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كتابه رموز الكنوز يف تفسري  أثر الصناعة النحوية يف ترجيح املعىن عند الرسعين يف
  الكتاب العزيز

  للباحث :مشاري بن عبداهللا احلريب 
  ملخص

،فالنحو ،ويف كنفهصلة النحو بالقرآن الكرمي صلة قدمية؛إذ إن النحو نشأ خدمة للقرآن
اهللا،مث ترعرعت هذه الصلة واحتدت من شرف املخدوم وهو كتاب  وفضله شرفه يكتسب

وأصبح لزاما على كل مريد لفهم القرآن وفهم معانيه أن يتقن علم النحو،وقد تنبه العلماء 
هلذه الصلة؛ فأوجبوا على كل من يريد أن يتصدى لتفسري القرآن شروطا من أمهها إتقان 

سيكون أثره  سلبا على  ألن اخللل إذا تطرق إىل املفسر يف علم النحو؛ فإن ذلك ؛علم النحو
ليت اهتمت ذا اجلانب،أعين االهتمام املعىن ،ومن هذا املنطلق تكمن أمهية كتب التفسري ا

 تفسري رموز الكنوز  يف تفسري الكتاب العزيز هذه الكتب منوباجلانب النحوي،
  ،لعبدالرازق الرسعين

ويهدف الباحـث   ىنوحياول البحث أن يبني كيف أفاد الرسعين من النحو يف بيان املع
عن الرسعين،وكتابه رموز الكنـوز،وإبراز جهـود    تقدمي صورةمن خالل هذا البحث إىل 

يف ترجيح املعىن ،وبيان موقف الرسعين من املخالفني،وأيضا بيـان طريقـة    النحوية الرسعين
أدوات التـرجيح  و، لـه كتشاف املذهب النحوي ا،و،واستداللهالرسعين يف عرض املسائل

وحياول البحث أن يقدم تعريفا  ،وبيان أن للمعىن أثراً يف تعدد الوجه اإلعرايب.هعندالنحوية 
ويشرح أهـم   موجزا بالعامل النحوي وقيمته عند  النحاة األوائل وصورا من اهتمامهم به.

الضوابط اليت جيب على معرب القرآن الكرمي أن يأخذ ا وجيعلـها نصـب عينيـه عنـد     
  اإلعراب.

إفادته من أسلوب  : يف مواضع عدة من أبرزها ة الرسعين من علم النحووقد جتلّت إفاد
احلذف يف بيان املعىن،وبيان املقدر،وجعله التقدير موافقا للمعىن والصنعة النحوية،ومن ذلك 
إفادته من حذف املبتدأ،واخلرب ،واملفعول به،واملضاف واملضاف إليه،وجواب (ملّـا)،وجواب  



الشرط املقرون باألداة(إن)،وحذف الفعل،وحذف حرف اجلـر  (لو)وجواب (لوال)وجواب 
،أو حرف النداء،كل هذه األنواع  من احلذف أفاد منها الرسعين واستعان ا إليضاح املعىن 

ومن ذلـك  لآلية الكرمية،وبعد اليترك األمر سدى،بل يذكر املقدر ليجعله واضحا للقارئ.
تقدمي املفعول ك العامل واملعمول يف بيان املعىن، إفادته من أسلوب التقدمي والتأخري بنيأيضا 

على الفعل،أو تقدمي الظرف على معموله،أو تقدمي اسم االستفهام على عامله،أو تقدم اجلار 
وارور على متعلّقه،أو تقدم احلال على صاحبها.وبعد ذكر الرسعين للتقدمي والتأخري يذكر 

اليذكر  من اآلراء اإلعرابية إال وأن الرسعين   الغي.املعىن احلاصل من هذا التقدمي ،وسببه الب
مايرتضيه ملعىن اآلية الكرمية،ويف مواضع يذكر لآلية وجهني إعرابيني أو أكثر يرى أا صاحلة 
إلعراب اآلية،وهو ذا خيرب القارئ أن املعـاين املترتبـة علـى هـذه األوجـه صـاحلة       

حل فـإن هـذا المينـع مـن ذكرهـا      ومقبولة.واإلعراب إذا احتمل أكثر من معىن صـا 
واختيارها،والعكس أيضا؛فإن كان املعىن ينكشف بأكثر من إعراب فال مينع من ذكر هـذه  

البحث أن النحو مل يكن وحياول أن يبني  .األوجه احملتملة،وهذا ما رأيناه جليا عند الرسعين
حتليـل وبيـان    جامدا أو ألفاظا أو معلومات تسطر يف الكتب،بل هو عامل وعامل مؤثر يف

  خطابات،ويف هذا رد على من طالب بإلغاء اإلعراب وجعل الكالم غري معرب.

  

  

 

 



The effect of grammatical industry on weighting meaning for Ras'aani,, in writing 
his book , Rumuuz al – Kunuuz fii Tafsiir al- Kitaab al- ' Aziiz  ..  

 
 For The Researcher / Mashari Abdullah AlHarbi  
 

Abstract 
 
The relation of Grammar to the Holy Qu'ran is an old one ; Grammar rose as a tool for serving 
the Holy Qu'ran , and in its protection, Grammar gets its honor and grace from the honor of the 
served , the book of Allah (the Holy Qu'ran) , then , that relation flourished and got united , and 
it has become obligatory ,for each one who wants to understand the Holy Qu'ran and his 
meanings to master Grammar , Scholars have become aware of that relation ,so they obligated 
those who address the interpretation of the Holy Qu'ran with some conditions , one of its most 
important conditions is mastering Grammar ; as if the interpreter had flaws when interpreting 
Grammar , that would badly affect meaning , from this perspective , it comes up the importance 
of interpretation books that got interested in that side , I mean, caring about the grammatical 
side , and among these books , the book “Rumuuz al – Kunuuz fii Tafsiir al- Kitaab al- ' Aziiz “ 
for Abd al-Razzaq Ras'aani.  
 
The researcher tries to show how Ras'aani could benefit by Grammar in showing meaning , and 
he aims to present a picture about Ras'aani, and his book “Rumuuz al – Kunuuz “  , to highlight 
Ras'aani grammatical efforts in weighting meaning , and to show Ras'aani attitude towards the 
violators , and also, to show Ras'aani method in showing issues (questions) and his inference , 
to know his grammatical ideology and his grammatical weighting tools , to show that meaning 
has an effect on multiplying the expressing perspective , the researcher tries to give a brief 
definition of grammatical factor and its value for old first Grammarians and their interest in it , 
and he explains the most important regulations that the one who parse the Holy Qu'ran shall 
adhere to and put them in his mind while parsing sentences.  
 
Ras'aani usefulness of Grammar appeared in a lot of subjects , some of them :  
His usefulness of cancellation method in showing meaning , showing the passive (estimated) , 
and making the (Passive ) estimated proper to the meaning and the grammatical industry , and 
from that , his usefulness from deleting the subject ,  predicate , accusative or The 
object,  genitive , the clause phrase of  “ why” ( lema) , the clause phrase of “ if “(law) , the 
clause phrase of  “ whether “ (lawla) and the clause phrase coupled with Particle “ that” ( in) , 
deletion the verb , deletion the preposition , or interjection , Ras'aani benefited and used all 
these types of deletion to show meaning of the verse , 
 



 
 
 
 
 and after, the matter is not let in vain , but to show the passive for  making it clear to the reader 
, over that,  his usefulness of the style of presentation and delay between the doer and the done 
in showing meaning , as presenting of the object to the verb , or as presenting the adverb to , or 
presenting the interrogation tool to its maker ,or presenting , or presenting the adverb to its 
owner . After what Ras'aani mentioned about the presentation and the delay , he mentions 
meaning given by that and its rhetorical cause . 
That Ras'aani never mentioned any of parsing opinions but what he saw satisfactory to the holy 
verse , in some cases , there are two aspects of  the verse or more  to be mentioned that are seen 
valid to express the verse , in that way, he informs the reader that the resulting meanings from 
these aspects are valid and acceptable . If parsing included more than one valid meaning , that 
would not ban from mentioning and choosing it , the contrary too , if that meaning is shown by 
more than expression , it will not be banned from mentioning that possible aspects, that is what 
we have seen with Ras'aani . The researcher tries to show that Grammar was not just inactive 
,or words ,or information  registered in books, but it is a factor, which has a great effect on 
analyzing and showing addresses , that is considered a reply to those who asked for deleting 
expressing , and making speech not parsed .        
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إن احلمدهللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذباهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 ومن يضضل فالهادي له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،أعمالنا،من يهده اهللا فال مضل له

  :أرسله اهللا بني يدي الساعة بشريا ونذيرا،أما بعد

فالنحو نحو بالقرآن الكرمي صلة قدمية؛إذ إن النحو نشأ خدمة للقرآن،فإن صلة ال
يكتسب شرفه وفضله من شرف املخدوم وهو كتاب اهللا،مث ترعرعت هذه الصلة واحتدت 
وأصبح لزاما على كل مريد لفهم القرآن وفهم معانيه أن يتقن علم النحو،وقد تنبه العلماء 

شروطا من أمهها إتقان ن يتصدى لتفسري القرآن  فأوجبوا على كل من يريد أ؛هلذه الصلة
، ألن اخللل إذا تطرق إىل املفسر يف علم النحو؛ فإن ذلك سيكون أثره  سلبا )١(علم النحو

 هذه منو.على املعىن ،ومن هذا املنطلق تكمن أمهية كتب التفسري اليت اهتمت ذا اجلانب
له  فتفسريه،لعبدالرازق الرسعين ،  تفسري رموز الكنوز  يف تفسري الكتاب العزيزالكتب

يراها ويستشعرها كل من وقف على الكتاب، وقرأ مافيه؛ فالكتاب مع ،قيمة علمية عظيمة
وقد اهتم العلماء بتفسري .واحلديث ،واللغة، إال أنه مجع بني التفسري والفقه، أنه تفسري

قدهم للحلقات العلمية الرسعين اهتماما بالغا فأظهروا عناية فائقة ذا التفسري،من ذلك ع
منهم الشيخ عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل البغدادي املعروف ، إللقاء مادة هذا التفسري 

  .بابن اجلهري

صنف تفسريا حسنا يـروي فيـه       :وقد امتدح الكتاب عدد من العلماء فالذهيب يقول عنه          
و تفسري مفيد جـدا     وباجلملة ه ...رموز الكنوز تفسري جليل   :"وقال ابن بدران عنه     .بإسناده

                                                
 ٢٢٩٩-٦/٢٢٩٣ينظر اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(
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والرسعين كان مهتما يف تفسريه بالعربية وعلومها فتفسريه يدل على متكنه مـن             " ملن طالعه 
 -املواضـع  يف كثري من -أي جعل النحو ، العربية وعلومها فقد وظّف النحو يف بيان املعىن       

ة املعىن  فيصال يف قبول املعىن، أو ترجيح  معىن على آخر، وألن املؤلف سخر النحو يف خدم               
يف تفسريه لآليات القرآنية أصبح من الضروري إبراز هذه املسائل لطالب العلـم ،وتقـدمي         

 وإن لكلّ عامل مـن العلمـاء        ،عىن يف إبراز امل    أثرا   لنحوعلمية شاهدة تدل على أن ل     صورة  
 اليت ال تتكشف للقارئ     ،طريقته وأسلوبه الذي مييزه عن غريه يف استعمال هذه األداة املهمة          

 صـدر   فقدتفسري الرسعين موسوعي مشويل؛إذ إن  عبدالرازق الرسعين  ومنهم   ،بيسر وسهولة 
يف تسعة جملدات، لذا يقتضي األمر التوقف عندها يف رسالة جامعية كي تكتمـل الـصورة     

  .بشكل واضح لسالك هذا السبيل من طلبة العلم

 يف  النحويـة ر الصناعةما أث:وحاول الباحث يف حبثه أن جييب عن تساؤالت عدة من أبرزها         
وما طريقة املؤلف يف العرض والنقد؟وما أدوات الترجيح النحوية عند الرسعين؟وما          الترجيح؟

هل للمعىن أثر يف تعدد وجوه   وللنحو أثر بارز يف ترجيح معناها؟     املسائل يف التفسري اليت كان      
  اإلعراب؟

ش يف القرن السابع ت وتكمن أمهية هذا البحث يف كون املؤلف من املتقدمني حيث عا     
هـ،وكون الكتاب قد اشتمل على آراء مهمة يف النحو وأفاد منها املؤلف يف توجيـه               ٦٦١

معاين اآليات الكرمية، فهو مل يكن جمرد ناقل فقط بل يناقش ويعترض ويفند مما جعل لكتابه                
ريفني وكون هذا البحث جيمع بني علمني ش      ،حتفز الطالب إلبرازها لطالب العلم    ،قيمة علمية 

علم التفسري وعلم النحو، ومها مما يتمىن الباحث أن يقضي وقته فيهما،وكون هذا املوضوع              
  .، وهو موضوع مهم يف بابه يف هذا التفسري الكبريمل يدرس بعد

تقدمي صورة متكاملة عن الرسعين،وكتابه رموز      ويهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل        
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 يف ترجيح املعىن ،وبيـان موقـف الرسـعين مـن            ة النحوي الكنوز،وإبراز جهود الرسعين  
،وإبراز لهكتشاف املذهب النحوي    ااملخالفني،وأيضا بيان طريقة الرسعين يف عرض املسائل،و      

واستدالله،واكتشاف أدوات الترجيح النحوية عند املؤلف ،وبيـان        ، يف عرضه ونقده   تهطريق
  .  أن للمعىن أثراً يف تعدد الوجه اإلعرايب

ي مل أجد دراسات سابقة هلذا املوضوع،لكن مثة دراسات يف تفسري الرسعين ،    ومن خالل حبث  
ومثة دراسات تطرقت إىل املؤلف من وجوه أخرى، ميكن للباحث أن يفيد منها، يف سـياق                

  :وهي. حبثه

 وقد حصل فيها علـى      ،عبد املنعم مجعة صاحل   ،  منهج الرسعين يف التفسري للباحث    -١
وقد تطرق الباحث إىل منهج الرسعين يف تفسريه بشكل         قاهرة، من جامعة ال    املاجستري درجة

 . عام،وآرائه يف التفسري

 حممـد  ، حتقيق أجزاء من تفسري رموز الكنوز ودراسة ملنهج الرسعين يف التفسري للباحث  -٢
  .  من اجلامعة اإلسالميةالرباك،وحصل فيها على درجة الدكتوراه

وز، دراسة حنوية لغوية للباحث مـروان نـوري          املسائل اخلالفية يف تفسري رموز الكن      -٣
 وهذا البحث اقتصر على     من جامعة بغداد،  إمساعيل،وحصل فيها على درجة الدكتوراه،    
وناقش أقوال النحاة يف كل مـسألة، ومل         املسائل اخلالفية النحوية واللغوية،وقد مجعها    

و العريب وتوظيفه يف    حيدد حبثه فيما حنن بصدد بيانه، وهو كيفية إفادة الرسعين من النح           
تفسري معاين كلمات القرآن الكرمي، فهذه املسائل قد تكون خالفية،وقد تكون حمـلَّ             
إمجاع، وقد يكون للرسعين فيها قول مل يسبق إليه من النحويني من قبل،فهذا املوضوع              

  .أخص من موضوع الرسالة السالفة الذكر
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  : ا هيومثة مواضيع متت بصلة هلذا املوضوع،ويستفيد منه

 القاعدة النحوية وأثرها يف التفسري للباحث حسن احلميد نال ا درجـة املاجـستري يف      -٤
وهذه الرسالة تعاجل أثر النحو العريب وقواعده       ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية       

ذلك ألن الكتاب قـد ظهـر       ؛يف التفسري بشكل عام، وال ذكر فيها للرسعين وكتابه          
  .قشة الرسالة بنحو عشرين سنةمطبوعاً بعد منا

 اخلالفات النحوية يف تفسري الطربي وأثرها يف املعىن للباحث صاحل الفراج نال ا درجة               -٥
  . املاجستري من كلية اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

ومنهم الدكتور حممد الرباك الذي يعد مـن        -ومن خالل اطالعي وسؤال أهل العلم     
 مل أجد دراسة سابقة  يف هذا التفـسري ملثـل هـذا    -أقدم من درس تفسري الرسعين 

  .املوضوع، كما أن حمقق الكتاب مل يدرس هذا اجلانب

مث  فقمت باستقراء الكتـاب    على املنهج االستقرائي، والتحليلي،    البحث يف   ت  وقد اعتمد   
  :مجعت املسائل ،ومنهجي يف عرض هذه املسائل يف البحث  كاآليت

مع بيان السورة ورقم اآلية، فأتبعه بكالم الرسعين النحوي يف اآليـة،مث املعـىن              أذكر اآلية   
املترتب على هذا القول،مث أذكر أشهر املعربني الذين وافقوا الرسعين يف اإلعراب مـن              

  .قبله ومن بعده،وقد يقتضي املقام زيادة توضيح وبيان فال أمهله

هيد وستة فصول متبوعة خبامتة ألبرز النتائج اليت توصل         وانتظمت خطة البحث يف مقدمة ومت     
  :وتفصيل اخلطة مايلي.إليها الباحث

 

 

  .حياته، وآثاره:الرسعين: .١
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 .قيمته، وأثره: رموز الكنوز .٢
 .مفهوم الصناعة النحوية  .٣

  .منهج الرسعين النحوي يف العرض واالستدالل:الفصل األول 
 .يف العرضطريقته : املبحث األول 
  .طريقته يف االستدالل: املبحث الثاين 

  :.مصادر الرسعين النحوية: الفصل الثاين
  .العلماء: املبحث األول 
  .الكتب: املبحث الثاين 

  .األسس اليت اعتمد عليها الرسعين يف الترجيح:  الفصل الثالث
  ).السماع، ، كالم العرب شعراً ونثراً(األدلة النقلية : املبحث األول
  القواعد النحوية: املبحث الثاين

  املعىن: املبحث الثالث 

  أثر قواعد العامل يف ترجيح املعىن : الفصل الرابع
  العامل النحوي:  املبحث األول
  .حذف العامل أو املعمول وأثره يف املعىن : املبحث الثاين

  التقدمي والتأخري بني العامل، وأثره يف املعىن: الثالث املبحث
  تعدد وجوه اإلعراب بني الصناعة النحوية واملعىن  : مس الفصل اخلا

  ضوابط إعراب القرآن الكرمي:        املبحث األول
  .من األوجه اإلعرابيةما احتمل وجها واحدا :   املبحث الثاين
  .من األوجه اإلعرابيةما احتمل وجهني :         املبحث الثالث 
   . من األوجه اإلعرابيةة أوجهما احتمل ثالث:         املبحث الرابع
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  .النقد والتقومي: الفصل السادس 
  املزايا : املبحث األول 
  املآخذ: املبحث الثاين

  .اخلامتة 
  .الفهارس الفنية

  .قائمة املصادر واملراجع
ـ ويف اخلتام اليـسعين بعـد شـكر اهللا إال أن أ            ـقدم بالـشكر اجلزيـل لكـل مـن        ت
م الـدكتور عمـار بـن أمـني الـددو      ساندي ومد إيل يـد العـون ويف مقدمتـه    

الذي توىل مـشكورا اإلشـراف علـى هـذه الرسـالة،وقد فـتح يل قلبـه قبـل                   
مكتبته،وإىل أعـضاء قـسم اللغـة العربيـة يف جامعـة القـصيم الـذي نـشأت                  
ــذلوه   وترعرعــت بــني أحــضانه،فلهم مــين كــل شــكر وتقــدير علــى ماب

  .ويبذلونه



  
  

 

٧ 

 

 

 

  التمهيد 
  

  

  

  

 

 

 



  
  

 

٨ 

)١( 

  

 لف بن أيب اهليجاء، الرسعين     بن رزق اهللا بن أيب بكر بن خ        )٢( هو أبوحممد عبدالرازق  
 وهـي مدينـة يف اجلزيـرة        ،)٣( كما ذكر هو عن نفسه يف تفـسريه        نسبة إىل رأس عني،   

  ).بعز الدين(ويلقب ، )٤(الفراتية،تقع بني حران ونصيبني 

  

ذكر ابن الشعار أن والدته كانت بني الظهر والعصر،يوم األحد،يف الثالث والعـشرين         
، ونشأ يف بلدته، وقرأ فيها القرآن علـى شـيخه   )٥(هـ  يف رأس عني ٥٨٩من رجب،سنة   

مث أخذ يف التنقل من بلد      )٧(، ومسع احلديث من أيب اد القزوين،      )٦(ن إمساعيل احلراين  مبارك ب 
  . طلبا للعلم،ورغبة يف مشافهة كبار العلماء يف عصره؛إىل بلد

                                                
-٤/١٩٥عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان البن الـشعار        : تنظر ترمجته يف املصادر اآلتية،وهي مرتبة ترتيبا زمنيا       )١(

 تذكرة احلفـاظ    ، و ١٥/٣٨،و تاريخ اإلسالم للذهيب     ٤/٢٣٩،وخمتصر طبقات احملدثني البن عبداهلادي      ٢٠٣
 ، والبداية والنهايـة البـن     ٢٤٨/ ١٨،والوايف بالوفيات للصفدي    ٣/٣٠٢، و العرب للذهيب     ١٤٥٢/ ٣للذهيب  

، وغاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري        ٤/٧٧،و الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب        ١٧/٤٥٠كثري  
طبقـات  و،٢/١٣٢صد األرشد البـن مفلـح       املقو،  ٢١١/ ٧ ،و النجوم الزاهرة البن تغري بردي     ٣٨٤/ ١

ـ   شذرات الذهب البن العمـاد     و،٧٤٣،  ٤٥٢/ ١،وكشف الظنون حلاجي خليفة       ٦٦املفسرين للسيوطي ص
،لعبـد  رمـوز الكنوز و، ٢/١٤٠معجم املؤلفني لعمر كحالـة  ،و٢٩٢/ ٣،واألعالم للزركلي  ٧/٥٢٩احلنبلي  

 حتقيق عبـدامللك بـن دهـيش        ،لعبدالرازق الرسعين زرموز الكنو و،  ١/١١ حتقيق حممد الرباك     الرازق الرسعين 
١/١١. 

 . ١/١١هذا هو الصحيح يف امسه، خبالف من ترجم له باسم عبدالرزاق،لالستزادة ينظر رموز الكنوز حتقيق الرباك ) ٢(
 ٣/٤١٨ ينظر رموز الكنوز ) ٣(
 ١٤-٣/١٣ينظر معجم البلدان ) ٤(
 ٤/١٩٥ينظر عقود اجلمان يف شعراء الزمان ) ٥(
 ١٩٦/٤ينظر عقود اجلمان يف شعراء الزمان) ٦(
 ٤/٧٧ينظر الذيل على طبقات احلنابلة ) ٧(



  
  

 

٩ 

  

  :، ولكنهم ذكروا أوالده وهم اليت ترمجت للرسعين يف خرب أسرتهمل تفصل املصادر
  )١(هـ٦٨٩ تويف سنة ، وبه يكىن، ،فقيه حنبلي،شاعر أديب حممد وهو أكرب أبنائه - ١
 )٢(هـ٦٩٥،تويف سنة  ورعاً عاملا متنسكاً فاضالً إبراهيم، حنفي املذهب ،كان نبيهاً - ٢

 .)٣( صاحل، وقد ذكره يف تفسريهبأيب  ويكىن أمحد - ٣

  . )٤(هـ٦٩٥ فاضلة عاملة،توفيت سنة ، بنت عبدالرازق ست الفقهاء، أمة الرمحن - ٤

  

كان الرسعين شغوفاً بطلب العلم منذ نعومة أظفاره، فقـد بـدأ بطلبـه للعلـم يف                 
، مث  )٦(، ومسع احلديث من أيب اد القزويين      )٥(بلدته،فحفظ القرآن على شيخه مبارك احلراين     

رحل إىل بغداد ومسع فيها من عبدالعزيز بن منينا، وعمر بن كـرم، وقـرأ فيهـا القـرآن            
 ، ورحل   )٧(روايات العشر على شيخه أيب البقاء كما صرح  بذلك أكثر من مرة يف كتابه              بال

ورحـل  ،كذلك إىل دمشق ومسع فيها من أيب اليمن الكندي تاريخ بغداد، واخلضر بن كامل     
ـ                 ـا وع كذلك إىل حلب ومسع فيها من االفتخار اهلامشي، مث رحل إىل املوصل واستقرن ي

  . ، ويفيد الناس ع الناس أحاديث رسول اهللا سِمملهاجرية، فجلس يمدرساً بدار احلديث ا

                                                
 ٤/٢٣٦  ينظر الذيل على طبقات احلنابلة)١(
 ١/٢٣٧  ينظر الطبقات السنية يف تراجم احلنفية)٢(
 . ٥٥٣/ ٥ ينظر رموز الكنوز ) ٣(
  ١٥/٨١٢ ينظر تاريخ اإلسالم ) ٤(
 ٤/١٩٦عراء الزمان ينظر عقود اجلمان يف ش)٥(
 ٤/٨٠ينظر الذيل على طبقات احلنابلة)٦(
 .٢٦٥/ ١ ينظر رموز الكنوز ) ٧(



  
  

 

١٠ 

الرسعين بعلم احلديث، وقرأ بنفسه،وقد أخذ يتفقه على مذهب اإلمام أمحد على             ينوع 
 املقنع ، وتعلم العربية واألدب على مشايخ أجـالء          هوحفظ كتاب ،يد شيخه املوفق بن قدامة    

  )١( .منهم أبو البقاء العكربي وغريه

  

وهذا ذكر لبعض ،الت متعددة، لذا كان له  شيوخ كثر  سبق أن ذكرنا أن للرسعين رح     
  :شيوخه مرتبني على سين الوفاة

  .)٢(املسند مرتنيمن هـ حدث الرسعين عنه ٦٠٤حنبل الواسطي املتوىف سنة -١

 .)٣(هـ٦١٢أبوحممد عبد العزيز بن منينا املتوىف سنة -٢

هـ، أسند عنه املـصنف يف  ٦١٣سن بن زيد الكندي، املتوىف سنة      بو اليمن زيد بن احل    أ-٣
  )٤( .تفسريه بعض األحاديث

هــ،  ٦١٤أبو القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل ابن احلرستاين، املتوىف سنة              -٤
 )٥(مسع منه املؤلف صحيح مسلم،وأسند عنه يف تفسريه 

  )٦( .ه علوم العربية، والقراءاتهـ، أخذ عن٦١٦ أبو البقاء العكربي،املتوىف سنة -٥

هـ أخذ عنه الفقه وقرأ     ٦٢٠ أبو حممد عبداهللا بن أمحد املعروف بابن قدامة،املتوىف سنة           -٦

                                                
 .٤/٨١ ،والذيل على طبقات احلنابلة ١٥/٣٨،و تاريخ اإلسالم ٤/١٩٥ ينظر عقود اجلمان ) ١(
 ٢١/٤٣١ ينظر سري أعالم النبالء ) ٢(
 ٢٢/٣٣ ينظر سري أعالم النبالء) ٣(
 ٢٢/٣٤النبالء ينظر سري أعالم ) ٤(
 ٢٢/٨٠ ينظر سري أعالم النبالء) ٥(
 ٢٢/٩١ ينظر سري أعالم النبالء) ٦(



  
  

 

١١ 

 )١(. عليه وحفظ كتابه املقنع

  

  : )٢( التالميذمن هؤالءوللرسعين تالميذ كُثر أخذوا عنه، ومسعوا منه، 
هـ،ذكر ابـن   ٦٥٤ن الشعار املوصلي،املتوىف سنة      املبارك بن أيب بكر املعروف باب      - ١

  )٣(الشعار أن الرسعين أجازه يف مجيع مروياته
 . هـ٦٨٩ابنه حممد أبو عبداهللا املتوىف سنة  - ٢
 )٤(هـ٦٨٠حممد بن علي بن حممود املعروف بابن الصابوين،املتوىف سنة  - ٣
  )٥( .هـ ٧٠١ أمحد بن إسحاق األبرقوهي املتوىف سنة  - ٤
 )٦(ه٧٠٢ن وهب املعروف بابن دقيق العيد،املتوىف سنة  حممد بن علي ب - ٥
 )٧( .ه٧٠٥عبداملؤمن بن خلف بن أيب احلسن املعروف بالدمياطي املتوىف سنة  - ٦
 )٨(ه٧٤٠زينب بنت الكمال أمحد بن عبد الرحيم املقدسية املتوفاة سنة  - ٧

  

تفـنن يف   :"رجب  للرسعين مؤلفات عديدة تدل موسوعيته وسعة اطالعه،قال عنه ابن          
  :، ومن أشهر هذه املؤلفات)٩("العلوم

                                                
 ٢٢/١٦٥ ينظر سري أعالم النبالء) ١(
 ٤/٨٢ ينظر الذيل على طبقات احلنابلة ) ٢(
 ٤/١٩٦ ينظرعقود اجلمان ) ٣(
 ٧/٦٤٣ ينظر شذرات الذهب ) ٤(
 ٨/٩ ينظر شذرات الذهب ) ٥(
 ٨/١١ ينظر شذرات الذهب ) ٦(
 ٨/٢٣ ينظر شذرات الذهب ) ٧(
 ٨/٢٢١ ينظر شذرات الذهب ) ٨(
 ).٤/٨١(ذيل طبقات احلنابلة ) ٩(



  
  

 

١٢ 

  خمتصر الفرق بني الفرق،وقد طبع الكتاب بعناية دار السالم يف مصر - ١

وقد طبع بعناية الدكتور حممد الـرباك       .درة القارئ يف الفرق بني الضاد والظاء       - ٢
 هـ١٤٢٩،

 . مطالع أنوار التنزيل ومفتاح أسرار التأويل - ٣

 . مصرع احلسني - ٤

. نوز يف تفسري الكتاب العزيز، وهو الكتاب الذي حنن بصدد دراسته          رموز الك  - ٥
ونقل ابن رجب عن شيخه صفي الدين املؤمن أن للرسـعين تـصانيف غـري             

 . )١(تصانيفه املشهورة

 

ذا تلميذه ابن الشعار    أثىن على الرسعين أئمة أجالء، وشهد له بالعلم أكابر العلماء، فه          
  )٢("قيه، حمدث،شاعر،فاضل ،ذو قرحية يف املنظوم واملنثورف:"يقول عنه

كان فاضالً يف فنون من العلم واألدب ، ذا فصاحة، وحـسن            :"  ابن رجب    قال عنه و
" وكان متمسكاً بالسنة واآلثار، يصدع بالسنة عند املخالفني من الرافضة وغريهم          ... عبارة

)٣(.  

 )٤("، أديباً شاعراً، ديناً، صاحلاً وافر احلُرمـة      كان إماماً حمدثاً فقيهاً   :" وقال عنه الذهيب    

                                                
 )٤/٨١(ينظر املصدر السابق) ١(
 ٤/١٩٦عقود اجلمان ) ٢(
 ).٤/٨١(ذيل طبقات احلنابلة ) ٣(
 ). ١٥/٣٩(تاريخ اإلسالم ) ٤(



  
  

 

١٣ 

  .)١("كان شيخ اجلزيرة يف زمانه، علماً وفضالً وجاللة"وقال عنه أيضاً يف كتابه العرب 

  .)٢(ووصفه ابن كثري بأنه من الفضالء األدباء

  )٣("اإلمام العالمة، احملدث املفسر، شيخ ديار بكر واجلزيرة:"وقال عنه ابن اجلزري

   )٤(".كان إماماً فاضالً شاعراً حمدثاً: "ال عنه ابن تغري بردي وق

وكان من أوعية العلم    " "اإلمام احلافظ الرحال، عامل اجلزيرة    : "وقال عنه ابن عبداهلادي   
  )٥("واخلري

   )٦("اإلمام احلافظ املفسر: "وقال عنه السيوطي

 

 ثامن عشر ربيع اآلخر مـن سـنة          بعد العشاء اآلخر،ليلة اجلمعة يف     -رمحه اهللا -تويف  
 يف سنجار ودفن يف ظاهرها شرقي البلـد، يف مقـربة   - رمحه اهللا–إحدى وستني وستمائة، 

  .هذا ما ذكره معظم من ترجم له. املشايخ

 هذه ترمجة موجزة للرسعين مل أسهب فيها؛ ألن هناك من درس  حياته وآثاره بإفاضة،              
  . وهم  حبسب صدور الدراسة

 الرباك، يف مقدمة حتقيقه لكتاب رموز الكنوز لتفسري الكتاب   حممد بن صاحل   - ١
                                                

 ). ٣/٣٠٢(العرب ) ١(
 . )٤٥٠/ ١٧(ينظر البداية والنهاية ) ٢(
 ).١/٣٨٤(طبقات القراء ) ٣(
 ).٢١١/ ٧(النجوم الزاهرة ) ٤(
 ).٢٣٩ / ٤(طبقات علماء احلديث ) ٥(
 ).٦٦ص(طبقات املفسرين ) ٦(



  
  

 

١٤ 

  .ه١٤١٩تاريخ الطبعة . العزيز

عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، يف مقدمة حتقيقه لكتاب رموز الكنـوز يف              - ٢
 .ه ١٤٢٩تفسري الكتاب العزيز أيضا،تاريخ الطبعة 

لرسـعين  اإلمام عبد الرازق بـن رزق اهللا ا       "أحالم بنت مصطفى احلريب يف       - ٣
،رسالة ماجستري يف   " الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز     ومنهجه يف كتابه رموز   
  .ـه١٤٣٢جامعة أم القرى ،عام 



  
  

 

١٥ 

 

هذا الكتاب عظيم األثر، جليل القدر، كلُّ مِن اطلع على الكتاب يتبني له هذا، فقـد                
ملتعلقة بتفسري الكتاب العزيز، وقد أثىن عليه مجلة من         ضم كتابه  بني طياته مجلة من العلوم ا        

  . )١( "صنف تفسرياً حسناً، يروي فيه بإسناده: "العلماء ، فقد قال الذهيب

  .)٢( "صنف تفسرياً جيداً:"وقال أيضاً يف كتابه العرب

وصنف تفسرياً حسناً يف أربع جملدات ضخمة، مساه رموز الكنوز،          :" وقال ابن رجب  
  . )٣( " حسنة، يروي فيه األحاديث بإسنادهوفيه فوائد

له تفسري للقرآن مساه رموز الكنوز، وهو تفسري جليل مـن أربـع             "وقال ابن بدران    
وباجلملة فهـو   .. جملدات، يذكر فيه أحاديث يرويها بالسند، ويناقش الزخمشري يف كشافه         

  . )٤( "مفيد جداً ملن طالعهتفسري 

وأجل هذه التفاسري كلـها وأنفعهـا       :"ري احلنابلة أيضا يف سياق حديثه عن تفاس     وقال  
ولقد اطلعت عليه، وارتويت من مورده العذب الـزالل،   ... تفسري اإلمام احلافظ عبدالرازق   

  .)٥( "وشنفت مسامعي بتحقيقه، وارتويت من كوثر تدقيقه فرحم اهللا مؤلفه

: الرسـعين أما عن سبب تأليفه للكتـاب فقـال         .هذا ماقاله العلماء عن قيمة الكتاب     
.. فأهلمين اهللا أن أصنف كتاباً نافعاً، أنظم جواهر ثوابه يف مسط املنعم علي وسلك حسانته              "

                                                
 .٣٨/ ١٥تاريخ اإلسالم للذهيب ) ١(
 .٣٠٢/ ٣العرب للذهيب) ٢(
 .٨١/ ٤الذيل على طبقات احلنابلة ) ٣(
 ).٤١٥ص(املدخل  إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل) ٤(
 ).٤٧٧ص(املصدر السابق ) ٥(



  
  

 

١٦ 

مث تفكرت يف أنواع العلوم الشرعية اجلليلة، فرأيت تفسري القرآن أكثرها نفعاً وأقرا إىل اهللا               
  .)١( "ألنه أصلها وجممعها، وإليه استنادها ومرجعهاوسيلة، 

 اليت استغرقتها كتابة هذا التفسري مع ما عرض له من موانـع هائلـة               وذكر أن  املدة   
  .)٢(وقواطع حائلة كانت عشرين شهراً

  ؟!!ما أعظم مهة هذا الرجل فلله 

ووصف الرسعين كتابه يف مواضع عدة منها يف مقدمة تفسريه ومنها ما هـو يف ثنايـا            
  .الكتاب

التكرار وحرصت على ختليصه   اجتهدت يف تلخيصه من     " :يف مقدمة التفسري  حيث قال   
وصنته عن األحاديث .. من األكدار، ومحيته من حكاية األقوال اليت ينفر عنها لبعدها السامع  

ت عن غوامض الكتاب العزيـز مببلـغ        نقبو... املوضوعة ونزهته من األقاصيص املصنوعة    
 ،ذيباً من أمثل التفاسري - واحلمد هللا  -فجاء...علمي، وكشفت عن أسراره حبسب فهمي     

وأمجلها ترتيباً وأجودها مجعاً، وأعودها نفعاً، وأوفاها باملقاصد وأنفاها للمفاسـد، وأثبتـها     
  .)٣( "على حمك النقل، وأنورها يف بصرية العقل

للطف تغلغله، واستخراج   " رموز الكنوز "ومسيته  :"مث ذكر لنا سبب تسمية كتابه فقال      
  . )٤("نفائس جواهر الكتاب العزيز

واضع اليت أثىن فيها املؤلف على كتابه يف ثنايا الكتاب، فمنها ما ذكـره عنـد                أما امل 
                                                

 .  هذا الرمز أقصد به اإلحالة إىل اجلزء املفقود الذي صدر مؤخرا٢١ً/ م/١رموز الكنوز ) ١(
 ٢٢/م/١. ينظر املصدر السابق) ٢(
 .٢٢،٢٣/ م/١املصدر السابق ) ٣(
 . ٢٣/ م/١املصدر السابق ) ٤(



  
  

 

١٧ 

  .١٤٤: آل عمران MK  J  I  H  G  F    E    D  CL  L تفسريه لقوله تعاىل 

وقلَّ أن يذكر مثل هذا التحرير يف تفسريه ولكن هذا من            ":أعقب كالمه بقوله  حيث  
  .)١("لتقريرالسر املكنون الذي ال يظهر إال بالبحث وا

وقلَّ أن ترى مثـل هـذا       :" على كتابه فيقول    فيه وقال يف موضع آخر من كتابه يثين      
التدقيق والتحقيق يف تفسري، فإذا قرأته فادع بالرمحة واملغفرة ملن أسهر فيه ناظره، وأبقت يف               

  . )٢( "استثمار خاطره

قق كتاب الـذيل    حموممن أثىن على كتاب رموز الكنوز الدكتور عبدالرمحن العثيمني          
رموز الكنوز حافل باملعلومات، جيد النقـل        وكتابه يف التفسري  :"على طبقات احلنابلة فقال   

  . )٣("والتحرير

 

كان وال زال هلذا التفسري أثر عظيم فقد أفاد منه علماء كثر، وشـرحوه ودرسـوه،                
دل على عظيم األثـر     فكانوا يعقدون االس إللقائه، وبعضهم يلقي التفسري من حفظه مما ي          

  . الذي تركه هذا التفسري فيمن اطلع عليه من العلماء

 س كتابه وأماله على طلبة العلم ويدل على ذلك ما ذكره الرسـعين  فالرسعين نفسه در
  . )٤(يف ثنايا كتابه، أنه كان يدرس هذا التفسري

                                                
 . ١/٣٢٤رموز الكنوز ) ١(
 .٧/٥٢٤رموز الكنوز ) ٢(
 .٧٩/ ٤لذيل على طبقات احلنابلة ا) ٣(
 .٣٢٣/ ١ ينظر رموز الكنوز ) ٤(
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يـل  الـصمد بـن خل     وممن أملى تفسري الرسعين من حفظه القاضي مجال الدين عبد         
يقول تفسري الرسعين من حفظه، وحيضره اخللـق، منـهم     :" احلضري، يقول ابن رجب عنه    

  . )١("املدرسون واألكابر

  .)٢(وممن حدث كذلك بتفسري الرسعين أبو بكر بن حممد بن قاسم البخاري

فلوال أنه مل تكن هلذا التفسري أمهية مل حيفظه العلماء ومل يلقوه يف املسجد، ومل حيـضر                  
  .قائه املدرسون واألكابردرس إل

ولقد اطلعـت   :"وممن أفاد من هذا التفسري ابن بدران الذي صرح بأنه أفاد منه فيقول            
عليه وارتويت من مورده العذب الزالل، وشنفت مسامعي بتحقيقه، وارتويت من كـوثر              

واليــزال البــاحثون والدارســون يفيـدون مــن كتابــه،فيقيموا حولــه  . )٣("تدقيقـه 
  .بحوث العلميةالدراسات،وال

  .فرحم اهللا مؤلفه كفاء ما قدم لألمة من علم خلدمة كتاب اهللا

                                                
 .٥/١٥الذيل على طبقات احلنابلة ) ١(
 .٥٤/ ٣ ينظر املقصد األرشد ) ٢(
 ). ٤٧٧ص(املدخل ) ٣(
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مسى بعض النحاة األحكام النحوية صناعة، وتسميتهم هلا ذا إحياء منهم بأن النحـو              
كالتقدير فلو تأملنا يف كتب ابن جين وجدناه يصف األحكام النحوية            صناعة حمكمة دقيقة،  

باب يف الفرق بني تقدير اإلعـراب  :مثالً بالصنعة وذلك عندما عقد باباً يف اخلصائص أمساه        
هذا املوضع كثرياً ما يستهوي من يضعف نظره إىل أن يقـوده إىل             :"وتفسري املعىن  قال فيه    

 يف  رمبا ظن بعضهم أن زيداً هنا فاعل       زيد قام : وكذلك قولنا : إىل أن قال  ... إفساد الصنعة 
لـو كـان الفاعـل      :"ويقول أيضاً يف كتابه احملتسب     .)١("الصنعة، كما أنه فاعل يف املعىن     

 ، وقد مسى كتابـاً  )٢("مررت برجلٌ يقرأ: الصناعي هو الفاعل املعنوي للزمك عليه أن تقول 
، وممن استخدموا هذه التسمية ابن مضاء القرطيب يف كتابه الرد  له باسم سر صناعة اإلعراب      

 وضعوا صناعة النحو حلفظ –وإين رأيت النحويني رمحة اهللا عليهم     :"لنحاة حيث يقول  على ا 
عـن  عند حديثـه     ابن هشام األنصاري     واستخدمها كذلك . )٣( "كالم العرب من اللحن   

أن يراعي ما يقتضيه ظاهر  : اجلهات اليت يدخل االعتراض على املعرب من جهتها فذكر منها         
االعتراض على املعـرب مـن      مث ذكر من اجلهات اليت يدخل       ،)٤(الصناعة، وال يراعي املعىن   

  .)٥(أن يراعي املعرب معىن صحيحاً ، وال ينظر يف صحته يف الصناعة: جهتها

   وإذا عرفنا أن النحو  يوصف بأنه صناعة ؛فماملقصود بالصناعة؟

                                                
 . ٢٨٠-٢٧٩/ ١اخلصائص ) ١(
 .١/٢٣٠احملتسب) ٢(
 ). ٧٢ص(الرد على النحاة ) ٣(
 . ٦/٧مغين اللبيب  حتقيق اخلطيب) ٤(
 . ٤٨/ ٦املصدر السابق  )٥(



  
  

 

٢٠ 

ـ      ":عرف الشريف اجلرجاين الصناعة بأا     ة ملكة نفسانية يصدر عنها األفعال االختياري
  .)١("العلم املتعلق بكيفية العمل:من غري روية،وقيل

مقـررة   قواعد: العلم احلاصل بالتمرن أي   : عرف ابن الطيب الفاسي الصناعة فقال     و
  . )٢("وأدلة حمررة

النحو صـناعة علميـة   ":ومنهم من حد النحو بأنه صناعة، كما قال صاحب املستوىف         
  . )٣(يتألف حبسب استعماهلمينظر هلاأصحاا يف ألفاظ العرب من جهة ما 

وقـال صـاحب    :"احلد الذي وضعه للنحو فقال     ونقل السيوطي عن صاحب البديع    
  :البديع

  .)٤("صناعة علمية يعرف ا أحوال كالم العرب منها جهة ما يصح وما يفسد: النحو

وذا يعلم أن املراد بالعلم املصدر بـه حـدد العلـوم    : وقال السيوطي بعد هذا النقل  
  .)٥("ناعةالص

فمن خالل هذه النقوالت يتبني لنا أن املقصود بالصناعة النحوية أن النحو علم ذو              
إتقان وإحكام ، وأنه البد فيه من ملكة يتمرن ا اإلنسان إلتقان علم النحـو وتطبيقـه          

ب كالم العرب وطرائقهم يف الكالم؛ولذلك مسى الشيخ خالد         تطبيقا عمليا ومعرفة أسالي   
  "مترين الطالب على صناعة اإلعراب"به يف إعراب ألفية ابن مالك باسم األزهري كتا

                                                
 .١١٥ معجم التعريفات صـ) ١(
   ٢١٨/ ١فيض نشر االنشراح) ٢(
 .٤٥املستويف يف النحو ص) ٣(
 . ٢٤االقتراح ص) ٤(
 ). ٢٤ص(املصدر السابق ) ٥(
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هذا،وقد ذكر متام حسان سبب تسمية النحو بأنه صناعة؛ ألنه تتوفر فيـه خـصائص        
وإذا حتقـق للنحـو     :"العلم املضبوط وهي املوضوعية والشمول والتماسك واالقتصاد فقال       

نحو علماً مـضبوطاً، أو كمـا يـروي         املوضوعية والشمول والتماسك واالقتصاد كان ال     
صناعة علمية يعرف ا أحوال كالم العرب  : السيوطي يف االقتراح عن صاحب البديع النحو      

  .)١("من جهة ما يصح وما يفسد يف التأليف، ليعرف الصحيح من الفاسد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
                                                

 ). ٦٠ص(األصول ) ١(
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  الفصل األول 
  يف العرض واالستداللمنهج الرسعين النحوي 

  
  منهج الرسعين يف عرض املسائل النحوية:املبحث األول 
  منهج الرسعين يف االستدالل النحوي: املبحث الثاين

  
  ا

  
  
  
  
  
  



  
  

 

٢٣ 

 

 

 

 يف هذا املبحث أحاول أن أبني للقارئ الكرمي منـهج الرسـعين يف عرضـه للمـسائل                   
يف مقدمته   التفسري بوجه عام كماذكره      وية،لكن حيسن يب قبل ذلك أن أذكر منهجه يف        النح

 فقد ذكر أنه جعله ملخصا عن التكرار،وأنه اليذكر األقوال الغريبة،واليـذكر            ،)١(للتفسري
األحاديث املوضوعة،واألقاصيص املصنوعة،وأنه عزا األحاديث إىل مـسانيدها،وأنه يـبني          

نت منسوحة،وأنه يبني أسباب ومواضع النزول لآليات،وأنه اليـرجح         النسخ يف اآلية إن كا    
إال بدليل،ويتكلم عن اآلية مباحتتاج إليه،وأنه يذكر طَرفا من نكـت اإلعراب،والبيان،وأنـه    

بة كـل قـراءة إىل      استوعب القول يف توجيه القراءات،مع بيان العلل،ووجه اإلعراب،ونس       
  .الةهذا كله مع حرصه على عدم اإلط،صاحبها

 املـسائل    عـرض  منهجـه يف  عن  هذا عرض ملنهج الرسعين يف تفسريه بشكل عام،وأما           
  : النحوية،فأقول

يذكره هـو مايقتـضيه      تنوعت املسائل النحوية املعروضة واملذكورة يف كتاب الرسعين،فما       
 املقام،فإن كان املقام حيتاج إىل احلديث عن التقدمي والتأخري حتدث عنه،وإن كان حيتاج إىل             

،وإن كان املقام يقتضي احلديث عن خـالف        ذكره وأوضحه احلديث عن احلذف والتقدير     
                                                

ن مجعة صـاحل وهـي   منهج الرسعين يف التفسري لـ عبداملنعم ب:هناك رسائل عن منهج الرسعين يف التفسري منها       ) ١(
ـ  رسالة ماجستري،و اإلمام الرسعين ومنهجه يف التفسري لــ أحـالم بنـت             صطفى احلريب،وهـي رسـالة      م

وماسأذكره هو مأخوذ من  مقدمة الرسعين لتفسريه اليت كانت مفقودة إىل عهد قريب،وقد صـدرت               .ماجستري
 . هـ،بتحقيق عبدامللك بن دهيش١٤٣٠عام 
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حنوي مل يهمله،وإن كان املقام يقتضي احلديث عن توجية قراءة،بسط القول فيها،وإن كان             
املعىن يقتضي احلديث عن معىن أداة حنوية ذكره،أو كان املعىن يقتضي احلديث عن معـاين               

،أو كان املعىن يقتضي بسطا ألقوال النحويني،فلم يهمله،أو يقتضي         حروف اجلر،فإنه يذكره  
يف عرضـه   مع األمثلة   ذكر أكثر من وجه إعرايب فإنه يبينه،وفيمايلي تفصيل ملنهج الرسعين           

  :للمسائل النحوية يف كتابه

يعرض القول أو الوجه اإلعرايب مقرونا بالدليل لآلية أواملوضع يف اآليـة الـيت يريـد                  -١
) أل(ث عنها، فمثالً عندما أراد أن يفسر االستعاذة، ذكر احلكم النحوي لنـوع        احلدي

، )١(يف كلمة الشيطان و أن األلف والالم فيها لالستغراق، وذكر الدليل علـى ذلـك              
وهذا هو الغالب يف تفسريه، وكذلك عند تفسريه للبسملة ذكر احلكم النحوي فيهـا              

  . )٢(ذلكيل على لوهو متعلق اجلار وارور والد

إن كان يف      يذكر القول الصحيح عنده مث يعقبه بالرأي املرجوح ورده على هذا الرأي،             -٢
املسألة أكثر من قول وإن أورد رداً فإنه يتوىل الرد هو نفسه أو يذكر قول عامل آخـر                  

  :فيه رد على هذا الرأي املرجوح، ولكلٍّ أمثلته

ال يدخل عليه إال املكنى أعقبه بـالرأي        ) ياإ(ذكر أن الضمري    ملّا  أنه  : فمن أمثلة األول  
 الرسعين هـذا القـول بأنـه        رد) إيا(وهو جواز دخول غري املكىن على الضمري        ،املرجوح  

ومن أمثلة الثاين وهو أنه يذكر الرأي املرجوح بعد الرأي الراجح الـذي اختـاره               . )٣(شاذ
اللـهم  : اختـار أن معناهـا    )آمني(يف معىن   : ويذكر رد أحد العلماء على الرأي املرجوح      

                                                
 . ٤٧/ م/١ينظر رمو الكنوز   ) ١(
 .٤٨/ م/١ينظر املصدر السابق  ) ٢(
 . ٦٢/ م/١ينظر املصدر السابق   ) ٣(
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 اسم من أمساء اهللا تعاىل، وذكر رد ابن األنبـاري  )آمني(استجب، مث ذكر الرأي القائل بأن       
أن يكون آخـره     من ذلك    فيلزم  على هذا القول بأنه إن كان امساً ودخلت عليه أداة النداء،          

  . )١(نادىمرفوعاً، ويف اآلية مل يرفع بل هو مفتوح اآلخر مما يدل على أنه غري م

 املعىن املترتب على هذا القول     ويوضحه بذكر  القول النحوي  يذكر   ومن منهجه أنه  -٣
 فمن مثال األول ما ذكره عند تفسريه لقوله تعـاىل           ؛ويف مواضع اليذكره    ،أو الرأي 

Mq  p  or  L رة فهي مثل : عطف على الكاف على معىن: وأشد :"قال ٧٤: البق

الغالـب يف    وهـو    )٢(" وأقام املضاف إليه مقامه    احلجارة ومثل أشد فحذف املضاف    
 ومثال ما يذكره من قول حنوي وال يذكر املعىن املترتب على هذا القـول،               ،الكتاب

¤   M ومـا يف  :"قـال . مبـا أشـركتمون مـن قبـل    :يف قوله تعاىل " ما"قوله عن   

  ¥L راھیم  فإنه ذكر احلكم النحوي ومل يذكر املعىن        )٣(" مصدرية ٢٢: إب

 .ب على ذلكاملترت

يف سـياق تفـسريه      : وقد يعكس فيذكر املعىن مث يذكر التخريج النحوي هلا، ومثاله         

: البقرة Mº  ¹   ¸»   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  L لقوله تعاىل 

ما زائـدة،  : املعىن من يؤمن منهم قليل ، فعلى هذا: قال ابن عباس وقتادة: "قال ٨٨
املعىن يؤمنون بقليل مما يف أيديهم ويكفـرون         : معمر:وقليالً نصب على احلال ، وقال     

صلة، وقليالً منصوب بنزع احلرف اخلافض والتقدير فبقليـل         " ما:"بالكثري فعلى هذا  
                                                

 . ٧٢/ م/١ينظر املصدر السابق   ) ١(
   ٥٣/ م/١املصدر السابق   ) ٢(
 .  ٥٣٣ / ٣رموز الكنوز    )٣(



  
  

 

٢٦ 

أيضا، وقليالً صفة مـصدر حمـذوف       : زائدة) فما(إميام قليل   :  وقيل املعىن  ،يؤمنون
 .  )١(والتقدير يؤمنون إمياناً قليالً

حلكم املختار عنده من دون ذكر أقوال، وإمنا يكتفي بكلمة تدل           يذكر ا ومن منهجه أنه     -٤
  لكنه اختار مـا   ليدلنا على أن فيه خالفاً    " واألظهر"على أن فيه خالفاً، كاستخدامه لكلمة       

واألظهـر أن الفعـل هاهنـا       : "حلديث عن الفعل أضاء قال    إىل ا  تطرق   ملا:ظهر له، فمثالً    
مع أن يف املسألة خالفـاً؛   ي فيهاالذواليشري للخالف   يذكرها  ،ومثة مسائل خالفية    )٢("الزم

فقد ذكر أنه اسم مبين لتضمنه معىن اإلشارة،ومل يـذكر          ) اآلن(كما فعل عند حديثه  عن       
 ألن األلف دخلـت     وهذا رأي البصريني، بينما يرى الكوفيون أن اآلن مبين؛        . اخلالف فيها 

  .)٣( ..ن يئنأعلى فعل ماض من قوهلم 

أقوال أخرى،   مث يذكر ما قيل يف املسألة من         ،يذكر القول املختار عنده    أنه   ومن منهجه  -٥
مث ذكـر أن  ،  أا بدل،وال تكون صـفة )غري املغضوب عليهم  ( ذكر يف إعراب   :فمثالً

  . )٤( صفة)غري(الزخمشري جوز أن يكون إعراب 

ح بينها بعد أن    إن كان يف املسألة أكثر من قول فإنه قد يذكرها مث يرج           ومن منهجه أنه     -٦
، ذكـر رأي الزجـاج مث       )إياك(يذكرها كما فعل عند حديثه عن إعراب الكاف يف          

  . )٥( والقول ما قال األخفش:األخفش وقال يف آخر املسألة

                                                
 .٢٨٣ -٢٨٢/ م/١املصدر السابق   ) ١(
 . ١١٦/ م/١ينظر املصدر السابق  ) ٢(
 .  ٥٢٠/ ٢خلالف ينظر اإلنصاف مسائل ا  ) ٣(
 .٦٩/ م/١رموز الكنوزينظر   ) ٤(
 .٦٣/ م/١ينظر املصدر السابق   ) ٥(



  
  

 

٢٧ 

وقد يذكر األقوال أو األوجه اإلعرابية من دون ترجيح بينها ويكتفي بذكرها فقـط،              

رة M!L يف إعراب قوله تعاىل أنه   دون ترجيح  ومثال ذلك ما ذكره من أوجه إعرابية         : البق

 نصب بفعل حمذوف، أو يف موضع رفع بإضمار هـو أو هـذا أو يف          عهي يف موض  :"قال ١
  . )١("هو قسم: موضع جر على قول من قال

آل  M  %  $   #  "  !L ذكر األوجه اإلعرابية لقوله تعاىل ملا وكذلك 

صب على املدح، أو يف موضع جر، بدل من الذين يقولون يف موضوع ن:" ، قال ١٦: عمران
  . )٢("الذين، أو يف موضع رفع على معىن هم الذين يقولون

الذي يدل على التساوي ) أو(وهو عندما يذكر هذه األوجه فإنه يعطف حبرف العطف    
 وقد يذكر األقوال ويستخدم بينها كلمـة        ،إن األوجه عنده مجيعاً متساوية    : نقولمما جيعلنا   

 M +   *L  ىلعند حديثه عن إعراب قوله تعا     :  فمثالً دل أا متساوية أيضا،   ،ممايوجيوز

وجيوز أن يكـون الوقـف   ...  وجيوز هدى نصباً على احلال ،هو هدى: أي:"قال ٢: البقرة

\  [  ^  _  `  M  a  وكذلك عند كالمه عن قولـه تعـاىل          .)٣("على قوله ال ريب   

bcL ٤(" وجائز أن يكون يف موضع املصدرشيئاً مفعول يغين:"  قال  ٣٦: یونس( .  

