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المقدمة                 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق األمين 

.  وعلى آلو الطيبين الطاىرين 
 

:  وبعد 
فالقرآن الكريم ىو مصدر البيان والفصاحة ، وقد أنزل بلسان عربي مبين ، وكانت العربية 

دبر آياتِو ، وقد مست الحاجة إلى اعتبار علم النحو في كشف المقاصد الداللية طريقاً لمعرفة معانيِو وت
التي تضمنتها تراكيبو وعباراتو ، فالعماد في دراستو أن تكون قواعد النحو أساساً في بسط ألفاظو 

 ت العربأالوجيزة وتحليل نصوصو ، وكان النحاة األوائل قد أولعوا في معرفة أسراره الخفية التي أفج
وأعجزتهم وىم أىل الفصاحة والبالغة ، فتتبعوا طرق كالم العرب ليقفوا على خصائصِو وسماتو ويعرفوا 

  . أسرار نظمو وتالزم ألفاظو وسمو معانيو 
 ضرورة إلى تنبهوا كما ،لقد حرص المفسرون على دراسة النحو العربي دراسة علمية دقيقة 

 ظل في تشكلت التي القواعد دراسة من ليتمكنوا ، اللغة اقأعم إلى تستند التي وأصولوِ  مصادرهِ  معرفة
 في النحو قواعد أىمية أدركوا وألنهم ، العربية للجملة النحوي البناء وليستوعبوا ، اللغوي االستعمال

   . أحكامها واستنباط اآليات معاني وفهم النصوص يرفست إلى طريقاً  تشكل كونهال ، القرآني النص تفسير
 في اإلعراب أىمية والحديثة القديمة الدراسات أثبتت وقد شك أدنى يخالجو ال االعتقاد وىذا            

 ، التراكيب إعراب أوجو وتعدد المعاني الختالف نظراً  مختلفة النحاة آراء كانت ولما . المعاني بيان
 معالمو ضمن اللغة عدقوا تدرس أن على حافزاً  الكريم القرآن وكان . اإلعراب باختالف مختلفة فالمعاني
 العقلي لجهدوا والتمحالت التأويالت كثرة من حررتلت ، اإلعرابية المخالفة أسرار من تضمنو وما وأساليبو

  . الغاية ىو المعنى يكون وبذلك ، المعاني واختالف التراكيب تحوالت  على مسيطراً  كان الذي
 قد ، ألفاظو وترابط معانيو وعمق عباراتو بسمو نيالقرآ فالنص ، الشأن ىذا في الريادة المفسرون أخذ وقد
 جعلهم قد السامي الهدف وىذا . ودقائقوِ  معانيو فهم غايتهم أن في والشك ، المعنى آفاق أمامهم فتح

 كما . واالستقصاء واالستنتاج التحليل في حجة ىمؤوآرا تأويالتهم وكانت ، العربي النحو بدراسة يتعلقون
   . بالسياق تقترن التي دلةباأل صحتها من توثقوا

 ألن ، النحوي الترجيح جانب وىو أال التفسير علم من مهم جانب في البحث ىذا انصب وقد
 النظم من كثيرة نصوص في األعاريب تعدد على يدل بما النحوية الخالفات وكثرة النحاة آراء اختالف
 وارتباط النص بداللة يقترن الذي المعنى ىعل ويدل السياق يناسب ما يرجحوا أن المفسرين ألزم ، القرآني
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 العربي النحو دراسة إلى يسعى كونول األثر عميق موضوع أنو في شك فال ، التركيب في وداللتها األلفاظ
  . القرآني النظم واستعماالت أساليب ضمن
 في تبرز التي المشكالت معالجة في وقواعدىم النحاة آراء دراسة في المفسرين جهود تتضح كما

 القاعدة مسار يصححوا كي كثيرة نصوص تأويل على النحاة معالجة انطوت وقد ، اإلعرابية المخالفة
   . والتراكيب األساليب لكل شمولها وليتحقق  النحوية

 في الترجيح ظاىرة واستقصاء التفسير في النحو أثر ودراسة الهدف ىذا تحقيق في ولإلسهام
 مرحلة في المفسرين عند النحوي الترجيح ىو الموضوع ناعنو وكان ، الدراسة ىذهِ  قامت التفسير كتب
 يؤدي بما عامة بصورة الظاىرة ىذهِ  استجالء يمكن حتى ، النحوي البناء اكتمال أعقبت مراحلوِ  من بارزة
  . اللغوية الظواىر استيفاء في الدقة يؤكد بما الترجيح في المفسرين منهج ومعرفة أبعادىا بيان إلى
 الترجيح بدراسة تعنى أن دون التفاسير بعض في النحوي بالجانب عنيت كثيرة دراسات رتظو وقد

 كتب في الترجيح مالمح معرفة على دليالً  التفاسير أحد في دراستو تكون أن يمكن وال ، النحوي
    التفسير علم في واألسس المنهج وفق على الترجيح ظاىرة استقصاء البحث ىذا ضالة ألن ،التفسير

  . العام بالمنهج تتعلق ال خاصة رؤية على يدل ما رتفسي في الترجيح دراسة ألن
 البحث خطة تكون أن المناسب من تجدو ، والتفسير النحو كتب في البحث مادة دراسة وبعد

 الدراسة تكون أن البحث مادة علي فرضت وقد . البحث خاتمة تعقبها فصول وثالثة تمهيد من مؤلفة
  . النحو أبواب وفق على

 اللغة في ترجيح لفظة بيان ذلك سبق ، التفاسير في الترجيح مالمح عرضت التمهيد وفي
 النحو بين العالقة يؤكد بما ، النحوية القضايا معالجة في منهجهم إلى بإيجاز أشرت كما ، واالصطالح

 على تدل التي االصطالحات إلى ألمحت كما والتقعيد االحتجاج مصادر تمثلها التي اللغة وأساليب
  . اآلراء أحد ترجيح اقتضت التي األسباب بيان إلى بإيجاز أشرت كما، المختلفة الحتماالتا من الترجيح
 من وقسماً  المرفوعة األسماء فيوِ  تناولت وقد ، األسماء في الترجيح بدراسة األول الفصل اختص

 على بظاللو يلقي إعرابي تحول من اعليو يطرأ لما نظراً  التوابع في الترجيح  درست كما المنصوبات،
 في الترجيح أثر على الداللة في أىمية من لها لما . واإلضافة االشتغال تيمسأل ناقشت كما ، المعنى
  . اإلعراب نوع تحديد

  المضارع الفعل في اإلعرابية التحوالت فيوِ  عالجت وقد ، األفعال في الترجيح تناولت الثاني الفصل وفي
 من اً كثير يجعل بما السياقي للتأثير نتيجة األفعال بناء لتغير نظراً  . واللزوم التعدي رةظاه درست كما

 لها وأفردت المختلفة األفعال بعض عند توقفت كذلك ، الوضع أصل في صيغها عن تخرج األفعال
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 وكذلك ، فيها وردت التي النصوص تحليل في المفسرين الىتمام وذلك ، الفصل مباحث من مبحثاً 
  . أركانو وتتكامل الفصل بناء ينضجل

 تتعلق التي القضايا أبرز ومن . واألدوات الحروف لدراسة تصدى فقد الثالث الفصل أما
 آراء من النحاة عليوِ  نص مما المفسرين موقف بينستأل تناولتها وقد القرآني النظم في زيادتها بالحروف

 فقد السياق بنظام وتأثرىا النص معنى في والتأثير صلوالو الربط في الحروف معاني وألىمية ، الزيادة في
 النص بناء في عملها تأثير ليتضح األدوات بعض عمل تناولت كذلك ، الفصل من واسعة مساحة أخذت
          . المعنى على للداللة

 القضايا معالجة في المفسرين منهج تبين التي نتائجال تضمنت خالصة إلى البحث انتهى ذلك وبعد
 ارتكز التي األسس بينت كما . والمعنى اإلعراب بين االرتباط قوة على يدل بما عامة بصورة نحويةال

  . الترجيح في المفسرون عليها
 البحث مادة تمثل فهي والتفسير النحو كتب عمادىا وكان متنوعة فكانت البحث مصادر أما

 في النحوي بالجانب عنيت التي التفسير مصادر من الدراسة موضوع تغذى وقد . عليها بني التي
 الوجيز المحرر وتفسير ، الطوسي للشيخ التبيان وتفسير الطبري تفسير أبرزىا ومن والتحليل االستقصاء
 وابن المحيط البحر تفسير حتى قرون عدة في وضع الذي الكثير وغيرىا . الكبير والتفسير والكشاف

  . كثير
 والمقتضب سيبويو كتاب أبرزىا ومن . المفسرون ليوِ إ استند الذي األساس فهي النحو كتب أما

  . حصره يمكن ال ما الكثير وغيرىا ، الحاجب ابن كافية وشرح ، المفصل وشرح واإلنصاف
 أثر لها فكان ، وتأويالتهم النحاة آراء دراسة في المفسرون عليها ارتكز التي وإعرابو القرآن معاني وكتب
 وكتب . األلفاظ وترابط السياق داللة من تنبثق كونهال شديداً  تعلقاً  بها تعلقوا إذ ، منهجهم في واضح
  . اإلعجاز دالئل كتاب أبرزىا ومن البالغة كتب وبعض . القراءات وكتب . واألدوات الحروف معاني

 ما أبرزىا ومن . الحروف ومعاني والداللة والتفسير النحو في المحدثين بكتب البحث توشح كما
 الكتب كذلك ، المعاني ونحو القرآن ونحو النحو معاني كتاب ومنها ، القرآني النحو بدراسة اىتمت

 كتاب أىمها ومن القرآني النص في اإلعرابية التحوالت وفق على العربي النحو بناء ىدفها كان التي
  . كثيرال وغيرىا والنحو الداللة وفي العربية الجملة وبناء والنحو الداللة

 غير ومعرفية علمية فائدتها كانت والتي ، القرآن وعلوم والتفسير النحو في كثيرة كتب من أفدت كما
  . البحث في عليوِ  اطلع ما كل يستنفذ ال الباحث أن والشك نصية

 الكثير وتعقد التأويالت وكثرة وعمقها اآلراء دقة أبرزىا من صعوبات الدراسة طريق اعترضت وقد
 الجهد يتطلب وىذا ، الداللة و والقراءات والتفسير النحو بين مادتو وتنوع الموضوع وسعة ئلالمسا من
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 والتتبع التأمل من والبد ، المقاصد واختالف المعاني لعمق وذلك المتأنية والقراءة التحليل في الكبير
 . الدراسة مدة يتجاوز طويالً  وقتاً  يحتاج قد مظانها في البحث مادة قراءة أن يخفى ال كما . واالستقصاء

 عانيت وقد . بدقة ودراستها الكتب ىذهِ  استطالع من فالبد . واجهتها التي الصعوبات أشد من وىذا
 في التأمل لكن . مضنية شاقة الرحلة ىذهِ  كانت ولهذا . والمفسرين النحاة مقاصد فهم في الكثير

 فكان ، الصعوبات فذللت ، عسره أخشى ما يسر قد العظيم الكتاب لغة العربية وحب القرآني التركيب
  . وجل عز اهلل على التوكل وحسن النية خلصت ما إذا المشقة وتزيل العناء تطرح الهمة أن وكدي من
 كتب في النحوي الترجيح ظاىرة دراسة على قائماً  كان فقد ، الترجيح دراسة في اتبعتو الذي المنهج أما

 الغاية تكن فلم ،النحاة آراء دراسة في المفسرون التزمها التي األسس معرفة ىو والمقصد ، التفسير
 المفسرين جهد أرى أن مطامحي وكانت ، مساره عن ويحرفو أىدافو البحث يفقد ىذا ألن اإلحصاء

 فمصداقها . للسياق تخضع النحاة فتحليالت ، السياق مكونات ضمن النحو دراسة في قدرتهم وألمح
 وقد ، التفسير في النحو أثر أبين أن الغاية فكانت التركيب يحتملها تيال المعاني مع انسجامها ىو

 التي المعاني وتنوع االحتماالت بتعدد تتميز والتي ، إليوِ  أطمح ما تيسر التي النصوص اختيار إلى عمدت
 تظهر والتي والمفسرين النحاة نظر في المشكلة المسائل على ركزت كما .اإلعراب أوجو باختالف ترتبط
 كتب في النحوي الترجيح طبيعة تبين التي النحوية المسائل على اقتصرت إذ ، اإلعرابية التحوالت فيها

 آراء من بها يرتبط وما النصوص كل عند الوقوف يستوجب كونول اإلحصاء عن أعرضت وقد ، التفسير
 أستدل أن حاولت كذلك . اآليات معاني في النحو أثر معرفة في الدقيقة الرؤية يشكل وال وتأويالت

 مراد ىو ما خالف الذىن إلى يتبادر أو المعنى يتأثر أن خشية . بالمعنى النقل دون نصاً  المفسرين بأقوال
  . النص من

 آراء عرض في الزمني والتسلسل التأريخي قاءنتاال أىجر أن كثيرة مواضع في مضطراً  وكنت
 على عبباً  يكون كما األفكار وتبعثر باضطرا إلى يؤدي الدراسة في بذلك التمسك ألن  المفسرين

 وكشف بيان أراعي كي المنهج ىذا عن أعرض أن آثرت لذلك ، التكرار يستوجب ألنو نظراً  ، البحث
 عرض في الدقة دواعي من ىذا أن في شك وال ، نقلها وطبيعة وتأثيرىا نسجها وطريقة األفكار مصادر
 تحولت وقد ، مختلفة فتراتٍف  في كانوا قد فسرينوالم النحاة أن أحد على بخافٍف  وليس ، األفكار
  . التأثر وحدة تبين ال بصورةٍف  واألفكار اآلراء وانتقلت

 الجزئية النظرة ألن ، النص تحليل في الكلية الشاملة النظرة أبرزىا من بسمات البحث اتسم وقد
 إلى أنصرف أن تحاول لذلك ، الدقة من وخالية متكافبة غير الحقائق فهم ةيعمل تجعل للتركيب

 الذي أصلها يتبين كما ، المفسرين ترجيح في أثرىا ليتضح نسبتها ودقة وتفصيلها النحاة بآراء االحتجاج
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 المفسرين نظرات تفصيل وكذلك النحاة آراء معايشة من بد ال لذلك ، تأثيرىا قوة تضحتول  منوُه  انطلقت
  . النص إعراب في االحتماالت دتعد عند ذلك يبرز إذ ، النحوي الفكر مع وعالقتها للنص

 ىذهِ  على باإلشراف تكرم الذي عودة حسين الدكتور الفاضل األُهستاذ أشكر أن يفوتني وال
   . سديدة آراء من أبدى بما وقتو من خصها إذ ، والتوجيو المتابعة في جهد من بذلو وما . الدراسة

 قد اختياره فبحسن ، الموضوع ىذا إلى يأرشدن الذي يعقوب سالم الدكتور الفاضل األستاذ أشكر كما
 في أثرت قد الدراسة ىذهِ  بأن يقين على جعلني قد وىذا التفسير كتب في العربي النحو أدرس أن لي يسر

  . ألفاظها وسمو معانيها وتنوع اللغة انبعاث مصدر فهو القرآني النظم لقوة نظراً  النفس
 منو تتكشف المنابع غزير الفوائد جم المهابة عظيم حىمن في جاء أنو يسرني متواضع جهد فهذا . وبعد

  . المعنى ودقة البيان في طاءً ع لتزداد التراكيب فيوِ  وتتالحم الخفية األسرار
 النحاة كتب يشمل كونول . األرجاء فسيح ميدان فهو ، وشمولو الموضوع سعة خافٍف ب وليس

 والشك . البعيدة التأويالت وكثرة النصوص دوتعق المقاصد وتنوع اآلراء دقة من تضمنت وما والمفسرين
 تجف وال عطاؤه ينفد ال الذي البحر فهو القرآني التركيب من قوتها استمدت قد اللغة معاني أن  في

 أو االستنتاج سرعة إلى أميل ال كي النصوص في النظر وإمعان التحليل في رالحذ يستدعي وىذا ، منابعو
 في إليوِ  أطمح ما بلغت قد أني أحسب وما ، الزلل عواقب من حذراً  كنت لذا ، مقصد غير من يدحأ أن

 ىذا بأن شعور انتابني وقد . والوجوه المسالك كثير األطراف مترامي ميدان شك بال فهو العمل ىذا
 مقاصد فهم وصعوبة النحو مسائل لتعدد نظراً  كافياً  ووقتاً  متميزاً  جهداً  يتطلب قد بالمعاني الزاخر البحر
 لغة خدمة في أسعى أن وغايتي . الكتب بطون في مسائلوِ  تتبع في جهداً  أدخر فلم ، والمفسرين ةالنحا

 واالستنتاج والتحليل العرض في والصواب الدقة وغايتو يسعى الذي قلمال جهد فهذا ، الخالدة القرآن
 الخطى تعثرت وإن . مستوسقاً  متسقاً  واصالً  كثيراً  الحمد فلو وكرموِ  اهلل فضل من فهذا لذلك وفقت فإن
 ، والمغفرة العفو فأسألو ، المتعال الكبير من العفو يطلب الذي الفقير العبد من فهو الجادة عن حدت أو

 رضاه أنال نأ يحومطم ورجائي . المساكين وكهف المتحيرين ودليل السائلين ومرتجى المعطين خير فهو
 كل وسعت التي برحمتو يرحمنا أن أسألو كما ، وفاقتي فقري ليوم وعدتي ثقتي فهو سعيي يخيب ال وأن

  . الكرام وآلو محمد القاسم أبي المصطفى على والصالة العظيم ربنا الحمد فلو . شيء
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 : التمهيد 
 

نشأ النحو العربي في ظالؿ القرآف الكريم ، ككاف النحاة القراء قد استدلوا بأساليب العرب 
كطرؽ كالمهم في تفسير آياتوو ، إذ أدركوا أف التركيب القرآني بقوتوو التعبيرية كعمق معانيًو يمثل سعة 

.  النظاـ اللغوم كاختالؼ اللغات كتنوع طرؽ األداء التعبيرم 
أف ىذا التلوف اللغوم كاختالؼ تراكيب النظم القرآني كقوة ألفاظو كعمق معانيًو قد حفزىم  في شككال

، كما إلى فهم الجوانب اللغوية كالبالغية التي تدلهم على معرفة أسرار البياف القرآني كتنوع المعاني 
. قرآني ألجأىم أف يبحثوا عن أسرار المخالفة اإلعرابية التي يحتفي بها التركيب اؿ

كبعد ذلك أصبح التحليل اإلعرابي للنص القرآني طريقان لمعرفة معاني آياتو كأحكامها كظاللها ، كما 
أدركوا أف تفشي اللحن كفساد السليقة قد يؤدم إلى ضياع إشراقات اللغة الرائعة التي تتجلى في 

االستعماؿ المختلفة التي القرآف الكريم ، كىذا قد حٌثهم إلى بناء نظرية اإلعراب التي تمثل طرؽ 
تشتمل عليها اللغة ، كما تحقق لهم فهم األلفاظ كتطور معانيها في السياؽ من خالؿ الرجوع إلى البناء 

. الوظيفي لها ضمن السياؽ 
أردت أف كلست بصدد بياف نشأة النحو العربي كدكره في كشف مقاصد النص الداللية ، كإنما   

يًو كاف من الدكافع األساسية التي كة ألفاظو كسمو عباراتو كتنوع معافأشير إلى أف النظم القرآني بق
.  حملت النحاة لوضع قواعد النحو العربي التي أصبحت طريقان لفهم آياتوو كتدبر معانيًو 

كما أدرؾ المفسركف أف تفسير القرآف الكريم ال يتحقق إال بعد اإلطالع على أصوؿ كمصادر النحو ، 
النحاة كتأكيالتهم للنص القرآني ليعرفوا المنابع التي استمد منها النحو العربي قوانينو  استوقفتهم آراء إذ
. كىذا يدؿ على عالقة النحو بالتفسير . أفانين كالمهم المختلفة تي تؤكد اتصالًو بأساليب العرب كاؿ

المعاني مختلفة نظران الختالؼ أكجو اإلعراب ؼ. التي أكجدتها الحاجة إلى فهم معاني النص القرآني 
.   (ُ) باختالؼ اإلعراب

كمما ال شك فيًو أف كتب التفسير قد ضمت آراء النحاة القدماء كأصحاب التأكيل نظران 
كقد سخر المفسركف قدراتهم الفكرية في تحليل  ،ألىميتها في معرفة المعاني التي يحتملها التركيب

نوا يرجحوف من تلك اآلراء النحوية ما يرتبط تلك اآلراء لتكوف من كسائل فهم النظم القرآني ، ككا
.  بداللة السياؽ كيقترف بالدليل في استجالء المعنى الدقيق 

كما أبين المالمح العامة . ترجيح كلعل من الضركرم أف أكضح الطرؽ التي اتبعها المفسركف في اؿ

                                                 
 .  َِّ: ينظر مباحث في علـو القرآف  (ُ)
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كما تبرز أىميتو في  كاألسس التي استند إليها الترجيح النحوم ليتضح أثر النحو في كتب التفسير
ترجيح ما يحتملو التركيب من معنى يناسب السياؽ كيرتبط بقوانين االستعماؿ اللغوم ، كقبل ىذا 

.  يمكن بيػاف معنى مفردة ترجيح في اللغة كاالصطالح 
  الترجيح في اللغة كاالصطالح  

ادة ييقاؿ رجىحى زمالراء كالجيم كالحاء أصل كاحد يدؿ على رزانة ك))جاء في مقاييس اللغة 
: الراجح: ))فقاؿ  األزىرم معنى رجح ، كما ذكر (ُ)((حافجٍ ف ، كىو من الرُّر إذا رزي  ،اجحالشيءي كىو ر

رىجىحتي الشيء بيدم أم رىزىنتيو كنظرت ما ثقلو ، كأٍرجىحتي الميزاف أم أثقلتو حتى ماؿ : يقاؿ .  الوازف 
ف زي رٍ مى : راًجح  راجحان ، كًحٍلم ًزٍف كأٍرًجٍح كأىٍعطً : كيقاؿ .  ، كرىجىح الشيء نفسو يٍرجىح ريٍجحانان كريجيوحان 

فهو إثبات مرتبة ))، أما في االصطالح جيح في اللغةكىذا ىو معنى التر.  (ِ)((فال ييًخفُّرو شيء بصاحبو
.  (ّ)((في أحد الدليلين على اآلخر

اللتها في اللغة ، ألف الترجيح في كىذا يعني أف داللة الترجيح في االصطالح ال تختلف عن د         
يدؿ على أف الترجيح النحوم في كتب التفسير ىو تقوية  كما. تي الميزاف كفحدل إاللغة يعني رجحاف 

أحد اآلراء النحوية التي يحتملها النص كاالحتجاج لو باألدلة التي تؤكد عالقتو بالسياؽ كترابط ألفاظو 
أف الترجيح النحوم ىو تقوية  كما يؤكد لنا. نظران لتنوع المعاني المعنى المراد  دقةليكوف دليالن على 
، أم تحليل  (ْ)ألقواؿ باعتبار االجتهاداف ميالن ألحد اآلراء أك دليل يقترف بو أك يكوؿ أحد المحتمالت 

  .النص كبياف كظائف األلفاظ بما يفرز قوة أحد األكجو في كشف داللة النص 
ة شكليللمفسرين في معرفة كل مكونات السياؽ اؿ رية كالثقافة اللغويةكىذا يستند إلى القدرة الفك

فهذًه الوسائل تساىم في تفسير النص كتكوف .  فضالن عن كسائل الربط النحوم كالداللية كالمعجمية
. التي تفتقر إلى اآلثار المنقولة ، كىذا نجده في أكثر النصوصصحة أحد أكجو اإلعراب حجة على

الترجيح أكثر إذا احتملت اآلية معنيين فيرجح أحدىما بناءن على داللة السياؽ بما كما تظهر فائدة 
كإذا كاف الترجيح يعني فهم معاني النص  .(ٓ)إلى زكاؿ االحتمالية ليكوف المعنى اآلخر ىو المراديؤدم 

ياقية أم تكوف قواعد النحو ذات طبيعة س بصورة دقيقة ، فال بد من معرفة قوانين اللغة ، كما يجب أف
أف ىذًه القواعد لم تكن على نمط كاحد ، لذلك في كالشك ف بناء التركيب لغرض بياف المعنى،تنبثق ـ

ف االستعػػػماؿ  ػػػات كقوانيػػػػلغػػػػػػػػػكاختالؼ اؿ استشعر المفسركف ضركرة الوقوؼ على مصادر النحو
                                                 

 .  ْٖٗ/ ِ: معجم مقاييس اللغة  (ُ)
 . مادة  رجح كينظر الصحاح في اللغة كالعلـو ، ، ُِْ/ ْ: تهذيب اللغة  (ِ)
   .  ّٕ: تعريفات اؿ (ّ)
 .  ُْ: ينظر قواعد الترجيح عند المفسرين  (ْ)
  . ُٕٗ: ينظر نظرية السياؽ القرآني  (ٓ)
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كع أساليب اللغة كاختالؼ ألوانها التعبيرية  كنتيجة لتن. ألف ىذًه القواعد تمثل االتجاه الشائع من اللغة 
فقد ازدانت قواعد النحاة بالخالفات الكثيرة التي جعلت فهم النص أمران عسيران كيحتاج إلى الدقة في 

.  معرفة أسرار اللغة ، كما ال بد من اإلحاطة بالتحوالت الداللية أللفاظها 
ك العربي ، فتعددت اآلراء كتشعبت كقد أصبح الخالؼ النحوم ظاىرة مالزمة لمسيرة النح

كقد ألقى ىذا الخالؼ بظاللو على معنى التركيب ، كأصبح اإلعراب قوة . المسائل ككثرت التأكيالت 
كىذا الخالؼ أدل إلى أف يكوف الترجيح ىو السبيل إلى معرفة الرأم . تحرؾ النص نحو تنوع المعاني 

. من االحتمالية  قي جى رً خٍ الذم ينسجم مع سياؽ النص ليكشف معناه كمي 
لذلك فالترجيح قد يستند إلى االجتهاد في الميل إلى أحد اآلراء ، كقد يكوف النقل الموثق دليالن يلجأ 

.   (ُ)إليو المفسر في ترجيح أحد اآلراء
ق كمالمحالترجيح النحوم أسس 

  فهم النص  بذؿ المفسركف جهودان متميزة في دراسة آراء النحاة ، لتكوف كسيلة من كسائللقد 
ىا النحاة في تشكيل قواعدىم ، إذ عرفوا عأدركوا أىمية قوانين اللغة ، كتحققوا من الطرؽ التي اتب اكم

لغات العرب كطرؽ كالمهم كتنوع أساليبهم ، كما استدلوا بالقراءات التي تشكل رافدان من ركافد بناء 
.   على أحد المعاني التي يحتملها التركيب  النحو العربي، كاحتجوا بها على صحة آراء النحاة ألنها تدؿ

كقد نرل المفسرين يدرسوف النص دراسة علمية دقيقة تستند إلى قواعد النحو لطلب أصح األكجو التي 
.   (ِ)تقترف بالسياؽ كتدؿ على قوة أحد المعاني

: الى كمن ذلك قولو تع. فال يمكن األخذ بظاىر النص ، ألف المعنى المراد قد يكوف بخالفًو 
: قاؿ . كقد بين الزركشي أف المراد ىو خالؼ ظاىر النص .  (ّ)((ا أىفَّن ًفيكيٍم رىسيوؿى اللَّنوً كىاٍعلىميو))
بأف رسوؿ اهلل  اإلخباريتبادر إلى الذىن أف الظرؼ قبلو خبر على التقديم كىو فاسد ألنو ليس المراد ))

في كثير من األمر لعنتم ، كإنما فيكم حاؿ ، صلى اهلل عليًو كسلم فيهم كإنما الغرض أنو لو أطاعكم 
كذلك ال يمكن أف يكوف .  (ْ)((لو أطاعكم لكاف كفران كالمعنى أف رسوؿ اهلل في حاؿ كونو فيكم 

. قوة المعنى  التأكيل بعيدان عن سياؽ النص غير معضدو بالحقائق العلمية الدقيقة التي تبين
ستدالؿ على قوة أحد اآلراء إذا ثبت أنو يدؿ على كمن مالمح الترجيح النحوم عند المفسرين اال

المعنى الدقيق ، كما أشاركا إلى ضعف الكثير من اآلراء ، فقد يكوف الدليل من الشعر فهو من 

                                                 
 .  ِِ/ ُ: ينظر حاشية الدسوقي  (ُ)
 .  ُْ: ينظر قواعد الترجيح عند المفسرين  (ِ)
 .   ٕ: الحجرات  (ّ)
 .  ٔٗ/ ُ: البرىاف (ْ)
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المرجعيات األساسية التي احتج بها النحاة ، فكانوا حاذقين في إدراؾ أىمية مصادر النحو العربي فهي 
.  التي تمثل االستعماؿ اللغوم 

كما تنبهوا إلى سياؽ النص ، فهو الذم يقطع بصحة الرأم النحوم ألف األلفاظ في السياؽ تتماسك 
كىو يرشد إلى تعيين .  (ُ)من أجل الداللة على المعنى ، إذ كانت أىميتو ظاىرة في كتب المفسرين

.    (ِ)عدـ احتماؿ غير المرادب المحتمل كالقطع
ًإفَّن اللَّنوى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف : ))مفسرين بالسياؽ قولو تعالى تدؿ على عناية اؿ تيكمن النصوص اؿ  

ا ا فػىٍوقػىهى   (( بعوضةن : ))فقد ذكر المفسركف أقواؿ النحاة في إعراب قولو  (ّ)((يىٍضًربى مىثىالن مىا بػىعيوضىةن فىمى
لها إعراب كقد نص الطبرم على األكجو التي يحتم. ليرجحوا منها ما يناسب السياؽ كيدؿ على المعنى 

تأكيل كل كجو ، ككاف يرل أف الرفع ىو األرجح ، ألف تأكيل الرفع يناسب معنى اآلية  موضحان (( بعوضة)
لقلة ار كغإف اهلل ال يستحيي أف يضرب الذم ىو بعوضة في الص: معنى الكالـ : ))، قاؿ  (ْ)الكريمة

، كقرأ بًو  (ٕ)(ٔ)((تىمىامان عىلىى الَّنًذم أىٍحسىنى : ))كالرفع أجازه الزجاج قياسان على قولو تعالى  (ٓ)((فما فوقها
: ، كقد بين ابن جني تأكيل قراءة الرفع قاؿ  (ٖ)الضحاؾ كإبراىيم بن أبي عبلة كجاء على لغة تميم

ال يستحي أف يضرب الذم ىو بعوضة فحذؼ : ىنا اسم بمنػزلة الذم ، أم ( ما)أف : كجو ذلك ))
.   (ٗ)((العائد على الموصوؿ كىو المبتدأ

: األندلسي قد ذكر أكجو إعراب قولوكىذا الوجو لم يثبت عند غيرًه من المفسرين ، فابن عطية 
كقيل   فقاؿ قـو ما صلة زائدة ال تفيد شيئان من تأكيد ( بعوضة: )كاختلفوا في قولو : ))، قاؿ ( بعوضة)

فوصفت ما بالجنس ( ما) نعت لػ( بعوضة)ك( مثال)ما نكرة في موضع نصب على البدؿ من قولو 
  كقيل غير ىذا مما ىو تخليط دعا إليًو الظن ، أف يضرب إنما يتعدل لمفعوؿ كاحد .  المنكر إلبهامها

كقاؿ بعض الكوفيين نصب بعوضة على تقدير إسقاط حرؼ الجر كالمعنى أف يضرب مثالن ما من 

                                                 
  . ُٖٗ: ينظر نظرية السياؽ القرآني  (ُ)
 .  ٕ: كلية آفاؽ الثقافة كالتراث . محمد إقباؿ عركم . ينظر الوظيفة الترجيحية للسياؽ عند المفسرين د (ِ)
 .  ِٔ: البقرة  (ّ)
 .  َِٔ،  ِٗٓ/ ُ: ينظر جامع البياف  (ْ)
 .  ِٗٓ/ ُ: المصدر السابق  (ٓ)
 .  ِّْ/ ُ: ، تفسير القرطبي  ُُّ/ ُ: ، التبياف  ّْْ/ ُ،  ُْٓ/ ُ: ، المحتسب  َُْ/ ُ: معاني القرآف كإعرابو  ينظر (ٔ)
 .  ُْٓ: األنعاـ  (ٕ)
 .  ِّْ/ ُ: ، تفسير القرطبي  ُُّ/ ُ: ، التبياف ُْٓ/ ُ: ينظر المحتسب  (ٖ)
 .  ُْٓ/ ُ: المصدر السابق  (ٗ)



 
- 10-  

فيد النكرة تخصيصان كتقريبان ؾ في أمر ما فتجئتكالذم يترجح أف ما صلة مخصصة كما تقوؿ .. بعوضة 
.  (ُ) .. ((كبعوضة على ىذا مفعوؿ ثاف 

كىذا النص يدؿ على أف ابن عطية األندلسي قد صرح بترجيح أحد األكجو كما أشار إلى 
ضعف غيره من األكجو التي نص عليها النحاة ، كالذم حملو على ترجيح ىذا اإلعراب ىو ظهور 

كونو تضمن معنى جعل ؿ. إلى مفعولين يان ف يكوف الفعل يضرب متعدالمعنى المراد من السياؽ ، كىو أ
.  (ِ)في اآلية الكريمة

كىذا الوجو رجحوي أبو حياف ، كما ذكر األدلة التي تدؿ على أىميتو ، بعدما نص على أكجو 
كذلك ختاره من ىذًه األعاريب أف ضرب يتعدل إلى اثنين ىو الصحيح فكالذم : ))اإلعراب قاؿ 

كألنو المقدـ في التركيب كصالح ألف ينتصب بيضرب  (ّ)((ضيًربى مىثىله : ))ىو مثالن لقولو تعالى الواحد 
كما صفة تزيد النكرة شياعان ألف زيادتها في ىذا الموضع ال تنقاس كبعوضة بدؿ ، ألف عطف البياف 

.  (ْ)((مذىب الجمهور فيًو أنو ال يكوف في النكرات
ف اختلف إعراب إك ،لمفعولين  يان أف يكوف الفعل يضرب متعدكالمالحظ أف الوجو األقول ىو 

كىذا يصح . فهو يناسب سياؽ النص في الداللة على المعنى المراد كىو التقريب ( . بعوضة: )قولو 
مثالن مفعوؿ ليضرب كما : ))كقد استوضح ىذا المعنى أبو السعود قاؿ. إذا كانت ما اسمية ابهامية 

أعطني كتابان كأنو قيل مثالن قارنو من االسم المنكر إبهامان كشيوعان ، كما في قولك اسمية إبهامية تزيد ما ت
ما من األمثاؿ أم مثل كاف نهي صفة لما قبلها أك صرفية مزيدة لتقوية النسبة كتوكيدىا كبعوضة بدؿ من 

.   (ٓ)((مثالن أك عطف بياف أك مفعوؿ ليضرب
ىا المفسركف في الترجيح قرينة السياؽ التي تدؿ على صحة أحد كمن األسس التي استند إلي

ره جىًميله : ))األكجو ، كما في قولو تعالى  فقد رجح أكثرىم أف المحذكؼ ىو المبتدأ ، كذلك  (ٔ)((فىصىبػٍ
فأمرم صبر جميل ، كقد ترجح : كالتقدير . لوجود قرينة حالية كىي قياـ الصبر بًو دالة على المحذكؼ 

كذلك التفتوا إلى أىمية .  (ٕ)ر كالمعنى صبر جميل أجملبعلى أف يكوف المحذكؼ ىو الخ ىذا الوجو
فىضىٍربى )): الشاىد الشعرم في االحتجاج بًو على قوة أحد اآلراء النحوية ، كمن ذلك قولو 

.  لو بالشاىد الشعرم حتجواكقد رجح أبو حياف من التفسيرات التي ذكرىا النحاة ما ا (ٖ)((الرِّرقىابً 
                                                 

 .  ُُُ،  َُُ/ ُ: المحرر الوجيز  (ُ)
 .  ِّْ/ ُ: ينظر تفسير القرطبي  (ِ)
 .  ّٕ: الحج  (ّ)
 .  ِٕٔ/ ُ: البحر  المحيط  (ْ)
 .  ِٕ/ ُ: تفسير أبي السعود  (ٓ)
 .  ّٖ: يوسف  (ٔ)
  . َِٗ/ ٓ: ، البحر المحيط  ُُٓ/ ٗ: ينظر تفسير القرطبي  (ٕ)
 .  ْ: محمد  (ٖ)
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  ىذا من المصدر النائب مناب فعل األمر ، كىو منصوب بفعل محذكؼ فيًو : ))كىذا يتضح في قولو 
ىو منصوب  :كاختلف فيًو ، إذا انتصب ما بعده ، فقيل ىو منصوب بالفعل الناصب للمصدر ، كقيل 

:  كما قاؿ الشاعر  بنفس المصدر لنيابتو عن العامل فيًو ، كمثالو ضرب زيدان 
  (ُ)الثعالبً  ندؿى  الماؿً  فندالن زريقي ىم   كرً ـي أي  جلُّر  حين ألهى الناسى على  

.   (ِ)((كىذا ىو الصحيح
أما القراءات فقد كاف لها أثر كاضح في الترجيح النحوم ، ألف اختالفها يجعل المعنى مختلفان  

كقد عيني بها . لنحو كونها ال تنسجم مع قواعد اؿ. كما اختلف فيها النحاة ، كقد ردكا قراءات كثيرة 
المفسركف كاتخذكىا حجة في الداللة على الرأم األقول الذم يناسب السياؽ كيدؿ على استجالء 

اؿي أىكِّرًبي يىا ًجبى : ))كما في قولو تعالى . المعنى المراد ، كقد تكوف القراءة الواحدة تحتمل أكثر من كجو 
رى  كذكر النحاة ما تحتملو قراءة النصب من . أ بالنصب كذلك فالطير قرأ بالرفع كقر.  (ّ)((مىعىوي كىالطَّنيػٍ

كما نص عليها المفسركف فالكسائي يذىب إلى أف النصب على معنى العطف أم عطف . تأكيالت 
، كذىب أبو ( يا جباؿ)كضع قولو على فضال ، أما سيبويو فيرل أنو معطوؼ على ـ( الطير: )قولو 
( كالطير)، كما ذىب النحاس إلى أف قولو  (ْ)كسخرنا الطير إلى أف النصب بإضمار فعل تقديره عمرك

  .  (ٓ)كمع الطير ، كتابعو في ىذا الرأم أبو السعود قأكبي مع: منصوب على المعية على تقدير 
كما اختلفوا في تأكيلها كما اختلف النحاة فالطبرم . أما المفسركف فقد رجحوا قراءة النصب 

نصب ( الطير)جح النسفي كالبيضاكم كأبو حياف مذىب سيبويو بأف كقد ر.  (ٔ)رجح مذىب أبي عمرك
ككاف البيضاكم يحتج لصحة ىذا الرأم بقراءة الرفع ، إذ يرل ( يا جباؿ: )عطفان على موضع   قولو 

كما بين أف الدليل ىو تشبيو الحركة البنائية العارضة . فيها قوة على أف المراد ىو العطف على المعنى 
.  كىذا يؤكد أىمية القراءة في بياف معنى التركيب . (ٕ)رابيةبالحركة اإلع

  كفيما يتعلق بالسياؽ فقد اىتم بًو المفسركف ، ككانت آراء النحاة تستمد قوتها من عناصرًه المختلفة 
.   فهو من القرائن التي تدؿ على استيضاح معنى التركيب

                                                 
(1)

 .  َُٕ/ ُ :، كلو أك لألحوص أك لجرير في شرح شواىد العيني  ِِٔ/ ِ: ىمداف في الحماسة البصرية شى البيت ألع 

(2)
 . ْٕ/ ٖ: البحر المحيط  

(3)
  . َُ: سبأ  

(4)
 . ِٔٔ/ ُْ: ، تفسير القرطبي  َْٕ/ ْ: المحرر الوجيز ،  ِِٗ/ ِ: ، شرح التصريح  ّ/ ِ:  ينظر شرح المفصل  

(5)
  . ُِْ/ ٕ: السعود  ، تفسير أبي َّٕ/ ّ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  

(6)
  . ٖٖ/ ِِ: ينظر جامع البياف  

(7)
  . ِّٓ/ ٕ: ، البحر المحيط  ّّٗ/ ْ: ، تفسير البيضاكم  ُِّ/ ّ: ينظر تفسير النسفي  



 
- 12-  

: من قولو تعالى ( جنات)إعراب كمن األمثلة التي تؤكد ذلك ما رجحو الشيخ الطوسي في 
ـً )) اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا بًًو نػىبىاتى كيلِّر شىٍيءو فىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنوي خىًضران نيٍخًرجي  ٌبان ميتػىرىاًكبان كىىيوى الَّنًذم أىنٍػزىؿى ًمنى السَّنمى ٍنوي حى

وىافه دىانًيىةه كىجىنَّناتو ًمٍن أىٍعنى  ا ًقنػٍ رى ميتىشىابًوو كىًمنى النَّنٍخًل ًمٍن طىٍلًعهى .  (ُ)((ابو كىالزَّنيٍػتيوفى كىالرُّرمَّنافى ميٍشتىًبهان كىغىيػٍ
بالرفع على معنى حاصلة مخرجة من  كجناتً : ))ليالن في الترجيح قاؿ فالتماسك بين األلفاظ اتخذه د

... من نبات أعناب أك يراد كثم جناتو من أعناب أم مع النخل : النخل قنواف كجنات من أعناب أم 
لفضل ىذين .  (ِ)((كىاٍلميًقيًمينى الصَّنالةى : ))حسن أف يكوف نصبهما على االختصاص كقولو كاأل

.  (ّ)((الصنفين
  كأسبابو مصطلحات الترجيح

ككاف أبرزىا لفظة األرجح أك يترجح كما يقترف . استعمل المفسركف ألفاظان مختلفة في الترجيح 
استعمل اصطالح يترجح في  إذ (ْ)نص عليو الطبرم كما يدؿ على ذلك ما بها من األلفاظ األخرل ،

ا فػىٍوقػىهىا: ))في قولو تعالى ( بعوضة)إعراب  كقد  (ٓ)((ًإفَّن اللَّنوى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن مىا بػىعيوضىةن فىمى
كىذا .... د ، أصح أظهر ، أجو. صيغة التفضيل في الترجيح مثل أحسن  ؿ المفسركف كذلكاستعم
كما استعملها غيره من . م قد استعمل أحسن في مواضع كثيرةفالشيخ الطوس. أثناء البحثيبدك 

فىأىنٍػفيخي ًفيًو فػىيىكيوفي طىٍيران بًًإٍذًف )):إحدل القراءتين في قولو تعالى كما استعمل أجود في ترجيح. المفسرين
ألنو اسم جنس  كىو األجود طيران الباقوف لمدينة كيعقوب طائالن بإذف اهلل،قرأ أىل ا)):، قاؿ(ٔ)((اللَّنو

. (ٕ)((صفة كطائر
كيلَّنمىا  أىكى : ))كفي موضع آخر استعمل اصطالح األصح في بياف معنى الواك في قولو تعالى 

هيٍم بىٍل أىٍكثػىريىيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى  هي فىرًيقه ًمنػٍ كقد رجح أحد المعنيين اللذين نص عليهما .  (ٖ)((عىاىىديكا عىٍهدان نػىبىذى
العطف إال أف ألف االستفهاـ  عند سيبويو كأكثر النحويين كاك( أك كلما)الواك في قولو : ))اة قاؿ النح

دخلت عليها ألف لها صدر الكالـ كىي أك االستفهاـ بداللة أف الواك يدخل على ىل ، ألف األلف 
   أقول منها 

                                                 
(1)

  . ٗٗ: األنعاـ  

(2)
  . ُِٔ: النساء  

(3)
  . ْٗ/ ٕ: ، كينظر تفسير القرطبي  ٗٗٓ/ ُ: التبياف  

(4)
  .من البحث ( ٗ)كص ،  ِٗٓ/ ُ :ينظر جامع البياف  

(5)
  . ِٔ: البقرة  

   .  ْٗ: آؿ عمراف  (6)

(7)
     .  ْٔٔ/ ِ: التبياف  

 .  ََُ: البقرة  (ٖ)



 
- 13-  

كاألكؿ أصح ألنو  ،نعنصاهلل لت فابعضهم يحتمل أف تكوف زائدة كزيادة الفاء في قولك أ كقاؿ
.   (ُ)((ال يحكم بالزيادة مع كجود معنى من غير ضركرة

كىذا النص يدؿ على منهج المفسرين في الترجيح ، فقد نجدىم في مواضع كثيرة يذكركف 
فقد ذكر الشيخ الطوسي السبب الذم دعاه إلى ترجيح . العلة التي تجعلهم يرجحوف أحد األكجو 

.  صح للداللة على ترجيح أحد المعنيين العطف ، كذلك استعمل األ
كإنما أردت أف أشير إليًو فقد ذكرت في مفاصل البحث  ،كلست أرل تفصيل ىذا الجانب

كما ذكر الغرناطي الكلبي سبب ترجيح أحد اآلراء في . األسباب التي تقف كراء ترجيح الرأم النحوم 
ثٍػرىتيكيمٍ كىيػىٍوـى حي : ))من قولو تعالى ( يـو حنين)إعراب قولو  عطف على : ))قاؿ . (ِ)((نػىٍينو ًإٍذ أىٍعجىبىٍتكيٍم كى

(( ـإذ أعجبتكم كثرتك: ))مواطن أك منصوب بفعل مضمر كىذا أحسن لوجهين أحدىما أف قولو 
مختص بحنين كال يصح في غيرًه من المواطن فيضعف عطف يـو حنين على المواطن الختالؼ الذم 

اطن ظرؼ مكاف كيـو حنين ظرؼ زماف فيضعف عطف أحدىما على أف المو: بينهما في ذلك كاآلخر 
.   (ّ)((د بالمواطن األكقاتماآلخر إال أف ير

كما نص على السبب الذم حملو . كقد استعمل الغرناطي الكلبي لفظة أحسن في الترجيح 
.  على ترجيح اإلضمار 

المعنى كىذا يستند  كذلك استعمل المفسركف قدرتهم في تحليل النص تحليالن يؤدم إلى فهم
إذ أظهركا قدرة متميزة في الربط كالتحليل كمعرفة األسباب التي . بأساليب اللغة إلى ثقافتهم كمعرفتهم 

. تدؿ على قوة أحد اآلراء ، كما ساعدىم على ىذا األمر سعة إطالعهم كاختالؼ مصادر ثقافتهم 
ىمية العالقة بين النص كالوجو الذم يحتملو تاـ لكل كسائل النص ، كما تنبهوا إلى أفكانوا على إدراؾ 

.  من اإلعراب، ليبرز المعنى الدقيق للنص 
ىىٍديان بىاًلغى : ))من قولو تعالى (( ىديا)كمن ذلك ما نص عليًو الطبرم في إعراب قولو 

ٍعبىةً  دؿ كقد بين الطبرم أىمية اإلعراب في الداللة على المعنى من خالؿ تحليل النص بما م (ْ)((اٍلكى
( ىديا)كأما قولو : ))قاؿ . موضحان السبب الذم استند إليو في الترجيح . على إدراكو لقوانين النحو 

  كقولو بالغ الكعبة من نعت الهدم كصفتو ( يحكم بوً : )فإنو مصدر على الحاؿ من الهاء التي في قولو 
( بالغ الكعبة)لك أف معنى قولو كإنما جاز أف ينعت بًو كىو مضاؼ إلى معرفة ، ألنو في معنى النكرة كذ

                                                 
(1)

  . ّٔٔ/ ُ: التبياف  

(2)
  .    ِٓ: التوبة  

(3)
  . ّٕ/ ِ: التسهيل لعلـو التنػزيل  

(4)
   . ٓٗ: المائدة  
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ا عىاًرضه : ))كىو نظير قولو . ألنو بمعنى االستقباؿ  التنوينيبلغ الكعبة فهو كإف كاف مضافا فمعناه  ىىذى
ألف تأكيلو االستقباؿ فمعناه ىذا  التنوينفوصف بقولو ممطرنا عارضنا ألف في ممطرنا معنى  (ُ)((ميٍمًطرينىا

.   (ِ)((ىديا بالغ الكعبة))م قولو عارض ممطرنا ، فكذلك ذلك ؼ
كما يبين قدرة الطبرم على . كىذا التفسير يدؿ على أىمية اإلعراب في معرفة معنى النص 

كما احتج على قوة رأيو في . تحليل النص بما يؤدم إلى ربط البناء الوظيفي لأللفاظ بالمعنى السياقي 
.  الترجيح بما جاء قبلو من النظم القرآني 

كالتي تدؿ على سعة . ذًه النصوص التي عرضتها لبياف منهج المفسرين في الترجيح كبعد ق
كغيرىا الكثير . اطالعهم كمعرفتهم بأسرار البياف القرآني من خالؿ االستعانة بآراء النحاة كتأكيالتهم 

 أف ىذا يدؿ على أىمية اإلعراب في تحليل النص القرآني في كقد جاء مفصالن أثناء البحث الشك
كتدبر معاني  آياتًو ، كقد أدرؾ المفسركف أف السياؽ ىو الذم يدؿ على قوة الوجو الذم يحتملو النص 

تأتلف في إطار  ظالمفسركف إلى أىمية التماسك النصي ، فاأللفالبياف المعنى المراد ، كذلك فقد تنبو 
. على فهم ألساليب اللغة  التركيب ليتضح المعنى المراد ، فكانت عناية المفسرين بالمعنى قد جعلتهم

.  فالسياؽ ىو الذم يدؿ على قوة المعنى المراد . كما استندكا إلى الموركث النحوم 
 
 
 

                                                 
(1)

    . ِْ: األحقاؼ  

(2)
  . ٖٔ/ ٕ: جامع البياف  
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 . المرفوعات :أكالن 
                                       :ـ انًثرذأ وانخثر1

((ولباس التقوى ذكل خري)):  ذرجيخ أدذ األوجه في إعراب قىنه ذعانىأػ 
(1)  . 

فقرأ ابن كثير كأبو عمرك كعاصػم كحمزة بالرفع ، ( ))لباس التػقول)في قراءة قولو اختلف القراء 
ما تحتملو قراءة الرفػع نصَّ النحاة كالمفسركف على قد ك ،  (ِ)((كسائي بالنصبعامر كاؿكقرأ نافع كابن 

مرفوعان على االبتداء ، ( لباس التقول)أف يكوف قولو : ا أحده: فذكػركا لها ثبلثة أكجو  من إعراب
.  (ّ)كخير ىو خبره ، كىذا ىو رأم الفراء كالزجاج كالفارسي أك عطف بياف صفة أك بدؿ (ذلك): كقولو

ىو لباس التقول ،  :أجازه الزجاج ، كفيًو يكوف لباس التقول مرفوعان بتقدير مضمر ، كالمعنى: الثاني 
أف يكوف مرفوعان على االبتداء : الثالث ،كتأكيلو على معنى ستر العورة لباس المتقين ، ثم قاؿ ذلك خير 

 . (ْ)ر المبتدأ كذلك ىو الخبر المقىٌدـملك خير على معنى خير لكى ، فيكوف خكخبره ذ
معطوفان (( لباس التقول ))  :أٌما قراءة النصب ، فقد ذكركا لها كجهان كاحدان ، كىو أف يكوف قولو      

كىذا  . (ٓ)((ليكم لباسان يوارم سوآتكم كريشان كأنزلنا لباس التقولقد أنزلنا ع))كالمعنى   على الريش 
ذلك عندم بالصواب أعني نصب كىذه القػراءة أكلى القراءتين في : )) الوجو رجىحىوي الطبرم  قػاؿ 

د أما التأكيل الذم يدؿ على معنى النص فق.   (ٔ)((لصحة معناه في التأكيل(( كلباس التقول: ))قولػو
تكم كريشان كلباس التقول ىذا الذم يا بني آدـ قد أنزلنا عليكم لباسان يوارم سوآ: ))ذكره على تقدير 

  كىػذا التأكيل ال يختلف عن معنى قراءة الرفع  (ٕ)((خير من اللباس الذم يوارم سوآتكمأنزلنا عليكم 
سياؽ النص ، كما يظهر من تأكيلو لآلية ، فنص بكالطبرم في ترجيح النصب استدؿ  .كما سيأتي بيانػػو 

ََي بَِِن آَٓدَم ال يَْفِتيَيَُُّكُ )): ، كىو قولو  (ٖ)ات التي تلت ىذًه اآليةعلى أفَّ ما يدؿ على صحة تأكيلو اآلم

م ْيَطاُن مََكَ َآْخَرَج َآبََوْيُُكْ ِمَن الَْجيَِّة يَْْنُِع َعْْنَُما ِلَباَسَُِما ِلرُيََِيَُما َسْوآِِٓتِ ((اــَ الش َّ
كما بعد ذلك مػن اآليات   (ٗ)

                                                 
يػٍره ذىًلكى )) ِٔ: األعراؼ  (1) ـى قىٍد أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسان يػيوىاًرم سىٍوآًتكيٍم كىرًيشان كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خى ًمٍن آيىاًت اللًَّو لىعىلَّهيٍم يىا بىًني آدى

 .  ((يىذَّكَّريكفى 

 . ُِّ/ ّ: ، زاد المسػػير  ّٕٕ/ ْ: ، التبياف   ِْٔ،  ُْٔ/ ُ: ، الكشف  ُِ/ ْ: الحجة للقراء السبعة  (2)

 . ُّ،  ُِ/ ْ: ، الحجة للقراء السبعػة  ِّٖ/ ِ:  ، معاني القرآف كإعرابو ّٕٓ/ ُ :ينظر معاني القرآف للفراء  (3)

 . ّْٔ/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآف  ِّٖ/ ِ: ق ينظر معاني القرآف كإعراب (4)

 ُٖٗ،  ُٕٗ/ ٖ: ينظر جامع البياف (5)

 . ُٖٗ،  ُٕٗ/ ٖ: المصدر السابق  (6)

  . ُٖٗ،  ُٕٗ/ ٖ: المصدر السابق  (7)

 ُٖٗ،  ُٕٗ/ ٖ: ينظر المصدر السابق  (8)

 ِٕ: األعراؼ  (9)
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ِ َما ال  َْ  َُمونَ َوَآْن )) :الى ػػػإلى قولو تع كترجيح النصب انفرد بًو الطبرم ، كيظهر أنو  (ُ)(( َُقولُوا  ََ  ااَّ
ِلَباُس التَّْقَوى َذكِلَ َ(): استدؿ علػى ىذا الوجو بالسياؽ العاـ فجعل داللة اآليات التي تلت قولو تعالى 

 اؽ يحتمل غير ىذا الوجو ػػيكوف السي على ظاىر النص كقد قرينة لبيػاف الوجو األقول بناءن  (ِ)((َخرْيٌ 
ألف فتنة الشيطاف ال يمكن أف تكوف مقتصرة على غوايتهما بنػزع اللباس ، كالدليل على ذلك أف 

كىذا يضاؼ إلى أف المقصد ىو الجانب المجازم للنص ، بما يؤكد . الخطاب عاـ موجو إلى بني آدـ 
ل فالمعن ،فيها من صبلح أمر اإلنسافل أمر عظيم لما ل أف التقوذًه األدلة جاءت لغرض التنبيو علأف ق

اء بأسلوب التدرج من الحسي إلى المعنوم لغرض االىتماـ ىو تأكيد أىمية التقول ، كقد جالمراد 
 . كاالعتناء بالمعنى الثاني للسياؽ 

كقد اىتم المفسركف بقراءة الرفع لما تقدـ من أدلة ، ألف لباس التقول لو أىمية في بناء 
طوسي كابن عطية فذىب الشيخ اؿ . يتضح من تأكيلهم لمعنى الرفع الجوانب المعنوية لئلنساف كما 

( ذلك)بتداء ، ك تأنف كموضعو الرفع على االكبلـ مس( لًبىاسي التػٍَّقوىلَ(األندلسي كأبو حياف إلى أف قولو 
على المعنى يكوف أف  ىوىذا الوجو من اإلعراب  كتأكيل.  (ّ)صفة أك بدؿ أك عطف بياف ، كخير خبره

مما خلق لكم من اللباس كالرياش ل اهلل لباس التقول خير لكم إذا أخذتم بًو ، كأقرب لكم إؿ)): تقدير
 .  (ٓ)كالزجػاج كالفارسي كىذا اإلعراب في األصل ىو مذىب الفراء (ْ)((الذم يتجمل بوً 

أما الزمخشرم فقد ذكر الوجهين من اإلعراب ، كما ألمح إلى أف الوجػو األقول ىو أف يكوف       
 . (ٔ)كأف المعنى كلباس التقول المشار إليًو خير( خير)كالخبر قولو ( لباس التقول)ذلك صفة للمبتدأ 

كيب فيو داللة على أىمية المشار إليو ، كما ألمح كيظهر أنو أراد أف يدؿ على أف اسم اإلشارة في التر
، فاألكؿ يذكر  (ٕ)إلى أف القصد ىو االنتقاؿ من المعنى األكؿ إلى المعنى الثاني على سبيل االستطراد

د يكوف الثاني ىو المراد فيؤتى باألكؿ قبلو ليتمكن المعنى كتظهر أىميتو في ػللتوصل إلػى الثاني ، كؽ
                                                                                                                                                                                     .                                                                                            (ٖ)السياقي يًو كتقوية المعنىأىمية المشار إؿ فاالربط باسم اإلشارة لبي ، كقد جػاءالتركيب 

ني التي يحتملها لمعاككاف الفخر الرازم أكثر المفسرين تفصيبلن لمعنى التركيب ، فقد كشف ا      
، كجعل ضابط تفسيره ىو حملو إما على الحقيقة أك على  ((َوِلَباُس التَّْقَوى َذكِلَ َخرْيٌ )) قولو تعالى 

                                                 
(1)

 . ّّ: األعراؼ   

 .  ِٔ: األعراؼ  (2)

 . ِّٖ/ ْ: ، البحر المحيط  ّٖٖ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ّٕٕ/ ْ: ينظر التبياف (3)

 . ُٖٓ: ، كينظر مشكل إعراب القرآف  ّٖٕ/ ْ:  التبياف (4)

 . ُّ/ ْ: ، الحجة للقراء السبعة  ِّٖ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابو  ّٕٓ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (5)

 .ّٗ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (6)

 . ِٓٔ: ، اإليضاح في علـو الببلغة  ْٗ/ ِ:   ؽينظر المصدر الساب (7)
(8)

 . ْٔ/ ِ: ، األشباه كالنظائر  ِٓٔ: ينظر اإليضاح في علـو الببلغة  
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ألف  ، المجاز ، فإذا ما حمل على الحقيقة فإف معنى اللباس ىو ما أنزلو تعالى ليوارم سوآت بني آدـ
أك يكوف المراد من اللباس ما يلبس من  ، الثيابجماعة أىل الجاىلية كانوا يتعبدكف بالتعرم كخلع 

   .الدركع كالجواشن كغيرىا مما يتقي في الحرب
ك ىو  ،(ُ)أما إذا حمل قولو لباس التػقول على المجازات فمعناه يكوف اإليماف أك العمل الصالح       

  م على المعنى األكؿ ، كىذا المعنى رجحو الفخر الراز (ِ)ابن عباس كالمشهور من كبلـ التابعين ؿقو
حملنا لفػظ اللباس على ىذًه المجػازات ألف اللباس الذم يفيد  ماكإف))  كما يدؿ على ذلك قولو 

كما قدمو الفخر الرازم من تفسير للنص ال يتعدل تأكيل النحاة  .(ّ)((التقول ليس إال ىذًه األشياء
يل لمعنى اآلية ، إنما كما نص عليًو من تأك. المجاز على ( (لًبىاسي التػٍَّقوىلَ((كونو يرتبط في حمل قولو ؿ

ع توىم غيره في حملو على ا يدؼحقيقة اإلعراب المناسب للمعنى بمؿ الوصوؿ إلى كاف من أج
                           . على الظاىر يدؿ على أف اللباس حقيقةن كليس مجازان  اءن ، ألف إيحاء السياؽ القرآني بنالحقيقة

لتقول يعني شموؿ المعنيين ألف حمل اللباس على ا، ذا الرأم ىو األقول لما تقدـ من أدلة كه      
الطبرم في حمل معنى النص  كىذا المعنى ينسجم مع قراءة الرفع خبلفان لما رجحوي  الحسي كالمعنوم 

اللباس  زؿ كما أنزؿكيظهر أف الطبرم رجحى النصب لغرض بياف أف لباس التقول أف. راءة النصب على ؽ
كآت بني آدـ كىذا يؤكدهي تأكيلوي للنص كما تقدـ ذكره ، كىذا األسلوب ىو أسلوب الذم يوارم س

 . (ْ)عنوي  ا اندرجل المعنوم ألف اهلل سمى الشيء باسم ـإؿ التدرج من الحسي
اسم كتبدك أىمية قراءة الرفع في الداللة على قوة المعنى من خبلؿ ربط جزئي الجملة االسمية ب       

فبل يحتاج إلى رابط يربطو  في المعنى نفسو المبتدأالسنادم الواقع خبران قد يكوف كالتركيب ا. اإلشارة 
ُ َآَ  ٌ )): تدأ نحو بالمب َو ااَّ أما إذا كاف المبتدأ في التركيب يؤدم معنى مغايران لمعنى الخبر .  ((ُُ

كية المعنى ، كمن ىذًه الركابط اسم المفردات كتقؼ بعض األلفاظ لربط فحينئذو يحتاج النص إلى توظي
فهذا الربط لو أىمية في تماسك أجزاء (ٓ)((َوِلَباُس التَّْقَوى َذكِلَ َخرْيٌ َذكِلَ )): اإلشارة كما في قولو تعالى 

كىذا الربط السياقي في نظر الببلغيين لو أكبر األثر في تخصيص ما يؤثره السياؽ من .(ٔ)السياؽ
، أم توجيو النص بصورة دقيقة دكف الخوض في كثرة االحتماالت التي تكوف في  (ٕ)حتملةالمعاني الم

                                                 
(1)

 . ُِٓ/ ٖ: ، نظم الدرر  ُْْ/ ُْ: ينظر التفسير الكبير  
(2)

 . ُِٓ/ ٖ: ينظر تفسير المراغي  
(3)

 . ْْ/ ُْ: التفسير الكبير  

 . ُٖٓ: ينظر مشكل إعراب القرآف  (4)

 . ِٔ: األعراؼ  (5)

 ّٖ: المقرب ،  ُُٓ: المعنى الداللي ، في المعنى النحوم ك ْٕ،  ْٔ: ينظر الجملة االسمية  (6)

 . ِّٕ:  ، مناىج البحث في اللغة ِٓٔ: ينظر اإليضاح في علـو الببلغة  (7)
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بعض األحياف شديدة التوافق بما يصعب فرزىا  لذلك فربط الجملة االسمية في اآلية القرآنية باسم 
ف كقد اتضح أ (ُ)ة تساعد على تفسير معنى التركيب داخل النصشارة يدؿ على تكوين قرينة سياقياإل

  . السياؽ الخاص لو أثر في كشف المعنى 
أف العناية بالربط النحوم في التركيب لو مزية في تحديد الوجو األقول بما يزيل  في كال شك          

كمن القرائن األخرل التي تؤكد أىمية .  الغموض الذم يكتنف النص إذا كاف يحتمل أكثر من كجو
تعماؿ القرآني في التدرج من خبلؿ مبدأ التحوؿ أك االنتقاؿ االسيجرم عليًو تأكيل قراءة الرفع ىو ما 

      . فيبدأ بالمعنى األكؿ الذم يتصل بالثاني لبياف قوة المعنى المراد 
ُ َ ِِيٌ  بَ ِِْن َوبَ ٌَُُْكْ )):  ذرجيخ إضًار انًثرذأ في قىنه ذعانىب ػ  ٍ  َآْ َ ُ َ َِاَدً   ُِ  ااَّ (( ُْ  َآيُّي َ ْ

(2 )

أف يكوف لفظ : حدىما أ، اآلية الكريمةالمفسركف على كجهين من اإلعراب في ك نص النحاة       
( قل اهلل)أف يكوف تماـ الجواب عند قولًو : الجبللة مرفوعان على االبتداء ، كشهيد خبرهي ، كاآلخػر 

كالوجو الثاني رجحوي الشيخ  . (ّ)ىػػو شهيد بيػني كبينكم: بمعنى أف اهلل أكبر شهادةن ثم يبتدأ على تقدير 
، كاتخذكا من ىذا اإلعراب دليبلن  (ْ)الطوسي كالنسفي كابن عطية األندلسي كالفخر الرازم كالبيضاكم

في بياف معنى النص ، كما استدلوا بًو على جواز أف يطلق على اهلل سبحػػانوي اسم الشيء ، كقد أثبتوا 
أمر اهلل تعالى نبيوي : ))تأكيل ذكرهي الشيخ الطوسي في قولػًو كىذا اؿ. على تأكيل النص  المعنى بناءن  ىذا

كإذا  ، ين بأنو ال شيء أكبر شهادة من اهللألنهم كانوا مقرٌ   (أم شيءو أكبر شهادةن )كآلًو صلى اهلل عليًو 
قف ك( قل اهلل)كالوقوؼ على قولًو .... أمره أف يقػوؿ لهم ىو الشهيد بيني كبينكم أقركا بأنو اهلل حينئذ

ا كاف لآلية ـى ؿى .. ال يوصف تعالى بأنوي شيء ألنو لو كاف كما قاؿ :كفي اآليػة داللة على من قاؿ ، تاـ
 . (ٓ)((معنى
كقد  ، أف السياؽ يستمد قوتوي في بياف المعنى من القرائن التي تقطع بأحد االحتمالين في كال شك      

كالمبادرة إلى ( قل أم شيء أكبر شهادةن : ) نلحظ أف أم في النص تدؿ على أىمية السؤاؿ كىو قولوي 
على ( ده بيني كبينكمشهي: )كىذا يوجب اإلضمار بأف قولوي ( قل اهلل أكبر شهادةن : )الجواب في قولًو 

                                                 
 . ِٕ: ينظر الجملة في الشعر العربي  (1)

 . ُٗ: األنعاـ  (2)

/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآف  ٓٔ/ ِ: ، التسهيػل لعلػـو التنػزيل  ّٗ/ ْ: ، التبيػاف   ِٔ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (3)
 .  ٔٔٓ/ ْ: الدر المصوف   ِّٖ

، تفسيػػر  ُْٔ/ ُُ: ير ، التفسير الكب ِٕٓ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ُّٔ/ ُ: ، تفسير النسفي  ّٗ/ ْ: ينظر التبياف   (4)
 . ّٖٗ/ ِ: البيضاكم 

 . ّٗ/ ْ:  التبياف (5)
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كىذا التأكيل أثبتى بًو المفسركف جواز أف يطلق على اهلل تعالى اسم  (ىو شهيده بيني كبينكم: )تقديػر 
 .  (ُ)الشيء

كمن األدلة التي تؤيد توجو المفسرين في إثبات ىذا المعنى ما ذىب إليًو ابن عطية األندلسي ، إذ      
ِ )): جعل قولػو تعالى  َماَواِا َواْاَْرِ   ُْ  ِاَّ أسلوب السؤاؿ كالمبادرة  بما فيًو من(ِ)(( ُْ  ِلَمْن َما ِ  اللَّ

كىذا المنهج اتبعوي أغلب المفسرين  .(ّ)لى صحتوً في توكيد مذىبهم كاالستدالؿ ع دليبلن  كابإلى الج
كيبدك أف أكثر المفسرين قد ذىبوا إلى أف إعراب . في بياف المعنػى من خبلؿ االستدالؿ بسياؽ النص 

اآلية على اإلضمار ىو األصح ، كونوي يدؿ علػى المعنى المطلوب ، فتركوا الوجو اآلخر الذم يخلو من 
 . لسؤاؿ المتضمن الجواب أسلوب ا اإلضمار كال يعتمد

 ، كاسػتوضح ما يحتملػوي مػن معنى ذكر الزمخشػرم ما تقدـ من كجهػػين في إعراب اآلية الكريمػة         
شهيػده : )قولوي  ءبتدلإفالمعنى ىو أف اهلل أكبر شهادة ، ثم ( قل اهلل: )فإذا كاف تماـ الجواب عند قولًو 

أما الوجو الثاني الذم ال يعتمد على اإلضمار يكوف فيًو . نكم أم ىو شهيده بيني كبي( بيني كبينكم
، ليدؿ على أف اهلل عز كجل إذا كاف ىو الشهيد بينوي كبينهم ( اهلل شهيده بيني كبينكم: )الجواب قولوي 

كيظهر أف الزمخشرم قد رجح الوجو الثاني لداللتًو على .  (ْ)فأكبر شيء شهادةي شهيده لوي على حد قولوً 
اهلل شهيده : )الشهادة إذا كاف اهلل عز كجل ىو الشهػػيد بينهم لذلك رجح أف يكوف الجواب قولوي عظم 

 . ألنو يرل أف المراد ىو إقامة الدليػػل على أف اهلل أكبر شهادة ( بيني كبينكم
لوا كلم يحم ، فقد أجازكا ىذا الوجو الذم يخلو من اإلضمار كالبقاعي أما النسفي كالبيضاكم         

معنى النػص على أحػد الوجهػين دكف اآلخر ، كحجتهم أف الوجو الذم يعتمد على اإلضمار ىو 
الغرناطي الكلبي رجح كذلك .لمعاني التي يدؿ عليها التركيب نظران ألىمػيتًو فػي استجبلء ا ، (ٓ)األرجح

اإلضمار  كالثاني أرجح كاألكؿ أرجح لعػػدـ : ))الوجهين المذكورين في إعراب اآلية الكريمة قاؿ 
لمطابقتًو للسؤاؿ ، ألف السؤاؿ بمنػزلة من يقوؿ من أكبري الناس فيقاؿ في الجواب فبلف كتقديرهي فبلف 

كالمقصود بالكبلـ استشهاده باهلل الذم ىو أكبر شهادة على صدؽ رسػوؿ اهلل صلى اهلل عليًو  ، أكبر
محمد صلى اهلل عليًو كسلم كإظهار معجزتًو الدالة  كسلم كشهادة اهلل بهذا ىي علمًو بصحة نبوة سيدنا

كيبدك أف الغرناطي الكلبي قد استدؿ على معنى النص باإلضمار كما ذكره من تفصيل .  (ٔ)((على نبوتوً 
                                                 

 . ِٕٓ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ُْٔ/ ُِ: ينظر التفسير الكبير  (1)

 . ُِ: األنعاـ  (2)

 . ِٕٓ/ ِ: ينظر المحرر الوجيز  (3)

 . ُُ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (4)

 .  ِٗ/ ٕ: ، نظم الدرر  ّٖٗ/ ِ: ، تفسير البيضاكم  ُّٔ/ ُ: ينظر تفسير النسفي  (5)

 . ٔ،  ٓ/ ِ: التسهيل لعلـو التنػزيل  (6)
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إذ بين أف النص يؤكد إقامة الدليل على  ، لهذا المعنى يدؿ على المساحة الداللية للتركيب الواحد
عليًو كآلًو كسلم كىذا من األدلة التي تؤكد التنوع الداللي للنص القرآني   صدؽ نبوة الرسوؿ صلى اهلل

 . كىذا األسلوب بما فيًو من اإليجػاز لػو أىمية في توارد المعاني التي يكشفها السياؽ 
أما أبو حياف فقد خالف جمهور المفسرين ، فذىب إلى ترجيح الوجو الذم ال إضمار فيو على       

، كقد رجح ىذا الوجو ألنو ينكر مذىب المفسرين في أف النص (( اهلل شهيده بيني كبينكمقل : ))تقدير 
، كلم  قد تضػمن السؤاؿ كالمبادرة إلى الجواب ، إذ جعل االستفهاـ جاء على جهة التقرير كالتوقيف

: لى تقدير ا ذكركه من اإلعراب عجوابان لما سبقو من السؤاؿ كما أشار إلى أف ـ( قػل اهلل: )يكن قولو 
ال يدؿ على معنى التركيب كال يتعين حمل النص عليو ألنو يستند على ( ىو شهيده بينػي كبينكم)

كما ذىب إليو أبو حياف يتفق مع مذىب .  (ُ)اإلضمار ، كالػػذم ال إضمار فيًو ىو األكلى لصحة معناه
نص داللة للف ألنو لم يجعل لكن أبو حياف قد رجح أحػد الوجهي ، الغرناطي الكلبي في جواز الوجهين

 بػل ىػو مرجوح لكونو أضمر فيو آخران كأكالن كال يتعػين حملوي على ىذا،:))كما في قولوً  ، على السؤاؿ
 (ِ)((إضمار فيو مع صحة معناه فوجػب حمػػل القرآف على الراجح ال على المرجوحكالوجو الذم قبلوي ال

ألنو يرل أف عدـ اإلضمار ىو األكلى ، كال  ، النظاـ النحومكىذا التفسير يؤكد اعتناء أبي حياف بقواعد 
كقد رىجح غيرهي اإلضمار ألنو مسدد بالقرائن السياقية فضبلن عما  .شك أف المعنى يصح مع الوجهين 

كقد بين أف لفظة شيء في . يحملوي مػن ترتيب األحداث لبياف المعاني المختلفة التي يحملها التركيب 
، كىذا يدؿ على أنو يرل أف ىذا المعنى يصح مع الوجهين  (ّ)القها على اهلل تعالىالنص تتوزع في إط

اهلل سبحانو يدؿ مفسركف بأف جواز إطبلؽ الشيء على المذكورين من اإلعراب خبلفان لما أجمعى عليًو اؿ
 .(كبينكمىو شهيده بيني :)هلل ثم يبتدأ على تقدير أم الوقف على قل ا،عليًو اإلضمػار

ُ َ ِِيٌ  بَ ِِْن َوبَ ٌَُُْكْ )): كمن األدلة التي تؤكد أف قولوي        جوابه للسؤاؿ تصػدره بػقل   (ْ)(( ُِ  ااَّ
  (ٓ)كالجواب جاء من المأمور على معنى أف يسأؿ ثم يبادر في الجواب ألف المعنى المراد ىو التقرير

سلوب ال يسع المقرر بأفجاءى النص  ،كىػػذا الجواب فيًو رده قوم لما سمج في أذىانهم من التكذيب
كالذم يتأمل السياؽ يلحظ أف . إنكارهي ، كمػػا يدؿ على صدؽ نبوة الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

كؿ صلى اهلل من قوة في االحتجاج على صدؽ الرسقياسان على ما تضمنوي المعنى  اإلضمار ىو األكفق
ؿ يدؿ على تعػػظيم شأف الخالق عز كجؼ المرتب عليو كآلو كسلم ، كما فيًو داللة على أف حذ

                                                 
 . ٓٗ/ ْ: ينظر البحر المحيط  (1)

 . ٓٗ/ ْ: المصدر السابق  (2)

 . ٓٗ/ ْ: المصدر السابق  (3)

 . ُٗ: األنعاـ  (4)

 . ُٕٔ/ ٕ: ينظر التحرير كالتنوير  (5)
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ذبه ؿ على فساد أمرىم كأف قولهم ؾد، كما م (ُ)بوةالشهادات الدالة على صدؽ الن فشهادتوي أعظػم
صتوا لقوة الحق فصار لزامان عليهم أف ين ، كافتراء فبل حجة لهم في أف يكذبوا كل تلك الدالئل القوية

ستخلص كيدرؾ من ىذا الترجيح الذم يقـو على اإلضمار تحقيق كالذم م.ت إدعائهم نظران لتهاؼ
فجاء السياؽ يحاكي  ، لذلك نرل أنهم كانوا مقرين بأف اهلل أكبر شهادة،  المعاني التي تضمنها النػص

كما يظهر صدؽ نبػػوة الرسوؿ صلى اهلل عليًو كآلًو كسلم ، كما يدؿ على جواز إطبلؽ لفظة  ، اعتقادىم
  . كتعالى  سبحانوشيء على اهلل 

ونَ )):  ج ـ انررجيخ في قىنه ذعانى َِ يَْمَ ُ ي ِ   ِ  .  (ِ)((َذكِلَ ِ  َي اْاُن َمْرَ َ  َْوَ  الَْ ّ ِ ااَّ
كقرأ  ، اختلف الػقراء في قراءة ىذًه اآلية ، فقرأ عاصم كابن عامر كيعقوب قوؿ الحق بالنصػػب      

، كقد كاف ( قوؿ الحق): كذكر النحاة كالمفسركف األكجو التي يحتملها إعراب قولوي . (ّ)الباقوف بالرفع
نعتان تابعان لعيسى ، كذىب أبو حاتم ( قوؿ الحق: )جو ىو الرفع على أف يكوف قولو الكسائي يػرل أف الو

نصب ، كنصَّ أما الفراء فقد رجح قراءة اؿ. (ْ)إلى أنو مرفػػوع على االبتداء على معنى ىو قوؿ الحق
على أف قوؿ الحق ىو مصدر مؤكد لمضموف الجملة على معنػى يريدكف بًو حقان ، كذىب الزجاج إلى 

كالنصب على المصدر على ، (ٓ)كترجيح النصب على رأم الفػراء ، ترجيح الرفع على رأم أبي حاتم
كذىب   ار أعنيكما أجاز أف يكوف النصػب على المدح أك عػلى إضم (ٔ)قوؿ الحق: تقدير أقوؿي 

كا أما المفسركف فػقد ذىب. (ٕ)بعد خبر أك بدؿ ران خب( قوؿ الحق)بعضهم إلى جواز الرفع على أف يكوف 
ستدؿ الطبرم في ىذا ، كىذا ىو رأمي أبي حاتم ، كا( ىو قػوؿ الحػق: )إلى ترجيح الرفع على تقدير 

كذلك أف  ، قوؿ الحق على االبتداءكرفعو عندم بمضمر كىو ىذا : ))الوجو على بياف معنى النص قاؿ 
الخبر قد تناىى عن قصة عيسى كأمًو عند قولًو ذلك عيسى بن مريم ثم ابتدأ بأف الحق فيما فيًو تمترم 

 . (ٖ)((األمم من أمر عيسى ىو ىذا القوؿ الذم أخبر اهلل بو عنو عباده دكف غيرهً 
إذ لم يذكر قراءة النصب كما يبدك  كالمبلحظ أف الطبرم رجح ىذا الوجو إلجماع القراء عليًو ،

أنو يرل في النص التواصل السياقي في الداللة على المعنى ، أم التحوؿ كاالنتقاؿ من المعنى األكؿ 
                                                 

 . ُٕٔ/ ٕ: ينظر التحرير كالتنوير  (1)
 . ّْ: مريم  (2)

،الدر  ْٖٔ/ ِ: ، المصباح الزاىر  ُٖٓ/ ُِ: التفسير الكبير ، ُٓ/ ّ: ، الكشاؼ  َُِ/ ٓ: بعة ينظر الحجة للقراء الس (3)
 .  ٖٗٓ/ ٕ: المصوف 

(4)
 . ُٕ/ ّ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  

 . ِّٗ/ ّ: ، معاني القرآف كإعرابو  ُٖٔ/ ِ: ينظر معاني القرآف للفراء  (5)

 . ِِٗ: ينظر مشكل إعراب القرآف  (6)

 . َُِ/ ُٔ: ، التحرير كالتنوير  ٓ/ ّ: ، التسهيل لعلـو التنػزيل  ُِٓ/ ِ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (7)

 .   َُٓ،  َُْ/ ُٔ: جامع البياف  (8)
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كتابعوي المفسركف في ترجيح ىذا الرأم ، كما رجحوا أف يكوف النصب . إلى المعنى الثاني كىػو المراد 
كىذاف الوجهاف رجحهما الشيخ الطوسي  .أم الفراء على المصدر المؤكد لمضموف الجملة كىو ر

كيبدك أف ىؤالء المفسرين قد .  (ُ)كالطبرسي كابن عطية األندلسي كابن الجوزم كالبيضاكم كأبو حياف
ألف سياؽ  ميتهما في استجبلء معنى التركيب نظران أله ، رجحوا ىذين الوجهين من األكجو األخرل
سى بأنو المولود صدقان لمريم كليس كما ادعى بنو إسرائيل ، النص يتحدث عن إثبات صدؽ قوؿ عي

 .  (ِ)ثبات نسبًو إلى أموً اكقد جاء النص مبطبلن المزاعم كاألكاذيب ك
كالظاىر أف النصب على تقدير الفراء ينسجم مع ىذا المعنى ، ألنو أكثر توكيدان من الرفع ، 

ؿ على أف اإلشارة إلى عيسى بن مريم تؤكد كمػا عليػو المصحف الشريف ، كذلك اتصاؿ النص بما يد
نظران لما ادعوا الكذب  ، كىو تأكيد مضموف النص كي يكوف الرد مؤكدان  ، التحػوؿ إلى المعنى المراد

أما داللة الرفع فتخػلو من الداللة على قوة ىذا المعنى ألنو يحقق المعنى . على النبي عليًو السبلـ 
ػك السياؽ ، كيفقد مبدأ االنتقاؿ كأسلوب التدرج ألنو يقـو على فصل المراد لكنو ال يؤدم إلى تماسػ

الجملتين ، كىذا الفصل يقتضػي أف الرفع يكوف على اإلخبار فيخلو مما تضمنو النصب من التبلـز 
السياقي الذم يؤذف بقوة المعنى ، كقد يكوف النصب يعني التحوؿ من الجملة االبتدائية إلى الجملة 

ىذا الحدث الذم كاف مخفيان لمقاـ يقتضي ذلك في اإلشارة إلى توجيػو األذىاف إلى الفعلية ألف ا
 .عليهم

 ـ ذقذيى خثر نيس عهى اسًها2

ِ  َوالَْمْ ِرِ  )): في قولًو تعالى    ُُكْ ِ تََ  الَْمْ ِ َُ ُّيوا ُوُ و اختلف القراء في قراءة البر  (ّ)((لَ َْ  الِْ َّ َآْن  َُول
اج القراءتين الرفع ػػػػػػػػػاز الزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقد أج (ْ)فقرأ بعضهم بالرفع ، كقرأ بعضهم اآلخر بالنصب

، ككاف الفارسي يرل حسن المذىبين في اآلية الكريمة ، فذكر حجة رفع البر ألف ليس تشبو (ٓ)كالنصب
أكلى من كوف المفعوؿ بعده ، أما حجة من نصب فهي ألف المضمر أكلى  الفعل ككوف الفاعػل بعد الفعل

 .  (ٔ)من المظهر في أف يكوف اسم ليسى ألنو أعرؼ في االختصاص
                                                 

/ ْ: ، تفػسير البيضػاكم  ِٔ/ ٓ: المسػير ، زاد  ُٓ/ ْ: ، المحرر الوجيز  ِٕٗ/ ٔ: ، مجمع البياف   ُِْ/ ٕ: ينظر التبياف  (1)
 . ُٖٕ/ ٔ: ، البحر المحيط  ُٓ

 . ُٕٗ،  ُٖٕ/ ٔ: ر البحر المحيط ينظ (2)

 . ُٕٕ: البقرة  (3)

،  َِٖ/ ُ: ، الكػشف  ُِّ/ ُ: ، أمالي المرتضػى  ِٗٔ/ ِ: ينظر الحجة للقػراء السػبعة : للوقوؼ على نسبة القراءتين  (4)
 . ْٕٔ/ ِ:  المصػباح الزاىر

 . ِْٔ/ ُ: ينظر معاني القرآف كإعرابو  (5)

 . ُِّ/ ُ: ، أمالي المرتضى  َِٕ/ ِ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (6)
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ألف كل كاحد من االسمين اسم ليسى كخبرىا مىعرفة ، فإذا اجتمعا ))كالمبلحظ أنو أجاز الوجهين كذلك 
كىذا الرأم رجحوي ابن .  (ُ)((ر خبران كما تتكافأ النكرتافكاآلخفي التعريف تكافآ في كوف أحدىما اسمان 

كذىب الفخر الرازم إلى أف الرفع ىو األرجح  .(ِ)خالويو كالشريف المرتضى كالطبرسي كابن الجوزم
كىذا ىو رأم الفراء ، كالذم ( ...ليس البػر بأف تولوا: )ىذا الترجيح بقراءة ابن مسعود كقد احتج ؿ

اة كالمفسرين أف النصب ىو األقول مػن حيث الصنعة النحوية ، ألف المصدر أكلى يبدك من أقواؿ النح
بأف يكوف اسمان ال يتنكر كأف كالفعل أقول في التعريف ، ككػوف المضمر ىو االسم ألنوي أعرؼ في 

 .  (ّ)االختصاص
كىذا البياف النحوم ىو األساس في بياف المعنى ألنو يعتمد على أصل النص في التقديم 

كالتأخير ، فالخبر قد تقدـ على االسم ، كىذا التحوؿ إنما جاء لغرض نفي حصوؿ الفائدة مما يقولوف 
أك يفعلوف كالتي تصح باإليماف خبلفان لما تمسكوا بًو من أقواؿ ، لذلك صار النصب ىو األقول 

ؿ كضع الجملة  كاألفضل ، كصار تقديم الخبر لػو أثر في الداللة على أىمية المقدـ فهو عدكؿ عن أص
لذلك فالتقديم بين أىمية البر كنفى اعتقادىم  (ْ)كىذا األصل لو نمط خاص يراد منو حصوؿ الفائدة

كما نلحظ أف النص يحمل التدرج لغػرض التفريق بين معنى . بأف البر يدؿ على تولية كجوىهم فحسب
رؽ كالمغرب لذاتًو ، كىذا المعنى كىو نفيوي إذا كاف فعلوي يوجب توجيو الوجو إلى المش ، البر بعد ليس

ليس ىو المراد من البر ألنوي لم يكن يدؿ في السيػاؽ على العمل الصالح ، أما المعنى المراد من النص 
: قولوي  ما تبلقيقػة المعنى المراد الذم جاء فيىو تثبيت حقيقة البر الذم تتراءل أىميتوي في تثبيت ح

 .  (ٔ()ٓ)(البر من آمن باهلل كاليـو اآلخر كلكن): كىو قولوي تعالى ...( ليس البر)
أما القرطبي فقد أجاز القراءتين الرفع كالنصب ، كقد احتج بأقواؿ النحاة على أىمية النصب ، 

كمػا ذىب إلى االحتجاج على أىمية الرفع كذلك ، ليخلص إلى أف القراءتين حًسنتاف على حد 
  .من أنواع الترجيح ألف المفسر يرل أف كل كجو لوي األدلة التي تبين أىميتوي  ان كىذا يبدك لي نوع. (ٕ)قولوً 

نظران لما أحدثوي التبلـز السياقي في  ، كقد تبين أف لفظة البر جاءت مختلفة الداللة في التركيب القرآني
طة يرتكز عليها تبايػن داللة لفظة البر بما يدؿ على أف تقديم البر في النص يؤدم إلى أف التركيب لو نق

 . في بيػػاف المعنى المراد 

                                                 
(1)

 . َِٖ/ ُ: ، الكشف   ُُٕ،  ُُٔ: ، كينظر اإليضاح  ِٖٖ/ ّ: قراء السبعة الحجة لل 
(2)

، الداللة القرآنية عند  َُٔ/ ُ: ، زاد المسير  ّّٕ/ ُ: ، مجمع البياف  ُِّ/ ُ: ، أمالي المرتضى  َْ: ينظر الحجة في القراءات السبع  
 . ّْٔ: الشريف المرتضى 

(3)
 . ِِْ/ ُ: ، شرح التصريح  ُِْ/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآف  َِٖ/ ُ: ينظر الكشف  

(4)
 . َُّ/ ُ: ينظر األصوؿ  

(5)
 . ُٕٕ: البقرة  

(6)
 . َُُ/ ِ: ، تفسير المنار  ْٓ/ ِ: ينظر تفسير المراغي  

 . ِّٗ،  ِّٖ: ينظر تفسير القرطبي  (7)
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لذلك نرل المفسرين قد أدركوا ىذا الملحظ فرجحوا النصب ، إذ رجحوي الطبرم كالشيخ       
كذىب أبو حياف إلى ترجيح قراءة الرفع كنص على أنها . (ُ)الطوسػي كابن عطية األندلسي كالطبرسي

كىو أف توسط خبر ليس بينها كبين اسم ))كالمفسرين األكلى من كجوو لم يثبت عند غيره من النحاة 
كىو محجوج بهذًه القراءة  (ما)بػػػ كيو تشبيهان لها تى سٍ رى ليس قليل كقد ذىب إلى المنع من ذلك ابن دى 

 . (ِ)((المتواترة
كالظاىر الذم يثبتوي النص القرآني أف القليل الذم يرد خبلؼ القياس كال يمثل األصل الوضعي 

النحو يفتح بعض المعاني المغلقة التي تدؿ على ثراء اللغة كتوليد المعاني الجديدة ، كقد لقوانين 
أصاب النحاة عندما استدلوا بالتركيػب القرآني على جواز تقديم خبر ليس كداـ على اسمها ، كبمػػا 

كركا مذىب ككاف النحاة كالمفسركف قد أف(ليس البر أف تولوا: )بًو قراءة حمزة كحفص في قولو  جاءت
كمبدأ القلة الذم ذىب إليًو أبو حيػاف بأف توسط خبر . (ّ)في منع ىذا التقديم ابن درستويو كابن معطو 

حملوي عػلى أف القياس ىو الرفع في اآلية الكريمة ، كىذا التوجيو يدؿ  قدليس بينها كبين اسمها قليل ، 
ئع في كونها تمثل االستعماؿ القرآني القوم على أف أبا حياف يأخذ األساليب القرآنية على المطرد الشا

األجدر أف نحلل أساليب القرآف ك ، كىذا القياس ال يمثل طبيعة بناء التركيب القرآني . (ْ)األفصح
الكريم في ضوء األنماط التي ال تمثل المطرد الشائع ، كىذًه الفكرة التي تمثل جذكر النحو األكلى 

كالمحدثين ال تستبيني السبيل الصحيح في إدراؾ معنى النص  كأصولوي أصبحت عند أكثر المتأخرين
نظران ألف النص القرآني نصه متداخل في إجراء العبلقات السياقية بما يؤدم إلى إدراؾ المعنى المراد 

من خبلؿ التبلـز النصي كالربط النحوم كالتماسك السيػاقي الداخلي للنص كربطًو مع العبلقػات 
 . عن فهم المحتول الداخلي الذم يساعد على دراسة النص بصورة صحيحة  الخارجية للنص ، فضبلن 

بما  ، كيظهر أف تقديم خبر ليس على اسمها في النظم القرآني لوي أثر في استجبلء المعنى كتركيزهي       
يدؿ على استخبلص الفائدة ، كقد علل النحاة أسباب ىذا التقديم من جانب القياس النحوم فكانوا 

 من القرآني ما اعتزموا عليًو  ؿميبلن إلػى التجريد في بناء القاعدة النحوية ، كقد ىدـ االستعماأكثر 
 ، فذىبوا إلى أف المعرفتين إذا كقعتا جملة اسمية كنت مخيران في التقديم كالتأخير لهذا التقديم ،تفسير 

ال يبين لنا اختبلؼ المعنى نظران فلك أف تجعل المبتدأ أكالن أك أف تؤخػرهي كتقدـ الخبر كىذا التفسير 
كربما اشتبهت الصورة في بعض المسائل  ))قاؿ عبد القاىر الجرجاني التقديم كالتأخير،  الستواء أسلوبي

  .(ٓ)((حتى ييظني أف المعرفتين إذا كقعتا مبتدأ كخبران ، لم يختلف المعنى فيهما بتقديم كتأخير

                                                 
 . ّْٕ/ ُ: ، مجمع البياف  ِّْ/ ُ :، المحرر الوجيز  ٕٓ/ ْ: ، التبياف  ُِٗ/  ٕ: ينظر جامع البياف  (1)

 . ِِْ/ ُ: ، كينظر شرح التصريح  ْ/ ِ: البحر المحيط  (2)

 . َُّ،  ََّ: ، الظواىر اللغوية في التراث النحوم  ِِْ/ ُ: التصريح ، شرح  ْ/ ِ: البحر المحيط ينظر  (3)

 . ُٔٗ: ينظر القاعدة النحوية تحليله كنقد  (4)

 . ُِٔ: دالئل اإلعجاز (5)
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مها في االستعماؿ القرآني يدؿ على بياف كالمنهج الصحيح أف تقديم خبر ليس على اس
للداللة على أف المراد ىو نفي ما كقر ( ليس البر: )نرل أف تقديم الخبر في قولًو  المعنى المراد فنحن

لذلك يجب أف ال نجـز بهذا  ،في أذىانهم بأف البر ىو توليػة كجوىهم إلى المشرؽ أك إلى المغرب 
كإنما يجب أف ننطلق من مدل تمثيل المعنػى في تقديم الخبر  ، القوؿ النحوم في تقديم أم االسمين

                    ألف المعنى يختلف إذا جعلنا االسم يسبق الخبر عن المعنى إذا كاف الخبر ىو المقدـ
ٌَّ قثم ذًاو انخثر 3                                   ـ انعطف عهى يىضع اسى إ

اُدوا )): في قولًو تعالى ( الصابئوف)اختلف النحاة في تفسير رفع  َُ يَن  ِ يَن آَٓمٌُوا َوااَّ ِ نَّ ااَّ
ّ
ا

ْم َوال ُ ْ يَ ْ  َ  َ اِل ًا  َ  َخْوٌ   َ َْ ِ ِ َوالَْيْوِم اْآِخِر َوَ ِ اِبُ وَن َواليََّلاَرى َمْن آَٓمَن ِ اَّ ((َزهُونَ َواللَّ
فقد  (1)

 . بالرفع معطوفان على محل اسم إفَّ قبل ذكر الخبر ( الصابئوف: )جاء قولو 
على نية التأخير كرفعوي على االبتداء أم كالصابئوف  (الصابئوفك)أف قولوي  إلىذىب الخليل كسيبويو 

 :                كما قاؿ الشاعر  ، كذلك
ـو أأمّ              ـأأمتـوإ   فاعلم  (2) بمفٌا لف  بقمأف  مـ  مبمفاِ         مو 

، كىذا التأكيل يدؿ على منع العطف على موضع اسم (ّ)نٌا بغاةه ما بقينا في شقاؽأكالمعنى كإال فاعملوا 
جوازًه فيكوف قولوي الصابئوف معطوفان على موضػع  لكذىب الكوفيوف كاألخفش إؿ. إفَّ قبل تمػاـ الخبر 

مير الذم في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي العطف على الضػػػػػػػػػ، كأجاز الكس(ْ)كعمرك قائمافإف زيػدان : إفَّ كقولنا 
ككاف الفراء يشترط لجواز العطف أف يكوف .  (ٔ)م طالب للفراءكىذا الرأم نسبوي مكي بن أب. (ٓ)ىادكا

إلى أىمية معنى ىذًه كينبغي االلتفات . (ٕ)ما قبل الواك مما خفيى فيو اإلعراب ألف نصب إفَّ ضعيف
بحالة رفع بالواك كىو في الظاىر جاء معطوفان على ( الصابئوف: )اآلية نظران لتعقد إعرابها بوقوع قولًو 

 . الفان للقياس النحوم كىو النصب اسم إفَّ خ
، كذىب أكثرىم إلى ضعف ( الصابئوف)تناكؿ المفسركف آراء النحاة لبياف تفسير رفع قولو       

كىذا قوؿه يردهي المعنى ألنو يقتضي أف الصابئين : ))سائي  قاؿ ابن عطية األندلسي مذىب الك
                                                 

 . ٗٔ: المائدة  (1)
(2)

،  ِْٔ: ، تيػجاف الػبياف في مشػكبلت القرآف  ُٖٓ/ ِ: ، الكػتاب  ُٓٔ: البيت لبشر بن أبي خاـز األسدم ، ينػظر ديوانو  
 .  ََّ/ َُ: خزانة األدب 

،  ُٔٔ: ، الجامع إلعراب جمل القرآف  ِِٔ/ ُ: ، مبلؾ التأكيل  ُُٗ: ، معاني القرآف كإعرابو  ُٖٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (3)
 . ِٕٓ: ، خصائص التركيب  َُٖ: ، القرآف الكريم كأثره في الدراسات النحوية  ٕٗٓ/ ُ: ت ألسلوب القرآف الكريم دراسا

 . ِّـ  ُٖٓ/ ُ: ، اإلنصاؼ  ِِِ/ ُ: ، إمبلء ما من بًو الرحمن  ّٓ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (4)

  . ٗٓ: ، الدرس النحوم في بغداد  ُّْ /َُ: ، خزانة األدب  ُِٓ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (5)
(6)

 .  ُْٔ: ينظر مشكل إعراب القرآف  

 . ِِّ/ ُ: ، شرح التصريح  ٗٔ/ ٖ: ، شرح المفصل  ّّ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (7)
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، ككذلك الزمخشرم نػص على ضعف مذىب الكوفيين كرجح مذىب البصريين بأف االسم (ُ)((ىادكا
 . (ِ)المرفوع على نية التأخير

لنسفي كابن عطية األندلسي كمن المفسرين الذين تابعوا الزمخشرم في ترجيح مذىب البصريين ا        
، كذكر الغرناطي الكلبي أفَّ ما ذىب إليو الكوفيوف في جواز  (ّ)كالبيضاكم كالغرناطي الكلبي كالقرطبي

كما صرح ابن عطية األندلسي بأف ما ذىب إليًو البصريوف . (ْ)العطف قبل تماـ الخبر مذىبه ضعيف
المقػدـ الذم معناه التأخير ىو المراد بًو على حد على أنو من ( كالصابئوف)في توجيو إعراب قولو 

، كيبدك أف (ٔ)كذكر الطبرسي كابن الجوزم رأم نحاة البصرة دكف أف يتعػرضا لرأم الكوفيين. (ٓ)قولوً 
إغفالهم رأم الكوفيين كعدـ ذكرًه يدؿ على ترجيح مذىب البصريين على أنػوي الوجو الصحيح في 

، كىذا يدؿ (ٕ)ػي كأبو حياف فقد ذكرا رأم المذىبين في إعراب النصأما الشيخ الطوس.  إعراب النص 
 . على صحػة الرأيين عندىما ألف ظاىر النص يومئ إلى أفَّ المعنى ال يختلف إذا اختلف اإلعراب 

كالمبلحظ أف الزمخشرم قد ذكر ضعػف مذىب الفراء ، كالمػعركؼ عند غيرًه من المفسرين 
ىبل زعمت : ))بٌينى األدلة التي تدؿ على ضعف مذىب الفراء قاؿ  ىو ضعف مذىػب الكسائي ، كقد

ال يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر ، ال نقوؿ إفَّ زيدان : أف ارتفاعو للعطف على محل إفَّ كاسمها قلت 
 :إفَّ زيدان منطلقان كعمرك ، قلت: لمى ال يصح كالنية بًو التأخير فكأنوي قلتى : كعمرك منطلقاف ، فإف قلت 

ألني إذا رفعتوي عطفان على محل إفَّ كاسمها كالعامل في محلها ىو االبتداء فيجب أف يكوف ىو العامل 
في الخبر ، ألف االبتداء ينتظم الجزأين في عملًو كما تنتظػمها إفَّ في عملػها ، فلوال رفعت الصابئوف 

كىػذا النص  (ٖ)((ا رافعين مختلفين المنوم بًو التأخير باالبتداء كقد رفعتى الخبر بأفَّ ال  عملت فيهم
 . الجانب اإلعرابي قوة يؤكد أىمية نظرية العامل عند الزمخشرم في تفسير النص بما يدؿي على 

كىذا التفصيل الذم ذكرهي في رد مذىب الفراء كترجيح مذىب البصريين ، نجد خبلفوي عند الفخر 
مذىبه حسن كأكلى من مذىب البصريين ألف كىو : ))الرازم الذم ذىب إلى صحة تأكيل الفراء قاؿ 

الذم قالوه يقتضي أف كػبلـ اهلل على الترتيب الذم كردى عليو ليس بصحيح ، كإنما تحصل الصحة عند 
                                                 

 . ُِٗ/ ِ: المحرر الوجيز  (1)

 . ْٕٔ/ ُ: ينظر الكشاؼ  (2)

،  ّْٗ/ ِ: ، تفسير البيضاكم  ِْٔ/ ٔ: ، تفسير القرطبي  ُِٗ/ ِ: جيز ، المحرر الو ُّٗ/ ُ: ينظر تفسير النسػفي  (3)
 . ُّٖ/ ُ: التسهيل لعلـو التنػزيل 

 . ُّٖ/ ُ: التسهيل لعلـو التنػزيل  ينظر (4)

 . ُِٗ/ ِ: المحرر الوجيز ينظر  (5)

 . َّّ/ ِ: ، زاد المسير  ُٖٓ/ ُ: امع جوامع الجينظر  (6)

 . ُْٓ/ ّ: ، البحر المحيط  ُٗٓ/ ّ: ينظر التبياف   (7)

 . ْٖٔ/ ُ: الكشاؼ  (8)
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كما نص عليًو الفخر الرازم .  (ُ)((تفكيك ىذا النظم ، كأما على قوؿ الفراء فبل حاجة إليو فكاف أكلى
دكف الحاجة إلى التأكيل،كىذا يدؿ علػػى أف ترتيب األلفاظ في  يؤكد أىمية الوصف بناءن على الظاىر

 السياؽ لو أىمية في بياف المعنى،كليس كما يرل الزمخشرم في االعتناء بالقاعدة النحوية التي كضعت 
على أساس منع العطف قبل تماـ الخبر ، كىذا التوجيو يقتضي أف يؤكؿ النص بما يؤدم إلى حفظ 

كيك لبناء النص كتأخير المقدـ يعني إعادة التركيب إلى الوضع البسيط بما يدؿي كىذا التف اإلعراب ،
على إضعاؼ المعنى المراد ، ألف النظم القرآني يرتكز في االستدالؿ على قوة المعنى من خبلؿ 

                                                               .          التحوؿ النصي كانتقاؿ األلفاظ إلى ترتيب جديػػد يهيأ التركيب إلى أف المراد ىو ظاىر النص
كال يمكن أف نذىب إلى تأكيل النص خبلؼ الظاىر في كل ما يخالف النظاـ النحوم ، ألف        

االستعماؿ القرآني فيػًو الكثير من الركابط السياقية التي تكشف المعنى كتوضحوي ، كبعبارةو أخرل فإف 
إلى تركيبو جديد قػد ال يكوف فيًو تمثيله للمعنى المطلوب ، كبذلك يكوف ظاىر النص  تحوؿ السياؽ

أجدل كأنفع من الذىاب إلى التأكيل بما فػي ذلك تقديم بعض األلفاظ أك تأخيرىا بحيث تصبح ضمن 
في ( الصابئوف)كيمكن أف نستدؿ على فائدة تقديم .بناء جديد يختلف عن بناء النص في األصل 

يب بما استوضحوي المفسركف في أىمية ىذا التقديم في الداللة على المعنى المقصود ، فنص الترؾ
أكثرىم أف ىذا التقديم الذم نيتوي التأخير يدؿ على أفَّ الصابئين يتابي عليهم إف صحى منهم اإليماف 

لها إلػى فرقةو كالعمل الصالح ، كذلك ألنهم أبين ىؤالء ضبلالن كأشدىم غيان ، بخركجهم عن األدياف ؾ
 . (ِ)قليلة كىم عباد الكواكب

أف ىذا التغاير اإلعرابي دليل على أنهم في اعتقاد مخالف العتقاد غيرىم من  في كال شك
الملل األخرل ، كىذا التقديم ىو الذم أظهر ىذًه الداللة ، فإذا قلنا إنوي على نية التأخير فإف ذلك 

اإلعراب كالتحريك القطعي للفظ في من التقديم ألف التغاير  يعني نقض ىذا المعنى الذم فيهمى كأيدرؾى 
كيظهر أف الفخر الرازم كاف يبتغي الحفاظ على معنى النص من خبلؿ بقاء .إنما جاءى إحرازان للمعنى 

 . دكف تغيير ألنػو يػدؿ على معنى النص من ًق ئالنظم على بنا

ضع اسم إفَّ قبل تػمػاـ الخبر فلم كالمبلحظ أف القياس النحػوم يقتضي منع العطف على مو
فقالوا إنكى ))يجز في المعطوؼ إال النصب ، كىذا المنع الذم إلتزموي النحاة يستند إلى قوانين العامل ، 

نحو إفى زيدان كعمران قائماف ، كال  ب النصإذا عطفت على اسم إفَّ قبل الخبر لم يجز في المعطوؼ إاٌل 

                                                 
 . ْٓ/ ُِ: التفسير الكبير  (1)

 ،ٗٗ: ،من أسرار البياف القرآني َُّ/ َُ: ،خزانة األدب َُِ: ،التلخيص في علـو الببلغة ُٗٓ/ ّ: ينظر التبياف  (2)
 . ِٕٓ: خصائص التركيب 
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إف زيدان : موضع إفَّ كاسمها ، ألف موضعهما رفعه باالبتداء فتقوؿ  يجوز أف ترفع المعطوؼ حمبلن على
كعمره قائماف ، ألف قولكى عمرك رفعه باالبتداء كمنطلقاف خبر عنػوي كعن اسم إفَّ فقد أعملت في الخبر 

 كىذا ىو الذم الجأ البصريين إلى منع. (ُ)((عاملين االبتداء كإفَّ كغير جائز أف يعمل في االسم عامبلف
العطف قبل ذكر الخبر ، كحملهم على تأكيل النص ، فبل يمكن توارد عاملين على الخبر ىما إف 

كىذا يدؿ على أف المنهج البصرم ييخضع النص . كاالبتداء ، لذلك حملوا النص على غير الظاىر 
ـ مع تلك لمعايير ثابتة ، لذلك نرل نتيجة ذلك عدـ قبوؿ الكثير من  الشواىد إال بعد تأكيلها لتنسج

ككاف من إفراط البصرييػن استخػداـ األقيسة العقلية : ))المعايير ، قاؿ الدكتور أحمد مختار عمر 
 أف كجدكا أنفسهم أماـ شواىد فصيحة تخالف قياسهم المنطقي  كتشددىم في قبوؿ الشاىد النحوم ،

تأكيلػها كإخراجها عػن ظاىرىا أك قاعدتهم التي استنبطوىا ، كىنػا كجدكا أنفسهم مضطريػن إما إلى 
 .(ِ)((مع قواعدىم ، كإما إلى رميها بالشذكذ كالخطأ  لتنسجم

كالمبلحظ أف الجانب النحوم ال يمكن أف يكوف القوة المهيمنة على النص ، بما يؤدم إلى            
بعبارة أخرل ك. تغييب العبلقػات السياقية األخرل التي تسهم في استيضاح المعنى الدقيق للتركيب 

فالنص لوي مكونات ، كىذًه المكونات تعتمد أساس التوالي كالتدرج ، أم أف النص تأتلف فيو الجمػل 
الذم يتحدث عنو ، كىذا الترابط السياقي بكل أشكالو النحويػػة  عكتتماسك كي يتم بياف الموضو

ب ، فالمعنى الداللي يأتي نتيجة كالمعجميػة كالداللية كالتداكلية كاللغوية ىو الذم يحدد مفهـو التركي
كيظهر أف ىذا الترتيب الجديد للنص ػ ما ىو إال افتراض نحوم . (ّ)لتضافر ىذًه الركابط فػي النص

أرادكا بًو حبلن لمشكلة الصػػراع الدائػر بيػن االستعماؿ القرآني كبين بناء القاعدة النحوية ، كىذا القوؿ 
للغة جوفاء تخلػو من التطور كالنمو ، لذلك فهو ال يمثل كاقع اللغة بأف المقدـ على نية التأخير يجعل ا

                                                 
 . ُٕٕ/ ّ: أمالي ابن الشجرم  (1)

 . َُُ: اللغوم عند العػرب البحث  (2)

 . َِِ: ، العبلمة اإلعرابية في الجملة  ِِٓ: ينظر الداللة كالنحو  (3)
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كال يمت لوي بصلة ، كإنما يدؿ على المفاىيم الوضعية المجردة التي تقيد اللغة كتجعلها مغلقة أماـ 
 .  (ُ)االستعماالت الجديدة التي تمثل الجانب التداكلي

الفخر الرازم ينسجم مع بناء النصوص كالشواىد كمما تقدـ يظهر أف مذىب الفراء الذم رجحوي       
إنك كزيد )التي يكػوف العطف فيها على ما خفي فيًو اإلعراب كاآلية الكريمة ، كما نقل عن العرب ، 

 : ، كما تدؿ عليًو الشواىد كقوؿ الشاعر  (ِ)، كىػذا جعلػو سيبويو من الغلط الذم ال يقاس (ذاىباف
ـو أأّ مم  فعـوإ ّ                     ـأأتُ  لم  (3)واِ ماي شمققمأف فم مبمفٌا لف ب          م ممممممممممممممممممممف 

 :     كقوؿ اآلخر 
ـُ  ُ  رْ  ألمس  ف لمقأنِ  قيُ   لأْ                    ـقـ فأّ            مم  .(4)بُ مف  بمم يوٌ   ـممي 

ىذًه الشواىد ، ألف الشعر لوي  كينبغي االلتفات إلى أفَّ االستعماؿ القرآني ال يمكن قياسو على
قوانينوي التي يكوف الشاعر فيها مقيدان بالوزف ، فتقدير الكبلـ في الشاىد الثاني فإني لغريبه كقياره كذلك 

كما ىذا إلى لقصد االختصار كاالحتراز عن العبث مع ضيق المقاـ، بسبب التوجع كالمحافظة على ))، 
، كىذا  (ٓ)((إفَّ قصد التسوية بينهما في التحسر على االغترابالوزف كالسر في تقديم قيار على خبر 

يدؿ على أفَّ النحاة أخذكا بالقياس من أجل بناء القاعدة النحوية على الشعر ، لكن المعنى في النظم 
في اآلية الكريمة يدؿ على أنهم يختلفوف ( كالصابئوف)القرآني على غير شاكلة الشعر ، فتقديم قولو 

لم يكن يتفق مع معنى النص ألف ( فإني كقياره )خرل ، كالتقديم في الشاىد الشعرم عن الملل األي 
 .التقديم أكجبو الوزف كما اختلف المعنى ألف الشاعر أراد التسوية ، كىذا ييثبت عدـ صحة القياس 

: تعالى  كالمبلحظ أف ىذا التغاير اإلعرابي استعماؿ شائع ال يمكن رده أك تأكيلو ، كلم يكن قولو      
اِبُ وَن َواليََّلاَرى)) اُدوا َواللَّ َُ يَن  ِ يَن آَٓمٌُوا َوااَّ ِ نَّ ااَّ
ّ
، النص األكحد في العطف على مغاير في ... (( ا

اإلعراب ، فقػد جاء النػظم القرآني بنصوص كثيرة تقـو على المغايرة كالمخالفة في اإلعراب ، إم إجراء 
 . (ٔ)التي بيني عليها االسم المتقدـالعطف على غير العبلمة اإلعرابية 

                                                 
 . ِّْ: كما بعدىا ، نظرية اللسانيات النسبية  ٕٕ: ينظر دالئل اإلعجاز  (1)

 . ُْٕ: ، الجملة االسمية  ُُٔ: ، المصطػلح النػحوم كأصػل الداللة  ّٖ: ، تأكيل مشكل الػقرآف  ُٓٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (2)

(3)
 . من البحث ( ِٓ)تقدـ ذكره ينظر ص  

: ، لساف العرب  ٖٔ/ ٖ: شرح المفصل ،  َُِ: تلخيص في علـو الببلغة ، اؿُِْ/  ُ: الكتاب  ينظر: لضابيء البرجمي  البيت (4)
 .، كفي الكتاب نقل بركاية نصب قيار   ّْٖ/ ٔ

 .    ُٖ: ، كينظر الحذؼ الببلغي في القرآف الكريم  َُُ: التلخيص في علـو الببلغة  (5)

، كمن النصوص التي ذكرىا الدكتور فاضل السامرائي على شيوع ىذا االستعماؿ في النظم  ُّٕ: ينظر الجملة العربية كالمعنى  (6)
،  ّ :التوبة ((أىفَّ اللَّوى بىًرمءه ًمنى اٍلميٍشرًًكينى كىرىسيوليوي )) : ، كقولو تعالى َُ:  المنافقوف)((فػىيػىقيوؿى رىبِّ لىٍوال أىخٍَّرتىًني : ))القرآني قولو تعالى 

 . ُٕٕ: البقرة ((كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ًفي اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاءً : ))كقولو تعالى 
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كقد أنكر أكثر المحدثين تأكيل البصريين لآلية الكػريمة ، كرجح بعضهم مذىب الفراء ، 
فالدكتػور أحمػد مكػي األنصارم يرل كجوب تعديل القاعدة النحوية ليكوف العطف جائزان كإف لم يتم 

، كذلك الدكتور علي أبو المكاـر أجاز ىذا  (ُ)الخبر ، نظران لثبوت ىذا العطف في االستعماؿ القرآني
كنحسب أنو ال مانع من رفع المعطوؼ طالما اتضحت عبلقتو بأطراؼ : )) النوع من العطف ، قاؿ 

: أما األستاذ إبراىيم مصطفى فقد أنكر مذىب البصريين قاؿ .  (ِ)((اإلسناد في الجملة التي يتخللها 
 (ّ)((ع الجملة تقطيعان غير مقبوؿب علػى رأم البصريين كلكنو يقطٌ كقد يصحح ىذا التأكيل كجو اإلعرا))

فذىػب إلى أف نصب االسم بعد إفَّ ىو نصبه على ( الصابئوف)كما أثبت رأيان أراد بًو توجيو رفع قولو 
التوىم ، ذلك ألنهم لما كجدكا الضمير الذم يقع اسمان لها ضمير نصب توىموا أف االسم الواقع 

تدخل  (إفَّ )ف يكوف منصوبان فنصبوه ، ككاف حقوي الرفع كالعلة في ذلك التوىم أنهم كجدكا بعدىا ال بد أ
، كنحو ذلك)على ضمائر النصب نحو  كىذا . (ْ)كلما كاف اسمها مرفوعان عطفوا عليًو بالرفع( إنوي ، إنكى

لقدماء كمن كما يبدك لي من الوقوؼ على أقواؿ ا: ))التوجيو رجحوي الدكتور مهدم المخزكمي قاؿ 
كاسمها بمنػزلة الكػلمة ( إفَّ )أفَّ : األمثػلػة التي كردت في الصحيح من كبلـ العرب مما أثبتوي ، كمن غيرًه 
كقد احتج على رأيًو  (ٓ)((الواحػدة فػػي االستعماؿ ، كحق االسم بعدىا أف يرتفع ، ألنو مسند إليو

نْ )): بالنصوص كالشواىد كاألقواؿ  نحو قولو تعالى 
ّ
َ اِن لََلاِاَرانِ  ا َُ))

، كذلك احتج بالنظم (6)
 :               كقولو
ـو أأمـوإ  ف         ـأأتمم          واعلم  (7)واممي  اممقمأف فم مبمفٌا لمف  امف 

كاسمها بمنػزلة المركب فإذا فصل عنها جاز ارتفاعوي، ما نقل ( إفَّ )كمن األقواؿ التي احتج بها على أف 
 .  (ٖ)(إفَّ فيكى زيده لراغبي : )كقولو ( إفَّ بكى زيده مأخوذ: )قولو عػن العػرب 

كالمبلحظ أف ما ذىبى إليًو األستاذ إبراىيم مصطفى كالدكتور مهدم المخزكمي إنما ىو تأكيله 
لمذىب الفراء فهػو بالنسبة لهم الدالة التي أنتجت مذىبهم ، ألنو أجاز عطف المرفوع على اسم إفَّ إذا 

. اإلعراب ألف نصبػها ضعيف ، كالذم خفي فيًو اإلعراب ىو الضمائر كاألسماء الموصولة  خفي فيوً 

                                                 
 . ٖٓ: ينظر نظرية النحو القرآني  (1)

 . ُْٕ: الجملة االسمية  (2)

 . ٕٔ: إحياء النحو  (3)

 . ْٔ: ، نحو المعاني  َٕ: ينظر المصدر السابق  (4)

 . ْٗ: في النحو العربي نقده كتوجيو  (5)

 . ّٔ: طو  (6)
(7)

 .من البحث ( ِٓ)تقدـ ذكره ينظر ص  

 . ٓٗ،  ْٗ: ينظر في النحو العربي نقده كتوجيو  (8)
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كيبدك لي أفَّ ما ذىبا إليًو من رأم في تفسير إعراب اآلية الكريمة ، ىو أكثر بعدان من تأكيل البصريين ، 
طرد من النصوص ألنو يقـو على مبدأ جديد ىو بناء القاعدة النحوية على القليل كترؾ الكثير الم

كالشواىد التي تدخل فيها إفَّ على االسم الظاىر فتعمل فيًو النصب كاألجدر أف يقركا ىذا النوع من 
كال يمكن أف نذىب إلى بناءو أكثر تعقيدان مما . العطف على أنوي جاءى بالرفع عطفان على موضػع اسم إفَّ 

ظر في أجزاء السياؽ كما ىي اآلثار التي تنجم عن نصَّ عليًو القدماء ، فنلجأ إلى اختراع الرأم دكف الن
يعرؼ عملها من دخولها على االسم الظاىر ، ( إفَّ )كما يدؿ على ضعف ىذا الرأم أفَّ . ىذا التأكيل 

كىل ال يمكن ))ثم بعد ذلك يكوف ىذا العمل ىو األساس الذم يوضح تأثيرىا اإلعرابي على الضمائر 
كىذا يؤكد  .(ُ)((نصب بعد إفَّ كأخواتها ألف الظاىر بعدىا منصوبالقوؿ بأف العرب جاءت بضمير اؿ

طبيعة بناء الجمل في اللغة ، فاألصل في الكبلـ أف يبدأ بالظاىر أكالن ثم يكنى بػعػد ذلػك ، كلو كاف 
 . اإلضمار ىو األكلى ألصبح الكبلـ مبهمان 

االستعماؿ القرآني لوي أثر كاضح يتضح أفَّ ( الصابئوف) كمما تقدـ من آراء في تفسير رفع قولوً 
في محاكاة اللغػة ضمن أسس كمعايير تمثل الواقع اللغوم ، كىذا نجدهي يتجلى في نصوص كثيرة ،  

لكن األىم من ذلػك ىػو تػػوارد االحتماالت في النص التي تجعل الضوابط النحوية تنحرؼ عن تفسير 
ف يكوف االىتماـ في تفسير إعراب النص القرآني كمن األجدر أ. األكجو المحتملة في النظم القرآني 

مكونات السياؽ ، بما فػي ذلك العبلقات التداكلية التي تمثل ركنان مهمان في فهم المعنى ،  على أساس
 . ألف التشابو كالتماثل من القرائن المهمة التي تكشف المعنػى 
تقدـ ذكر  (ّ)على النصارل ، كفي البقرة (ِ)كقد ذكر بعض العلماء أفَّ الصابئين تقدـ ذكرىم في المائدة

أىل كتاب ، أما في المائدة فتقدـ الصابئوف على  كونهممقدموف في الرتبة ؿألنهم النصػارل عليهم ، 
 . (ْ)النصارل ألنهم مقدموف فػي الزماف

 كعطفها على اسم إفَّ ( الصابئوف) كمن التفسيرات التي ذكرت في بياف المقصد من تقديم قولوً        
، المراد ىو التأخير ليصح اإلعراب المنصوب ، ما نصَّ عليًو اآللوسي بعدما بٌين ضعف تأكيل النحاة بأف

كجعل خبر إفَّ محذكفان كىو ( كالصابئوف: )كبعض المحققين صرؼ الخبر المذكور إلى قولًو : ))فقاؿ 
 : قولًو القوؿ اآلخر للنحاة في مثل ىذا التركيب  كىو موافق لبلستعماؿ كما في 

 
  

                                                 
 . َِٓ: ينظر العبلمة اإلعرابية في الجملة  (1)

 . ٗٔ: المائدة  (2)

 . ِٔ: البقرة  (3)

     . ُِٖ/ ُ: ، مبلؾ التأكيل  ٕٓ: ينظر أسرار التكرار  (4)
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ـأأأمَ  لف عِ  أمـمأُ               .  (1)فُ مت م أُي لخمـو (  واٍ ) يَ مَ ممْ أعِ  لف          بِ  تَ مأف 
راضو خبر أنتى كخبر نحني محذكؼ ، كرجح بأف اإللحاؽ باألقرب أقرب ، كبأنوي خاؿو عما : فإف قولوي 

التوجيو ىو أصح التأكيبلت التي تناسب سياؽ أفَّ ىذا في كال شكى .  (ِ)((يلػـز علػى التوجيو األكؿ
كالذم أراه أف : ))كما ذكر الطاىر بن عاشور ىذا الرأم فقاؿ . النص كما تدؿي على المعنى المراد 

يجعل خبر إفَّ محذكفان ، كحذؼ خبر إفَّ كارد في الكبلـ الفصيح كقػد دؿى على الخبر ما ذكر بعدهي 
عطف جملة على جملة ، فيجعل ( كالذين ىادكا: )كيكوف قولوي  (فلهم أجرىم عند ربهم: )كىو قولوي 

كىذا التوجيو . (ّ)((كىذا أكلى( كالصابئوف)كلذلك حقى رفع ما عطف عليو كىو . مبتدأ ( الذين ىادكا)
عيًطفى عليو بعدما مضى ( كالصابئوف: )استئناؼ ، كقولوي ( الذين ىادكا: )ال يختلف عما سبقوي بأف قولو 

كخبرهي المحذكؼ ، لكن الذم يؤخذ على الطاىر بن عاشور أنوي ( إفَّ الذين آمنوا: )ك قولوي المبتدأ كه
على حذؼ الخبر ، كىذا لم يأًت في سورة المائدة ( فلهم أجرىم عند ربهم: )توىػم فاستدؿ بقولًو 

: لوي تعالى التػي ىػي موضػع اإلشكاؿ من اإلعراب ، كإنما كردى في موضعو آخر من سورة البقرة كىو قو
ِ َوالَْيْوِم اْآِخِر َوَ َِ  )) اِبِ نَي َمْن آَٓمَن ِ اَّ اُدوا َواليََّلاَرى َواللَّ َُ يَن  ِ يَن آَٓمٌُوا َوااَّ ِ نَّ ااَّ
ّ
َ اِل ًا  َ َُِْم َآْ ُرُ ْ ا

ْم َوال هُ  ْم َوال َخْوٌ   َ َْ ِ ِ َ هُونَ ـِعْيَ  َرّ ِ ((ْم َ ْ
(4)  . 

اإلعراب ىو أقول األكجو في تفسير النص ، ألف حذؼ خبر إفَّ يدؿي على  كالمبلحظ أفَّ ىذا
اكتماؿ بناء الجملة األكلى ثم استأينف الكبلـ ليدؿ على أفَّ الذين امنوا يختلفوف عن غيرىم ممن ذكركا 
ًق في سياؽ اآلية ، كما يوضح لنا أىمية حػذؼ الخبر في الداللة على التوسًع في المعنى كإطبلقًو كشموؿ
بما ال يمكن أف يحيطى الوصف بمن آمنى كصدؽى فػي إيمانػًو ، كذلك فتقديم المؤمنين يدؿي على كونهم 
القدكة الحسنة في لزـك اإليماف كترغيب اآلخرين في التوبة  كذلك يكػوف فصل الذين آمنوا عن غيرىم 

كىذا التوالي . لم يؤمنوا بعد  فيًو تخصيص للذين(( من آمن باهلل كاليـو اآلخر: ))يدؿي على أفَّ قولوي 
كالتدرج في السياؽ دليله يمهد الوصوؿ إلى حقيقة المعنى كاالستدالؿ على أىميػتًو كمػا فيػًو تطمينه 

للذين آمنوا بأنهم أىلي التقول كىم أىلي الصبلح كاإلخبلص ، كما يؤكد التأثير في نفوس اآلخرين ممن 
ؿ الضبللة ، كىذا التوافق بين النص كالواقع كالترابط بينهما اختلفوا عنهم في االعتقاد كانتهجوا سبي

 .  (ٓ)يكوف ممهدان في الوصوؿ إلى الغاية األساسية التي يهدؼ إليها البناء السياقي للتركيب

                                                 
(1)

  . َُِ : الببلغة علـو في التلخيص،  ُِّ/ ُ: ، الكتاب  ِّٗ: ينظر ديوانو : البيت لقيس بن الخطيم  

 . ِْٓ: ، ينظر الداللة كالنحو  َِِ/ ٔ: ركح المعاني  (2)

 .ِْٓ: ، األحكاـ النحويةِٗٔ/ ٔ: التحرير كالتنوير (3)

 . ِٔ: البقرة (4)

 . ٕ: ينظر علم لغة النص  (5)
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 ، كما يتضمن الترغيب في التوبة  فاألصل الذم يتحدث عنوي التركيب ىو التأكيد على أىمية اإليماف
إعبلـ كإخبار الملل األخرل بأنوي يتابي عليهم : نوا تمهيدان لبياف ىذا المعنى أم كقد جاء ذكر الذين آـ

كىذا يؤكد تبلـز الجوانب السياقية التي تدؿي على أفَّ ترتيب اآلخرين من . إذا آمنوا كأخلصوا إيمانهػم 
الكفر كىذا غير الذين آمنوا دليله على اختبلفهػػم كاتصافهم بالعناد كنقض الميثاؽ كالمسارعة في 

يصدؽ على اليهود ، فقد ابتدأ بهم ليدؿ على شناعة حالهم ثم ثنى بذكر الصابئين ألنهم أقرب إليهم 
 .  (ُ)في المعتقد كىو عبادة األصناـ كالتقرب بها إلى النجػـو فػػي استنػزاؿ الركحانيات

لة األكلى كىذا التوجيو يدؿي على أىمية قوؿ المحققين بأف الخبر محذكؼ كما بعدى الجم
كمن األدلة األخرل التي تقوم ىذا الوجو ما عيًرؼى عند المحدثين بالعبلقات . استئناؼ ذيًكرى خبرهي 

السياقية كالمحتول الداخلي للنص ، كقػد تقدـ بياف المحتول الداخلي ، أما العبلقة الخارجية للسياؽ 
ريمة من سورة المائدة ، فقد كردى ذكر فتبدك جليةن عند النظر إلى بعض النصوص التي تماثل اآليػة الك

ي)): الصابئين في سورة البقرة في قولًو تعالى  ِ يَن آَٓمٌُوا َوااَّ ِ نَّ ااَّ
ّ
اِبِ نَي َمْن آَٓمَن ـا اُدوا َواليََّلاَرى َواللَّ َُ َن 

ْم َوال  ِ َ  َ اِل ًا  َ َُِْم َآْ ُرُ ْ ِعْيَ  َرّ ِ ِ َوالَْيْوِم اْآِخِر َوَ ِ ْم َوال هُ ِ اَّ َ هُونَ ـَخْوٌ   َ َْ ِ كقد تضمنت  (ِ)((ْم َ ْ
يَن )): الذم لم يذكر في اآلية الكريمة من سورة المائدة ( فلهم أجرىم عند ربهم: )اآلية قولوي  ِ نَّ ااَّ

ّ
ا

ِ َوالَْيْوِم اْآِخرِ  اِبُ وَن َواليََّلاَرى َمْن آَٓمَن ِ اَّ اُدوا َواللَّ َُ يَن  ِ ْم َوال ُ ْ  آَٓمٌُوا َوااَّ َ  َ اِل ًا  َ  َخْوٌ   َ َْ ِ َوَ ِ

َ هُونَ  كىذا يدؿي على أفَّ المعنى المراد في سورة البقرة ىو توفية األجور لذلك نرل تواصل النص  (ّ)((َ ْ
كونهم أىل ؿدكف التغاير اإلعرابي ، كما فيًو تقديم النصارل على الصابئين ، ألنهم مقدموف في الرتبة 

فداللة النص أفَّ الجزاء يشمل الجميع ، كلم يكن السياؽ بصدد االىتماـ في توجيو النص إلى كتاب ، 
يَن آَٓمٌُوا )): كمن األدلة األيخرل ما جاءى في سورة الحج كىو قولو .موضوع اإليماف فحسب  ِ نَّ ااَّ

ّ
ا

ينَ  ِ اِبِ نَي َواليََّلاَرى َوالَْمُجوَس َوااَّ اُدوا َواللَّ َُ يَن  ِ َ يَْفِلُ  بَ َْْنُْم يَْوَم الِْق َاَمةِ  َوااَّ نَّ ااَّ
ّ
ُ وا ا فالمراد  (ْ)((َآْ َ

، كالجميع متساككف في ذلك نظران للعدالة اإللهية ، كما فيًو تقديم الصابئين (ٓ)ىو الفصػػػػػػػػػػل كالقضاء
بعدى الذين  على النصارل ليكوف الترتيب في النص يناسب شدة كعناد كػل ملة من الملل المذكورة

 . آمنوا
 

                                                 
 . ُِْ/ ٔ: ينظر نظم الدرر  (1)

 . ِٔ: البقرة  (2)

 . ٗٔ: المائدة  (3)

 . ُٕ: الحج  (4)

 . ََُ: ينظر من أسرار البياف القرآني  (5)
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ٍْ تَْعِذ َيا َرأَُوا اْْلياِخ نَيَْسُجَُُُّهُ َدرَّى : ))ـ إضًار انفاعم في قىنِه ذعانى 4 ثُىَّ تََذا نَهُْى ِي

ٍٍن  ((ِدي
(1)

 . 
في ىذًه اآلية الكريمة ، نرل أسلوبان مغايران لما كضعوي النحاة من أيصوؿ ، كىو اكتفاء الفعل في 

عن الفاعل ، كقد حملهم ذكر الفعل في التركيب ببل فاعل إلى التأكيل كإضمار النص ليكوف مستغنيان 
: ككاف المبرد يذىب إلى أف فاعل الفعل بدا في اآلية الكريمة مضمر كالتقدير. فاعل مناسب للفعل بدا 

، كنقل النحاس أف المبرد أنكر مذىب (ِ)بدا لهم بداءه ، كقد حذؼ من التركيب لداللة الفعل عليو
أم ظهر لهم أف يسجنوه ، ألف المبرد يرل أف الفاعل يدؿ ( ليسجننوي )بويو بأف الفاعل ىو جملة سي

 . (ّ)عليًو الفعل فهو المصدر المفهـو من لفظ الفعل
ثم بدا لهم من بعد ما : ))قاؿ : ))كالظاىر أف سيبويو لم يصرح بهذا الرأم ، كىذا يؤكدهي قولو 

بدا لهم أيهم أفضل لحسن كحسنو : موضع ابتداء ، أال ترل أنك لو قلت ألنو (( رأكا اآليػػات ليسجننو
كالتحقيق في ىذا االختبلؼ يؤكد أفَّ ىذا  (ْ)((ظهر لهم ىذا أفضل من ىذا:  كأنك قلت  لمتفي ع

فقػد ذىبوا إلى جواز أف يسند الفعل إلى الفعل ، كىذا الرأم أنكره  (ٓ)الرأم ىو من أيصوؿ الكوفيين
 . (ٔ)، ألنك إذا قلت خرج ضرب لػم يفػد البتة أكثر النحاة

كما في  (ٕ)كىذا القياس ال يناسب النظم القرآني ، ألف الفعل ال يسند إلى الفعل ببل كاسطة      
المثاؿ المتقدـ ، كقد انتظم سياؽ النص ضمن أيسس التوالي كالتدرج ، أم توالي الجمل الفعلية لتقوية 

كمما قدر لو فاعل من : ))صرح ابن الشجرم برد مذىب الكوفيين قاؿ كقد . اإلسناد ليقول المعنى 
َُ َا َّ ِ نيٍ )): لفظة بدا في قولو تعالى  ثم بدا : كالتقدير  ((ُ َّ بََ ا لَُِْم ِمْن بَْ ِ  َما َرَآُوا اْآَيِا لَ َْلُجُييَّ

ألف ( ليسجننوي )يصح إسناده إلى لهم بداء ، ال بد من تقدير ىػذا الفاعل ألف الفعػل مطالب بفاعلًو كال 
 .  (ٖ)((إسناد الفعل إلى الفعل مستحيل

                                                 
 . ّٓ: يوسف  (1)

،  ّّٗ/ ُ: ، شرح التصػريح  ٖٕ/ َُ: ، نظػم الدرر  ُٓ/ ُ: ، شرح جمل الزجػاجي  ّّْ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (2)
 .  َٔ/ ِ: حاشػية الصػباف 

 . ّّْ/ ِ:  إعراب القرآف للنحاسينظر  (3)

 . ّْ: ( طركحة دكتوراهأي )، كينظر الخبلؼ النحوم في كتب إعراب القرآف  ُِٓ/ ّ: الكتاب  (4)

 . ٖٗ/ ُُ: ، اللباب  ِْٓ/ ِ: ، المغني  ْْٗ/ ٔ: ينظر الدر المصوف  (5)

 .  ُّّ: ، األمالي النحوية  ُِ/ ِ: ، التبياف  ّّ/ ِ: ينظر أمالي ابن الشجرم  (6)

 . ٖٔ: ينظر المسائل العسكريات  (7)

 .   ّّ/ ِ: أمالي ابن الشجرم  (8)
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، كالمعنى ( ليسجننوي )كما تقدـ يدؿ على أفَّ مذىب البصريين ىو أفَّ الفاعل محذكؼ قاـ مقامو       
كبناء على ىذا التأكيل تكوف جملة  (ُ)ظهر األمر لهم أف يسجنوه ، فالجملة جاءت تفسيران للفاعل

جوابان لقسم مقدر ، كما أفادت تخصيص جهة الفاعل في التركيب ، أم أفَّ الجواب جاء ( نوي ليسجن)
، كالذم بدا (ِ)تفسيران للفاعل ، كال يمنع أف يكوف المفسػر مجموع الجملتين كما يرل ذلك ابن ىشاـ

كاألحداث  نظران للعبلقة بين النص (ّ)لهم ىو السجن ، كىذا التقدير رجحوي أكثر النحاة كالمفسرين
التي تتضح من السياؽ القرآني ، أم الترابط السياقي الداخلي كالخارجي الػذم تبينوي داللة بعض 

 . األلفاظ في النص 
كىذا المنحى يؤكد أىمية تماسك السياؽ في بياف المعنى ، إذ لم تكن الجملة ىي المحور 

، ألف نحو النص (ْ)السياقية بين أجزاء النصاألكحد في فهم المعنى  ألنها ال تنطلق من إقامة العبلقات 
بصورتًو الشاملة أكثر دقة في تفسير الكثير من الظواىر خبلفان إذا ما اعتمدت الجملة ألنها ال تقدـ 

التفسير المناسب للتركيب ، ألف الجانب التجريدم للتركيب ال يوضح كل جوانب النص بما في ذلك 
ؿ ، فينبغي أف يكوف التحليل خاضعان إلى القواعد الداللية التماسك كالترابط كاالنسجاـ كالتداك
كما تقدـ يدؿ على أفَّ المبرد يرل أفَّ الفاعل يدؿ عليًو الفعل . كالسياقية ليظهر المعنى بصورة دقيقة 

  بدا ، فهو مستوحى من داللة لفظ الفعل ، أما سيبويو فقد اتضح مذىبوي بأف المعنى ظهر لهم سجنوي 
 . ىو مذىب الكوفيين ؼأف الفاعل جملة أما القوؿ ب

  ، كىذا التقدير يدؿ عليًو سياؽ اآلية الكريمة  (ٓ)كيرل بعض النحاة أفَّ المعنى ظهر لهم رأم      
كىذا التوجيو ال يختلف عما نص عليًو سيبويو ، ألف الذم بدا لهم ىو حبسو ، فهو رأم جديد ظهر 

بعض المفسرين ، إذ نصوا على أفَّ المعنى ال يختلف مع بعدما كانوا على غيػره ، كقػد ذكر ذلك 
 .  (ٔ)التقديرين ، ألف الحاصل ىو ظهور الرأم الجديػد الذم يفسرهي جواب القسم

كمن اآلراء التي تدؿ على اىتماـ بعض النحاة بالجانب السياقي ، كما يحتويو مضموف التركيب من       
بدا استغنى عن الفاعل ، كقد احتج لذلك بما يقتضيو النص  معنى ، مػا ذىب إليًو الزجاج بأف الفعل

 اعل ، فأقواؿ العرب تدؿ على ذلك كيجرم عليًو االستعمػاؿ اللغوم في إدراؾ المعنى دكف تحديد الف
فيتركوف ذكر فاعل الفعل بدا . (قد بدا لي): كاف السػياؽ يػدؿ عليًو من ذلك قولهم  اأم ترؾ ذكره إذ

                                                 
 . ٗٗ: ، ائتبلؼ النصرة  ُِ/ ِ: التبياف في إعراب القرآف ،  ِْٗ: ينظر مشكل إعراب القرآف  (1)

 . ُٓ/ ُ: ، شرح جمل الزجاجي  ِّٓ/ ِ: ينظر المغني  (2)

 . ّٖٗ/ ِ: ، شرح التصريح  ٖٗ/ ُُ: ، اللباب  ْْٗ/ ٔ: ينظر الدر المصوف  (3)

 . ّٗ: ينظر نحو النص  (4)

 . ٕٕ: ، الجملة الفعلية  َُٔ/ ُ: ، ىمع الهوامع  ُِ/  ِ: ب القرآف ، التبياف في إعرا ِْٗ: ينظر مشكل إعراب القرآف  (5)

 . ََّ/ ُِ: ، تفسير المنار  ٖٕ/ َُ: ينظر نظم الدرر  (6)
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كقد استعاف الزجاج بسياؽ النص ، ألف تركو يعني . على أفَّ الفاعل يتضمنوي المعنى  استغناءن بداللتوً 
التغير في الرأم ، كالذم بدا لهم ىو السجن ، بعد ثػبوت األدلة ألنهم قبل ذلك أمركه باإلعراض ، ثم 

احتكم إلى ، كيبدك أفَّ ىذا الرأم أكثر اآلراء انسجامان مػع سياؽ النص ألنو (ُ)بدا لهم أف يسجنوه
الواقع اللغوم ، ألف التركيب قد اكتفى بالفعل اكتفاءن يحقق مقصود النص كيكشف معنػاه  كىذا ىو 

: كالبن قيم الجوزية رأم خالف فيًو الجمهور ، قاؿ . أكثر اآلراء ارتباطان مع األحداث التي ينقلها النص
ال تكوف في موضع فاعل أبدان ، كإنما  ـبدا فعل ماضو فبل بد لوي من فاعل ، كالجملة المؤكدة بالبل))

فهي ىنا في موضع المفػعوؿ  كإف لم يكن في اللفظ ( علموا)أك ( علمت)تكوف في موضع المفعوؿ بػ 
، أما فاعل الفعل بدا عندهي (ِ)((ظهر للقلب ال للعين( بدا)ففي اللفظ ما ىو في معناه ألف قولو ( علموا)

من تفسير سيبويو بأف الفعل بدا يجرم مجرل  مستوحىذا التوجيو ، كيبدك أفَّ ق(ّ)(لهم)فهو المجركر 
 .         (ْ)(أظن ليقومنَّ )علمت في دخولًو على جملة القسم 

بعيد ، ألنوي ذىب إلى تعدية الفعل بدا ،  أفَّ ما ذىب إليًو ابن قيم فيو تمحل في ؾكال ش 
ظران لداللة اللفظ فضبلن عما اشتهر في كالمشهور أفَّ ىذا الفعل قد ضعف في النص عن لزـك الفاعل ف

( لهم)استعمالًو دكف ذكر الفاعل ، كاألمر اآلخر الذم يؤكد بيعد ىذا التوجيو أنو جعل الفاعل المجركر 
أم الضمير ، كىذا يدؿ على أفَّ المكنى عنوي ىو العزيػز كخاصتوي ممن شاكرىم في األمر ، كال يخفى 

ناسب صياغة النظم ، نظران الختبلؼ جهة  المعنى بين الفعل كالمجركر على المتأمل أفَّ ىذا الرأم ال م
 . فهو الذم بدا ، كىذا يدؿ عليًو السياؽ ( ليسجننو)ألف الفعل يرتبط بقولو ( لهم)

اختلف  أكثرىم اتفقوا على إضماره ، كإفكالمبلحظ أفَّ النحاة اختلفوا في تقدير الفاعل ، لكن 
الفعل إلػى الفاعل ، إال من أجاز أف  إسناداللفظ الداؿ عليًو ، كاألصل ىو القياس النحوم في كجوب 

: ف ذكره ابن ىشاـ قاؿ ذىب إليًو الكوفيوكما . (ٓ)كىو مذىب الكوفيين( ليسجننو)يكوف الفاعل جملة 
ؾ في كل جملة نحو يجوز ذؿ: كقاؿ الكوفيوف الجملة فاعل ، ثم قاؿ ىشاـ كثعلب كجماعة ))
كقاؿ الفراء كجماعة جوازهي مشركط بكوف المسند إليو قلبيان ، كباقترانهما بػأداة معلقة ( يعجبني تقـو)

كفيًو نظر ألف أداة التعليق بأف تكوف مانعو أشبو من أف تكوف محجوزة ، ككيف ( ظهر لي أقاـ زيده )نحو 
المسألة صحيحة كلكن مع االستفهاـ دكف سائر  نعلػق الفعل عما ىو منو كالجزء ، كبعد فعندم أفَّ 

                                                 
(1)

 . ُٗ: ، الدرس النحوم في بغداد  َُْ/ ّ: ينظر معاني القرآف كإعرابو  
(2)

 . َُٗ/ ّ: بدائع الفوائد  
(3)

 .  َُٗ/ ّ: ينظر المصدر السابق  
(4)

 . َُٗ/ ّ: ، بدائع الفوائد  ُِٓ/ ّ: ينظر الكتاب  
(5)

 . ِٖٔ/ ِ: ، التحرير كالتنوير  ّّٗ/ ُ: ، شرح التصريح  ِْٓ/ ِ: ، المغني  ٗٗ: ، ائتبلؼ النصرة  ْْٗ/ ٔ: ينظر الدر المصوف  
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بأف إسناد الفعل إلى الجملة عند من جوزه إنما ))كاألفضل كما صرح بًو بعض النحاة . (ُ)((العبلقات
كبناءن على ذلك تدفع شبهة التعليق ، ألف اإلعراب يوضح المعاني كيكشف  (ِ)((ىو باعتبار مضمونها

 . يو المعنى بصورة تناسب السياؽ غموض النص فبل يكوف حائبلن في توج
كتبدك أىمية إسناد الفعل إلى الجملة باعتبار مضمونها مما نص عليًو أكثر النحاة بأف الفاعل  

ـى حبسو ، كىذا يدؿ على أفَّ الجملة ىي الفاعل في قأم ظهر ؿ( ليسجننو)مضمر تفسره جملة 
 . ذلك لعدـ جواز إسناد الفعل إلى الفعل المعنى، كلكن القياس ألـز النحػاة إلى ىذًه التقديرات ك

في إضمار الفاعل ىو أفَّ الـ القسم قػد علقت الفعل عن العمل فيما بعدىا ، فجعلػوا  ـكمما ألزمو      
جوابان لقسم محػذكؼ أك أف تكوف جوابان للفعل بدا ألنوي من أفعاؿ القلػػوب ، كأفعاؿ ( ليسجننو)جملػة 

 .  (ّ)ب بما يجاب بًو القسمالقلوب تفيد التحقيق فيجا

ىػذًه التأكيبلت التي ذكرىا النحاة لبياف فاعل الفعل بدا في اآلية الكريمة استعافى بها  
 المفسركف، فذىػب أكثرىم إلى أفَّ الفاعل مضمر ، كإف اختلفوا في تقدير اللفظ المناسب ، كال شك

فالشيخ الطوسػػي رجح مذىب بعض . المعنى  أفَّ االختبلؼ في تقدير الفاعل لػم يكن لوي تأثير على في
، كقد رجح ىذا ( ليسجننو: )بدا لهم بداء ، فالفاعل مضمر كيدؿ عليػًو قولوي : النحاة بأف التقػدير 

الوجو ألف البداء يدؿ على التلوف في الرأم ، فالعزيز كخاصتو كانوا فػي حيرة مػن أمرىم ، فكلما ظهر 
تت براءة يوسف باألدلة كاآليات بدا لهم بداء أم ظهر لهم رأم جديد ، لهم رأم مالوا إليو ، فلما ثب

كىذا الرأم ىو إيداعوي في السجن ، ليكوف بعيدان عن أعين الناس فينسى أمر امرأة العػزيػز ، كبعد ذلك 
تنقلب الحقائق فيشيع ما ىو خبلؼ الحقيػقة بأف المذنب ىو يوسف ، كىذًه الفكرة اقترحتها امرأة 

، كىذا الرأم رجحوي كذلك الطبرسي كالزمخشرم كالنسفي (ْ)ز ، ألنو كاف ػ أم العزيز مطواعةن لهاالعزيػ
 . (ٓ)فالفاعل على مذىبهم ىو ضمير المصدر المفهـو من داللة الفعل بدا

: قاؿ الزمخشرم ( ليسجننو)كالمبلحظ أفَّ المفسرين تابعوا النحاة بأف الفاعل تفسرهي جملة         
 ، كالمعنى بدا لهم بداء ، أم ظهر لهم رأم ـ فاعلػوي مضمر لداللة ما يفسرهي عليو كىو ليسجننوي بدا لو))

، كىذا التأكيػل أنكرهي الدكتور عبد الستار الجوارم ، ككاف يرل صحة تأكيل الكوفيين ، (ٔ)((ليسجننوي 
 إفَّ المفسر عيني  اعدتهم المشهورةكىذا التأكيل ظاىر التكلف كىو فوؽ ذلك مخالفتهم لق: ))قاؿ 

                                                 
(1)

 .  ِٖٔ/ ِ: ، كينظر التحرير كالتنوير  ِْٓ/ ِ: المغني  

 . َٔ/ ِ: حاشية الصباف  (2)

 . ِْٓ/ ِ: ، المغني  ُٓ/ ُ: ينظر شرح جمل الزجاجي  (3)

 . ّٕٔ/ ِ: ، البياف في ركائع القرآف  ُّٕ/ ٔ: ينظر التبياف  (4)

 . ُٖٖ/ ِ: ، تفسير النسفي  َْٓ/ ِ: ، الكشاؼ  ّْٓ/ ّ: ينظر مجمع البياف  (5)

 . َْٓ/ ِ: الكشاؼ  (6)
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تفسيره ، كلو قيل في غير القرآف ثم بدا لهم أف يسجنوه مػع التسليم باختبلؼ المعنى لما احتاجوا إلى 
كما ذىب إليًو الفراء تتضح فيًو رؤية الكوفيين للتركيب ، كقد ذكرهي .  (ُ)((مثل ىذا التعسف في التأكيل

َِ َ تََب  ََ  )): في معرض تفسيره لقولو تعالى  َ  يَْوِم الِْق َاَمِة ال َريَْب ِ  
ّ
َة لََيْجَمَ يَُُّكْ ا َ ْ َِ الرَّ قاؿ  (ِ)((هَْفِل

أرسلت : كالعرب تقوؿ في الحركؼ التي يصلح معها جواب اإليماف بأف المفتوحة كبالبلـ فيقولوف : ))
َُ ُ َّ بََ ا لَُِْم مِ )): إليو أف يقـو ، كأرسلت إليًو ليقومنَّ ، ككذلك قولو   (ّ)((ْن بَْ ِ  َما َرَآُوا اْآَيِا لَ َْلُجُييَّ

 .  (ْ)((بػدا لهػػم أف يسجنػوه كاف صوابان : كىو في الػػقرآف كثػير أال ترل أنك ى لو قلػت
بدا لهم رأم ، فقد رجحوي الثعلبي كابن عطية : أما مذىب بعض النحاة بأف المعنى على تقدير 

