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 الباب الثالث

 تحليل البيانات ومناقشتها

بناء علي اإلطار النظري ويف ىذا الباب سيقّدم الباحث اللمحة وحتليل اآليات اليت  
تتضمن "اظتنصوب على نزع اطتافض" يف سورة البقرة  من القرآن الكرًن  وحيلل الباحث 

 أسباب وأغراض علي نزعها يف اآليات.

 اللمحة من سورة البقرة .أ 

من أول اعتجرة إىل قبيل وقاة  مدنية، نزلت يف مدد شّّت: ىي سورة سورة البقرة
صلى ا عليو وسّلم، وىي مئتان وست، أو سبع وذتانون آية، وستة آالف،  الرسول ا

 ٔومئة وإحدى وعشرون كلمة، وستسة وعشرون ألف حرف، وستمسمئة حرف.

في سورة المنصوب على نزع الخافض " الكلمة اآليات التي تتضمن  .ب 
 البقرة مع تحليلها.

لوجود  منصوباً  بعده االسم ويأيت اصتر حرفُ  حيذف عندما .كما عرفنا
سلك ف .اطتافض بنزع منصوباً  يسمى العامل أو القرينة أو السبب على حذفو

اظتنصوب  " الكلمة الباحث صتمع ىذه البيانات بتحديد اآليات القرآنية اليت تتضمن
" يف سورة البقرة من القرآن الكرًن بقواعد النحوية وكتب التفاسًن على نزع اطتافض

اظتنصوب على نزع اطتافض" يف سورة البقرة  اليت تتعلق هبا. واآليات اليت تتضمن "
وىي:

                                                           
 ٜٕم(، ص:  ٜٕٓٓ، )دمشق: دار ابن كثًن، تفسًن القرأن الكرًن ػتمد علي طو الدرة، ٔ
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 57اآلية  .1

 ﴾57﴿اآليةَوالسَّْلَوٰى...  اْلَمنَّ  َعَلْيُكمُ  َوأَنَزْلَنا اْلَغَمامَ  َعَلْيُكمُ  َوظَلَّْلَنا

 التحليل : ( أ

الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة "الغماَم" 
نزع حرف اطتافض الباء فانتصب  بالغمام، :تقديرهنصب بنزع اطتافض، 

فعل الالزم اظتتعدي حبرف. بل توجد فيها  "الغماَم" ألن الفعل ظّللالكلمة 
 السبب أو القرينة على نزعها. 

: الغمام وىو  اْلَغَمامَ  َعَلْيُكمُ  َوظَلَّْلَناقال إبن كثًن يف تفسًن األية 
رتع غمامة، شتي بذلك ألنو يُغّم السماء، أي: يواريها ويسرتىا. وىو 

أيب البقاء يف قولو تعاىل وقال  ٕالسحاب األبيض. ظللوا بو يف التيو بالغمام.
"وظللنا عليكم الغمام" أي جعلناه ظال وليس كقولك ظللت زيدا بظّل ألن 
ذلك يؤدي إىل أن يكون الغمام مستورا بظلٍّ آخر، وجيوز أن يكون التقدير 

 يوسف بن عبد ا األنصاري على الكتاب البحر ايط وقال ٖبالغمام.
 إسرائيل بين على تعاىل ا بامتنان يفيض ترى كما اآلية ىذه يف السياق

 التيو يف ساروا أينما يظللهم بسًنىم يسًن عتم وسخره الغمام إليهم ساق بأن

                                                           
 ٜٓٔ: لبنان( ص ، )الكتاب العاظتي للنشر ؼتتصر تفسًن القرآن العظيمإشتاعيل بن عمر بن كثًن،   ٕ

 ٘ٙ، التبيان يف إعراب القرآن، )دون اظتكتبو( ص بن اضتسٌن العكربيأيب البقاء عبد ا  ٖ  
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وقال اظتنتجب  ٗ.اعتجًن يف وجوىهم ولفحت الشمس لسفعتهم ذلك ولوال
 ٘يف إعراب ىذه األية : أي جعلنا الغمام تظللكم، والغمام أي السحاب.

 الكرمية اآلية ىذه يفالكلمة "الغماَم" نصب بنزع اطتافض وفائدهتا 
عندما يسًنوا بل  إسرائيل بينداّل أن الغمام يقع على  - دبراده أعلم وا -

كما القاعدة من اظتفعول بو ىي اإلسم اظتنصوب الذي وقع   مباشرة، التيو يف
و الفعل الفاعل. عليو فعل الفاعل، أي إسم اظتنصوب يدّل على من وقع علي

  "بالغمامِ " قيل ولو وكما قال اظتنتجب عند اإلعراب يدّل معىن مفعول بو.
 ببعض ظللهم تعاىل ا أن أو مباشرة، عليهم يقع مل الغمام أن على دالّ ف

كمثل الكلمة من فعل الالزم اظتتعدي حبرف   هبم، متلبسا وقع بل الغمام،
اصتار "َبَدأَ" لو قيل "ىيا نبدأه" فدال على بدأه مباشرة، ولو قيل "ىيا نبدأ 

 على بدأه بالفاصلة. دالّ بو" ف

 السبب والغرض ( ب

اْلَغَماَم"  الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة " 
. فالسبب نزع عليها اطتافض للرتخص كما قال يوسف بالغمام: تقديره

 الوضع أصل عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع اطتافض ونزعاألنصاري 
 سواء، وعدمو ذكره يكون حّت باذوف، للعلم اللبس أُمن فإن الذكر، وىو

                                                           
 ٕ٘، ص السابقاظترجع يوسف بن عبد ا األنصارى،  ٗ
، )مكتبة دار الزمان : اظتدينة اظتنورة( ص الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد، اظتنتجب اعتمذين ٘

ٕٙٔ  
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ص كان  تصحيحوالغرض أهنا  ل .للحذف سبباً  عندئذ اطتافض بنزع الرتخُّ
 .اآلية ىذه يفنزع عليها اطتافض فتغًّن اظتقصود .ألّن لو ال اظتعىن

  135اآلية  .2
 ۗ   َحِنيًفا ِإبْ َراِىيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  ُقلْ  ۗ   تَ ْهَتُدوا َنَصاَرىٰ  َأوْ  ُىوًدا ُكونُوا َوقَاُلوا

 ﴾135﴿ اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما
 :التحليل ( أ

نصب بنزع " ِملَّةَ " الكلمةالكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو 
" ألن ِملَّةَ "نزع حرف اطتافض الباء فانتصب الكلمة  ،لَّةِ دبِ  :تقديرهاطتافض، 

فعل الالزم اظتتعدي حبرف. بل توجد فيها السبب أو القرينة  الفعل قال يقول ىي
 على نزعها.

