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 اجلواز النحوي يف اجلمل ذوات الوجهني يف القرآن الكريم                        

  

  

واز النحوي في الجمل ذوات الوجهين في القرآن الكريم، الخبر والحال وما يحتمالنه من وجه آخر له محل من الجبحثي الموسوم بـ) خالصة:
م على مطلبين، المطلب األول: الخبر وما يحتمله من وجه آخر، والمطلب  ااإلعراب إنموذج   ( وهو بحث مستل من رسالتي للماجستير، ُقس ِّ

 كلمات مفتاحية: الجواز، النحوي، اإلعراب، وجهان، القرآن، الجمل.  آخر.الثاني: الحال وما يحتمله من وجه 
Abstract: My research, which is tagged with (Grammatical Permissibility in Two-Faced Sentences in the 

Noble Qur’an: Predicate, Adverb, and what might be possible from another aspect that has a place of parsing 

as a model), which is a research extracted from my master's thesis, was divided into two demands, the first 

requirement: the news and its possible from another aspect, and the second requirement: the situation and 

what is possible from another aspect.Keywords: passport, grammar, syntax, two sides, the Qur'an, sentences. 

 املقدمة
ا يليق بكماله وجالله وعليائه، وُيحمد على ما أعطى لمن اتقى، الحمد هلل وكفى، وصالة وسالم دائمان ما تعاقب النهار       الحمد هلل حمد 

ربية قد نالت من حظوة اإلبداع، والدجى، على َمن بنوره أشرقت الضحى، محمٍد خير الخلق وأولي النهى، وعلى َمن بهديه قد اقتدى. فاللغة الع
الكالم   ومركز الريادة، وبلغت ذروتها الخالدة يوم بلغت سن الرشد، كرجل حلَّ عمُره األربعين، لكن ازدان إكبارها يوم ارتبطت بالقرآن الكريم،

ز، فالقرآن الكريم جعل لها تلك الهيبة والوقار والحفاظ على منزلتها إذ كانت، بل شر فها خيرَ   تشريف وعظ هما ذلك التعظيم؛ فلذلك َمن  المعجِّ
م، أراد القمة فعليه بالهمة ليصل غاية تلك القمة، حتى وإْن نال بعضها، فهي قد ُشر فت بالقرآن، وَمن أراد أْن يحظى بشيء من ذلك التكري

فعليه أْن يكتَب في هذا المجال البعيد غور ا؛ فلذلك أحببُت أْن أكتب شيئ ا يخص  القرآن الكريم، فكان بحثي    – إن شاء هللا    – واألجر الخالد  
بـ) الخبر والحال وما يحتمالنه من وجه آخر له محل من اإلعراب  الجالموسوم  القرآن الكريم،  الوجهين في  الجمل ذوات  النحوي في  واز 

للماجستير، فالجملة العربية ما زالت تشك ل دور ا بارز ا في تعدد الوظيفة النحوية مع ما ُيستخَلص منها   (، وهو بحث مستل من رسالتيإنموذجا  
ا، مع تقسيم الجملة من التي   من دالالت وأغراض تفيد القارئ.  م على تمهيد في تعريف الجملة لغة واصطالح  اقتضت طبيعة البحث أْن ُتقس 

اثنان، المطلب األول: الخبر وما يحتمله من وجه آخر له محل من اإلعراب، وفيه مسألتان، والمطلب   لها محل والتي ال محل لها. ومطلبان
ي:  الثاني: الحال وما يحتمله من وجه آخر له محل من اإلعراب، وفيه محوران، المحور األول: الحال والخبر وفيه ثالث مسائل، والمحور الثان

في الكتابة فألخ صه بما يلي: أبدأ بذكر اآلية المختلف في أوجهها، أضع الوجه الجائز، ثم أذكر    الحال والصفة وفيه خمس مسائل .  ومنهجي
  قائله، ومن قال بهذا الوجه، ثم بعد ذلك أناقش في هذه األوجه ما كان يحتمل النقاش والمعالجة، وهكذا دواليك مع بقية األوجه، حتى أصل 

دة حينها على متابعة العلماء القائلين بالرأي والمجمعون عليه باألغلبية، أو متابعة قوة المعنى مرحلة الترجيح وهذه المرحلة الحساسة والمج هِّ
ده من قرائن، أو أراء، وعلى هذا األساس قمت بترتيب األوجه من األرجح والراجح والمرجوح وهكذا.أم ا المصادر التي اعتمدت علي ها وما يعض 

