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 من الظواهر النَّحوية التي تشيع فـي الـدرس          التَّوهمتُعد ظاهرة الحمل على     

تجد هذه الظَّاهرة على شيوعها حظَّاً مـن الدراسـات المـستقلّة فـي              النَّحوي، ولم   

القراءات القرآنية، وإنَّما تمت دراستها مع مباحث نحوية أخـرى، كالحمـل علـى              

  .المعنى، والقياس الخاطئ، وغيرها

رة نحويـة   ظـاه ،  التَّوهموقد حاولت في هذه الدراسة، أن أتناول الحمل على          

لَّ بها علماء القراءات كثيراً من القراءات القرآنية، وتهـدف          ا، أو مستقلّة عن غيره  

 في توجيه القراءات القرآنية، وعالقة ذلك بالمعنى،        التَّوهم تبين أثر     ِإلى هذه الدراسة 

 مدخالًً لتفسير بعض القراءات القرآنيـة، كمـا          به وبيان موقف العلماء منه، واألخذ    

 في الدرس   التَّوهمالقراءات القرآنية التي حِملت على      حاولت قدر المستطاع أن أجمع      

  .اللّغوي، وقسمت هذه المسائل في مقدمة، وثالثة فصول

فأما المقدمة، فأشرت فيها إلى مقصد هذه الدراسة وسبب اختيار موضـوعها،            

ـ       التَّوهموالفصل األول تناولت فيه مفهوم       ي  والمصطلحات الدالة عليه، وتناولـت ف

، التَّـوهم الفصل الثاني موقف المفسرين والنُّحاة القدامى والمحدثين من الحمل على           

 في القراءات القرآنية، وفصلت     التَّوهموفي الفصل الثالث تناولت مظاهر الحمل على        

، ، والمنصوبات، والمجرورات، والمجزومات    في المرفوعات  التَّوهم الحمل على    في

  .وغير ذلك

  



و  

Abstract  

The Depending on Illusion in Qur'an Readings 

Lafi Moh'd Lafi Al-E'nezi 

Mu'tah University, 2011 

Depending on Illusion phenomenon is considered one of the most 
phenomena, which is very popular in the grammatical lesson in the Quran's 
readings. 

Despite this phenomenon is very pouplar, but it didn't have the 
expected chance in the independent studies. Although it was handled with 
other grammatical concepts like depending on the meaning and 
misjudgments …etc.  

In this study, I tried to handle the depending on illusion as an 
independent grammatical phenomenon means. The study aims to discover 
the effect of illusion in directing the Qur'an reading and its relation with the 
meaning and stating the situation of scientists and taking it as an entrance 
to explain some Qur'anic reading. Also, I tried, as possible, to collect the 
Qur'an reading which depended on illusion the grammatical lesson, and I 
have divided these topics into an introductory and three chapters. 

In the introduction, I referred to the purpose of this study and the 
reason of choosing this subject. In the first chapter, I handled the meaning 
of illusion and the concepts which refer to it. In the second chapter, I 
handled the opinions of the explainers and old and new grammatical 
specialists on the depending on illusion. In chapter three, I handled the 
shapes of illusion in Qur'an reading and explained the depending of illusion 
in nominatives or accusatives or genitive or imperative. 
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مةمقد  

 . الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

  :أما بعد

ظاهرة " التوهم"لتوهم في القراءات القرآنية، وفهذه دراسة في علّة الحمل على ا

نحوية واسعة، وقع فيها جدل بين النُّحاة قديماً وحديثاً، واختلفت فيها اآلراء وتشعبت، 

ن أن تجد حقّها من الدراسة وبخاصة في ما يتعلَّق بأثرها في توجيه القراءات دو

الحمل : ، وفي غير القرآن"الحمل على المعنى"القرآنية، وسميت في القرآن الكريم 

  .على التوهم والقياس الخاطئ

وقد دعاني إلى البحث في هذه الظَّاهرة سعتها وشيوعها عند العلماء والمفسرين 

 توجيه بعض القراءات القرآنية، واختالفهم في األخذ بها في تأويل القرآن، في

  . وتوجيه القراءات، أو عدم االعتداد بالتوهم مدخالً للتوجيه والتأويل والتفسير

ونظراً لما ألفيته من أهمية الحمل على التوهم في توجيه القراءات القرآنية 

 القرآنية، فقد جاءت هذه الدراسة لتبرز هذه ياتآلواألخذ به مدخالً لتأويل بعض ا

الظَّاهرة، وتتبع مسائلها في المصنَّفات، وتبوب ما حمل عليها من قضايا؛ لتقديمها 

في صورة متكاملة للباحثين والمختصين؛ لرفد المكتبة العربية بدراسة شاملة لهذا 

  . المتنوعةالموضوع تغني الباحثين عن عناء طلبها في المصادر والمراجع

  :وقد جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول

فأما الفصل األول فدرست فيه مفهوم التوهم والمصطلحات المرادفة له، التي 

استعملها العلماء، وبخاصة القدامى منهم، كالوهم، والحمل على المعنى، والغلط، 

  .والقياس الخاطئ

فسرين والنُّحاة القدامى والمحدثين من  وأما الفصل الثاني فتناولت فيه موقف الم

  .التوهم

وفي الفصل الثالث استقصيت مظاهر الحمل على التوهم في القراءات القرآنية، 

وصنَّفتها وفق أبواب المرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات، والمجزومات، 

  .وغيرها
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لظاهرة قـديماً   وأفادت هذه الدراسة من المصادر والمراجع التي تناولت هذه ا         

وحديثاً على رأسها مصنَّفات النُّحاة القدامى، وكتب إعراب القرآن وتفسيره، وكتـب            

القراءات القرآنية، زيادة على المصادر الحديثة التي تحدثت عن هذه الظاهرة حديثاً            

  .موسعاً وقد ذكرتها في نهاية البحث 

ي توصلت إليها، ومـن     وقد ختمت الدراسة بخاتمة أبرزت فيها أهم النتائج الت        

أبرزها، تبيين أثر التوهم في توجيه القراءات القرآنية، ومدى اعتداد العلمـاء فـي              

األخذ بها لتأويل النصوص القرآنية والقراءات التي خرجت على القياس المألوف في            

أو النَّحو العربي، وكشفت الدراسة تفاوت العلماء في األخذ بهذه العلّة مدخالً للتأويل،             

  .عدم االعتداد بها

وفي الختام أسأل اهللا التوفيق، وحسبي نصيب المجتهد من خطـأ أو صـواب،              

  .واهللا المستعان
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  الفصل األول

  مفهوم التَّوهم والمصطلحات الدالة عليه

  

  التًّوهم لغة واصطالحاً 1.1

  : التًّوهم لغةً-أوالً

خَطَراِت القلب، والجمع َأْوهام، من : الَوْهم: وهم: الَوْهم: وهم: "قال ابن منظور

َم الشّيء. وللقلب َوْهمله وتمثَّلَه، كان في الوجود َأو لم يكن: وتََوهْمتُ : وقال. تخيتَوه

  .الشّيء وتفَرْستُه وتَوسْمتُه وتََبينْتُه بمعنى واحد

َوِهْمتُ في كذا : يقالو. وَأْوَهْمت الشّيء إذا َأغفَلْته. تََوهْمت في كذا وكذا: ويقال

أنَّه : وفي حديث النبي . وَأْوَهْمتُ الشّيء تركتُه كلَّه ُأوِهم: ثعلب. وكذا أي غِلطْتُ

كيف ال ُأوِهم ورفغُ : كَأنك َأْوَهْمت في صالِتك، فقال: صلَّى فَأْوَهم في صالِته، فقيل

َأْوَهَم إذا َأسقَط، : اَألصمعي. َأحِدكم بين ظُفُره وَأنْملَِته؟ أي َأسقَط من صالته شيئاً

  .)1("أنَّه سَجد للَوَهِم وهو جالس أي للغلط: وفي الحديث. َوَوِهَم إذا غَِلط

وتوهم فالن الشّيء ظنه كان موجوداً، أو . والتوهم مصدر تََوهَم يتََوهم تََوهًما

  .)2(لم يكن

  .)3(ا غلطت فيهإذ: وِهْمتُ في الحساب وغيره أوهم وهًما: وذكر الكفوي

وهم إذاً وفق معناه اللغويه، كان : فالتروتََصو لُهوتَخَي الشّيء وتمثُّلُه ظن

موجوداً، أو غير موجود، وهو معنى مراد في اصطالحهم، وربما يعبر به عن 

  .الغلط

                                                 

لسان العـرب، دار    . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقي المصري          ) 1(

  ).وهم(، مادة 292، ص11، ج)ت. د(صادر، بيروت الطبعة الرابعة، 

ـ 1425القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،     . لغة العربية، المعجم الوسيط   مجمع ال ) 2( م، 2004/هـ

 ).َوَهَم(، مادة 1060الطبعة الرابعة، ص

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، معجم في المـصطلحات والفـروق              ) 3(

ت،  بيـرو  –مؤسـسة الرسـالة     . عـدنان درويـش، ومحمـد المـصري       : تحقيق. اللغوية

 .209م، الطبعة الثانية، ص1988/هـ1419



 - 4 -

". ال تدركه األوهام: "وفي الحديث. في قلبه َوْهم: وهم: "الزمخشري وقال

 قال أبوَوقع في خلدي، وشيء موهوم ومتوهم؛ : تُ الشّيء َأِهمه َوْهًما وتَوهْمتُهووَهْم

  : )1(زبيد

              َوطَاَر َأنَْصاُرُهم شَتَّى َوَما َرَجُعوا  واستَحَدثَ الْقَوُم َأمرا غَيَر َما َوِهُموا 

ل ظنوا أنَّهم يغلبونني فاستحدثوا الفزع والجبن، ووهمتُ به سوءاً وتوهْمتُه به؛ قا

  )2(":عدي بن زيد 

  فَقَد َيِهُم  الُْمَصاِفي ِبالَْحِبيِب    فَِإن َأخْطَْأتُ َأو ُأوِهمتُ َأمرا 

اَس، وهو صاحب َيتَِّهم النَّ: واتُِّهَم بكذا، وفالن متَِّهم. ووهمنيه. وأوهمنيه غيري

غَِلتَ، وأوهم فيه إيهاًما، وأوهم : ووهم في الحساب، بالكسر، يوَهم َوْهًما. تُْهَمٍة وتَُهٍم

  .)3("أسقط: وأوهم من صالته ركعةً. من الحساب مائة

  )4"(:وقال النابغة

  ِلِستَِّة َأعَواٍم َوذَا الَْعاُم َساِبـُع    توهمتُ آياٍت لها فعرفتُهــــا

لخفاء معالمها وانطماسها، إالَّ ما بقي منها، : ه لم يعرف الدار إال توهماًأي أنَّ

  . كاألثافي والرماد واألوتاد

التوهم ضرب من التخيل، أو الظن، وهو أن يتمثَّل اإلنسان الشّيء موجوداً "و

 أي ال وجود له، كترك استعمال ماء باٍق على أوصافه مخافة –وهو ال أصل له 

                                                 

شـعر أبـي زبيـد      " البيت من البسيط، وهو في ديوان حرملة بن المنذر الطائي المـسمى             ) 1(

نوري حمودي القيسي، ساعد المجمع العلمي العراقي على نـشره، مطبعـة            : الطائي، تحقيق 

 .110م، ص 1967المعارف، بغداد، الطبعة األولى، 

: افر، وهو لعدي بن زيد العبادي، انظر، ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيـق             البيت من الو  ) 2(

 .40م، ص 1965/هـ1385 بغداد، –محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية للنشر والطبع 

محمـد باسـل   : أساس البالغة، تحقيـق . الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمر بن أحمد     ) 3(

ـ 1419 بيـروت،    –عيون السود، دار الكتب العلمية       ، 2م، الطبعـة األولـى، ج       1998/هـ

 ).وهم( مادة 358ص

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،      : البيت من البسيط، للنابغة الذبياني، ديوانه، تحقيق      ) 4(

 .30القاهرة، الطبعة الثانية، ص
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ير نجاسة دفعت فيه، أو كترك الصالة في موضع ال أثر فيه مخافة أن يكون فيه تقد

  .)1("بول قد جف

تصور : "وقد خلص عبداهللا أحمد جاد الكريم إلى أن المعنى اللغوي للتَّوهم هو

أمور وتخيلها دون أن يكون لها وجود على المستوى الواقعي أو الملموس؛ وهذا 

صل بالعقل والفكر، فِإنَّه قد يوصل إلى واقع وحقيقة، وقد يْسِفر عن التوهم وسيلة تتَّ

  .)2("غلط وسهو وخطأ

نوع من التخيل العقلي، ألمور غير : "وذهب السيد رزق الطويل إلى أنَّه

موجودة يبني عليها اإلنسان تصرفاً معيناً، فإن صح توهمه انتهى إلى تبين ومعرفة، 

  . )3("ى إلى الغلط والسهووإذا لم يصح انته

ويتبادر إلى الذِّهن من خالل التعريفات اللغوية السابقة، أن الوهم نظير الغلط، 

  .فالسهو في الصالة ما هو إال غلط يحدث من المصلي، والوهم في الحساب كذلك

  :صطالحاً ا التًّوهم-ثانياً

حو العربي والدراسات ومن المفترض بعد هذا التاريخ الطويل والحافل للنَّ"

النحوية، أن نجد تعريفات دقيقة ومحددة لألمور والظَّواهر التي تتَّصل بالدراسة 

، ولعلَّ السبب في )4(" ولكنَّنا ال نجد مثل هذا األمر بالنسبة للتوهم،"النحوية الصرفية

  .، وحساسيتهم منه"التوهم"ذلك يرجع إلى رفض كثير من العلماء مصطلح 

استعمل العلماء مصطلحات مختلفة للتعبير عن معنى التوهم، لعلَّ من "قد و

الحمل على المعنى؛ ألن التوهم جزء من ظاهرة الحمل على المعنى، : أشهرها

                                                 

مجلـة جامعـة    قول على قول في التوهم في النَّحو العربي،         . رشوان، محمد أحمد  : انظر ) 1(

هـ، نوفمبر  1416اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العدد الرابع عشر، جمادى اآلخرة،           

 .257م، ص1995

. م2001/هـ1422 القاهرة،   –جاد الكريم، عبداهللا أحمد، التوهم عند النحاة، مكتبة اآلداب           )2 (

 .28الطبعة األولى، ص

الدراسات النحوية والتصريفية، مجلة معهد اللغـة       الطويل، السيد رزق، ظاهرة التوهم في        )3 (

 .72م، ص1983/هـ1403العربية، جامعة أم القرى، السعودية، 

 .28جاد الكريم، التوهم عند النحاة، ص ) 4(
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والغلط، والسهو، والتشبيه، والحمل، والقياس الخاطئ، وربما تداخل هذا المصطلح 

يه المعنى، كما يراعى في مع العطف على الموضع؛ ألن الموضع يراعى ف

  .)1("التوهم

 فهم من كالمهم أندة، والذي ير عنه اللغويون العرب بمصطلحات متعدوقد عب

التوهم عندهم هو حال نفسية تلم بالشاعر، أو التأثر في الخطاب، أو اإلبداع حين 

كيبية التي يستغرق في ما هو فيه، وحينئذ تسيطر عليه قوالب اللغة وأعرافها التر

يختزنها في ذهنه فيتوهم أنَّه يستعمل تركيًبا، ويكون قد استعمل غيره، فيبني ما يليه 

  .)2(من التراكيب على ما توهمه ال على ما استعمله

لون من التفسير لبعض الظواهر اللغوية "وقد عرفه السيد رزق الطويل، بأنَّه 

  .)3("استيعابها، وإخضاعها لقواعدهمرفيين عن حويين والصالتي تعجز أقيسة النَّ

تخيل وجود ما يقتضي نطقاً معيناً، وجريان "وعرفه راشد أحمد جراري، بأنَّه 

  .)4("الكالم عليه، أو تخيل خلو الموضع مما يقتضي ذلك

عطف قائم على التخيل، أو الظن يبيح للمتكلِّم "وعرفه محمد اللبدي، بأنَّه 

عرابه على غير وجهه الذي يقتضيه الكالم توهًما لوجود عامل الخروج بالكالم في إ

  .)5("متََوهم

                                                 

الفقراء، سيف الدين، العطف على التوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد، مجلة المنارة،             ) 1(

 .335م، ص2007، 1، العدد 13المجلد 

فلفل، محمد عبدو، التوهم أو القياس الخاطئ في الدرس اللغوي عند العـرب قـديماً               : انظر) 2(

م، 2000، السنة الرابعـة والعـشرون،       59وحديثاً، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، العدد        

 .41ص

 .72الطويل، ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية، ص )3(

دراسة في كتاب سيبويه، المجلة العربية للعلـوم اإلنـسانية،          : التوهم. اري، راشد أحمد  جر)  4(

 .76م، ص1999

اللبدي، محمد سمير، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،            )  5(

 ).وهم(مادة  246م، ص1985/هـ1405الطبعة األولى، 
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وترى هدى السراء أن للتوهم شقَّين، أما األول فهو توهم العامل المعدوم 

ليس زيد قائًما وال قاعٍد، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر، : موجوداً، كقولنا

  .)1( توهم العامل الموجود معدوماًوأما الشق الثاني، فهو

 والصرفيونتفسير تخيلي يضطَّر إليه النُّحاة ": وعرفه عبداهللا جاد الكريم بأنَّه

وذلك عن طريق االستعانة بالمعنى في محاولة للتوفيق وتحقيق االنسجام بين ما قد 

يب في يظن من خطأ في إعراب ألفاظ بعض التراكيب العربية الفصيحة والتي ال ر

صحتها، وبين القواعد النحوية والصرفية، ومحاولة تفسير مجيئها على هذا 

  .)2("النظم

يراد به عطف كلمة على أخرى مع "وذكر محمد عبادة، أن عطف التوهم 

مخالفة المعطوف للمعطوف عليه في العالمة اإلعرابية على توهم دخول عامل على 

ليس علي قائماً وال قاعٍد، : عرابية للمعطوف، مثلالمعطوف عليه يقتضي العالمة اإل

على توهم دخول الباء في خبر ليس، وبذلك يكون التركيب المتوهم ليس "قاعٍد"بجر 

  .)3("علي بقائم وال قاعٍد

ويمكن القول من خالل ما سبق، إن التوهم ضرب من التأويل في النَّحو يقوم 

وجود في التركيب، أو توهم عدم وجود العامل، ، وهو غير موجود عاملعلى توهم 

وقد يكون التوهم صرفياً ال دخل للعامل فيه، كتوهم الحرف األصلي زائداً، أو توهم 

  .الحرف الزائد أصلياً
  

  

  

  

  

  

  

                                                 

هم في النحو العربي، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات          التو ،السراء، هدى سليمان  : انظر) 1(

 .9-7م، ص1992/هـ1413بالرياض، 

 .30جاد الكريم، التوهم عند النحاة، ص) 2(

عبادة، محمد إبراهيم، معجم مصطلحات النَّحو والصرف والعروض، الطبعة األولـى، دار            ) 3(

 .212المعارف، القاهرة، ص
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  الوهم والغلط 2.1

الغلـط أن تعيـا بالشّيء، فـال تعرف وجـه الصواب ": جاء فـي اللِّسان

غلط فـي منطقـه، والغلط فـي الحساب وفـي كل شيء، :  تقـولوالعرب.. فيه

  .)1("والغلط كلُّ شيء يعيا اإلنسان عن جهة صوابه من غير تعمد

غَِلطَ في األمر، : أخطأ وجه الصواب، يقال: غَِلط، غلطاً: "وفي المعجم الوسيط

  .)2("أو في الحساب، أو في المنطق، فهو غلطان

لغلط هو مجانبة الصواب في الحكم على شيء ما بأنَّه ويفهم من هذا أن ا

                     .صواب أو خطأ من غير تعمد لفعل ذلك، وهو في معناه قريب الشَّبه بالتوهم

 فمتشابها الداللة عند بعض النُّحاة، فقد رجح "الوهم" و "الغلط"فأما مصطلح 

لدى الخليل وسيبويه هو مجرد ) غلط(د من مادة أن المرا": )3(محمد عبدو فلفل

  :التوهم والشُّذوذ ومخالفة القياس، ومرجح ذلك ما يلي

  . أنَّه لم يؤثر عنهما تلحين ما خالف أصولهما في مصادر االستشهاد اللغوي- 1

ما يوحي بأنَّهما يريدان بها صريح ) غلط( ليس في سياقات استعمالهما مادة - 2

  .أ، بل ربما كان في هذه السياقات ما يوحي بعدم قولهما بذلكاللَّحن والخط

  . الغلط على التوهم، ويعد الغلط نظيراً للتوهمان يقيسا كانما أنَّه- 3

  . بأنَّها مشابهة لرأي الخليل وسيبويه فيه"الغلط"ويالحظ من آراء النحويين في 

 وعلى -يين عامة ويرى شوقي ضيف أن المراد من الغلط في استعمال البصر

 إنَّما هو شذوذ النص الموصوف بالغلط ومخالفته القياس -رأسهم الخليل طبعاً

  .)4(النحوي

 عند النحويين، فسوف نحاول من "التوهم"، و"الغلط"ونظراً الرتباط مفهومي 

  ".التوهم" وعالقته بـ "الغلط"أجل ذلك توسم آراء النُّحاة قديماً وحديثاً في مصطلح 

                                                 

 ).غلط(مادة ، 71، ص11رب، ج لسان العابن منظور،) 1(

 ).غَلَطَ(مادة ، 658المعجم الوسيط، صمجمع اللغة العربية، ) 2(

 .151فلفل، التوهم أو القياس الخاطئ، ص: انظر) 3(

 .20-19شوقي ضيف، المدارس النَّحوية، دار المعارف، الطبعة السابعة، ص: انظر) 4(
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  :موقف النُّحاة القدامى من الغلط، وعالقته بالتًّوهم 1.2.1

"تفاوتت مواقف العلماء من العطف على التَّوهم تفاوتاً بيناً، وعلى الرغم من أن 

عر به، فإنّنا نجد ما خصوا الشِّونه من باب الغلط، وربحاة يعدقسماً كبيراً من النُّ

  .)1("ملت على العطف على التَّوهمفات القدامى حمسائل متناثرة في مؤلَّ
الحمل "، عند كثير من العلماء، بمصطلح )الحمل على التّوهم(التََبس مصطلح " 

الحمل على (، يشمل )الحمل على المعنى( على المعنى، فذهب بعضهم إلى أن

 يكون )الحمل على التوهم(، وذهب آخرون إلى أن )التّوهم، والحمل على الموضع

ه يحمل على  فإنَّ،العرب وأشعارهم، وأما ما جاء منه في القرآن الكريمفي أقوال 

  .)2("المعنى، وال يحمل على التّوهم، وذلك على سبيل التأدب

، في الدرس "الحمل على التّوهم"، و "الحمل على المعنى"لقد تداخل مصطلحا 

 على المعنى وخلط اللغوي  وهو تداخل أملته المسائل المشتركة بين التّوهم والحمل

العلماء بينهما، وقد أشار كثير من العلماء إلى أن الحمل على المعنى والحمل على 

التّوهم صنوان، غير أن بعضهم سمى الحمل على المعنى في غير القرآن بالحمل 

على التّوهم، ولم  يجيزوا وجوده  في القرآن الكريم تنزيهاً للقرآن عن الحمل على 

  .التّوهم

ال أدّل على ذلك التَّداخل بين هذه المفاهيم من اضطراب العلماء قديماً وحديثاً و

في تفسير موقف إمام كبير في النَّحو مثل سيبويه من التّوهم، فأكَّد البعض أنَّه يذهب 

بالقول بالتّوهم، وأكَّد آخرون أنَّه لم ينح هذا النَّحو، وإنَّما ذكره استشهاداً على الوجوه 

 إن شاء اهللا الدراسةمن هذه  ة في اللغة، كما سيأتي تفصيله في الفصل الثانيالشَّاذ

  .تعالى

  

  

                                                 

  .336قاعدة وتطويع الشاهد، صالفقراء، العطف على التوهم بين أصالة ال)  1(

قاسم محمد صالح، ظاهرة الحمل على التوهم في النحو، مجلة مجمع اللغة العربي األردني،              ) 2(

  .88م، ص2008هـ، 1429العدد الرابع والسبعون، 
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 ّ :الغلط وعالقته بالتًّوهم عند الخليل بن أحمد -1

ال ": الخليل بن أحمد أول من ذكر مصطلح الغلط، فقد نقل عنه سيبويه قوله

حد، والجحر جحران، إالَّ هذان جحرا ضٍب خربان، من ِقَبِل أن الضب وا: يقولون

وإنَّما يغلطون إذا كان اآلخر بعدة األول، وكان مذكراً مثله، أو مؤنثاً، وقالوا هذه 

جحرة ضباٍب خربة ألن الضباب مؤنثة وألن الجحرة مؤنثة، والعدة واحدة 

  .)1("فغلطوا

ويبدو هنا أن الخليل بن أحمد يساوي بين الغلط والتوهم، وفسر ذلك محمد 

فالذي يفهم من كالمه أنَّه لما اتَّفق الجحر والضب في الجنس ": عبدو فلفل بقوله

 والعدد جيء بصفة الجحر مجرورة مع أنَّه مرفوع ألن هذا االتفاق قد يوهم بأن

  .)2("الوصف للضب ال للجحر

  : الغلط وعالقته بالتًّوهم عند سيبويه-2

 من كتابه، فقال في باب  في أكثر من موضع"الغلط"ذكر سيبويه مصطلح 

 ،ومن العرب من يقول "ناب"، في تحقير كلمة "تحقير ما كانت األلف بدالً من عينه"

نَُوْيب، فيجيء بالواو؛ ألن هذه األلف مبدلة من الواو أكثر، وهو غلط : في ناب

  .)3("منهم

لم أن واع": في قوله "الغلط" وفي باب آخر فإن سيبويه سمى القول بالتوهم بـ

نَّهم أجمعون ذاهبون، وإنَّك وزيد ذاهبان، وذاك ِإ: ناساً من العرب يغلطون فيقولون

                                                 

لسالم محمد هارون، مكتبة الخانجي     عبدا: قنبر، الكتاب، تحقيق  سيبويه، أبو بشر عثمان بن      ) 1(

 .437، ص1م، ج1988 الطبعة الثالثة، في القاهرة،

 .148فلفل، التوهم أو القياس الخاطئ في الدرس اللغوي، ص) 2(

  .462، ص 3سيبويه، الكتاب، ج) 3(
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وهذا ما فهمه ابن مالك عن سيبويه . )1("هم: أن معناه معنى االبتداء، فيرى أنَّه قال

  . .)2(""الغلط"أن معنى التوهم عنده هو 

وهذا أمر بالغ " :بق ذكره بقولهويعلِّق السيد رزق الطويل على قول سيبويه السا

حاة لعبارة سيبويه، إذ كيف يغلطون ونحن نبني القواعد العجب، برغم تفسيرات النُّ

  .)3("على أساس السماع منهم

 لهم الذي ذكره نظيراً لقولوقد يقصد سيبويه بالغلط التوهم ألنَّه جعل قو

  )4(":زهير

  ).5("والَ َساِبٍق شيئاً ِإذَا كَاَن َجاِئَيا     بَدا ِلَي َأنِّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

وإنَّما امتنعوا أن يثنوا ":وقد نجد أن سيبويه ينفي الخطأ عن العرب فقال

: ، واستغنوا عنها بأربعين، ولو قلت ذا لقلت)عشرونان(حيث لم يجيزوا ) عشرون(

  .)6("وهذا خطأ ال تقوله العرب. وهذا ال يكون. مائتانان وألفانان واثنانان

ومع ذلك فإن سيبويه قد نسب إلى العرب الغلط على أنَّه من باب التوهم  في 

وزعم أبو الخطاب أن ناًسا من العرب  ":أكثر من موضع من كتابه، فقال سيبويه

اْدِعْه من َدَعْوتُ، فيكسرون العين، كأنَّها لما كانت في موضع الجزم توهموا : يقولون

خر شيء في الكلمة في موضع الجزم، فكسروا حيث كانت أنَّها ساكنة، إذ كانت آ

                                                 

 ."ِإن"أي أنَّهم توهم عدم وجود . 155، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 1(

عبـد الـرحمن    : حقيـق  جمال الدين محمد بن عبداهللا األندلسي، شرح التسهيل، ت         ،ابن مالك ) 2(

ـ 1410السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطِّباعة والنَّشر، الطبعة األولـى،            . م1990/هـ

 . 52-51، ص2ج

 .74الطويل، ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية، ص ) 3(

: قيق  ديوان زهير بن أبي سلمى، تح     : البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى، انظر          ) 4(

ـ 1408 بيـروت، الطبعـة األولـى     –علي حسن فاعور، دار الكتب العلميـة          م،1988/هـ

  .140ص

المنصوبة بتوهم دخـول    " مدرك"خطًأ، وهو معطوف على     " سابق"وموضع الشاهد فيه جر     ) 5(

 .الباء الزائدة عليه

 .393، ص3الكتاب، ج سيبويه،) 6(
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رد يا فَتَى، وهذه لغة رديئة وإنَّما هو : الدال ساكنة، ألنَّه ال يلتقي ساكنان، كما قالوا

  .)1("غلط

وفي هذا الموضع نجد أن سيبويه يكرر ربط الغلط بالتوهم كما فعل في 

 الربط أن الغلط مرادف للتوهم،أوأن والذي يمكن فهمه من هذا"إنك وزيد ذاهبان"مثاله

  .هذا الغلط يدخل في باب القياس الخاطئ والمبنى على التوهم

. تكون في النِّداء، كقولك يا هذا، وال يجوز إالَّ موصوفًا) أي(وكما أن ": وقوله

وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكالم، كما أنَّه ليس حال النكرة كحال هذا 

  .)2(" لك، وفيه على جوازه وكالم العرب به ضعفالذي ذكرتُ

  ."الوهم" و"الغلط"ويبدو أن سيبويه كان يساوي بين مصطلحي 

) إن(وقيل مراد سيبويه بالغلط مجرد توهم أن ليس في الكالم ":  وقال الصبان

  .)3("ويحتمل أن مراده بالغلط شدة الشذوذ

لتبس في هذا المجال وقد حاول شوقي ضيف أن يوضح موقف سيبويه الم

وعلى هذا النحو كان سيبويه يعرض سماعه على المقاييس النحوية، أو بعبارة ": فقال

أدق كان يتَّخذ هذه المقاييس مما دار على  ألسنة العرب كثيراً، وما خالفه ينَْحى عليه 