المبلحظ أنهم رجحوا ىذا الوجو ، ألف الفاعل ال يكوف جملة ، كما ك (ٓ)األنػدلسػي كالغرناطي الكلبي
كال يجوز أف يكوف فاعل : ))يذىب إلى جوازًه نحػػاة الكوفة ، كقد أنكرهي ابن عطية األندلسي ، قاؿ 

كىذا الوجو كما يبدك أكثر انسجامان مع التركيب . (ٔ)((، ألف الفاعل ال يكوف جملة بوجو ليسجننوي ( بدا)
ق مستوحى من سياؽ النص ، كما فيًو داللة على المعنى ، ألف الذم بدا لهم ىو الرأم الجديد ، ألف

كىو السجن ، فالسياؽ يدؿ عليو ، كما يؤكدهي تبلحق األحداث كتطورىػا ، بمػا جعلهم يرجحوف ىذا 
عي كاف من كالذم يتجلى من السياؽ أفَّ الجانب االجتما. الرأم كىو السجن نظران لثبوت براءة يوسف 

أبرز لواـز النص في اإلبانة عن المعنى ، فالعنصػر االجتماعي قد مهد السبيل إلى فهم المعنى 
 . (ٕ)الداللي

كقد احتج . (ٖ)الفخر الرازم كالقرطبي( ليسجننو)كقد رجح مذىب الكوفيين بأف الفاعل جملة 
فعل كفاعلو في ىذا الموضع ( بدا لهم)قولو : ))الفخر الرازم على صحة رأيهم بظاىر النص ، قاؿ 

خرج ضرب لم : ظاىر ىذا الكبلـ يقتضي إسناد الفعل إلى فعل آخر ، فإذا قلت ك( ليسجننو:  )قولو 
تقدير الكبلـ ثم بدا لهم سجنو ، إال أنو أقيم ىذا الفعل مقاـ ذلك : يفد البتة ، فعند ذلػك قالوا 

 يناسب التركيب القرآني ، ألف اإلسناد دكف كسبق أف ذكرت أفَّ ىذا المثاؿ المصنوع ال (ٗ)((االسم
. كاسطة غير ممكن ، لذلك فهو دليل غير مستقيػم لرد مػا ذكر من تأكيل لآلية على رأم الكوفيين 

                                                 
 . َّ: نحو القرآف  (1)

 . ُِ: األنعاـ  (2)

 . ّٓ: يوسف  (3)

 . ِٕٖ/ ُ: معاني القرآف للفراء  (4)

 . ُُٗ/ ِ: ، التسهيل لعلـو التنػزيل  ِِْ/ ُّ: ، المحرر الوجيز  َِِ/ ٓ: ينظر تفسير الثعلبي  (5)

 . ِِْ/ ّ: المحرر الوجيز  (6)

 .  ُُِ: ينظر اللغة بين المعيارية كالوصفية  (7)

 . ُٖٔ/ ٗ: تفسير القرطبي  ، َُٔ/ ُٖ: ينظر التفسير الكبير  (8)

 . َُٔ/ ُٖ: التفسير الكبير (9)
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، نظران الكتفاء النص كالتئاـ ألفاظو (ُ)كذلك البيضاكم قد ألمح إلى أفَّ الفاعل يدؿ عليًو مضموف النص
 .  في الداللة على المعنى المراد

بدا لهم سجنو ، كقد أقيم الفعل : أما أبو حياف فقد تابع البصريين بأف الفاعل مضمر كالتقدير  
كتابعوي السمين . (ِ)(ليسجننو)مقاـ االسم  فالفاعل عندهي ضمير يعود على السجن ، كقد فهم من قولو 

 . (ّ)الحلبي في ترجيح ىذا الرأم
كالمبلحظ أفَّ أبا حياف يرل أفَّ الفعل أيقيم مقاـ االسم في التركيب ، كالتقدير ظهر لهم سجنو ،          

كىذا يؤكد قوة مذىب بعض النحاة كالمفسرين بأف الفاعل في األصل ىو الفعل ، كالدليل ما تقدـ بأف 
 . ىذا الفعل أقيػم مقػاـ االسم 

لفاعل ، يدؿ على أىمية اإليماء في النص ، ألف اللفظ كيظهر أفَّ ىذا األسلوب في إخفاء ا
كقد تقدـ أفَّ الدليل على عدـ . القليل قد يؤدم إلى معػافو كثيرة ، يمكن االستدالؿ عليها من السياؽ 

جواز إسناد الفعل إلى الفعل ىو عدـ صحة أف تقوؿ خرج ضرب ، ألف ىذًه الجملة خالية من الداللة 
أف يكوف ىذا المثاؿ دليبلن على رد ما جاء بًو االستعماؿ القرآني ، ألف النص  على المعنى ، كال يمكن

ُ َّ بََ ا لَُِْم ِمْن بَْ ِ  )): القرآني يزخر بالقرائن السياقية كتماسك األلفاظ ، كما ىو الحاؿ في قولو تعالى 

َُ َا َّ ِ نيٍ   . (ْ)((َما َرَآُوا اْآَيِا لَ َْلُجُييَّ
يكوف ىذا المثاؿ ىو القياس لصحة النظم القرآني ، فإسناد الفعل إلى الفعل  كليس صحيحان أف 

في اآلية الكريمة تظهر أىميتوي في استيضاح القضية المركزية التي ييعبر عنها السياؽ ، لكن الغموض 
يكتنف النص بما يؤدم إلى تعػدد التفسيرات ، فبل يمكن أف نكوف على يقين تاـ بأف النص يمكن 

على نحو الدقة المتناىية ، ألف العمق الداللػي أللفػاظ النص ال يقطع بأحد األكجو المحتػملة  تفسيره
كما يدؿ على ذلك أفَّ  (ٓ)((لكن المعنى المقصود ىو معنى كاحد يقدمو النص مػن بيػن ىذًه المعاني ))

جمع التفسيرات ترؾ ذكر الفاعل في اآلية الكريمة ، يقتضي تنوع المعنى ، بما يجعل المتلقػي م
الممكنة كي يحدث التوازف التركيبي لبياف المعنى المراد الذم ييفهم من الموقف كالمبلبػسات 

نظران الكتفاء السياؽ  (ٔ)كالتداخػػل السياقي للتركيب ، ألف الفاعل ترؾ ذكره ألف سياؽ القوؿ يدؿ عليوً 

                                                 
 . ِٕٖ/ ّ: ينظر تفسير البيضاكم  (1)

 . َّٔ/ ٓ: ينظر البحر المحيط  (2)

 . ْْٗ/ ٔ: ينظر الدر المصوف  (3)

 . ّٓ: يوسف  (4)

 . ِّٕ: الداللة كالنحو  (5)

 . ُِّ:  ، بناء الجملة العربية ُٗ: ينظر الدرس النحوم في بغداد  (6)
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، فيمكن االكتفاء بأحدىما عن اآلخر بالفعل ألف المقاـ قد يقتضي ذكر شيئين بينهما تبلـز كارتباط 
 .  (ُ)لنكتةو تختص بالسياؽ في تحقيق المعنى ، كىذا االكتفاء نوع من أنواع الحذؼ عند أىل المعاني

لذلك فاألجدر أف يحمل النص على الظاىر ، كال ييمنع إسناد الفعل إلى الفعل ، نظران لوركد  
مر الغريب فالفعل كاالسم في العربية فرعاف من أصل كليس ىذا باأل))ىذا األسلوب في النظم القرآني 

كليس معنى الزمن الموجود في الفعل بمانع من استعمالو استعماؿ االسم ، فهو يقع على حد ... كاحد
كمن بديع االستعماؿ في العبارة القرآنية كقوع الفعل فاعبلن لؤلفعاؿ ... ما يذكركنو صفة أك حاالن أك خبران 

م بالمرفوع ، كىو أسلوب فيًو من اإليجاز الرائع كاالستغناء عما ال حاجة للكبلـ بوو، الناسخة حين تكتف
كالذين ال يرتضوف فكاكان من أسر  (ِ)((ِمْن بَْ ِ  َما َ َد يَ ِيُي  ُ ُوُ   َرِيٍ  ِمْْنُمْ )): من ذلك قولو تعالى 

ضبلن عما تقدـ من أدلة فإف ما يؤكد ، كؼ(ّ)((القاعدة ػ كإف بافى فسادىا يركنوف إلى التأكيل كالتقدير
ىب إلى ، كمػا ذ( بدا لهم أف يسجنػوه)، على أف يكوف المعنى ( ليسجننوي )جواز إسناد الفعل إلى جملة 

ىو األصل ألف حذؼ أف لسبب ، ألنو إذا دخلت ال يمكن توكيد الفعل ك ىذا التأكيل نحاة الكوفة
فحينئذو يكوف ( كبدا لهم أنهم ليسجننو: )التقدير  بالنوف كإذا دخلت أف كحذفت نوف التوكيد يكوف

التركيب ثقيػبلن لذلك حذفت أف لتدخل نوف التوكيد ، كىذا األصل الذم حافظت عليًو العربية ، ىو من 
، كجعل (ْ)بقايا أكائل اللغػة ، كلم تكن لو قاعدة معينة كال أصل ثابت كىذا االستنتاج ذكره برجشتراسر

ُِ ُونَ )): منو قولو تعالى  َا الَْ ا ِ  َ ُِمُروّوِ َآْعُبُ  َآَيُّي ، كما سيأتي في موضع الحق ، كفيًو  (ٓ)(( ُْ  َآ َ َرْيَ ااَّ
 .داللة قوية على صحة مذىب الكوفيين 

كالظاىر أفَّ ترؾ ذكر الفاعل في النص فيوو إيماء إلى أفَّ ىذا الحدث لوي من األىمية بما يتطلب   
كا إخفاء ىذا األمر بعدما انكشف بين الناس ، فالمراد ىو إخفاء الحقيقة ليهجس إخفاؤه ، ألنهػم أراد

لذلك نرل أفَّ التماسك السياقي بين األلفاظ . في أذىانهم ىاجس جديد خبلفان لما شاع كاشتهر 
، أم إخفاء يوسف عن أنظار الناس (ٔ)يوضح ىذا المعنى ،كما يدؿ على أفَّ الذم بدا لهم ىو اإلخفاء

 . نسى ىذا األمر ، كالفعل بدا يدؿ على معنى ظهور األمر بعد الخفاء كي م
كمن األدلة التي تؤكد أىمية ترؾ ذكر الفاعل ، أفَّ التشاكر بينهم كاف في الخفاء ، كىذا   

جاءت بعدما تم رأيهم ، لتدؿ على أفَّ السجن ( يسجننوؿ)نلحظو من التدرج في السياؽ ، ألف جملة 
                                                 

 .  ِْٗ/ ُ: ينظر كشف اصطبلحات الفنوف  (1)

 . ُُٕ: التوبة  (2)

 . ّْ: كينظر داللة االكتفاء في الجملة القرآنية ، اطركحة دكتوراه  كما بعدىا ،  َّ: نحو القرآف  (3)

 . ُِٗ: ينظر التطور النحوم برجشتراسر  (4)

 . ْٔ: الزمر  (5)

 . ٖٕ/ َُ: ينظر نظم الدرر  (6)
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، ألف األحداث التي سبقتو تتطلب الكتماف الشديد ، فييشغل الناس بقضية سجنو   قد ظهر بعد حدكثوً 
كما يحملو التحوؿ من حياة الترؼ في القصور إلى السجن من األثر في نفوسهم ، ليداىمهم الظن 

كليست ىػذًه أكؿ مرة كال آخرىا أف يدخل اإلنساف ))المخالف للحقيقة ، كل ذلك كي تقلب الحقائق 
 .  (ُ)((ق بجريرة نزاىتًو السجنالنػزم

كالذم يستخلص مما تقدـ أفَّ عدـ التصريح بالفاعل يدؿ على عمق المعنى ، كيؤكد التبلـز  
السياقي بيػػن األلفاظ داخل النص ، كما يدؿ على التئاـ النص في الداللة على دقة المعنى ككشف 

عنى بتضافر كل مكونات السياؽ ، بما في أىميتوي ، كىذا ىو ما يستدعيػو المقاـ ، أم استحضار الم
ذلك إخفاء الفاعل في السياؽ ، ألف النػص قػد اكتفى بالفعل إلظهار قوة المعنى كبياف أىميتو ، أم أفَّ 

ترؾ ذكر الفاعل في النص يناسب طبيعة األحداث ، فالمقاـ يتطلب إخفاء الفاعل كعدـ ذكره نظران 
ء التي بدت لهم ، فالتخصيص غير ممكن لعدـ االستقرار على لتطور الموقف بما يستوجب تعدد اآلرا

رأم كاحد ، كىذا اإليحاء السياقي يدؿ على االضطراب كالحيرة كالتردد كالتلوف في الرأم ، كىذًه 
التي كانت نتيجة التشاكر ( ليسجننو)الجوانب جعلت ما بدا لهم مخفيان ليظهر بعد حين كىو جملة 

 . لوا يوسف عليًو السبلـ إلى السجن كالذم ظهر للناس بعدما نق
كالذم أراه مستوحى من تماسك جوانب السياؽ ، أفَّ مضموف اآلية الكريمة يدؿ على فداحة  

يوسف السجن بعدما اتضحت اآليات  أيكدعأنوي يومئ إلى ىذا المعنى ، فقد  في الظلػػػم  فالنص ال شك
الدالة على براءتو ، أم تأكدكا تمامان من ذلك ، كىذا المعنى من أبرز المعاني المهمة التي يكشفها 

النص ، كىذا األمر يثير في النفس إحساسػان بأف سياؽ النص قد أظهر قبح فعلهم بأسلوب بياني 
م إظهار ما فعلوه من ظلم ، كمن بديع االستعماؿ مختصر كبألفاظ تدؿ على قوة االستعماؿ القرآني فػ

العنصر  قتضمن مننراه ما القرآني كقوتوي في صياغة العبارة ، إلى جنب ما ذكر من تضمن النص للظلم 
العاطفي أم إجراء النص بألفاظ تومئ إلى أفَّ العزيز كاف مطواعة المرأتًو إلى حد كبير ، كىذا ما نلحظو 

 . ؿ ما تؤديو األلفاظ في تناسبها لتأدية ىذا المعنى في النص ، كذلك من خبل
كىذا التنوع في داللة النص على مجموعة من المعاني إنما ىو مزية النص القرآني في إجراء  

التبلـز بين األلفاظ بما يفضي إلى تعدد معاني السياؽ ، فقد اتضح أفَّ التركيب قد أدل من خبلؿ 
اظ كل المعاني التي يحتاجها المتلقي في فهم النص فهمان دقيقان يعبر الربط كالتماسك كالتناسب بين ألف

ـي  مة ، كال ريب في أفَّ التركيب أكحى لنا معنى الظلم لدل العزيز  ظٌ فى عن الواقع ، كينقل األحداث بطريقة 
 كما أكحت لنا كذلك رقة األلفاظ للداللة على الجانب العاطفي الذم يبرز في التركيب ، كىذا الجانب

        كقد اعتاد أردماف كىو باحث قديم أف يفرؽ بين ))ىو من الجوانب التي يتكوف منها المعنى 
                                                 

   . َِٔ/ ٕ: األمثل في تفسير كتاب اهلل المنػزؿ  (1)
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. المعنى التطبيقي أك السياقي ( ِ. )المعنى األساسي أك المركزم ( ُ: )ثبلثة جوانب للمعنى ، ىي 
 . (ُ)((المضموف العاطفي أك االنفعالي ( ّ)

اية بالجانب االجتماعي للسياؽ ، ألنو يحتمل بؤرة الشعور ، كيبدك أفَّ المحدثين كانوا أكثر عن
فهم النص بصورة مطابقة ، كلكي م(ِ)كىو كما نعتو الدكتور إبراىيم أنيس الهدؼ األساسي في كل كبلـ

للواقع ال بد من إدراؾ األشياء التي تحيط بالسياؽ كمعرفة العبلقات التي تربط النص مع الجانب 
فعملية التفسير مرحلة الحقة لئلدراؾ )ضح الرؤية الناضجة في تفسير النص الواقعي ، بعد ذلك تت

َُ َا َّ )): كىذا األمر يتجلى في قولًو تعالى (ّ)(كالمعرفة ُ َّ بََ ا لَُِْم ِمْن بَْ ِ  َما َرَآُوا اْآَيِا لَ َْلُجُييَّ

((ِ نيٍ 
إذ تبين المعنى بعدى إدراؾ الحقائق التي تدؿ على األحداث التي يتحدث عنها النص ، بما  (4)

 .يؤدم إلى اإلدراؾ الحقيقي للسياؽ إدراكان ينسجم مع بناء السياؽ كداللة األلفاظ 
 ـ انُائة عٍ انفاعم 5

َ  بَ ٌَُُْكْ َوَ  َّ َعْيُُكْ َما ُ ْيُ ْ )): في قولو تعالى  ونَ  لَقَْ   َقَطَّ ُ ُ َْ ))
  رجح النحاة قراءة الرفع  (5)

الرفع أجود كمعناه لقد تقطع كصلكم ، كالنصب جائز كالمعنى لقد : ))قاؿ الزجاج .(ٔ)كأجازكا النصب
كما رجح الرفع الفارسي ، كنص على األدلة التي تقدمو على . (ٕ)((تقطع ما كنتم فيًو من الشركة بينكم

 .اسمان  ؿى ـً عٍ ىو الذم كاف ظرفان ثم استي ( ـٍ ؾي في مٍ بى  عى طَّ ؽى لقػد تى )قرأ  فٍ ـى  ةً قراءى  في فالمرفوعي : ))النصب، قاؿ 
ٌَِ  ِاَ ا ٌ َومِ ): اسمػػان قولو  قً على جواز كػوفً  كالدليلي  ًٌَِا َوبَ ْ  (ٗ)(ؾى بيني كبينً  ىذا فراؽي ):  ك ، (ٖ)(ْن بَْي

 .في قوؿ من رفع ( عتقطَّ )إليًو الفعل الذم ىو  جاز أف ييسندى  .اسمان في ىذًه المواضع  ؿى ـً عٍ فلما استي 
 ،سع فيوً اتُّت  الذم ىو ظرؼه  قي ال يخلو من أف يكوفى فٌ ظرفان أى  ؿى ـً عٍ على أفَّ ىذا المرفوع ىو الذم استي  كيدؿي 

 .ـ ؾي ع افتراؽي لقد تقطَّ : صير مألف التقدير  ،الذم ىو مصدر ، فبل يجوز أف يكوف ىذا القسم أك يكوفى 
كما كنتم  ـٍ ؾي ع كصلي لقد تقطَّ : أفَّ المراد ترل  أالخبلؼ المعنى المراد ،  مع بعده عن القصد ،كىذا

 . (َُ)((لفوف عليوً أتت

                                                 
(1)

 . ُُٓ: دكر الكلمة في اللغة  
(2)

 . ّٕ: ينظر داللة األلفاظ  
(3)

 .  َُِ :جامعة دمشق سمير أحمد مخلوؼ ، مجلة . د (دراسةه في تصور المعنى)ينظر الصورة الذىنية  
(4)

 . ّٓ: يوسف  
(5)

 . ْٗ: األنعاـ  
(6)

، الحجة  ّٕٓ/ ّ: بًو ابن كثير كأبو عمرك كعاصم كابن عامر كحمزة ، أما النصب فقرأ بًو نافع كالكسائي ، ينظر الحجة للقراء السبعة الرفع قرأ  
 . َْْ/ ُ: ، الكشف  ٖٕ: في القراءات السبع 

(7)
 . ِّٕ/ ِ: معاني القرآف كإعرابوي  

(8)
 . ٓ: فصلت  

(9)
 . ٖٕ: الكهف  

 . ُِّ/ ِ: ، شػػرح التسهيػل ُٓٓ/ ِ: ،أمالػي ابن الشجػرمَْْ/ ُ: ك ينظر الكشفّٖٓ، ّٕٓ/ ّ: بعػػة الحجة للقراء الس (10)
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كذلك استوضح العلة التي اقتضت استعماؿ البين بمعنى الوصل في اآلية الكريمة كىػو فػي  
بسين في نحو بيني كبينو شركة كبيني كلما استعمل مع الشيئيػن المتبل: ))األصل بمعنػى االفتراؽ ، قاؿ 

كبينوي رحم كصداقة ، صارت الستعمالها في ىذًه المواضع بمنػزلة الوصلة على خبلؼ الفرقة، فلهذا 
ذكر النحاة تأكيل القراءتين  ، فقراءة النصب . (ُ)((جاء كلقد تقطع بينكم ، بمعػنى لقػد تقطػع كصلكم

لقد تقطع الوصلي بينكم ، فالوصل ىو الفاعل ، كالبين يبقى على : يكوف الفاعل فيها مضمران ، كالتقدير 
لقد تقطع كصلكم، فالبين ىو الفاعل كمعناه : بناء الظرفية ال يخرج عنها ، أما قراءة الرفع فعلى تقدير 

، أم (ّ)ككاف األخفش يذىب إلى جواز أف يكوف المنصوب في موضع رفع على أنوي فاعل. (ِ)الوصل
في المعنػى بتقطع لكنوي لما جرل في أكثر الكبلـ منصوبان تركو في حاؿ الرفع على جعلو مرفوعان ))

 .  (ْ)((حالوً 
كونو يخلو من اإلضمار ، فهو األكلى كما يتضح فيًو إسناد ؿكالظاىر أفَّ النحاة رجحوا الرفع 

الفعل إلى البين ، نظران لداللتًو على معنى الوصل كاالفتراؽ  بما يدفع شبهو اضطراب المعنى ، إذا 
 . كانت داللتوي مقتصرة على االفتراؽ 

تعتمد  كونها أما المفسركف فقد تمسكوا باألدلة التي ذكرىا النحاة في ترجيح قراءة الرفع ، 
كاللغوية في  معجميةالشكلية كالداللية كما تتضمنوي من العناصر الوظيفية كاؿجوانب الترابػط السياقي 

كقد . نص التركيب ، كما احتجػوا بما نص عليًو الفارسي من أدلة تؤكد أىمية الرفع في بياف معنى اؿ
 (ٓ)كالقرطػبي كالبيضػاكم خر الرازمكالطبرسي كالنسفي كابن الجوزم كالفرجح الرفع الشيخ الطوسي 

أسند الفعل  أف أمالمأخوذ من تقطع، فجعل الفاعل ىو المصدركذىب الزمخشرم إلى ترجيح النصب 
ما جعل في ترجيح النصب  ؾ،كتابعوي ابن عطية األندلسي،(ٔ)لقد كقع التقطع بينكم:إلى مصدره،كالمعنى

اعتراضوي في رد كقد بنى ،(ٕ)النحاة لقراءة الرفع احتج على ضعف تأكيل كالمصدر ىػو الفاعػػل كذلك،
عليًو أصحاب اللغة بأف البين يدؿ على الوصل كالفراؽ  ما نص :دىماقراءة الرفع علػى جانبيػن أح

 مكفي ذلك عند)):ين في اآلية الكريمة بمعنى الوصل،قاؿكاحتج بًو النحاة على تأكيل الرفع ليكوف الب

                                                 
 . ٕٓ: ، درة الغواص  ٗٓ: ، كينظر إعراب ثبلثين سورة من القرآف الكريم  ُِّ/ ِ: الحجة للقراء السبعػػة  (1)

 . ِْٕ/ ُ: ، شرح التصريح  َْٖ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (2)

 . ُٖٓ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش  (3)

 . ُٖٔ: مشكل إعراب القرآف  (4)
، تفسػير  ِٕ/ ُّ: ، التفسير الكبير  ِٔ/ ّ: ، زاد المسير  ّّٔ/ ُ: ، تفسير النسفي  َِٓ/ ِ: ، مجمع البياف  َِْ/ ْ: ينظر التبياف  (5)

 . ِّْ/ ِ: ، تفسير البيضاكم  ّْ/ ٕ: القرطبي 
 . ْٓ/ ِ: ر الكشاؼ ينظ (6)
 . ّٔٔ/ ّ: ينظر المحرر الوجيز  (7)
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كىذا يرده ما نقلوي علماء اللغة  . (ُ)((عن العرب ، كإنما أنتيزع من اآلية اعتراض ألنوي لم يرك مسموعان 
فهو اعتراضػو على ما ذىب إليػًو النحاة في جواز أف يستعمل : ، أما اآلخر (ِ)بأف البين من األضداد

اسمان كىذا االعتراض ترده النصوص التي استعمل فيها البين  .(ّ)الظرؼ اسمان ، ألنوي ظرؼ غير متمكن
، كبعدما رد مذاىب النحاة في تأكيل قراءة (ْ)لذلك اسند إليًو الفعل ، نظران لدخوؿ حػرؼ الجر عليوً 

الرفع ، نص على ما يراه األصػػوب في تأكيلها ، على أفَّ البين يدؿ على أصلو في معنى الفرقة ، فيكوف 
أما  .لبعيد لقد تقطعت الفجاجالمعنى ىو لقد تقطعت المسافة بينكم على نحو ما يقاؿ في األمر ا

كقد نعت ىذا الوجو بقولو  (ٓ)لقد تقطع االتصاؿ بينكم: النصب فقد رجحو على أفَّ المعنى فيًو بتقدير 
  .   (ٔ)((كىذا كجو كاضح ، كعليًو فٌسره الناس كمجاىد كالسدم: ))

كقولوي ... كما قاؿ ابن عطيةكال يقدر الفاعل صريح المصدر : ))كىذا التوجيو رده أبو حياف بقولو       
كالشك أفَّ حذؼ الفاعل مخالف للبنية  (ٕ)((إلى شيء محذكؼ ليس بصحيح ألف الفاعل ال يحذؼ

، كىذا القياس ال يستقيم مع كل (ٖ)األساسية الخاصة بالجملة الفعلية ، إذ ال بد للفعل من فاعل
 . النصوص 

النصب ، نظران لعدـ صحة المعنى في تأكيلهػا ، كيظهر أفَّ النحاة كالمفسرين قد استبعدكا قراءة  
ال يحسن أف يكوف مصدران ، كترفعوي بالفعل ، ألنوي يصير المعنى ، ))إذا كػػاف المصدر ىو الفاعل ، إذ 

قطع افتراقهم لم يفترقوا ، فيحوؿ المعنى ، كينقلب المراد ، كإنما تم على افع افتراقكم ، كإذا لقد تقطٌ 
، إذا ارتفعت،  كقد استعملت في ىذا الموضع كغيرهف عن االفتراؽ ، أف تيبػيٌ ( بيػن) كأصل .أنهم تفرقوا 

، كىو المعنى المقصود  افترقواع كصلكم ، كإذا تقطع كصلهم لقد تقطٌ : بمعنى الوصل ، كالمعنى 
 . (ٗ)((إليو

  كإذا كاف أبو حياف قد رد مذىب الزمخشرم كابن عطية األندلسي في ترجيح قراءة النصب 
على أفَّ الفعل أسند إلى مصدره ، فقد بين كذلك ضعف مذاىب النحاة كالمفسرين ، في توجيو قراءة 

 عماؿ كالذم يظهر لي أفَّ المسألة من باب اإل: ))الرفع ، كذىب في تأكيلها إلى غير ما ذكركه قاؿ 

                                                 
 . ّّٔ/ ّ: المحرر الوجيز (1)
 . ٕٓ: ، درة الغواص  ٔٓ: ينظر إعراب ثبلثين سورة من القرآف الكريم  (2)
 . ّّٔ/ ّ: ينظر المحرر الوجيز  (3)
 . ِٖٔ/ ٕ: ، تفسير المنار  َْْ/ ُ: ينظر الكشف (4)
 . ّٖٓ/ ٕ: ، التحرير كالتنوير  ّّٔ/ ّ: ينظر المحرر الوجيز  (5)
 . ّّٔ/ ّ:  المحرر الوجيز (6)
 . َّْ: ط في شرح جمل الزجاجي م، كينظر البس ُٖٔ/ ْ: البحر المحيط  (7)

 . ُُّ: ينظر بناء الجملة العربية  (8)

 .  ُْْ،  َْْ/ ُ: الكشف  (9)
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ضمير  (عتقطٌ )كأضمر في  (ضل)عمل الثاني كىو أؼ (ضل)ك (ػعتقطَّ ) (على ما كنتم تزعموف)تسلػط 
: قاؿ تعالى  ((لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعموف كضلػػوا عنكم : ))فالمعنى. ىم األصناـ ك (ما)
َباُ  )) ُم اْاَس ْ ِ ِ  ْ َ لم يبق اتصاؿ بينكم كبين ما كنتم تزعموف أنهم شركاء : ))أم . (ُ)...((َو َقَطَّ

كىذا إعراب ا كنتم تزعموف أنهم شركاء فعبدتموىم لم يبق اتصاؿ بينكم كبين ـ: أم  ((.فعبدتموىم
 . (ِ)((سهل لم ينتبو لوي أحد

كالمبلحظ أفَّ النحاة اختاركا الرفع كتابعهم أكثر المفسرين ، ألف الرفع ال يعتمد على اإلضمػار   
فاعل فالفعػل مسند إلى البين نظران لداللتًو على معنى الوصل ، خبلفان لقراءة النصب في كجوب تقدير 

للفعل أم لقد تقطػع الوصلي بينكم ، كالرفع على معنى لقد تقطع كصلكم ، كفضبلن على أىمية الرفع في 
عدـ اإلضمار كىو األكلى  فإنهػا كذلك تحافظ على الجانب الوظيفي لؤللفاظ في التركيب ، كما يتضح 

الرفع على معنى لقد تقطع الفرؽ بين تأكيلهما في الداللة علػى مقصػد النص ، فداللة تأكيل قراءة 
كصلكم نلحظ فيها شدة التقطع ، ليدؿ على ًعظػم الحػزف كاالنكسار الشديد في نفوسهم فأصابهم 

كيبدك لي أفَّ تأكيل قراءة الرفع يدؿ على حدكث التقطع بصورة أفجأتهم، . (ّ)الندـ لما رأكا مآؿ عملهم
ائدة في انقبلب حالهم دكنما تصور مسبق ، فلم يكونوا مدركين ذلك من قبل  بما يدؿ على حصوؿ الف

أما النصب فمعناه على تقدير لقد تقطع الوصػل بينكم ، ففيًو داللو التدرج في التقطع بما ال يحقق أثر 
 .الحزف الشديد في نفوسهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ُٔٔ: البقرة  (1)

 . ُٖٔ/ ْ: البحر المحيط  (2)

 .  ِٕ/ ُّ: ينظر التفسير الكبير  (3)
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 المنصوبػػات  :ثانيان                                       

ٌَ : ))ونِه ذعانى ـ ذقذيى انًفعىل تِه في ق 1 ِ ذَ ُْيُروَِّني أَْعثُُذ أَيُّيَها اْنَجاِاهُى    .((أَفََ ْيَر  َّ

في  أىمية المقدـنظرة تبين  نظر إليها النحاة كالببلغيوف كثيران ما التقديم من األساليب التي 
في كال شك . مبلمح المعنى الذم يؤثره السياؽ  بينكضوح السياؽ بصورة ت النص، ليتضح المعنى مع

أفَّ تقديم االسم على الفعل لوي فضل كمزية في اإلشارة إلى أىمية المقدـ ، فليست البداية بالفعل 
، فإذا ما تحوؿ النص إلى تقديم ما حقو التأخير فإف ذلك يبهج النص بمزيد من (ُ)كالبدايػػة باالسم

ُِ ُونَ )): لًو تعالى كفي قو.البياف كحصوؿ الفائدة  َا الَْ ا ِ  َ ُِمُروّوِ َآْعُبُ  َآَيُّي ((َآ َ َرْيَ ااَّ
نرل تقدـ  (2)

المفعوؿ على فعلًو ، كانتظم النص بإيثار فعلين متصلين بعد ذكر المفعوؿ ، كىذا ما دفع النحاة إلى 
يبويو إلى أفَّ العامل في كذىب س. توثيق اتصاؿ المفعوؿ بأحد الفعلين ، نظران ألف العامل ىو أحدىما 

فيكوف التركيب على معنى أفغير اهلل  أعبد أيها الجاىلوف  فيما تأمركني  ( أعبد: )المفعوؿ ىو قولو 
رجحوي من المفسرين  كقد. (ّ)كىذا التوجيو اختاره الزجاج ، كدافع عنوي العكبرم كالسمين الحلبي

كالقرطبػي كالبيضاكم كالغرناطي  خر الػرازمكالزمخشرم كالنسفي كابن عطية األندلسي كالف الطبرم
 . (ْ)الكلبي

، كأنكركا أف ( تأمركني)ذىب بعض النحاة إلى أفَّ عامل النصب في المفعوؿ المقدـ ىو قولوي 
( أفٍ )في األصل منصوبان بػ ( أعبد) ، ألف ؿ، ألف الصلة ال تعمل قبل الموصو( أعبد)يكػوف العامل قولوي 

، كىذا القوؿ رجحوي الشيخ (ٓ)الوجو ذىب إليًو النحاس كالسهيلي كابن ىشاـكلما حذفت رفع ، كىذا 
، ألنهم كافقوا النحاة على أنوي إذا ( تأمركني)الطوسي كالطبرسي كأبو حيػاف  فالعامل في المفعوؿ ىو 

( دأعب)كقد بين الطبرسي أفَّ قولوي . (ٔ)فإف ذلك يقتضي تقديػم الصلة على الموصوؿ( أعبد)كاف العامل 
ال يجوز انتصاب غير بأعبد ، ألنوي في تقدير الصلة : ))فلما حذفت رفع الفعل ، قاؿ ( أف)منصوب بػ 

: فبل يعمل فيما تقدـ عليًو ، فموضع أعبد كأف المضمرة نصب على تقدير البػدؿ من غيػر ، كأنو قاؿ 
بعد  كصار التقدير( الخيرأمرتك )ال أفَّ الجار حيذؼ كما حيذؼ من قولو إأبعبادة غير اهلل تأمركني 

الحذؼ أغير اهلل تأمركني عبادتو ، فأضمر المفعوؿ الثاني كالمفعوؿ األكؿ عبلمة المتكلم، كأف أعبد 
                                                 

(1)
 . َٖ: ينظر دالئل اإلعجاز  

(2)
 . ْٔ: الزمر  

(3)
، إعراب  ّْٗ/ ٗ: ، الدر المصوف  ُِّ/ ِ: ، التبياف في إعراب القرآف  ُّٔ/ ْ:  ، معاني القرآف كإعرابوي  ُُٓ/ ّ: ينظر الكتاب  

 . ّّٓ: القرآف لؤلصبهاني 
(4)

،  ٕ/ ُِ: ، التفسير الكبير  َْٓ/ ْ: ، المحرر الوجيز  ِٔ/ ْ: ، تفسير النسفي  ُّٔ/ ْ: ، الكشاؼ  ّ/ ِْ: ينظر جامع البياف  
 . ُٗٓ/ ّ: ، التسهيل لعلـو التنػزيل  ٕٔ/ ٓ: ، تفسير البيضاكم  ِٕٔ/ ُٓ: تفسير القرطبي 

(5)
 . َْٖ/ ِ: ، المغني  ّٖ: ، أمالي السهيلي  ِّ/ ْ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  

 . َِْ/ ٕ: ، البحر المحيط  ٖٖٕ/ ْ: ، مجمع البياف  ّْ/ ٗ: ينظر التبياف  (6)
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ْيَطاُن َآْن َآْذُ َرٍُ )): بدؿ من غير كمثل ىذا في البدؿ قولو  الَّ الش َّ
ّ
َُ ا ((َوَما َآوَْلاِهي

أم ما أنساني ذكره  (1)
أفَّ السمة البارزة في ىذا التفسير ىي التحليل النحوم ، كبياف الجانب  كيظهر. (ِ)((إال الشيطاف

الوظيفي لؤللفاظ ، كال ينبغي تأكيل النص على جذب اإلعراب ، كإنما يجب أف تستحضر كل أدكات 
  . ، لتتضح أىمية المعنى كلوازمو الربط السياقي 

، ألنو يقتضي تقديم ( أعبد)قولو  أما ما نصوا عليًو من احتجاج في عدـ جواز أف يكوف العامل 
المضمرة حجبت الفعل عن العمل فيما سبقو ، فهذا االعتراض رده ( أف)الصلػة علػى الموصوؿ ، ألف 

: ضىعيفى من حيث كاف التقديركقد : ))كبينوا ما يدؿ على ضعفو ، قاؿ العكبرم النحاة كالمفسرين  أكثر
ليست في ( أف)على الموصوؿ ، كليس بشيء ، ألف أف أعبد ، فعند ذلك يفضي إلى تقديػم الصلة 

اللفظ فبل يبقى عملها ، فلو قدرنا بقاء حكمها ألفضػى حذؼ الموصوؿ كبقاء صلتوي ، كذلك ال يجوز 
 . (ْ)كىذا الرد استحسنوي السمين الحلبي (ّ)((إال في ضركرة الشعر

اؽ ، فحذفها يفيد ثبات من التركيب لغرض التواصل بين عناصر السي( أف)كالظاىر أفَّ حذؼ  
ع أجزاء التركيب ، ألف ذكرىا يعني أنها تحوؿ بين فيما تقدمو ، كحتى ال تقطٌ ( أعبد) حكم عمػل قولو

  ب ا هلم من ب   ما رٔآوا اآَيا ل لجييَ )): العامل كمعمولوي ، كمثػل ىذا النوع من الحذؼ قولو تعالى 

((ٕا   ني
بالنوف ، فإذا ما دخلت أف ، على الفعل مع توكيدهي  فحذؼ أف من الفعػل لغرض توكيدهي  (5)

كىذا الحذؼ ىو من بقايا أكائل . كبين ليسجننو ( بدا لهم)بالنوف يكوف التركيب ثقيبلن ، كحيل بين 
تػوي اللغػات السامية ، كاحتفظت بًو العربية ، كقد عرؼ اللغة ، إذا ليس لوي أصل ثابت ، كال قاعدة محددة

  .   (ٔ)على المعنى ، كما يرل برجشتراسرمن أجل الداللة 
كيبدك أفَّ المشكلة التي كاجهت النحاة كالمفسرين ، ىي ما موقع إعراب أحد الفعلين في 

في ( أعبد)النص؟ إذا كاف اآلخر ىػو عامل النصب في االسم المتقدـ ، كقد ذكر الطبرسي أفَّ قولو 
على الحاؿ كىو مذىب الشيخ الطوسي في موضع البدؿ من غير ، كما أنكر أف يكوف منصوبان 

 على  أفَّ قولو  قكالمبلحظ أفَّ النحاة لم يبينوا موقعو من اإلعراب ، ألنهم كافقوا سيبوم.  (ٕ)إعرابوً 

                                                 
 . ّٔ: الكهف  (ُ)
 . ٖٕٗ/ ْ: مجمع البياف  (ِ)
 . ِّّ/ ِ: التبياف في إعراب القرآف  (ّ)
 . َْْ/ ٗ: ينظر الدر المصوف  (ْ)
 . ّٓ: يوسف  (ٓ)
 .  ُّ: ، نحو القرآف  ُِٗ: ينظر التطور النحوم ، برجشتراسر  (ٔ)
 .ّْ/  ٗ: ، التبياف   ٖٕٗ/ ْ: ينظر مجمع البياف  (ٕ)
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، فهػو بمثابة المعترض في التركيب كىذا التوجيو أنكرهي الشيخ الطوسي ، ألنو (ُ)ملغى المحل( تأمركني)
ال محل لوي ( أعبد)رضان أك ملغى المحل فإف ذلك يفضي إلػى أف يكوف قولو معت( تأمركني)إذا كاف قولو 

أتأمركني عابدان : من اإلعراب ، كما بين تأكيل النص بناءن على ما نص عليًو من إعراب ، على أفَّ المعنى 
 :  بن العبد ، كما قاؿ طرفة(ِ)غير اهلل ، أم أف أعبد

        

ـَ   ُ مُا رْ  ي أ لواِ هذو ومُّـ أ  أي        ـأأْ  َ و   (ّ)ي مِ مْ خمُ  تَ م  أأم ذوت  و ّ  ممَ  َ أْش        
أغير اهلل تأمركني : أما الطبرسي فقد خالف الشيخ الطوسي ، كذىب إلى أفَّ المعنى على تقدير 

 . (ْ)عبادتو
ملغى المحل استوقف بعض ( تأمركني): تعالى كالواقع أفَّ مذىب البصريين في جعل قولو  

اإللغاء ال يناسب النظم  كاستدلوا علػى ضعفو ، كما اثبتوا لوي موقعان من اإلعراب ، ألفالمفسرين 
كقد نلحظ في سياؽ . ، ألف كل لفظة لها كظيفة في ترابط أجزاء النص إلدراؾ المعنى المقصود القرآني

ما نجػده يلتئم مع نظران ألىميتو في الداللة على المعنى ، ؾ( أعبد)تقدـ على ( تأمركني)النص أفَّ الفعل 
بناء النص الكلي ، أم مضموف النص كمحتواه ، ألف المراد ىو االىتماـ بما أمركا بًو الرسوؿ صلى اهلل 

، فاألمر يرتبط بجهلهم ( أيها الجاىلوف: ) تعالى عليًو كآلًو في عبادة غير اهلل ، كالذم يؤكد ىذا قولو
ؤكد أىمية الجانب التداكلي في النص ، ألنهم في ليتضح سوء فعلهم كقبػح دعوتهم ، كىذا الترتيب م

ىو شكل  األكؿ أمركا الرسوؿ صلى اهلل عليًو كآلػًو كسلم ، لذلك تقدـ الفعل تأمركني على أعبد ، كىذا
 . كيب ، كاألصل ىو االىتماـ بالمقدـ أم إنكار دعوتهم في عبادة غير اهلل من أشكاؿ المعنى في التر

طوسي كالطبرسي في إنكار القوؿ باإللغاء ، فقد أنكرهي كذلك ككما تقدـ مذىب الشيخ اؿ
كال :))قاؿ  (ٓ)، ألف الموصوؿ محذكؼ( أعبد)الطبرم ، بعدما نص على أفَّ المفعوؿ المقدـ منصوب بػ 

كالمبلحظ أفَّ أىمية المقدـ تكمن في إنكار عبادة األصناـ ، كما يدؿ على رد .(ٔ)((حاجة بنا إلى اللغو
، فالمراد من التركيب ىو إنكار عبادة (ٕ)ار سوء فعلهم كإظهار فرط غباكتهم كجهلهممقالتهم كإنك

األكثاف ، كصرؼ النظر إلى عبادة اهلل جل شأنو كما نلحظ عنصر التواصل في السياؽ بين الجمل 
أجزاء  ؿلغرض تكثيف المعنى كاالستدالؿ على أىميتػو ، بما يدؿ على عمق األسلوب في تضافر ؾ

                                                 
 . ُُٓ/ ّ: ينظر الكتاب  (1)
 . ّْ/ ٗ: ينظر التبياف  (2)
 .  ُُٓ/  ّ: ، الكتاب ْٖ: ينظر شرح ديوانوي  (3)
 . ٖٕٗ/ ْ: ينظر مجمع البياف  (4)
 . ّ/ ِْ: البياف  ينظر جامع  (5)
(6)

 . ّ/ ِْ: المصدر السابق  
 .  َٗٔ/ ُِ: ، الدر المنثور  َْْ/ ٗ: ، الدر المصوف  ٕٔ/ ٓ: ينظر تفسير البيضاكم  (7)
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كىذا يكشفو تصدر التركيب بأداة االستفهاـ للداللة .خبلؿ الربط الشكلي كالداللي لؤللفاظالنص من 
،كىذا ىو المعنى األصل في النص،كما يدؿ على ذلك تقديم المفعوؿ ألف (ُ)غير اهلل ةعلى إنكار عباد

عبادتهم،كما يبرز بعد ذلك  تبلحم معنى النص أم إثبات عبادة اهلل عز كجل،كذلك نفي المقصد ىو
جانب األمر الذم يدؿ على جهلهم ، ألنهم أمركا الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليًو كآلًو كسلم بعبادة 

 . األكثاف 
تجلى أىمية تقديم ما حقوي التأخير في بسط الصورة التي تحرؾ ذىن السامع في استخبلص تك 

بأف المنكر ىو عبادة غير اهلل ، كىكذا تكثر الظنوف فائدة التقديم  ليكوف المعنى أكثر عمقان كإيحاءن 
حوؿ العناية بالمقدـ ، فيذىب المتلقي إلى إدراؾ المعنى بما يدؿ عليًو اتحاد قرائن السياؽ ، كال شك 

أفَّ المعنى نادر كخفي لذا ينبغي االلتفات إلى أىمية الفرز الدقيق كفهم النص بما يناسب داللة في 
كالظاىر أفَّ تغيير مواقع الكلمات في النص ال يعني في .  (ِ)لشكل الذم كردت بوً األلفاظ كترتيبها با

الضركرة أف ييحدث تغييران في المعنى األساسي للسياؽ ، لكنوي ييحدث تأثيران أسلوبيان بما يجعل النص لوي 
المركزم  في إدراؾ المعنى ان قوة تأثير معنوم كجمالي في ذىن المتلقي ليكوفى أكثر عناية كاىتماـ

 .  (ّ)للسياؽ
: أحدىما .كالمبلحظ أفَّ السياؽ ، كما كرد بتقديم الذم رتبتوي التأخير قد كشف لنا أمرين  

ثبات الرسوؿ صلى اهلل عليًو كآلًو كسلم كأصحابو على قضيتهم كالتمسك بها  أشد التمسك ، كىذا 
 إظهار جهل: الثاني . د سواه يدؿ عليًو تقديم المفعوؿ ، مع تصدره باالستفهاـ ، لنفي كل معبو

كفرط غباكتهم كقبح دعوتهم ، كيظهر أفَّ ىذًه الزحزحات للكلمات قد أغنت التركيب بفيض  المشركين
من الخواطر كاألحاسيس ، بما يدؿ على لطف التركيب القرآني في نسج العبارة نسجان رائعان كدقيقان ، 

 .  لتحقيق المعاني المطلوبة في السياؽ 
 عىل يعهـ انًف2

َ َ  ُ )): في قولًو تعالى ( شركاءكم)اختلف النحاة في توجيو قراءة نصب   ُ وا َآْمَرُ ْ َوُ َ ِ َْ َ ))(ْ) 
َ َ  ُ ))فالزجاج يرل أفَّ المعنى  ُ وا َآْمَرُ ْ َوُ َ الواك بمعنى مع ، كأنكر أف يكوف المعنى  أم أفَّ  (( َ َْ ِ

 . (ٓ)معنى كادعوا شركاءكم ، كذكر أفَّ ىذا التأكيل غلط ، ألنوي يخرج الكبلـ عن معناه بتقدير فعل على 
،كما ذكركا األكجو التي (ٔ)كما أنكرهي الزجاج ىو مذىب الكوفيين كالفارسي كجماعة من البصريين

جو منصوبان بفعل مضمر كىذا الو( شركاءكم: )أف يكوف قولو :األكؿ: تحتملها قراءة النصب ، كىي 

                                                 
 . ِّ: ، أسلوب النفي كاإلستفهاـ  ُْٕ: ينظر التراكيب النحوية  (ُ)
 . ُُٕ،  َُٕ: ينظر دالالت التراكيب  (ِ)
 . ٕٓ: في لغة الشعر كالقراف الكريم ينظر التطور الداللي  (ّ)
 . ُٕ: يونس  (ْ)
 . ْٖ/ ِ: ، شرح المفصل  ِٕ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابوي  (ٓ)
 .  91: ، املنظومة النحوية  135: ، تأويل مشكل القرآن  289/ 4: ، احلجة للقراء السبعة  473/ 1، معاين القرآن للفراء ،  159: ينظر معاين القرآن للكسائي  (6)
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دكف ( أمركم)معطوفان على ( شركاءكم)أف يكوف : الثاني . بقطع الهمزة ( اجمعوا)يصح على قراءة الفعل 
، على أنوي تضمن (ُ)بوصل األلف( اجمعوا)كىذا الوجو يصح على قراءة الفعل . الحاجة إلى اإلضمار 

صح بًو أف يقع على معنى مشتركان ، فيكوف حمل الشركاء على الفعل الظاىر ، ألنوي تضمن معنى م
جمعت : )أجمعت شركائي ، بل يقاؿ : أجمعت أمرم ، كال يقاؿ : ، ألنوي يقاؿ (ِ)الشركاء كاألمر

مذىب الزجاج : الثالث .(ّ)للشركاء ليجمع بين معنى اإلجماع كالجمع( جمع)، فيكوف الفعل ( شركائي
بتقدير مضاؼ ، أم كأمر أف يكوف العطف : الرابع . كىو النصب على معنى مع، كقد تقدـ ذكره

، كىذا الوجو نص عليًو أبو عبيػػدة كاألصمعي (ْ)شركائكم ، فحذؼ المضاؼ كأيقيم المضاؼ إليًو مقامو
 . (ٓ)كاليزيدم

فأجمعوا : أف يكوف التركيب على تقدير : أحدىما . أما قراءة الرفع فقد ذكركا لها تأكيلين 
معطوفان على المضمر  المرفوع في ( كشركاؤكم: )كلو أف يكوف ؽ: ، كاآلخر (ٔ)أمركم أنتم كشركاؤكم

، كىذا الوجو أجازهي ابن جني كالعكبرم كابن ىشاـ ، كاحتجوا على جوازه بطوؿ الكبلـ ( أجمعوا)الفعل 
، كىذا الوجو قٌدمو الطبرسي على غيره من األكجو (ٕ)، بما يدفع الحاجة إلى توكيد المضمر المتصل

. ؿ القراءتين  الرفع كالنصب ، كما ذكر اإلضمار ، كأجاز مذىب الزجاج األخرل التي ذكرت في تأكم
 . (ٖ)كالمبلحظ أنوي كاف يتابع ابن جني في االستدالؿ على قراءة الرفع بما تقدـ ذكرهي كىو طوؿ الكبلـ

كىذًه القراءة أعرض عنها أكثر المفسرين ،كأشار بعضهم إلى ضعفها ، ألنهم لم يجدكا قولو     
مكتوبان بالواك ، ككذلك عدـ انسجامها مع بناء النص ، ألف المعنى يكوف على جمع ( ـشركاءؾ)

كما أجاز الزمخشرم ىذا الوجو في تأكيل  (ٗ)األصناـ ، كىي ال تصنع شيئان  كال فعل لها حتى تجمع
قراءة الرفع ، كنص على ما ذكره النحاة من احتجاج ، كما ذكر النصب على اإلضمار ، كاحتج لو 

كىذًه القراءة من األدلة المهمة التي تؤيد مذىب ( .فاجمعوا أمركم كادعوا شركاءكم)راءة أيبي بق
الكوفيين في إضمار فعل يناسب السياؽ ، لكنو تابع الزجاج في ترجيح النصب على المعية ، كلم يذكر 

ذا التفسير تأكيل النص على التضمين الذم عيني بًو جمهور المفسرين ، بما يدؿ على عدـ قبولو ق

                                                 
 . ّٖٓ/ ِ: ، المصباح الزاىر  ِٖ: ، شواذ القراءات  ّْٓ/ ُ: ، المحتسب  ِِٕ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (ُ)
 . َِٓ/ ِ: ، حاشية الصباف  ِٖٔ/ ْ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (ِ)
 . ُّٕ: ، الجملة العربية كالمعنى  ِٓٗ: ينظر الكليات  (ّ)
 . َِٓ/ ِ: ، حاشية الصباف  ِٖٔ/ ْ: السبعة ينظر الحجة للقراء  (ْ)
 . ِٔٔ/ ِ: ، شرح الدماميني  ِٖ/ ْ: ينظر البرىاف  (ٓ)
 .  ٕٔ/ ّ: ، شرح المفصل  ُِٖ: ، معاني القرآف لؤلخفش  ّْٕ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (ٔ)
 . ِْٕ/ ُ: ، المغني  ِْٓ/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآف  ّْٓ/ ُ: ينظر المحتسب  (ٕ)
 . ِٖ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابوي  ُٖٔ/ ّ: ينظر مجمع البياف  (ٖ)
 . ٕٔ/ ْ: ، تفسير القرطبي  ّْٕ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (ٗ)
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كالمبلحظ أفَّ الزمخشرم كالطبرسي قد خالفا جمهور المفسرين في عدـ العناية . (ُ)لمعنى النصب
                                       . بتأكيل النص على اإلضمار كالتضمين 

،كما أثر ذلك في تأكيل قراءة (أجمعوا)كسبق أف ذكرت اختبلؼ القراء في قراءة الفعل  
،إما على اإلضمار أك على التضمين ، ككاف الفارسي أكثر النحاة تفصيبلن في توجيو القراءتين ، النصب

إذ بين أفَّ قراءة الفعل بقطع الهمزة تقتضي النصب على إضمار فعل ليكوف العطف عطف جمل ، أما 
ة إلى قراءتوي بوصل األلف فإنها تقتضي التضمين ليكوف العطف من باب عطف المفردات دكف الحاج

إضمار فعل مناسب ، فإذا ما تضمن الفعل معنىن مشتركان صح كقوعوي على الشركاء ألنوي ال يمكن القوؿ 
 . (ِ)أجمعت الشركاء: 
: ذكر الطبرم ىذين الوجهين في تأكيل قراءة النصب ، كنص على أفَّ اإلضمار على معنى  

كىذا اإلضمار  (ّ)على تقدير المحذكؼ فَّ ظاىر النص دليلأأحكموا أمركم كادعوا شركاءكم ، إذ يرل 
، كبعدما ذكر ىذا الوجو رجح قراءة النصب بوصل ( أجمعوا)يناسب قراءة النصب بقطع ىمزة الفعل 

فأجمعوا بوصل األلف كنصب : كالصواب من القوؿ في ذلك قراءة من قرأ : ))ألف الفعل ، قاؿ 
األرجح  كاإلضمار كالتضمين كبلىما قوؿ ىذا يدؿ على أفَّ التضمين عندهي ىو ك (ْ)((الشركاء

كىذا التأكيل لقراءة النصب رجحوي الشيخ الطوسي مستدالن بتوجيو الفارسي الختبلؼ القراء .(ٓ)الكوفيين
، كقد نص على أفَّ اإلضمار كالتضمين ىما أصح األقواؿ في تفسير نصب ( أجمعوا)في قراءة الفعل 

 . (ٔ)ف النصب على معنى معكذلك أجاز مذىب البصريين بأ( شركاءكم)
كالمبلحظ أفَّ أكثر المفسرين أجازكا النصب على المعية ، دكف الحاجة إلى إضمار فعل أك         

تضمين الفعل األكؿ معنىن مشتركان ليصح كقوعوي على األمر كالشركاء ، كىذا يدؿ على أفَّ النصب على 
 يخلو من الداللة على المعنى ، ألف كظيفة كاك المعية من اآلراء المهمة في تفسير معنى النصب ، كال

تفيدهي من االشتراؾ في الحكم ، أم الداللة على ما زيادةن على المعية الداللة على المصاحبة الزمنية ، 
الحدث كالزمن ، كال يخفى أفَّ النص القرآني يحتمل المصاحبة الزمنية ، أم توافق ما قبل الواك كما 

 ، أما االشتراؾ في الحكم فبل يتحقق نظران لعدـ تسلط معنى الفعل (ٕ)حدةبعدىا في نطاؽ لحظة كا

                                                 
 . ٕٔ/ ّ: ، شرح المفصل  ّْٔ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (1)
 . ِِٕ/ ِ: ، إعراب القرآف للنحاس  ِٖٔ/ ْ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (2)
 . ُْٖ/ ُُ: ينظر جامع البياف  (3)
 . ُْٖ/ ُُ: المصدر السابق  (4)
 . ّْٕ/ ُ: ، معاني القرآف للفراء  ُٗٓ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (5)
 . ِٖ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابوي  َْٗ،  َْٖ/ ٓ: ينظر التبياف  (6)

 . ِّٔ: ينظر الجملة الفعلية  (7)
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على االسمين ، كما يدؿ على ذلك سياؽ اآلية الكريمة ، كىذا الترابط بين أكجو تأكيل قراءة النصب 
 .  يدؿ على توارد االحتماالت الممكنة في تفسير التركيب 

  على أفَّ الواك بمعنى مع قً ل التضمين كبين تأكيلكتبدك أىمية ىذا الترابط بين تأكيل النصب عل 
كىذا األمر في غاية األىمية ، ألف الفعل ال يقيد بمعنى محدد ، بما يتيح أىمية التضمين ، كما ال ينفي 

  كالذم يؤكد ذلك أفَّ النحاة كالمفسرين . ىذا التوجيو االحتماؿ اآلخر بأف يكوف النصب على المعية 
زجاج ، لكنهم كانوا أكثر عناية بداللة التضمين ، لما فيو من كضوح القصد كدقة لم ينكركا مذىب اؿ

 . المعنى 
آخر غير معنى الظاىر يوجب تعذر النصب  أفَّ تعذر تضمين الفعل معنى فعلو  كخبلصة القوؿ

على المعية كىذا تكشفوي النصوص كالشواىد التي تدؿ على احتماؿ الوجهين المتقدمين كمن ذلك قوؿ 
 : شاعر اؿ
ـو مو م َ و  رْ  متُ محْ  لمف ـحَ             ـممأمهف تبمتُ فْ م َ عَ        اأمهف   (1)وو مموًء بمًو 

حة كألزموا ص ،ال حذؼ ، بل ضمن علفتها معنى أنلتها كأعطيتها: كسقيتها ، كقيل التقدير  :فقيل))
فالفعل ال يقع إال بإضمار فعل مبلئم لمعنى السياؽ ، لتعذر العطف  (ِ)((علفتها ماءن باردان كتبنا) نحو

على الظاىر دكف إضمار الفعل ،بما يقتضي امتناع النصب على المعية ، ألف المصاحبة الزمنية ال 
اَر )): كما يظهر ىذا التوجيو في قولو تعالى .تتحقق في الشاىد المتقدـ  ُآوا ادلَّ يَن  ََبوَّ ِ ، (ّ)((َواْأِ َانَ َوااَّ

( آثركا)تصمن معنى ( تبوءكا)كما يصح أف يكوف الفعل ( أخلصوا: )فالنصب على إضمار فعل تقديرهي 
أفَّ النصب على المعية  في كلما كاف اإلضمار كالتضمين ممكنان في اآلية الكريمة ، فبل شك( لزموا)أك 

 . (ْ)يحتملوي السياؽ كذلك
ُ وا َآْمَرُ ْ )): المفسرين أجازكا النصب على المعية في قولو تعالى كالمبلحظ أفَّ أكثر          ِ َْ َ 

 ُ  َ َ كالذم ترجح عندىم اإلضمار كالتضمين ، فذىب أكثرىم إلى تأكيل النص على ىذين  (ٓ)((َوُ َ
   ككاف النسفي يرل أفَّ الراجح ىو التضمين ( . اجمعوا)تدؿ عليها قراءة الفعل  ينً الوجهين اللذى 

مستدالن على ذلك بقراءة الفعل اجمعوا بوصل األلف ، ليكوف العطف على الظاىر دكف الحاجة إلى 
كالظاىر أفَّ النسفي في األغلب ينتهج ىذا األسلوب ، إذ يكتفي بترجيح أحد اآلراء ، إذا . (ٔ)اإلضمار

                                                 
 . َُْ/ ّ: خزانة األدب ينظر : لم ييعرؼ قائلو  (1)

 .  ُّْ/  ِ: ينظر الخصائص ،  ِٖٖ/ ِ: المغني  (2)

 . ٗ: الحشر  (3)

 . ٖٕٓ/ ُ: ، التأكيل النحوم في القرآف الكريم  ِٖ/ ّ: ، حاشية الصباف  َِٓ/ ِ: ينظر البرىاف  (4)

 . ُٕ: يونس  (5)

 . َٔ/ ّ: ينظر تفسير النسفي  (6)
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ندلسي فقد اتفق مع الطبرم أما ابن عطية األ.  لى قوة المعنى ، كال يتعرض لغيرهكاف يجد فيًو الداللة ع
كالشيخ الطوسي في تفصيل أقواؿ النحاة في تأكيل قراءة النصب على اإلضمار أك التضمين  كما نص 

 :                  على بعض الشواىد التي ال يصح فيها العطف إال باإلضمار كقوؿ الشاعر 

 . (ُ)وممرممْ  ًف ـ ُ ميْ ًو َ  مَ م ِّل ماَ تَ ممُ و         مَ مْم  َ مماَ  يَ ماَ ـْ لَ  تَ مميْ و  َ ممي            
، (ِ)(كاجمعوا أمركم كادعوا شركاءكم)كما احتج على صحة اإلضمار في اآلية الكريمة بقراءة أيبي 

 . كالمبلحظ أنو يرل صحة اإلضمار في تأكيل قراءة النصب كالداللة على المعنى
كقد اختار منهجان حسنان في حمل  كذىب أبو حياف إلى عرض األدلة التي ترجح قراءة النصب ، 

، كيظهر أنو أقاـ منهجوي على ضركرة التفريق بين اإلضمار (ّ)اآلية الكريمة على معنى اإلضمار كالتضمين
كالتضمين خبلفان لما اتبعوي أكثر المفسرين بأف اإلضمار كالتضمين لهما داللة كاحدة في تفسير قراءة 

( أجمعوا)، ألنوي يرل أفَّ ترجيح أحد التأكيلين يتعلق بمعنى الفعل  كقد كاف مذىبوي أكثر إبهامان . النصب 
أجمعت شركائي فإف الوجو الراجح ىو التضمين ، ليكوف الفعل متسلطان على : ، فإذا أمكن القوؿ 

 . (ْ)أجمعت شركائي فإف العطف بإضمار فعل ىو األكلى: األمر كالشركاء ، كأما إذا امتنع القوؿ
كيبقى النظر في أيهما أكلى اإلضمار : ))تحسنوي الزركشي مبينان أىميتوي بقولًو كىذا التفصيل اس 

ف كاف العامل تصح نسبتوي إلى االسم الذم إ: أك التضمين كاختار الشيخ أبو حياف تفصيبلن حسنان كىو 
ذلك كاف ف كاف ال يصح فيًو إيليو حقيقة كاف الثاني محموالن على اإلضمار ، ألنو أكثر من التضمين ، ك

 :  العامل مضمنان معنى ما يصح نسبتوي إليًو ألنوي ال يمكن اإلضمار كقولوً 
ـلفًء  مف مو  (ٔ)(ٓ)اعفتهممف ت أًف 

كىذا الشاىد احتج بًو أبو حياف على معنى اإلضمار ، كىو الذم منعوي الزركشي ، كذىب إلى أنوي       
لمفسركف بأف اإلضمار ىو األكلى ، ألف داللة على معنى التضمين، خبلفان لما أجمع عليًو النحاة كا

األلفاظ كترتيبها ال يناسبوي التضمين ، كلما كاف إضمار الفعل يدؿ على إدراؾ المعنى كاف ىو األكلى ، 
 كالمبلحظ أفَّ اإلضمار يعني عطف جملة على أخرل تسبقها ، كالتضمين نسج كاحد ال يخرج عن 
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لى أيخرل تسبقها  كالتضمين كذلك يعني عطف االسم على العطف ألف اإلضمار يعني عطف جملة ع
 . آخر تقدموي 

في  ، ألف داللتو ىو في األصل يدخل في باب العطف( مع)أفَّ النصب على معنى في كالشك 
موضع مع انتزع منها العطف ، كأصبحت تدؿ على الواك لما كضعت  لكنو (ُ)األصل العطف

 بيننظران لشدة التقارب ( مع)كركا تأكيل النص على معنى ، لذلك نرل النحاة لم ين (ِ)المصاحبة
اإلضمار كالتضمين لداللة الواك على الجمع ، كمن األدلة التي تؤكد ىذا التقارب ، ما ذىب إليًو 
 .  (ّ)الزركشي في حمل الشاىد المتقدـ على التضمين ، خبلفان لمذىب الجمهور بأنو على إضمار فعل

كالظاىر أفَّ حمل النص على اإلضمار أك التضمين ينسجم مع السياؽ كفيًو داللة على المعنى  
كما يؤكد لنا أىمية التجانس الوظيفي لؤللفاظ ، ألف تناسقها كترتيبها بصورة تناسب داللتها ال يمكن 

لية للسياؽ ، كذلك نجد إغفالوي ، لما لو من األثر الكبير في إظهار مبدأ االنسجاـ في بناء العبلقة الداخ
في أقواؿ المفسرين فهمان صحيحان لمعنى اإلضمار كالتضمين ، ألف أكثرىم لم يحمل اآلية الكريمة 

 . على أحدىما ، نظران التحاد داللتهما في بياف المعنى 
كما يؤكد ذلك أف بعض النحاة كالمعربين قد ذىبوا في تأكيل بعض الشواىد إلى جواز العطف 

فعل ، كذلك ألف الفعل األكؿ تضمن المعنى العاـ الذم يتيح العطف ببل إضمار فعل آخر دكف إضمار 
، كالواقع أفَّ ىذا المنحى يرتكز على مذىب بعض النحاة ، بأف ىذا  (ْ)بما يغني السياؽ عن التقدير

مين ، لذلك  فالتض (ٓ)النوع من العطف إنما من باب العطف على المعنى ، فبل يحمل على لفظ الفعل
 . يعني العطف على المعنى المشترؾ بين األفعاؿ أم حمل السياؽ على الجانب الداللي لؤللفاظ 

كتبدك مبلمح ىذا التوجيو عند بعض المفسرين كالفخر الرازم الذم يرل صحة العطف بناءن على        
صب ، لكنو يرل الظاىر دكف الحاجة إلى اإلضمار ، كلم يخالف جمهور المفسرين في ترجيح قراءة الن

فاجمعوا ذكم األمر منكم ، فحذؼ المضاؼ كأيقيم : أفَّ المعنى على حذؼ المضاؼ على أفَّ التقدير 
.  (ٕ)حد أكجو تأكيل قراءة النصببوصفًو أ، كىذا الرأم نص عليًو الفارسي  (ٔ)المضاؼ إليًو مقامو

           قراءة النصب ، تدؿ على سعة أيفق  كيظهر مما تقدـ أفَّ ىذًه التأكيبلت التي ذكرىا النحاة في توجيو
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النص القرآني بما يحتملوي مًن تفسيرات متعددة ، لكنَّ الوجو األقول يتضح في الداللة على بياف مقصد 
فالنص يرتبط بطبقات المعنى التي تظهر من اختبلؼ التأكيبلت .  النص من خبلؿ اتحاد قرائن السياؽ 

لتدرج بناءن على الظاىر ثم تمتزج مع أدكات الربط كمدل التوافق السياقي كالتفسيرات ، التي تبدأ من ا
بين األلفاظ ، أم  استحضار كل ما يحتملوي النص من معافو لتظهر أىمية الوجو األقول نظران لمبدأ 
 .االنسجاـ النصي كالتحوؿ من الرتبة البسيطة إلى المجاؿ الذىني العميق الذم تظهرهي قرائن النص 

أفَّ التراكيب النحوية تمتاز بالتدرج ، كما تمتاز بالتماسك الشديد ، كيوصف ىذا في ؾ كالش  
كالظاىر أفَّ التركيب يقـو على مبدأ التواصل أم تحقيق األىداؼ  (ُ)التماسك بأنوي مباشر ككاضح

                 .              (ِ)المتنوعة مع تعدد المعاني ، لتنضج الرؤية المتكاملة للموقف المعبر عنوي 
كقد تبين أفَّ اختبلؼ القراءات أحد األسباب المهمة في تشكيل النص القرآني على مجموعة  

من القرائن المهمة في إزالة الغموض كاإلبهاـ بما يقتضي إدراؾ  عدمن التفسيرات كىذًه التفسيرات ت
نصر الذم يقوم النص كيرفدهي بمثابة الع ىياختبلؼ القراءات من معافو للداللة على المعنى المراد 

 .  بالتأكيبلت المختلفة 
ما تؤديو األلفاظ من داللة في  بوساطةكالمبلحظ أفَّ النحاة استعانوا بسياؽ النص الداخلي ، 

كسيلة من كسائل إدراؾ المعنى ، كىذا بوصفو  النص ، كما نلحظ أىمية التقارب الداللي بين األلفاظ
ا الفعل اجمعوا في النص كعبلقتوي مع بقية األلفاظ ، كقد صح كقوعوي يتضح من المعاني التي يحتملو

على األمر كالشركاء نظران لتضمنوي المعنى العاـ الذم يجعلوي كاسع الداللة ، كىذًه الجوانب ػ كما يظهر ػ 
  . ىذا الفهم الدقيق للنص  كانت مغلقة ، لكن تضافر عناصر السياؽ الشكلية كالداللية أنتجت

تقدـ يظهر أفَّ التضمين من األسس المهمة في إدراؾ مقصد النص كالداللة على التوسع كمما  
في المعنى ، ألف أكثر األفعاؿ ال يمكن أف تقيد بمعنى ، كإنما يختلف معناىا باختبلؼ النص كمدل 

من كسائل ربط  االلتفات إلى أفَّ التضمين كسيلة توافق الفعل مع عناصر السيػػاؽ األخرل ، كينبغي
ألفاظ النص ، لما يحدثو من انسجاـ بين مفردات السياؽ ، كلم يعد خافيان على أحد أفَّ التضمين يمثل 

جانب التوسع في إطبلؽ المعنى ، فييلجأ إليًو إذا ما تعذرت السبل كانقطع توجيو الفعل الظاىر إلى 
 . المعمولين الختبلؼ جهتهما 

أك التضمين أك النصب على المعية إنما يدؿ عليًو السياؽ   كقد اتضح أفَّ ترجيح اإلضمار 
مع  ما كمدل تمثيلو للمعنى كانسجاموفسياؽ النص كما يحتفي بًو من قرائن ىو الذم يقطع بدقة أحده

 . بناء التركيب 

                                                 
 .  ِّْ: ينظر الداللة كالنحو  (1)

                 . ُُٔ،  َُٔ: ، القاعدة النحوية تحليله كنقد  ُُٔ: ينظر األحكاـ النحوية  (2)



 انررجيخ فـي األسًاء ............................................................انفصم األول 

 - 56-  

 ـ االسرثُاء  3                                              
  عة العبلقة بين المستثنى كالمستثنى منوي إلى ثبلثة أنواععلى أساس طبي ءقسم النحاة االستثنا 

كما ذكركا .  (ُ)قطع ، أما الثالث ، فسموه المفرغالمتصل، كأطلقوا على الثاني المن أطلقوا على األكؿ
ضوابط محددة لمعرفة نوع االستثناء في النص، كقد استلهموا تلك القواعد من استقرائهم لما نقل من 

 . ص التي تمثل اختبلؼ لغات العربالشواىد كالنصو
كالمبلحظ أفَّ ىذًه القواعد لم تكن تمثل بناء النظم القرآني تمثيبلن صحيحان ، ألنهم كجدكا 
الكثير من التراكيب القرآنية تخرج عما كضعوه من قواعد ، لذلك اتجهوا إلى التأكيل ، كما اشتد 

ق مختلفة ، كالظاىر أفَّ قضية الترجيح في الخبلؼ بينهم نظران لما تحتملو أكثر النصوص من أكج
يحتمل كجهين من  (إال)االستثناء أخذت اىتمامان كاسعان عند النحاة كالمفسرين  ألف االسم الواقع بعد  

 . اإلعراب ، كال بد من ترجيح أحدىما 
ْا  َْريٌَة  َ َْوال َ نَ )): فيها قولوي تعالى  كمن النصوص التي اختلف النحاة في إعراب ما بعد إال 

الَّ  َْوَم يُووَُ  
ّ
 َاُاَا ا

ّ
ا آَٓمٌُوا َ َشْفٌَا َعْْنُْم  ََ اَ  الِْ ْ يِ  آَٓمٌَْ   ٌَََفَ َِا ا كاصل الخبلؼ ىو اختبلؼ  (ِ)(( لَمَّ

كقد رجح أكثر النحاة النصب ، ألف المستثنى ليس من  جنس  ( إال)لغات العرب في حركة ما بعد 
ختار فيًو النصب ألف اآلخر ليس مىذا باب : ))األكؿ ، كقد ذكر سيبويو أفَّ النصب ىو األكلى ، قاؿ 

كذلك قولك ما فيها أحد إال حماران ، جاءكا على معنى كلكن  من نوع األكؿ ، كىو لغة أىل الحجاز 
فيصير كأنوي من نوعو ، فحمل على معنى كلكن ، أما بنو تميم   دلوا اآلخر من األكؿ حماران ككرىوا أف يب

فيقولوف ، ال أحدى فيها إال حماره ، أرادكا ليس فيها إال حماره ، كعلى ىذا أنشدت بنو تميم قوؿ النابغة 
 : الذبياني 

ـلف ب        أًف ُأمفئعهف      يْ َ   قهف أُ  ـقفت       ـو ًف   و   ِب لأ أـمِ اّقْت ج
 (ّ)كالنؤمي كالحوًض بالمظلومًة الجلدً          ا      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكارمُّت أليٌان ما أيبيٌػنيو إال      

 :  كأىل الحجاز ينصبوف ، كمثل ذلك قولوي 
ـوإ  و يقممممُ               مممُ    و أأقممممم   ـممـ عمٍا  ـ       (ْ)   و قيف قمممقُ  

  (ٓ)((عنيين إذا لم تنصب بدؿـكىو في كبل اؿ 
كظاىر كبلـ سيبويو أفَّ أىل الحجاز يوجبوف النصب ، أما بنو تميم فقد أجازكا اإلتباع كرجحوا 

ما زاد ىذا : قطع، فإذا ما تعذر اإلبداؿ كجب النصب عند الجميع ، كقولنا تثناء منالنصب ألف االس

                                                 
(1)
 .  211: يُظر انً ُي انجذيذ في عهى انُذى  
(2)
 .  98: يىَس  
(3)
 .  123/ 4: ، خزاَح األدب  332/ 2: ، انكراب  15ـــــ  14: يُظر ديىاَهُ   
(4)
 .  15/ 10: ، خزاَح األدب  97: يُظر ديىاَهُ : انثيد نجراٌ انعىد عاير تٍ انذارز  
(5)
 .   547/ 1: صريخ ويا تعذاا  شرح اند 331/ 2: انكراب  
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، كالمبلحظ  (ُ)نقص ، ألف اإلتباع يضعف كلما زاد التباعد بين المستثنى كالمستثنى منوي  الماؿ إال ما
، لذلك  (ِ)أفَّ النصب كاجب في اآلية الكريمة ، ألنوي لم يقرأ أحد بالرفع ، كما نص على ذلك الزجاج

ذكر الفراء أفَّ  كقد.  (ّ)قطع كأجاز بعضهم اإلتباعمن االستثناءأف  نجد أكثر النحاة رجحوا النصب على
. (ْ)لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إال قـو يونس: اآلية الكريمة تضمنت معنى النفي ، على معنى 

ما كانت : كذىب الزجاج إلى جواز اإلبداؿ ، كإف لم يكن الثاني من جنس األكؿ ، على أفَّ المعنى 
 .  (ٓ)قرية آمنت فنفعها إيمانها إال قـو يونس 

الفراء كالزجاج أجازا أف يكوف االستثناء متصبلن على أفَّ اآلية تضمنت معنى النفي   أفَّ  كالمبلحظ
، كىذا  (ٔ)((ألف المستثنى بعد النفي يقول فيًو البدؿ كيجوز النصب))كقد رد مذىبهما بعض النحاة 
كاف لو  إذ: ))لى أنوي خبلؼ المطلوب قاؿ أما الزركشي فقد ذىب إ. الرد نص عليًو ابن الشجرم 

فهل آمنت قرية إال قـو يونس ، فبل يؤمنوف؟ فيكوف طلب اإليماف من خبلؼ : متصبلن لكاف المعنى 
قـو يونس ، ذلك باطل ألف اهلل تعالى يطلب من كل شخص اإليماف فدؿ على أفَّ المعنى لكن قـو 

 . (ٕ)((يونس
كالجرمي قرآ بالرفع على  ؿ أفَّ الكسائيؽى في كأجازهي الزمخشرم ،  الزجاجك كما ذىب إليًو الفراء

 كقد أجاز الزجاج الرفع لكنو ، (ٖ)البدؿ كلم تثبت ىذًه القراءة عند غيره ػ على ما علمتوي ػ خبل أبي حياف
ككاف الزمخشرم متابعان الزجاج في تأكيل النص على أف االستثناء ،  (ٗ)على أنوي لم يقرأ أحد بالرفعنص 

ما آمنت قرية من القرل : كالجملة في معنى النفي كأنوي قيل كيجوز أف يكوف متصبلن : ))، قاؿ متصل 
، كىذا النص يدؿ على أنوي يرجح االنقطاع  (َُ)((الهالكة إال قـو يونس ، كانتصابوي على أصل االستثناء

 . لكنو لم يقطع بنفي االتصاؿ 
   

                                                 
 .  ُِِ/ ِ: ، معاني النحو  ْٕٓ/ ُ: ينظر شرح التصريح  (1)

 .  ّٓ/ ّ:  نظر معاني القرآف كإعرابوي م (2)

: ، إعراب القرآف للنحػػػاس  َِٗ: ، معاني القرآف لؤلخفش  ْٕٗ/ ُ: ، معاني القرآف للفراء  َُٔ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (3)
 .  ُِِ/ ِ: ، شرح كافية ابن الحاجب  ٕٖ/ ِ: يل شرح التسو  ِٕٗ/ ِ

 .  ُٕٔ/ ُ: ، كفي موضع آخر أجاز أف يكوف االستثناء متصبلن ، ينظر نفسوي  ْٕٗ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (4)

 .  ّٓ/ ّ:  نظر معاني القرآف كإعرابوي م (5)

 .  ُّٓ/ ِ: أمالي ابن الشجرم  (6)

 .  َُٓ/ ْ: البرىاف  (7)

 .  ُِٗ/ ٓ: ، البحر المحيط  ّٖٓ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (8)

 .  ّٓ/ ّ: ينظر معاني القرآف كإعرابوي  (9)

 .  ّٖٓ/ ِ: الكشاؼ  (10)
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المستثنى يختلف عن قطع ، نظران ألف من االستثناءر النص يدؿ على أفَّ كالمبلحظ أفَّ ظاه
نص عليو ابن عطية األندلسي ،  أما تأكيل النص على أفَّ االستثناء متصل ،فقد .المستثنى منوي لفظان 

ما آمن : فذكر أفَّ االستثناء بحسب اللفظ منقطع   كما يكوف متصبلن بحسب المعنى ، على أف التقدير 
يران يىديؿ على قوة المعنى في السياؽ ألف كىذا التوجيو لم يكن تفس. (ُ)من أىل قرية إال قـو يونس

المراد من التركيب ىو الداللة على المعنى ، فاأللفاظ جاءت منتظمة في النص لغرض الوصوؿ إلى 
المعنى ، ألف ترابط األلفاظ في النص يحقق الوصوؿ إلى المعنى المراد ، كما يؤكد ذلك أفَّ ابن عطية 

: يومئ إلى التناقض ، فذىب إلى أفَّ النصب ىو الراجح ، قاؿ األندلسي قد استدرؾ ما ذكرهي ، ألنو 
إال قـو ىو الوجو ، ككذلك أدخلوي سيبويو في باب ما ال يكوف فيًو إال : كالنصب في قولو ))

معنى ، ما نص عليًو الفخر ، كمما يدؿ على ضعف ىذا الرأم في عزؿ اللفظ عن اؿ (ِ)((النصب
قطع ، ألف استثناء قـو يونس لم يكن لفظ يدؿ على أفَّ اإلستثناء منيكوف ظاىر اؿ، إذ أنكر أف الرازم

ـ من القرل ، فبل تصح نسبة اإليماف إلى القرل ، كال بد أف يكوف التأكيل ما آمن أىل قرية إال قو
 .  (ّ)قطعان بحسب اللفظ كالمعنى كما أشار إلى ذلك، كبناءن على ذلك يكوف اإلستثناء منيونس

ؽ النص فإف االنقطاع يدؿ على أفَّ قـو يونس ليسوا من أىل القرل ، ألنهم كبالنظر إلى سيا 
، كىذا التفسير للنص يدؿ على أفَّ الفخر الرازم كاف  (ْ)ظالمـأخلصوا اإليماف كتميزكا بالتوبة كرد اؿ

متنبهان إلى أىمية التماسك السياقي كداللة األلفاظ كدكر الربط بين التراكيب في تحديد المعنى 
أفَّ االستثناء  إلىكما ذىب الطبرم . المختلفة  قً بما يدؿ على كحدة النص كتضافر عناصر قً خصيصكت

نصب قـو يونس ألنهم : ))في اآلية الكريمة استثناء منقطع ، كقد احتج على ذلك بداللة السياؽ قاؿ 
ء ، كىذا االستثناأمة غير األمم الذين استثنوا منهم من غير جنسهم كشكلهم ، كإف كانوا من بني آدـ 

 .  (ٓ)((المنقطعستثناء الذم يسميو بعض أىل العربية اإل
ستثناء في النص باختبلؼ قـو يونس عن قد استند في الداللة على نوع اإل كالظاىر أفَّ الطبرم 

األقواـ الذين سبقوىم ، كىذا االختبلؼ متعدد الجوانب ، كما يرتبط بالزمن كذلك كونوي يشكل جانبان 
مظاىر متنوعة ، كىذا التوجيو يبدك لي لم يكن  منختبلؼ الفي اختبلؼ األمم نظران لما يوحي بًو امهمان 

ىو المراد من سياؽ النص ، لكنوي يمكن أف يكوف سمة بارزة من سمات االختبلؼ التي تدؿ على تقوية 
 . معنى االنقطاع في النص 

                                                 
 .  ِِٖ: ، مشكل إعراب القرآف  ُّْ/ ّ: ينظر المحرر الوجيز  (ُ)

 .  ُّْ/ ّ:  ينظر المحرر الوجيز (ِ)

 .  ِٗٔ/ ٔ: كف ، الدر المص ُِّ/ ُٕ: ينظر التفسير الكبير  (ّ)

 .  ُِّ/ ُٕ: ، التفسير الكبير  ّٖٓ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (ْ)

 .  َِِ/ ُُ:  جامع البياف (ٓ)
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ؿ ىو اختبلؼ لغات العرب ، فمن كالظاىر أفَّ الذم حمل النحاة على القوؿ بجواز االتصا
يرل كجوب االنقطاع حمل النص على لغة أىل الحجاز ، كاحتج كذلك بداللة السياؽ ، ألف االنقطاع 

كترجيح االنقطاع   االتصاؿأما من يرل جواز .يتضح من ظاىر النص  فقـو يونس ليسوا كبقية األقواـ 
فقد احتج بلغة بني تميم في جواز اإلتباع كترجيح االنقطاع إذا كاف المستثنى ليس من جنس المستثنى 

   . منوي كما في اآلية الكريمة 
إلى أف االنقطاع ىو  ـكذىب أكثره، مفسركف كذلك فأجاز بعضهم االتصاؿكما اختلف اؿ

 كيظهرالسياؽ يدؿ على بلوغ المعنى إذا كاف االستثناء منقطعان ، ، ؼ (ُ)على المعنى نظران لداللتوً األرجح 
كىو مذىب  ،أف بعضهم قد حمل النص على ظاىر اللفظ ، ألف قـو يونس ليسوا من جنس القرل

 . الطبرم
أفَّ ىذا التوجيو ال يتفق مع سياؽ النص ، ألنو ال يمكن االستثناء على ظاىر في كال شك  

ىل القرل ، إذ لم يكن اإليماف منسوبان إلى القرل بناءن على المعنى الظاىر ، ألف القصد ىو أ  السياؽ 
ألف اللفظ يدؿ على المكاف ، كالنص مسوؽ للداللة على اإليماف ، كىذا التفسير يدؿ على أفَّ 

االنقطاع لم يكن بداللة األلفاظ الظاىرة في النص كإنما من خبلؿ التغاير بين المستثنى كالمستثنى منوي 
كأيما كاف فالمراد بالقرية أىلها مجازان شائعان كالقرينة أظهر من أف ))في قوة األحداث التي ينقلها النص 

 (ِ)((تخفى
كلم يكن ما نص عليًو النحاة من تفريق بين المستثنى كالمستثنى منوي على أساس النوع في بعض  

كن ـنى كبسط صورة االنقطاع ، كال مجاء القـو إال حماران ، إال لغرض تقريب المع: األمثلة كقولهم 
حمل النص القرآني على ما بينوا ألف المراد ىو اختبلؼ المعنى في السياؽ كما في اآلية الكريمة ، 

ألف المراد ىو نسبة اإليماف إلى قـو يونس ، خبلفان لغيرىم من أقواـ األنبياء ، فداللة النص توضح لنا 
طاع ، كقد ذىب أكثرىم إلى أفَّ االستثناء في اآلية الكريمة على ىذا االختبلؼ كىو ما يدؿ عليًو االنق

 . (ّ)معنى لكن
 كقد استند أكثر المفسرين في بياف معنى النص ، على ما ذكرهي النحاة بأف االستثناء منقطع  

كقد ترجح لما فيو من الداللة على بلوغ القصد من سياؽ النص، ألف قـو يونس آمنوا قبل معاينة 
أم أنهم أخلصوا النية  كلم يؤخركا التوبة إلى حين حلوؿ العذاب لذلك صرؼ اهلل عنهم  العذاب ،
سبقوىم ، ألنهم لم يؤمنوا إال عند رؤيتهم  فكىذا جعلهم يختلفوف عن أقواـ األنبياء الذم. العذاب 

                                                 
 .  ُِٗ/ ٓ: ، البحر المحيط  ّّٖ/ ٖ: ، تفسير القرطبي  ٓٓ/ ْ: ، زاد المسير  ُِّ/ ُٕ: ، التفسير الكبير  ّّْ/ ٓ: ينظر التبياف  (ُ)
  . ِْٖ/ ُُ: تفسير المنار  ينظر ، ُُٗ/ ُُ: ركح المعاني  (ِ)
  . ُُٗ/ ُُ: ، ركح المعاني  ْٕٗ/ ُ: ، معاني القرآف للفراء  ِّّ/ ِ: ينظر الكتاب  (ّ)
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فع لفوات حلوؿ العذاب عليهم كما فعل فرعوف ، إذا لم يؤمن إال بعد انهمار الماء كمسو ، كىذا ال ين
التي تفيد ( لوال)كمن عناصر السياؽ التي تؤكد ىذا المعنى تصدر النص بػ . (ُ)شرط اإليماف بالغيب

لداللة  . (ِ)برمتهماألقواـ لم يؤمنوا  ىؤالءيستلـز الجحد ، كقد دلت على أفَّ كالتخصيص  ،التخصيص
اإليماف لقـو يونس كنفيوي  إثباتلوال في إثبات ىذا االختبلؼ، بما يكوف دليبلن على بياف المعنى كىو 

 . عن األقواـ األخرل 
كما أجمع عليًو المفسركف في ترجيح االنقطاع لداللتًو على المعنى المراد الذم دؿى عليًو سياؽ 

إال قـو :  )ستثناء من كبلـ موجب لذلك انتصب قولوي كىذا اال: ))النص أنكره الطاىر ابن عاشور قاؿ 
فهذا كجو تفسير اآلية ، كجرل عليًو كبلـ العكبرم في إعراب القرآف ، كجمهور المفسرين (  يونس

، كجعلوا االستثناء منقطعان منصوبان كال داعي  ةفي قوة المنفي(( فلوال كانت قرية آمنت))جعلوا جملة 
  .  (ّ)((إلى ذلك

 أفَّ قـو يونس لم يختلفوا عن غيرىم من األقواـ األخرل  ألدلة التي ساقها إلثبات رأيوً كمن ا 
كالمستخلص من الركايات الواردة في قـو يونس أنهم بادركا إلى اإليماف بعد أف : ))كما  يظهر في قولو

معاملة اهلل إياىم  فارقهم يونس ، توقعان لنػزكؿ العذاب ، كقبل أف ينػزؿ بهم العذاب كذلك دليل على أفَّ 
ليست مخالفة لما عامل بًو غيرىم من أىل القرل ، كأف ليست لقـو يونس خصوصية ، كبذلك ال يكوف 

كىذا التفسير يوجب التناقض ، ألنوي  نص على أفَّ قـو يونس بادركا .  (ْ)((استثنائهم استثناءان منقطعان 
 ذكر ف غيرىم من األقواـ األخرل ، ك قدإلى اإليماف قبل نزكؿ العذاب ، كىذا جعلهم يفترقوف ع

.ؼ لشرط اإليماف كحصوؿ التوبةالمفسركف أفَّ أقواـ األنبياء لم يؤمنوا إال عند رؤية العذاب كىذا مخاؿ
أفَّ ))كمن أقول األدلة التي حملتوي على ىذا الرأم المخالف لجمهور النحاة كالمفسرين   

ًق غيرىم من أىل القرل، كأفَّ ليست لقـو يونس معاملة اهلل إياىم ليست مخالفة لما عامل ب
مستأنفة ( لما آمنوا)كقد أدرؾ ىذا التفسير من سياؽ النص  ألنوي يرل أفَّ جملة . (ٓ)((خصوصية

ذاب ، فعجلوا لتفصيل مجمل معنى االستثناء ، أم أنوي جاءى إيماءن إلى أفَّ أىل مكة آمنوا عند رؤية الع
 . باإليماف يـو الفتح 

                                                 
،                ُُٗ/ ُُ: ركح المعاني  ، َِٖ/ ٗ: ، نظم الدرر  ُِّ/ ُٕ: ير ، التفسير الكب ّٖٓ/ ِ: كشاؼينظر اؿ (1)

 . ُٕٓ/ ُُ: م تفسػير المراغػ

 .  ِْٖ/ ُُ: ينظر تفسير المنار  (2)

 .  ِٖٗ/ ُُ: التحرير كالتنوير  (3)

 .  ِٖٗ/ ُُ: المصدر السابق  (4)

 .  ِٖٗ/ ُُ: المصدر السابق  (5)
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جاءت لبياف حاؿ قـو (لما آمنوا )الصة أفَّ ىذا الرأم يفارؽ سياؽ النص ، ألف جملة كالخ 
يونس نظران التحاد النص في الداللة على قوة المعنى المراد كىو كشف العذاب عنهم ، كمن األدلة 

: لوي فهو يعود على قـو يونس ، كذلك قو( لما آمنوا)التي تؤكد ىذا المعنى ىو الضمير الواك في قولوي 
َ  ِ نيٍ ))

ّ
هَْيا َوَمتَّْ يَاُ ْ ا يقتضي التبلـز مع ما سبقوي في اتحاد  (ُ)((َ َشْفٌَا َعْْنُْم  ََ اَ  الِْ ْ ِي ِ  الَْ َياِ  ادلُّي

 . المعنى 
كال يمكن تقطيع النص على أفَّ المراد ىو العمـو ، ألف قرية في محتمل اآلية تدؿ على العمـو   

إظهار حاؿ قـو يونس على أنهم اختلفوا عن غيرىم ، إذ آمنوا قبل نزكؿ العذاب ػ كىذا لكن المراد ىو 
تعريض بأىل مكة كإنذار لهم كحضه على أف يكونوا كقـو ))النص يدؿ على الترغيب في اإليماف، كفيًو 

كا كخرج من بينهم اعتبر يونس الذين استحقوا العذاب بعنادىم حتى إذا أنذرىم نبيهم بقرب كقوعوً 
يح كإذا كاف النحاة كالمفسركف قد اجمعوا على ترج(ِ)((أسينػزؿ بهم الب كآمنوا قبل اليأس كقبل أف

قد خالفهم الطاىر ابن عاشور فذىب إلى أفَّ االستثناء في اآلية الكريمة االنقطاع في اآلية الكريمة ، ؼ
نص على ذلك عندما كاف ، كذلك الدكتور خليل بنياف الحسوف يرل صحة ىذا الرأم ، كقد  (ّ)متصل

يتحدث عن مذىب النحاة في االحتجاج باألمثلة المصنوعة ، كقد كاف ينكر مذاىب النحاة في قياس 
: فليست أية مناسبة بين اآلية كالمثاؿ : ))كىذا يظهر في قولًو  (ْ)النص القرآني على تلك األمثلة

في المثاؿ منقطع ، إذ القرية تعني الناس جاءني القـو إال حماران ، فاالستثناء في اآلية متصل ، كىو 
كما ذكرهي يشعر بأنوي أخذ النص على المعنى الظاىر ، خبلفان لما .  (ٓ)((آمنت: ))كليس المكاف لقولًو 

 . يقتضيو السياؽ من معنى ، ألف تكامل عناصر السياؽ تؤكد االنقطاع 
نِّ )) :كمن النصوص التي رجح النحاة فيها النصب قولو تعالى         َِّباَع اللَّ الَّ ا 

ّ
َِ ِمْن ِ ْ ٍ ا  (ٔ)((َما لَُِْم ِب

 :، كاستدؿ سيبويو على قوة النصب بقوؿ الشاعر 
ـ  اعمَ مـيّ أَ م ْ ذي مَ  أًف  ق َ مقلـ تُ مـعف                (ٕ)وـبِ م   َأ  أٍّن م   ـ  ٍا         

الظن من جنس العلم ، أما أىل الحجاز كقد ذكر أفَّ مذىب بني تميم الرفع ، ألنهم جعلوا إتباع 
كيبدك أفَّ النحاة استدلوا بمذىب أىل .  (ٖ)فالنصب عندىم الوجو ألف إتباع الظن ليس من جنس العلم

                                                 
 .  ٖٗ: يونس  (1)

  . ُٕٓ/ ُُ: تفسير المراغي  (2)

 .  ِٖٗ/ ُُ: ينظر التحرير كالتنوير  (3)

 .  ُِِ: ينظر النحويوف كالقرآف  (4)

 .  ُِِ: المصدر السابق  (5)

 .  ُٕٓ: النساء  (6)

 .  ِِٕ/ ِ: ، شرح التصريح  ّّْ/ ِ: ، الكتاب  ُْ: ينظر ديوانوي : البيت للنابغة الذبياني  (7)
 .  ّّٓ،  ّّْ/ ِ: ينظر الكتاب  (ٖ)
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الحجاز على ترجيح النصب ، كما نقلوا أفَّ بني تميم أجازكا اإلتباع كرجحوا النصب ، فالنصب ىو 
 . (ُ)الوجو عند الطرفين كقد أكجبوي الحجازيوف

تابع المفسركف النحاة كأقركا مذىبهم بأف االستثناء في اآلية الكريمة منقطع ، ألف إتباع الظن   
كقد بينوا داللة النصب على مقصد النص ، .  (ِ)ليس من جنس العلم إذ اجمعوا على ترجيح النصب

بعوف الظن كإنما استثناء منقطع ألف إتباع الظن ليس من جنس العلم يعني كلكنهم يت: ))قاؿ النسفي 
كصفوا بالشك ، كىو أفَّ ال يترجح أحد الجائزين ، ثم كصفوا بالظن كىو أف يترجح أحدىما ألف المراد 

، كىذا التوجيو الذم ذكره النسفي ىو أقول األدلة التي نص عليها  (ّ)((أنهم شاكوف ما لهم بًو من علم
ىو مصدر الخبلؼ بين المفسرين ، كما ىو  المفسركف في ترجيح االنقطاع كالواقع أفَّ تأكيل النصوص

أحد أسباب الخبلؼ بين النحاة ، فقد نص ابن عطية األندلسي كالقرطبي على تأكيل النص خبلفان لما 
ذىب إليًو جمهور المفسرين ، ككاف القرطبي يرل جواز اإلتباع ، كما استدؿ سيبويو على جوازًه بقوؿ 

 : الشاعر 
ـوإ  و ممو ـمقمُ              و قبمو أأم   ـمممٍا  ـم  ـ                 (ْ)ُ  مقممعمُ  

،  (ٓ)ستثناء متصبلن اليعافير كالعيس مؤنسو كيكوف اإل بأف تكوف على أفَّ الرفع ال يصح ، إال على تأكيلوً 
كقد نص على  متصل ، االستثناءماع المفسرين ، كذىب إلى أفَّ أما ابن عطية األندلسي فقد خالف إج

ستثناء متصل إذ العلم كالظن يضمها جنس أنهما من ىو إ: ))رأيو ىذا بعدما ذكر اآلية الكريمة فقاؿ 
 .  (ٔ)((معتقدات اليقين ، يقوؿ الظاف على طريق التجوز علمي في ىذا األمر كذا إنما يريد ظني

إنما يريد معرفتي ، كليس  علمي: كىذا التأكيل كما يبدك ال يناسب معنى النص ، ألف الظاف يقوؿ 
تاـ كيقين ثابت ، كلو كاف ظنهم  ـؿإدراؾ الحقيقة عن عكذلك العلم في سياؽ اآلية ، ألف القصد 

 . علمان أك معرفة لما انحرفوا عن جادة الحق كالصواب 
ليس كما ذكر ألف الظن ليس من : ))قاؿ  يرل عدـ صحة ىذا التأكيلأبو حياف  ككاف  

ألنو ترجيح أحد الجائزين ، كما كاف ترجيحان فهو ينافي اليقين ، كما أفَّ اليقين ينافي معتقدات اليقين  

                                                 
 ِْٔ: ، شرح قطر الندلِٖٔ/ ِ: ، شرح التسهيل ّّٕ/ ُ: ، إعراب القرآف للنحاس ُِٖ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابوي  (1)

 .   ْٕٓ/ ُ: ، شرح التصريح  ٕٔ:  المقاصدتوضيح 

 ِٕٕ/ ِ: ضاكمػير البيػ، تفسُِٖ/ ِ: ، زاد المسير ٕٓٓ/ ُ: ، الكشاؼ  َِٔ/ ُ: ، تفسير النسفي  ّْٖ/ ّ: ينظر التبياف  (2)
 .  َْٔ/ ّ: ، البحر المحيط  ّٔ/ ُ: ، التسهيل لعلـو التنػزيل  ُٗ/ ٔ: ير القرطبي ػتفس

 .  َِٔ/ ُ: تفسير النسفي  (3)

 . من البحث ( ٔٓ)تقدـ ذكرهي ينظر ص  (4)

 .  ّّّ/ ِ: ، الكتاب  ٗ/ ٔ: ينظر تفسير القرطبي  (5)

 .  ُْٕ/ ْ: المحرر الوجيز  (6)
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 ترجيح أحد الجائزين ، كعلى تقدير أفَّ الظن كالعلم يضمها ما ذكرهي ، أفبل يكوف أيضان استثناءن متصبلن 
نما التبلكة إال إتباع الظن ألنوي يستثًني الظن من العلم ، فليست التبلكة ما لهم بًو من علم إال الظن ، كإ

 .  (ُ)((كاإلتباع للظن ال يضموي، كالعلم جنس ما ذكر
كما تقدـ يدؿ على أفَّ الوجو الراجح ىو االنقطاع ، ألف المعنى المراد ىو إثبات اختبلؼ الظن  

ا عن العلم كىذا ىو األصل في االنقطاع كىو التباعد بين داللة المستثنى كالمستثنى منوي ، لبياف ـ
يعتمل في نفوسهم من شك خبلفان للعلم كالمعرفة التي تدرؾ عن يقين ، كذلك الغرناطي الكلبي أثبت 

 .  (ِ)ىذا االختبلؼ كرجح االنقطاع ، ألف العلم تحقيق كالظن تردد
كالمبلحظ أفَّ المفسرين قد أرادكا بترجيح االنقطاع بياف معنى اآلية الكريمة على أفَّ المراد ىو  

قة الظن في نفوسهم كنفي العلم عنهم ، كىذا ىو القصد كليس تحقيق أحد األكجو بناءن على إثبات حقي
الفائدة   تحقيقأحكاـ النحو ، لكن الوجو األقول ىو الذم يدؿ على صحة المعنى ، بما يدؿ على 

ظن من متصل كاؿ االستثناءأما من يرل أفَّ . (ّ)كالتي يمكن حصولها إذا كاف االستثناء على معنى لكن
جنس العلم ، فتأكيلوي يدؿ على أفَّ الظن لم يكن مخرجان من العلم ، كإنما ىو مستثنى من المقصود 

كىذا التوجيو يبدك جليان في تأكيلهم للنص ، على أفَّ علمهم ظن فاالتصاؿ متحقق . بالعلم كىو إتباعوي 
النقطاع ، كقد أشار إلى ىذا في النص لكن المعنى يختلف ، ألف المراد عندىم المعنى الذم يحققو ا

 .  (ْ)التأكيل ابن عطية األندلسي
،  االستثناءم يقطع بأحد األكجو كبياف نوع كالذم يستخلص مما تقدـ أفَّ سياؽ النص ىو الذ 

ف ترجيح أحدىما إال من خبلؿ االستدالؿ كألف المعنى ال يمكن أف يستقيم إال بأحد الوجهين ، كال يك
 عند ، كقد يكوف المعنى ال يظهر إال االستثناءدد نوع حفنظاـ النص ىو الذم م على قوة المعنى ،

خبلؼ ما يدؿ عليًو الظاىر كما اتضح ذلك في اآلية الكريمة كذلك فيما  تأكيل النص ، بما يقتضي
الَّ )): سبقها من تفصيل لقولًو تعالى 

ّ
 َاُاَا ا

ّ
 . (ٓ)((  َْوَم يُووَُ   َ َْوال َ هَْ   َْريٌَة آَٓمٌَْ   ٌَََفَ َِا ا

ال  َاِِصَ الَْيْوَم ِمْن َآْمِر )): كمن المواضع التي يقـو فيها الترجيح على معنى السياؽ قولوي تعالى  

الَّ َمْن َرِامَ 
ّ
ِ ا منقطع  االستثناءكالمفسرين ، فسيبويو يرل أفَّ ، كما سيتضح ذلك من آراء النحاة  (ٔ)((ااَّ

ال أحد يعصم من أمر : على تقدير  إالج  بلم يدخل فيما قبلوي ، فيخرٌ رحم  على معنى كلكن ، ألف من
                                                 

 .  ُْٕ/ ّ: ، كينظر الدر المصوف  َْٔ/ ّ: لمحيط البحر ا (1)

 .  ُّٔ/ ُ: ينظر التسهيل لعلـو التنػزيل  (2)

  .ٔٔ/ ّ: ، بدائع الفوائد  َْٔ/ ّ: ينظر البحر المحيط  (3)

 .  ُْٕ/ ْ: ينظر المحرر الوجيز  (4)

 .  ٖٗ: يونس  (5)

 .  ّْ: ىود  (6)
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: كذلك المبرد قد ذىب إلى أفَّ الوجو الراجح ىو النصب ، قاؿ  (ُ)اهلل ، لكن من رحم اهلل فإنوي معصـو
فيًو الفاعل كمن رحم معصـو فهذا خاصة ال يكوف ( العاصم)ال عاصم اليـو من أمر اهلل إال من رحم فػ ))

كما احتج ابن يعيش على ضعف مذىب القائلين بأف االستثناء في اآلية متصل ، . (ِ)((إال النصب
،  (ّ)ألنهم جعلوا عاصمان بمعنى مفعوؿ  كىذا خبلؼ الظاىر ، كال مندكحة توجب مخالفة ظاىر النص

 فيما قبلها ، كتأكيلوي ككاف الفراء يرل أفَّ االستثناء في اآلية الكريمة متصل ، ليكوف ما بعد إال داخبلن 
بمعنى معصـو ، كقد أجاز ىذا التأكيل قياسان على ( عاصم)ال معصـو اليـو من أمر اهلل، فػ : كأنك قلت 

فالفاعل بمعنى  (ٓ)((ِ  ِ  َشٍة َراِ َيةٍ )): أم مدفوؽ ، ككذلك قولو   (ْ)((ِمْن َماٍ  َداِ  ٍ )): قولًو 
في موضع رفع ( من رحم)حاس ، كما ذكر مذىب السيرافي بأف قولو كىذا التأكيل ذكرهي الن. (ٔ)المفعوؿ

بعض  كما أجاز .(ٕ)كالمعنى ال يعصم اليـو من أمر اهلل إال الراحم أم إال اهلل ، كقد رجحو النحاس
ال )): كالظاىر أفَّ النحاة حملوا قولو . (ٖ)أف يكوف التقدير ال يعصم اليـو من أمر اهلل إال اهلل النحاة

على أربعة أكجو أحدىا كىو المشهور مذىب السيرافي ، كقد  ((اليـو من أمر اهلل إال من رحمعاصم 
 . ، كقد تقدـ ذكرىما  (ٗ)رجحوي كذلك ابن الحاجب

مذىب األكثرين بأف االستثناء في  اإذ أنكرك رجحو جمهور المفسرين،فقد  مذىب السيرافي أما 
كال كجو لهًذه األقواؿ التي : ))من اآلراء ، قاؿ  اآلية منقطع ، كقد نص الطبرم على ضعف غيرهً 

حكيناىا عن ىؤالء ألف كبلـ اهلل تعالى إنما يوجو إلى األفصح األشهر من كبلـ من نزؿ بلسانًو ما كجد 
إلى ذلك سبيل ، كلم يضطرنا شيء إلى أف نجعل عاصمان في معنى معصـو ، كال أف نجعل إال بمعنى 

عناه المشهور من كبلـ العرب مخرجان صحيحان كىو ما قلنا من أفَّ معنى لكن ، إذ كنا نجد لذلك في ـ
ال عاصم اليـو من أمر اهلل إال من رحمنا فأنجانا من عذابًو ، كما يقاؿ ال منجى اليـو : قاؿ نوح : ذلك 

من عذاب اهلل إال اهلل كال مطعم اليـو من طعاـ زيد إال زيده ، فهذا ىو الكبلـ المعركؼ كالمعنى 

                                                 
 .  ِٓٔ/ ِ: ، شرح التسهيل  َُٖ،  ُٕٗ: ، اإليضاح  ِّٔ: ، مشكل إعراب القرآف  ّّٗ/ ِ: ينظر الكتاب  (1)

 .  َُٔ/ ْ: المقتضب  (2)

 .  َُٓ/ ْ: ، البرىاف  ُٖ/ ِ: ينظر شرح المفصل  (3)

 .  ٔ: الطارؽ  (4)

 .  ُِ: الحاقة  (5)

 .  َٕٓ: ، الكليات  ُِٖ/ ِ: ف ، حاشية الصبا ُٓ/ ِ: ينظر معاني القرآف للفراء  (6)

 .  ِّّ/ ٔ: ، الدر المصوف  ُِِ/ ِ: ، شرح كافية بن الحاجب  ِٖٗ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (7)

 .  ِّٔ: ينظر مشكل إعراب القرآف  (8)

 .  ّٓٔ/ ُ: ينظر اإليضاح في شرح المفصل  (9)
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، كىذا التأكيل رجحوي كذلك النسفي كابن عطية األندلسي كالفخر الرازم كالبيضاكم  (ُ)((لمفهـوا
 .  (ِ)كالقرطبي

أما الزمخشرم فقد ذىب إلى تأكيل النص على غير ىذا المعنى ، كىو أف يكوف ما بعد إال  
كىذا الرأم .  (ّ)لسفينةظرفان ، أم ال عاصم من أمر الطوفاف إال مكاف من رحم اهلل من المؤمنين كىو ا

، كىو أكثر اآلراء قوة بعد مذىب السيرافي ، ألنوي يناسب سياؽ النص ، كقد  (ْ)استحسنوي البيضاكم
كىو المرجح ، ( يعصمني: )كىو كجو حسن فيًو مقابلة كقولًو : ))بين اآللوسي األدلة المرجحو لوي قاؿ 

زم ، كقيل إنوي مجاز مرسل عن مكاف االعتصاـ، كالعاصم على ىذا حقيقة لكن اسنادهي إلى المكاف مجا
: ألنوي كرد جوابان عن قولًو   ، كأدنى أنوي أرجح من الكلكالمعنى ال مكاف اعتصاـ إال مكاف من رحموي اهلل

َ  َ تَ ٍ ))
ّ
 .  (ٔ)((كليس بمسلم (ٓ)((َس ٓوي ا

  اِص اليوم من ٔآمر ال)): كالظاىر أفَّ سياؽ النص يدؿ على قوة ىذا الرأم ، ألف قولو تعالى  

سآكم : ))كاف جوابان على لساف النبي نوح عليًو السبلـ البنو ، كردان على قولًو  (ٕ)((هللا ٕاال من رمح هللا
، كىذا يدؿ على أىمية الجانب التداكلي في النص ، كذلك تبلـز داللة األلفاظ ، ألف قولو (( إلى جبل

كاف إال ـ( ))إال من رحم)يناسب أف يكوف الجواب فيًو داللة على المكاف ، فمعنى ( سآكم إلى جبل)
، كىذا التفسير تتضح فيًو مراعاة السياؽ المقامي  (ٖ)((من رحمو اهلل فإنو مانع من ذلك كىو السفينة

كيتضح جانب التخصيص في ىذا  .(ٗ)كالظركؼ المحيطة بالكبلـ ككذلك الربط السياقي بين األلفاظ
ىو الراحم ، دكف تحديد التأكيل ، كاألصح أف تكوف داللة السياؽ على العمـو ، ألف المعنى أفَّ اهلل 

مكاف أك زماف ليكوف المعنى أكثر سعة كشموالن ، كمن ىنا تتضح أىمية مذىب السيرافي بأف الوجو ىو 
كقد ذكر ىذا التأكيل ابن عطية األندلسي ، كما بين أىمية مذىب سيبويو في الداللة على . االتصاؿ 

ال عاصم اليـو موجود لكن من رحم : معنى المعنى ، ألف نفي العاصم يقتضي نفي المعصـو ، فيكوف اؿ
بمعنى معصـو ، لكنوي يرل أفَّ مذىب السيرافي ( عاصم)اهلل موجود ، كذلك ذكر مذىب الفراء بأف قولو 

                                                 
 .  َٔ،  ٗٓ/ ُِ: جامع البياف  (1)

،  ِّٔ/ ّ :، تفسير البيضاكم  ُٖٔ/ ُٕ: ، التفسير الكبير  ُْٕ/ ّ: ، المحرر الوجيز  ُٓٓ/ ِ: في ينظر تفسير النس (2)
 .   ّٗ/ٗ: تفسير القرطبي 

 .  ِّّ/ٔ: ، الدر المصوف  ُّٖ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (3)

 .  ِّٔ/ ّ: ينظر تفسير البيضاكم  (4)

 .  ّْ: ىود  (5)

 .  َٔ/ ُِ: ركح المعاني  (6)

 .  ّْ: ىود  (7)

 .  ِٖٗ/ ٗ: نظم الدرر  (8)

 .  ُٕٓ: الداللي المعنى ينظر في المعنى النحوم ك (9)
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كذىب ابن الجوزم كأبو حياف إلى ترجيح .(ُ)ىو األرجح لما لوي من أىمية في بلوغ المعنى المراد
كالظاىر إبقاء عاصم : ))ر مذاىب النحاة في تأكيل النص ، قاؿ أبو حياف بعدما ذؾ(ِ)مذىب سيبويو
على ( فٍ ـى )فيًو  يقع كل عاصم من أمر اهلل في ذلك الوقت ، كأفَّ من رحم لنوي نفإعلى حقيقتًو ك

  يكوف االستثناء منقطعان ، كالضمير الفاعل يعود على اهلل تعالى كضمير الموصوؿ محذكؼ كالمعصـو
 . (ّ)((عصـولكن من رحموي اهلل ـ: أم 

  كالمبلحظ أفَّ جمهور المفسرين رجحوا مذىب السيرافي بأف االستثناء متصل في اآلية الكريمة  
كالمعنى إال اهلل الراحم ، لما فيو من الداللة على نفي كل عاصم غيره سبحانو ، فليس بمقدرة أحد أف 

لكن من رحم اهلل ، لكن ما تخفى كذلك قوة مذىب سيبويو على أف المعنى  ينجو من العقاب ، ك ال
يرجح مذىب السيرافي أنوي جعل داللة ما بعد إال على اهلل سبحانوي كتعالى ، فاهلل ىو الراحم ، كىذا 

على أفَّ الرحمة من عندًه ، كىذا ىو الفرؽ الذم  ؿكاالستدال كعظمتوً  يجعل السياؽ متصبلن لبياف قوتوً 
 . ال على المخلوؽ ، أم من رحم اهلل فإنو معصـوإ يقوم مذىبوي ، ألف سيبويو جعل داللة ما بعد

ىو تأكيل في غاية الحسن ، ( إال اهلل الراحم)كقد ذكر الفخر الرازم أفَّ تأكيل النص على معنى 
فيًو رد على توىمو أفَّ ثٌم عاصمان ( ال عاصم اليـو: )، كقولو (ْ)ألف تقديرهي ، ال فرار من اهلل إال إلى اهلل

ا بعد إال على معنى إال المرحومين على أنهم عاصموف ، كالسياؽ ػ كما يظهر ػ  يهدؼ يعصمو كلو كاف ـ
كلو أثبتنا أفَّ ما بعد . إلى  نفي كل عاصم ، فبل أحد يعصم من اهلل إال من اتصف بالرحمة فهو العاصم 

كثيركف   كإذا إال ىو المرحـو كالمعصـو ، لكاف  فيًو إثبات نفس ما سيق الكبلـ إلنكاره ، فالمرحوموف 
كىذًه من أقول .(ٓ)كانوا عاصمين ،  لم يتحقق ما سيق النص إلنكاره ، كإثبات ذلك هلل سبحانوي كتعالى

التي تثبت أىمية تأكيل النص على مذىب السيرافي أم على معنى إال اهلل الراحم ، ألف المراد  جالحج
لى ذلك تجانس ألفاظ السياؽ ، أم ىو نفي كل معصـو كإثبات ذلك هلل سبحانو كتعالى ، كما يدؿ ع

التناسق بين المستثنى كالمستثنى منوي ، خبلفان إذا ما كاف التأكيل إال من رحم اهلل فإنو معصـو ، فالمراد 
في مبتدأ السياؽ نفي كل معصـو ، كالذم يناسبوي أف يكوف المعنى إال اهلل الراحم ، فالربط ىنا يدؿ 

اف ال معصـو بدؿ ال عاصم لكاف المناسب لوي إال من رحم فهو  على قوة االتصاؿ في النص ، كلو ؾ
. المعصـو ، نظران ألىمية ارتباط األلفاظ، أم تماسك السياؽ إلظهار المعنى كاالستدالؿ على قوتًو 

كالمبلحظ من النصوص المتقدمة أفَّ سياؽ النص بما يدؿ عليًو من معنى ىو الذم يرجح أحد األكجو  
                                                 

 .  ُْٕ/ ّ: ينظر المحرر الوجيز  (1)

 .  ِِٕ/ ٓ: ، البحر المحيط  ِٔ/ ْ: ينظر زاد المسير  (2)

 .  ٕٔ/ ّ: بدائع الفوائد  ينظر ، ِِٕ/ ٓ: البحر المحيط  (3)

 .  ُٖٔ/ ُٕ: كبير ينظر التفسير اؿ (4)

 .  ُُٖ: ينظر األمالي النحوية  (5)
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لم يلتزموا بقواعد النحاة في تحديد نوع االستثناء بناء على طبيعة العبلقة بين  لذلك نجد المفسرين
 .  المستثنى كالمستثنى منوي كإنما نراىم يحتجوف بعناصر السياؽ إلثبات المعنى 

في تحديد نوع االستثناء كتدؿ على اختبلؼ النحاة كالمفسرين كمن النصوص التي تؤكد ذلك  
ُ   ُ ْ )): فيها قولو تعالى  الَّ ااَّ

ّ
َماَواِا َواْاَْرِ  الْ َْيَب ا ، فالنحاة ذىبوا إلى أفَّ  (ُ)((ال يَْ َ ُ َمْن ِ  اللَّ

مرفوع على البدؿ ، كما في لغة بني تميم على أفَّ ( إال اهلل)االستثناء في اآلية الكريمة متصل كقولو 
َِ ِمْن )): إال اهلل ، كما في قولًو تعالى المعنى ال يعلم أحده الغيبى إال اهلل ، أم ال يعلم الغيبى  َما لَُِْم ِب

نِّ  َِّباَع اللَّ الَّ ا 
ّ
قلوي عن كأجاز سيبويو كجهان آخر للرفع ف  (ّ)، إذا كاف إتباع الظن من جنس العلم (ِ)((ِ ْ ٍ ا

 : اعر ستثناء منقطعان على لغة بني تميم ، كاستدؿ على ىذا الوجو بقوؿ الشالخليل ، كىو أف يكوف اإل
  ورُ  َ ممممـو مَ   ُ مميُّـ خَ مهف و تَّت ممِ مِ و           رمماَ م   ِ مَ ام  قب  بُ مـو ح          
 (4)ورُ ممَ  ُ  و ـاممفممـو  موتِ ماأّ    م        وي مممو  فبَ   و  َّت ممَ  و فت  ّ       

كاالتساع كقد فالشاعر أبدؿ الفتى من التخيل كالمراح كإف لم يكن من جنسو على سبيل المجاز 
كىذا الرأم رجحوي أكثر المفسرين ، كما أنكركا أف يكوف االستثناء متصبلن كما ذىب إلى ذلك  .(ٓ)رفعوي 

ككاف الزمخشرم .(ٔ)جمهور النحاة ، فقد رجحوي الطبرم كالنسفي كالزمخشرم كالطبرسي كالقرطبي
فإف قلت ًلمى رفع اسم : ))ب ، قاؿ أكثرىم تفصيبلن لبياف أىمية ىذا الوجو في الداللة على معنى التركي

ما : ))اهلل ، كاهلل يتعالى أف يكوف ممن في السموات كاألرض ، قلت جاء على لغة تميم حيث يقولوف 
 : يريدكف ما بها إال حماره ، كأف أحدان لم يذكر كمنوي قولوي (( في الدار أحده إال حماره 

ـ  و أَّت مَ وُر لكفأممي و  ِّل مأِ  ْ ا لف تُ ميّ شِ عَ            (7)مُ مَّت و لَ   يُّـ فِ    و ل  َ   ُ مبْ هف              
دعت إلى ذلك نكتة سرية : فإف قلت ما الداعي إلى اختيار المذىب التميمي على الحجازم قلت 

 :            حيث أخرج المستثنى مخرج قولو 
                                                 

 .  ٓٔ: النمل  (ُ)

 .  ُٕٓ: النساء  (ِ)

/ ّ: ، إعراب الػقػرآف للنحػػػػاس  ُِٕ/ ْ:  رابوي ػاني القرآف كإعػ، مع ِٖٗ/ ِ: رآف للفراء ػ، معاني الق ّّٓ/ ِ: اب ػينظر الكت (ّ)
 .  ّّٔ/ ْ: ، الدر المصوف  ِِٖ/ ِ: ، شرح التسهيل  ُٗٗ

البيتاف لحارث بن عباد في الكتاب ، كلسعد بن مالك في الخزانة ككذلك في المؤتلف كالمختلف ، كقد ذكر البغدادم أنهما من  (ْ)
ؼ ػ، المؤتل ّّٔ/ ِ: اب ػكس ، ينظر الكتػرب ، كىي حرب البسػلقعودًه عن الح رض فيها بالحارث بن عبادعقصيدة لسعد بن مالك م

 .  ُْٕ/ ُ: ، خزانة األدب  ُّٖ: لف ػكالمخت

 .  َْٕ/ ُ: ، خزانة األدب  ّّٔ/ ْ: ، الدر المصوف  ُٗٔ/ ِ: ، شرح أبيات سيبويو  ّّٔ،  ّّٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (ٓ)

: ، تفسير القرطبي  ّٗٓ/ ْ: ، مجمع البياف  ّٓٔ/ ّ: ، الكشاؼ  َِِ/ ّ: تفسير النسفي  ، ٗ،  ٖ/ ِِ: ينظر جامع البياف  (ٔ)
ُّ /ِِٓ  . 

   . ُِٖ/ ِ: ، شرح أبيات سيبويو  ُّٖ/ ّ: ينظر خزانة األدب البيت لضرار بن األزكر ،  (7)
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ـوإ  ممو ـم   و قبمُ               و أأقمم مم  بمما  ـمـ            (1) مو يـ  
إف كاف اهلل ممن في السموات كاألرض فهم يعلموف الغيب يعني أفَّ علمهم : ))ليؤكؿ المعنى إلى قولك 

 .  (ِ)((كاستحالة أف يكوف اهلل فيهم الغيب في استحالتوً 
كىذا التأكيل أنكرهي الغرناطي الكلبي كأبو حياف كما أنكركا غيرهي من األكجو التي ذكرىا النحاة  

إال )كالمفسركف في بياف نوع االستثناء ، فالغرناطي الكلبي قد ذىب إلى ضعف قوؿ من يرل أفَّ قولوي 
مرفوع على البدؿ كاالستثناء متصل ، كما ذكر أفَّ ضعفوي يكوف من جهة المعنى ، ألف اهلل عز كجل ( اهلل
إنوي فوؽ السموات : كلوف ؽ، فإف القائلين بالجهة كالمكاف م ليس ممن في السموات كاألرض باتفاؽ))

فَّ اهلل تعالى ليس بهما كال فوقهما كال داخبلن فيهما كال خارجان إ: كاألرض كالقائلين بنفي الجهة يقولوف 
مرفوع على البدؿ كاالستثناء منقطع على لغة بني ( إال اهلل)كما رد مذىب القائلين بأف قولو . (ّ)((عنهما

 .  (ْ)لمتصل ، ألف القرآف نزؿ بلغة أىل الحجازتميم ، كونهم يجركف المنقطع مجرل ا
كبعدما أنكر مذىب النحاة في تأكيل النص ، ذكر ما يراه مناسبان في الداللة على المعنى ، فذىب إلى 

من في الوجود فيكوف االستثناء : أفَّ قولو من في السموات كاألرض يراد بًو كل موجود فكأنو قاؿ ))
 على البدؿ ، كإنما قاؿ من في السموات كاألرض جريان على منهاج كبلـعلى ىذا متصبلن فيصح الرفع 

 .  (ٓ)((عم منوأفهو لفظ خاص يراد بًو ما ىو  العرب
كالمبلحظ أفَّ الغرناطي الكلبي قد ذىب إلى أفَّ االستثناء  متصل كأراد من تأكيلوي للنص أف ال 

لوجو أنكرهي النحاة كالمفسركف لما فيًو من يحدث الجمع بين الحقيقة كالمجاز في لفظة كاحدة ، كىذا ا
كما يتضح أنوي حمل اآلية الكريمة على المجاز ، كمن .ات الحقيقة الجمع بينهما ، ألف المراد ىو إثب

تدؿ على العمـو كمعنى الكبلـ ال يعلم أحده الغيب إال اهللي لتكوف داللة النص على كجو الحقيقة ، ألف 
جواز أف يطلق على اهلل أنوي في السموات كاألرض على إلحاطة كىذا بني الظرؼ يدؿ على االستغراؽ كا

. (ٕ)على الحقيقة كليس على المجاز ، ألف ىذًه الحقيقة اختص بها سبحانوي كال تشابو حقيقة مخلوقاتوً 
في اآلية الكريمة متعلقة بغير استقر من األفعاؿ المنسوبة على ( في)كذلك ابن مالك قد نص على أفَّ 

 .  (ٖ)يقة إلى اهلل تعالى كإلى المخلوقين يىذكر كييذكر ، أم ال يعلم من ييذكر في السموات كاألرضالحق

                                                 
(1)

 .من البحث ( ٔٓ)قدـ ذكرهي ينظر ص ت 

(2)
  .  ََِ/ ُ: ، البرىاف  ّّٔ/ ٖ: ، كينظر الدر المصوف  ّٓٔ/ ّ: الكشاؼ  

(3)
  .  ٗٗ/ ّ: التسهيل لعلـو التنػزيل  

  . ٗٗ/ ّ: ينظر المصدر السابق  (4)

(5)
  . ٗٗ/ ّ:  التسهيل لعلـو التنزيل 

 .  ّٔ،  ِٔ/ ّ: ينظر بدائع الفوائد  (7)

 .  ِٖٖ/ ِ: ينظر شرح التسهيل  (8)
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ستثناء في اآلية متصل ، كونوي يقتضي أف استدؿ على رد مذىب النحاة بأف اإلأما أبو حياف فقد  
البدؿ على لغة بني  كما أنكر الوجو اآلخر كىو الرفع على( .من)يندرج اهلل سبحانوي كتعالى في مدلوؿ 

قل ال يعلم : تميم كاالستثناء منقطع ، كاحتج على ضعفو من جهة اإلعراب ، ألف تأكيلوي على معنى 
الغيبى إال اهلل ، كالمبدؿ منوي في نية الطرح ، فصار العامل كأنوي مفرغ لوي ، ألف البدؿ على نية تكرار 

لى ذكر ما يراه األصح ، إذ جعل من في موضع كبعدما بٌين ضعف تأكيبلت النحاة ، ذىب إ.(ُ)العامل
ال يعلم غيبى : ىو الفاعل ، كالمعنى ( إال اهلل)النصب على المفعوؿ كالغيب بدؿ من المفعوؿ ، كقولو 

كالمبلحظ أفَّ .  (ِ)من في السموات كاألرض إال اهللي كداللتوي على األشياء الغائبة التي تحدث في العالم
النص على األشياء الغائبة التي تحدث في العالم ، كسياؽ التركيب يدؿ على المراد ىو تخصيص داللة 

عمـو الغيب ، كما يلحظ فيًو تقطيع النص كتغيير مواقع األلفاظ كقد جعل ػ كما في تأكيلوي ػ البدؿ يتقدـ 
 . على المبدؿ منوي ، كما جعل من مفعوالن بًو ، كىي في بناء النص فاعل 

مرفوع على البدؿ ، ( إال اهلل)ستثناء منقطع ، كقولوي ًق سيبويو على أفَّ اإلما نص علي أفَّ  كيبدك 
كما في لغة تميم حيث يجركف المنقطع مجرل المتصل ، ىو التوجيو المناسب للنص ، إذ لم يذكر 
 (ّ)النحاة أك المفسركف ما يوجب ضعفوي إال ما ذكرهي الغرناطي الكلبي بأف القرآف نزؿ بلغة أىل الحجاز

ذا الدليل لم يكن كافيان لرد ىذا التأكيل ألف القرآف قد جرت بًو بعض لغات العرب المختلفة التي كه
 . احتج بها النحاة على صحة بعض المسائل النحوية 

ىو أف يكوف االستثناء منقطعان كرفع ما بعد إال على البدؿ إنما ىو أسلوب أحياه ككىذا الوجو 
العرب ، كما ينسجم مع معنى التركيب ، كقد ألجأ النحاة أف يقعدكا النص القرآني كىو جارو على لساف 

لو على الرغم من مخالفتًو القياس في بناء القاعدة النحوية على الكثير الشائع ، ألف اإلتباع إنما يصح 
 أما إذا كاف االستثناء منقطعان فحينئذو يكوف حقوي النصب عند أىل الحجاز ،. إذا كاف االستثناء متصبلن 

( إال)كما يؤكد دقة معنى النص أفَّ القراء اجمعوا على رفع ما بعد . (ْ)كىي اللغة التي أخذ بها النحاة
داللة على كما ذىب أكثر المفسرين إلى أفَّ االستثناء منقطع كىو خبلؼ بناء القواعد النحوية لل

 .  (ٓ)ع يدؿ على أفَّ اهلل تعالى منػزه عن أف يحويو مكافاقطالمعنى ، فاالف
كصفوة القوؿ أفَّ النص القرآني قد كشف ضعف الكثير من التأكيبلت ، نظران البتعادىا عن 

، ألنو  ستثناءاالفَّ التركيب ىو الذم يحدد نوع المعنى المراد الذم يتضمنوي السياؽ ، لذلك نلحظ أ
                                                 

  .  ّّٔ/ ْ: ، الدر المصوف  ٖٔ/ ٕ: ينظر البحر المحيط  (1)

 .  ٖٔ/ ٕ:  ينظر المصدر السابق  (2)

 .  ٗٗ/ ّ: ينظر التسهيل لعلـو التنػزيل  (3)

 .  ْْْ،  ّْْ: ينظر شرح قطر الندل  (4)

 .  َُِ/ ُْ: ينظر نظم الدرر  (5)
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يرتبط مع داللة السياؽ على المعنى ، كما يدؿ على الترابط بين األلفاظ لبياف أىمية المعنى كقد بدا 
كاضحان في النصوص المتقدمة أفَّ الوجو الراجح نجدهي خبلؼ ما جاءى بًو نظاـ النحو ، كما في قولًو 

َماَواِا َواْاَْرِ  الْ َ ْ )): تعالى  ُ  ُْ  ال يَْ َ ُ َمْن ِ  اللَّ الَّ ااَّ
ّ
ال  َاِِصَ الَْيْوَم ِمْن  )): كقولوي تعالى  (ُ)((َ  ا

الَّ َمْن َرِاَم 
ّ
ِ ا  .  (ِ)((َآْمِر ااَّ

يدؿ على أفَّ ما ، بما  (ّ)جاء مخالفان لقواعد النحو ستثناءاالكفي ىذين النصين قد ثبت أفَّ 
ترجيح كجو على آخر ال يمكن أف يدؿ على معنى السياؽ إال إذا تكامل بناء النص من ؿصيغى من قواعد 

                 . جميع عناصرًه الشكلية كالداللية 
  ـ انذال 4

ْن َ َن َرُ ٌ  يُوَرُ  َ َ ً )): في قولًو تعالى 
ّ
ذكر النحاة كالمفسركف األكجو المحتملة في نصب  (ْ)((َوا

للورثة أك للماؿ أك كما بينوا أفَّ ىذًه اللفظة تدؿ على أكثر من معنى ، فقد تأتي اسمان  ( كبللة) قولوً 
كىذا االختبلؼ .  (ٓ)، كمذىب جمهور علماء اللغة أنها تعني الميت الذم ليس لوي كلد كال كالد تللميٌ 

الورثة ، فإنها تكوف في المعنى اقتضى أف يختلف إعرابها في اآلية الكريمة ، فإذا كانت اسمان للميت أك 
، كيورث صفة للرجل ، كما تحتمل النصب على أنها  فاعلمنصوبة على الحاؿ ، ككاف تامة كالرجل 

خبر كاف ، إذا كانت ناقصة ، أما إذا كانت اسمان للورثة ، فتكوف منصوبة على الحاؿ ، كلكن على 
لمصدر نعت  فهي  حذؼ مضاؼ أم ذا كبللة  ككاف ناقصة ، كيورث الخبر كإذا دلت على الوراثة

نصوبة على أنها مفعوؿ ثافو ليورث، أك أف تكوف للحاؿ فتكوف ـ اسما محذكؼ، أما إذا كانت
 . تمييزان،كىذا الوجو في غاية الضعف كقد أنكرهي النحاة كلم يذكرهي المفسركف

في النص على قراءة الفعل يورث بفتح الراء ، أما على قراءة ( كبللة)كىذًه األكجو تحتملها  
كيكوف المفعوؿ الثاني محذكفان تقديره يورث  كسػر الراء فإذا كانت اسمان للوارث فتكوف مفعوالن بًو ،

كىذا الوجو  ، أما إذا كانت تعني الماؿ ، فتكوف منصوبة على أنها مفعوؿ ثافو . كبللة مالو أك القرابة 
أف تكوف حاالن : أحدىما : كقد نص أكثر النحاة على كجهين في إعرابها (ٔ)يصح على القراءتين

 .  (ٕ)(كاف)لػػػػ  أف تكوف خبران : كاآلخر
                                                 

 .  ٓٔ: النمل  (1)

 .  ّْ: ىود  (2)

 .  ّّٓ/ ُج  ُؽ: ، دراسات في أسلوب القرآف  ِّّ/ ٔ: ينظر الدر المصوف  (3)

 .  ُِ: النساء  (4)

 .  ِٗٓ/ ْ: ، الدر المنثور  ُِِ/ ُ: ، البرىاف  ُٔٗ/ ّ: ، البحر المحيط  َٕٔ،  َٔٔ/ ْ: ينظر الدر المصوف  (5)

  ٖٔٔ/ ِ: ، المغني  َٕٔ/ ْ: ف ، الدر المصو ُٓٓ: ، مشكل إعراب القرآف  َِٕ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (6)
 .  ُِِ/ ُ: البرىاف 

 .  ُُٓ: ، مشكل إعراب القرآف  ُٓٓ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش  (7)
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( ... كاف)كىذاف الوجهاف يرتبطاف بالخبلؼ بين النحاة في خبر كاف ، فالكوفيوف يذىبوف إلى أفَّ خبر 
، كما يدؿ على ذلك ما  (ُ)ال على الحاؿصريوف أفَّ نصبوي نصب المفعوؿ نصب على الحاؿ ، كيرل الب
النصب : كجهين ، أحدىما مل لى أنها تحتفي اآلية الكريمة ، ع( كبللة)ذىب إليًو الزجاج في إعراب 

 .  (ِ)على الحاؿ على قراءة يورث بالفتح كاآلخر النصب على المفعوؿ ، على قراءة يورث بالكسر
، ( كاف)كالظاىر أنهم أرادكا بذلك اإلعراب مضموف االسم في األصل ، كعبلقتوي مع الفعل 

 ، البصريين فإف كاف تدخل على المبتدأعند الكوفيين فعل غير كاقع أم غير متعدو ، أما عند ( كاف)ألف 
 .  (ّ)كالخبر كالمبتدأ بمنػزلة الفاعل كالخبر بمنػزلة المفعوؿ ، فهي عندىم بمثابة الفعل المتعدم

كلست بصدد التمييز بين الخبر كالحاؿ ، كإنما أردت أف أشير إلى أىمية كظيفة خبر كاف في 
ألنها جاءت منصوبة كقد ( كبللة)ديد جهة إعراب حدل الوسائل المهمة في تحإاألصل ، كونها تشكل 

، كقد اتضح أفَّ الزجاج اعتمد في إعراب كبللة على الجانب الوظيفي في النص بناءن ( كاف)تقدمتها 
، كىذا اإلعراب  (ْ)ككاف أبو عبيدة يرل أنها نصب على المصدر.على مضموف المعنى في األصل 

ني الميت بداللتها ، كأكثرىا شهرة أنها تع ىذًه األكجو ترتبط كالمبلحظ أفَّ . يرتبط بمعناىا في األصل 
 .  (ٓ)الذم ليس لوي كلد كال كالد

نيها ، فهي ترد ألكثر من في اآلية الكريمة سببو تنوع معا( كبللة)كالظاىر أفَّ تعدد أكجو إعراب 
 ىاكقع أف يحملتـيؤدم إلى تعدد التفسيرات ، لذلك فاؿمعنى ، كىذا يجعل السياؽ أكثر غموضان ك

كقد يتردد بين مجموعة من التفسيرات ، أك يجمع بينهما بطريقة ما ،  على تفسيرين أك أكثر  المتلقي
كي يحقق الفهم  أم يستحضر كل مكونات السياؽ كالعبلقات الخارجية كالظركؼ المحيطة بالنص

م التركيب لم يحدث كىذا االختبلؼ في تفسير نصبها كتحديد موقعها الوظيفي ؼ.الصحيح للتركيب 
لوال تنوع معانيها ، لذلك فالنحاة قد استعانوا بأصل معناىا كذلك ، فهي في األصل مصدر بمعنى 
الكبلؿ كىو ذىاب القوة من العجز كاإلعياء ، كما تعني اإلحاطة ، كىذا المعنى أكثر اتصاالن لبياف 

كقد .  (ٔ)النسب اقطع طرفاه كىمػا عمودمعناىا في النص ، ألف الورثة أحاطوا الميت من جوانبًو إذا اف
   إعرابها نظران لتبلـز معناىا مع اإلعرابكاختلف المفسركف في داللتها 

                                                 
 .  ُُٗـ  َِٖ/ ِ: ينظر اإلنصاؼ  (1)

 .  ِٓ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابو  (2)

 .  ّْٔ: ، األحكاـ النحوية  ُُٗـ  ِٖٔ،  َِٖ/ ِ: ينظر اإلنصاؼ  (3)

 .  ٔٓ: ينظر مجاز القرآف  (4)

  . ِٕٓ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (5)

: ػػاف البره  ُٔٗ/ ّ: ر المحيط ػ، البح ِٖ/ ِ: ، مجمع البياف  ْٕٓ/ ُ: ، الكشاؼ  َِٕ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (6)
 .  ِِٖ/ ُ: أضواء البياف  ُِِ/ ُ
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تكوف عنده منصوبة على المصدر ؼفالطبرم يرل أنها تعني الميت الذم ليس لو كلد كال كالد ، 
كخبر ( يورث) من قولوفي ذلك عندم أفَّ الكبللة منصوب على الخركج  كالصواب من القوؿ)) :قاؿ 

كإف كانت منصوبة بالخركج من يورث ، فليست منصوبة الحاؿ ، كلكن على  كاف يورث كالكبللة
النسب كبللة ، ثم ترؾ ذكر  قكإف كاف رجل يورث متكلل معنى الكبلـ ، ألف معنى الكبلـ المصدر من

ىو المعنى العاـ ( كبللة)رم في معنى كما ذىب إليًو الطب. (ُ)((يورث عليوً :  اكتفاءن بداللة قولوً  قمتكلل
، كىو أبرز معانيها ، كلم يتفق معوي جمهور المفسرين على ىذا المعنى كما لم يرجحوا ما نص عليًو من 

كما ذكرهي الطبرم في معنى كبللة رجحوي أبو حياف ، .  (ِ)إعراب ، كما ذكرهي إنما ىو مذىب أبي عبيدة
، كىذا الوجو ىو أبرز ما ذكر لها من إعراب ، فهو يناسب أىم  (ّ)لكنو يرل أفَّ نصبها على الحاؿ

معنيين لها كىما الميت أك الورثة ، كنظران لغموض ىذًه اللفظة كتقارب معانيها كتبلزمها ، أصبح من 
 .  العسير أف يحدد معناىا في السياؽ

في التركيب ،  كيبدك أفَّ أكثر المفسرين استعانوا بالجانب السياقي في بياف معناىا الدقيق
                                                                  حدان في ترابط نصوصوً فتظهر عناية المفسرين بالسياؽ الخارجي ، بما يجعل النص القرآني تركيبان مو

الورثة  كىذا ما استدؿ بًو الشيخ الطوسي ، فرجح أف تكوف منصوبة على الحاؿ كالمعني بها .كتبلزمها 
كليس كل الورثة كإنما األخوة كاألخوات من قبل األـي ، ألف الورثة من قبل األب كاألـ ، أك من قبل 

ُ يُْفِتيُُكْ ِ  اْلَ َ ِ )): ، في قولًو تعالى  (ْ)األب ذكركا في آخر السورة كإلى جانب  . (ٓ)(( ... ُِ  ااَّ
ألف  ، األصل على أنها تدؿ في السياؽ على الورثػةالسياؽ الخارجي فقد نص على أىمية معناىا في 

   . (ٔ)الورثة أحاطوا بالميت من جوانبًو إذا انقطع طرفاه كىما عمودا النسب
المحتول الداخلي ترجيح ىذا المعنى ، كىو ترتيب أقساـ الورثة في اآلية الكريمة على  يؤكد 

ت بنفسًو من غير كاسطة أك يتصل بًو كذلك ألف الوارث إما أف يتصل بالمي))أحسن الترتيبات ، 
لنسب أك الزكجية ، فحصل ىنا ثبلثة كاسطة فسبب االتصاؿ إما أف يكوف ا، فإف اتصل بغير سطةبوا

ة الوالدة ، كيدخل بأعبلىا االتصاؿ الحاصل ابتداءن من جهة النسب ، كذلك ىو قراكأقساـ أشرفها 
 ؿ بواسطة الغير كىو المسمى بالكبللة ، كىذا القسم ىا االتصاؿ الحاصلثفيها األكالد كالوالداف ، كثا

                                                 
 .  ِٗٔ/ ّ: ، تفسير الثعلبي  ُِّ/ ُ: ، تفسير السمرقندم  ّّٓ/ ُ: فسير ابن زمنين ، كينظر ت ّٕٗ/ ْ: جامع البياف  (1)

 .  ٔٓ: ينظر مجاز القرآف  (2)

 .  ُٔٗ/ ّ: ينظر البحر المحيط  (3)

 .  ُُٖ/ ٗ: ، التفسير الكبير  ُّْ/ ّ: ينظر التبياف  (4)

 .  ُٕٔ: النساء  (5)

 .  ُِّ/ ُ: قندم ، تفسير السمر ُّْ/ ّ: ينظر التبياف  (6)
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َوََلُ َآٌخ )): كىو قولو ( كبللة)كما يدؿ على ىذا المعنى ما جاء بعد .  (ُ)((متأخر عن القسمين األكلين

ُ ُس   كلو كاف المراد بهمالؤلـي فالمػراد بهما األخ كاأليخت  (ِ)((َآْو ُآْخٌ   َِ ُكِّ َواِ ٍ  ِمْْنَُما اللُّي
 .  (ّ)الشقيقين أك اللذين لؤلب الستحقوا الثلث

كما يقتضيو من إعراب كىو النصب على ( كبللة)كما ذىب إليًو الشيخ الطوسي من معنى  
كىذا .  (ْ)الحاؿ رجحوي الطبرسي ، كما أكدهي بالنقل الرصين كاحتج على قوتًو بأصدؽ الركايات كأثبتها

كبللة في النص رجحوي جمهور المفسرين ، إذ ذىبوا إلى أفَّ  الرأم الذم ذكرهي الشيخ الطوسي في معنى
كالمبلحظ أنهم لم يذكركا إعراب  . (ٓ)في اآلية الكريمة تعني الورثة كىم األخوة كاألخوات لؤلـي( كبللة)
كإنما اكتفوا بتحديد معناىا ، كيظهر أفَّ النصب على الحاؿ ىو األرجح عندىم ، كذلك ألف ( كبللة)

األخوة كاألخوات توجب ىذا اإلعراب ، فإذا كانت اسمان للميت أك الورثة فإف النصب  داللتها على
تكوف ( كبللة)على الحاؿ ىو أكثر األكجو اتصاالن بمعناىا المذكور ، فإذا ذىبوا إلى أفَّ كاف تامة ، فإف 

ىو الفعل  نصبان على الحاؿ ، كإذا كانت ناقصة كذلك تكوف كبللة على ىذا اإلعراب ، كيكوف خبرىا
كاألكفػق أفَّ كاف في اآلية الكريمة تامة ، لتدؿ .  (ٔ)ذا كبللة: يورث أم على حذؼ مضاؼ كالتقدير 

 .  (ٕ)على قوة المعنى ألنها بمعنى كجد
كمن األدلة التي نص عليها بعض المفسرين في ترجيح ما ذكر لها من معنى كإعراب ، ما نقلوي  

الكريمة ، فهي نزلت في جابر كلم يكن لوي يـو نزكلها ابن كال أب ، بعضهم كىو سبب نزكؿ اآلية 
في النص ، كىذا المعنى ىو مذىب علماء اللغة الذم ( كبللة)كأصبحت قصة جابر دليبلن على معنى 

.  (ٖ)استعاف بًو المفسركف لتحديد معناىا في السياؽ على أنها تعني الورثة كىم األخوة كاألخوات لؤلـي
 االستعماؿ القرآني العناية باألضعف ألف قرابة األـي أضعف من قرابة األب ، لذلك تقدمت كمن بدائع 

 
 

                                                 
 .  ِّّ/ ْ: ركح المعاني  (1)

 .  ُِ: النساء  (2)

 .  ِٓٔ/ ْ: ، التحرير كالتنوير  ْٖٗ/ ُ: ينظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء  (3)

 . ، كالركايات التي احتج بها ىو النقل عن األئمة عليهم السبلـ  ُِِ/ ْ: ، الميزاف  ِٖ/ ِ: ينظر مجمع البياف  (4)

ىيل ػ، التس ُٔٓ/ ِ: ضاكم ػر البيػ، تفسي َُٖ/ ٗ: ، التفسير الكبير  ُٖ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ْٕٓ/ ُ: ينظر الكشاؼ  (5)
 .  ِِٖ/ ِ: ياف ، أضواء الب ُّّ/ ُ: زيل ػلـو التنػػلع

 .  َُِ/ ٓ: ينظر نظم الدرر  (6)

/ ِ: ، تفسير البيضاكم  َُٖ/ ٗ: ، التفسير الكبير  ُٖ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ِٖ/ ِ: ، مجمع البياف  ُّْ/ ّ: ينظر التبياف  (7)
ُٓٔ  . 

