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 :  
      الحمد هللا الذي كالمه أفصح الكالم، فقد امتدح كالمه 

 ]الشعراء: ١٩٥[ِبِلساٍن عرِبي مِبيٍن: في كتابه وقال تعالى
، ادـوالصالة والسالم على أفصح من نطق بلغة الض

وتحدى .  وعلى آله وصحبه وأتباعها محمد ـنبين
قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس : به الثقلين أن يأتوا بمثله فقال

والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه 
وجمع  .]االسراء: ٨٨[ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيراً

وبه . ه لسان العرب فكان له دستوراً وحجة وهدايةـفي
حفظت العربية من الضياع بكفالة اهللا بحفظه حيث قال 

: ٩[ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه لَحاِفظُون: سبحانه
ومع كل ما حاوله أساطين اللغة والبالغة لم  .]الحجر

ممن ال ، نة والفينةفنبتت نابتة بين الفي. يبلغوا منه شيئا
 خالق لهم، على مر الزمان، تهرف بما ال تعرف، وتغمز

من كان بيته : وليتهم سمعوا من قال، الكالم الرباني
فجمعت . من زجاج يلزمه أال يرمي الناس بالحجارة

ن ـفي تفنيده خشية أن يقع في يد م ورغبت كالمهم من 

  .ة مؤتةكلية الشريعة، قسم أصول الدين، جامعأستاذ،  *

ع في الشك ـالعربية من أبناء المسلمين فيقال يحسن 
  .)١(والشبهة

وال مجال للمقارنة بين فصاحة القرآن وكتب       
لَا يْأِتيِه : ألن القرآن كما قال اهللا تعالى، أهل الكتاب

 الْباِطُل ِمن بيِن يديِه ولَا ِمن خَلِْفِه تَنِزيٌل من حِكيٍم حِميٍد
  : ألننا لو فعلنا ذلك حالنا كحال الشاعر. ]فصلت: ٤٢[

  درهـف ينقص قـرى أن السيـأال ت
   )٢(إذا قلت إن السيف أمضى من العصا      
  : وكما قال اآلخر

  دى في موضع السيف بالعالووضع النّ
       كوضع السيف في موضع الندىمضر   

، ربناولكن إن أبوا إال منازلتنا واإلساءة لكالم       
 ولديننا، فعندها نعذر في اإلغالظ إليهم فنحن لها وحجتنا

ولَا تُجاِدلُوا َأهَل : ذا قول ربنا تبارك وتعالىـفي ه
 موا ِمنْهظَلَم ِإلَّا الَِّذين نسَأح الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي

ُأنِزَل ِإلَينَا ونَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإلَيقُولُوا آمنَا وِإلَهو كُم
ونِلمسم لَه ننَحو اِحدو كُمِإلَهو]ولكننا . ]العنكبوت: ٤٦

 والَ تَسبواْ الَِّذين يدعون: ال نسبهم مع ذلك لقوله تعالى

 
]:[ 

*   

  م٢٦/١١/٢٠٠٨: تاريخ قبول البحث      م٢٢/١١/٢٠٠٧: تاريخ وصول البحث
 

 الكريم، ومذاهب القرآن فصاحة جهل لمن ليتضح المبين العربي اللسان على المبني البيان إلظهار البحث هذا يهدف      

 أقوال سقت كما. السور ترتيب على عليها المعترض المواضع رتبت وقد. القرآن في مواضع النتقاد جهله اللغويين، فساقه

. نقد فوق كّلهؤوارتقا القرآني األسلوب علو ذلك خالل من كتشفلي ومذاهبها العربية علماء 

Abstract 
      This research aims to show the eloquence which was built on the Arabic clear toungue to show 
anyone tries to examine Quanic classical Arabic that he is ignorant. I arrange the places regularly from 
the biggining of the Qur"an tell the end.  
      I drove Arabic scholars opinions grammatically, so anyone can dicover the highly Quranic method 
and its progressive over any blameworthy. 
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 ١١٢ 

ِمن دوِن اللِّه فَيسبواْ اللّه عدواً ِبغَيِر ِعلٍْم كَذَِلك زينَّا 
هم ثُم ِإلَى ربِهم مرِجعهم فَينَبُئهم ِبما ِلكُلِّ ُأمٍة عملَ
لُونمعكَانُواْ ي]األنعام: ١٠٨[ .  

ولقد تتبعت ما ورد على ألسنة المغرضة في النقد       
، فاتهموه بالخطأ اإلمالئي أو النحوي، لكالم اهللا تعالى

 وعرضت المواضع والشبه، دون أن أشير إلى المعترض
ان شخصاً حقيقياً أو اعتبارياً تأدباً وحفاظاً على سواء ك

وبينت ما قاله أهل االختصاص في اللسان ، جمع الكلمة
 العربي من اللغويين وأهل القرآن، فبرز جهل من اعترض

على كالم اهللا فجعلت البحث موزعاً في تسع عشرة 
، اًـوثمانية وعشرين موضع، سورة من سور القرآن

مبتدئاً بسورة ، لسور في القرآنه على ترتيب اـورتبت
  . ومختتماً بسورة التين، البقرة
وإن أخطأت فمن ، فإن أصبت فمن اهللا والحمد هللا      

 والحمد. ذلك من نفسي ومن الشيطان وأستغفر اهللا تعالى
  . هللا أوالً وآخراً

)( :  
   :جعل الضمير العائد على المفرد جمعاً: الموضع األول

       ااءتْ ما َأضنَاراً فَلَم قَدتَوثَِل الَِّذي اسكَم مثَلُهم
ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم مكَهتَرو ِبنُوِرِهم اللّه بذَه لَهوح 

  .]البقرة: ١٧[
 ذَهب اللّه ...استَوقَد: الموضع المعترض عليه      

ِبنُوِرِهم .  
جب أن يجعل الضمير العائد كان ي: االعتراض      

   .ذَهب اللَّه ِبنُوِرِه... َ استَوقَد: على المفرد مفرداً فيقول
 لم يعلم: الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

هذا المعترض أن المخالفة بين الضميرين فن من فنون 
 ألن استَوقَدفقد وحد الضمير في ، البالغة القرآنية

 .ن جهة اللفظ كلهم على قول واحد وفعل واحدالمنافقين م
 ِبنُوِرِهموراعى المعنى في جمع الضمير في كلمة 

ألن المقام مقام الذم لذواتهم وأحوالهم وضاللهم وبذلك 
  .)٣(يثبت الحكم في حق كل واحد فلزم الجمع

   :نصب الفاعل ورفع المفعول: الموضع الثاني
      اِهيرتَلَى ِإبِإِذ ابقَاَل ِإنِّي و نهاٍت فََأتَمِبكَِلم هبر م

جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماماً قَاَل وِمن ذُريِتي قَاَل الَ ينَاُل 
ِدي الظَّاِلِمينهع]البقرة: ١٢٤[ .  

  . عهِدي الظَّاِلِمين: الموضع المعترض عليه      
 لغةعلى قول المعترض بأن الصواب : االعتراض      

)والظَّاِلم(بدالً من ) نالفاعَل )الظَّاِلِمين فجعل القرآن 
  . وهو الظالمون منصوباً

ال (: واب الصحيح للموضع المعترض عليهـالج      
َأهـُؤالء الَِّذين : فاعل مثله مثل قوله تعالى: )ينال

  . ]األعراف: ٤٩[َأقْسمتُم الَ ينَالُهم اللّه ِبرحمٍة
) الظالمين(فاعل، و: عهدي: وقال بعض النحويين      

  .بمعنى يصل) ينال(وعليه تكون . )٤(مفعول به
) الظالمين(يصح أن يقال بأن كلمة  ولذلك فإنه ال      

مفعول وخصوصاً إذا عرفنا أن ) العهد(فاعل وكلمة 
وشرطه ال يناله من ظلم نفسه ، عهد اهللا هو شرطه

لك لقصور باعه بالعربية وقد قال من قال ذ. ركـبالش
زت ـ قصوره عن فهم لغة القرآن التي أعجومن ثم

نس وجهابذة الفصاحة والبالغة على وتحدت الجن واإل
فلو كان هذا القائل صادقاً لسبقه إلى ذلك . ر الزمانـم

  . أولئك الجهابذة
وسر المشكلة التي وقع فيها المعترض هو عدم       

فتعذر عليه ) عهدي(لمة ظهور الضمة على الياء من ك
واألصل في الكالم تقدم الفاعل على . م الصحيحـالفه

وهذا ، المفعول ويجوز تأخره إذا لم يكن هناك لبس
الموضع يوهم باللبس فيكون تقدم الفاعل على المفعول 

  . حتى ال يحصل اللبس

   :أتى بجمع كثرة والمراد القلة: الموضع الثالث
      قَالُواْ لَن تَماموِإالَّ َأي نَا النَّارةً قُْل ـسوددعاً م

 تَقُولُون َأم هدهع خِْلفَ اللّهداً فَلَن يهاللِّه ع ِعند َأتَّخَذْتُم
ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مع]البقرة: ٨٠[.  

