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الضوء على األوجه اإلعرابية املتع ّددة لضمري الفصل يف القرآن الكرمي ،مع حماولة
حناول من خالل هذا البحث تسليط ّ
معرفة سبب هذه االختالفات املتنوعة ،اعتمادا على حتليل إعراب املعربني لضمري الفصل ،ومن أهم نتائج البحث:
يدل على إعجازه.
تع ّدد األوجه اإلعرابيّة يف لفظ القرآن الكرمي ُّّ
الضمري،
السيا الّذ يرد فيه هذا ّ
-أتثر اإلعراب -كونه أداة حتليله لبيان الوظائف النّحوية-ابملعا ي ال ّدالليّة للّفظ ،وكذا ّ

وهذا ما أنتج تع ّددا لألوجه اإلعرابية.

الكلمات املفتاحية :اإلعراب-اللفظ-ضمري الفصل-التعدد-األوجه اإلعرابية.
Abstract: Through this research we will try to highlighted on the different
diacritical aspects of the chapter pronoun in the coran ,by trying to know the cause
of this diverse differences ,depending on the expression analysis of the specialists
of the chapter pronoun
The important results:
-The multiplicity of the diacritical aspects in the coran is being a tool of his
analysis to show grammatical functims with semantic meaning of pronunciation
and the contextim which the pronoun is presented,and that gives a plurality to the
diacritical aspacts.
Keywords: parsing, wording, chapter,prenoun ,pluralism
diacritical aspects.
_________________________
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-1املق ّدمة
مييّز اإلعراب اللّغة العربيّة عن ابقي اللّغات ،فله أمهية ابلغة يف حتديد املعا ي ،فمن خالله
يتسىن للقارئ فهم معا ي الكلمات والرتاكيب اللغوية بسهولة ويسر ،لذلك يع ّد اإلعراب وسيلة من
وسائل ضبط املعا ي واستيعاهبا.
ومبا أ ّن اإلعراب من مباحث النحو الّيت حتتاج إىل تدبر ،فقد جعلنا نطّلع على كتب اإلعراب
الّيت وجدان فيها أ ّن املعربني خيتلفون يف إعراب اللفظ الواحد يف الرتكيبة نفسها؛ إذ ّإّنم يضعون
للفظ الواحد إعراابت متع ّددة ،وهذا ما جعل القارئ يف حرية من أمره.
تعدد األوجه اإلعرابية للفظ الواحد قد بدت جليّا يف املؤلفات النحوية قدميها
إ ّن إشكالية ّ
وحديثها ،فعلى سبيل املثال اخرتان مبحث ضمري الفصل ملا فيه من أوجه إعرابية متع ّددة ،حيث إنّنا
جند يف الضمري الواحد احتمالية إعرابه على وجهني أو ثالث.
وقد تبادرت يف ذهننا ع ّدة تساؤالت حول هذا املوضوع أمهّها:
 ملاذا خيتلف املعربون يف إعراب ضمري الفصل وإعطائه أكثر من وجه إعرايب؟ هل هذا يعود إىلعدم استيعاهبم للمعىن ال ّداليل لضمري الفصل؟ أم أ ّّنم يهملون اجلانب ال ّداليل؟
ماهي املعايري اليت يعتمدها املعربون يف حتديد املعا ي اإلعرابية لأللفاظ؟هل يربطون املعا ي اإلعرابية ابملعا ي ال ّداللية يف استخراج األوجه اإلعرابية؟ومرد هذه اإلشكالية إىل فرضية أ ّن أسباب تعدد األوجه اإلعرابية للفظ الواحد تتعلّق ابملعا ي
ّ

ال ّداللية والسياقات املختلفة له ،أل ّن العالقة بينها يفرتض أن تكون حتميّة ،إذ ال ميكن إضافة
عنصر تركييب دون زايدة معىن مغاير عن املعىن األول يف نظام سابق للجملة.
كل حبث هي حتقيق بعض األهداف اليت من أجلها تعقد الدراسات،
والغاية اليت تُ ْرجَتجى من ّ

وأهم أهداف هذا البحث هي:
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صحة الفرضية املشار إليها سابقا.
نص اإلشكالية ،والتّحقق من إمكانية إثبات ّ
-8اإلجابة عن ّ

-2حماولة الكشف عن األوجه املتعددة لضمري الفصل يف القرآن الكرمي اعتمادا على كتب اإلعراب.
حليلي ،ألنّنا بصدد حتليل ظاهرة حنويّة ،لذلك
واعتمدان يف إخراج هذا البحث
ج
املنهج التّ ّ
فاملنهج التحليلي هو األنسب واألصلح ملثل هذه الدراسات.
وقد سلكنا يف هذه البحث مسلكاً منهجيًّا ،اقتضى أن يكون يف مق ّدمة ،ومتهيد ،وجانب
ٍ
ألهم
تطبيقي لدراسة مناذج من تعدد إعراب ضمري الفصل يف القرآن الكرمي ،وخامتة عرضنا فيها ّ
املتوصل إليها يف هذا البحث.
النّتائج ّ

