
 
 لمحات من وجوه اإلعجاز اإلعرابي  قي القرآن الكريم

 د. جهاد  العرجا 

 قسم اللغة العربية  –كلية اآلداب 

الحمد هلل رب العالمين  الذي اصطفى  رسوله الكريم  ورفع قدره  وجعله  خاتم األنبياء  والمرسلين  والرحمة  

لكل   الذكر الحكيم  بلسانه  العربي العظيم  تبيانا   المهداة  إلى كافة  الخلق  بلسان عربي مبين  فأنزل  عليه

شيء  وهدى ورحمة  وبشرى  للمسلمين  وأتاه جوامع  الكلم  وشرف به  لغته فحفظها  ومازها  بخصائص  

 ،بها ارتفعت  وحفظت 

  أفضل  من عرفه  الوجود  وأنبل  من تحدث  عنه التاريخ  وعلى آله وصحابته  ، وسلم  عليه  اللهم  صل

 الذين أعلوا  رايته  وأعزوا  آيته ، وبعد .

حفظت بحفظ  كتاب هللا المنزل  على  لغة العربية  أشرف  اللغات  قدرا  وأسماها  منزلة  وأعالها كعبا  فإن ال 

وهدى   النبي  المرسل  هي لغة  أهل الخلود  في دار  الكرامة والرضوان  ولقد  أنزل هللا  القرآن الكريم  نورا  

ال تفنى عجائبه  وال  تنقضي غرائبه  ال يشبع  منه  العلماء  على اختالف مناهجهم  وال  معجزا   شافيا   انا  وبي

ظهرت لهم أسرار  وكلما علموا منه أمر    يصدر  عنه الباحثون  على تعدد مشاربهم  كلما كشفوا منه  سرا  

فانطوى  كتابه  على   أحاط  بكل شيء علما  بدت  لهم  أمور  وال غرو  فهو  كتاب الحكيم الخبير  الذي 

روعة  البيان  وإعجازه  أعجز أساطين  البيان  من  العرب  مع  أنه  منظوم  من  الحروف والكلمات  نفسها  

فطار  بألبابهم  واستولى  على أحاسيسهم  ومشاعرهم   بالغا    ا  التي ينظمون  منها كالمهم  فأثر  فيهم  تأثير

ووقفوا  أمامه  مذهولين  فمنهم  من خضع  لسلطانه  وأذعن  لبالغته  وإعجازه ومنهم من   وأدهش عقولهم 

وإعجاز  القرآن  معناه  أنه كتاب قد  أعجز  اإلنس والجن  على أن ، عاند  فأنكر الشمس في وضح  النهار 

نسان  منها إلى القرآن يأتوا  بشيء  من مثله  في نظمه ولغته  ودقة  معلوماته  فما  من زاوية  ينظر  اإل

والتحدي األول كان  في نظمه  ودقة  ضبطه  ولذلك  فقد أدرك  العرب بحسهم   الكريم  إال  ورآه  معجزا  

وال كلمة  مكان   مكان   حرٍف ،ٍ  اللغوي  الجانب األول  المتميز فيه  وهو لغته  فال تستطيع  أن  تضع  حرفا  

ألبتة  ولو  كان من وضع    إنسانيا   ليس وضعا  وبه  ولغته ألنه ينفرد  بأسلكلمة  وال  جملة  مكان  جملة  فهو 

من  أساليب  العرب  أو من جاء  بعدهم  إلى  هذا العهد  ولقد  أحس   إنسان لجاء على طريقة  تشبه أسلوبا  

غير  ما  تؤديه    العرب بهذا المعنى  واستيقنه بلغاؤهم  ولواله  ما أفحموا  ألنهم  رأوا  جنسا  من  الكالم

 طباعهم  وكيف  لهم  في معارضته  بطبيعة  غير  مخلوقة 

ومن  ذلك  ما قاله  الوليد بن المغيرة  عندما قال  كفار قريش  عن  الرسول    إنه  كاهن  قال ال  وهللا  ما هو  

قال:  وما هو  بشاعر    بكاهن  لقد رأينا  الكهان  فما  هو  بزمزمة  الكاهن  وال  سجعه  قالوا : فقول شاعر

 لقد  عرفنا  الشعر كله  رجزه  وهزجه وفريضة  ومقبوضة  ومبسوطة  فما هو  بالشعر 

ومن  ذلك  ما  روى  عن   عتبة  بن  ربيعة  عندما أرسله  قومه  ليكلم  الرسول ويعرض عليه  الملك  

