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  ماءات القرآن
   احلسن علي بن احلسنيأبيجلامع العلوم النحوي 
 القادر السعدي عبد /حتقيق الدكتور

 ملحوظات ومآخذ

 )∗(فوزي حسن الشايب د.أ

َّرب«واملجرور بــ «: قوله)٦ سطر ١٣٨ص ( − . »الـصفة « نكـرة يلزمهـا»ُ
ّ ليس جممعا عليه, وإن»ّرب «ورّوالصحيح أن لزوم وصف جمر  ذهب يشءام هو ً

, وهـو خمـالف ملـذهب )١( الفـاريسّ وأبـو عـيل)ه٣١٦( اجّد وابن الـرسّإليه املرب
 ّإال ال تكـون »ّرب «ّ بنى حكمـه عـىل أن, أوجب وصف جمرورهاْنَسيبويه, وم

 :ً ذلـك قـائال ابـن مالـكّوقـد رد..  يوافـق املجـابْ اجلواب يلزم أنّوأن. ًجوابا
ً تكون جوابا وغري جواب, وإذا كانت جوابا»ّبُر «ّوالصحيح أن«  فقد تكـون ,ً

ً, وجوابا غري موصوف, فيكون ملجرورها من الوصـف وعدمـه ً موصوفاًجوابا
مـا : ّرب رجـل رأيـت, وملـن قـال: ًما رأيت رجـال: ما للمجاب, فيقال ملن قال

ًرأيت رجال عاملا ْبا فللمتكلم أنّرب رجل عامل رأيت, وإذا مل تكن جوا: ً  يصف ً
                                                 

 . األردن−أستاذ النحو والرصف   )∗(
 .٤١٧−٥/٤١٦البحر املحيط, : , وانظر٢/٧٧٠التبيان,   )١(



¥<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( 

 

١٠٠٢
 .)٢(» يصفهّجمرورها وأال

يف  »ما « املؤلفّعد. ]٥٧: النحل[ z_ ̂ [}: )١٢ سطر ١٤٧ص (
 .ضـعيف وهـذا . يف موضـع النـصب بـالعطف عـىل البنـات,موصـولةهذه اآليـة 

 الفعـل ّ أنأال وهـي عن قاعدة يف النحو, −  ّكام قال أبو حيان −  ذهل قدالقائل به و
: ى إىل ضمريه املتصل املنـصوب, فـال جيـوزّ ال يتعد,سم املتصلالرافع لضمري اال

والـضمري املجـرور ... ّرضب نفـسه, إال يف بـاب ظـن وأخواهتـا: تريد, زيد رضبه
غضب عىل نفـسه, : زيد غضب عليه, تريد: باحلرف كاملنصوب املتصل, فال جيوز

م ما يـشتهون, وجيعلون هل:  يكون التقديرْر ال جيوز النصب, إذّفعىل هذا الذي تقر
 )٣(»زيـد غــضب عليــه:  جمـرور بــالالم, فهـو نظــري»هلــم«فـالواو ضــمري مرفـوع, و

ّ أمرها أهنا مبتدأ مؤخرْوالصحيح من ّ. 
ّذهب املؤلف إىل أن :)٣ سطر١٦٢ص(  a b c d} : يف قوله تعاىل»ايأ «ّ

e fgz, غري هذا الظاهر, وقد علـل ذلـك , مضمر»تدعوا «:بـِ منصوبة ّ
ً الّ الظاهر قد انجزم به, فال ينصب عاملـه; ألنـه يـصري العامـل معمـوّألن «:بقوله

ّوما أنكره املؤلف ليس بمنكر, ولـذا فقـد عـده غـري واحـد مـن . ً»واملعمول عامال ّ
ّ; ألن التقــدير خــالف األصــل, وال يــصار إىل )٤(ًالنحــويني معمــوال هلــذا الظــاهر

ّ وقـد بـني النحـاة مـسوغات .العمل بالعامل اخلفي إذا أمكن العمل بالظاهر اجليل ّ
 »ّأي« بحكـم األصـل, و»ا أيـ « عمـل يف» تـدعوا «ّ بـأن,ّعمل كل مـنهام يف اآلخـر

                                                 
 .٣/١٨١رشح التسهيل,   )٢(
 .٥/٤٨٨البحر املحيط,   )٣(
, ومشكل ١/١٨٣ّاإليضاح يف رشح املفصل البن احلاجب : , وانظر١/٨٤ّرشح املفصل   )٤(

, والتبيان يف إعراب القرآن ٢/٩٨يان يف غريب إعراب القرآن , و الب١/٤٣٦إعراب القرآن 
 .٢/٢٥٩, واألشباه والنظائر ٢/٩, ومهع اهلوامع ٥١٩, ومغني اللبيب ص٢/٨٣٦
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١٠٠٣
ّإنا  «:)ه٦٤٣ ( يعيش قال ابن بحكم النيابة عن حرف الرشط,»تدعوا «عملت يف

ّنسلم أن كل واحد منهام عامل يف اآلخر,  ّ أنه باعتبـارين; فـاجلزم باعتبـار نيابتـه ّإالّّ
 فهـام ,رف الرشط, ال من حيث هو اسم, والنصب يف االسم بالفعـل نفـسهعن ح

 » وقد ألغز بعضهم يف ذلك قائالهذا ,)٥(»شيئان خمتلفان
ـــــه معمـــــوالن?  ومـــــا اللـــــذان يعمـــــالن دولـــــة  )٦(والعـــــامالن في

ّثم إن املؤلف قد ناقض نفسه يف هذا الذي ذهب إليه;  ّ ّنـه كـان قـد أجـاز ألّ
: النــساء [ Å Æ Ç È z } :يف قولــه تعــاىل) ١ ســطر٦٢ص (ًذلــك ســابقا 

 .», وتفعلوا جمزوم به»تفعلوا «:بـِما رشط منصوب  «:, حيث قال]١٢٧
 y z}: يف قولـه تعـاىل »ًأمدا «ّإىل أن املؤلف ذهب )١ سطر ١٦٤ص (
{ | } ~ �z, منصوب عىل التمييز, وذكـر أن أبـا عـيل الفـاريس ّ ّ
ّ فعال ماضـيا, وأن»أحىص «ّقد عد ً   وههنـا.»لبثـوا «:بــِ منـصوب بـه أو » ًأمـدا  «ً

