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ج في إعراب القرآن الكريمالتدر    

 
ب الرحمن صافيتور محبووهنمل دكپ  

 
 : الخالصة

 ؛اا صحيح  ا تدريجي  ة إعراب القرآن الكريم إعراب  هي كيفي  وة من مسائل العربية، تتناول هذه المقالة مسألة مهم  

المسائل المشكلة على  هي منثم   ،فهم الدالالت القرآنية والمعاني الشرعية على اإلعراب الصحيح يترتب لما

 .في النحو والصرف ينخصصة المتالعربي أكثر طالب

بيان تعريف النحو ج مع القارئ من ا؛ حيث يتدر  ز  ا متمي  ا عملي  ا تطبيقي  المقالة مسلك  سلك الباحث في هذه وي

الكتب  فيإلقاء الضوء على بعض النماذج إلعراب القرآن الكريم إلى ق ، ثم يتطر  اإلعرابة ، وأهمي  اإلعرابو

ا من خاللها منهج اإلعراب ومس ا،ا وحديث  ة قديم  المختص   يلقي الضوء على كيفية  اوأخير  ، فيها طرقهتنتج 

 ، ويختم المقالة بأهم  في ذلكنماذج  تقديمإعراب القرآن الكريم إعراب ا تدريجي ا من خالل بيان النقاط العملية، مع 

 النتائج والتوصيات.

، ولنحو من خالل عرض حد  االباحث على المنهج االستقرائي  واعتمد اإلعراب من الكتب المعتبرة في الفن ِّ

كشف الستار عن  من خالل - للوصول إلى الهدف المنشود -ثم المنهج التحليلي التطبيقي يان الفرق بينهما، وب

ها عبمعرفة موق ا من تشخيص نوع الكلمة وانتهاء  الطريقة التدريجية إلعراب القرآن الكريم، وذلك بدء  

 اإلعرابثم عالمات  ،ياإلعرابتبدأ بمعرفة الموقع  بأن   اإلعرابتب المتعارف في كي، ال كما هو اإلعراب

 .والبناء

ة تاج إلى إعادة نظر علمي  عراب يحتعريف كل ٍّ من النحو اإل ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أن  

إعراب ة ة قضي  ج، وخاص  در  سهيل والتة على التة بحاجة إلى إعادة صياغة مبني  المناهج التعليمي   وأن  ة، موضوعي  

من معرفة الكلمة ا ا تدريجي  نة من الخطأ إعراب  ة المحص  يبدأ بإعراب النصوص القرآني   ة، وأن  النصوص العربي  

من  اإلعرابوالبناء الموصلة إلى نوع  اإلعرابومعرفة عالمات ، تمييز المعرب منها والمبني   ثم   ،ونوعها

ينتقل إلى  ، ثم  ي الصحيحاإلعرابد على الموقع ا سيقف بدون ترد  والجزم، وأخير   حيث الرفع والنصب والجر

 وغير ذلك من النتائج المتناثرة في ثنايا األسطر والكلمات . إعراب النصوص األخرى،

 ي.اإلعرابج ، التطبيق إعراب ، القرآن الكريم ، التدر   الكلمات االفتتاحية :

 

 المقدمة : 

ٍّ والحمد لله الصالحات وبشكره تزداد النعم والبركات،  ه تتم  متنعبالحمد لله الذي  الذي أنزل القرآن بِّلَِّسانٍّ َعَربِّي 

، والصالة والسالم على   ،، وعلى آله وصحبه أجمعينبليغ اا أفصح من نطق بالعربية، وأعرب كالمه إعراب  ُمبِّينٍّ

 :وبعد

َعن  أَبِّي  (2)، ورواه البيهقي في شعب اإليمان(1)بيحفي مشكاة المصا شريف أورده التبريزي  فقد استوقفني حديث 

َي الل هُ َعن هُ  -ُهَري َرةَ  آَن َوات بِّعُوا َغَرائِّبَهُ َوَغَرائِّبُهُ »قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل هِّ َصل ى الل هُ َعلَي هِّ َوَسل َم:  - َرضِّ بُوا ال قُر  رِّ أَع 

َي الل هُ َعن هُ  -بن مسعود ووقفت على أثر ال« . فََرائُِّضهُ َوُحدُودُهُ   »أنه قَاَل:  -ا أيض   - (3)في شعب اإليمان - َرضِّ

يُء أَق َواٌم يَث قَ  ، َوإِّن هُ َسيَجِّ آَن فَإِّن هُ َعَربِّيٌّ بُوا ال قُر  رِّ ُكم  أَع  يَارِّ  .«فُونَهُ لَي ُسوا بِّخِّ

َي اللهُ َعن هُ: قَاَل ال حَ  يُّ َرضِّ َرابِّ ال   »لِّيمِّ : أَحَ قُ َوَمع نَى إِّع  آنِّ َشي ئَانِّ ل تِّي بَِّها يَتََمي ُز دُهما أَن  يَُحافََظ َعلَى ال َحَرَكاتِّ ار 

ع ا ؛لَِّساُن ال عََربِّ َعن لَِّسانِّ ال عََجمِّ  ال  َوقَط  ثََر َكاَلمِّ ال عََجمِّ َمب نِّيٌّ َعلَى السُُّكونِّ َوص  َن  أَك  َن  ،ألِّ ُل مِّ َواَل يَتََمي ُز ال فَاعِّ

تِّاَل  لِّ ال َمف عُو تَق بَلِّ بِّاخ  َن ال ُمس  ي مِّ يَانِّ ال َحَرَكاتِّ َواَل يُبَد َل فِّ َحَرَكاتِّ ال َمقَ َوال َماضِّ َخُر: أَن  يَُحافََظ َعلَى أَع  عِّ، َواآل  اطِّ

َن أَو  َغي َر ال َمع نَى قََع فِّي الل ح  َن  ذَلَِّك ُرب َما أَو  هِّ؛ ألِّ ن هُ بِّغَي رِّ ٌء مِّ ينَا َعن  » َي اللهُ َعن هُ: قِّيُّ َرضِّ هَ قَاَل ال بَي   «.َشي  ِّ َوُرو 

َي اللهُ َعن هُ  -ُعَمَر ب نِّ ال َخط ابِّ  ل مِّ أَن هُ قَاَل: فِّي  -َرضِّ َن َكَما  »بَابِّ ال عِّ  تَعَل ُموا السُّن ةَ َوال فََرائَِّض َوالل ح 

: فه؛ من إعراب وغيره؛ كالت»   تِّ كالم العرب في تصرُّ ن سب، ة، والية، والجمع، والتحقير، والتكسير، واإلضافنثهو انتحاُء َسم 

ن  والتركيب، وغير ذلك؛ ليلحق َمن ليس مِّ  

                                                            
 . 5612، برقم : 666/  1 :، للعالمة التبريزيبيحة المصامشكا (1)
 .645/  3 :لبيهقيشعب اإليمان، ل (2)
 . 665/  3 :المصدر السابق (3)
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أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن 

 (4).« به إليها شذ  بعضهم عنها، ُرد   منهم، وإن

علٌم مستخرج »  :بأنه هـ(666)المتوفى:  ابن عصفور وحد ه

ن استقراء كالم العرب، الموصلة إلى قاييس المستنملبا بطة مِّ

 (5).« معرفة أجزائه التي ائتَلف منها

يَش   فه ابن يَعِّ ُو قانوٌن »  :بقولههـ( 643)المتوفى: وعر  النح 

 (6).« يُتوص ل به إلى كالم العرب

ا ، المتوفى: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك)ابن الناظم  أم 