لوليد  قال نعم  قال :  فاسمع  مني  قال :  والمال  فلما فرغ  عتبة  قال له  الرسول     أقد  فرغت  يا أبا  ا

بسم هللا  الرحمن  الرحيم * حم * تنزيل من الرحمن  الرحيم * كتاب فصلت  آياته  قرآنا عربيا    ( افعل  قال 

لقوم  يعلمون * بشيرا ونذيرا * فأعرض أكثرهم  فهم  ال  يسمعون *( فأنصت  لها  عتبة  ثم  قام وقال  قالوا 

ك  يا  أبا الوليد ؟ قال :  ورائي  أني سمعت قوال  وهللا ما سمعت  مثله  قط  وهللا  ما هو  بالشعر : ما  وراء

وال بالسحر وال  بالكهانة  ولهذا  ترى  البليغ  ينقح  القصيدة  أو الخطبة  حوال  ثم ينظر فيها  ثم يغير  منها 

في لسان  العرب  عن  لفظ  أحسن  منها  لم تجد   وكتاب هللا  سبحانه  وتعالى  لو نزعت  من  لفظة  ثم  بحثت

(  ستجد  أن الواو  في وشركاءكم  بمعنى 71انظر الى قوله تعالى " فأجمعوا أمركم  مع شركاءكم " )يونس 

مع  والمعنى  فأجمعوا  امركم  مع  شركاءكم  بالنصب على المعية  أو  أو على اضمار فعل  أي : وأدعو 

 العطف  ألنه يقال : أجمع  الشركاء  وال  يقال جمع  الشركاء شركا ءكم  وال  يجوز 

ولم  يقتصر  األمر  على العرب  وحدهم   بل تعداه إلى  علماء  الغرب الصادقين  الذين  درسوا  القرآن  

  بحيادية  يحدثنا الدكتور  زغلول  النجار  عن عالم غربي  أسلم  بسبب  قول هللا " ألم   ذلك  الكتاب ال ريب

عام  وما زال ال  ريب فيه  ألنه  ما  1400فيه " مستغربا أن يقال  هذا   الكالم  عن  كتاب  قبل  أكثر  من 

دام  يقول ذلك  فهو ليس كالما انسانيا  يل هو كالم الهي  فنحن  نكتب وننقح  مرات ومرات  ومع  ذلك  ال  

 نرضى  عما  نكتبه  أبدا 

 

 

ر س له  أصوله  وقواعده  قد ظهر  متأخرا  عن عصر  نزول القرآن  الكريم  وإذا  كان  اإلعراب  كعلم  يد

إال  أن  هذا  ال   يعني  أنه  كان مفقودا  في لغة  التخاطب بين العب األقحاح الذي نزل  القرآن  بلغتهم  بل 



طرة  وقد  أضفى كان  سليقة لهم  في الكالم  فطروا عليها  ونشأوا بها  وجاء القرآن متمشيا  على هذه الف

القرآن  عليها حلل من  الجمال والكالم  ما جعلها  غرة  الدهر  ال  تزول  فالقرآن  الكريم  يضع  أمام العيان  

صورا  من حركات االعراب  ال  يدع  معها  مجاال  للشك  في التزامه  أحسن  قواعد االعراب  فال  يخامر  

:  وهذه  28رة فاطر:  إنما  يخشى  هللا  من  عباده العلماء  :فاطرنفسك الشك  وانت  تتلو هذه  اآلية  من سو

اآلية من  سورة التوبة  : إن هللا  بريء  من المشركين  ورسوله :  التوبة :  وهذه  اآلية   من سورة البقرة :  

 :   124وإذ ابتلى  إبراهيم  ربه بكلمات :  البقرة 

:  وغيرها  أن االعراب  الذي  8ر  القسمة  أولو  القربى :  النساء وهذه  اآلية من  سورة النساء :  وإذا  حض

رب في كالمهم  من  أبرز  خصائص  لغة القرآن الكريم   ولم يعترض أحد من  العرب   هو  سليقة  الع

الخلص   الذين  نزل القرآن  بلغتهم  على صحة  تركيب آية  من   القرآن  وأجمع علماء البالغة  ونقاد  

 م  جميعا  على  أن هذا الكتاب  قد  بلغ  ذروة  البالغة  مما استحق  به أن  يكون  معجزة  البيان  العربي الكال

وهاك أمثلة  من اآليات القرآنية  التي اختلف  النحاة في توجيهها  نظرا  لخروجها  عن المألوف  عندهم  دون  

