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 ملخص البحث : 

هذا البحث دراسة يف إحدى مسائل اخلالف النحوي اليت كثر تداوهلا يف كتب النحو، وهى مسألة اشرتاط إعادة اجلار مع 
وفيه عرض مفصَّل جلانبها النحوي بعرض آراء النحاة يف هذه املسألة وحتقيق نسبتها إىل أصحاهبا،  املعطوف على الضمري اجملرور،

مث االنتقال لتقدمي دراسة وصفية  شاهبا من الغلو واخللط، وحماولة حصر كل األدلة والشواهد اليت احتج هبا كل فريق،وختليصها ممّا 
إحصائية ملا ورد من شواهد قرآنية للعطف على الضمري اجملرور للوقوف على خصائص االستعمال القرآين هلذا النوع من الرتاكيب، 

سألة على إعراب اآلايت اليت تباينت فيها آراء النحاة بني القول جبواز العطف فيها على وكيف أثر اخلالف النحوي يف هذه امل
 املتصل اجملرور دون إعادة اخلافض مع املعطوف، وبني القول بعدم جواز ذلك . الضمري

 
 

Research Summary : 

                                                                                                                          

This research is a study of one of the issues of grammatical discord that has 

been widely circulated in grammar books, which is the question of requiring the 

return of the neighbor with the one on the defective conscience, and in it a 

detailed presentation of its grammatical aspect by presenting the grammatical 

views on this issue and achieving its percentage to its owners, ridding it of its 

youth of excess and confusion, and trying to Confine all the evidence and 

evidence invoked by each team, then move to provide a descriptive statistical 

study of the Qur’anic evidence of sympathy for the defended conscience to 

determine the characteristics of the Quranic use of this type of composition, and 

how the grammatical dispute in this matter affected the expression of the verses 

in which the opinions of grammarians differed. B It is necessary to say that it is 

permissible to show sympathy in it on the connected conscience without 

repeating the deprecated with the virtuous, and to state that this is not 

permissible. 
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 : موضوع البحث وأمهيته  

وال يكاد كتاب من كتب  ،النحو العريبيف تعدُّ مسألة العطف على الضمري املتصل اجملرور من املسائل اليت يكثر دوراهنا          

وجرت العادة أن  ،على حنو موجز أو مسهب العطف على الضمري املتصل اجملرور أحكام النحو العريب خيلو من احلديث عن 

وكذلك يف كتب إعراب القرآن  ،لنحوي بني مدرسيت البصرة والكوفةاخلالف ا كتب  يف، و النحو يف كتبملسألة هذه ا تعرض

آراء النحاة يف هذه املسألة مع  يف بعضهاوأن يورد التفسري اليت تعىن ابجلانب اإلعرايب للقرآن الكرمي وتوجيه قراءاته، وكتب الكرمي 

وقد شاب قول كثري من النحاة يف هذه املسألة شيءٌ ، ذكر األدلة النحوية اليت تؤيد وجة نظر كل فريق وردود الفريق اآلخر عليها

ىل تبين آراء حنوية للكوفيني على وجه غري دقيق، وأدى ذلك إمن عدم الدقة أدى إىل إصدار أحكام عامة نسبت للبصريني و 

 دفعتهم إىل ختطئة بعض القراءات املتواترة اليت جاءت خمالفة ملا قرروه من أحكاٍم مغلوطة . 

من هنا جاءت فكرة البحث لتعيد النظر يف نصوص النحاة يف هذه املسألة النحوية للوصول إىل الرأى الصحيح فيها، مث عرض    

   ألة للوقوف على واقع االستعمال القرآين فيها . النصوص القرآنية اليت جاءت يف هذه املس

 :: الدراسات السابقة 

هذه املسألة كما أشران سابقًا من املسائل اليت ال يكاد كتاب من كتب النحو خيلو من التعرض هلا، ولعل من أبرز الكتب اليت 

 ل مفصَّل :كبش ضت اخلالف فيها عر 

 حتت عنوان نييف املسألة اخلامسة والستأليب الربكات عبد الرمحن بن حممد األنباري اإلنصاف يف مسائل اخلالف كتاب ـ   1

 )مسألة هل جيوز العطف على الضمري املخفوض( .

  ـ كتاب مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع جلالل الدين السيوطي .  2

كتاب دراسات ألسلوب القرآن الكرمي للشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة يف اجلزء الثالث حتت عنوان )العطف على الضمري ـ   3

 اجملرور( . 

 

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

4 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

 : أهداف البحث وسبل حتقيقها

 إىل : البحثهذا يهدف    

آلراء يف هذه املسألة إىل أصحاهبا عرض آراء النحاة يف هذه املسألة وحتقيق نسبة اب دراسة هذه املسألة من جانبها النحوي ـ أوالً 

 .وختليصها ممّا شاهبا من الغلو واخللط

 يف هذه املسألة وبيان موضع االستشهاد هبا . حماولة حصر كل األدلة والشواهد اليت احتج هبا كل فريق اثنياً ـ 

 . ر يف القرآن الكرمي تقدمي دراسة وصفية إحصائية ملا ورد من مسألة العطف على الضمري املتصل اجملرو اثلثاً ـ 

بيان أثر اخلالف النحوي يف هذه املسألة على إعراب اآلايت اليت تباينت فيها آراء النحاة بني القول جبواز العطف فيها رابعًا ـ 

      وبني القول بعدم جواز ذلك .اخلافض مع املعطوف ، دون إعادة خفوضعلى الضمري املتصل امل

 الدراسة النحويَّة : -املبحث األول        

كان عامل اجلر فيه حرفا أخيتصُّ ضمري اجلر عن ضمري الرفع وضمري النصب أبنَّه ال يكون يف الكالم إاّل متصال سواء          

ال خالف بني النحاة يف جواز العطف على الضمري املتصل و ، وكتابك   ،م ظاهر إليه حنو:  لك  من حروف اجلر أم إضافة اس

وإعادة ، وهذا بـ يـُْتك  وبـ ْيُت ز ْيٍد ،قول : هذا البيُت ل ك  ولِز ْيدٍ أعيد تكرار عامل اخلفض مع املعطوف حرفا كان أو امسا فت اجملرور إذا

" ال يكثر العطف على الضمري  :يف استعمال العرب، يقول ابن هشاماخلافض مع املعطوف على الضمري اجملرور هو األكثر 

(، وأكثر ما ورد يف القرآن الكرمي من العطف على الضمري اجملرور جاء على 1)حرفا كان أو امسا"املخفوض إال إبعادة اخلافض 

( 22منون:ذلك، وسيُـْعر ُض ذلك مفصَّال يف مطلب الدراسة القرآنيَّة، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿و ع ل يـْه ا و ع ل ى اْلُفْلِك حُتْم ُلون ( )املؤ 

ِئك  ا)البقرة: من اآليةوقوله تعاىل: ﴿ق اُلوا نـ ْعُبُد ِإهل    ( أّما العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض 133ك  و إِل ه  آاب 

مع املعطوف فهو موضع خالف بني النحاة، وحاصل آرائهم يف هذه املسألة اخلالفيَّة أن مجهور البصريـّنّي يرون أن إعادة اخلافض 

                                                           

 
 . 392/ 3أوضح املسالك  - 1
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كما فعل ابن   –ة الشعر، ويف إطالق وجوب ذلك عند البصرّيني كلِّهم يف هذا العطف مع املعطوف الزمة إاّل يف ضرور 

(  ( .3عن العرب جواز ذلك) نسبة غري دقيقة، فقد خالفهم يف ذلك من البصرّيني يونس واألخفش، وحكى ُقْطرب -(2األنباريِّ

إجحافًا كبرياً وتفسرياً لنصِّ الكتاب مبا ال تقتضيه ألفاظه، فقد نصَّ سيبويه على  -أيضا  -كما أنَّ يف نسبته إىل سيبويه          

(، 4ورود ذلك يف الشعر فقال: " وقد جيوز يف الشعر أن تشرك بني الظاهر واملضمر على املرفوع واجملرور إذا اضطر الشاعر ")

يف منثور كالمهم فقال: " ومما يقُبح أن ي ْشرُك ُه املظهر عالمة املضمر اجملرور، وذلك قولك: مررُت بك وزيٍد، وهذا  وقـ بَّح  ورود ذلك

( فسيبويه يصف ذلك ابلقبح، وذلك يدل على عدم استحسانه هلذا االستعمال وتفضيل غريه عليه، وهو تكرار 5أبوك وعمرٍو")

القياس عنده، وألنَّه وجد استعماله قليال إذا ما قورن ابالستعمال الثاين، فهو خيتار  اخلافض مع املعطوف، وذلك راجع ملخالفة

ُ بدقٍَّة عن استقراء واٍع لكالم العرب شعره ونثره، وتطبيق لقاعدة األفشى يف االستعمال إذ اليـُْعق لُ  أْن يغفل سيبويه  مصطلحا يـُع ربِّ

( وآايٍت أخرى ميكن أن يستدل بظاهر لفظها على 1س اء ُلون  بِِه و األ ْرح اِما )النساء: من اآلية﴿و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت  عن قراءة محزة: 

 جواز العطف على الضمري اجملرور من دون إعادة عامل اجلر، ولكَّنه ملّا ق لَّ عدُدها وق لَّ عدُد شواهد ما يـ ْعُضُدها من كالم العرب

ق ْل لنا منها غرُي قـ ْولِ  رُُه وفـ ر ِسِه، اختار للقاعدة املعياريَّة تكرار اخلافض مع املعطوف، ولكَّنه مل يرفض  اليت مل يـُنـْ ُقْطُرب: ما ِفيها غ يـْ

خطّأ قراءة محزة جبرِّ  االستعمال اآلخر، بل نعته ابلُقْبِح، فنـ ْعُتُه ابلُقْبِح ال يدل على عدم جوازه، وهلذا مل يؤثر عن سيبويه أنه

 .األرحامِ 

جاء بعد سيبويه من البصرّيني ابلغوا يف فْهم نْعت سيبويه هلذا االستعمال ابلقبح؛ فقالوا مبنع العطف على  ولكنَّ م نْ  

الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض مع املعطوف، وتطاولوا يف ذلك حىت وصل هبم األمر إىل الطعن يف قراءة متواترة هي 

ُهْم  قراءة محزة ونعتوها ابللحن واخلطأ والضعف، قال املربِّد يف معرض حديثه عن قوله تعاىل: ﴿ل ِكِن الرَّاِسُخون  يف اْلِعْلِم ِمنـْ

ه أراد ( وم ْن ز ع م  أنَّ 162زَّك اة ا)النساء: من اآليةو اْلُمْؤِمُنون  يـُْؤِمُنون  مب ا أُْنزِل  إِل ْيك  و م ا أُْنزِل  ِمْن قـ ْبِلك  و اْلُمِقيِمني  الصَّالة  و اْلُمْؤتُون  ال

                                                           
 . 2/463مسائل اخلالف اإلنصاف يف  - 2
 . 392 – 391، شرح شذور الذهب  3/392أوضح املسالك  - 3
 . 2/382الكتاب  - 4
 . 2/381نفسه  - 5
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م ال يعطفون الظاهر على املضمر املخفوض، ومن أجازه من غريهم فعلى  )وِمْن املقيِمني  الصالة( فمخِطٌئ يف قول البصرّيني؛ ألهنَّ

ا ُُيْمُل  على أشرف املذاهب، وقرأ محزة ﴿الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و األ ْرح اِما وهذا ممّا ال جي عندان إاّل أْن  وزُ قْبح الضرورة، والقرآُن إَّنَّ

 ( .6ُيْضط ر  إليه شاعٌر ")

وقال تلميذه الزّجاج: " )واألرحاِم( القراءة اجليدة نصب األرحام، املعىن: واتقوا األرحام  أْن تقطعوها، فأّما اجلرُّ يف  

ج اعتمد حناة البصرة بعدمها القول د وتلميذه الزّجا (، ومن صنيع املربِّ 7األرحام فخطٌأ يف العربيَّة ال جيوز إاّل يف اضطرار ِشْعٍر ")

بعدم جواز العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اجلار مع املعطوف فقال ابن السرّاج: " وال جيوز عطف الظاهر على 