  . َأياماً معدودةً: الموضع المعترض عليه      
  حيث يجب أن يجعها جمع قلة وكان :االعتراض      
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 ١١٣ 

  . أياماً معدودات: أرادوا القلة فيقول نهمإ
وهذا : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

يجوز فيه الوجهان معدودة ومعدودات ولكن األكثر 
) معدودات(و، في الكثرة) معدودة (اًواألغلب استخدام

 ،كل عدد قل أو كثر فهو معدود: "قال الزجاج. في القلة
ل يجمع ـولكن معدودات أدل على القلة ألن كل قلي

وقد يجوز أن . باأللف والتاء نحو دريهمات وحمامات
 ، وهنا ال داللة فيه على القلة)٥("تقع األلف والتاء للتكثير

 واذْكُرواْ اللّه ِفي َأياٍم معدوداٍت: بخالف قوله تعالى
ا في ـيطلب مبيتهفهي ثالثة أيام التي ، ]البقرة: ٢٠٣[

  . وهي كما ترى قليلة العدد. منى
د أجاز مجمع اللغة العربية المصري تناوب ـوق      

  . جمع القلة وجمع الكثرة في الموضع الواحد

  :بالمصدر بدالً من اسم الفاعلأتى : الموضع الرابع
      شِْرِق وَل الْمِقب كُموهجلُّواْ وَأن تُو الِْبر سغِْرِبلَّيالْم 

ولَـِكن الِْبر من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر والْمآلِئكَِة 
بِه ذَِوي الْقُربلَى حاَل عآتَى الْمو ينالنَِّبيالِْكتَاِب وى ـو

 والْيتَامى والْمساِكين وابن السِبيِل والسآِئِلين وِفي الرقَاِب
َأقَامواْوداهِإذَا ع ِدِهمهِبع وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزالةَ والص  

ْأِس ُأولَـِئكالْب ِحيناء وراء والضْأسِفي الْب اِبِرينالصو 
تَّقُونالْم مه ُأولَـِئكقُوا ودص الَِّذين]البقرة: ١٧٧[.   

  . رولَـِكن الِْب: الموضع المعترض عليه      
 أن ولَِكن الِْبروالصواب أن يقال : االعتراض      

  . تؤمنوا باهللا ألن البر هو اإليمان ال المؤمن
 وكأن: الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 يرى اإليمان شيئاً –مرجئ-  المعترض بولصي المنهج
ألنه الحظ أن في اآلية ما يخالف منهجه ، غير العمل

 نحسب أن اإلنسان يتبرر باإليمان: "ل فيه بولصالذي قا
بينما لو رجع إلى سفر يعقوب المناقض " فقط ال بالعمل

ع فيه بولص مخالفاً بذلك نصوص ـلإلرجاء الذي وق
إذن . والصحيح أن اإليمان عمل، العهد القديم والجديد

ل ـوعمل المؤمن يشمل عم. ر هو عمل المؤمنـفالب
مال القلوب عليها مدار القبول الجوارح وعمل القلب، وأع

 فإن وجدت انعكس ذلك على الجوارح ومن أمثلة أعمال
  . القلوب؛ الخشية والخضوع والتوكل والخوف والرجاء

 الواو حرف عطف، ولكن حرف مشبه: "وإعرابها      
من اسم موصول خبر ) من ءامن(اسمها ) البر(بالفعل 

 من آمن،لكن، وال بد من تأويل حذف المضاف، أي بر 
نفس من ) البر(وإنما جعل ، ال حذف: ويمكن أن يقال

  .)٦("وجملة آمن صلة ال محل لها، آمن نفسه للمبالغة
 ولكن البر من آمن باهللا البر بمعنى البار أو: قوله      

 بمعنى البر فهو منفي المعنى وقيل التقدير ولكن البر
 بر من آمن باهللا ثم حذف المضاف و البر األول هو

ذف ـي وقيل التقدير ولكن ذا البر من آمن ثم حـالثان
المضاف أيضا ومن شدد النون من لكن نصب البر 
والتقديرات على حالها وإنما احتيج إلى هذه التقديرات 
ليصح أن يكون االبتداء هو الخبر إذ الجثث ال تكون 

  .)٧(خبرا عن المصادر وال المصادر خبرا عنها

 س البر أن تولوا نصبا وقرأقرأ حمزة وحفص لي"      
 الباقون بالرفع فمن نصب جعل أن مع صلتها االسم فيكون

المعنى ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
البر كله ومن رفع فالمعنى البر كله توليتكم فيكون البر 
اسم ليس ويكون أن تولوا الخبر وحجتهم قراءة أبي 

  الباء على الخبرليس البر بأن تولوا أال ترى كيف أدخل
  .)٨(والباء ال تدخل في اسم ليس إنما تدخل في خبرها

وقرأ  البر رفعا ،وقرأ نافع وابن عامر ولكن خفيفة      
والمعلوم أنك إذا . الباقون ولكن البر بالتشديد والنصب

نصبت البر بلكن وإذا خففت ر فعت البر شددت لكن
  .)٩(وكسرت النون اللتقاء الساكنين

  :نصب المعطوف على المرفوع: ضع الخامسالمو
      غِْرِبالْمشِْرِق وَل الْمِقب كُموهجلُّواْ وَأن تُو الِْبر سلَّي 

ولَـِكن الِْبر من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر والْمآلِئكَِة 
ذَِوي الْقُربى اِب والنَِّبيين وآتَى الْماَل علَى حبِه ـوالِْكتَ

ن وِفي ـوالْيتَامى والْمساِكين وابن السِبيِل والسآِئِلي
 ِدِهمهِبع وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزالةَ والص َأقَامقَاِب والر

  الْبْأِس وِحينِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء 
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   .]البقرة: ١٧٧[ِذين صدقُوا وُأولَِئك هم الْمتَّقُونُأولَِئك الَّ
 والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا: الموضع المعترض عليه      

اِبِرينالصواْ وداهع .  
كان يجب أن يرفع المعطوف على : االعتراض      

  . والموفون والصابرون: المرفوع فيقول
جاء : لموضع المعترض عليهالجواب الصحيح ل      
 وهو منصوب على المدح والصاِبِريناق بلفظ ـالسي

اشعاراً بفضل الصبر ومدحاً ألهله كما هو معروف عند 
ة على ـالعرب وقد أورد سيبويه وغيره شواهد شعري

  : ذلك فاستشهد سيبويه بقول ابن خياط العكلي
  مرشدهم وكل قوم أطاعوا أمر

  اـعت أمر غاويهإال نميراً أطا     
  داـن ولما يظعنوا أحـالظاعني

   )١٠(دار نُخَلِّيها ون ِلمنـوالقائل     
والمعطوف ) القائلون(فخالف الشاعر بين المعطوف       
  . لغرض المدح) الطاعنين(عليه 

  : وقال آخر
  هم نـدن قومي الذيـيبع ال

  جزرـة الـداة وآفـم العـس      
  ركــمعت لـبك نـالنازلي

  )١١(األزر دـمعاق ونـوالطيب      

والصفة ) قومي(فخالف الشاعر بين الموصوف       
والمعطوف عليه ) الطيبون(، وبين المعطوف )النازلين(
  . لغرض المدح) النازلين(

   :أتى بجمع قلة والمراد الكثرة: الموضع السادس
      ـيالص كُملَيع نُواْ كُِتبآم ا الَِّذينها ا َأيكَم امي

َأياماً  * ونـن ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُـب علَى الَِّذيـكُِت
 نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ِريضاً َأوِمنكُم م ن كَاناٍت فَموددعم
َأياٍم ُأخَر وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن فَمن 

عِإن تَطَو لَّكُم رواْ خَيومَأن تَصو لَّه رخَي وراً فَهخَي 
ونلَمتَع كُنتُم]البقرة: ١٨٤، ١٨٣[.  

  . َأياماً معدوداٍت: الموضع المعترض عليه      
  رةـأن يجمعها جمع كث الواجب كان: االعتراض      

 يوماً فيقول أياماً ٣٠حيث إن المراد جمع كثرة عدته 
  . معدودة
سبق : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

الكالم في الموضع الثالث جواز الوجهين كما قاله الزجاج 
  . )١٢(وهو إمام من أئمة اللغة كما ذكر لسان العرب

توضيح الواضح الذي ال يحتاج إلى : الموضع السابع
  :توضيح
      ةَ ِللِّهرمالْعو جواْ الْحَأِتما وفَم تُمِصرُأح فَِإن 

م حتَّى يبلُغَ ـاستَيسر ِمن الْهدِي والَ تَحِلقُواْ رُؤوسكُ
الْهدي مِحلَّه فَمن كَان ِمنكُم مِريضاً َأو ِبِه َأذًى من 
 ٍك فَِإذَا َأِمنتُمنُس قٍَة َأودص اٍم َأون ِصيةٌ ميْأِسِه فَِفدر

متَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي فَمن تَ
فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة َأياٍم ِفي الْحج وسبعٍة ِإذَا 
 لُهَأه كُني ن لَّمِلم ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلكشَرع ِتلْك تُمعجر

قُواْ اللّه واعلَمواْ َأن اللّه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم واتَّ
   .]البقرة: ١٩٦[شَِديد الِْعقَاِب

  . عشَرةٌ كَاِملَةٌ: الموضع المعترض عليه      
فلماذا لم يقل تلك عشرة مع حذف : االعتراض      

ألنه من يظن أن ، كلمة كاملة تالفياً إليضاح الواضح
  العشرة تسعة؟

 هذا من: موضع المعترض عليهالجواب الصحيح لل      
باب بيان وتفصيل الكالم فثالثة منها في الحج وسبعة 
بعد العودة فال هي عشرة في الحج وال هي عشرة في 

بل على التقسيم الذي أراد اهللا تعالى هذا من ، الوطن
ومن ناحية أخرى فقد ذهب اإلمام الطبري ، )١٣(ناحية

ليكم إكمال إلى أن المعنى تلك عشرة فرضنا إكمالها ع
فأخرج ذلك مخرج . صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج

  .)١٤("الخبر
.  من باب تأكيد الكالم وال عيب فيهوهو أيضاً      

 والحال االكتفاء. سمعته بأذني ورأيته بعيني: كقول القائل
 .بلفظ السماع والرؤية من غير اإلتيان بلفظ األذن والعين

فَخَر علَيِهم السقْفُ : وأعظم من ذلك قول ربنا تعالى
  نـإال م الخر فهنا ال يكون .]النحل: ٢٦[فَوِقِهم نـِم
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  !السماء ومن فوق؟