ط بكلمات تدل على مخالفته للذائع المشهور الذي استنبطت منه القواعد، وينعته بالغل

  ".)4(يريد أن يثبت عليهم التوهم فيه 

  : الغلط وعالقته بالتًّوهم عند الفراء-3

 مـا  اللّـه  شـاء  لَّو لْقُُ{ :حمل الفراء قراءة الحسن رضي اهللا عنه لقوله تعالى 

 تُـهتَلَو  كُملَـيالَ عاكُـم  ورقبل الهمزة وقـرأ البـاقون   بغير ألف نبلققرَأ فقد ، )5( }بِـه  أَد 

                                                 

 .160، ص4سيبويه، الكتاب، ج)  1(

  .57، ص2، جالمرجع نفسه) 2(

طـه  :  تحقيـق ،الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان علـى شـرح األشـموني       : انظر)  3(

 .448، ص1، ج القاهرة– المكتبة التوفيقية ،عبدالرؤوف سعد

 .82شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص)  4(

  .16سورة يونس، اآلية ) 5(
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ولعل احلسن ذهب إىل طبيعته وفصاحته ":، فقال الفراء}بِـه  كُـم أْأَدر والَ{احلسنقرأها و )1(لفبأ

فهمزها، ألنها تضارع درأت احلد وشبهه، ورمبا غلطت العرب يف احلرف إذا ضارعه آخر من اهلمـز                 
  .)2("فيهمزون غري املهموز

  .خاطئوفي هذا النص استعمال بين لمصطلح الغلط بمعنى القياس ال

: يجوز أن تقول": وفي موضع آخر يقول الفراء في ما نقله عنه ابن السراج

هم أجمعون قومك، وأنَّه نفسه يقوم، : أنَّهم أجمعون قومك على الغلط لما كان معناه

   )3("يجوز أن ترفع توكيد ما ال يتبين فيه اإلعراب

ح بإجازة الغلط ويقصد به التالفراء صر وهم، وهو ماعلَّل به ويتَّضح هنا أن

 من وجوه القراءات القرآنية كما سيأتي في الفصل الثاني من هذه الدراسة إن اًكثير

  .شاء اهللا

 د عبدو فلفل إلى أنالفراء قد يقصد بالغلط المرادف للتوهم "ويذهب محم

صريح اللحن، فقد أكَّد أن النُّون في باب المثنى وجمع المذكر السالم تسقط حال 

أنتما ضارباي، وأنتم ضاربي، وال يقولون لالثنين أنتما ضاربانني : اإلضافة فيقال

ضربوني، (ضاربونني، وإنَّما تكون هذه النُّون في فََعل، َيفَْعل مثل : وال للجميع

، وربما غلط الشَّاعر فيذهب إلى المعنى فيقول أنت ضاربني يتوهم أنَّه )ويضربني

  .)4("ن ذلك على غير صحةهل تضربني، فيكو: أراد

  

  

                                                 

ات السبع وعللها وحججها، مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراء: انظر) 1(

، 2ج، م1987، 1407 مؤسسة الرسالة، بيروت هـ،4 طتحقيق محيي الدين رمضان،

  514ص

/ هـ 1403 بيروت، الطبعة الثالثة، ،الفراء، يحيى بن زياد، معاني القرآن، عالم الكتب) 2(

 .459، ص1م، ج1983

سين الفتلي، مؤسسة الرسالة، عبد الح: ابن السراج، أبو بكر، األصول في النحو، تحقيق) 3(

 .257، ص1م، ج1996/هـ1417الطبعة الثالثة، 

 .153فلفل، التوهم أو القياس الخاطئ، ص) 4(
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  : الغلط وعالقته بالتًّوهم عند المبرد-4

وناس من بكر بن وائل ": اعتبر المبرد أن الغلط مساٍو للتوهم، وعده لحنًا، قال

يجرون الكاف مجرى الهاء، إذا كانت مهموسة مثالً، وكانت عالمة إضمار كالهاء، 

الخفاء الذي من أجله جاز ذلك في وذلك غلط منهم فاحش، ألنَّها لم تشبهها في 

  .)1("الهاء

والذي يجعل المرء يميل إلى القول بأن المبرد استعمل ": وقال محمد عبدو فلفل

الغلط في هذا النَّقل مرادفًا للتوهم هو أن النحاة كما هو معروف قبل المبرد وبعده 

لى أن الواضح بالغلط مقصوداً به التَّوهم ع) معائش(و) مصائب(وصفوا همز نحو 

أنَّه يلَحن هذه القراءة مما يعني أنَّه لحن ) معائش(من تعليق المبرد على القارئ بهمز 

  .)2("هنا أيضاً ما وصفه بالغلط المرادف للتُّوهم

  :  الغلط وعالقته بالتًّوهم عند ابن جني-5

 "مؤسى"علَّق ابن جني على همز بعضهم الواو المضموم ما قبلها كهمز 

  : في قول الشاعر"ؤقدم"و

  )3("َوَحزَرةُ ِإن َأَضاَء ِلَي الَْوقُوَد    لََحبُّ الُْمْؤِقَداِن ِإلَي ُمْؤَسى 

فَهَمَز الواو الساكنة، ألنَّه توهم الضمة قبلها فيها، ومن ذهب ": فقال ابن جني

 ل من وأل(إلى أنه قبل، فهو عندنا مخطئ، ألنَّه ال حجة له عليه، وقد ذكرت) أو

ولهذا الغلط نظائر في كالمهم، فإذا جاءك فاعرفه لتَُسلِّْمه كما سمعته وال تقس 

  .)4("عليه

                                                 

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق محمد عبد الخـالق عـضيمة، وزارة               ) 1(

 .405 - 404، ص1م، ج1994/هـ1415 مصر، الطبعة الثالثة، –األوقاف 

 .155فلفل، التوهم أو القياس الخاطئ، ص) 2(

المنـصف شـرح   . ابن جني، أبو الفتح عثمان :لم استدل على وجوده في أي مصدر خالف      ) 3(

الطبعة . دار إحياء التراث القديم   . إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمين    : كتاب التصريف، تحقيق  

 .311 ص1، ج1958/ هـ 1379األولى،

 .311ص، 1 جالمرجع نفسه،) 4(
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فكأن ابن جني سوى هنا بين الوهم والغلط، فهو عنده بمنزلة الخطأ الذي ال 

  .يقاس عليه وال يلتفت إليه

م وينقل ابن جني عن شيخه أبي علي الفارسي معلِّالً وجود الغلط في كال

إنَّما دخل هذا النحو في كالمهم، ألنَّهم ليست لهم أصول يراجعونها، وال ": العرب

قوانين يعتصمون بها، وإنَّما تهجم به طباعهم على ما ينطقون به، فربما استهواهم 

  .)1("الشيء فزاغوا به عن القصد

يء ويكون ثم عبر ابن جني عن المقصود في الباب بأن العربي قد يتوهم الشّ

 أنَّه وإن لم يحسن شيئاً من إالَّ": وهمه صحيحاً ألنَّه بناه على سليقته، فقال ابن جني

  .)2("هذه األوصاف صنعةً وال علماً، فأنَّه يجدها طبعاً ووهماً

وإنَّما ": ويعبر ابن جني عما نعتبره نحن أوهاماً في كالم بعض العرب بقوله

قوى في نفسك قوة حس هؤالء القوم، وأنَّهم قد مكنت القول في هذا الموضع لي

فتأمله . يالحظون بالمنة والطباع، ما ال نالحظه نحن عن طول المباحثة والسماع

  .)3("فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة

ويتَّضح التطبيق العملي لهذا الرأي مما ثبت من قصة أبي عمرو بن العالء مع 

، فهذا األعرابي فاق أبا "جاءته كتابي فاحتقرها" :األعرابي الذي أنَّثَ الكتاب فقال

عمرو بن العالء؛ إلدراكه بالحس والطَّبع ما لم يدركه أبو عمرو بن العالء على 

  .)4(كثير بحثه ومدارسته للغة

فقد يجوز مع هذا أن يكون ما نعتبره نحن وهماً أو غلطًا من كالم العرب، أو 

  .و إالَّ قوة حس وسليقة في اللُّغةما اعتبره النُّحاة قديماً كذلك، ما ه

                                                 

محمد علي النجار، المكتبـة العلميـة، دار        : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق      ) 1(

 .273، ص3م، ج1952/هـ1372الكتب المصرية، 

 .273، ص3 نفسه، جالمرجع) 2(

 .273، ص3ابن جني، الخصائص، ج) 3(

حمن بن محمد، نزهـة      أبو البركات كمال الدين عبدالر     ،انظر القصة بطولها، ابن األنباري    ) 4(

 .35إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، األردن، ص: األلباء في طبقات األدباء، تحقيق
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وما اعتبره النُّحاة وهماً مرفوضاً في رأيهم هو من قبيل نُقُول عن بعض 

األعراب التي اعتبرها النُّحاة غير مقيسة، فما العمل في ما إذا جاء لفظ أو قياس من 

إذا اتَّفق شيء من ذلك ": عربي مخالف لما عليه الجمهور، يقول ابن جني في ذلك

ِظَر في حال ذلك العربي وفي ما جاء به، فإن كان اإلنسان فصيحاً في جميع ما عدا نُ

ذلك القدر الذي انفرد به، وكان ما أورده مما يقبله القياس، إال أنَّه لم يرد به استعمال 

إالَّ من جهة ذلك اإلنسان، فإن األْولَى في ذلك أن يْحَسَن الظن به، وال يْحَمل على 

  .)1("فساده

، فرأى فريق "الغلط"  و"التوهم"ومن العلماء القدامى من اختلف في العالقة بين 

فقد ) معايش(وهمز ": منهم أن الغلط هو الخطأ المعروف، ومنهم السخاوي بقوله

غلط وأخطأ، وإنَّما أوقعه في هذا الغلط أنَّه رأى معيشة مثل سفينة في اللَّفظ، ورآهم 

  .)2("يشيهمزون سفائن فهمز معا

ومنهم من فرق بين الغلط والتوهم جاعالً من التوهم رديفاً للحمل على المعنى، 

وليس المراد بالتوهم الغلط، بل ": وهو غير الغلط، ومن هؤالء الكفوي الذي قال

جوز العربي في ذهنه مالحظة ذلك المعنى في : المراد العطف على المعنى؛ أي

  .)3("ا له وهو مقصد صوابالمعطوف عليه فعطف مالحظً

  

  :عند العلماء المحدثين التًّوهم 2.2.1

  :أما العلماء المحدثون، فقد عبر بعضهم عن رأيه في التوهم والغلط كما يلي

ال بد من احترام مفاهيم األلفاظ، ": عبر السيد رزق الطويل عن التوهم بقوله

عنى التوهم، فالخطأ مجانبة الصواب فالخطأ في لسان العرب له معنى يختلف عن م

والبعد عنه، والتوهم حالة نفسية يتصور اإلنسان معها تصورات قد تكون صحيحة، 

                                                 

 .385، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 1(

محمـد أحمـد    : السخاوي، أبو الحسن علي بن محمد، ِسفْر السعادة وسفير اإلفادة، تحقيـق           ) 2(

 .104، ص1م، ج1995/هـ1415ية، الدالي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثان

 .1010الكفوي، الكليات، ص )3(
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إن فالناً يقصد بالخطأ التوهم نكون قد جنيناً على اللُّغة : وقد تكون فاسدة، فإذا قلنا

1("دةجناية بالغة، وفقدت األلفاظ خصائصها في الداللة المحد(.  

وهو هنا يفرق بين الغلط غير المقصود، وبين التوهم الذي يمكن أن يكون 

مقصوداً، بمعنى أن يتوهم النَّحوي وجود عامل وهو غير موجود، وذلك لوجود أثر 

هذا التوهم، وهذا بالضبط ما اعتبره بعض العلماء تكلُّفاً ال يليق، وعدوا تبعاً لذلك 

 أْولى من الحمل على التوهم، إذْ ال يجوز عندهم أن نحمل على الحمل على اللفظ

  .توهم وجود عامل غير موجود

ويساوي محمد عبدو فلفل بين التوهم والقياس الخاطئ، فيضعهما عنواناً لبحثه 

  ."التوهم، أو القياس الخاطئ في الدرس اللغوي عند العرب قديماً وحديثاً"الذي سماه 

مصطلحات مختلفة للتعبير " الدين الفقراء، أن العلماء قد استعملوا وبين سيف

الحمل على المعنى؛ ألن التوهم جزء من ظاهرة : عن معنى التوهم، لعلَّ من أشهرها

، فكأنَّه )2("الحمل على المعنى، والغلط والسهو، والتشبيه، والحمل، والقياس الخاطئ

  .ي استعماالت النُّحاة للتعبير عن هذه الظَّاهرةيساوي هنا بين التوهم والغلط ف

فليس كل شيء متوهم بالضرورة أن يكون خطًأ وغلطاً، ولكن قد يتوهم 

باإلنسان شيئاً ويجده كما توهمه صحيحاً محققاً، وعلى الرغم في ما ذهب إليه 

لهذين المصطلحين العلماء في محاولة التفريق بين التوهم والغلط، إالَّ إن استعمالهم 

كان أقرب إلى جعلهما مترادفين، والدليل على ذلك أنَّهم يجعلون الغلط نظيراً 

للشَّواهد التي تُحمل على التوهم كما فعل سيبويه والمبرد، ولعلَّ االشتراك اللغوي 

بين الوهم والغلط في الداللة، كان سبباً في إلتقاء اللَّفظين في استعمال العلماء لهما 

  .معنى واحدب

ابن جني عن العربي الذي وإذا كان الكالم العربي الفصيح حجة وفق ما قاله 

يحتج بكالمه، في هذه األنماط اللغوية التي عبر عنها العلماء بالغلط إالَّ واقعاً 

ووصفها بالغلط ال يعدو كونه سبيالً للتصنيف النَّحوي . مستعمالً في األداء اللغوي

                                                 

 .96-95الطويل، ظاهرة التوهم في الدراسات النَّحوية والتصريفية، ص) 1(

 .335الفقراء، العطف على التوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد، ص) 2(
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نماط، كما هي الحال في الشُّذوذ، أو الضرورة، أو اللَّهجات، أو غير لمثل هذه األ

، فما هذه  األنماط إال واقع ذلك من التصنيفات التي وسمت بها مثل هذه األنماط

   .مستعمل في اآلراء اللغوي 
   

  الحمل على المعنى 3.1

ية،  النَّحو العلللعلَّ أفضل مدخل للحديث عن الحمل على المعنى، هو توضيح           

  .والتي كانت طريقاً للحمل

وهذا ِعلّةٌ لهذا أي    ": والعلَّة في اللُّغة السبب، قال ابن منظور في لسان العرب         

العلة  تلك    الحدث يشغل صاحبه عن حاجته كأن      ةُلّ العِ بن منظور أيضاً  ا، وقال   "سبب

" منعه عن شغله األول ثانياًصارت شغالً
)1(

  .أي سبباً منعه عن شغله األول ؛

ما تكون جواباً عن كل حكم يخضع له االسم في حاالتـه            : أما في االصطالح  

، وما يَرد به على حكم االسم المبنى، والفعـل فـي             الثالث، من رفع ونصب وجر    

  )2( حالتي البناء واإلعراب

 الخليـل  ابـن      لقد كانت العلل تسير على ألسن النُّحاة منذ نشأة النَّحو، ولعلَّ          

ط القول في العلِّل النَّحوية، وفتح الباب أمام معاصـريه ولفـت       ن َبسَ أحمد هو أول م   

انتباههم إلى هذه الظاهرة، وذلك من خالل إجابته بعد أن سئل عن العلِّل التي َيْعتـُل                

 العـرب إن  ":  فقـال  ؟بها في النَّحو، أأخذها عن العرب أم أخترعها من لدن نفسه            

 لـم   وإْن, وقام في عقولها علله   , هامقع كال وعرفت موا , نطقت على سجيتها وطباعها   

فإن أكن أصبت العلَّـة      ،واعتللت أنا بما عندي أنَّه علة لما عللته منه        , ينقل ذلك عنها  

علَّة ِلَما عللته من النَّحو هو أليـق ممـا ذكرتـه             لغيري    سنح فإْنفهوالذي التمست،   

  .)3("بالمعلول فليأت بها

  :مينقسمها ابن السراج إلى قس وقد 

                                                 

  ).علل(مادة ، 471، ص11ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر) 1(

 اإليضاح في علل النَّحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت،           ،أبو القاسم  الزجاجي،) 2(

      .65م، ص1979/هـ1399الطبعة الثالثة، 
  .65 نفسه، صالمرجع) 3(
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  .ما يكتسبه المتكلم من كالم العرب: علة تعليمية - 1

الت النَّحويين علـى     واعتال"ما يختص في أحكام اإلعراب والبناء       : علة العلة  - 2

كل فاعل مرفوع،   : ي إلى كالم العرب، كقولنا    ضرب منها هو المؤد   : ضربين

لـم صـار الفاعـل مرفوعـاَ     : وضرب آخر يسمى علة العلّة، مثل أن يقولوا    

لمفعول به منصوباَ، وِلَم إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحاَ قلبتا             وا

ألفاَ، وهذا ليس يكسبنا أن تكلَّم كما تكلَّمت العرب، وإنَّما نستخرج منه حكمتها             

  .)1("في األصول التي وضعتها

لعلـل عنـده ثالثـة      وا ولعلَّ الزجاجي أول من خص العلل بمبحث خاص،       

  :أضرب

  .م كالم العربل بها إلى تعلُّ وهي التي يتوصعليمية، ت-1

  ".علة العلة" وتسمى في أحكام اإلعراب والبناء، وهي الجواب الثاني قياسية -2

   .)2( جدلية، وهي الجواب الثالث في اإلعراب والبناء-3

باب ذكر الفرق بين    " وعقد ابن جني في كتابه الخصائص باباً عن العلل سماه         

العلـل  : ، وفرق فيه بين نوعين مـن أنـواع العلـل          "وجبة والعلة المجوزة  العلة الم 

الموجبة، وهي التي تُبنى على اإليجاب، كأن يكون الفاعـل مرفوعـاً، والمفعـول              

منصوباً، فتكون الداعية في هذه العلل موجبة، العلل المجوزة، وهي التي تُبنى على             

تقع النكرة بعد المعرفة التي يتم الكالم بهاً   سبب يكون فيه الحكم جائزاً ال واجباً، كأن         

أعلم أكثر العلل عندنا مبناها على اإليجاب بها، كنصب الفضلة، أو ما شـابه فـي                "

اللفظ الفضلة، ورفع المبتدأ، والخبر، والفاعل، وجر المضاف إليه، وغير ذلك فعلل            

ب آخـر   وضـر ... هذه الداعية إليها موجبة لها، وغير مقتصر بها على تجويزهـا          

  .  )3("يسمى علة، وإنَّما هي في الحقيقة سبب يجوز وال يوجب

                                                 

  .35ابن السراج، األصول، ص )1(

  .65-64الزجاجي، اإليضاح في علل النحو، ص: انظر) 2(

  .164، ص1الخصائص، ج ابن جني،) 3(
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 علة : اعتالالت النَّحويين صنفان"وقد نقل السيوطي عن الدينوري الجليس، أن

تطرد على كالم العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلة تُظِْهر حكمتهم، وتكشف 

ى أكثر استعماالً، وأشد عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم، وهم لألول

تداوالً، وهي واسعة الشَُّعب، إالَّ أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين 

  .)1("نوعاً

  .وذكر الدينوري منها علة الحمل على المعنى

ن الحمل على المعنى إذن هو علة من أربع وعشرين علة تدخل كلها فكا"

قياس : ويقصد به في هذه الحالة. لنُّحاةضمن النوع األول، أو العلل التعليمية عند ا

ظاهرة على ظاهرة، وإعطاء المقيس حكم المقيس عليه لعلة اشتراكهما في 

  .)2(المعنى

وقد توسعت مدرسة البصرة في نظر شوقي ضيف في القياس والتعليل، إذْ   

 طلبوا لكل قاعدة علة، ولم يكتفوا بالعلة التي هي مدار الحكم، فقد التمسوا علالً

وقانون القياس عام، وظالله مهيمنة على كل القواعد إلى أقصى حد، بحيث . وراءها

يصبح ما يخرج عليها شاذا، وبحيث تفتح األبواب على مصاريعها ليقاس على 

  .)3(القاعدة ما لم يْسَمع عن العرب ويحمل عليها حمالً، فهي المعيار المحكم السديد

د يساعد على توضيح مفهوم التوهم  وتعريف الحمل لغة واصطالًحا ق

  .ومرادفاته

  

  

  

  
                                                 

محمود سليمان ياقوت، دار    : السيوطي، جالل الدين، االقتراح في علم أصول النحو، تحقيق        ) 1(

 .256م، ص2006/هـ1426المعرفة الجامعية، 

 الحمل على المعنى عند النُّحاة العرب، حوليات كليـة دار العلـوم،             ،حبلص، محمد يوسف  ) 2(

 .140-139م، ص1991/1992

  .20-19ص, حويةشوقي ضيف، المدارس الن) 3(
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  : الحمل لغةً 1.3.1

 فهـو محمـول     الشّيء يحمله َحْمالً وحْمالنًـا،     َحَمل": جاء في لسان العرب   

قال بعض اللغويين ما كان الزًمـا للـشّيء فهـو           ": وقال ابن منظور أيضاً   وحميل،  

  )1("َحْمل، وما كان بائناً فهو ِحْمل

الحاء والميم والالم أصل واحد يـدل علـى إقـالل           ":ييس اللغة  وجاء في مقا  

  . )2("يقال حملت الشّيء أحمله حمالً. الشّيء

  .)3("حمل الشّيء على الشّيء ألحقه به في حكمه":وفي المعجم الوسيط

ما كـان علـى رأس أو       : والحمل بالكسر " :وفي الكليات ألبي البقاء الكفوي    

بطن أو على شجرة، ويجمع غالًبا في القلة، علـى          ما كان في    : والحمل بالفتح . ظهر

  .)4("أحمال، والكثرة على حمول
  

  :الحمل اصطالحاً 2.3.1

ما قيس على كـالم     : كان الخليل وسيبويه يأبيان ذلك ويقوالن     ": ذكر ابن جني  

وما لم يكن في كالم العرب، فليس له معنى في كالمهـم،            . العرب، فهو من كالمهم   

ـ   معنى؟ – أي العرب    – كالم قوم ليس له في أمثلتهم        فكيف تجعل مثاالً من    ب ، وعقَّ

  )5("وهذا هو القياس": ابن جنّي بقوله

عادة للعرب مألوفة، وسـنَّة     ": وقد ذكر ابن جنّي أن حمل الشّيء على الشّيء        

إذا أعطوا شيئاً من شيء حكماً ما قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه حكماً              : مسلوكة

  .)6("، عمارة لبينهما، وتتميماً للشَّبه الجامع لهمامن أحكام صاحبه

                                                 

 ).حمل(مادة ، 227، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج ) 1(

عبدالـسالم  : ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق            ) 2(

 ).حمل(مادة ، 106، ص2م، ج1979/هـ1399هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، 

 ).حمل(مادة ، 199صالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ) 3(

 .378الكفوي، الكليات، ص) 4(

 .180، ص1ابن جني، المنصف، ج) 5(

 .63، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 6(
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فقيل هو اتِّحاد المتغايرين    : بأن العلماء اختلفوا في تفسير الحمل     ": وذكر الكفوي 

في المفهوم بحسب الهوية، ونقض باألمور العدمية المحمولـة علـى الموجـودات             

  .)1("، إذْ ال هوية في المعدومات)زيد أعمى(الخارجية، كما في 

وأما القياس، فهو حمـل     ": ويبدو أن األنباري يربط بين الحمل والقياس، فيقول       

وإنَّما لما كان غير المنقول     ": ، ثم قال  )2("غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه       

عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محموالً عليه، وكذلك كل مقيس فـي صـناعة                

  . )3("اإلعراب

المحمول هو المحكوم به أنَّه موجود، أو ": صليبا عن ابن سينا قولهونقل جميل 

  . )4("غير موجود لشيء آخر

حمل لفظ على معنى لفظ آخر، أو تركيب ": وعرفه محمد أشرف مبروك بأنَّه

على معنى تركيب آخر، لشبه بين اللفظين أو التركيبين في المعنى المجازي، 

رورة وجود قرينة لفظية، أو معنوية تدلُّ على فيأخذان حكمهما النَّحوي، مع ض

  )5("مالحظة اللفظ، أو التركيب، ويؤمن معها اللبس

: ، فيرى أن القياس"القياس" و"الحمل"الفتاح البجة بين لفظي  ويفرق عبد

يستعملونه بكثرة مرادفًا للقانون الكلي، أو النظام العام للظَّاهرة اللغوية، ويؤيد هذا "

                                                 

 .378الكفوي، الكليات، ص) 1(

األنباري، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد، اإلغراب في جدل اإلعراب،             ابن  ) 2(

 .46-45م، ص1957/هـ1377 السورية، سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة: تحقيق

 .46األنباري، اإلغراب في جدل اإلعراب، صابن ) 3(

 مصر، الهيئة العامة لشئون المطـابع       – المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية       ،صليبا، جميل ) 4(

 .172م، ص1983/هـ1403األميرية، القاهرة، 

لدراسات النَّحوية، رسالة ماجستير،    ، ظاهرة الحمل على المعنى في ا       أشرف محمد،  مبروك) 5(

 .6م، ص1989جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 
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بعبارة موجزة عن القياس في النَّحو فقالما نص أْن :والمراد بالقياس:  عليه الرضي

  . )1("يكون هناك ضابط كلي

كأداة لرد الشَّوارد إلى ": ويذكر البجّة أن علماء العربية طبقوا فكرة الحمل

ريق القواعد الكلية، ووسيلة إللحاقها بالنَّماذج األصول، وتعدية األحكام إليها عن ط

  .)2("الشَّبه، أو التناسب، أو التَّناظر، والتضاد، أو القرب والمجاورة، أو الكثرة والقلّة

قياس ظاهرة على ظاهرة، وإعطاء ": وقد عرفه محمد يوسف حبلص بأنَّه

  .)3("المقيس حكم المقيس عليه لعلّة اشتراكهما في المعنى

إعطاء شيء حكم شيء آخر "وقد ارتضى محمد عبدو فلفل تعريفه على أنَّه 

، ورأى أنَّه مستعمل بكثرة عن أئمة "وقياسه عليه لضرب من الشبه، أو لعلّة ما

  .)4(العربية

  .)5("إعطاء شيء حكم شيء آخر": وقال فيه حسن عثمان محمود بأنَّه

هو إعطاء الشّيء حكم ما أشبهه في لفظه، ": وعرفته ندى محمد جمال بقولها

  .)6("أو معناه

حمل الشيء على ما شابهه في : ويرى الباحث إن الحمل على المعنى هو

  . الحكم والمعنى

                                                 

البجة، عبد الفتاح حسن، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علمـاء اللغـة القـدامى                 ) 1(

 م،1998/هـ1419والمحدثين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى،          

 . 174ص

 .183، صالمرجع نفسه) 2(

 .140حبلص، الحمل على المعنى عند النُّحاة العرب، ص) 3(

 .168فلفل، التوهم أو القياس الخاطئ، ص) 4(

 الحمل على المعنى وأثره الداللي في القرآن الكريم، دراسـة لغويـة             ،محمود، حسن عثمان  ) 5(

 .10م، ص2003ونحوية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 

 الحمل على اللَّفظ وعلى المعنى في كتب معاني القرآن وإعرابـه حتـى              ،ل، ندى محمد  جما) 6(

ـ 1427 سـوريا،    –نهاية القرن الرابع الهجري، رسالة ماجستير، جامعة حلب          م، 2006/هـ

  .33ص



 - 24 -

   :الحمل على المعنى عند النُّحاة القدامى 1.2.3.1

الحمل على "اإلرهاصات الحقيقية التي مهدت لظهور مصطلح " أن عديمكن 

، ولمح سريع عند ، كانت عند الخليل بن أحمد فقد تمثَّلت في إيماء خافت"المعنى

عيسى بن عمر الثقفي، ثم ظهرت بوضوح أكثر عند أبي عمرو بن العالء، إلى أن 

  .)1("ظهر المصطلح عند الخليل بن أحمد

وممن قال بالحمل على المعنى، عيسى بن عمر وإْن لم يصرح به، ولكن فسره 

 معناه ليدخل، ادخلوا األول فاألول، ألن: وكان عيسى يقول": عنه سيبويه بقوله

  .)2("فحمله على المعنى

ومنهم أبو عمرو بن العالء، فقد أوردنا سابقاً قصة أبي عمرو ابن العالء مع 

، وقد "جاءته كتابي فاحتقرها": األعرابي الذي وصف الكتاب بوصف المؤنث فقال

فحمله على المعنى، وقد جاء ذلك كثيًرا ": علَّق أبو عمرو بن العالء على ذلك بقوله

وقد . لحمل على المعنىعمرو بن العالء ا، وهذا يدلُّ على إجازة أبي )3("في كالمهم

، )4( }يقِني بِنبإٍ سبإٍ مِن وجِئْتُك {:حمل أبو عمرو بن العالء على المعنى قوله تعالى

  .)5(ألنَّه جعله اسماً للقبيلة حمالً على المعنى) سبأ(ترك صرف كلمة 

، وحمل عليه "الحمل على المعنى"د أول من استعمل مصطلح ويَعد الخليل بن أحم

، وجه الخليل النَّصب في كلمة )6( }لَّكُم خيرا ا�تَهواْ {: مسائل قليلة، ففي قوله تعالى

وقال . على أنَّها مفعول به لفعل محذوف وجوباً لجريان التعبير مجرى المثل) خيراً(

                                                 

 .10مبروك، ظاهرة الحمل على المعنى في الدراسات النحوية، ص) 1(

 .398، ص1الكتاب، ج سيبويه،) 2(

  .35نزهة األلباء في طبقات األدباء، ص ألنباري،اابن ) 3(

  .22: سورة النمل، اآلية) 4(

: األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، اإلنصاف في مسائل الخالف، تحقيـق            ابن  ) 5(

  .38، ص2م، ج1998/هـ1418حسن حمد، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

 .171: سورة النساء، اآلية) 6(
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انتِه واْدخُل في ما هو خير لك، : نى، كأنك قلتكأنَّك تحمله على ذلك المع": الخليل