ّقف عندها, يتعلق بعضها باملحققأشياء ينبغي التو  . ّ, وبعضها اآلخر باملؤلفّ
املراجع دون املـصادر; فقـد أحال عىل   قدّ أنه, فهوّ يؤخذ عىل املحققّأما ما
. )١اهلـامش رقـم (, ومفـاتيح الغيـب للـرازي  جممع البيان للطـربيسأحال عىل

 :, فرأي أيب عيل هذا موجود يف كتابهكتب أيب عيل نفسه يرجع إىل ْ عليه أنوكان
 .)٧(»املسألة التاسعة والسبعون «,»اإلغفال«

 :وأما املؤلف فيؤخذ عليه أمران
نـصب «:  منـصوب عـىل التمييـز, وذلـك بقولـه»ًأمدا «ّه قطع بأنّ أن:األول

وهذا خالف ملا عليه ! اسم تفضيل: أي. » أفعل منك»أحىص «ّعىل التمييز, وأن
                                                 

 .٢/٢٥٩/٢٥٩, وانظر األشباه والنظائر ١/٨٤ّرشح املفصل   )٥(
 .٤/٢٧٩األشباه والنظائر   )٦(
 .٣٦٤ −  ٢/٣٥٩اإلغفال,   )٧(
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١٠٠٤
 فأجازوا; ًمجهور النحاة الذين أجازوا نصبه عىل التمييز, ومل يقطعوا بذلك قطعا

ًالذي أجاز فيه وجهـا ثالثـا الزجاج و, )٨(ّكالفراءعىل التمييز, أو الظرفية, نصبه  ً ّ
 .)٩(ٍ فعل ماض»أحىص «ّاملفعولية, عىل اعتبار أنهو النصب عىل 

 يف »أحـىص «ّ عىل أساس أن,قني نصبه عىل التمييزوقد أنكر كثري من املحق
َأفعـل « هذا الفعل مزيـد بـاهلمزة, وّ وليست اسم تفضيل; ألن,اآلية فعل ماض َ َ

ُيفعل ِ ًام يـصاغ أبـدا ّ اسم التفـضيل إنـّ ال يقال منه هو أفعل من كذا; وذلك ألن»ُ
هـو :  قـوهلم يف شـذوذ, نحـوّ إال,د, وال يأيت من الرباعي البتـةّمن الثالثي املجر

 . وهذا شاذ ال يقاس عليه, ...أوالهم باملعروف, وهو أعطاهم للدنانري
ومـن قـدر أن  «:ّ الفـاريسأبـو عـيل قـالوعليه, فأحىص يف اآليـة فعـل مـاض, 

  كـذلك كـون)ه٥٧٧( ّوقـد أكـد األنبـاري. )١٠(» أفعل من كذا فهو خمطئ»أحىص«
ًفعال ماضيا »أحىص«  االسم ال ينتصب ّ أخرى فإنهذا من ناحية, ومن ناحية. )١١(»ً

 يف اآليـة »األمـد «ولـيس  يف املعنـى,ً إذا كان فاعالّعىل التمييز بعد اسم التفضيل إال
ّفاعال يف املعنى كي ينتصب عىل التمييز فيام لو سلمنا بأن ; إذ  اسـم تفـضيل»أحىص «ً

 التمييز ّ أناعلم «ً: نصبه عىل التمييز قائال أبو عيلأنكر, وهلذا ُاملحيصاألمد ليس هو 
  ابـن احلاجـبّ كـل مـنأنكـر وقـد .)١٢(»يف األمد وانتصابه عندي ممتنع غري مستقيم

 .)١٣(ً ليس فاعال يف املعنىّألنه ;ً متييزاجعله ابدورمه , وابن هشام)ه٦٤٦(
                                                 

 .٢/٣٦, )راءالف(معاين القرآن   )٨(
 .٣/٢٧١معاين القرآن وإعرابه,   )٩(
 .٢/٣٦٣اإلغفال,   )١٠(
 .٢/١٠١, البيان  )١١(
 .٢/٣٥٩اإلغفال,   )١٢(
 .٦٦٣, ومغني اللبيب ص١/١٤٨ابن احلاجب /األمايل النحوية  )١٣(
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١٠٠٥
 »ًأمـدا « جتـويزه نـصب املؤلف قـد نـسب إىل أيب عـيلّهو أن :واألمر اآلخر

ّمتعـد  عنـده فعـل مـاض, »أحـىص «ّألن; وهـذا غـري صـحيح البتـة. )١٤(لبثوا بـ
ملـا يلـزم  , فيه خروج عن وجـه الكـالم»لبثوا«:لـًِ معموال »ًأمدا «لْعَ, وجبنفسه

:  بنفسه, فيكون التقـديرّه متعدّ بحرف جر, مع أن»أحىص «منه من تعدية الفعل
ّولذلك نص أبو عيل عىل أنأحىص للبثهم يف األمد,  ّ   مفعـول بـه للفعـل»ًأمـدا «ّ

 .)١٥( ليس غري»أحىص«
: الصواب. »ًمنصوبا عىل احلال وليسا باستثناء «:قوله )٢ سطر ١٦٨ص (

 .. .منصوبني عىل احلال
 Æ Ç È} : يف قولـــه تعـــاىل»مـــا «:فـــيام خيـــص )٩ ســـطر ١٦٩ص (

ÉÊz. ّذهب املؤلف إىل أهنا  . نافيةفهي. ولة, وهذا خطأ موصّ
 يـه الدقـة, وهـو عـن سـيبويه مل يـراع فاّنقل املؤلف نـص: )٤ سطر١٧١ص(
َإنام رست حتى أدخلهـا, نـصبت :إذا قلت «:قوله ّ  عـىل هـذا العبـارة إيـرادّإن  .»ّ
ّوهم أن سيبويه يوجب نصب الفعل بعد حتى املسبوقة ي النحو , ً دائـام»ّإنـام «:بـِ ّ