نصيب األوفر لي منها هو كتب التفاسير واإلعراب، فمنها استخرج األوجه ومن بين سطورها أصل  والتي كانت كانت لي خير معين فكان ال
ه(، ومن 1393ه(، والتحرير والتنوير) ت538ه( ،والكشاف للزمخشري )ت310إلى غاية المعنى، ومن هذه المؤلفات، تفسير الطبري )ت

للهمذاني )ت الفريد  ه(، والجدول للصافي  1409ه(، وإعراب القرآن وبيانه لدرويش )ت616ته(، والتبيان للعكبري ) 643كتب اإلعراب، 
 ه(، وغيرها كثير.  1376)ت

 التمهيد
 تعريف اجلملة لغة واصطالًحا:

يمُ كما ذكره ابن فارس بأن  ))   _ جاء تعريف معنى الجملة في اللغة1 مُ   َواْلمِّيمُ   اْلجِّ َظمُ   َتَجمُّعُ   َأَحُدُهَما:  َأْصاَلنِّ   َوالالَّ ،  َوعِّ لُ .ُحْسن    َواآْلَخرُ   اْلَخْلقِّ   َفاأْلَوَّ
ْيَء، َأْجَمْلتُ : َقْوُلكَ  هِّ  الشَّ ْيءِّ  ُجْمَلةُ  َوَهذِّ ْلُتُه(( َوَأْجَمْلُتهُ .  الشَّ  الحساَب،  َأْجَمْلتُ  وقد . الُجَملِّ  واحدة: والجملةأو كما أوضحها الجوهري )) ،  (1)  َحصَّ

َدةُ :  والُجْمَلةوممن زاد في تعريفها ابن منظور، إذ قال: ))،    (2)   الُجْمَلةِّ ((  إلى  رددَته  إذا ْيءِّ   َجَماَعةُ :  والُجْمَلة .  الُجَمل  َواحِّ :  الشيءَ   وَأْجَملَ .  الشَّ
َسابَ   َلهُ   وَأْجَملَ   َتْفرَِّقٍة؛ َعنْ  َجَمعه َسابِّ  مِّنِّ  بَِّكَمالِّهِّ  َشْيءٍ   ُكل ِّ  َجَماَعةُ : والُجْمَلة. َكَذلِّكَ  اْلحِّ  ( 3) والكالَم(( الحسابَ   َلهُ  َأْجَمْلتُ : ُيَقالُ . َوَغْيرِّهِّ  اْلحِّ

ا2  . (4)  هي )) لبنة الكالم المرسل وغير المرسل وعنصر فقاره الرئيس(( _الجملة اصطالح 
لت بمفرد فلها محل، وإْن لم  وتنقسم الجملة من حيث موقعها بأن  لها محل وال محل، واعتماد ذلك على تأويلها بالمفرد، فإْن  أقسام الجملة: ُأو 

 تؤول فال محل لها . 
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يوسف:  ]  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ         چ   هي: الخبرية، نحو: زيد  قاَم أبوه. والحالية، نحو: قوله تعالى:  فالجمل التي لها محّل من اإلعراب،

ا عمر ا أبوه قائم . والمضاف إليه، كقوله  [. والمفعولية، نحو١٦ والواقعة جواب ا لشرٍط جازٍم،  [ .  ١٦غافر:  ]  چەئ  وئ  وئ چ  تعالى:: أعلمُت زيد 
[ . والتابعة لمفرد ومحل ها  ٣٦الروم:  ]  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ    چ   إذا ُقرنت بـ) الفاء (، أو ) إذا ( الفجائية، كقوله تعالى:

[ . والتابعة لجملة لها محل، نحو: زيد  قام  9آل عمران:  ]  چ  يئجئ      حئ    مئ  ىئچ بحسب المنعوت، فعلى سبيل المثال ال الحصر، قوله تعالى:  
 . (5) أبوه، وقعد أخوه

فهي: االستئنافية، نحو: ما لقيته مذ يومان. الواقعة صلة للموصول، نحو جاء الذي قام أبوه.    أّما الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب
  ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھچ [ . والتفسيرية، كقوله تعالى:  76الواقعة:  ]  چحئ  مئ     ىئ    يئ  جب     چ واالعتراضية، كقوله تعالى:  