 وقيـل  :وقد يذكر األقوال وال يرجح بينها بيد أنه يذكر القول األول مث يعقبه بقولـه        

  Mq  p  o  r من قوله تعاىل) أو(فيذكر األقوال األخرى كما فعل عندما ذكر األوجه يف     
                                                

 .٧٧/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
 . ١/١٣٨املصدر السابق  ) ٢(
  ٨٣/ م/١املصدر السابق   ) ٣(
 . ٤٨/ ٤٧/ ٣املصدر السابق  ) ٤(



  
  

 

٢٨ 

L رة  ملكـان التـساوي، مث    القول األول وهو أا حرف عطف يفيد التخييريذكر ٧٤: البق

  .  )١( )بل(مبعىن ) أو(مبعىن الواو وقيل ) أو(قيل و، ..دخلت أو هنا لإلام: أعقبه بقوله وقيل

  كما فعل عند قوله ) اعلم(قد يصدر القول املختار عنده بكلمة ومن منهجه أيضا أنه  -٧

 Ml       kL رة فهو حال، ) ال(ضع اعلم أنّ غري إذا صلح يف مو: "قال حيث   ١٧٣: البق

  . )٢("فهو استثناء، وإال فهو صفة) إال(وإن صلح يف موضع 

 املسائل خالفية وفيها رأي للبصريني والكوفيني فإنـه يبـدأ   ومن منهجه أنه إذا كانت     -٨
 وقد يبدأ برأي الكوفيني مث البصريني فمـن         وهو األكثر، برأي البصريني مث الكوفيني،   

رة Mv  u  Lقوله تعاىل ل يف سياق تفسريه: مثال األول  ذكر رأيـاً   ٢١: البق

  .والقول األول قول سيبويه : أعقبه بقوله

  . )٣( قول قطرب وابن كيسان وأكثر حناة الكوفة بعدهوقد ذكر

هـذا قـول اخلليـل    : "قالذكر معناها مث   فقد  ) اللهم(وكذلك عند بيانه ملعىن كلمة      
أي البصريني ويف مقدمتهم اخلليل وسـيبويه مث        فبدأ بر . )٤( ..."وقال الفراء : وسيبويه مث قال  

  . رأي الكوفيني ويف مقدمتهم أبو زكريا الفراء 

رة MX     W  V  U  TL ومن أمثلة بدئه برأي الكوفيني أنه عند قوله تعاىل    : البق

ال تكونوا أول   :  وقال البصريون    ،ال تكونوا أول من يكفر به     : يريد: قال الفراء ":، قال    ٤١
                                                

 .١١٠/ م/١رموز الكنوزينظر   ) ١(
 . ٤٤٥/ م/١املصدر السابق   ) ٢(
  ١٢١ -١٢٠/ م/١نظر املصدر السابق ي  ) ٣(
 . ١٤٧/ ١املصدر السابق   ) ٤(



  
  

 

٢٩ 

  . )١("حزب كافر بهفريق أو 

ميزج بني مصطلحات البصريني والكوفيني فأحياناً يـستخدم النعـت          ومن منهجه أنه     -٩
 وقد يستعمل الضمري وقد يستعمل املكىن وقـد يـستعمل املـصطلح            ،وأحياناً الصفة 

  . البصري ويقول هو الذي يسميه الكوفيون كذا

هذا الرأي  : "فيقول  ي خيتاره،  الذ  األقوى  للرأي  يستخدم عبارات تدل على ترجيحه     -١٠ 
 واألول  ":، وكذلك قد يقول   )٣("ما قال األخفش   والقول" أو   )٢("أقوى وأجزل وأفحل  

   )٤( " وأوضحأشهر وأكثر

قلت وهذه أمثلة الستخدامه هـذا      .. فإن قيل : يكثر يف  عرضه من استخدام أسلوب      -١١
  :األسلوب

ضمر، تقديره إياي اتقوا وارهبون،     بفعل م : ؟ قلت ) إيا(مباذا انتصب   : فإن قيل " قال  
منعه من ذلك اشتغاله بـضمري      : فهال انتصب بالفعل املذكور وهو فارهبون قلت      : فإن قيل 

   .)٥("طلباً للخفة: مل حذفت الياء من فارهبون وبابه؟ قلت: املفعول فإن قيل

على معـىن   ) أصبناهم(هل جيوز أن يكون معطوفاً على       : فإن قيل   : " قوله: وكذلك  
  . )٦("ال يساعد عليه املعىن: طبعنا ؟قلتو

                                                
 . ١٨١/م /١املصدر السابق   ) ١(
 .١٢١/م/١رموز الكنوز   ) ٢(
 ٦٣/م/١رموز الكنوز   ) ٣(
 .٢/٤٠ ينظر رموز الكنوز   ) ٤(
 . ١٨٠/ م/١رموز الكنوز   ) ٥(
 .٢٠٩/ ٢املصدر السابق   ) ٦(



  
  

 

٣٠ 

  ¯  °  ±  M  ´  ³  ²أين جواب الشرط يف قوله        فإن قيل   : " وكذلك قوله 

¶   µL ٥٢: فصلت ١("هو حمذوف: قلت( .  

إذا وردت مسألة مث وردت مرة أخرى فإنه حييل على الكالم الـذي        ومن منهجه أنه     -١٢ 

¸  M  º   ¹ أعرب قوله تعـاىل  :  كتابه فمثالًذكره يف املرة األوىل، وهذا كثري يف   

»L رة رة M9   8L  قوله تعاىل  تفسري مث ملا وصل  إىل ٦٨: البق : قـال  ٧١: البق

  Mq  p  o  rوكذلك ملا  وصل إىل قوله تعاىل        . )٢( )ال فارض (إعراا مثل إعراب    

L رة  M K J I H G 8 7;  :Lمثل قولـه    : " قال ٧٤: البق

  . )٣("د سبق القول عليها مثة وق  ١٩: البقرة

 أويـذكر   ،فائدة: ره بقوله صداألحكام النحوية مببحث ي    بعض    ومن منهجه أنه يفرد      -١٣
عقد هلا فـصالً فمـثالً   فإنه ي  إىل شرح وإن كانت مسألة حتتاج   ،فصالً إلشكال حنوي  

  ME      D  C  F  K    J  I  H  Gعندما انتهى من تفسري قوله تعـاىل        

LL ر ذكر فيها أنه ال جيوز إضـافة       : تالحظفائدة ينبغي أن    : أعقبه بقوله ٩٦: ةالبق

، ومن ذلك أيضاً الفصلُ الذين عقده  )٤(أفعل إال إىل مجلة هو بعضها، وذكر أمثلة عليها        

M  s  r  q  p  o  n  m عند حديثه عن الالم اليت يف قولـه         

                                                
 .٧/٢٠٩املصدر السابق   ) ١(
  ٢٤٤ -٢٤٢/ م /١ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٢٥٣/ م/١  رموز الكنوز ) ٣(
 .  ٢٩٦/ م/١ينظر املصدر السابق   ) ٤(



  
  

 

٣١ 

    w  v         u  tL م وجواب القسم من سورة هود يف معىن الال ٩: ھود

  . )١(يف اآلية

: آل عمران MK  J  I  H  GL  L يف قوله تعـاىل    ) قد(وعندما عقد فصالً يف     

٢( ١٤٤(   

  قـد   أنه يعقد فصالً ويف هذا الفصل حييل إىل إعراب         ،ومن الغريب يف عقده للفصول    

M  w   v  u  t فإنه مثل قوله تعـاىل     " يغفروا" وأما إعراب : فصل:"سبق فيقول 

y  x L ٣("وقد سبق ذكره هناك. ٣١: إبراھیم( .  

فمـن  قد يورد بعض األلغاز اليت من شأا تبني املعىن لألداة النحوية            ومن منهجه أنه     -١٤
  : وسِئل عنها بعضهم، فقيل":عن كاد وأصل وضعها عند العرب قالعند حديثه ذلك 

    جرت بلساني جرهم ومثوِد    أحنوي هذا العصر ما هي ِكلْمةٌ  

   .)٤("وإن أثبتت قامت مقام جحود    واهللا يشهد أثبتت –إذا نفيت 

وفيه بعد، هذا رأي مرجوح، والذي يظهر يف نظري         :  ألفاظه يف العرض لطيفة كقوله     -١٥
إن قوله تعـاىل  : عندما ذكر أن بعض أهل العلم قال: وجيوز عندي ، فعلى سبيل املثال   

 ME      D  CL ٥("وفيه بعد: قلت:"تأنف قال أنه كالم مس ٩٦: البقرة( .  
                                                

 . ٣/١٢٦ينظر املصدر السابق   ) ١(
 ).٣٢٣/ ١(ينظر املصدر السابق   ) ٢(
 ).٧/١٩١( املصدر السابق   ) ٣(
   ١١٥/ م/١رموز الكنوز   ) ٤(
 ٢٩٥/ م/١املصدر السابق   ) ٥(



  
  

 

٣٢ 

 إن كان يف اآلية أكثر من قول فإنه قد يذكر األقوال ويعترض على كل قول إال قوالً                  -١٦
 ه إعراب يف سياق :  أنه خيتار هذا القول ومثاله     واحداً يذكره بدون اعتراض مما يدل على      

رة M2  1L قوله تعاىل  ل ـ : فيه وجوه" أنتم"، ذكر أن خرب ٨٥: البق الوجـه  ذكر ف

وفيه ضـعف عنـد     :  مث ذكر الوجه الثاين وقال عنه      ،مل جيزه سيبويه  :األول مث قال عنه   
  . )١(ذكر الوجه الثالث ومل يذكر أي اعتراض عليه مث ،البصريني

 فمثالً يذكر مصطلح صلة يف موضـع ويف         ، أحياناً يستعمل ألفاظاً خمتلفة ملعىن واحد      -١٧
  . نه ال مشاحة يف االصطالح عندهموضع آخر يذكر مصطلح زائد، مما يدل أ

 يف بعض األحيان يذكر احلكم اإلعرايب للكلمة مث ينتقل للحديث عما بعدها مث يعود               -١٨
  : للكلمة ويضيف ما يراه مناسباً فمثالً 

 أن الكاف يف كذلك يف موضع رفع على االبتداء ذكر إعراب الكلمة الـيت       هعند ذكر   
وجيوز أن يكون الكاف يف موضع نـصب ملـصدر          " تليها يف اآلية مث عاد إليها فقال      

  . )٢("حمذوف

ما ذكره عنـد  : ومثله) ولعمري(ر القول الذي خيتاره بكلمة يصدومن منهجه أنه قد      -١٩

: فقال ٦٤: آل عمران M 8 7    @  ?    >  =  <  ;  :L اآلية 

  . )٣("كلمة"ولعمري إا لكلمات ولكن العرب تسمى الكالم املشتمل على شرح قصة

كما فعل  ، قد يطيل يف الشرح والتوضيح إن كان املقام يقتضي ذلك            ومن منهجه أنه    -٢٠
                                                

 ٢٧٢ -٢٧١/م/١ظر املصدر السابق ين  ) ١(
 . ٣٤١/م/١ املصدر السابق   ) ٢(
   ٢٨٠/م/١،ومن املواضع أيضا يف ١/٢٠٢املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٣٣ 

M  {  z  y   x  w  v  u  t  عند تفسريه لقوله تعـاىل    

¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |¥   L ألن بيـان  ؛ ، فإنه أطال فيها ٨٧: ھود 

 قولـه تعـاىل      عند حديثه عن سبب تذكري البطون يف       ك، وكذل )١(املعىن يقتضي ذلك  

M <  ;   :L ٢(  ٦٦: النحل( .  

قـال  :  عند ذكره آلراء العلماء فإنه قد يذكر أمساء أصحاب األقوال وقد يكتفي بقوله -٢١
  . بعضهم، وقد يكتفي بقوله وقيل 

أو  رأي اخلليل وسيبويه،   أو وهذا وجوز الزخمشري، : يقول: فمن مثال األول وهو كثري      

|  {  ~  M قولـه تعـاىل     تفـسريه ل  عنـد   : ينومثال الثا . رأي الفراء هذا  

�L ألن  ليست من صـلة الزاهـدين؛  )فيه(: عضهمقال ب:" قال ٢٠: یوسف

  . )٣("الصلة ال يتقدم على املوصول

إن كان يف إعراب اآلية أوجه فإنه قد يذكر األوجه مباشـرة وقـد             ومن منهجه أنه     -٢٢ 
  : يقول وفيه وجوه ولكل مثاله

ساء M`  _   ̂ ]a    L له تعـاىل  عند قو: فمثال األول   :  قـال  ٧٠: الن

  . )٤(صفته، من اهللا خربه"ذلك مبتدأ ، الفضل خربه، أو ذلك مبتدأ، الفضل "

                                                
 . ٢١٤/ ٣/٢١٣ينظر املصدر السابق   ) ١(
  ٥٣- ٤/٥١ينظر املصدر السابق   ) ٢(
 . ٣٠٢/ ٣ املصدر السابق   ) ٣(
 .٥٥٦/ ١/٥٥٥املصدر السابق   ) ٤(



  
  

 

٣٤ 

 ٧٥: النساء M  ,  +    *   )  (L ومثال الثاين يف قوله تعاىل   

  .)١("فيه وجهان"  :، قال

 وقد  ،وحمله من اإلعراب  : لحكم اإلعرايب لآلية فإنه يقول    ه ل ذكر  عند ومن منهجه أنه  -٢٣
  ). حمله من اإلعراب(يذكر احلكم من دون ذكر كلمة 

 Mq  p   o  n    m  l  k  r  Lقوله تعاىل   ل  تفسريه   عند: ومثال األول   

  . )٢("النصب: حمله من اإلعراب : كخشية اهللا: " قال ٧٧: النساء

   M  7قوله تعـاىل  ل هتفسريمن دون كلمة وحمله من اإلعراب عند        ومثال ما يذكره      

 8L ٣("أن تصيبوا مفعول له:"  قال ٦: الحجرات( .  

يصف البصريني باحلذَّاق ، وقد يقول حذَّاق النحـاة، وقـد يقـول        ومن منهجه أنه     -٢٤
هذا قـول اخلليـل     :"البصراء بالعربية، فمن وصفه للبصريني باحلذاق ما جاء يف قوله         

والقاعدة اليت راعيناهـا يف     : "ك قوله   وكذل. )٤("وسيبويه والزجاج وحذاق البصريني   
: ومن أمثلة ذكـره حلـذاق النحـاة       )٥("هذا الباب والكتاب ما عليه حذاق البصريني      

  ". )٦(الذي عليه حذاق النحاة:"قوله

                                                
 .٥٥٩/ ١ر السابق املصد  ) ١(
 . ١/٥٦٣رموز الكنوز   ) ٢(
 .٧/٣٣٩املصدر السابق   ) ٣(
 .١/٦٦٥املصدر السابق   ) ٤(
 .٢/٢١٣املصدر السابق   ) ٥(
 ٢/٢٣٣املصدر السابق   ) ٦(



  
  

 

٣٥ 

تضي فيه الشرح والبيـان فمـثالً يف        قد جيمل وخيتصر يف موضع يق      ومن منهجه أنه      -٢٥

رانآ MS  R  Q  Lقوله تعاىل ل ه تفسريسياق  مجلـة  :"  عنـها  قال ١١١: ل عم

كر أن إعراب اآليـة  ذي ملّا  وكذلك ومل يفصل فيها،  ،)١("معطوف على الشرط واجلزاء   
مثل ما فعل عند إعرابه لقوله تعاىل       ،البدلهذا  كثرية ال يذكر نوع     مواضع  بدل فإنه يف    

 M  F  E  D    C  BL ال لم ،ف )٢("إذ يعدكم"بدل من :" قال ١١: األنف

  . نوع البدل أهو اشتمال، أم بدل بعض من كل أم غري ذلكيذكر

 مث  ، قد يؤخر الكالم النحوي إىل أن يستكمل الكالم التفسريي لآلية          ومن منهجه أنه    -٢٦

M 8 7  v  u  فسر اآلية إنه ملا يف سورة األعراف ف   : يعود لآلية حنوياً، مثال ذلك    

{  z  y  x  w|�  ~  }   L م  عاد ليتكل ٤١: األعراف

  . )٣(عن كلمة غواش حنويا

قد جيعل إعراب آية مثل إعراب  بيت شعري، مثل ما فعل عند إعرابه       ومن منهجه أنه     -٢٧

 ٣٥: األنفال M?  >  =  <  ;   : 9  8@  L لقوله تعاىل 

 M >  =  <  ;   :   9  8L : فإن قيل ما موقع قوله    :"، قال 
  ٣٥: األنفال

  موقع قول الفرزدق: قلت :  

                                                
 .١/٢٦٨ينظر املصدر السابق   ) ١(
 . ٢/٣٧٧املصدر السابق   ) ٢(
  ٢/١٢٣ينظر املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٣٦ 

  )١(أداهم سوداً أو حمدرجة مسراً    ف زياداً أن يكون عطاؤه أخا    

  ..  عند عرضه لألقوال قد يستخدم أسلوب وإن شئت كان كذا-٢٨

)  (   M : فمثاله ما ذكره عند تفسريه لآلية الثانية من سورة يونس يف قولـه              

     *L أوحينا يف موضع رفع على أنه اسم كان وعجباً خربهأنْ:"قال  ٢: یونس  ،

  . )٢("وإن شئت كان ظرفاً لكان

 يذكر بعـد أن حيررهـا        قد حترير ودقة فهم فإنه   إىل  تاج  حت إذا كانت املسألة مهمة و     -٢٩
ويشرحها أن هذه املسألة دقيقة جيب على العامل أن يفهمها لكي يقيس عليها، مثـال               

  : ذلك

 ٥٤: ھود M'  &  %  $  #  "  !(  L قول اهللا تعاىل ل هريفستعند   

وهذا أصل كبري البد " التوجيه اإلعرايب هلا وأفاض يف ذلك مث ذكر يف ختام حديثه   ذكر
  . )٣("للعامل النحرير من رعايته، فافهمه وقس عليه

 ومن منهجه أيضاً أنه قد ال يتكلم عن توجيه آية إعرابياً يف موضعها ولكنه يف موضع                 -٣٠
قول وهذه اآلية كاآلية الـسابقة  آخر وعند حديثه عن آية أخرى مماثلة هلا يف التوجيه ي   

  ©  M  ®  ¬  «   ªه قوله تعاىل    وجملا  ، ومثال ذلك    ومل يتكلم عليها  اليت مرت   

  ²  ±  °  ¯L وهذه كقوله تعاىل: "قال  ٤٣: ھود  M  _  ^  ]  \  [  Z  Y

                                                
 . ٤٢٦ -٤٢٥/ ٢املصدر السابق   ) ١(
  ٣/٦املصدر السابق   ) ٢(
 ٣/١٧٤املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٣٧ 

`a   L يف موضعهااآلية هذه لى، وذلك ألنه مل يتكلم ع )١( ١٥٧: النساء .  

لكالم إىل ا قد يقدم الكالم النحوي عن آية ستأيت ؛ وذلك ألنه تطرق             أنه   ومن منهجه  -٣١
  :  مثلها ومثال ذلكنع

ا   عندما فسر قوله تعاىل        ً و ْ َ ِ ْ ََ َ َ  ومثل : " وذكر الوجوه األربعة فيها قال

اؤ  هذا قوله تعاىل    ِ ُ ذ ََ َْ َُ َُ َ
      يف  الكهف، فيه الوجوه األربعة املـذكورة 

ا    : قوله ًو ْ َ ِ ْ ََ َ َ")٢(.   

قد يذكر القول أو الرأي املرجوح عنده بعد أن يذكر رأيه وال يعترض ومن منهجه أنه    -٣٢

ـ قوله تعاىل يف من اإلعراب اليت ) ما(ذكر رأيه يف موقع أنه ملا عليه مثال ذلك     ْ و ُ َ َ

ن  َ ُ َ ْ َ َ يف ) ما: (وقال الزجاج: "لبنات، قال، وأن وجهها النصب عطفاً على ا

  .)٣(موضع رفع ال غري

 عند عرضه لألقوال يعرض أقوال النحويني واملفسرين يف اآلراء النحوية مبعىن أنـه ال             -٣٣ 
  فمثالً عنـد قولـه تعـاىل         ،نيل معهم املفسر  يكتفي بآراء النحوييني فقط بل يدخِ     

ن  َ َُ ْ ُ َ َ
  من أئمة املفسرين يف أن املفعول حمذوف  ذكر رأي الضحاك وهو

  . )٤(وهو النار

                                                
 ٣/١٦٣املصدر السابق   ) ١(
 ٣/١٩٦املصدر السابق   ) ٢(
 ٤/٤٤املصدر السابق   ) ٣(
 ٧٣/م/١ينظر املصدر السابق  ) ٤(



  
  

 

٣٨ 

ذكره رأياً للمربد يف معـىن قولـه        : وقد يذكر آراء ألئمة النحو يف التفسري مثال ذلك          

أراد : قـال املـربد   :" ، حيث قال   ١٩٥: البقرة M x      w  v  u       tL تعاىل  

  .)١(" باأليدي األنفس فعرب بالبعض عن الكل

يتكلم عن آية يقول سيأيت التفصيل      أنه ملا   يشحذ مهة القارئ وذلك     نهجه أنه    ومن م   -٣٤

  M  È  Ç معىن الالم يف قوله تعاىل        حديثه عن  عند: فيها يف آية قادمة مثال ذلك     

ÉÊË  L ونس وسأكشف ذلك إن شاء اهللا تعاىل عن وجه املعىن : " ، قال ٨٨: ی

  M  K   Jم عند قوله تعـاىل      يف اخلالف بني الكوفيني والبصريني يف هذه الال       

M  LL ٢( "٨: القصص( .  

يعرض املسألة النحوية كاملة من عامل آخر مبعىن أنه  يذكر ما قاله             ومن منهجه أنه قد      -٣٥
كنقله عن الزخمشري يف غري ما وضع من كتابه بقوله قال الزخمشري،            ،العامل يف املسألة  

  .  وهي منثورة يف كتابه.وقال الزجاج
 حـاالً   )كال(إن قلت هل جيوز أن يكون       : قال الزخمشري :" قال الرسعين   : كمثال ذل   

  . )٣( ..."قد عمل فيها فيما قلت

                                                
 ٥٠٨/م/١املصدر السابق   ) ١(
  ٣/٩٠املصدر السابق   ) ٢(
 .٦/٦٢٣املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٣٩ 

 

 

 على  رد له منهج واضح وهو أنه ال يذكر رأياً له إال بدليله والي            الرسعين يف استدالالته  
 وقد خيتلف هذا الدليل فيكون تارة قراءة قرآنية صحيحة ، مواطن قليلةقول إالبالدليل، إال يف

  . أو منطقياً علمياًراً، أو تعليالًأو شاذة، أو كالما للعرب شعراً ونث

 ذلـك    منهجه يف االستدالل أنه يكثر من االستدالل بـالقراءات الـصحيحة،من           من
اق بقـراءة صـحيحة     لالسـتغر ) الـشيطان (استدالله على أن األلف والالم يف كلمـة         

M  k  j لالستغراق بدليل قوله تعاىل يف موضع آخر " الشيطان"واأللف والالم يف :"فيقول

p  o  n  m  lL ١( ٩٧: المؤمنون( .  

وكذلك استدل بالقراءة الصحيحة على أن مدلول كاد النفي مع اإلثبات، واإلثبات مع    

 Mçì  ë   ê  é  è  L : يشهد للنفي عند اإلثبات أيضاً قولـه      : " النفي فقال 

ور ور M º  ¹  ¸  L ، وقوله٤٣: الن  ويشهد لإلثبات عند النفي قوله تعاىل ،  ٣٥: الن

 M    Õ  Ô   Ó     ÒL ساء مـن أمثلـة   قد يستدل بالقراءات الشاذة، و و)٢(" ٧٨: الن

ـ استدالله بالقراءة الشاذة استدالله على أن الفعل يف قوله تعاىل  ء  ـ ْأ ُ َ َ َ َ
 عـل الزم   ف

 ومن أمثلة استشهاد بالقراءة الشاذة أيضاً استشهاده بقراءة         )٣("ضاء هلم "بقراءة ابن أيب عبلة     
                                                

 .٤٧/م /١وز رموز الكن  ) ١(
 ١١٦/ م/١املصدر السابق   ) ٢(
  ١١٦/ م/١املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٤٠ 

  . )١(على أن اسم اهللا مشتق من أله إهلة أي عبد)  ويذرك وآهلتك(ابن عباس 

أمثلة استدالله بكالم العرب    منهجه يف االستدالل أنه يستدل بكالم العرب ،فمن         ومن  

 M Â  Á  ÀL يف قوله تعاىل احتج على أن املعىن ،  استدالله بكالم العرب شعراً ونثراً

رة فلما رأيت مثل هـذا  : بلغة قوم من العرب يقولون " ما يؤمنون قليالً وال كثرياً " ٨٨: البق
  . )٢(ما رأيت مثله: الرجل وهم يريدون

ستدالله بالـشعر   وقد تنوعت طرائق ا   ،أما استدالله بالشعر فكثري وكثري جداً يف كتابه       
فتارة يذكر الشاهد الشعري منسوباً إىل قائله، وتارة يذكره دون نسبة لقائله، وتارة يـذكر               
وجه االستشهاد من الشاهد، وتارة يذكرالشاهد من دون ذكر لوجه االستـشهاد، وتـارة              

 من أمثلة ذكره للشاهد الشعري منسوبافيشرح األلفاظ الغريبة يف الشاهد، وتارة ال يشرح،         
سرية العمـرين   : كما قالوا ": استشهاده على أن العرب تستخدم التغليب، بقوله      : إىل قائله 

  : يريدون أبا بكر وعمر، فَغلِّب عمر، ألنه أخف االمسني، قال الفرزدق

  . )٣("شفاء للقلوب من السقام            فَحلَّ بسرية العمرين فينا       

حاشا تكون   له استشهاده ببيت شعري على أن     ومن أمثلة ذكره الشاهد دون نسبة لقائ      
  : ها هنا حرفاً كقوله" حاشا"وال جيوز أن يكون : "ف جر دون أن يذكر قائله فيقولرح

  . )٤("             حاشى أيب ثوبان إنَّ أبا     ثوبان ليس ببكمة فدم

                                                
 ٤٩/ م/١املصدر السابق   ) ١(
  ٢٨٣/ م/١املصدر السابق : ينظر  ) ٢(
 ١٢٤/ ٧املصدر السابق   ) ٣(
  ٣٣٠/ ٣املصدر السابق   ) ٤(



  
  

 

٤١ 

M ومن أمثلة ذكره لوجه االستشهاد من البيت ما ذكره عند حديث عن قوله تعـاىل                

Z  Y  X  W  V  U  T  SL رة استشهد ببيت على أن املثل يف  ١٣٧: البق

  : وأنشدوا: "اآلية صلة فقال

  مثلي ال يقبل من مثلكا    يا عاذيل دعين من عذلكا "

  . )١("أنا ال أقبل منك: أي

قوله تعاىل   مع ذكر وجه االستشهاد، أنه يف سياق تفسريه ل         من استدالله ببيت شعري   و

 M ®    ¬  «  ª  °  ¯ L على أن كلمة يقولون يف حمل    استدل   ٧: آل عمران

فعلـى  :" ذكر وجه االستشهاد من البيـت الـذي ذكـره فيقـول    استدل ببيت واحلال و 
  :كقول ابن املفرغ.. يف حمل احلال" يقولون"هذا

              الريح تبكي شجوها       والربق يلمع يف غمامه 

اركاً للريح يف البكاء،مل يكن لذكره واإلخبار عنه        المعاً؛ إذ لو مل يكن الربق مش      : أي
  )٢("بأنه يلمع معىن

: ومن أمثلة ذكره للشاهد من دون ذكر لوجه االستشهاد أنه ذكر رأيا لسيبويه  مث قال              
  : وأنشد"

  )٣("فاذهب فما بك واأليام من عجب    فاليوم قربت جونا وتشتمنا

                                                
 ٣٨٧/ م/١املصدر السابق   ) ١(
 .٧٨٣/م/١املصدر السابق   ) ٢(
 ١/٤٠٨بق املصدر السا  ) ٣(



  
  

 

٤٢ 

  . ذي ذكره  ومل يذكر وجه االستشهاد من هذا البيت ال

 البيـت    تفسريه لكلمة مرتفقـاً يف     ،ومن أمثلة شرحه لأللفاظ يف الشاهد الذي يورده       
   :الشعري اآليت

  كأن عيين فيها الصاب مذبوح    إين أرقت فبت الليل مرتفقاً 

  )١("أي متكئاً على املرفق: ومرتفقاً:"قال حيث 

  :وقال األعشى ": ومن ذلك أيضاً قوله

  باتا بفيها وأريا مشارا    فل والزجنبيل   كأن القرن            

      )٢ ("العسل: واألري 

ـ (ا فـسر قولـه تعـاىل        ملومن أمثلة عدم شرحه لأللفاظ الغريبة يف الشاهد،أنه          َو ْ َ

ر ِا ذكر بيتني يستشهد ما للمعىن الذي اختاره،ومل يشرح مافيهما من ألفـاظ غريبـة       )َ
  :"         فقال

  مبقتل مالك   فليأت نسوتنا بوجه ارمن كان مسرورا 

   )٣(  قد قمن قبل تبلج األسحار   جيد النساء حواسر يندبنه             

  . فإنه مل يشرح األلفاظ الغريبة يف البيتني

قد يذكر الشاهد الشعري بأكمله لالستشهاد وقد يذكر بعـضه،          ومن منهجه أنه     -٢

                                                
 .٤/٢٨١املصدر السابق   ) ١(
 .٣٤٥-١/٣٤٤املصدر السابق   ) ٢(
 .١/٢١٣ املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٤٣ 

ابق فإنه حييل عليه يف موطنه الـسابق، فمثـال   وإن كان الشاهد أو الدليل ورد يف موطن س     

آل  M  "  !L ذكره لشطر من بيت شعري ما ذكره عند تفسريه لقولـه تعـاىل            

  :ومنه. استجابة، واستجاب له مبعىن أجابه: يقال: " قال.١٩٥: عمران

  . )١("فلم يستجبه عند ذاك جميب.....................

 M ÈL عند تفسريه لقوله تعاىل      ما ذكره    ،ومثال إحالته على بيت سابق    

رة  قال  .من أن السني زائدة،فذكر كلمتني يف البيت فقط فيهما دليل على مايقول           .١٨٦: البق
  :الرسعين

  : كما يف قول الشاعر" 

  ...............ستجبه يفلم     ........................

  .   )٢( "١٧: البقرة M%  $  #     "  Lوقد سبق عند قوله :"فقال

  . واألظهر، واألجدى، والذي يظهر يل: ألفاظه يف االستدالل لطيفة-٤

 رمحه  – عند رده لقول ما فإنه يرد القول وال يتعرض للقائل، وهذا من أدبه اجلم                -٥
   -اهللا

 استدل الرسعين بكالم النحويني واملفسرين على املسائل النحوية واألوجـه الـيت             -٦
  . خيتارها

 د العلماء السابقني له فإنه قد يسميه بامسه وقـد يكتفـي            عندما يذكر دليالً ألح    -٧
                                                

 . ٣٩٨/ ١املصدر السابق   ) ١(
 .٤٨٦/م/١املصدر السابق   ) ٢(



  
  

 

٤٤ 

  .قائلهوقال بعضهم ، وقد ال يسمي : بقوله

 فإن أمثلة ذلك كثرية وقد مر معنا         مع تسميته بامسه   السابقنيفذكره دليالً ألحد العلماء   
ذكر مث ي.. مثال أنه يذكر دليالً من دون ذكر لقائله أنه يكثر يف كتابه وقيل          وأما  شيء منها،   

  . القول والدليل وال يذكر صاحبه

 قد يعقب على الدليل الذي يذكره عن أحد العلماء ومثال ذلك عنـدما ذكـر                -٨

ساء M   ¾  ½  ¼L إن ِمن يف قوله   : استدالل املخشري، ورده على من قال      : الن

ق هو كما تقول، واإلذعان للح    : قلت" ، البتداء الغاية وأا للتبعيض قال بعد هذا النقل        ٤٣
  . )١("أحق من املراء

 عندما خيتار رأياً ويذكر الدليل الختياره هذا الرأي ، يعقبه بقوله وهو أوجه فيتبني               -٩
  .لنا أنه من أدلة اليت يستخدمها استحسانه للمعىن املختار

 ملا يراه وذلك بعد أن يذكر القول املختار عنده يـذكر            يكثر يف استدالله التعليلُ   -١٠
  : ذلكعلة اختياره مثال 

 )٢( ماذكره من أن كلمة السمع مصدر يف األصل،وعلل ذلك بأنه وجد بـني مجعـني      

رة M ª  ©  ¨L يف قوله تعاىل ) أنت (اختار أنَّبعد أنِ وكذلك  ، أـا   ٣٥: البق

  . )٣("ليصح عطف املظهر عليه:"قال ) اسكن(توكيد للمستكن يف 

َ  يف قوله تعاىل ) ما(ذكر تعليالً لرفع ومن ذلك أنه  ُ ْ َ َ لو كانت ما زائدة :" قال
                                                

  ١/٥٢٢املصدر السابق   ) ١(
  ٩٣/ م/١ينظر املصدر السابق   ) ٢(
  ١٥٨/ م/١املصدر السابق   ) ٣(



  
  

 

٤٥ 

ينتصب بالفعل بعده وهو تكـسب يف      ) ماذا( ذكر تعليالً على أن       وكذلك   )١("لنصب لوا 
ا  قوله تعاىل  ًذا   ََ ُ ِ ْ َ َ

٢("ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله:" علل ذلك بقوله(   

 وأنه بين لتضمنه معىن     ،لى الفتح الظرف ع ) أيان(وكذلك استخدم التعليل يف علة بناء       
 ومن ذلك أنه عندما ذكـر  ، وقد يتعقب أحياناً التعليالت اليت يطلقها النحويون )٣(االستفهام

أنه بـسبب  و،  ١: آل عمران M  !L  حترك امليم يف قوله تعاىل برأي حناة البصرة يف سب

وقد ،)٤(" الساكنني يف الوقف   هذا تعليل مدخول؛ألنه ال مباالة بالتقاء     :" الْتقاء الساكنني قال  
أطلت يف ذكر األمثلة الستخدامه التعليل الختياره، ألن الرسعين قلما يذكر رأياً إال ويؤيده              

  . - رمحه اهللا–شاهد أو تعليل يعضد رأيه ب

 قد يستدل بأدلة الكوفيني أو البصريني فال يقتصر على ذكر دليل ملذهب معـني         -١١

: آل عمران  M!L  مسألة  سبب حترك امليم من قوله تعاىل          فقد استخدام دليل الكوفيني يف    

ورد على البصريني دليلهم، ومن أمثلة استخدامه لدليل البصريني يف أن  العالمة الفارقـة     . ١
 أن الـالم إذا     :النافية  هي وجود الالم مبعىن     )  ما(مبعىن  ) إنْ(قلية و ثاملخففة من ال  ) إنْ(بني  

  . )٥(إذا مل توجد فهي النافيةوجدت فهي خمففة من الثقيلة و

يصرح بأن العامل الفالين أجاب عن إالشكال وذلك عندما ذكر           ومن منهجه أنه    -١٢

 M     ¼    »    º     ¹L أن ابن األنباري أجاب عن سبب كسر مهزة إن يف قوله 
                                                

 . ٢٤٣/ م/١املصدر السابق   ) ١(
 ٦/٧١رموز الكنوز   ) ٢(
  ٣٣٣/ ٢رموز الكنوزينظر   ) ٣(
  ٧٧٣/م/١املصدر السابق   ) ٤(
 . ٢/٢١٣ينظر املصدر السابق  ) ٥(



  
  

 

٤٦ 

ان ، وكذلك عنـدما    )١(" قد أجاب ابن األنباري عن ذلك جبوابني       ": قال الرسعين    ٢٠: الفرق
كيف عطف فظلّت وهو ماضي على ننـزل وهـو مـضارع؟ قـال              :" أورد سؤاالً وهو  

فـإن  :" وكذلك عندما طرح إشكاالً  وهو قوله   )٢( ..."قد أجاب عنه الزجاج فقال    "الرسعين
فإن أبا علي قـد كفـاك       .. فما قبل إال ال يعمل فيما بعده إال إذا مت الكالم قبل إال              : قلت

  . )٣("جواب السؤال

 ومن ذلك نقلـه عـن   ،يطيل يف النقل عنه ويستدل بكالم عامل     جه أنه   ومن منه -١٣

M  Ó   Ò  Ñ عبدالقاهر اجلرجاين األدلة اليت ذكرها يف أن الـالم يف قولـه تعـاىل               

   Ø  ×  Ö  Õ    ÔL ا الم اجلحود والفرق بني الم  ١١٧: ھودأ

  . )٤(اجلحود والم كي

كثر من عامل ليؤيد به رأياً واحداً مثال         يورد أكثر من دليل من أ      ومن منهجه أنه    -١٤

́   M ذلك أنه ملا ذكر أن معىن قوله تعاىل           ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬        «

¶       µL هو التنبيه واحلث وليس االستفهام ذكر ثالثة أقوال ألئمـة   ٦٣: الحج ،

  . )٥(العربية ليؤيد به رأيه فذكر قول اخلليل وثعلب والزخمشري

: ريد أن يستشهد بشاهد شعري ذكره قبله عامل يف كتابه فإنـه يقـول              عندما ي  -١٦

                                                
  ٥/٣١٠رموز الكنوز  ) ١(
 . ٥/٣٦٩املصدر السابق   ) ٢(
 ٣/١٤٦رموز الكنوز   ) ٣(
 .٢٦١ -٣/٢٦٠ينظر املصدر السابق   ) ٤(
 . ٨٩/ ٥ينظر املصدر السابق   ) ٥(



  
  

 

٤٧ 

وأنشد فالن ، أو وأنشدوا وهو يقصد أنه ذكره يف كتابه ال أنه هو الذي قاله، ومثل ذلـك           
 عندما يقول وأنشد سيبويه، أو وأنشد بعضهم، وقد يذكر كلمة وأنشد  يقصد الشاعره  نفس

   : أنشد علي بن أيب طالب مفتخراً":كقوله

  )١("صلع الرؤوس وسيما السؤود والصلع    بىن لنا اد آباء ذووا شرف 

د أن إكثاره من األدلـة      بي يكثر الرسعين من ذكر أدلة ذكرها العلماء السابقون          -١٧
اليت ذكرها الزخمشري والزجاج أعطته هذا الوصف وهو إكثاره من النقل عـن الزجـاج               

  . شريالزخمو

ه قد يورد اإلشكاالت اليت تقع على هذا القول، مثال ذلـك            إذا اختار قوالً ، فإن    -١٨

 ٤٦: یونس M   ]  \  [  Z  Y  X  Lأنه ملا ذكر أن مث حرف عطف يف قوله تعاىل 

وأورد إشكاالً وهو أن اهللا شهيد على ما يفعلون يف الدارين يف معـىن مث ؟ وذكـر قـول                    
   . )٢(الزخمشري ورده على هذا اإلشكال

تدالالته علالً ذكرها النحاة مثل، أمن اللـبس، طلـب اخلفـة،         يستخدم يف اس   -١٩
  :ومن أمثلة ذلكواحلمل على املعىن ، االستثقال، الشذوذ 

افر M  B  A  @  ?  >   =L أن شديد العقاب يف قوله تعـاىل         : غ

وحذفت  .  ٢: غافر M     ;  :  9  8  7  6L صفة  للفظ اجلاللة يف قوله ٣

العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً ، وأنه مما سهل ذلك األمـن              األلف والالم من شديد     

                                                
  ١٩٤/ م/١املصدر السابق   ) ١(
  ٣/٥٧رموز الكنوزينظر   ) ٢(



  
  

 

٤٨ 

تدل على  اس، ومن أمثلة استدالله بعلة طلب اخلفة أنه عندما          )١(من اللبس وجهالة املوصوف   
ن  حذف املفعول من قوله تعاىل       ِر ُ َ ْ َ

   ومن أمثلـة    )٢(حذف املفعول طلباً للخفة   :  قال 

M  Ì  Ë   Ê عىن أنه ذكر علة تذكري الفعل يف قوله تعـاىل           استدالله بعلة احلمل على امل    

  ÍL رة الً على معىن التـشفع ، كمـا    مح، مع أن نائب الفاعل مؤنث وذلك         ٤٨: البق

رة M<A  @   ?  >  =  L محلت املوعظة على الوعظ يف قوله تعـاىل          ، )٣( ٢٧٥: البق

 والضمة حتذفان لالستثقال كقوهلم     ومن أمثلة استدالله بعلة  االستثقال ما ذكره أن الكسرة         
  .  )٤(فخذو فَِخذ 

                                                
  ٥٨٩/ ٦ينظر املصدر السابق   ) ١(
 ١٨٠/ م/١رموز الكنوزينظر   ) ٢(
  ١٩١/ م/رموز الكنوزينظر   ) ٣(
 ٣٧٥/ م/١ينظر املصدر السابق   ) ٤(
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٤٩ 

  

 

   
  

  الفصل الثاين
  

مصادر الرسعين يف الترجيح 
 

  العلماء : املبحث األول

  الكتب: املبحث الثاين

 



  
  

 

٥٠ 

 

 

يف الفصل األول أن من منهج الرسعين، أن يذكر قوالً لعامل مستدالً بـه،              تقدم القول   
لمعىن املختار، وأنه قد يذكر قول العامل ويكتفي به؛ ألنه يرى مثـل مـا يـرى           وموضحاً ل 

صاحب القول املذكور،ويف هذا املبحث من هذا الفصل سأذكر العلماء الـذين ذكـرهم              
الرسعين مستدالً بأقواهلم واحتجاجام،أو رادا عليهم،وقد يكون نقله لكالم العـامل مـن             

فألجل هذا جعلتهم ضمن مبحث العلماء؛ ألنه يف مواضع     كتابه،ولكنه مل يسم هذه الكتب،      
ر كَ، فكل قول لعامل إنْ ذَالرسعينقد يذكر كتاب هذا العامل، فجعلت هذا التقسيم كما فعل        

وإن كان قوال جمرداً عن      الثاين من هذا الفصل،    بحثاملأنه يف كتابه ذكرت هذا الكتاب  يف         
 يلي العلماء الذين ذكرهم الرسعين وهـم        اسم الكتاب فأذكره ضمن مبحث العلماء،وفيما     

  : مرتبون ترتيباً زمنياً حبسب الوفاة

   :)هـ١٠٤ت( جرب املخزومي   بن جماهد-١

ذكر الرسعين جماهد بن جرب يف كتابه يف أكثر من مائيت موضع،هي يف غالبـها آراء يف               
 ليت يف قوله تعاىل التفسري،ماعدا النزر اليسري من املسائل النحوية، ومنها رأيه يف الواو ا   

ن  ا ا ِوا ْ ِْ ِِ َ ُ َ ا للعطف١( بأ( .  

   :)هـ١٥٠ت ( مقاتل بن سليمان -٢

ذكر الرسعين آراًء ملقاتل بن سليمان يف التفسري يف أكثر من ثالمثائة موضع، وهـي يف                  

                                                
  ٧٨٣/م/١ينظر رموز الكنوز   ) ١(



  
  

 

٥١ 

الفعـل يف   أنَّ  : غالبها آراء يف التفسري،وقد ذكر له آراء قليلة يف املسائل النحوية ومنها           

  . )١( إن أصله تتولوا:أنه فعل ماٍض خبالف من قال ٣٣:ھود M  R  QL قوله تعاىل

  ): هـ١٧٥ت ( اخلليل بن أمحد الفراهيدي  -٣

 تنوعت اآلراء املذكورة    ،اعتمد الرسعين على اخلليل وآرائه يف أكثر من مخسني موضعاً           
ذكره من آراء حنوية اليت من شأا        وما يهمنا يف هذا املقام ما        ،له بني لغة وحنٍو وتفسري    

أنـه   ومن مثال ذكره لرأي اخلليل يف املسائل النحوية،.الكشف عن املعىن لآلية الكرمية   

َوا  أعرب كلمة ملا ِ ِ َ  تعاىل همن قول  M  N  M  L  K  J

OPS   R  Q  T  W  V  U  L رة : والـصابرين : "قال١٧٧: البق

  . )٢( "أعين: املدح والذم ينصبان على معىن: لنصب على املدح، قال اخللي

 MY Z [\  Lومن املواضع اليت استشهد فيها برأي للخليل عند إعرابـه لقولـه               

  .  )٣("فشأين صرب مجيل، فحذف املبتدأ: تقديره: قال اخلليل:"قال ١٨: یوسف

   :)هـ١٨٠ت( سيبويه  -٤

 اللغة ومنها ما هـو يف األصـوات،    استشهد الرسعين بآراء متعددة لسيبويه، منها ما هو يف 
ومنها ما هو يف قضايا لغوية، ومنها ما هو يف علوم القرآن كالناسخ واملنسوخ، ومنها                

ما ذكره  سيبويه  واضع اليت استشهد ا الرسعين بآراء       ما هو يف املسائل النحوية،فمن امل     

                                                
 ٣/١٧٥ينظر رموز الكنوز   ) ١(
   ٤٥٧/ م/١لكنوز رموز ا  ) ٢(
  ٢٩٥/ ٣رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٥٢ 

رة M P  Q R S T U V WLقوله تعـاىل  يف سياق تفسريه ل  ٣٢: البق

سبحان اسم يقوم مقام    : قال سيبويه :"معِرض حديثه عن كلمة سبحان      قال يف    حيث.
  . )١("املصدر

ساء M L M N      O  P Lوكذلك يف معرض حديثه عن قوله تعاىل     وأنَّ  ٢٤: الن

علمـاً  كـأن القـوم شـاهدوا    : قال سيبويه:"كان يف هذا املوضع ليست ناقصة قال   
مل يزل على ما شاهدم لـيس ذلـك     : ك، أي إن اهللا كان كذل   : هلم: وحكمة، فقيل 

  . )٢("حبادث

  ): هـ١٨٢ت( يونس بن حبيب الضيب النحوي -٥

ذكر الرسعين يونس بن حبيب يف مثانية مواضع، كلها يف مسائل لغوية ماعدا مسألتني                
الـشرطية يف قولـه تعـاىل       ) إن(يف مسألة دخول مهزة االستفهام على       : حنوييتني مها 

MÇ È É ÊL وزعم يونس أن التقدير آتيك إن :" قال .  ٣٤: اءاألنبی

، ومن املواضع اليت ذكر فيها رأي يونس عند قوله تعاىل           )٣("تأتين، وآتيك معتمد اهلمزة   

M % & '  ( ) *+L شورى ــال   ٤٥: ال ــاء فق ــىن الب ــن مبع أنَّ ِم

   . )٤("وكان يونس يقول من مبعىن الباء جمازه بطرف خفي"الرسعين

                                                
 . ١٥٣/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
  ١/٤٣٩رموز الكنوز   ) ٢(
  ٤/٦١٤رموز الكنوز   ) ٣(
 ٧/٩٠رموز الكنوز   ) ٤(



  
  

 

٥٣ 

  ): هـ١٨٩ت ( الكسائي  علي بن محزة-٦

 أكثر من مائيت موضع كان نصيب األسد منها          يف ورد اسم الكسائي يف تفسري الرسعين       
مسائل حنوية وإعرابيـة، منها،عنـد عرضـه    ومنها آراء في ،  هايف ذكر قراءاته وتوجيه   

 M y z {  | }   ~ � ¡ ¢ Lلألقوال النحوية يف قوله تعاىل      
ام اي يف إعراب    ذكر رأياً للكسائ  . ١٥٦: األنع ُأن  ُ َ ْ َ

   قال الكسائي والفراء :" قال :
 وكذلك من املواضع اليت استشهد ـا        .أا مفعول به  ، أي   )١("اتقوا أن تقولوا  : معناه

الرسعين برأي الكسائي، أن أصل اسم جربيل وميكائيل أعجمي مل يكن معروفاً مـن              
  . )٢(تهقبل العرب، وأن العرب ملا وفد عليها هذا االسم عرب

  ): هـ٢٠٦ت( حممد بن املستنري املعروف بقطرب -٧

 أكثر من ثالثني موضعاً، منها ماهو يف مـسائل          يف ورد ذكر قطرب يف تفسري الرسعين       
  :غوية ومنها ماهو  يف مسائل حنوية،فمن املسائل اليت ذكر الرسعين فيها آراء لقطربل

 ) ' & % $ # " ! Mسورة الصافات   ل هأنه يف بداية تفسري   

)  L صافات ـ (هـو    ذكر رأيا لقطرب يف أن جواب القسم   ٣ – ١: ال ْإن إ َُ َ ِ ِ
ٌا ِ َ  بثالثة أصناف مـن املالئكـة، وجـواب         أقسم اهللا تعاىل  : قال قطرب :"فقال) َ

 M V W Xوكذلك عند تفسري قولـه تعـاىل        ، )٣("إن إهلكم لواحد  :القسم

Y Z [ \  L رة وهـو أن يف اآليـة    ،ذكر رأياً لقطرب  ٥٣: البق

                                                
 ٢/٥٤رموز الكنوز    ) ١(
 .٣٠١/م/١ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
  ٦/٣٦٩رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٥٤ 

ولقد آتينا موسـى    : قطرب فيه إضمار، تقديره   : وقال:"قال الرسعين   ،حيث  إضماراً  
  . )١("الكتاب وحممداً الفرقان وهو القرآن

  ): هـ٢٠٧ت( حيىي بن زياد الفراء  -٨

ذكر الرسعين الفراء يف كتابه يف أكثر من ثالمثائة موضع من كتابه وهي آراء متعـددة                  
من املواضع اليت ذكر الرسعين فيهـا آراًء للفـراء يف           فوصرف وتفسري،   بني لغة وحنو    

رة M E F Lإعراب قولـه تعـاىل   مسائل حنوية، عند  ،  ١٧٧: البق

عطف على املضمر يف آمن، أو على حمل مـن آمـن، وهـو اختيـار الفـراء                  ":قال
الفراء يف سبب   رأياً للفراء ذكْره لرأي     ، ومن املواضع أيضاً اليت ذكر فيها        )٢("واألخفش

ام M J K L M NL اليت يف قوله تعـاىل  فتح مهزة أنَّ  ١٥٣: األنع

اتل عليهـا، وإن شـئت      إن شئت جعلت أن مفتوحة بوقوع       :قال الفراء :"قالحيث  
   . )٣("ذلكم وصاكم به وأن هذا صراطي مستقيماً: جعلتها خفضاً على معىن

  : )هـ٢٠٩ت ( أبو عبيدة معمر بن املثىن  -٩

سعين أبا عبيدة يف كتابه يف أكثر من مائة ومخسني موضعاً، وهي مابني آراء يف               ذكر الر   
اللغة والنحو والتفسري، فمن املواضع اليت ذكر الرسعين فيها رأياً أليب عبيدة يف املسائل              

 ) ' & % $ # " ! Mأنه عند تفسري قوله تعاىل      : النحوية

)*  L رة قال أبـو  : "ملغاة فقال)إذْ( أنَّ ، ذكر الرسعين رأي أيب عبيدة يف ٣٠: البق
                                                

  ٢٠٦/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
  ٤٥٧/ م/١كنوز رموز ال  ) ٢(
 . ٢/٤٩رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٥٥ 

 M 3 4 ،ومن املواضع أيضاً أنه ذكر له رأياً يف قوله تعاىل            )١("إذ ملغاة : عبيدة

5  6 L وهو أنَّ يف قوله تعاىل  ٨: العنكبوت ، M 3 4 L ًقـال  .  إضـمارا

  . )٢("وإن جاهداك: وقلنا له: فيه إضمار، أي: قال أبو عبيدة:" الرسعين

  ): هـ٢١٥ت(عدة املعروف باألخفش األوسط   سعيد بن مس-١٠

سبعني موضعاً، تنوعت اآلراء اليت ذكرها      أكثر من   يف  ذكر الرسعين األخفش يف كتابه        
له ما بني حنو وصرف ولغة وتفسري، فمن املسائل النحوية اليت ذكر الرسعين فيها رأيـاً        

 M § ̈ © ª « ¬® Lلألخفش، عند إعراب قوله تعـاىل       

رة ـ(أن الواو يف قوله  حبث ذكر عنه القول ب ، ١٠٠: البق َأو َُ َ
ومن املواضع ،)٣(زائدة) 

ساء M } ~Lأنه ذكر له رأيـاً يف إعـراب قولـه تعـاىل      أيضاً  ، ١١٨: الن

جعل هلم نصيباً، واآلية تدل عليه ، ألن        : هو نصب على معىن     : وقال األخفش :"فقال
ٌل  قوله  ِ َ ِ َ ِ ّ ِ   ء ِو َ ِ ّ ِ َ  ٌ ِ َ

 ً٤(" يدل على معىن جعل هلم نصيبا( .  