ّ; ألن سيبويه ميز بني إنام التي تعنـي االقتـصار عـىل الـيشء, وليس األمر كذلك ّ ّ
ّملعنـى األول أجـاز رفـع الفعـل ا ّففـيام خيـصقـار الـيشء, وتلك التـي تعنـي احت

ّإنــام رست حتــى أدخلهــا وحتــى : وتقــول «: هبــذا اخلــصوصونــصبه, قــال ّ ُّ
ّإنام رست : وتقول «:وجب النصب, قالفأّ, وأما عىل املعنى اآلخر )١٦(»َأدخلها

ًحتى أدخلها, إذا كنت حمتقرا لسريك َ ُإنام رست حتى أدخلها :ويقبح.. .ّ ّ ّ«)١٧(. 
                                                 

 .١٦٤ماءات القرآن, ص   )١٤(
 .٢/٣٦٤اإلغفال,   )١٥(
 .٣/٢١الكتاب   )١٦(
 .٣/٢٢املرجع السابق   )١٧(
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١٠٠٦
ّذكر املؤلف هـذا . »ويرشب مما ترشبون: وكذا«: قوله )٨ سطر ١٨٧ص (

a bz ` _ ^} : يف اآلية الـسابقة»ما «الكالم بعد قوله عن
   ،

ّأهنـا نفـي يف 
ّومن الواضح متاما أن قوله. مجيع القرآن  تعنـي »كـذا «ّألن;  ههنا خطـأ»وكذا «:ً

 .  نافيةالوصولة,  مّوالصحيح أهنا ,ًأيضاهنا نفي ٰ ه»ما« ّبكل وضوح أن
 بــأكرم دون »بنــو عمــرو «كــام ارتفــع«: قولــه: الــسطر األخــري)١٩٥ص (
 :, وذلك يف قول الشاعر»ليس

ــوا ــد علم ــق اهللا ق ــرم خل ــيس أك  عند احلفاظ بنو عمـرو بـن جنحـود  َأل
ّإن حكم املؤلف عىل ً وليـست اسـام »أكـرم «:بــِ مرفوعـة ّبأهنـا »بنو عمرو «ّ

 خربهـا »َأكـرم« وّ مـؤخر, اسـم لـيس»بنو عمـرو «ّنأل; غري صحيح »ليس« :لـِ
 من جهة, ورصيـح عبـارة سـيبويه مـن جهـة تثبته رواية الشاهدوهذا ما , ّمقدم

َرضب قومك بنـو :  ههنا بمنزلة»ليس « صار «:أخرى, فبعد إيراده الشاهد قال
ّ خـرب لـيس تقـدم عـىل »أكرم «ّ أناومن كالم سيبويه هذا يفهم تلقائي. )١٨(»فالن
  .»عمرو بنو «:اسمها
: الـشعراء[ z    ̈ § } : يف قولـه»لـو «وجـواب:  قوله)٤ سطر ٢٠٢ص (
١٩٨[

 

» { Ù Ú          Û z ]لو «ّوهذا القول خطأ; ألن جواب .»]٢٠٦: الشعراء« 
وهذا من مظاهر اخللل . ]١٩٩: الشعراء[ z ³ ²                ± ° } :هو قوله تعاىل

 . ها الكتابراب التي يعاين منواالضط
ّ مـضمرا, كـل»عـن «ويكون «:قوله )٩ سطر ٢٠٤ص ( . » هـذا فيـه جـائزً

ّ وصـدها مـا  «: يف قولـه تعـاىل»مـا « قبـل»عـن«ّيقصد بذلك إسقاط حرف اجلر
                                                 

 .٢/٣٧ ع السابقاملرج  )١٨(
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١٠٠٧
 )٢٠(والطـربي )١٩(اءّ مـن الفـرّهـذا الوجـه أجـازه كـل. »كانت تعبد من دون اهللا

ْأن  «مــع غــري إســقاط حــرف اجلــر ّ, وهــو ضــعيف; ألن)٢١()ه٣٣٨( اسّوالنحــ
 .)٢٢( يف رضورة الشعرّ املصدريتني ال جيوز إال»َّوأن

ّذهب املؤلـف إىل أن, )٥ سطر٢١٤ص (  e } : يف قولـه تعـاىل»مـا «ّ
f g z .,٢٣( مصدريةّ والصحيح أهناموصولة(. 

ــديال «ّأعــرب املؤلــف. R S T z } )١ ســطر ٢٢٠ص ( ــا »ًتب  ههن
ً ال مفعوال مطلقا,ًمفعوال به ه مفعول بـه دون ّ عىل أن»تبديال «تصبوين «:ً قائال,ً
ً املـصدر ينتـصب تأكيـدا ملـا ثبـت قبلـه, ومـا قبـل ّيف ذلـك أنه ّوحجت. »املصدر

املصدر هنا نفي فكيف يؤكد? وهذا القول عجب من العجب, فاملفعول املطلق 
ًاملؤكد يكون لتوكيد ما قبله نفيا أو إثباتا ال فرق, والـدليل عـىل ذلـك استـشهاد  ً

ً هبذه اآلية عىل وجـه اخلـصوص مثـاال عـىل املفعـول املطلـق; قـال أبـو النحويني
: وينتصب املصدر بمصدر, وباسم فاعل, وباسم مفعول, وبفعل, نحو «:انّحي

ًعجبت من رضب زيد عمرا رضبا, وزيد ضارب عمرا رضبا, وأنـت مطلـوب  ً ً ً
, وقـد فعـل الـيشء نفـسه ابـن عقيـل )٢٤(R S T z } :, وقوله تعـاىلًطلبا

ًومما يؤكد ذلك أيضا قـول . )٢٥(»املساعد عىل تسهيل الفوائد «يف كتابه) ٧٦٩( ّ ّ
ًمحدا وشكرا ال كفرا «:العرب ً ًأمحد محدا وأشـكر شـكرا وال أكفـر كفـرا, : , أي»ً ً ً