والواقعة جواب ا لشرط غير جازم، نحو: إْن جاءني زيد  أكرمُتُه. والواقعة جواب ا للقسم، نحو: زيد  ليقوَمنَّ .    [ . 59آل عمران:  ]  چے  ے  ۓ  
ر الواو للحال و، إذا لم ُتقد   . (6) والتابعة لما ال موضع له، نحو قام زيد  وقعد عمر 

 املطلب األول: اخلرب وما حيتمله من وجه آخر له حمل من اإلعراب.
 خبر وحال أوال: 

   [18]القصص:  ژھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہٹ ٹ ژ  ىئقال تعالى:  -1
 يجوز في الجملة وجهان إعرابيان:يئ موضع الشاهد قوله تعالى: 

))»الذي« في  (  338: إنها في محل رفع خبر المبتدأ)الذي(، وإلى هذا ذهب عدد من أهل العلم والمعربين، ومنهم النحاس )ت:  الوجه األول

الهمذاني   ، والمنتجب(8)(437، وتبعه في ذلك مكي بن أبي طالب القيسي )ت:  (7) موضع رفع باالبتداء يَْستَْصِرُخهُ في موضع الخبر ((  
القائل: "بأن )الذي( مبتدأ، وفي خبره وجهان: أحدهما: )إذا( وهي مكانية ، والثاني: )يستصرخه( واالستصراخ: االستغاثة،  وهو مشتق من 

طبري ، وقال ال(12)، ومحيي الدين الدرويش(11) ، ومحمود عبد الرحيم صافي(10) ، وذهب إلى هذا الوجه أيضا  للعكبري (9)الصراخ وهو الصوت"
ره  في معنى ذلك: "يقول تعالى ذكره : فرأى موسى لما دخل المدينة على خوف مترقبا  األخبار عن أمره وأمر القتيل ، اإلسرائيلي الذي استنص

صله  باألمس على الفرعوني . يقاتل فرعونيا  آخر ، فرآه اإلسرائيلي ، فاستصرخه على الفرعوني ، يقول : فاستغاثه أيضا على الفرعوني ، وأ
، وفي ذلك يقول أبو حيان أيضا: ")يستصرخه( يصيح به مستغيثا من قبطي آخر،  (13)من الصراخ ، كما يقال : " يا لبني فالن ، يا صباحاه"

 (14) "ُكن ا إِّذا ما َأتانا صارِّخ  َفزِّع  ... كاَن الُصراُخ َلُه َقرَع الَظنابيبِّ  ومنه قول الشاعر:
  َيْسَتْصرُِّخُه في موضع الخبر ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال(( : في موضع نصب على الحال، وقال بهذا النحاس))الوجه الثاني

، والمنتجب  (16)، وتبعه في ذلك أبي محمد مكي القيسي فيرى أنه "يجوز أن تكون )إذا( هي الخبر لالسم الموصول و)يستصرخه( حال"  (15)
 . (18) وبذلك قال العكبري  (17) ه( حال من المستكن في الخبرالهمذاني يرى أن  )يستصرخ

 وعلى هذا يكون الوجه األول أرجح، إذ قال به أكثر العلماء.  
 [ 62]الشعراء:  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀژ  قال تعالى: -2

 في الجملة وجهان إعرابيان: يئ ىئ ژٺ  ژ موضع الشاهد قوله تعالى: 
في محل رفع خبر ثان للمشبه بالفعل أو هي    ىئ ژٺ  ژ  يئأنها في محل رفع خبر ثان ل)إن(، قال محمود صافي: ))وجملة    الوجه األول:

، قال أحمد بن محمد الخراط:  ))وجملة خبر ثان والسين لالستقبال وفعل مضارع  (19) متعلق بحال من ربي((يئ   ژٺ  ژ الخبر فقط والظرف  
، والمعنى كما قال وهبة الزحيلي: "قال موسى كال أي لن يدركونا، إن معي ربي (20)الياء المحذوفة والنون للوقاية((مرفوع بالضمة المقدرة على  

 .  (21) بالحفظ والنصرة سيهديني طريق النجاة منهم" 
ينِّ ُمْسَتْأَنَفة  َأْو َحال   الجملة حالية، ذهب الى ذلك ابن عاشور ))  الوجه الثاني: َنَّ َوُجْمَلُة: َسَيْهدِّ ْستِّْقَبالِّ ألِّ ْن َرب ِّي. َواَل َيُضرُّ ُوُجوُد َحْرفِّ االِّ مِّ