/0متهيد:

يُ ُّ
عد اإلعراب من أهم مباحث علم الرتكيب غري أن أمهيته ال تكمن يف مباحث النحو فقط

بل تتعداه إىل مستوايت أخرى ،وخباصة املستوى ال ّداليل الذ يلعب فيه دورا مهما من خالل
الكشف عن املعا ي وفهم اخلطاب ،فبمعرفة حقائق اإلعراب تُعرف الدالالت.
وَتدر اإلشارة إىل أن اإلعراب مرتبط كل االرتباط ابملعىن كارتباط النحو ابل ّداللة ضرورة البد
كل منهما يؤثّر يف اآلخر.
منها ،حيث إ ّن ّ

واجلذير ابلذكر أن ظاهرة تعدد اإلعراب حظيت ابلدراسة املستفيضة عند القدماء ،فاملتأمل

يف كتب إعراب القرآن يلحظ أن املعرب الواحد يعطي أكثر من وجه إعرايب للفظة الواحدة ،وهبذا
التعدد واالختالف يف اإلعراب ،تتنوع وتعدد املعا ي والدالالت ،وهذا ما يؤكد العالقة الوطيدة بني
اإلعراب واملعىن.
إ ّن إعراب القرآن الكرمي املعجز حيتاج إىل فهم عميق للنحو فكلما تعدد اإلعراب احتمل
كثريا من املعا ي واألوجه.
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والالفت لالنتباه أ ّن ضمري الفصل ابلرغم من وضع النحويني له شروط وأسس إلعرابهّ ،إال
أ ّن الناظر يف إعرابه يستغرب تعدد أوجهه اإلعرابية ،منها الفصل واالبتداء ومنها الفصل والتوكيد
ومنها الفصل واالبتداء والتوكيد .وهذا ما سنعرفه يف دراستنا التطبيقية.
قبل الولوج إىل اجلانب التطبيقي ينبغي أن نتوقف عند ماهية ضمري الفصل عند النحويني.
 2/0تعريف ضمي الفصل:
اهتم هبا اللغويون ويسمى فصال يف اصطالح البصريني
ضمري الفصل من الضمائر اليت ّ
وعمادا ودعامة وصفة يف اصطالح الكوفيني.
ويسمى عمادا ودعامة ،وصفة :ضمري رفع منفصل ،يقع
عرفه السيوطي بقوله« :الفصل ّ
يُ ّ
1
مطابقا ملعرفة قبل مبتدأ أو منسوخ بعده معرفة».
ٍ
مرفوع يتوسط بني املبتدأ واخلرب أو بني اسم كان وخربها،
فالفصل هو صيغةُ ضم ٍري
منفصل ٍ

أو بني اسم َّ
ظن وأخواهتا ،بشرط أن يكون اخلرب
إن وخربها ،أو بني املفعول األول والثا ي يف ابب َّ
معرفةً أو ما قارهبا.

2

يسمى فصال هذا يف اصطالح البصريني ،قال
ويضيف الرضي يف تعريفه لضمري الفصلّ « :
املتأخرون :إّمنا ُُسّي فجصال ،ألنّه فُصل به بني كون ما بعده نعتا ،وكونه خربا ،ألنّك إذا قلت :زيد

ليتعني كونه خربا،
القائم ،جاز أن ّ
السامع كون (القائم) صفة فينتظر اخلرب ،فجئت ابلفصلّ ،
يتوهم ّ

ال صفة».

3

من خالل ما سبق ذكره تبني لنا بوضوح أن ضمري الفصل جيء به ألغراض لفظية؛ أ
اإلعالم أب ّن ما بعده خرب ال اتبع ،وألغراض معنوية من بينها التّوكيد.
-3مناذج من تعدد إعراب ضمي الفصل يف القرآن الكري:
يم»
ور َّ
-2قال هللا تعاىل« :نَبّئ عبَادي أ ّ
َّن أ ََان الْغَ ُف ُ
الرح ُ
179
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ورد إعراب ضمري الفصل (أان)-يف هذه اآلية الكرمية-على ثالثة أوجه:
األول :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل نصب توكيد.
ّ

الذرة ،وهبجت
وحممد علي طه ّ
وهذا رأ حممود الصايف ،وهبجت عبد الواحد الشيخليّ ،
5
عبد الواحد صاحل.
الذرة يف ضمري الفصل أان -يف هذه اآلية -إنّه أتكيد السم إ ّن على
حممد علي طه ّ
يقول ّ
6
خرب ِان أل ّن.
احملل ،والغفور الرحيم ج

والثّاّن :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.