ها  الجواهر  والدرر  قال تعالى :  واتقوا  هللا  الذي أن يمنعوا  النظر  أو يستطيعوا  أن يستخرجوا  من  أعماق

 : 1تساءلون  به  واألرحام  إن  هللا  كان  عليكم  رقيبا  :  النساء 

قال أبو حيان  في تفسيره : قرأ  جمهور السبعة  بنصب  الميم  من قوله  واألرحام  وقرأ حمزة  بجرها  

ها  أما  قراءة  حمزة  فهي  التي  اعترض عليها  كثير من  وقراءة  الجمهور  نصب األرحام  ال  غبار علي

النحاة  ولهم  في اختالفهم  كالم  كثير  وإذا  نحن  أمعنا  النظر  في القرائتين  الصحيحتين  وجدنا  أن لكل  

منها مزية  في الحث  على صلة   الرحم  التي أكد  عليها في كتابه  وشدد على النكير  على قاطعها وهدده 

 بالبعد  عنه  وبحرمانه من دخول الجنة 

فمزية  قراءة  الجمهور  بنصب  االرحام  عطفا  على  لفظ  الجاللة  أن األمر  بعدم  القطع  قد جاء  صريحا  

 لما  في ذكر  لفظ  الجاللة  من  تربية  المهابة  وهذا  يتناسب  مع  قساة  القلوب  الذين  ال  يردعهم  عن 

 المخافة  من هللا.  قطع األرحام  إال

ومزية  قراءة  حمزة  بجر األرحام  عطفا  على المجرور  في به  أن األمر  بصلتها  قد جاء  عن طريق  

اإلشارة  فإذا  كانت االرحام  مما  يتساءلون  به  فال  شك  أن  لها  حرمة  ومنزلة  عظيمة  وإذا  كان  األمر  

 نتهك  هذه الحرمة كذلك  فال  يليق  بذي  قلب سليم  أن  ي

وقال تعالى  : إن الذين  آمنوا  والذين هادوا  والصابئون  والنصارى  من  آمن  باهلل  واليوم  اآلخر  وعمل  

 :69صالحا  فال  خوف عليهم  وال  هم  يحزنون :  المائدة 

 قال  أبو  حيان  : قرأ السبعة  : والصابئون  بالرفع  وفيه  وجوه :

 به  التأخير والتقدير  والصابئون كذلك . أنه  مبتدأ  منوي  -

 أنه  معطوف  على  موضع  اسم : ان :  ألنه  قبل دخول  : ان :  كان  في موضع  رفع  -

أنه  مرفوع  بالعطف على الضمير  المرفوع في هادوا  ورد عليه  بأن  العطف  يقتضي أن   -

 الصابئون  قد  تهودوا وليس األمر كذلك .

رفوع باالبتداء  فيكون الصابئون  معطوفا  ن تكون  ان  بمعنى  نعم  حرف  جواب  وما بعده  مأ -

على ما قبله  من مرفوع  وهذه  التعديالت  ال  تشفي الظمأ  في سبب  الرفع  بين منصوبات  ولذلك  

:  18باؤه :  المائدة نقول إن هذه  األية الكريمة  قد  قصدت  الرد  على من قالوا :  نحن أبناء هللا  وأح

:  ومن  قالوا  : كونوا 111البقرة ومن قالوا :  لن يدخل الجنة  إال  من  كان  هودا أو  نصارى : 

:  ذلك  أن أهل الكتاب  من  اليهود  والنصارى  ال  يرون   135هودا أو نصارى  تهتدوا :  البقرة 

اآلخر  وعمل  صالحا  حتى يكون  يهوديا  أو  نجاة  أحد  منن عذاب القيامة  ولو  آمن  باهلل  واليوم

نصرانيا  ولما  كان  الصابئون  موضع توهم  أن هللا  ال  يتوب  على أحد  منهم  ألنهم  عبدوا النجوم   

لهذا  كله  جائت اآلية  لتوكيد الرد  على أهل الكتاب  والمبالغة  في تسفيه  مذاهبهم  فاقتضى  ذلك  

فات  في األعراب  النهم  اذا   ما  سمعوا  هذا األسلوب   أجمعوا  أفكارهم  أن  يخالف  بين  المعطو

ليبحثوا  عن سر هذه المخالفة  اللفظية  فإذا  ما انتهوا  إلى نهاية اآلية  تبينوا  أنهم  خاطئون فيما 

ثيقا  زعموا  وأن  جنته  وناره  ليستا  معقودتين  بإرادة  أحد  من  البشر  وزاد  تلك  الحجة  تو