                                                 
 .٢/٢٩٥الفراء / معاين القرآن  )١٩(
 .١٩/١٩٢جامع البيان,   )٢٠(
 .٢/٥٣٥مشكل إعراب القرآن, : , وانظر٣/٢١٣, إعراب القرآنالنحاس,   )٢١(
 .٧/٧٥البحر املحيط,   )٢٢(
 .٧/١٦٠, وانظر البحر املحيط ٢/١٠٣٧التبيان   )٢٣(
 .٣/١٣٥٣ارتشاف الرضب,   )٢٤(
 .١/٤٦٤الفوائد, املساعد عىل تسهيل   )٢٥(
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١٠٠٨
ّوال أكاد كيدا وال أهم مه: , أيامه ًوال أفعل ذلك وال كيدا وال: وقوهلم  .)٢٦(اً
 j} : اإلشـارة يف قولـه تعـاىلّ أعرب املؤلـف اسـم)٩ سطر ٢٢٢ص (

k l mnz ]للفعـلّ مقدممفعول به ثانّوالصحيح أنه . مبتدأ ]١٧: سبأ : 
 .)٢٧(ة النحوّى إىل مفعولني, هذا هو الذي عليه أئمّ, الذي يتعد»جزيناهم«

 »ذلـك «ز نـصبّ عندما جو,وقد خرج املؤلف من هذا اخلطأ إىل خطأ آخر
 املنـصوب عـىل ّ; ألنً أيـضاجيـوز , وهـذا ال)٤ سـطر ٢٢٣ص (عىل االشـتغال 
 ْ للعامل املشتغل عنه من االتصال بضمريه, فكان ينبغي لآلية أنّاالشتغال ال بد

ه يتـسلط ّ فإنـ,وإذ مل يـشتغل العامـل بعـده بـضمريه. »ذلك جزينـامهوه «:تكون
ًم معموال له بوصفه مفعوال به ثانياَعليه, ويكون من ث ً ً   . لهّ

 .موصـولة v w x z } : يف»مـا «ّؤلـفّ عد امل)١٠ سطر ٢٣٧ص (
 .)٢٨( تكون استفهاميةْفهي هنا نافية, وحتتمل أيضا أن. وهذا خطأ

] ال[ عـىل هـذا نـصب عـىل املـصدر  z{} فـ «: قوله)٦ سطر ٢٦٠ص (
ذكـر . a z ̀   _ ~ { | }:  يف قولـه تعـاىلً»قلـيال «, يقصد»عىل الظرف

وهـذه . ّتني زيـادة يقتـضيها الـنص مـا بـني املعقـوفّأن) ٢(املحقق يف اهلـامش رقـم 
ّ جمانبـة للـصواب, وأن املحقـق مل يوفـق فيهـا−  من وجهة نظرنا−  الزيادة ّ  وتفـسري .ّ

ّهذا الذي عىل  ّيدل ال »ًأي كانوا هيجعون قليال من الليل«: ّاملؤلف للرتكيب بقوله
صدرية حتتمل الظرفيـة واملـ ً»قليال «ّأنيفيد ّ; فظاهر كالم املؤلف ّذهب إليه املحقق

                                                 
 .١/١٢٤ّرشح املفصل   )٢٦(
, وإعراب ٤/٢٤٩, ومعاين القرآن وإعرابه, ٢/٣٥٩, )الفراء(معاين القرآن : ينظر  )٢٧(

, والبيان يف غريب, ٢/٥٨٥, ومشكل إعراب القرآن, ٣/٣٤٠, )النحاس(القرآن 
 .١٤/٢٨٨, واجلامع ألحكام القرآن, ٢/٢٧٩

 .٧/٤١٦البحر املحيط : , وانظر٢٦٧−١٥/٢٦٦اجلامع ألحكام القرآن,   )٢٨(
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١٠٠٩
; قـال ّويقدمون الظرفية عىل املـصدرية , فيها الوجهنيونّ وأكثر املعربني جيوزًمعا,

ًوقتا قليال مـن الليـل أو هجوعـا قلـيال  «: الكريمصاحب الفريد يف إعراب القرآن ًً ًّ
وقـال أبـو  ,)٣٠(»ًوقلـيال نعـت لظـرف أو مـصدر «:, وقال العكربي)٢٩(»ّمن الليل
ًوالظاهر أن قليال «:ّحيان ْوجوز أن.. . ظرفّ  ّوعليـه, فـإن. )٣١(»ً يكون نعتا ملصدرّ

ْ يف هذه اآليـة ويف كـل الـسياقات املامثلـة جيـوز فيهـا أنً»قليال« ً تكـون نعتـا لوقـت ّ
ًكانوا وقتا قليال هيجون, أو هجوعا قليال  «:قال مكي حمذوف, أو ملصدر حمذوف, ًً

 لتكـون اجلملـة ,»ال «:ـِبـ »أو «ستبدالبا جيب تصحيح العبارةولذا . )٣٢(»ونعهيج
 .» عىل هذا نصب عىل املصدر أو عىل الظرفً»قليال« :فـ «:عىل النحو اآليت

ّعد املؤلف )٥ سطر ٢٦٨ص (  ° ¯ ® ¬ » } : يف قولـه تعـاىل»ما «ّ
±² zتكـــون نكـــرة موصـــوفة, قـــال النحـــاسْوالوجـــه أن. , موصـــولة : 

 مــذهب أيب  عــىل»مــا «والتقــدير مــا يف الــسموات ومــا يف األرض, وحــذفت«
وباملثـل . )٣٣(»ُ ال حيذف االسـم املوصـولّألنهنكرة ال موصولة;  ّالعباس, وهي
ّعدها مكي  هبـذا  ال موصـولة, قـال,ً نكرة موصـوفة أيـضا بن أيب طالب القييسّ
ّ بمعنـى الـذي, وحتـذف; ألن الـصلة ال » مـا «ْوال حيسن أن تكون «:اخلصوص ُ

  الصفة مقام املوصوف عنـد اجلميـع,ّتقوم مقام املوصول عند البرصيني, وتقوم
 .)٣٤(» أوىل من محله عىل االختالف,فحمله عىل اإلمجاع

                                                 
 .٤/٣٦٢الفريد يف إعراب القرآن املجيد   )٢٩(
 .٢/١١٧٩التبيان   )٣٠(
 .٨/١٣٤ البحر املحيط  )٣١(
 .٢/٣٩٢ ,وانظر البينان ٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن  )٣٢(
 .٤/٣٤٩ ,إعراب القرآنالنحاس,   )٣٣(
 .٢/٧١٦مشكل إعراب القرآن   )٣٤(
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١٠١٠
  

