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TYPES OF THE TERM AL-KHAL (CIRCUMSTANCE) AND ITS 

APPLICATION IN THE HOLY QURAN 

 

Abstract: This article is devoted to the study of Arabic grammar, namely the 

term al-Khal (Circumstances) and its application in the Holy Quran, and is part of my 

master's thesis. Circumstance is an important topic in Arabic grammar and plays a 

huge role in the compilation of Arabic sentences. 
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ВИДЫ ТЕРМИНА АЛЬ-ХАЛ (ОБСТОЯТЕЛЬСТВО) И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению арабской грамматики а 

именно термина аль-Халь (Обстоятельство) и его применения в Священном 

Коране и является частью моей магистерской диссертации.  Обстоятельство 

представляет из себя важную тему арабской грамматике и играет огромную 

роль в составление арабских предложений. 
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 يمفي القرآن الكر الحال، و تطبيقاته  أنواع

 

 موسورمانوف شاهباز طاشتيمير خوجه أغلي 

اإلسالمية. بلغار أكاديمية  

 بلغار، تتارستان، روسيا.

 0202م/1441ه 

الكرمي و هذا من رساليت املاجيستري.خمّصصة يف باب احلال و القرآن هذه املقالة   

ن خري ما يقوم به املسلم من أعمال صاحلة أن يقدم علما نافعا ، وأفضل العلوم ما كان متعلقا بكتاب إ  

حممد صلى اهلل عليه وسلم، أنزله وهو )القرآن الكرمي( الذي أنزله اهلل تعاىل وحيا على رسوله اهلل اجمليد  

لبالغة والفصاحة واإلعجاز لذلك رغبت أن أكتب يف موضوع اللغة العربية قرآنا عربيا بأعلى درجات ا   

 وأذكر تطبيقات من القرآن الكرمي خدمة لكتاب اهلل اجمليد وإظهارا لإلعجاز اللغوي الذي جاء به التنزيل،

ويشكل احلال موضوعا هاما من موضوعات النحو العريب ملا له من دور يف تكوين اجلملة العربية، وقد   

العلمية اليت قالةيف كثري من آياته باحلال سواء أكان حاال مفردا أم مجلة ، ويف هذه امل حفل القرآن الكرمي   

أقدمها أذكر تفصيال عن أحكام احلال كما جاء يف قواعد النحو العريب، مث اعمل تطبيقات هلذه القواعد   

.بشواهد من آيات القرآن الكرمي   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

 قرآنال يف احلال تطبيقاتومجلة،  مفرد يف ومؤسس، احلال مؤكد إىل احلال تقسيمتعريف احلال، المفردات: 

 ملةاجل احلالالقرآنية،  اآليات يف املؤكدة املفردة القرآنية، احلال اآليات يف املؤسسة املفردة احلالالكرمي. 

 يف دةواملؤك املؤسسة اجلملة شبه القرآنية، احلال اآليات يف املؤكدة اجلملة القرآنية، احلال اآليات يف املؤسسة

القرآنية. اآليات  

 المقّدمة

  هيئة لبيان الفعلية اجلملة يف َفَضلة   يُذَكر نصب، حمل   يف أو منصوب وصف هو احلال العريب النحو يف

  حيث ،«َنِشيطا   الرَاِكضُ  َعادَ : »مثل ُمَنكَّرا ، امسا   يكون ما غالِبا   واحلال. الفعل حدوث وقت صاحبه

  الفاعل وهو احلال صاحب هيئة لِبَيان ذُِكر الظاهرة، بالفتحة منصوب حال «َنِشيطا  » الوصف

  فكأنَّ  ،«َكيف» فيها االستفهام أداة استفهامية جلملة جواب مبثابة احلال يأيت ما ودائماَ  ،«الرَاِكضُ »

«َنِشيطا  » ِحينها ويُقال ،«الرَاِكضُ  َعادَ  َكيفَ : »للسؤال جواب مبثابة ذُِكرَ  السابق املثال يف احلال  