)(:  
وضع الفعل المضارع بدالً من الفعل : الموضع األول

  :الماضي
       ِمن خَلَقَه مثَِل آداللِّه كَم ى ِعندثََل ِعيسم ِإن

اٍب ِثمتُركُونكُن فَي قَاَل لَه ]آل عمران: ٥٩[.  
  . كُن فَيكُون: : الموضع المعترض عليه      
 وكان يجب أن يعد المقام الذي يقتضي: االعتراض      

  . قال له كن فكان: صيغة الماضي ال المضارع فيقول
 وكيف: "الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 )ثم(مع أن . ماضي ال المضارعيقتضي المقام صيغة ال
وهل يعقل أن يكون السياق . حرف عطف للترتيب

:  األصح أن تقولنإإذا أمرتك بشيء فعلت؟ أم : هكذا
إذا أمرتك بشيء تفعله؟ وتقدير السياق في اآلية فإذا 

. وال يقال فكان ما أراد. أراد اهللا شيئا فيكون ما أراد
ي ـطق أن يأتوليس من المن. فعل ماٍض) أراد (فإن
. راد بصيغة الماضي ألنه تحقق بعدما أراده اهللاـالم

يكون  بحيثفتكون صيغة المضارع مفيدة للتراخي 
وتأمل لو أننا صغنا . هـالشيء المراد بعد إرادة كون

بحيث كان الشيء المراد بعد : العبارة األخيرة بقولنا
أي العبارة أبلغ وأكمل لو كنتم تفقهون؟ !!! إرادة كونه

  .)١٥("أبت العربية أن تنتصر"لكن كما قيل و

) (:  
  :نصب المعطوف على المرفوع: الموضع األول

       ْؤِمنُونالْمو مِفي الِْعلِْم ِمنْه اِسخُونلَّـِكِن الر
 ِقيِمينالْمو ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو ا ُأنِزَل ِإلَيكِبم ْؤِمنُوني

لْمْؤتُون الزكَاةَ والْمْؤِمنُون ِباللِّه والْيوِم الصالَةَ وا
  .]النساء: ١٦٢[اآلِخِر ُأولَـِئك سنُْؤِتيِهم َأجراً عِظيماً

  .والْمِقيِمين الصالةَ: الموضع المعترض عليه      
وكان يجب أن يرفع المعطوف على : االعتراض      

  . ةالمرفوع فيقول والمقيمون الصال
الواو : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 وكلمة المقيمين منصوبة على المدح بإضمار. معترضة

والنصب . فعل لبيان فضل الصالة كما قال سيبويه
على المدح أو العناية ال يأتي في الكالم البليغ إال لفائدة 

وهذا مثل ما جاء في قوله . وهي هنا مزية الصالة
لْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفي وا: تعالى

ومثل هذا سائغٌ في . ]البقرة: ١٧٧[الْبْأساء والضراء
كالم العرب وقد ذكرت شواهد شعرية كما مر في 

  .)١٦(الموضع الخامس

) (:  
  . رفع المعطوف على المنصوب: الموضع األول

      الَِّذي اِبِإنالصواْ واده الَِّذيننُواْ وآم ـن ُؤون
والنَّصارى من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وعِمَل صاِلحاً 

نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عفَالَ خَو]المائدة: ٦٩[.   
  . والصاِبُؤون: الموضع المعترض عليه      
ب نصب المعطوف على كان الواج: االعتراض      
والصابئين كما فعل هذا في سورة :  فيقول)إن(اسم 
  . ١٧: ٢٢ والحج ،٦٢: ٢ البقرة
 :هـواب الصحيح للموضع المعترض عليـالج      

اِبُؤونالصوون مرفوعؤ فالواو هنا استئنافية، والصاب 
والنية به التأخير عما ، وخبره محذوف، على االبتداء

إن الذين آمنوا : فكأنه قيل،  وخبرهاواسمها) إن(في 
 ون كذلكبئحكمهم كذا، والصا: والذين هادوا والنصارى

وهو ما رجحه سيبويه في مخالفة اإلعراب واستشهد 
  : بقول بشر بن أبي خازم

  بغاةٌ ما بِقينا في ِشقَاِق            وإالّ فاعلَموا أنَّا وأنتم
نوع فالعطف من . لكأي فاعلموا أنَّا بغاة وأنتم كذ      

فالصابئون وخبره المحذوف ، عطف الجمل على الجمل
، ِإن الَِّذين آمنُواْ: ة معطوفة على قوله تعالىـجمل

وكذلك الجملة التي عطفت ، وال محل لها من اإلعراب
  تنبيهاَالصاِبُؤونوالسبب من وراء تقديم كلمة . عليها

واسترساال في الغواية على أنهم أشد إيغاالً في الضاللة 
  .)١٧(ألنهم جردوا من كل عقيدة

  : وفي إعرابها أقوال      
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فإنِّي وقيار بها : مرفوعة على االبتداء ومثله : األول
لغريب .  

داً ـإن زي: أنه معطوف على موضع إن مثل :الثاني
  . يتم لم  ألن خبر إن؛وهذا خطأ. وعمرو قائمان

  . لى الفاعل في هادوان معطوف عئوأن الصاب: الثالث
ر أن ـأن يكون خبر الصابئين محذوفا من غي :الرابع

  . ينوى به التأخير
 أن إن بمعنى نعم، فما بعدها في موضع رفع،: الخامس

  . فالصابئون كذلك
ولكنه جاء ، ن في موضع نصبئوأن الصاب :السادس

على لغة بلحارث الذين يجعلون التثنية باأللف 
ال ـ بالواو على كل حوالجمع، على كل حال

  . وهو بعيد
  .)١٨(أن يجعل النون حرف اإلعراب :السابع

 مرفوع على العطف على )ونؤوالصاب(: هـقول      
ل ـمنوي قب) نإ(وما عملت فيه وخبر ) نإ(موضع 

الصابئين فلذلك جاز العطف على الموضع والخبر هو 
) ون والنصارىؤوالصاب(من آمن ينوي به التقديم فحق 

عا بعد يحزنون وإنما احتيج إلى هذا التقدير ألن أن يق
 العطف في أن على الموضع ال يجوز إال بعد تمام الكالم

وانقضاء اسم إن وخبرها فيعطف على موضع الجملة 
وقد قال الفراء هو عطف على المضمر في هادوا وهو 

 ألنه يوجب أن يكون الصابئون والنصارى يهودا ؛غلط
مضمر المرفوع قبل أن وأيضا فإن العطف على ال

يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام التأكيد قبيح عند 
وقيل الصابئون مرفوع على أصله . بعض النحويين

 وقيل إنما رفع الصابئون . على الجملة)نإ(قبل دخول 
ألن إن لم يظهر لها عمل في الذين فبقي المعطوف 

وقيل . على الجملةمرفوعا على أصله قبل دخول إن 
نما رفع ألنه جاء على لغة بالحارث الذين يقولون إ

وقيل إن ، وقيل إن بمعنى نعم، رأيت الزيدان باأللف
ف ـفالعط، ر إن محذوف مضمر دل عليه الثانيـخب

بالصابئين إنما أتى بعد تمام الكالم وانقضاء اسم إن 

ومذهب سيبويه ، األخفش والمبردوإليه ذهب ، وخبرها
 وف وخبر إن هو الذي في آخرأن خبر الثاني هو المحذ

الكالم يراد به التقديم قبل الصابئين فيصير العطف 
  .)١٩("على الموضع بعد خبر إن في المعنى

) (:  
   :تذكير خبر االسم المؤنث: الموضع األول

       وهعادا والَِحهِإص دعِض بواْ ِفي اَألرالَ تُفِْسدو
  ِإن رحمتَ اللِّه قَِريب من الْمحِسِنيناً وطَمعاً ـخَوف

   .]ألعرافا: ٥٦[
  . رحمتَ اللَِّه قَِريب: الموضع المعترض عليه      
 وكان يجب لغة أن يتبع خبر إن اسمها: االعتراض      

  . )قريبة(في التأنيث فيقول 
 :قال الفراء: الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      
  القريب إذا كان بمعنى المسافة فيجوز تذكيره وتأنيثهإن

. وإذا كان بمعنى النسب فيؤنث بال اختالف بينهم
 لَعلَّ الساعةَ تَكُون: قال تعالى. دارك منا قريب: فيقال
أي مكان : وعليه فإن المعنى. )٢٠(]األحزاب: ٦٣[قَِريباً
  .)٢١(قريب

  :ودتأنيث العدد وجمع المعد: الموضع الثاني
       نَايحَأوماً واطاً ُأمبةَ َأسشْرع اثْنَتَي منَاهقَطَّعو

 رجالْح اكصعِرب بَأِن اض همقَو قَاهتَسى ِإِذ اسوسِإلَى م
د عِلم كُلُّ ُأنَاٍس ـفَانبجستْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَ

ن ـالْميِهم الْغَمام وَأنزلْنَا علَيِهم مشْربهم وظَلَّلْنَا علَ
مو قْنَاكُمزا راِت مبى كُلُواْ ِمن طَيلْوالسونَاـوا ظَلَم 

ونظِْلمي مهلَـِكن كَانُواْ َأنفُسو]ألعرافا: ١٦٠[ .  
   .اثْنَتَي عشْرةَ َأسباطاً: الموضع المعترض عليه      
 وكان يجب أن يذكر العدد ويأتي بمفرد: راضاالعت      

  . المعدود فيقول اثني عشر سبطاً
لفظ : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

ًاطابَأس ًوإنما هو بدل ، جمع ولذلك ال يكون تمييزا
. والتمييز محذوف. بدل كٍل من كل )عشْرةَ اثْنَتَي(من 

تمييزاً عن  باطاًَأسولو كان . أي اثنتي عشرة فرقة
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، اثني عشر: ولو قيل. ي عشرة لذكر العددانـاثنت
ألن السبط  ؛بتذكيرهما وتجريدهما من عالمة التأنيث

ون ـوال يجوز أن يك. زد األسباط مذكر لجاـواح
ًاطابَأس ًان تمييزاً لكان مفرداًـألنه لو ك، تمييزا .