أجاز كل من هبجت عبد الواحد الشيخلي ،وحممود الصايف ،وحمي الدين الدرويش ،وحممد
علي طه الدُّرة أن يكون أان ضمريا منفصال يف حمل رفع مبتدأّ 7.إال أّنم مل يذكروا سبب جواز إعرابه
مبتدأ.
والثالث :ضمي فصل ال حمل له من اإلعراب.
أجاز العكرب أن يكون الضمري (أان) -يف هذه اآلية الكرمية-فصال ،وقد أيّده يف هذا حمي

الدين الدرويش.

8

ابلصفة.
يف حني يرى حممود الصايف أ ّن كونه فصال ضعيف أل ّن ما بعده ال يلتبس ّ

9

جند أ ّن حممود الصايف قد علّل يف إعرابه سبب ضعف احتمال الضمري فصال-يف اآلية
السابقة-؛ حيث علّل ذلك بعد التباس ما بعد الضمري ابلصفة .ويف املقابل قلّما نرى املعربني
يعلّلون إعراهبم لضمري الفصل ويعطون توضيحا لتعدد األوجه اإلعرابية له.
لقد أشار ابن عادل الدمشقي إىل أ ّن الضمري (أان) يف قوله تعاىل (أان الغفور) جيوز أن يكون
أتكيدا ،وجيوز أن يكون فصال ،10أما السمني احلليب فذكر أنه جيوز يف (أان) أن يكون أتكيدا،
وجيوز أن يكون مبتدأً وجيوز أن يكون فصال ،11لكنّهم مل يعلّلوا سبب جواز إعراب الضمري (أان)
فصال ومبتدأ وتوكيدا.
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يتبني لنا ممّا جاء يف إعراب الضمري (أان) -يف هذه اآلية الكرمية-أ ّن املعربني مل يتّفقوا على
إعرابه؛ حيث أجاز بعضهم أن يكون فصال ،وأجاز البعض أن يكون توكيدا ،وأجاز اآلخرون أن
يكون مبتدأ .كما أ ّّنم مل يربطوا إعراب الضمري بداللته يف الرتكيب ويف السيا الذ ورد فيهُ ،ر ْغ جم
املفسرين أ ّن ال ّداللة اإلحيائية للضمري -يف اآلية الكرمية السابقة-هي أتكي ٌد على صفيت
جل ّ
إبراز ّ
الرمحة واملغفرة.

12

ك َماالا َوَولَ ادا»
-0قال تعاىل« :إ ْن تَـ َرن أ ججان أ َّ
َقل م ْن َ

13

حمل له من اإلعراب.
ّ
األول :ضمي فصل ال ّ

وهذا رأ كل من هبجت عبد الواحد صاحلُ ،وحممد نور بن حممد ابرتيجي ،وأمحد عبيد
حممد محيدان ،وإُساعيل حممود القاسم.14
ال ّدعاس ،وأمحد ّ

والثّاّن :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل نصب توكيد.

هذا رأ كل من حمي الدين الدرويش ،وحممد علي طه الدُّرة ،حممود الصايف ،وحممد الطيّب
اإلبراهيم.15
والثّالث :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.
مل يكن ورود إعراب الضمري (أان) -يف هذه اآلية-مبتدأ كثريا ،إال أ ّن النحاس قد أجازه انطالقا من
أقل منك ماال
موضحا يف قوله« :وقراءة عيسى بن عمر (إن تر ي أان ُّ
اختالفات القراءات هلذه اآلية ّ

أقل خربه.16
وولدا) ابلرفع جيعل أان مبتدأ و ُّ

اختلف املعربون يف إعراب الضمري (أان) يف هذه اآلية الكرمية لكن أغلبهم وقفوا على إعرابه
حمل له من اإلعراب أو جواز إعرابه توكيدا ،حيث يقول النّحاس« :أان فاصلة ال
ضمري فصل ال ّ
17
موضع هلا من اإلعراب وجيوز أن يكون يف موضع نصب توكيدا للنون والياء»
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الراجح يف إعراب الضمري (أان) يف هذه اآلية أن يعرب فصال وهذا رأ أغلب املعربني،
لكن ّ

يعلّل ابن األنبار يف كتابه البيان يف غريب القرآن كونه فصال فيقول« :أان ،فصل ،وال موضع له من
اإلعراب وجاز أن يكون ههنا فصال ألنّه وقع بني معرفة ونكرة تقارب املعرفة ،فاملعرفة الياء يف تر ي،
(أقل منك)»
والنكرة اليت تقارب املعرفة يف ّ

18

أقل
أما الزخمشر فريى أبنّه من قرأ ابلنّصب فقد جعل أان فصال ،ومن رفع جعله مبتدأ و ُّ

خربه

19

السابقة-تع ّددت أوجهه ،بسبب
يتبني لنا ّمما سبق أ ّن إعراب ّ
ّ
الضمري (أان) -يف اآلية ّ
ابلرفع.
(أقل) ،فمنهم من يقرأها ابلنّصب ومنهم من يقرأها ّ
اختالف ّ
القراء يف قراءة لفظة ّ
ي»
اء َّ
َج ارا إ ْن ُكنَّا ََْن ُن الغَالب َ
الس َح َرةُ ف ْر َع ْو َن قَالُوا إ َّن لَنَا َأل ْ
-3قال تعاىلَ « :
وج َ