فحد ه م بعض التفاصيل، أضاف إلى التعريف المتقد   هنجد( هـ 656

العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كالم العرب، أعني »  :بقوله

بالتركيب لتأدية أصل أحوال الكلم في ذواتها، أو ما يعرض لها 

 (7).« المعاني من الكيفية بالتقديم والتأخير

ف النحو  ،هـ ( 065)المتوفى:  أما الشاطبيو ن ا العاَلقة بي  مُ فقد عر 

وأصل النحو في »  :بين التعريف اللُّغوي واالصطالحي، بقوله

اللغة القصد، وهو ضد اللحن الذي هو عدوٌل عن القصد 

والنحو قصد إليه، وفي االصطالح علٌم باألحوال والصواب، 

واألشكال التي بها تدلُّ ألفاظ العرب على المعاني، أو أنه علٌم 

ن استقراء كالم العرب بالمقاييس المستنبطة  .(8)« مِّ

والمالحُظ أن هذه التعريفات كل ِّها لم تقدم تعريف ا دقيق ا شامال  للنحو 

فقد ؛ بأنها غير كاملة على وجه الخصوص، مما جعَلها توصف

ض على األو   ه لم يُحد  النحو، وإنما بي ن مصادره والغاية ل بأن  اعتُرِّ

ع ن أجلها ُوضِّ ض  .التي مِّ أن النحو ليس هو ى الثاني بلعكما اعتُرِّ

ت كالم العرب، وإنما ذلك الغاية منه  (9).انتحاَء َسم 

مفهوَمي الصرف أما التعريفات األخرى فقد مزج أصحابُها بين 

 .والنحو

 ل تعريف للنحو بمعناه الخاص هو ما حد ه به خالد األزهريوأو  

ل اوعلٌم بأصولٍّ تُعَرف بها أح» ؛ حيث قال: هـ(656)المتوفى: 

 (10)«. بِّناء  أواخر الكلم إعراب ا و

ر مجال البحث الن حوي في الحرف األخير من الكلمة  وبهذا ينحصِّ

والبناء؛ وهذا تضيِّيق شديد لدائرة البَحث  اإلعرابمن جهة 

النحوي؛ ألن النحو العربي ليس كما يقولون؛ بل النحو هو: قانون 

د النحو ب أن  تأليف الكالم، وميزانه ومعياره، فيحد ِّ العربي ما يجِّ

ل ِّ مفرداتها؛ حتى تتم  الفائدة وتت سق تكون عليه الجملة بك

  ...العبارات

ا يستوعب كل  فروع اللغة ا لفصحى وقد كان الدرس الن حوي قديم 

، وخير مثال داللةٍّ ُمعجميةٍّ وبالغةٍّ و بال تفريقٍّ بين نحوٍّ وصرفٍّ 

 -رب وغيره الع لسانـ ك –على ذلك كتاب سيبويه، وكتب المعاجم 

 بالضواهر الصوتية والصرفية و النحوية و الداللية .المليئة 

فالنحو علم يَعتني بدراسة الجملة العربية من خالل ما بين مفرداتها 

؛ فكلُّ كلمة في ( عالقات االفتقار)  بـتسمى من عالقاتٍّ معنوية، 

فائدة لاإلى أختها؛ حتى تتحق ق  -تحتاج  أي   -الجملة العربية تفتقر 

ة التي هي مالكالمي ة التا  .البحث النحوي جالم 

ي من والكلمة حين تكون في جملة يصبح لها معن ى نحوي   ، فتؤد ِّ

خالله وظيفتها في الجملة العربية، وتؤث ِّر في أخواتها من الكلمات 

نَت منها الجملة، ونحن حينما نقول: هذه الكلمة مبتدأ؛ فهذا التي تكو  

ت به فائدة البخيعني أن  لها  ا تم  هذه  ، وكذا حين نقول: أن  كالمر 

                                                            
 .1/34 :الخصائص (4)
 .1/46المقرب:  (5)
 .1/66شرح المفصل:  (6)
 .4شرح ابن الناظم، على ألفية ابن مالك، ص:  (7)
 1/10المقاصد الشافية:  (8)
 .66، 65مصطلح النحو، ص:  (9)
 . 11، 1/11شرح التصريح على التوضيح:  (10)

ا، أو اسم   ؛ فهذا يعني أن  لها فاعل إن  الكلمة فعلٌ   ا إن  كان الفعل تام 

ه الكلمة مضافة؛ فأين هذ ا، وحين نقول: أن  ا ناسخ  كان الفعل ناقص  

هذه الكلمة نعت؛ فأين  وهكذا حين نقول: أن   ه؟المضاف إلي

 طبق على التوابع األربعة ... إلخين اوهذ ؟المنعوت

، أو نحو التركيب؛  والنُّحاة يقولون عن النحو العربي: نحو النص ِّ

تها، أو  ألن  النحو ال يَدرس الكلمةَ الواحدة، إن ما يدرس الجملة برم 

لماء وع .آَخر: يدرس النص  العربي أو التركيب العربي بتعبيرٍّ 

 علم اإلعراب. األفغان يسمونه علم التركيب، ال

هو اآلية القرآنية، أو الحديث الن بوي الشريف، أو  والنصُّ العربي  

عر الفصيح، أو النثر العربي؛ فهذا ميدان النحو العربي  بيت الش ِّ

 ، ا وبحث ا عن العالقات بين مفردات هذا النص ِّ دراسة وفهم 

 ة.للوصول إلى الفائدة التام  

 