  . ُٔٗ/ ّ: ، البحر المحيط  َُٖ/ ٗ: ، التفسير الكبير  ُٖ/ ِ: ينظر المحرر الوجيز  (8)
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 ىنا على األخوين من العصبة على االىتماـ بشأنها ، كما يدؿ السياؽ على خطأ ما كانوا يفعلونوي من 
 .  (ُ)جور كظلم بحق اإلناث بما يدؿ على خركجهم عن منهاج العدؿ

، كقد اتضحت  (ِ)ـ فالكبللة في األصل مصدر يجمع الوارث كالموركثكبناءن على ما تقد 
  المختلفة بما في ذلك المحتول الداخلي  ب من التماسك السياقي بكل عناصرهً داللتها في التركي

كالجانب اللغوم ، كالجانب الوظيفي في ترتيب األلفاظ ، فكل ذلك  كسياؽ المقاـ كالسياؽ الخارجػػػي
 . معنى المراد أسهم في بلوغ اؿ

في اآلية الكريمة تعني األخوة ( كبللة)كما تقدـ يدؿ على أفَّ المفسرين أجمعوا على أفَّ  
، ألف يقتضي أف تكوف نصبان على الحاؿ أجمع عليًو المفسركف ، ككذلككاألخوات لؤلـي ، كىذا المعنى 

صحة ىذا اإلعراب ما ذكره أبو كما يدؿ على . (ّ)أم ذا حالة ال كلد فيها كال كالد( كبللة)من كيرث 
فأما على قراءة الجمهور كمعنى الكبللة أنوي الميت أك الوارث فانتصاب الكبللة على : )) حياف قاؿ 

كيظهر أنوي قد استدؿ ( كبللة)، كما ذكر ابن ىشاـ إعراب  (ْ)((الحاؿ من الضمير المستكن في يورث
يمة ، ألف النحاة القدماء قد ذكركا ما تحتملوي من بأقواؿ المفسرين في تحديد إعرابها في اآلية الكر

أكجو في إعرابها ، كلم يرجحوا أحدىا ، نظران الختبلؼ معناىا ، أما ابن ىشاـ فقد نص على أحد تلك 
كىذا التقدير يعني أنها  (ٓ)((كالصواب في اآلية أفَّ كبللة بتقدير مضاؼ ، أم ذا كبللة)): األكجو قاؿ 

  .  منصوبة على الحاؿ ككاف ناقصة كالخبر يورث 
في السياؽ ىو الذم ( كبللة)كفي ىذًه اآلية صورة من صور اإلعجاز البياني ، ألف فهم معنى 

رجح نصبها على الحاؿ  ، كالمعركؼ ىو أفَّ اإلعراب يزيل الغموض كيكشف المعنى ، كقد اتضح أفَّ 
تحتمل أف  فظة في النص ىو الذم حدد أحد أكجو إعرابها نظران لتنوع معانيها ، ألنهامعرفة معنى الل

 . لورثة ، فبل يمكن معرفة معناىا التصاؿ ىذًه المعاني كتقاربها تكوف اسمان للميت أك للماؿ أك ؿ
 كالظاىر أفَّ المفسرين قد استطاعوا أف يحددكا إعرابها في السياؽ من خبلؿ معرفة داللتها ، 

ألنهم استحضركا كل كسائل النص المختلفة ، فالسياؽ ىو الذم يحدد العمـو كالخصوص ، كقد تبين 
أفَّ ظاىر النص يدؿ على العمـو لكن النظر الدقيق للداللة السياقية أخرج النص من العمـو كأدخلوي في 

 .... في اآلية الكريمة( كبللة)الخصوص ، أم كضوح المعنى الدقيق المراد من 
 

                                                 
 .  ََِ/ ْ: ، تفسير المراغي  َُِ/ ٓ: ينظر نظم الدرر  (1)

 .  ُِِ/ ْ: ينظر الميزاف  (2)

 .  ِِٖ/ ِ: ، أضواء البياف  َُِ/ ٓ: ينظر نظم الدرر  (3)

 .  ُٔٗ/ ّ: البحر المحيط  (4)

 .  ٖٔٔ/ ِ: المغني  (5)
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 : االخرصاص  عهى ــ انُصةـ5

اِِسُوَن ِ  الِْ ْ ِ ِمْْنُْم َوالُْمْؤِمٌُوَن )): في قولًو تعالى ( المقيمين)اختلف النحاة في توجيو إعراب  لَِكِن الرَّ

لَْيَ  َوَما ُآْىِ َ  ِمْن  َْتِ َ َوالُْمِق نَِي اللَّ َ  َوالُْمْؤ ُوَن ال َّ 
ّ
ِ َوالَْيْوِم يُْؤِمٌُوَن ِبَما ُآْىِ َ  ا َ َ  َوالُْمْؤِمٌُوَن ِ اَّ

( المقيمين)فقولو ( عظيم كالمدحتما ينتصب في اؿ)، كىذا األسلوب أطلقى عليًو سيبويو  (ُ)((اْآِخرِ 
نصب على المدح ، على تقدير أعني المقيمين ، كاستدؿ على ىذا األسلوب بالشواىد المنقولة عن 

سلوب في كبلمهم فهم إذا تطاكؿ الكبلـ في صفة الشيء الواحد العرب ، كالتي تؤكد شهرة ىذا األ
 .  (ِ)كأىميتوً  راب ، لتوكيد فضلوً قطعوا النعت عن منعوتًو في اإلع

بتعداد  كىذا التوجيو ىو الراجح عند أكثر النحاة ، كونوي يدؿ على قيمة المنعوت كمكانتوً  
فيجعلوف اإلعراب على غير جهتًو أم  صفاتو ، لما فيًو من الداللة على تثبيت المعنى في األذىاف ،

، كقد ذىب الكسائي إلى أفَّ المقيمين في  (ّ)اآلخر عن األكؿ لبياف أىمية المقطوع عن األكؿ يخالفوف
لرأم تناكلو بعض النحاة ، كىذا ا(( كما أنزؿ إليك: ))موضع خفض نسقان على ما التي في قولو 
 ( . المقيمين)كالمفسرين نظران ألىميتوي في تفسير نصب 

فعلى ( الراسخوف)كتظهر أىمية الخبلؼ بين مذىب سيبويو كمذىب الكسائي في خبر قولو  
، ألنوي يمنع قطع النعت قبل مضي الخبر ، أما على مذىب ( يؤمنوف)مذىب سيبويو يكوف الخبر قولو 

أكلئك سنؤتيهم ))كز المدح ، ألف المدح يأتي بعد تماـ الخبر ألف الخبر عنده ىو قولوي الكسائي فبل يج
، كما ذىب إليًو الكسائي رجحوي الزجاج ، ألنو يرل صحة معناه ، على أفَّ المراد بقولو  (ْ)((أجران عظيمان 

 .   (ٓ)األنبياء( المقيمين)
يكوف معطوفان على الضمير (( مقيميناؿ))أما اآلراء األخرل فقد أيشير إلى ضعفها ، ألف 

  ، أك على الكاؼ في إليك ، أك على الكاؼ في قبلك (( المؤمنوف منهم))المخفوض ، في قولو 
كمن المقيمين الصبلة ،  كلكن الراسخوف في العلم منهم كلكل كجو تأكيل فاألكؿ يكوف على معنى

 

                                                 
 . ُٕٕ: البقرة((ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكا كىالصَّاًبرًينى ًفي اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاءً  كىاٍلميوفيوفى ))، كنظيرهي في القطع قولو تعالى  ُِٔ: النساء  (ُ)

: ، النحو الوافي  ُْْ/ ّ: ، تفسير الثعلبي  ُِٓ/ ّ: ، ىمع الهوامع  ٓٔـ   ْٖٔ/ ِ: ، اإلنصاؼ  ٖٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (ِ)
ّ/ُْٗ . 

  َْ/ ِ: ، األنصوؿ  ُّ/ ّ: ، الكامل ُٓٓ: ، معاني القرآف لؤلخفش  ْٔ: ، مجاز القرآف  َُٓ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (ّ)
 .  َُٔ/ ُ: ، مبلؾ التأكيل  ِْٓ/ ُ: أمالي بن الشجرم 

 .  َّْ/ ُ: ، إعراب القرآف للنحاس  ُُِ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (ْ)

 .  َُّ/ ِ: رآف كإعرابو ينظر معاني الق (ٓ)
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ين الصبلة كىم األنبياء ، أما الثالث ، فعلى كما بعدهي على معنى كيؤمنوف بما أنزؿ إليك كإلى المقيم
  ( المقيمين الصبلة)، كىذا يدؿ على أفَّ النحاة اختلفوا كذلك في تأكيل  (ُ)معنى كمن قبل المقيمين

 .  (ِ)فقد ذىب بعضهم إلى أنهم األنبياء  كقيل إنهم المسلموف ، كما قيل إفَّ المراد بهم المبلئكة
كإنكار ما نقل بأف ىذا التغاير في اإلعراب إنما ىو لحن جاء من كقد أجمع النحاة على رد  

غلط الكاتب كما أنكرهي علماء التفسير كذلك ، كقد أجاد بعضهم في ٌرده كما أحسنوا في االستدالؿ 
كركم عن عثماف أنو نظر في المصحف فقاؿ أرل فيًو لحنان : ))، قاؿ السمرقندم  (ّ)على ضعفو

كال يلتفت إلى : ))، كقاؿ الزمخشرم  (ْ)((، كىذا بعيد عند أىل العلم كالخبر كستقيمو العرب بألسنتها
ما زعموا من كقوعًو لحنان في خط المصحف ، كربما التفت إليًو من لم ينظر في الكتاب كمن لم يعرؼ 

 .  (ٓ)((مذاىب العرب كمالهم في النصب على االختصاص من االفتناف
مقتصران على النحاة ، فالمفسركف قد كجدكا في ( قيمينالم)كلم يكن االىتماـ في إعراب  

مخالفة النعت لمنعوتو في اإلعراب كقطعوي عنو ، عبلمة على أىمية تخصيص المعنى كإظهار قوتو في 
إغناء التركيب ، كقد ارتكزكا على الجوانب السياقية لبياف أىميتوي كمدل انعكاس ىذا التغاير على معنى 

ىذا األسلوب الذم يجرم على تكرار المحامد ، كقطع بعضها عن اآلخر في  شك أفَّ في كال . النص 
اإلعراب يجعل النص أكثر إيحاءن إلى تخصيص معنى السياؽ أم االلتفات إلى المعنى األساسي في 

النص ، حتى ال يتبادر إلى الذىن أفَّ المراد ىو العطف ، أم إلحاؽ األسماء دكف اإلشارة إلى الغاية من 
 .  ، كلوال ىذا التغاير لما اتضح المعنى المراد ، كىو ما اختلف النحاة كالمفسركف في تأكيلًو السياؽ 

، كأشار إلى ضعف مذىب ( المقيمين)ذكر الطبرم مذاىب النحاة في توجيو إعراب قولو  
: كافق الكسائي على أفَّ الخبر ىو قولو  كقدسيبويو ألنوي قطع النعت عن منعوتًو قبل تماـ الخبر ، 

عطفان على ( المقيمين)، كما أنكر اآلراء األيخرل التي يكوف فيها قولو (( أكلئك سنؤتيهم أجورىم))
الضمائر المتصلة ػ كما تقدـ بياف ذلك ػ ألف العرب ال تعطف الظاىر على مكني في حاؿ الخفض  كإف 

تفصيل يدؿ على أفَّ الطبرم لم يكن من دعاة االستشهاد كىذا اؿ. (ٔ)جاء ذلك في بعض  أشعارىم

                                                 
،  ُْٓ/ ْ: ، الدر المصوف  ّْ/ ٔ: ، جامع البياف  َُّ/ ِ: رم ػ، أمالي ابن الشج َُّ/ ِ: رابو ػينظر معاني القرآف كإع (ُ)

 . ُُٓ: ، نصوص كسائل نحوية كصرفية  ّْ/ ٓ: خزانة األدب ،  ُُْ/ ّ: ر المحيط ػ، البح ُٓٓ

 .  ٓٗ: صبهاني ، إعراب القرآف لؤل ُْٓ/ ْ: ، الدر المصوف  َّْ/ ُ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (ِ)

 .  ْٖٗ/ ُ: ، تفسير البغوم  ُْْ/ ّ: ، تفسير الثعلبي  ُْٓ/ ْ: ، الدر المصوف  َُّ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابوي  (ّ)

 .  ُّٖ/ ُ: تفسير السمرقندم  (ْ)

 .  ٕٕٓ/ ُ: الكشاؼ  (ٓ)

 .  ّْ/ ٔ: ينظر جامع البياف  (ٔ)
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بالشعر في ترسيخ البناء النحوم في النص القرآني كإنما يستدؿ على صحة الوجو اإلعرابي بما أجمع 
 . عليًو القراء 

على قوانين النحو   ؤهأما الرأم الذم رجحوي فهو مذىب الكسائي ، فهو األقول من حيث بنا 
، كىذا المعنى رجحوي  (ُ)المراد بالمقيمين المبلئكة كصبلتهم التسبيح كاالستغفار كما يدؿ على أفَّ 

، كما يلحظ من تأكيلًو على  (ِ)النحاس كما بين ضعف مذىب الكسائي ، ألنو يبعد عن المعنى المراد
ف أفَّ المؤمنين يؤمنوف بالمقيمين الصبلة ، فقصد بهما المسلمين ، كىذا يقتضي تناقض المعنى ، أل

اإليماف أفضل مرتبة من اإلسبلـ ، كظاىر النص يدؿ على أفَّ المؤمنين يؤمنوف باألنبياء كىذا أكجو مما 
ذىب إليًو الكسائي ، كما ذكر الطبرم تأكيل النص إذا كاف المراد بالمقيمين األنبياء  فهو على معنى 

نزؿ من قبلك من كتبي  كبالمبلئكة كالمؤمنوف منهم يؤمنوف بما أينزؿ إليك يا محمد من الكتاب كبما أي ))
الذم يقيموف الصبلة ثم يرجع إلى صفة الراسخين في العلم ، فيقوؿ لكن الراسخوف في العلم منهم 

كلم يكن ىذا المعنى ىو ما نص عليًو الكسائي ، كإنما كاف يرل .  (ّ)كالمؤمنوف بالكتب كالمؤتوف الزكاة
كذلك الزجاج يرل جودة إعراب الكسائي  لكنوي .المسلموف ـنى يؤمنوف بالمقيمين الصبلة ، كهأفَّ المع

كالمعنى كيؤمنوف بالنبيين المقيمين  (ْ)ال يتفق معو في تأكيل النص ، إذ يرل أفَّ المراد بهم األنبياء
 .  (ٓ)الصبلة

كالمبلحظ أفَّ الطبرم قد نص على ىذا المعنى كىو أفَّ المراد بالمقيمين المبلئكة من تبلحق 
عات في السياؽ  فنظاـ الترتيب الذم كردت فيًو األسماء يدؿ على ذلك المعنى ، ألف النص المتتاب

يتحدث عن اإليماف باهلل كاليـو اآلخر كالكتب السماكية ، فاستدؿ بذلك على أفَّ المراد بالمقيمين 
المقيمين إلى الصبلة ىم المبلئكة ليتم اإليماف بناءن على ىذا الترتيب لكن التغاير اإلعرابي كإضافة 

كونها أفضل العبادات ، كنسبتها إلى المبلئكة ال تدؿ على ؿالصبلة يدؿ على االىتماـ بالصبلة ، 
الترغيب ، ألف المبلئكة جنس آخر غير جنس البشر ، كالمعركؼ أفَّ قوة التأثير تكوف أشد عندما 

    .               يكوف الممدكح الذم يمثل القدكة الحسنة من نفس النوع 
كما يظهر لي أفَّ القطع ال يدؿ على ارتباط المنعوت بمعنى ما سبقوي كما ال يمكن أف يكوف  

كونهم ال يوصفوف بإيتاء الزكاة ، الف اختبلؼ ؿدليبلن على أفَّ المراد بهم المبلئكة ( المؤتوف الزكاة)قولو 
( الراسخوف)تابع لقولو ( الزكاةالمؤتوف )اإلعراب يدؿ على عدـ ارتباط المقيمين بما بعده ، ألف قولو 

                                                 
 .  ّْ/ ٔ: ينظر جامع البياف  (ُ)

 .  ُّ/ ٔ: ، تفسير القرطبي  ّّٗ/ ُ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (ِ)

 .  ّْ/ ٔ: ينظر جامع البياف  (ّ)

 .  َُّ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابو  ُُِ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (ْ)

 .  َِْ/ ُ: ينظر تفسير ابن زمنين  (ٓ)
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، كىذا الدليل ذكره األصبهاني على أفَّ المراد بهم (ُ)((يجوز اإلتباع بعد القطع ألنو عارض لفظي))ألنو 
خفية  اؽ فيًو نكتةأفَّ السي في كال شك. (ِ)المبلئكة ، كقد رجحو على أف يكوف المراد بهم األنبياء

عن جميع األسماء األيخرل في ( المقيمين)كتًو باختبلؼ إعراب ترتبط بجانب المعنى كاالستدالؿ على ؽ
النص  فاالستعماؿ لم يوافق القياس ، لكن النحاة أقركا  ذلك كرفعوه إلى درجة التراكيب القياسية ، 

األسلوب في إدراؾ المعاني التي ىذا كقد ألجأىم إلى ذلك كثرة الشواىد كالنصوص التي تؤكد جودة 
 . لتركيب تحقق الفائدة من ا

كىذا التفنن في تكرار المتتابعات يدلنا على أفَّ ترتيب األلفاظ ضمن مبدأ التوالي كالتدرج كي  
اتصفوا باإليماف   فينضج المعنى كيتضح ، فالخطاب في أكؿ النص موجو إلى الراسخين في العلم الذم

المقيمين الصبلة ، فحدكث كىذا يدؿ على تميزىم ألنهم يؤمنوف بما أينزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك ك
 . ىذا التغاير في ىذا الموضع فيًو إيحاء على منػزلة ىؤالء كما فيًو بياف ألىمية الصبلة 

كيظهر أفَّ النص مسوؽ لبياف ىذا المعنى ، بما يدؿ على أفَّ األنبياء ىم القدكة الحسنة في  
ار المتبلحق لتتميم السياؽ بموجبات على التكر( المقيمين)ثبوت إيمانهػم لذلك جاء اإلتباع بعد قولو 

كلما كاف مقاـ اإليحاء ػ كىو : ))اإليماف كىي إيتاء الزكاة كاإليماف باهلل كاليـو اآلخر ، قاؿ البقاعي 
أم فهم يعلموف ذلك بما لهم من الرسوخ في ( كالنبيين من بعدهً : )قاؿ : األنبياء ػ من قبل اهلل تعالى 

كما يؤكد استجبلء ىذا المعنى أنوي تقدـ على اإليماف باهلل كاليـو اآلخر   ، (ّ)((العلم كطهارة األكصاؼ
خبلفان لما عهد من ترتيب في البدء باألصل كاألىم ، ألف أكثر النصوص تدؿ على أفَّ المقدـ ىو 

ِ )) :اإليماف باهلل كاليـو اآلخر نحو قولو تعالى  يَن آَٓمٌُوا آِٓمٌُوا ِ اَّ ِ َا ااَّ َ  ََي َآَيُّي ي ىَ َّ ِ َوَرُسوَِلِ َواْلِكتَاِ  ااَّ

َِ َوُرُسِ ِ َوا ْ  َِ َوُ ُتِب ِ َوَم الَِكِت ي َآْىَ َ  ِمْن  َْتُ  َوَمْن يَْكُفْر ِ اَّ ِ  َقَْ  َ  َّ  يَْوِم اْآِخرِ  ََ  َرُسوَِلِ َواْلِكتَاِ  ااَّ

 .(ْ)((َ َ اًل بَِ يً ا
 (ٓ)بو حياف إلى أفَّ الوجو الراجح ىو مذىب سيبويوكذىب السمعاني كالزمخشرم كالقرطبي كأ 

كذىب غيرىم إلى صحة المذىبين ، أم مذىب الكسائي كمذىب سيبويو ، كما بينوا ضعف غيرىما من 
اآلراء األيخرل التي يكوف فيها العطف على المضمر المخفوض ، كىذا الترجيح ذكره الشيخ الطوسي 

 .  (ٔ)الرازمكالطبرسي كابن عطية األندلسي كالفخر 

                                                 
 .  ّٓٓ: ، ينظر شرح ابن الناظم  ُِٓ/ ّ: ىمع الهوامع  (1)

  . ٓٗ: ينظر إعراب القرآف لؤلصبهاني  (2)

 .  َٓٓ/ ٓ: نظم الدرر  (3)

 .  ُّٔ/ النساء  (4)

 .  ُُْ/ ّ: ، البحر المحيط  ُّ/ ٔ: ، تفسير القرطبي  ٕٕٓ/ ُ: ، الكشاؼ  َُٓ/ ُ: ينظر تفسير السمعاني  (5)

 .  ْٖ/ ُُ: ، التفسير الكبير  ُّٓ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ُِْ/ ّ: ، مجمع البياف  ّٖٗ/ ِ:  ينظر التبياف (6)



 انررجيخ فـي األسًاء ............................................................انفصم األول 

 - 79-  

 المعنى يتحد مع الرأيين  كا أكثر من رأم ، ألنهم رأكا أفَّ كالظاىر أفَّ بعض المفسرين قد رجح 
ال تغاير بينهما في الداللة على مقصد التغاير اإلعرابي في النص ، كما نص على ذلك الشيخ  إذ

لم يجد اختبلفان في داللة كل  الطوسي ، فقد ذكر مذىبيهما كاستدؿ على قوتهما باألدلة كالبراىين ، إذ
 .  (ُ)منهما على المعنى المراد

ف في تحديد خبر ـكالمبلحظ أفَّ الخبلؼ بين بعض المفسرين في ترجيح أحدىما ، إنما يك
كقد تقدـ على قولو (( يؤمنوف: ))المبتدأ ، ألف من رجحوا مذىب سيبويو ، كانوا يركف الخبر ىو قولو 

الزمخشرم إذ رجح مذىب سيبويو ، ألنو يرل أفَّ األصح أف يكوف قولو ، كقد بين ىذا ( المقيمين)
أما القرطبي فكاف يرل أفَّ مذىب سيبويو ىو األرجح ، ألنو يدؿ على .  (ِ)ىو خبر المبتدأ( يؤمنوف)

كىذًه الحجة التي حملت  (ّ)مدح المقيمين ، كما بين أنوي جار على سنن العرب في أنظمة كبلمها
، كقد احتجوا على  (ْ)الرأم ، أم االحتجاج على ىذا األسلوب بالمنقوؿ عن العرب سيبويو على ىذا

 :ذلك بقوؿ خرنق بنت ىفاف 
ـم َمأْ معَ   قبْ            ِ لْ ممُ و ج اُ ممآفـ مواِ مو بُ  مُّـ ممم             مُ مأ  ُ مي و ذيمق
َّـت             يٍ مممممممممممَ ماتَ ممُ  ِ  مممو أفل قمأ  ي           (5)وُال ِ  مَ مواممعممـأ ممممممممبُ ـو ح

 ككاف القرطبي في تفسير النص يحتج بأقواؿ النحاس ، إذ ىجر مذىب الكسائي في معنى المقيمين 
 .  (ٔ)كما احتج بما نص عليًو النحاس كأف ىذا الرأم يبعد عن المعنى المراد

من أقواؿ كآراء المعربين ألنهم  مكالظاىر أفَّ جمهور المفسرين قد التمسوا تفسير النظم القرآف 
بما يؤدم إلى فرز المعنى  بما يبين قوة اإلعراب في الداللة على المعنىكانوا يهتموف بتأكيل النص 

الدقيق كإزالة الغموض الذم يحيط السياؽ ، فقد استشعركا أىمية ىذا االمتزاج كاتخذكه دليبلن على 
كتوجيهات أصحاب التأكيل النحوم كالفراء كالنحاس كشف المعنى ، ألنهم في األغلب يحتجوف بآراء 

 . كاألخفش كالفارسي كالزجاج 
أما أبو حياف فقد كاف أكثر المفسرين تأييدان لمذىب سيبويو ، لما فيًو من بياف لقوة المعنى في  

 ، كىذًه مزية القطع التي تقتضي بأف اإلعراب أصبح سبيبلن  (ٕ)الداللة على فضل الصبلة كتعظيم أمرىا

                                                 
 .  ّٖٗ/ ِ: ينظر التبياف  (1)

 .  ٕٕٓ/ ُ: ينظر الكشاؼ  (2)

 .  ُّ/ ٔ: ينظر تفسير القرطبي  (3)

 .  ٖٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (4)

 .  ُٓ/ ٓ: ، خزانة األدب  ٗٗ/ ّ: ، حاشية الصباف  ْٔ: ، مجاز القرآف  ٗٓ/ ِ: ، الكتاب  ّٗ: ينظر ديوانها  (5)

 .  ّّٗ/ ّ: ، إعراب القرآف للنحاس  ُّ/ ٔ: ينظر تفسير القرطبي  (6)

 .  ُُْ/ ّ: ينظر البحر المحيط  (7)
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إلى تحقيق الغاية في فهم النص كبلوغ مقاصدًه ، كما نص على أفَّ ىذا األسلوب قد تعزز بالشواىد 
 : المنقولة ، كقوؿ الشاعر 

ـي   مـي               (ُ)و ـممو مب ث َ مم عَ ماثًف ل وضـمٍ            ـشممـٍا احم  أ مأ
بضعف مذىب سيبويو ، ألنهم كما احتج بًو ابن عطية األندلسي على رد مذىب القائلين 

ل ردًه بعدـ جواز قطع النعت مع حرؼ العطف ، ألف الشواىد المنقولة تخػلو مػن العطػف جوا علاحت
كمػا فػي قػوؿ الخرنق بنت ىفاف ػ الذم تقدـ ذكره ػ لذلك جاء القطع مع حرؼ العطف في الشاىد 

نى أخص شعثان ليبين أنهن أسوءي حاالن من ، كالمع (ِ)المتقدـ ، كداللة الشاىد التشنيع لهن كالتشويو
 . (ّ)الضرب األكؿ كىو العطل ، كقد أيغني عن ذكر الفعل إلظهار المعنى المراد كىو الذـ

ربط بالواك لتتضح اؿكالمبلحظ أفَّ األلفاظ إذا تكررت كتتابعت في التركيب ال بد فيها من 
لتحقيق المعنى المراد بناءن على السبك بين األلفاظ ماسك ألفاظوي بما يجعلوي أكثر قوة تمبلمح النص كت

لتكوف متسقة كمنتظمة ، كىذا الصنيع مستمر في أكثر التراكيب للداللة على كحدة النص كانسياب 
 . (ْ)ألفاظو كي تتضح أىمية األسلوب للداللًة على دقة المعنى المطلوب من السياؽ

الداللة على معنى النص في  كسائي ألف فيوالمفسرين مذىب سيبويو كاؿكالظاىر أفَّ ترجيح  
بياف فضل الصبلة كمدح من يتصف بإقامتها ، أما التأكيل في داللة المقيمين على أنهم األنبياء فإنو 
 (ٓ)يكشف العلة التي دعت إلى ىذا التغاير ، نظران إلخبلصهم في إقامة الصبلة ، ككذلك مدح األنبياء

مها الجانب الوظيفي كترتيب األلفاظ قد كانت حجة على قوة ىذا كما يظهر أفَّ كل كسائل النص كأه
الرأم في تحقيق مقصد النص ، فقد ظهر من األدلة التي ساقها بعض النحاة كأكثر المفسرين أفَّ الرأم 

أنهم األنبياء ، كمن أقول ىذًه األدلة ترتيب ألفاظ السياؽ بما في ( المقيمين الصبلة)الراجح في تأكيل 
ابط الرصين الذم يتفق مع معانيها في بياف دقة المعنى في النص ، بما يدؿ على أىمية ذلك التر

                                                 
، شرح  َُٖ/ ُ: ، معاني القرآف للفراء  ُٔ/ ِ: ، الكتاب  ُْٖ/ ِ: ف البيت ألمية بن أبي عائذ الهذلي ، ينظر ديواف الهذليي (1)

، كفي  ِْٗ /ِ، ِِٔ/ ِ: ، خزانة األدب  َُُ/ ّ: ، شرح شواىد العيني بحاشية الصباف  ُُٓ/ ُ: أبيات سيبويو للسيرافي 
 : الديواف بركاية 

 لو نسوةه عاطبلت الصُّتدك          عوجه مراضيعه مثل السعالػي                                                                
 : كفي شرح أبيات سيبويو بركاية 

 مراضيع مثل السعالي ؿو              كشعثو ػكيأكم إلى نسوةو عط                                                               

 .  ِْٔ/ ِ: ، خزانة األدب  ُُْ/ ّ: محيط ، البحر اؿ ُّٓ/ ِ: ينظر المحرر الوجيز  (2)

 .  ِْٔ/ ِ: ، خزانة األدب  َُُ/ ّ: ، حاشية الصباف  ُُٔ: ، الحلل  ُٔ/ ِ: ينظر الكتاب  (3)

 .  ْٓ: ينظر الطراز  (4)

 . ِٕٓ/ ِ: ، البرىاف  َٓٓ/ ٓ: ، نظم الدرر  َُّ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابوي  (5)
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الجانب الوظيفي أم تحقيق المعنى من خبلؿ ربط أجزاء النص ربطان دالليان ، ألف التماسك السياقي قد 
 . يكوف دليبلن بارزان في تفسير النص 

تدؿ على  لها أىمية خارج النص ، فهي كالذم يلحظ في اآلية الكريمة أفَّ األلفاظ لم تكن 
تكوين المعنى تأتلف بعضها مع بعضها اآلخر ؿالسياؽ كلكنها بعدما تدخل في  معنى غير غامض
  مبانيها في النص لتؤدم إلى فهم المعنى من خبلؿ ترتيب ، بما يجعل داللتها تتطور  األساسي للسياؽ

لؤللفاظ إلى إزالة الغموض كفهم معنى النص فهمان كقد تهيأ السياؽ بناء على ىذا التوزيع الوظيفي 
إذا اتضح المعنى الوظيفي أمكن : ))قاؿ الدكتور تػماـ حساف . يناسب الغرض الذم ينشدهي السياؽ 

إعراب الجملة دكف الحاجة إلى المعجم أك المقاـ ذلػك بأف كضوح المعنى الوظيفي ىو الثمرة الطبيعية 
                                                                                                    . (ُ)((لنجاح عملية التعليق

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .  ُِٖ: اللغة العربية معناىا كمبناىا  (1)
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 ثانثاً ـ انرىاتع ـ
 ـ انُعد 1

غىٍيًر اٍلمىٍغضيوًب  أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهمٍ ًصرىاطى الًَّذينى : ))اختلف النحاة في توجيو إعراب غير في قولو تعالى  
كقد ذكركا أنها في اآلية الكريمة إما أف تكوف نعتان للذين أك تكوف بدالن من الذين أك   (ُ)((عىلىٍيًهٍم كىالى الضَّالِّينى 

، أما قراءة بعض القراء يصح على قراءة الجمهور بالخفض ، كىذا اإلعراب (ِ)من الهاء كالميم في عليهم
نصب على االستثناء اؿ: النصب على الحاؿ  كالثاني : فذكركا لها ثبلثة أكجو ، أحدىا  (ّ)صب الراءبن

، كالذم اختارهي جمهور النحاة من ىذًه األكجو أفَّ غير في اآلية الكريمة  (ْ)النصب بإضمار أعني: كالثالث
ألف الذم كالذين ال من الصفة،أفَّ البدؿ في غير أجود ))كقد خالفهم األخفش فذىب إلى  (ٓ)نعت للذين

 .  (ٔ)((تفارقهما األلف كالبلـ  كىما أشبو باالسم المخصوص من الرجل كما أشبهو
أما المفسركف فقد رجح أكثرىم مذىب جمهور النحاة بأف غير نعت للذين بناءن على قراءة  

سرين الطبرم كالثعلبي الجمهور بخفض الراء ، كلم يتعرضوا لقراءة النصب ، كىذا الوجو رجحوي من المف
، كمن خبلؿ تحليل النص  (ٕ)كالشيخ الطوسي كابن عطية األندلسي كابن كثير كأبو حياف األندلسي

كشف الطبرم عبلقة كل كجو من أكجو إعراب غير بالخفض بمعنى التركيب ، نظران ألىمية تأكيل كل 
كجو بما يدؿ على كضوح المعنى المراد  كقد استدؿ بتأكيل النص على أفَّ األرجح ىو أف تكوف غير 

ستدالؿ ، فالصفة الظاىرة التي كصفوا بها نعتان للذين ، ألف ىذا الوجو يغني السامع عن الحاجة إلى اال
قد أنبأت أنهم كذلك ، كإف لم يصرح بوضعهم ، ألف المعنى يدؿ على أفَّ من أنعم اهلل عليًو فهداه 

لدينو ، فقد سلم من غضب ربو كنجا من الضبلؿ ، كىذا الوصف جعل السامع غير مرتاب عند سماعو 
في أفَّ الذين أنعم اهلل عليهم بالهداية (( ف أنعمت عليهمىدنا الصراط المستقيم صراط الذما: ))قولو 

أما إذا كاف . للصراط غير غاضب ربهم عليهم مع النعمة التي قد عظمت منتو بها عليهم في دينهم 
على البدؿ من الذين ، فالتركيب يحتاج إلى االستدالؿ ، ألننا جعلناىم غيرىم ، ( غير المغضوب)قولو 

 .(ٖ)نى عنوي إذا كاف الوجو ىو النعتستغكىذا االستدالؿ مي 

                                                 
 .  ٕ: الفاتحة  (ُ)
  ُٗ/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآف  ّٓ/ ُ: ، معاني القرآف كإعرابوي  ٕ/ ُ: ، معاني القرآف للفراء  ُٗٔ/ ِ: ينظر المقتضب  (ِ)
 .  ْٓ: ، شواذ القراءات  ّْ :، إعراب ثبلثين سورة من القرآف الكريم  ُِْ/ ُ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (ّ)
 .  َُٓ/ ُ: ، إعراب القرآف للنحاس  ُٗٔ/ ِ: ، المقتضب  ٕ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (ْ)
 ٖٓ/ ٕ: شرح المفصل  ّٓ/ ُ: ، معاني القرآف كإعرابوي  ُِْ/ ُ: ، الحجة للقراء السبعة  ُٗٔ/ ِ: ، المقتضب  ٕ/ ُ:  معاني القرآف للفراءينظر  (ٓ)

 .  َِٔ/ ُ: مغني اؿ
 .  ِّ: معاني القرآف لؤلخفش  (ٔ)

 
(7)

 . ُْٖ/ ُ: ، البحر المحيط  ُّ/ ُ: ، تفسير ابن كثير  ٕٕ/ ُ: ، المحرر الوجيز  ْْ/ ُ: التبياف ،ُِّ/ ُ: تفسير الثعلبي،ُُٓ/ ُ: ينظر جامع البياف 
(8)

 . ُُٖ،  ُُٓ/ ُ:  ينظر جامع البياف  
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كما بين العبلقة بين اإلعراب كالتأكيل كالتي أدت إلى ترجيح ىذا الوجو على غيرًه من األكجو 
كاف قصدنا في ىذا الكتاب الكشف عن تأكيل آم القرآف ، لما في اختبلؼ كجوه : ))األيخرل ، قاؿ 

القوؿ في تأكيلًو كقراءتًو عندنا القوؿ األكؿ كىو كالصواب من ... إعراب ذلك من اختبلؼ كجوه تأكيلو
الذين أنعمت عليهم أك نعت ))بخفض الراء من غير تأكيل أنها صفة (( غير المغضوب عليهم))قراءة 

 .  (ُ)((لهم
إنما يستند على تفسيرىم   فكالظاىر أفَّ ترجيح المفسرين لمذىب النحاة بأف غير نعت للذم 

تتعرؼ باإلضافة لشدة إبهامها ، كىذا يمنع أف يكوف موصوفها الذين  ، ألف  ألنها مبلزمة للتنكير فبل
 . النعت يدؿ على التخصيص كاإلبانة ، فبل يصح أف يكوف الموصوؼ معرفة 

كىذا المانع ال يثبت في النص ، ألف الذين بصلتها ليست كالمعارؼ المعينة ، بما يجعلها  
إني ألمر بالرجل مثلك فأكرمو ، كىذا : ك بػمنػزلة قولك تقترب من النكرة  فليس بمقصود قصدىم فو

، كىذا التوجيو احتج بًو الطبرم كالشيخ  (ِ)فنظير الذين دخلتوي أؿ التعريف كلم يرد بًو شيء معيٌ 
أجمع المفسركف : ))، قاؿ الشيخ الطوسي  (ّ)الطوسي على صحة مذىب النحاة في اختيار ىذا الوجو

نعت للذين ، كإنما جاز أف يكوف نعت الذين كالذين معرفة كغير نكرة ، ألف  كالقراء على جر غير ألنها
 .  (ْ)((الذين ليست بالمعرفة كاألسماء المعينة

  أما من ال يرل لهذا التفسير كجهان مقبوالن ، كأفَّ الذين معرفة معينة كليست قريبة من النكرة  
، كاحتج بًو ابن عطية األندلسي على ترجيح لككذنص عليًو النحاة  ما تأكيل آخر ، كىو إلىفقد ذىب 

فأما إذا كاف شيء معرفة كلو ضد كاحد كأردت إثباتو كنفي ضده كعلم ذلك ))النعت دكف البدؿ قاؿ  
: الحركة غير السكوف ككذلك قولك : السامع ، فوصفتو بغير كأضفت غير ضده فهو معرفة كقولك 

اقبو إال من غضب عليًو كمن لم يغضب عليًو فهو الذم غير المغضوب عليهم ألف من أنعم عليًو ال يع
 .  (ٓ)((أنعم عليًو ، فمتى كانت على صفة كقصد بها ىذا المقصد فهي معرفة

مع  عدمو ، فإف الوجو األرجح ىو النعتف خبلؼ ػ كما يظهر ػ حوؿ تعريف غير ـكإذا كاف اؿ 
ف ضدين ، ألف الذين مع صلتها معرفة كبل التأكيلين ، كيتضح أفَّ غير في النص تعرفت لوقوعها بي

كقعت بين متضادين معرفتين ))كليست نكرة ، كلو كانت نكرة ما تبين المعنى ، كىي في اآلية الكريمة 
د لما ػػػػػػػػػػػػػػػػػفتعرفت النحصار الغيرية كىنا المنعم عليهم ض(( نحو عليك بالحركة غير السكوف

                                                 
 .  ُُٕ/ ُ: جامع البياف  (ُ)

 .  َُِ/ ُ: المغني  ٗٔ/ ُ: ، المجيد في إعراب القرآف  ُِْ/ ُ: ، الحجة للقراء السبعة  ّٓ/ ُ: ينظر معاني القرآف كإعرابو  (ِ)

 .  ْٓ/ ُ: ، التبياف  ُُٖ/ ُ: ينظر جامع البياف  (ّ)

 .  ْٓ/ ُ: التبياف  (ْ)

 .   ٗٓٓ: ، الكليات  ُِٖ/ ٓ: برىاف ، كينظر اؿ ٕٕ/ ُ: المحرر الوجيز  (ٓ)
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كونها ؿفي التركيب ،  (غير)كىذا التأكيل ذىب إليًو ابن السراج في االستدالؿ على تعريف . (ُ)((بعده
 .  (ِ)جاءت في تقسيم حاصر

اكتسبت التعريف من مضموف المعنى السياقي ، فالترتيب  (غير)كىذا التفسير يدؿ على أفَّ  
، كقد تنبو النحاة  (ّ)((لركابطكا لطائف القرآف مودعة في الترتيبات كأكثر))كالربط جعلها معرفة ، 

كالمفسركف إلى أىمية التماسك السياقي في تحصيل معنى التركيب ، فأقركا أفَّ بعض األلفاظ ال تتعرؼ 
من السياؽ فقد ( ؿا)ثر التعريف كإف فقدت ؤٍ لدخوؿ أؿ عليها ، أك تكوف نكرة إذا فقدتها كإنما تي 

 . ف كانت في أصل الوضع من النكرات تكوف قرائن سياؽ النص ملزمة لتعريف اللفظة كإ
اىدنا : ))كقد ألمح ابن يعيش إلى ىذا الرأم في معرض تناكلو إعراب غير في قولو تعالى  

نعتان  (غير)جعل : ))، قاؿ (( الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
للذين كىي في مذىب األلف كالبلـ التي لم يقصد بها شيء بعينو كيدؿ على ذلك أفَّ من المعرؼ 

األلف كالبلـ كما الـ فيًو نحو شربت ماءن كالماء ، كأكلت  كالبلـ ما يستوم في معناه ما فيوباأللف 
تزمت التنكير في الحالين ، ، فهذًه األلفاظ لم تتعرؼ بدخوؿ أؿ عليها ، كإنما اؿ (ْ)((خبزان كالخبزى 

ألنها ال تشير إلى جزء من األكصاؼ أك معنى قصده المتكلم بدخوؿ اؿ التعريف ليس موجودان عند 
 . فقدانها 

حارث كعباس كضحاؾ ، فإذا : كقد نلحظ بعض األلفاظ تفقد التعريف بدخوؿ اؿ عليها مثل  
للمح األصل بها ( اؿ)، كإنما دخلت عليها  دخلت عليها اؿ ال تؤثر التعريف ، ألنها معارؼ بالعلمية

 .  (ٓ)كىو التنكير
كما تقدـ يدؿ على صحة مذىب النحاة كالمفسرين بأف غير تعرفت في التركيب ، فسياؽ  

 . النص بما في ذلك من لواـز الترتيب كالربط أخرجها من التنكير إلى التعريف ، كونها كقعت بين ضدين

أف يصح النعت مع التأكيلين ، فذكر أفَّ اجتماع األمرين دليل  كيرل ابن ىشاـ أنو من الممكن
إنما  (غير المغضوب عليهم)كأفَّ حيسنى الوصف في : ))نعتان للذين قاؿ  (غير)على جواز أف تكوف 

 .  (ٔ)((كانت الجتماع أمرين الجنسية كالوقوع بين ضدين

                                                 
 .  ُْٗ: ، النحو كالداللة  َّٕ/ ُ: ، كينظر اإليضاح في شرح المفصل  ٓٗ/ ُ: ركح المعاني  (1)

 .  ٗٔ/ ُ: ، المجيد في إعراب القرآف  َُِ/ ُ: ، المغني  ٕٕ/ ُ: ، الدر المصوف  ُْْ/ ُ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (2)

 .  َُٔ/ ُ: نظم الدرر  (3)

 . ٕٖ/ ٓ: شرح المفصل  (4)

 .  ٓٗ/ ُ: ينظر شرح التصريح  (5)

 .  َُِ/ ُ: المغني  (6)
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تَِوي )): ـ ىذا التفسير ما نص عليًو في إعراب غير في قولو تعالى كمن األدلة التي تيقوِّ   ال يَل ْ

ٌِنَي  رَْيُ ُآوِو  ألنهم جنس ( القاعدكف)، إذ بٌين أفَّ غير في النص صفة  (ُ)(( الرضرالْقَاِ ُ وَن ِمَن الُْمْؤِم
ر لم تقع بين ضدين ، ألف غي لخفض صفة للمؤمنين إال خارج السبعأشبو بالنكرة ، لذلك لم تقرأ غير با

زكا الجمع ككىذا يبدك لي خبلؼ ما ذكره النحاة ، ألنهم لم يج.  (ِ)في حاؿ إذا كانت صفة للمؤمنين
بين التأكيلين ألف الجمع بينهما يدؿ على التناقض ، ألف الذين أشبو بالنكرة كغير تعرفت لوقوعها بين 

ال تدؿ على معرفة معينة ، كىذا يوجب أف  ضدين ، كىذا غير ممكن ألف غير مبلزمة للتنكير ، كالذين
مرين كما ذىب إلى جوازه ابن تكوف المعرفة نعتان للنكرة ، كبناءن على ذلك ال يصح الجمع بين األ

 . ىشاـ
كإذا كاف أكثر النحاة كالمفسرين قد أقركا ىذين التفسيرين في إعراب غير بالخفض على أنها  

أفَّ على ارىما ، ألنو يرل فيهما ىدمان لما اعتـز عليًو النحاة نعت للذين  فقد ذىب أبو حياف إلى إنك
عندىم من إعراب  قدـ، كمع إنكاره لتأكيل النحاة لم يرجح غير ما ت (ّ)المعرفة ال تنعت إال بالمعرفة

كالبدؿ ضعيف  كما ذكر مذىب البيانيين ، في تفسير إضافة غير  ، غير ، ألف غير أصل كضعوي الوصف
: البيانيوف أفَّ غيران كمثبلن في باب اإلسناد إليهما ما يكاد يلـز تقديمو قالوا نحو قولك  كزعم: ))قاؿ 

غيرؾ يخشى ظلمو كمثلك يكوف للمكرمات كنحو ذلك مما ال يقصد فيًو بمثل إلى إنساف سول الذم 
ؼ أف يفعل أيضيف إليًو ، كلكنهم يعنوف أفَّ من كاف مثلو في الصفة كاف من مقتضى القياس كموجب العر

تعرؼ إذا كانت مؤتلفة تكما نص عليًو أبو حياف من قوؿ البيانيين يدؿ على أفَّ غير كمثل .  (ْ)((ما ذكر
مع مفردات التركيب في بياف صفة المضاؼ إليًو ، كما في تمثيلو نحو غيرؾ يخشى ظلموي ، كالمغايرة 

التركيب بين صفة الذين كبين ما بعد دلت على صفة العدؿ ، ألف الكبلـ مقلوب على جهتًو ، أم توازف 
 . غير ألنها أكدت صفتهم من جهة أيخرل 

كما تقدـ من آراء النحاة كأكثر المفسرين في ترجيح إعراب غير بالخفض على النعت لقولو  
إعراب غير : ))، قاؿ الغرناطي الكلبي  (ٓ)أنكره ابن زمنين كالغرناطي الكلبي(( الذين أنعمت عليهم)

 .  (ٔ)((يهم بدؿ كيبعد النعت ، ألف إضافتو غير مخصوصة ، كىو قد جرل عن معرفةالمغضوب عل

                                                 
 .  ٓٗ: النساء  (1)

 .  ُٕٕ: ، اإليضاح  َُِ/ ُ: ينظر المغني  (2)

 .  ُْْ/ ُ: ينظر البحر المحيط  (3)

 .  ُْْ/ ُ: المصدر السابق  (4)

 .  ّْ/ ُ: ، التسهيل لعلـو التنػزيل  ُُٗ/ ُ: ينظر تفسير ابن زمنين  (5)

 .  ّْ/ ُ: التسهيل لعلـو التنزيل  (6)
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، كيمكن االستغناء عن  (ُ)كىذا الرأم يعود لؤلخفش الذم خالف فيًو جمهور النحاة في ترجيح البدؿ
ع ىذا الوجو نظران لما احتج بًو النحاة كالمفسركف على قوة الوجو اآلخر ، لكن ما نص عليًو غير ممنو

كلم يكن ىذا ىو المطلب األساس في تفسير النص كإنما مدل  (ِ)ألف النكرة قد تبدؿ من المعرفة
كبناءن على ىذا النظر النحوم للنص فقد . تػمثيل اإلعراب لمعنى النص كعدـ تعارضو مع بناء التركيب 

د النسفي أجاز بعض المفسرين إعراب غير على الوجهين المذكورين النعت كالبدؿ كىذا نراه عن
، كقد ذكر النسفي داللة الوجهين على معنى التركيب فبعدما ذكر  (ّ)كالزمخشرم كالبيضاكم كالقرطبي

بدؿ من الذين أنعمت عليهم يعني أفَّ المنعم عليهم : ))اآلية الكريمة ، كشف إعراب غير فيها ، قاؿ 
كا بين النعمة المطلقة كىي ىم الذين سلموا من غضب اهلل كالضبلؿ ، أك صفة للذين يعني أنهم جمع

، كالمبلحظ أنهم قدموا كجو البدلية الختصار  (ْ)((نعمة اإليماف كبين السبلمة من غضب اهلل كالضبلؿ
 .  (ٓ)الكبلـ

كما تقدـ يدؿ على أفَّ األرجح أف تكوف غير صفة للذين في اآلية الكريمة ألف المعنى أكثر قوة  
ف كاف اآلخر جائزان ، كال يعترضو ما اعترض ىذا الوجو من جهة اإلعراب ، ألف النكرة إمع ىذا الوجو  ك

تبدؿ من المعرفة ، لكن اختبلؼ المعنى ألجأ النحاة كأكثر المفسرين إلى ترجيح النعت ، ألف غير إذا 
 . اىدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم : كانت بدالن يكوف التقدير 

إلعراب يكوف المعنى ، بحاجة إلى التوصيف ، فالصراط يعني أفَّ ىؤالء قد نجوا من غضب كعلى ىذا ا
نعتان للذين فإف المعنى ال يحتاج إلى تأكيل النص ، ألف السامع ليس بحاجة  (غير)اهلل ، أما إذا كانت 

دؿ على ىدايتهم إلى بياف أفَّ اهلل أنعم عليهم في الهداية كالسبلمة كالنجاة من الضبلؿ، ألف الوصف م
 .  (ٔ)ف غضب اهللـإلى الصراط المستقيم كنجاتهم 

لها الوصف كليس البدؿ  ىذا الوجو ، ىو ما ذكر بأف غير أصكمن األدلة التي تؤكد صحة كقوة  
فإف جعلت : )، كقد استوضح الطاىر ابن عاشور أىمية ترجيح النعت ، قاؿ  (ٕ)فالبدؿ يضعف بالوصف

ىو الوجو ككذلك أعربو سيبويو فيما نقل عنوي أبو حياف ، ككجهو بأف البدؿ غير المغضوب صفة للذين 
   ين المبدؿ منوي أم اسم ذات لوي ، يريد أفَّ معنى عبالوصف ضعيف ، إذ الشأف أفَّ البدؿ ىو 

                                                 
 .  ِّ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش  (1)

 .  ُْْ/ ُ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (2)

 .  َُٓ/ ُ: ، تفسير القرطبي  ٕٔ/ ُ: ، تفسير البيضاكم  ِٔ/ ُ: ، الكشاؼ  ٖ/ ُ: ينظر تفسير النسفي  (3)

 .  ٖ/ ُ:  تفسير النسفي  (4)

 .  ُٓٗ/ ُ: ينظر التحرير كالتنوير  (5)

 .  ُُٖ،  ُُٓ/ ُ: ينظر جامع البياف  (6)

 .  ُْْ/ ُ: ينظر البحر المحيط  (7)
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أغلب من معنى ذات أيخرل ليست السابقة ، كىو كقوؼ عند حدكد العبارات  ػغير ػ ػالتوصيف في ػ
 .  (ُ)((االصطبلحية

كالظاىر أفَّ ىذًه العلة ىي التي حملت النحاة كأكثر المفسرين على ترجيح النعت ألف  
التوصيف فيًو كتخصيص للمعنى كتحقق فائدة تغني السامع عن البحث لتفسير الموصوؼ ، فالتوصيف 

 . قد أكقف المتلقي على التفريق بين ما بعد غير كما قبلها ، أم االبتعاد عن تداخل المعاني 
أىمية المعنى ، كما يتضح أفَّ الراجح ىو ما يكوف أكثر داللة للمعنى   كىذا يدؿ على أفَّ اإلعراب يبين

كإف خالف بعض قوانين النحو ، ألف البدؿ النكرة يبدؿ من المعرفة ، لكنوي لم يدؿ على قوة معنى 
 . السياؽ كما ىو الحاؿ في الوصف 

 . إعادج انجار ـ انعطف عهى انضًير انًجرور يٍ غير 2
َِ َواْاَْرَ امَ )): في قولو تعالى   ي  ََلاَ لُوَن ِب ِ َ ااَّ َُّقوا ااَّ ، قرأ حمزة كاألرحاـ بالجر ، كقرأ  (ِ)((َوا 

أنكر البصريوف قراءة حمزة ، ألنهم لم يجيزكا عطف الظاىر على المضمر .  (ّ)باقي السبعة بالنصب
ض قبيح كال يجوز في سعة الكبلـ إال أف يضطر إلى ذلك المخفوض ، كأشاركا إلى أفَّ ىذا الخف

، ككاف الزجاج يرل في قراءة  (ْ)الشاعر ، كىذا اإلنكار ذىب إليًو سيبويو كالمبرد كالزجاج كالفارسي
حمزة خركجان عن قياس العربية كبعدان عن معنى التركيب ، فالخفض عنده خطأ في العربية كخطأ في أمر 

 .  (ٓ)الدين العظيم ، كما نص على إجماع النحاة على منع ىذا الخفض إال بإظهار الجار
ياس قليل في االستعماؿ ، قاؿ كالمبلحظ أفَّ البصريين ذىبوا إلى أفَّ الخفض ضعيف في الق 

اء ، كىذا ضعيف في القياس فإنو عطف على المضمر المجركر بالبكأما من جر األرحاـ : ))الفارسي 
قليل في االستعماؿ ، كما كاف كذلك فترؾ األخذ بًو أحسن ، فأما ضعفو في القياس فإف الضمير قد 

مي من التنوين فقبح أف يعطف عليًو كما ال صار عوضان مما كاف متصبلن باسم نحو غبلمو كغبلمك كغبل
كقد ذىبوا إلى تأكيل قراءة حمزة على أفَّ جر األرحاـ إما أف يكوف . (ٔ)((يعطف الظاىر على التنوين

على تكرير الباء ، أم كباألرحاـ كالباء حذفت لتقدـ ذكرىا فهي مرادة ، كإما أف تكوف الواك كاك القسم 
كما تأكلوا قراءة النصب كذلك على أفَّ العطف على لفظ الجبللة على ،  (ٕ)كالخفض لها كليس للعطف

                                                 
 .  ُٓٗ/ ُ: التحرير كالتنوير  (1)

 .  ُ: النساء  (2)

 .  ٕٓ( : شرح المقدمة الجزرية)، المنح الفكرية  ْٓٓ/ ّ: الدر المصوف  ، ُُِ/ ّ: ر الحجة للقراء السبعة ينظ (3)

 .  ُُِ/ ّ: ، الحجة للقراء السبعة  ٔ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابو  ُّٗ/ ِ: ، الكامل  ّٖٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (4)

 .  ٖٖ: ، التطور اللغوم التاريخي  ٔ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابو  (5)

 .  ُِِ/ ّ: لقراء السبعة الحجة ؿ (6)

 . ِٗٔ: كالتقدير في النحو العربي  ، الحذؼ ّّٖ: ، مدرسة الكوفة  ٖٕ/ ّ: ، شرح المفصل  ٓٔـ  ّْٔ/ ِ: ينظر اإلنصاؼ  (7)
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معنى كاتقوا األرحاـ أف تقطعوىا ، أك يكوف العطف على موضع الجار كالمجركر ، كما تقوؿ مررتي بزيدو 
كالمبلحظ أفَّ التأكيل األكؿ لقراءة النصب ىو قوؿ .  (ُ)كعمرا ألف الجار كالمجركر في موضع نصب

، كما ذىب إليًو نحاة  (ِ)كقتادة كالسيٌدم كالضحاؾ ، أما الثاني فهو قوؿ الحسن كمجاىدابن عباس 
البصرة في رد قراءة حمزة كالتزاـ النصب في اآلية الكريمة رجحوي الطبرم كالثعلبي كالشيخ الطوسي 

البصريين كىذًه الطائفة من المفسرين تابعوا . (ّ)كالبغوم كالزمخشرم كابن عطية األندلسي كالطبرسي
كاألرحاـً بالخفض عطفان على ))عن إنكارًه لهذًه القراءة  في طعن قراءة حمزة ، قاؿ الطبرم مفصحان 

كاتقوا اهلل الذم تساءلوف بًو كباألرحاـ ، فعطف بظاىر على مكني : الهاء التي في قولًو بو ، كأنو أراد 
ظاىر على مكني في الخفض إال مخفوض كذلك غير فصيح من الكبلـ عند العرب ، ألنها ال تنسق ب

في ضركرة الشعر ، كذلك لضيق الشعر ، أما الكبلـ فبل شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكركه في 
غيرىا في ذلك النصب ال أىستجيز لقارئ أف يقرأ ب المنطق كالردمء في اإلعراب منوي ، كالقراءة التي

كالقراءة األيكلى أصح : ))لثعلبي على ما احتج بًو قاؿ كقد كافقو ا (ْ)((بمعنى كاتقوا األرحاـ أف تقطعوىا
زيد بمررتي بًو ك: كأفصح ألف العرب ال يكؤل بنسق بظاىر على المعنى إال أف يعيدكا الخافض فيقولوف 

 . (ٓ)((أك ينصبوف
كالجر على عطف الظاىر : ))ككاف الزمخشرم أكثر تشددان في رد قراءة حمزة بالخفض قاؿ  

ديد ألف الضمير المتصل متصل كاسمو كالجار كالمجركر كشيء كاحد كقد سب على المضمر ليس
 .  (ٔ)((ؿ لصحة ىذًه بأنها على تقدير الجارحً ـتي 
أما ابن عطية األندلسي فذىب إلى أفَّ قراءة الخفض ممتنعة من جهة المعنى فضبلن عن  

:  بقولومخالفتها لقوانين اإلعراب كالقياس الفصيح لكبلـ العرب ، كقد نص على ما يجعلها ممتنعة ، 
 معنى لوي أفَّ ذكر األرحاـ فيما يتساءؿ بًو ال: كيرد عندم ىذًه القراءة من المعنى كجهاف ، أحدىما ))

أفَّ في ذكرىا على ذلك تقديران للتساؤؿ بها : في الحض على تقول اهلل كال فائدة فيًو ، كالوجو الثاني 
من كاف حالفان فليحلف : )كالقسم بحرمتها كالحديث الصحيح يرد ذلك في قولو صلى اهلل عليًو كسلم 

                                                 
، إعراب الشواىد القرآنية في شرح ابن ّٕٓ/ ُ:  ، الكشف ُُُ: ، مشكل إعراب القرآف ُُِ/ ّ: ظر الحجة للقراء السبعة ين (1)

 .  ُُٓ: عقيل 

 .  ُْٖ/ ْ: ، ركح المعاني  ٖٓ: ينظر إعراب القرآف لؤلصبهاني  (2)

  ِْٓ/ ُ: اؼ ػ، الكش ّٖٗ/ ُ: تفسير البغوم  ، ٗٗ/ ّ: التبياف  ، ُِْ/ ّ: ، تفسير الثعلبي  ّْٔ/ ٔ: اف ػػينظر جامع البي (3)
 .  ْ/ ِ: ، مجمع البياف  ٓ،  ْ/ ِ: رر الوجيز ػالمح

 .  ِٔٓ: ، كينظر علم إعراب القرآف  ّْٔ/ ٔ: جامع البياف  (4)

 .  ُِْ/ ّ: تفسير الثعلبي  (5)

 .  ّٔٓ/ ِ: ، كينظر شرح كافية ابن الحاجب  ِْٓ/ ُ: الكشاؼ  (6)
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من اهلل على ما اختص بًو ال إلو إال كقالت طائفة إنما خفض األرحاـ على جهة القسم (( باهلل كليصمت
 .  (ُ)((ده كإف كاف المعنى يخرجويرىو من القسم بمخلوقاتًو ، كىذا كبلـ يأباه نظم الكبلـ ك

كالظاىر أفَّ ىؤالء المفسرين لم يجيزكا ىذا النوع من العطف ، فأنكركا قراءة حمزة ، كرجحوا  
ر ال يعطف على المضمر المخفوض ، فمنهجهم النصب ، كقد احتجوا بالقياس في ردىا ، ألف الظاه

طائفة من  تيقـو على ترجيح النصب كعدـ جواز الخفض مطلقان كإف اختلفت التأكيبلت ، كذىب
المفسرين إلى ترجيح النصب كجواز الخفض ، إذ لم يطعنوا قراءة حمزة كما ظهر عند غيرىم من طعنها 

 .  (ِ)كابن زمنين كالواحدم كالسمعاني كابن الجوزم كعدـ قبولها ، كىذا االتجاه نجده عند السمرقندم
كمما تقدـ يتضح مذىب المفسرين من قراءة حمزة بالخفض التي ردىا نحاة البصرة ، كقد 
رجحوا قراءة النصب التي توافق القياس النحوم كالفصيح الشائع من كبلـ العرب ، كقد اتضح أفَّ 

  . النصب  ىو ، كقد اتفقوا على أفَّ األرجح ىال جوازبعض المفسرين أنكرىا ، كذىب بعضهم اآلخر إؿ
أما الكوفيوف فإف موقفهم يبدك غامضان بعض الشيء ، كذلك الختبلؼ النقل عنهم ، فأقوالهم 

ينسق على ال فالكسائي كاف ))تدؿ على أنهم تابعوا البصريين في منع الخفض كما أشاركا إلى قبحو ، 
حدثني شريك بن : ))، كقد نص الفراء على قبحو ، قاؿ (ّ)((قطعان كلكنو يجعل منو المضمر كال يؤكده 

ألف  ؛ك فيًو قبح ؛باهلل كالرحم :ىو كقولهم: قاؿ، عبد اهلل عن األعمش عن إبراىيم أنوي خفض األرحاـ 
، كإلى  (ْ)((كإنما يجوز ىذا في الشعر لضيقوً  ،كقد كني عنوعلى مخفوض العرب ال ترد مخفوضان 

جانب ذلك فقد نقل النحاس كالعكبرم أفَّ الخفض عندىم قبيح في سعة الكبلـ إال أفَّ يفتقر الشاعر 
 . (ٓ)لذلك

كالظاىر أفَّ ابن االنبارم في اإلنصاؼ قد نص على كجود الخبلؼ في ىذًه المسألة بين  
الوجو عندىم النصب البصريين كالكوفيين فأثبت أفَّ الكوفيين أجازكا ذلك كىو ما منعو نحاة البصرة ك

 .  (ٔ)لما تقدـ ذكره من احتجاج
كيبدك لي أفَّ صنيع ابن االنبارم استدؿ بًو المتأخركف على جواز عطف الظاىر على المضمر  

المكني بناءن على قراءة حمزة ، فدافعوا عن مذىب الكوفيين كنصركه بالشواىد التي تقـو على جواز 

                                                 
 .  ٓ،  ْ/ ِ: المحرر الوجيز  (1)

، زاد ّٖٗ/ ُ: اني ، تفسير السمعُِٓ/ ُ: دم ، تفسير الواحّْْ/ ُ: زمنين ، تفسير ابن َّّ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم  (2)
 . ٖٕ/ ِ: ر المسي

 .  ِّْ: مجالس ثعلب  (3)

 .  ِِٓ/ ُ: معاني القرآف للفراء  (4)

 .  ُٓٔ/ ُ: ، إمبلء ما من بًو الرحمن  ِٔٔ/ ُ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (5)

 .  ٓٔـ  ّْٔ/ ِ: ينظر اإلنصاؼ  (6)
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، كيحتمل ىذا  (ُ)الجواز ىو مذىب الكوفيين كيونس كاألخفش ىذا النوع من الخفض ، كما أثبتوا أفَّ 
الحكم أفَّ ابن األنبارم كاف يقصد باصطبلح القبح الجواز لذلك ذىب إلى تفسير مقالة الفراء بقبح 

 . (ِ)ىذا العطف على أنو كاف يريد جوازه
عليًو  كالواقع أفَّ مذىب المبرد المتشدد في طعن قراءة حمزة كردىا ، كذلك ما نص 

الزمخشرم في منع الخفض كعدـ قبولو تأكيل ىذًه القراءة قد حمل بعض النحاة إلى الرد على ىذا 
االتجاه ، كردىم لم يكن دفاعان عن جواز الخفض كإنما ىو في األصل يتصل بالجانب النقلي ، ألف 

آف عن القدكة الصالحة حمزة لم يقرأ من نفسًو ، كىو أحد القراء السبعة الثقاة الذين أخذكا جميع القر
من الصحابة ، لذا ال يمكن أف ترد قراءتوي ، ألف ردىا يقتضي األشكاؿ على كل ما نقلو من القراءات  

ح بين كىذا الوازع ىو الذم جعل بعض النحاة كالمفسرين ينكركف من يطعن تلك القراءة  لكن الترجي
كالمبلحظ أفَّ المبرد  .المعنى كدقتوي  تين ىو من األصوؿ الصحيحة التي يستدؿ بها على صحةالقراء

أكؿ من شنع على حمزة في ىذًه القراءة كذىب إلى أفَّ القراءة بها ال تصح   كتابعو على ذلك بعض 
  .    (ّ)النحاة كالمفسرين كالزمخشرم كابن عطية األندلسي

بين نحاة المذىبين كىذا االختبلؼ بين النحاة ال يدؿ على كجود الخبلؼ النحوم في ىذًه المسألة 
كإنما يؤكد الخبلؼ حوؿ قراءة حمزة ألف أكثر البصريين كالكوفيين قد أجازكا الخفض كاحتجوا على 

  . المضمر المخفوضعلى  االسم الظاىرنسجم مع الكثير المطرد في عدـ رد ضعفو ألنو ال م
في تلك القراءة كمن مظاىر ىذا االختبلؼ ما نص عليًو ابن جني في رد مذىب المبرد الطاعن 

كليست ىذًه القراءة عندنا من اإلبعاد كالفحش كالشناعة كالضعف على ))المتواترة ، قاؿ منكران مذىبو 
كىذا النص يؤكد صحة ما بينت ، .   (ْ)((ما رآه كذىب إليًو أبو العباس ، بل األمر فيها أخف كألطف
فق مع نحاة ت، كما يدؿ على ذلك أنوي م ألف ابن جني كما يظهر أراد أف ينكر الطعن في قراءة القراء

، فليس ردهي  (ٓ)البصرة في تأكيلها ، فهو كذلك ال يجيز الخفض إال على تكرير الباء نظران لتقدـ ذكرىا
 . مقالة المبرد دليبلن على جواز الخفض 

كإذا كاف بعض المفسرين قد أنكركا قراءة الخفض ، فقد ذىب بعضهم اآلخر إلى االحتجاج  
كازىا كما ردكا أقواؿ القدماء في عدـ اتخاذىا أساسان في التقعيد ، لكنهم لم يتخطوا األصل على ج

                                                 
،  ِٓ: ، درة الغواص  ُٖٓ/ ِ: ، ارتشاؼ الضرب  ِٔ/ ّ: ، توضيح المقاصد كالمسالك  ّّٕ/ ّ: ينظر شرح التسهيل  (1)

 .  ْٖٔ: ، شرح التلخيص  ُْٓ: الكليات 

 .  ُٔٔ: الداللي المعنى ينظر في المعنى النحوم ك (2)

(3)
 . ُْٖ/ ْ: ينظر ركح المعاني  

 .  ِّٓ: القرآف كالقراءات في النحو العربي اثر ،  ٖٕ/ ّ: ، شرح المفصل  ُّٗ/ ِ: لكامل ، كينظر ا ِٖٔ/ ُ: الخصائص  (4)

 .  ِٖٔ/ ُ:  الخصائصينظر  (5)
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العاـ في ترجيح النصب ، كمن ىؤالء المفسرين الفخر الرازم الذم ذكر األدلة التي تؤكد ضعف 
ة في ليست كجوىا قوية في دفع الركايات الواردكاعلم أفَّ ىذًه الوجوه : ))مذىب البصريين ، قاؿ 

كذلك ألف حمزة أحد القراء السبعة ، كالظاىر أنو لم يأًت بهذًه القراءة من عند نفسو ، بل اللغات،
ركاىا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليًو كسلم ، كذلك يوجب القطع بصحة ىذًه اللغة ، كالقياس يتضاءؿ 

 .  (ُ)((قيسة التي ىي أكىن من بيت العنكبوتعند السماع السيما بمثل ىذًه األ
كىذا النظر الدقيق كااللتفات الواضح إلى أىمية السماع يدؿ على أنوي أكلى من القياس ألنوي  

األصل في بناء أنظمة اللغة ، كمن النقل الذم احتج بًو أكثر النحاة كالمفسرين الذم يؤكد صحة عطف 
  ؿ على جوازًه الظاىر على المضمر المجركر من غير إعادة حرؼ الجر ، كما تلك الشواىد إال دلي

 : نحو قوؿ الشاعر 
ـتْ ِتمُ تهجُ  قم  تَّت  ـمَ م ف ـ               (ِ)بِ ماَ وم لأ عَ ـوايَّت  لف  يَ مف أف              فذهبْ ـأف 

 : كقوؿ اآلخر 
ـو كبْ مأـيْ و بَ مـم       أف      ـفُ يُ ي ُ  ـو ِ لث  و  َّت  ـ  اُ  َّت عَ تُ                (ّ)  فُ  فأِ أَ  ـحُ  ُ  بِ مو 

عند النحاة ، فقد أبدل الفخر الرازم تعجبان من صنيعهم  مقبوؿه  ىذًه الشواىد كجوه ؿكلما كاف 
كالعجب من ىؤالء النحاة أنهم يستحسنوف إثبات : ))في طعن النقل الموثق كقبوؿ ىذًه الشواىد قاؿ 

كىذا االتجاه . (ْ)((ىذًه اللغة بهذين البيتين  المجهولين كال يستحسنوف إثباتها بقراءة حمزة كمجاىد
سار فيًو القرطبي ، إذ أنكر موقف بعض المفسرين في متابعة من ينكر الخفض من النحاة ، ألف 

صين عن الرسوؿ صلى اهلل رالقراءات مقاـ محذكر ، ال يقلد فيًو أئمة اللغة كالنحو كونها ثبتت بالنقل اؿ
 .  (ٓ)تاب المنػزؿعليو كآلو كسلم ، كىو مصدر من مصادر الفصاحة كالبياف بعد الك

أما أبو حياف فقد كافق الفخر الرازم كالقرطبي فيما ذىبوا إليًو في االحتجاج على جواز  
الخفض ، كقد كاف يرفض مذىب الزمخشرم كابن عطية األندلسي في طعن قراءة حمزة ، كما أجاز 

مر المجركر من غير كأما الجر فظاىره أنوي معطوؼ على المض))الجر دكف الحاجة إلى التأكيل ، قاؿ 

                                                 
 .  َْ: ، كينظر في أيصوؿ النحو  ُّّ/ ٗ: التفسير الكبير  (1)

: ، شرح ابن الناظم  ٕٗ،  ٖٕ/ ّ: ، شرح المفصل  ُُٗ/ ِ: ، شرح أبيات سيبويو  َْْ/ ِ: ينظر الكتاب : لم يعرؼ قائلو  (2)
 . كيركل قٌربت  ّٕٖ

 . ّٓ: ينظر ديوانو  البيت لمسكين الدارمي ، (3)

 .  ُّْ/ ٗ: التفسير الكبير  (4)

 .  ٓ،  ِ/ ٓ: ينظر تفسير القرطبي  (5)
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كىذًه القراءة ػ .  (ُ)((إعادة الجر ، كيؤيده قراءة عبد اهلل كباألرحاـ ، ككانوا يتناشدكف بذكر اهلل كالرحم
أم قراءة عبد اهلل ػ التي استدؿ بها أبو حياف على صحة قراءة حمزة بالخفض دكف إعادة الخافض  كاف 

  .النحاة يحتجوف بها في طعن قراءتو المتواترة 
كىذا يدؿ على أفَّ القراءات القرآنية اختلفت اختبلفان عرضيان ال يتجو إلى نقض المعاني أك  

تفكيك بناء النص كإنما نراىا تلتحم في إثراء المعنى كتوكيده ، كال يمكن ردىا أك طعنها ، كما يمكن 
نظران لما يستقر في ذلك مع التأكيبلت العقلية التي تستند إلى الفلسفة كالمنطق فهي تحتمل التغير 

علم نقلي ال يعرؼ التعليل كال الفلسفة كال ))األذىاف من التغيرات كىذا ال يجرم على القراءات ألنها 
 .  (ِ)((المنطق إنها علم غير عقلي على كجو العمـو

 لم يكنؼكالظاىر أفَّ المفسرين قد تابعوا النحاة في ترجيح النصب ، أما موقفهم من قراءة حمزة       
ينكرىا كيتابع نحاة البصرة في الطعن بها كعدـ قبولها ، : موحدان ، إذ نجدىم على اتجاىين فيها األكؿ 

فهو ينكر موقف ىؤالء كيرل جواز الخفض ، ألنها تثبت بالسماع ، : كإف أيكلت ، أما االتجاه الثاني 
 . (ّ)النقل الموثق ـأما كما إنكار بعض النحاة إال استنادان على األقيسة المصطنعة التي ال تثبت

كما التمسوا جوازىا من الشواىد كالنصوص بما يدؿ على أفَّ الخفض كما في قراءة حمزة جار  
على ألسنة العرب ، كقد نطق بًو الذكر الحكيم ، كرد القراءة المتواترة يعني رفض كل القراءات السبعة 

اختلفت قراءتو اختبلفان يدؿ على تنوع  كإنما المتواترة ، ألف النظػم القرآني لم يكن على كتيرة كاحدة
األساليب كطرؽ تنظيم األلفاظ كاختبلؼ المباني ، لتكوف المعاني متنوعة كغير مبذكلة ، كإنما تستنبط 

 . من عمق النص 
التي تنوع المعاني في التركيب القرآني كما يؤكد أىمية اختبلؼ القراءات في الداللة على  

تهيمن على أكثر النصوص ، أنك تجد لقراءة الخفض تأكيبلن حسنان كلطيفان ال يمكن إغفالو ، كىو يصح 
كخفض : ))على تأكيل النحاة لهذًه القراءة بأف الواك للقسم ، كقد نص على ىذا المعنى البقاعي ، قاؿ 

 قد نسوا اهلل في الوفاء بحقوقها  المقسم بها تعظيمان لها كتأكيدان للتنبيو على أنهم(( األرحاـ))حمزة 
مؤذنتاف بأف صلة األرحاـ من اهلل بمكاف عظيم حيث ( كالقراءتاف)كما أقسم بالنجم كالتين كغيرىما 

                                                 
 .  ُٓٔ/ ّ: حيط البحر الم (1)

 .  ُِ: العربي كالدرس الحديث  النحو (2)

يوف في ، الكوؼ َُٕ/ ّ: ، حاشية الصباف  ُِٖ/ ِ: ، شرح التصريح  ّّٗ/ ِ: ، الدر المصوف  ّٖٔ: ـ ػينظر شرح ابن الناظ (3)
 .  ِٖ،  ِٕ: النحػو كالصػرؼ 
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ٍُ ))ىا  باسمو سواء كاف عطف كما شرحتو آية قرف َيَّ
ّ
الَّ ا
ّ
ُّيَ  َآالَّ  َْ ُبُ وا ا كغيرىا ػ أك كاف  (ُ)((َو َََض َرب

 .  (ِ)((قسمان 
ا كاف تأكيل قراءة النصب ػ كما تقدـ ذكره ػ كاتقوا األرحاـ أف تقطعوىا ، فإف القسم بها كإذ 

أكثر توكيدان كداللة على أىميتها ، كأنت تبلحظ الفرؽ بين معنى التأكيلين ، كقد ترجح الخفض عند 
قوة المعنى ، الببلغيين لما تقدـ من تفسير ، ألف الرفع يدؿ على التعرض ، أما الخفض فإنما يدؿ على 

 .  (ّ)كىو أحسن التأكيلين ، إذا ضبط النظر بالجر
كما يدؿ على غرابة موقف القدماء ، أنهم أنكركا قراءة حمزة بالخفض كقد ذىبوا في بعض 

النصوص إلى تجويز أحد األكجو التي تنسجم مع القياس ، كإف لم يقرأ بها أحد ، أم لم يثبت الوجو 
ال يتعارض مع القياس النحوم ، فقد ذىب الزجاج إلى جواز الرفع على  الذم أجازكه في النص ، ألنو

الَّ  َْوَم يُووَُ  ))البدؿ في قولو تعالى 
ّ
 َاُاَا ا

ّ
كلم يقرأ أحد بالرفع على  (ْ)(( َ َْوال َ هَْ   َْريٌَة آَٓمٌَْ   ٌَََفَ َِا ا

 .  (ٓ)حد قولو
لجانب المعيارم في بناء قوانين اللغة ، كىذا يدؿ على منهج القدماء المتشدد الذم يعتمد ا 

 . خبلفان للمتأخرين الذين أجازكا قراءة حمزة بالخفض ألف الوصف منهج أكثر قربان من كياف اللغة 
، لكنو  (ٔ)كالواقع أفَّ النحو العربي في نشأتو األكلى كاف يعتمد الوصف ، نظران لتأثرًه بالقراءات القرآنية 

فكرية كشاع الجدؿ كانتشر علم المنطق كالفلسفة ، أصبح النحو متأثران بعد ما تعددت المدارس اؿ
بالظركؼ المحيطة بًو فتغلبت تلك العلـو العقلية على النقل مما أدل إلى أف يكوف المنهج معياريان ، 

لكن ذلك لم يستمر طويبلن بعدما أدرؾ النحاة كالمفسركف المتأخركف ضركرة االنسجاـ بين النحو 
م نشأ فيها ، كىي القراءات كما يتصل بها من العلـو الدينية ، فاألصل ىو حفظ القرآف من كأصولو الت

 .اللحن 
كالمبلحظ أفَّ المتأخرين قد أجازكا عطف االسم الظاىر على المضمر المجركر ببل إعادة حرؼ        

الوجو ،  ىج بما نقل من نصوص كشواىد تؤكد صحة ىذافالجر ، كقد تمكنوا من صيركرة ىذا الم
فكانت نظرتهم إلى الشواىد كالنصوص تدؿ على اختبلؼ منهجهم عن منهج القدماء ، ألنهم أدركوا 

أفَّ بعض اآلراء المتشددة ال تمثل القياس العاـ في اللغة  فصاركا أكثر توسعان من القدماء في ضم 
                                                 

 .  ِّ: اإلسراء  (ُ)

 .  ُٕٔ/ ٓ: نظم الدرر  (ِ)

 .  ْٖٔ: ينظر شرح التلخيص  (ّ)

 .  ٖٗ: يونس  (ْ)

 . من البحث ( ٕٓ)، كينظر ص  ّٓ/ ّ: رابو ينظر معاني القرآف كإع (ٓ)

 .  ُِّ :دراسات عربية ، عصاـ نور الدين . ينظر النحو العربي كالمنهج الوصفي المعاصر ، د (ٔ)
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ـ العرب ، كما أدركوا النصوص كالشواىد إلى بناء اللغة ، كإف كانت ال تمثل الكثير المطرد من كبل
منػزلة الذكر الحكيم فهو أكثر اتصاالن مع قوانين اللغة التي لم تكن ثابتة ضمن أيسس محددة كمقاييس 

 .  (ُ)خاصة
كىذًه الشواىد التي جاءت موافقة لقراءة الجر ، لم تكن قليلة أك نادرة فقد حمل أكثر  

: زة ، كمن تلك النصوص قولو تعالى المتأخرين بعض النصوص كالشواىد على مقتضى قراءة حم
َِ َوالَْمْلِ ِ  الَْ َرامِ )) ِ َوُ ْفٌر ِب جر المسجد ))، فقد ذىب ابن الناظم إلى أفَّ  (ِ)((َوَ  ٌّد َعْن َسِة ِ  ااَّ

مولًة باألجنبي ، فلم يبق بالعطف على سبيل اهلل ممتنع مثلو باتفاؽ الستلزامًو الفصل بين المصدر كمع
: ، كما ذىب بعض النحاة إلى أفَّ قولو تعالى  (ّ)((بالعطف على الضمير المجركر بالباءق سول جر

ُ يُْفِتيُُكْ ِ ِ نَّ َوَما يُْتَ   َ َْيُُكْ ِ  اْلِكتَاِ  )) َِّلاِ   ُِ  ااَّ تَْفُتوهََ  ِ  الً تكوف ما معطوفة على  (ْ)((َويَل ْ
 .  (ٓ)المضمر المجركر في فيهن

يقول أكثر عند المحدثين إذ أنكركا منهج القدماء في عدـ جواز عطف الظاىر  كىذا االتجاه 
كيمكن أف أحتج على ذلك ببعض األقواؿ ، إذ ال يمكن إحصاء ذلك على . على المضمر المجركر 

كجو العمـو ، فقد كاف الدكتور مهدم المخزكمي من أشد المدافعين عن قراءة حمزة ، إذ أنكر رفضهم 
 .  (ٔ)قولو حد ، كما رفضهم لها إال ألنها خالفت األيصوؿ علىىذًه القراءة 

أما الشيخ محمد طنطاكم فقد رد مقالة منكرم ىذًه القراءة ردان يناسب بعض المواقف  
كلوال خوؼ اإلطالة لوافيناؾ بشواىد كثيرة تقضي إلى االطمئناف لهذًه : ))المتشددة تجاىهػا فقاؿ 

فاع البصريين الذم لم يضرىا ، كالواقع أفَّ البصريين كانت محاكالتهم القواعد كوضح النهار ، كمعها د
فة فقد تعسفوا غاية التعسف بما ال ترضاه العدالة ، كال يستقيم صففي نقضها غير مجدية كمجردة عن اؿ

كما يرل الدكتور أحمد مكي األنصارم أفَّ القاعدة النحوية . (ٕ)((كما كل مرة تسلم الجرة))في المنطق 
تكن تمثل الواقع اللغوم لذا يجب أف تعدؿ إلى جواز عطف االسم الظاىر على الضمير المخفوض  لم

 .  (ٖ)متواترة ةبدكف إعادة الخافض ، كيرل أفَّ ىذا المنهج ىو األصح ألف الخفض جاءت بًو قراءة سبعي

                                                 
  .  ْٔ( : رسالة ماجستير)ينظر االختيار في النحو العربي   (ُ)

 .  ُِٕ: البقرة  (ِ)

 .  ّٕٖ: شرح ابن الناظم  (ّ)

 .  ُِٕ: النساء  (ْ)

 .  ُّْ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (ٓ)

 .  ّٓ: ينظر الدرس النحوم في بغداد  (ٔ)

 .  ُِٔ: نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة  (ٕ)

 .  ّّٓ: ، موقف النحاة من القراءات القرآنية  ْٕ: ينظر نظرية النحو القرآني  (8)
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أما الدكتور إبراىيم السامرائي فقد أنكر مذىب الزجاج في رد قراءة حمزة ، فبعدما ذكر ما نص  
كمن العجيب قوؿ الزجاج ىذا ، كذلك ألنو : ))عليًو الزجاج بأف ىذًه القراءة خطأ في العربية ، قاؿ 

عة أصحابو القراءات ككجوه االختبلؼ فيها ، كلكن غلبة النحو عليًو دفعتو إلى مشامبممن عني 
 .  (ُ)((البصريين

كالواقع أفَّ ىذًه القراءة تمثل صحة الواقع اللغوم ، ألنها تدؿ على أفَّ الخفض يمثل جانبان من  
جوانب اللغة التي جاء بها التنػزيل ، فبل يصح ردىا ، فهي تمثل أحد مستويات اللغة ، كلو كاف النحو 

ما حدث ىذا التعارض بين القانوف النحوم كبعض العربي قعد للعربية بجميع مستويات التحدث ، ؿ
 النصوص المختارة إلى أف تهدر النصوص كالشواىد التي تخالفو ، كقد أفضى ىذا التقعيد على بعض

 .  (ِ)الكثير من النصوص كالشواىد التي تمثل أحد مستويات كدرجات النطق عند العرب القدماء
ين مستويين أك أكثر من مستويات اللغة ، فاألرجح ىو كالذم يستخلص مما تقدـ أفَّ الترجيح يميز ب

 . الذم يمثل عمق المعنى كقوتو أم المستول الخاص للغة 
 ـ انثذل 3                                              

من أحكاـ الفاعل إذا كاف مثنى أك جمعان أف يظل فعلو مفردان ، كىذا ىو القياس ، إذا كاف 
على الفاعل ، ألف الفاعل الظاىر قد أفصح عما يلحق الفعل كيدؿ على من قاـ بًو ، فبل الفعل متقدمان 

قاؿ قومك ، كقاؿ أبواؾ ، يأتوف : حاجة إلى اإلضمار ، كىذا ىو المشهور عند عامة العرب فيقولوف 
 .  (ّ)بالفعل على صيغة المفرد كإف جاء الفاعل مثنى أك جمعان ، اكتفاءن بما أظهركا

يَن )): ء بًو النص القرآني يخالف تلك األيصوؿ ، نحو قولو تعالى كما جا  ِ وا اليَّْجَوى ااَّ َوَآََسُّي

، فقد جاء الفعل متصبلن بالضمير مع إسناده إلى االسم الظاىر الذم يقـو بوظيفة الفاعل  (ْ)((َظ َُموا
 (( . أسركا))في النص كما ىو حاؿ ضمير الجمع الواك في الفعل 

ة مختلفين في تفسير ىذا النمط في التطابق بين الفعل كالفاعل ، فذىبوا إلى تأكيل ككاف النحا 
، كىذا ما ( أسركا)بدالن من الضمير في ( الذين ظلموا)النص ، كمن تلك التأكيبلت أف يكوف قولو 

عبلمة  أفَّ االسم الظاىر ىو الفاعل كالواكإلى كذىب أبو عبيدة كاألخفش . (ٓ)ذىب إليًو سيبويو كالمبرد

                                                 
 .  ٖٖ: التطور اللغوم التاريخي  (1)

 .  ْٗ،  ْٖ: ينظر النحو العربي كالدرس الحديث  (2)

رسالة : ير البحر المحيط ، اللغات العربية في تفس ُُّ: ، الجملة الفعلية  ُُّ: ، بناء الجملة العربية  ِّ/ ِ: ينظر الكتاب  (3)
 .  ُٗٓ: ماجستير 

 .  ّ: األنبياء  (4)

 .  َّٓ: ، مشكل إعراب القرآف  ّٔ/ ِ: ينظر الكتاب  (5)
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( الذين ظلموا: )، كذىب الكسائي إلى أفَّ قولو  (ُ)تدؿ على أفَّ الفعل جمع على لغة أكلوني البراغيث
ىل : كقيل ىو مبتدأ كخبره الجملة من قولو   (ِ)جملة خبرية تقدمت على المبتدأ( أسركا)مبتدأ كقولو 

يقوؿ أك : مرفوع بفعل مقدر تقديره ( الذين ظلموا)، كذىب النحاس إلى أفَّ قولو  (ّ)ىذا إال بشر مثلكم
 .  (ٓ)ىم الذين ظلموا: ، كما أجازكا أف يكوف خبران لمبتدأ مضمر على تقدير  (ْ)أسرىا الذين ظلموا

  كلما كاف االسم الظاىر موصوالن غير ظاىر اإلعراب سوغ للنحاة أف يحملوه على غير الرفع  
أف يكوف في موضع : جر كذلك على كجهين ، أحدىما فأجازكا فيًو النصب على الذـ ، كما أجازكا اؿ

 .  (ٔ)اس كاآلخر أف يكوف بدالن من الناسخفض نعتان للن
، راء اللغوم الذم يدؿ على التناقضكىذًه التأكيبلت التي ذكرىا النحاة تدؿ على طبيعة االستق 

، ء ، كأزد شنوءةكطيألف بعضهم قد حمل اآلية على لغة أكلوني البراغيث ، كىي لغات بعض القبائل 
 .  (ٕ)التي تلتـز المطابقة بين الفعل كفاعلو ، يجعلوف للفعل عبلمة كما جعلوا للمؤنث كىي لغة قليلة

كعلى الرغم من ذلك فقد أجاز بعض النحاة ىذًه الظاىرة ، لتقنين ظاىرة التطابق العددم في اللغة 
ذا المسلك لم يكن يمثل االستقراء الفصحى ، كقد استندكا إلى عدد من النصوص كالشواىد ، كه

 .  (ٖ)يدعؽ، إذ لم تدخل ىذًه اللغة في الت العاـ
كالظاىر أفَّ أكثر النحاة كالمفسرين قد عنوا بوجهين من األكجو المحتملة لتفسير ىذا  

أف يكوف االسم الظاىر بدالن من الضمير المتصل : األسلوب الذم جاء بًو النظم القرآني ، الوجو األكؿ 
الذين : )أف تكوف الواك كما في اآلية الكريمة ػ عبلمة للجمع كالفاعل قولو : الفعل ، كالوجو الثاني ب

 .  (ٗ)على لغة أكلوني البراغيث( ظلموا

                                                 
، شرح ُُٔ/ ِ: ، شرح التسهيل  ََِ/ ُ: ، أمالي ابن الشجرم  ِٓ: ، معاني القرآف لؤلخفش  ُّٕ: ينظر مجاز القرآف  (1)

  . ُٖٗ/ ِ: التصريح 

 .  ُٓٗ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (2)

 .  ُْٓ/ ِ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (3)

 .  ُٔ/ ّ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (4)

 .  ِّٕ: ، إعراب القرآف لؤلصبهاني  ُِّ/ ٖ: ، الدر المصوف  ُْٓ/ ِ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (5)

/ ٖ: ، الدر المصوف  ُْٓ/ ِ: ، التبياف في إعراب القرآف  ّ،  ٓ: ، مشكل إعراب القرآف  ّّٖ/ ّ: ينظر معاني القرآف كإعرابو (6)
 .  َٕ: النحو في ظبلؿ القرآف الكريم   ُِّ

 .  ُُّ: ، الجملة الفعلية  ّٓ/ ِ: ينظر الكتاب  (7)

 .  َِٔ: ينظر تقويم الفكر النحوم  (8)

،  ُٖٗ/ ِ: ، شرح التصريح  ُُٔ/ ِ: ، شرح التسهيل  ََِ/ ُ: ، أمالي ابن الشجرم  ّّٖ/ ّ: ني القرآف كإعرابو ينظر معا (9)
 .  ُٗٔ/ ُ: في القرآف الكريم  كمالتأكيل النح
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كىذاف الوجهاف ىما أسلم الوجوه ، إذ كجدكا فيهما التحليل اللغوم المناسب للنص كذلك  
ح المعنى ، ألف ما عدا ىذين التفسيرين من التفسيرات التوافق مع االستعماؿ السائد بما يدؿ على كضو

األيخرل إنما تدؿ على تأكيل النص لينسجم مع األيصوؿ كالمقاييس العامة في إجراء الكبلـ على 
كالمبلحظ أفَّ األمر أىم من ذلك ، ألف ىذا التحوؿ . مقتضى إفراد الفعل إذا أسند إلى االسم الظاىر 

ء ليطرؽ الفكر كيشده باتجاه االحتماؿ األكفق كاألصح في تحديد معنى في البنية النحوية إنما جا
التركيب ، لذلك نجد أكثر النحاة كالمفسرين قد أشاركا إلى ضعف حمل النص على تلك اللغة ػ كما 

 . يتضح ذلك بعد عرض آرائهم 
ىم عن أما المفسركف فقد كانوا أكثر عناية بالسياؽ ، فرجحوا مذىب سيبويو ، كابتعد أكثر 

حمل اآلية الكريمة على المطابقة بين الفعل كفاعلًو ، نظران ألف البدؿ يدؿ على تفسير النص بصورة 
دقيقة تظهر الجانب الداللي لهذا التحوؿ عن األصل المعهود في الواقع اللغوم ، ككاف الطبرم يذىب 

( الذين ظلموا: )ل أفَّ قولو إلى أفَّ الوجو المناسب للنص ىو الرفع على البدؿ ، كما أجاز الجر ، عل
َ  ِ  يَّاِس ِاَلاُ ُْم َوُ ْ ِ   َْفَ ٍ ُمْ ِرُ ونَ )): ، في قولو  (ُ)تابع للناس  كقد ابتعد عن ذكر تلك  (ِ)((اْ َ َ

اللغة التي تمثل نطق بعض القبائل ، كقد احتج بها بعض النحاة في توجيو الكثير من الشواىد ، فجعلوا 
مجموعة من كالذم حملهم على ىذا االستنتاج (ّ)الجمع إشارات تدؿ على الفاعلعبلمة التثنية ك

تمثل الواقع اللغوم السائد في كبلـ العرب كالذم لم الشواىد التي استدلوا بها على أفَّ ىذًه اللغة 
 .  (ْ)المشتركةتأخذه اللغة 

لة ، كأطلقوا على كل ما كىذا الرأم تعوزه الدقة ، ألنهم حملوا النصوص كالشواىد على لغة قلي 
، لذلك يجب أف ال نقلدىم في ىذا القوؿ ، فنذىب إلى أفَّ ىذًه ( لغة أكلوني البراغيث)جاء مثلها 

، كاللغة العربية لغة البياف كاإليجاز كالتي يكثر فيها الحذؼ نظران  (ٓ)األحرؼ إشارات كليست ضمائر
حاجة إلى تلك اإلشارات ، التي تجعل لم تكن بؼلعمق النص كقوتو في الداللة على المحذكؼ 

التكرار غير المجدم ، فبل تتحصل من تكرار الفاعل فائدة في السياؽ ، على التركيب ثقيبلن كيقـو 
عض الشعراء ينتموف كمن األدلة التي جعلتهم يجيزكف ىذًه اللغة ، أنهم كجدكا ب. ح الكبلـ كاللغو بكيص

 .  (ٔ)ة اللغوية القدمى التي لم تثبت في اللغة العامة، مما يدؿ على أنها الصورإلى قبيلة طيء
                                                 

 .  َّٓ: ، مشكل إعراب القرآف  ٓ/ ُٕ: ينظر جامع البياف  (1)

 .  ُ: األنبياء  (2)

 .  ِِّ: ، اللهجات العربية في القراءات القرآنية  ِِ/ ّ: ، شرح التسهيل  َُِ/ ُ: ينظر أمالي ابن الشجرم  (3)

 .  ُِِ: ، النحو العربي في مواجهة العصر  ُِِ: ينظر الظواىر اللغوية في التراث النحوم  (4)

 .  ِّْ: ، النحو العربي في مواجهة العصر  ُِٖ: ينظر الفعل زمانو كأبنيتو  (5)

 .  ّٓ: ينظر أسرار العربية  (6)
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كىذا الرأم انتظم عندىم قياسان على تاء التأنيث إذا كاف الفعل مسندان إلى الفاعل المؤنث 
سواء كاف التأنيث حقيقيان أك مجازيان ، مثل قامت ىند ، طلعت الشمس ، كال يخفى ضعف ىذا الرأم 

يمكن تركها ، ألنو لو ترؾ الفعل ببل ضمير اإلناث ألصبح التركيب  ألف ىذا التطابق ضركرة لغوية ال
 . ، كصار الخلط بين المذكر كالمؤنث كاقعان (ُ)خطأ

ضربوني )) :كاعلم أفَّ من العرب من يقوؿ: ))كقد ألمح سيبويو إلى ضعف ىذا الرأم قاؿ 
ككأنهم أرادكا أف ، ((قالت فبلنة))فشبهوا ىذا بالتاء التي يظهركنها في  ،((ضرباني أخواؾ))ك  ،((قومك

  :  الفرزدؽالشاعر ، كىو  قاؿ  .كىي قليلة ،كما جعلوا للمؤنث يجعلوا للجمع عبلمةن 
ُّــ ميأ مِ ممـ ي             ـأُ  و  ـو   (ِ)و ُ ـمأا قحَ و مَّت ِ  ْ أَ مْا ِ يَ   وأَ ـْ مرَ              بِ ممُّـ أ 

قوا نطلى ا: ككأنو قاؿ  ،فإنما يجيء على البدؿ (ّ)((كأسركا النجول الذين ظلموا: ))قولو جل ثناؤيه  أماك
على ىذا فيما زعم  ((كأسركا النجول الذين ظلموا: ))فقولو جل كعز .بنو فبلف: من؟ فقاؿ : فقيل لػو

 . السياؽ  كىذا النص يؤكد دقة سيبويو في تخصيص أكثر األكجو اتصاالن بمعنى (ْ)((يونس
زكا المطابقة بين الفعل كفاعلو في حالة المثنى كالجمع ألنها مكالواقع أفَّ أكثر النحاة لم يج
قاموا : )، ألف السامع إذا سمع قدـ على الفعل ال بد من المطابقةتؤدم إلى اللبس، ألف الفاعل إذا ت

، فإذا  (ٓ)؟الجمع فقط غير ضميرال يعلم ىل ىو خبر مقدـ كالواك فيو ضمير أـ الواك علم ( الزيدكف
،  (الزيدكف قاموا)أمن اللبس إذا تأخر الفعل كقلنا فقاموا الزيدكف ، كصار ىذا ىو القياس لم : قلنا

لذلك البد أف تبقى الواك عبلمة اإلضمار في الفعل ، كي ال يحدث اللبس ، كيمكن التمييز بين 
 تقدـ أفَّ ىذًه اللغة القليلة التي ضعفها أكثر النحاةكقد نلحظ مما .جملتين في حاؿ التقديم كالتأخيراؿ

، فهي تدؿ على عدـ العناية بتنسيق األلفاظ بما يؤدم إلى ضعف الكبلـ (ٔ)تمثل بداية نشوء اللغة
 . كركاكة األسلوب ، فهي لغة بسيطة نشأت دكف إدراؾ ألىمية الفصاحة التي تميز بها العرب  

نقلو النص القرآني خبلفان للقياس النحوم ، يدؿ على أفَّ كالظاىر أفَّ ىذا األسلوب الذم 
ر ظاىرة التطابق بين الفعل كفاعلو في بعض التراكيب إنما تؤكد تنوع المعاني ، أم أفَّ القصد ىو األث

ـ معناىا ، إال إذا مألف بعض النصوص كالشواىد ال يمكن أف يستقالذم تتركو المطابقة على النص 
 . حدث التطابق 

                                                 
 .  ُُِ: ، الظواىر اللغوية في التراث النحوم  ََِ/ ُ: ينظر أمالي ابن الشجرم  (1)

 .  ّٓ/  ِ: ،  الكتاب  ّٕ: ينظر ديوانو  (2)

 .  ّ: األنبياء  (3)
(4)

 .  36،  35/ 2: الكتاب  
(5)

  . ِْٓ/ ُ( : كؿ اللسانيات الكليةصأ)ينظر الوسائط اللغوية  

(6)
  . ِٗ: درة الغواص  ينظر 
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ؿ النظم القرآني على تلك اللغة ، لنحاة كالمفسرين ، إذ منعوا أف يدا األمر تنبو لوي أكثر اكىذ 
تلك  عنة للجمع ، ألف الفاعل في السياؽ إذا كاف جمعان يستغني ـقوؿ ىذًه الواك عبلففليس كافيان أف 

ىذًه الضمائر على العبلمة ، ألف صورتو تدؿ على ذلك بما يغني عن الضمير ، لذلك البد من بياف أثر 
 . المعنى ، كال يمكن أف تستغني عنها بعض التراكيب نظران ألىميتها في تخصيص المعنى 

كالبد من التسليم بأف ىذًه الضمائر التي اتصلت بالفعل ، إذا كاف الفاعل مثنى أك جمعان ىي الفاعل ، 
يظل الفعل مفردان كإف كاف الفاعل أف ))ألف الوضع اللغوم في األصل أكقف لها ىذًه الرتبة ، ألنو البد 

 .  (ُ)((مثنى أك جمعان 
كىذا الترتيب يجب أف ال يلغى ، فنذىب إلى أفَّ ىذًه الضمائر عبلمات للفاعل ، كالفاعل ىو  

االسم الظاىر ألف ىذا يوجب القياس في استعماؿ ىذًه اللغة ، كلكن لهذا التحوؿ داللة على أفَّ اللغة 
رض إثبات المعاني التي يقتضيها السياؽ ، كإذا ؾ تحتاج إلى تنوع األساليب لغد ذؿتبدأ بالوصف ثم بع

فَّ اللغة كاصفة جوفاء خالية من التأكيل ، فإف ذلك يعني أفَّ المعاني مقيدة بهذا الوصف كترتيب إقلنا 
 . األلفاظ في مواضعها التي كضعت فيها في األصل 

ذىبوا الطبلب ، : الطبلب ذىبوا كنقوؿ : ، فنقوؿ  تيةكيمكن بياف ذلك من خبلؿ األمثلة اآل 
كإذا أمعنا النظر في ىذًه األمثلة نجد أفَّ الطبلب . قياسان على ما جاء بو التنػزيل ، كنقوؿ ذىب الطبلب 

مبتدأ كفي الثاني يحتمل الوجهين الفاعل أك البدؿ ، كفي الثالث فاعل لكن األصل  االكؿ في المثاؿ
مضموف فاعل ، كىذا األصل لم يثبت في كل التعبيػرات ألف البنية اؿالطبلب في  في ىذًه األمثلة أفَّ 

النحوية لؤللفاظ تغيرت ، كىذا يقتضي اختبلؼ المعنى ، بناءن على أىمية المتقدـ في كل مثاؿ ، كال 
ىبوا أفَّ العناية باالسم أكثر في المثاؿ األكؿ أم الطبلب ذىبوا ، فالمراد ىو اإلخبار عمن ذفي شك 

أما في قولنا ، ذىبوا الطبلب فالمراد ىو بياف أىمية الحدث ، كليس العناية بمن ذىب ، أما في قولنا 
لة على التحوؿ لغرض إثبات معنى ذىبوا الطبلب ، ككما جاء في التنػزيل ، فإف لهذا األسلوب دال

 . ختلف عن قولنا ذىب الطبلب م
في اللغة ، كال يمكن أف يثبت في كل  كالذم يستخلص من ذلك أفَّ الوصف ىو األصل 

التعبيرات ، ألف الكبلـ يدخل ضمن كسائط لغوية جديدة للتعبير عن عمق المعنى ، كىذا المعنى ال 
يمكن أف يعرؼ إال من خبلؿ تغيير مواقع األلفاظ ، أك التحوؿ عن األصل إلى بناء يختلف عنو ، 

ينبغي التفريق بين األصل الذم يوضحو االستعماؿ  ، لذلك (ِ)كلكنو ال يخرج عن أيسس الواقع اللغوم
الجديد لغرض التفاىم بين األفراد كبين المعايير الجديدة التي تتعلق باألصل ، لكنها تأخذ ترتيبان جديدان 

                                                 
 .  ُُّ: بناء الجملة العربية  (1)

 .  ِّٗ،  ِّٖ: ينظر نظرية اللسانيات النسبية  (2)
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لغرض االستدالؿ على تنوع المعاني ، كالبد من الربط بين األصل كالمعنى الجديد كي يتم تفسير 
 .  (ُ)دؿ على أىمية كجودة المعنى في التركيبالقوانين اللغوية التي ت

أما إذا ذىبنا إلى الرأم القائل بأف ىذًه الضمائر إنما جاءت على لغة بعض القبائل التي تطابق  
بين الفعل كفاعلو في حالة التثنية كالجمع ، فإف ىذا يعني أنهم كجدكا في تلك المطابقة توكيدان للفاعل 

، كىذًه المطابقة لم تدخل في التقعيد  (ِ)من أجل بياف جهتو كنوعو كاستحضاران لو بأكثر من لفظ
 . النحوم كإنما اكتفى النحاة باإلشارة إلى أنها لغة بعض القبائل التي ال يقاس عليها 

كمن األدلة التي تؤكد صحة مذىب سيبويو أفَّ الفاعل يكتفي بدكف ىذًه الضمائر أك يمكن  
ان عن حدىما ، كلكن إذا كاف الضمير قاصرألف المعنى ييستدؿ عليًو بأ االستغناء بها عن االسم الظاىر

يَن )): تفسير جهة الفعل ، البد من التصريح بما يفسر الضمير كما في قولو تعالى  ِ وا اليَّْجَوى ااَّ َوَآََسُّي

فلما كاف الضمير لم يفسر الجماعة التي أسرت النجول ، جاء االسم الظاىر لتخصيص  ((َظ َُموا
الفاعل في النص بما يدؿ على كضوح القصد ، كىذا التحوؿ عن األصل في النص يجب أف ال ينقض 

الجانب الوظيفي لؤللفاظ ، ألنو يمثل بناء اللغة كنظامها الذم يحقق لها التوازف بين األصل كالظاىر 
 .  (ّ)الذم يراد منو تحقيق الغاية في بلوغ المعنى المراد

عند جمهور ( أسركا)بدؿ من الضمير في ( الذين ظلموا)ق بأف قولو كتظهر أىمية مذىب سيبوم 
المفسرين ، فقد رجح بعضهم ىذا الرأم دكف التعرض لما نص عليًو بعض النحاة بأف الواك عبلمة 

الجمع كالفاعل ىو االسم الظاىػر إذ رجح البدؿ الطبرم كالثعلبي كالشيخ الطوسي كالسمعاني 
 .  (ْ)كالثعالبي

: شيخ الطوسي على ثبلثة أكجو من األكجو التي يحتملها النص مرجحان البدؿ ، قاؿ كقد نص اؿ 
( كأسركا: )فموضع الذين ظلموا من اإلعراب يحتمل أف يكوف رفعان على البدؿ من الضمير في قولو ))

 كيجوز أف يكوف رفعان على االستئناؼ كتقديره ىم الذين ظلموا ، كيحتمل كجهان ثالثان أف يكوف خفضان 
كالوجو الثالث أم البدؿ من الناس رجحو الثعلبي كىو مذىب . (ٓ)((بدالن من الناس ، كاألكؿ أصح

، أما البغوم فقد ذكر كجهين في  (ٔ)ؿ خفض بدؿ من الناسمحفي ( الذين ظلموا)الفراء على أفَّ قولو 

                                                 
 .  ُُّ،  ُُِ: ينظر الظاىر اللغوم في الثقافة العربية  (1)

 .  ُٖٗ/ ِ: ، شرح التصريح  ُِّ/  ٖ: ، الدر المصوف  ََِ/ ُ: ينظر أمالي ابن الشجرم  (2)

 .  ُُُ:  في الثقافة العربية ، الظاىر اللغوم ِّٕ: ينظر دالئل اإلعجاز  (3)

/ ْ: ، تفسير الثعالبي  ّٖٔ/ ّ: ، تفسير السمعاني  ِِٗ/ ٕ: ، التبياف  ِٗٔ/ ٔ: ، تفسير الثعلبي  ٓ/ ُٕ: ينظر جامع البياف  (4)
َٖ  . 

 .  ِِٗ/ ٕ: التبياف  (5)

 . ِٓٔ/ ٔ: ينظر تفسير الثعلبي  (6)
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قولو : ))التطابق قاؿ  توجيو إعراب النص ، كقد ألمح إلى أفَّ اإلفراد ىو األصح ، بمعنى أنو ينكر لغة
فعل تقدـ الجميع ككاف حقو كأسر ، قاؿ الكسائي فيًو تقديم كتأخيػر أراد الذين ظلموا أسركا ( كأسركا)

النجول ، كقيل حمل الذين رفع على االبتداء معناه كأسركا النجول ثم قاؿ كىو الذين ظلموا كقيل رفع 
ىذا النص لم يذكر غير ىذين الوجهين ، كقد كاف  ، كالبغوم في (ُ)((على البدؿ من الضمير في أسركا

مع التأكيلين ألف القصد بياف جهة المعني بمن  الكسائي ، كأظن أفَّ المعنى يتحد أكثر اىتمامان بمذىب
 . أخفى النجول 

كالظاىر أفَّ المفسرين أرادكا بياف معنى النص كإف اختلف اإلعراب ألف المراد كما بينت  
، لذلك نرل ابن زمنين كالسمرقندم قد رجحوا النصب على ( أسركا)بػ تخصيص جهة المقصود 

 .  (ِ)منصوب على إضمار أعني( الذين ظلموا)االختصاص ، على أفَّ قولو 
أفَّ المفسرين أجمعوا على ترجيح مذىب سيبويو ، نظران ألىميتو في استجبلء المعنى  كيبدك 

التي نص عليها النحاة  ( الذين ظلموا)ىا إعراب قولو المراد ، كما نص أكثرىم على األكجو التي يحتمل
كقد رجحو الزمخشرم كالنسفي كابن عطية األندلسي كالطبرسي كابن الجوزم كالفخر الرازم كالبيضاكم 

كالمبلحظ أنهم رجحوا ىذا الوجو لما فيًو من االستدالؿ على دقة المعنى ، ألف .  (ّ)كالغرناطي الكلبي
بأنهم الموسوموف بالظلم الفاحش فيما أسرك  إشعاره ( كأسركا)الضمير في قولو إبداؿ الذين ظلموا من 

 . (ْ)بو
، كقد نص على ىذا  (ٓ)أما أبو حياف فقد كاف يرل أفَّ التطابق بين الفعل كفاعلو لغة حسنة

يَن َظ َُموا))الرأم في تفسير قولو  ِ وا اليَّْجَوى ااَّ وا )): ، كفي موضع آخر كىو قولو  (ٔ)((َوَآََسُّي ُ َ َّ ُ

وا َ ِثرٌي ِمْْنُْم  كارتفاع كثير على البدؿ من المضمر كجوزكا أف يرتفع : ))، فقد رجح البدؿ قاؿ  (ٕ)((َوََصُّي
على الفاعل كالواك عبلمة للجمع ال ضمير على لغة أكلوني البراغيث ، كال ينبغي ذلك لقلة ىذًه اللغة 

وا )): ذا يدؿ على التناقػػػػػػػػػػػػػػض ألنو حمل قػػػػػػػػػػػػولو تعالى ػػػػػػػػػػػػػػػػكىػػػػػػػ (ٖ)كالوجو ىو اإلعراب األكؿ..  َوَآََسُّي

                                                 
 .  ِّٖ/ ّ: تفسير البغوم  (1)

 .  َُْ/ ّ: ، تفسير ابن زمنين  ُْٗ/ ِ: ينظر تفسير السمرقندم  (2)

/ ِ: ، زاد المسير  ُٗٓ/ ُ: جوامع الجامع ،  ّٕ/ ْ: ، المحرر الوجيز  ْٕ/ ّ: ، تفسير النسفي  ٗٗ/ ّ: اؼ ػينظر الكش (3)
 .  ِِ/ ّ: زيل علـو التنػ، التسهيل ؿ ِّٓ/ ِ: ، تفسير البيضاكم  ُِِ/ ِِ: ير ػ، التفسير الكب َّْ

، كقد نص أكثر المفسرين على المعنى المذكور ، لكن اقتصرت على  ُِِ/ ِِ: ، التفسير الكبير  ْٕ/ ّ: ينظر تفسير النسفي  (4)
 .ر الرازم طلبان لئليجاز كدفعان للتكرار ػم كالفخػػالنسفمذىب ذكر 

 .  ِٕٓ/ ٔ: ينظر البحر المحيط  (5)

 .  ّ: األنبياء  (6)

 .  ُٕ: المائدة  (7)

 .  ِْٓ/ ّ: البحر المحيط  (8)
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، كما كصفها بأنها لغة حسنة ، كما كصفها بأنها من (( أكلوني البراغيث))على لغة  (ُ)...((اليَّْجَوى
وا )): القليل الذم ال ينبغي في معرض تفسيره قولو تعالى  وا َ ِثرٌي ِمْْنُمْ ُ َّ َ ُ ككاف يرل أفَّ  (ِ)((َوََصُّي

 . الوجو ىو البدؿ 
كالذم يستخلص أفَّ جمهور النحاة كالمفسرين رجحوا البدؿ، نظران لداللتو على استخبلص  

كىذا الرأم ىو مذىب . الفائدة  كاستجبلء معنى التركيب ، كىو إظهار فعلهم الذم اتسم بالظلم 
 .  (ّ)أفَّ ىذًه اللغة لم ينطق بها القرآفكما اتفقوا على  ،سيبويو 

دؿ على إدراؾ حقيقة معنى التركيب كىذا اإلجماع على أفَّ البدؿ ىو األرجح في توجيو النص م
الترابط السياقي ألجزاء النص كالجانب الوظيفي لؤللفاظ ، فالجانب الشكلي كالداللي قد من خبلؿ 

أسهما في بلوغ المقصد الحقيقي لمعنى التركيب ، كىذا التبلـز قد توثق كذلك بسياؽ المقاـ الذم لم 
يتصل  يغفلو المفسركف ، فطبيعة النص تومئ إلى أفَّ المقاـ يدؿ على جانب التخصيص ، ألف المقاـ

يَن َظ َُموا)): بالواقع كما سبق قولو  ِ وا اليَّْجَوى ااَّ من التركيب فيما تدؿ عليًو ألفاظو في السياؽ  ((َوَآََسُّي
من معنى ييعد من القرائن الموجبة لهذا المعنى ، كقد أشار البقاعي إلى تبلـز سياؽ النص في بياف 

كلما ذكر ما يظهركنو في حالة االستماع من اللهو كاللعب ذكر ما يخفونو من التشاكر في )):قاؿ المعنى
الصد عنوي كإعماؿ الحيلة في التنفير منو كالتوثق من بعضهم لبعض في الثبات على المجانبة لو قاؿ 

ـ بسبب سرار كبلموإأم بالغوا في ( النجول)أم الناس المحدث عنهم ( كأسركا)عاطفان على استمعوا 
الذين )دؿ من ضميرىم ما دؿ على العلة الحاملة لهم فقاؿ كلما أخبر بسوء ضمائرىم أب... كر الذ

أم فقالوا في تناجيهم ىذا معجبين من ادعائو النبوة مع ( كىل: )ثم بين ما تناجوا بو فقاؿ ( ظلموا
 .  (ْ)((مماثلتو لهم في البشرية

يتضمنو من التوالي كالتدرج يدؿ كذلك على تخصيص كالظاىر أفَّ مبدأ التحوؿ في النص بما  
تصريح بالظلم  ( الذين ظلموا)إيماء بالظلم ، كقولو ( أسركا النجول)ىذا الفعل القبيح ، فقولو 

 .  (ٓ)لتنكشف حقيقة أفعالهم التي أرادكا أف ال تظهر
إلى قيمة  كىذا الربط السياقي بين األلفاظ يدؿ على مبدأ التوالي كالتدرج لغرض الوصوؿ 

المعنى كاالستدالؿ على دقتو ، فالضمير في أسركا كاتصالو بالفعل يدؿ على أنهم أرادكا إخفاء فعلهم  
كلما اتصل بالنجول دؿ على شدة الخفاء ، بعد ذلك يتحوؿ السياؽ إلى التصريح بسوء فعلهم ، ثم 

                                                 
 .  ّ: األنبياء  (1)

 .  ُٕ: المائدة  (ِ)

 .  ِٗ: ، درة الغواص  ِِ/ ّ: ، التسهيل لعلـو التنػزيل  ّّٖ/ ّ: ، معاني القرآف كإعرابو  ّٔ/ ِ: ينظر الكتاب  (ّ)

 .  ّّٖ/ ُِ: الدرر  نظم (ْ)

 .  ُّ/ ُٕ: ، التحرير كالتنوير  ّٕٗ/ ّ: ، فتح القدير  ّّٗ/ ّ: حاشية زادة على تفسير البيضاكم ينظر  (ٓ)
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ل أظهر ما تناجوا بًو ليدؿ على يخلص إلى أنهم أعلنوا ما كاف في الخفاء ، أك يكوف اهلل سبحانو كتعاؿ
كإظهار ما أخفوه يتضح في قولو  ، أنو ال يخفى عليًو شيء داللة على جهلهم ألنهم أرادكا اإلخفاء

الَّ  ََ ٌ ِم ْ ُُُكْ ))
ّ
َ ا ا َُ   ْ كعندئذ يكوف االتصاؿ كالتخصيص في النص داللة على تكامل السياؽ في  ((َُ

معنوم بين الجمل ، كالتناسق المنتظم لتلك الجمل لكشف طبيعة قوة الربط بين األلفاظ كاالتصاؿ اؿ
لم ( الذين ظلموا)فعلهم بصورة تدؿ على قوة اإلعجاز القرآني في بياف المعنى المراد ، كلوال قولو 

بدؿ من الواك ( الذين ظلموا)قولو )): قاؿ الخطيب القزكيني (( كأسركا النجول))يفهم المقصود بقولو 
انتفى ( الذين ظلموا)لم يعرؼ كفرؽ بينو كبين المعركؼ كلوال قولو ( أسركا)الفاعل في  ألف( أسركا)في 

تقرر في األيصوؿ أفَّ بدؿ ))، كما  (ُ)((تخصيصو كلم يعرؼ من المراد من الضمير المتصل بالفعل
ِ  ََ  اليَّاِس ِا ُّي الَْ ْ )): البعض من الكل من المخصصات المتصلة كقولو تعالى  تََطاَع َوِاَّ ِا َمِن اس ْ

َِ َسِة  ً  لَْي
ّ
 .  (ّ)((بدؿ من الناس بدؿ بعض من كل (فٍ ـً )فقولو  (ِ)((ا
الحقائق السياقية في كشف المعنى ألف الذم يتجلى من ىذا التخصيص  دكرىذا النص يؤكد  

ثابتة ىي من ، كال شك أفَّ األفعاؿ في حقيقتها اؿ كاتصاؼين الفعل كالفاعل عبلقة إسناد أفَّ العبلقة ب
عند الخالق عز كجل ، فإذا قلنا قاـ زيده ، فالفاعل زيد في النص بناءن على تبلـز األلفاظ كما يقتضيو 
الظاىر بأف الفاعل يدؿ على بياف جهة الفعل، كمن الجدير بالذكر كاالىتماـ أفَّ العبلقة السياقية في 

يو النص لغرض تثبيت ىذا الحكم ، النص القرآني تدؿ على أفَّ المتلقي ىو المتكلم بحكم توج
، كىو الموجو الذم تعود إليًو قوة  (ْ)كالحقيقة الثابتة في األصل أفَّ المتكلم ىو اهلل سبحانو كتعالى

الفعل في األصل ، لكن الظاىر ييبنى على بعض الحقائق التي تتعلق بالنص بما يدؿ على أفَّ الفعل 
أفَّ النص يدؿ على أفَّ الفعل  أكدت النظريات الحديثةًق ، كقد دؿ عليو كيتصف بإلى من مبحاجة 

ييسند إلى الفاعل اللفظي كىو المباشر في السياؽ ككذلك المفعوؿ ، كىذا التفسير يدؿ كذلك على 
حقيقة علمية دقيقة أفَّ ىناؾ داللة من السياؽ توضح أفَّ التركيب يدؿ على كجود الفاعل العميق 

 .  (ٓ)ما التماسك السياقي في النصكالمفعوؿ العميق اللذين يفسره
يدؿ على أنهم تناجوا بما ىو قبيح ( كأسركا النجول: )كبناء على تلك الحقيقة فإف قولو تعالى  

تخصيصان ( الذين ظلموا)كما يدؿ عليًو السياؽ ، كىذا الفعل يدؿ على الظلم كسوء الفعل ، فجاء قولو 
بهم ، فالمقصد ىو التأكيد على التبلـز الشديد بينهم كبين كتوكيدان بأف ىذا الفعل الـز قلوبهم كارتبط 

                                                 
 .  ٗٓ: اإليضاح في علـو الببلغة  (ُ)

 .  ٕٗ: آؿ عمراف  (ِ)

 .  ُّْ/ ْ: أضواء البياف  (ّ)

  ٕٓ: ينظر نظرية السياؽ القرآني  (ْ)

 .  ُُِػ  ُُٗ: ينظر الداللة كالنحو  (ٓ)
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فالبدؿ يدؿ (( الىية قلوبهم))ما يفعلوف كىو أفَّ ىذا الفعل قد ارتكز في طباعهم ، كيؤكد ذلك قولو 
العتقاد على كشف ما في نفوسهم ، كما يدؿ على المطابقة بين الواقع الذين يتضح من السياؽ كبين ا

 . بًو  الذم أسركه كتناجوا
كلو كاف بعض النحاة الذين ذىبوا إلى االىتماـ كالعناية بلغة التطابق بين الفعل كفاعلو أشاركا 

إلى دكر ىذا التطابق في الداللة على تخصيص أمرىم ككشفو ، لكاف أجدل من القوؿ بأف الواك عبلمة 
ضيفو للسياؽ من معنى ، للجمع كاالسم بعدىا ىو الفاعل دكنما أف يذكركا داللة ىذا التطابق كما م

، بعمق الداللة لذلك البد من االلتفات إلى أفَّ المطابقة بين الفعل كالفاعل تحدث انعكاسان يرفد السياؽ
ؽ أف ذكرت أفَّ النحاة قد نصوا دقة المعنى كندرتو كخفائو ، ك سب كما ىذا القليل النادر إال دليل على

المطابقة : البدؿ كاآلخر : أحدىما ( الذين ظلموا)كلو على كجهين من األكجو التي يحتملها إعراب ؽ
بين الفعل كفاعلو ، كقد اتضح كذلك أفَّ جمهور المفسرين رجحوا البدؿ ، كقد بينوا األدلة التي تؤكد 

 . قوة ىذا الوجو ، كما أعرض أكثرىم عن ذكر الوجو الثاني 
ىو تبلـز ( أسركا)ؿ من الضمير في بد( الذين ظلموا: )كالظاىر أفَّ الذم حملهم على أفَّ قولو 

عناصر سياؽ النص في إظهار قبح ما تناجوا بًو ، كما ذكرت أفَّ تواصل الجمل في السياؽ يدؿ على 
على أفَّ التخصيص كاالتصاؿ  كاالتدرج لغرض بياف ككشف سوء فعلهم كفحش ما تناجوا بًو ، كقد أكد

ابن عاشور ىذا التواصل السياقي في إدراؾ في السياؽ ينسجم مع ىذا الوجو ، كقد ذكر الطاىر 
المعنى ، إذ كاف على صلة كثيقة كفهم جلي ألقواؿ المفسرين في بياف أىمية ىذا اإلعراب ، كقد نص 

بدؿ من كاك الجماعة ، موضحان فائدة ىذا الوجو في ( الذين ظلموا)على ذلك بعدما رجح أفَّ قولو 
كالذين : )تواصل السياقي كالتدرج في بلوغ الغاية ، قاؿ استجبلء المعنى بصورة دقيقة ضمن مبدأ اؿ

بدؿ من كاك الجماعة لزيادة تقرير أنهم المقصود من النجول ، كلما في الوصوؿ من اإليماء إلى ( ظلموا
سبب تناجيهم بما ذكر كأفَّ سبب ذلك كفرىم كظلمهم أنفسهم ، كللنداء على قبح ما ىم متصفوف 

ىل ىذا )رابط ألفاظ السياؽ في الداللة على فهم المعنى ، إذ صرح بأف جملة ، كما أشار إلى ت (ُ)((بو
لبياف األمر الذم تناجوا بًو ، ألنهم كانوا على كىم بأف نجواىم ال ( النجول)إال بشر مثلكم بدؿ من 

تظهر ككاف قصدىم أف ال يطلع المسلموف على ما تأمركا بًو لئبل يتصدل الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو 
 .  (ِ)سلم للرد عليهم ، ككانت غايتهم أف يدخلوا الشك في قلوب المترددينك
ات العرب فقد ىجره أكثر النحاة على أنو يمثل لغأما الوجو اآلخر الذم عيني بًو بعض  

ؽ أف ذكرت أفَّ النحاة كالمفسرين الذين ذكركا كسب. المفسرين ، كرجحوا البدؿ ػ كما تقدـ بياف ذلك 

                                                 
 .  ُّ/ ُٕ: التحرير كالتنوير  (ُ)

 .  ُّ/ ُٕ: ينظر المصدر السابق  (ِ)
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كضحوا أثر ىذا األسلوب في استخبلص الفائدة المتوخاة من ىذا التحوؿ عن األصل ىذا الوجو لم م
العاـ كىو إفراد الفعل إذا تبله الفاعل ، ككل ما قالوه أفَّ ىذًه المطابقة جاءت على لغة بعض القبائل 

رده ، التي تجمع بين الفاعلين ، كاستدلوا ببعض الشواىد على أنها من الكبلـ الفصيح الذم ال يمكن 
فائدة  ينتلكنهم لم يتناكلوا أىمية ىذًه المطابقة كااللتفات إلى أثرىا على معنى النص ، كقد سبق أف ب

ىذا االستعماؿ في تخصيص ككشف معنى التناجي كمن اختص بًو ، كىذا التفاكت كالخركج عن القياس 
 . يدؿ على قوة المعنى كندرتو 

الدكتور عبد الستار الجوارم كذلك نص على  كىذًه المطابقة بين الفعل كالفاعل ذكرىا
تأكيبلت النحاة األيخرل لآلية الكريمة كاختبلفهم في تفسير ىذا األسلوب ، كقد أنكر ىذًه التأكيبلت ، 

كأكضح غاية النحاة على أنهم فركا من اجتماع فاعلين لفعل كاحد ، كألف ىذًه اللواحق أحق بالفاعلية 
رد ما أقره النحاة بأف الضمير المتصل بالفعل ىو الفاعل كاالسم الظاىر  كلما.عندىم من االسم الظاىر 

دؿ على أفَّ ىذًه عل كفاعلو في العدد إفرادان كتثنية كجمعان مبدؿ منو ، ذىب إلى أفَّ التوافق بين الف
 . الضمائر ما ىي إال عبلمات تدؿ على الفاعل 

ار إلى أفَّ العبلقة بين الفعل يل ، كأشجيح المطابقة ذكره بالتفصكالدليل الذم حملو على تر
 . ىما تناسب كتوافق في الجنس كالعدد بينتصاؼ كإسناد كالبد أف يكوف إكالفاعل عبلقة 

بعد ذلك نص على أفَّ تقديم الفعل على الفاعل ىو األصل ، كإفراد الفعل ىو األصل ، أما إذا تقدـ 
زيد قاـ ، كىند قامت فالمقدـ : العدد كقولنا  الفاعل على الفعل فبلبد من المطابقة في الجنس كفي

، كالظاىر أنو أراد أف يحتج بهذا الرأم على أفَّ الضمائر  (ُ)عنده ىو الفاعل على رأم نحاة الكوفة
المتصلة بالفعل المتأخر عبلمات تدؿ على الفاعل المتقدـ كىذا ينصرؼ على المطابقة إذا كاف الفاعل 

 . ة بالفعل تدؿ كذلك على أنها عبلمات دالة على الفاعل بعد الفعل ، فالضمائر المتصل
كخبلصة القوؿ أنو يرل أفَّ المطابقة بين الفعل كالفاعل أكلى مما نص عليًو النحاة بأف االسم  

الظاىر بدؿ من الضمير المتصل بالفعل كمن األدلة التي احتج بها على رد مذىب النحاة على أفَّ 
أما ما يزعمو أكثر النحاة في ىذًه : ))المتصل بالفعل ما يتضح في قولو  االسم الظاىر بدؿ من الضمير

الحركؼ التي تلحق آخر الفعل أنها ضمائر الرفع ، كإفَّ كبلن منها ىو الفاعل ، فمردكد بدليل أفَّ 
، كال تعد كذلك في  ؟المضارع ال يتصل بًو شيء من ذلك كإال فلماذا تعد التاء في قمت فاعبلن ظاىران 

ـ ككبلىما للمخاطب ، كمثل ذلك قمنا كنقـو فلو كاف ذكر الفاعل ىو األصل كما قالوا في فاعل تقو
 .  (ِ)((الفعل المضارع أنو مستتر كجوبان إذا دؿ على المخاطب أك المتكلم

                                                 
 . ٖٓػ  ّٖ: ينظر نحو الفعل   (ُ)

 .  ِٖ:  المصدر السابق (ِ)
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المتصل بالفعل  كالمبلحظ أفَّ ىذا الدليل ال يستقيم في االستعماؿ اللغوم ألف الضمير 
مع يختلف عن التاء التي في أكؿ المضارع ، ألف االستعماؿ يوجب ذكر الفاعل الماضي نحو قمتي 

دؿ على الفاعل ، فبل يصح أف نذكر الفاعل مع الضمير في الماضي  المضارع ، كالضمير في الماضي م
فالتاء في أكؿ المضارع تدؿ على زمن الفعل كما تبين لنا أفَّ الفاعل ىو المخاطب بالفعل ، كىذا 

لم يكن دليبلن مستقيمان على أفَّ ىذًه الضمائر عبلمات دالة على الفاعل ، ألف الفعل المضارع  التفريق
 . يبقى مفتقران إلى الفاعل ، خبلفان للفعل الماضي قمتي  (تقدـ)
كما يتضح أفَّ ما قصده بهذا التفريق ىو إسناد الفعل إلى المفرد كىذا يختلف عن إسناده إلى  

كمما تقدـ يتضح أفَّ الدكتور ( الزمن)أفَّ الماضي يختلف عن المضارع من جهة  المثنى كالجمع كالشك
عبد الستار الجوارم لم يبين لنا أىمية ىذا األيسلوب أم المطابقة كأثره في تحديث المعنى أم أفَّ 

المطابقة حدثت لغرض يتعلق بالنص ، أم بياف تخصيص المعنى ، إذ البد من االستدالؿ على أىمية 
ابقة في اغناء النص كثراء السياؽ في تخصيص المعنى كبياف أىميتو كذلك الدكتور على أبو المط

المكاـر ينكر تأكيل النحاة لما جاء على لغة التطابق العددم بين الفعل كالفاعل ، كسبب ذلك كما يرل 
فاعبلن للفعل  ألنهم رفضوا األخذ بظاىر النص فذىبوا إلى أفَّ ما اتصل باألفعاؿ إنما ىي ضمائر كقعت

 .  (ُ)كاالسم الظاىر بعدىا يكوف بدالن من تلك الضمائر
كىذا التأكيل ػ كما يرل ػ لم يكن مناسبان نظران لكثرة ما جاء من النصوص كالشواىد المنسوبة 

كمن ثم فإف تأكيل ىذًه النصوص ػ كقبولها ػ ليس سول مظهر من : ))إلى عصر االستشهاد ، قاؿ 
ىذًه مظاىػر الخلػط فػي مستويات األداء اللغوم بين الفصحى كاللهجات القبلية ، إذ إفَّ تأكيل 

فضبلن عن أفَّ ىذا التأكيل يتناقض مع  .النصوص يعني شكبلن من أشكاؿ األخذ بها كمراعاة ظواىرىا 
   إذ لو صح اإلبداؿ من ىذًه الضمائر  ؛ين تقريره كالتقنين لو مجمهور النحو الواقع اللغوم الذم يريد
ؿ باألفعاؿ ىذًه العبلمات كإف مبتدآت متأخرة لجاز ػ بشكل عاـ ػ أف تتص ةأك اعتبار األسماء الظاىر

كالمبلحظ أفَّ الدكتور علي أبو المكاـر قد ذكر مجموعة من الشواىد . (ِ)((التصنيف النحوم( اختلف)
كما يرل خطأ منهج النحاة سواء من التـز بظاىر .  لتطابق العددم بين الفعل كفاعلو االتي يتحقق فيها 

النصوص بما جاءت بًو من التطابق لم تدخل في مجاؿ النصوص أك من ذىب إلى تأكيلها ، ألف ىذًه 
 .التقعيد النحوم 

كالمبلحظ أفَّ ىذا التفسير تتضح فيًو مبلمح التأثر بتفسير الدكتور عبد الستار الجوارم ، كما  
ا نص عليًو الدكتور علي أبو المكاـر لكنو أراد أف يدؿ على خطأ منهج النحاة في بناء ـيتضح ذلك ـ

                                                 
 . ُُِ: ينظر الجملة الفعلية  (ُ)

 .  ُُٓ: المصدر السابق  (ِ)
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تعامل مع النصوص المختلفة ، كاألجدر أفَّ يوضح لنا األثر المتعلق بالداللة على جودة القواعد كاؿ
المعنى ، أم أفَّ اختبلؼ السياؽ يدؿ على ضركرة اقتضاىا االىتماـ بالمعنى ، كلو كانت الغاية 

في كقد ذكرت . استيضاح المعنى التضح األكلى كاألرجح من األكجو التي ذكرت لتفسير ىذًه الظاىرة 
موضع سابق مذىب الدكتور إبراىيم السامرائي في ترجيح البدؿ كإنكاره أف يحمل النص القرآني على 

 . (ُ)لغة ضعيفة ال تمثل القياس من كبلـ العرب الفصيح
أما الدكتور خليل بنياف الحسوف ، فقد توىم في تفسير أقواؿ بعض العلماء الذين تكلموا عن  

نهم نصوا على أفَّ التطابق بين الفعل كفاعلًو لغة ضعيفة لم ينطق بها القرآف ىذًه اللغة ػ أم المطابقة ػ أل
دؿ من الضمير في ب( الذين ظلموا)سيبويو بأف قولو  كمن ذلك ما نص عليًو الحريرم في ترجيح مذىب

ما كيقولوف قاما الرجبلف ، كقاموا الرجاؿ ، فيلحقوف الفعل عبلمة التثنية كالجمع ك: ))، قاؿ ( أسركا)
، كىذا النص ال  (ِ)((سمع في ذلك إال في لغة ضعيفة لم ينطق بها القرآف ككجو الكبلـ توجيو الفعل

يدؿ على أفَّ ىذًه اللغة لم تذكر في القرآف ، كإنما قصد أف ال يحمل ما جاء في القرآف من التطابق 
ككجو )يدؿ على ذلك قولو  على ىذًه اللغة ، كذلك فهذا النص ال يعني أفَّ الحريرم ينفي البػدؿ  كما

 ( . الكبلـ توجيو الفعل
فقد نفى الحريرم كجود : ))كقد توىم الدكتور خليل بنياف الحسوف إلى أفَّ الحريرم ينفي البدؿ قاؿ 

البدؿ من الضمير المرفوع كىو ما كضعوا لو اسمان منفران لصياغة ىابطة منكرة حين سموه لغة أكلوني 
 .  (ّ)((البراغيث

، مء في المطابقة بين الفعل كفاعلوالحريرم يقصد نفي البدؿ ، فقد رجحو على لغة ط كلم يكن 
يَن َظ َُموا )): فأما قولو : ))قاؿ  ِ وا اليَّْجَوى ااَّ ( أسركا)فالذين بدؿ من الضمير في لفظة  (ْ)((َوَآََسُّي

وا َ ِثرٌي ِمْْنُمْ )): كذلك قولو تعالى  وا َوََصُّي عموا )فكثير بدؿ من الضمير الذم في لفظتي  (ٓ)((ُ َّ َ ُ
إلظهار  ف قد شغلوا في تتبع آراء النحاةكالذم ييلحظ من ىذًه األقواؿ أفَّ بعض المحدثي (ٔ)((كصموا

ضعفها ، كقد اخترعوا ما لم يكن مقران عندىم كاألسلم أف يبحثوا عن اختبلؼ اآلراء كترجيح ما تقومو 
 . المراد األدلة كالحجج في بياف المعنى 

                                                 
 .من البحث ( ٕٗ)، كينظر ص  ُِِ: العصر ينظر النحو العربي في مواجهة  (1)

 . ِٗ: درة الغواص  (2)

 .  ِِّ: النحويوف كالقرآف  (3)

 .  ّ: األنبياء  (4)

 .  ُٕ: المائدة  (5)

 .  ِٗ: درة الغواص  (6)
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أف يحمل النص على : كصفوة القوؿ أفَّ النحاة قد رجحوا كجهين ػ كما أسلفت ػ أحدىما  
أما المفسركف فقد رجح أكثرىم كجو البدؿ نظران لما فيًو من .  مالبدؿ كاآلخر على لغة التطابق العدد

عل إذا تبله الفاعل ، الداللة على تخصيص المعنى في النص ، كالذم يظهر لي أفَّ األصل ىو إفراد الف
بما يغني عن الضمير ، لكن ما جاء بًو التنػزيل من مخالفة لهذا األصل يعني بياف دقة المعنى من خبلؿ 

، ككما بينت أفَّ ىذين الوجهين يدالف على بلوغ الغاية في إجراء النص على ىذا  مالتحوؿ النص
لقياس النحوم ، كيتفق مع المعايير النحوية األسلوب ، كقد ترجح البدؿ عند األكثرين ألنو ينسجم مع ا

 . ، كما يدؿ على معنى النص 
ة طيء كأزد شنوءة التي يكوف الفاعل ىو االسم بقة بين الفعل كالفاعل كما في لغأما المطا 

الظاىر كالضمائر في الفعل عبلمات تدؿ على بناء الفاعل ػ فقد أعرض عنها أكثر النحاة كالمفسرين 
فيها  فسنجدأنوي إذا أمعنا النظر في تفسيرىا في ة ال يمكن القياس عليها ، كال شك ألنها لغة قليل

 . الداللة على قوة المعنى كما في إعراب البدؿ 
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                 متفرقات: رابعا                              
 االشػتػغػاؿػ  ُ  

  التفسير نحو زيدان ضربتو  ةعاملو على شريطمن المنصوب بالبلـز إضماره ما أضمر ))
ضربت زيدان ضربتو ، كذلك أفَّ ىذا االسم كإف : كالنصب ىنا بإضمار فعل تفسيره ىذا الظاىر كتقديره 

كاف الفعل بعده كاقعان عليًو من جهة المعنى فإنو ال يجوز أف يعمل فيًو من جهة اللفظ من قبل أنو 
قتضيو من التعدم ثم لم يجز أف يتعدل إلى زيد ، ألف ىذا الفعل إنما اشتغل عنو بضميره فاستوفى ما م

لمفعوؿ كاحد ال إلى مفعولين ، كلما لم يجز أف يعمل فيًو أضمر لو فعل من جنسو كجعل ىذا يتعدل 
ز أف يجمع الظاىر تفسيران لو كال يجوز ظهور ذلك الفعل العامل ، ألنو قد فسره ىذا الظاىر فلم يج

كىذا الباب أطلق عليو النحاة اسم . (ُ)((فلـز لذلك إضمار عاملو أحدىما كاؼو  بينهما ، ألف
ق لو تفٌرغ لو ىو أك مناسبو سبالن مشتغبلن عنو بضميره ، أك مبلأف يسبق اسم عاـ))كحقيقتو ( االشتغػاؿ)

لنصبو لفظان أك محبلن ، فيضمر لبلسم السابق عند نصب عامل مناسب للعامل الظاىر مفٌسر 
كالمبلحظ أفَّ النحاة عالجوا ىذا الباب بشيء من التفصيل من خبلؿ بياف أحواؿ االسم الذم .(ِ)((بو

 . تقدـ على فعلو المشتغل عنو بالضمير الذم يفسره 
كمن تلك األحواؿ التي اىتم بها النحاة ما يترجح فيًو النصب على الرفع ، نحو زيدان اضربو ،  

كونو على صلة بما ؿمفسرين في ىذا النمط من أنماط االشتغاؿ ، كسأقتصر على تفصيل آراء النحاة كاؿ
، ألنو موضع بني على ترديد الحكم بين النصب  (ّ)نحن بصددًه من التركيز على ترجيح أحد الوجهين

كالنصب يرجح على الرفع إذا ك قع اسم . كالرفع ، كألنو من األنماط التي تكثر في االستعماؿ القرآني 
األمر كالنهي كالدعاء نحو زيدان اضربػو أك ليضربو عمرك ، أك ال  كذم طلب كهفعل قبل ))االشتغاؿ 

 .  (ْ)((تيهػنو ، كاللهم عبدؾ ارحمو ، أك ال تؤاخذه ، كبكران غفر اهلل لو
كقد ذكر ابن األنبارم أفَّ البصريين يقدركف فعبلن يعمل في االسم المتقدـ ليصح كقوع الفعل  

عل نحو زيدان اضربو ، أما الكوفيوف فيجعلوف النصب بالفعل المتأخر ، كال على الضمير المتصل بالف
الفعل قد نصب الضمير كاستوفى بذلك عملو  )) ، كلما كاف (ٓ)يقدركف فعبلن يقع على اسم االشتغاؿ

                                                 
 .  َِْ: ، كينظر الحذؼ كالتقدير في النحو العربي  َّ/ ِ: شرح المفصل  (ُ)

 .  َُِ/ ّ: ، كينظر ىمع الهوامع  ُٕٖ/ ُ: شرح األشموني  (ِ)

  بين النحاة حاالت االسم المتقدـ على الفعل الذم اشتغل بالضمير المتصل بًو كىي كجوب الرفع مع األدكات الداخلة على األسماء  (ّ)
: ينظر شرح االشموني  ،نصب كتساكم األمراف الرفع كالنصب، كترجيح الرفع على اؿمع األدكات الداخلة على األفعاؿ ككجوب النصب

الخبلؼ ،ُْٖ: القرآف الكريم للفراء معاني ث في النحو الكوفي مباح،َِْ: قدير في النحو العربي كالت الحذؼُُٗػ  ُٕٖ/ُ
 .  َُٓ( أطركحة دكتوراه)النحوم في القراءات القرآنية 

 .  ٖٗ،  ٖٖ/ ُ: ، كينظر المقرب  ُٖٗ/ ُ: شرح األشموني  (ْ)

 .  ِٔٔ: نحويين البصريين كالكوفيين ، التبيين عن مذاىب اؿ ُِ/ ـ  ّٖ،  ِٖ/ ُ: ينظر اإلنصاؼ  (ٓ)
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أف يقدركا .. فليس لو أف ينصب االسم المتقدـ بعدما شيغػل بضميره ، كاضطركا بحكم نظرية العامل 
 .  (ُ)((االسم عامبلن محذكفان كاجب الحػػذؼ يفسره الفعل المذكور لنصب ىذا

كما ألجأىم إلى ىذا التقدير ىو أفَّ الفعل استوفى مفعولو ، فهو يتعدل لمفعوؿ كاحد ، لذلك  
: البد من تقدير فعل ينصب االسم المتقدـ ، ألف الفعل قد شغل بنصب مفسر االسم ، فيكوف قولك 

كما ذكره الكوفيوف يتفق مع المعنى ، ألنهم لم يقدركا . ضربتي زيدان ضربتوي : قديػر زيده ضربتوي ، على ت
فعبلن يعمل في االسم الظاىر ألف الفعل المذكور يدؿ على أنو يقع على الضمير كاالسم المتقدـ من 

كىو جهة المعنى ، أما من جهة اللفظ فبل ييحكم بصحة عدـ تقديره ألف الفعل قد تعدل إلى مفعولًو 
الضمير ، فبل يمكن أف يتعدل كذلك إلى االسم المتقدـ ألف الفعل المذكور إنما يتعدل  لمفعوؿو كاحد 

ال إلى مفعولين، كلما لم يجز أف يعمل فيو الفعل المذكور أيضمر لوي فعله من جنسًو كجيعل ىذا الظاىر 
 . (ِ)تفسيران لو

صب ، كأكلها أف يكوف الفعل داالن على كسبق أف ذكرتي المواضع التي يرجح النحاة فيها الن 
اِر َُة )): كقد اضطرب النحاة أماـ اآليات الكريمة ))كالطلب ال يكوف خبران  ،الطلػب اِرُ  َواللَّ َواللَّ

َبا وا ُ َّ َواِ ٍ  ِمْْنَُما مِ )).  (ّ)(( َاْ َطُ وا َآيِْ ََيَُما َ َ اً  ِبَما َ ل َ اِو  َاْ ِ ُ اِهَيُة َوال َّ كذلك أفَّ  (ْ)((ااََة َ ْ َ ٍ ال َّ
كقد اختلف النحاة في قراءة الرفع التي اتفق عليها القراء السبعة ، أما النصب فقرأ  (ٓ)((الفعل للطلب

على مقتضى القياس النحوم ، كقد جاء االسم كاالختيار عند النحاة النصب .  (ٔ)بًو عيسى بن عمر
لجأ النحاة إلى التأكيل كالتوجيو كي يتم التوافق النسبي  المتقدـ في اآليتين المتقدمتين مرفوعان لذلك

 . بين مقتضى القاعدة النحوية كالحكم اإلعرابي في اآليتين 
( الزانيةى كالزانيَّ )ك ( كالسارؽى كالسارقةى )كقد قرأ ناس : ))كقد صرح سيبويو باختيار النصب قاؿ  

لعامة إال القراءة بالرفع ، كإنما كاف الوجو في كىو في العربيًة على ما ذكرتي لك من القوة كلكن أبت ا
األمر كالنهي النصب ألف حد الكبلـ تقديم الفعل كىو فيًو أكجب إذا كاف ذلك يكوف في ألف 

 .  (ٕ)((االستفهاـ ألنهما ال يكوناف إال بفعل

                                                 
 .  ُُٓ: إحياء النحو  (ُ)

 .  ُِِ:  بين القديم كالحديثينظر العبلمة اإلعرابية في الجملة   (ِ)

 .  ّٖ: المائدة  (ّ)

 .  ِ: النور   (ْ)

 .  ُٓٓ،  ُْٓ: إحياء النحو  (ٓ)

 .  ِِ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (ٔ)

 .  ِّٗ: ، الشاىد كأيصوؿ النحو   ُِٓ/ ُ: ، كينظر إمبلء ما من بًو الرحمن  ُٕٗ/ ُ: الكتاب  (ٕ)



 انررجيخ فـي األسًاء ............................................................انفصم األول 

 - 111-  

لمعنى على أما قراءة الرفع التي لم يقع عليها االختيار ، فقد ذىب سيبويو إلى تأكيلها على أفَّ ا 
 إليو قيم المضاؼكأي ( حكم)فيما فرض عليكم حكم السارؽي كالسارقةي ، فحيذؼ المضاؼ : تقدير 
في كبلمًو يلحظ أنوي يرجح  كالمتأمل.  (ُ)، فالخبر عندهي محذكؼ كالجملة المقترنة بالفاء مستأنًفةمقامو

 على األمر لداللة الفعل  ألقول، نظران ألف الرفع جاء مخالفان للقياس ، فالنصب ىو األكجو كاالنصب
إذا ال مناصى من رد قراءة الجمهور ، لذلك اتػجو سيبويو إلى ترجيح قراءة النصب كتأكيل الرفع لئبل أف 

  . (ِ)تقدـ كاقعان بعد فعلو يدؿي على األمرـيتبدؿ الحكم العاـ كىو النصب إذا كاف االسم اؿ
 سارؽو  كل في العمـو على ؿيد ألنوي  الراجح الوجو ىو الرفع أفَّ  إلى كالزجاج كالمبرد الفراء كذىب 

 األدلة كمن ، سارؽو  كلً  في كليس يسرؽ من في الخصوص على داللتوي  تكوف الذم للنصب خبلفان  كسارقةو 
  . (ّ)اهلل عبد قراءة المعنى ىذا إثبات في بها احتجوا التي

 العاـ الحكم ىو المراد بأف ، السياؽ معنى على الداللة في الرفع أىمية أدركوا النحاة أفَّ  كالظاىر       
 . اضربوي  زيدان  : ناكقوؿ الخصوص على يدؿ السياؽ معنى كاف إذا فيرجح النصب أما . يسرؽ من كلً  على
 المتأخرين عند ظهر قد النحوم القياس يقتضيو ما إلى النظر دكف الوجهين أحد ترجيح في التفريع كىذا

 الذم األساس ىو المعنى ألف النحو نظرية في مهم تحوؿ كىو ، (ْ)المراد لمعنىا على الداللةً  من فيوً  لما
  . الوجهين أحد ترجيح عليوً  ييبنى

 كلم ، النصب ىو الراجح الوجو أفَّ  يرل إذ ، التفريق ىذا في النحاة مع متفقان  السيوطي يكن لم 
 كبل في النصب عندهي  فالراجح ، الخصوص أك العمـو على كاف سواء المراد األمر داللة بين يػميز

  . (ٓ)المعنيين
 في القواعد صارت لذلك ، القراءات اختيار في القواعد يستعملوف كانوا النحاة أفَّ  يخفى كال 

 تتفق ألنها الجمهور قراءة على عيسى قراءة رجحوا أنهم على يدؿ كىذا (ٔ)كالخطأ للصواب معياران  أيديهم
 ، كاإلعراب المعنى بين السياقي التوافق ذلك في بما ، النصب على عالرؼ ترجيح تؤكد التي القواعد مع

 . القواعد بناء على الحفاظ من أىمية أكثر يتضح ما على كىذا

                                                 
راءات ػف القػ، موقف النحاة ـ ْْٓ/ ُ: ، شرح التصريح  ُِٕ/ ِ: ق ػ، معاني القرآف كإعراب ُٕٗ،  ُٔٗ/ ُ:  الكتابينظر  (1)

 . ُُٖ: المفقودة في النحو العربي ، الحلقة  ِٔ: ، المنطلقات التأسيسية في النحو العربي  ُّٗ: القرآنية 

 .   َّّ،  َِّ: ، النحويوف كالقرآف  ُٓٓ: ينظر إحياء النحو  (2)

 .  ُّ: ، رسالة اإلفصاح  ُِٕ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابو  ُْٖ/ ِ: ، الكامل َّٔ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (3)

 . ُّٕ/ ِ: ، شرح التسهيل  ُْٓ: ينظر الحلل  (4)

 .  َُْ/ ّ: ينظر ىمع الهوامع   (5)

 .  ّْ: تماـ حساف . ينظر األيصوؿ ، د (6)
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 الفراء يراه ما أكثرىم عند فيتجلى ، الرفع ترجيح على اتفقوا قد المفسرين جمهور أفَّ  كالمبلحظ 
 السمرقندم الرفع رجحوا الذين المفسرين كمن . النص معنى على الداللة في كاألكفق األقول ىو كالمبرد
  . (ُ)كالقرطبي الرازم كالفخر كالطبرسي األندلسي عطية كابن كالسمعاني الطوسي كالشيخ كالثعلبي

 ألنهم ، كالزجاج كالمبرد الفراء مذىب كترجيح سيبويو مذىب إنكار على يقـو منهجهم كاف كقد
 كىذا ، بعينو سارقان  كليس يسرؽ من كل لعل يقع القطع أفَّ  على النص معنى يتضمن الرفع أفَّ  كجدكا
 ألف ، بالفاء الجملتين ربط كجوب أكدكا كقد ، الجزاء من يخلو ألنو ، النصب في يتجسد ال المعنى
 في قوة التركيب يكسب الربط كىذا ، الجزاء معنى عن النص فيخرج ، كاحدة جملة النص يجعل النصب
 بين المعنى في التواصل على يدؿ الربط كىذا ، الجملتين بين الربط أفادت الفاء ألف المعنى على الداللة

 الفعل ألف ، القطع كىو الحد إقامة سرعة أىمية على الداللة يعني الربط ىذا أفَّ  لي كيبدك . (ِ)الجملتين
 أفَّ  فسركفالم ىؤالء اتفق كقد الناس حقوؽ حفظ في األىمية من فيوً  لما ، لذلك موجب السرقة ىو

 .. يده كاقطعفا سرؽ من كقولك كإنما ، اضربو زيدان  كقولنا يكوف كال بعينو كاحد إلى ليس النص مقصد
 كإنما بالنصب (كالزانيَّ  الزانيةى ) قولو ككذلك بالنصب (كالسارقةى  السارؽى ) بعضهم قرأ)) : السمرقندم قاؿ

 يزيد بن محمد عن كركم بالرفع المعركفة راءةكالق القراءة من شاذ كىو عليوً  الفعل لوقوع نصبان  جعلو
 سرؽ من كقولك ىو إنما بعينو كالزناة السراؽ من كاحد الى ليس القصد ألف باالبتداء رفعو قاؿ أنو المبرد

 ال التي الشواذ من النصب قراءة أفَّ  على عاشور ابن الطاىر كتابعو (ّ)((فاجلدكه زنى كمن يده فاقطعوا
  . (ْ)عليها القرآف جخرٌ مي  ال أف كينبغي بها يعتد

