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 مفهوُمه وأسباُبه وتوجيُهه ُمشِكُل اإلعراِب 

 امل السُّليمد. فريد بن عبد العزيز الز

 :البحث ملخص

كان التأللي    التلليأل الولأوا والتفأريفن للوفأوص الففأيلة مزامو أا        
موذ ، فقد ظهر التللي    إعراب القرآن ومعانيه، للتللي    قواعد الولو والتفري 

، وما شذ عن القواعد، وقد عين املعربون ببيان غامض اإلعراب، القرن الثانن اهلجرا
أو احلأدي   ، سأوا  كأان ذلأ    القأرآن الكأريم     ، هره الشذوذ عوهأا أو ما أوهم ظا

و  هذا البل  مواقشأة  ، ثم ُسمِّن هذا العلم )مشكل اإلعراب(، أو الشعر، الشري 
كمأا توأاوا البلأ  أسأباب اإلشأكاا      ،   ضو  موهج املأللف  فيأه  ، ملفهوم املشكل

فأون   املشأكل ذعيعأة     وتب    البل  كي  جعل امللل، وطرائق توجيهه، ومظاهره
، وافرتاض وجأوه تتملأة  ، ووسيلة لعرض القواعد بطرق خمتلفة، للتوسع   التلليل

وألجأأل هأذا كأأان مأن ا أأدير   ، وإظهأأاع ا للأدقائق والأأتمكن موهأا  ، تأدعيب ا للقأاع   
فأذل   ، بالدعاسات املعاصرة العواية مبفوفات التلليأل الولأوا ومقاعنتهأا بأالتوظ     

 . ئج أصيلة ومتميزةمظوة اخلروج بوتا
الكلمات املفتاحية: مشكل، اإلعراب، التفري ، الشذوذ، التوجيه، التخريج، 

 اللغة، الكالم
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Parsing Ambiguity: its Concept, Aspects and 

Interpretation 

 

Abstract  

In the Medieval Arabic Tradition Theory, the grammatical and 

morphological analysis of classical texts was as old as establishing 

the grammatical and morphological rules. This can be seen since 

2nd century AH when works done about parsing the Qur'an and its 

meanings have been appeared. In such works, some issues like 

parsing ambiguity and rules violation (or what could be thought as 

rules violation) had been discussed in the Holy Qur'an, Hadith and 

Poetry. Later, this sort of study was called as "Parsing Ambiguity" . 

The aim of current paper is to consider the concept of Parsing 

Ambiguity in the light of its traditional studies. The paper, also, 

deals with the reasons, aspects and ways of interpretation of Parsing 

Ambiguity. One major outcome of this paper comes from revealing 

the fact that this sort of ambiguity is considered, by scholars, as a 

justification for expansion analysis to explain rules in different 

ways and to assume other potential views in order to give the 

learner more practice exercises and also to discover and master 

parsing peculiarities. Taking this fact into consideration, the Arabic 

Language contemporary studies should consternate on the 

grammatical analysis workbooks and compare them with their 

theoretical counterparts. This could lead to original and 

distinguished outcomes . 

Keywords: Ambiguity; Parsing; Morphology; Violation; 

Language; Speech  
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 ملقدمة:  ا

والفالة والسالم على نبيوا تمأد وعلأى آلأه وصألبه     ، احلمد هلل عب العامل 
 : أما بعد. أمجع 

، ثأم أعملأوا فيأه نظأرهم    ، فلقد بوى الولويون قواعدهم على أساس وصأفن 
وتكأون هأن   ، يقأاس عليهأا  ، ففاغوا قواعد معياعية موضبطة، وحكَّموا فيه أقيستهم

والوأأدعة ، والقلأأة والكثأأرة، والضأأروعة والشأأذوذ، مأأداع احلكأأم بالفأأواب واخلطأأل
 . واالطراد

وأقلأها خمالف أا هلأا      ، تلأ  املعأاي   لوكان أكثر الوفأوص الففأيلة موافق أا    
، فكان علما  العربية والتفس  ُيعِملون   تل  الوفأوص مزيأد ا مأن الوظأر    ، الظاهر

ويعيدوها إىل ما تقتضأيه  ، ل دوا تل  الوفوص إىل نظ ها، ويبذلون كث  ا من ا هد
 . فكانت تل  الوفوص تسمى )مشكل اإلعراب(، وال خيال  املعوى، الفواعة

، وكان التللي  فيأه متقأدِّم ا جأد ا   ، وقد أفرد العلما  مشكل اإلعراب بالتللي 
وما انفكت الدعاسات تتواوا املشكل تتبع ا وتوجيه ا إىل هذا ، مزامو ا للتللي    الولو

أن الدعاسات اليت تواولت املشكل من جانأ  تأوظ ا تعأد قليلأة أمأام       غ ، العفر
وإمنا تعأرض هلأا مأن    ،   حدود اطالعن، ومل ُتفَرد بدعاسة خاصة، دعاسات التوجيه

كما تعرض هلا من ، أل    أصوا الولو عود احلدي  عن القاعدة والقياس والشذوذ
،   )املشكل( مبفهومأه الواسأع   ومن أل ، أل    التلويل الولوا   القرآن الكريم

 : ومن أبرز تل  الدعاسات، الذا ال خيص اإلعراب
خفأص ففأال  لللأدي  عأن     ، علأن أبأو املكأاعم   . د، أصوا التفك  الولأوا  -1

 . أسالي  التلويل الولوا
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 . مساعد الطياع. د. التفس  اللغوا للقرآن الكريم -2
، اهلل بأن دأد املوفأوع    لعبأد . مشكل القرآن الكريم أسبابه وأنواعه وطرق دفعه -3

 . عقد مطلب ا   )ما يتعلق باإلعراب(   مبل  )املشكل اللغوا(

عبأد العزيأز   . د، توجيه مشكل القرا ات العشر الفرشأية لغأة وتفسأ  ا وإعراب أا     -4
 . عقد ففال  مساه )املشكل وضوابطه(، احلربن

لبيان ، فيهاجامع ا ملا تفرق ، ليبين على ما سبقه من دعاسات هذا البل ويلتن 
ومظأاهره  أسأبابه  ودعاسأة  ، غ  مقيَّد بووع مأن الوفأوص الففأيلة    املشكلمفهوم 

، متواوال  بعض املسأائل املشأكلة  ، معرِّج ا على شن  من موهج املفوف  فيه، وتوجيهه
 . أمنوذج ا للتمثيل والتلليل

 .ونسلا اهلل اإلعانة والتوفيق، هذا
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 املبحث األول: مفهوم املشكل: 

 : املعنى اللغوي: أواًل

أا ، هذا شأكُل هأذا  : يقاا، يعود معوى ا ذع )ش ك ا( إىل املشابهة واملماثلة
، أا هأذا  أمر مشتبه: كما يقاا، ومن ذل  يقاا أمر مشكل: )قاا ابن فاعس، (1)مثله

 . (2)(شابه هذا

 . واختلط األمر على املفرِّق بيوهما، فلما تشابها التبس بعضهما ببعض

، (4)خص بعضهم بأذل  احلمأرة والبيأاض   ، (3) ط اللون  ُشكلة ويسمى اختال
، أو غ همأا مأن األلأوان   ، أو بياض ودرة، الذا اختلط فيه سواد ودرة: واألشكل
 : قاا جرير

ِمأأجُّ ِدماَ هأأا   فمأأا زالأأت القتلأأى 
 

 (5)ِبدجلَة حتى مأاُ  دجلأَة أشأكلُ    
األشأكل    : )اا األزهراق، وتسمية اختال ط اللون  بالشكلة ملا فيه االلتباس 

كلنأه قأد أشأكل عليأ      ، ألوان اإلبل والغوم وحنوه أن يكون مع السواد غمربة ودأرة 
: وموه قيل لألمأر املشأتبه  ، وهذا شن  أشكل، احلمرة ختتلط بالبياض: الشكلة... لونه

 .(6)مشكل(

وأمأر مشأكل مشأتبه    ، التأبس : وأشأكل األمأر  : ونفوا على هذا املعوى قأالوا 
 . (7)وأشكل علنَّ األمُر إذا اختلط، وملتبس

ومثأل  : )قاا ابن قتيبة، فلم يكن املشكل مولفر ا   املشتبه، ثم عمت الداللة
، فلشبهه وشاكله، أا دخل   شكل غ ه، ومسِّن مشكال  ألنه أشكل، املتشابه املشكُل

 . (8)مشكل(: وإن مل يكن غموضه من هذه ا هة، ثم يقاا ملا غُمض
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أا صاع ، وأالَم، وأقوى، أجرب: مثلها   حنو، أشكل( للف وعةواهلمزة   )
 . فلشكل الشن  صاع ذا إشكاا (9)وأغدَّ البعُ  صاع ذا غدة، والئمة، وقوَّة، ذا جرب

مشأتبه  : أمر مشكل وشاكل: )جا    الع ، وقد استعمل اجملرد موه هلذا املعوى
 . (10)ملتبس(

 ثانًيا: املعنى االصطالحي: 

حسأ  الفأن   ، املفوفون   )املشكل( عن املعوى اللغوا   مجلة األمر مل خيرج
و   (12)و)مشأكل اثثأاع(   (11)ففأوفوا   )مشأكل القأرآن(   ، الذا تعرضوا ملشأكله 

 . عووان ا لكتاب   أبواب الولو (14)كما كان )كش  املشكل(، (13))األبيات املشكلة(

، (15)(طل د موه إال بتلمل بعد الما ال يواا املرا: )وعرف املشكَل ا رجاننُّ بلنه
، لذاتأه أو  ما التبس على املتلمل لفظأه أو معوأاه  ) عبد العزيز احلربن بلنه. كما عرفه د

 . (16)(أمر خاعج عوه

 . (17)أما )اإلعراب( فهو   اللغة اإلففاح واإلبانة
وهأو تغأي  أواخأر الكلأم     ، وأما   االصطالح فله   الولو معوى خمفأوص 

 . (18)امل الداخلة عليها لفظ ا أو تقدير االختالف العو

كما وسأم  ، علم اإلعراب وعلم التفري : فيقاا، م ا لعلم الولوَلويستعمل َع
 . والشافية   علم التفري ، الكافية   علم اإلعراب: ابن احلاج  كتابيه

وكما يتوسعون   إطالق الولو على التفري  وبعض مباح  علم األصوات 
قأاا ابأن   ... ض ا   إطالق )اإلعراب( فلدخلوا فيه التفري  واللغأة فإنهم توسعوا أي

ومأا  ، وقد أجبت  أيدك اهلل إىل ملتمس  من عمل ما   احلماسة مأن إعأراب  : )جين
 . (19)يللق به من اشتقاق أو تفري  أو عروض أو قواف(
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ما دخله لبس من جهة إعرابه أو تفريفه أو تعاعض معوأاه  : فمشكل اإلعراب
  .وإعرابه

وصأو   ، صأو  ومسأوا مفأوفاتهم باملشأكل    ، واملفوفون   املشكل صوفان
فالفو  األوا مثل الفاعسأن   )كتأاب الشأعر(    ، جعلوا بيان املشكل من أغراضهم

  شأرح   والفأاعقن   اإلففأاح  ، شرح األبيات املشكلة اإلعراب: فلحد أمسا  كتابه
قد استعملوا هذا املفطلح و، ومكن   مشكل إعراب القرآن، أبيات مشكلة اإلعراب