ا ال شك  فيه أن  معرفة  و ضرورة ال يمكن وقومم  انين الن ح 

ا على التمييز بين  االستغناء عنها، فهي التي تجعل القارئ قادر 

األلفاظ المتكافئة في اللفظ، وإن  ما قع ده النحاة لم يكن عمال  

ا وهادف ا، جاء نتيجة  استقراء عشوائي ا ترفيهي ا؛ بل كان عمال  منظ م 

كما وصلت إليهم، فقد رسم  ةطويل وشامل لنصوص اللُّغة العربي  

و بعد أن   هؤالء العلماء جعلوا نصب أعينِّهم الهدف  خط تهم في الن ح 

الذي يرمون إليه، وهو عصمة الل ِّسان من الخطأ، ثم تيسير العربية 

على من يرغب تعلَُّمها من المسلمين األعاجم، وبالمقابل هناك من 

و بدعوى أن  ال ة قامت واستوت قبل أن يُوَجدَ غليُقل ِّل من أهميةِّ الن ح 

و، وإن تقويم اللسان يتمُّ عن طريق المحاكاة والمران  الن ح 

المتواصل والس ماع المباشر، ويستشهدون بشعراء الجاهلية 

و في حياتهم  .وخطبائها الذين لم يعرفوا الن ح 

نه باطل في عصرنا؛ ألنه ال يُتاح لك فهذا رأٌي صحيح تاريخي ا،

له بيئة لغوية اللغة سماع الفصحى من أهلها، وال تتوافر  لمتعل ِّم

سليمة ينغمس فيها، وقد شاع الل حن، وتفش ت العامي ة والخليط 

اللغوي والتداخل الداللي بين الناس، نتيجة الغزو الثقافي والفكري 

نتيجة هذه العولمة بفعل االستعمار المباشر وغير المباشر، و

َح المعمورة الموحشة التي يُراد لها  .أن  تكتسِّ

ة  لصيانة اللغة العربية من  ومن هنا بات تعلُُّم النحو ضرورة  ملح 

التحريف والتشويه، وإذا كان تعلُّمه وسيلة  ال يستغني عنها دارُس 

ن هذه اللغة، فهذا ال يعني إطالق ا أن  كل ما خل فه لنا النُّحاة كا

 .ضروري ا

ا للواقع اللغوي إلى نوجتإننا نجد في اجتهاد النحويين  ع من اوز 

، أو الت رف الفكري، األمر الذي أد ى إلى خالفات من  ،الت فلسفِّ

التي شغلت الناس فتصد ى لها البعُض، ووقف  العامل ذلك ظاهرة

 ن  آخرون يُؤي ِّدونها ويذودون عنها، ومن األمثلة الظ ريفة في ذلك أ

ا اإلماَم أبا علي الفارسي )الحسن بن أحمد  عضد الدولة سأل يوم 

ُم إِّال  » هـ(:  300 :ت لماذا ينصب المستثنى في نحو: قاَم القَو 

َزي د ا؟ فقال: بتقدير فعل "أستثني زيد ا"، فقال عضد الدولة: لم 

 قد رت أستثني؟ هال قدرَت "امتنَع"، فنقول: جاَء القوُم وامتنَع زيدٌ،

هذا الجواب  و علي:بأفقال له »، وفي رواية : «فلم يحر جواب ا 

ذكرت لك الجواب الصحيح،  ؛، وإذا رجعناالذي ذكرت لك َمي دَانِّيٌّ 

 .(11)« إن شاء الله تعالى

ولعل  ما قاله ابُن مضاء القرطبي هو عين الصواب في هذا الباب، 

ويين »  :حين قال قد وضعوا  -رحمهم الله  -إني رأيت الن ح 

و لحفظ كالم العرب م ل حن وصيانته من الت غيير، الن صناعة الن ح 

وا، وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتَغوا،  فبلغوا من ذلك إلى التي أَمُّ

إال أنهم التزموا ما ال يلزمهم، وتجاوزوا فيها القدر الكافي فيما 

                                                            
 . 114/ 1مسائل الخالف، لألنباري: في  اإلنصاف (11)
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رت مسالُكها، ووهنت  مبانيها، وانحط ت عن أرادوه منها، فتوع  

 . (12)«رتبة اإلقناعِّ حجُجها 

وتلك المسالك التي أشار إليها ابن مضاء  ورةوعالإن هذه 

القرطبي، هي الجوانب الفلسفية في النحو التي تجاوزت الواقع 

اللغوي، والتي عد ها البعُض مواطَن النفور في النحو وجوانب 

المبتدئ  ال تفيد في شيءٍّ طالَب تعلُّم اللغةاالستصعاب، والتي 

 .يات العليا جد اتومس؛ وإنما تكون محط  دراسةٍّ في الخاصة

و عمود اللغة العربية، ال يمكن  ونستخلص إلى أنه سيبقى الن ح 

االستغناء عنه مهما اجتهد المجتهدون، فهو السبيل األساسي في 

ل في المحافظة على العامل األو  صيانتها من الفساد والَخَطل، وهو 

 وجودها ودوامها، وتعليمه للناشئة من الضروري ات العلمية،

يُسهم في استيعاب دروسه  وتيسيرهاسيط طرائق تدريسه تبو

واالستفادة من أحكامه في الممارسات اللغوية؛ لذلك بات من 

 .المؤكد االهتمام بقواعده وبطرائق تعليمه للناشئة

 

د كل  لغ ة من لغات العالم بوجود مجموعة من القواعد اللغوية تتفر 

 اإلعراب عدُّ بها، ويُ ص خاالتي تتحك م في تشكيل البناء اللغوي ال

من الخصائص التي اختص الله بها اللغة العربية دون غيرها؛ 

حيث ال توجد لغة في العالم تتمتع بهذه الخاصية التي بها تتحكم 

الحركات، فتحول الفاعل إلى اللغة في معانيها بواسطة تغيير 

وسوف نتطرق للتعريف  فعول، والصفة إلى الحال، وهكذا .الم

 .ودالالته هلغة واصطالحا، ومفهوم اباإلعرب

ا في نفسه،  اإلعرابف لغة: هو البيان، تقول: أعرَب محمدٌ عم 

ه، وله معنى آخريعني: بي   وهو: ، ن وأظهَر ما يضمُره في نفسِّ

د الكالم، يعني: أجاد وأتى الجودة، تقول: أعرب محم  أجاد، من 

ا؛ بمعنى )أزال( يأتيو بألفاظ فصيحة.  من وذأخألنه م أيض 

بَت  معدةُ البعير " إذا تغي رت. على هذا: فمعنى أعرب الكلمة،  "َعرِّ

ا يأتي و، أزال عربها، أي: فسادها بمعنى الحسن، تقول: امرأة أيض 

 (13).بة، يعني: حسنةعرو

العرب لم تقصد بإعراب كلمها  ألن   ؛والمختار هو ) اإلبانة (

 .، وال إزالة لفسادهااتحسينا وال تغيير  

على القول  اإلعراب يجمع أهل الفن بأن   االصطالح فيكاد يف أما

لداخلة تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل ا» : هو ه معنويبأن  

ا ا ، و« عليها لفظ ا، أو تقدير  أثر » فهو:  ؛على القول بأنه لفظيأم 

ر فيه يجلبه العامل المقتضي له في آخر ظاهر في اللفظ، أو مقد  

 (14)«. الكلمة 

 

لتعريفات الوادة في كتب النحو متقاربة المعنى، فجميعها يدور او

 حول التغيير الذى يعتري 

z   كلمة معربة الحرف األخير في كل.  

وإذا تأملنا في التعريف اللغوي وما يكاد يجمع عليه النحاة في 

على المعرب، تعريف اإلعراب تعريفهم االصطالحي؛ يصدق 

الداخلة عليه لفظا أو تقديرا،  ملواالذي يتغير آخره باختالف الع

كيف يصدق عليه هذا ف ؛ا المبني الذي هو قسيم المعربأم  

 التعريف؟!

بأنه  –كما سبق  –فه العلماء قد عر  ومن جهة أخرى نجد النحو 

 .  علٌم بأصولٍّ تُعَرف بها أحوال أواخر الكلم إعراب ا وبِّناء 

                                                            
 .55ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، ص:  (12)
، واألشباه والنظائر:  1/36، والخصائص:  106/ 1ينظر : الصحاح:  (13)

6/105. 

على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: شرح التصريح  (14)

1 /66. 

تغيير ألحوال أواخر و وه ،له تطبيقٌ  اإلعرابُ علٌم ، و النحوَ  فكأن  

الكلم، فكيف يدخل المبني في النحو أيضا. لذا لو غيرنا في 

خر الكلمات ايعرف به ضبط أوالتعريف وقلنا: إن النحو علٌم 

 اإلعراب. وعن طريق االفتقار المعنوي في الجملة المفيدة ةالعربي  

 نم هو اإلبانة عن أحوال أواخر الكلمات العربية في الجملة المفيدة

... أم   ر آخره ا المعرب فهو ما تغي  حيث التغيير وعدمه؛ لكان أدقُّ

هو ما لزم  ا، والمبنيُّ ا أو تقدير  باختالف العوامل الداخلة عليه لفظ  

ا. ا أو تقدير  آخره حالة واحدة مع اختالف العوامل الداخلة عليه لفظ  

 والله أعلم!