  ): هـ٢٤٩ت( أبو عثمان بكر بن حممد املازين -١١

ذكر الرسعين أبا عثمان املازين يف كتابه يف مخسة مواضع هي بني مسائل حنوية وصرفية             
 فمن املواضع اليت ذكر الرسعين فيها قوالً للمازين ما ذكره عند تفسريه لقولـه تعـاىل               

M} ~  �  L ون ن( من سبب مجع الضمري يف       ٩٩: المؤمن ـ ِار ُ ِ وقال :"فقال) ْ
                                                

 ١٤٣/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
  ٥/٥٩٤رموز الكنوز   ) ٢(
  ٤٥٧/ م/١ينظر رموز الكنوز   ) ٣(
 . ٤٢٩/ ١رموز الكنوز   ) ٤(



  
  

 

٥٦ 

رب ارجعـن رب اجعـن رب   : ع الضمري ليدل على التكرار ، فكأنه قال      مج: املازين
  .)١("ارجعن

يف . ٢٤: ق M q r   s Lما ذكره عند تفسريه لقولـه تعـاىل    : ومن املواضع أيضاً      

ألق ألق، فناب ألقيا عن     : كان األصل   : ل املازين وقا:"سبب املخاطبة بصيغة االثنني قال    
  . )٢("ألق ألق؛ ألن الفاعل كاجلزء من الفعل، فكان تثنية الفاعل نائباً عن تكرار الفعل

  ): هـ٢٧٦ت( عبداهللا بن مسلم بن قتيبة  -١٢

ورد ذكره يف كتاب الرسعين يف أكثر من مائيت موضع، تنوعت اآلراء اليت ذكرها لـه                 
  .  آراء يف اللغة واحلديث والنحو والتفسري الرسعين من

تطـرق إىل   ملا  فمن املواضع اليت ذكر الرسعين فيها رأياً البن قتيبة يف مسائل حنوية أنه                

،ذكر رأي ابن قتيبة ، وهو أن  ١٢: العنكبوت M } ~ Lإعراب قوله تعاىل 

يضاً ما ذكره عنـد      ومن املواضع أ   ،)٣("الواو زائدة : وقال ابن قتيبة  :"الواو زائدة فقال  

ور M 7 8 9 Lتفسريه لقوله تعاىل  ذكر سبب حذف حيث النور،  ٦٠: الن

 :حذفت اهلاء ليدل على أنه قعود ِكبر كما قالوا        : قال ابن قتيبية  :"اهلاء من قاعد، فقال   
امرأة قاعدة يف  : وقالوا يف غري ذلك   : امرأة حامل، ليدلوا حبذف اهلاء على أنه محل حبل        

  . )٤(" على ظهرهابيتها، وحاملة

                                                
 . ٥/١٥٧رموز الكنوز   ) ١(
 . ٧/٣٨٧رموز الكنوز   ) ٢(
  ٥٩٧/ ٥رموز الكنوز   ) ٣(
 . ٢٨٥/ ٥رموز الكنوز   ) ٤(



  
  

 

٥٧ 

  ): هـ٢٨٥ت( أبو العباس حممد بن يزيد املربد -١٣

ذكر الرسعين املربد يف كتابه حنواً من مخسني موضعاً ما بني رأي يف مسألة حنوية ورأي                  
يف التفسري ورأي يف اللغة، ومن املواضع اليت ذكر الرسعين فيها رأي املربد يف مـسألة                

سان M g h i Lعاىل  تحنوية ما ذكره عند تفسريه قوله        ي إعراب  فف. ١٤: اإلن

 ومن املواضـع    )١( .وهو أنه جيوز أن تكون نعتاً للجنة      ) دانية(دانية ذكر رأي املربد يف      

 M A  B C D    E F G    H I Lأيضاً ، أنه عند تفسري قوله تعاىل 

شقاق الكالم تقدمي يف : وقال املربد:" فقالذكر رأي املربد وهو أن يف اآلية تقدمياً  ٦: االن
يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كـدحاً فمالقيـه إذا الـسماء            : وتأخري، تقديره 

  .)٢("تقشنا

  : )هـ٢٩٩( أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان -١٤

ذكر الرسعين آراء ابن كيسان يف كتابه حنواً من عشرين موضعاً، هـي يف غالبـها يف                   
 ومـن هـذه   ،دا آراء يسرية يف مسائل حنوية     آليات، ماع امعاين غريب القرآن وتفسري     

رة M u v L: اآلراء يف املسائل النحوية، عند تفسريه لقوله تعاىل قال  ٢١: البق

وقال قطرب وابن كيسان وأكثر حناة الكوفة ومقاتل ومجهور نقله التفـسري            :"الرسعين
  . )٣("لكي تتقوا: املعىن

للخالف يف جـواب    ن ، عند ذكره     ومن املواضع أيضاً اليت ذكر فيها رأي ابن كيسا          
                                                

  ٤١٣/ ٨ر رموز الكنوز ينظ  ) ١(
  ٨/٥٤٩رموز الكنوز   ) ٢(
  ١٢٠/ م/١رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٥٨ 

 ذكر رأي ابن كيـسان وهـو أن         ١: ق M !" # $Lالقسم لقوله تعاىل    

  . )١(  ١٨: ق M : ; < = Lقوله تعاىل  القسم جواب

   :)هـ٣٠٥ت ( أبو العباس أمحد بن حيىي الشيباين املعروف بثعلب -١٥

 وهي ما بني آراء يف      ،عا يف كتابه يف أكثر من ثالثني موض       اذكر الرسعين أبا العباس ثعلب      
اللغة وآراء يف النحو فمن اآلراء النحوية اليت ذكرها الرسعين لثعلب يف تفسريه،ما ذكره  

 ، ذكـر رأي  ٢٦٥: البقرة M ! " # $ Lعند تفسريه لقوله تعاىل 

مثـل  :  ويصبح املعىن  ، ألن العرب تعرفه   ؛حمذوف يف اآلية      املضاف إليه   أن ثعلب وهو 
للرجال،  للنفقة ال    –واهللا أعلم   –املثل  : وقال ثعلب :" فقال الرسعين    نفقة الذين ينفقون  

 « M  ºولكن العرب إذا دل املعىن على ما يريدون حذفوا، مثل قوله تعـاىل              

¼ ½  L رة  ومن )٢(" ألن املعىن معلوم كذلك هاهنا؛فأضمر احلب ٩٣: البق

: الرعدM V W      X Y ZLاملواضع أيضاً أنه ذكر رأياً له يف إعراب قوله تعاىل   

فيمـا  : خربه مضمر قبله واملعىن ":قال ثعلب": وأن خربه مضمر قبله فقال الرسعين ١٥
  . )٣("نقصه عليكم مثل اجلنة

  ): هـ٣١١ت( أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج -١٦

إنه أكثر عـامل    : حكاية أقوال الزجاج يف التفسري، وأستطيع أن أقول       أكثر املؤلف من      

                                                
 ).٧/٣٧٢(ينظر رموز الكنوز   ) ١(
 ). ٧٠٩/ م/١(رموز الكنوز   ) ٢(
 ). ٣/٤٩٢(رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٥٩ 

  تفسري الرسعين  ج يف  فقد ورد ذكر الزجا    ،ى عنه الرسعين يف املسائل النحوية     حنوي رو 
وهي آراء يف التفسري واللغة وغالبها يف النحو، فالرسعين  يف           يف أكثر من مثامنئة موضع،      

، ولكنه مل يذكر الكتاب     )معاين القرآن، وإعرابه  (نقله هذا معتمد على كتاب الزجاج       
ر رأي الزجاج بامسـه      فهو يذك  ،لته ضمن مبحث العلماء   يف التفسري أبداً، فلذلك جع    

خمتصر من كـالم    أو  قال الزجاج، أو ذكره الزجاج،      :  كتابه فيقول  دون أن حييل إىل   
الزجاج، وفيما يلي أمثلة لذكر الرسعين آلراء الزجاج يف املسائل النحوية، فعند حديثه             

  . ٤٠: البقرة M L Lعن سبب حذف الياء من قوله تعاىل 

ألا فاصلة ، والفواصل يف القراءة كالقوايف       ؛اءيحذفت ال : وقال الزجاج :" ل الرسعين قا  
ومن املواضع أيضاً أنه قد يذكر رد الزجاج على قـول مـن األقـوال               ، )١("يف الشعر 

 M ! " # $Lإنَّ إذْ ملغاة يف قوله تعاىل :"كذكره لرده على من قال    

رة الوقت املاضي  : معناه) إذ(إقدام منه، ألن    قال الزجاج هذا    :" فقال الرسعين  ،٣٠: البق
ابتداء خلقكـم حـني قـال       : فكيف يكون لغواً، وإمنا هو ظرف ملضمر، كأنه قال        

، ومن املواضع أيضاً اليت ذكر فيها الرسعين قوالً للزجاج، مـا ذكـره عنـد       )٢("ربك

لزجـاج وهـو    حيث ذكر رأي ا   . ٧: القمر M ! " Lتفسريه لقوله تعاىل    

خاشعاً أبـصارهم،  : مساء الفاعلني إذا تقدمت على اجلماعة التوحيد حنو     لك يف أ  :"قوله

م M ! " L 8 7:  لتأنيث اجلماعة حنو   ؛ ولك التأنيث  ،ولك التوحيد  : القل

ر : ، ولك اجلمع حنو ٤٣  ْ ُ ُُ َ ًْ َ    ،تقول مررت بشبان حـسن أوجههـم 
                                                

  ١٨١/ م/١ رموز الكنوز   ) ١(
 .١٤٣/ م/١رموز الكنوز   ) ٢(



  
  

 

٦٠ 

  :وحسان أوجههم، وحسنة أوجههم قال الشاعر

  )١("من إياِد بن نزار بن معد      أوجههم  وشباب حسن   

 ́ M  ³أن الضمري يف قوله تعاىل      : ومن املواضع أيضاً اليت ذكر فيها رأي الزجاج         

µ¶L ور  كلٌ: هللا أي) عِلم(والضمري  يف " :، يعود إىل اهللا فقال الرسعين  ٤١: الن

أنـه عنـد    : يضاً ومن املواضع أ   )٢("وهذا اختيار الزجاج  . قد علم اهللا صالته وتسبيحه    

بأ M } ~ � ¡ ¢ £  ¤    ¥ Lتفسريه لقوله تعاىل     ذكر . ٣٧: س

وما أموالكم باليت تقـربكم وال أوالدكـم        : املعىن: وقال الزجاج :"رأي الزجاج فقال  
  . )٣("بالذين يقربونكم ، فحذف اختصاراً

ة M   < = > ?   Lومن املواضع أيضاً، أنه عند إعرابه لقوله تعاىل    ،   ١: الممتحن

  .  )٤(ذكر أنه جيوز أن يكونا مفعولني هلما وأن هذا القول هو اختيار الزجاج

  :  )هـ٣٢٨ت ( أبو بكر حممد بن القاسم ابن األنباري -١٧

ذكر الرسعين ابن األنباري يف كتابه يف أكثر من مائة موضع، هي يف معظمهـا آراء يف         
ليـست  ) آمني(بن األنباري  أن     مسائل حنوية، فمن هذه اآلراء اليت ذكرها الرسعين ال        

وهذا خطأ عند مجيع النحويني، ألنـه إذا        : وقال ابن األنباري    :"منادى فقال الرسعين    
كان منادى مفرداً فحكم آخره الرفع، فلما أمجعت العرب على          ) آمني(على  ) يا(دخل  

                                                
 . ٥١٤ -٧/٥١٣رموز الكنوز   ) ١(
  ٥/٢٦٧الكنوز رموز   ) ٢(
  ٦/٢٤٩رموز الكنوز   ) ٣(
 ٨٣/ ٨ينظر رموز الكنوز  ) ٤(



  
  

 

٦١ 

بـاري   ، ومن املواضع اليت ذكر فيها رأي ابن األن         )١("فتح نونه دل على أنه غري منادى      

ونس M k l  m n o  Lعند قوله تعاىل  قال ابن :" ، قال الرسعين ٢٩: ی

خـذ  : دخلت توكيداً للكالم، إذ سقوطها ممكن كما يقـال        " باهللا"الباء يف   : األنباري
  . )٢("باخلطام، وخذ اخلطام

  ): هـ٣٨٦ت( أبو سعيد احلسن بن عبداهللا السريايف -١٨

الرسعين مرة واحدة وهي عندما تطرق الرسعين       ورد اسم أيب سعيد السريايف يف كتاب          

فـذكر رأي أيب    .٧٤: اإلسراء M À Á ÂLللحديث عن لوال يف قوله تعاىل       

وكان أبو سعيد جييز دخـول      :"سعيد وهو جواز دخول لوال على الفعل فقال الرسعين        
  : على الفعل ، حمتجاً بقول الشاعر " لوال"

  . )٣("دت وال عذِْري حملدودلوال حِد.............................   

                                                
 . ٧٢/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
 . ٣/٤١رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٤/٢١١رموز الكنوز    ) ٣(



  
  

 

٦٢ 

  : )هـ٣٧٠ت( أبو منصور حممد بن أمحد األزهري -١٩

األزهري يف كتابه يف أكثر من عشرة مواضع كلـها يف آراء            ذكر الرسعين أبا منصور       

  M yعند تفسريه لقولـه تعـاىل   : لغوية إال يف مسألة حنوية واحدة ذكر له رأياً وهي        

z {  | L رة رأي األزهري يف االستثناء وأنه من الـضمري  ، ذكر  ١٥٠: البق

: قيل" فقال الرسعين ١٥٠: البقرة M t u v   w Lيف قوله تعاىل ) عليكم(يف 

وهذا اختيار  . إال الذين ظلموا فإن عليهم احلجة     : ، التقدير "عليكم"االستثناء من ضمري    
   .)١("األزهري

  ): هـ٣٧٧ت( أبوعلي احلسن بن أمحد بن عبدالغفار الفارسي  -٢٠

 واختلفت   كتابه يف أكثر من مائة ومخسني موضعا،       ذكر الرسعين أبا علي الفارسي يف       
 وآراء يف النحـو     ، وآراء يف اللغـة    ،اآلراء اليت ذكرها ما بني آراء يف توجيه القراءات        

واإلعراب، ومن هذه املواضع اليت ذكر فيها رأياً أليب علـي الفارسـي يف املـسائل                

 M  ̂_ ̀ a b c d  e f g h iقوله تعاىل عند تفسري : النحوية

j k l m L وإمنا قال: قال أبو علي الفارسي:" قال الرسعين . ١٦٥: البقرة :

 ،تقريب األمر، فأتى مبثال املاضـي      إلرادة   - وإن كانت إذ ملا مضى     –إذ ومل يقل إذا     
 ،)٢("ألنه أفخم لذهاب املتوعد إىل كل ضرب من الوعيـد         ؛" لو"وإمنا حذف جواب    

 » Mعند تفسري قولـه تعـاىل       ،يت ذكر فيها رأي أيب علي الفارسي      الومن املواضع   
                                                

  ٤٠٩/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
 . ٤٣٣/ م/١رموز الكنوز   ) ٢(



  
  

 

٦٣ 

¬ ®  ̄° L من صلة " يف النار"ال جيوز أن يكون :" قال الرسعين، ١٧: الرعد

أم :  ألن املعىن ليس على ذلك، ليس املعىن أم يوقدون يف النار ، وإمنا املعىن             ؛توقدون
بتاً يف النار، وهذا التدقيق والتحقيق مأخوذ عـن       يوقدون على الذهب يف حال كونه ثا      

، وغالب اآلراء اليت يذكرها الرسعين      )١("الفارسي ، وقد قيل إنه مل يسبق إليه       أيب علي   
  . ) احلجة(عن أيب علي هي من كتابه 

  ): هـ٣٩٢ت( أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي -٢٠

 وهي ما بني آراء يف      ،ني موضعاً ذكر الرسعين آراء ابن جين يف تفسريه يف أكثر من ست            
من املواضع اليت ذكرها عنـه يف املـسائل         ،وتوجيه القراءات،ف والنحو والصرف ،اللغة

رأي ونوعها ذكر الرسـعين     ) إياك(النحوية، أنه عند حديثه عن الكاف اليت يف كلمة          
 ألن؛قال أبو الفتح إن ثبت أنه اسم مبهم مضمر، فال سبيل إىل إضافته            :"ابن جين فقال  

من اإلضافة هو التعريف والتخصيص ، واملضمر يف اية االختصاص فال حاجة            الغرض  

 M U V Wومن املواضع أيضاً عند تفسريه لقوله تعـاىل   . )٢("به إىل اإلضافة  

X L ينبغي أن يكونـا غـايتني،   : قال أبو الفتح ابن جين:"  قال الرسعين ٢٥: یوسف

قدت قميصه :  ، كأنه يريد ٤: ومالر M ̄ °     ± ² ³ ́Lكقول اهللا تعاىل 

 أعين اهلاء وهـي     –من دبره، وإن كان قميصه قد من قبله، فلما حذف املضاف إليه             
 صار املضاف غاية نفسه بعد ما كان املضاف إليه غاية له، وهـذا حـديث                –مرادة  

                                                
 . ٣/٤٦٩رموز الكنوز   ) ١(
 .٦٣/ م/١رموز الكنوز   ) ٢(



  
  

 

٦٤ 

ُ  و  : مفهوم يف قوله  ْْ َ ْ ِْ َِ ُ َ ١( ..." فبين هنا كما بين هناك على الضم( .   

أبو الفتح ابن   (، ويف مواضع يسميه     ) بأيب الفتح (يف مواضع يسمي ابن جين      : مالحظة  
وآراؤه اليت يذكرها عنه من كتـاب احملتـسب، وسـر صـناعة        .  وهو الغالب  )جين

  . اإلعراب، غري أنه ال يشري للكتاب وإمنا يشري إىل العامل بامسه دون اسم كتابه

  : )هـ٤٣٧ت(لقيسي  أبو حممد مكي بن أيب طالب ا-٢١

ذكر الرسعين آراء مكي يف تفسريه حنواً من عشرين موضعاً، منها ما هـو يف توجيـه                   
القراءات، ومنها ما هو يف مسائل حنوية، ومسائل صرفية، فمن املواضع اليت ذكر فيها              

 M \ ] ̂ _ ̀  a bرأي مكي يف املسائل النحوية، عند تفسريه لقوله تعاىل 

c d e f L رشـداً (، ذكر رأي مكي يف إعراب كلمـة        ٦٦: الكھف (

هل أتبعك : قال مكي إن أَعملت هل أتبعك يف رشداً كان مفعوالً من أجله، أي      : فقال
للرشد على أن تعلمين مما علمت ، والعلم ها هنا مبعىن التعريف الـذي يتعـدى إىل                 

 أيضاً أنـه عنـد      ومن املواضع ، )٢(" كان مفعوالً به   مينمفعول واحد، وإن نصبت بتعلِّ    

صافات M § ̈ Lحديثه عن الواو يف قوله تعاىل  : قال مكـي :"، قال  ١٧: ال

هذه واو العطف دخلت عليها ألف االستفهام اليت معناهـا اإلنكـار للبعـث بعـد                
، وغالب نقوالت الرسعين عن مكي هي من كتابه الكـشف عـن وجـوه        )٣("املوت

  .القراءات
                                                

 . ٣/٣١٦ز الكنوز رمو  ) ١(
 . ٤/٣٢٥رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٦/٣٧٧رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٦٥ 

  ): هـ٤٦٨ت(دي   أبو احلسن علي بن أمحد الواح-٢٢

 وهي يف غالبـها آراء   ،ذكر الرسعين آراء الواحدي يف كتابه يف أكثر من ستني موضعاً            
ألن الواحدي يعد من أئمة التفسري،بيد أنه ذكر له آراء يف مـسائل             ؛ذلك  يف التفسري   
  : حنوية منها

، قـال   ١٣: آل عمران M  ̂ _ ̀ ab Lعند تفسريه لقوله تعـاىل    

وجيوز أن  رأيته رأياً ورؤية،    : جيوز أن يكون مصدراً تقول    : الواحديو قال   :"الرسعين  
 ومن املواضع أيضاً أنـه عنـد        ،)١(" تروم أمامكم  :يكون ظرفاً للمكان ، كما تقول     

، ملا ذكر أن  ١١٣: النساء M Ä Å Æ Ç È É Lتفسريه لقوله تعاىل 

ل ا  الواو يف قوله     ُو َ َ ْ َ َ     ومـن  :"ي رأي الواحدي فقال   للحال ذكر أن هذا الرأ

ل ا  نتائج هذا أن الواو يف قوله        ـ ُو َ َ ْ َ َ  وكنت أعجب ....  واو احلال على معىن ،
كيف مل أنتبه ملثل هذا املوضع، حىت أخربين بعض العلمـاء أن الوحـدي ذكـره يف                 

  . )٢("البسيط

  : )هـ٤٧١ت( أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين -٢٣

سعين عبدالقاهر اجلرجاين يف موضع واحد، وهو عندما ذكر رأيه يف الالم اليت             ذكر الر   

قال عبدالقاهر اجلرجاين هذه الـالم      : "بقوله  . ١١٧: ھود M Ô   Lيف قوله تعاىل    

                                                
 . ١٣٤ -١/١٣٣رموز الكنوز   ) ١(
  ٦٢٠ -١/٦١٩رموز الكنوز   ) ٢(



  
  

 

٦٦ 

  . )١( ..."تسمى الم اجلحود، وهي ختالف الم كي بأشياء

  : )هـ٤٧٩ت( علي بن فضال ااشعي -٢٤

 فضال يف ثالثة مواضع من كتابه  اثنتان منـها يف مـسائل       ذكر الرسعين آراء علي بن      
حنوية وواحدة يف توجيه حنوي لقراءة سبعية، والرأيان اللذان ذكرمها الرسعين عن علي             

 ® ¬ » M © ªقوله تعـاىل    ل ه تفسري يف سياق : بن فضال مها  

 ̄L ان مل ينتصب سالماً علـى أنـه   : قال علي بن فضال:  قال الرسعين، ٦٣: الفرق

م إذ لو كان حكاية لكان مرفوعاً ، كما يف قوله ؛كايةح ٌل  َ ََ َ
 م :  وإمنا املعىنأ

 �   ~  { M ، والرأي اآلخر عند قوله تعـاىل      )٢("قالوا قوالً يسلمون به   

¡ L ان  فالن فالناً بأا مصدر من أم) إماماً( ذكر رأي علي بن فضال يف  ٧٤: الفرق

  . )٣(إماماً

  :  )هـ٥٣٨ت( حممود بن عمر بن الزخمشري  أبو القاسم-٢٥

ذكر الرسعين آراء الزخمشري يف كتابه يف أكثر من أربعمائة موضع وهي آراء بني حنو                 
ولغة وصرف وبالغة وتفسري، وهي منقولة من كتابه الكشاف الذي صرح الزخمشري            

ـ                سائل بامسه يف أكثر من موضع وسيأيت يف املبحث الثاين من هذا الفصل، فمن هذه امل
 للزخمشري ، عند حديثه عن كلمة سبحان     افيها رأي ذكر  النحوية اليت ذكرها الرسعين و    

                                                
 . ٣/٢٦٠   رموز الكنوز )١(
 . ٥/٣٤٧رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٣٦٢/ ٥رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٦٧ 

: وقـال الزخمـشري  :"فقال ١: اإلسراء M ! " # $ Lيف قوله تعاىل 

 مث  ،أسبح اهللا سبحانه  : سبحان علم للتسبيح كعثمان للرجل وانتصابه بفعل مضمر أي        
ن١("على التنزيه البليغل سبحان منزلة الفعل، فسد مسده، ودل ز( .  

 M Á Â Ã Ä Å Æ  ÇÈ Éومن املواضع أيضا أنه عند تفسريه لقوله تعاىل           

Ê Ë Ì  L بأ ملا تطرق إىل حذف مفعويل زعم ذكـر رأي         . ٢٢: س

: ف الراجع إىل املوصول كما حذف يف قولـه          ذَح: قال الزخمشري :"الزخمشري فقال 

M¥ ¦ §  ̈©L ان ل املوصول بـصلته،  لطو؛، استخفافاً  ٤١: الفرق

جيوز حذفـه وإقامـة     واملوصوف  ،" من دون اهللا  " ألنه موصوف، صفته   ؛وحذف آهلة 
 ،  )٢("حمذوفان مجيعا بسببني خمتلفني   " زعم"الصفة مقامه إذا كان مفهوماً ، فإذاً مفعوال         

 M Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È Éومن املواضع أيضاً عند تفسريه لقوله تعـاىل         

Ê Ë L قولـه  : وقال الزخمشري :"ب الزخمشري لآلية فقال، ذكر إعرا ١٢: الجن

رض( ِ ا ْ َ ْ
ً(و  ) ِ َ لن نعجزه كائنني يف األرض، ولن نعجزه هاربني        : حاالن أي ) : َ

  . )٣("منها إىل السماء

  . ر الرسعين الزخمشري تارة بالزخمشري وتارة باسم صاحب الكشاف كَذَ: مالحظة  

                                                
 . ٤/١١٣رموز الكنوز   ) ١(
 . ٦/٢٤٠رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٨/٣١٢رموز الكنوز    )٣(



  
  

 

٦٨ 

  ): هـ٥٤٣ت(بهاين   أبو احلسن علي بن احلسني األص-٢٦

ذكر الرسعين آراء له يف حنو  مثانية مواضع وهي يف مسائل حنوية وصـرفية وتوجيـه                   
 عند تفسريه لقوله تعاىل   : ا رأياً  فمن املسائل النحوية اليت ذكر الرسعين له فيه        ،لقراءات

M V W X Y     Z [ \ ] ̂ _ ̀ ab c  d  e   

f g L فقـال     .  ٦٠: الحج نوقـال علـي بـن احلـسني        ":ذكر رأيه يف م
خرب  ٦٠: الحج M ̀ abL: صلته، وقوله"مبعىن الذي، وعاقب" من:"النحوي

ـ(املبتدأ، وال يكون قوله   َو  َْ َ َ  ،  ومن املواضع اليت )١(..."شرطاً ألنه ال الم فيه) َ
قـال  . ١٢٨: طھ M 9 : ; <       L ذكر فيها رأياً له، عند إعرابـه لقولـه تعـاىل          

ـ(قال علي بن احلسني األصبهاين فاعل يهِد مضمر دلَّ عليه          ":الرسعين َ أ ْ َ ْ َ ْ َ ( ،
َ أ(أفلم يتبني هلم إهالكنا، وال يكون : تقديره ْ َ ْ َ ْ   . )٢( ..."فاعالً وال مفعوالً) َ

  ): هـ٥٩٧ت( أبو الفرج عبدالرمحن بن علي ، املعروف بابن اجلوزي -٢٧

تابه حنواً من ثالثني موضعاً، وهـي يف غالبـها آراء يف   ذكر الرسعين ابن اجلوزي يف ك      
الواو يف معىن : التفسري ونقوالت عن العلماء، وذكر له رأياً واحداً يف مسألة حنوية وهي    

ساء M  ̄ °   ± ² ³ ́ Lقوله تعاىل   قال الشيخ ":، فقال الرسعين ٤٣: الن

ا لو مل تكن كذلك لكان      أل؛ أو مبعىن الواو   – رضي اهللا عنه     –أبو الفرج ابن اجلوزي     
  . )٣("وجوب الطهارة على املريض واملسافر غري متعلق باحلدث

                                                
 . ٨٦ -٨٥/ ٥رموز الكنوز   ) ١(
 . ٤/٥٨١رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٥١٨/ ١رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٦٩ 

  :  حممد بن عبداهللا بن سليمان السعدي الدمشقي أبو سليمان-٢٨

 وهي ما   ،أكثر من ثالثني موضعاً    يف   ذكر الرسعين آراء أيب سليمان الدمشقي يف كتابه         
 فمن املواضع اليت ذكر الرسعين فيها رأيـاً أليب      بني آراء يف التفسري وآراء يف اإلعراب،      

 ®   ¬ » M ªعند قوله تعـاىل     أنه  : سليمان الدمشقي يف املسائل النحوية    

 ̄°L وكذلك رأيـه يف أن  ،)١(أن الواو هي واو العطف ذكر عنه  ٧: آل عمران 

ا الواو يف قوله تعاىل  ِ ا  ُو  ِ ْ ُ ُ َ َ َ ٢(" املهلكة يف كانوا يعود إىل القرون( .  

هؤالء العلماء الذين ذكرهم الرسعين يف مصادره النحوية وبقي أن أشري إىل أنه يـذكر       
  : القول وينسبه إىل 

  )٣(البصريني -

   )٤(حذاق البصريني -

 . )٥(حناة الكوفة -

 . )٦(جهور العربية -

   )٧(كثري من النحاة البصراء بالعربية -
                                                

 .  ٧٨٣/ م/١ينظر رموز الكنوز   ) ١(
 .٣/١٩ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 .١/٤٣٥ينظر رموز الكنوز   ) ٣(
 ٦/٣٥٦ينظر رموز الكنوز   ) ٤(
 ١٢٠/ م/١ينظر رموز الكنوز   ) ٥(
 .٦/٢١ينظر رموز الكنوز    ) ٦(
  .٣/٤١ينظر رموز الكنوز   ) ٧(



  
  

 

٧٠ 

 

 

 مصادره على آراء العلماء ،ومل يذكرمن الكتب اليت استقى منها           اعتمد الرسعين يف     
  :بعض اآلراء واملسائل النحوية،إال ثالثة كتب، فيمايلي تفصيلها

   

ذكر الرسـعين  ملا : ذكر الرسعين كتاب سيبويه يف أربعة مواضع من كتابه، هي كاآليت 
ـ ف منه النون وينصب ما بعده وذلك  بيتاً يستدل فيه على أن مجع املذكر السامل حتذ         سبب ب

احلـافظوا  : وحنوه بيت الكتـاب   : " فقال الرسعين  ذكر كتاب سيبويه،  ،معاملته معاملة الذي  
  . )١(................" عورة العشرية

 M / 0  1 قولـه تعـاىل      لـى لكـالم ع  ه إىل ا  تطرقندع: واملوضع الثاين 

2L روم حينما متسون، ذكر أن املعـىن  وذكر قراءة شاذة وهي قراءة عكرمة  ١٧: ال

  . )٢( فيه، مث ذكر أن هذا مذهب صاحب الكتاب وناملراد هو حيناً متس

 M R S        T U Vيف قوله تعـاىل      "إال" مبعىن   )ملا  (ملا ذكر أن    : واملوضع الثالث 

W  L ٣(" ملا مبعىن إال كاليت يف مسألة الكتاب:" قال ٣٢: یس( .  

 صاحب الكتاب عن ابن جين يف أن الرفع أقـوى مـن           ذكر مذهب   : واملوضع الرابع 
                                                

 .٥٩/ ٥رموز الكنوز   ) ١(
 . ٦/١٥ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٦/٣٣١رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٧١ 

الرفع هنـا  : و الفتح بقال أ : فقال. ٤٩: القمر M Þ ß             à á â         Lالنصب يف قوله تعاىل     

أقوى من النصب، وإن كانت اجلملة على النصب، ذلك أنه يف موضـع االبتـداء ، فهـو           
   .)١("كقولك زيداً ضربته، وهو مذهب صاحب الكتاب

  :  البسيط للواحدي-٢

    ى منـه   ق است ،وقدن الواحدي كتابه آراء يف اللغة وعلومها      هو كتاب يف التفسري، ضم
يذكر اسم كتابه إال يف      يذكرها عن الواحدي بامسه، ومل    وهذه اآلراء   ،الرسعين آراء عديدة    

 M Å Æ Ç Èعندما ذكر أن الواو اليت يف قوله تعـاىل          : موضع واحد وهو  

É L أ ١١٣: النساء٢("ا للحال ذكر أن الواحدي ذكرها يف كتابه البسيط( .  

  : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري-٣

وهو كتاب يف التفسري، أكثر املؤلف النقل منه يف التفسري والبالغة واللغـة واملـسائل               
وصـاحب  : يقول قـال  ) م الكشاف باس(النحوية يف ما يقرب من مائيت موضع وقد مساه          

وله تعـاىل   قعند  : أقواالً من الكشاف فيها   الرسعين  الكشاف، ومن املسائل النحوية اليت نقل       

M p q L للتنبيه، أنـتم   قال صاحب الكشاف ها: "، قال الرسعين ١١٩: آل عمران

ومـن  . )٣(" أهل الكتـاب   فقي اخلاطئون يف مواالة منا    ءأنتم أوال : خربه، أي : ءمبتدأ، أوال 

 M j: اجلار واـرور يف قولـه تعـاىل          متعلق   ملا تطرق إىل احلديث على    :املواضع أيضاً 

                                                
 . ٥٣٩/ ٧رموز الكنوز   ) ١(
 . ١/٦٢٠ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٢٧٥/ ١رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٧٢ 

k     l m n L فإن قلـت هـل   : قال صاحب الكشاف:" قال ٢٣: النساء

ـ : يصح أن يتعلق بقوله ت  ْوأ َ َُ ُِ ِ
ُ َ ن وبالربائـب  :  قلت ال خيلو إما أن يتعلق

  . )١("مجيعاً... ائب غريحرمة الربوفتكون حرمتهن 

 :كشف املشكالت وإيضاح املعضالت أليب احلسن علي بن احلسني األصبهاين-٤

 وهو كتاب يف التفسري ذكر الرسعين هذا الكتاب يف تفسريه حنوا من عشرة مواضع يف             
غالبها توجيه لقراءات ،ومنها آراء حنوية ،فمن أمثلة ذكره لرأي حنوي مـن كتـاب               

فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا (نه يف سياق تفسريه لقوله تعاىل     أ" كشف املشكالت "
 ذكر الرسعين رأيا ونسبه لـصاحب كـشف   )يعلمون الغيب مالبثوا يف العذاب املهني     

  التقدير فلما خر تبني أمر اجلن،: قال صاحب كشف املشكالت:"املشكالت فقال

  )٢( "فحذف املضاف

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/٤٦٩رموز الكنوز  ) ١(
 .٦/٢٢٥ رموز الكنوز   ) ٢(
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٧٣ 

 

 

 

 

  الثثالفصل ال
   اعتمد عليها الرسعين يف الترجيحاألسس اليت

 

 

 

 

 

  

  

  



  
  

 

٧٤ 

 لـه؛وأن التـرجيح اليكـون إال        امن األمور املسلَّمة أن لكل  قول راجح مرجح          
 هـذا الفـصل     دم الترجيح إال بدليل،ويف   لذا من الطبعي أن يكون منهج الرسعين ع       بدليل،

 ، األسس اليت اعتمد علهيا الرسعين يف ترجحياته واختياراته النحوية واإلعرابيـة           سأقف على 
وبعد استقراء للكتاب وجدت أن جممل األدلة اليت اعتمد عليها الرسعين ال خترج عن أقسام               

  :ثالثة هي

 وقد جعلت لكل قـسم  ، باملعىن يحترجو، بأصول الصناعية النحوية   ، وترجيح أدلة نقلية 
من هذه األقسام مبحثاً، أذكر فيه املقصود ذا الدليل وشيئاً من املسائل اليت اعتمد الرسعين               

  .فيها على هذا الدليل

 
 

األدلة النقلية هي ما كانت معروفة يف كتب أصول النحو بالسماع، أو ما أطلق عليه                
النقل هو الكالم العريب الفصيح املنقـول بالنقـل      "ي بالنقل فقال يف كتابه األدلة       ابن األنبار 

 بتعريـف أمشـل     ه بيد أن السيوطي عرف    )١ ("ةالصحيح اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثر       
وأعين به ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعاىل، وهو القـرآن،                :"فقال

إىل أن فسدت األلـسنة بكثـرة       ،عرب قبل بعثته ويف زمنه وبعده         وكالم ال   وكالم نبيه   
   . )٢ ("املولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر

  :فتعريف السيوطي مشل ثالثة أنواع لألدلة النقلية

                                                
 .٨١ملع األدلة ص   ) ١(
 .٧٤االقتراح ص  ) ٢(



  
  

 

٧٥ 

كالم العرب شعراً ونثراً، وبعد تتبـع  واحلديث النبوي،  ،و القرآن ويشمل قراءاته   :وهي
كـالم  أو ب بالقرآن الكرمي وقراءاته،    رجح معىن ما مستدال     واستقراء لكتاب الرسعين وجدته     

  : نوع هلذا ال  أمثلة وفيما يلي.العرب شعراً ونثراً ومل يستدل باحلديث النبوي الشريف

  

 على )١ (ته بنوعيها الصحيحة والشاذةاأكثر الرسعين من االستدالل بالقرآن الكرمي وقراء
كم حنوي أو صحة وجه إعرايب، وعند البحث يف سبب كثرة هذا االستشهاد والتـرجيح               ح

؛ ألن اهللا وصف كتابه     بالقرآن الكرمي، أجد أن ذلك يرجع إىل أن القرآن يفسر بعضه بعضاً           

 M & ' Lيف قوله تعاىل    أنه  ه بالقراءات الصحيحة     أمثلة ترجيح  بأنه مثاين، فمن  

ال  ودليل ذلك قراءة ، يف النهيمنصوبان بإضمار أن وليسا داخلني ن الفعلني ذكر أ ٤٦: األنف
  لغـات، يف كلمـة هيهـات  أن  وكذلك استشهاده علـى  )٢ (من قرأ بالنصب من العشرة   

كلمة يستوي يف الدعاء ـا  ) هلُم(، واستدالله على أن )٣ (القراءات الصحيحة الواردة فيها ب
قرأ ـا أهـل     ن نزل ا فقد      بدليل أن القرآ   ،ث واملذكر واملؤ  ، واجلماعة ،واالثنان،الواحد  
  . )٤ (احلجاز

أضاء (  أن الفعل يف قوله تعـاىل       على  استدالله  ه بالقراءات الشاذة،    ترجيحومن أمثلة   

                                                
صحة السند، وموافقة الرسم العثماين، وموافقـة وجـه مـن           :القراءة الصحيحة هي ما توفر فيها ثالثة شروط         ) ١(

 .١/٩ينظر  ينظر النشر يف القراءات العشر.العربية،والشاذ مافقد شرطا من هذه الشروط
 . ٢/٤٤٣ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
  . ١١٩/  ٥ينظر رموز الكنوز   ) ٣(
 .٤٣/ ٢ينظر رموز الكنوز   ) ٤(



  
  

 

٧٦ 

م وكذلك استشهاده على أن معـىن  ، )١ (  "دليل ذلك قراءة ابن أيب عبلة و،الزمأنه فعل )لھ
َـ كلمة  ْ َ

 ٢ ( هال بقراءة ابن مسعود وأيب بن كعـب :عناها اليت يف سورة يونس أن م( ،
وقد أكثر املؤلف من االستشهاد بالقراءات الشاذة يف ترجيح معىن على معـىن أو تـرجيح                

  .إعراب على إعراب

  

  

ترجيح  واستدل به كثرياً يف ترجيح معىن على معىن أو           ،حِفل الرسعين بكالم العرب بقسميه    
 أو تعدد األوجه لآلية القرآنية، ومن خالل التأمل واالسـتقراء           ،وجه إعرايب على وجه آخر    

 .لكتاب الرسعين مل أجده خيرج يف االستشهاد عن شعراء الفترة الزمنية اليت حددها العلمـاء     
  : فقد قسم العلماء الشعراء الذين حيتج بشعرهم إىل طبقات

  .إلسالم كامرئ القيس واألعشى  الشعراء اجلاهليون وهم قبل ا-١

  . لبيد وحسانـ املخضرمون وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم ك:  الطبقات الثانية-٢

  . )٣ (املتقدمون وهم اإلسالميون كجرير والفرزدق:  الطبقة الثالثة-٣

وقد استشهد الرسعين بأشعارهم مجيعاً وآخرهم عبدالرمحن بن هرمة، أي آخر الشعراء            
  . ج ماحملت

  M O  P  Q R L بأشعار الطبقة األوىل، عند قوله تعاىل  ترجيحهفمن أمثلة
                                                

 . ١١٦/ م/١ينظر رموز الكنوز   ) ١(
  . ٣/١٠٣ينظر رموز الكنوز  ) ٢(
 . ١٤٤ينظر االقتراح ص  ) ٣(



  
  

 

٧٧ 

  : يف اآلية مبعىن حىت، بقول امرئ القيس ) أو( استدل على أن  ٧٣: آل عمران 

  " حناول ملكا أو منوت فنعذرا..... ا منفقلت له ال تبك عينك إ" 

  . )١ ("حىت منوت: أي

) ما( أنه ملا ذكر أن حرف اجلر إذا دخل على       ،بقة الثانية  الط بشعراءترجيحه  ومن أمثلة   
 واستدل على جواز إبقائها ببيت حـسان بـن          ،هاؤوجيوز إبقا ) ما(فإنه جيوز حذف ألف     

  :ثابت

   )٢ (غ يف رمادزير متر          كخنتمنا لئيمشعلى ما قام ي             

 ? Mر أن أحسن يف قوله تعاىل أنه ملا ذك:  بشعراء الطبقة الثالثة ومن أمثلة ترجيحه  

@L استدل على ذلك ببيت الفرزدق،عن حسن ناب  ١٤٥: األعراف :  

  أطول ودعائمه أعز            بيتا إن الذي مسك السماء بىن لنا

   . )٣ (عائمه عزيزة وطويلةد:أي

الرسعين استدل بالشعراء الذين احتج م النحاة من قبـل ومل يـزد             يتبني لنا أن    وذا  
  . يهم بل اتبع أثرهمعل

  

 رأي حنوي اختاره ، فمـن        على صحة   املنثور كالم العرب استشهد الرسعين واحتج ب   

                                                
 .١/٢١٦رموز الكنوز   ) ١(
 .٤٦٥/ ٥ينظر رموز الكنوز  ) ٢(
 .٢٥٧/ ٢ينظر رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٧٨ 

رة M W X Y Lعند تفسريه لقوله تعاىل     ذلك    اسم جنس ،    وه: قال. ٢١٣: البق

  . )١ ("كثر الدرهم يف أيدي الناس: الكتب، ومثله قوهلم: يريد

   M Ä Åيف قوله تعاىل ) مع(مبعىن ) إىل( أن وكذلك استدل بكالم العرب على

ÇÆÈ L ٢ (الذود إىل الذود إبل: ، بقول العرب ٥٢: آل عمران( .  

                                                
 .٥٦٦/ م/١رموز الكنوز   ) ١(
 .١/١٨٨ينظر رموز الكنوز   ) ٢(



  
  

 

٧٩ 

 

 

) القواعد النحوية(صول الصناعة النحوية أله توأعين ذا أنه قد يقبل ويرجح قوالً ملوافق       
  .خالفته أصول الصناعة النحويةرد قوالً أوال خيتاره مليوقد 

رة M 1 23 Lعند قوله تعاىل : من ذلكف   ألنـه  ؛ذكر أن السمع مصدر ٧: البق

: البقرة M ¥ ¦ §  ̈© ª  Lوكذلك عند قوله تعاىل     ، )١ (وجد بني مجعني  

. )٢ (ليصح عطف املظهـر عليـه  ) اسكن(تأكيد للضمري املستتر يف ) أنت(ذكر أن قوله  ٣٥

:  قال ٦٩: البقرة M Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ  Lه لقوله تعاىل وكذلك عند إعراب

زائـدة  ) مـا (أي شيء لوا، فهو مبتدأ وخرب ألن تأويله االستفهام، إذ لو كانت             : املعىن    
ومن أمثلة رده لرأي من اآلراء ملخالفته قاعدة حنوية،أنه يف توجيـه إعـراب      .)٣(لنصب لوا 

 رد رأي حناة الكوفة القائل بـأن كتـاب          )ليكمكتاب اهللا ع  (من قوله تعاىل  "كتاب"كلمة  
؛ ألن مانتصب باإلغراء اليتقـدم علـى ماقـام مقـام        "عليكم"منصوب على اإلغراء بـ     

ـ            .)٤(الفعل ري (ة  ومن أمثلة عدم اختياره إلعراب ما ملخالفته قاعدة حنوية أنه يف آي ـ ـ  ِو ْ َ َ َ

ا ذا    ً ََ ُ ِ ْ َ َ ٌ ْ تكسب،ومل خيتر أنه منصوب مباقبله :ه ينتصب بقول"ماذا"ذكر أن ) َ

                                                
  ٩٣/ م/١ينظر رموز الكنوز   ) ١(
 . ١٥٨/م/ ١رموز الكنوز   ) ٢(
 .٢٤٣/ م/١رموز الكنوز   ) ٣(
 ٤٧٤ /١ينظر رموز الكنوز   ) ٤(



  
  

 

٨٠ 

 : M أنه يف قوله تعاىلومن األمثلة أيضا   .)١(؛ألن االستفهام اليعمل فيه ماقبله    "تدري"وهو

; < = >  L وهو حال؛ألنه تقـدم  " آية"متعلقا بـ " لكم"جعل قوله  ٦٤: ھود

األقـوال حملالفتـه   ومن أمثلة رده لقول من .)٢("آية"إذ لوكان صفة ملا تقدم على       "آية"على  
يف ) حاشا هللا ماهذا بشرا   (يف قوله تعاىل    " حاشا"،أنه عند حديثه عن     أصول الصناعة النحوية  

حرف جر؛ألنه يكون داخال على حرف جر آخر،ومن        " حاشا"سورة يوسف منع أن يكون      
 هاهنا" حاشا"والجيوز أن يكون :"املقرر يف أصول الصناعة أنه ميتنع أن جيتمع حرفا جر،فقال    

  .)٣("داخال على الم اجلر، وحرفا جر الجيتمعان" حاشا"ألنه يصري ...حرفا 

ومن األمثلة أيضا على رده لقول ألجل خمالفته ألصول الصنعة النحوية مـاذكره يف سـياق         
حيث منع الرسعين أن يتعلـق      ) فال تذهب نفسك عليهم حسرات    (تفسريه لقول اهللا تعاىل     

  )٤( . بعده؛ألن املصدر الجيوز أن تتقدم عليه صلتهباملصدر" عليهم"اجلار وارور 

                                                
 ).٧١ /٦( ينظر رموز الكنوز   ) ١(
 ١٨٢ /٣ ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 .٣٣٠ /٣ رموز الكنوز   ) ٣(
 .٦/٢٧٣ز  ينظر رموز الكنو  ) ٤(



  
  

 

٨١ 

 

 

 

وأعين به أن الرسعين قد خيتار قوالً ألن املعىن يقبله، وقد يرد قوالً ألن املعىن ال يساعد                 

: ھود M } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥  Lإعراب قوله تعاىل    يف  ومن ذلك أنه مل يقبل      ،عليه

 :معطوفة على أن نترك، ألن املعىن يكون غري مراد، فقال)  أو أن نفعل( مل يقبل إعراب  ٨٧

 ألنه لو كان معطوفاً عليه ؛)أن نترك( معطوفاً على   ٨٧: ھود M } ~ � Lوال أن قوله "

أصالتك تأمرك بأخذ هذين، وليس هو وجه الكالم، وإمنـا وجهـه ومعنـاه              : لكان املعىن 
  .)١("أصالتك تأمرك بترك هذين

 M T U أنه يف قوله تعاىل      رده لقول ما بسبب أن املعىن اليساعد عليه         ثلة  ومن أم 

V     W X Y Z [   \ ]    ̂ _  ̀a b c d  L 

؛ألن "أصبناهم"معطوفا على قوله    " ونطبع على قلوم    :"منع أن يكون قوله     .١٠٠: األعراف
فسري؛ ألـم كـانوا     املعىن يكون حينئذ أصبناهم وطبعنا على قلوم،وهذا غري مراد يف الت          

 ألن املعىن أوضح،ماذكره عند     ؛ ما ومن أمثلة ترجيحه لقولٍ    . )٢(مطبوعا على قلوم من قبل    

  أن ذكر  ١٤٦: األنعام M Ã    Ä Å Æ Ç È L تفسريه لقوله تعاىل

ومن أمثلة ترجيحه لرأي ألنه أوجه يف املعىن ماذكره يف سياق تفسريه لقولـه تعـاىل                
                                                

 ).٢١٤/ ٣(رموز الكنوز   ) ١(
 ).٢٠٩/ ٢(املصدر السابق   ) ٢(



  
  

 

٨٢ 

M! "# L وذكر قوال "محولة وفرشا"،حيث ذكر أن مثانية بدل من قوله  ١٤٣: األنعام

،  لكنه رجح القول األول؛ ألنـه   )كلوا(بدل مما بعد قوله تعاىل      " مثانية"آخر وهو أن تكون     
  .)١(أوجه

وقد يوجه الرسعين آية قرآنية  يف ظاهرها ماخيالف الصنعة النحوية ؛ألجـل املعـىن أو    

  ® ¬ » M ªيف قوله تعاىل  :ومن أمثلة ذلك    " محال على املعىن  "كما يعبر هو    

 ̄° ± ² ³ ́    µ ¶ ̧ L حيث  ١٣: النساء،

؛ألن األصل أن يكون يدخلـه جنـات خالـدا          " خالدين"ذكر الرسعين سبب مجع كلمة      
ومـن  . )٢( كما ذكر الرسعين   )من(بصيغة اجلمع محال على معىن      "خالدين"فيها،لكن جاءت   

 ? < = Mآنية باحلمل على املعىن أنه يف قولـه تعـاىل       األمثلة على توجيهه آلية قر    

@ A B    L ام ،حيث ذكر الرسعين أن سبب تأنيث خالـصة مـع أن    ١٣٩: األنع

نعـام هـي   ألن مايف بطون األ" ما"هو احلمل على معىن  " خالصا"مقتضى الكالم أن يكون     
  .)٣(أنعام أيضا 

                                                
 ).٢/٣٢( ينظر رموز الكنوز   ) ١(
 .١/٤٧٤ ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 ٢/٢١ ينظر رموز الكنوز   ) ٣(
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  الفصل الرابع
  

عمول  حذفا وتقديرا وتقدميا ،أثر أحوال العامل مع ا
عىن، وتأخريا    عند الرسعينيف  بيان ا

  

 

 

 

 

  

 



  
  

 

٨٤ 

 

 

قيمته عند النحـاة ويف      أبني    بالعامل النحوي، و   -إن شاء اهللا  -ث أعرف يف هذا املبح  
  .الكالم العريب الفصيح، وأنواعه

ورد ذكر العامل يف كتاب سيبويه يف أكثر من موضع، مل يعرفه،ولكنه أعطى صـورة               
 فيقول بعد أن ذكر أن أواخـر الكلـم          ،واضحة لألثر الذي حيدثه العامل يف الكلمة املعربة       

وإمنا ذكرت لك مثانية جمار ألفرق بني ما يدخله ضرب مـن هـذه              :" على مثانية جمارٍ   جتري
 وبني ما يبىن  عليـه       – وليس شيء منها إال وهو يزول عنه         –األربعة ملا حيدث فيه العامل      

احلرف بناًء ال يزول عنه لغري شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، اليت لكل عامل منها ضرب          
 يتبني من هذا النص أن العامل حيدث )١( "رف وذلك احلرف حرف اإلعرابمن اللفظ يف احل   

  .الرفع والنصب واجلر واجلزم
 فابن احلاجب ذكر يف كافيته تعريفـاً   ، بعد ذلك عرف النحاة العامل ووضعوا له حداً       

  . )٢("والعامل ما به يتقوم املعىن املقتضى:"للعامل فقال
ما أوجب كون آخر    : "حه لعوامل اجلرجاين بقوله   وعرفه الشيخ خالد األزهري يف شر     

  .)٣("مررت بزيد، حنو جاء زيد، رأيت زيداً ،الكلمة مرفوعاً أو منصوباً أو جمروراً أو ساكناً
هو ما أوجب بواسطٍة كون آخر الكلمة علـى وجـه       :"وعرفه العالمة الربكوي بقوله   

  . )٤("خمصوص من اإلعراب

                                                
 ).١/١٣( الكتاب   ) ١(
 ).١/٦٤ ( شرح  الرضي للكافية  ) ٢(
 ).٧٣ص( شرح العوامل   ) ٣(
 .٥٠النحو ص إظهار األسرار يف   ) ٤(



  
  

 

٨٥ 

    رور           هذه التعريفات يف جمملها تصبيف معىن واحٍد وهو أن املرفوع أو املنصوب أو ا 
 هذه اآللة هي مايطلق عليه النحويـون        البد له من آلة حتدث فيه الرفع أو النصب أو اجلر،          

مرفوعـا  ) زيد(ضرب زيد عمراً، فالذي جعل كون آخر كلمة      :  فمثالً قولنا  ،"العامل"اسم  
 هو العامل   امنصوب) عمرو( آخر كلمة    ، وكذلك الذي جعل   )ضرب(هو العامل وهو الفعل     

يف الفعل املضارع املعرب فـإن العامـل        فأحدث فيه معىن املفعولية، وقل مثل هذا        ) ضرب(
 وذلك باختالف نـوع العامـل       ،جيعل الفعل املضارع املعرب مرفوعاً أو منصوباً أو جمزوماً        

املثال مرفوع والـذي    ، فالفعل املضارع يف هذا      )يكتب حممد ( فمثالً   ،الذي يعمل يف الفعل   
 ،فالفعل املـضارع منـصوب    ) لن يكتب الرجل  (ويف حنو . أحدث فيه الرفع العامل املعنوي    

الفعل املضارع جمزوم   ) مل يذهب زيد  (ويف حنو   ،  )لن(والذي أحدث فيه النصب هو العامل       
  ). مل(بـ

 من رفع أو نصب أو جـر يف       ظاهرا  ومن خالل ماسبق يتبني لنا أن العامل حيدث أثراً          
  .بة، وأثرا غري ظاهر يف األمساء املبنية،فتكون يف حمل رفع أو نصب أو جراألمساء املعر

 وجزم يف الفعل املضارع املعرب،وأثرا غري ظـاهر  من رفع ونصب  ظاهرا   وحيدث أثراً   
  . يف الفعل املضارع املبين والفعل املاضي

 والنصب واجلر واجلزم    الرفع:بعد هذا العرض والتعريف املوجز بالعامل، قد يقول قائل        
 فهو يرفع مىت ما أراد الرفع وينصب مىت ما أراد النصب، فلماذا نسبتم هذا               ،للمتكلم نفسه 

  للعامل ومل تنسبوه للمتكلم؟ 

 لكن العامل كان سبباً يف هذا الرفـع       ،صحيح أن الرفع والنصب للمتكلم نفسه     : أقول
 املتكلم يستطيع أن يقول ضرب زيداً )الداً خ زيدبرض( اجلزم ، فمثالً  اجلر أو النصب أو أو  



  
  

 

٨٦ 

ولكن بسبب أن العامل وهو الفعل تسلط على االسم وهو الفاعل أصبح لزاماً على املـتكلم      
   الفاعلَ، وهكـذا،     ألنه من مقتضيات الصناعة النحوية أن يرفع الفعلُ        ؛أن يقول ضرب زيد 

مل معنوي ، لريوك أن بعض      عامل لفظي وعا  : وإمنا قال النحويون  :"ويف هذا يقول ابن جين    
العمل يأيت مسبباً عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد، وليت عمراً قائم، وبعضه يأيت عارياً عن               
مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع املبتدأ باالبتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع االسم هذا ظـاهر               

لرفـع والنـصب   األمر، وعليه صفحة القول، فأما يف احلقيقة وحمصول احلديث فالعمل من ا  
لفظي ومعنوي ملا ظهـرت  : وإمنا قالوا. واجلر واجلزم، إمنا هو للمتكلم نفسه، ال لشيء غريه   

  . )١("آثار فعل املتكلم مبضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال املعىن على اللفظ، وهذا واضح

واآللـة   هلذه املعاين هو املتكلم،    -كما ذكرنا -فاملوجد  ":ويف هذا يقول الرضي أيضاً      
 لكن النحاة جعلوا اآللة     وكذا املوجد لعالمات هذه املعاين هو املتكلم،      لعامل،وحملها االسم، ا

مث اعلم أن حمدث هذه     " ويقول أيضاً يف موضع آخر     )٢("اماكأا هي املوجدة للمعاين ولعال    
هذه العالمات إىل إحداث   نسب   هاملعاين يف كل اسم هو املتكلم، وكذا حمدث عالماا، لكن         

ه قامت هذه املعاين باالسم فسمي عامالً، لكونه كالسبب للعالمة، كما           ساطتظ الذي بو  اللف
  . )٣(" العامل يف الفاعل هو الفعل:م فقيلأنه كالسبب للمعىن املعلَّ

، فمن يقـرأ أول كتـاب يف         من االهتمام  هذا، وقد أوىل النحاة العامل نصيباً كبرياً        
ديث عن العامل، كذكره العامل يف االبتداء وغـريه،         العربية وصل إلينا جيد أنه أكثر من احل       
وتتداخل نظرية العوامل يف كل أبواب  الكتاب،بل        :"ويف هذا يقول الدكتور شوقي ضيف       

                                                
 ١١٠/ ١/١٠٩ اخلصائص   ) ١(
 ١/٦٤ شرح الرضي للكافية   ) ٢(
  ١/٥٢للكافية شرح الرضي   ) ٣(



  
  

 

٨٧ 

الذي يبين عليه حديثه يف مباحث النحـو،وهي         النغلو إذا قلنا إا دائما األساس يف الكتاب       
 على اهتمام النحاة بالعامل أيضا ما جنـده      ومما يدل  )١("تلقانا منذ السطور األوىل يف الكتاب     

 وكذلك خالفهـم يف رافـع الفعـل    ،يف كتبهم من ذكرهم للخالف يف رافع املبتدأ واخلرب  
 وكذلك خالفهـم يف  ، وخالفهم يف رافع االسم الواقع بعد ظرف أو جار وجمرور          ،املضارع

امل لـيس مهمـاً عنـد    ولوال أن الع. العامل يف االسم املرفوع بعد لوال، وغري ذلك الكثري  
  . )٢( عنهالنحويني مل يتطرقوا إليه،ومل يسهبوا يف احلديث يف كتبهم

أم يرجحون رأيا على رأي أو قوالً على قول من          : ومن مظاهر اهتمام النحاة بالعامل    
 وهو أن اآلراء اختلفت يف أيهمـا       ، وأمثلة هذا كثرية نأخذ منها واحداً      ،خالل نظرية العامل  

هل هو الالم وحده أم األلف والالم معاً، فاخلليل يرى أن املعرف األلـف              ) لأ(املعرف يف   
         فرجح سيبويه   )٣(ف هو الالم فقط   والالم معاً، بينما سيبويه وكثري من النحاة يرون أن املعر ،

 ومن أدلتهم يف ذلك ما ذكره الرضي يف شرح          ،وكثري من النحاة أن الالم هي املعرف فقط       
ولـو  .. بالرجـل : ختطي العامل إياها حنو   : يل على أن الالم هي املعرفة فقط      والدل ":الكافية

فمـن اهتمـام   )٤(" كانت على حرفني لكان هلا نوع استقالل، فلم يتخطها العامل الضعيف   
  . النحاة بالعامل أم يرجحون بسبب العامل قوالً على قول

خالل نظرية العامل،فهـا  اعتمادهم يف التبويب من : ومن مظاهر اهتمام النحاة بالعامل   
هو أقدم كتاب يف العربية يصل إلينا كتاب سيبويه فيه عناوين تدل على االهتمام بالعامـل                

                                                
  ٦٤ املدارس النحوية صـ   ) ١(
 . ٢٥ -١٥ ينظر نظرية العامل يف النحو العريب ص  ) ٢(
 . ٣/٣٢٤ ينظر رأي اخلليل وسيبويه يف الكتاب   ) ٣(
 .٤٩٩-٣/٤٩٨لكافية  شرح الرضي ل  ) ٤(
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  :منها