فاعتمدت   ذل    مجع : )قاا الفاعقن، أو كان صعب ا غامض ا نادع ا، ملا التبس إعرابه
وأوعدت حتت كل بيت ... ودفن   غامض الفوعة صوابها، أبيات ألغز قائلمها إعراَبها

وأوضألت مشأكلها   ، وتوجيه إعراب، وترتي  لفظ، موها ما حيتمله من تفس  معوى
قفدت   هذا الكتاب إىل تفسأ   : )قاا مكن بن أبن طال و، (20)لت جمملها((وفف

 . (21)مشكل اإلعراب وذكر علله وصعبه ونادعه(

فأاملعوى أن  ، وذكر علله وصعبه ونادعه( من عط  اخلاص على العأام : )وقوله
 . كتابه خاص باملشكل وموه الفع  والوادع

فإن مجاعة مأن  : )ي  الذا قااوأما الفو  اثخر فكالعكربا   إعراب احلد
طلبة احلدي  التمسوا مين أن أملن خمتفر ا   إعراب ما يشكل من األلفاظ الواقعة   

 . (22)... (األحادي 

، وميكن أن يضاف إىل هذا الفو  مجيع ما ألفأه املتقأدمون   إعأراب القأرآن    
اقتفأروا علأى   وإمنا ، فإنهم مل يعربوا كل لفظ، كالفرا  واألخفش والزجاج والولاس

 . مما يوطبق عليه وص  املشكل حقيقة  أو توسُّع ا، بعض األلفاظ
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وهأم يريأدون   ، مفرد ا دون إضافة إىل اإلعأراب ، وقد يسمون الكتاب باملشكل
، كشأ  املشأكالت وإيضأاح املعضأالت للبأاقولن     : مثأل ، اإلعراب   املقأام األوا 

توضيح والتفليح ملشكالت وشواهد ال، ومشكالت موطل مال  بن أنس للَبطِلُيوسن
 . ا امع الفليح البن مال 

 ثالًثا: احلكم على اإلعراب باإلشكال: 

عمبا فما يكون مشكال  عود بعض العلما  ، ليس لإلشكاا معياع دقيق يضبط به
وقد أففح عن هذا ابن جين فقأاا   معأرض عرضأه    ، ال يكون مشكال  عود آخرين

وواضع ، غ  أن هذه املواضع اليت أنا ذاكرها. : )..ملوهجه   شرح مشكالت احلماسة
تشاقُّ الأوفس إىل كشأفه   ، ظاهر اإلشكاا: أحدهما: يدا بإذن اهلل عليها على ضرب 

ومأن حتتأه   ، تريأ  صأفلته أن ال شأنَ  فيأه    ، واثخر ساذج الظاهر... والبل  عوه
 . (23)... (إذا جتلت ل  عاعت  وازدهت ، أغراض ودفائن

، قفأد ا للتأدعي  وِأرين الطأالب    ، وتتكل  تلويالته، وقد يفرتض اإلشكاا
 : من حنو تفس ه لقوا الشاعر، كما هو احلاا عود الفاعسن   كتاب الشعر

 هأأأأأأاكالُئ قظأأأأأأاَنالَي غأأأأأأرَةالثَّ ال مالسَّأأأأأأ

 

 

 (24)ُلُضأأأُل الفمَعأأأْيوِك عليهأأأا اخَللمأأأشأأأَن اهَلَم 

لأى املفأراع األوا   وقد تكلم أبو علن   اإليضاح الشعرا ع: )قاا البغدادا 
 : وقاا عن تعرضه لقوا الفرزدق، (25)ِريو ا للطال ((، بغ  ما ذكرنا

 وكلُّ عفيَقن كألِّ عحأل وإن همأا   
 

 (26)أخأأواِنتعأأاطى القوأأا قوم أأا همأأا   
وهذ البيأت مأع وضأوح معوأاه قأد حرفأه أبأو علأن الفاعسأن   املسأائل           )  

، اختل عليه معوى البيت وإعرابهف، بتووين )قوم( وزعم أنه مفرد موفوب، البغداديات
 . (27)... (كان غوي ا عوها، فاحتاج إىل أن صلله بتعسفات وتلويالت وِلالت
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والتوسع   وجوه اإلعراب إمنا هو لغاية تغياها أبو : )تمود الطواحن. وقاا د
وقأد  ... وقد جره هذا إىل شن  من التعس  والتملل، هن التمرين والتدعي ، علن

 . (28)والبغدادا(، وابن مال ، تلميذه ابن جين نبه إىل هذا

السأم    دمأا دأده عوأ   ، ومن االختالف   تقدير احلكم باإلشكاا من عدمأه 
وهأن  ، فقد خفص كتابه )الدع املفون( لعلوم القرآن اخلمسأة الأيت حأددها   ، احلليب

، ابغ  أنه مل يتتبع كل لفظأة   اإلعأر  ، اإلعراب والتفري  واللغة واملعانن والبيان
ولكأن يبأدو أن فهمأه    : )أدأد اخلأرا ط  . قأاا د ، وإمنا كان يدوع حأوا املشأكل موأه   

 . (29)فال يدع شيئ ا تعرض له العلما  دون أن يش  إليه(، لإلشكاا كان مرهف ا حسَّاس ا

اإلعراب إىل تفس  مشكل ) أما اإلمام مكن بن أبن طال  الذا قفد   كتابه
اظر   كتابه جيد مأا تواولأه متبايو أا جأد ا   صألة      فإن الو وذكر علله وصعبه ونادعه(

 : ذل  من وجوهو، إطالق اإلشكاا عليه من عدمها

وإمنا نذكر هذه الوجوه ليعلم تفأرف اإلعأراب   : )قاا، ذكر وجوه مل يقرأ بها األوا:
فهأو قأد   ، (30)... (فال جيأوز أن يقأرأ إال مبأا عوا وصأح    ، ال ألن يقرأ به، ومقاييسه

وإشأكاهلا لأيس مأن مشأكل     ، فهذه األوجه ليست قرآن ا، ال وجود له افرتض إشكاال 

، )حقًّا( مفدع: قوله) 180البقرة:  چائ  ەئ  ەئچ : كقوله   قوله تعاىل، القرآن
 . (32)واألمثلة على ذل  كث ة جد ا، (31)وجيوز   الكالم الرفع على معوى هو حق(

والكالم عأن االسأم املوصأوا     ،كتفري  )نستع (، ذكر وجوه بيِّوة واضلة الثانن:
ومأن ذلأ  أيض أا إعرابأه     ، (33)وعلة بوائه، وحاجته إىل الفلة والعائد، )الذين( وبوائه

فهأن   موضأع   ، )ما( شر ط ،106: البقرة چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : لقوله تعاىل
 ؟ فلا إشكاا   هذا وأمثاله (34)... (ومن زائدة للتلكيد، نف  بأ)نوسخ(
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وقد عأيت أكثأر مأن ألأ     : )موهجه الذا صرح به ملا قااوهو   هذا خيال  
ومبا هو ظاهر من ذكر الفاعل ، اإلعراب طوَّله بذكره حلروف اخلفض وحروف ا زم

 . (35)...(واسم إن وخربها   أشباه لذل  يستوا   معرفتها العامل واملبتد ، واملفعوا

تع ( تطأرق إىل تفأري    فعلى سبيل املثاا ملا ذكر تفري  )نسأ ، االستطراد الثال :
وملا ذكأر )لأو( الشأرطية وتعأرض لوجأوب وقأوع الفعأل بعأد أدوات         ، (36)مفدعه
وما فيها من معوى اجملأازاة فهأن   ، استطرد وذكر )إذا( وأشاع إىل اخلالف فيها، الشر ط

 . (37)أوىل بالفعل

مثل كالمه عن )وجل( ملأا تعأرض   ، ما مل يقع نظ ه   القرآنإىل وقد يستطرد 

ومأن  ، مسأتقبل وِجأل يوَجأل   : )قاا 2: األنفاا چڤ   ڦ  چ : قوله تعاىل ملشكل
وموهم من ، وموهم من يكسر اليا  األوىل، يبدا من الواو يا  ، َيْيَجل: العرب من يقوا

، فلبدلوا مأن اليأا  الف أا   ، عأيت الزيدان: كما قالوا، يفتح اليا  األوىل ويدا الثانية ألف ا
 . (38)ياجل(: فيقوا

، بوا أن نستعرض شيئ ا مما صو    املشكل ليقوم الدليل على مأا تقأدم  وجيدع 
وباب األدب من )التوبيه على ، وقد اخرتت سوعة األنفاا من )مشكل إعراب القرآن(

 . شرح مشكالت احلماسة( أمنوذج  يقاس عليهما غ هما
 :سوعة األنفاا   )مشكل إعراب القرآن( أوال :

 الوص  املوضع
 أحكام الوق . –ذكر خالف  –توضيح  ذلت بيوكم

 ذكر خالف. كما أخرج 
 استطراد   ذكر تفري  وجل. وجلت قلوبهم
 بيان مَقدَّع.  –إعراب ظاهر  إحدى الطائفت 
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 الوص  املوضع
 إعراب ظاهر.  إذ يعدكم

 توضيح   مجع أل .  –قرا ات  بلل  من املالئكة

 مردف 
تعأاعض املعوأى    –اللغوا  بيان املعوى -ذكر خالف –بيان األوجه ا ائزة 

 واإلعراب.
 إعراب ظاهر. أموة 

 ذكر أقواا. فوق األعواق
 معوى لغوا. كل بوان

 إعراب ظاهر. ذل  بلنهم
 إعراب ظاهر. ومن يشاقق

 ذكر أقواا. –إعراب ظاهر  وأن للكافرين
 إعراب ظاهر. زحف ا

 إعراب ظاهر. متلرف ا، متليز ا
 زة.بيان األوجه ا ائ وأن اهلل
 بيان عد الضم . موه بال 

 ذكر أوجه جائزة. –إعراب ظاهر  وختونوا أماناتكم
 إعراب ظاهر. وأنتم تسمعون

 ذكر أقواا. هو احلّق
 ذكر أقواا. أال يعذَبهم اهلل
 إعراب ظاهر. وهم يفدون

 ذكر أقواا. –ختريج تفريفن  –بيان معوى لغوا  تفدية
 تفري  ظاهر. ُمكا 

 ذكر قرا ة شاذة، على وجه حنوا ال جيوز إال   الضروعة. تهم إال مكا  وما كان صال
 إعراب ظاهر. أمنا غومتم

 إعراب ظاهر، وذكر قوا آخر وعده ملخالفته صواعة.  فلن هلل مخسه
 إعراب ظاهر، وذكر قوا آخر.  الرك  أسفَل
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 الوص  املوضع
 ذكر قرا ة أخرى.  –بيان تفريفن ألمر غامض  من حين

 اب ظاهر. إعر إذ يريكهم
 وذكر أقواا أخرى.  –إعراب ظاهر  وإذ يريكموهم

 إعراب ظاهر.  بطر ا
 استطراد بذكر ا مع. جاع 

 إعراب ظاهر، وذكر وجوه إعرابية جائزة، وافرتاض صيغ أخرى.  يضربون
 إعراب ظاهر، وذكر وجه آخر جائز. وأن اهلل ليس بظالم