 

يان أهميته بو ،باإلعرابعد هذه الجولة في بيان وتعريف النحو و

 ، نتطرق إلى كيفية إعراب النصوص العربية.هودالالت

ال و اإلعرابتعرف  –كما أسلفنا  –العرب لم تكن  أن   نالحظف

قبل وا، يكون علم   ن  أنشأ فن ا قبل فالنحو النحو بمعناه االصطالحي، 

وتدرس ا، ا علمي  القواعد النحوية المجردة وضع  للغة  ن توضعأ

  .تذىوتح رفتعمستقلة لدراسة 

في كثير من المباحث  اإلعرابمن النحو و لقد اختلف مفهوم كل  و

ا، جاء نحو   اإلعرابا، وعراب  إي النحو حتى سم   ،اللغوية القديمة

، وقال « فهذا حر  إنحا الشيء ينحاه وينحوه  »في لسان العرب: 

لى وجوه إف الكالم نه يحر  أل ؛ي النحوومنه سم  » ابن السكيت: 

  (15)«.  باإلعرا

الذي هو النحو إنما هو  اإلعرابو »ذلك : وجاء في اللسان ك

 (16)«.لفاظ اإلبانة عن المعاني باأل

نما جاء اء تسمية هذه الظاهرة على النحو إطالق العلمإويبدو من 

هناك  ا كانال لمَ إزة لكالم العرب، والضوابط الممي   لكونها تجمع

 سر   )ي كتابه ي ابن جن  سم  ا ، ولمر لتسمية النحو بعلم اإلعرابمبر  

ي ابن هاشم ا سم  حو، ولمَ ا للن  لم يكن خالص   ن  إو ( اإلعرابصناعة 

ق على بعض طلِّ أُ ولما  (،عاريب اللبيب عن كتب األمغنى  )كتابه 

عراب القران إ ) مثالأمن  ،ووسموها به (، اإلعراب )الكتب اسم 

في غريب ن ياالب )البن النحاس و  (عراب القرانإ )للزجاج، و  (

 نباري، وغيرها.البن األ (عراب القران إ

بل  ،لنحولهنا ليست هذه التسميات المتعددة التي تعنينا  المسألة ن  إ

التي رافقت وضع قواعد النحو وتأصيلها  ( اإلعراب)هي قضية 

سود الدؤلي، والروايات التي ي األبأمنذ نشأة النحو على يد 

الظواهر اللغوية  كل ِّ  على عرابطغت ناحية اإل »ذكرتها، حتى 

خبار، وتعجب، واستفهام، إنشاء وإثبات، وإخرى، من نفي واأل

 ن نظام خاص ٍّ ، وممنها ذات دالالت خاصة لكل   ومن صيغ متباينة

من لى غير ذلك إ ،جزائها بعضها ببعضأفي ترتيب الجمل وربط 

ة لغ ين في نحو كل ِّ ثِّ ة تستأثر ببحث اللغويين المحدَ ظواهر هام  

.»(17) 

ك نا ال نملن  أال إ ،قديم قدم العربية اإلعراب قرارنا بأن  إونحن مع 

ودراساتنا لهذه الظاهرة تبدأ مع ، ا ذا بالٍّ من بدايات المسألة شيئ  

وقصة طلبه ، عراب القران الكريمإسود الدؤلي حين بدأ ببي األأ

 (18).معروفة مشهورةإلعراب القرآن الكريم رجال من عبد القيس 

النظر في هذه الكتب التي ُعنيت بإعراب القرآن الكريم  ناقدق  ا وإذ

من لم  ، فمنهمنه قد تباينت مناهج العلماء فيهاسنجد أ؛ خاصة

ض كتابه لإلعراب فقط، بل خلطه بإيضاح المعاني وشرحها ، يمح ِّ

، ومنهم من اقتصر رآن لألخفش ومعاني القرآن للفراءكمعاني الق

ل على إعراب الغريب والُمش   ، كغريب إعراب الغامض فقطكِّ

                                                            
 مادة )نحا (. –لسان العرب  (15)
 المصدر نفسه. (16)
 .154 - 153 ، ص:سرار اللغةأمن  (17)
 .15 ، ص:لباءتنظر القصة في نزهة األ (18)
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، ومنهم من ومشكل إعراب القرآن لمكي القيسي القرآن لألنباري

ا وجمال  ات قصد إعرابه كامال  مفرد كالعكبري حسب ما يراه مهم 

شكل  ، وجعل لكل  اإلعرابفي )التبيان(، ومنهم من َعَرَض أشكال 

ما لها  ن امبي ،باب ما يناسبه من اآليات الكريمة ، وأدرج في كل  اباب  

للباقولي، عراب القرآن ، كإحكام نحوية، وتقديرات إعرابيةمن أ

ن أوجه القراءات ، ومنهم من جمع بياجالمنسوب خطأ  للزج  

، ومنهم من تناول إعراب القرآن بالتفصيل كلمة كلمة اإلعرابو

 .وجملة جملة ، كإعراب القرآن للصافي، ومحيي الدين درويش

 تناولنعامة، ولعله من المناسب أن  فةبصج هذا ما يتعلق بالمنه

، ونبدأ بالقدماء ونختم تتضح الصورةحتى نماذج لإلعراب؛ 

 :بالمعاصرين

 

 هـ ( 333: المتوفىألبي جعفر النحاس )  إعراب القرآن -

َمئِّذٍّ ال َحقُّ ﴿وَ  » ُن يَو  نُ  [5: األعراف﴾ ]سورة ال َوز  رفع  :َوال َوز 

والخبر  ،نعتا له أن يكون الحقُّ  وزويج خبره، :ال َحقُّ  ،باالبتداء

َمئِّذٍّ  ِّ  ،يَو  ينُهُ  ويجوز نصب الحق  على المصدر. فََمن  ثَقُلَت  َموازِّ

ينُهُ  :فَأُولئَِّك ُهُم ال ُمف لُِّحونَ  شرط وجوابه، وكذا َوَمن  َخف ت  َموازِّ

لِّمُ  ُروا أَن فَُسُهم  بِّما كانُوا بِّآياتِّنا يَظ  يَن َخسِّ  :أي ،مصدروَن فَأُولئَِّك ال ذِّ

 .(46/ 1) .« بظلمهم

 

 (19)هـ ( 373) ت: البن خالويه  إعراب ثالثين سورة -

فعل مضارع، عالمة مضارعته الهمزة في أوله، وعالمة  :أعوذ» 

عين الفعل واو، واألصل  ألن   ،آخره. وهو فعل معتلٌّ  رفعه ضمُّ 

 فاستثقلوا الضمة على الواو، فنقلت إلى ،أعوذ على مثال أفعل

وماكان مثله فهذه أعوذ، وكذلك أقول وأزول،  فصارت العين

 (.3)ص:  .«علته...

 

  هـ(737)المتوفى: مشكل إعراب القرآن لمكي  -

له»  مئِّذٍّ ال حق) :قَو  ن يَو  ن ،نعت للوزن :ال حقُّ  (:َوال َوز   :َوال َوز 

ئ ت جعلت ال حق   :ويومئذ ،ُمب تَدأ ن َخبره َوإِّن شِّ  ،َخبرا َعن ال َوز 

نِّ ظرف م ويومئذ على  َويجوز نصب ال حق   ،لغى تنصبه بِّال َوز 

ن ،ال مصدر  ؛فَإِّذا جعلت ال حق َخبرا للوزن ،ويومئذ خبر ال َوز 

ف للوزن مئِّذٍّ على الظ ر  ئ ت على  ،فَُهَو َعامل فِّيهِّ  ،نصبت يَو  َوإِّن شِّ

 (.151/ 1« )ويومئذ فِّي صلَة ....  ،لسعَةال َمف عُول على ا

 

منسوب خطأ ال هـ(273اقولي )المتوفى: نحو لبقرآن لإعراب ال -

 للزجاج 

(، إن جعلت الظرف من صلة »  َمئِّذٍّ ال َحقُّ ُن يَو  وأما قوله: )َوال َوز 

جاز أن تنصبه نصب المفعول به، كقولك: الوزن  ؛المصدر

على هذا خبر المبتدأ. وإن جعلت « الحق»، ويكون الدراهم حقٌّ 

فيكون ظرف حدث،  «الوزن»خبر المصدر، ألن « يومئذ»