 الفراء مثل النحاة أقواؿ يتعدل ال دالئل من الرفع ترجيح في المفسركف عرضو ما أفَّ  كالمبلحظ
 إلى ذىب كإنما ، النحاة دالئل من غيره عرضو بما مكتفيان  الرازم الفخر يكن كلم  . (ٓ)كالزجاج كالمبرد

 الوجو ىو الرفع أفَّ  على األلفاظ بعض كداللة النص ؽبسيا يستدؿ ككاف ، الرفع ترجيح في ذكر ما غير
 األكؿ : كجوه كالجزاء الشرط اآلية من المراد أفَّ  على يدؿ كٌمما)) : قاؿ ، التركيب معنى عن يفصح الذم

 فعل على جزاء شرع القطع أفَّ  على دليل كىذا ((اكسب بما جزاءن )) : قولو ىو بذلك صرح تعالى اهلل أفَّ 
 العقوبة كربط عقوبة كالقطع جناية السرقة أفَّ  كالثاني ، الشرط لعمـو الجزاء يعم أف بفوج ، السرقة

 لو أنا : كالثالث الحكم لذلك علة الوصف أفَّ  على يدؿ الوصف عقيب الحكم كذكر مناسب بالجناية

                                                 
ز ػرر الوجيػ، المح ّٔ/ ِ: اني ػ، تفسير السمع ُْٓ/ ّ: ، التبياف َٔ/ ْ: ، تفسير الثعلبي  ُِْ/ ُ: دم ػينظر تفسير السمرقن (1)

 .  ُٔٔ/ ٔ: ر القرطبي ، تفسي ُٕٔ/ ُُ:  التفسير الكبير،  ِٔٗ/ ِ: ، مجمع البياف  ُٕٖ/ ِ: 

 .  ُُٔ،  ُُٓ: ينظر بناء الجملة العربية  (2)

 .  ُِْ/ ُ: تفسير السمرقندم (3)

 .  َُٗ/ ٔ: ينظر التحرير كالتنوير  (4)

 .  ُِٕ/ ِ: ، معاني القرآف كإعرابو  ُْٖ/ ِ: ، الكامل َّٔ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (5)
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 مفيدة غير مجملة صارت معين سارؽ على حملناىا كلو ، مفيدة اآلية كانت الوجو ىذا على اآلية حملنا
  .(ِ)بيالرض قً ب أخذ الرفع قوة على االستدالؿ في التوجيو كىذا .(ُ)((أكلى األكؿ فكاف

 ترجيح في اإلجماع كىذا سيبويو لمذىب خبلفان  الرفع رجحوا كالمفسرين النحاة أكثر أفَّ  كيبدك 
  . الرفع على بناءن  التركيب في يتحقق المعنى أفَّ  تؤكد التي المهمة األدلة من الرفع

 الكريمتين اآليتين في الراجح الوجو أفَّ  على سيبويو مع كالبيضاكم كالنسفي الزمخشرم اتفق 
 على (فاقطعوا) ىو المبتدأ خبر يكوف أف الزمخشرم أجاز كما ، الرفع تأكيل في مذىبو  كذكركا (ّ)النصب

  . (ْ)الشرط معنى تضمن الموصوؿ كاالسم أيديهما فاقطعوا سرقت التي أك سرؽ من معنى
 قراءة سيبويو تفضيل فيستحسن النصب ترجيح إلى يذىب نراه الزمخشرم بوً  صرح الذم الرأم ىذا كمع

 من عنده أحسن النصب فيكوف ، باألمر جاء الكبلـ ألف ، العامة بها قرأ التي الرفع قراءة على النصب
  . (ٔ)باإلضمار إال خبران  يقع ال اإلنشاء ألفَّ  النصب بترجيح يقطع البيضاكم ككذلػك (ٓ)األمر ألجل الرفع

 كأصبحت ، النحوم للقياس خىضىع قد (االشتغاؿ) باسم  عرؼ الذم األسلوب ىذا أفَّ  لي كيظهر 
  . بضميره الفعل اشتغل إذا المتقدـ االسم في اإلعرابيين الوجهين أحد ترجيح في تتحكم النحو قواعد

 العامل ألف بوً  يعمل فعبلن  المنصوب لبلسم افترضوا النحاة أفَّ  الباب ىذا في األساس كالمبدأ 
 المعنى لكن ، (ٕ)الظاىر للفعل العمل أفَّ  األصل في كىو االسم ضمير في بالعمل عنو شغل قد المتأخر

 بها التـز التي العامل نظرية لكن ، الفعل على المتقدـ االسم ىو بالفعل المتصل الضمير أفَّ  على يدؿ
 ضربتو زيدان  نحو بالفعل الضمير اتصاؿ يكن كلم اإلعراب من موضع اسم كلؿ أفَّ  يحددكف جعلتهم النحاة

 إلى السياؽ حاجة على إال يدلنا ال االسم كىو معرفتو تقدـ لما اإلضمار ألف ، كالتوكيد البياف لغرض إال
 كلك ، الباب ىذا ـؾتح التي القوانين بعض عوفيشرٌ  نجدىم كما . (ٖ)النمط ىذا ضمن العاـ المعنى بياف

   النحوية المنظومة تمثيل أجل من كضعت التي ، المصنوعة األمثلة على تستند إنما أحكاـ من كضعوا ما

                                                 
 .  ُٕٔ/ ُُ: ينظر التفسير الكبير  (1)

 .  ِّٖ/ ُ: ينظر شرح كافية ابن الحاجب  (2)

، الرد على  َُُ،  ََُ: ، اإليضاح  ِِّ/ ِ: ، تفسير البيضاكم  ُِٖ/ ُ: ، تفسير النسفي  ُٗٔ/ ُ: ينظر الكشاؼ  (3)
 .  ٕٗ: النحاة 

                                 .           ّْٖ/ُ: ، ىمع الهوامع  ُٗٔ/ ُ:  الكشاؼينظر  (4)

 .  ُٗٔ/ ُ:  الكشاؼينظر  (5)

 .  ِِّ/ ِ: ينظر تفسير البيضاكم  (6)

، الحذؼ كالتقدير في النحو  ُٕٖ: ، في النحو العربي نقد كتوجيو  َُِ/ ّ: ، ىمع الهوامع  ُٕٓ: ينظر شرح ابن الناظم  (7)
 .   َِْ: العربي 

 .  ُِِ: ، العبلمة اإلعرابية في الجملة  ِٕٔ: ينظر التبيين عن مذاىب النحويين البصريين كالكوفيين  (8)
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 كفق على الوجهين أحد ترجح التي النحوية القاعدة عن كبعيدان  تخطيط ببل جاء فقد الحقيقي النص أما
  . للشاىد الوظيفي البناء

اِرُ  )) : تعالى كقولو اضربو زيدان  نحو الرفع على النصب فيوً  يرجح ما االشتغاؿ أقساـ كمن   َواللَّ

اِر َةُ   يضعف حكم كل أفَّ  على تدؿ الوجهين أحد ترجيح في األحكاـ كتلك (ُ)(( َآيِْ ََيَُما  َاْ َطُ وا َواللَّ

 بناء أىمية على قائمة تكن لم الترجيحات تلك كضع أصل ألف ، القرآني النظم من لػو مخالفػان  جاء ما أماـ
أفَّ أقساـ االشتغاؿ كضعت على أساس استيفاء الوجوه الممكنة  تبين كقد ، المعنى فهم أجل من النص

عقبلن كلم تكن منسجمة مع بناء النص القرآني الذم جاء مخالفان في حركة االسم المتقدـ للنظاـ 
 . النحوم 

الترجيح ، كىذا  كقد دأب أكثر المحدثين إلى البحث عن أيسس علمية دقيقة يقـو عليها ىذا 
، كمن  (ِ)(الرد على النحاة)جعل بعضهم يتجو إلى ىدـ نظرية العامل كما فعل ابن مضاء في كتابًو 

الذين تحدثوا عن ىذا الباب الدكتور مهدم المخزكمي ، فهو يرل أفَّ االسم المتقدـ مثل زيدن اضربو ، 
حدث عنو تقصد المتكلم إيراد زيد لي فإذا كاف))،  (ّ)كزيده لقيتو ، إنما يرفع كينصب بحسب القصد

فبلبد من رفعو ، ألف المسند إليًو مرفوع أبدان ، كإف كاف مقصده تقديمو لبلىتماـ بًو فبلبد من نصبو ألنو 
مفعوؿ للفعل الذم تأخر عنو عرضا كللنصب على االىتماـ بالمفعوؿ فبل معنى للقوؿ برجحاف الرفع 

 .  (ْ)((على النصب
د ابن مضاء كالمخزكمي ىو إلغاء العوامل ألف المتكلم ىو الذم يجرم كمحور الحديث عن 

أفَّ الذم حمل ابن مضاء على إلغاء تقدير محذكؼ ىو داللة في التغيرات اإلعرابية في النص ، ال شك 
على االسم الظاىر كالضمير ، لكن  على أفَّ الفعل في المعنى متسلطه  المعنى ألف قولنا زيدان ضربتو يدؿ

كالمبلحظ أفَّ الدكتور فاضل السامرائي .العامل أكجبت ىذا التقدير لئبل يعمل الفعل في معمولين  نظرية
قد تابع المخزكمي في رأيو عندما نص على الفرؽ بين الرفع كالنصب في االسم المتقدـ الذم شغل 

ػًو أما نصبو الفعل عنو بضميرًه ، كالرفع عنده ألف االسم المتقدـ متحَّدث عنو كالحديث يدكر علي
فؤلنك جعلت مدار االىتماـ ىو فعلو كليس ىو ، كالحديث عنو بصورة ثانوية ، أما في االبتداء فؤلف 

 .  (ٓ)الحديث يدكر عليًو بصورة أساسية

                                                 
 .  ّٖ: المائدة  (1)

 .  ٕٗ،  ٔٗ: ينظر الرد على النحاة  (2)

 .  ُٕٖ: ينظر في النحو العربي نقد كتوجيو  (3)

 . ُٖٖ،  ُٕٖ:  المصدر السابق (4)

  ُُّ/ ِ: ينظر معاني النحو  (5)
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ككل ما تقٌدـ من آراء في تفسير اختبلؼ الرفع كالنصب في االسم المتقٌدـ على فعل مشغل  
ؿ بياف المعنى الخاص كالغرض منو إسقاط القوؿ برجحاف أحد بضميره ، إنٌما ىو توجو عاـ ال يمث

الوجهين على اآلخر ، ألف المعنى الذم يتحصل من النص ىو الذم يبٌين كيقطع برجحاف أحد الوجهين 
كىذا قوؿ سليم لكنو ال يمكن أف يفٌسر لنا ضعف األحكاـ النحوية الموضوعة أماـ .  (ُ)على اآلخر

التفسيرات موضوعة على القياس العاـ ألنهم يركف أفَّ النصب يدؿ على  التركيب القرآني ألف ىذهً 
، كىذا التوجيو ال  تدأ ىو مدار الحديث كالعناية بوً العناية كاالىتماـ بالفعل ، كالرفع يدؿ على أفَّ المب

المراد يمثل دكر السياؽ في إدراؾ المعنى كقد اتجو أكثر الدارسين إلى ىذًه المقالة ، كىي أنو إذا كاف 
، كىذا تفسير (ِ)المتحدث عنو االسم فالحكم الرفع ، كإف كاف المراد اإلخبار بالفعل فالحكم النصب

 . عاـ ال ينطبق على خصوصية النص كاختبلؼ ترتيب األلفاظ في التراكيب 
كأعلم أنٌا لم نجدىم اعتمدكا فيو شيئان يجرم ))كىذا التوجيو ذكره عبد القاىر الجرجاني بقولو  

نو قٌدـ للعناية  إ: ))كقد كقع في ظنوف الناس أنو يكفي أف ييقاؿ ... رل األصل غير العناية كاالىتماـ مج
كلتخٌيلهم ذلك قد صىغير  ؟كألف ذكره أىم ، من غير أف يذكر من أين كانت تلك العناية؟ كًبم كاف أىم
ق كالنظر فيو ضربان من التكلف أمر التقديم كالتأخير كىونوا الخطب فيو حتى أنك لترل أكثرىم يرل تتبع

كيبدك أفَّ عبد القاىر ينكر قضية األحكاـ العامة في  (ّ)((كلم ترى ظنان أزرل على صاحبًو من ىذا كشبهو
ىذا الباب ، كيرل أفَّ المعنى الدقيق ال تمثلو ىذًه األحكاـ ، ألف المعنى ال يمكن أف تفسره تلك 

تبأ كراء ألفاظ النص ، فتكوف ىذًه األلفاظ ال تدؿ في الظاىر األحكاـ نظران لندرتو كطرافتًو ، فقد يخ
 . على الحقيقة الثابتة التي تشكل لغرضها السياؽ 

كيظهر لي أفَّ التمييز بين الرفع كالنصب عند الببلغيين يقـو على معطيات كأيسس التحوؿ  
رتيبو يوحي إلى دقة المعنى النصي كانزياح الجملة عن أصل الوضع إلى بناء جديد تظهر فيًو األلفاظ بت

زيده ضربتوي كزيدان ضربتوي ىو : كما يدؿ على ذلك أفَّ االسم المتقدـ على فعلًو نحو قولنا . كخصوصيتًو 
في األصل ضربت زيدان فالتغيير األكؿ في الجملة يقـو على تقديم االسم على الفعل ، بعد ذلك يتحوؿ 

كذلك في . إلى االبتداء  للداللة على خصوصية المعنى من النصب إلى الرفع ، فيخرج من المفعولية 
اِر َُة  َاْ َطُ وا َآيِْ ََيَُما )): قولو تعالى  اِرُ  َواللَّ ((َواللَّ

نرل أفَّ المتقدـ ىو في األصل مفعوؿ بًو ، ألف  (4)
 . األصل في غير القرآف إذا عادت الجملة إلى األصل قبل التحويل تكوف فاقطعوا يد السارؽ 

                                                 
 .  ٖٖ: ، نحو المعاني  ُُّ/ ِ: ، معاني النحو  ُٕٖ: ينظر في النحو العربي نقد كتوجيو  (1)

 (  ُِْ) :رسالة ماجستير ، ينظر االشتغاؿ عند النحويين  (2)
(3)

 . ٖٕ: دالئل اإلعجاز  

(4)
 . ّٖ: المائدة  
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كما ىذا التحوؿ عن األصل إلى نمطو جديد في النص إنما جاء لغرض تحقيق المعنى المراد 
كىو العمـو أم تثبيت الحكم على كل من يسرؽ ، ألف النصب يدؿ على التخصيص ، كليس المراد 

كقد أشار عبد القاىر الجرجاني إلى أفَّ الرفع يدؿ على . من السياؽ تخصيص الحكم الذم ىو القطع  
كيد الفعل بصورة أكثر دقة مما لو كاف االسم منصوبان ، بما ييزيل الشك كينفي الشبهة ، كمن األدلة تو

كىذا ))التي ذكرىا في التمييز بين الرفع كالنصب في الداللة على معنى السياؽ ما نص عليًو في قولو 
مفعوؿ صاحب الكتاب في اؿ قد ذكره ، ث عنوي يفيد التنبيو لوذكرتي من أفَّ تقديم ذكر المحدٌ  قد الذم
 كقولنا في. غل بًو كعدم ضميره فشي كبني الفعل الناصب كاف لو عليو ، ، االبتداء بـ فرفع دٌ إذا ؽي 

 ، فنبهتوي لوي ثم بنيت عليًو الفعل  ((اهلل عبدي )): ، فقاؿ كإنما قلت ( اهلل ضربتو عبدي : ))ضربت عبد اهلل )
آكد إلثبات  ث عنو بالفعلكف تقديم ذكر المحدٌ فمن أين كجب أف يك: كرفعتو باالبتداء ، فإف قلت  

: أبلغ في جعلهما يلبسانو من أف يقاؿ  ((ىما يلبساف المجد)): ذلك الفعل لو ، كأف يكوف قولو 
 د نوم إسناده؟ فإف ذلك من أجل أف ال يؤتى باالسم معرل عن العوامل إال لحديث ؽ((يلبساف المجد))

 .  (ُ)((كذلك ال محالة أشد لثبوتًو كأنفى للشبهة ، كأمنع للشك كأدخل في التحقيق... إليو 
كالظاىر أفَّ تقديم السارؽ على الفعل كإخراجو من المفعولية إلى االبتداء ، يدؿ على فائدة ال  

تتحقق لو جاء بالنصب كلم يكن االىتماـ بو ىو المغزل من التقديم ، ألف تقديمو في الحالين يعني 
لجملتين بالفاء  العناية كاالىتماـ ، كلكن الغرض ىو نفي الشك كتثبيت الحكم كتوكيده من خبلؿ ربط ا

 . بما ال يدع مجاالن للريبة كالشك بأف ىذا الحكم يراد بًو التخصيص ، كقد انتهى أثره 
كىذا المعنى تدؿ عليًو الصور المختلفة لبلسم المتقدـ ، فهو في األصل مفعوؿه بًو كىذا األمر  

ئدتو ربط القطع بالسارؽ  فا فإف يثبت لنا حكم القطع ، أما تحوؿ االسم المتقدـ من النصب إلى الرفع
كىو تثبيت الحكم نظران ألف داللة االبتداء ثبوت  ، في الداللة على المعنى النص كبذلك يتحد سياؽ

المعنى كاستقراره ، كىذا االسم يرتبط بما بعده بالفاء ليدؿ على التبلـز السياقي بين األلفاظ لتأدية 
 . المعنى المطلوب 

لرفع في إظهار المعنى تظافر ألفاظ النص ، فالمراد من الحكم ىو كمن األدلة التي تؤكد قوة ا 
العمـو ليدؿ على تحقيق العدالة كقد حقق ىذا المعنى الرفع ، ألنو أخرج النص من التخصيص إلى 
العمـو لتثبيت ىذا الحكم ، لئبل يذىب متوىم إلى أفَّ المقصد ىو التخصيص بما يقتضي أفَّ ىذا 

كالسارؽ ))من أقول األدلة السياقية التي تؤكد العمـو ىو ما جاء بعد قولو ك. الحكم جاء لظرؼ ما 
فهذا االلتفات كاالعتراض يدؿ ( جزاءان بما كسبا كاهلل عزيز عليم)كىو قولو (( كالسارقة فاقطعوا أيديهما

                                                 
 .  ُِٗ/ ُ: ، كينظر الكتاب  ِٗ،  ُٗ: دالئل اإلعجاز  (ُ)
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ؿ إذا كانت ىذًه األدلة التي يكشفها السياؽ في تحديد المعنى من خبل.  (ُ)على تقوية معنى الرفع 
المحتول الداخلي للتركيب ، فسياؽ المقاـ يدؿ كذلك على قوة الرفع ، إذ لو تتبعنا األحاديث 

  السارؽ كالسارقة  كالركايات التي نقلت عن الرسوؿ صلى اهلل عليًو كآلو كسلم لتفسير آية حكم 
قوؿ أفَّ ترجيح كصفوة اؿ.   (ِ)لعلمنا أفَّ المراد ىو العمـو ، أم إثبات حكم القطع في كل من يسرؽ

أحد الوجهين يستند إلى سياؽ النص ، كقد تبين أفَّ فعل األمر في اآلية الكريمة أيريد بًو المعنى العاـ 
 .  (ّ)كىو تشريع الحكم كىذا المعنى ال يصح إال مع قراءة الرفع

ف اآلية الكريمة كقراءة الرفع اختيار الكوفيين ، كقد أجمع النحاة كالمفسركف على أفَّ المراد ـ         
 ((السارؽ كالسارقة))، كذىب إلى تأكيل الرفع على أفَّ قولو  بىو الحكم العاـ كقد رجح سيبويو النص

رفع باالبتداء كالخبر محذكؼ ككاف االختيار النصب ألنو أمر كىو بالفعل أكلى ، كبًو قرأ عيسى بن ))
 .  (ْ)((نو لم ييقصد بو قصد سارؽو بعينوً عمر كاالختيار عند الكوفيين الرفع على قراءة الجماعة ، أل

ألف  كالذم يستخلص أفَّ أغلب النحاة كأكثر المفسرين قد رجحوا الرفع كأنكركا النصب ،        
ألف الرفع جاء خبلفان لمقتضى القياس ، صب رجحو سيبويو ـ ذكرىا ، كالنالرفع تقوية األدلة التي تقد

خبل عيسى بن عمر ، ألف القراء ال  اؽ القراء على تلك القراءةرفع اتفكمن األدلة التي تؤكد صحة اؿ
 . تتفق أبدان على الخركج عن األفصح إلى الفصيح أك ما دكنو 

كقد ذىب اآللوسي إلى تفسير مذىب سيبويو على غير ما فٌسره جمهور النحاة كالمفسرين ، إذ          
في اآلية الكريمة ، كإنما كاف يذكر القياس في  يرل أفَّ سيبويو لم يكن يقصد ترجيح النصب على الرفع

كقد استقرأ ىذا التوجيو من قوؿ : كىو إذا كاف الفعل يدؿ على األمر أك النهي  (ٓ)ترجيح النصب
: فإف ىذا لم يبنى على الفعل ، كلكنو جاء على مثل قولو تعالى : ))سيبويو بعدما ذكر اآلية الكريمة 

َِّ  وُ )) ، فيها كذا ككذا ، فإنما كضع (( فيها أنهار من ماء))ثم قاؿ بعد  (ٔ)((ِ َ  الُْمتَُّقونَ َم َُ  الَْجيَِّة ال
كمن القصص مثل الجنة أك مما : المثل للحديث الذم بعده ، كذكر بعد إخبار كأحاديث ، فكأنو قاؿ 

تمثيل  كما نص عليًو سيبويو من.  (ٕ)((يقص عليكم مثل الجنة فهو محموؿ على ىذا اإلضمار كنحوه
نفس تأكيل ما تقدـ كتأكيلو للرفع تقدـ ( كالسارؽ كالسارقة)أراد أف يحتج بًو على أفَّ تأكيل رفع قولو 

                                                 
 ُٕٔ/ ُُ: ، التفسير الكبير  ٕٓ،  ْٕ: ينظر إعجاز القرآف للباقبلني   (ُ)
 .  ٖ،  ٕ/ ِ: ينظر أمالي المرتضى  (ِ)
 . ُٓٓ: ينظر إحياء النحو  (ّ)
 .  َُْ: مشكل إعراب القرآف  (ْ)
 .  ُِّ/ ٔ: ينظر ركح المعاني  (ٓ)
 .  ُٓ: محمد  (ٔ)
 .  ُٔٗ/ ُ: الكتاب  (ٕ)
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كفيما فرض اهلل عليكم ))بأنو على معنى ذكره ، فالقصد من ىذا االحتجاج أنو أراد أف يبين تأكيل الرفع 
 .  (ُ)((كأحاديثفإنما جاءت ىذًه األسماء قصص .. السارؽ كالسارقة ، 

: ؿ عن سيبويو بأنو كاف يرجح قراءة النصب على الرفع قاؿ نقككاف قصده أف ينفي ما          
حاشي من اعتقاد عراء القرآف عن األفصح كاشتماؿ الشاذ الذم ال يعد من القرآف كسيبويو مي ))

سره اآللوسي ، ر ما ؼكال شك في ذلك ألف سيبويو من جهابذة النحو ، لكن األمر على غي (ِ)((عليو
بالنصب كىو ( السارؽى كالسارقةى )كقد قرأ أناس : ))إذ أنكر ما نص عليًو سيبويو قولو كقد أقر بذلك ىو 

 .  (ّ)((في العربية على ما ذكرت لك من القوة كلكن أبت العامة إال الرفع

صب ، كألفاظ النص ال دليل ذكره اآللوسي على نفي ما نقل عن سيبويو في ترجيح الناؿكىذا          
تدؿ على غير ذلك أبدان ، فالنصب عنده أرجح من الرفع ، كقد فسر ىذا النص بما يتناسب مع ما 

يريد أفَّ قراءة النصب جاء االسم فيها مبنيان على الفعل غير معتمد على متقدـ ، : ))ذىب إليًو فقاؿ 
ل الفعل ال على متقدـ كليس يعني أنو قوم فكاف النصب قويان بالنسبة إلى الرفع ، حيث ييبنى االسم عل

بالنسبة إلى الرفع ، حيث يعتمد االسم على المحذكؼ المتقدـ ، فإنو قد بين أفَّ ذلك يخرجو عن 
، فكيف يفهم عنو ترجيحو عليًو ، كالباب مع القراءتين مختلف ، كإنما  بالباب الذم يختار فيو النص

لنصب أرجح من الرفع حيث ييبنى االسم على الفعل كالرفع يقع الترجيح بعد التساكم في الباب ، فا
 .  (ْ)((متعين ال أقوؿ أرجح

أفَّ اآللوسي كاف يهدؼ إلى االحتجاج على صحة مذىب سيبويو ، كقد تابعو في ترجيح كالظاىر 
على الرغم من معرفتًو بأف قراءة الرفع تدؿ على معنى النص كىي القراءة التي أجمع عليها  النصػب

السائد بأف سيبويو كاف منكران لهذًه القراءة  االعتقاداء القراءات، لكن اآللوسي أراد أف يصحح علم
كونها جرت على القياس الصحيح الذم يتماشى مع نظاـ القاعدة ؿكمستدالن على قوة قراءة النصب 

 . النحوية في إجراء النصوص على الكثير الشائع
  الوجهين يجب أف يستند إلى حكم السياؽ في بياف المعنى كخبلصة القوؿ أفَّ ترجيح أحد         

فإذا كاف الطلب عامان غير خاص فالراجح ىو الرفع ، كالمبلحظ أفَّ فعل األمر في اآلية الكريمة أريد بو 
المعنى العاـ كىو تشريع الحكم أما إذا كاف الطلب غير داؿ على العمـو كأريد بو الخصوص فإف 

                                                 
 .  ُٕٗ/ ُ: الكتاب  (ُ)
 .  ُِّ/ ٔ: ركح المعاني  (ِ)
 . ُٕٗ/ ُ: الكتاب  (ّ)
 .  ُِّ/ ٔ: ركح المعاني  (ْ)
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اِر َُة )): قد اجمع النحاة كالمفسركف على أفَّ المراد بقولو تعالى ك (ُ)الراجح ىو النصب اِرُ  َواللَّ َواللَّ

َبا حكم عاـ لذلك فالراجح ىو الرفع ليتم التوافق النسبي بين  (ِ)(( َاْ َطُ وا َآيِْ ََيَُما َ َ اً  ِبَما َ ل َ
 . لمعنىكااإلعراب 
أما الدارسوف المحدثوف فقد ذىب أكثرىم إلى أفَّ المعنى يصح مع الرفع ، كما أنكر بعضهم          

كالحق أفَّ سيبويو جاكز الصواب في : ))مذىب سيبويو في ترجيح النصب ، قاؿ الدكتور شعباف صبلح 
اعل الواقع صلتو تخريج قراءة الرفع ، ألف األلف كالبلـ مبتدأ موصوؿ فيًو معنى الشرط ، كاسم الف

 .  (ّ)((لمذىب الفراء كالمبرد كالزجاجاىذا إلى كالشرط فخبر المبتدأ كالجزاء ، كقد ذىب 
يكوف العدكؿ فيًو ال بد أف ك: ))كما أنكر الدكتور خليل بنياف مذىب سيبويو في ترجيح النصب ، قاؿ 

فيًو ، إذ ىم يركف أفَّ الرفع قيس عند سيبويو إلى الرفع لقصد متصل بالحكم ىو األ الذم عن النصب
 .  (ْ)((في مواضع يكوف ألـز بالسياؽ من النصب كأكفق لداللتًو على الثبات 

ككل ما تقدـ يؤكد دقة مذىب الفراء كالمبرد كالزجاج في تأكيل النص ، كإثبات الوجو الراجح          
نما يرجح بحسب المعنى ، فإذا على ما يقتضيو المعنى ، فبل يمكن القطع بأف النصب ىو الراجح ، كإ

قاؿ الدكتور فاضل . كاف الحكم مطلقان فالراجح الرفع كإف كاف الحكم خاصان فالراجح النصب 
كل ترجيح من دكف النظر إلى المعنى ترجيح باطل ال يقـو على أسػاس كلذلك ينبغي أف ))السامرائي 

أم على معطيات السياؽ كترابط األلفاظ  (ٓ)((يعالج االشتغاؿ على غير الشاكلة التي عالجها النحاة
كداللتها  فهي أكثر أىمية في توجيو التركيب إلى القصد من السياؽ كىو الذم تسعى إليو األلفاظ في 

كىذا التحوؿ في معالجة باب االشتغاؿ نص عليًو أكثر النحاة المتأخرين كالدارسين المحدثين  . النص 
االشتغاؿ إلى مقصد المتكلم ، كىذا المبدأ يقود إلى أفَّ فقد أرجعوا نصب المفعوؿ بًو في قضية 

األقرب إلى الواقع اللغوم أف يترؾ ترجيح أحد الوجهين إلى مقتضى نظاـ السياؽ كترابط ألفاظ  التحليل
النص بما يؤدم إلى الوصوؿ في النص إلى نقطة االرتكاز المعنوم أم تحقيق المقصد المراد من 

 . (ٔ)النص
 
 

                                                 
 .  ُٓٓ: ينظر إحياء النحو  (ُ)
 .  ّٖ: المائدة  (ِ)
 .  ُّٗ: موقف النحاة من القراءات القرآنية  (ّ)
 .  َّّ: النحويوف كالقرآف  (ْ)
 .   ِْٗ: فاضل السامرائي ، مجلة كلية االداب . أسلوب االشتغاؿ كظيفتو في أداء المعنى ، د  (ٓ)

 .  ُِْ: ، األحكاـ النحوية  ُٕ:  نتائج الفكرينظر  (6)
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 . يعرب الفعم الظرف انًثُي إنى ـ إضافح ال2

اختلف النحاة في إضافة الظرؼ المبني إلى الفعل المعرب ، فالكوفيوف أجازكا البناء كرجحوا اإلعراب 
اِدِ نَي ِ ْ  ُُِمْ )): في قولو تعالى  (ُ)كاستدلوا بقراءة نافع َ ا يَْوُم يَْيَفُ  اللَّ َُ  ُ بفتح يـو على  (ِ)(( َاَ  ااَّ

كعلى مذىبهم يكوف يـو مبنيان في موضع رفع على أنو خبر المبتدأ ىذا ، أم  (ّ)البناء ال على اإلعراب
، أما على قراءة الرفع  (ْ)أفَّ فتحو عندىم فتح بناء إلضافتو إلى الفعل ، ألنو غير متمكن في اإلضافة

بره كالجملة من المبتدأ أك الخبر في موضع نصب التي قرأ بها الباقوف من السبعة ، فالمبتدأ ىذا كيـو خ
 . ، كاإلشارة إلى يـو القيامة في كلتا القراءتين  (ٓ)مفعوؿ القوؿ

منع البصريوف بناء الظرؼ المضاؼ إلى جملة فعلية فعلها مضارع كأكجبوا اإلعراب ، ككاف         
، كذىب الزجاج إلى خطأ  (ٔ)اءالمبرد يذىب إلى أفَّ قراءة النصب ال تجوز ألنو نصب خبر االبتد

كزعم بعضهم أفَّ يـو منصوب ألنو مضاؼ إلى : ))مذىبهم مبينان الفرؽ في اإلعراب بين القراءتين قاؿ 
.  (ٕ)((الفعل كىو في موضع رفع بمنػزلة يومئذو مبني على الفتح في محل حاؿ كىذا عند البصريين خطأ

عدـ جواز إضافة الظرؼ المبني إلى الفعل المعرب كلما كانت قراءة النصب تخالف قواعد النحو في 
أف يكوف قولو تعالى : عند البصريين ، فقد لجأكا إلى تأكيل قراءة نافع بالنصب على كجهين أحدىما 

ظرفان كىو متعلق بخبر االبتداء ، كمفعوؿ قاؿ اسم اإلشارة ، كالمعنى قاؿ اهلل ىذا في يـو ينفع  (يـو)
ُ ََي )): في قولو تعالى  اة بهذا إلى القصص التي تقدـ ذكرهالصادقين صدقهم ، كاإلشار ْذ  َاَ  ااَّ

ّ
َوا

 ِ لََِنْيِ ِمْن ُدوِن ااَّ
ّ
َ  ا ُ وِو َوُآّمِ ِ ُْم )): إلى قولو  ((ِ  َي اْاَن َمْرَ َ َآَآهَْ   ُ َْ  ِ  يَّاِس ااَّ اَّ

ّ
ْ ُْم  َا ْن  َُ ّ ِ

ّ
ا

ْن  َْ ِفْر لَُِْم 
ّ
ََّ  َآهَْ  الَْ  ِيُ  الَْ ِك ُ ِعَباُدَك َوا ه

ّ
( َا

كداللة ىذا التأكيل أفَّ المراد بو اآلتي ، كإف جاء . (ٗ)  (8)
 .    (َُ)((النَّاًر أىٍصحىابى اٍلجىنَّةً  كىنىادىل أىٍصحىابي : ))بلفظ المضي كما قاؿ تعالى 

                                                 
، فتح القدير  ِٕٓ/ ِ: ، المصباح الزاىر  ِّْ/ ُ: ، الكشف  َُُ:  الكبير ، التفسير ِِٖ/ ّ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (1)

 :ِ /ٗٓ  . 
 .  ُُٗ: المائدة  (2)

 .  ِٕ: ، ائتبلؼ النصرة  َٕٔ/ ُ: ينظر شرح التصريح  (3)

 .  ّٕٔ/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآف  ِْْ: ينظر الكشف (4)

،  ُِّ/  ٕج  ِمج : ، إعراب القرآف الكريم كبيانو  ُٔٓ: ب القرآف ، مشكل إعرا ِّٖ/ ّ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (5)
 .  ُُٖ: إعراب الشواىد القرآنية كاألحاديث النبوية 

   .            ُُٔ :، االختيار في النحو العربي ، رسالة ماجستير  َٕٔ/ ُ: ، شرح التصريح  ٓٓ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (6)

 .  َّٓ: ، موقف النحاة من القراءات القرآنية  َِٓ/ ْ: ، الدر المصوف  ِِْ/ ِ: عرابو معاني القرآف كإ (7)
(8)

  118 – 116: المائدة  
(9)

 . ٔٔ/ ُ: ، أمالي ابن الشجرم  ِّٖ/ ّ: ينظر الحجة للقراء السبعة  

(10)
 . َٓ: األعراؼ  
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المستقبل ، ألف أمر كقد حىسينى إيقاع الماضي بهذا المعنى أم الداللة على ))قاؿ ابن الشجرم 
أفَّ ىذا مبتدأ كيـو ظرؼ : ))، أما التأكيل اآلخر فهو  (ُ)((القيامة لظهور براىينًو بمنػزلة ما كقع كشوىد

كالتقدير قاؿ اهلل ىذا الذم اقتص عليكم .  (ِ)((للخبر المحذكؼ أم ىذا يقع أك يكوف يـو ينفع
كالمبلحظ أفَّ تأكيل قراءة النصب يقتضي عدـ . (ّ)يحدث أك يقع في يـو ينفع كالمعنى على الحكاية 

اإلضافة ، ألف الظرؼ المبني ال ييضاؼ إلى الفعل المعرب عند البصريين كقد أجاز الكوفيوف النصب ، 
كبناءن على مذىبهم تتحقق اإلضافة ، دكف الحاجة إلى التأكيل ، كما تحققت في قراءة الرفع ، كىذا 

تأكيل قراءة النصب يقـو على فصل المضاؼ عن المضاؼ إليو  التفسير يدؿ على معنى النص ، ألف
كال يمكن أف يدؿ الفصل على المعنى ، ألف تحقيق المبلبسة بين المتضايفين يؤكد المعنى المطلوب 

كيبدك أفَّ الخبلؼ في . كىو كقوع النفع ، إذ ال بد من االتصاؿ بين المضاؼ كالمضاؼ إليو في النص 
نحوم ، كالذم دعا إليًو اقتضاء القاعدة النحوية ، ألف المعنى يتحد مع  ىذًه المسألة ىو خبلؼه 

كما بين النحاة صحة جواز البناء كونو ال ييزيل المعنى  (ْ)القراءتين ، لذلك فالتوفيق بينهما أصح كأليق
 .  (ٓ)كتابع أكثرىم نحاة الكوفة في جواز إضافة الظرؼ المبني إلى الفعل المعرب. عن غايػػتو 
ذا اإلجماع على صحة قراءة النصب يدؿ على دكر القراءات في إغناء الدرس النحوم بما كه

يؤكد ضعف القاعدة النحوية في أف تيحيط بكل أنماط كأشكاؿ التراكيب بصورة تتفق مع سياؽ النص 
يخفى أفَّ في الداللة على المعنى كما يتبين أنو ال حجة في رد قراءة نافع إال نظاـ القاعدة النحوية ، كال 

ىناؾ بعض األيسس التي استند إليها مانعو قراءة النصب كمن أىمها أفَّ اإلضافة إلى األفعاؿ غير ممكنة  
كالفعل في أعلى مراتب التنكير ، كالذم سوغ ىذا النوع من  ،ألف الغرض منها التخصيص كالتعريف

فعل ينوب عن المصدر ، كالتقدير اإلضافة أفَّ المراد لم يكن الفعل كإنما المصدر ، حيث كاف ذكر اؿ
 .   (ٔ)ىذا يـو نٍفع الصادقين

كالمبلحظ أفَّ جواز إضافة الظرؼ إلى الفعل يدؿي على التناسق ، ألف الزماف يقترف بالحدث  
كما ىو الحاؿ مع الفعل ، كلما كاف الفعل يلزمو الفاعل تكوف اإلضافة في اللفظ إلى الجملة ، فاألصل 

كمن الدالئل التي تسوغ ىذا النوع من اإلضافة ضعف .  (ٕ)الجملة ال إلى الفعل ىو إضافة الظرؼ إلى

                                                 
 .  ٕٔ/  ُ: ابن الشجرم  أمالي (ُ)
 .  ّٕٔ/  ُ: القراف  إعرابالتبياف في  (ِ)
 .  َُِ/  ْ: ، تفسير الثعلبي  ِْْ/  ُ: ، الكشف  ِّٖ/  ّ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (ّ)
، موقف النحاة من  ُُٖ/  ٕ: ، التحرير كالتنوير  َٕٔ/  ُ: ، شرح التصريح  َِٓ/  ْ: ، الدر المصوف  ِٔٔ/  ٕ: ينظر اللباب  (ْ)

 .   َّٓ:  القرآنيةالقراءات 
، شرح  ُٔٓ: القراف  إعراب، مشكل  ِْْ/  ُ: ، الكشف  ُٕ: ، الحجة في القراءات السبع  ِّٖ/  ّ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (ٓ)

 .  ْٓ: ، جامع الدركس العربية  ِٕ:  ة، ائتبلؼ النصر ِٕٔ/  ِ: ، المغني  ُٔ/  ّ: المفصل 
 .  َِٗ: ، التبيين عن مذاىب النحويين البصريين كالكوفيين  ّٖٔ،  ّٖٓ/ ِ: ، أمالي ابن الشجرم  ُٕ: ينظر الحجة للقراء السبع  (6)
  . ِٕٓ/ ّ: ، شرح كافية ابن الحاجب  ُٔ/ ّ: ينظر شرح المفصل  (7)
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، كما يؤكد صحة ىذا التفسير  (ُ)الظرؼ عن سائر األسماء ، لذا أصبح من الممكن إضافتو إلى األفعاؿ
ىو موضع إعراب الجملة الفعلية إذ تكوف في محل جر باإلضافة ، كلو كانت اإلضافة إلى الفعل لكاف 

كمن األدلة التي ترجح ىذا   (ِ)خفوضان ، فاإلضافة إلى الجملة كالمراد مدلولها الذم ىو الحدثـ
 (ّ)التفسير ىو حمل إضافة الظركؼ المبهمة إلى الجمل على إذ كإذا ، فهما كذلك يضافاف إلى الجمػل

كحقيقة ىذًه . كىذا القياس الذم استند إليًو النحاة في تثبيت القاعدة النحوية بإضافة الظرؼ إلى الفعل 
اإلضافة ىي ليست إلى إذ أك إذا كما في الظاىر كإنما ىي في األصل إضافة إلى الجمل المحذكفة 

 . (ْ)كالتنوين دليله على حذؼ الجمل ، كقرينة الكبلـ تدؿ على المحذكؼ
الحجج التي احتج بها النحاة على ضركرة التفريق بين القراءتين ىو أفَّ المضاؼ يكتسي كمن 

أحكامو من المضاؼ إليو كالتعريف كالتنكير ، فإذا كاف المضاؼ إليو معربان اكتسى المضاؼ ىذا 
 :  الحكم لذلك أجازكا البناء كاإلعراب إذا كاف الظرؼ مضافان إلى جملة ماضية الصدر نحو قولو 

ـو  ـمأ مّلف أْ    تُ مـامس و صِّل ف      ا  بَ مو ل ـ افت تُ    ـقأَ ما          (ٓ)ـولعُ  بُ مُر 
أما إذا كاف الفعل مضارعان فالراجح ىو اإلعراب عند أكثر النحاة ، ألف الفعل المضارع . كالراجح البناء 

من كاقع اللغة ، ألف  كىذًه األدلة ال تنطوم على أمر.  (ٔ)معرب فيسرم األعراب منو إلى المضاؼ
الغاية التي يسعى إليها النص ىي الوصوؿ إلى حقيقة المعنى المراد ككل ما تقدـ ينحدر إلى التأكيل 
العقلي المجرد ، فبل يمس المعنى ، أك يجعلو الركيزة األيكلى التي ينهض عليها التأكيل ال أف يكوف 

 . األساس بناء لقواعد النحوية 
اء المضاؼ أحكامو من ستتلف مع القراءتين ، كما قيل من اؾل ال يخكقد اتضح أفَّ المعن 

، المبني المضاؼ إلى الفعل المبني المضاؼ إليو ، لم يكن قانونان ثابتان ألنهم أجازكا اإلعراب في الظرؼ
خبلفان لما كضعوا من قانوف ، كمن أقول الحجج التي تؤكد حجة قراءة النصب ما نص عليًو ابن مالك ، 

إلى جملة مصدرة بفعل مبني لو كاف سببو قصد المشاكلة لكاف بناء ما ))ف أفَّ إضافة المبني إذ بي
أيضيف إلى اسم مبني أكلى ، ألف إضافة ما أيضيف إلى اسم مفرد إضافة في اللفظ كالمعنى ، كإضافة ما 

                                                 
 .  ُّٖ: ينظر اإليضاح في علل النحو  (1)

 .  ُٔ/ ّ: ينظر شرح المفصل  (2)

 .  ُّٖ/ ّ: ينظر الكتاب  (3)

 .  ِٕٓ/ ّ: ينظر شرح كافية ابن الحاجب  (4)

ـ  ِِٗ/ ُ: ، اإلنصاؼ  َٔٓ/ ْ: سر صناعة اإلعراب ،  ّْٓ/  ِ: الكتاب ،  ُّٔ: ينظر ديوانو : البيت للنابغة الذبياني  (5)
 . ُٓٓ/ ٔ: ، خزانة األدب  ّٖ

  ِْٕ: راب ػة اإلعػػ، اإلفصاح في شرح أبيات مشكل ُّٓ/ ِ: اإلشموني ، شرح  ُِٔ/ ّ: شرح كافية ابن الحاجب ينظر  (6)
 .  ُٖٗ: أبيات ملغزة اإلعراب إعراب توجيو 
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فظو معناه أضعف أيضيف إلى جملة إضافة إليها في اللفظ كإلى المصدر في التقدير ، كتأثير ما يخالف ؿ
من تأثير ماال تخالف فيو ؛ أعني إضافة اسم الزماف إلى مفرد من األسماء معنى ، كال خبلؼ في انتفاء 

 .  (ُ)((سبب األقول فانتفاء سبب األضعف أكلى
النص من احتماالت كانت من  تضمنوكينبغي االلتفات إلى أفَّ آراء النحاة كتأكيبلتهم لما م 

القرائن المهمة التي تدؿ على تحديد معنى النص لذلك نجد المفسرين قد استدلوا بتلك التأكيبلت 
على بياف معنى النظم القرآني ، بما يدؿ ذلك على قوة المعنى النحوم في تحقيق التوجيو المناسب 

اِدِ نَي ِ ْ  ُُِمْ ))للتراكيب التي تحتمل أكثر من كجو ، كما في قولو تعالى  َ ا يَْوُم يَْيَفُ  اللَّ َُ))(ِ)  . 
كقد سبق أف ذكرت أفَّ النحاة البصريين منعوا إضافة الظرؼ المبني إلى الفعل المعرب فذىبوا إلى 
تأكيلو على كجهين كلم يكن ىذا الفعل ترجيحان لقراءة النصب ، فالراجح عندىم قراءة الرفع ، كما 

 . كما بنيت أفَّ الخبلؼ بينهم قد دار حوؿ جواز قراءة نافع رجحها نحاة الكوفة ، 
أما المفسركف فقد اختلفوا مع النحاة فذىب أكثرىم إلى ترجيح قراءة النصب خبلفان لما أقره 
  لها الكوفيوف من تخريج ، كإنما تابعوا البصريين في تأكيلها ، ألف غايتهم الوصوؿ إلى معنى التركيب 

كأكلى القراءتين في ذلك : ))الطبرم فقد رجح النصب بناءن على أحد التأكيلين قاؿ كىذا ما نلحظو عند 
بالصواب ، ىذا يـو ينفع الصادقين بنصب اليـو على أنو منصوب على الوقت كالصفة ، ألف  معند

سبحانك ما يكوف لي أف أقوؿ ما ليس لي بحق إف :إفَّ اهلل تعالى أجاب عيسى حين قاؿ : معنى الكبلـ 
فإنك أنت العزيز الحكيم فقاؿ لو عز كجل ىذا القوؿ النافع أك : إلى قولو ... قلتو فقد علمتو  كنت

كما نص عليًو .  (ّ)((ىذا الصدؽ النافع يـو ينفع الصادقين صدقهم فاليـو كقت القوؿ كالصدؽ النافع
: قولو  منيتضح ىو ترجيح لتأكيل قراءة النصب ، كقد رجحو لما فيًو من داللة على المعنى ، كىذا 

قاؿ اهلل لعيسى ، كىذا القوؿ النافع في يـو : فتأكيل الكبلـ إذا كاف األمر على ما كصفنا لما بينا ))
: ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم ذلك في اآلخرة عند اهلل لهم جنات تجرم من تحتها األنهار يقوؿ 

  .  (ْ)((ةللصادقين في الدنيا جنات تجرم من تحتها األنهار في اآلخر

                                                 
 .  ِٕٓ/ ّ: شرح التسهيل  (1)

 .  ُُٗ: المائدة  (2)

 .  ُْٕ: ، كينظر درة التنػزيل كغرة التأكيل  ُٖٖ/ ٕ: (3)

 .  ُٖٖ/ ٕ :جامع البياف  (4)
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كيبدك أفَّ الطبرم أراد من ترجيح ىذا التأكيل الداللة على معنى النص ، ألنو يقتضي تخصيص  
كقت النفع كىو يـو القيامة ، كال خبلؼ بين النحاة في أفَّ المراد باليـو في النص ىو يـو القيامة ، كإف 

ما تعنيو كل قراءة فالمعنى كاحد  اختلفت التأكيبلت عندىم فالخبلؼ بينهم سببو القياس النحوم كليس
قراءة النصب رجحو كذلك السمرقندم كالشيخ الطوسي ؿكىذا التوجيو . كما أسلفت مع القراءتين 

كقد استدؿ الشيخ الطوسي بما نص عليًو الفارسي من تحليلو للنص ، كما .  (ُ)كالطبرسي كابن الجوزم
رد مذىبهم بما ذكره الزجاج ، كبعدما ذكر ذكر مذىب الكوفيين في تخريج قراءة نافع كاحتج على 

أما الطبرسي .  (ِ)أقواؿ النحاة رجح تأكيل النصب متابعان الطبرم فيما بينو من تأكيل لبياف معنى السياؽ
فقد تابع الشيخ الطوسي فيما ذكر من أقواؿ ، التي تستند في مجملها على ما نص عليًو الفارسي من 

 .  (ّ)توجيو للقراءتين

زمخشرم فقد صرح برد مذىب الكوفيين ، ككاف يرل صحة مذىب البصريين في تأكيل أما اؿ 
ظرؼ المبني إلى الفعل المعرب قراءة النصب كترجيح قراءة الرفع ، فذىب إلى عدـ جواز إضافة اؿ

كبعدما ذكر قراءة الرفع كما تحتملو .  (ْ)((كال يجوز أف يكوف فتحان ألنو مضاؼ إلى متمكن: ))قاؿ
لنصب من تأكيل ، استوضح الوجو الثاني من تأكيل قراءة النصب ، مبينان داللة ىذا الوجو على قراءة ا

كيظهر أنو خالف غيره من .  (ٓ)((كمعناه ىذا الذم ذكرنا من كبلـ عيسى كاقعه يـو ينفع: ))المعنى قاؿ 
للمبتدأ ىذا ، ( يـو)المفسرين كالطبرم كالشيخ الطوسي فذىب إلى أفَّ الوجو الراجح ىو أف يكوف قولو 

منصوبان على الظرفية  (يـو)كىذا يدؿ على أنو اختلف مع المفسرين فلم يرجح مذىبهم بأف يكوف قولو 
ألنو يرل فيًو الداللة على استمرار الصدؽ ، بما يدؿ على معنى الحكاية خبلفان للوجو األكؿ الذم ليس 

 كقد أشار إلى أفَّ المعنى ىو الشهادة لعيسى بالصدؽ كىذا ىو ما يجيب بًو يـو القيامػػة  على الحكاية
كما استبعد أف يكوف المراد بالصدؽ حصوؿ الفائدة في الدنيا ، أك أف يكوف حصولها في اآلخرة كإنما 

 .  (ٔ)أراد مما نص عليو أفَّ المراد ىو الصدؽ المستمر بالصادقين في الدنيا كاآلخرة

                                                 
 .  ّْٓ/ ِ: ، زاد المسير  ُْٔ/ ِ:  ، مجمع البياف ِٕ/ ّ: ، التبياف  ّْٓ/ ُ:  مرقندمينظر تفسير الس (1)

 .  ُٖٖ/ ٕ:  ، جامع البياف ِٕ/ ْ: ينظر التبياف  (2)

 .  ُْٔ/ ِ:  ينظر مجمع البياف (3)

 .  ِٖٔ/ ُ: الكشاؼ  (4)

 .  ِٖٔ/ ُ: المصدر السابق  (5)

 .  ِٖٔ/ ُ: ينظر الكشاؼ  (6)
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كىذا المعنى أكده النحاة في تأكيل النص كىو كذلك ال يختلف عما نص عليًو غيره من  
كقد ذكر النسفي ىذا المعنى ، كما بين أنو ال . المفسرين في االستدالؿ على معنى اآلية الكريمة 

المستمر حاجة إلى التأكيل ، ألف داللة النص تؤكد أفَّ اهلل تعالى يقوؿ ىذا يـو ينفع الصادقين صدقهم 
 .  (ُ)في دنياىم كآخرتهم

أما ابن عطية األندلسي ، فقد أنكر تأكيل قراءة النصب ، كما رد مذىب الكوفيين في تأكيل 
: قاؿ  الظرؼمنصوبان على ( يـو)قراءة نافع  فبعدما ذكر تأكيل البصريين لقراءة النصب بأف يكوف قولو 

كذلك رد الوجو اآلخر على أنوي ال يختلف عن (ِ)((كىذا عندم معنى يزيل رصف اآلية كبهاء اللفظ))
كىذا يدؿ على أنوي ينكر قراءة . الوجو األكؿ في تفكيك النص كعدـ تحقيق المعنى المراد من السياؽ 

كقد رجح .  (ّ)(يـو)نافع ، كىذا في األصل ىو مذىب المبرد ، إذ يرل أفَّ النصب ال يجوز في قولو 
كالبارع المتوجو قراءة الجماعة ، كال يجوز أف يكوف يـو في : ))قاؿ . قراءة الرفع كىي قراءة الجمهور 

موضع رفع على قراءة نافع ألف ىذا الفعل الذم أيضيف إليو معرب إنما يكتسب البناء من المضاؼ 
كالمبلحظ أفَّ ابن عطية األندلسي كاف .  (ْ)((إليًو إذا كاف المضاؼ إليًو مبنيان نحو من عذاب يومئذو 

اءة الرفع على االبتداء كالخبر ، كقد ألمح إلى أفَّ النص يكوف مقطوعان عما قبلو كالمخاطب بًو يرجح قر
  . ىو الرسوؿ محمد صلى اهلل عليًو كآلو كسلم كأمتو كما ذكر أف يكوف المعنى مما يقاؿ يـو القيامة 

م إلى ترجيح كيظهر لي أفَّ ىذا التوجيو لمعنى اآلية الكريمة ىو ما حمل ابن عطية األندلس
كونو أراد أف يخرج من التخصيص الذم يدؿ عليًو النصب من خبلؿ االتصاؿ كالتبلـز كؿقراءة الرفع ، 

السياقي بين ألفاظ النص ، ىذا من جهة كمن جهةو أخرل فقد التـز أشد االلتزاـ بقوانين المنهج 
لمعرب ، الذم يستوجب البصرم في رد مذىب الكوفيين في جواز إضافة الظرؼ المبني إلى الفعل ا

كقد تابعو الفػخر الرازم كاستحسن رأيو في  .الترابط بين المضاؼ كالمضاؼ إليًو من جانب اإلعراب 

                                                 
 .  ُُّ/ ُ: ينظر تفسير النسفي  (1)

 .  ِّٔ/ ِ: المحرر الوجيز  (2)

 .  ٓٓ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (3)

 .  ِّٔ/ ِ: المحرر الوجيز  (4)
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كذلك الغرناطي الكلبي يرل صحة .  (ُ)رد مذىب الكوفيين ، ككاف يتابعو في ترجيح قراءة الرفع
 . (ِ)((كىذا بعيد مزيل لركنق الكبلـ): )مذىب ابن عطية األندلسي في استبعاد تأكيل قراءة النصب قاؿ 

كالظاىر أفَّ ىذا التوصيف لقراءة النصب يدؿ على أفَّ اإلنكار لها ىو إنكار لما يتبع التأكيل  
من تقدير للمعنى كىو أفَّ اهلل قاؿ ىذا الخبر في يـو ، كىذا المعنى يدؿ على التخصيص ، كما يؤكد 

، كىذا التوجيو  (ّ)((عمـو في جميع الصادقين: ))بي كىو الغرناطي الكل قىذًه الحجة لديهم ما قاؿ
أخذهي من ابن عطية األندلسي ، فالمراد عندىم من السياؽ أفَّ المعنى ىو في جميع الصادقين ، كال 

يمكن أف يكوف ىذا النص مختصان بالنبي عيسى عليًو السبلـ نظران لما يسبقوي من آيةو تدؿ على أفَّ ىذا 
ؿ عنوي النبي في إدعاء قومو أنوي قاؿ لهم اتخذكني إلهان من ئالكريمة ىو استنتاج لما سي الجواب في اآلية 

دكف اهلل ، كىذا السياؽ كالترابط لم يكن حجة عند بعض المفسرين على تخصيص المعنى في النبي 
 . عيسى عليًو السبلـ ، ألف الصدؽ ينفع الصادقين كال يمكن أف يختص بًو أحد دكف آخر

ابن محيصن يـو ككقرأ نافع : ))رطبي فقد رجح قراءة الرفع متابعان نحاة البصرة قاؿ أما الق 
كالجملة في ( ىذا)ة على االبتداء كالخبر فيـو ينفع خبر لػ ػػػفػػػمػػبالنصب كرفع الباقوف كىي القراءة الب

لهذًه  الزجاج من تأكيل كذلك أجاز قراءة  النصب على ما نص عليوً .  (ْ)((موضع نصب بالقوؿ
، ككاف ممن ينكر مذىب الكوفيين في تخريج قراءة نافع ، ألف اإلضافة تتحقق بين الفعل القراءة

، كقد  (ٓ)((المعنى إضافة الزماف إلى مصدر الفعل))كالظرؼ نظران لكوف الفعل بمعنى المصدر ، ألف 
أشار القرطبي إلى أفَّ إنكار البصريين لمذىب الكوفيين في جواز إضافة الظرؼ المبني إلى الفعل 

 .  (ٔ)المعرب ىو الصحيح ،  ألف البناء يجوز إذا كاف الفعل ماضيان ، كىذا ىو الجيد على حد قولوً 
في التأكيبلت ، كال تحتاج إلى بياف ما تحتملو من  عن الخوضكالواقع أفَّ قراءة الرفع تيغني  

تأكيل ، ألنها تحتمل كجهان كاحدان يدؿ على معنى اآلية الكريمة ، كىذا ىو ما حمل أكثر المفسرين 
كمن المنكرين لمذىب الكوفيين البيضاكم ، إذ يرل صحة تأكيل البصريين . على ترجيح مذىبهم 

اقية التي توضح المعنى ، فبعدما ذكر ما تحتملو من تأكيلين نص على لقراءة النصب ، نظران للعبلقة السي
أما سبب .  (ٕ)((كالمعنى ىذا الذم مر من كبلـ عيسى كاقع يـو ينفع: ))معنى اآلية الكريمة بقولو 

إنكاره مذىب الكوفيين ، فهو يتفق مع أقواؿ البصريين كبعض المفسرين بأف بناء الظرؼ غير جائز  
                                                 

 .  ُٓ،  ُْ/ ُِ: ينظر التفسير الكبير  (ُ)

 .  ُٓٗ/ ُ: التسهيل لعلـو التنػزيل  (ِ)

 .  ُٓٗ/ ُ: المصدر السابق  (ّ)

  ّٕٗ/ ٔ: تفسير القرطبي  (ْ)

 .  َِٗ: التبيين عن مذاىب النحويين البصريين كالكوفيين  (ٓ)

 .  ّٕٗ/ ٔ: ينظر تفسير القرطبي  (ٔ)

 .  ّٖٓ/ ِ: تفسير البيضاكم  (ٕ)
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الدنيا ، كأما النفع فهو جزاء الصدؽ بأف في يًو معرب ، أما المراد بالصدؽ فهو الصدؽ ألف المضاؼ إؿ
 .  (ُ)اهلل أعد للصادقين جناتو تجرم من تحتها األنهار

كال يخفى أفَّ ىذا التطور في تفسير النص عند بعض المتأخرين من المفسرين يؤكد أىمية  
أفَّ القصد ىو عمـو الصادقين ، ألف الجزاء في يـو شموؿ المعنى كعدـ التخصيص ، فقد ألمحوا إلى 

القيامة يشمل جميع الصادقين ، كىذا ما نلحظوي عند أبي حياف ، فبعدما ذكر أقواؿ النحاة في تخريج 
اِدِ نَي ِ ْ  ُُِمْ )): القراءتين ذىب إلى بياف معنى التركيب بأف الراجح ىو أفَّ قولو  َ ا يَْوُم يَْيَفُ  اللَّ َُ))(ِ) 

ابتداء كبلـ من اهلل تعالى ، ألف الصدؽ ينفع في كل يـو كفي كل كقت ، كىذا العمـو في داللة الصدؽ 
أما الصادقوف فقد . يتجلى عنده من استمرار الصدؽ كدكامًو ، ألف العمل ال ينفع إال إذا كاف في الدنيا 

السياقي ألف أصل الكبلـ عن بين أنهم األنبياء كصدقهم تبليغهم ، كىذا احتماؿ ممكن نظران للترابط 
صدؽ النبي عيسى عليًو السبلـ ، كما ذكر غير ىذا االحتماؿ بأف يكوف الصادقوف ىم المؤمنوف 

كقد أراد .  (ْ)، كىذا المعنى أخذهي من السمرقندم (ّ)كصدقهم إخبلصهم في إيمانهم كالعمل هلل تعالى
كالظاىر : ))كريمة يدؿ على التخصيص قاؿ أبو حياف من ىذا التفصيل أف ال يجعل الصدؽ في اآلية اؿ

كالنفع ىو الجزاء لمن كاف صادقان بما أعد اهلل لهم من جناتو .  (ٓ)((العمـو فكل صادؽ ينفعو صدقو
كىذا .  (ٔ)تجرم من تحتها األنهار ، كما بين أفَّ تأكيل النحاة للقراءتين يدؿ على اتحادىما في المعنى

 . يختلف مع القراءتين  ىو قوؿ األكثرين بأف المعنى ال
أما اختبلؼ النحاة في التمييز بين القراءتين ، كالذم أخذ بًو أكثر المفسرين ، إنما يدؿ على  

التمسك بنظاـ النحو الذم ردت على أساسًو قراءة نافع عند بعض النحاة كالمفسرين إنما ىو نتيجة 
ألف إضافة الظرؼ إلى الفعل تقتضي أفَّ ))لمتابعتهم مذىب البصريين ، أما المعنى فبل يختلف معهما 
كعمـو الصادقين يشمل الصدؽ الصادر . مضمونها يحصل فيًو ، فنفع الصدؽ أصحابو حاصله يومئذو 

في ذلك اليـو كالصادر في الدنيا ، فنفع كليهما يظهر يومئذو ، فأما نفع الصادر في الدنيا فهو حصوؿ 
المسيح فيما قالو فهو برضا اهلل عن الصادؽ أك تجنب ثوابو ، كأما نفع الصادر في اآلخرة كصدؽ 

، كقد خالف الشوكاني جمهور المفسرين إذ رجح  (ٕ)((غضبو على الذم يكذبو فبل حيرة في معنى اآلية

                                                 
 .  ّٖٓ/ ِ: ينظر تفسير البيضاكم  (ُ)

 .  ُُٗ: المائدة  (ِ)

 .  ٖٔ/ ْ: ينظر البحر المحيط  (ّ)

 .  ّْٓ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم  (ْ)

 .  ٖٔ/ ْ: البحر المحيط  (ٓ)

 .  ٖٔ/ ْ: ينظر المصدر السابق  (ٔ)

 .  ُٖ/ ٕ: التحرير كالتنوير  (ٕ)
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كقد سبقو إلى . (ُ)أفَّ المراد صدقهم في الدنيا كىو أكلى أف يكوف المقصد عندهي صدقهم في اآلخرة
 .  (ِ)ىذا الرأم السمعاني

الظاىر أفَّ ىذا الرأم اختص بًو السمعاني كالشوكاني ، كلم يوضحا السبب الذم دعاىم إلى ك
ىذا التفسير الذم يخالف مذىب جمهور النحاة كالمفسرين ، ألف التخصيص يدؿ على أفَّ النفع 

نى ىو أفَّ ىذا النفع يكوف جزاءن للصدؽ في اآلخرة ، بما يؤكد أفَّ المعفي يحصل في الدنيا ، كال شك 
لكن يبدك أفَّ الشوكاني كاف يعني حصوؿ الصدؽ ككقوعو ، كىذا . استمرار الصدؽ في الدنيا كاآلخرة 

 . العمل يحدث في الدنيا ، فهو لم يقصد جزاء الصدؽ الذم يكوف في اآلخرة 
، نظران التحادىما في بياف معنى النص ،  (ّ)كخبلصة القوؿ أفَّ التوفيق بين القراءتين ىو األصح

كالمعنى أفَّ صدقهم في الدنيا ينفعهم في اآلخرة ، فالعمل . ))فالمراد باليـو في اآلية ىو يـو القيامة 
 .  (ْ)((في الدنيا كالجزاء في اآلخرة ، ألف صدؽ الكفار في القيامًة ال ينفعهم

شارة للنبي أما تبلحم السياؽ كما سبقو من قوؿ النبي عيسى عليًو السبلـ يدؿ على أفَّ المراد ىو اإل
عيسى عليًو السبلـ ، إذ من الممكن أف تكوف اآلية عامة في كل صادؽ مؤمن ، كيجوز أف يكوف 

كىذا المعنى ال ينفي أف يكوف . المعنى منصرفان للنبي عيسى كأمثالًو من األنبياء صلوات اهلل عليهم 
 أراد تبكيت النصارل على أفَّ النفع لعمـو الصادقين ، كما ييضاؼ إلى ذلك أفَّ النص يدؿ على أفَّ اهلل

 .  (ٓ)ىم كمقاالتهم باطلةادعاك
كالذم ييستخلص كييدرؾ أفَّ معنى االبتداء كالقطع فيًو شموؿ لعمـو الصادقين بما في ذلك 
ـي النص كىو الحديث عن النبي عليًو السبلـ ، ألف عناصر السياؽ كتبلـز األلفاظ كالربط يؤكد  مقا

اإلخبلص في العمل ابتغاء كجو اهلل ليكوف الجزاء في اآلخرة كما يحقق الثواب حقيقة أفَّ الصدؽ ىو 
في الدنيا ، لذلك فالصدؽ لوي داللة على أفَّ المعنى متصل كحصوؿ الصدؽ كذلك مستمر في الدنيا 
كاآلخرة ، فبل يمكن  أف يكوف الصدؽ يدؿ على التخصيص من جهة أنوي في حق النبي عيسى عليًو 

ف يكوف داالن على الصدؽ في الدنيا أك أف يكوف المقصد ىو الصدؽ في اآلخرة كما ييحقق السبلـ أك أ
ىذا التواصل في استيضاح المعنى أفَّ الدنيا داري العمل فالصدؽ فيها حاصل كاآلخرة داري جزاء ، 

 .كالجزاء يرتبط قطعان بما قدـ اإلنساف في الدنيا 

                                                 
 .  ٓٗ/ ِ: ينظر فتح القدير  (1)

 .  َُّ/ ْ: ينظر تفسير السمعاني  (2)

 .  َٕٔ/ ِ: ، شرح التصريح  ٕٔ/ ْ: ينظر البحر المحيط  (3)

 .  ّٖٔ/ ٔ: ، كينظر نظم الدرر  ِٔٔ/ ٕ: اللباب  (4)

 .  ِْٕ،  ُْٕ: ينظر درة التنػزيل كغرة التأكيل  (5)
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ليًو السبلـ فهو أمره مسلم بًو ، لكنوي بمثابة التمثيل أما أف يكوف المعنى في حق النبي عيسى ع 
لبياف صدؽ األنبياء كونهم القدكة الصالحة بما ينطوم على ذلك من أفَّ داللة الصدؽ في اآلية تشمل 

 . عمـو الصادقين ، كىذا المعنى أجمع عليًو المفسركف 
ْن َآ َ )): ـ يىضع انكاف في قىنه ذعانى 3

ّ
ِ  ُْ  َآَرَآيْتَُُكْ ا ا َُة َآ رَْيَ ااَّ ِ َآْو َآ َْتُُكُ اللَّ ُ ْ  ََ اُ  ااَّ

ْن ُ ْيُ ْ َ اِدِ نيَ 
ّ
(( َْ ُعوَن ا

(1)
  . 

، كمذىب البصريين أنها   في اآلية الكريمة( أرأيتكم)اختلف النحاة في موضع الكاؼ من قولو  
 .  (ِ)ككيدال موضع لها من اإلعراب ، كإنها جاءت للخطاب المجرد كأفادت الت

، ( أرأيتكم)أما الكوفيوف فقد اختلفوا في تفسيرىا ، فالكسائي يذىب إلى أفَّ الفاعل التاء في       
موضع الكاؼ نصب ))، أما الفراء فقد ذىب إلى أفَّ  (ّ)خطاب في موضع المفعوؿ األكؿاؿكأداة 

فضان كفي المعنى رفعان ، كتأكيلو رفع كما إنك تقوؿ للرجل دكنك زيدان ، كجدت الكاؼ في اللفظ خ
كىذا الرأم كما يظهر جاء .  (ٓ)، فموضعها عنده رفع بالفاعلية كالتاء حرؼ خطاب (ْ)((ألنها مأمورة

قياسان على ما ذكره الفراء من قوؿ ، كقد يحتملو معنى السياؽ ، ألنو ػ على ما أظن ػ أراد منو تحقيق 
معنى التحذير ، فهو تفسير معنى ، لكن أكثر النحاة  المعنى على أفَّ اهلل سبحانو كتعالى خاطبهم على

 . أنكركا ىذا التوجيو ألنو يخالف األقيسة الموضوعة ، فقد أخرج التاء مما ثبت لها إذا اتصلت بالفعل 
كىذا لم يقلو من تقدـ من النحويين كىو خطأ كالذم : ))ككاف الزجاج قد أنكر ىذا الرأم قاؿ  

كؽ بعلمهم أفَّ الكاؼ ال موضع لها ، كإنما المعنى أرأيت زيدان ما حالو ، يذىب إليًو النحويوف الموث
كالمبلحظ أفَّ الزجاج .  (ٔ)((كإنما الكاؼ زيادة في بياف الخطاب ، كىو المعتمد عليها في الخطاب

بما نص عليًو من معنى أراد أف يوضح النظاـ الوظيفي لؤللفاظ ، ألف الفعل قد ذكر فاعلو كمفعولو في 
ياؽ يشعر بهذا السنص ، لذلك البد من تفسير يناسب موضع الكاؼ كىو توكيد الخطاب ، ألف اؿ

 .المعنى
كما ذىب إليًو البصريوف من تفسير للنص كبياف معنى الكاؼ في التركيب ، رجحو أكثر النحاة 

 .  (ٕ)كاستبعدكا مذىب الكوفيين ، فالنحاس يرل صحة ما ذكركا من تفسير

                                                 
(1)

 . َْ: األنعاـ  

 .  َُِِ/ ّ: ارتشاؼ الضرب   ، ّٕ: ، الصاحبي  َِّ/ ُ: ينظر الكتاب  (ِ)

 .  َِْ/ ُ: ، المغني  ُُّ: ينظر معاني القرآف للكسائي  (ّ)

 .  ِْٕ/ ُ: ، كينظر شرح التسهيل  ّّّ/ ُ: معاني القرآف للفراء  (ْ)

 .  ْٖٗ/ ُ: ينظر ىمع الهوامع  (ٓ)

 .  ْٖٔ/ ُ: ، كينظر تفسير السمرقندم  ِْٔ/ ِ: معاني القرآف كإعرابو  (ٔ)

 .  َٕ/ ِ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (ٕ)
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فبعدما ذكر : لب فقد كاف ال يختلف عن الزجاج في رد مذىب الفراء طا أبيأما مكي بن 
كقاؿ الفراء لفظها لفظ منصوب كمعناىا معنى : ))توجيو البصريين لمعنى الكاؼ في اآلية الكريمة قاؿ 

فكاف يجب أف تظهر عبلمة جمع في التاء ككاف ( أرأيتم)مرفوع  كىذا محاؿ ، ألف التاء ىي الكاؼ في 
كىذا الكبلـ محاؿ في المعنى كمتناقض في . فاعبلف لفعل كاحد كىي شيء كاحد يجب أف يكوف
 .  (ُ)((ترد السؤاؿ عن غيره في آخر الكبلـ تستفهم عن نفسو في صدر السؤاؿ ثم اإلعراب ألنك

كأرل أفَّ ىذا التوجيو يعني أفَّ النظاـ الوظيفي لؤللفاظ تجب مراعاتو في التفسير ، إذ ال يمكن  
 . أف يكوف المعنى بمعزؿ عن اإلعراب ، كىذا المعنى كما بينت أخذه مكي بن أبي طالب من الزجاج 

مء بو أما العكبرم فقد ذكر األدلة التي تؤكد صحة مذىب البصريين على أفَّ الكاؼ حرؼ ج 
كالكاؼ حرؼ .. فأما التاء فضمير الفاعل : ))لمجرد الخطاب كال موضع لو من اإلعراب ، قاؿ 

خطاب ، كليست اسمان ، كالدليل على ذلك أنها لو كانت اسمان لكانت إما مجركرة ، كىو باطل ، إذ ال 
ضمائر المرفوع ،  أفَّ الكاؼ ليست من: أحدىما : جار ىنا ، أك مرفوعة ، كىو باطل أيضان ألمريػن 

كالثاني أنو ال رافع لو ، إذ ليست فاعبلن ، ألف التاء فاعل ، كال يكوف لفعل كاحد فاعبلف ، كإما أف 
أفَّ ىذا الفعل يتعدل إلى المفعولين ، كقولك أرأيت : أحدىا : تكوف منصوبة كذلك باطل لثبلثة أكجو 

أنو لو كاف مفعوالن لكاف ىو الفاعل في : الثاني زيدان ما فعل فلو جعلت الكاؼ مفعوالن لكاف ثالثان ، ك
: المعنى ، كليس المعنى على ذلك ، إذ ليس الغرض أرأيت نفسك بل أرأيت غيرؾ ، كلذلك قػلت 

أنو لو كاف منصوبان على أنو مفعوؿ : أرأيتك زيدان ، كزيده غير المخاطب كال ىو بدؿ منو ، كالثالث 
أرأيتماكما كأرأيتموكم كأرأيتكن ، كقد : يث في التاء فكنت تقوؿ عبلمة التثنية كالجمع كالتأفكر مضم

،  (ِ)((ذىب الفراء إلى أفَّ الكاؼ اسم مضمر منصوب في معنى المرفوع كفيما ذكرنا إبطاؿ لمذىبو
كىذا االستدالؿ الذم نص عليًو العكبرم في إبطاؿ أف تكوف الكاؼ اسمان لوي موضع من اإلعراب ىو 

ذكر ىذًه الحجج كي يخلص إلى أفَّ الكاؼ حرؼ خطاب ال موضع لوي من مذىب سيبويو ، إذ 
تقديره أرأيتكم عبادتكم : كما بين العكبرم أفَّ مفعوؿ الفعل محذكؼ دؿ الكبلـ عليو .  (ّ)اإلعراب

ق من معنى الشرط فاألصناـ ىل تنفعكم عند مجيء الساعة ؟ ، كما يحتمل أف يكوف السياؽ بما تضم
، نظران الكتفاء السياؽ في الداللة (ْ)لمفعوؿ ، أم أفَّ النص ال يحتاج إلى المفعوؿكجوابو دؿ على ا

 .  على المعنى

                                                 
 .  ُُٔ: مشكل إعراب القرآف  (ُ)
 .  ُْٖ/ ٕ: ، كينظر ركح المعاني  ّٖٗ،  ّٖٖ/ ُ: القرآف التبياف في إعراب  (ِ)

 .  َِّ/ ُ: ينظر الكتاب  (ّ)

 . ّٖٗ/ ُ: التبياف في إعراب القرآف  ينظر (ْ)
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كالظاىر أفَّ ترؾ ذكر المفعوؿ فيو داللة على تحقير المخاطب ، ألنهم يركف أفَّ عبادة األصناـ  
على منتهى  الذكر تأكيده ال تنفعهم ، أك أف يكوف الحذؼ فيًو داللة على أفَّ ما يعبدكنو مما ال يستحق 

البصريين كذلك ، ككاف ينكر مذىب الكسائي على أفَّ الكاؼ في موضع الرضي كما تابع . ضعفو 
، كاستبعد ابن مالك قوؿ الفراء ، كرجح مذىب البصريين ، أما ابن ىشاـ فقد كافق  (ُ)المفعوؿ

ؿ تدؿ على إجماع النحاة بأف كىذًه األقوا  (ِ)للفاعػل اءتالجمهور على أفَّ الكاؼ حرؼ خطاب كاؿ
  . الكاؼ للخطاب المجرد ، كىو ما نص عليًو البصريوف في توجيو النص 

أما المفسركف فقد كافقوا جمهور النحاة على أفَّ الكاؼ حرؼ خطاب ، كما أكدكا ىذا الرأم 
السماع على بما استجد لديهم من أدلة ، فالطبرم الذم يعتبر من دعاة االحتجاج بالنقل كاالستدالؿ ب

صحة تأكيل النحػاة ككما عرؼ عنو االقتداء بتفسيرات الفراء للنظم القرآني في أكثر المسائل ، فقد 
كحكي بعضهم أبصركم ما أصنع بًو ، يراد : ))تابع البصريين ، كاحتج لمذىبهم بما ركم عن العرب قاؿ 

تعلمك كاف أحد أشعر من ذم أبصركا ، كأنظركم زيدان ، أم انظركا ، كحكي عن بعض بني كبلب ، أ
، كىذا يدؿ على حرفية الكاؼ ،  (ْ)، كما بين أف أرأيتك بمعنى أخبرني (ّ)((الٌرمة ؟ فأدخل الكاؼ

كتلحق الكاؼ الحرفية بػ أرأيت الذم بمعنى : ))كىذا التأكيل نص عليًو الرضي كابن مالك ، قاؿ الرضي
لمنقوؿ إلى الفعلية عن شيء آخر نحو أخبر ، ألنو لما صار بمعنى أخبر كاف كاسم الفعل ا

 .  (ٓ)((النجادؾ
على معنى أخبركني يدؿ على التبكيت ، ( أرأيتكم)كىذا التأكيل الذم ذكرهي الطبرم بأف قولو  

يعني مثل ما نزؿ باألمم الماضية (( إف أتاكم عذاب اهلل))كىذا التبكيت تؤكده عناصر السياؽ ألف قولو 
يعني أفَّ ىذا مالكم (( أغير اهلل تدعوف))، كقولو  (ٔ)يعني يـو القيامة( الساعة أك أتتكم)الكافرة ، كقولو 

 .في عدـ قدرتكم على دفع العذاب تدعوف غير اهلل 
كالظاىر أفَّ العناصر السياقية كتبلـز كترابط مكونات النص تدؿ على شدة إنذارىم ، كما نلحظ  

يصرفوا عن أنفسهم العذاب ، كنظران لعدـ إيمانهم فقد يتضمن معنى عجزىم في أف ( أرأيتكم: )أفَّ قولو 
، كلبياف أنهم على علم (( إف أتاكم عذاب اهلل: ))بدأ النص بما يأتيهم من العذاب في الدنيا في قولو 

بأف كقوع ىذا العذاب ممكن ، إذ كقع على أمثالهم من األقواـ األخرل ، كذلك فإف البدء بما ىو 

                                                 
 ُٗٓ/ ْ: ينظر شرح كافية ابن الحاجب  (1)

  .   َِْ/ ُ: ، المغني  ِْٕ/ ُ: ينظر شرح التسهيل  (2)

 .  َِٗ/ ِ: ، المحرر الوجيز  َِٓ/ ٕ: جامع البياف  (3)

 .  َِٓ/ ٕ: ينظر المصدر السابق  (4)

 .  ِْٔ/ ُ: ، شرح التسهيل  َُٔ/ ْ: شرح كافية ابن الحاجب  (5)

 .  َُِّ/ ٓ: ينظر محاسن التأكيل  (6)
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أك أتتكم : )في النفس ، بعد ذلك انتقل السياؽ إلى العذاب األكبر في قولو  حسي أكثر كقوعان كتأثيران 
فالمعنى أفَّ المخاطب يعلم نفسو على الحالة المذكورة بعد ضمير الخطاب ، فالمخاطب ( ))الساعة

ل عن المفعوؿ ، ألف داللتو ظاىره ، كىذا يعني أفَّ السياؽ استغن (ُ)((فاعل كمفعوؿ باختبلؼ االعتبار
م النص ، فترؾ ذكره في التركيب يدؿ على اكتفاء السياؽ ، ألف الوضوح بما في ذلك بناء مقاطع ؼ

 . بصيرة كالنص يدؿ على الفاعل كالمفعوؿ نظران المتزاج حالهم في أنهم يركف أنفسهم على غير ىدل 
تدؿ على  لذلك نرل قوة المعنى تتجلى في مضموف النص ، من خبلؿ الربط السياقي بين الجمل التي

التحوؿ كالتدرج في المعنى ، كي تتحد ىذًه المعاني لتحقيق التوازف التركيبي لغرض تحقيق المعنى 
 . المركزم للنص 

، كقد أنكر  (ِ)أيضان  السمرقندم كابن زمنين كالشيخ الطوسي كما ذىب إليًو البصريوف رجحو 
، كذلك  (ّ)جاءت لتوكيد الخطابالشيخ الطوسي مذىب الفراء كتابع الزجاج كالفارسي بأف الكاؼ 

كالظاىر أفَّ المفسرين قد تابعوا النحاة .  (ْ)رجح مذىبهم ابن عطية األندلسي كالبيضاكم كأبو حياف
فيما نصوا عليًو من موضع الكاؼ في اآلية الكريمة ، كلم يبينوا األثر البياني لهذا االستعماؿ الذم 

أرأيتكم : لفعل إلى المفعوؿ ، فعند البيضاكم يكوف التقديرافتتح بًو التركيب ، كقد ذكر بعضهم حاجة ا
 .  (ٓ)من ربي البينةأرأيتكم : ، كعند أبي حياف تقديره  آلهتكم

 ، نظران الختبلؼ داللة ىذا الفعل ( أرأيتكم)كالمبلحظ أفَّ النحاة اختلفوا في مفعوؿ الفعل  
كريمة ، فالقرطبي بعدما كمفعولو في اآلية اؿكقد أشار بعض المفسرين إلى العبلقة السياقية بين الفعل 

  ( إف أتاكم: )البصريين كالكوفيين في معنى الكاؼ نص على أف المفعوؿ الثاني ىو قولو  ذكر مذىب
، أما على مذىب البصريين  (ٔ)كىذا يتفق مع مذىب الكسائػي ألف المفعوؿ األكؿ على رأيو ىو الكاؼ

ؿ بًو ألف الفعل متعدو لمفعوؿ كاحد ، ألنو من رؤية العين ، خبلفان في  كل نص مفعو( إف أتاكم)فإف قولو 
  ا الشرط كجوابو ـلمذىب أكثر النحاة على أنو من الرؤية التي بمعنى العلم فيتعدل لمفعولين دؿ عليو

كما يرل (( . أغير اهلل تدعوف: ))كالثاني جملة االستفهاـ كىي قولو ( إف أتاكم)أك أف يكوف األكؿ قولو 
عضهم أفَّ المفعوؿ محذكؼ ، أم ترؾ ذكرهي اختصاران أك تحقيقان لما يتطلبو النص من المعاني ، فيقدر ب

                                                 
 .  ُِِ/ ٕ: التحرير كالتنوير  (1)

 .  ُِّ/ ْ: ، التبياف  ٕٔ/ ِ: بن زمنين ، تفسير ا ْٖٔ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم  (2)

 .  ُِّ/ ْ: ينظر التبياف  (3)

 .  ُِٔ/ ٓ: ، البحر المحيط  َْٕ/ ِ: ، تفسير البيضاكم  َِٗ/ ِ: ينظر المحرر الوجيز  (4)

 .  ُِٔ/ ٓ: ، البحر المحيط  َْٕ/ ِ: ينظر تفسير البيضاكم  (5)

 .  ِِْ/ ٔ: ينظر تفسير القرطبي  (6)
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، كداللة الحذؼ أكثر بيانان لقوة معنى  (ُ)بما يناسب السياؽ ، أم أرأيتكم عذابكم ، أك أرأيتكم آلهتكم
 .النص من تحديد موضعو في النص 

ة القلبية تدؿ على قوة التنكيل كشدة العذاب ألنها ال داللة الفعل على الرؤم ضح أفى ككما يت
ال يجهلو أحد ، لكنهم لزموا  ، ألف السؤاؿ عن معلـو تدؿ على أفَّ المخاطب على علمو بما يحيط بوً 

الحقائق فكانوا على علم بعدـ صحة  أنهم على خطأ ، بمعنى أنهم أدركوااد ، فهم يركف أنفسهم بالعن
حقيقة أرأيتكم ىل رأيتم أنفسكم ككاف ىذا لكونو سؤاالن عن معلـو ال يجهلو  كلما كانت))اعتقادىم ، 
أم أحواؿ نفوسنا  إلى أفَّ السؤاؿ عن غيرًه مما قد يخفى من أحواؿ النفس كأنو قيل عن اأحد مشير

العلم بًو كالسؤاؿ عن رؤية  يصير اد الذمعلى حالة تلزمهم بالتوحيد أك العنيها لهم بفنيسأؿ ؟ فقيل ت
 (ِ)((النفس سواء

كالمبلحظ أفَّ المفسرين رجحوا مذىب البصريين بأف الكاؼ في اآلية الكريمة إنما كضعت 
لزيادة بياف الخطاب  نظران ألىمية ىذا الحرؼ في الداللة على شدة التنكيل ، كقد تضافرت أدكات 

يدؿ على ( أرأيتكم)الفعل النص لبياف ىذا المعنى كىو توبيخ المخاطب كإظهار شدة عناده ، كإذا كاف 
ق على شيء مالجمع بينهما يدؿ على أفَّ ذلك تنب))الخطاب كلو جاء في غير القرآف بدكف الكاؼ فإف 

ما عليًو من مزايد كىو ذكر االستئصاؿ بالهبلؾ ، كليس فيما سواىما ما يدؿ على ذلك فاكتفى بخطاب 
 .  (ّ)((كاحد

لو اختبلؼ نظاـ السياؽ نظران الختبلؼ المعنى ،  كالذم يتأمل بعض النصوص القرآنية يتجلى 
ُ )): إذ نرل بعض النصوص يكتفي الفعل فيها بخطاب كاحد نحو قولو تعالى  ْن َآَخَ  ااَّ

ّ
 ُْ  َآَرَآيُْ ْ ا

َِ اهُْلْر كَ  ِ يَ ِِ يُُكْ ِب ََلٌ  رَْيُ ااَّ
ّ
َ ُُكْ َوَآبَْلاَرُ ْ َوَخَ َ  ََ   ُ ُوِاُُكْ َمْن ا ُِ  اْآَيِا ُ َّ ُ ْ يَْلِ  ُونَ َ ْ  (ْ)((يَْ  هَُ ّ

َُ الُْمْجرُِمونَ )): كنحو قولو  تَْ ِ ُ  ِمٌْ َُ بََياً  َآْو َاَارًا َماَذا يَل ْ ُ ْن َآَ ُ ْ  ََ اب
ّ
 .  (ٓ)(( ُْ  َآَرَآيُْ ْ ا

نا أفَّ الفعل كىذا التنوع في االستعماؿ يدؿ على اختبلؼ معنى السياؽ في كل آية ، كقد الحظ 
ْن ُ ْيُ ْ َ اِد ِ ))في قولو تعالى 

ّ
ِ  َْ ُعوَن ا ا َُة َآ رَْيَ ااَّ ِ َآْو َآ َْتُُكُ اللَّ ْن َآَ ُ ْ  ََ اُ  ااَّ

ّ
   (ٔ)(ينَ  ُْ  َآَرَآيْتَُُكْ ا

                                                 
، تفسير القرطبي  َُٔ/ ْ: ، شرح كافية ابن الحاجب  ُِٔ: ، مشكل إعراب القرآف  ّٖٗ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (1)

 :ٔ /ِِْ  . 

 .  َُُ،  َُٗ/ ٕ: نظم الدرر  (2)

 .  ٕٗ/ ْ: ، كينظر البرىاف  َُٖ: أسرار التكرار في القرآف الكريم  (3)

 .  ْٔ: األنعاـ   (4)

  .   َٓ: يونس  (5)

ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيٌ  قىاؿى أىرىأىيٍػتىكى : ))الخطاب كذلك في قولو تعالى  ، كما جاء َْ: األنعاـ  (6) ، كىذا الخطاب لو  ِٔ: ، اإلسراء  ((ىىذى
 .  ِٗٔ: داللة كىي توكيد المعنى ألف الحكاية عن إبليس ، ينظر تأكيل مشكل القرآف 
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كالترتيب . دالف على الخطاب ، ىما التاء كالكاؼ تتين ـلم يكتًف بخطاب كاحد بل جمع بين عبل
فهو حرؼ ال موضع لو من اإلعراب ، لكن . يفي لؤللفاظ في النص لم يكن بحاجة إلى الكاؼ الوظ

السياؽ في كلما كاف .  (ُ)((استحكاـ غفلة المخاطب كما تحرؾ النائم باليد))المراد ىو الداللة على 
ف ة إلى توكيد الخطاب ، اكتفى بخطاب كاحد ، فتوكيد النص بأكثر ـغير ىذا الموضع ليس بحاج

 .  (ِ)خطاب يراد منو تبكيت المخاطب ، نظران لشدة غفلتو
كالمتأمل ألقواؿ النحاة يجد أنهم قد ذكركا أفَّ الكاؼ للخطاب في اآلية الكريمة ، كىذا الرأم  

ىو الراجح عند جمهور النحاة كالمفسرين ، كما اتضح أفَّ النحاة كبعض المفسرين قد صرح بأف التاء 
، فلم يبينوا  (ّ)صت للموقع اإلعرابي ، ألف الخطاب دلت عليًو الكاؼتجردت عن الخطاب كتخص

كقد تنبو بعض العلماء إلى أفَّ . تين للخطاب ـاألثر الداللي لما جاء بًو السياؽ من الجمع بين عبل
، ألف فيًو تحصيل الفائدة في الداللة على تبكيت  (ْ)تين في النص ىو المرادـالجمع بين العبل
ف ما عليًو من غفلة ، ألنو لم يكن جاىبلن بما يفعل ، لكنو كاف غافبلن أك قد لـز العناد ، المخاطب كبيا

يؤكد ىذا المعنى ، (( أغير اهلل تدعوف: ))كقد ذكر البقاعي أفَّ سياؽ النص يدؿ على ذلك ، ألف قولو 
ىم ، ألف عادتهم كشف ما ينػزؿ عليهم من شدائد ، كىذًه الحجة تؤكد غفلتؿألنهم ال يدعوف غير اهلل 

 .  (ٓ)كلما كاجهوا الشدائد كاشتد األمر عليهم كضاؽ الخناؽ ال يدعوف غير اهلل كال تتوجو قلوبهم لغيره
من األفعاؿ القلبية ، ( أرأيتكم)كىذا التوجيو بدؿ على جملة من الحقائق من أبرزىا أفَّ الفعل          

إنكار لتناقض أفعالهم ، ألنهم يلجأكف إلى اهلل في الشدائد  ( أغير اهلل تدعوف)كذلك يدؿ على أفَّ قولو 
 . لكنهم يدعوف غيره في عبادتهػم أم يعبدكف األصناـ 

تي الخطاب ، ألف تخصيص التاء ـلمعنى كتوكيده تتضح من الجمع بين عبلكالظاىر أفَّ قوة ا 
للموقع اإلعرابي كىو الفاعلية ، كجعل الكاؼ للخطاب المجرد ال يدؿ على ( أرأيتكم)في الفعل 

كىذا ىو الفرؽ في معنى . كضوح المعنى كاختبلفو عن نظم اآليات األيخرل التي اكتفت بخطاب كاحد 
ء للخطاب فضبلن عن موقعها اإلعرابي كالكاؼ جاءت لتوكيد الخطاب ، فدقة المعنى النص أم أفَّ التا

كمما يؤكد . تين لتستبين حالة المخاطب كسوء حالو كما عليًو من غفلة ـتبدك جلية في الجمع بين العبل
اب في أىمية ىذا الملحظ أفَّ سيبويو لم يكن غافبلن عن اإلشارة إليًو ، فقد نص على أفَّ التاء للخط

                                                 
 .  ٕٗ/ ْ: البرىاف  (1)

 .  ٖٗ: ، التعبير القرآني  َُٖ: ظر أسرار التكرار ين (2)

، فقد نصوا على أفَّ الخطاب  ِٗ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ُّْ/ ْ: ، التبياف  ِٓ/ ٕ: كعلى سبيل المثاؿ ينظر جامع البياف  (3)
 . بالكاؼ كالتاء فاعل 

 .  ٕٗ/ ْ: ، البرىاف  َُٖ: ينظر أسرار التكرار  (4)

  . َُُ/ ٕ: ينظر نظم الدرر  (5)
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ان ما حالو ، فالتاء عبلمة فبلفأرأيتك : كمما يدؿ على أنو ليس باسم قوؿ العرب : ))قاؿ : اآلية الكريمة 
اف المخاطب مقببلن ؾالمضمر المخاطب المرفوع ، كلو لم تلحق الكاؼ كنت مستغنيان كاستغنائك حين 

 . (ُ)((عليك
ين العبلمتين في النص ، كقولو يشعر بأنو أراد كالظاىر أفَّ سيبويو كاف ملتفتان إلى أىمية الجمع ب 

أف يميز بين المعنى في لحوؽ الكاؼ في النص من عدمو ، فإذا كاف المخاطب مقببلن عليك كمدركان 
كمنتبهان ألىمية الخطاب ، كاف النص مكتفيان دكف الحاجة إلى التوكيد ، أما إذا كاف على غفلة جيء 

كىذا يدؿ على أفَّ سيبويو قد أدرؾ أفَّ بناء القواعد النحوية البد أف . بتوكيد الخطاب للتنبيو على غفلتو 
يدؿ على كضوح المعنى المراد ، ألف المعنى يسهم إسهامان فاعبلن في بناء القاعدة النحوية ، نظران 

ألىمية التناسق كاالرتباط بينهما ككلما ابتعد النظاـ النحوم عن تمثيل المعنى المراد من النص أصبح 
اجزان كقاصران عن تمثيل النظاـ اللغوم ، كما ال يمكن لو الثبات أماـ داللة السياؽ  ألف عدـ تمثيل ع

المعنى كنسج القواعد بعيدان عنو ، يجعل تلك القواعد ضعيفة غير ثابتة أماـ تجديد المعنى في 
قعدت  النصوص ألف بناء القاعدة النحوية يخضع لظرؼ ما كنمط خاص ببعض النصوص ، لكن كلو

بناء على استيفاء تنوع المعاني في النص ألصبحت على تمكن كقوة في استيعاب أكثر عدد ممكن من 
كبعد ىذا التفصيل لداللة الكاؼ في بعض . االستعماالت بما يغني عن طرحها أك عدـ األخذ بها 

حقيق المعنى النصوص ، تتضح مبلمح ىذا االستعماؿ القرآني في تناسق عناصػر السياؽ كارتباطها لت
 . األساسي الذم يعالج قضية مرتبطة بجوانب النص كما يحيط بًو من مبلبسات الموقف 

 

 

                                                 
 .  َّّ/ ُ: الكتاب  (1)
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 التذىالت اإلعزاتٍة للفعل المضارع وأثزها فً تزجٍذات المفسزٌه  :أوال 

 (ُ)((اللَّشاًلًم  ى  ً  ى  فػىتىكيونىا اللَّش ىرىةى   ىً  ً  تػىٍقرىبىا كىال))عراب الفعل المضارع بعد النهي في قوله تعالى إ -ُ
أف يكوف : في اآلية الكريمة كذكركا ف ه كجه   أحد ما ( فتكونا)اختلف النحاة في اعراب قوله     

انه  نصوب على جواب النهي  ، كذ ب ال ر ي إلى أف النصب بالفاء :   زك ان عطفان على تقربا  كالثاني 
أم ))  (ِ)صب بالخبلؼأٍف ، كذ ب الكوف وف إلى أف ال  بإضماركعند البصري   يكوف النصب . نفسها 

إف شئت جعلت ))كذكر الفراء   ي  الوجه   دكف ترج ح  قاؿ.  (ّ)((أف  ا بعد الفاء ال يلاكل  ا قبلها
 . (ْ)(( الكبلـ فكاف جز ان  أكؿفتكونا جواب نصب كإف شئت عطفته على 

  ةاألساسيالنصب بأف المضمرة ، ألف النصب يدخل ضم  القاعدة  إلىأ ا األخفش فقد ذ ب 
 لؤل رفه ا ال م يسم ه النحويوف جواب الفاء ، ك و  ا كاف جوابان )) فبعد  ا ذكر اآلية الكريمة قاؿ 

كك لك الواك ، كإف لم يك   أفكالنهي كاالستفهاـ كالتمني كالنفي كال حود ، كنصب ذلك كله على ضم ر 
عطف فنول المتكلم أف يكوف  ا نصب   ا ألف الفاء كالواك    حركؼ اؿ كإنما عنا ا  ثل  عنى الفاء ، 

ثم أراد أف يعطف الفعل على االسم (( ال يك   نكما قرب الل رة)) عنى كبل ه اسمان حتى كأنه قاؿ 
 (ٓ)((فاضمر  ع الفعل أٍف ، ألفَّش أٍف  ع الفعل تكوف إسمان ف عطف اسمان على اسم كالتفس ر  ا ذكرت لك 

على  عنى ال يكوف  نكما قربي له   الل رة  بأنه النص تأكيلكما رجح النصب الزجاج ، كنص على 
 . (ٔ)فتكونا    اللالم   ، كأجاز ال ـز على العطف 

كجدكا قوة الترابط ب   النهي  ذإذلك ، يقتضي ف ظا ر النص ألف النحاة رجحوا النصب أكيبدك     
كالنصب يقتضي العطف ك لك ، أم أف  ا بعد الفاء يكوف . كجوابه،ك  رد العطف ال يقتضي   ا الترابط 

، فل س  ثله في تأكيل  عنى الترك ب ؽ عطوفان على  ا  فعلى . بلها ، ك  ا العطف يختلف ع  ال ـز
فمعنا   و ال يكوف .  قٌدر على  صدر  تو م  النصب ييؤكؿ الكبلـ ل كوف العطف    باب عطف  صدر

 . (ٕ) نكما قرب     ا لل رة فتكونا    اللالم   ، كفي األكؿ عطف لفظ كفي الثاني عطف  عنى

                                                           
 .  ٖ٘البقرة  (1)
  الدر ٙٚم  ٚ٘٘/ٕ:صاف إلن، ا ٖٚ:عراب القران إ، مشكل   ٕٗٗ: يضاح ، اإل ٔ٘/ٔ:إعراب القران للنحاس  ٕٚ/ٖ: ينظر الكتاب  (2)

 .  ٕٛٗ/ٕ ٔق: ن الكرمي آالقر سلوبأل، دراسات  ٕٙٛ/ٔ:ادلصون 
 .  ٘ٗ/ ، حنو الفعل  ٖٚٛ:النحوية يف كتب التفسَت  األدوات (3)
 . ٖٙ٘،  ٕٙ٘/ٖ:مشوين وينظر شرح اإل.  ٕٙ/ٔ:معاين القران للفراء  (4)
ومن النصوص اليت احتج هبا االخفش على تأييد مذىبو قولو تعاىل  ٖٚٛ: دوات النحوية يف كتب التفسَت ، وينظر األٖ٘:معاين القران لألخفش  (5)

 .  ٔٛ: طو(( ال تطغوا فيو فيحل عليكم غضيب))، وقولو تعاىل  ٔٙ: طو(( وال تفًتوا على اهلل فيسحتكم بعذاب))
 .  ٕ٘ٔ:شباه اجلمل أعراب اجلمل وإ ، ٕ٘/ٔ:ن آعراب القرإ، التبيان يف  ٗٔٔ/ٔ: بووإعران آمعاين القر ينظر (6)
(7)

 . ٖٕٙ/ٕ: ، حاشية اخلضري  ٗٔٔ/ٔ:عرابو إن وآ، معاين القر ٖ٘:خفش ن لألآالقر نظر معايني 
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كالمبلحظ أف النحاة تمسكوا بمقتضى القاعدة النحوية ، بأف كل  ا كاف جوابا للنهي ينصب   
 .خفش كالزجاجك ، كما في تأكيل األال ينس م  ع نلاـ النحلز هم أف يؤكلوا النص تأكمأك  ا . بإضمار أٍف 

كونه يوجب تقدير أف  ع ال في قوله ؿأنكر الطبرم النصب ، كما أشار إلى ضعف تأكيل النحاة ، 
ييؤكؿ بمصدر ف حتاج (  فتكونا : ) كال تقربا ل صح عطف  ا بعد الفاء عل ًه ألف إضمار أف في قوله 

الدل ل الواضح على فساد دعول المدعي )ك  ا جعله  (ُ)((كال تقربا))قوله العطف على  صدر  تو م في 
ك  ً  الح ة    أقول  (ِ)((كال تقربا     الل رة ضم ر أٍف كصحة القوؿ اآلخر))أف  ع ال التي في قولًه 

العطف على ( صحة القوؿ اآلخر)الح ج التي تدؿ على ضعف النصب على إضمار أف ، ككاف يعني بقولًه 
كال تقربا   ً  : ))كقد رجحه ألنٌه يخلو    تأكيل العطف على المصدر المتو م في قوله . جـز اؿ

 (( .الل رة
كقد نلحظ الفرؽ في المعنى ب   الوجه      خبلؿ  تابعة تأكيبلت المفسري  للترك ب ، كقد ب     

ك  ا يعني أف  (ّ)ا    اللالم   كال تقربا   ً  الل رة ، كال تكوف. الطبرم أىفَّش عطف ال ـز يكوف تأكيله 
دلة التي احتج بها على صحة ك   األ (ْ)ك  ا  و رأم الفراء . العطف عند  يكوف على نٌ ة تكرار النهي 

 : قوؿ اللاعر . عطف ال ـز 
ـً دفَّش قً جٍ صوِّوب كال تي فقلت له                      (ٓ)ًؽ ؿى ػزٍ تى ف أيخرل القطاًة ؼى ق       ف يٍدًنكى 

 . (ٔ)كقد جـز ف دنك بما جـز به كال ت هدنه كأنه كىرر النهي 
ك  ا اللا د احتج به المبرد على أف الوجه ال ـز كأجاز النصب بالفاء على جواب النهػي  كما انكر     

     ب بعض النحاة في تقديم النصب ، فهو يرل عدـ صحة الق اس في كل  ا كاف جوابان للنهي  أك النفي 
تحل ل  إلىكالطبرم قد استند  (ٕ)ألف الق اس عند  في تقديم أحد الوجه   إنما يكوف بحسب المعنى

ف المبرد يرل عدـ جواز عطف  ا بعد الفاء على  صدر  تو م ألـز كرد النصب ، جالمبرد في ترج ح اؿ
 . (ٖ)في سعة الكبلـ كقد جعله  قصوران على  الضركرة 

                                                           
  . ٖٖٗ/ٔ:ينظر جامع البيان  (1)
 .  ٖٖٗ/ٔ:ادلصدر السابق  (2)
 . ٖٖٗ/ٔ:ينظر جامع البيان  (3)
 . ٕٙ/ٔ: ن للفراء آينظر معاين القر (4)
ميل بن معمر العذري ، وجل ٚٔٔ/ٖ، ولعمرو بن عمار الطائي يف الكتاب  ٕٙ/ٔ:ن للفراء آ، معاين القر ٘ٛٔ:ديوانو ينظر القيس  ءمريالبيت ال (5)

 . فُيْذرِك من أعلى القطاِة فتَ ْزَلِق : ويف الديوان برواية  . ٕٙ٘/ٛ: دب يف خزانة األ
 . ٖٖٗ/ٔ: ينظر جامع البيان  (6)
(7)

 . ٕٖٔ،  ٖٗٔ/ٔ: ينظر ادلقتضب  

 . ٕٖٔ/ٔ: ينظر ادلصدر السابق  (8)
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اف بآراء بعض النحاة في تحل ل بعض اللوا د ل كلف ضعف كالمبلحظ أف الطبرم قد استع
ك   أدلته .جواب النهي ، ك  ا الوجه يتضم  تأكيبلن بع دان ع  ظا ر النص ( فتكونا)النصب على أف قوله 
 فقد نفى أف تكوف للسبب  ألف  عنى. كظ فة ال تتعدل العطف    ك ا تلغله .  وقع الفاء في النص 
داللة على  عنى الترك ب ، ك و النهي اؿل لك رجح العطف لما ف ه ً   . ؽ النص السبب ة ال يناسب س ا

 .كل س تحديد ذلك بقرب الل رة . ع  الللم ، بصورة  طلقة 
كاللا ر أف ال ـز ف ًه داللة على قوة المعنى ، إذ نلحظ ف ًه نه ان ع  قرب الل رة ، كالنهي  

يدؿ على سعة المعنى كإطبلقه في   ا التأكيل خبلفا لمعنى نهي ع  الللم بما ( فتكونا)الثاني في قوله 
كقد تنبه أكثر المفسري  إلى أف الوجه  و ال ـز ، ك و    ب المبرد في حمل اآلية الكريمة . النصب 

ال ))على ال ـز ، نلران أل م ته في إيضاح  عنى النص ، كقد حمل السه لي قراءة ال ـز في قوله تعالى 
 (ِ)ع  التعرض للسحت  ان على تكرار النهي ل كوف النهي الثاني نهي (ُ)((ك بان ف ٍسحتكمتفتركا على اهلل 

 (ّ)((كال تقربا   ً  الل رة))دلة التي تؤكد قوة ال ـز في قوله تعالى ك  ا    األ
عراب ، كذ ب ألى أف النصب  و األقول ، كلم ينكر ال ـز ، ككاف يرل كذكر الل خ الطوسي كجهي اإل

فقد خالفهم في . كإذا كاف الل خ الطوسي اتفق  ع بعض النحاة في ترج ح النصب  (ْ) حتمل ج دأنه 
إف قربتما : ك تى كاف جوابان كاف تقدير  ) قاؿ . تأكيله ، كما ذكر تأكيل ال ـز ل ب   الفرؽ ب   التأكيل   

ال تكونا    : )فكأنه قاؿ كنتما    اللالم   ألنه يتضم   عنى ال واب ، كإذا كاف عطفان على النهي  
ككاف أبو ح اف يرل  (ٔ)كقد تابعه في ترج ح النصب اب  عط ة األندلسي كالطبرسي كأبو ح اف  (ٓ)(اللالم  

أف النصب أكلى للهور السبب ة بالفاء كالعطف ال يدؿ عل ها ، كونها ب نت سبب النهي ، فالنهي ع  قرب 
 . (ٕ)الل رة يعني أف ال يكونا    اللالم  

كإنما . لم يك  الب ضاكم  تابعان بعض المفسري  في تم  ز الوجه   على أساس  عنى الفاء في كل  نهما 
ك  ا التفس ر حمله على عدـ . ذ ب إلى أنها للسبب في الوجه   أم العطف على النهي أك ال واب 

 . (ٖ)ترج ح أحد الوجه  

                                                           
 . ٔٙ:طو  (1)
 . ٘ٛ:مايل  السهيلي أينظر  (2)
 .  35: البقرة  (3)
 . ٜ٘ٔ/ٔ:ينظر التبيان  (4)
 . ٜ٘ٔ/ٔ: ادلصدر السابق  (5)
 . ٖٓٔ/ٔ: ، البحر احمليط  ٕٜٔ/ٔ: ، رلمع البيان  ٕٖٛ/ٕ: ينظر احملرر الوجيز  (6)
 . ٕٔٔ/ٔ: ن آعراب القرإ، اجمليد يف  ٖٓٔ/ٔ: ينظر البحر احمليط  (7)
 . ٜٕٚ/ٔ: ينظر تفسَت البيضاوي  (8)
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كأيا ))سبب ة حاصل  ع الوجه   قاؿ اآللوسي كينبغي االلتفات إلى أ م ة   ا الرأم ، ألف  عنى اؿ  
كما  (ُ)((أم ال ي  ظلموا أنفسهم بارتكاب المعص ة (    اللالم  ) ا كاف    تفهم سبب ة  ا تقدـ لكونها 

فأنت ترل انه ال يصح إسقاط الفاء ))يتضح أف الفاء الز ة    لواـز الربط ب   النهي كالعلة التي أكجبته ، 
 . (ِ)((إف تقربا   ً  الل رة تكونا    اللالم  ))ألنه ال يصح في المعنى كال ـز على الطلب 

أ ا النسفي كالز خلرم كالغرناطي الكلبي ، فقد ذكركا الوجه   في تأكيل اآلية الكريمة ، كقد وا 
. كيبدك لي أف   ا التقديم  و نوع    أنواع الترج ح التي يتبعها بعض المفسري   (ّ)ال ـز على النصب 

أنه في  ف ه داللة على ا م ة الرأم المقدـ ، ك لك الطبرسي ي كر الوجه    قد ان النصب ، كال شكك
 . (ْ)يقتفي اثر الل خ الطوسي في ترج ح  ا يرل صحته في اكثر اآلراء

ككاف الفخر الرازم قد تصدل للنص الم كور بالتحل ل الدق ق  فصبلن ال وانب الس اق ة التي تدؿ على 
كما استدؿ بالقرائ  المعنوية كترابط اجزاء الس اؽ على ب اف  عنى الترك ب كالمقصد . المراد  جهة المعنى

كال م يرا  أف النهي ع  األكل لم يك  ذا  فهـو خاص كإنما  و  فهـو  طلق . الحق قي ل هة النهي 
نص عل ًه      ك ا.  (ٓ)كشا ل الغرض  نه النهي ع  الللم ، كلم يك   رتبطان بالنهي ع  قرب الل رة

تأكيل للنص يلتقي  ع    ب الطبرم في ترج ح ال ـز ، ك ا يؤكد ذلك  ا نص عل ًه في رد    يرل أف 
إف النهي كإف كاف في )) عنا  إف أكلتما  نها فقد ظلمتما أنفسكما ، قاؿ (( فتكونا    اللالم  ))قوله 

إف قوله فتكونا    اللالم   أم فتللما األصل للتنػزيه كلكنه قد يحمل على التحريم لداللة  نفصلة ك
 .  (ٔ)((أنفسكما بفعل  ا األكلى تركه

أم أط عاني بعدـ التقرب . ا تقدـ أف المغزل الحق قي للترك ب  و ترس خ  فهـو الطاعة ـكيلهر ـ  
بكل ك لك يفرز لنا النص النهي ع  الللم . كال بد أف تكوف الطاعة ذات  فهـو كاسع .    الل رة 

 .ب الل رة فلم يك   رتبطان بقر. انواعه 

ك  ا المعنى يقول اذا كاف الوجه الراجح  و ال ـز كل س النصب ، ككبل المعن    يحتملها   
تأكيله يقتضي تكرار النهي ك و النهي   ألف. الللم لك  ال ـز ف ه داللة أقول على النهي ع  . الترك ب 

                                                           
عاين  (1)

َ
 . ٖٕ٘/ٔ: روح ادل

 . ٗٔ/ٗ:معاين النحو  (2)
 . ٗٗ/ٔ/زيل  ، التسهيل لعلوم النت ٖٔٔ/ٔ:، الكشاف  ٖٛ/ٔ:ينظر تفسَت النسفي  (3)
 . ٕٜٔ/ٔ: ، رلمع البيان  ٜ٘ٔ/ٔ: ينظر التبيان  (4)
 . ٙ/ٖ: ينظر التفسَت الكبَت  (5)
 . ٚ،ٙ/ٖ:ادلصدر السابق  (6)



 التزجٍخ فً األفعال....................................................................الفصل الثاوً 

- 140-  
 

.    (ُ)قاؿ ال تقربا    ً  الل رة فبل تكونا    اللالم   كأنه. كالنهي ع  الللم . ع  قرباف الل رة 
كيبدك  اف الترك ب يدؿ على صورة    صور .  (ِ)فالقرب ال م نيهي عنه  و ال م يكوف سببان للليلم

طبلؽ المعنى كشموله كعمقه  و  ا إرب الل رة ، لك  ؽفالمعنى اللا ر  و النهي ع  . ع از القرآني اإل
اؽ ك و سد ال رائع التي تؤدم الى الللم ، ألف قبح الللم ك ا يترتب عل ًه    آثار اجتماع ة أكحى به السي

يؤدم الى فساد الم تمع كاضاعة الحقوؽ كسفك الد اء عدكانا بمعنى أف الللم يقتضي أف تسخر كل 
لى عدـ كالنص ف ه تح ير شديد ع. طاقات  الم تمع في خد ة اللالم ف ل ع الفقر كالقتل كالعدكاف 

حداث كالقصص لتكوف أكثر لك  االستعماؿ القرآني يسخر األ. التقرب الى كل  ا يؤدم الى الللم 
كال م يدؿ على أف المراد  و النهي ع  الللم  .خرلفال انب الحسي يؤدم الى فهم ال وانب األ. تأث ران 

في استعماؿ العرب  و  أم    المعتدي  كأشهر  عاني الللم(( فتكونا    اللالم  : ))  عنى قوله 
االعتداء ، كاالعتداء أ ا اعتداء على نهي النا ي إف كاف المقصود    النهي ال ـز بالترؾ ، كإ ا اعتداء 

 . (ّ)على النفس كالفض لة
م ع  القرب كل س ع  األكل ألف ك    لا ر الدقة المتنا  ة في االستعماؿ القرآني أف النه

كيلهر  (ْ)(( ي ع  األكل ، ألف القرب    اللئ ينلئ داع ةن ك  بلن إل ه النهي ع  القرباف ابلغ    ال ))
 ما تقدـ أف ال ـز أقول نلران أل م ته في اطبلؽ المعنى ل حقق التنوع في داللة الترك ب ، ألف النهي ع  

 الللم في اآلية الكريمة  و نهي ع  كل أنواع الللم ، فال ـز يدؿ على النهي ع  قرب الل رة كك لك
النهي ع  الللم ، ألنه يقتضي تكرير النهي أم ال تكونا    اللالم   ، فالعمـو  و  ا يقتض ه الس اؽ كما 

 .تؤكد  أكثر القرائ  المعنوية كاللفل ةى 
 ـ تىكٍد المضارع تالىىن تعد ال الىافٍة 2                    

نىةن  كىاتػَّشقيوا))ك   ذلك قوله تعالى   فقد اختلف النحاة في توج ه  (ٓ)(( خىاصَّشةن  ً ٍنكيمٍ  ظىلىميوا الَّشً ي ى  تيًص بى َّش  ال ًفتػٍ
 (ٔ)ألنهم  نعوا أف تدخل ال الناف ة على الفعل المضارع المؤكد بالنوف( ال تص ب َّش )إعراب قوله 

يا أيها ))في قوله تعالى  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككاف الفراء يرل انٌه جواب أ ر كف ه طرؼ ال زاء كإف كاف نه ان ، ؾ
أم أ ر م ثم  (ٕ)((ل ماف كجنود ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطمىنَّشكيٍم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنكم ال يىحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنمل ادخلوا  س

                                                           
 ٔٗٔ:، القاعدة النحوية  ٖٜ/ٗ:  ينظر الربىان (1)
 . ٖٕ٘/ٔ:ينظر روح ادلعاين  (2)
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أنزؿ ع  الدابة ال تطرحك كال : فإذا قلت ) )ك  ا التأكيل نص عل ه الزجاج  فسران إيا  بقولًه .  (ُ)ـ ػػنها 
تطرحٌنك ، فه ا جواب األ ر بلفظ النهي ، فالمعنى إف تنػزؿ عنها ال تطرحك ، فإذا أىت ت بالنوف الخف فة 

 .  (ّ)إلى أنٌه نهي بعد أ ركقد انكر األخفش    ب الفراء كذ ب . (ِ)((أك الثق لة كاف أككد للكبلـ
 ال كاالصلٍ . ختلف النحاة في تفس ر   ا الرأم ، فمنهم    يرل أف ال ملة  ستأنفة لنهي اللالم   اكما 

أىم كاتقوا فتنة  قوالن ف ها . ك نهم    يرل أىف ال ملة صفة فتنة . تتعرضوا للللم فتص بكم الفتنة خاصة 
 : كقوله  (ْ)الطلب صفة للنكرة  متنعألف كقوع  أيج زاإلضمار ذلك ، ك  ا 

  (ٓ) طٍ ؽى  ال ئبى  تى مٍ ؽو  ل رأى ذٍ ذا ج َّش اللبلـ كاختلط          جاءكا بمى إحتى 
جاءكا بم ؽ  قوؿ عند رؤيته  ل رأيت :  قولة لقوؿ  ح كؼ تقدير  (  ل رأيت ال ئب قط)ف ملة  

ألف ال ملة خىبرية ، . كذ ب بعض النحاة الى عدـ الحاجة الى االضمار على إرادة القوؿ  (ٔ)((ال ئب قط 
صفةه لفتنة كعلى   ا يكوف دخوؿ النوف شاذان ، ك  ا  ا يلكل على   ا (( ال تص ب َّش ))فتكوف جملة 

ـ اآلخر في سعة ، كقد أجاز  بعض النحاة ك نعه بعضه( ال)ك و توك د الفعل المضارع المنفي بػػػ. االعراب 
ك  ا  و    ب جمهور النحاة خبلفان لم  ب اب  جني كاب   الك ك و . الكبلـ كأجاز  في الضركرة 

 . (ٕ)جواز ذلك دكف الحاجة الى تأكيل النص
ال )) ا ذ ب إل ًه األخفش الصغ ر بأف قوله . لت في تفس ر النص مك   التوج هات التي ؽ

كال ملة القسم ة صفة لفتنة ، أم فتنة . غ ر  أنه جواب قسم  ح كؼ  كقاؿ. على  عنى الدعاء (( تص ب َّش 
 .  (ٖ)كاهلل ال تص ب  كدخوؿ النوف أيضا قل ل ألنه  نفي

كاللا ر أف النحاة حاكلوا أف يلتمسوا النهي    ال التي سبقت المضارع المؤكد بالنفي كي يصح 
التوج ه ، فهم قد حملوا ال الناف ة على النا  ة في اللفظ كي    ا فكل  ا ذكر    تأكيل نرل ف ه. التوك د 

كال م يرل أنها نا  ة على أف . يتخطوا العقبة التي تمنعهم    أف يؤتوا بالنفي  ع المضارع المؤكد بالنوف 
 . (ٗ)المعنى ال تتعرضوا للفتنة فتص بكم

                                                           
 . ٚٓٗ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (1)
.  ٗ٘٘/ٕ:شرح الدماميٍت ،  ٜٛ٘/٘:، الدر ادلصون  ٙٚٗ/ٔ:ن آعراب القرإ، ينظر التبيان يف  ٓٔٗ/ٕ: رابو عإن وآمعاين القر (2)
 . ٖٕٗ/ٔ:ن للنحاس آ، معاين القر ٕٗٓ:القرآن لألخفش ينظر معاين  (3)
 . ٖٖٓ/ٕ:، شرح التصريح  ٕٛٔ/ٕ:، حاشية اخلضري  ٕٖ٘/ٔ:غٍت ، امل ٜٛ٘/٘:ينظر الدر ادلصون  (4)
 .ٜٓٔ/ٕ:، خزانة االدب  ٚ٘/ٕ:شرح ابن عقيل  ، ٗٓٗ: ينظر ديوانو  جاجعالبيت لل  (5)
 . ٓٛٔ: بناء اجلملة العربية  (6)
 . ٕٛٔ/ ٕ: ، حاشية اخلضري  ٕٖ٘/ ٔ: ، ادلغٍت  ٖٗٗ: ، شرح ابن الناظم  ٜٓ٘/٘:، الدر ادلصون  ٜٚٗ/ٗ:ينظر شرح كافية ابن احلاجب  (7)
 . ٕٖ٘/ٔ:غٍت امل،  ٜٓ٘/٘:ينظر الدر ادلصون  (8)
 . ٖٖٓ/ٕ:، شرح التصريح  ٗ٘٘/ٕ:ينظر شرح الدماميٍت  (9)
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الدق ق ل كتلفوا  نها  ا يناسب      التأكيبلت التي ذكر ا النحاة نلر ال ها المفسركف بالتحل ل
كاف الز خلرم يرل صحة    .كما أظهركا  ا يدؿ على ضعف بعضها . س اؽ الترك ب كب اف المعنى المراد 

ال يخلو    أف يكوف جوابان لؤل ر ( ال تص ب )كقوله : ))   ب الفراء ، كما يلهر ف ما نص عل ًه إذ قاؿ 
كاف جوابان ، فالمعنى إف إصابتكم ال تص ب اللالم    نكم خاصة ،  فإذا أك صفة ًلفتنة،أك نه ان بعد أ ر 

ق اسان .  (ِ)كقد أجاز دخوؿ النوف المؤكدة في جواب األ ر ، ألف ف ه  عنى النهي . (ُ)((كلكنها تعمكم
 . (ّ)(( ال يحًطمىنَّشكيٍم سل ماف كجنود : ))على قوله تعالى 

نه نهي بعد أ ر ،ألف جواب اال ر ال أكاب أ ر ، كذ ب إلى ، ج(( ال تص ب ))أنكر الطبرم أف يكوف قوله 
 . (ْ)تدخله نوف التوك د

لما ف ه    ضعف  عنى الترك ب ، .  (ٓ)كيبدك أف تأكيل الز خلرم  ردكد عند أكثر النحاة كالمفسري  
ك م  ذكر   ا : ))ك  ا  ا ن د  عند اب   لاـ ، قاؿ .  (ٔ)   ب الفراء كما تقدـ إلىك و تأكيل يستند 

الوجه الز خلرم ك و فاسد ، ألف المعنى ح نئ و فإنكم إف تتقو ا التص ب ال ي  ظلموا  نكم خاصة ، 
إف التقدير إف اصابتكم ال تص ب اللالم خاصة  ردكد ، ألفَّش اللرط  إنما ييقدَّشر    جنس األ ر ، : كقوله 

 .  (ٕ)((ابال    جنس ال و
كالمبلحظ أف ضعف    ب الفراء يبدك في التأكيل لعدـ بلوغه  عنى النص بصورة توضح المغزل   

ك   جوانب ضعف تأكيل الز خلرم أف تقدير  ال يناسب جواب اللرط إذا . صابة الفتنة إالحق قي في 
ك  ا . (ٖ)فتنة لغ ر اللالم  صابة اؿإكاف  ناسبان للمعنى ، كالتأكيل الصح ح ي عل المعنى  ضطربان فتكوف 

أكثر المفسري  ألف يه ركا  ا نص عل ًه الفراء كال م انفرد الز خلرم  االتباي  ب   التقديري   و  ا دع
 .بترج حه 

 

                                                           
  . ٕٗٓ/ٕ:الكشاف  (1)
 . ٕٗٓ/ٕ: ينظر ادلصدر السابق (2)
 . ٛٔ:النمل  (3)
 . ٜٕٛ/ٜ:ينظر جامع البيان  (4)
 . ٕٖ٘/ٔ:، ادلغٍت  ٜٚٗ/ٗ:، البحر احمليط  ٜٔ٘/٘:ينظر الدر ادلصون  (5)
 . ٚٓٗ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (6)
 . ٕٖ٘/ٔ:ادلغٍت  (7)
 .  ٕٗٓ/ ٕ :ينظر الكشاف  (8)
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كاستدؿ .  (ُ)نهي بعد أ ر( ال تص ب َّش )ككاف اب  عط ة األندلسي يرجح    ب االخفش باف قوله   
خطابان عا ان ل م ع المؤ ن    ستقبلن تم الكبلـ عند  ، ( كاتقوا فتنة)قوله : ))قاؿ . بًه على استقا ة المعنى 

ثم ابتدأ نهي الللمة خاصة ع  التعرض للللم فتص بهم الفتنة خاصة كأخرج النهي على جهة المخاطبة 
أرينك  ا  نا يريدكف ال تقم  ا نا فتقع  ني  التقوؿ للفتنة ، فهو نهي  حوؿ ، كالعرب تفعل   ا كما 

 . (ِ)(م نفسه فك لك المراد في االيةائرؤيتك ، كلم يريدكا نهي االنساف الر
ك نا التفس ر ذ ب ال ًه بعض النحاة كالمفسري  ، كما ذ ب غ ر م الى أف النهي جاء على اضمار القوؿ 

  –كما تقدـ ذكر  –
أل ر تقديراف ، ك  ا  ا استوضحه اكثر النحاة المتأخري  استنادان كبناءن على ذلك يكوف للنهي بعد ا

فاب   لاـ ي كر النهي على اضمار القوؿ ، كما ذكر  ا نص عل ه اب  عط ة . الى تأكيبلت المفسري  
كتبدك ا م ة   ا االختبلؼ في تأكيل   ا الرأم في . (ّ)االندلسي بأف النهي على حد ال أرينك  ا  نا

فقد ن د  : كل تأكيل    التأكيل   الم كوري  ، ككما بدا ذلك عند اب  عط ة االندلسي  اختبلؼ  عنى
 :كما قاؿ اللاعر  (ٓ)فالب ضاكم يرل أف النهي على ح ؼ القوؿ (ْ)ك لك عند الب ضاكم كابي ح اف

 . (ٔ)جاءكا بم ؽو  ل رأيت ال ئب قط       
نه ان بعد اال ر باتقاء ال نب ع  التعرض للللم ألفَّش كيحتمل اف يكوف : ))كما استوضح  عنى النص بقوله 

 . (ٕ)((كباله يص ب اللالم خاصة
ككاف  تابعان اب  عط ة في . ك م  ذ ب الى ترج ح    ب األخفش    المفسري  الطبرسي   

النهي لى عند  أف كٍ كاأل. جواب األ ر ( التص ب )كما رد أف يكوف قوله . بأف النهي جاء بعد األ ر . تأكيله
كالمعنى عند  على تقدير ال ((. ال أرينك  ا  نا: ))كما تقوؿ . فهو نهي  حوؿ . جاء على جهة التحويل 

كاالصل ال م استند ال ه الطبرسي في رد    ب الفراء . عرض  ال ي  ظلموا لما ينػزؿ بهم    الع اب تت
 ... (ٖ) و عدـ جواز دخوؿ النوف في جواب اللرط

 

                                                           
 . ٘ٔ٘/ٕ:ينظر احملرر الوجيز  (1)
 . ٕٛٔ/ٕ:، وينظر حاشية اخلضري  ٙٔ٘،  ٘ٔ٘/ٕ: ادلصدر السابق (2)
 . ٖٕٖ/ٖ:، حاشية الصبان  ٕٖ٘/ٕ:ينظر ادلغٍت  (3)
 . ٚٚٗ/ٗ:، البحر احمليط  ٓٓٔ/ٖ:ينظر تفسَت البيضاوي  (4)
 . ٓٓٔ/ٖ:ينظر ادلصدر السابق  (5)
 .حث من الب( ٔٗٔ)ص تقدم ذكره ينظر (6)
.  ٓٓٔ/ٖ:تفسَت البيضاوي  (7)
 . ٓٔٗ/ٕ:بو اعرإن وآ، معاين القر ٜٔٛ/ٕ: ينظر رلمع البيان  (8)
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: قاؿ . ضعف    ب الفراء  دؿ علىكر األدلة المهمة التي تقوم    ب االخفش كتكبعد  ا ذ       
اليخلو إ ا ( التص ب َّش )فا ا القوؿ الثاني فقوؿ أبي الحس  كال يصح عندنا إال قوؿ أبي الحس  ألف قوله ))

ان بعد للعر كإ ا أف يكوف نهيأف يكوف جواب شرط ، كال ي وز ذلك ألف دخوؿ النوف ف ه يكوف لضركرة ا
 . (ُ)((، ك  ا  و الصح ح دكف األكؿ ك حاؿ أف يكوف جواب األ ر بلفظ النهيأ ر
كما باف . خفش كالمبلحظ أف بعض المفسري  كالنحاة المتأخري  تعوز م الدقة في نسبة رأم األ  

ل ه على  نه هم الخلط كاالضطراب في تحل له بما ال يوافق داللته على  عنى الترك ب ك  ا الرأم نص ع
 .  (ِ)الزجاج كذكر تأكيله في الداللة على  عنى اآلية الكريمة

ك ا يدؿ على عدـ .  (ّ)كتابعه في ذلك السم   الحلبي. بو ح اف ينسبه الى الفراء كالزجاج كالمبردأككاف 
ب واب كلكنه  -تص ب َّش -كاهلل اعلم-فل س قوله(( صحة   ً  النسبة أىف األخفش نص على   ا الرأم قاؿ

. جواب أ ر ( ال تص ب َّش )كرد  الفراء بأف قوله أك لك  ا  (ْ)بعد أ ر ، كلو كاف جوابان  ا دخلت النوفنهي 
ك و الصح ح على صرح به الطبرسي بأنه رأم األخفش  دلة المهمة التي تؤكد نسبته لؤلخفش  اك   األ

 . (ٓ)حد قوله
كقع بعض النحاة كالمفسري  في   ا الخلط كالتباي  في نسبة    ب األخفش  و أكال م 

فهو أ ر ابتدأ به ثم ( .ال أرينك  ا  نا)ف تأكيله على حد أفالزجاج كاف يرل .اختبلؼ تأكيله عند النحاة 
كر كما اف.ك  ا التأكيل رجحه أكثر المفسري  .  (ٔ)استأنف الكبلـ في نهي الللمة ع  التعرض للللم

كالمعنى كاتقوا فتنة ))، ك م به ا قد رجحوا    ب النحاة بأف اللا ر  و النهي .أكثر م    ب الفراء
ال ي  ظلموا   نكم  ، كالمعنى نهي المتعرض   لها . النهي في اللا ر للفتنة  . قوال ف ها ، ال تص ب  َّش

 . (ٕ)((كالفعل لئلصابة
 كما  ذكر تأكيلي األخفش ، ك ما النهي على إضمار  ،كاف اب   لاـ ي كر الوجه   

كال م يدؿ على صحة    ب المفسري   و است ضاح  -كما تقدـ ذكر ما  -(ٖ)النهي بعد األ ركالقوؿ 
        خبلفا . كما   زكا ب   التأكيل   . فقد أزالوا  ا يكتنف النص    غموض . خفش    ب األ

ك  ا التأكيل نص عل ه دكف ،  ر جاء على تأكيل كاحد النهي بعد األف ألى إللسم   الحلبي ال م ي  ب 
                                                           

 . ٜٔٛ/ٕ: رلمع البيان (1)
.  ٓٔٗ/ٕ:عرابو إن وآينظر معاين القر (2)
 . ٕٖٗ/ٖ:، حاشية الصبان  ٕٜ٘/٘:،الدر ادلصون  ٚٚٗ/ٗ:ينظر البحر احمليط  (3)
 . ٕٗٓ:ن لألخفش آمعاين القر (4)
 . ٜٔٛ/ٕ:رلمع البيان ،  ٚٓٗ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (5)
(6)

 .  410/ 2: ينظر معاني القرآن وإعرابه  
 . ٕٗٔ/ٔ:أمايل ابن احلاجب  (7)
 . ٕٖ٘/ٔ:ينظر ادلغٍت  (8)
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كيلهر .  (ُ)كالنهي على ح ؼ القوؿ كجها كاحدان ( ال أرينك  ا  نا)تم  ز ف عل تحويل النهي على ح ؼ 
ال ))كاف ق اسه على قوله تعالى .فم  يرل أف النهي  حوؿ . كل تأكيل  نهما ق س على  ا جاء  ثله أف 

جعل ق اسه على قوؿ : رادة القوؿ إلى أف المعنى على إكأ ا    ذ ب (( يٍحًطمىنَّشكيم سل ماف كجنود 
 :اللاعر 

 (ِ)جاءكا بم ؽو  ل رأيت ال ئب قط                     
لكنه اتفق  عهم في . ر الرازم يس ر على خطى    سبقه    المفسري  في توج ه النص لم يك  الفخك

.  (ّ)كاتقوا فتنة تص ب َّش ال ي  ظلموا  نكم خاصة:ترج ح    ب األخفش ، إذ كاف يرل أف تقدير الترك ب 
تصاص الفتنة بص غة النهي  بالغة في نفي اخ))ك لك ذكر عبلقة   ا التقدير بمعنى الترك ب ، إذ أنه جاء 

باللالم   كأف الفتنة نه ت ع  ذلك االختصاص كق ل لها ال تص بي ال ي  ظلموا خاصة كالمراد  نهي 
 . (ْ)(( المبالغة في عدـ االختصاص على سب ل االستعارة

ك  ا التفس ر يدؿ على أىف الرازم قد استعاف بس اؽ النص في   ا التأكيل ، ألف األسلوب  
 م لغرض تقوية النهي فهو نفي  ؤكدعلى أف النهي جاء بص غة النف. اضح الى  ا ذكر  القرآني ف ه إيحاء ك

عاقبة ، ك لك  ا ينتج عنه    اؿ   أجل ب اف استقباح الللم كاالنتبا  الى أنه أ ر فادح لما له    سوء 
رك زة كقرينة كإنما ي كر  دكف تفص ل ل كوف . كلم يك  الفخر الرازم ذا عناية بال انب النحوم . ع اب 

ك  ا المنهج اعتمد  الفخر الرازم ، إذ ن د  ال يفصل أقواؿ النحاة بل ي كر طرفان .    قرائ  المعنى 
 . نها كيستع   بًه على است ضاح  عنى النص 

أ ا أبو ح اف فقد خالف جمهور النحاة كالمفسري  في ترج ح  ا يرا ي االصح في الداللة على  عنى   
ال )كال ملة    قوله : )) قاؿ ( ال)لى جواز دخوؿ التوك د على المضارع المنفي بػالنص ، فقد ذ ب ا

( ال)خبرية صفة لقوله فتنة أم غ ر  ص بة اللالم خاصة ، إال أف دخوؿ نوف التوك د على المنفي بػػ( تص ب 
ز كال ه ذ ب  ختلف ف ًه ، فال مهور ال ي  زكنه كيحملوف  ا جاء  نه على الضركرة كال م نختار  ال وا

 . (ٔ)ك  ا الرأم أخ      اب  جني كاب   الك خبلفان ل مهور النحاة في  نعه.  (ٓ)((بعض النحوي  

                                                           
 . َٗٓ، ٖٗٓ/ٓ:ينلر الدر المصوف  (ُ)
 .   البحث ( ُْٓ)ينلر ص  قتقدـ ذكر (ِ)
 . َُِ/ُٓ:الكب ر ينلر التفس ر  (ّ)
 . َُِ/ُٓ:المصدر السابق  (ْ)
 . ْٕٗ/ْ:البحر المح ط  (ٓ)
 . ِّّ/ّ:شموني بحاش ة الصباف ينلر شرح اإل (ٔ)
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كلم يك   نع ذلك عند م إال لبقاء نلاـ النحو كق اسه ، فلم يلهر عند النحاة كالمفسري  أف جواز دخوؿ 
اكثر قوةن في الداللة على المعنى كتوك د   كانما ي عله. النوف على الفعل المنفي يؤدم الى فقداف المعنى 

 ( . ال)ككل التأكيبلت التي ذكرت ترتكز على الق اس النحوم في عدـ جواز توك د المضارع المنفي بػ
كقد ذ ب الى ضعف . ك  ا الرأم ذكر  أبو ح اف بعد ا نص على آراء النحاة األخرل التي تقدـ ذكر ا 

في تأكيله النص الم كور على    ب الفراء ، كما رد أف يكوف    ب الفراء ، كأنكر قوؿ الز خلرم 
 . (ُ)النهي على إرادة القوؿ

 ع دخوؿ نوف التوك د . جاءت في  حلها ك و النفي ( ال)فػػػ. كيبدك أف أبا ح اف لم ييؤكؿ النص 
أم ، لك  كإف خالفه ف ما رجح    ر. ك و على  ا أظ  كاف  تأثران بتوج ه الفخر الرازم . على الفعل 

ك  ا المعنى  و توك د النفي لغرض تقوية المعنى المراد ،    أجل التنبه الى . المعنى عند ما غ ر  ختلف 
ك  ا يبدك لي  و اطبلؽ المعنى كعدـ تحديد  ، بأف الفتنة تص ب . إتقاء ال نوب التي تؤدم الى الللم 

 .ال ي  ظلموا خاصة 
كقد احتملت بعض االكجه اكثر    تأكيل  ك  ً  . لب اف المعنى ك ما تقدـ يلهر أف كل التأكيبلت جاءت 

.  (ِ)ذاكران تأكيله ،فالز خلرم قد رجح    ب الفراء . التأكيبلت كانت تفس ران لما ذكر  النحاة    آراء 
 . تأكيلًه  كقد اختلفوا في. خفش ألكذ ب غ ر  الى ترج ح    ب ا

كتابعه . نهي الللمة ع  التعرض للللم فتص بهم الفتنة خاصة  ككاف اب  عط ة االندلسي يرل أف المعنى  و
أ ا الطبرسي ف  ب الى أف تقدير  ال تتعرض  ال ي  ظلموا لما ينػزؿ بهم    .  (ّ)في   ا المعنى القرطبي

كذ ب الفخر الرازم الى أف المعنى  و نفي اختصاص الفتنة باللالم   ، كتابعه الغرناطي .  (ْ)الع اب
كقد تقدـ    ب أبي ح اف ال م خالف ف ه .. ك    التأكيبلت تدؿ على اختبلؼ المعنى .  (ٓ)الكلبي

 .جمهور النحاة كالمفسري  
ذا نلرنا الى س اؽ النص ك ا ذكر  المفسركف    تأكيبلت إليضاح المعنى ، قد نصل الى الغاية إك

كما .  حتملة دلة اؿي مع كل األالمبتغاة  ألف المفسر ال يحتكم الى النلاـ النحوم فحسب ، كانٌما 
 .لتتضح عند ي الغاية في توج ه النص الى دقة المعنى  ؛ككل التأكيبلت  آراء النحاة مءيستقر

 

                                                           
 . ٜٚٗ/ٗ:، البحر احمليط  ٕ٘ٓ/ٕ:، الكشاف  ٚٓٗ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (1)
 . ٕ٘ٓ/ٕ:ينظر الكشاف  (2)
 . ٖٜٖ/ٚ:القرطيب ، تفسَت  ٘ٔ٘/ٕ:ينظر احملرر الوجيز  (3)
 . ٜٔٛ/ٕ:ينظر رلمع البيان  (4)
 . ٗٙ/ٕ:التسهيل لعلوم التنزيل ،  ٕٓٔ/٘ٔ:ينظر التفسَت الكبَت  (5)
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سلوب ك و توك د النفي لغرض تراكم المعنى شارات تدؿ على ببلغة   ا األكيبدك أف بعض اإل    
. تكوف اآلية على اللا ر ك و النفي المؤكد  فبل يستبعد أف .لتفات الى أ م ة المقصود ك و الللم كاإل

ألنه يؤدم الى نزكؿ الع اب ال م ال يخص . فالقصد  و االبتعاد ع  الللم كعدـ التعرض لللالم   
ك ا يدؿ . نما تعم اآلخري  إفالللم له آثار اجتماع ة كخ مة ال تنحصر ف م  ظلموا ك. اللالم   فحسب 

أم اتقوا كقوع الفت  التي ))عاـ ، فالس اؽ يدؿ على الح ر    الفت  فهو خطاب ( كاتقوا)على ذلك قوله 
 . (ُ)(بم  يباشر ا كحد  ، بل تعمه كغ ر ال تختص إصابتها 

ك  ا يدؿ على سعة  عنى الترك ب كشمولًه ، ً   خبلؿ تماسك لواـز النص في توج ه الس اؽ الى 
بصورة أكثر سعة ، كما نلحظ ذلك في ترابط دقة المعنى المراد بما يحقق حصوؿ الفائدة    الترك ب 

 .يدؿ على ضركرة االبتعاد ع  الفت  ، ألنها تؤدم الى إنتلار الللم ( كاتقوا)لفاظ  فاأل ر في قوله األ
 ـ وضع الخثز مىضع الطلة فً األمز والىهً 3                          

ًإذٍ : ))اختلف النحاة في قوله تعالى  ك وضع  (ِ)(( اللَّشهى  ًإالَّش  تػىٍعبيديكفى  ال ًإٍسرائ لى  بىًني ً  ثىاؽى  أىخىٍ نىا كى
كقد دعا م   ا األسلوب إلى . فالفعل المضارع تقد ه النهي  ع ثبوت النوف ( ال تعبدكف: )الخبلؼ قوله 

 تأكيل النص ، ف كركا بعض التأكيبلت التي كاف لها األثر الواضح عند المفسري  
جواب لقسم  ح كؼ ، دؿ عل ه لفظ الم ثاؽ ، بمعنى ( ال تعبدكف: )الى أف قوله كاف س بويه ي  ب    

استخلفنا م كقلنا لهم ال تعبدكف إال اهلل ، أم كقلنا لهم باهلل ال تعبدكف اال اهلل ، ك   األدلة التي احتج بها 
ًإذٍ ))أصحاب   ا الرأم قوله تعالى  على أف أخ   . (ّ)((لًلنَّشاسً  لىتيبػى ػِّونػينَّشهي  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الَّشً ي ى  ً  ثىاؽى  اللَّشهي  أىخى ى  كى

 .    (ْ)الؼالم ثاؽ بمعنى االستح
ثم ، كذ ب الفراء إلى أىف التقدير أخ نا   ثاقهم على أف ال تعبدكا أك بأف ال تعبدكا ، فحيً ؼ حػػػػرؼ ال ػػػر 

كإذا ))ك   األدلة التي تدؿ على صحة ح ؼ أف قراءة أبي  (ٓ)لفعل بعد ااح فت أف الناصبة فارتفع 
كقوله  (ٔ)((أفغ ر اهلل تأ ركني اعبدي أيها ال ا لوف: ))، كقوله تعالى (( أخ نا   ثاؽ بني اسرائ ل ال تعبدكا

 :كنل ر ذلك قوؿ طرفة  (ٖ)فالمعنى عند الفراء  و ال ـز بالنهي (ٕ)((كال تمن  تستكثر))
 

                                                           
 . ٛٛ/ٜ:تفسَت ادلراغي  (1)
 . ٖٛ:البقرة  (2)
 . ٚٛٔ:آل عمران  (3)
 .  ٕٛ٘: ، ادلغٍت  ٚٚ/ٔ:ن آعراب القرإن يف التبيا،  ٜ٘ٗ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٕٙٔ/ٔ:عرابو إ، معاين القرآن و ٕٕٔ/ٖ:ينظر الكتاب  (4)
 . ٚٗ/ٔ:، إمالء ما من بو الرمحن  ٖ٘/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (5)
 . ٗٙ:الزمر  (6)
 . ٙ:ادلدثر  (7)
 . ٖ٘/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (8)
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  (ُ)ذا الزاجرم أحضر الوغى      كأف أىشهد الل ات  ل أنت  خلدمقمأال أ         
كاللا ر   (ِ)((ارتفع الفعل كبقي الكبلـ يتضم   عنا ا(( أف))ع  أف احضر الوغى ، فلما ح ؼ : أم ))

اف   ا اللا د احتج بًه الكوف وف على ح ؼ أف  ع بقاء عملها على ركاية النصب  كما احت وا به ك لك 
فعل  نصوب فلما ح فت أف ارتفع الفعل بعد ا على ركاية الرفع  ك ي الركاية التي تؤيد    ب على اف اؿ

كأنكركا ركاية النصب كجعلو ا    القب ح نلران لعدـ ثبوت العوض ، كقد اعتمد ا البصريوف .  (ّ)الفراء
كما ذ بوا الى تخري ها .  (ْ)كالفاء كالواك ، فبل تعمل عند م على   ا الحد ال م أجاز  الكوف وف.  عنها
كما .  (ٓ)   النصب على التو م ، أم أف اللاعر تو م أنَّشه أتى بأف فنصب على طريق الغلط  أنهاعلى 

 :قاؿ اللاعر 
ـي                     امى ذا كاف جائً إئان ؽو شيٍ ل      كال سابً  ا  ضى  ؾى رً دٍ بدا لي أٌني لستي 

(ٔ)  
رفػػػع بعد ح ؼ ( ال تعبدكف: )أف قوله بصحة    ب الفراء  إلىكذ ب األخفش كالمبرد كالزجاج 

ال  إسرائ لكإذ أخ نا   ثاؽ بني : ))كح تنا  ا قرأ به عبد اهلل ب   سعود ))كما كافقه العكبرم قاؿ .(ٕ)أف
 . (ٖ)((فأعمل أف  قدرة(( تعبدكف إال اهلل

زيادةن على الفراء  إل هك   اآلراء التي ارتكز عل ها المفسركف في ب اف  عنى اآلية الكريمة  ا ذ ب 
نه خبر أعلى ، اهلل  إالقائل   لهم ال تعبدكف : القوؿ على تقدير إرادة  على( ال تعبدكف)تقدـ بأف قوله   ا

الرأم رجَّشحه الز خلرم  لكنه  ك  ا.  (ٗ)كالقوؿ المح كؼ في  حل نصب على الحاؿ، في  عنى النهي 
ذلك  إلىكما ذ ب  اإلعرابفلم ي عل له  وقعان    ، الم رد  لئلخبارذ ب إلى أفَّش القوؿ المح كؼ 

في  إخبارال تعبدكف  ))قاؿ .كالمبلحظ أنه زاد  ًإيضاحان ذاكران تفس ر  في تأكيل  عنى الترك ب ، الفراء 
تقوؿ له ك ا تريد األ ر  ك و أبلغ    صريح األ ر كالنهي كأنه  فبلف إلىكما نقوؿ ت  ب ، عنى النهي

                                                           
 من البحث ( ٛٗ)تقدم ذكره ينظر ص  (1)
 . ٗٛ:أمايل السهيلي  (2)
 . ٗٛ:أمايل السهيلي ،  ٚٚم  ٓٙ٘/ٕ:نصاف ينظر اإل (3)
 . ٖٛٓ/ٔ:روح ادلعاين ،  ٓ٘ٔ:ئتالف النصرة ا،  ٖٖٔ:ادلسائل العسكريات ،  ٖ٘ٛ/ٔ:ادلقتضب ،  ٘ٔٔ/ٖ:ينظر الكتاب  (4)
 . ٕ٘/ٕ:شرح ادلفصل ،  ٚٚم  ٘ٙ٘/ٕ:نصاف ينظر اإل (5)
النصاري يف اولصرمة ،  ٕٜٗ/ٛ:دب خزانة األ،  ٕ٘/ٕ:رح ادلفصل ش،  ٜٕٔ/ٔ:، الكتاب  ٙٚ:ديوانو  ينظرالبيت لزىَت بن أيب سلمى  (6)

 ...   . وال سابقاً شيئاً : ، ويف الديوان برواية  ٚٚم  ٘ٙ٘/ٕ:نصاف اإل
. د، ، ادلدارس النحوية  ٓٙٗ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٕٙٔ/ٔ:عرابو إمعاين القرآن و،  ٖ٘ٛ/ٔ:ادلقتضب ،  ٜٛ،  ٜٚ:ن لألخفش آينظر معاين القر (7)

 . ٕٔٗ:خدجية احلديثي 
 . ٖٗٔ:مسائل خالفية يف النحو  (8)
 . ٖٚٓ/ٔ:روح ادلعاين ،  ٛٚ/ٔ:ن آعراب القرإبيان يف تال،  ٓٙٗ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٖ٘/ٔ:ينظر معاين القرآن للفراء  (9)
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كال بد    إرادة ( ال تعبدكا)سورع إلى اال تثاؿ كاالنتهاء فهو يخبر عنه كتنصر  قراءة عبد اهلل كأبي 
 .  (ِ)أم أف التقدير كقلنا لهم ال تعبدكا.  (ُ)(القوؿ
النحاة كالمفسري  على ترج ح   ا الرأم كاللا ر أف ك    القراءة  ي الح ة التي حملت بعض         

ا عند المفسري  إذ ـكقد اتضحت أ م ته( ال تعبدكا)الفراء قد نص على كجه   في تفس ر قوله 
قد (( ال تعبدكف))اعتمدك ما في تأكيل اآلية الكريمة فقد ذ بت طائفة  نهم الى ترج ح رأيه على أف قوله 

رجحه الطبرم كالسمرقندم كاب  ز ن   كالواحدم كالل خ الطوسي  ا الرأمك ػػػ ... ع بعد ح ؼ أف ارتف
 .(ّ)كالبغوم كالقرطبي

كإنما صلح : ))ل المح كؼ قاؿ إؿيحاء استمد الطبرم قوة   ا الرأم بما انعقد عل ه س اؽ النص    اإل 
ظهر    الكبلـ عل ها  لداللة  ا( كإذ أخ نا   ثاؽ بني اسرائ ل ال تعبدكف اال اهلل)):ح ؼ أف    قولًه 

فقرينة الس اؽ عند الطبرم    القرائ  .  (ْ)(( نهاا ر ػػػ ، فإكتفى ػػػ بداللة الظفاكتفى بداللة اللا ر عل ها 
أ ا السمرقندم كاب  ز ن   .فكأنه يرل في الترك ب إيماءن يدله على المح كؼ ، الدالة على المح كؼ 

ك  ركا غ ر   ما ، ترج ح    ب الفراء  كقد اكتفوا ب كر    به  كالواحدم كالبغوم فقد تابعوا الطبرم في
 .ذكر في تفس ر النص 

فالل خ الطوسي ، الموجبة للترج ح  األدلةكإذا كاف الطبرم ذا  نهج  ستقل في العرض كالتحل ل كذكر 
يب ك    و اآلخر كاف يبحث ع  األدلة كالقرائ  التي ترجح الرأم النحوم ال م يكلف دقة  عنى الترؾ

على  وضع أف (( إحساناكبالوالدي  : )) و عطف قوله ، ا في ترج ح    ب الفراء إل هاألدلة التي استند 
 إحسانافرفع ال تعبدكف بعد ح ؼ أف  و ال م يسوغ عطف بالوالدي  ، اهلل  إالالمح كفة في ال تعبدكف 
احتج ك لك ك (ٓ)األصلفالعطف على .  أحسنواعلى  عنى (  إحساناكبالوالدي  )على  وضعها ، ألف قوله 

 :بقوؿ اللاعر 
 (ٔ)كال الحديدا ا بال باؿً فاس ح      فلس ى  بلره  ناإفٌ   عاكمُّي                     

 
 

                                                           
 . . ٜ٘ٔ/ٔ:الكشاف  (1)
(2)

 .  127: ، اإليضاح في علوم البالغة  47/  1: ينظر إمالء ما ّمن به الرحمن  
، تفسَت ٕٖٙ/ ٔ: ، التبيان  ٘ٔٔ/ٔ:تفسَت الواحدي ،  ٘٘ٔ/ٔ نُتمتفسَت ابن ز ، ٜٙ/ ٔ:، تفسَت السمرقندي  ٜٗ٘/ٔ:يان ينظر جامع الب (3)

 .  ٖٔٔ/ ٕ: ، تفسَت القرطيب  ٜٓ/ ٔ: البغوي 
 . ٜٗ٘/ٔ: بقادلصدر السا (4)
 . ٔٚٔ: اجلملة العربية وادلعٌت ،  ٖٜٖ:شرح التلخيص ،  ٕٚٔ:يضاح يف علوم البالغة اإل،  ٕٖٚ/ٔ:ينظر التبيان  (5)
ح أبيات فصاح يف شراإل،  ٕٓٙ/ٕ:خزانة األدب ،  ٘ٗم  ٕٖٖ/ٔ:نصاف اإل،  ٖٔٔ/ٔ:ينظر الكتاب . البيت لعقيبة بن ىبَتة األسدي  (6)

 .  ٜ٘ٔ: اإلعرابمشكلة 



 التزجٍخ فً األفعال....................................................................الفصل الثاوً 

- 150-  
 

 . (ُ)على  وضع ال باؿ اكقد عطف اللاعر كال الحديد
–ك ا نص عل ه الل خ الطوسي    األدلة المرجحة لم  ب الفراء كاف لىهي أثر كاضح عند بعض المفسري  

أ ا القرطبي فقد تابع الفراء ف ما احتج بًه    نصوص كشوا د ت  ز رفع الفعل . -كما س أتي في  وضعه 
، عيني بًه اعبلـ التفس ر  أ ا الوجه اآلخر ال م ذ ب ال ه الفراء كرجحه الز خلرم فقد. (ِ)بعد ح ؼ أف
إذ كجدكا ف ًه بلوغ الغاية في توج ه النص كب اف .  (ّ)اخبار في  عنى النهي( ال تعبدكف: )ك و أف قوله 

لسي كالطٍبرسي كالفخر كقد تابع الز خلرم في االستدالؿ على قوة   ا الرأم اب  عط ة االند . عنا 
 . (ْ)ررناطي الكلبي كأبو ح اف كاب  كثيالرازم كالغ

كتابعه الطبرسي في ،  (ٓ)(ال تعبدكا)احتج اب  عط ة االندلسي على ترج ح    ب الفراء بقراءة أيبي          
كرجحه ك لك لكنه أنكر رأم المبرد الب اف كما توقف عند   ا الرأم في   مع .  (ٔ)جوا ع ال ا ع

ألف الحاؿ غ ر  مك   ع   ً  القراءة  .  (ٕ)في  وضع النصب على الحاؿ( ال تعبدكف)كقطرب بأف قوله 
أخ نا   ثاقهم : على تقدير .  (ٖ)كانما يصح على قراءة يعبدكف التي قرأ بها حمزة كالكسائي كاب  كث ر

طبرسي ضعف    ب س بويه ك لك  كما ب   اؿ . (َُ)كقد كافقهم العكبرم على   ا االعراب (ٗ) وحدي 
ال مع ب   على  ألف   ا العطف يدؿ( . ال تعبدكف: )على قوله ( قولوا)ال م يضعفه  و عطف اال ر ك

 . (ُُ)أ ري  ال ي مع ب نهما
ال )حتج بها على أف قوله ألف الح ة التي ا، نه كاف في   ا الدل ل  تابعان الل خ الطوسي كيبدك لي أ       
 كاق موا : )كقوله ( كبالوالدي  إحسانا: ) ر  و العطف عل ه باأل ر ك و قوله خبار في  عنى األإ( تعبدكف

 

                                                           
 . ٕٖٙ/ٔ:ينظر التبيان  (1)
 . ٖٔ/ٕ:تفسَت القرطيب ينظر  (2)
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 . ٜ٘ٗ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٖ٘ٛ/ٔ:ينظر ادلقتضب  (7)
 . ٘٘ٗ/ٕ:ادلصباح الزاىر ،  ٜٕٗ/ٔ:ينظر الكشف  (8)
 . ٜ٘ٗ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٜٕٚ/ٔ:ينظر رلمع البيان  (9)
 . ٚٗ/ٔ:ينظر إمالء ما من بِو الرمحن  (10)
 . ٜٕٚ/ٔ:ينظر رلمع البيان  (11)



 التزجٍخ فً األفعال....................................................................الفصل الثاوً 

- 151-  
 

كالمبلحظ أف الطبرسي قد ذكر  ا يو   آراء النحاة ل ب   قوة    ب الفراء ك و االخبار في  (ُ)(الصبلة
تابعه كقد .  (ِ)أ ا الفخر الرازم فقد رجحه بناءن على  ا نص عل ًه الز خلرم    تفس ر. عنى األ ر 

إذ احتج بقراءة ، يراد بعض الح ج إكما تابع غ ر  في .الب ضاكم ف ما نص عل ه    تأكيل لمعنى الترك ب 
 .(ّ)عل ه( قولوا)على صحته كعطف ( . ال تعبدكا)

 فسري  في ذكر االدلة التي لكنه اختلف  ع اؿ. ا ا الغرناطي الكلبي فقد رجح    ب الفراء         
ك    القراءة ال يثبت  عها   ا الوجه عند جمهور  (ْ)أف  ا يرجحه قراءة ال يعبدكفككاف يرل . ترجحه

ك  ا الرأم انكر  الطبرسي ،  (ٓ)في  وضع الحاؿ(( ال يعبدكف: ))كانما تقتضي أف يكوف قوله . المفسري  
 . (ٔ)كقد اعرض عنه المفسركف ألف الحاؿ    المضاؼ ال ه غ ر جائز على الصح ح -كما تقدـ–

تدؿ ( ال يعبدكف)ألف قراءة . كيلهر أف ح ة الغرناطي الكلبي كانت اقول    الح ج األخرل         
. خبلفػان لما ذ ػب ال ًه غ ر  إذا احت وا بقراءة ال تعبدكا . فهػي تؤكد    ػب الفػراء ، على  عنى االخبػار 

، المفسركف اال الغرناطي الكلبي  ك  ا لم يلتفت ال هً . ك    القراءة تؤيد    ب الفراء على ح ؼ أف 
كقد تب   أف  ا احتج به أنه  لحظ دق ق يدؿ على براعته في تم  ز داللة القراءات كعبلقتها  ع  عنى 

 .النص 
كإنما كاف ، لم يك  ابو ح اف كغ ر     المفسري  يقتطف رأيان    آراء النحاة كيترؾ اآلراء األخرل    

 .تحل لها  فصبلن إيا ا بالفرز الدق ق يستقصي تلك اآلراء كيلرع في 
خبار في  عنى النهي ككما ي كر إ( ال تعبدكف)ك  ا يبدك جل ان عند ا ن د  ي كر رأم الفراء ك و أف قوله   

إذ كاف يرل أف المح كؼ ال  وضع له    . ال م يختلف ع     ب الفراء .    ب الز خلرم 
( ال تعبدكا اال اهلل)كاحتج لم  ب الفراء بقراءة أبي ، جحهما كقد ر. االعراب كًإنما جاء لم رد االخبار 

 ( . قولوا للناس حسنا)كعطف عل ًه قوله 
ألف  ا احتج به . دكف أف يحتج له ( ك و حس : )أ ا  ا ذ ب إل ه الز خلرم فقد رجحه ك لك بقوله 

 . (ٕ)لم  ب الفراء  و الح ة له ك لك

                                                           
 . ٜٕٚ/ٔ:ينظر رلمع البيان  (1)
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ألنهم . لم يك  عند بعض المفسري  ، عرض آراء النحاة كنسبتها  ك ا اتضح عند أبي ح اف    الدقة في  
. م  و األصل ال م اعتمد  الز خلرمذكركا    ب الز خلرم عند الترج ح كلم يتعرضوا لرأم الفراء ال 

فقد رجح    ب الز خلرم كلم يتعرض لرأم  ،ك  ا  ا ن د  عند اب  كث ر  .في تفس ر   ا االسلوب 
 . (ُ)كثر قوة في بلوغ المعنىكونه أ حهكقد رج، الفراء 

فالغاية عند م بلوغ المعنى القرآني كلم تك  عنايتهم ، كيلهر أف ترج ح المفسري  يقـو على الدقة         
. الفائدة في تحص ل  عنى الترك ب  فالرأم الراجح عند م  ا يحقق. تتركز على ال انب النحوم فحسػػػب 

ب   القاعدة   ب الفراء ال م كجدكا ف ه التوافقالى ترج ح    -قدـكما ت–كقد ذ ب اعبلـ التفس ر 
 ..خبار في  عنى النهي إ( ال تعبدكف: )ك و أف قوله . النحوية كإدراؾ  عنى النص 

 ك لك س اؽ النص،  ال تعبدكا ك   تلك القرائ  قراءة عبد اهلل. كثر قرائ  الترك ب أك  ا التوج ه تؤكد  
ك  ا العطف ( آتوا)ك ( أق موا)ك ( قولوا: )   ذلك قوله  ذلك ك و العطف عل ه عد  يدؿ علىفما جاء ب

 . (ِ)يدؿ على التناسب المعنوم ب نهما في كونهما انلاءن 

. دلة المهمة التي تؤكد قوة   ا الوجه تمث ل الخطاب القرآني بما يحمله    لطف كل   ك   األ        
ك  ا التفس ر تػىنىبَّشهى له . نتهاء لى االإيه    إيهاـ أف المنهي يسارع جابة بما ؼلتأدية المعنى في سرعة اإل

كما ، ف ألف ينسبوا   ا الرأم للز خلرمك و  ا حمل المفسرم (ّ)ككاف    أحس  التأكيبلت، الز خلرم 
 .ك و يدؿ على عمق ادراكه لمعنى النص ،  (ْ)نعته أبو ح اف بأنه حس 

كا ر كالنوا ي تدؿ على أف الخطاب عاـ لك  الس اؽ يدؿ على األكيبدك أف النص جاء يحمل جملة    
 .يحاء لغرض االلتفات كاالنتبا  ل لك اإل

سلوب كالمبلحظ أف دقة المعنى تتمثل في األسلوب كالص اغة اللفل ة ف كوف التحويل في األ        
ك    ال وانب تب   قوة . القرآني ذا أثر في تحديث المعنى كب اف حسنه بما ي عله يطرؽ الفكر كيلد  

كثر شموالن كسعة أك  ا ي عله . خبار كالنهي  ري  ك ما اإلأنه ي مع ب   أك ما يزيد  حسنا ،   ا الرأم
كجاء تأكيله لغرض ، فالمعنى  و النهي ك لك . رفع بعد ح ؼ أف ( ال تعبدكف) : ما ذكر بأف قوله 

 . ح كؼ  كما يعتمد على تقدير، الحفاظ على عمل ال النا  ة 

                                                           
 . ٕٗٔ/ٔ:ينظر تفسَت ابن كثَت  (1)
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كقد   لك  األكؿ يعتمد التحويل ل كوف أبلغ في سرعة االجابة ، ك  ا الػرأم يكاد يقتػػرب    األكؿ    
في ص غة الخبر  ريدان بًه النهي كاأل ر ، ك و أىبلغ    ح ث ))اعتمد اللطف في الخطاب ، إذ جاء ذكر  

كثر النحاة كتابعهم في ذلك جمهور المفسري  أ كنلران أل م ته فقد رجحه . (ُ)((أنه كأنه كقع ا تثاله ك ضى
لى ب اف عمقه في ادراؾ  عنى النص كفهم االسلوب القراني  ما يحمل    إكما دأب بعض المحدث   . 