وتاييدا  ان الصابئين  يتوب  هللا  على من  آمن  منهم  أيضا  فرفع  الصابئين  مع نصب  سابقة  

 وتالية  مدعاة  إلى  تنبيه  السامعين  وتذكيرهم  بأن  رحمة هللا  تشمل حتى الصابئين  

بما أنزل إليك  وما ومن  ذلك قول هللا  عز وجل  : لكن الراسخون  في العلم  منهم  والمؤمنون يؤمنون  

 :162أنزل  من  قبلك  والمقيمين  الصالة : النساء 

قال النحاة  في : والمقيمين :  الواو  معترضة  : والمقيمين :  نصب على المدح  باضمار  فعل  والتقدير  

كلمة   : أعني أو  أخص  : المقيمين :  الصالة ،  وذلك لبيان  فضل الصالة  ومزيتها  فتغيير اإلعراب  في



بين  أمثالها  ينبه  الذهن  إلى  وجوب  التأمل  فيها  ويهدي  التفكير  الستخراج  مزيتها  ونظيره  في 

 النطق  أن  يغير  المتكلم  جرس صوته 

ومثله  قول هللا  عز وجل : والموفون  بعهدهم  إذا عاهدوا  والصابرين  في البأساء  والضراء  وحين  

 البأس :

اإلعرابي  في القرآن  الكريم  إعجاز الموقع اإلعرابي يقول  هللا  تعالى  : فأما   جاز ومن وجوه  االع

الذين  في  قلوبهم  زيغ  يتبعون  ما تشابه  منه  ابتغاء  الفتنة  وابتغاء تأويله  وما  يعلم  إال  هللا  

 :7والراسخون  في العلم  يقولون  آمنا  به  كل من  عند  ربنا : آل عمران  

 

 وقد  تكلم  المعربون كثيرا  وأطالوا  حول هذه  اآلية  وذلك كما  يلي 

أن  الواو  في :  والراسخون :  عاطفة  و:  الراسخون :  معطوفة  على :  هللا :  وجملة :  يقولون   -

 آمنا  به :  حالية  

 لم  وتمكنوا منه .والمعنى  :  ال  يهتدي د إلى  تأويله  إال  هللا  وعباده  الذين  رسخوا  في الع

أن  يتم   الوقوف على قوله : إال هللا : ، وتكون  الواو  استئنافية  في : والراسخون :  ،  و:  الراسخون   -

 :  مبتدأ  وجملة  : يقولون  آمنا  به  : خبر 

تحفيز   ومن  اختار الرأي األول وهو  الوقوف  على  قوله  :  والراسخون  في العلم :  قالوا:: إن في ذلك 

للعقول  على التفكير واإلبداع ومن  اختار  الثاني  قال إن الوقوف  على :  هللا:  واجب حتى يكون  قوله :  

والراسخون :  كالما مستأنفا  ألن  الوقوف  على :  العلم :  معناه  ان  تكون  جملة :  يقولون  آمنا به :  

خون  في العلم :  وهذا محال  ألن  تشرك : هللا : و:  حال ، وهي   إما  حال عن : هللا :  وعن :  الراس

به  كل  من عند  ربنا  وإما  حال  عن  " الراسخون "  وفي  الراسخون  في العلم :  كأنهم  قالوا  آمنا 

هذا  تخصيص  المعطوف بالحال  دون  المعطوف عليه  وهذا جائز وقد  ورد  في  القرآن الكريم  قال 

له  اسحاق   ويعقوب  نافلة " فإن " نافلة "  حال من  المعطوف فقط  وهو يعقوب  ألن  تعالى  "  ووهبنا  

 لهذا  كله  أسغنا  الوجهين .   النافلة  هو  ولد الولد  وإنما  هو يعقوب دون اسحاق 

 أسرارا  جمة  في مواطن  إعرابية  متعددة  وقد  يكون  -إضافة إلى ما  سبق-وقد حوى  القرآن  الكريم  

 في  الموضع الواحد  أكثر  من حكمة  أو فائدة  ومن  ذلك  قوله  هللا  عز وجل : 

 20" وجاء رجل  من  أقصى  المدينة يسعى  : القصص-

 20وقال تعالى "وجاء من أقصى  المدينة  رجل  يسعى : يس 

وفي اآلية    ففي اآلية األولى  قدم  الفاعل  " رجل " على الجار والمجرور  "  من أقصى المدينة "

