
  
  
  
  

  
  


 

  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 



 
  

 ١٠٨   


 

وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد ، الحمد هللا رب العالمين
  ، أما بعد:حسان إلى يوم الدينومن تبعهم بإ، وعلى آله وصحبه أجمعين

 فقد قرأت في كتب التفسير بعض األلفاظ التي من حقها أن تكون
إال أنني وجدت ، ي وعلى وفق ما ذكره النحاةالقرآنتمييزاً على المعنى 

، مختلفة  وقد ذكرتُ هذه األلفاظ  بإعراباتبعض المفسرين يعربونها 
كما ذكرت األوجه ، ذكرت الكريم وبأي سورة القرآنومكان ورودها في 

اإلعرابية لها والمعاني التي يؤديها كل إعراب على وفق ما جاء عند 
 يكون المفسرين والمعربين . وقد اقتضت الحاجة في تقسيم البحث أن

في  اختلفأوردت في كل مبحث األلفاظ التي ، على ثالثة مباحث
اللفظة ل مبحث رد في بداية كووكان منهجي في البحث أن ُأ، إعرابها

ثم بينت المعنى المختلف عليها ثم اآلية التي وردت فيها هذه اللفظة، 
المترتب على أوجه الخالف بحسب اإلعراب فيما إذا كان مفعوال مثال أو 
حاالً أو مفعوالً ألجله أو صفة . وقد ذكرتُ الذي أعربها على الوجه 

راب إذْ يختلف مع المعنى الذي يؤديه كل إع )، غير التمييز(اآلخر 
  المعنى باختالف اإلعراب . 

وتتضح فائدة هذا البحث في بيان المعاني لكل مفردة فيها خالف 
وهذا كلُّه ، والذي يؤدي بدوره إلى تغيير المعنى العام لآلية، داخل السياق

  وتفسيره.، الكريم القرآنيصب في خدمة 
  وقد رتبت المباحث على  النحو اآلتي :
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فيها اإلعراب على وجهين  اختلفذكرتُ فيه ألفاظاً  :المبحث األول 
  وقد اشتمل على أربعة مطالب .، إعرابيين

فيها اإلعراب مابين التمييز أو  اختلفالمطلب األول : فيه ألفاظ 
  المفعول به .

فيها اإلعراب ما بين التمييز أو  اختلفوالمطلب الثاني : فيه ألفاظ 
  الحال  .

فيه اإلعراب ما بين التمييز أو المفعول  فاختلوالمطلب الثالث : 
  مطلق .ال

فيها اإلعراب ما بين التمييز  اختلفوالمطلب الرابع : كان في ألفاظ 
  أو البدل .
في إعرابها على  اختلففقد ذكرتُ فيه ألفاظاً  المبحث الثاني :أما 

  مطالب . أربعةوقد اشتمل على ، ثالثة أوجه
 فيها اإلعراب ما بين اختلف اًالمطلب األول : ذكرت فيه ألفاظ

  .التمييز أو المفعول به أو الحال
فيها اإلعراب ما بين  اختلف اًأما المطلب الثاني : ذكرت فيه ألفاظ

  التمييز أو المفعول به أو البدل .
فيها اإلعراب ما بين التمييز  اختلفوكان المطلب الثالث: في ألفاظ 

  أو المفعول به أو الحال .
بين  فيها اإلعراب ما اختلففي ألفاظ  لب الرابع: كانوأخيرا المط

  التمييز أو الحال أو الصفة.
فيها اإلعراب على أكثر من  اختلففي ألفاظ  :المبحث الثالثوجاء 

  ثالثة أوجه إعرابية، وقد قسمته على ثالثة مطالب :
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أو ، فيها اإلعراب ما بين التمييز اختلفالمطلب األول : فيه ألفاظ 
  أو المفعول المطلق .، أو الحال، ألجلهالمفعول 

فيها اإلعراب ما بين التمييز أو  اختلفوالمطلب الثاني : فيه ألفاظ 
  أو الحال .، به لالبدل أو المفعو

في إعرابها مابين التمييز  اختلفوأخيراً المطلب الرابع : فيه ألفاظ 
  أو المفعول به، أو الحال .، أو البدل

وضعت فيها أهم ما توصلت إليه من   ثم اختتمت البحث بخالصة
  نتائج في هذا البحث.

وأن ينال استحسان ، أرجو أن يكون بحثي هذا خالصاً هللا عز وجل
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله ، الناس وفائدتهم إنه سميع مجيب

  .    وصحبه وسلم
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¢  £     ¤  M  : ورد هذا الخالف في لفظة (كفراً) في قوله تعالى

°   ̄  ®   ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥L)فقد  )١ 
  :ذكرها المعربون على النحو اآلتي

 الْفَاعِل، من الْمنْقُوِل مييزِالتَّ علَى كُفْرا،: وانْتصاب "قال أبو حيان :
  . )٢( "اِلافْتعاِل تَاء من بدٌل الُْأولَى والداُل كَفْرهم، ازداد ثُم: الْمعنَى

 من منقوٌل تمييز:  )كُفْراً(: تعالى ولهق ": الحلبي السمينوذكر 
 إذ نظر، وفيه ،الشيخ أعربه كذا ... كفرهم، ازداد ثم: واألصُل. الفاعلية
 جعل إذا الثنين المتعدي الفعَل أن وذلك به، مفعول أنه على المعنى

 خيراً زيداً زِدتُ: األصل ألن ذاك، من وهذا مفعوالً، نَقَص مطاوعاً
وهنا  .) ٣( " فازدادوه كفراً اهللا زادهم الكريمة، اآلية أصُل وكذلك فازداده،

  خالف السمين شيخه في اإلعراب.

                                                
  ٩٠ /آل عمران  )١(
 يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو المؤلف:  التفسير فيالبحر المحيط   )٢(

 الفكر دار، جميل محمد صدقي تح: )هـ٧٤٥ (ت: األندلسي ينالد أثير حيان بن
  . ٢٥٣/ ٣، هـ ١٤٢٠، بيروت/

 يوسف بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر  )٣(
 محمد أحمد الدكتور تح: )هـ٧٥٦ (ت: الحلبي بالسمين المعروف الدائم عبد بن

  . ٣٠٤/ ٣، دمشق القلم، دار، الخراط
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 الفاعل عن محول تمييز )وكفرا( ":فقال محيي الدين الدرويش أماو
  . )١( "فقط لواحد يتعدى ومطاوعه الثنين يتعدى وزاد كفرهم، ازداد: أي

 في األولى والدال فاعل، عن محول تمييز وكُفْراً "اآللوسي : وكذلك
  .)٢( "الزاي بعد لوقوعها االفتعال تاء من بدل ازدادوا

  . )٣( "كفرا : تمييز منصوب بالفتحة   "بد الواحد :وأعربها بهجت ع
كفرا: تمييز منصوب وعالمة نصبه  "وأعربها محمود سليمان :

 . )٤( "وهو تمييز منقول عن الفاعل ؛ أي ازداد كفرهم، الفتحة
ومن المالحظ أن السمين الحلبي الوحيد الذي أعربها بالنصب على 

فبالنصب على التمييز، وهو  ، أما البقيةالمفعول به وهذا تفرد منه
  األظهر.

في قوله  )Ð ( ومن األلفاظ  األخرى التي جاءت على هذا الخالف
M¹   ̧ ¶  µ  ´º  ¿  ¾   ½  ¼  »À    Ä  Ã  Â  Á : تعالى

                                                
(ت:  درويش مصطفى أحمد بن الدين محييإعراب القرآن الكريم وبيانه،  )١(

،  هـ ١٤١٥ ،٤ط ، سورية - حمص - الجامعية ونؤللش اإلرشاد دار، )هـ١٤٠٣
١/٥٥٩   .  

 عبد بن محمود الدين شهاب ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح  )٢(
 العلمية الكتب دار، عطية الباري عبد علي تح: )هـ١٢٧٠ (ت: اآللوسي الحسيني اهللا
  .  ٢٠٩/ ٢،  هـ ١٤١٥ ،١ط  ، بيروت-

اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد، دار الفكر للنشر والتوزيع ،   )٣(
٢/١٠٤ .  

إعراب القرآن الكريم، محمود سليمان ياقوت، أستاذ النحو والصرف في كلية اآلداب   )٤(
  .  ٦٧٢/ ٢دار المعرفة الجامعية،  / معة طنطا،طبع ونشر وتوزيعجا
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Æ       ÅÇ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     Ë  Ê     É  ÈÒ  L)في  اختلففقد   )١
  إعرابها على النحو اآلتي : 

 مفعوٌلبالنصب على ال  )طغياناً(وابن عادل ، لبيأعرب السمين الح
  .)٢()يزيد(ـل يثانال

 ليزيدنهم أي للزيادة ثان مفعول)وكُفْراً طغيانا( "وأعربها أبو السعود :
 الشدةُ حيث من إما القديمين كفرهم على وكفراً طغيانهم على غياناط

حيث من وإما والغلو ٣("والكثرة الكم(.  
 أو تمييز وطغيانا "لدرويش فجوز الوجهين قائال :أما محيي الدين ا

  .)٤("ليزيدن  ثان به مفعول
على المفعول وبين المعنى  ببالنص وجاء اإلعراب عند اآللوسي

 طغيانا ليزيدنهم أي الثاني مفعوله وكُفْراً طُغْياناً: تعالى وقوله "قائال :
 وجود ضيتقت الزيادة ألن القديمين، كفرهم على وكفرا طغيانهم على

 حيث من وإما والغلو، الشدة حيث من إما الزيادة وهذه قبلها، عليه المزيد

                                                
  ٦٤ من اآلية ، المائدة  )١(
 الدين سراج حفص أبو، الكتاب علوم في اللباب. و ٣٤٦ /٤ينظر الدر المصون،   )٢(

 عادل الشيخ تح:، )هـ٧٧٥ (ت: النعماني الدمشقي الحنبلي عادل بن علي بن عمر
 لبنان، -بيروت – العلمية الكتب دار، معوض محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد
  . ٤٣١/ ٧:  م١٩٩٨- هـ ١٤١٩، ١ط 

 بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد  )٣(
  . ٥٨/ ٣، بيروت- العربي التراث إحياء دار، )هـ٩٨٢ (ت: مصطفى

  .  ٥١٢  /٢إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٤(
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 بحسب وكفرهم طغيانهم فيزداد بها كفروا آية نزلت كلما إذ والكثرة الكم
  . )١( "المقدار

 منصوب ثان به مفعول) طغيانا( ":وكذلك محمود الصافي إذ قال
 . )٢( "يزيدن عامله

 معطوف واسم ثانٍ، مفعول:  )وكفرا طُغيانًا( وقوله "وقال الخراط :
  .)٣(" عليه

  .)٤("معطوف )وكُفْراً( ثان به مفعول )طُغْياناً("وأعربها كذلك الدعاس:
طغيانا : اسم منصوب  ": إذ قال وجوز ياقوت الحموي الوجهين

 (يزيدن) ٥("تمييز أووعالمة نصبه الفتحة على أنه : مفعول ثانٍ لـ( . 
اب عند بهجت عبد الواحد بالنصب على أنه مفعول به وكان اإلعر
 (نيزيد) ٦(ثانٍ لـ(.  

بالنصب  )المعربين أعربوا (طغيانا أغلبومن خالل ما تقدم نرى أن 
لنصب على على المفعول به الثاني : إال أن المعنى يحتم اإلعراب با

                                                
  .   ٣٨٤/ ٣، المعاني روح  )١(
 (ت: صافي الرحيم عبد بن محمود المؤلف:  الكريم القرآن إعراب في الجدول  )٢(

، هـ١٤١٨، ٤، ط بيروت اإليمان، مؤسسة - دمشق الرشيد، دار :الناشر )هـ١٣٧٦
٤٠١/ ٦  .  

 مجمع، بالل أبو الخراط، محمد بن أحمد. د. أ، القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٣(
  ١/٢٣٧/هـ ١٤٢٦،المنورة الشريف،المدينة المصحف لطباعة فهد الملك

 محمود إسماعيل -  حميدان محمد أحمد - الدعاس عبيد أحمدالكريم،  القرآن إعراب  )٤(
     ٢٦٦/ ١، هـ ١٤٢٥، ١، ط دمشق -  الفارابي ودار المنير دار، القاسم

  .   ١٢٦١ / ٣إعراب القرآن لياقوت ،   )٥(
  .   ٩٩/ ٣اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل،   )٦(
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. ولم أجد من ن اهللا ميز ما يزيدهم به وهو الطغيان التمييز واهللا اعلم، أل
المفسرين والمعربين القدماء من تناول إعراب هذه اللفظة إال من جيل 

  السمين وما بعده .
المعنى  اختلففقد ، وجاءت لفظة أخرى على هذا الخالف أيضا

التي جاءت  )t         ( إذ  أورد المفسرون في لفظة، باختالف اإلعراب
  )١(M   r  q    p  o  n  m  l   t  sL:  في قوله تعالى

  مختلفين على النحو اآلتي :  نعرابيإعلى 

: تقول التمييز، على منصوب ورعباً ورعباً، ورعباً "قال الزجاج :
 في وقيل .الماء ومن الفَرق من امتألت أي فَرقاً، وامتألت ماء امتألت
 رآهم لو الرائي كان فلذلك وأظفارهم، جدا شعورهم طالت إنهم التفسير
بروباً منهم لَهعر٢(" م(.  

 على منصوبان ورعباً فراراً "أما النحاس فذكر اإلعراب قائالً :
 ذلك وأجاز تقديمهما، الفراء عند وال سيبويه عند يجوز وال التمييز،

  . )٣( "متصرف العامل ألن يزيد بن محمد

                                                
  . ١٨ من اآلية  ، الكهف  )١(
  .   ٢٧٥/ ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج،   )٢(
 المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر أبو، القرآن إعراب  )٣(

 :الناشر إبراهيم خليل المنعم عبد /عليه وعلق حواشيه وضع )هـ٣٣٨ (ت: النحوي
، هـ ١٤٢١، ١، ط بيروت العلمية، الكتب دار، بيضون علي محمد منشورات

٢/٢٩٠ .  
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   )١("مييزالتَّ على منْصوب) رعبا(و ":اإلعراب قائالابن زمنين  وأورد
 على منصوبان )رعبا( و )فرارا( قَوله ": ونجده عند مكي القيسي

  .)٢("التَّمييز
  . )٣( "تَمييز: وقيَل. ثَانٍ مفْعوٌل) : رعبا( و "وقال العكبري :

 أو ثان مفعول )رعباً(و "وجاء أعرابها عند القرطبي بالنصب على :
  .)٤( )تمييز

 العين وبضم تمييز )رعبا( ": إلى اإلعراب بقوله لنسفيوأشار ا
 ألبسهم لما وذلك يمأله أي الصدر يرعب الذي الخوف وهو وعلي شامي

 معاوية وعن أجرامهم وعظم وشعورهم أظفارهم لطول أو الهيبة من اهللا
 اهللا رضي عباس ابن فقال أدخل أن أريد فقال بالكهف فمر الروم غزا أنه

                                                
 المري، محمد بن عيسى بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو، العزيز القرآن تفسير  )١(

 بن حسين اهللا عبد أبو تح: )هـ٣٩٩ (ت: المالكي زمنين أبي بابن المعروف اإللبيري
، ١، ط القاهرة -مصر ، الحديثة الفاروق، الكنز مصطفى بن مدمح - عكاشة
  .   ٥٣/ ٣، م٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٣

 مختار بن محمد بن حموش طالب أبي بن مكي محمد أبو، القرآن إعراب مشكل  )٢(
 صالح حاتم. د تح:، )هـ٤٣٧ (ت: المالكي القرطبي األندلسي ثم القيرواني القيسي

  .   ٤٣٩/ ١، ١٤٠٥، ٢، ط تبيرو/ الرسالة مؤسسة، الضامن
 العكبري اهللا عبد بن الحسين بن اهللا عبد البقاء أبوالتبيان في إعراب القرآن،   )٣(

     ٢/٨٤١،وشركاه الحلبي البابي عيسى، البجاوي محمد علي تح: )هـ٦١٦ت(
 األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبوالجامع ألحكام القرآن،   )٤(

 ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد تح: )هـ٦٧١(ت:  القرطبي الدين شمس جيالخزر
  .   ٣٧٤ / ١٠، م١٩٦٤ -  هـ١٣٨٤ ،٢، ط القاهرة/ المصرية الكتب دار
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 بأمره جماعة فدخلت فراراً منهم لوليت منك خير هو لمن قيل لقد عنهما
  إلى اإلعراب أيضا . .)١( "ريح فأحرقتهم

واختار أبو حيان النصب على المفعول واستبعد النصب على التمييز 
 َأنَّه ِإلَى ذَهب من وَأبعد ثَانٍ، مفْعوٌل َأنَّه علَى رعباً وانْتَصب "إذ قال :

يزيتَم نْقُوٌلم نوِل مفْعالْم ِلهكَقَو: M  M   L  KL 
 مذْهبِ علَى )٢(

نم ازيزِ نَقَْل َأجيالتَّم نوِل، مفْعالْم ِلَأنَّك لَّطْتَ لَوس هلَيَل ععا الْفى مدتَع 
هي ِإلَيدوِل تَعفْعالْم بِه ،لَافنَا( بِخرفَجو ضون الَْأرييَل )اًعقو :ببس 

  .)٣( "َأطْمارِهم وتَغْيير وجوههِم وصفْرةُ وَأظْفَارِهم شُعورِهم طُوُل الرعبِ
. ثانٍ مفعوٌل )رعباً( "وهذا ما اختاره السمين الحلبي أيضا إذ قال :

   .)٤("تمييز: وقيل
 منْهم لَملْئتَو(: وقَوِله"وبين الزركشي أن الرعب مكانه القلب : 

  ).٥( "الْقَلْبِ في يكُون ِإنَّما والرعب )رعبا

                                                
 الدين حافظ محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو، التأويل وحقائق التنزيل مدارك  )١(

 محيي:له وقدم راجعه بديوي علي يوسف :أحاديثه وخرج حققه )هـ٧١٠(ت: النسفي
  .  ٢/٢٩١،م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط  بيروت، الطيب، الكلم دار، مستو ديب الدين

  ١٢ ،القمر  )٢(
  .  ١٥٤/ ٧البحر المحيط،   )٣(
  .  ٤٦١/ ٧الدر المصون،   )٤(
 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو، القرآن علوم في البرهان  )٥(

 -  هـ ١٣٧٦، ١، ط  إبراهيم الفضل أبو محمد تح:، )هـ٧٩٤ :(ت الزركشي
  .  ٢٦٩/ ٢، وشركائه الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار،  م ١٩٥٧



 
  

 ١١٨   

 )رعباً( و "وذهب ابن عادل إلى ما ذهب إليه السمين الحلبي إذ قال:
  . )١( "تمييز: وقيل: ثانٍ مفعول
 خوفاً أي العين بضم قرئ )رعبا منْهم ولَملْئتَ( "أبو السعود : أما

  . )٢( "تمييز أو ثانٍ مفعوٌل إما وهو ويرعبه درالص يمأل
 مفعول إما وهو ويرعبه الصدر يمأل خوفا رعباً "أبو الفداء : وأما

  .)٣("تمييز أو ثان
  .)٤( "تمييز أو لملئت، ثان مفعول: ورعباً "ابن عجيبة : أعربهاو

 مفْعوٌل َأنَّه علَى َأو التَّمييزِ، علَى رعبا وانْتصاب "وقال الشوكاني :
  .) ٥(" ِإياها اللَّه َألْبسهم الَّتي الْهيبةُ الرعبِ وسبب ثَانٍ،

 "ب لم يوجه إلى معين قائال :اوذكر الطاهر بن عاشور أن الخط
طَابرِ الْخنٍ، ِلغَييعم تَ لَوِ َأياطَّلَع هِملَيا عهَأي عامالس يني انُواكَ حف لْكت 

الَةَل الْحقَب َأن مثَهعبي ،ِإذْ اللَّه سي لَيالْكَلَامِ ف مَأنَّه الُوا لَمزي كَذَِلك نمز 

                                                
  .  ٤٤٧/ ١٢، الكتاب علوم في اللباب  )١(
  .   ٢١٣/ ٥، السليم العقل إرشاد  )٢(
 أبو المولى،  الخلوتي يالحنف اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل ، البيان روح  )٣(

  .   ٢٢٧/ ٥، بيروت/ الفكر دار) هـ١١٢٧ (ت: الفداء
 بن المهدي بن محمد بن أحمد العباس أبو، المجيد القرآن تفسير في المديد البحر  )٤(

 القرشي اهللا عبد أحمد تح: )هـ١٢٢٤ (ت: الصوفي الفاسي األنجري الحسني عجيبة
  .  ٢٥٥ / ٣، هـ ١٤١٩، القاهرة/ زكي عباس حسن الدكتور الناشر: رسالن

) هـ١٢٥٠ (ت: اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد ،القدير فتح  )٥(
  .   ٣٢٦/ ٣، هـ ١٤١٤، ١ط  ، بيروت دمشق، - الطيب الكلم دار كثير، ابن دار



 
 

١١٩    

 تَمييزِ علَى رعباً وانْتَصب ". وقد ذكر اإلعراب قائال :)١( "الْآية نُزوِل
ةبِل النِّسوحنِ الْمِل عي الْفَاعنَى فعالْم ِلَأن بعالر وي هلَُأ، الَّذما يفَلَم ينب 
 يكُون َأن حقُّه ما صار التَّفْصيُل ثُم الِْإجماِل ِلقَصد الْمجهوِل ِإلَى الْفعُل
  . )٢( "تَمييزا فَاعلًا

 لىع منصوبان:  )ورعبا فرارا( ": األبياريإبراهيم  والنصب عند
  .)٣( "التمييز

 أنه على ونصب الصدر، يمأل خوفا أي رعباً ": قائال اآللوسي وتكلم
 وكون الفاعل، عن محول وهو تمييزا يكون أن ويجوز ثان، مفعول
 يمأل إنه الحسن في يقال كما مشهور عظمه في مجاز يمأل الخوف
 ماك المفعول عن محول تمييز أنه إلى ذهب من أبعد البحر وفي .العيون

 ما عليه سلط لو الفعل ألن؛ )عيوناً الَْأرض وفَجرنَا(:شأنه تعالى قوله في
 اهللا أن ذكر ما وسبب اآلية، في ما بخالف به المفعول تعدي إليه تعدى
 طول سببه وقيل ألقى، ما والجالل الهيبة من عليهم ألقى وجل عز

 المكان ظالمإ: وقيل أطمارهم وتغير وجوههم وصفرة وأظفارهم شعورهم
  .) ٤( "وإيحاشه

                                                
 بالكتا تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير« والتنوير التحرير  )١(

(ت:  التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد »المجيد
  .   ٢٨١ / ١٥، هـ ١٩٨٤، تونس/ للنشر التونسية الدار) هـ١٣٩٣

  .   ٢٨١ / ١٥المصدر نفسه،   )٢(
 سجل مؤسسة، )هـ١٤١٤ (ت: األبياري إسماعيل بن إبراهيم، القرآنية الموسوعة  )٣(

  . ٤/٢٦٥، هـ ١٤٠٥، العرب
  .   ٢١٦ /٨،  المعاني روح  )٤(



 
  

 ١٢٠   

 "واإلعراب عند محيي الدين الدرويش بالنصب على التمييز إذ قال :
  . )١( "لملئتَ ثانياً مفعوالً يكون أن حيان أبو حورج تمييز ورعباً

 . )٢(وأعربه محمود الصافي بالنصب على التمييز
  .)٣( "تمييز )رعباً( "وكذلك  الدعاس :

بالنصب على التمييز إذ ذكرها في مبحث  مصطفى الغالييني و
   )٤(التمييز

  . )٥( وأوردها سعيد األفغاني مع شواهد التمييز
الن المعنى أجدر  ؛واألظهر فيما تقدم أن يكون النصب على التمييز 

  به .
 