  .)1("أنَّك تحمله على أمر آخر: فنصبته ألنك قد عرفت أنَّك إذا قلت له

وجاء سيبويه بعد الخليل ليأخذ بجواز الحمل على المعنى، ويتوسع في استعماله 

النَّصب؛ باب ما يختار فيه "مدخالً لتفسير بعض المسائل اللغوية، فنجده يذكره في 

ما فيها : وهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك": ، يقول"ألن اآلخر ليس من نوع األول

أحد إال حماراً، جاءوا به على معنى ولكن حماراً، وكرهوا أن يبدلوا اآلخر من 

، وعمل فيه ما قبله كعمل "ولكن"األول، فيصير كأنَّه من نوعه، فحِمَل على معنى 

  .)2("العشرين في الدرهم

: وقد عبر الفراء بالحمل على المعنى في حديثه عن المذكر والمؤنث، فقال

وقد يكون االسم غير مخلوق من فعل ويكون فيه معنى تأنيث وهو مذكر، فيجوز "

  .)3("فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة، وعلى المعنى مرة

 فقط، وكأنِّي به "على المعنى": ، وإنَّما قال)الحمل(فهو هنا ال يذكر لفظة "

 يغير في – كشأن الكوفيين –يتابع البصريين في القول بالحمل على المعنى، ولكنه 

  .)4("المصطلحات البصرية ما استطاع إلى ذلك سبيالً

  : الشاعروقد تابع المبرد سيبويه في القول بالحمل على المعنى، ففي قول  

  )5("ثَ شُخُوٍص كاِعَباِن َوُمعصُرالثَ   ُدوَن َمن كُنْتُ َأتَِّقي فكَاَن ِمجني  

على المعنى، ألنَّه قصد إلى النِّساء، وأبان ) الشخوص(فإنَّما أنث ": قال المبرد

  .)6("كاعبان ومعصر: ذلك بقوله

                                                 

 .283-282، ص2الكتاب، ج يبويه،س) 1(

 .319، ص2، جالمرجع نفسه) 2(

 .126، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 3(

 .35مبروك، ظاهرة الحمل على المعنى في الدراسات النحوية، ص) 4(

بشير يموت، المطبعة   : البيت لعمر بن أبي ربيعة، انظر، ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق             ) 5(

 .94م، ص1934/هـ1353لطبعة األولى،  بيروت، ا–الوطنية 

 .146، ص2المقتضب، ج المبرد،) 6(
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وليس ": وقد عبر المبرد عن رأيه في الحمل على المعنى صراحةً بقوله  

  .)1("الحمل على المعنى ببعيد، بل هو وجه جيد

 في القرآن الكريم خاصةً، "الحمل على المعنى"استعمل أبو علي الفارسي وقد 

، )2( }عسِري يوم يومئِذٍ فَذَلِك  {)8(}الناقُورِ فِي �ُقِر  فَإِذَا {:ومثال ذلك قوله في قوله تعالى

ر، فذلك النقر يومئذ يوم عسي: إشارة إلى النقر، كأنَّه قال) ذلك(القول فيه أن ": فقال

يومئذ، على هذا متعلق بذلك، ألنَّه في المعنى مصدر، : نقر يوم عسير، فقوله: أي

  .)3("وفيه معنى الفعل، فال يمتنع أن يعمل في الظَّرف كما عمل في الحال

وذهب الزجاج إلى األخذ بالحمل على المعنى، وحمل عليه بعـض آيـات القـرآن               

هذا الكالم معطـوف  ": ، قال)4( }قَريـةٍ  مرعلَـى  كَالَّـذِي  أَو{ :الكريم ومن ذلك قوله تعالى

  .)5(" أرأيت كالذي مر على قرية– واهللا أعلم –على معنى الكالم األول، والمعنى 
وأخذ الزمخشري بالحمل على المعنى، وتوسع في ذلك في تفسيره توسعاً 

، )6(} يعقُوب إِسحق وراء ومِن بِإِسحق فَبشر�َاها {: كبيراً، ومن ذلك توجيهه لآلية الكريمة

ووهبنا : (بالنَّصب، كأنَّه قيل) يعقوَب(وقرئ ":  فقال"إسحاق" على "يعقوب"حمل في 

  )7("، ومن وراء إسحاق يعقوب)لها إسحاق
                                                 

 .297، ص2المقتضب، ج المبرد،) 1(

 .9، 8: سورة المدثر، اآليتان) 2(

بدر الـدين   : الفارسي، أبو علي، الحسن بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبعة، تحقيق          : انظر) 3(

م، 1991/هـ1411 دمشق، الطبعة األولى،     – قهوجي، وبشير حويجابي، دار المأمون للتراث     

 .33، ص1ج

 .259: سورة البقرة، اآلية) 4(

عبد الجليل عبـده    : الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق         ) 5(

 .342، ص1م، ج1988/هـ1408 بيروت، الطبعة األولى، –شلبي، عالم الكتب 

 .71: سورة هود، اآلية) 6(

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويـل فـي              ) 7(

الطبعة . مكتبة العبيكان . عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض     : وجوه التأويل، تحقيق  

 .214 ص 3ج. م1998/هـ1418. األولى
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  )1(":ه على طريقة قول

  )2("اِعٍب إالَّ ِبَبيٍن غَُراُبَهاوالَ نَ  َمشَاِئيَم ليسوا ُمصِلِحيَن َعِشيَرةً 

وهو هنا يتعامل مع الحمل على المعنى أنَّه الحمـل علـى التـوهم، فالـشَّاهد             

جعله نظير لآلية القرآنية، وعبر عن المثالين بالحمل على المعنى،          " وال ناعب "لشعر

  .على الرغم أن هذا الشَّاهد الشِّعري من شواهد العطف على التوهم

ت القرآنية، وكذلك األشـعار بالحمـل       وأما ابن جني  فوجه الكثير من القراءا       

على المعنى، وسنذكر هنا مثاالً واحداً للحمل على المعنى في القرآن، وهـو قولـه               

يارة سيارة فـي  أنَّث ذلك لما كان بعض الس": ، فقال)3( }السيارةِ بعض  يلْتَقِطْه{: تعالى

  .)4("المعنى

 ثابت وأسلوب غير مـستنكر،      "نىالحمل على المع  "ويقرر ابن جني أن طريق      

وأما غير هـذه الطريـق مـن        ": وذلك في أثناء حديثه عن غلبة المعنى للفظ ويقول        

 كتذكير المؤنث وتأنيث المـذكر، فـأمر مـستقر          –الحمل على المعنى وترك اللفظ      

  .)5("ومذهب غير مستنكر

 فحمل االسم   وأما األنباري، فرأى أن الحمل على المعنى كثير في كالم العرب،          

  :المؤنث بغير عالمة التأنيث على معنى الفعل، وذلك فى قول األعشى

  )6("ن الَْحَواِدثَ َأوَدى ِبَهافَِإ    فَِإن تعَهِديِني َوِلي ِلمةٌ   
                                                 

 3ويـل، ج  الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأ          ) 1(

 .214ص 

زيد بن عمرو بـن قـيس اليربـوعي التميمـي، انظـر،             : لألخوص الرياحي وهو  البيت  ) 2(

عبـد الـسالم    : تحقيـق  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،     عبد القادر بن عمر،     البغدادي،

  .158 ص 4 جم،1997/هـ1418، 4مكتبة الخانجي، القاهرة، ط محمد هارون،

 .10: سورة يوسف، اآلية) 3(

 .415، ص2ابن جني، الخصائص، ج) 4(

  .237 ص2، جالمرجع نفسه) 5(

ـ            ) 6(  مكتبـة اآلداب    ه،البيت لألعشى ميمون بن قيس فـي ديوانـه، انظـر، ديوان

   .171: ص) ط.د(.   القاهرة،بالجماميز



 - 28 -

  .)1(؛ ألن الحوادث في معنى الَحَدثَان"أودت"ولم يقل"أودى": فقال

 بعد أبي الفتح ابن جني، فقد "الحمل على المعنى"وقد فصل ابن هشام القول في 

، ومن توجيهاته في الحمل على المعنى )2(" مغني اللبيب"عقد  له باباً خاًصا في كتابه

 ،)3(}الصالِحِني من وأَكُن فَأَصدقَ{ عطفٌ على: بالجزم، فقيلقرأ غير أبي عمرو ": قوله

ى العطف على المعنى، ويقال ، ويسم)أصدق(قبله على تقدير إسقاط الفاء، وَجْزِم  ما

  .)4("له في غير القرآن العطف على التوهم

والحمل على المعنـى    "ورأى السيوطي، أن الحمل على المعنى واسع في اللغة          

، ثم )5(}رِبـهِ  فِـي  إِبـراهِيم  حـآج  الَّـذِي  إِلَى تَر أَلَم {: واسع في هذه اللغة جداً، منه قوله تعالى

أنَّـه محمـول علـى    : قيل فيه.)6(}عروشِـها  علَـى  خاوِيـةٌ  وهِـي  قَريةٍ مرعلَى كَالَّذِي أَو{ :قال

أرأيت الذي حاج إبراهيم، أو كالذي مر على قريـة، فجـاء          : المعنى، حتى كأنَّه قال   

  .)7(بالثاني على أن األول قد سبق أرأيت
  :ربيعةعمر بن أبي وفي قول 

  .)8("   ثَالثَ شُخُوٍص كاِعَباِن َوُمعصُر  ن كُنْتُ َأتَِّقي فكَاَن ِمجني ُدوَن َم 
  

                                                 

 .261، ص2األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، جابن : انظر) 1(

 .261، ص2، جالمرجع نفسه: انظر) 2(

 .10: سورة المنافقين، اآلية) 3(

: ابن هشام، عبداهللا جمال الدين األنصاري، مغني اللبيب عـن كتـب األعاريـب، تحقيـق               ) 4(

ـ 1423 ،1 ط المجلس الوطني للثقافة بالكويت،   . عبداللطيف محمد الخطيب   ، 5م، ج 2002/هـ

 .220ص

 .258سورة البقرة، اآلية ) 5(

 .259سورة البقرة، اآلية ) 6(

يوطي، جالل الدين، األشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسـسة              الس) 7(

 .107، ص2، ج1406/1996 الطبعة األولى، ،الرسالة، بيروت

 .سبق ذكره، من هذا البحث) 8(
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  .وذلك حمالً على المعنى .)1(،"أنث الشخص ألنَّه أراد به المرأة: "قال السيوطي
  

  :الحمل على المعنى عند المحدثين 2.2.3.1

 عن الحمل على المعنى - رحمه اهللا- الخالق عضيمة تحدث محمد عبد

لمحات عن دراسة الحمل على اللَّفظ وعلى ":لفظ تحت عنوانوالحمل على ال

وقد كان منهج الكتاب عامة يميل إلى الحصر واالستقراء، ولذلك جاء . ")2("المعنى

حديثه عن الحمل على المعنى واللفظ أقرب إلى استقراء آراء النُّحاة السابقين، 

نباط النتائج منها، وإْن كنَّا ال واإلشارة إلى مظأنَّها دون عناية بدراستها وتحليلها واست

نعدم وجود آراء جيدة للشَّيخ في مظان متفرقة من كتابه، عند حديثه عن الحمل على 

  .)3("المعنى واللفظ

أن العطف على المعنى " معاني النَّحو"وقد ذكر فاضل السامرائي في كتابه 

  .)4(هو أحد أقسام العطف عامة 

 هم وما اآلخِرِ وبِالْيومِ بِاللّهِ آمنا يقُولُ من الناسِ َمِنو{)5(:وقال في توجيه قوله تعالى

مِنِنيؤفقال من يقول ثم  فراد والتذكيرالضمير على لفظ من، وهو األ، فقد أعاد }بِم

) مَن(فالمقصود بـ) بمؤمنين(وهو الجمع فقال وماهم  أعاده في ما بعد على معناه،

  .)6(ثم على معناه في ما بعد  ،مل الكالم على لفظه في األولكن حل في اآلية الجمع،

                                                 

 .107، ص2السيوطي، األشباه والنظائر في النحو، ج) 1(

 القاهرة،  –ب القرآن الكريم، دار الحديث       دراسات ألسلو  ،عضيمة، محمد عبد الخالق   : انظر) 2(

  .286، ص3ج

 .58مبروك، ظاهرة الحمل على المعنى في الدراسات النَّحوية، ص) 3(

، 1 معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ج        ،السامرائي، فاضل صالح  : انظر) 4(

  .244-239ص

  .8سورة البقرة، اآلية ) 5(

 .123عاني النَّحو، صالسامرائي، م: انظر) 6(
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أحد أقسام الحمل على اللفظ في  وذكر تمام حسان أن الحمل على المعنى هو

  .)1("التوجيه النحوي

فلقد انتهيت في هذا ": وأقر عبد الفتاح الحموز الحمل على المعنى، فقال

في غير العطف على التوهم ) التوهمالحمل على (البحث إلى أن الحمل على المعنى 

  .)2("مظاهر يمكن أن يقاس عليها

د اللبدي بقولهفه وقد عروتحميل  أمرالحمل هو قياس أمر على":  محم 

  .)3("أحدهما حكم اآلخر

 د أشرف مبروك أنالحمل على الموضع أحد مظاهر الحمل على "ويرى محم

  .)4("حوية أيضاًالمعنى، وأثر من آثار العوامل النَّ

ولم يكن اللُّجوء إلى ":  محمد يوسف حبلص الحمل على المعنى بقولهوقد َأيد

الحمل وليد العصور المتأخِّرة، بل لجأ إليها المتقدمون، كالخليل، وسيبويه، وغيرهما 

  .)5("من الرواد

ها وفي الجانب التطبيقي، فقد قسم محمد يوسف حبلص المسائل التي حمل في

  :النُّحاة على المعنى إلى ثالث مجموعات على النَّحو اآلتي

وتمثل طائفة من المسائل التي حمل فيها النُّحاة بصريون : المجموعة األولى

  .وكوفيون على المعنى، وإْن اختلفت الغاية من الحمل عند كل فريق

لى وتمثِّل جملة أخرى من المسائل حمل فيها البصريون ع: المجموعة الثانية

  .المعنى وحدهم لتأييد وجهة نظرهم

                                                 

 األصول، دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النَّحو، الفقه،          ،حسان، تمام : انظر) 1(

  .208م، ص2000هـ، 1420البالغة، عالم الكتب، القاهرة، 

الحموز، عبد الفتاح أحمد، التأويل النحوي في القرآن الكريم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة             ) 2(

 .1170ص م، 1984/هـ1404ولى، األ

 .67اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص) 3(
 .31مبروك، ظاهرة الحمل على المعنى في الدراسات النحوية، ص) 4(

 .141حبلص، الحمل على المعنى عند النحاة العرب، ص) 5(
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وتمثِّل جملة أخرى من المسائل حمل فيها الكوفيون على : المجموعة الثالثة

  .)1(المعنى وحدهم لتأييد وجهة نظرهم

ة بأنر عبد الفتاح البجالنَّظر في المعنى وااللتفات إليه قد جرى على ": ويقر

  .)2("ألسنة العرب القدماء شعراً ونثراً

يرى عبد اللطيف حماسة أن الحمل على المعنى وسيلة من وسائل التأويل و

النحوي لرأب الصدع بين القواعد النَّحوية والنُّصوص اللغوية، وفي هذه الوسيلة 

  . )3(يقوم العنصر الداللي بعالج كثير من المخالفات اللفظية المنطوقة

ذه العلّة، أنَّها علّة ظريفة خالصة القول في ه":  بأن محمودوأقر حسن عثمان

  .)4("بعيدة عن العلل الفلسفية المعقدة، وتساعد على فهم تفسير القرآن فهماً صحيحاً

فالحمل على ":وفي موافقتها على الحمل على المعنى، تقول ندى محمد جمال

أنَّه اللفظ، هو ما يبتدأ به الكالم غالًبا، ثم يحمل على المعنى، وإذا حمل على المعنى ف

  .)5("يكره الرجوع به إلى اللفظ

وترى وئام الحيزم أن الحمل المعنى مبدأ تفسيري عام لعديد الظواهر اللغوية 

على اختالف مستوياتها فهو يعتمد لتفسير المسائل المعجمية وتعليل الظواهر 

  .)6("الصرفية وفهم األحكام اإلعرابية والظواهر التركيبية
  

  

  
                                                 

 .140-139حبلص، الحمل على المعنى، ص :انظر) 1(

  .221الحمل في اللغة العربية، صالبجة، ظاهرة قياس ) 2(

 الداللي،  – النَّحو والداللة، مدخل لدراسة المعنى النَّحوي        ،حماسة، عبد اللطيف محمد   : انظر) 3(

 .152م، ص2000/هـ1420دار الشروق الطبعة األولى، 

 .12محمود، الحمل على المعنى وأثره الداللي في القرآن الكريم، دراسة لغوية ونحوية، ص) 4(

جمال، الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كتب معاني القرآن وإعرابه حتى نهايـة القـرن                ) 5(

 .34الرابع الهجري، ص

 تأويل اللفظ والحمل على المعنى، جامعة تـونس، كليـة العلـوم اإلنـسانية               ،الحيزم، وئام  )6(

  .56 صم،2009واالجتماعية، 



 - 32 -

  :بالحمل على المعنى هالتًّوهم وعالقت 3.3.1

لقد لخَّص عبد الفتاح البجة اتجاهات العلماء نحو الحمل على التوهم، والحمل 

  : على المعنى، وهي عنده ثالثة اتجاهات

هو " الحمل على المعنى"ويرى أصحاب هذا االتجاه أن مصطلح : االتجاه األول

لمعنى على ما ورد في القرآن  نفسه، وإنَّما يطلق الحمل على ا"الحمل على التوهم"

  .الكريم

  الذي رأى أن التوهم-كما سبق أن ذكرنا-ومن أنصار هذا المذهب الكفوي 

، هو مقصد صواب، وأنَّه هو نفسه الحمل على "ليس زيد قائماً وال قاعٍد"قولنا في 

ل المراد وليس المراد بالتوهم الغلط ب": المعنى، ولكنَّه فرق بينه وبين الغلط، فقال

جوز العربي في ذهنه مالحظة ذلك المعنى في المعطوف : العطف على المعنى أي

  .)1("عليه فعطف مالحظًا له وهو مقصد صواب

للحمل على المعنى ": ومن أصحاب هذا االتِّجاه عبد الفتاح الحموز الذي قال

  .)2("عليهافي غير العطف على التوهم مظاهر يمكن أن يقاس ) الحمل على التوهم(

الحمل على التوهم هو نفسه الحمل ": ومنهم عبداهللا أحمد جاد الكريم الذي قال

يقف خلف هؤالء وهو السر من وراء استخدام النُّحاة لكل ": ؛ ألنَّه)3("على المعنى

ذلك من الوسائل التأويلية والتوهمية، وهذه العالقة القوية ال تنفي تفرد كل منهما 

  .)4("بسمات خاصة به

  ". الحمل على التوهم"يخالف"الحمل على المعنى "ويرى مؤيدوه أن : االتجاه الثاني

 " التوهم"ويحدد أصحاب هذا االتجاه تلك العالقة المفترضة بين: االتجاه الثالث

  .)5("الغلط"و

                                                 

 .1010الكفوي، الكليات، ص) 1(

 .1170ل النحوي في القرآن الكريم، صالحموز، التأوي) 2(

 .49جاد الكريم، التوهم عند النحاة، ص) 3(

 .51، صالمرجع نفسه) 4(

 .224-222البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص : انظر) 5(
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إن العطف على المعنى عام، ": وقد نقل الصبان عن شيخه األسقاطي قوله

  .)1("ى المحل والعطف على التوهميشمل العطف عل

  .ويظهر من كالم األسقاطي أن هذا الذي فهمه إنَّما فهمه من كالم األشموني

عطف المعنى يالحظ فيه ": كما نقل عن شيخه المحقِّق السيد البليدي قوله

 مثالً في اللفظ؛ لكون الغالب وقوعها )إن(المعنى، وعطف التوهم يتوهم فيه وجود 

  .)2("ذلك الموضعفي 

فهذا الفريق قد فرق بين العطف على المعنى والعطف على التوهم بأن عطف 

المعنى يالحظ فيه المعنى، وأن العطف على التوهم تخيل لوجود عامل غير موجود 

  .حقيقةً

أما العطف على الموضع، فقد فرق أبو حيان بينه وبين العطف على التوهم 

 العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره، والعامل في العطف إن": بقوله

  .)3("على التوهم مفقود وأثره موجود

ق سيف الدوهم وفرين الفقراء بين العطف على الموضع، والعطف على الت

إن العطف على التوهم ليس فيه تكرار للعامل، والمعطوف عليه لفظ مقدر ": بقوله

وهم، بخالف العطف على الموضع الذي يكون فيه المعطوف عليه هو بعامل مت

 األصل المفترض، وإذا كان العطف على الموضع نقيضاً للعطف على اللفظ، فإن

العطف على التوهم وجه من وجوه العطف على اللفظ بعد تقدير العامل المتوهم، 

ر العامل، ومخالفاً له في فيكون المعطوف موافقاً في حركته للمعطوف عليه بعد تقدي

  .)4("اللَّفظ الظَّاهر

                                                 

  .234، ص2 حاشية الصبان على شرح األشموني، ج،الصبان :نظر) 1(

  .50، ص4، ج نفسهالمرجع: انظر) 2(

عـادل أحمـد عبـد      : أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحقيـق          ) 3(

، 8م، ج 1993/هـ1413. 1 بيروت، ط  –الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية        

 .271ص

 .334الفقراء، العطف على التوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد، ص) 4(
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 ويرى سيف الدين الفقراء، العطف على الموضع والعطف على التوهم هما 

أقسام العطف، يطلق عليهما أحياناً العطف على المعنى، وهو جزء يسير من "من 

ن ظاهرة الحمل على المعنى في العربية، وهي ظاهرة واسعة أشارت إليها كثير م

المصادر اللغوية، غير أن بعض النُّحاة عد العطف على المعنى بمعنى العطف على 

التوهم، وقصر استعمال العطف على المعنى على القرآن الكريم، لئال يستعمل 

  .)1("مصطلح التوهم في القرآن تنزيًها له

ن  بعـد أ   –وقد حاول السيد رزق الطويل، البحث عن بديل لمصطلح التـوهم            

، وضـرب لـذلك     "التوهم" هو خير بديل عن      "اإلشباع" فوجد أن مصطلح     –رفضه  

يمكن : ، أي)2(  }يعقُـوب  إِسـحق  وراء ومِـن  بِإِسـحق  فَبشر�َاها {  :أمثلة عدة منها قوله تعالى

وبشرناها بإسحاق ويعقوب من    : أن يكون يعقوب عطفاً على إسحاق، ويكون المعنى       

  .)3("ذلك تنأى عن القول بالتوهم، أو العطف على المعنى في هذه اآليةبعده، وب

واإلشباع ظاهرة لغوية فسر بها النحويون كثيًرا من        ": يقول السيد رزق الطويل   

، ونحوها من األقـسام التـي   )4( }الْقِيامةِ  بِيومِ أُقْسِم ال {  :األمثلة، قالوا في قوله تعالى

، فليس المـراد    أي ألفاً "الً"، ثم أشبعت الفتحة فصارت      "ألقسم"ها  وردت في القرآن أنَّ   

  .)5("منها النفي

 ،بياني الذي ورد في القرآن الكريمويرى الباحث إن اِإلشباع من اِإلعجاز ال

 وال عالقة ،ن في هذه المسالة تأكيدا للفعل مثل قولك واهللا ال أبحثوالالم زائدة للتوكيد

  .بين اإلشباع والتوهم

وخالصة القول، أن التوهم جزء من ظاهرة الحمل على المعنى، ونظراً ألن 

مادة كل منهما واحدة فقد تداخل المصطلحان في تعبير العلماء عن هذه الظَّاهرة، 

                                                 

)1 (332، ص ين أصالة القاعدة وتطويع الشاهدوهم بالفقراء، العطف على الت.  

 .71: سورة هود، اآلية) 2(

 .100-99ص, الطويل، ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية: انظر) 3(

 .1: سورة القيامة، اآلية) 4(

  100-99الطويل، ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية، ص: انظر) 5(
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وفرقوا بينهما أحياناً أخرى، وربما قصروا التوهم على غير القرآن تنزيهاً له، وإن 

  .لم يتقيدوا في ذلك استعماالً
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  الفصل الثاني

  موقف النحاة والمفسرين من التوهم 
 

  موقف النحاة والمفسرين القدامى من التَّوهم 1.2

اختلفت مواقف النُّحاة والمفسرين القدامى من التَّوهم، وقد تفاوتت آراؤهم منه 

وربما تفاوتاً كبيراً، وعلى الرغم أن قسماً كبيراً من النُّحاة يعدونه من باب الغلط، 

خصوا الشِّعر به، نجد مسائل متناثرة في مؤلَّفات القدامى حملت على التَّوهم حتى 

  .)1(في القرآن الكريم

ومن خالل تتبع آراء العلماء في الحمل على التَّوهم، نجد أن هناك خلطاً 

 ، وقد"الغلط"، و"الحمل على التَّوهم"، و "الحمل على المعنى"واضحاً بين مصطلحات 

  : )2(انقسمت آراء العلماء القدامى إزاء هذه المصطلحات إلى ثالثة اتجاهات

هو " الحمل على التَّوهم" ويرى أصحاب هذا االتِّجاه أن مصطلح :االتِّجاه األول

نفسه، وإنَّما يطلق األخير على ما ورد في القرآن الكريم، ومن " الحمل على المعنى"

  .د القادر البغدادي، وابن جماعة، والصبانأصحاب هذا الرأي ابن هشام، وعب

الحمل على "يفترق عن " الحمل على المعنى" ويرى مؤيدوه أن :االتجاه الثاني

  .، ومنهم األسقاطي، والزرقاني"التَّوهم

، "التَّوهم" ويحدد هذا االتجاه تلك العالقة المفترضة بين :االتجاه الثالث

ففريق منهم يرى أن الغلط هو الخطأ المعروف، ، ومع هذا فهم مختلفون، "الغلط"و

وينص عليه صراحةً كما فعل السخاوي، وفريق يرى أن المقصود بالغلط هو 

  ".التَّوهم"

وكثيراً ما نقف عند اللغويين العرب القدماء على التَّوهم سلوكاً عملياً، أو مبدأ 

 ما نقف لدى هؤالء على معموالً به في تعليل ما خرج على أصولهم وتأويله، ونادراً

أصل نظري يوضح هذا المبدأ، أو يبين مواقفهم تجاهه، ولكن تعويلهم عليه منذ وقت 

                                                 

  .336، صالفقراء، العطف على التّوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد: رانظ) 1(
  .، بتصرف24-222البجة، ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية، ص: انظر) 2(
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مبكِّر في التعليل والتأويل يوحي بإقرارهم به مسلكاً عملياً لدى المتكلِّم، يؤدي إلى 

  .)1(ظواهر لغوية غالباً ما تكون غير مقيسة عند اللغويين

  .راء النُّحاة القدامى في الحمل على التَّوهموفي ما يلي عرض آل
  

  :الموافقون على الحمل على التَّوهم 1.2.1

  ):هـ175ت ( التَّوهم عند الخليل بن أحمد الفراهيدي -1

كان الخليل بن أحمد هو أول من أطلق مصطلح التَّوهم قاصداً به تفسير التعبير              

  .)2( نسب هذا التَّوهم إلى العرب أنفسهماللغوي الذي لم يستقم مع قواعد النُّحاة، وقد

ولكن المالحظ أن ِذكر الخليل لهذا المصطلح لم يأِت في الكتاب المنسوب لـه              

، وإنَّما ورد ذكره على لسان تلميذه سيبويه، فنسب سيبويه إلى       "الجمل في النَّحو  "وهو  

 )3(   }الـصالِحِني  مـن  وأَكُـن  قَفَأَصـد  قَرِيبٍ {: الخليل ذكره للتَّوهم حين سأله عن قوله تعالى

)4(":هذا كقول زهير: فقال الخليل
  

     والَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا  بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

هذا ألن األول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاني وكأنَّهم قد أثبتوا في فأنَّهم جروا 

لك هذا، لما كان الفعل الذي قبله قد يكون مجزوماً والفاء فيه تَكَلَّموا األول الباء، فكذ

  )5("بالثاني وكأنَّهم قد جزموا قبله وعلى هذا توهموا هذا

وإذا أردنا أن نتبين موقف الخليل من التَّوهم، فهو أقرب إلى الموافقة على هذا 

  :وسألت الخليل عن قول األعشى: "المذهب، فقد قال سيبويه

 ).6("    أو تَنِْزلُوَن فَِإنَّا َمعشَر نُُزُل  ِإن تَركَُبوا فَُركُوُب الْخَيِل َعاَدتُنَا 

                                                 

 .142فلفل، التّوهم أو القياس الخاطئ، ص: انظر) 1(

 .33جاد الكريم، التّوهم عند النُّحاة، ص) 2(

 .10: سورة المنافقين، اآلية) 3(

 .ة، من هذه الدراس11ص :سبق ذكره، انظر) 4(

 .101-100، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 5(

  .163: ص، البيت من البسيط، وهو لألعشى ميمون بن قيس في ديوانه) 6(
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الكالم ها هنا على قولك يكون كذا أو يكون كذا، لما كان موضعها لو : فقال

  .)1("وال سابٍق شيئاً: صار بمنزلة قولك. قال فيه أتركبون لم ينقض المعنى

عطفاً على " تنزلون: "والشاهد فيه رفع: " السالم هارون بقولهوعلَّق عليه عبد

أتركبون فذاك عادتنا، أو " معناه ، ألنوهممعنى إن تركبوا، وهو المسمى عطف التَّ

  .)2("تنزلون في معظم الحرب فنحن معروفون بذلك، وهذا مذهب الخليل

لتَّوهم في وصرح الزركشي في البرهان بأن مذهب الخليل هو الحمل على ا

  .)3(القرآن

  ): هـ189ت ( التَّوهم عند الكسائي -2

لم ترد نصوص كثيرة عن الكسائي في هذه المسألة غير ما نقله أبـو جعفـر                

 كَلَمـةٍ  إِلَـى  تَعالَواْ الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ { :النحاس عنه بقوله بالحمل على التَّوهم في قوله تعالى

، فقال )4(} اللّهِ دونِ من أَربابا بعضاً بعضُنا يتَّخِذَ والَ شيئًا بِهِ �ُشرِكَ والَ اللّه إِالَّ �َعبد أَالَّ نكُموبي بيننا سواء

 بعـضُنا  يتَّخِـذَ  والَ شـيئًا  بِـهِ  �ُـشرِكْ  والَ{ويجـوز : قال الكسائي والفراء: "أبو جعفر النحاس
  .)5(" على التَّوهم أنَّه ليس في أول الكالم أْنبالجزم}بعضاً