النَّحو. كتب يف األبواب أطول من هو احلال باب  

 

 تعريف الحال لغة والصطالحا

: يقال: حاَل الشخُص حيوُل إذا حتوََّل، واحلال ِكيَنُة اإلنساِن وهو ما كان عليه من خريالحال في اللغة  

بالتأنيث، ويقال: حاُل فالٍن حسنة  وحَسن ، والواحدة  –وحالة   –بالتذكري  –  أو شر ، ويقال : حال     

 منه حالة ، فيقال: هو حبالِة سوٍء، وحاالت الدهِر صروفُه.1 

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب: 822/6 مادة ) حول( 1

م 8172عامر احمد حيدر، ط الثانية، هـ  تحقيق 177لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل، محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري األفريقي المصري ت 

.بيروت –لبنان  . 
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: للنحويني عبارات متعددة يف تعريف احلال، نذكر بعضا منها فيما يأيت:الحال في االصطالح  

، فضلة ، مذكورلبيان اهليئة، كجئُت راكبا ، وضربُتهُ  قال ابن هشام يف تعريف احلال : ) وهي – 1 وصف   

  مكتوفا، ولقيته راكبنِي(، وقال أيضا: )وهو وصف، فضلة  يقع يف جواب كيف كضربُت اللصَّ مكتوفا(2

وقال ابن مالك يف ألفيته: - 1  

 احلاُل وصف  فضلة  ُمنَتِصُب   ***   م ْفِهُم يف حاٍل كَفْردأ أذَهبُ 

التعاريف للحال نُدرك أنَّ احلاَل لُه شروط  ومواصفات ينبغي أن تتحقق فيه نذكرها يف من خالل هذه  

  املبحث القادم.3

 تقسيم الحال إلى مؤكد ومؤسس

 حاٍل ُمؤَك َدة   -0ُمَؤس َسة   ،  – 1ينقسم احلاُل إىل قسمني : ، 

 ها،ا ، وال يستفاد من الكالم الذي سبقاحلاُل املؤس َسُة: وهي احلال اليت ال ُيستفاُد معناها إال هب – 1

 راكبا (، وقد تقدم الكالم علىإال بقولنا:)مثل: جاء زيد  راكبا، فإن حالة جميء زيد جمهولة مل نعلمها  

 ذلك.

 وهي اليت ُيستفاُد معناها مما سبقها ، وجييء ذكرها تأكيد للمعىن الذي ُعرف مما احلاُل املؤك َدُة: – 0

                                                           
  ابن هشام، شرح قطر الندى و بل الصدى ص686 ) حول( 2

/ الطبعة حتقيق حممد حمىي الدين عبداحلميد /ه167ت تأليف اإلمام أبي محمد عبدهللا جمااللدين بن يوسف ابن أحمد بن عبدهللا بن هشام األنصرى، المصرى

.دمشق –م سوريا 0212األوىل   

 ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، 8-7 ص 817  3

 محمد تحقيق  المصرى األنصرى، هشام بن عبدهللا بن أحمد ابن يوسف بن جمااللدين عبدهللا محمد أبي اإلمام تأليف مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح

نصر مدينة-قاهرة م8112/  عبدالحميد الدين محيى  
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 4وهي ثالثة أنواٍع: حال  مؤكدة للعامل، وحال  مؤكدة لصاحبها، وحال  مؤكدة ملضمون مجلة. قبلها، 

 : احلال املؤكدُة للعامل إما لفظا  ومعىن ، مثاله قوله تعاىل:النوع األول

 ،97النساء:  ﴾وأرسلناك للناس رسوال﴿ 

 ،17مل: الن ﴾فتبسم ضاحكا من قوهلا﴿وإما مؤكدة معىن  فقط ، كقوله تعاىل :  

 ،12النمل:  ﴾وىلَّ ُمدِبرا  ﴿وقوله تعاىل:  

 ،77يونس:  ﴾آلمَن َمْن يف األرِض كلُُّهْم مجيعا  ﴿: احلال املؤكدة لصاحبها، كقوله تعاىل: النوع الثاني

 فجميعا حال مؤكدة للضمري يف  ) كلهم( . 

