الدرس اللغوي يف آية الكرسي
سرى عبد احلميد حممد صاحل
جامعة بغداد كلية العلوم االسالمية



الدرس اللغوي يف آية الكرسي

التمهيد :



آية الكرسي هي القاعدة االساسية للدين لما فيها من توحيد خالص وهي أعظم آية في القرآن الكريم وسميت (آية الكرسي) لورود لفظة

(الكرسي) فيها ونزلت ليلا(.)1

سبب نزول اآلية  :قال الطبري (نزلت هذه اآلية لما قال الكفار  :ما نعبد أوثان ا إال ليقربونا الى هللا زلفى)(.)2
فضلها  :إن آية الكرسي فضلها كبير وقد وردت أحاديث كثيرة للنبي (صلى هللا عليه وسلم) في فضلها واقتصرت هنا على ذكر حديثين

فاألول عن االمام علي (عليه السلم) أنه قال  :سمعت نبيكم (صلى هللا عليه وسلم) على اعواد المنبر وهو يقول (من ق أر آية الكرسي في
دبر كل صلة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة اال الموت)(.)3

والثاني عن أبي هريرة (رضي هللا عنه) أن الرسول (صلى هللا عليه وسلم) قال ( :سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن ال تق أر في بيت فيه
شيطان إال خرج منه ! أيه الكرسي)

()4

أوالً  :الصوت

الصوت لغة  :الصاء والواو والتاء أصل صحيح وهو الصوت وهو (جنس لكل ما وقر في أذن السامع يقال هذا صوت زيد ورجل صيت)(.)5
أما الصوت اصطلح ا  :هو الصوت من الناحية اللغوية الوظيفية اي قدرة هذا الصوت على تغيير معاني الكلمات (فعلم الصوت هو الذي

يدرس الصوت اللغوي وماهيته وكيفية حدوثه ومواضع نطق األصوات المختلفة(.)6

-1

االدغام

(أد َغ ْم ُت) الفرس اللجام أي أدخلته في فيه(.)7
اإلدغام لغة  :اإلدخال يقال ْ
اإلدغام اصطلحا ( :هو اللفظ بحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا او التلفظ بساكن فمتحرك بل فصل من مخرج واحد)(.)8

•
•
•

ولقد ورد اإلدغام في آية الكرسي فآية الكرسي غنية باإلدغام وهو مما أضفى عليها نسقا جميلا من الصوت وذلك في :
()9
أصله الحيي بيائين من حيي يحيا فهو حي
الحي  :مكون من الف والم وحاء ويائيين متتابعتين ادغمتا فشدد حرف الياء و َ
َ
قيووم فأجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياءا وادغمت فيها الياء فصار قيوما(.)10
القيوم  :وأصله َ
سن َة وال  :فإن تنوين الضم مع حرف الواو يعطي ادغاما يسمى اإلدغام الناقص وهو االدغام بغنة وهو ان يقع بعد النون الساكنة او التنوين
احد حروف (ينمو) وقد وقع الواو هنا بعد التنوين(.)11

•

نوم له  :حيث أن االدغام هنا كاملا بل غنة بسبب مجيء حرف اللم بعد التنوين ويكون هذا الحكم إذا وقع بعد النون الساكنة او التنوين
َ
ألم او راء(.)12

•

يشفع عنده  :حكم االدغام الكبير وهو ادغام متحرك في متحرك وهو ادغام العين في العين المتحركان على قراءة ابو عمرو يعقوب واليزيدي

•

بشيء من  :تكرر االدغام ال ناقص وهو االدغام بغنة حيث جاء تنوين الكسر في الكلمة االولى مع حرف الميم وهذا شكل من أشكال
ا
االدغام.