كك لك الدكتور .  (ِ)ك  ا  ا استوضحه الدكتور عبد الستار ال وارم.  بل ح ب ان ة كص اغة  حكمة 
كذكر ذلك ، فاضل السا رائي قد أخ  به ا الرأم كنص على    ب الز خلرم في تأكيل اآلية الكريمة 

 . (ّ)في أكثر     وضع
ف أكقد تب   ،  ر ال لي ال م تكلف      ا المعنى  و النهي كقد جاء بلفظ الخبر ذا كاف األإك        

  بهاـ المخاطب إك  ا العدكؿ ع  صريح النهي ف ه داللة على ، ػر كالنهي  ػبػػلغ    صريػػػح األأخبػػػار اإل
كالقوؿ بأنه اخبار لغرض تسويغ عدـ ح ؼ النوف ألف الفعل .  (ْ)لى االنتهاءإألنه كالمخبر عما سورع 

 .سبقته ال النا  ة 
بما يقتضي االلتفات ، كأظ  أف ثبوت النوف  ع النهي  و لغرض تأدية المعنى ك و توك د الفعل          

فالنهي  حٌوؿ ، كلو ح فت النوف لكاف المقصد  و التخص ص كل س سعة المعنى ، إلى أ م ة العبادة 
ذا المعنى أم أف ل دؿ على اإليحاء كاالنتبا  إلى ال انب المركزم لمعنى النص ك و العبادة فالمراد  و ق

الس اؽ جيء به لغرض تثب ت   ا الملحظ كضركرة العناية به ألنه الغاية    الخلق فبل يمك  أف ينصرؼ 
 .لى غ ر  كونه يدخل في اللرؾ كاإللحاد إاالنساف 

كما يتضح أف   ا العدكؿ ع  النهي إلى اإلخبار إنما  و أ ر يلز ه س اؽ النص ألف أخ  الم ثاؽ يدؿ    
ألف النهي ع  الليء يحدث إذا كاف المنهي ، حق ق األ ر ف ما  ضى كالنهي ال يناسب   ا المعنى على ت

ال ) ا يرجح حمل قوله  فٌ أل لك ن د بعض المفسري  قد نص على ، لم يك  لديه علم عما نهي عنه 
 . (ٓ)الم ثاؽعلى إرادة القوؿ كإنػه خبر في  عنى النػهي  ػو ارتبػاطػه بما قبػله ك و أخ  ( تعبدكف

 
 
 

                     
                                                           

 . ٕٛ٘/ٔ:وينظر التحرير والتنوير ،  ٕ/ٕ:نظم الدرر  (1)
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 إعزاب الفعل المضارع الىاقع تعد دتىـ  4

كزلزلوا حتى ))كما في قوله تعالى  (ُ)(حتى)لنصب في الفعل المضارع المسبوؽ بػ أجاز النحاة الرفع كا
 . (ّ)ال مهوركالرفع قراءة نافع ك  ا د ،أ ا النصب فقرأ بًه .(ِ)((يقوؿ الرسوؿ كال ي   عه  تى نصر اهلل

كالفعل المسبب لم ، أم أف الفعل ال م قبل حتى قد  ضى ، التأدية: كقد ذكركا للرفع  عن    أحد ما
أم أف الس ر قد  ضى كالدخوؿ كاقع اآلف، كالمعنى في اآلية الكريمة ، كقولنا سرت حتى أدخلها. يمًض 

ص عل ه س بويه كالمبرد كالزجاج ك  ا التفس ر ف.  و كزلزلوا ف ما  ضى حتى أف الرسوؿ يقوؿ اآلف
 . (ٓ)كداللة   ا الوجه أف الزلزلة أدت إلى قوؿ الرسوؿ.  (ْ)كالفارسي
أم أف الس ر كالدخوؿ قد . سرت حتى أىدخلها : أف يكوف الفعبلف جم عان قد  ض ا ، كقولك : كاآلخر 

فحتى ال تعمل ش ئان ،  كالمعنى سرت حتى إني داخل،  ض ا ، كالدخوؿ  تصل بالس ر فبل فاصل ب نهما 
 :ك   ذلك قوؿ اللاعر  (ٔ) نا ألنها حرؼ ابتداء تل ه ال مل

ـي  ؿه شى قٍ ني                  كأفَّش أبا ا فى بُّي سي به تى مٍ ؿى ؾي  لى تٌ ف ا ع بان حى                   (ٕ)عي اشً جى أك 
كقد تابعه النحاس ،كقد احتج بس اؽ النص  (ٖ)ككاف الزجاج يرل أف الرفع في اآلية يت ه إلى   ا المعنى   

فعلى     القراءة بالرفع  ي أب   كأصح  عنى أم كزلزلوا حتى الرسوؿ : ))على أف الرفع  و الوجه قاؿ 
أم حتى   ً  حالًه ، ألف القوؿ إنما كاف ع  الزلزلة غ ر  ينقطع  نها كالنصب على الغاية ل س ف ه ، يقوؿ 

عد النصب ، فقد رد الرفع ك لك على  عنى االنفصاؿ ، أم كزلزلوا ف ما  ضى كما استب (ٗ)((  ا المعنى
ك و أصل . انتهاء الغاية : أ ا النصب فقد ذكركا له  عن    أيضا ، أحد ما . حتى الرسوؿ يقوؿ اآلف

يلي حتى يدؿ على  عان ها ، كف ه يكوف الثاني غاية للفعل ال م يسبق حتى على أف الفعل ال م 
 وضوعة للداللة على أف  ا بعد ا ))فهي  (َُ)فبل يينصىب الفعل بعد حتى إال إذا كاف  ستقببلن  ،المستقبل

                                                           
عراب إالتبيان يف ، ٕٖٙ:ادلفصل ، ٖٙٓ/ٔ:احلجة للقراء السبعة ، ٖٖٗ/ٔ:ادلقتضب ، ٕٖٔ/ٔ:ين القران للفراء امع، ٕٗ/ٖ:ينظر ال     كتاب  (1)

 . ٓٙ٘/ٖ:مشوين شرح اإل، ٙٗٔ/ٔ:نآالقر
 ٕٗٔ:البقرة  (2)
 ٜٕٛ/ٔ:الكشف ،  ٓٗٔ/ٔ:ن للنحاس آعراب القرإ، ٖٖٔ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (3)
 ٖٙٓ/ٔ:، احلجة للقراء السبعة ٕٙٛ/ٔ:معاين القرآن وإعرابو. ٖٖٗ/ٔ:، ادلقتضب  ٕ٘،  ٕٗ/ٖ:ينظر الكتاب  (4)
 . ٜٕٓ/ٔ:ينظر الكشف  (5)
شرح ،  ٕٖٛ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٙٛٔ،وصف ادلباين ،  ٜٚٔ:معاين احلروف للرماين ،  ٜٕٓ/ٔ:الكشف ،  ٕٙٛ/ٔ: وإعرابوينظر معاين القرآن  (6)

 ، ٗ٘/ٗ:التسهيل 
 . ٛٔ/ٛ:شرح ادلفصل ،  ٓٗٔ/ٔ:ن للنحاس آإعراب القر،  ٚٔ/ٖ:الكتاب ،  ٖٔٙ:البيت للفرزدق ينظر ديوانو  (7)
 . ٕٙٛ/ٔ: وإعرابوينظر معاين القرآن  (8)
 . ٓٗٔ/ٔ:ن للنحاس آب القراعرإ (9)
 . ٘٘٘:اجلٌت الداين ،  ٓٙ٘/ٖ:مشوين شرح اإل،  ٕٙٙ:ة لعريبا سرارأينظر  (10)
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 كالنصب جائز في اآلية الكريمة الف قولهم ال يدؿ على المستقبل حق قة كإنما  و،  (ُ)((غاية لما قبلها
غاية للزلزلة كعبل ة كونها  إلى أف قاؿ الرسوؿ كحتى جعلت( كزلزلوا)  ستقبل بالنلر إلى الزلزاؿ كالمعنى 
أ ا الوجه اآلخر فهو بمعنى كي كقولك سرت حتى أدخلها كالس ر .  (ِ)للغاية أف يحس  في  وقعها إلى أف

:   ا المعنى في قولنا كي كيتضح كقع كالدخوؿ لم يقع كعبل ة كونها للتعل ل أف يحس  في  وقعها 
: كنص النحاة على أف قوله تعالى . اآلية  ك  ا المعنى غ ر  مك  في. أسلمت حتى أدخل ال نة 

الغاية  كالتعل ل   على  عنى : يحتمل المعن     (ّ)((فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أ ر اهلل))
ال  السبب ةكاللا ر أف النحاة لم يختلفوا في أف النصب في اآلية الكريمة على  عنى الغاية ألف .(ْ)كي

 ..تصح    جهة المعنى 
الفارسي إلى لمح أقد ك، فالمبرد كالفارسي حملوا النص على  عنى التأدية ، فوا في  عنى الرفع كقد اختل

  (ٓ)لكنه نص ك لك على أف الرفع على التأدية يدؿ على المعنى، ترج ح النصب على  عنى الغاية 
ني ببل فاصل كخالفهم الزجاج ف  ب الى أف الرفع يدؿ على  ضي الفعل   أم اتصاؿ الفعل األكؿ  ع الثا

 . (ٔ)كما تقدـ
كيبدك أف عمل حتى في الفعل المضارع يرتبط بالفعل ال م يسبقها ، فطب عته االتصاؿ ب   الفعل   تدؿ    

كال يمك  أف نقطع بترج ح أحد األكجه  ا لم تتحد قرائ  ، على قوة الوجه اإلعرابي ال م يب    عنى النص 
ال يمك   بماع المعاني التي يحتملها النص كتقاربها اشد التقارب نلران لتنو، الس اؽ لغرض إظهار المعنى 

له  زية في تحق ق ( حتى)كالربط بػ، تحق ق التوازف الترك بي إال إذا تضافرت عناصر الس اؽ ك كوناته 
كالفعل األكؿ له حدث يحمل  عنى االستمرار ال م يقف عند حتى لتلهر الغاية  نه في . اتصاؿ الفعل  

ك  ا ( . حتى)فاألكؿ  سوؽ لغرض كغاية ال يصل إل ها إال بربط الفعل   بػ، اني ال م يل ها الفعل الث
التبلـز الس اقي يحدد لنا  عنى كل كجه    اإلعراب   ك    الوظائف في النص تؤديها حتى نلر لمركنتها 

 . (ٕ)كونها تصلح في  واقع  ختلفة، في االستعماؿ اللغوم 

                                                           
.  ٜٚٔ:نتائج الفكر  (1)
،  ٗ٘٘:اجلٌت الداين ،  ٓٚٔ/ٔ:  غٍت امل،  ٓٙ٘/ٖ:مشوين شرح اإل،  ٕٖٛ/ٔ:الدر ادلصون ،  ٜٕٓ/ٔ:الكشف ،  ٕٗ/ٖ/ينظر الكتاب  (2)
 . ٕٙ٘(:أطروحة دكتوراه)دوات الغاية يف النحو العريب أ
 . ٜٔ:طو  (3)
،  ٜ٘، ٜٗ:، شرح كافية ابن احلاجب  ٙٗٔ/ٔ:عراب القرآن إالتبيان يف ،  ٖٚٓ/ٔ:احلجة للقراء السبعة ،  ٕٙٛ/ٔ: وإعرابوينظر معاين القرآن  (4)

 . ٕٗ:حنو الفعل ،  ٗ٘٘:اجلٌت الداين  ، ٛٓٔ: الصاحيب،  ٕ٘ٔ:زىية األ
 . ٖٙٓ/ٔ:احلجة للقراء السبعة ،  ٖٖٗ/ٔ:ينظر ادلقتضب  (5)
 . ٕٙٛ/ٔ: وإعرابون آينظر معاين القر (6)
 . ٘٘:سنادية ينظر الًتاكيب اإل (7)
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كما ي ب الرفع إذا كاف . كب نصب الفعل بعد حتى إذا كاف   ا الفعل  ستقببلن ذكر النحاة كج         
كالمبلحظ أف الربط ب   الفعل ال م يسبق حتى كال م يأتي بعد ا .الفعل بعد ا يدؿ على الحاؿ حق قةن 

 فإذا  ا. كما في اآلية الكريمة ،  و ال م يؤدم إلى أف الفعل بعد ا يحتمل الوجه   الرفع كالنصب 
فل س الس ر سبببان في ، اللمس  عى كقولك سرت حتى تطلي . اختل   ا اللرط فإف النصب يكوف كاجبان 

طلوع اللمس ، ل لك كجب النصب ، ألف الفعل األكؿ انقطع ع  الثاني كما ي وز الوجهاف الرفع 
فإذا لم  يدؿ عل ه كال ، (ُ)كالنصب إذا كاف الفعل بعد حتى يحتمل أف يدؿ على الحاؿ أىٍك ييؤكؿ بالحاؿ

يمك  تأكيله كجب النصب ، كقد جاز الرفع في اآلية ألف نواصب األفعاؿ كجواز ها إذا دخلت على الفعل 
كقد جاز الرفع في اآلية ألف الحاؿ  حك ة كل ست حق ق ة فإذا .  (ِ)خلصته لبلستقباؿ كنىفت عنه الحاؿ

ؿ فإف الرفع كاجب على أف الفعل بعد ا يدؿ على ككاف قولك في حالة الدخو( ًسرت حتى أدخلها)قلت 
 (ْ)((ل  نبرح عل ه عاكف   حتى يرجع إل نا  وسى))كقد كجب النصب في قوله تعالى  . (ّ)الحاؿ حق قة

فاالستقباؿ الحق قي بالنسبة إلى ز   المتكلم . ألف الفعل يدؿ على االستقباؿ كال يمك  أف يؤكؿ بالحاؿ 
 .  (ٓ)نحو سأس ر حتى أدخلها

 .  (ٔ)كتابعهم اكثر النحاة، د حتى في اآلية  و    ب البصري  ك ا تقدـ    تفس ر للرفع كالنصب للفعل بع

أ ا الخبلؼ النحوم ب   البصري   كالكوف    في عمل حتى الداخلة على المضارع فلم اتعرض له          
ألف الموضع  و تحل ل النص القرآني كب اف اختبلؼ ، ألف الخبلؼ في عا ل النصب كلست بصدد   نا 

ؼ  و عا ل ك وضع الخبل. النحاة في  عنى الرفع كالنصب في الفعل الواقع بعد حتى في اآلية الكريمة 
 ا البصريوف أ، فالكوف وف يركف أف حتى عملت النصب في الفعل . النصب في الفعل المضارع بعد حتى 

فقد ذ بوا الى أف حتى حرؼ جر كالم ركر بعد ا إ ا اسم صريح أك  صدر  ؤكؿ    أف كالفعل، كالفعل 
 ة ػػػػػػػػػػػػفي  الفعل بعد حتى في اآلم كف ما يتعلق بآراء النحاة في تفس ر الرفع كالنصب. (ٕ) نصوب بتقدير أف

                                                           
 . ٖٗٚ/ٕ:شرح التصريح ،  ٓٚٔ/ٔ:ادلغٍت ،  ٗ٘٘:اجلٌت الداين ،  ٓٙ٘/ٖ:مشوين ينظر شرح اإل (1)
 . ٖٙ:ينظر نتائج الفكر  (2)
 . ٕٗ:حنو الفعل ،  ٕٔٙ/ٕ:حاشية اخلضري ،  ٔٙ٘/ٖ:مشوين ينظر شرح اإل (3)
 . ٜٔ:طو  (4)
 . ٓٙ٘/ٖ:مشوين ينظر شرح اإل (5)
احلاجب  شرح كافية ابن،  ٖٙٓ/ٔ:احلجة للقراء السبعة ،  ٕٙٛ/ٔ:عرابو إن وآمعاين القر،  ٖٖٗ/ٔ:ادلقتضب ،  ٕ٘٘،  ٕٗ/ٖ:ينظر الكتاب  (6)

 . ٖٗٚ/ٕ:شرح التصريح ،  ٓٚٔ/ٔ:ادلغٍت ،  ٜ٘،  ٛ٘/ٗ:
 . ٜٖٛ:ادلدرسة النحوية يف مصر والشام ،  ٖٗ٘،  ٕٗ٘:اجلٌت الداين ،  ٖٛم  ٜٛ٘، ٜٚ٘/ٕ:نصاف ينظر  اإل (7)
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كقد نص على ذلك ، أ ا الكوف وف فقد ب نوا  عنى قراءة النصب . فقد تقد ت آراء  البصري   . الكريمة 
فنص ، كقد استند الفراء على داللة الفعل ال م يسبق حػتى كقد ذكر ذلك بالتفص ل ،  (ُ)الكسائي كالفراء

جعل فبلف : كقولك ، تى  ما يتطاكؿ كالترداد ذا كاف الفعل ال م قبل حإم الفعل على أف النصب يقع ؼ
جئت حتى : ذا كاف الفعل ال يتطاكؿ ك و  اضو ف كوف  رفوعان كقولك إأ ا ، يديم النلر حتى يعرفك 

 . (ِ)كوف  عك قريبان أ
. يتطاكؿ بناءن على رأيهما  ألف الفعل  ما. ك  ا التفس ر يقتضي أف يكوف النصب في اآلية كاجبان        

كإنما رفع   ا د ألف فػىعىل يحس  في  ثله    الكبلـ : ))لكنه على  ا يلهر قد ذكر تسويغان للرفع قاؿ 
آلف الفراء رجح النصب ألف . ك  ا تأكيل ال يخلو    التناقض .  (ّ)((كقولك زلزلوا حتى قاؿ الرسوؿ

كبناءن على ذلك فقد المح الى ضعف ، نى كاقع في الفعل ك  ا المع، الفعل ال م يسبق حتى  ما يتطاكؿ 
فأ ا ))كقد استوضحه بقوله ، ألنه حمل اآلية الكريمة على  عنى النصب ك و التطاكؿ ، قراءة الرفع 

فإذا كاف الفعل على ذلك المعنى نصب بعد  بحتى . النصب فؤلف الفعل ال م قبلها  ما يتطاكؿ كالترداد 
كلما كاف .  (ْ)((فإذا كاف الفعل ال م قبل حتى ال يتطاكؿ ك و  اضو رفع بعد حتى.ك و في المعنى  اضو 

ك لك احتج على  عنى . التطاكؿ  وجودان، فبل شك أف الرفع غ ر جائز ألف شرط جواز الرفع عدـ التطاكؿ
  (ٓ)((كزلزلوا ثم زلزلوا كيقوؿ  الرسوؿ))النصب بقراءة عبد اهلل 

كيبدك أف  ا نص عل ه الفراء    توج ه لمعنى النصب في الفعل المضارع الواقع بعد حتى ال يختلف ع     
ألف كل  ا استلهدكا بًه على  عنى النصب يدؿ على كجود  عنى التطاكؿ في الفعل . تفس ر نحاة البصرة 

ك   تلك النصوص قوله كإف لم يصرحوا به ، فالنصوص كاللوا د تؤكد   ا المعنى ، ال م يسبق حتى 
ًإفٍ ))تعالى  نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤً ًن  ى  ً  ى  طىائًفىتىافً  كى ا بػىغىتٍ  فىًإفٍ  بػى ػٍ ا يمى  الَّشًتي فػىقىاتًليوا اأٍليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى
كال يزالوف ))كقوله  (ٕ)(( ا يعلماف    أحد حتى يقوال))كقوله .  (ٔ)((اللَّشهً  أىٍ رً  ًإلىى تىًفيءى  حىتَّشى تػىٍبًغي

ك   اللوا د التي احتج ، ( دخل ال نةأأسلمت حتى ) ثلة قولك ك   األ.  (ٖ)((يقاتلونكم حتى يردككم
 :بها الكوف وف قوؿ اللاعر 

                                                           
 . ٖٖٔ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر،  ٚٛ:ينظر معاين القرآن للكسائي  (1)
 . ٖٖٔ/ٔ: ن للفراءآينظر معاين القر (2)
 . ٖٖٔ/ٔ:ادلصدر السابق  (3)
 . ٖٖٔ/ٔ: ادلصدر السابق (4)
 . ٖٖٔ/ٔ:ينظر ادلصدر  السابق  (5)
 . ٜ:احلجرات  (6)
 . ٕٓٔ:البقرة  (7)
 . ٕٚٓ:البقرة  (8)
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  (ُ)ساؿً رٍ أى يادي  ا يػيقىٍدفى بل الجً كحتٌ               ـٍ يُّيهي طً ؿَّش ـً ؾً ل تى حتٌ  بهمٍ  يتي رى سى               
أ ا الفراء فاثبت بًه  عنى الفعل ،  (ِ)استلهد بًه س بويه ك لك على كجوب النصب في الفعل بعد حتىكقد 

كإذا أ عنا النلر في المعن    كجدنا ما .  (ّ)كما احتج بًه على كجوب النصب، سريت ك و التطاكؿ 
التي تسبق حتى تدؿ  إذ اعتمدكا على الربط ب   الفعل  ، ككل األفعاؿ.يتحداف في توج ه إعراب الفعل 

 - ما تقدـ إيضاحه . ك لك أجد تقاربان كب ران في تحل ل النحاة لمعنى الرفع كالنصب  .على التطاكؿ 
ك  ا التقارب يرتبط بقوة المعاني التي يحتملها النص ، نلران للتوافق النسبي ب   كجهي اإلعراب    جهة 

 .الربط كاالتصاؿ ب   الفعل      جهة المعنى 
فالبصريوف ( اللمسسرت حتى تطلع : )لك  الخبلؼ الحق قي يلهر في كل  ا جاء  ثل قولنا       

كالغاية حرؼ جر كح ة البصري   أف  ا يسبق حتى لم يك  سببان ، ألف المراد ب اف الغاية  أكجبوا النصب
زعم الكسائي  كأجاز الكوف وف الرفع كاحت وا على جواز  بما نقل ع  العرب فقد . (ْ)في طلوع اللمس

، ك  ا  نعه البصريوف ، لما تقدـ     (ٓ)سرنا حتى تطلعي اللمس بزبالة  فرفع الفعل: أنه سمع العرب تقوؿ
 اض ان كبعد ا يفعل في  فإذا رأيت قبلها فعبلن : ))تفس ر الكوف    للرفع استوضحه الفراء بقولًه ك .سبب 

 .(ٔ)((بعد ا ، كقولك جئت حتى أكوف  عك قريبان  كل س  ا قبل حتى يفعل  يطوؿ فارفع يفعل ، عنى  ضي
كال يخفى ذلك إذا  ا نلرنا . كيبدك لي أف   ا التوج ه لمعنى الرفع ال يختلف عما قاله البصريوف        

أ ا أم الوجه    و أألقول في تفس ر  عنى النص ، فقد ذ ب أكثر النحاة إلى  . (ٕ)إلى تأكيل كلو  نهما
 . (ٖ)، كونه يوضح لنا الغاية في نهاية الخوؼ    العدك كقرب النصر أف النصب  و األكجه

ككاف الطبرم  تابعان نحاة . أ ا المفسركف فقد اختلفوا في ترج ح  ا نص عل ه النحاة    تأكيبلت        
نص على ضعف الرفع ك. الكوفة في تفس ر  عنى الرفع كالنصب في اآلية ، كما تابعهم في ترج ح النصب 

                                                           
                                      :روايةب الديوان ويف ،  ٜٔ/ٛ:شرح ادلفصل ،  ٕ٘/ٔ:الكتاب ،  ٛٓٔ:ينظر ديوانو ، البيت المريء القيس  (1)

 . ٕٚٙ:العربية  أسرار،  ٖٖٔ/ٔ:ينظر معاين القران للفراء :وحىت اجلياد ما يقدن بأرساِن  مطوت هبم حىت تكل مطيهم 
 .   ٕ٘/ٖ:ينظر الكتاب  (2)
 . ٖٖٔ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (3)
 . ٖٗٚ/ٕ:شرح التصريح  ، ٓٚٔ/ٔ:ادلغٍت  ، ٘٘/ٗ:ينظر شرح التسهيل  (4)
 . ٖٖٔ/ٔ:ن للفراء آينظر معاين القر (5)
 . ٖٖٔ/ٔ:ادلصدر السابق  (6)
 .من البحث ( ٗ٘ٔ)ينظر ص  (7)
شرح ،  ٓٚٔ/ٔ:ادلغٍت ،  ٖٚٓ،  ٖٙٓ/ٔ:احلجة للقراء السبعة ،  ٕٙٛ/ٔ: وإعرابون آمعاين القر،  ٖٖٗ/ٔ:ادلقتضب ،  ٕٗ/ٔ:ينظر الكتاب  (8)

 . ٕٛٛ/ٔ:احملرر الوجيز ،  ٖٕ٘/ٔ:الكشاف ،  ٕٓٔ/ٔ:تفسَت النَّسفي ،  ٖٖٚ/ٕ:التصريح 
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ك  ا التوج ه استدؿ به على أف النصب .  تابعان الفراء ألف الفعل ال م يسبق حتى  ما يتطاكؿ كالترداد 
 . (ُ)في اآلية  و الوجه الصح ح

فقد عمد الى كلف الفرؽ ب    عنى الرفع : كذ ب الل خ الطوسي الى خبلؼ  ا ذكر  الطبرم        
الفان لمعنى لنصب فهو  وجب للغايػة كقد رجحه بقوله كأظهر ضعف  عنى الرفع خ. كالنصب في الترك ب 

ك عنى الغاية في اآلية أظهر ، ألف النص جاء عند قوؿ الرسوؿ فل لك كاف االخت ار في القراءة ))
 . (ِ)((النصب

تحل ل دق ق ، فالرفع ال يحقق  عنى الترك ب عند  ، ألف الز   يدؿ على  إلىككاف   ا الترج ح يستند 
ك  ا يحدث عند اتصاؿ الفعل   اتصاالن . كبلـ المتكلم  إلىالم كور ، كالحاؿ بالنسبة الحاؿ للفعل 

له كسلم  فالفعبلف قد  ض ا  آ باشران ، بمعنى أف الزلزاؿ قد  ضى كاتصل بًه قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عل ه ك
 . (ّ)ك  ا المعنى ال يناسب اآلية

زلزاؿ قد  ضى ، ك ا بعد حتى يدؿ على االستقباؿ بالنسبة أ ا النصب ف وجب الغاية ، بمعنى أىفَّش اؿ       
ك و بالنلر  ستوحى    أقواؿ النحاة  لكنه ، ك  ا التحل ل قصد  الل خ الطوسي . إلى  ا قبلها خاصة 

 . (ْ)بما ييؤشر االبتعاد ب   جهتي الز   فتترجح الغاية، استوضحه بداللة الربط 
كتابع الل خ الطوسي    المفسري  النسفي كالز خلرم كاب  عط ة االندلسي  فرجحوا النصب على  عنى 

 ستهم البأساء كزلزلوا كأزع وا : ))قاؿ ، كاستدؿ الز خلرم به ا الوجه على  عنى الترك ب .(ٓ)الغاية 
الغاية التي قاؿ الرسوؿ ك    عه إلى ( حتى يقوؿ الرسوؿ)إزعاجا شديدان شب ها بالزلزلة    األ واؿ كالفزع 

أم بلغ الض ر كلم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك ك عنا  طلب النصر كتمن ه كاستطالة (  تى نصر اهلل)
كالمبلحظ أنهم  . (ٔ)((ـظى ز اف اللدة ، كفي     الغاية دل ل على تنا ي األ ر في اللدة كتماديًه في العً 

ك  ا يؤكد تمسكهم . النصب ، كلم يوضحوا داللة الرفع في اآلية  كاقتصركا على ذكر  عنى،   ركا الرفع 
 . بالنصب 

 

                                                           
 . ٘ٙٗ،  ٗٙٗ/ٕ:ينظر جامع البيان  (1)
 . ٜٜٔ/ٕ:التبيان  (2)
 . ٜٜٔ/ٕ: ادلصدر السابقينظر  (3)
 . ٜٜٔ/ٕ:ينظر ادلصدر السابق  (4)
 . ٕٛٛ/ٔ:احملرر الوجيز ،  ٖٕ٘/ٔ:الكشاف ، ٕٓٔ/ٔ:ينظر تفسَت النسفي  (5)
 . ٕٗ٘،  ٖٕ٘/ٔ:الكشاف  (6)
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كيبدك أنهما استدال .  (ُ)كما تابعهم الفخر الرازم كأبو ح اف في ترج ح النصب على  عنى انتهاء الغاية
د كقد عم. إلى أف يقوؿ الرسوؿ : على ترج ح   ا المعنى بما نص عل ه النحاة ك و أف يكوف التقدير 

.  وضحان الفرؽ ب نهما ، كما نص على  ا يحتمله الرفع     عنى . الفخر الرازم إلى ذكر كجهي النصب 
تحاد القراءت   في اكما أشار إلى ، ك و أف يكوف رفع الفعل الواقع بعد حتى على سب ل الحاؿ المحك ة 

ل ال يحتاج الكبلـ  عه إلى ألف   ا المع ، لكنه رجح النصب على  عنى الغاية . الداللة على المعنى 
كاعلم أف األكثري  اختاركا النصب ألف قراءة الرفع ال تصح إال إذا جعلنا : )) قاؿ .تقدير حكاية الحاؿ

كقراءة النصب ال تحتاج إلى   ا الفرض فبل جـر كانت ، الكبلـ حكاية عم  يخبر عنها حاؿ كقوعها 
، بآراء الفارسي في ب اف الفرؽ ب   الوجه    استدؿ الرازم قدكاللا ر أف الفخر  . (ِ)((النصب أكلى ةقراء

 . (ّ)كما استدؿ بهما الطبرسي

كقد رجح النصب على  عنى . أ ا أبو ح اف فقد تابع البصري   في ب اف  ا يحتمله كل كجه     عاف        
كإٌ ا على التعل ل أم ، كقرأ ال مهور حتى يقوؿ كالفعل بعد ا  نصوب إٌ ا على الغاية : ))قاؿ ، الغاية 

أك زلزلوا كي يقوؿ الرسوؿ كالمعنى األكؿ أظهر ألف المس كالزلزاؿ ل سا ، كزلزلوا إلى أف يقوؿ الرسوؿ 
ك  ا القوؿ يدؿ على أف النصب على  عنى  التعل ل جائز عند  .  (ْ)(( علول   لقوؿ الرسوؿ كالمؤ ن  

 .  (ٓ)يحمل النصب على   ا المعنى إذ  نعوا أف. خبلفان ل مهور النحاة كالمفسري  

تابع الطبرسي جمهور المفسري  في ترج ح  عنى الغاية كقد نص على   ا الرأم في جوا ع ال ا ع         
ك  ا الرأم  (ٔ)إذ نص على  ا ذكر     توج ه لمعنى النصب على االنتهاء، ككاف يحتج بتفس ر الز خلرم 

 عنى التأدية ككاف يحتج بما ذكر  الفارسي في االستدالؿ به ا   ر  في   مع الب اف كرجح الرفع على 
 كتت ه اآلية على   ا : ))قاؿ .  لعلة التي دعته إلى ترج ح   ا الوجهكما ذكر ا. (ٕ)الوجه لمعنى النص
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كحك ت الحاؿ التي كانوا ، ألف المعنى زلزلوا ف ما  ضى حتى أف الرسوؿ يقوؿ اآلف  تى نصر اهلل ، الوجه 
ك ا ذكر   و  ا احتج به  . (ِ)  (ُ)(  ا    ش عته ك  ا    عدك : )عل ها كما حك ت الحاؿ في قوله 

ك ا ينتصب : ))فبعد ا ذكر   عنى  النصب قاؿ ،لك  الفارسي يرل أف  عنى الغاية  و الراجح . الفارسي 
 . (ّ)((م تحمل عل ه اآليةك و ال  إلىبعد حتى    األفعاؿ المضارعة على ضرب   أحد ما أف يكوف بمعنى 

ك ا يدؿ على ،فهو المعتمد عند  كل س  ا ذكر  في جوا ع ال ا ع ، كيبدك أف الطبرسي يرجح الرفع        
ألف  عنى الغاية عند الز خلرم  و طلب ،تفس ر الفارسي  إلى  ا التحوؿ عند     رأم الز خلرم 

فقد رجحه الطبرسي لعدـ داللته على ، على  عنى التأدية أ ا الرفع . (ْ)النصر كتمن ه الستطالة ز اف اللدة 
للموعود  ؿق ل   ا استع ا: ))كقد استوضح  عنى الرفع بعد ا ذكر اآلية قاؿ ، أف المراد استبطاء النصر 

كق ل إف  عنا  الدعاء هلل بالنصر  ، استبطاء للنصر على جهة التمني  الرسوؿكما يفعله الممتح  ك إنما قاله 
يؤخر  ع  الوقت ال م توجبه  لنصر اهلل ألف الرسوؿ يعلم أف اهلل ال ءأف يكوف على جهة االستبطا زكال ي و
 .  (ٓ)((الحكمة

كتبدك أ م ته في عبلقته  ع النصب كالرفع في الفعل بعد  ، األقواؿك  ا التوج ه لمعنى النص  و أرجح 
كقد ، على  عنى التأدية رجحه الطبرسي كالرفع ، نصب على  عنى الغاية رجحه الل خ الطوسي ؿفا، حتى 

  (ٔ)ب الوجه   في الداللة على المعنىعلى شدة تقار بما يدؿ، كبل الوجه   ؿبتفس ر الفارسي  احت وا
 تى : ))كالثاني (( صر اهللف تى ف: ))ألكؿ اكقد ذ ب الدكتور تماـ حساف إلى أف الترك ب يحتمل  عن    

يوجبه اإليماف : ألكؿ اؼ. كقد استوضح كل  عنى ، على   ي  المعن     كاستدؿ بس اؽ النص(( ينصرنا اهلل
أال إف :))لئليماف كالصبر على القتاؿ كيؤكد  قوله تعالى  كالثاني يأتي بعد  تتوي ان ، كالصبر على اللدة 

 ...(ٕ)((نصر اهلل قريب
يدؿ عل ه س اؽ النص لك   ا ذكر  الطبرسي     عنى ، ك ا نص عل ه الدكتور تماـ حساف تأكيل حس  

الترك ب يحمل الداللة على قرب  النصر نلرا  أف أم،ألنه كاف يبغي توك د ثباتهم كجم ل الصبر عند م 
  الشت اقهم إلى حلوؿ النصر ك و تثب ت دي  اهلل فالمعنى  و ب اف قوتهم كصبر م كتمسكهم بدي  اهلل 
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ألف سنته ، ل إف اهلل ناصر رسوله كال ي  أ نوا  عهفاآلية تدؿ عل، على الرغم  ما القوا    البأس اللديد 
  (ِ) (ُ)((إنا لننصر رسلنا كال ي  آ نوا في الح اة الدن ا :))بدل ل قوله تعالى ،  ع رسله النصر 

كما نص  لكنه ذ ب إلى أف الرفع على  عنى اتصاؿ الفعل  ،(ّ)كما رجح الرفع    المفسري  القرطبي 
ك  ا الرأم  و في األصل . ك و المضي أم أف الفعل   قد  ض ا .    توج ه لمعنى الرفع  ق ا قاؿ على

كالوجهاف في الرفع سرت حتى أدخلها أم : ))قاؿ  (ْ)يعود للزجاج كتابعًه ف ًه النحاس كرجحه القرطبي
د ا كال تعمل حتى  هنا بإضمار أف ألف بع. أم كنت سرت فدخلت . سرت فأدخلها كقد  ض ا جم عا 

القراءة بالرفع أب   كأصح  عنى أم كزلزلوا حتى الرسوؿ يقوؿ أم حتى   ً  حاله ،  فعلى   ا... جملة 
ك  ا المعنى  (ٓ)((كالنصب على الغاية ل س ف ًه   ا المعنى ألف القوؿ إنما كاف ع  الزلزلة غ ر  نقطع  نها

 ضي ال يناسب  عنى الترك ب ، كوف لم ي  ب إل ًه المفسركف خبل القرطبي ، ألف الرفع على  عنى اؿ
الفعل   الزلزلة كالقوؿ كقعا في ز   كاحد دكف فاصل ، كأصل  عنى حتى  و ربط الفعل   ، الختبلؼ 

 .  عنى كل  نهما كك لك التباعد ب نهما    جهة الز   ، ألف  ا بعد حتى يدؿ على المستقبل 
 و النصب : األكؿ . يحتمل ثبلثة  عاف ( كؿزلزلوا حتى يقوؿ الرسك: ))كيلهر  ما تقدـ أف قوله  

الرفع على التأدية ، ك  ا رجحه الطبرسي ك و : كالثاني . على الغاية ، كقد رجحه أكثر النحاة كالمفسري  
فهو الرفع على  عنى االتصاؿ كقد رجحه القرطبي  تابعان الزجاج : أ ا الثالث .    ب المبرد كالفارسي 

 ... كالنحاس 
جمهور  كقد انفرد بترج حه   ا  خالفا. ذكر  الكوف وف    توج ه فقد رجحه الطبرم أ ا  ا  

لك  الكوف    كالطبرم . ك   جهة اإلعراب فالراجح  و النصب عند أكثر النحاة كالمفسري   (ٔ)المفسري 
 . إذ لم ي كركا  عنى الغاية ك و المراد في اآلية الكريمة . اختلفوا في تفس ر  عنى النصب 

ألنه يرل أف المعنى ال م نص عل ة الز خلرم ،  قكاللا ر أف الطبرسي قد تنكر  عنى النصب بعد ا رجح
فالمعنى ال م نص عل ه الز خلرم قد استوحا     داللة ، يدؿ على  قصد الترك ب  في توج ه النصب ال

فقد استطالوا ز اف اللدة بما ، على أنهم لم يبق لهم صبر لما  ستهم البأساء ك زلزلوا ك أزع وا ، األلفاظ
 . (ٕ)استبطاء النصر  إلىيؤدم 
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جت الستفهاـ كقد خرِّو األف  تى جاءت لغ ر ((  تى نصر اهلل: ))ك  ا المعنى يقتض ه االستفهاـ في قوله 
 .(ُ)الى  عنى االستبطاءفي اآلية الكريمة 

 تى :))ألف قوله ، ك ال م يتأ ل س اؽ النص كترابط ألفاظه يرل أف التدرج يدؿ على ضعف   ا التوج ه 
أالإف نصر ))ك  ا المعنى يتأكد بقوله ، يدؿ على اشت اقهم إلى حدكث النصر كترقب كقوعه (( نصر اهلل

ف اهلل كلو كاف المعنى فال م يختلج في صدكر م لم يك  االستبطاء إنما  و أف يلهر دم(( اهلل لقريب
انهم استبطاء النصر ل اء الرد على غ ر   ا ال واب ك عنى المدح ظا ر في الترك ب بما يدؿ على قوة إيم

ك  ا المعنى يدؿ عل ًه تماسك الس اؽ،أم . (ِ)((األثبت ـق الرسوؿ أثبت الناس كال ي  آ نوا  عه))، ألف 
كقد تكوف المعاني يحتملها الس اؽ ، لك  المعنى الراجح  و . ائتبلؼ عناصر  بناءن على التوالي كالتدرج 

. ال م تدؿ عل ًه  كونات النص بما في ذلك ال وانب اللكل ة كالدالل ة ك   أكثر ا أ م ة س اؽ المقاـ 
 . د الحق قي للترك ب ألنه يساعد على كلف المقص

كالمبلحظ أف س اؽ الترك ب يدؿ على قوة نصب الفعل على  عنى الغاية لما ف ًه    الداللة على  
أف المقصد  و تمني حلوؿ النصر ، كاستبعد أكثر م أف يكوف  عنى النصب  و استبطاء النصر فالل خ 

كقاؿ قـو  عنا  . تبطاء لنصر اهلل كال ي وز أف يكوف  عنا  االس: ))الطوسي ينكر   ا المعنى قاؿ 
 .  (ّ)((االستبطاء كذلك خطأ ال ي وز  ثله على األنب اء عل هم السبلـ

ألف التبلـز كالتوافق . ك  ا المعنى تؤكد  ألفاظ النص ، كتماسك الس اؽ يوجب   ا المعنى  
افر عناصر الس اؽ لك  تض. الس اقي يؤكد قوة  عنى النصب ، كالنلم القرآني يحتمل أكثر     عنى 

كاتحاد ا ي عل المعنى كاضحان فقرائ  الس اؽ تحدد دقة المعنى بما يلـز تحق قه ، كقد اتضح أف ال انب 
نلران لتقارب تلك . ت    أجل فرز المعنى الدق ق تحداإلعرابي كداللة األلفاظ كس اؽ المقاـ كلها ا

على  عنى . لك  أكثر م رجح النصب . الرفع  المعاني ، كقد تب   أف بعض النحاة  كالمفسري  قد رجحوا
كال . ك   رجح الرفع قد استند على بعض األدلة التي لم تك  على قوة في تخص ص المعنى . الغاية 

يمك  أف يعني ترج ح النصب  و تضع ف لقراءة الرفع كإنكار المعنى ف ها كإنمػا ترجح النصب بناءن على 
 . له أكثر قوة في االنس اـ  ع س اؽ النص   ا المعنى كت ع تمك األدلة التي 

كأصل . فكل كجه يدؿ على  عنى . ك   خبلؿ تفص ل آراء النحاة كالمفسري  تتضح أ م ة كل رأم
ك    العبلقة تدؿ على .الخبلؼ  و تحديد ز   الفعل ال م بعد حتى كعبلقته بما يسبقها    فعل 

. المعنى كتب نه
                                                           

 . ٕٔٔ: يضاح يف علوم البالغة ينظر اإل (1)
(2)

                  .  ٜٕٓ/ ٖ: نظم الدرر  

 .  ٜٜٔ/ ٕ: التبيان  (3)
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لك  النصب على .ككل المعاني التي ذكرت يحتملها النص .عل ه     عنى  بما يدؿكتبدك قوة كل كجه 
فالمعنى ال م يناسب النص يتضح  ع   ا الوجه ألف . ألف كل القرائ  تؤكد ذلك. عنى الغاية  و األقول 

.  الغاية في بلوغ النصر كتمن ه تدؿ على انتهاء الخوؼ    العدك بما حققه اهلل    نصر  للمؤ ن   
يدؿ على  ترقب حدكث النصر بعد ا  االستقباؿكما يبدك أف .داللة األلفاظ تؤكد أف الغاية أصحك لك 
ألف .فهو يناسب  عنى الفعل. ك   القرائ  المقوية له ا الوجه  و الق اس النحوم. بأس كشدة  رأكا   

يحمل الترك ب  فهو،أ ا   يرل أف الرفع أقول .(ُ)الفعل انتصب بأف المضمرة التي  ي علم االستقباؿ
  .على اتصاؿ الفعل  

المعنوم يبقى  االتصاؿفاف  ،يمك  نفي اتصاؿ الفعل    ال إذ ،التأكيل إلىك  ا أ ر  حتمل لكنه يحتاج 
ككل  عط ات الس اؽ  ،ح  عنى الترك بض و ال م يو االتصاؿك  ا ،(ِ)ألف شرط السبب ة حاصل بالمعنى

ككل أقواؿ النحاة تؤكد أف ،(ّ) ا قبلهاحتى يكوف داخبل في حكم   ا بعدألف ، تدؿ على قوة  عنى الغاية
ك  ا المعنى أكد  الفخر الرازم كب لك يكوف المعنى ،حاؿ المتكلم  إلىالفعل يكوف للمستقبل بالنلر 

يدؿ على المستقبل ال م (ْ)لك  النصب على  عنى الغاية.على حكاية الحاؿ في الوجه   الرفع كالنصب 
 (ٓ)الرفع كالنصب. في كبل الوجه  يتحقق  كاالتصاؿ ،كالرفع ك لك يدؿ على المضي .  حك ت به حالهم

 
التعدي واللشوم  ـثاوٍا 

  .ح ؼ  فعوؿ أفعاؿ اإلرادة-ُ
ك  ا .    اللوا ر التي تل ع في الترك ب القرآني اطبلؽ بعض األفعاؿ المتعدية دكف  فعوؿ في النص

يريد اهلل ل ب   لكم سن  ال ي     :) كما في قوله تعالى .كالمل ئة األسلوب يلهر في أفعاؿ اإلرادة 
ألف الفعل يريد    . كقد اختلف النحاة في تأكيل النص، (ٔ)(قبلكم كيتوب عل كم كاهلل عل م حك م 

. األفعاؿ المتعدية
تقدير   إلىكعمدكا ، له فبل  فعوؿكالفعل البلـز (يريد)أف الفعل  إلىذ ب الخل ل كس بويه 

إرادة اهلل : حرؼ جر ك ي ك ا بعد ا خبر كالمعنى( ل ب  (:كالبلـ في قوله، بمصدر  رفوع باالبتداء 
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كلبعض نحاة البصرة تأكيل . ا رأم الخل ل كس بويهذك ، (ُ)فالفعل  ؤكؿ بالمصدر    غ ر سابك، للتب   
األخفش يرل أف التقدير ؼ.كما اختلفوا في تقدير  ، فعل  تعد ح ؼ  فعوله( يريد)ك و أف الفعل ، آخر

... (ِ)(ل ب   التب   يريد اهلل )أف التقدير  إلىكذ ب غ ر  ( يريد ك ا كك ا ل ب   لكم)
كقد نص ،  و المفعوؿ( ل ب  : )جعلوا قوله إذ. أ ا    ب الكوف    فقد جاء  خالفا لم  ب البصري  

ك   األدلة ( . أف يب   لكم)فكاف يرل أف البلـ  صدرية حلت  حل أف ك التقدير . على   ا الرأم الفراء
كما احتج ببعض النصوص . التي اعتمد ا  ا ذكر  بأف العرب تعاقب ب   البلـ كأف في أ رت كأردت 

ك   تلك النصوص ، كجود   ا التعاقب في ص اغة النص القرآني  القرآن ة التي تؤيد    به كتدؿ على
كك لك ، (ْ)(ك أ رنا لنسلم لرب العالم   :) كقوله تعالى ، (ّ)(كاهلل يريد أف يتوب عل كم :) قوله تعالى 
قة ب   أفعاؿ اإلرادة ككاف الفراء يرل أف ثمة عبل، (ٓ)((أىٍسلىم  ى ٍ  أىكَّشؿى  أىكيوفى  أىفٍ  أيً ٍرتي  ًإنِّوي قيلٍ ):)قوله تعالى 

فكل  وضع تصلح ف ه البلـ في  حل أف يدؿ على توك د المستقبل كال يصلح ، كاأل ر كالفعل ال م يل ها
.  و  فعوؿ الفعل يريد ( ل ب   :) كخبلصة القوؿ أف المصدر المقدر    أف كالفعل في قوله  .(ٔ)لما  ضى

الخبلؼ ب   البصري   كالكوف    في ناصب  إلىكيبدك أف سبب الخبلؼ في تأكيل النص يعود باألصل 
أ ا . أف  إضمار إلىدكف الحاجة  ةصبالنافالبلـ عند الكوف     ي  .الفعل المضارع المسبوؽ بالبلـ 

. (ٕ)البصريوف فعند م البلـ لل ر كالنصب بأف المضمرة كالبد    تقدير ا
فبل  فعوؿ له خبلفا لم  ب الكوف     كالفعل البلـز( يريد ) كالمبلحظ أف البصري   جعلوا الفعل 

 كإنما.  فعوال في النص بعض األفعاؿ ال تحتاج  كما يتضح أف(. ل ب   ) في أنه  تعد  فعوله  و قوله 
ك  ا األ ر يؤكد أف التعدم كاللزـك    اللوا ر التي ، المعنى إطبلؽيكوف المفعوؿ غ ر  خصص لغرض 

. تتعلق بمعنى الترك ب
 

 

                                                           
 ٜ٘ٙ/ٖ: ،الدر ادلصون ٕ٘ٛ/ٔ:ادلغٍت  ٕٕٔ:اجلٌت الداين ،ٕٗ/ٕ: وإعرابومعاين القرآن ،ٗٛٔ/ٖ:ينظر الكتاب  (1)
شرح التصريح ،ٕ٘ٛ/ٔ:ادلغٍت  ،ٕٔٛ/ٔ:القرآن  إعرابالتبيان يف ، ٕٗٛ/ٔ:القرآن للنحاس  إعراب،ٙ٘ٔ:ينظر معاين القرآن لألخفش  (2)

 .ٖٚٛ/ٕ:حاشية الصبان ،ٖٚٛ/ٕ:
 ٕٚ:النساء  (3)
 .ٔٚ:األنعام  (4)
 .  ٗٔ: األنعام  (5)
 .ٜ٘ٙ/ٖ:لدر ادلصون ا، ٕٕٔ:اجلٌت الداين ، ٕٗ/ٕ: وإعرابومعاين القرآن ، ٕٔٙ/ٔ:ينظر معاين القرآن للفراء  (6)
 .ٜٗ/ٗ:ىيل تسشرح ال، ٜٚم  ٘ٚ٘ /ٕ: اإلنصاف،ٖٙٓ/ٔ:ادلقتضب ، ٚ-٘/ٖ:ينظر الكتاب  (7)
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شيء  ق د غ ر  إلىألف بعض األفعاؿ يتعدل ، ك  ا التفريق يرتبط بمعنى األفعاؿ كما يرتبط بس اؽ النص
كيبدك أف أفعاؿ اإلرادة كالمل ئة    . شيء  طلق غ ر  حدد في النص إلىكبعضها اآلخر يتعدل .  طلق 

.  (ُ)المعنى على اإلطبلؽ تف د أصلفهي ، النوع الثاني
لبلـ كتوك د     خبلؿ تسل ط الفعل أردت على  ا بعد     ا االستقباؿيق  عنى ككاف الفراء يرل توث

اثلة كالتي تؤكد  عنى االستقباؿ بالفعل ـالمعنى ببعض اللوا د الم له اكقد احتج . لمصدرية كالفعلا
  :  ب   البلـ ككي للداللة على االستقباؿ كقوله أردت ك   ذلك ال مع

    (ِ)كملً فيى  عطى الكماؿً ك   ذا ال م مي                لي عثرةه  تيرلال   الكي أردت          
 :   آلخر كؿ الب اف  قصد  بق ، (ّ)كما احتج على ال مع ب   ثبلثه   البلـ ككي كأف

  (ْ)بلقعي  بب داءى   ا شنان ؾي بتي                         فتتري رٍ ؽي بً  لك ما أف تط رى  أردتي            
بها البصريوف لتأي د    بهم بأف البلـ لل ر كلو كانت للنصب  ا دخلت  احتجك  ا النوع    اللوا د 

 . (ٓ)معلى ؾ
كيبدك أف االت ا  البصرم ينحو إلى الت ريد خبلفا لم  ب الفراء في توج ه التركب بحسب س اقه على 

كقد تب   أف الفعل ، أساس الربط ب   األفعاؿ للداللة على أف  ا بعد الفعل أردت على  عنى  االستقباؿ
ككل  ا .للوا د المتقد ة النصوص كا إلىك  ا  ما الشك ف ه إذا نلرنا ،أ رت ك أردت يطلباف المستقبل 

كالمبلحظ أف الفراء قد حقق      ا الرأم . (ٔ)((تأك د االستقباؿ البلـز لئلرادة)) و  فالقصد، جاء  ثلها 
 : غرض   
 و توث ق  عنى االستقباؿ كتوك د  في :كاآلخر ، عدـ الحاجة إلى إضمار  فعوؿ الفعل يريد :أحد ما 

 .البلـ أك كي أك ال مع ب نهما  ال مع ب   أردت كالفعل ال م تسبقه

كما ذكر ، كقد نص على  ا احتج به الفراء    نصوص كشوا د،ك ا ذ ب إل ه الفراء رجحه الطبرم 
كتابعه في ترج ح    ب الفراء . (ٕ)(يريد )    ب البصري   في تأكيل النص على ح ؼ  فعوؿ الفعل 

                                                           
 ٕٚٔ:التلخيص يف علوم البالغة ،ٖٕٚ:ينظر أسرار البالغة  (1)
. ٕٜٕ/ٕ:وامع ع الوىميف ة و بال نسب،ٙٛٗ/ٛ:خزانة األدب ،ٕٕٙ/ٔ:ينظر معاين القرآن للفراء : روان ث أليبالبيت  (2)
 .ٕٕٙ/ٔ:ينظر معاين القرآن للفراء  (3)
 ٓٛمٓٛ٘/ٕ: فاصاإلن.٘ٛٗ/ٛ:ينظر خزانة األدب ، مل يعرف قائلو (4)
. ٖٗ/ٔ:ينظر معاين القرآن وإعرابو  (5)
 .ٖٔ/ٖ:روح ادلعاين  (6)
. ٖٛ/٘:ينظر جامع البيان  (7)
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ككل  ا استدؿ به الفراء    نصوص تؤيد  ا ذ ب ،(ُ)الثعلبي كالبغوم كاب  ال وزم كالب ضاكم كالقرطبي
 .إل ه  ي الح ة األقول التي حملت  ؤالء المفسري  على ترج ح    به

ألنهم كجدكا  ا نص عل ه الفراء بأف البلـ ،كيلهر أف     الطائفة    المفسري  قد رجحوا    ب الفراء 
 .تحل  حل أف في بعض المواضع  اثبل في نصوص كث رة 

توج ه قد أغنا م ع  الخوض في االق سة النحوية المبتناة في ضوء المفردات الم ردة ع  بناء ك  ا اؿ
 ....لتي ال تمثل   واجس المعنى ال م يتغ ر    نص كآخر تبعا لتبلحم المفردات في الس اؽاالترك ب 

عند جمهور  أ ا رأم البصري   ال م يقـو على تقدير  فعوؿ يناسب س اؽ الترك ب فقد كاف  و األقول
نص .(ّ)األندلسي كالطبرسي كالفخر الرازم كاب  عط ةرجحه    المفسري  الل خ الطوسي قد ك، (ِ)النحاة

كاستدؿ ،الل خ الطوسي على ضعف رأم س بويه في تقدير الفعل بمصدر كما ذ ب إلى ضعف رأم الفراء 
بأف جعل البلـ بمعنى أف لم ،ضٌعف   ي  الوجه   بعض النحوي   : ))على ضعفهما بأقواؿ النحاة قاؿ 

ك  ا ال ي وز ،ضربت زيدان  ضربت لزيد بمعنىكحمله على المصدر يقتضي جواز ،تقم به ح ة قاطعة 
 .(ْ)((ألف عمل الفعل في التقديم يضعف،كلك  ي وز في التقديم نحو لزيد ضربت كللرؤيا تعبركف 

إذ ب   أف عدـ تقدير المفعوؿ في النص للفعل .  همان كيبدك أف الل خ الطوسي قد استوضح أ را 
  ا الرأم البصرم ك و كالل خ الطوسي رجح (. ل ب  )بالفعل . يريد غ ر  مك  لوجود البلـ المتصلة

ألنه كاف يرل أف المفعوؿ تضمنه الس اؽ للداللة على ،ح ؼ  فعوؿ الفعل يريد دكف الحاجة إلى تقدير  
 . اطبلؽ المعنى

كيلهر لي أف   ا  و المغزل الحق قي في عدـ تحديد  فعوؿ الفعل يريد في النص لغرض السعة 
كقد أدرؾ الل خ الطوسي بداعة األسلوب القرآني بأف ح ؼ المفعوؿ    النص يتم . في المعنى كشموله

ب   الفعل    ك  ا األ ر يمثل نقطة االرتكاز التي تمثل العبلقة. لغرض الداللة على قوة الفعل كأ م ته
إف   ا األسلوب في االستغناء ع  : ))كقد استوضح   ا األ ر الدكتور ال وارم بقوله . لتوض ح المعنى

قد يكوف كافر الداللة كاسع المعنى بح ث  كحد ك المفعوؿ كاالكتفاء بالفعل يدؿ على أف الفعل أالفاعل 
 .(ٓ)((يقـو كحد   قاـ الترك ب بطرف ه

                                                           
 ٛٗٔ,ٚٗٔ/٘:تفسَت القرطيب ،ٗٚٔ/ٕ:تفسَت البيضاوي ،ٔٔٔ/ٕ:زاد ادلسَت ،ٚٔٗ/ٔ:تفسَت البغوي ، ٜٕٓ/ٖ:ينظر تفسَت الثعليب  (1)
 .ٕٚٗ/ٖ: بانصال حاشية. ٕ٘ٛ/ٔ:غٍت امل ،ٕٔٛ/ٔ:ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (2)
 .ٗ٘/ٓٔ:التفسَت الكبَت ، ٚ٘/ٕ:رلمع البيان ، ٓٗ/ٕ:احملرر الوجيز ، ٘ٚٔ-ٖٚٔ/ٖ:ينظر التبيان  (3)
 .ٖٚٔ/ٖ: التبيان (4)
 .ٖٙ:القرآن حنو  (5)
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ت ب األلفاظ بحسب ال انب الوظ في في النص ال يدلنا على اختبلؼ المعاني كحالة ك  ا يؤكد لنا أف تر
الت دد إال بعد التحوؿ ع    ا النسق لغرض السعة في اطبلؽ المعاني التي تمثل حالة التطور اللغوم في 

 .نلاـ الس اؽ أك الترك ب لت ديد بعض الصور الب ان ة
ـ المعنى المراد بصورة أكثر كضوحا ئبما ي عله يبل قعادة نلاـكالبد    الرجوع إلى تأكيل النص لغرض إ

كقد ذكر عبد ،فترت ب بناء األلفاظ على ق اس األصل له اكبر األثر في تفس ر  عنى النص ، عند المتلقي
ك  ا المعنى ال يحدث إذا ذكر المفعوؿ في . القا ر ال رجاني ق مة الح ؼ في الداللة على سعة المعنى

 عىلىٍ هً  كىجىدى   ىٍديى ى   ىاءى  كىرىدى  كىلىمَّشا :))ب   ذلك في عرض أغراض ح ؼ المفعوؿ في قوله تعالى  كقد.(ُ)النص
 الرِّوعىاءي  ييٍصًدرى  حىتَّشى نىٍسًقي ال قىالىتىا خىٍطبيكيمىا  ىا قىاؿى  تى يكدىافً  اٍ رىأىتػىٍ  ً  ديكنًًهمي  ً  ٍ  كىكىجىدى  يىٍسقيوفى  النَّشاسً  ً  ى  أي َّشةن 

ًب ره فسىقىى شىٍ خه  كىأىبيونىا : ك  ا الغرض    ح ؼ المفعوؿ استوضحه بقوله ، (ِ)((اللِّولٌ  ًإلىى تػىوىلَّشى ثيمَّش  لىهيمىا كى
ثم إنه ال يخفى على ذم بصر أنه ل س في ذلك كله إال أف يترؾ ذكر  كيؤتى بالفعل  طلقا ك ا ذاؾ إال ))

 .......سقي ك   المرأت   ذكدالحاؿ  أف الغرض في أف يعلم أنه كاف    الناس في تلك
كتعلم أنك لم ت د لح ؼ المفعوؿ في   ا النحو    الركعة كالحس   ا كجدت إال ألف في ح فه كترؾ 

 . (ّ)((ذكر  فائدة جل لة كأف الغرض ال يصح إال على تركه
فح ؼ المفعوؿ يدؿ على ت ديد المعنى ال م ال يمك  ،ككل تلك الوسائل تأتي لتحديث المعنى 

يريد ))ح ؼ المفعوؿ كذكر  في األسلوب القرآني كما في قوله  ب  إذا ذكر ، كنح  نرل الفرؽ كندركه 
، في المفعوؿلغرض القصد إلى التعم م ))ك  ا األسلوب يؤكد أف ح ؼ  فعوؿ الفعل،(ْ)((اهلل ل ب   لكم

كذ ب الطبرسي إلى أف تأكيبلت النحاة التي ذكرك ا ، (ٓ)((كاال تناع ع  أف يقصر  السا ع على  ا ي كر
فهو يرل أف التأكيل الصح ح للنص  و على تقدير ،في تقدير المفعوؿ المح كؼ  ي أقواؿ  ضطربة 

آخر اختلف ع  تقديرات النحاة كما ذ ب الفخر الرازم إلى تقدير ، (ٔ)تبص ركم ل ب   لكميريد اهلل :
أف تقوؿ :)) فبعد  ا ذكر    ب الفراء عمد إلى  ا رجحه ك و تقدير  فعوؿ  ح كؼ بقوله. كالمفسري 

 ..(ٕ)((إف في اآلية إضمارا كالتقدير يريد اهلل إنزاؿ     اآليات ل ب   لكم دينكم كشرعكم

                                                           
. ٜٓٔ: اإلعجازنظر دالئل ي (1)
 .  ٕٗ،  ٖٕ:القصص  (2)
 .ٕٔٓ/ٖ: اإلتقانوينظر ، ٜٓٔ: اإلعجازدالئل  (3)
 .ٕٙ:النساء  (4)
 .  ٕٙ٘،  ٕ٘٘ :الداللة والنحو  (5)
. ٚ٘/ٕ:البيان  معينظر مج (6)
. ٗ٘/ٓٔ:التفسَت الكبَت  (7)
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            غ ر  إلى كما نسب    ب الفراء ...((أف تقوؿ)):كالمبلحظ أنه نسب اإلضمار له بقوله       
إذ لم ينص على أقواؿ . كأظ  أف الفخر الرازم كاف ي تهد في أكثر المواضع، ...((قالوا)):بقوله 
 .ك  ا يدؿ على أف  نه ه في الترج ح قائم على االستقبلؿ في  سائل كث رة.النحاة

يريد : )) ار يعتمد على س اؽ اآليات المتقد ة على قوله ك ا يؤكد ذلك أنه قد ب   أف ترج ح اإلض
 .  (ُ)..ك    اآليات تتحدث عما حـر اهلل    النساء ك ا أحل...((.اهلل

إذ تركوا آراء .(ِ)أ ا الز خلرم كأبو ح اف فقد كاف لهما خبلؼ في     المسألة  ع النحاة كالمفسري 
 .    اآلراء  النحاة كما لم يتابعوا المفسري  في ترج ح أحد

على  عنى أف يب   لكم ك  ا التأكيل ال يختلف (ّ)((يريد اهلل ل ب   لكم:))فالز خلرم يرل أف قوله تعالى 
 .(ْ)ال أبا لكلكنه يرل أف البلـ زائدة لتوك د االستقباؿ كما زيدت في قولك ، ع     ب الكوف   

كاستدلوا به على  عنى النسفي كالغرناطي الكلبي ك ا نص عل ه الز خلرم    تفس ر رجحه 
إنما :))فقد ذ ب إلى أف البلـ زائدة في قوله ، كما استند عل ه الرضي في تأكيل بعض النصوص، (ٓ)النص

كأ رت ألعدؿ :))ك لك قاؿ بزيادتها في قوله  (ٔ)((يريد اهلل ل   ب عنكم الرجس أ ل الب ت
 .(ٗ)نص عل ه السم   الحلبي كالعكبرم كأبو ح اف كاب   لاـ ك القوؿ بزيادة البلـ،(ٖ()ٕ)((ب نكم

كيبدك أف الز خلرم . (َُ)أقواؿ البصري   كالكوف    ياف يرل في رأم الز خلرم خركجا علىككاف أبو ح
قد اعتمد في بناء   ا الرأم على أقوالهم ألنه أخ   عنى الترك ب  ما ذكر  الكوف وف ك و أف يكوف 

 .كما أخ     البصري   أف النصب بإضمار أف((. أف يب   لكميريد اهلل((:التقدير
فهو خركج ع  األسس العا ة كل س ف ما يخص  عنى ،أ ا ال م قصد  أبو ح اف في خركجه ع  أقوالهم 

 . النص كتأكيله 

                                                           
. ٖٔ/٘:روح ادلعاين ،ٗ٘/ٓٔ:ينظر التفسَت الكبَت (1)
 .ٖٕٗ/ٖ:البحر احمليط ،ٜٔٗ/ٔ:ينظر الكشاف  (2)
 ٕٙ:النساء  (3)
 .ٛٙٔ/ٕ:سعود ال تفسَت أيب، ٜٔٗ/ٔ:ينظر الكشاف  (4)
 .ٖٛٔ/ٔ:زيل  يل لعلوم النتهالتس،ٕٚٔ/ٔ:ي نسفينظر تفسَت ال (5)
 .ٖٖ: األحزاب (6)
 .٘ٔ:الشورى  (7)
. ٚ٘/ٗ:ينظر شرح كافية ابن احلاجب  (8)
. ٘ٛٔ/ٔ: غٍت امل ،ٖٕٗ/ ٕ :البحر احمليط ،ٕٔٛ/ٔ:القرآن  إعرابالتبيان يف ،ٜ٘ٙ/ٖ:ينظر الدر ادلصون  (9)
 .ٖٕٗ/ٖ:ينظر البحر احمليط  (10)
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. ألف الز خلرم نص على تأكيل الفراء، كالمبلحظ أف    ب الز خلرم يعتمد على رأم الفراء
كزيادتها عند الفراء  عنوية كل ست لفل ة كما  و الحاؿ .الـ زائدة  ؤكدة لمعنى االستقباؿ كما ذكر أف اؿ
 .ع  الز خلرم

بما يدؿ أنه يم ل إل ه في ب اف  عنى الترك ػب كقد استدؿ على الغرناطي الكلبي ك ا ذ ب إل ه الفراء ذكر  
د جاءت  عطوفة عل ه ك ؤتلفة  عه    ؽ(( ل ب   لكم:))ألف ال مل التي تلت قوله ،بس اؽ النص  أ م ته

كلم ،النحاة في تأكيل النص ذكر   ا ب ككاف أبو ح اف يرل ضعف رأم الز خلرم كما (ُ)جهة اإلعراب
ف ه يكوف  فعوؿ :))كإنما ذ ب إلى حمل النص على اإلعماؿ قاؿ ،ي  ب إلى ترج ح أحد تلك التأكيبلت 

ل ب نها لكم كيهديكم سن  :ضربت كأ نت زيدا كالتقدير:ل ب   ضم را  ح كفا يفسر   فعوؿ كيهديكم نحو
قاؿ ،ص على أف  عنى الترك ب يت ه إل هكف. السم   الحلبيكقد استحس    ا الرأم  (ِ)((ال ي     قبلكم

كيؤيد   ا أف المفسري  نقلوا أف كل  ا بٌ   لنا تحريمه كتحل له    النساء في اآليات المتقد ة فقد كاف :))
ألف اللرائع كإف كانت  ختلفة في نفسها إال ،بٌ   لكم المصالح أنه  أك،في األ م السالفة الحكم ك لك 

كإنما أراد أف يوضح  فعوؿ ،لم يك  يبغي   ا المعنى أف أبا ح اف كأظ  ، (ّ)((أنها  تفقة في المصلحة
كما . م كيب   فحمل الترك ب  على التنازع ب   يهد،ك و السن  كاللرائع ال م يفسر  يهديكم (ل ب  )

 . كال خبلؼ في  فعوؿ الفعل يب   . يلهر أنه ابتعد ع  أصل الخبلؼ في  فعوؿ الفعل يريد
كما اتضحت عند أكثر المفسري  بما قد وا    ، كبعد ا اتضحت آراء النحاة في تأكيل النص

أم أنه تعدل لمفعوؿ غ ر ،كقد ذ ب أبرز المفسري  إلى أف  فعوؿ الفعل يريد  ح كؼ.تفس ر لتلك اآلراء
ق ال لك   ا قصدك.كما كجدنا م  ختلف   في تقدير   ا المفعوؿ.  كور يستدؿ عل ه    س اؽ النص

 .ألجل  دايتكم قبلكميتعدل اإلشارة إلى ب اف تحل ل  ا حر ه اهلل ك ا حلله ل ب   لكم سن     
أف عدـ ذكر المفعوؿ في النص القرآني في بعض المواضع له دالالت يتطلبها المعنى  كيبدك لي 

ف كجود المل ئة ألنه يلـز ـ)).  (ْ)كقد اتضح أف   ا الح ؼ يل ع  ع أفعاؿ اإلرادة كالمل ئة كاأل ر
كل لك كانت ، فالمل ئة المستلز ة لمضموف ال واب ال يمك  أف تكوف إال  ل ئة ال واب،كجود الملاء

فإف عدـ كجود ،كإذا كانت     األفعاؿ  تعدية بحسب الق اس،(ٓ)((اإلرادة  ثلها في اطراد ح ؼ  فعولها
ؿ ل كوف كاسعا شا بل كافر الداللة في  فعوؿ   كور لها في النص لغرض االلتفات إلى أ م ة  عنى الفع

ألف كل  نهما ،ك  ا تم ز لقوة كعلمة الخالق في تحق ق األ ر    خبلؿ ت انس  عنى الفعل  .النص
                                                           

 .ٖٛٔ/ٔ:زيل  ينظر التسهيل لعلوم النت (1)
 .ٖٕٗ/ٖ:ينظر البحر احمليط  (2)
 .ٖٔ/٘:وينظر روح ادلعاين ، ٓٙٙ/ٖ:الدر ادلصون  (3)
 .ٖ٘:حنو القرآن ،ٔٔٔ,ٕٔٔ: اإلعجازينظر دالئل  (4)
 .ٖٕٓ:ظاىرة احلذف يف الدرس النحوي وينظر ، ٗٗٔ/ٖ:يف علوم القرآن  اإلتقان (5)
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فاأل ر ال لي      ا األسلوب  و . كأظ  أف   ا المعنى ال يلهر إذا ذكر المفعوؿبمعنى اآلخر يرتبط 
يم، كلو ذكر  فعوؿ الفعل يريد ألصبح المعنى  ق دا ب لك إطبلؽ المعنى للداللة على التفخ م كالتعظ

 .ع  جزالة األسلوب القرآني كما  و  ع الح ؼال ينبأ المفعوؿ 
كونها تتعدل إلى شيء  و  فعوؿ .كما يلهر لي أف بناء بعض األفعاؿ كداللتها يحتاج إلى تحديد المفعوؿ

 عنى في ضرب كإنما يتمثل به  عنى السعة ك ناؾ نوع آخر يتعدل إلى  فعوؿ به ل س كاؿ.ضرببه  ثل 
ك  ا ن د  في بعض األفعاؿ التي تخضع لتأث ر المعنى في الس اؽ بما يتحقق ف ها    تنوع : كاإلطبلؽ

  .أراد ك شاء ي كما في الفعل. ب   التحديد في بعض المواضع كاإلطبلؽ في  وضع آخر
فعولها يتعلق في المعنى بما يأتي بعد ا إذ ن د ـ_ كما ب نت_ك    األفعاؿ ترتبط بس اؽ النص 

بمعنى أف     األفعاؿ تعطي  عنى االستمرار    خبلؿ اتصالها بما بعد ا    أفعاؿ تدؿ على .    فعل
كما ن د  (ِ)((كاهلل يريد أف يتوب عل كم:))كقوله   (ُ)((يريد اهلل ل ب   لكم:))كما في قوله تعالى . عنا ا

كقوله  (ّ)((كلو شاء اهلل ل معكم على الهدل:))  ا التواصل ب   األفعاؿ في أفعاؿ المل ئة  ثل قوله 
 ....(ْ)((كلو شاء اهلل لهداكم أجمع  :((تعالى

كما ..كالمبلحظ أف   ا التواصل ب   األفعاؿ في النص يؤكد استمرار  عنى الفعل األكؿ في المستقبل
الداللة على جنس    المعاني يحدد ا الفعل الثاني لتوض ح تلك المعاني التي  يؤدم كظ فة أخرل  ي

ك  ا يدؿ على أف     األفعاؿ التي تقدر بمصدر قد جاءت في س اؽ ،تكوف  تمثلة في تقدير المصدر
ؿ إذ البد أكال    الفع((. كاهلل يريد أف يتوب عل كم :))ففي قوله تعالى ، النص لتدؿ على المعنى الواسع

كبلوغ المعنى المراد ك و االستمرار أ ا تقدير المصدر فإف   ا يدؿ على االسم ال م يؤكد ، ك و التوبة
 . التوبة 

كالعمل المستمر تلب ة اإلرادة اهلل ، كاللا ر أف اتصاؿ     األفعاؿ يدؿ على ال هد المتواصل
   ذلك يتضح أف . في آف كاحدبما يدؿ على قوة المعنى المتحصل    الفعل كاالسم ،سبحانه كتعالى 

ك  ا المنحى  و  ا ...ذكر المفعوؿ كتحديد  ال يمك  كونه ال يب   لنا     المعاني المختلفة في الس اؽ
ارتكز عل ه عبد القا ر في إدراؾ المعنى    خبلؿ التماسك الس اقي كعبلقة األلفاظ بعضها ببعضها اآلخر 

                                                           
 .ٕٙ:النساء  (1)
 .ٕٚ:النساء  (2)
 .ٖ٘: األنعام (3)
 .ٜ:النمل  (4)
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. صبحت المعاني ظا رة كبس طة تفتقر إلى  عط ات التأث ر الس اقيكلوال   ا الربط الس اقي ب   األلفاظ أل
 .   (ُ)ألنه   و ال م يعطي األلفاظ داللتها، ل لك البد    النلر إلى الس اؽ 

فأنت ترل أف ،كما تلهر  زية   ا التواصل ب   األفعاؿ في الترك ب ل تب   المعنى بصورة دق قة 
ألف     األفعاؿ تسلط ،ألكثر إلى االتصاؿ بالفعل كي يلهر المعنى أفعاؿ اإلرادة كالمل ئة تحتاج في ا

على فعل آخر يكوف  رتبطا بالفعل األكؿ    جهة المعنى بما يدؿ على أف اهلل سبحانه كتعالى  و ال م 
فالتوبة    اهلل إذا كاف ، فالفعل الثاني ال يتحقق إال بإرادة اهلل سبحانه كتعالى ، يهدم أك يتوب أك يب  

ك  ا المعنى تلهر أ م ته إذا كاف .اإلنساف يمتلك  قو اتها التي  ي باألصل    عطاء الخالق عز كجل 
الفعل األكؿ  تسلطا على فعل آخر كلم يك   تسلطا على اسم صريح ك  ا يبدك جل ا في النصوص التي 

إلى إظهار ق مة المعنى ل لك فه ا التبادؿ الموقعي في الترك ب يتم ألغراض ببلغ ة تهدؼ .(ِ)تقدـ ذكر ا
 . المركزم في الس اؽ 

كالمبلحظ أف أ م ة ح ؼ المفعوؿ  ع أفعاؿ المل ئة كاإلرادة في بعض المواضع تكم  في دفع اإلبهاـ 
 . (ّ)ع  النص بما يدؿ على الب اف كالوضوح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٛٗ:كيب ادالالت الًت، ٖٚ:ج البحث يف اللغة هاينظر من (1)
 .من البحث(ٔٚٔ)ينظر ص  (2)
 .ٕٔ:ينظر احلذف البالغي يف القرآن الكرمي  (3)
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فىعيهي ذىًلكى  يوى يىٍدعيو ً ٍ  ديكًف اللَّشًه  ىا ال : ))ػ الفعل يدعو في قوله تعالى ِ يىضيرُّي ي كى ىا ال يػىنػٍ
.   (ُ)((الضَّشبلؿي اٍلبىًع دي يىٍدعيو لىمىٍ  ضىرُّي ي أىقػٍرىبي ً ٍ  نػىٍفًعًه لىًبٍئسى اٍلمىٍولىى كىلىًبٍئسى اٍلعىًل ري 

يدعو لم  ضر  أقرب    : ))اختلف النحاة كالمفسركف في   ً  اآلية الكريمة ك وضع خبلفهم قوله 
 .  (ِ)ف الفعل يدعو    األفعاؿ المتعدية ، كقد حالت البلـ ب نه كب    عمولهأل(( نفعه

ككانت للنحاة تأكيبلت  ختلفة في تفس ر   ا الترك ب ، فالفعل يدعو عند م إ ا أف يعمل ف ما بعد  أك ال 
أف : د ا فقد ذ ب بعض النحاة إلى أنه ال يعمل ف ما بعد ي ، كذكركا له ا الرأم ثبلثة أكجه أح. يعمل 

. ك ا بعد  كبل ان  ستأنفان (( يدعو  ا ال يضر  ك اال ينفعه: ))يكوف الفعل توك دان ل دعو األكؿ في قوله 
أف يكوف  عموله  تقد ان عل ًه ك و ذلك على : ، فهو كالفعل البلـز ، الثاني  (ّ)ك  ا الرأم نص عل ًه الفراء

كى ىا تًٍلكى بً ىًم ًنكى يىا : ))م  و الضبلؿ  كقوله تعالى أفَّش اسم اإلشارة بمعنى ال م كالتقدير يدعو ال 
ك و ال م أغفله : ))ك  ا الرأم ذكر  الزجاج كرجحه على اآلراء األخرل كما نعته بقولًه .  (ْ)(( يوسىى
 (ٔ)((كل س بقوم ألف اسم اإلشارة ال يقع عند البصري   بمعنى ال م ك و قل ل عند    جوز )) (ٓ)((الناس

أف الفعل يدعو في  وضع الحاؿ      كالمعنى ذلك  و الضبلؿ البع د يدعو  ، كذ ب العكبرم :  الثالث
، كقد  (ٕ)ك  ا الرأم  و أحد آراء الفراء في تفس ر الترك ب. إلى ضعفه دكف أف يب   جهة ضعفه 

.   (ٖ)استحسنه اب  جني ألف ح ؼ الهاء    الحاؿ غ ر  نكر ألنها تضارع الصفة
أف يكوف : ، أحد ما  (ٗ)ف الفعل يدعو  تسلطان على  ا بعد  ، فقد ذكركا له ا الرأم أربعة أكجهأ ا إذا كا

كالفعل يدعو  عا ل ف ها . جملة ابتدائ ة (( لم  ضر  أقرب    نفعه: ))كقوله : الفعل يدعو بمعنى يقوؿ 
ؿ لم  ضر  أقرب    يقو: على أنها في  وضع نصب  فعوؿ به للفعل يدعو ، كالمعنى يكوف على تقدير 

كبلـ  ستأنف غ ر داخل في المحكي قبله ألف ( لبئس المولى كلبئس العل ر: )نفعه  و  والم ، كقوله 
الكفار ال يقولوف ذلك في أصنا هم ، ك  ا الرأم نص عل ه الزجاج كالنحاس ك كي ب  أبي طالب 

                                                           
.   ٖٔ،  ٕٔ: احلج  (ٔ)
 .  ٖٛٓ/ ٔ: غٍت  امل،  ٖٚٔ/ ٕ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (ٕ)
 .  ٖٚٔ/ ٕ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٕٛٔ/ ٖ: ينظر معاين القرآن للفراء  (ٖ)
 .  ٚٔ: طو  (ٗ)
 .  ٙٓٗ/ ٖ: عرابو إمعاين القرآن و   (٘)
 .  ٜٓٔ/ ٔ: ادلغٍت وينظر ،  ٕٓٔ/ ٔ: أمايل ابن احلاجب  (ٙ)
 .  ٕٔٗ/ ٛ: ، الدر ادلصون  ٖٚ/ ٕ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٕٚٔ/ ٖ: ينظر معاين القرآن للفراء  (ٚ)
 .  ٕٓٗ/ ٕ: ينظر سر صناعة اإلعراب  (ٛ)
 .  ٜٖٓ/ ٔ: ، ادلغٍت   ٖٕٛ/ ٛ: لدر ادلصون ، ا ٖٚٔ/ ٕ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (ٜ)
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كذكر  اب  جني كقد رجحه على  (ُ)ألخفشإلى اكالعكبرم كالسم   الحلبي كاب   لاـ كقد نسبه بعضهم 
: كالبلـ  زالة ع   وضعها كالتقدير (   )أف يكوف الفعل يدعو عا بلن في : ، الثاني  (ِ)األقواؿ األخرل

، كما نص عل ًه الزجاج ذاكران تفس ر  ،  (ّ)ك  ا رأم الكسائي كالفراء. يدعو    ضر  أقرب    نفعًه 
 عنا ا التأخ ر كالمعنى يدعو    لضر  أقرب    نفعه كلم  ييلبعوا  قاؿ البصريوف كالكوف وف البلـ: ))بقوله

اللرح ، كال قالوا    أي  جاز أف تكوف البلـ في غ ر  وضعها ، كشرح ذلك أف البلـ لل م   كالتوك د 
كما أف  (لضر )فحقها أف تكوف في أكؿ الكبلـ فقد ت لت عل في حقها ، كإف كاف أصلها أف تكوف في 

إفَّش زيدان : الخبر في  ثل قولك في  تٍ ؿى عً جي  (إفَّش )الـ إف حقها أف تكوف في االبتداء ، فلما لم ي ز أف تلي 
 .  (ْ)((فإذا أ ك  أف يكوف ذلك في االسم كاف ذلك أجود الكبلـ. لقائم كال ي وز إف لزيدان قائم 

بًه الزجاج ، ألف الـ إفَّش  ي في األصل تختلف عما  ثل ...((يدعو: ))كيلهر لي أف البلـ في قوله  
أ ا نسبة   ا الرأم للبصري   ..  تأخرة ، كالـ    في اآلية الكريمة جاءت في  حلها بناءن على األصل 

.  كالكوف    فلم تك  دق قة ألف   ا  و رأم الكوف    
ألف البلـ زائدة .    كالفعل يدعو يعمل في . ك ا يدؿ على ذلك أفَّش رأم البصري    و زيادة البلـ  

يدعو ))كالمعنى  و  (ٓ)((قيٍل عىسىى أىٍف يىكيوفى رىًدؼى لىكيمٍ : ))لتقوية عمل الفعل كما جاءت في قوله تعالى 
ألف ))ك  ا الرأم ف ًه ضعف  (ٔ)ك  ا الرأم تؤيد  قراءة عبد اهلل بغ ر الـ(( .    ضر   و أقرب    نفعه

كيبدك أفَّش شدة تقارب   ي  التفس ري   و ال م حمل .  (ٕ)((ك فعولهالبلـ المفتوحة ال تزاد ب   الفعل 
ك  ا يتضح  ما قاله . للبصري   كالكوف     قدـ ك و إزالػة البلـ ع   وضعهاالزجاج على أف ينسب  ا ت

ف اء التفس ر يدعو     ضر  أقرب    نفعًه كقد  حالت البلـ ب نهما ، كلم ن د العرب تقوؿ : ))الفراء 
ف ًه اإلعراب  ال يتب  فنرل أف جواز ذلك ، ألف    حرؼ .. ألخاؾ ، كال رأيت لزيدان أفضل  نك  ضربت

كنقطة التقاء الم  ب   الملتركة أف  (ٖ)((فاست  ز االعتراض بالبلـ دكف االسم إذ لم يتب   ف ًه اإلعراب
( .    ) ا ع  الفعل يدعو يعمل في    ، نلران لتأكيل الترك ب على زيادة البلـ أك إزالت

                                                           
 ٖٚٔ/ ٕ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٖٔٔ: ، مشكل إعراب القرآن  ٗٛ/ ٖ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٙٔٗ/ ٖ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (ٔ)

 .  ٜٖٓ/ ٔ: ، ادلغٍت   ٖٕٛ/ ٛ: الدر ادلصون 
 .  ٗٓٗ/ ٕ: ينظر سر صناعة اإلعراب  (ٕ)
 .  ٕٚٔ/ ٕ: ، معاين القرآن للفراء  ٜٛٔ: ينظر معاين القرآن للكسائي  (ٖ)
 .  ٘ٔٗ/ ٖ: معاين القرآن وإعرابو  (ٗ)
 .  ٕٚ: النمل  (٘)
 .  ٜٖٕ/ ٛ: ، الدر ادلصون  ٗٛ/ ٖ: ينظر إعراب القرآن للنحاس  (ٙ)
 .  ٕٓٔ/ ٔ: أمايل ابن احلاجب  (ٚ)
 .  ٕٚٔ/ ٕ: معاين القرآن للفراء  (8)
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ال يتب   ف ًه (   )، ألف ق الفراء    تفس ر لقوؿ البصري  ، قد أجاز كيبدك لي أفَّش  ا نص علي 
لبصري   كالكوف    ، كاألصح أنه رأم البصري   كتابعهم إلى اإلعراب ك و  ا حمل الزجاج على أف ينسبه 

( يدعو)أف يكوف الفعل : الرابع ،(ُ)جحه الطبرمف ًه الفراء بأف البلـ  زالة ع   وضعها كحقها التأخ ر كقد ر
 لموحان ف ًه  عنى أفعاؿ القلوب ، كالمعنى يسمى     ضر  أقرب    نفعػه كال يصدر ذلك إال ع  اعتقاد 

.  (ِ)ضم   عنى يزعم ألف الفعل يزعم قوؿ  ع اعتقاد( يدعو)فكأنَّشه قاؿ يل  ، كأكثر النحاة على أفَّش الفعل 
الت النحاة في توج ه اآلية الكريمة تناكلها المفسركف بالنلر كالفحص الدق ق  ل رجحوا ك ا تقدـ    تأكم

.   نها  ا يدؿ على  عنى   ا األسلوب 
ػ أف أكثر م قد ذكركا كجه      تلك األكجه ، إذ كجدكا ف هما الداللة على قوة ػػكما س لهر  ػػكالمبلحظ ػ

أنه توك د ل دعو األكؿ : الثاني  الفعل يدعو تضم   عنى يقوؿأف : األكؿ : المعنى ، ك  اف الوجهاف  ما 
.   (ّ)فهو كالفعل البلـز ،فبل عمل له

ذ ب السمرقندم إلى أف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ ، ك  ا الرأم يلمح عند  ف ما ذكر      عنى  
:  كما رجحه السمعاني كحمل عل ًه  عنى اآلية كاحتج له بقوؿ عنترة  (ْ)للنص
.   (ٓ)ـً  ػػى األدٍ  بػافً ا              أشطافي بئرو في ؿً قكأف كالس وؼي  عنترى  فى عودٍ مى                

أكثر كقوؿ عنترة   ا احتج بًه .  (ٔ)لم  ضر  أقرب    نفعه قوؿم :كك لك  عنى اآلية أم. يعني يقولوف 
..  النحاة كالمفسري  على أف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ 

الل خ الطوسي ، لكنَّشه يرل أفَّش  عنى التوك د  و األقول ، ف دعو عند  جاء ك  ا الوجه ذكر  
كقد (( . لم  ضر : ))ك  ا السبب في دخوؿ البلـ في قوله . فهو  علق ع  العمل . توك دان ل دعو األكؿ 

نما كإنما جاز دخوؿ البلـ في لم  ضر  ألف يدعو  علقة كإ: ))قاؿ . خالف النحاة في تفس ر   ا الوجه 
يدعو ػ للتأك د ػ لل م ضر  أقرب    نفعه يدعو ، ثم ح فت يدعو األخ رة :  ي تكرير لؤلكلى كأنه قاؿ 

.   (ٕ)((اجتزاءن باألكلى
يدعو لم  ضر  : ))أ ا النحاة فلم يقصدكا الح ؼ ، ألنهم ذ بوا إلى أف يدعو الثان ة في قوله  

يدعو  ا ال : ))كالعمل لؤلكلى في قوله . ع  العمل  جاءت توك دان لؤلكلى ، فهي  علقة(( أقرب    نفعه
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إذ كاف . تهً كدؽك ا نص عل ًه السم   الحلبي يدؿ على كضوح    ب الطوسي .  (ُ)((ينفعه ا ال يضر  ك
 (ِ)فح فت األخ رة اجتزاءن باألكلى(( يدعو لل م ضر  أقرب    نفعه يدعو: ))يرل أف التقديػر  و 

يدعو ))، كقاؿ بًه المفسركف كما  و    ب الل خ الطوسي ، ألنهم جعلوا  كالنحاة لم يقولوا بالح ؼ.
. (ّ)((األكلى كترؾ إعمالها ألنها أعملت  تقد ة فاستغني ف ها ع  إعادة العا ل( يدعو)لػ  ان تكرار

ق المفسري  أكثر صوابان ، ألف    ب النحاة في التوك د  و الفصل ب   المؤكد مكيبدك أنه توج 
، ك  ا (( ذلك  و الضبلؿ البع د: ))ل ملة ، فهو تأك د لفلي ، كقد جاء الفصل ب نهما بقوله كتوك د  با

ك و ال م حمل المفسري  على تعديل رأم النحاة ، بما ال .  (ْ)األ ر تنبه له اب  الحاجب كاب   لاـ
يتعارض  ع بناء الترك ب كقواعد النحو ، كأظ  أف اب  الحاجب كاب   لاـ قد أخ ا   ا التوج ه    

.  المفسري  كالل خ الطوسي ، ألف النحاة القد اء أقركا   ا التوك د على الرغم    الفصل بال ملة 
إلى  تابعة الل خ الطوسي بأف الفعل يدعو جاء توك دان لؤلكؿ كمػا رجحوا كذ ب بعض المفسري   

كاستدلوا بهما على  عنى الترك ب ك ػ ا الترج ح ذ ب إل ه .  ع   ا الرأم أف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ 
اء كتابعهم اب  عط ة األندلسي بأف الفعل ج.  (ٓ)البغوم كالنسفي كالز خلرم كالب ضاكم كالغرناطي الكلبي

ككاف به ا الرد  خالفان جمهور المفسري  ، كقد تابعه أبو ح اف . كأنكر أف يكوف على  عنى يقوؿ . للتوك د 
  ا القوؿ ف ًه نلر ك: ))قاؿ : كقد كاف اب  عط ة األندلسي يرل ضعف   ا الرأم ...  (ٔ)ف ما ذ ب إل هً 

.  (ٕ)((ف نفعهاللمعنى ، إذ لم يعتقد قط أف ضر األكثاف أقرب ـ قفتأ ل إفسادى 
كيبدك أف اب  عط ة األندلسي ينكر   ا الرأم ألنه يفضي إلى ضعف المعنى ، فالكافر على   ا      

ك  ا الرأم استمد  اب  عط ة    نلر النحاة ، كقد صححه . التأكيل يقوؿ بضرر األصناـ التي يعبد ا 
ية األندلسي    توج ه له ا الرأم بع دان كلم يك   ا ذ ب إل ًه اب  عط. المفسركف بما ال يقتضي التناقض 

فقد استوضح أكثر م   ا اإلشكاؿ ال م يرد على النص    جهة المعنى ، كقد ب نوا أف . ع  المفسري  
. المراد  و ب اف حاؿ الكافر يـو الق ا ة ح   يرل استضرار     عبادة األصناـ 

ف تلك أألقواؿ  ا نص عل ًه النسفي، كيمك  است ضاح ذلك أكثر    خبلؿ االحت اج بأقوالهم ـك 
كاإلشكاؿ أنٌه تعالى نفى الضر كالنفع ع  األصناـ قبل   ً  اآلية كأثبتهما لها  نا، كال واب أف : ))قاؿ 

المعنى إذا فهم ذ ب   ا الو م ، كذلك أف اهلل تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جمادان ال يملك ضران كال نفعان 
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عه ، ثم قاؿ يـو الق ا ة يقوؿ   ا الكافر بدعاء كصراخ ح   يرل استضرار  باألصناـ، ك و يعتقد ف ًه أنه ينف
كلبئس العل ر  الصاحب كال يرل لها أثر اللفاعة لم  ضر  أقرب    نفعه ، لبئس المولى أم الناصر

.  (ُ)((صاحبـاؿ
ا ، ألف القوؿ  و كيبدك أف اب  عط ة األندلسي كاف يرل أف المعنى  و ب اف حاؿ الكافر في الدني 

يدعو لم  ضر  أقرب    : ))اعتقاد  بضرر األصناـ ، إذا كاف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ ، فالمعنى أف قوله 
يدؿ على علم الكافر بضرر األصناـ ، ك  ا المعنى ال يصح ألف الكافر يدرؾ كجود الضرر في (( نفعه

فأراد أف يب   أف المعنى  و غفلة . المعنى الدن ا ، كقد أنكر  اب  عط ة األندلسي له ا اإلشكاؿ في 
.  الكافر في الدن ا 

ك ا تقدـ    نص للنسفي في رد   ا التفس ر ال م ذكر  أكثر المفسري  يدؿ على ضعف    ب  
كالصح ح  و    ب جمهور المفسري  ، ألف  قتضى ظا ر . اب  عط ة األندلسي في إنكار   ا الرأم 

 و نفي الضرر كالنفع ع  األصناـ ، ك  ا في : أحد ما : على  عن     النص يدؿ على أف النص يلتمل
كف ه ب اف لحالة الغفلة التي يع لها الكافر ، أ ا (( يدعو  ا ال يضر  كال ينفعه: ))كيدؿ عل ه قوله . الدن ا 
ضبلؿ عند ا ك  ا  ا أدركه الكافر ألنه في يـو الق ا ة ، يرل أنه في . فهو إثبات الضرر لؤلصناـ : اآلخر 

كقد (( . يدعو لم  ضر  أقرب    نفعه: ))ك  ا المعنى يلهر في قوله . يلهر استضرار  بعبادة األصناـ 
فالمراد . بعد ا يرل ضرر عبادة األكثاف في يـو الق ا ة  قكصراخأشاركا إلى أف   ا القوؿ يعني نداء الكافر 

.   (ِ) و النداء كاالستغاثة
كما يوضح لنا بطبلف  ا ذ ب . ك  ا التوج ه يدؿ على أ م ة   ا الرأم في ب اف حاؿ الكافر  

إل ًه اب  عط ة األندلسي في االستدالؿ على إفساد  لمعنى اآلية ، ألنه كما يلهر استند على تأكيل النحاة ، 
.  فأنكر  ، كلم يفط  إلى    ب المفسري  في ب اف  عنى الترك ب 

اف فقد تابع اب  عط ة األندلسي في تأكيل النص ، كنص على  ا احتج بًه في رد أف أ ا أبو حي 
كأقرب : ))قاؿ . ككاف يرل ك لك أف الفعل يدعو جاء توك دان لؤلكؿ . يكوف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ 

 ي قسم  الـ االبتداء كالخبر ال ملة التي( لم )التوج هات أف يكوف يدعو توك دان ل دعو األكؿ كالبلـ في 
ك لك ن د   ا االت ا  عند الطبرسي ال م يلهر أنه كاف  تأثران بتوجه اب  عط ة األندلسي ،  (ّ)(( ح كؼ

فهو ب لك .  (ْ)((لم  ضر  أقرب    نفعه: ))فقد ذ ب إلى أف الفعل يدعو ال يمك  أف يعمل في قوله 
ك   ب نها أف يكوف الفعل يدعو . ق يستبعد كل الوجو  التي يكوف ف ها الفعل يدعو  تسلطان على  ا بعد
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أك أف يكوف في  وضع نصب . أ ا  ا رجحه فهو أف يكوف الفعل يدعو توك دان ل دعو األكؿ . بمعنى يقوؿ 
. أ ا الثالث فهو أف يكوف الفعل يدعو عا بلن في قولًه ذلك  و الضبلؿ البع د . على الحاؿ    ذلك 

رل أف البلـ داخلة على اسم  بتدأ  وصوؿ ، كال  وضع لل ملة ك  ً  األقواؿ اعتمد ا الطبرسي ، ألنه م
.   (ُ)عند  كبلـ  ستأنف( لم  ضر  أقرب    نفعه)االبتدائ ة ، كالفعل يدعو ال يعمل ف ها فقوله 

كالمبلحظ أف المعنى  و  ا حمل الطبرسي على ترج ح   ً  األكجه الثبلثة كترؾ  ا سوا ا التي  
ك  ا المعنى  و عدـ إقرار الكافر (( . لم  ضر  أقرب    نفعه: ))على قوله يكوف ف ها يدعو  تسلطان 

ك ا يؤكد   ا . كيلهر أف الطبرسي قد استوحى   ا المعنى    توج ه اب  عط ة األندلسي . بعبادة الصنم
لم  يدعو : ))التوافق ب   اب  عط ة األندلسي كالطبرسي في تأكيل النص  ا ذكر  الطبرسي في إعراب قوله 

كقد ذكر أف   ا الوجه على تقدير يقوؿ : إذا كاف الفعل يدعو ضم   عنى يقوؿ (( ضر  أقرب    نفعه
كسبب ذلك  و أف    . فالخبر على   ا التقدير يكوف  ح كفان . لم  ضر  أقرب    نفعه  و  والم 

ك  ا  و رأم .  (ِ)ان يعبد الصنم ال يقوؿ لم  ضر  أقرب    نفعه لبئس المولى فل لك قٌدر الخبر  ح كؼ
.  النحاة في تقدير الخبر 

كالمبلحظ أف   ا التأكيل ال م نص عل ًه الطبرسي يدؿ على الفرؽ ب      ب المفسري   
ك   ب اب  عط ة األندلسي ، بما يل ر إلى دقة كصواب  نهج اب  عط ة األندلسي كالطبرسي كأبي ح اف 

فالكافر .  ضطربان تقدير الخبر  و ال م ي عل المعنػػى  ألف. في رد أف يكوف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ 
.   (ّ) و  والم: بعد ا أدرؾ ضرر عبادة الصنم في اآلخرة ال يمك  أف يقوؿ 

لبئس : ))أنهم ذ بوا إلى أف   ا القوؿ في الدن ا كقد انقطع عما بعد  ك و قوله  في كال شك
. فالتناقض يرد على   ا الوجه دكف شك إذا كاف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ (( . المولى كلبئس العل ر

لى كالمعنى  و يقوؿ لم  ضر  أقرب    نفعًه  و  والم ، ألف الكافر ال يقوؿ بعبادة الصنم لبئس المو
غ ر داخل ف ما حكي قبله . ، كبل ا  ستأنفان (( لبئس المولى كلبئس العل ر))كلبئس العل ر ، ف علوا قوله 

  .  (ْ)، ك  ا يدؿ على التناقض ، ألف الكافر بعد ا يرل ضرر األصناـ في اآلخرة يقوؿ للصنم  و  والم
تابعهم ف ًه أكثر المفسري  كال م يتضح أف تقدير الخبر  و إعراب النحاة له ا الوجه ، كقد  

ك و  ا اعتمد  أكثر المفسري  ػ . فالنحاة ذكركا أف تقدير النص يقوؿ لم  ضر  أقرب    نفعه  و  والم 
 و  ا حمل بعض .  كما أسلفت ػ ك  ا التناقض ال م كقع ف ًه النحاة ال م ن د  عند أكثر المفسري  
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كونه يدعو إلى التناقض ؿق    اضطراب في  عنى النص المفسري  ألف ينكركا   ا الوجه نلران لما يحدث
.  ألف المراد  و ال ـ بعد ا يرل ضرر عبادة األصناـ 

فقد . كأبو ح اف قد أنكركا   ا الوجه لما تقدـ    سبب  كاف اب  عط ة األندلسي كالطبرسي كإذا 
ن د أبا السعود كاب   لاـ قد تنبهوا ك لك إلى   ا التباي  فأدركوا ص اغة النص كتأكيله بما يزيل   ا 

.  (ُ)فقد اختلفوا  ع النحاة كالمفسري  في إعرابه بما يدؿ على التوافق ب   المعنى كاإلعراب. التناقض 
استئناؼ : ))   خبلؿ إعرابه قاؿ (( يدعو لم  ضر  أقرب    نفعه: ))د قد ذكر تفس ر قوله فأبو السعو

ـى  الضرر ع   لنف فٍ  سوؽ لب اف  آؿ دعائه الم كور كتقرير كونه  ضبلال بع دان  ع إزاحة  ا عسى تو م 
خلة على ال ملة كالبلـ دا القوؿ عبود  بطريق المباشرة نف ه عنه بطريق التسبب أيضان فالدعاء بمعنى 

:  بتدأ كضر   بتدأ ثافو خبر  أقرب ، كال ملة صلة للمبتدأ األكؿ ، كقوله تعالى  فٍ الواقعة  قوالن له كـى 
ـى (( لبئس المولى كلبئس العل ر) على  ا  ع  فٍ جواب لقسم  قدر  و كجوابه خبر للمبتدأ األكؿ كإيثار 

ف النفع بالمرة للمبالغة في تقب ح حاله كاإل عاف في كوف  عبود  جمادان ك إيراد ص غة التفض ل  ع خلو  ع
ذ ه أم يقوؿ ذلك الكافر يـو الق ا ة بدعاء كصراخ ح   يرل تضرر  بمعبود  كدخوله النار بسببه كال يرل 

ك  ا التوج ه  (ِ)((لبئس الصاحب  و ك  نه أثر النفع أصبلن لم  ضر  أقرب    نفعه كاهلل لبئس الناصر  و
.  ترك ب بصورة أكثر دقة    التأكيل المتقدـ على ح ؼ الخبر يناسب بناء اؿ

أ ا اب   لاـ فهو اآلخر كاف  دركان تأكيل النص بما نص عل ًه    إعراب يدؿ على المعنى المراد  
 ى   بتدأ كلبئس المولى خبر  ك ا ب نهما : ))ك  ا اإلعراب ذكر  بقولًه . على أف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ 

.   (ّ)((أم أف الكافر يقوؿ ذلك يـو الق ا ة( يدعو)كجملة    كخبر ا  حك ة بػ . صلة  جملة اسم ة
كالمبلحظ أف   ا اإلعراب يدؿ على دقة المعنى دكف تناقض ، فالمعنى  سوؽ لب اف حاؿ الكافر  

ق في الدن ا  فه ا ب اف حاؿ(( يدعو  ا ال يضر  ك اال ينفعه ذلك  و الضبلؿ البع د: ))أ ا قوله . في اآلخرة 
(( يدعو لم  ضر  أقرب    نفعه))خبلفان لقوله. كدعوا  على كجه الحق قة . فهو لم يدرؾ الضرر حق قة 

لبئس المولى : ))ال م يوضح حاله في اآلخرة بعد ا ت ق  ضرر األصناـ ك  ا اإلدراؾ للضرر يتعلق بقوله 
.   ، فال ـ جاء ل دؿ على الفرؽ ب   المعن    (( كلبئس العل ر

كيلهر أف   ا الترك ب     لكبلت القرآف ، كما ذكر   ا السمعاني كذ ب إلى ب اف   ً   
  ً  اآلية     لكبلت القرآف كف ها أسئلة أكلها : ))الملكبلت دفعان لما يرد عل ها    إشكاؿ ، قاؿ 

توف ق؟ ال واب عنه أف ، فك ف كجه اؿ( لم  ضر : )كقاؿ  نا (  ا ال يضر : )قالوا في اآلية األكلى : قاؿ 

                                                           
 .  ٗٔ٘/ ٕ: ، ادلغٍت    ٜٛ/ ٙ: السعود  ينظر تفسَت أيب (1)
 .  ٜٛ/ ٙ: السعود تفسَت أيب (2)
 .  ٗٔ٘/ ٕ: ين   ادلغ (3)
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( أقرب    نفعه)السؤاؿ الثاني قاؿ في   ً  اآلية ... أم لم   و عبادته ( يدعو لم  ضر : ) عنى قوله 
أ ا السؤاؿ (ُ)((كال واب أف   ا على عادة العرب ك م يقولوف  ثل   ا اللفظ كيريدكف أنه ال نفع أصبلن 

.  بعد يدعوالثالث فقد تقدـ ب انه ، إذ يتعلق بدخوؿ البلـ 
ك ا ذكر  (( يدعو لم  ضر  أقرب    نفعه))كبعد عرض آراء النحاة المختلفة في إعراب قوله  

المفسركف    ترج ح ، يتب   أف أكثر م قد ذ ب إلى أف الفعل يدعو بمعنى يقوؿ أك أف يكوف توك دان 
على استخبلص الفائدة  فه ا الترج ح يدؿ(( يدعو  ا ال يضر  ك اال ينفعه: ))للفعل األكؿ في قوله 

كتحص ل المعنى المراد بما يؤكد ترابط أجزاء النص ، كما ينفي التناقض نت  ة لما جاء به الترك ب    
تداخل في إثبات الضرر كنف ه ، فالوجه األكؿ يدؿ على ب اف حاؿ الكافر في يـو الق ا ة أ ا الوجه الثاني 

افر بأف الضرر حاصل نت  ة لعبادة األصناـ ، ك  ً  الغفلة في ف كوف المعنى ف ًه الداللة على ب اف غفلة الك
دار الدن ا ك و يعني أنه كاف على غفلة ف ما يعتقد  بعدـ ضرر األصناـ ، كحصوؿ الضرر في الدن ا  و  ا 

أف عبادة األصناـ تضر  في الدن ا بالتوجه عند االضطرار إل ها ف ض ع ))يؤدم إلى حصوله في اآلخرة أك 
ك ا يدؿ على أف الترك ب يب   .  (ِ)((تطٌلب  ا ال يحصل ، كتضر  في اآلخرة باإللقاء في النار ز نه في

حاؿ الكافر في الدن ا كاآلخرة ،  و عدـ حصوؿ الضرر في الدن ا إف عصا  ،كما ال يحصل النفع إف 
يدعو لم  ضر  : )) أ ا قوله. أطاعه ك  ا يؤكد لنا شدة ضبللًه في عدـ اال تداء إلى الصواب في الدن ا 

فالضرر في اآلخرة نت  ة لعبادته الصنم في الدن ا بما يؤدم إلى أف يسلبه نع م ال ناف (( أقرب    نفعه
.   (ّ)كي عل  آله ال ح م

فكل اآلراء كالتفس رات تدؿ على أف عبادته الصنم في الدن ا تؤدم إلى حصوؿ الضرر األكبر في  
يدعو  ا ال يضر  : ))بعد ارتباط ألفاظ الترك ب كتماسكها ألف  عنى قوله  اآلخرة ك  ا المعنى ال يتأتى إال

(( .  يدعو لم  ضر  أقرب    نفعه: ))يتضح  عنا  إذا أ عنا النلر في قوله تعالى (( ك اال ينفعه
كال م يتأ ل   ا الترك ب ي د أسلوبان رائعان في تصوير حاؿ الكافر ، كتت لى ركعته    خبلؿ  

القواعد األصل ة للترك ب ، ألف الفعل يدعو على أقول األكجه لم يتعد  إلى نصب  فعوله ، التحوؿ ع  
فهو كالفعل البلـز ، ك  ا التحوؿ طرأ عل ه نت  ة لبناء ألفاظ النص بما يقتض ه المعنى ، فالس اؽ  و 

.  ال م يحدد داللة الص غ 
بمعنى يقوؿ ، ك  ا الرأم  و األكجه،  كخبلصة القوؿ أف الفعل يدعو عند أكثر النحاة كالمفسري  

كقد نص النحاة كالمفسركف على تأكيل الترك ب بناءن على   ا المعنى ، كالتقدير يقوؿ لل م ضر  أقرب 

                                                           
 .  ٕ٘ٗ/ ٖ: تفسَت السمعاين  (1)
 .  ٕٙٔ/ ٚٔ: التحرير والتنوير  (2)
 .  ٕٚٚٗ/ ٛ: ينظر تفسَت القرآن العظيم البن أيب حامت  (3)
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   نفعه  و  والم ، على أف   ا القوؿ في الدن ا كال م يعترضه أف الكافر ال يصف آلهته بأف ضر ا 
لك  األصوب أف يكوف   ا القوؿ  (ُ)قوؿ الحاكي لب اف غفلة الكافر ا ي  ز  أنه     أقرب    نفعها لك 

 و الخبر للداللة على  ا يرا  الكافر    ضرر ، (( لبئس المولى كلبئس العل ر: ))في اآلخرة كيكوف قوله 
يدؿ على ب اف حاؿ الكافر في الدن ا (( يدعو  ا ال يضر  ك ا ال ينفعه: ))كال م يؤكد ذلك أف قوله تعالى 

(( .  ذلك  و الضبلؿ البع د))كما يقوم   ا المعنى قوله 
يدعو األكؿ أ ا الوجه اآلخر ال م رجحه أكثر المفسري   و أف يكوف الفعل يدعو توك دان للفعػل  

كيكوف العمل لهي ، كقد استوضح المفسركف دقة   ا الوجه كقد رجحه أكثر م كما رجحوا أف يكوف الفعل 
.  يدعو بمعنى يقوؿ 

لمفعىل وادد   عَس مِم عدي الفعل صَس ـ ت3                            

ذ ب جمهور النحاة إلى أف الفعل سمع    األفعاؿ المتعدية إلى  فعوؿ كاحد ، كما اشترطوا أف  
يكوف  فعوله  ما يسمع ، كذ ب أبو علي الفارسي إلى أنه يتعدل إلى  فعول   كاشترط أف يكوف الثاني 

سمعت زيدان يضرب أخاؾ لم ي ز ، كما ب   أف :  عت زيدان يقوؿ ذاؾ كلو قلت س:  ما يسمع كقولك 
.   (ِ)كجب أف يكوف  ما يسمع قالفعل إذا تعدل لواحد كاقتصر علي

كقد ذكر  (ّ)((قىاؿى  ىٍل يىٍسمىعيونىكيٍم ًإٍذ تىٍدعيوفى : ))كتبدك  بل ح   ا الخبلؼ في تأكيل قوله تعالى  
ل  عنى يسمعوف دعاءكم لداللة تدعوف عل ًه ، ك  ا التأكيل  و    ب االخفش النحاة أف تأكيل النص عل

ك   األدلة التي تقوم    بهم في تأكيل النص قوله  (ْ)كقد تابعه أكثر النحاة ، كأنكركا    ب الفارسي
.   (ٓ)((ًإٍف تىٍدعيو يٍم ال يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيمٍ : ))تعالى 

بأف  فعوؿ سىًمعى ال بد كأف يكوف  ما يسمع ، ل لك تأكلوا كل  ا  كالمبلحظ أف النحاة قد التز وا 
كما يلهر أف    ب  (ٔ)سمعت زيدان يعني كبلـ زيد أك قوله: جاء  ما ال يسمع على ح ؼ  ضاؼ فقولك 

النحاة في إنكار    ب الفارسي يستند إلى البناء الوظ في لؤللفاظ ، أم  ا تؤديه المفردة    كظ فة في أصل 
كال أرا  صح حان ألف : ))ا ، ك ا يدؿ على ذلك  ا نص عل ًه اب  يع ش في رد  ا ذ ب إل ًه الفارسي قاؿ كضعه

الثاني    قولنا سمعت زيدان يقوؿ جملة ، كال مل ال تقع  فعوله إال في األفعاؿ الداخلة على المبتدأ كالخبر نحو 
إلى  فعوؿو كاحد كأخواتًه كال يكوف ذلك  ظننت كعلمت كأخواتهما ، كسمعت ل س  نها كالحق أنه يتعدل 

                                                           
 .  ٕٓٔ/ ٔ: ينظر أمايل ابن احلاجب  (1)
 .  ٗٙ،  ٖٙ/ ٚ: ، شرح ادلفصل  ٖ٘ٔ: ينظر اإليضاح  (2)
 .  ٕٚ: الشعراء  (3)
 .  ٛٙٔ/ ٕ: ، إمالء ما من بِو الرمحن  ٚٙٔ/ ٖ: إعراب القرآن للنحاس  ينظر (4)
 .  ٗٔ: فاطر  (5)
 .  ٖٙ/ ٚ: ينظر شرح ادلفصل  (6)
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المفعوؿ إال  ما يسمع فإف عديته إلى غ ر  سموع فبل بد    قرينةو بعد     حاؿ أك غ رً  على أف المراد  ا 
 ضاؼ أم قوؿ زيد ، كيقوؿ في  سمعت زيدان يقوؿ فزيده المفعوؿ على تقدير ح ؼ: يسمع  نه ، فإذا قلت 

كيبدك أف اب  يع ش قد أزاح  ا عسى أف يتو م أحده في توج ه الفارسي على أف رأيه ينطوم .  (ُ) (( وضع الحػاؿ
على التم  ز ب   تعدية الفعل لمفعول   كتعديتًه لمفعوؿو كاحد ، ك  ا  ا اشتمػل عل ػػه است ضاح اب  يع ش كما 

يسمعوف دعاءكم ، ف كوف  :ح ؼ  ضاؼ كالتقدير  يمك   بلحلة ذلك في تأكيل النص ، إذ أكله النحاة على
: الفعل قد تعدل لواحدو  ما يسمع ك و الدعاء ، أ ا على    ب الفارسي فإف الفعل قد تعدل لمفعول   كالمعنى 

في ك و قوؿ الفارسي ، كعند جمهور النحاة تكوف ال ملة أك يسمعونكم تدعوف فال ملة قا ت  قاـ الثاني ، 
بها النحاة على تأي د    بهم في تأكيل النص على ح ؼ المضاؼ ك   األدلة التي احتج (ِ) حاؿ ب حل نص

  :اللاعر  قوؿ 
.      (ّ)اؽى كاألبى  ػدٌ  اًت القً ؾى حى   ىتٍ ؾً حٍ قد أي ا   قى ري كبان دكابً ؾي فٍ ـى  ؿى مٍ الخى  القائدى               

المفسركف فقد تابعوا النحاة في أ ا .  (ْ)كالمعنى قد أحكمت حكمات األبًق فألقى الحكمات كأقاـ األبق  قا ها
ك  ا  و ترج ح . ف كوف الفعل بناء على   ا التأكيل يتعدل لمفعوؿ كاحد . تأكيل النص على ح ؼ  ضاؼ 

الل خ الطوسي كالسمعاني كالبغوم كالنسفي كالز خلرم كاب  عط ة األندلسي كاب  ال وزم كالفخر الرازم 
  (ٓ)كالقرطبي كالب ضاكم كأبي  ح اف

ك لك  ا احت وا به     (ٔ)((ًإٍف تىٍدعيو يٍم ال يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيٍم : ))األدلة التي اعتمدك ا قوله تعالى ك    
ك اللعر ػ كما تقدـ ذكر  ػ ك   القرائ  المهمة التي احت وا بها في ترج ح    ب األخفش على ح ؼ المضاؼ ق

 ل يسمعوف ))تؤكد صحة    بهم بأف المعنى  وقرينة س اق ة ( إذ تدعوف):ألف قوله. داللة س اؽ اآلية 
كإنما اقتصركا على . لم ي كر المفسركف    ب الفارسي في تعدم الفعل سمع لمفعول    (ٕ)((دعاءكم

كاف الطبرسي يرجح .    ب جمهور النحاة ال م يدؿ على أف الفعل في الترك ب يتعدل لمفعوؿ كاحد 
:  ع الفارسي في جواز تعدم الفعل سمع إلى  فعول   قاؿ    ب النحاة في تأكيل النص ، لكنه يتفق 

أصله أف يتعدل إلى  ا كاف صوتان  سموعان تقوؿ سمعت كبل ك فإف كقع على (  ل يسمعونكم)كقوله ))
جو ر تعدل إلى  فعول   كال يكوف الثاني  نهما إال صوتان كقولك سمعت زيدان يقرأ كال ي وز سمعت زيدان 

على ح ؼ المضاؼ كالتقدير  ل (  ل يسمعونكم إذ تدعوف: )يكوف  سموعان كقوله يقـو ألف الق اـ ال 

                                                           
 . ٗٙ،  ٖٙ/ ٚ: شرح ادلفصل  (ٔ)
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ك ا ذكر  الطبرسي    تفص ل ن د  ك لك .  (ُ)((يسمعوف دعاءكم فح ؼ المضاؼ كدؿ عل ه إذ تدعوف
عند أبي ح اف  تابعان المفسري  في ترج ح  ا ذ بوا إل ًه ، كما رد    ب الفارسي كالطبرسي في تعدم 

.   (ِ)سمع لمفعول   الفعل
. كيلهر أف  ا نص عل ًه الطبرسي كأبو ح اف في إدراؾ أقواؿ النحاة بصورة دق قة  و الصح ح  

ألف الخبلؼ النحوم لم يك  في تأكيل النص كإنما في تعدم الفعل سمع لمفعوؿ كاحد أـ أنه يتعدل 
.  لمفعول   

يتعدل (  ل يسمعونكم إذ تدعوف)كله كقد تو م السم   الحلبي ف  ب إلى أف الفعل سمع في ؽ 
أ ا على التقدير اآلخر فالفعل . لفارسي إلى ك  ا نسبه . لمفعول   كتقدير النص  و يسمعونكم تدعوف 

كما نص على أف   ا التقدير اتفق عل ه . يسمعوف دعاءكم  قيتعدل لمفعوؿ كاحد ، كذكر أف تقدير
  النحاة في تعدم الفعل سمع في الترك ب إلى  فعوؿ كاحدك ا يؤكد أف الفارسي قد اتفق  ع .  (ّ)النحاة

فاقتصر على  فعوؿ : ))قاؿ  (ْ)((قىاؿى  ىٍل يىٍسمىعيونىكيٍم ًإٍذ تىٍدعيوفى : ))بعد ا ذكر قوله تعالى   ا نص عل ه
كاحد كل س  ما يسمع فالقوؿ إف المعنى  ل يسمعوف دعاءكم فح ؼ المضاؼ كأق م المضاؼ إل ه  قا ه  

  .  (ٔ) (ٓ)((ًإٍف تىٍدعيو يٍم ال يىٍسمىعيوا ديعىاءىكيمٍ : ))كما جاء في اآلية األخرل 
  ا الخبلؼ  و أف الفارسي ك. كب لك يتضح الخبلؼ ب   أبي علي الفارسي كجمهور النحاة  

أ ا في النص القرآني فقد اتفقوا على أنه  تعدو لمفعوؿ . ك  ا  نعه النحاة . أجاز تعدم الفعل لمفعول   
   . د حكا
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.  ـ التعدي إلى المفعىل الثاوً تذزف الجز 4  

كيتعدل إلى اآلخر     األفعاؿ التي تتعدل إلى  فعول   الفعل اختار ، كيتعدل إلى أحد ما بنفسهً 
كأجاز النحاة أف يستغني ع  حرؼ ال ر ف صل إلى المفعوؿ الثاني بنفسه دكف حرؼ ال ر . بحرؼ ال ر 

ك  ا الفعل كضعه س بويه  (ِ)كالتقدير    قو ه (ُ)((كاختار  وسى قو ه سبع   رجبلن : ))كما في قوله تعالى 
.   ً  األفعاؿ استغفر كأ ػر ، ككنى ، كسمى ضم  طائفة    األفعاؿ التي توصل بحركؼ اإلضافة ك   

كاختار ك  ا النوع    األفعاؿ  قصور على السماع ، فأجازكا لها نصب  فعول   تصل إلى الثاني بحرؼ 
:  ك   األدلة التي تقوم    بهم  ا نقل    اللوا د كقوؿ اللاعر .  (ّ)ال ر أك بدكنه

 (ْ)عي عازً الزَّش  ياحي  بَّش الرِّو  اكجودان إذ          ةن سماحى  جاؿى الرِّو  يرى تً م اخٍ ا ال ً فٌ ـً              
:  كقوؿ اآلخر 
  (ٓ)كالعمػلي  ستغفر اهلل ذنبان لست  حص ه           ربُّي العباد إل ه الوجػهي ا             

ا ك ا تقدـ  و    ب األكثري     النحاة ، إذ نصو. كالمعنى في األكؿ    الرجاؿ ، كفي الثاني    ذنب 
ك ػ ا التأكيل  و    ب . على  عنى    قو ًه (( كاختار  وسى قو ه سبع   رجبلن : ))على أف قوله تعػالى 

.   (ٔ)البصػري   ، كتابعهم أكثر النحاة
كجاء التفس ر اختار : ))أ ا    ب الكوف    فقد نص عل ًه الفراء عند تفس ر  اآلية الكريمة قاؿ  

 ؤالء خ ر : ألنه  أخوذ    قولك (   )طرحت  ايز كقوع الفعل عل هم إذ نهم سبع   رجبلن ، كإنما استج
اخترتكم : كلم يتغ ر المعنى است ازكا أف يقولوا (   )فلما جازت اإلضافة  كاف . القـو ، كخ ر    القـو 

ك لك العكبرم قد ذكر .  (ٖ)كما تابعه اب  قت بة بأف المعنى اختار  نهم.  (ٕ)((رجبلن ، كاخترت  نكم رجبلن 
  اختار يتعدل إلى  فعول   : ))قاؿ . تأكيل النص ،  وضحان   ا ب النحاة في تعدم الفعل اختار 

كالتقدير  نه كال ي وز أف يكوف سبع   بدالن عند األكثري  ، ألف  . أحد ما بحرؼ ال ر كقد ح ؼ  هنا 

                                                           
 .  ٘٘ٔ: األعراف  (ٔ)
، إعراب القرآن  ٖٓٛ/ ٕ: ، معاين القرآن وإعرابو  ٕ٘٘/ ٕ،  ٛٛ٘/ ٔ: ، ادلقتضب  ٜٜٔ: ، معاين القرآن لألخفش  ٔٚ/ ٔ: ينظر الكتاب  (ٕ)

 .  ٕٙٗ/ ٔ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٗٙٔ/ ٕ: للنحاس 
 .  ٔٗٔ/ ٔ: ، شرح مجل الزجاجي  ٕٕٚ/ ٕ: ، مهع اذلوامع  ٗٚٗ/ ٘: ر ادلصون ، الد ٖٙ/ ٚ: ينظر شرح ادلفصل  (ٖ)
 .  ٚٚ/ ٔ: ، الكتاب  ٙٔ٘/ ٕ،  ٖٓٙ: ينظر ديوانو : البيت للفرزدق  (ٗ)
    رح، ش ٔٔٔ/ ٖ: ، خزانة األدب  ٖٕٛ/ ٕ: ، أوضح ادلسال ك  ٜٚٗ/ ٕ: ، بدائع الفوائد  ٖٙ/ ٚ: البيت بال نسبة يف شرح ادلفص ل  (٘)

 .  ٜٖٗ/ ٔ: التص   ريح 
 ٕ٘ٛ/ ٔ: ، أم ايل ابن الشج ري  ٖٙ/ ٚ: ، ش رح ادلفص ل  ٗٙٔ/ ٕ: ، إعراب الق رآن للنح اس  ٕ٘٘/ ٕ: ، ادلقتض ب  ٔٚ/ ٔ: ينظر الكت اب  (ٙ)

 .  ٔ٘/ ٔ: ، جامع الدروس العربية  ٜ٘ٔ/ ٖ: اإلتقان 
 .  ٜٖ٘/ ٔ: معاين القرآن للفراء  (ٚ)
 .  ٘ٗٔ: أويل مشكل القرآن ينظر ت (8)
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ك ختار  نه كالبدؿ يسقط المختار  نه ، كأرل أف المبدؿ في ن ة الطرح ، كاالخت ار ال بد له     ختار 
كالبدؿ أجاز  اب  عصفور ، كحمل  عنى .  (ُ)((البدؿ جائز على ضعف ، كيكوف التقدير سبع   رجبلن  نهم

.   (ِ)النص عل ًه إذ كاف يرل أف الم ركر  ح كؼ كالتقدير سبع   رجبلن    بني إسرائ ل
نخبة    قو ه ، كما يقتضي أف الفعل اختار يتعدل  ك ا تقدـ يدؿ على أف االخت ار كقع على

لمفعوؿ كاحد ، كيلهر أف   ا التفس ر تؤكد  بعض الركايات المنقولة التي تدؿ على أف النبي  وسى عل ًه 
.   (ّ)السبلـ اختار    بني إسرائ ل  سبع   رجبلن    خ ار القـو ، ك   لم يلرؾ في الع ل

يه ، كقد استدؿ بم  ب الفراء على تأكيل  عنى اآلية الكريمة ككاف الطبرم يرل صحة   ا التوج
ككاف الطبرم  نفردان به ا  (ْ)كب اف أ م ة الح ؼ في تقوية المعنى نلران لداللة الس اؽ على ب اف المح كؼ

فقد رجح جمهور المفسري     ب البصري   كما ب نوا أف الفعل يدؿ على كجود الح ؼ ، كداللة . الرأم 
 و اخت ار  وسى فئة    . ك   األدلة المرجحة له ا الرأم عند م . ؼ في الترك ب إي از اللفظ   ا الح 

 ا نزع الخافض انتصب المفعوؿ ، لداللة الفعل ؿقو ه أم أف المعنى  و اختار    قو ًه سبع   رجبلن ، ؼ
ب إلى أف الفعل اختار كلم يك  الفخر الرازم  تفقان  عهم على   ا التفس ر ، فقد ذ .  (ٓ)على المح كؼ

.   (ٔ)ألف المعنى يستوجب ذلك. في الترك ب تعدل لمفعوؿ كاحد 
لكنه خالفهم في . كيبدك أنه كاف  تفقان  ع الفراء كالطبرم في تعدم الفعل في اآلية إلى  فعوؿ كاحد 

 وسى قو ه كاختار : كعندم ف ًه كجه آخر ك و أف يكوف التقدير : ))إعراب قوله سبع   ، كما في قوله 
( سبع   رجبلن ) نهم كقوله لم قاتنا ، كأراد بقو ًه المعتبري   نهم إطبلقان السم ال نس على  ا  و المقصػود 

ك  ا اإلعراب ال يعني أف الفخر  (ٕ)((عطف ب اف كعلى   ا الوجه فبل حاجة إلى  ا ذكرك     التكلفات
في الترك ب تعدل لمفعوؿ كاحد ، فهو يرل أف  الرازم ينكر تعدم اختار لمفعول   ، لكنه يرل أف الفعل

.  الترك ب يدؿ على المعنى المراد دكف الحاجة إلى التقدير 
(   )كاللا ر أف الفخر الرازم قد ألمح إلى دقائق اإلع از الب اني ، إذ يبدك أف ح ؼ الحرؼ 

 ـ  وسى يمثلوف النخبةيدؿ على أف ال ي  اختار (( كاختار  وسى قو ه سبع   رجبلن : ))في قوله تعالى 

                                                           
 .  ٕٙٗ/ ٔ: التبيان يف إعراب القرآن  (1)
 .  ٕٖٔ/ ٔ: ينظر حاشية الصبان  (2)
 .  ٛٚ/ ٜ: ، تفسَت ادلراغي  ٗٚ٘ٔ/ ٘: بن أيب حامت ال القرآن العظيم ينظر تفسَت (3)
 .  ٕٓٔ،  ٔٓٔ/ ٜ: ينظر جامع البيان  (4)
  ٜٕٔ/ ٕ: ، تفسَت السمعاين  ٘ٔٗ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٗ٘٘/ ٗ: ، التبيان  ٚٛ/ ٗ: فسَت الثعليب ،ت  ٗٗٔ/ ٕ: ينظر تفسَت ابن زمنُت  (5)

/ ٖ: ، زاد ادلسَت  ٗٚٚ/ ٕ: ، رلمع البيان  ٜ٘ٗ/ ٕ: ، احملرر الوجيز  ٛ٘ٔ/ ٕ: ، الكشاف  ٜٖ/ ٖ: ، تفسَت النسفي  ٖٕٓ/ ٕ: تفسَت البغوي 
 .  ٙٗ/ ٕ: ، التسهيل لعلوم التن زيل  ٜٖٚ/ ٗ: ، البحر احمليط  ٖٙ/ ٖ:  البيض اوي ، تفسَت ٜٕٗ/ ٚ: ، تفسَت القرطيب  ٔٛٔ

(6)
 .  15/ 15: ينظر التفسير الكبير  

.   ٘ٔ/ ٘ٔ: التفسَت الكبَت (7)
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فح ؼ الحرؼ يؤكد سعة المعنى بأف  ؤالء لم يكونوا جزءان    القـو بل  م كل القـو نلران ألنهم القدكة 
لتلهر دقة  عنى النص ك ػا يدؿ على ذلك أف عدد م . الصالحة ، فح ؼ الحرؼ يدؿ على اال تماـ 

.  ار النخبة  نهم  يٌصرىح بًه في س اؽ اآلية ل دؿ على أف المقصود  و اختي
كالمبلحظ أف األصل  و أف يتعدل الفعل اختار بحرؼ ال ر ، كقد ح ؼ في اآلية الكريمة لب اف 

: أ م ة المفعوؿ نلران لمباشرته الفعل ، كقد أشار السه لي إلى ق مة ح ؼ الحرؼ    الترك ب قاؿ 
   الرجاؿ أردت نخلت كإنما ح ؼ لتضم  الفعل  عنى فعل آخر  تعد ، كأنك ح   قلت اخترت ))

ك  ا يدؿ على اال تماـ بالمفعوؿ ألنه  (ُ)((الرجاؿ كنقدتهم فأخ ت  نهم زيدان فم   نا اسقط حرؼ ال ر
المأخوذ  نهم على أساس  عنى الفعل ك و االخت ار ، ف حدث التناسب ب   بناء الفعل كب    فعوله ف صل 

.  إل ًه دكف الحاجة إلى الحرؼ لغرض يتعلق بدقة المعنى 
دم الفعل ببل كما ب   أ م ة تع.  (ِ)ك ا نص عل ًه السه لي    توج ه أخ   اب  ق م ال وزية

كالحكمة في ذلك أف المعنى ال م    أجله حيً ؼ حرؼ ال ر : ))صابة المعنى الدق ق قاؿ إكاسطة في 
.   (ّ)(( و  عنى غ ر لفظ ، فلم يقو على ح ؼ حرؼ إال  ع اتصاله بًه كقربًه  نه

أبو ح اف  فقد ذكر . كإذا كاف أكثر المفسري  قد أعرضوا ع     ب الفراء كلم يب نوا جهة ضعفه 
كونه ال يكتفي بمفعوؿ كاحد ، إذ ال بد .  وضحان   ا الضعف ال م يلحظ    خبلؿ داللة الفعل اختار 

ك  ا يؤكد ق مة   ا التوجه ، ألف ص غة الفعل كداللته ال .  (ْ)   تقدير  فعوؿو ثاف ، ك و المختار  نهي 
ل   قد يحتاج إلى الحرؼ أك يستغني عنه ، يمك  أف تحقق المعنى دكف تعديًه إلى  فعول   ، فأحد المفعو

.  كما في الترك ب لغرض إي از اللفظ 
ك ا ذ ب إل ه أبو ح اف    است ضاح لضعف    ب القائل   بأف الفعل اختار في اآلية الكريمة 

كأرل أف البدؿ جائز : ))قاؿ : تعدل لمفعوؿ كاحد ذكر  السم   الحلبي بما يؤكد قوة الح ة كالدل ل 
عف كأف التقدير سبع   رجبلن  نهم ، قلت إنما كاف  متنعان أك ضع فان ألف ف ًه ح ؼ ش ئ   على ض
المختار  نه ، فإنه البد لبلخت ار     ختار ك ختار  نه كعلى البدؿ إنما ذكر المختار دكف : أحد ما

.   (ٓ)((المختار  نه
ك  ً  القوة . اللة كقوة تأث ر أف األفعاؿ لها د مءك ا تقدـ    خبلؼ في تعدم الفعل اختار ينب

.  تتباي  تبعان لس اؽ النص لغرض ب اف المعنى المطلوب 

                                                           
 .  ٕ٘٘: نتائج الفكر  (1)
 .  ٜٚٗ،  ٛٚٗ/ ٕ: ينظر بدائع الفوائد  (2)
 .   ٜٚٗ/ ٕ: ادلصدر السابق  (3)
(4)

 .  397/ 4: ينظر البحر المحيط  
  .  ٘ٚٗ/ ٘: الدر ادلصون  (5)
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كالمبلحظ أف بعض األفعاؿ يضعف تأث ر ا في النص فتحتاج إلى كاسطة ، أك يقول تأث ر ا 
 كقد ذكر النحاة طائفة      ً  األفعاؿ كالفعل. فتستغني ع    ً  الواسطة فتنصب المفعوؿ بًه بنفسها 

فه ً  األفعاؿ ػ كما تقدـ ػ تتعدل إلى  فعول   ، تحتاج إلى كاسطة في . اختار كسمع ، ككنى كغ ر ا 
كقد تح ؼ   ً  الواسطة ألجل التوسع في المعنى ، ك  ا الضرب    األفعاؿ يحفظ كال يقاس . الثاني
.  (ُ)عل هً 

ل فعل  تعدو يصل إلى المفعوؿ كالمبلحظ أف النحاة قسموا األفعاؿ بالنلر إلى التعدم كاللزـك إؿ
ببل كاسطة كآخر يصل إلى المفعوؿ بواسطة ك و الفعل البلـز كما ذكركا أف الفعل المتعدم قد يتعدل إلى 

كقد كضعوا بعض األق سة التي تمٌ ز البلـز ع  المتعدم  نها أف الفعل .  فعوؿ كاحد أك اثن   أك ثبلثة 
ك في األصل يحتاج إلى الحرؼ ل صل إلى المفعوؿ ، كما  ٌ زكا البلـز يفتقر في ال ملة إلى الحرؼ ، فه

المتعدم على أنه كل فعل يتصل به كاؼ الضم ر أك  اؤ  أك ياؤ  نحو صدقته كأردته ، كبأف يصاغ  نه اسم 
.   (ِ) فعوؿ نحو  صدؽ

يستغنى ك  ا التقس م يخضع لنلاـ العبلقة ب   الفعل كالمفعوؿ ، فإذا كاف االتصاؿ ب نهما قويان 
، كبناء  (ّ)أ ا إذا كاف االتصاؿ ضع فان فبل بد    دخوؿ حرؼ ال ر ل تم االتصاؿ كالتبلـز. ع  الحرؼ 

على تلك المعط ات فقد قسمت األفعاؿ في اللغة إلى الـز ك تعد ، ك  ً  القوان   الموضوعة تبعثرت كلم 
يتحوؿ البلـز إلى  تعد ، كما تك  ذات جدكل أ اـ س اؽ الترك ب كأصبح النص يتحكم بالفعل فقد 
ألف ب اف المعنى   و ال م يرتبط . يحدث العكس فبل يتع   نوع الفعل إال بعد أف يدخل في بناء الس اؽ 
.  بًه الفعل ، بما يؤدم إلى تحديث عبلقته  ع المفعوؿ فػي بناء ال ملة 

كة التأث ر الس اقي كعبلقة كنت  ة ل لك فإف الفعل في نلاـ ال ملة يتحوؿ إلى نمط جديد نلران لق 
كقد ألمح بعض . األلفاظ كتماسكها بما يؤدم إلى ب اف المعنى المراد ال م يبحث النص ع  إظهار  بدقة 

النحاة المتأخري  إلى أف الفعل المتعدم  و الفعل ال م يتعدل إلى  فعوؿ كاحد بنفسًه أك يتعدل إل ًه 
تارة بحرؼ جر كتارة بآخر يستغني عنه نحو اختار كأ ر  أك يتعدل إلى  فعول   يصل أحد ما. بحرؼ جر 

كما ذكركا أف الفعل إذا تعدل بحرؼ ال ر فال ار كالم ركر في  حل نصب .  (ْ)كسمى ككنى كاستغفر
لكنه . أف تقس م الفعل إلى الـز ك تعد إنما  يلمل بناء الفعل كص غته األساس ة  في كالشك.  (ٓ) فعوؿ بهً 