َرة  ((  .  (23)، محمود صافي إلى أنه يجوز أن تكون الجملة حاال  من ربي والعامل في الحال معنى التوكيد في إن(22)اْلَحاَل ُمَقدَّ
بحفظ هللا له ونصرته على أعدائه، فالسياق يقوي هذا الوجه    والواضح في هذه المسألة أن الوجه األول هو األرجح، ألنه اخبار من موسى

 ويرجحه.
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 املطلب الثاني: احلال وما حيتمله من وجه آخر له حمل من اإلعراب:
 : حال وخرب :احملور األول

 [ 45]القصص:  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿژ يئ  -1

 وفي الجملة وجهان إعرابيان: ىئ  ژڤ  ژ يئموضع الشاهد قوله تعالى: 
َن    :الجملة في محل نصب حال، ذكره العكبري بقوله الوجه األول: ( : ُجْمَلة  ُمْسَتْأَنَفة . َوَيُجوُز َأْن َتُكوَن َخَبر ا َثانِّي ا، َوَأْن َتُكوَن َحاال  مِّ )))ُيَصبُّ
مِّيرِّ فِّي  ، وذهب إلى ذلك الهمذاني: إذ عدها حاال (25)، وعد جملة  ) تتلو ( : في موضع  نصب حاال من الضمير في ثاويا  (24)»َلُهْم«((الضَّ

، وممن قال من المحدثين بهذا أيضا محمود صافي إذ رأى أن جملة: )تتلو( في محل نصب حال من الضمير في (26)  من المنوي في )ثاويا(
 ، فلم يخرج هؤالء عن القول بالحالية من الضمير في )ثاويا(. (29) ، وعليه أحمد بن محمد الخراط(28) وتابعهم محيي الدين الدرويش، (27) )ثاويا (

، وتابعه المنتخب (30)الجملة في موضع الخبر، قال به أيضا العكبري وعد جملة  ) تتلو ( : في موضع  نصب خبرا ثانيا  الوجه الثاني:
))وقوله : )تتلو( في موضع نصب خبر بعد خبر، أي : وما كنت )ثاويا(، أي : مقيما  في أهل مدين وهم شعيب والمؤمنون  الهمذاني إذ قال:

، وذهب (32)، وعليه من المحدثين محمود صافي إذ قال: ))قد تكون الجملة في محل نه نصب خبر ثان )لكان(((31) به تاليا  عليهم آياتنا((
.ومع جواز الوجهين وقول المعنيين من (33) إلى هذا قائال: ))وجملة )تتلو( في موضع نصب خبر ثان لكنت((محيي الدين الدرويش أيضا  

ثبات العلماء إلى أن سياق القول وقرائنه تقوي الداللة الحالية ؛ ألنه مقيد بزمن المكوث وداللة المكوث متغيرة على غالبها ولو دلت على ال
العلماء فبعضهم قدم الوجه األول وبعضهم اآلخر قدم الثاني على الوجه األول، وقد انفرد أحمد بن محمد الخراط  فالخبرية، وهو ما ظهر عند  

 بذكر الوجه األول فقط.
 [ 58]القصص:  ىئ ژائ  ائ  ەئ    ىۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    ى  ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋژ  قال تعالى: -2

 ، والجملة فيها وجهان إعرابيان: ژۉ    ې  ې  ې     ژ يئ موضع الشاهد قوله تعالى: 
هذا تخويف ألهل الجملة في محل نصب، قال العكبري: "و ) لم تسكن ( : حال، وقد ذكر الزمخشري معنى الحالية بقوله: ))  الوجه األول:

،  (35) ، والعامل فيها اإلشارة" (34) ((  هم بالرقود في ظالل األمن وخفض العيشمكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام هللا علي
في محل نصب حال من مساكنهم ، والعامل فيها   [58]القصص:  ژۉ    ې  ې  ې     ژ يئ ويرى ذلك أيضا محمود صافي فقد قال: "إن  جملة 

 . (38)، وهو ما عليه أحمد بن محمد الخراط(37) والعامل كذلك فيها معنى اإلشارة، وتابعهم محيي الدين الدرويش: فجوز أن تكون حاال  (36) اإلشارة"
الجملة في موضع الخبر، قال العكبري: "ويجوز أن تكون في موضع رفع على ما ذكر في قوله تعالى: » وهذا بعلي شيخا     الوجه الثاني:

وقال محيي الدين الدرويش: ))وجملة )لم تسكن( يجوز أن تكون خبرا  ،  (40)، وقال محمود صافي: "فقد تكون خبر ثان لإلشارة تلك"(39)«"
 .والواضح في هذه المسألة جواز الوجهين، إال أن أكثر العلماء قدم الوجه األول على الوجه الثاني.   (41) ثانيا ((

 حال وصفة: احملور الثاني:
 وفيه خمس مسائل:

 [ 74]طه:  ىئ ژېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   ژ يئ قال تعالى:  -1

 ، وفي الجملة وجهان إعرابيان: ژجئ     حئ  ژ يئ موضع الشاهد قوله تعالى: 
الهمذاني إذ رأى أن: "قوله )ال يموت فيها وال يحيى( حاال من الهاء في )له(   الجملة في محل نصب حال، وقد قال به المنتجب الوجه األول:

، ولم يخرج محمود صافي عن هذا الرأي وزاد على قول الهمذاني أن العامل فيه معنى التوكيد إذ قال: "جملة: )ال  (42) والعامل فيها االستقرار"
، فيما ذهب محيي الدين الدرويش إلى حالية الجمل إما من  (43) نى التوكيد"يموت(، في محل نصب حال من الضمير في له والعامل فيها مع

 .(45)  ، ولم يخرج أحمد بن محمد الخراط عن قولهم فقد قوله)ال يموت( جملة حالية من الهاء في )له((44)الهاء في له أو من جهنم
 .(46)الجملة في موضع الصفة، وذهب إلى هذا محمود صافي قائال: ويجوز أن تكون الجملة نعتا  لجهنم في محل نصب الوجه الثاني:

ات في  والرأي الراجح الوجه األول لسببين أولهما كثرة العلماء الذين ذهبوا إليه، وألن سياق القول يبين حالهم الذي هم عليه في جهنم فال ثب
 الموت.األمر وهم بين الحياة و 
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 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ژ قال تعالى:  -2

 ، والجملة فيها وجهان إعرابيان: ژھ  ژ يئ الشاهد قوله تعالى:  عموض [24المؤمنون: ]

الجملة في محل نصب حال، وذهب إلى هذا الوجه محمود صافي فهو يرى أن جملة: )يريد( ))في محل نصب حال من بشر((؛   الوجه األول:
 .(47) ألن النكرة هنا وصفت

، (48)الجملة في موضع الصفة، وذهب إلى هذا محمود صافي أيضا قائال: ))ويجوز أن تكون الجملة نعتا لبشر في محل رفع((  الوجه الثاني:
، وقال أحمد بن محمد الخراط أيضا : ))جملة  (49) ا قال محيي الدين الدرويش أيضا : ))جملة )يريد( صفة وأن وما في حيزها مفعول  يريد((وبه

. والواضح من هذه المسألة أن الوجه  (50)  )يريد( نعت ثان، والمصدر المؤول مفعول به لـــ )يريد((، وجاء في كتاب التفصيل بنفس هذا المعنى  
لثاني هو األرجح؛ ألن  أكثر العلماء ذهبوا إليه فضال  عن ذلك فاألصل في اللفظ السابق التنكير والجمل بعد الثالث صفات ثابت في حكم  ا

 النحاة.
 ، وفي الجملة وجهان إعرابيان: ىئموضع الشاهد قوله تعالى:  [128]الشعراء:  ىئ ژې  ې  ې   ې  ى  ژ  قال تعالى: -3

،  (51)الجملة في محل نصب حال، ذكره العكبري وقال: "إن قوله تعالى : ) تعبثون ( : هو حال من الضمير في » تبنون «"  الوجه األول:
، ولم يخرج المحدثون (52)وقال المنتخب الهمذاني أيضا : )))تعبثون( : في موضع نصب على الحال من الضمير في )تبنون( ، أي : عابثين((

، وتابعهم محيي الدين الدرويش: وجملة تعبثون في محل نصب (53) ذهب إلى ذلك وجعلها جملة حالية من فاعل تبنون عن ذلك فمحمود صافي  
 . (55) ، وأحمد بن محمد الخراط(54) على الحال

قدر أي الجملة في موضع الصفة، قال بهذا محمود صافي فهو يرى أن الجملة قد تكون في محل نصب نعت آلية، والرابط م  الوجه الثاني:
 .والواضح هنا أن الوجه األول أرجح، فهو أدعى للسياق، وعليه أكثر العلماء. (56) تعبثون بها