  ): هـ207ت ( التَّوهم عند الفراء -3
) الحمل على التَّوهم(يعد الفراء أول من عبر عن مصطلح الحمل على المعنى "

  .)6"(بمصطلح التأويل، على الرغم من أنَّه يشير إلى التَّوهم في غير ذلك

                                                 

 .51، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 1(

 .51، ص3 نفسه، جالمرجع) 2(

محمد أبو الفضل   : م القرآن، تحقيق  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبداهللا، البرهان في علو        ) 3(

 .111، ص4 القاهرة، ج–إبراهيم، دار التراث 

 .64: سورة آل عمران، اآلية)  4(

زهير غازي زاهد،   : النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن، تحقيق          ) 5(

  .384، ص1م، ج1985/هـ1405 بيروت، الطبعة الثانية، –عالم الكتب 

  .37جاد الكريم، التَّوهم عند النُّحاة، ص )6(
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   اء ممـة التـي             وقد كان الفرن أخذ بمنهج التَّوهم في تعليل كثير من الوجوه اإلعرابي

فـي  : "، فقـال )1(}لِحـدِيثٍ  مستَأْ�ِـسِني  وال  {:تُعرض له، ومن ذلك توجيهه لقوله تعالى

: كنتُ غير قائٍم وال قاعٍد، وكقولك للوصي      : موضع خفض تتبعه النَّاظرين، كما تقول     

ولـو جعلـت    . متأثل ماالً، وال واٍق مالَك بمالـه      كُْل من مال اليتيم بالمعروف غير       

  . )2("بينهما بكالمحلْتَ المستأنسين في موضع نصب تتوهم أن تتبعه بغير لما أن 

: يقـال : "، فقال)3(}الـصالِحِني  مـن  وأَكُـن   فَأَصـدقَ  {:وكذلك في تأويله لآلية الكريمة

 الفاء  –ب؟، فالجواب في ذلك أن      ، وهي مردودة على فعل منصو     )وأكن(كيف جزم   

 ردت على تأويل    -،  )وأكن(كانت مجزومة، فلما رددت     ) فأصدق( لو لم تكن في      –

  .)4("الفعل لو لم تكن فيه الفاء

ثم قال : " ، قال الفراء)5( }سـواء  كَلَمـةٍ  إِلَى تَعالَواْ الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ{ : ففي قوله تعالى

تعالوا : فأن في موضع خفض   }    {

مع المعطوف عليها على نية تعـالوا       ) ما نعبد (إلى أالَّ نعبد إال اهللا، ولو أنك رفعت         

نتعاقد ال نعبد إالَّ اهللا، ولو جزمت المعطوف لصلََح على التَّوهم؛ ألن الكالم مجزوم              

  .)6("اًتعالوا ال نقل إالَّ خير: لو لم تكن فيه أن، كما تقول

   {: وذكر الفراء من ذلك قولـه تعـالى       
  

ـ    "لـالـسالس "از خفـض    ـ، فأج )7(} ى ـ، وذلـك عل

ــ ــى أن : م، أيـالتَّوهــــــــــــــ علــــــــــــــ

                                                 

 .53: سورة األحزاب، اآلية) 1(

 .347، ص2الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

 .10: سورة المنافقين، اآلية) 3(

 .160، ص3راء، معاني القرآن، جالف) 4(

 .64: سورة آل عمران، اآلية) 5(

  .220، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 6(

 .71: ، اآليةسورة غافر) 7(
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   .)1(إذ أعناقهم في األغالل والسالسل، فيعطف على التَّوهم: التأويل

أكثر من عشرين موضعاً من أيات الكتاب على وقد حمل الفراء في معانية 

المعنى والتَّوهم، وكان يقيد بهما في تفسير هذه اآليات وتأويلها، وهو بذلك من أوائل 

العلماء الذين توسعوا في األخذ به مدخالً لتعليل هذه األيات وتوجيهها وفقاً لهذه 

  .الظاهرة؛ أي الحمل على المعنى والتَّوهم

  ): هـ285ت (د المبرد  التَّوهم عن-4

كان المبرد من العلماء الذي أخذوا بالتَّوهم، ولكنَّه كان يستعمل مصطلح 

  : العطف على الموضع بمعنى العطف على التَّوهم، ففي قول الشَّاعر

  َيَدا َأِبي الْعباِس والصُُّيوفَا    ِإن الرِبيَع الَْجوَد والْخَِريفَا 

الكالم، ومجراه ؛ ألنك إذا عطفت شيئاً على شيٍء كان وهذا وجه : "قال المبرد

  .)2("مثله 

ولم يحمل المبرد شيًئا من القـرآن على التَّوهم، وأن حمله علـى العطف على 

 {: الموضـع، وذلك عندما وجـه القراءة فـي اآلية الكريمـة
حمله :  قال)3(}  

  .)4("ـاء، ولـم يحملـه على ما عِملَتْ فيهعلـى موضع الف

   :الرياحيوفي قول األخوص 

  )5(   والَ نَاِعٍب إالَّ ِبَبيٍن غَُراُبَها  َمشَاِئيَم ليسوا ُمصِلِحيَن َعِشيَرةً 

ب ـــز إالَّ نصـم يجــه لـرد أنَّـن المبـدادي عــل البغـفنق

                                                 

 .11، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

 .111، ص4المبرد، المقتضب، ج) 2(

 .10: سورة المنافقين، اآلية) 3(

 .371، ص111، ص4المبرد، المقتضب، ج) 4(

 .سبق ذكره) 5(
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مل على التَّوهم، بل ألن حرف الجر ، ليس ألن المبرد يرفض القول بالح)1(ناعب

  .)2(عنده ال يْضَمر إذا كان ما قبله وما بعده بمنزلة شيء واحد 

وخالفًا لهؤالء جميعاً رفض : "ولخَّص محمد عبدو فلفل موقف المبرد بقوله  

أفال يزول : بعض القدماء مبدأ التَّوهم، وربما عبر المبرد عن شيء من ذلك بقوله

قال ذلك متذمراً من حمل أبي العباس ثعلب إحدى . وهم إلى يوم القيامةهذا التَّ

وأميل إلى االعتقاد بأن تذمر المبرد من الحمل على ... )3(المسائل على هذا المبدأ

التَّوهم ناجم على إحساسه بمبالغة األئمة، أو تكلفهم أحيانا االعتماد على التَّوهم في 

، ال عن رفضه القطعي لمبدأ التَّوهم هذا، ذلك أن المبرد تخريج ما خالف  أصولهم

  .)4("نفسه عول على هذا المبدأ في تخريج بعض النُّصوص وإْن لم يسمه

  ): هـ316ت ( التَّوهم عند ابن السراج -5

حمل أبو بكر بن السراج بعض الشَّواهد الشعرية على الحمل على التَّوهم، 

  )5(":عر السابق ذكرهوذلك في قول الشَّا

       والَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا  بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

وقد نقل الحمل على التَّوهم في هذا البيت من الشعر عن سيبويه، وأقره على 

  ).6("ذلك

في األصول "كما أنَّه أفرد باباً خاصاً لموضوع العطف على الموضع في كتابه 

  . )7("النَّحو

                                                 

 .159، ص4البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ج) 1(

 .61، ص3برد، المقتضب، جالم: انظر) 2(

 .171-170ابن األنباري، نزهة األلباء في طبقات األدباء، ص: انظر) 3(

 .143فلفل، التّوهم أو القياس الخاطئ، ص) 4(

 .سبق ذكره) 5(

 .252، ص1 جفي النحو،ابن السراج، األصول: انظر) 6(

 .68-61، ص2 نفسه، جالمرجع: انظر) 7(
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وقد حاول ابن السراج تحديد مفهوم الحمل على الموضع، فجعل العطف على 

الموضع أحد أقسام العطف عامة، وهو يرى أن الكلمة  ال يكون لها موضعاً إذا 

األشياء التي يقال أن لها موضعاً غير "كانت معربة، وإنَّما الموضع لما كان مبنياًً 

أحدهما اسم مفرد مبني، والضرب اآلخر اسم قد عمل فيه : بينلفظها على ضر

إن الموضع للجميع، فإْن كان االسم : عامل، أو جعل مع غيره بمنزلة اسم، فيقال

معرباً مفرداً، فال يجوز أن يكون له موضع، ألنَّا إنَّما نعترف بالموضع إذْ لم يظهر  

  .)1("طلوبفي اللَّفظ اإلعراب، فإذا ظهر اإلعراب فال م

   ): هـ316ت ( التَّوهم عند الزجاج -6

والزجاج من العلماء الذي أخذوا بالحمل على المعنى في كتاب اهللا تعالى، ففي 

  ⌧ {: تفسيره لقول اهللا تعالى
    

هذا الكالم معطوف على معنى : "، قال)2(} 

  .)3(" أرأيت كالذي مر على قرية– واهللا أعلم –لكالم األول، والمعنى ا

فمن قال فأصدق ":، قال)4(}الصالِحِني من وأَكُن فَأَصدقَ{ : وكذلك في قوله تعالى

وأكن من الصالحين، فأصدق جواب لوال أخَّرتني، ومعناه هالَّ أخَّْرتَِني، وجزم 

؛ ألنَّه على معنى إن أخَّرتني أصدق وأكن من )صدقفأ(على موضع ) وأكُْن(

  .)5("الصالحين، ومن قرأ وأكون فهو على لفظ فأصدقَ وأكوَن

  ): هـ377ت ( التَّوهم عند أبي علي الفارسي -7

كان أبو علي الفارسي ممن قال بالعطف على التَّوهم، ومن ذلك توجيهه لآلية 

    {: الكريمة
      

                                                 

 .61، ص2ل، جابن السراج، األصو: انظر) 1(

 .259: سورة البقرة، اآلية) 2(

 .342، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 3(

 .10: سورة المنافقون، اآلية) 4(

 .342، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج) 5(
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؛ "يََصِبْر"وجزم " يتقي"، بإثبات الياء في )1(}☺

 وأنَّها ضمنت معنى " يتق"موصولة ولهذا أثبتت الياء في "َمْن "ألنَّه كان يرى أن

يهام، الشَّرط، ولذلك أدخلت الفاء في الخبر، والموصول يشبه الشَّرط في العموم واإل

  .)2("َمْن "على توهم معنى " َيْصِبْر"وإنَّما جزم 

" الحمل على التَّوهم"بدالً من" الحمل على المعنى"وقد استعمل أبو علي الفارسي 

 {: وبخاصة في القرآن الكريم، ومثال ذلك قوله في قوله تعالى
    

⌧   { 

فذلك النقر يومئذ يوم : إشارة إلى النقر، كأنَّه قال) ذلك(القول فيه أن : "، فقال)3(

يومئذ، على هذا متعلِّق بذلك، ألنَّه في المعنى : نقر يوم عسير، فقوله: عسير؛ أي

  .)4("مصدر، وفيه معنى الفعل، فال يمتنع أن يعمل في الظَّرف كما عمل في الحال 

  :وأما قول الفرزدق: يوقال أبو علي الفارس

  )5("وِإنََّما ُيَداِفُع َعن َأحَساِبِهم َأنَا َأو ِمثِْلي

ُأَداِفع، فألن الكالم محمول على : يدافع أنا، إنَّما تقول: وأنت ال تقول

  .)6("المعنى

  ): هـ392ت ( التَّوهم عند ابن جنِّي -8

                                                 

 .90: سورة يوسف، اآلية) 1(

شام، مغني اللَّبيب عن    ابن ه : ؛ وانظر 448، ص 4الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج    : انظر) 2(

 .854–484، ص5كتب األعاريب، ج

 .8: سورة المدثر، اآلية) 3(

 .33 ص 1ج. الفارسي، الحجة للقراء السبعة: انظر) 4(

 –إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني      :  تحقيق   ه،البيت للفرزدق، انظر، الفرزدق، شرح ديوان     ) 5(

  ).أنا الضامن الراعي عليهم، وإنما : ( ه ،  وصدر315م، ص1983بيروت، الطبعة األولى، 

الفارسي، أبو علي، الحسن بن عبد الغفار، كتاب الشِّعر، أو شرح األبيات المـشكلة              : انظر) 6(

 القـاهرة، الطبعـة األولـى،       –محمود محمد الطناحي، مكتبة الخـانجي       : اإلعراب، تحقيق 

 .199م، ص1988/هـ1408
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لتفات إلى المعاني والتعليل لقد رأى ابن جنِّي أن العرب قد سبقوا العلماء في اال

أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته وقد : "بها، فهو يعقِّب على قول األعرابي بقوله

نظروا، وتدربوا، وقاسوا، وتصرفوا أن يسمعوا أعرابياً جافياً غَِفالً يَعلُِّل هذا 

وال يسلكوا الموضع بهذه العلّة، ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره فال يهتاجوا هم لمثله، 

فعلوا كذا لكذا، وصنعوا كذا لكذا، وقد شرع لهم العربي ذلك، : فيه طريقة، فيقولوا

  . )1("ووقفهم على سمته وأمه

: وأفرد ابن جنِّي في كتابه الخصائص فصالً خاصاً للحمل على المعنى، وقال

قرآن اعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، قد ورد به ال"

وفصيح الكالم منثوراً ومنظوماً، كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنَّث، وتصور معنى 

الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه 

  )2("األول، أصالً كان ذلك اللفظ أو فرعاً

: لىومما وجهه من القراءات القرآنية بالحمل على المعنى قوله تعا  

}  {)3( ،

  .)4("أنَّث ذلك لما كان بعض السيارة سيارة في المعنى: "فقال

   {: وقوله تعالى  

  . )6("فحمل على المعنى: "، وقال)5(}ُ 

  )7(":الشَّاعركما وجه الكثير من الشَّواهد الشِّعرية بالحمل على المعنى، كقول   

  ِبِه الْخَوفُ واَألعَداُء ِمن كُلِّ َجاِنِب    َأتَهُجُر َبيتًا بالِْحَجاِز تَلَفََّعتْ 

  .)1(، فأنَّث الخوف حمالً له على معنى المخافة"تَلَفََّعتْ ِبِه الْخَْوفُ"فقال 

                                                 

 .249، ص1ابن جنِّي، الخصائص، ج) 1(

  .411، ص2 نفسه، جالمرجع) 2(

  .10: سورة يوسف، اآلية) 3(

 .415، ص2ابن جنِّي، الخصائص، ج) 4(

 .82: سورة األنبياء، اآلية) 5(

 .419، ص2ابن جنِّي، الخصائص، ج) 6(

 .415 ص 2 ابن جني، الخصائص، ج:انظر) 7(
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ابن جنِّي مع ذلك لم يستعمل مصطلح العطف على التَّوهم في توجه ما "ولكن 

ه من شواهد في هذه المسألة، وعدها من باب الحمل على المعنى الذي وصفه ذكر

بأنَّه باب واسع جداً في العربية، يدخل فيه العطف على الموضع، والتضمين، وبعض 

  .)2("مسائل التأنيث والتذكير والجمع وغير ذلك

  ): هـ538ت ( التَّوهم عند الزمخشري -9

اه في القرآن كان الزمخشري من النُّحاة المفسرين الذي أخذوا بالتَّوهم، وسم

بالحمل على المعنى، وتوسع في أخذه بذلك المنهج في تفسيره توسعاً كبيراً، ومن 

، في حمل )3( }يعقُوب إِسحق وراء ومِن بِإِسحق فَبشر�َاها {: ذلك توجيهه لآلية الكريمة

ووهبنا لها : (بالنَّصب، كأنَّه قيل) قوبيع(وقرئ : "فقال" إسحاق"على  "يعقوب"

  )4(":ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله) إسحاق

 )5("اِعٍب إالَّ ِبَبيٍن غَُراُبَهاوالَ نَ  َمشَاِئيَم ليسوا ُمصِلِحيَن َعِشيَرةً 

        ): هـ577ت ( التَّوهم عند األنباري -10

، وهو أكثر من )6( كالم العربرأى األنباري أن الحمل على المعنى كثير في

معنى الفعل، وذلك في أن يحصى، فحمل االسم المؤنَّث بغير عالمة التأنيث على 

  :قول 

7("كَذَاَك ُأُموُر النَّاِس غَاٍد َوطَاِرقَُه    َأَيا َجاَرتَا ِبيِني فَِإنَِّك طَاِلقَه(  

تاء التأنيث، ، حيث أتى بهذا الوصف مؤنثاً ب"طالقة"وموضع الشَّاهد فيه قوله 

  .مع أنَّه ال يوصف به إالَّ النِّساء، حمالً له على معنى الفعل وهو الحدوث

                                                                                                                                            

 .415 ص 2، جالمرجع نفسه) 1(

 .338–337الة القاعدة وتطويع الشَّاهد، صالفقراء، العطف على التَّوهم بين أص) 2(

 .71: سورة هود، اآلية) 3(

 .214، ص3الزمخشري، الكشَّاف، ج) 4(

  .، من هذه الدراسة26ص :انظر) 5(

 .261، ص2األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، جابن : انظر) 6(

 .263: صالبيت من الطويل، وهو لألعشى ميمون بن قيس في ديوانه، ) 7(
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   :وكذلك قول األعشى

  .)1("فَِإن الَْحَواِدثَ َأوَدى ِبَهــا    فَِإن تعَهِديِني َوِلي ِلمــةٌ

  .)2(؛ ألن الحوادث في معنى الَحَدثَان"أودت"ولم يقل " أودى: "فقال

  ): هـ643ت (وهم عند ابن يعيش  التَّ-11

رأى ابن يعيش جواز القول بالتَّوهم في توجيه القراءات القرآنية، وكذلك األمر 

  {: في الشِّعر، ففي اآلية الكريمة
   

: ، قال ابن يعيش"األرحاِم"، بكسر الميم في )3(}

 فحملها قوم على إضمار الجار، كأنَّه – أي بالكسر –ا قراءة حمزة ولذلك استضعفو"

: وباألرحام، ثم حذف الباء، وهو يريدها على حد ما روي عن رؤبة أنَّه قيل له: قال

  .)4("بخير: خيٍر عافاك اهللا، يريد: كيف أصبحتَ ؟ فقال

  ):هـ672ت ( التَّوهم عند ابن مالك -12

: حمل على التَّوهم، ورد على تخطئة سيبويه لمن قالأجاز ابن مالك القول بال

أنَّهم : ، أي كأنَّه قال"هم"، وحملها ابن مالك على توهم وجود )5(أنَّهم أجمعون ذاهبون

خبر المبتدأ، " ذاهبون"توكيد، و " أجمعون"مبتدأ، و " هم"هم أجمعون ذاهبون، فـ  

بويه لزهير بن أبي سلمى في جره ، ورد كذلك على تخطئة سي"إن"وهو وخبره خبر 

   )6 (:في البيت الذي قال فيه" سابٍق"

                                                 

  .171: صالبيت لألعشى ميمون بن قيس في ديوانه، ) 1(

 .261، ص2األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، جابن : انظر) 2(

 .1: سورة النساء، اآلية) 3(

إيميل بديع يعقوب،   : ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي، شرح المفصل للزمخشري، تحقيق          ) 4(

 .444، ص1م، ج2001/هـ1421دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة األولى، 

)5 (          وهو اسـم   " هم"توكيد للضمير   " أجمعين"إذ األصل أْن يقول القائل إنَّهم أجمعين ذاهبين؛ ألن

"منصوب، فوجد أن يكون منصوًبا كذلك" إن . 

  . 52-51، ص2ابن مالك، شرح التسهيل، ج: انظر) 6(
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  )1("      والَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا  بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

 رحمه اهللا، فإن – أي سيبويه –وهذا غير مرضي منه : "وقال ابن مالك

ل البيت لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من المطبوع على العربية كزهير قائ

كالمه، بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم 

  .)2("بتغير الطِّباع، وسيبويه موافق على هذا

وقد رد ابن هشام ما قاله ابن مالك، ورأى أن ابن مالك قد وهم في هذا الفهم 

  .)3(يه يعني بالغلط ما عبر عنه غيره بالتَّوهمعن سيبويه، وأن سيبو

  ): هـ756ت ( التَّوهم عند السمين الحلبي -13

الظَّاهر من كالم السمين الحلبي إجازته للحمل على التَّوهم في القرآن لكن ليس 

، فقد وافق رأي الزمخشري في حمل "الحمل على المعنى"ولكن بلفظ " التَّوهم"بلفظ 

" شهدوا"، بأن )4(}كَيفَ َيهِدي اللُّه قَوماً كَفَُرواْ َبعَد ِإيَماِنِهم َوشَِهُدواْ {: عالىقول اهللا ت

بعد أن : من معنى الفعل؛ ألن معناه" إيمانهم"على ما في " إيمانهم"معطوف على 

  .}الصالِحِني من وأَكُن فَأَصدقَ{ ، كقوله تعالى)5(آمنوا

وجه تنظير ذلك باآلية والبيت تََوهم وجود ما يَسوغُ : "لبيثم قال السمين الح

لسقوط الفاء، إذْ لو : جِزَم على التَّوهم أي: العطف عليه في الجملة، كذا يقول النُّحاة

توهَم وجود الباء فجر، وفي : سقطت النجزم في جواب التحضيض، وكذا يقولون

  .)6("لكنَّهم لم يقصدوا ذلك حاش هللالعبارة بالنِّسبة للقرآن سوء أدٍب، و

وقد تبين من تلك النُّقول أن السمين الحلبي يوافق على األخذ بالحمل على 

  .في ما يخص القرآن الكريم" التَّوهم"التَّوهم مع عدم استعمال مصطلح 
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   .86رقم: سورة آل عمران، اآلية) 4(
: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيـق            : انظر) 5(

  .302، ص3 دمشق، ج–أحمد محمد الخراط، دار القلم 
   .302، ص3فسه، ج نالمرجع) 6(
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  ): هـ 761ت (  التَّوهم عند ابن هشام األنصاري -1

العلماء الذين توسعوا في الحديث عن كان ابن هشام األنصاري من أبرز 

التَّوهم، لعل ابن السراج قد سبقه بالتبويب في هذه المسألة، ولكن جاء ابن هشام 

فكشف النِّقاب عنها وأزاح الغبار عن كاهلها، وخصص لها فصالً  في كتابه القيم 

واع العطف عن ، وتحدث في النَّوع الثالث من أن"مغني اللَّبيب عن كتب األعاريب"

بالخفض، على توهم دخول الباء ) ليس زيد قائًما وال قاعٍد(العطف على التَّوهم نحو "

  .)2(")1("في الخبر

وقد اشترط ابن هشام لجواز العطف على التَّوهم صحة دخول ذلك العامل 

 كما ال يكون الحمل على التَّوهم مستحسنًا - مثل دخول الباء على قاعٍد –المتوهم 

  .)3(ثرة دخول العامل المتوهم في االسم األول المعطوف عليه، وهو هنا خبر ليسك

  )4( ":ولهذا لم يحسن القول بالعطف على التَّوهم في قول الشَّاعر

  وال ُمنِْمٍش فيهُم ُمنِْمــُل     وما كنتُ ذا نَيَرٍب فيهـــُم 

  .)5(ألن زيادة الباء في خبر كان قليل

وقع في كالمهم أبلغُ مما ذكرنا : "هشام التَّوهم فقالوفي موضع آخر، ذكر ابن 

من تنزيلهم لفظاً موجوداً منزلة لفظ آخر لكونه بمعناه، وهو تنزيلهم اللَّفظ المعدوم 

  )6(":الصالح للوجود بمنزلة الموجود كما في قوله

   َجاِئَياوالَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن    بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

                                                 

 .ليس زيد بقائٍم: أي على توهم القول) 1(

 .478، ص5ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج) 2(

 .479-478، ص5 نفسه، جالمرجع: انظر) 3(

 ص  5 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج      ،ابن هشام : لم ينسب إلى قائل في ما أعلم، انظر       ) 4(

479. 
 .479، ص5ني اللبيب عن كتب األعاريب، جابن هشام، مغ: انظر) 5(
 .من هذه الدراسةسبق ذكره ) 6(
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 من وأَكُن فَأَصدقَ{ و قرأ غير أبي عمر: "وقال ابن هشام في موضع آخر

عطفٌ على ما قبله على تقدير إسقاط الفاء، وَجْزِم : ، بالجزم، فقيل)1(}الصالِحِني

، ويسمى العطف على المعنى، ويقال له في غير القرآن العطف على )أصدق(

  .)2("التَّوهم

ضح أن ابن هشام قد خطا بمنهج التَّوهم خطوات واسعة نحو مما سبق يتَّ

التقنين، ووضع الشروط والضوابط والمعايير، وخاصة للعطف على التَّوهم، وهو 

ركن ركين من مظاهر التَّوهم وأهم أبوابه، ولقد رأينا كيف وضع شروطًا لصحة 

دة وهي الجر بل التَّوهم وكذلك لحسنه، ولم يقتصر ذلك على عالمة إعرابية واح

وقع في أخيه المجزوم ووقع أيضاً في المرفوع اسماً وفعالً والمنصوب اسماً وفعالً (

وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم، ووقع "، )وفي المركبات

  . )3("أيضاً في المرفوع اسماً، وفي المنصوب اسما وفعالً، وفي المركبات

  ): هـ794ت (ي  التَّوهم عند الزركش-15

ويبدو من كالم الزركشي أنَّه يقول بالعطف على التَّوهم، فقد ذكر تحت باب قواعد 

: ينقسم باعتبار المعطوف إلى أقسام:" في العطف في القاعدة الثالثة منه أن العطف

  . )4("عطف على اللفظ، وعطف على الموضع، وعطف على التَّوهم 

أن يكون : والثالث: "عطف على التَّوهم وقالثم فصل في القسم الثالث وهو ال

باعتبار عمٍل لم يوجد هو وال طالبه، هو العطف على التَّوهم، نحو ليس زيد قائًما 

المنصوب باعتبار جره ) ليس(، وهو معطوف على خبر )ذاهٍب(وال ذاهٍب، بجر 

إالَّ أنَّه بالباء، ولو دخلت عليه فالجر على مفقود، وعامله وهو الباء مفقود أيضاً؛ 

                                                 

 .10: سورة المنافقين، اآلية) 1(
 .220، ص 5ابن هشام، مغني اللبيب، ج) 2(
  .43جاد الكريم، التَّوهم عند النُّحاة، ص: ؛ و انظر480، ص5، جالمرجع نفسه) 3(

  .110، ص4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج) 4(
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متوهم الوجود لكثرة دخوله في خبر ليس، فلما تُوهَم وجوده صح اعتبار مثله؛ وهذا 

  .)1(أنَّه لم يجئ إالَّ في الشعر: قليل من كالمهم، وقيل

واعلم أن بعضهم قد شنََّع القول بهذا في القرآن على : "وقال الزركشي

نَّه ليس وهذا جهل منه بمرادهم؛ فَأ!. نكيف يجوز التَّوهم في القرآ: النحويين، وقال

المراد بالتَّوهم الغلط، بل تنزيل الموجود منه منزلة المعدوم، كالفاء في قوله تعالى 

}   

  .)2("ليبني على ذلك ما يقصد من اإلعراب} 

  ): هـ911ت ( التَّوهم عند السيوطي -16

ويجوز العطف : "لى جواز العطف على التَّوهم، فقالنص السيوطي صراحةً ع

ليس زيد قائٍم وال قاعٍد بالجر على توهم دخول الباء في الخبر، : على التَّوهم نحو

وشرطه؛ أي الجواز صحة دخول العامل المتوهم وشرط حسنه كثرته؛ أي كثرة 

  )3(":دخوله هناك، ولهذا حسن قول زهير

تُ ُمدًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا  ِرَك َما َمَضىبَدا ِلَي َأنّي لَسوالَ َساِبٍق شَي      

وإذا وقع ذلك في القرآن عبر عنه بالعطف على : "ثم قال في موضع آخر

  .)4("المعنى ال التَّوهم تأدباً

 فال فرق لدى السيوطي في جواز أن يقع العطف على التَّوهم في القرآن أو 

، وإنَّما نقول "التَّوهم"آن فال نطلق عليه مصطلح غيره، لكن إذا وقع ذلك في القر

  ".الحمل على المعنى"
  

  : الرافضون للتَّوهم 2.2.1

  ):هـ179ت ( التَّوهم عند سيبويه -1

                                                 

 .111، ص4 نفسه، جالمرجع: انظر) 1(

 .112الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص) 2(

 .سبق ذكره ) 3(

أحمد شمس الـدين،    :  تحقيق  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،       جالل الدين،  السيوطي،) 4(

  .197، ص3 جم،1998/هـ1،1418دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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الختالف الواسع بين العلماء قديماً وحديثاً في تفسير موقف امن الالّفت للنَّظر 

لكريم، ومن المالحظ أن هذا سيبويه من الحمل على التَّوهم وبخاصة في القرآن ا

االختالف يصل في كثير من األحيان إلى حد التَّضارب، فالبعض يذكر أن سيبويه ال 

يرى القول بالحمل على التَّوهم في القرآن أو غيره، وبعضهم يرى أنَّه ال يقول به 

  .في القرآن فقط، وبعضهم يرى أنَّه قد أجازه وأنَّه مذهبه

  .ا يلي إيضاح موقف سيبويه من هذه المسألةوسوف أحاول في م

: فقد نقل أبو جعفر النحاس عن سيبويه القول بالتَّوهم في قوله تعالى

}   
  ☺ 

   
     ⌧ 

 ⌧  ⌧ 
   

ولكن مذهب سيبويه أنَّه يجوز في : "، فقال)1(}  

  . )2("مفسرة بمعنى أي) أْن(وما بعده الجزم على أن تكون ) نعبد(

، )3(أنّ الحمل على التَّوهم هو مذهب سيبويه: وكذلك فعل ابن هشام، فقال

أنَّهم أجمعون : م أن ناساً من العرب يغلطون فيقولونواعل: "وتعقيباً على قول سيبويه

، )4("هم: ذاهبون، وإنَّك وزيد ذاهبان، وذاك أن معناه معنى االبتداء، فيرى أنَّه قال

ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتَّوهم، وذلك ظاهر كالمه، : "قال ابن هشام

  .)5("ويوضحه إنشاد البيت

                                                 

  .64: سورة آل عمران، اآلية) 1(

 .384، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج) 2(

 .483، ص5ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج: انظر) 3(

 ".ِإن"؛ أي أنّهم توهم عدم وجود 155، ص2سيبويه، الكتاب، ج) 4(

 .487، ص5ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج: انظر) 5(
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أي ال يريد الخطأ المتعارف عليه، وإنَّما : "ب بقولهوعقَّب عبد اللطيف الخطي