ملحق باملاءات التي أخل بها املؤلف
ّ ّ

  
  

 سورة البقرة
 ٢٦/ّوما يضل به −١
 ٢٦/ويقطعون ما أمر −٢
 ٦٨/ما تؤمرون −٣
 ٩٦/بام يعملون −٤
 ١١٠/بام تعملون −٥
 ١١٦/ما يف السموات −٦
 ١٣٤/ما كسبتم −٧
 ١٣٥/كنيوما كان من املرش −٨
 ١٤١/ّعام يقولون −٩

 ١٤٦/كام يعرفون − ١٠
 ١٦٧/واؤّكام ترب − ١١
 ١٦٩/ما ال تعلمون − ١٢
 ١٩٩/عىل ما هداكم − ١٣
 ٢٠٢/ّمما كسبوا − ١٤
 ٢٣٩/ّكام علمكم − ١٥
 ٢٤٨/ّمما ترك − ١٦
 ٢٥٣/من بعد ما جاءهتم − ١٧
 ٢٥٤/ّمما رزقناكم − ١٨
  ٢٦٥/بام تعملون − ١٩
 ٢٧١/بام تعملون − ٢٠
 ٢٨٢/ّكام علمه اهللا − ٢١
  ٢٨٢/ُإذا ما دعوا − ٢٢

 سورة آل عمران
 ٢٤/انوا يفرتونما ك −١

 ٥٦/وما هلم من نارصين −٢
 ٦٥/ّمل حتاجون −٣
 ٦٦/ّفلم حتاجون −٤
 ٦٧/وما كان من املرشكني −٥
 ٧٠/مل تكفرون −٦
 ٧١/ّمل تلبسون احلق −٧
 ٩٨/مل تكفرون −٨
 ٩٩/ّمل تصدون −٩

 ٩٩/ّعام يعملون − ١٠
 ١٠٦/بام كنتم − ١١
 ١٤٦/ملا أصاهبم − ١٢
 ١٦٧/ما ليس يف قلوهبم − ١٣
 ١٩٤/ما وعدتنا − ١٤

 سورة النساء
 ١١/ّمما ترك −١
 ١٢/نّمما ترك −٢
 ٣٤/ّبام فضل اهللا −٣
 ٩٤/ بام تعملون −٤
  ٩٧/فيم كنتم −٥
 ١٢٧/ما كتب هلن −٦
 ١٢٨/بام تعملون −٧
 ١٣٥/بام تعملون −٨
 ١٥٣/من بعد ما جاءهتم −٩

 ١٥٧/وما صلبوه − ١٠
 ١٥٧/ما هلم به − ١١



<{<áa†ÏÖ]<l]ð^Ú<Jgè^Ö]<àŠu<ë‡çÊ 

 

١٠١١
 ١٦٢/بام أنزل إليك − ١٢
 ١٦٢/وما أنزل من قبلك − ١٣
 ١٧١/وما يف األرض − ١٤

 سورة املائدة
 ٤٤/ومن مل حيكم بام −١
 ٤٥/ومن مل حيكم بام −٢
 ٤٨/جاءكّعام  −٣
 ٤٨/بام كنتم −٤
 ٥٢/ّعىل ما أرسوا −٥
 ٦٤/ما أنزل إليك −٦
 ٧٠/بام ال هتوى −٧
 ٨١/ليهإوما أنزل  −٨
 ٩٥/ّعام سلف −٩

 ٩٩/ًما دمتم حرما − ١٠
 األنعام سورة

 ٨/ما تستعجلون −١
 ٦٨/ّا ينسينكَّوإم −٢
 ٨٠/ما ترشكون −٣
 ١٠٠/ّعام يصفون −٤
 ١٠٦/ليكإما أوحي  −٥
 ١٤٣/ّأما اشتملت عليه −٦
 ١٤٤/ّأما اشتملت عليه −٧

 سورة األعراف
 ٩/بام كانوا −١
 ٥٣/ما كانوا يفرتون −٢
 ٦٢/ما ال تعلمون −٣
 ٧٧/بام تعدنا −٤
 ١١٧/ما يأفكون −٥
 ١٤٤/فخذ ما آتيتك −٦

 ١٦٤/مل تعظون −٧
 ١٦٦/ّعام هنوا −٨
 ١٧١/واذكروا ما فيه −٩

 ١٩٠/فيام آتاها − ١٠
ّوإما ينزغنك − ١١ ّ/٢٠٠  

 سورة األنفال
 ٢٤/ملا حيييكم −١
 ٣٤/وما كانوا −٢
 ٣٨/ما قد سلف −٣
 ٣٩/بام يعملون −٤
 ٧٢/عملونبام ت −٥

 سورة التوبة
 ١٦/بام تعملون −١
 ٥٦/وما هم منكم −٢
 ٧٤/ما قالوا −٣
 ٧٧/وبام كانوا −٤
 ٩٢/ما أمحلكم −٥
 ٩٥/بام كانوا يكسبون −٦

 سورة يونس
 ٤/بام كانوا يكفرون −١
 ١٢/ما كانوا يعملون −٢
 ١٨/ّعام يرشكون −٣
 ١٩/وما كان الناس −٤
 ١٩/فيام فيه خيتلفون −٥
 ٢٤/ّمما يأكل الناس −٦
 ٣٦/بام يفعلون −٧
 ٤٦/عىل ما يفعلون −٨
 ٥٧/ملا يف الصدور −٩

 ٧٤/فام كانوا − ١٠
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١٠١٢
 هود سورة

 ١٦/ما صنعوا −١
 ٢٠/ما كانوا يستطيعون −٢
 ٢٠/وما كانوا يبرصون −٣
 ٣١/بام يف نفوسهم −٤
 ٣٢/بام تعدنا −٥
 ١٠٧/ملا يريد −٦