النريد ما " أي َحِنيًفا ِإبْ رَاِىيمَ  ِملَّةَ  َبلْ قال إبن كثًن يف تفسًن األية "
وقال  ٙ" أي مستقيما.َحِنيًفا" دعودتونا إليو من اليهودية والنصرانية، بل نتبع، و

قال الدرويش يف إعراب "ملة" ىي  ٚاظتنتجب على التقدير أي اتبعوا ملة إبراىيم.
 ٛمفعول بو لفعل ػتذوف، أي نتبع أو منصوب على اإلغراء بتقدير إلزموا.

فعل الالزم  " نصب بنزع اطتافض ألن الفعل قال يقول ىي ِملَّةَ الكلمة "
اظتتعدي حبرف. وكما قول الدرويش مفعول بو لفعل ػتذوف، أي نتبع أو 

منصوب على اإلغراء بتقدير إلزموا وفعل إلزموا ىو فعل الالزم متعدي حبرف.  
                                                           

 ٗٚٔ، ص اظترجع السابق، إشتاعيل بن عمر بن كثًن ٙ
 ٜٖٗ، ص اظترجع السابق اظتنتجب اعتمذين، ٚ
 ٖٜٔ، )دار ابن كثًن : بًنوت( ص إعراب القرآن وبيانو ػتي الدين الدرويش،  ٛ
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شرة،  مبا " كأنو حكم اظتفعول يقع فعل األمر علىِملَّةَ فائدهتا داّل أن "وىكذا 
وكما القاعدة  كما قول الدرويش  اظتنتجب على التقدير أي اتبعوا ملة إبراىيم.

من اظتفعول بو ىي اإلسم اظتنصوب الذي وقع عليو فعل الفاعل، أي إسم 
 اظتنصوب يدّل على من وقع عليو الفعل الفاعل.

" نصب بنزع اطتافض ضعيف وىو  ِملَّةَ الكلمة "ولكن عند العليمي  
و ،"ِملَّةُ " برفع الشواذ يف  وقرئ ،"ِملَّةَ " :بنصب اصتمهور قراءة يقول  قراءة وتوجَّ
 ػتذوف خربه مبتدأ أو ملُة، اعتَْديُ  بل تقديره ػتذوف ظتبتدأ خرب أنو على الرفع

 :أقوال أربعةُ  النصب قراءة توجيو ويف .ىْديُنا حنيفاً  إبراىيم ملةُ  بل تقديره
 . إبراىيم ملةَ  نتَِّبعُ  بل تقديره ػتذوف لفعل بو مفعول أنو: األول -
 .إبراىيم ملةَ  عليكم: أي اإلغراء على منصوب أنو: الثاين -
 نكون بل حينئذٍ  واظتعىن ػتذوفة،( نكون)ل  خرب أنو على منصوب أنو: الثالث -

 اظتضافُ  وأقيم اظتضاُف، فحذف إبراىيم، ملَّةِ  أصحابَ  أو إبراىيم، ملَّةِ  أىلَ 
 . والزؼتشري والزجاج، واألخفش، الفراء، رأي وىو ُمقامو إليو

 . إبراىيم دبلة نقتدي واظتعىن اطتافض نزع على منصوب أنو: الرابع -
 ولكن بو مفعول أنو وىو واحد األقوال ىذه من والثاين األول فالوجو

 خرب والثالث اطتافض، نزع بعد توسعاً  بو مفعول الرابع والوجو ؼتتلف، العامل
 وجو على اآليات إعراب زتل ينبغي وال ،ضعيف عنده الرابع والوجو .كان

 يدعمو ما األوجو من أن والسيما منو، أقوى وجو على زتلها أمكن ما ضعيف،
 ٜ.السياق

                                                           
 ٜٕٛ. ص اظترجع السابقيمي، لعإبراىيم بن سليمان ال ٜ
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التحليل السابق يف  - دبراده أعلم وا - الكرمية اآلية ىذه يفمع ذلك 
" ضعيف ولكن توجد اإلحتمال على النصب بنزع  ِملَّةَ الكلمة "النصب من 

اطتافض ألن فيها توجد السبب والدليل أو القرينة عليو. وطبعا ذلك داّل علينا 
 إدراكهابل البد على  اظتسألة ىذه إدراك فإنىذا القاعدة التدرك على قياسي 

 .اآلية على التفسًن وأسرار لطائف من النظر وإدامة الذىن إعمال من
 والغرضالسبب  ( ب

: تقديره" ِملَّةَ "الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة  
صلِة. فالسبب نزع عليها اطتافض لدب  .لرتخُّ

 وىو الوضع أصل عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع اطتافض ونزع 
ص كان ،باذوف للعلم اللبس أُمن فإن الذكر،  سبباً  عندئذ اطتافض بنزع الرتخُّ

 واتضح استعمالو كثر إذا ختفيفاً  اضترف حيذفقال حسٌن الراضى  ٓٔ.للحذف
  ٔٔ.البيت دخلت:  ؿتو ، غرضو

 اضتذف من نوع وىوكما قال يوسف األنصاري   .تساعإلوالغرض أهنا  ل
 وكقولك ،(رجالً  سبعٌن َقومو موسى خَتارواْ ) تعاىل قولو ؿتو واالختصار، لإلجياز

 أشتاء أقامت قد العرب أن واعلم: السراج ابن قال . وزيداً  الرجال اخرتت: 
 ٕٔ.واختصارا اتساعاً  األزمنة مقام بأزمنة ليست

 
                                                           

 ٕٙسامل اضتبشي، مرجع السابق. ص  حسٌن بن علوي بن   ٓٔ
 ٖٙحسٌن راضى خليل العايدي، مرجع السابق. ص  ٔٔ
 ٖٙحسٌن راضى خليل العايدي، مرجع السابق. ص  ٕٔ
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 148اآلية  .3
َراتِ  فَاْسَتِبُقوا ۗ   ُمَولِّيَها ُىوَ  ِوْجَهة   َوِلُكل    يَْأتِ  َتُكونُوا َما أَْينَ  ۗ   اْلَخي ْ

 ﴾148﴿ َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعَلىٰ  اللَّ وَ  ِإنَّ  ۗ   َجِميًعا اللَّ وُ  ِبُكمُ 
 التحليل: ( أ

رَاتِ " الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة نصب " اطْتَي ْ
رَاتِ  إىل :تقديرهبنزع اطتافض،  نزع حرف اطتافض "إىل" فانتصب الكلمة  ،اطْتَي ْ

رَاتِ " " منصوب بكسرة ظاىرة ألنو رتع اظتؤنث السامل من "خًن". فالفعل اطْتَي ْ
رَاتِ  فَاْسَتِبُقوا"استبق من اصتملة  " ىو فعل الالزم اظتتعدي حبرف أي حبرف اطْتَي ْ

 حّّت توجد فيها السبب أو القرينة على نزعها. اصتار إىل.