يريد العطف على التَّوهم، ودليل ذلك تخريجه للقول المنقول عن العرب واحتجاجه 

  .)1("له بالبيت، ولو أراد حقيقة الغلط لكان له غير هذا البيان

  :وقد خرج سيبويه بيت زهير

  )2( َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَياوالَ    بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

احتج به على جواز " سابٍق" بجر )3(في موضعين من كتابه، ففي الموضع األول

، ويمكن )4("وهذه لغة رديئة، وإنَّما هو غلط: "القول بالتَّوهم، مع اإلقرار بأنَّه قال

، كما يمكن التعقيب على "وهمالتَّ"التعقيب عليه بما قاله ابن هشام بأن الغلط عنده هو 

، بأن الرداءة المقصودة هنا هي قلّة استخدام العرب لها، وليس "لغة رديئة"قوله 

  .انعدام قولهم لها بدليل بيت زهير

  .)5("سابق "وفي الموضع الثاني أنشده سيبويه بنصب 

وقد نص الزركشي صراحةً على أن مذهب سيبويه هو األخذ بالحمل على 

  .)6(ي القرآن الكريمالتَّوهم ف

 مع أخذه – أي القول بالتَّوهم –وقد بين سيبويه ضعفه وبعده : "وقال البغدادي

  . )7("لذلك عن العرب سماعاً

وكان موقفه من العرب دائماً أن : "ويلخِّص شوقي ضيف هذا الرأي قائالً

رير قواعده، ولم يسجل الصورة الشَّائعة على ألسنتهم في التعبير معتمداً عليها في تق

يكن يسجلها وحدها، بل كان يسجل دائماً ما جاء شذوذاً على ألسنتهم، وهو ينعته 

تارة بالضعف وتارة بالشُّذوذ أو القبح أو الغلط، يقصد بذلك إلى أنَّه يخالف القياس 

                                                 

 .487، ص5، ج)هامش التحقيق (المرجع نفسه،) 1(

 .، من هذه الدراسة10ص :انظر) 2(

 .160، ص4 سيبويه، الكتاب، ج) 3(

 .160، ص4 نفسه، جالمرجع) 4(

 .165، ص1سيبويه، الكتاب، ج) 5(

 .111، ص4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: انظر) 6(

 .159، ص4البغدادي، خزانة األدب، ج: انظر) 7(
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ن أنَّهم أجمعو: واعلم أن ناساً يغلطون فيقولون: "الذي ينبغي اتِّباعه، من ذلك قوله

، وهو بذلك يقرر أن توكيد اسم إن والمعطوف عليه "ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان

  .)1("ينبغي أن يكونا جميعاً منصوبين ألنَّهما يتبعان منصوباً

وقد أورد عبداهللا الخثران آراء سيبويه في التَّوهم تحت باب الشُّذوذ، ويقصد به 

كتاب سيبويه لم يرد فيه لفظة شذَّ فهذا : "الشَّاذ في القياس واالستعمال، فقال

، ومن "ومشتقاتها تعبيراً عن المفهوم عند النُّحاة قبله، وإنَّما عبر بمصطلحات كثيرة

  .)2("الغلط"هذه المصطلحات التي أوردها الخثران 

  ⌧ {: وفي قول اهللا تعالى
 ☺    

     
   
وكان : " قال سيبويه)3(}  

أو إالّ يرسَل، : أن يرسل بمنزلة اإلرسال، فحملوه على أْن، إذْ لم يجْز أن يقولوا

، فواضح أن هذا ليس رأي سيبويه بدليل قوله )4("إالّ وحًيا أو أْن يرسل: فكأنَّه قال

  .في اآلية" أْن"، فليس هو من حمله على توهم وجود "لى أْنحملوه ع"

اْدِعْه : وزعم أبو الخطَّاب أن ناساً من العرب  يقولون: "وقال في موضع آخر

من َدَعْوتُ، فيكسرون العين، كأنَّها لما كانت في موضع الجزم توهموا أنَّها ساكنة، 

فكسروا حيث كانت الدال ساكنة، إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع الجزم، 

رد يا فَتَى، وهذه لغة رديئة، وإنَّما هو غلط كما قال : ألنَّه ال يلتقي ساكنان، كما قالوا

  )5( ":زهير

                                                 

 .81شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص) 1(

الخثران، عبداهللا أحمد، ظاهرة التأويل في الدرس النَّحوي، بحث في المنهج، النَّـادي             : انظر) 2(

 .102م، ص1988/هـ1408 الرياض، الطبعة األولى، –األدبي 

 .51: سورة الشورى، اآلية) 3(

 .49، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 4(

 .160، ص4 نفسه، جالمرجع) 5(
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  )1(   والَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا  بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

:  من مذهبه في شيء، حيث قال من هذا أن التَّوهم ليسوواضح أيضاً

؛ أي هو "وهذه لغة رديئة، وإنَّما هو غلط: "، وأما مذهبه فقد عبر عنه بقوله"توهموا"

  .لغة رديئة وإْن جاءت عن بعض العرب، وهو غلط أي خطأ

  :وفي قول األعشى

  )2"(عشَر نُُزُلأو تَنِْزلُوَن فَِإنَّا َم    ِإن تَركَُبوا فَُركُوُب الْخَيِل َعاَدتُنَا 

أو أنتم : أرفعه على االبتداء، كأنَّه قال: "نقل سيبويه عن يونس بن حبيب قوله

. )3()"وال سابٍق شيئاً(واإلشراك على هذا التَّوهم بعيد كبعِد : "، ثم قال سيبويه"نازلون

وإذا وقع ذلك : " المسألة على وجهها الصحيح، فقال-رحمه اهللا-وقد فهم السيوطي 

التَّوهم " ، ومعنى هذا أن )4("ي القرآن عبر عنه بالعطف على المعنى ال التَّوهم تأدباًف

" التَّوهم"يعني الحمل على المعنى في القرآن وغيره، ولكن يجوز إطالق مصطلح "

في غير القرآن الكريم، وال يجوز ذلك في القرآن تأدباً مع كتاب اهللا تبارك وتعالى، 

  .احثوهذا ما يراه الب

وقد : "وقد فهم عبد القادر البغدادي موقف سيبويه من التَّوهم على حقيقته فقال

  .)5("بين سيبويه ضعفه وبْعَده مع أخذه لذلك عن العرب سماعاً، فال معنى للرد عليه

 د أحمد رشوان أنالتَّوهم لم يقع في كالم الفصحاء، وباألحرى لم "ويرى محم

سيبويه لم يقل به في االثنين، واهللا أعلميقع في كالم اهللا عز 6(" وجّل، كما أن(.  

وقد تبين اآلن لماذا وضعنا سيبويه في الرافضين للقول بالتَّوهم ، إذ إنَّه يرى 

أن القول بالتَّوهم ضعيف وإن جاء على ألسنة بعض العرب ألنَّه يخالف القياس، وال 

لذين فهموا أن سيبويه كان مذهبه الحمل يرى الباحث االلتفات إلى أقوال العلماء ا
                                                 

 .من هذه الدراسة ،12ص :انظر) 1(

  .سبق ذكره ) 2(

 .51، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 3(

  .197، ص3السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج) 4(

  .159، ص4البغدادي، خزانة األدب، ج) 5(

 .259قول على قول في التّوهم في النَّحو العربي، ص رشوان،  )6(
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على التَّوهم؛ ألن سيبويه نفسه لم ينص على ذلك صراحةً، وأن روايته بالحمل على 

التَّوهم إنَّما كانت لبيان ما يأتي شاذاً مخالفًا للمقيس من كالم العرب ، ولكنَّه أخذ به 

 وخير دليل على موقفه قوله بأنَّه علّة في تفسير هذه األنماط اللغوية المخالفة للقياس،

  .بعيد كبعد وال سابق شيئاً

  ): هـ338ت ( التَّوهم عند أبي جعفر النحاس -2

يعد أبو جعفر النحاس من الرافضين للحمل على التَّوهم، فقد علَّق على رأي 

  {: الكسائي والفراء في حمل قراءة قوله تعالى
   

☺   
     

 ⌧  ⌧  
⌧   

، بالجزم )1(}   

  .)2("التَّوهم ال يحصل منه شيء: "من أول الكالم، بقوله" أن"على توهم سقوط 

  .ا نص صريح منه على رفض التَّوهم جملةً وتفصيالًوهذ

  ):هـ599ت ( التَّوهم عند الحيدرة اليمني -3

: رفض الحيدرة اليمني القول بالتَّوهم في القرآن الكريم ، فقال في قوله تعالى

   .)4(، ويجوز في غير القرآن وأكوَن)3(}الصالِحِني من وأَكُن فَأَصدقَ{ 

  ): هـ745ت (عند أبي حيان األندلسي  التَّوهم -4

استعمل أبو حيان األندلسي الحمل على التَّوهم كثيراً، ويعلِّل عبداهللا جاد الكريم 

تأخره في الوجود عن حشد هائل من النُّحاة والصرفيين والمفسرين "ذلك بـ 

                                                 

  .64: سورة آل عمران، اآلية) 1(

  .384، ص 1جالنحاس، إعراب القرآن، ) 2(

 .10: سورة المنافقين، اآلية) 3(

هـادي عطيـة مطـر      : الحيدرة اليمني، علي بن سليمان، كشف المشكل في النَّحو، تحقيق         ) 4(

 .396م، ص2002/هـ1423 عمان، الطبعة األولى، –الهاللي، دار عمار 
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هات واآلراء والعلماء، فقد جاء أبو حيان وورث عنهم جميعاً كماً هائالً من التوجي

  .)1("التي أفاد منها كثيراً، فهذه هي سنَّة العلوم وطبيعة تراكميتها

غير أن المتتبع ألقوال أبي حيان يجده يرفض األخذ بالتَّوهم صراحةً، ففي قوله 

) رب(وقول من زعم أنَّه نَصَب : "قال أبو حيان} الَْحْمد للِّه َرب الَْعالَِميَن{: تعالى

نحمد اَهللا رب العالميَن ضعيف، ألنَّه مراعاة :  عليه الكالم قبله كأنَّه قيلبفعل دلَّ

  . )2("التَّوهم، وهو من خصائص العطف وال ينقاس عليه

 {: وقد رد أبو حيان على من قرأ اآلية الكريمة
☺⌧   

: ، فقال أبو حيان"الذين"على " الذي"، فقد قرأها بعضهم بجمع )3(}

أن يكون إفراد : أحدها: وإذا صحت هذه القراءة فتخريجها عندي على وجوه"

الضمير حمالً على التَّوهم المعهود مثله في لسان العرب كأنَّه نطق بمن الذي هو 

لفظ، ومعنى كما جزم بالذي من توهم أنَّه نطق بمن الشَّرطية، وإذا كان التَّوهم قد 

 حرىفبالول في الجزم مجرى اسم الشرط،  بين مختلفي الحد وهو إجراء الموصوقع

  .)4("الموصوالن ) من(و ) الذين(أن يقع بين متَّفقي الحد وهو 

وفي ما نقلناه آنفًا ال يتبين أن الحمل على التَّوهم في هذه اآلية هو صريح رأيه 

، وليس بالضرورة أن " لسان العربحمالً على التَّوهم المعهود مثله في: "بدليل قوله

  .يكون موافقاً على هذا التخريج السابق ذكره

وقد يصح القول أن مذهب أبي حيان في التَّوهم هو نفس مذهب سيبويه، 

  .فيذكره أبو حيان لبيان التأويالت الشَّاذة المخالفة للمقيس من كالم العرب

ين الفقراء موقف أبي حيغم من ورود : "ان فقالولخَّص سيف الدوعلى الر

أمثلة ال بأس بها من اآلراء التي نصت على العطف على التَّوهم في القرآن عند أبي 

حيان في تفسيره، فأنَّه نص على أن عطف التَّوهم ال ينقاس وال يجوز أن يْحَمل 

                                                 

 .42جاد الكريم، التّوهم عند النُّحاة، ص: انظر) 1(

 .132، ص1 تفسير البحر المحيط، ج، األندلسي،أبو حيان) 2(

 .17: سورة البقرة، اآلية) 3(

 .211، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان) 4(
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ي باب عليه شيء من القرآن ما وجدت عنه مندوحة، وقصر الحمل على التَّوهم ف

العطف، ووصف التأويالت التي تقول به بالضعف، مما يعني أنَّه لم يأخذ به في 

توجيه القرآن وقراءاته، ولكنَّه كان يذكرها من باب الحرص على ذكر اآلراء 

  .)1("جميعها في توجيه اآليات القرآنية وقراءاتها

  ): هـ1093ت ( التَّوهم عند البغدادي -5

ويسمى هذا في غير القرآن العطف على : "بغدادي، وقالوذكره عبد القادر ال

  . )2("التَّوهم، وفي القرآن العطف على المعنى

، وذلك بعد أن أورد قول "أن هذا ال يجوز القياس عليه"ولكن البغدادي أكَّد 

  :زهير

  )3("اوالَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَي    بَدا ِلَي َأنّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى

وقد بين سيبويه ضعفه وبْعَده مع أخذه لذلك عن العرب : "وقال في موضع آخر

  .)4("سماعاًً، فال معنى للرد عليه
  

  موقف النحاة المحدثين من التَّوهم 2.2

اختلف المحدثون في موقفهم من التَّوهم، فبين مؤيد ومعارض له في القرآن 

 التَّوهم حمالً على المعنى، ومنهم من خاصة، ومنهم من أطلق على الحمل على

  .عرض المسألة واالختالف فيها بدون أن يرجح فيها رأياً

وسنحاول في هذا المبحث أن نرصد آراء النُّحاة المحدثين من هذه الظاهرة، 

، "الحمل على التَّوهم"أخذاً في االعتبار ذلك التَّداخل الذي حصل بين مفهومي 

قد رأينا في ما سبق أن الكثيرين من النَّحويين القدامى ، و"الحمل على المعنى"و

أشاروا إلى أن الحمل على التَّوهم هو نفسه الحمل على المعنى في غير القرآن 

  .الكريم

                                                 

 .341الفقراء، العطف على التّوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشَّاهد، ص) 1(

 .158، ص4البغدادي، خزانة األدب، ج) 2(

  .، من هذه الدراسة11ص :انظر) 3(

 .159، ص4البغدادي، خزانة األدب، ج) 4(
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  الموافقون على الحمل على التوهم- أ 

، وسرد فيه "العطف على التَّوهم"فقد أفرد محمد عبد الخالق عضيمة فصالً لـ 

جح أو يعلِّق ستة أمثلة ممرون والنَّحويون على عطف التَّوهم، ولم يرا حملها المفس

  .)1(على تلك اآلراء
 د يوسف حبلص إلى أنالحمل على المعنى بوصفة علّة نحوية قد "وأشار محم

عول عليه النُّحاة جميعاً، سواء أكانوا بصريين، أم كوفيين، وهذا يعكس إدراك النُّحاة 

المعنى في توجيه األحكام النَّحوية، وهو ما يعني أن المعنى كان ركيزة جميعاً لدور 

  .)2(أساسية وضعها النُّحاة في اعتبارهم عند عملية التقعيد اللغوي

أما محمد عبدو فلفل، فيرى أن جمهور المحدثين من اللغويين العرب قد أقروا 

ه مبدأ علمي له أثره في مسيرة اللُّغة أنَّ"ورأى أن . )3(هذا المبدأ، ورفضه قلَّة منهم

الواقعية، ولكنه من وجهة نظر معيارية مبدأ غير صحي؛ ألنَّه قائم على الغفلة 

واالعتباط، وهذا مما يدعو إلى العبث واالضطراب في اللغة، وليس من الحكمة أن 

و نحكم لغتنا عن قصد وإصرار وتخطيط ما يؤول بها إلى ذلك، وكل ما في األمر ه

أن التَّوهم مبدأ يعزى إليه، أو يفسر به أحياناً خروج مواد لغوية عما كان يجب أن 

  .)4("تكون عليه

وقد حاول محمد عبدو فلفل أن يلخِّص الخالف في مسألة الحمل على التَّوهم 

تباينت بعض الشيء آراء القدماء في المادة اللغوية الناجمة عن التَّوهم، على : "بقوله

 جداً، وهو على ندرته أن الذي يطمئن له المرء أن ما أجيز بناًء على التَّوهم نادر

مختلف في جوازه، بل أستطيع القول أنَّه في ما أعلم مقصور على ما نسبه هذا 

البحث إلى الفراء، وابن يعيش وابن مالك، وسائر ما وقفت عليه لدى األئمة عامة 

                                                 

 .520-519عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن الكريم، ص) 1(

 .171حبلص، الحمل على المعنى عند النحاة العرب، ص) 2(

 .144فلفل، التّوهم أو القياس الخاطئ، ص)  3(

 .178  المرجع نفسه، ص)4(
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فيه أن القصد من هذا الحمل إنَّما هو تأويل المادة مما حملوه على التَّوهم يظهر 

  . )1("اللغوية الخارجة عن األصول، وتعليل هذا الخروج

وتبدو موافقة راشد أحمد جراري على الحمل على التَّوهم واضحة في دراسته 

وإذا كان التَّوهم هو إجراء الكالم على غير : "لكتاب سيبويه في هذا الخصوص، فقال

أنَّهم أجمعون : " مثلن للمعنى فيه دوراً كبيراً، فما كان غلطهم فيظاهره، فإ

هم : "، إالَّ ألن معناه معنى االبتداء، فيظن أنَّه قد قال"إنَّك وزيد ذاهبان"، و"ذاهبون

، ألن المعنى على ذلك، وحذف المتبوع وإبقاء التَّابع جائز بإجماع إذا فهم "وأنت

  . )2("المعنى

الفتاح الحموز أبا حيان األندلسي، في أن التَّوهم باب من أبواب وال يوافق عبد 

  .)3("ألن التَّوهم باب واسع يكاد يشيع في مسائل اللُّغة والنَّحو"العطف ال ينقاس 

في غير ) الحمل على التَّوهم(وقد انتهى الحموز إلى أن للحمل على المعنى 

  .)4(هاالعطف على التَّوهم مظاهر يمكن أن يقاس علي

ويتمنَّى عبداهللا أحمد جاد الكريم أن لو اتَّفق العلماء على القول بالتَّوهم، 

  .)5(واتَّخذوه منهجاً معتبراً لديهم

نفي عطف التَّوهم عن القرآن الكريم، "وأما سيف الدين الفقراء، فقد خلص إلى 

خارجي للجملة بما ألن اآليات التي حملت عليه بولغ في تأويلها، لتفسير المظهر ال

تتيحه القواعد النَّحوية من احتماالت إعرابية تقديرية قد يؤيدها المعنى ويجيزها 

النِّظام النَّحوي، وأثبت الباحث أن الشَّواهد الشِّعرية التي حملت عليه، إما أن تكون 

مل على روايتها األصلية مخالفة للشَّاهد، أو أن تكون مجهولة القائل، أو يمكن أن تح

                                                 

 .173فلفل، التّوهم أو القياس الخاطئ، ص) 1(

 .105 دراسة في كتاب سيبويه، ص، التّوهم  جراري،)2(

 .1168  الحموز، التأويل النَّحوي في القرآن الكريم، ص)3(

 .1170  المرجع نفسه، ص)4(

 .45جاد الكريم، التّوهم عند النحاة، ص) 5(
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وجه سائغ في العربية، فيسقط االحتجاج بها، فيكون العطف على التَّوهم مظهراً لعدم 

  .)1("أصالة القاعدة ومثاالً لتطويع الشَّاهد في الدرس اللغوي

واعتذر سيف الدين الفقراء للعلماء الذين نفوا وقوع التَّوهم عن القرآن الكريم،            

عر، ألنَّهم رأوا فيه باباً مـن أبـواب سـرد جميـع             وقالوا أنَّه ال يجيء إالَّ في الشِّ      

االحتماالت التي يحتملها اللَّفظ؛ أي الشكل الخارجي للجملة، ولذلك نجـد قلّـة مـن               

العلماء نصوا على التَّوهم في بعض اآليات القرآنية، مثلما نجد جمهـورهم يحمـل              

، وقلَّمـا يكـون     النص على أيسر التأويالت وأقربها للمعنى، والحمل على الظَّـاهر         

الحمل على التَّوهم موضع اختيار من العلماء، بل هو وجه من الوجوه المحتملة ربما              

   .)2("يوسم بالضعف 

 وقد أورد محمود الجاسم أمثلة عديدة على الحمل على التَّوهم، ومنها الحمل 

مرفوعاً ) إن ( يتوهم بعضهم فيعطف على اسم "على ما يتوهم فيه الرفع، ومثاله أن 

إنَّك وزيد ذاهبان، وأنَّهم أجمعون : أو يؤكده به، وذلك لظنه أنَّه تابع لمرفوع إذْ يقول

، وجاء بأمثلة أخرى على الحمل على ما يتوهم فيه النَّصب والجر )3("ذاهبون

   )4 (.والجزم

  :  الرافضون للتَّوهم–ب 

افضين لمبدأ التَّوهم هو محمبناء اللغة : "د بهجة األثري، فيقولويعتبر على رأس الر

على التَّوهم، أو الخطأ، يعني انحراف السالئق عن قانونها النَّفسي الذي يحكمها، 

  .)5("وتجري عليه صورها االشتقاقية اطراداً على نسق متعين

                                                 

 .331  الفقراء، العطف على التّوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد، ص)1(

 .349  المرجع نفسه، ص)2(

الجاسم، محمود، التأويل النحوي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، جامعـة حلـب، كليـة               ) 3(

 .260م، ص1995/هـ1416اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 .261-260المرجع نفسه، ص) 4(

 األثري، محمد بهجة، مزاعم بناء اللغة على التّوهم، مجلة مجمع اللغـة العربيـة بدمـشق،                 )5(

 .119م، ص1976/هـ1396
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هذا هو قانون العربية في حرمة : "بل اعتبرها وصمة في جبين اللُّغة بقوله

 واالشتقاق منه عن وعي وقصد وإرادة، تهدى إليه إمام النُّحاة الزائد في الكلمة

بفطنته وزكانته وفقهه وذكائه النَّافذ، وإليه يجب أن يصار إلى تحرير جملة ) الخليل(

وصمة البناء على : ما توصم به العربية العبقرية العظيمة من هذه الوصمة الشنعاء

   .)1("التَّوهم، وتبرئتها منها جملة وتفصيالً

أن عالج النُّصوص المخالفة للقياس بمنهج "وأما السيد رزق الطويل، فيرى 

  .)2(التَّوهم عمل معيب، واحتراساً سموه العطف على المعنى، أو مراعاة المعنى

وهكذا من أجل الدفاع عن قضية نحوية قال بها سيبويه، وليس لها : "وقال

  .)3("ورط في أمر فيه إفساد اللغة بأسرهاجذور عميقة في الدراسة النَّحوية يت

 د رزق الطويل إلى أنالتَّوهم لو عددناه ظاهرة نحوية، أو قانوناً "وينتهي السي

توجه به الظاهرة اإلعرابية، أو التراكيب لكان قانوناً هزيالً، قليل الشأن، لعل سر 

تفسيرات هي أدنى إلى الوقوع في هذه الظواهر غير العلمية، والتورط في تعليالت و

الخيال منها إلى الحقيقة، هي أن الفقه الدقيق للغة، واإلدراك الشَّامل ألسرارها 

وتطورها لم يتوافر لبعض النُّحاة األوائل إالَّ بقدر، ولم يصل إلى مستواه المالئم لما 

ح وصلت إليه مسائل النَّحو والتَّصريف من سعة وكثرة ووفرة إال في عصر أبي الفت

  . )4("ابن جنِّي

نوع يجب الفرار من محاكاته : "وأما عباس حسن، فيرفض القول بالتَّوهم، ألنَّه

  . )5(" قدر االستطاعة –

ليس المؤمن "في قولنا " قاعٍد"ورغم اعترافه بأن أكثر النُّحاة يوافقون على جر 

 كما -أمر يجب الفرار منه هذا "، فأنَّه يؤكِّد أن "متأخراً عن إغاثة الملهوف وال قاعٍد

؛ لما فيه من البعد، والعدول عن الطريقة المستقيمة الواضحة إلى أخرى -قلنا
                                                 

 .33، صالمرجع نفسه) 1(

 .95الطويل، ظاهرة التّوهم في الدراسات النَّحوية و التَّصريفية، ص) 2(

 .96 المرجع نفسه، ص)3(

 .97الطويل، ظاهرة التّوهم في الدراسات النَّحوية و التَّصريفية، ص) 4(

 .609عباس، النَّحو الوافي، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، ص) 5(
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فإْن قهرتنا بعض األساليب القديمة على االلتجاء إليه وجب أن . ملتوية، ال خير فيها

نقتصر عليه في الوارد، ونحصر أمره في المسموع من تلك األساليب، دون أن 

وهذا الرأي السديد . بالمحاكاة والقياس، إذْ ال ضرورة تلجئنا إلى محاكاتهنتوسع فيها 

لبعض النحاة األقدمين تستريح النَّفس إليه وحده، وال فرق فيه بين العطف على خبر 

  .)1("، أو غيرهما من األخبار التى تزاد فى أولها الباء جوازاً"ما"، أو "ليس"

مل على التَّوهم في القرآن والشِّعر القول بالح ورفض محمد أحمد رشوان

وبمراجعة متأنِّية، وقراءة طويلة في هذه القضية، مع استقصاء لما : "وغيرهما، فقال

من تخريجات تمكَّنت بحمد اهللا من ) آيات وأشعار(ورد في كثير من شواهدها 

يغة في التعقيب في كل بما يتَّفق مع المرادات السامية في اآليات القرآنية، أو البل

أشعار الفصحاء، وكلّها تعارض القول بالتَّوهم، بل تدعو إلى رفعه من الكتاب المجيد 

واألشعار دون االستعاضة عنه بما يسمى بالعطف على المعنى، بل بالعطف الحقيقي 

  .)2("العطف على اللفظ والمعنى معاً: التحقيقي، وهو

بعيداً، ومنهم خليل بنيان وقد ذهب بعض الباحثين في رفضهم للتَّوهم مذهباً 

وعلى هذا فأنَّه لمن الخطل والشطط وفساد النَّظر أن يحمل : "الحسون الذي قال

بعض ما يرد في القرآن على التَّوهم، ألنَّه كالم اهللا، المنزه عما يشوب كالم النَّاس 

  .)3("من الخطل وعدم االستواء، وما هو مناٍف إلعجازه وسموه في مدرج البالغة

                                                 

  .61المرجع نفسه، ص) 1(

 .256 رشوان، قول على قول في التّوهم في النَّحو العربي، ص)2(

 األردن، الطبعة األولـى،  – الحسون، خليل بنيان، النحويون والقرآن، مكتبة الرسالة الحديثة    )3(

 .191م، ص2002/هـ1423
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  الفصل الثالث

  مظاهر من الحمل على التَّوهم في القراءات القرآنية
  

بما أنيطبق " مقَدس، فال يمكن ألحد أن يجترئ عليه، أو أن  النَّص القرآني نص
ة للتركيعليه نظرية تعدة االحتماليور الشكلير كل الصب، د التوجيهات النَّحوية بما يفس

ة  شكل الجملة الخارجي مع المعنى، وزيادة على ذلك ثماًيه تمامفالقرآن الكريم يتسق ف
فظ فيه فالحمل على اللَّ"، )1("أصول تجب مراعاتها ما أمكن في التعامل مع النص القرآني

وأن أمكن أن يكون المراد ، والحمل على الظَّاهر أولى )2("أولى من الحمل على المعنى
نقاس وال يحمل عليه القرآن ما وجدت عنده ، والعطف على التَّوهم ال ي)3("غيره

  .)4(مندوحة
ع اآليات القرآنيللحمل على ة التي وجد العلماء فيها وجهاًومع ذلك فسوف نحاول تتب 

معاني (كتاب : التَّوهم وقد اعتمدت في جمعي لتلك اآليات على مصدرين رئيسين، وهما
وسبب اعتمادي وغيرهما، ان األندلسي،  ألبي حي)تفسير البحر المحيط( و اء، للفر)القرآن

عليهما في تخريج تلك اآليات، أنن أخذ بالتَّوهم في توجيه القراءات القرآنية،  كليهما مم
أكثر اآليات التي حملت على التَّوهم مجموعة في كتابيهمافغلب على ظنِّي أن .  

أقف على آراء ثم تتبعت هذه اآليات في مختلف كتب القراءات والتفسير، حتى 
  .النحويين في حملها على التَّوهم
  : أقسام خمسة إلىوقد قسمت هذه اآليات 

  .الحمل على التَّوهم في المرفوعات .1
  .الحمل على التَّوهم في المنصوبات .2
  .الحمل على التَّوهم في المجرورات .3
  .الحمل على التَّوهم في المجزومات .4
  .ابع وغيرهاالتَّوهم في مسائل متفرقة مثل العطف والتو .5

وقد حاولت في هذا الفصل استقصاء اآليات التي حملت على التَّوهم قدر اإلمكان، 
وتتبع أقوال العلماء فيها بما يكشف عن أثر التَّوهم في توجيه القراءات القرآنية ، فإن 

  .وفقت فمن اهللا، وإن فاتني شيء فمن نفسي واهللا المستعان
                                                 

 .348الفقراء، العطف على التَّوهم بين أصالة القاعدة وتطويع الشاهد، ) 1(

 .314، ص3ابن جني، الخصائص، ج: انظر) 2(

 .252، ص1المرجع نفسه، ج) 3(

  .510، ص4، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان) 4(



 - 64 -

  عاتالحمل على التَّوهم في المرفو 1.3
   

تتبعت كثيراً من القراءات القرآنية التي حملت على تقدير الرفع مثل تقدير 

مبتدأ متوهم، أو تقدير االستئناف، أو غير ذلك، ومن أمثلة ذلك في القراءات 

  :القرآنية

  {: قوله تعالى
  

  
{)1(.  