 ومـن  )١("هذا باب ما يعمل عمل الفعل، ومل جيِر جمرى الفعل، ومل يـتمكن متكنـه    "
  . )٢("لغىهذا باب األفعال اليت تستعمل وت "العناوين أيضاً

من قسموا كتبهم ومؤلفام النحوية على ضوء حركات اإلعـراب،          ومن النحاة أيضاً    
 هشام يف شذور الذهب وابن آجـروم         مالك يف اخلالصة، وابن    اليت هي نتيجة للعامل كابن    

  . )٣(كل هذا يدل على اهتمام العلماء بنظرية العامل وأثره"اآلجرومية"يف 

 عن أنواع العامـل، وخـالف   هذا، وقد أفرد بعض النحاة كتباً يف العامل حتدثوا فيها        
 ومن أعظم هذه    ،النحويني يف العامل يف املبتدأ والفعل املضارع املرفوع وغريها من اخلالفات          

الكتب كتاب العوامل املئة للجرجاين، وشرحه مجع من العلماء منهم بـدر الـدين العـيين         
روح ، وله ش  ،ومنهم الشيخ خالد األزهري     "عمدة القاري شرح صحيح البخاري    "صاحب  

  . )٤(أخرى كثرية ليس هذا جمال بسطها

 فأما العوامل اللفظيـة فيعرفهـا       ،عوامل لفظية وعوامل معنوية   : والعوامل على نوعني  
مـا ال   " وعرف العامل املعنوي بأنه      )٥("فاللفظي ما يكون للسان فيه حظ     : "الربكوي بقوله 

  .)٦("يكون للسان فيه حظ، وإمنا هو معىن يعرف بالقلب

                                                
 .١/٧٢ الكتاب   ) ١(
 .١/١١٨ الكتاب   ) ٢(
 .٤٣-١٥لالستزادة، ينظر نظرية العامل يف النحو العريب   ) ٣(
 .١٦٦ -١٦٥ ينظر نظرية العامل ص  ) ٤(
 .٥٢ اإلظهار ص  ) ٥(
 .٨٤ اإلظهار ص  ) ٦(
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 فأمـا العوامـل     ،عوامل مساعية وعوامل قياسية   :  اللفظية تنقسم إىل قسمني    والعوامل
عامـل  : والعوامل السماعية نوعان. )١("هي اليت يتوقف إعماهلا على السماع     "فـ: السماعية

عامـل يف اسـم     :  قسمني   ضارع، فالعامل يف االسم ينقسم      عامل يف الفعل امل   ويف االسم،   
وأما العامل الـسماعي يف الفعـل       . مسني كإنَّ ، وأنَّ    وعامل يف ا   ، حروف اجلر  وواحد وه 
  ).مل( فالنواصب مثل أن املصدرية واجلوازم مثل ،هي النواصب واجلوازمفاملضارع 

 الفعل واسم الفاعل واسم املفعول والصفة املـشبهة       :تسعة أنواع فوأما العوامل القياسية    
  .)٢(ام و ما فيه معىن الفعلواسم التفضيل واملصدر واالسم املضاف و االسم املبهم الت

إن : ما مل يكن للسان فيه حظ، كقول بعـض النحـويني          :فهي  وأما العامل املعنوي    
 وهذه عوامـل    ،العامل يف املبتدأ هو االبتداء، والعامل يف الفعل املضارع املرفوع هو التجرد           

  .معنوية،ال عالقة للسان ا

 ألن هناك من   ؛اة فيه ومل أسهب فيها    هذه نبذة موجزة عن العامل وأنواعه واهتمام النح       
  .كتب عن العامل بإفاضة مر ذكرها آنفاً

                                                
 .٥٣ اإلظهار ص  ) ١(
-٢٥احلذف والتقدير يف النحو العريب ص      حتدث عن أنواع العوامل بإفاضة الدكتور علي أبو املكارم يف كتابه              ) ٢(

 .، الدكتور مصطفى بن محزة يف كتابه نظرية العامل يف النحو العريب١٢٥



  
  

 

٩٠ 

 

 
 

، وهو من خصائص العربية ودليل على شجاعتها كما ذكر          )١(احلذف من سنن العرب   
ضـمنها  جعـل مـن     ) جاعة العربية باب يف ش  (ابن جين، فقد عقد باباً يف اخلصائص مساه         

 باب دقيق املسلك لطيـف املأخـذ،        ":ووصفه اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين بأنه    . )٢(احلذف
والـصمت عـن    ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر       ، عجيب األمر شبيه بالسحر   

   )٣("تنبجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق وأمت ما تكون بياناً إذا مل ، اإلفادة أزيد لألفادة 

، وقد استخدمه النحـاة     )٤(وهو من الظواهر اللغوية اليت تشترك فيها اللغات اإلنسانية كلها         
لتؤدي ؛حبيث تكون متسقة معها   ، ليخضعوا التراكيب اخلارجة عن األصل للقواعد النحوية        

  ويذكر لنا الدكتور حممد عبد الفتاح اخلطيب كيف       )٥(املعىن ولتوجد العامل لكل أثر إعرايب       
عـاجل النحـاة هـذا      " :قالحيث  ، )أسلوب احلذف والتقدير  (عاجل النحاة هذا األسلوب     

وثانيهمـا  ،أوهلمـا صـناعي   :  يف إطارين    )احلذف والتقدير (األسلوب من أساليب التأويل     
  .)٦("معنوي

                                                
 .١٧٥ينظر الصاحيب ص  ) ١(
 .٢/٣٦٠ينظر اخلصائص   ) ٢(
 .١٤٦دالئل اإلعجاز ص  ) ٣(
جامعـة كركـوك    ينظر داللة حذف املفعول به يف القرآن الكرمي،فرهارد عزيز حمي الـدين،من منـشورات                 ) ٤(

 .مـ٢٠١٢،)١(للدراسات اإلنسانية،الد السابع ،العدد 
 ٣٨١ينظر بني الصناعة النحويةو املعىن ص   ) ٥(
 .٣٨٢بني الصناعة النحوية واملعىن ص   ) ٦(
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بأن يبحثوا عن احملذوف الـذي      ، الذي تقتضيه الصناعة النحوية     ، ويريد بقوله صناعي  
احلذف الذي جيـب علـى      "  وجيب تقديره،ويف ذلك يقول ابن هشام        هو أساس يف اجلملة   

أو ، أو العكس   ، وذلك بأن جيد خرباً بدون مبتدأ       ،النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة        
   )١("أو معطوفاً بدون معطوف عليه أو معموالً بدون عامل ، شرطاً بدون جزاء أو بالعكس 

ألن املعىن ال يتم إال به وإن كان ظاهر الـصناعة ال             ؛وأما املعنوي فهو مايقدره النحاة    
  )٢(حيتاج إليه 

،  إذ األصل عدم احلـذف       ؛ومما ينبغي أن يعلم أن احلذف عند النحاة خالف األصل           
  )٣(فال يصار للحذف إال لدليل ولوجود حاجة لذلك 

   احلذف واإلضمار فهل بينهم فرق ؟اويشيع يف كالم النحاة مصطلح

فابن السراج مثالً يرى أن احلـذف خمـتص   ،ة بني احلذف واإلضمارق بعض النحا فر 
أما إن كان هناك حذف ومل يبق أثـر للمحـذوف           ، بإسقاط العامل مع بقاء أثره اإلعرايب       

  .)٤(وتغري احلكم اإلعرايب فإن هذا يطلق عليه االتساع

 ، بينما ذكر الشهاب يف حاشيته على تفسري البيضاوي أن احلذف أعم من اإلضـمار             
وزاد أن احلذف قد يكون أمشل      ، وأن احلذف واإلضمار قد يستعمل كل منهما مبعىن اآلخر          

حبيث إنه ال يشترط فيه كما يشترط يف اإلضمار من أنه البد يف اإلضمار من بقـاء األثـر                   
وعرب باإلضمار دون احلذف ألم فرقوا بينـهما بـأن       : " اإلعرايب يف اللفظ فيقول يف هذا       

                                                
 .٥٣٦-٦/٥٣٥مغين اللبيب   ) ١(
 .٣٨٢ينظر بني ا لصناعة النحوية واملعىن ص  ) ٢(
 ٨٤ة العربية العربية تأليفها وتقسيمها ص ،وينظر اجلمل٢/٣٦٠ينظر اخلصائص   ) ٣(
  .٢/٢٥٥ينظر األصول البن السراج   ) ٤(



  
  

 

٩٢ 

واحلذف أعـم منـه و وقـد    ،  ألنه يشعر بوجود مقدر له   ؛ذف مع بقاء األثر   ضمار احل اِال
  .)١("يستعمل كل منهما مبعىن اآلخر كما يعلم باالستقراء

وإنـين ألتفـق مـع      ": يقول الدكتور عبد الفتاح احلموز معلقاً على كالم الشهاب          
أن   ولـذلك جنـد   ألنه مل يطالعين حنوي الْتزم ذين املـصطلحني ؛الشهاب يف هذه املسألة   

  .)٢("والقول نفسه بالنسبة لإلضمار، احلذف يوضع موضع اإلضمار 

وقد ذكر الدكتور علي أبو املكارم فرقاً بني احلذف واإلضمار وهـو أنـه يف حالـة                 
ال يوجد يف الصيغة ما يدل      فإنه   أما يف حالة احلذف      ،اإلضمار يكون يف الصيغة ما يدل عليه      

  .)٣(خالل السياقعلى احملذوف وإمنا يفهم من 

اة كما ذكر الـدكتور عبـد       حوالذي يظهر أن احلذف واإلضمار مبعىن واحد عند الن        
وهذا صـنيع  ابـن جـين وابـن           .ويزيد احلذف بأنه أعم من اإلضمار     ، موز  الفتاح احل 

ـ         زيد مرفـوع بفعـل     :"قال" أزيد قام "هشام؛فابن جين يف كتابه اخلصائص  عند إعرابه ل
  .،وكأما مترادفان عنده)٤("لفاعلمضمر حمذوف خال من ا

وجود دليل حايل كقولك ملن رفـع       :"وأما ابن هشام فعند حديثه عن أدلة احلذف قال        
  . ممايدل على أما عنده مبعىن واحد)٥() "اضرب(بإضمار" زيدا"سوطا 

 ومرة يقول باإلضـمار     ،أما الرسعين فقد استخدمهما مبعىن واحد فمرة يقول باحلذف        

                                                
   ٥٤٣ /٦  عناية القاضي وكفايةالراضي )١(
 .١/١٣٤التأويل النحوي يف القرأن الكرمي   ) ٢(
 .٢٠٣-٢٠٢ينظر احلذف والتقدير يف النحو العريب ص  ) ٣(
 ٢/٣٨٠اخلصائص   ) ٤(
 ٧٨٦ن املبارك،وعلي محداهللا صـماز:مغين اللبيب حتقيق   ) ٥(



  
  

 

٩٣ 

 حذف حـرف    ":ويف موضع آخر يقول     ،  .. )١( وانتصب بفعل مضمر  ": ومن ذلك قوله  
بحث ستكون املسائل اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفاً أو إضماراً هـي           يف هذا امل  و )٢("النداء

  .حمل الدراسة والفحص

وحذف جلملة،وحذف جلزء  حذف ألكثر من مجلة،   احلذف فهو أنواع منها ماهو        وأما
  .  )٣(من أجزاء اجلملة

الحيذف شيء من األشـياء إال      :" واحلذف اليكون إال إذا دلّ عليه دليل يقول الرضي        
  )٤("لقيام قرينة،سواء كان احلذف جائزا أو واجبا

أن يكون يف الكالم مبتدأ ال      :)٥( يعرف من خالهلا أن يف الكالم حذفاً      ومن القرائن اليت    
أو أن يكون   ،  و ال ناصب له      أو أن يكون هناك اسم منصوب     ، أو خرب ال مبتدأ له      ،خرب له 

أو أن يقتضي املقام ذكر     ،  أو ظرف وليس يف اجلملة ما يتعلق به          ،هناك حرف جر غري زائد    
أن  أيـضا    و من األدلـة      ، وقد يدل على احملذوف العقلُ    ، فيكتفى بذكر أحدمها    ، شيئني  

اب أو أن يوجد يف الكالم مـا يـستدعى اجلـو       ، يتعدى فعل حبرف واحلرف غري موجود       
موجـود  أو يف الكالم صفة واملوصوف غري       ، واجلواب ليس موجوداً يف الكالم أو العكس        

  .والعكس إىل غري ذلك 

                                                
 ١٨٠/م/١رموز الكنوز  ) ١(
 ٣/٣٢٠ رموز الكنوز  ) ٢(
)٣ (  ٢١١ وذكر أمثلة هلا الدكتور على أبو املكارم يف كتابه احلذف والتقدير يف النحو العريب ص               ،ل القول فيها  فص-

٢٩٠. 
 ١/٢١٦شرح الرضي للكافية   ) ٤(
 .٨٤-٨١ يف كتابه اجلملة العربية تأليفها وتقسيمها صذكرها وشرحها الدكتور فاضل السامرائي  ) ٥(



  
  

 

وأال يكون ، وجود دليل حايل أو مقايل  :  للحذف وهي    )١(وقد ذكر ابن هشام مثانية شروط     
 يكون وأال، وأال يؤدي حذفه إىل اختصار املختصر ، وأال يكون مؤكدا   ، ما حيذف كاجلزء    

وأال يؤدي حذف اللفـظ إىل يئـة      ، وأال يكون احملذوف عوضاً عن شيء       ، العامل ضعيفا 
 .العامل للعمل وقطعه عنه وال إىل إعمال الضعيف مع إمكان العامل القوي

وأن يكون التقـدير    ، ولتقدير احملذوف ضوابط وأصول من أبرزها أال يقدر إال عند احلاجة            
، وأن يكون تقديره يف مكانه األصلي  ، يل وال مانع من تقديره      بلفظ معني كأن يدل عليه دل     

 .)٢(إىل غري ذلك من الضوابط

لكثرة ؛واالستخفاف، اإلجياز واالختصار لوجود قرينة     :  وللحذف أغراض منها     ،هذ
، ومنها تشوق الذهن للمحذوف فيكون الذهن مشدودا إلدراكه         ، دورانه يف الكالم    

ومنها مراعاة الـسجع والفواصـل      ، ون ذكٍر للمحذوف  ومنها أن املعىن واضح من د     
 )٣(.ومنها االحتقار، ومنها طلب االتساع والتجوز، ومنها االستهجان 

    .)٤(وهذا كالم خمتصر عن احلذف

                                                
 .٣٤٧-٦/٣١٧ينظر مغين اللبيب، حتقيق اخلطيب   ) ١(
 ٨٩-٨٤،واجلملة العربية تأليفها وتقسيمها صـ ٤٠٦-٦/٣٦٠ينظر مغين اللبيب، حتقيق اخلطيب   ) ٢(
ـ    ، ١٠٨-٣/١٠٣ينظر الربهان يف علوم القرآن        ) ٣( ودالئـل   ، ١٠٦-٩٦سيمها ص   واجلمله العربية تأليفها وتق

 .١/١٣٣والتأويل النحوي يف القرآن الكرمي للدكتور عبد الفتاح احلموز١٧٢-١٤٧اإلعجاز ص 
كتب كثري عن احلذف والتقدير فمنهم متقدمون ومنهم معاصرون؛ فمن املتقدمني ابـن جـين يف اخلـصائص                    ) ٤(

دكتور على أبو املكارم يف كتابه  احلذف         ومن املعاصرين ال   ٤٠٦-٦/٣١٧و ابن هشام يف مغين اللبيب     ٢/٣٦٠
واجلملة العربييـة  ، ١٢٧-٧٧والدكتور فاضل السامراين يف كتابيه التعبري القرآين ص   ، والتقدير يف النحو العريب   

والدكتور عبدالفتاح احلموز يف كتابه التأويل النحـوي يف القـرآن الكـرمي           .١٠٩-٧٥تأليفها وتقسيمها ص    
٨٣٧-١/١٣٣  

التأويل النحوي للقراءات القرآنية يف كتاب مشكل القرآن ملكي بن   :حمكمة يف هذا املوضوع منها      وهناك حبوث   
=  

٩٤ 



  
  

 

٩٥ 

يف هذا املبحث أذكر اختيارات حنوية للرسعين يف إعراب اآليات ذكر أن فيها حـذفاً    و
منها مـاهو يف اجلمـل       ذكرها الرسعين متعددة،  احلذف اليت   إما لعامل أو ملعمول، وأنواع      

منها ما هـو يف األمسـاء       كحذف جواب الشرط،وحذف جواب ملَّا،وحذف جواب إذا،و      
،وحذف املخـصوص   ضاف واملضاف إليه وحذف املفعول    كحذف املبتدأ واخلرب وحذف امل    

 ومنها ما هو حذف للحروف كحذف حـرف         ،باملدح والذم، ومنها ما هو حذف لألفعال      
  :وفيما يلي تفصيل هلذه األنواع .  أو حرف النداءاءالند

  :احلذف يف األمساء: أوال

  :حذف املبتدأ وأثره يف بيان املعىن: أوالً

، وأن  ومواضـعه  ذكر النحاة أن املبتدأ واخلرب قد حيذفان ، وبينوا شروط ذلك احلذف  
: قال ابن هشام  و  )١("وجيوز حذف أحدمها  :"ذلك قد يكون وجوباً أو جوازاً،قال الزخمشري      

 ولست يف هذا املوطن بـصدد بيـان    )٢("وما علم من مبتدأ وخرب جاز حذفه ، وقد جيب         " 
مواضع جواز حذفه عند النحاة، أو مواضع وجوبه؛وإمنا أردت أن أبني أنَّ حـذفهما أمـر                

   .معلوم ومشهور عند النحاة
                                                

= 

  .٤٠أيب طالب القيسي، نوفل علي الراوي، منشور يف جملة آداب الرافدين العدد
  .٢،٢٠١٠واحلذف يف اللغة العربية ،يونس محش خلف حممد،منشور يف جملة أحباث كلية التربية األساسية العدد

وتقدير احلذف واإلضمار يف ضوء نظرية العامل،مالوي صالح الدين،حبث منشور يف جملة املخرب لألحبـاث يف                
  األدب اجلزائري

وحذف املرفوعات واملنصوبات يف سورة هود، يرسف الرفاعي، منشور يف جملـة جامعـة القـدس لألحبـاث      
 .٢٥،٢٠١١والدراسات العدد

 ٥٠ املفصل صـ  ) ١(
 .١/٢١٤لك إىل أوضح املسالك  ضياء السا  ) ٢(



  
  

 

٩٦ 

مواضـع متعـددة     يف كتابـه يف       أو اخلرب  وقد أفاد الرسعين من أسلوب حذف املبتدأ      
جتاوزت اخلمسني موضعا ، انتقيت منها مخس آيات كان القول حبذف املبتدأ فيها كاشـفا               

  عن املعىن الكامل لآلية 

 % $ # " ! M فمن هذه اآليات توجيهه الرفع يف كلمة أموات يف قوله تعاىل     

& ' () L ١٥٤: البقرة  

تقولوا هم أموات من كل     ال  : أي وأموات خرب مبتدأ حمذوف، ومثله أحياء     :" حيث قال 
  . )١("وجه، بل هم أحياء، من جهة مفارقة الروح للبدن، أحياء من جهة التنعيم

   ..التقولوا هم أموات:عىن املترتب على هذا القول عند الرسعين يكون فامل

ــذا الــ  ــار ه ــعين رأي واخت ــل الرس ــن قب ــربي  م ــاج  و )٢(الط الزج
  .)٦(عكربي البقاء الو،وأب)٥(والزخمشري)٤(،والنحاس)٣(

   )٩(السمني احلليبو)٨(وحيان وأب)٧("القرطيب واختاره ممن جاء من بعد الرسعين 

ومن املواضع اليت ذكر فيها حذف املبتدأ، ماذكره عند توجيهه للرفع يف كلمة ثالثة يف قوله                
                                                

 .٤١٣/ م/١ رموز الكنوز   ) ١(
 ٢/٧٠٣ ينظر جامع البيان عن تأويل آي الفرقان   ) ٢(
 ١/٢٢٩ ينظر معاين القرآن   ) ٣(
 ١/٢٧٢ ينظر إعراب القرآن   ) ٤(
 ١/٣٤٧ينظر الكشاف   ) ٥(
 .١/١٢٨  ينظر التبيان يف إعراب القرآن  ) ٦(
 .٤٦٢/ ٢ اجلامع ألحكام القرآن   ) ٧(
 ١/٦٢١ ينظر البحر احمليط   ) ٨(
 .١٨٤/ ٢ ينظر الدر املصون   ) ٩(



  
  

 

٩٧ 

ساء M @ A BC L تعاىل ،تقـديره  ثالثة خـرب مبتـدأ حمذوف  :"حيث قال، ١٧١: الن

عنـد  عىن املترتب على هذا القـول       فامل.)١("،وابن،وروح القدس الثة أب   آهلتنا ث : التقولوا:
  . إن اآلهلة ثالثة هم األب واالبن وروح القدس: اهللا الناس أن يقولوي:رسعينال

ـ          ،)٤( والزجـاج     )٣(والطـربي ،)٢(رأي الفـراء    ومن قبل الرسعين اختـار هـذا ال
 وأبو)٨(ختاره من بعد الرسعين القرطيب      وا.)٧(، والعكربي )٦(بن أيب طالب    ،ومكي  )٥(والنحاس

  .)١٠( والسمني احلليب)٩(حيان األندلسي

اهللا ثالثـة،   :  فمنهم من قـال    ، والتقدير الذي ذكره الرسعين فيه خالف بني العلماء       
 ثالثة، )١١(يمناألقا: ا ثالثة ومنهم من قال ن معبود: اآلهلة ثالثة ومنهم من قال     :ومنهم من قال  
ث وال تقولوا اهللا ثال   :فارسي التقدير   ، وقال أبو علي ال    )١٢(ره إهلاً ثالثة    تقدي: ومنهم من قال  

  .)١٣( فحذف املبتدأ واملضاف،ثالثة

                                                
 .٦٧٣/ ١ رموز الكنوز   ) ١(
 .١/٢٢٥ ينظر معاين القرآن للفراء   ) ٢(
 ٧/٧٠٦ينظر جامع البيان عن تأويل آي الفرقان   ) ٣(
 .٢/١٣٥ ينظر معاين القرآن للزجاج   ) ٤(
 ). ١/٢١٩( ينظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٥(
  ١/٢٥٢ ينظر مشكل إعراب القرآن   ) ٦(
 ). ١/٤١٢( ينظر التبيان يف إعراب القرآن   ) ٧(
 ٧/٢٣٣ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٨(
 .٤١٧/ ٣ ينظر البحر احمليط   ) ٩(
 ).٤/١٦٦( ينظر الدر املصون   ) ١٠(
 لسان العرب ،مادة قنمنظر ، ياألصول : يمن األقا  ) ١١(
 .٤١٨/ ٣/٤١٧وال مبجموعها يف البحر احمليط  تنظر هذه األق  ) ١٢(
 ).٣/٤١٨( ينظر رأي أيب علي يف البحر احمليط   ) ١٣(



  
  

 

٩٨ 

أن  اآلية : أوال:والذي يظهر يل أن رأي أيب علي الفارسي يف التقدير هو األصح لسببني     

 M [ \ ] ̂ _ ̀ aالكرمية يف سورة املائدة تؤيده، وهي قوله تعـاىل          

bc v L دةالما ألن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنه قد يبسط الكـالم يف  :  وثانيا ٧٣: ئ

  .موضع وقد خيتصر يف موضع آخر
  :حذف اخلرب وأثره يف بيان املعىن: ثانيا

ومن املواضع اليت ذكر الرسعين أن فيها       .يقال عن حذف اخلرب ما قيل عن حذف املبتدأ        

 7تدأ خربها حمذوف، يف قولـه تعـاىل      ذكره عند حديثه عن لوال،وأا مب      حذفا للخرب ما  

8 M O P Q R S T L رة مبتـدأ  : فلوال  : وقوله:"حيث قال .٦٤: البق

  )١(" لداللة الكالم عليه- عند سيبويه-خربه حمذوف ال جيوز إظهاره 

فلوال فضل اهللا حاصل لكم أو فلوال فضل :فاملعىن املترتب على هذا القول عند الرسعين    
  .)٢(كنتم خاسرين يف الدنيا واآلخرةاهللا تدارككم ورمحته ل

هـو  : فقال الكوفيـون  ،وقع خالف بني البصريني والكوفيني يف رافع االسم بعد لوال         
  .مرفوع بلوال، واختار الكسائي من الكوفيني أنه مرفوع بفعل حمذوف

ورفض البصريون هذا القول واختاروا أنه مرفوع باالبتداء،وردوا قول الكوفيني بـأن            
 ولوال غري خمتصة باالسم بل تدخل على الفعل،كما يف قول           ،كان خمتصا  فيه ما االسم يعمل   

  :.)٣(الشاعر
                                                

 .٢٣٥/م/١ رموز الكنوز   ) ١(
 ٢٣٥/م/١ ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
 ١/٤٦٢ للجموح الظفري ،ينظر خزانة األدب  البيت  ) ٣(



  
  

 

٩٩ 

  . )١(           الدر درك،إين قد رميتهم    لوال حددت والعذرى حملدود 

  )٤(والعكربي)٣(ابن عطية)٢(يف هذه اآلية النحاسقبل الرسعين وقد قال ذا القول من 
   )٧( احلليب والسمني)٦(أبو حيان األندلسيو)٥(القرطيبومن بعد الرسعين 

  . لداللة الكالم عليه: ويبني لنا الرسعين سبب حذف اخلرب يف اآلية فقال

 M ] ̂ _    ̀ a b ومن اآليات أيضا ماذكره عند قولـه تعـاىل        

cL وممـن  : صفة، واخلرب حمذوف، تقديره: وأمم مبتدأ، سنمتعهم:"حيث قال، ٤٨: ھود
عدم تعرضه لإلعـراب    والرسعين باختياره هذا اإلعراب و    . )٨ ("يف الدنيا معك أمم سنمتعهم    

القول،ومل يـرد غريه،ويكـون      يف اآلية يدل على أنه أراد املعىن املترتب على هذا            )٩(اآلخر
إن السالم منا والربكات عليك وعلى أمم مؤمنني ممن معك ،وممن معك أمم ممتعون              " :املعىن

  .)١٠("بالدنيا منقلبون إىل النار
 اختاره ممن جاء بعد الرسـعين     ، و )١١ ( الزخمشري ذا اإلعراب من قبل الرسعين    ه واختار

                                                
ن مـذاهب النحـويني البـصريني والكـوفيني         ،التبيني ع ١/٧٠اإلنصاف يف مسائل اخلالف     : لالستزادة ينظر   ) ١(

 ٣١٧-١/٣١٦ للكافية رضي الشرح  ،١٥١،_١/١٤٤
 .١/٤٦ ينظر إعراب القرآن للنحاس   ) ٢(
 ١/٢٤٠ ينظر احملرر الوجيز   ) ٣(
 . ١/٧٢ ينظر التبيان يف إعراب القرآن   ) ٤(
 .٢/١٦٧ ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٥(
 .١/٤٠٨ ينظر البحر احمليط   ) ٦(
 .١/٤١٩ ينظر الدر املصون   ) ٧(
 . ١٧٠/ ٣ رموز الكنوز   ) ٨(
 .٥/٢٣١ ينظر البحر احمليط ملطالعة األقوال  ) ٩(
 .٢/٢٩٨ الكشاف   ) ١٠(
 .٢٩٨/ ٢ ينظر الكشاف   ) ١١(



  
  

 

١٠٠ 

 الدين درويش يف إعراب القـرآن       ي، وذكر معه وجهاً آخر، ومن احملدثني حمي       )١(أبو حيان   
  . )٢(الكرمي

  : حذف املفعول به وأثره يف بيان املعىن: ثالثاً
  :يقول الرضي اجلملة مىت مادل عليه دليل،ذف منحي ذكر النحويون أن املفعول به قد

و يقول الشاطيب يف معرض حديثه عن حـذف         .)٣("اعلم أن املفعول به حيذف كثرياً     " 
كل فضلة وقعت يف الكالم وذلك املفعول، وما أشبهه من اروروات فجـائز             :"املفعول به 

  )٤("حذفها سواء كانت مفعوالً واحداً أو اثنني

وإما ... إما لفظي، كتناسب الفواصل   :  حذف املفعول لغرض   جيوز": ويقول ابن هشام  
  . )٥("معنوي

وحلذف املفعول به أغراض بالغية منها إرادة التخفيف فيكون املفعول بـه يف حكـم               
حيذف لالستهجان وقد حيذف للـتحقري ،       د، وقد حيذف لتناسب الفواصل وق     )٦(املنطوق به 

  .)٧(وقد حيذف لعدم تعلق الغرض به

  . من اآليات اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفاً للمفعول بهمناذجوهذه 

رة M K L Lمنها قوله تعاىل     مل : فإن قيل :"حيث قال يف توجيهها   . ٤٠: البق
                                                

 .٥/٢٣١ ينظر البحر احمليط   ) ١(
 ٣/٤٤٠ينظر إعراب القرآن الكرمي وبيانه   ) ٢(
 .١/٤٠٤ ةلكافي الرضي ل شرح  ) ٣(
 .٣/١٥٤ املقاصد الشافية   ) ٤(
 . ٢/٩٧ ضياء السالك إىل أوضح املسالك   ) ٥(
 .٢/٣٩ ينظر شرح املفصل البن يعيش   ) ٦(
 .٩٧/ ٢ ينظر ضياء السالك   ) ٧(



  
  

 

١٠١ 

واملعىن املترتب على مـا ذكـره        )١("طلباً للخفة : قلتوبابه؟  ) فارهبون(حذفت الياء من      
  .ارهبوين وخافوين واتقوين: الرسعين 

  )٢(من قبل الرسعين سبباً للحذف وهو تناسب الفواصل وكذلك ذكر الزجاج 

  .  من بعد الرسعين)٣(وكذلك أبو حيان يف تفسريه

وال أرى أن هناك تعارضاً بني السببني املذكورين فقد يكون احلذف لكليهما والتنافر             
  . يف ذلك

ىل أن فيها حذفا للمفعول به ماذكره عند قوله تعا         الرسعين   ومن اآليات أيضا اليت ذكر    

M ¦ § ̈ © ª«  L ٤("مفعول أرين الثاين حمذوف:"حيث قال، ١٤٣: األعراف(  

أرين نفسك أو ذاتك، ولكن أوجـز        :واملعىن املترتب على القول الذي ذكره الرسعين      
  . فلذلك حذف املفعول الثاين؛وتأدب مع ربه جل وعال

 )٦(يب  اختاره من بعـد الرسـعين القـرط        و  من قبل الرسعين     )٥(وكذلك قال الزجاج  
  )٨(والشنقيطي.)٧(السمني احلليبو

                                                
 .١٨٠/ م/ ١ رموز الكنوز   ) ١(
 . ١/١٢١ ينظر معاين القرآن   ) ٢(
 .١/٣٣١ ينظر البحر احمليط   ) ٣(
 .٢/٢٤٧ رموز الكنوز   ) ٤(
 .٢/٣٧٣ ينظر معاين القرآن   ) ٥(
 ٩/٣٢٤ ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٦(
 .٥/٤٤٩ ينظر الدر املصون   ) ٧(
 ٢/٣٩١ ينظر أضواء البيان  ) ٨(



  
  

 

١٠٢ 

 M rومن  اآليات أيضا اليت ذكر أن فيها حذفا للمفعول به ماذكره عنـد قولـه تعـاىل                   

s t u v  w x y 

z {  | } ~ �  ¡ 

¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈ ©               

ª  L ٣٥: األحزاب.  

اكرتـه   الذ والـذاكرات واحلافظـات  : والتقدير يف قولـه تعـاىل     :"  حيث قال 
ن احلافظني فروجهم   إ:فاملعىن املترتب على مااختاره الرسعين    . )١("واحلافظاا، فحذف املفعول  

واحلافظاا والذاكرين اهللا كثريا والذاكراته،أعد اهللا  هلم املغفرة واألجر اجلزيل كفـاء مـا               
  .قدموا من عمل صاحل

 )٢(الزجاج من قبل الرسعين     ير مجع من املفسرين والنحويني فمنهم     ذكر مثل هذا التقد   : قلت
  ، )٦(والعكربي ،)٥( ،وابن عطية)٤( والزخمشري)٣(والنحاس

  .)٢( والسمني احلليب)١( وابن هشام)٨(أبو حيانو)٧(ومنهم ممن جاء بعد الرسعين القرطيب
                                                

 ٦/١٥٩ رموز الكنوز   ) ١(
 ٤/٢٢٧ ينظر معاين القرآن   ) ٢(
 ٣/٣١٥ينظر إعراب القرآن   ) ٣(
 ٥/٦٩ ينظر الكشاف   ) ٤(
 ٧/١٢٠يزينظر احملرر الوج     ) ٥(
 ٢/١٠٥٧ ينظر التبيان يف إعراب القرآن   ) ٦(
 ١٧/١٥٠ينظر اجلامع ألحكام القرآن     ) ٧(
  .٧/٢٢٥ينظر البحر احمليط   ) ٨(
 



  
  

 

١٠٣ 

، والسبب الـذي ذكـره      )٣(ومل يذكر أن احلذف ألجل تناسب الفاصلة إال السمني احلليب         
واحلافظني فـروجهم   (احلليب هو أن يف اآلية ما يدل عليه، ففي قوله           السابقون غري السمني    

فاحملذوف يف كلمة احلافظات دل عليه قوله فروجهم، وكذلك يف قوله تعـاىل             ) واحلافظات

M§  ̈ ©  ª  L ٣٥: األحزاب.  

  .قبلها) اهللا(احلذف الذي يف الذاكرات دل عليه كلمة 

  :  بيان املعىنحذف املضاف واملضاف إليه وأثره يف: رابعاً

، فهـذا     إذا أمن اللبس،   ،أو أحدمها، ذكر النحاة أن املضاف واملضاف إليه قد حيذفان       
 جعل أول حكم مـن      ندما شرع يف احلديث عن أحكام اإلضافة      الرضي يف شرح الكافية، ع    

 وكذلك الشاطيب عندما أراد     )٤( املضاف واملضاف إليه إذا أمن اللبس      حذف: أحكام اإلضافة 
  : بيت الناظمأن يشرح

  . )٥( وما يلي املضاف يأيت خلفا       عنه يف االعراب إذا ما حذفا

ملا كان املضاف واملضاف إليه قد حيذف كل منهما للعلم به أتى يف هذا البـاب                :"قال
  . )٦("بفصل يذكر فيه ذلك، وابتدأ بذكر حذف املضاف

                                                
= 

  ٤٣ينظر املسائل السفرية صـ  ) ١(
 
 .٩/١٢٤ينظر الدر املصون   ) ٢(
 .٩/١٢٤ينظر املصدر السابق     ) ٣(
 . ١/٩٣٣ الرضي للكافية ينظر شرح  ) ٤(
 ١٢٠كر ابن مالك هذا البيت يف باب اإلضافة ينظر ألفية ابن مالك يف النحو التصريف ص  ذ  ) ٥(
 .٤/١٤٢ املقاصد الشافية   ) ٦(



  
  

 

١٠٤ 

  . )١(بن مالكالفية  ألوكذلك ابن هشام يف شرحه

نحاة اشترطوا للقول حبذف املضاف أمن اللبس، فمىت ما كـان املعـىن             ونلحظ أن ال  
  .ملتبساً فإنه ال حيذف املضاف وال خيتار وجه احلذف يف اإلعراب اللتباس املعىن

كان القول حبذف   عاين  وقد ذكر الرسعين يف آيات متعددة حذف املضاف ، واختار م          
  :املضاف هو مؤداها، وفيما يلي بعضها

  :وأثره يف بيان املعىنحذف املضاف   -  أ

عطف : وأشد" قال الرسعين .٧٤: البقرة M m n       o p qr L يف قوله تعاىل    

فهي مثل احلجارة، ومثل أشد فحذف املضاف وأقام املضاف إليه          : على الكاف، على معىن   
 يدل على أنه يرجح املعىن      )٣(والرسعين باختياره هذا الرأي وتركه اآلراء األخرى      . )٢("مقامه

أن قلوبكم يابين إسرائيل يف قسوا كاحلجارة أو        :لذي يؤديه هذا الوجه النحوي،واملعىن هو     ا
  .مثل شيء أشد قسوة من احلجارة 

،وذكر هذا القول ممن جاء بعد الرسعين       )٤( الزخمشري  القول من قبل الرسعين    وقال ذا 
  .  ومل يستدرك شيئاً عليه)٥(السمني احلليب

حجة أيب حيان يف    يقبل هذا القول،و  فلم  )٦(فسرين كأيب حيان   خالف يف هذا بعض امل     و

                                                
  ٢٠/٣٦٨ ينظر ضياء السالك إىل أضح املسالك   ) ١(
 .٢٥٣/ م/١ رموز الكنوز   ) ٢(
 .١/٤٣٧ ينظر الدر املصون ملطالعة هذه اآلراء،  ) ٣(
 .١/٢٨٦ ينظر الكشاف   ) ٤(
 .١/٤٣٧ ينظر الدر املصون   ) ٥(
 .٤٢٩/ ٤٢٨/ ١ ينظر البحر احمليط   ) ٦(



  
  

 

١٠٥ 

 تقديراً، ومىت ما كان اإلعراب ال     ا ذكره الزخمشري و الرسعين أن يف ماذكروه       عدم إجازته مل  
هنـاك   ألن؛ وما ذهب إليه أبو حيان يف نظري هو األرجـح            ،حيتاج إىل تقدير فهو األوىل    

  . اج إىل تقدير أوىل مما حيتاج إىل تقديرما ال حيت وهي أن قاعدة عامة يف اإلعراب 

 أن القلـوب يف قـسوا        فهو )١(وأما املعىن املختار عند أيب حيان ومجع من املفسرين          
واإلعراب املوافق هلذا املعىن أن تكون أشد معطوفـة علـى   ،كاحلجارة أو أشد من احلجارة  

  .ألن موضعها خرب؛) كاحلجارة(موضع 

 M º » ¼ ½  L: ند قوله تعـاىل   ومن املواضع أيضا ماذكره ع    

  .)٢("أي سقوا حب العجل، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه":حيث قال.٩٣: البقرة

واختاره ممن جـاء    ،)٥( والعكربي )٤( والنحاس )٣(الزجاجواختار هذا الرأي من قبل الرسعين       
  .)٧( والسمني احلليب)٦(أبو حيانبعد الرسعين 

  .حلليب ذكرا أن هناك مضافني حمذوفنيغري أن أبا حيان والسمني ا

أشربوا حب العجل وسقوا وهذا فيـه      : واملعىن على قول من قال حبذف مضاف واحد       
  .)٨(دليل على متكن أمر العجل يف قلوم

                                                
 . ٢٠٧/ ٢/٢٠٦، واجلامع ألحكام القرآن ٤٢٨/ ١ ينظر البحر احمليط   ) ١(
 . ٢٩١/ م/١ رموز الكنوز   ) ٢(
 ).١/١٧٥( معاين القرآن   ) ٣(
 .١/٢٤٨ إعراب النحاس   ) ٤(
 .١/٩٣ ينظر التبيان   ) ٥(
 ).١/٤٧٦(لبحر احمليط  ينظر ا  ) ٦(
 ).٢/٥( ينظر الدر املصون   ) ٧(
 .٢/٢٥٥ ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٨(



  
  

 

١٠٦ 

  .واملعىن على قول من قال حبذف مضافني سقوا وأشربوا حب عبادة العجل

 وصرحياً للمعىن فهم أولعوا بعبادة       ألن فيه إيضاحاً حقيقياً    ؛والقول بتقدير مضافني أوىل   
  .العجل

  .)١("وحسن حذف املضافني املبالغة يف ذلك: "وذكر السمني احلليب سبب احلذف فقال

  : حذف املضاف إليه وأثره يف بيان املعىن-ب

سبق أن مر معنا كالم النحاة يف حذف املضاف إليه وأنه كاملضاف قد حيـذف مـن                 
  . اللبسالكالم إذا دل عليه دليل،وأمن

 فمن املواضع اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفا للمضاف إليه ماذكره عنـد توجيهـه               

حيث .١١٠: اإلسراء M  ̀a b c d  e fg Lمن قوله تعاىل )أياً(للنصب يف كلمة    

فاملعىن املترتـب علـى      )٢("منصوب بتدعوا والتنوين فيها عوض من املضاف إليه       ) أياً:"(قال
أي االمسني دعومت ال ضري؛ ذلك أن اهللا جل وعال أمساؤه           :عين يكون القول الذي اختاره الرس   

  .كلها حسىن وصفاته كلها على

 معىن مؤداه القـول حبـذف        حيث ذكر   الزجاج  واختار هذا الرأي من قبل الرسعين     
  )٤(، وكذلك الزخمشري)٣(املضاف إليه يف هذه اآلية 

                                                
 . ٢/٥ الدر املصون   ) ١(
 .٤/٢٣٥ رموز الكنوز   ) ٢(
 . ٣/٢٦٤ ينظر معاين القرآن   ) ٣(
 .٣/٥٦١ ينظر الكشاف   ) ٤(



  
  

 

١٠٧ 

بن الطاهر  و،)٢(بن هشام األنصاري  ، وا )١( السمني احلليب   واختاره ممن جاء بعد الرسعين    
  )٤(والشنقيطي)٣(عاشور

  :حذف املخصوص باملدح أو الذم وأثره يف بيان املعىن:خامسا

كما ه  ذا كان هناك ما يدل علي     إ، ذكر النحاة أن املخصوص باملدح أو الذم قد حيذف        
 :ذكر الشاطىب عند شرحه لبيت الناظم

 "٥("ى واملقتفضى املقتكالعلم نعم       م مشعر به كفىوإن يقد(   

ما يـشعر   )نعم،بئس(فإن تقدم قبل    ،يعين أن املخصوص حيذف للعلم به     " :حيث قال   
  )٦("به،ويعرف به اكتفى به عن ذكره بعد نعم وبئس

إنا وجدناه صابراً نعم العبـد      : وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف حنو        " وقال ابن هشام    
  .ر إذا كان هناك ما يدل عليهأي أن املخصوص حيذف لالختصا )٧(" هو :أي

، املخصوص باملدح أو الـذم       وورد يف تفسري الرسعين توجيه آليات ذكر فيها حذف        
  :منها 

  .٣٠: النحل M n o p  L ماذكره عند قوله تعاىل

                                                
 .٧/٤٢٩ ينظر الدر املصون   ) ١(
 .٢/٣٧٢ ينظر ضياء السالك   ) ٢(
 ٥١/٢٣٧ ينظر التحرير والتنوير   ) ٣(
 ٣/٧٤٩ ينظر أضواء البيان   ) ٤(
  .١٢٩ألفية ابن مالك ص     ) ٥(
 ..٤/٥٤٢المقاصد الشافية     ) ٦(
 ٣/١٠٠ضياء السالك إلى أوضح المسالك     ) ٧(



  
  

 

١٠٨ 

فحذف املخـصوص   ،وفيه إضمار تقديره ولنعم دار املتقني دار اآلخرة        " : حيث قال 
نعـم دار    :عىن املترتب على الرأي الذي ذكره الرسـعين        فامل )١("باملدح لظهور الداللة عليه   

  .املتقني دار اآلخرة

   . يتبني أنه مل يرد إال هذا املعىن)٢(باختياره هذا الرأي وعدم ذكره لآلراء األخرى وهو 

  من قبل الرسعين)٥(و الزخمشري )٤ (الزجاح و)٣(الطربيوهذا رأي 

  .)٦ (السمني احلليبك يف توجيه اآليةأحد األوجه  من جعله  وممن جاء بعد الرسعين

 )٧( عاشوركالطاهر بناختاره منهم من و

والظاهر : "فقال } جنات عدنٍ { وخالف أبو حيان فجعل املخصوص باملدح هو قوله         

} جنات عدنٍ {ولنعم دار املتقني    :فيكون املعىن عنده    ، )٨( "أن املخصوص باملدح هو جنات    

 واهللا أعلـم  . معـه   أيب حيان أوجه ألنه ال حاجة لنـا يف تقـدير           والذي يظهر يل أن رأي    
  .بالصواب

صافات M Ì Í Î Ï  Ð L ومن املواضع أيضا ماذكره عند قوله تعـاىل        : ال

٧٥  
                                                

 ٤/٢٥رموز الكنوز   )١(
 .٧/٢١٥نظر الدر املصون  ملطالعة هذه اآلراء ي   ) ٢(
 ١٤/٢١٠البيان عن تأويل آي الفرقان  بنظر جامع   ) ٣(
 ).٣ (٣/١٩٦نظر معاين القرآن ي  ) ٤(
 .٣/٤٣٤ بنظر الكشاف   ) ٥(
 .٧/٢١٥ بنظر الدر املصون   ) ٦(
 ١٤/١٤٣ بنظر التحرير والتنوير   ) ٧(
 .٣٧٤/ ٥ البحر احمليط   ) ٨(



  
  

 

١٠٩ 

عىن فامل )١("فواهللا لنعم ايبون حنن   : واملخصوص باملدح حمذوف تقديره     :" حيث قال  

 " :أو كما قال الزخمـشري  لك يانوح حنن  نعم ايبون   :يكون رسعيناملترتب على ماذكره ال   

  )٢("وبغيته وأوصلها إىل مراده، إنا أجبناه أحسن اإلجابة 

وهو مل يذكر أن املخصوص حمذوف ولكنـه ذكـر           )٣( الزجاجواختاره من قبل الرسعين     

  .)٥(والعكربي )٤( والزحمشري، على القول حبذف املخصوص ترتبالتقدير امل

  )٨(الطاهر بن عاشورو)٧(والسمني احلليب)٦(أبو حيانين اختاره ممن جاء بعد الرسعو

  حذف اجلملة :ثانيا 

  : حذف جواب الشرط وأثره يف بيان املعىن:  أوال

يقول ابـن   ،ذكر النحاة أنه جيوز وقد جيب حذف جواب الـشرط املقـرون بـإن             
وجيوز حذف ما علم من شرط إن كانت األداة إنْ مقرونة بـ ال، وما علـم مـن                  :"هشام
  .)٩("بجوا

واحلذف ها هنا على    :"ويقول الشاطيب يف معرض حديثه عن أقسام احلذف يف الشرط         

                                                
 .٦/٣٩٥ رموز الكنوز   ) ١(
 .٥/٢١٥  الكشاف   ) ٢(
 .٤/٣٠٧ بنظر معاين القرآن   ) ٣(
 .٥/٢١٥ينظر الكشاف   ) ٤(
 .٢/١٠٩٠ ينظر التبيان  ) ٥(
 .٧/٣٤٩ ينظر البحر احمليط  ) ٦(
 .٩/٣١٧ ينظرالدار املصون   ) ٧(
 ٢٣/١٣٠ ينظر التحرير والتنوير   ) ٨(
 . ٥٤، ٤/٥٣ ضياء السالك   ) ٩(



  
  

 

١١٠ 

  . )١( ...."حذف مجلة اجلواب وهو األكثر: ثالثة أوجه 

لالختصار وقـد حيـذف     :  منها )٢(هذا،وتتعدد األغراض حلذف مجلة جواب الشرط     
  . للداللة على التعظيم والتفخيم

إن حذف اجلواب يف هذه األشياء أبلغ يف املعىن مـن      :وقال أصحابنا :"يقول ابن يعيش    

واهللا لئن قمت إليك وسكت عن اجلواب ذهب فكـره   : إظهاره أال ترى أنك إذا قلت لعبدٍ      

ألضربنك فأتيت باجلواب مل تبـِق  : إىل أشياء من أنواع املكروه فلم يدر أيها بقي، ولو قلت   

  .)٣("شيئاً غري الضرب

  :عديدة منهافعين أن فيها حذفا جلواب الشرط وأما اآليات اليت ذكر الرس

   M Å Æ Ç È É          Ê Ë Ì Í Î Ï   Ðماذكره عند قولـه تعـاىل       

Ñ L فاملعىن املترتـب   .)٤("وجوابه حمذوف لداللة الكالم عليه    ..."حيث قال   .٢٨: ھود

أخربوين إن كنت على حجـة واضـحة مـن ريب وكنـت         ":على ماذكره الرسعين يكون   

  )٥( "ال آمركم  بترك عبادة األوثان،والكف عما الجيوز؟واألنبياء بعثوا لذلكنبيا،أيصح أ

  . من قبل الرسعين  )١( والزخمشري )٧( والنحاس )٦(وكذا قال الزجاج 

                                                
 .٦/١٦٣ املقاصد الشافية   ) ١(
 .٤/١٠٦ ينظر معاين النحو   ) ٢(
 .٩/٩ش عي شرح ابن ي  ) ٣(
 .٣/٢١٥ رموز الكنوز    ) ٤(
 .٣/٢١٥رموز الكنوز    ) ٥(
 .٣/٧٣ ينظر معاين القرآن   ) ٦(
 .٢/٢٩٩ ينظر إعراب القرآن   ) ٧(



  
  

 

١١١ 

، ولكنهم اختلفـوا يف   من بعد الرسعين   )٤(والطاهر بن عاشور  )٣( والسمني احلليب  )٢(وأبو حيان 
، والزخمـشري  )٥( هو أتبع الضالل أي أأتبع الضالل فالزجاج ذكر أن تقدير اجلواب ؛التقدير

والرسعين ذكرا أن تقدير اجلواب احملذوف هو أيصح أال آمركم بترك عبادة األوثان والكف              
  )٦(عما ال جيوز

وقد اعترض أبو حيان على هذين التقديرين واحتج بأن التقدير الذي ذكره الزخمشري             
ألن أرأيـتم يف    ؛) أرأيتم(لـصب مفعول ثان    ال يكون جواباً للشرط بل يكون يف موضع ن        

أن يكون مجلة استفهامية، معىن أخربوين، وهي تتعدى إىل مفعولني والغالب يف املفعول الثاين          
  . )٧(وجواب الشرط عنده حمذوف تدل عليه اجلملة

والذي أراه أن تقدير اجلواب هو ما ذكره الزخمشري والرسعين، ومجلة الشرط وجوابه             
مفعويل أرأيتم؛ ذلك أن القول الذي قال به أبو حيان ال خيلو من تكلف فهو               يف حمل نصب    

يقدر مفعوال ثانياً مث يقدر جواباً للشرط، وهذا اجلواب الذي سيقدره مدلوله ومعناه مأخوذ              
يف حمل ) فعل الشرط وجوابه  (لكن عندما نقدر جواباً وجنعل اجلملة       . من املفعول الثاين املقدر   

  .)٨(أيتم يكون أبعد عن التكلفنصب مفعويل أر

                                                
= 

 .٣/٢١٥رموز الكنوز . ٣/٢٢٧ ينظر الكشاف   ) ١(
 .٥/٢٥٤ ينظر البحر احمليط   ) ٢(
 .٣٧٥ -٣٧٤/ ٦ ينظر الدر املصون   ) ٣(
 .١٢/١٤٣ينظر التحرير والتنوير  ) ٤(
 .٣/٧٣ ينظر معاين القرآن   ) ٥(
 .٣/٢٢٧ ينظر الكشاف   ) ٦(
 .٥/٢٥٤ ينظر البحر احمليط   ) ٧(
 .٣/٣٦٤ ينظر إعراب القرآن وبيانه   ) ٨(



  
  

 

١١٢ 

 $ # " M قوله تعاىل  ومن اآليات أيضا اليت ذكر فيها حذفا جلواب الشرط

% & ' ( ) *  + , - . / 0 1   2 

3 4 5 6 7 8 9 :  ; <  => ? @  A B C 

D L ال ِ(قوله تعاىل   :"حيث قال . ٤١: األنف  َ ِإن  آ ْ ُْ ُْ َْ ُ ْ : متعلق مبحذوف تقديره) ِ

إن كنتم آمنتم باهللا     :املعىن املترتب على هذا القول      ف )١("إن كنتم آمنتم باهللا فاقبلوا وأطيعوا     
  .فاقبلوا وأطيعوا وأمتروا والزموا ما أمرمت به

   )٣(الزخمشريو،)٢(الزجاجمن العلماء من قبل الرسعين من أجازه كو

  )٧(والطاهر بن عاشور)٦(السمني احلليبو )٥( وأيب حيان ،٤(ومن بعد الرسعين كالقرطيب

  : )٨(حذف جواب لوال وأثره يف بيان املعىن:ثانيا

 فتأيت حرف امتناع    ، يف مغين اللبيب   )٩(تأيت لوال على أربعة أقسام كما ذكر ابن هشام        
  .لوجود أو لوجوب، وتأيت للتخصيص والعرض،وتأيت للتوبيخ والتندمي، وتأيت لالستفهام

                                                
 ).٢/٤٣٦( رموز الكنوز   ) ١(
 .٢/٤١٦ ينظر معاين القرآن   ) ٢(
 .٢/٥٨٤ ينظر الكشاف   ) ٣(
 ١٠/٣٤ ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٤(
 .٤/٤٩٥ ينظر البحر احمليط    )٥(
 .٥/٦٠٨ ينظر الدر املصون   ) ٦(
 ١٠/١٣ ينظر التحرير والتنوير   ) ٧(
اجلـىن الـداين يف   و، ٣٦١ينظر رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي ص  ) لوال( لالستزادة من أحكام      ) ٨(

 .٤٥٣-٣/٤٤٣مغين اللبيب عن كتب األعاريب و،٥٩٧حروف املعاين للمرادي 
 . ٣/٤٤٣ ينظر مغين اللبيب   ) ٩(



  
  

 

١١٣ 

ود هي مرادنا يف هذا البحث؛إذ إا ـذا املعـىن           ولوال اليت تكون حرف امتناع لوج     
، وهذا اجلواب قد حيذف إذا      )١(تكون حرف شرط وال بد هلا من جواب كما ذكر الشاطيب          

  .)٢(علم

: واب لـوال منـها    ذكر أن فيها حذفا جل    وقد ورد يف تفسري الرسعين توجيه آليات عديدة         

ورال M Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û  Ü  Lماذكره عند قولـه تعـاىل         : ن

ِ  وروَ(قوله تعاىل   :" حيث قال .١٠ ُ  ا ُ َ ْ َ َ ْْ ُ َْ َ ُ َْ  بين :جوابه حمذوف تقديره) َ
 يكون  املعىن املترتب على املعىن الذي اختاره الرسعين      ف. )٣("الكاذب منكما وفضحه أو لعذبه    

  بأليم عقابهلوال فضلُ اهللا وإكرامه لكم وستره عليكم لفضح الكاذب  منكما وأخذه : 

  )٩(وابن عطية)٨( والزخمشري)٧( والنحاس)٦(والزجاج )٥(والطربي)٤(وهذا رأي الفراء

   من قبل الرسعين  )١٠(والعكربي

  . من بعد الرسعين)٢( والسمني احلليب)١( حيان رأي أيبو
                                                

 .٦/١٩٧ ينظر املقاصد الشافية   ) ١(
 .٥٩٧ ينظر اجلىن الداين ص  ) ٢(
 .٥/٢٠١ رموز الكنوز   ) ٣(
 .١/٥٦٧ ينظر معاين القرآن   ) ٤(
 ١٧/١٨٩ ينظر جامع البيان عن تأويل آي الفرقان   ) ٥(
 .٤/٣٣ ينظر معاين القرآن   ) ٦(
 .١٢٩/ ٣ ينظر إعراب القرآن   ) ٧(
 .٤/٢٧٢ ينظر الكشاف   ) ٨(
 ٦/٣٥٠/٣٥١ اينظر احملرر الوجيز   ) ٩(
 .٢/٩٦٦ ينظر التبيان   ) ١٠(



  
  

 

١١٤ 

ـ        :"وقال الزخمشري يف سبب تركه أي اجلواب        ه،وتركه دال على أمر عظـيم ال يكتن
  .)٣("غ من منطوق بهورب مسكوت عنه أبل

 [ \ ] M X Y Zومن املواضع أيضا ماذكره عند قوله تعـاىل         

 ̂_    ̀ a b c   L يعين العذاب : قال قتادة:" حيث قال. ٤٧: القصص

 ألا أكثر ما تـزاول  ؛يف الدنيا مبا قدمت أيديهم من املعاصي، وأضاف السيئات إىل األيدي     
وا مبـا قـدمت     م يقولون إذا أصيبوا مبصيبة وعوقب     لوال أ : وجواب لوال حمذوف تقديره    ا