 الخالف (حسيباً) في قوله تعالى:فيها  لتي جاءية االقرآنومن األلفاظ 

 M  ¥   ¤  £  ¢  ¡       �      ~  }L)إعرابها إذ اختلف  في ، )٧( )٦
  بحسب معناها على النحو اآلتي : 

                                                
  .   ٥٤٩/ ٥إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )١(
  .  ١٥٦ / ١٥ينظر الجدول،   )٢(
  .   ٢/٢١٢إعراب القرآن للدعاس،   )٣(
، )هـ١٣٦٤ (ت: الغاليينى سليم محمد بن مصطفى، العربية الدروس جامع ينظر: )٤(

  . ١٢٥/ ٣، م ١٩٩٣ -  هـ ١٤١٤، ٢٨، ط بيروت- صيدا العصرية، المكتبة
، )هـ١٤١٧(ت: األفغاني أحمد بن محمد بن سعيد، العربية اللغة قواعد في الموجز )٥(

   ٣١٠، ص م ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ،لبنان-  بيروت،  الفكر دار
  . ١٤ ،اإلسراء  )٦(
  .٦، النساء Mà  ß  ÞL :ومن اآليات األخرى المشابهة لهذا الخالف قوله تعالى  )٧(



 
 

١٢١    

  .)١(" التمييز على منصوب) حسيبا(و "قال الزجاج :
 ومقتدرا كَافيا: َأقْوال َأربعة فيه: حسيبا ":بقوله السجستاني وقال

 .)٢(" محاسبا و وعالما
 شئت وإن البيان، على حسيباً "وجوز النحاس النصب على الوجهين :

  .)٣("الحال على
 قَوِل في وهو تَمييز؛) حسيبا: (محمد قَاَل "وأعربها ابن زمنين بقوله :

هِمضعنى بع٤( "محاسب: بِم(.  
 وقيل الْبيان على نصب )حسيبا علَيك( قَوله ":  وقال مكي القيسي

  .)٥( "الْحال على
 فيها والعامل الحال، على )حسيبا( ونصب ": فقال المجاشعي وأما

  .)٦( "أقيس واألول التمييز، على نصب هو: وقيل )كَفَى(

                                                
  .   ٢٣١/ ٣للزجاج،  وإعرابه آنالقر معاني  )١(
 العزيري بكر أبو السجستاني، عزير بن محمد، القلوب بنزهة المسمى القرآن غريب  )٢(

 ١٤١٦، ١، ط سوريا-  قتيبة دار، جمران الواحد عبد أديب محمد تح:، )هـ٣٣٠(ت: 
  .   ١٨٧، ص م ١٩٩٥ -  هـ

  . ٢٦٨/ ٢للنحاس،  القرآن إعراب  )٣(
  .  ١٥/ ٣، العزيز نالقرآ تفسير  )٤(
  مشكل إعراب القرآن  .  )٥(
 بن علي المؤلف: ، )وإعرابه الكريم القرآن معاني في( الكريم القرآن في النكت  )٦(

 تح: دراسة، )هـ٤٧٩ (ت: الحسن أبو القيرواني، المجاشعي غالب بن علي بن فَضال
 ١٤٢٨ ،١ط، بيروت علميةال الكتب دار :النشر دار، الطويل القادر عبد اهللا عبد. د

  .   ٢٩١،  ص م ٢٠٠٧ -  هـ



 
  

 ١٢٢   

 كضريب حاسب بمعنى وهو تمييز وحسيباً "الزمخشري : وأعربها
 وعلى. سيبويه ذكرهما مصار بمعنى وصريم ضاربها بمعنى القداح
 وضع الكافي بمعنى يكون أن ويجوز. كذا عليه حسب قولك من به متعلق
 فإن. أهمه ما المدعى يكفى الشاهد ألن؛  )علىـ (ب فعدى الشهيد موضع

 ألن واألمير، والقاضي الشهيد بمنزلة ألنه: قلت حسيبا؟ ذكر لم: قلت
 رجال بنفسك كفى: قيل أنهفك الرجال، يتوالها األمور هذه أن الغالب
 وكان. أنفس ثالثة: يقال كما بالشخص، النفس يتأول أن ويجوز. حسيبا
 حسيب جعلك من واهللا أنصفك آدم، ابن يا: قال قرأها إذا الحسن
  .)١("نفسك

: وقيَل. حاٌل) : حسيبا( و "وأعربها العكبري في آية أخرى قائال :
يزي٢(." تَم (  

: أقوال ثالثة حسيباً معنى وفي "معنى حسيبا : وقال الجوزي في
  .)٣( "كافياً: والثالث. شاهداً: والثاني. محاسباً: أحدها

 الحاسب بمعنى إما ألنه صلته وعلى تمييز وحسيباً "البيضاوي : أما
 عليه حسب من ضاربها بمعنى القداح وضريب الصارم بمعنى كالصريم

 أهمه، ما المدعي يكفي ألنه لشهيد،ا موضع فوضع الكافي بمعنى أو كذا

                                                
  . ٧/ ٤الكتاب، : ، وينظر٦٥٣/ ٢الكشاف،   )١(
  .  ١/٢٣٢التبيان في إعراب القرآن،: وينظر.  ٦،ذكر اإلعراب في سورة النساء آية )٢(
 علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال المؤلف:  التفسير علم في المسير زاد  )٣(

 -  العربي الكتاب دار، المهدي الرزاق عبد /المحقق )هـ٥٩٧ (ت: لجوزيا محمد بن
  . ١٤/ ٣، هـ ١٤٢٢، ١، ط بيروت



 
 

١٢٣    

 تأويل على أو الرجال يتواله مما والشهادة الحساب أن على وتذكيره
  .)١( "بالشخص النفس

 بمعنى وهو تمييز )حسيباً( ":إذ قالالنسفي  وأورد اإلعراب أيضا
 وضع الكافي بمعنى أو كذا عليه حسب قولك من به متعلق وعلى حاسب
 وإنما أهمه ما المدعى يكفي الشاهد ألن )علىـ(ب فعدي الشهيد موضع

 هذه يتولى أن الغالب إذ واألمير والقاضي الشهيد بمنزلة ألنه حسيباً ذكر
 النفس تؤول أو حسيباً رجالً نفسك كفى قيل فكأنه الرجال األمور

  )٢(" بالشخص
 فيه )حسيبا(: قوله "وبين السمين المعنى بين اإلعرابين قائال :

 حاسب، بمعنى وهو" :الزمخشري قال. تمييز أنه: دهماأح وجهان،
 سيبويه، ذكرهما صارِم، بمعنى وصرِيم ضاربها، بمعنى القداح كضرِيب

 بمعنى يكون أن ويجوز كذا، عليه حسب: قولك من به متعلقةٌ )على(و
 عيالمد يكفي الشاهد ألن )على( ـب فعدي الشهيد، موضع ووضع الكافي

 والقاضي الشاهد بمنزلة ألنَّه: قلت ؟ )حسيباً( ذَكَر ِلم: قلت فإن. أهمه ما
 رجالً بنفسك كفى: قيل فكأنَّه الرجاُل يتَوالَّها األمور وهذه واألمين،
.  "أنفس ثالثة: يقال كما الشخصِ، بمعنى النفس تُتََأوَل ًأن ويجوز حسيباً،

 على الزمان جار لقد...  ذَود وثالثُ أنفسٍ ثةُثال :الشاعر قوُل ومنه: قلت
 حسيب: وقيل. تقدم ِلما وذُكر الحاِل، على منصوب أنه: والثاني عيالي
  .)٣(" ومجالس مخاِلط: بمعنى وجليس كخَليط محاسب بمعنى

                                                
  .   ٢٥٠/ ٣، التأويل وأسرار التنزيل أنوار  )١(
  .  ٢٤٩/ ٢، التأويل وحقائق التنزيل مدارك  )٢(
  .   ٣٢٥/ ٧الدر المصون،   )٣(



 
  

 ١٢٤   

  .)١( وكذلك قال ابن عادل 
  .)٢( "يزتمي أو حال،) : حسيبا: (قوله "وقال بكر األنصاري :

 ألنه صلتُه وعلى تمييز وحسيباً ": أعرابها قائال أبو السعودورجح 
  .)٣(" الحاسب بمعنى

 الحاسب بمعنى ألنه، صلته وعلى تمييز وحسيبا "الخلوتي : وأما
  .)٤( "بالشخص النفس تأويل على مبنى وتذكيره

 بمعنى إما ألنه -صلته وعلى تميز وحسيبا "وقال المظهري :
 الكافي بمعنى أو -كذا عليه حسب من الصارم بمعنى مر يكالص الحاسب

  .)٥(" الشهيد موضع وضع
 ضرِيب: سيبويه قَاَل. حاسبا :َأي تَمييز وحسيباً "وقال الشوكاني :

 الْحسيب يكُون َأن ويجوز صارِمٍ، بِمعنَى وصرِيم ضارِبِها، بِمعنَى الْقداحِ
 بِمعنَى والنَّفْس ،)علَى(ِـب فَعدي الشَّهِيد موضع وضع ثُم الْكَافي، ىبِمعنَ

. والْجليسِ كَالشَّرِيك الْمحاسبِ بِمعنَى الْحسيب يكُون َأن ويجوز الشَّخْصِ،
 وعقَاب الصاِلحِ الْعمِل ثَواب َأن سبحانَه بين ِلنَفْسه يهتَدي فَِإنَّما اهتَدى منِ

هدانِ ضخْتَصانييتعد ال بفاعلهما ي نْهِإلَى م ،رِهنِ غَيى فَمتَدِل اهعا بِفم 
هرَأم اللَّه بِه كتَرا وم اهنَه اللَّه ،نْها عفَِإنَّم ودةُ تَعنْفَعم ِإلَى ذَِلك هنَفْس نمو 

                                                
  .  ٢٢٨/ ١٢اللباب في علوم الكتاب،   )١(
  .  ٤٤٩، ص العظيم القرآن إعراب  )٢(
  .  ١٦١/ ٥، السليم العقل إرشاد  )٣(
  .  ١٤٢/ ٥، البيان روح  )٤(
 مكتبة :المظهري الناشر التونسي نبي غالم ، تح:اهللا ثناء محمد، المظهري التفسير)  ٥(

  .  ٤٢٠/ ٥، هـ ١٤١٢ /الطبعة الباكستان/ الرشدية



 
 

١٢٥    

 فَِإنَّما عنْه نُهِي ما يتْرك ولَم بِه، ُأمر ما يفْعْل فَلَم الْحقِّ طَرِيق عن ضلَّ
 َأحد فَكُلُّ يجاوِزها، لَا نَفْسه علَى واقع ضلَاِله وباَل فَِإن: َأي علَيها يضلُّ

باسحم نع ،هنَفْس زِيجم ،هتبِطَاع عمه اقَبتيصع١( "بِم ( .  
 التَّمييزِ علَى حسيباً وانْتَصب "وكذلك أعربها الطاهر بن عاشور :

ةبسِلن ةفَايالنَّفْسِ، ِإلَى الْك َأي نم ةيبٍ جِهسح يبسالْحيٌل: ونَى فَععبِم 
 َأيِ صارِمٍ، بِمعنَى صرِيمٍو ضارِبِها، بِمعنَى الْقداحِ ضرِيبِ مثُْل فَاعٍل

باسابِطُ الْحالضو .كَثُرو ودريزِ ويالتَّم دع٢(" )بِكَذَا كَفَى( ب(.  
 حاسب بمعنى وهو تمييز وحسيبا "محيي الدين الدرويش : اوأعربه

 وصريم ضاربها بمعنى القداح ضريب(: سيبويه قال سيبويه، ذكر كما
  .)٣(" ببعيد وليس مشتق ألنه حاال إعرابه مبعضه وأجاز )صارم بمعنى

  . )٤( "البيان على نصب:  )حسيبا( ": األبياريوقال إبراهيم  
  . )٥( "به متعلق وعليك تمييز، )حسيبا( و "محمد سيد طنطاوي :و

ويتضح لنا مما تقدم االختالف في اإلعراب وما يكون من معنى بهذا 
، حاكما أو شاهدا أو حاسبا فالنصب على التمييز على معنى :، الخالف

الدال  )فعيل( أما النصب على الحال فيكون بمعنى محاسب فهو من باب
  . )الفاعل( الدال على )فعيل(أما األول فهو من باب )، المفعول(على 

                                                
  . ٢٥٤/ ٣، القدير فتح  )١(
  .  ١٥/٤٩، والتنوير يرالتحر  )٢(
  .   ٤٠٠/ ٥، وبيانه القرآن إعراب  )٣(
  .   ٢٥٨/ ٤، القرآنية الموسوعة  )٤(
 للطباعة مصر نهضة دار، طنطاوي سيد محمد، الكريم للقرآن الوسيط التفسير  )٥(

  . ٣١١/ ٨ ، ١، ط القاهرة/ الفجالة والتوزيع، والنشر



 
  

 ١٢٦   

الكريم بالفظة  القرآنالمفسرون في جميع ما ورد في  اختلفوقد 
  . )١(لوالخالف بالنصب على التمييز أو على الحا )حسيبا(

_ ̀   M  b   a  : مثالً) في قوله تعالى(ومنه لفظة 
d  ce  h  g  fi    l   k  jL)مثال) (في   اختلففقد   )٢

  على النحو اآلتي : 

  . )٣( "الحال موضع في مصدر نصبه ومثالً ": قال مكي القيسي
 يكون أن ويجوز. التمييز على نصب ومثَلًا "وقال ابن عطية :

  .)٤("حاال
 والْخَبر مبتَدٌأ،) : الْفَرِيقَينِ مثَُل: (تَعالَى قَولُه "العكبري : وأما

 والَْأصم، الَْأعمى الْفَرِيقَينِ وَأحد؛  الَْأعمى كَمثَِل :والتَّقْدير )كَالَْأعمى(
الْآخَرو يرصالْب يعمالسثَلًا( .وم (يزيتَم" )٥(.  

 .)٦( "التمييز علَى منْصوب) مثَلًا( "رطبي :القوأعربها 
                                                

  ) .٣٩، اب)، (األحز٨٦، ٦، (النساء، اآليات هي  )١(
  . ٢٤ ،هود  )٢(
 فنون من وجمل وأحكامه، وتفسيره، القرآن معاني علم فيية النها بلوغ إلى الهداية )٣(

 ثم القيرواني القيسي مختار بن محمد بن حموش طالب أبي بن مكي محمد أبو، علومه
 بكلية جامعية رسائل مجموعة تح: )هـ٤٣٧(ت:  المالكي القرطبي األندلسي
 -  والسنة الكتاب بحوث مجموعة، الشارقة جامعة -  العلمي والبحث العليا الدراسات

 م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩، ١، ط الشارقة جامعة -  اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية
 ،٣٣٧٤/ ٥  .  

  .   ١٦١/ ٣المحرر الوجيز، ) ٤(
  .   ٦٩٤/ ٢التبيان في إعراب القرآن ،  )٥(
  .   ٢١/ ٩الجامع ألحكام القرآن،  )٦(



 
 

١٢٧    

  .)١( "التمييز على نصب وهو تشبيها )مثَالً( "النسفي :وكذلك 
 ويجوز :عطيةَ ابن قَاَل التَّمييزِ، علَى مثَلًا وانْتَصب "حيان: وقال أبو

َأن كُونالًا يى   ح٢(" انْتَه( .  
 تمييز، )مثَالً(: قوله ": إليه ابن عطية قائالًواستبعد السمين ما ذهب 

: تعالى كقوله مثَلُهما، يستوي هل: واألصل الفاعلية، من منقوٌل وهو
 يكون أن اللَّه رحمه عطية ابن وجوز] . ٤: مريم[ )شَيباً الرأس واشتعل(

  معنى على ال )من( معنى على ألنه ومعنى؛ صناعةً بعد وفيه حاالً،
  .)٤(و هذا ما ذهب إليه ابن عادل .)٣(" )في(

 وهو المثل، في: أي) مثَلًا: (قوله "وأعربها بكر األنصاري :
  . )٥(" التمييز على منصوب

 المحول التمييز على ونصبه وصفة حاال أي مثَلًا "وقال اآللوسي :
  . )٦( "مثلهما يستوي هل واألصل الفاعل، عن

                                                
  .   ٥٣/ ٢، التأويل وحقائق التنزيل مدارك  )١(
  .   ١٣٩/ ٦البحر المحيط،   )٢(
  .  ٣٠٨/ ٦الدر المصون،   )٣(
  .  ٥٠٧/ ١٦اللباب في علوم الكتاب،   )٤(
  .  ٣٢٨ص  العظيم القرآن إعراب  )٥(
  .   ٢٣٥/ ٦، المعاني روح  )٦(



 
  

 ١٢٨   

 ال تشبيهاً: أي )مثالً(:" افعيشمس الدين الش وجاء اإلعراب عند
 مثالً، استواء: أي محذوف، لمصدر صفة مثالً يكون أن ويصح يستويان،

  .)١(" يستويان فاعل من حاالً يكون وأن
 فاعل من تمييز وهو وصفةً حاالً أي مثَالً "وقال أبو السعود :

  .)٢(" يستويان
 يستويان اعلف من تمييز وهو وصفة حاال اى مثَلًا "الخلوتي : وذكر

  .)٣(" تَذَكَّرون َأفَال مثلهما يستوي هل واألصل الفاعلية من منقول
  .) ٤( "تمييز) : مثالً( ":إلى أن ابن عجيبة وأشار 

  . )٥(" حاال أو صفة أو تمثيال اى مثَلًا ": فقال المظهري وأوردها
 يستَوِيانِ، فَاعِل من التَّمييزِ علَى مثَلًا وانْتصاب "وقال الشوكاني :

ْل: َأيانِ هتَوِيسالًا يفَةً حصَأفَال و وني تَذَكَّرمِ فدا عاِئهِموتا اسيمفا ومنَهيب 
نم ترِ التَّفَاوي الظَّاهخْفَى ال الَّذلَى يع نم لَه ،تَذَكُّر هنْدعو تَفَكُّر 

  .) ٦("وتََأمٌل

                                                
 شمس، الخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنير السراج  )١(

 بوالق مطبعة، )هـ٩٧٧ (ت: الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين،
  .   ٥٢/ ٢، هـ ١٢٨٥، القاهرة -) األميرية(

  .   ١٩٨/ ٤، السليم العقل إرشاد  )٢(
  .   ١١٤/ ٤، البيان روح  )٣(
  .   ٥٢٠- ٢، المديد البحر  )٤(
  .  ٧٩ -٥، المظهري التفسير  )٥(
  .  ٥٥٨/ ٢فتح القدير،   )٦(



 
 

١٢٩    

 هذان يستوي هل أي.. تمييز:  )ومثال( "لكريم الخطيب :عبد ا وأما
  . ) ١( "قدريهما؟ بين والموازنة بينهما، المماثلة جهة من الفريقان

 جِهة من َأي التَّمييزِ، علَى مثَلًا وانْتَصب "وقال الطاهر بن عاشور :
  .)٢( "الْحاُل: والْمثَُل حاِلهِما،

  . )٣( "منصوب تمييز) مثال( "ي :محمود الصاف  اوأعربه
ى كفة النصب على اآلراء تميل إل ويتضح لنا مما تقدم أن أغلب

  ، وهو األوجه .التمييز
          

 
لقاً من األلفاظ التي وجدت فيها خالفاً بين كونها تمييزاً أو مفعوالً مط

«  ¼  ½  ¾  M  ) في قوله تعالى :¿الكريم لفظة ( القرآنفي 
¿À L)٤(   

 )٥("فعلمه علْماً شَيء كُلَّ ربي مأل يعنى وسع "ذكر مقاتل أن المعنى :
وهذه العبارة تعني النصب على المفعول به ؛ ألن (مأل) متعد ألكثر من .

  مفعول.