•

كرسي َيه فأدغما واصبحت حرفا واحدا مشددا والكرسي الياء فيه لغير النسب واشتقاقه من الكرس وهو
أصله
كرسيه  :إدغم الياء في الياء ألن
َ
ْ
الجمع(.)14

والحسن والمطوعي وق أر الباقون على االظهار(.)13

•

يعلم ما  :اإلدغام الكبير ادغام الميم في الميم وهذا على قراءة أبي عمر ويعقوب ووافق أبا عمر واليزيدي والحسن وابن محيص وق أر الباقون
على االظهار(.)15

-2

القراءات (تعددها وأوجهها)

القراءات القرآنية  :هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلفا مع عز كل وجه لناقله موضوعه كلمات
القرآن الكريم من حيث احوال النطق بها وكيفية ادائها فائدته العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية وصيانتها عند التعريف والتغيير

 ,والعلم بما يع زز به كل من أئمة القراءة والتمييز بين ما يق أر به وما ال يق أر به(.)16وهناك بعض ما قرئ في آية الكرسي العظيمة بخلف
قراءة الجمهور -:
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•

القيوم  :ق أر الجمهور (القيوم) على وزن فعول وأصله (قيووم) اجتمعت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا في

•

القيام  :على وزن فعال على قراءة ابن مسعود وابن عمر والنخعي واألعمش والطوعي وعلقمة(.)18

الياء(.)17
•

القيم  :على وزن فيعل على قراءة علقمة وابو رزين.

•

القيوم  :بالنصب على ضمار امدح اي نصب على القطع او على تقدير (اعني).
َ
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وسع  :قراءة الجمهور (وسع) بكسر السين َ ,و ْس َع ُ :قرئ بسكون العين.
َ
()21
وس ُع  :على بعض روايات يعقوب اي يكون مبتدأ والسموات واألرض خبر وعطف .
ْ

•
•
•
•
•
•
•

ؤدهُ  :قراءة الجمهور بالهمز َ ,ي ْوُدهُ  :قرئ شاذا بحذف الهمز(.)22
وال َي ُ
َي ُوْوُده  :على قراءة الزهري واألعرج وأبو جعفر بواو مضمومة على البدل من الهمز.

ي ؤوده  :فيه لورش ثلثة البدل وفيه الهمزة وجهان وقفا تسهيل الهمزة بينهما وبين الواو  ,ثم حذفها فيصير النطق بواو ساكنة بعد الياء وبعدها
()23
(ي ْوُده).
الدال المضمومة .اي تكون عند قراءتها َ

املستوى الصريف

التصريف

التصريف لغة  :التغيير ومنه قوله تعالى (وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون)

()24

 ,اي تغييرها.

التصريف اصطلح ا  :هو العلم بأحكام بنية الكلمة وبما ألحرفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلل وإبدال

()25

اوال_املشتقات

تتميز اللغة العربية بأنها (لغة اشتقاقية)

()26

.

وهذه الظاهرة من أهم ما يميز لغتنا  ,واالشتقاق يجري على موازين محددة فيساعد في ضبط

اللغة العربية وتعلمها(.)27
أ .الصفة المشبهة  :وهو أسم مشتق من فعل الزم للداللة على اتصاف الذات بالحدث .ومن ما ورد من الصفة المشبهة في آية الكرسي
العظيمة ثلث صفات هلل تعالى (الحي  ,العلي  ,العظيم).

الح ْيي التقى فيه الساكنة واألخرى المتحركة اي المتماثلت
الحي  :وهو أسم ثلثي مجرد على وزن ( َف ْعل)( )28من حيي – يحي – أصله
َ .1
َ ُ
فأدغمت األولى في الثانية (إذا التقى المثلن وأولهما ساكن وجب إدغامه)( )29فصار اَلي  ,ومنه قوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء
َحي)

()30

والحي هو من أسماء هللا تعالى.