زيٍد كان غري جائز (. وقال الزّجاِجيُّ: " ولو قـُْلت  : مررُت به و 8املكىنَّ املخفوض حنو: مررُت به وعمرٍو، إاّل أْن ُيْضط ر  الشاعُر ")

(. وقال الصَّْيم رِيُّ: " وأّما الضمري اجملرور فال 9عند البصرّيني البتة إاّل يف ضرورة الشعر، وقد قبَّحه الكوفّيون وأجازوه مع قْبِحه ")

، (. وكذلك فعل الزخمشريُّ فقال: " و ال يقال: مررُت به وزيٍد، و 10جيوز أْن يـُْعط ف  عليه إال إبعادة العامل ") لكْن يُعاد الـــجارُّ

(.  وأشران سابقا إىل صنيع ابن األنباريِّ يف تعميم نسبة ذلك إىل البصرّيني وتـ بـ ينِّ 11وقراءة محزة )واألرحاِم( ليست بتلك القوية")

ولــه: " وهذا الجيوز (، وكذلك فعل أبو البقاء فنسب ذلك إىل كل البصرّيني ُمؤ يّدا هلم بق12رأيهم والذَّّب عنه بتفنيد أدلة اجملّوزين)

 (.13قبحه ")   عند البصرّيني، وإَّّنا جاء يف الشعر على 

وعلَّل م ْن منع العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض مع املعطوف ذلك بعلَّتـ نْيِ ذُِكر ات يف كثرٍي من كتب          

 النحو: 

                                                           
 . 2/54الكامل  - 6
 . 6-2/5معاين القرآن وإعرابه  - 7
 . 2/79األصول يف النحو  - 8
 . 245جمالس العلماء  - 9

 . 16تبصرة املبتدئ  - 10
 . 3/64شرح املفصل  - 11
 . 474 – 2/463اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - 12
 . 327التبيان يف إعراب القرآن  - 13
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قائال: " كرهوا أن ي ْشُرك  املْظهُر مضمرا داخال فيما قبله؛ ألنَّ هذه العالمة  العلة األوىل ـ ذ ك ر ها سيبـويه بعد وصفه لذلك ابلقبح

ا بدل من اللفظ ابلتنوين، فصارت عندهم مبنزلة ا ال يـُت كلُم هبا إال معتمدًة على ما قبلها وأهنَّ التنوين،  الداخلة فيما قبلها مج  ع ْت أهنَّ

 ( .14م ")فلّما ض ُعـف ْت عندهم كرهوا أن يتبعوها االس

وأخذ النحاة بعد سيبويه يردِّدون هذا التعليل ، ويهتمون بشرحه، وقلَّما خال كتاب من كتبهم تعرَّض هلذه املسألة من  

، فهي عنده: " شدة اتصاله ابجلار حىت صارا كشيء واحد، أال ترى أنَّه يقوم مقام  تكرارها، ومن أوضحها بياان عبارة الصَّْيم رِيِّ

، وما أشبههما، فلّما مل يقم بنفسه واْشتدَّ اتصاله ابألوَّل صار كبعض حروفه، فلم جيز العطف التنوين يف قول ك: غالُمُه، وغالُمك 

عليه كما ال يعطف على بعض حروف الكلمة، وليس كذلك املنصوب؛ ألنَّ له ضمريا منفصال يقوم بنفسه ويتقدَّم ويتأخَّر، 

 ( .15ضربُت، وال جيوز هذا يف هذا  الضمري اجملرور ") فتقول: رأيُت زيدا وإاّيك، وتقول: إاّيك

، وتفيد أبنَّه: " ملّا ص حَّ )زيٌد وأنت( ص حَّ )مررت  أنت وزيٌد(،  ( ص حَّ وملّا ص حَّ )كلمُت زيدا وإاّيكوالعلة الثانية تنسب للماِزينِّ

بك وزيٍد (؛ ألنَّ املعطوف  واملعطوف  عليه شريكاِن ال يصحُّ يف  )كلمُتك  وزيدا (، وملّا اْمتـ ن ع  ) مررُت بزيٍد وك  ( اْمتـ ن ع  )مررتُ 

أحدمها إال ما يصحُّ يف اآلخر، فكما مل يكن للمخفوض ضمري منفصل يصحُّ عطفه على الظاهر مل يصّح عطف الظاهر عليه، 

 (.16معموال")فلّما مل يصّح وأريد ذلك أعيد اخلافض وصار من قبيل عطف اجلملة على اجلملة إذ كان عامال و 

أما الرأي الثاين يف مسألة العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض فيُـْعز ى للكوفّيني، ولُيوُنس  واألخفش  

از وُقْطُرب من البصرّيني، واختاره ابن يعيش والشَّل ْوِبنُي، وأيَّده بشدة ودافع عنه ابن مالك وأبوحيّان، وتكاد املصادر جتمع على جو 

على الضمري املخفوض من دون إعادة اجلار مع املعطوف عند من ذُِكُروا، إاّل أنَّ ما يُلحظ هنا أنَّ منها ما ينسب ذلك العطف 

ي للكوفّيني من دون إشارة إىل قبح ذلك عندهم، وهو ما أثبته الفرّاء يف أكثر من موضع، فقال يف آية النساء ﴿و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَّذِ 

عن األعمش عن إبراهيم أنه خفض األرحام، قال: هو   (: " حدثين ُشر يك بن عبدهللا1)النساء: من اآلية و اأْل ْرح اِمات س اء ُلون  بِِه 

                                                           
 . 2/381الكتاب  - 1414

 .61تبصرة املبتدئ  - 15

 . 3/78شرح املفصل  - 16
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(. 17")كقوهلم: ابهلِل والرَِّحِم، وفيه قـُْبٌح؛ ألنَّ العرب ال تردُّ خمفوضا على خمفوض وقد ُكيّن عنه ... وإَّنا جيوز هذا يف الشعر لضيقه

قبيحا، ويرى أن حمله الشعر لضيق اخليارات أمام الشاعر، وقال يف قوله تعاىل: ﴿و ج ع ْلن ا ل ُكْم ِفيه ا م ع اِيش  و م ْن فالفراء يرى ذلك 

(: " وقد يقال: إنَّ )م ْن( يف موضــع خفض يراد: جعْلنا 20ل ْسُتْم ل ُه ِبر ازِِقني ا )احلجر: ( بعد أن اختار عطف )م ْن( على )م عايش 

ْن، وما أقلَّ ما تُردُّ العرب خمفوضا على خمفوض قد ُكينِّ  عنه ")لكم فيها م
 
اء موافٌق متاما ملا سبق أن بيَّناه (. ورْأُي الفرَّ 18عايش  ومل

يز هذه الصورة من العطف وال ُيسوِّغ القراء  ة علىمن رأي سيبويه يف املسألة، بل إنَّ ممَّْن ُُيْس ُب على املدرسة الكوفّية م ْن ال جيُِ

(، فقد قال اإلمام الطربيُّ: " والقراءة اليت 1هذا الوجه يف قوله تعاىل: ﴿ و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و اأْل ْرح اِما)النساء: من اآلية

ال تعطف بظاهر من  ال نستجيز لقارئ أن يقرأ غريها يف ذلك النصب ... مبعىن: واتقوا األرحام  أْن تقطعوها، ملِا قد بيَّنا أن العرب

مل يتوسَّعوا يف العطف  –إذاً  –(. فالكوفّيون 19األمساء على ُمكىنَّ يف حال اخلفض، إال يف ضرورة شعر على ما وصفُت قبل ")

ضمري املخفوض من دون إعادة العامل، بل نعتوه ابلقبح وجعلوا اببه الشعر وإْن خرّج عليه الفرّاء شيئا ممّا جاء يف 20على ال

 الكرمي.القرآن 

كما أنَّ يف إيراد يونس واألخفش وقطرب بني اجملوزين هلذا االستعمال ما يستدعي الوقوف عنده؛ إذ مل يذكر سيبويه  

ذلك عن يونس رغم حرصه على إيراد آرائه يف كتابه، فال يعقل أن جيوز يونس ذلك مطلقا مبا لديه من مسموعات عن العرب وال 

 فاألرجح أنه كان يقول بُقْبِح ذلك كما أورده سيبويه .يعلم ذلك سيبويه وال يُورِده، 

أما األخفش فما أُثِر  عنه ـ يف كتابه معاين القرآن يف املواضع اليت حتتمل العطف على الضمري اجملرورمن دون إعادة  

ِبرٌي و ص دٌّ ع ْن س ِبيِل اَّللَِّ و ُكْفٌر بِِه اخلافض ـ يوحي أبنَّه يرى ذلك قبيحا وال يسوِّغ القياس عليه، ففي قوله تعاىل: " ﴿ُقْل ِقت اٌل  ِفيِه ك 

( اختار عطف ) املسجِد ( على )سبيِل( وتـ ر ك  ذْكر عطفه على اهلاء يف )بِِه( فقال: " 217و اْلم ْسِجِد احلْ ر اِم ا)البقرة: من اآلية

(، ويف آية النساء صرَّح بوجوده وقْبحه فقال: " )واألرحام ( 21)﴿و ُكْفٌر بِِه و اْلم ْسِجِد احلْ ر اِم ا على وص دُّ عن املسجد احلرام "

                                                           

 . 253، 252/ 1معاين القرآن  - 17

 . 2/86نفسه  - 18

 .  570، 2/569جامع البيان  - 19
20

  

 . 124معاين القرآن لألخفش  - 21
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منصوبة، أي: اتقوا األرحام ، وقال بعضهم ) واألرحاِم( جّر، واألوُل أحسُن؛ ألنَّك ال جُتري الظاهر  اجملرور  على املضمر اجملرور 

رُُه (، فرأيه مشابه لرأي سيبويه والفرّاء، يف حني أنَّنا جند ُقْطُرب يروي ع22") ن العرب قوال مفردا ال اثين له وهو قوهلم: " ما فيها غ يـْ

كىنَّ اجملرور من دون إعادة اجلارِّ مع املعطوف مطلقا خمالفا يف ذلك أصول 
ُ
وفـ ر ِسِه " فيُـْنس ُب إليه القول جبواز العطف على امل

أستاذه سيبويه قبله، فاألرجح أنه كان يرى ذلك مدرسته اليت ال تقيس إال على الكثري املطّرد من كالم العرب، وهو ما رجَّحه 

إىل هؤالء الثالثة من البصرّيني كما يبدو شاهبا شيء من التحريف واملبالغة، والذي يرتجَّح  -إذاً –قبيحا أيضا، فنسبـــُة جتويز ذلك 

 أنَّ ذلك كان بسبب النقل اجململ دون ذكر النصوص املؤيدة هلذا التجويز من دون قبح .

ذا يتبنيَّ أنَّ أوائل النحاة من البصرّيني والكوفّيني كانوا جممعني على ورود ذلك عن العرب شعرا ونثرا، ولكن وبعد ه 

د جعلوا ميدانه الشعر حلاجة الشاعر إليه، أّما النثر فنعتوه ابلقْبح لقلته وخمالفته القياس، وأنَّ مْنع ذلك مطلقا إَّنا جاء مع املربِّ 

ن البصرّيني، كما أن جتويزه مطلقا والتوسُّع فيه كان مع ابن مالك وأيب حيّان اللذين احتّجا لذلك بكثرة والزّجاج وم ْن بعدهم م

وروده يف لغة العرب شعرا ونثرا، وفيما أييت إيراد لكل ما وقع حتت أيدينا من شواهد على ذلك، فمن شواهد القرآن الكرمي قراءة 

( بعطف األرحام على اهلاء من دون إعادة الباء 1ِذي ت س اء ُلون  ِبِه و اأْل ْرح اِما)النساء: من اآلية( ﴿ و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَّ 23محزة وغريه)

 اجلارة وغريها من اآلايت القرآنية اليت سيعرض هلا بشيء من التفصيل يف املطلب الثاين من هذا املبحث .