                                                
  .   ١١٢٧/ ٦، للقرآن القرآني التفسير  )١(
  .   ٤٣/ ١٢، والتنوير التحرير  )٢(
  .   ٢٤٥/ ١٢الجدول،   )٣(
  . ٨٠من اآلية  /األنعام  )٤(
  .   ٥٣/ ١، سليمان بن مقاتل فسيرت  )٥(



 
  

 ١٣٠   

 على منصوب) علْما( "أعرب الزجاج اللفظة في آية أخرى:
  .)١("التمييز

  .) ٢( "بيان علْماً "وأعربه النحاس :
 على نصب )علما( قَوله "وقال مكي بن أبي طالب القيرواني :

  . )٣( "التَّفْسير
 علْمه وسع َأي؛  تَمييز وعلْما ": معنى اإلعراب قائال العكبري وبين

  . )٤( "شَيء كُلَّ
: قوله ": سبب اإلعراب بالنصب على التمييز قائال الكرمانيوعلل 

  .)٥( "عنه الفعل لصرف التمييز، على نصب، )علْما(
 علَى علْما وانْتَصب ":وتكلم أبو حيان عن أصل اإلعراب قائال 

  .)٦( "شَيء كُلَّ ربي علْم وسع َأصلُه الْفَاعِل، من الْمحوِل التَّمييزِ
 وجهان، فيه )علْماً(: قوله ": اإلعراب أيضا السمين الحلبي ردوأو

: تقديره الفاعل عن محوٌل وهو التمييز، على منصوب أنه: أظهرهما
 أنه: والثاني. )شَيباً الرأس واشتعل(: كقوله شيء، كلَّ ربي علم وسع

معنى ألن المطلق؛ المفعول على منصوب عسم ولءالبقا أبو قال. ع: "ألن 
                                                

    ٨٩/ ورة األعرافس.  أعربها في  ٣٥٥/ ٢للزجاج،  وإعرابه القرآن معاني  )١(
  .   ١٩/ ٢إعراب القرآن للنحاس،   )٢(
  .   ٢٥٩/ ١للقيرواني،  القرآن إعراب مشكل  )٣(
  .   ٩٠٣/ ٢التبيان في إعراب القرآن ،   )٤(
 برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود، التأويل وعجائب التفسير غرائب  )٥(

 اإلسالمية للثقافة القبلة دار ، )هـ٥٠٥ نحو (ت: القراء بتاج ويعرف الكرماني، الدين
  .  ٣٦٩ / ١،  بيروت/ القرآن علوم مؤسسة جدة، -

  .   ٥٧٠/ ٤البحر المحيط،   )٦(



 
 

١٣١    

 الذي وهذا "بعلمه محيطٌ بالشيء والعالم به، أحاط فقد الشيء يسع ما
  . )١( "بعيد المجاز من ادعاه

  . )٢(وكرر ابن عادل ما ذكره السمين الحلبي بحذافيره ولم ينسبه إليه
 "وأعربها بكر األنصاري في آية أخرى  بالنصب على التمييز:

  .)٣( "شَيء كُلَّ علْمه سعو َأي؛  تَمييز وعلْما
 الفاعل، عن المحول التمييز على علْماً ونصب "اآللوسي : وأما

 اإلظهار وفي لفظه، غير من لوسع المصدرية على نصبا يكون أن وجوز
 َأفَال: تعالى بذكره واستلذاذ المذكور للمعنى تأكيد اإلضمار موضع في

ونآلهتكم أن في التأمل عن لكم تهأوضح ما بعد أتعرضون أي تَتَذَكَّر 
 غير أنها تتذكرون فال الضر أو النفع من ما شيء على القدرة عن بمعزل
 أن إلى إشارة ونحوه التفكر دون التذكر إيراد وفي. إضراري على قادرة
  . )٤( "التذكير على إال يتوقف ال العقول في مركوز آلهتهم أمر

 على علْماً وانتصاب "نظام الدين النيسابوري : واإلعراب عند
  . )٥( "التمييز

                                                
  .    ٢١/ ٥الدر المصون،   )١(
  .   ٢٥٦ - ٨اللباب في علوم الكتاب،   )٢(
  .  ٢٨٣ص  العظيم القرآن إعراب  )٣(
  . ١٩٤/ ٤روح المعاني،   )٤(
 القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام، الفرقان رغائب و قرآنال غرائب  )٥(

 -  العلمية الكتب دار، عميرات زكريا الشيخ تح:، )هـ٨٥٠ /المتوفى( النيسابوري
  .  ٣/٢٨٧، هـ ١٤١٦،  ١، ط  بيروت



 
  

 ١٣٢   

 الفاعل، عن محول تمييز، وعلما "وأعربها محيي الدين الدرويش :
  . )١( "شيء كل ربي علم وسع: والتقدير

  .)٢( "التفسير على نصب:  )علما( ": األبياريوزعم إبراهيم 
 أغلبومن هذه الجولة في اآلراء في إعراب هذه اللفظة وجدنا أن 

 على التمييز بل أن منهم من لم يرضب في كونها نصب اآلراء تص
ية في كون النصب غلببالنصب على المصدر . واألوجه ما ذهب إليه األ

  تمييز )  علماً(مأل متعد لواحد . فهذا المعنى يدل على أن و على التمييز .
الكريم وجدت  القرآنومن مراجعتي للخالف في إعراب ألفاظ 

M  Ç        Æ         Å        Ä  Ã  : قوله تعالى(مدداً) في  لخالف أيضا في لفظةا

  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   ÈL)فقد جاءت . )٣
  على هذا الخالف على النحو اآلتي :

 نم فيه ما بِمثِْل الْبحر مددنَا ولَو: قُوُل "ذكر الطبري المعنى قائال :
اءا، الْمددم نِل مالْقَاِئِل قَو :ا جِْئتُكددم ،لَك ذَِلكو ننَى معم ةاديالز .قَدو 
رذُك نع هِمضعب :لَوجِْئنَا و هثْلا، بِمددم قَارَِئ كََأن ذَِلك كَذَِلك ادَأر دلَنَف 

رحَل الْبقَب َأن تَنْفَد مي، اتُكَلبر لَونَا وثِْل زِدا بِمم يهف نم اددي الْمالَّذ 
كْتَبي ا بِهاددوِ. مبِنَحي وي قُلْنَا الَّذف ُل قَاَل ذَِلك٤( "التَّْأوِيِل َأه( . 

                                                
  .   ١٩٥/ ٣إعراب القرآن وبيانه،   )١(
  .   ١٤٢- ٤، القرآنية الموسوعة  )٢(
  ١٠٩ /الكهف  )٣(
  .   ٤٣٧/ ١٥جامع البيان،   )٤(



 
 

١٣٣    

 ") تعني النصب على التمييز .أما معنى قوله :لَك مددا جِْئتُكفقوله : (
لَونَا وثِْلبِ زِدا مم يهف نم اددي الْمالَّذ كْتَبي ا بِهاددفتعني النصب على  "م

  ) من معنى الفعل (أمددنا) .زِدنَاالمصدر ؛ ألن (
 التمييز، على منصوب) مددا( "أعرب الزجاج هذه اللفظة قائال :و
  . )١( "الذهب من مثله أي ذهباً، هذا ومثُْل عسالً، هذا ملء لي: تقول

النصب على الوجهين مبينا اختالف المعنى بين  ابن جنيوجوز 
 عونا بزيد جئتك: كقولك الحال، على فمنصوب )مددا( وأما":  النصبين

 عليه يدل مضمر بفعل المصدر على نصبته شئت وإن معك، ويدا لك
 ٣"مددا" وضع ثم إمدادا، به أمددناه ولو: قال كأنه )بِمثْله جِْئنَا( قوله

  .)٢( "كثيرة نظائر ولهذا إمداد، موضع
 . )٣( "التَّمييز على منْصوب) مددا: (محمد قَاَل "ابن زمنين : أماو

 يكون أن ويجوز. همداد هواحد جمع والمداد ": القيسيوقال مكي 
  .)٤(" مد مصدر المداد

  فهنا عبارته تعني النصب على المفعول المطلق .

                                                
  .   ٣١٦/ ٣معاني القرآن وأعرابه للزجاج،   )١(
 جني بن عثمان الفتح أبو، عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب )٢(

 /،اإلسالمية للشئون األعلى المجلس-األوقاف وزارة، )هـ٣٩٢ (ت: الموصلي
  . ٣٥/ ٢، م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

  .  ٨٦/ ٣، العزيز آنالقر تفسير  )٣(
  . ٤٤٨٣/ ٦، النهاية بلوغ إلى الهداية  )٤(



 
  

 ١٣٤   

 هو) : مددا( ": عرابين بمعنى واحد إذ قالوقد بين العكبري أن اإل
،يزيا تَماددمو - بِالَْأِلف - ثْلُهي منَى فع١( "الْم( .  

  . )٢( نصبها على التمييز البغوي وكذلك
  .)٣(بالنصب على التمييز أيضا   وأعربها الزمخشري

  .)٤( "الْحاِل َأوِ ييزِالتَّم علَى مدداً" وانْتَصب ":إذ قال القرطبي  كذلكو
   )٥("المداد مثل والمدد رجالً مثله لي نحو تمييز مدداً ": يقول النسفيو

، وجاء في هامش اللمحة في باب التمييز أن هذه اللفظة من المقادير
  )٦(فنصبها على التمييز

 فَِإن :ِلهكَقَو مثِْل عن التَّمييزِ علَى مدداً وانْتَصب "وقال أبو حيان :
 والَْأعمشُ ومجاهد عباسٍ وابن مسعود ابن وقَرَأ صبرا مثْلُه يكْفيكَه الْهوى
لَافبِخ يمالتَّيو نابنٍ وصيحم ديمحو نسالْحي وف ،ةايو رِوَأبرٍو ومي عف 
ةايرِو فْصحي وف ةايبِ رِوهثْلا ماددم نِ بَِأِلفينِ بالَيرِ الدكَسيمِ وقَاَل. الْم 

                                                
  .   ٦٦٤/ ٢التبيان في إعراب القرآن،   )١(
  ) .٢١٢/ ٥، التنزيل معالمينظر   )٢(
  .   ٧٥٠/ ٢الكشاف، ينظر:   )٣(
  .  ٦٨/ ١١، القرآن ألحكام الجامع  )٤(
  .      ٣٢٣/ ٢، التأويل وحقائق التنزيل مدارك  )٥(
 اهللا، عبد أبو الجذامي، بكر أبي بن سباع بن حسن بن محمد، الملحة شرح في اللمحة  )٦(

، الصاعدي سالم بن إبراهيم تح:، )هـ٧٢٠ (ت: الصائغ بابن المعروف الدين، شمس
، ط السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة

  .   ٤٠٢/ ١، م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٤ ،١



 
 

١٣٥    

 ولَو بِمعنَى الْمصدرِ علَى نَصبه يكُون َأن ويجوز: )١( الرازِي الْفَضِل َأبو
نَاهددَأم هثْلا بِماددِإم ثُم نَاب ددالْم نَابم اددثْ الِْإمُلم تَكُماتًا َأنْب٢( "نَب( .  

: والثالث "وأعربها ابن هشام في باب التمييز  بالنصب على التمييز :
)، مددا بِمثْله جِْئنَا ولَو(... )خَيرا ذَرة مثْقَاَل(: نحو المقدار، يشبه ما

  .)٣( ")إبال غيرها لنا إن(:هذا على وحمل
 مثله من تمييز وهو أيضا لنفد ددام "وقال نظام الدين النيسابوري :

  ) ٤( "واحد والمداد والمدد )زبدا مثلها التمرة على( كقولك

                                                
  . ٥٠٣/ ٢١مفاتيح الغيب،  ينظر:   )١(
  .   ٢٣٤/ ٧البحر المحيط،   )٢(
 عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد المؤلف: ، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح  )٣(

 الشيخ يوسف تح:، )هـ٧٦١ (ت: هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف، ابن اهللا
 قطر شرحينظر: . و٢/٢٩٩، والتوزيع والنشر ةللطباع الفكر دار، البقاعي محمد
  محمد أبو يوسف، ابن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، الصدى وبل الندى
، ط القاهرة، الحميد عبد الدين محيى محمد تح:، )هـ٧٦١ (ت: هشام ابن الدين جمال
 بن اهللا عبد، األعاريب كتب= =عن اللبيب مغنيو   ٢٤٠هـ، ص ١٣٨٣ ،١١
 (ت: هشام ابن الدين جمال محمد أبو يوسف، ابن اهللا عبد بن أحمد بن سفيو

 ،٦، ط دمشق-الفكر دار، اهللا حمد علي محمد،  المبارك مازن.د تح:، )هـ٧٦١
  .  ١٨٧، ص ١٩٨٥

 القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام، الفرقان رغائب و القرآن غرائب)٤(
، بيروت-  ةالعلمي الكتب دار،  عميرات كرياز الشيخ تح:، )هـ٨٥٠ (ت: النيسابوري

  .   ٤٦٣/ ٤، هـ ١٤١٦، ١ط 



 
  

 ١٣٦   

  . )١(أما األشموني فأعربها بالنصب على التمييز
 ونَصبه هي تَفْرغ ولَم لَنَفد فيه زِيادة )مددا( "الجاللين : جاء فيو
  .)٢( "التَّمييز علَى

 الَّذي ِللِْإبهامِ الْمفَسرِ التَّمييزِ علَى مدداً وانْتَصب ": وقال ابن عاشور
  .) ٣( "الِْإمداد في الْبحرِ مثِْل َأي بِمثْله، لفظ في

 على منصوب) :مددا بِمثْله: (قوله "وأعربها زكريا األنصاري :
  . )٤( "ذهبا مثله ولي رجالً، مثله لي كقولك التمييز؛

 الهوى فإن: قوله في كما التمييز على مدداً ونصب "وقال اآللوسي :
 على المصدر على نصبه الرازي الفضل أبو وجوز صبرا مثله يكفيكه
 في قيل ما حد على اإلمداد عن المدد وناب إمدادا بمثله أمددنا ولو معنى
  .)٥( "تكلف وفيه] ١٧: نوح[ نَباتاً الَْأرضِ من َأنْبتَكُم واللَّه: تعالى قوله

مصطفى الغالييني من األسماء المبهمة وأعربها بالنصب على  اوعده
  .)٦(التمييز 

  .) ٧( "منصوب تمييز) مددا( "وأعربها محمود الصافي :
                                                

 نور الحسن، أبو عيسى، بن محمد بن علي، مالك ابن ألفية على األشموني شرح  )١(
، ١، ط لبنان -بيروت العلمية الكتب دار، )هـ٩٠٠ (ت: الشافعي األشموني الدين

  .   ٥٣٠/ ١، مـ١٩٩٨ -هـ١٤١٩
  .   ٣٩٥ن، ص تفسير الجاللي  )٢(
  .  ٥٤/ ١٦التحرير والتنوير،   )٣(
  .   ٣٨٠إعراب القرآن العظيم، ص   )٤(
  .   ٣٧٢/ ٨، المعاني روح  )٥(
  .  ١١٤/ ٣، العربية الدروس جامع  )٦(
  .   ٢٦٤/ ١٦، الجدول  )٧(



 
 

١٣٧    

 ِإعرابه ويصح التَّمييزِ، علَى منْصوب )مددا( "وقال الشنقيطي :
  .)١("حالًا

 مثله لي كقولك تمييز ومددا "لدرويش :وأعربها محيي الدين ا
  . )٢("رجال
  . )٣( "المداد: والمدد تمييز، مدداً ": األبياريأعربها إبراهيم كذلك و

 دلَّ محذوف الشرط وجواب تمييز، )مددا( و "الخراط : أحمدوقال 
  .)٤( "قبله ما عليه

عربها إذ لم ي، وهذا خطأ منه ." به مفعول )مدداً( "وأعربها الدعاس :
  . )٥(أي من المفسرين والنحاة على هذا اإلعراب

وهو ، ويتضح لنا مما سبق األكثرية التي نصبت (مددا) على التمييز
  ألنه اسم مبهم دال على المقدار وميز ما قبله . ؛ باألولى بالنص
 

   )شراً( )خيراً(الكريم على هذا الخالف :  القرآني وردت لفظتان ف
̂   _  M : في قوله تعالى  ]  \   [  Z  Y  X  W

   c  b  a  ̀L )٦(.  
                                                

 عبد بن المختار محمد بن األمين محمد، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء  )١(
 التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار، )هـ١٣٩٣/ ت( الشنقيطي الجكني القادر

  ).٣٥٥/ ٣(: م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، لبنان-  بيروت
  .  ٥٠/ ٦إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٢(
  .   ٢٦٧/ ١٠، القرآنية الموسوعة  )٣(
  .   ٦٦٢/ ٢، القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٤(
  .   ٢٣٥/ ٢ للدعاس، القرآن إعراب  )٥(
  . ٨/ ٧ /الزلزلة  )٦(



 
  

 ١٣٨   

 مثقال الدنيا في يعمل من يقول "ذكر مقاتل بن سليمان أن المعنى :
 من نراها تكاد ال التي األحمر النمل أصغر نملة وزن يعني ذرة،

 فَمن( أيضا كتابه في القيامة يوم :يومئذ يره  يمالتقد في خيرا صغرها،
 صحيفته، في يره شَرا ذَرة مثْقاَل يعمْل ومن )يره خَيراً ذَرة مثْقاَل يعمْل
 يرون ال وكانوا القليل، بالشيء يتصدقون ال كانوا العرب أن وذلك

 ورغبهم الحقير، ذنبال في - وجل عز - اهللا فزهدهم بأسا، الصغير بالذنب
  .)١( "الصدقة في

" من البدل على أو البيان على منصوب] خيراً[  ":القيسي وقال مكي 
 في ثوابه يرى خير من ذرة وزن الدنيا في يعمل فمن: أي ". ذرة مثقال

 .اآلخرة في جزاءه يرى شر من ذرة وزن الدنيا في يعمل ومن .اآلخرة
 إال الدنيا في شراً وال خيراً عملي كافر وال مؤمن ليس: عباس ابن قال
 سيئاته له اهللا فيغفر وسيئاته، حسناته فيريه المؤمن فأما. إياه اهللا أراه

  . )٢( "سيئاته على ويعذبه حسناته فيرد الكافر وأما. حسناته على ويثيبه
 البيان على منصوب وخَيراً": اإلعراب على الوجهين النحاس وجوز

  .)٣( "مثقال من بدل أو
   ).٤( عربها النسفي بالنصب على التمييزوأ

                                                
  .   ٧٩١/ ٤، سليمان بن مقاتل تفسير  )١(
  .   ٨٣٩٣/ ١٢، النهاية بلوغ إلى الهداية  )٢(
  .  ١٧٢/ ٥للنحاس،  القرآن إعراب  )٣(
  .   ٦٧٠/ ٣، التأويل وحقائق التنزيل مداركينظر   )٤(



 
 

١٣٩    

 علَى وشَرا خَيرا انْتصاب والظَّاهر "وأعربها أبو حيان قائال :
 بِفَتْحِ: الْجمهور وقَرَأ. مثْقَاٍل من بدٌل: وقيَل. مقْدار ذَرة مثْقَاَل ِلَأن التَّمييزِ،

اء١( "الْي(.  
: قوله ": هو النصب على التمييز، قال مين الحلبيالس األظهر عندو

 فإنه للمثْقال تمييز أنهما: أظهرهما وجهان، نصبِهما في:  )شَراً)، (خَيراً(
بدالن أنهما: والثاني. مقدار ن٢( ")مثقاَل( م(.  

 نكرة اسم وهو التَّمييز الثَّامن قلت ثم "وأعربها ابن هشام قائال :
 فَما عشر الَْأحد الْعدد بعد فَالْأول نسبة إجمال َأو اسم إبهام يرفع فضلَة
 الْمقَادير وبعد ملكت عبدا كم نَحو االستفهامية وكم الْماَئة ِإلَى فَوقها

 ذرة مثْقَال(  نَحو من وشبههن برا قفيز و َأرضا وكشبر زيتا كرطْل
  . )٣( )"خيرا

  . )٤( "تمييز: )خيراً( ":قائال (خيرا) بإعرابن عجيبة  وبين
  . )٥(وأعربها المظهري بالنصب على التمييز 

                                                
  .  ٥٢٤/ ١٠، المحيط البحر  )١(
  .   ٧٧/ ١١الدر المصون،   )٢(
 بن المنعم عبد بن محمد الدين شمس، العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح  )٣(

، الحارثي جزاء بن نواف تح:، )هـ٨٨٩ (ت: الشافعي القاهري الجوجري محمد
، ط السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة

  .  ٣٢٩، صم ٢٠٠٤/هـ١٤٢٣ ،١
  .   ٣٣٩/ ٧، المديد البحر  )٤(
  .   ٣٢٣/ ١٠التفسير المظهري، ينظر  )٥(



 
  

 ١٤٠   

 وشَرا خَيراً: تعالى وقوله":  اإلعرابين إذ قال الجاوي كذلك جوزو
   . )١( ")مثقال( من البدل على أو )مثقال( من التمييز على منصوبان

 يراًخَ وانتصاب "وأعربهما اآللوسي بالنصب على التمييز قائال :
 مثْقاَل من البدلية على وقيل. مقدار ذرة مثقال ألن التمييز على وشَرا

 من المراد وأن والكافر للمؤمن عامة الموضعين في من أن والظاهر
 له يحصل بأن جزائه مشاهدة شر أو خير من ذرة مثقال يعادل ما رؤية
  .)٢( "ذلك

 من بدل أو يزتمي وخيرا ": قائال وأعربها محيي الدين الدرويش
وكذلك  . )٤(الخراط بالنصب على التمييز أحمدوأعربها  . )٣( "مثقال

  . )٥(الدعاس
ويتضح مما سبق أن النصب على التمييز اظهر من النصب على 

 البدل .

