفور عطار
 حممد :  ترقيم وترتيب ،َّ                                  أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري؛حيح البخاريص     َّ

 ،ِّ         الرياض،َّ                  مكتبة بيت السالم،َّ             أمحد حممد شاكر. أ:  تقدمي ،فؤاد عبد الباقي
 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ ،١ط

 الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية                                     َّ ََّّ َّ . د.أ:  حتقيق ،ِّ         ِّ                   لتقي الد ين إبراهيم النيلي؛َّ
ُّ                            ومركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،َّ                      معهد البحوث العلمية،حمسن بن سامل العمريي

َّ              مكة املكرمة،ِّ               جبامعة أم القرى  .هـ١٤٢٠- ١٤١٩ ،َّ
 ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي                           ُّ َّ                 الدار اجلامعية،ُّ                 طاهر سليمان محودة.  د؛َّ َّ، 

 . مصر–َّ           اإلسكندرية 
 حممود جاسم الدرويش. د:  حتقيق ودراسة ،َّ     وراق أليب احلسن ابن ال؛َّ          علل النحو                  َّ، 

  العراق – بغداد ،بيت احلكمة
 لشهاب الد ين ؛َّ                                                   عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسري البيضاوي    ِّ          

َّ                        الشيخ عبد الرزاق املهدي: َّ                            ضبطه وخرج آياته واحاديثه ،اخلفاجي  دار الكتب ،َّ
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ        العلمية

 غيث النفع يف القراءات السبع                            َّ  حتقيق ،َّ                              أليب احلسن علي بن سامل الصفاقسي؛َّ
َّ              شعبان بن حممد . د.أ: َّ               إشراف الشيخ ،َّ                      سامل بن غرم اهللا الزهراين. د: ودراسة 
  .هـ١٤٢٦ ،إمساعيل



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والد راية من علم التفسري                     ِّ                                   َّ ِّ ن علي َّ        حملمد ب؛َّ
 . لبنان– بريوت ، دار ابن حزم،َّ        الشوكاين

 حممد حسن. د:  حتقيق ،ِّ                     البن أيب العز اهلمذاين؛الفريد يف إعراب القرآن ا�يد        َّ 
 –َّ          الدوحة ،َّ              دار الثقافة،فؤاد علي خميمر. ، ودِّ               فهمي حسن النمر.  ود،ِّ      النمر
 .م١٩٩١/هـ١٤١١ ،١ ط،قطر

 عبد الوهاب حممود . د:  حتقيق ،َّ         الثمانيين لعمر بن ثابت ؛الفوائد والقواعد                 َّ
ِّ                 مؤسسة الرسالة،الكحلة  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ

 مكتبة حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة:  حتقيق ، للفريوزآبادي؛القاموس احمليط                                   ِّ َّ ُّ، 
ِّ                 مؤسسة الرسالة،َّ                   حممد نعيم العرقسوسي: بإشراف   ،٦ ط، لبنان– بريوت ،َّ

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩
 طارق . د:  حتقيق ، البن احلاجب أيب عمرو عثمان بن عمر؛َّ                الكافية يف النحو

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ،١ ط، مكتبة دار الوفاء،جنم عبد اهللا
 أليب العباس حممد بن يزيد املربد؛ُّ                     الكامل يف اللغة واألدب                               ِّ َّ َّ                     عارضه بأصوله وعلق ،َّ

 ،١ ط، بريوت– صيدا ،َّ           بة العصرية املكت،َّ                      حممد أبو الفضل إبراهيم: عليه 
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 هـ١٣١٦ ،١ ط، مصر،َّ                            املطبعة الكربى األمريية ببوالق، لسيبويه؛الكتاب. 
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل                                                             َّ َّ  جلار اهللا ؛َّ

َّ                    حممد عبد السالم شاهني: َّ              ضبطه وصححه ،َّ              ن عمر الزخمشريحممود ب ، دار َّ
 . م١٩٩٥/هـ١٤١٥ ،١ ط، لبنان–؛ بريوت َّ              الكتب العلمية

 د:  حتقيق ودراسة ، لعلي بن سليمان احليدرة اليمين؛َّ                  كشف املشكل يف النحو .
 ،١ ط، األردن–َّ        عمان ،َّ           دار عمار،َّ                   هادي عطية مطر اهلاليل

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
 الكناش يف فين النحو والصرف                             َّ َّ ََّّ  حتقيق ،ُّ                  ل أيب الفداء األيويب إلمساعيل بن األفض؛ُ

 ،١ ط، بريوت– صيدا ،َّ                 املكتبة العصرية،َّ                  رياض بن حسن اخلوام. د: ودراسة 
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

 الكوكب الدري يف ختريج الفروع الفقهية على املسائل النحوية                                                         َّ ََّّ          ِّ        جلمال الد ين عبد ؛ِّ
َّ                        حممد حسن حممد حسن إمساعيل:  حتقيق ،َّ              الرحيم اإلسنوي دار الكتب  ،َّ