( بعطف )فرس( على اهلاء يف )غريه( من دون إعادة اجلار 24)وحكى ُقْطُرب عن العرب قوهلم: " ما فيها غ يـْرُُه وفـ ر ِسِه " 

 وهو كلمة )غري(، ومنه ما ورد يف احلديث الصحيح من قوله صلَّى هللا عليه وسلَّم: " إَّّنا م ثـ ُلُكم واليهوِد والنصارى كرجٍل استعمل

م ث ل( أما الشواهد الشعريَّة فهي كثرية ، ( بعطــف ) اليهود والنصارى( على )الكاف( من دون إعادة اجلار وهو لفظ )25عماال")

 وفيما أييت إيراد ملا وقع ت عليه يد الباحث منها :

 قال الشاعر:

                                                           

 . 151سه نف - 22

 . 3/376قال ابن مالك :" وهي قراءة ابن عباس واحلسن ، وأيب رزين ، وجماهد ، وقتادة ، والنخعي واألعمش ، وُييي بن واثب " شرح التسهيل  - 23

 . 3/392، أوضح املسالك  1250شرح الكافية الشافية  - 24

                                  .                                          2/22صحيح البخاري  - 25
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ِم ِمْن َعَجِب)    (26فاليوَم قَ رَّْبَت هتجوان وتشِتُمنا                فاْذهْب فما ِبَك واألّيا

 حيث عطف)األاّيم( على الكاف يف )بك( من دون إعادة حرف اجلر .

 وقال الراجز:

رِ     آبَ َك أياِ                  ْه ِبَ أو ُمَص دَّ

 (27ِمْن ُُحُِر اجلِلَِّة َجْأٍب َحْش  َوِر)     

( على الياء يف )يب( من دون إعادة الباء مع املعطوف .  فعطف )ُمص ّدر 

 (:28وقال ِمْسِكنُي الدَّارِِميُّ )

واِري سُيوفَنا   َنها والَكْعِب َغْوٌط نَ َفاِنفُ              نُ َعلِاُق يف ِمْثِل السَّ  فما بَ ي ْ

 أراد: وما بينهما وبني الكعبني، فعطف من دون إعادة بني . 

        (:   29وقال الع ّباس بن ِمْرداس )

 َأُكرُّ على الكتيبِة ال ُأابِل                   َأَحْتِفي كان فيها َأْم ِسواها

   لى اهلاء يف )فيها( ومل يعد حرف اجلر .أي : أْم يف سواها ، فعطف ع

 وقال الشاعر:

 (30َقْد رام آفاَق السماِء فلْم ََيِْد           له َمْصَعدا فيها وال األرِض َمْقَعدا)

                                                           

، شــرح الكافيــة الشــافية   2/464، اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف 3/78، شــرح املفصــل  1/391، حتصــيل عــني الــذهب  2/54، الكامــل  2/383الشــاهد يف : الكتــاب  - 26
 3500، متهيـــد القواعـــد  147، ضـــرائر الشـــعر  2/148احملـــيط  ، البحـــر 1/202، شـــرح مجـــل الزجـــاجي  3/376، شـــرح التســـهيل  55، شـــواهد التوضـــيح والتصـــحيح  1250

 وغريها .  338/ 2، خزانة األدب 4/163، املقاصد النحوية  2/220،شرح ابن عقيل 

،  3/377، شـرح التسـهيل  1/203، شـرح مجـل الزجـاجي  147، ضـرائر الشـعر  3/79، شـرح املفصـل  1/391، حتصـيل عـني الـذهب  2/382الشاهد يف : الكتـاب  - 27
،لسـان العـرب )أوب( وآبـ ك  وآب  لـ ك   4/164، املقاصـد النحويـة  3500، متهيد القواعد  2/148،البحر احمليط  1251، شرح الكافية الشافية  55شواهد التوضيح والتصحيح 

ُص ـّدر : قـ ِوي الصَّـ
ْيِــيها : د عـا واند ى وقـال : أييُّهـا الرجـُل .امل  ْ ِليـل . اجلـ ْأب :احِلمـار الغلـيظ وكـلُّ ج ـْاب ِمْثل  و يـْل ـك  .أ يّـــه   ْدر . اجلِلَّـة: العظمـاء أو املسـان مـن اآلدميـني واإلبـل والواحـد ج 

 غليٌظ . ح ْشو ر : جمتمُع اخل ْلق شديد األْسر .
، البحــر احملــيط 3/377، شــرح التسـهيل  148الشـعر ، ضــرائر  2/465، اإلنصــاف يف مسـائل اخلــالف  3/79، شــرح املفصـل  1/253، معــاين القـرآن للفــراء  53ديوانـه  - 28

 . 4/164، املقاصد النحوية  3500، متهيد القواعد  2/148

،  2/148، البحــر احملــيط  3/377، شــرح التســهيل  158، شــرح ديــوان احلماســة للتربيــزي  148، ضــرائر الشــعر  2/464، اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف  110ديوانــه  - 29
 . 3501متهيد القواعد 
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 حيث عطف األرض على اهلاء يف )فيها( من دون إعادة حرف اجلر )يف( .

 وقال الشاعر:

 (31ما ُحمَّ ِمْن َأْمرَِغْيِبِه َوَقعا)    ما إْن ِِبا واأُلُموِر ِمْن تَ َلٍف        

 فعطف )األمور( على اهلاء يف )هبا( من دون إعادة الباء اجلارة .

 وقال الشاعر:

 (32هالَّ َسأْلِت بذي اجلَماِجِم عْنهُم                 وأِب نُ َعْيٍم ذي اللِاواِء املُْحَرِق)

 اجلار معه .فعطف )أيب نعيم( على اهلاء يف )عنهم( ومل يعد 

 وقال الشاعر:

 (33إذا بِنا بْل أُنَ ْيساَن ات ََّقْت فئٌة                     ظلَّْت ُمَؤمََّنًة ممَّْن يُعاِديها)

 أراد: بل أبنيسان، فعطف على )ان( من دون إعادة حرف اجلر مع املعطوف .

 وقال الشاعر:

اُء اخلطوِب الفوادِح)بنا أبداً ال غريان ُتْدرُك املََُن             وُتْكش  (34ُف َغما

 أي: ال بغريان، فعطف على )ان( من دون إعادة الباء اجلارة مع املعطوف .

 وقال الشاعر:

هم            فقد خاب َمْن َيْصَلى ِبا وسعريِها)  (35إذا أوقدوا انرا حلرب عدوِا

                                                                                                                                                                                     

 . 726، تذكرة النحاة  148الشاهد يف: ضرائر الشعر  - 30

 . 148الشاهد يف :ضرائر الشعر  - 31

، البحـر احملـيط  1252، شـرح الكافيـة الشـافية  3/377، شـرح التسـهيل  148، ضـرائر الشـعر  2/466، اإلنصاف يف مسـائل اخلـالف  2/86الشاهد يف : معاين القرآن  - 32
 . 3500، متهيد القواعد  2/148

 برواية )بل ب ِنينا(   3500َ، متهيد القواعد 2/148، البحر احمليط  662، شرح عمدة احلفاظ  3/377الشاهد يف : شرح التسهيل  - 33

 . 3501، متهيد القواعد 2/148، البحر احمليط  4/166، املقاصد النحوية  56، شواهد التوضيح والتصحيح  3/377الشاهد يف: شرح التسهيل  - 34

، متهيــد القواعــد  4/166، املقاصــد النحويــة  2/148، البحــر احملــيط  663، شــرح عمــدة احلــافظ  56، شــواهد التوضــيح والتصــحيح  3/377الشــاهد يف: شــرح التســهيل  - 35
3501 . 
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 أراد: هبا وبسعريها، فعطف على اهلاء من دون إعادة الباء اجلارة .

 الشاعر: وقال

 (36أو بَ ْْيَ ممْنوٍن عليه وقوِمِه                إْن كان شاكَرها وإْن مل َيْشُكِر)

 أراد: عليه وعلى قومه، فعطف على اهلاء ومل يعد حرف اجلر على .

 وقال الشاعر:

 (37لو كان ِل وزهرٍي اثلٌث َوَرَدْت                ِمَن احلمام ِعَداان َشرَّ َموُروِد)

 عطف )زهري( على الياء يف )يل( ومل يعد الالم اجلارة مع املعطوف .

 وقال الشاعر:

 (38َأِرحُيوا البالَد مِنكم وَدبِيِبكم                  ِبََِعراِضُكْم ِمْثَل اإلماِء الوالئِد)

 أراد : منكم ومن دبيبكم، فعطف على الكاف ومل يعد من اجلارة .

 وقال الشاعر:

 (39أو ِمْثِلِه تُك ظافرا               فما ذاك ُمْعتَ زااً به َمْن يُظاِهُرْه)به اعَتِضَدْن 

أي: أو مبثله ، فعطف على اهلاء يف) به( ومل يعد الباء اجلارة مع املعــطوف، قال أبو حيان: " فأنت ترى هذا السماع  وكثرت ه 

رة ببل، واترة أبم، واترة بال، وكلُّ هذا التصرُِّف يدلُّ على وتصرُّف  العرب يف حرف العطف، فتارة عطفت ابلواو، واترة أبو، وات

 (.40اجلواز وإْن كان األكثر أْن يُعاد  اجلارُّ ")

كما احتج اجملّوِزون بتفنيد حجة املانعني لذلك من القياس أيضا، فقال ابن مالك يف الرد على العلَّتـ نْيِ اللتني سبق  

األوىل فيدلُّ على ضعفها أن شبه الضمري ابلتنوين ضعيٌف، فال يرتتب عليه إجياب وال منع من ذكرمها: " واحلجتان ضعيفتان، أما 

                                                           

 .ٍ  148الشاهد يف: ضرائر الشعر   - 36

 . 3501، متهيد القواعد  2/148، البحر احمليط  664احلفاظ ، شرح عمدة  56، شواهد التوضيح والتصحيح  3/378البيت يف: شرح التسهيل  - 37

 . 148البيت يف: ضرائر الشعر  - 38

 . 56البيت يف: شواهد التوضيح والتصحيح  - 39

 . 2/148البحر احمليط  - 40
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اع، فللعطف العطف عليه ملنع من توكيده ومن اإلبدال منه؛ ألنَّ التنوين ال يـُؤ كَّد وال يُبــْد ل منه  وضمرُي اجلرِّ يُؤكَّد ويُبد ل منه إبمج

دلُّ على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من املعطوف واملعطوف عليه حملَّ اآلخر شرطا يف عليه أُسوة هبما، وأّما الثانية في

ها، صحة العطف مل جيز: ُربَّ رجٍل وأخيه، وال: أيُّ فىت هيجاء  أنت وجارِها، وال: كم انقٍة هلل وفِصيِلها، وال: الواهُب األم ِة وولدِ 

وفات املمتنع تقدُّمها وْخُّر ما ُعطفْت عليه، وكما مل ميتنع فيه العطف ال ميتنع يف: وال زيٌد وأخوه منطلقان، وأمثال ذلك من املعط

 ( .41مررُت بك وزيٍد وحنوه")

ويف جواز العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اجلار مع املعطوف ر ْأٌي آخر نسبته كثري من املصادر للج ْرِميِّ  

، قال السيوطيُّ: " ر أْ  ُى اجل ْرِميِّ والّزايِديِّ جيب الع ْوُد إْن مل يؤكَّد حنو: مررُت بك وبزيٍد خبالف ما إذا ُأّكد حنو: مررُت بك والّزايِديِّ

راِديُّ  واأل ْْشُوينُّ إىل الفرّاء)42أنت وزيٍد، ومررُت به نفِسه وزيٍد، ومررُت هبم كلِّهم وزيٍد ")
ُ
( ومل أعثر عليه يف نص 43( ونسبه امل

تتجلى يف إجازة العطف على ضمري اخلفض بعد توكيده لفظيا أو معنواي من دون تكرار  -هذا الفــريق  كما يبدو املعاين؛ وحجة

اجلارِّ مع املعطوف قياسا على جواز العطف على ضمري الرفع املتصل والضمري املسترت بعد توكيدمها اتفاقا، ومل أر م ْن يذكر شاهدا 

 على هذا .