أرسلنا إلـيهم رسـوالً أو لعاجلنـاهم      ملا  هال أرسلت إلينا رسوالً، حمتجني بذلك       : أيديهم
لوال " كما قال أبو حيان      فاملعىن املترتب على ماذكره الرسعين  كما ذكر هو أو         .)٤("بالعقوبة

هال أرسلت إلينا رسـوالً حمـتجني       : عاصيأم قائلون إذا عوقبوا مبا قدموه من الشرك وامل        

 M Qبذلك علينا ما أرسلنا إليهم، وأي إمنا أرسلنا الرسل إزالة هلذا العذر، كما قال تعاىل                

R  S T U V W XY L ١٦٥: النساء 

)٥("   

 )١(أيب حيـان  رأي  ومن قبـل الرسـعين ،     )٨(وابن عطية )٧( والزخمشري )٦(وهذا رأي الزجاج  

                                                
= 

 ) . ٦/٤٠٠( ينظر البحر احمليط   ) ١(
 .٨/٣٨٨ ينظر الدر املصون   ) ٢(
 .٤/٢٧٢ الكشاف   ) ٣(
 .٥/٥٤٧ رموز الكنوز   ) ٤(
 .٧/١١٧ البحر احمليط   ) ٥(
 .٤/١٤٧ ينظر معاين القرآن   ) ٦(
 .٤/٥١٠ ينظر الكشاف   ) ٧(
 ٦/٥٩٦ ينظر احملرر الوجيز   ) ٨(



  
  

 

١١٥ 

  .  من بعد الرسعين)٣(بن عاشوراهر والط)٢(والسمني احلليب

:)٤(حذف جواب ملا وأثره يف بيان املعىن:ثالثا 

 لتجزمـه   ؛ فتارة تأيت خمتصة باملضارع    ،)٥(تأيت ملا على ثالثة أوجه كما ذكر ابن هشام        
وهـي ـذا    ،تأيت خمتصة باملاضي فتكون حرف وجود لوجود        تارة  و،وتنفيه وتقلبه ماضياً    

وملا اليت تكون حرف وجـود هـي   .تأيت لالستثناءتارة   و ، جواب تكون شرطية فتحتاج إىل   
مرادنا يف هذا البحث حيث إا ذا املعىن حتتاج إىل جواب شرط، وهذا اجلواب قد حيذف                

  .)٧( والسيوطي يف مهع اهلوامع)٦(كما ذكر املرادي يف اجلىن الداين

  : اوذكر الرسعين آيات متعددة فيها حذف جلواب ملّ

 +  * ( ) ' & % $      # " ! Mيات قوله تعاىل    من هذه اآل  

, - . / 0        1 2  3 4 5 67 8 9 : 

;L رة وملـا جـاءهم كتـاب    : وجواب ملا حمذوف، تقديره:"حيث قال ٨٩: البق

  . )٨("كفروا به ، وكرر ملّا لطول الكالم والتأكيد: جحدوا وكذبوا به، وقيل جوابه

                                                
= 

 .٧/١١٧ ينظر البحر احمليط   ) ١(
 .٨/٦٨٢ ينظر الدر املصون   ) ٢(
 ٢٠/١٣٥ ينظر التحرير والتنوير   ) ٣(
 .٥٩٧-٥٩٢، اجلىن الداين ص٣٥٥ -٣٥١ لالستزادة من أحكام ملا ينظر رصف املباين ص  ) ٤(
 .٤/٤٧٧لبيب  ينظر مغين ال  ) ٥(
 .٥٩٦ ينظر اجلىن الداين ص  ) ٦(
 .٣/٢٢٠ ينظر مهع اهلوامع   ) ٧(
 .٢٨٥/م/١ رموز الكنوز   ) ٨(



  
  

 

١١٦ 

ن القول حبذف جواب ملا هو القول الراجح أو هو          والرسعين بعبارته هذه كأنه اختار أ     
 ألنه ذكـر القـول األول       "وقيل"القول األقوى عنده من القول اآلخر الذي صدره بكلمة          

ملا جاء  :،ويكون املعىن املترتب على القول األول وهو أنه         بصيغة اإلثبات خبالف القول الثاين    
ا عندهم من التوراة كفروا به وجحدوا       اليهود كتاب من عند اهللا وهو القرآن وفيه تصديق مل         

  . واستهانوا به، هو األقوى عنده

 ، و )٢( والزجاج )١(األخفش:  من قبل الرسعين   اآلية هذه   وممن قال حبذف جواب ملا يف       
اختـار القـول    منهم من    و )٣( كمكي جعله الوجه األقوى عند توجيهه هلذه اآلية      منهم من   

   )٥(العكربيكجعله أحد الوجوه منهم من  و)٤(الزخمشري كحبذف اجلواب 

  .)٧( وحسنه السمني احلليب)٦( أبو حيان ممن جاء بعد الرسعينواختاره
كررت عندما "ملا "ويف اآلية قول آخر وهو أن جواب ملا األوىل هو قوله كفروا به وأنَّ      

ء على  ويِرد على هذا القول إشكال وهو أنه ملاذا دخلت الفا   )٨( وهذا رأي املربد   ،طال الكالم 
عاطفـة  ) فلما جاءهم(ملا الثانية إن كانت ملا الثانية تكراراً وتأكيداً لألوىل ألن الفاء يف قوله     

  . إذ لو كانت للتأكيد ملا دخلت عليها الفاءرار،فال تكون ملا الثانية للتك
  .والذي يظهر يل أن القول حبذف جواب ملا لعدم ورود إشكال عليه

                                                
 .١/١٤٢ ينظر معاين القرآن   ) ١(
 . ١/١٧١ ينظر معاين القرآن   ) ٢(
 .١/١٤٣ ينظر مشكل إعراب القرآن   ) ٣(
 .١/٢٩٦ ينظر الكشاف   ) ٤(
 .٩١-١/٩٠ن  ينظر التبيان يف إعراب القرآ  ) ٥(
 .١/٤٧١ ينظر البحر احمليط   ) ٦(
 .١/٥٠٦ ينظر الدر املصون   ) ٧(
 . ١/٤٧١ حكى هذا القول عن املربد أبو حيان يف تفسريه   ) ٨(



  
  

 

١١٧ 

 M @ A   B C D E F  قوله تعاىل   أيضا ماذكره عند   عومن املواض 
G H I J L ا بدل اخلوف،       :"حيث قال . ٧٤: ھود ًوجاءته البشرى فامتأل سرورا

 فالرسعين عندما اختار هذا الوجه وتركه لغريه        . )١("وجواب ملا حمذوف تقديره أخذ أو أقبل      
اهيم ما وجده من     أنه ملا ذهب عن إبر     : يتبني أنه يريد املعىن املترتب عليه وهو       )٢(من األوجه 

  .خوف وهلع عندما جاءته املالئكة أخذ جيادلنا أي جيادل املالئكة يف قوم لوط
 هذكـر منهم مـن   و)٣(الزخمشريومن العلماء من قبل الرسعين من اختار هذا القول ك   

  )٤(هوجأنه أحد األ على العكربي ك
  .)٥(السمني احلليبوممن ذكره ممن جاء بعد الرسعين 

 

 من أنواع احلذف اليت وردت عند الرسعين عند توجيهه إلعـراب            لثهذا النوع الثا   
  .بعض اآليات القرآنية يف تفسريه

إىل وتطرق النحـاة    ، واختذوا حلذفه طرائق متعددة   ،يكثر يف كالم العرب حذف الفعل     
ذف منـه   هذا باب حي  " ،فها هو سيبويه يعقد باباً يف كتابه فيقول          يف مؤلفام  الفعلحذف  

 ويقول ابن احلاجب عن حذف الفعـل        ،)٦(" صار مبنزلة املثل     ىتالفعل لكثرته يف كالمهم ح    
  )٧("ووجوباً، ......جوازاً، قرينةقيام وقد حيذف الفعل ل" :

                                                
 .٣/١٩٧ رموز الكنوز   ) ١(
 .٣٦٠-٦/٣٥٩ينظر الدر املصون  ملطالعة هذه األوجه    ) ٢(
 . ٢١٨-٣/٢١٧ ينظر الكشاف   ) ٣(
 .٢/٧٠٨يف إعراب القرآن  ينظر البيان   ) ٤(
 .٣٦٠-٦/٣٥٩ ينظر الدر املصون   ) ٥(
 .١/٢٨٠ الكتاب  ) ٦(
 .١/٢١٦للكافية  ينظر شرح الرضي   ) ٧(



  
  

 

١١٨ 

  :ويقول الشاطيب عند شرحه لبيت ابن مالك

  )١("وقد يكون حذفه ملتزماً    وحيذف الناصبها إن علما"

  )٢("م وكان يف الكالم أو يف السياق ما يدل عليه جاز حذفهفرييد أن الفعل إذا عل" 

  .)٣(سطهاوليس هذا موضع ب، ف وجوباً  وقد حيذف الفعل جوازاً وقد حيذ

ووقع حذف الفعل يف القرآن كثرياً يف مواضع متعددة ذكر السيوطي بعضها، وهـي               
أي :فهام،والقول  ويف جـواب االسـت    ، إذا كان مفسراً أي يف الكالم ما يفسره ويدل عليه         

  .)٤(حذف القول

: فاخلاص ما كان من قبيـل     ، خاص وعام   : وقسم الزركشي حذف الفعل إىل قسمني     
 املنـصوب علـى     :باب يفوهذا يدرسه النحويون يف قسم خاص       ، أعين أو أذم أو أخص      

  .وباب اإلغراء والتحذير، االختصاص

دل علية كحذف ناصـب      وأما العام فهو كما ذكر الزركشي، ما كان يف اللفظ ما ي           
  .)٥(املفعول به

: وقد ورد يف تفسري الرسعين توجيه لكثري من اآليات حبذف الفعل،فمن هذه اآليـات             
ن{ يف قوله تعاىل  } إياي{توجيهه لنصب    ر ـ ِي  ُ َ ْ َ مباذا انتصب  : فإن قيل :" فقال  }  َ

                                                
 .١٠٥ ألفية ابن مالك ص  ) ١(
 .٣/١٦١ املقاصد الشافية  ) ٢(
د القواعـد   متهي، ٢٥٩-١/٢٥٢املقرب البن عصفور  : لالستزادة من مواضع حذف الفعل جوازاً أو وجوباً بنظر          ) ٣(

 ١/٤٧٣شرح التصريح على التوضيح ،  ٤/١٧٥١/١٧٦١بشرح تسهيل الفوائد 
 .٥/١٦٢٩تقان يف علوم القرآن ينظر اإل  ) ٤(
 .١٩٩-٣/١٩٨ ينظر الربهان يف علوم القرآن   ) ٥(



  
  

 

١١٩ 

ين اختار هـذا الوجـه ومل        فالرسع )١("إياي اتقوا وارهبون    : إيا ؟ قلت بفعل مضمر،تقديره    
إياي خافوا  : ،ويفهم من هذا أنه مل يرد إال املعىن املترتب على هذا القول وهو          )٢(يذكر غريه 

  .واتقوا وال تنقضوا عهدي بعد أن بينته وضحته لكم
ووجـه  من قبل الرسـعين     )٦(والعكربي)٥( والنحاس )٤( والزجاج )٣(وهذا رأي األخفش  

  . )٧(قوي عند مكي
  . من بعد الرسعين )١٠(ويف عبارته إيهام، والسمني احلليب)٩( حيان وأيب)٨(رطيبالق  رأيو

 M @ A B  C  Dماذكره  عندتفسريه لقوله تعاىل      ،ومن املواضع أيضاً    
E F G H L رة وقلنـا  :خذوا ما آتيناكم فيه إضمار تقديره     " :حيث قال   .٦٣: البق

وقلنـا   :لرسعينترتب على هذا القول عندا     املعىن امل  فا )١١("لكم خذوا ما آتيناكم يعين التوراة     
   .لليهود خذوا التوراة جبد وحزم واعملوا مبا فيها وال تعرضوا عنها

  )١٢(. ومل خيتر الرسعين غريه من اآلراء
ــش ــربي  و)١(وهـــو رأي األخفـ ــاس )٢(الطـ ــشري)٣(والنحـ   )٤(والزخمـ

                                                
 ١٨٠/م/١ رموز الكنوز   ) ١(
 .١٣٠-١/١٢٩نظر مشكل إعراب القرآن ملطالعة األوجه اإلعرابية يف هذه اآلية ي  ) ٢(
 .٨٤-١/٨٣ ينظر معاين القرآن   ) ٣(
 ).٤ (١/١٢١ بنظر معاين القرآن   ) ٤(
 .١/٢١٨ بنظر إعراب القرآن   ) ٥(
 .١/٥٧ ينظر التبيان   ) ٦(
 .١٣٠-١/١٢٩ بنظر مشكل إعراب القرآن   ) ٧(
 .٢/٩ ينظراجلامع ألحكام القرآن  ) ٨(
  .١/٣٣١ ينظر البحر احمليط   ) ٩(
 .١/٣١٤ون  ينظر الدر الص  ) ١٠(
 .٢٣٤/م/١ رموز الكنوز   ) ١١(
 .١/٤٠٦ ينظر البحر احمليطملطالعة هذه األوجه  )١٢(



  
  

 

١٢٠ 

 من بعـد    )٨(ني احلليب  والسم )٧(أيب حيان و)٦(القرطيب  رأي و  من قيل الرسعين،   )٥(والعكربي
  .الرسعين

        + * ( ) ' M ومن اآليات اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفاً للفعل قولـه تعـاىل            

,-L رة نتبـع ملـة    : تقديره  ، قل بل ملة انتصب بإضمار فعل       :" حيث قال ،١٣٥: البق
   )٩("إبراهيم

 )١٠(ره لإلعراب اآلخر  أا منصوبة بفعل حمذوف وعدم اختيا     " ملة" والرسعين بإعرابه لكلمة    
  .املذكور الغريللكلمة،يتبني أنه يريد املعىن 

أحـد الـوجهني   ومن العلماء من قبل الرسعين من جعل القول الذي ذكره الرسـعين    
ـ      أيبكاختاره  منهم من   و )١٢(والزجاج  )١١(الفراءك  )١٣( )الزمـوا ( عبيدة غري أنه قدر الفعل ب

                                                
= 

 .١٠٩١٠٨-/١ بنظر معاين القرآن   ) ١(
 ٢/٥١جامع البيان عن تأويل آي الفرقان  ينظر ا  )٢(
 .١/٢٣٣ بنظرإعراب القرآن   ) ٣(
 .١/٢٧٧ ينظر الكشاف  ) ٤(
 .  ١/٧١ينظر التبيان  )٥(
 ٢/١٦٥امع ألحكام القرآن  ينظر اجل  )٦(
 .١/٤٠٦ينظر البحر احمليط  ) ٧(
 .املصون١/٤٠٩ينظر الدار   )٨(
 .٣٨٤/م/١رموز الكنوز   ) ٩(
 .١٣٤-٢/١٣٠الدر املصون-١/٥٧٧ملطالعة األوجه املذكورة ينظر البحر   ) ١٠(
 .١/٧٤ بنظر معاين القرآن   ) ١١(
 .١/٢١٣ بنظر معاين القرآن   ) ١٢(
 .١/٥٧آن  بنظر جمازالقر  ) ١٣(



  
  

 

١٢١ 

  .)٣(الزخمشريكغة التمريض ذكره بصيمنهم من و )٢(و العبكري)١( مكيو

الـسمني  و)٤(أيب حيان   ك اجلائزة   ه أحد األوج   من بعد الرسعين من جعله     ءومن العلما 
  .)٥(احلليب

 وما ذكره أبوعبيدة أوجه يف املعىن؛ فعندما ذكر اهللا حرص اليهود والنصارى على دعـوة               
) الْزموا(ر املؤمنني أِن     أن يأم  - صلى اهللا عبيه وسلم    -غريهم إىل اتباع ملتهم؛ أوصى اهللا نبيه      

  .ملة إبراهيم احلنيفية

     M É Ê Ë Ì قوله تعاىل :ومن اآليات اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفاً للفعل        

Í Î Ï ÐÑ L وإذ غدوت من أهلك أي " :،حيث قال  ١٢١: آل عمران
 ويكون املعىن املترتب علـى      )٦("واذكر إذ أصبحت ذاهباً من بيت عائشة وذلك يوم أحد         : 

واذكر ياحممد إذ أصبحت ذاهباً من بيت عائشة تنزل املـؤمنني مقاعـد             :"ماذكره الرسعين 
  .)٧(القتال ومواطنه

 مـن قبـل     )١( والعكربي )١١( والزخمشري )١٠( ومكي )٩( والنحاس )٨(وهو رأي الزجاج  
                                                

 .١/١٥١ بنظر مشكل إعراب القرآن   ) ١(
 .١/١٢٠ بنظر التبيان  ) ٢(
 .١/٣٣٣ بنظر الكشاف  ) ٣(
 .١/٥٧٧ بنظر البحر احمليط   ) ٤(
 ١٣٦-٢/١٣٥ينظر الدر املصون  ) ٥(
 .١/٢٧٩ رموز الكنوز   ) ٦(
 .١/٢٧٩ظر رموز الكنوز ين  ) ٧(
 .١/٤٦٦٥ بنظر معاين القرآن   ) ٨(
 .١٣/١٩٤٠٤اب القرآن  بنظر إعر  ) ٩(
 .١/٢١١ بنظر مشكل إعراب القرآن   ) ١٠(
 .١/٦١٨ بنظر الكشاف   ) ١١(



  
  

 

١٢٢ 

ممن جـاء   )٥( والطاهر بن عاشور   )٤( والسمني احلليب  )٣(أيب حيان  و   )٢(رأي القرطيب  و الرسعين
  .سعينبعد الر

 M L M N قوله تعاىل : ومن اآليات اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفاً للفعل أيضاً         
O P Q RL ٧٦: األنبیاء.  

وكذلك مجيـع القـص املـذكورة       ، واذكر نوحاً   :املعىن) ونوحاً(قوله تعاىل   :" فقال
ويقصد بقوله مجيع القصص أي بداية القصص اليت وردت يف هذه السورة وهي             . )٦("هاهنا

واذكـر  : أي) أيوب إذ نادى ربه  (و.أي واذكر داود وسليمان   )وداود وسليمان   (ه تعاىل   قول
  .أيوب

  واذكر زكريا: أي ) وزكريا إذ نادى ربه(،واذكر ذا النون: أي) وذا النون(

  .واذكر اليت أحصنت فرجها: أي ) واليت أحصنت فرجها (

 يف اآلية يتبني أنه يريد      )٧(والرسعين باختياره هلذا الوجه وعدم اختياره لألوجه األخرى       
واذكر يا حممد نوحاً واذكر داود وسليمان واذكر اليت أحصنت فرجها وما      :  :املعىن املذكور 

  .وتثبيتاً لفؤادك، حصل هلم، فإن يف ذكر قصصهم تسليةً لك 

                                                
= 

 .١/٢٨٩ بنظر التبيان   ) ١(
 ٥/٢٨٣ اجلامع ألحكام القرآن  ينظر  )٢(
 .٣/٤٨ بنظر البحر احمليط  ) ٣(
 .٣/٣٧٨ بنظر الدر املصون  ) ٤(
 ٤/٦٩تحرير والتنوير  ينظر ال  )٥(
 .٤/٦٤٢ رموز الكنوز   ) ٦(
 .٨/١٨٣نظرالدر املصون ملطالعة الوجه األخرى ي   ) ٧(



  
  

 

١٢٣ 

 من قبل الرسعين ومنـهم       )٤( والزخمشري )٣( ومكي )٢( والنحاس )١(وهذا رأي الزجاج  
 ممـن جـاء بعـد       )٧( و اختاره أبو حيـان     .)٦(العكربي،و)٥( كالطربي   جعله أحد الوجهني  

   ممن جاء بعد الرسعين)٩(لسمني احلليبوا)٨(القرطيب وهو أحد الوجهني عند ا،الرسعين

يف قوله ) الصابرين( توجيهه لنصب كلمة     اليت ذكر فيها حذفا للفعل    ومن املواضع أيضاً    

ــاىل  M " #  $ % & ' ( ) *  + , - . / 0 تع

1 2  3 4 5 6 7 8 9 :  ; 

< = > ? @ A    B C D E F G 

HI  J K L M N OP Q R  ST U V WL 

رة وأمدح الصابرين يف البأسـاء     :حيث ذكر أن الصابرين منصوب على املدح،أي      .١٧٧: البق

  مل يذكرها الرسعين ممايدل      )١١(ويف اآلية أوجه   )١٠( "نصب على املدح    : والصابرين   ":فقال

                                                
 .٤٠٢-٤٠١-٤٠٠-٣/٣٩٩ بنظر معاين القرآن   ) ١(
 .٧٨-٣/٧٥ بنظر إعراب القرآن   ) ٢(
 .٣٧-٢/٣٥ بنظر مشكل إعراب القرآن   ) ٣(
 .٤/١٥٧ بنظر الكشاف  ) ٤(
 ١٦/٣١٨جامع البيان  ينظر   )٥(
 .٢/٩٢٣ بنظر التبيان  ) ٦(
 .٦/١٥٧البحر احمليط بنظر   ) ٧(
 ١٤/٢٣١ ينظر اجلامع ألحكام القرآن  )٨(
 .٨/١٨٣ بنظرالدر املصون  ) ٩(
 .٤٥٧/م/١ رموز الكنوز   ) ١٠(
 .٢/٢٥٠ينظر الدر املصون ملطالعة هذه األوجه    ) ١١(



  
  

 

١٢٤ 

  .ح املعىن املترتب على هذا القول الذي ذكرهعلى أنه يرج

 )١( الفراءومــن العلمــاء مــن قبــل الرســعين مــن اختــار هــذا الوجــه كــ

   )٥( النحـاس كأحـد األوجـه     منهم من جعلـه     و  )٤( والزخمشري)٣(والزجاج،)٢(والطربي

 )٩( أيب حيـان  و)٨( من جاء بعد الرسعين كالقرطيب     وهو كذلك عند    )٧(  والعكربي )٦(مكيو

  . )١٠( مني احلليبالسو

وللمخالفة يف اإلعراب فائدة؛وهي أنك إذا ذكرت الصفات الكثرية يف معرض املـدح          
والذم األحسن أن ختالف يف إعراا والجتعلها كلها جارية على موصوفها؛ألن هذا املوضـع              

فإذا خولف بني إعـراب األوصـاف      ، من مواضع اإلطناب يف الوصف واإلبالغ يف القول         
   .)١١( أكمل كان املقصود

 M Á Âومن اآليات أيضاً اليت ذكر الرسعين أن فيها حذفاً للفعل قوله تعـاىل              

ÃÄ  L ـ(قوله تعاىل   :" حيث قال   .  ١٧٠: النساء ا  ا  َْ ًُ ََ ْ ُ ِ منصوب بفعل مضمر  ) َ
                                                

 .١/٩٠/٩١ ينظر معاين القرآن   ) ١(
 ٣/٨٩ ينظر جامع البيان   )٢(
 .١/٢٤٧ ينظر معاين القرآن   ) ٣(
 .١/٣٦٧ ينظر الكشاف  ) ٤(
 .١/٢٨٠ ينظر إعراب القرآن   ) ٥(
 .١/١٥٧ ينظر مشكل أعراب القرآن   ) ٦(
 .١/١٤٥ينظر التبيان   ) ٧(
 ٣/٥٦ ينظر اجلامع ألحكام القرآن   )٨(
 .٢/١٠ ينظر البحر احمليط   ) ٩(
 .٢/٢٥٠ ينظر الدر املصون  ) ١٠(
 .٢/٣٦ينظر اإلغفال    ) ١١(



  
  

 

١٢٥ 

لكـم  أي  دلت عليه احلال؛ ألنه ملا حضهم على اإلميان علم أن حيملهم على أمر فقال خرياً  
فالرسعين باختياره هلذا القول وعـدم       .)١ ("ثأمراً خرياً لكم من الكفر والتثلي     ا واقصدوا   ائتو

أن اهللا جـل   :اختياره لغريه من األقوال اليت قيلت يف إعراب اآلية،يترتب عليه املعـىن اآليت   
   .وعال ملا حثهم على اإلميان أمرهم بأن يأتوا ما فيه خري هلم ونفع بأن ائتوا أمرا خريا

  )٦( والزخمـشري  )٥(  ومكـي  )٤( والنحاس)٣(  وذكره الزجاج    )٢( هذا رأي اخلليل وسيبويه   و

وابـن  )١٠( والسمني احللـيب     )٩( حيان أيبو  )٨(القرطيب رأي و . من قبل الرسعين     )٧(والعكربي
  .ممن جاء بعد الرسعين )١٢(الطاهر بن عاشورو  )١١(هشام األنصاري

  حذف احلروف:رابعا

لغة العربية إذا كان هناك ما يدل عليه،وحذف احلـرف لـيس        قد حيذف احلرف يف ال    
حـذف  : قال أبو بكـر     : قال  : أخربنا أبو علي    :"  يف كالم العرب، يقول ابن جين      اكثري

ما : أال ترى أنك إذا قلت      .وذلك أن احلرف نائب عن الفعل وفاعله        ، احلرف ليس بقياس    

                                                
 .١/٦٧٠ رومز الكنوز   ) ١(
 .٢٨٣-١/٢٨٢ ينظر الكتاب   ) ٢(
 .٢/١٣٤ ينظرمعاين القرآن   ) ٣(
 .١/٥٠٨ ينظر إعراب القرآن   ) ٤(
 .١/٢٥٢ ينظر مشكل إعراب القرآن   ) ٥(
 .٢/١٨١ ينظر الكشاف   ) ٦(
 .١/٤١١ ينظر التبيان   ) ٧(
 ٧/٢٢٨امع ألحكام القرآن  ينظر اجل  )٨(
 .٣/٤١٦ ينظر البحر احمليط  ) ٩(
 .١٦٤-٤/١٦٣در املصونينظر ال  ) ١٠(
 .٣٩-٣٨ينظر املسائل السفرية ص)١١(
 ٦/٤٩تحرير والتنوير  ينظر ال  )١٢(



  
  

 

) هل(و) اهلمزة(وكما نابت   ، أستثين  عن  ) إال(عن أنفي كما نابت     ) ما(قام زيد فقد نابت     
فلو ذهبـت حتـذف     .وحنو ذلك   ، وكما نابت حروف العطف عن أعطف       ، عن أستفهم 

إال أنه إذا صح التوجـه إليـه   ، واختصار املختصر إجحاف به، احلرف لكان ذلك اختصاراً  
  .)١("جاز يف بعض األحوال حذفه؛لقوة الداللة عليه

 ومنها حذف   ، أنواع منها ما هو حذف حلرف اجلر        وحذف احلروف يف العربية على    
 ومنهاماهو حذف للفاء اليت يف جواب       ، ومنها ماهو حذف حلرف العطف     ، االستفهام حلريفْ

   .)٢(ومنها ماهو حذف حلرف النداء ، الشرط 

حذف حـرف    وقد ذكر الرسعين يف توجيه معاين بعض  اآليات حذفاً للحروف منها           
  .ء ومنها حذف لأللف اليت  يف ما االستفهامحرف الندااجلر ومنها حذف 

  :حذف حرف اجلر وأثره يف بيان املعىن:أوال

: ذف حرف اجلر ويبقى عمله؛ وهذا علـى ضـربني           حيأن  :حذف اجلر على ضربني     
  .مساعي وقياسي

مسـاعي  :  وقد حيذف حرف اجلر فينتصب ما بعدها؛وهذا الضرب على ثالثة أقسام           
  . وقياسي يف أنَّ وأنْ وكي ،مساعي خاص بالشعرو، جائز يف الكالم املنثور 

يف ذلك تفصيالت وشروط ليس هذا موضع بسطها، وإمنا أردت اإلشارة إىل            لنحاة  ول
   .)٣(أن حذف حرف اجلر أمر مشتهر عند النحاة

                                                
 .١/٥١ احملتسب   ) ١(
 ١٦٣٣-٥/١٦٣٠و االتقان٢١٤-٣/٢٠٩ ينظر الربهان يف علوم القرآن   ) ٢(
  ،٢٩٩-١/٢٩٨شرح األلفية  للمرادي   و،١٥٢-٢/١٤٨ ينظر شرح التسهيل البن مالك  ) ٣(

=  

١٢٦ 



  
  

 

١٢٧ 

وقد وقع يف تفسري الرسعين توجيه آليات ذكر أن فيها حذفاً حلرف اجلر منها ما ذكره                

  .٢٦: الشورى M i j k l m n o pq  L عند قوله تعاىل

 )١("فحذف الالم ، أي يستجيب هلم  }ويستجيب الذين آمنوا    {قوله تعاىل " :حيث قال 
 : لآلية يتبني أنه يريد املعىن أن يكون)٢(فالرسعين باختياره هلذا القول من بني األوجه اإلعرابية   

 الثواب تفـضالً ،أو  يثيبهم على طاعتهم ويزيدهم على أن اهللا يستجيب للمؤمنني دعاءهم،و    
   .)٣ (إذا دعوه استجاب هلم دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوم

ومنهم من  ،)٥(مكيو،)٤(النحاسمن العلماء من قبل الرسعين من جعله أحد األوجه ك         و
   )٦(الزخمشرياختاره ك

 )٧(الـسمني احللـيب   ك ومن العلماء ممن جاء بعد الرسعين من جعله أحـد األوجـه           
  )٩(عاشوربن الطاهر و)٨(شوكاينال،و

 M N O P Q R S L ومن اآليات كذلك اليت ذكر فيها حذفاً حلرف اجلر قوله تعـاىل    

                                                
= 

 ١٦٥-٢/١٦٣النحو الوايفو، ٩٤-٢/٩٢لك اىل أوضح املسالك ضياء الساو 
 .٧/٧٤ رموز الكنوز   ) ١(
 .٩/٥٥٢ينظر الدر املصون ملطالعة األوجه اإلعرابية   ) ٢(
 .٥/٤٠٨ الكشاف ينظر  ) ٣(
 .٤/٨٢ ينظر أعراب القرآن   ) ٤(
 .٢/١٩٢ ينظر مشكل إعراب القرآن  ) ٥(
 .٥/٤٠٨ينظر الكشاف   ) ٦(
 .٩/٥٥٢ر املصونينظر الد  ) ٧(
 ٤/٥٣٥ ينظر فتح القدير   )٨(
 ٢٥/٩١ ينظر التحرير والتنوير   )٩(



  
  

 

١٢٨ 

أمرتـك  : قولهك،الذي آمره به فحذف اجلار    :لتقديرما موصولة، وا  ":حيث قال .٣٢: یوسف
عـىن   الرسعين مما يدل على أنه يـرى أن امل      اويف اآلية أعاريب أخرى مل يذكره      )١(..."اخلري

ولئن مل يفعل يوسـف      :املترتب على هذا القول هو املعىن املراد من اآلية الكرمية واملعىن هو           
الذي آمره به من طلب املعاشرة واجللوس على الفرا ش؛ ألحلقن به العـذاب وألسـجنننه،               

  .فحفظ اهللا نبيه يوسف و جناه وخلصه من كيد هذه املرأة فلم يستجب ملرادها واللطلبها
 واختاره من العلماء ممن جاء بعد الرسعين      .  من قبل الرسعين   )٢( هذا الرأي الزخمشري   واختار

  .)٤( وهو وجه عند السمني احلليب)٣(أبو حيان

   ± ° M قوله تعـاىل  ما ذكره عند ومن املواضع أيضاً اليت ذكر فيها حذفاً حلرف اجلر  

² ³     ́µ L م فحذف الباء كما : "  حيث قال٦٠: ھوديف قول الشاعرأي بر:  

   .......       ............أمرتك اخلري
 فالرسعين بترجيحه هلذا القول وعدم اختياره لألقوال األخرى يتبني أنه           . )٥("وقد سبق 

إن عاداً كفروا برم عندما عصوا رسله واتبعوا أمر  :يريد املعىن املترتب على هذا القول وهو      
  .ينقادوا إىل احلقاملتجربين واملتكربين وعاندوا  فلم 

أحد اآلراء عند مـن جـاء بعـد         و من قبل الرسعين     )٦( راء  وهذا أحد اآلراء عند الف    
  . )١(احلليبوالسمني )٧(أيب حيان الرسعين ك

                                                
 .٣/٣٣٤ رموز الكنوز   ) ١(
 .٣/٢٨١ ينظر الكشاف   ) ٢(
 .٥/٣٠٥ ينظر البحر احمليط  ) ٣(
 .٦/٤٩١ ينظر الدر املصون  ) ٤(
 .٣/١٧٨ رموز الكنوز   ) ٥(
 .١/٣٧٢ ينظر معاين القرآن  ) ٦(
 .٥/٢٣٥احمليط ينظر البحر   ) ٧(



  
  

 

١٢٩ 

  : حذف حرف النداء:ثانيا 
 على ما كان علية قبل      ىأن حرف النداء قد حيذف من الكالم ويبقى املناد        ذكر النحاة   

حـرف   " : ويف هذا  يقول الشاطيب    )٢( جيوز حذفه من الكالم    ويف حاالت ال  ،حذف احلرف 
ويقول ابن هشام يف معـرض  . )٣("النداء قد حيذف مع بقاء معناه مراداً؛ألن احملذوف معلوم        

و ) يوسف أعرض عن هذا: (وجيوز حذف احلرف حنو: " حديثة عن حروف النداء وأنواعها   
   .)٤()"د اهللاأن أدوا إيلَّ عبا( و) سنفرغ لكم أيها الثقالن(

  :ويذكر الدكتور الفاضل السامراين أغراضاً للحذف منها
أن حذف حرف النداء قد يكون للعجلة واإلسراع بقصد الفراغ من الكالم بسرعة و              
وقد يكون لإلجياز إذا كان املقام يقتضي اإلجياز واالختصار وقد يكون احلذف للقرب  من               

  . )٥(وياًكان القرب حقيقيا أم معنأاملنادى  سواء 
منها ما ذكره عند قوله تعـاىل  ،وقد ذكر الرسعين يف آيات متعددة حذفا حلرف النداء       

M ¬ ®  ̄°  ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  L رة  .٢٠١: البق
)٦("التنزيه عن التنبيه:ما احلكمة من حذف حرف النداء ؟ قلت : فإن قيل ":قالحيث 

    

  القرآن وهو رأي عامة وحذف حرف النداء يف املضاف كاآلية السابقة كثري يف 
)٧( النحويني

يف القرآن إذا وقعت منادى     ) رب( حىت إن بعض العلماء ذكر أن كلمة       ، 

                                                
= 

 .٦/٣٤٥ ينظر الدر املصون  ) ١(
 .١٧-٢/١٥شرح املفصل البن يعيش، ٢٦١-٤/٢٥٨ الالستزادة ينظر املقتضب للمربد  ) ٢(
 .٥/٢٤٠ املقاصد الشافية  ) ٣(
 .٣/٢٤٦ ضياء السالك   ) ٤(
 .٢٧٩-٤/٢٧٦ ينظر معاين النحو   ) ٥(
 .٥٤٢/م/١ رموز الكنوز   ) ٦(
 ٢/١٥بن يعيش   ينظر شرح املفصل ال  ) ٧(



  
  

 

١٣٠ 

 ¬    » M ̈ ©      ª 8 7فإن حرف النداء يكون حمـذوفا إال يف آيـتني مهـا      
® ̄ ° ± L ان  M Ì Í Î  Ï Ð        Ñويف قوله تعال     ٣٠: الفرق

Ò L ٨٨: الزخرف  
  )١(حذف حرف النداء من الرب التنزيه والتعظيم كماذكر الكرماين ولعل احلكمة يف 

  .ومن احلكم أيضا أنه ليست بني العبد وبني ربه واسطة 
  :ومن املواضع أيضا اليت ذكر أن فيها حذفاً حلرف النداء ماذكره عند تفسريه لقوله تعاىل

M ¾ ¿  À  ÁÂ L حذف حرف النداء؛ألنه منادى قريب    :"حيث قال .٢٩: یوسف 
يايوسف أعرض عن هذا الذي جرى لك وال تـذكره          : ويكون املعىن عند الرسعين      )٢("فطن
  .ألحد

 مـن قبـل     ،)٧(، والعكربي   )٦( ،والزخمشري   )٥(،والنحاس)٤(لزجاج وا )٣(الطربي  وهذا رأي 
  الرسعين

  . من بعد الرسعين.)١٠( ،والسمني احلليب)٩(أيب حيانو)٨(القرطيب  رأي و

                                                
 ١/٤٠٠ ينظر غرائب التفسري وعجائب التأويل   ) ١(
 .٣/٣٢٠  رموز الكنوز )٢(
 ١٣/١١٣ ينظر جامع البيان   )٣(
 ٣/١٠٥ ينظر معاين القرآن   )٤(
 ٢/٣٢٥ ينظر إعراب القرآن   )٥(
 ٣/٢٧٤ ينظر الكشاف   )٦(
 ٢/٧٩٢ ينظر التبيان   )٧(
 ١١/٣٢٥ ينظر اجلامع ألحكام القرآن  )٨(
 ٥/٢٩٨ ينظر البحر احمليط   )٩(
 ٦/٤٧٣ ينظر الدر املصون   )١٠(



  
  

 

١٣١ 

 

 

 

           اا وأحد طرائقها يف أسلو وصـفه  ، التقدمي والتأخري أحد خصائص العربية اليت امتازت
واليزال يفْتـر   ،واسع التصرف بعيد الغاية   ،جم احملاسن ،باب كثري الفوائد    :" اجلرجاين بقوله 
شعراً يروقك مسمعه،ويلطف لـديك     والتزال ترى   ،ويفضي بك إىل لطيفة   ، لك عن بديعة  

وحول اللفـظ عـن   ، موقعه،مث تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف عندك أن قُدم فيه شيء          
هو أحد أساليب البالغة؛فإم أتوا به داللـة  :"ووصفه الزركشي بقوله )١("مكان إىل مكان

ن موقـع  على متكنهم يف الفصاحة وملكتهم يف الكالم وانقياده هلم وله يف القلـوب أحـس   
   .)٢("وأعذب مذاق

وأسلوب التقدمي والتأخري فيه داللة واضحة على أن نظام اجلملة يف النحو العريب ليس              
 فاخلرب قد يتقدم     عضو آخر فيها؛   جامداً؛ بل يتغري ويتقدم كل عضو من أعضاء اجلملة على         

جلملة الفعلية ،ويف   االمسية،واملفعول قد يتقدم على الفاعل أو الفعل يف ا        ة  على املبتدأ يف اجلمل   
اليت إن دلـت علـى    " : عن ظاهرة التقدمي والتأخرييهذا يقول الدكتور فضل اهللا النور عل     

شيء إمنا تدل على مرونة اللغة واتساعها وتواصلها مما جعلها لغة مفهومـة عـرب القـرون                 
يـة  وهو أصدق دليل على أمه    ، وأسلوب التقدمي والتأخري يعد من  خصائص اللغة العربية          ..

                                                
 .١٠٦عجازص دالئل اإل  ) ١(
 .٣/٢٣٣ الربهان يف علوم القرآن  ) ٢(



  
  

 

١٣٢ 

  . )١("اإلعراب الذي لواله ألصبحت اللغة جامدة ولفقدت حريتها يف التعبري

 شـأن الظـواهر الـسياقية    –ظاهرة التقدمي والتأخري    : " يقول الدكتور صاحل الشاعر   
ففيها إقدام علـى    ،  مظهر من مظاهر شجاعة العربية     –األخرى كاحلذف والزيادة وغريها     

ووصوالً بالعبارة  ،غري خشية لبس،اعتماداً على قرائن أخرى     خمالفة لقرينة من قرائن املعىن من       
  . )٢("إىل دالالت وفوائد جتعلها عبارة راقية ذات رونق ومجال

والتقدمي والتأخري أنواع منها ما هو تقدمي على نية التأخري مثل تقدمي اخلرب على املبتـدأ                
واملقصود ـذا   ؛غري ذلك وتقدمي الظرف على الفعل و    ،وتقدمي املفعول على الفاعل أو الفعل     

والنوع اآلخر تقدمي ألفاظ أو مجل بعضها على بعض يف غري           ،النوع تقدمي املعمول على عامله    
، العامل وذلك كتقدمي كلمة على كلمة مثل تقدمي الليل على النهار أو السماء على األرض                

  . )٣(وغري ذلك

 الذي يكـون ألجـل   ومقصودنا باحلديث يف هذا املبحث  هوالنوع األول أي التقدمي    
  .العامل

كأم إمنا يقـدمون    :" ويذكر لنا سيبويه سبب التقدمي والتأخري يف كالم العرب فيقول         
  . )٤("الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه أعىن وإن كانا مجيعاً يهمام ويعنيام

 االختصاص، ومنها مراعاة الفاصلة،   : وللتقدمي والتأخري يف الكالم دواٍع وأغراض منها      
ومنها مايكون لالهتمام باملقدم، ومنها ما يكون للتشويق للمتأخر، ومنها ما يكون للتلـذذ              
وذلك بأن يشعر القارئ أن املقدم مما يتلذذ به، ومنها ما يكون للتشويق، وقد يقدم ما فيـه                  

                                                
،فضل اهللا النور علي،منشور يف جملة جامعة السودان للثقافة والعلوم،العدد          ظاهرة التقدمي والتأخري يف اللغة العربية       ) ١(

 .١٧٩ص /٢٠١١،)٢(
 .لك يف حبث منشور له على الشبكة العنكبوتية بعنوان التقدمي والتأخري يف النحو العريبذكر ذ  ) ٢(
 .٤٩والتعبري القرآين ص،١٠٦ينظر دالئل األعجاز ص  ) ٣(
 .٣٤/ ١الكتاب   ) ٤(



  
  

 

١٣٣ 

  . )١(هذه بعض الدواعي للتقدمي والتأخري بشكل عام،إنكار وعجب
خاصة مـن   ي  تيق أن لتقدمي متعلقات الفعل عليه دواع      وقد ذكر الدكتور عبدالعزيز ع    

  :هذه األغراض
  .حممداً أكرمت؛ فإن تقدمي املفعول على الفعل يفيد التخصيص: التخصيص مثل

 M ¾ ¿  À  Lوقد يكون التقدمي ملراعاة نظم الكالم يف مثل قوله تعـاىل            
 M f g       h  i   jتعاىل ملراعاة نظم الكالم ومثله قوله ) القمر( فتقدمي املفعول   ٣٩: یس

k l m n   o L ١٠ - ٩: الضحى 

)٢( .  

  M Ë Ì فمن اآليات اليت ذكر الرسعين أن فيها تقدما للمعمول على العامل قوله تعـاىل            

Í Î  Ï Ð Ñ Ò ÓÔ Õ Ö × Ø ÙÚ  Û Ü Ý Þ ßà á â 

ã  L كلما منصوب على الظرف أي وجـد كلمـا دخـل           :"حيث قال .٣٧: آل عمران

أن زكريا جيد عند مرمي  الـرزق يف  :هورسعين عىن املترتب على الوجه الذي ذكره ال     فامل.)٣("

                                                
ـ      ٦٨-٤٩داللة التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي ملنري املسريي ص        : ينظر  ) ١( رآن ، والتقدمي والتأخري يف متشابه الق

 .هـ١٤٣١-م٢٠١٠،لربيكان الشلوي، جملة جامعة الطائف الد األول العدد الرابع، 
 لربهان يف علوم القرآنا ،و١٠٦عجاز للجرجاين ص  دالئل اإل  : كتب كثري عن التقدمي والتأخري ،لالستزادة ينظر        ) ٢(

لتأخري يف القرآن الكرمي ملـنري  وداللة التقدمي وا ،٤٩لفاضل السامرائي صـوالتعبري القرآين   ،و٣/٢٣٣للزركشي
،أسلوب التقدمي والتـأخري يف ضـوء حنـو    ١٢٤-١١٦وعلم املعاين،عبدالعزيز عتيق ص    ،٦٨-٤٩املسريي ص 

  هـ١٤٢٨املعىن،رسالة دكتوراه،خلود العثمان،جامعة أم القرى،
حممـود شـهاب،جملة   أثر الترمجة يف أسلوب التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي،هناء      :، وهناك حبوث حمكمة منه    

والتقدمي والتأخري يف متشابه القرآن ،لربيكان الشلوي، جملة جامعة الطـائف            مـ،٢٠٠٩) ٢(التربية والعلم،عد 
،فـضل اهللا النـور     ظاهرة التقدمي والتأخري يف اللغـة العربية       هـ،و١٤٣١-م٢٠١٠الد األول العدد الرابع،     

 .١٧٩ص /٢٠١١،)٢(لوم،العدد علي،منشور يف جملة جامعة السودان للثقافة والع
 ١/١٦٤رموز الكنوز  ) ٣(



  
  

 

١٣٤ 

  .)١(كل وقت يدخل عليها احملراب

  . من قبل الرسعين )٥(ابن عطية  و)٤( ومكي)٣(والنحاس)٢(وكذا قال الزجاج 

  .،ممن جاء بعد الرسعين )٧(السمني احلليبو)٦ (اختاره القرطيبو

: آل عمران M Ï Ð Ñ  L  عند قوله تعـاىل    ومن املواضع أيضا ماذكره   

وأصابتكم يف موضع جر على معىن قلـتم  )قلتم(ملا يف موضع نصب بـ " :حيث قال ، ١٦٥
يـدل علـى أن     )٩(،واختيار الرسعين هلذا القول وتركه لغريه من األقوال         )٨("وقت إصابتكم 

ابتكم باملصيبة مـن    قلتم وقت إص   :الرسعين يرجح املعىن الترتب على هذا القول واملعىن هو        
  !أين لنا هذا؟

   . من قبل الرسعين)١٠(وكذا ذكره الزخمشري

بن الطاهر  و )١١(مع قول آخر ومل يرجح بينهما      من بعد الرسعين     وذكره السمني احلليب    

                                                
 .١/٤٠٣  ينظر معاين القرآن   ) ١(
 .١/٤٠٣ ينظر معاين القرأن   ) ٢(
 .١/٣٧٢ينظر إعراب القرآن  ) ٣(
 .١/١٩٥ينظر مشكل إعراب القرآن  ) ٤(
 ٢/٢٠٥ينظر احملرر الوجيز   ) ٥(
 .٥/١٠٩ينظر اجلامع ألحكام القرآن)  ٦(
 .٣/١٤٦ املصون ينظر الدر  ) ٧(
 .١/٣٥٥ رموز الكنوز  ) ٨(
 .٣/٤٧٤ينظر الدر املصون ملطالعة هذه األقوال    ) ٩(
 .١/٦٥٤ينظر الكشاف   ) ١٠(
 .٣/٤٧٤ ينظر الدر املصون  ) ١١(



  
  

 

١٣٥ 

  .)١(عاشور

ساء M d e f  g Lومن اآليات أيضاً أنه يف قوله تعاىل  ذكر أن ، ٤٢: الن

يود وتنوين إذ عـوض عـن       : العامل يف يومئذ    : "  فقال "يود"العامل يف الظرف هو الفعل      
 ويف اآلية أوجـه      .)٢("يوم إذ شهدت على هوالء يود الذين كفروا       :اجلملة احملذوفة تقديره  

إعرابية غري ماذكره الرسعين ممايدل على أنه يرجح املعىن املترتب على القول اإلعرايب الـذي       
 النيب يود الذين كفروا لو تسوى ـم األرض          أن الكفار عندما يشهد عليهم     :ذكره واملعىن 

  .ويكونون تراباً

 مـن قبـل     )٥(وأحد األوجه اجلائزة عند العكربي    ،)٤(وابن عطية  ، )٣(وهذا رأي مكي  
  الرسعين 

  .  مما جاء بعد الرسعين)٧( وأحد اآلراء عند السمني احلليب)٦( واختاره أبو حيان

 + Mمن قوله تعاىل    ) رينكَالذَّ(ختاره يف نصب    ومن املواضع أيضاً أنه ذكر رأي الزجاج وا       

, - . / L ١٤٣: األنعام.  

 فالرسعين وافـق  )١("حرم"فالنصب بـ"الذكرين"فأما اإلعراب يف  "قال الزجاج   ":فقال

                                                
 .٤/١٦١ ينظر التحرير والتنوير  ) ١(
 .١/٥١٢رموز الكنوز  ) ٢(
 .١/٢٣٦ينظر مشكل إعراب القرآن  ) ٣(
 .٢/٥٥٨ابن عطية  ) ٤(
 .١/٣٥٩ينظر التبيان  ) ٥(
 .٣/٢٦٣ ينظر البحر احمليط  ) ٦(
 .٣/٦٨٤ينظر الدر املصون  ) ٧(



  
  

 

١٣٦ 

 فإن كان حرم الـذكرين      :" :ويكون املعىن   .منصوب حبرم   )الذكرين   ( أن قولهالزجاج يف   
  )٢(" فكل اإلناث حرام، ولكنكم مل تلتزموا ذا فكل الذكور حرام،وإن كان حرم االنثيني

  )٣( .ويف هذه األسئلة  تقريع وتوبيخ هلم، وإظهار للحجة عليهم، وبيان كذم على اهللا

 )٧(أيب حيـان  رأي  و. من قبـل الرسـعين     )٦(ابن عطية )٥( ومكي )٤( وهذا رأي النحاس  
   ممن جاء بعد الرسعين)٨(والسمني احلليب

 M ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © L نه يف قوله تعاىلومن املواضع أيضاً أ

جـربا  ) رـم (ذكر أن قوله يرهبون معناها خيافون ،وأن الالم دخلت على   .١٥٤: األعراف
ودخلت الالم تقوية للفعل وجـرباً ملـا        :"لضعف الفعل بعده،نتيجة تقدم معموله عليه فقال      

م اليت دخلـت علـى   وقوله دخلت الالم أي الال ،)٩("كسبه تقدمي معموله عليه من الضعف     
والـالم   ، فلما تقدم املعمول دخلت الالم تقوية للفعل       ،ألن أصل الكالم يرهبون رم    ؛رم  

أو ألنـه فـرع يف      ،اليت تكون كذلك تسمى الم التقوية تزاد لتقوية ضعف عامل متـأخر             

                                                
= 

 .٣٠١-٢/٣٠٠وانظر رأي الزجاج يف معاين القرآن .٢/٣٤ رموز الكنوز  ) ١(
 ٢/٣٣ينظر رموز الكنوز    ) ٢(
 .٣/٤٧١احملرر الوجيزينظر    ) ٣(
 .٢/١٠٣ينظر أعراب القرأن   ) ٤(
 .١/٣١٢لقرآن ينظر مشكل إعراب ا  ) ٥(
 .٣/٤٧٨ ينظر احملرر الوجيز  ) ٦(
 .٤/٢٤١ ينظر البحر احمليط   ) ٧(
 .٥/١٩٥ينظر الدر املصون  ) ٨(
 ٢/٢٧٠ رموز الكنوز  ) ٩(



  
  

 

١٣٧ 

  .)١(العمل

 للذين خيافون   أن ما ينسخ ويقرأ يف األلواح هدى ورمحة       : املترتب على هذا القول هو    فاملعىن  
  .رم ويوجلون منه

،يدل على أنه خيتـار املعـىن       )٢(فالرسعين باختياره هلذا القول مع أن يف اآلية أعاريب أخرى         
  .املذكور

                                                
 ١٩١-٣/١٩٠ ينظر مغين للبيب حتقيق اخلطيب   ) ١(
 .٥/٤٧٢ينظر الدر املصون  ملطالعة األعاريب   ) ٢(



  
  

 

١٣٨ 

 ممـن جـاء قبـل        )٣(وأحد األوجه عند العكربي    )٢( وابن عطية  )١( وهذا رأي الزخمشري  
  .،ممن جاء بعد الرسعين)٥( وأحد األوجه عند السمني احلليب)٤(ورأي أيب حيان .الرسعين

أنه يف قولـه    فيها تقدماً للمعمول على العامل،    ومن اآليات أيضاً اليت ذكر الرسعين أن        

ويوم : "قال.١٦٣: األعراف M ª « ¬ ®  ̄°±  ² ³ ́ Lتعاىل  

 أن  : واملعىن املترتب على هذا القول عنـد الرسـعين         .)٦("نصب بقوله ال تأتيهم   " ال يسبتون 
  . إىل شواطئ بين إسرائيل إال يوم السبت ويف غري يوم السبت ال تأتيهم احليتان ال تأيت

  ممن جـاء     )١٠(واختاره العكربي )٩( وابن عطية  )٨( واختاره النحاس  )٧(وهذا رأي الفراء  
  . قبل الرسعين

  .،من العلماء ممن جاء بعد الرسعين)١٢( والسمني احلليب)١١(واختاره أبوحيان

 ١٧٧: األعراف M Ä Å            Æ Lقوله تعاىل ومن املواضع أيضا ما ذكره عند 

                                                
 .٢/٥١٥ينظر الكشاف  ) ١(
 .٤/٥٦ الوجيزينظر احملرر  ) ٢(
 .١/٥٩٦ ينظر التبيان  ) ٣(
)٤/٣٩٦  ) ٤. 
 .٥/٤٧٢ينظر الدر املصون   ) ٥(
 .٢/٢٨٨ رموز الكنوز  ) ٦(
 .١/٢٩٩ينظر معاين القرأن  ) ٧(
 ١٥٧/.٢ ينظر إعراب القرأن   ) ٨(
 .٤/٧١ ينظر احملرر الوجيز  ) ٩(
 .١/٦٠٠ينظر التبيان  ) ١٠(
 .٤/٤٠٨ينظر البحر احمليط  ) ١١(
 .٥/٤٩٣الدر املصونينظر   ) ١٢(



  
  

 

١٣٩ 

وتقدمي  " :على العامل يظلمون كان لالختصاص فقال ) أنفسهم  (فقد ذكر أن تقدمي املفعول      
  .)١("خصوا أنفسهم بالظلم: املفعول لالختصاص كأنة قيل

  ومن أمثلة ذلك قوله تعـاىل  ،ومثل هذا يف القرآن كثري أعين تقدمي املفعول على العامل         

M £ ¤ ¥ ¦ §     ̈ ©    ª  « L دثر  M k l m .٥ - ٣: الم

nL ٣٠: النازعات.  