                                                
 إقليما، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد، المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح  )١(

، بيروت/العلمية الكتب دار، الصناوي أمين محمد تح:، )هـ١٣١٦ (ت: بلدا التناري
  .   ٦٥٦-٢، هـ ١٤١٧، ١ط 

  .  ٤٣٧/ ١٥، المعاني روح  )٢(
  .   ٥٥٠/ ١٠إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٣(
  .  ١٤٧٤/ ٤،  القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٤(
  .   ٤٦٢/ ٣للدعاس،  الكريم القرآن إعراب  )٥(



 
 

١٤١    

 
 

 
 

الكريم على هذا الخالف كـ  القرآنفقد وردت بعض األلفاظ في 
) c( تعالى في قوله : M  g  f    e  d  c  b   a  `

i  hj     L )١(   

 البيان، على نصب وحكَماً "هذه اللفظة قائال:  ابن عطية أعرب
  . )٢( "والتمييز

 هو: َأحدهما: وجهانِ فيه) : اللَّه َأفَغَير: (تَعالَى لُهو "وقال العكبري 
 و َأبتَغي، مفْعوُل حكَما َأن: والثَّاني .منْه حاٌل »حكَما« و َأبتَغي، مفْعوُل

»راٌل »غَيح نا مكَمح مقَدم هلَييَل .عقا: وكَمح يزي٣( "تَم( .  
. الْحاِل علَى شْئتَ وِإن الْبيانِ، علَى نَصب" حكَماً ": فقال ا القرطبيأم

 الْآيات في الْمسَألَة مُئونَةَ كَفَاكُم وهو حاكما لَكُم َأطْلُب اللَّه َأفَغَير: والْمعنَى
 من َأبلَغُ الْحكَم: قيَل ثُم. الْمبِين َأيِ الْمفَصِل، الْكتَابِ من ِإلَيكُم َأنْزلَه بِما

 تَعظيمٍ صفَةُ ِلَأنَّها بِالْحقِّ، يحكُم من ِإلَّا بِحكَمٍ التَّسميةَ يستَحقُّ لَا ِإذْ الْحاكمِ،

                                                
  .١١٤من اآلية  ،األنعام  )١(
 عبد بن غالب بن الحق عبد محمد أبو، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر  )٢(

 عبد السالم عبد تح: )هـ٥٤٢ (ت: المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن
  . ٢/٣٣٦، هـ ١٤٢٢، ١، ط بيروت-  العلمية الكتب دار، محمد الشافي

  .   ١/٥٣٣التبيان في إعراب القران،   )٣(



 
  

 ١٤٢   

      بِغَيرِ يحكُم من بِها يسمى فَقَد الْفعِل، علَى جارِيةٌ صفَةٌ والْحاكم. مدحٍ في
  .)١( "الْحقِّ

 َأي وحكَما "فقال : فاإلعراب عنده على التمييز إذ وإما أبو حيان
 مفعوال يكون َأن غَير ِإعرابِ في وجوزوا والْباطِل، الْحقِّ بين فَاصلًا
 علَى ينْتَصب َأن عطيةَ وابن الْحوفي وَأجاز وعكْسه حاٌل وحكَما بأبتغي
 َأبو وحكَاه. متَّجِه وهو ِإبِلًا غَيرها لَنَا ِإن: كَقَوِلهِم غَيرِهم عن التَّمييزِ
قَاء٢( "الْب( .  
 مفعول وغير حكَماً َأبتَغي اللَّه َأفَغَير "الفداء :اإلعراب عند أبي و
 ابتغاء هو اإلنكار مدار بان لإليذان المفعول وتقديم حال وحكما ابتغى
 الرسوخ على وأدل الحاكم من ابلغ والحكم االبتغاء مطلق ال حكما غيره

 الحاكم بخالف الحكم منه تكرر من وعلى العادل على إال يطلق ال انه لما
 محمد يا قالوا مكة يمشرك أن -روى -وإضماره القول إرادة الكالم وفى

 يفصل النصارى أساقفة من أو اليهود أحبار من حكما وبينك بيننا اجعل
 قل وقال اآلية هذه اهللا فانزل قبلك الكتب قرأوا فإنهم والمبطل المحق بين
 الغير ذلك كون حال تعالى اهللا غير فاطلب لحقا عن أأميل محمد يا

  .)٣( "وبينكم بيني قاضيا

                                                
  .  ٧/٧٠، القرآن ألحكام الجامع  )١(
  . ٦٢٧/ ٤، المحيط البحر  )٢(
  .  ٩٠/ ٣ ،البيان روح  )٣(



 
 

١٤٣    

 مفعول اهللا وغير ":جاء بقولهمحيي الدين الدرويش  واإلعراب عند
 هو )حكما( يكون أن ويجوز تمييز، أو حال وحكما، ألبتغي مقدم به

  . )١( "له وصف األصل في ألنه )حكما( من حال )غير( و به، المفعول
 على نصب حكَماً "إذ قال : الوجهينالنحاس انه نصب على  جوزو
   .)٢( "الحال على شئت وإن البيان

 هو: َأحدهما: وجهانِ فيه) : اللَّه فَغَيرَأ: (تَعالَى قَولُه "وقال العكبري :
 و َأبتَغي، مفْعوُل حكَما َأن: والثَّاني . منْه حاٌل )حكَما( و َأبتَغي، مفْعوُل

)رغَي( اٌلح نا مكَمح مقَدم هلَييَل .عقا: وكَمح يزيتَم" )٣(.  
 )حكما( و ألبتغي، مقدم مفعول )غير(: رى أن فيالخراط  أحمد أماو
  .  )٤( تمييز

  . )٥( " حال أو تمييز )حكَماً( و "وقال الدعاس :
إذ تعددت اآلراء في هذه  اًومن خالل ما تقدم نرى الخالف واضح

  واألوجه هو النصب على التمييز  .، األوجه في هذه اللفظة

                                                
 دار، )هـ١٤٠٣(ت:  درويش مصطفى أحمد بن الدين محيي، وبيانه القرآن إعراب  )١(

 ٤ط ، )بيروت-  دمشق -  اليمامة دار، (سورية - حمص - الجامعية للشئون اإلرشاد
  .   ٢٠٣/ ٣،  هـ ١٤١٥، 

  .    ٢٨/ ٢للنحاس،  القرآن إعراب  )٢(
   .  ٥٣٣ / ١، القرآن إعراب في التبيان  )٣(
  .   ٢٩٠/ ١، القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٤(
  . ٣٤١/ ١، الكريم القرآن إعرابينظر:   )٥(



 
  

 ١٤٤   

M G  F     J  I  H  في قوله تعالى : )J   ( وجاءت لفظة
    N  M  L  KL)على  نفس األوجه اإلعرابية على ،  )١

  النحو اآلتي : 
 َأبغيكُم اللَّه َأغَير: (قوله ": في إعرابها أوجها، قال الكرمانيذكر 

 ثالثة من ينتصب" اللَّه غَير" ـف اهللا، غير إلهاً لكم أبغى تقديره، ) .ِإلَها
 منزل" اللَّه غَير" و الحال، على نصب" ِإلَها. "به مفعول أنه: أحدها :أوجه
 به، مفعول ،"ِإلَها" و الحال، على نصب أنه: الثاني و . المعرفة منزلة
 .انتصبت عليها تقدمت إذا النكرة وصفة للنكرة، صفة الحال وكان

. قليل وهو منه، المستثنى على تقدم االستثناء على نصب أنه: والثالث
 ما على به والمفعول الحال على :أوجه ثالثة من ينتصب )اِإلَه(: وقوله
   . )٢( "التمييز على نصب: وقيل .سبق

 الْمفْعوِل علَى الْوجه هذَا في) غَير( ونَصب ":إذ يقول الرازي وكذلك
ي. بِهالثَّان :َأن بنْصلَى ِإلهاً يوِل عفْعبه الْم رلَى وغَياِل عالْح الْمةمقَد 

  .)٣( "اللَّه غَير ِإلَها َأبغيكُم: تَقُوُل كَما صفَةً كَانَتْ تََأخَّرتْ لَو الَّتي

                                                
  . ١٤٠ /األعراف  )١(
 برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود، التأويل وعجائب التفسير غرائب  )٢(

 الميةاإلس للثقافة القبلة دار، )هـ٥٠٥ نحو (ت: القراء بتاج ويعرف الكرماني، الدين
  .  ٤٢٠/ ١، بيروت- القرآن علوم مؤسسة جدة، -

 الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو، الكبير التفسير، الغيب مفاتيح  )٣(
 إحياء دار، )هـ٦٠٦ (ت: الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي
  .   ٣٥١/ ١٤، هـ ١٤٢٠، ٣، ط بيروت- العربي التراث



 
 

١٤٥    

 وِإلهاً الْحاِل علَى َأو حاٌل َأو غَير عن تَمييز:  وِإلهاً "وقال أبو حيان :
 انْتَصب تَقَدم فَلَما صفَةً غَير فَكَان هاللَّ غَير ِإلَها لَكُم َأبغي والتَّقْدير الْمفْعوُل

  .)١( "حالًا
 انتصب ِإلهاً َأبغيكُم اللَّه َأغَير قاَل "وقال نظام الدين النيسابوري :

 أبغيكم: تقول كما صفة كانت تأخرت لو التي المقدمة الحال على )غير(
  .)٢( "به المفعول على ِإلهاً وانتصب. اهللا غير إلها

 مفعوُل أنه على )غير( وانتصاب "السعود : أبي أما النصب عند
 إما )إلها(و تعالى اهللا غير لكم أطلب أي لكم أبغي أي الالم بحذف )أبغي(

 أن على )أبغيـ(ل المفعوُل وهو إلها من الحالية على أو حال أو تمييزا
 صفةُ قُدمت مافل )إلهاـ(ل صفةٌ اهللا فغير اهللا غير إلها لكم أبغي األصَل
٣( "حاالً انتصبت النكرة( .  

 له، طلبه الشيء أبغاه: يقال. معبودا لكم أطلب أي "ومحمد القاسمي :
 .واإليصال الحذف باب من وليس مفعولين، إلى يتعدى، )إياه بغاه( ك

. والوصل القطع بهمزة ،)٤() بها أستطيب أحجارا أبغني(: الحديث وفي
  :الشاعر وقال

                                                
  .   ١٥٩/ ٥، المحيط رالبح  )١(
 القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام، الفرقان رغائب و القرآن غرائب  )٢(

، ط بيروت/ العلمية الكتب دار ،عميرات زكريا الشيخ تح: )هـ٨٥٠ (ت: النيسابوري
  .   ٣١٠/ ٣، هـ ١٤١٦، ١

  .   ٢٨٦/ ٣، السليم العقل إرشاد )٣(
  .١٢٦ رقم حديث بالحجارة، االستنجاء باب -٢٠، الوضوء /في البخاري أخرجه)٤(



 
  

 ١٤٦   

  )١( "بفاعل وليس خيرا لتبغيه...  وقرابة غنى ذي من آمل وكم
 )ِإلهاً َأبغيكُم اللَّه َأغَير(: بِقَوِله واِلاستفْهام "وقال الطاهر بن عاشور :

 ُأوِلي وقَد اللَّه، غَير إلها لَهم يجعل َأن طَلَبِهِم من والتَّعجبِ ِللِْإنْكَارِ
متَفْهسالْم عةَ نْهزمالْه لَالَةلَى ِللدع لَّ َأنحالِْإنْكَارِ م وإلها اهللا غير اتِّخَاذُ ه، 

يموِل فَتَقْدفْعي الْماصِ، الثَّانصاخْتِلل الَغَةبي ِللْماصِ: َأيِ الِْإنْكَارِ فصاخْت 
تعني أن  )مفعول الثانيفعبارته : (تقديم ال .)٢( إلها) اهللا غير بِبغْيِ الِْإنْكَارِ

  . " (إلها) هو المفعول األول
 أو تمييز وإلها ": فجوز الوجهين، قال محيي الدين الدرويش أماو
  .)٣( "حال

 على نصب الهاء، ":سبب النصب على التمييز قائال  األبياري عللو
  )٤( ")والميم الكاف( و، )غير(: مفعولين إلى تعدى قد )أبغيكم( ألن البيان،
. فهو يذهب إلى  "لكم أجعل أي )ِإلهاً َأبغيكُم( "ل أبو عبيدة :وقا

  .)٥(النصب على المفعول به . على المعنى الذي ذكره 

                                                
 (ت: القاسمي الحالق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد، التأويل محاسن  )١(

 ١٤١٨، ١، ط بيروت/ العلمية الكتب دار، السود عيون باسل محمد تح: )هـ١٣٣٢
  .  ١٧٦/ ٥، هـ

  .  ٨٣/ ٩،  والتنوير التحرير  )٢(
  .  ٤٤٥/ ٣، وبيانهريم الك القرآن إعراب  )٣(
 سجل مؤسسة، )هـ١٤١٤ (ت: األبياري إسماعيل بن إبراهيم، القرآنية لموسوعةا  )٤(

  . ١٧٤ /٤، هـ ١٤٠٥ ،العرب
 محمد تح: )هـ٢٠٩ (ت: البصري التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو، القرآن مجاز  )٥(

  . ٢٢٧/ ١، هـ ١٣٨١، القاهرة- الخانجى مكتبة الناشر: سزگين فواد



 
 

١٤٧    

   )١( "البيان على نصب ِإلهاً "وقال النحاس :
: تَعالَى قَولُه ": المعنى المترتب عن اإلعرابين قائال العكبريذكر و

)رَأغَي اللَّه : (يهف جانِوا: همهدَأح :ووُل هفْعم ،يكُمغَأب يرالتَّقْدي: وغَأب 
 و َأبغيكُم، مفْعوُل )ِإلَها( َأن: والثَّاني. تَمييز) : ِإلَها. (اللَّام فَحذفَ لَكُم؛

)رغَي اللَّه( ٌفَةتْ صمقُد هلَيتْ عارالًا فَصح" )٢(.  
 وجوز تمييز، والهاء ": إلى النصب على التمييز سياآللووذهب  و

 حاال، فصارت قدمت له صفة وغير ألبغي به مفعوال يكون أن البقاء أن
 إنكار دون تعالى بغيره اإلنكار اختصاص هنا فالمقصود كان ما وأيا

 وهو معبودا لكم أطلب للعبادة المستحق أغير والمعنى االختصاص،
لَكُملَى فَضالْع عين٣( "العالمين جميع أو زمانكم عالمي أي الَم( .  
و ، )٤( "منصوب لغير تمييز) إلها( "محمود صافي : اإلعراب عندو

  .  )٦(و الدعاس ، )٥(الخراط أحمدوكذلك 
ومن خالل ما تقدم يتبين لنا أن أكثر المعربين يختارون الوجه األول 

على التمييز  وجه . فالنصبنصب على الحال، ويجوزون باقي األبال
  أوجه اإلعرابات 

                                                
  .  ٦٩ / ٢إعراب القرآن للنحاس،   )١(
  .   ٥٩٣/ ١التبيان في إعراب القرآن،   )٢(
  .  ٥/٤٠، المعاني روح  )٣(
  . ٦٤/ ٩، الجدول  )٤(
  .   ٣٤١/ ١،  القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٥(
  .  ٣٩٢/ ١للدعاس،  القرآن إعراب  )٦(



 
  

 ١٤٨   


 

وذلك يرجع ، الخالف في اإلعراب ظاهر بشكٍل واضحٍ عند النحاة
 في قولة تعالى )C ( فقد جاءت لفظة، الكريم القرآنإلى اتساع معاني 

:  M  B  A  @  ?    K  J  I  H  G  F  E  D  CL )١(  

على ، أي بين أن يكون تمييزاً أو بدال أو مفعوال به، على هذا الخالف
  النحو اآلتي : 

أي التمييز وجوز ، نصبها مكي بن أبي طالب القيسي على البيان
ومن يبتغي ديناً (اإلعراب بالنصب على المفعول به إذا كان المعنى : 

  )٣(كذلك العكبري  و، )٢( )غير اإلسالم
 منْصوب )ديناً(بِيبتَغِ، مفْعوٌل )غَير( "وأعرب القرطبي اآلية قائال :

 َأنَّه علَى )غَير(وينْتَصب ،)يبتَغِـ(بِ دينًا ينْتَصب َأن ويجوز التَّفْسيرِ، علَى
مييز أو على فهنا جوز القرطبي النصب على الت.  )٤( "الدينِ من حاٌل

  . )يبتغيـ(المفعول به ل
 الوجه وإسالم التوحيد يعني )اإلسالم غَير يبتَغِ ومن( "وقال النسفي :

  . )٥( "تمييز )دينًا( السالم عليه محمد دين غير أو هللا

                                                
  . ٨٥ /آل عمران  )١(
  .   ١٦٨/ ١مشكل إعراب القرآن،   )٢(
  .   ٢٣٨/ ١ينضر التبيان في إعراب القرآن،    )٣(
  .  ١٢٨/ ٤الجامع ألحكام القرآن،   )٤(
  .  ٢٧١/ ١،  التنزيل مدارك  )٥(



 
 

١٤٩    

 غَير،: ِلَأن لغير،: التمييز علَى )دينًا(: وانْتَصب "وقال أبو حيان :
 لَنَا: كَقَوِلهِم وهذَا. َأيضا فَتُفَسر مبهمةٌ مثْلًا َأن كَما بِدينٍ، رتْفَفُس مبهمةٌ،
 مفْعوٌل، دينًا، :وقيَل غَير،: هو يبتَغِ: ومفْعوُل وشَاء، ِإبِلًا غَيرها

 بدٌل دينًا،: وقيَل. تًانَع كَان تََأخَّر لَو ِلَأنَّه الْحاِل علَى منْصوب ،)غير(:و
نم: ر١( "غَي(.  

 ثالثة فيه )ديناً(: قوله ": فذكر ثالثة أوجه للنصب أما السمين الحلبي
 األصل في ألنها؛ حاٌل )اإلسالم غَير( و يبتَغِ، مفعوُل أنه: أحدهما أوجه،
 لغير يزاًتمي يكون أن: الثاني .حاالً نُصبت عليه قُدمت فلما له، صفةٌ

 من وسمع وأخواتهما، )شبه( و )مثل( ميزت كما فَميزت ِإلبهامها،
، )غير( من بدالً يكون أن: والثالث.  )وشاء إبالً غيرها لنا إن(: العرب
  .)٢( "ليبتَغِ به المفعوُل هو اِإلسالمِ فغير الوجهين هذين وعلى

: تعالى قوله ومنْه ":وأعربها الزركشي بالنصب على البدل إذ قال 
 غَرابِيب سود الَْأصَل ِلَأن غَرابِيب من بدٌل سود فَِإن )سود وغرابيب(

ابِيبي فَغَرِل ففَةٌ الَْأصص ودِلس نُزِعو يرما الضنْهتْ ميمُأقو قَامم 
وفصوالْم َل ثُمدا ُأبنْهي مالَّذ كَان صوا وفًامبِه ِلهيبتغ ومن(: تعالى كَقَو 

 بدُل فَهذَا )معدودة دراهم بخس بثمن وشروه(: وقوله )دينا اإلسالم غير
ةرنَك وفَةصوم نى مُأخْر وفَةصوا ميهف اني٣( "الُْأولَى ب(.  

                                                
  . ٢٥٠/ ٣البحر المحيط،   )١(
  . ٣٠٠/ ٣الدر المصون،   )٢(
 ربهاد بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو، القرآن علوم في البرهان  )٣(

 ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦، ١، ط إبراهيم الفضل أبو محمد تح:، )هـ٧٩٤ (ت: الزركشي
  . ٤٢٦/ ٢ وشركائه الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار، م



 
  

 ١٥٠   

  .)١(كرر ابن عادل ما قاله السمين دون أن ينسب القول له و 
ً  :وأعربها أبو ال  غير أي )اإلسالم غَير يبتَغِ ومن( "سعود قائال

 والمدعين صريحاً المشركين كدأب تعالى اهللا لحكم واالنقياد التوحيد
 أنه على نصب وهو إليه ينتحُل )دينًا( الكتابين كأهل إشراكهم مع للتوحيد
 قُدمت فلما له صفةً كان أنه لما منه حال )اإلسالم غير(و )يبتغـ(ل مفعول

 أو اإلبهامِ من فيه لما تمييز )دينا(و المفعول هو أو حاالً انتصبت عليه
  .)٢( "اإلسالم غير من بدٌل

 ليبتغ مفعول انه على نصب وهو إليه ينتحل ديناً "وقال أبو الفداء :
  ).٣("حاال انتصب قدم فلما له صفة األصل في ألنه منه حال اإلسالم وغير
 وغير ليبتغ مفعوال يكون أن وجاز تميز ناًدي "المظهري : أماو

  . )٤( "لتنكيره عليه مقدما منه حاال اإلسالم
 كَونه حاَل دينًا يبتَغِ: َأي ِللْفعِل، مفْعوٌل ديناً: قَولُه "وقال الشوكاني :

رلَامِ، غَيالِْإس وزجيو َأن بنْتَصي :رلَامِ، غَيلَى الِْإسَأنَّ عوُل هفْعِل، معالْف 
  .)٥( "غَير: من بدٌل َأو بِالْمشْتَقِّ، ُأوَل ِإذَا حاٌل، َأو تَمييز، ِإما: ودينًا

                                                
  .   ٣٧١/ ٥اللباب في علوم الكتاب،   )١(
  .   ٥٥/ ٢، السليم العقل إرشاد  )٢(
  .   ٥٨/ ٢روح البيان،   )٣(
  .   ٨٣/ ٢، المظهري التفسير  )٤(
، )هـ١٢٥٠ (ت: اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد، القدير فتح  )٥(

  .  ٤١٠ /١، هـ ١٤١٤، ١، ط بيروت دمشق، - الطيب الكلم دار كثير، ابن دار



 
 

١٥١    

 مفعول وهي غَير من التمييز على ديناً وانتصاب "أما اآللوسي فقال :
 حاال، رتفصا قدمت صفة وغَير يبتَغِ مفعول ديناً يكون أن وجوز يبتَغِ
  .) ١( "الِْإسالمِ غَير من بدل هو: وقيل

 تكون أن إما وجهان فيها لنا: وغير "وقال محيي الدين الدرويش :
 األصل في كانت ألنها حاال تكون أن وإما تمييز ودينا ليبتغ به مفعوال
  .) ٢( "به مفعول الوجه هذا على ودينا عليه، تقدمت ثم ،)ديناـ(ل صفة

 منْه يقْبَل فَلَن ديناً الِْإسالمِ غَير يبتَغِ ومن ": ألبيارياوقال إبراهيم 
وهي وف ةرالْآخ نم رِينغير( و البيان، على نصب:  )دينا( الْخاس( 

  )٣( ")يبتغ( مفعول )دينا( و حاال، )غير( يكون أن ويجوز، )يبتغ( مفعول
  . )٤( " منصوب تمييز )دينًا( "وأعربها الخراط :
 اإلسالم غير دينا يبتغ ومن قدرنا وإذا تمييز دينا "وأعربها الدعاس :

 تقدم فلما األصل في لدين صفة كان ألنه حال غير به مفعول دينا فتعرب
  ) ٥( "حاال أعرب عليه

، وقد اتضحت لنا صورة الخالف في األوجه اإلعرابية لهذه المفردة
على التمييز على رأي  واألوجه من هذه اإلعرابات كلها هو النصب

  العلماء والمفسرين . أغلب

                                                
  .  ٢٠٧ / ٢روح المعاني،   )١(
  .  ٥٥٦/ ١، وبيانه القرآن إعراب  )٢(
  .   ٧١/ ٤،  القرآنية الموسوعة  )٣(
  . ١٢٩/ ١، القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٤(
  . ١٤٧ /١للدعاس،  القرآن إعراب  )٥(



 
  

 ١٥٢   

M  f  e  d     c   b  : ومن األلفاظ أيضا (عدداً) في قوله تعالى
  h  gL )فقد أعربت هذه اللفظة على النحو اآلتي :  )١  

: بقوله نَصبٍ موضع في )كم( "ذكر الزجاج إعرابها قائال :
فعبارته هذه تعني النصب  .) ٢( ")كم( بـ منصوب) سنين عدد(و،)لَبِثْتُم(

  على التمييز .
 في)وكم(جميعا القراءتين في البيان على عددا ونصب "وقال النحاس:

  )٣( "بلبثتم نصب موضع
  .)٤( ")كَم( بـ منصوب) سنين عدد( و ": األزهريوقال 

 في لَبِثْتُم كَم قاَل: وجل عز قوله "وذكر السمرقندي معنى اآلية :
ضِالَْأر ددع ،ينن٥( "الدنيا في: ويقال. القبر في: يعني س(.  