 إعراب حيتاج إليه املعوى. كدأب آا
 تقدير تذوف. فانبذ

 وال حيسنّب
ذكر قرا ات ومعوى كأل قأرا ة وإعرابهأا، وتقأدير تأذوف، واالستشأهاد       

 بلقواا الولوي  وأعاعيبهم.
 إعراب ظاهر. وآخرين من دونهم

 إعراب يضطر إليه املعوى، تعاعض املعوى واإلعراب. حسب  اهلل
 بيان عود الضم  واخلالف فيه. ترهبون به
 ر تذوف، وأقواا   ذل .تقدي لوال كتاب

 إعراب ظاهر. ملسكم
 إعراب ظاهر، وتعدد االحتماالت ا ائزة. حالال  طيب ا

 استطراد   مجع خيانة، وذكر تفريفها واشتقاقها. خيانت 
 ذكر قرا ات والفرق بيوها. من واليتهم
 ذكر أقواا   عود الضم . إال تفعلوه
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 .(39)على شرح مشكالت احلماسة(باب األدب من )التوبيه  ثاني ا:
 الوص  البيت احلماسية

 خروج عن القاعدة  216
 إيهام إشكاا  217
 فائدة لغوية، وتعليل إعراب.   218
 بيان األوجه ا ائزة  219
 عروض  220
 تقدير تذوف.  1 221

 بيان معوى.  2 
 خروج عن القاعدة.  1-2 222
 بيان األوجه ا ائزة.   223
 بيان مقدع.   224
 بيان تركي .   225
 توجيه عواية وبيان الوجه التفريفن.   226
 بيان األوجه ا ائزة، وغ  ا ائزة.   227
 توضيح ظاهر.   228
 إعراب ظاهر، وبيان وجه جائز.   229
 استدالا على قاعدة ثابتة.  1 230

 ذكر األوجه ا ائزة.  2 
 بيان وجه غ  جائز.  3 

 بيان األوجه ا ائزة 1 231
 تقدير تذوف.  2 

 إعراب ظاهر.  1 232
 بيان وجه جائز.  2 
 إيهام إشكاا تفريفن.  3 
 بيان شذوذ تفريفن.  4 
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 الوص  البيت احلماسية
 بيان األوجه ا ائزة.  5 
 توضيح ظاهر.  6 

 توضيح ظاهر.   233
 توضيح.   234
 تقدير تذوف، وذكر خالف 1 235

 ا ولغات. استطراد بذكر أقوا 2 

ومن هذا وما قبله يتب  أن املفوف    مشكل اإلعراب مل تولفأر غأايتهم     
 : وإمنا وسَّعوا األمر لتلقيق أموع موها، بيان املشكل

كث  ا ما تعأرض هلأا التأوظ    مفأوفات الولأو      ، حب  مسائل حنوية معروفة األوا:
دوا حبثأه داخأل   فألعا ، أو من خالا نص مبتوع عن سأياقه ، مبعزا عن الوص

 . السياق

أو ذكأر أوجأه تتملأة وبيأان     ، قفأد ا للتأدعي   ، افرتاض وجوه غأ  ظأاهرة   الثانن:
 . صلتها من عدمها

وهأن ذات صألة وثيقأة    ، حب  مسأائل ال توأتظم   أبأواب الولأو املعروفأة      الثال :
طه تسن   معرض بيانه لدوافع ابن مال    . و  ذل  يقوا د، باإلعراب
وأعى أيض ا أن املللأ  حأاوا   : )ابه )شواهد التوضيح والتفليح(تللي  كت

أن يقرع مسائل حنوية مل يتسنَّ له أن يضمَّ أكثرها إىل أبواب كت  الولأو ذات  
وموها موضوعات تتفل ، فلدعجها   هذا املفو ، املوهج التقليدا املعروف

وف عأود الضأم  ومعأانن احلأر    مثأل االسأتفهام وا أواب و   ، بعلم املعأانن 
 . (40)(وغ ها
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 ومظاهره.  اإلشكال أسباباملبحث الثاني: 

جيدع بوا أن نستفل  طبيعة اللغأة  ، اإلشكاا التففيلية مظاهرقبل استعراض 
خاضأع لعوامأل متعأددة      ، حي  إنها كما يقوا اللسأانيون موجأز بشأرا   ، البشرية

إما حقيقة وإمأا    ، غةاليت قد ختال  القواعد املعياعية اجملتمعية لل، السياقات املختلفة
وكونها موجز ا فردي ا هن مأا  ، وهذه الثوائية ب  اللغة بوصفها قواعد ثابتة، الظاهر فقط

والكأالم  ، فاللغة نظام ذهين متفوع، )قرعه دا سوس  عود تفريقه ب  اللغة والكالم
يقتضأيه  يفرتض فيها نظري ا أن توافق ما ، مناذج مستعملة متلققة على ألسوة املتكلم 

ا ِأام املطابقأة   وال مانع من أالَّ تطابقه عملي ، الوظام املتفوع   أذهان ا ماعة اللغوية
 . (41)(  ظروف معيَّوة

مثاا  على هذه ، وميكن القوا بلن مشكل اإلعراب   بعض صوعه على األقل
احملافظأة  حي  حياوا املشتغلون به إعادة )الكالم( إىل ما تقتضيه )اللغأة( مأع   ، الثوائية

 . على مقتضيات السياق اليت وعد بها
أمأر مسأتقر     ، واالسأتعماا  -بوصفها بقواعد معياعيأة  -والتفريق ب  اللغة 

وحتليل اخلطأاب قأائم   ، فالدعس اللغوا األصولن، الدعس اللغوا القديم واحلدي 
ن ميكن إمجاال  التفريق بأ  نأوع  مأ   : )يقوا تمد يونس علن، (42)على هذا التفريق

ومعرفأأة اللغأأة بوصأأفها  ، معرفأأة اللغأأة بوصأأفها زمأأرة مأأن املواضأأعات  ، املعرفأأة
 . (43)...(استعماال 

إذا أدعكوا هذا التفريق زاا ما ميكن أن يوعد على القاعدة الولوية من القفوع 
باالسأتدالا باملشأكل مأن    ، واإلحاطة بوظائفها الولوية، عن وص  الظواهر اللغوية

فإن جمرد االستعماا للقواعد الولويأة مهيِّأ     ، توجيههاوتطل  ، الوفوص الففيلة
 . لظهوع اإلشكاا
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 : فيمكن أن دملها فيما يلن أسباب اإلشكاا ومظاهرهأما 

 خمالفة القاعدة الولوية.  -1

املبويأة علأى   ، يرد بعض الوفوص عن العرب الففلا  خمالف ا للقاعدة املقأرعة 
ألن ؛ لويأون إىل توجيأه هأذه املخالفأة    فيعمأد الو ، االستقرا  للكث  من كالم العرب

قأاا  ، األصل   هذا اخلروج عأن القاعأدة أن تكأون لأه أسأبابه اللفظيأة أو املعوويأة       
 . (44)(إليه إال وهم حياِولون به وجه ا وليس شن  ُيضَطّرون): سيبويه

 : ومن ذل  قوا الشاعر
 َأكِويأأأه حأأأ  أناديأأأه ألكرَمأأأهُ   

 
 وال أملقُِّبأأأأُه والسَّأأأأوأَة اللقبأأأأا   

 كذاك أمدِّبُت حتأى كأان مأن خلقأن     
 

 أنِّأأن وجأأدُت مأأالَك الشأأيمِة األدبأأا 
 
 
 

، فإن املتبادع إىل الأذهن الرفأع  ، فثم إشكاا عود نف  حرف الروا   البيت األوا
فإنأه مفعأوا   ، ولو كان كذل  ألشكل عفع عوا البيت الثأانن ، وتكون مجلة امسية مستلنفة

 .  ثاٍن لأ)وجدت(

ونفأ  )السأوأة(   ، فلما الوف  فلوا جبعل )اللق ( مفأدع ا ،  وقد عوا بالروايت
 .  (45)...وجدته مالكم: أا، وأما الرفع فعلى حذف ضم  الشلن، على أنه مفعوا معه

 .  (46)نسبه الرضن إىل سيبويه، وخرِّج أيض ا على تعليق )وجدت( بتقدير الم ابتدا  تذوفة

وكان املوهج   التعامأل معأه   ، وكان قد ثاع حوله جدا أصولن كب  -وهذا السب  
مأن جممأوع مواضأع     %5. 2مل يشأكِّل سأوى    -هو الفاعق األساس ب  املذهب  الكب ين

و  هأذا إشأاعة بيِّوأة    ، اإلشكاا من خالا األمنوذج  اللذين عرضواهما   املبل  السابق
 .  إىل أن مشكل اإلعراب مل يكن نتيجة خللل   التقعيد أو قفوع   االستقرا 
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 تعاعض املعوى والفواعة.  -2

، وقأد أشأاع إليأه املتقأدمون واملتألخرون     ، اإلشكاامظاهر أهم املظهر من هذا 
قاا ، وفاضلوا ب  املعوى والفواعة فيه، وبيووا السبيل إىل التخلص من هذا التعاعض

وذل  أّن  جتأد   كأث  مأن املوثأوع     ... باب   جتاذب املعانن واإلعراب: )ابن جين
فمتأى  ، هذا يدعوك إىل أمأر وهأذا ميوعأ  موأه    ، وم اإلعراب واملعوى متجاذب واملوظ

وهأذا  ، (47)(، واعحتأت لتفأليح اإلعأراب   أمسأكت بعأروة املعوأى   مأا  اعتوعا كالم ا 
فبعضأها  ، وهذا التلويل دعجات متفاوتأة ، التفليح الذا يريده ابن جين بابه التلويل

أو ، أو عكون إىل التكل  والتملل، ابتةة للقواعد الثوخمالفة صرحي، فيه إفساد للفوعة
فلّذع ابن جأين مأن سألوك هأذا     ، أو احلكم بالضروعة القبيلة، التخرجيات الضعيفة

هذا : باب   الفرق ب  تقدير اإلعراب وتفس  املعوى: )املسل  مع إمكان غ ه فقاا
وساق ، (48)(ه إىل أن يقوده إىل إفساد الفوعةا ما يستهوا من يضع  نظراملوضع كث  

، أو الضأروعة القبيلأة  ، وضعفت ملكته بالشذوذ، شواهد حيكم عليها من قلت دعبته
 . (49)  ح  أن مثة ملخذ ا أقرب وأقيس

، كما عقد ابن هشام باب ا ذكر فيه ا هات اليت يعرتض على املعرب من جهتهأا 
اعأن مأا   أن ير: فا هأة األوىل ، وكانت ا هتان األولي    تعاعض الفواعة واملعوأى 

: )وكأث  ا مأأا تأزا األقأدام بسأأب     قأاا ، يقتضأيه ظأاهر الفأوعة وال يراعأأن املعوأى    
فأألن يراعأأن معوأأى صأأليل ا وال يوظأأر   صأألة  : وأمأأا ا هأأة الثانيأأة، (50)(ذلأأ 

وابن هشام على هذه التقريرات أمثلأة مأن القأرآن    ، وقد أوعد ابن جين، (51)الفواعة
 . موتها مفوفاتهوتضم، ُعدَّت من املشكل، الكريم والشعر
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إذ ، 9 - 8: الطأاعق  چڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ      چچ : ومن ذل  قوله تعأاىل 
إنأه  : واملعوأى ، البع  بعأد املأوت   -  القوا األظهر -فالرجع ، أشكل متعلق )يوم(