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،١  ط، لبنان– بريوت ،َّ        العلمية
 ريشوقي املع. د:  حتقيق ،َّ         ِّ                         لتاج الد ين حممد بن أمحد اإلسفراييين؛لباب اإلعراب   ِّ، 

 .م١٩٩٦، ١ ط، بريوت،مكتبة لبنان



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 غازي خمتار :  حتقيق ، أليب البقاء العكربي؛ُّ                            اللباب يف علل البناء واإلعراب
 ، سوريا– دمشق ، و دار الفكر، لبنان– بريوت ،كر املعاصر دار الف،ُ       طليمات

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،٢ط
 راجعه،عامر أمحد حيدر:  حتقيق ،َّ         ِّ                  جلمال الد ين حممد ابن منظور؛لسان العرب  :

 ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،عبد املنعم خليل إبراهيم
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 اللمع يف العربية                 َّ  عامل ،حامد املؤمن:  حتقيق ،ِّ                فتح عثمان بن جين أليب ال؛ُّ
َّ                         ومكتبة النهضة العربية،الكتب  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ،٢ ط، لبنان– بريوت ،َّ

 أليب عبيدة معمر بن املثىن؛جماز القرآن                           َّ َ ْ َّ     حممد . د: َّ                          عارضه بأصوله وعلق عليه ،َ
 . مصر– القاهرة ، مكتبة اخلاجني،فؤاد سزكني

 قدم له وعلق عليه ،الفضل أمحد امليداين أليب ؛جممع األمثال                     َّ  ،نعيم حسن زرزور: َّ
 . لبنان– بريوت ،َّ                  دار الكتب العلمية

 د َّ        حممد فؤا:  حتقيق ،َّ            ِّ           حملمد مجال الد ين القامسي؛َّ                            حماسن التأويل أو تفسري القامسي
َّ                       مؤسسة التاريخ العريب،هشام مسري البخاري: َّ                اعتىن به وصححه،عبد الباقي َّ، 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ ،١ ط، لبنان–ريوت ب
 أليب الفتح عثمان بن ؛احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها 

 ،  لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،َّ                   حممد عبد القادر عطا:  حتقيق ،َّ   جين
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ ،١ط

 عبد :  حتقيق ،يَّ                  البن عطية األندلس؛َّ                                 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
َّ                      السالم عبد الشايف حممد َّ  ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ                    دار الكتب العلمية،َّ

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣
 خمتصر تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل                                                    َّ َّ          ِّ           لعالء الد ين علي بن ؛َّ

َّ                      الشيخ عبد الغين الدقر: َّ               اختصره وهذبه،َّ          حممد اخلازن  –شق  دم، دار اليمامة،َّ
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ ،١ ط،سوريا

 البن خالويه أيب عبد اهللا احلسني بن ؛خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع 
 . مصر– القاهرة ،ِّ              مكتبة املتنيب،أمحد

 مدارك التنزيل وحقائق التأويل أو تفسري القرآن اجلليل                                                   َّ  أليب الربكات عبد اهللا ؛َّ
  .لبنان – بريوت ، دار الكتاب العريب،َّ       النسفي

 أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بن اخلشاب؛املرجتل                                 َّ  ،علي حيدر:  حتقيق ،َّ
َّ                                 مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق  .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢ ،ُّ

 دار القلم،حسن هنداوي. د:  حتقيق ، أليب علي الفارسي؛َّ               املسائل احللبيات ، 
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،١ ط، لبنان–، بريوت  ودار املنارة، سوريا–دمشق 



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 حممد الشاطر أمحد . د:  حتقيق ودراسة ، أليب علي الفارسي؛َّ                املسائل العسكرية                 َّ َّ
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣ ،١ ط، مصر– القاهرة ، مطبعة املدين،َّ    حممد

 حتقيق ودراسة ، أليب علي الفارسي؛َّ                                  املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات  :
 . مطبعة العاين،راق الع– بغداد ،َّ       ِّ                   صالح الد ين عبد اهللا السنكاوي

 من مطبوعات ،مصطفى احلدري:  حتقيق ، أليب علي الفارسي؛املسائل املنثورة 
َّ                   جممع اللغة العربية  . سوريا– دمشق ،ُّ

 حممد . د:  حتقيق ،عقيل          ِّ               لبهاء الد ين عبد اهللا ابن ؛املساعد على تسهيل الفوائد     َّ
ِّ             مي جبامعة أم اث اإلسالُّ                  ومركز إحياء الرت،َّ                      معهد البحوث العلمية،بركاتكامل 
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ ،٢ ط،َّ       املكرمةَّ       مكة ،القرى

 حامت صاحل . د:  حتقيق ،ِّ                        ملكي بن أيب طالب القيسي؛مشكل إعراب القرآن
ِّ                 مؤسسة الرسالة،َّ       الضامن     .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،٣ ط، لبنان– بريوت ،َّ

 فائز فارس. د:  حتقيق ، لألخفش أيب احلسن سعيد بن مسعدة؛معاين القرآن، 
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١ ،٢ط

 أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء؛معاين القرآن                              َّ  ،أمحد يوسف جنايت: حتقيق  : ١ جـ،َّ
َّ                      و حممد علي النجار، جـ َّ                حممد علي النجار: حتقيق  : ٢َّ عبد . د: حتقيق  : ٣ جـ،َّ

 .ُّ             دار السرور،َّ                علي النجدي ناصف:  و مراجعة ،َّ                  الفتاح إمساعيل شليب
 للزجاج أيب إسحاق إبراهيم بن السري؛معاين القرآن وإعرابه                                    َّ عبد . د:  حتقيق ،َّ

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،١ ط، لبنان– بريوت ، عامل الكتب،اجلليل عبده شليب
 املعىن واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل                                         َّ ِّ  ،عبد العزيز عبده أبو عبد اهللا.  د؛َّ

  .م١٩٨٢/هـ١٣٩١ ،١ ط، ليبيا– طرابلس ،منشورات الكتاب
 قدم له ووضع حواشيه ، البن هشام األنصاري؛َّ                          مغين اللبيب عن كتب األعاريب                      َّ

 ،َّ                    دار الكتب العلمية،إميل بديع يعقوب. د:  راجعه ،حسن أمحد: وفهارسه 
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ،١ ط، لبنان–بريوت 

 مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم                                               ِّ  دار ،ه لطاش كربى زاد؛َّ
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ              الكتب العلمية

 قدم له وبوبه ،َّ                             جلار اهللا حممود بن عمر الزخمشري؛َّ                    املفصل يف صنعة اإلعراب                 َّ . د: َّ
 .م١٩٩٣ ،١ ط، لبنان– بريوت ، دار اهلالل،علي بوملحم

 دار ،َّ                عبد السالم هارون. د:  حتقيق وضبط ، ألمحد بن فارس؛ُّ             مقاييس اللغة 
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، لبنان– بريوت ،اجليل

 كاظم . د:  حتقيق ، أليب بكر عبد القاهر اجلرجاين،املقتصد يف شرح اإليضاح
َّ                                         منشورات وزارة الثقافة واإلعالم العراقية،حبر املرجان  .م١٩٨٢ ،َّ             دار الرشيد،َّ



        
 
 

   
 

 
 
 
 

١١٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلةن العدد السادس والثالثني  مالتاسع  املجلد 

 شواهد خمتارة من سورة يوسف أثر املعنى يف توجيه اإلعراب يف القرآن الكريم 

 أليب العباس حممد بن يزيد املربد؛املقتضب                               ِّ َّ د عبد اخلالق َّ   حمم. د.أ:  حتقيق ،َّ
 . لبنان– بريوت ، عامل الكتب،عضيمة

 مصر– القاهرة ،َّ            دار الشعب،َّ                      لعبد الرمحن بن خلدون؛   ِّ            مقد مة ابن خلدون . 
 أمحد عبد الستار :  حتقيق ، البن عصفور علي بن مؤمن اإلشبيلي؛ِّ      املقرب                َّ

 .م١٩٧١/هـ١٣٩١، ١ ط،ُّ                  و عبد اهللا اجلبوري،ارياجلو
 د: ة  حتقيق ودراس،َّ                        البن أيب الربيع األندلسي؛َّ          ني العربيةَّ                 امللخص يف ضبط قوان .

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١ ط،علي بن سلطان احلكمي
 شرحه بتعليقات ،         ِّ                       لصدر الد ين الكنغراوي االستانبويل؛َّ                   املويف يف النحو الكويف                 ٍ

 – دمشق ،َّ                    ا�مع العلمي العريب،َّ                حممد �جة البيطار: ِّ                     توضح غوامضه ومقاصده 
 .اسوري

 راجعه ،َّ                             أليب احلسن علي بن حممد املاوردي؛ُّ                           النكت والعيون تفسري املاوردي 
َّ                                السيد عبد املقصود بن عبد الرحيم: َّ           وعلق عليه  َّ          ومؤسسة ،َّ                    دار الكتب العلمية،ِّ

َّ                الكتب الثقافية  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ
 عبد العال . د:  حتقيق ،ُّ        السيوطي        ِّ    جلالل الد ين ؛مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ، مصر– القاهرة ، عامل الكتب،سامل   مكرم
 عادل عبد :  حتقيق ، أليب احلسن علي الواحدي؛الوسيط يف تفسري القرآن ا�يد

َّ                     وعلي حممد معوض، ود،املوجود  ،أمحد عبد الغين اجلمل.  ود،َّ            أمحد حممد صرية. َّ
َّ               قدمه وقرظه ،سَّ               عبد الرمحن  عوي. ود  دار الكتب ،عبد احلي الفرماوي. د.أ: َّ

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥ ،١ ط، لبنان– بريوت ،َّ        العلمية
 حتقيق ،َّ         ِّ                 جلمال الد ين حممد ابن مالك؛وفاق االستعمال يف اإلعجام واإلمهال  :

َّ                            مركز زايد للرتاث والتاريخ،        ِّ          شهاب الد ين أيب عمرو َّ                   اإلمارات العربية – العني ،ُّ
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،١ ط،َّ     تحدةامل