 قَاَل "وذكر ابن زمنين إعراب الزجاج لها بالنصب على كم إذ قال :
دمحعدد: (م (وبنْصم بِكَم" )٦( .  

                                                
  . ١١٢ /المؤمنون  )١(
  .  ٢٤/ ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج،   )٢(
  .  ٨٧/ ٣إعراب القرآن للنحاس،   )٣(
 (ت: منصور أبو، الهروي األزهري بن أحمد بن محمد، لألزهري القراءات معاني  )٤(

 العربية المملكة سعود الملك جامعة - اآلداب كلية في البحوث مركز، )هـ٣٧٠
  . ١٩٨ /٢،  م ١٩٩١ -  هـ ١٤١٢ ،١، ط السعودية

  .   ٤٩٢ /٢،  العلوم بحر  )٥(
  .٢١٤/ ٣البن زمنين،  العزيز القرآن تفسير  )٦(



 
 

١٥٣    

 و بلبثتم نصب موضع في كم )لبثتم كم( قَوله "وقال مكي القيسي :
وقال  )١( )والنُّون بِالْياء مسلم جمع وسنين الْبيان على نصب )سنين عدد(

   )٢( "التفسير على منصوب" سنين عدد" :وقوله: (في موضع آخر 
 المحل منصوب، )كَم( و، )كَم( ب منصوب )عدد( "وقال الكرماني :

 . )٣( ")لَبِثْتُمـ(ب
 أمر في المتشاركين أحد يميز عما فللسؤال "قال:فالسكاكي  أما و
 وصفا منه فتطلب هي؟ الثياب أي فتقول ثياب عندي القائل يقول ايعمهم
 أيكم(سليمان عن حكاية تعالى قال. الثوبية في يشاركها عما عندك يميزها
 أي( الكفار عن حكاية وقال الجني، أم اإلنسي أي )بعرشها يأتيني

 عن فللسؤال كم وأما. محمد أصحاب أم أنحن أي )مقاما خير الفريقين
 أم أعشرون قلت فكأنك رأيت رجال وكم لك درهما كم قلت اإذ العدد

 وكم دينارا وكم دانقا كم أي مالك وكم همكادر كم وتقول كذا أم ثالثون
 شهرا كم أو يوما كم أي: ماكث زيد وكم ذراعا وكم شبرا كم أي: ثوبك
 عز قال يوما كم أو فرسخا كم أي: سرت وكم مرة كم أي: رأيتك وكم
 لبثتم كم( وقال. ساعة كم أو يوما كم أي )لبثتم كم نهمم قائل قال( وجل
 آية من آتيناهم كم إسرائيل بني سل( تعالى وقال )سنين عدد األرض في
 يقول يعمهما أمر في المتشاركين أحد يميز عما: الفرزدق قول ومنه )بينة

                                                
  .   ٥٠٦/ ٢مشكل إعراب القرآن،   )١(
  .  ٥٠١١/ ٧،  النهاية بلوغ إلى الهداية  )٢(
 برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود، التأويل وعجائب التفسير غرائب  )٣(

 اإلسالمية للثقافة القبلة دار ، )هـ٥٠٥ نحو (ت: القراء بتاج ويعرف الكرماني، الدين
  . ٧٨٥/ ٢،   بيروت/ القرآن علوم مؤسسة جدة، -



 
  

 ١٥٤   

 عندك يميزها وصفا منه فتطلب هي؟ الثياب أي فتقول ثياب عندي القائل
 يأتيني أيكم( سليمان عن حكاية تعالى قال.  الثوبية في هايشارك عما

 خير الفريقين أي( الكفار عن حكاية وقال الجني، أم اإلنسي أي )بعرشها
 كم قلت إذا العدد عن فللسؤال كم وأما. محمد أصحاب أم أنحن أي )مقاما

 وتقول كذا أم ثالثون أم أعشرون قلت فكأنك رأيت رجال وكم لك درهما
 وكم شبرا كم أي: ثوبك وكم دينارا وكم دانقا كم أي مالك وكم مكدره كم

 مرة كم أي: رأيتك وكم شهرا كم أو يوما كم أي: ماكث زيد وكم ذراعا
 كم منهم قائل قال( وجل عز قال يوما كم أو فرسخا كم أي: سرت وكم
" سنين عدد األرض في لبثتم كم" وقال. ساعة كم أو يوما كم أي )لبثتم
فهنا يفصل  .)١(" )بينة آية من آتيناهم كم إسرائيل بني سل( لىتعا وقال

السكاكي في الكالم و يورد آيات التمييز التي وردت في القرآن الكريم، 
  ومنها اآلية التي نحن بصددها (عدد) إذْ أعربها على التمييز . 

 يقْرُأو )كَم( من بدٌل) : عدد( و ": في إعرابها رأيا إذْ قال لعكبريل و
 .)٢( "بِالتَّنْوِينِ عددا، شَاذا

  . )٣( لكم تمييزالشيرازي  أعربهاو

                                                
 أبو الحنفي الخوارزمي لسكاكيا علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف، العلوم مفتاح  )١(

 الكتب دار، زرزور نعيم :عليه وعلق هوامشه وكتب ضبطه )هـ٦٢٦ (ت: يعقوب
  .  ٣١٢ص  م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ٢ط   لبنان-  بيروت العلمية،

  . ٩٦١/ ٢، القرآن إعراب في التبيان  )٢(
 محمد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر، التأويل وأسرار التنزيل أنوارينظر  )٣(

 إحياء دار، المرعشلي الرحمن عبد محمد تح: )هـ٦٨٥ (ت: البيضاوي الشيرازي
  . ٩٧/ ٤،  هـ ١٤١٨، ١، ط بيروت- العربي التراث



 
 

١٥٥    

 في وكَم اإلضافة على سنين عدد الْجمهور وقَرَأ "وقال أبو حيان :
 والْمفَضُل الَْأعمشُ وقَرَأ. عدد وتَمييزها الزمانِ ظَرف علَى نَصبٍ موضعِ

نمٍ عاصا عددو فَقَاَل. بِالتَّنْوِينِ عِل َأبالْفَض ازِيالر باحتَابِ صحِ كاماللَّو 
يننس بلَى نُصع فالظَّر ددالْعو ردصم يمُأق قَاممِ ماِلاس وتٌ فَهنَع مقَدم 
 عددا نَصب فَيكُون عددتُم بِثْتُملَ معنَى يكُون َأن ويجوز الْمنْعوت، علَى
  . )١( "انْتَهى منْه بدٌل وسنين المصدر على

: غيره وقال البقاء، أبو قاله )كَم( من بدل )عدد(و "وذكر ابن عادل :
)ددع ينن( ل تمييز )سل األعمش وقرأ. الصحيح هو وهذا )كَموالمفض 

 أقيم مصدراً عدداً يكون أن: أحدها :أوجه وفيه منوناً، )عدداً(: عاصم عن
 أن: يعني. اللوامح صاحب قاله المنعوت على مقدم نعت فهو االسم مقام

 المنعوت، على لنعت تقديم يلزم لكنّه معدودة،: أي. عدداً سنين األصل
 )لَبِثْتُم( أن: والثاني .البصريين مذهب هذا حاالً فانتُصب يقول أن فصوابه
. منه بدل )سنين( و المصدر على )عدداً( نصب فيكون عددتم،: بمعنى

 .العدد على اللبث داللة لعدم بعد وفيه. أيضاً اللوامح صاحب قاله
  .)٢( "منه بدل )سنين( و )كَم( ل تمييز )عدداً( أن: والثالث
. مميزكم من بدل سنين عدد وقوله "النيسابوري : أورد إعرابهاو
  .)٣( "تمييز: وقيل

                                                
  .   ٥٨٨/ ٧البحر المحيط،  )١(
  .   ٢٦٧/ ١٤اللباب في علوم الكتاب،   )٢(
 القمي حسين بن دمحم بن الحسن الدين نظام، الفرقان رغائب و القرآن غرائب  )٣(

، ط بيروت- العلمية الكتب دار، عميرات زكريا الشيخ تح: )هـ٨٥٠ (ت: النيسابوري
  .  ١٣٨/ ٥، هـ ١٤١٦، ١



 
  

 ١٥٦   

  .) ١( "تَمييز )سنين عدد(  "السيوطي : أماو
  ).٢( "لكم تمييز سنين عدد "قال : إسماعيل الخلوتيكذلك و 
 في لبثتم كم: تمييز،أي سنين،وهو عدد:"قال بن عجيبةا أيضاو

  ) ٣( "السنين عدد من األرض
  .)٤( "لكم تميز سنين عدد "و المظهري :

 عدد وانْتصاب "بين الشوكاني سبب النصب على التمييز قائال :و
يننلَى سيزِ، عيا التَّمي ِلمف كَم نامِ مه٥( "الِْإب.(  

  .)٦( "لكم تمييز )سنين عدد( "وقال الجاوي :
 سنون، بأنه العدد تمييز وفى "عبد الكريم الخطيب : بيان اآلية عندو
 كما يوم، بعض أو يوما تقديرهم في أنه مع شهورا، وال أياما وليس

 بين البعيدة المفارقة تلك عن كشف هذا في -هذا بعد جوابهم سيكون

                                                
 الدين وجالل، ) هـ٨٦٤ (ت: ، المحلي أحمد بن محمد الدين جالل، الجاللين تفسير  )١(

     ١،١/٤٥٥، طالقاهرة- الحديث دار، )هـ٩١١(ت:، السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد
  .  ١١٠/ ٦، البيان روح  )٢(
  .   ٦٠٢/ ٣، المديد البحر  )٣(
  . ٤٠٩/ ٦، المظهري التفسير  )٤(
  .٥٩١/ ٣، القدير فتح  )٥(
 إقليما، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد، المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح  )٦(

، بيروت- العلمية لكتبا دار ، الصناوي أمين محمد تح: )هـ١٣١٦ (ت: بلدا التناري
  .    ٩٧ -٢، هـ ١٤١٧، ١ط 



 
 

١٥٧    

 هذه حساب وبين سنين، من فيها لبثوا وما لحياتهم، الدنيا في حسابهم
  .)١( "اآلخرة في السنين
 علَى نسني عدد وانْتُصب ": أيضا قال الطاهر بن عاشور أعربهاو
  .)٢( "سنين هو ِإنَّما والتَّمييز اِلاستفْهامية )كَمـ(ِل التَّمييزِ

 وقال للبثتم، زمان ظرف وهي لكم تمييز سنين عدد "وقال اآللوسي :
 عاصم عن والمفضل األعمش وقرأ كَم، من بدل )عددا(: البقاء أبو
 و الظرف على نصب )سنين( رازيال الفضل أبو فقال بالتنوين )عددا(
  .)٣( "المنعوت على مقدم نعت فهو االسم مقام أقيم مصدر )عددا(

 محل في استفهامية كم "وأما إعراب محيي الدين الدرويش لها فجاء :
 متعلقان األرض وفي بلبثتم، متعلق وهو الزمانية الظرفية على نصب
 والمعنى إليه مضاف وسنين كم تمييز سنين وعدد حال بمحذوف أو بلبثتم

  . )٤( "السنين من عددا لبثتم كم
 سنين عدد الَْأرضِ في لَبِثْتُم كَم "وأعربها الدكتور وهبة الزحيلي :

ـب منصوبة :كَم لَبِثْتُم .ددوع يننتمييز، :س ينن٥( "سنة جمع: وس( .  

                                                
 الفكر دار )هـ١٣٩٠ بعد (ت:، الخطيب يونس الكريم عبد،للقرآن القرآني التفسير )١(

  .  ١١٨١/ ٩،  القاهرة ،العربي
  .  ١٣١/ ١٨التحرير والتنوير،   )٢(
  . ٢٦٨/ ٩، المعاني روح  )٣(
  .   ٥٥٣/ ٦إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٤(
 دار، الزحيلي مصطفى بن وهبة د، والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير  )٥(

  .  ١١٠/ ١٨، هـ ١٤١٨، ٢، ط دمشق/ المعاصر الفكر



 
  

 ١٥٨   

 المميز ) :سنين عدد ضِالَْأر في لَبِثْتُم كَم: (قوله "وأعربها السنيكي :
  . )١( ")كَم( من بدل) : عدد( و لبثتم؛ سنة كم: أي محذوف،

 إليه مضاف) سنين( منصوب تمييزكم) عدد( "وقال محمود الصافي :
  .)٢( "مجرور
  

  .)٣( "تمييز وعدد بلبثتم منعوتة هنا كم "عبد القادر العاني : وكذلك
 بـ متعلق زمان ظرف تفهاماس اسم:  )كم( "لخراط :ا أحمدوقال 

 ألنه بالياء؛ مجرور إليه مضاف )سنين( منصوب، يزيتم )عدد(، )لبثتم(
 . )٤( "السالم المذكر بجمع ملحق

 بالياء مجرور إليه مضاف )سنين( تمييز )عدد( "وأعربها الدعاس :
  . )٥( "السالم المذكر بجمع ملحق ألنه

                                                
 األنصاري، زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا المؤلف: ، العظيم القرآن إعراب  )١(

 على موسى. د /عليه وعلق حققه، )هـ٩٢٦ (ت:، السنيكي يحيى أبو الدين زين
 -  هـ ١٤٢١ األولى، /الطبعة، توجد ال /النشر دار، )ماجستير رسالة( مسعود موسى
  .   ٤٠٩، صم ٢٠٠١

  .   ٢١٧/ ١٨الجدول،   )٢(
، العاني غازي آل محمود السيد حويش ملّا بن القادر عبد المؤلف: ، المعاني بيان  )٣(

 -  هـ ١٣٨٢ األولى، /الطبعة، دمشق/ الترقي مطبعة الناشر:، )هـ١٣٩٨ (ت:
  .  ٣٦٨/ ٤،  م ١٩٦٥

  . ٧٨٥  /٢،  القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٤(
  .   ٣٤١/ ٢إعراب القرآن الكريم للدعاس،   )٥(



 
 

١٥٩    

فقد جعلها مع التمييز  . )١(مييزوأوردها سعيد األفغاني مع شواهد الت
   وذكر أدلتها، بعد كم

ومن خالل ما تقدم من استعراض إعراب لفظة (عددا) عند القدماء 
  أعربها بالنصب على التمييز . وهو األوجه . أغلبهمنرى أن  نوالمحدثي

    
 

/  M  5  4   3  2    1  0  : في قوله تعالى )7(جاءت 

    <   ;  :  9  8  7  6L)على هذا الخالف )٢ :   

 قال حين كأنه المعنى في مصدر ألنه )شَيباً( وقال "خفش :قال األ
 تَفَتَْأتُ(مثل هو وليس المصدر على)شَيبا(فقال) شاب(: قال )اشْتَعَل(

  .)٣("بمصدر ليس ذلك ألن)؛ماء َألتُامتَ(و) شَحماً
وذكر الطبري وجه الخالف في النصب بين البصريين والكوفيين 

 بعض فَقَاَل الشَّيبِ، في النَّصبِ وجه في الْعربِية َأهُل اختلف وقَد "قائال :
: قَاَل حين كََأنَّه مِ،الْكَلَا معنَى من الْمصدرِ علَى نُصب: الْبصرة نَحوِيي
: معنَى في هو ولَيس: قَاَل. الْمصدرِ علَى شَيبا: فَقَاَل شَاب،: قَاَل اشْتَعَل،
 نُصب: غَيره وقَاَل. بِمصدرٍ لَيس ذَِلك ِلَأن ماء، وامتَلَْأتُ شَحما تَفَقَّْأتُ
بلَى الشَّييرِ، عِلَأ التَّفْسقَاُل نَّهَل: ياشْتَع بي، شَيْأسَل راشْتَعي وْأسا، ربشَي 

                                                
  .  ٣١٠، صالعربية اللغة قواعد في الموجزينظر  )١(
  . ٤ /مريم  )٢(
  . ٤٣٧/ ٢، لألخفش القرآن معاني  )٣(



 
  

 ١٦٠   

فهنا يبين الطبري أن  . )١( "شَحمي وتَفَقََّأ شَحما، تَفَقَّْأتُ: يقَاُل كَما
  .الكوفيون فينصبونها على التمييز البصريين ينصبونها على المصدر، أما

 وستون خَمس الوقت ذَلك يف له أتت قد كان إن قيل "وقال الزجاج :
 على منصوب )شَيباً(و . سنة وسبعون خمس وقيل سنةً ستون وقيل سنَةً،

 قد: جِدا كثر إذا للشيب يقال الشيب، من الرأس اشتعل المعنى التمييز
  .)٢( "فالن رأس اشتعل

 ألن مصدر، أنه أحدهما: قوالن نصبه في )شَيباً( "أما النحاس فقال :
 هو: إسحاق أبو قال. سعيد األخفش قول وهذا شاب، )اشتعل( معنى

 فعل، من مشتقّ ألنه ؛ أولى األخفش وقول التمييز، على منصوب
  .)٣( "به أولى والمصدر

 اشتعل: والمعنى بالتمييز، نصباً صار )شَيباً( "وقال السمرقندي :
 فالن رأس اشتعل قد: جداً كثر إذا للشيب يقال الشيب، من الرأس
  .)٤( "بالشيب

  .)٥( "التَّمييزِ علَى منْصوب) شيبا: (محمد قَاَل "أما ابن زمنين فقال :

                                                
  . ٤٥٤/ ١٥جامع البيان،   )١(
  .   ٣١٩/ ٣للزجاج،  وإعرابه القرآن معاني  )٢(
(معاني /. نسب إعراب التمييز للزجاج، ولم أجده في كتابه ٤/ ٣، القرآن إعراب  )٣(

  القرآن وإعرابه).
  .   ٣٦٨/ ٢بحر العلوم،    )٤(
  .  ٨٨/ ٣، العزيز القرآن تفسير  )٥(



 
 

١٦١    

 مصدر هو وقيل التَّفْسير على نصب )شيبا( قَوله "أما مكي القيسي :
  .)١( "شيبا شَاب

 الشيب كثر: أي . )شَيباً الرأس واشتعل(: وقوله":  القيسيوقال مكي 
 وقال . شاب اشتعل، معنى ألن المصدر، على )شيباً( ونصب. الرأس في

   .)٢( "الشيب من اشتغل: أي. التمييز على نصبه: الزجاج
وذكرها الجرجاني عند تكلمه عن االستعارة ذاكرا بأنها من ألفاظ 

  . )٣(التمييز
  . )٤(الزمخشري بالنصب على التمييز وأعربها جار اهللا

 على نصب: قيل، )شَيبا لرْأسا واشْتَعَل: (قوله "أما الكرماني فقال :
 من أي التمييز، على نصب: وقيل شاب، اشتعل، معنى ألن المصدر،

 شيب اشتعل أي شحماً، الدابة تفقأت باب من أنه يحتمل: الغريب .شيب
 وهذا التمييز، على شيباً وانتصب الرأس، إلى الفعل فصرف الرأس،
  . )٥( "األول الوجه غير التمييز من الوجه

                                                
  .   ٤٤٩/ ٢مشكل إعراب القرآن ،   )١(
  . ٤٤٩٢/ ٧،  النهاية لوغب إلى الهداية  )٢(
 الفارسي محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو، اإلعجاز دالئل كتاب  )٣(

 مطبعة، فهر أبو شاكر محمد محمود تح:، )هـ٤٧١ (ت: الدار الجرجاني األصل،
   ١/٣٩٣/ م١٩٩٢ -هـ٣،١٤١٣، ط بجدة المدني دار بالقاهرة المدني

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو، راباإلع صنعة في المفصلينظر:   )٤(
، ط بيروت-  الهالل مكتبة، ملحم بو علي. د تح:، )هـ٥٣٨ (ت: اهللا جار الزمخشري

  . ٩٣، ص ١٩٩٣، ١
  .   ٦٨٦/ ٢، التأويل وعجائب التفسير غرائب  )٥(



 
  

 ١٦٢   

: وقيَل. التَّمييزِ علَى نَصب) : شَيبا: (تَعالَى قَولُه "ل العكبري : وقا
وه ردصي معِ فضواِل ميَل. الْحقو :وه وبنْصلَى مرِ عدصالْم نم 

  .)١( "شَاب معنَاه ِلَأن )اشْتَعَل( معنَى
: وجهانِ نَصبِه في )شَيباً(و":  اإلعراب قائال القرطبي وجهو

 وقَاَل. ألخفشا قَوُل وهذَا شَاب، اشْتَعَل معنَى ِلَأن مصدر َأنَّه -َأحدهما
اججالز :وهو وبنْصلَى ميزِ عيالتَّم .اسُل: النَّحلَى األخفش قَوَأو ِلَأنَّه 
  . )٢() بِه ىَأولَ فَالْمصدر فَعَل من مشْتَقٌّ