رَاتِ  فَاْسَتِبُقواقال برىان الدين يف تفسًنه، " " أي فاجعلوا أنتم اطْتَي ْ
كونوا يف مقصدكم أنواع اطتًن من القبلة وغًنىا وتسابقوا يف قصدكم إليها، أي  

اظتبادرة إىل أفعال اطتًن كمن يسابق خصما فهو جيتهد يف سبقو، فإن اإلستباق 
تكلف السبق والسبق بروز أحد اظتتحاربٌن، مث حثهم على ذلك وحذرىم من 

" أي من اصتهات اليت استبقتم َتُكونُوا َما أَْينَ تركو بقولو على وجو التعليل: "
رَاتِ  فَاْسَتِبُقوا"الربيع قولو: وقال أبو جعفر عن أبيو عن  ٖٔإليها. " يقول: اطْتَي ْ

 ٗٔفسارعوا يف اطتًنات.
ىذا القول داّل أن الكلمة "اطتًنات" ىي اعتدف أو اظتقصد على فعل 

كمعىن مفعول بو ىي اإلسم اظتنصوب الذي وقع عليو فعل   مباشرةاستبق كأنو 
                                                           

)دار الكتب العلمية : لبنان( ص  ،نظم الدرربرىان الدين أيب اضتسن ابراىيم بن عمر البقاعي،   ٖٔ
ٕٚٔ  

 ٔٚٚ، )دار السالم : القاىرة( صالطربيتفسًن جعفر ػتمد بن جرير الطربي،  أيب  ٗٔ
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استبق متعدي فدال على بدأه مباشرة، ليس بالفاصلة. ولذلك الفعل  الفاعل،
 حبرف إىل وأّما الفعل سارعوا فمتعدي حبرف يف، أي فسارعوا يف اطتًنات.

 يف اظتفسرين أقوال اتفقتقال يوسف بن عبد ا األنصاري يف كتابو، و 
أو كما عرفنا بالذكر  اصتر حرف إسقاط على منصوبة أهنا على" اطتًنات" نصب

 أبو يقول الصدد ىذا ويف ،اطتًنات إىل: التقديراظتنصوب على نزع اطتافض 
 وناسب الصاحل، والعمل اطتًن فعل إىل بالبدار أمر ىذا اطتًنات، فاستبقوا حيان

 إليها، باظتسارعة االىتمام فينبغي صالة، أو شريعة، لو ا جعل من أنَّ  ىذا
 ذىبنا إنا ،كما قال تعاىلاالشرتاك على يدل فهو تسابق دبعىن استبق أن وذكرنا
 ألن يتعدى ال واستبق تضاربوا، تقول كما نتسابق، أي( ٚٔ يوسف) نستبق
 تف اعل معناه لفظ من بنيت إذا اظتتعدي الفعل أن وذلك يتعدى، ال تسابق

يقول على و  ٘ٔ تضاربنا. تقول مث زيدا، ضربت تق ول الزم ا، ص ار لالشت راك
 اطتًنات، إىل الوصول اإلنسان غاية تكون أن بٌن كبًنال فرقالكشاف ىكذا ال

 يف رغبةً  غًنه مع دائم سباق يف اظتؤمن يكون أن وبٌن عندىا، رحلتو تنتهي وأن
 إليو أظتح ما ىو إليو أشرنا الذي ىذا ولعل .جبناتو والفوز تعاىل ا رضا نيل

 رضا رشيد والسيد. "وغًنه القبلة أىل من غًنكم إليها واسبقوا" بقولو الزؼتشري
 غًنه سبق على منكم كل وليحرص اطتًن، أنواع من نوع كل ابتدروا أي" بقولو

 ٙٔ"إليو

                                                           
 ٕ٘، ص السابق اظترجعيوسف بن عبد ا األنصارى،  ٘ٔ
 ٕٚ، ص  السابق اظترجعيوسف بن عبد ا األنصارى،  ٙٔ



03 
 

 
 

 نزع دلّ  فائدتو - دبراده أعلم وا - الكرمية اآلية ىذه يف فلذلك 
 اطتًنات فعل إىل واظتسارعة لمبادرةل اظتؤمن عليو يكون أن جيب ما على اطتافض

 فاستبقوا" قيل لو أما اطتًنات، عند هبم ينتهي ال سباق يف اظتؤمنٌن لكأن حّت
 ينتهي أن اظتؤمن غاية أن إىل تشًن االنتهاء على بداللتها" إىل" فإن" اطتًنات إىل

 وإيصال اطتًنات إىل فاستبقوا: التقدير ػتذوفة ىنا" إىل". اطتًنات إىل وصولو
 .اصتر حرف واسطة دون مباشرة اظتفعول إىل الفعل

 السبب والغرض  ( ب

الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة "اطتًنات" 
اطتًنات. فالسبب نزع عليها اطتافض للرتخص كما قال يوسف  إىل :تقديره

 وىو الوضع أصل عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع اطتافض ونزعاألنصاري 
ص كان ،باذوف للعلم اللبس أُمن فإن الذكر،  سبباً  عندئذ اطتافض بنزع الرتخُّ

نزع عليها اطتافض فتغًّن .ألّن لو ال اظتعىن تصحيحوالغرض أهنا  ل .للحذف
 .اآلية ىذه يفاظتقصود 

 158اآلية  .4
 َفَل  اْعَتَمرَ  َأوِ  اْلبَ ْيتَ  َحجَّ  َفَمنْ  ۗ   اللَّ وِ  َشَعاِئرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ 

ًرا َتَطوَّعَ  َوَمن ۗ   ِبِهَما َيطَّوَّفَ  َأن َعَلْيوِ  ُجَناحَ   َعِليم   َشاِكر   اللَّ وَ  فَِإنَّ  َخي ْ
﴿158﴾ 