 ويكون  )٢( قد يتقدم على عامله وذلك بشرط أمن اللبس         به وقد ذكر النحاة أن املفعول    
  .)٣(تقدمي املفعول على الفعل لالختصاص واحلصر كما ذكر الزركشي

 M Ì Í   Î          Ï  Ð  Lوذكر الرسعين مثل هذا التوجيه يف قولـه تعـاىل           

هي الالم تزاد يف املفعول به إذا تقدم على         : فإن قيل ما هذه الالم؟ قلت       " :فقال.٤٣: یوسف
 ويف  )٤(" الفعل تقوية له وجرباً؛ حيث قدم عليه معموله، تقول عربت الرؤيا، وللرؤيا عربت            

تب على هـذا القـول      اآلية أعاريب أخرى مل يذكرها الرسعين ممايعين أن خيتار املعىن املتر          
  .أفتوين يف رؤياي إن كنتم تعربون الرؤيا،وحتسنون تعبريها:وهو

من العلماء ممـن    )٧( وأحد اآلراء عند الزخمشري    ،  )٦(والعبكري  )٥( وهذا رأي الزجاج  

                                                
 .٢/٣١٢ رموز الكنوز   ) ١(
 ٣٩٦-١/٣٩٤ ينظر شرح الرضي للكافية   ) ٢(
 .٣/٢٣٦ ينظر الربهان  ) ٣(
 ٣/٣٤٩ رموز الكنوز   ) ٤(
 ٣/١١٢ ينظر معاين القرآن   ) ٥(
 .٢/٧٣٣ ينظر التبيان  ) ٦(
 .٣/٢٨٩ ينظر الكشاف  ) ٧(



  
  

 

١٤٠ 

  .جاء قبل الرسعين 

 والطـاهر بـن     )٣( السعود أيبو)٢( وأحد األوجه عند السمني احلليب     )١(أيب حيان رأي  و
  .من العلماء ممن جاء بعد الرسعين  )٤(عاشور

  .)٥( ملراعاة الفاصلة إنهبن عاشور وسبب التقدمي هو كما قال الطاهر

 ومن اآليات اليت ذكر الرسعين أن فيها تقدما ملعمول على العامـل يف قولـه تعـاىل                

Mv w x         y z {| L ونس قال :"فقد ذكر رأي الزجاج واختاره، فقال، ٣٠: ی

 واملعىن املترتـب    )٦("وهومنصوب بتبلوا ، يف ذلك الوقت تبلوا     : رف املعىن الزجاج هنالك ظ  
أنه يف ذلك الوقت وهو يوم القيامة ختتـرب   :على الوجه الذي ذكره الرسعين عن الزجاج هو       

  .كل نفس وتذوق ما أسلفت يف الدنيا من عمل صاحل أو طاحل

  . من قبل الرسعين  )٧( واختار هذا املعىن الزخمشري

  . ممن جاء بعد الرسعين)٩(أبو حيانو  )٨ (رطيب الق و

                                                
 

 

 .٥/٣١١ ينظر البحر احمليط  ) ١(
 .٦/٥٠٤ املصون ينظر الدر  ) ٢(
  .٤٧/٢٨١ ينظر إرشاد الفعل السليم  ) ٣(
  .١٢/٢٨١ ينظر التحرير والتنوير  ) ٤(
 ١٢/٢٨١ينظر املصدر السابق   )٥(
 .٣/١٦٧وينظر رأي الزجاج يف معاين القرأن، ٣/٤٤١ رموز الكنوز  ) ٦(
 .٣/١٣٤ ينظر الكشاف   ) ٧(
 . ١٠/٤٨٨ ينظر اجلامع ألحكام القرآن  ) ٨(
 .١٥٥-٥/١٥٤ر البحر احمليط ينظ  ) ٩(



  
  

 

١٤١ 

    M M  N OP Q R S ومن املواضع أيضاً ماذكره يف قوله تعاىل يف قولـه تعـاىل           

T L ونس واملعـىن  .)١(منصوب بتحكمون ) كيف(فقد ذكر عن الزجاج أن      .٣٥: ی

 له أنداداً كيف حتكمون بالباطل وتتركون عبادة اهللا وجتعلون : املترتب على ماذكره الرسعين     
  .وتعبدون معه غريه،وشركاء

 )٣( القـرطيب  واختاره ممن جـاء بعـد الرسـعين       . من قبل الرسعين   )٢(واختاره النحاس 
   .)٤(وأبوالسعود

    M _  ̀a b c يف قولـه تعـاىل    :ومن املواضع أيضاً ماذكره يف قولـه تعـاىل        
dL منـصوب  يوم يأتيهم   : قال الزجاج   :" حيث ذكر قول الزجاج،  فقال     ، ٨: ھود

،فالرسعين أراد الختيـاره  )٥("ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم     : واملعىن  " مصروفا" بـ
  . ليس العذاب مصروفا عن هؤالء الكفار يوم يأتيهم:هلذا القول أن يكون املعىن كماذكر

  . من قبل الرسعين )٨(والعكربي)٧( وابن عطية )٦(واختاره الزخمشري

  .لعلماء ممن جاء بعد الرسعين  من ا)٩(أبو حياناختاره و

                                                
  .٣/٢٠وينظر رأي الزجاج .٣/٤٥ ينظر رموز الكنوز   ) ١(

 

 .٢/٢٤٥ ينظر إعراب القرأن   ) ٢(
 .١٠/٥٠٢ ينظر اجلامع آلحكام القرآن   ) ٣(
 .٤/١٤٤ ينظر إرشاد العقل السليم   ) ٤(
 .٣/٤٠ينظر رأي الزجاج يف معاين القرأن .٣/١٢٥ رموز الكنوز   ) ٥(
 .٣/١٨٥ر الكشاف  ينظ  ) ٦(
 .٥٤٦/ ٤ ينظر احملرر الوجيز  ) ٧(
 .٢/٦٩٠ ينظر التبيان   ) ٨(
 .٥/٢٠٦ ينظر البحر احمليط   ) ٩(



  
  

 

١٤٢ 

 M ½ ¾ ¿ À ÁÂ L  ومن املواضع أيضاً مـاذكره يف قولـه تعـاىل           
  . حيث ذكر  رأي الزخمشري أن لكم متعلق بآية ٧٣: األعراف

  ؟"لكم " فبم يتعلق : فإن قلت ": فقال 

ـ  ألا لو تأخرت كانت صفة فلما تقدمت انتـصبت         حاالً منها متقدمة؛  " آية"قلت ب
 لآلية يدل   )٢(وموافقة الرسعين ملا ذكره الزخمشري مع وجود أعاريب أخرى        "  )١(لعلى احلا 

  .هذه ناقة اهللا آية لكم على صدق دعويت :على أنه يريد املعىن أن يكون 

  .)٤(واختاره السمني احلليب.  من قبل الرسعين )٣(وهو أحد األوجه عند العكربي

  .لماء ممن جاء بعد الرسعينمن الع )٦( والطاهر بن عاشور)٥(أبو السعودو 

ومن املواضع أيضاً ماذكره عند تفسريه لقوله تعاىل يف سورة النحل عن يمة األنعـام               

M ©  ª« ¬ ® ̄ ° ± ²  L حيث قال .٥: النحل ":
املقـصود  : مؤذن باالختصاص وقد يؤكل من غري يمة األنعام قلت " ومنها"فإن قيل تقدمي  

والشك أن يمة   ، هم بنعمة اهللا عليهم مبا به قوام معيشتهم         من ذلك االمتنان عليهم وتذكري    
األنعام أصل يف ذلك وما عداها من الدجاج واألوز والبط وغري ذلك يف حكم التابع لشذوذ                

  .)٧("االنتفاع به
                                                

 .٣/٢١٣وينظر رأي الزخمشري يف الكشاف٣/١٨٢ رموز الكنوز   ) ١(
 .٦/٣٤٨ ينظر الدر املصون   ) ٢(
م عنها يف آية سورة هود،ولكنه تتطرق إليها        والعكربي مل يتطرق للكال   ، ١/٥٨٠ ينظر التبيان يف إعراب القرآن      ) ٣(

 .يف اآلية اليت يف سورة األعراف
 .٦/٣٤٨ ينظر الدر املصون   ) ٤(
 ..٤/٢٢٢ ينظر إرشاد العقل السليم  ) ٥(
 .١٢/١١٣ ينظر التحرير والتنوير  ) ٦(
 .٦-٤/٧ رموز الكنوز  ) ٧(



  
  

 

١٤٣ 

مث شرح ما   ، فالرسعين  جعل اجلار وارور متعلقاً بالفعل بعده؛ إذ األصل تأكلون منها           
  .  يف املعىن يعتري ذلك من إشكال

 ممن جاء بعد الرسعين من اختاره كـأيب       و.  من قبل الرسعين    )١( وهذا رأي الزخمشري  
 واختـار   ،للتبعيض) ِمن( واختار أن    )٢(حيان غري أنه مل يوافق أن تقدميها كان لالختصاص        

  . )٤(أبو السعودو)٣(البتداء الغاية) من(السمني احلليب أن 
ليس لالختصاص ولكن لبيان أمهية يمة األنعام وأن         والذي يظهر يل أن سبب التقدمي       

  .  وليس للتبعيض كما هو رأي أيب حيان األندلسي، االنتفاع ا أكثر من غريها

، ٢١: النحل M  ̂_ ̀ a  L ومن املواضع أيضاً ماذكره  يف قوله تعاىل       
ـ " أيان"و  :فقد ذكر أن اسم االستفهام أيان منصوب بالفعل بعده فقال          بعثـون،  ي: نصب ب

فيكون املعىن   )٥("وهو مبين لتضمنه معىن مهزة االستفهام، وبين على الفتح اللتقاء الساكنني            
إن األصنام واملعبودين من دون اهللا اليشعرون مىت        : املترتب على القول الذي ذكره الرسعين     

وفيه كم م حيث عبدوا من ال يعلم وقت بعثهم وجمـازم علـى              ، يبعثون من قبورهم    
  )٦(بادمع

 جاء قبل   ن من العلماء مم   )١٠(العكربيو)٩(الزخمشريو)٨( والنحاس )٧(وهذا رأي  الزجاج   
                                                

 .٣/٤٢٤ ينظر الكشاف  ) ١(
 .٥/٤٦١ ينظر البحر احمليط  ) ٢(
 .٧/١٩٢ ينظر الدر املصون    )٣(
 .٥/٩٧ ينظر أرشاد العقل السليم   ) ٤(
 .٤/١٩رموز الكنوز     ) ٥(
 .٥/٤٦٩رموز الكنوز ينظر     ) ٦(
 .٣/١٩٣  وإعرابهينظر معاين القرآن    ) ٧(
 ٢/٣٩٣عراب القرآن إ ينظر      ) ٨(
 .٣/٤٣١ينظر الكشاف       )٩(
 .٥/٤٦٩ينظر البحر احمليط      ) ١٠(



  
  

 

١٤٤ 

 من العلماء ممـن     )٣( السعود وأيب احلليب   السمني و )٢(حيان   أيب  و )١( القرطيب ورأي. الرسعين  
  . جاء بعد الرسعين 

: اإلسراء M A B C D E F  GL ومن املواضع أيضاً يف قولة تعاىل     

ويكـون املعـىن   . )٤( وهو منده منصوب بالفعل بعد كالذكر الرسعين أن قولهسراء،اإل ٢٠
أن اهللا جل وعال ميد كل فريق من عطائه ؛ألن   :املترتب على هذا القول الذي ذكره الرسعين        

  .عطاء اهللا ليس حمظورا عن أحد

   من قبل الرسعين  )٨( والعكربي)٧( ومكي)٦( والنحاس)٥(وهو رأي الفراء

 ممن جـاء    )١١( والطاهر بن عاشور   )١٠( السعود  والسمني احلليب، وأيب   )٩(أيب حيان  رأيو
   .بعد الرسعين

ذكر .٢: الحج M , - . / 0 L  أنه يف قوله تعاىليضاً واضع أومن امل

ـ    :" ،فقال) تروا(بـمنصوب    "يوم  "أن   والـضمري   ، ) تـذهل  (يوم تروا منصوب بـ
                                                

 .١٢/٣٠٩ر اجلامع آلحكام القرآن ينظ     ) ١(
 ٧/٢٠٥ينظر الدر املصون     ) ٢(
 .٥/١٠٦ينظر أرشاد العقل السليم     ) ٣(
 .٤/١٤٣ينظر رموز الكنوز     ) ٤(
 .١/٤٥٣ينظر معاين القرآن     ) ٥(
 .٤٢٠؟٢ ينظر إعراب القرآن  ) ٦(
 .١/٤٦٢ ينظر مشاكل إعراب القرآن   ) ٧(
 .٢/٨١٦ ينظر التبيان   ) ٨(
 .٦/١٩ ينظر البحر احمليط   ) ٩(
 .٥/١٦٤ ينظر إرشاد العقل السليم   ) ١٠(
 .١٥/٦٢ ينظر التحرير والتنوير  ) ١١(



  
  

 

١٤٥ 

  .)١("لزلزلةل

:  يدل على أنه خيتار املعىن اآليت      )٢(لقول مع أن يف اآلية أعاريب أخرى      واختيار الرسعين هلذا ا   
فاخلطاب لكل من تتأتى منه رؤية تلك       ، تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترون الساعة         "

  )٣("الزلزلة باإلمكان

 من العلماء ممن جـاء      )٦( وأحد األراء عند العكربي    )٥(الزخمشريو)٤(الطربيوهذا رأي   
والطـاهر بـن   )٨(أحد اآلراء عند السمني احللـيب هو و  )٧(اختاره أبو حيان و.قبل الرسعين

  .ممن جاء بعد الرسعين  )٩(عاشور

  )١٠(ن عاشوربالهتمام بالتوقيت بذلك اليوم كما قال الطاهر  وسبب التقدمي ل

قـال   ٣٤: لقمان M É Ê Ë Ì Í ÎÏ   L يف قوله تعاىل أنه ومن املواضع 

  :الرسعين 

ال بقوله تدري؛ ألن االستفهام ال يعمـل فيـه مـا            ، قوله تكسب   وماذا ينتصب ب  " 

                                                
 .٥/٦ رموز الكنوز  ) ١(
 .٨/٢٢٢ ينظر الدر املصون ملطالعة هذه اآلراء  ) ٢(
 ١٧/١٨٨ينظر املصدر السابق   ) ٣(
 .١٦/٤٥٤ ينظر جامع البيان عن تأويل   ) ٤(
 .٤/١٧٤ ينظر الكشاف  ) ٥(
 .٢/٩٣١ ينظر التبيان  ) ٦(
 .٦/٣٢٤ ينظر البحر احمليط   ) ٧(
 .٨/٢٢٢ ينظر الدر املصون   ) ٨(
 .١٧/١٨٨ينظر التحرير والتنوير   ) ٩(
 ١٧/١٨٨ينظر املصدر السابق  ) ١٠(



  
  

 

١٤٦ 

  .)١("قبله

أن النفس ال تعلم مالذي تكتسبه هل هو خري أم           :ويترتب على هذا القول املعىن اآليت     
  .وأن اهللا وحده هو العامل، شر 

أبـو  و)٣( والـسمني احللـيب    )٢(أبو حيـان   من العلماء ممن جاء بعد الرسعين        واختاره  
  . )٥( والطاهر بن عاشور)٤(السعود

        M b cومن املواضع أيضاً يف تقدمي املعمول على العامل ماذكره عند  قوله تعاىل              

d e f  g h i j k L صافات " ما العامل يف إذا :فإن قيل: "  حيث قال ٣٥: ال
  ٣٥: الصافات M b c        d e f  g h i j Lيف قوله تعاىل 

  )٦("م كانوا يستكربون إذا قيل هلم ال إله إال اهللاتقديره إ. يستكربون: قلت 

، ) إذا (لكالم عن العامـل يف    إىل ا ومل أقف على أحد من النحويني او املفسرين تطرق          
  .فهم يستكربون إذا قيل هلم ال إله إال اهللا وما ذكره الرسعين صحيح ؛

 M w x y z { |  }L يف قوله تعـاىل    أنه   ومن املواضع أيضاً    
  ٦٤: الزمر

ـ أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون وغري منصوب بأعبد لــا  : قال الرسعين     "بـ

                                                
 .٦/٧١رموز الكنوز  ) ١(
 .٧/١٩٠ ينظر البحر احمليط  ) ٢(
 .١/٢٣٠ ينظر الدر املصون  ) ٣(
 .٧/٧٨عل السليمينظر إرشاد الف  ) ٤(
 .٢١/١٩٧ ينظر التحرير والتنوير  ) ٥(
 .٦/٣٨٣ رموز الكنوز   ) ٦(



  
  

 

١٤٧ 

أبعد  :فاملعىن املترتب على ماذكره الرسعين      .)١("والتقدير أتأمروين أن أعبد غري اهللا     ، "تأمروين
 مل يذكرها الرسعين مما يعـين       )٢(ويف اآلية أعاريب أخرى   . اهللا أعبد  يات غري مشاهدة هذه اآل  

  .تار املعىن املذكور آنفاأنه حي

  من قبل الرسعين )٥( الزخمشري)٤( والنحاس)٣(وهذا رأي الزجاج

 ،من  )٩(وأظهر األراء عند السمني احلليب     )٨(وأيب السعود )٧(أيب حيان   و )٦(القرطيب رأيو
   .العلماء ممن جاء بعد الرسعين

للداللة على أم أمروه ا؛اعتراض على اإلعراب الذي ذكره الرسعين تكون   " وتأمروين" 
   )١٠(به عقب ذلك

 M ° ±  ² ³ ́ µ Lقولـه تعـاىل      يف    أنـه    ومن املواضع أيضاً    

بـل اَهللا   : لرسعينملعىن املترتب على ماذكره ا    فا.)١١( )"أعبد(اهللا منصوب    " :قال .٦٦:الزمر

                                                
 .٦/٥٧١ رموز الكنوز   ) ١(
 .٩/٤٣٩ينظر الدر املصون  ملطالعة هذه اآلراء   ) ٢(
 .٤/٣٦١ينظر معاين القرآن  ) ٣(
 .٤/٢٠ يننظر أعراب القرآن  ) ٤(
 .٥/٣١٩ ينظر الكشاف  ) ٥(
 ينظر اجلامع آلحكام   ) ٦(
 .٧/٤٢٠ ينظر البحر احمليط  ) ٧(
 .٧/٢٦٢رشاد العقل السليمإ ينظر   ) ٨(
 .٩/٤٣٩ينظر الدر املصون   ) ٩(
 .٧/٢٦٢  رشاد العقل السليم ينظر إ  ) ١٠(
 .٦/٥٧٣ رموز الكنوز   ) ١١(



  
  

 

١٤٨ 

   )١(ويف اآلية قول آخر مل يذكره الرسعين . اعبده واشكره على نعمته العظيمة

 )٥(والنحـاس ، )٤(الزجاج  و  )٣(الطربي واختاره)٢(حد األوجه اجلائزة عند الفراء    وهذا أ 
  . من قبل الرسعين)٨(وابن عطية)٧( والزخمشري)٦(ومكي

  . ممن جاء بعد الرسعين)١٠(والسمني احلليب٩(أيب حيانرأي  و

                                                
 .٢/٧٢٥ينظر معاين القرآن ملطالعة هذا الوجه اإلعرايب    ) ١(
 .٢/٧٢٥ ينظر معاين القرآن  ) ٢(
 .٢/٢٤٤ر جامع البيان ينظ  ) ٣(
 .٤/٣٦١ ينظر معاين القرآن   ) ٤(
 .٤/٢١ ينظر إعراب القرآن  ) ٥(
 .٢/١٧٨ ينظر مشكل إعراب القرآن  ) ٦(
 .٥/٣٢٠ ينظر الكشاف  ) ٧(
 .٧/٤١٠ ينظر احملرر الوجيز  ) ٨(
 .٧/٤٢١ ينظر البحر احمليط  ) ٩(
 .٩/٤٤٢ ينظر الدر املصون  ) ١٠(
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١٥٠ 

 

 
 

قد نوع،ووتنوعها يدل على املعىن املناسب لكل       . لإلعراب قيمته يف الكشف عن املعىن     
إن األمساء ملا كانـت تعتورهـا      :" تنبه هلذا األمر النحاة من قبل، قال أبو القاسم الزجاجي           

ها أدلة على   ومضافاً إليها ومل تكن يف صورها وأبنيت      ، املعاين فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة      
فقالوا ، جعلت حركات اإلعراب فيها تنبئ عن هذه املعاين         ، هذه املعاين بل كانت مشتركة    

وينصب عمرو وعلى أن الفعل واقع      ، ضرب زيد عمراً فدلوا برفع زيد على أن الفعل له           : 
، ليتـسعوا يف كالمهـم      ؛وكذلك سائر املعاين جعلوا هذه احلركات دالئـل عليها        ... به  

وتكون احلركات دالـة    ، ا الفاعل إن أرادوا ذلك أو املفعول عند احلاجة إىل تقدميه            ويقدمو
،  وأنه مل خيالف يف هذا إال قطـرب         مث ذكر الزجاجي أن هذا رأي النحويني       )١("على املعاين 

فقولـك  ، فمن هذا النقل عن الزجاجي ثبت لكل دارس أن لإلعراب قيمته يف كشف املعىن          
 يتبني لك من الفاعل ومـن  من خالل اإلعراب ، ضرب حممداً خالد  أو  ، ضرب حممد خالداً    

ما : اإلعراب هو الفارق بني املعاين أال ترى أن القائل إذا قال            : " املفعول ؟ يقول ابن فارس    
ضرب :وكذلك إذا قال، مل يفرق بني التعجب واالستفهام والذم إال باإلعراب " أحسن زيد   
، وما أشبه ذلـك مـن الكـالم         " حر ك وجه وجه"و  " حر ك وجه وجه" و  ،أخوك أخانا 

  .)٢("املشتبه

                                                
 .٧٠-٢/٦٩اإليضاح يف علل النحو   ) ١(
 .٣١الصاحيب ص  ) ٢(



  
  

 

١٥١ 

  ،ولو رجعنا للوراء قليالً عند حديث النحاة عن قصة أيب األسود الدؤيل مع ابنته

ما هـذا أردت، إمنـا   : ما أحسن السماء؟ فقال أبو األسود جنومها فقالت     : إذ قالت   
  ! قويل ما أحسن السماَء: أردت التعجب فقال

  :ه القصة داللة واضحة على أن العالمة اإلعرابية تؤثر يف املعىنففي هذ

، يعلم أنك تريد االستفهام     ) السماء  (ففي قوهلا ما أحسن السماِء؟ برفع أحسن وجر         
 فهذه القصة تبني كيف يتغري املعىن       ،)١(يعلم أنك تريد التعجب   ! ويف قولك ماأحسن السماءَ   

  .)٢(إلعراب فرع املعىنا: وقد قيل ، بتغري عالمة اإلعراب 

وقد يتوقف بيان املعـىن     ، وقيمة اإلعراب يف كشف معاين القرآن الكرمي بينة واضحة          

  © ̈ Mأحياناً على معرفة اإلعراب لآلية ،فمـن ذلـك قولـه تعـاىل              

ª « ¬ ® ̄ ° ±  ² L ة ــصب يف  ٣١: التوب  فالن

األحبار وليست معطوفة على    كلمة املسيح ابن مرمي، جعلنا نفهم أا معطوفة على الرهبان و          
. لفظ اجلاللة فيكون املعىن اختذوا الرهبان واألحبار واملسيح ابن مرمي أربابـاً مـن دون اهللا               

  .واألمثلة على هذا عديدة كثرية ال يتسع املقام لذكرها 

وإذا علمت قيمة اإلعراب يف كشفه عن املعىن فليعلم أن للمعرب آداباً وضوابط  جيب               
فكم زلّ من معـرب     ، هتم ا  املعرب كي يسلك الطريق الصحيح يف إعرابه           أن يراعيها وي  

                                                
 ٢١،نزهة األلباء البن األنباي صـ١٨تنظر القصة يف أخبار النحويني البصريني  للسريايف ص  ) ١(
وأحب أن أذكر أنه يف بعض األحيان قد ال يتبني املعىن من خالل              ، ٤/١٢٢٠واالتقان  ، ١/٣٠٢ينظر الربهان     ) ٢(

 يظهر على هذين االمسني فال تستطيع معرفة مِن الـضارب         اإلعراب ففي حنو ضرب موسى عيسى فاإلعراب ال       
بني الصناعة النحوية واملعىن    : فاإلعراب يكشف عن املعاين يف أكثر األحيان وليس كلها ينظر         ، ومنِ املضروب   

 .١١٤-٩٣صـ



  
  

 

١٥٢ 

بسبب عدم مراعاته للضوابط لإلعراب الصحيح،هذا يف إعرابه لسائر الكالم،أما يف إعرابـه             
  .لكالم اهللا فيتحتم على املعرب األخذ ذه الضوابط والعمل ا 

لسيوطي والدكتور يوسف    وكذلك الزركشي وا   )١(وقد ذكر ابن هشام هذه الضوابط     
   )٢(العيساوي

  :ومن أهم هذه الضوابط

 ألن عـدم    ؛أن يعرف معىن ما يريد إعرابه سواء يف اإلفراد أم يف التركيـب            :الضابط األول 
 املترتب على هذا اإلعراب     وبالتايل يكون املعىن  ، عراب غري صحيح    إلمعرفة املعىن قد جيعل ا    

  .)٣( املعىن أول واجب على املعرب أن يعرفهوقد ذكر ابن هشام أن معرفة، غري صحيح 

ومن ذلك ما   ، واهتم العلماء ذا فمنهم من ال يعرب حىت يعرف معىن الكلمة اليت بصددها              
مـن قـول   " حبقلـد "ابن هشام أنه اجتمع مع أيب حيان فسأله أبوحيان عالم عطف        ذكره  
   :)٤(زهري

  ذي قرىب وال حبقلدبنهكة ...                تقي نقي مل يكثِّر غنيمة 

السيئ اخللق فأعربه ابن هشام بأنه معطوف علـى         : ماحلقلد فوجد معناه  :  فقال ابن هشام    

                                                
 )مغين اللبيب عن كتب األعاريـب (أنصح كل من يريد أن يتصدى لإلعراب أن يعكف على كتاب ابن هشام        ) ١(

 .فهو مغٍن كامسه
  ، ٧٨٢-٦٨٤علي محد اهللا ص ، حتقيق مازن املبارك  ، ٣١٦ -٦/٧ينظر مغين اللبيب حتقيق اخلطيب  ) ٢(

الصفوة ، ٢٦٢-٢٣٧وعلم إعراب القرآن  تأصيل وبيان ص      ، ١٢٥٧-٤/١٢٢٠واإلتقان  ، ٣١٠-١/٣٠٢والربهان  
  .١٥من القواعد اإلعرابيةصـ 

  ٦/٩طيب ينظر مغين اللبيب حتقيق اخل  ) ٣(
 ٢٥هرم السمري ينظر ديوان زهري صالبيت من قصيدة الزهري ميدح ا   ) ٤(



  
  

 

١٥٣ 

   .)١(فيكون املعىن ليس مبكثر غنيمة وال حبقلد، شيء متوهم 

  )٢(وقد ذكر ابن هشام أمثله نظر  فيها  املعرب  إىل ظاهر اللفظ ومل يراِع املعىن

:" أنه ال جيوز أن أن يفسر كالم مبجرد االحتمال النحوي فقـال              وذكر ابن القيم اجلوزية     
وينبغي أن يتفطن ألمر البد منه وهو أنه ال جيوز أن حيمل كالم اهللا عز وجل ويفسر مبجرد                  
االحتمال النحوي اإلعرايب الذي حيتمله تركيب الكالم ويكون به الكالم له معىن ما فإن هذا  

  .)٣("لقرآنمقام غلط فيه أكثر املعربني ل

أال يغلِّب جانب املعىن على اإلعراب فإن كان املعىن صـحيحاً ال ينظـر يف               : الضابط الثاين 
  .صحته من الناحية اإلعرابية فينبغي عليه أن خيتار املعىن الصحيح املوافق للصناعة النحوية

 أن  فمن األمثلة اليت ذكرها ابن هشام يف أن بعضهم يغلب املعىن على اإلعراب مـا ذكـره                

نجم M @ A B Lيف قوله تعاىل " مثود"بعضهم أعرب  وهذا ممتنع ،  مفعوال مقدما  ٥١: ال

  .)٤(ألن لـ ما النافية الصدارة فال يعمل ما بعدها فيما قبلها

وقد كان الرسعين متنبهاً هلذا األمر فتراه يرد بعض اآلراء اإلعرابية ملخالفته مقتضى الصناعة              

ان M É Ê Ë Ì Í ÎÏ    L اىلالنحوية ففي إعراب قوله تع ماذا :  قال ٣٤: لقم

  .)٥( ألن االستفهام ال يعمل فيه ما قبله؛منصوب بتكسب ال بتدري

                                                
  ٩-٦/٨،حتقبق اخلطيب للبيبامغين تنظر القصة يف   ) ١(
 .٤٧-٦/١٤،حتقيق اخلطيبينظر مغين اللبيب   ) ٢(
 ٣/٨٧٦ بدائع الفوائد  ) ٣(
 .٦/٤٨ينظر مغين اللبيب حتقيق اخلطيب  ) ٤(
 .٦/٧١ رموز الكنوز   ) ٥(



  
  

 

١٥٤ 

  .جيمع بني صحة املعىن وصحةاإلعرابفاملعرب املتمكن من 

  .أن خيرج الوجه اإلعرايب على ما هو ثابت يف العربية:    الضابط الثالث

 خطَّأ كثري من النحـاة أبـا     ،وف يف كالم العرب،مثال ذلك    أي أنه اليأيت بإعراب غري معر     

 حرف قسم   ٥: األنفال M ] ̂ _   Lعبيدة عندما ذكر أن الكاف اليت يف قوله تعاىل 

ورد القول؛ألنه مل يرد يف العربية أن الكاف تأيت للقـسم فـال          )١(إذ شنع عليه ابن الشجري    
يصح أن تقول كاهللا ألفعلن .  

حيرص علـى األوجـه     و ،ن جيتنب املعرب األمور البعيدة واألوجه الضعيفة      أ:الضابط الرابع 
 ويعظم هذا إن كان اإلعراب آليات القرآن الكرمي فال جيوز إال مـا كـان               ،القوية والقريبة 

  .)٢( ألن املعىن القرآين أهم ما يعتىن به؛يغلب على الظن إرادته

  )٣("هباوالقرآن إمنا حيمل على أشرف املذ " :قال املربد

وال حيمل شيء من كتاب اهللا علـى هـذا أي            " :ن سالم اهلروي  بوقال أبو عبيد القاسم     
  .  )٤(" وال يكون إال بأفصح اللغات وأصحها،الشاذ

وقيله "من قوله تعاىل )  وقيله(كلمة ل بعضهم  ومن أمثلة إعراب أحدهم ألوجه بعيدة،إعراب   
ى الساعة قبلها،وهذا خالف الـصواب ملـا   بأا معطوفة عل" يارب إن هؤالء قوم اليؤمنون  

                                                
 .١٨٤-٣/١٨٣ن الشجري بينظر األمايل ال  ) ١(
قد ال يتأيت إال الوجه املرجوح فال حرج حينئذ،وقد يذكر املعرب األوجه اإلعرابية الضعيفة على سبيل الـذكر                    ) ٢(

 .وليس على سبيل الترجيح 
 .٢/٩٣١الكامل   ) ٣(
 .٢٤٧الناسخ املنسوخ ص  ) ٤(



  
  

 

١٥٥ 

  .)١(بينها من التباعد وطول الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه

فللسياق جانب مهـم يف     ، جيب على املعرب أال يغفل  جانب السياق         :   الضابط اخلامس 
 فقد يساهم السياق يف ترجيح أكثر من إعراب آلية واحدة فيجوز حينئذ أن             )٢ (كشف املعىن 

وادعوه خوفـاً   ( لآلية الواحدة أكثر من إعراب،حبسب السياق فمثالً يف قوله تعاىل           يكون  
جيوز يف إعراب خوفاً وطمعاً أن يكون إعراما حاالً وجيوز أن يكـون إعرامـا               ) وطعماً

  .مفعوالً ألجله وجيوز أن يكون إعراا مصدراً

إنه ينبغي أن ندعو ربنا وحنن يف       وهذه املعاين كلها مرادة ف    " يقول الدكتور فاضل السامرائي     
وندعوه وحنن خناف خوفاً ونطمع طمعـاً       ، وندعوه للخوف والطمع    ، وطمع  حالة خوف   

  .)٣("فجمعها ربنا يف تعبري واحد بعدوله من الوصف للمصدر

  .على املعرب أن يراعي يف إعرابه ما يوافق رسم املصحف العثماين: الضابط السادس

  .)٤( ارتضاه عثمان رضي اله عنه يف كتابةكلمات القرآن وحروفهما: املراد برسم املصحف 

  .فإذا كان يف اآلية إعرابان فأوالمها ما وافق رسم املصحف

  .٦: األعلى M ¥  ¦ § L فمثالً يف قوله تعاىل 

مثبتـة يف مجيـع     " األلـف "يف اآلية نافية وليست ناهية وذلك بسبب أن حرف العلة           ) ال(
) ال(ألن  ؛" ى"ناهية الستلزم من ذلك حذف حـرف العلـة        " ال"املصاحف ،إذ لوكانت    

                                                
 .٦/٨٠ينظر مغين اللبيب حتقيق اخلطيب   ) ١(
 .٢١٤-١٨٥أفاض الدكتور متام حسان يف احلديث عن دالالت السياق يف كتابه اجتهادات لغوية ص  ) ٢(
 .٢/٢٥١معاين النحو   ) ٣(
 ٨٩،معجم مصطلحات علوم القرآن ١٣١ينظر صفحات يف علوم القراءات صـ   ) ٤(



  
  

 

١٥٦ 

  .)١(الناهية جتزم الفعل املضارع

  . خمالف لرسم املصحف مردودوإذا ثبت هذا فليعلم أن كل قول

ریم M Q R  L يف قول اهللا تعاىل:  فمثالً ) هم( رد ابن هشام قول ابن الطراوة يف أن  ٦٩: م

  يف املـصحف   )أيهم(،وسبب رده أن رسم كلمة      مبتدأ، وأشد خرب وأن أي مضافة حملذوف      
  .)٢(  هذا اإلعرابخيالف

  .)٣(على املعرب أال يرد القراءة بعد ثبوا: الضابط السابع

  .إذا ثبتت القراءة وثبت تواترها أال يردها ملخالفتها القياس النحوي : فعلى املعرب

نية كرد املربد قراءة محـزة      لقرآ النحويني الذين ردوا بعض القراءات ا       بعض وال يلتفت آلراء  
 فإذا ثبتت  القراءة فال سبيل لردها بل جيب          )٥( والزخمشري )٤ ()الذي تساءلون به واألرحام   (

فإنه ال مينع مـن  ، قبوهلا،والتسليم ا، ولكن إن كانت اآليه خمالفة للشائع من كالم العرب            
يها،وهذا ظـاهر صـنيع     العرب وأا حتفظ وال يقاس عل     ذكر أا خمالفة للشائع من كالم       

هذه اآلية ذكر رأي النحويني البصريني مث       من سورة النساء، يف     ) واألرحام(الرسعين ففي آية    
                                                

 .٢٢/٢٢٨ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ١(
 .  ٦/٢٨٧/ ينظر مغين اللبيب  ) ٢(
ا مواقف النحاة من القراءات القرآنيـة       :هذه املسأله شائكة ووقع خالف بني املعاصرين بسببها،لالستزادة ينظر        )   ٣(

مــ،منهج سـيبويه يف     ٢٠٠٤،  ١،حىت اية القرن الرابع اهلجري،شعبان صالح،دار غريـب ،القـاهرة،ط         
 ١الرشــد،الرياض،طاالستــشهاد بــالقرآن الكــرمي وتوجيــه قراءاته،ســليمان يوســف خاطر،مكتبــة 

هـ،ومطاعن اللغوين والنحوين يف القراءات السبع،خلود احلـساين ،رسـالة دكتـوراه ،جامعـة أم               ١٤٢٨،
هـ، مراحل تطور الدرس النحوي،عبـداهللا بـن محـد اخلثـران،دار التدمريـة              ١٤٣٤القرى،مكة املكرمة، 

 ٢٤٢-٢٢٦،هـ ١٤٣٥،الرياض،
 .٢/٩٣١ينظر الكامل   ) ٤(
 .٢/٦ينظر الكشاف  ) ٥(



  
  

 

١٥٧ 

 -حسب فهمي-، فكأنه يريد)١(أعقبه برأي مكي وهو أنه قليل يف االستعمال بعيد يف القياس      
  . )٢(أن قراءة محزة اليقاس عليها 

موافقة العربية ولو بوجـه     : بول القراءة وهي    وحيسن بنا يف هذا املوضع أن نذكر شروط ق        
  .)٣(ضعيف،وموافقة الرسم ولو احتماال، وصحة السند

فإن كـان إعـراب اآليـة     ما ال حيتاج إىل تأويل أوىل مما حيتاج إىل تأويل    : الضابط الثامن   
صحيحاً معىن وصنعةً، من دون حاجة للحذف أو التقدير أو الزيادة أو التضمني فإنه يـتعني       

إنـا ال   : " أبو حيان  لى املعرب أن يأخذ به  فإن اضطر إىل التأويل فال بأس يقول يف هذا              ع
ال سيما إذا مل يقم دليل على خالفـه  ، نصري إىل التأويل مع إمكان محل الشيء على ظاهره       

  )٥(أو خالف الظاهر إال لضرورة،  وذكر السيوطي أنه ال خيرج على خالف األصل )٤("

،  أو غريه أن يغفلهااليت يرى الباحث  أنه جيب على املعرب للنص القرآين       هذه أهم الضوابط    
وقد قدمت بني يدي هـذا      .ومىت ما أغفلها أو جهلها فإن اخللل سيتطرق إىل إعرابه ال حمالة           

الفصل ذا املبحث ألن الباحث يف هذا الفصل سيخوض غمار اإلعراب واألوجه اإلعرابية             
ففي بعض اآليات يـذكر     ، وجه اليت ذكرها الرسعين يف إعرابه       ومناقشة األ ،لآليات القرآنية 

وبعض املواضع بذكر وحهني لآلية الواحدة ،ويف بعض املواضع يذكر ثالثـة            ،وجهاً واحداً 
  .يبحث عن وجه أقوى منهأوجه لآلية الواحدة،فاإلعراب املخالف هلذه الضوابط ف

                                                
 ٣٧٦_١/٣٧٥ينظر رأي مكي يف الكشف عن وجوه القراءات   ) ١(
  .٤٠٩/ ١ينظر رموز الكنوز  ) ٢(
 .١/٩ينظر النشر يف القراءات العشر  ) ٣(
 ١/١٥٩ينظر البحر احمليط  ) ٤(
 .٤/١٢٣٢ينظر اإلتقان   ) ٥(



  
  

 

١٥٨ 

مث أذكر  ىن املترتب على كل إعراب ،     مث املع   يف هذا الفصل أين أذكر كالم الرسعين،       ي وعمل
ـ واهللا أسـأ كالم أشهر املعربني هلذه اآلية و مناقشة اإلعراب إن كان مثة مناقشة،    قل التوفي

  .                        واإلعانة

 



  
  

 

١٥٩ 

 

 
 

فيها وجهاً إعرابيـاً واحداً؛ألقـدم      عين  يف هذا املبحث سأذكر اآليات اليت ذكر الرس       
للقارئ الكرمي أمثلة تبني كيف استحدم الرسعين النحو للكشف عـن معـىن اآليـة؛إذ أن                

  .الرسعين عندما يذكر احملل اإلعرايب لآلية يكون كشف لنا عن املعىن الذي خيتاره هو
  : بعض األمثلة اليت تبني ماحنن بصدده-أيها القارئ الكرمي-وإليك 

رة M } ~ �    ¡ ¢ £ ¤    Lقوله تعاىل اق تفسريه لففي سي  من سـورة   ٢٧: البق

" أن جر على البدل من اهلـاء يف         " موضع  : " ) أن يوصل   ( عن إعراب    البقرة قال الرسعين  
  .)١("أي يقطعون ما أمر اهللا بوصله" به

 أن من :يترتب عليه معىن وهو) أن يوصل(فالرسعين باختياره هذا الوجه اإلعرايب لقوله       
صفات الكفار الفاسقني نقض العهد من بعد ميثاقة وقطع ما أمر اهللا بوصـلة مـن إقامـة                  

  .شرعه،وعبادته يف األرض وحفظ احلدود
  ،)٢(األخفش من العلماء قبل الرسعين أو ذكره من ضمن األوجه واختار هذا اإلعراب

 )٦( األنباري أحد األوجه عند ابن   هو   و ،)٥( حيث حسنه  مكي،و)٤(والزجاج )٣(والطربي

                                                
 .١٣٨/م/١رموز الكنوز  ) ١(
 .١/٦٠ينظر معاين القرآن  ) ٢(
 .١/٤٤٠ينظر جامع البيان  ) ٣(
 .١/١٠٦ينظر معاين القرآن  ) ٤(
 .١/١٢٣ينظر  مشكل إعراب القرآن   ) ٥(
 . ١/٦٧ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن   ) ٦(



  
  

 

١٦٠ 

  وممن اختاره من العلماء ممن جاء بعد الرسـعين أو ذكـره        .)١(وأحد األوجه عند العكربي   
 حيـث   السمني احلليب و.)٤(أبو حيان ،و)٣(الصفاقسيو. حيث حسنه )٢(القرطيبضمن األوجه   

  .والإشكال يف الوجه اإلعرايب الذي اختاره الرسعين. )٥(جعله أحد األوجه 

 M _ ̀ a b  c d eقوله تعاىل ل  يف سياق تفسريه  :ومن األمثلة أيضا  

f g hi j k l m  L ملن "الالم يف : " قال  الرسعين ١٠٢: البقرة "

" واجلملة يف حمل النـصب ب ، يف موضع رفع باالبتداء،وما بعده اخلرب  " من"و، الم االبتداء   
 )٧(ولقد علموا : عىن اآليت فالوجه اإلعرايب لآلية الذي ذكره الرسعين يترتب عليه امل        .)٦("علموا

اليهود أن الذي استبدل بكتاب اهللا ما تعمله  الشياطني من سحر ودجل، وعمل به ما لـه                  
  .)٨(حظ يف اآلخرة والنصيب،والعياذ باهللا فهم علموا احلق ولكن مل يعملوا به

  . )١٢(ومكي)١١(والنحاس )١٠(والزجاج)٩( األخفش من العلماء قبل الرسعينواختاره
                                                

 .١/٤٤ينظر التبيان يف إعراب القرآن  ) ١(
 .٣٧١/م/١ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٢(
 .١/١٧٩ينظر ايد يف إعراب القرآن ايد حتقيق موسى زين   ) ٣(
 .١/٢٧٣/٢٧٤ينظر البحر احمليط   ) ٤(
 .١/٢٣٦ينظر الدر املصون  ) ٥(
 .٣١٦/م/١رموز الكنوز   ) ٦(
اجلـامع آلحكـام    : ملطالعة اخلالف ينظر  . ما ذكرته هو رأي الرسعين    ،وبني املفسرين  يف مرجع الضمري خالف     ) ٧(

 .٢/٢٩٢القرآن
 .٣١٦/م/١ينظر رموز الكنوز  ) ٨(
 .١/١٤٨ينظر معاين القرآن   ) ٩(
 .١٨٧-١/١٨٦ينظر معاين القرآن   ) ١٠(
 .١/٢٥٣ينظر إعراب القرآن   ) ١١(
 .١/١٤٦ ينظر مشكل إعراب القرآن ) ١٢(



  
  

 

١٦١ 

 الصفاقسي  و  )١(ره من  العلماء ممن جاء بعد الرسعين أوجعله أحد األوجه القرطيب           وممن اختا 
   .)٥(وأبو السعود)٤( والسمني احلليب،)٣( أبو حيان،و)٢(أحد األوجه  حيث جعله

اسم موصل يف حمل رفع     : من: آليت واإلعراب الذي ذكره الرسعين جممل وتفصيله كا       
ول به واجلملة من الفعل والفاعل واملفعـول بـه صـلة            فعل وفاعل ومفع  : باالبتداء اشتراه   

هذه مجلة مكونة من مبتدأ     ) ماله يف اآلخرة من خالق    ( و. املوصول ال حمل هلا من اإلعراب     
) مـن ( و خرب أصلها ماله خالق يف اآلخرة، واملبتدأ واخلرب يف حمل رفع خرب املبتـدأ األول               

يف حمل نصب بـ علموا حيث سدت اجلملـة  " ملَن اشتراه ماله يف االخرة من خالق    "ومجلة  
  .)٦(مفعويل علموا

 ̀ _ ̂  [ \ M قوله تعـاىل  تفسريه ل   سياق يف:ومن األمثلة أيضا  

a b c d e   f gh i j     k      l L رة   قال الرسعين عـن      ،١٧٣: البق

وإن صـلح يف    ، فهو حـال    " ال"إذا صلح يف موضع     " غري"اعلم أن   " ):غري(إعراب كلمة   
  .)٧(حال من املضمر يف اضطر: وهو هاهنا ، وإال فهو صفة ،فهو استثناء " إال"وضع 

ذكره اهلروي  " إال"تكون للحال إذا صلح يف موضعها       " غري"وما ذكره الرسعين من أن      

                                                
 .٢/٢٩١ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ١(
 .١/٣٦٦ ينظر ايد يف إعراب القرآن ايد   ) ٢(
 .١/٥٠٢ ينظر البحر احمليط   ) ٣(
 .٢/٤٥ ينظر الدر املصون  ) ٤(
 .١/١٤٠ اجلامع إرشاد العقل السليمينظر  ) ٥(
 .١/٢١٨ينظر اجلدول يف إعراب القرآن   ) ٦(
 .٤٤٥/م/١رموز الكنوز   ) ٧(



  
  

 

١٦٢ 

أنه يباح ملن اضـطر     : ويترتب على اإلعراب الذي اختاره الرسعين املعىن اآليت       .)١(يف األزهية 
ه غري باغ والمتعد يف أكلها شهوة وتلذذا وال عاديا باسـتيفاء            لألكل من امليتة يف حال كون     

  .)٢(األكل إىل حد الشبع

 )٥( والنحـاس  )٤( والزجـاج  )٣( الفـراء   من العلماء قبل الرسعين    حاالً" غري"واختار إعراب   
 واختاره من العلمـاء ممـن جـاء بعـد الرسـعين           .  )٨( والعكربي  )٧(وابن عطية )٦(ومكي

  )١١( والسمني احلليب)١٠(نأبو حيا،و)٩(القرطيب

  ¶ M ² ³ ́ µقولـه تعـاىل     ل  سياق تفـسريه   يف: ومن األمثلة أيضا  

 ̧¹ º »     ¼  ½ ¾ ¿   L رة  تطرق الرسعين إلعراب  ٢٦٤: البق

مماثلني :أي  ، الكاف يف حمل نصب على احلال       : كالذي  : "  فقال   )كالذي(الكاف يف قوله    
ال تتبعـوا   : على الوجه الذي اختاره الرسعين     املترتب   واملعىن.)١٢(الذي ينفق ماله رئاء الناس    

                                                
 .١٨٠-١٧٩ينظر األزهية يف علم احلروف ص   ) ١(
 .١/٢٢٢ينظر النكت والعيون  ) ٢(
 .١/٨٨ينظر معاين القرآن   ) ٣(
 .١/٢٤٤ينظر معاين القرآن  ) ٤(
 .١/٢٧٩ ينظر إعراب القرآن   ) ٥(
  .١/١٥٦   ينظر مشكل إعراب القرآن )٦(
 .١/٤١٤ينظر احملرر الوجيز   ) ٧(
 .١/١٤١ينظر التبيان   ) ٨(
 .٣/٤٤ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٩(
 .١/٦٦٥ينظر البحر احمليط   ) ١٠(
 .ينظر الدر املصون  ) ١١(
 .٧١٢/م/١رموز الكنوز   ) ١٢(



  
  

 

١٦٣ 

صدقاتكم باملن واألذى فتبطلوها فتكونوا مماثلني من يبطل صدقته بسبب أنه طلـب فيهـا               
  .)١(الرياء

         حاسالن ألوجه، أحد ا   حيث جعله     )٢(واختار هذا اإلعراب من العلماء ممن جاء قبل الرسعين
واختاره من العلماء ممن جاء بعد      .أحد األوجه  حيث جعله  )٤(العكربي،و )٣( ابن الشجري  و

 حيـث جعلـه أحـد       )٦( حيان  أبو  حيث جعله أحد األوجه اجلائزة،و     )٥( القرطيب الرسعين
 وأبـو  ،)٨(ابـن هـشام     ،واختـاره    حيث جعله أحد األوجـه    )٧(السمني احلليب ،واألوجه
  .أحد األوجهحيث جعله )٩(السعود

  M × Ø Ù    Ú  Û ÜÝ Þ ß à: قوله تعـاىل  ل ريه   سياق تفس  يف:ومن األمثلة أيضا    

á  â ãä å æ  çè é ê ë ì  L ٧٩: النساء.  

الباء مؤكـدة، وشـهيداً   :" منصوبة على التمييز فقال" شهيداً" كلمة   ذكر الرسعين أن  
  . )١٠("نصب على التمييز، واملعىن كفى اهللا شهيداً لك بالرسالة وعليهم بالضاللة

                                                
 .٧١٢/م/١ينظر رموز الكنوز  ) ١(
 .١/٣٣٤راب القرآنينظر إع  ) ٢(
 .٣/١٧١ينظر أماىل الشجري   ) ٣(
 .١/٢١٤ينظر التبيان  ) ٤(
 .٤/٣٣١ينظر اجلامع ألحكام القرآن  ) ٥(
 .٢/٣٢١ينظر البحر احمليط  ) ٦(
 .٢/٥٨٥ينظر الدر املصون   ) ٧(
 .٦/٣٠٣ينظر مغين للبيب حتقيق اخلطيب  ) ٨(
 .١/٢٥٩ينظر إرشاد العقل السليم   ) ٩(
 . ١/٥٦٧نوز رموز الك   ) ١٠(



  
  

 

١٦٤ 

كفى اهللا  :  معىن  اره نصب شهيداً على التمييز يترتب عليه      باختيفالرسعين يف هذه اآلية     

ساء M Ý Þ ß à  L 8 7: شهيداً بالرسالة وهلذه اآليات نظائر كثرية منـها        .  ٦: الن

M % & ' ( ) *  L ساء ان M ¼ ½ ¾  ¿ À L ٤٥: الن : الفرق

٣١.  

كر النـصب   ذ حيث    )١(الزجاجاختار هذا الرأي من العلماء ممن جاء قبل الرسعين           و
ا على التمييز يف آية   ِ ًو  ِ َ ِ َ َ َ  ،وجعله ابن )٣(كذلك مكيو ،)٢(وكذلك النحاس 

ساء M Ý Þ ß à  Lاألنباري أحد األوجه يف آية        M Ý وأما العكربي ففي آيـة       )٤( ٦: الن

Þ ß à  L ساء  ( ) ' & % M ويف آية  )٥(" حال وقيل متييز   :" قال إا  ٦: الن

*  L ٦(منصوبان على التمييز وقيل على احلال: ولياً ونصرياً:" قال ٤٥: ساءالن( .  

 ( ) ' & % M يف آية    )٧(القرطيب  من العلماء ممن جاء بعد الرسعين        واختاره

*  L ساء ساء M Ý Þ ß à  Lأبو حيان يف آية و  ،  ٤٥: الن السمني   وكذلك )٨( ٦: الن

                                                
 .٢/٨٠ينظر معاين القرآن وإعرابه    ) ١(
 .١/٤٧٤ينظر إعراب القرآن    ) ٢(
 .١/٢٥٠ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٣(
 .١/٢٤٣البيان يف غريب إعراب القرآن : ينظر   ) ٤(
 .١/٣٣٢ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٥(
 . ١/٣٦٢ينظر املصدر السابق    ) ٦(
 . ٦/٤٠٠ ألحكام القرآن ينظر اجلامع   ) ٧(
 .٣/١٨٢ينظر البحر احمليط    ) ٨(



  
  

 

١٦٥ 

ساء M Ý Þ ß à  L يف آية    )١(احلليب  ' & % Mوالطاهر ابن عاشور يف آية      ،٦ :الن

( ) *  L ٢(  ٤٥: النساء(.   

. ٩٦: الصافات M ¥ ¦ § ̈ L يف سياق تفسريه لقوله تعاىلاآلية السابعة  
 ،موصولة وهو أظهر من كوا مـصدرية    ) ونلموما تع (يف قوله   ) ما(الرسعين أن   ذكر  

صافات M ¥ ¦ § ̈ L ":فقال  احلق على إبطـال    ذه اآلية احتج علماء    ٩٦: ال

واهللا خلقكم وعملكـم، فأثبـت   : مذهب القدرية واجلربية بناًء على أن ما مصدرية، املعىن  
 خلقكم  واهللا: موصولة ، على معىن   " ما"إن   :ليوقة هللا وكوا من كسب العباد وق      كوا خمل 

: ن اآلية أن املراد م  : ه وتنحتونه من اآلهلة، وهذا الوجه أظهر لوجهني أحدمها        والذي يعملون 
 يف  "ما"أن  : الثاين.. االحتجاج عليهم بفساد ما انتحلوه من عبادة خملوقات هللا تعاىل مثلهم            

  .)٣("قوله ما تنحتون موصولة الشك فيها فال يعدل بأختها عنها
 واهللا خلقكـم والـذي      :فالرسعين من خالل اختياره هلذا الوجه يريد أن يكون املعىن         

  .ألن يف هذا احتجاج عليهم بفساد عملهم؛تعملونه وتنحتونه من اآلهلة
 حيـث أجـاز     )٤(الطـربي   مـن العلمـاء ممـن جـاء قبـل الرسـعين            واختاره

 وجعل كوـا موصـولة      حيث جعلها أحد األوجه،   )٦(،وابن عطية )٥(الزخمشريالوجهني،و

                                                
 . ٣/٥٨٧ينظر الدر املصون    ) ١(
 .٥/٧٣ينظر التحرير والتنوير    ) ٢(
 . ٦/٤٠٢رموز الكنوز    ) ٣(
 . ١٩/٥٧٥ينظر جامع البيان    ) ٤(
 .٥/٢١٨ينظر الكشاف، وإن كان اختياره هلذا القول خيدم مذهبه املعتزيل    ) ٥(
 . ٧/٢٩٩ينظر احملرر الوجيز    ) ٦(



  
  

 

١٦٦ 

ـ  ه من العلماء ممن جاء بعد الرسعين واختار.)١(أحد األوجه يف اآلية   يف   العكربي ان  أبـو حي
  .)٤(وأجاز كوا موصولة ابن كثري .)٣(السمني  احلليبوكذلك ، )٢(موصولة ) ما (كون

الشك أن مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا جل وعال خالق أفعال العباد،   : زيادة بيان 
 ومن ذلك أعمال العباد وأفعاهلم واآلية اليت حنـن بـصدد            ، شيء فاهللا جل وعال خالق كلِّ    
يف اآلية مصدرية أم موصولة وبعض أهـل    ) ما(تقرير سواء كانت    دراستها تنص على هذا ال    

 وأن القول بأا موصولة هو من قول املعتزلـة          ؛مصدرية) ما(السنة ادعى اإلمجاع على أن      
لة موصولة، وليس فيها دال   ) ما(القائلني بأن العباد خيلقون أفعاهلم،والذي يظهر واهللا أعلم أن          

،ولو كـان   ريح بأن أصنامهم من خملوقات اهللا     اآلية فيها تص  على أن العباد خيلقون أفعاهلم؛ف    
) مـا (م فاهللا هو الذي أقدرهم على ذلك، وال داعي للتعـسف وجعـل              هشكلها من صنع  

  .)٥(مصدرية ألجل ال يكون للمعتزلة فيها متعلق القائلني بأن العبد خيلق فعل نفسه

  وأخرب أنه خالقهم وخالق    صنام منحوتة هلم    ل األ عفج:" ابن تيمية    يقول شيخ اإلسالم  
القـاً  ق ما تعملونه من األصنام وإذا كان خ       لَواملراد خ . ههنا مبعىن الذي  " ما"معموهلم، فإن   

     إن ما مـصدرية  :  ألفعال العباد وأما قول من قالللمعمول وفيه أثر الفعل دلَّ على أنه خالق
  . )٦("فضعيف جداً

 M ¥ ¦ § ̈ L:  تعـاىل  ظن كثري من الناس أن قوله      ":ويقول ابن القيم  
                                                

 .٢/١٠٩١ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ١(
 .٧/٣٥٢ينظر البحر احمليط    ) ٢(
 .٩/٣٢١ينظر الدر املصون    ) ٣(
 ٧/٢٢ينظر تفسري القرآن العظيم    ) ٤(
 . ٦٥٨ -٢/٦٥٤ينظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري    ) ٥(
 . ١٧-١٦/ ٨جمموع الفتاوى    ) ٦(



  
  

 

١٦٧ 

وليست مـصدرية وإمنـا هـي    ية، واحتجوا ا على خلق األعمال،أا مصدر ٩٦: الصافات
ا  واهللا خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من األصنام فكيف تعبـدو           :موصولة، واملعىن 

لوقة من خملوقات اهللا تعاىل؟ ولو كانت مصدرية لكان الكالم إىل أن يكون حجـة               وهي خم 
خلق أتعبدون ما تنحتون واهللا خلقكم و: م أقرب من أن يكون حجة عليهم؛إذ يكون املعىن        هل

  ". )١(؟ وأي حجة عليهمعبادتكم هلا فأي معىن يف هذا

 ألن احلجة تقوم عليهم خبالف لو كانت مصدرية فإن          ؛موصولة أبلغ ) ما(فالقول بأن   
ه الرسعين صـحيح إن شـاء اهللا        احلجة قد تكون هلم كما قال ابن القيم آنفاً وما ذهب إلي           

  . تعاىل

                                                
 . ٢٥٣بدائع الفوائد ص   ) ١(



  
  

 

١٦٨ 

 

 

سبق أن ذكرت يف منهج الرسعين أنه قد يذكر لآلية وجهني إعرابيني، وقد ينبه علـى              
أن إعراباً أوىل من إعراب أو أقوى من إعراب، وقد يذكر الوجهني اإلعرابيني وال يـذكر                

  . أو استدراكاً مما يدل على أما وجهان جائزان عنده لآلية الكرميةهما تعقيباًعلي

 مهـا جمـال     تعقيبا أو اهما استدراك مع والوجهان اللذان يذكرمها الرسعين وال يذكر       
البحث يف هذا املبحث، وهذا النوع ليس بالكثري يف الكتاب أي أقل من اآليات اليت يـذكر       

  : وجهني إعرابيني فيها الرسعين يذكر أمثلة لآليات اليتيت يأا،وفيمفيها وجهاً واحداً واآليات

  ١٧٦: النساء M ( ) *  + , - L قوله تعاىلل ففي سياق تفسريه:

احلال أو يف حمل الرفع على      يف حمل النصب على     ):"ليس له ولد  (قال الرسعين عن قوله     
جهني اللـذين  فالرسعين من خالل هذين الـو  )١("إن هلك امرؤ غري ذي ولد     :،تقديرهالصفة

وعلى .ن هلك امرؤ يف حال كونه ليس له ولد        :أجازمها يكون املعىن عنده على القول األول      
  . إن هلك امرؤ غري ذي ولد:كما ذكر الرسعين: الوجه الثاين يكون املعىن

منـهم   ،و )٢(الزخمشري ومنع احلالية  ك ومن العلماء قبل الرسعين من اختار الوجه الثاين       
 ممـن جـاء بعـد       اختار الوجه الثاين   من العلماء من     ،و)٣(العكربيك ذكر الوجه األول  من  

                                                
 ١/٦٧٧رموز الكنوز   ) ١(
 ٢/١٨٧ينظر الكشاف   ) ٢(
 ١/٤١٣ينظرالتبيان يف إعراب القرآن   ) ٣(



  
  

 

١٦٩ 

  .)٣(،وأيب السعود )٢(السمني احلليب،و)١( حيانكأيب الرسعين

،فينبغـي أن   "امـرؤ "أن املسند إليه هو     :وجه احلال،والسبب يف ذلك عندمها      )٤(ومنعا  
تـشبه اجلمـل    يكون التقييد له؛ألن اجلملة املفسرة بعده ليس هلـا حمـل مـن اإلعراب،ف             

ضـربت  : املؤكدة،وإذا أتبعت أو أخربت فأنت تريد اجلملة املؤكَّدة ال املكررة، ومثل ذلك           
 هذا يف حال يف .ألنه هو املقصود باإلخبار   ؛زيدا ضربت زيدا العاقلَ؛فالعاقل صفة لزيد األول      

فـريى  " امرؤ" إعراا حاال من الضمري يف        حال أما يف "  هلك"إعراا حاال من الضمري يف      
والرسعين مل يذكر صاحب    .)٥(السمني أن جميء احلال من النكرة قليل يف مجلة الكالم العريب          

فالباحث يرى أنه بعيد للعلـة الـيت        " هلك"احلال،فإن كان يرى أا حال من الضمري  يف          
فليس بقوي ألن األصل    "امرؤ"ذكرها أبو حيان والسمني احلليب،وإن كان يرى أا حال من           

 وهذا ليس شائعا يف كالم العـرب مـن دون مـسوغ             ؛معرفةحلال أن يكون    يف صاحب ا  
  ؛ألجل ذلك يرى الباحث أن القول)٦(

  . بأا صفة أوىل وأقوى واهللا أعلم

 ( ) ' &     % $ # Mقوله تعـاىل    ل ومن األمثلة أيضا يف سياق تفسريه       

* +  ,  - . / L ٢: األعراف .  