 . بناء إلى بناء آخر في الس اؽ ف كتسي  نه  بعض األحكاـ ال ديدة قد يتحوؿ ع    ا اؿ

                                                           
 . ٖٔٔ/ ٕ: ، حاشية الصبان  ٜٔ/ ٕ: ، األشباه والنظائر  ٜٖٚ/ ٗ: ، البحر احمليط  ٖٚٗ/ ٘: الدر ادلصونينظر  (1)
.   ٗٗ: ، اجلملة الفعلية  ٖٗٔ: ، بناء اجلملة العربية  ٜٙٔ،  ٜ٘ٔ/ ٔ: ، شرح األمشوين  ٜٗٔ/ ٕ: ، شرح التسهيل ٗٔٔ/ ٔ: ينظر ادلقرب  (2)
 .  ٖ٘ٔ: ، مفهوم اجلملة عند سيبويو  ٜٔ/ ٕ: ينظر األشباه والنظائر  (3)
.   ٜٔ/ ٕ: ينظر األشباه والنظائر  (4)
 .  ٖٔٔ/ ٗ: احلاجب ينظر شرح كافية ابن  (5)
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أف يكوف تقس م الفعل إلى  تعد ))ك  ا التقس م صار على أساس ال انب اإلعرابي ، ل لك ي ب  
ال على أساس الملهر اإلعرابي كحد  ، . كالـز تقس مان يقـو على طب عة الفعل ، كطب عة كظ فته في الكبلـ 

لفعل على نصب المفعوؿ أك قصور  عنه ، فالفعل البلـز  و ال م ال يحتاج بحكم  عنا  ك و قدرة ا
أك يصل إل ه بحرؼ ال ر ، كمررت بزيد ، . ككظ فته إلى المفعوؿ يباشر  ف كوف بًه  نصوبان كػ نصرت زيدان 

الضرب  أحد ما القادر على نصب المفعوؿ ككتب كنصر كضرب ك  ا: أ ا الفعل المتعدم فإنه ضرباف 
، كالضرب الثاني  و القاصر ع  ( كنصرت المللـو)إنما يصل إلى المفعوؿ  طلقان    كل ق د  عنوم 

نصب المفعوؿ بًه ، ك و في الواقع يصل إل ًه بق د  عنوم كاللرف ة ، كابتداء الغاية كانتهائها 
.   (ُ)((كاالستعبلء

عل قد يصل  فعوله بحرؼ أك قد يستغني أف بعض النحاة كانوا على إدراؾ تاـ بأف الف في كال شك 
ك  ً  النلرة تت لى في تحوؿ األفعاؿ ع  أنماطها في الس اؽ ، إذ يكوف الس اؽ يؤثر الفعل البلـز . عنه

على إسقاط حرؼ ال ر ، أك أف يؤثر المتعدم على ثبات حرؼ ال ر ، بناء على قوة ال  ب كاالتصاؿ 
. ، فالمؤثرات الس اق ة كقرائ  النص  ي التي تحدد نوع الفعل  ب   الفعل كالمفعوؿ لغرض يتعلق بالمعنى

. كيمك  ب اف ذلك  ما س أتي 
تذىل الفعل الالسم إلى فعل متعٍد  ــــ 5

ةى النِّوكىاحً : ))قاؿ تعالى  -أ .  (ِ)((كىال تػىٍعزً يوا عيٍقدى
األصل    األفعاؿ طة ، ك و في افي   ً  اآلية الكريمة نرل الفعل قد تعدل إلى المفعوؿ ببل كس

كبما أنه جاء خبلؼ األصل البد    تقدير حرؼ  ناسب ل نتلم  ع الق اس العاـ ، فقد ذ ب . البلز ة 
أم على (( ضرب زيد اللهر كالبط : ))كما جاء  ثله قولهم . النحاة إلى أف المعنى على عقدة النكاح 

:  كما احت وا بقوؿ اللاعر  (ّ)اللهر كالبط 
.   (ْ)كدي سي مى   ى ٍ  أل ر  ا ييسوِّودي باحو  ذم صى  إقا ةً  على تي ـٍ زى عى   
كال م يتضح أف   ا اللا د يدؿ على أف الفعل عـز يتعدل بحسب المعنى ، فقد جاء في اآلية  

الكريمة  تعديان ببل حرؼ ، كجاء في اللا د الز ان كصل  فعولهي بالحرؼ ، كالسبب ػ كما يبدك ػ  و 
ف بالس اؽ فهو ال م حدد لك   عنا  اقتر،فالفعل كاحد في اآليًة كاللا د نهما ، كلاختبلؼ المعنى في 

.  لنا نوعه
                                                           

 .  ٕٔ ،ٔٔ: نحو الفعل  (ُ)
 .  ِّٓ: البقرة  (ِ)
، التبػػػػ اف في إعراب  ُّٓ/ ُ: ، إعراب القرآف للنحاس  ُّٖ/ ُ: ،  عاني القرآف كإعرابه  ُُُ: ينلر  عاني القرآف لؤلخفش  (ّ)

 .  ُٗٓ/ ّ: ، اإلتقاف  ِٖٔ/ ُ: ، أ الي اب  الل رم  ُٖٓ/ ُ: القرآف 
 .  ٕٖ/ ّ: ، خزانة األدب  ُِ/ ّ: ، شرح المفصل  ِْٖ/ ُ: ينلر الكتاب : الب ت ألنس ب   دركة الخثعمي   (ْ)
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كذكركا للنص تأكيبلن آخر ، فنصوا على أف الفعل تعز وا على  عنى تعقدكا ، فتكوف عقدة النكاح  
، ألف الفعل  فبل حاجة إلى تقدير الحرؼ.  (ُ)تباشركا نصبان على المصدر ، أك أنه ضم   عنى تنوكا أك

.  (ِ)((عز ت على ك ا: ألف عـز ال يتعدل إال بعلى تقوؿ ))تضم   عنى  ا يتعدل بنفسه ، 
ك  ا األسلوب يكثر في االستعماؿ القرآني ، ك و ح ؼ الحرؼ ل صل الفعل إلى المفعوؿ ببل  

 م الدق ق ك    بل ح الف. كاسطة ، على الرغم    أف الفعل يحتاج إلى الحرؼ على  قتضى الق اس 
لؤلسلوب القرآني أف بعض النحاة ي  ب إلى أف الفعل عـز يتعدل بنفسه تارة كتارة أخرل بحرؼ ال ر ، 

ك  ا الخبلؼ في تأكيل النص .  (ّ)ف قاؿ عز ت على األ ر كعز ته ، أم أف عمله يتضح    الس اؽ 
كالطبرسي كاب  ال وزم  ن د  ك لك عند المفسري  ، فقد ذ ب اب  ز ن   كالل خ الطوسي كالسمعاني

كما ذ ب .  (ْ)أم عػػلى ح ؼ الحرؼ. كالفخر الرازم كالقرطبي إلى أف المعنى على عقدة النكاح 
بما ال يحتاج  عه إلى تقدير حرؼ جر ، ك  ا الرأم نص . بعضهم إلى أف الفعل تعز وا تضم   عنى آخر 

كاحدم كالنسفي كالز خلرم كالب ضاكم كأبو عل ًه النحاة ػ كما تقدـ ػ كرجحه    المفسري  الثعلبي كاؿ
، كخالفهم الز خلرم  (ٔ)كال تصححوا عقدة النكاح: كنص الثعلبي كالواحدم إلى أف المعنى .  (ٓ)ح اف

.   (ٕ)فكاف يرل أف الفعل تعز وا تضم   عنى تقطعوا ، كتابعه في   ا المعنى الب ضاكم كأبو ح اف
الز خلرم كالب ضاكم كأبو ح اف كونهم أدركوا أف تقطعوا  و الفعل كيلهر لي أف أصح اآلراء  ا رجحه  

كقد استوضح الز خلرم ذلك ، فقد ذكر أف الفعل في الترك ب  و    عـز األ ر . ال م يناسب س اؽ النص 
كاح العـز  بالغة في النهي ع  عقدة ال  كذكر: ))كعـز عل ًه كما بٌ   داللة الفعل على المعنى في الترك ب بقوله 

في العدة ، ألف العـز على الفعل يتقد ه ، فإذا نهي عنه كاف ع  الفعل أنهى ، ك عنا  كال تعز وا عقدة النكاح ، 
.   (ٖ)((كق ل  عنا  كال تقطعوا عقدة النكاح كحق قة العـز القطع

يدخل كيلهر أف الز خلرم كاف يلمح إلى أف الفعل عـز يتعدل بنفسه كما يتعدل بالحرؼ  ؿ 
للسماع نحو نصحت له كنصحته التي أطلق عل ها بعض المحدث    عائفة األفعاؿ التي تخضضم  ط

                                                           
 .  ٔٗٔ/ ٕ: ح اشية الصبان   ٜٛٛ/ ٕ: ، ادلغٍت   ٘ٛٗ/ ٕ: ، الدر ادلصون  ٓٗٔ/ ٗ: ، شرح كافية ابن احلاجب  ٛ٘ٔ/ ٔ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (1)
 .  ٕٔٓ/ ٔ: ين شرح اإلمشو (2)
 .  ٕٙٛ/ ٔ: ، أمايل ابن الشجري  ٕٓٛ/ ٔ: ، الكشاف  ٔٙ: ينظر درة الغواص  (3)
،  245/ 1: ، زاد المسير : ، مجمع البيان  240/ 1: ، تفسير السمعاني  267/ 2: ، التبيان  238/ 1: ينظر تفسير ابن زمنين  (4)

 . 114/ 6: ، التفسير الكبير  192/ 3: تفسير القرطبي 

البح ر  ٕٖ٘/ ٔ: ، تفسَت البيض اوي  ٕٓٛ/ ٔ: ، الكشاف  ٘ٔٔ/ ٔ: ، تفسَت النس    في  ٗٚٔ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٛٛٔ/ ٕ: ينظر تفسَت الثعليب  (5)
 .  ٖٕٛ/ ٕ: احمليط 

 .  ٗٚٔ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٛٛٔ/ ٕ:  تفسَت الثعليبينظر  (6)
 .  ٓٗٔ: ، القاعدة النحوية  ٖٕٛ/ ٕ: ، البحر احمليط  ٕٖ٘/ ٔ: ضاوي ، تفسَت اليب ٕٓٛ/ ٔ: ينظر الكشاف  (7)
 .  ٕٓٛ/ ٔ:  الكشاف (8)
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، ك و اصطبلح ال يمثل طب عة االستعماؿ اللغوم ، ألف الفعل عند النحاة إ ا  (ُ)األفعاؿ المتعدية البلز ة
ؿ عما كضع له    س اؽ ك ا يتطلبه    تحوؿ الفعالـز أك  تعدو ، ك  ا التقس م لم يك  يعبر ع  بناء اؿ

ؿ قد ثبت في نصوص كث رة حتى أدل إلى أف تػتطور بعض القواعد ، نت  ة له ا أصل ، ك  ا التحو
ككل ذلك .    ذلك  بدأ التضم   ال م أقر  النحاة كك لك ح ؼ ال ار للتوسع في المعنى . التحوؿ 

. ادة النلر في بناء القاعدة النحوية يقتض ه المعنى ك  ً  التحوالت الس اق ة  ي التي أل أت النحاة إلى إع
كقد ن د ذلك يت لى عند المتأخري  كالمحدث   ال ي  جعلوا الس اؽ  و ال م يحدد نوع الفعل، كما تنبه 

ك  ا يدؿ على أف  . (ِ)بعضهم إلى أف الفعل  تعدو في كل أحواله ، فقد يتعدل بنفسه أك يتعدل بحرؼ
.  (ّ)كما أدرؾ   ا المعنى الحريرم..يدؿ على  عنى الفعل الز خلرم كاف يرل أف الس اؽ  و ال م 

ال يمك  أف يستحضر   ا . ك ما تقدـ يلهر أف ح ؼ الحرؼ ف ًه داللة على  عنى يتطلبه النص  
فالفعل في اآلية الكريمة قد استغنى ع  الحرؼ كتعدل إلى المفعوؿ بنفسًه . المعنى إذا ذكر الحرؼ 

ل لك . فالمعنى  و كما نص على ذلك المفسركف  و المبالغة في النهي . لغرض توك د المعنى كتقويته 
كلو ذكر الحرؼ لضعف   ا . فالمطلوب توث ق االتصاؿ ب   الفعل ك فعوله الستحضار   ا النهي 

االتصاؿ بما يدؿ على فقداف   ا الترابط بما ال يؤكد النهي ، فالمراد  و تحق ق  عنى التوك د بداللة الفعل 
م عنهي ، ك  ا يدؿ على صحة  نهج بعض النحاة كالمفسري  بأف ح ؼ الحرؼ يدؿ على التوسع في المنه

.   (ْ)المعنى
كما يلهر أف التضم   يعني التوافق ب   القاعدة النحوية كتأث رات االستعماؿ اللغوم على أصل  

آخر لتتم  يتضم   عنى فعلو م كاللزـك ، لكنه ق في التعدئياس العاـ إذ يبقى الفعل على بناالوضع في الق
ل لك ينبغي النلر إلى الترك ب ك ا يؤثر    الس اؽ    . المبلء ه ب   الس اؽ ك قتضى القاعدة النحوية 

 عنى كي تتضح أ م ة أحد التأكيل   ، كال م يلحظ أف تضم  الفعل تعز وا  عنى تنوكا أك تقطعوا  و 
كيبدك لي أف . يدؿ على سعة المعنى كقوتهعن    بما األقول ، كذلك ألف التضم   يعني ال مع ب   الم

داللة التضم   تدؿ على إطبلؽ المعنى ، ألف الفعل تضم   عنى آخر فضبلن ع   عنا  األصل ، ك  ا يدؿ 
على أف بعض المعاني قد ال تتضح قوتها كأ م تها إال إذا تضم  الفعل أكثر     عنى ، ل قول الحدث في 

اؽ إلى ذلك ، كقد يحدث عكس ذلك فقد يضعف تأث ر الفعل ف تضم   عنى الفعل أكثر لحاجة السي
.  البلـز نلران للدة التباعد ب نه كب    فعوله 

                                                           
 .  ٘ٗ: ينظر اجلملة الفعلية  (1)
 .  ٙٙ: ، حنو الفعل  ٜٔ/ ٕ: ، األشباه والنظائر  ٕٔٓ/ ٔ: ، شرح األمشوين  ٜٖٔ/ ٗ: ينظر شرح كافية ابن احلاجب  (2)
 .  ٔٙ: ينظر درة الغواص  (3)
 .  ٕٜ/ ٕ: ، األشباه والنظائر  ٕٔٓ/ ٖ: ينظر شرح األمشوين  (4)
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فاللا ر أف الفعل يخضع لمؤثرات الترك ب في تحديد نوعه ألف الدكر األكؿ لتفس ر نوع الفعل  
اعد الترك ب ة كالقواعد التكوين ة يتوقف نت  ة للعبلئق الس اق ة ، ألف الفعل في الترك ب يخضع للقو

  اؾ.  (ُ)كالقواعد المع م ة ، ك  ً  القواعد تقـو على أساس التحويبلت بإعادة ترت ب القواعد النحوية
ؿ الفعل يتحوؿ إلى صورة جعأتلف  ع  فردات الترك ب ، ك  ا ميكوف الفعل ذا طب عة س اق ة عند ا م

في  (ِ)((ك  ا    بديع اللغة ك حاسنها ككمالها))الس اؽ تختلف ع  أصله المعلـو قبل أف يدخل في 
.  تعدد تأكيبلت النص بما ي عل المعنى أكثر كضوحان كدقة 

ىقٍػعيدىفَّش لىهيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًق مى : ))ب ػ قاؿ تعالى  .                                                     (ّ)((ألى

كتأكيله عند . ك و    األفعاؿ البلز ة . الفعل إلى  فعوله ببل كاسطة  في   ً  اآلية الكريمة تعدل 
كال اختبلؼ ب   النحوي   في أف : ))النحاة على ح ؼ حرؼ ال ر كالمعنى على صراطك قاؿ الزجاج 

،  (ٓ)ك  ا التأكيل  و اللائع عند النحاة (ْ)((اللهر كالبط  ضيرب زيد: لك على  ح كفة ك   ذلك قو
قهم أك مطر ـ علىالمعنى ػ كاهلل أعلم ػ ألقعدف له: ))قاؿ الفراء . ضهم إلى أف الصراط ظرؼ كقد ذ ب بع

في طريقهم ، كإلقاء الصفة      ا جائز ، كما قاؿ قعدتي لك كجه الطريق أك على كجه الطريق ، ألف 
كتابعه اب  الطراكة ،  (ٔ)((الطريق صفة في المعنى ، فاحتمل  ا يحتمله ال ـو كالل لة كالعاـ إذا آت تك غدان 

.   (ٕ)كنص على أنه  لهور في الكبلـ جار على الق اس

ك  ا الرأم أنكر  أكثر النحاة ألف النصب على اللرؼ  خالف للق اس لكونه  ختصان ف نبغػي أف  
ك ػ ا التفس ر رجحه     (ٗ)كتابع العكبرم الفراء بأنه نصب على اللرؼ.  (ٖ)ال يت اكز ف ًه  حل السماع

                                                           
 .  ٕٖٔ: ينظر الداللة والنحو  (1)
 .  ٜٔ: التضمُت النحوي يف القرآن الكرمي  (2)
 .  ٙٔ: األعراف  (3)
 .  ٕٖٗ/ ٕ: معاين القرآن وإعرابو  (4)
 .  ٕٗٔ/ ٕ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٕٔٓ/ ٔ: ، شرح األمشوين  ٛٗٔ/ ٕ: ينظر شرح التسهيل  (5)
 .  ٖ٘ٚ/ ٔ: معاين القرآن للفراء  (6)
 .  ٖٛٗٔ/ ٖ: ، ارتشاف الضرب  ٕٔٓ/ ٔ: ينظر شرح األمشوين  (7)
/ ٔ: حاش ية الصبان  ٓ٘ٚ/ ٕ: غٍت امل،  ٓ٘ٔ/ ٕ: تسه يل ، شرح ال ٕٗٔ/ ٕ: ، إعراب القرآن للنح اس  ٜٓٔ: ينظر معاين القرآن لألخف ش  (8)

ٖٔٔ  . 
 .  ٖٗٗ/ ٔ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (9)
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لمفسري  السمرقندم كالواحدم كالطبرم كالنسفي كالز خلرم كاب  عط ة األندلسي كالفخر الرازم ا
.   (ُ)كالقرطبي كالب ضاكم كالغرناطي الكلبي

كيلهر أف  ؤالء المفسري  قد استندكا على تأكيل الفراء بأف الصراط ظرؼ للداللة على  عنى  
الترك ب ، فنص أكثر م على أف الل طاف يقعد في الطريق المؤدية إلى ال نة ل صٌد م عنها ك  ا المعنى 

كما يتعرض العدك  العترض  لهم طريق اإلسبلـ  ترصدان للرد  تعرضان للصد: )) في قولهيتضح عند النسفي 
 (ِ)((اللهر أم على اللهرضرب زيد : على الطريق ل قطعه على السابلة كانتصابه على اللرؼ كقولك 

.   (ّ)كتابعه في   ا المعنى  الز خلرم كاب  عط ة األندلسي كالقرطبي كالب ضاكم كالغرناطي الكلبي
ثم بٌ   أف ح ؼ الحرؼ يدؿ على أف  أ ا الفخر الرازم فقد ذكر  ا قاله الزجاج في تأكيل اآلية ، 

كالصراط  فعوؿ به للفعل . أ ا رأم النحاة بأف المعنى على ح ؼ الحرؼ .  (ْ)الصراط ظرؼ في المعنى
.   (ٓ)أقعدف فقد رجحه الل خ الطوسي كالسمعاني  كالبغوم كالطبرسي كاب  ال وزم كاب  كث ر

إسقاط الحرؼ كالنصب على اللرؼ ػ ككاف أبو ح اف يرل ضعف القول   ػ أعني النصب على  
كانتصب صراطك على إسقاط الحرؼ قاله الزجاج ، كشبه بقوؿ العرب ضرب زيد : ))ك  ا يلهر في قوله 

كإسقاط حرؼ ال ر ال ينقاس في  ثل   ا ال يقاؿ قعدت الخلبة . اللهر كالبط  أم على اللهر كالبط  
اؿ اللاعر ف ًه   تريد قعدت على الخلبة قالوا أم على اللرؼ كما ؽ

.   (ٔ)كما عىسىلى الطريقى الثعلبي                                                         
ك  ا أيضان تخريج ف ًه ضعف ألف صراطك ظرؼ  كاف  يختص كك لك الطريق فبل يتعدل إل ًه الفعل إال 

كاألكلى أف يضم  : ))قاؿ . كبعد ا ذكر  ا يدؿ على ضعف آراء النحاة نص على رأيه  (ٕ)..((بواسطة في 
ألقعدف  عنى  ا يتعدل بنفسه ف نتصب صراطك على أنه  فعوؿ بًه كالتقدير أللز   بقعودم صراطك 

                                                           
  ٜٛ/ ٕ: ، الكشاف  ٘/ ٕ: ، تفسَت النسفي  ٛٚٔ/ ٛ: ، جامع البيان  ٖٛٛ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٕٕ٘/ ٔ: ينظر تفسَت السمرقندي  (1)

 . ٜٕ/ ٕ: ، التسهيل لعلوم التن زيل ٜ/ ٖ: ، تفسَت البيضاوي  ٘ٚٔ/ ٚ: ، تفسَت القرطيب  ٕٖ/ ٗٔ: سَت الكبَت ، التف ٖٓٛ/ ٕ: احملرر الوجيز 
 .  ٜٗ/ ٛ: وينظر روح ادلعاين  ٘/ ٕ: تفسَت النسفي  (2)
 . ٜٕ/ ٕ: ، التسهيل لع لوم التن زيل  ٜ/ ٖ: ، تفسَت البيضاوي  ٘ٚٔ/ ٚ: ، تفسَت القرطيب  ٖٓٛ/ ٕ: ، احملرر الوجيز  ٜٛ/ ٕ: ينظر الكش   اف  (3)
 .  ٕٖ/ ٗٔ: ينظر التفسَت الكبَت  (4)
، تفسَت  ٜٔٔ/ ٖ: ، زاد ادلسَت  ٕٕٙ/ ٕ: ، رلمع البيان  ٔ٘ٔ/ ٕ: ، تفسَت البغوي  ٜٙٔ/ ٕ: ، تفسَت السمعاين  ٖٗٙ/ ٗ: ينظر التبيان  (5)

 .  ٕٕٔ/ ٕ: ابن كثَت 
لدن هبّز الكّف يعسل متنو  ،  وصدره  :البيت لساعدة بن جؤية اذلذيل  (6)

.   ٖٛ/ ٕ: ، خزانة األدب  ٕٗ/ ٔ: ، أمايل ابن الشجري  ٜٖٔ/ ٖ: ، اخلصائص  ٙٔ/ ٔ: ، الكتاب  ٜٔٓ/ ٔ: ليُت ذينظر ديوان الو
 .  ٕ٘ٚ/ ٗ: البحر احمليط  (7)
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 كما ذكر  اب   لاـ ،. ك  ا الرأم رجحه السم   الحلبي  (ُ)((المستق م ك  ا الصراط  و دي  اإلسبلـ
.   (ِ)كأنكر أف  يكوف الصراط على  عنى في

:  كالمبلحظ أف النحاة كأكثر المفسري  قد احت وا بقوؿ اللاعر  
.  كما عىسىلى الطريقى الثعلبي لدف بهز الكف يعسل  تنه     
فقد احت وا بهما على  عنى اللرؼ كمػا احت وا بهما على (( . ضرب زيد اللهر كالبط : ))قوؿ العرب ك

أكثر اآلراء قوة في تفس ر  و ك  ا الرأم ال م أكرد  أبو ح اف .  (ّ)راط نصب على نزع الخافضأف الص
ألف المراد  و ب اف  عنى المبالغة في عناد الل طاف كسع ه إلى . تعدم الفعل ببل كاسطة في اآلية الكريمة 

ألنه يقتضي ال مع ب   .  غواية بني آدـ ، ك  ا المعنى تلهر زيادة فائدته ، إذا  ا حمل على التضم  
.  عن    أحد ما  عنى الفعل اللا ر كاآلخر المعنى ال م تضمنه الفعل ك و على  ا قدر  أبو ح اف أللز ٌ  

كلو ذكر الحرؼ في غ ر القرآف لفقد الفعل قوة التأث ر في المفعوؿ ، فكاف تعديه ببل حرؼ دل ل على 
.  إظهار قوة الصد كاالعتراض    لدف الل طاف 

أ ا    المفسري  فقد احتج بهما الل خ الطوسي كالطبرسي على أف المعنى على ح ؼ  
: على أف الصراط في قوله تعالى ( ضرب زيد اللهر كالبط )، كما احتج النسفي بقوؿ العرب (ْ)ؼالحر

ىقٍػعيدىفَّش لىهيٍم ًصرىاطىكى )) الباب في تعدم المعتبر في   ا ))كينبغي االلتفات إلى أف .  (ٔ)ظرؼ (ٓ)...((ألى
ك  ا يدؿ على أف الفعل قد تحوؿ في .  (ٕ)((الفعل اإلبهاـ كاالختصاص فالفعل ال م ال يتعدل نحو قاـ

فكاف بعض النحاة . الس اؽ إلى التعدم ، فهو باألصل الـز ، ك  ا التحوؿ أدل إلى أف تتعدد التأكيبلت 
ر إلى أف المعنى على اللرف ة أم أف كذ ب بعضهم اآلخ. قد ذ بوا إلى أف المعنى على ح ؼ الحرؼ 

ك  ا . الصراط نصب على اللرؼ ، كما ذ ب أبو ح اف إلى أف الفعل ألقعدف تضم   عنى أللز   
، فبل في بناء االفعاؿ على توث ق   ا التطور  كي تكوف دل بل  النحوية اف تلمله القاعدةؿ ينبغي التحو

كال يمك  أف يهدر بناء القاعدة النحوية  ل لك ح ل  إلى . يمك  تركه ، ألنه قد جاء في نصوص كث رة 
.                                    حفظ التوازف الترك بي ؤدم الى التوف ق ب نهما بما م

إسقاط حرؼ ال ر توسعان أك النصب على : كاللا ر أف النحاة قد ذكركا للح ؼ  عن    أحد ما 
إشراب اللفظ  عنى لفظ آخر : ))، كالتضم    و  (ٖ) فعل آخر كاآلخر التضم   لمعنى. نزع الخافض 

                                                           
 .  ٖٛٗٔ/ ٖ: ، وينظر ارتشاف الضرب  ٕٙٚ/ ٗ: البحر احمليط  (1)
 .  ٓ٘ٚ/ ٕ: ، ادلغٍت    ٕٛٙ/ ٘: ينظر الدر ادلصون  (2)
 .  ٓٚ٘/ ٕ: غٍت امل،  ٕٛٙ/ ٘: ، الدر ادلصون  ٕٗٔ/ ٕ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٕٖٗ/ ٕ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (3)
 .  ٕٕٙ/ ٕ: ، رلمع البيان  ٙٗ/ ٕ: ينظر التبيان  (4)
 .  ٙٔ: األعراف  (5)
 . ٕٙٚ/ ٗ: ، البحر احمليط  ٜٕ/ ٖ: ، تفسَت البيضاوي  ٖٓٛ/ ٕ: ، احملرر الوجيز  ٜٙٔ/ ٕ: ، تفسَت البيضاوي ٘/ ٕ:  ينظر تفسَت النسفي (6)
 .  ٕٕٕ: ادلسائل ادلشكلة  (7)
 . ٛٚ: ، حنو ادلعاين  ٛٗٔ/ ٕ: ، شرح التسهيل  ٕٔٓ/ ٖ: ينظر شرح األمشوين  (8)
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كفضبلن ع  ذلك فقد يكوف االسم  نصوبان على  (ُ)((لتص ر الكلمة تؤدم  ؤدل كلمت  . كإعطاؤ  حكمه 
ىقٍػعيدىفَّش لىهيٍم ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًق مى : ))كما في قوله تعالى . اللرف ة  ا لىهيٍم كيلَّش كىاقٍػعيديك: ))كقوله تعالى  (ِ)((ألى

ألف  (ْ)كال م يدرؾ    ذلك أف المفعوؿ ال يق د بحرؼ في الترك ب    ح ث عبلقته بالفعل. (ّ)(( ىٍرصىدو 
بناء النص  و ال م يحدد طب عة   ً  العبلقة نلران أل م ة الس اؽ في است بلء المعنى    خبلؿ تماسك 

.   كتبلـز الفعل  ع  فعوله 
 إلى فعل الـزػ   تحوؿ الفعل المتعدم ٔ

إذا كانت النصوص المتقد ة تؤكد ش وع   ا األسلوب في االستعماؿ القرآني ، ك و ح ؼ  
خبلفان للق اس بأف   ً  األفعاؿ تحتاج إلى الحرؼ لتصل إلى  عمولها فقد . الحرؼ للتوسع في المعنى 

ؿ إلى المفعوؿ إال بواسطة نرل النص القرآني يؤثر استعماالن آخر ، ك و أف بعض األفعاؿ المتعدية ال تص
: كقوله تعالى  (ٓ)((قيٍل عىسىى أىٍف يىكيوفى رىًدؼى لىكيمٍ : ))كما في قوله تعالى . الحرؼ خبلفان لؤلصل 

اًلفيوفى عىٍ  أىٍ رً ً )) كيمك  است بلء   ً  اللا ر    خبلؿ .  (ٕ)((لًلرُّيٍؤيا تػىٍعبػيريكفى : ))كقوله تعالى  (ٔ)((ييخى
كقد اختلف النحاة في (( قل عسى أف يكوف ردؼ لكم: ))المفسري  في قوله تعالى عرض آراء النحاة ك

، ك  ا    اآلراء اللائعة  (ٖ)دخوؿ البلـ بعد الفعل ، فم  ب نحاة البصرة أنها زائدة جاءت لتقوية الفعل
.  في تأكيل النص 

اقترب لكم أك دنا أ ا الكوف وف فقد ذ بوا إلى أف الفعل ضم   عنى  ا يتعدل بنفسه كالمعنى  
جاء في التفس ر دنا لكم بعض ال م تستع لوف فكأف البلـ دخلت إذا كاف : ))قاؿ الفراء .  (ٗ) نكم

كذ ب اب   لاـ إلى صحة    ب الفراء بأف الفعل ردؼ ضم   عنى اقترب ، كما رد . (َُ) ((المعنى دنا 
.   (ُُ)   ػب المبرد بأف البلـ زائدة لتقوية الفعل

فقد اختلف المفسركف ك لك في تأكيله ، كتابع أكثر م . ككما اختلف النحاة في تأكيل النص  
ك  ا التأكيل ذكر  اب  ز ن   كالطبرم . نحاة الكوفة على أف الفعل ردؼ ضم   عنى دنا أك قرب 

                                                           
.   ٜٓ: ، وينظر التضمُت النحوي يف القرآن الكرمي  ٜٔٔ/ ٖ:  شرح األمشوين (1)
.   ٙٔ: األعراف  (2)
 .  ٘: التوبة  (3)
 .  ٛٚ: ينظر حنو ادلعاين  (4)
 .  ٕٚ: النمل  (5)
 .  ٖٙ: النور  (6)
 .  ٖٗ: يوسف  (7)
 .  ٖٛٔ/ ٗ: ، شرح كافية ابن احلاجب  ٕٛٔ :، ادلسائل العسكريات  ٕٛٔ/ ٗ: ، معاين القرآن وإعرابو  ٖٖٖ/ ٔ: ينظر ادلقتضب  (8)
 .  ٕ٘ٛ/ ٔ: ،ادلغٍت   ٖٕٛ/ ٕ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٜٜٕ/ ٕ: ينظر معاين القرآن للفراء  (9)
 .  ٜٜٕ/ ٕ:  معاين القرآن للفراء (10)
 .  ٕ٘ٛ/ ٔ: ينظر ادلغٍت    (11)
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كيبدك .  (ُ)كالسمرقندم كالبغوم كاب  ال وزم كاب  عط ة األندلسي كالقرطبي كأبو ح اف كالغرناطي الكلبي
ألف   ا المعنى  نقوؿ ع  اب  عباس . أف  ؤالء المفسري  قد أثبتوا   ا المعنى نقبلن ع  بعض الصحابة 

.   (ِ)((ردؼ  عنا  قرب كأزؼ قاله  اب  عباس: ))قاؿ اب  عط ة األندلسي . في تفس ر النص 
فالفراء ي كر عبارة جاء كيلهر أف الكوف    اختاركا   ا الوجه ، ألنه تفس ر يعتمد على النقل  

كال يخفى كيبدك انه يعني  ا نص عل ه الصحابة    تفس ر للترك ب ، .  (ّ)التفس ر في تأكيل أكثر النصوص
كقد ذكر . فمعنى ردفكم تبعكم  و رأم القتبي . أف تأكيل البصري   للنص يعتمد على النقل ك لك 

ك عنا  في اللغة ردفكم  ثل ركبكم كلكنها عبارة ق ل في التفس ر ع ل لكم : ))قاؿ . الزجاج المعن    
عما ي يء بعد الليء قريبان  نه كلكونه بمعنى   ً  األفعاؿ الواقعة تعدل بحرؼ كإال فبابه أال يت اكز 

. ألف الفعل ردؼ يدؿ على القرب. ك  ا النص يؤكد أف الفعل ردؼ ضم   عنى قرب كأزؼ .  (ْ)((بنفسه
. قرب فداللة الفعل تؤكد  عنى اؿ

ك ا يؤكد دقة   ا األسلوب في استحضار المعنى ،  ا نص عل ًه السه لي في تفس ر دخوؿ البلـ  
ل خلص  نها إلى تقوية . في  فعوؿ كث ر    األفعاؿ التا ة ، إذ عرض بعض النصوص التي تؤكد صحة رأيه 

ـ الـ المفعوؿ ػ كما ل ست البل: ))فقاؿ (( عسى أف يكوف ردؼ لكم: ))   به في توج ه قوله تعالى 
ك عنى ردؼ تبع كجاء على األثر  .. زعموا ػ كال  ي زائدة كلك  ردؼ فعل  تعد ك فعوله غ ر   ا االسم 

ردؼ لكم استع الكم : فلو حملته على االسم الم ركر لكاف المعنى غ ر صح ح إذا تأ لته كلك  المعنى 
لمفعوؿ ال م  و القوؿ كاالستع اؿ ، اتكاالن على ثم ح ؼ ا((  تى   ا الوعد؟: ))كقولكم ، ألنهم قالوا 

فعل السا ع ، كدلت البلـ على الح ؼ لمنعها االسم ال م دخلت عل ه أف يكوف  فعوالن ، كآذنت بفائدة 
قل عسى أف يكوف ع ل : فهي  تعلقة به ا المعنى فصار  عنى الكبلـ ( ع ل لكم)أخرل ك ي  عنى 

كاستع لوا ، : كلكم كاستع الكم فدلت ردؼ على أنهم قالوا بعض ال م تستع لوف ، فػردؼ ؽ( لكم
.   (ٓ)((كدلت البلـ على المعنى اآلخر فانتلم الكبلـ أحس  نلاـ كاجتمع اإلي از  ع التماـ

ك  ا يدؿ على أف النحاة المتأخري  كانوا يسعوف إلى تفس ر  عنى النص تفس ران ي عل القاعدة  
لمعنى ، فالسه لي أنكر  ا ذكر  النحاة كاستعاف بالس اؽ كداللة األلفاظ  النحوية كس لة    كسائل إظهار ا

                                                           
: ،  زاد ادلس َت  ٗٔ،  ٖٔ/ ٕٓ: ، جامع البيان  ٕٚٗ/ ٖ: ، تفسَت البغوي  ٜٔ٘/ ٕ :، تفسي ر السمرقندي  ٖٓٔ/ ٖ: ينظر تفسَت ابن زمنُت  (1)

 .  ٓٓٔ/ ٖ: ، التسهيل لعلوم التن زيل  ٜٓ/ ٚ: ، البحر احمليط  ٖٕٓ/ ٖٔ: ، تفسَت القرطيب  ٜٕٙ/ ٗ: / احملرر الوجيز  ٛٚ/ ٙ
 .  ٜٖٙ/ ٛ: الدر ادلصون وينظر ،  ٜٕٙ/ ٗ: احملرر الوجيز  (2)
 .  ٜٜٕ/ ٕ: ينظر معاين القرآن للفراء  (3)
 .  ٕٛٔ/ ٗ: معاين القرآن وإعرابو  (4)
 .  ٖٕٚ،  ٕٕٚ: نتائج الفكر  (5)
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يدؿ على أف  اك   ،ب اف المعنى الدق ق للترك ب في تع     فعوؿ الفعل ردؼ ، ك  ا المنحى أراد  نه
المحدث   كانوا على يق   بأف  بل ح  نهج النحاة المتأخري  في تفس ر النصوص يقـو على التحوالت 

.  الس اق ة ، فهي التي تحدد كظ فة الكلمة 
كلما كاف الفعل في النص يدؿ على  عنى القرب على أكثر األقواؿ ، بما يؤكد صحة الم  ب   كقد اتضح 

كردفكم بمعنى (( قل عسى أف يكوف ردؼ لكم)كقوله : ))، قاؿ السمعاني    ا عند أكثر المفسري 
.   (ُ)((كاحد، كيقاؿ ردؼ لكم كردفكم أم دنا لكم كقاؿ القتبي تبعكم

. كنلران لعدـ اختبلؼ المعنى في كبل الوجه   ، فقد كاف بعض المفسري  يرل صحة المعن    
إذ  (ِ)لك عند النسفي كالز خلرم كالفخر الرازمل لك أعرضوا ع  ترج ح أحد الرأي   ، كما ن د ذ

أ ا  اذا يعني   ا األسلوب في . ـ يخوضوا غمار ال انب اإلعرابي ؿكجدكا إتحاد المعنى  ع الرأي   ، ؼ
كما جاء الفعل ردؼ . القرآف؟ ك و أف يأتي بالفعل المتعدم كحاؿ الفعل البلـز يصل إلى  فعوله بالحرؼ 

فقد نقل بعض النحاة كالمفسري  أف  عنى الفعل  و  (ّ)((عىسىى أىٍف يىكيوفى رىًدؼى لىكيمٍ  قيلٍ : ))في قوله تعالى 
فم  يرل أنه  تعد . ف ما تأكله غ ر م إلى  عنى البلـز . القرب ، كقد تأكله بعضهم إلى  عنى المتعدم 

عنى  و رأم نحاة ك  ا الم. كالبلـ جاءت لتقوية الفعل فهي للتوك د . ذ ب إلى أف المعنى  و تبعكم 
أ ا    يرل أنه الـز فقد ذ ب إلى أف الفعل على .  (ْ)البصرة ػ كقد ظهر أنه رأم القتبي في تأكيل النص

.   (ٓ)أخ ك  ع  اب  عباس. ك و    ب الكوف    .  عنى دنا أك قرب 
ب اف المعنى ، كس اؽ النص يتحدث تعدم بص غة البلـز في النص لغرض كيبدك لي أف   يء الم 

ع  إنكار الملرك   للع اب ، كأف تأخ ر الع اب أك تأج له فضل    اهلل على عباد   كقػد جاء الفعل 
. التراخي كاالنفصاؿ ل ؤكد   ا المعنى أم انفصاله ع   عموله ، فلم يك   تصبلن لب اف   ا المعنى ك و 

ك ما تقدـ يلهر أف   ا األسلوب في االستعماؿ القرآني يدؿ . ؿلطفا    الخالق عز كجأم تأخ ر العقوبة 
.  ب داللة جديدة تختلف ع  داللته في األصل سعلى أف الفعل في س اؽ النص يكت

كالمبلحظ أف بعض النحاة كأكثر المفسري  قد تنبهوا له ا األ ر فقد ذكر الرضي أف تعدم الفعل  
ق ل في بعض األفعاؿ أنه  تعد بنفسه  رة ، ك رة أنه الـز  تعد  كأعلم أنه: ))قاؿ . كلزك ه بحسب المعنى 

نصحتك ، كنصحت لك )ككاف كل كاحد  نهما غالبان نحو . كذلك إذا تساكل االستعماالف . بحرؼ ال ر 

                                                           
 .  ٔٔٔ/ ٗ: تفسَت السمعاين  (1)
 .  ٗٛٔ/ ٕٗ: ، التفسَت الكبَت  ٖٛٙ/ ٖ: ، الكشاف  ٕٕٔ/ ٖ: ينظر تفسَت النسفي  (2)
 .  ٕٚ: النمل  (3)
 .  ٖٖٖ/ ٔ: ينظر ادلقتضب  (4)
 .  ٜٜٕ/ ٕ: ينظر معاين القرآن للفراء  (5)
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كال م أرل الحكم بتعدم   ا الفعل  طلقان إذ  عنا   ع البلـ  و  عنا     دكف . كشكرتك كشكرت لك 
.   (ُ)((كاللزـك بحسب المعنىالبلـ ، كالتعدم 

كالمبلحظ أف النحاة كالمفسري  ي علوف التضم    و التوج ه األقول في تفس ر األفعاؿ التي  
بمعنى أف الفعل في النص يتضم  . كما يبدك أف المفسري  أكثر تمسكان به ً  اللا رة . تخالف األصل 

ذا تع ر   ا فإف غ ر     التأكيبلت ال بد  نها  عنى آخر بما ي عله يتسق  ع بناء القواعد العا ة ، كإ
ك   تلك التأكيبلت ح ؼ الحرؼ إذا كاف الفعل في األصل  تعديان ، . لتوج ه  عنى الفعل في الترك ب 

أ ا إذا كاف الفعل في األصل الز ان فإف تقدير الحرؼ المح كؼ . على أف الحرؼ جاء لتقوية تعدم الفعل 
كتعتمد على الركايات . يتضح أف التضم   ظا رة تتعلق بتفس ر  عنى النص  كما.  و التأكيل المناسب 

كقد أخ  ا النحاة في توج ه بعض األفعاؿ في النصوص كما استعاف بها المفسركف ك لك . أم النقل 
...  ككانوا أكثر   بلن    النحاة في إدراكها كاعتماد ا 

صاؿ كالتماسك في النص ب   الفعل كفاعله كيمك  أف أبٌ   أف تعدم الفعل كلزك ه يعني االت 
ك  ً  .  (ِ)   أ مها داللة الفعل على التعدية أك الم اكزة. ك  ا االتصاؿ يتم بطرؽ  ختلفة . ك فعوله 

ف صبح كالفعل . كقد يفقد   ً  الخاص ة داخل النص . الخاص ة يتصف بها الفعل في بنائه خارج النص 
. البلـز 

لكنه في الترك ب يفقد   ً  الصفة ف تعدل إلى  فعوؿ كاحد . إلى  فعول   ك   األفعاؿ  ا يتعدل 
. كقد يكوف الفعل الز ان لكنه في النص يصبح  تعديان ف نصب  فعوالن بًه ك عنى ذلك أنه اكتسب قوة التأث ر 

فعل كك لك المتعدم قد ييسلب بعض قوته ف كوف كالبلـز ، كيمك  القوؿ إف داللة اؿ. فأصبح كالمتعدم 
ك  ا التباي   و ال م يحدد نوع الفعل . على الحدث تتباي  داخل الترك ب ل ؤدم الفعل المعنى المراد 

. كيبدك ػ   ما تقدـ ػ أف بعض اإلشارات تدؿ على إدراؾ   ا التوجه عند النحاة كالمفسري  . في الس اؽ 
ذً  اإلشارات التي اتضحت ك .  (ّ)   ذلك  ا ذكر أف ح ؼ حرؼ ال ر يدؿ على التوسع في المعنى

عند النحاة كالمفسري  أخ  ا بعض المحدث   لب اف  عنى األفعاؿ في الترك ب  ف كركا أف النحاة كانوا 
.  كلم يأخ كا بنلر االعتبار داللة الفعل في الترك ب .  هتم   ب انب اإلعراب قبل كل شيء 

حكاـ فكاف ينكر    ب النحاة على ككاف الدكتور عبد الستار ال وارم  م  يرل ضعف   ً  األ 
كما نص على أف . أف بعض الحركؼ  زيدة لتقوية الفعل ، ألف الفعل إذا كاف  تعديان فبل حاجة لهي بالحرؼ 

                                                           
 .  ٗٛٔ/ ٕٗ: ، التفسَت الكبَت  ٖٛٙ/ ٖ: ، الكشاف  ٖٛٔ،  ٖٚٔ/ ٗ: شرح كافية ابن احلاجب  (ٔ)
 .  ٖٗٔ: ينظر بناء اجلملة العربية  (ٕ)
 .  ٖٛٔ/ ٗ: ينظر شرح كافية ابن احلاجب  (3)
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كقد  (ُ)المعنى يحدد  الس اؽ كح ب الفعل ع   فعوله بالحرؼ له فائدة ك عنى يستدؿ عل ًه    الس اؽ
اًلفيوفى عىٍ  : ))بالحرؼ في قوله تعالى  استوضح   ا الرأم في تفس ر تعدم الفعل ًر الَّشً ي ى ييخى فػىٍل ىٍح ى

فمعنى ع   نا  قصود تق د الفعل بًه ل ستفاد  ع المخالفة  عنى اإلصرار كالعناد : ))قاؿ  (ِ)((أىٍ رً ً 
ذف كاإلعراض ع  أ ر اهلل قصدان كإال فالمخالفة المطلقة قد تكوف ع  غفلة أك جهل أك عدـ  باالة ك ي إ

ال تنطوم في حكم أف تص ب المخالف فتنة أك يص به ع اب أل م ، كله ا ن د العبارة القرآن ة تتصرؼ في 
حركؼ ال ر تصرفان ال توافقه قواعد النحو ، كال أصوؿ اللغة التي قصرت في اإلحاطة بًه فانتقصت    

.   (ّ)((الدقة في أداء المعاني على الوجه ال م أدته العبارة القرآن ة
إنكار الدكتور ال وارم لم  ب النحاة في القوؿ بزيادة الحركؼ بعد األفعاؿ المتعدية    فكيبدك أ 

ف علها . كجاءت لتقوية عمله  عني أف الفعل قد ضعفتيادة   ً  الحركؼ عند النحاة لهي كجه حس  ألف ز
بناء المعنى في  علىللداللة  فهي جاءت. ألف المعنى ال يصح بدكنها . لمعنى زائدة يعني ذلك نقض ا

ك  ا المعنى يت لى في تقل ل قوة الفعل به ا الحرؼ لغرض يتعلق في ب اف  عنى الترك ب  . النص 
ف ها األفعاؿ المتعدية على ص غة الفعل  تكوف  كيلهر أف النحاة بعد ا ذكركا تأكيل النصوص التي        

، ك  ا الضعف إنما دخل الفعل     (ْ) لالبلـز أم  تعدية بحرؼ ، قد نصوا على ضعف الفعل ع  الع
تأث ر الترك ب ، نت  ة لتضافر ألفاظ النص    أجل تحق ق المعنى المطلوب  ل لك فدخوؿ الحرؼ بعد 
الفعل المتعدم يتعلق بنلاـ النص ، ك  ا الضعف ع  العمل تحوؿ ع  نمط بناء الفعل ألنه في األصل 

أم الضعف ع  العمل ، لكاف أكلى لكنهم ذكركا أف البلـ جاءت النحاة به ً  العبارة ل  تعدو ، كلو اكتف
لتقوية الفعل ، بمعنى أنهم أرادكا أف يردكا بناء الفعل في األصل إلى الترك ب ، على الرغم    خركجه على 

.   ا النمط لغرض تحق ق المعنى كتوك د  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  ٓٙ :ينظر حنو القرآن  (1)
 .  ٖٙ: النور  (2)
(3)

 .  ٙ٘/ ٘٘: حنو القرآن    
 .  ٕٓٓ/ ٔ: ينظر شرح اإلمشوين  (4)
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 تفرقات  ػػػػ ثالثا
ًإفٍ : ))ػ كاف التا ة في قوله تعالى ُ .   (ُ)((كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًلرىةه ًإلىى  ىٍ سىرىةو  كى
فتكوف تا ة بمعنى كقع أك كجد أك . أجاز النحاة أف تكتفي كاف بالمرفوع ، كال تحتاج إلى خبر  

 وضع آخر تقتصر على الفاعل ف ًه ( كاف)كقد يكوف لػ :))نص على ذلك س بويه بقوله  ،كما (ِ)حضر
ك   اللوا د التي (ّ)((،أم قد خلق عبد اهلل ، كقد كاف األ ر ،أم كقع األ ر (قد كاف عبد اهلل: )نقوؿ

:  قوؿ اللاعر :احتج بها
 (ْ)بي قى شٍ أى  بى ذك كواؾً  ـه كٍ مى  تي        إذا كافى ناؽى  بافى مٍ شى  ب ً  ؿً قٍ بني ذي ل ؿً دٌ ؼً   

ك ما  (ٓ)الفاعلفإذا جاءت تا ة فقد جرت على الق اس فأسندت إلى .كاألصل في كاف أنها بمعنى كجد
ًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًلرىةه ًإلىى  ىٍ سىرىةو ))جاءت بًه كاف    النص القرآني تا ة قوله  ك  ا  و رأم ((. كى

.    (ٔ)فكاف عند م في النص تا ة.البصري   
أم كإف (( كإف كاف ذا عسرة))أ االكوف وف فقد ذ بوا إلى أنها ناقصة ، كقد احت وا بقراءة أيبي  

كقد تابع أكثر النحاة البصري   على أف كاف في اآلية الكريمة  (ٕ)كاف المدي  ال م عل ه الدي  ذا عسرة
 (ٗ)ككاف اب   الك يرل صحة   ا الرأم كي  ب إلى أنها بمعنى حضر. (ٖ)فهي عند م بمعنى كقع. تا ة 

لى أنها في اآلية كرجحوا    ب البصري   ع. ك لك المفسركف فقد   ركا  ا ذ ب إل ه الكوف وف 
كقوله ذك : ))كما رجح أنها تا ة ، قاؿ . أجاز الطبرم    ب الكوف    . الكريمة تا ة اكتفت بالمرفوع 

عسرة ،  رفوع بكاف كالخبر  تركؾ ، كإنما صلح ترؾ خبر ا    أجل أف النكرات تضمر لها العرب 
لمكتفي بنفسه التاـ لكاف كجهان صح حان أخبار ا، كلو كجهت كاف في   ا الموضع إلى أنها بمعنى الفعل ا

.  (َُ)((كلم يك  بها حاجة ح نئ  إلى خبر ف كوف تأكيل الكبلـ عند ذلك كإف كجد ذك عسرة    غر ائكم
لك     ب البصري    و األصح عند   ككاف . ك ا نص عل ًه الطبرم يدؿ على أنه يرل صحة الوجه   

                                                           
(1)

 .  280: البقرة  
/ ٔ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٚٚٔ/ ٔ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٜٖ٘/ ٔ: ، معاين القرآن وإعرابو  ٖٛٔ/ ٔ،  ٘ٛ/ ٔ: ينظر الكتاب  (2)

 .  ٕٖٚ/ ٔ: ، حاشية الصبان  ٜٕٗ/ ٔ: ، شرح التصريح  ٜٛ/ ٚ: شرح ادلفصل  ٙٛٔ
 .  ٖٗٛ/ ٕ: ، وينظر ادلقتضب  ٘ٛ/ ٔ:  الكتاب (3)
: ، لس  ان العرب  ٜٛ/ ٚ: ، شرح ادلفصل  ٕٕ٘/ ٔ: ، شرح أبيات سيبويو  ٙٛٔ: ، األزىي ة  ٘ٛ/ ٔ: ق اس العائذي ، ينظر الكتاب البيت مل (4)

 ،  ٕٕٔ: ينظر ادلسائل ادلشكلة . إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا : ويف رواية  ٖٕٙٗ/  ٕٙ/  ٗمج 
 .  ٜٚ: ينظر شرح ابن الناظم  (5)
 .  ٕٕ٘/ ٔ: ، حاشية اخلضري  ٖٗٛ/ ٕ: ، ادلقتضب  ٘ٛ/ ٔ: ينظر الكتاب  (6)
 .  ٕٕ٘/ ٔ: ، حاشية اخلضري  ٖٗٙ/ ٕ: ، الدر ادلصون  ٙٛٔ/ ٔ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (7)
 .       ٕٖٗ/ٔ: شرح التسهيل.  ٖٗٙ/ ٕ: ، الدر ادلصون  ٚٚٔ/ ٔ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٜٖ٘/ ٔ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (ٛ)
 .  ٕٖٗ/ ٔ: ينظر شرح التسهيل  (ٜ)
 .  ٘ٓٔ/ ٖ: جامع البيان  (10)
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برم على ترج ح    ب الكوف    ، ك و أف كاف ناقصة كالخبر الثعلبي كالبغوم قد استدال بما قاله الط
كما ذ ب الل خ الطوسي إلى صحة الوجه   ، كك لك نص .  (ُ) تركؾ ال كر كونه أخبر بًه ع  النكرة

.   (ِ)ا    الداللة على  عنى الترك بـعلى قوة تأكيل كل كجه ، لما ف ه
لى أف كاف في اآلية الكريمة تا ة كالمعنى كذ ب جمهور المفسري  إلى ترج ح    ب البصري   ع 

كلم يك  ترج ح المفسري  له ا الرأم يعتمد على الق اس النحوم بأف  (ّ)كإف كجد ذك عسرة: على تقدير 
قاؿ اب  . خبر كاف الـز ال كر ال يمك  ح فه ، كإنما ألنهم أدركوا  عنى النص  ع  ا ذكركا    تأكيل 

  ا قوؿ س بويه كأبي علي  ، التا ة التي بمعنى كجد كحدث( كاف)سرة بػ كارتفع ذك ع: ))عط ة األندلسي 
.   (ْ)((ك    نا يلهر أف األصل الغنى ككفور النعمة كأف العدـ طارئ حادث ال يلـز أف يثبت. كغ ر ما 

زلت فنػ. ك  ا المعنى يدؿ عل ًه سبب النػزكؿ ، ألنه بعد تحريم الربا شكا بنو المغ رة العسرة  
.   (ٓ)بتأخ ر رأس الماؿ بعد إسقاط الربا إذا كاف المطالب  عسران  ، فأ ر م سبحانه كتعالىاآلية

كيبدك أف رفع  ا بعد كاف على أنه فاعل ك ي بمعنى كقع يدؿ على   ا المعنى ، كقد استوحا         
ك   أقواؿ .  المفسركف    أقواؿ النحاة ، كما تأكد عند م    ترابط الس اؽ كتوافقه  ع سبب النػزكؿ

: قاؿ . النحاة التي توضح أ م ة   ا اإلعراب ،  ا ذ ب إل ًه الفارسي في التفريق ب    عنى كل كجه 
كالمعنى ف ًه على الرفع كذلك أنه لو نصب فق ل كإف كاف ذا عسرة لكاف المعنى كإف كاف المربي ذا ))

كغ ر  إذا كػاف ذا عسرة فله النلػرة  أال عسرة فنلرة فتكوف النلرة  قصورة عل ه كل س ك لك ألف المربي  
.   (ٔ)((رةسمكاف  عسران فله النلرة إلى الم ترل أف المربي كالملترم كسائر    لز ه حق ، إذا

ل لك فإف . يدؿ على  ا تقدـ     عنى . أف تأكيل النص على  عنى كإف كقع ذك عسرة  ظهركم 
ألنه يدؿ على  ؛يخلو    الداللة على  عنى النص  ،تأكيل قراءة الرفع على  عنى كإف كاف ذك عسرة غريمان 

على  أف المعنى يلمل جم ع الناس كال يختص بأ ل الربا في استرداد رؤكس أ والهم ، كما ال يدؿ
سبق كأف .  (ٕ) التخص ص ألف العسرة أ ر طارئ ، فإف كقعت فبل بد    االنتلار لح   تمك  المعسر

على  عنى كإف كقع ذك عسرة ، كقد . ذكرت أف أكثر المفسري  رجحوا أف كاف في النص القرآني تا ة 

                                                           
 .  ٕ٘ٙ/ ٔ: ، تفسَت البغوي  ٕٙٛ/ ٕ: ينظر تفسَت الثعليب  (1)
 .  ٕٔٛ/ ٔ: ، تفسَت السمعاين  ٖٛٙ/ ٕ:  ينظر التبيان (2)
، رلمع  ٖٙٚ/ ٔ: ، احملرر الوجيز  ٖٛٔ/ ٔ: ، الكشاف  ٖ٘ٔ/ ٔ: ، تفسَت النسفي  ٖٜٔ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٕٙٙ/ ٔ: ينظر تفسَت ابن زمنُت  (3)

/ ٔ: التسهيل لعلوم التن زيل   ٚٚ٘/ ٔ: ، تفسَت البيضاوي  ٖٖٚ/ ٖ: ، تفسَت القرطيب  ٜٛ/ ٚ: ، التفسَت الكبَت  ٕٛٛ/ ٔ: ، زاد ادلسَت  ٘ٚٙ/ ٔ: البيان 
 .  ٖٗ٘/ ٕ: ، البحر احمليط  ٜ٘

 .  ٘ٛ: ، وينظر اجلملة االمسية  ٖٙٚ/ ٔ: احملرر الوجيز  (4)
 .  ٖٙٚ/ ٔ: ينظر زاد ادلسَت  (5)
 .  ٜٖٗ/ ٕ: احلجة للقراء السبعة  (6)
 .  ٖٙٚ/ ٔ: ، احملرر الوجيز  ٛٚ: شكل إعراب القرآن ، م ٚٚٔ/ ٔ: إعراب القرآن للنحاس ينظر  (7)
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 كداللة كاف في النص سبب النػزكؿ ك   تلك القرائ  . تب   أف أكثر القرائ  تدؿ على قوة   ا الرأم 
.  س اؽ النص ك
ك ما يدؿ على صحة   ا الوجه أنه يقترف باألصل على توج ه النحاة بأف كاف الناقصة  سلوبة  

، أ ا إذا كانت تا ة كما جاءت في الترك ب فإنها تدؿ على العناية بالحدث ،  (ُ)الحدث دالة على الز  
. لب اف المعنى ، بما يستلـز أف يكوف الحدث أ ر طارئ  كداللتها على الحدث ترتبط  ع القرائ  األخرل

كاف : ألنها تدؿ على الموصوف ة كقولنا . ك  ا ال يدؿ على أف الناقصة   ردة    الداللة على المعنى 
ك  ا  و انزياح ع  األصل في داللة الفعل على الحدث ، ك  ا يوضح ضعف كاف في .  (ِ)زيدي عالمان 

.  ل ا احتاجت الخبر لغرض تكا ل  عنا ا في الترك ب . ابتعاد ا ع  األصلك. الداللة على الحدث 
ك   دالئل قوة   ا الوجه عند المفسري  داللة كاف التا ة على التوسع في المعنى ل كوف المقصود  

ك  ا التوج ه ذكر  أبو ح اف ، كقد جعل العسرة  ختصة بأ ل الربا إذا كاف . جم ع الناس كل س أ ل الربا 
كخبلصة القوؿ أف  (ْ)كما بٌ   الفخر الرازم أف  عنى اآلية يصح على   ا اللفظ.  (ّ)لخبر  ح كفان ا

ك  ا . المفسري  أدركوا أ م ة كحدة النص كتماسك أجزائه بما يؤدم إلى التبلـز الس اقي لب اف المعنى 
.  يؤكد صحة توجه النحاة في أف كاف تا ة اكتفت بالمرفوع 

مه أفعال المدح والذم  ـ  2 

قىاًت فىًنًعمَّشا ً يى : ))تقع  ا بعد نعم كبئس نحو قوله تعالى   ، كاختلف النحاة في  (ٓ)((ًإٍف تػيٍبديكا الصَّشدى
نعم الليء  و ، : أف تكوف  عرفة تا ة فاعل كالتقدير : أحد ما . تفس ر إعرابها ، كذكركا ف ه ثبلثة أكجه 

كاألصل نعم الليء إبداؤ ا ألف الكبلـ في اإلبداء ثم ح ؼ المضاؼ كالمخصوص بالمدح الضم ر  ي ، 
كأق م المضاؼ إل ه  قا ه ، ك  ا    ب س بويه كالكسائي في أحد قول ًه كأنكر  بعضي النحاة ، ألف  ا لم 

كل س . أنها  ركبة  ع الفعل قبلها ترك ب ذا  ع حبَّش : الثاني .  (ٔ)تأًت  عرفة تا ة في غ ر   ا الموضع
أف تكوف نكرة  نصوبة على : الثالث  (ٕ)لها  وضع    اإلعراب ، ك ا بعد ا فاعل ك ػ ا رأم الفراء

التم  ز، كالفاعل  ضمػر  كالمخصوص بالمدح الضم ر بعد ا كالتقدير نعم ش ئان  ي أم أنها بمعنى الليء  
ا    ب األخفش كاألصل نعم الليء ش ئان إبداؤ ا ، ك  . كالضم ر بعد ا  و المخصوص بالمدح 

                                                           
 .  ٜٚ/ ٚ: ينظر شرح ادلفصل  (1)
 .  ٚٛ/ ٔ: ينظر الكتاب  (2)
 .  ٘ٗٙ/ ٕ: ، الدر ادلصون  ٖٗ٘/ ٕ: ينظر البحر احمليط  (3)
 .  ٜٛ/ ٚ: ينظر التفسَت الكبَت  (4)
 .  ٕٔٚ: البقرة  (5)
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على  ا في التع ب نحو  ا أحس  زيدان كالمراد ش ئان أحسنه  ك و كما يتضح جاء ق اسان  (ُ)كالفارسي
كرأم األخفش  و الراجح عند أكثر النحاة  (ِ)نعم رجبلن زيده : كيكوف   ا الترك ب على نحو قولك 

ا اٍشتػىرىٍكا بًًه : ))في قوله بعد بئس (  ا)كقد ذكر  الزجاج  وضحان صحته في تفس ر . كالمفسري   بًٍئسىمى
كقد ألمح إلى ضعف    ب البصري   بأف  ا  عرفة .  (ّ)كالمعنى بئس ش ئان اشتركا بًه أنفسهم(( أىنٍػفيسىهيٍم 

: ك لك الفارسي استوضح  عنى الترك ب بتوج ه إعراب النص على رأم األخفش قاؿ . تا ة فاعل 
قىاًت فىًنًعمَّشا ً يى ًإٍف تػيٍبدي : ))كالمعنى في قوله )) أف في نعم ضم ر الفاعل ك ا في  وضع نصب  (ْ)((كا الصَّشدى

فاإلبداء  و المخصوص بالمدح إال . ك ي تفس ر الفاعل المضمر قبل ال كر ، فالتقدير نعم ش ئان إبداؤ ا 
 أف المضاؼ ح ؼ كأق م المضاؼ إل ه ال م  و ضم ر الصدقات  قا ه فالمخصوص بالمدح  و اإلبداء

ره لىكيٍم : ))بالصدقات يدلك على ذلك قوله تعالى  ا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى ػٍ ًإٍف تيٍخفيو ىا كىتػيٍؤتيو ى أم اإلخفاء خ ر (( كى
كيلهر أف س اؽ النص يؤكد قوة   ا الرأم ، كقد ب   اب  الحاجب كغ ر   م  رجحوا   ا .  (ٓ)((لكم

يدؿ (( كإف تخفو ا كتؤتو ا الفقراء فهو خ ر لكم))الى الوجه أف الضم ر العائد على اإلخفاء في قوله تع
اآلية كك لك ، ألف اإلخفاء  و المراد     (ٔ) و اإلبداء( نعما  ي)على أف المخصوص بالمدح في قوله 

.   صحة أف يكوف التقدير نعم الليء ش ئان إبداؤ ا بما يقطع . اإلبداء 

المباركة اعتمد  الفارسي  وضحان تفس ر  عنا  كيبدك أف  ا ذ ب إل ًه األخفش    تأكيل لآلية  
كقد . كقد صار   ا التفس ر بمثابة الح ة القاطعة على قوة رأم األخفش . كداللته على  عنى الترك ب 

...  كاف له عند المفسري  أبلغ األثر في تفس ر إعراب النص 

: ب س بويه بأف  عنى قوله كال يخلو ات ا  المفسري     الخبلؼ ، فالطبرم قد انفرد بترج ح     
كما تابعه اب  ال وزم كقد تو م أف .  (ٕ)نعم الليء  ي كلم يوضح سبب   ا المنحى عند ( فنعما  ي)

  ا التقدير  و    ب الزجاج ألف الزجاج نسبه للبصري   ، كقد نص على أف    ب الزجاج  و أف  ا في 
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 .  ٜٓالبقرة((  أَنْ ُفَسُهمْ 

 .  ٔ٘ٔ: ، اخلالصة النحوية  ٖٗ/ ٚ: ينظر شرح ادلفصل  (2)
 .  ٕٗ٘/ ٔ،  ٕٚٔ/ ٔ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (3)
 .  ٕٔٚ: البقرة  (4)
 .  ٜٜٖ/ ٕ: احلجة للقراء السبعة  (5)
 .  ٕٙٔ/ ٔ: ينظر أمايل ابن احلاجب  (6)
 .  ٜٙٔ: ، التفسَت القيم  ٕٚٔ/ ٖ: ينظر جامع البيان  (7)



 التزجٍخ فً األفعال....................................................................الفصل الثاوً 

- 203-  
 

 هور المفسري  ، كونهم اعتمدكا على رأم ك  ا خبلؼ    ب ج (ُ)تأكيل الليء أم فنعم الليء  ي
تفس ر للفاعل المضمر ، ك  ا التفس ر رجحه  باألخفش في تفس ر بناء النص على أف  ا  ي  وضع نص

الل خ الطوسي كالنسفي كالز خلرم كاب  عط ة األندلسي كالفخر الرازم كالقرطبي كالب ضاكم كالغرناطي 
.   (ِ)الكلبي

كذكر الل خ . ف تفس ر الفارسي للنص  و األصح ػ كما تقدـ ب اف ذلك كيبدك أنهم اتفقوا على أ 
الطوسي توج ه الفارسي في إعراب اآلية ألف س اؽ النص يدؿ على ب اف  عنى الترك ب كما استوضحه 

الفارسي ، كقد استدؿ على أف المخصوص بالمدح  و اإلبداء ، فالمعنى فنعم ش ئان إبداؤ ا فلما ح ؼ 
كإف تخفو ا كتؤتو ا : )) ضاؼ إل ه  قا ه ال م  و ضم ر الصدقات ألف قوله تعالى المضاؼ أق م اؿ

كتابع الل خ الطوسي في   ا االحت اج اب  .  (ّ)أم اإلخفاء خ ر لكم    اإلبداء(( الفقراء فهو خ ر لكم
.  (ْ)عط ة األندلسي كالطبرسي كالقرطبي

ل ست  عرفة كما ذ ب إلى ذلك الفارسي ، أ ا الفخر الرازم فكاف يرل أف  ا في اآلية نكرة ك 
كالدل ل على أف  ا نكرة  هنا أنها لو : ))كسبب ذاؾ عند  أف النكرة أب   ، ك  ا الدل ل يتضح في قوله 

كانت  عرفة فبل بد لها    الصلة ، كل س  هنا  ا يوصل به ألف الموجود بعد  ا  و  ي ، ككلمة  ي 
إذا بطل   ا القوؿ فنقوؿ إ ا نصب على التم  ز كالتقدير نعم ش ئان  فردة كالمفرد ال يكوف صلة لما ، ك

.  (ٓ)(( ي إبداء الصدقات فح ؼ المضاؼ لداللة الكبلـ عل هً 
. كلم يدلنا على    بًه في إعراب  ا في اآلية . أ ا أبو ح اف فقد ذكر آراء النحاة في تأكيل النص  

كما ذكر   ا ب النحاة بأنها لها  وضع .  وضع    اإلعراب كإنما نرا  ي كر    ب الفراء بأنها ل س لها 
.   (ٕ)كما تابعه السم   الحلبي في ذكر   ا ب النحاة ك لك (ٔ)   اإلعراب

كبناءن على  ا تقدـ يبدك أف    ب األخفش كالفارسي في إعراب النص  و أقول اآلراء في ب اف  
 ر أف المفسري  لم تك  لديهم  دارس نحويه أك ل ا رجحه جمهور النحاة كالمفسري  كما يظ. المعنى 

ل لك لم يتابعوا  نهج األكثري     .  نهج نحوم يحت وف له ، كإنما كانت غايتهم تحق ق  عنى الترك ب 
.  النحاة في ترج ح أحد اآلراء ، ل لك فب اف قوة أحد اآلراء عند م بناءن على قوة داللته على المعنى 
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النلر في األثر الداللي ، ف حت وف بكبلـ بعض النحاة في رد كبلـ  كلم يحت وا لرأم  ا دكف 
، كاألجدر أف يحتكموا إلى قوة المعنى ك ا  دل  (ُ)بعضهم اآلخر ، كيرجحوف    بان نحويان على غ ر 

.  تمث ل أحد اآلراء النحوية لهي تمث بلن خال ان    االحتماالت كاالعتراضات التي تؤكد ضعفه
يوجب ترج ح أحد اآلراء نلران أل م ته في ب اف قوة المعنى المراد ال م يؤكد  توافق  كيلهر أف الس اؽ

في اآلية     الكريمة (  ا)كقد اتضح أف . الترك ب  ع تأكيله بما يقتضي الربط ب   المعنى كالوجه اإلعرابي 
كالبد أف تفسر  ك ي نكرة تا ة ، ك  ا يعني أف ال يقصد كصفها بما يخصصها ،.  توغلة في اإلبهاـ 

بليء ، كلما كانت ك لك تع   أف تكوف  نصوبة على التم  ز ، ل كوف السا ع على علم أنها الصدقات 
.   (ِ)اللا رة

يدؿ على المبالغة كالتنا ي في المدح لػ لك ( نعم)ك   األدلة التي تؤكد ذلك أف فعل المدح  
ألف طب عة المدح للداللة على التوغل في اإلبهػاـ  ( ا)تحتاج إلى أف ترتبط  ع ألفاظ الس اؽ ، كربطها بػ 

كما  (ّ)تعتمد على خصوص ة النص لب اف المخصوص بالمدح ، فسبب اإلبهاـ ف ها  و كي ت مع األ داح
كصفة الممدكح تحتاج إلى المبالغة لتحقق المعنى المراد  ألنه كصف للليء .  (ْ)(فنعما  ي)في قوله 

ؽ يقويه اإلبهاـ ، كالمخصوص بالمدح يعرفنا بالممدكح ، ألنه تم ز بليء بالمدح المطلق ، ك  ا اإلطبل
كتقدـ بًه على غ رً  ، فالربط ب   المخصوص كالصفة التي تم ز بها ي عبلف الفعل على  عنى اإلطبلؽ 

.  المتنا ي كما يزيبلف الغموض ع  النص ل لهر الممدكح كييعرؼ كما تتضح صفته 
ألف . ئج الق اس النحوم ال تمثل س اؽ النص في ب اف دقة المعنى المراد ك ا تقدـ يدؿ على أف نتا 

كما ال تعارضه أك تمنعه ، نلران أل م ة العبلقة .   (ٓ)النتائج التي يلهر ا الس اؽ قد ال تطابق الق اس العاـ
.  ب   ألفاظ النص في تخص ص المعنى الدق ق 

 ـ التعجة  3

ا أىٍصبػىرى يٍم عىلىى النَّشارً : )) اختلف النحاة في توج ه  عنى قوله  ككاف أبو عب دة  عمر ب   (ٔ)((فىمى
 (ٕ)كأنه ل س بتع ب. المثنى يرل أف  ا بمعنى ال م ، أم فما ال م أصبر م على النار؟ كدعا م إل ها 

:  ككاف الكسائي يرل أف المعنى  و التع ب ، كقد بٌ     ا المعنى  ما نقله    ركاية ع  العرب ، قاؿ 
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اختصم إلٌي رجبلف    العرب فحلف أحد ما على حق صاحبًه ، : سألني قاضي ال م  ك و بمكة فقاؿ ))
كقد ذكر الفراء  (ِ)كقد عزل بعض المتأخري    ا الرأم إلى قطرب.  (ُ)((فقاؿ له  ا أصبرؾ على اهلل

 ا أجرأ م على )كاألخفش   ي  الوجه  ،كاستوضح الفراء رأم الكسائي على أف المعنى  و على تقدير 
أم : التوب خ على تقدير كأنكر المبرد أف يحمل النص على التع ب ، كذ ب إلى أف  عنا  التقرير .(ّ)(النار

أ ا الزجاج فقد نص على تأكيبلت .  (ْ)..شيء أصبر م على النار ، أم دعا م إل ها كاضطر م إل ها 
 ا أصبر فبلنان : كما تقوؿ . على تقدير  ا أبقا م في النار . النحاة ، ككاف يرل أف المعنى  و التع ب 

كما اختلفوا في تأكيل  عنى . كالمبلحظ أف النحاة اختلفوا في  عنى النص .  (ٓ) ا أبقا  معلى الحبس أ
كقد كاف له األثر الواضح في تفس ر  عنى الترك ب عند . األقول ككاف تأكيل الكسائي  و . التع ب 

.   (ٔ) ا أصبر م اهلل على النار: ككاف العكبرم يخرج المعنى على النفي على تقدير . النحاة كالمفسري  
كيلهر أف تأكيبلت النحاة للنص تدؿ على أف التع ب    الخالق ال يل ق بكماله كصفاتًه جل  

فهو . كما أدركوا أف   ا القوؿ على لساف خلقًه .  (ٕ)في األصل على استعلاـ الليءشأنه ، كونه يدؿ 
.   (ٖ)تع ب ع ٌب اهلل بًه المؤ ن   فهو  صركؼ للمخاطب  

: قاؿ  عكقد رجح    ب الكسائي ، كاحتج له بالسما ،ذكر الطبرم تأكيبلت النحاة للتع ب  
بمعنى  ا أجرأ م على ع اب النار  ، ا أجرأ م على النار: ؿ كأكلى   ً  األقواؿ بتأكيل اآلية قوؿ    قا))

 ا أجرأ فبلنان :  عنى ب،  (( ا أصبر فبلنان على اهلل)) : العرب   كأعملهم بأعماؿ أ لها كذلك أنه  سموع 
، كيبدك أف  (َُ)كقد تابعه في ترج ح   ا الرأم السمرقندم كاب  ز ن   كالثعلبي كالسمعاني (ٗ)((!على اهلل

لسماع    الركائز المهمة عند الطبرم في االستدالؿ على قوة الرأم النحوم في ب اف  عنى الترك ب ، فلم ا
يك  يولي ا تما ان باألدلة الق اس ة كالعقل ة األخرل فبل يترؾ رأيان نحويان إذا  ا كجد له نلائر    أقواؿ 

كقد اعتمد على ب اف أ م تها . ل النص أ ا الل خ الطوسي فقد ذكر أقواؿ النحاة في تفس ر  ع . العرب 
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على  ا نقل بأف التع ب  و رأم الحس  كقتادة ك  ا د أ ا االستفهاـ فهو  نقوؿ ع  اب  عباس كاب  
.   (ُ)جريح كاب  زيد كالسدم

ك  ا النقل يؤكد أف النحاة كانوا على فهم تاـ بالتفس ر المأثور إذ علموا  نه تحديد جوانب  
القرآني ، فما نص عل ًه الكسائي بأف التع ب على  عنى  ا أجرأ م على عمل أ ل اإلعراب في النص 

كبعد ا نص الل خ الطوسي على تأكيبلت النحاة للنص ، رجح رأم المبرد . النار  و قوؿ الحس  كقتادة 
ترج ح كقد حمله على . أم شيء أصبر م على النار : كالتقدير . بأف االستفهاـ على جهة التقرير كالتوب خ 

كما جاءت على   ا المعنى في قوؿ .   ا الرأم  ا ذكر  المبرد بأفَّش لفلة صبر بمعنى اضطر كحبس 
:  الحط ئة 

  (ِ)قل لٍ  يفو أ ثاؿي طرً  ؾً حى كمٍ جا دان    ٍصًبري اأى   اؿ لتي ؽي 
.   (ّ)ك عنا  ألز ها كاضطر ا

بمعنى اضطر كحبػس ألف ذلك ك  ا الرأم رٌد  اب  عط ة األندلسي ، كأنكر أف تكوف لفلة أصبر 
.  (ْ) ا أجرأ م على عمل أ ل النار: ككاف يرل أف األصح  و التع ب على تقدير . لم يعرؼ في اللغة 

.   (ٓ)كما رجحه الز خلرم كالفخر الرازم كالقرطبي كالب ضاكم كالغرناطي الكلبي كأبو ح اف كاب  كث ر
ككما اتفق أكثر م . ل أف المعنى  و التع ب كيلهر أف أكثر النحاة كالمفسري  قد ارتكزكا عل 

ل لك فقوة رأم . ألف س اؽ النص يحتمل أكثر    تأكيل . فقد اختلفوا في تأكيله . على   ا المعنى 
كللز خلرم تأكيل حس  في داللة . المفسر ال تلهر في ترج ح التع ب كإنما تتضح في قوة تأكيله للنص 

تع ب    حالهم في التباسهم بموجبات : ))كر اآلية الكريمة قاؿ التع ب ك عنا  ، نص عل ه بعد  ا ذ
النار    غ ر  باالة  نهم ، كما تقوؿ لم  يتعرض لما يوجب غضب السلطاف  ا أصبرؾ على الق د 

ك  ا المعنى  و تأكيل ال  (ٔ)((كالس   ، تريد أنه ال يتعرض ل لك إال     و شديد الصبر على الع اب
بقه    النحاة أف المعنى  و  ا أجرأ م على عمل أ ل النار كإف اختلفت ص اغته يخرج ع  أقواؿ    س

.  في ب انه بصورة تدؿ على  عنى النص 

                                                           
 .  ٕٜ،  ٜٔ/ ٕ: ينظر التبيان  (1)
ينظر . ليل أمثال بسطام بن قيس ق     فقلت لو اصربىا دائناً : ، وقد احتج بِو ادلربد على رواية غَت تلك اليت احتج هبا الشيخ الطوسي  ٙٚٔ: ينظر ديوانو  (2)

 .  ٘ٗٗ/ ٕ: ادلقتضب 

 .  ٘ٗٗ/ ٕ: ، ادلقتضب  ٕٜ،  ٜٔ/ ٕ: ينظر التبيان  (3)
 .  ٕٕٗ/ ٔ: ينظر احملرر الوجيز  (4)
/ ٔ: ، التسهيل لعلوم التن زيل  ٔ٘ٗ/ ٔ: ، تفسَت البيضاوي  ٖٕٙ/ ٕ: ، تفسَت القرطيب  ٕ٘/ ٘: ، التفسَت الكبَت  ٕ٘ٔ/ ٔ: ينظر الكشاف  (5)

 .  ٛٙٙ/ ٔ: ر احمليط البح ٜٙ
 .  ٕ٘ٔ/ ٔ:  الكشاف (6)
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ف ًه إدراؾ لق مة التأكيل في اإلشارة الدق قة إلى  عنى النص  الرأمكيلهر أف ترج ح المفسري  له ا  
كال . فهم ال نوب التي تؤدم بهم إلى النار ، إذ كجدكا ف ًه كصف حاؿ الملرك   في دار الدن ا باقترا

.  لهم ـيخفى أف   ا التبك ت يتضح بصورة دق قة نلران لعلمهم بمآؿ ع
كيبدك أف المفسري  قد تلمسوا   ا الملحظ المهم ال م يدؿ عل ًه التع ب كقد كاف الفخر  

تؤدم إلى طرح التناقضات التي  الرازم كأبو ح اف على عناية بالس اؽ ككانا على فهم بالوسائل النص ة التي
فالفخر الرازم يوضح لنا العبلقة ب   المعنى . تدخل على المعنى جراء احتماؿ النص ألكثر    تأكيل 

على أف الراضي ))كاختبلؼ ص اغة النص أك  ا يدؿ اللا ر على غ رً  ، فقد بٌ   تقدير   ا التأكيل ك و 
ق كالز ًه إذا علم ذلك اللزـك فلما أقد وا على  ا يوجب النار كؿؿبموجب الليء ال بد كأف يكوف راض ان بمع

كالصابري  عل ًه ، فله ا قاؿ  ، كيقتضي ع اب اهلل  ع علمهم ب لك صاركا كالراض   بع اب اهلل تعالى
ك و كما تقوؿ لما يوجب غضب السلطاف  ا أصبرؾ على الق د (( فما أصبر م على النار: )تعالى 

على حالهم في الدن ا ألف ( فما أصبر م على النار: )ظهر أنه ي ب حمل قوله ا   إذا عرفت  .كالس  
.   (ُ)((كفي حاؿ اشترائهم الضبللة بالهدل ، ذلك كصف لهم في حاؿ التكل ف

كما أراد أف يب   الفرؽ ب   . كيلهر أف الفخر الرازم قد أخ  تفس ر النص    الز خلرم  
فالتع ب      ً  . كالمعنى األكؿ كما ذكر  أكثر المفسري   و كصف ألعمالهم في الدن ا . المعن    

ب انان لمعنى الترك ب ك  ا المعنى  و الملهور كاألكثر . األعماؿ التي يعلم  قترفها أنها تؤدم بًه إلى النار 
أ ا اآلخر فقد أنكر  الفخر الرازم ألف ف ًه  ا يدؿ على  دح صبر م على النار ، أك أف يكوف  عنا  . 

..  ال أس    الخبلص    ع اب النار 
: ك  ا ضع ف لوجو  : ))ك   األدلة التي ذكر ا في تضع ف المعنى الثاني  ما يتحصل في قوله  

أف : كصفهم ب لك في الحاؿ فصرفه إلى أنهم يصبركف ك لك خبلؼ اللا ر كثان ها  أف اهلل تعالى: أحد ا 
ك ا يدؿ على ترج حه    ب الكسائي أنه قد نص على .  (ِ)((أ ل النار قد يقع  نهم ال زع كاالستغاثة

.   (ّ)أف اصبر في الترك ب بمعنى أجرأ
  نص  و    أصح تأكيبلت النحاة ك  ا التأكيل ال م يتركز على داللة لفلة اصبر في س اؽ اؿ 

   ك   األدلة المقوية له النقل ع  العرب في أف قولهم  ا أصبرؾ على اهلل ، بمعنى  ا أجرأؾ على اهلل 
أ ا تأكيل الزجاج .  (ْ)ك  ً  لغة يمان ه ، كقد توثقت   ً  اللغة بالركاية الملهورة التي احتج بها الكسائي

عنه المفسركف ، كسبب ذلك كما يلهر لي ألف داللة الصبر في الترك ب ال أعرض لمعنى التع ب فقد 
                                                           

 .  ٕ٘/ ٘: التفسَت الكبَت  (ٔ)
 .  ٕٜ،  ٜٔ/ ٕ: ، وينظر التبيان  ٕ٘/ ٘: ادلصدر السابق  (ٕ)
 .  ٕ٘/ ٘: ، التفسَت الكبَت  ٕٛ: ينظر معاين القرآن للكسائي  (ٖ)
 .  ٛٙٙ/ ٔ: البحر احمليط ،  ٖٕٙ/ ٕ: ، تفسَت القرطيب  ٕٛ: معاين القرآن للكسائيينظر  (ٗ)
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تناسب س اؽ النص فمعنى التع ب عند  على تقدير  ا أبقا م في النار على أف المعنى  و التع ب    
فما )كما   ر أكثر م    ب أبي عب دة كالمبرد بأف قولًه . طوؿ  كوثهم في النار لما جاءكا بًه    عمل 

تقدـ ذكر ما ػ كما تقدـ ب اف  ا يعترضهما . كله ا المعنى تأكيبلف .  (ُ) و استفهاـ(  م على النارأصبر
.  كيرد ما 

كيبدك أف   ا الخبلؼ في تأكيل النص يعود باألصل إلى اختبلؼ النحاة في ص غة التع ب  ا  
ل أنها استفهػاـ كما يرل كما ذ ب بعض النحاة إؿ. فأكثر النحاة على أنها تدؿ على التع ب . أفعىله 

كالتع ب  و األكثر ش وعان كعل ًه جمهور .  (ِ)أنها جاءت اسمان  وصوالن بمعنى ال م) خربعضهم اآل
قاؿ . ل لك ي در بنا أف ننأل ع  الدخوؿ في تأكيبلت كتفس رات ال تناسب بناء الترك ب . النحاة 

المعنى  دللدخوؿ في تحل بلت تفسكال داعي . كالتع ب  علـو : ))الدكتور فاضل السا رائي 
.  (ّ)((كال كؽ

إذ . ك  اف المعن اف لم يكونا    كحي فكر النحاة . كالمبلحظ أف الترك ب يحتمل المعن     
فاالستفهاـ قاله اب  عباس كالسدم كعطاء كأبو عب دة  عمر . سبقهم للقوؿ بهما بعض الصحابة كالعلماء 

أف النص يحتمل   ا المعنى كقد أشار بعض المفسري  إلى في شك  ، كال (ْ)ب  المثنى كتابعهم المبرد
كتابعه في .  عنى الترك ب ، ككاف الل خ الطوسي ػ كما تقدـ ػ  و  م  التفت إلى أ م ته في تفس ر المعنى 

أم فأم شيء صبر م على : ))كقاؿ الواحدم  وضحان  عنا  .  (ٓ)  ا الرأم الواحدم كالبغوم كالنسفي
ك  ا يدؿ على .  (ٔ)((ا م إل ها ح   تركوا الحق كاتبعوا الباطل ك  ا استفهاـ  عنا  التوب خ لهمدعالنار ك

.  أف األصل  و قوؿ الصحابة كالتأكيل  و قوؿ المبرد أم تأكيل  عنى االستفهاـ 
تفادكا فالنحاة قد اس. أ ا ربط   ا التأكيل بالترك ب    أجل الوصوؿ إلى المعنى  و قوؿ المفسري        

ية    بعض اإلشارات المهمة في التفس ر عند بعض الصحابة كالتي كانت بمثابة بداية األصوؿ العا ة للنلر
.  كثرت تأكيبلتهم بناءن على نقط االرتكاز المهمة للصحابة ك،  النحوية التي تلعبت ف ما بعد

الواضح في  نهج  كاف له األثر. بعض التأكيبلت كثبات بعضها اآلخر  ردكخبلصة القوؿ أف  
ككاف لهم . المفسري  ، إذ نحوا إلى التم  ز ب   تلك التأكيبلت لغرض الوصوؿ بالترك ب إلى أدؽ المعاني 

كونه يعتمد على ؿفقد رجح أكثر م    ب الكسائي . بعض األدلة كالقرائ  التي ترجح أحد التأكيبلت 

                                                           
 .  ٘ٗٗ/ ٕ: ، ادلقتضب  ٖٛ: ينظر رلاز القرآن  (1)
 .  ٕٕٗ/ ٗ: ، شرح كافية ابن احلاجب  ٖٕٗ/ ٕ: ينظر الدر ادلصون  (2)
 .  ٜٖٕ/ ٗ: معاين النحو  (3)
 .  ٖٕٙ/ ٕ: ، تفسَت القرطيب  ٜٔ/ ٕ: ، التبيان  ٘ٗٗ/ ٗ: ينظر ادلقتضب  (4)
 .  ٙٛ/ ٔ: ، تفسَت النسفي  ٔٗٔ/ ٔ: ، تفسَت البغوي  ٙٗٔ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٕٜ،  ٜٔ/ ٕ :ينظر التبيان  (5)
 .  ٙٗٔ/ ٔ: تفسَت الواحدي  (6)
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ة مسبة  ع سبب النػزكؿ فالداللة الحق قك لك المنا. داللة اللفلة في بناء النص  علىلغات العرب 
فالترك ب بما . الم ردة ارتبطت  ع س اؽ الترك ب بتحديد  عنا ا الدق ق    خبلؿ النقل ع  العرب 

يحمل    ترابط األلفاظ كاقترانه بحدث  ا ، ك لك تواش ه  ع المنقوؿ ع  العرب  و ال م دؿ على قوة 
ككل التأكيبلت تؤكد . لنص  و أف التع ب  وجهي للمخاطب   ككل  ا أث ر حوؿ  عنى ا. الوجه النحوم 

. كما يحتمل النص  عنى الزجر كالتخويف ك  ا يتحصل    العبلقة ب   الصبر كالنار في النص . ذلك 
.  كعدـ تمك  الكافري     تحملها بما يدؿ على شدة ضرا تها 

فأظ  أف تثب ت   ا في  .إلى النار ك  ا المعنى يدؿ على ضركرة االبتعاد ع  األعماؿ التي تؤدم 
. كرة أشد كقعان في النفس كتأث ران نفوس البلر لهي فائدة في ب اف شدة الع اب ل كوف النهي ع  األعماؿ الم 

كقد كاف انلغاؿ المفسري  باستنتاج  عنى الترك ب ك و ب اف جرأة    يأتي بالعمل ال م يؤدم إلى النار قد 
اني األخرل التي يحتملها النص ػ كما تقدـ ػ ك و الزجر كالتخويف    أجل جعلهم في  نأل ع  بعض المع

.  اال تناع ع  تلك األعماؿ 
كيلهر أف   ا األسلوب يدؿ على بداعة االستعماؿ القرآني كف ض  عان ه المتمثلة باإلع از كقد  

اإلشارة إلى المعنى   ك و ضرب    المماثلة قصد بهً . تب   أف   ا األسلوب يعتمد على تداخل المعاني 
.  ، ك  ا المعنى  و  ثاؿ للمعنى الدق ق ال م يكوف  مهدان له بما يب   أ م ته(ُ)بألفاظ تدؿ عل هً 

أدصى تٍه الفعلٍة واالسمٍة  ـ  4                                    

ا لىًبثيواثيمَّش بػىعىثٍػنىا يٍم لًنػىٍعلىمى أىمُّي : ))اختلف النحاة في قوله تعالى   ا اٍلًحٍزبػىٍ ً  أىٍحصىى ًلمى ك وضع  (ِ)((أى ىدن
فإذا كاف . ، فبعض النحاة يرل أنه اسم تفض ل كذ ب غ ر م إلى أنه فعل  اضو ( أحصى)خبلفهم قوله 

يكوف  عموله على أنه  فعوؿ ( أ دان : )أ ا إذا كاف فعبلن فإف قوله . تم  ز ( أ دان : )اسم تفض ل فإف قوله 
أأل د يكوف نصبه على جهت   إف ( أ دان )كقوله : ))قد ذ ب الفراء إلى أنه اسم تفض ل ، قاؿ ك.  (ّ)بهً 

شئت جعلته خرج    أحصى  فسران كما تقوؿ أم الحزب   أصوب قوالن كإف شئت أكقعت اللباث عل ًه ، 
لى نوع   أحد ما كما ذكر الزجاج كجهي اإلعراب ككػاف يرل أف األ د الغاية كنصبه ع.  (ْ)((للباثهم أ دان 

.  (ٓ)كنصب  نا على أنه ظرؼ. على أنه  فعوؿ بًه عمل ف ًه أحصى للبثهم في األ د : على التم  ز كاآلخر 

                                                           
 .  ٖٙ:  للباقالين ينظر إعجاز القرآن (ٔ)
 .  ٕٔ: الكهف  (ٕ)
 .  ٖٗ/ ٕ: ، حاشية الصبان  ٜٗٗ،  ٛٗٗ/ ٚ: ، الدر ادلصون  ٕٖٚ/ ٔ: ، شرح التصريح  ٔٚ/ ٖ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (ٖ)
 .  ٛٙٗ/ ٕ: ، وينظر إعراب القرآن للنحاس  ٖٙٔ/ ٕ: معاين القرآن للفراء  (ٗ)
 .  ٕٔٚ/ ٖ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (٘)
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ألف الق اس ال ي  ز أف يبنى اسم ( . أ دا)ك و العا ل في . فعل ( أحصى)ككاف أكثر النحاة على أف 
.   (ُ)التفض ل    الرباعي

ع  أحصى  ان تم  ز( أ دان ) قوله  ذا الرأم  و ا تناع أف يكوفك   األدلة التي تؤكد ضعف ق 
في المعنى ألف التم  ز    أفعل التفض ل ال يكوف إال فاعػبلن ))  وكالسبب كما نص عل ًه اب  الحاجب 
فاعل في المعنى للفعل أحس  ال م (( كجهان )فػ . زيده أحس  كجهان : للفعل المأخوذ  نه أفعل  ثاله قولك 

 نصوبان على التم  ز يوجب أف يكوف فعل ( أ دان )فلو جعلت . حىسي  كجهه : أنك قلت  و حس  ؾ
   أقول األدلة  اك   (ِ)(( نسوبان إ ل ه على الفاعل ة ف كوف األ د  و المحصى كل س ك لك( أحصى)

( .  أحصى)التي جعلت أكثر النحاة يؤثركف فعل ة 
 ا ذ ب إل ًه العكبرم ككاف  خالفان جمهور النحاة فقد ك   اآلراء التي كاف لها أثر عند المفسري   

أحد ما  و فعل ))نص عل ًه بعد ا عرض آراء النحاة ، ك ا ذكركا    كجه   في إعراب الفعل أحصى 
 اض كأ دا  فعوله كلما لبثوا نعت لهي قدـ عل ًه فصار حاالن أك  فعوالن له ، أم ألجل لبثهم كق ل البلـ زائدة 

ل م كأ دا  فعوؿ لبثوا ، ك و خطأ كإنما الوجه أف يكوف تم  زان كالتقدير لما لبثو  ، كالوجه ، ك ا بمعنى ا
الثاني  و اسم كأ دا  نصوب بفعل دؿ عل ًه االسم ، كجاء أحصى على ح ؼ الزيادة كما جاء  و أعطى  

على بلوغ الغاية في   ً  التأكيبلت التي ذكر ا النحاة استدؿ بها المفسركف  (ّ)((للماؿ ، كأكلى للخ ر
.  تفس ر  عنى الترك ب

فقد دأب المفسركف على استحضار كل الوسائل التي . كنلران لتعدد االحتماالت في إعراب النص  
ك   أ م تلك الوسائل الترابط الس اقي ب   األلفاظ التي ت عل الترك ب يؤثر أحد . يحتفي بها الترك ب 

أف كل كجه يدؿ على  عنى ، كقد ب   المفسركف أ م ة كل  عنى  مؼ كال شك. األكجه التي ذكر ا النحاة 
. كما س تضح عند عرض تحل بلت المفسري  للنص . كعبلقته بالترك ب كالدالئل التي ترجحه كتقويه 

رجح الطبرم    ب الفراء كالزجاج بأف المعنى المراد  و  قدار لبثهم فأحصى اسم كالتقدير أم  
كما ذكر الوجه اآلخر كتابع . يكوف  نصوبان على التم  ز ( أ دا: )لبثهم كقوله  الحزب   أصوب عددان لقدر

كما ذ ب إلى ذلك جمهور ( أحصى)كل س الفعل ( لبثوا) و ( أ دان )الفراء على أف العا ل في قوله 
.   (ْ)النحاة

                                                           
 .  ٖٗ/ ٕ: ، حاشية الصبان  ٔٛٚ/ ٕ: ، ادلغٍت   ٕٖٚ/ ٔ: ينظر شرح التصريح  (1)
 .  ٕٚٚ/ ٔ: أمايل ابن احلاجب  (2)
 .  ٜٗٗ/ ٚ: وينظر الدر ادلصون  ٜٛ/ ٕ: التبيان يف إعراب القرآن  (3)
 .  ٜٕ٘/ ٘ٔ: ينظر جامع البيان  (4)
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رجح ك. كيبدك أف الطبرم قد رجح   ا الوجه ألنه يرل أف المعنى  و  قدار لبثهم كل س الغاية  
، فقد تابعوا الطبرم ، كما  و  (ُ)  ا الرأم السمرقندم كاب  ز ن   كالثعلبي كالواحدم كاب  ال وزم

كإنما اقتصركا على ترج ح أحد األكجه . إذ لم يخوضوا في تحل ل آراء النحاة . الحاؿ  ع أكثر المسائل 
.   قتف   خطى الطبرم 

 عن    ، كاألصل ػ كما تقدـ ذكر ذلك ػ أف لكل كجه أف بعض المفسري  لم يفرؽ ب   اؿ المبلحظك 
. اسم تفض ل فالمعنى  و إحصاء  قدار لبثهم ( أحصى) عنى يختلف ع   عنى الوجه اآلخر ، فإذا كاف 

كاألكؿ . ك  ا التفريق ذ ب إل ًه أكثر المفسري  . أ ا إذا كاف أحصى فعبلن  اض ان فالمعنى المراد  و الغاية 
.   (ِ)أ ا الثاني  و    ب اب  عباس.  نقوؿ ع    ا د 

كيلهر عدـ التفريق عند بعض المفسري  ، فقد ذ ب الواحدم أف تقدير النص  و لنعلم أم  
ألف . ك  ا المعنى ال يناسب  ا ذكر     تقدير .  (ّ)ك عنى األ د عند   و الغاية. الحزب   أعد لما لبثوا 

 و األصوب على إحصاء إذ ل س المراد    .  عنى الغاية يرتبط بالوجه اآلخر على أف أحصى فعل  اض 
.   قدار لبثهم كإنما المطلوب  و أم الحزب   أحصى أل د لبثهم 

األ د  و الغاية  ع كبل فهو يرل أف  عنى . كالمبلحظ أف الزجاج  و    أرسى   ا التوجه  
فعل  اض كأ دان ( أحصى)كرجحوا أف قوله . ك ا رجحه الطبرم أنكر  جمهور المفسري  .  (ْ)الوجه  

إذ يرل أف المعنى يتضح  ع . الوجه   ككاف الل خ الطوسي لم يرجح أحد  . (ٓ) عموله عند أكثر م
...   (ٔ)كل هما

ؿ كل  نهما   فرقان ب   المعن     كرجح  عنى الغاية أثبت النسفي أف لكل كجه  عنى  ذاكران تأكم 
على أف تقدير   و أيهم ضبط أ دان ألكقات لبثهم ، كأحاط علمان بأ د لبثهم ، كقد أنكر  عنى اإلحصاء 

ك   قاؿ أحصى أفعل    اإلحصاء ك و العد فقد زؿ ألف  بناء     غ ر الثبلثي الم ركر ل س : ))بقولًه 
.   (ٕ)((بق اس

                                                           
/ ٘: ، زاد ادلس َت  ٗ٘ٙ/  ٕ: ، تفس َت الواحدي  ٛ٘ٔ/ ٙ:  ، تف سَت الثعليب ٜٗ/ ٖ: ، تفسَت ابن زمنُت  ٜٖٖ/ ٕ: ينظر تفسَت السمرقندي  (1)

ٛٓ  . 
 .  ٗٔ/ ٚ: ، التبيان  ٛ٘ٔ/ ٙ: ينظر تفسَت الثعليب  (2)
 .  ٕٓٚ/ ٘ٔ: ، التحرير والتنوير  ٕٓ،  ٜٔ/ ٕٔ: ، نظم الدرر  ٗ٘ٙ/ ٕ: ينظر تفسَت الواحدي  (3)
 . ن البحث م( ٜٕٓ)، وص  ٕٔٚ/ ٖ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (4)
، التفسَت  ٓٓ٘/ ٖ: ، احملرر الوجيز  ٜٙٙ/ ٖ: ، رلمع البيان  ٛٚٙ/ ٕ: ، الكشاف  ٘/ ٖ: ، تفسَت النسفي  ٕ٘ٔ/ ٖ: ينظر تفسَت البغوي  (5)

،  ٕٓٔ/ ٙ: يط ، البح   ر ادلح ٖٛٔ/ ٕ: ، التسهيل لعلوم التن زيل  ٔٛٗ/ ٖ: ، تفسَت البيضاوي  ٖٖٙ/ ٓٔ: ، تفسَت القرطيب  ٔٚ/ ٕٔ: الكبَت 
 .  ٛٚ/ ٖ: تفسَت ابن كثَت 

 .  ٗٔ/ ٚ: ينظر التبيان  (6)
 .  ٘/ ٖ: تفسَت النسفي  (7)
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اسم تفض ل كدؿ على جوانب ضعفه  تابعان ( أحصى)ف الز خلرم يرل ضعف    يرل أف ككا 
ألكقات لبثهم ، فإف قلت ( أ دان )أحصى فعل  اض أم أيهم ضبط : ))قاؿ . النسفي ف ما ذكر     تقدير 

فما تقوؿ ف م  جعله    أفعل التفض ل قلت ل س بالوجه السديد كذلك أف بناء    ن  غ ر الثبلثي 
فبل . ال يخلو إ ا أف ينتصب بأفعل فأفعل ال يعمل كإ ا أف ينصب بلبثوا ( أ دان )جركر ل س بق اس كألف الم

، حصى فقد أبعدت المتناكؿ ك و قريبني أنصبه بإضمار فعل يدؿ عل ًه أأيسد عل ًه المعنى ، فإف زعمت 
كاف    ب الز خلرم في ك (ُ)((ح ث أب ت أف يكوف أحصى فعبلن ثم رجعت  ضطران إلى تقدير  كإضمار 

إذ يستدؿ على قوة  ا يرجحه    خبلؿ ب اف ضعف . الترج ح  و االستدالؿ على ضعف الوجه اآلخر 
( أ دا)كما يلهر أف تحل له للنص يعتمد على العبلقة ب   الفعل ك عموله فالفعل أحصى يرتبط بقولًه .  غ ر 

كلم تك  غايته ترج ح الوجه اإلعرابي . ف ذلك كال يمك  فصلهما ألف كل العوا ل األخرل ضع فة كما بيٌ 
فقد أدرؾ . إلى أف العبلقات الوظ ف ة لؤللفاظ تدؿ على  عنى النص الدق ق  ذ بفحسب ، كإنما كاف م

فإف : ))دقة المعنى  ككلف طرافة   ا المعنى كندرته كغايته التي تدؿ على عمق األسلوب القرآني قاؿ
اهلل عز كجل لم : قلت ! بإحصائهم المدة غرضان في الضرب على آذانهمقلت ك ف جعل اهلل تعالى العلم 

يزؿ عالمان ب لك كإنما أراد  ا تعلق بًه العلم    ظهور األ ر لهم ، ل زدادكا إيمانان كاعتباران ، كيكوف لطفان 
أكد     فقد . كلم يك  الز خلرم غافبلن ع  توث ق   ا المعنى  (ِ)((لمؤ ني ز انهم كآية ب نة لكفار ً 

إذ كاف يرل أف الحزب    ما . خبلؿ العبلقة ب   األلفاظ في س اؽ الترك ب قاصدان ترس خ   ا المعنى 
ككل   ً  األدلة التي أكرد ا تؤكد حق قة    به بأف المقصد . الفت ة المؤ نوف كالكفار    أ ل ز انهم 

.  زة لترس خ اإليماف فالمعنى  و إدراؾ   ً  المعج. الصح ح  و الغاية كل س اإلحصاء 
كال يمك  أف ال يعمل بًه ( أ دا)له ا الوجه أف الفعل أحصى يرتبط بقوله  التي تقومئل ك   الدال 

أ ا أبو ح اف فقد عمد إلى تحل ل آراء النحاة ، كذكر بعض األدلة التي . ألف كل العوا ل األخرل ضع فة 
كما أنكر بعض التأكيبلت التي ال تؤدم إلى . تؤيد  ا رجحه بأف أحصى  و فعل  اض كل س اسم تفض ل 

. كونها  تلابكة    أجل اإلفصاح ع   عنى الترك ب ؿكث ق النص ، ك لك تؤدم إلى ت ريد األلفاظ ، ت
إذ أنكر أف . كما تابع النحاة كالمفسري  في إنكار ا . فقد احتج ببعض األدلة على ضعف تلك التأكيبلت 

يًه الطبرم كاب  عط ة األندلسي ألنه ال يسد عل ًه المعنى ك  ا نص عل( لبثوا) نصوبان بػ ( أ دا)يكوف قوله 
نص على رأيه . ك و رأم الفراء ػ كما تقدـ ػ كبعد ا أكرد كل الدالئل المهمة في تضع ف التأكيبلت األخرل 

األ د  و الغاية كيكوف عبارة ع  المدة    ح ث أف للمدة غاية في : ))بما يوافق المعنى المطلوب قاؿ 
 ينتصب على إسقاط الحرؼ كتقدير  لما لبثوا    أ د أم ( أ دا)ذم كأ د المدة على الحق قة ك ا بمعنى اؿ

                                                           
 .  ٜٕٙ/ ٘ٔ: ، وينظر التحرير والتنوير  ٛٚٙ/ ٕ: الكشاف  (ٔ)
 .  ٜٚٙ/ ٕ:  الكشاف (ٕ)
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كيبدك أف  (ُ)((كلما سقط الحرؼ كصل إل ًه الفعل( لبثوا) دة ، كيص ر    أ د تفس ران لما أبهم    لفظ  ا 
كما استند على أدلتهم التي تدؿ على ضعف اآلراء . أبا ح اف قد استوحى   ا التفس ر    آراء النحاة 

.  خرل كقد سبق أف ذكرت ات ا  العكبرم ال م خالف ف ًه النحاة في إعراب النص األ
ؿ اللك أف أبا ح اف قد اعتمد على رأيه ف ما أكرد    تحل ل ، فاأل د عند ما يكوف بكبما ال يق 

تابع فالمبلحظ أف أبا ح اف . تفس ران لما لبثوا ، كل س تفس ران لقوله أحصى كما  و    ب جمهور النحاة 
ك   ب النحاة أف أحصى  و العا ل في  (ِ)تفس ران لما أبهم    لفظ لما لبثوا( أ دا: )العكبرم بأف قوله 

كك لك ال يعمل ف ه ( أ دا)ريع لآلراء كبناء خبلؼ جديد ، على أف أحصى ال يعمل في ؼك  ا ت.  (ّ)األ د
ك و تفس ر . صوب على نزع الخافض فأصبح الرأم ال ديد  و أف األ د   . ألف المعنى يضعف . لبثوا 

                                                               ( . أحصى)كلم يك  تفس ران لقوله . لما لبثوا 
الس اق ة الخارج ة  ائ فقد استعاف بالقر. كيبدك أف أبا ح اف كاف حاذقان في تحل ل النص  

فقد كاف يحللها تحل بلن دق قان كصائبان . ل إدراؾ تاـ آلراء النحاة كما كاف عل. كالداخل ة لتوك د    به 
ك   اآلراء التي استعاف بها رأم الطبرم كالز خلرم كاب  عط ة . ل كلف  نها  ا ي عل المعنى ب نان 

، كقد أكد قوة    ب العكبرم    خبلؿ التواصل الس اقي  (ْ)األندلسي التي تستند على    ب العكبرم
. عا بلن في األ د ، ألف   ا يعني إحصاء  دة لبثهم ( أحصى)إذ استبعد أف يكوف قوله . فاظ ب   األؿ

ك  ا يبدك لي    . كذ ب إلى أف األ د  و تفس ر للبثهم ل كوف المراد  و الغاية كل س اإلحصاء 
فلم . أللفاظ فالمعنى الدق ق كندرته تلهر    خبلؿ العبلقة ب   ا. التحوالت المهمة في نلرية اإلعراب 

ك ا تقدـ يدؿ . إذ خالفهم ل دؿ على القصد الصح ح . يك   ق دان بما كضعه النحاة    إعراب للترك ب 
 ا نص عل ًه    إعراب  خالفان بًه جمهور  ؿف أرسى دعائم   ا التفس ر    خبلعلى أف العكبرم  و ـ

 و ألف . اسم تفض ل ( أحصى)ف رجحوا    ب بعض النحاة بأ فكاللا ر أف المفسري  ال م. النحاة 
، كقد رجحوا   ا الوجه بناء على  قتضى ظا ر  (ٓ)ل العد كاإلحصاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتفض ل  نصرؼ إلى  ع 

لنعلم أم الحزب   أتق  إحصاءن ك   قرائ  الس اؽ التي حملتهم علػى أف المعنى  و : كالتقدير . الس اؽ 
 . اإلحصاء 

                                                           
 .  ٔٓٔ/ ٙ: البحر احمليط  (ٔ)
 . من البحث ( ٕٓٔ) ، وينظر ص ٜٛ/ ٕ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (ٕ)
 . ٕٗ/ ٖ: ،حاشية الصبان  ٔٛٚ/ ٕ: ،  ادلغٍت    ٕٖٚ/ ٔ: ينظر شرح التصريح  (ٖ)
 .  ٓٓ٘/ ٖ: ، احملرر الوجيز  ٜٚٙ/ ٕ: ، الكشاف  ٜٕ٘/ ٘ٔ: ينظر جامع البيان  (ٗ)
 .  ٕٓٚ/ ٘ٔ: ينظر التحرير والتنوير  (٘)
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فقوله  (ُ)...((سى ػىقيوليوفى ثىبلثىةه : ))ل     تفص ل لعدد م نحو قوله تعالى  ا ذكر  سبحانه كتعاؿ
ك  ا الوجه يعترضه الق اس النحوم ، كما يعترضه أف المراد لم يك  . تم  ز السم التفض ل ( أ دا)

ـ ك  ا تع  ز يدؿ عل ه انه ال احد يعلم  دة لبثهاإلحصاء كإنما ، ب اف ع ز م في  عرفة  دة لبثهم ، 
ا لىًبثيوا: ))كيؤكد  قوله تعالى على كجه الدقة  فبل يمك  أف يكوف اإلحصاء على  (ِ)((قيًل اللَّشهي أىٍعلىمي ًبمى

فعل  و ( أحصى)ك   األدلة التي تؤكد قوة رأم أكثر النحاة كالمفسري  بأف . الضبط الدق ق لمدة لبثهم 
التفض ل ، ( أفعل)كما يرجحه أف التم  ز بعد . فهو يدؿ على الغاية كل س دقة اإلحصاء ( األ د)داللة 

.  البد أف يكوف فاعبلن في المعنى ، كاأل د في اآلية ال يدؿ على  عنى الفاعل ة
ػ ح ؼ الفعل في الترك ب القرآني   ٓ                     

 ح ؼ الفعل في الترك ب القرآني إذ دؿ عل ًه الم كور    األسس المهمة في تفس ر الكث ر    
النصوص التي يكوف ح فه ف ها إلثبات  عنى جديد ال يمك  أف يكوف إذا ذكر الفعل في النص ك و باب 

: ك   األ ثلة التي يكوف ف ها الح ؼ ذا أثر بالغ في تفس ر المعنى قوله تعالى . فس ح    أبواب النحو 
. كقد اختلف النحاة في تقدير المح كؼ  (ْ)((انٍػتػىهيوا خىٍ ران لىكيمٍ : ))كقوله تعالى  (ّ)((فىآً نيوا خىٍ ران لىكيمٍ ))

: فس بويه يرل أف خ ران انتصب على إضمار الفعل المتركؾ إظهار  ، كاحتج ل لك بقوؿ اللاعر 
 

  (ٓ)القى سٍ ا ب نهما أى بى الرُّي  كً أى    لكو  اً  ػػيٍ تى ػػػديًه سىٍرحى فواعً   
انتهوا  مضمار فعل دؿ عل ًه  ا قبله تقدير  ل أت أسهل األ ري  ، كتقدير النص القرآففقد نصب أسهبل بإ

كثمة عبلقة كط دة ب     ا التقدير كالمعنى المراد ، ك  ً  العبلقة تلهر  ما نص عل ًه .  (ٔ)كأئتوا خ ران لكم
ته كادخل ف ما  و خ ر إف: كأنك تحمله على ذلك المعنى ، كأنك قلت : ))س بويه نقبلن ع  الخل ل قاؿ 

ل لك انتصب ، كح فوا ؼأنك تحمله على أ ر آخر ( انته)لك فنصبته ألنك قد عرفت أنك إذا قلت له 
انته فصار بدالن : الفعل لكثرة استعمالهم إيا  في الكبلـ كلعلم المخاطب أنه  حموؿ على أ ر ح   قاؿ له 

.    (ٕ)((ائت خ ران لك كادخل ف ما  و خ ر لك:    قوله 

                                                           
 .  ٕٕ: الكهف  (ٔ)
 .  ٕٙ: الكهف  (ٕ)
 .  ٓٚٔ: النساء  (ٖ)
 .  ٔٚٔ: النساء  (ٗ)
 وواعديو ِسْدَرتَا مالكٍك : ، ويف الديوان برواية  ٕٓٔ/ ٕ: ، خزانة األدب  ٖٓٗ/ ٔ: الكتاب ،  ٜٖٗ: ينظر شرح ديوانو : البيت لعمر بن أيب ربيعة  (٘)
 .  ٖٓٗ/ ٔ: ينظر الكتاب  (ٙ)
 .  ٖٔٗ/ ٔ:   الكتاب (ٚ)
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كالمبلحظ أف قوة   ا التأكيل تكم  في عبلقته  ع  عنى الترك ب ك  ا يؤكد لنا أف نلرية النحو 
.  كإنما تبحث ع  تفس ر  عنى الترك ب . لم تك  تتعا ل  ع النص    جانب اإلعراب فحسب 

كإذا كاف المح كؼ عند س بويه الفعل فإف الكسائي ذ ب إلى أف المح كؼ  و الفعل ك لك  
ف عل المح كؼ كاف . انتهوا يك  االنتهاء خ ران لكم : ف تقدير  يختلف إذ يرل أف المعنى على تقدير لك

ك    لا ر ضعف   ا الرأم عند النحاة أف كاف ال .  (ُ)كإل ه ذ ب أبو عب دة  عمر ب  المثنى. كاسمها 
.   (ِ)تح ؼ  ي كاسمها ، فبل ي وز القوؿ اتق اهلل  حسنان كأنت تضمر تك 

انتهوا انتهاءن خ ران لكم ، فالمصدر  و : أ ا الفراء فقد جعل المح كؼ اسمان ، على أف التقدير  
كذ ب المبرد إلى خطأ .  (ّ)المح كؼ ، كقد أق مت الصفة  قا ة فالم كور صفة كالمح كؼ  و المصدر

.  (ْ)ف الدل ل عل ًه انتهواخبلفان إذا كاف المضمر إئتوا ، أل.   ا التقدير ألنه أضمر ال واب ببل دل ل عل ًه 
: زعم الخل ل أنه لما قاؿ : ))كبعد ا دؿ على ضعف   ا الرأم نص على قوة    ب الخل ل كس بويه قاؿ 

ك  ا التوج ه في االستدالؿ على .  (ٓ)((انتهوا علم أنه يدفعهم ع  أ ر كيقربهم بأ ر يزجر م ع  خبلفهً 
الحافز كراء اخت ار النحاة له ، ألف حمل المعنى على   ا  كاف. حس  تأكيل الخل ل في ب اف  عنى النص 

.  الوجه جعلهم يؤثركف   ا اإلعراب على غ ر  
كما نص الرضي على أف قرينة .  (ٔ)ككاف الزجاج يتابع المبرد في االحت اج على قوة   ا الرأم 

ياؽ النص على تفس ر تقدير المح كؼ ك و الفعل ائتوا تدؿ على التوافق ب   المح كؼ كالم كور في س
ألنك نه ت في األكؿ ع  شيء ثم جئت بعد  بما ال تنهى عنه بل  و  ما يؤ ر ، ف  ب أف ))المعنى 

.   (ٕ)((أك بعد  بما ال تنهى( إئت) ينتصب بػ 
كلم ي كر النحاة  ا يدؿ على . كالمبلحظ أف كل التفس رات تت ه إلى أ م ة رأم الخل ل كس بويه  

كقد تقدـ ب اف ضعف    ب الكسائي بأف كاف ال . ذ ب الكسائي ك   ب الفراء خبلفان لم. ضعفه 
أ ا    ب الفراء فبل يعترضه  ا يدؿ على ضعفًه    جهة بناء التحػوالت . تح ؼ  ي كاسمها إال  ع أف 

ألف قوله . لك  ضعفه في عدـ تحص ل الفائدة في زيادة المعنى أك توك د  . ألف ح ؼ المصػدر ييقاس 
         فكل الدالئل تل ر .  (ٖ)ل لك ال تتحصل الفائدة في إضمار المصدر.  وا يدؿ على االنتهاء انت

                                                           
 .  ٘ٛ: ، أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب  ٗٙ: ، رلاز القرآن  ٕٕٔ: ئي ينظر معاين القرآن للكسا (ٔ)
 .  ٖٗٓ: ، العالمة اإلعرابية يف اجلملة بُت القدمي واحلديث  ٕٖٚ/ ٔ: ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (ٕ)
 .  ٜ٘ٔ/ ٕ: ، شرح التسهيل  ٜٕٙ/ ٔ: ينظر معاين القرآن للفراء  (ٖ)
 .  ٖٕٓ/ ٕ: ينظر ادلقتضب  (ٗ)
 .  ٖٕٓ/ ٕ: ادلصدر السابق  (٘)
 .  ٖٚٔ/ ٕ: ، حاشية الصبان  ٕٛٛ/ ٕ: ، ادلغٍت ا   ٖٗٗ/ ٔ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٖٗٔ/ ٕ: ينظر معاين القرآن وإعرابو  (ٙ)
 .  ٖٚٓ،  ٖٙٓ/ ٔ: شرح كافية ابن احلاجب  (ٚ)
 .  ٗٙٔ/ ٗ: ، الدر ادلصون  ٜٜ/ ٕ: ينظر أمايل ابن الشجري  (8)
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كح ؼ الفعل في النص له قرينة تدؿ على أنه . إلى أف    ب الخل ل كس بويه يدؿ على  عنى الترك ب 
كلما كاف .  (ُ)ل كوف المنصوب عوضا ع  اللفظ باألفعاؿ. المح كؼ ألنه يعمل النصب في المفعوؿ 

فقد كجدكا في تقدير . سعي المفسري  في الوقوؼ على تأكيبلت النحاة  و البحث ع   عنى النص 
إذ أغنا م في البحث ع  توث ق الرأم باألدلة العقل ة . الخل ل كس بويه اإلبانة الحق ق ة ع    ا المعنى 

يه بما يدؿ على قوة اطبلعهما على كالنقل ة ، فهو أظهر  عنى النص ، كما كلف عبقرية الخل ل كس بو
.  المعاني 
ك  ا المعنى ال م تحصل    تقدير الخل ل  و أف اهلل سبحانه كتعالى أ ر م كنها م ع  عبادة          

فالمعنى  و االنتهاء    شيء  (ِ)التثل ث كأ ر م في الدخوؿ في شيء جديد ف ه خ ر ك و ضد  ا نهى عنه
.    (ّ)فالس اؽ قد دؿ على المح كؼ. ألكؿ كالدخوؿ في آخر  و خ ر    ا

ك   األدلة التي ذكر ا الطبرم في تقوية ح ؼ الفعل على تقدير انتهوا كائتوا خ را لكػم أف   ا  
نلران أل م ته في الداللة على أف . كما رجحه أكثر المفسري  .  (ْ)الح ؼ إنما يكوف في األ ر كالنهي
كقد جعلوا الفعل في الترك ب  زية على . نتهاء    اللرؾ كالضبللة المعنى  و الدخوؿ في التوح د كاال

ك م  رجحه    المفسري  اب  ز ن   كالل خ الطوسي . كجود   ا المعنى  ا كاف لوال   ا الح ؼ 
كالواحدم كالنسفي كالز خلرم كالطبرسي كاب  عط ة األندلسي كاب  ال وزم كالقرطبي كالغرناطي 

ياف يرل أف الفعل كاجب اإلضمار نلران لكثرة االستعماؿ ف رل   رل األ ثاؿ ككاف أبو ح.  (ٓ)الكلبي
كالنحاة .  (ٕ)أ ا    ب الكسائي فقد رجحه السمعاني كالبغوم كالفخر الرازم كاب  كث ر (ٔ)بسبب شهرته

. لم يقولوا بضعف    ب الكسائي إال    يرل عدـ جواز ح ؼ كاف  ي كاسمها ك و    ب البصري   
. أم النحاة ػ رجحوا    ب الخل ل كس بويه ألنه يدؿ على تحص ل الفائدة في ب اف  عنى الترك ب )لكنهم 

كال يخفى أف    ب الكسائي ف ه داللة على  عنى النص ، ك  ا المعنى نص عل ًه الفخر الرازم ف كر أف 
فاإليماف  (ٖ)((   الكفر آ نوا يك  ذلك اإليماف خ ران لكم  ما أنتم ف ه ، أم أحمد عاقبةن ))التقدير  و 

                                                           
 .  ٕٚ/ ٕ: ينظر شرح ادلفصل  (1)
 .  ٖٔٔ/ ٖ: ينظر الربىان  (2)
 .  ٕٕٙ: ينظر يف النحو العريب نقد وتوجيو  (3)
 .  ٗٗ/ ٙ: ينظر جامع البيان  (4)
،  ٓٛ٘/ ٔ :، الكشاف  ٖٕٙ/ ٔ: ، تفسَت النسفي  ٖٗٓ/ ٔ: ، تفسَت الواحدي  ٜٖٛ/ ٖ: ، التبيان  ٕ٘ٗ/ ٔ: ينظر تفسَت ابن زمنُت  (5)

 .  ٘ٙٔ/ ٔ: ، التسهيل لعلوم التن زيل  ٕ٘/ ٙ: ، تفسَت القرطيب  ٕٕٗ/ ٕ: ، زاد ادلسَت  ٜٖٔ/ ٕ: ، احملرر الوجيز  ٕٕٓ/ ٕ: رلمع البيان 
 .  ٖٚٗ/ ٔ: ، شرح التصريح  ٙٔٗ/ ٖ: ينظر البحر احمليط  (6)
 .  ٘ٓٙ/ ٔ: ، تفسَت ابن كثَت  ٜٓ/ ٔٔ: ، التفسَت الكبَت  ٕٓ٘/ ٔ: ، تفسَت البغوي  ٙٓ٘/ ٔ: ينظر تفسَت السمعاين  (7)
 .  ٜٓ: وينظر اجلملة العربية تأليفها وأقسامها  ٜٓ/ ٔٔ: التفسَت الكبَت  (8)
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ك ا يحمله تقدير الخل ل  و األ ر . فداللة   ا التقدير  ي الدخوؿ في التوح د . خ ر لكم    الكفر 
.  كالنهي ل ا كانت فائدته أشمل كأعم 

كذكر أف تقدير   و آ نوا . ذ ب الب ضاكم إلى خبلؼ    ب المفسري  ، إذ رجح    ب الفراء  
بعد الم كور ال م  و . يتضح أف رد المح كؼ ك و فعل األ ر ك.  (ُ) ما أنتم عل هإيمانان خ ران لكم 

بما ي عل ذلك  تفقان  ع س اؽ النص في الداللة على . ك لك فعل أ ر يكلف جودة السبك كقوة النلم 
 ك  ا المعنى. اللدة في الخطاب كوف المقاـ يقتضي ذلك ك و االنتهاء    الكفر كالدخوؿ في التوح د 

بما يؤكد أ م ة الحدث ك و االنتهاء    عبادة التثل ث ، . يؤديه تواصل الفعل   في الترك ب بص غة األ ر 
شموله كأ م ته كقد جاءت لفلة الخ ر لتؤدم ككما يدؿ على اإلي از في اللفظ  ع تحق ق   ا المعنى 

، على أف عاقبة اإليماف  ي الخ ر ؿفاأل ر الثاني يختلف ع  األكؿ بما يد. كظ فة ب اف الفرؽ ب   األ ري  
ك  ا التنوع في الخطاب    اللدة إلى ل   األ ر ي عل النفس أكثر تفاعبلن  ع س اؽ النص كما تكوف 

.  أكثر اطمئنانان بإصابة الخ ر 
ػ  إضمار قد  ع الماضي الواقع حاالن ٔ                                

يقع الماضي حاالن سواء كاف  عه قد أك لم تك  كتابعهم  أفز اذ ب الكوف وف غ ر الفراء إلى جو 
في اآلية ( حصرت)فقوله .  (ّ)((أىٍك جىاءيككيٍم حىًصرىٍت صيديكري يٍم : ))، كاحت وا بقوله تعالى  (ِ)األخفش

:  ، كاحت وا على   ا الرأم بقوؿ اللاعر حاؿ
ري ق القطٍ ؿالعصفور بلَّش  كما انتفضى    ةه كإني لتعركني ل كراًؾ ً زَّش   

(ْ)   .
أ ا البصريوف فقد ذ بوا إلى أف الماضي ال يقع حاال إال إذا لز ته قد ظا رة أك  قدرة كتأكلوا اآلية  

ألف الماضي ال يدؿ على الحاؿ ، فإف جئت  عه بقد جاز أف يقع حاالن ( قد حصرت)الكريمة  على تقدير 
: اء ، إذ نص عل ًه بعد ا ذكر  عنى اآلية قاؿ ك  ا الرأم ذ ب إل ًه الفر.  (ٓ)ألف قد تقربه    الحاؿ

أم ضاقت ( حصرت صدكر م)تقوؿ ضاقت صدكر م ع  قتالكم أك قتاؿ قو كم ، ف لك  عنػى قوله ))
أتاني ذ ب عقله ، يريدكف قد ذ ب عقله : كالعرب تقوؿ (( حصرةن صدكر م)صدكر م ، كقد قرأ الحس  

.  (ٔ)((فإذا رأيت فػىعىل بعد كاف فف ها قد  ضمرة

                                                           
 .   ٕٕٛ/ ٕ: ينظر تفسَت البيضاوي  (1)
، ائتالف  ٕٛ/ ٕ: ، شرح كافية ابن احلاجب  ٚٙ/ ٕ: ، شرح ادلفصل  ٕٖم   ٕٕ٘/ ٔ: اإلنصاف  ، ٕٙٔ: ينظر معاين القرآن لألخفش  (2)

 .  ٖٔٚ/ ٕ: ، شرح التسهيل  ٕٗٔ: النصرة 
 .  ٜٓ: النساء  (3)
 .  ٖٗٔ: ، اإليضاح يف علوم البالغة  ٕٖ،  م  ٖٕ٘/ ٔ: ، اإلنصاف  ٕ٘٘/ ٔ: األدب  زانةينظر خ:  البيت أليب صخر اذلذيل (4)
 .  ٕٗٛ/ ٕ: ، حاشية الصبان  ٕٛ/ ٕ: ، شرح كافية ابن احلاجب  ٚٙ/ ٕ: ، شرح ادلفصل  ٕٖم  ٕٕ٘/ ٔ: ينظر اإلنصاف  (5)
 .   ٕٕٛ/ ٔ: معاين القرآن للفراء  (6)
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كقد احت وا بقراءة . في اآلية حاؿ باتفاؽ نحاة الم  ب   ( حصرت: )ك ا تقدـ يدؿ على أف قوله  
كذ ب بعض النحاة  إلى أ ف الماضي ال يقع حاال . غ ر  قدرة  (ُ)(حصرةن صدكر م)الحس  ع  عاصم 

جملة خبرية ( دكر محصرت ص)إال إذا سبقته قد ظا رة  غ ر  قدرة ،إذ كاف الزجاج ي  ب إلى أف قوله 
: دعاء كل س حاال كما تقوؿ ( حصرت صدكر م)كما ذ ب المبرد إلى أف قوله .  (ِ) ستقلة كل ست حاال
، ك ا يرد   ا الرأم  و أف الدعاء عل هم بض ق الصدر ع  قتاؿ قو هم ك م  (ّ)لعنوا قطعت أيديهم

كقوؿ المبرد : ))ككاف اب  عط ة األندلسي قد استوضح تأكيل   ا الرأم  ب نان صحة  عنا ي بقوله .  (ْ)كفار
يخرج على أف الدعاء عل هم بأف ال يقاتلوا المسلم   تع  ز لهم كالدعاء عل هم بأف ال يقاتلوا قو هم 

ك    (ٔ)كالسم   الحلبيك  ا التخريج استحسنه القرطبي كأبو ح اف  (ٓ)((تحق ر لهم أم  م أقل كأحقر
صفة   ركرة لقـو أك ( حصرت) ا ذكر  بعض النحاة بأف قوله . آراء النحاة غ ر  ا تقدـ في إعراب اآلية 

كيلهر أف    .  (ٕ)كالمح كؼ حاؿ  وطئة. صفة لموصوؼ  ح كؼ على تقدير جاءككم قو ان حصرت 
كما ذ ب إلى ذلك الزجاج كالمبرد  ينكر كقوع الماضي حاالن ي  ب إلى تأكيل النص إلى غ ر الحاؿ

ك  ً  اآلراء ف ها ضعف فبل توضح  عنى الترك ب، إذ البد    انس اـ إعراب . كما تقدـ . كغ ر ما 
أكثر المفسري  إلى ترج ح    ب البصري   بأف المعنى  اك  ا  و  ا دع. النص  ع تأكيله ل تضح  عنا  

كما احتج . ؿ ، ككاف الطبرم يرجحه  حت ان بأقواؿ الفراء على إضمار قد كال ملة الفعل ة في  وضع الحا
كما تابعه الل خ الطوسي في   (ٖ)بما ذ ب إل ه البصريوف    تفس ر على أف قد تقرب الماضي    الحاؿ

.  (ٗ)استحضار أدلة النحاة على كجوب إضمار قد
أم ك و إضمار قد قبل ككاف أكثر المفسري  قد تابعوا الطبرم كالل خ الطوسي في ترج ح   ا الر 

كقد اعتمػد  الثعلبي كالنسفي كالز خلرم كالطبرسي كاب  ال وزم كالفخر الرازم . الماضي ل كوف حاال 
كقد كاف الدافع على ترج حهم   ا الرأم  و  ا نص عل ًه الفراء    تأكيل .  (َُ)كالقرطبي كالب ضاكم

. إضمار قد قبل الماضي في اآلية  و    ب الفراء كيبدك لي أف . لآلية الكريمة في الداللة على المعنى 
                                                           

 .  ٜٕٗ/ ٕ: ، مهع اذلوامع  ٕٙ٘/ ٕ: غٍت امل، ٚٙ/ ٕ: ، شرح ادلفصل  ٖٕ٘/ ٔ: ، اإلنصاف  ٕٕٛ/ ٔ: معاين القرآن للفراء ينظر  (1)
 .  ٖٗٔ/ ٔ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٜٛ/ ٕ/ ينظر معاين القرآن وإعرابو  (2)
 . ٖٗٔ/ ٔ: ، إعراب القرآن للنحاس  ٕٓٗ/ٕ: ينظر ادلقتضب  (3)
 .  ٕٙ٘/ ٕ: غٍت املينظر  (4)
 .  ٜٓ/ ٕ: يز احملرر الوج (5)
 .  ٙٙ/ ٗ: ، الدر ادلصون  ٖٖٓ/ ٖ: ، البحر احمليط  ٖٓٔ/ ٘: ينظر تفسَت القرطيب  (6)
 .  ٖٗٓ/ ٔ: ، التبيان يف إعراب القرآن  ٖٗٔ/ ٔ: ينظر إعراب القرآن للنحاس  (7)
 .  ٕٗٓ:  يف علوم البالغة ، التلخيص ٕٓٚ/ ٘: ينظر جامع البيان  (8)
(9)

 .  286/ 3: ينظر التبيان  
، التفسَت  ٛٙٔ/ ٕ: ، زاد ادلسَت ٖٗٔ/ ٕ: ، رلمع البيان  ٖٙ٘/ ٔ: ، الكشاف  ٜٖٕ/ ٔ: ، تفسَت النسفي  ٖٚ٘/ ٖ: ينظر تفسَت الثعليب  (10)
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جد  عند أكثر المفسري  ، فك  ا التوجه .  (ُ)ككاف يعتمد على  ا نقل ع  العرب ل  عله على إضمار قد
. إذ نسبوا   ا الرأم للفراء 

كقد  (ِ)كالمبلحظ أف    نسبه للبصري    م النحاة المتأخركف كاب  يع ش كالرضي كاالشموني 
كا على  ا ذكر  اب  االنبارم في اإلنصاؼ ال م يرل كجود الخبلؼ النحوم في   ً  المسألة ب   استند

ك ا يؤكد صحة   ا التوجه أف النحاس نسبه للفراء ك لك الطبرم كما نسبه الزجاج .  (ّ)نحاة الم  ب  
إلى أف الماضي يقع أ ا  ا نقل ع  الكوف    أنهم ذ بوا .  (ْ)كاب   لاـ ل مهور النحوي   ك و الصح ح

ف بدك أف   ا الرأم  و تفس ر لقوؿ . حاالن دكف الحاجة إلى إضمار قد كما نص على ذلك اب  االنبارم 
فلم ي كر . قد أصبحت نلرت إلى ذات التنان ر : الكسائي ك و االحت اج بما سمعه ع  العرب قولهم 

خفش قد ذ ب إلى أف قوله ذلك األؾ. الكسائي تقدير قد كإنما اكتفى به ا القوؿ تفس ران للنص 
كقد أثبت الفراء  ا نقله الكسائي كقد جعله    .  (ٓ)في  وضع نصب حاؿ دكف تقدير قد( حصرت)

.  األقواؿ التي البد ف ها    تقدير قد 
لم يك     ب جمهور  (قد)ك  ا الرأم ك و جواز أف يقع الماضي حاالن دكف الحاجة إلى إضمار  

حاالن    المضمر ))ال يكوف ( حصرت)فقوله . م جمهور النحاة ػ اشترطوا إضمار قد ألنهم ػ أ. النحاة 
خفش    رأم رجحه    ، ك ا ذ ب إل ه الكسائي كاأل (ٔ)((  عه قد المرفوع في جاءككم إال أف تضمر

كقد كاف ترج حهم له ا .  (ٕ)المفسري  السمعاني كالبغوم كالغرناطي الكلبي كأبو ح اف كالسم   الحلبي
ل دؿ على  عدـ الحاجة إلى اإلضمار ، ألف    بهم .الرأم يقـو على كثرة  ا جاء    التنػزيل بغ ر قد 

.  يقـو على ترؾ اإلضمار إذا كاف تركه ال يهدـ بناءن نحويان أك جزءان    داللته على المعنى 
: النحاة بالتفص ل ذكر   ا الرأم قاؿ  بعد ا نص على أقواؿؼ. ككاف أبو ح اف ينكر إضمار قد  

فأ ا قراءة ال مهور ف مهور النحوي   على أف الفعل في  وضع الحاؿ فم  شرط دخوؿ قد على ))
الماضي إذا كقع حاالن زعم أنها  قٌدرة ك   لم يرى ذلك لم يحتج إلى تقدير ا ، فقد جاء  نه  ا ال يحصى 

                                                           
 .  ٕٕٛ/ ٔ: ينظر معاين القرآن للفراء  (1)
 .  ٕٛ/ ٕ: ، شرح كافية ابن احلاجب  ٚٙ/ ٕ: ظر شرح ادلفصل ين (2)
 .  ٕٖم  ٕٕ٘/ ٔ: ينظر اإلنصاف  (3)
 .  ٕٙ٘/ ٕ: ، ادلغٍت    ٜٛ/ ٕ: ، معاين القرآن وإعرابو  ٖٗٔ/ ٔ: ينظر إعراب القرآن للنحاس  (4)
 .  ٕٙٔ: ، معاين القرآن لالخفش  ٛٔٔ: ينظر معاين القرآن للكسائي  (5)
 .  ٕ٘ٔ: مشكل إعراب القرآن  (6)
 .  ٜٕٖ/ ٖ: ، البحر احمليط  ٔ٘ٔ/ ٔ: ، التسهيل لعلوم التن زيل  ٔٙٗ/ ٔ: ، تفسَت البغوي  ٓٙٗ/ ٔ: ينظر تفسَت السمعاين  (7)
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كما تابعه السم   الحلبي  (ُ)((قراءة    قرأ ذلك اسمان  نصوبان كثرة بغ ر قد كيؤيد كونه في  وضع الحاؿ 
.   (ِ)ال م يحتج غالبان بآراء أبي ح اف كيعتمد ا في تفس ر النصوص

كالمبلحظ أف  نهج أبي ح اف يلتقي  ع    ب اب   الك ، إذ كاف اب   الك يحتج بالنصوص 
 ع الت رد    قد كالواك أكثر    اجتماعه  ع  كانفراد الضم ر: ))قاؿ . كاللوا د على توك د   ا الرأم 

: ير قوله تعالى ـضفم  انفراد اؿ. اعه  ع قد كحد ا أحد ما ، كاجتماعه  ع الواك كحد ا أكثر    اجتم
نىا: ))كقوله تعالى  (ّ)((أىٍك جىاءيككيٍم حىًصرىٍت صيديكري يمٍ )) ب    ، فالضم ر قد (ٓ) (ْ)(( ىً ً  ًبضىاعىتػينىا ريدَّشٍت ًإلى ػٍ

. يحفلها الس اؽ ( قد)لنا  وقع ال ملة الفعل ة ، كقد خلت    الواك كقد لوجود القرينة ، الف كظ فة 
.  ف اء الح ؼ لتوك د المعنى كإي از اللفظ 

 الواقع كيبدك أف  ا رجحه أكثر المفسري     رأم ل مهور النحوي   ك و التزاـ قد قبل الماضي
األقول ، ألف المفسري  قد استدلوا على أ م ة   ا الرأم بأف قد تقرب  و . حاالن إ ا ظا رة أك  قدرة 

ل ا كاف تقدير ا يحقق غاية الترك ب في . كاألصل عند م أف الماضي ال يقع حاالن . الماضي    الحاؿ 
فض ق صدكر م في حاؿ القتاؿ ف ًه تطم   للمؤ ن   . ب اف المعنى المراد ك و إظهار حاؿ الكافري  

ككنت قد ب نت أف   ا الخبلؼ النحوم لم يك  على الصورة المنقولة ...  م األقدر على القتاؿ ل كونوا 
. فالماضي عند م ال يقع حاالن إال إذ لز ته قد ظا رة أك  قدرة . ألف جمهور النحوي   أكجبوا إضمار قد . 