 184 واآلية .5
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 أَيَّام   مِّنْ  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلىٰ  َأوْ  مَّرِيًضا ِمنُكم َكانَ  َفَمن ۗ   مَّْعُدوَدات   أَيَّاًما
ًرا َتَطوَّعَ  َفَمن ۗ   ِمْسِكين   َطَعامُ  ِفْديَة   يُِطيُقونَوُ  الَِّذينَ  َوَعَلى ۗ   ُأَخرَ   فَ ُهوَ  َخي ْ
ر   ر   َتُصوُموا َوَأن ۗ   لَّوُ  َخي ْ  ﴾184﴿ تَ ْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  ِإن ۗ   لَُّكمْ  َخي ْ

 

 
 :التحليل ( أ

رًا" الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف األيتٌن ىو الكلمة " حكم َخي ْ
نزع حرف  ،ًْنٍ خِبَ  َتَطوَّعَ  َفَمن أي ًْنٍ خبَ  :تقديرهنصب بنزع اطتافض، إعراهبما سواء 

" منصوب بفتحة ظاىرة فالفعل تطوّع من خًنا"اطتافض "الباء" فانتصب الكلمة 
حّّت  ىو فعل اطتماسي الالزم اظتتعدي حبرف أي حبرف اصتار الباء.اصتملتٌن 

 توجد فيها السبب أو القرينة على نزعها. 
 أربعة على الكرميتٌن اآليتٌن يف (خًناً ) نصب توجيو يفقال العليمي 

 :أقوال
 اطتافض، فنزع خبًن تطوّع: أي اطتافض، نزع على منصوب أنو: األول

 ( .خبًن تطوع ومن:)مسعود ابن قراءةُ  الوجوَ  ىذا وتعضد ،(خًناً ) وانتصب
 اظتعىن فيكون( فَ َعلَ ) معىن( تطوّع) الفعل تضمٌن على منصوب: الثاين

 .خًناً  فَ َعلَ  ومن
 يف لو وصف ألنو األصلي، اظتصدر عن نائب مطلق مفعول: الثالث

 .ػتلو صفتو وحلت اظتصدر فحذف خًناً  تطّوعاً  يتطوّع ومن والتقدير األصل،
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 ومن والتقدير منو، حال( خًناً )ف  معرفة اذوف اظتصدر قدر إذا: الرابع
 ٚٔ.عليم شاكر ا فإن خًناً  تطّوعو تطوّع

على البحر ايط وروح اظتعاىن  يوسف بن عبد ا األنصارىوقال أيضا 
 : "خًنا" نصب توجيو يف العلماء أقوال تعددت أهنا

 اضترف حذف فلما خبًن: والتقدير اطتافض بنزع منصوب أنو أوعتما
 .العلماء من كثًن رجحو وعتذا مسعود، ابن هبا قرأ أنو ويؤيده إليو الفعل وصل

 خًنا. تطوعا تقديره ػتذوف ظتصدر صفة أنو: الثاين
 فعل. أو أتى معىن" تطوع" تضمٌن على بو مفعول أنو: الثالث

ٛٔ .سيبويو مذىب وىو اظتعرفة، اظتقدر اظتصدر ذلك من حال أنو: الرابع
 

منصوب بنزع اطتافض  "خًنا"ولذلك إّن حكم اإلعراب يف نصب الكلمة 
ىو األصح ألن توجد السبب على نزعها ومع اتفاق قول العلماء على حكم 

 نصبها أي نصب بنزع اطتافض.

رًا َتَطوَّعَ  َمن" ٛ٘ٔقال ػتمد علي الصابوين يف تفسًن األية  "  أي َخي ْ
من تطوّع باضتج والعمرة بعد قضاء حجتو اظتفروضة عليو، أو فعل خًنا فرضا كان 

رًا َتَطوَّعَ  َمنوقال أيضا الطربي يف التفسًن " ٜٔال.أو نف أي ومن  ٛ٘ٔ" األية َخي ْ
تطوع باضتج والعمرة بعد قضاء حجتو الواجبة عليو، فإن ا شاكر لو على 
تطوعو لو دبا تطوع بو من ذلك ابتغاء وجهو فمجازيو بو، عليم ميا قصد وأراد 

                                                           
 ٜٜٕ. ص لسابقرجع ااظتيمي، لعإبراىيم بن سليمان ال ٚٔ
  ٖٓ. صالسابق اظترجعيوسف بن عبد ا األنصارى،  ٛٔ
 ٛٓٔ، )دار القلم العرب : حلب( ص صفوة التفسًنػتمد علي الصابوين،   ٜٔ
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واف هبما تطوع ال واجب، فإن بتطوعو دبا تطوع بو. وأما الذين زعموا أن الط
الصواب أن يكون تأويل ذلك على قوعتم "فمن تطوع بالطواف هبما فإن ا 
شاكر"، ألن للحاج واظتعتمر على قوعتم الطواف هبما إن شاء وترك الطواف، 
فيكون معىن الكالم على تأويلهم: فمن تطوع بالطواف بالصفا واظتروة فإن ا 

 ٕٓا أراد ونوى الطائف هبما كذلك.شاكر تطوعو ذلك عليم دب
رًا َتَطوَّعَ  َمن"ف ٗٛٔوقال ػتمد علي الصابوين يف تفسًن األية  "  أي َخي ْ

رٌ  فَ ُهوَ فمن زاد على قدر اظتذكور يف الفدية " ٕٔ".لَّوُ  َخي ْ
 

 عموم " دبعىنتط وع" م ع" خًنا" - دبراده أعلم وا -ولذلك الكلمة 
 أن ىو التوجيهات ىذه ومن. عليو يثاب كان خًن أيّ  خًنا فعل من أن اضتكم

 ،اآليتٌن يف لذكر مرادا اضترف معىن كان ولو اطتافض، نزع على منصوب" خًنا"
" تطوع" الفعل وإيصال اصتر حرف بإسقاط جاءت وإمنا فلها اظتعىن واظتقصود.