جاز أن ينتصب انتصاب  ؛ه تعلق بمحذوفالزمان خبرا  عن

المفعول به ال تعمل فيه  الظرف دون المفعول به، أال ترى أن  

، ويجوز أن « الوزن»ـعلى هذا صفة ل« الحق»اني، ويكون معال

 (.015/ 1«. )المرفوع الذي في الخبر « الذكر»يكون بدال  من 

 

 هـ (  161عكبري ) المتوفي: لللقرآن عراب االتبيان في إ -

: أََحدُُهَما: ُهَو ُمب تَدَأٌ، َو »   َهانِّ ُن( : فِّيهِّ َوج  لُهُ تَعَالَى: )َوال َوز  قَو 

ذُوٌف؛ أَي فِّ َمح  ُل فِّي الظ ر  ( : َخبَُرهُ، َوال عَامِّ َمئِّذٍّ ُن َكائٌِّن  : )يَو  َوال َوز 

ل   فَةٌ لِّ ( : صِّ . َو )ال َحقُّ َمئِّذٍّ نِّ يَو  ذُوفٍّ  ، أَو  َوز  . َوالث انِّي: َخبَُر ُمب تَدَأٍّ َمح 

                                                            
أخذنا نصا من موضع آخر غير سورة األعراف ؛ ألن الكتاب ال يضم  (19)

األعراف، والهدف هو الوقوف على منهج المؤلف في اإلعراب،  موضع سورة

 بغظ النظر في الموضع المختار .

َمئِّذٍّ  ُن. َويَو  : َهذَا ال َوز  ؛ أَي  ذُوفٍّ ُن َخبََر ُمب تَدَأٍّ َمح  أَن  يَُكوَن ال َوز 

فَة ؛ لِّئاَل  يُف َصَل بَي َن  ٌف، َواَل يَُجوُز َعلَى َهذَا أَن  يَُكوَن ال َحقُّ صِّ َظر 

لَتِّهِّ  ُصولِّ َوصِّ  .(660/ 1«. ) ال َمو 

 

للمنتجب الهمذاني قرآن المجيد ، الكتاب الفريد في إعراب ال -

  هـ( 173)المتوفى: 

نُ )»  َمئِّذٍّ )مبتدأ، وخبره  (َوال َوز  ، كما تقول: الخروج يوم (يَو 

السبت. والتنوين في )إذ( عوض مما حذف وهو ما كانت )إذ( 

ون صفة يك أن ها:أحد يجوز فيه ثالثة أوجه: (ال َحقُّ )و تضاف إليه.

 يقع يوم يسأل الله األمم ورسلهم. والوزن الحق  للوزن، كأنه قيل: 

والثالث: أن  .والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق  

ويجوز نصب  يكون بدال  من المستكن في الظرف الذي هو الخبر.

ا عن الو ( ال َحقُّ ) على المصدر، ولك أن تجعل  ( ال َحقُّ )  زن، خبر 

َمئِّذٍّ ) و  من صلة الوزن ومعموال  له على أنه ظرف له، أو  ( يَو 

وال يجوز على هذا الوجه تقديم الحق على  مفعوال  على السعة.

نُ ) الظرف، لئال تفصل بين الموصول الذي  وصلته التي  ( َوال َوز 

 (.14/ 3«. )هي الظرف بخبر االبتداء 

 

ي، )المتوفى: س  فَاق  للس  المجيد في إعراب القرآن المجيد  -

  هـ(775

حِّ »  منِّ الر  ح  : الجمهور بخفضهما على أن هماالر  صفتا مدح لله  يمِّ

الموصوف لم يعرض له اشتراك  ألن   ؛ال إلزالة االشتراك ،تعالى

 مخص ص.

وقرأ أبو العالية بنصبهما.  وقيل في الرحمن: بدل أو عطف بيان.

 (.41: )ص«.  القطع وأبو رزين العقيلي  برفعهما، وكالهما على

 

محمود بن عبد الرحيم صافي الجدول في إعراب القرآن، ل -

 هـ(6371)المتوفى: 

ظرف زمان  :)يوم( ،بتدأ مرفوعم :)الوزن( ،عاطفة :)الواو(»  

اسم ظرفي  في محل  جر  مضاف إليه، : متعلق بالوزن، إذ منصوب

()الح ،والتنوين في آخره هو تنوين العوض  .« خبر مرفوع :ق 

(5/ 365.) 

 

محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش إعراب القرآن وبيانه، ل -

  هـ(6733)المتوفى : 

( الواو»  َمئِّذٍّ ال َحقُّ ُن يَو  والكالم مستأنف لتقرير  ،استئنافية :)َوال َوز 

الثابت الذي ال يطيش به  وزن األعمال يوم القيامة بميزانها الحق  

ل، وإقامة الحجة على لعدم اكالموزون، المتحان الخلق وإظهار ح

مبتدأ، وفي الخبر وجهان: أحدهما هو الظرف  :الناس. والوزن

يوم يسأل  كائن أو مستقر يومئذ، أي   ، أي: الوزن الحق  « يومئذ»

« إذ»الرسل والمرسل إليهم، فحذفت الجملة المضاف إليها 

على هذا الوجه أوجه: منها  . وفي الحق  ...وعوض منها التنوين. 

كائن في ذلك اليوم، ومنها أنه  الوزن الحقُّ  :أنه نعت للوزن، أي

ما ذلك  ل يقول:خبر مبتدأ محذوف، كأنه جواب سؤال مقدر من قائ

ال الباطل، وثاني الوجهين في خبر  ،الحقُّ الوزن؟ فقيل: هو 

 على هذا ال« يومئذ»و« الحق»يكون الخبر  أن  « الوزن»

 ( .354/ 3)«. ، أي: يقع الوزن يومئذ « الوزن»ـتعلق بوجه م

 

بهجت عبد الواحد صالح )  المفصل لكتاب الله المرتل، اإلعراب -

  معاصر (

مرفوع بالضمة. يومئذ: ظرف الواو: استئنافية. الوزن: مبتدأ » 

زمان منصوب بالفتحة وهو مضاف متعلق بخبر المبتدأ. إذ: اسم 

رك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين مبني على السكون الذي ح
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سكونه وسكون التنوين في محل جر باالضافة. وقد نونت كلمة 

: لى الحروف. الحق  إميزتها حيث إن  االسماء ال تضاف ل« إذ»

أي: والوزن يوم يسأل الله  ،للوزن مرفوعة مثله بالضمةصفة 

 (351/ 3«. )الله سبحانه :أي ،رسلهم الوزن الحق  األمم و

 د هذا العرض الموجز؛ يمكن أن نصل إلى النتائج التالية: وبع

 تفاوت المنهج بحسب هدف المؤلف . .1

صعوبة العرض، وأن هذا العرض يصلح لمن له إلمام كاف  .1

 و.بعلم النح

أن هذا العرض ال يصلح في مقام التعليم والتطبيق، وخاصة  .3

 م إعراب القرآن الكريم .تدئين في تعل  بللم

خاصة عند القدماء؛  اإلعرابمتروكة  كلمات كثيرة هناك .4

 .إهدار للورق والحبرهم أن إعرابها سهل، وفي إعرابها لظن

ا، وتوجيهها نحوي  القراءات القرآنية ولمسائل الخالف،  حبهم .6

المطالعين إلعراب  ، وهذا ال يصلح لجميعالبحث عنهاو

 .القرآن الكريم

قارئ تسبب في إنصراف ال االستطراد في بعض المسائل التي .6

 ا .ا نحوي  ، وهو إعراب القرآن إعراب  يعن الهدف األساس

كتب المتأخرين اعتنت بإعراب الكلمات التفصيلية، لتطلب  أن   .0

 الزمان المتصف بضعف طالب النحو، قياسا بزمن القدماء. 