ألف الكبلـ .  وجودان  كقد توصل الدكتور  حمد خ ر الحلواني إلى أف الخبلؼ في   ً  المسألة لم يك 
.   (ٔ)ال م قاله الكوف وف ال يختلف ع  كبلـ البصري  

ك  ا االستنتاج ي انب الصواب ألف الخبلؼ النحوم ب   نحاة الم  ب   في   ً  المسألة لم 
كقد تب   أف المبرد يرل أف المعنى . يك   وجودان ، لك  االختبلؼ ب   النحاة في عرض آرائهم كاف كاقعان 

ك لك الفراء له رأم  و األصل في تثب ػت دعائم  ا . كالزجاج كاف يرل أف ال ملة  ستأنفة . ل الدعاء عل
ك  ا االختبلؼ ال يدؿ على  ا  (ٕ)خفشنص عل ًه جمهػور النحاة كال م يختلف ع  رأم الكسائي كاأل

 إال إذا كاف  سبوقان بقد كانا ينكراف كقوع الماضي حاالن  الزجاجك المبردنص عل ًه اب  االنبارم كيبدك أف 

                                                           
 .  ٜٕٖ/ ٖ: البحر احمليط  (ٔ)
 .  ٙٙ/ ٗ: ينظر الدر ادلصون  (ٕ)
 .  ٜٓ: النساء  (ٖ)
 .  ٘ٙ: يوسف  (ٗ)
 .  ٖٔٚ/ ٕ: يل شرح التسو (٘)
 .  ٖٛٔ: ينظر اخلالف النحوي بُت البصريُت والكوفيُت  (ٙ)
 . من البحث ( ٕٚٔ)ينظر ص  (7)
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فالمبلحظ أف أقواؿ النحاة . ل لك تأكلوا النص خبلفان لم  ب جمهور النحاة .  (ُ)ظا رة غ ر  قدرة
...  كالمفسري  في أف الماضي الوقع حاالن البد أف تسبقه قد ظا رة أك  قدرة  و أصوب اآلراء 

يب القرآني بغ ر قد ، ألف الح ؼ يتم كال يمك  أف نستغني ع  قد بح ة كثرة  ا جاء    الترؾ 
ألف إيحاء النص بالمح كؼ . كقد كاف   ا األسلوب يل ع في النص القرآني . ألغراض تتعلق بالمعنى 

ك   جانب . أف إي از اللفظ أفضل    التفص ل في بداللة الم كور ي عل النلم قويان  تبلز ان ، كال شك 
كفائدة   ا اإلضمار  و التوسع في . آخر فكل القرائ  تدؿ على رجحاف    ب ال مهور بتقدير قد 

كإذا كاف الدل ل قائمان على قوة   ا الرأم فبل حاجة إلى أف نبحث ع  دالئل أخرل نقوم . إطبلؽ المعنى 
.  دكف جدكل بها اآلراء األخرل ل تسع الخبلؼ 

كقد حاكؿ الدكتور ال وارم أف يحمل بعض النصوص التي جاء ف ها الماضي بغ ر قد على التوسع  
فبل يمك  أف ينصرؼ ذلك على كل  ا جاء في . ، ك  ا التوجه عند  في أكثر المسائل  (ِ)في المعنى

ففي بعض المواضع يحتاج المعنى إلى التحديد . الترك ب خبلفان للق اس على أنه جاء إلطبلؽ المعنى 
الن دكف كقد تابع ال وارم في جواز أف يقع الماضي حا. ل كوف ذا أ م ة كما  و الحاؿ  ع اآلية الكريمة 

.   (ّ)تقدير قد الدكتور خل ل بن اف حسوف
   المحدث   قد تأثركا بمنهج أبي ح اف فتابعو  في كث ر     ان كيلهر أف بعض المتأخري  ككث ر 

.  فبل يمك  التقل د دكف التحرم ع  األصح ال م يوافق  ا يؤثر  الس اؽ    دقة المعنى .  (ْ)آرائه
 

 

                                                           
 .  ٜٛ/ ٕ: ، معاين القرآن وإعرابو  ٕٓٗ/ ٕ: ينظر ادلقتضب  (1)
 .  ٜٙ: ينظر حنو القرآن  (2)
 .   ٖٗ،  ٕٗ: ينظر النحويون والقرآن  (3)
الزمن  ٘ٔٔ: ، الشريف ادلرتضى وجهوده اللغوية  ٖ٘ٔ: ، اعًتاضات ابن مالك على الزخمشري  ٖٚ٘: ينظر مواقف النحاة من القراءات القرآنية  (4)

 .  ٖٚ: واللغة 
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 زيادة الحركؼ في التركيب القرآني: أكالن 

                  :  ػ الباء ُ
ذكر النحاة أف الباء تأتي زائدة مع المفعوؿ في نصوص كثيرة من القرآف ، كما تزاد مع الفاعل ، كنصوا 

كقد توثقوا من صحة ىذا التوجيو من كركدىا زائدة في بعض . علػى أف زيادتها مع المفعوؿ بو أكثر
. كالمعنى تنبت الدىن (ِ)((تنبت بالدىن )) كاف أبو عبيدة يذىب إلى أنها زائدة في قولو تعالى  (ُ)الشواىد

كما احتج بقوؿ . يريد فيو إلحادان   (ّ)((كمن يرد فيو بإلحادو بظلم))كاحتج كذلك لزيادتها في قولو تعالى 
  :  الشاعر 

. (ْ)جٍ رى اللى بك كنػرجي  بالبيضً  بي رً ضٍ فى               جٍ ؿى دة أصحاب اللى عٍ ك جى في نحن بى        
كما تكوف (( تنبت بالدىن : )) كذلك تابعو األخفش، كذىب إلى إنها زائدة في قولو.  (ٓ)أم نرجو الفرج

كما رجح ىذا الرأم الفارسي بعدما ذكر  (ٕ) (ٔ)((كىزم إليًك بجذع النخلة : )) زائدة في قولو تعالى 
قراءة الفعل تنبػت ، كبياف ما تحتملو كل قراءة من أكجو ، فقد نص على أف قراءة تنبت اختبلؼ القراء في 

كال تلقوا بأيديكم : ))أنها زائدة كما زيدت في قولو تعالى: بضم التاء ككسر الباء تحتمل كجهين أحدىما 
:  كمن الشعر احتج لزيادتها بقوؿ الشاعر  (ٖ)((إلى التهلكة
. (ٗ)بوف بػني زيادً ت ؿى نمػي              بمػا الؽى تى  ألم يأتك كاألنباءي                          

تنبػػت : أنها متعلقة بغير الفعل الظاىر، كالمفعوؿ محذكؼ كالتقدير: كاآلخر.  فزيدت بعد الفعل تنمي 
المهمة في  كىذا الرأم من اآلراء. جناىا أك ثمرتها كفيها دىن كصببه كػما تقوؿ خرج بثيابو كركػب سبلحوً 

أم تنبت كفيها الدىن كمعها دىن كما تقوؿ جاءني زيد بالسيل تريد جاءني كمعو . أف الباء للحاؿ 
: كىو تأكيل الفارسي أما قراءة تنبت بفتح التاء كضم الباء فقد ذكر لها كجهين كذلك أحدىما . (َُ)السيل

  : لشاعػػر زىير بن أبي سلمىكاحتج بقوؿ اأنبت بمعنى نبت أف يكوف الجار للتعدم، ألف الفعل 

                                                 
 .   ُِٗ/ ٓ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (ُ)

 .    َِالمؤمنوف (( كشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدىن كصبب لآلكلين ))  (ِ)

 .ُِٓ: الحج  (ّ)

 .  ُِٓ/ ٗ: ة األدب ، خزافْٖ: البيت للنابغة الجعدم، ينظر ديوانو (ْ)

 . ُْٖ: ينظر مجاز القرآف  (ٓ)

                                    . ِٓ: مريم (ٔ)

 .  ِْٕ، ُٖٖ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش (ٕ)

 .ُٓٗ: البقرة (ٖ)

 .  َّٓ/ ّ: كلم ينسب في الكتاب  ِّٖ/  ُ: شرح شواىد العيني ،  ّٓٔ/ ٖ: البيت لقيس بن زىير العبسي، ينظر خزانة األدب  (ٗ)

  . ِِٗ، ُِٗ/ ٓ: ينظر الحجة للقراء السبعة (َُ)
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                                                                                            (ُ)ؿي ؽٍ البى  تى بى حتى إذا فى  ،طينان لهاؽى       ـٍ قً يوتً بي  ؿى حوٍ  كم الحاجاتً ذى  أيتي رى             
من ركل بيت الشاعر، كعليها يكوف الفعل الزمان فبل حاجة  كىذه اللغة أنكرىا األصمعي ككاف يتهم       

 كبناءن . (ِ)أف الباء في موضع الحاؿ كما في الوجو األكؿ: إلى التأكيل، كالظرؼ يكوف ىو الحاؿ، كاآلخر
على ما نص عليًو الفارسي من توجيو كتفسير الختبلؼ القراءات، فإف مجيء الباء للحاؿ يصح مع 

أما معنى الزيادة فبل يتحصل إال من . ع ثبلثة أكجو من أكجو تأكيل إعراب القراءتين القراءتين كما يظهر ـ
كجو كاحد ىو على قراءة تنبت بضم التاء ككسر الباء،  

، فالزيادة (ّ)((تنبت بالدىن : )) كبعد ذلك قد تبينت آراء النحاة في معنى الػباء في قولو تعالى       
أما مجيء الباء للحاؿ في اآلية الكريمة فقد ذكركا لوي أكثر من . (ْ)ارسيمذىب أبي عبػيدة كاألخػفش كالل

ىو قوؿ : الثاني. (ٓ)مذىبي الفارسي على أف المفعوؿ محذكؼ كالتقدير تنبت ثمرىا بالدىن: تأكيل أحدىا
 ذكره الفارسي كىو في األصل رأم: كالثالث. (ٔ)الفراء أف الفعل أنبت بمعنى نبت كما جاء في بيت زىير

كمعنى تنبت : )) الزجاج كىو من أقول اآلراء نظران ألىميتًو في بياف معنى النص كقد نصى عليًو الزجاج قاؿ
.  (ٕ)((جاءني زيده بالسيل تريد جاءني كمعو السيل : بالدىن أم تنبت كفيها الدىن كمعها دىن كما تقوؿ

أف المتأخرين قد تنبهوا إلى أف  كىذا يدؿ على دقة مذىب الزجاج في تأكيل النص، كالمبلحظ         
لغرض إثبات معنى ال يتم إذا تأكؿ النص على الزيادة، (( تنبت بالدىن : )) الباء جاءت في قولو تعالى

كيرل غيره .  (ٖ)ككاف ابن جني ممن ينكر أف تكوف زائدة، كيرل أنو قوؿه مضعوؼ كال حاجة إلى االعتقاد بوً 
ال يحكم عليو بالزيادة ، لذلك رأكا أف تخريج كثير من الشواىد  أف ما أمكن تخريجو على غير الزيادة

ال تلقوا ك: )) كقد استوضحوا ىذا التوجيو في قولو تعالى . ممكن على التضمين أك حذؼ المفعوؿ 
ال  كيمكن أف يؤكؿ على حذؼ المفعوؿ أم. فالفعل تلقوا مضمن معنى تفضوا (ٗ)((بأيديكم إلى التهلكة 

كمن األدلة التي تؤكد قوة مذىبهم داللة الباء على الحاؿ في نصوص .   (َُ)تلقوا أنفسكػم بسبب أيديكم

                                                 
 ...    . قطينان بها : ، كفيو بركاية  ُُُ: ينظر ديوانوي  (ُ)

 . ُّٗ/ ُ: ، المغنيُٕٖ/ ِ: ، التبياف في إعراب القرآفْٗ: ، معاني الحركؼ للرمانيِِٗ، ُِٗ/ ٓ: ينظر الحجة للقراء السبعة (ِ)

 . َِ: المؤمنوف (ّ)

  .ِْٕ، ُُٖ: ، معاني القرآف لؤلخفشُْٖ: ينظر مجاز القرآف (ْ)

 .  َْ: ، التراكيب اإلسنادية  ُْٓ/ ّ: ، شرح التسهيل  ِِٗ/ ٓ: ينظر الحجة للقراء السبعة (ٓ)

 . ِّّ/ ِ: ينظر معاني القرآف للفراء (ٔ)

 . َُ/ ْ: معاني القرآف كإعرابو (ٕ)

 . ُُّ/ ِ: ينظر المحتسب (ٖ)

 .  ُٓٗ: البقرة  (9)

 .  ِٓ: ينظر الجني الداني  (10)
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ـ أنو: فالمعنى ىو الحاؿ كالتقدير  (ُ)((خلوا بالكفر كىم قد خرجوا بػو كقد د: )) كثيرة منها قولػو تعالى 
ف التركيب كتأكيلو يدؿ على أىمية الباء في بياف كىذا التبلـز الشديد بي  (ِ).دخلوا كافرين كخرجػوا كافرين 

كالباء إذا كانت مزيدة . معنى النص كىو تداخػل مفردات السياؽ في االستدالؿ على حالهم كىو الكفر 
كقد تزاد الباء في الكبلـ كالمراد بقولنا : ))الذم أحدثتو قاؿ ابن يعيش  يفقد النص الداللة على المعنػى 

تنبت )) كفي موضع آخر نراه يلمح إلى أف قولو  (ّ)((يدان كلم تحدث معنػى مػن المعاني تزاد أنها تجيء توؾ
كالمعنى الذم أحدثتو يكوف فيو . حداث ىذا المعنى اعلى أف الباء للحاؿ فيو داللػة علػى (( بالدىن 

  . (ْ)بت ما تنبتو أك ثمره كدىنها فيهاالمفعوؿ محذكفان أم تن
كىذا . لى أف داللة الباء على الحاؿ في اآلية الكريمة ال يحدث إذا قلنا أنها زائدة كما تقدـ يشير إ        

التنوع بيػػن اتصاؿ الباء في المفعوؿ كبين عدـ كجودىا يؤكد اختبلؼ األساليب التي تدؿ على تغير المعاني 
ف الجنوح إلى ىذا كلو كاف السياؽ متحد المعنى مع الوجهين ألمكن االكتفاء بأحدىما دك. بين نص كآخػر

يكوف  كال بد أف. فبل بد أف يكوف لكل كجو معنى يختلل عن الوجو اآلخر . االختبلؼ في صػياغة النظم  
كما يدؿ على اختبلؼ المعنى بين الوجهين ما نص عليو الزمخشرم في تفسير .  ىناؾ فرؽ بين التعديتين 

أف المعنى أذىبو أزالو . كالفرؽ بين أذىبو كذىب بوً : ))  قاؿ. (ٓ)((ذىػػب الػلػو بنػورىم: )) تعالى قولو 
كمن األدلة . (ٔ)((معو كذىب السلطاف بمالًو أخذه كجعلو ذاىبان كيقاؿ ذىب بًو إذا إستصحبو كمضى بوً 

األخرل التي تؤكد قوة ىذا الرأم أف الباء إتصلت بالمفعوؿ لتجعلو ىو األىم في النص كالذم يبػرز من 
كىذا االىتماـ كالتعظيم أضافتو الباء للتركيػػب . بما يوضح لنا أىميتو كتعظيمو .  خبلؿ   مقصد التركيب

دكف اف دم الفعل إلى مفعولو ببل كاسطة كلو جيء بالنص خاليان منها ألصبح متفقان مع القياس العاـ في تع
 . نرل قوة المعنى كندرتو
كما ذكره بعض النحاة بأنها . في المعنى  تمٌيزفي بناء النص خبلفان لؤلصل يدؿ على  كىذا التحوؿ

لذلك كاف األجدر أف . كفق بناء الجملة العربية ضمن أسس كقوانين النحوعلى زائػدة فقػد ثبت عندىم 
بناء على معطيات التحوؿ النصػي عػن األصل لغرض بياف  (ٕ)نص على غير الزيادة ، كىو األكلىيحمل اؿ

ألف االرتباط مع البناء الوظيفي أللفاظ النص يجعل اللغة بسيطة . معنػػى بداعة النظم القرآني في تحقيػػق اؿ

                                                 
 .  ُٔ: المائػػػػػدة  (1)

 .  ِٕٓ/ ُ: ، حاشية الخضػرم  ٖٔ: ، الصاحبػػي  ْٖ: ينظر معانػي الحركؼ للرمانػػي  (2)

 .    ِِ/ ٖ: شرح المفصل  (3)

  .  ِٓ/ ٖ: ينظر المصدر السابػػػق  (4)

  .  ُٕ: البقرة  (5)

  .  َّّ/ ِ: ، كينظػػر حاشيػػة الصبػاف  ُٖ/ ُ: الكشاؼ  (6)
 .              ِٖ، ِٕ/ ّ: معاني النحو  ينظر (7)
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مفتقرة إلى التجديد كالتنوع ، كيجعلها جامدة بعيدة عػن التوافػق النسبػػي كالتواصل بين بناء اللغة كتطور 
 . المعاني كاختبلفها 

توحيان الصور الفكريػة التػي تحرؾ كقد نجػد الدكتور فاضػػل السامرائػي يطرؽ ىذا الملحظ بشدة مس       
األذىاف من خبلؿ التفريق بين التعديتين ، فبعدما عمد إلى أف تخريج بعض النصوص على غير الزيادة ىو 

كالصواب أف ىناؾ فرقان بين قولك علمتو كعلمت بًو : )) قاؿ. ستوضح الفرؽ بين التعديتين ااألكلى 
ألم يعلم بأف )) علمت بو فالمعنى علمت بحالو ، فقولو تعالى فقولػك علمتو معنى علمت األمر نفسو أما 

فمعنى الثانية ألم يعلم رؤية اهلل كمعنى األكلى ألم يعلم بهذا ( ألم يعلم أف اهلل يرل ) ال يطابق  (ُ)((اهلل يرل 
ند كما يتبلور ىذا المعنى ع. (ِ)((األمر ؟ ألم يخبر بو ؟ ألم يسمع بهذا األمر سماع علم كنحو ذلك 
. كقػد سماىا النحاة باء الحاؿ . النحاة من خبلؿ ما تؤديو الباء من معنى كىو المصاحبة كالمبلبسة 

ىما أف يحسن في موضعها مع كاألخرل أف يغنػي عنها كعن مصحوبها الحاؿ احدإ. كذكركا لها عبلمتين 
كمن  (ْ).بػػًو أم مكتسيان ج بثياككقولنػػا خر أم مع الحػق  (ّ)((قد جاءكم الرسوؿ بالحق : )) كقولو تعالى 

يبرز بوجود الباء متصلة كىذا المعنى داللة الباء على العمـو كالشموؿ،أركاف قوة ىذا المعنى 
كمن يرد فيو بإلحاد : )) كفي قولو تعالػػى   (ٓ)((تنبت بالدىن :)) ده في قولو تعالىكىذا نج.بالمفعوؿ

لذلك فمن األجدر أف يحمل .كالتعظيمكلو أزيلت الباء عن ىذه المواضع لفقد معنى االىتماـ  (ٔ)((بظلم
 . لحاؿت لبياف المعنى اعلى أف الباء جاء((تنبت بالدىن:))قولػو

لم يكن المفسركف في منأل عن تلك التأكيبلت ، إذ نظركا إليها بدقة ، كما استحضركا األدلة           
كما أضافوا لها أدلة أخرل تقوم ما ذكره . في تحقيق معنى الحاؿ في التركيب النحاة  التي نص عليػها

 .النحاة 
لكنو يذىب إلى تقديم تأكيل النحاة بأف . كلم ينكر زيادة الباء . كاف الطبرم يرجح معنى الحاؿ          

الباء ،  كالمعنى الذم ذكره كونها جاءت على قراءة الجمهور تنبت بفتح التاء كضم ؿكحجتو . الباء للحاؿ 
كقد تابعو جمهور المفسرين ، كذكركا الدالئل التي ترجح .  (ٕ)دير تنبت ىذه الشجرة بثمر الدىنعلى تق

ككاف السمرقندم قد نص على اختيار أبي عبيدة بأف الباء زائدة لكنو رجح معنى الحاؿ . كونها للحاؿ ؿ
 كيظهر أف مذىب (ٖ).لتي ذكرىا النحاة في تقوية معنى الحاؿ كا. كأحتج لها بقراءة عبد اهلل تخرج بالدىن 

                                                 
(1)

  14: انعهق   
 . ِٖ، ِٕ/ ّ: معاني النحو (2)
 . َُٕ: النساء  (3)
 .  ُٖٖ: ، الكليات  َْ: ، الجني الداني  ْٔ: بنظر معاني الحركؼ للرماني  (4)
 .َِ: المؤمنوف  (5)
  .   ُِٓ: الحج  (6)
 . َِ/ ُٖ:  ينظر جامع البياف  (7)

 . ْٕٕ/ ِ: ينظر تفسير السمرقندم  (8)
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بن الجوزم اكقد استند إليو السمعاني ك. الزجاج في تأكيل النص رجحو أكثر المفسريػن في توجيو النص 
ليػو كما يذكر ما ذىب إ. بن عطية األندلسي يذكر ىذا الرأم كيرجحو اكذلك  (ُ).في ترجيح معنى الحاؿ 

ارسي الذم يقـو قد نص على تأكيل اللك. كيرل ضعفو في الداللػة على المعنى  بأف الباء زائدةبعض النحاة 
إذ نلحظ فيو المبلبسة . كيظهر أف تأكيل الزجاج من أقول اآلراء في تفسير النص . (ِ)على حذؼ المفعوؿ

ابة الحجة القاطعة في فكاف بمث. كونو يوضح لنا بناء التركيب . التي تبلئم صياغة النص كبنػاء مفرداتو 
فيجعل توثيق معنى . أما الطبرسي فقد ذكر األكجو التي تحتملها قراءة الفعل تنبت . أيدم المفسرين 

كذلك تابع النحاة . الحاؿ في أكثر القراءات دليبلن على ترجيحو  لػأف زيادة الباء يتحصل في كجو كاحد 
التي تناسب ما ذكر من تأكيل للنص .  تخرج بالدىن كبعض المفسرين في ترجيح ىذا الرأم بقراءة عبػد اهلل

كىذا التأكيػل الذم نص عليو الطبرسي يدؿ على قوة كصحة  (ّ).فالمعنى تخرج من األرض كدىنها معها
.  فيها متلبسىذا المعنى ، إذ نلحظ فيو معنى التلبس كالكثرة ، فليػس الدىن في ثمرىا فحسب كإنما 

كىذا يوضح لنا ضعل من يرل . كلو كاف المراد ىو الثمر لقيل تثمر. عل تنبتكالدليل على ذلك داللة الل
 .(ْ)عتمػده بعض النحاة كالمفسرينا كىذا التأكيل. أك تثمر كجناىا الدىن . أف التأكيل ىو تثمر بالدىن

لرازم كمن أعبلـ التفسير الذين رجحوا ما نص عليو الزجاج من تأكيل النسفي كالزمخشرم كالفخر ا         
الدىن كما تقوؿ خرج زيد إذ نصوا على أف المعنى ىو تنبت كمعها . كالقرطبي  كالغرناطي الكلبي 

أما البيضاكم فقد رجح ىذا الرأم ، ككاف رأيو في  . (ٓ)أصػح التأكيبلت كىو رأم الزجاجكىو . بسبلحو
أما أبو حياف فقد  .  (ٔ)ىنق يؤكد معنى تلبس الشجرة بالدتأكيل النص مستوحى مما ذكره الطبرسي إذ نرا

كىذا ىو منهجو في . دؿ عليو اختبلؼ القراء في قراءة الفعل تنبت معرض أقواؿ النحاة مبينػان ذلك بما 
كيبدك أنػو يسعى من عرض تلك األقواؿ إلى بياف قوة بعض اآلراء كما يوضح ضعل . تفسير النص القرآني 

من  أكثرفي كبلـ العرب  ألنومن الزيادة ،  أكلى اإلضمارحمل النص على  في أف في ، كالشكغيرىا 
كقرأ الجمهور تنبت بفتح التاء كضم الباء ، كالباء في بالدىن على ىذا باء الحػػاؿ : )) قاؿ    . (ٕ)الزيادة 

بن كثير كأبو عمرك كسبلـ كسهل كركيس كالجحدرم اأم تنبػت مصحوبة بالدىن أم كمعها الدىن ، كقرأ 
كقيل المفعوؿ محذكؼ أم . الدىن باء زائدة كالتقدير تنبت ككسر الباء فقيل بالدىن مفعوؿ كاؿ بضم التػاء

                                                 
  . ُّٖ/ ٓ: ، زاد المسيػػر ْٗٔ/ ّ: ينظر تفسير السمعاني  (1)

 . ُّٗ/ ْ: ينظر المحرر الوجيز (2)

 .           ُْٔ/ ْ: ينظر مجمع البياف  (3)

  .ّٖٓ/ ٕ: ، التبيػاف ِٗٓ/ ٓ: ينظر الحجة للقراء السبعة  (4)

       ،التسهيل لعلـوُُْ/ُِ: ، تفسير القرطبيٕٗ/ ِّ: ،التفسير الكبيرُٕٔ/ ّ: ،الكشاؼُُٗ/ ّ: مػػينظر تفسير النسل (5)
   .َٓ/ ّ: زيلػالتن

 .                                        ُُٓ/ْ: ينظر تفسير البيضاكم  (6)
(7)

 .   385: انًفسريٍ ، قٕاعذ انترجيح عُذ  387/  3: ، تفسير ابٍ كثير  130/  8: يُظر جايع انبياٌ   
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تنبت جناىا كبالدىن في موضع الحاؿ من الفعل المحذكؼ أم تنبػت جنػاىا كمعػو الدىن ، كقيل أنبت 
ء مبنيان كفتح البا بن ىرمز بضم التاءاكقرأ الحسن كالزىرم ك... فتكوف الباء للحاؿ  (نبت)ػػ ؾ    الـز 

كالمبلحظ أف أبا حياف قد كشل عبلقة تأكيل النص بأف الباء للحاؿ مػع .  (ُ)((للمفعوؿ كبالدىن حاؿ 
كما يظهر أف ىذا التوجيو تحتملو قراءة الجمهور بفتح التاء كضم الباء . كػل قراءة من القراءات المختلفة 

ادة الباء فبل تصح إال مع كجو كاحد من قراءة تنبت بضم أما زم. كما تحتملو قراءة ضم التاء ككسر الباء 
 ... كيثبت المعنى اآلخر مع كل األكجو األخرل كفي كل القراءات . التاء ككسر الباء 

كصفوة القوؿ أف تأكيل الزجاج ىو أكثر التأكيبلت مبلءمة لمعنى التركيب كقد تقدمت األدلة التي         
كىذا يدؿ على أف المفسرين كانوا على دقة تامة كنظر ثاقب في بيػػاف آراء  النحاة كما يتعلق منها . ترجحو 

. بما ينسجػػم مع أصوؿ النحو كإذا كاف الوجو النحوم نلحظو في موقع اللفظة في النص . بمعنى التركيب 
. تحاد القرائن السياقية كاللفظيةاإال من خبلؿ تأكيلها كبياف داللتها على المعنى فإف بعض األكجو ال يمكن 

ة تفسير النص األكثر قبوالن فقد كانػت لفظة تنبت دليبلن مهمان في تحديد معنى الباء بما يقتضي معرؼ
 . كصحة

فقد عني بًو بعض األكائل كأبي . بعض النحاة من اختيار لزيادة الباء في النص أما ما نجده عند           
ذكر الوجهين دكف ترجيح كىذا  كما ذىب بعضهم إلى. كقد ىجره أكثر المتأخرين  (ِ)عبيدة كاألخفش

.  (ْ)كقد تابع القائلين بالزيادة من المفسرين  الثعلبي كابن كثير . (ّ) ابػن ىشػاـ ك العكبرم عند يظهر
زائدة كقولو تنبت بالدىن أم . (ٓ) ((كمن يرد فيو بإلحاد بظلم )) فالثعلبي قد ذكر أف الباء في قولو تعالى 

أرجو : ككاف يحتج على ترجيح ىذا الرأم بما نقلو الفراء عن إعرابي سألو عن شيء فقاؿ .تنبت الدىن 
حتج على معنى زيادة الباء بما نقل عند العرب قولهم ابن كثير قد كذلك ا. (ٔ)أم أرجو ذلك . بذلك 

كىذا التأكيل لما سمع عن العرب ىو من كحي العقل، فهو  . ألقى فبلف بيدًه كالمعنى ألقى فبلف يدًه 
يتسق مع قواعد النحو ، كلو ذىبنا إلى غير ىذا التأكيل أف يوضح معنى ىذين القولين كونو  تأكيل ال يمكن

عرابي عندما سألو عن فما نقلو الفراء عن اإل. من المعانيمعنى  على الباء تدؿال بد أف لكاف صحيحان ، إذ 
 ىو غير. يدؿ على أنو يرجو شيئان  ألف األكؿ. فهو يختلل عن أرجو  ذلك . شيء فقاؿ أرجو بذلك 

 

                                                 
 . ُّٕ/ ٔ: البحر المحيط  (ُ)

 . ِْٕ:، معاني القرآف لؤلخفش  ُْٖ: ينظر مجاز القرآف  (ِ)

 . ُّٗ/ ُ: ، المغني   ُٕٖ/ ِ: التبياف في إعراب القرآف  ينظر (ّ)
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كؿ ىو غير فالمفع س غايػة الرجاءىو الوسيلة كلي( بذلك)كقولو . أراد إخفاءه ألمر ما . المشار إليو  
بن بو اأما ما احتج  .كلو قلنا أرجو ذلك لكاف الجواب ركيكان كلم يكن يدؿ على الحقيقػة  ،المشار إليو 

فاألكؿ يدؿ على إلقاء . فهو يختلل عن قولك ألقى فبلف يده. كثير كىو قوؿ العرب ألقى فبلف بيده 
ف أف يستدؿ بو على زيادة الباء في قولو كىذا القوؿ يمك ... (ُ)كاآلخر يدؿ على إلقاء اليد. د شيء بالي

بن كثير حجة على زيادة اكقد جعلو . نظػػران للعبلقة بينهما .  (ِ)((كال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة : )) تعالى 
 . كارتباطو بالنص األكؿ أقـو كأصح ((تنبت بالدىن : )) الباء في قولو تعالى 

 ا ـــــــــ و2                                                  

: نحو قولو تعالى . تأتي زائدة للتوكيد في مواضع كثيرة من التركيب القرآني ( ما)ذكر النحاة أف         
، إذ  كىذا ما ذىب إليو سيبويو. على معنى فبرحمة من اهلل لنت لهم   (ّ)((اهلًل لنت لهم فبما رحمة مػن 

لكنو في موضع آخر  . (ٓ)الح الرمانيط، كقد تابعو في ىذا اإلص (ْ)ف ما لغػو في اآلية الكريمةأعلى نص 
فإنما جاء ألنو ليس : ) فقاؿ  (ٔ)((فبما نقضهم ميثاقهم : )) نها زائدة كذلػك عقب قولو تعالى يذىب إلى أ

في اآلية  (ما)لػتفسير  منكما نص عليو سيبويو . (ٕ)( لتوكيد ؿمعنى سول ما كاف قبل أف تجيء بو إال ( ما)لػ
فبما رحمة : )) فقالػوا بأنها تأتي زائدة لتوكيد الكبلـ ، كما في قولو تعالى . المتقدمة ذىب إليو األكثركف 

( ما)ككاف ألبي عبيدة رأم خالل فيو القدماء ، إذ كاف يرل أف  .(ٖ)كفي كل ما جاء مثلو(( . اهلل لنت من 
زائدة ألف طرحها ال يخل ( ما)ف أككاف المبرد يرل . (ٗ)بدؿ منها(( رحمة )) لباء ، كقولو مخفوضة با

  .  (َُ)عنىبإعراب كال ـ
 

. تمكن الخافض من العمل فيما بعدىاكخبلصة القوؿ أف أكثر القدماء قد أجمعوا على زيادتها ، كي م      
ما ))قاؿ الزجاج .  تخل بالمعنى ال يادتهاز كؿ بأفباب التي طرحت لتسويب القكىػػذا التعليل من أذكى األس

، إال فبرحمة من اهلل لنت لهم)) لمعنى بإجماع النحويين ىاىنا صلة ال تمنع الباء من عملها فيما عملت ، ا
 . (ُُ)((قػد أحدثت بدخولها توكيد المعنى ( ما)أف 

                                                 
 .  ِّٓ/ ّ: ينظر تفسير ابن كثير  (ُ)
(2)

 .  195البقرة   
 .  ُٗٓ: آؿ عمراف  (3)
 .   ُٖٖ/ ّ: ينظر الكتاب  (4)
 .              َُُ: ينظر معاني الحركؼ للرماني  (5)
  . ُّ: المائدة  (6)
 .    َِْ/ ّ: الكتاب  (7)
 .  ِِّ: ، الجنى الداني  ٓٔٔ/ ُ: ، شرح التصريح على التوضيح  ِٖٔ،  ِِٓ: ، شرح ابن الناظم  ِْْ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء  (8)
  .  ْْْ/ ْ: ، شرح كافية ابن الحاجب  ِٓ: ينظر مجاز القرآف  (9)
  .  ُْ: ، أسرار العربية  َٗ/ ُ: ينظر المقتضب  (10)

 .  ِْٖ/ ُ: رابو معاني القرآف كإع (11)
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( ما)أف معمر بن المثنى قد أنكر زيادة  كالمبلحظ. كيبدك أف الزجاج قد أعرض عن القوؿ بأنها زائدة       
 .  (ِ)كقد تابعو األخفش كما نقل ذلك العكبرم عنو.  (ُ)((فبما رحمة من اهلل لنت : )) في قولو تعالى 

فقد ظهرت عند المتأخريػػن . كلم يذكركا لها غير ىذا التفسير ( ما)كلما كاف القدماء قد أقركا زيادة 
فأجاز النحاس كجهين في إعرابها ، كما قدـ مذىب النحاة بأنها . في النظم القرآني ( ما)أخرل لػ  تأكيبلت

سمان نكرة خفضان بالباء كرحمة نعتان لها ، اما زائدة كخفضت رحمة بالباء كيجوز أف تكوف ما : ) زائدة فقاؿ 
 . (ّ)((ك رحمة أم لطل من اهلل عز كجل كيجوز فبما رحمػة أم فبالذم ق

فقد . كيب القرآني ما نص عليو مكي بن أبي طالب في التر( ما ) كمن مظاىر ىذا التحوؿ في تفسير     
باء كرحمة بدؿ من نكرة في موضع خفض باؿ( ما)بن كيساف كاف يرجح مذىب أبي عبيدة على أف نقل أف ا

كىذا .  (ْ)على الرفع (كرحمة ) عن ىذا النقل فقد أجاز أف تكوف بمعنػى الذم  فضبلى  ما أك نعت لها  
ما أقره القدماء على يدؿ على أف المتأخرين كانوا يبحثوف عن كجو يفسر معنى ما في التركيب القرآني غير 

أك أنو يمكن طرحها بما ال  في النظم القرآني لم تكن ببل فائدة( ما)ألنهم كانوا على يقين بأف  ،أنها زائدة 
ػر كونو ال يناسب النظم ركوا أنو يجب عدـ التمسك بهذا التفسييؤدم إلى اإلخبلؿ بالمعنى لذلك فقد أد

كقاؿ ابن .  (ٓ)نو يرل ليس في كبلـ العرب زائد ألنو تكلم بغير فائدةأكقد نقل عن ابن السراج  القرآني 
كما   (ٔ)((عرفو أما لزـك الزيادة فعلى خبلؼ الدليل فبل يحمل عليو ما كجد عنو منػػدكحة فا: )) يعيش 
فكاف يرل أف . مذىب النحاة في إلغاء ما ىو لغرض تخطي الخافض ليعمل باالسم الذم يليهػػا يجعل 

فقد ذىب أكثر النحاة إلى جواز الفصل بين الجار كالمجركر بالحركؼ . ىو زكاؿ عملو معنى زيادة الحرؼ
أسماء التأكيد  كذلك نراه يوضح ىذا الجانب بما نص عليو من تفريق بين .(ٕ)مثل عن كالباء كمن كالكاؼ

معاني في أنفسها ، فقولنا اؿف أسماء التأكيد تدؿ على أإذ يرل  . كالحركؼ التي تدؿ على التوكيد كذلك 
أما الحركؼ فإف . ف النفس دلت على ما دؿ عليو زيد كالمعنى ىو تكرار زيد أيعني  جاءني زيد نفسو 

مع  كىذا المعنى ال يتحصل إال. لمعنى ا بقػوةفائدتها تكثير اللفظ بما يؤدم إلى التكرير الذم يؤذف 
 .  (ٖ)كبلـ

                                                 
(1)

 .  159: ال عًراٌ   
كما يضعل  َُّ: ينظر معاني القرآف لبلخفش. كلم أجد ىذا النقل في كتابو ، فقد تابع سيبويو بأنها زائدة  ِْٖ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (2)

 .  ىذا النقل أف األخفش كاف ممن يقطع بزيادة الحركؼ 
 .    ُِٓ/ ُ: إعراب القرآف للنحاس  (3)
 .  َُٓ: ينظر مشكل إعراب القرآف  (4)
 .  ْٗ/ ّ: ينظر البرىاف  (5)
 .                          ْ/ ٗ: شرح المفصل  (6)
 .   ْ/ ٖ: ينظر المصدر السابق  (7)
         ، الظواىر اللغوية في التراث  ٓٔٔ/ ُ: ، شرح التصريح  ّْٓ/ ِ: ، حاشية الصباف  ِٖٔ، ِِٓ: بن الناظم اينظر شرح  (8)

 . ِّٕ: أقساـ الكبلـ العربي  ُُّ: النحوم 
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إذ لم يكن المعنى ىو اإللغاء ، كلكن ىو تقوية . بن يعيش أراد أف يبين معنى الحرؼ ك فائدتو اأف  كيتضح
 . المعنى السياقي للتركيب 

تقوية معنى  ألف الحركؼ تعمل على ،ف للحركؼ فائدة أكثر من أسماء التأكيد أكىذا يدؿ على        
لذلك فاصطبلح الزيادة ال يعني اإللغاء مع حصوؿ . النص لتحصل الفائدة في إظهار أىمية المعنى المراد 

ألف معنى الزيادة  ،كىذا نوع من االضطراب في المنهج . ألف إلغػاء الحرؼ يعني ذىاب فائدتو  ،الفائدة 
 . ال يناسب حصوؿ الفائدة 
تؤدم كظيفة معنوية ترتبط كونها ؿأنها لم تكن زائدة  يجد في النص القرآني( ما)كيبدك للمتأمل في معنى 

فينبغي االلتفات إلى أنها تربط أدكات السياؽ بما يوحي بأىمية المقصد الحقيقي للتركيب كلما . بالسياؽ
كما يدؿ على ضعل . لمؤكد يجعل المعنى المراد حاضران فإف الحرؼ ا. كاف النص يحتمػل أكثر من كجو 

فقد عرض أقواؿ النحاة بأنها زائدة  ،كيبدك ىذا التوجو عند ابن قيم الجوزية . الحتماالت األخػرل ا
من اهلل لنت ما رحمة فب: )) ذا األمر بعد ما ذكر قولو كأنكر ىذا الرأم ، كقد استوضح ق ،للتوكيد 

ف ىذا التركيب كبين أف ؽ بيكتأمل كيل تجد الفر: )) قاؿ  (ِ)((ما نقضهم ميثاقهم فب: )) كقولو  (ُ)((لهم
كأنت تفهم من تركيب اآلية ما لنت لهم (( فبنقضهم ميثاقهم )) ك (( فبرحمة من اهلل لنت لهم : ))يقاؿ 

أراد من خبلؿ ىذا االستيضاح أف يدؿ كقد .   (ّ)((إال برحمة من اهلل ، كما لعناىم إال بنقضهم ميثاقهم 
كإف كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة على أصل ... ؼ زائد ليس في القرآف حر))على ما يراه كىو أنو 

النحاة إف ما زائدة في ىذه المواضع فإنو  منكال يسمع قوؿ من يقوؿ : )) كما قاؿ . .. (ْ)((التركيب 
في النص أفادت معنى النفي كاإليجاب كىذا ىو مذىب أكثر ( ما)كما ذكر أف  (ٓ)((صادر عن عدـ تأمل 

في بعض التراكيب ، كما سيأتي عند بياف ما يرجحونو من اآلراء كما نصوا ( ما)داللة المفسرين في بياف 
النص على غير مذىب النحاة  نو أراد أف يجعل تأكيلأكيظهر . عليو من تفسير لما تؤديو ما من معنى 

ض في اجتماع كما أزاؿ التناؽ.  (ٔ)((كأنت تفهم من تركيب اآلية ما لنت لهم إال برحمة من اهلل : )) كقولو
ىذه للمعنيين المذكورين النفي كاإليجاب ( ما)فإف قيل فمن أين لكم إفادة : )) قاؿ   .النفي كاإليجاب 

ا كمن القرائن المحتفة نهػا  أفادت النفي كاإليجاب بمفردىا كلكن حصل ذلك منوأقيل نحن لم ندع ... 
كقد أنكر الدكتور فاضل السامرائي ىذا التفسير .في السياؽ ( ما)كىذا نلحظ فيػػو بياف أثر  (ٕ)((في الكبلـ

كىذا ما جعلو ينعػى كيرد مذىب . نو كاف مؤيدان لمذىب النحاة بأنها زائدة للتوكيد ألمعنى ما، كما يظهر 
 .ينسجػػم مع معنى التركيب اللػأنو . ىذا افتراض ال يناسب أىمية ىذا التوجيو  أف حسبكأ. (ٖ)ابن الجوزية

                                                 
(1)

  159: ال عًراٌ   
(2)

 .  13: انًائذة  
 .   ِٖٔ/ ِ: بدائع الفوائد  (3)
 .  ِٖٔ/ ِ: المصدر السابق  (4)
 .   ِٕٔ/ ِ: المصدر السابق  (5)
(6)

 627/  2: انًصذر انسابق  
 .  ِٕٔ/ ِ: المصدر السابق  (7)

 .  ٖٗ،  ٖٖ/ ّ: ينظر معاني النحو  (8)
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فهو رأم ينػػعقد في ضوء ( .. ما)بن قيم الجوزية من توجيو المفسرين في بياف معنى اكقد اسػػػتوحاه 
فالطبرم قد ابتعد في تأكيل . الجوانب السياقية التي اعتمدىا المفسركف في تفسير أمثاؿ ىذا التركيب 

على معنى  (ُ)((فبما رحمة من اهلل لنت لهم : )) لو تعالى النص عػن اصطبلح البصريين ، بعدما ذكر أف قو
كقد انفرد   فيما .(ِ)ف العرب تجعل ما صلة في المعرفة كالنكرةأكنص على ((  لنت لهمفبرحمة مػن اهلل))

. اآلية الكريمة مع النحاة كالمفسرين في تػػأكيل تفق اذكر من اصطبلح في معنى ما في التركيب لكنو 
 . (ّ)فيها( ما)لزجاج في تفسير اآلية كبياف معنىكقد تابعوا ا. المفسرين إلى أف ما زائدة للتوكيد ذىب أكثر 

ما زائدة : )) في التركيب ما نص عليًو الشيخ الطوسي إذ قاؿ( ما)كمن اآلراء المهمة في تفسير       
عىمَّا قىًليلو ))قاؿ : ق قولو كجميع أىل التأكيل كمثل بإجماع المفسرين ذىب إليو قتادة كالزجاج كالفراء

فجاءت مؤكدة للكبلـ كسبيل دخولها لحسن النظم كدخولها التزاف الشعر ، ككل .(ْ)((لىييٍصًبحينَّ نىاًدًمينى 
 . (ٔ)كقد تابعو الطبرسي في ىذا التوجيو (ٓ)((في النفس فجرل مجرل التكرير  نػىذلك تأكيد ليتمكن المع

أىمها أف الشيخ الطوسي أراد أف يدؿ على داللة ما في . الحقائق المهمة  كىذا النص يؤكد لنػا جملػة من
من كظيفة في تماسك ( ما)كإنما ىو حصوؿ الفائدة بما تؤديو . فلم يكن معنى الزيادة اإللغاء . النص 

كمن المبلحظ أف . يتضح في اتزاف النظم كتماسكو  فضبلن عن الجانب الجمالي الذم.  أجزاء النص
كما يحاكؿ أف يضع عليػو صبغة جديدة تنم عن فهم كإدراؾ لمعنى . كسي يرجح الرأم األقول الشيخ الط

كىذا التوجيو يعني أف معنى الػزيادة . السياؽ فهو يسعى ألف يجعل تأكيل النص كاشفان للمعنى المطلوب 
ك رأم جمػهور كىذا ق. كيمكن طرحها كاالستغنػاء عنها  زائدة( ما)ليس ما قصده النحاة القدماء بأف 

قاؿ ابن . كتابعهم أكثر النحاة  .(ٕ)جاءت ببل معنى( ما)فقد تقدـ ما نص عليو سيبويو كالمبرد بأف . النحاة 
فبما رحمة من اهلل : )) كأما ما ال يغير ال لفظان كال معنى كال حكمان فنحو مػا فػي قولو تعالى : )) األنبارم 
فبرحمة من اهلل لنت )) قديػر ألف الت. ان كال معنى كال حكمان ىهنا ما غيرت ال لفظ( ما)فػ ((لنت لهم 

ألنها ال تخل فيو (( فبما رحمة من اهلل لنت لهم )) زائدة في قولو( ما)كذلك الزجاجي يرل أف . (ٖ)((لهم
 ، إذ كانوا يبحثوف عن المعنى كداللة النص من ظهر أف منهج المفسرين كاف دقيقان كم. (ٗ)بإعراب كال معنى

                                                 
 .  ُٗٓ: آؿ عمراف  (1)

 .  ََِ/ ْ: ينظر جامع البياف  (2)

  ّْٕ/ ُ: ، تفسير السمعاني  َُٗ/ ّ: ، تفسير الثعلبي  َّّ/ ُ: ، تفسير ابن زمنين  ِٖٓ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم  (3)
 .  ْٔ/ ِ: ، زاد المسير  ّٓٔ/ ُ: تفسير البغوم 

 .  َْ: المؤمنوف  (ْ)

(5)
 . َّ/ ّ: التبياف 

(6)
 .             ٖٗٔ/ ُ: ينظر مجمع البياف  

(7)
 .َٗ/ ُ: ، المقتضب ٖٖ/ ّ: ينظر الكتاب  

 . ُْ: أسرار العربية  (8)

 .  ْٓ: ينظر حركؼ المعاني  (9)
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إذ . كىذا ال يظهر إال بتماسك أدكات النص كاستخػػراج معانيػػها كدالالتها . كل كسائل النص ؿ اتحاد خبل
ق األساسيػة كمعناه ال يمكن إزالة أحد تلك األدكات ألف ذلك يؤدم إلى خركج النص عن معناه كغايت

                                                                                                  . األصل كذلك
( . ما)أصبح منهجان عند المفسرين في معنػى زيادة ( ما)كىذا التوجيو الذم ذكره الشيخ الطوسي في معنى 

كقد . إلى ذلك أكثر النحاة ذىب  كما. إذ ال يمكن أف يكوف معنى الزيادة الحذؼ بما ال يخل بالمعنى 
برحمة من اهلل   داللة على أف لينو لهم ما كاف إالفي اآلية الكريمة جاءت للتوكيد كاؿ( ما)ذكر النسفي أف 

ىذا التفسير الزمخشرم  كما تابعو في. (ُ)أم إنها أدت ىذا المعنى فاللين لم يكن لوال رحمة اهلل
  . (ِ)كالبيضاكم

ىب ابن قيم الجوزية الذم أراه مستوحى من فهم المفسرين للنص كمن األدلة المهمة كقد تقدـ مذ        
فبما رحمة من )) فبعدما ذكر قولو تعالى . ما ذكره القرطبي ( . ما)التي تؤكد ىذا التحوؿ في تفسير معنى 

ما فب)) ،  (ْ)(( عما قليل: )) ما صلة فيها معنى التأكيد ، أم فبرحمة كقولو : ))قاؿ  (ّ)((اهلل لنت لهم 
كليست بزائدة على اإلطبلؽ كإنما أطلق عليها سيبويو .  (ٔ)((جنػد ما ىنالك مهزـك )) ،  (ٓ)((نقضهم 

 .  (ٕ)((معنى الزيادة من حيث زاؿ عملها 
كقد كاف يتابع الطبرم . في التركيب القرآني ( ما) عنكيبدك أف القرطبي قد نفى اصطبلح الزيادة 

علم أف الزيادة اك: )) كقد ذكر االصطبلحين الزركشي قاؿ . ىو اصطبلح الكوفيين في أنها صلة كىذا 
لى اجتناب مثل ىذًه العبارة في كتاب كٍ كاللغو من عبارة البصريين كالصلة كالحشػو مػن عبارة الكوفيين كاألى 

ال الزيادة  ذىبوا إلى أفكىذا يدؿ على أف المفسرين . بتعد عن القوؿ بأنها زائدةاكذلك فإنو قد . (ٖ)((اهلل 
فلم . كقد سبقو الفخر الرازم إلى إنكار ىذا التفسير . نها ال تؤثر في المعنى أاإللغاء ك كأالحذؼ تعني 

فبما رحمة من اهلل لنت )) في قولو ( ما)ذىب األكثركف إلى أف : )) قاؿ  .يرجح مذىب النحاة بأنها زائدة 
فبما )) ، (( جند ما ىنالك )) ، (( عما قليل )) كقولو .. ف كثير في القرآ صلػة زائػػدة كمثلػػو(( لهم 

فلما أف جاء : )) كالعرب قد تزيد في الكبلـ للتأكيد ما يستغنى عنو ، قاؿ تعالى : )) ، قالوا (( نقضهم 
دخوؿ اللفظ المهمل الضائع في كبلـ أحكم : أراد فلما جاء ، فأكد بأف ، كقػاؿ المحققوف  (ٗ)((البشير 

استفهاما للتعجب تقديره فبأم رحمة من اهلل لنت لهم ( ما)لحاكمين غير جائز، كىهنا يجوز أف تكوف ا
 كانت عظيمة ثم إنو ما أظهر البتة تغليظػػان في القوؿ ، كال خشونة في الكبلـ علموا كذلك ألف جناياتهم لما

                                                 
 . ُٖٖ/ ُ: ينظر تفسير النسفي  (1)

 .                   َُٖ/ ِ: ،   تفسير البيضاكم    ِّْ/ ُ: ينظر الكشاؼ  (2)
(3)

 .  159: ال عمران   
(4)

  40: المؤمنون  
(5)

 .  155: النساء  
(6)

  11ص  
  .  ِْٖ/ ْ: تفسير القرطبي  (7)

 .                                                                    كىو قوؿ سيبويو .. اللغو الزيادة ك(( اجتناب مثل ىذه العبارة : )) ، يعني قولو  ْٖ/ ّ: البرىاف  (8)

 .  ٔٗ: يوسل  (9)
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التأييد كالتسديد     أف ىذا ال يتأتى إال بتأكيد رباني كتسديد إلهي ، فكاف ذلػك موضع التعجب من كماؿ 
 .  (ِ)بن كثيركتابعو في ىذا المعنى ا. (ُ)((صوب عندم فقيل بأم رحمة من اهلل لنت لهم كىذا ىو األ
كىو االستفهاـ التعجبي للداللة على معنى النص يرتكز ( ما)كيبدك أف ما ذكره الرازم من معنى لػ

على السياؽ كتبلحم مفرداتو ، إذ ال بد من استلهاـ معنى التعجب لػأف سبب النػػزكؿ يعضده،ككذلك المقاـ 
على قسوة كشدة كعلى جناية ألف الرحمة كانت سببان في اللين ، كلوالىا ما ظهر ىذا اللين ألنهم كانوا 

كمػا يتضػح أف السياؽ بما . في أجزاء النص إلحداث ىذا المعنى كىو التعجب ( ما)عظيمة ، لذا فوركد 
أكحى بو من معنى كاف سببان في اىتماـ الرازم في بياف معنى التركيب دكف االكتراث بقوانين النحػو 

 . يخالل تلك القوانين فقد كاف أبو حياف ينكر ىذا الرأم كونو . كقواعده
كلم ينكر ما احتج بو الرازم من قوؿ . في النص ( ما)كىذه القوانين حملتو على اإلقرار بزيادة 

ق من لو أدنى كما قالو المحققوف صحيح لكن زيادة ما للتوكيد ال ينكره في أماكن: )) قاؿ  (ّ)المػحققين
ليس ما في ىذا المكاف مما يتوىمو أحد مهمبلن فبل ك. عمن يتعاطى تفسير كبلـ اهلل  تعلق بالعربية فضبلن 

يحتاج ذلك إلى تأكيلها بػأف يكوف استفهامان للتعجب ثم إف تقديره فبأم رحمة دليل على أنو جعل ما 
أسماء  أنو ال تضاؼ ما االستفهامية كال: أحدىما : مضافة للرحمة كما ذىب إليو خطأ من كجهين 

عرابو إعلى مذىب أبػي إسحاؽ  ،كالثاني إذا لم تصح اإلضافة فيكوف االستفهاـ غير أم ببل خبلؼ ككم 
سم االستفهاـ فبل بد من إعادة ىمزة االستفهاـ في البدؿ كىذا الرجل لحظ ابدالن ، كإذا كاف بدالن من 

المعنى كلم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكاـ األلفػػاظ ، ككاف يغنيو عن ىذا االرتباؾ كالتسلق 
 (ْ)((لى ما ال يعنيو كالتسور  عليو قوؿ الزجاج في ما ىذه أنها صلة في معنى التوكيد بإجماع النحويين إ

كذلك الزركشي قد استوضح معنى الزيادة عند  .(ٓ)حتج بو لرد مذىب الرازمبن ىشاـ فيما اكما تابعو ا
طلقوا ىذا االصطبلح ليس لهذا ألف النحاة أ: ال تعني إىماؿ اللفظ ( ما)النحاة بما يدؿ على أف زيادة 

كىذا غير .  (ٔ)المعنى كإنما عنوا بزيادة ما جواز تعدم العامل قبلها إلى ما بعدىا ، ال ألنػهػا ليػس لها معنى
كقد دفع أكثر ... زائدة ليس لها معنى ( ما)كاف يرل أف ألف أكثرىم ككما تقدـ . النحاة  متفق عليو عند

 للتوكيد كما جاءت لبياف معنى لم يكن يتحصل( ما)ين ىذا التوىم فأثبتوا أف المتأخرين من النحاة كالمفسر

                                                 
 .  ُٓ/ ٗ: التفسير الكبير  (1)

 .  ِْٗ/ ُ: بن كثيرينظر تفسير ا (2)

 .  َُْ،  َُّ/ ّ: ينظر البحر المحيط  (3)

 .  َُْ،  َُّ/ ّ: المصدر السابػػػق  (4)

         .                     ّْٗ/ ُ: ينظر المغني  (5)

 .  ْٗ/ ّ: ينظر البرىاف  (6)
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. جاءت ملغاة ( ما)كذلك فإف الزركشي قد أنكر على النحاة مذىبهم في أف . إذا فقدت من التركيب 
 . (ُ)منها كقد تقدـ ذكر بعضو . حجج كثيرة بكقد احتج في رد مذىبهم 

  ال ـ 3

 :بعد أف المصدرية كالفعل ػ زيادة ال أ
فجاءت مزيدة  (ِ)((ما منعك أال تسجد )) لو تعالى ترد ال زائدة في الكبلـ لمجرد تقويتو كتوكيده ، نحو قو

بمنػزلة المصدر كال يمكن الف أف مع الفعل الذم يكوف صلة بعد أف المصدرية كالفعل إذا سبقتو أف 
ككاف سيبويو يرل أنها في حكم . فيما جػاء من نظائر ىذا التركيب نها زائدة أكذىبوا إلى .  (ّ)الفصل بينهما

على معنى ألف يعلم  (ْ)((لئبل يعلم أىل الكتاب : )) ػى قولو تعالػإذ يرل أف . ا في التوكيد كاللغو ـ
كمػا احتج على أنها زائدة في اآلية المتقدمة كونها لم . كاشترط الفراء أنها تزاد إذا كانت مسبوقة بنفي 

كالمعنى ...  (ٔ)فإسقاطهػػا في ىذه اآلية دليل على زيادتها (ٓ)((ما منعك أف تسجد )) كلو تعالى تثبت في ؽ
 (( .كما منعك أال تسجد : )) نظران لداللة المنع على ذلك فػي قولو تعالى . توكيد النفي ( ال)الذم أفادتو 

كقد نص على ىذا الرأم . من النحاة  مذىػب األكثرين(( دى مىا مىنػىعىكى أىالَّ تىٍسجي : ))في قولو تعالى( ال)كزيادة 
زيادتها تصح  ككانوا متابعين سيبويو بأف.  (ٕ)أبػي طالػب كالرضي بن خفش كالفراء كالمبرد كالزجاج كمكػياأل

كىذا يبدك  . (ٖ)نفيكليس كما يرل الفراء بأنها تأتي صلػة لتوكيػد الكبلـ إذا سبقها . في النفي كاإليجاب
كقد  ،كزيادتها بعد النفي تعني تحقيق النفي كتوكيده ،ل من االحتجاج األكؿ ألف أصل كضعها ىو النفيأقو

كىو من أضعل التأكيبلت للنص  القوؿ بزيادة الحرؼ خبلؼ الدليل سبق أف ذكرت توجو المػتأخرين بأف
 للنص يحمل عليو غير مذىب كقد ألجأىم القوؿ بالزيادة كمتابعة القدماء أنهم لم يلتمسوا تأكيبلن . القرآني 

كلم يقولوا بزيادة الحرؼ إال . تأكيل النػص علػى غيػر الزيادة  عنالزيادة فكاف أكثرىم يسعى إلى البحث 
حاجو إلػى الحػرؼ لغرض التوازف التركيبي ككاف النص ب. آخر يمكن حملو عليو إذا افتقر النص إلى تأكيل 

 . بين المفردات 

                                                 
 .  ْٗ،  ْٖ/ ّ: ينظر البرىاف (1)

 .   ُِ: األعراؼ  (2)

 .  ْْٕ/ ْ: ، شرح كافية ابن الحاجب  ْٗٓ/ ُ: ينظر الكتاب  (3)

 .  ِٗ: الحديد  (4)

          .                               ٕٓ: ص (5)

 .  ُّْ/ َْ: ينظر الكتاب  (6)

   ِِّ/ ِ: اني القرآف كإعرابو ػ،  ، مع  ٖٗ/  ُ: ،  المقتضبَُٗ: ،   معاني القرآف لؤلخفش ّْٕ/ ُ: ر معاني القرآف للفراء ينظػػ (7)
، َّّ: الجنى الداني ُُِ: ، الصاحبي ُْٖ: راب القرآف ، مشكل إع ٖ: حركؼ المعاني للزجاجي .  ُٓٓ: تأكيل مشكل القرآف 

 .   ْْٓ/ ْ: شرح كافية ابن الحاجب 

                                                                 .     ّٕ/ ٓ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (8)
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لئبل يعلم أىػل : )) العكبرم  ، إذ يرل إف ال ليست زائدة في قولو تعالى كىذا نلحظو عند 
: كقاؿ (ِ)، ألف المعنى يصح على أف التأكيل على تقدير لئبل يعلم أىل الكتاب عجز المؤمنين(ُ)((الكتػاب 

 (ْ)((رجعوفأنهم ال مكحراـ على قرية أىلكناىا : )) كفي قولو تعالى  (ّ)((أكلى من الزيادة كىذا المذىب)) 
كىذا  (ٓ)((أف المعربين تأكلوا ىذا التركيب على غير الزيادة ، كىو أكلى من دعول الزيادة )) ذكر المرادم 

يقولػوا بزيادة الحرؼ إال إذا لم يجدكا تأكيبلن آخر يحمل التركيب عليو ، أما إذا  ف المتأخرين لمأيدؿ على 
كىذا ما انتهجو ... زيادة تكوف من أضعل التفسيرات أمكن تأكيل النص على غيػر زيادة الحرؼ فإف اؿ

ثم شرع في توجيو . الطبرم في تحليل اآليػة الكريمة ، بعدما ذكر مذىب األكثرين من النحاة بأنها زائدة 
ما : )) النص على غير زيادة الحرؼ كقد كاف يستند إلى السياؽ كداللة األلفاظ ، فقػد بيػن أف قولو تعالى 

نظران لما تضمنو المنع من معنى في التركيب كىو . ال يمكن حملو على زيادة ال (( د منعك أال تسج
كالممنوع من القياـ كىو يريده فلما كانت صفة . كالممنوع مضطر بًو إلى خبلؼ ما منع بو )) االضطرار 

شيء كأنو قيل لو أم : ما منعك أال تسجد كأف معناه : المنع ذلك فخوطب إبليس بالمنع فقيل لوي 
أف في الكبلـ محذكفان قد كفى دليل )) كىذا ىو األرجح عند الطبرم على  (ٔ)((اضطرؾ إلى أف ال تسجد
ما منعك من السجود فأحوجك أال تسجد ؟ فترؾ ذكر أحوجك استغناء : الظاىر منو كىو أف معناه 

تحسنو ابن كثير لما فيو كىذا التوجيو الذم يقـو على داللة المنع في سياؽ النص اس (ٕ)((بمعرفة السامعين
زمك كأضطرؾ أف ال تسجد إذ من القوة كالحسن ، فالفعل منعك مضمن معنى فعل تقديره ما أحوجك كأؿ

 .  (ٖ)أمرتك
ما : )) كيظهر أف ىذا التفسير يناسب سياؽ التركيب كيدؿ عليو جواب إبليس فيما تبل قولو            

. (ٗ)((قاؿ أنا خير منو خلقتني من نار كخلقتو من طين ))  :كىو قولو (( . منعك أال تسجد إذ  أمرتك 
إذ  ،كاف لو أثر كاضح عند أكثر المفسرين  على غير الزيادة( ال)بياف معنى  ف مذىب الطبرم فيأكيظهر 

 ... (َُ)نص أكثرىم على ما قدـ من تحليل للتركيب، كاف يذىب فيو إلى ضعل القوؿ بأف ال زائدة

                                                 
  . ِٗ: الحديد  (ُ)

  . ّْْ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف  (ِ)

  . ّْْ/ ُ: المصدر السابق  (ّ)

  . ٓٗ: األنبياء  (ْ)

 . َّّ: الجنى الداني  (ٓ)

  . ُِٕ/ ٖ:جامع البياف   (ٔ)

   . ُِٕ/ ٖ: المصدر السابق  (ٕ)

 .                                                       ُِِ/ ِ: ينظر تفسير ابن كثير  (ٖ)

  . ُِ: األعراؼ (9)

  .ُِِ/ ِ: ، تفسير ابن كثيرٕ/ ّ: ، تفسير البيضاكمُٕٔ/ ٕ: القرطبي ، تفسير  ّٖٕ/ ِ: ينظر المحرر الوجيز  (10)
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. فهو لم يكن ممنوعان من السجود . قة تفسير الطبرم أف المنع لم يكن موجودان كما يدؿ على د       
كما . كإنما المراد ىو التنبيو علػى المعاندة كالكفر . كىذا يقتضي أف المعنى الظاىر للفعل ليس مرادان 

( ال)ءت كقد جا، بما يؤكد العصياف كعدـ الطاعة تظهر حجتو الواىية في ترؾ السجوديدؿ على التوبيخ ؿ
نظران ألىمية  ،فدخولها في التركيب يعني أنو لم يسجد لكنو على كجو المبالغة  ،مؤذنة بقوة المعنى المراد 

فالمػراد ىػو توكيد . ت كي يظهر عناد إبليس كعدـ طاعتوإذ يحتاج النص إلى بعض المؤكدا. ىذا األمر 
لتدؿ على أنو لم ( ال)فاحتاج السياؽ إلى . لكنو لم يكن ممنوعان . كالمنع يدؿ عليو المعنى . النفي 

كىذا المعنى نلحظو عند الشيخ الطوسي ، فبعد ما ذكر . يسجػد كلم يكن ممنوعان على كجو الحقيقة 
بأف التركيب يظهر فيو دخوؿ معنى . ذكػػر مذىب الطبرم . أقواؿ النحاة في تفسير معنى ال في التركيب 

؟ يل كيل قاؿ منعك كلم يكن ممنوعان فإف ؽ: )) ػم يكػن ممنوعان قاؿ كما بين أنو ؿ. ما دعاؾ أف ال تسجد 
كىذا الرأم  .(ُ)((قلنا ألف الصارؼ عن الشيء بمنػزلة المانع منو ، كما أف الداعي إليو بمنزلو الحامل عليو

، (ّ)كىذا التأكيل نعتو ابن الكثير بالقوم الحسن (ِ)بتفسير الشيخ الطوسي ككاف مستدالرجحو الطبرسي 
كما كجد فيو بعض المعنيين في تأكيل التركيب كبياف معنى األدكات كجهان حسنان يبلئم صياغة النص كداللة 

  . (ْ)األلفاظ
. (ٓ)اتخذ الزركشي تأكيل الطبرم كالشيخ الطوسي للتركيب حجة على أف عدـ زيادة ال ىي األكلى

ألف الصارؼ  ؟ما دعاؾ إلى أال تسجػد لتقديرا أف: أحدىما ))كقد ذكر لآلية الكريمة تأكيلين غير الزيادة 
ما منعك من أف التقدير : الثاني  .فيشتركاف في كونهما من أسباب عدـ الفعل  ، عن الشيء داع إلى تركو

ألف حذؼ حرؼ ؛ كعدـ زيادتها أكلى كىذا أقرب مما قبلو ؛ ألف فيو إبقاء المنع على أصلو ، . أال تسجد 
تؤدم معنى ( ال)أف كيبدك أنو يرل ...  (ٔ)((تصل إلى المجاز كالزيادة في درجتوكثير كثرة ال (أف)الجر مع 

. ػػػكىذا يتعارض مع كضع الػػػ تأكيد اإلثبات  أف فائدة زيادة البعدما رد مذىب النحاة ب.النفي في النص
مع كال يخفى أف حصوؿ الحكم  ؛نفػػي ما دخلت عليو ، فهي معارضة لئلثبات (ال)فإف كضع )): قاؿ

.         (ٕ)((...أك أسقط معنى ما كاف من شأنو أف يسقط  ؛المعارض أثبت ممػا إذا لػم يعترضػو المعارض

                                                 
  . ّٕٓ/ ْ: التبياف (1)

  . ُٗٔ/ ِ: ينظر مجمع البياف  (2)

  . ُِِ/ ِ: ينظر تفسير ابن كثير  (3)

  . ّٓ/ ّ: ينظر البرىاف  (4)

   .      ّٓ/ ّ: ينظر المصدر السابق  (5)

  . ّٓ/ ّ:  لمصدر السابقا (6)

  . ّٓ/ ّ: المصدر السابق  (7)
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مستدالن بما نص عليو الشيخ الطوسي من تأكيل في ( ال)كيبدك أف الزركشي قد حمل النص على عدـ زيادة 
 . تضمين الفعل منعك معنى دعاؾ كالتقدير ما دعاؾ إلػى أال تسجد 

كنظران لسعة أفػق النػظم  (ُ)...تفصيل مذىبو  يتبين منكما . أما الوجو اآلخر فقد أخذه من الفخر الرازم 
. ف مختلفين في بياف المعاني التي يحتملها كالنحاة كالمفسرأصبح القرآني في توارد احتماالت تأكيلو ، 

لم يكن كاضحان عند أكثر النحاة كالذم  ،كالمبلحػظ أف ىذا التوجو في حمل الحرؼ على غير الزيادة 
كقد رجح . منهجان عند الفخر الرازم الذم ينكر زيادة الحرؼ في النص القرآني صار . كالمفسرين 

أف كلمة ال ىهنا مفيدة كليست لغوان : )) فقاؿ . للتركيب تأكيلين بعدما نفى زيادة الحرؼ في كتاب اهلل 
علػى  كبناءن .  (ِ)((اهلل لغو ال فائدة فيها مشكل صعب من كتابكلمة كىذا ىو الصحيح ألف الحكم بأف 

األكؿ أف يكوف التقدير أم شيء منعك عن ترؾ )) ىػذا القوؿ فقد ذكر في تأكيل اآلية كجهين 
السجود،كيكوف ىذا  االستفهاـ على سبيل اإلنكار كمعناه أنو ما منعك عن ترؾ السجود ؟ كقوؿ القائل 

ذكر اهلل المنع كأراد : ، كالثاني  ؟من ضربي أدينك أـ عقلك أـ حياؤؾ ما الذم منعك: لمن ضربو ظلمان 
سأؿ عن تعجب منها كمي مر اهلل حالو عظيمة مي الداعي فكأنو قاؿ ما دعاؾ إلى أف ال تسجد ؟ ألف مخالفة أ

 .  (ّ)((الداعي إليها 
فقد . النحاة لكنو يجعل تقدير النص ضمن قوانين . كيظهر أف الفخر الرازم ينكر زيادة الحرؼ 

كيتحصل من ذلك أف التقدير أم شيء منعك من السجود كما نص على ذلك . زائدة ( ال)ذكركا أف 
الفخر الرازم كقد ذكر أف ىذا االستفهاـ على سبيل اإلنكار كالغرض منو ىو إلقاء الحجة على إبليس بما 

لحرؼ في النظم القرآني كيذىب إلى يظهر عناده ككفره فبل حجة عنده كيبدك أف الفخر الرازم ينكر زيادة ا
الطبرسي كالفخر الرازم كابن تأكيل النص على غير زيادة الحرؼ، كإذا كاف الطبرم كالشيخ الطوسي ك

فقد جعلوا .  (ٓ)ففهذا ما ذىب إليو غيرىم من المفسرم. مؤكدة  زائدة( ال)قد استبعدكا أف تكوف  (ْ)كثير
كالذم دعاىم إلى ىذا الرأم مجيء .زائدة تفيد توكيد المعنى (  ما منعك أال تػسػجد ) في قولو تعالى ( ال)

كما نص أكثرىم ... فكاف ىذا دليبلن على أنها زائدة  (ٔ)((ما منعك أف تسجد))ال محذكفة في قولو تعالى 

                                                 
  .ّٓ/ ّ: ، البرىافِٕ/ ُْ: ، التفسير الكبيرّٕٓ/ ْ: ينظر التبياف (1)

  . ِٕ/ ُْ: التفسير الكبير  (2)

 . ِٕ/ ُْ: المصدر السابق  (3)

 ،  ُٗٔ/ ِ: ، مجمػػػػع البياف  ّٕٓ/ ْ: ، التبيافُِٕ/ ٖ: ينظر جامع البياف  (4)
  .   ُُِ/ ِ: تفسير ابن كثير. ِٕ/ ُْ: التفسير الكبير 

، تفسػير  ُٖٔ/ ِ: ، تفسير السمعاني ُِٖ/ ْ: ، تفسير الثعلبي  ُّْ/ ِ: ، تفسير ابن زمنين  ِِٓ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم  (5)
  .ٕ/ ّ: ، تفسير البيضاكم ُٗٔ/ ٕ: ، تفسير القرطبي  ّٖٕ/ ِ: ، المحرر الوجيز  َُٓ/ ِ: البغوم

 . ِِ: ص  (6)
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حسن حمل النفي عليو كأنو قاؿ ما أحوجك أك على ما ذكره الطبرم من تأكيل يقـو على تقدير فعل م
 . (ِ)كقد أشار بعضهم أف جواب إبليس ليس عما سئل عنو كىو المنع.  (ُ)حملك أك اضطرؾ

كىذا من أقػول . كونو يثبت بالنقل الظاىر . كيظهر أف المفسرين قد رجحوا زيادة ال في التركيب 
فلم يلتفتوا إلى تأكيل التركيب إال إذا كاف النص يفتقر في بياف معناه إلى األدلة . األدلػػة المرجحة عندىم 

. خر يمكن حمل النفي عليو لذلك مع شدة تعلقهم بما ذكر من أف الفعل تضمن معنى فعل آ. النقلية 
كقد اتضح عند . كل األدلة الظاىر كىو عندىم من أؽ نقلكونها تقترف باؿؿذىبوا إلى أف الزيادة أكلػى 

بدليل ما  شيء منعك من السجود ؟ كال زائدة أم : ما رفع أم : )) قاؿ النسفي فػي تأكيػل اآلية . أكثرىم
ا احتج الزمخشرم على زيادتها في اآلية المتقدمة بقولو كم.  (ّ)((منعك أف تسجد لػما خلػقػت بيدم 

توكيد معنى الفعل . كما جعل فائدة زيادتها .  (ْ)((ما منعك أف تسجد لما خلقت بيدم : )) تعالى 
  .  (ٓ)كأنو قيل كما منعك أف تحقق السجود كتلزمو نفسك. كتحقيقو 

في التركيب ، كما تابع جمهور المفسرين فيما ( ال)كقد تابعو أبو حياف فيما نص عليو من فائدة زيادة 
الظاىر : )) قاؿ  (ٔ)((ما منعك أال تسجد : )) فبعدما ذكر قولو تعالى . استدلوا بو من دليل على حذفها 
علم أىل  ؽتحقمف يعلم ككأنو قيل ؿألفي قولو تعالى لئبل يعلم أم  كهي أف ال زائدة تفيد التوكيد كالتحقيق

ما : )) أف تحقق السجود كتلزمو نفسك إذ أمرتك ، كيدؿ على زيادتها قولو تعالى الكتاب ، كما منعك 
ل أنو كبخو كقرعو على كالمعن(( أال تسجد ) كسقوطها في ىذا دليل على زيادتها في (( منعك أف تسجد 

              .           .                          (ٕ)((منعو من السجود ف كاف تعالى عالمان بما إمن السجود كامتناعو 
دخلت لتقوية المعنى ، إذ لم تكن تعني الزيادة ( ال)كيبدك أف المفسرين كانوا على يقين تاـ أف          

كقد أشار أكثرىم أف للزيادة فائدة ، كقد اختلفوا في . عندىم إخػراج الحرؼ من أثره الداللي في التركيب 
أنو لم يسجد فكأف الحرؼ  لتدؿ على. كمذىب األكثرين أف المعنى ىو توكيد النفي . بياف تلك الفائػدة

كقد . بما يضفي على النص قوة في تحقيق المعنى كىو عدـ السجود . جاء مكرران لتقوية سياؽ النص 
  دؿميكوف القوؿ بأنها مؤكدة لمعنى الفعل أكثر بعدان من القوؿ بأنها تفيد نفي معنى التركيب ، ألف الفعل 

                                                 
  . ُٗٔ/ ٕ: ، تفسير القرطبي  ُُٕ/ ّ: ، زاد الميسر  ّٖٕ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ٖٔ/ ِ: ينظر الكشاؼ  (1)

  . ٕ/ ّ: ، تفسير البيضاكم  ّٖٕ/ ِ: ، المحرر الوجيز  ِِٓ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم  (2)

  . ْ/ ِ: تفسير النسفي  (3)

  . ٕٓ: ص  (4)

  . ُِٔ: طركحة دكتوراهأ ،، قوة المعنى في العربية ٖٔ/ ِ: الكشاؼ ينظر  (5)

  . ُِ: األعراؼ  (6)

  . ُُْ: ، كينظر نتائج الفكر  ِّٕ/ ْ: البحر المحيط  (7)
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ياؽ ، فليس المراد ىو توكيد معنى السجود في النص ، كىذا المعنى قد يختلل في الس. على معنى معين 
 ... كىذا ال يتحصل من الفعل كإنما بإتحاد األلفاظ ضمن سياؽ النص . كإنما نفي السجود 

(( . كما منعك أال تسجد : )) زائدة في قولو تعالى ( ال)كإذا كاف النحاة قد ذىبوا إلى أف           
ما منعك أف ))في قولو  كقد أكدكا صحة ىذا التوجيو بما جاء.ذا التفسيرالمفسرين على قكتػابعهػم أكثػر 

ألف : )) بقراءة ابن عباس  (ُ)((لئبل يعلم أىل الكتاب : )) كما احتجوا لزيادتها في قولو تعالى ((.تسجد
 .  (ِ)((الكتاب يعلػم أىل 
نراىم يبتعدكف عن الخوض في كىذا يدؿ على أف النقل عند أكثر المفسرين ىو األكلى ، لذا           

غمار التأكيػػبلت لكشل المعنى إذا ثبت عندىم أف ما جاء مثلو يكشل معناه بما يغنيهم عن التفسيرات 
لكن يبقى الغموض يكتنل ىذا التأكيل ، كرب سائل يسأؿ ًلمى حذفت ال في آية كجيء بها في . األخرل 

ؼ ال في أحد التركيبين ، كال بد أف ىناؾ اختبلفان في فنحن نبلحظ أف الفرؽ بين اآليتين ىو حذ.آية أخرل
كلػو ذىبنا إلى أنها زائدة في أحدىما ، ألصبحت اآليتين على صورة كاحدة دكف أم اختبلؼ  . المعنى 

 . كىل يمكن القوؿ بناءن على ىذا الرأم أف زيادة ال دكف فائدة 
أكثر من القوؿ بأف الفرؽ ىو زيادة توكيد النفي أك تحقيق . ىذا السؤاؿ  عنأف اإلجابة يظهر ك

اإلثبات  بػما يؤدم إلى تقوية المعنى كتوكيده فكيل نجعلها ذات فائدة في تحقيق معنى يختلل عن معنى 
قد  كقد كاف الدكتور فاضل السامرائي.، كنذىب إلى القوؿ بأنها ملغاة اآلية األخرل التػػي جاءت بدكف ال 

ستحضر النصين ثم أجرل بينهما مقارنة ليلحظ فائدة ال في أحدىما كما تحققو من معنى ، كقد استعاف ا
بالسياؽ في ذلك ، ككل ما نص عليو أنو يرل أف سياؽ النص في سورة األعراؼ يقتضي توارد مؤكدات 

جد أف سورة ص ، قد المعنى ، على خبلؼ ما جاء بو السياؽ في سورة ص ، كعند النظر إلى السياقين ف
ر كما نص على فرؽ آخر غي. اشتملت كذلك على جملة من المؤكدات نلحظها عند معاينة التركيب 

في كرة األعراؼ أكبر ، فناسب ذلك الزيادة في التوكيد كالغلظػة  التوكيد كىو أف مقاـ السخط في س
 . (ّ)سورة األعراؼ كإذا نظرنا إلى سورة ص نجد السخط كالغضب كما ىو الحاؿ في... القوؿ

قاؿ تعالى : كيبدك لػي أف ىناؾ فرقان آخر يتضح في سياؽ اآليتين، يمكن أف يتضح بعد ذكرىما          
كلقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبليس لم )) في سورة األعراؼ 

                                                 
  . ِٗ: الحديد  (ُ)

   . ّٔٓ/ ْ: ينظر إعراب القرآف للنحاس  (ِ)

  . ِٕٗ/ ّ: ينظر معاني النحو (3)
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أنا خير منو خلقتني من نار كخلقتو من طين  يكن من الساجدين قاؿ ما منعك أال تسجد إذا أمرتك قاؿ
 .  (ُ)((قاؿ فأىبط منهػا مػا يػكوف لك أف تتكبر 

إذ قاؿ ربك للمبلئكة إني خالق بشران من طين فإذا سويتو كنفخػت فيػو من : )) أما في سورة ص فقاؿ تعالى
ػن الكافرين قاؿ يا ركحي فقعوا لو ساجدين فسجد المبلئكة كلهم أجمعوف إال إبليس أستكػبر ككاف ـ

إبليس ما منعك أف تسجد لما خلقت بيدم أستكبرت أـ كنت من العالين قاؿ أنا خير منو خلقتني من نار 
كىذا الفرؽ ىو أف . (ِ)((كخلقتو مػن طين قاؿ فأخرج منها فإنك رجيم كإف عليك لعنتي إلى يـو الدين 

عراضو عن إرؾ السجود، فالمراد ىػو بياف المقاـ في سورة األعراؼ ىو الحديث عن عصياف إبليس في ت
، أمػا في سورة ((لم يكن من الساجدين قاؿ ما منعك أال تسجد : )) السجود، كىذا يتضح في قولو تعالى

ص ، فلم يكن المراد ىو نفي السجود كبياف إعراض إبليس عنوي كإنما المراد ىو بياف طاعة المبلئكة 
((. فسجد المبلئكة كلهم أجمعوف: )) يدؿ على ذلك قولو. إبليس بياف كفر ك كامتثالهم ألمره سبحانو،

 .. اظ التوكيد ليظهر ىذا المعنى فجاء النص بألل
ففي سورة . كما يدؿ على أف المراد ىو عدـ سجوده كبياف عصيانو أننا نجد اختبلؼ الجواب في اآليتين

نجػد الجػواب يختلل كفيًو داللة على الكػبر كالعناد كىػو (( ما منعك أف تسجد : )) األعراؼ في قولو
توكيد النفي، ( ال)ئدة كمن خبلؿ ذلك يبدك أف فا((.  العالينستكبرت أـ كنت من ا: )) قولػػو تعالى

ما منعك أف : )) لذا حذفت في قولو تعالى. كلم يكن ذلك مرادان في سورة ص. ليناسب ذلك مقاـ اآلية
ألف الغرض يختلل كػما يدؿ على ذلك اختبلؼ الجواب في اآليتين كذلك فإف داللة لفظة ((. تسجد 

السياقي بين مفردات النص لبياف دقة صل الكن كجود ال لغرض تحقيق التو.تعػني تركو السجود( منعك)
 .المعنى المراد

 ب ـ زيادة ال في بذايت انقسى 

ال أقسػم : ))لنظم القرآني نحو قولو تعالىكتػأتي ال زائدة في بداية القسػم، كفي مواضع كثيرة مػن ا       
أم أنها جاءت لتوكيد . على أف المعنى ىو أقسم (ْ)((فبل أقسم بمواقع النجـو : )) كقولو (ّ)((بيػـو القيامة

ككاف الفراء يرل ضعل ىذا التوجيو ، ألف الكبلـ لم يسبقو نفي كيرل عدـ جواز زيادتها في .  (ٓ)القسم
ردان على مقالتهم في إنكار . كأنو قاؿ ليس األمر كذا. فهي جاءت لنفي كبلـ قد مضى . صػدر الكػبلـ

 .(ٔ)مافمٍ تنفي ما تقدـ في جميع األقساـ كاألى ( ال)جعل ىذا قياسان بأف كما . البعث كالجنة كالنػار

                                                 
 .                                     ُّ،  ُِ،  ُُ: األعراؼ (1)

  .  ٖٕػ  ُٕ: ص (2)

  .ُ: القيامة (3)

   .  ٕٓ: الواقعة (4)

  .       ْْٖ: ، مشكل إعراب القرآفُُٓ/ ُ: ، معاني القرآف كأعرابوُِٖ: ينظر مجاز القرآف (5)

  . ُُٓ: قضايا العربية ، مقاالت في  َِٕ/ ّ: ينظر معاني القرآف للفراء (6)
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ال أقػسم بيـو القيامة ال يتركػوف ) على أف التقدير . كيػرل بعض النحاة أنها جاءت تمهيدان لنفػي الجواب 
خطأ ككاف النحػاس يرل . (ِ)((فبل كربك ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينهم : )) كمثلو (ُ)(سدل 

كما رد قولو بأنػو ال . ال تزاد في صدر الكبلـ ألف القرآف كلو بمنػػزلو سػورة كاحدة( ال)بأف . مذىب الفراء 
قوؿ عرب يدؿ على زيادتها في اإليجاب، كاستدؿ بألف المنقوؿ عن اؿ. يمكن زيادتها إال في النفي 

 : الشاعر 
   .(ّ)كرو سػرل كمػا شعػرفي بئػر ال حػي                                                      

 . (ْ)فزيدت في اإليجاب. بئر حور :أم 
كذىب إلى أنها نافيو كالمعنى المراد في بئر ال يحير شيئان أم ال ( ال)كقد أنكر الفراء زيادة             

ما إذا كاف المعنى كىذا الوجو يحتملو الشاىد إذا كاف معنى الحور النقصاف، أ.(ٓ)يتبين فيو أثر العمل
كبذلك يكوف االحتجاج بًو ضعيفان كونو يحتمل الوجهين، الزيادة كالنفي . الرجوع فإف الزيادة تصح كذلػك

لكن زيادتها جاءت على نية الرد . كتابع ابن قتيبة البصريين على أنها زائدة .كربناءان على اختبلؼ معنى الحي 
 . (ٔ)جعلها زائدة. فلما كاف باإلمكاف حذفها : كما تقوؿ ال كاهلل ما ذاؾ: على المكذبين، كمػا تقوؿ

الزيادة كالنفي، كال أجد فيو توافقان بين : كالمبلحظ أف ىذا التوجيو ينطوم على الجمع بػين الرأيين          
كالقوؿ بحذفها يػدؿ على فقداف ىذا . كتأكيل النص، ألف الرد علػى المكذبين يعني نفي مقالتهم( ال)كظيفة 

. أم المزج بينها بما يلغي الخبلؼ. المعنى، كىذا االتجاه يمثل منهج المتأخرين في توحيد اآلراء النحوية
بأف القرآف بمنػزلة السورة الواحدة، كاف دليبلن على ما ذىب إليو . كما يقولو النحاس في رد مذىب الفراء

كىذا  .مهم،  ألف القرآف كالشيء الواحدتقدمها النفي، كداللتها رد كبلتأتي زائدة إذا ( ال)الفراء بأف 
 كما تابع مكي بن أبي طالب . (ٕ)الدليل نص عليو الرماني في تقوية مذىب الفراء، كػما تابعو ابن ىشاـ

                                                 
  . ِّٗ/ ُ: ينظر المغني (1)

  .ٓٔ:النساء (2)

 .  رٍ شى بإفكًو حتى إذا الصبح جى : كعجزه ،ُْٓ: ، األزىية ّٓ/ ْ: خزانة األدب  ،ُْ:، ينظر ديوانو عجاجالبيت لل (3)

  . ِٓ/ ْ: دب في بئر ىبلؾ ، ينظر خزانة األ: ، على أف المعنى  ْٕ/ ٓ: ينظر إعراب القرآف للنحاس (4)

  . ِٓ/ ْ: ، خزانة األدب  ٖ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء (5)

   .ُٓٓ: ينظر تأكيل مشكل القرآف (6)

  .ِّٕ/ ُ: ، المغنػيٓٗ: ينظر معاني الحركؼ للرماني (7)
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كقد نص . (ُ)فذىب إلى أنها في حكم المتوسطة ألف القرآف كلو نزؿ مرة كاحدة إلى سماء الدنيا. النحاس
ردان لكبلمهم في إنكار البعث، ألف القرآف كالشيء الواحد، ( ال)تكوف  الرماني على أف الوجو األقول أف

 .(ِ)فيصح أف يأتي الجواب عما في سورة أخرل

كما تقدـ ذكره فالنحاس احتج بأف القرآف . تفاؽ الرماني كالنحاس بما احتجوا بو ألمر مختللاكيظهر 
 . لزيادة ال في صدر الكبلـ، كاحتج بًو الرماني على أنها جاءت لنفي كبلـ مضى. كالشيء الواحد

النحاس كاف  كما ذكره. كالمبلحظ أف ما احتج بو الرماني أكثر انسجػاما مع قوانين النػحو كبناء الجمل
لما فيو من ىدـ لما اعتـز عليو النحاة من البناء الوظيفي . مخالفان لمقتضى البناء السػياقي كداللة األلفاظ

كاألصل الصحيح أف القرآف متصل بعضو ببعض لغرض الحاجة إلى . للنصوص ألجل بياف اختبلؼ المعاني
 .       ال عند استحضار ما يسبقها من نصتضافر السػياقات من اجل بياف بعض المعاني التي ال تتضح إ

كيرل أف الجواب عػن ذلك . تزاد في أكؿ الكبلـ( ال)ككاف الزمخشرم يعترض كيرد مذىبهم بأف 
كما نص على صحة مقالة الفراء بأنها تزاد في كسط . بأف القرآف بمنػزلة السورة الواحدة جواب غير سديد

ترتبط بكبلـ ( ال)ق الفراء كالرماني كابن ىشاـ بأف مما كاف يعن كيظهر أف ىذا ىو. (ّ)الكبلـ ال فػي أكلو
 . متقدـ ألف القرآف كالسػورة الواحدة، فالقرآف منظومة متكاملة ترتبط فيو األلفاظ من أجل فرز المعاني
كذلك فإف معنى النفي في اآلية الكريمة يدؿ على قوة الترابط السياقي، فالنفي يعني رد ما أنكركا، 

فجيء بما يناسب ما أنكركا كىو القسم بيـو . ؿ بعده إلى القسم لبياف قوة كعظمة كأىمية األمركالتحو
 . القيامة

كمن األدلة األخرل التي تقوم مذىب القائلين بالنفي، أف تقديم الشيء ألىميتو كاالعتناء بو، قاؿ           
الزيادة مع التقديم متناقضاف إذ ال يقدـ كىو أكلى من أف تجعل ال زائدة في أكؿ الكبلـ إذ : )) المالقي

أما المفسركف .  (ْ)((لفظ بابو التأخير إال اعتػناء  بًو كاعتمادان عليو كال خفاءى بتناقض ىذا مع إرادة زكالو
 .     نافية جاءت ردان لكبلـ متقدـ( ال)فقد رجح بعضهم مذىب الفراء بأف 

: د ذلك رجػح مذىب الفراء فقاؿفي اآلية الكػريمة، بعػ( ال)ذكر الطبرم مذاىب النحاة في داللة           
 كجعل  ،إف اهلل أقسم بيـو القيامة، كبالنفس اللوامة: كأكلى األقواؿ في ذلك عندم بالصواب قوؿ من قاؿ))

                                                 
  .ْْٖ: ينظر مشكل إعراب القرآف (1)

  .ٓٗ: ينظر معاني الحركؼ للرماني (2)

  .ْْٔ/ ْ: ينظر الكشاؼ (3)

                                                   .   ِٕٖ: ، كينظر بناء الجملة العربيةَِٔ، ِٗٓ: رصل المباني (4)
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، كجوابان لكبل ردان ( ال) ألف  ، كإنما قلنا ذلك أكلى األقواؿ بالصواب .لهم  ـ قد كاف تقدمو مػن قـو
أحدىم ال كاهلل، ال فعلت كذا، أنو يقصد ببل رد الكبلـ : قاؿ احاكراتهم إذـالمعركؼ من كبلـ الناس في 

ال أقسم باهلل ال فعلت كذا فإذا كاف المعركؼ من معنى ذلك : كاهلل، ابتداء  يمين، ككذلك قولهم: كبقولو 
ككما أجاز الزمخشرم دخوؿ ال . (ُ)((جراهفالواجب أف يكوف سائر ما جاء من نظائره جاريان ـ ، ما كصفنا

 :لقيسا امرؤالنافية على فعل القسم، كالمنقوؿ عن العرب من الشواىد كاألقواؿ يؤكد ىذا، قاؿ 
        (ِ)رٍ م أؼً أنػػٌ  عػي القػوـي ال يدَّ                مّْ العػامر ابنػػةى  ال كأبيػكً                           

نافية لما تقدـ من كبلـ، كإنما أراد أنها تفيد ( ال)شرم فيما تأكلو متفقان مع الفراء، بأف لم يكن الزمخ       
كالوجو أف يقاؿ ىػي للنفي كالمعنى في ذلك أنو ال يقسم : )) قاؿ. توكيد القسم، أم تعظيم المقسػم بوً 

أقسم بمواقع النجـو كأنو لقسمه لو فبل : )) كقػد أكد ىػذا التوجيو بقولو تعالى. (ّ)((بالشيء إال إعظامان لو 
 .  فالمعنى أف األمر يستأىل فوؽ ذلك على حد قولو . (ْ)((عظيم  تعلمػػوف

كالمبلحظ أف الزمخشرم لم يقصر األمر على النفي، كإنما كاف يريد إثبات أىمية المقسم بًو من 
لكنو استدرؾ  (ٓ)زائدة للتوكيد(( فبل أقسم بمواقع النجـو ))في قولو تعالى ( ال)كما يرل أف . خبلؿ النفي

في سورة ( ال)كقد تبلفى ما فاتو فألغاه فجعل ((. ال أقسم بيـو القيامة )) ىذا الرأم كأنكره في تفسير قولو 
ظامي لو بإقسامي بًو إف إع: فكأنو بإدخاؿ حرؼ النفي يقوؿ: )) موضحان معنى النفي كقولو. الواقعة للنفي
كما نػص على تأكيبلت . كىذا المعنى رجحو الفخر الرازم (ٔ)((فوؽى ذلك  ني أنو يستأىلكبل إعظاـ يع

كما يرل أف . ألنو يقتضي إلى الطعن في القرآف. قوؿ ضعيل( ال)كنص على أف زيادة . النحاة األخػرل
 كىذا (ٕ)ثباتان كالعكسإألف فيو جواز أف يكوف النفي . االعتماد على معنى النفي كاإلثبات رأم غػير دقيػق

جاءت لنفي كبلـ ذكر ( ال)كما أنكر مذىب الفراء بأف . يؤدم إلى التناقض كاإلخبلؿ بصياغة التراكيب
((. ة ػػـ بالنفس اللواـػكال أقس: )) قبل القسم، ككاف يرل أف ما يعترضو إعادة حػرؼ النفي في قولو تعالى

لفراء، نظران لتكرار ال قبل القسم كىذا االعتراض أقول ما ذكر في رد مذىب ا الـػاحة الكػػدح في فصػػيق
كبعدما أنكر مذاىب النحاة في تأكيل النص كبياف . في مواضع كثيرة ال يصح معها جميعان تأكيل الفراء

ىهنا لنفي القسم، على أف القوؿ ال أقسم عليكم، بذلك ( ال)، ذىب إلى أف الوجو الراجح أف (ال)كظيفة 

                                                 
  .ُِٕ/ ِٗ: جامع البياف  (ُ)

 .  ِٕٗ/ ِ،  ّْٕ/  ُ: ، خزانة األدب ُٕٔ :ديوانوينظر  (ِ)

  .ْٔٔ/ ْ: الكشاؼ (ّ)

 .ٕٓ: الواقعة (ْ)

  .ْٔٔ/ ْ :ينظر الكشاؼ (ٓ)

  .ْٔٓ/ ْ: المصدر السابق (ٔ)

 .  ُٖٗ/ َّ: ينظر التفسير الكبير (ٕ)
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ىر النص كىو القسػم بيـو القيامة، كإنما المراد إثبات تعظيم فلم يكن المطلوب ظا. اليـو كتلك النفس
ؿ ىذا القسم المقسم عليو كتفخيم شأنو أك أف تكوف الغاية من القسم أف المقسم عليو ال يمكن إثباتو بمث

على ( ال)يجعل ((. فبل أقسم بمواقع النجـو)) : ذلك نراه في تفسير قولو تعالىؾ. كونو أظهر كأعظم 
األمػر أكضح من أف  قصد إثبات القسم إذفليس الم. النفي، كىػذا النفي يتضمن مجازان تركيبيان معناىا في 

كاإلعبلـ بأنها . يحتاج إلى قسم، فليس المراد إثػبات القسم أك نفيو كإنما الداللة على عظمتها كشهرتها
 . (ُ)ظاىرة

كما رجحو البيضاكم .. من تأكيل  كيظهر مما تقدـ أف الرازم قد رجح ما نص عليو الزمخشرم          
، كىػو شػائع فػي (ِ)..نافيػو، كفائدة دخولها على القسم توكيد المقسم بو للداللة على أىميتو كعظمتو( ال)فػ

 : كبلـ العرب كقػوؿ الشػاعػر
 (ّ) رٍ ال يدعػي القػـو أنػػي أؼً       العػامرم           ابنػػةى  ال كأبيػكً                         

كالمبلحظ أف ىذه التأكيبلت للنص قد نشأت كجرت في كتػب بعض المفسرين من أجل توجيو        
أفادىم ما  النص بما يدؿ على المقصد الحقيقي للتركيب، فالحقيقة التي سعوا لها كشل المعنى، كقد

كما تابع الفراء . ففهو األصل الذم تشعبت منو تأكيبلت المفسرم ،(ْ)أفادت النفي (ال)ذكره الفراء بأف 
فهي  من المفسػرين بأنها نافية ابن الجوزم، فقد رجح ما ذىب إليو بأنها جاءت ردان عػلى منكرم البعث،

كيبدك أف ابن . (ٓ)ككاف الدليل الذم أثبت قوة ىذا الرأم أنو أقسم على كوف البعث لم تكن زائدة ، قعند
. كفائدة النفي أنها جاءت في أكؿ القسم. ة على المعنىكيرل أنها تأتي للدالؿ( ال)كثير ممن ينكر زيادة 

  .(ٔ)لبياف أف المقسم بػو على  منفي متقدـ يستدؿ عليو من السياؽ
فلم يكن يعنيهم خبلؼ . في النص( ال)أف أكثر المفسرين لم تكن غايتهم بياف كظيفة  كيتضح          

في دخولها من معنى يجعل ( ال)إنما ما أفادتو فليس المراد ىذا، ك. من معنى( ال)النحاة فيما تحتملو 
كاف رأيهم يرتكز على تأكيل النص بما يقتضي النفي كاإلثبات أم تحقيق . ظاىر اللفظ ليس ىو المقصد

. المعنى من خبلؿ التحوؿ األسلوبي في النص بما يجعل تأكيل النص فيو داللة بارزة على عظمة المقسم بوً 
( ال)ككل ذلك يعني أف . بعيدان عن ظاىر اللفظ إذ أحدثت إيحاءن (. ال)بدخوؿ كىذا المعنى أدركو السياؽ 

                                                 
 .َُٗ/ َّ، ُّٔ/ ِٗ: ينظر التفسير الكبير (ُ)

  .ُْٗ/ ٓ: ينظر تفسير البيضاكم (ِ)
(3)

 . يٍ انبحث ( 243)تقذو ركرِ يُظر ص   
 .َِٕ/ ّ: ينظر معاني القرآف للفراء (4)

 .ُِّ/ ٖ: ينظر زاد الميسر (5)

  .ُّٗ/ ْ: ينظر تفسير ابن كثير (6)
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 قد أزالت االحتماالت البسيطة التي ال تحتاج إلى ىذا التأكيل بمعنى أنها كشػفت عمق المعنى كبداعة
 . في النص( ال)االستعماؿ القرآني، كىذا المعنى لم يدرؾ إال بواسطة 

أف  يظهرالداخلة على القسم، ك( ال)فوا الفراء في معنى النفي بػ كالمبلحظ أف المفسرين قد خاؿ
ىو احتماؿ . داللة األلفاظ، ألف ما أثبتو من معنى النفي لما تقدـ تؤكدهمذىبهم يناسب سياؽ النص، كما 

أم نفي القسم إلثبات قوة المعنى كبياف عظمة لسياقات التي تعتمد ىذا األسلوب،قد ال يثبت مع كل ا
 .قالمقسم ب

( ال)كيظهر أف الفخر الرازم كالبيضاكم قد رجحوا ما نص عليو الزمخشػرم من تأكيل في داللػة 
كإثبات . كالنفي ىو في األصل مذىب الفراء لكن الزمخشرم لم يكن يرل فيو نفي ما تقدـ .على النفي

كالزمخشرم . قيقةفالفراء يرل أف القسم على الح. كىذا ىو الخبلؼ في المعنى. الحقيقة القسم على كجو
كقد نعتو الرازم بأنو يتضمن مجازان تركيبيا أم تحوالن من . القسم بوجو مجازم لم يرى ذلك فالمراد ىو نفي

فكأف القسم جاء ردان على مقالة منكرم . من نفي القسم( ال)كقد كاف الفراء قد أخرج . النفي إلى اإلثبات
يكػن ما نص عليو الزمخشرم كالفخر الرازم بعيدان عن  كلم.ة كالنار من المعاندين كالجهلةالبعث كالجن

كالقوية بإجراء األسلوب المجازم كالتحوؿ من النفي  استعماالت العرب اللغوية في تحقيق المعاني العميقة
 . إلى اإلثبات

فقد رجحو جماعة . زائدة للتوكيد كالمعنى أقسم( ال)أما المذىب اآلخر كالذم يرل أصحابو أف           
يػن كػمػا فػي الموضعػ( ال)كقد احتجوا على زيادة . مػن المفسرين كاتفقوا على أف ال جاءت لتوكيد القسم

 (.. ال)رل منو الكثير على زيادة كقد ج.لوب أمر معركؼ في النظم القرآنيكىذا األس.المتقدمين
كإثبات ( ال)حذؼ كمن األدلة التي أكد بها المفسركف ترجيح ىذا الوجو أف جواب القسم دليل على 

كىذا الجواب دليل على حذؼ ال . (ُ)((كإنو لقسم لو تعلموف عظيم : )) كما في قولو تعالى. القػسم
 .(ِ)كإثبات القسم

في تحصيل المعنى الدقيق عن طريقة . كالمبلحظ أف معنى النفي فيو داللة على عمق األسلوب القرآني
المراد القسم كما يدؿ على ذلك ظاىر اللفظ كإنما  كليس. فالنفي ثم اإلثبات. التحوالت األسلوبية

كما يؤكد ذلك أف ىذا األسلوب نراه . اإلشارة إلى قوة كعظمة الخالق من خبلؿ القسم بأشياء عظيمة
كما أكثر جدؿ اإلنساف فيها كسؤالو  كالقيامة كالواقعة، يجرم على مسائل عظيمة مثػل النجـو كالنفس

                                                 
  .  ٕٓ: الواقعة (ُ)
 :، تفسير السمعانيُٖ/ َُ: ، تفسير الثعلبئّ/ ٓ، ّْْ/ ْ: ، تفسير ابن زمنينّٕٔ/ ّ، ْٖٗ/ ّ: ينظر تفسير السمرقندم (ِ)

ر ػػػػػػػػػػ، تفسيَُْ/ ٓ، َِٓ/ ٓ: ، المحرر الوجيز َّٗ/ ْ :د يػػػػػػتفسير القرآف المج،الوسيط في  ُِْ/ ْ ،ِٖٗ/ ْ: ، تفسير البغػػػػػػػػػومّٖٓ/ ٓ
   .  ُّٔ/ ْ، ِٗ/ ْ: ، التسهيل لعلـو التنػزيلُٗ/ ُٗ، ِِّ/ ُٕ: ، تفسير القرطبيِٗٗ/ ْ، ُُِ/ ْ: فيػػػالنس
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قد استندكا على  الداخلة على القسم( ال)من توجيو أف النحاة فيما ذكركا كمما يجدر التنبيو لو  .عنها
كىذه األقواؿ تمثل تفسيران للمعنى يتضمن بعض اإلشارات التي اعتمدىا النحاة  ،أقواؿ العلماء كالصحابة

                                         . كالمفسركف
صلة ( ال)ؿ الطبرم أف المنقوؿ عن سعيد بن جبير أف كىذه األقواؿ نقلها أكثر المفسرين، فقد نق

كما نقلوا أف القوؿ بأنها تأكيد ، كالمعنى أقسم، كما نقلو الشيخ الطوسي كالبغوم كالثعلبي كابن الجوزم 
. (ُ)ىو قوؿ سعيد بن جبير( ال)ىو قوؿ ابن عباس، كذلك فإف زيادة  ال أفعل ال كاهلل :كقولك ،للقسم

.  (ِ)صحة لما يقولو الكفار ثم ابتدأ( فبل)األندلسي أف النفي قوؿ سعػيػد بن جبير كأنو قاؿ كنقل ابن عطية 
المغزل أف ىػػذه اآلراء أخػذىا النحاة من تفسيرات السابقين أمثاؿ سعيد بن جبير ؼ ،كنظران الختبلؼ النقل

ىم المفسركف في تفسيرىما كما تابع. عتمد النحاة كبل الوجهين في تأكيل النصاكقد . كابن عباس كغيرىم
 . كقد ظهر الخبلؼ بينهم كما تقدـ. كبياف معاني التركيب

كذىب إلى أف البلـ في ال أقسم الـ القسم كأقسم فعل حاؿ، . المفسرين خاللأما أبو حياف فقد 
. ـ على فعل الحاؿككاف يرل جواز القس. في فعل القسمكقد رجح ىذا الرأم بعدما ذكر خبلؼ النحاة 

 ،كما ذىب إلى جواز دخوؿ البلـ على فعل القسم كإف لم تقترف بنوف التوكيد. كاهلل ليخرج زيد: قولنانحو 
تكوف كالذم رجح عندنا أف : )) كقد رجح ىذا الوجو بقولو. (ّ)إذ أجازكا تعاقبهما. كىو مذىب الكوفيين

ـ كلكن أشبعت كتولدت فهي ال. كىذا الرأم يدؿ على أصل الوضع .(ْ)((البلـ في ال أقسم الـ القسم
  .(ٓ)على حد قولو (أعوذ باهلل من العقراب)نحو . فصارت ال. منها ألل

كالظاىر أف الوجو األقول ىو حمل القسم على معنى التأكيد أم التأكيد عن طريق النفي ، فالمراد 
إلثبات ىذا المعنى ( ال)، كقد تبين أف الفعل أيقسم في االستعماؿ القرآني يقترف بػ  (ٔ)توكيد القسم بالنفي

ال )فليس المراد نفي القسم كإنما تحقيق توكيد القسم بالنفي بما يدؿ على استبعاد معنى زيادة ال في قولو 
 ( .ال)كوف الـ القسم ىي الـ االبتداء أيشبعت فصارت تكما يستبعد أف ( أقسم

 
 
  

                                                 
  .ِٖٗ/ ْ: ، تفسير البغومُٖ/ َُ: ، تفسير الثعلبيُٖٗ/ َُ: ، التبيافُِٓ/ ِٗ: ينظر جامع البياف  (ُ)
  .ُِِ/ ٖ: ، البحػر المحيػطِِٗ/ ٕ: زاد الميسر (ِ)
 .  ُِِ/ ٖ: ينظر البحر المحيط (ّ)
  .ُِِ/ ٖ: المصدر السابق (ْ)
  .  ُِِ/ ٖ: ينظر المصدر السابق (ٓ)
  . َُٓ: ، لمسات بيانية في نصوص من التنػزيل  ِْٔ،  ِّٔ: ينظر اإلعجاز البياني للقرآف الكريم  (ٔ)
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((ٔال انضانيٍ غير انًغضٕب عهيٓى)): ـ زيادة ال في قٕنّ تعانى ج 
(1)

 

كقد ذىب البصريوف إلى أنها زائدة . ، زائدة أـ نافيةفي اآليًة الكريمة( ال) نوع اختلل النحاة في
كىذا يعني أنها  .  (ِ)فهي أفادت تتميم الكبلـ. كالمعنى إلقاؤىا، أم غير المغضوب عليهم ك الضالين

 : جاءت التزاف الكبلـ كرصل السياؽ، كمن الشواىد التي احتجوا بها قوؿ الشاعر
                                                                 (ّ)..سػرل كما شعػر ػورو فػي بئر الحي                                     

فهو يرل . علها نافية بمعنى غير، كما تقوؿ فبلف غير محسن كال مجملأما الفراء فقد رد ىذا التوجيو كج
 . (ْ)أف غير ال تكوف بمعنى سول في النص، فبل يجوز القوؿ عندم سول عبد اهلل كال زيد

ألف (( كال الضالين: ))  في قولو تعالىقع التكإنما جػاز أف : )) في اآلية بقولو( ال)كذكر الزجاج فائدة 
ال ق بمنزلة قولك أنت زيدان ألف. ضارب أنت زيدان غيػري  النحويوفيجيز  ،ضمن معنى النػفيمت( غير)معػنى 

لما كانت تتضمن  (ٓ)((دـ عليويدان من صلة ضارب فبل يتقز تضًرب ، كال يجيزكف أنت زيدان مثل ضارب ألف
كفائدتها أنها جاءت ألمن اللبس لئبل يتوىم مػتوىم أف الضالين معطوؼ . معنى النفي زيدت ال لتوكػيد النفي

إف ال إنما دخلت ىا ىنا مزيلة لتوىم متوىم أف الضالين ىم المغضوب : )) قاؿ ابن فارس (ٔ)على الذين
ألف عطل الضالين على الذين ال يصح مع اختبلؼ كيظهر أف ىذا الرأم ىو أدؽ مما سبقو . (ٕ)((عليهم 

لذا صار األكلى أف التوىم يحدث بين الضالين كالمغضوب عليهم نظران . داللة األلفاظ كتباعد معانيها
 .فبل أحد يتوىػم أف الضالين معطوؼ على الذين أنعم اهلل عليهم. لتشابو داللتها

فالطبرم يرل  ،كما اختلل النحاة ،في اآلية الكريمة ( ال)أما المفسركف فقد اختلفوا في تفسير         
ىدنا الصراط المستقيم ا: كمعنى اآلية على ىذا القوؿ يكوف على تقدير. نافية( ال)صحة مذىب الفراء بأف 

م الشيخ الطوسي، كقد كما رجح ىذا الرأ (ٖ).صراط الذين أنعمت عليهم ال المغضوب عليهم كال الضالين
ما منعك : )) فهو ليس مثل قولو. أم غير المغضوب عليهم كالضالين. أنكر أف يكوف المعنى على اإللغاء

   (َُ).نافيو( ال)كإنما تابع الكوفيين بأف  (ٗ)((أف تسجد

                                                 
(1)

 .  7: انفاتحت  
  .          ُٗٓ: ، ائتبلؼ النصرةُٗ/ ُ: ، التبياف في إعراب القرآفٔ/ ُ: ، إعراب القرآف للنحاسِّ: ينظر مجاز القرآف (2)

 .بأفكو حتى إذا الصبح جشر: ، كعجزه(   ُِْ)تقدـ ذكره ينظر ص  (3)

  .  ُٗٓ: ئتبلؼ النصرةا، ٖ/ ُ: ينظر معاني القرآف للفراء (4)

 .ْٓ/ ُ: معاني القرآف كإعرابو (5)

  .َُّ: ينظر الجنى الداني (6)

 .ُِِ: ينظر الصاحبي (7)

 .ُِِ/ ُ: ينظر جامع البياف (8)

 .ُِ: األعراؼ (9)

 .ْٓ/ ُ:  ينظر التبياف (10)
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 بمعنى( ال)المعنى عنده أف ك. فالزمخشرم قد نص على مذىب الزجاج ،كذلك فقد رجحو أكثر المفسرين
كىذا الوجو .  (ُ)، فيكوف المعنى كما نص عليو الطبرم اربهماؽنظران لت ، (ال)كغير جاءت بمعنى  ، غير

كاحتجوا بأف ىذا ، ، فهي مؤكدة  (غير)توكيد النفي في ( ال)إذ جعلوا فائدة . رجحو أكثر المفسرين
كلك أخوؾ غير محسن ال االستعماؿ ىو الظاىر كالفاشي في كبلـ العرب كىو أف يجعلوا ال نفي غير كق

: قائلاؿلصح قوؿ  ،كلو جاز حذفها ،كما استنكركا حذفها.ؿمجميراد بذلك أخوؾ ال محسن كال . ؿمجم
أما فائدة دخولها في التركيب فهو لتوكػػيد ما   . (ِ)...أردت أف ال أكـر أخاؾ بمعنػػى أردت أف أكػـر أخاؾ

كما تفيد أف المغضوب عليهم ىم . كحصر عطل الضالين على المغضوب عليهم. ق غير من النفيتتضػمن
نها تعطي فائدة عدـ اللبس على أنها دخلت لئبل يتوىم أف ؛ ألأما حجة من يرل أنها زائدة. غير الضالين

من أقول ابن عطية األندلسي كالقرطبي فجعلوه  نص عليوالضالين معطوؼ على الذين، كىذا التوجيو 
 (ّ).فػػي النص( ال)األدلة المرجحة لزيادة 

ىو أبين  تضح أف القوؿ بأنها نافية مؤكدةالكإذا أمعنا النظر في داللة كل تأكيل على معنى التركيب 
األقواؿ، كذلك لقوة أدلة السياؽ التي ترجحو، كما يظهر أف القوؿ بأنها زائدة ىو قوؿ مضعوؼ نظران لما 

ة، ككذلك أف الزيادة تدؿ على الجمع بين المغضوب عليهم كالضالين كىذا لم يكن تقدـ ذكره من األدؿ
مرادان من سياؽ النص، كما ال يمكن أف يكوف العطل على الذين نظران الختبلؼ معنى الذين أنعم اهلل 

  .عليهم كما جاء بعد غير من معنى 
                 اإليجاب في  منزيادة ػ ْ                                   

أف يسبقها نفي أك شبهوي، أك أف يكوف مجركرىا : تأتي زائدة بشرطين( من)ذكر البصريوف أف        
كما يعزب عن ربك من مثقاؿ ذرة كال : )) كقػولو تعػالى (ْ)((ىل ترل من فطور : )) نحو قولو تعالى. نكره

كيكفر :))ق تعالىنحو قوؿ.خالفان لهذين الشرطينكذىبوا إلى تأكيل ما جاء ـ(ٓ)((.أصغر من ذلك كال أكبر 
حذكؼ على تقدير شيئان من ، كالمفعوؿ ـ((للتبعيض))إذ جعلوا من  (ٔ)((عنكم من سيئاتكم

كنصوا على زيادتها كإف لم يتقدمها نفي أك .. كذىب الكوفيوف إلى عدـ اشتراط النفي كشبهو(ٕ)سيئاتكم

                                                 
  .ِٕ/ ُ: ينظر الكشاؼ (1)

 .ُْٖ/ ُ: البحر المحيط، ِْ/ ُ: ، تفسير البغوم ُِّ/ ُ: ، تفسير الثعلبئَُ/ ُ: ينظر مجمع البياف (2)

 .ُُٓ/ ُ: ، القرطبيٕٕ/ ُ: ينظر المحرر الوجيز (3)

 .ّ: الملك (4)

 .ُٔ: يونس (5)

 .  ُِٕالبقرة  (6)

 .ُّْ/ ِ:، حاشية الصباف ُْٖ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف (7)
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ككاف األخفش يرل جواز زيادتها كإف  (ُ)قد كاف من مطر: ـشبهو، كاحتجوا بما نقل عن العرب نحو قولو
كما ذكر    .(ِ)لم يتحصل الشرطاف معان، فيجعلها زائدة في حيز اإليجاب ككذلك إذا كاف مجركرىا معرفة

: كقولو (ّ)((يغفر لكم من ذنوبكم: )) لو تعالىزائدة، نحو قو( من)بعض النصوص التي يرل فيها أف 
اًء ًمٍن ًجبىاؿو )) ا ًمٍن بػىرىدو كىيػينػىزّْؿي ًمنى السَّمى فقد : )) فهو لم يقصر زيادتها على النفي كشبهو، قاؿ. (ْ)((ًفيهى

زيد من : فهذا ليس باستفهاـ كال نفي، كتقوؿ(( كيكفر عنكم من سيئاتكم : )) جاء في غير ذلك كقاؿ
قد كاف يريدكف . فخل عني حتى أذىبقد كاف من حديث .أفضلها، تريد ىو أفضلها، كتقوؿ العرب

       . (ٓ)((حديث
كلم تكن ىذه األقواؿ المنقولة حجة قوية في الرد على مذىب البصريين على أنها تأتي زائدة في           

قد كاف من مطر، ذىبوا إلى تأكيلو على أنو على الحكاية المزيدة في : اإليجاب، فما نقل عن العرب قولهم
كالمبلحظ أف أكثر النحاة . (ٔ)فجاء الجواب على الحكاية(( ىل كاف من مطر )) أنػو سئل غير الموجب، ؾ

 .. (ٕ)ال تزاد في حيز اإليجاب( من)فذىبوا إلى أف . تابعوا البصريين
أما مذىب األخفش فقد أجازه الفارسي، كقد أختاره نظران لثبوت النقل المؤكد الذم يدفع القياس            

فما ((. فيها من بردكينػزؿ من السماء من جباؿ : )) كيرده، كقد التمس قوة ىذا الرأم في تأكيل قولو تعالى
لتأكيل األكؿ للنص، تكوف فيو ، كىذا ا((كينػزؿ من السماء جباالن فيها برد )) يراه األخفػش أف المعنى 

أما الفارسي .. (ٖ)كتكوف الثانية زائدة، أما الثالثة فتكوف للتبيين. األكلى في محل النصب على الظرؼ( من)
في . الثانية زائدة( من)تكوف فيو : جتهد في حمل النص على تأكيلين غير ما ذكره األخفش أحدىماقد اؼ

 كاآلخر نص فيو على. ثة كذلك زائدة في محل نصب على الظرؼمحل نصػب على المفعولية، كتكوف الثاؿ
كما تابع األخفش كالكوفيين في زيادة من في حيز اإليجاب ابن فارس كابن . (ٗ)الثانية فقط( من)زيادة 

 . (َُ)مالك نظران لوركد ذلك في النظم بما يدؿ على جوازهً 
                                                 

، حاشية ُّٓ/ ِ: ، حاشية الصبافِّٔ /ْ: ، شرح كافية ابن الحاجبُّ/ ٖ: ، شرح المفصلُّٖ، ُّٕ: ينظر الجنى الداني (1)
 .ِّٓ، ِِٓ/  ُ:الخضرم

 .    ِْٖ/ ُ: ، المغنئُٕ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش (2)

 .    ُّ: األحقاؼ (3)

 .ّْ: النور (4)

 .َٖ: معاني القرآف لؤلخفش (5)

 .ِّٔ/ ْ: ينظر شرح كافية ابن الحاجب (6)

، ِِٓ/ ُ: ، حاشية الخضرمُّٓ/ ِ: ، حاشية الصبافُّٖ: ، الجنى الدانيُِّ/ ٖ: ، شرح المفصلَِٔ: ينظر أسرار العربية (7)
 .       َُٗ: معاني الحركؼ للرماني

 .ِٖ: ، المسائل المشكلةُٕٔ: ينظر معاني القرآف لبلخفش (8)
 .   ّٖ: ينظر المسائل المشكلة (9)
                                                   .ُّٖ: الجنى الداني، ُِٔ: ينظر الصاحبي (10)
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أحد التأكيبلت تزاد في موضعين، كقد أكد في ( من)كما تقدـ يدؿ على أف الفارسي يرل أف           
كقد جعلنا من في بعض التأكيبلت زائدة في اإليجاب كذلك : )) قاؿ. صحة ىذا الػرأم بما نقل عن العرب

قد كاف من مطر، ككاف من : مذىب أبي الحسن األخفش كالكسائي كحكى أبو الحسن أنهم يقولوف
كإذا ثبتت ركاية ثقة بما يدفعو قياس لـز  ،بويو ىذاكاف مطر، ككاف حديث، كلم يجز سي:يريدكف. حديث

 . (ُ)((قبولو كاستعمالو كلم يجب دفعو
فقد تأكلوا النص خبلفان لما تقدـ،  ،في الواجب( من)أما على مذىب سيبويو كمن يرل عدـ زيادة          

كل موضع منها قيػل إف تكررت مػن في ثبلثة مواضع فما معناىا في : )) كىذا التأكيل ذكره ابن يعيش، قاؿ
التبعيض على أف الجباؿ برد تكثيران لو فينػزؿ : األكلى البتداء الغاية كالثانية يجوز فيها كجهاف، أحدىما

: بعضها كاآلخر على أف المعنى من أمثاؿ الجباؿ من الغيم فيكوف ىذا المعنى البتداء الغاية كقػولك
أما التبعيض .. التبعيض كالتبيين: لثة فتكوف على كجهينخرجت من بغداد من دارم إلى الكوفة، كأما الثا

فعلى معنى ينػزؿ من السماء بعض البرد كأما التبيين فعلى أف الجباؿ من برد كىذا على رأم سيبويو كمن ال 
 (. من)كما ذكر األكجو التي يحتملها النص على مذىب أبي الحسن بزيادة  (ِ)((يرل زيادة من في الواجب 

كمذىب األكثرين منع ذلك، كذىبوا إلى . في حيز اإليجاب( من)أف النحاة اختلفوا في زيادة كالذم يتضح 
 .(ْ)كما جاء مثلو (ّ)((سىيّْئىاًتكيمٍ  كىييكىفّْري عىٍنكيٍم ًمنٍ : ))تدؿ على معنى التبعيض كما في قولو تعالى( من)أف 

نيكىفٍّْر عىٍنكيٍم : ))ىو قولو تعالىك( من)كالمبلحظ أف ىذا النص قد جاء ما يماثلو مع حذؼ          
يػىٍغًفٍر : ))من ذلك قولو تعالى. كىذا األسلوب قد جرل في مواضع كثيرة من النظم القرآني. (ٓ)((سىيّْئىاًتكيمٍ 

ًمٍن أىسىاًكرى ييحىلٍَّوفى ًفيهىا : ))نجد ذلك في قولو تعالى (ٕ)((لىكيٍم ذينيوبىكيمٍ  يػىٍغًفرٍ ))كقولو  (ٔ)((لىكيٍم ًمٍن ذينيوًبكيمٍ 
 . (ٗ)((ان شىرىابنا طىهيوركىحيلُّوا أىسىاًكرى ًمٍن ًفضَّةو كىسىقىاىيٍم رىبػُّهيٍم : ))كقولو تعالى (ٖ)((ًمٍن ذىىىبو كىليٍؤليؤنا

كيظهر أف المنهج الكوفي في أكثر المسائل النحوية يعتمد تفسير النص بما جاء مثلو فلما رأكا         
أما المذىب البصػرم فبل يجعل . بأنها زائدة: قالوا( من)في موضع آخر مشابو لما جاءت بًو ( من)حذؼ 

                                                 
 .ّٖ: المسائل المشكلة (1)
 .ُْ/ ٖ: شرح المفصل (2)
 .ُِٕ: البقرة (3)
 .َِٔ: ، أسرار العربيةُّ/ ٖ: ، شرح المفصػلَُٗ: ، معاني الحركؼ للرمانيَُُ: ينظر مجاز القرآف (4)
 .   ُّ: النساء (5)
 .ُّ: اؼحقاأل (6)
 .ُِ: الصل (7)
 .ِّ: الحج (8)

 .ُِ: اإلنساف (9)
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أف يجرم العبلقة مع األمر على ىذا القياس، كإنما يحمل أكثر النصوص على البناء الداخلي للسياؽ، دكف 
        . كما تقدـ يدؿ على ىذا . النصوص األخرل، لغػػرض تحصيل المعنى

 تأكيلو  كيحمل التراكيب على. تضح في أكثر من موضع أف بعض النحاة ينكر زيادة الحركؼاكقد 
 يدؿ على أفكليس صحيحان أف يكوف معنى زيادة الحرؼ .أف الزيادة خبلؼ الدليل إذ يركف زيػػادة ،اؿغير 

فهو كاللغو في الكبلـ  .(ُ)يمكن طرحو بما ال يخل بإعراب كال معنى أك. دخولو في النص كخركجو منو
كلمة  إنها تكوف زائدة فلست أرل ىذا كما قالوا كذاؾ أف كل: كأما قولهم: )) قاؿ المبرد. يخلو من الفائدة

ما جاءني من : )فذلك قولهم .بزائدةكليست  ،فإنما حدثت لذلك المعنى ،إذا كقعت، كقع معها معنى
جاءني أحده ، كليس  ما)ك ( ما رأيت رجبلن : )فذكركا أنها زائدة كأف المعنى ( . كما رأيت من رجلً )، أحد

كنلحظ ػ مما تقدـ ػػ  (ِ)((أف يقع النفي بواحد دكف سائر جنسو زكما قالوا ، كذلك ألنها إذا لم تدخل ، جا
  . في حيز اإليجاب ( من)قائم بين نحاة المذىبين في زيادة  مأف الخبلؼ النحو
، كذلك نفي أك شبهو تكوف زائدة عند البصريين إذا تقدمها( من) ؼ يدؿ على أفخبلكىذا اؿ

كىو ما منعو البصريوف كتأكلوا ما كتكوف عند الكوفيين زائدة في حيز اإليجاب  ،لخلوىا من معنى التبعيض
 . أف التبعيض يقع في حيز اإليجاب كما في النصوص المتقدمة  في كال شك. التبعيض جاء منو على معنى 

ىو داللة كيظهر لي أف المعنى الذم يتحصل من النص إذا كاف المتقدـ على الحرؼ نفي أك شبهو،
من  دخل في النص الحرؼ، كىذا يعني أف الحرؼ لو أثر في بياف المعنى السياقي، ؼ اإليحاءالحرؼ على 

اتزاف المعنى كتقويتو كترتيبػو بصورة كاضحة تدؿ على أىميتو، بما يجعل السامع على اتصاؿ مع  أجل
  ىو كما يؤكد ذلك. لفهم كإدراؾ ما يخفيو النص من معنى لم يكن يتضح كيقول إال بوجود الحرؼ سياؽاؿ

ىل من : ))تعالى كقولػو(ّ)((ما لكم من إلو غيره:))نفي أك شبهو، نحو قولو تعالى فيما تقدمو( من)زيادة 
يحمل قػوة الداللة على  نصفي التركيب يدؿ على أف اؿ( من)فالمبلحظ أف دخوؿ (ْ)((خالقو غير اهلل

توضيح المعنى بأسلوب رصين يرسخ الحجة القوية في تعجيز من ينكر ذلك أك ال يمتثل ألمره سبحانو 
خاليان من الترابػط تركيب ظاـ النص كأصبح اؿ، فإذا ما فػقد اختل ف(من)كىذا المعنى يتجلى بوجود الحرؼ 
في حيز ( من)إدراؾ المعنى بصورة جلية أما فيما يخص مجيء  حققالسياقي بين ألفاظ النص، بما ال م

 كىذا المعنى يكوف ىو المحور . فإف القوؿ بعدـ زيادتها يدؿ على أنها تؤدم معنى في التركيب. اإليجاب

                                                 
 .  ٕٖ/ ُ: ،  المقتضػػبُّٔ: ينظر الجنى الداني (ُ)

 .  ٕٖ/ ُ: المقتضػب (ِ)

 .        ٗٓ: األعراؼ (ّ)

 .ّ: فاطر (ْ)
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( من)فلم تكن  (ُ)((كيكفر عنكم من سيئاتكم : )) في قولو تعالىاألساس في التركيب، كالتبعيض 
جاءت مكملو لسياؽ النص في بياف المعنى كإنما جاءت لتدؿ على ىذا المعنى، فهو يدؿ على المعنى 

 .مركزية أساسية في السياؽبصفة 
 كفر عنكم كم:))قولو تعالى لمعنى التبعيض( فـ)كما يؤكد أىمية مذىب البصريين في إفادة        

كما جاء مثلو ىو ترجيح جمهور المفسرين لهذا المعنى، كما نصوا على خطأ من يرل إسقاط  (ِ)((سيئاتكم
كالمبلحظ أنهم أدركوا أف الذىاب في التركيب إلى تثبيت معنى التبعيض أكثر داللة كبياف لذلك ( من)

فإف قاؿ : )) قاؿ(. من)كبياف معنى كىذا يظهر عند الطبرم في تأكيل النص . المعنى من القوؿ بزيادتها
قيل كجو دخولها في ذلك   ((كنكفر عنكم من سيئاتكم : )) في قولو تعالى( من)قائل كما كجو دخوؿ 

كنكفر عنكم من سيئاتكم ما نشاء تكفيره منها دكف جميعها ليكوف العباد على كجػل من اهلل فػبل : بمعنى
يخفيها المتصدؽ فيتجرؤكا على حدكده كمعاصيو، كقاؿ  يتكلوا على كعده ما كعد على الصدقات التي

كنكفر عنكم : )) معنى ذلكالبصرة، معنى من اإلسقاط في ىذا الموضػع كيتأكؿ  مبعض نحوم
 . (ّ)((سيئاتكم

يقـو على ترجيح مذىب كذىب األكثركف إلى متابعة الطبرم فيما نص عليو من تأكيل للتركيب،        
كىذا المعنى رجحو الثعلبي كابن الجوزم كابن عطية األندلسي كالطبرسي كالفخػر الػػرازم  ،البصريين

أفادت معنى التبعيض المحض كي يتمكن ( من)كقد اتفقوا مع البصريين بأف .(ْ)كالقرطبػػي كأبو حياف
الصغائر كما  كما بين الطبرسي أف المراد بالسيئات لم يكن،ألف الصدقػة ال تكفر جميع السيئات  ؛المعنى

المراد بالسيئات الصغائر : كدخلت من للتبعيض كاحتج بًو من قاؿ: )) احتج بًو من يرل أف من زائدة قاؿ
فإما على مذىبنا فإسقاط العقاب تفضل من اهلل فلو أف يتفضل بإسقاط بعضو دكف بعض فلو لم يدخل من 

،كىذا المعنى (من)معػنى التركيب بدخوؿ كما استوضح الفخر الرازم . (ٓ)((ألفاد أنو يسقط جميع العقاب
تكفير بعض السيئات ألف ( من)ىو اإليهاـ ليكوف العػبد في كل أكقاتو على كجل يرجو ثواب ربو فداللة 

   . (ٔ)تكفيرىا جميعان يعني اإلغراء بارتكابها إذا علم أنها مكفرة
في التركيب لغرض ( من)كالمبلحظ أف سياؽ النص يدؿ على ما ذكركا من معنى، ألف مجيء 

ليس فيو  اإليػحػاء أف اهلل سبحانو كتعالى ال يكفر جميع السيئات كوف الحديث عن الصدقة، كىو عمل
                                                 

                  ُِٕ: البقرة (ُ)
 .  ِٗ: األنفاؿ   (ِ)
 .ُِٗ/ ّ: جامع البياف (ّ)
، تفسيػر ٕٔ/ ٕ: ، التفسػير الكبيرِٔٔ/ ُ: ، مجمػع البيػافّٕٔ/ ُ: ، المحرر الوجيزِِٖ/ ُ: ، زاد الميسرِّٕ/ ِ: الثعلبي ينظر تفسير (ْ)

 .ّّٗ/ ِ: ، البحر المحيطّّٔ/ ّ: القرطبي
 .   ِٔٔ/ ُ: مجمع البياف (ٓ)
   .ٕٔ/ ٕ: التفسير الكبير (ٔ)



 الترجيح في الحروف واألدوات .......................... ..............................الفصل الثالث 
 

- 253-  

 

ًإٍف : ))ؿ عليو السياؽ في قولو تعالىكىذا المعنى يد. ال تكفير جميع السيئاتك  اجتنػاب الكبػائر كال التوبة
ًإٍف تي  قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كى ره لىكيٍم كىييكىفّْري عىٍنكي تػيٍبديكا الصَّدى يػٍ ا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى أما . (ُ)((ـٍ ًمٍن سىيّْئىاًتكيمٍ ٍخفيوىىا كىتػيٍؤتيوىى

هىٍوفى عىٍنوي في : ))في قولو تعالى يدؿ على تكفير ( من)فحذؼ . (ِ)((كىفٍّْر عىٍنكيٍم سىيّْئىاًتكيمٍ ًإٍف تىٍجتىًنبيوا كىبىائًرى مىا تػينػٍ
كىذا المعنى أشار إليو ... (ّ)العمل فيو توبة كاجتناب الكبائر فتمحص جميع السيئاتجميع السيئات ألف 
 .في التركيب( من)النحاة لتوكيد دخوؿ 

كما يدؿ على أىمية الحرؼ في توجيو معنى  ،ظاىر جلي( من)كيظهر أف المعنى الذم أفادتو 
  األسلوب يشيع في النظم القرآنيكىذا . التركيب مقارنة مع غيره إذا حذفت منو كما في أكثر النصوص

كذلك إيحاء النص بأف المعنى دقيق كخفي ال يمكن  .لما للحرؼ من أثر في تحسين النظم كتقوية المعنى
لتؤذف في الوصوؿ إلى الغاية في  ؛أف يظهر إال إذا اتضحت مبانػي األلفاظ كمعانيها في داخل السياؽ

  .تحقيق المعنى المراد الذم بني النص ألجلو 
في نص ( من)كقد نظر بعض المحدثين إلى تكرار ىذا األسلوب في النظم القرآني كىو إثبات 

إنكار مذىب البصريين كمتابعة أكثرىم إلى  فذىب ػػكما تقدـ بياف ذلك ػ ػػكحذفها فػي آخر يماثلو ػ
فبل : ))ف قاؿكقد ذكر ذلك الدكتور خليل بنياف الحسو فػػي اإليجاب ىو األصح،( من)األخفش بأف زيادة 

عن التماس كما تأيػد بالقػرآف مستغن بو  ،األدلة مجتمعة ىذهً  سبيل إلى القوؿ بعدـ زيادتها ىنا مع قياـ
دليل  لها ةفي بعض النصوص كحذفها في أخرل مشابو( من)كليس إثبات . (ْ)((الحجة كالشاىد كالدليل

دكف فرؽ سول حذؼ الحرؼ يدؿ  في إجراء النظم على كتيرة كاحدة ألف ىذا األسلوب ،على زيادتها
كلو لػم يكن االختبلؼ في المعنى موجودان ألمكن االستغناء عن . على بياف اختبلؼ المعنى بين التركيبين

 . التكرار كاالكتفاء بأحدىما
فقوا على أيسس أف أكثر المعنيين بتأكيل النص القرآني لم يكن لديهم منهج موحد ، كلم يت كيبدك

ستواء ا كذلكمنهجية دقيقة في بياف المعنى ، كسبب ذلك يعود إلى تعدد األكجو التي يحتملها النص ، ك
 .  (ٓ)األلفاظ كتماثلها في الظاىر

 
 

                                                 
 .ُِٕ: البقرة (ُ)
 .    ُّ: النساء (ِ)
 .َِٔ: ، أسرار العربيةُّ/ ٖ: شرح المفصل ينظر (ّ)
 .ُٗ: النحويوف كالقرآف (ْ)
 .  َُِص محمد حسين اؿ ياسين ، مجلة المورد . ، دينظر متشابو القرآف ألبي حسن علي بن حمزة الكسائي  (ٓ)
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خفش أما من يرل أف داللة النص تكفير جميع السيئات، فقد ذىب إلى ترجيح مذىب األ
كىذا التوجيو ذىػػب إليو البغوم  ، سيئاتكم كنكفر عنكم: كالتقديرجاءت صلة ( من)على أف كالكوفيين 

كنكفر عنكم من : )) فػي قولػو تعالػػى( مػن)كىو ترجيح لمذىب األخفش بأف .كالسمعانػػي كابن كثيػر
 . (ِ)زائدة للتوكيد (ُ)((سيئاتكم 

كيظهر مما تقدـ أف مذىػػب البصريػيػن فيػو داللة على بياف معنى التركيب لذلك ذىب أكثر النحػػاة         
 ...        في التركيب ( مػن)كالمفسرين إلى االحتجاج بػًو في بياف معنػػى 
                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

  .ُِٕ: البقرة 

(2)
  .ُّّ /ُ: ، تفسير ابن كثيرِٕٓ/ ُ: ، تفسير السمعانيِٖٓ/ ُ: ينظر تفسير البغوم 
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 .  معاني الحركؼ: ثانيا 
 . ـ أ1ٔ

ةن : ))أ ػ معنى أك في قولو تعالى   ((ثيمَّ قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كىاٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى
للداللة على أحد الشيػئين المذكورين معان، كلذلك كقعت في الخػبر المشكوؾ فيًو، من ( )) أك)تأتي       

كقػد .  (ُ)((كضعت للشك ألنها،  اآلخرعلى  ألحدىمامن غير ترجيح حيث كاف الشك ترددان بين أمرين 
استوضح النحاة أشهر المعاني التي تدؿ عليها في التراكيب، كما توسػع المتأخركف في تأكيل النصوص مما 
 دعاىم أف يستحدثوا بعض المعاني كالتي جاءت تفسيران كبيانان لما كضعو القدماء لها من معاًف نظران للتقارب

لبثنا يومان : )) الشك نحو قولو تعالى: الشديد بين معانيها في األصل، كمن أكثر المعاني شهرة ىي األكؿ
ؿو ميًبينو ))اإلبهاـ نحو : الثاني.  (ِ)((أك بعض يـو  ًإنَّا أىٍك ًإيَّاكيٍم لىعىلىى ىيدنل أىٍك ًفي ضىبلى : الثالث. (ّ)((كى

اإلباحة نحو : الرابع. يمتنع فيو الجمع نحو خذ ديناران أك ثوبان كىي الواقعة بعد الطلب، كقيل ما  التخيير
كتابعو أبو . كىذا المعنى نص عليًو الفراء(. بل)اإلضراب كػ : الخامس.  (ْ)جالس الحسن أك ابن سيرين
إذ جعلوا ىذا المعنى مطلقان خبلفان لنحاة البصرة الذين اشترطوا أف يتقدمها  ،علي كأبو الفتح كابن برىاف

كلست  (ٓ)(ال يقم زيد أك ال يقم عمرك)ك( ما قاـ زيد أك ما قاـ عمرك: )م أك نهي كإعادة العامل نحونل
كإنما أردتي أف أكضػػحى أكثر معانيها شهرة عند النحاة التي اىتم بها النحاة ( أك)بصدد تفصيل أنواع 

د نظران ألنها تقتضي احتماؿ كرك. كونها تحتمل أكثر من معنى.. كالمفسركف لبياف معنى بعض التراكيب
 اكان تلقي شكتقاربهما بما يجعل الماختبلؼ السياقات في اتحاد األمرين .  اأحد الشيئين أك الجمع بينهم

لذلك نجد النحاة كالمفسرين قد اختلفوا في تحديد معناىا في مواضع .. كغير متيقن من إثبات أحدىما
اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ : ))ركيب القرآني نحو قولو تعالىكثيرة من الت ثيمَّ قىسىٍت قػيليوبيكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى فىًهيى كى

ةن  كنفى  ،فكاف بعض النحاة يرل أنها أفادت معنى اإلباحة، كقد عمد الزجاج إلى بياف ىذا المعنى. (ٔ)((قىٍسوى
الشك، كلكنها معنى أك ىهنا لغير )): كما استوحى ىذا المعنى من خبلؿ تأكيل النص قاؿ أف تكوف للشك

بشاؾ كإنما فلست  ،رينالذين ينبغي أف يؤخذ عنهم العلم الحسن أك ابن سي:تقوؿأك التي تأتي لئلباحة، 
                                                                                    :المعنى ىنا

                                                 
 .ّْْ/ ُ: بدائع الفوائد، كينظر  ُٖٗ: نتائج الفكر  (ُ)

 .ُٗ: الكهل (ِ)

 .ِْ: سبأ (ّ)

/ ِ: ، شرح التصريحُٔٓ/ ّ: ، حاشيػة الصبػافٖٖ، ٕٖ/ ُ: ، المغنئَْ/ ْ: ، شرح كافيػة ابن الحاجبِِٖ: ينظر الجنى الداني (ْ)
   .  ِٓ -َٓ/  ِ: ، أمالي المرتضى ََُ، ٗٗ/ ٖ: ، شػرح المفصلُّٕ

 .ُُٓ/ ِ: ، حاشية الخضرمِِٗ: المصدر السابقينظر  (ٓ)

 .  ْٕ: البقرة (ٔ)
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ابن سيرين  عنف أخذتو ىذاف أىلي أف يؤخذ عنهما العلم، فإف أخذتو عن الحسن فأنت مصيب، كإ      
فالتأكيل اعلموا أف قلوب ىؤالء إف شبهتم قسوتها  ،، كإف أخذتو عنهمػا جميعان فأنت مصيبفأنت مصيب

ػح أف تكػوف أك ىهنا بمعنى كال يصل ما ىو أشد فأنتم مصػيبوفبأك  بالحجارة فأنتم مصيبوف،
كىذا التأكيل للتركيب استحسنو ابن ىشاـ كالزركشي كما كجدا فيو تفسيران لبناء النص من خبلؿ .(ُ)((الواك

كما ذىب غيرىم إلى أف المعنى . (ِ)ىشاـ على أف اإلباحة ترد مع التشبيوكما نص ابن  ،(أك)توجيو معنى 
فأك جاءت في النص  ،لم يكن اإلباحة للمخاطبين كأف يشبهوا ىذا أك ىذا، كإنما المقصد أحد األمرين

حدىما، لكنو أزيد ال يخلو أف يكوف في المسجد أك في الدار، بمعنى أنو في : لتحديد أحدىما، كػما تقػوؿ
أبهم األمر على المخاطب، لذلك أنكركا معنى اإلباحة كاختاركا معنى اإلبهاـ نظران القتضاء التركيب بياف 

 .. (ّ)أحد األمرين للداللة على شدة القسوة
فهػي تحتمل أحدىما نظران الشتراكهما  ،رض الداللة على أحد الشيئينتأتي لب( أك)كالمبلحظ أف          

. لذلك كاف االحتماؿ في تحديد أحد الجانبين ال بد أف يكوف دقيقان . تقاربهمافػي الوصل كتبلزمهما ك
في التركيب، كإنما ( أك)كمما يدؿ على ذلػك أف العكبرم لم يكن مدالن على أحد المعاني التي تحتملها 

 . (ْ)كاإلبهاـأكاإلباحة أير مخكالتأالشك : تمل أربعة أكجو نراه يذىب إلى أنها تح
ألف الشك من  ؛أف حمل النص على معنى الشك مذىب استبعده أكثر النحاة كالمفسرين كيظهر       

كما نص أكثر المفسرين أف الشك غير جائز ألف اهلل سبحانو كتعالى عالم ال يخفى عليو . (ٓ)جهة المتكلم
( بل)فهي بمعنى . كىنػػاؾ مذىب آخر يرل فيو بعض النحاة أنها جاءت لئلضراب مطلقان . (ٔ)خافيو 
أف قلوبهم كالحجارة بل  كتأكيل النص عندىم، ،نهمكىذا ما زعمو نحػاة الكوفة كما نقل ذلك ع. عندىم

 . (ٕ)أشد قسوة
: احدىا. ككانوا على ثبلثة مذاىب. في اآلية الكريمة( أك)يظهر مما تقدـ أف النحاة اختلفوا في معنى       

: أعطت معنى اإلبهاـ على السامع، أما الثالث: كالثاني. أنها جاءت لمعنى اإلباحة، كىو مذىب الزجاج
( أك)كما يؤكد تقارب معاني .(ٖ)كوف بمعنى الواكلتي لئلضراب، كما أجاز بعضهم أف تا(  بػل)فهو موافقتها 

                                                 
 .ُٔٓ/ ُ: معاني القرآف كإعرابو (ُ)
 .ُّْ/ ْ: ، البرىافٖٖ/ ُ: ينظر المغني (ِ)
 .ّْٓ/ ُ: بدائع الفوائد ،  ُٓ/  ِ :، أمالي المرتضى  ِِٗ: ، شرح التلخيص  ُٗٗ: نتائج الفكر  ،َٗ: ينظر الصاحبػي (ّ)
 .ْٕ/ ُ، ّٕ/ ُ: ينظر التبياف في إعراب القرآف (ْ)
 .ِِٖ: ينظر الجنى الداني (ٓ)
 .ُٔٔ/ ُ: ، المحرر الوجيزَّٕ/ ُ: ينظر التبياف (ٔ)
 . ُُٓ/ ِ: ، حاشية الخضرمِِٗ: ينظر الجنى الداني (ٕ)
 ِِٖ: ، الجنى الدانيٖٖ/ ُ: ، المغنيَٗ: الصاحبي، ُٔٓ/ ُ:  ينظر معاني القرآف كإعرابو (ٖ)
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كال : ))النصوص، كما في قولو تعالى فػق ـػما كردت فيػػكمدل تبلزمهما اختبلؼ النحاة في تحديد معناىا في
كذىب بعضهم إلى . على السامع اإلبهاـ( أك)فبعض النحاة يرل أف معنى  (ُ)((آثمان أك كفوران تطع منهم 
 . (ِ)النحاة لئلباحة كما جعلها بعض. ، كذىب غيرىم إلى أنها بمعنى الواك(كال)أنها بمعنى 

، فقد كاف (ّ)((فهي كالحجارة أك أشد قسوة : )) ككما اختلل النحاة في بياف معناىا في قولو تعالى        
فالطبرم  ،المفسػركف غير متفقين على أحد ىذه المعاني كإنما اختلفوا كذلك في تحديد معناىا في النص

كقد احتج بما نقل من الشعر الذم قالو أبو األسود، . في اآلية الكريمة أفادت معنى اإلبهاـ( أك)يرل أف 
بها من يرل صحة ىذا الرأم فكانت بمثابة  كىذه الركاية التي نقلت عنو من أقول األدلة التي تمسك

كلم يكن الطبرم غافبلن عن . جاءت لغرض اإلبهاـ على السامع( أك)الحجة كالبرىاف في أيديهم علػػى أف 
فاهلل سبحانو عالم بذلك كلكنو أبهم . األخرل، إذ نراه يذكرىا لكنو رجح منها معنى اإلبهاـ( أك)ذكر معاني 

 : مؤؿكما قاؿ أبو األسود الد... أك رطبةى  أكلتي بسرةن : لك قوؿ القائلكنظير ذ. )) على المخاطب
 ا كعباسان كحمزةى كالوصػيٌ            ا شديدان محمدان حبٌ  أحبي                      
  (ْ)اكاف غيٌ  إفٍ  بمخططو  صبوي        كلستي شدان أي ىم ري حبي  فإف يكي                     

كلكنو أبهم على من  ،ان أف أبا األسود لم يكن شاكان في أف حب من  سمى رشد في كال شك: قالوا       
كبل كاهلل ثم انتزع : شككت؟ فقاؿ: كقد ذكر عن أبي األسود أنو لما قاؿ ىذه األبيات قيل لو .خاطبو بوً 

ؿو ميًبينو : ))بقوؿ اهلل عز كجل ًإنَّا أىٍك ًإيَّاكيٍم لىعىلىى ىيدنل أىٍك ًفي ضىبلى أك كاف شاكان من أخبر بهذا في  : فقاؿ ((كى
ما أطعمتك إال حلوان أك حامضا،كقد : ذلك كقوؿ القائل :كقاؿ بعضهم ؟من الضبلؿ الهادم من الضبلؿ

من أحد فقلوبهم ال تخرج  : فهي كالحجارة أك أشد قسوة إنما معناه :فكذلك قولو .أطعمػػو النوعين جميعان 
كمعنى ذلك على  .كإما أف تكوف أشد منها قسوة ، ًة في القسوةإما أف تكوف مثبلن للحجارىذين المثلين 

 . (ٓ)((كبعضها أشد قسوة من  الحجارة، فبعضها كالحجارة قسوة :ىذا التأكيل
في  ان في التركيب، نص على أف لكل كجو مخرج( أك)كبعدما ذكر الطبرم األكجو التي يحتملها معنى         

: عجب األقواؿ، كقد رجحو بقولوكبلـ العرب، لكنو يرل أف ما جاء متفقان مع قوؿ أبي األسود ىو أ

                                                 
  . ِْ: اإلنساف (1)

: ، الجنى الدانئُٓ/ ّ: ، حاشية الصػػبافٖٖ/ ُ: ، المغنيٖٖ: ، معاني الحركؼ للرمانيُِّ، ، ّْ: ينظر معاني القرآف لبلخفش (2)
 .           ُْٓ/ ُ: ،جامع البيافُِّ، َِّ

 :البقرة (3)

 .  ُٕٕ: ينظر ديوانو (4)

، الشريل المرتضى كجهوده  ُٓ/  ِ: ، أمالي المرتضى ّْٔ/ ُ: الدر المصوف ،َّٕ/ ُ: كينظر التبياف ،ُِٓ/ ُ: جامع البياف (5)
 .  َُٗ: اللغوية 
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فهي  :أعجب األقواؿ إلي في ذلك ما قلناه أكالن، ثم القوؿ الذم ذكرناه عمن كجو ذلك إلى أنو بمعنى))
 . (ُ)((أشد قسوة ،كمنهاعلى تأكيل أف منها كالحجارة، أكجو في القسوة من أف تكوف كالحجارة أك أشد

 لم يوضح الطبرم العلة في ترجيح ىذا الرأم، كلم يذكر في ترجيحو غير أنو أعجب األقواؿ، كىذاك        
 كقد صرح األخير بأنو أراد. اإلعجػاب جاء ألف النص يلتقي في التأكيل مع ما نقلو من قوؿ أبي األسود

ككاف الشيخ الطوسي نراه يرجح ىذا الوجو   ((... شد قسوةأك أ: ))فقد كافق الشاىد قولو تعالى .اإلبهاـ
ككل ىذًه : ))ألكجو قاؿكما تابع الطبرم بػأف التركيب يحتمل كل ا. نظران لتوافقو مع قوؿ أبي األسود

كال يخفى أف حسن ىذا الوجو يأتي نظران ألف . (ِ)((ق كأحسنها اإلبهاـ على المخاطبينملتحـاألكجو 
كما رجحو الغرناطي . فالمعنى المراد ىو اإلبهاـ على السامع. تفسيره يتفق مع ما نقل عن أبي األسود

كىػذا االحتماؿ  (ّ) معنى اإلبهاـ عنكجعل الكلبي معنى التخيير يحتملو النص فضبلن . الكلبي كابن كثير
إذ استبعده النحػاة كالمفسركف، ألف المراد . ركيب، كما ىػػو الحاؿ في معنى الشكأكثر األكجو بعدان عن الت

 . ىو اإلخبار عن شدة القسوة
كيبدك أف الكلبي أراد أف يبين أف التخيير يتضح في النص، ألف المغزل ىو اإلخبار عن شدة قسوة         

اإلبهاـ، ألف اإلبهاـ يدؿ على أف المراد القلوب، كلػم تكن داللتو على معنى التركيب كما ىو الحاؿ مع 
كما يظهر أنو أقول كذلك من معنى اإلباحة، كما تقدـ من . ىو أحد الشيئين كىػو شدة قسوة القلب

. كىذا الوجو رده ابن عطية األندلسي، كأنكر أف يكوف المعنى فيًو كما في قوؿ أبي األسود الدؤلي. سبب
 . (ْ)األسود فكاف يرل أف اآلية مفارقة لبيت أبػي

كىذا قوؿ الكوفيين كقد رجحو (. بل أشد قسوة) إلى أف المعنى ىو  كذىب بعض المفسرين     
تدؿ على ( بل)، كيبدك أف ترجيح ىذا الرأم عندىم يأتي ألف (ٓ)السمرقندم كابػن زمنين كالبغوم كالقرطبي

رج في القوؿ كبياف أىميتو بما ىو معنى اإلضراب، فالمراد ىو إثبات ما بعدىا، كذكر ما قبلها لغرض التد
كىذا يتأكد من خبلؿ ما احتج بو السمرقندم من نصوص على قوة ىذا . أدنى منو لبياف الوصل بالكثرة 

 (ٔ)((كأرسلناه إلى مائة ألل أك يزيدكف :))مثل قولو تعالى(( أك أشد قسوة ): )الرأم، إذ يرل أنو قولو
أم  (ٖ)((كلمح البصر أك ىو أقربك: ))كقولو تعالى. بل ىو أدنىأم  .(ٕ)((قاب قوسين أك أدنىك: ))كقولو

   .... (ٗ)بل ىو أقرب

                                                 
 .   ُٓٓ/ ُ: جامع البياف  (1)
 .َّٖ/ ُ: التبياف  (2)
 .ُُٗ/ ُ: ، تفسير ابن كثيرُٓ/ ُ: ينظر التسهيل لعلـو التنػزيل (3)
 .ُٔٔ/ ُ: ينظر المحرر الوجيز (4)
 .ِْٔ/ ُ: ، تفسير القرطبيٖٓ/ ُ: ، تفسير البغومُِٓ/ ُ: ، تفسير ابن زمنينِٗ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم (5)
 .ُْٕ: الصافات (6)
 .ٗ: النجم (7)

 .ٕٕ: النحل (8)

                                                                                            .      ِٗ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم (9)
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كذىب إلى رأم . لم يذكرىا الزمخشرم. في اآلية الكريمة( أك)كما تقدـ من آراء في بياف معنى        
أك مثل  معطوؼ على الكاؼ، إما على معنى(( أك أشد : )) إذ يرل أف قولو ،خالل فيو النحاة كالمفسرين

                                                                  .نفسها أشد قسوةأك ىي أ : على إماك.  فحػذؼ المضاؼ كأقيم المضاؼ إليًو مقامو،   (ُ) ((أشد قسوة
كقد ألتمس صحتو بناءن على قراءة األعمش بنصب الداؿ عطفان على . قكىذا الرأم لم يذكر الزمخشرم غيػر

لوبهم ػ شبهها بالحجارة أك الحجارة، أما المعنى الذم يدؿ عليو ىذا التفسير ىو أف من عرؼ حالها ػ أم ؽ
 . (ِ)أقسى منها كىو الحديد مثػبلن  بجوىر
أقواؿ النحاة كالمفسرين ألف ىذا التأكيل ف الزمخشرم لم يخرج عن أكيبدك من خبلؿ ىذا التأكيل        

كما فيو داللة على التخيير، فالمعنى . ال يختلل عما ذكره غيره من المفسرين في تأكيل النص كبياف معناه
لذلك يمكن القوؿ أف الزمخشرم . ىو أف من يراىا مخيػر بين أف يشبهها بالحجارة أك بما ىو أشد منها

لكنو طالما يجتهد في بناء رأم جديد الظاىر فيو الجدة، كفي الحقيقة  .فيما ذكر يرجح معنى التخييػر
كالباطن أنو ال يخرج عػن أقواؿ غيره مػن النحاة كالمفسرين كىذا الرأم نص عليو النسفي كابن عطية 

على ما نص عليو الزمخشرم  ره من اآلراء بناءن كترجح عندىم على غي. (ّ)األندلسي كالطبرسي كالبيضاكم
 . يلمن تأك
. أك أشد قسوة على معنى الواك: ) في قولػو تعالى( أك)كالمبلحظ أف أكثر المفسرين قد ذكركا أف        

حتج لو اكما . كإنما ذكر كأحد األكجو التي ذكرىا النحاة. لكنهم لػم يوجهوا ىذا المعنى إلى تأكيل النص
كما نص عليو (. أك)التأكيبلت في معنى  فقد ذكره الشيخ الطوسي كأحد. بعضهم مما جاء مثلو نظمان كنثرا

( أك)إذ نص على معاني . كىذا المعنى عني بًو الفخر الرازم..  (ْ)ابن عطية األندلسي كالقرطبي كأبو حياف
كما يبدك أنو حشد بعض النصوص القرآنية التي تدؿ على أف . كأستهلها بهذا المعنى. في اآلية الكريمة

كلمة أك للترديد كىػي ال تليق بعبلـ الغيوب فبل بد من التأكيل كىو : )) ؿقا. جاءت على معنى الواك( أك)
بمعنى كيزيدكف ككقولو  (ٓ)((إلى مائة ألل أك يزيدكف : )) أنها بمعنى الواك كقولو تعالى: أحدىما: كجوه
أف تأكلوا من  : ))كالمعنى كآبائهػن ككقولو تعالى (ٔ)((كال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أك آبائهن : )) تعالى

كلعلو يتذكر أك : )) الػػىػػػػػػػػػػػػػكلو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعني كبيوت آبائكم كمن نظائره ؽ (ٕ)((بيوتكم أك بيوت آبائكم 

                                                 
 .ُٔٓ/ ُ: الكشاؼ (ُ)

 .ُٔٓ/ ُ: ينظر المصدر السابق (ِ)

 .ّْٓ/ ُ: ، تفسير البيضاكمَِٖ/ ُ: ، مجمع البيافُٕٔ/ ُ: ، المحرر الوجيزِٓ/ ُ: ينظر تفسير النسفي (ّ)

 .ِْٖ/ ُ: ، البحر المحيطِْٔ/ ُ: ، تفسير القرطبئُٔ/ ُ: ، المحرر الوجيزَّٗ/ ُ:  التبيافينظر  (ْ)

 .ُْٕ: الصافات (ٓ)

 .ُٔ: النور (ٔ)

 .ْْ: طو (ٕ)
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كىذا االستدالؿ يؤكد عناية الرازم بهذا المعنى نظران لما .(ّ) (ِ)((فالملقيات عذران أك نذرا)). (ُ)((يخشى 
إف لم يصرح  بترجيح ىذا الرأم لكن ىذه النصوص التي ذكرىا تدؿ على ك صحتور مػن نصوص تؤكد ذؾ

 . إذ اكتفى بذكرىا ،كالمبلحظ أنو لم يذكر احتجاجان يدؿ بًو على اآلراء األخرل . ذلك
، فبعدما ذكر ما نص علىأما أبو حياف فقد            أك أشد : )) قولو تعالى يحتملو التركيب من معافو

، أك للتنويع، أك للتخيير ،أك للشك ،أك لئلباحة ،بهاـلئل أك أك بمعنى ،بمعنى الواك  :أك))  :قاؿ(( قسوة
قلوب كالحجارة  :ككأف قلوبهم على قسمين. كاألحسن القوؿ األخير ،لهذه المعانػي كذكر المفسركف مثبل

ؿ كنوع إلى ثم فص ،(ثم قست قلوبكم: )كقلوب أشد قسوة من الحجػارة، فأجمل ذلك في قولو ،قسوة
 . (ْ)((متاز باألشديةاثم ، كاف مشاركان في مطلق القسوة ،مشبو بالحجارة، كإلى أشد منها، إذ ما كاف أشد 

نظرنا إلى تأكيلو نعلم أنو  اكإذ ،كيبدك أف ما رجحو أبو حياف ىو أحد المعاني التي ذكرىا المتأخركف        
كيلحظ فيو داللة على . ل أف المعنى ىو اإلباحةال يختلل عما نص عليو الزجاج في تأكيل النص عل

 . (ٓ)اختبلؼ أحػواؿ قلوبهم، فتارة تزداد قسوة كتارة ترد إلى قسوتها األكلى
فقد باف على منهجهم االختبلؼ . كيظهر مما تقدـ أف المفسرين لم يتفقوا على رأم من آراء النحاة        

أف النص يحتمل ما ذكركا من أكجو، كقد تبين أف لكل لكن الذم يتضح . من معنى( أك)فيما تػدؿ عليو 
 . كجو تأكيبلن 

ىجره المفسركف نظران لضعل تأكيلو . جاءت لمعنى اإلباحة( أك)كالمبلحظ أف ما ذكره الزجاج بأف          
كليس اإلباحة في االختيار مما ذكر من شيئين، . في الداللة على معنى التركيب، ألف المراد شدة القسوة

أحد األمرين، كما  كىذا المعنى يتػضح مع األكجو األخرل التي رجحها المفسركف، فالنص يقتضي إثبات
فالمعنى أف قلوبهم أقسى من الحجارة كما يدؿ على ذلك سياؽ النص . يؤكد ذلك أف المراد شدة القسوة

ألف . فجاء ذكرىا لغرض المبالغة في القسوة((. كإف من الحجارة لما ينفجر منو األنهار : )) كىو قولو
د إثبات شدة قسوة القلب كىذا المعنى يتضح كبذلػك يظهر أف المرا. المعنى يقول بذكر ما ىو أدنى منو

فالقصد المبالغة في (. الواك)ككذلك إذا كانت بمعنى ( بل)بمعنى ( أك)في معنى اإلبهاـ أك أف تكوف 
 . بيػن األمرين ما اتضح المعنى بأبلب كصل( أك)الوصل  للداللة على شدة القسوة كلوال ىذا الربط بػ 

  
 

                                                 
 .ْْ: طو  (1)

 .ٔ: المرسبلت  (2)

(3)
 ُُٖ/ ّ: التفسير الكبير 

  .ُّّ/ ْ: ، كينظر البرىافِْٖ/ ُ: البحر المحيط (4)

 .ُّّ/ ْ :ينظر البرىاف (5)
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 ب ـ أٔ بًعُى بم 

. (ُ)((كىأىٍرسىٍلنىاهي ًإلىى ًمائىًة أىٍللو أىٍك يىزًيديكفى : ))في قولو تعالى( أك)اة كذلك في معنى اختلل النح
ىكذا جاء في التفسير مػع : )) كقد نص على ذلك الفراء بقولو ،كذىب الكوفيوف إلى أنها بمعنى بل

أبو عبيدة، كنػفى أف تػكوف  كما ذىب إلى ىذا الرأم( بل يزيدكف)على أف المعنى . (ِ)((صحتو في العربية 
                                                                     . (ّ)على معنى الشك

كيظهر أف الفراء كمن تابعو من النحاة يستند في ىذا المعنى على الركايات المنقولة، كىذا يلحظ          
ستمد من تلك الركايات أكثر اإذ ( جاء في التفسير : ) عنده في تفسير نصوص كثيرة، كىو ما عناه بقولو

، كما تابعهما من  آرائو النحػػوية، كسيتم تفصيل ىذا عند عرض ترجيحات المفسرين في النص المذكور
قاؿ : )) كذلك الزجاج نص على ىذا الرأم كنسبو لهما بقولو. (ْ)النحاة أبو علي كابن برىاف كابن جني

غير كاحد معناه بل يزيدكف، قاؿ ذلك الفراء كأبو عبيدة كقاؿ غيرىما معناه أك يزيدكف في تقديركم أنتم إذا 
كىذا الرأم الثاني ىو التخيير، كىو مذىب . (ٓ)((المائة رآىم الرائي قاؿ ىؤالء مائة ألل أك يزيدكف على 

كقد حملهم على التزاـ ىذا التفسير، كونهم لم يجيزكا أف تكوف الواك على معنى . البصريين في تأكيل النص
نا ال تضرب زيدان كال تضرب كقوؿ. إذ اشترطوا لذلك أف يتقدمهػا نهي أك نفي كإعادة العامل. مطلقان ( بل)

  .(ٔ)عمران 
في النص المذكور ما ذىب إليو األخفش كجماعة من ( أك)كمن اآلراء األخرل في تفسير معنى           

كال يمكن أف يحدث ذلك إال عند أمن (. الواك)جاءت على معنى ( أك)الكوفيين كالجرمي على أف 
 : كقد احتجوا علػػى صحتو بقوؿ الشاعر. (ٕ)اللبس

  .(ٖ)رً ػدى ق موسػى على ؽى كمػا أتى ربَّ              ران ػدى أك كانت لوي ؽى  جػاء الخبلفةى                 
كأرسلناه إلى مئة ألل ك )) بن محمدكاستدؿ على صحتو بقراءة جعفر . كىذا الرأم دافع عنو ابن جني

كالواك جاءت لعطل جملة على جملة، كما حمل قراءة الجمهور  ،علػى أف المعنى كىم يزيدكف(( يزيدكف 

                                                 
 . ُْٕ: الصافات (1)

 .     ّّٗ/ ِ: معاني القرآف للفراء (2)

 .  ِّٗ: ينظر مجاز القرآف (3)

 .ُٗ/ ُ: ، المغنػػػيِِٗ: ينظر الجنى الداني (4)

 .ُّْ/ ْ: معاني القرآف كإعرابو (5)

، حاشية ُّّ/ ْ: ، البرىافٗٗ/ ٖ :، شرح المفصلُٗ/ َُ: ، المغنيُِّ: ، الجنى الدانيٖٗ: ينظر معاني الحركؼ للرماني (6)
 .ُُٓ/ ِ: الخضرم

حاشيػػػػػة  ُٖٓ/ ّ: ، حاشية الصبافُْٕ/ ِ: ، شرح التصريحُٗ/ ُ: ، المغنيَِّ: ، الجنى الدانيّْ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش (7)
 .ّٕٗ، شرح ابن الناظم ُُٓ/ ِ: الخضرم

 .َٕ /ٓ: شرح ابن عقيل ،ُُِ: ديوانو، ينظر البيت لجرير  (8)
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فحذؼ المبتدأ لداللة الموضع عليو كما مضى مع ( أك ىم يزيدكف )على ىذا التقدير أم أف المعنى 
إذ (. معنى بل)كالمبلحظ أف أكثر النحاة المتأخرين قد تابعوا الكوفيين في حمل النص على .(ُ)الواك

 . (ِ)عتمده الزجاج كأبػو علي كابن برىاف كابن جني كابن فارس كالرضيا
كما أنكركا  .(ّ)أفادت معنى التخيير، كقد تقدـ تأكيلو( أك)أما البصريوف فقد ذىبوا إلى أف           

( أك)إف قومان من النحويين يجعلوف : ))قاؿمذىب الكوفييػن، كعرض المبرد األدلة التي يرل فيها فسادهي 
ىذا الموقػػع موقع  أف أك لو كقعت في: في ىذا الموضع بمنػزلة بل كىذا فاسد عندنا من كجهين أحدىما

(( كما ضربت زيدان أك عمرا(( ضربت زيدان أك عمرا: ، ككنت تقوؿلجاز أف تقع في غير ىذا الموضع( بل)
أف بل ال تأتي في الواجب : كالوجو اآلخر. على غير الشك كلكن على معنى بل فهذا مردكد عند جميعهم
جل ألف القائل إذا قاؿ مررت عن اهلل عز كفي كبلـ كاحد إال لئلضراب بعد غلط أك نسياف، كىذا منفي 

 . (ْ)((ليضرب عػن ذلك كيثبت ذا( بل عمرك: )غالطان فاستدرؾ، أك ناسيان فذكر، قاؿ(( بزيد
أف ما احتج بًو المبرد على فساد مذىب الكوفيين يعتمد على التأكيل العقلي، إذ نراه يجعػػل  كيبدك       

على ذلك، ألف داللتها ػ كما نص ( بل)رده، كال يمكن حمل معنى الغلط كالنسياف ىو الحجة األقول في 
، إذ ال بد (أك)النحاة ػ أنها تأتي إلثبات أحد الشيئين كىذا المعنى يتحصل مع األكجو األخرل في معنى 

أم أنها تجعل المعنى . من الداللة على أحد الشيئين، لكن بل تقطع االحتماؿ األكؿ كتثبتو لما بعدىا
كذلك فإف ما يؤاخذ على الدليل األكؿ الذم ذكره المبرد، أنو استدؿ باألمثلة . ثر كضوحان المراد أؾ

المصنوعة التي تخلو من الداللة على عمق المعنى كالتي ال يمكن أف تكوف دليبلن على إدراؾ النظم القرآني 
مما جاء مثلو من لذلك كاف األكلى أف يستدؿ على المعنى . مثل بًو مراتب الببلغة كالفصاحةتالذم ت

كالذم قالو الفراء فقوؿ قد تقدمو فيو ناس، : )) النظم، كما فعل ابن فارس، في رد مذىب البصريين، بقولو
 .(ٓ)خطأ، ألف العرب تنشدؼأف بل ال يكوف إال إضرابان بعد غلػط أك نسياف : كقوؿ من قاؿ

 . (ٔ)شجا ػػػدٍ ؽى  كان جٍ كشى أٍحزانان  ما ىػػػاجى                                      
رد، فقد احتج بكإذا كاف ابن فارس قد استدؿ بما نقل عن العرب من الشعر في رد مذىب الم        

بما يدؿ عليًو سياؽ النص من معنى ككاف يضمن ( بل)بمعنى ( أك)الرضي على صحة مذىب الكوفيين أف 
كيمكن بياف ما نص . الناس من غلط أك نسياف تأتي استدراكان لما يقع بوً ( بل)كبلمو ردان على من يرل أف 

                                                 
 .   ِّٕ/ ِ: ينظر المحتسب (1)

 .َْٓ/ ْ: ، شرح كافية بن الحاجبِِٗ: ، الجنى الدانيَٗ/ ٖٗ: ، الصاحبػيُّْ/ ْ: ينظر معاني القرآف كإعرابو (2)

  .ٖٖ: ينظر معاني الحركؼ للرماني (3)

 .ُِٓ/ ِ: المقتضب (4)

 .  َٗ: الصاحبػي (5)

 أىنٍػهىجىا   من طىلىًل كاألىٍتحىًميّْ : ، كعجزه  ُِٕ:  ينظر ديوانو: البيت للعجاج (6)
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في كبلمًو ( بل)كإنما جاز اإلضػػراب بػ : ))في قولو( بل)بمعنى ( كأ)عليو من تأكيل لمعنى اآلية إذا كانت 
مع كونو تعالى عالمان  ، على ما يحرز الناس من غير تعمق بناءن تعالى، ألنو أخبر عنهم بأنهم مائة ألل 

على ظاىر منهم  بعددىم، كأنهم يزيدكف، ثم أخذ تعالى في التحقيق،  فأضرب عما يغلط فيو غيره بناءن 
: ا زائدين على ذلك، ككذا قولوكىم كانوالناس مائة ألل  أرسلناه إلى جماعة يحرزىم : أم ، الحرز

في ىذه  ، ثم أضرب عمػا يغلطوف فيوً  . حديدعلى ما يقوؿ الناس في الت بناءن .   (ُ)((كلمح البصر ))
في ( أك)كىذا التفسير لمعنى  (ِ)((أم بل ىو أقرب((أك ىو أقرب  )): ، كحقق كقاؿ القضية إف قالوا ذلك

 .(ّ)التركيب أخذه الرضي من األخفش
بمعنى ( أك)كمما تقدـ يبدك أف أكثر األدلة التي احتج بها النحاة على صحة مذىب الكوفيين بأف        

كما . تتناسب مع التركيب القرآنيالتي تفصح عن دقة ىذا المعنى كما تدؿ على أنو أكثر األقواؿ ( بل)
خبر عن عددىم، دكف أراد أف م ػسياؽ النص ػ ذلك كما يدؿ على ػيؤكد ذلػك أف اهلل سبحػػانو كتعالى ػ

التصريح بتحديده، كإنما بأسلوب بياني يتضمن ذلك العدد، كىذا ال يصح مع التخيير، ألف التخيير على 
أك أنو . ئة أللافيمكن أف يقوؿ أنهم ـ. بناء على الحدس كالتخمين. ما ذكر من تأكيل يتعلق بالرائي لهم

يز بها األسلوب القرآني، ألف المراد ىو بياف عددىم، الدقة التي يتم ينافيكىذا . يقوؿ أكثر من ىذا العدد
كىذا  ،للداللة علػى الكثرة كإذا اعتمدنا على أف ىذا العدد جاءى على ما يحرزه الناس، خفي علينا عددىم

.. كللبصريين فيها أقواؿ، قيل لئلبهاـ كقيل للتخيير: )) كما أنكره ابن ىشاـ، قاؿ  ،لم يكن ىو المطلوب
 . (ْ)((يير بين شيئين الواقع أحدىما كال يصح التخ

كأرسلناه إلى مائة ألل أك : )) في قولو تعالى( أك)كبعدما تبينت مذاىب النحاة في معنى           
بمعنى الواك، كىو ( أك)أك أف تكوف ( بل يزيدكف)، كىذه اآلراء التي نصوا عليها ىي أف المعنى (ٓ)((يزيدكف

على معنى التخيير، كىذه اآلراء ذكرىا المفسركف في ( أك)ف فقد جعلوا ما البصريومن آراء الكوفيين، أ
 . تأكيل النص كبياف معنى اآلية الكريمة

بل )ككاف األكثركف منهم يرجحوف مذىب الكوفيين، فقد رجحو الطبرم، كنص على أف المعنى ىو 
 ، كىذا(ٔ)ىو بل يزيدكف كاحتج على صحة ىذا الرأم بما نقل عن ابن عباس أنو يرل أف المعنى(. يزيدكف

                                                 
 .ٕٕ: النحل (ُ)

 .َْٓ/ ْ: شرح كافية ابن الحاجب (ِ)

 .ّٓ: ينظر معاني القرآف لؤلخفش (ّ)

 .  ُٗ/ ُ: المغني (ْ)

 .ُْٕ: الصافات (ٓ)

 .  ُِْ/ ِّ:  ينظر جامع البياف (ٔ)
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أم أف . (ُ)((ىكذا جاء في التفسير مع صحتو في العربية : )) التوجيو يكشل لنا مقصد الفراء، بقولو
كىذا المعنى ذىب إليو كذلك أكثر . المعنى بل يزيدكف، فكاف يعني بقولو في التفسير مذىب ابن عباس

ؿ ػكاؿ، ألف ؾػف أؽػاة ـػق النحػعلي صػما ف د ىجركاف ابن عباس، كؽػالمفسرين، إذ كانوا يحتجوف بما نقل ع
 . (ِ)ا كاف يعتمد على القياس كالتأكيلمم ثبتأحة ػػة الصحيػػكالن بالركامػاء منقػا جـػ

كما يبدك أنهم استدلوا كذلك على صحة ىذا الرأم بأف أكثر الركايات تدؿ على أنهم كانوا أكثر         
أك يزيدكف قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما في ركاية عنو، بل يزيدكف ككانوا : )) قاؿ ابن كثير. من مئة ألل

كاهلل أعلم كقاؿ . ئة ألل كبضعة كثبلثين ألفان كعنو مئة ألل كبضعة كأربعين ألفان امائة كثبلثين ألفان كعنو ـ
اف يرل أف كإذا كاف أكثر المفسرين ينقل عن ابن عباس أنو ؾ. (ّ)((سعيد بن جبير يزيدكف سبعين ألفان 

( أك)فقد نقل الثعلبي ركاية أخرل يكوف فيها المعنى المنقوؿ عن ابن عباس ىو أف ( بل يزيدكف)المعنى 
 .... (ْ)بمعنى الواك أم أف المعنى ىو كيزيدكف 

كأرسلناه إلى مائة ألل ) )كيظهر أف ىذا الرأم ترجحو عند بعض المفسرين قراءة من قرأ          
في النص، فالقراءة تتفق مع ما قالو ابن ( أك)علها ابن جني الوجو األقول في بياف معنى التػػي ج(( كيزيدكف

في اآلية ( أك)، كقد عني بو بعض المفسرين، إذ جعلوه أكؿ األكجو المحتملة في تفسير معنى (ٓ)عباس
غرناطي الكريمة، كما نلحظ ذلك عند الشيخ الطوسي كابن عطية كأبو حياف األندلسي كابن الجوزم كاؿ

على معنى ( أك)على ما نقلو ابن عباس أف : أحدىما: في تفسير أك كجهين ذكركاالكلبي كأبي حياف، ك
كيبدك أنهم تابعوا األخفش كالفراء كابن . (ٔ)بمعنى اإلبهاـ على المخاطبين( أك)أف تكوف : ، كاآلخر(بل)

ليو البصريوف بأف المعنى ىو جني كجماعة من الكوفيين على ترجيح ىذه األكجو، كقد ىجركا ما نص ع
 ... التخيير

كتابعو في . (ٕ)كما ذىب إليو البصريوف رجحو الزمخشرم، كلم يذكر غيره من األكجو األخرل            
نهم تابعوا البصريين، ألنهم قد ذكركا أكقد اتضح . (ٖ)ترجيحو النسفي كالطبرسي كالفخر الرازم كالبيضاكم

                                                 
                                                    .              ّّٗ/ ِ: معاني القرآف للفراء (1)

: ، تفسير ابن كثيرّْ/ ْ: ، تفسير البغػومُْٕ/ ْ: ، تفسير السمعانيُْٓ/ ّ: ، تفسير السمرقندمّٕ/ ْ: ينظر تفسير ابن زمنين (2)
ْ /ِْ. 