                                                
 ٤٢٣-٣/٤٢٢ينظر البحر احمليط   ) ١(
 ١٧٣-٤/١٧٢ينظر الدر املصون   ) ٢(
 ٢/٢٦٤ينظر ينظر إرشاد العقل السليم   ) ٣(
 ٤/١٧٣،الدر املصون ٣/٤٢٣البحراحمليط أبو حيان،والسمني احلليب وينظر : أي   ) ٤(
 ٤/١٧٣،الدر املصون ٣/٤٢٣ينظر البحراحمليط   ) ٥(
 ٢/٦٥ينظر شرح املفصل   ) ٦(



  
  

 

١٧٠ 

  ،)أُنزل( أن يتعلق بـ : وجهني الوجه األوله لتنذر بق ذكر الرسعين أن يف متعلَّ

 إما أن يتعلق بـ أنزل       لتنذر به  قوله تعاىل    ": فقال .أن يتعلق بالنهي  : والوجه الثاين 
 لكي تنذر به، وإما أن يتعلق بالنهي فيكون معناه ال يكن يف صدرك              ليكفيكون معناه أنزل إ   

  . )١("حرج منه لتتمكن من اإلنذار

يكون املعىن املترتـب علـى الوجـه         ته هلذين الوجهني لآلية الكرمية    بإجازفالرسعين  
 ال : املترتب على الوجه الثـاين     يكون املعىن  . العاملني نزل لينذر به النيب      الكتاب أُ  نَّإ:األول

  . يف صدرك حرج لتنذر به العاملنينيك

منهم مـن   ،و)٣(الزجاج)٢(الفراءكاختار املعىن األول  ومن العلماء من قبل الرسعين من       
 ومن العلماء ممـن      )٦( وجوز الوجهني العكربي   )٥( واألنباري )٤(الزخمشريكأجاز الوجهني   

، )٨(السمني احلليب كجوزمها   هم من  من  و )٧( حيان  من ذكر الوجهني  كأيب     جاء بعد الرسعين    
  . )٩(كزكريا األنصاري  اختار الوجه األولمنهم من و

                                                
 .٧٣-٢/٧٢رموز الكنوز    ) ١(
 . ١/٢٨٠ينظر معاين القرآن    ) ٢(
 .٢/٣١٥ينظر معاين القرآن    ) ٣(
 .٤٢٢-٢/٤٢١ينظر الكشاف    ) ٤(
 .١/٣٥٣اب القرآن ينظر البيان يف غريب إعر   ) ٥(
 . ١/٥٥٥ينظر التبيان    ) ٦(
 .٤/٢٦٧ينظر البحر احمليط    ) ٧(
 .٢٤٣-٥/٢٤٢ينظر الدر املصون    ) ٨(
 .٢٧٥ينظر إعراب القرآن العظيم ص   ) ٩(



  
  

 

١٧١ 

 * ( ) ' &     % $ # Mون قولـه       القول األول يلزم منه أن يك      و

+L ١( بني العامل واملعمول وقد أجازه الفراء وغريه من النحوينيااعتراض ٢: األعراف(.  

 متعلقاً بـ النهي فيلزم منه أن يتعلـق اجلـار           لتنذر به وأما القول الثاين وهو جعل      
 فعلـى   )٣( احلليب  والسمني )٢(وهذا جائز كما ذكر ابن هشام     ) كان(وارور بالفعل الناقص    

واختار ابن عطية من املفسرين الوجـه       . هذا يكون الوجهان جائزين وصحيحني واهللا أعلم      
  . )٥(جوز الوجهني حيث  وأبو السعود )٤(األول

فريقاً هدى وفريقـاً حـق علـيهم        قوله تعاىل   ل  سياق تفسريه  يف: ومن األمثلة أيضا  
 أن تكـون    :األول) : فريقاً(انتصاب كلمة   ذكر الرسعين وجهني يف     .٣٠ األعراف الضاللة

تكون فريقاً معمولة لفعل حمذوف يفسره مـا        أن  :  والثاين .منصوبة على احلال من تعودون    
  .بعده

وانتصاب فريقاً على احلال من الضمري يف تعودون، وجائز أن يكـون فريقـاً            : " فقال
وأضل فريقاً حق عليهم    : رهاألوىل منصوبادى، والثاين بفعل مضمر يدل عليه ما بعده تقدي         

  . )٦("الضاللة

 علـى   املترتب فاملعىن   ؛على كل قول   معنيان   رتبيتذين الوجهني   هل فالرسعين بإجازته 
                                                

 .٥/٢٤٣ والدر املصون ١/٢٨٠ينظر معاين القرآن للفراء    ) ١(
 . ٥/٢٨٨ينظر مغين اللبيب حتقيق اخلطيب    ) ٢(
 .٥/٢٤٣ر الدر املصون ينظ   ) ٣(
 . ٣/٥١٠ينظر احملرر الوجيز    ) ٤(
 . ٣/٢١٠ينظر إرشاد العقل السليم    ) ٥(
 . ٢/١٠٧رموز الكنوز    ) ٦(



  
  

 

١٧٢ 

 وعلى هذا املعىن فإن الرسعين ذكر أنه        ،ن سعداء وأشقياء  يتعودون فريقَ : لوجه األول يكون    ا
  . )١( ألن املعىن متصل مبا بعده؛دونوال يوقف على تع

 فإنكم تعودون   ؛ أنه كما خلقكم وأوجدكم من العدم      : على الوجه الثاين معىن    برتويت
، وعلى  )٢(وقد هدى فريقاً وأضل فريقاً حقت عليهم الضاللة لسوء أعماهلم         ،إليه بعد املوت    

  .) تعودون( كلمة يوقف على   فإنه هذا 

أجـاز  هم مـن     من و.)٣(سيبويهكاختار الوجه الثاين     ومن العلماء من قبل الرسعين من       
اختـار الوجـه    منهم من   و. )٥(الزجاجكاختار الوجه الثاين    منهم من   و،)٤(الفراءكالوجهني  

ختـار الـوجهني     ومنـهم مـن ا     .ذكر الوجه األول ومل يعترض عليه     و،)٦(النحاسكالثاين  
كـابن   اختار الـوجهني  منهم من    و )٨(الزخمشريكاختار الوجه الثاين    منهم من   ،و)٧(مكيك

  . )١٠(ألنباريابن ا،و)٩(عطية

 من اختار   من العلماء ممن جاء بعد الرسعين       و،)١١(العكربيكاختار الوجهني   منهم من   و
                                                

 . ١٩١ ، ١٩٠-٩، اجلامع ألحكام القرآن ٢/١٠٧ينظر رموز الكنوز    ) ١(
، تيسري الكرمي الـرمحن     ٤/٢٩٠، ينظر البحر احمليط     ٣/٥٤٨، ينظر البحر الوجيز     ٢/١٠٧ينظر رموز الكنوز       ) ٢(

  ٢٨٦صـ
 . ٨٩/ ١ينظر الكتاب    ) ٣(
 .١/٢٨٣ينظر معاين القرآن    ) ٤(
 . ٢/٣٣١ينظر معاين القرآن    ) ٥(
 . ٢/١٢٢ينظر إعراب القرآن    ) ٦(
 . ١/٣٢٤ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٧(
  .٤٣٥ -٢/٤٣٧ينظر الكشاف    ) ٨(
 . ٣/٥٤٨ينظر احملرر الوجيز    ) ٩(
 . ١/٣٥٩ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ١٠(
 . ١/٥٦٤ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ١١(



  
  

 

١٧٣ 

  .)١(كالقرطيب، وذكر الثاين ومل يعترض عليه الوجه األول

اختار الوجـه   منهم من   و. )٣(والسمني احلليب ، )٢(حيانومنهم من اختار الوجهني كأيب      
  .)٤(زكريا األنصاريكالثاين 

  . من حيث الصناعة جائزان ال اعتراض عليهماوالوجهان 

 M Q R S T  Uقوله تعـاىل    ل  سياق تفسريه  يف: ومن األمثلة أيضا  
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  ١٥٢ - ١٤٩: البقرة

ـق  حيث ذكر الرسعين أن يف متعلَّ      ً أر  ر
  أن :  األول ، وجهـني

يتعلق مبا بعده وهو قولـه تعـاىل   أن : والثاين ،    يتعلق مبا قبله وهو     

ـ و أذ ـ ـ قوله كما أرسلنا إما أن يتعلق مبا قبلـه وهـم         :" فقال ذ
ألمتها عليكم بالثواب يف الدار اآلخرة كما أمتمتها يف الدنيا علـيكم       :  على معىن  ـ

                                                
 . ١٩٢-٩/١٩٠ينظر اجلامع ألحكام القرآن    ) ١(
 . ٤/٢٩٠ينظر البحر احمليط    ) ٢(
 . ٥/٢٩٩ينظر الدر املصون    ) ٣(
 .٢٧٩ينظر إعراب القرآن العظيم ص   ) ٤(



  
  

 

١٧٤ 

و عده وهو قوله    ببإرسال حممد إليكم، أو مبا       ذ  أي كما ذكرتكم بإرسال حممـد       ـ
  . )١("إليكم فاذكروين بالطاعة

وهو بـذلك   عنده، أن املعنني مرادان     ،يوحي للقارئ  الوجهني ته هلذين   جازفالرسعين بإ 
يعطي لنا صورة واضحة كيف أن الصناعة النحوية نستطيع من خالهلا بيان املعـىن املـراد                

 متعلقـاً بــ    أر قوله تعاىل  جعل  فعند ،وباختالف الوجه اإلعرايب خيتلف املعىن    
     الرسعين وعند جعل قوله      هذكراملعىن الذي    يكون  كما أرسـلنا  

و أذقاً بـ متعل   .أيضا يكون معىن آخر كما ذكره ذ

ومنهم من اختـار    ،)٢(كاألخفش   اختار القول الثاين  ومن العلماء من قبل الرسعين من       
 ومنـهم مـن اختـار القـول الثـاين           )٣(كابن جرير الطـربي      القول األول وانتصر له   

منهم و. )٥(النحاسكز الوجهني   أجامنهم من   اختار القول الثاين وجوده، و    حيث  )٤(الزجاجك
اختار الـوجهني   منهم من   و.)٦( كمكي   من األقوال ومل يعترض عليه     ذكر الوجه األول  من  

  .)٩( كالعكربي ز الوجه الثاينجومنهم من و )٨(ابن األنباري،و)٧(الزخمشريك

                                                
 . ٤١٠/م/١رموز الكنوز    ) ١(
 .١/١٦٣ينظر معاين القرآن    ) ٢(
 . ٦٩٥ -٢/٦٩٢ينظر جامع البيان    ) ٣(
 . ١/٢٧ينظر معاين القرآن وإعرابه    ) ٤(
 . ٢٧٢ -١/٢٧١ينظر إعراب القرآن    ) ٥(
 . ١/٥١١ينظر اهلداية    ) ٦(
 . ١/٣٤٧ينظر الكشاف    ) ٧(
 . ١/١٢٩ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٨(
 . ١/١٢٨نظر التبيان ي   ) ٩(



  
  

 

١٧٥ 

. )١(كـالقرطيب   من اختار الوجه األول واهتم بـه من العلماء ممن جاء بعد الرسعين        و
ذكر الـوجهني مـع     منهم من    و )٢(كأيب حيان    جعل الوجه األول أظهر األقوال    من  م  ومنه

  .)٣(السمني احلليبكوجوه أخرى 

ـ وعلى هذين التوجيهني تكون الكاف اليت يف قوله           للتشبيه وتكون نعتاً     أر
يف أن   وكون الكاف تتعلق مبا قبلها فهذا ال إشكال فيه، وإمنا اإلشـكال              ؛)٤(ملصدر حمذوف 

و أذ تتعلق الكاف مبا بعدها وهو قوله         ألن األمر إذا كان ؛ حيث منعه مكي   ذ
ألن ؛ن على ماذكره مكي   اي واعترض أبو ح   .)٥(له جواب مل يتعلق به ما قبله الشتغاله جبوابه        

: الكاف للتشبيه وهي نعت ملصدر حمذوف واملصدر جيوز أن يتقدم على الفعل على نـسق              
ال نعلم خالفاً يف جواز تقـدمي  :"، وقال أيضاً    )٦(كاماً مثل إكرامي السابق أكرم    أكرمين إكر 
  . )٧("هذا املصدر

وذا يزول اإلشكال يف هذا القول، لكن يرد إشكال آخر وهو أن الفاء يف قوله تعاىل                
و ذ ء  بيد أن أبا البقـا ؛ متنع أن يعمل ما بعدها يف ما قبلها، وال يصح إعراا زائدة         ـ

 . أجاز أن يعمل بعد الفاء يف ما قبلها قياساً على الفاء اليت يف جـواب الـشرط                 )٨(العكربي

                                                
 . ٢/٤٥٨ينظر اجلامع ألحكام القرآ،    ) ١(
 . ١/٦١٨ينظر البحر احمليط    ) ٢(
 .١٨٢-٢/١٨١ينظر الدر املصون    ) ٣(
 . ١٨٢-٢/١٨١ينظر املصدر السابق    ) ٤(
 . ١/٥١١ينظر اهلداية    ) ٥(
 . ١/٦١٨ينظر البحر احمليط    ) ٦(
 .١/٦١٨البحر احمليط    ) ٧(
 . ١/١٢٨ظر التبيان ين   ) ٨(



  
  

 

١٧٦ 

يـه  فالقوالن صحيحان غري أن الباحث يرى أن القول األول أفصح وأشـهر، وال يـرد عل        
 ن القـول الثـاين يكثـر احلـذف فيـه؛إذِ          يت ترد على القول الثـاين، وأل      إشكاالت كال 

اذكروين مثل ذكر   : فحذف املصدر فأصبح  ،ذكرنا لكم باإلرسال  اذكروين ذكراً مثل    :األصل
  . )١(إرسالنا مث حذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه فأصبح اذكروين مثل إرسالنا

 © ̈  § ¦ ¥ ¤ M: قولـه تعـاىل      سياق تفسريه ل   يف: ومن األمثلة أيضا    

ª L وجهني مها) من فوقهم( ذكر الرسعين أن يف متعلق. ٥٠: النحل:  

ـ  أ ـ   ، )رم(ن يتعلق ب مب يتعلق؟ " من فوقهم"فإن قيل ":فقال)خيافون(والثاين أن يتعلق ب

م"بـ  : قلتعالياً عليهم قاهراً هلم كما قـال         هعلى معىن خيافون  " ر  :M Ô Õ    Ö 

× L ام ـ    .١٨: األنع خيافونـه أن يرسـل     : على معىن " خيافون"وجيوز أن يكون متعلقاً ب

  . )٢("عليهم عذاباً من فوقهم

الوجـه  على  آلية الكرمية عنده ف   يترتب معنيان ل  فالرسعين من الوجهني اللذين أجازمها      
يترتـب عليـه     والوجه الثاين    .املالئكة ختاف را عالياً عليهم قاهراً هلم      :يكون املعىن األول  

 أن املالئكة ختاف العذاب الذي يرسله رم عليهم من فوقهم ،وكأن الرسعين يريد أن               :معىن
  .ول لنا املالئكة ختاف را وختاف أن يرسل عليها العذاب من فوقهايق

  .)١( والعكربي )٤(وابن عطية)٣( الزخمشري من قبل الرسعينالوجهني واختار 
                                                

  . ١/٦١٧ينظر البحر احمليط    ) ١(
 .٤/٣٩رموز الكنوز    ) ٢(
 . ٣/٤٤١ينظر الكشاف    ) ٣(
 .٣٦٦/ ٥ينظر احملرر الوجيز    ) ٤(



  
  

 

١٧٧ 

وأبـو  )٣( واختارمهـا الـسمني احللـيب      )٢( أبو حيان   ممن جاء بعد الرسعين     واختارمها
  . )٤(السعود

 ألنه جيوز صناعة أن يتعلق اجلـار        واملعىن؛ إشكال فيهما من حيث الصنعة    ال  والقوالن  
  " رم"وبـ ) خيافون(بـ ) من فوقهم(وارور 

 M r s t u vw: قوله تعاىل ل  سياق تفسريه     يف : ومن األمثلة أيضا  

x y z {  |  } ~  � ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ̈  © ª 

« ¬ L أن يكون منصوباً علـى :األول) ملة(ذكر الرسعين وجهني يف نصب      . ٧٨: الحج  

ملة أبيكم إبراهيم قال األخفش ":  فقال . أن يكون منصوباً على االختصاص     : والثاين .اإلغراء
وقيل النصب على االختـصاص،     . املعىن عليكم ملة أبيكم إبراهيم    : والفراء واملربد والزجاج  

   )٥("تقديره أعين بالدين ملة أبيكم إبراهيم
وما جعل :  على القول األولاملعىنفالرسعين يريد من الوجهني اللذين ذكرمها أن يكون        

  .زموا ملة أبيكم إبراهيملْعليكم يف الدين من حرج، ا

  . ملة أبيكم إبراهيمأعين:  ويريد من القول الثاين املعىن

                                                
= 

 . ٢/٧٩٨ينظر التبيان    ) ١(
 .٥/٤٨٣ينظر البحر احمليط    ) ٢(
 .٧/٢٣٤ينظر الدر املصون    ) ٣(
 . ٥/١١٩ينظر إرشاد العقل السليم    ) ٤(
 .٥/٩٧رموز الكنوز    ) ٥(



  
  

 

١٧٨ 

 )٣( والزجاج )٢( واألخفش )١(الفراء من قبلُ     والوجه األول الذي ذكره الرسعين اختاره       
 )٦( وأجاز الزخمشري القول الثاين    )٥(ول الثاين مكي  واختار الق .)٤(والنحاس اختار الوجه األول   
من العلماء ممن جاء بعد الرسعين من جعل الوجـه األول            و )٧(واختار القول األول العكربي   

زكريـا  كاختار الـوجهني  منهم من   و )٩( وكذلك السمني احلليب   )٨( حيان أحد األوجه كأيب  
  . )١٠(األنصاري

 " ملة "الرسعين مها يف األصل قولٌ واحد وهو أن       وعند التحقيق فالقوالن اللذان ذكرمها      
  والذي يراه الباحث أن  )١١(انتصبت بفعل حمذوف واالختالف يف تقديره كما قال أبو حيان         

  .املعنيني متقاربان

 M ¬ ® ̄ °  ± ²قولـه تعـاىل     ل  سياق تفسريه  يف: ومن األمثلة أيضا    
³ ́µ ¶ ̧ L ألول أن تكون ا) حسب(ذكر الرسعين وجهني يف . ٤: العنكبوت

والثاين أن تكون مبعىن ظن فتكون على باا وحتتـاج          . مبعىن قدر فتحتاج إىل مفعوٍل واحٍد       
مبعىن قدر، فال يستدعي مفعولني وجـائز أن        " حسب"جائز أن يكون    : " فقال .إىل مفعولني 

                                                
 . ١/٥٥٢ينظر معاين القرآن    ) ١(
 . ٤٥٣/ ٢ينظر معاين القرآن    ) ٢(
 .٤٤٠/ ٣ينظر معاين القرآن وإعرابه    ) ٣(
 . ٣/١٠٦ينظر إعراب القرآن    ) ٤(
 .٢/٤٩ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٥(
 . ٤/٢١٤ينظر الكشاف    ) ٦(
 . ٢/٩٤٩ينظر البيان    ) ٧(
 .٦/٣٦١ينظر البحر احمليط     )٨(
 . ٨/٣٠٩ينظر الدر املصون    ) ٩(
 .٤٠٦ينظر إعراب القرآن العظيم ص   ) ١٠(
 .٦/٣٦١ينظر البحر احمليط    ) ١١(



  
  

 

١٧٩ 

حـسبتم  أم : سادّاً مسد املفعولني كقوله) أن(تكون على باا فتكون ما اشتملت عليه صلة         
  . )١("أن تتركوا

لـون   قـدر الـذين يعم     :فالرسعين يريد من إجازته للوجه األول أن يكون معىن اآلية         
  .توا منا فساء حكماً هذا الذي قدروهِلالسيئات وهم املشركون أن يفْ

 أم ظن الذين يعملون السيئات أن يفلتـوا         : وأراد بإجازته القول الثاين أن يكون املعىن      
القـول الثـاين     اختـار ومن العلماء من قبل الرسـعين مـن           . در على جمازام  منا فال نق  

كابن  ،ومنهم من اختار الرأي الثاين    )٣(الزخمشريالوجهني ك اختار  منهم من    و .)٢(الزجاجك
وكذلك . )٥(كأيب حيان    اختار القول الثاين  من العلماء ممن جاء بعد الرسعين من        و،)٤(عطية  

  .)٦(السمني احلليب
  . )٧(السعودوأبو  

ومن خالل حبثي يف هذه اآلية مل أجد بعض املعربني كالنحاس ومكي والعكربي وقف              

 M s t u v w x yعند هذه اآلية بل وقفوا عند اآلية اليت قبلها  وهي            

z {   |    L ا تنصب مفعولني ٢: العنكبوتم وقفوا عند اآلية الـيت  )٨( وذكروا أومبا أ 

  .ذه اآلية يوحي هذا بأم جعلوها مثيلة لآلية السابقةقبلها ومل يقفوا عند ه
                                                

 . ٥/٥٩٠رموز الكنوز    ) ١(
 .٤/١٦٠ينظر معاين القرآن وإعرابه    ) ٢(
 . ٥٣٥ -٤/٥٣٤ينظر الكشاف    ) ٣(
 ٦/٦٢٥ينظر احملرر الوجيز    ) ٤(
 . ١٣٧ -١٣٦/ ٧ينظر البحر احمليط    ) ٥(
  . ٩-٨/ ٩ينظر الدر املصون    ) ٦(
 ٧/٣٠ينظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي   ) ٧(
 .٢/١٠٢٩، والتبيان يف إعراب القرآن ٢/١٠٢، ومشكل إعراب القرآن ٢٤٧/ ٣ينظر إعراب القرآن    ) ٨(



  
  

 

١٨٠ 

ـ         ا والقول الثاين وهو أن حسب تنصب مفعولني ال إشكال فيه؛ ألن األصل فيهـا أ 
"  بينما القول األول الذي ذكره الرسعين وهو أن حسب تتضمن معـىن         .)١(تنصب مفعولني   

  . )٢(يه إال عند احلاجة إليهالتضمني ليس بقياس وال يصار إل: قال عنه أبو حيان" قدر
نظور أن حسب جيـوز  إطالقه؛فقد ذكر األزهري وابن م ى ليس عل –يف رأيي   -وهذا  

 والذي يراه الباحث بأن القول بأن معـىن         )٣(أن تضمن معىن قدر فيتعدى إىل مفعول واحد       
كون  واحلكم ي  ،حكم) ساء ما حيكمون  (ألن قوله   ؛حسب قدر أوىل ألن أليق باملعىن وأنسب      

 قول من      عن سبب ترجيح     :ال يكون على ظن فقط يقول الدكتور      على أمر مقدر ومدبر و    
مبين على تقـدير    ) ساء ما حيكون  (ألن إصدار حكمهم    ":" قدر"تضمني حسب معىن    ب قال

  . )٤("منهم وتدبري وليس جمرد ظن فقط
  . ٤: واقعةال M h i j k Lقوله تعاىل ل  سياق تفسريه يف: ومن األمثلة أيضا

  .٤: الواقعة M h i j k Lذكر الرسعين رأيني يف مجلة 

ة M ]  ̂ _ L  قوله منأن تكون بدالً:األول   أن تكـون  :والثـاين  ١: الواقع

ة M e f  L منصوبة بقوله تعاىل  M h i j: قولـه تعـاىل  :" فقال ٣: الواقع

kL ة  أن ينتـصب    إذا وقعـت الواقعـة، وجيـوز      "جائز أن يكون بدالً من      . ٤: الواقع

  . )٥("األرض وبس اجلبالختفض وترفع وقت رج : أي " افعة خافضة ر"بـ
الرسعين يف إجازته هلذين الرأيني يريد أن يكون املعىن للرأي األول الذي أجـازه إذا               ف

وقـت رج     وترفـع  ختفض: واملعىن الثاين .رجاًوقعت الواقعة وهو نفسه إذا رجت األرض        
                                                

 . ينظر شرح التسهيل البن مالك   ) ١(
 . ١٣٧/ ٧ينظر البحر احمليط     )٢(
  /    . ٤، ولسان العرب ٤/٣٣٣ينظر ذيب اللغة    ) ٣(
  ٢٨٦_١/٢٨٥ينظر التضمني يف النحو العريب   ) ٤(
 . ٧/٥٨٨رموز الكنوز    ) ٥(



  
  

 

١٨١ 

  .األرض 
،ومنهم من اختار القول    )١(الزخمشريكاختار الرأيني    الرسعين من    من العلماء من قبل   و

مـن  ،و)٤( ،والعكربي)٣( ابن األنباريك اختار الرأي األولمنهم من  و،  )٢(األول كابن عطية    
ومنهم من اختار الوجـه األول  . )٥(العلماء ممن جاء بعد الرسعين من اختار املعنيني كالقرطيب 

اختـار الـرأي األول     منهم من    و )٧(السمني احلليب كالرأيني  أجاز  منهم من    و )٦(انيحكأيب  
  . )٨(زكريا األنصاريك

)  إذا وقعت الواقعـة   (بدل من   ) إذا رجت األرض رجاً   (أما القول األول الذي هو أن       
إذا رجت األرض كان احلـساب  :  جواب الشرط املقدر تقديره فال إشكال فيه والعامل فيه  

) إذا( وأما القول الثاين، وهو أن تكون        .)٩(وال يوم القيامة  والبعث والنشور وغري ذلك من أه     
 وذلك لئال يتسلط عامالن على معمـول واحـد          )١٠(منصوبة خبافضة رافعة فرده أبو حيان     

واعترض السمني احلليب على هذا فقال كلٌ منهما متسلط على الشرط من جهـة املعـىن ،                 
  . )١١(ويكون هذا من قبيل التنازع فيكون على التعاقب

       والمثة مانع من حيث الصناعة واملعـىن     ،والذي يظهر أن ما ذكره السمني احلليب أوجه 
  . مينعه

                                                
 . ٦/٢١ينظر الكشاف    ) ١(
 .١٨٩/ ٨ينظر احملرر الوجيز    ) ٢(
 . ٢/٤١٤ينظر التبيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٣(
 . ٢/١٢٠٢ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٤(
 ٢٠/١٧٨ينظر اجلامع ألحكام القرآن   ) ٥(
 . ٢٠٤/ ٨ينظر البحر احمليط    ) ٦(
 . ١٠/١٩٤ينظر الدر املصون    ) ٧(
 . ٥١٠ينظر إعراب القرآن العظيم ص   ) ٨(
 . ١٠/١٩٤ ،الدر املصون٨/٢٠٤، البحر احمليط ٦/٢١ينظر الكشاف    ) ٩(
 . ٨/٢٠٤ينظر البحر احمليط    ) ١٠(
 .١٠/١٩٤ينظر الدر املصون    ) ١١(



  
  

 

١٨٢ 

 

 

 

بحث جعلته خمصصاً لدراسة اآليات اليت ذكر الرسعين فيها ثالثة أوجه إعرابيـة             هذا امل 
هـذه  من ف وهي ليست بالكثرية جداً،       يف بيان املعىن،   ،وكبف أفاد منها الرسعين   جائزة عنده 

  : اآليات

  . ٦٥: البقرة M b   c d L :قوله تعاىلل  سياق تفسريه يفماذكره  الرسعين 

  :ثالثة أوجه ) خاسئني ( يف إعراب  أنحيث ذكر

  .حال من الضمري يف كونوا : األول

  . نعت لقردة : الثاين 

  . لكانثاٍن خرب : الثالث

حال من الضمري يف كونوا، أو نعت لـ قردة أو مها خـربان، أي    : وخاسئني  ":  فقال
  . )١(" كونوا جامعني بني القردة واخلسوء

فالرسعين باختباره هذه األوجه الثالثة يكون املعىن القول األول كونوا قردة يف حـال              
ملعـىن علـى   كونوا قردة وصفة القردة اخلسوء وا: كونكم خاسئني واملعىن على القول الثاين   

كونوا جامعني بني القردة واخلسوء أي كونوا قردة وكونوا         : القول الثالث كما قال الرسعين    
  .خاسئني

                                                
 . ٢٣٧ -٢٣٦/ م/١رموز الكنوز    ) ١(



  
  

 

١٨٣ 

اختـار  منهم مـن  ، و)١(النحاس ومن العلماءمن قبل الرسعين من اختار القول الثاين ك     
اختار منهم من   ، و )٢( وابن جين ومنع كون خاسئني صفة      ، علي الفارسي  كأيبالقول الثالث   
،ومنهم من اختـار     )٤(الزخمشري  ك  الوجه الثالث  اختارمنهم من    و )٣(مكيكاألوجه الثالثة   

ـ  منـهم مـن أجـاز األوجـه الثالثـة         و،  )٥(الوجه األول والثالث كابن عطيـة      ابن ك
  . )٨( حيانكأيباختارها من العلماء من بعد الرسعين من  و)٧(العكربي،و)٦(األنباري

،ومنهم )٩(ا إشكاالً  الثالثة،وذكر على كل ِّ واحد منه      هوذكر السمني احلليب هذه األوج    
  .)١٠(من اختار األوجه الثالثة كأيب السعود

فـال  ) كونـوا (والوجه األول الذي ذكره الرسعين، أي إعراا حاالً من الـضمري يف      
   .إشكال يظهر لدي يف صحته

للعقـالء  أن كلمة خاسئني مجع  ذلك  : صفة ففيه إشكال  ) خاسئني(اب كلمة   وأما إعر 
) خاسـئني (بوصف العقـالء  ) قردة(مجع لغري العاقل فال يوصف غري العاقل   ) قردة(وكلمة  

                                                
، وذكر احملقق يف احلاشية أنه يف نسختني أخريتني مـذكور وإن شـئت              ١/٢٣٤ينظر إعراب القرآن للنحاس        ) ١(

 ". جعلته خرباً ثانياً
 ). ١٥٩ -١٥٨/  ٢(اخلصائص    ) ٢(
 . ١٣٧/ ١كل إعراب القرآن ينظر مش   ) ٣(
 . ٢٧٨/ ١ينظر الكشاف    ) ٤(
 . ١/٢٤٣ينظر احملرر الوجيز    ) ٥(
 . ٩٠/ ١ينظر البيان يف غريب إعراب    ) ٦(
 .١/٧٣ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٧(
 . ١/٤٠٩ينظر البحر احمليط    ) ٨(
 . ٤١٥ -١/٤١٤ينظر الدر املصون     ) ٩(
 . ١/١١٠ل السليم ينظر إرشاد العق   ) ١٠(



  
  

 

١٨٤ 

لكن قد يعامل غري العاقل معاملة العاقل إذا وصف بوصف من أوصافه فتكون هذه اآلية من                
 فالقردة توصف باخلسوء وهو الذلة والصغار والطرد والبعد وهي يف ذلك تشابه             ؛هذا الباب 

 إن شاء - فحينئذ يكون إعراا صفة صحيحاً   ،)١(ار والطرد نه يوصف بالذلة والصغ   ؛ أل العاقل
  -اهللا

ألنه ذكـر أمـا     ؛ مومهة  فيه وأما القول الثالث الذي ذكره الرسعين، فعبارة الرسعين       
التأويل الذي ذكره جيعل الكلمتني بعض اخلرب ال أن كالً منهما خرب،وتعدد خرب              خربان لكن 

   )٢( الصناعة النحويةكان جائز، من حيث

صحيحة من حيث   ) خاسئني(ن األوجه اليت ذكرها الرسعين إلعراب كلمة        فاحلاصل أ 
  . الصناعة غري أن إعراا خرباً ثانياً أقوى من ناحية املعىن

 < = > ; Mقوله تعاىل   ل سياق تفسريه  يف: ومن اآليات أيضا  

? @  A B C D E FG H I  L رة ذكـــر . ٢٤٠: البق

  : ثالثة أوجه ) غري إخراج(ن يف إعراب الرسعين أ

  . حال من األزواج: الثالث و) . متاعاً(بدل من : الثاينو. صفة لـ متاعاً: األول 

أو بدل منه أو حال من األزواج أي غـري    ) متاعاً: (وقوله غري إخراج صفة لـ      :"فقال
  . )٣("خمرجات

 عنـها  اهللا جعل ملـن تـويف     أن  : ذي اختاره   فاملعىن عند الرسعين على القول األول ال      
                                                

 . ٤١٥ – ١/٤١٤ ، والدر املصون ١٨٠ -١/١٧٩ينظر املقاصد الشافية    ) ١(
 . ٣٣٨-١/٣٣٧ينظر شرح التسهيل البن مالك    ) ٢(
 . ٦٥٦/  م /١رموز الكنوز    ) ٣(



  
  

 

١٨٥ 

 وأمـا  .ألزواج وصفة هذا أن ال يكون إخراج فيه ل   ،زوجها متاعاً بأن ينفق عليها إىل احلول      
 أمر اهللا من توىف عنها زوجها أال خترج من بيتـها حـوال            : املعىن على القول الثاين فيكون      

  . )١(كامال
  .  غري خمرجاتأن الوصية لألزواج يف حال كون: املعىن على القول الثالثو

ـ ) غري إخراج ( أن قوله    )٢(من قبل الرسعين الطربي    واختار  ، واختـار  )متاعاً  (نعت ل
 وذكـر   . )٤(ومنهم من اختار القول األول كابن عطية      .)٣(الثاين والثالث الزخمشري   القولني

  . )٥(العكربي أا قد تكون صفة ملتاع وقد تكون حاالً ولكن مل يبني صاحب احلال
 كـأيب  مـع وجـه رابـع      اختار األوجه الثالثـة   لماء من بعد الرسعين من      ومن الع 

  . )٧(وكذلك السمني احلليب مع أوجه أخرى،)٦(حيان
وهذه األوجه اليت ذكرها الرسعين ال إشكال فيها من حيث الصناعة وال مـن حيـث      

  .  يرى أا صحيحةلباحثاملعىن فا

 M ®  ̄ °  ± ²³ ́ µ: قوله تعـاىل  سياق تفسريه ل  يف  : اآلية الثالثة 

¶ ̧    ¹  º » ¼ ½    ¾ ¿ À Á  Â Ã ÄÅ 
Æ Ç È É  ! " #  $     % &  ' ( )  * 

+ , L ١٦ - ١٥: آل عمران  

                                                
 ). ٦٣٥/ م/١عشر ينظر رموز الكنوز (هذا احلكم منسوخ وذلك بأن تكون العدة أربعة أشهر    ) ١(
 .٣/٤٠٨ر جامع البيان عن تأويل أيب الفرقان ينظ   ) ٢(
 .٤٦٩/ ١ينظر الكشاف    ) ٣(
 .٦٠٧/ ١ينظر احملرر الوجيز    ) ٤(
 . ١/١٩٢ينظر التبيان    ) ٥(
 . ٢٥٤/ ٢ينظر البحر احمليط    ) ٦(
 . ٥٠٤/ ٢ينظر الدر املصون    ) ٧(



  
  

 

١٨٦ 

ن  : حيث ذكر الرسعين أن يف قوله تعاىل  ِ َا ُ ُ َ َ أن :ثالثة أوجه إعرابية األول 
 والثالـث  .دل من الذينوالثاين أن يكون يف موضع جر ب.يكون يف موضع نصب على املدح   

ن  :  فقال .يف موضع رفع خرب ملبتدأ حمذوف       ِ َا ُ ُ َ َ       يف موضع نصب على املدح أو

  . )١("يف موضع جر بدل الذين أو يف موضع رفع على معىن هم الذين يقولون

فالرسعين من هذه األوجه اليت اختارها يكون املعىن عنده على القول األول واهللا بصري              
يكون املعىن على القول الثاين قل أؤنبكم خبري مـن        و.عباد أمدح الذين يقولون ربنا إننا آمنا      ال

ذنوبنا وقنا عـذاب النـار      لذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا        ،لذلك املتاع الدنيوي الزائل   
هـم  :فيقال ؟ل من هؤالء املتقونالقول الثالث  كأنه قي وعلى .جنات جتري من حتتها األار  

  . )٢(الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار

  . )٣(الوجه الثاين والثالث كالطربي  من اختار من العلماء من قبل الرسعينو

  . )٦(وابن األنباري)٥( ومكي)٤(النحاسكاختار األوجه الثالثة  ومنهم من 

كر هذه األوجه غري    ومنهم من ذ  )٧(الزخمشري  ك القول األول والثالث   اختارمنهم من   و
  . )٨(كابن عطية  أنه فضل الوجه الثاين

                                                
 . ١/١٣٨رموز الكنوز    ) ١(
 .٣/٦٩ينظر الدر املصون    ) ٢(
  . ٢٧٢ -٢٧١/ ٥ظر جامع البيان ين   ) ٣(
 . ٣٦١/ ١إعراب القرآن    ) ٤(
 . ١/١٩٠ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٥(
 .١/١٩٤ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٦(
 . ١/٥٣٤ينظر الكشاف    ) ٧(
 . ١٧٧ -١٧٦/ ٢ينظر احملرر الوجيز    ) ٨(



  
  

 

١٨٧ 

 حيـان    كأيب)١(األوجه الثالثة مع أوجه أخرى أجازومن العلماء من بعد الرسعين من     
  . )٢( مع أوجه أخرى أجازهاني احلليبمسوكذلك ال

وهذه األقوال اليت ذكرها الرسعين ال إشكال فيها غري أن الوجه الثالث الذي ذكـره               
ن  : هو قوله  و ـ  ِ َا ُ ُ َ َا ديري أنه ليس بسديد، ألنه يضطرن خري ملبتدأ حمذوف يف تق

األمـر  و وقد سبق أن ما ال حيتاج إىل تقدير أوىل مما حيتاج إىل تقـدير،                ؛إىل تقدير حمذوف  
َا لو جعلناه مرفوعاً جلعلنا قوله تعاىلأنا اآلخر  ِ ِ ًفة للـذين   ألنه ص؛ مرفوعاً أيضا

يقولون ربنا إننا آمنا وإن كان بعضهم جيوز أن جيعله منصوباً بفعل مضمر تقديره أعىن وهذا                
ليسا بـذاك   والثالث   األول    الوجه و.فيه تقدير أيضاً فاحلاصل أن الوجه الثاين ال إشكال فيه         

  .ألما حيتاجان إىل تقديرالقوة ؛

 M k l     m n o pq r :قوله تعـاىل  ل  سياق تفسريه  يف:ومن األمثلة أيضا  

s t u v L ثالثة أوجه ) نزالً(ذكر الرسعين أن يف إعراب كلمة  ١٩٨: آل عمران

  .على التمييز: الثالث و. على احلال من جنات: منصوبة على املصدر والثاين: األول

وهو ما يهيأ للنزيل، وهو الضيف ، وانتصابه على املصدر          ) نزالً من عند اهللا    ( ":فقال
وقال . لتخصيصها بالوصف والعامل الالم   " جنات"أنزلوها نزالً، أو على احلال من       : تقديره
  . )٣("هو لك صدقة هو لك هدية: على التفسري كما نقول: الفراء 

 للذين :األوجه اليت أجازها يكون املعىن على القول األول     هذه  فالرسعين أراد من خالل     

                                                
 . ٤١٧/ ٢ينظر البحر احمليط    ) ١(
 .٦٩/ ٣املصون ينظر البحر    ) ٢(
 . ١/٤٠١رموز الكنوز    ) ٣(



  
  

 

١٨٨ 

من عند اهللا فـضالً     نزال   خالدين فيها أنزلوها     اتقوا عند رم جنات جتري من حتتها األار       
 يف   للذين اتقوا عند رم جنات جتري من حتتها األار         : ويكون املعىن على القول الثاين     .منه

للذين اتقوا عند رم جنات جتـري مـن     :  واملعىن على القول الثالث    . منزلة هلم  حال كوا 
  . حتتها األار نزالً هلم من عند اهللا تعاىل

 ،)٢(مكـي ،و)١(النحـاس كذكر األوجـه الثالثـة      من العلماء من قبل الرسعين من       و
  . )٣(والعكربي

  .)٤(الزخمشريكاختار الوجهني األول والثاين منهم من و

  . )٦(السمني احلليبو)٥( حيانكأيبذكر األوجه الثالثة من العلماء من بعد الرسعين من و

قول بأنه متييز فال يظهر يل أنـه قـوي ألن   وأما ال. والقوالن األوليان ال إشكال فيهما  
  .التمييز يكون للشيء املبهم وال إام يف اآلية واهللا أعلم

 ) ' &     % $ # " ! M: قوله تعـاىل  ل  سياق تفسريه  يف: اآلية اخلامسة   

) * +  ,  - . / 0 L ٢ - ١: األعراف .  

ى ذكر الرسعين أن يف قوله تعاىل  َوذِ ْ َ  ثالثة أوجه :  

 على كتاب أو خرباً ملبتدأ حمذوف       معطوفاًوذلك بأن يكون     :أن يكون مرفوعاً  : ألولا
                                                

 . ١/٤٢٨ينظر إعراب القرآن    ) ١(
 . ١/٢٢٣ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٢(
 . ٣٢٤ – ١/٣٢٣ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٣(
 . ٦٨٢/ ١ينظر الكشاف    ) ٤(
  . ١٥٥/ ٣ينظر البحر احمليط    ) ٥(
 .٥٤٧/ ٣ينظر الدر املصون    ) ٦(



  
  

 

١٨٩ 

  . جمروراً عطفاً على حمل لتنذر: الثالث أن يكون منصوباً بإضمار فعل،: الثاين،

ى  ":فقال َوذِ ْ َ  إما أن يكون مرفوعاً عطفاً على كتاب ، أو خرب مبتدأ حمـذوف  .
لتنذر به وتذكر تذكرياً وإمـا أن يكـون         :  فعل، على معىن   وإما أن يكون منصوباً بإضمار    

  . )١("، وتقديره لإلنذار والذكرى" جمروراً عطفاً على حمل لتنذر

هذا كتـاب وذكـرى   : فالرسعين باختياره هذه األوجه يكون املعىن على القول األول  
ـ          هـذا  : اينأنزل إليك، وهذا كتاب أنزل إليك وهو ذكرى للمؤمنني واملعىن على القول الث

أنـزل إليـك لإلنـذار      : كتاب أنزل إليك لتنذر وتذكر تذكرياً واملعىن على القول الثالث         
،وكذلك النحاس  )٢( الزجاج اختارهذه األوجه الثالثة من قبل الرسعين       والتذكري للمؤمنني، و  

 ،وكذلك ابن األنبـاري     )٦(،وكذلك ابن عطية    )٥( وكذلك الزخمشري  )٤( ،وكذلك مكي  )٣(
    )٨( ،وكذلك العكربي مع أوجه أخرى)٧(رىمع أوجه أخ

 حيان مع أوجه    وكأيب . )٩(ومن العلماء من بعد الرسعين من اختار األوجه الثالثة كالقرطيب          
  . )١(، وكذلك السمني احلليب مع أوجه أخرى)١٠(أخرى

                                                
 . ٧٣/ ٢رموز الكنوز    ) ١(
 .٣١٦ -٢/٣١٥ينظر معاين القرآن وإعرابه    ) ٢(
 . ٢/١١٤ينظر إعراب القرآ،    ) ٣(
 . ١/٣١٨ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٤(
 . ٤٢٢/ ٢ينظر الكشاف    ) ٥(
  .٣/٥١٠ينظر احملرر الوجيز    ) ٦(
 .١/٣٥٣ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٧(
 .١/٥٥٦ن وإعراب القرآن ينظر التبيا   ) ٨(
 .١٥١/ ٩ينظر اجلامع ألحكام القرآن    ) ٩(
 .٢٦٨/ ٤ينظر البحر احمليط    ) ١٠(



  
  

 

١٩٠ 

 وال من جهة املعىن غري أنّ القول        ،وهذه اآلراء الثالثة ال إشكال فيها من جهة الصناعة        
ألن ما ال حيتاج إىل تقـدير       ؛مار الفعل وكون ذكرى منصوبة بفعل مضمر ال حاجة له           بإض

  . أوىل مما حيتاج إىل تقدير

 [    \ ] M XY Z: قوله تعاىل ل  سياق تفسريه  يف: اآلية السادسة 

 ̂_  ̀ab c d e   f g h i j k L ونس : ی

٦٦ .  

  . ) وما يتبع(يف قوله ) ما(لـحيث ذكر الرسعين ثالثة أوجه 

:  فقال .أن تكون استفهامية  :  الثالث ، أن تكون موصولة   : الثاين ،نافية  أن تكون  :األول
نافية، وجائز أن تكون مبعىن الذي وجائز أن تكون استفهامية، فـإن            " ما"جائز أن تكون    "

فعلى هذا شركاء نـصب بــ   ... وما يتبعون شركاء على احلقيقة"كانت نافية كان املعىن  
وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء   : كون املعىن على قولنا إا نافية     وجيوز أن ي  ) يتبع(

إن إال الظن وتكون شركاء منصوباً بيدعون والعائد إىل الذين الواو يف يدعون ويكون قوله               
" مـن "وإن كانت مبعىن الذي فمحلها النصب عطفاً علـى          .  مكرراً لطول الكالم   يتبعون

 ،شـركاؤهم ولـه  ا يتبعه الذين يدعوم من دون اهللا شـركاء أي    وهللا م : ويكون التقدير   
وإن كانت اسـتفهامية  . فحذف العائد من الصلة وشركاء على هذا حال من ذلك احملذوف      

  .)٢("كان املعىن وأي شيء تتبعون، وشركاء على هذا نصب بيدعون

                                                
= 

 .٢٤٥ -٢٤٤/ ٥ينظر الدر املصون    ) ١(
 . ٧٥-٣/٧٤رموز الكنوز    ) ٢(



  
  

 

١٩١ 

شركاء على   ما يتبعون : أحدمها: تكون نافية معنيان  ) ما  (على قول الرسعين إن     يترتب  
وما يتبع الذين يدعون :  الثاين.شركاء منصوب بـ يتبع ورص باطل   احلقيقة وإمنا هو ظن وخ    

  .  وشركاء منصوب بيدعون،من دون اهللا شركاء إال الظن

وهللا ما يتبعه الذين يدعوم مـن دون اهللا         : موصولة معىن   ) ما  ( على قوله إن     يترتبو
 رتبويت.  السموات ومن يف األرض وله شركاؤهم      أو وله من  . شركاء وشركاء ها هنا حال    

  وأي شيء تتبعون الذين يدعون شركاء من دون اهللا؟ : استفهامية معىن) ما(على قوله إن 

  . نافية وأن تكون استفهامية) ما(مكي أن تكون من قبل الرسعين واختار 

شـركاء  منصوباً بيدعون ومنع نصب     ) ءشركا(نافية جعل   ) ما  (غري أنه ملا ذكرى أن      
  . نافية) ما( على أن رتب يكون املعىن كما ذكر الرسعين يف املعىن الثاين املتو) )١(يتبع(بـ

) مـا    ( غري أنه مل يذكر املعىن الثاين املتخرج على أن         )٢(أجاز هذه األوجه الزخمشري   و
استفهامية وذكر أن القول بـأن      ) ما  (نافية الذي ذكره الرسعين،وابن عطية أجاز أن تكون         

واختاره األوجه الثالثة ابن األنباري غري أنه منع املعىن األول الـذي            ،)٣(نافية فيه تكلَّف  ) ام(
ـ        )٥(واختار العكربي ، )٤(النافية) ما  (ذكره الرسعين لـ      ع الوجه األول والثالث غري أنـه من

  . نافية ) ما(املعىن األول على كون 

نافية وأجاز بقية األوجـه  ) ما  (اختار أنكأيب حيان من     من العلماء من بعد الرسعين    و

                                                
  . ٣٨٥- ١/٣٨٢ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ١(
 . ١٥٩ -١٥٨/ ٣ينظر الكشاف    ) ٢(
 . ٥٠١ -٥٠٠/ ٤يز ينظر احملرر الوج   ) ٣(
 . ٤١٧ – ١/٤١٦ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٤(
 . ١/٦٨٠ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٥(



  
  

 

١٩٢ 

) ما(مع أوجه أخر غري أنه مل يذكر إال املعىن األول الذي ذكره الرسعين املتخرج على كون                 
 وأما السمني احلليب فذكر مجيع األوجه وأجازهـا وأجـاز           ،)١(نافية ومل يذكر املعىن الثاين    
نافية وحتتمل املعنـيني  )ما (كون واختار أبو السعود   .)٢(نافية) ما(املعنيني املتخرجني على أن     

  .)٣(اللذين ذكرمها الرسعين

  . عليها صحيحة أيضاً رتبةوهذه األوجه ال إشكال واملعاين املت

، منع مكي بن أيب     )٤(نافية سبق ذكرمها  ) ما(ذكر الرسعين معنيني عند القول بأن       : تنبيه
وما يتبعون شركاء مـن  (  العكربي أحدمها وهو أن يكون املعىن      )٥(طالب القيسي وأبو البقاء   

 ألن املعىن حينئذ يكون نفْي اختـاذ الـشركاء   ؛)يتبعون (منعاً نصب شركاء بـ ) دون اهللا  
  .عنهم، واهللا أخرب أم يتخذون الشركاء

وما يتبعون شركاء   : (تنبه الرسعين إىل هذا األمر وأجاب عنه أحسن إجابة فقال         : قلت
  . )٦( )كاء الستحالة االشتراك يف اإلهليةعلى احلقيقة وإن كانوا يسموا شر

 M E F G H  I: قوله تعـاىل  ل  سياق تفسريه  يف: ومن األمثلة أيضا  

J    K L M N O P QR S T U  V L ٥٩: الفرقان  

مبتدأ خـربه مـا بعـده    : األول : حيث ذكر الرسعين أن يف رفع الرمحن ثالثة أوجه   
                                                

 . ١٧٥/ ٥ينظر البحر احمليط    ) ١(
 . ٢٣٦-٢٣٥/ ٦ينظر الدر املصون    ) ٢(
 . ١٦٢/ ٤ينظر إرشاد العقل السليم    ) ٣(
 . ينظر الصفحة السابقة  ص      ) ٤(
 . سبق ذكر رأيهما يف ص      ) ٥(
 . ٧٤/ ٣رموز الكنوز    ) ٦(



  
  

 

١٩٣ 

 الـذين خلـق     : أن يكون خرباً لقولـه    : اينالثعائداً على الرمحن ،   ) به  (الضمري  ويكون  
قرأ األكثرون الرمحن   :" فقال   )استوى( أن يكون بدالً من املستكن يف        :والثالث، السموات

) بـه (أنه مبتدأ خربه ما بعده بشرط أن يكون الـضمري يف  : بالرفع وفيه ثالثة أوجه أحدمها    
أنه بـدل مـن املـستكن يف    : ثالثال. أنه خرب لقوله الذي خلق السموات   : الثاين. للرمحن  
   )١("استوى

الرمحن فاسأل  : فالرسعين من خالل األوجه اليت اختارها يكون املعىن على القول األول          
الذي :  واملعىن على القول الثاين    .يقف على كلمة العرش   فوال عالقة للمعىن مبا قبله      ،به خبرياً   

 فالذي مبتدأ والرمحن    ،ش الرمحن   خلق السموات وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العر          
الرمحن بدل من الـضمري يف      : واملعىن على القول الثالث     . خربه ويكون املعىن مرتبطاً مبا قبله     

 مث استوى اخلالق على العرش الـرمحن ويكـون    :استوى والذي يعود على اهللا فيكون املعىن      
  . )٢(مرتبطاً مبا قبله) الرمحن (

،منهم مـن   )٣(الزجاجكاختار القول األول والثالث      من   ومن العلماء من قبل الرسعين    
مع أوجه   مكيكاختار الوجهني األول والثالث     ،ومنهم من   )٤(لنحاس  اختاراألوجه الثالثة كا  

ومنـهم مـن   ،)٦(الزخمشري  ك الوجه الثاين والثالث مع أوجه أخر      اختارمنهم من    و )٥(أُخر  

                                                
 . ٣٤٢/ ٥رموز الكنوز    ) ١(
 . ٥٥٩ -١٦/٥٥٨ينظر البسيط للواحدي    ) ٢(
 . ٤/٧٣ينظر معاين القرآن وإعرابه    ) ٣(
 . ١٦٥/ ٣ينظر إعراب القرآن للنحاس    ) ٤(
 .٧٦/ ٢ينظر مشكل إعراب القرآن    ) ٥(
 . ٣٦٥/ ٤ينظر الكشاف    ) ٦(



  
  

 

١٩٤ 

ـ ار األوجه الثالثة مع أوجه أخـر        اختمنهم من   و،)١(اختار الوجه الثالث كابن عطية       ابن ك
من العلماء مـن بعـد       و )٣(األوجه الثالثة مع أوجه أخر     حيث اختار    العكربيو)٢(األنباري
األوجه الثالثة مـع    اختار  من  ،ومنهم  )٤(من اختار الوجه األول والثالث كالقرطيب       الرسعين  

  . الثالثة مع أوجه أخراختار األوجه حيث  )٦(،والسمني احلليب )٥(أوجه أخرى كأيب حيان

 غري أنه ملا ذكر أن الرمحن مبتدأ وما      ،وما ذكره الرسعين من األوجه جائز حنوياً، ومعىن       
خرب املبتدأ، فهذه مسألة وقع فيها اخلالف بني النحاة هـل تقـع الفـاء يف                ) فاسأل(بعده  
ء واألعلـم    وقيد الفرا  )٨(أخوك فوجد : ، فأجازه األخفش مطلقاً وحكى قول العرب      )٧(اخلرب

  :)٩( واستدلوا بقول الشاعر،الشنتمري دخوهلا على اخلرب قيدوا أن يكون اخلرب أمراً أو ياً

  . رومة احليني خلو كما هياكوأ                وقائلة خوالن فانكح فتام 

وظاهر صنيع ابن هـشام   ٥٧: ص M µ  ¶ ̧ Lومحل عليه الزجاج قول اهللا 

  . )١٠(أنه جييز زيادة الفاء

                                                
 . ٤٥٩/ ١٥ ينظر اجلامع ألحكام القرآ،   ) ١(
 . ٢٠٧/ ٢ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٢(
 . ٩٨٩/ ٢ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٣(
 . ٤٥١/ ٦ينظر احملرر الوجيز    ) ٤(
 .٤٦٥/ ٦ينظر البحر احمليط    ) ٥(
 .٤٩٣/ ٨ينظر الدر املصون    ) ٦(
، شـرح   ١/١٠٠ ، يف شرح املفصل البن يعـيش         ٣٣٩ -٤/٣٣٨رابه  ‘ملسألة يف معاين القرآن وإ    تنظر هذه ا     ) ٧(

 . ٦٩/ ٢، مجع اهلوامع ٧٢ -٧١، اجلىن الداين ص٥٠١ -٤٩٩/ ٢، مغين اللبيب ١٢٥٦الكافية الشافية ص
 .  ١/١٣٢ينظر معاين القرآن   ) ٨(
 . ٤٥٥/ ١البيت جمهول القائل ينظر خزانة األدب    ) ٩(
 .٤٩٩/ ٢ينظر مغين اللبيب    ) ١٠(



  
  

 

١٩٥ 

  : فلم جيز دخول الفاء على اخلرب ويكون تقدير البيت عنده)١(ومنع ذلك سيبويه

ومـا  ) محـيم ( هذا مبتدأ خربه     : وتقدير اآلية عند من منع دخول الفاء       . هذه خوالن 
  .منصوب مبحذوف يفسره فليذوقوه) هذا(بينهما اعتراض، أو 

ن املعـىن اليكـون     ؛ وأل  ورود ذلك عند العرب    قلة ل ؛والذي يظهر أن هذا غري جائز     
  .واضحا

 × M Ò Ó Ô Õ Ö يف سياق تفسريه لقوله تعاىل    :ومن األمثلة أيضا  

Ø   Ù          Ú  Û Ü Ý Þ ß L ٥٩ - ٥٧: الشعراء .  