20

إعراب ضمري الفصل (حنن)  -يف هذه اآلية الكرمية -على وجهني:

ضمي (ان).
ضم يف حمل رفع توكيد لل ّ
األول :ضمي رفع منفصل مبين على ال ّ
ّ

حمل له من اإلعراب.
والثّاّن :ضمي فصل ال ّ

تباين املعربون يف إعراب ضمري املتكلم (حنن) -يف هذه اآلية الكرمية-بني فصل وأتكيد،

من أجاز فيه الوجهان كبهجت عبد الواحد صاحل ،وهبجت عبد الواحد الشيخلي ،وعبد
فمنهم ْ
الكرمي حممد عبد الكرمي األسعد ،إذ يقول يف هذا الشأن« :حنن ضمري فصل مبين على الضم ال
موضع له من اإلعراب ،وهو يفيد التوكيد ،أو هو ضمري منفصل يف موضع رفع توكيد لفظي للضمري
املتصل (ان) اسم كنا »

21

وقد خالف الطاهر بن عاشور املعربني الّذين أعربوا الضمري (حنن)  -يف هذه اآلية الكرمية-
فصال؛ حيث يقول « :وضمري (َنن) أتكيد لضمري (كنا) إشعارا جبدارهتم ابلغلب ،وثقتهم أب ّّنم
أعلم الناس ابلسحر فزاد الضمري حنن من تقرير املدلول ،وليس هو بضمري الفصل إذ ال يقصد إرادة
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القصر أل ّن إخبارهم عن أنفسهم ابلغالبني يُغين عن القصر ،إذ يتعني أ ّن املغلوب يف زعمهم هو
موسى عليه السالم».22
ّأما أبو حيان األندلسي والسمني احلليب فقد أجازا أن يكون الضمري (حنن) -يف اآلية الكرمية

السابقة-فصال ،أو أ ْن يكون أتكيدا.

23

ايب للضمري (حنن) -يف اآلية السابقة-مل
ّ
يتبني لنا ممّا سبق أ ّن االختالف يف حتديد املعىن اإلعر ّ

يكن مقتصرا على املعربني فحسب؛ بل تعداهم إىل املفسرين أيضا ،إذ تباينوا يف حتديد معناه
اليل له ،وهذا
ايب للضمري وأمهلوا اجلانب ال ّد ّ
اليل ،فقد ظهر جليّا أ ّن بعضهم اهتموا ابجلانب اإلعر ّ
ال ّد ّ

للضمري-يف هذه اآلية الكرمية.-
ما ّأدى إىل تع ّدد األوجه اإلعرابيّة ّ
-4قال هللا تعاىل« :إ َّان ََْن ُن نَـ َّزلْنَا ال ّذ ْك َر َوإ َّان لَهُ َحلَافظُو َن»

24

جاء إعراب ضمري الفصل (حنن)-يف هذه اآلية الكرمية-على وجهني:

ضم يف حمل رفع مبتدأ
ّ
األول :ضمي رفع منفصل مبين على ال ّ
والثاّن :ضمي رفع منفصل مبين على الضم يف حمل نصب توكيد
والثالث :ضمي فصل ال حمل له من اإلعراب.
أجاز بعض املعربني أن يكون ضمري الفصل (حنن) -يف هذه اآلية الكرمية-توكيدا أو أن
يكون مبتدأً ،25وأجاز اآلخرون أن يكون فصال.26
رأى املعربون الذين أعربوا الضمري حنن يف هذه اآلية توكيدا أو مبتدأ أنّه ال جيوز أن يكون
فصال ،وذلك استنادا على أ ّن ما بعد الضمري ليس معرفة ،وال ما قارهبا ،بل هو مما يقوم مقام النّكرة
إذ هو مجلة واجلمل تكون نعتا للنكرات فحكمها حكم النّكرات ،27وقد دعم العكرب هذا الرأ
بقوله« :حنن هنا ليس فصال ،أل ّّنا مل تقع بني اُسني بل هي ّإما مبتدأ أو أتكيد السم إ ّن» .28أما
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عبد اخلالق عضيمة فقد ح ّدد احتمالية ورود الضمري توكيدا وتوكيدا وهذا إذا وقع بعده فعل وقبله
ضمري مل تدخل عليه الم االبتداء.

29

فإبعاد إعراب الضمري (حنن) يف اآلية السابقة فصال مل يكن عند املعربني فقط بل َتاوزه
عند املفسرين من بينهم السمني احلليب حيث يقول« :الضمري حنن يف هذه اآلية إما مبتدأ وإما
أتكيد وال يكون فصال ألنه مل يقع بني اُسني».30
يف حني نرى البعض ممن أجازوا إعراب الضمري (حنن) فصال يف هذه اآلية مل ّيعللوا سبب

وضحها النحويون ومن شروط الفصل يقول ابن
ذلك ،حيث إ ّّنم مل يلتزموا بشروط الفصل اليت ّ
األنبار  « :ومن شرط الفصل أن يكون بني معرفتني ،أو بني معرفة وما يقارب املعرفة ،ومل يوجد
أحدمها ،فال جيوز أن يكون فصال».