 وهو اسم موصول في محل جر صفة للمتَّقين في "الذين"وموضع الشَّاهد فيها 

    {: اآلية السابقة لها

، كما يجوز )2(}☺    

أعني الذيَن، ويجوز نصبها على المدح أيضاً، : نصبها في موضع مفعول به بمعنى

  .)3(أذكر الذيَنكأنه قيل 

  :ويجوز فيها الرفع من جهتين

  ."أولئك على هدًى من ربهم"أن تكون مبتدًأ، وخبرها جملة : األولى

  .)6(، فهي بذلك خبر)5(هم الذين: ، بمعنى)4("هم"على توهم وجود : الثانية

وهو من ثالثة ":  مجرورة، وقال"الذين"وقد اختار السمين الحلبي أن تكون 

، واختار )7(عطف بيان: بدل، والثالث: أنَّه نعت للمتَّقين، والثاني: هرهاأوجه، أظ

  .)1(القرطبي الجر على أنَّها نعت للمتَّقين

                                                 

 .3: سورة البقرة، اآلية) 1(

 .2: سورة البقرة، اآلية) 2(

 .71، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: انظر) 3(

 .181، ص1 جالنحاس، إعراب القرآن،) 4(

 .163، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األنداسيأبو حيان: انظر) 5(

علـي محمـد    : العكبري، أبو البقاء عبداهللا بن الحسين، التبيان في إعراب القرآن، تحقيـق           : انظر) 6(

 .16، ص1 القاهرة، ج–البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 .91، ص1مصون في علوم الكتاب المكنون، ج الدر الالسمين الحلبي،:انظر) 7(
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   {: وقوله تعالى
  

  {)2(.  

ثبات النُّون، على أنَّها جملة في  بإ"وتكتمون الحق"قرأ عبداهللا بن مسعود 

  .)4( وقدره الزمخشري بمعنى كاتمين)3(موضع الحال

ووجه الحمل على التَّوهم في هذه اآلية طبقا لقراءة عبداهللا بن مسعود، هو 

  ."وأنتم تكتمون الحق"، فكأنه قال "أنتم"توهم وجود 

ع هنا مبتدأ والتقدير اإلعرابي هو أْن تضمر قبل المضار": قال أبو حيان

وأنتم تكتمون الحق، وال يظهر تخريج هذه القراءة على الحال؛ ألن الحال : تقديره

  .)5("قيد في الجملة السابقة

، ووجهها أن يكون اهللا قد نعى عليهم كتمهم الحق مع "تكتموا"وقراءة الجمهور 

 جواز علمهم أنه حق، فتكون الجملة الخبرية عطفت على جملة النَّهي، على من يرى

  .)7( وابن النحاس)6(ذلك، وهو سيبويه

إْن شئت جعلت وتكتموا على النهي، وإن شئت جعلته على ": قال سيبويه

وال تلبسوا الحقّ بالباطل، وال أْن تكتموا الحق : ، كأنَّه قال"أْن"، أي بإضمار )8("الواو

كم أن تشتروا ال يكْن من: ، وهذا التوجيه ورد عن البصريين والتقدير"وأنتم تعلمون

هو منصوب على الصرف، وشرحه أنه صِرفَ عن : وتكتموا، والكوفيون يقولون
                                                                                                                                            

عبـداهللا بـن    : القرطبي، أبو عبداهللا بن أحمد بن أبي بكر، الجامع ألحكام القرآن، تحقيـق            : انظر) 1(

  .251، ص1م، ج2006/هـ1427 بيروت، الطبعة األولى، –عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة 

 .42: سورة البقرة، اآلية) 2(

 .335، ص1، تفسير البحر المحيط، جألندلسي اأبو حيان:انظر) 3(

 .260، ص1الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 4(

 .335، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسي أبو حيان)5(

 .44، ص3سيبويه، الكتاب، ج: انظر) 6(

 .219، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج: انظر) 7(

 .44، ص3الكتاب، ج سيبويه،) 8(
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األداة التي عملت فيما قبله ولم يستأنف فيْرفََع فلم يبقَ إال النَّصب فشُبَهت الواو بـ 

  .)1("كي"

  ⌧{: وقوله تعالى
   

  
  
  
  

  
{)2(.  

قرئت اآلية بنصب العين ورفعها، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 

أن النفَس : "ئيبالنَّصب والرفع، وقرأ نافع وعاصم وحمزة بالنَّصب فقط، وقرأ الكسا

   .)3(، ورفع ما بعد ذلك كلهنصباً" بالنفِس

 والرفع على توهم أن الواو عطفت الجملة التي بعدها على معنى الجملة التي 

  {قبلها وهي قوله 

وهذا العطف من العطف "أي قل لهم النفس بالنفس، } 

والجملة هكذا )  4"( النفس بالنفسأنه" أن النفس بالنفس"على التَّوهم إذ توهم في قوله

  .)5(مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى ال من حيث اللفظ

إْن شئت رفعت، وإْن شئت نصبت، وقد نصب حمزة ورفع ": وقد قال الفراء

 قرأ أن رسول اهللا : ، واستدل الفراء بقول أنس بن مالك"الكسائي

  .)6("رفًعا}  {

                                                 

 .219، ص1، إعراب القرآن، جالنحاس: انظر) 1(

 .45: سورة المائدة، اآلية) 2(

 .223، ص3الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج: انظر) 3(

 .274، ص4السمين الحلبي، الدر المصون ج) 4(

 .67السراء، التَّوهم في النحو العربي، رسالة ماجستير، ص: انظر) 5(

 .310، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 6(
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 من ثالث جهات، باالبتداء والخبر، )2(، والنحاس)1(ز الرفع كذلك األخفشوأجا

  .قلنا لهم النفس بالنفس: وعلى المعنى؛ ألن المعنى

  .يكون عطفاً على المضمر: )3(والوجه الثالث قاله الزجاج

  :ووجه أبو علي الفارسي الرفع إلى ثالثة أوجه

  .لة وليست لالشتراك في العاملأن تكون الواو عاطفة جملة على جم: األول

  .أنَّه حمل الكالم على المعنى: الثاني

 على الذكر المرفوع في الظرف الذي هو "والعين"أن يكون عطَفَ قوله : الثالث

 يتَّقِ من إِ�َّه{  وقوله تعالى.)4(الخبر، وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل

بِريِصو فَإِن ضِ الَ اللّهي5( }أجرا حملسنني يع( . 

بإثبات الياء وصالً وقطعاً، " يتقي"قرَأ ابن مجاهد عن قنبل عن ابن كثير 

ل َمن للشرط، فجاءت عالمةً وقراءة الجمهور بحذف الياء في الحالتين على جع

، وأما قراءة قنبل فاختلف فيها الناس على قولين أجودها، أن إثبات حرف للجزم

  .)6(لعربالعلة لغة لبعض ا

 )1(، وقنبل)7( بالرفع، ومن ذلك قراءة ابن كثير"يتِق"وموضع التَّوهم هنا قراءة 

 وجزم الراء "يتقي"بالياء في } إنه من يتقي ويصبْر فإن اهللا ال يضيع أجر المحسنين{

  :، وفي تأويل هذه القراءة أوجه"ويصبر"في 

                                                 

 هدى محمود قراعة،    قتحقي معاني القرآن، ،  األخفش األوسط، أبو الحسن سعيد مسعد     : نظرا) 1(

 .282م،  ص1990/هـ1411 الطبعة األولى، القاهرة،مكتبة الخانجي،

 .22، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج: انظر) 2(

 .179، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: انظر) 3(

 .226-225، ص3ة للقراء السبعة، جالفارسي، الحج: انظر) 4(

 .90: سورة يوسف، اآلية) 5(

  552، ص6السمين الحلبي، الدر المصون، ج : انظر) 6(

 –شـوقي ضـيف، دار المعـارف        :  تحقيـق  السبعة فـي القـراءات،    ابن مجاهد،   : انظر) 4(

 . 351ص) ت.د(،)ط.د(،القاهرة
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 العلة، والياء الظاهرة مجزوماً، وعالمة الجزم حذف حرف"يتقي"أن يكون : األول

  .)2(ناشئة من إشباع الكسرة، وهو جائز عند ابن خالويه

  

  

  : كقول الشاعر

  ).3(" نَاقَِتي َما ُجلِْت ِمن َمَجالَيا    َأقُوُل ِإذْ خَرتْ َعلَى الْكَلْكَاِل

 مجزوماً، وعالمة جزمه السكون على الياء على لغة من "يتقي"أن يكون : الثاني

، ورده أبو علي )5(، وجائز عند ابن خالويه)4(رمي، وهو اختيار أبي حيانلم ي: يقول

  :، كقول قيس بن زهير)6(الفارسي؛ ألنه مما يجيء في الشِّعر دون الكالم

  )7("َبَما الَقَتْ لَُبوُن َبِني ِزَياِد  َألَم َياِْتيَك واَألنَْباُء تَنِْمي 

 "ويصبْر" اسم موصول، وَجَزَم "َمْن"هم أن  مرفوعاً على تو"يتقي"أن يكون : الثالث

حمالً على توهم كونها شرطية جازمة لفعل الشرط، وإليه ذهب أبو علي الفارسي 

 بمنزلة الذي، كان بمنزلة الجزاء الجازم بداللة أن "َمْن" إذا كان "من يتقي"وعلَّله بأن 

 ذلك لما يتضمنانه من كل واحد منهما يصلح دخول الفاء في جوابه، فإذا اجتمعا في

معنى الجزاء، جاز أيضاً أن يعطف عليه كما يعطف على الشَّرط المجزوم؛ لكونه 

                                                                                                                                            

مطبوعات جامعـة  الكويـت، الطبعـة        أحمد مختار عمر، معجم القراءات القرآنية،       : انظر) 1(

 .191، ص3م، ج1988/هـ1408الثانية، 

 دار الشروق، القاهرة،     الحجة في القراءات السبعة،    عبد العال سالم مكرم   ابن خالويه، : انظر) 2(

  .198 صم،1979/هـ1399، 3ط

  .199ابن خالويه، الحجة في القراءات السبعة، ص بال نسبة، وهو في ) 3(

 .338، ص5، تفسير البحر المحيط، ج األندلسييانأبو ح: انظر) 4(

 .198ابن خالويه، الحجة في القراءات السبعة، ص: انظر) 5(

 .448، ص4الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج: انظر) 6(

ابن البيت من الوافر وهو لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، وهو في               ) 7(

  .199بعة، ص خالويه، الحجة في القراءات الس
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، )1(} {: بمنزلته فيما ذكرنا، ومثل ذلك

  .)2( على موضع الفاء"فأكن"حملت 

  .)3( } وزِينةً لِتَركَبوها والْبِغَالَوالْحمِري والْخَيلَ {:وقوله تعالى
، وقرأ "واألنعام" بالنَّصب عطفًا على "والخيَل والبغاَل"والجمهور على قراءة 

                                                 

 .10: سورة المنافقون، اآلية) 1(

 .448، ص4الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج) 2(

 .8: سورة النحل، اآلية) 3(
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  .)1(بالرفع ابن أبي عبلة واختار أبو حيان النَّصب على العطف

 على االستئناف "اآلية.. والخيُل والبغاُل والحمير"والتَّوهم في قراءة من رفع 

 وَها (جملة من قوله مبتدأ خبره شبه ال"الخيُل"على أن2( )ِلتَْركَب(.  

  :والرفع عند الفراء صواب من وجهين

  .ئنافتالرفع على االس: األول

أن يتوهم أن الرفع في األنعام قد كان يصلح فتردها على ذلك كأنَّك : والثاني

  .)3(واألنعام خلقها، والخيُل والبغاُل على الرفع: قلت

نصب بإضمار فعل، ويجوز : )4(ال النحاسق)اَم َخَلقهاواَألْنَع(: وعن قوله تعالى

 (الرفع في غير القرآن، وهو يدلُّ على عدم أخذه برفع
(.  

وليس هذا مما ": ورد السمين الحلبي على توجيه الرفع على االبتداء بقوله  

  .)5("ناب فيه الجار مناب الخبر لكونه كوناً خاصاً

التوجيه بالنَّصب؛ ألنَّها رواية الجمهور، وألن القول بالرفع فيه ويرى الباحث 

  .تكلف ال داعي له، واألولى حمل اآلية على ظاهرها

 يرسِلَ أَو حِجابٍ وراء مِن أَو وحيا الَإِ اللَّه يكَلِّمه أَن كَان لِبشرٍ وما{ : وقوله تعالى

 .)6(} إِذْ�ِهِبِ فَيوحِي رسولًا

، فكأنَّه }يكلم{، على توهم رفع )1(في رواية نافع وأهل المدينة} يرسُل{برفع 

ال يكلِّم اهللا البشر إالَّ وحًيا أو يرسُل رسوالً، وهو مذهب الخليل، وهو وجه : قال

                                                 

 .462، ص5أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج: انظر) 1(

 .8: سورة النحل، اآلية) 2(

 .97، ص2الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 3(

 .392، ص2حاس، إعراب القرآن، جالن: انظر) 4(

 .195، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج) 5(

 .51: سورة الشورى، اآلية) 6(
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تحيتك الضرب وعتابك السيف، : ذكره سيبويه ولم يرجحه، كما تقول العرب

  :ال الشَّاعروكالمك القتل، وق

  ).2 ("تَِحيةُ َبينَِهم َضرب َوِجيُع    َوخَيٍل قَد َدلَفْتُ لََها ِبخَيٍل 

أو هو : ونقل سيبويه عن يونس بن حبيب أن الرفع على االبتداء، فكأنه قال

، والسمين )4(، وخرجه أبو حيان األندلسي)3(يرسُل رسوالً، وهو ما رجحه سيبويه

  .)5(الحلبي

واإلشراك على هذا ": د سيبويه على الخليل في قوله بالتَّوهم هنا بقولهور

، أال ترى أنَّه لو كان هذا كهذا لكان في الفاء )وال سابٍق شيئاً(التَّوهم بعيد كبعد 

الرفع } ويرسل{وأجاز الفراء في .)6("والواو، وإنَّما توهم هذا فيما خالف معناه التمثيل

  .)7(حسن النَّصبوالنَّصب، وإْن است
  

 الحمل على التَّوهم في المنصوبات 2.3

 .)8( }الْعالَمِني رب للّهِ الْحمد{: كقوله تعالى

 بالجر، على أنَّها صفة هللا تعالى، وهو مجرور والصفة "رب" وقرَأ الجمهور 

  .)9 (تابعة للموصوف، ويمكن أن تكون بدالً
 

                                                                                                                                            

 .504، ص7األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج أبو حيان: انظر) 1(

  .323 ص2البيت من الوافر وهو لعمرو بن معديكرب، وهو في سيبويه، الكتاب، ج) 2(

 .50، ص1ه، جالمرجع نفس: انظر) 3(

 .504، ص7أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج: انظر) 4(

 .566، ص9السمين الحلبي، الدر المصون، ج) 5(

، 9الـسمين الحلبـي، الـدر المـصون، ج      : ؛ وانظـر  51، ص 3الكتاب، ج  سيبويه،: انظر) 6(

 .566ص

 .26، ص3الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 7(

 .1: اآليةسورة الفاتحة، ) 8(

الخطيب، عبداللطيف، معجم القراءات، دار سعد الدين للطباعة والنـشر والتوزيـع،            : انظر) 9(

 .6، ص1م، ج2002/هـ1422الطبعة األولى، 
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بالنَّصب على المدح، أو على توهم وجود ) ينرب العالم( وقرَأ زيد بن علي 

، ويمكن أن يكون التقدير )1(نحمد اهللا رب العالمين: فعل دلَّ عليه الكالم قبله كأنه قيل

)2 ()أحمد اَهللا رب(.  

وقد جوز هذا الوجه سيبويه ونقله عن يونس بن حبيب، وذكره في باب ما 

 يكون صفةً، أو يكون مبتدًأ، وجوز ينتصب على التعظيم والمدح، فإنه يستوي فيه أن

  .)3(فيه الرفع كذلك

الحمد هللا رباً، وإلهاً على أي حال، وقال : وقد جوز الكسائي النَّصب، كما تقول

  .)4(النَّصب بمعنى أحمد اَهللا رب العالمين: أبو  حاتم

ه ال ، وإْن كان النَّصب جائزاً في الكالم، غير أنَّ"رب"واختار الزجاج رفع 

  .)5(يجوز في القرآن إالَّ الرفع

وضعف هذا الوجه من وجوه النَّصب أبو حيان األندلسي، ونص على أنَّها 

رب (قراءة فصيحة لوال خفض الصفات بعدها، ونقل عن زيد بن علي أنَّه قرأ 

 من وقول": قال أبو حيان األندلسي. ، فال ضعف إذْ ذاك)العالميَن الرحمَن الرحيَم

زعم أنَّه نصب رب بفعل دلَّ عليه الكالم قبله كأنَّه قيل نحمد اهللا رب العالمين 

  .)6("ضعيف، ألنَّه مراعاة التَّوهم وهو من خصائص العطف وال ينقاس فيه

  : وجوه ثالثة"رب"وفي نصب 

  .أحمد رب العالمين: أن تنصب بما دلَّ عليه الحمد، وتقديره: األول

 من التبعية؛ ألنَّه وصف اشتمل على مدح فجاز فيه القطع على القطع: الثاني

  .بإضمار فعل الئق وال يجوز إظهار هذا الناصب

                                                 

 .114، ص1انظر الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .6، ص1الخطيب، معجم القراءات، ج: انظر) 2(

 .63-62، ص2سيبويه، الكتاب، ج: انظر) 3(

 .171، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج: انظر) 4(

 .46، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: انظر) 5(

 .132، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان) 6(
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على النِّداء وهذا أضعفها، ألنَّه يؤدي إلى الفصل بين الصفة : الثالث

 النَّصب "أهل"الحمد هللا أهَل الحمد، فيجوز في : والموصوف، نحو قول القائل

  .)1(والجر

 من ذلك قراءة الجر؛ ألن التَّوهم من خصائص العطف، وال يجوز والراجح

 "رب"القياس عليه هنا، وألن الحمل على التَّوهم تكلُّف ظاهر ال فائدة منه، وكون 

  .صفة هللا، أو بدل منه أقرب للصواب ، وهذا ما يؤيد قراءة الجمهور

 جاهدواْ الَّذِين اللّه يعلَمِ ولَما ةَالْجن تَدخلُواْ أَن حسِبتُم أَم {وقوله تعالى

  .)2( }  الصابِرِين ويعلَم نكُمم

الثاني على توهم وجود  "يعلم" ووجه التَّوهم في هذه اآلية هو انتصاب الفعل

  . مضمرةً وجوباً بعد واو المعية"أْن"

ابن حيوة، وقرأ الحسن، وابن يعمر، و"، )3("يعلَم"وجمهور القراء تنصب 

  .)4("وعمرو بن عبيد بكسر الميم عطفاً على ولما يعلم

 أي وهو يعلم، على القطع، وهي قراءة عبد "يعلم"وقد قرئت اآلية بالرفع "  

  .)5(الوارث عن أبي عمرو نصباً

  :وفي رواية النَّصب وجهان

كت بالفتح أن الفعل مجزوم ولكن الميم لما حركت اللتقاء الساكنين حر: األول

  .إتباعاً للفتحة قبلها

أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية، وهو ما ذهب : الثاني

  .)6(إليه الخليل فيما نقله عنه األنباري

                                                 

 .45، ص1 جالدر المصون، السمين الحلبي،: انظر) 1(

 .142: سورة آل عمران، اآلية) 2(

 .338ت، صابن مجاهد، السبعة في القراءا: انظر) 3(

 .72، ص3، تفسير البحر المحيط ج األندلسيأبو حيان: انظر) 4(

 .338ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: انظر) 5(
 .88-87، ص2األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، جابن : انظر) 6(



 - 74 -

وقال الكوفيون هو منصوب على الصرف، والصرف أن يجتمع الفعالن 

فهام، ثم ترى ذلك الجحد، أو بالواو، أو ثم، أو الفاء، أو أو، وفي أوله جحد أو است

  .)1(االستفهام ممتنعاً أن يتكرر في العطف، وهو رأي الفراء

ليس يخلو الصرف من أن يكون شيئاً لغير ": ورد هذا المذهب النحاس بقوله

  .)2("علة أو لعلة، فلعلٍة نُِصَب وال معنى لذكر الصرف

 الْموت يدرِكْه ثُم ورسولِهِ اللّهِ إِلَى مهاجِرا هِبيتِ مِن يخْرج ومن  {وقوله تعالى 

فَقَد قَعو هرلى أَجاللّهِ ع كَانو ا اللّها  غَفُورحِيم3(}ر(
  

بن اقرَأ طلحة "، )4( جزماً هي قراءة الجمهور، عطفاً على الشرط قبله"يدركْه"قراءة 

ثم يدركَه : " والجراح البصرياف، وقرأ الحسنبرفع الك" ثم يدركُه الموتُ"سليمان 

  .)6(  } فَيدهِنون تُدهِن لَو ودوا { :، وفيها ما في اآلية السابقة)5("بنصب الكاف" الموت

  :  كقول األعشى"أن "وقراءة النَّصب على توهم وجود

  ).7("ا الُْمستَِجيُر فَُيعَصَماَوَيْأِوي ِإلَيَه   َينِْزُل الذُُّل َوسطََها لَنَا َهضَبةٌ الَ

واآلية على كل ": فأن يعصما، وهذا ما نقله ابن جني، وعقب عليه بقوله: أراد

  .)8("حال أقوى من ذلك؛ لتقدم الشَّرط قبل المعطوف، وليس بواجب، وهذا واضح

                                                 

 .235، ص1الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 1(
  .409ص، 1النحاس، إعراب القرآن، ج: انظر) 2(
 .100: سورة النساء، اآلية) 3(
 .80، ص4السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 4(
محمـد  : المحتسب في تبيين شواذ القراءات واإليضاح، تحقيـق     أبو الفتح عثمان،    ابن جني،   ) 5(

 .195، ص1 ج،1ط،م1998/هـ1419عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،
 .9: سورة القلم، اآلية) 6(
األعلـم  : البيت مروي عن األعشى وليس في ديوانه، وهو في ديوان طرفة بن العبد، انظر            ) 7(

مكـس  : م، ديوان طرفة بن العبد البكري، صححه ونقلـه إلـى العربيـة            1900الشنتمري،  

  .159سلغسون، مطبعة برطرند في مدينة شالون، ص 
 .197، ص1ابن جني، المحتسب، ج )8(
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وإن شئت ذهبت فيه مذهباً آخر غيره، إالَّ أن فيه غموضاً : "وقال ابن جني

جزماً، غير أنَّه نوى الوقف على " ثم يدركْه الموت"وهو أن يكون أراد وصنعة، 

  : الكلمة فنقل الحركة من الهاء إلى الكاف، فصار يدركُه، على قوله

 أَمرٍ من أَو بِالْفَتْحِ يأْتِي أَن اللّه فَعسى{ وقوله تعالى .)1( سبِني لَْم أْضِربهعنَِزيِمْن 

  .)2( }آمنواْ الَّذِين ويقُولُ}�َادِمِني  أَ�ْفُسِهِم فِي أَسرواْ ما علَى حواْفَيصبِ عِندِهِ

  .)3(اًرفع"ويقوُل"قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير ونافع وابن عامر

   .)4(وأجاز الفراء الرفع لالستئناف

الً على بالنَّصب، حم"قرأ أبو عمرو في رواية عنه وابن أبي إسحاق ويقولََ 

فعسى اهللا أن يأتي، فعسى أن : ، إذْ معنى"أن يأتي"، فهي منصوبة عطفًا على المعنى

  ")5 (يأتي اهللا

 {ولو نصبت على الرد على قوله : "وهو مذهب الفراء، قال

    ⌧  كان }⌧

  .  )6("صواباً

؛ )9(، وجوزه أبو حيان)8(لفارسي، وأبي علي ا)7(وأيده في ذلك األخفش األوسط

    {ألنَّه معطوف على قوله 

⌧   .، مع جواز رفعه على االبتداء عندهم}⌧

                                                 

 .196، ص1ب، جابن جني، المحتس) 1(

 .53، 52: سورة المائدة، اآليتان) 2(

 .26، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج: انظر) 3(

  .313، ص1الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 4(

 .26، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج: انظر) 5(

 .313، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 6(

 .283األخفش األوسط، معاني القرآن، ص: انظر) 7(

 .230، ص3الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج: انظر) 8(

 .521، ص3، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 9(
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 تُحِبواْ أَن وعسى لَّكُم خير وهو تَكْرهواْ شيئًا أَن وعسى{ :وشبهه أبو علي الفارسي بقوله تعالى

؛ ألن )2( } ْاكَفَـرو  الَّـذِين  بـأْس  يكُـف  أَن اللّـه  عـسى {: وقوله تعـالى ،)1 (}لَّكُـم  شـر  ووهـ  شـيئًا 

  .)3(مجازهما واحد، فإذا ذكرت أحدهما فكأنّك ذكرت اآلخر، فجاز الحمل عليه
وإذا كان على هذا كان ": ونقل النحاس النَّصب عن أكثر النحويين، ورده بقوله

... عسى زيد أن يأتي ويقوَم عمرو، وهذا بعيد جداً: عيداً ألنه مثل قولكالنَّصب ب

  .)4("ولو كانت اآلية عسى اهللا أن يأتي بالفتح كان النَّصب حسناً

عسى اهللا أن يقول :  ألنه ال يستقيم"ويقوَل": ورد ابن أبي مريم القول بنصب

  .)5("الذين آمنوا

وأما استجادته على هذا الوجه فإنَّما " :ولهوممن رده كذلك السمين الحلبي بق

 الشَّيخ ، ونقل عن"يتمشَّى على قول الكوفيين، وهو مرجوح كما تقرر في علم النَّحو

وهذا وجه جيد أفادنيه الشَّيخ أبو عمرو بن الحاجب ":  شامة قولهشهاب الدين أبي

 .)6("ولم أره لغيره، وذكروا وجوهاً كلّها بعيدة متعسفة

  .)7(  }يعقُوب إِسحق وراء ومِن بِإِسحق فَبشر�َاها {قوله تعالىو

} ومن وراء إسحاق يعقوب{: وقد قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو الكسائي

وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء، واختُلف عن عاصم "، )8(رفًعا

                                                 

  .216: سورة البقرة، اآلية) 1(

 .84: سورة النساء، اآلية) 2(

  .230، ص3الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج: انظر) 3(

 .26، ص2آن، جالنحاس، إعراب القر: انظر) 4(

عبد الرحيم الطر هوني،    : ابن أبي مريم، الموضح في وجوه القراءات وعللها، تحقيق        : انظر) 5(

 .281م، ص2009دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .302، ص4السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 6(

 .71: سورة هود، اآلية) 7(

 .338القراءات، صابن مجاهد، السبعة في : انظر) 8(
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  .)1("نصباً) يعقوَب (فروى عنه  أبو بكر الرفَع وروى حفص عنه

على } يعقوَب{ووجه الحمل على التَّوهم في هذه اآلية في قراءة من نصب 

  .  في اآلية"ووهبنا له"توهم وجود الفعل 

ونقل عن حمزة أنه كان ينوي به } يعقوب{وقد أجاز الفراء الرفع والنَّصب في 

لى عدم جواز الخفض ومن وراء إسحاق بيعقوب، ولكن الفراء ذهب إ: الخفض يريد

  .)2("إالَّ بإظهار الباء

  .)3(مرفوع على االبتداء} يعقوب{وذهب األخفش إلى أن 

األولى باالبتداء، وبكونه : مرفوع من جهتين} يعقوب{وذهب النحاس إلى أن 

ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب، ونقل عن أبي جعفر القول : فاعالً، ويكون التقدير

  : ، كقول الشَّاعر"بنا لهوه"بتوهم وجود الفعل 

  َأو ِمثَْل ُأسَرِة َمنْظُوِر بِن َسيـاِر    ِجْئِني ِبِمثِْل َبِني َبدٍر ِلقَوِمِهم 

  )4(َأو َحاِدثًا َيوَم نَاَدى الْقَوُم َيا َحاِر    َأو َعاِمَر بَن طُفَيٍل ِفي ُمَركَِّبِه

  .)5(بعد الخفضالرفع والنَّصب، واست: وأجاز ابن خالويه الوجهين

ومن وراء إسحاق {من رفع فقال ": ورجح أبو علي الفارسي الرفع بقوله

ن الوجه} يعقوب6("كان رفعه باالبتداء أو بالظرف في قول من رفع به، وكان بي(. 