وكان سيبويه قد تعرَّض ملثل هذا االستعمال يف أكثر من موضع، وقال بعدم جواز العطف على الضمري املتصل اجملرور  

أن يتبعوها  -أيضا–من دون إعادة اجلار بعد توكيده قياسا على جواز العطف على الضمري املرفوع بعد توكيده، فقال: " ومل جيز 

ل: مررُت بك أنت وزيٍد كما جاز فيما أضمرت  يف الفعل حنو: ُقْمت  أنت وزيٌد؛ ألنَّ ذلك إاّيه وإْن وصفوا، ال ُيسن لك أن تقو 

فليس من الفعل وال من متامه، ومها حرفان يستغيِن كل واحد منهما بصاحبه كاملبتدأ  –وإن كان قد أنزل منزلة آخر الفعل  –

ليت يف االسم  وحال االسم إذا أضيف إليه مثل حاله منفردا ال واملبين عليه، وهذا يكون من متام االسم، وهو بدل من الزايدة ا

                                                           

 . 54،  53شواهد التوضيح و التصحيح  - 41

 . 2/118،شرح  األْشوين  1027صد ، توضيح املقا 3503، وينظر : متهيد القواعد  5/269مهع اهلوامع  - 42

 . 2/118،شرح األْشوين  1027ينظر : املقاصد النحوية   - 43
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ْيها  يستغين به، ولكنَّهم يقولون: مررُت بكم أمجعني؛ ألن أمجعني ال يكون إال وصفا، ويقولون: مررُت هبم كلِّهم؛ ألنَّ أ ح د  وجه 

 ( .44ِمْثُل أمجعني ")

راِديُّ بعدم جواز العطف على الضم 
ُ
اجلار مع املعطوف، وبتخريج  ري املتصل اجملرور من دون إعادةوقال ابن عصفور وامل

 ( .45ما جاء منه يف السماع على شذوذ إضمار اجلار لنيابة حرف العطف منابه)

وبعد هذا العرض املستفيض آلراء النحاة يف هذه املسألة وأدلة كل فريق يبدو أن القول جبواز العطف على الضمري  

مع املعطوف هو األرجح؛ لقوة دليله من النقل والقياس كما مر بنا، وعدم تعارضه مع ما ورد عن  اجملرور من دون إعادة اجلار

بوروده يف عدد من آايت  –يف نظري  –العرب من جوازه نثرا رغم قلته اليت دفعت سيبويه والفرّاء إىل نعته ابلقبح، واليت ُدِفع ْت 

من  ، وألنَّ القول جبواز ذلك ينجي من الوقوع يف حمذور تلحني قراءة متواترةالذكر احلكيم اليت يدلُّ ظاهر لفظها على جواز ذلك

وإن مل جت ِْر على  -صلَّى هللا عليه وسلَّم -تلقتها األمة ابلقبول، وثبت ابلدليل اتصاهلا ســندا برسول هللا  القراءات السبعة اليت

العطف على الضمري اجملرور من دون إعادة اجلار مع املعطوف أصحُّ األفشى يف االستعمال واألقيس يف اللغة، فورود القراءة جبواز 

ال عن دليل على ورود ذلك عن العرب، القراءة املتواترة حجة على العربيَّة وليست العربيَّة حجـــًة عليها، يقول اإلمام ابن اجل ز رِيِّ نق

: " وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حر  وف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربيَّة، بل على اإلمام أيب عمرٍو الّداينِّ

يلزم قبوهلا األثبت يف األثر واألصحِّ يف النقل والرواية، فإذا ثبتت عنهم مل يردها قياس عربيَّة وال فشو لغة؛ ألن القراءة ُسنٌَّة متـَّبـ ع ٌة 

تكلَّفة لبعض املواضع اليت ورد فيها العطف على الضمري اجملرور (،  كما يفضي هذا الرأي إىل دفع التأويالت امل46واملصري إليها ")

من دون إعادة اخلافض مع املعطوف يف القرآن الكرمي، واالستعاضة عنها بتجويز استعماٍل ورد عن العرب ابلنقل الصحيح وإن  

 كان قليال . 

 

 

                                                           

 . 2/381الكتاب  - 44

 . 1027، توضيح املقاصد  203،  1/202ينظر : شرح مجل الزجاجي  - 45

 . 1/55النشر يف القراءات العشر  - 46
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 الدراسة القرآنيَّة : -املبحث الثاين 

ملسألة العطف على الضمري اجملرور جاء هذا املبحث ليقدِّم حصرا دقيقا للمواضع  استكماال للدراسة النحوية السابقة 

اليت جاء فيها العطف على الضمري اجملرور يف القرآن الكرمي  لنقف على حقيقة االستعمال القرآينِّ يف هذه املسألة، فقد تبنيَّ من 

وسبعني موضعا يف الــقرآن الكرمي   ستة خلافض مع املعطوف يف خالل االستقصاء الشامل أن الضمري اجملرور ُعطف عليه إبعادة ا

 كان اجلارُّ الذي أُعيد مع املعطوف أحد حروف اجلر يف مثانية وعشرين موضعا هي:

 ( 96قال تعاىل: ﴿ُأِحلَّ ل ُكْم ص ْيُد اْلب ْحِر و ط ع اُمُه م ت اعاً ل ُكْم و لِلسَّيَّار ِةا)املائدة: من   اآلية     -1

يُكْم ِمنـْه ا و ِمْن ُكلِّ ك ْرٍبا)األنعام: من اآلية    -2 ُ يـُن جِّ  ( 64قال تعاىل: ﴿ُقِل اَّللَّ

 (151قال تعاىل: ﴿ ق ال  ر بِّ اْغِفْر يل و أِل ِخيا)ألعراف: من اآلية    -3

ن ا و ع ل ى النَّاِسا)يوسف: من اآلية    -4  (38قال تعاىل: ﴿ ذ ِلك  ِمْن ف ْضِل اَّللَِّ ع ل يـْ

 ( 41قال تعاىل: ﴿ر بَـّن ا اْغِفْر يل و ِلو اِلد يَّ و لِْلُمْؤِمِنني  يـ ْوم  يـ ُقوُم احلِْس اُبا )إبراهيم:    -5

ئِِهْم ا)الكهف: من اآلية     -6 ُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم و ال آِلاب   (5قال تعاىل: ﴿ م ا هل 

ا ع ُدوٌّ ل ك       -7  (117و ِلز ْوِجك  ا)طـه: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ِإنَّ ه ذ 

 (67قال تعاىل: ﴿ ُأفٍّ ل ُكْم و ِلم ا تـ ْعُبُدون  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ا)األنبياء: من اآلية    -8

 (22قال تعاىل: ﴿ و ع ل يـْه ا و ع ل ى اْلُفْلِك حُتْم ُلون ا )املؤمنون:    -9

 (58ُجن اٌح بـ ْعد ُهنَّا)النور: من اآلية قال تعاىل: ﴿ ل ْيس  ع ل ْيُكْم و ال ع ل ْيِهمْ    -10

 (19ةقال تعاىل: ﴿ و ق ال  ر بِّ أ ْوزِْعيِن أ ْن أ ْشُكر  نِْعم ت ك  الَّيِت أ نـْع ْمت  ع ل يَّ و ع ل ى و اِلد يَّا)النمل: من اآلي    -11

ا)النمل: من اآلية    -12  (47قال تعاىل: ﴿ ق اُلوا اطَّيـَّْران  ِبك  و مب ْن م ع ك 

ا)القصص: من اآلية    -13  (9قال تعاىل: ﴿و ق ال ِت اْمر أ ُت ِفْرع ْون  قـُرَُّت ع نْيٍ يل و ل ك 

 (81قال تعاىل: ﴿ ف خ س ْفن ا بِِه و ِبد ارِِه اأْل ْرض  ا)القصص: من اآلية    -14

ْيك  ِإيل َّ اْلم ِصريا)لقمان    -15  (14: من اآليةقال تعاىل: ﴿ أ ِن اْشُكْر يل و ِلو اِلد 
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 (7قال تعاىل: ﴿ و ِإْذ أ خ ْذان  ِمن  النَِّبيِّني  ِميث اقـ ُهْم و ِمْنك  و ِمْن نُوٍح و إِبـْر اِهيم ا  )األحزاب: من اآلية    -16

ر ْكن ا ع ل ْيِه و ع ل ى ِإْسح اق  ا)الصافات: من اآلية    -17  (113قال تعاىل: ﴿ و اب 

ُهْم أ مْج ِعني ا )ص:    -18  ( 85قال تعاىل: ﴿أل  ْمأل  نَّ ج ه نَّم  ِمْنك  و ممَّْن ت ِبع ك  ِمنـْ

 (11قال تعاىل: ﴿ فـ ق ال  هل  ا و ِلأْل ْرِض اْئِتي ا ط ْوعاً أ ْو ك ْرهاً ا)فصلت: من اآلية    -19

 (44زخرف: من اآليةقال تعاىل: ﴿و إِنَُّه ل ذِْكٌر ل ك  و ِلق ْوِمك  ا)ال    -20

 (9قال تعاىل: ﴿ُقْل م ا ُكْنُت ِبْدعاً ِمن  الرُُّسِل و م ا أ ْدرِي م ا يـُْفع ُل يب و ال ِبُكْما)األحقاف: من اآلية    -21

 (15ألحقاف: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ق ال  ر بِّ أ ْوزِْعيِن أ ْن أ ْشُكر  نِْعم ت ك  الَّيِت أ نـْع ْمت  ع ل يَّ و ع ل ى و اِلد يَّا)ا   -22

ُهْم ا)اجملادلة: من اآلية    -23  (14قال تعاىل: ﴿ م ا ُهْم ِمْنُكْم و ال ِمنـْ

بـ ُقوان  اِبإلمي اِنا)احلشر: من اآلية    -24 ْخو انِن ا الَِّذين  س   (10قال تعاىل: ﴿ ر بَـّن ا اْغِفْر ل ن ا و إلِِ

 (4ا تـ ْعُبُدون  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ا)املمتحنة: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ِإانَّ بـُر آُء ِمْنُكْم و ممَّ     -25

 (28اآلية قال تعاىل: ﴿ ر بِّ اْغِفْر يل و ِلو اِلد يَّ و ِلم ْن د خ ل  بـ ْييِت  ُمْؤِمناً و لِْلُمْؤِمِنني  و اْلُمْؤِمن اِت ا)نوح: من   -26

 ( 33ْم و أِل نـْع اِمُكْما )النازعـات:قال تعاىل: ﴿ و اجْلِب ال  أ ْرس اه ام ت اعاً ل كُ     -27

 ( 32قال تعاىل: ﴿ م ت اعاً ل ُكْم و أِل نـْع اِمُكْما )عبس:    -28

 وأُِعيد  االسم الذي ُأضيف إىل الضمري مع املعطوف يف مثانية وأربعني موضعا من القرآن الكرمي هي:

ن ُه أ م داً ب ِعيدًاا)آل عمران: من اآليةقال تعاىل: ً﴿ و م ا ع ِمل ْت ِمْن ُسوٍء تـ و دُّ ل ْو أ نَّ  -1 نـ ه ا و بـ يـْ  (30بـ يـْ

ن ُكْما)آل عمران: من اآلية -2 نـ ن ا و بـ يـْ ِلم ٍة س و اٍء بـ يـْ  (64قال تعاىل: ﴿ تـ ع ال ْوا ِإىل  ك 

ُُكْم و إِل ُه ُموس ى ا)طـه: من اآلية -3 ا ِإهل   (88قال تعاىل: ﴿ فـ ق اُلوا ه ذ 

 (36ر يبِّ و ر بُُّكْم ف اْعُبُدوُه ا)مرمي: من اآلية قال تعاىل: ﴿ و ِإنَّ اَّللَّ   -4



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

17 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

ُُكْم و اِحٌد ا)العنكبوت: من اآلية -5 ُن ا و ِإهل   (46قال تعاىل: ﴿ و ِإهل 

ن ُكْما)األنعام: من اآلية -6 ُ ش ِهيٌد بـ ْييِن و بـ يـْ  (19قال تعاىل: ﴿ ُقِل اَّللَّ

 (27لِّ ُمت ك ربٍِّ ا)غافر: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ِإيّنِ ُعْذُت بِر يبِّ و ر بُِّكْم ِمْن كُ  -7

ن ُكْما  )األنعام: من اآلية -8  (58قال تعاىل: ﴿ ُقْل ل ْو أ نَّ ِعْنِدي م ا ت ْستـ ْعِجُلون  بِِه ل ُقِضي  اأْل ْمُر بـ ْييِن و بـ يـْ