31

-0قال تعاىل« :إنَّين أ ََان َّ
الص َةا َة لذ ْكري»
اَللُ َال إلَهَ إ َّال أ ََان فَا ْعبُ ْدّن َوأَقم َّ

32

إعراب ضمري الفصل (أان)  -يف هذه اآلية الكرمية -على ثالثة أوجه:

األول :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل نصب توكيد.
ّ

والثّاّن :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.
والثالث :ضمي رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع بدل

تباين املعربون يف إعراب ضمري املتكلم (أان) -يف هذه اآلية الكرمية-بني توكيد ومبتدأ،
الصايف ،وهبجت عبد الواحد ،33وأعرب مبتدأ
فأُعرب يف حمل نصب توكيد للياء عند كل من حممود ّ

حممد محيدان ،وإُساعيل حممود القاسمّ 34،أما حمي الدين الدرويش
عند أمحد عبيد ال ّدعاس ،وأمحد ّ

فقد أجاز فيه الوجهان (أتكيد للضمري أو مبتدأ) ،35وخالفهم هبجت عبد الواحد الشيخلي يف

إعرابه للضمري (أان) يف اآلية السابقة حيث أعربه يف حمل رفع بدل من موضع (ال إله).36
مل جند -يف إعراب الضمري (حنن)-له وجها إلعرابه فصال دون ذكر سبب إلبعاده غري أننا
جند دليال على ذلك من خالل املفسرين الذين أبعدوا احتمالية كونه فصال أل ّن الداللة اإلحيائية له
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زايدة وتقوية اخلرب ،وأتكيده ،وتقرير التوحيد ال للقصر ،يقول الطاهر بن عاشور يف هذا الصدد:
«توسطت اآلية الكرمية ضمري الفصل بقوله :لزايدة تقوية اخلرب ،وليس مبفيد للقصر إذ ال مقتضى له
املسمى هللا ،فاحلمل محل مواطاة ال محل اشتقا ».
هنا أل ّن املقصود اإلخبار أب ّن املتكلّم هو ّ

37

-0قال تعاىل« :فَأَلْ َق ْوا حبَا ََلُ ْم َوعصيَّـ ُه ْم َوقَالُوا بع َّزة ف ْر َع ْو َن إ َّان لَنَ ْح ُن الغَالبُو َن»

38

إعراب ضمري الفصل (حنن) – يف هذه اآلية الكرمية -على وجهني:

ضم يف حمل رفع مبتدأ.
األول :ضمي منفصل –ضمي املتكلمي-مبين على ال ّ
ّ

الدرة أيكون الضمري حنن مبتدأ والغالبون خرب
كل من حمي الدين درويش ،وحممد علي طه ّ
أجاز ّ

حنن.

39

حمل له من اإلعراب.
والثّاّن :ضمي فصل ال ّ

الدرة أن يكون الضمري حنن توكيدا ،وأ ّن إعرابه فصال هو
حيث استبعد حممد علي طه ّ
األرجح معلّال ذلك بقوله « :إذا جاز أن تدخل الالم على اخلرب ،فاألوىل أن تدخل على ضمري
الفصل ألنه أقرب إىل املبتدأ من اخلرب».

40

يتبني لنا ممّا جاء يف إعراب الضمري (حنن) -يف هذه اآلية الكرمية-أ ّن املعربني أمجعوا أن
يكون إعرابه على وجهني ،حيث أجاز بعضهم أن يكون فصال ،وأجاز اآلخرون أن يكون مبتدأ،
واستبعدوا أن يكون توكيدا ،وهذا يظهر جلّيا يف كوّنم مل يربطوا إعراب الضمري بداللته يف الرتكيب
ويف السيا الذ ورد فيهُ ،ر ْغ جم وروده متّصال بالم التّوكيد ،وما ح ّققه من أتكيد يف دالالته
اإلحيائية.
-0خامتة:
توصلنا إليها:
ومن أهم النتائج اليت ّ