، لكن يشكل عليأه أمأر صأواعن   ، فيتعلق بالرجع، على عجعه يوم تبلى السرائر لقادع
وهلأذا قأدَّعوا   ، وهأو خأرب إن )قأادع(   ، ظرف وما تعلق به بلجويبوهو أنه ففل ب  ال

إنأه علأى عجعأه لقأادع يرجعأه يأوم تبلأى        : قأالوا ، مأن لفأظ )الرجأع(   ، متعلق ا آخر
 . (52)السرائر

 ؟ مل ال يتعلق بأ)قادع(: فإن قيل

إذ إن قدعة اهلل تعاىل على الرجع ليسأت  ، أن   ذل  إشكاال  معووي ا: فا واب
 . (53)تددة بيوم

وما يقتضأيه  ، وإذا ُتلمِّل املعوى: )وقاا ابن عطية، (54)وقد علَّقه مكن بأ)قادع(

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      چ  ففيح كالم العرب، جاز أن يكون العامل )قادع(، وذلأ  أنأه قأاا:   

 على اإلطالق، أوال  وآخر ا و  كل وقت، ثم ذكر تعاىل وخفص چڃ   ڃ  ڃ      چ
 . (55)...(ألنه وقت ا زا ؛ على الكفاعمن األوقات الوقت األهم 

، 10: الطأاعق  چچ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     چ : يتعلق بأأ)ناصر(   اثيأة التاليأة   : وقيل
وكذل  )مأا(  ، وهو أن ما بعد الفا  ال يعمل فيما قبلها، وعدَّ ذل  مبانع صواعن أيض ا

 . (56)هالال يعمل ما بعدها فيما قب، الوافية

وتبأيَّن كيأ    ، ت هذه اثية إشكاا الفواعة وإشكاا املعوأى فاجتمع   خترجيا
وسوتعرض هلأذا  ، وبتوجيه املعوى حيو ا آخر، بالتقدير حيو ا، حل العلما  هذا اإلشكاا

 . إن شا  اهلل   مبل  التوجيه
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چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ: ومن ذل  أيض ا قوله تعاىل

ذه  مجهوع الولوي  إىل  وقد، لشر طيد جواب احي  حلقت نون التوك 25األنفاا: 
وألجأل هأذا   ، (57)ضروعةوأن تلكيده ، ال يلكد بالوون الواقع جواب شر طأن الفعل 

، أن ا ملت  ليس بيوهما عابطأة صأواعية  : موها، دلوا اثية على عدد من التخرجيات
ىل ذهأ  إ ، فيوهى بعأد األمأر  ، ثم يستلن  كالم ا جديد ا، حي  يتم الكالم عود )فتوة(

ولذا جأا   ، وهذا املعوى متكل  ال يدا عليه ظاهر اثية، (58)هذا األخفش والفاعسن
فتكأون  ، حي  يضمر القوا قبل )ال تفينب(، التوجيه الثانن ل دها إىل املعوى الظاهر

ال : كقأوهلم ، ويكون الوهأن للمفأيبة واملقفأود بهأا املخأاطبون     ، ا ملة صفة )فتوة(
 . (59)قفود املخاط فوهى نفسه وامل، أعيوَّ  هوا

فلاوا اطأراح األقأواا   ، وقدَّم أبو بكر بن العربن املعوى على الفوعة الولوية
أن يفأح  : وحفر التوجيه باحتمأال  ، اليت ختِرج اثية عن مدلوهلا الواضح، املتكلفة

 . (60)أو أن يفح دخوا الوون على الفعل املوفن، جعل الوهن جواب ا لألمر

عوى ما يكأون سأببه اخلأالف الشأرعن )العقأدا أو      ومن تعاعض الفواعة وامل
وهو باب فيمأا يلموأه   ، عقد له ابن جين باب ا   اخلفائص، وهو باب واسع، الفقهن(

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : ومما حب  فيه قوله تعأاىل ، (61)علم العربية من االعتقادات الديوية

بأه  بوأا  علأى مذه  ، ودل )أفعل( علأى معوأى الوجأدان    ٢٨الكه :  چٹ  ڤ  ڤ
 . (62)املعتزلن

: ومن هذا الباب ما تعرض له املعربون واملفوفون   املشكل مأن قولأه تعأاىل   

حيأ  كأان فأرض    ، (63)  قأرا ة ا أر  ٦املائدة:  چڀ  ٺ      ٺ  چ
 . (64)فليست معطوفة على املمسوح، الرجل الغسل
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 تعدد األوجه اإلعرابية احملتملة:  -3

كمأا  ، اليت حيتملها املعوأى ، ية ا ائزةقد يوشل اإلشكاا من تعدد األوجه اإلعراب

جيأوز  : )قاا مكن، 101: اإلسرا چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ :   قوله تعاىل
، أو   موضع نف  على الوعت أن تكون بيوات   موضع خفض على الوعت ثيات

 . فيكون الوص مزيال  لإلشكاا، (65)(لتسع

يأذكرها مجيع أا دون   ف، وال يرتجأح للمفأو  شأن    ، وقد تتعدد األقواا فيهأا 

 چڑ  ک  ک   ک  ک  گ چ : ومن ذل  إعراب الكاف   قولأه تعأاىل  ، اختياع

ک  ک     کژ    ڑ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ چ : وخرب )إن(   قوله تعأاىل ، (66)5األنفاا: 

 . (67)41ففلت:  چک  

وقد عقد ابن جين باب ا   اخلفأائص    ، وقد تتفاوت االحتماالت قوة وضعف ا
أُيجأازان  ، اب    اللفظ يرد تتمال  ألمرين أحأدهما أقأوى مأن صأاحبه    ب: )قاا، هذا

اعلم أن املذه    هذا وحنأوه  ؟ أم يقتفر على األقوى موهما دون صاحبه، مجيع ا فيه
 . (68)... (وال ميتوع مع ذل  أن يكون اثخر مراد ا وقوال ... أن يعتقد األقوى

 وجود اخلالف.  -4

ويلأزم  ، حي  يشكل الوجه الفليح، إشكاال اخلالف   إعراب اثية يتضمن 

ٱ  چ : ومن ذل  قوله تعاىل، كش  هذا اإلشكاا بالوص على الوجه الفليح

حكأأى مكأأن ثالثأأة ، 62: التوبأأة چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
مذه  سيبويه أن ا ملة األوىل حأذفت لداللأة   : )قاا، أقواا   اثية واختاع أحدها

فلأذف  ، واهلل أحق أن يرضوه وعسأوله أحأق أن يرضأوه   : دهتقديره عو، الثانية عليها
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فاهلا  على قوله   )يرضوه( تعأود علأى الرسأوا    ، )أن يرضوه( األوا لداللة الثانن
: تقديره عوأده ، لكن فيه تقديم وتلخ ، ال حذف   الكالم: وقاا املربد، عليه السالم

، د تعود على اهلل جل ثواههفاهلا    )يرضوه( عود املرب، واهلل أحق أن يرضوه وعسوله
ويلأزم املأربد مأن    ، و)اهلل( افتتاح كأالم ، املعوى وعسوله أحق أن يرضوه: وقاا الفرا 

ألنه جيعل الكالم مجلة واحدة وقد نهأن عأن   ؛ قوله أن جيوز ما شا  اهلل وشئت بالواو
و ، فقأوا سأيبويه هأ   وال يلزم سيبويه ذل  ألنه جيعل الكالم مجلأت  ، ذل  إال بأ)ثم(
 .(69)(املختاع   اثية

كما أعرب مكن قوله ، وكث  ا ما ُيكتفى بعرض اخلالف دون تفريح باالختياع

ثم ، فذكر وجه قرا ة الرفع، 119: املائدة چ ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ: تعاىل
فلما من نف  )يوم أا( فإنأه جعلأه    : )قاا، ووجهه على أنه ظرف، ذكر قرا ة الوف 

أا يقوا اهلل هذا الكالم ، إشاعة إىل القفص واخلرب الذا تقدمو)هذا( ، ظرف ا للقوا
وجيأوز علأى قأوا    : )قأاا ، وهو البوا  علأى الفأتح  ، وذكر وجه ا آخر... (، يوم يوفع

فأإذا كأان كأذل     ، الكوفي  أن يكون )يوم يوفع( مبوي ا على الفتح إلضافته إىل الفعل
– الظرف إذا أضأي  إىل الفعأل   وإمنا يقع البوا   ... احتمل موضعه الوف  والرفع

فلما إذا كان معرب ا فال يبوأى الظأرف إذا أضأي     ، إذا كان الفعل مبوي ا -عود البفري 
 . (70)إليه عودهم(

فُتعأرب علأى الوجأه    ، وقد حتتمل اثية وجهأ  بوأا  علأى اخلأالف الولأوا     

 چ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ : قأاا مكأن   قولأه تعأاىل    ، دون أن ُيتعرض للخالف، املختاع

 : ) )لو( ال يليها إال الفعل؛ ألن فيها معوى الشر ط، فأإن مل يظهأر أضأمر،   100اإلسرا : 
 . (71)(، و)أنتم( عفع بالفعل املضمرفهو مضمر   هذا
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 القرا ات القرآنية:  -5

وإن كان   حقيقته عائد إىل مشكل ، توجيه القرا ات علم مستقل   التفوي 
واملفوفون   توجيه القرا ات ، لغة واالشتقاقومادته الولو والتفري  وال، اإلعراب

 . كمكن، أو مشاعكون   علم العربية، كالفاعسن وابن جين وابن خالويه، إما حنويون

فإمأا أن يكأون الوجأه    ، واملفوفون   مشكل القرآن تعرضوا كث  ا للقأرا ات 

  ىئ   ىئ  ىئچ: كإسأكان القأاف   قولأه تعأاىل    ، املشكل غ  مشكل   قرا ة أخرى

، وهو األصل، فقد قرأ أكثر السبعة بكسر القاف 52الووع:  چی         ی  ی  ی
مأن أسأكن   ): قاا مكن، (72)وأبو عمرو وشعبة بإسكان اهلا ، وقرأ حفص باإلسكان

؛ ومن كسأرها فعلأى األصأل   ، َكْت    )َكِت (: كما قالوا، القاف فعلى االستخفاف
 . (73)(اليا  اليت بعد القاف حذفت للجزمألن 

: قأاا مكأن   قولأه تعأاىل    ، وإن مل يوفوا عليها، وإما أن يذكروا وجه القرا ة

... ومأن مأده   من قفر الزنأى جعلأه مفأدع زنأى    : )32: اإلسرا چ ژ  ژ  ڑچ
 . (75)واملد قرا ة (74)(جعله مفدع زانى

 إيهام اإلشكاا:  -6

مثل إفراد السمع ومجأع  ، وهو جاع على األصل، قد يكون ظاهر اللفظ مشكال 

 ،23امللأ :    چېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یچ :   قوله تعاىل لبفرا
، ثأم مسأن   )وجعل لكم السمع( إمنا وحد السمع ألنه   األصل مفدع : )قاا مكن

 . (76)(به
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 چڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇچ: ومثلأأه قولأأه تعأأاىل 