  : وجاء في قول عنترة
  ةـبا اثنتان وأربعون حلوـفيه

  )٢٢(سوداً كخافية الغراب األسحم    

) (:  
ر المفرد للعائد على ـالمجيء بضمي: الموضع األول

  :المثنى
       ولُهسرو اللّهو وكُمضرِلي ِباللِّه لَكُم ِلفُونحي

ْؤِمِنينِإن كَانُواْ م وهضرقُّ َأن يَأح]التوبة: ٦٢[.   
  . يرضوه: معترض عليهالموضع ال      
 لماذا لم يثن الضمير العائد على االثنين: االعتراض      

  اسم الجاللة ورسوله فيقول أن يرضوهما؟
إن : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 السر في إفراد الضمير للداللة على أن إرضاء اهللا 
.  وذلك لتالزم الرضاءينهو عين إرضاء الرسول 

وذكر ابن عقيل قول سيبويه بأن المراد اهللا أحق أن 
فيكون الكالم جملتين حذف . يرضوه ورسوله كذلك

واهللا أحق أن : خبر إحداهما لداللة الثاني عليه والتقدير
ويجوز في العربية حذف . )٢٣(يرضوه ورسوله كذلك

 :المبتدأ والخبر إذا دل عليهما السياق كما في قوله تعالى
 اللَّاِئيو تُمتَبِإِن ار اِئكُمِحيِض ِمن نِّسالْم ِمن نِئسي

نِحضي اللَّاِئي لَمٍر وثَلَاثَةُ َأشْه نتُهفَِعد]الطالق: ٤[، 
فحذف المبتدأ ، فالتقدير والالئي لم يحضن عدتهن كذلك

  .)٢٤(والخبر

 الموصول العائد على باالسماإلتيان : الموضع الثاني
   :الجمع مفرداً

       َأكْثَرةً وقُو ِمنكُم كَانُواْ َأشَد ِلكُمِمن قَب كَالَِّذين
 تُم ِبخَالَِقكُمتَعتَمفَاس واْ ِبخَالِقِهمتَعتَمالَداً فَاسَأواالً ووَأم
كَما استَمتَع الَِّذين ِمن قَبِلكُم ِبخَالَِقِهم وخُضتُم كَالَِّذي 

ـِئك حِبطَتْ َأعمالُهم ِفي الُّدنْيا واآلِخرِة خَاضواْ ُأولَ
ونالْخَاِسر مه لَِئكُأوو]التوبة: ٦٩[.  

  . وخُضتُم كَالَِّذي خَاضواْ: الموضع المعترض عليه      
الموصول  االسموكان يجب أن يجمع : االعتراض      

   .اخضتم كالذين خاضو: العائد على ضمير الجمع فيقول
 وليس: الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 ألن الكاف ومدخولها في ؛الحال كما قال المعترض
 والضمير المحذوف. محل نصب على المفعولية المطلقة

  .)٢٥(كاألمر الذي خاضوا فيه: تقديره

) (:  
االلتفات من المخاطب إلى الغائب قبل : الموضع األول

   :إتمام المعنى
       تَّى ِإذَا كُنتُمِر ححالْبو رِفي الْب كُمريسالَِّذي ي وه

ِفي الْفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحواْ ِبها جاءتْها 
 مظَنُّواْ َأنَّهكَاٍن وِمن كُلِّ م جوالْم ماءهجاِصفٌ وع ِريح

لّه مخِْلِصين لَه الدين لَِئن َأنجيتَنَا ِمن ُأِحيطَ ِبِهم دعواْ ال
الشَّاِكِرين ِمن ـِذِه لَنَكُونَنه]يونس: ٢٢[.  

 حتَّى ِإذَا كُنتُم ِفي الْفُلِْك: الموضع المعترض عليه      
  . وجرين ِبِهم

 لماذا التفت عن المخاطب إلى الغائب: االعتراض      
  . ؟ واألصح أن يستمر في خطاب المخاطبقبل تمام المعنى

إن : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      
، من أعظم ما امتاز به القرآن الكريم البالغة العالية

 خطاباً هو الَِّذي يسيركُم: فإنه لما كان قوله تعالى
، ينطوي على االمتنان وإظهار النعمة على المخاطبين

ون في البر والبحر مؤمنين وكفاراً ا كان المسيرـولم
والخطاب شامل لهم جميعاً حسن الخطاب بذلك ليستديم 

ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة فيتهيأ ، الصالح الشكر
ولما كانت اآلية في نهايتها .  وشكرهقلبه لتذكر مسديها

ما يوحي بأنهم لو نجوا بغوا فعدل عنهم كأنهم ليسوا 
 غيبة حتى يرفع من موجودين وجعل الخطاب خطاب

قدر المؤمنين فإنه ال يليق أن يصدر منهم البغي بغير 
  منها ومن جهة أخرى ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم. الحق
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  ر لهم ويستدعي منهم اإلنكار عليهم والتقبيح ـكالمخب
ففي االلتفات فوائد وهي المبالغة والمقت ، لما اقترفوه

  .)٢٦(والتبعيد

) (:  
   :نصب المضاف إليه: ولالموضع األ

       قُولَنلَي تْهساء مرض دعاء بمنَع َأذَقْنَاه لَِئنو
فَخُور لَفَِرح نِّي ِإنَّهَئاتُ عيالس بذَه]هود: ١٠[.   

  . بعد ضراء: الموضع المعترض عليه      
ه ـوكان يجب أن يجر المضاف إلي: االعتراض      

  . قول بعد ضراءفي
إن : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

دل هذا االعتراض فإنما يدل على أن المعترض جاهل 
 مضاف ضراءوذلك أن . بأصول النحو واإلعراب

إليه والمضاف إليه مجرور بالكسرة ولكن منع من 
الصرف أن الكلمة انتهت بألف التأنيث الممدودة فتجر 

  .)٢٧(بالفتحة

) (:  
   :لم يأت بجواب لما: الموضع األول

       ِةابِفي غَي لُوهعجواْ َأن يعمَأجواْ ِبِه وبا ذَهفَلَم
 وَأوحينَا ِإلَيِه لَتُنَبَئنَّهم ِبَأمِرِهم هـذَا وهم الَ ِّـالْجب

ونرشْعي]يوسف: ١٥[.  
  . وَأوحينَا ... فَلَما: الموضع المعترض عليه      
 ولو حذف الواو) لَّما(عدم وجود جواب : االعتراض      

  . التي قبل أوحينا الستقام المعنى
إن هذا : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

ه ـوذلك أن، أسلوب من أساليب البالغة القرآنية العالية
فجملة . اقال يذكر لك تفاصيل مفهومة بديهة في السي

بِة الْجابِفي غَي لُوهعجواْ َأن يعمَأجو معطوفة على 
 .)٢٨(فأرسله معهم: محذوف يفهم من سياق القصة تقديره

 فلما ذهبوا به نجيناه: مضمر، على تقدير" لما"قيل جواب 
، زائدة" وأوحينا: بل الواو في قوله: و قيل. أو حفظناه
  .)٢٩(إليهأوحينا : والتقدير

) (:  
  :رفع اسم إن بدال من نصبه: الموضع األول

       ناكُم مخِْرجاِن َأن يِريداِن ياِحرذَاِن لَسه قَالُوا ِإن
  .]طه: ٦٣[َأرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى

  . ِنِإن هذَاِن لَساِحرا: الموضع المعترض عليه      
  . رفع اسم إن بدال من نصبه: االعتراض      
 الظاهر: الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 الثقيلة،) إن(المسكنة من ) إن(أن المعترض لم يميز بين 
 وهذه هي المسكنة، واسمها دائما ضمير محذوف يسمى

هذَاِن ة ـهي هنا جمل. وخبرها جملة. ر الشأنـضمي
 وتأتي الالم المؤكدة في خبرها فتميزها عن ِنلَساِحرا

)ةـوال تحذف إال لقرينة لفظية أو معنوي، النافية) إن ،
 قد علمنا إن كنت(ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف 

  : ومن ذلك قول الشاعر. )لمؤمناً
   من آل مالكمأنا ابن أباة الضي

   ادنـوإن مالك كانت كرام المع     
  .)٣٠(جوه ذكرها العكبريوفي ذلك و      

 قوله إن هذان لساحران من رفع هذان حمله على"      
 بن كعب يأتون بالمثنى باأللف على بلحارثلغة لبني 

 : كل حال قال بعضهم

  ةـزود منا بين أذناه طعنـت
  عقيم هابي التراب إلى دعته 

وقيل إن بمعنى نعم وفيه بعد لدخول الالم في       
  : كون إال في شعر كقول الشاعرالخبر وذلك ال ي

  هـس لعجوز شهربـأم الحلي
   بعظم الرقبةترضى من اللحم      

وكذلك ، ه الكالم أم الحليس عجوزـوكان وج      
على معنى ) إن(كان وجه الكالم في اآلية إن حملت 

، نعم إن لهذان ساحران كما تقول نعم لهذان ساحران
) إن(الالم مع لفظ وفي تأخر ، ونعم لمحمد رسول اهللا

بعض القوة على نعم وقيل إن المبهم لما لم يظهر فيه 
إعراب في الواحد وال في الجمع جرت التثنية على 
ذلك فأتي باأللف على كل حال وقيل الهاء مضمرة مع 
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)كما تقول إنه زيد ، وتقديره إنه هذان لساحران) إن
منطلق وهو قول حسن لوال أن دخول الالم في الخبر 

 ألنه أصلح ؛فأما من خفف إن فهي قراءة حسنة، يبعده
اإلعراب ولم يخالف الخط لكن دخول الالم في الخبر 