نـ ن ا و بـ نْي  اْلق ْوِم اْلف اِسِقني ا)املائدة: من اآلية -9  (25قال تعاىل: ﴿ ف افْـُرْق بـ يـْ

نـ ن ا و بـ نْي  قـ ْوِمن ا اِبحلْ قِّ ا)ألعراف: من اآليةقال تع -10  (89اىل: ﴿ ر بَـّن ا افْـت ْح بـ يـْ

ا)البقرة: من اآلية -11 ِئك   (133قال تعاىل: ﴿ ق اُلوا نـ ْعُبُد ِإهل  ك  و إِل ه  آاب 

ِئكُ  -12 ْ ُْكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكْم أ ْو بـُُيوِت آاب   (61ْما  )النور: من اآليةقال تعاىل: ﴿ و ال ع ل ى أ نـُْفِسُكْم أ ْن 

 (61آل عمران: من اآليةقال تعاىل: ﴿ فـ ُقْل تـ ع ال ْوا ن دُْع أ بـْن اء ان  و أ بـْن اء ُكْم و ِنس اء ان  و ِنس اء ُكْم و أ نـُْفس ن ا و أ نـُْفس ُكْم ا) -13

 (29قال تعاىل: ﴿ ِإيّنِ أُرِيُد أ ْن تـ ُبوء  إِبمثِْي و ِإمثِْك  ا)املائدة: من اآلية -14

 (51قال تعاىل: ﴿ ِإنَّ اَّللَّ  ر يبِّ و ر بُُّكْم ف اْعُبُدوُها)آل عمران: من اآلية -15

 (72قال تعاىل: ﴿ اْعُبُدوا اَّللَّ  ر يبِّ و ر بَُّكْم ا)املائدة: من اآلية -16

 (   117قال تعاىل: ﴿ اْعُبُدوا اَّللَّ  ر يبِّ و ر بَُّكْم ا)املائدة: من اآلية -17

 (64اَّللَّ  ُهو  ر يبِّ و ر بُُّكْم ف اْعُبُدوُها)الزخرف: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ِإنَّ  -18

 (20قال تعاىل: ﴿ و ِإيّنِ ُعْذُت بِر يبِّ و ر بُِّكْم أ ْن تـ ْرمُجُوِنا )الدخان: -19
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 ( 139قال تعاىل:﴿ أ حُت اجُّونـ ن ا يِف اَّللَِّ و ُهو  ر بُـّن ا و ر بُُّكْم ا)البقرة: من اآلية -20

ِئُكُم اأْل وَِّلني ا)الدخان: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ر بُّ  -21  (8ُكْم و ر بُّ آاب 

ُ ر بُـّن ا و ر بُُّكْم ا)الشورى: من اآلية -22  (15قال تعاىل: ﴿ اَّللَّ

ِئُكُم اأْل وَِّلني ا )الصافات: -23  ( 126قال تعاىل: ﴿ اَّللَّ  ر بَُّكْم و ر بَّ آاب 

ِئُكُم اأْل   -24  (26وَِّلني ا )الشعراء:قال تعاىل: ﴿ ق ال  ر بُُّكْم و ر بُّ آاب 

 (56قال تعاىل: ﴿ ِإيّنِ تـ و كَّْلُت ع ل ى اَّللَِّ ر يبِّ و ر بُِّكْما)هود: من اآلية -25

نـ ُهْم ِميث اٌقا)ألنفال: من اآلية -26 ن ُكْم و بـ يـْ  (72قال تعاىل: ﴿ فـ ع ل ْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ ع ل ى قـ ْوٍم بـ يـْ

ن ُكْم ا)يونس: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ف ك ف ى اِبَّللَِّ ش ِهيداً  -27 نـ ن ا و بـ يـْ  ( 29بـ يـْ

 (100قال تعاىل:﴿ ِمْن بـ ْعِد أ ْن نـ ز غ  الشَّْيط اُن بـ ْييِن و بـ نْي  ِإْخو يتا)يوسف: من اآلية -28

ن ُكْما)الرعد: من اآلية  -29  (43قال تعال : ﴿ ُقْل ك ف ى اِبَّللَِّ ش ِهيداً بـ ْييِن و بـ يـْ

ن ك  و بـ نْي  الَِّذين  ال يـُْؤِمُنون   اِبآْلِخر ِة ِحج اابً م ْسُتورًاا )اإلسراء:قال تعاىل: ﴿و ِإذ ا قـ ر ْأت  الْ  -30  (45ُقْرآن  ج ع ْلن ا بـ يـْ

ن ُكْما)اإلسراء: من اآلية -31  (96قال تعاىل: ﴿ ُقْل ك ف ى اِبَّللَِّ ش ِهيداً بـ ْييِن و بـ يـْ

ا ِفر اُق بـ ْييِن و بـ ْيِنك  ا)الكهف: -32  (78من اآلية قال تعاىل: ﴿ ق ال  ه ذ 

نـ ُهْم ُسّدًاا)الكهف: من اآلية -33 نـ ن ا و بـ يـْ  (94قال تعاىل: ﴿ فـ ه ْل جن ْع ُل ل ك  خ ْرجاً ع ل ى أ ْن جت ْع ل  بـ يـْ

ن ك  م ْوِعدًاا)طـه: من اآلية -34 نـ ن ا و بـ يـْ  (58قال تعاىل: ﴿ ف اْجع ْل بـ يـْ
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نـ ُهْم فـ ْتحًاا)الشعرا -35  (118ء: من اآليةقال تعاىل: ﴿ ف افْـت ْح بـ ْييِن و بـ يـْ

ا)القصص: من اآلية -36  (28قال تعاىل: ﴿ ق ال  ذ ِلك  بـ ْييِن و بـ يـْن ك 

ن ُكْم ش ِهيدًاا)العنكبوت: من اآلية -37  (52قال تعاىل: ﴿ ُقْل ك ف ى اِبَّللَِّ بـ ْييِن و بـ يـْ

ر ْكن ا ِفيه ا قُرًى  -38 نـ ُهْم و بـ نْي  اْلُقر ى الَّيِت اب   (18ظ اِهر ًةا)سـبأ: من اآليةقال تعاىل: ﴿ و ج ع ْلن ا بـ يـْ

نـ ُهْم و بـ نْي  م ا ي ْشتـ ُهون ا)سـبأ: من اآلية -39  (54قال تعاىل: ﴿ و ِحيل  بـ يـْ

ن ُه و بـ نْي  اجْلِنَِّة ن س باً ا)الصافات: من اآلية -40  (158قال تعاىل: ﴿ و ج ع ُلوا بـ يـْ

 (5قال تعاىل: ﴿ و ِمْن بـ ْيِنن ا و بـ ْيِنك  ِحج اٌبا)فصلت: من اآلية -41

يٌما)فصلت: -42 او ٌة ك أ نَُّه و يلٌّ   محِ  ن ُه ع د   (34من اآلية قال تعاىل: ﴿ اْدف ْع اِبلَّيِت ِهي  أ ْحس ُن ف ِإذ ا الَِّذي بـ يـْن ك  و بـ يـْ

ن ُكُما)الشورى: من اآلية -43 نـ ن ا و بـ يـْ  (15قال تعاىل: ْ﴿ ال ُحجَّة  بـ يـْ

 (38بـُْعد  اْلم ْشرِقـ نْيِا)الزخرف: من اآلية قال تعاىل: ﴿ ق ال  اي  ل ْيت  بـ ْييِن و بـ يـْن ك   -44

ن ُكْما)األحقاف: من اآلية -45  (8قال تعاىل: ﴿ ك ف ى بِِه ش ِهيداً بـ ْييِن و بـ يـْ

يٍم آٍنا)الرمحن: -46 نـ ه ا و بـ نْي  محِ   (44قال تعاىل: ﴿ ي ُطوُفون  بـ يـْ

او ُة و اْلبـ ْغض ا -47 ن ُكُم اْلع د  نـ ن ا و بـ يـْ ا بـ يـْ  (4ُءا)املمتحنة: من اآليةقال تعاىل: ﴿ و ب د 

ُهْم م و دًَّة ا)املمتحنة: من اآلية -48 ن ُكْم و بـ نْي  الَِّذين  ع اد يـُْتْم ِمنـْ ُ أ ْن جي ْع ل  بـ يـْ  (7قال تعاىل: ﴿ ع س ى اَّللَّ
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واضع ما ففي كل اآلايت السابقة أعيد اجلار مع املعطوف سواء أكان حرف جر أم امسا أضيف إىل الضمري، هذا وُتشكِّل هذه امل

% من املواضع اليت عطف فيها على الضمري املخفوض يف القرآن الكرمي إذا سلَّمنا أن املواضع التسعة الباقية هي من 90نسبته 

املواضع اليت عطف فيها على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض، وهذا النسبة جاءت موافقة ملا أشار إليه النحاة يف هذه 

العرب الذين ال يعطفون على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض مع املعطوف إال ما ندر األمر الذي املسألة من استعمال 

 دفع م ْن عاصر األعراب ومسع منهم إىل نعته ابلقبح وعدم اختياره يف قواعد اللغة املعيارية .

دة اخلافض مع املعطوف فتنحصر يف تسع أما اآلايت اليت قيل فيها جبواز العطف على الضمري املخفوض من دون إعا        

آايت، قال اجملّوِزون للعطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض مع املعطوف جبواز خترجيها على ذلك، يف حني 

 خرجها املانعون خترجيات أخرى تبعا لقوهلم بعدم اجلواز، وهذه املواضع هي:

ر اُج احلْ ر اِم ِقت اٍل ِفيِه ُقْل ِقت اٌل ِفيِه ك ِبرٌي و ص دٌّ ع ْن س ِبيِل اَّللَِّ و ُكْفٌر بِِه و اْلم ْسِجِد احلْ ر اِم و ِإخْ  قال تعاىل: ﴿ ي ْسأ لون ك  ع ِن الشَّْهرِ   -1

ا)البقرة: من اآلية  (217أ ْهِلِه ِمْنُه أ ْكبـ ُر ِعْند  اَّللَِّ

اخلافض بعطف )املسجِد( على اهلاء يف )به( دون إعادة قال اجملّوِزون للعطف على الضمري املخفوض من دون إعادة         

 اخلافض، والتقدير: وكفٍر به و ابملسجِد احلراِم .

وُخّرِجت اآلية خترجيات أخرى فقيل بعطف ) املسجِد( على ) الشهِر احلراِم( واملعىن: يسئلونك عن الشهِر احلراِم وعن املسجِد 

هو متعلق  -أيضا –هللِا( واملعىن: وص دٌّ عن سبيِل هللِا وعن املسجِد احلراِم، وقيل  احلراِم، وقيل بعطف ) املسجِد( على )سبيلِ 

اْلم ْسِجِد بفعل حمذوف دل عليه الصدُّ، تقديره: ويصدُّون عن املســـجِد احلراِم كما قال تعاىل: ﴿ ُهُم الَِّذين  ك ف ُروا و ص دُّوُكْم ع ِن 

 ( .25احلْ ر اِما)الفتح: من اآلية

قول اجملّوِزين األول بضعف العطف على املخفوض من دون إعادة اجلار اخلافض، أما خترجيات املانعني فُضعِّف أوَّهُلا أبنَّ  وُرد

السؤال مل يكن عن املسجد احلرام، بل كان عن القتال يف الشهر احلرام، وُضعِّف  القول الثاين أبنه يقتضي العطف على معمول 

ص دٌّ ع ْن س بِ  يِل اَّللَِّ ( وقد ُفصل بينه وبني معطوفه بفاصل أجنبٍّ وهو ) وُكْفٌر به (، أّما القول الثالث فضعِّف أبنه املصدر ﴿  

 يقتضي تقدير فعل مع حرف جر، وحذف حرف اجلر ال يطرد يف هذه الصورة .
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 ذكر وجوهها وخترجيااها والردود هذا ملخص اآلراء يف ختريج هذه القراءة اليت أطالت كتب إعراب القرآن ومعانيه وكتب التفسري يف

 (.47عليها)

ال  –وإن كان جائزا على قلته يف لغة العرب-ومما يذكر هنا أن العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض         