 تمييز )شيبا الرأس واشتعل( ": الوجه البالغي في اآلية النسفي وبين
 وصارت التهابها في تفرقت إذا النار واشتعلت الشيب رأسيفي  فشا أي

 منه وأخذه الشعر في وانتشاره بياضه في النار بشواظ الشيب شبه شعال
 أصل أن ترى أال هذا من أفصح كالماً ترى وال النار باشتعال أخذ ما كل

 وشيب البدن ضعف على تشتمل الشيخوخة إذ شخت قد رب يا الكالم
 مزيد ففيه رأسي وشاب بدني ضعف منه وأقوى لها المتعرض الرأس

 التصريح عن عدول ففه بدني عظام وهنت منه وأقوى للتفصيل والتقرير
 منه وأقوى، بدني عظام وهنت أنا منه وأقوى منه أبلغ فهي الكناية إلى
 سلوك ففيه، بدني من العظام وهنت إني منه وأقوى ،بدني وهنت إني

 ترك ففيه، مني العظام وهنت إني منه وأقوى، والتفصيل اإلجمال طريقي
 فرداً العظام الوهن لشمول ؛مني العظم وهن إني منه وأقوى البدن توسيط

 المجموع وهن حصول ةلصح اإلفراد إلى العظم جمع ترك باعتبار فرداً
 وهي أبلغ إلى رأسي شاب في الحقيقة تركت ولهذا فرد كل دون عضبالب

                                                
  .  ٨٦٦/ ٢التبيان في إعراب القرآن،   )١(
  .   ٧٧/ ١١الجامع إلحكام القرآن الكريم،   )٢(



 
 

١٦٣    

 إلسناد شيباً رأسي اشتعل منه وأبلغ رأسي شيب اشتعل فحصل االستعارة
 الرأس اشتعال شمول إلفادة الرأس وهو ومنبته الشعر مكان إلى االشتعال

  .)١( "اشتعل وزان إذ
 معنَى ِلَأن: قَاَل صدرام شَيباً َأعرب وبعضهم"وقال أبو حيان : 

 في مصدر هو: وقيَل. الْمعنَى من مصدر فَهو شَاب الرْأس واشْتَعَل
 ِللْمحسوسِ الْمحسوسِ استعارةُ الرْأسِ واشْتعاُل الْحاِل، علَى نَصبٍ موضعِ

ِإذ ارتَعسالْم نْهم الْ النَّاروارتَعسم لَه ب٢( "الشَّي (.  
 نصبه في )شَيباً(: قوله "قال: جميع األوجه إذْ السمين الحلبي ذكر و
 إذ الفاعلية؛ من منقوٌل تمييز أنه -المشهور وهو -: حدهاأ ،أوجه ثالثةُ

 لمحسوسٍ، محسوسٍ استعارة من وهذا . الرأسِ شيب اشتعَل:  األصُل
طُاالنبسا: الجمع ووجه أنه: والثاني .واالنتشار رِ، غيرِ على مصدردالص 

اشتعَل( معنى فإن الرأس( أنه: الثالث .شاب مصدر واقع الحاِل، موقع 
وجعلها ابن هشام منصوبة على التمييز  .)٣(" شيبٍ ذا أو شائباً: أي

  . )٥(وكذلك ابن عقيل.)٤(المنقول من الفاعل 
                                                

  .  ٣٢٥/ ٢، التأويل وحقائق التنزيل مدارك  )١(
  .   ٢٤٠/ ٧البحر المحيط،   )٢(
  .  ٥٦٤/ ٧الدر المصون،   )٣(
 الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو،اإلعراب صنعة في المفصلينظر  )٤(

 ،١ط، بيروت- الهالل مكتبة الناشر:، ملحم بو علي. د تح:، )هـ٥٣٨ (ت: اهللا جار
٢/٣٠٠، ١٩٩٣  .  

 العقيلي الرحمن عبد بن اهللا عبد، عقيل ابن، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرحينظر  )٥(
 القاهرة، التراث دار،الحميد عبد الدين محيي محمدتح: )هـ٧٦٩(ت:المصري الهمداني

  .٢/٢٨٧، م١٩٨٠ - هـ٢٠،١٤٠٠،طوشركاه السحار جودة سعيد،للطباعة مصر دار



 
  

 ١٦٤   

 تقرير ويمكن "ة في هذه اللفظة قائال :وبين النيسابوري وجه البالغ
 فتكون )انتشر( بدل اشْتَعَل استعمل يكون أن وهو آخر بوجه االستعارة
 المرتبة هذه تركت ثم الشيب، ذكر وقرينتها تصريحية تبعية االستعارة

 : منها وجهات من أبلغ وكونها.  )شيبا رأسي اشتعل( وهي منها أبلغ إلى
: قلت لو كما الرأس االشتعال شمول إلفادته سالرأ إلى االشتعال إسناد

 اإلجمال ومنها.  )بيتي في النار اشتعل( مكان )نارا بيتي اشتعل(
 هو كما للتعظيم شَيباً تنكير ومنها التمييز، طريق في الواقعان والتفصيل

 )شيبا مني الرأس اشتعل( هي أخرى مرتبة إلى عدل ثم. التمييز حق
 ترك ثم منِّي الْعظْم وهن نحو على البيان ثم بهامباإل التقرير مزيد لتوخي

 المعنى تأدية إحالة ذلك ففي األولى القرينة في ذكره لسبق )مني( لفظ
  .)١("اللفظ دون العقل على

 نَصب )شَيباً الرأس واشتعل(: تعالى وقوله "آبادي :الفيروزوقال 
 كَأنه اشتعل: قال نحي َألنَّه المصدر؛ على: اَألخفش وقال. التمييز على
 شَيبا، رأسه شاب وقد. الرأس المبيض: واَألشْيب. شيبا: فقال شاب،: قال

 باب من يكون ِإنَّما النَّعت هذا َألن قياس؛ غير على أشْيب فهو وشَيبةً،
  .)٢( "يفْعل فَعل

                                                
  .   ٤٦٨/ ٤، الفرقان رغائب و القرآن غرائب  )١(
 بن محمد طاهر أبو الدين مجد، العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر  )٢(

 للشئون األعلى المجلس، النجار علي محمد تح:، )هـ٨١٧ (ت: الفيروزآبادي  يعقوب
  . ٣٦٠/ ٣، القاهرة اإلسالمي، التراث إحياء لجنة - اإلسالمية



 
 

١٦٥    

 انْتَشَر َأي الْفَاعل عن محول تَمييز )شَيبا( "الجاللين : جاء فيو
  . )١( "الْحطَب في النَّار شُعاع ينْتَشر كَما شَعره في الشَّيب

  .)٢( "تمييز) شَيبا( و "بكر األنصاري : وأعربها
: أي الفاعل عن محول تمييز )شيباً( ":شمس الدين الشربيني  أماو
  .)٣( "الحطب في النار شعاع ينتشر كما شعره في الشيب انتشر

  .)٤(عجيبة أنها نصب على التمييز  وذكر ابن
 الشيب وجعل "وبين المظهري وجه اإلعجاز في كونه تمييزا قائال :

  .)٥( "واكتفى الرأس جميع الشيب استيعاب إلى وإشارة مبالغة تمييزا
 وقَاَل. الزجاج قَالَه التَّمييزِ، علَى شَيبا وانْتصاب "وقال الشوكاني :

  .)٦( "شَاب: اشْتَعَل معنًى ِلَأن الْمصدرِ علَى صابهانْت: األخفش
 بعضهم وزعم "ولم يجوز اآللوسي غير النصب على التمييز وقال :

 هو وقيل شاب، الرْأس اشْتَعَل معنى ألن المصدرية على نصب شَيباً أن
  .)٧( "يخفى ال كما كامل يرتضيهما ال القولين وكال شائبا أي حال

                                                
  .   ٣٦٩/ ١، الجاللين تفسير  )١(
  .  ٣٨١إعراب القرآن العظيم، ص   )٢(
 شمس، الخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنير السراج  )٣(

 بوالق مطبعة، )هـ٩٧٧ (ت: الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين،
  .   ٤١٣/ ٢،  هـ ١٢٨٥، لقاهرة-) األميرية(

  .  ٣١٩/ ٣ ،المديد البحرينظر   )٤(
  .  ٨٢/ ٦، المظهري التفسير  )٥(
  .   ٣٧٩/ ٣، القدير فتح  )٦(
  .  ٣٨٠/ ٨، المعاني روح  )٧(



 
  

 ١٦٦   

 َأظْهرِ في الْفَاعِل عنِ محوٌل تَمييز )شَيبا( وقَولُه "ال الشنقيطي :وق
 ِلَأنَّه )واشْتَعَل( قَوِله من الْمطْلَق عنِ نَاب ما َأنَّه زعم ِلمن خلَافًا الَْأعارِيبِ،

 زعم ومن الْمعنَى في همنْ مصدرا )شَيبا( فَيكُون شَاب، بِمعنَى اشْتَعَل
  . )١(" الْحاِل موضعِ في منَكَّر مصدر َأنَّه َأيضا
 عن محول تمييز وشيبا "محيي الدين الدرويش :عند  جاء اإلعرابو
 باب في االستعارة هذه سر وسيأتي رأسي في الشيب انتشر أي الفاعل
  . )٢(" البالغة
  .)٣( "التفسير على نصب:  )شيبا( ": األبياريإبراهيم  أما

 الفاعل عن محول تمييز) شيبا( "وأعربها محمود الصافي :
  .)٤("منصوب

 منصوب منصوب،أو تمييز شَيباً "و أما الدكتور وهبة الزحيلي فقال:
   )٥( "أظهر مصدر،واألول ألنه

 ":بالنصب على المصدر أو الحال، قال عبد القادر بن مال  لم يرضو
، شائب بمعنى حال أو شاب، بمعنى ألنه الشتعل مصدر شيبا إن قيل وما
  . )٦( "يخفى ال كما سديد غير

                                                
  . ٣٦١/ ٣، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء  )١(
  .  ٥٥/ ٦إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٢(
  .   ٢٧٢/ ٤الموسوعة القرآنية،   )٣(
  .   ٢٧٠/ ١٦، الجدول  )٤(
 دار، الزحيلي مصطفى بن وهبة د، والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير  )٥(

  .  ٤٩/ ١٦، هـ ١٤١٨، ٢، ط دمشق/ المعاصر الفكر
 :المتوفى( العاني غازي آل محمود السيد حويش ملّا بن القادر عبد، المعاني بيان  )٦(

  .  ١٣٧/ ٢،  م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢، ١، ط دمشق/ الترقي مطبعة، )هـ١٣٩٨



 
 

١٦٧    

  . )١(وأعربها الدعاس بالنصب على التمييز
كون النصب على التمييز المنقول هو ويبدو لنا مما سبق أن األوجه 

  من الفاعل وهذا ما ذهب إليه أكثر النحويين والمفسرين .


 

M     e  d  c ومن اآليات التي وردت على هذا الخالف قوله تعالى :
g  fh  L )٢(  

 القطع على منصوب )مثال(: ثعلب يحيى بن أحمد قال "قال النحاس :
 يضلُّ. الحال موقع وقع الذي التمييز على منصوب هو: كيسان ابن وقال
  .)٣( "مستقبل فعل

 يكُون َأن ويجوز مثٍَل، من َأي؛  تَمييز) : مثَلًا( "العكبري :ذكر و
  .)٤( "اللَّه اسمِ من حالًا فَيكُون؛  بِه متَمثَّلًا َأو متَمثِّلًا، َأي؛  هذَا من حالًا

 عليه اهللا صلّى بمحمد اكَفَرو الَّذين وَأما "وقال أبو اسحق الثعلبي :
 حذف فلما المثل بهذا أي:مثَلًا بِهذا اللَّه َأراد ماذا فَيقُولُون. القرآنو وسلّم
  .)٥( "والتمام والقطع الحال على نصب والالم األلف

                                                
  .   ٢٣٦/ ٢ينظر إعراب القرآن للدعاس،   )١(
  . ٢٦من اآلية   /البقرة  )٢(
  .   ٤٠/ ١للنحاس،  القرآن إعراب  )٣(
  .   ٤٤/ ١، القرآن إعراب في التبيان  )٤(
 إسحاق أبو الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن أحمد، القرآن تفسير عن والبيان الكشف  )٥(

 نظير األستاذ /وتدقيق مراجعة، عاشور بن محمد أبي اإلمام تح:، )هـ٤٢٧(ت:
، م ٢٠٠٢ -  هـ، ١٤٢٢، ١، ط لبنان/ بيروت العربي، التراث إحياء دار، الساعدي

١٣٧/ ١   .  



 
  

 ١٦٨   

  . )١( "التفسير على نصب:  )مثَالً( ": القيسيوقال مكي 
 مثال: قوله نصب وفي ": أوجه اإلعراب إذْ قال الواحدي ذكرو
 اهللا أراد ماذا: قيل كأنه الكالم، تمام بعد جاء ألنه الحال،: أحدها: وجوه
 ماذا: قيل كأنه هذا، وهو للمبهم، والتفسير التمييز: والثاني مبينا؟ بهذا
 بهذا اهللا أراد ماذا: قيل كأنه القطع،: والثالث األمثال؟ من بهذا اهللا أراد

 وهذا .المعرفة إتباع من القطع على نصب نكرة جاء لما أنه إال المثل؟
  .)٢( "الفراء قول

 فَلَما الْمثَِل، بِهذَا: َأي مثَلًا؟ بِهذا اللَّه َأراد ماذَا فَيقُولُون "وقال البغوي :
 بِه يضلُّ: فقال َأجابهم ثُم والْقَطْعِ، الْحاِل علَى نصب والالم األلف حذَفَ
: َأي بِه، ويهدي ضلَالًا، فَيزدادون يكذبون أنهم وذلك ر،الكفا من كَثيراً
 عنِ الصرفُ هو والِْإضلَاُل فَيصدقُونَه، الْمْؤمنين من كَثيراً المثل بهذا

  . )٣( "الْباطِل ِإلَى الْحقِّ
 بجواب أجاب لمن كقولك التمييز على نصب مثَلًا "وقال الزمخشري :

  . )٤( "جوابا بهذا أردت ماذا :غث

                                                
  .   ٢٠١/ ١، النهاية بلوغ إلى الهداية  )١(
 علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو، المجيد القرآن تفسير في الوسيط  )٢(

 عبد أحمد عادل الشيخ :وتعليق تح، )هـ٤٦٨ (ت: الشافعي ابوري،النيس الواحدي،
 الكتب دار، الفرماوي الحي عبد الدكتور وقرظهاألستاذ قدمهوآخرون،  الموجود،
. ولم أجد هذا    ١٠٨/ ١،  م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، ١، ط لبنان-  بيروت العلمية،

  اإلعراب عند الفراء .
  .  ١٠٠/ ١  ،القرآن تفسير في التنزيل معالم  )٣(
  .   ١١٨/ ١، الكشاف  )٤(



 
 

١٦٩    

 على نصب مثَلًا: وقوله ":على قوله ابن عطية  اإلعراب عندو
 اإلشارة فيه والعامل بِهذا، في )ذا( من الحال على وقيل التمييز،
  . )١("والتنبيه
 التَّمييزِ علَى نُصب )مثَلًا(: عشْرةَ الرابِعةَ الْمسَألَةُ "الرازي : أما

كَقَوِلك نذَا أراد ماذا غث بجواب أجاب ِلما؟ بِهابو٢( "ج(.  
 الْقَطْعِ، علَى منْصوب )مثَلًا(و ": اإلعراب أيضا القرطبي ذكرو
يرالتَّقْد :ادثَلًا، َأرم قَالَه لَبقَاَل. ثَعو ناب انسكَي :وه وبنْصلَى ميزِ عيالتَّم 
  .)٣( "الْحاِل عموق وقَع الَّذي

 :تعالى كقوله الحال أو التمييز، على نصب ومثَلًا "وقال البيضاوي :
هناقَةُ هذ اللَّه ةً  لَكُم٤( "آي(.  

  .)٥( "التمييز أو الحال على منصوب ومثال "و ابن جزي الغرناطي :
 مثَلًا وانْتصاب": وجه الخالف بين المدرستين، قالأبو حيان ذكر و

 علَى نَصبه بعضهم وَأجاز مثٍَل، من َأي الْبصرِيين، عنْد التَّمييزِ ىعلَ
 وهو الِْإشَارة، اسم فيه والْعامُل بِه، متَمثِّلًا َأي الِْإشَارة، اسمِ منِ الْحاِل
ِلككَقَو :نَل ِلمما حلَاحيًئا، سداذَا رم دذَا تََأرا، بِهلَاحس هبفَنَص نم 

                                                
  .  ١١٢/ ١، الوجيز المحرر  )١(
  .   ٣٦٥/ ٢، الغيب مفاتيح  )٢(
  .   ٢٤٤/ ١الجامع إلحكام القرآن،   )٣(
  . ٦٣/ ١، التأويل وأسرار التنزيل أنوار  )٤(
 زيج ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو، التنزيل لعلوم التسهيل  )٥(

 أبي بن األرقم دار شركة، الخالدي اهللا عبد الدكتور، )هـ٧٤١ (ت: الغرناطي الكلبي
  .  ٧٧/ ١، هـ ١٤١٦، ١، ط بيروت/ األرقم



 
  

 ١٧٠   

 حالًا يكُون َأن بعضهم وَأجاز. الِْإشَارة اسمِ منِ والْحاُل التَّمييز: وجهينِ
نم الَى، اللَّهتَع ثِّلًا َأيتَمم .ازَأجو ونيالْكُوف َأن كُونا يوبنْصلَى مالْقَطْعِ، ع 

 لَم فَِإذَا قَبلَه، الَّذي اِلاسمِ بِِإعرابِ يعرب َأن يجوز كَان َأنَّه هذَا ىومعنَ
هي تُتْبِعابِ فرالِْإع تَهقَطَعو نْهع بلَى نُصلُوا الْقَطْعِ، ععجو نم ذَِلك. 

نالَيعانًا وقُنْو نرِ مسا الْبرمَأح رمفََأح نْدعمه نم فَاترِ، صسِإلَّا الْب َأنَّه 
 الَْأحمرِ، الْبسرِ من َأصلُه وكَان الْقَطْعِ علَى نَصبتَه ِإعرابِه عن قَطَعتَه لَما

ا: قَالُوا كَذَِلكم ادَأر ذَا اللَّهثَِل بِها. الْمفَلَم لَم رجلَى يابِ عرذَا، ِإعه 
 ويجِيء عريانًا، الْحمامِ في اللَّه عبد: قُلْتَ وِإذَا الْقَطْعِ، علَى مثَلًا تَصبانْ

ديا، زباكذَا رفَه هونَحو وبنْصلَى مالْقَطْعِ ع نْدع اِئيسقَ. الكفَرو اءالْفَر 
معفَز ا َأنم ا كَانيمف لَهِليٌل قَبد هلَيع وفَه وبنْصلَى الْمالْقَطْعِ، ع ... 

وبنْصلَى فَماِل، عذَا الْحهو كُلُّه نْدع ينرِيصالْب وبنْصلَى ماِل، عالْح لَمو 
ثْبِتي ونرِيصالْب بلَى النَّصلَاُل. الْقَطْعِ عدتاِلاسلَى وطْلَانِ عا بم بذَه هِإلَي 

ونيالْكُوف ذْكُوري مف وطَاتسبوِ، مالنَّح خْتَارالْمو ابصلَى مثل انْتع 
 مثٌَل، َأنَّه علم ِإلَيه ُأشير حيثُ من ِلَأنَّه التَّوكيد معنَى علَى وجاء التَّمييزِ،

اءفَج يزيالتَّم هدعا بَؤكِّدمِ ماسِلل يالَّذ يرُأش ه١( "ِإلَي( .  
 على جاء: قيل التمييزِ، على نصب) مثَالً( "وقال السمين الحلبي : 

 فجاء مثٌل، أنه علم )هذا( ـب إليه ُأشير حيث من ألنه التوكيد، معنى
وقيل. إليه ُأشير الذي لالسم مؤكِّداً بعده التمييز :الحال، على نصب 

  اِإلشارة، معنى فيها والعامُل اِإلشارة، اسم: فقيل صاحبها في اختلفو
 رأي وهو القَطْع على: وقيل بذلك، متمثِّالً َأي تعالى اهللا اسم :وقيل

                                                
  .  ٢٠١/ ١البحر المحيط،   )١(



 
 

١٧١    

 بهذا: واألصُل قبلَه ما يتْبع َأن أصلُه كان أنه: عندهم ومعناه الكوفيين،
  :القيس امرئ قوُل ذلك وعلى انتصب، التبعية عن قُطع فلما المثِل،
قُسارٍ وامبج أثيث هفُروع      نالينْواناً  وعرِ من قسا البرم١( َأح(  

  . )٢( "األحمر البسر من: أصله
  . نص ما ذكره السمين الحلبي )٣(وكرر ابن عادل

 على منصوب وإما حال، أو تمييز إما )مثَال( و ":عرفة ابن قال
  . )٤( "المنصوبات) عد( لما مقربه شرح في منصور ابن قال كما المخالفة

  . )٥( وجاء التمييز أيضا في تفسير الجاللين 
 اسم من الحال على نصب )مثالً(: تعالى وقوله ":فقال الشربيني  أماو

 في فائدة أي والمعنى التمييز أو اإلشارة اسم فيه والعامل اإلشارة
  .)٦("ذلك

 نصب والالم لفاأل حذف فلما المثل بهذا اى مثَلًا "وقال الخلوتي :
 اى بِه يضلُّ بقوله تعالى اهللا فأجابهم التمييز على أو ممثال أي الحال على
 وإسناد الباطل إلى الحق عن الصرف هو واإلضالل المثل بهذا يخذل

 األشياء جميع أن على مبنى سبحانه إليه الضالل خلق : يأ اإلضالل
                                                

  .   ٣٥) ديوان امرئ القيس، ص ١(
  .  ٢٣١/ ١الدر المصون،    )٢(
  .  ٤٧٠/ ١اللباب في علوم الكتاب، ينظر  )٣(
 أبو المالكي، التونسي الورغمي عرفة ابن محمد بن محمد، عرفة ابن اإلمام سيرتف  )٤(

-  الزيتونية بالكلية البحوث مركز، المناعي حسن. د تح:، )هـ٨٠٣ (ت: اهللا عبد
  .   ٢١٢/ ١،  م ١٩٨٦ ،١، ط تونس

  .   ٧/ ١، الجاللين تفسيرينظر  )٥(
  .   ٤٠/ ١،  المنير السراج  )٦(



 
  

 ١٧٢   

 إليهم مستندة الكسب حيث من العباد أفعال كانت وان تعالى له مخلوقه
 يا بِه ويهدي ضاللة فيزدادون يكذبونه أنهم وذلك الكفار من كَثيراً
  .)١("يوفق
  . )٢( "تمييز أو حال) مثالً( و ": ، قال بن عجيبةا جاء الوجهان عندو

لى التمييز هذا ما ذكره النصب ع كَيسان ابنواألقوى عند 
. مثَلًا َأراد: والتَّقْدير الْقَطْعِ، علَى منْصوب: لَبثَع قَاَل) مثَلًا(و ":الشوكاني

 من َأقْوى وهذَا الْحاِل، موقع وقَع الَّذي التَّمييزِ علَى منْصوب هو: وقَاَل
  .)٣(" الَْأوِل

 في فائدة أي أي. اإلشارة اسم من نسبة تمييز مثَلًا "وقال الجاوي :
  .)٤( "المثل هذا

 من التَّمييزِ علَى مثَلًا: قَولُه وانْتَصب "وقال الطاهر بن عاشور :
 قَوِلهِم في ِللضميرِ التَّمييزِ نَظير وهو التَّمييز لَه فَحقَّ مبهم ِلَأنَّه) هذَا(
)هبلًا رج٥( ")ر(.  