ي من أول كلمة، ويعتبر اإلعرابعلى الموقع  اإلعرابتركيز  .5

في إعراب القرآن. وهذا  ي من أهم النتائجاإلعرابع بيان الموق

العصر؛ فيستثقل عليه  ما يجهله كثير من أبناء العربية في هذا

 .  اإلعراب

ويجدر بنا اإلشارة إلى أننا اكتفينا بذكر نماذج من كتب 

مخصصة في إعراب القرآن الكريم، ولم نتعرض لكتب 

بي حيان، التفسير كالكشاف للزمخشري، والبحر المحيط أل

مين المصون للس   للرازي، والجاللين، والدر   والتفسير الكبير

المعاني لأللوسي وغيرها؛ ألن هذه الكتب الحلبي، وروح 

الهدف منها هو التفسير وتتعرض ضمنا لإلعراب ، وال 

 تختلف في تناولها عن كتب األعاريب التي ذكرناها.

 

يم من جديد، وراعينا الكر وبعد هذا لو تأملنا في إعراب القرآن

التعليمي للطالب، وأيضا نظرنا إلى المنهج التطبيقي  المستوى

اصر؛ لوجب علينا أن نطرح طريقة جديدة إلعراب القرآن المع

 . اإلعرابالكريم يراعى فيها التدرج التطبيقي في 

، أساسات النحو، التي ال غنى لطالب العلم عامةمن التسلح ب د  والب

 اصة عن معرفتها.وطالب العربية خ

 

 ة إعراب القرآن الكريم إعرابا تدريجيا: خطوات معرف

ال:  هاز  مي  أو  ْف على آخر  فقد  يكوُن ظاهُر الكلمةِّ  ،الكلمةَ َوتعر 

، مثُل: ) كتاب ( ، َوقد  يكوُن ظاهُرها مكو  مكو   نة  من نة  من  كلمةٍّ

، مثُل: ) منه : من + هـ  هـ ،  عنه: عن + هـ ، فيه: في + ،كلمتينِّ

ءه : جاء + هـ ......إلخ ( ، َوقد  يكوُن ظاهُر رأيُت: رأى + ُت ، جا

، مثُل: ) رأيته : رأى + ت + هـ ( ، مكو   الكلمةِّ  نة  من ثالثِّ كلماتٍّ

تَُكهُ:  ، مثُل : ) عل م   من أربعِّ كلماتٍّ
وقد  يكوُن ظاهُر الكلمةِّ مكونة 

 (. عل م + ُت + َك + هـ

 

ْد نوَع الثانيًا:  كلمة  : هْل هَي اسم  حد 
؟ ((21))أْم فعل   ((20))  أْم حرف 
مةٍّ عليها ، فمثال: ) ريب ( َوللتأك دِّ من  ذلَك؛ طبق  عالمةَ كل ِّ كل

                                                            
اسم مفرد ممنوع من  –يلي : ) اسم مفرد منصرف  خرج االسم عماال ي - (20)

من األسماء  –جمع مؤنث سالم  –جمع مذكر سالم  –جمع تكسير  –الصرف 

 مثنى (. –الستة ) أب أخ حمو فو ذو هنو ( 

:اسمٌ  : قبولِّ األلفِّ والالمِّ والتنوينِّ وحروفِّ الجر ِّ من الريبِّ  ، بدليلِّ

، بدليل: قبولِّ تاءِّ التأنيثِّ  ، ومن  ريبٍّ ، و) أفلَح ( فعٌل ماضٍّ

لِّ السينِّ عٌل مضارٌع بدليلِّ قبوكنةِّ : أفلَحت  . و)يؤمُن ( فالسا

. و)اصبر  ( فعُل أمرٍّ  وسوَف ولم  : سيؤمُن وسوف يؤمُن ولم يؤمن 

ي!، وما ال  : اصبرِّ بدليلِّ داللتِّه على الطلبِّ وقبولِّ ياءِّ المخاطبةِّ

ا ذُكَر؛ فهَو حرفٌ  يقبُل أي    . عالمةٍّ مم 

 

ا أن   والبناء  ، اإلعرابْن حيث  مي ْز هذه  الكلمةَ م ثالثًا: فكلُّ كلمةٍّ إم 

ا مبنية  ، َولمعرفةِّ ذلك استعن  بالمسل ماتِّ التاليةِّ :   تكوَن معربة  وإم 

    فكل  األسماء  معربة  ما عدا:اإلعراباألصل  في األسماء ، 

، وأسماَء الموصولِّ  ((22))الضمائَر ، وأسماَء اإلشارةِّ 
((23)) ،

، وأسماَء الشرطِّ ، وبعضَ وأسماَء االستفه  الظروفِّ ... امِّ

 :الفعَل  األصل  في األفعال  البناء  ، فكل  األفعال  مبنية  ، ماعدا

 ، ه نوُن النسوةِّ أو  نوُن التوكيدِّ المضارَع الذي لم يتصل  بآخرِّ

فهَو معرٌب ، مثُل : )ينصُر ( فعٌل مضارٌع معرٌب؛ ألن هُ لم 

ه نوُن الن : ) نوُن التوكيدِّ ، وكذلكَ  سوةِّ واليتصل  بآخرِّ

ان و تنصرين ( كلُّها أفعاٌل مضارعةٌ ينصرون و ينصر

 معربةٌ .

  

  .  الحروف  كل ها مبنية 

   عالمة  البناء  هي الحركة  المنطوقة  على آخر  الحرف . 

  ا ا معربةٌ ، والمعرباُت إم  فإذا لم تكنِّ الكلمةُ مبينة  ، فهي حتم 

 راباإلعحركاتِّ ، أي  : عالمةُ أن  تكوَن من المعرباتِّ بال

ا  –الكسرةُ  –الفتحةُ  –ةُ: ) الضمةُ فيها الحرك السكوُن ( ، وإم 

فيها  اإلعرابأن تكوَن من المعرباتِّ بالحروفِّ ، أي  : عالمةُ 

 النوُن ( . –الياُء  –الواو ُ  –الحرُف: ) األلُف 

 

   في  تخرُج عنِّ الكلماتِّ التاليةِّ  ال الظاهرة المعرب  بالحركات

، مثل :األسماءِّ : ) االسمِّ  زيدٌ ، وامرأة ,  المفردِّ المنصرفِّ

أو االسمِّ المفردِّ الممنوعِّ مَن الصرفِّ ، مثل:  ،والقلم ، وقبلة

، –إبراهيم و إسماعيل و مساجد  مثل: بيوت  أو جمعِّ التكسيرِّ

جمعِّ المؤنثِّ السالمِّ  ،و األنبياء و ُسَورٌ  مثل: السماوات ،  ،أو 

:  ات القانتاتالمسلمات المؤمنالصادقات ،  ( ، وفي األفعالِّ

ه نوُن النسوةِّ وال نوُن التوكيدِّ ) المضارعِّ الذي لم يتصل  بآخرِّ

، وال واُو الجماعةِّ أو ياُء المخاطبةِّ أو ألُف االثنينِّ ( مثل: 

 يقوُل، أصوُم ، نحجُّ . 