 سورة يوسف
 ١١/ما لك −١
 ١٨/عىل ما تصفون −٢
 ١٩/بام يعملون −٣
 ٨١/بام علمنا −٤

 سورة إبراهيم
 ٢/وما يف األرض −١
  ٩/بام أرسلتم به −٢

 سورة النحل
 ٣/ّعام يرشكون −١
 ٥٦/ّمما رزقناهم −٢
 ٦٨/ّومما يعرشون −٣
 ٧١/عىل ما ملكت −٤
 ٧٧/مر الساعةأوما  −٥
 ٧٩/ما يمسكهن −٦

 سورة اإلرساء
 ٢٤/كام ربياين −١
 ٣٦/ما ليس لك −٢
 ٤١/وما يزيدهم −٣
  ٤٢/كام يقولون −٤

 سورة الكهف
 ٧٢/بام نسيت −١

 ٧٨/ما مل تستطع −٢
 سورة مريم

 ٤٣/تكأما مل ي −١
 ٦٥/وما بينهام −٢

 سورة طه
 ١٥/بام تسعى −١
 ٩٥/فام خطبك −٢

 
 سورة األنبياء

 ١٨/ّمما تصفون −١
 ٤١/ما كانوا به −٢
 ٨٤/ما به من رض −٣
 ٩٨/وما تعبدون −٤
 ١٠٢/فيام اشتهت −٥

 سورة احلج
 ١٤/ما يريد −١
 ١٥/ما يغيظ −٢
 ٣٧/عىل ما هداكم −٣
 ٥٣/ما يلقى −٤
 ٦٠/ بمثل ما عوقبتم به  −٥

 سورة املؤمنون
 ٢٤/ما هذا −١
 ٢٦/بام يكذبون −٢
 ٣٣/ما هذا −٣
 ٣٣/ّمما تأكلون −٤
 ٣٩/بام كذبون −٥
 ٥١/بام تعملون −٦

 سورة النور
 ٤٥/ما يشاء −١
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١٠١٣
 ٥٣/بام تعملون −٢

 سورة الفرقان 
 ٤٩/ّمما خلقنا −١

 سورة الشعراء
 ٧٥/ما كنتم تعبدون −١
 ١٤٦/فيام ههنا −٢
 ١٩٩/ما كانوا به −٣

 سورة النمل
 ٣٥/بم يرجع −١
 ٤٦/مل تستعجلون −٢
 ٥٢/بام ظلموا −٣
 ٥٩/أم ما يرشكون −٤
 ٩٣/وما ربك بغافل −٥

 سورة القصص 
 ٤٣/ما أهلكنا −١
  ٦٨/ءما يشا −٢

 سورة الروم 
 ٣٥/بام كانوا به −١
 ٣٦/ّبام قدمت −٢

 سورة لقامن
 ٢٦/ما يف السموات −١
 ٢٩/بام تعملون −٢
  ٣٠/ما يدعون −٣

 سورة السجدة
 ٥/ا تعبدونّمم −١
 ٩/ًقليال ما تشكرون −٢
 ١٧/بام كانوا يعملون −٣

 سورة األحزاب
 ٩/بام تعملون −١

 ٢٣/ما عاهدوا −٢
 ٥١/ما يف قلوبكم −٣
 ٥٨/بغري ما اكتسبوا −٤

 سورة سبأ
 ١١/ تعملونإين بام −١

 سورة فاطر
 ٣٧/ّما يتذكر فيه −١

 سورة الصافات
 ٨٧/ّفام ظنكم −١
  ٩٢/ما لكم ال تنطقون −٢

 سورة الزمر
 ٢٤/ما كنتم تكسبون −١
 ٤٨/ما كسبوا −٢
 ٤٨/ما كانوا به −٣
 ٥٠/فام أغنى عنهم −٤

 
 سورة غافر

 ٢٩/وما أهديكم −١
 ٤٣/ّأنام تدعونني −٢
 ٨٢/ما كانوا يكسبون −٣
  ٨٤/ّبام كنا به −٤

 ّسورة فصلت
 ٢٠/ يعملونبام كانوا −١
 ٢٢/ّمما تعملون −٢
 ٤٧//وما خترج −٣
 ٤٨/ما كانوا يدعون −٤

 سورة الشورى
 ١٤/من بعد ما جاءهتم −١
 ٤٧/ما لكم −٢
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١٠١٤
 سورة الزخرف

 ٢٠/ما هلم بذلك −١
  ٢٣/ما أرسلنا −٢
 ٥٨/ما رضبوه −٣

 سورةاجلاثية 
 ١٤/بام كانوا يكسبون −١
 ١٧/فيام كانوا فيه −٢
 ٢١/ساء ما حيكمون −٣
  ٢٩/ما كنتم تعملون −٤

 سورة األحقاف 
 ١٧/ أساطريّإالهذا ما  −١

 ّسورة حممد
  ٢٦/كرهوا ما أنزل اهللا −١

 سورة الفتح 
 ١٠/بام عاهد عليه −١
 ١١/بام تعملون −٢
  ١٦/كام توليتم −٣

 
 احلجرات سورة

 ٨/بام تعملون −١
 سورة ق 

 ٣٩/فاصرب عىل ما يقولون −١
 سورة الذاريات 

 ٢٥/ما أتى الذين  −١
 سورة الطور

  ٤٣/ّعام يصفون  −١
 سورة الواقعة 

ّمما يتخري −١  ٢١/ونّ
 ٢٢/ّمما يشتهون −٢

 سورة احلديد 
 ٤/وما ينزل من السامء  −١

 
 سورة الصف

 ٦/مصدقا ملا بني يدي  −١
 سورة املنافقون 

 ٢/ساء ما كانوا يعملون  −١
 سورة التغابن 

 ٨/بام تعملون −١
 سورة امللك 

 ٨/ّكلام ألقي  −١
 ّسورة اجلن

 ٣/ّما اختذ صاحبة  −١
ّسورة املزمل ّ 

 ١٠/واصرب عىل ما يقولون  −١
 سورة عبس

 ٢٣/ما أمره  −١
 سورة املطففني

 ١٢/وما يكذب به −١
 ١٩/وما أدراك −٢
 ١٩/ما عليون −٣

 سورة الطارق 
 أربعّأغفل املؤلف ذكرها, وورد فيها 

 :, هيماءات
 ٢/وما أدراك −١
 ٥/ّمم خلق −٢
 ١٠/فام له من قوة −٣
 ١٤/وما هو باهلزل −٤
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١٠١٥
 سورة الفجر