  : ثالثة أوجه إعرابية) كذلك(  قوله  يف ذكر الرسعين أن

ى أنه  أن يكون منصوباً عل   : الثاين.أن يكون مرفوعاً على أنه خرب مبتدأ حمذوف       : األول
كـذلك  :"قبله فقال ) قاممل( أنه وصف    ىأن يكون جمروراً عل   :  الثالث .نعت ملصدر حمذوف  

وجائز . األمر كذلك وكما وصفنا      : جائز أن يكون مرفوعاً على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي         
 وجائز أن يكون ،راج الذي وصفناخأخرجناهم مثل ذلك اإل  : أن يكون منصوباً ، على معىن     

   )٢("الذي كان هلم" مقام"ه وصف لـ جمروراً على أن

 رتـب عليهـا   يت) كذلك(فالرسعين من خالل هذه األوجه اليت أجازها إلعراب قوله          
فأخرجنا فرعون وقومه من جنات وعيون وكنوز ومقام كـرمي األمـر            : ثالثة معاٍن األول  

 علـى    واملعىن .كذلك وكما وصفنا وأورثنا بين إسرائيل ما كان هلم من األموال واملساكن           

                                                
  . ٧٢ -٧٠/ ١ينظر الكتاب طبعة بوالق   ) ١(
 . ٣٨٧/ ٥رموز الكنوز    ) ٢(



  
  

 

١٩٦ 

أخرجنا فرعون وقومه من جنات وعيون وكنـوز ومقـام وجمـالس يـة،              : القول الثاين 
فأخرجنـا  : ويكون املعىن على القول الثالـث     .أخرجناهم مثل ذلك اإلخراج الذي وصفناه     

  . وقومه من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي كذلكنفرعو

اختـار  منهم مـن  و،)١(حاسالنكاختار الوجه األول   ومن العلماء من قبل الرسعين من       
  ،)٣( كالعكربي اختار الوجه الثاينمنهم من  و)٢(الزخمشريكاألوجه الثالثة 

اختـار  منهم من    و )٤( حيان كأيباختار الوجه األول     من   ومن العلماء من بعد الرسعين    
زكريـا  كاختـار األول والثـاين      منـهم مـن      و )٥( كالـسمني احللـيب    األوجه الثالثة 

   . )٧(من اختار األوجه الثالثة كأيب السعودومنهم .)٦(األنصاري

الذي ذكره   الثاين والثالث من جهة املعىن؛فاملعىن       على الوجهني  )٨(وا عترض أبو حيان   
الرسعين وهو أن كذلك منصوب على معىن أخرجناهم مثل ذلك اإلخراج يؤدي إىل تشبيه              

الذي ذكره الرسعين   ض كذلك على الوجه الثالث      رواعت.الشيء بنفسه وهذا غري سائغ معىن     
وصف ملقام حبجة أن املقام الذي هلم هو املقام الكرمي فال يـشبه الـشيء       ) كذلك(وهو أنَّ   

  . بنفسه

                                                
 . ١٨١/ ٣ينظر إعراب القرآن    ) ١(
 .٣٩٤/ ٤ينظر الكشاف    ) ٢(
 . ٩٩٩/ ٢ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٣(
  . ١٨/ ٧ينظر البحر احمليط    ) ٤(
 . ٥٢٤ /٨ينظر الدر املصون    ) ٥(
 .٤٢١ينظر إعراب القرآن العظيم ص   ) ٦(
 . ٢٤٥/ ٦ينظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي    ) ٧(
 . ١٨/ ٧ينظر البحر احمليط    ) ٨(



  
  

 

١٩٧ 

 لعدم وجود الفائدة    ؛ بنفسه  الشيءُ هشب صحيح فال ي    املعىن واعتراض أيب حيان من جهة    
  .عىن  بامل كذلك خرب ملبتدأ حمذوف هو األليقفالذي يظهر يل أن القول بأن إعراب

هذا وقد يذكر الرسعين لآلية الواحدة أكثر من ثالثة أوجه إعرابية ففي بعض اآليـات          
يذكر أربعة أوجه إعرابية ويف بعضها يذكر مخسة أوجه إعرابية وهي قليلة جداً مقارنة مبـا                
سبقها ومن هذه اآليات اليت ذكر فيها أربعة أوجه ما ذكره عند توجيهه إلعراب من كفـر                

 M @ A B C  D E F GH I J: اىل قولـــه تعـــيف 

K  L M N O P Q R   L ١٠٦ - ١٠٥: النحل  

َ (حيث ذكر أن يف قوله    َ َ ْ  : أن يكون بدالً مـن قولـه  : أربعة أوجه األول) َ
 ِ ت ا َ ن    ِ ِا َ ُِ َ ُ ِ ْ َ َأن يكون بدالً من املبتدأ وهو قولـه :  الثاين : ـ َوأو ِ َ

ُ َ . 
ن(أن يكون بدالً من اخلرب وهو قوله        : الثالث ـ ذِ َ ا ُ َ ْ ُ أن يكون شرطاً وجوابه  :  الرابع .)ُ

  .حمذوف

َ   : قوله تعاىل ":  فقال َ َ ْ َ
     بدل من قوله  :  ِ ت ا ـ َ ن    ِ ِا َ ُِ َ ُ ِ ْ َ َ 

ن  : ويكون قوله  ـ ذِ َوأو  ا ُ َ ْ ُ ُ َ ِ َ
ُ َ واملبدل منه واملعىن إمنا يفتـري   اعتراضاً بني البدل

َوأو الكذب من كفر باهللا، أو بدل من املبتدأ وهو قوله  ِ َ
ُ َ  أو بدل من اخلرب وهو قوله   :

  هم الكاذبون            وجيوز أن يكون شرطاً، واجلواب حمذوف ألن جواب  ) ـندالٌ عليـه   ) م
  . )١("من كفر فعليهم غضب إال من أكره: تقديره

إمنا يفتري الكذب : املعىن األولة معان، أربعرتب عليهازته هلذه األوجه يت   فالرسعين بإجا 

                                                
 . ٩٦ -٩٥/ ٤رموز الكنوز    ) ١(



  
  

 

١٩٨ 

 ويكون املعىن علـى القـول   .من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان           
أولئك هم  : ويكون املعىن على القول الثالث    .من كفر باهللا من بعد إميانه هم الكاذبون       : الثاين

من كفر باهللا من بعـد إميانـه        : ويكون املعىن على القول الرابع    . بعد إميانه  من كفر باهللا من   
 ذكرهـا    اليت ربعة أوجه األفهذه  . فعليهم غضب من اهللا إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان         

  . لكل وجه إعرايب معىن خاص به،الرسعين

 )٢( ،والنحـاس )١(الزجـاج كاختار الوجه الثالـث     ومن العلماء من قبل الرسعين من       
األوجـه األربعـة مـع وجـه آخـر           اختـار منهم من    و  ، )٤(وابن األنباري   ،)٣(ومكي،
  .)٦(العكربيك مع وجه آخر اختار األوجه الثالثة األوىلمنهم من  و،)٥(الزخمشريك

ذكـر  منهم من    و )٧( حيان   كأيب الوجه الرابع  اختارومن العلماء من بعد الرسعين من       
  )٨(لسمني احلليبكامن كفر: ئزة يف إعراب قولهاألوجه الثالثة ضمن األوجه اجلا

 حبجة أن القول األول وهـو أن       ؛ضعف أبو حيان األوجه الثالثة اليت ذكرها الرسعين       و
ِ  : يكون قوله      ِ َ َ َ ْ َ

             بدالً يقتضي أنه ال يفتري الكذب إال من كفر باهللا مـن 
 يؤمن بآيات سواء كفر باهللا من بعد إميانه       بعد إميانه،واملشاهد أن من يفتري الكذب الذي ال       

                                                
  . ٢١٩/ ٣ينظر معاين القرآن  وإعرابه    ) ١(
 . ٤٠٩/ ٣ينظر إعراب القرآن    ) ٢(
 .٤٥٨/ ١مشكل إعراب القرآن ينظر    ) ٣(
 . ٨٤/ ٢ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن    ) ٤(
 . ٤٧٥/ ٣ينظر الكشاف    ) ٥(
 . ٨٠٧/ ٢ينظر التبيان يف إعراب القرآن    ) ٦(
 . ٥٢٠/ ٥ينظر البحر احمليط    ) ٧(
 . ٢٨٩ -٢٨٨/ ٧ينظر الدر املصون    ) ٨(



  
  

 

١٩٩ 

  . أم مل يؤمن قط، بل األكثر أن يكون االفتراء ممن مل يؤمن بآيات اهللا قط

ِ  : واحتج أبو حيان أيضاً على منع قوله       ـ   ِ َ َ َ ْ َ
       أن يكون بدالً من اخلـرب 

يفتري الكذب هو من كفـر       املعىن يؤول أيضاً إىل املعىن األول فيكون من          أنّ؛  )الكاذبون(
إمنا يفتري الكذب :  ألننا إذا جعلنا من كفر بدالً من الكاذبون كان املعىن          ؛باهللا من بعد إميانه   

الذين ال يؤمنون بآيات وأولئك الذين ال يؤمنون بآيات اهللا هم من كفر باهللا من بعد إميانـه         
 ف وهذا خال) من بعد إميانه  يفتري الكذب من كفر باهللا    ( فيؤول إىل املعىن األول الذي هو         

  .الواقع  

ِ  : واحتج أيضاً على منع قوله   ِ َ َ َ ْ َ
 أن يكون بدالً من قوله أولئك  ألنه 

 ذلك أنـك إذا  أن من يفتري الكذب هم من كفر باهللا من بعد إميانه     أيضاً يؤول إىل معىن     
َ  جعلت  َ َ ْ َ ًا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات  من أولئك كان املعىن إمن بدال

وهم من كفر باهللا هم الكاذبون فهذا خالف الواقع فالذي يفتري الكذب هو من ال يـؤمن      
  .بآيات اهللا

 ألن االفتراء يكون ممن ال يؤمن بآيات اهللا         ؛وما ذهب إليه أبو حيان يف نظري صحيح         
  . )١( مل يؤمن قطوال حيصر بأم كفروا بعد إميام فقد يفتري الكذب من

َ  وأما اإلعراب الذي ذكره الرسعين من جعل قوله  َ َ ْ َ  شرطاً وجوابه حمذوف 
  .راب كما ذكر أبو حيان عتقديره فعليهم غضب من اهللا هو األحرى يف صناعة اإل

 فمن ذلك ما ذكره عند حديثه عـن         ،وقد يذكر الرسعين لآلية مخسة أوجه وهذا قليل جداً        

                                                
 . ٥٢١/ ٥يط ينظر رأي أيب يف هذه اآلية البحر احمل   ) ١(



  
  

 

٢٠٠ 

النحل حيث ذكر مخـسة أوجـه    ٤٤: النحل M 2 34 L يف قوله تعاىل اءبمتعلق ال
ِت وا  :  قوله تعاىل  ": فقال اءبملتعلق ال  ُ َ ِ َ ِّ َ ْ ِ    قولـه   : أحدها  :  يف متعلق الباء أوجه: 

M! " L وما أرسـلنا إال رجـاالً   :  مع ما يف خربه من االستثناء تقديره ٤٣: النحل
أنه أرسلنا ، وفيه إضمار ،     : الثاين. ما ضربت إال زيداً بالسوط      : ولقتبالبينات والزبر، كما    

رجاالً ملتبسني بالبينـات    : ، أي " رجاالً"أنه  : بالبيات، الثالث : مب أرسلوا؟ فقال  : كأنه قيل 
فاسـألوا  " فعلى هذه األوجه  . يوحي إليهم بالبيات  : على معىن " يوحي" أنه  : والزبر، الرابع 
ويكون معىن الشرط إلزامهم وتبكيتـهم،      " ال تعلمون "أنه  : خلامسا. اعتراض  "أهل الذكر   

  . )١("إن كنت ابين فأطعين: كقوهلم
: فالرسعين من خالل هذه األوجه اخلمسة اليت أجازها يكون املعىن على القـول األول             

 أنه ملا ذكـر اهللا    : وما أرسلنا من قبلك يا حممد إال رجاالً بالبينات والزبر وعلى القول الثاين            
  .  أرسلناهم بالبينات والزبر :إرساله للرسل كأنه قيل مب أرسلوا؟ قال

وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً ملتبسني بالبينـات والزبـر           : املعىن على القول الثالث   
وما أرسلنا من قبلك :  واملعىن عل القول الرابع  .نوحي فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون       

 واملعىن علـى  .بينات والزبر فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  إال رجاالً نوحي إليهم بال    
وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنـتم ال      : القول اخلامس 

   .تعلمون بالبينات والزبر

 )٣( وأما العكربي)٢(الزخمشريكاختار األوجه اخلمسة    من العلماء من قبل الرسعين من       و
  .ضعف الوجه األولووجه الثاين والرابع فأجاز ال

                                                
 . ٣٤ -٤/٣٣رموز الكنوز    ) ١(
 . ٤٣٨/ ٣ينظر الكشاف    ) ٢(
 . ٧٩٧ -٧٩٦/ ٢ينظر التبيان    ) ٣(



  
  

 

٢٠١ 

الوجه الثاين وجوده وذكر األوجـه األربعـة         اختارومن العلماء من بعد الرسعين من       
يف متعلق الباء ستة أوجه     ذكر  منهم من   و)١( حيان الباقية وذكر اخلالف يف الوجه األول كأيب      

  . )٢(السمني احلليبجائزة عندهك

 أن يتعلـق اجلـار واـرور     وهولذي ذكره الرسعينوضعف العكربي الوجه األول ا  
َو أر : بقوله) بالبينات( ْ َ ْ َ َ َ  ال يعمل ما ) إال ( مع ما يف حيزها من االستثناء، حبجة أن

  . قبلها يف ما بعدها إال إن كان مستثىن أو مشتقاً منه أو تابعاً 

 مبستثىن وال مستثىن منه وال      وهو ليس ) إال  (وإذا وجد مثال يظن أن العامل فيه ما قبل          
 وأجاز  )٣(وهذا رأي مجهور البصريني كما ذكره أبو حيان       .. تابع فال بد من تقدير عامل له      

الكسائي أن يلي إال معمول ملا قبلها مرفوعاً ومنصوباً وجمروراً وأجازه ابـن األنبـاري يف                
  . )٤(املرفوع واألخفش يف الظرف واجلار وارور

جـاز  ) بالبينـات ( الوجه الذي ذكره جائز ألن معمول ما قبل إال والذي يظهر يل أن  
كما ذكر ابن هـشام     . وجمرور والعرب يتوسعون يف اجلار وارور ما ال يتوسعون يف غريه            

  .   من املفسرين األوجه اخلمسة)٦( واختار الشنقيطي)٥(يف مغين اللبيب

                                                
 . ٤٧٩ -٤٧٨/ ٥ينظر البحر احمليط    ) ١(
 . ٢٢٤ -٢٢٣ -٢٢٢/ ينظر الدر املصون        ) ٢(
 . ٤٧٩/ ٥ينظر البحر احمليط    ) ٣(
 .٢٢٣/ ٧ينظر الدر املصون    ) ٤(
 .٧٠٣/ ٦ظر مغين اللبيب ين   ) ٥(
 . ٣٣٣/ ٣ينظر أضواء البيان    ) ٦(
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٢٠٢ 

 

 

  
  

  

آخذ:الفصل السادس زايا وا   ا
 

 

 

  
  

  

  

  

  

 



  
  

 

٢٠٣ 

 

مامن كتاب يظهر على الوجود إال والبد أن يكون له مزايا يرفع من قدره عند طالب                
  .ويكون عليه مآخذ جيدر التنويه عليها وإبرازها لطالب العلم لتعم الفائدة، العلم 

وعليه من املآخذ حيسن بنا أال  ، ها الدفاتر تفسري الرسعين فيه من املزايا مايضيق عن ذكر       
أو اختـصار   ، من سهو أو نسبة قول لغري صاحبه واستطراد الميت ملا هو فيه بصلة            ، نغفلها

  .وغريها مما تقتضي األمانة العلمية ذكرها وإيضاحها، لشيء حيتاج إىل البسط والتوسع 

 يكون فيه سقط أو قـال       لو عرض كتاب مئة مرة ماكاد يسلم من أن        :" ورحم اهللا من قال   
  )١(" خطأ

 :و من مزايا الكتاب اليت وقفت عليها 

وهذا من أمثلته كثرية مرت يف ثنايـا هـذا          ، إفادته من الصناعة النحوية يف بيان املعىن         -١
  .البحث

، فهو يرجـع لكـل عـامل يف ختصـصه     ، إفادته من علماء النحو يف املسائل النحوية     -٢
 .ج إال دليل على صحة ماأقول وماإكثاره النقل عن الزجا

 نسبة القول إىل صاحبه، إن كان هـذا القـول           ،وتتجلى يف مواضع منها،   أمانته العلمية  -٣
ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء      (مثال ذلك عند تفسريه لقوله تعاىل       ، مهماٌ أو وجيهاً    

ألن ؛توقـدون  من صلة     أن يكون  الجيوز) يف النار (الرعد ذكر الرسعين أن قوله      ) حلية
فهم اليوقدون يف النار وإمنا يوقدون على الذهب إذا كان           ،املعىن ليس مراداً على ذلك    

                                                
 ١/٣٣٨ ينظر جامع بيان العلم وفضله   ) ١(



  
  

 

٢٠٤ 

مث ذكر أن هذا التدقيق والتفصيل مأحوذ عن أيب علي الفارسي وذكر            ، على النار ثابتا  
  .)١(أن أبا علي مل يسبق إليه

) ليك الكتـاب واحلكمـة  وأنزل اهللا ع( ومن أمانته أيضاً أنه عند تفسريه لقوله تعاىل       
وكنت أعجب كيف مل أنتبه ملثل هذا       :" ذكر أن الواو للحال مث نسبه للواحدي فقال        ،النساء

 )٢("املوضع حىت أخربين بعض العلماء أن الواحدي ذكره يف البسيط 

 ألنه قـد    ؛وهذا يعترب ميزة  ، يبني املعىن املترتب على القول النحوي يف كثري من املواضع          -٤
كل هذا من حرصه    ،عود الضمائر   و يبني   ،  واملعىن خمتلف  ه اإلعرايب واحداً  يكون الوج 

  .ألبتة على بيان املعىن وأاليلتبس على القارئ شيء

، استيعابه،ومشوليته  فعندما يكون لآلية أكثر من وجه إعرايب مقبول يذكر األوجه كلها         -٥
تاج املقام إىل احلـديث     ويعقد الفصول واملباحث لزيادة البيان والتوضيح ،أو عندما حي        

عن القضايا الصرفية والصوتية والنحوية لآلية الواحدة فإنه يذكر ذلك كله ومن أمثلة             
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النـار        (أنه عند تفسريه لقوله تعاىل    :ذلك

واآليات مجع آية ،وفيها من طريق علم اللغة ثالثة أوجه،ومن          :"قال) هم فيها خالدون  
  . مث مضى يفصل ذلك)٣ ("جهة صناعة النحو واإلعراب ثالثة أضرب

لئال جيعل القارئ يف نفسه ، مناقشة اإلشكاالت اليت ترد على ما يذكره من أوجه إعرابية   -٦
 .شيء من الذي يذكره

                                                
 ٣/٤٦٩رموز الكنوز  ينظر    ) ١(
 ٦٢٠-١/٦١٩ رموز الكنوز   ) ٢(
 ١٧٣-١٧٢/م/١ رموز الكنوز   ) ٣(



  
  

 

٢٠٥ 

 وهذا يـدل    ياً ولغوياً رفصحنوياً و  وتوجيهها   بيانه للقراءات القرآنية ونسبتها إىل أصحاا     .٧
 .عة املؤلف أن له قدم سبق يف هذا الفنعلى ضال

 واملذاهب النحوية ويناقش الكوفيني     ،واطالعه على املذاهب الفقهية   ، سعة علم املؤلف     .٨
ومااستخدامه ملصطلحات البصريني تارة ومـصطلحات      ، والبصريني يف مسائل العربية   

 .الكوفيني تارة أخرى إال دليل على اطالعه على املذهبني

يف _ كما ذكرت سـابقا _،وهذا ذكر الدليل لكل ماخيتاره من أقوال وأوجهحرصه على  .٩
 .أغلب املواضع يف كتابه

 . يف رد األقوال فإن رد قوالً ما فإنه يرد القول واليتعرض قائله،وأدبه اجلمدقته.١٠

وستجد مزيدا من التفصيل لآلية     :يشحذ مهة القارئ وجيعله مترقبا ملا سيأيت،كأن يقول       .١١
وهذه الطريقة جمدية يف جعل القارئ متلهفا لـذلكم املوضـع           ... ة يف سورة كذا   اآلتي

 .املوعود بالتفصيل عنده

أنه يذكر قول من هو     ذلك   ،فمن أمثلة     ولو كان القائل به صغريا     تواضعه وقبوله للحق  .١٢
وقالوا ياأيها الذي نزل عليـه الـذكر        (أصغر منه سنا وعلما،فعند تفسريه لقوله تعاىل        

هؤالء قـوم    :احلجر ذكر أنه قال لولده حممد الذي أرىب على عشر سنني بقليل           )ننو
 فذكر ابنه حممد جوابني،عقّب عليهما ا الذي نزل عليه الذكر؟  هأي يا:كفار،فكيف قالوا 

وهذا وجه سديد اليتقاصر يف اجلودة عن الذي قبلـه بـل رمبـا زاد               :الرسعين بقوله 
 .فلم يأنف من ذكر رأي من هو أصغر منهوهذا فيه دليل على تواضعه ،.)١(عليه

                                                
 ٣/٥٨٥ينظر رموز الكنوز   ) ١(



  
  

 

٢٠٦ 

ِذكْر املؤلف للنكت البالغية يف اآليات،فال يقتصر على ذكر األوجه النحوية واخلالفات            .١٣
اإلعرابية لآلية الكرمية،بل يذكر الفوائد البالغية واجلمال لبياين لآليات الكرميـة،ومن           

ذكر سـبب   )موا يف رم  هذان خصمان اختص  (أمثلة ذلك أنه عند تفسريه لقوله تعاىل      
جميء قوله اختصموا  مسندا إىل ضـمري اجلمـع؛ ألن الظـاهر يقتـضي أن يقـول            

  )١("اختصما"
  

                                                
 ٥/٣٠ رموز الكنوز   ) ١(



  
  

 

٢٠٧ 

 
وضـوع  عـن م  يكثر يف كتاب الرسعين االستطراد بأن يتطرق إىل الكالم          :االستطراد   -١

ذكر ) يابين إسرائيل  ( ومن ذلك أنه عند تفسريه لقوله تعاىل       ،العالقة له مبا هو بصدده    
 مستشهداً بعدة أبيات منها بيتـا أميـة بـن    ،أن العرب نطقت ذا االسم على أوجه    

  :الصلت
 دروعاً سوابغ األديال....إنين زارد احلديد علي الناس

  غري نفسي إال بين إسرال....الأرى من يعينين يف حيايت
ويف ،يف قـراءة البيـتني    مث ذكر أنه حضر درساً ألحد مشايخ الشافعية فأخطأ الشيخ           

ومث ذكر أم يف زمن ابتلوا بأناس       ،رد على هذا الشيخ خطأه    _ أي الرسعين   _ شرحهما وأنه 
  .)١( احلديث منرشحوا للقضاء والتدريس وهم المييزون الشعر

  . )٢( )وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر(وكذلك استطراده عند تفسريه لقوله تعاىل
  .ن الشاهد الشعري الذي يذكره يف بعض املواضعاليبني وجه االستشهاد م -٢
ينسب القـول     كما ذكرت  –ألن الغالب   ، وهذا قليل جدا    _ الينسب القول لصاحبه   -٣

 .)٢(لصاحبه وقد مضى أمثلة هلذا

 ومن أمثلة اختصاره أن     )٣(وقد مضى أمثلة هلذا     ، اختصاره يف بعض املواضع فال يفصل        -٤
 )٤(خرياً واليفصل يف ذلك يذكر يف اآلية تقدمياً وتأ

 .اليسمى بعض الشعراء املستشهد بشعرهم -٥

  .اإلطالة يف النقل عن العلماء كأن ينقل عن الزخمشري أكثر من عشرة أسطر  -٦

                                                
 ١٧٨-١٧٥/م/١ا يف رموز الكنوز تنظر القصة بتمامه  ) ١(
 ٤/٧٤  ينظر رموز الكنوز   ) ٢(
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٢٠٨ 

 

بعد هذا التطواف مع كتاب الرسعين تبني للباحث أن الرسعين سخر النحو للكشف               
ة ،وأنه اليذكر من اآلراء إال ماارتضاه لتفسري اآليات ؛إذ          عن املعىن املوافق املراد لآلية الكرمي     

ـ            لألوجه اإلعرابيـة   " الفاحص"إن الرسعين مل يكن جمرد ناقل فقط بل نستطيع أن نسميه ب
وكما أن الرسعين أفاد من علم النحو يف كشف املعـىن   .اليت جيدها مبثوثة يف كتب النحويني     

  . الزجاج والزخمشريفقد أفاد من علماء النحو أيضا من أشهرهم

واإلعراب إذا احتمل أكثر من معـىن صـاحل فـإن هـذا المينـع مـن ذكرهـا                   
واختيارها،والعكس أيضا؛فإن كان املعىن ينكشف بأكثر من إعراب فال مينع من ذكر هـذه              

  .األوجه احملتملة،وهذا ما رأيناه جليا عند الرسعين

 وضبط أصـول    ،أشعار العرب  ومعرفة    القرآنية صحيحها وشاذها،   والعلم بالقراءات  
،كل هذه تعطي اإلنسان قدرة على الترجيح بني األوجه        الصناعة النحوية،والتمييز بني املعاين     

  . اإلعرابية،كما كان الرسعين يفعل يف تفسريه 

أن قدم البحث أمثلة  من خالل تلك األعاريب اليت سخرها الرسعين لكـشف              وبعد  
ننا بدون إعراب لن نـستطيع      لغاء اإلعراب من الكالم؛أل    قال بإ  املعىن ؛فإن هذا يرد على من     
  .هأن نعرب عن املعىن الذي نريد

ويوصي الباحث أن تسخر اجلهود إلبراز كيف كان املفسرون وشراح احلديث النبوي            
يفيدون من علم النحو يف بيان املعىن ؛إذ إن يف ذلك تقدمي أمثلة واقعية لبيان أمهيـة النحـو              

  .سر واحملدث والفقيه،وغريهموأمهية معرفته للمف
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٢٤٥ 

 

 

قان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي، حتقيق مركز الدراسات القرآنية،           اإلت - ١
 ٢هـ  ،ط ١٤٣٢املدينة املنورة ، 

أثر اختالف اإلعراب يف تفسري القرآن دراسة تطبيقية يف سورة الفاحتة والبقـرة              - ٢
وآل عمران والنساء، هديل حممد عطية ويوسف املنرياوي، رسـالة ماجـستري،         

 . م، اجلامعة اإلسالمية جبدة٢٠٠٩-هـ١٤٣٠نوقشت 

أثر الترمجة يف أسلوب التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي، هناء حممود شهاب، من     - ٣
 . م٢٠١٠عام ) ٢(منشورات جملة التربية والتعليم، املوصل ،العراق، عدد 

 .م٢٠٠٧، ١اجتهادات لغوية، متام حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط - ٤

أبو سعيد السريايف، حتقيق خنبة من العلماء، نشر مكتبة      أخبار النحويني البصريني،     - ٥
  . ١الثقافة الدينية، مصر ، ط

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أليب السعود حممـد بـن حممـد                - ٦
 .العمادي، نشر دار إحياء التراث العريب

األزهية يف علم احلروف، علي بن حممد اهلروي، حتقيق عبـداملعني امللـوحي،              - ٧
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 

أسلوب التقدمي والتأخري يف ضوء حنو املعىن،رسالة دكتوراه،خلود العثمان،جامعة          - ٨
 هـ١٤٢٨أم القرى،



  
  

 

٢٤٦ 

 . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠األصول ، متام حسان، نشر دار عامل الكتاب ، القاهرة،  - ٩

 الفتلي مؤسـسة    األصول يف النحو ، حممد بن سهل السراج، حتقيق عبداحلسن          -١٠
 . ٣الرسالة، بريوت، ط

إظهار األسرار يف النحو، لـ زين الدين حممد الربكوي، حتقيق أنور بن أيب بكر               -١١
 ١ط .م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠الشيخي الداغستاين، دار املنهاج، جدة، ، 

زهري غازي زاهد نشر عامل الكتب، .إعراب القرآن ، أليب جعفر النحاس، حتقيق    -١٢
 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢، طمكتبة النهضة العربية

إعراب القرآن العظيم، زكريا األنصاري، حتقيق موسى علي مسعود ، رسـالة             -١٣
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ماجستري، جامعة القاهرة، 

إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمي الدين درويش، نشر دار ابن كثري، دار اليمامة،  -١٤
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ٩دمشق، ط

 دار العلم املاليني،لبنان، الطبعة الرابعة، األعالم ، خري الدين الزركلي،  -١٥

 )معاين القرآن وإعرابه للزجاج (اإلغفال وهو املسائل املصلحة من كتاب  -١٦

االقتراح يف علم أصول النحو، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممـود سـليمان            -١٧
 . هـ١٤٢٦، ١ياقوت، نشر دار املعرفة اجلامعية، مصر القاهرة، ط

نحو والتصريف، البن مالك األندلسي، حتقيق سليمان بـن         ألفية ابن مالك يف ال     -١٨
 .هـ، نشر دار املنهاج، الرياض١٤٣٢، ١عبدالعزيز العيوين، ط

األمايل، هبة اهللا بن علي ابن الشجري، حتقيق حممود الطناحي، نـشر مكتبـة               -١٩
 . م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ٢اخلاجني، القاهرة، ط



  
  

 

٢٤٧ 

يف كتابه رموز الكنوز يف تفسري      اإلمام عبدالرازق بن رزق اهللا الرسعين ومنهجه         -٢٠
الكتاب العزيز، أحالم مصطفى احلريب رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، مكـة           

 .م٢٠١١ -هـ١٤٣٢املكرمة، 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف، أليب الربكات األنباري، حتقيق حممد عبداحلميـد            -٢١
 . هـ١٤١٨نشر املكتبة العصرية، بريوت، عام 

ابن مالك،مجال الدين ابن هشام األنصاري،حتقيق حممد       أوضح املسالك إىل ألفية      -٢٢
 مـ٢٠٠٥هـ،١٤٢٦حمي الدين عبد احلميد،املكتبة العصرية،بريوت،

اإليضاح يف علل النحو، أليب القاسم الزجاجي، حتقيـق مـازن املبـارك، دار               -٢٣
 .م١٩٧٩ -١٣٩٩، ٣النفائس، بريوت، ط

قيـق عـادل أمحـد      البحر احمليط، حممد بن يوسف ، بأيب حيان األندلسي، حت          -٢٤
 ،  ١عبداملوجود، علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بـريوت، لبنـان، ط           

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

البداية والنهاية، للحافظ عماد ابن كثري الدمشقي، حتقيق عبداهللا التركـي، دار             -٢٥
 . هـ١٤١٩هجر ، الرياض، الطبعة األوىل 

 حتقيق علـي بـن محـد        بدائع الفوائد، أبو بكر مشس الدين ابن القيم اجلوزية،         -٢٦
 .١ جدة، ط-العمران، دار عامل الفوائد، ضمن مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي

الربهان يف علوم القرآن ، لبدر الدين الزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،             -٢٧
    . ١نشر دار التراث، القاهرة ،  ط 

طـه  : قيـق البيان يف غريب إعراب القرآن، أليب الربكات ابـن األنبـاري، حت      -٢٨



  
  

 

٢٤٨ 

 .م١٩٨٠-١٤٠٠عبداحلميد طه، اهليئة املصرية، العامة للكتاب ، 

 بني الصناعة النحوية واملعىن حممد عبدالفتاح اخلطيـب، نـشر دار البـصائر،              -٢٩
 . هـ١٤٣٠، ١القاهرة، ط

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، مشس الدين حممد الـذهيب، حتقيـق              -٣٠
 .هـ١٤٢٤سالمي ، بريوت، الطبعة األوىل بشار عواد معروف، دار الغرب اإل

التأويل النحوي يف القرآن الكرمي، عبدالفتاح احلموز، مكتبة الرشد، الريـاض،            -٣١
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١ط

التأويل النحوي يف ضوء نظرية النظم، عبداهللا حممد زيـن بـن شـهاب مـن                 -٣٢
 .م٢٠١١، ١٢منشورات جملة كليات التربية ، جامع عدن، العدد 

النحوي للقراءات القرآنية يف كتاب مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب           التأويل   -٣٣
م، ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ عام   ٤٠طالب من منشورات جملة آداب الرافدين العدد        

 .للدكتور نوفل علي جميد الرادي

تأويل مشكل القرآن،عبداهللا بن مسلم بن قتيبة،حتقيق سعد بن جندت عمر،نشر            -٣٤
 ١هـ،ط١٤٣٢مؤسسة الرسالة،بريوت،

لتبيان يف إعراب القرآن ، أليب البقاء العكربي، حتقيق علي بن حممد البجـاوي              ا -٣٥
 .نشر دار عيسى البايب احلليب وشركاه

: التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني ، أليب البقاء العكربي، حتقيق           -٣٦
عبدالرمحن بن سليمان العثيمني ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري من جامعـة             

 .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، ١ عبدالعزيز، مكة املكرمة، طامللك



  
  

 

٢٤٩ 

 .م١٩٨٤التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، نشر الدار التونسية، عام  -٣٧

تذكرة احلفاظ ، مشس الدين الذهيب، حتقيق عبدالرمحن ، املعلمي، دار الكتـب              -٣٨
 . العلمية ، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل

 حتقيق باسل عيـون الـسود، دار        التصريح مبضمون التوضيح خلالد األزهري،     -٣٩
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١الكتب العلمية،بريوت، ط

التضمني النحوي يف القرآن الكرمي، حممد ندمي فاضل دار الزمان، املدينة املنورة،             -٤٠
  . ١ط. م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

ـ ١٤٣٤،  ٨التعبري القرآين، فاضل السامرائي، نشر دار عمار، األردن، ط         -٤١ -هـ
 .م٢٠١٢

يب احلسن علي الواحدي، حتقيق جمموعة من الباحثني، نشر         التفسري البسيط ، أل    -٤٢
 . هـ١٤٣٠، ١جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط

تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء عماد ابن كثري، حتقيق عبدالعزيز غنيم، حممـد        -٤٣
 . أمحد عاشور، حممد إبراهيم البنا، دار الشعب، مصر

يف ضوء نظرية العامل النحوي، مالوي صالح الـدين،    تقدير احلذف واإلضمار     -٤٤
 . من منشورات جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري

التقدمي والتأخري يف متشابه القرآن ، بركيان الشلوي من منشورات جملة جامعـة             -٤٥
 .م٢٠١١-هـ١٤٣١عام ) ٤(الطائف، عدد 

د بن يوسف املعروف بناظر     متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، حمي الدين حمم        -٤٦
علي حممد فاخر، جابر حممد الرباجة، إبراهيم مجعة، جابر السيد        : اجليش، حتقيق   

، ١مبارك، علي السنوسي، حممد راغب نزال، نشر دار الـسالم ، القـاهرة، ط   



  
  

 

٢٥٠ 

 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ذيب اللغة، أبو منصور حممد أمحد األزهري، حتقيـق عبدالـسالم هـارون              -٤٧
نشر املؤسـسة املـصرية العامـة، للتـأليف والنـشر           . باحثنيوجمموعة من ال  

 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤

جامع البيان عن تأويل أي الفرقان، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، حتقيـق               -٤٨
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢عبداهللا التركي، نشر دار هجر، القاهرة، 

ـ           -٤٩ داهللا اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقـان، أليب عب
حممد القرطيب، حتقيق عبداهللا التركي، نـشر مؤسـسة الرسـالة، بـريوت، ،              

 ١ط. هـ١٤٢٧

اجلدول يف إعراب القرآن وتعريفه، حممود صايف، دار الرشيد، بريوت، مؤسسة            -٥٠
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ٣اإلميان ، ط

، ٢اجلملة العربية تأليفها أقسامها، فاضل صاحل السامرائي، دار الفكر، األردن، ط -٥١
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٧

اجلىن الداين يف حروف املعاين، للحبيب بن قاسم املرادي، حتقيق فخـر الـدين               -٥٢
، ١قباوة، حممد ندمي فاضل، نشر دار الكتب العلميـة، بـريوت ، لبنـان، ط              

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

حاشية الشهاب املسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيـضاوي،            -٥٣
ي،نشر دار صادر ،بريوت،وهي مصورة عن الطبعة أمحد بن حممد اخلفاجي املصر 

 هـ١٢٨٣اخلديوية املنشورة عام 



  
  

 

٢٥١ 

حذف املنصوبات واملرفوعات يف سورة هود ، دراسة حنوية داللية ، د يوسـف            -٥٤
الرفاعي، ضمن منشورات جملة جامعة القدس املفتوحة لألحبـاث والدراسـات           

 .م٢٠١١ السنة ٢٥العدد 

ش خلف حممد ، من منشورات جملة أحبـاث         احلذف يف اللغة العربية، يونس مح      -٥٥
 .م٢٠١٠، ) ٢(عدد (كلية التربية األساسية 

احلذف والتقدير يف النحو العريب، علي أبو املكارم، نشر دار غريب، القـاهرة،              -٥٦
 .م٢٠٠٨، ١ط

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر البغدادي، نشر مكتبة اخلاجني،    -٥٧
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ٤القاهرة، ط

 اخلصائص ،أليب الفتح عثمان بن جين،حتقيق حممد النجار،املكتبة العلمية ،مصر -٥٨

ـ ١٤١٦،  ٤خصائص التراكيب، حممد أبو موسى، دار وهبة، مصر ، ط          -٥٩ -هـ
 .م١٩٩٦

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، أمحد بن يوسف السمني احلليب، حتقيـق              -٦٠
 . أمحد بن حممد اخلراط، نشر دار القلم، دمشق

   . ٢ عن القرآن، حممد حسن جبل، نشر دار الرببري، بسيون، طدفاع -٦١

دالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي، منري امليسري، مكتبة وهبة، القاهرة،            -٦٢
 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ١ط

فرهاد عزيز حمي الـدين ضـمن       / داللة حذف املفعول به يف القرآن الكرمي، د          -٦٣
 الـسنة الـسابعة     ١ت اللسانية العدد    منشورات جملة جامعة كركوك ، للدراسا     



  
  

 

٢٥٢ 

 .م٢٠١٢

دالئل اإلعجاز ، لعبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق حممود شاكر، نشر مطبعة املـدين،     -٦٤
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٣القاهرة، دار املدين جدة، ط

، ٢ديوان زهري بن أيب سلمى، حتقيق محد وطمـاس، دار املعرفـة بـريوت، ط          -٦٥
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

نابلة، عبدالرمحن بن رجب، حتقيق عبدالرمحن العثـيمني،        الذيل على طبقات احل    -٦٦
 .هـ١٤٢٥مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، الرياض 

الرد على النحاة، أمحد بن مضاء القرطيب، حتقيق شـوقي ضـيف، نـشر دار                -٦٧
 . ٣املعارف، مصر، ط

رصف املباين يف شرح حروف املعاين، أمحد بن عبدالنور املالقي، حتقيق أمحـد              -٦٨
 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٣راط، نشر دار القلم ، دمشق، طحممد اخل

رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز لعبد الرازق الرسعين حتقيق حممد بن صاحل              -٦٩
 هـ١٤١٩،نشر دار ابن اجلوزي، الرياض،١الرباك، ط

رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز،عبدالرازق الرسعين،حتقيق عبدامللك بـن           -٧٠
 ١هـ،ط١٤٢٩مكة املكرمة،دهيش،مكتبة األسدي،

سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد الذهيب، حتقيق بشار عواد معروف مؤسـة          -٧١
 . الرسالة ، بريوت

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، شهاب الدين عبداحلجي بن أمحد احلنبلي،             -٧٢
 بريوت،  -حتقيق عبدالقادر األرناؤوط، حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق        



  
  

 

٢٥٣ 

 . هـ١٤١٢وىل ، الطبعة األ

شرح األلفية البن مالك، البن قاسم املرادي، حتقيق فخر الدين قبـاوة، نـشر               -٧٣
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ ، ١مكتبة املعارف ، بريوت، لبنان، ط

شرح التسهيل البن مالك األندلسي، حتقيق عبدالرمحن السيد، حممـد بـدوي             -٧٤
 .م١٩٩٠-هـ ١٤١٠، ١املختون، نشر دار هجر،مصر، ط

 . لى الكافية، رضي الدين االستراباذي، حتقيق يوسف حسن عمرشرح الرضي ع -٧٥

شرح العوامل املائة يف النحو للجرجاين، خالد بن علي الغامدي، نشر دار أطلس              -٧٦
 . م٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١اخلضراء، الرياض، ط

 .  ٣شرح املفصل البن يعيش ، نشر إدارة الطباعة املنريية،مصر، ط -٧٧

ي، عبداهللا بن حممد الغنيمـان، مكتبـة   شرح كتاب التوحيد من صحيح البخار   -٧٨
 . م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩، ١لينة، مصر، ط

الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن قابيل اعتنت به املكتبة               -٧٩
 .م١٩١٠-هـ١٣٢٨السلفية، القاهرة، 

صفحات يف علوم القراءات، عبدالقيوم السندي، املكتبة اإلمدادية، مكة املكرمة،           -٨٠
 .م٢٠١٠-هـ١٤٣٠، ٣ط

ضياء السالك إىل أوضح املسالك ، تأليف حممد عبدالعزيز النجـار، نـشر دار               -٨١
 . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ ، ١الرسالة، بريوت، ط

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين ابن عبدالقادر التميمي الـداري،             -٨٢
 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠ ، ١حتقيق عبدالفتاح احللو، دار هجر، دار الرفاعي، ط
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املفسرين لشمس الدين الداودي حتقيق خنبة من العلماء نشر دار الكتب           طبقات   -٨٣
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١العلمية، بريوت ، لبنان، ط

طبقات املفسرين، جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، حتقيق علي حممد عمـر،            -٨٤
 .هـ١٣٩٦مكتبة وهبة الطبعة األوىل، 

حتقيق أكرم البوشـي،    طبقات علماء احلديث ، حممد بن عبداهلادي الدمشقي،          -٨٥
 . مؤسسة الرسالة، بريوت

طيبة النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد بن حممد ابن اجلزري، حتقيق حممد       -٨٦
 . هـ١٤١٤، ١الزعيب، مكتبة دار اهلدى ، السعودية، ط

ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب، وتطبيقاا يف القرآن الكرمي، حممود سـليمان             -٨٧
 .م١٩٩٤اجلامعية، القاهرة، ياقوت دار املعرفة 

ظاهرة التقدمي والتأخري يف اللغة العربية، فضل اهللا النور علي، من منشورات جملة              -٨٨
 .م٢٠١١عام ) ٢(العلوم والثقافة، جامعة السودان، عدد 

علم إعراب القرآن، تأصيل وبيان، يوسف العيساوي، دار الصميعي، الريـاض،            -٨٩
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١ط

-هـ١٤٢٤لعزيز عتيق، نشر دار اآلفاق العربية، مصر، ط  ،    علم املعاين، عبدا   -٩٠
 .م٢٠٠٤

العوامل املئة النحوية يف أصول علم الغربية للشيخ عبدالقاهر اجلرجـاين شـرح              -٩١
اجلرجاين، حتقيق البدراوي زهران، نشر دار املعارف، مـصر،         : خالد األزهري 

 .٢ط



  
  

 

٢٥٥ 

ـ             -٩٢ . زري، حتقيـق غاية النهاية يف طبقات القراء، مشس الـدين حممـد ابـن اجل
 .هـ١٣٥١برجسترياس، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األوىل سنة 

غرائب التفسري وعجائب التأويل، حممود بن محزة الكرمـاين، حتقيـق مشـران              -٩٣
سركال و يونس العجلي، نشر دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة، مؤسسة علوم            

 .القرآن بريوت 

أمحد الدهلوي، نشر دار الغوثـاين للدراسـات       الفوز الكبري يف أصول التفسري،       -٩٤
 .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩، ١القرآنية، دمشق، ط

فيض نشر االنشراح من روض طي االقتراح أليب عبداهللا حممـد بـن الطيـب                -٩٥
الفاسي، حتقيق حممود يوسف فجال، نشر دار البحوث للدراسات اإلسـالمية           

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ ، ٢وإحياء التراث، دولة اإلمارات، ط

ئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان املشهور بـ عقود اجلمان يف شـعراء              قال -٩٦
هذا الزمان ، البن الشعار املوصلي، حتقيق كامل سلمان اجلبوري، دار الكتـب             

 .م٢٠٠٥، ١العلمية، بريوت ، ط

، ١قواعد التفسري، خالدبن عثمان السبت، نشر دار ابن عفـان ، القـاهرة، ط              -٩٧
 . هـ ١٤٢٦

لغة واألدب، أبو العباس حممد املربد، حتقيق حممد الدايل، مؤسـسة           الكامل يف ال   -٩٨
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ ، ٢الرسالة، بريوت، ط

الكتاب ، أليب بشر عمرو بن عثمان  املعروف بـسيبويه، حتقيـق عبدالـسالم       -٩٩
 .م٢٠٠٤، ٤هارون، نشر مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط
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 أمحد األرناؤوط، تركـي     كتاب الوايف بالوفيات، صالح الدين الصفدي، حتقيق       -١٠٠
 .هـ١٤٢٠مصطفى دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

ــن    -١٠١ ــة اب ــشر مكتب ــروف بسيبويه،ن ــرو املع ــشر عم ــاب،أليب ب الكت
 هـ،وهي مصورة عن طبعة بوالق  ١٤٣١تيمية،القاهرة،

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجـوه التأويـل أليب              -١٠٢
زخمشري، حتقيق عادل أمحد عبداملوجود، علي حممد معوض نشر مكتبة          القاسم ال 

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١العبيكان ، الرياض، ط

الكشف عن القراءات السبع، مكي بن أيب طالب، حتقيق حمي رمضان، الرسالة،             -١٠٣
 .م١٩٩٧هـ ، ١٤١٨، ٥بريوت، ط

 امـع  عبداهللا بن عمر احلاج إبراهيم نـشر : احلسن بن أمحد الفارسي ، حتقيق      -١٠٤
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثقايف مركز مجعة املاجد، ديب، عام 

 . مـ٢٠٠٥، ٤لسان العرب، دار صادر ، بريوت،ط -١٠٥

ملع األدلة يف أصول النحو، أليب الربكات األنباري، حتقيق سعيد األفغاين نشر دار     -١٠٦
 . الفكر

ثـري،  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين نصراهللا بن حممد ابن األ   -١٠٧
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦حتقيق حمي، 

جماز القرآن ملعمر بن املثىن التيمي، حتقق حممد فؤاد سـزكني ، نـشر مكتبـة                 -١٠٨
 .اخلاجني، القاهرة

جمموع الفتاوى ، شيخ اإلسالم أمحد عبدالسالم بن تيمية، نشر جممع امللك فهد              -١٠٩
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 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، 

يني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان بـن           احملتسب يف تب   -١١٠
علي النجدي ناصف، عبداحلكيم النجار، عبـدالفتاح إمساعيـل         : جين، حتقيق   

شليب، نشر الس األعلى للشؤون اإلسالمية جلنة إحياء كتب السنة، القـاهرة،            
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

د عبداحلق بن عطية األندلـسي      احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حمم        -١١١
عبداإلله األنصاري، السيد عبدالعال إبراهيم حممد الـشافعي الـصادق          : حتقيق

 إدارة الـشؤون اإلسـالمية،    -العناين، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
 .م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨، ٢دولة قطر، ط

 .٧املدارس النحوية، شوقي ضيف، نشر دار املعارف، مصر، ط -١١٢

ىل مذهب اإلمام أمحد ، عبدالقادر بن بدران ، حتقيـق عبـداهللا بـن               املدخل إ  -١١٣
 . هـ١٤٠١عبداحملسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بريوت 

 مراحل تطور الدرس النحوي،عبـداهللا بـن محـد اخلثـران،دار التدمريـة              -١١٤
 ٢٤٢-٢٢٦هـ ١٤٣٥،الرياض،

 وتقوميا،أمحـد الفقيـه     مسائل الترجيح يف إعراب القرآن عند أيب حيان دراسة         -١١٥
 هـ١٤٣٣الزهراين،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى،مكة املكرمة،

املسائل السفرية، البن هشام األنصاري، حتقيق علي البواب،نشر الثقافة الدينية،           -١١٦
 .م٢٠٠٠-هـ١٤١٩، ١مصر، ط

 . املستويف يف النحو  -١١٧
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البـشائر،  مشكل إعراب القرآ،، مكي القيسي، حتقيق حامت الضامن، نشر دار            -١١٨
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١دمشق، ط

مطاعن اللغوين والنحوين يف القراءات السبع،خلود احلساين ،رسـالة دكتـوراه        -١١٩
 هـ١٤٣٤،جامعة أم القرى،مكة املكرمة،

معاين القرآن ، سعيد بن مسعدة املعروف باألخفش، حتقيق هدى حممد قراعـة،          -١٢٠
 . م١٩٩٠هـ، ١٤١١، ١نشر مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط

 القرآن ، أليب زياد حيىي الفراء، حتقيق عماد آل درويش، نشر دار عـامل               معاين -١٢١
 .م٢٠١١هـ ، ١٤٣٢، ١الكتب، بريوت،ط

معاين القرآن وإعرابه، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق عبداجلليل عبده شليب، نشر            -١٢٢
 . م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨ ، ١دار عامل الكتب، بريوت ، ط

 . م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧، بريوت، معج البلدان، لياقوت احلموي، دار صادر  -١٢٣

معجم التعريفات للعالمة علي بن حممد السيد الـشريف اجلرجـاين، حتقيـق              -١٢٤
   . ١ القاهرة، ط–حممد صديق املنشاوي، نشر دار الفضيلة : ودراسة

، ١معجم القراءات، عبداللطيف اخلطيب، نشر دار سعد الـدين، دمـشق، ط            -١٢٥
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

 اعتىن به مكتب حتقيق التـراث يف مؤسـسة        معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة،     -١٢٦
 .هـ١٤١٤الرسالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري، حتقيـق عبـداللطيف             -١٢٧
، ١اخلطيب، نشر الس الوطين للثقافة والفنـون واآلداب، الكويـت،   ، ط             
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 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

 األعاريب، مجال الدين ابن هشام األنصاري، حتقيق مازن         مغين اللبيب عن كتب    -١٢٨
 .م١٩٨٥، ٦املبارك، علي محد اهللا، دار الفكر بريوت، ط

املفصل يف علم العربية، أليب القاسم حممود الزخمشري، حتقيق فخر صاحل قدارة،             -١٢٩
 مز٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١نشر دار عمار، األردن، ط

يب إسحاق إبـراهيم بـن موسـى        املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية،أل      -١٣٠
الشاطيب،حتقيق جمموعة من الباحثني ،نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث          

 ١هـ،ط١٤٢٨اإلسالمي،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،

املقتضب ، أليب العباس حممد املربد، حتقيق حممد عبداخلالق عضيمة نشر عـامل              -١٣١
 .م٢٠١٠-هـ ١٤٣١الكتب، بريوت، لبنان،    ، 

املقرب، علي بن مؤمن املعروف بـابن عـصفور اإلشـبيلي ، حتقيـق أمحـد       -١٣٢
 . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢، ١عبدالستار، عبداهللا اجلبوري، نشر    ، ط

املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد، برهان الدين إبراهيم بن مفلـح،              -١٣٣
 .ـه١٤١٠حتقيق عبدالرمحن العثيمني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 

منهج سيبويه يف االستشهاد بالقرآن الكرمي وتوجيه قراءاته،سـليمان يوسـف            -١٣٤
 هـ١٤٢٨ ،١خاطر،مكتبة الرشد،الرياض،ط

الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي العزيز ومافيه من الفرائض السنن، القاسم بن             -١٣٥
سالم اهلروي، حتقيق حممد بن صاحل املديفر، مكتبة الرشد، شـركة الريـاض،             

  . ١الرياض، ط
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نتائج الفكر، أليب القاسم عبدالرمحن السهلي، حتقيق عادل أمحد عبـداملوجود،            -١٣٦
ـ ١٤١٢،  ١علي حممد معوض، نشر دار الكتب العلمية، بـريوت ، ط           -هـ

 .م١٩٩٢

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين يوسف بن تغريد بـردي،              -١٣٧
 .طباعة والتأليف والنشر، مصرحتقيق إبراهيم املرخان، املؤسسة املصرية العامة لل

 . ٣النحو الوايف ، عباس حسن، نشر دار املعارف، مصر ، ط -١٣٨

علي بن  : النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري، حتقيق            -١٣٩
 . حممد الضباع، نشر دار الكتب العلمية، بريوت

 البيـضاء،  نظرية العامل يف النحو العريب، مصطفى بن محزة، نشر مطبعة الـدار            -١٤٠
 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١املغرب، ط

النكت والعيون ، أيب احلسن علي بن حبيب املـاوردي، حتقيـق الـسيد بـن              -١٤١
عبداملقصود عبدالرحيم، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، مؤسـسة الكتـب           

 .الثقافية

اهلداية إىل بلوغ النهاية، مكي بن أيب طالب، حتقيق حمموعـة مـن البـاحثني                -١٤٢
 .١هـ، ط١٤٢٨د بوشيخي، جامعة الشارقة، الشارقة، وإشراف الشاه

مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جلالل الدين السيوطي، حتقيق عبدالعال سامل             -١٤٣
 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣مكرم، نشر مؤسسة الرسالة بريوت 
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  منهج الرسعين النحوي يف العرض واالستدالل: الفصل األول  

  

  

  مصادر الرسعين يف الترجيح :الفصل الثاين 
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  األسس اليت اعتمد عليها الرسعين يف الترجيح: الفصل الثالث 

  

   

   

  

  

عمـول، حـذفا وتقـديرا              : الفصل الرابع  أثـر أحـوال العامـل مـع ا
عىن عند الرسعين   وتقدميا وتأخريا، يف  بيان ا
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  بني الصناعة النحوية وتعدد  األوجه اإلعرابية:الفصل اخلامس  

  

  

  

  

آخذ:الفصل السادس زايا وا   ا 
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