 طُفا،جامدتني، مثل: زيد  أبوَك عَ : احلال املؤكدة ملضمون مجلٍة مكونة من امسني معرفتني النوع الثالث

 عن اجلملة املذكورة، وعاملها حمذوف وجوبا: تقدير: وهذه احلال واجبة التأخري

 5زيد  أبوَك َأُحقُُّه َعطُفا. 

 مفرد وجملة فيالحال 

 يأيت احلاُل على ثالثة أنواع: مفردأ ، وشبه مجلة / ومجلة:

 مثل:جاء عبُد اهلِل ُمسرعا ،و:جاء الطالبان -شبه مجلة،  أي: ال مجلة، وال -يكون احلاُل ُمفردا ،  – 1

 راكَبنِي، ودخل املصلون يف املسجد خاشِعنَي، فكل  من)مسرعا( و )راكَبنِي( و)خاشعنَي( حال مفردة ؛ 

 ألهنا ليست مجلة  وال ُشبَه مجلٍة. 

 ل وهوِب، فـ) بنَي( حال  من اهلاليكون احلاُل ُشبَه مُجلٍة، إما ظرفا  مثل: رأيُت اهلالَل بنَي السَّحا - 0

                                                           
  ابن هشام، شرح قطر الندى و بل الصدى ص 681 )حول(  4

 ابن هشام أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، 0-1 ص 042 5
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 ، فـ)يف زينته(97مثل قوله تعاىل: )فخرج على قومه يف زينته( القصص: ظرُف مكاٍن، وإما جارَّا  وجمرورا 

 جار وجمرور حال  من ضمري الفاعل املسترت يف )خرج(. 

 6ستقر .وكل  من الظرف واجلار واجملرور يتعلقان مبحذوف وجوبا ، تقديره : استقرَّ أو مُ 

 فعلية  أو إمسية  بشروط ثالثة هي: –يكون احلاُل مجلة   – 3

 : أن تكون اجلملُة خربية ، ال إنشائية ، مثل: خرجُت من البيت والشمُس طالعة ، فجملة الشرط األول

 ) والشمس طالعة ( خربية  يف حمل نصب حال من الضمري يف ) خرجُت(.

َرٍة مبا يدلُّ على معىن االستقبال، كما تقدم يف مثال الشرط: أن تكون اجلملُة غرَي الشرط الثاني  ُمصدَّ

 فقد أخطأ من أعرب   ،77الصافات: ﴾إين ذاهب  إىل ريب سيهدينِ ﴿ األول، وأما قوله تعاىل:

 بأهنا حال؛ ألهنا حتمل سني التنفيس الذي يدل على الزمن املستقبل، فال تكون حاال. سيهدين()

 اجلملُة مرتبطة  بأحِد األمور اآلتية: : أن تكون الشرط الثالث

 :043البقرة:  ﴾خرجوا من ديارهم وهم أُُلوف  ﴿مرتبطة بالواو والضمري، كقوله تعاىل ، 

 :أي: ُمتعادين ،33البقرة:  ﴾اهبطوا بعُضكم لبعٍض عدو  ﴿مرتبطة بالضمري فقط ، كقوله تعاىل. 

 14يوسف:﴾وحنُن ُعصبة  لئن أكله الذئُب رتبطة  بالواو فقط، كقوله تعاىل:﴿م. 