 .معىن يفيد ألنو" خًنا" اظتفعول إىل

 كبًن وفرق خًنا، تطوع وإمنا خبًن، يتطوع يؤدي باصتملة مل ىوالكلمتان ف
 على واقع اآليتٌن يف التطوع فعل ألن ،"خبًن تطوع" وبٌن خًنا، تطوع من بٌن

 واق ع التطوع فإن قولنا يف أما مباشرة، اظتفعول على الفعل يقع كما مباشرة اطتًن
 يقع أن بٌن كبًن وفرق اصتر، حرف بواسطةفيؤدي  مب اش ر غي ر وقوع ا اطتي ر عل ى

 لعلوىكذا و  .اصتر حرف بواسطة عليو يقع أن وبٌن مباشرا، اظتفعول على الفعل

                                                           
ٕٓ

 ٜٚٚص ،اظترجع السابقجعفر ػتمد بن جرير الطربي،  أيب 

 ٕٔٔص  ،اظترجع السابقػتمد علي الصابوين،   ٕٔ
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 قيل ولو اطتًن فعل يف التعميم على دال اطتافض نزع بأن القول ميكننا تقدم ؽتا
 .اطتًن عموم ال اطتًن بعض فعل على لدل الباء بزيادة" خبًن"

 

 السبب والغرض  ( ب
رًا َتَطوَّعَ  َمنالكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية " " ىو الكلمة َخي ْ

. فالسبب نزع عليها اطتافض للرتخص  ًْنٍ خِبَ  َتَطوَّعَ  َفَمن"خبًن" أي  :تقديره"خًنا" 
 عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع اطتافض ونزعكما قال يوسف األنصاري 

ص كان ،باذوف للعلم اللبس أُمن فإن الذكر، وىو الوضع أصل  بنزع الرتخُّ
نزع عليها .ألّن لو ال اظتعىن تصحيحوالغرض أهنا  ل .للحذف سبباً  عندئذ اطتافض

 .اآلية ىذه يفاطتافض فتغًّن اظتقصود 

 227اآلية  .6
 ﴾227﴿ َعِليم   َسِميع   اللَّ وَ  فَِإنَّ  الطََّلقَ  َعَزُموا َوِإنْ 

 235واآلية  .7
ُلغَ  َحتَّىٰ  النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَ ْعزُِموا ... َوَل   َأنَّ  َواْعَلُموا ۗ   َأَجَلوُ  اْلِكَتابُ  يَ ب ْ

 َحِليم   َغُفور   اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ۗ   فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ  ِفي َما يَ ْعَلمُ  اللَّ وَ 
﴿235﴾ 

 التحليل: ( أ
، "الطَّاَلقَ " الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف األيتٌن ىو الكلمة

نزع حرف اطتافض "على" فانتصب  ،الطَّاَلقِ  على َعَزُموا َوِإنْ  :تقديره
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 :تقديره" النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ " منصوب بفتحة ظاىرة. والكلمة "الطَّاَلقَ  "الكلمة 
ىو فعل الالزم من اصتملتٌن  َعَزُموافالفعل  " النَِّكاحِ  َعَلى ُعْقَدةِ  تَ ْعزُِموا َواَل "

فيها حّّت توجد  اظتتعدي حبرف أو بواسطة اضترف أي حبرف اصتار إىل.
 السبب أو القرينة على نزعها.

" مفعول بو الطَّاَلقَ  َعَزُموا َوِإنْ قال حسن اضتمصي يف إعراب األية "
منصوب أي فعل عزم يتعدي إىل اظتفعول بنفسو أو بواسطة حرف اصتر، فال 
ضرورة إلعراب الطالق على نزع اطتافض كما جاء يف حاشية اصتمل. 

" نصب النَِّكاحِ  َعَلى ُعْقَدةِ  تَ ْعزُِموا َواَل " :قديرهت" النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ والكلمة "
 " الطَّاَلقَ  َعَزُموا َوِإنْ "قال أبو البقاء و  ٕٕالكلمة "عقدة" على نزع اطتافض.

أي على الطالق، فلما حذف اضترف نصب. وجيوز أن يكون زتل عزم 
 ٖٕعلى نوى، فعّداه بغًن حرف.

ى ب    ق   ال العليم   ي  ، ق   ال يف الق   اموس: (عل   ى) الفع   ل ع   زم الزم، يتع   دَّ
"ع   زم عل   ى األم   ر يع   زِم عزم   اً ويض   ّم ومعزم   اً كمقَع   د وغتلِ   س وُعْزمان   اً بالض   م 

 ٕٗ.وعزمياً وعزمية واعتزمو وعليو وتعّزم أراد فعلو"
الطالق يف اآلية األوىل، وعقدة يف اآلية الثانية منص وبان عل ى الكلمة ف

وإن عزم   وا عل   ى الط   الق، وال تعزم   وا  -وا أعل   م  -ن   زع اطت   افض، واألص   ل 
 على عقدة النكاح، فحذف اطتافض، وانتصب معمولو. 

" الطالق" لنصب العلماء ذكر يوسف بن عبد ا األنصارىوقال 
                                                           

 ٓٚٗ، )دار الرشيد: دمشق( ص إعراب القرآن وصرفو وبيانو، حسن اضتمصيػتمد  ٕٕ
 ٓٛٔ)دون اظتكتبة( ص ، التبيان يف إعراب القرآنأبو البقاء عبد ا بن حسٌن العكربي،   ٖٕ
 ٖٔٓ. ص السابقرجع اظتيمي، لعإبراىيم بن سليمان ال ٕٗ
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 كما اصتر حرف بإسقاط أو اطتافض بنزع منصوب أنو: أحدمها :وجهٌن
 ذي إقامة على عزمت : الشاعر قول يف كما بعلى يتعدى عزم قالوا،ألن

 ٕ٘ .نوى معىن" عزم" الفعل بتضمٌن بو مفعول أنو: الثاينو . صباح
" أي النكاح النكاح عقدة تعزموا والقال برىان الدين يف تفسًن األية "

فيها بائن فضمن العزم البتة ولذلك أسقط الذي يصًن معقودا للمعتدة عدة ىي 
"على" وأوقعو على العقدة اليت ىي من آثره وال تتحقق بدونو فكأنو قال وال 
تعزموا على النكاح باقٌن عقدتو وىو أبلغ ؽتا لو قيل وال تعقدوا النكاح، فإن 

 ٕٙالنهي عن العزم الذي ىو سبب العقد هني عن العقد بطريق األوىل.