الثانية  قدم  الجار  والمجرور "  من أقصى المدينة " على الفاعل "  رجل "  وذلك  أل،  المدينة  قد  بدر 

فيها  سوء معاملة  فكان  تقديم  الجار والمجرور  في الثانية  فطنة  أن  يلعن  السامع تلك  القرية  فهو  

عن قرب  وشاهدوا من الرسل  ما لم  يشاهده  ذلك   زيادة  توبيخ  ألصحاب  القرية  الذين استمعوا

 الرجل  الذي كان  في  أقصى  المدينة  ومن  ذلك  قوله تعالى : 

 28بباسط يدي إليك  ألقتلك "  المائدة  " لئن  بسطت  إلي  يدك  لتقتلني  ما  أنا 

لى خطئه  وحثا  له  على تأمل  فقد قد الجار  والمجرور " إلى "  على المفعول به "  يدك"  وذلك  تنبيها  إ

 ما هو  مقبل  عليه  لعله  يرتدع  فهو تذكير  له باألخوة  التي  تجمعهما 

 ويتضح  ذلك  بصورة جلية  في اآليات التاليات :

" إن  الذين  آمنوا  والذين  هادوا  والنصارى  والصابئين   من  آمن  باهلل واليوم اآلخر  وعمل  صالحا 

 62د  ربهم " البقرة فلهم  أجرهم عن

"إن الذين  آمنوا  والذين  هادوا الصابئون والنصارى  من  آمن  باهلل  واليوم اآلخر  وعمل صالحا  فال  

 69خوف  عليهم  وال  هم  يحزنون : المائدة 

"  إن الذين  آمنوا  والذين  هادوا  والصابئين  والنصارى  والمجوس  والذين  أشركوا  إن هللا  يفصل  

 17ينهم  يوم  القيامة " الحج ب

فالمالحظ  في اآليات األولى  فالحكمة  أنه  جاء على ترتيب  الكتب المنزلة  فصحف  ابراهيم  عليه  

السالم قبل التوراة  المنزلة  على موسى  عليه  السالم  والتواة  قبل االنجيل المنزلة على  عيسى  عليه 

الذين  ال  يثبتون  على دين  وينتقلون من ملة إلى ملة  وال  كتاب السالم  ثم  جاء يذكر الصائبين  وهم  

 لهم  فوجب أن  يكونوا  متأخرين  عن أهل الكتاب 

أما ترتيبهم  في اآلية  الثانية  وتقديم   الصابئين  على النصارى  ورفعه  هنا  فهو  على ترتيب   األزمنة  

نهم  ال   كتاب لهم  فإنهم  متقدمون  عليهم  بكونهم  فالصابئون  وإن  كان  متأخرين  على النصارى  بأ



عليه  السالم  وقد  رفع  الصابئون  على أنه  مبتدأ  منوي  به التأخير   قبلهم  ألنهم  كانوا   قبل  عيسى 

 عن مكانه  إذن   فهذا  ترتيب باألزمنة ولنية  التأخير  وترتيب الكتب المنزلة 

أزمنة  ال  نية  للتأخير  معه  فمعظمهم  من  ذكرهم  وهم  الصابئون  أما الترتيب  الثالث  فترتيب  

والمجوس  والذين  أشركوا  هم  عبدة أوثان  ال  كتب لهم  وأهل الكتاب  طائفتان  فرتبوا  باالزمنة  وأخر  

 الذين أشركوا  وإن تقدمت  لهم  األزمنة  ألنهم  كانوا

 انوا موجدين  في عصر  النبي كانوا  أهله  زمانه أكثر  من وقف ضد رسول هللا فكأنهم  لما ك

والواقع  أن  هذا  كثير يصعب حصره وإن  أنت  نظرت  فيما جاء في القرآن  الكريم  من  إعجاز  

إعرابي  تجدها  جميعا  ذات  دالالت  جديدة  يشع  نور حياة  القلوب  من  جميع  جنباتها  فال  تملك  إال  

 ارة  القرآنية أن  تذعن  لروعة  العب

هذا  هو الجانب  األساسي في إعجاز  القرآن  الكريم  الذي ال يمسه  إال  المطهرون وال يتفيأ ظالله إال  

المقربون فبادر إلى  تطعير  نفسك  وقلبك  وعقلك  لتحيا  في رحاب  كتبا هللا  حتى ال  تحرم  نفسك  هداه   

 وهللا  يهدينا  سواء السبيل 

 كلنا وإليك  أنبنا  وإليك المصير .ربنا عليك  تو

 