 ١٥/إذا ما ابتاله −١
  ١٦/إذا ما ابتاله −٢

 سورة البينة
 ٤/من بعد ما جاءهتم  −١

 سورة العاديات
 ١٠/ّوحصل ما يف الصدور  −١

 سورة املسد
 ٢/وما كسب  −١

* * * 

@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @

حممـد : اإلتقان يف علوم القرآن, السيوطي, عبد الـرمحن بـن الكـامل, حتقيـق − 
 .م١٩٨٥, مكتبة دار الرتاث, القاهرة, ٣أبو الفضل إبراهيم, ط

لعرب, أبو حيان أثري الدين حممد بـن يوسـف, ارتشاف الرضب من لسان ا − 
, مكتبــة ١رجــب عــثامن حممــد, مراجعــة رمــضان عبــد التــواب, ط: حتقيــق

 .م١٩٩٨اخلانجي, القاهرة, 
األشباه والنظائر يف النحو, السيوطي, عبد الرمحن بـن الكـامل, حتقيـق عبـد  − 

 .م١٩٨٥, مؤسسة الرسالة, بريوت, ١العال سامل مكرم, ط
رة من القرآن الكريم, ابن خالويـه, أبـو عبـد اهللا احلـسني إعراب ثالثني سو − 

 .٢١٩٨٥بن أمحد, دار مكتبة اهلالل, بريوت, ا
إبـراهيم : إعراب القرآن, الزجاج, أبو اسحاق إبراهيم بـن الـرسي, حتقيـق − 

اإلبياري, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, املؤسسة املرصية العامة للتأليف 
 .١٩٦٥ − ١٩٦٣, والرتمجة والنرش, القاهرة
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١٠١٦
زهـري غـازي : إعراب القرآن, النحاس, أبـو جعفـر أمحـد بـن حممـد, حتقيـق − 

 .م١٩٨٥, عامل الكتب, مكتبة النهضة العربية, بريوت, ٢زاهد, ط
عبـد اهللا : اإلغفال, أبو عيل الفاريس, احلسن بن أمحد بن عبد الغفار, حتقيـق − 

 .م٢٠٠٣بن عمر احلاج إبراهيم, أبو ظبي, ا
ــ −  , عــامل الكتــب, ١ن القطــاع, أبــو القاســم, عــيل بــن جعفــر, طاألفعــال, اب

 .م١٩٨٣بريوت, 
هـادي حـسن : أبو عمرو مجال الدين, حتقيـق ابن احلاجب/األمايل النحوية − 

 .م١٩٨٥, بريوت,١محودي, عامل الكتب, ومكتبة النهضة العربية, ط
: ّاإليضاح يف رشح املفصل, ابن احلاجب,أبو عمرو عثامن بن عمـر, حتقيـق − 

 .ت. ون الدينية, بغداد, دؤى بناي العلييل,وزارة األوقاف والشموس
عـادل أمحـد : البحر املحيط, أبو حيان, أثري الدين حممد بـن يوسـف, حتقيـق − 

, دار الكتـب العلميـة, ١عبد املوجود, وعـيل حممـد معـوض وزمالئهـام, ط
 .م٢٠٠١بريوت, 

: اهللا, حتقيـقالربهان يف علوم القرآن, الزركيش, بـدر الـدين حممـد بـن عبـد  − 
 .م١٩٨٠, دار الفكر, القاهرة, ٣حممد أبو الفضل إبراهيم, ط

صـالح : البغداديات, أبو عيل الفاريس, احلسن بن أمحد بن عبد الغفار, حتقيق − 
 .م١٩٨٣ون الدينية, بغداد, ؤالدين عبد اهللا السنكاوي, وزارة األوقاف والش

: ات عبد الرمحن, حتقيقالبيان يف غريب إعراب القرآن, األنباري, أبو الربك − 
طه عبد احلميد, مراجعـة مـصطفى الـسقا, اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب, 

 .م١٩٨٠القاهرة, 
: اهللاّ بن احلسني, حتقيـق عبد, التبيان يف إعراب القرآن, العكربي, أبو البقاء − 

 .م١٩٨٧, دار اجليل, بريوت, ٢عيل حممد البجاوي, ط
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 الرازي, فخر الدين حممـد بـن عمـر, دار التفسري الكبري, أو مفاتيح الغيب, − 

 .م٢٠٠٠, بريوت,١الكتب العلمية,ط
ــر, ضــبط  −  ــان عــن تأويــل أي القــرآن, الطــربي, حممــد بــن جري  جــامع البي

 .م٢٠٠١, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, ١وتعليق, حممود شاكر, ط
اهللا, حممـد األنـصاري, تـصميم  اجلامع ألحكام القرآن, القرطبي, أبـو عبـد − 

محد الربدوين, وابراهيم إطفـيش, ومـصطفى الـسقا وآخـرين, دار الكتـب أ
 .١٩٦٥ − ١٩٥٢املرصية, القاهرة, 

احلجة للقراء السبعة, أبو عيل الفـاريس, احلـسن بـن أمحـد بـن عبـد الغفـار,  − 
, دار املــأمون للــرتاث, ٢بــدر الــدين قهــوجي, وبــشري حوجيــايت, ط: حتقيــق

 .م١٩٩٣دمشق, 
لسان العـرب, البغـدادي, عبـد القـاهر بـن عمـر, خزانة األدب ولب لباب  − 

 .م١٩٨٦, مكتبة اخلانجي, القاهرة, ١حتقيق عبد السالم هارون, ط
ّحممـد النجـار, دار اهلـدى : ّاخلصائص, ابن جنـي أبـو الفـتح عـثامن, حتقيـق −  ّ

 .ت., د٢للطباعة, بريوت, ط
دراســات ألســلوب القــرآن الكــريم, عبــد اخلــالق عــضيمة, دار احلــديث,  − 

 .م١٩٨١رة, القاه
ديوان األعشى, ميمون بن قيس, رشح وتعليق, حممد حممد حسني, املكتب  − 