  عن الكلماتِّ اآلتيةِّ في  ال تخرجُ المعرب  بالحركات  المقد رة

: ) االسُم المقصوُر، األ مثُل: موسى وعيسى وهدى ...( سماءِّ

، ) االسُم المنقوُص، مثُل: قاضي، والداعي، والمنادي ... (، 

، مثُل: كتابي، وقلمي،  ) االسُم المضاُف إلى ياءِّ المتكلمِّ

؛ فيكوُن اإلعراُب التقديريُّ في ا في األفعالِّ  وأستاذي... (. أم 

هِّ شيٌء.كل ِّ فعلٍّ آخُره حرُف عل ة  ، ولم يتصل  بآخرِّ

 -   ال تخرُج عن الكلماتِّ التاليةِّ : في  المعرب  بالحروف

األسماءِّ : األسماُء الستةُ : ) أٌب ، أٌخ ، حٌم ، هٌن ، فو  ، ذو  

بمعنى صاحب ( بشرطِّ أن  تكوَن مفردة  مكب رة  مضافة  إلى 

، مثل: أبانا ، أبونا ، و المثنى ، مُع وج غيرِّ ياءِّ المتكل مِّ

                                                                                                    
فعل أمر ( ،  –فعل مضارع  –ال يخرج الفعل عما يلي: ) فعل ماض  - (21)

ألف التثنية أو ياء المخاطبة فهو من األفعال  لجماعة أووإذا لحق المضارع واو ا

 الخمسة ، وإذا لحقه نون النسوة أو نون التوكيد فهو مبني .
لمعربات ما عدا ) هذان وهاتان ( و ) هذين و هاتين ( فهما من ا - (22)

 والملحقات بالمثنى ، ويعربان إعراب المثنى. وسيأتي بيانه !
) اللذين و اللتين ( فهما من المعربات اللتان ( و ما عدا ) اللذان و - (23)

 والملحقات بالمثنى ، ويعربان إعراب المثنى. وسيأتي بيانه !
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: األفعاُل السالمِّ . وفي ا التكسيرِّ ، وجمُع المذكرِّ  أو  -ألفعالِّ

تفعلون يفعالن وتفعالن و الخمسةُ : ) يفعلون  -األمثاُل 

  ( .تفعلين

فإذا مي زت الكلمةَ وحد دَت  فيها؟ اإلعرابماهي عالمةُ رابعا: 

ثم  بي نَت المعرَب والمبني  منها ، ومي زَت المعرَب  نوَعها ،

: أن   الحركاتِّ من المعربِّ بالحروفِّ ب لكل ِّ معربٍّ عالمة  ، تذك ر 

 في الرفعِّ و النصبِّ والجر ِّ والجزمِّ . فانظر: 
ماهي عالمةُ خاصة 

 –على سبيل المثال  –. فإذا كانَتِّ الكلمةُ المعربةُ  فيها؟ اإلعراب

! أن  الكلمةَ مرفوع ةُ؛ فاعلم  ه الضم  ا مفرد ا وكانَت  في آخرِّ ةٌ ، اسم 

! أن  الكلمةَ منصوبةٌ، وإذا كانت  وإذا كانت في آخره الفت حةُ؛ فاعلم 

ه الكسرةُ ؛ فاعلم  أن  الكلمةَ مجرورةٌ ، وهكذا في جميعِّ  في آخرِّ

لمعربِّ بالحركاتِّ . وإذا كانتِّ الكلمةُ المعربةُ جمَع مذكرٍّ سالمٍّ ، ا

ه واٌو ونوٌن ؛ فاعلم  أن  الكلمةَ مرفو عةٌ ، وإذا كاَن وكاَن في آخرِّ

ه يا  ٌء ونوٌن ؛ فاعلم  أن  الكلمةَ منصوبةٌ أو مجرورةٌ .في آخرِّ

 

ٍّ هذا بعد  ولعله من المناسب  ا على النحو التالي:مجيد تدريجي  إلعراب القرآن ال العرض أن نتوصل إلى رسم جدول توضيحي 
 

نوع  العالمة ية؟مبنأ معربة أم  نوعها التفصيل الكلمة

 اإلعراب

ع الموق

 ياإلعراب

 المالحظات

معرب بالحركات  فعل مضارع أعوذ أعوذ

 الظاهرة

وهي 

 الضمة

 فاعله ضمير مستتر تقديره: أنا. - مرفوع

على  مبني حرف جر بـ بالله

 الكسرة

- -  

لفظ الجاللة اسم  الله

 مفرد

معرب بالحركات 

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

  بحرف الجر   مجرور

على  مبني حرف جر من من

 ونالسك

- -  

معرب بالحركات  اسم مفرد الشيطان الشيطان

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

  بحرف الجر   مجرور

معرب بالحركات  اسم مفرد الرجيم الرجيم

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

 للشيطان. نعت مجرور

على  مبني حرف جر   بـ ب ْسم  

 الكسرة

- -  

ب بالحركات معر اسم مفرد اسم 

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

 وهو مضاف. حرف الجر  ب مجرور

والجار والمجرور متعلق بمحذوف، 

 تقديره: أبدأ

معرب بالحركات  لفظ الجاللة الل ه   الل ه  

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

  مضاف إليه مجرور

ْحَمن   ْحَمن   الر  معرب بالحركات  اسم مفرد الر 

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

 للفظ الجاللة. نعت مجرور

يم   ح  يم   الر  ح  معرب بالحركات  اسم مفرد الر 

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

 للفظ الجاللة 1 تنع مجرور

معرب بالحركات  اسم مفرد اْلَحْمد   اْلَحْمد  

 الظاهرة

وهي 

 الضمة

  مبتدأ مرفوع

على  مبني حرف جر لـ ل ل ه  

 الكسرة

- - - 

معرب بالحركات  الجاللةلفظ  الله

 لظاهرةا

وهي 

 الكسرة

  بحرف الجر مجرور

معرب بالحركات  اسم مفرد َرب    َرب   

 الظاهرة

وهي 

 الكسرة

 للفظ الجاللة، وهو مضاف نعت مجرور

ينَ  ينَ  اْلعَالَم    مضاف إليه مجرور وهو الياء معرب بالحروف ج مذكر سالم اْلعَالَم 

 

َمئِّذٍّ وأما بالنسبة آلية األعراف  ُن يَو   فيمكن أن نعربها كاآلتي:المعروضة سابقا،  [5: اآليةال َحقُّ ﴾ ]﴿َوال َوز 
 

 المالحظات الموقع اإلعراب العالمة أ معربة أم مبنية؟ نوعها التفصيل الكلمة

 و و
حرف 

 استئناف
 اإلعرابال محل له من  - - على الفتحة مبني

 اسم مفرد الوزن الوزنُ 
معرب بالحركات 

 الظاهرة

وهي 

 الضمة
  تدأمب مرفوع

 منصوب ةالفتح = = = اسم مفرد يوم يوَمئذٍّ 
ظرف 

 زمان
 وهو مضاف

 مبني اسم مفرد إذٍّ  
على 

 السكون

في محل 

 جر ٍّ 

مضاف 

 إليه
 حرك بالكسر إللتقاء الساكنين

 اسم مفرد الحقُّ  الحقُّ 
معرب بالحركات 

 الظاهرة
 نعت مرفوع الضمة

 والمنعوت: الوزن

، أو وخبر المبتدأ محذوف تقديره: كائنٌ 

.  مستقرٌّ
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؟ خامس ا: فَت على أن  ال ماهو موقعه اإلعرابي  كلمةَ بعدَ أن  تعر 

ِّ اإلعراب! موقعَها مرفوعةٌ أو منصوبةٌ أو مجرورةٌ ، فابحث   ي 
(24) 