 ألنه يقدر أنها المخففة ؛يعترضه على مذهب سيبويه
ئها من الثقيلة ارتفع ما بعدها باالبتداء والخبر لنقص بنا
ر ـفرجع ما بعدها إلى أصله والالم ال تدخل في خب

وأما ، ابتداء أتى على أصلة إال في شعر على ما ذكرنا
 يقدرون ألنهم ؛على مذهب الكوفيين فهو من أحسن شيء

إن الخفيفة بمعنى ما والالم بمعنى إال فتقدير الكالم ما 
هذان إال ساحران فال خلل في هذا التقدير إال ما ادعوه 

 .)٣١(" الالم تأتي بمعنى إالأن

قرأ أبو عمرو إن . ِإن هذَاِن لَساِحراِن: قالوا"      
هذين بالياء ألن تثنية المنصوب والمجرور بالياء في 
لغة فصحاء العرب وأبو عمرو مستغن عن إقامة دليل 

قال : (ا كما أن القارئ في قول اهللا ـعلى صحته
ن االحتجاج على مستغن ع) رجالن من الذين يخافون

 . منازعه إن نازعه في صحة قراءته

  باأللف وحجتهمِإن هذَاِن لَساِحراِنوقرأ الباقون       
 أنها مكتوبة هكذا في اإلمام مصحف عثمان وهذا الحرف

في كتاب اهللا مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختالفهم 
فحكى ، في تفسيره ونحن نذكر جميع ما قال النحويون

 عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس رؤساء الرواة أبو
أنها لغة كنانة يجعلون ألف االثنين في الرفع والنصب 
والخفض على لفظ واحد يقولون أتاني الزيدان ورأيت 

  : الزيدان ومررت بالزيدان قال الشاعر
دعته إلى هابي ... تزود منا بين أذناه ضربة...       

 التراب عقيم

  ها هنا هاءالمتقدمونقال النحويون قال الزجاج و      
مضمرة والمعنى إنه هذان لساحران كما تقول إنه زيد 
منطلق ثم تقول إن زيد منطلق وقال المبرد أحسن ما 

 المعنى نعم هذان ،قيل في هذا أن يجعل إن بمعنى نعم
  : لساحران فيكون ابتداء وخبرا قال الشاعر

 ت فقلت إنهك وقد كبر            عال دـشيب ق ويقلن

أي نعم فإن قيل الالم ال تدخل بين المبتدأ وخبره       
 . ال يقال زيد لقائم فما وجه هذان لساحران

 الجواب في ذلك أن من العرب من يدخل الم التوكيد      
  : في خبر المبتدأ فيقول زيد ألخوك قال الشاعر

  خالي ألنت ومن جرير خاله
  واالـينل العالء ويكرم األخ  

المعنى نعم هذان لساحران وقال ": وقال الزجاج      
قطرب يجوز أن يكون المعنى أجل فيكون المعنى واهللا 

 قالوا فَتَنَازعوا َأمرهم بينَهم وَأسروا النَّجوىأعلم 
أجل تصديقا من بعضهم لبعض ثم قالوا هذان لساحران 

 . وكيدويجوز أن يكون الالم داخلة في الخبر على الت

وقال الفراء في هذان إنهم زادوا فيها النون في       
التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر 

 .والجر فقالوا الذين في الرفع والنصب ،كما فعلوا في الذي
وقرأ حفص إن هذان بتخفف إن جعل إن بمعنى ما 

 وقرأ ابن. بمعنى إال التقدير ما هذان إال ساحرانوالالم 
 إن تكون أيضا كثير إن بالتخفيف هذان بالتشديد و

بمعنى ما وإال في هذان هذا إن فحذف األلف وجعل 
التشديد عوضا من األلف المحذوفة التي كانت في هذا 
ومن العرب من إذا حذف عوض ومنهم من إذا حذف 
لم يعوض فمن عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض 

مغتسل منهم من آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير 
يقول مغيسل فلم يعوض ومنهم من يقول مغيسيل 

  .)٣٢("فعوض من التاء ياء

) (:  
   :اإلتيان بضمير الفاعل مع وجود الفاعل: الموضع األول

       ًةْل لَاِهيواْ هظَلَم ى الَِّذينوواْ النَّجرَأسو مهقُلُوب
ثْلُـهم شَرذَا ِإلَّا بونِصرتُب َأنتُمو رحالس َأفَتَْأتُون كُم  
  .]األنبياء: ٣[

 وَأسروا النَّجوى الَِّذين: الموضع المعترض عليه      
  . ظَلَموا

  . اإلتيان بضمير الفاعل مع وجود الفاعل: االعتراض      
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إن : واب الصحيح للموضع المعترض عليهـالج      
وقد عرفت هذه ، طيء وأزد شنوءةهذا جائز على لغة 

نحو ضربنني ) أكلوني البراغيث(اللغة عند النحاة بلغة 
 ثُم عمواْ وصمواْ كَِثير منْهم: ومنه قوله تعالى. نسوتك

  ردا على كالم ورقة ومثله في حديث النبي ]المائدة: ٧١[
  .)٣٣("أو مخرجي هم": بن نوفلا

شعر العربي مثل هذا كقول وقد جاء في شواهد ال      
  : شاعر

  نصروك قومي فاعتززت بنصرهم
  الـوك كنت ذليـم خذلـو أنهـول 

  : وقول آخر
  هـن بنفسـادة المارقيـى قيـتول

  مــد وحميـاه معبـد أسلمـوق   
  : وقول ثالث

  اــد القفـعن اكـعين اـُألفيت
  )٣٤(هـوقي لك ذا فأولى ىـأول    

 في الَِّذين ظَلَمواْ: تعالقوله : ال العكبريـق      
  : موضعه ثالثة أوجه

  : وفيه أربعة أوجه،  الرفع:أحدها
  .  أن يكون بدالً من الواو في أسروا:أحدها
  . أن يكون فاعال والواو حرف للجمع ال اسم :الثاني
 يقولون:  أن يكون مبتدأ والخبر هل هذا، والتقدير:الثالث

  . هل هذا
  . أي هم الذين ظلموا: تدأ محذوف أن يكون خبر مب:الرابع

  . أن يكون منصوبا على إضمار أعني: الوجه الثاني
  .)٣٥(أن يكون مجروراً صفة للناس: والثالث

) (:  
   :جمع الضمير العائد على المثنى: الموضع األول

      واكَفَر فَالَِّذين ِهمبوا ِفي رماِن اخْتَصمذَاِن خَصه 
ُؤوِسِهقُطِّعِق رِمن فَو بصن نَّاٍر يم ابِثي مـتْ لَه م

ِميمالْح]الحج: ١٩[.  
  . هذَاِن خَصماِن اخْتَصموا: الموضع المعترض عليه      

  العائد على الضمير  يثنيوكان يجب أن: االعتراض      

  . خصمان اختصما في ربهما: المثنى فيقول
 الجملة: للموضع المعترض عليهالجواب الصحيح       

في اآلية مستأنفة مسوقة لسرد قصة المتبارزين يوم 
بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة 

  . ابنا ربيعة والوليد بن عتبة
والتقدير هؤالء القوم صاروا في خصومتهم على       
 .وينضوي تحت كل نوع جماعة كبيرة من البشر. نوعين

  يسجدون هللا، وقسم آخر حق عليه العذابنوع موحدون
 :ومثلها قوله تعالى. )٣٦(كما نصت عليه اآلية التي قبلها

اقْتَتَلُوا ْؤِمِنينالْم ِإن طَاِئفَتَاِن ِمنو]الحجرات: ٩[.  

) (:  
  :جمع اسم علم حيث يجب إفراده: الموضع األول

      رالْم لَِمن اسِإلْي ِإنوِلينس]الصافات: ١٢٣[ ... 
اِسينلَى ِإْل يع لَامس]الصافات: ١٣٠[،  ... ِمن ِإنَّه

ْؤِمِنيناِدنَا الْمِعب]الصافات: ١٣٢[.   
  . ِإْل ياِسين :الموضع المعترض عليه      
فلماذا قال إلياسين بالجمع عن إلياس : االعتراض      

اً في ـتغيير اسم العلَم حبرد؟ فمن الخطأ لغوياً ـالمف
  . السجع المتكلف

إل : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      
 ياسين اسم علم أعجمي ومهما أتى من لفظ فإنه ال يعني

 وهي. مثل إبراهيم وإبراهام، وإبرام. مخالفة لغة العرب
 وهذا معروف في اللغات غير. ألفاظ عرف بها نبي واحد

فإلياسين هو ، اس مختصر إلياسينومثله إلي. العربية
داً ـاللفظ بتمامه وكماله فأعطانا القرآن األسلوبين مزي

 ولذلك لو خالف أسلوب العربية ال يقال خالف. في البيان
  .)٣٧(وال يكون ذلك نقالً مقبوالً. القرآن أسلوب العرب

)(:  

 اإلتيان بتركيب مضطرب: زعم المعترض: الموضع األول
   :ىالمعن

ِه وتُعزروه ـ ورسوِلِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه: قال تعالى      
  .]الفتح: ٩[وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وَأِصيالً
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  . اآلية كلها: الموضع المعترض عليه
 وهنا ترى اضطرابا: قول المعترض: االعتراض      

 خطابفي المعنى بسبب االلتفات من خطاب محمد إلى 
 وألن الضمير المنصوب في قوله تعزروه وتوقروه. غيره

وفي قوله تسبحوه ، عائد على الرسول المذكور آخراً
هذا ما يقتضيه . عائد على اسم الجاللة المذكور أوالً

 فإن. وليس في اللفظ ما يعينه تعييناً يزيل اللبس. المعنى
كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةً وأصيالً 

. ألن التسبيح هللا فقط. ائداً على الرسول يكون كفراًع
وإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةً وأصيالً 