 "النكاح عقدة تعزموا وال"  - دبراده أعلم وا -السابقتٌن  اآليتٌن أنف
 نزع أن وىو باإلثبات، جاءت "الطالق عزموا فإن" اآليةو   النهي بطريق جاءت

 أبغ ض ألن و الط الق من تنفًنا الط الق ع زم من ميك ن ما أقل على اطتافض دالّ 
 عزمهم تأكيد على التعبًن لدل" الطالق على عزموا" قيل ولو ا، إل ى اضت الل

 من تنفر مل اآلية ألن" على" اصتر حرف زيادة منعليو  وإصرارىم الطالق على
 دالّ   "النكاح عقدة تعزموا واليف" اطتافض نزع أنعليو. و  عزم أقل بل الطالق

 عليو يقع أن وبٌن مباشرا، اظتفعول على كما اضتقيقة من الفعل  النهيأبلغ  على
 .اصتر حرف بواسطة

 السبب والغرض  ( ب

                                                           
  ٖٚ. ص السابقرجع اظتيوسف بن عبد ا األنصارى،  ٕ٘
 ٗٗٗص  اظترجع السابق،برىان الدين أيب اضتسن ابراىيم بن عمر البقاعي،   ٕٙ



33 
 

 
 

 َواَل " و"الطَّاَلقَ  َعَزُموا َوِإنْ الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف األيتٌن "
"على الطالق"  :تقديره"و "ُعْقَدَة" الطَّاَلقَ " مها الكلمتان "النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَ ْعزُِموا

. النَِّكاحِ  على ُعْقَدةِ  تَ ْعزُِموا َواَل الطَّاَلِق و"على عقدة" أي  على َعَزُموا َوِإنْ أي 
 اطتافض ونزعفالسبب نزع عليها اطتافض للرتخص كما قال يوسف األنصاري 

 اللبس أُمن فإن الذكر، وىو الوضع أصل عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع
ص كان ،باذوف للعلم والغرض أهنا   .للحذف سبباً  عندئذ اطتافض بنزع الرتخُّ

 .اآلية ىذه يفنزع عليها اطتافض فتغًّن اظتقصود .ألّن لو ال اظتعىن تصحيحل

 233اآلية  .8
 مَّا َسلَّْمُتم ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفَل  َأْوَلدَُكمْ  َتْستَ ْرِضُعوا َأن َأَردتُّمْ  َوِإنْ ... 

 َبِصير   تَ ْعَمُلونَ  ِبَما اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللَّ وَ  َوات َُّقوا ۗ   بِاْلَمْعُروفِ  آتَ ْيُتم
﴿233﴾ 

 التحليل: ( أ
نصب " أَْواَلدَُكمْ " الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة

نزع حرف اطتافض "الالم" فانتصب الكلمة  ،"ُكمْ ْواَلدِ "أِلَ  :تقديرهبنزع اطتافض، 
 َتْستَ ْرِضُعوا َأنمن اصتملة  َتْستَ ْرِضُعوامنصوب بفتحة ظاىرة. فالفعل " َأْواَلدَُكمْ "

حّّت توجد فيها  ىو فعل الالزم اظتتعدي حبرف أي حبرف اصتار الالم. َأْواَلدَُكمْ 
 السبب أو القرينة على نزعها.
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أي أن تطلبوا ": أَْواَلدَُكمْ  َتْستَ ْرِضُعوا َأنقال برىان الدين يف تفسًن األية "
 ٕٚمن يرضع أوالدكم من غًن األمهات.

أوالدكم مفعول  ":َأْواَلدَُكمْ  َتْستَ ْرِضُعوا َأنقال الدرويش يف إعراب األية " 
بو ثان لتسرتضعوا، واظتفعول األول ػتذوف، واظتعىن: أن تسرتضعوا اظتراضع 
أوالدكم، نّص على ىذا اإلعراب سيبويو، وعلى الشهاب على البيضاوي بأن 
أرضع يتعدي إىل مفعول واحد، فإن زيدت فيو السٌن والتاء صار متعديا الثنٌن، 

الزؼتشري أيضا على ذلك. وقيل إمنا يتعدي للثاين حبرف جر، فيكون  وجرى
أوالدكم منصوبا بنزع اطتافض، ويكون اصتار واجملرور موضع اظتفعول الثاين، قال 

 اضتمصي فأوالدكم وقال ٕٛالزجاج، والتقدير: أن تسرتضعوا ألوالدكم غًن الوالدة.
أن تسرتضعوا امرأة أوالدكم،  وىو اظتفعول الثاين أما اظتفعول األول فمحذوف أي

وجيوز أن يكون أوالدكم منصوبا على نزع اطتافض أي أن تسرتضعوا امرأة 
 ٜٕألوالدكم.

على الكشاف والبحر ايط وروح  يوسف بن عبد ا األنصارىوقال 
 يدل اسرتضع الفعل أن: أوعتما: رأيان" أوالدكم" إعراب يف للمفسرين اظتعاين

 اظتاء، زيدا استقيت تقول كما الولد، إرضاع اظترأة من طلبت أي الطلب، على
 عنو لالستغناء أحدمها حذف مفعولٌن إىل يتعدى فهو اطتبز، عمرا واستطعمت

 أن: الثاين, الزؼتشري ذىب ىذا وإىل أوالدكم، اظتراضع تسرتضعوا أن: واظتعىن
 تسرتضعوا أن: والتقدير ثان، مفعول أنو على اطتافض بنزع منصوب" أوالدكم"
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 تعدية يف العلماء اختالف بيان يف حيان أبو قالو ما وإليك. ألوالدكم اظتراضع
 إىل يتعدى ىل خالف فيو اسرتضع" الكرمية اآلية ىذه يف اسرتضع الفعل

 الزؼتشري قول األول قوالن، اصتر؟ حبرف الثاين مفعولٌن إىل أو بنفسو، مفعولٌن
يو الصيب، اظترأة أرضعت: يقال أرضع، من منقول اسرتضع: قال  إىل فتعدِّ

 تسرتضعوا أن: واظتعىن اضتاجة، واستنجحتو اضتاجة أؾتح: تقول كما مفعولٌن،
 استنجحت: تقول كما عنو، لالستغناء اظتفعولٌن أحد فحذف أوالدكم، اظتراضع

 أحدمها يكن مل مفعولٌن كل حكم وكذلك استنجحتو، من تذكر وال اضتاجة،
 إرضاع اظترأة من طلبت أي للطلب، ىنا واستفعل. كالمو انتهى األول عن عبارة
 منو طلبت أي اطتبز، عمرا واستطعمت اظتاء، زيدا استسقيت: تقول كما الولد

 إسقاط على وليسا منصوبان واظتاء اطتبز أن فكما يطعمين، وأن يسقيين أن
 قول: والثاين اطتافض، إسقاط على ال منصوب" أوالدكم" كذلك اطتافض

" أوالدكم" قولو من وحذف جر، حبرف الثاين اثنٌن، إىل يتعدى أن وىو اصتمهور
 ٖٓ."ألوالدكم والتقدير

  حرف السياق يف ذكر ولوفائدة الكلمة   - دبراده أعلم وا -ولذلك 
 اختصاص على دال ألنو إليو، شرناأ الذي الغرض على لّ ادف" ألوالدكم" الالم

 لألوالد اإلرضاع يكون أن بٌن اظتعىن يف كبًن وفرق وألجلهم، لألوالد اإلرضاع
أي العموم ؽتن يرضع  عليهم اإلرضاع يكون أن وبٌن أي اإلختصاص من يرضع

 من غًن األّم. 