ِّ أنواعِّ ا : من  أي 
لمرفوعاتِّ هي؟ في المرفوعاتِّ إن  كانت  مرفوعة 

ا تكوَن : مبتدأ  أو  خبَر المبتدأ ، أو  فاعال ، أو  نائَب فاعلٍّ ، أن   ، فإم 

، أو  أحدَ التوابعِّ  أو  اسَم كان وأخواتها ، أو  خبَر إن  وأخواتها

: ) الن ، وهكذا إن  كانتِّ عتِّ والعطفِّ والتوكيدِّ والبدلِّ (األربعةِّ

ا أحدُ الكلمةُ منصوبة  ؛ فابحث  في المنصو باتِّ ، فهَي حتم 

صوباتِّ الخمسةَ عشَر، وهي: ) المفعول به / المفعول المطلق المن

معه ظرف المكان/ المفعول  / ظرف الزمان / المفعول من أجله /

خبر كان وأخواتها / اسم إن وأخواتها  / /الحال / التمييز / المنادى

 ب(./ المستثنى في بعض حاالته / المضارع المسبوق بأداة نص

ا  َوهكذا إن  كانت  مجرورة    ا أحدُ المجروراتِّ : إم  ؛ فهي حتم 

) النعت والعطف التوكيد  بحرفِّ الجر ِّ أو  باإلضافةِّ أو بالتبعيةِّ 

(. َوهذا ال يُعرُف إال بعدَ معرفةِّ المعنى. َولذلك نقول : إن  والبدل

؛ فإذا عرفَت معنى الجملةِّ  ،تابٌع لمعرفةِّ المعنى اإلعراب معرفةَ 

فعولِّ ، وبين المبتدأ والخبرِّ ، وبين الحالِّ ي زَت بيَن الفاعلِّ والمم

. وبالله التوفيق !  والتمييزِّ والنعتِّ

 

وابتدأ من نقطة معينة، وانتهى بالحكم  ،اإلعرابوتأمل كيف سهل 

، وال اإلعرابي، ولم يتعرض لالختالفات النحوية في اإلعراب

المرحلة، للقراءات القرآنية المختلفة، وعندما يتخطى الطالب هذه 

بأس أن يتعرف على االختالفات  وينتقل إلى مرحلة عليا؛ فال

 يها نحوي ا.والقراءات القرآنية وكيفية توجيهها توج ية،اإلعراب

 

 الخاتمة ) أهم النتائج والتوصيات (: 

بحاجة إلى إعادة نظر جديدة؛  اإلعرابأن تعريف النحو و .1

الجملة أحوال أواخر الكلمات في فالنحو علم يَعتني بدراسة 

العربية من خالل ما بين مفرداتها من عالقاتٍّ معنوية، تسمى 

 .( عالقات االفتقار ) بـ

من تعلم النحو هو عصمة اللسان من  يزعم النحاة أن الهدف .1

العربي والعجمي لم الخطأ، ولكن المتأمل يرى أن اللسان 

يف النحو، بل ازداد اللحن يوما بعد يوم. وعليه يستقم بعد تأل

لكنه باطل في  صحيح تاريخي ا، رأيُ يمكن أن نقول أن هذا ال

 يُتاح لمتعل ِّم اللغة سماع الفصحى من أهلها، عصرنا؛ ألنه ال

وال تتوافر له بيئة لغوية سليمة ينغمس فيها، وقد شاع الل حن، 

 والجهل بالعربية. وتفش ت العامي ة

ة  لصيانة اللغة العربية  .3 ومن هنا بات تعلُُّم النحو ضرورة  ملح 

ني يف والتشويه، وإذا كان تعلُّمه وسيلة  ال يستغمن التحر

                                                            
و النتيجة فيكون بيان الموقع اإلعرابي آخر ما يُذكر في اإلعراب ، وه - (24)

األهم  التي يجب أن يتوصل إليها بالتدريج وأن تكون صحيحة . ومما يجدر 

يرون في اإلعراب صعوبة إنما هو ألجل ذكر  الطالب الذينذكره هو: أن 

ال ، فيقولون  في إعراب ) جاء زيدٌ  -على سبيل المثال  -الموقع اإلعرابي أو 

ة الظاهرة ، فإذا ما عرف أنه مبكرا( : زيدٌ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم

ال ، وكثيرا ما يلتبس عليه يكاد  األمر ، فال فاعل ؛ فقد أتى بالنتيجة النهائية أو 

ق بين الفاعل والمبتدأ والنعت ... ونحن بهذه الطريقة نأخذ بيد الطالب من  يفر 

الصفر ثم نصعد به إلى معرفة النتيجة ، فنقول: زيد: اسم مفرد، معرب 

وع، وهو فاعل . ألن الطالب إذا عرف أن ) زيدٌ ( اسم مفرد؛ بالضمة، مرف

ره في المعربات ، وبعد أن لي سيرك ز فكسيعرف أنه معرب ، ال مبني ، وبالتا

يعرف أنه اسم مفرد معرب، سيعرف أنه من المعرب بالحركات ، وسيركز في 

ي سيحدد الحركة ، فيجد أنها الضمة ، وبالتالي سيرك ز في المرفوعات ، وبالتال

االختيارات في المرفوعات ، وهي السبعة المعروفة ، وبالتالي سيختار ما هو 

 أنه فاعل .  ى ، فيصل إلىمطابق للمعن

هذه هي المرحلة األولى التي يتدرب فيها الطالب على النصوص المعربة 

معرفة إعراب غير الُمَشك ل بتوفيق الله  المَشك لة ، وبعده سيَس ُهل عليه

 تعالى.

أن  كل ما خل فه لنا عنها دارُس هذه اللغة، فهذا ال يعني إطالق ا 

 .النُّحاة كان ضروري ا

اإلعراب ليس كما هو متعارف عليه في كتب النحو أنه تغيير  .4

هو اإلبانة عن أحوال أواخر أواخر الكلمات ... إلخ ، بل 

 ربية في الجملة المفيدة من حيث التغيير وعدمه؛الكلمات الع

 ليدخل فيه مع المعرب المبني أيضا.

على النحو إنما جاء اإلعراب ظاهرة اء لعلمطالق اإيبدو من  .6

، ال ألن اإلعراب الضوابط المميزة لكالم العرب لكونها تجمع

 هو النحو، أو العكس.

إعراب القرآن الكريم، تباين منهاج العلماء في تأليف كتب  .6

ا أثر على عدم استطاعة طالب  العربية تعلم اإلعراب مم 

 ا عليها.وتطبيقه على النصوص القرآنية اعتماد

يجب وضع منهج جديد إلعراب القرآن الكريم مناسب مع  .0

مستوى الطالب في هذا العصر، مبني على التدرج، مبدوء 

 .عرابي للكلمةقع اإلببيان المو بتمييز الكلمة ونوعها، ومختوم

لة بتغيير المناهج المتعلقة يوصي الباحث بعد عرض هذه المقا .5

أن يعتمد على التدرج بالنحو، وخاصة في المجال التطبيقي ب

 المنطقي.

كما يوصي الطالب بضبط األساسات النحوية أوال ، ثم  .6

التدريب على إعراب النصوص القرآنية إعرابا تدريجيا، ثم 

 ا  لى النصوص غير المضبوطة بالشكل، وأخيراالنتقال إ

 في الجمل بعد قراءة النص.إعراب المشكل 

خط، يجدر بنا  بدال أن نطلب من الطالب أن يعرب ما تحته  .15

أن نقول: اقرأ الجملة كاملة وافهم المعنى ثم اعرب ما تحته 

 خط.
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