 .ت.الرشقي للنرش والتوزيع, بريوت, د
: محن بن عـيل, عنايـةراملسري يف علم التفسري, اجلوزي, أبو الفرج عبد ال زاد − 

 .م١,١٩٩٤بريوت, ط, أمحد شمس الدين, دار الكتب العلمية
راب, أبو عيل الفاريس, احلسن بن أمحد بن عبـد رشح األبيات املشكلة اإلع − 
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١٠١٨
, دار القلــم, دمــشق, دار العلــوم ١حــسن هنــداوي, ط: الغفــار, حتقيــق

 .م١٩٨٧الثقافية, بريوت, 
عبـد : رشح أشعار اهلذلني, السكري, أبـو سـعيد احلـسن بـن احلـسني, حتقيـق − 

 .ت.دالستار, أمحد فراج ومراجعة حممود شاكر, مكتبة دار العروبة, القاهرة, 
عبد الرمحن السيد, وحممـد : رشح التسهيل, ابن مالك, حممد بن عبد اهللا, حتقيق − 

 .م١٩٩٠, هجر للطباعة والنرش والتوزيع, القاهرة, ١بدوي املختون, ط
بريوت, , القلم دار اهللا حممد ّويل الدين أيب عبدرشح ديوان احلامسة للتربيزي, − 

 أمحد بن حممد احلسن,عني ورشح ديوان احلامسة للمرزوقي,أيب عيل, م١٩٧٩
 .م١٩٩١, دار اجليل, بريوت, ١أمحد أمني, وعبد السالم هارون, ط: بنرشه

ّرشح الــريض عــىل الكافيــة, ريض الــدين حممــد بــن احلــسن, عمــل يوســف  −  ّ
 .م١٩٧٨ ,حسن عمر, جامعة بنغازي, بنغازي

 −ّرشح املفــصل, ابــن يعــيش, موفــق الــدين يعــيش بــن عــيل, عــامل الكتــب − 
 .ت. بريوت, د−مكتبة املتنبيالقاهرة, و

, ١مفيد حممد قميحـة, ط: العقد الفريد, ابن عبد ربه, أمحد بن حممد, حتقيق − 
 .م١٩٨٣دار الفكر, بريوت, 

: ّاملنتجب حسني بن أيب العز اهلمـذاين, حتقيـق الفريد يف إعراب القرآن املجيد, − 
 .م١٩٩١, ١فهمي حسن النمر وفؤاد عيل خميمر, دار الثقافة, الدوحة, ط

 حممد :الكامل يف اللغة واألدب, املربد, حممد بن يزيد بن عبد األكرب, حتقيق − 
 .م١٩٩٧, بريوت, ٢أمحد الدايل, مؤسسة الرسالة, ط

الكتاب, سيبويه, أبو برش عمر بن عثامن, حتقيق عبد السالم هـارون, اهليئـة  − 
 .م١٩٧٥املرصية العامة للكتاب, القاهرة, 
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١٠١٩
ون األقاويل يف وجوه التأويل, الزخمرشي, الكشاف عن حقائق التنزيل وعي − 

 .م١٩٧٧, دار الفكر, بريوت, ١حممود بن عمر, ط
كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون, حـاجي خليفـة, مـصطفى بـن  − 

 .م١٩٤٣عبد اهللا, وكالة املعارف اجلليلية, القاهرة, 
الكليات, أبو البقاء, أيوب بن موسى الكفوي, عني بنرشه عدنان درويش,  − 

 .م١٩٩٢, مؤسسة الرسالة, بريوت, ١مد املرصي, طوحم
لسان العرب, ابن منظور, حممد بن مكرم, عني بتصحيحه أمني حممـد عبـد  − 

, دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب, ٢الوهـــاب, وحممـــد الـــصادق العبيـــدي, ط
 .م١٩٧٧ومؤسسة التاريخ العريب, بريوت, 

ل إبراهيم, دار حممد أبو الفض: مراتب النحويني, أبو الطب اللغوي, حتقيق − 
 .ت.النهضة مرص للطبع والنرش, القاهرة, د

املسائل البرصيات, أبو عيل الفاريس, احلسن بن أمحد بن عبد الغفار, حتقيق  − 
 .م١٩٨٥, ١حممد الشاطر أمحد, ط: ودراسة

املساعد عىل تسهيل الفوائد, ابن عقيل, هباء الدين بـن عقيـل, حتقيـق حممـد  − 
 .م١٩٨٠, كامل بركات, دار الفكر, دمشق

حـاتم صـالح : مشكل إعراب القرآن, مكي بـن أيب طالـب القيـيس, حتقيـق − 
 .م١٩٨٤, مؤسسة الرسالة, بريوت, ٢الضامن, ط

املطول يف رشح تلخيص املفتاح, التفتازاين, سعد الدين بن مسعود, املكتبـة  − 
 .١٣٣٠األزهرية للرتاث, القاهرة, 

فـائز فـارس, : ة, حتقيقمعاين القرآن, األخفش, أبو احلسن سعيد بن مسعد − 
 .م١٩٨١, الكويت, ٢ط



¥<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P( 

 

١٠٢٠
حممـد عـيل النجـار : معاين القرآن, الفراء, أبو زكريـا حييـى بـن زيـاد, حتقيـق − 

 .م١٩٨٠, عامل الكتب, بريوت, ٢وأمحد يوسف نجايت, ط
عبـد : معاين القرآن وإعرابه, الزجاج, أبو اسحق إبراهيم بن الرسي, حتقيق − 

 .م١٩٨٨تب, بريوت, , عامل الك١اجلليل, عبده شلبي, ط
مغني اللبيب عن كتب األعاريب, ابن هشام أبو حممد عبد اهللا بن يوسـف,  − 

, دار ٢سعيد األفغاين, ط: مازن املبارك وحممد عيل محد اهللا, مراجعة: حتقيق
 .م١٩٦٩الفكر, بريوت, 

عبـد اخلـالق عـضيمة, : املقتضب, املربد, أبو العباس حممد بن يزيـد, حتقيـق − 
 .ت.وت, دعامل الكتب, بري

*   *   * 