ومن وراء إسحاق : رفعاً باالبتداء، كأنّه قيل} يعقوب{": وقال الزمخشري

  .)7("بعدهمن : يعقوب مولود أو موجود، أي

                                                 

ابـن مجاهـد، الـسبعة فـي        : ؛ وانظر 355، ص 6انظر السمين الحلبي، الدر المصون، ج      )1(

  .338القراءات، ص

 .22، ص2الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 2(

 .384األخفش األوسط، معاني القرآن، ص: انظر) 3(

  .237ص مين طه،البيتان لجرير، ديوانه، بشرح محمد حبيب، تحقيق نعمان محمد أ) 4(

 .189ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع، ص: انظر) 5(

 .364، ص4الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج) 6(

 .216، ص، 3الزمخشري، الكشاف، ج)  7(
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هو مبتدأ، وما قبله الخبر، : أحدهما: وعند العكبري، أن الرفع فيه وجهان

   .)1(مرفوع على الظرف: الثاني

أن يرتفع بإضمار فعل؛ : وفي الرفع عند السمين الحلبي وجهان آخران، فالثالث

أنَّه : ويحدث من وراء إسحاق يعقوب، وال مدخل له في البشارة، والرابع: أي

مرفوع على القطع يعنون االستئناف، وهو راجع ألحد ما تقدم من كونه مبتدأ 

  .)2("وخبراً، أو فاعالً بالجار بعده، أو بفعل مقدر

 بالباء في قول "مصلحين" على توهم جر المعطوف عليه "ناعب"وهو يشبه جر 

  : الشَّاعر

  .)3("ٍب إالَّ ِبَبيٍن غَُراُبَهاَوالَ نَاِع    َمشَاِئيَم لَيُسوا ُمصِلِحيَن َعِشيَرةً 

فعطف الشَّاعر على توهم وجود الباء في خبر ليس األول، وهنا عطف على 

عدم وجود الباء وهي العامل الموجود الذي توهّم عدم وجوده ، وال يكون هذا إالَّ مع 

وإلى هذا ذهب ) وهبنا(وجود عامل يتعدى بنفسه ال بحرف الجر، وهو 

  .)4(الزمخشري

منصوباً بإضمار فعل؛ ألن ) يعقوب(ويرى الباحث، أن األظهر أن يكون 

العطف على التَّوهم ال ينقاس، وألن إضمار الفعل لداللة المعنى عليه أفضل من 

  .العطف على المعنى
  

  .)5( }هِرحمتِ ولِيذِيقَكُمن مبشراتٍ الرياح يرسِلَ أَن آياتِهِ ومِن  { وقوله تعالى
، وليس من حق الفعل أن "مبشرات" على الحال "ليذيقكم"حيث عطف الفعل 

يعطف على االسم، وال حق لالسم أن يعطف على الفعل، إال أن يكون اسماً مشتقاً 

كاسم الفاعل، واسم المفعول لما بينهما وبين الفعل من التقارب، إذْ كل واحد منهما 

                                                 

 .707العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ص: انظر) 1(

 .357، ص6السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 2(

  .، من هذه الدراسة25ص: انظر) 3(

 .216، ص3الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 4(

 .46: سورة الروم، اآلية) 5(
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اسم فاعل، ويحقّ عطف الفعل عليه، إالَّ أن ما  "مبشرات"في تقدير اآلخر، ومع أن 

  :عطف عليه فعل مضارع مقترن بالم التعليل، وقد خرجها النُّحاة على أوجه

 على توهم أنَّه في معنى "مبشرات"معطوفة على ) ليذيقكم(أن الجملة الفعلية  .1

 قد ، وعلَّله أبو حيان بأن الحال والصفة)1(ليبشركم، وقد ذكره ابن هشام

أهن زيًدا مسيًئا أي إلساءته، وأكرم زيًدا : يجيئان وفيهما معنى التعليل فيقال

  .)2("يرسل"العالم أي لعلمه، والالم متعلقة بـ

، "مبشرات"وقيل إن العطف هنا على علّة محذوفة دلَّ عليها قوله تعالى  .2

  .)3(ليبشركم وليذيقكم: والتقدير

وليذيقكم : ن ذكر اإلرسال، تقديرهوقيل بل الالم متعلِّقة بمحذوف يفهم م .3

وليكون كذا وكذا يرسلها ال ألمر آخر ال تعلق له بمنافعكم، وقد قدر المتعلق 

 "وليذيقكم" مؤخراً لالهتمام بمعموله، وعلى هذا فالواو في قوله تعالى "يرسل"

  . )4(لالستئناف ال عاطفة

 في محل "ليذيقكم"وقيل الواو زائدة فال عطف، وعلى هذا تكون الجملة الفعلية  .4

  .)5(نصب مفعول ألجله فهو علّة لسبب إرسال الرياح مبشرات

ويرى الباحث أن القول بالتَّوهم هنا؛ أي العطف على المعنى، ال يبعدنا عن 

ظاهر النّص والمعنى المراد، إالَّ أن إضمار الفعل لداللة المعنى عليه أسهل من 

  .العطف على المعنى

  .)6( }فَيموتُوا علَيهِم  يقْضَىال  {:وقوله تعالى

                                                 

 .492،ص5ابن هشام، مغني اللبيب، ج: انظر) 1(

 .173، ص7، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 2(

 .50، ص9السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 3(

 .173، ص7، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 4(

 .173، ص7 نفسه، جالمرجع: انظر) 5(
 .36: سورة فاطر، اآلية) 6(
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 نصباً لوقوع الفعل في جواب نفي بعد فاء "فيموتوا" )1(وقد قرأ الجمهور

، وهي قراءة الحسن بن عبيد اهللا "يقضى" عطفاً على "فيموتون"السببية، وقرئت برفع 

  .)3(، وذهب ابن عطية إلى ضعفها)2(المكي وعيسى بن مروان الثقفي

ويجوز ": ، وقال النحاس"أن" على النَّصب على توهم وجود )4(ووافق سيبويه

  . )5("وحذفت النون؛ ألنَّه جواب النفي} ال يقضى عليهم فيموتوا{أن يكون الخبر 

  .)6(وذهب إلى النَّصب الزجاج ولم يذكر سببه

 وأنها أوضح وأشرح، ومع ذلك "فيموتوا"وقد ذهب ابن جني إلى تأييد قراءة 

ال يقضى عليهم، : ، أي}يقضى{عطف على } يموتون{":  رواية الرفع، فقالفقد علَّل

  .)7("ال يقضى عليهم الموت: وال يموتون، والمفعول محذوف، أي

: وهو على أحد معنيي النَّصب، فالمعنى": ، وقال"فيموتوا"وأيد أبو حيان رواية 

، وإليه ذهب )8("موتونال يقضى عليهم وال ي: انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه، أي

  .)10(، والقرطبي في تفسيره)9(السمين الحلبي أيًضا

ي ـك فـي، وذلـ توهم قياس"واـفيموت"ة ـاحث أن روايـرى البـوي

ة، ــد واو المعيـاً بعـرة وجوبـأن مضمـارع بـل المضـاب الفعـانتص

،)11(ليل، وهذا مذهب الخ)إال(أو ) حتى(ة، أو التي بمعنى ـاء السببيـوف

                                                 

 .301، ص7، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 1(
، 3النحـاس، إعـراب القـرآن، ج      : ، وانظـر  201 ص   2ابن جني، المحتـسب، ج    : انظر) 2(

 .374ص
 .301، ص7، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيانأبو حي: انظر) 3(
 .30، ص3سيبويه، الكتاب، ج: انظر) 4(
 .374، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج) 5(
 .271، ص4الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: انظر) 6(
  .202-201، ص2ابن جني، المحتسب، ج) 7(
 .301ص، 7، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان) 8(
 .234، ص9، جالسمين الحلبي، الدر المصون: رانظ) 9(
 .387، ص17القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج : انظر) 10(

 .37، 36، ص3سيبويه، الكتاب، ج: انظر) 11(
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  .)3(، وابن هشام)2(، وابن السراج)1(وسيبويه

  .)4( }مارِدٍ شيطَانٍ كُلِّ وحِفْظًاِّن {الْكَواكِبِ  بِزِينةٍ الد�ْيا السماء زَينا �َّاإ  { :وقوله تعالى
 منصوباً، وقد تعددت تخريجات هذه القراءة على "وحفظاً"حيث جاء قوله تعالى 

  :أقوال

إنَّا خلقنا الكواكـب زينـةً      :  منصوب عطفاً على التَّوهم، فكأنَّه قيل      "حفظاً"أن  : ولاأل

، وهو عنده   )5(للسماء وحفظاً، فالعطف هنا باعتبار المعنى وهو مذهب الزمخشري        

 "حفظاً"أن : الثاني }لِّلشياطِنيِ رجوما وجعلْناها بِمصابِيح السماء الد�يا زَينا ولَقَد{: كقوله تعالى

منصوب على أنَّه مفعول ألجله، والواو زائدة، وقد نقل هذا القول أبو حيان، وقيـل               

والواو عاطفـة جملـة علـى جملـة،          بل هو مفعول ألجله والعامل محذوف مؤخر      

  .)6(وحفظاً من كل شيطان مارد زيناها بالكواكب، وجوزه الزمخشري: والتقدير
 "حفظاً"نصوب على أنَّه مفعول مطلق لفعل محذوف، فـ  م"حفظاً"أن : الثالث

وحفظناها حفظاً والعامل : مصدر نائب عن فعله منتصب على المصدرية والتقدير

، )8(، والنحاس)7(المحذوف معطوف على زينا، وهو مذهب األخفش األوسط

  .)9(والزجاج

                                                 

 .46، 41، 28، ص3سيبويه، الكتاب، ج: انظر) 1(

 .155، 154، 153، ص2، ج في النحوابن السراج، األصول: انظر) 2(

 .495، ص5ابن هشام، مغني اللبيب، ج: ظران) 3(

 .7، 6: سورة الصافات، اآليتان) 4(

 .201، ص5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 5(

 .201، ص5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 6(

 .490األخفش األوسط، معاني القرآن، ص) 7(

 .411، ص3النحاس، إعراب القرآن، ج) 8(

 .298، ص4ه، جالزجاج، معاني القرآن وإعراب) 9(
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وف أقرب من  على أنَّه مفعول مطلق لفعل محذ"حفظاً"ويرى الباحث أن نصب 

القول بالعطف على المعنى أي التّوهم؛ ألن حمل اآلية على ظاهرها خير من تأويلها 

 .ما أمكن

 أَو شدِيدٍتُقَاتِلُو�َهم بأْسٍ أُولِي قَومٍ إِلَى ستُدعون الْأَعرابِ مِن لِّلْمخَلَّفِني قُل {:وقوله تعالى

ونلِمس1(}ي(.  

 وهي شاهدنا، وهي قراءة ُأَبي وعبد اهللا على "يسلموا"صب وقد قرئت اآلية بن

 واقع بعد أو في جواب الطلب، أما الباقون فقراءتهم بالرفع؛ أي بإثبات "يسلموا"أن 

  ."يسلمون"النون في 

، )2(  }فَيدهِنون تُدهِن لَو ودوا{: وينطبق على هذه اآلية ما ينطبق على قوله تعالى

 منصوب بأن مضمرة وهًما في تأويل مصدر معطوف على مصدر "يسلموا"أي أن 

متصيد أو متوهم قبلها، وهذا على مذهب البصريين؛ إذْ ذهبوا إلى أن النَّصب هنا 

بأن مضمرة، وأن الحرف عاطف عطف المصدر المقدر من أن المضمرة والفعل 

  .)3(ف عمل فيما بعدهالمنصوب على مصدر متوهم من المعطوف عليه، وليس للحر

  .)4(   }فَيدهِنون تُدهِن لَو ودوا{ وقوله تعالى

: ، وفيه وجهان أحدهما)5("فيدهنون"وجمهور القراء على إثبات النون في قوله  

أنَّه خبر مبتدأ مضمر، : والثاني) لو(فيكون داخالً في حيز ) تُْدِهن(أنَّه عطف على 

  .)6("َأي فيدهنون

                                                 

  .16: سورة الفتح، اآلية) 1(

 .9: سورة القلم، اآلية) 2(

 .40-39السراء، التوهم في النحو العربي، ص: انظر) 3(

 .9: سورة القلم، اآلية) 4(

 .304، ص8، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 5(

  .402، ص10السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 6(
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ود لو تأتيه فتحدثَّه، والرفع جيد على معنى التمني، ومثله : وتقول": يبويهقال س

: وزعم هارون أنها في بعض المصاحف  }فَيدهِنون تُدهِن لَو ودوا{ ،: قوله عز وجل

  .)1(  }وافَيدهِن تُدهِن لَو ودوا{ 

هارون أنه في وجمهور المصاحف على إثبات النون، قال ": قال أبو حيان

لتضمن ودوا معنى ليت، فهو : األول: ، وللنصب وجهان)فيدهنوا(بعض المصاحف 

ودا أن تدهن : ، أي"أن"أنَّه على توهم أنه نطق بـ : واقع في جواب الطلب، والثاني

، وكذلك نقل السمين الحلبي عن شيخه أبي حيان )2("فيدهنوا فيكون عطفاً على التّوهم

  .)3(مثل ذلك

  .)4( وهو ما ذهب إليه ابن هشام"أْن" هنا مصدرية بمعنى "لو"ـ  ف

ولو كان جواباً حذفت منه ": وأيد النحاس كونه معطوفاً وليس بجواب، وقال

  .)5("النون

 فهم يدهنون :  خبر لمبتدأ محذوف، أي"يدهنون"وذهب الزمخشري إلى أن

 ⌧   ☺{: كقوله تعالى

  .)7(ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئٍذ: ، على معنى)6(} 

  .)8(   }الذِّكْرى فَتَنفَعه يذَّكَّرأَو {  وقوله تعالى

بعد الفاء في جواب } تنفَعه{ووجه الحمل على التَّوهم في هذه اآلية نصب 

  .الترجي
                                                 

 .36، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 1(

 .304، ص8، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان) 2(

  .403 ص،10السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 3(
 .403، ص3ابن هشام، مغني اللبيب، ج: انظر) 4(

 .7، ص5النحاس، إعراب القرآن، ج) 5(

 .13: سورة الجن، اآلية) 6(

 .181، ص6 الكشاف، جالزمخشري،: انظر) 7(

 .4: سورة عبس، اآلية) 8(
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، }أو يذكر { برفع العين عطفاً على"تنفعه"وذكر أبو حيان أن الجمهور قد قرأ 

وقرأ عاصم في المشهور، واألعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني 

  .)1(}لعله يزكى{في حكم قوله } أو يذكر{بنصبهما، ألنها في جواب التمني ألن قوله 

وعند أبي حيان أنه ترٍج وليس تمنياً، وفرق بين التمنِّي والترجي،  ووجه أبو 

وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفًا على التّوهم، ": بقوله} عهفتنف{حيان النَّصب في 

 في النظم كثيًرا، وفي النثر قليالً، فمن نصب "أن"ألن خبر لعل جاء مقرونًا بـ 

، والعطف على التَّوهم كثير، "أن"منصوًبا بـ"كان"توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبر

  .)2("ه عليه خرجوإن كان ال ينقاس لكن إن وقع شيء وأمكن تخريج

فأطلع ... وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً{:  وهذه اآلية تشبه قوله تعالى

 على جواب الترجي، تشبيهاً "أطلع"، وقد قال الزمخشري، بنصب }إلى إله موسى

، والترجي عند البصريين ال جواب له، "لعل"؛ أي جواباً لـ )3(للترجي بالمنِّي

، )4(لفاء، وأما الكوفيون فيقولون ينصب في جواب الترجي بعد ا"أن"فينصب بإضمار 

  .)5(وقد رجح الزمخشري مذهب البصريين في ذلك

  

  مجروراتالحمل على التّوهم في ال 3.3
 

يشيع الحمل على التَّوهم في باب الجر في بعض القراءات القرآنية، ومن 

  :أمثلة ذلك

  .)6(}عروشِها علَى خاوِيةٌ وهِي ةٍقَري مرعلَى كَالَّذِي أَو {:قوله تعالى

                                                 

 .419، ص8، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان) 1(

 .446 ص 7 نفسه، جالمرجع) 2(

 .348، ص5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 3(

 .419، ص8، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيانظر، أبو حيان) 4(

 .348ص، 5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 5(

 .259: سورة البقرة، اآلية) 6(
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 فِي إِبراهِيم حآج الَّذِي إِلَى تَر أَلَم {:ا، وهيـي قبلهـى اآلية التـي معطوفة علـوه

  .)1( }رِبهِ

وقد حصل التّوهم بأنَّها اشتملت على كاف التشبيه، ولهذا حين عطف عليها 

الذي {، ووجه التَّوهم فيها جر )2(}..يةأو كالذي مر على قر{جاء المعطوف بالكاف، 

ألم تر كالذي حاج إبراهيم، : بالخافض نفسه الذي جر به المعطوف، والتقدير} حاج

على ) إلى(أو كالذي مر على قرية، والذي دفعهم إلى ذلك استحالة دخول الخافض 

  .)3(على قول ما يعدها حرفاً) كالذي(الكاف في 

في هذا ) إلى(وإدخال العرب ":  على المعنى بقولهوحمل الفراء هذه اآلية

: أما ترى إلى هذا، والمعنى واهللا أعلم: الموضع على جهة التعجب، كما تقول للرجل

أو كالذي مر على {: هل رأيت مثل هذا أو رأيت هكذا، والدليل على ذلك أنه قال

لذي مر على أو كا{هل رأيت كمثل الذي حاج إبراهيم في ربه : فكأنه قال} قرية

  .)5(، ورأى األخفش أن الكاف هنا زائدة)4("}قرية وهي خاوية على عروشها

لى المعنى والحمل ع": وقد حمل ابن جني اآلية على العطف على المعنى بقوله

، }ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه{ومنه قوله تعالى . واسع في هذه اللغة جداً

: إنَّه محمول على المعنى، حتى كأنَّه قال: قيل فيه} يةأو كالذي مر على قر{ثم قال 

 على قرية، فجاء بالثاني على أن أرأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر

  .)6("األول قد سبق كذلك

                                                 

 .258: سورة البقرة، اآلية) 1(

 .211، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 2(

 .489، ص1الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 3(

 .170، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 4(

 .197األخفش األوسط، معاني القرآن، ص) 5(

 .423، ص2صائص، جابن جني، الخ) 6(
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} أو كالذي{": وممن وجه اآلية على توهم وجود كاف التشبيه الزمخشري بقوله

،عليه، ألن كلتيهما كلمة } ألم تر{ فحذف لداللة معناه أو أرأيت مثل الذي مر

  .)1("تعجيب

) أو(ومن قرأ ": ، وقد قال أبو حيان)3( وابن هشام)2(وإليه أيضاً ذهب أبو حيان

} ألم تر إلى الذي حاج{بحرف العطف فجمهور المفسرين أنَّه معطوف على قوله 

أو كالذي {حاج، فعطف قوله أرأيت كالذي } ألم تر إلى الذي{على المعنى، إذ معنى 

: ، ثم قال"على هذا المعنى، والعطف على المعنى موجود في لسان العرب} مر

  .4"والعطف على المعنى نصوا على أنه ال ينقاس"

وهذا التأويل هنا وفيما تقدم أولى، ألن إضمار الفعل لداللة ": وقال ابن هشام

  .)5("المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى

فالجمهور على قراءة  .)6( }سِلُ يسحبوناللُ فِي أَعناقِهِم والسالغْألإِذِ ا{ : وقوله تعالى

، والتَّوهم هنا في قراءة شاذة، حيث قرأت "األغالُل" بالرفع عطفًا على "والسالسُل"

رة  مجرو"األغالل" بالجر حمالً على توهم أن "والسالسِل" )7(فرقة ومنهم ابن عباس

  .في المعنى

  . )8(وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن علي، وابن وثاب، بالنَّصب

يسحبون سالسلهم في جهنم، ورد الفراء : وأجاز الفراء الرفع، والنَّصب، بتقدير

إنَّما المعنى إذ أعناقهم في األغالل : ولكن لو أن متوهما قال": رواية الخفض بقوله

                                                 

 .489، ص1الزمخشري، الكشاف، ج) 1(

 .301، ص2األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج أبو حيان: انظر) 2(

 .493، ص5ابن هشام، مغني اللبيب، ج: انظر) 3(

 .301، ص2أبو حيان األندلسي، البحر المحيط،ج: انظر) 4(

 .493، ص5 نفسه، ج المرجع) 5(

 .71: سورة غافر، اآلية) 6(

 .454، ص7األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج أبو حيان: انظر) 7(

 .454، ص7 نفسه، جالمرجع: انظر) 8(
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ون جاز الخفض في السالسل على هذا المذهب، ومثله مما رد وفي السالسل يسحب

  :إلى المعنى قول الشاعر

  .)1"(اُألفُْعَواَن والشَُّجاَع الشَّجَعَما    قَد َسالََم الَْحياِت  ِمنْه الْقََدَما

قد سالمت رجله : فنصب الشجاع، والحيات قبل ذلك مرفوعة، ألن المعنى

اج إلى نصب القافية جعل الفعل من القدم واقعاً على الحيات وسالمتها، فلما احت

  .)2("الحيات

والذي يبين لي أنه غلط؛ ألن البين أنَّه ": وخطَّأ النحاس رواية الخفض بقوله

يقدره يسحبون في الحميم والسالسل تكون السالسل معطوفة على الحميم، وهذا خطأ 

  .)3("فعل غير دال عليهألن ال.. مررت وزيٍد بعمرٍو: ال نعلم أحًدا يجيز

وأجاز الزجاج الرفع عطف على األغالل، والنَّصب، والخفض على إضمار 

  .)4(إذ األغالل في أعناقهم وفي السالسل: حرف الجر، فيكون المعنى

والخفض على ": ورد أبو حيان رواية الجر بالتَّوهم، ونقل عن األنباري قوله 

  .)5("هذا المعنى غير جائز

  .)6(}والْأُ�ثَى  الذَّكَر خلَق وما {)2(}تَجلَّى إِذَا والنهارِ{ )1(}يغْشى إِذَا واللَّيلِ{:  تعالىوقوله

: ، على تقدير)ما(في قراءة عبداهللا بن مسعود على أنه بدل من ) الذكِر(بجر 

  .والذي خلق الذكر واألنثى، وهو الظَّاهر

والذي خلق :  كأنه قال"وما خلق"أنه يجعل وهو وجه جائز عند الفراء وعنده 

  .)7(من الذكر واألنثى
                                                 

لمساور بن  هند العبسي، انظر، الفراء، معاني        : هو من أرجوزة ألبي حيان الفقعسي، وقيل        ) 1(

  .11 ص3 بيروت، ج–القرآن، عالم الكتب 

 .11، ص3الفراء، معاني القرآن، ج) 2(

 .42، ص4النحاس، إعراب القرآن، ج) 3(

 .378، ص4الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: انظر) 4(

 .455، ص7األندلسي، تفسير البحر المحيط، ج أبو حيان: انظر) 5(

 .3-1: سورة الليل، اآلية) 6(

 .270، ص3الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 7(
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أن يكون مجروراً على توهم سبك مصدر ": وعبر أبو حيان عن ذلك بقوله

  :،  كما قال الشاعر"الذكر" وما في حيزها وإضافة المصدر إلى "ما"مؤول من 

   .)1("َبيَعِة الراِهُبكََما طَافَ ِبالْ        تَطُوفُ الُْعفَاةُ ِبَأبَواِبِه  

  .)2( على توهم النطق بالمصدر، أي كطواف الراهب بالبيعة"الراهب"بجر 

 "ما خلق" على وجه آخر على أنه بدل من محل "الذكر"وقد خرج الكسائي جر 

ويجوز الجر في الذَّكر "، )3("ومخلوق اهللا الذكر واألنثى: وما خلقه اهللا، أي: بمعنى

  . )4("بدل من ماواألنثى، على ال
  

 هم في الجزمالتوالحمل على  4.3

 بِهِ �ُشرِكَ والَ اللّه إِالَّ �َعبد أَالَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمةٍ إِلَى تَعالَواْ الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ { :كقوله تعالى

  .)5( } اللّهِ ونِد من أَربابا بعضاً بعضُنا يتَّخِذَ والَ شيئًا

ال "ووجه الحمل على التَّوهم في هذه اآلية، هو جواز جزم األفعال المعطوفة 

  .؛ ألنَّه قد يأتي مجزوماً في هذا الموضع"نعبد" لتوهم الجزم في "نشرك، ال يتخذ

عطوف لصلح مولو جزمت ال": وقد ذهب إلى القول بالتَّوهم هنا الفراء بقوله

تعالوا ال نقْل إال : ؛ كما تقول الكالم مجزوم لو لم تكن فيه أنعلى التّوهم؛ ألن

  .)6("خيراً

                                                 

عشى، ولكن   لأل 272 ص   8ن الحلبي في الدر المصون ج     البيت من المتقارب، ونسبه السمي    ) 1(

يطوف العفاة بأبوابه   كطوف النصارى ببيت الوثن، انظر ديوان           : رواية ديوان األعشى هي   

  .21األعشى، ص

  .478-477، ص8، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 2(

 .385، ص6الزمخشري، الكشاف، ج) 3(

علي محمد  : تحقيقالبيان في غريب إعراب القرآن،      بقاء عبداهللا بن الحسين     العكبري، أبو ال  ) 4(

  518صالبجاوي، مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 

 .64: سورة آل عمران، اآلية) 5(

 .220، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 6(
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التّوهم ال يحصل منه شيء، ولكن مذهب ": ورد ذلك أبو جعفر النحاس بقوله

وما بعده الجزم على أن تكون أْن مفسرة بمعنى أي، كما ) نعبد(سيبويه أن يجوز في 

  .)2("جازمة) ال(، وتكون )1(}أن امشوا{: قال عز وجل

  .)3(    }حق الرسولَ وشهِدواْأَن إِميا�ِهِم بعد كَفَرواْ قَوما اللّه يهدِي كَيف{ :ىوقوله تعال

ووجه الحمل على التَّوهم في هذه اآلية، هو توهم وجود ما يسوغ العطف عليه              

الفعل؛ ألن معناه بعـد      عطفٌ على ما في إيمانهم من معنى         "شهدوا"في الجملة، فـ    

 مـن  وأَكُـن  فَأَصـدقَ { وشـبهه بقولـه تعـالى   )4(، وإلى هذا ذهب الزمخشري"أن آمنوا"

  :، وقول الشاعر)5(}الصالِحِني

  .)6("َوالَ نَاِعب إالَّ ِبَبيٍن غَُراُبَها    َمشَاِئيَم لَيُسوا ُمصِلِحيَن َعِشيَرةً 

 بمعنى كفروا "قد"ون الواو للحال بإضمار وإْن كان الزمخشري قد أجاز أن تك

  .وقد شهدوا أن الرسول حق

 ان أنونقله عن "كفروا" معطوف على "شهدوا"وظاهر العطف عند أبي حي ،

ال يجوز ": الحوفي وابن عطية، ونقل عن مكي بن أبي طالب رده هذا العطف بقوله

  .)7("لفساد المعنى) كفروا(على ) شهدوا(عطف 

ولم يبين جهة ": سمين الحلبي على رفض مكي هذا العطف بقولهوقد رد ال

 المعنى، وهذا غير الزم،  بين الكفر والشهادة، فلذلك فَسَدالفساد، فكأنَّه فهم الترتيب

  .)8("فإن الواو ال تقتضي ترتيباً

                                                 

 .6: سورة ص، اآلية) 1(

 .384، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج) 2(

 .86: ورة آل عمران، اآليةس) 3(

 .579-578، ص1الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 4(

 .10: سورة المنافقون، اآلية) 5(

  .، من هذه الدراسة25ص:انظر) 6(

 .541، ص2، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر)  7(

 .301، ص3السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 8(
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ويرى الباحث أن ال ضرورة إلى القول بالتوهم، وأن األفضل عطف الفعل 

كفروا باهللا بعد أن آمنوا، فهو : ؛ ألنَّه أراد بالمصدر الفعل، وتقديرهعلى المصدر

  .عطف على المعنى

والتُّوهم   .)1( }مـشيدةٍ  بروجٍ فِي كُنتُم ولَو الْموت يدرِككُّم تَكُو�ُواْ َينماأَ {   :وقوله تعالى

، وفيها ثالثة   "يدركُكُم"في  " افينالك"هنا في الرواية الشَّاذة عن طلحة بن سليمان برفع          

  :وجوه

:  جواباً للشَّرط على حذف الفاء، والتقدير"يدركُكُم"أن يكون قوله : األول

فيدركُكُم، وهو قول أبي الفتح ابن جني، والقراءة عنده ضعيفة في العربية وغير 

  .)2(مردودة ألنها وردت عن العرب، ونقل ردها عن ابن مجاهد

، وذلك ألن الشرط "أينما كنتم"حمولة على توهم النطق بـ أن تكون م: الثاني

  .إن كان ماضًيا جاز في المضارع الجزم والرفع

أن يكون الشرط محذوفاً، وهي مسألة ال تصح عند الخليل وسيبويه، إالَّ : الثالث

إذا كان فعل الشرط ماضياً، وفي اآلية مضارع، وهذا غير جائز عندهما إال 

  :قول الشاعرلضرورة الشعر، ك

 .)3"(والشرُّ بالشَّر ِعنَْد اِهللا ِمثْالِن    َمن َيفَْعِل الَْحَسنَاِت اُهللا َيشْكُُرَها

  .)4(   }بِخَيرٍ يأْتِ الَ يوجهه  أَينما {:وقوله تعالى

  :، وفي حذفها وجهان"ال يأِت"وفيها حذف الياء من قوله 

 إما شرط، أو "أينما"لسمين الحلبي بأن أن يكون حذفها تخفيفاً، ورده ا: األول

  .)5(استفهام فقط، واالستفهام هنا غير الئق

                                                 

  .78: آليةسورة النساء، ا) 1(

 .193، ص1ابن جني، المحتسب، ج: انظر) 2(

   .65 ص 3نسبه سيبويه لعبدالرحمن بن حسان بن ثابت، انظر، سيبويه، الكتاب، ج) 3(

 .76: سورة النحل، اآلية) 4(

 .270، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 5(
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 المهملة عاملة، وهي كقراءة قوله "أينما"للجزم على توهم النطق بـ : الثاني

  ".ويصبر" وجزم الراء في "يتقي"، بالياء في )1(تعالى 

  .)3( والسمين الحلبي)2(وهو ما ذهب إليه أبو حيان

  .)4(  }وآلِهتَك ويذَركَ األَرضِ لِيفْسِدواْفِي وقَومه موسى أَتَذَر فِرعون قَومِ مِن الْمألُ وقَالَ{ :وقوله تعالى

، والقراءة  )5(، وهي قراءة شاذة عن األشهب العقيلي والحسن البصري        }ويذْرَك{بجزم  

ب االسـتفهام كقولـه     فـي جـوا   } يفـسدوا {محمولة على العطف على توهم جزم       

على توهم جـزم  ،)6( }الصالِحِني من وأَكُن فَأَصدقَ قَرِيبٍ أَجلٍ أَخرتَنِي إِلَى لَولَا رب فَيقُولَ{:تعالى

، وأحد الوجهين عند    )7(في جواب التحضيض، وهو ما ذهب إليه أبو حيان        } فأصدق{

  .)8(السمين الحلبي

 الضمة تركت في القراءة تخفيفاً كقراءة أبي عمـرو بـن             إلى أن  )9(وذهب ابن جني  

  .يْأمْركم . بإسكان الراء في)10 }أَهلِها إِلَى األَما�َاتِ تُؤدواْ أَن يأْمركُم اللّه إِن{: العالء

 ،)11(}الصالِحِني من وأَكُن فَأَصدقَ{ : وقوله تعالى

                                                 

 .90: سورة يوسف، اآلية) 1(

 .504، ص5، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 2(

 .270، ص7السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 3(

 .127: سورة األعراف، اآلية) 4(

 .367، ص4، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 5(

 .10: سورة المنافقون، اآلية) 6(

 .367، ص4، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 7(

 .423، ص5السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 8(

 .257، ص1ابن جني، المحتسب، ج: انظر) 9(

 .58: سورة النساء، اآلية) 10(

 .10: سورة المنافقون، اآلية )11(
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ل النون وقرأ الباقون بالجزم وحذف قرأََ أبو عمر بالنَصب وإثبات الواو قب

على جواب ) فأصدقَ(بنصب الفعل عطفا على ) وَأكوَن(، وقراءة أبو عمرو )1(الواو

  .)2(.بجزمه وحذف الواو) وَأكُْن(، والباقون )لوال َأخرتني(التمني في قوله 

 المعطوفة "أكْن"ووجه الحمل على التَّوهم في هذه اآلية، هو جزم 

  .وهم وجود جازم، مع أنها معطوفة على فعل منصوبعلى ت"أصدقَ"على

 من وأَكُن فَأَصدقَ{ :وسألت الخليل عن قوله عز وجل": وقد قال سيبويه

  :  ، فقال هذا كقول زهير}الصالِحِني

3("والَ َساِبٍق شَيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا    بَدا ِلَي َأنِّي لَستُ ُمدِرَك َما َمَضى
(  