، كقوله تعاىل:   ؤذونين وقد مِلَ ت﴿وتأيت الواو قبل )قد( إذا كانت اجلملة فعلية  فعُلها مضارع  ُمثبت 

 .5الصف: ﴿﴾تعلمون

 .13يوسف:  ﴾وجاؤوا أباهم عشاء يبكون﴿وتأيت اجلملة من دون الواو وقد ، كقله تعاىل: 

                                                           
 ابن هشام األنصرى، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص153  6

مـ.0227مصر  –هـ، قاهرة 931األنصرى، املصرى، ت تأليف اإلمام أيب حممد عبداهلل مجااللدين بن يوسف ابن أمحد بن عبداهلل بن هشام   
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.ألهنا مربوطة بالضمر وهو واو اجلماعة،   ومثله: جاء زيد  يضحك 

 ومتتنع الواو يف سبع صور هي:

  :4األعراف: ﴾فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون﴿احلال الواقعة بعد عاطف، كقوله تعاىل ، 

  :0البقرة:  ﴾ذلك الكتاب ال ريب فيه﴿احلال املؤكدة ملضمون اجلملة ، كقوله تعاىل ، 

  :11احلجر:  ﴾إال كانوا به يستهزؤون﴿احلال من الفعل املاضي بعد )إال(، كقوله تاعاىل ، 

  ،احلال من الفعل املاضي الذي  بعده )أو(، مثل : ألضربنَُّه ذهَب أو َمَكَث 

  :24املائدة:  ﴾وما لنا ال نؤمُن باهللِ ﴿احلال من الفعل املضارع املنفي ب)ال( كقوله تعاىل، 

 ضارع املنفي بـ)ما( ، عهدُتَك م صليا ماتتأخر،احلال من امل 

  :3.7احلاُل من املضارع املثبت ، كقوله تعاىل: ) وال متُنْن تسَتْكِثُر( املدثر 

 

القرآن الكريم فيتطبيقات الحال   

في اآليات القرآنية ة المؤسسةالحال المفرد  

َها ُرزُِقوا ُكلََّما ۖ   َهارُ اأْلَنْـ  حَتِْتَها ِمن ََتْرِي َجنَّاتٍ  هَلُمْ  َأنَّ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَبش رِ ﴿  ََثََرةٍ  ِمن ِمنـْ

َذا قَاُلوا ۖ   ر ْزق ا    ِفيَها َوُهمْ  ۖ   َطهََّرة  مُّ  أَْزَواج   ِفيَها َوهَلُمْ  ۖ   ُمَتَشاهِب ا بِهِ  َوأُُتوا ۖ   قـَْبلُ  ِمن ُرزِقْـَنا الَِّذي هََٰ

 ،05البقرة:  ﴾َخاِلُدونَ 

 قوله تعاىل: ) متشاهبا( حال  منصوبة مفردة مؤسسة، وعاملها قوله: ) أتوا(، وصاحب احلال ضمري 

                                                           
 أيب عبداهلل حمّمد بن أمحد األنصاري القرطيب: اجلامع األحكام القرآن، ص 354  7

م.1773-1419لبنان هـ-هـ، بريوت391اجلامع األحكام القرآن، أليب عبداهلل حمّمد بن أمحد األنصاري القرطيب،الطابعة اخلامسة، ت   
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 الغائب يف قوله: ) به( فالباء حرف جر، واهلاء ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جر، واجلار 

 8متعلقان بالفعل) أُُتوا(. واجملرور

ق ا أَنزَْلتُ  مبَا َوآِمُنوا﴿ ﴾فَاتّـَُقونِ  َوِإيَّايَ  قَِليال   ن اَثََ  بِآيَايت  َتْشتَـُروا َواَل ۖ  ِبهِ  َكاِفرٍ  َأوَّلَ  َتُكونُوا َواَل  َمَعُكمْ  ل َما ُمَصد   

،41البقرة:   

 احلاُل يف هذه اآلية قوله تعاىل: )ُمصد قا( وهي حال مفردة  ُمَؤِسَسة  مَقدََّمة على صاحبها الذي هو اسم

 ما( يف قوله: ) ِلَما(، فالالم حرف جر و)ما( اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر  املوصول ) 

 واجلار واجملرور متعلقان بـ ) مصدقا( وصلة املوصول قوله ) معكم( وهو ظرف مكان متعلق مبحذوف ال 

 9حمل له من اإلعراب. 