()31
ِ
الع ْليو فالتقت فيه الواو
الع ُّ
لي  :وهو أسم مشتق على صيغة الصفة المشبهة على وزن ( َفعْيل) وهو وزن قياسي من َعل – َي ْعلُو أصله َ ,
َ .2
العليي فالتقى هنا المتماثلن األول ساكن والثاني متحرك
والياء واألولى أصليه فقبلت الواو ياء للتخفيف فحدث اعلل بالقلب فصارت
ُْ
فادغمتا فصا ار حرف ا واحدا مشددا والعلي من أسماء هللا الحسنى.
 .3العظيم  :وهو صفة مشبهة على وزن ( َف ِعْيل)( )32وهو وزن قياسي من عظم يعظم  ,والعظيم أيض ا من أسماء هللا الحسنى.
ب .صيغ المبالغة وهي أسماء تشتق من األفعال اللزمة والمتعدية للداللة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه ولهذه

سميت صيغ المبالغة .ووردت لفظة بصيغة المبالغة واحدة في اآلية الكريمة وهي في قوله تعالى (الحي القيوم).

 .1القيَّوم  :صيغة مبالغة على وزن ( َف ْي ُع ْول)( )33وأصله َق ْي ُوْوم التقت فيه الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء للتخفيف فحدث
إعلل بالقلب فصارت ْقي ُيوم فالتقى المتماثلن األول ساكن والثاني متحرك فأدغمتا(( )34أعلم ان الحرفين إذا كان لفظهما واحدا فسكن األول
منهما فهو مدغم في الثاني)(.)35
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ثانيا_المصدر(هو االسم الدال على الحدث المجرد من الزمان والمكان والشخص)

()36

,ولقد ورد المصدر في آية الكرسي في موضعين هما

َ .1ن ْوم  :وهو أسم ثلثي مجرد صحيح االخر مصدر على وزن ( َف ْعل) من نام َ -ن ْوما( )37الفعل الثلثي المعتل العين.
ظهما ِ :حْفظ اسم ثلثي مجرد صحيح االخر من حِفظ يحفظ الباب الرابع وهو مصدر على وزن ِ
(ف ْعل)(َ )38حْفظ ِحْفظا.
 .2حْف ُ
َ
ثالثاً  :االسم الممدود (هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها الف زائدة)( )39وقد ورد االسم الممدود مكر ار في اآلية الكريمة  ,وذلك في
لفظة (السموات) فإن مفردها سماء وهي مجموعة جمع مؤنث سالم  ,فالهمزة ليست أصلية وإنما منقلبة عن واو من سماو

()40

فقلبت الواو همزة

لتطرفها بعد ألف الممدودة الزائدة وعندما جمعت جاز فيها الوجهان إبقاء الهمزة أو قلبها الى واو وهو األشهر واالرجح في هذه اللفظة.

املستوى النحوي

اوال :االسماء

إن اللغة العربية غنية بالكلمات المتنوعة ما بين عذبة وجزلة وخفيفة وثقيلة وقد تميزت وتتوجت اللغة العربية عن باقي لغات العالم بأنها

لغة معربة فكانت منها االسماء المرفوعة وال منصوبة والمجرورة التي فصلها سيبويه في كتابه الشهير وسأوضح وأفصل ما ورد من االسماء
في آية الكرسي العظيمة الشأن.
أ .المرفوعات

 .1المبتدأ :وقد ورد المبتدأ في آية الكرسي في انواع مختلفة فمنه االسم الموصول ومنه اسم االستفهام والضمير وغيره في المواضع اآلتية على
أنواع هي -:
 لفظ الجللة  :في قوله تعالى ( :هللا ال إله إال هو) هللا لفظ الجللة مبتدأ ()41مرفوع تصدر اآلية وأختلف في أصل هذا االسم بين أصحاباللغة فمنهم قالوا أنه أسم مشتق ومنهم قالوا أنه أسم جامد ومن الذين قالوا أنه مشتق سيبويه انه كان في االصل (إاله) مثل فعال فلما ادخل

اصله أناس( ,)42فاصله (اإلله) حذفوا الهمزة وادغموا اللم في
فيه االلف واللم حذفوا الهمزة فصارت االلف واللم بدالا منها مثل  :الناس
ُ
اللم (هللا).

 االسم الموصول  :في قوله تعالى ( :له ما في السموات وما في االرض) فإن ما االولى هي أسم موصول مبني على السكون في موضعرفع مبتدأ مؤخر وخبره المقدم شبه لجملة (له).