ألنه تعالى ال يحتاج لمن ، داً على اهللا يكون كفراًـعائ
  !!يعزره ويقويه

لقد نسي الذي ينتقد ألفاظ وأفكار القرآن أنه جاء       
هاً ورباً احتاج إلى في كتابه أن المسيح الذي يتخذونه إل

 جحش ليركبه، وأمر تالميذه أن يقولوا لصاحب الجحش
فقرة ، ٢١اإلصحاح : متى" (الرب محتاج إليهما": وأمه

 وكذلك ما ورد عن خوف ربهم وقلقه حتى ظهر له). ٢
) ٤٣  فقرة،٢٢اإلصحاح: لوقا(ملك يقويه ويشدده 

 فعلى المبدأ والمنهج الذي يرى فإن هذا من الكفر ولكن
  . األمر ليس كما قال وإليك بيانه

نعم : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      
 يكون كفراً إذا كان الضمير في التسبيح يعود على النبي

 .ومن عقيدتنا التسبيح والتمجيد . لكننا ال نقول بذلك
  . وجميع أنواع الذكر والمحامد هللا تعالى وحده

 ألسباب ن رسالة محمد ولكن اهللا تعالى علمنا بأ      
وثانيها ، أولها لنؤمن باهللا: عديدة مرتبطة بالم التعليل

، وكذلك احترام وتبجيل هذا الرسول، نصرة رسوله
فهذا المعترض . وتعليمنا كيف نسبح اهللا بكرة وأصيالً

وظن أنه أتى بجديد ولكنه فضح جهله " خلط األوراق"
  . وكشف عواره

 بالتاء ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه: عالىقوله ت: "قال العكبري      
 ألن ؛وبالياء، أرسلناه إليكم:  ألن المعنى؛على الخطاب

  ". فأزال اللبس وصار الكالم واضحاً جلياً)٣٨(. قبله غيباًِ

وتسبحوه ، وتعزروه وتوقروه، لتؤمنوا باهللا ورسوله"
هذه الهاء أعني تسبحوه عائدة على اهللا وقوله تعزروه 

الشيطان (:  فكذلك قولهة على النبي وتوقروه عائد
 التسويل راجع إلى الشيطان واإلمالء) سول لهم وأملى لهم

  .)٣٩("إلى اهللا

) (:  
   :تذكير خبر االسم المؤنث: الموضع األول

      مو انالِْميزقِّ وِبالْح َل الِْكتَابالَِّذي َأنز ا ـَاللَّه
لَّ السلَع ِريكديةَ قَِريباع]الشورى: ١٧[.   

  . الساعةَ قَِريب: الموضع المعترض عليه      
فلماذا لم يتبع خبر لعل اسمها في :  االعتراض      

  . التأنيث فيقول قريبة
في : هـالجواب الصحيح للموضع المعترض علي      

قال الشيخ . اآلية مقدر محذوف وهو مجيء الساعة قريب
فيه فائدة وهي أن الرحمة والرحم : "مشقيةعبد الرحمن د

ومثله قول . عند العرب واحد فحملوا الخبر على المعنى
هذَا رحمةٌ من : ويؤيدة قوله تعالى. امرأة قتيل: القائل
ومثله قوله .  فأتى باسم اإلشارة مذكرا]الكهف: ٩٨[ربي
  .)٤٠("]التحريم: ٤[والْملَاِئكَةُ بعد ذَِلك ظَِهير: تعالى
 واألولى بالمعترض أن يتعلم أألوزان التي يستوي      

  : وهي، قبل أن يفتح فمه، فيها المذكر مع المؤنث
ل ـرج: تقول. وِمفعل، ومفعال، وفعيل، فعول      

. ورجل جريح وامرأة جريح. صبور وامرأة صبور
معطير ومسكين وجوزه . ورجل منحار وامرأة منحار

ورجل مغشم وهو الذي ال .  على الرجلسيبويه قياساً
ومدعس من . ي عما يريده ويهواه من شجاعتهـينته

  .)٤١(الدعس وهو الطعن
 .لَعلَّ الساعةَ قَِريب: قوله تعالى: قال العكبري      

أو على معنى ، يجوز أن يكون ذكر على معنى الزمان
  .)٤٢(أي ذات قرب: البعث أو على النسب

)(:  
   :جزم الفعل المعطوف على المنصوب: الموضع األول

      قْنَاكُمزا رَأنِفقُوا ِمن مو كُمدَأح ْأِتيِل َأن ين قَبم  
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الْموتُ فَيقُوَل رب لَولَا َأخَّرتَِني ِإلَى َأجٍل قَِريٍب فََأصدقَ 
اِلِحينالص نَأكُن مو]المنافقون: ١٠[.  

  . فََأصدقَ وَأكُن: الموضع المعترض عليه      
 وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف: االعتراض      

على المنصوب فأصدقَ وأكون .  
الفاء : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

 وأكن فعل مضارع مجزوم بالعطف. عاطفة) فََأصدقَ(في 
ِمن (و. مستتر تقديره أناواسم أكن . فََأصدقَعلى محل 
اِلِحين٤٣( خبرها)الص(.  

 :والفعل يجزم بعد هذه الحروف على تقدير شرط      
معطوفة على الجزاء ) أكن(و. أي إن تؤخرني أصدق

 فإذا قدرت معطوفة على. أو على الفاء وما دخلت عليه
. الفاء وما دخلت عليه فهي مجزومة في جواب الشرط

الرفع : زاء جاز فيها األوجه الثالثةوإذا قدرت على الج
  .)٤٤(والنصب والجزم

ن ـ فجزم وأكفََأصدقَ وَأكُن: قال اهللا تعالى"      
 ؛ ألنه بمعنى أصدق مجزوما؛حمله على معنى فأصدق

في هذه القراءة ) من(وقد قيل إن ، ألنه جواب التمني
للشرط والضمة مقدرة في الياء من يتقي حذفت للجزم 

 .)٤٥(ألم يأتيك واألنباء تنمي ... الكما ق

من حذَفَ الواو عطفه على  فََأصدقَ وَأكُن: قوله      
 موضع الفاء ألن موضعها جزم على جواب التمني ومن
 أثبت الواو عطفه على لفظ فأصدق والنصب في فأصدق

  .)٤٦(أن على إضمار

 لصاِلِحينفََأصدقَ وَأكُن من ارأ أبو عمرو ـق"      
قوله فأصدق وأكن كأنه جواب ، وقرأ الباقون وأكن

 عطفاً) وأكن(معنى االستفهام المعنى لئن أخرتني وجزم 
أال ترى أنك إذا قلت أخرني أصدق كان ، على موضعه

جزما بأنه جواب الجزاء وقد أغنى السؤال عن ذلك 
الشرط والتقدير أخرني فإن تؤخرني أصدق فلما كان 

ألنه  ؛نصوب بعد الفاء في موضع فعل مجزومالفعل الم
جزاء الشرط حمل قوله وأكن عليه ومثل ذلك قراءة 

لما  من يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه ويذَرهممن قرأ 

) يذرهم(كان فال هادي في موضع فعل مجزوم حمل 
وأما قول أبي عمرو وأكون فإنه حمله على لفظ ! عليه

  أن لوال معناه هال وجواب االستفهامفأصدق وأكون وذلك
بالفاء يكون منصوبا وكان الحمل على اللفظ أولى 

 .)٤٧("لظهوره في اللفظ وقربه مما ال لفظ له في الحال

) (:  
   :اإلتيان باسم جمع بدل المثنى: الموضع األول

      ا وكُمغَتْ قُلُوبص ا ِإلَى اللَِّه فَقَداِإن تَتُوبرِإن تَظَاه 
 ْؤِمِنينالْم اِلحصِريُل وِجبو لَاهوم وه اللَّه ِه فَِإنلَيع

ظَِهير ذَِلك دعلَاِئكَةُ بالْمو]التحريم: ٤[.   
 ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد: الموضع المعترض عليه      

  . صغَتْ قُلُوبكُما
 فلماذا. وجه لحفصة وعائشةالخطاب م: االعتراض      

ه ليس نّإلم يقل صغا قلباكما بدل صغت قلوبكما إذ 
  لالثنين أكثر من قلبين؟

لما : الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      
 ؛كان العرب يكرهون اجتماع تثنيتين عدلوا إلى الجمع

ومثل هذا ال . ة جمع في المعنى واإلفرادـألن التثني
يين إال في الشعر كقول زهير يجوز في مذهب البصر

  : بن أبي سلمىا
  يـة بطن الواديين ترنمـحمام

  سقاك من العز الفوادي مطيرها    
 ولكن القرآن جاء على أساليب العرب، والذي ذكر      

  .)٤٨(سابقاً من هذا
  إنما جمع،قُلُوبكُما: قوله تعالى: وقال العكبري      

وما ليس في اإلنسان ،  ألن لكل إنسان قلبا؛وهما اثنان
 ن فيه بلفظ الجمع، وجازيمنه إال واحد جاز أن يجعل االثن

  .)٤٩(وقيل وجهه أن التثنية جمع، أن يجعل بلفظ التثنية

) (:  
   :نون الممنوع من الصرف: الموضع األول

       ْاٍب كَانَتَأكْوٍة ون ِفضٍة مِهم ِبآِنيلَيطَافُ عي
اقَواِرير]اإلنسان: ١٥[، نَا ِللْكَاِفِريتَدلَاِسلَا ـِإنَّا َأعس ن
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  .]اإلنسان: ٤[وَأغْلَاالً وسِعيراً
: ١٥ من اآلية[قَواِريرا: الموضع المعترض عليه      
  . ]اإلنسان: ٤من اآلية [سلَاِسلَا ،]اإلنسان
 وسالسال مع أنها ال، تنوين قواريرا: االعتراض      

  . تنون المتناعها من الصرف
: قلت: الجواب الصحيح للموضع المعترض عليه      

وهذا الذي ذكر هو في . إن هذا القرآن بين أيدي الناس
، %٩٧وهاهي قراءة حفص يقرأ بها ، بعض القراءات