185
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 تع ّدد األوجه اإلعرابية لأللفاظ اليت حتتمل أكثر من وجه يف اجلملة الواحدة يع ّد ضراب من
ضروب اإلعجاز القرآ ي
 أسل وب القرآن املعجز ال يستطيع أحد أن حييط مبقاصده ومن مث احتمل ضمري الفصل
أكثر من وجه.
 ارتباط املعا ي اإلعرابية ابملعا ي ال ّداللية َتعل لضمري الفصل أكثر من وجه.
 حماولة املعربني إعطاء أكثر من وجه إعرايب إلزالة اللبس ،وذكر االحتماالت اإلعرابية الواردة
كلها.
 تعددت األوجه اإلعرابية لضمري الفصل ،فهناك ما حيتمل أن يكون فصال ومبتدأً ،ومنه ما
حيتمل فصال وتوكيدا ،ومنه ما حيتمل مبتدأ فقط ،ومنه ما حيتمل الثالثة فصال ومبتدأ
وتوكيدا ...
 تع ّدد القراءات القرآنية من بني أسباب تعدد األوجه اإلعرابية للفظ الواحد.
 املعايري اليت اعتمدهتا مدرسيت البصرة والكوفة واختالفهما أثناء تقعيدمها لشروط ضمري
الفصل من بني أسباب تعدد األوجه اإلعرابية لضمري الفصل.
 خالف بعض املعربني شروط ضمري الفصل حيث إ ّن بعضهم أجاز إعراب الضمري فصال
دون أن يكون بني معرفتني أو بني معرفة وما يقارب املعرفة.
 أغلب املعربني ذكروا األوجه اإلعرابية احملتملة لضمري الفصل يف القرآن الكرمي يف موضع
واحد ،وغياب تفسريهم لذلك.
ثبت اَلوامش:
 -1جالل الدين السيوطي :مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق :عبد العال سامل مكرم ،وعبد السالم حممد هارون ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت-لبنان( ،د.ط)8081( ،ه8222-م).210/8 ،
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-2يُنظر :أبو حيان األندلسي :ارتشاف الضرب من لسان العرب :حتقيق :رجب عثمان حممد ،مكتبة اخلاجني ،مصر-القاهرة الطّبعة
األوىل8081( ،ه 8221-م) ،208/88 ،ويُنظر :ابن خروف اإلشبيلي علي بن حممد بن علي :شرح مجل الزجاجي ،حتقيق:
سلوى حممد عمر عرب ،مكتبة امللك فهد ،ج ّدة -السعودية( ،د.ط)( ،د.ت)662/2 ،
 -3ا السرتابد رضي الدين حممد بن احلسن :شرح الرضي على الكافية ،حتقيق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة قار يونس،
ليبيا-بنغاز ( ،الطبعة الثانية)8226( ،م).006/2 ،
-4احلجر.02/
 -5يُنظر :حممود الصايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،دار الرشيد للنشر والتوزيع ،دمشق-بريوت( ،الطبعة الثالثة)،
(8086ه8220/م)  ،201/7ويُنظر :هبجت عبد الواحد الشيخلي :بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرااب وتفسريا إبجياز ،مكتبة

دنديس ،عمان-األردن( ،الطبعة األوىل)8022( ،ه2448/م)  ،184/ 0 ،ويُنظر :هبجت عبد الواحد صاحل :اإلعراب املفصل
لكتاب هللا املرتل ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان –األردن( ،الطبعة األوىل)8080( ،ه8221/م) .11/6 ،
-6حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه ،دار ابن كثري للنشر والتوزيع ،بريوت –لبنان( ،الطبعة األوىل)،
(8014ه2442/م) .880/ 0،
- 7يُنظر :هبجت عبد الواحد الشيخلي :بالغة القرآن الكرمي ،184/0 ،ويُنظر :حممود الصايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه
وبيانه  ،201/7،ويُنظر :حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه ،880/0،ويُنظر :حمي الدين الدرويش :إعراب
القرآن وبيانه ،دار ابن كثري للطباعة والنشر ،محص-سورية( ،الطبعة الثالثة)8082( ،ه8222/م).200/0 ،

 - 8يُنظر :العكرب أبو البقاء عبد هللا ابن احلسن :التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :علي حممد البجاو  ،عيسى البايب احلليب
وشركاؤه ،القاهرة-مصر( ،د.ط)8276( ،م) ،710 ،ويُنظر :حمي الدين الدرويش :إعراب القرآن وبيانه20/0 ،
-9يُنظر :حممود الصايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه.201/ 7،
10
علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي :اللباب يف علوم الكتاب ،حتقيق:
يُنظر :ابن عادل الدمشقي احلنبلي أبو حفص عمر بن ّمعوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان( ،الطبعة األوىل)8082( ،ه8221/م)،
وعلي حممد ّ
عادل أمحد عبد املوجودّ ،
.060/88
 -11السمني احلليب شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن حممد بن إبراهيم :الدر املصون يف علوم كتاب هللا املكنون ،حتقيق :عادل
أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان( ،الطبعة األوىل)8080( ،ه8220/م).861/7 ،
-12يُن ظر :أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف :البحر احمليط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار الكتب العلمية،
بريوت-لبنان( ،الطبعة األوىل)8081( ،ه 8221/م).000/0 ،
- 13الكهف.12/
-14يُنظر :هبجت عبد الواحد صاحل :إعراب املفصل لكتاب هللا املرتل ،117/6 ،ويُنظر :حممد نور بن حممد ابرتيجي :الياقوت
واملرجان يف إعراب القرآن ،دار اإلعالم ،األردن-عمان( ،الطبعة األوىل)8021( ،ه2442/م) ،146 ،ويُنظر :أمحد عبيد
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حممد محيدان ،وإُساعيل حممود القاسم :إعراب القرآن الكرمي ،دار النمري للنشر والتوزيع ،دمشق-سوراي( ،الطبعة
ال ّدعاس ،وأمحد ّ
األوىل)8020( ،ه2440/م).282/2 ،
-15يُنظر :حمي الدين الدرويش :إعراب القرآن وبيانه ،642/0 ،ويُنظر :حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه

وبيانه ،072/0،ويُنظر :حممود الصايف :اجلدول يف إعراب القرآن ،812/1،ويُنظر :حممد الطيّب اإلبراهيم :إعراب القرآن الكرمي
امليسر ،دار النفائس ،بريوت-لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).120 ،

16
حممد بن إُساعيل :إعراب القرآن :حتقيق :زهري غاز زاهد ،دار العلوم ،القاهرة-مصر( ،الطبعة
 ّالنحاس أبو جعفر أمحد بن ّ
الثانية)8040( ،ه8210/م) ،007/2 ،ويُنظر :العكرب  :التبيان يف إعراب القرآن ،101 ،ويُنظر :املنتجب اهلمدا ي حسني بن

العز :الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،حتقيق :فؤاد علي خميمر وفهمي حسن النمر ،دار الثقافة ،الدوحة-قطر( ،د.ط)( ،د.ت)،
أيب ّ

.111-117

17
النحاس :إعراب القرآن ،007/2 ،ويُنظر :العكرب  :التبيان يف إعراب القرآن ،101،ويُنظر :اهلمدا ي :الفريد يف إعراب القرآن
ّ -

اجمليد.111-117 ،

 -18األنبار أبو الربكات :البيان يف إعراب غريب القرآن ،حتقيق :طه عبد احلميد طه ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة-مصر،
(د.ط)8044( ،ه8214/م).842/2 ،
-19يُنظر :الزخمشر جار هللا أبو القاسم حممود بن عمر :الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،مكتبة العبيكان ،الرايض-اململكة العربية السعودية( ،الطبعة األوىل)8081( ،ه 8221/م)1 ،
.011/
-20األعراف.881/
-21عبد الكرمي حممد عبد الكرمي األسعد :معرض اإلبريز من كالم هللا الوجيز عن القرآن العزيز ،دار املعراج الدولية ،الرايض-اململكة
العربية السعودية( ،الطبعة األوىل)8081( ،ه8227/م) .14/2،
- 22يُنظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير.06/2 ،
-23يُنظر :أبو حيّان األندلسي :البحر احمليط ،164/0 ،ويُنظر :السمني احلليب.080/0 ،
- 24احلجر42/
25
النحاس ،177/2 ،ويُنظر :حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه ،16/0 ،ويُنظر :ابن
يُنظر :إعراب القرآنّ :األنبار  :البيان يف إعراب غريب القرآن.66-60/2 ،

26
حممد محيدان ،وإُساعيل حممود القاسم :إعراب القرآن الكرمي ،804 /2،ويُنظر :حمي الدين
أمحد عبيد ال ّدعاس ،وأمحد ّالدرويش :إعراب القرآن وبيانه ،280/0 ،ويُنظر :عبد الكرمي حممد عبد الكرمي األسعد ،معرض اإلبريز.122-121/2 ،

-27يُنظر :حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه ،16/0 ،ويُنظر :ابن األنبار  ،البيان يف إعراب غريب القرآن،

.66-60/2
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 -28العكرب  :التبيان يف إعراب القرآن.777 ،
-29يُنظر :عبد اخلالق عضيمة :دراسات يف أسلوب القرآن الكرمي ،دار احلديث ،القاهرة-مصر( ،د.ط)( ،د.ت).808/1 ،
-30السمني احلليب :الدر املصون.806/7 ،
-31ابن األنبار  :البيان يف إعراب غريب القرآن.66/2 ،
-32طه.80/
-33يُنظر :حممود الصايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه .101/1 ،ويُنظر :هبجت عبد الواحد صاحل :اإلعراب املفصل
لكتاب هللا املرتل.12/7 ،
34
حممد محيدان ،وإُساعيل حممود القاسم  :إعراب القرآن الكرمي.200/2 ،
-يُنظر  :أمحد عبيد ال ّدعاس ،وأمحد ّ

 -35يُنظر :حمي الدين الدرويش :إعراب القرآن وبيانه.874/6 ،
-36يُنظر :هبجت عبد الواحد الشيخلي :بالغة القرآن الكرمي.242/6 ،

-37حممد الطاهر بن عاشور :تفسري التحرير والتنوير ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس-تونس( ،د.ط)8227( ،م).244/86 ،
- 38الشعراء.00/
-39حمي الدين الدرويش :إعراب القرآن وبيانه ،71/7 ،ويُنظر :حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه.062/6 ،
-40يُنظر :حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه.062/6،