 :السبب والغرض  ( ب
                                                           

 ٕٖ، ص  السابق اظترجعيوسف بن عبد ا األنصارى،   ٖٓ
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" َأْواَلدَُكمْ " الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة
" َأْواَلدَُكمْ "نزع حرف اطتافض "الالم" فانتصب الكلمة  ،"ُكمْ ْواَلدِ "أِلَ  :تقديره

فالسبب نزع عليها اطتافض للرتخص كما قال يوسف منصوب بفتحة ظاىرة.
 وىو الوضع أصل عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع اطتافض ونزعاألنصاري 

ص كان ،باذوف للعلم اللبس أُمن فإن الذكر،  سبباً  عندئذ اطتافض بنزع الرتخُّ
نزع عليها اطتافض فتغًّن .ألّن لو ال اظتعىن تصحيحوالغرض أهنا  ل .للحذف

 .اآلية ىذه يفاظتقصود 
  235اآلية  .9

 ِفي َأْكَننُتمْ  َأوْ  النَِّساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  ِبوِ  َعرَّْضُتم ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َوَل 
 َأن ِإلَّ  ِسرِّا تُ َواِعُدوُىنَّ  لَّ  َولَٰ ِكن َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ  أَنَُّكمْ  اللَّ وُ  َعِلمَ  ۗ   أَنُفِسُكمْ 

 ﴾235﴿... اآلية  ۗ   مَّْعُروفًا قَ ْوًل  تَ ُقوُلوا
 التحليل: ( أ

نصب بنزع " ِسرِّا" الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة
" يف" :تقديرهاطتافض،  " ِسرِّا"نزع حرف اطتافض "يف" فانتصب الكلمة  ،ِسرٍّ

ىو فعل  ِسرِّا تُ َواِعُدوُىنَّ  الَّ من اصتملة  تُ َواِعُدوُىنَّ  بفتحة ظاىرة. فالفعلمنصوب 
حّّت توجد فيها السبب أو القرينة  الالزم اظتتعدي حبرف أي حبرف اصتار على.

 على نزعها.
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" وسرا مفعول الثاين  ِسرِّا تُ َواِعُدوُىنَّ  الَّ قال الدرويش يف إعراب األية: "
ألن السر معناه ىنا النكاح، وجيوز أن يعرب حال مؤولة أي مستخفٌن عن 

.  ٖٔالناس، أو منصوبا بنزع اطتافض أي يف سرٍّ
وق   ال العليم   ي عل   ى مع   اىن الق    رآن للزج   اج والتبي   ان والفري   د والبح   ر وال    در 

م اء، وق ّدروا يف يف انتصاب )ِسرّاً( مع الفعل )واعد( س تة أوج و ذكرى ا العلاظتصون 
 بعضها مفعوالً ػتذوفاً وىو ال تواعدوىّن نكاحاً سراً:

 األول: أنو مفعول ثاٍن للفعل )واعد(.
 والثاين: أنو حال من فاعِلو أي ال تواعدوىّن مستخفٌن.

 الثالث:أنو نعت مصدر ػتذوف والتقدير: ال تواعدوىّن مواعدًة سرّاً.
ا    ذوف م    ع جع    ل اظتص    در معرف    و الراب    ع: أن    و ح    ال م    ن ذل    ك اظتص    در 

 والتقدير:اظتواعدة مستخفية.
.  اطتامس: أنو منصوب على الظرفية أي يف سرٍّ

،وذلك عن د  السادس:أن يكون منصوباً على نزع اطت افض والتق دير عل ى س رٍّ
 ٕٖ .من فّسر السر باصتماع،ذكر ىذا اظتنتجب،و ابن ىشام، وعزاه لألخفش

": وظتا كان السر يطلق ِسرِّا تُ َواِعُدوُىنَّ  ألية "اَل قال برىان الدين يف تفسًن ا
على ما أسر بالفعل وما ىو أىل أن يسر بو وإن جهر بٌن أن اظتراد الثاين وىو السر 

 ٖٖبالقوة. 

                                                           
 ٖٛٓ ، صاظترجع السابقػتي الدين الدرويش،  ٖٔ

 ٕٖٓ. ص اظترجع السابق يمي،لعسليمان الإبراىيم بن  ٕٖ
00
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 أعلم وا - الكرمية اآلية ىذه يف" نصب بنزع اطتافض وفائدهتا ِسرِّاالكلمة "
كما القاعدة من اظتفعول بو   للنهي أي أبلغ األمر،مباشرة كأنو   ِسرِّاداّل أن  - دبراده

ىي اإلسم اظتنصوب الذي وقع عليو فعل الفاعل، أي إسم اظتنصوب يدّل على من 
 ولو وقع عليو الفعل الفاعل. وكما قال اظتنتجب عند اإلعراب يدّل معىن مفعول بو.