التعبري؟ وكيف يكون  امعىن له يف هذه اآلية، فما املعىن يف قوهلم: وكفٌر به ابملسجِد احلراِم، وهل جند يف القرآن الكرمي آية هبذ

الكفر ابملسجد احلرام؟ والراجح عندي من الوجوه اليت ذُكرْت هو القول بعطف )املسجِد احلراِم ( على )سبيِل هللِا( ال هرواب من 

 القتاُل يف -عقد موازنة بني أمرين: األول –تعاىل  –العطف على الضمري املخفوض، بل متاشيا مع املعىن املراد من اآلية، فإنه 

الصدُّ عن املسجد احلرام وإخراُج أهله منه، وبنيَّ أنَّ القتاّل يف الشهر  -الشهر احلرام  والصدُّ عن سبيل هللا والكفر به، والثاين 

هلم: ل احلرام إمٌث كبرٌي، ولكنَّ األمور  األخرى أكرب إمثا عند هللا، قال م كِّي: " إَّنا سألوا عن الشهر احلرام هل جيوز فيه القتال؟ فقي

هللا القتال فيه كبرُي اإلمث، ولكنَّ الصدَّ عن سبيل هللا وعن املسجد احلرام، والكفر  ابهلل وإخراج  أهل املسجد احلرام منه  أكرُب عند 

ُم إمثا أعظ –أيُّها السائلون–إمثا من القتال يف الشهر احلرام، مث قيل هلم: والفتنة أكرب من القتل، أي: والكفُر ابهلل الذي أنتم عليه 

 (.48من القتل يف الشهر احلرام الذي سألتم عنه وأنكرمتوه، فهذا التفسري يـُنيَّ إعراب هذه اآلية ")

املسجِد( ني، وهو القول إبضافة مصدر إىل )وقد تبنيَّ يل يف هذه اآلية وجٌه آخر من اإلعراب مل أره عند أحد من املعرب        

ى حالة اجلرِّ، والتقدير: وتنجيِس املسجِد احلراِم، وح ْذُف املضاف وبقاء املضاف إليه على وحذفه وبقاء املضاف إليه )املسجِد( عل

(، 49( أي: ع ر ض  اآلخرِة)67ألنفال: من اآليةا) از: ﴿ و اَّللَُّ يُرِيُد اآْلِخر ِةاحالة اجلر معروف يف لغة العرب، ومنه قراءة ابن مجَّ 

راِم قتاٍل فيه قل: القتاُل فيه إمٌث كبرٌي، والصدُّ عن سبيِل هللِا والكفِر به وتنجيُس املسجِد فيكون معىن اآلية: يسألونك عن الشهِر احل

د هذا التقدير أنه قُرِئ  شاذا ملسجِد احلراِم منه أكرُب إمثًا من القتاِل فيه، ولعل ما يؤيااحلراِم ابألواثِن واألصناِم، وإخراُج أهِل 

                                                           
، التبيان يف إعراب  141 – 1/140، البيان يف غريب إعراب القرآن 1/131، الكشاف  129- 128آن ، مشكل إعراب القر  1/141ينظر يف ذلك : معاين القرآن  - 47

 . 376/ 3، شرح التسهيل  2/471، اإلنصاف يف مسائل اخلالف   397 – 2/393، الدر املصون  2/144، البحر احمليط  175القرآن 
 . 129،  128مشكل إعراب القرآن  - 48
 . 1/281احملتسب  - 49
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تنجيُس( وإقامة املضاف إليه )املسجِد( مقام ه، واألصُل توافق القراءات على حذف املضاف )يتخرج (، وهو 50واملسجُد( ابلرفع))

 يف املعىن .

ء ُكْم أ ْو أ ش دَّ ِذْكراً ا)البقرة: من ا -2 ُتْم م ن اِسك ُكْم ف اذُْكُروا اَّللَّ  ك ذِْكرُِكْم آاب   ( .200آليةقال تعاىل: ﴿ ف ِإذ ا ق ض يـْ

ا جمرورة فلجرها وجهان جيوز يف )أشدَّ( أن ت  كون جمرورة وأن تكون منصوبة، وذلك ألهنا ممنوعة من الصرف، فإذا قيل إهنَّ

 من اإلعراب:

عطفا على ) ذكركم( اجملرور بكاف التشبيه، وتقديره: أو كذكٍر أشدَّ ذكرا، فتجعل للذِّكر ذِكرا جمازا، قاله  األول ـ أن تكون جمرورة

 (.51الزّجاج وأبو البقاء)

)أو أشدَّ يف )ذكرِكم(، قال الزخمشريُّ: " عطفا على الضمري اجملرور إبضافة املصدر إليه، وهو كاف املخاطبني جمرورة والثاين ـ أهنا

ذكرا( يف موضع جر عطفا على ما أضيف إليه الذكر يف قوله )كذكركم( كما نقول : كذكِر قريٍش آابء هم أو قـ ْوٍم أشدَّ منهم ذكرا 

(، وهذا الرأي هو موضع إيراد هذه اآلية يف سياق العطف على الضمري املخفوض 53بن مالك يف هذا اإلعراب)(، وأيده ا52")

من دون إعادة اخلافض مع املعطوف حيث عطف )أشدَّ( على الكاف يف )ذِْكرُِكم( ومل يعد اجلار املضاف وهو املصدر ) ِذْكر( 

 مع املعطوف .

ل ـ أن يكون معطوفا على )آابئكم( قال الزخمشريُّ: " أو يف موضع نصب عطف أما نصبها فقيل فيه مخسة وجوه، األو  

(، والثاين ـ أن يكون معطوفا على حمل 54على )آابئكم( مبعىن: أو أشد ذكرا من آابئكم على أن ) ذكرا ( من فعل  املذكور ")

أو أشد، وجعلوا الذكر ذاكرا جمازا، ونسبه الكاف يف )ذكرِكم(؛ ألهنا عندهم نعت ملصدر حمذوف تقديره ذكرا كذكركم آابء كم 

(، والثالث ـ قال م كِّي: " أن يكون منصواب إبضمار فعل، تقديره: اذكروه ذكرا أشدَّ ذكرا من 55السمني أليب عليٍّ وابن جين )

                                                           
 . 2/147البحر احمليط  - 50
 .164،التبيان يف إعراب القرآن 1/236معاين القرآن وإعرابه  - 51
 . 125/ 1الكشاف  - 52
 . 56شواهد التوضيح والتصحيح  - 53
 . 1/125الكشاف  - 54
 . 2/339الدر املصون  - 55
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ون منصواب إبضمار (، والرابع ـ أن يك56ذكركم آلابئكم ، فيكون نعتا ملصدر يف موضع احلال، أي: اذكروا مبالغني يف الذكر له")

فعل الكون، قال أبو البقاء:    " وعندي أن الكالم حممول على املعين، والتقدير: أو كونوا أشدَّ ذكرا هلل منكم آلابئكم، ودلَّ على 

( (، واخلامس ـ أن يكون )أشدَّ 57هذا املعىن قوله تعاىل: ) فاذكروا هللا ( أي: كونوا ذاكريه، وهذا أسهل من محله على اجملاز ")

نصب على احلال من )ذكرا(؛ ألنه لو ْخَّر عنه لكان صفًة له، فلما تقدَّم صار حاال ، قاله أبو حّيان بعد ذكر الوجوه السابقة 

 (.58ورجَّحه)

 (1ـ  قال تعاىل: ﴿ و اتَـُّقوا اَّللَّ  الَِّذي ت س اء ُلون  بِِه و اأْل ْرح اِما)النساء: من اآلية3

 (،وفيها ثالثة أقوال: 59لنصب وابجلر وابلرفع، وحملُّ إيراد هذه اآلية هنا هو قراءة اجلرِّ)قرئ ) واألرحام( اب       

األول ـ أنه عطف على الضمري اجملرور يف )به( من غري إعادة اجلار، ورجَّحه ابن مالك وأبو حيّان، وقبَّحه الفرّاء، وردَّه م ْن منع  

 ( .60العطف على الضمري املخفوض وعلى رأسهم الزّجاج)

مقسم به، وجواب القسم: ﴿ ِإنَّ  الثاين ـ أنه ليس معطوفا على الضمري املخفوض، بل الواو للقسم، وهو خمفوض حبرف القسم 

( وُضِعف  هذا بوجهني، أحدمها ـ أنَّ قراءيت النصب وإظهار حرف اجلر يف )ابألرحاِم( 1اَّللَّ  ك ان  ع ل ْيُكْم ر ِقيبًاا)النساء: من اآلية

ي  أن ُُيْل ف بغري هللا تعاىل، وقدَّر
بعضهم مضافا فرارا من ذلك فقال:  مينعان من ذلك، واألصل توافق القراءات، والثاين ـ أنه هنُِ

(، والثالث ـ أن يكون من ابب حذف حرف اجلر لنيابة حرف العطف منابه، وذلك قليل، قاله ابن 61تقديره: وربِّ األرحاِم)

، وابُن عصفور واملراديُّ)  (.62األنباريِّ

ادة اجلار وال حاجة إىل التكلُّف حبمل والراجح من هذه الوجوه أن يكون من ابب العطف على الضمري املخفوض من غري إع     

ذلك على القسم، أو تقدير حرف جر حمذوف وال سيما أهنم ينقلون عن العرب قوهلم: أسأُلك  ابهلِل وابلرَِّحِم، قال الزخمشريُّ: " 

                                                           
 . 124مشكل إعراب القرآن   - 56
 . 164التبيان يف إعراب القرآن   - 57
 . 2/104يط البحر احمل - 58
 . 3/376ل قرأ ابجلر: محزة من السبعة ،و ابن عباس ، واحلسن ، وأيب رزين ، وجماهد ، وقتادة ، والنخعي ، واألعمش ، وُييي بن واثب . شرح التسهي - 59
 . 159-3/156البحر احمليط  ،  3/376،شرح التسهيل  271 – 1/270، إعراب القرآن  2/5، معاين القرآن وإعرابه  1/252ينظر : معاين القرآن  - 60
 . 2/454الدر املصون  - 61
 . 1027، توضيح املقاصد  205،  1/204، شرح مجل الزجاجي  1/209البيان يف غريب إعراب القرآن - 62
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ِم افْـع ْل كذا على سبيل االستعطاف، قرئ ت ساء ُلون  بطرح التاء الثانية، أي: يسأل بعضكم بعضا ابهلِل وابلرَِّحِم، فيقول: ابهلِل وابلرَّحِ 

؛ فإهنم كانوا 63وأان أانشُدك  هللا  والرَِّحم ، أو ُتس ائِلون غريكم ابهلل والرَِّحِم ") كىنَّ
ُ
(، وقال القرطبُّ: " وقال مجاعة هو معطوف على امل

(، كما يؤيِّد العطف على الضمري من 64اهد")يتساءلون هبا، يقول الرجل: سألُتك  ابهلِل والرَِّحِم، هكذا فسَّره احلسن والنخعي وجم

 ( ُمص ّرِحا إبعادة اخلافض مع املعطوف يف داللة على أنه ليس من ابب القسم .65دون إعادة اخلافض قراءة م ْن قرأ )وابألرحاِم()

واتقوا األرحام  أما قراءة النصب )واألرحام ( فهي قراءة اجلمهور وفيها وجهان: أحدمها ـ أنه معطوف على اسم هللا، أي: 

أن تقطعوها،  والثاين ـ هو حممول على موضع اجلار واجملرور، كما تقول: مررت بزيٍد وعمراً، والتقدير: الذي تعظِّمونه واألرحام ؛ 

 ( .66ألن احلْلف به تعظيم له)

يكون رفعه على االبتداء وخربه حمذوف،  أما قراءة الرفع )واألرحاُم( فقرأ هبا عبد هللا بن يزيد، قال أبو الفتح: " ينبغي أن          

 ( .67أي: واألرحاُم مما جيب أْن تتقوه وأْن حتتاطوا ألنفسكم فيه")

ُهْم و اْلُمْؤِمُنون  يـُْؤِمُنون  مب ا أُْنزِل  إِل ْيك  و م ا أُْنزِل    -4  ني  ِمْن قـ ْبِلك  و اْلُمِقيمِ قال تعاىل: ﴿ ل ِكِن الرَّاِسُخون  يف اْلِعْلِم ِمنـْ