 اسم االستفهام  :في قوله تعالى ( :من ذا الذي يشفع) فإن اسم االستفهام من المبني عل السكون أتى في محل رفع مبتدأ وذا خبره هذا علىالوجه األول

()43

أما على الوجه الثاني فتكون (من ذا) كلها في محل رفع مبتدأ واالسم الموصول الذي بعدها خبرها.

 .2الخبر

(االسم الذي هو خبر المبتدأ هو الذي يستفيد السامع ويصير به المبتدأ كلما وبالخبر يقع للتصديق والتكذيب)

()44

وفي آية الكرسي قد ورد الخبر بأقسامه الثلثة المفرد والجملة وشبه الجملة ومن المفرد قد ورد المعرف بـ (ال) واالسم المعرفة وأسم االشارة

وغيره في المواضع اآلتية على انواع وهي :
 خبر الجملة  :في قوله تعالى ( :هللا ال إله إال هو) جاء الخبر هنا ج ملة وليس بمفرد فجملة ال إله إال هللا هي جملة أسمية خبر أول اللفظالجللة (هللا)(.)45

(الحي) االسم المفرد المعرف بـ (ال) هو خبر ثاني
 المعرفة  :قوله تعالى :ُّ
 المعرف بـ(ال)  :قوله تعالى ( :القيوم) وهو اسم مفرد معرف بـ (ال) مرفوع بالضمة خبر ثالث( )47للمبتدأ (هللا).()46

-

للفظ الجللة وهو مرفوع بالضمة الظاهرة.

شبه الجملة  :في قوله تعالى (له ما في السموات) شبه الجملة من حرف الجر (اللم) والضمير الذي في محل جر بحرف الجر في محل

رفع خبر مقدم للمبتدأ (ما) االسم الموصول.

 -اسم االشارة  :في قوله تعالى ( :من ذا الذي) اسم االشارة المبني على السكون (ذا) في محل رفع خبر لـ (من)

()48

بينت سابقا حينما تكون من االستفهامية في محل رفع مبتدأ.

على الوجه األول كما

 االسم الموصول  :في قوله تعالى ( :من ذا الذي يشفع) االسم الموصول (الذي) خبر لـ (من ذا) على الوجه الثاني إلعراب (من ذا) مبتدأ.-

المعرف بـ (ال)  :قوله تعالى ( :وهو العلي العظيم) فالعلي والعظيم خبرين مرفوعين للمبتدأ (هو) الضمير المنفصل.

 .3الفاعل
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الفاعل هو أسم مرفوع يأتي بعد الفعل سواء كان الفعل تام او ما يشبه الفعل

()49



والفاعل هو الذي فعل الفعل أو قام به

والفاعل ورد في آية الكرسي فمنه االسم النكرة ومنه المصدر وأيضا الضمير المستتر في المواضع اآلتية :

سنه فاعل للفعل المضارع المنفي (ال تأخذه) وسنة هي اسم نكرة وهو النعاس الذي
 أسم النكرة  :في قوله تعالى ( :ال تأخذه سنه وال نوم) ايأتي قبل النوم  ,وسنة حذفت الواو كما حذفت من يسن فأصلها وسنة(.)50
 -الضمير المستتر  :في قوله تعالى ( :من ذا الذي يشفع) فالفعل المضارع يشفع رفع فاعلا مستت ار تقديره (هو) العائد للفظ الجللة (هللا).

 الضمير المستتر  :في قوله تعالى ( :يعلم ما بين أيديهم) فكذلك هنا الفعل المضارع يعلم رفع فاعلا مستت ار تقديره (هو) العائد أيضا للفظالجللة.

 الضمير المتصل (ضمير الجماعة)  :في قوله تعالى ( :وال يحيطون بشيء من علمه) هنا الضمير المتصل الواو أتى فاعلا للفعل يحيطونالذي هو من االفعال الخمسة.

 -الضمير المستتر  :في قوله تعالى ( :إال بما شاء) شاء الفعل الماضي رفع فاعلا مستت ار تقديره (هو) والعائد كذلك للفظ الجللة (هللا).