ي ـباق% ٠,٥فيبقى ، يقرؤون بقراءة ورش% ٢,٥و
نافع وأما تلك القراءة فهي قراءة ، القراءات الثمانية

فهل عند المعترض قرآن آخر ، وأبو بكر والكسائي
  !!!يحتج به علينا

وأما إذا أردنا النظر في العربية فيجوز أن تكون       
مصروفة وال يمنع ذلك في القرآن أصالً لتناسب 

  . الفواصل في اآليات ما دام يجوز الصرف ومنعه
وهذا ما قرره علماء النحو في قواعدهم وقد نص       

  : ى ذلك ابن مالك في ألفيته بقولهعل
 ومنه قول" والضطراٍر وتناسب صرف ذو المنع"      

  : زهير بن أبي سلمى
  تبصر خليلي هل ترى من ظعائن

  مـن بالعلياء من فوق جرثـتحمل   
 القراءة بترك التنوين، ونونه) سالسَل: (قال العكبري      

: نوقرب ذلك عندهم شيئا، قوم أخرجوه على األصل
 أنهم وجدوا في الشعر: والثاني. تباعه ما بعدها: أحدهما

وإن هذا الجمع قد جمع ، مثل ذلك منونا في الفواصل
  .)٥٠(* قَد جرتْ الطَير أيامِنينَا *: كقول الراجز

 ؛وقواريرا أصله كله أال ينصرف) سالسال(قوله       
وألنه ال يجمع فخالف سائر  ؛والجمع ثقيل، ألنه جمع

 الجموع، وألنه غاية ؛ وألنه ال نظير له في الواحد؛جمعال
فأما من صرفه من ، إذ ال يجمع فثقل فلم ينصرف

راء فإنها لغة لبعض العرب حكى الكسائي أنهم ـالق
ال ـوق، إال أفعل منك، يصرفون كل ما ال ينصرف

 سمعنا من العرب من يصرف هذا وجميع ما: األخفش

 وقع في المصحف  ينصرف وقيل إنما صرفه ألنهال
تباع لخط المصحف وإنما كتب باأللف فصرفه على اال

القوافي  ألنها رؤوس اآلي فأشبهت ؛في المصحف بألف
وقيل إنما ، والفواصل التي تزاد فيها األلف للوقف

 العرب ألنه جمع كسائر الجموع قد جمعه بعض ؛صرفه
كالواحد فانصرف كما ينصرف الواحد أال ترى قول 

فجمع " إنكن ألنتن صواحبات يوسف": صة لحفالنبي 
كما صواحب باأللف والتاء كما يجمع الواحد فانصرف 

ينصرف الواحد وحكى األخفش مواليات فالن فجمع 
 : موالي فصار كالواحد وأنشد النحويون للفرزدق

  مـرأيته رأوا يزيد الرجال وإذا
  ارـخضع الرقاب نواكس األبص   

 واكس جعلوه جمع نواكسورووه بكسر السين من ن      
بالياء والنون فحذفت النون لإلضافة والياء اللتقاء 
الساكنين وبقيت السين مكسورة في اللفظ فدل جمعه 
على أنه يجمع كسائر الجموع والجموع كلها منصرفة 

 .)٥١(فصرف هذا أيضا على ذلك

. بالتنوين) سالسال(قرأ نافع وأبو بكر والكسائي "      
تنصرف  ألن فعالل ال ؛سَل بغير تنوينوقرأ الباقون سال

ان ـوكل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرف
خفيفان أو أكثر فإنه ال ينصرف في معرفة وال نكرة 

ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم  :نحو مساجد قال اهللا تعالى
 . ]الحج: ٤٠[اللَِّه كَِثيراً

  : أمران أحدهماوحجة من صرف       
ذكر الفراء فقال إن العرب تجري ما ال يجري       

في الشعر فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم فكذلك 
فما وجد أظآر ...  :قال الشاعر) سالسال(هؤالء اجروا 

 .. .ثالث روائم

  . فأجرى روائم      
أنهم اتبعوا مرسوم المصاحف في : والوجه الثاني      

رأس لف وإن لم تكن  ألنها مكتوبة باأل؛الوصل والوقف
وسعيرا أغالال ( ألن بعده ؛آية فهي تشاكل رؤوس اآلي

 )وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا
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قرأ نافع وأبو بكر والكسائي قواريرا ، سورة الدهر
 اـتباعا بألفمنونا كالهما وإذا وقفوا وقفوا عليهما 

وا  آية وكرهوا أن يخالفرأسللمصحف وألن األولى 
ِإن َأالَ بين لفظين معناهما واحد كما قرأ الكسائي 

ودداً لِّثَمعَأالَ ب مهبواْ ركَفر ودثَم]فصرف ]هود: ٦٨ ،
 . الثاني لقربه من األول

رأ ابن كثير قواريرا منونا و قوارير من فضة ـق      
وليست  ألن األولى رأس آية ؛بغير تنوين وهو االختيار

 . ذلكالثانية ك

ا ـقواريرا بإجرائهما جميع. فمن قرأ قواريرا      
: إحداهن أن يقول نونت األولى: كانت له ثالث حجج

ألنها رأس آية ورؤوس اآليات جاءت بالتنوين كقوله 
مذكورا سميعا بصيرا فنون األولى ليوافق بين رؤوس 

 . اآليات ونون الثاني على الجوار لألول

 العرب تجري ما ال يجرى في أن: والحجة الثانية      
  : كثير من كالمها من ذلك قول عمرو بن كلثوم

 ...مخاريق بأيدي العبينا... كأن سيوفنا فينا وفيهم... 

تباع المصاحف وذلك إ: والثالثة. فأجرى مخاريق      
 . أنهم جميعا في مصاحف أهل الحجاز والكوفة باأللف

 فص قواريروقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وح      
قوارير بغير تنوين وهو محض العربية ألن فواعل ال 
تنصرف في معرفة وال نكرة ووقفوا على األولى 
باأللف ألنها رأس آية وآيتها على األلف ووقفوا على ا 
لثانية بغير ألف ألنها ليست برأس آية ووقف حمزة 

  .)٥٢("بغير ألف فيهما

 اعترض وما. وعليه فال وجه العتراض المعترض      
  . عليه له ما يبرره في قواعد اللغة فليتعلّم قبل أن يتكلّم

)(:  
   :جمع اسم علم حيث يجب إفراده: األول الموضع

وطُوِر  * والتِّيِن والزيتُوِن: ن سورة التينـم      
ِسيِنين]التين: ٢، ١[.   
  . ِسيِنين: الموضع المعترض عليه      
  بالجمع عن سيناء؟ قال سينين فلماذا :عتراضاال      

  . فمن الخطأ لغوياً تغيير اسم العلَم حباً في السجع المتكلف
: هـالجواب الصحيح للموضع المعترض علي      

ِسيِنين إن أصلها حبشية وإ لفظة قيلا ـ معناهن
وال مانع من ، وسيناء مكان واسم لجبل، الشيء الحسن

 مثل بكة،.  أحياناً ووصفه حيناً آخرتسمية الشيء باسمه
ومكة وهو أمر معروف وقد تقدم في موضع سابق 

  . )إلياسين(عند ذكر 

:  
  : من خالل المواضع المعترض عليها تبين أن      

ة ـجميع تلك المواضع لم تخرج عن مذاهب اللغ .١
  . العربية المعتمدة

تلك المواضع وردت فيها قراءات قرآنية صحيحة  .٢
  . عتمدةم

 وقد كشفت تلك المواضع عن بالغة القرآن الكريم، .٣
  . والمستوى الرفيع الذي ال يبارى

ف ـوبان ضع، وبذلك ارتد كيد المعترض إليه      
. وعدم إنصافه، فانكشف بذلك عواره، معرفة اللغة لديه

، فلو سكت المعترض كائناً من كان لكان ذلك أولى له
، وكالمه المشين، نولكنه بذلك كشف عن حقده الدفي

قُل لَِّئِن : بل صدق فيه قول اهللا تعالى، بدون وجه حق
اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هـذَا 
الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض 

   :وكان حاله كما قال الشاعر. ]سراءاإل: ٨٨[ظَِهيراً
  خليقة تكن عند امرئ من ومهما

  وإن خالها تخفى على الناس تُعلم   
وتألق القرآن ، فثبتت بذلك الحجة على المعترض      

  . مرتفعاً زاهياً عن شبه الضالل وفاسد األقوال
 وقد منعني ذكر شخصيات المعترضين أن اإلسالم      

دين ال يزال يعلو بسمو أخالق أهله وأتباعه في كيفية 
والَ :  قال تعالى،وإن أساء األدب، التعامل مع اآلخر

تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللِّه فَيسبواْ اللّه عدواً 
ِبغَيِر ِعلٍْم كَذَِلك زينَّا ِلكُلِّ ُأمٍة عملَهم ثُم ِإلَى ربِهم 

ا كَانُواْ يم ِبمُئهنَبفَي مهِجعرلُممـعون]األنعام: ١٠٨[ ،
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وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَى الَْأرِض : وقال
، ]الفرقان: ٦٣[خَاطَبهم الْجاِهلُون قَالُوا سلَاماًهوناً وِإذَا 

 الْغَيظَ والْعاِفين عِن النَّاِس واللّه والْكَاِظِمين: وقال
خُِذ الْعفْو  :وقال ،]آل عمران: ١٣٤[ ينيِحب الْمحِسِن

، ]ألعراف: ١٩٩[ الْجاِهِلينوْأمر ِبالْعرِف وَأعِرض عِن
  . وغير ذلك كثير

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا 
 محمد وآله أجمعين

:  
                                            

معظم هذه الطعون صدرت عن أناس من النصارى ) ١(
اصف الحاقدين وقد آثرت عدم ذكرهم مع وجود العو       