 اسم من حال أو مؤكد تمييز )مثَلًا( "محيي الدين الدرويش : اوأعربه
  . )٦( "ممثال أي الفاعل من أو به ممثال أي اإلشارة

                                                
  .  ٨٧/ ١ ،البيان روح  )١(
  .  ٩٠/ ١،  المديد البحر  )٢(
  .   ٦٨/ ١، القدير فتح  )٣(
  .    ١٤/ ١، لبيد مراح  )٤(
 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير« والتنوير التحرير  )٥(

 التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد، »المجيد
  . ٣٦٥/ ١، هـ ١٩٨٤، تونس-  للنشر سيةالتون الدار، )هـ١٣٩٣(ت:

  .   ٦٩-  ١، وبيانه القرآن إعراب  )٦(



 
 

١٧٣    

 أراد: والتقدير القطع، على منصوب ومثال، ": األبياريوقال إبراهيم 
  .)١( "الحال موقع وقع الذي التمييز على منصوب هو: وقيل .مثال

 لحا أو منصوب اإلشارة السم تمييز) مثال( "وقال محمود الصافي :
  )٢( ." به ممثال أي

الواضح انه إذا كان الكالم تاما عند (مثال) فاإلعراب على الحال أما 
واألوجه من هذا  . األخرى فيحتمل األوجه )إذا امتد إلى (يهدي به كثيراً

  أن يكون النصب على التمييز.
 

 

 
          

 

M    Ó  : العلماء في لفظة (طوالً) التي وردت في قوله تعالى اختلف
×  Ö  Õ  ÔØ    à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL )فحقها أن  )٣

  ابات مختلفة على النحو اآلتي :يكون تمييزاً إال أنها جاءت على إعر
 َأوِ الْفَاعِل من الْحاِل موضعِ في مصدر) : طُولًا( "قال العكبري :

 معنَى من ومصدرا لَه، ومفْعولًا تَمييزا، يكُون َأن ويجوز .الْمفْعوِل
  . )٤(")تَبلُغَ(

                                                
  .   ٦٧/ ٩، القرآنية الموسوعة  )١(
  .   ٨٥ - ١، الجدول  )٢(
  . ٣٧ /اإلسراء  )٣(
  .  ٨٢٢/ ٢التبيان في إعراب القرآن،   )٤(



 
  

 ١٧٤   

 ِإنَّك: قيَل فَكََأنَّه "قوله :وذكر الرازي ما معناه النصب على الحال ب
 تَقْدر لَا اِلارتفَاعِ وحاَل ونَقْبِها، الَْأرضِ خَرق علَى تَقْدر لَا اِلانْخفَاضِ حاَل
 ضعيفًا كَونه علَى التَّنْبِيه والْمراد الْجِباِل، رؤوس إلى تصل أن على

فعبارته (حال االرتفاع) و (حال  . )١( "برالتَّكَ بِه يليقُ فَلَا عاجِزا
  االنخفاض) تعني النصب على الحال. 

 لَن َأي التَّمييزِ، علَى طُولًا قَوِله انْتصاب والَْأجود "وقال أبو حيان :
 في والْعامُل الْحاِل، علَى نَصبٍ طُولًا :الْحوفي وقَاَل. الْجِباَل طُولُك يبلُغَ

. انْتَهى متَطَاوٍِل بِمعنَى وطُولًا تخرق، الْعامُل يكُون َأن ويجوز تَبلُغَ الْحاِل
 الْمفْعوِل، َأوِ الْفَاعِل من الْحاِل موضعِ في مصدر طُولًا: الْبقَاء َأبو وقَاَل

وزجيو َأن كُونا ييزيولًا تَمفْعمو لَه اوردصم ننَى معلُغَ مى تَب٢( "انْتَه(.  
 فاعل من حاالً يكون َأن يجوز )طُوالً(: قوله "السمين الحلبي : أما

 مفعوالً أو تمييزاً أو )تَبلُغ( معنى من مصدراً أو مفعوِله، من أو )تَبلُغ(
  .)٣(" المعنى لعدمِ جداً ضعيفان وهذان. له

  .  ذكره السمين الحلبي ما )٤(ابن عادل وكرر
 موضعِ في مصدر وطوال ": ثالث إعرابات قائال الشوكاني جوزو
  .)٥( "لَه مفْعوٌل َأو تَمييز َأو الْحاِل

                                                
  .  ٣٤٢/ ٢٠مفاتيح الغيب،   )١(
  .  ٥٠/ ٧البحر المحيط،   )٢(
  .   ٣٥٥/ ٧لمصون، الدر ا  )٣(
  .  ٢٨٨/ ١٢اللباب في علوم الكتاب،   )٤(
  .  ٢٧١/ ٣، القدير فتح  )٥(



 
 

١٧٥    

 يكون أن وجوز تمييز، أنه على طُولًا ونصب "اآللوسي : اختارو
 الخافض نزع على منصوب أنه إلى بعضهم كالم يشير: وقبل له، مفعوال

  . )١( "بعده يخفى وال بتطاولك الجبال تبلغ لن أي التطاول بمعنى وهو
 تمييز وطوال "محيي الدين الدرويش أوجه النصب لها قائال : كذلكو
 موقع في مصدر وقيل الجبال طولك يبلغ ولن أي الفاعل عن محول
  .)٢( "له مفعول أو الحال
: أي. الفاعل عن محول تمييز )طوال( وقوله "سيد طنطاوي : اختارو

  .)٣( "الجبال طولك يبلغ لن
 . )٤( "فاعل عن محول منصوب تمييز) طوال( "و محمود الصافي :

  .)٦("تمييز )طُولًا( "والدعاس : . )٥( "تمييز )طوال( "الخراط : أحمدو 
اإلعراب إلى النصب  يتضح مما سبق أن أكثرية المفسرين وجهوا

بعضهم، بل إن بعضهم لم يورد على التمييز على الرغم من تضعيفه عند 
 إعرابه تمييزاً.

                                                
  .  ٧٣/ ٨،  المعاني روح  )١(
  .   ٤٣١/ ٥إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٢(
  . ٣٥٣/ ٨، الكريم للقرآن الوسيط التفسير  )٣(
  . ٤٥/ ١٥الجدول،   )٤(
  ) .٦١٤/ ٢( /القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٥(
  .   ١٩٠/ ٢للدعاس،  الكريم القرآن إعراب  )٦(



 
  

 ١٧٦   


 

إال أنها جاءت على غير هذا اإلعراب في ، تمييز )M ( فلفظة
   )١(M  M   L  KL قوله تعالى :

الى لما دعاه نوح ليغيثه من قومه فتح اهللا سبحانه وتع نأمعنى اآلية ف
فالتقى الماء على أمر ، أبواب السماء من الماء وكذلك فجر عيون األرض

غرق قوم نوح عليه السالم . وكان ماء السماء باردا وماء أف، قد قدره اهللا
د وبقي ماء السماء عاألرض حارا كالجحيم فابتلعت األرض ماءها فيما ب

وأوردها جار اهللا الزمخشري  . )٢(من ماء السماء وهذه األبحر هي الباقية
  .)٣(كمثال عند تعريفه للتمييز 

" :الصداري بح بن حبان حديث وفي ": العكبريوأعربها أبو البقاء 
" عيونا فانفجرت الِْإنَاء في َأصابِعه] وسلم علَيه اهللا صلى[ النَّبِي فَجعل
 زيد تصبب: قَولهم مثل وهو الماء يونع فانفجرت وَأصله تَمييز، عيونا
: تَعالَى قَوله مثل عيونا الِْإنَاء فَصار: الْمعنى يكون َأن ويجوز. عرقا

  . )٤()" عيونا اَألرض وفجرنا(

                                                
  . ١٢ من اآلية  ،القمر  )١(
    ٥٧٧/ ٢٢، و ينظر جامع البيان،  ١٧٨/ ٤، سليمان بن مقاتل تفسيرينظر   )٢(
  . ٩٣، صاإلعراب صنعة في لمفصلينظر ا  )٣(
 اهللا عبد بن الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو، النبوي الحديث ألفاظ من يشكل ما إعراب  )٤(

. د عليه وعلق أحاديثه وخرج حققه، )هـ٦١٦ (ت: الدين محب البغدادي العكبري
 ،١،ط  القاهرة - مصر ،والتوزيع للنشر المختار مؤسسة، هنداوي الحميد عبد

  . ٧٢، صم ١٩٩٩  -  هـ١٤٢٠



 
 

١٧٧    

، )عيوناً الَْأرض وفَجرنَا: (قوله ": معني اإلعراب الباقوليبين و
) نَهراً خاللَهما وفَجرنا: (اهللا قال . واحد مفعول إلى يتعدى فعل )فجر(

 من بدالً يكون أن: أحدهما :وجهين على انتصابها يحتمل فالعيون
 )األرض( بعض )العيون( ألن رأسه، زيد ضرب:  حد على، )األرض(

 أن ينبغي ألنه حاالً، يكون وال الجار، فحذف بعيون، فجرناها:  يريد أو
 ذات: يقدر أن ويجوز . األرض كل ونتك ال )والعيون( الحال، ذا يكون

   .)١( "المضاف  حذف على عيون،
 الحال، على نصب )عيونًا( قوله "أعرب الكرماني هذه اللفظة قائال :

: وقيل إليه، الفعل فتعدى الجار فحذف بعيون،: وقيل التمييز على :وقيل
 من بدل: ظرف،وقيل واألرض به مفعوالً فيكون عيونًا، األرض في
  .)٢()بعد العائد،وفيه عيونها،فحذف األرض فجرنا أي رض،األ

 نسبة فإن )عيونًا اَألرض وفَجرنَا(: تعالى وقولهوقال ابن الصائغ : (
 ونسبة إلجمالها؛ مبين) نَفْسا( و وجوها، تحتمل مجملةٌ) زيد( إلى) طاب(
   )٣("اإلجمال لكلذ مبين) عيونًا(و- أيضا -مجملة) األرض] (إلى[ )فجرنا(

                                                
 لحسنا أبو علي، بن الحسين بن علي المؤلف: ، للزجاج المنسوب القرآن إعراب  )١(

 إبراهيم /ودراسة تح، )هـ٥٤٣ نحو (ت: الباقولي اَألصفهاني العلوم جامع الدين نور
 -  بيروت -  اللبنانية الكتب ودار القاهرة - المصري الكتاب دار الناشر:، اإلبياري
  . ٤٨٢/ ٢،  هـ ١٤٢٠ ،٤ط، بيروت/ القاهرة

  . ١١٦٣/ ٢، التأويل وعجائب التفسير غرائب  )٢(
، الجذامي بكر أبي بن سباع بن حسن بن محمد المؤلف: ، الملحة شرح في اللمحة  )٣(

 سالم بن إبراهيم تح:، )هـ٧٢٠ (ت: الصائغ بابن المعروف الدين، شمس اهللا، عبد أبو
 العربية المملكة المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة، الصاعدي
  .   ٤٣٣/ ١، م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ األولى، /الطبعة، السعودية



 
  

 ١٧٨   

 الَْأرض جعلَت التَّمييزِ، علَى عيونًا وانْتَصب "أما أبو حيان فقال :
 منَع ومن الَْأرضِ، عيون وفَجرنَا: من َأبلَغُ وهو تَتَفَجر، عيون كََأنَّها كُلُّها

جِيءيزِ ميالتَّم نوِل مفْعالْم هبرالًا، َأعح كُونيالًا وةً، حرقَدم هبرَأعو 
مهضعولًا بفْعا، ميثَان كََأنَّه نمنَا ضرفَجنَا: وريبِالتَّفْجِيرِ، ص ضالَْأر 
  . )١( "يوما َأربعين وفُجرتْ: وقيَل. عيوناً

 أنه: أشهرها وجه،أ فيه:  )عيوناً(: قوله "وقال السمين الحلبي :
،نا: أي تمييزرفَج من فنَقله األرض عيون كما التمييز، إلى المفعولية 

: سيأتي ما على اآلية هذه وتأول بعضهم، ومنعه .الفاعلية من ينقل
 في ذُكر ِلما )األرض عيون فَجرنا( من أبلغُ )عيوناً األرض وفَجرنَا(

.  )األرض( من البدِل على منصوب أنه: انيالث. مرة غيره نظيرِه
: عنه ويجاب. كل من بعضٍ بدُل فإنه الضميرِ من خُلُوه هذا ويضعفُ

 بدُل فالنار  )٢()النار األخدود( كقوله منها عيوناً: أي محذوفٌ، بأنَّه
 ضمن ألنه ثانٍ مفعوٌل أنه: الثالث. مقدر فهو ضمير وال. اشتماٍل

: تَجوزان وفيه. حاٌل أنها: الرابع. عيوناً بالتفجير صيرناها معنى )فَجرنا(
  .)٣( "مقارنةً ال مقدرة حاالً وكونُها عيون، ذات: أي مضاف، حذْفُ

 والنسبة "أنها تمييز منقول من المفعول : فذهب إلىأما ابن هشام 
  :نوعان المبهمة

                                                
  .   ٣٩/ ١٠البحر المحيط،   )١(
  . ٥-٤ ،البروج  )٢(
  .   ١٣٢/ ١٠الدر المصون،   )٣(



 
 

١٧٩    

 ونسبته  )شَيبا ْأسالر واشْتَعَل(: نحو للفاعل، الفعل نسبة -١
   )١( )"عيونًا الَْأرض وفَجرنَا(: نحو للمفعول،

 "إذ قال :، وهذا التمييز هو المبين إلجمال نسبة عند ابن عقيل
 أو فاعل من العامل به تعلق ما لبيان المسوق هو: النسبة إجمال والمبين
 األرض وغرست )اشَيب الرأس اشْتَعَل( ومثله نفسا زيد طاب نحو مفعول
 الفاعل من منقول تمييز )نفساً(فـ . )عيونًا األرض وفَجرنَا( ومثله شجرا

 غرست واألصل المفعول من منقول وشجرا زيد نفس طابت واألصل
 المفعول شجرا وبين الفعل به تعلق الذي الفاعل فسان فبين األرض شجر
 .)٢( "قبله الذي العامل وه النوع هذا في له والناصب الفعل به تعلق الذي

  . )٣( وذهب ابن عادل إلى ما ذهب إليه السمين الحلبي 

                                                
 ابن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح  )١(

 محمد الشيخ يوسف تح:، )هـ٧٦١ (ت: هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف،
شرح شذور الذهب  ينظر:، و٣٠٠/ ٢، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر ردا، البقاعي
 اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، الصدى وبل الندى قطر شرح. و  ٣٢٩،ص 

 الدين محيى محمد تح:، )هـ٧٦١ (ت: هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف، ابن
  .٢٣٨، ص ١٣٨٣، ١١، ط القاهرة، الحميد عبد

 العقيلي الرحمن عبد بن اهللا عبد، عقيل ابن، مالك ابن ألفية على عقيل ابن حشر  )٢(
 -  التراث دار، الحميد عبد الدين محيي محمد تح:، )هـ٧٦٩(ت:  المصري الهمداني
 -  هـ ٤٠٠، ١٢٠ ، ط وشركاه السحار جودة سعيد، للطباعة مصر دار القاهرة،
  .  ٢٨٧/ ٢، م ١٩٨٠

  . ٢٤٧/ ١٨، بالكتا علوم في اللباب  )٣(



 
  

 ١٨٠   

وكذلك عده شمس الدين الجوجري من التمييز المنقول من المفعول 
  . )١(به

 على )فجرنا( لـ ثانٍ مفعول) عيونًا("وأعربها زكريا األنصاري : 
 وفجرنا: ديرتق على به مفعوال يكون أن ويجوز ،التصبير معنى تضمينه

  . )٢( "عيونا األرض من
: بِنَحوِ الْمفْعول من وتارة "وبين السيوطي الخالف في المسألة قائال :

 مذْهب هذَا اَألرض عيون فجرنا والَْأصل )عيونا اَألرض وفجرنا(
 لم قسمالْ هذَا اآلبذي وقَاَل مالك وابن عصفُور ابن قَاَل وبِه الْمتََأخِّرين

ا النحويون يذكرهِإنَّمنْقُولًا كَونه الثَّابِت ون مل عول َأو الْفَاعفْعي الْملم الَّذ 
 لَا الْمقدرة الْحال على نصب الْآية في) عيونا( الشلوبين وقَاَل فَاعله يسم

 وقَاَل بِه يقَال َأال يفَينْبغ الْمفْعول من منْقُولًا التَّمييز كَون يثبت ولم التَّمييز
 َأي الضمير وحذف اَألرض من الْبدل على نصب) عيونا( الربيع أبي ابن

  .)٣( "بعيون َأي الْجر حرف ِإسقَاط على َأو عيونها
 عيوناً الَْأرض وفَجرنَا ": القبالغة اآلية تظهر عند اآللوسي إذْ و
 األرض عيون فجرنا وأصله تفجرةم عيون كأنها كلها األرض وجعلنا
 والتفسير، اإلبهام مع متفجرة كلها األرض بجعل للمبالغة التمييز إلى فغير

 على بناء الفاعل عن محوال بعضهم وجعله المفعول، عن محول فالتمييز

                                                
  .  ٤٦٩/ ٢، العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرحينظر   )١(
  . ٥٠٥إعراب القرآن العظيم، ص   )٢(
 جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد المؤلف: ، الجوامع جمع شرح في الهوامع همع  )٣(

، مصر-  التوفيقية المكتبة ،هنداوي الحميد عبد تح:، )هـ٩١١(ت: السيوطي الدين
٢/٣٤١ .  



 
 

١٨١    

 فاعل عن يكون كما وتحويله األرض عيون انفجرت األصل األكثر، أنه
 -منه وهذا -االشتقاق في يالقيه رآخ فعل فاعل عن يكون المذكور الفعل
 المفعول من التمييز مجيء بعضهم ومنع إليه، حاجة ال تكلف وهو

 على لفجرنا ثانيا مفعوال يكون أن عليه وجوز مقدرة، حاال عيوناً فأعرب
 على ذلك وكان عيونا األرض بالتفجير صيرنا أي إليه يتعدى ما تضمينه

  . )١( "يوما أربعين الروايات بعض في ما
 والَْأصُل الْمفْعوِل، عنِ محوٌل تَمييز عيونًا،: وقَولُه "وقال الشنقيطي :

  .)٢( "بِكَثْرة منْها الْماء ِإخْراج: والتَّفْجِير. الَْأرضِ عيون فَجرنَا
  .)٣( "به مفعول عن محول تمييز) عيونا( "وأعربها محمود الصافي :

 وعيونا "الدين الدرويش سبب النصب على التمييز قائال : وبين محيي
  .)٤( "لذلك مبين وعيونا مبهمة األرض إلى فجرنا نسبة فإن تمييز

 به، المفعول عن محول تمييز عيوناً: وقوله "وقال سيد طنطاوي :
 األسلوب هذا على به جيء ولكن األرض، عيون وفجرنا: واألصل
 إلى تحولت قد جميعها األرض لكأن حتى ة،للمبالغ التمييز على المشتمل

  .)٥( "متفجرة عيون
  . )٦( "تمييز )عيونا( "الخراط : أحمدوأعربها 

                                                
  ) .٨١/ ١٤(/ روح المعاني  )١(
  .   ٤٧٧/ ٧، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء  )٢(
  .   ٦٩/ ٢٧الجدول،   )٣(
  .   ٣٧٧/ ٩إعراب القرآن الكريم وبيانه،   )٤(
  .  ١٠٣/ ١٤، الكريم للقرآن الوسيط التفسير  )٥(
  .  ١٢٥٩/ ٤، القرآن إعراب مشكل من المجتبى  )٦(



 
  

 ١٨٢   

ويتضح مما سبق أن أكثر النحويين والمفسرين من النحاة أعربوا 
وهو من إجمال ، عيونا بالنصب على التمييز المنقول من المفعول به

  على الحال أو البدل أو غيره. صبنالنسبة . وهو األولى باإلعراب من ال
  



 
 

١٨٣    

 
الخالف في إعراب التمييز جاء عند المعربين على ثالثة أنواع :   -١

 أو أكثر من ذلك .، أو ثالثة أوجه، الخالف في وجهين إعرابيين
ي باختالف اإلعراب إذ يوجه القرآنيختلف المعنى في السياق   -٢

 المعرب المعنى بحسب اإلعراب .
في النثر والشعر يمكن أن نقول في إعراب أي لفظة فيها خالف   -٣

الكريم فكل  القرآنأما في ، هذا الوجه صحيح واآلخر خاطئ
وال يجوز أن نخطئ أحد ، األوجه جائزة الحتمال المعنى

 اإلعرابات إال إن كان يخالف العقيدة .
لم أجد اختالفا في إعراب النحويين لبعض األلفاظ التي وردت في   -٤

ية المفسرين الذين أغلبالكريم مع اإلعراب الذي جاء عند  القرآن
 ذهبوا إلى النصب على التمييز  .