نُـْؤتِيِهْم أ ْجراً ع ِظيمًاا  ( 162)النساء:الصَّالة  و اْلُمْؤتُون  الزَّك اة  و اْلُمْؤِمُنون  اِبَّللَِّ و اْليـ ْوِم اآْلِخِر أُول ِئك  س 

فيها  (، وقراءة الرفع ظاهرة ال إشكال68قرأ اجلمهور: )واملقيْمني  الصالة ( ابلياء، وقرأ مجاعة كثرية: )واملقيمون ( ابلواو) 

ابلعطف على)الراسخون( أو )املؤمنون( أوالواو يف )يؤمنون(، أّما قراءة )واملقيِمني ( فهي موضع إشكاٍل تعدَّدْت فيه توجيهات 

(، واخلمسة األخرى على جرِّه .  املعربني حىت وصلت إىل ستة أقوال: واحد منها على نصب )املقيِمني 

( وأكثر املعربني، وُردَّ أبنَّ النصب  69ير: أْمد ُح أو أْعيِن املقيِمني ، وهو رأي سيبويه)أّما النصب فهو على املدح، أي بتقد       

نُـْؤتِيِهْم أ ْجرًا ع ِظيمًاا ولكن ا يكون بعد متام اخلرب، واخلرُب يف هذه اآلية مل يتم إال بقوله: ﴿ أُول ِئك  س  سيبويه جعل  على املدح إَّنَّ

                                                           
 . 1/241الكشاف  - 63
 . 3-5/2اجلامع ألحكام القرآن  - 64
 .  2/454الدر املصون  - 65
 . 327التبيان يف إعراب القرآن   - 66
 . 1/179احملتسب  - 67
 ،ونسب قراءة الرفع إىل ابن جبري ، وأيب عمروبن العالء يف رواية يونس وهارون ، ومالك بن دينار ، وعصمة عن األعمش ، وعمرو بن عبيد ، 4/153الدر املصون  - 68

 واجلحدري ، وعيسى بن عمر وخالئق .
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يـُْؤِمُنون  مب ا أُْنزِل  ِإل ْيك  و م ا أُْنزِل  ِمْن قـ ْبِلك  ا وجعل ﴿و اْلُمْؤتُون  الزَّك اة  ا ابتداًء وخربه ﴿  خرب )الراسخون( هو قوله تعاىل: ﴿

عقابه  -جلّ أُول ِئك  س نُـْؤتِيِهْم أ ْجرًا ع ِظيمًاا فيدفع بذلك هذا االعرتاض، وهو يف رأِيِي أنسُب األقواٍل؛ فبـ ْعد  أْن بنيَّ هللا_عّز و 

ذين ظلموا من اليهود جاء االستدالل على ذلك أبن الراسخني يف العلم من أهل الكتاب واملؤمنني من املهاجرين واألنصار لل

وأصحاب حممد عليه الصالة والسالم يؤمنون بكل ما جاء يف الكتب السماويَّة مبا فيها كتابك، مث مدح املقيِمني  الصالة من أمته 

ْؤِتني  الزكاة  واملؤمنني ابهلل واليوم اآلخر أبنَّ هلم أجرا أبسلوٍب تعرفه العرب وهو الن
ُ
صُب على املدح لبيان فضل الصالة، كما و ع د  امل

 عظيما .

 أّما إذا جعلنا )واملقيِمني ( جمرورة، فعلى مخسة توجيهات : 

وابملقيِمني ، ويـُْعز ى  -صلَّى هللا عليه وسلَّم-حممد  أوَّهلا ـ أنه معطوف على )ما( يف ﴿ مب ا أُْنزِل  إِل ْيك  ا أي: يؤمنون مبا أنزل على

، وحكى حممد بن جرير الطربي أنَّه قيل له إنَّ املقيِمني   هم املالئكة عليهم السالم، لدوامهم على الصالة -ههنا -هذا للكسائيِّ

على حذف مضاف أي: وبدين (، وقيل هم األنبياء، وقيل املسلمون ، ويكون 70والتسبيح واالستغفار، واختار هذا القول)

 (. 71املقيمني)

( فيكون التقدير: يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبِلك ومن قْبِل املقيِمني  الصالة ، والثاين ـ أنه معطوف على الكاف يف )قـ ْبِلك 

ا املوضع، فليس يف هذا وفيه عطف على الضمري املخفوض دون إعادة اخلافض، وهو على جوازه ـ كما مر بنا ـ ال داللة له يف هذ

 التقدير كبري معىن .

ُهْم( فيكون التقدير: لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك  والثالث ـ أنه معطوف على اهلاء وامليم يف )ِمنـْ

تعاطف نْيِ، وصعوبِة ر ْبِط السامع بني املعطوف وما أنزل من قبِلك، وِمن  املقيِمني  الصالة، وض ْعُفُه يف ر ْأيِّ واضٌح؛ لبُـْعِد ما بني امل

 واملعطوف عليه.

                                                                                                                                                                                     
 . 64 – 2/63الكتاب  - 69
 . 4/365جامع البيان  - 70
 . 4/154املصون الدر  - 71
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( والتقدير: يؤمنون مبا أُْنزِل  إليك  وما أُْنزِل  من قبِلك وإىل املقيِمني  الصالة،   ولعل ما والرابع ـ أنَّه معطوف على الكاف يف )إليك 

زل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم هو ما أنزل على املقيمني ُيض ِعُفُه يف ر ْأيِّ أنَّنا ال جند يف هذا العطف معىن، فما أن

 الصالة .

واخلامس ـ أنه معطوف على نفس الظرف، ويكون على حذف مضاف أي: وِمْن قـ ْبل املقيِمني ، فُحِذف  املضاُف وأُِقيم  املضاُف  

 ة من أمتك .إليه مقامه، وال أرى كبري معىن يف قولنا: من قبلك ومن قبل املقيمني الصال

ال حتمل كبري معىن  –وإن كانت حتتمل العطف على الضمري املخفوض من دون إعادة اخلافض  –والتوجيهات األربعة األخرية 

 يضاف إىل داللة الرتكيب كما هو الشأن يف وجه النصب، أو يف رأي الكسائي الذي سانده ابن جرير ابألثر .

نود أن نشري إىل أثر يروى عن عروة بن الزبري أنه قال : سألُت عائشة عن وقبل أن نطوي صفحة القول يف هذه اآلية  

اِن ل س اِحر انِ  ﴿و اْلُمِقيِمني  الصَّالة  و اْلُمْؤتُون  (، وعن قوله:63ا)طـه: من اآليةحلن القرآن، وعن قوله: ﴿ ق اُلوا ِإْن ه ذ 

( فقالْت: اي 62الَِّذين  آم ُنوا و الَِّذين  ه اُدوا و النَّص ار ى و الصَّابِِئني ا)البقرة: من اآلية( وعن قوله: ﴿ِإنَّ 162الزَّك اة ا)النساء: من اآلية

(، وقال أابن بن عثمان: كان الكاتُب مُيْل ي عليه في ْكُتُب ﴿ ل ِكِن الرَّاِسُخون  يِف 72ابن أخيت هذا ع م ُل الكتّاب أخطأوا يف الكتاب)

ُهْم و اْلمُ  (. وروي عن عثمان بن 73ْؤِمُنون  ا مث قال له: ما أكتُب؟ فقيل له: اْكُتْب )و اْلُمِقيِمني  الصَّالة  ( فِمْن مث وقع هذا)اْلِعْلِم ِمنـْ

(، فهذه املروايت ـكما قال 74أنّه ّلما ُعرِض ْت عليه املصاحف قال: إنَّ فيه حلنا سُتِقيُمُه العرب أبلسنتها) -رضي هللا عنه-عفان

(، وقد ردها الزخمشريُّ قائال: " و ال يـُْلتـ ف ُت إىل ما زعموا من وقوعه حلنا يف خط 75ال تصحُّ عن عائشة وال أابن)السمني احللّب 

املصحف، ورمبا التـ ف ت  إليه م ْن مل ينظر يف الكتاب، وم ْن مل يعرف مذاهب العرب وما هلم يف النصب على االختصاص من 

األوَّلني  الذين مثلهم يف التوراة ، ومثلهم يف اإلجنيل كانوا أبعد  مهَّة يف الغرية عن اإلسالم وذبِّ االفتنان، وغ ِب  عليه أن السابقني  

(. وقال السيوطيُّ: " قلُت معاذ 76املطاعن عنه ِمْن أن يرتكوا ثـُْلمة يف كتاب هللا ليسدَّها م ْن بعدهم وخرقا يرفوه م ْن يلحق هبم")

                                                           
 . 39، 38كتاب االقرتاح   - 72
 . 6/15اجلامع ألحكام القرآن  - 73

 . 38كتاب االقرتاح   - 74
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يف  –اثنيا  –حابة أهنم يلحنون يف الكالم فضال عن القرآن وهم الفصحاء الّلدُّ؟ مث كيف يظّن هبم ابلص -أوَّال -هللا ! كيف يُظّن 

اجتماعهم   –اثلثا  –كما أنزل وضبطوه وحفظوه وأتقنوه؟ مث كيف يُظن هبم   –صلى هللا عليه وسلم  –القرآن الذي تلّقْوه من النب 

عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟ مث كيف يظن بعثمان أن يقرأه و ال يغرّيه؟ مث   – رابعا–كلهم على اخلطأ وكتابته؟ مث كيف يظن هبم 

كيف يظن أن القراءات استمرت على مقتضى ذلك اخلطأ وهو مروّي ابلتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقال وشرعا 

 ( .77وعادة ")

 (20ل ُه ِبر ازِِقني ا )احلجر: ـ قال تعاىل: ﴿ و ج ع ْلن ا ل ُكْم ِفيه ا م ع اِيش  و م ْن ل ْسُتمْ  5

ملا كانت ) م ْن( امسا موصوال مبنيا ال تظهر عليه عالمة اإلعراب احتمل يف هذا املوضع الرفع والنصب واجلر، قال  

ُتم له السمني احللبُّ: " جيوز يف )م ْن( مخسة أوجه، أحدها ـ وهو قول الزّجاج أنّه منصوب بفعل مقدَّر تقديره: وأ ع ْشنا م ْن ل سْ 

برازِقني ، كالعبيد والدواّب والوحوش، والثاين ـ أنَّه منصوب عطفا على) معايش  ( أي: وجعلنا لكم فيها م ْن لستم له برازقني من 

 كالدوابِّ املنتفع هبا، والثالث ـ أنَّه منصوب عطفا على حمل ) لكم (، والرابع ـ أنَّه جمرور عطفا على )كم( اجملرور ابلالم، وجاز ذل

من غري إعادة اجلار ...، واخلامس ـ أنه مرفوع ابالبتداء، وخربه حمذوف، أي: ومن لستم له برازقني جعلنا له فيها معايش، ومسُِع  

من العرب: )ضرْبُت زيدا وعمٌرو ( برفع ) عمٌرو( مبتدأ حمذوف اخلرب، أي: وعمٌرو ضربُته . و)م ْن( جيوز أن يراد هبا العقالء أي: 

له برازقني من مواليكم الذين تزعمون أنَّكم ترزقوهنم، وأْن يُراد  هبا غريُهم، أي: ومن لستم له برازقني من الدوابِّ وإْن وم ْن لسُتم 

 (. 78زعمُتم أنَّكم ترزقوهنم، وإليه ذهب مجاعة من املفسرين، وجيوز أن يراد هبا النوعان، وهو حسٌن لفظا ومعىن ")

وجه العطف على الضمري املتصل )كم( من دون إعادة اجلار لبالغة معناه؛ فُمؤ داه أنَّ هللا ولعل أرجح هذه األوجه هو         

ْن لسُتم له برازقني، وأراد هبم العيال  واملماليك  واخلدم  والدوابَّ الذين حتسبون أنَّكم ترزقوهنم فإن هللا ه
 
و الرازُق جعل لكم معايش ومل

يضا مع وجه نصب )م ْن( عطفا على حمل )لكم(؛ ألنَّ معىن )ج ع ْلنا لكم( هو )ر ز ق ناكم(، يرزُقكم وإاّيهم، وهذا املعىن يلتقي أ

                                                           

 . 39كتاب االقرتاح   - 77

 . 7/152الدر املصون  - 78
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ولكنَّ العطف  على اجملرور أقل تكلٌّفا من التأويل والتقدير الذي يتطلبه وجه نصبها وكذلك وجه الرفع على االبتداء وإن أدى هذا 

 املعىن فإنه يف حاجة إىل تقدير اخلرب .