 مباشرة. يقع مل النهي أن على دالّ ف  "يف سرّ " قيل
 السبب والغرض  ( ب

: تقديره" ِسرِّا"الكلمة اظتنصوبة بنزع اطتافض يف ىذه األية ىو الكلمة  
صيف سّر. فالسبب نزع عليها اطتافض ل  .لرتخُّ

 وىو الوضع أصل عن عدولٌ  واضتذف اضتذف، من نوع اطتافض ونزع 
ص كان ،باذوف للعلم اللبس أُمن فإن الذكر،  سبباً  عندئذ اطتافض بنزع الرتخُّ

 واتضح استعمالو كثر إذا ختفيفاً  اضترف حيذفقال حسٌن الراضى  ٖٗ.للحذف
 . البيت دخلت:  ؿتو ، غرضو

 اضتذف من نوع وىوكما قال يوسف األنصاري   .تساعإلوالغرض أهنا  ل
 وكقولك ،(رجالً  سبعٌن َقومو موسى خَتارواْ ) تعاىل قولو ؿتو واالختصار، لإلجياز

 أشتاء أقامت قد العرب أن واعلم: السراج ابن قال . وزيداً  الرجال اخرتت: 
 .واختصارا اتساعاً  األزمنة مقام بأزمنة ليست

 

 
                                                           

 ٕٙ. ص رجع السابقاظتسامل اضتبشي،  حسٌن بن علوي بن   ٖٗ
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المنصوب على نزع " الكلمة جدوال اآليات اللتي يتضمنّ  . ج
 ." في سورة البقرةالخافض

مع " اظتنصوب على نزع اطتافض" الكلمة جدوال اآليات الاليت يتضمنّ  ىذه
 .يف سورة البقرةالتقدير 

 التقدير اآليات رقم
السبب 
 والغرض

رقم 
 األية

َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوأَنزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ  ٔ
ْلَوٰى... اآلية  َوالسَّ

: اْلَغَمامَ 
 بالغمام

 للرتخص
ولتصحيح 

 اظتعىن

٘ٚ 

 ُقلْ  ۗ   تَ ْهَتُدوا َنَصاَرىٰ  َأوْ  ُىوًدا ُكونُوا َوقَاُلوا ٕ
 ِمنَ  َكانَ  َوَما ۗ   َحِنيًفا ِإبْ رَاِىيمَ  ِملَّةَ  َبلْ 

 
 : دبّلةِ ِملَّةَ 

 للرتخص
 ولإلتساع

ٖٔ٘ 
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 ﴾ٖ٘ٔ﴿ اْلُمْشرِِكٌنَ 
 

 فَاْسَتِبُقوا ۗ   ُمَولِّيَها ُىوَ  ِوْجَهةٌ  َوِلُكلٍّ  ٖ
رَاتِ   اللَّ وُ  ِبُكمُ  يَْأتِ  َتُكونُوا َما أَْينَ  ۗ   اطْتَي ْ

يًعا  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىٰ  اللَّ وَ  ِإنَّ  ۗ   رتَِ
﴿ٔٗٛ﴾ 

 

رَاتِ  : اطْتَي ْ
 إىل اطتًناتِ 

 للرتخص
ولتصحيح 

 اظتعىن

ٔٗٛ 

 َفَمنْ  ۗ   اللَّ وِ  َشَعائِرِ  ِمن َواْلَمْرَوةَ  الصََّفا ِإنَّ  ٗ
 َأن َعَلْيوِ  ُجَناحَ  َفاَل  اْعَتَمرَ  أَوِ  اْلبَ ْيتَ  َحجَّ 

رًا َتَطوَّعَ  َوَمن ۗ   هِبَِما َيطَّوَّفَ   اللَّ وَ  فَِإنَّ  َخي ْ
 ﴾ٛ٘ٔ﴿ َعِليمٌ  َشاِكرٌ 

 

 
 

رًا  : خبًنٍ َخي ْ
 للرتخص

ولتصحيح 
 اظتعىن

ٔ٘ٚ 

 مَّرِيًضا ِمنُكم َكانَ  َفَمن ۗ   مَّْعُدوَداتٍ  أَيَّاًما ٘
ةٌ  َسَفرٍ  َعَلىٰ  َأوْ  نْ  َفِعدَّ  َوَعَلى ۗ   ُأَخرَ  أَيَّامٍ  مِّ

 َفَمن ۗ   ِمْسِكٌنٍ  طََعامُ  ِفْديَةٌ  يُِطيُقونَوُ  الَِّذينَ 
رًا َتَطوَّعَ  رٌ  فَ ُهوَ  َخي ْ  َتُصوُموا َوَأن ۗ   لَّوُ  َخي ْ

رٌ   ﴾ٗٛٔ﴿ تَ ْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  ِإن ۗ   لَُّكمْ  َخي ْ

رًا  : خبًنٍ َخي ْ
 للرتخص

ولتصحيح 
 اظتعىن

ٔٛٗ 

يعٌ  اللَّ وَ  فَِإنَّ  الطَّاَلقَ  َعَزُموا َوِإنْ  ٙ  َعِليمٌ  شتَِ
﴿ٕٕٚ﴾ 

 

: الطَّاَلقَ 
على 

 الطالقِ 

 للرتخص
ولتصحيح 

 اظتعىن

ٕٕٚ 

ُلغَ  َحّتَّٰ  النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  تَ ْعزُِموا ... َواَل  ٚ  يَ ب ْ
 َما يَ ْعَلمُ  اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ۗ   َأَجَلوُ  اْلِكَتابُ 

 
: على ُعْقَدةَ 

 عقدةِ 

 للرتخص
ولتصحيح 

 اظتعىن

ٕٖ٘ 
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 اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا ۗ   فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ  يف 
 ﴾ٖٕ٘﴿ َحِليمٌ  َغُفورٌ 

 

 َفاَل  َأْواَلدَُكمْ  َتْستَ ْرِضُعوا َأن أََردّتُّْ  ... َوِإنْ  ٛ
ا َسلَّْمُتم ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ   آتَ ْيُتم مَّ

 دبَا اللَّ وَ  َأنَّ  َواْعَلُموا اللَّ وَ  َوات َُّقوا ۗ   بِاْلَمْعُروفِ 
 ﴾ٖٖٕ﴿ َبِصًنٌ  تَ ْعَمُلونَ 

 

 
: َأْواَلدَُكمْ 

 ألوالدِكم
 للرتخص

ولتصحيح 
 اظتعىن

ٕٖٖ 

 ِخْطَبةِ  ِمنْ  بِوِ  َعرَّْضُتم ِفيَما َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َواَل  ٜ
 اللَّ وُ  َعِلمَ  ۗ   أَنُفِسُكمْ  يف  َأْكَننُتمْ  َأوْ  النَِّساءِ 

 ِسرِّا تُ َواِعُدوُىنَّ  الَّ  َولَٰ ِكن َسَتْذُكُرونَ ُهنَّ  أَنَُّكمْ 
... اآلية  ۗ   مَّْعُروًفا قَ ْواًل  تَ ُقوُلوا َأن ِإالَّ 
﴿ٕٖ٘﴾ 
 

 
 : يف سرٍّ ِسرِّا

 للرتخص
 ولإلتساع

ٕٖ٘ 
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