قائمة املصادر واملراجع:

القرآن الكري برواية حفص عن عاصم
حممد محيدان ،وإُساعيل حممود القاسم :إعراب القرآن الكرمي ،دار النمري للنشر
أمحد عبيد ال ّدعاس ،وأمحد ّوالتوزيع ،دمشق-سوراي( ،الطبعة األوىل)8020( ،ه2440/م).
االسرتابد رضي الدين حممد بن احلسن :شرح الرضي على الكافية ،حتقيق :يوسف حسن عمر ،منشوراتجامعة قار يونس ،ليبيا-بنغاز ( ،الطبعة الثانية)8226( ،م).
 األنبار أبو الربكات :البيان يف إعراب غريب القرآن ،حتقيق :طه عبد احلميد طه ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة-مصر( ،د.ط)8044( ،ه8214/م).
 هبجت عبد الواحد الشيخلي :بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرااب وتفسريا إبجياز ،مكتبة دنديس ،عمان-األردن( ،الطبعة األوىل)8022( ،ه2448/م).
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هبجت عبد الواحد صاحل :اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتل ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان –األردن،(الطبعة األوىل)8080( ،ه8221/م).
 أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف :ارتشاف الضرب من لسان العرب :حتقيق :رجب عثمان حممد ،مكتبةاخلاجني ،مصر-القاهرة الطّبعة األوىل8081( ،ه 8221-م).
أبو حيان األندلسي حممد بن يوسف :البحر احمليط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار الكتبالعلمية ،بريوت-لبنان( ،الطبعة األوىل)8081( ،ه 8221/م).
ابن خروف اإلشبيلي علي بن حممد بن علي :شرح مجل الزجاجي ،حتقيق :سلوى حممد عمر عرب ،مكتبةامللك فهد ،ج ّدة -السعودية( ،د.ط)( ،د.ت).
الزخمشر جار هللا أبو القاسم حممود بن عمر :الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،مكتبة العبيكان ،الرايض-اململكة العربية السعودية( ،الطبعة األوىل)،
(8081ه 8221/م).
السمني احلليب شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن حممد بن إبراهيم :الدر املصون يف علوم كتاب هللااملكنون ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان( ،الطبعة األوىل)،
(8080ه8220/م).
السيوطي جالل الدين :مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق :عبد العال سامل مكرم ،وعبد السالم حممدهارون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت-لبنان( ،د.ط)8081( ،ه8222-م).
علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي :اللباب يف علوم الكتاب،
ابن عادل الدمشقي احلنبلي أبو حفص عمر بن ّمعوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان( ،الطبعة األوىل)،
علي حممد ّ
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،و ّ
(8082ه8221/م).
عبد اخلالق عضيمة :دراسات يف أسلوب القرآن الكرمي ،دار احلديث ،القاهرة-مصر( ،د.ط)( ،د.ت).عبد الكرمي حممد عبد الكرمي األسعد :معرض اإلبريز من كالم هللا الوجيز عن القرآن العزيز ،دار املعراج الدولية،الرايض-اململكة العربية السعودية( ،الطبعة األوىل)8081( ،ه8227/م).
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العكرب أبو البقاء عبد هللا ابن احلسن :التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :علي حممد البجاو  ،عيسى البايباحلليب وشركاؤه ،القاهرة-مصر( ،د.ط)8276( ،م).
حممد الطاهر بن عاشور :تفسري التحرير والتنوير ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس-تونس( ،د.ط)،(8227م).
حممد الطيّب اإلبراهيم :إعراب القرآن الكرمي امليسر ،دار النفائس ،بريوت-لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).حممد علي طه الدُّرة :تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه ،دار ابن كثري للنشر والتوزيع ،بريوت –لبنان( ،الطبعةاألوىل)8014( ،ه2442/م).
حممد نور بن حممد ابرتيجي :الياقوت واملرجان يف إعراب القرآن ،دار اإلعالم ،األردن-عمان( ،الطبعةاألوىل)8021( ،ه2442/م).
حممود الصايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،دار الرشيد للنشر والتوزيع ،دمشق-بريوت( ،الطبعةالثالثة)8086( ،ه8220/م).
حمي الدين الدرويش :إعراب القرآن وبيانه ،دار ابن كثري للطباعة والنشر ،محص-سورية( ،الطبعة الثالثة)،(8082ه8222/م).
العز :الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،حتقيق :فؤاد علي خميمر وفهمي حسن
املنتجب اهلمدا ي حسني بن أيب ّالنمر ،دار الثقافة ،الدوحة-قطر( ،د.ط)( ،د.ت).
حممد بن إُساعيل :إعراب القرآن :حتقيق :زهري غاز زاهد ،دار العلوم ،القاهرة-
 ّالنحاس أبو جعفر أمحد بن ّ
مصر( ،الطبعة الثانية)8040( ،ه8210/م).
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