فإنَّما جروا هذا، ألن األول قد يدخله الباء، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد ": يهفقال سيبو

أثبتوا في األول الباء، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً وال فاء فيه 

  .)4("تكلموا بالثاني، وكأنهم جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا

لم تكن فيها الواو، ألن العرب تسقط الواو وذهب الفراء إلى جواز نصبها، وإن 

  .)5(في بعض الهجاء، كما أسقطوا األلف من سليمن وأشباهه

، فقد "ونـفأك"ود ـن مسعـة عبداهللا بـي روايـا فـومن أثبت الواو كم

  .)6(هـر فنصبـل الظاهـه على الفعـعطف

  

  

                                                 

، 2مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا، ج               ) 1( 

  .322ص

  .344، ص10ن الحلبي، الدر المصون، جالسمي: انظر) 2(

 .، من هذه الدراسة12ص:انظر) 3(

 .100، ص3سيبويه، الكتاب، ج) 4(

 .160، ص3الفراء، معاني القرآن، ج: انظر) 5(

 .160 ص 3 نفسه جالمرجع: انظر) 6(
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لى أن ، إ)3(، وأبو علي الفارسي)2(، ومكي بن أبي طالب)1(وذهب الزمخشري

إن أخرتني إلى أجل قريب : ألن المعنى} فأصدق{معطوف على موضع } وأكن{قوله 

فهو } وأكون{فأصدقْ وأكْن، أي هو من باب العطف على المعنى، وأن من قرأ 

  .عطف على اللفظ

فالتحقيق، أن العطف في المبحث من : ورفض ابن هشام هذا القول، وقال

د الفاء في تأويل االسم، فكيف يكون هو العطف على المعنى؛ ألن المنصوب بع

  .)4(والفاء في محل جزم

منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وأن "أصدق"وهو يقصد أن الفعل

مصدرية، فهي وما بعدها في تأويل مصدر، فأصدق في حكم االسم تأويالً، على 

  .ليكن منك تأخير وتصديق مني: تقدير

 العطف على المحل هنا ال يجوز لعدم ويرجح الباحث ما رجحه ابن هشام أن

  .ظهور الشرط، وأن العطف على المعنى

  .)5 (}شراَ يره  ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ ومن يره خيرا ذَرةٍ مِثْقَالَ يعملْ فَمن   {:وقوله تعالى
 ذرة خيراً يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شراً مثفالفمن يعمل "وقد قرأ عكرمة 

  .)6( في الموضعين"يراه" باأللف في "يراه

  :  في اآليتين على وجهين"يراه"وقد وجهت 

                                                 

 .129، ص6الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 1(

 الـدين رمـضان،     يىمح: راءات، تحقيق مكي بن أبي طالب القيسي، التبصرة في الق       : انظر) 2(

ـ 1405منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، الطبعة األولـى،          ، 2م، ج 1985/هـ

 .352ص

 .293، ص6الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج: انظر) 3(

  .223–222، ص5ابن هشام، مغني اللبيب، ج) 4(

 .8، 7: سورة الزلزلة، اآليتان) 5(

 .498، ص8، تفسير البحر المحيط، جاألندلسي أبو حيان: انظر) 6(
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 في الموضعين حمالً على لغة من يجزم "يراه"أن إثبات األلف في : األول

، )1(المضارع بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة، وهي لغة حكاها األخفش

  .)2(ة بين المرفوع والمجزومونقل السمين الحلبي أنه مذهب سيبويه ألنه تفرق

أن تكون القراءة محمولة على توهم أن اسم الشرط موصول، فرفع : الثاني

  .)3( اسم شرط"َمْن"وبقي فعل الشرط مجزوًما على أن 

والوجه أن الكلمة قد حذفت منها ": ورد ابن أبي مريم على هذه القراءة بقوله

ارض ليس بالزم، فكانت األلف األلف للجزم؛ ألنه جواب الشرط والجزم حكم ع

لكانت الهاء مختلسة ) يراه(المحذوفة بالجزم بمنزلة المثبتة، ولو ثبتت األلف من 

  .)4("غير موصولة بواو، فكذلك هي مع حذف األلف

 {: ورفض السمين الحلبي القول بالتّوهم في قوله تعالى
      

: ، فقال)5(}☺  

فيها مراعاة للشبه اللفظي، وال : وهذه عبارة فيها غلط على القرآن فينبغي أن يقال"

  .)6("يقال التَّوهم
 

  التَّوهم في مسائل متفرقة 5.3

حمل على التّوهم مسائل متفرقة في النَّحو العربي، منها ما يتعلق باإلفراد 

علق بالتذكير والتأنيث، وبعضها يتعلق بقضايا صرفية والتثنية والجمع، ومنها ما يت

 :متفرقة، أو باب الضمائر وغيرها، ومن ذلك 

                                                 

 .498، ص8 ج،، تفسير البحر المحيط األندلسيأبو حيان: انظر) 1(

 .552، ص6السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 2(

 .552، ص6 نفسه، جالمرجع: انظر) 3(

 .837ابن أبي مريم، الموضح في وجوه القراءات وعللها، ص) 4(

  .90: يةسورة يوسف، اآل) 5(

 .553، ص6السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 6(
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 ⌧☺ {: قوله تعالى

  {)1(.  

على الجمع كما خرجها عنه أبو حيان } كمثل الذين{قرأ ابن السميفع 

  .)3(ي عن أبي البقاء، وخرجها السمين الحلب)2(األندلسي

  .)4(" للفعل ال ألعيان الرجال– واهللا أعلم –فإنما ضرب المثل ": قال الفراء

أن يكون إفراد الضمير " )5(ووجه الحمل على التّوهم فيها كما فسره أبو حيان

حمالً على التّوهم المعهود مثله في لسان العرب، كأنه نطق بمن الذي هو لفظ 

ذي من توهم أنه نطق بمن الشرطية، وإذا كان التَّوهم قد وقع ومعنى، كما جزم بال

حرى أن فبالبين مختلفي الحد، وهو إجراء الموصول في الجزم مجرى اسم الشرط، 

الموصوالن مثال الجزم بالذي، قول الشاعر، " الذين، ومن"يقع بين متفقي الحد، وهو 

   ":أنشده ابن األعرابي

  )6 (ى النَّاِس ظَاِلما      تُِصبُه َعلَى َرغٍْم َعَواِقَب َما َصنَعكَذَاَك الَِّذي َيبِغي َعلَ

وهو خطأ إلفراد الضمير في العلة، وال يجوز اإلفراد للضمير ألن المحذوف 

 {: أال ترى جمعه في قوله تعالى. كالملفوظ به

 على أحد التأويلين، )7(} ⌧

   :وجمعه في قول الشاعر

 ِفي َأَحد ٍس الَ تَُباِركَعب َيا َرب    قََعد والَ ِفيَمن ِفي قَاِئٍم ِمنُْهم  

                                                 

 .17: سورة البقرة، اآلية)1(

 .211، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 2(

 .156، ص1السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 3(

 .15، ص1معاني القرآن، ج الفراء، ) 4(

 .211، ص1، تفسير البحر المحيط، جي األندلسأبو حيان: انظر) 5(

أبو حيان األندلسي، تفسير البحر المحـيط،       : البيت من البسيط، وهو لتميم بن مقبل، انظر         ) 6(

   .211 ص 1ج

 .69: سورة التوبة، اآلية) 7(
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1(ِإالَّ الِذي قَاُموا ِبَأطَْراِف الَْمَسد(  

  .)2(واعتبره السمين الحلبي من التّوهم الفاحش

مثلهم كمثل الفريق الذي استوقد أو الجمع الذي : )3(وقدره السمين الحلبي

  . ون قد روعي الوصف مرة، فعاد الضمير عليه مفرداًاستوقد، ويك

 ☺ ⌧ {: وقوله تعالى
  ⌧ ⌧ 
☺   

   ⌧ ☺ 
    

 ☺   
  ☺  

 ⌧   ☺ 
☺{)4(.  

 {معطوفٌ على قوله } ☺{قوله 

 "أحد" عائد على "فيتعلمون"على أن الضمير في } ☺

 {حمالً على المعنى، وعطف المثبت على المنفي محمول على أن قوله 

يعلمان : منفي لفظًا موجب معنًى ألن المعنى} ☺

، )5(، وهو وجه ذكره أبو إسحاق الزجاج واستحسنه"إنما نحن فتنة"السحر بعد قولهما 

  .)7( والسمين الحلبي)6(وهو الظاهر عند أبي حيان

معطوفٌ على } ☺{وذهب الفراء إلى أن 

}☺  

، }وما يعلمان{ليست بجواب لقوله } فيتعلمون{":، فقال}
                                                 

 .211، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 1(

 .156، ص1في علوم الكتاب المكنون، جالسمين الحلبي، الدر المصون : انظر) 2(

  .156، ص1، جالسمين الحلبي، الدر المصون: انظر) 3(

  .102: سورة البقرة، اآلية) 4(

 .185، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: انظر) 5(

  .500، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 6(

 .38-37 ص2مصون، جالسمين الحلبي، الدر ال: انظر) 7(
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فيتعلمون ما يضرهم وال } يعلمون الناس السحر{إنما هي مردودة على قوله 

  . )1("ينفعهم

    {: وقوله تعالى
    

 ⌧ ☺{)2(.  

، على توهم أن الراء الم الكلمة فسكنها "تَْر" الرحمن السلمي  وقرأ أبو عبد

  : كما قال الراجز)3("للجزم،

  .)4(واشْتَْر فََعجْل خَاِدًما لَِبيقا    قَالَتْ سلَْيَمى ِاشْتَْر لَنَا َسِويقًا

  .)5( بفتح الراء"تََر"وقراءة الجمهور 

رأى : لعمري هو أصل الحرفهذا " "تَْر" قراءة عن:وقد قال أبو الفتح ابن جني

يرأى كرعى يرعى، إال أن أكثر لغات العرب فيه تخفيف همزته بحذفها وإلقاء 

حركتها على الراء قبلها على عبرة التخفيف في نحو ذلك، وصار حرف المضارعة 

  .)7(، وهو ما ذهب إليه العكبري)6("كأنه بدل من الهمزة

الوصل مجرى الوقف، وقد جاء ويجوز أن يكون من إجراء ": وقال أبو حيان

  .)8("في الوصل) الرسوال(و ) السبيال(و ) الظنونا(في القرآن كإثبات ألف 

  .)9(وهو ما أيده السمين الحلبي لوروده بكثرة في القرآن الكريم كما تقدم

 ☺ {: وقوله تعالى
    

                                                 

 .64، ص1الفراء، معاني القرآن، ج) 1(

  .243: سورة البقرة، اآلية) 2(

 210، ص4القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج: انظر) 3(

 .258، ص2، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 4(

 .258، ص2 نفسه، جالمرجع: انظر) 5(

 .128، ص1ابن جني، المحتسب، ج) 6(

 .193العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ص: انظر) 7(
 .193 نفسه، صالمرجع) 8(
 .506، ص2السمين الحلبي، الدر المصون، ج) 9(
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  {)1(.  

 معطوفٌ على معنى } {في قوله 

جئتكم ألصدق ما بين يدي وألحل لكم، : ، أي}{

لتّوهم يوجب أن وذكر أبو حيان أن هذا من باب العطف على التّوهم، والعطف على ا

والمعطوف عليه، فالمعطوف عليه في اآلية أيكون المعنى متَّحداً في المعطوف 

الكريمة حال والمعطوف في موضع المفعول له، وذكر أنه يمكن أن يقال إنه 

  .)2(بسبب داللته على العلة المحذوفة} مصدقًا{معطوف على معنى 

:  للتعليل، وقال الفراء"وألحل" واختار الفراء وأبو حيان أن تكون الالم في

الواو فيها بمنزلة قوله }  {وقوله "

}⌧ ⌧   
 ☺  

  ☺{)3(.  

ورأى النحاس أن يكون علة لفعل مضمر إما أن يكون بعد الواو وإما أن يكون 

  .)4(وألحل لكم جئتكم: وجئتكم ألحل لكم، أو: بلها، أيق

، )5(ألخفف عنكم: واختار العكبري أن يكون معطوفاً على علة محذوفة، تقديره

  .)6(وإليه ذهب السمين الحلبي

 ⌧ {: وقوله تعالى

{) 7(.  

                                                 

 .50: سورة آل عمران، اآلية) 1(
 .491 ص2، تفسير البحر المحيط، ج، األندلسيأبو حيان: انظر) 2(
 .75: سورة األنعام، اآلية) 3(
 .380، ص1 إعراب القرآن، جالنحاس،: انظر) 4(
 .264العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ص: انظر) 5(
 .203، ص3السمين الحلبي، الدر المصون، ج: انظر) 6(

 .69: سورة التوبة، اآلية) 7(
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، ووجه )1(مع على الج"كمثل الذين"وهي قراءة الجمهور، وقرأ ابن السميفع 

 فحذفت نونه تخفيفًا ال يعود الضمير "الذين" إذا كان أصله "الذي"اإلشكال فيها أن 

  .عليه إال كما يعود على الجمع

  :وإذا صحت هذه القراءة فتخريجها عندي على وجوه": وقد قال أبو حيان

عرب أن يكون إفراد الضمير حمالً على التّوهم المعهود مثله في لسان ال: أحدها

الذي هو لفظ، ومعنى، كما جزم بالذي من توهم أنه نطق بمن "من"كأنه نطق بـ

الشرطية، وإذا كان التّوهم قد وقع بين مختلفي الحد وهو إجراء الموصول في الجزم 

 "من" و"الذين"مجرى اسم الشرط، فالبحري أن يقع بين متفقي الحد وهو 

  . )2("الموصوالن

، ووافقه في ذلك )3("كخوضهم الذي خاضوا: ديري": وفسره الفراء بقوله

  .)5(، وأبو حيان)4(الزمخشري

  ⌧{: وقوله تعالى
    ⌧ 

    
    {)6(.  

إذ : نى، أي التَّوهم على المع"فنقبوا"وقد حمل أبو البقاء العكبري العطف في 

  .)7("فنقبوا عطف على المعنى، أي بطشوا فنقبوا": قال

 من المصدر الذي يسبقه، أي هم "فنقبوا"أي على توهم تقدير فعل عطف عليه 

  .أشد بطشاً، بطشوا فنقبوا

                                                 

 .211، ص1، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 1(

  .211، ص1 ، جلمحيط، تفسير البحر ا األندلسيأبو حيان: انظر) 2(

 .446، ص1الفراء، معاني القرن، ج) 3(

 .66، ص3الزمخشري، الكشاف، ج: انظر) 4(

 .70، ص5، تفسير البحر المحيط، ج األندلسيأبو حيان: انظر) 5(

 .36: سورة ق، اآلية) 6(

 .1177العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ص) 7(
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وقد دفعه إلى هذا التقدير ما تراءى له أنه ال يستوي المعنى إذا أخذ على 

  .نقبوا في البالد، مع داللة الفاء على التعقيبظاهره، إذ كيف أهلكهم ف

  .)1("اشتد بطشهم فنقبوا: كأنه قيل": وإلى نفس الرأي ذهب السمين الحلبي

وذهب الزمخشري إلى أن الفاء ليست عاطفة وإنما هي للتسبيب عن قوله 

شدة : أي}    ⌧ {تعالى 

  .)2("وقوتهم عليهبطشهم أبطرتهم وأقدرتهم على التنقيب 

فإذا " على قوله تعالى "أهلكنا" بعد "فنقبوا في البالد"ويرى الباحث أن حمل 

 هو األسلم واألوجه، فاالستعاذة سابقة لقراءة القرآن، وأن "قرأت القرآن فاستعذ باهللا

يوجه القرآن اعتماًدا على ما يرد فيه أولى من حمله على محمل ال يناسبه، وعلى 

مقصود في اآلية إلى أن ما يريده اهللا كائن، فيكون بأسه تابًعا إلرادته، هذا ينصرف ال

  .أردنا إهالكها فنقبوا: أي

  نتائج البحث والخاتمة

فـي توجيـه بعـض        الحمل على التَّوهم علة استند إليها كثير من العلماء         إن 

 ، وبينت من خالل هذه الدراسة مفهـوم التَّـوهم و المـصطلحات            القراءات القرآنية 

 القـدامى   المرادفة له، كالوهم، وغيره، كما أوضحت موقـف المفـسرين والنحـاة           

، وحاولت تقريب وجهات النظر في هذا اإلطار ، وبخاصة          والمعاصرين من التَّوهم  

توجيه بعض القـراءات غيـر      العلماء الذين غَمَض موقفهم من التَّوهم كعلة مقبولة ل        

  . حملت على التَّوهمء اآليات التي، ثم  حاولت استقصاالمشهورة

وقد وجدت من خالل هذه الدراسة أن الحمل على التَّوهم علة يمكن االسـتناد              

ما  من العلماء الذين أنكروا األخذ به إنَّ       اً كثير ، وأن قرآنيةعليها في توجيه القراءات ال    

، وقد بينتُ من خالل دراسـتي أن األخـذ          إلى ذلك التأدب مع القرآن الكريم     دفعهم  

ة مع أخذ كثير مـن      ة إنما هو محمل مقبول وبخاص     وهم في توجيه اآليات القرآني    بالتَّ

 .العلماء به

                                                 

 .34–33ص، 1، جصونالسمين الحلبي، الدر الم) 1(

 .603، ص5الزمخشري، الكشاف، ج) 2(
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 :وبعد أن انتهيت من دراستي خلصت إلى النتائج اآلتية

الحمل على "، و "الحمل على المعنى" ِإن هناك تداخالً كبيراً بين مصطلحي - 1

واقف كثير من العلماء حول ، وِإن هذا التداخل أدى إلى عدم وضوح م"التوهم

  .هذين المصطلحين

، وباإلجمال، فِإن التَّوهم مالذ "التَّوهم" ليس هناك تعريف واضح ودقيق لمصطلح - 2

لجأ إليه بعض العلماء لتفسير الشُّذوذ في اللغة ومخالفة القياس النَّحوي، وقد 

  . الشَّاذة رة و المتواتلجأ إليه بعض العلماء في توجيه بعض القراءات القرآنية

، "التوهم"، و "الغلط" ِإن هناك ارتباطاً وثيقاً عند كثير من العلماء بين مفهومي - 3

وقد بينت هذا االرتباط والتداخل في محاولة استجالء موقف سيبويه من 

  .التَّوهم

4 - ق قسم من النَّحويين بين العطف على المعنى، والعطف على التوهم، بأنفر 

نى يالحظ فيه المعنى، وأن العطف على التَّوهم فهو تخيل وجود عطف المع

  .عامل غير موجود حقيقةً

 ِإن هناك فرقاً بين العطف على الموضع والعطف على التَّوهم، وهو أن العامل - 5

في العطف على الموضع موجود دون مؤثره، والعامل في العطف على التَّوهم 

  .مفقود وأثره موجود

6 -العطف على المعنى بمعنى العطف على التَّوهم،  أن قسماً كبيراً من العلماء عد 

وقصر استعمال العطف على المعنى على القرآن الكريم، لئال يستعمل مصطلح 

  .التَّوهم في القرآن تنزيهاً له 

 غيـر   المتـواترة و  أن الحمل على اللَّفظ في توجيه بعض القـراءات القرآنيـة         -7

ولى من الحمل على المعنى، والحمل على الظَّاهر أولـى مـن التقـدير              المعروفة أ 

وأقوى، والعطف على التَّوهم ال ينقاس كما ذهب إليه كثير من العلماء، وال يجب أن               

  .يحمل عليه القرآن ما وجدت عنه مندوحة
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 بينت الدراسة المسائل التي حملت عليها القراءات القرآنية في ما يدخل في باب              -8

توهم، وكشفت أراء العلماء في ذلك، وكيف تم توظيف التوهم في تفسير المـسائل              ال

  .النحوية التي كانت تخرج على القياس النحو

         وفي الختام فإنني أدعو اهللا من خالص قلبي أن يتقب  راسة في موازين   ل هذه الد

  .وم القيامة، واهللا من وراء القصداألعمال ي
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 .والنشر، الطبعة األولى
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، تحقيق محمـد    المقتضب )م1994/هـ1415( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،     

 .  مصر، الطبعة الثالثة–عبد الخالق عضيمة، وزارة األوقاف 

 –شوقي ضيف، دار المعـارف      : ، تحقيق ءاتالسبعة في القرا   )ت.د( ابن مجاهد، 

 .القاهرة

، ظاهرة الحمل على المعنى في الدراسات النَّحوية    )م1989( ،محمد أشرف  مبروك،

 .، كلية دار العلوم.جامعة القاهرةرسالة ماجستير، 

القاهرة، مكتبة الـشروق    . المعجم الوسيط  )م2004/هـ1425(مجمع اللغة العربية،  

  .لرابعةاالدولية، الطبعة 

الحمل على المعنى وأثره الـداللي فـي القـرآن           )م2003(حسن عثمان    محمود،

 .حوية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، دراسة لغوية ونالكريم

: ، تحقيـق  التبصرة في القراءات  ) م1985/هـ1405(،  مكي بن أبي طالب القيسي    

لطبعة  العربية، الكويت، ا   محيي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات     

 .األولى

الكشف عن وجـوه القـراءات      ) م1987،  1407هـ(،  مكي بن أبي طالب القيسي    

، الطبعة الرابعة، تحقيق محيـي الـدين رمـضان،          السبع وعللها وحججها  

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

  )د ت  (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم األفريقـي المـصري،          ابن منظور،   

 .يروت الطبعة الرابعة دار صادر، ب،لسان العرب

محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار المعـارف،        :  تحقيق  ديوانه )ت.د(،النابغة الذبياني 

 .القاهرة، الطبعة الثانية

ـ 1405 (.النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل         إعـراب   )م1985/هـ

 .  بيروت، الطبعة الثانية–زهير غازي زاهد، عالم الكتب : تحقيق. القرآن
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مغني اللبيـب عـن      )م2002/هـ1423(بن هشام، عبداهللا جمال الدين األنصاري،     ا

 للثقافـة   عبداللطيف محمد الخطيب، المجلس الوطني    : ، تحقيق كتب األعاريب 

 . بالكويت، الطبعة األولى

ـ 1421(ابن يعيش، أبو البقاء يعـيش بـن علـي،          شـرح المفـصل     )م2001/هـ

تب العلمية بيروت، الطبعـة     وب، دار الك  إيميل بديع يعق  : ، تحقيق للزمخشري

 . األولى
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   فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية السورة  اآلية`
  ⌧   

   
   

  13  16  يونس

  
   

 

، 45، 34، 26  71  هود
75  

   
☺ 

  34  1  القيامة

   
  

  24  22  النمل

  24  171  النساء   

   
  ⌧ 

    

  ، 43، 26  9، 8  المدثر

  
 

  44، 27  10  يوسف

 ⌧   
 

، 42، 26،28  259  البقرة
84  

   
 

، 39، 37، 28  10  المنافقون

40 ،42 ،48 ،

55 ،68 ،88   
   

  ☺ 
  

    
  ⌧  

⌧  ⌧ 
  

     

، 51، 39،38  64  آل عمران

55 ،87  

  39  53  األحزاب    

   
  

 

  85، 39  71  غافر

    
     
☺ 

  90، 67، 42  90  يوسف

   
  

  44  82  األنبياء

   
  

 

  46  1  النساء
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 ⌧   
☺    

    
    

   

  69، 53  51  الشورى

 ☺⌧  
   

   91  17  لبقرةا

  
  

  
  

  64  3  البقرة

     
   ☺ 

  64  2  البقرة

   
  

    

  65  42  البقرة

⌧  
   

  
  

  
  

  
 

  66  45  المائدة

  
☺  
 

  68  8  النحل

☺  
 ☺  

    

  69  78  النساء

 ب  ☺
☺ 

  70  1  الفاتحة

   
☺ 

  78  36  فاطر

  ⌧ 
  

  82  4  عبس

   
  

☺   
   
  

  72  142  آل عمران

   
 

  81، 73  9  القلم

☺   ⌧ 
 

  82  13  الجن 

 ☺  
  

    
⌧   

☺ 

  81  16  الفتح
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    ⌧ 
 ⌧ ☺ 

  73  100  النساء

   
  

  
  

  77  46  الروم

   
  

   
  ⌧  

  80  7-6  الصافات

    
⌧ ⌧   

   
    

   
  

  

  71  53-52  المائدة

   
⌧     

   
⌧    

  71  216  البقرة

     
 ⌧ ⌧ 

  75  84  النساء

   
   

    
⌧   

  86  3-1  الليل

⌧    
⌧  ☺ 
⌧   

  

  47  86  آل عمران

☺ ☺   
    

☺   ⌧ 
 

  92  8-7  الزلزلة

☺    
  

  89  76  لنحلا

    
 ⌧  

   
 ⌧ ⌧ 

  

  90  127  األعراف

    
⌧  

  

  90  58  النساء 

 ⌧ 
  

  97  69  التوبة
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⌧   
   ⌧  

   
     

  98  36  ق

    
   

  ⌧ 
☺  

  95  234  البقرة

 ⌧ ☺ 
  

⌧ ⌧ ☺ 
   

  ⌧ ☺ 
   

  ☺  
   ☺ 
  ⌧   

☺ ☺  

  95  102  البقرة

⌧ ⌧  
  

☺  
  

☺  

  97  75  األنعام

                                           

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ب (ملحق 
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 الشواهد النحوية
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  اْستَْحَدثَ الْقَْوم َأْمًرا غَْيَر َما َوِهمواو

  4ص 

  فَِإْن َأخْطَْأتُ َأْو ُأوِهْمتُ َأْمًرا

  4ص 

  توهْمتُ آياٍت لها فعرفتُها

  4ص 

  بَدا ِلَي َأنِّي لَْستُ مْدِرَك َما َمَضى

، 53، 51، 50، 48، 46، 41، 37، 11ص

57 ،91  

  لََحب الْمْؤِقَداِن ِإلَي مْؤَسى

  14ص 

  فكَاَن ِمَجنِّي دوَن َمْن كُنْتُ َأتَِّقي

  28، 25ص 

  َمشَاِئيَم ليسوا مْصِلِحيَن َعِشيَرةً

  88، 45،77، 40 ، 27ص 

  فَِإْن تْعَهِديِني َوِلي ِلمةٌ

  46، 27ص

  ِإْن تَْركَبوا فَركُوب الْخَْيِل َعاَدتُنَا

  53، 37ص

  ِإن الرِبيَع الَْجْوَد والْخَِريفَا

  40ص 

....................................  

  43ص 

  َأتَْهجر َبْيتًا بالِْحَجاِز تَلَفََّعتْ

  44ص 

  َأَيا َجاَرتَا ِبيِني فَِإنَِّك طَاِلقَْه

  45ص 

وما كنتُ ذا نَْيَرٍب فيهم  

  48ص 

  َوطَاَر َأنَْصارهْم شَتَّى َوَما َرَجعوا 

  

  فَقَْد َيِهم  الْمَصاِفي ِبالَْحِبيِب

  

َساِبع ِلِستَِّة َأْعَواٍم َوذَا الَْعام  

  

  والَ َساِبٍق شَْيًئا ِإذَا كَاَن َجاِئَيا

  

  

  َوَحْزَرةُ ِإْن َأَضاَء ِلَي الَْوقُوَد

  

ْعِصرثَالثَ شُخُوٍص كاِعَباِن َوم  

  

   نَاِعٍب إالَّ ِبَبْيٍن غَُرابَهاوالَ

  

  فَِإن الَْحَواِدثَ َأْوَدى ِبَها

  

  أْو تَنِْزلُوَن فَِإنَّا َمْعشَر نُزُل

  

  َيَدا َأِبي الْعباِس والصيوفَا

  

  وِإنََّما يَداِفع َعْن َأْحَساِبِهْم َأنَا َأْو ِمثِْلي

  

  ِبِه الْخَْوفُ واَألْعَداء ِمْن كُلِّ َجاِنِب

  

النَّاِس غَاٍد َوطَاِرقَه وركَذَاَك ُأم  

  

  وال منِْمٍش فيهم منِْمُل
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  َأقُوُل ِإذْ خَرتْ َعلَى الْكَلْكَاِل

  68ص 

  َألَْم َياِْتيَك واَألنَْباء تَنِْمي

  68ص 

  َمْن َيفَْعِل الَْحَسنَاِت اُهللا َيشْكُرَها

  89ص 

  َوخَْيٍل قَْد َدلَفْتُ لََها ِبخَْيٍل

  70ص 

  ِجْئِني ِبِمثِْل َبِني َبْدٍر ِلقَْوِمِهم

  76ص 

  َأْو َعاِمَر بَن طُفَْيٍل ِفي مَركَِّبِه

  76ص 

  لَنَا َهْضَبةٌ الَ َينِْزُل الذُُّل َوْسطََها

  73ص 

  ياِت  ِمنْه الْقََدَماقَْد َسالََم الَْح

  86ص 

  تَطُوفُ الْعفَاةُ ِبَأْبَواِبِه

  87ص 

  كَذَاَك الَِّذي َيْبِغي َعلَى النَّاِس ظَاِلًما

  94ص 

  َيا َرب َعْبٍس الَ تَُباِرْك ِفي َأَحْد

  94ص 

...................................  

  98ص 

ــِويقًا  ــا َس ــتَْر لَنَ ــلَْيَمى ِاشْ ــتْ س قَالَ
94 

  َيا نَاقَِتي َما جلِْت ِمْن َمَجاِل

  

  َبَما الَقَتْ لَبون َبِني ِزَياِد

  

  والشر بالشَّر ِعنَْد اِهللا ِمثْالِن

  

َوِجيع ةُ َبْينَِهم َضْربتَِحي  

  

  بِن َسياِرَأْو ِمثَْل ُأْسَرِة َمنْظُوِر 

  

  َأْو َحاِدثًا َيْوَم نَاَدى الْقَْوم َيا َحاِر

  

  َوَيْأِوي ِإلَْيَها الْمْستَِجير فَيْعَصَما

  

  اُألفْعَواَن والشَُّجاَع الشَّْجَعَما

  

اِهبكََما طَافَ ِبالَْبْيَعِة الر  

  

  تُِصْبه َعلَى َرغٍْم َعَواِقَب َما َصنَْع

  

   ِفيَمْن قََعْدِفي قَاِئٍم ِمنْهْم والَ

  

  ِإالَّ الِذي قَاموا ِبَأطَْراِف الَْمَسْد

  

  واشْتَْر فََعجْل خَاِدًما لَِبيقا
 

  