 

في اآليات القرآنية ة المؤكدةالحال المفرد  

 ،32البقرة:﴾مفسدينوال تعثوا يف األرض ﴿

 جاءت احلاُل يف هذه اآلية مفردة  مؤك َدة ، وهي قوله:) مفسدين( فإهنا حال  مفردة؛ إلهنا ليست مجلة  وال

 شبيهة  باجلملة، ومؤكدة لعاملها معىن  ال لفظا وهو ) تعثوا( ألن العثوَّ هو االفساد ، والعكس كذلك، 

 الياء ألنه مجع مذكر سامل ، وصاحب احلال الواو الفاعلومفسدين منصوب على احلالية وعالمة نصبه 

                                                           
 حمىي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي و بيانه، اجملّلد األول، ص 94-93 8

   .    سوريا -م دمشق 0220هـ،  1423إعراب القرآن الكرمي و بيانه، تأليف حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش، ت 

 أبو يعلى البيضاوي: تفسير البيضاوي، المجلّد األّول، ص 21 9

  البيضاوي، الشيرازي محمد بن عمر بن عبدهللا سعيد أبي ناصرالدين القاضي تأليف البيضاوي، تفسير المسّمى التأويل أسرار و التنزيل أنوار

.م8111 لبنان - بيروت األولى، ط األّول، المجلّد ه،127 ت  
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 10يف قوله ) تعثوا(.

،17النمل: ﴾فتبّسَم ضاحكا من قوهلا﴿  

 احلال يف هذه اآلية قوله تعاىل:) ضاحكا( وهي حال  مفردة مؤِكدة  لعاملها معىن  ال لفظا ، ألن التبسم 

التبسم، وصاحب احلال ضمري الرفع يدل على الضحك فلم يأِت احلال مبعىن جديد بل أكد معىن   

 املسترت فاعل ) تبسََّم(، وتقديره )هو( يعود إىل نيب اهلل سليمان عليه السالم.11

 

في اآليات القرآنية المؤسسة الحال الجملة  

 ،2البقرة:﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَـْوِم اآْلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننَي﴾

 جاءت احلاُل يف هذه اآلية مجلة امسية مقرونة بواو احلال، ويكون إعراهبا كما يأيت:

 الية، و )ما( نافية حجازية تعمل عمل ليس ، فرتفع املبتدأ امسا هلا ، وتنصب اخلرب خرباواو احل)وما( الواو 

 هلا، و )هم( ضمري رفع منفصل مبين على السكون يف حمل رفع على أنه اسم ليس، و) مبؤمنني( الباء 

  حمل متعلق مبحذوف يف و جر وجمرورمؤمنني( جمرور بالباء وعالمة جره الياءحرف جر زائد للتوكيد ، و) 

 له:من الواو يف قو نصب خرب ليس ؛ ألنه مجع مذكر سامل ومجلة )وما هم مبؤمنني( يف حمل نصب حال 

 وهبذا تقرر اآلية أن املنافقني خمادعون بإظهار اإلميان بألسنتهم يف حاٍل ُيضمرون فيه الكفَر  خيادعون(.) 

 12اإلميان.وعدَم 

                                                           
 حمىي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي و بيانه، اجملّلد األول، ص 111 10

 ابن هشام األنصرى، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ص 002 11

 أبو يعلى البيضاوي: تفسري البيضاوي، المجلّد األّول، ص17-22 12
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َماءَ  َوَيْسِفكُ  ِفيَها دُ يـُْفسِ  َمن ِفيَها َأََتَْعلُ  قَاُلوا ۖ   َخِليَفة   اأْلَْرضِ  يف  َجاِعل   ِإين   لِْلَماَلِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذْ ﴿ الد   

،32البقرة:﴾تـَْعَلُمونَ  اَل  َما أَْعَلمُ  ِإين   قَالَ  ۖ   َلكَ  َونـَُقد سُ  حِبَْمِدكَ  ُنَسب حُ  َوحَنْنُ    