 فال حيوز أن يفأا  التفضأيل   فقد ُيظن أن )أعمى( صفة من عمى البفر، 72اإلسرا : 
فلذل  ، فهو ثالثن من عِمَن، هو من عمى القل : )قاا مكن، موها إال بفعل مساعد
أو ، فهو   اثخرة أشأد عمأى  : ولو كان من عمى الع  لقاا... أتى بغ  فعل ثالثن

فأال يتعجأ  موأه إال    ... وعمى الع  شن  ثابت، ألن فيه معوى التعج ؛ أب  عمى
 . (77)... (بفعل ثالثن

 فأال يقأربْ   ن هذه الشجرِةِم ن أكَلَم: )ومثل ذل  قوله صلى اهلل عليه وسلم
وهأو  ، هكذا الرواية بإثبأات اليأا   : )قاا البطليوسن، (78)(يوا بريح الثوملِذنا ُيمساجَد

، صألابه   قوا سيبويه وأ، وال جيوز   مثل هذا ا زم على جواب الوهن، الفليح
؛ وهو غلأط ، فإنَّ الكسائن جيوُِّز   هذا ا زم، ال تدُن من األسد يلكلم : ومثله قوهلم

جد سأبب ا  وكذل  يفأ  تباعأدهم عأن املسأ    ، ألنه يف  تباعده سبب ا ألكل األسد إياه
 . (79)(إلذايتهم له بريح الثوم

 : ومن ذل  ما أوعده الفاعسن من قوا الشاعر
 مأتُّ أنأين   فال حتسُ  األعأداُ  إن 

 
 (80)وخلَّفُت بشر ا أنَّ َحدَِّا كلَّأتِ  

وعود ذل  يتقدم شن  ، فقد يسبق إىل الذهن أن )َخلَّفُت( معطوف على )مت( 
ال يستقيم عط  )وخلفت( على هذا الشر ط : قاا الفاعسن، من صلة املوصوا عليه

)أنَّ( يأدا  وإمنا جي  تقدير شأر ط بعأد   ، ألن فيه تقديم الفلة على املوصوا؛ الظاهر
 . (81)عليه الشر ط الظاهر

، ومجلة من أبيات اإللغاز إمنا تعود إىل هذا، وأكثر ما وعد هذا املوضع   الشعر
 . وحنوه، (82)إنَّ هوُد املليلةم احلسواُ : كما   قوا الشاعر
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 : ومن األبيات اليت ذكرها، وعلى هذا بوى الفاعقن كتابه   مشكل الشعر
 مأأن نيأأِل عتبأأة   ِيَّأأْز فمأأا ُيأأدنيَ    

 
 (83)فخاُع أب  إن مل َتَوْلأَ  اخلفائفأا   

قأاا  ، والفأليح الوفأ  مفعأوال  لأأ)ِيَّْز(    ، فرفُع )اخلفأائص( هأو املتبأادع    
ألن اخلفأائص ُتقَفأد وال   ؛ وبأه يشأرف املعوأى   ، ولعمرا إنه حلد الكالم: )الفاعقن

 . (84)... (تقِفد

 

 املبحث الثالث: توجيه املشكل: 

وبتعأدد هأذه املظأاهر    ،   السابق أن اإلشكاا ذو مظاهر متعأددة تب    املبل
أو ، فبعض التوجيأه ال يعأدو أن يكأون إعأادة لرتتيأ  ا ملأة      ، تتعدد أنواع التوجيه

 . إيضاح ا لغامض لفظ أو تركي  فيها

، ومن ذل  ما هأو قياسأن  ، ومن التوجيه ما يكون معا ة ملخالفة أصل مستقر
أو دأل  ، بتقدير تذوف، وموه ما هو تعليل لشذوذ، عوا بهوتقديم املف، كتقديم اخلرب

كتخفيأ  أو مشأاكلة أو حنأو    ، أو يكون لغأرض صأوتن  ، على معوى أو نظ  أو ضد
وقأد مهَّأد سأيبويه هلأذا     ، ولذا غالب ا ما ُيقرن احلكم بالشذوذ بتوجيه أو تعليأل ، ذل 

 . (85)(به وجه اإليه إال وهم حياِولون  وليس شن  ُيضَطّرون: )األصل ملا قاا

فما كأان يعأود إىل   ، و  هذا الوص إملاح إىل ما يقبح من الضروعات وما حيسن
 . وما كان غ  ذل  فهو قبيح، أو يرتبط والفليَح بسب  فهو مقبوا حسن، أصل

 : وميكن أن يقسم التوجيه ثالثة أقسام

 : هامو، وله صوع، التوجيه الفواعن ملا يوافق املعوىوهو ، التلويل األوا:
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 احلذف:  -1

وكأان مأن املفأرتض    ، وهو احلكم بوجأود صأيغة داخأل الأوص قأد حأذفت      

ٱ  ٻ  ٻ  چ : ففن قولأه تعأاىل  ، (86)ألنها قد ظهرت   نفوص أخرى؛ وجودها

: قاا مكن: 62: البقرة چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
إذا ، وال بد من تذوف يعود على )الذين( من خربهم... )من آمن( من عفع باالبتدا 

وذلأ  ألن مجلأة اخلأرب ال بأد أن     ، (87)(: من آمأن مأوهم  تقديره، جعلت )من( مبتدأة
 . حتتوا على عابط

، كاالتسأاع ، كما أنه قد يتداخل مع مفطللات أخأرى ، ولللذف صوع كث ة
اعلم أن االتساع ضرب  من احلذف إال أن الفرَق بأ  هأذا البأاب    : )قاا ابن السراج

وذلأ  البأاب   ، هذا تقيمه مقأام احملأذوف وتعربأُه بإعرابأه    أن ، (88)والباب الذا قبلُه
وهذا الباُب العامأُل فيأه   ، حتذف العامَل فيه وتدُع ما َعِمَل فيه على حالِه   اإِلعراب

أو جتعأأل الظأأرف يقأأوم مقأأاَم ، وإمنأأا تقأأيم فيأأه املضأأاف إليأأه مقأأام املضأأاف، حبالأأه
 . (89)...(االسم

 ،22الفجأر:   چى  ائچ : لأه تعأاىل  قو ما ذه  إليه األشاعرة  ومن ذل  
قد يذكر املضاف : )قاا القرطيب. وجا  أمر عب : وأن التقدير، وحنوه بلنه من االتساع

، يعِون أهل القرية 82يوس :  چڱ  ڱچ: كقوا تعاىل، إليه واملراد به املضاف

: كأذل  هوأا  . أا ُح َّ العجألِ  93البقرة:  چى  ى  ائ  ائچ : وقوله
الأِذا ال يعلأُم   هذا مَن املتشابِه : ويقاا. َأا عقوبةم َعبِّ  وعذاُب عب ، َيلِتن أمُر َعِب 
 . (90)(تلويله ِإال اهلل
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ولكوأه مقيَّأد   ، (91)لكثرته   كالم العرب، واحلذف من قواعد التوجيه الكربى
واعلم أن مجيع ما حيذف : )قاا ابن السراج، وهو الدليل على احملذوف، بتلقق شرطه

 . (92)( وفيما ابقوا دليل على ما ألقوائ ا إالفإنهم ال حيذفون شي

 التقدير:  -2

وكل مأن احلأذف والتقأدير أسألوب مأن      ، فاحملذوف يقدع، وهو قرين احلذف
وهذا التالزم بيوهما يتخل  ، (93)أسالي  التلويل الولوا للوفوص املخالفة للقواعد

 الفأرق بأ    فقاا  ، علن أبو املكاعم احلذف بالعامل. وقد خص د،   بعض الفوع
أمأا  ... أن احلذف عود الولاة يقتفأر علأى حالأة حأذف العامأل     : )احلذف والتقدير

، وكما حتدده تعريفاتهم فإنه يتواوا تذوفات أخرى غأ  العامأل  ، التقدير عود الولاة
، وهذا الذا ذكره خمال  ملا نص الولويون عليأه ، (94)... (فهو يتواوا حذف املعموا
، كما ذكروا حذف احلاا، وصوعه متعددة، وهذا كث  جد ا، فقد ذكروا حذف املفعوا

 . (95)والتمييز واملستثوى

ولأيس  ، فكل تذوف مقدع، ولكن الفاعق بيوهما أن التقدير أمشل من احلذف
، كالتقأديم والتألخ   ، فإنه حيكم بالتقدير على ما ال حأذف فيأه  ،   كل تقدير حذف

: وحنأوه : 9: الضألى  چڳ  ڳ        ڳ   ڳ چ : ىلقاا املربد   قوله تعا، واملفدع امللوا
وقاا ابن ، (96)(، ال يكون إال على ذل فإمنا تقديرها   الكالم كله التقديم والتلخ )

 احلاج    معرضه حبثه   التوازع: )وحكم ما كأان مقأدَّم ا   التقأدير حكأم املقأدَّم     
 . (97)(حقيقة 
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ٻ  پ  چ ربد قولأه تعأاىل  ومن توجيههم للمشكل بالتقدير ما خرج به املأ 

: وأن التقأدير ، أن فيه تقدمي ا وتلخ  ا، مكن هفيما نقله عو 62التوبة:  چپ   پ  پ
 . (98)واهلل أحق أن يرضوه وعسوله

 احلمل على املعوى، وعلى الضد، وعلى الوظ :  -3

، دل الشن  على الشن  هو القياس الذا هو دليل كث  من األحكام الولويأة 
ل   تقرير القواعد الكربى   الولو فقد اسأتعمل   ختأريج بعأض مأا     وكما استعم

 . على اختالف مرات  املخالفة قبوال وعفض ا، خال  األصل من الوفوص الففيلة

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  چ : فمأن احلمأأل علأأى املعوأى قولأأه تعأأاىل  

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

  األوىل جأأأأا   87 - 84: امللموأأأأون چوئ  وئ  ۇئ  ەئى    ائ  ائ  ەئ
قأاا  ، وا واب بالم املل ، أما فيما يليها السلاا عن الذات، ا واب موافق ا للسلاا

وأمأا املوضأعان   ... وهأو مطأابق للفأظ واملعوأى    ... وا بأالالم املوضأع األ : العكربا
ن عب معوأى َمأ  ألن ؛ بأالالم علأى املعوأى   واثخران فيقرآن بغ  الم دال  على اللفظ 

 . (99)واتاملن السم؟ السماوات

 : وموه قوا الشاعر
 هأأأنَّ مأأأع البلأأأى بأأأادت وغيَّأأأر آَي

 
 إال عواِكأأأأأأَد مجأأأأأأُرهنَّ هبأأأأأأا ُ  

 وُمَشأأأأجَّج  أمَّأأأأا سأأأأواُ  قذالأأأأهِ   
 

 (100)فبأأأدا وغيَّأأأر سأأأاَعُه امَلعأأأزا ُ    
إال ، عفع )مشجَّج( مع أنه معطوف على )عواكد( وهن موفوبة على االستثوا  

 . (101)بها عواكد: عفع على معوىأنه 
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كلن يعأرب  ، ومن احلمل على املعوى توجيه اختالف التطابق العددا أو ا وسن

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ ، كمأا   قولأه تعأاىل:    والعكس، عن املفرد با مع

واملالئكة ههوا لفظه لفظ ا مع ومعوأاه  : )الباقولن [، قاا39]آا عمران:  چٹ
 : وموه قوا ذا الرمة، (102)إذ هو املوادا((، د به جربيل وحدهألنه يرا؛ معوى املفرد