إن سبب االختالف في اإلعراب ناجم عن عقلية المعرب والمفسر،  -٥
 واتجاهه الديني بما يخدم عقيدته وفهمه ومدى علمه .

(رعبا)على وجهين إعرابيين و  (طغياناً)و  )كفراً(وردت لفظة   -٦
 ين كونها تمييز أو مفعوال به . ب

 (مثال) و ومن األلفاظ األخرى التي جاءت على وجهين : (حسيبا)  -٧
 .بالنصب على التمييز أو الحال   ا. فقد جاءت

المعربون  اختلفأما الخالف مابين التمييز والمفعول المطلق فقد   -٨
 .و (مددا) )في لفظة (علما

لبدل منها (خيرا) و (شرا) فيها بين التمييز وا اختلفهناك ألفاظ   -٩
 .)٨–٧ثقال ذرة خيرا يره) الزلزلة : (فمن يعمل م(في قوله تعالى 



 
  

 ١٨٤   

هناك ألفاظ اختلف في إعرابها على ثالثة أوجه، منها (حكما) و   -١٠
(ألها) إذ اختلف في كونها تمييزا أو مفعوال به أو حاال . أما (دينا) 

فعوال به أو بدال، و (عددا) فقد اختلف فيها بين كونها تمييزا أو م
وأما (شيبا) و فعلى التمييز أو المفعول المطلق أو الحال . وهناك 

  ألفاظ اختلف فيها مابين التمييز أو الحال أو الصفة كـ (مثال) .
هناك ألفاظ اختلف فيها على أكثر من ثالثة أوجه ، منها (طوال)   -١١

وال إذ اختلف في كونها تمييزا أو مفعوال ألجله أو حاال أو مفع
مطلقا . وكذلك (عيونا) إذ اختلف في كونها تمييزا أو بدال أو 

  مفعوال به أو حاال .



 
 

١٨٥    

 
  

 بن محمد العمادي السعود أبو، الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد .١
 .  بيروت – العربي التراث إحياء دار، )هـ٩٨٢: المتوفى( مصطفى بن محمد

 بن المختار محمد بن األمين محمد، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان ءأضوا .٢
 و للطباعة الفكر دار، )هـ١٣٩٣:  المتوفى( الشنقيطي الجكني القادر عبد

  . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥، لبنان – بيروت التوزيع و النشر
 زين األنصاري، زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا، العظيم القرآن إعراب .٣

 موسى. د: عليه وعلق حققه، )هـ٩٢٦: المتوفى، (السنيكي يحيى وأب الدين
  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ،١،  ط )ماجستير رسالة( مسعود موسى على

 إسماعيلو   حميدان محمد أحمدو الدعاس عبيد أحمد، الكريم القرآن إعراب .٤
  . هـ ١٤٢٥، ١ط  دمشق – الفارابي ودار المنير دار، القاسم محمود

  دار المعرفة الجامعية ،بال طبعة الكريم، محمود سليمان ياقوت، إعراب القرآن  .٥
 المتوفى( درويش مصطفى أحمد بن الدين محيي، وبيانهالكريم  القرآن إعراب .٦

 اليمامة دار، (سورية - حمص -  الجامعية للشئون اإلرشاد دار، )هـ١٤٠٣: 
  .  هـ ١٤١٥، ٤ط )بيروت - دمشق - كثير ابن دار)، (بيروت - دمشق -

 نور الحسن أبو علي، بن الحسين بن علي، للزجاج المنسوب القرآن إعراب .٧
 تحقيق، )هـ٥٤٣ نحو: المتوفى( الباقولي اَألصفهاني العلوم جامع الدين

 الكتب ودار القاهرة - المصري الكتاب دار، األبياري إبراهيم: ودراسة
  . هـ ١٤٢٠، ٤، ط بيروت/  القاهرة - بيروت - اللبنانية

 يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد النَّحاس جعفر أبو، القرآن إعراب .٨
، إبراهيم خليل المنعم عبد تحقيق: )هـ٣٣٨: المتوفى( النحوي المرادي

   هـ ١٤٢١ ،١، ط بيروت العلمية، الكتب دار، بيضون علي محمد منشورات
اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل، بهجت عبد الواحد، دار الفكر للنشر  .٩

  هـ . ١٤١٣ – ١٩٩٣،  م١التوزيع، ط و



 
  

 ١٨٦   

 بن الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو، النبوي الحديث ألفاظ من يشكل ما إعراب .١٠
 عبد. د ، تحقيق:)هـ٦١٦: المتوفى( الدين محب البغدادي العكبري اهللا عبد

 ،١، ط القاهرة/ مصر - والتوزيع للنشر المختار مؤسسة، هنداوي الحميد
   م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠

 بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر، التأويل وأسرار التنزيل ارأنو .١١
 الرحمن عبد محمد: قيحقت )هـ٦٨٥: المتوفى( البيضاوي الشيرازي محمد

  . هـ ١٤١٨، ١،ط  بيروت – العربي التراث إحياء دار، المرعشلي
 ابن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح .١٢

: قيحق، ت)هـ٧٦١: المتوفى( هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف،
  . والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، البقاعي محمد الشيخ يوسف

 ابن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح .١٣
: تحقيق  ،)هـ٧٦١: المتوفى( هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف،
  . والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، البقاعي محمد الشيخ يوسف

 بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو، التفسير في المحيط البحر .١٤
، جميل محمد صدقي: تحقيق )هـ٧٤٥: المتوفى( األندلسي الدين أثير حيان
  . هـ ١٤٢٠، بيروت – الفكر دار

 المهدي بن محمد بن أحمد العباس أبو، المجيد نالقرآ تفسير في المديد البحر .١٥
: تحقيق )هـ١٢٢٤: المتوفى( الصوفي الفاسي األنجري الحسني عجيبة بن

، القاهرة – زكي عباس حسن الدكتور، رسالن القرشي اهللا عبد أحمد
   هـ١٤١٩

 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو، القرآن علوم في البرهان .١٦
 ،١، ط إبراهيم الفضل أبو محمد: ، تحقيق)هـ٧٩٤: المتوفى( الزركشي

 الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار،  م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦
  .  وشركائه



 
 

١٨٧    

 بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو، القرآن علوم في البرهان .١٧
 ،١، ط إبراهيم الفضل أبو محمد ، تحقيق :)هـ٧٩٤: المتوفى( الزركشي

 الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار، م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦
  . وشركائه

 بن محمد طاهر أبو الدين مجد، العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر .١٨
، النجار علي محمد: ، تحقيق)هـ٨١٧: المتوفى( الفيروزآبادي  يعقوب

  .القاهرة اإلسالمي، راثالت إحياء لجنة - اإلسالمية للشئون األعلى المجلس
، العاني غازي آل محمود السيد حويش ملّا بن القادر عبد، المعاني بيان .١٩

   م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢ ،١، ط دمشق – الترقي مطبعة، )هـ١٣٩٨: المتوفى(
 العكبري اهللا عبد بن الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو، القرآن إعراب في التبيان .٢٠

   وشركاه الحلبي البابي عيسى البجاوي مدمح علي:تحقيق  )هـ٦١٦:  المتوفى(
 الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى (تحرير والتنوير التحرير .٢١

 التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد، المجيد)
  . هـ ١٩٨٤، تونس – للنشر التونسية الدار، )هـ١٣٩٣:  المتوفى(

 ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، بوأ، التنزيل لعلوم التسهيل .٢٢
، الخالدي اهللا عبد الدكتور: ، تحقيق)هـ٧٤١: المتوفى( الغرناطي الكلبي جزي
  . هـ ١٤١٦، ١، ط بيروت – األرقم أبي بن األرقم دار شركة

 المالكي، التونسي الورغمي عرفة ابن محمد بن محمد، عرفة ابن اإلمام تفسير .٢٣
 البحوث مركز، المناعي حسن. د: ، تحقيق)هـ٨٠٣: المتوفى( اهللا عبد أبو

  . م ١٩٨٦ ،١، ط تونس – الزيتونية بالكلية
 ) هـ٨٦٤: المتوفى( ، المحلي أحمد بن محمد الدين جالل، الجاللين تفسير .٢٤

 دار، )هـ٩١١: المتوفى، (السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين وجالل،
  . ١ط  القاهرة – الحديث

 محمد بن عيسى بن اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو ،العزيز القرآن تفسير .٢٥
 )هـ٣٩٩: المتوفى( المالكي زمنين أبي بابن المعروف اإللبيري، المري



 
  

 ١٨٨   

 الفاروق، الكنز مصطفى بن محمد - عكاشة بن حسين اهللا عبد أبو تحقيق:
  .  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،١، طالقاهرة -مصر – الحديثة

 )هـ١٣٩٠ بعد: المتوفى(، الخطيب يونس الكريم عبد، لقرآنل القرآني التفسير .٢٦
  .  القاهرة – العربي الفكر دار، 

 مكتبة،التونسي نبي غالم:تحقيق المظهري  اهللا ثناء محمد، المظهري التفسير .٢٧
  . هـ ١٤١٢: الطبعة،الباكستان، الرشدية

، حيليالز مصطفى بن وهبة .د، والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير .٢٨
  . هـ ١٤١٨، ٢، ط دمشق – المعاصر الفكر دار

 للطباعة مصر نهضة دار، طنطاوي سيد محمد، الكريم للقرآن الوسيط التفسير .٢٩
  . ١، ط القاهرة – الفجالة والتوزيع، والنشر

 المخزومي القرشي المكي التابعي جبر بن مجاهد الحجاج أبو، مجاهد تفسير .٣٠
 الفكر دار، النيل أبو السالم عبد محمد الدكتور تحقيق: )هـ١٠٤: المتوفى(

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠، ١، ط مصر الحديثة، اإلسالمي
 غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد، القرآن تأويل في البيان جامع .٣١

، شاكر محمد أحمد تحقيق: )هـ٣١٠: المتوفى( الطبري جعفر أبو اآلملي،
  . م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ ،١ط الرسالة مؤسسة

: المتوفى( الغاليينى سليم محمد بن مصطفى: المؤلف، العربية لدروسا جامع .٣٢
 الثامنة: الطبعة، بيروت – صيدا العصرية، المكتبة: الناشر، )هـ١٣٦٤

  . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، والعشرون
 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو،القرآن ألحكام الجامع .٣٣

 أحمد :تحقيق )هـ٦٧١:  المتوفى( القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري
 - هـ١٣٨٤ ،٢،ط  القاهرة،المصرية الكتب دار،أطفيش وإبراهيم البردوني

   م١٩٦٤
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع .٣٤

 الجعفي المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو ، وأيامه وسننه



 
 

١٨٩    

، ١ ط، النجاة طوق دار،الناصر ناصر بن زهير مدمح:  ، تحالبخاري
  . هـ١٤٢٢

: المتوفى( صافي الرحيم عبد بن محمود، الكريم القرآن إعراب في الجدول .٣٥
  هـ ١٤١٨، ٤ط  بيروت اإليمان، مؤسسة - دمشق الرشيد، دار، )هـ١٣٧٦

 بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو، المكنون الكتاب علوم في المصون الدر .٣٦
 تحقيق: )هـ٧٥٦: المتوفى( الحلبي بالسمين المعروف الدائم عبد نب يوسف
  . دمشق القلم، دار، الخراط محمد أحمد الدكتور

 المولى،  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل، البيان روح .٣٧
  . بيروت – الفكر دار) هـ١١٢٧: المتوفى( الفداء أبو

 بن محمود الدين شهاب، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح .٣٨
 الباري عبد عليتحقيق: )هـ١٢٧٠: المتوفى( اآللوسي الحسيني اهللا عبد

  . هـ ١٤١٥ ،١، ط بيروت – العلمية الكتب دار، عطية
 بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، التفسير علم في المسير زاد .٣٩

 الكتاب دار، المهدي الرزاق دعب تحقيق: )هـ٥٩٧: المتوفى( الجوزي محمد
   هـ ١٤٢٢، ١،ط  بيروت – العربي

، الخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنير السراج .٤٠
، )هـ٩٧٧: المتوفى( الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس
  .  هـ ١٢٨٥، القاهرة –) األميرية( بوالق مطبعة

 الرحمن عبد بن اهللا عبد، عقيل ابن، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح .٤١
 الدين محيي محمد ، تحقيق:)هـ٧٦٩:  المتوفى( المصري الهمداني العقيلي

 السحار جودة سعيد، للطباعة مصر دار القاهرة، -  التراث دار، الحميد عبد
  .  م ١٩٨٠ -  هـ ١٤٠٠، ٢٠، ط وشركاه

 نور الحسن أبو عيسى بن محمد بن علي، مالك ابن ألفية على األشموني شرح .٤٢
 -بيروت العلمية الكتب دار، )هـ٩٠٠: المتوفى( الشافعي األشْموني الدين
  .  مـ١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١، ط لبنان



 
  

 ١٩٠   

 المنعم عبد بن محمد الدين شمس، العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح .٤٣
 نب نواف ، تحقيق:)هـ٨٨٩: المتوفى( الشافعي القاهري الجوجري محمد بن

 المنورة، المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة، الحارثي جزاء
  .  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٣، ١ط ، السعودية العربية المملكة

 ابن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد، الصدى وبل الندى قطر شرح .٤٤
 محمد،تح :  )هـ٧٦١: المتوفى( هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف،
 م . ١٣٨٣ ،١١، ط القاهرة، الحميد عبد لدينا محيى

 برهان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود، التأويل وعجائب التفسير غرائب .٤٥
 القبلة دار، )هـ٥٠٥ نحو: المتوفى( القراء بتاج ويعرف الكرماني، الدين
  . بيروت – القرآن علوم مؤسسة جدة، - اإلسالمية للثقافة

 القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام، انالفرق رغائب و القرآن غرائب .٤٦
 الكتب دار، عميرات زكريا الشيخ: ، تحقيق)هـ٨٥٠: المتوفى( النيسابوري

  . هـ ١٤١٦، ١، ط بيروت – العلمية
 بكر أبو السجستاني، عزير بن محمد، القلوب بنزهة المسمى القرآن غريب .٤٧

 دار، جمران الواحد عبد أديب محمد:  ، تحقيق)هـ٣٣٠:  المتوفى( العزيري
  .  م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١، ط سوريا – قتيبة

: المتوفى( اليمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد ،القدير فتح .٤٨
   هـ١٤١٤، ١،ط  بيروت دمشق،-الطيب الكلم دار كثير، ابن دار، )هـ١٢٥٠

 يالفارس محمد بن الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو، اإلعجاز دالئل .٤٩
 أبو شاكر محمد محمود: ، تحقيق)هـ٤٧١: المتوفى( الدار الجرجاني األصل،

   م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ٣، ط بجدة المدني دار -  بالقاهرة المدني مطبعة، فهر
 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف .٥٠

 ٣، ط بيروت – العربي الكتاب دار )هـ٥٣٨: المتوفى( اهللا جار الزمخشري
  .  هـ ١٤٠٧



 
 

١٩١    

 أبو الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن أحمد، القرآن تفسير عن والبيان الكشف .٥١
 مراجعة، عاشور بن محمد أبي اإلمام: تحقيق، )هـ٤٢٧: المتوفى( إسحاق
،ط  لبنان – بيروت العربي، التراث إحياء دار، الساعدي نظير األستاذ: وتدقيق

  . م ٢٠٠٢ -  هـ ،١٤٢٢، ١
 الحنبلي عادل بن علي بن عمر الدين سراج حفص أبو، الكتاب علوم في اللباب .٥٢

 الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: ، تحقيق)هـ٧٧٥: المتوفى( النعماني الدمشقي
 هـ ١٤١٩، لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار، معوض محمد علي والشيخ

  . م١٩٩٨-
 أبو، الجذامي بكر أبي بن سباع بن حسن بن محمد، الملحة شرح في اللمحة .٥٣

: ، تحقيق)هـ٧٢٠: المتوفى( الصائغ بابن المعروف الدين، شمس اهللا، عبد
 المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة، الصاعدي سالم بن إبراهيم

  .  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ،١، ط السعودية العربية المملكة المنورة،
 )هـ٢٠٩: المتوفى( البصري التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو، القرآن مجاز .٥٤

  . هـ ١٣٨١، القاهرة – الخانجى مكتبة، سزگين فواد محمد تحقيق:
 مجمع، بالل أبو، الخراط محمد بن أحمد. د، القرآن إعراب مشكل من المجتبى .٥٥

  .  هـ ١٤٢٦، المنورة المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك
 القاسمي الحالق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد، التأويل محاسن .٥٦

 – العلمية الكتب دار، السود عيون باسل محمد: تحقيق )هـ١٣٣٢: المتوفى(
  . هـ ١٤١٨، ١، ط بيروت

 بن عثمان الفتح أبو، عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب .٥٧
 للشئون األعلى المجلس-األوقاف وزارة، )هـ٣٩٢: المتوفى( الموصلي جني

  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، اإلسالمية
 بن غالب بن الحق عبد محمد أبو، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر .٥٨

تحقيق  )هـ٥٤٢: المتوفى( المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد
   هـ١٤٢٢، ١ط  بيروت – العلمية الكتب دار، محمد الشافي عبد السالم عبد: 



 
  

 ١٩٢   

 حافظ محمود بن أحمد بن اهللا عبد البركات أبو، التأويل وحقائق التنزيل مدارك .٥٩
: له وقدم راجعه بديوي علي يوسف: تحقيق )هـ٧١٠: المتوفى( النسفي الدين
 - هـ ١٤١٩ ،١، ط بيروت الطيب، الكلم دار، مستو ديب الدين محيي

  . م ١٩٩٨
 البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد، المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح .٦٠

 دار، الصناوي أمين محمد: ، تحقيق)هـ١٣١٦: المتوفى( بلدا يالتنار إقليما،
  . هـ ١٤١٧، ١، ط بيروت –العلمية الكتب

 بن محمد بن حموش طالب أبي بن مكي محمد أبو، القرآن إعراب مشكل .٦١
، )هـ٤٣٧: المتوفى( المالكي القرطبي األندلسي ثم القيرواني القيسي مختار
  ، ١٤٠٥ ،٢، ط بيروت – الرسالة ةمؤسس، الضامن صالح حاتم. د تحقيق:

 منصور أبو الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد، لألزهري القراءات معاني .٦٢
 سعود الملك جامعة -  اآلداب كلية في البحوث مركز، )هـ٣٧٠: المتوفى(

  .  م ١٩٩١ -  هـ ١٤١٢، ١، ط السعودية العربية المملكة
 ابن اهللا عبد بن أحمد بن فيوس بن اهللا عبد، األعاريب كتب عن اللبيب مغني .٦٣

 ، تحقيق:)هـ٧٦١: المتوفى( هشام ابن الدين، جمال محمد، أبو يوسف،
  .١٩٨٥ ،٦، ط دمشق – الفكر دار، اهللا حمد علي محمد/المبارك مازن.د

 بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو، الكبير التفسير، الغيب مفاتيح .٦٤
: المتوفى( الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين

  . هـ ١٤٢٠، ٣، ط بيروت – العربي التراث إحياء دار، )هـ٦٠٦
 الخوارزمي السكاكي علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف، العلوم مفتاح .٦٥

: عليه وعلق هوامشه وكتب ضبطه )هـ٦٢٦: المتوفى( يعقوب أبو الحنفي
   م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،٢، طلبنان – بيروت العلمية، الكتب دار، زرزور نعيم

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو، اإلعراب صنعة في المفصل .٦٦
 مكتبة، ملحم بو علي. د: ، تحقيق)هـ٥٣٨: المتوفى( اهللا جار الزمخشري

  . ١٩٩٣، ١، ط بيروت – الهالل



 
 

١٩٣    

:  المتوفى( األفغاني أحمد بن محمد بن سعيد، العربية اللغة قواعد في الموجز .٦٧
  .  م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، لبنان – بيروت - لفكرا دار، )هـ١٤١٧

، )هـ١٤١٤: المتوفى( األبياري إسماعيل بن إبراهيم، القرآنية الموسوعة .٦٨
  . هـ ١٤٠٥، العرب سجل مؤسسة

 فَضال بن علي، )وإعرابه الكريم القرآن معاني في( الكريم القرآن في النكت .٦٩
، )هـ٤٧٩: لمتوفىا( الحسن أبو القيرواني، المجاشعي غالب بن علي بن

، بيروت – العلمية الكتب دار، الطويل القادر عبد اهللا عبد. د: وتحقيق دراسة
  .  م ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨ ،١ط 

 من وجمل وأحكامه، وتفسيره، القرآن معاني علم في النهاية بلوغ إلى الهداية .٧٠
 القيسي مختار بن محمد بن حموش طالب أبي بن مكي محمد أبو، علومه فنون
 مجموعة تحقيق: )هـ٤٣٧:  المتوفى( المالكي القرطبي األندلسي ثم روانيالقي

، الشارقة جامعة - العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل
 كلية -  والسنة الكتاب بحوث مجموعة، البوشيخي الشاهد:  د.أ بإشراف
 - هـ ١٤٢٩، ١، ط الشارقة جامعة - اإلسالمية والدراسات الشريعة
  م٢٠٠٨

 الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد، الجوامع جمع شرح في الهوامع همع .٧١
 التوفيقية المكتبة، هنداوي الحميد عبد: ، تحقيق)هـ٩١١: المتوفى( السيوطي

  .  مصر –
 علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو، المجيد القرآن تفسير في الوسيط .٧٢

 عادل الشيخ: تحقيق، )هـ٤٦٨ :المتوفى( الشافعي النيسابوري، الواحدي،
 الكتب دار، الفرماوي الحي عبد د.: وقرظه قدمهوآخرون،  الموجود عبد أحمد

  . م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٥ ،١، ط لبنان – بيروت العلمية،
 

 