قوله تعاىل: ) وحنن نسبح حبمدك( وهي مجلة امسية مؤسسة يف حمل نصب ف قرآنية احلاُل يف هذه اآلية  

املالئكة، حال من  

وحنن( واو احلال، و)حنن( ضمري رفع منفصل يف حمل رفع مبتدأو) نسبح( فعلوالواو  يف )   

 مضارع مرفوع والفاعل مسترت تقديره حنن، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ، وقوله: ) حبمدك( 

 13وجمرور متعلقان مبحذوف منصوب على أنه حال، والتقدير: متلبسني حبمدك.جار  

قرآنيةاليات اآلفي  كدةالمؤ  الجملة الحال  

 ُلَماٍت اَل ﴿َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَار ا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْولَُه َذَهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم يف ظُ 

 ،19البقرة: يـُْبِصُروَن﴾ 

 ملة يف حملالنافية، وهذه اجلاحلال يف هذه اآلية قوله تعاىل: )اليبصرون( وهي مجلة فعلية منفيةبـ)ال( 

 حال مؤكدة؛ألن الذي يكون يف الظلمات ال يبصر، وصاحب احلال الضمري املتصل يف قوله: نصب 

 14)مثلهم(. 

،34البقرة:﴾رِينَ اْلَكافِ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَـرَ  َأَبَٰ  ِإْبِليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ ﴿  

( وهي مجلة فعلية يف حمل نصب حال من ابليس، و)أب(َأبجائت احلال يف هذه اآلية يف قوله تعاىل: )  

ضمري الرفع املسترت  فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف منع من ظهوره التعذر ، والفاعل   

                                                           
 البحر المحيط في التفسير، لمحمدين يوسف الشهير بأبي حّيان األندلسي الغرناطي،الجزء األول، ص888-821، ت 116هـ، لبنان – بيروت  13

 حمىي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي و بيانه، اجملّلد األول، ص 16 14
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:حال كونه رافضا  ألمر مستكرب ا لهأي الفعلية يف حمل نصب على احلال، يعود إىل إبليس. واجلملةالذي   

   كافر ا به.15

قرآنيةاليات اآلالمؤكدة في و  شبه الجملة المؤسسة الحال  

 سَُّفَهاُء َولََِٰكْن اَل َأاَل ِإنّـَُهْم ُهُم ال ۗ  َوِإَذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء ﴿

 ، 13البقرة:﴾يـَْعَلُمونَ  

 جاء إعراب قوله ) كما آمن الناس( على أكثر من وجٍه، منها أن ) كما( الكاف حرف جر، و )ما(

 اسم موصول مبعىن الذي، واجلار واجملرور متعلقان  بـ) آمنوا( يف حمل نصب صفة  ملصدر مقدر ، أي: 

 آمنوا إميانا   كائنا كإميان الناس، وذهب سيبويه إىل أن ) كما ( جار وجمرور شبه مجلة يف حمل نصب 

 حال من املصدر املفهوم من الفعل املتقدم )آمنوا(، وتكون )ما( مصدرية، أي: أمنوا اميانا حال كونه 

 16كإميان الناس.  

ِمن احلَْقُّ  أَنَّهُ  ْعَلُمونَ فـَيَـ  آَمُنوا الَِّذينَ  َفَأمَّا ۖ   فـَْوقـََها َفَما بـَُعوَضة   مَّا َمَثال   َيْضِربَ  َأن َيْسَتْحِيي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿   

مْ   ُيِضلُّ  َوَما ۖ   َكِثري ا بِهِ  ْهِديَويَـ  َكِثري ا ِبهِ  ُيِضلُّ  ۖ   َمَثال   هِبَََٰذا اللَّهُ  أَرَادَ  َماَذا فـَيَـُقوُلونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوأَمَّا ۖ   رَّهبِ   