 إىل ابأأأن أبأأأن موسأأأى هأأأالٍا طأأأوت بوأأأا   

 

 

 (103)قأأأأأالص  أبأأأأأوهنَّ ا أأأأأديُل وداعأأأأأرُ  
 
 

أن يكون وضع املفرد موضع : أحدهما، فقد ذكر الفاعسن   توجيهه احتمال 
 : وجعله نظ  ا لقوا علقمة بن عَبَدة، ا مع

 لمأأأأا عظامهأأأأا بهأأأأا ِجيأأأأُ  احلسأأأأرى ف  

 

 

 (104)فبأأأأأيض  وأمَّأأأأأا جلأأأأأُدها ففأأأأألي ُ   

 چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ : ومن أشهر ما أولأوا بأه قولأه تعأاىل     

: إمنأا قيأل  : )وقأاا الزجأاج  ، (105)فأذكَّر اخلأرب  ، أنه أعاد بالردأة املطأر   ٥٦األعراف: 
 . (106)(ن الردة والغفران   معوى واحدأل؛ )قري (

 :  قوا الشاعر، تعدية )عضن( بأ)أعلى( فكما خرجوا، وأما احلمل على الضد
 إذا عضأأأيت علأأأنَّ بوأأأو قمشأأأ ٍ 

 
 (107)لعمأأر اهلل أعجأأبين عضأأاها   

وكأان أبأو   : )فقالوا دل على ضده قاا ابن جأين ، واألصل أن يتعدى بأ)عن( 
ملأا كأان )عضأيت( ضأدَّ )سأخطت(      : ألنه قاا؛ علن يستلسن قوا الكسائن   هذا

 . (108)((على نقيضه كما حيمل على نظ ه ن شلل دال  (لىأعأ)ب (عضيت)عدى 
 : توجيه املعوى ملا يوافق الفواعة الثانن:

 . وهذا إذا كان املعوى اثخر أدا على املقفود من املعوى الظاهر
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: ما ذه  إليه أهل السوة من عدم ادعا  احلذف   حنأو قولأه تعأاىل    من ذل ف

قأأاا ، الا اهلل وعظمتأأهجميئ أأا يليأأق جبأأ، وأنأأه علأأى بابأأه، 22الفجأأر:  چى  ائچ
وال ، جين  ويوأزا ويألتن  : والذا عليه مجهوع أئمة أهل السوة أنهم يقولون: )القرطيب

 . (109)11: الشوعى چٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ ألنه ؛ يكيفون

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ : ومأأأن ذلأأأ  قولأأأه تعأأأاىل

وهلذا ، حجاب ساتر: فودفاملعوى الظاهر أن املق، 45: اإلسرا  چڭ  ڭ   ڭ
ألن الفاعأل  ؛ )حجاب ا مستوع ا(: )قاا، ذه  األخفش إىل أن )مفعوال ( مبعوى )فاعل(

وإمنأا هأو شأائم    ، إن  مشألوم عليوأا وميمأون   : كما تقوا، قد يكون   لفظ املفعوا
بلنأه  ، وقأد عده ابأن عطيأة   . (110)(اب ههوا هو السرت وقاا )مسأتوع ا واحلج... ويامن

 . (111)داٍعتكل  من غ  
فإن احلجاب مسأتوع  ، وقد ذه  كث  من املفسرين واملعرب  إىل أنه على أصله

وال يأرون  ، فالواس املعويون ال يأرون الأويب صألى اهلل عليأه وسألم     ، عن أع  الواس
 . (112)احلجاب

 الثال : التوجيه الفوتن: 
 أو، أو إعادة التواسأ  ، كقفد التخفيأ  ، يعود بعض اإلشكاا إىل أمر صوتن

أو حيذف ما ، أو يفرف ما حقه املوع من الفرف، فيسكن ما حقه التلري ، املشاكلة
فمأأن األوا قأأرا ة أبأأن عمأأرو )يوُفأأْركم( و)بأأاعْئكم( و)ُيْشأأِعْركم(  ، حقأأه الأأذكر

وعلة من أسكن أنه شبه : )قاا مكن، فلعاده الولويون إىل إعادة التخفي ، (113)وحنوه
 .  (114)(إلعراب استخفاف ا لتوالن احلركاتحركة افلسكن ، حركة اإلعراب حبركة البوا 
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فلثبأأت اليأأا     (115) 90يوسأأ :  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : وقأأرأ ابأأن كأأث 
وإن ، فإن دلوا )من( علأى الشأر ط أشأكل إثبأات اليأا      ، )يتّقن( وأسكن   )يفرب(

جيوز أن يقأدع الضأمة     : )قاا الفاعسن، دلوها على املوصولية أشكل إسكان الرا 
وجأاز هأذا     ، كما حيذف   حنو عُضد  وسأُبعٍ ، )ويفرب( وحيذفها لالستخفافقوله 
 . (116)(ة اإلعراب كجوازه   حركة البوا حرك

، ودل قرا ة أبن عمرو على اختالس احلركأة ، وهذا التخريج مل يرتضه سيبويه
إىل ): ومأن ثأم قأاا أبأو عمأرو     ... اوأما الذين ال يشبعون فيختلسون اختالس : )قاا
شأبهوا ذلأ    ، وقد جيوز أن يسأكووا احلأرف املرفأوع واجملأروع   الشأعر     ... (كمْئباِع

؛ د ْضأ َع: د  حيأ  حأذفوا فقأالوا   ُضوبضمة َع، ذ ْخَف: ذ  حي  حذفوا فقالواِخبكسرة َف
 . (117)(ضمٌة وا رة كسرٌة فعَةألن الرَّ

ىئ      ی  ی  ی  چ : وهو صرف املمووع قولأه تعأاىل  ، ومن الثانن

قأاا  ، (118)  قرا ة نافع والكسأائن وشأعبة عأن عاصأم     4سان: اإلن چی  جئ
: أحأدهما : وقرَّب ذل  عوأدهم شأيئان  ، ونوَّنه قوم  أخرجوه على األصل: )العكربا

، وأن أنهم وجدوا   الشعر مثل  ذلأ  موون أا   الفواصأل   : والثانن، إتباعه ما بعده
وأما قياسه على الشعر ، ةفلما إتباعه ما بعده فهن علة صوتي، (119)(هذا ا مع قد مجع

وهأو    ، ثم إنأه نأص علأى وعوده   الفواصأل    ، فالشعر موضع ضروعة، فال يفح
فالظأاهر أنأه يوجهأه    ، وأما قوله إن هذا ا مع قد مجع، اثية ليس   موضع الفاصلة

، فإن كان هأذا مأراده فقأد وهأم    ، يريد أنه ملا مجع مل يكن مجع ا أقفى، توجيه ا صواعي ا
 . وهذا مل يتخل  هوا، لعربة بوجود الوظ  من املفردحي  إن ا
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 : قاا، وقد سوَّى ابن مال  ب  الضروعة وإعادة التواس    صرف املمووع
 والضأأأطراٍع أو تواسأأأ   ُصأأأرْف

 
 (120)البيأأأأأأأت... ذو املوأأأأأأأِع 

 . فكالهما خالف األصل، وهو كذل    احلكم 
كقوله ، من األفعاا اخلمسةفلذف الوون   املرفوع ، وأما حذف ما حقه الذكر

، وال تلموأوا  والذا نفسن يده ال تدخلوا ا وة حتأى تلموأوا  : )صلى اهلل عليه وسلم
 : وقوا الراجز، (121)(حتى حتابوا

 (122)أبيأأأأأت أسأأأأأرا وتبأأأأأييت تأأأأأدلكن 
حذُف نون الرفع   موضأع الرفأع جملأرد التخفيأ  ثابأت        : )قاا ابن مال  

هذا احلذف كراهية تفضيل الوائ  على املووب  وسب ... الكالم الففيح نثره ونظمه
والضمة قد حذفت جملرد التخفي  كقرا ة أبن ، وذل  أن الوون نابت عن الضمة، عوه

 فو مل تعامل الوون مبا عوملت به الضمة من احلذف جملرد التخفي  لكأان   ... عمرو
 . (123)(ذل  تفضيل للوائ  عن املووب عوه

، لثبوته   الوثر والوظم، ه يرى هذا احلذف مقيس افالظاهر من كالم ابن مال  أن
فلمأا مأا   ، (125)وهو خأاص بالشأعر  ، (124)وإمنا احلذف نادع غ  مقيس، وهذا ضعي 

وهأو الضأمة مل ُيسألَّم    ، فإن حذف املوأوب عوأه  ، استدا به من كراهة تفضيل الوائ 
، يه لقوتهفإن األصل ُيتوسع ف، ولو ثبت ذل ، بل قفره سيبويه على الشعر، بقياسيته

ولذا مل تعمل )ما( و)ال( و)الت( و)إن( املشبهات بأ)ليس( إال ، ما ال يتوسع   الفرع
لكونها عالمة فرعية فال حتأذف ختفيف أا كمأا    ، فكذا الوون، لضعفها بالفرعية، بشرو ط

 . خذفت العالمة األصلية
 وإمنأا هأن تلمأس   ، وبهذا يتب  أن التخرجيات الفوتية للمشكل ليست قياسية 

 . واهلل أعلم. للعلة فلسُ 
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 اخلامتة

، على عأسها تفسأ  القأرآن الكأريم   ، كان مشكل اإلعراب مادة لعلوم متعددة
وما كأان اسأتقالا التفأوي    املشأكل إال ذعيعأة      ، وتعليل متشابهه، وبيان إعجازه

وقد عين هأذا  ، ومجيع ما يتعلق بذل ، واشتقاقه، وتفريفه، للبل    إعراب القرآن
 : وميكن أن جتمل نتائجه مبا يلتن،   باملشكل مفهوم ا وأسباب ا وتوجيه االبل

، وأدخلأأوا فيأأه غأأ ه ممأأا ال إشأأكاا فيأأه، توسأأع املفأأوفون   مفهأأوم املشأأكل -1
وإىل ذكأر اخلأالف   ، واستطردوا إىل إيضاح قواعأد الولأو والتفأري  املسأتقرة    

 . الولوا ومداعسه

وال ، بوا  القواعد الولوية والتفريفيةأن مشكل اإلعراب مل يكن نتيجة خللل    -2
وإمنأا هأو   ، لوقص الستقرا  كالم العرب الذا كان أصال  لتل  القواعد املعياعية

مظهر من مظاهر الفرق ب  اللغة بوصفها قواعد والكالم بوصفه استعماال  لتل  
ولكن ، ال من حي  قائله تباعك وتعاىل، ويدخل   ذل  كالم اهلل تعاىل، القواعد

 . جا  على وفق كالم العرب، من حي  هو لسان عربن

بافرتاضأات وجأوه   ، كان بعض مشكل إعراب الشعر مفتعال  للتدعي  والتمرين -3
كما كأان بعأض مأا وصأ  باملشأكل مأن إعأراب القأرآن ذعيعأة          ، غ  متبادعة

وإن ، أو لذكر وجوه قأرا ات أخأرى  ، للتعرض خلالف حنوا أو عقدا أو فقهن
 . قةمل يكن مشكال  حقي