تعالى:  -4 تعالى:  [223]الشعراء:    ىئ  ژڭ  ڭ    ڭ  ڭ        ژ يئ   قال  قوله  الشاهد  الجملة وجهان  ىئ  ژڭ  ژ موضع  ، وفي 
الجملة في محل نصب حال، وذهب إلى ذلك العكبري فعد جملة )يلقون( جملة حالية إذ قال: "قوله تعالى : ) يلقون(   الوجه األول:إعرابيان:

،  وأوضحه المنتخب الهمذاني إذ قال: "قوله عز  (57) (٢٢١)الشعراء:    ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ  هو حال من الفاعل فيقوله تعالى:
، (58) ب على الحال من المنوي في )تنزل( الراجع إلى الشياطين ، أي : تنزلوا ملقين السمع"وجل : )يلقون( يجوز أن يكون في موضع نص

، (60)، ولم يخرج محيي الدين الدرويش عن ذلك(59)وهو ما عليه أيضا محمود صافي من المحدثين إذ عد جملة )يلقون( حاال  من الشياطين
الجملة في موضع الصفة، وقال بهذا محمود صافي إذ يرى أن الجملة قد تكون في محل    الثاني:الوجه  .(61) وتابعهم أحمد بن محمد الخراط

ھ  ھ   ے     ژ ، وتبعه في ذلك محيي الدين الدرويش قائال: أن الواو في )يلقون( قد يعود على  (62)جر نعت )لكل أفاك( بحسب عودة الضمير

.والمالحظ أن المتحكم في إعراب الجملة  (63)من حيث إنه جمع في المعنى فتكون الجملة صفة )لكل أفاك أثيم(   [٢٢٢الشعراء: ] ژے  ۓ  
المتمكن في )ننزل( الرافع للشياطين فالجملة حال، وإن كان عائدا على )كل أفاك أثيم(   وداللتها هو عود الضمير فإن عاد على الضمير 

 العلماء ذهبوا إليه وهو يتفق ومعنى النص وداللته. فالجملة صفة، والراجح األول ألن غالب

 [ 39]الروم:    ىئ  ژۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ يئ :  قال تعالى  -5

الجملة في محل نصب حال، قال محمود صافي: ))وجملة    الوجه األول:، وفي الجملة وجهان إعرابيان:  ژھ  ژ موضع الشاهد قوله تعالى:  
، وذهب إلى هذا أيضا  أحمد بن محمد الخراط قائال : ))وجملة )تريدون( حالية من فاعل  (64): )تريدون(، في محل نصب حال من فاعل آتيتم((

الجملة في موضع الصفة، وذهب محمود صافي إلى أن الجملة قد تكون في محل جر نعت لزكاة، والرابط محذوف    الوجه الثاني:.  (65)   )آتيتم((
.واألخذ بما يتفق وأقوال النحاة بمجيء الجملة صفة إذا جاءت بعد النكرة مهم، ولما كانت الصفة أقرب إلى لفظ (66) أي تريدون وجه هللا بها

 أولى. التنكير )زكاة( فحملها على الصفة 
 نتائج البحث

،  من أسباب الجواز النحوي االختالفات المذهبية النحوية، االجتهادات الفكرية والثقافة الخاصة بالعالم، القراءات القرآنية، عود الضمير_  1
 إظهار المرونة والسهولة في أخذ الوجه اإلعرابي .       
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 معينة دعت إلى القول باألوجه المحتمَلة. _ غياب العالمة اإلعرابية التي ُتعد  قرينة شكلية إلبراز وظيفة نحوية 2
_ الذوق المعرفي الذي يختلف من إنسان آلخر؛ بسبب ثقافة معينة، أو االنتماء  لمذهب نحوي معين، كل  ذلك يؤخذ في تعدد األوجه، أو 3

لة لكلٍ  منهم أدت ظهور مثل هكذا أوجه، وهذا ليس على وجه ا  لعموم بل الخصوص. التفر د بالقول فيها، فالثقافة المتحص ِّ
_ تكثر تعددية الجواز في األفعال وخاصة ) المضارع ( وهذا الفعل مع الحدوث الذي فيه واالستمرارية والتجدد، كل  ذلك ينبثق منه صورة 4

 كأن ها تحاكي ما جاء الفعل معه، وكأن  الفعل يصو ِّر تلك المشاهد.
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