املنصوبات

 .1المفعول به (هو ما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا)

()51

وقد ورد المفعول به في اآلية الكريمة منه االسم الموصول ومنه الضمير

وغيره في المواضع االتية :

 الضمير المتصل  :في قوله تعالى ( :ال تأخذه سنة) المفعول به هنا هو الضمير المتصل بالفعل المضارع المنفي ال تأخذه وهو الهاء المبنيعلى الضم في محل نصب.

 االسم الموصول  :قوله تعالى ( :يعلم ما بين ايديهم) االسم الموصول (ما) المبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل المضارعيعلم.

 جمع المؤنث السالم  :قوله تعالى ( :وسع كرسيه السموات) السمو ِات المفعول به للفعل وسع وهو منصوب بالكسرة بدل الفتحة ألنه جمع
مؤنث سالم.

جـ اجملرورات

وفي آية الكرسي قد ورد االسم المجرور في المواضع اآلتية :
 في قوله تعالى ( :ما في السموات) السموات اسم مجرور بحرف الجر في وعلمه جره الكسرة. -في قوله تعالى ( :وما في االرض) األرض أيض ا اسم مجرور بحرف الجر (في) وعلمة جرة الكسرة.

 في قوله تعالى ( :إال بإذنه يعلم) الباء حرف جر مبني على الكسر وإذن اسم مجرور وهو مضاف والهاء مضاف إليه. -في قوله تعالى ( :وال يحيطون بشيء) كذلك الباء هنا حرف جر لإللصاق المجازي وشيء اسم مجرور بالباء.

 في قوله تعالى ( :من علمه) من حرف الجر المبني على السكون لبيان الجنس وعلم اسم مجرور بحرف الجر من (من علمه) متعلقبيحيطون او بمحذوف ألنه صفة لشيء(.)52

 في قوله تعالى ( :إال بما شاء) فكذلك الباء حرف جر مبني على الكسر و (ما) اسم موصول في محل جر بحرف الجر بما شاء متعلقبيحيطون أيض ا.

املصادر واملراجع
القرآن الكريم

•

أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ,تأليف  :الدكتورة خديجة الحديثي  ,الناشر  ,مكتبة النهضة – بغداد  ,الطبعة االولى  ,بغداد 1385هـ -

1965م.
•

إعراب القرآن  ,تأليف العلمة أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل ابن النحاس  ,ت338هـ  ,وضع حواشيه وعلق عليه عبد المنعم خليل

•

إيجاز التعريف في علم التصريف  ,تأليف امام النحاة العلمة محمد بن مالك الطائي النحوي (ت  672هـ) تحقيق  :محمد عثمان  ,مكتبة

ابراهيم

الثقافة الدينية
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•

التبيان في إعراب القرآن  ,تأليف أبي البقاء عبد هللا بن الحسين العكبري (ت  616هـ) وضع حواشيه محمد حسين شمس الدين  ,دار الكتب

•

تفسير ا لبحر المحيط  ,لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ( ,ت  745هـ)  ,دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد

العلمية

الموجود
•
•
•

الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) ألبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ,تحقيق  :عبد الرزاق المهدي  ,دار الكتاب العربي

الخصائص  ,صنعه أبي الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ) تحقيق  :محمد علي النجار

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ,تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ( ,ت  756هـ) تحقيق  :الدكتور أحمد محمد

الخراط.
•

الكتاب  ,كتاب سيبويه  ,تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت  180هـ) تحقيق  :عبد السلم محمد هارون  ,مكتبة الخانجي

•

معاني القرآن  ,ألبي جعفر النحاس (ت338هـ) تحقيق  :الدكتور يحيى مراد.

بالقاهرة .
•

كتاب العين مرتبا على حروف المعجم  ,تصنيف  :الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ) ترتيب وتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ,

•

مشكل إعراب القرآن  ,تأليف مكي بن أبي طالب (ت 437هـ) تحقيق  :أسامة عبد العظيم  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت – لبنان.

دار الكتب العلمية  ,بيروت  ,الطبعة األولى 1424 ,هـ 2003 -م.
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