، ويوصن البل  بإيال  التوجيه والتلويل والتخريج عواية   البلأ  والتأوظ   
، و  الرتاث الولوا جهود   هذا اجملأاا ، من خالا مقاعنة توظ  الولوي  بتطبيقهم
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، من أبرزها كتاب ابن إياز )قواعأد املطاعحأة( الأذا جعأل قواعأد الولأو مقأدمات       
فلرا بطلبة الدعاسات العليا أن ، تل  املقدماتوجعل الوتيجة أبيات حيللها   ضو  

وحرا مبن سل  هأذا السأبيل أن   ، مقاعن  التوظ  بالتطبيق، يعَووا بالتلليل الولوا
 . حيظ  بوتائج متميزة



 مفهوُمه وأسباُبه وتوجيُهه ُمشِكُل اإلعراِب 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          158

 ات:ـش والتعليقـاهلوام

)شأكل(، وتهأذي     68/ 3 ، ابأن دعيأد  )شكل(، ومجهرة اللغأة  295/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 1)
 )شكل(.   21/ 10 ، األزهرااللغة

 )شكل(.  204/ 3 ، ابن فاعس( انظر: مقاييس اللغة2)
 ، األزهأرا ، وتهأذي  اللغأة  68/ 3 ، ابأن دعيأد  ، ومجهرة اللغأة 295/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 3)

10 /20  . 
 . 20/ 10 ، األزهرا، وتهذي  اللغة68/ 3 ، ابن دعيد( انظر: مجهرة اللغة4)
 . 143/ 1البيت من الطويل،   ديوانه ( 5)

 .  22، 21/ 10 ، األزهرا( تهذي  اللغة6)
 . 68/ 3 ، ابن دعيد، وا مهرة296/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 7)
 . 102 ، ابن قتيبة( تلويل مشكل القرآن8)
 . 187/ 1 ، ابن عففوع، واملمتع88/ 1 ، الرضنفية، وشرح الشا59/ 4 ، سيبويهانظر: الكتاب( 9)
، ومل 25/ 10 ، األزهأرا ، وقد أضافه احملقق ناقال  عن التهذي 296/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 10)

 يرد   التهذي  أن )الشاكل( امللتبس.  
ا: ( البن قتيبة: تلويل مشكل القرآن، للرد على املللدين واملشكك ، ولبيأان احلأق الويسأابوع   11)

 وضح الربهان   مشكالت القرآن،   التفس . 
 لطلاوا، تعرض فيه لشرح األحادي  املتعاعضة   الظاهر. ، ا( شرح مشكل اثثاع12)
( للفاعسن: شرح األبيأات املشأكلة اإلعأراب، وللفأاعقن: اإلففأاح   شأرح أبيأات مشأكلة         13)

 ب. والبن عدالن: االنتخاب   األبيات املشكلة اإلعرااإلعراب. 
 للليدعة اليمين.  ( 14)

 . 276التعريفات، ا رجانن ( 15)
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 . 99توجيه مشكل القرا ات العشر الفرشية، د. عبد العزيز احلربن  (16)

 )عرب(.  299/ 4( انظر: مقاييس اللغة 17)
 . 115/ 1 ، أبو حيان، والتذييل والتكميل43-42/ 1/ 1لرضن ، ا( انظر: شرح الكافية18)
 .  5 ، ابن جين( التوبيه19)
 . 52اإلففاح، الفاعقن ( 20)

 . 64 ، مكن( مشكل إعراب القرآن21)
 . 41 ، العكربا( إعراب احلدي  الوبوا22)
 .  6 ، ابن جين( التوبيه23)
 . 434/ 2انظر: كتاب الشعر، الفاعسن ( 24)

 . 12/ 5 ، البغدادا( خزانة األدب25)
 . 444سن ، والبغداديات، الفاع133/ 1انظر: كتاب الشعر، الفاعسن ( 26)

 . 572/ 7 ، البغدادا( خزانة األدب27)
 .  32 ، الطواحن( مقدمة حتقيقه إليضاح الشعر28)
 . 30 ، اخلرا ط( مقدمة حتقيق الدع املفون29)
 . 69 ، مكن( مشكل إعراب القرآن30)
 . 120مشكل إعراب القرآن، مكن ( 31)

هأذا   إعأاعيبهم، ومثأة    اإلمام مكن مسبوق   هذا، فقد انتهج الفرا  والزجأاج والولأاس   ( 32)
 دعاسات حوا ذل ، وموها: 

 . 10ما جيوز لغة ومل يقرأ به. د. فيفل الغزاوا. جملة معهد اإلمام الشاطيب. العدد:  -1

ما جوزه الزجاج من وجوه اإلعراب   القرآن الكريم ومل يقرأ به دعاسة حنوية دالليأة. د.   -2
 . 2العدد  5معة القفيم. اجمللد جا–فريد السليم. جملة العلوم العربية واإلنسانية 
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ما جيوز لغة ال قرا ة عود الفأرا  والزجأاج   كتابيهمأا معأانن القأرآن. د. أدأد هأزازا         -3
 جامعة اإلمام تمد بن سعود اإلسالمية(.  –)عسالة ماجست  

 . 71 مشكل إعراب القرآن، مكن( 33)

 .  108 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 34)

 . 63 رآن، مكنمشكل إعراب الق( 35)

 .  70 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 36)

 .  107 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 37)

 . 310 مشكل إعراب القرآن، مكن (38)

(39 )373-393 . 

 . 11شواهد التوضيح والتفليح ملشكالت ا امع الفليح، ابن مال  )مقدمة التلقيق( ( 40)

د. تمد سعيد صاحل الغامأدا. جملأة عأامل الفكأر،     ، ربن( اللغة والكالم   الرتاث الولوا الع41)
فريوأدنان دا سوسأوع.   ، . وانظر: علم اللغة العأام 2006العدد الثال  يواير ماعس  34جملد 

 . 36-32ترمجة: يوئيل يوس  عزيز 

 . 26 ، مسعود صلرواا( انظر: التداولية عن العلما  العرب42)

 . 28 ، تمد يونس علن( علم التخاط  اإلسالمن43)

 . 32/ 1 ، سيبويه( الكتاب44)

 . 378انظر: التوبيه على شرح مشكالت احلماسة، ابن جين ( 45)

 . 139/ 9، وخزانة األدب، البغدادا 922/ 2/ 2انظر: شرح كافية ابن احلاج ، الرضن ( 46)

 . 255/ 3 ، ابن جين( اخلفائص47)

 . 279/ 1 ، ابن جين( اخلفائص48)
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 . 279/ 1اخلفائص، ابن جين ( 49)

 . 684 ، ابن هشام( انظر: مغين اللبي 50)
 . 698 ، ابن هشام( انظر: مغين اللبي 51)
 ، العكربا، والتبيان466/ 5 ، ابن عطية، واحملرع الوجيز256/ 3 ، ابن جين( انظر: اخلفائص52)

 .  455/ 8 ، أبو حيان، والبلر احمليط1281/ 2
 . 700 ، ابن هشاماللبي ، ومغين 466/ 5 ، ابن عطية( انظر: احملرع الوجيز53)
 .  809 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 54)
 . 466/ 5 ، ابن عطية( احملرع الوجيز55)
 . 455/ 8 ، أبو حيان( انظر: البلر احمليط56)
 . 295/ 2، واإلغفاا، الفاعسن 515/ 3انظر: الكتاب، سيبويه ( 57)

 . 295/ 2 ن، الفاعس، واإلغفاا347/ 1 ، الفرا ( انظر: معانن القرآن58)
، 497/ 1 ، البأاقولن ، وكشأ  املشأكالت  410/ 2 ، الزجأاج ( انظر: معانن القأرآن وإعرابأه  59)

 ، أبأو حيأان  ، والبلأر احملأيط  62/ 2ملرادا ، ا، وشرح األلفية152/ 2 ، الزخمشراوالكشاف
 . 590/ 5 ، السم ، والدع املفون324 ، ابن هشام، ومغين اللبي 484/ 4

 . 1175 ، ابن العربنح موطل مال  ابن أنس( انظر: القبس   شر60)
 . 245/ 3انظر: اخلفائص، ابن جين ( 61)

 . 253/ 3انظر: اخلفائص، ابن جين ( 62)

، وحجة القأرا ات، ابأن   242هن قرا ة ابن كث  ودزة وأبن عمرو. انظر: السبعة، ابن جماهد ( 63)
 . 223زدلة 

 . 219ومشكل إعراب القرآن، مكن  ،152/ 2انظر: معانن القرآن وإعرابه، الزجاج ( 64)

 . 435 مشكل إعراب القرآن، مكن (65)
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 .  309 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 66)

 . 529/ 9، والدع املفون 642 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 67)

 . 488/ 2اخلفائص، ابن جين ( 68)

 . 331 مشكل إعراب القرآن، مكن (69)

 . 245مشكل إعراب القرآن، مكن  (70)

 . 435 مشكل إعراب القرآن، مكن (71)

 . 140/ 2 ، مكن، والكش 457 ، ابن جماهد( انظر: السبعة72)

 . 514 مشكل إعراب القرآن، مكن (73)

 . 431 مشكل إعراب القرآن، مكن (74)

 . 819/ 2 ، العكربا( انظر: التبيان75)

 . 747 مشكل إعراب القرآن، مكن (76)

  .434 مشكل إعراب القرآن، مكن (77)
 . 17احلدي    املوطل، اإلمام مال  برواية حييى الليثن ( 78)

 . 48مشكالت موطل مال  ابن أنس/ البطليوسن ( 79)

 البيت من الطويل، ومل أق  عليه. ( 80)

 . 412/ 2انظر: كتاب الشعر، الفاعسن ( 81)

 . 27انظر: مغين اللبي ، ابن هشام ( 82)

 البيت من الطويل، مل أق  عليه( 83)

 . 263ففاح، الفاعقن اإل( 84)

 . 32/ 1 ، سيبويه( الكتاب85)
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 . 200 ، علن أبو املكاعم( انظر: احلذف والتقدير   الولو العربن86)

 . 97-96 مشكل إعراب القرآن، مكن (87)

 ( يعين احلذف.  88)
 . 255/ 2 ، ابن السراج( األصوا89)
 . 127/ 9 ، القرطيب( ا امع ألحكام القرآن90)
 . 44 ، تمود ا اسم، وانظر: القاعدة الولوية74/ 1 ، األنباعا( انظر: اإلنفاف91)
 . 354/ 2 ، ابن السراج( األصوا92)
 . 208 ، علن أبو املكاعم( انظر: احلذف والتقدير   الولو العربن93)
 . 208 ، علن أبو املكاعم( احلذف والتقدير   الولو العربن94)
 دها. وما بع 828 ، ابن هشام( انظر: مغين اللبي 95)
 .  255/ 2 ، املربد( املقتض 96)
 . 499/ 2ابن احلاج  ، مالناأل( 97)
 . 331 مشكل إعراب القرآن، مكن( 98)
 . 960-959/ 2انظر: التبيان، العكربا ( 99)

، وديأوان  1840/ 3البيتان من الكامل، نسبا لذا الرمة والشماخ. انظر: ديأوان ذا الرمأة   ( 100)
 . 427الشماخ 

 .  81، واإلففاح، الفاعقن 539/ 2عر، الفاعسن انظر: كتاب الش( 101)

. و  اثية أقأواا أخأرى، انظأر: جأامع     227/ 1كش  املشكالت، جامع العلوم الباقولن ( 102)
 . 445/ 2، والبلر احمليط، أبو حيان 169/ 3البيان، الطربا 