،03البقرة: ﴾اْلَفاِسِقنيَ  ِإالَّ  ِبهِ    

قوله تعاىل:)من رهبم( شبه مجلة ألهنا مكونة من جار وجمرور متعلقني مبحذوف أي : فيعلمون أنه احلقُّ    

 ُمنزال من رهبم، فاحلال هنا شبه مجلة يف حمل نصب ، وصاحب احلال هو الضمري املتصل يف ) أنه( وهو 

 اسم أنَّ مبين على الضم يف حمل نصب، و) احلق( خرب أن مرفوع.17

                                                           
 أبي عبدهللا محّمد بن أحمد األنصاري القرطبي: الجامع األحكام القرآن، المجلّد األّول 7-8، ص 622 15

 أبو يعلى البيضاوي: تفسير البيضاوي، المجلّد األّول، ص 11-61 16

 ابن هشام األنصرى، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ص 871 17
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ُلوَن اْلِكَتاَب  ،44 ة:أََفاَل تـَْعِقُلوَن﴾البقر  ۖ  ﴿أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرب  َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تـَتـْ  

ُلوَن( فعل مضارع ،الواو واو احلال )َوأَنـُْتْم تتلون الكتاب( و)أنتم( ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ )تـَتـْ  

 والواو فاعل ومجلة تتلون فعلية يف حمل رفع خرب أنتم، و مجلة و) أنتم تتلون( مجلة امسية يف حمل نصب

 18على أهناحالية من فاعل تنسون يف حمل نصب حال.

 المصادر و المراجع:

 ( لسان العرب7

هـ911مؤّلف: جلمال الدين أيب الفضل، حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري األفريقي املصري ت   

بريوت. –م لبنان 0213حتقيق عامر امحد حيدر، ط الثانية،     

  الصدى بل و الندى قطر شرح ،األنصرى هشام ابن( 0

املصرى األنصرى، هشام بن عبداهلل بن أمحد ابن يوسف بن مجااللدين عبداهلل حممد أيب اإلمام تأليف    

دمشق - سوريا م0212 األوىل الطبعة/ عبداحلميد الدين حمىي حممد حتقيق/ ه931ت   

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك( 3   

 مؤّلف: اإلمام أيب حممد عبداهلل مجااللدين بن يوسف ابن أمحد بن عبداهلل بن هشام األنصرى، املصرى

.مدينة نصر-م قاهرة0227حتقيق: حممد حمىي الدين عبداحلميد / هـ، 931 ت   

األعاريب كتب عن اللبيب مغين األنصرى، هشام ابن (4  

  املصرى، األنصرى، هشام بن عبداهلل بن أمحد ابن يوسف بن مجااللدين عبداهلل حممد أيب اإلمام تأليف

                                                           
البحر المحيط في التفسير ألبي حّيان، لمحمدين يوسف الشهير بأبي حّيان األندلسي الغرناطي، الجزء األول، ص826-211، ت 116، لبنان – بيروت  18

8112.  
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مـ0227 مصر – قاهرة هـ،931 ت . 

البحر احمليط يف التفسري( 5  

بريوت–لبنان  ه،954ت ، اجلزء األول ،مؤّلف: حملمدين يوسف الشهري بأيب حّيان األندلسي الغرناطي  

مـ. 0227  

القرآن األحكام اجلامع (3  

  لبنان-بريوت هـ،391 ت اخلامسة، القرطيب، الطبعة األنصاري أمحد بن حمّمد عبداهلل مؤلف: أيب

م.1773-1419هـ  

بيانه و الكرمي القرآن إعراب (9  

  – هـ، دمشق3214 الطبعة الّسابعة، ت األول، درويش، اجملّلد مصطفى أمحد بن الدين مؤلف: حميي

.0220سوريا   

البيضاوي تفسري املسّمى التأويل أسرار و التنزيل أنوار (2  

  اجملّلد ه،971 البيضاوي،ت الشريازي حممد بن عمر بن عبداهلل سعيد أيب ناصرالدين القاضي مؤلف:

.م0222 لبنان - بريوت األوىل، ط األّول،    
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