  . الهوجاء ضد المسلمين في العالم اليوم
  .من شعر المتنبي) ٢(
ونور . ٤٥، ص ١ ج إعراب القرآن للفراء،  : انظر) ٣(

 الدين أبي الحسين علي بن الحسين الباقولي الملقب      
كـشف  ،  )  ه٥٤٣ت  " (جامع العلوم النحـوي   "بـ  

المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن      
عبد القادر عبد   : تحقيق، دراسة و  وعلل القراءات 

. ١٨١، ص ١، ج )١ط(الرحمن السعدي، دار عمار،     
 :وانظر. وسأكتفي فيما يأتي بذكر كشف المشكالت

الجامع القرطبي، أبي محمد بن أحمد األنصاري،       
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،     ألحكام القرآن،   

وتفسير . ٢١٢، ص١م، ج١٩٦٧/ ه١٣٨٧، )٣ط(
، ١ ج تفسير الـرازي،  و. ٥٣، ص ١ ج ابن كثير، 

 ،زاد المسيرو. ٤٧، ص١، جوفتح القدير . ٣١٣ص
  . ٣٩، ص١ج

  البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبـد اهللا         و أب :انظر )٤(
، دار  ما من به الرحمن   ،  )٦١٦-٥٢٨(العكبري  

محي الدين  : انظرو. الكتب العلمية، لبنان، بيروت   
، طبـع   إعراب القرآن الكريم وبيانـه    الدرويش،  

 ،م١٩٩٩/ ه١٤٢٠وابن كثير، بيروت، دمشق اليمامة 
 .١٦٨، ص١مج

  

  مكرم ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن       ) ٥(
دار  زء،ـ ج ١٥،  )٣ط(،  ، لسان العرب  اإلفريقي

  . ١٧٧٤صادر للطباعة والنشر، ص
  . ٢٢٦، ص٢، ج١، مجإعراب القرآن الكريم) ٦(
  . ١١٨، ص١، جمشكل إعراب القرآن) ٧(
  زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة،       أبي: انظر) ٨(

سعيد األفغـاني،   : ، تحقيق وتعليق  حجة القراءات 
 م،١٩٧٩/  ه١٣٩٩،  )٣ط(مؤسسة الرسالة، بيروت،    

  ). ١٧٣(، وكذلك كالم المؤلف على اآلية ١٢٣ص
  .  عند اآلية المذكورةحجة القراءاتانظر ) ٩(
  .٦٤ ص٢كتاب سيبويه، ج) ١٠(
كـشف  و. ٣٧٨، ص ١ ج إعراب القرآن الكريم  ) ١١(

  . ٢٥٦، ص١ جالمشكالت،
    . ١٧٧٤، صلسان العرب) ١٢(
  . رأي الباحث) ١٣(
كـشف  ، ...الطبري عند تفـسير اآليـة     : انظر) ١٤(

  . ٢٦٩، ص١، جالمشكالت
، دار  الرد علـى شـبهات   عبد الرحمن دمشقية،  )١٥(

 / ه١٤٢٤، ١المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، ط   
  . ٢٤م، ص٢٠٠٣

: وانظـر . ٣٧٨، ص١، جالكريمإعراب القرآن  ) ١٦(
 ،)  ه١٨٠ت  (سيبويه، أبي بشر بن عثمان بن قَنبر        

 عبد السالم محمد هارون،: تحقيق وشرحالكتاب، 
 ،)٤ط(مكتبة الخانجي بالقاهرة،    :  أجزاء، الناشر  ٥

 معانيالزجاج،  . ١٥٥، ص ٢م، ج ٢٠٠٤/  ه١٤٢٥
إعراب النحاس، . ١٤٤، ص٢، جالقرآن وإعرابه

  . ٤٧٠، ص١، جالقرآن
 ٢، ج الكتـاب سـيبويه،   : انظر في توضيح ذلك   ) ١٧(

كشف . ٥٢٦، ص ٢ ج ،إعراب القرآن . ١٥٦ص
 ،٣ ج ،والبحر المحيط . ٤١٢ ص ،١ ج المشكالت

 ،٢ ج ، معاني القرآن وإعرابه   والزجاج،. ٥٣١ص
  . ٥٠٩ ص،١ ج،إعراب القرآنالنحاس، . ٢١٢ص

  ٢٢١ص ،١، جإمالء ما من به الرحمنالعكبري، ) ١٨(
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  . وما بعدها
-٣٥٥ (مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمـد       ) ١٩(

حاتم . د: ، تحقيق مشكل إعراب القرآن  ،  )  ه٤٣٧
 ، بيروت ،مؤسسة الرسالة ، جزئان،   صالح الضامن 

  . ٢٣٣ص ،١ج، ١٤٠٥ ،)٢ط(
  . ٣٧١، ص٣ج: إعراب القرآن الكريم) ٢٠(
العـدول عـن    : "هناك رسالة دكتوراه بعنـوان    ) ٢١(

.  المـسألة لحسين الرفايعة عالجت هذه " المطابقة
إعراب إن رحمة   "وهناك رسالة مطبوعة بعنوان     

  ".اهللا قريب من المحسنين
كـشف  . ٤٧٤، ص ٣ج: إعراب القرآن الكريم  ) ٢٢(

، معـاني  واألخفـش . ٤٨٢، ص١ ج ،المشكالت
معاني القرآن  الزجاج،  . ٣١٣ ص ،٢ ج القرآن،

 إعراب القرآن،، النحاس. ٤٢٣ ص،٢ ج وإعرابه،
  . ٦٤٤ ص،١ج

  . ١٢١ ص،٤، ج الكريمإعراب القرآن) ٢٣(
 ،) ه٧٦٩-٦٩٨(بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل    : انظر) ٢٤(

، دار االتحاد العربي المـصري      شرح ابن عقيل  
م، دار االتحاد العربـي     ٢٠٠٤،  )١٥ط(للطباعة  

 . ٢٤٦ ص،١ ج ،)١٥ط (،المصري للطباعة

كـشف  . ١٢٩ ص ،٤ ج إعراب القرآن الكريم،  ) ٢٥(
 ورقة  ،١ ج والكتاب،. ٥٠١ ص ،١ ج المشكالت،

مغنـي  ، ) ه٧٦١ت (األنصاري، ابن هشام  . ٤٤
محمد محي  : ، تحقيق اللبيب عن كتب األعاريب   

 ،الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيـروت       
م، قول يونس في    ١٩٩٩/  ه١٤١٩،  )١ط(لبنان،  

  . ٢٨٥ ص،١ جوهمع الهوامع، ٧٠٩ص
  . ٢٢٦ ص،٤ جإعراب القرآن الكريم،) ٢٦(
  . ٣٢٠ ص،٤ج: المرجع السابق) ٢٧(
  . ٤٦١ ص،٤ جالمرجع السابق،) ٢٨(
  . ٥٤٤-٥٤٣ ص،١ جكشف المشكالت،) ٢٩(
 :وانظر. ١٢٣، ص٢، جإمالء ما من به الرحمن) ٣٠(

 معاني  والفراء،. ٩٥ ص ،٢ ج كشف المشكالت، 

  

 راءات،ـوالسبعة في الق. ١٨٤ ص،٢ جالقرآن،
  . ٧٣ ص،٣ جوالخصائص،. ٤١٩ص

  . ٤٦٦-٤٦٥ ص،٢ جمشكل إعراب القرآن،) ٣١(
  . ٤٥٤ صحجة القراءات،) ٣٢(
 صحيح البخـاري،  محمد بن إسماعيل البخاري،     ) ٣٣(

 ،١، ج صحيح مسلم مسلم بن الحجاج،    . ٤ ص ،١ج
  . ١١٠ ص،٢ج ،المشكالت كشف :وانظر. ١٣٩ص

  . ٢٧٩ ص،٦ جإعراب القرآن الكريم،) ٣٤(
  . ١٣٠ ص،٢، جإمالء ما من به الرحمن) ٣٥(
  . ٤١٥ ص،٦ جإعراب القرآن الكريم،) ٣٦(
 والفراء،. ٢٥٤ ص،٢ جكشف المشكالت،: انظر) ٣٧(

 وجامع البيـان،  . ٣٩١ ص ،٢ ج معاني القرآن، 
 . ٦١ ص،٢٣ج

  . ٢٣٨، ص٢، جإمالء ما من به الرحمن) ٣٨(
كـشف  : وانظـر . ٦٧١ ص حجة القـراءات،  ) ٣٩(

  . ٣١٨ ص،٢ جالمشكالت،
    . ٢٥ ص،٩ جإعراب القرآن الكريم،) ٤٠(
  . المصدر السابق: انظر) ٤١(
  . ٢٢٤، ص٢، جء ما من به الرحمنإمال) ٤٢(
  . ١٠٣ ص،١٠ جإعراب القرآن الكريم،) ٤٣(
عبـد  : وانظـر . ٢٦٢، ص ٢ ج العكبري: انظر) ٤٤(

  . ١٧، صالرد على شبهاتالرحمن دمشقية، 
  . ٣٩١، ص١، جمشكل إعراب القرآن) ٤٥(
  . ٧٣٧، ص٢، جالمصدر السابق )٤٦(
كشف : وانظر. ٧١٠، ص حجة القراءات : انظر) ٤٧(

  . ٣٨٨، ص٢، جالمشكالت
. ١٣٤، ص ١٠، ج إعراب القرآن الكريم  : انظر) ٤٨(

، كشف المشكالت وإيضاح المعـضالت    : وانظر
  . ٣٧٢، ص٢ج

  . ٢٦٤، ص٢، جالعكبري: انظر) ٤٩(
  . ٢٧٦، ص٢، جإمالء ما من به الرحمن) ٥٠(
  . ٧٨٤، ص٢، جمشكل إعراب القرآن) ٥١(
  .  وما بعده٧٣٧، حجة القراءات: انظر) ٥٢(
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