يت ال ــ قال تعاىل: ﴿ و ي ْستـ ْفُتون ك  يف النِّس اِء ُقِل اَّللَُّ يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ و م ا يـُتـْل ى ع ل ْيُكْم يف اْلِكت اِب يف  6  يـ ت ام ى النِّس اِء الالَّ

ُنَّ و تـ ْرغ ُبون  أ ْن تـ ْنِكُحوُهنَّ و اْلُمْست ْضع ِفني  ِمن  الْ  ِوْلد اِن و أ ْن تـ ُقوُموا لِْليـ ت ام ى اِبْلِقْسِط و م ا تـ ْفع ُلوا ِمْن خ رْيٍ تـُْؤتُونـ ُهنَّ م ا ُكِتب  هل 

 ( 127ف ِإنَّ اَّللَّ  ك ان  بِِه ع ِليمًاا )النساء:

ملا كانت )ما( مبنية كانت كل أوجه اإلعراب من الرفع والنصب واجلر قابلة لالحتمال شكال، األمر الذي أدى إىل تعدُّد أوجه 

 فيها بني الرفع والنصب واجلر حىت وصلت إىل سبعة أوجه نوجزها فيما أييت :اإلعراب 

وجاز  -تعاىل –الرفع من أربعة أوجه: أحدها ـ أن يكون عطفا على الضمري املستكن يف ) يـُْفِتُيْكم( العائد على هللا  

 ذلك للفصل بينهما ابملفعول )كم( الضمري املتصل وابجلار واجملرور ) فيهنَّ( .

ُ( ذكره أبو البقاء، ورده السمني أبن اخلرب و   الثاين ـ أنه معطوف على لفظ اجلاللة فقط يف قوله تعاىل: " )ُقِل اَّللَّ

 )يفتيكم( مل يُثنَّ لذلك، وأنَّه على هذه الصورة من عطف اجلملة على اجلملة  بعد تقدير خرب لـ ) ما يتلى ( .

اخلرب احتماالن: أحدمها ـ أنه اجلار واجملرور بعده وهو )يف الكتاب( واملراُد مبا يتلى  والثالث والرابع ـ أنَّه رفع ابالبتداء ويف 

القرآُن، وابلكتاِب اللوُح احملفوُظ، وتكون هذه اجلملة معرتضة بني البدل واملبدل منه أي  بـ نْي  )فيهنَّ( و )يف يتامى النساء(، 

 يكم يف الكتاب يـُْفِتيكم أو يُبنيِّ لكم أحكامهنَّ، فهذه أربعة أوجه للرفع .واالحتمال الثاين ـ أن اخلرب حمذوف أي: املتلوُّ عل

ويف اجلر وجهان: أحدمها ـ أن تكون الواو للقسم، وأقسم هللا ابملتلو يف شأن النساء تعظيما له كأنَّه قيل: وأقِسُم مبا يتلى  

( أي: يُفتيكم هللُا فيهنَّ وفيما يـُتـْل ى، وهذا منقول عن حممد عليكم يف الكتاب، والثاين ـ أن يكون عطفا على الضمري يف ) فيهنَّ 

قال : أفتاهم هللا فيما سألوا عنه وفيما مل يسألوا، وهو موضع إيرادان هلذه اآلية يف جواز العطف على الضمري اجملرور   بن أيب موسى

 من دون إعادة اجلار مع املعطوف .
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 (.79) ا يتلى؛ ألنَّ يـُْفِتيكم مبعىن يـُبـ نيِّ لكمأما النصب فبإضمار فعل، أي ويبنيِّ لكم م

ٌت لِق ْوٍم يُوِقُنون ا )اجلاثـية: 7 ْلِقُكْم و م ا يـ ُبثُّ ِمْن د ابٍَّة آاي   (4ـ  قال تعاىل: ﴿ و يف خ 

جملرور بـ )يف( والتقدير: قال السمني: " قوله: ﴿ و م ا يـ ُبثُّ ِمْن د ابٍَّة ا فيه وجهان، أظهُرها أنَّه معطوف على )خلِقكم ( ا        

ويف ما يـ ُبُث، الثاين: أنَّه معطوف على الضمري املخفوض ابخل ْلِق، وذلك على مذهب م ْن يرى العطف على الضمري اجملرور دون 

 (.80إعادة اجلار ")

ُ و م ِن اتَـّبـ ع ك  ِمن  اْلُمْؤِمِنني ا  8  ( 64)ألنفال:ـ  قال تعاىل: ﴿ اي  أ يُـّه ا النَِّبُّ ح ْسُبك  اَّللَّ

 أاتح جميء )م ْن( املوصولة يف صورة البناء أن حتتمل الرفع والنصب واجلر:        

(، وهبذا فسَّره الشَّْعِبُّ  –وهو موضع إيرادان هلذه اآلية هنا  –فاجلر   وابُن ز ْيٍد، فقاال معناه:   عطفا على الكاف يف )ح ْسُبك 

 وح ْسُب م ِن اتَـّبـ ع ك  .

 أن حمله النصب على املعية، واملعىن: كفاك وك ف ى أتُباع ك  املؤمنني هللاُ انصرا .والنصب على 

أما الرفع فمن ثالثة أوجه: أحدها ـ أن يكون معطوفا على لفظ اجلاللة، وردَّه بعضهم أبن الواو ال تصلح هنا؛ ألنَّ املعىن يقتضي 

 أن يكون العطف بـ )مُثَّ( .

 م ر اخلرب، واملعىن  حسُبك هللاُ وم ِن اتَـّبـ ع ك  من املؤمنني كذلك .والثاين ـ أن يكون مبتدأ وُيضْ 

 (.81والثالث ـ أن يكون خرب  مبتدأٍ حمذوٍف تقديره: وحسُبك  م ِن اتَـّبـ ع ك  ِمن  املؤمنني)

 (111ـ قال تعاىل: ﴿ ق اُلوا أ نـُْؤِمُن ل ك  و اتَـّبـ ع ك  اأْل ْرذ ُلون ا )الشعراء: 9

                                                           

، البيان يف غريب إعراب  1/301، الكشاف  209، مشكل إعراب القرآن  1/332القرآن ، إعراب  93/ 2، معاين القرآن وإعرابه  1/290ينظر : معاين القرآن  - 79
 . 4/100، الدر املصون  3/359، البحر احمليط  393، التبيان يف إعراب القرآن  1/231القرآن 

 . 634، 9/633نفسه  - 80

 . 537/ 8، الدر املصون  631، التبيان يف إعراب القرآن  332/ 1قرآن ، البيان يف غريب إعراب ال 2/133، الكشاف  319ينظر : مشكل إعراب القرآن  - 81
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( ابجلر عطفا على الكاف يف  )لك( ... وعلى هذا فريتفع )األرذلون( على خ رب ِ قال السمني         : " وقرأ الي ماينُّ ) وأ ْتباِعك 

ا نصٌّ صريٌح يف العطف على الض ـة وإن كانت شاذَّ  ـوهذه القراءة  .(82ابتداٍء مضم ٍر أي: هم األرذلون") مري اجملرور من دون فإهنَّ

 إعادة اجلار . 

اليت دار اخلالف بني املفسرين واملعربني حول وقوع العطف فيها على الضمري املخفوض من دون  اآلايت القرآنيةهذه هي         

إال ما نسبته ُعْشر  -إْن سلَّمنا بصحة العطف فيها على الضمري املخفوض –إعادة اجلار، وهي كما رأينا مواضــع قليلة ال تشكل 

يف القرآن الكرمي ، وبذلك نتبنيَّ دقة ما ذهب إليه أوائل حناة الكوفة والبصرة من نعت هذا  مواضع العطف على الضمري املخفوض

االستعمال ابلقبيح،  فهم مل ينكروا وروده عن العرب، ولكنَّهم رأوه قليال يف غري الشعر، ورأوا أن ما جاء منه يف القرآن الكرمي يف 

 لم يسّوغوه إال على قبـٍْح .أكثر املواضع تتجاذبه وجوٌه أخرى من اإلعراب، ف

 النتائج اليت توصَّل إليها البحث :

، والنظر فيما ورد يف القرآن الكرمي استعراض أقوال النحاة يف مسألة العطف على الضمري املتصل اجملرور وأدلتهموبعد       

:من نصوص يف هذه املسألة   تبْيَّ

القول جبواز العطف على الضمري اجملرور من دون إعادة اجلار مع املعطوف هو األرجح؛ لقوة دليله من النقل  أنَّ    1 

ته ابلقبح، واليت والقياس ، وعدم تعارضه مع ما ورد عن العرب من جوازه نثرا رغم قلته اليت دفعت سيبويه والفرااء إىل نع

 .  الذكر احلكيم اليت يدلُّ ظاهر لفظها على جواز ذلك بوروده يف عدد من آّيت – نظرانيف  –ُدِفَعْت 

أنَّ القول جبواز ذلك ينجي من الوقوع يف حمذور تلحْي قراءة متواترة من القراءات السبعة اليت تلقتها األمة ابلقبول،    2 

ى يف االستعمال واألقيس يف اللغة، وإن مل ََتِْر على األفش -صلَّى هللا عليه وسلَّم -وثبت ابلدليل اتصاهلا س  ندا برسول هللا 

فورود القراءة جبواز العطف على الضمري اجملرور من دون إعادة اجلار مع املعطوف أصحُّ دليل على ورود ذلك عن العرب، 

: " القراءة املتواترة حجة على العربيَّة وليست العربيَّة حج   ًة عليها، يقول اإلمام ابن اجلََزِريِا نقال عن اإلمام أِب  ايناِ عمٍرو الدا

                                                           

 . 8/537نفسه  - 82
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وأئمة القراء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربيَّة، بل على األثبت يف األثر 

بَ َعٌة يلزم قبوهلا وامل  صريواألصحِا يف النقل والرواية، فإذا ثبتت عنهم مل يردها قياس عربيَّة وال فشو لغة؛ ألن القراءة ُسنٌَّة مت َّ

 .(83إليها ")

يفضي إىل دفع التأويالت املتكلَّفة لبعض املواضع اليت ورد فيها العطف على الضمري اجملرور من  أنَّ تبين هذا الرأي     3

دون إعادة اخلافض مع املعطوف يف القرآن الكرمي، واالستعاضة عنها بتجويز استعماٍل ورد عن العرب ابلنقل الصحيح وإن  

 كان قليال . 

 فر تتبع املواضع اليت ورد فيها العطف على الضمري اجملرور يف القرآن الكرمي عن النتائج اآلتية : أس   4

   ورد العطف على الضمري اجملرور يف مخسة ومثانْي موضعاً يف القرآن الكرمي .

ورد فيها العطف على % تقريبًا من كل املواضع اليت 90  أعيد اجلار مع املعطوف يف ستة وسبعْي موضعاً، أي ما نسبته 

 الضمري املتصل اجملرور يف القرآن الكرمي  .

   كان اجلار املعاد مع املعطوف أحد حروف اجلر يف مثانية وعشرين موضعاً . 

   كان اجلار املعاد مع املعطوف ما أضيف إليه الضمري يف مثانية وأربعْي موضعاً . 

ف على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار وجلواز ُحلها على وجوه   جاءت تسع مواضع حمتملة جلواز خترَيها على العط

 % تقريباً من كل املواضع اليت ورد فيها العطف على الضمري اجملرور يف القرآن الكرمي .  10أخرى ، أي ما نسبته 

ب إليه سيبويه والفرَّاء   تؤكد نسبة ما ورد من املواضع احملتملة للعطف على الضمري املتصل اجملرور دون إعادة اجلار ما ذه

 من القول بقبح هذا االستعمال يف النثر إشارة منهما إىل قلة هذا االستعمال إذا قورن إبعادة اجلار مع املعطوف .  
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