 . 1039/ 3البت من الطويل   ديوانه ( 103)

 . 40والبيت من الطويل،   ديوان علقمة  ،301/ 1انظر: إيضاح الشعر، الفاعسن ( 104)
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 .  327/ 1انظر: معانن القرآن، األخفش ( 105)

 . 344/ 2معانن القرآن وإعرابه، الزجاج ( 106)

، والوأوادع، أبأو زيأد    507البيت من الوافر. للقلي  العقيلن انظر: أدب الكات ، ابن قتيبة ( 107)
 . 320/ 2، واملقتض ، املربد 481

 . 311/ 2جين اخلفائص، ابن ( 108)

 . 127/ 9 ، القرطيب( ا امع ألحكام القرآن109)

 .  424/ 2 ، الفرا ( معانن القرآن110)

 . 460/ 3 ، ابن عطية( انظر: احملرع الوجيز111)

، وإعأراب  243/ 3 ، الزجاج، ومعانن القرآن وإعرابه94/ 15 ، الطربا( انظر: جامع البيان112)
، 42/ 6 ، أبو حيأان ، والبلر احمليط823/ 2 ، العكربا، والتبيان426/ 2لولاس ، االقرآن

 . 362/ 7 ، السم والدع املفون

 . 301انظر: اإلقواع، ابن خل  ( 113)

 .  241/ 1الكش  عن وجوه القرا ات، مكن ( 114)

 . 351انظر: السبعة، ابن جماهد ( 115)

 . 449/ 4احلجة للقرا  السبعة، الفاعسن ( 116)

 . 203-202/ 4الكتاب، سيبويه ( 117)

 . 663انظر: السبعة، ابن جماهد ( 118)

 .  1257/ 2التبيان، العكربا ( 119)

 . 151األلفية، ابن مال  ( 120)

 (. 94عواه مسلم   اإلميان عقم )( 121)
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، والبلأر  819/ 2/ 2، وشرح الكافية، الرضن 388/ 1الرجز غ  موسوب   اخلفائص ( 122)
 . 63/ 6احمليط 

 . 229-228شواهد التوضيح والتفليح، ابن مال  ( 123)

 . 819/ 2/ 2انظر: شرح الكافية، الرضن ( 124)

 . 111انظر: ضرائر الشعر، ابن عففوع ( 125)
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 قائمة املصادر

 . هأ 1420ب وت: ملسسة الرسالة،  2أدب الكات . البن قتيبة. حتقيق: د. تمد الدالن.  ط:  -1

 هأ. 1409: عامل الكت ، . ب وت2إعراب القرآن للولاس. حتقيق: د. زه  غازا زاهد.  ط:  -2

. بأ وت: داع  1اإلقواع   القرا ات السبع. البن خل  األنفاعا. حتقيأق: أدأد فريأد املزيأدا.  ط:      -3
 هأ. 1419الكت  العلمية، 

. الرياض: 1ألفية ابن مال    الولو والفرف. البن مال  األندلسن. حتقيق: د. سليمان العيونن.  ط:  -4
 هأ. 1432داع املوهاج، 

 هأ. 1409داع عماع، –عمان: داع ا يل-ابن احلاج . حتقيق: د. فخر صاحل قداعة. ب وتأمالن  -5

 هأ. 1407اإلنفاف. لألنباعا. ب وت: املكتبة العفرية،  -6

 هأ. 1413. القاهرة: داع الكتاب اإلسالمن، 2البلر احمليط. ألبن حيان.  ط:  -7

الح الأدين عبأد اهلل السأوكاوا.    املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات. للفاعسن. حتقيأق: صأ   -8
 بغداد: وزاعة األوقاف، 

 تلويل مشكل القرآن. البن قتيبة. شرحه ونشره: أدد صقر. املكتبة العلمية،  -9

 هأ. 1407. ب وت: داع ا يل، 2التبيان   إعراب القرآن. للعكربا. حتقيق: علن تمد البجاوا.  ط:  -10

 م. 2005. ب وت: داع الطليعة، 1اوا.  ط: التداولية عود العلما  العرب. د. مسعود صلر -11

. ب وت: داع القلم، 1التذييل والتكميل   شرح التسهيل. ألبن حيان. حتقيق: د. حسن هوداوا.  ط:  -12
 هأ. 1420

 ه. 1405التعريفات. لعلن بن تمد ا رجانن. حتقيق: إبراهيم األبياعا. ب وت: داع الكتاب العربن،  -13

. 1كام القرآن(. للقرطيب. حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد احملسأن الرتكأن.  ط:   تفس  القرطيب )ا امع ألح -14
 هأ. 1427ب وت: ملسسة الرسالة، 
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. الكويأت: وزاعة  1التوبيه على شرح مشكالت احلماسة. البن جين. حتقيق: أ. د. حسن هوداوا.  ط:  -15
 هأ. 1430األوقاف والشلون اإلسالمية، 

عة من األساتذة. مفر: امللسسة املفرية العامة للتأللي  واألنبأا    مجا تهذي  اللغة. لألزهرا. حتقيق:  -16
 والوشر. 

. 1توجيه مشكل القرا ات العشر الفرشية لغة وتفس  ا وإعراب ا. د. عبد العزيأز بأن علأن احلربأن.  ط:      -17
 هأ. 1424الرياض: مكتبة وداع ابن حزم، 

 . مفر: البابن احلليب، 3جامع البيان. للطربا.  ط:  -18

 غة. البن دعيد. القاهرة: مكتبة الثقافة الديوية، مجهرة الل -19

. بأ وت: ملسسأة الرسأالة،    5حجة القأرا ات. البأن زدلأة. حتقيأق: سأعيد األفغأانن.  ط:        -20
 هأ. 1418

 . 2007احلذف والتقدير   الولو العربن. د. علن أبو املكاعم. القاهرة: داع غري ،  -21

 هأ. 1409مكتبة اخلادن،   . القاهرة:3ن.  ط: خزانة األدب. للبغدادا. حتقيق: عبد السالم هاعو -22

 اخلفائص. البن جين. حتقيق: تمد علن الوجاع. املكتبة العلمية،  -23

 هأ. 1406. دمشق: داع القلم، 1الدع املفون. للسم  احلليب. حتقيق: د. أدد اخلرا ط.  ط:  -24

 املعاعف،  ديوان جرير. بشرح تمد بن حبي . حتقيق: د. نعمان تمد أم  طه. مفر: داع -25

. ب وت: 3ديوان ذا الرمة. شرح أبن نفر الباهلن. حتقيق: د. عبد القدوس أبو صاحل.  ط:  -26
 . هأ1414ملسسة الرسالة، 

 ديوان الشماخ بن ضراع. حتقيق: صالح الدين اهلادا. القاهرة: داع املعاعف،  -27

 . مفر: داع املعاعف، 3السبعة. البن جماهد. حتقيق: د. شوقن ضي .  ط:  -28

. بأ وت: داع مكتبأة املعأاعف،    1األلفية. للمرادا. حتقيق: د. فخأر الأدين قبأاوة.  ط:    شرح  -29
 . أه1428
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. الريأاض:  1شرح الرضن لكافية ابن احلاج . حتقيق: د. حسن احلفظن ود. حييى بش  مفرا.  ط:  -30
 هأ. 1417جامعة اإلمام تمد بن سعود اإلسالمية، 

باذا. حتقيق: تمد نوع احلسن، وتمد الزفزاف، وتمد شرح شافية ابن احلاج . لرضن الدين االسرتا -31
 . هأ 1402تن الدين عبد احلميد. ب وت: داع الكت  العلمية، 

شواهد التوضيح والتفليح ملشكالت ا امع الفليح. البأن مالأ . حتقيأق. د. طأه تسأن. وزاعة       -32
 . أه1405األوقاف والشلون الديوية: ا مهوعية العراقية، 

 . أه1402، 2البن عففوع اإلشبيلن. حتقيق: السيد إبراهيم تمد.  ط:  ضرائر الشعر. -33

 م. 2006علم التخاط  اإلسالمن. د. تمد تمد يونس علن. داع املداع اإلسالمن،  -34

علم اللغة العام. فريودنان دا سوسوع. ترمجة: يوئيل يوس  عزيز. مراجعة: د. مال  يوس  املطلأيب.   -35
 بغداد: داع آفاق عربية، 

 هأ. 1428. دمشق: داع الفكر، 1عدة الولوية حتليل ونقد. د. تمود حسن ا اسم.  ط: القا -36

 هأ. 1408. القاهرة: مكتبة اخلادن، 1كتاب الشعر. للفاعسن. حتقيق: د. تمود تمد الطواحن.  ط:  -37

 ا، كتاب الع . للخليل بن أدد. حتقيق: د. مهدا املخزمن ود. إبراهيم السامرائن. داع ومكتبة اهلال -38

. بأ وت: عأامل الكتأ ،    3كتاب سيبويه. ألبن بشر عمرو بن عثمان. حتقيق: عبد السالم هاعون.  ط:  -39
 هأ. 1403

كش  املشكالت وإيضاح املعضالت للباقولن. حتقيق: د. أدد الأدالن. جممأع اللغأة العربيأة      -40
 هأ. 1415بدمشق، 

. ب وت: 5ن الدين عمضان.  ط: الكش  عن وجوه القر ات السبع. ملكن بن ابن طال . حتقيق: د. ت -41
 هأ. 1418ملسسة الرسالة، 

 34اللغة والكالم   الرتاث الولوا العربن. د. تمد سعيد صاحل الغامدا. جملة عأامل الفكأر، جملأد     -42
 . 2006العدد الثال  يواير ماعس 
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تأ  العلميأة،   . ب وت: داع الك1احملرع الوجيز. البن عطية. حتقيق: عبد السالم عبد الشا  تمد.  ط:  -43
 هأ. 1413

. ب وت: ملسسة الرسالة، 4مشكل إعراب القرآن. ملكن بن أبن طال . حتقيق: د. حامت الضامن.  ط:  -44
 هأ. 1408

. 1مشكالت موطل مال  بن أنس. البن السيد البطليوسن. حتقيق: طه بن علن بوسريح التونسن.  ط:  -45
 . أه1420ب وت: داع ابن حزم، 

. بأ وت: عأامل الكتأ ،    1لزجاج. حتقيق: د. عبأد ا ليأل عبأده شأليب.  ط:     معانن القرآن وإعرابه. ل -46
 هأ. 1408

 . هأ 1420معجم مقايأيس اللغة. البن فاعس. حتقيق: عبد السالم هاعون. ب وت: داع ا يل،  -47

. 6مغين اللبي . البن هشام. حتقيق: د. مازن املباعك، وعلن دد اهلل ومراجعأة: سأعيد األفغأانن.  ط:     -48
 م. 1985داع الفكر، ب وت: 

 .خلالق عضيمة. ب وت: عامل الكت املقتض . للمربد. حتقيق: د. عبد ا -49

 . هأ1407. ب وت: داع املعرفة، 1املمتع   التفري . البن عففوع. حتقيق: د. فخر الدين قباوة.  ط:  -50

ت: داع . بأ و 1الأووادع   اللغة. ألبن زيد األنفاعا. حتقيق: د. تمد عبد القادع أدد.  ط:  -51
 . هأ1401الشروق، 




