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 1سائر الحروف المقطّعة في أوائل السّوَر مذاهبُ مختلفةٌ من اإلعراب: «الم»: في موضع  الم

 األوّل: أن یکون موضعُها رفعاً علی معنی: هذا الم أو ذلک أو هو. 

 ها نصباً علی معنی: اِقرأ الم:الثاني: أن یکون موضعُ 

 2الثّالث: أن یکون موضعُها حرّاً علی قولِ مَن جَعَله قَسَماً. 

 الرابع: أن ال یکونَ لها موضعٌ من اإلعراب. و هذا أصحُّ األقوالِ و أَسهَلُها. 

 : ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌّ علی السّکون في محل رفع. ذَلِکَ

 و في موضع رفعه وجوهٌ:  

 «.الم»ن یکون خبراً عن األول: أ

 خبره.« الکتاب»الثّاني: أن یکون مبتدأً و 

 جملةٌ في موضع الخبر.« الریب فیه»عطف بیان أو صفة له دو بدل منه و « الکتاب»الثالث: أن یکون مبتدأً و 

 .3في موضع الحال« ال ریب فیه»و تکون جملة « هدیً»الرابع: أن یکون مبتدأً و خبره 

 بالم البُعد، ألنّها تدلّ علی بُعد المشار إلیه.الّالم: تسمَّی 

 و الکاف: حرف الخطاب تدلّ علی جنس المخاطب و عدِده.

 : اسمٌ مرفوعٌ بالضمة و في رفعه وجوه: الکِتَابُ

 «.ذا»األوّل: أنّه بدل أو عطف بیان لـ  

 حالٌ.« الریب فیه»الثاني: أن یکون خبراً للمبتدأ )ذا(، و جملة  

 «.ذا»الثالث: أنّه وصفٌ لـ  

                                                           
، الصفحة 1 . او کتاب الفرید في إعراب القرآن المجید )من أبي العزّ الهمداني( المجلد77، الصفحة 1للطبرسي المجلد « مجمع البیان»لتفصیل البحث إلی  . راجع1ْ

181. 

 .28، ص1. یری أبوعیبدة أنّها حروف هجاء اإلعراب لها؛ مجاز القرآن، ج2

 .88، الصفحة 1للطبرسي / المجلد « مجمع البیان»تفسیر  . راجع3ْ
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 : نافیة للجنس. لَا

 مبنيّ علی الفتح في محلّ نصب.« ال»: اسمُ بَرَیْ

 و جهان:« الریبَ فیه»: جارّ و مجرورٌ متعلّق بالخبر المحذوف تقدیرُه: ال ریبَ کائنٌ فیه. و في إعراب جملة  فیه

 حقٌّ.کأنّه قیل: ذلک الکتاب « ذا»األوّل: أن تکون خبراً لِـ  

و العامل فیها فعلُ اإلشارة، أي: أُشیرُ الکتاب « الکتاب»أو مِن « ذا»الثاني: أن تکون في موضع نصب علی الحال من  

 حقًّا، أو غیر ذي شکّ.

 : إمّا أن یکون مرفوعاً و إمّا أن یکون منصوباً؛ هُدًی

  :ٌففي رفعه وجوهٌ ثالثة 

 «.ذا»األوّل: أنّه خبرٌ ثانٍ لِـ  

 «.فیه»ي: أنّه مبتدأٌ و الخبرُ الثان 

 الثالث: أنّه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هُو هدًی. 

 مرفوع و عالمة رفعه الضّمّة المقدّرة علی األلف مَنع من ظهورها التّعذّرُ.« هُدًی»و علی هذه الوجوه الثالثة،  

  :و في نصبه و جهان 

 «.ذلک»نی اإلشارة الحاصل منو العامل فیه مع« الکتاب»األوّل: أن یکون حاالً من  

 ، أي: ال ریب فیه هادیاً و العامل فیه معنی اإلشارة.«فیه»الثاني: أن یکون حاالً من الضمیر في  