 .  ِْ/ ْ: تفسير ابن كثير (3)

 .ُُٕ/ ٖ: ينظر تفسير الثعلبي (4)

 .ِّٕ/ ِ: المحتسبينظر  (5)

: ، البحر المحيطُٕٔ/ ّ: ، التسهيل لعلـو التنػزيلُُّ/ ٔ: ، زاد المسيرْٕٖ/ ْ: ، المحرر الوجيزُّٓ/ ٖ: ينظر التبياف (6)
ٕ/َّٔ. 

 .َٔ/ ْ: ينظر الكشاؼ (7)

 .ِٖ/ ٓ: ، تفسير البيضاكمُْٓ/ ِٔ: ، التفسير الكبيرُٕٔ/ ْ: ، مجمع البيافِٖ/ ْ: ينظر تفسير النسفي (8)
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الرائي  ـأك يزيدكف على معنى أنهم في مرأل الناظر إليهم أم إذا رآه: ف قولوأم أ. مذىبهم في تأكيل النص
كقد نعتو الطبرسي بأنو أجود األقواؿ، بعدما ذكر  ،كالمعنى أنهم كانوا عددان  مائػة ألل أك أكثر ـقاؿ ق

 كذلك الفخر الرازم يرل أف التخيير ىو أصح. (ُ)(أك)األكجو التي يحتملها النص في تفسير معنى
يوجب الشك كذلك على اهلل تعالى محاؿ (( يزيدكفأك : ))ظاىػػر قولو: ))يتضػح في قولو األقواؿ، كىذا

، كأجابوا عنو من (ّ)((لعلو يتذكر أك يخشى : )) كقولو تعالى (ِ)((عذران أك نذران : )) كنظيره قولو تعالى
ػػي تقديركم بمعنى إذا رآىم الرائي كجوه كثيرة كاألصح منها كجو كاحد كىو أف يكوف المعنى أك يزيدكف ؼ

 . (ْ)((قاؿ ىؤالء مائة ألل أك يزيدكف على المائة كىذا ىو الجواب عن كل ما يشبػو ىذا 
أك أشػد )) كىذا التوجيو يدؿ على أف الفخر الرازم قد كقع في التناقض، كونو يرل أف قولو تعالى      

 (ٕ)((كأرسلناه إلى مائة ألل أك يزيدكف : )) كقولو تعالىكقد ذكر أنو  (ٔ)على معنى كأشد قسوة (ٓ)((قسوة 
لعلو يتذكر أك : ))كقولو(( عذران أك نذران : )) بمعنى كيزيدكف، كذكر أف من نظائر ىذا المعنى قولو تعالى

أك أشد : )) على معنى الواك، كما في قولو تعالى( أك يزيدكف ) في قولو ( أك)فالمعنى عنده أف ((. يخشى
قد رجح معنى التخيير كتخلى (( كأرسلناه إلى مائة ألل أك يزيدكف : )) ، كفػػي تفسير قولو تعالى((قسوة 

 ((. كيزيدكف )) بأف المعنى ىو (( أك أشد قسوة )) عما أثبتو في موضػػع سابق كىو قولو 
كيبدك لي أف ما جلب ىذا التناقض أف النص يحتمل كل األكجو التي ذكرىا النحاة، ىذا من جهة         

ستدرؾ شبهة الرأم األكؿ فأثبت غيره، لكن يبقى ىذا مدعاة لعدـ الدقة، في تفسير اكمػػن جهة أخرل، أنو 
النص، أك إنػو نظران لسعة مصنفًو في التفسير يثبت رأيان في موضع ثم يتخلى عنو في آخر دكف قصد كإنما 

 . ألنو يرل غيره دكف أف يعلم بذلك االختبلؼ
أك على معنى ( بل يزيدكف)ابعوا الكوفيين بأف المعنى كيبدك مما تقدـ أف أكثر المفسرين قد ت       

بل )، كىػذا المعنى تؤكده الركايات المنقولة كتثبتو، ألف المنقوؿ عن الصحابة أف المعنى (كيزيدكف)
كىو أكثر األقواؿ بيانان لمعنى النص ػ كما يبدك لي ػ ألف المراد ىو أنهم أكثر من مئة ألل، كقد (. يزيدكف

كبل  ،فأكثر الركايات تثبت ذلك ،ثبلثين كفي ركاية عشرين كفي أخرل سبعين ةكف على المائنقل أنهم يزيد
أما التخيير فهو ينافي الجمع ككذلك  . تأتي لئلضراب فتثبت معنى ما بعدىا كما بعدىا يتعلقي بما قبلها

                                                 
 .                                                                   ُٕٔ/ ْ: ينظر مجمع البياف (1)

 .   ٔ: المرسبلت (2)

 .  ْْ: طو (3)

 .ُُٖ/ ّ، ُْٓ/ ِٔ: التفسير الكبير (4)

 .ْٕ: البقرة (5)

 .  ُُٖ/ ّ: ينظر التفسير الكبير (6)

 .   ُْٕ: الصافات (7)
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ة ألل، أك أف يقوؿ لكن األمر يتعلػق بالرائي لهم، فهو مخير بأف يقوؿ أف عددىم مط.  يثبت أحد الشيئين
، فهو مخير بما (أك يزيدكف)أكثر من ذلك فإذا ذىب الرائي إلى أف عددىم مئة ألل  فما الفائدة في قولو 

يراه كيختاره من أحد الشيئين المذكورين، كليس المراد ىذا، كإنما المطلوب ىو أنهم أكثر من مائة ألل 
. (ُ)أف التخيير ال يصح بين شيئين الواقع أحدىما كما يدؿ على ذلػك سياؽ النص، ككما ذكر بعض النحاة

كال . كما تثبت ذلك الركايات المنقولة بأف عددىم كاف أكثر من مئة ألل. فسياؽ النص يلـز أحػد األمرين
يمكن أف يترؾ تحديد عددىم لمن يراىم، فهذه الرؤية انتفت في أكقات انتهت كال فائدة من الرجوع إليها 

فليس من الحكمة أف يكوف سياؽ النص ال يدؿ على .. النص في معرفة عددىمكال بد من التعلق ب
ككل ما يوحي بًو ىو أنهم أكثر من مئة ألل، كىذا األسلوب في ذكر العدد يشيع في النظم . عددىم

بالسياؽ كداللة األلفاظ كما يقتضيو  دد المطلوب على كجو الدقة احتفاءن القرآني كىو ترؾ التصريح بالع
كىذًه المسائل كفيلة بأف تصل السامع إلى . كمقاـ الحوادث، ألف الغرض ىػػو الوصل بالكثرةالمعنى 

كالمبلحظ أف اإلبهاـ على السامع ىو أحد االحتماالت الممكنة كفيو داللة على أف .  تحديد عددىم
 . المراد ىو أحد الشيئين لكن أبهم ليبحث السامع في معرفة عددىم كيجهد نفسو

من ىذا األسلوب أف اإليحػػاء كعدـ التصريح بعددىم أبلب مما لو ذكر بغير ىذا األسلوب، كيلحظ      
كىػذا األسلوب شائع عند العرب، فأكثر ما نقل عنهم أنهم عندما يذكركف العدد ال يصرحوف بًو، كإنما 

ـ، كفيو إيحاء لذلك جاء القرآف يحاكي ىذا االستعماؿ عنده. يأتػػوف بأسلوب يدؿ عليو دكف التصريح بوً 
 . بقوة المعنػى، كما تزداد قوتو من خبلؿ ما يقتضيو النص من احتماالت تتطلب تأكيبلن للمعنى المراد

 ا  ـــإو -2                                          

يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا : ))اختلل النحاة في قولو تعالى          ًإمَّا ًإنَّا ىىدى فذىب البصريوف إلى  (ِ)((كىفيورناكى
في إما : )) ، قاؿ المبرد(ّ)على الحاؿ( شاكران ككفوران )نها للتخيير، كانتصاب أ، ك(أك)بمنػزلة ( مػاإ)أف 

( أك)كقد استوضح ذلك الفرؽ بينهما من جهة المعنى، إذ يرل أف  (ْ)((كبينهما فصل الخبر بمنػزلة أك، 
فالشك في ( جاءني زيد أك عمرك : ) كؿ، كيلحق الثاني الشك كقولكتدؿ على كقوع الخبر في االسم األ

عمرك، كىذا المعنى ال يظهر مع إما فعندما تقوؿ جاءني إما زيد كإما عمرك تبتدئ بها شاكان، أما في 
كمثل ذلك . فالمعنى ىو تخيير المأمور كليس الشك(( ضرب إما عبد اهلل كإما خالدان ا: )) التخيير كقولك

أفادت معنى ( أك)عاطفة كػ ( إما)كالمبلحظ أف المبرد يرل أف  (ٓ)... ((إنا ىديناه السبيل: )) عالػىقولو ت

                                                 
 .ُٗ/ ُ: المغنيينظر  (1)

 .ّ: اإلنساف (2)

 .ُِٖ/ ّ: ، أمالي ابن الشجرمَٗ/ ٓ: ينظر إعراب القرآف للنحاس (3)

 .ِِ/ ِ، ٖٓ/ ُ: المقتضب (4)

 .ٖٓ/ ُ: ينظر المصدر السابق (5)



 الترجيح في الحروف واألدوات .......................... ..............................الفصل الثالث 
 

- 267-  

 

شرطية، كقد نص ( إما)كىذا التفسير استبعده الكوفيوف، إذ أجازكا أف تكوف . التخيير في اآلية الكريمة
إف شكر : كيل النص على أف المعنىالتي للمجازاة كما الزائدة، كما ذكر تأ( إف)الفراء على أنها مركبة من 

 .. (ُ)كإف كفر
 العاطفة أنكره أكثر المتأخرين، إذ منعوا أف تكوف( أك)بمنػزلة ( إما)كما تقدـ من رأم للبصريين بأف       

كما ذكركا بعض  (ِ)حػرؼ عطل، كما نقل أف ىذا الرأم ىو رأم يونس بن حبيب كابن كيساف كابن برىاف
  ليست إما بحرؼ عطل: ))لك ما نص عليو الفارسي بقولوليست عاطفة، من ذ( إما)األدلة التي تؤكد أف 

ضربت إما : ف حرؼ العطل ال يخلو من أف يعطل مفردان على مفرد أك جملة على جملة، كأنت تقوؿأل
اف يًو الواك كال يجتمع حرؼكإما عمرا فتدخل عل: زيدان كإمػا عمران، فتجدىا عارية من ىذين القسمين، كنقوؿ

على العطل، إذ يرل أنها من ( إما)كىذا الدليل احتج بو الرماني كذلك على عدـ داللة . (ّ)((لمعنى
كليست بحرؼ عطل ( أك)الحركؼ الهوامل تدخل في بعض التراكيب لتؤدم أحد المعاني التي تفيدىا 

 . (ْ)مثلها
في اآلية الكريمة ليست ( ماإ)كنظران ألىمية ىذا الرأم فقد اتخذه أكثر المتأخرين دليبلن على أف 

، كىذا ال يتػػفق مع مذىب البصريين ألنها (ٓ)ألنها مسبوقة بالواك، كال يجتمع حرفاف للعطل بحرؼ عطل
 فالنحاس البصريين، مذىب صحة على كاستدؿ ،العاطفة، كقد رد بعضهم مقالة الفراء( أك)عندىم بمنػزلة 

 خطأ على نص كما .(ٔ)كفورا أك شاكران  اإلنساف خلقنا إنا :معنى على النص فيكوف .أك بمعنػى (إما) أف يرل
 إما)) :قولو في سميناال على اآلية في دخلت كقد األسماء على تقع ال للشرط التي (إف)الفراء،ألف مذىب
  .(ٕ)((اكفور كإما شاكران 

 فأ يرل الذم طالب، أبي ابن عند تكرر فقد الفراء، مذىب تضعيل في الدليل ىذا غير عندىم يثبت كلم
 :تعالى قولو في كما فعل، إضمار من بد فبل عليها دخلت كإذا األسماء، على تدخل ال للشرط التي (إما)

                                                 
 .ُِٖ/ ّ: ، أمالي ابن الشجرمَٗ/ ٓ: ، إعراب القرآف للنحاسُِْ/ ّ: ينظر معاني القرآف للفراء (1)

 .ُٕٓ /ِ :التوضيح على التصريح شرح ،َّٖ :الناظم ابن شرح ،ْٖ /ُ :المغني ينظر (2)

 .ِْْ :اإليضاح (3)

 .ُْٔ :للرماني الحركؼ معاني ينظر (4)

 /ِ :التوضيح على التصػريح شػرح ،َّٖ :الناظم ابن شػرح ،ُّْ /ْ :الحػاجب ابن كافية شػرح ،ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي ينظر (5)
   .ُِٓ /ِ :الخضرم حاشية ،ُّٔ /ُ :لصبافا حاشيػػة ،ُٕٓ

 .َٗ /ٓ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (6)

 .َٗ /ٓ :السابق المصدر ينظر (7)
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ًإفٍ ))  قولوً  في الفعل إضمار يلـز ال لذلك .بالرفع إف بعد االسم جاء كقد (ُ)((اٍستىجىارىؾى  ًكينى اٍلميٍشرً  ًمنى  أىحىده  كى
   ...(ِ)مرفوعان  االسم كػاف إذا يصح اإلضمار ألف منصوبان، جاء االسم كوف  كفورا كإما شاكران  إما

 بصحيح، ليس منو القوؿ كىذا )) :قاؿ صحتو، عدـ على كاستدؿ الشجرم ابن أنكره االحتجاج كىذا      
 قكوفب (إف) بعد االسم فيرتفع لفظو من ألنو بعده، ما يفسره فعبلن  الشرطية إف دبع يضمركف النحويين لػػػأف

 الشرط حرؼ بعد يضمركف ككما ..زيد زارني إفٍ  تريد أكرمتو، زارني زيده  إفٍ  :كقولك المضمر، لذلػك فاعبلن 
 أكرمتو زيدان  إفٍ  :لككقو مفعوؿ، بأنو االسم تنصب أفعاالن  بعده ييضمركف كذلك ، فاعل بأنو االسم ترفع أفعاالن 
 (إما) إفٌ  قاؿ من قوؿ في يرتفع أف (شاكران ) يلـز فليس ىذا عرفت كإذا .زيدان  أكرمت إف تريد نفعك
 ذكر منصوب، اسم على دخلت كإف الشرطية إف بعد الفعل إضمار صحة على استدؿ كبعدما .(ّ)((شرطية

 في المضمر الفعل على دليل ال :كقولو )) :قاؿ (( كفوران  كإما شاكران  إما )) :قولو في اإلضمار جواز كجو
 ألف الكبلـ، ىذا مثل في اإلضمار معرفة من بعيد قوؿ (( كفوران  كإما شاكران  إما )) :قولو بمعنى الكبلـ

 ىذا مثل في إال كاف إضمار يرل ال سيبويو أف كذلك كاف، كىو القػلوب، بإضماره تشهد فعل ىهنا المضمر
  .(ْ)(( بعيدان  كنت كإف قريبان  كنت إف تريد بعيػدان  كإف قريبان  إف رؾأزك أنا :كقولك المكاف،

 تؤيده سليم مذىبه  التركيب في (إما) لمعنى الفراء تفسير صحة على الشجرم ابن بو استدؿ الذم كىذا      
 صورةب المعنى تثبيت فػػي القرآني االستعماؿ ركائع من كالحػذؼ اإلضمار فيها يكوف التي الكثيرة النصوص

 مع القوؿ يجازإ على داللة من فيو لما العربية مزايا من األسلوب ىذا أف يخفى كال المحذكؼ، بأىمية مشعرة
 اللفظ يجعل بمػا النص في حضورهً  إلى كاإليحاء المحذكؼ على المذكور لداللة نظران  المراد، المعنى بلوغ

  .المعنى لهذا المناسب بالتأكيل احتفاءن  المعنى، لبياف التركيب في يأتلل
 ،(أك) كػ عاطفة ليست أنها األكثركف ذىب كقد (.إما) معنى في اختلفوا النحاة بأف يشعر تقدـ كما          
 أف يلـز ال إذ بينهما، التفريق بضركرة تاـ إدراؾ على ككانوا مذىبهم، صحة تؤكد التي األدلة بعض كذكركا
 المعنى في الحركؼ بعض اتفقت كقد المعنى، ىذا في تلحقها ال أف فينبغي العاطفة، أك بمعنػى (إما) تكوف
 بخبلؼ المضارع تنصب فاألكلى المصدرية، ما عن المصدرية فأ اختبلؼ ذلك مػن غيره، في اختلفت لكنها
 ضركرة إلى تنبهوا قد المتأخرين النحاة بعض فإ :القوؿ يمكن لذلك .(ٓ)المصدرية معنى في اتفقا كقد الثانية

  .العطل على داللتها لعدـ موجبة كثيرة أدلة من تقدـ لما عاطفة تكػػن لم (إما) ألف ،(أك) ك (إما) بين التفريق

                                                 
 .ٔ :التوبة (1)

 .ْٖٖ :القرآف إعراب مشكل ينظر (2)

 .ُِٗ /ّ :الشجرم ابن أمالي (3)

  .ُِٗ /ّ :السابق المصدر (4)

 .ُّْ /ْ :الحاجب ابن كافية شرح ينظر (5)
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 أف باإلمكاف كجدكا لمػا .العطل معنى على (أك) بمنػزلة (إما) جعلوا إذ توىموا، قد القدماء أف كالمبلحظ
 .(ُ)(( كفوران  كأ شاكران  )) معنى على (( كفوران  كإما شاكران  إما )) :تعالى لقولو تأكيلهم في كما .محلها تحػل

  .(ِ)(أك) تؤديها التي المعاني لبياف فتأتي .الشيئين أحد على الداللة في (أك) تشارؾ (إما) فإف كذلك
 ك،عمر كإما زيد إما جاءني :نحو للشك فتأتي التراكيب، في مختلفة لمعافو  تأتي (إما) أف ذكره يجدر كما    

 كػػنح :ةػكلئلباح ،(ّ)((عليهػم يتوب كإما يعذبهم إما اهلل ألمر ميٍرجوف كآخركف)) :تعػػالى قولو نحو :كلئلبهاـ
 كأثبت (ْ)((ألقػػى مػػن أكؿ كفػػنك أف كإما يلقي أف إما )) :تعالى قولو نحو كللتػػخيير نحوان، اػػكإـ فقهان  إما تعلم)

 إما السبيل ىديناه إنا )) :تعالى قولو في المعنى ىذا على جاءت أنها كذكركا التفصيل، معنى النحاة بعض لها
  .(ٔ) (ٓ)(( كفوران  كإما شاكران 

 فهي )) (ٕ)(أك) من المستفادة المعاني من لمعنى تجيء (إما) فػ كذلك ،(أك) تؤديها المعاني كىذه          
 على يدؿ ىذاك .(ٖ)((لحرفو لمصاحبتها العطل باب في ذكركىا كإنما العطل في ال فقط المعنى في مثلها
 كىي الواك، من يتحصل العطل إذ العطل، في بمنػزلتها تكن كلم المعنى على الداللػػة في (أك) مع تتفق أنها
 ىديناه إنا )) :تعالى قولو في كما المذكورة، نيالمعا من معنى ألفادت (إمػا) بػ بعدىا جيء كإنما الباب، أـ

 مقصد في اختلفوا قد النحاة أف كالمبلحظ التخيير، معنى أفادت فقد ،(( كفوران  كإما شاكران  إما السبيل
  .تأكيبلت من النص يحتملو لما نظران  التخيير

 قومان  ختارا أنو يخبرنا كتعػػالى حانوسب فاهلل الطريق، إلى الهداية ىو المعنى أف يرل الزجاج ككاف              
 فإ :قيل كما ،(ٗ)ىديناه في الهاء من الحاؿ على ( ككفوران  شاكران  ) انتصاب كيكوف للشقاكة، كقومػان  للسعادة
 حاؿ )) ىي قيل كذلك ،(َُ)لئلنساف التخيير كليس يشاء ما يفعل بأنو كإخبار اهلل من إعبلـ ىنا التخيير
 كىو الكفر منو يحدث أف كإما السعادة، عبلمة فهو الشكر، فهمو عند منو يحدث فأ إما كالتقدير، مقدرة
 (إما) أف على الكريمة لآلية الفراء تأكيل أما ،(ُِ)للتفصيل الرأم ىذا علػى إما كتكوف (ُُ)(( الشقاكة عبلمة
  .(ُّ)ذكره تقدـ فقد للجزاء

                                                 
 .َٗ /ٓ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (1)
 .ُّْ /ْ :الحاجب ابن كافية شرح ينظر (2)
     .َُٔ :التوبة (3)
(4)

              ،ٓٔ :طػػػو 
(5)

 .ّ :اإلنسػػػػاف 
(6)

 .ُٕٓ /ِ :التوضيح على التصريح شرح ،ٖٔ /ُ :المغني ينظر 
(7)

 .َّٖ :الناظم ابن شرح ينظر 
(8)

 .ُٕٓ /ِ :التوضيح على التصريح شرح 
(9)

 .ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي ،ْٖٖ :القرآف إعراب مشكل ،ِٕٓ /ٓ :كإعرابو القرآف معاني ينظر 
(10)

 .ُٓٓ /ْ :البرىاف ،ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي ينظر 
(11)

 .َْْ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ،ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي كينظر ،ْْٖ :القرآف إعراب مشكل 
(12)

 .ُٕٓ /ِ :التوضيح على التصريح شرح ،ُٓٓ /ْ :البرىاف ،ٖٔ /ُ :لمغنيا ينظر 
(13)

 . البحث من (ِٕٔ ) ص كينظر ،ُِْ /ّ :للفراء القرآف معاني ينظر 



 الترجيح في الحروف واألدوات .......................... ..............................الفصل الثالث 
 

- 270-  

 

 أنها كيظهر النص، معنى لبياف المفسركف بها عيني كالمعربوف النحاة ذكرىا التي التأكيبلت كىذه         
 كقد للتخيير، أنها يركف فالبصػريوف الكريمة، اآلية في (إما) لمعنى النحاة تفسير على اعتمادا المعنى تكشل

 إلى المتأخرين بعض كذىب رط،للش أنها إلى الكوفيوف كذىب تأكيل، من أكثر يحتمل المعنى ىذا أف تضحا
  .التفصيل معنى أفادت أنها

 ثناؤه جل يعني )) :قاؿ المذىب ىذا على بناء النص تأكيل كذكر الفراء، مذىب الطبرم رجح             
 ىذا إلى الكبلـ كجو كإذا .كفر أك شكر، إف سبيلو، كعرفناه الجنة، طريق لو بينا السبيل ىديناه إنػا :بقولو

 كفوران  كإما شاكران  إما :قولو بأف البصريين مذىب أجاز كما.(ُ)(( الجزاء معنى في كإما إما كانػت ، المعنى
 كإما شقيان  إما السبيل، ىديناه إنا المعنى كيكوف للتخيير، (إما) ك ىديناه في التي الحاء من حاالن  يكوف
 كالطبرسي كالنسفي الطوسي الشيخ رجحو الفػراء مذىب على النص تأكيل من الطبرم ذكره كما .(ِ)سعيدان 

 كىذا كفر كإف شكر إف معنى على (( كفوران  كإما شاكران  إما )) :قولو أف يرل الطوسي فالشيخ .(ّ)كالقرطبي
 يعني كاف أنو كأرل تأكيل، من ذكره فيما يتضح كما للتفصيل، (إما) تكوف أف أجاز كما .(ْ)الجزاء ىو المعنى
 (ٓ)(( عليهم يتوب كإما يعذبهم إما )) :قولو مثل يكوف أف كيجوز )) :فقاؿ ر،التخيي معنى على للنص بتأكيلو

 نعمو يكفر أف كإما الحق، فيصيب بنعمو االعتراؼ ك تعالى هلل الشكر اختياره بحسن يختار إما كالمعنى
 مخرج ذلك خرج كإنما ذلك، في مخير أنو المعنى كليس الصواب عػن ضاالن  فيكوف إحسانو كيجحد
  .(ٔ)((دالتهدم

 كذلك الزجاج مذىب ذكر كقد للنص، تأكيلين من ذكره فيما الطوسي الشيخ تابع فقد الطبرسي أما
 تأكيل مػن عليو نص ما كاتخذ كذلك، القرطبي تابعو ماؾ ،(ٕ)الشقػػاكة أك للسعادة اختياره ىو المعنى بأف

  .(ٖ)الكريمة اآلية لمعنى تفسيران 
 يرل زمنين بناؼ .(ٗ)حياف كأبو الرازم كالفخر كالزمخشرم كالبغوم زمنين ابن رجحو فقد البصريين مذىب أما
 بمنػزلة عاطفة عنده (إما) كفوران،فػ أك شاكران  كالمعنى الحاؿ، على نصب (( كفوران  كإما شاكران  إما :))قولو أف
  .(َُ)أك

                                                 
(1)

 .ِٔٓ /ِٗ :البياف جامع 
 .ِٔٓ /ِٗ :السابق المصدر ينظر (2)
 .ُِِ /ُٗ :القرطبي تفسير ،ُٓٔ /ٓ :البياف مجمع ،َِّ /ْ :النسفي تفسير ،َِٕ /َُ :التبياف ينظر (3)
 .َِٕ /َُ :التبياف ينظر (4)
 .َُٔ :التوبة (5)
 .َِٕ /َُ :التبياف (6)
 .ُٓٔ /ٓ :البياف مجمع ينظر (7)
 .ُِِ /ُٗ :القرطبي تفسير ينظر (8)
 .ّٖٔ /ٖ :المحيط بحراؿ ،ُُِ /َّ :الكبير التفسير ،ْٓٔ /ْ :الكشاؼ ،ِْٕ /ْ :البغوم تفسير ،َٕ /ٓ :زمنين ابن تفسير ينظر (9)
 .َٕ /ٓ : زمنين ابن تفسير ينظر (10)



 الترجيح في الحروف واألدوات .......................... ..............................الفصل الثالث 
 

- 271-  

 

 في الهاء من حاالف ((كفورا أك شاكران  )) :قولو أف ذكر بعدما النص معنى بين فقد الزمخشرم أما
 أنو كتعالى سبحانو اهلل علم في ثبت كإنما لئلنساف، ليس التخيير أف النص تأكيل من  يعنيو كالذم ىديناه،

 معنى يوضح أف أراد الزمخشرم أف كيبدك .(ُ)سبحانو هلل الحالتين في كالقدرة التمكين أف أم يكفر، أك يؤمن
 بطريق كااللتزاـ الشكر إلى تؤدم كالتي كتعالى، سبحانو اهلل من الهداية ألف النص سياؽ خبلؿ من التخيير،

 ما يفعل كتعالى سبحانو اهلل ألف الضبللة، كترؾ الحق إتباع على القدرة في لئلنساف ليس فالتخيير الحق،
 .كتعالى سبحانو اهلل من إخبار فالتخيير يشاء،
 بالتأكيل المعنى ىذا أدركوا أنهم فيو يلحظ كالذم المعنى، ىذا أثبتوا قد المفسرين أكثر أف كالمبلحظ        
، من األلفاظ عليو تػدؿ كما العقلي  ألف لئلنساف، ليس التخيير أف يوضحوا أف أرادكا أنهم يظهر كمػػا معافو
 مػن أكثر يحتمل كىذا سبحانو، اهلل مػكنو إذا إال الهداية من اإلنساف يتمكن فبل سبحانو، اهلل من الهداية أصل
 العقل أدلة من يرل بما تكوف أك الحق، طريق إلى بإرشاده تكوف فقد معنى، من أكثر تعطي الهداية ألف رأم،

 إذا سبحانو اهلل بتوفيق ىو االختيار كىذا اختياران، يحدث اإلنساف أف إلى أشاركا كذلػػك كغيرىما، كالسمع
 الهداية ألدلة التاـ اإلدراؾ كعدـ ختياراال بسوء ضل فقد الحق طريق عن بتػعدا إذا أما الهداية، طريق لتـزا

  .(ِ)ترؾاؼ شئتى  كإف فأقبل شئتى  إف لكى  نصحت قد القائػل، يقوؿ كما ذلك كمجاز كالرشاد،
 أف إما اإلنساف أف كالمعنى للتفصيل، (إما) أف يرل المتأكلين بعض أف االستيضاح ىذا على يدؿ كما

 ىذا كفي ،(ّ)الشقاكة عبلمة كىو الكفر منو يحدث أف كإما السعادة، عبلمة فهو الشكر فهمو عند منو يحدث
 ألف سبحانو، اهلل بتوفيق تتضح التي كالبراىين األدلة يرل بعدما اختياران  ييحدث اإلنساف أف على داللة التأكيل

  .كتعالى سبحانو اهلل من خبارإ ىو التخيير أصل
 أف كىو منها قدمو ما كرجح النص تأكيل في فسرينكالم النحاة أقواؿ ذكر فقد الرازم الفخر أما          
 الكفر حالتي تم فقد كإرشاده اهلل بهداية يتعلق ما كل أف ىو المعنى كأف سبحانو اهلل مػن أخبار التخيير

 أك آمن سواء المكلفين جميع ىدل تعالى اهلل أف كىو ذلك على نص كما الحػق ىو التأكيل كىذا كاإليماف،
  .(ْ)اإليماف إلى الكافر يهدً  لم اهلل أف على :المجبرة قوؿ على ردان  فيو يرل ككاف كفر،

 كما ،(ٓ)كالغرناطي البيضاكم كرجو المفسرين، أكثر ىجره إذ التأكيبلت، أضعل فهو التفصيل معنى أما         
 بعض ذكر كقد السماؿ، أبي قراءة كىي الهمزة بفتح (إما) قرأ القراء بعض أف ىو الرأم ىذا ضعل يؤكػػد

 قراءة بأنها الزمخشرم نعتها كقد الشرط، معنى تضمنػت تفصيلية (إما) إف على القراءة ىذه تأكيل المفػػسرين

                                                 
 .ْٓٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (1)

 .ُِِ /َّ :الكبير التفسير ينظر (2)

 .ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي ،ْٖٖ :القرآف إعراب مشكل ينظر (3)

 ُِّ ،ُِِ /َّ :الكبير التفسير ينظر (4)

 .ُٕٔ /ْ :التنػزيل لعلـو التسهيل ،ِْٔ /ٓ :البيضاكم تفسير ينظر (5)
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 بعض أثبتو المعنى كىذا .(ُ)اختياره فبسوءً  كفوران  كإما فبتوفيقنا شاكران  إما تقدير على كتأكيلها حسنة،
 قراءة ىي التي المكسورة (إما) يعني مخشرمالز يكن كلم الزمخشرم، من أخذكه أنهم كيظهر المتأخرين،
 ذكره ما على نص إذ حياف أبو يؤكده كىذا .(ِ)بالفتح السماؿ أبي قراءة تأكيل يذكر كاف كإنما الجمهور،

 كفوران  كإما نا،ػبتوفيق شاكران  إما كالمعنى حسنة، قراءة كىي :الزمخشرم كقاؿ )) :قاؿ تأكيل، من الزمخشرم
 يدؿ كما (ّ)(( الجواب بفاء تلقاىا كلذلك الشرط، معنى منةػالمتض ةػالتفصيلي اػإـ اػقفجعل ياره،ػاخت فبسوء

 معنى يذكر كلم التأكيل، ىػذا علػى دليبلن  (إما) بفتح السماؿ أبي قراءة من تخػذا الرازم الفخر أف ذلك على
  .(ْ)التفصيل

 يصرحوا لػم الكريمة اآلية في (إما) لمعنى التأكيبلت أحد ذكركا عػندما النحاة أكثر أف كالمبلحظ
 كابن الحلبي كالسمين الناظم كابن المتأخرين بعض عند المعنى ىذا ذكر كإنما ،(ٓ)للتفصيل جػاءت بأنها

 كالغرناطي البيضاكم عند الحاؿ ىو كما النص، لمعنى تفسيران  المفسرين بعض جعلػو كما  (ٔ)ىشاـ
 بأنو مشعران  كبلمو كاف كإنما للتفصيل (إما) معنى يجعل كلم يذكره المفسرين بعض نرل كذلك .(ٕ)الكلبي
 .(ٖ)التفصيل كليس التخيير يقصد

 يكوف أف كىو كاحد، غير ذكره فقد النص، لمعنى التفسيرات أحد النحاة ذكره الذم التأكيل كىذا
 التأكيل كىذا ،(ٗ)الشقاكة عبلمة فهو الكفر منو يحدث أف إما ىو المعنى فيكوف المقدرة الحاؿ على المعػنى

 أنهم ذلك على يدؿ كما األصل، في اهلل بهداية مقيدان  كإنما مطلقان، يكن لم لئلنساف التخييػر أف على يدؿ
  .(َُ)مقيدة اؿػالح فإ قالوا،

 
 
 
 

                                                 
 .ّٕٖ /ٖ :المحيط البحر ،ْٓٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (1)

 .ْٓٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (2)

 .ّٕٖ /ٖ :المحيط البحر (3)

 .ُُِ /َّ :الكبير التفسير ينظر (4)

 .ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي ،ْٖٖ :للنحاس القرآف إعراب مشكل ينظر (5)
 .ٔٗٓ /َُ :المصوف الدر ،ٖٔ /ُ :المغني ،َّٖ :الناظم ابن شرح ينظر (6)

 .ُٕٔ /ْ :التنػزيل لعلـو التسهيل ،ِْٔ /ٓ :البيضاكم تفسير ينظر (7)

 .ُِِ /ُٗ :القرطبي تفسير ،َِٕ /َُ :التبياف ينظر (8)

 .ُٓٓ /ْ :البرىاف ،ُِٖ /ّ :الشجرم ابن أمالي ،ْٖٖ :القرآف إعراب مشكل ينظر (9)

 .ُٓٓ /ْ :البرىاف ينظر (10)
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 انٕأ ـ3                                                   

 (ُ) ((أىنٍػفيسيهيمٍ  ىيمٍ أىىىمَّتٍ  قىدٍ  كىطىائًفىةه  ًمٍنكيمٍ  طىائًفىةن  يػىٍغشىى)) : تعالى قولو في الواك معنى ػ أ 
 يغشى :تقدير على إذ، بمعنى أنها يرل فسيػبويو المتقدمة، اآلية في الواك معنى في النحاة اختلل

 للعطل، النص في الواك تكوف أف لػنل كما الحاؿ، ىذه في طائفة إذ أم الحاؿ، ىذه في كطائفةن  منكم طائفة
 (( أنفسهم أىمتهم قد كطائفة )) :قولو أف على المثػنى بػن معمر عبيدة أبو كتابعو ،(ِ)االبتداء كاك ىي كإنما

  .(ّ)الرفع موضع جاء النصب انقطع كلما نصب، لوقب كما رفع موضع
 عطل، كاك ال ابتداء كاك أنها إلى ذىب كما للنص، تأكيل من سيبويو عليو نص ما ذكر فقد خفشاأل أما     
 التي الواك كىذهً )) :قاؿ ، االبتداء كاك بأنها صرح قد المبرد كذلك .(ْ)قائم كزيد اهلل عبد ضربت تقوؿ كما

 قوؿ ككذلك الحاؿ، ىذهً  في طائفة إذ ػ أعلم كاهلل ػ كالمعنى ... إذ كمعناىا ، االبتداء كاك كيوفالنح يسػميها
 .(ٓ)(( المفسرين

 ىذه أف على نص كما أىمتهم، قد طائػفة إذ المعنى، أف على ؾكذؿ سيبويو تابع فقد الزجاج أما
 تابع كما االبتداء، كاك أنها بالقوؿ اكتفوا كإنما القدماء، يذكره لم المعنى كىذا ،(ٔ)الحاؿ كاك ىػي الواك

 كما ىشاـ، كابن كالرماني كالزجاجي جني كابن النحاس الكريمة اآلية في الحاؿ كاك ىػي الواك بأف الزجاج
 االبتداء كاك بأنها األقدموف ذكره ما إلى يتطرقوا كلم الحاؿ، موضع في بعدىا كالجملة إذ، بمعنى أنها كركاذ

 الحلبي كالسمين كالعكبرم طالب أبي بن مكي كذىب .(ٕ)االبتػداء كاك تسمى أنها يرل الذم ىشاـ ابن خبل
 ... ( أىمتهم قد ) :كالخبر ابتداء، (فةطائ) قولو )) :مكي قاؿ ،(ٖ)كجو من أكثر تحتمل الواك ىذه أف إلى

  .(ٗ)((إذ بمعػنى ىي كقيل الحاؿ، كاك :كقيل االبتداء، كاك ىي :قيل الواك كىذه
 ىذه أف على يدؿ كىذا ،(َُ)الثبلثة المعاني ىذهً  تحتمل اآلية في أنها على الحلبي السمين نص كقد         
 فػي اختلػفوا قد النحاة أف على يدؿ تقدـ كما كاحد، معنى على تدؿ ليست فهي عندىم، مختلفة المعاني
 كاك كتسمى إذ بمعنى كىي الحاؿ، كاك أنها يرل بعضهم أف كالمبلحظ الكريمة، اآلية في الواك معنى تحديد

                                                 
 .ُْٓ :عمراف آؿ (1)

 .ُْٓ /ُ :الكتاب ينظر (2)

 .ِٓ :القرآف مجاز ينظر (3)

         .ٔٔ :لؤلخفش القرآف معاني ينظر (4)

 .َّْ /ِ :المقتضب (5)

 .ْٕٗ /ُ :كإعرابو القرآف معاني ينظر (6)

 .ُْٕ /ُ :المغني ،ٗٔ :مللرماف الحركؼ معاني ،ِّٕ :للزجاجي المعاني حركؼ ،ِْٖ /ُ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (7)

 .ْْٔ /ُ :المصوف الدر ،ِْٔ /ُ :القرآف إعراب في التبياف ،َُْ :القرآف إعراب مشكل ينظر (8)

   .َُْ :القرآف إعراب مشكل (9)

 .ْْٔ /ُ :المصوف الدر ينظر (10)
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 أبي مذىب كرد ىشاـ ابن الرأم بهذا صرح كقد ين،األكثر مذىب كىو عندىم كاحد بمعنى فهي االبتداء
 أىمتهم قد كطائفة )) :تعالى قولو في البقاء أبو ككىم )) :قاؿ كاحد بمعنى ليست أنها على كمكي البقاء

 كقيل لبلبتداء، الواك :فقاؿ عليو كزاد مكي ذلك إلى كسبقو إذ، بمعنى كقيل للحاؿ، الواك :فقاؿ (( أنفسهم
 الواك تكوف أف كأنكر األزىرم، القوؿ ىذا رد كقد .(ُ)(( كاحد بمعنى كالثبلثة إذ، نىبمع :كقيل للحاؿ،
 :قولو في التي الطائفة غير من أم قولًو، حد علػى غيركم من ىي ( أىمتهم قد كطائفة ) قولو ألف للحاؿ،

   .(ِ)(( منكم طائفة كيغشى))
  .االبتداء كاك عليها كأطلقوا إذ، بمعنى جعلوىا إذ اؿ،الح كاك بأنها يصرحوا لم القدماء أف كيظهر            

 على حملهم كالذم المعنى، ىذا إثبات في النحاة أكثر تابعو كقد الزجاج، فهو الحاؿ كاك عليها أطلق من أما
 طائفة إذ :قاؿ كأنو الحاؿ، ىذهً  في كطائفة طائفة يغشى المعنى بأف تأكيل من سيبويو عليو نص ما المعنى ىذا
 تابعوه القدماء كأكثر االبتداء، كاك عليها أطلق كإنما الحاؿ، كاك بأنها يصرح لم كسيبويو أنفسهم أىمتهػم قد
 كاك اىاـس من أكؿ الزجاج أف ذكرت أف سبق ككما ،(ّ)الحاؿ كاك بأنها يصرحوا لم كما المعنى، ىذا في

                                                                                 .المعنى ىذا على المتأخرين أكثر كتابعو الحاؿ
 حملهم كالذم المتأخرين، بين حدث القرآني النص في الواك معنى تحديد في الخبلؼ أف كيظهر

 الواك تكوف أف يحتمل كونو تأكيل، من عليوً  نص كما سيبويو كبلـ تفسير ىو ػ أظن ما على ػ الخبلؼ ىذا إلى
 في للظرؼ مشبو النحاة عند كالحاؿ إذ، بمنػزلة جعلها ألنو الحاؿ كاك تكوف أف يحتػمل كمػا لبلبتداء
 بعدما ألنو االبتداء، كاك عن تختػلل يجعلوىا أف النحاة بعض حمل قد المبرد عليو نػص ما كذلك  (ْ)المعنى

 لذلك .(ٓ)(( االبتداء كاك النحويوف يسميها التي الواك كىذهً  )) :فقاؿ الواك معنى يوضح أف أراد اآلية ذكر
 قد كطائفة )) :تعالى قولو في الواك معنى بياف في القدماء أقواؿ كجدكا ألنهم النحاة بين الخبلؼ جرل

 أف يرل إذ كاحد، بمعنى أنها إلى بعضهم ذىب كما ذكركىا، التي الثبلثة المعاني تحتمل (( أنفسهم أىمتهم
 ىذه أف يركف الذين بعضهم لمذىب خبلفان  إذ، بمعنى التي كالواك االبتداء ككاك الحاؿ كاك بين اختبلؼ ال

  .مختلفة الثبلثة المعاني
 اآلية في الواك معنى تحديد في النحاة بين جرل الذم االختبلؼ ىذا أف ػ الشك يقبل ال بما ػ كيبدك       

 مذىب ترجيح إلى بعضهم ذىب فقد معناىا، بياف في فاختلفوا كذلك المفسرين إلى نصرؼا قػد الكريمة
 تعني أنها على يدؿ ما يذكر كلم االبتداء كاك أنها إلى اآلخر بعضهم كذىب الحاؿ، كاك ىي الواك بأف الزجاج

                                                 
 .ِْٔ /ُ :القرآف إعراب في التبياف ،َُْ :القرآف إعراب مشكل كينظر ،ُْٕ  /ُ :المغني (1)
   .َُِ /ُ :التصريح شرح ينظر (2)
 .البحث من (ِّٕ) ص انظر سابق موضع في ـكمذاىبو النحاة أقواؿ ذكرت (3)
 .ٕٕ /ِ :الحاجب ابن كافية شرح ينظر (4)

 .َّْ /ِ :المقتضب (5)
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 أف كذكر ابتدائية، جملة ((ىمأنفس أىمتهم قد كطائفة)) :قولو بأف الفراء مذىب الطبرم رجح كقد .الحالية
  .(ُ)يظنوف قولو الخبر يكوف أف أك أىمتهم، قد :بقولو تيرفع أف إما (كطائفة) قولو

 كاك ىي الواك فأ على الزجاج مذىب رجحوا فقد كالقرطبي األندلسي عطية كابن الطوسي الشيخ أما         
 الحاؿ كاك كالواك)) :قاؿ الواك، نىمع ذكر بعدما للنص سيبويو تأكيل على الطوسي الشيخ نص كقد .(ِ)الحاؿ
 يظنوف كالخبر باالبتداء، كرفعو ،(أنفسهم منهم طائفة أىمت ما حاؿ في طائفة النعاس يغشى ) :قػاؿ كأنو

  .(ّ)((الحاؿ موضع في كالجملة أنفسهم ىمأىمت قد الخبر يكوف أف كييصلح
 لما نظران  حالية جملة (( أنفسهم أىمتهم قد كطائفة )) :قولو أف يرل الطوسي الشيخ أف كيظهر

 ذكره ما على رطبيالق نص كما للحاؿ، كانت إذا بعدىا التي الجملة لمعنى بياف من الػواك معنى يقتضيو
  .(ْ)((يظنوف طائفة إذ أم إذ، بمعنى حاؿاؿ كاك كطائفة قولو في كالواك)) :قاؿ الزجاج
 مذىب يذكركا لم كما الحاؿ، كاك بأنها صرحوا إذ الزجاج، مذىب رجحوا قد المفسرين ىؤالء أف كيظهر

 ييعػنوا كلم الزجاج، قوؿ اعتمدكا أنهم فالمبلحظ االبتداء، كاك بأنها عبيدة كأبي كاالخفش كسيػبويو القدماء
  .النص في معناىا تحديد في النحاة اختبلؼ بذكر

 يذكركا لم كما ،(ٓ)االبتداء كاك أنها إلى ذىبوا فقد الرازم كالفخر كالزمخشرم كالطبرسي الثعلبي أما
 معنى على نص إذ الطبرسي، ذكره ما إال المختلفة النحاة مذاىب ذكر إلى يتطرقوا كلم المعنى، ىذا غير

 قألف ذلك، على يدؿ ذكره ما لكن بذلك حيصر لم كإف األرجح، ىو االبتداء أف يػرل لكنو كالحاؿ االبتداء
 للنص، إعرابو في الوجهين ىذين استوضح كقد االبتداء، عنده المعتمد إذ اآلخر، الوجو أجاز ثم االبتداء ذكر
 الحاؿ كاك الواك أف كىو الثاني الوجو أما كالمفسركف، النحاة ذكره عمػا يختلل كال ذكره، تقدـ اإلعراب كىذا
 الوجهين ىذين ذكر في الطبرسي أف كالمبلحظ .(ٔ)الطوسي الشيػػخ عليوً  نص عما ختللم ال بما ذكره فقد
 بعض تابعوا قد المفسرين بعض أف على يدؿ كىػذا  الحاؿ معنى عن يختلل االبتداء نىمع أف إلى يذىب كاف

 كريذ لم خشرمالـز كذلك . النحاة عند ذلك بياف تقدـ كما االبتداء، كاك عن تختلل الحاؿ كاك بأف النحاة
 الطائفة أىل ىم من بيػن بعدما النص إعراب ذكر كقد إذ، بمعنى أنها يذكر لم كما الحاؿ، كاك ىي الواك أف

 الصدؽ أىل ىم (( منكم طائفة يغشى )) :تعالى قولو في األكلى فالطائفة الثانية، الطائفة كأىل اآلية في األكلى

                                                 
 .َِْ /ُ :للفراء القرآف معاني ،َُٗ /ْ :البياف جامع ينظر (1)

 .ُِْ /ْ :القرطبػػي تفسيػػػر ،ِٕٓ /ُ :الوجيز المحرر ،ِِ /ّ :التبياف ينظر (2)

 .ِِ /ّ :التبياف (3)

 .ُِْ /ْ :القرطبػػي تفسير (4)

 .ّٕ /ٗ :الكبير التفسير ،ُْٗ /ُ :الكشاؼ ،ُٖٔ /ُ :البياف مجمع ،ُٕٖ /ّ :الثعلبي تفسير ينظر (5)

 .ِِ /ّ : التبياف ،ُٖٔ /ُ :البياف مجمع ينظر (6)
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 أىنٍػزىؿى  ثيمَّ )) :قولو إعراب بعد ذكره التفصيل كىذا ،(ُ) المنافقوف ىم (كطائفة) :قولو أما ،قولو حد على كاليقين
 .(ِ)((نػيعىاسنا أىمىنىةن  اٍلغىمّْ  بػىٍعدً  ًمنٍ  عىلىٍيكيمٍ 

 مواقع كيل :قلت فإف)) :قاؿ كذلك، بينو فقد (( أنفسهم أىمتهم قد كطائفة )) :قولو إعراب أما          
 قد :بمعنى حاؿ أك أخرل صفة (يظنوف)ك لطائفة، صفة (أىمتهم قد) قلت كطائفة؟ قولو بعد التي الجمل
                 .(ّ)((يظنوف من بدؿ (يقولوف)ك قبلها، للجملة البياف كجو على استئناؼ أك انين،ظ أنفسهم أىمتهم

 يؤكد كما محذكؼ، خبره مبتدأ (كطائفة) :قولو أف إلى يذىب الزمخشرم أف على يدؿ اإلعراب كىذا            
  .تلتها التي لؤللفاظ إعرابو في برخب لها يأتً  لم كذلك ػ ذكره تقدـ كما ػ الثانية للطائفة معنى من ذكره ما ذلك

 ألف الخبر إضمار في كالمفسرين النحاة خالل كقد ابتدائية، جملة الواك بعد ما أف إلى ذىب قد أنو كيظهر
 األصح، كىو ((يظنوف)) قولو أك ((أىمتهم قد)) قولو كىو مذكور الخبر أف إلى كاذىب قد كالمفسػػرين النحاة

 التقدير عن يغني كما بالنكرة، لبلبتداء مسوغان  الوصل يكوف كما المعنى، تماـ يقتضي بالظن اإلخبار ألف
 كذلك مسوغان  ليكوف ؛ غيركم من كطائفة :أم المحذكؼ تقدير يوجب ( أىمتهم قد ) :بقولو اإلخبار ألف

 يتفق بما ((يظنوف أنفسهم أىمتهم قد كطائفة)) :قولو إعراب ذكر فقد الرازم الفخر أما .(ْ)بالنكرة لبلبتداء
 قد)) :قولو أك (يظنوف) كخبره بتداء،باال رفع (طائفة) قولو بأف المفسرين من غيره عند إعراب من ذكر ما مع

 .(ٓ)((أنفسهم أىمتهم
 ((أنفسهم أىمتهم قد كطائفة)) :الىتع قولو في الواك معنى في كالمفسرين النحاة اختبلؼ أف كيظهر            

 تضحا كقد االسمية، الجملة على دخولهما من الرغم على االبتداء، كاك عن تختلل الحاؿ كاك أف على يدؿ
 كما بتداء،اال كاك أنها اآلخر بعضهم يرل فيما الحاؿ كاك أنها يرل بعضهم ألف المفسرين، عند التفريق ىذا
 يذكر لم االبتداء كاك أنها يرل من كذلك االبتداء، كاك عليها يطلق أنو الحاؿ كاك أنها يرل من عند يظهر لم

 .الحاؿ كاك أنها
 ألف كذلك كاحد، بمعنى كجعلوىما االبتداء، ككاك الحاؿ كاك بين يفرقوا فلم المتأخرين النحاة بعض أما        

 الحاؿ، كاك أنها على يدؿ بما النص تأكيل بينوا كما االبتداء، كاك تسمى أنها كركاذ قد القدماء كأكثر سيبويو
  على ((أنفسهم أىمتهم قد كطائفة منكم طائفة يغشى)) :قولو معنى أف يرل كاف ػ ذلك ذكر كما ػ فسيبويو

                                                 
 .ُْٖ /ُ :الكشاؼ ينظر (1)

 .ُْٓ :عمراف آؿ (2)

          .ُْٗ /ُ :الكشاؼ (3)

 .ّْ :االسمية الجملة ينظر (4)

 .ّٖ /ٗ :الكبير التفسير ينظر (5)
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 كجود على يدؿ اكىذ ،(ُ)الحاؿ كاك بأنها يصرحوا لم كما ، (الحاؿ ىذهً  في كطائفة منكم طائفة يغشى) معنى
   .بينهما التفريق عدـ إلى بعضهم دعا كما اآلية، في معناىا تحديد في المتأخرين بين الخبلؼ

َْا إَِرا َحتَّى)):تعانى قٕنّ في انٕأ يعُى ـ ب فُتَِح ْت  َجاُءٔ َٓا َٔ ابُ َٕ َٓا نَُٓىْت  الَ َٔ َ  أَبْت ((َخَسََتُ
(2)

 

 حتى)) كالمعنى زائدة الواك أف كفيينالك فمذىب ، المتقدمة اآلية في الواك معنى في النحاة اختلل
 يرل لكنو خفش،األ ذىب ىذا كإلى . (ّ)إذا جواب ىو ((فتحت)) :قولو كيكوف ،((أبوابها فتحت جاؤكىا إذا
  . (ْ)الواك زيادة على الكوفيين مع متفقان  كاف فهو ((خزنتها لهم كقاؿ)) :قولو ىو الجواب أف

 كذىبوا ، بزيادتوً  يحكم فبل خصوصـؿ موضوع عطل حرؼ الواك ألف ، البصريوف منعوي  الرأم كىذا
 : سيبويو قاؿ ، عليو يدؿ الكبلـ كاف إذا ىذا تفعػل العرب ألف ، الجواب حذؼ على الكريمة اآليػة تأكيل إلى
 ىذا في تترؾ قد العرب إف :فقاؿ (أبوابها حتكفت جاؤكىا إذا حتى)) ذكره جل قولو عن الخليل كسألت))

  . (ٓ)((الكبلـ ىذا كضع ألم المخبر لعلم كبلمهم فػي الجواب الخبر
 يدؿ الجواب تقدير على النػص تأكيل ألف ، (ٔ)األكلى ىو الحذؼ أف إلى يذىبوف النحاة أكثر ككاف

  المحذكؼ تقدير على بعضهم كنص ، لفعلا ألىمية العظيم األثر كبلوغ المعنى زيادة في الفائدة إدراؾ عػلى
 النحاة بعض مذىب ذكر كما ، (دخلوىا) الجواب أف إلى الزجاج بكذه ، (ٕ)(سعدكا) تقديره أف يرل فالمبرد

  .(ٖ)أبوابها كفتحت جاؤكىا جاؤكىا إذا حتى كالمعنى الحاؿ كاك ىي الواك بأف
 إذا حتى كالتقدير محذكؼ كالجواب للحاؿ الواك أف كىو ، كذلك طالب أبي بن مكي ذكره المعنى كىذا

 المعنى ىذا تؤكد التي األدلة كمن ، (ٗ)اتقوا الذين إتياف قبل الجناف أبواب فتح على تدؿ فالواك آمنوا، جاؤكىا
 الجواب حذؼ لكن الواك معنى اختبلؼ كمع ، (ُُ) (َُ)((األبواب لهم مفتحةه  عدف جنات)) :تعالى قولو

                                                 
    . ُْٓ /ُ :الكتاب ينظر (1)
 .ّٕ :الزمر (2)
 .ُْٖ :النصرة ئتبلؼا بعدىا، كما ،ُْٔ :الداني الجنى ،ِٓ /ْ :للنحاس القرآف إعراب ،ُٖٓ :القرآف مشكل تأكيل ينظر (3)
 .ّْٗ :القرآف إعراب مشكل ،ٕٗ :خفشلؤل القرآف معاني ينظر (4)
    اتػػػػػػػػالدراس في كاثره الكريم فآالقر ،ِٓ /ْ :للنحاس القرآف إعراب ،ُٔٔ :الداني الجنى ،ُْٖ :النصرة ائتبلؼ كينظر ،ُُٗ /ّ :الكتاب (5)

    . ُِّ : النحوية
 .ْٗ /ٖ :المفصل شرح ،ِِّ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ،ِٕ :للرماني الحركؼ معاني ،ِٓ /ْ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (6)
 ذكره كما الكريمة، اآلية في الواك معنى تفسير في المبرد يذكره لم التقدير كىذا ،ِٓ /ْ :للنحاس القرآف إعراب ،ّْٔ /ْ : كإعرابو القرآف معاني ينظر (7)

 .ّّٖ/ُ:المقتضب ينظر (( بالتأكيل أعلم كاهلل البصريين عند جائزة غير الواك كزيادة )) :قاؿ البصريين مذىب ذكر كما زائدة بأنها الكوفيين مذىب ىو
 .ّْٔ /ْ : كإعرابو القرآف معاني ينظر (8)
 .ّْٗ :القرآف إعراب مشكل ينظر (9)
   .َٓ :ص (10)

   .َِ ، ِٕ :الكبير التفسير ،ُِٓ /ْ :الكشاؼ ينظر (11)
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 نحاة العكبرم كتابع . للحاؿ كانت إذا ككذلك عاطفة تكوف البصريين مذىب علىؼ أم المعنيين، مع يقترف
  .(ُ)اطمأنوا تقديره محذكؼ الجواب أف على كنص ، الواك معنى في البصرة

 في العرب ألف الثمانية كاك ىي (كفتحت) تعالى قػولو في الواك فأ إلى كالحريرم خالويو ابن كذىب
ثىةه  سىيػىقيوليوفى )) :تعالى كقولو ، العدد من لثامنا في الواك تلحق  العد ٍلبػيهيمٍ  رىابًعيهيمٍ  ثىبلى  خىٍمسىةه  كىيػىقيوليوفى  كى

ٍلبػيهيمٍ  سىاًدسيهيمٍ  ا كى عىةه  كىيػىقيوليوفى  بًاٍلغىٍيبً  رىٍجمن ٍلبػيهيمٍ  كىثىاًمنػيهيمٍ  سىبػٍ  اهلل أفب الرأم ىذا صحة على كاستدال .(ِ)((كى
 ألنها بالواك يأتً  لم (ّ)((بهاأبوا فتحػػت جاؤكىا إذا حتى)) :ققوؿ في جهنم أبواب ذكر لما كتعالى سبحانو

  .(ْ)ثمانية كونها الواك بها ألحق الجناف أبواب ذكر كلما أبواب، سبعة
 كالهركم قتيبة كابن المتأخرين النحاة بعض استحسنو فقد زائدة الواك أف في الكوفيين مذىب أما

ا فػىلىمَّا)) :عالىت كقولو مذىبهم تؤيد التي النصوص بعض ذكركا كقد ،(ٓ)ـىشا كابن ًبينً  كىتػىلَّوي  أىٍسلىمى  (ٔ)((لًٍلجى
  :القيس مرمءا بقوؿ زيادتها على احتجوا كما الواك، إلغاء على فالمعنى

 (ٕ)ؿً ؽى فٍ ؽى عى  اؼو ؼى ؽً  مذً  خىٍبتو  ٍطني بى  افى بً                       لحى تى افٍ كى  حيّْ اؿٍ  ةى ساحى  افى زٍ أجى  اـٌ ؿى ؼى                  
 أف إلى ذىبوا الكوفيين أف كيظهر ،(ٖ)انتحى الحي ساحة أجزنا فلما :كالتقدير كانتحى قولو في مقحمة فالواك 

 تدؿ التي كالشواىد النصوص بعض على القياس من المعنى ىذا أدركوا كقد الكريمة، اآلية في زائدة الواك
 بًوً  ذىىىبيوا فػىلىمَّا)) :تعالى قولو نحو الشرط، جواب ىو بعدىا ما ليكوف كإذا، كحتى لما عدب الواك زيادة على

نىا اٍلجيبّْ  غىيىابىتً  ًفي يىٍجعىليوهي  أىفٍ  كىأىٍجمىعيوا يػٍ   .(َُ)لما جواب كىو ، إليو أكحينا :المعنى أف على (ٗ)((ًإلىٍيوً  كىأىٍكحى
 النػص في الجواب تحديد يعتمد فهو الداللي الجانب من لخلوهً  نظران  ف،المفسرم جمهور ىجره الرأم كىذا
 على تقـو التي اآلراء من غيره في كما المراد، المعنى عمق على الداللة في الحذؼ أىمية إلى االلتفات دكف

  .يبالترؾ مقاصد إلى الوصوؿ في أبلب الحذؼ أف على تدؿ التي االحتماالت توارد يؤكد بما الجواب تقدير

                                                 
 .ِِّ /ِ :القرآف إعراب في التبياف (1)

 .ِِ :الكهل (2)

 .ُٕ :الزمر ((/أبوابها فتحت جاؤكىا إذا حتى زمران  جهنم إلى كفركا الذين كسيق)) (3)

 .ِٔٔ /ْ : البرىاف ،ِٕ :للرماني الحركؼ معاني ،ّْٕ /ُ :المغني ،ِٕ :الغواص درة ،َِِ :السبع تالقراءا في الحجة ينظر (4)

 .ّْٕ /ُ :المغني ،ِّْ :األزىية ،ُٖٓ :القرآف مشكل تأكيل ينظر (5)

 .َُّ :الصافات (6)

        الديواف كفي ، ّْ / ُُ : األدب خزانة ، ّٖٓ / ِ : الغريب المصنل ،ِّْ :األزىية ،ِّٕ :الكاتب أدب ،ِٔ :ديوانو ينظر (7)

قىلً  ريكاـو  ذم ًحٍقلو  بطني  بنا : بركاية   . عىقىنػٍ

 .ِٕ :للرماني الحركؼ معاني ،ِّْ :األزىية ،ُٗٓ :فالقرآ مشكل تأكيل ينظر (8)

 .ُٓ :يوسل (9)

 .ِّٔ ،ِّٓ ،ِّْ :األزىية ،ُٖٓ :القرآف مشكل تأكيل ينظر (10)
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 يرجح بعضهم نرل لذلك ،كإضماره الخبر ترؾ على يقـو ما النحاة آراء من رجحوا أنهم كالمبلحظ
 أف إلى األكثركف كىم اآلخر بعضهم كذىب عطػل، حرؼ (كفتحت) قولو في الواك بأف البصريين ىبمذ

  .المعنيين مع يصح الجواب كتقدير الحذؼ أف كالمعركؼ الحاؿ، كاك ىػي الواك
  محذكؼ الجواب بأف البصريين مذىب على نص كما زائدة، الواك بأف الكوفيين مذىب الطبرم ذكر كقد
 قاؿ من قوؿ بالصػواب عندم ذلك في األقواؿ كأكلى)) :قاؿ ،قولو حد على أحسن إلضمارا ألف رجحو كقػد

 أما اآلية، ىذهً  في أحسن الخبر إضمار أف يرل لكنو الواك، زيادة ينكر الطبرم يكن كلم .(ُ)((متركؾ الجواب
  :كقولو الشعر في ذلك لمجيء أجازه، فقد الواك إلغػاء

 (ِ)اؿً مى خى بً  ـً اؿً حى  توىمً  إاٌل                   فٍ ؾي مى  ـٍ ؿى  ةي شى مٍ بى ؾي  يا كذلك إذاؼى                                       
 كالبيضاكم كالنسفي كالبغوم الطوسي كالشيخ الثعلبي الرأم ىذا رجح كما .(ّ)يكن لم ذلك فإذا فالمراد

 أف الثعلبي كذكر (ْ)كإكرامو الموصوؼ تعظيم على الداللة يوجب الجواب حذؼ ألف كذلك كثير، كابن
 فدخلوىا خالدين، فادخلوىا طبتم، عليكم سبلـ خزنتها لهم كقاؿ أبوابها كفتحت جاؤكىا إذا حتى المعنى
 كاف إذا الجواب حذؼ أم ىذا تفعل العرب ألف رجحو كقد ،(ٓ)الزجاج مذىب ىو ػ تقدـ كما ػ التأكيل كىذا

  .عليو يدؿ ما الكبلـ في
 توارد يقتضي كونوؿ أبلب الحذؼ أف يرل ألنو كذلك البصريين مذىب رجح فقد الطوسي الشيخ أما            

 محذكؼ نةالج أىل صفة في إذا حتى كجواب)) :قاؿ كالفرح، السعادة تماـ لىع تدؿ التي االحتماالت
 أبلب الجواب ؼكحذ ، ذلك أشبو ما أك سعادتهم تمت أك دخلوىا أك المنى قالوا جاؤكىا إذا حتى كتقديره

  .(ٔ)((ذلك جميع الحتمالو
 االعتناء على يدؿ الجواب حذؼ ألف ،البصريين لمذىب المفسرين ىؤالء ترجيح أف كيظهر                

 النص في الجواب كترؾ الوصل، بوً  يحيط ال عظيم شيء األمر ىذا أف الحذؼ فداللة الجنة أىل بوصل
 سياؽ أف يخفى كال كالتعظيم، اإلكراـ على يشتمل الحذؼ كىذا الحسنة، األكصاؼ كل يحتمل أنو يقتضي
 يحيط أف من أكثر تظرىمين ما أف على يدؿ ػ الجواب حذؼ أم ػ المعنى كىػػذا األمر، ىذا بياف يقتضي النص

                                                 
 .  ْٔ /ِْ :البياف جامع (1)

ًة حالمو بخياؿ : ، كفي الديواف بركاية  َٔ / ُُ : األدب خزانة ،ُٖٗ : ديوانو ينظر ، مقبل البن البيت (2)  . إال كىحىٍلمى

 .ْٔ /ِْ : البياف جامع ينظر (3)

، تفسير َٖ/ ٓ: ، تفسير البيضاكمْٔ/ ْ: ، تفسيػر النسفيٖٖ/ ْ: تفسير البغوم/ ُٓ/ ٗ: ، التبيافِٗٓ/ ٖ: ينظر تفسير الثعلبي (4)
  .ّٕ/   ْ: ابن كثير

 .ّْٔ /ْ : كإعرابو القرآف معاني ،ْٔ /ْ :النسفي تفسير ،ٖٖ /ْ :البغوم تفسير ،ِٗٓ /ٖ :الثعلبي تفسير ينظر (5)

  .ُٓ /ٗ :التبياف (6)
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 يختزؿ أف يمكن ال عظيم أمر فهو كاألمل، الرجاء من مذىب كل فيوً  السامع نفس فتذىب الوصل بوً 
  ...(ُ)المنػزلة كعلو كاإلكراـ التعظيػم مػن فيوً  لما الوصل في بلبأ ذكره فترؾ ،ةبلفظ

 قولو في الواك أف إلى كاذىب لكنهم الكريمة، اآلية في الحذؼ داللة على المفسرين أكثر نص كما            
 السمرقندم قحرج الرأم كىذا العطل، معنى أفادت بأنها البصريوف يرل كما كليس للحاؿ، (كفتحت)

                                                                                  .(ِ)حياف كأبو الكلبي كالغرناطي لرازما كالفخر الجوزم كابن كالطبرسي األندلسي عطية كابن كالزمخشرم
 من ذكره تقدـ عما فضبلن  فهو ،النص معنى عمق على الداللة في قوة المعنى ىذا في كجدكا أنهم كيظهر 

 التعظيم غاية في األمر كىذا كصولهم، قبل مفتحة الجناف أبواب أف يدؿ الحاؿ معنى فإف الحذؼ، داللة
 فقد كذلك .(ْ) (ّ)(( األبواب لىهيمٍ  ميفىتىحىةه  عىٍدفو  جناتي  )) :تعالى بقولو المعنى ىذا على كاستدلوا كالتكريم،

 جاؤكىا إذا حػتى زمران  جهنم إلى كفركا الذين كسيق )) :تعالى قولو في الواك لقاءبإ المعػنى ىذا لصحة احتجوا
 الجنة أىل كصل في الواك إثبات يدؿ كما مغلقة، النار أبواب أف على يدؿ الواك فإلقاء (ٓ)(( أبوابها فتحت

  .(ٔ)كصولهم قبل مفتحة أبوابها أف على
 أف على حالية، جملة ( كفتحت ) قولو أف يرل من رأم تقديم على حملهم قد التوجيو ىذا اف كيظهر         
 التي األدلة ذكر في تفصيبلن  أكثرىم الجوزم ابن ككاف ((. أبوابها فتحت كقد جاؤكىا إذا حتى )) ىو المعنى

 المعنى )) :قاؿ النص تأكيل ذكر الحاؿ، كاك ىي الواك أف على نص فبعدما النص، معنى قوة على تدؿ
 قصة من كحذفت مجيئهم، قبل مفتحة كانت األبواب أف لبياف الواك فدخلت أبوابها، حتفت كقد جاؤكىا

 الجنة أىل أف :أحدىا أكجو ثبلثة من ذلك في الحكمة ككجو مجيئهم، قبل مغلقة كانت أنها لبياف النار أىل
 كأبوابها يأتونها النار كأىل مفتحة، األبواب رأكا إذا كالفرح السركر ليستعجلوا أبوابها فتحت كقد جاؤكىا
 في كجعل عنو، الجنة أىل فصين ذؿ نوع المغلق الباب على الوقوؼ أف :كالثاني لحرىا، شدأ ليكوف مغلقة
 الرأم كىذا .(ٕ)(( الكـر كماؿ في فتحو انتظار ألثر مغلقان  ىاباب الجنة أىل كجد لو أنو كالثالث النار، أىل حق

 ذىبوا قد فالبصريوف الواك، معنى في االختبلؼ لكن إذا، جواب حذؼ يقتضي المفسرين، أكثر رجحو الذم
  .الجنة أىل كصل أىمية على دليبلن  الحذؼ ليكوف العطل، معنى أفادت الواك أف إلى

                                                 
 .ِٕ /ْ :كثير ابن تفسير ،ُْٔ :الببلغة علـو في اإليضاح ،ْٗ /ٖ :المفصل شرح ،ُِٓ / ْ :الكشاؼ ينظر (1)

 ،ِٖ /ٕ :المسير زاد ،ٕٓٗ /ْ :البياف مجمػع ،ّْٓ /ْ :يػزالوج المحرر ،ُِٓ /ْ :الكشػاؼ ،ُٕٖ /ّ :السمرقنػدم تفسيػر ينظر (2)
     .ِْٓ /ٕ :المحيط البحر ،ََِ /ّ :التنػزيل لعلـو التسهيل ،ِٕ /َِ :الكبير التفسير

   .َٓ :ص (3)

 .َِ /ِٕ :الكبير التفسير ،ُِٓ /ْ :الكشاؼ ،ّْٓ /ْ :الوجيز المحرر ينظر (4)

   .ُٕ :الزمر (5)

 .َِ /ِٕ :الكبير التفسير ،ُِٓ /ْ :الكشاؼ ،ََِ /ّ :التنػزيل لعلـو التسهيل ،ِٖ /ٕ :المسير زاد ينظر (6)

    . ِْٓ : القيم التفسير كينظر ،ِٗ ،ِٖ /ٕ :المسير زاد (7)
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 كسيق )) :تعالى قولو في الواك ذكر أف على دليبلن  المعنى ىذا جعل فقد الحاؿ، كاك أنها يرل من أما       
 بين للتفريق جاءت فالواك إتيانهم، قبل لهم مفتحة الجناف أبواب أف لبياف (( ...زمران  ربهم إلػى اتقوا الذين
 كىذا ،(ُ)مغلقػػة جهنم أبواب أف على دليل النار أىل كصل في حذفها ألف النار، كأىل الجنػة أىل كصل
 التي األدلة ذكر تقدـ كقد الجواب، حذؼ أما .للعطل الواك أف على البصريين مذىب على يصح ال المعنى

                                                                           .الوصل بوً  يحيػط ال عظيم شيء األمر ىذا بأف الحذؼ داللة كتبين أىميتو تؤكد
 معنى قوة على يدؿ كىذا لحاؿ،ؿ الواك بأف النحاة بعض مذىب مع يصح الحذؼ أف كالمبلحظ

 كقد ، الجنة أىل كصل في جاءت الحذؼ داللة ألف محذكؼ، الجواب أف يرل من صحة يؤكد كما الحاؿ
 بما الجواب ىو ليكوف كاك، ببل (فتحت) قولو جاء فقد النار أىل كصل في أما (فتحت) قولو الواك لزمت
 آية في (فتحت) قولو كىو الجواب ذكر يدؿ كما ،النار كأىل الجنة أىل بين الوصل في التفريق إلى يؤدم
 الواك فجاءت الجنة أىل كصل في أما كصولهم، عند فتحت كقد مغلقة، النار أبواب أف على النار أىل قصة
 الجنة أىل كصل في الجواب حذؼ يرل مػن مذىب صحة يؤكد كىذا .إتيانهم قبل مفتحة أنها على لتدؿ

 بوً  يحيط ال عظيم شيء ينتظرىم الذم ىذا أف على كإكرامهم أمرىػػم عظيمت كىو المراد المعنى ظهرلي
 كقد السياؽ يحتملها التي المعاني بياف في الفائدة عظيم على يدؿ الحاؿ معنى فإف ذلك على كبناءن  .الوصل
 الجناف أبواب أف على يدؿ ال المعنى ىذا ألف للعطل، الواك كانت  إذا الوصل تعظيم في ذلك انحسػػر
 عدف جنات  :لولقو أبوابها فتحػت كقد أم حالية جملة كفتحت)) :حياف أبو قاؿ الوصوؿ، قبل ىمؿ مفتحة
  .(ِ)(إليها جيءم من النتظار مفتحة كوفت األفراح أبواب أف حاالن  كونها كناسػب ،(األبواب لهم مفتحة

 من الواك عليوً  تدؿ كما الحاؿ نىمع ذكركا بعدما النص، في الحذؼ أىمية المفسرين بعض ذكر كقد           
 فائدة بياف إلى ذىب فتحت، كقد جاؤكىا إذا حتى المعنى بأف النص تأكيل ذكر بعدما الرازم فالفخر معنى،
 يمكن ال حيث إلى الكماؿ في أبلب أنو على يدؿ أف الحذؼ من المقصود)) :قاؿ الجواب، حذؼ
  .(ّ)((ذكره

 كاك ىي ( كفتحت ) قولو في الواك بأف النحاة مذىب رجحوا قد مفسريناؿ أكثر أف تقدـ مما كيظهر         
 أبػواب بأف اإلخبار :أحدىما أمرين على الداللة من فيوً  لما إذا، جواب حذؼ يقتضي الرأم كىػذا الحاؿ،
 أىل قصة في تثبت لم كونها للحاؿ، كانت إذا الواك عليو تدؿ المعنى كىذا كصولهم، قبل مفتحة الجػناف

 ترؾ ىو :كاآلخر الواك، عليو تدؿ المعنى في التفريق كىذا أصحابها، مجيء قبل مغلقة جهنم أبواب ألف ار،الن
 شيء ينتظرىم الذم أف على دليبلن  الحذؼ ليكوف الجنة أىل كصل ىو المراد ألف اآلية في الجواب ذكر

                                                 
 .ِٔٔ /ْ :البرىاف ،َِ ،ِٕ :الكبير التفسير ينظر (1)

 .ِْٓ /ٕ :المحيط البحر (2)

    .َِ /ِٕ :الكبير التفسير (3)
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 فإف للعطل الواك كانت إذا أما .كاألمل الرجاء من مذىب كل فيو الذىن فيذىب الوصل بوً  يحيط ال عظيم
  .للحاؿ كانت إذا الواك عليوً  تدؿ الذم اآلخر المعنى كيفتقد فقط الحذؼ داللة ىو المعنى من يثبت ما

 كما المفسركف، ىجره قد الرأم فهذا ،الثمانية كاك ىي الواك بأف المتأخرين النحاة بعض مذىب أما              
 أبواب عدد بياف بصدد يكن لم النص سياؽ ألف التركيب معنى على يدؿ ال قألف كذلك ضعفو، بعضػػهم بين

 عيرؼ كما .نقلت التي باإلخبار ثمانية الجنة أبواب ألف النص، مقصد تحقيق في فائدة ذا يكن لم فهو الجنة،
  .(ِ) (ُ)((أبواب سبعة كلها)) :تعالى بقولو سبعة جهنم أبواب أف

 أبواب أف على بوً  كاستدؿ الثمانية كاك ((أبوابها كفتحت)) :تعالى قولو في كالوا أف زعم كمن)) كثير ابن قاؿ
 األحاديث من ثمانية لجنةا أبواب كوف يستفاد كإنما النػزع في كأغرؽ النجعة أبعد فقد ثمانية الجنة

 يلدؿ ال ضعيل قوؿ)) فهو خالويو، كابن الحريرم إليوً  ذىب المعنى ىذا أف ذكرت أف كسبق (ّ)((الصحيحة
 كإنما المحققوف، يثبتو كلم (ْ)((المتأخرين بعض استنباط ىو كإنما ، العربية أئمة كال ، العرب تعرفو كال ، عليو
 نظران  المعنيين، ىذين ترجيح في المفسركف كتابعهم ، (ٓ)الحاؿ كاك أك العطل كاك على تقدـ ما أكلوا

 ثبوت على تدؿ الػتي النصوص بعض بسياؽ ماصحتو على استدلوا كما النص معنى دقة بياف في ألىميتهما
 كذلك ((أبوابها كفتحت)) قولو في زائدة كالوا بأف الكوفيين مذىب يرجحوا لم أنهم اتضح كقد ، المعنى ىذا
 ففكا  المعنى على الداللة في الحذؼ أىمية إلى النظر دكف الشرط جواب تحديد على يعتمد الرأم ىذا ألف

  .فحسب للقياس خاضعان  كجاء ليالدال األثر من خاليان  رأيهم
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
    

                                                 
 .ْْ :الحجر (ُ)

 .ْٕٗ /ْ :البياف مجمع ،ّٕ /ْ :كثير ابن تفسير ،ُٕٖ /ّ :السمرقندم تفسير ينظر (ِ)

 .ّٕ /ْ :كثير ابن تفسير (ّ)
  ِْٓ،  ِْْ: التفسير القيم  (ْ)

 .ِٔٔ /ْ :البرىاف ،ّْٕ /ُ :المغني ،ِٕ :الغواص درة ينظر (5)
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 ـ إنى 4

النتهاء الغاية كىي معارضة من، أم مجانبة كمضادة، كتعمل الجر فيما بعدىا، كذكر النحاة أف ما          
كقولك سرت إلى الكوفة، كقد دخلت الكوفة، كجائز أف تكوف قد بعدىا قد يدخل فيما قبلها أك ال يدخل 

أك عدـ  ضح ىذا المعنى أم دخوؿ ما بعد إلى، فالقرينة السياقية ىي التي تو(ُ)فيما قبلها غتها كلم تدخلبل
ـى ًإلىى اللٍَّيلً : ))دخولًو، كمن ذلك قولوي تعالى ل عدـ دخوؿ فقرينة السياؽ تدؿ عل.. (ِ)((ثيمَّ أىتًمُّوا الصّْيىا
 . (ّ)دخل فيما قبلها تضح أف ما بعد إلىقرأت القرآف من أكلًو إلى آخرًه ال: الليل في الصياـ، كلو قلت

، كقد توقل (ْ)فيما قبلها من عدمو العرؼ كالعادة كمن األدلة التي تدؿ على دخوؿ ما بعد إلى        
فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإلىى : ))كلًو تعالىلفوا فيها، نحو ؽالنحاة عند بعض التراكيب القرآنية، كاخت

. (ٔ)على معناىا األصل كىو انتهاء الغاية (إلى)، فذىب البصريوف كأكثر المتأخرين إلى أف (ٓ)((اٍلمىرىاًفقً 
كذىب الكوفيوف كابن قتيبة كابن مالك كابن فارس إلى أنها بمعنى مع، فهي ليست عندىم لمعنى 

كما احتجوا ببعض التراكيب التي تناظر ىذًه اآلية في أف تحل مع محل إلى، كذلك ما نقل عن  (ٕ)االنتهاء
كقد استوضح . (ٗ)كالزركشي مكأجازهي الزجاجي كابن األنبار (ٖ)((الذكد إلى الذكد إبل )) العرب قولهم 

على (( إلى المرافق)) :بعض النحاة معنى االنتهاء في اآلية المذكورة، فالزجاج قد نص على أف قولو تعالى
ر اآلية الكريمة ىذا المعنى في تفسي ذىب معنى االنتهاء، كيكوف المرفق داخبلن في الغسل، كقد

كلليد من أطراؼ األصابع إلى الكل، ففرض علينا أف  ،فذكر الحد في الغسل لليد إلى المرافق:))قاؿ
كقد  ،مما ال ييغسل كدخل فيما يغسل نغسل بعض اليد من أطراؼ األصابع إلى المرفق، فالمرفق منقطعه 

لم  ،فلو كاف اغسلوا أيديكم مع المرفق ،المرافق، كاليد المرفق داخل فيها معقاؿ بعض أىل اللغة معناه 
ككانت اليد كلها يجب أف تغسل، كلكنو لما قيل إلى المرافق اقتطعت في الغسل  ،تكن في المرافق فائدة

 على أم يتكأ عليوً  ، كىو المكاف الذم يرتفق عليوً  قبرألى اكالمرفق في اللغة ما جاكز  ،من حد المرفق

                                                 
 .ُْٔ/ ْ: ، البرىاف ُٓ/ ٖ: ، شرح المفصلُِٖ: ينظر معاني الحركؼ للرماني (ُ)

 .     ُٕٖ: البقرة  (ِ)

 .ُّٕ/ ِ: ، حاشية الصبافَُْ/ ُ: ينظر المغني (ّ)

 .  َٖ: ينظر رصل المباني (ْ)
(5)

 .  6: المائدة  
 .َُْ/ ُ: ، المغنئِٔ/ ْ: ينظر شرح كافية ابن الحاجب (6)

 .  ُِٔ/ ِ: ، معترؾ األقرافَُْ/ ُ: ، المغنيَٗ: ، الصاحبيََّ: ينظر تأكيل مشكل القرآف (7)

 .َُْ/ ُ: ، المغنئِٔ/ ْ: الحاجبينظر شرح كافية بن  (8)

 .ُْٕ/ ْ: ، البرىافُٓٔ: ، أسرار العربيةِٓٔ: ينظر حركؼ المعاني للزجاجي (9)
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كما أنكر .(ُ)(( ( مع) كليس يحتاج إلى تأكيل، فالمرافق حد ما ينتهي إليًو في الغسل منها. المرفقة كغيرىا
كالصحيح  بالمختار كليس ىذا: ))معية، قاؿعلى معنى اؿ( إلى المرافق)العكبرم أف تكوف إلى في قولو 

تدؿ على  أنها على بابها كأنها النتهاء الغاية، كإنما كجب غسل المرفق بالسنة كليس بينهما تناقض ألف إلى
 . (ِ)((توً انتهاء الفعل كال يتعرض بنفي المحدكد كال بإثبا

ستجبلب كيظهر أف ىذًه التأكيبلت تدؿ على أىمية التحوؿ في المعنى من نص إلى آخر لغرض ا        
تعني دخوؿ (( إلى المرافق: ))ل في قولو تعالىالمعاني المكثفة التي تتفق مع االستعماؿ اللغوم، فداللة إؿ

كىو معنى المعية، فيًو  ك االنتهاء، ألف الذىاب إلى غيرهالمرفق في الغسل احتفاءن بسياؽ النص، فالمعنى ق
داللة على معنى المصاحبة، كالمصاحبة تكوف بين شيئين قد تباعدا كفصل بينهما في أصل الوضع، أما إلى 

كظيفة تحديد ما يصل إليًو  في اآلية الكريمة فإنها تدؿ على االتصاؿ بين الشيئين اتصاالن نوعيان، فهي تؤدم
بقرنية السياؽ كما يشعر بًو النص من ترجيح أحدىما أم  ان تعلقكيبقى دخوؿ ما بعدىا فيما قبلها ـ الفعل

 .  (ّ)((كالمصاحبة تنافي االنتهاء بين الشيئين))الدخوؿ من عدمًو، 
كيظهر أف الكوفيين قد استدلوا على صحة مذىبهم بأف إلى تأتي بمعنى مع في بعض التراكيب          

كقد تأكؿ . (ٓ)((كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىهيٍم ًإلىى أىٍموىاًلكيمٍ : ))كقولو (ْ)((قً مىٍن أىٍنصىاًرم ًإلىى اللَّ : ))نحو قولو تعالى
أكلوا كال ت: )على تقدير(( ...كال تأكلوا: ))، فقولو(ٔ)إلضافةالرماني كالرضي كل ما جاء مثلهما على ا

بأنو (( من أنصارم إلى اهلل: ))إليًو ابن جني في قولو تعالىكىذا الرأم ذىب  .((أموالهم مضافة إلى أموالكم
التأكيل نصرة إلى اهلل، كما احتج على ىذا على معنى من يضاؼ في نصرتي إلى اهلل، أم على إضافة اؿ

   . أم أف المعنى سر متعمدان على اهلل( سر على اسم اهلل )  :قولك ببعض األمثلة، منها
لىةى الصّْيىاـً : ))قولو تعالىفي  أما  فقد ذىب إلى أف الرفث بمعنى  (ٕ)((الرَّفىثي ًإلىى ًنسىاًئكيمٍ أيًحلَّ لىكيٍم لىيػٍ

كيظهر أف ابن جني لم ينكر أف يدخل . على المعنى الذم بابوي اإلفضاء يدؿاإلفضاء بما يجعل الحرؼ إلى 
الحرؼ مكاف الحرؼ اآلخر لغرض توجيو المعنى، لكنو يرل أف ىذا اإلبداؿ بين الحركؼ إنما يكوف 

 بحسب الموضع على حسب األحواؿ الداعية إليًو، كال يمكن أف يسرم على كل حاؿ كفي كل
  

                                                 
 .ُّٓ/ ِ: ينظر معاني القرآف كإعرابوي  (1)

 .ّّٓ/ ُ: في إعراب القرآفلتبياف ا (2)

 .َْٓ: البصريين كالكوفيين   التبيين عن مذاىب النحويين (3)

 .ُْ: الصل (4)

 .ِ: النساء (5)

 .ِٓٔ/ ْ: ، شرح كافية بن الحاجبُِٖ: ينظر معاني الحركؼ للرماني (6)

 .ُٕٖ: البقرة (7)
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ذلك في بياف  لرأم الرضي، كأنكر أف تكوف إلى بمعنى مع، إذ بين تفصيلكقد اختار ىذا ا. (ُ)موضع
كالتحقيق أنها بمعنى االنتهاء ، أم تضيفونها إلى : ))قاؿ...(( كال تأكلوا أموالهم: ))معناىا في قولو

 . (ّ)كىذا الرأم اختاره السيوطي (ِ)((م مضافة إلى المرافقأ (لى المرافقكأيديكم إ) :ككذا قولو أموالكم
صحة مذىب القائلين أنها ال تأتي بمعنى مع، ألف معنى الدخوؿ  كالمبلحظ أف أكثر النحاة يركف

كينبغي االلتفات إلى أف المقصد ىو انتهاء  ،كالخركج يدكر مع الدليل كعدمو، فالقرينة ىي التي تحدد ذلك
ف المعنى أمر تعوزهي كما يظهر أف دخوؿ حرؼ مكاف حرؼ آخر لغرض بيا.الغاية،أم بياف انتهاء الفعل

الدقة ألف ىذا يجعل سياؽ النص يتجو إلى معنى المصاحبة كالمصاحبة تلغي االنتهاء، أما إذا انعدمت 
. (ْ)القرينة في بياف دخوؿ ما بعد إلى فيما قبلها فينبغي أف ييصار إلى األمر الفاشي الكثير كىو اإلخراج

، فإف ذلك (ٓ)((إلى المرافق : )) مع كما في قولو تعالىكإذا كاف تأكيل بعض التراكيب على أف إلى بمعنى 
يؤدم إلى اختبلط المعاني، ألنو من الممكن أف يؤكؿ كل نص على أف يحل الحرؼ مكاف الحرؼ األصيل 

سرت إلى زيد تريد مع  :في التركيب، كىذا يجعل استعمالها ممكنان في كل موضع بمعنى مع كأنت لو قلت
ًق داللة على ما يقتضيو القوؿ ألف إلى جاءت لتثبت المعنى المراد، أضل إلى زيد لم يجز إذ لم يكن في

ألف المصاحبة تعني انفصاؿ الشيء  ؛ذلك أف المصاحبة ال يمكن أف توضح قوة المعنى المراد بوجود إلى
ك قولك كدخوؿ مع يدؿ على تباين األشياء كاختبلؼ األحداث في التركيب نح ،أم اختبلؼ الشيئين

ذىب بعيد ألف ـ(( كإلى المرافق : )) قولو تعالىلذلك يبدك أف معنى المصاحبة في  ،نهرسرت كاؿ
بما االنفصاؿ لم يحدث بين اليد كالمرفق ليؤتى بمعنى المصاحبة، فالنوع كاحد كالمراد ىو اتصاؿ الفعل 

لذلك رجح غسل المرفق ليدؿ على أف الغسل ال يشمل اليد كلها كإنما  بعده أم تحديد انتهاء الفعل 
 . (ٔ)ينتهي عند المرفق، كىو داخل في الغسل فينتهي للداللة على حد ما يغسل من اليد

أما ما ذىب إليًو بعض النحاة من إمكاف تضمين الفعل معنى آخر يصح معو أف تكوف إلى            
 فهذا ال يمكن أف يستدؿ بًو على المعنى مع كل التراكيب إذ يصح في قولًو مترسخة على معناىا األصل، 

                                                 
                                                                                                                            . كما بعدىا َّٖ/ ِ: ينظر الخصائص (1)

 .ِٔٔ، ِٓٔ/ ْ: شرح كافية بن الحاجب (2)

 .ُٔ/ ِ: ينظر معترؾ األقراف (3)

 .ِٖ/ ْ: ينظر الدر المصوف (4)

 .  ٔ: المائدة (5)

 .ُٓ/ ٖ: فصلينظر شرح الم (6)
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كما يلـز من )) (ُ)على أف المعنى ىو ضم األمواؿ كجمعها(( كال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم : )) تعالى
عملية ،كىذًه اآلية التي تبين (ِ)((إلى المنكب ألف العرب تسميو يدان جعلها بمعنى مع أف يوجب غسلها 

         .الوضوء يترتب عليها حكم فقهي
يبدك أف األصل في الخبلؼ الذم صار إليًو المفسركف كالفقهاء ىو خبلؼ نحوم أم أف المفسرين ك

كقد اختلل . (ّ)كمذىب أكثر الفقهاء ىو دخوؿ المرافق في الغسل. كالفقهاء اعتمدكا على ما أقره النحاة
، فقد ذىبت طائفة منهم إلى ترجيح مذىب ((إلى المرافق : )) المفسركف في معنى إلى في قولًو تعالى

فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إلى : )) كاف السمرقندم يرل أف قولو تعالىك. الكوفيين بأف إلى على معنى مع
كقد احتج . (ٓ)دم كالبغوم كابن كثيركما تابعو الشيخ الطوسي كالواح (ْ)يعني مع المرافق(( المرافق 

كإلى : )) قاؿ ت في تراكيب أخرل غير ىذًه اآلية الشيخ الطوسي بأقواؿ النحاة بأف إلى بمعنى مع قد جاء
كأراد (ٕ)( (من أنصارم إلى اهلل: ))كقولو(ٔ) ((ال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ك: )) في اآلية بمعنى مع كقولو

 (لإؿ)ػ لو كاف المراد ب: )) ، قاؿإلى بمعنى معذىب الزجاج في إنكاره أف تكوف كما رد ـ (ٖ)((بذلك مع 
مع لوجب غسل اليد إلى الكل، لتناكؿ االسم لو، كإنما المراد بالى الغاية كاالنتهاء، لكن المرافق يجب 

بدليل،  ذلك، لقلنا بما قالو، لكن خرجنام ذكره ليس بصحيح ألنا لو خلينا كىذا الذ  غسلها مع اليدين
كدليلنا على صحة ما قلناه، إجماع األيمة على أنو متى بدأ من المرافق كاف كضوءه صحيحان كإذا جعلت 

كىذا النص يدؿ على أف ما رجحو الطوسي بأف إلى في اآلية الكريمة على معنى  .(ٗ)((غاية ففيو خبلؼ 
إذا كانت إلى بمعنى الغاية، يغني عن الخوض في الخبلؼ كىو دخوؿ المرفق في الغسل أك خركجو،  مع،

 . لذلك رجح أف تكوف بمعنى مع دفعان لهذا الخبلؼ، كألف المعنى الذم رجحو يقطع بالغسل
كيبدك لي أف النحاة اتفقوا على أف المرفق داخل في الغسل لوجود القرينة التي تدؿ على دخولو 

نص عليو الشيخ الطوسي رجحوي كما . ككما تقدـ تفصيل ذلك في معرض آراء النحاة في ىذًه المسألة
كذلك الطبرسي، لكن يرل صحة مذىب الزجاج في تأكيل النص كىذا مخالل لما تقدـ من بياف إنكار 

                                                 
 .ُّْ/ ِ: ، كينظر اإلتقافُٓ/ ٖ: شرح المفصل (1)

 .                                                      ُْٕ/ ْ: البرىاف  (2)

 .ِْٓ/ َِ: ينظر مجمع البياف (3)

 .ّٔٗ/ ُ: ينظر تفسير السمرقندم (4)

 .ِٓ/ ِ: ، تفسير ابن كثيرُْ/ ِ: البغوم، تفسير َُّ/ ُ: ، تفسير الواحدمَْٓ: ّ: ينظر التبياف (5)

 .ِ: النساء (6)

 . ُْ:الصل  (7)

(8)
 .َْٓ/ ّ:  التبياف 

 .  َْٓ/ ّ: المصدر السابق  (ٗ)
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كالظاىر على ما ذكره : )) الشيخ الطوسي لما ذكرهي الزجاج من تأكيل، فبعدما نص على ىذا التأكيل قاؿ
ء ككاختلفوا في صحة كض ،صح كضوؤه اليدين م غسلأجمعت على أف من بدأ من المرفقين ؼلكن األيمة 

كاختلفوا  كؤهكأجمعت األيمة أيضان على أف من غسل المرفقين صح كض ،من بدأ من األصابع إلى المرافق
، كقاؿ الشافعي ال أعلم خبلفان في أف المرافق يجب غسلها كمما كؤهفي من لم يغسلهما ىل يصح كض

كما كافقهم السمعاني .  (ُ)أم مع اهلل  (من أنصارم إلى اهلل: )لآف إلى بمعنى مع قولًو تعاؿجاء في القر
. (ّ)((إلى المرافق )) ، فيما احتجوا بًو من نصوص على أف إلى بمعنى مع في قولًو تعالى (ِ)كابن كثير

، كىذا ىو رأم (ْ)على معنى مع المرافق( إلى المرافق)كيظهر أف السمعاني كاف يذىب إلى أف قولو تعالى 
إذا مد الشيء : )) الكوفيين، لكنو يفسر ىذا الوجو على مذىب البصريين كاحتج بما نص عليًو المبرد قاؿ

مد إلى (( إلى المرافق: ))ال تدخل فيًو الغاية فقولو إلػى جنسو تدخل فيًو الغاية، كإذا مد إلى خبلؼ جنسوً 
خبلؼ جنسًو فبل تدخل فيًو ، مد إلى (ٓ)(ؿثم أتموا الصياـ إلى اللي)كلو جنسًو فتدخل فيًو الغاية، كأما ؽ

. ، كىذا يدؿ على أنو يرل صحة الرأيين لما فيهما من الداللة على كجوب غسل المرفق(ٔ)((الغاية
كالمبلحظ أف أكثر المفسرين قد رجحوا مذىب البصريين بأف إلى في اآلية الكريمة على معنى االنتهاء أم 

 .على أصل معناىا كىو انتهاء الغاية
كاحتج على إنكار ىذا الرأم ببعض  الطبرم مذىب النحاة بأف الحد يدخل في الفعل، كقد ذكر        

كأيديكم إلى المرافق غسل اليدين : كإنما أكجب اهلل بقولو)) األدلة التي تؤيد رأيو، كىذا يتضح في قولو 
اخلة في الحد، كما غير داخل كالغاية غير د ،إلى المرافق، فالمرفقاف غاية لما أكجب غسلو من آخر اليد

ألف الليل غاية (( ثم أتموا الصياـ إلى الليل: ))ل على عبادًه من الصـو بقولوالليل فيما أكجب اهلل تعاؿ
                .(ٕ)((لصـو الصائم

كيظهر أف الطبرم لم يكن في ىذًه المسألة متفقان مع الكوفيين في معنى إلى، كىو شيء نادر عنده 
ككاف الطبرم مخالفان جمهور المفسرين ذاىبان إلى االحتجاج بالقاعدة . ألنو يأخذ بآرائهم في مسائل كثيرة

ف ما بعد إلى غير داخل النحوية كمستدالن ببعض النصوص األخرل على أف المرفق غير داخل في الغسل أل
                                                 

 .     ِْٓ/ ِ: مجمع البياف (ُ)
 .ِٓ/ ِ: ، تفسير ابن كثيرُٓ/ ِ: ينظر تفسير السمعاني (ِ)
 .ٔ: المائدة (ّ)
 .ُٓ/ ِ: ينظر تفسير السمعاني (ْ)
 .ُٕٖ: البقرة (ٓ)
 .ُٓ/ ِ: تفسير السمعاني (ٔ)
 .ُٕٔ/ ٔ: جامع البياف (ٕ)
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أف إلى  أما الثعلبي فقد ذكر الوجهين كاحتج لكل كاحد منهما، إذ بين أف من يرل. في حكم ما قبلها
ثم أتموا الصياـ إلى : )) لعدـ غسل المرفقين في الوضوء كيحتج بقولو تعاؿ بمعنى الحد كالغاية يوجب

من أنصارم :))لو تعالىكجوب غسلهما كيحتج بقويرل ؼأما من يذىب إلى أف إلى بمعنى مع . (ُ)((الليل
كيظهر أف الثعلبي لم يكن دقيقان في بياف الرأم األكؿ، ألف النحاة كالمفسرين قد فصلوا . (ّ()ِ)((إلى اهلل

ثم : ))ذلك فجعلوا غسل المرفقين كاجبان ألنو يدخل فيما قبل إلى كجود القرائن، كىو يختلل عن قولوً 
 ((. ؿأتموا الصياـ إلى اللي

كما ذىب الزمخشرم إلى ما نص عليًو النحاة بأف إلى تفيد معنى الغاية في اآلية الكريمة، كبين أف       
 (ْ)((يسرهإلى ـفنظرةه : ))الىدخولها في الحكم يستدؿ عليًو بالدليل كاحتج على عدـ الدخوؿ بقولو تع
: ق، كما احتج كذلك بقولو تعالىفالميسرة لم تدخل فيما قبل إلى، ألف اإلعسار علة اإلنذار على حد قوؿ

كأراد من ذلك أف يقيم الحجة على . (ٓ)على عدـ دخوؿ الليل في الحكم(( ثم أتموا الصياـ إلى الليل))
ال دليل فيًو على الخركج، لذلك تابع  (ٔ)(إلى المرافق)أف األمر يدكر مع الدليل، لينتهي إلى أف قولو تعالى 

كما نص عليًو الزمخشرم من . العلماء بما حكموا في دخوؿ المرفق في حكم ما قبل إلى كىو الغسل
، فهو في أكثر المسائل يرجح رأيو كما يذكر ما يقولو من تفسير، كما تابعو القرطبي (ٕ)تفسير ذكره النسفي

 . (ٖ)كالبيضاكم كذلك
حظ أف ىناؾ طائفة قليلة من العلماء تذىب إلى عدـ دخوؿ المرفق في الغسل، كىذا ما كالمبل          

، ككانوا يحتجوف بأف إلى تدؿ على االنتهاء فالمعنى ىو الوصوؿ بها كليس الدخوؿ (ٗ)ذكره أكثر المفسرين
د على كقد ذكر ابن عطية األندلسي مذىب النحاة بأف الدخوؿ كالخركج يعتم. (َُ)فيما بعدىا حكمان 

القرائن السياقية، لذلك ذىب إلى ترجيح دخوؿ المرفقين في الغسل، ألف ما بعد إلى في اآلية الكريمة من 
 . (ُُ)جملة ما قبلها

أما الفخر الرازم فقد ذكر مذىب بعض الفقهاء بأف المرفق ال يدخل في الغسل، كىذا الحكم          
  ال يجب غسل المرفقين ألف كلمة إلى النتهاء الغاية ذىب إليًو مالك كزفر بن الحارث، كعلى مذىبهما

                                                 
     .ُٕٖ: البقرة  (1)
 .ِٓ: آؿ عمراف (2)
 .  ِٔ/ ْ: ينظر تفسير الثعلبي (3)
 .َِٖ: البقرة (4)
 .ٖٗٓ/ ُ: ينظر الكشاؼ (5)
 .ٔ: المائدة (6)
 .َِٕ/ ُ: ينظر تفسير النسفي (7)
 .ِٗٗ/ ِ: ، تفسير البيضاكمٖٔ/ ٔ: ينظر تفسير القرطبي (8)
 .  ُُٔ/ ِ: ، المحرر الوجيزٖٗٓ/ ُ :ينظر الكشاؼ (9)
 .ُِٓ/ ُُ: التفسير الكبيرينظر  (10)

(11)
  .ُُٔ/ ِ: ينظر المحرر الوجيز 
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كىذا من أضعل التفسيرات إذ لم يأخذ بًو المفسركف، كقد رد الفخر  (ُ)كما بعدىا غير داخل فيما قبلها
أف حد الشيء قد يكوف منفصبلن عن المحدكد : األكؿ: كالجواب من كجهين: )) قاؿ الرازم ما ذىبا إليو

. (ِ)((ثم أتموا الصياـ إلى الليل))خارجا عن المحدكد، كىو كقولو  يكوف الحدبمقطع محسوس، كىهنا 
فإف النهار منفصل عن الليل انفصاالن محسوسان، الوجو الثاني ال شك أف امتياز المرفق عن الساعد لو 

 .  (ّ). ((مفصل معين، فوجب القوؿ بإيجاب غسل كل المرفق
أف ما بعد كالفقهاء بأف ما ذكركه يخلو من الحجة كالدليل على  كقد خالل أبو حياف جمهور النحاة        

، كاحتج (ٓ)داخل في حكم ما قبلها بما يوجب غسل المرفقين (ْ)((كإلى المرافق: ))إلى في قولو تعالى
: ليل، ذكر اآلية الكريمة كقاؿلرأيًو، فبعدما ذكر مذىب الزمخشرم بأف أمر الدخوؿ كالخركج متعلق بالد

أنو إذا لم يقترف بما بعد إلى قرينة دخوؿ أك خركج فإف في ذلك خبلفان، منهم من ذىب : ابنا ذكر أصحك))
أكثر المحققين، كذلك أنو إذا  كعليوً ، إلى أنو داخل، كمنهم من ذىب إلى أنو غير داخل، كىو الصحيح 

يجب حملو على من القرينة ؼ لفإذا عر ،اقترنت بًو قرينة فإف األكثر في كبلمهم أف يكوف غير داخل
ىو داخل الموضع الذم انتهى إليًو  (إلى)فما بعد ، اشتريت المكاف إلى الشجرة  :األكثر، كأيضان فإذا قلت

ألف الشيء ال ينتهي ما بقي منو  ،المكاف المشترل، فبل يمكن أف تكوف الشجرة من المكاف المشترل
جاز كجب أف إاٌل بمشيء إال أف يتجوز، فيجعل ما قرب من االنتهاء انتهاء، فإذا لم يتصور أف يكوف داخبلن 

قرينة مرجحة  َـّ أف يكوف ثى  ،إالألنو ال يحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة  ،يحمل على أنو غير داخل
الرأم نرل أف أبا حياف قد خالل النحاة كالمفسرين، كما رجحو ىو  كفي ىذا. (ٔ)((المجاز على الحقيقة

مذىب بعض الفقهاء أما أكثر العلماء كالفقهاء فقد أكجبوا دخوؿ المرافق في الغسل لوجود القرينة، فهو 
ىو في األصػل مبني  ميرل أف ما بعد إلى غير داخل في حكم ما قبلها، كما يظهر أف ىذا الحكم الفقو

، كأكثرىم على أنها (ٕ)(إلػى المرافػق)لنحاة، كقد اختلل المفسركف في معنى إلى في قولو تػعالى على رأم ا
 . بمعنى االنتهاء، كىو رأم جمهور النحاة

أما ما أشار إليًو بعض المفسرين بأف الغسل من المرافق إلى رؤكس األصابع، كأنو ال يجوز غسلها         
لكن يظهر لي أف الغسل الذم . مسألة فقهية لم يتطرؽ لها أكثر المفسرينمن األصابع إلى المرافق، فهذًه 

                                                 
 .  َِِ: ، اللبابُِٓ: ينظر التفسير الكبير (1)

    . ُٕٖ: البقرة (2)

 .ُِٔ: التفسير الكبير (3)

 .ٔ: المائدة (4)

 .َْٓ/ ّ: ينظر البحر المحيط (5)

 .َْٓ/ ّ: المصدر السابق (6)

 .ٔ: المائدة (7)
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يراد بًو التطهر كإيتاء الواجبات يبدأ من األعلى ثم األدنى، كما يؤخذ بنظر االعتبار انحدار الماء من 
د أف األعلى إلى األدنى ليشمل كل ما يراد غسلوي بما يجعل األمر ىينان كما في غسل الوجو، كىذا الرأم أك

فهو حكم فقهي كقد تعرضت  (ُ)أذكره ىنا نظران لما ذكرهي الشيخ الطوسي من توجيو في رد مذىب الزجاج
مع ىو األكلى،ألف إلى تدؿ  لو ألبين أىميتو، كما يظهر لي أف ىذا الحكم يجعل تضمين الحرؼ إلى معنى

دـ، أم أف الغسل يبدأ من على االنتهاء بما يوجب أف يكوف ما بعدىا ىو المؤخر كما قبلها ىو المق
كال يمكن الجـز بذلك ألف معنى الغاية لم يكن أمران . األصابع إلى المرفق بناءن على مقتضى معنى االنتهاء

قطعيان، كقد حملت نصوص كثيرة على التأكيل لذلك يمكن أف يكوف المعنى ػ على ما أظن ػ ىو غسل 
إلى المنكب فيكوف المرفق داخبلن في الغسل بما يدؿ  اليدين بما ال يتعدل المرفق ألف اليد من األصابع

ألف المراد ىو إيصاؿ الماء إلى المرافق ليكوف  ف اليد كقد حددتوي اآلية الكريمةالمعنى على غسل جزء ـ
 .(ِ)الجزء اآلخر من اليد غير داخل في الغسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                               
 

 

 

                                                 
 .َْٓ/ ّ:  ينظر التبياف (1)

  .ِِّ/ ٓ: ينظر الميزاف (2)
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  في ــــ5

يصىلّْبػىنَّكيمٍ )) :تعالى قولو نحو على بمعنى تكوف أنها إلى الكوفيوف ذىب  (ُ)((النٍَّخلً  جيذيكعً  ًفي كىألى
 كاحتجوا بعػض، مكاف بعضو الخفض حرؼ يدخل أف جواز يقتضي كمذىبهم النخل، جذكع على كالمعنى

   .(ِ)الكريمة اآلية في االستعبلء معنى أعطت ( في ) أف فالمعنى كالشعر، القرآف في جاء مما لذلك
 كإنما في موضع في على يصلح )) :قاؿ الكريمة اآلية في كما ( في ) ػلػ االستعبلء معنى الفراء استوضح كقد

 فيصير فيها يرفع ألنو (على) كصلحت (في) فصلحت طولها في الخشبة في يرفع ألنو (في) صلحت
 ككاف (ْ)المتأخرين كأكثر قتيبة كابن كالزجاج كالمبرد عبيدة كأبو خفشاأل إليو ذىب المعنػى كىذا (ّ)((عليها

 نزلت تقوؿ العرب أف يونس كزعم )) :قاؿ العرب فع يونس نقلو ما على المعنى ىذا جواز في يستند خفشاأل
 مؼ يثبت المعنى ىذا أف على النحاة بعض كنص          .(ٓ)(( بوً  أم علػيوً  ظفرت كتقوؿ عليوً  تريد أبيك في

 احتجوا كذلك ،(ٕ)عليوً  يستمعوف كالمعنى  (ٔ)((فيوً  يستمعوف سلمه  لهم أـ)) :تعالى قولو نحو كثيرة نصوص
 :كقولو الشعر من نقل بما المعنى ىذا على

  .(ٖ)اعى بأجدى  إالٌ  بػػافي مٍ شى  عطستٍ  فبل                     نخلػػةو  جذعً  في مٌ دً العبٍ  كاصلبي  ىم                      
  :اآلخر كقوؿ

ـً كٍ تى بً  ليس بتً السَّ  عاؿى فً  ييػحذم                     ػةو ػػػػػحرٍ سً  مػػػػػؼ قي ػػػػػػثيػػابى  كأفَّ  ػله ػػػػػػػػػبػط                        .(ٗ)أ
   .(َُ)سرحوً  على أراد

 .كالنثر النظم من العرب عن بالمنقوؿ أثبتوه قد فأصحابو السماع، إلى يستند المعنى ىذا أف كيظهر         
 معنى من بابها على في أف إلى كذىبوا بعض، مكاف بعضو الخفض حرؼ يدخل أف البصريوف أنكر كقد

   المصلوب على مشتملة النخلة أف على النص كتأكلوا ، الكريمة اآلية في االستعبلء معنى تعطً  لمك الظرفية،
  

                                                 
 .ُٕ :طو (ُ)

 ،ِّٕ /ِ :الصباف حاشيػػػة ،ُِٓ :الداني الجنى ،ِٕٔ :األزىيػػة ،َُٖ :للرمػػاني الحركؼ معاني ،ِٖٗ :القرآف مشكػل تأكيل ينظػر (ِ)
  . َِٗ : التفسير في العقلي االتجاه ،َُٖ :القرآف لغة في الجر حركؼ تناكب

 .ُٖٔ /ِ :للفراء القرآف معاني (ّ)

 :القرآف مشكل تأكيل ،ّٖٔ /ّ :كإعرابو القرآف معاني ،ٖٓٓ /ُ :المقتضب ،ْْ :لؤلخفش القرآف معاني ،ُٖٔ :القرآف مجاز ينظر (ْ)
 .ْٗٔ /ُ :التصريح شرح ،ِِْ /ُ :المغني ،ُِٓ :الداني الجنى ،ِٖٗ

 .ْْ :لؤلخفش القرآف معاني (ٓ)

 .ّٖ :الطور (ٔ)

 .ِٕٔ :األزىيػػة ،ٖٓٓ /ُ :المقتضػب ينظر (ٕ)

    .ِٕٕ /ّ :الػػػعرب لػسػػاف  ، ْٕٗ /ُ :المغنػػػػي شواىد شرح ،ِٖٔ :األزىيػػػة ينػػظر كاىل، أبي بن لسػػػويد البيػػػػت (ٖ)

                       .ُْٓ /ْ : األدب خزانة ، ُّٖ :ديوانو ينظرلعنترة، البيت (ٗ)

     .ِٖٔ ،ِٕٔ :األزىيػػة ،ِٖٗ :القرآف مشكل تأكيل ،ُِٓ :الداني الجنى ،ّٖٔ /ّ :كإعرابو القرآف معانػػي ،ٖٓٓ /ُ :المقتضب ينظر (َُ)
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 المكاف بمعنى لهم صارت قد فالجذع ، كالوعاء عليو مشتمل فهو ، المصلوب من تمكن النخلة جذع ألف
 كالوعاء صارت قد فالنخلة الظرفية كإنما بالظاىر، عمبل على معنى ىو المراد فليس فيها، الستقرارىم

 معنى في كذلك كااختلل فقد ، االختبلؼ ىذا عن منأل فػي المفسركف يكن كلم ..(ُ)المصلوب على مشتملة
 الكوفيين مذىب ترجيح إلى المفسرين من كجماعة الطوسػي كالشيخ الطبرم فذىب القرآني النص في (في)

 بظاىر اخذكا كقد ، (ِ)الشعر من النحاة بوً  استشهد بما ذلك صحة على كاحتجوا ، (على) معنىب في بأف
 النظم من النقل على يعتمد ما ترجيح في  منهجهم من المعركؼ ىو كىذا التأكيل، إلى الجنوح دكف النص
 : الشاعر بقوؿ أكثرىم كاحتج ، كالنثر

 (ّ) بأجدعا إال شيبػػاف عطست فبل             نخلػػة جذع في العبدم صلبوا ىم                               
 التي كالعلة المعنى لهذا تفسير من الفراء عليو نص ما الطبرم أخذ كقد ، االستعبلء ىو المراد أف فبينوا     

 ، عليها يصير ثم طولها، في يرفع الخشبة على المصلوب ألف)) : قاؿ (على) مكاف (في) بالحرؼ ابو جيء
  .(ْ)((عليها صلب فيقاؿ
 كلو الخشبة، على مستقران  يكن لم المصلوب ألف النص، في ظاىران  يكن لم االستعبلء معنى أف كيبدك        

 جيء كقد المعنى، ىذا يتحصل لم إذا المعنى، ليتمكن بًو، أكلى ( على ) الحرؼ كافؿ المعنى ىذا أريد
 على يدؿ ما فكل االستقرار، أك العلو معنى ييعط فلم المصلوب، ضعل لبياف أظػن ما على ( في ) بالحرؼ
 قدؼ .كالوعاء فيكوف الجذع، في المصلوب تمكن كىو كالتمكن، كالشموؿ اإلحاطة معنى يحقق الظرفية

  .(ٓ)((الثبوت معنى لقصد الصلب في (في) استعملت))
 معنى من النحاة كضعو ما ىو المراد أف إلى ذىبوا قد المتأخرين التفسير أعبلـ أكثر أف لي يظهرك        

 تمكن كىو المراد المعنى بياف في النص تأكيل لقوة نظران  مذىبهم، فرجحوا االستعبلء، معنى كليس الظرفية
 الرازم كالفخر األندلسي عطية كابن كالنسػفي الزمخشرم المعنى ىذا على كنص .الجذع في المصلوب
 الجذع اشتماؿ على الداللة في تكمن التأكيل ىذا أىمية أف بينت كقد .(ٔ)كثير كابن حيػػاف كأبو كالبيضاكم
 لذلك السياؽ في للمصلوب ليست فالقوة ، المراد كالمعنى األلفاظ داللة بين ػبالتناس ،ليحدثللمصػلوب

  .الغرض لهذا في محلها لتحل على أزيحت

                                                 
           .ُّْ /ِ : القرآف إعراب في التبيػػػاف ،َِ /ٖ :المفصػػل شرح ،ِٕٕ /ُ :الزجػػاجي جمل شرح ،َُٖ :للرمانػػػي الحركؼ معانػػي ينظر (ُ)
 تفسير ،ِّْ /ّ :السمعاني تفسيػػر ،َُٗ /ٕ :التبياف ،ِّٓ /ٔ :الثعلبػي تفسير ،َْٓ /ِ :السمرقنػدم تفسػػر ،ِّٓ /ُٔ :البياف جامػع ينظػر (ِ)

   .ِِْ /ُُ :القرطبي تفسير ،ُُِ /ٓ :المسير زاد ،ّّ /ْ : البياف مجمع ،ِِْ /ّ :البغوم
 . من البحث ( ُِٗ)ص : تقدـ ذكره ، ينظر  (ّ)
      .ِّٓ /ُٔ :البياف جامع (ْ)
 .  ِٔٓ/  ُ: أمالي ابن الحاجب   (ٓ)
 /ٔ :المحيط البحر ،ُٔ /ْ :البيضاكم تفسير ،ٕٔ /ِِ :الكبير التفسير ،ِٓ /ْ :الوجيز المحرر ،ْٕ /ّ :الكشاؼ ،ُٔ/ّ :النسفي تفسير ينظر (ٔ)

  .ُٕٔ /ّ :كثير ابن تفسير ،ِِْ
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 كوفؿ االتساع على للداللة جاء الحػػرؼ أف يرل األندلسي عطية فابن ، المفسرين أقواؿ في يان جل يبدك كىذا
 فيوً  ألف ، المراد ىو االستعبلء ليس أم ، (ُ)رساللى  على ركبت معنى على كليس الجذع في مربوطان  المصلوب

 كاف كلما)) :حياف كأب كقاؿ ، الكيس في الماؿ تقوؿ كما الجذع اشتماؿ كليس المصلوب تمكن على داللة
 كما (ِ)((للوعاء التي مبل الفعل عػػدم المظركؼ على الظرؼ اشتماؿ عليوً  كاشتمل ، للمصلوب مقران  الجذع

 جهة يذكر كلػم ، على بمعنى في أف المشهور القوؿ ضعل على الظرفية معنى ترجيح بعد الرازم الفخر نص
 أف أك   للنص الدقيق المعنى على يدؿ أف ةبالضركر ليس شهورالم أف إلى يشيػر أف أراد أنو كيظهر ، (ّ)ضعفو
  ..األكؿ الرأم لقوة االحتجاج مراده يكوف

 ضركرات من بضركرة يتعلق لغرض إال لو خص ما غير في بالحرؼ يأتً  لم القرآني التركيب أف القوؿ كخبلصة
 ال كي موضعو عن الحرؼ زاحم أف صحيحان  فليس ، المقصود المعنى دقة إدراؾ أجل من البياني الجانب

 المعنى كبداعة القرآني االستعماؿ موجبات من الحرؼ في التحوؿ كىذا ، النحوم القياس عن الخركج يمكن
 كما على يقل لم)) :البرىاف في جاء ، النحوم قياساؿ على الحفاظ من أكثر الغاية تكوف أف بػد فبل الدقيق،

 فكانت كسطها في بيصل كإنما النخل، رؤكس على يجعل ال كالمصلوب لبلستعبلء علػى ألف بعضهم، ظن
                                                                                                                                         .(ْ)((على من أحسن في

  فـً  ػٔ                                               
 :تعالى بقولو كاستدلوا ،(ٓ)المكاف في كاستعمالها الزماف في من استعماؿ جواز إلى الكوفيوف ذىب           

 االخفش الرأم ىذا على كافقػهم كما (ٔ)((ًفيوً  تػىقيوـى  فٍ أى  أىحىقُّ  يػىٍوـو  أىكَّؿً  ًمنٍ  التػٍَّقوىل عىلىى أيسّْسى  لىمىٍسًجده ))
  جاء ما بكثرة الزماف على دخولها جواز في استندكا كقد ،(ٕ)المتأخرين كأكثر جاجكالز درستويو كابن كالمبػرد

ةً  نيوًدمى  ًإذىا)) :كقولو (ٖ)((بػىٍعدي  كىًمنٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  اأٍلىٍمري  لًلَّوً )) :لتعاؿ كقولو القرآف في االستعماؿ ىذا من  ًمنٍ  لًلصَّبلى
  :سلمى أبي بن زىير كقوؿ بالشعر، كذلك احتجوا كما (ٗ)((اٍلجيميعىةً  يػىٍوـً 

 
                                                 

 .ِٓ :ْ :الوجيز المحرر ينظر (ُ)

 .ِِْ /ٔ :المحيط البحر (ِ)

 . َٖٓ : التفسير كتب في النحوية األدكات ،ٕٔ /ِِ :الكبير التفسير ينظر (ّ)

 .ُُّ /ْ :البرىاف (ْ)

 .ُِْ :النصرة ائتبلؼ ،ُُ /ٖ :المفصل شرح ،ِِٔ /ُ :الزجاجي جمل شرح ،ْٓ ـ  َّٕ /ُ :اإلنصاؼ ينظر (5)

 .َُٖ :التوبة (6)

 ،ّٖٔ /ُ :التصريح شرح ،ُْٗ /ُ :المغنػي ،َّٗ :الدانػي الجنػى ،ُُ /ٖ :المفصػل شرح ،ْٖٕ /ِ :كإعرابو القرآف معانػػي ينظر (7)
 .َّٓ /ِ :األقراف معترؾ

 .ْ :الرـك (8)

 .ٗ :الجمعة (9)
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  (ُ)ػرً قٍ دى  فكـً  جو جى حً  فـً  فى مٍ أقوى              رً جٍ الحى  ةً ػنٌ ؽي بً  اري دمٌ اؿ فً ـى ؿً                                            
                                                                                                                                                       :الذبياني النابغة كقوؿ

 . 
  (ِ)التجاربً  ؿٌ ؾي  فى بٍ رٌ جي  قد اليوـً  إلى             مةو مٍ ؿى حى  يوـً  أزمافً  فـً  فى رٍ مٌ خً تي                                        

  .(ّ)(( الغد إلى اآلف من )) :كقولهم العرب عن نقل كما
 في الغاية البتداء حرؼ األصل في ألنها الزماف، على تدخل ال (من) أف إلى ذىبوا فقد البصريوف أما            

 ما:))كقولك الزماف، في الغاية ابتداء على لتدؿ كضعت مذ أف كما ، المعنى لهذا موضوعة فهي الزماف، غير
 فقولو ، الزماف على من فيها دخلت التي كالشواىد النصوص تأكيل إلى كذىبوا (ْ)((الجمعة يـو مذ رأيتو

 كقولو ، يـو أكؿ تأسيس من كالتقدير مضاؼ حذؼ على ((يػىٍوـو  أىكَّؿً  ًمنٍ  التػٍَّقوىل عىلىى أيسّْسى  لىمىٍسًجده )) :تعالى
 في بمعنى ((الجمعة يـو من)) :تعالى قولو أما القرية أىل كأسأؿ أم (ٓ)((فيها كنا التي يةالقر كأسأؿ:))تعالى

 يقتضي القياس ألف الزماف، على من دخوؿ لمنع التأكيل على النصوص يحملوف نراىم لذلك ، (ٔ)الجمعة يـو
 حجج مر من زىير بيت في رفالتقدم المنقولة، الشواىد تأكلوا كما  .الزماف غير في الغاية البتداء حرؼ أنها
 أزماف مضي من تقدير على النابغة قوؿ كتأكلوا المحذكؼ، المصػدر على دخل (من) فالحرؼ دىر، مرٌ  كمن

  .(ٕ)حليمة
 كغيرىما كالزماف المكاف على من دخوؿ جواز في الكوفيين تابعوا قد النحاة أكثر أف كالمبلحظ           

 تثبت التي كالشواىد النصػوص تأكيل في البصريين مذىب كأنكركا كالػشعر، القرآف في ذلك مجيء لكثرة
 الزماف في االستعماؿ أكثر ىذا كميذ، منذي  كاألصل الزماف في من دخلت )) :الزجاج قػاؿ الزماف، على دخولها

 تقدير ؼضع على نص قد العكبرم ككاف .(ٖ)(( كالتبعيض الغاية ابتداء في األصل ألنها دخولها جائز (من) ك
 ألنهم ( يـو أكؿ من تأسيػس من / البصريين عند كالتقدير )) :قاؿ (( يـو أكؿ من )) :تعالى لقولو البصريين

 بمكاف ليس المقدر التأسيس ألف ىهنا ضعيل كىذا لمنذ، ذلك كإنما الزماف، علػى تدخل ال من أف يركف
 قبل على دخولها من القرآف في جاء ما مافالز على من دخوؿ جواز على كيدؿ غايتو، البتداء من تكوف حتى

                                                 
  . ّْْ / ٗ : االدب خزانة ،ِّٔ /ُ :الزجػاجي جمػل شػرح ،ُّٕ /ُ :اإلنصاؼ ،ُّ :ديوانو شرح ينظر (1)

 .ِٗٓ :الناظم ابن ينظر ،ْٓ :نوديوا ينظر (2)

 .ّٗٔ /ُ :التصػريػح شرح ،ُِْ :النصرة ائتبلؼ ،ِٗٓ :الناظم ابن شرح ،ْٓ ـ   َّٕ /ُ :اإلنصاؼ ينظر (3)

 .ُّْ :النصرة ائتبلؼ ،ُّٕ /ُ :السابق المصدر ينظر (4)

 .ِٖ :يوسل (5)

 :المغنػي ،ِّٔ /ُ :الزجاجػي جمػل شرح ،َّٗ :الدانػي الجػنى ،ُُ /ٖ :المفصػل شػرح ،ِِٕ :العربية أسػرار ،ٗٔ :الغػػواص درة ينظػر (6)
 ُّْ :النصرة ائتبلؼ ،ُْٗ /ُ

 .ُّْ :النصرة ائتبلؼ ،َِْ /ُ :المغني ،ِّٕ :العربية أسرار ينظر (7)

 .ْٖٕ /ِ :كإعرابو القرآف معاني (8)
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 ما البصريين كتأكيل )) :بقولو المرادم تأكيلهم رد كما (ُ)(( كغيره القرآف في كثير كىو الزماف بها يراد التي
 إذ الكوفيين مذىب كالظاىر )) :قاؿ الكوفيين، مذىب صحة يرل الرضي كذلك .(ِ)(( تعسل ذلك من كرد
 كىو ،(( آخره إلى الشهر أكؿ من صمت )) ك (( آخره إلى الليل أكؿ من نمػت)) : قولك مثل من منع ال

  .(ّ)((االستعماؿ كثير
 على الداللة من يخلو ال (( يـو أكؿ من )) :قػولو في تقدير من البصريوف عليوً  نص ما أف كيبدك             

 النص من الزماف لمعنى نفي تػقديرىم في كليس المعنى ىذا إثبات على يدؿ النص سياؽ ألف كذلك الزماف
 ىذا أف إلى كذىبوا للنص، تأكيلػهم فأنكركا المتأخركف إليو التفت ما كىذا المكانيػة الغػاية ابتداء معنى كإثبات
 يقتضي القياس ألف الزماف على من تدخل ال أف التأكيل من غايتهم فكانت ،شيئػان  المعنى يفيد ال التقدير

 كمػا إضمار، إلى ((يـو أكؿ من)) :تعالى قولو في يحتاج كليس )) :قاؿ السهيلي، استوضحو ما كىذا .ذلك
 لكاف ؛ ( التأسيس ) بػ لفظ كلو الزماف، على (فٍ ـً ) دخوؿ من ذاران حً  (يـو أكؿ تأسيس مػن) النحاة بعض قدره
  .(ْ)(( كغيره الزماف على تدخل (ًمنٍ )ك . شيئان  يفيد ال للتأسيس فإضماره  . يوـو  أكؿ تأسيس كقت فٍ ـً  : معنػاه
 كالمكاف الزماف على تدخل من أف على الكوفيين كافقوا قد المتأخرين أكثر أف على يدؿ تقدـ كما       

 من يخلو البصريين  تقدير بأف أقركا كما االستعماؿ، لكثرة .ممنوعان  الزماف على دخولهما يكن كلم كغيرىما،
 بين كقد غايتو، البتداء من تكوف حتى بمكاف ليس المقدر التأسػيس ألف المكانية الغاية ابتداء على الداللة

 البتداء كونها من فركا إنما فالبصػريي أف يرل فهػو التقدير، ىذا ضركرة عدـ موضحان  الحلبي السمين ىذا
 عليهم يرد حتى المكاف في الغاية البتػداء إال تكوف ال أنها يقتضي ما العبارة ىذهً  في كليس الزماف في الغاية

  .(ٓ)(( ذكر بما
 يقضي مذىبهم أف على تدؿ الكوفيين مذىب جواز على النحاة أكثر عليها نص التي األدلة كىذه        

 ىذهً  بقوة تاـ إدراؾ على المفسركف ككاف .كغيرىما كالمكاف الزماف تعم أنها أم الغاية البتداء مػن باستعماؿ
 إلى فراحوا أخرل أدلة من النحاة فػػات ما استدركوا كما الكوفيين، مذىب ترجيح إلى فذىبوا األدلة،

 الموثق النقل على اعتمادان  الترجيػح إلى يجنح أكثرىم إف في شك كال المنقولة، بالركايات لمذىبهم االحتجاج
  .التركيب مقصد بياف لغرض النحوم القياس على كيؤثره

                                                 
 .َٕٓ /ُ :القرآف إعراب في التبياف (1)

 .َّٗ :الداني الجنى (2)

 .ِٗٓ /ْ :الحاجب ابن كافية حشر (3)

 .ُّْ :النصرة ائتبلؼ ،َِْ /ُ :المغني ،ِٕٓ /ْ :ؼػػػػػػفي األي  الركض ينظر (4)

 .ُِِ /ٔ :المصوف الدر (5)
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 إلى اإلشارة ىو النص من المراد ألف النص، داللة من يـو أكؿ منذ المعنى أف على السمرقندم استدؿ كقد
، أكؿ من التوحيد على بني الذم المسجػد  التوجيو ىذا في ابعوت كما ،(ُ)الزمانية الغاية ابتداء ىو فالمعنى يـو

  .(ِ)قولو حد على بني يـو أكؿ من يعني ( يـو أكؿ من ) :قولو أف على فنص الثعلبي
 ما عليوً  يدؿ كىذا التبعيض معنى أفادت الكريمة اآلية في (من) أف إلى ذىب فقد الطوسي الشيخ أما           

 أضيل بعض أفعل ألف يوما، يومان  ميزت إذا ياـ،األ أكؿ معناه يـو أكؿ من )) كقولو )) :قاؿ إذ تفسير من ذكره
، أكؿ من بين كالفػرؽ رجبل رجبلن  ميزكا إذا الرجاؿ كل أم الدار في رجل كل أعطيت كمثلو إليًو،  أكؿ كمػنذ يـو
،  كليس السنة، كمنذ الشهر، كمنذ اليـو منذ :كقولك الخاص الوقت فهي حرفان، كانت إذا (منذ) أف يـو

  .(ّ)(( كبلمين تقدير على بعدىا ما كقع اسمان  قعتك كإذا (من) كذلك
 المسجد في الصبلة تبين التي المنقولة بالركاية إحتفاءن  المعنى ىذا أثبت قد الطوسي الشيخ أف كيظهر        

 عيني فيما النقل اختبلؼ بين كما المفسرين، من غيره عند سيتضح كما الجمعة، إلى االثنين يـو من
 صلى الرسوؿ مسجد اآلية في المقصود ىو من لمفسركفا اختلل كقد ،(ْ)غيره أـ ػاءقب مسجد بالمسجد،

                                                                              .(ٓ)قباء مسجد أـ كسلم كآلوً  عليوً  اهلل
 على يؤثر دليبلن  تكوف كالتي النص، تفسير في المنقولة بالركايات المفسرين اىتماـ ذكرت أف كسبق          
 األقول الحجة ككانت المفسرين أكثر ذكرىا الركاية كىذهً  .جيحالتر في النحاة عليها نص التي رلاألخػ األدلة

 ىو )) المسجد أف ػ المفسرين من غيره ذكره كما ػ النسفي ذكر فقد عندىم، الكوفيين مذىب ترجيح في
 كالثبلثاء االثنين يـو كىي بقباء مقامو أياـ فيوً  كصلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أسػسو قباء مسجد

 ذكر كبعدما ،(ٔ)(( بالمدينة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مسجد أك الجمعة يـو كخرج كالخميس كاألربعاء
 في الغاية البتداء من يكوف أف كأنكر كجػوده أياـ من (( يـو أكؿ من )) :قولو معنى أف على نص التفسير ىذا

 أف بالمنقوؿ مستدالن  كذلك الزمخشرم ذكره المعنى كىذا .(ٕ)كالمكاف الزماف تعم أنها إلى كذىب :المكاف
  .(ٖ)كجوده أياـ أكؿ من يعني ( يـو أكؿ من ) قولو

                                                 
 .ٖٖ /ِ :السمرقندم تفسير ينظر (1)

 .ْٗ /ٓ :الثعلبي تفسير ينظر (2)

 .ِٗٗ /ٓ :التبياف (3)

 .ِٗٗ /ٓ :السابق المصدر ينظر (4)

 .َُِ /ٓ :المحيط البحر ،ُِٕ /ّ :البيضاكم تفسير ،َّْ /ّ :المسير زاد ،ّٔ /ُُ :البياف جامع ينظر (5)

 .َُٗ /ِ :النسفي تفسير (6)

 .َُٗ /ِ :السابق المصدر ينظر (7)

 .ََّ /ِ :الكشاؼ ينظر (8)
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 على من دخوؿ جواز في الزجاج عليوً  نص بما الكوفيين مذىب ترجيح على الطبرسػي احتج كقد           
 دخولها جائز كمن الزماف في استعماالن  األكثر ىذا كمذ منذ كاألصل الزماف في من دخلت )) :قػاؿ الزماف
 جػواز يرل من ترجيح في كالبيضاكم الجػوزم ابن كتابعو .(ُ)(( كالتبعيض الغاية ابتداء في األصل ألنها أيضان 

 في سلمى أبي ابن زىير كؿؽ اعتمدا كما ،(ِ)الزجاج ذكره بمػا كذلك كاستػدؿ الزماف على من دخوؿ
  .(ّ)للزماف من استعماؿ جواز على االستدالؿ
 أشهر كىو كالتبعيض الغاية البتداء (من) أف على اتفقوا قد كالمفسرين النحاة أكثر أف كيظهر             

 أكثرىم كريذ لم ػ كما البصريوف، ذلك إلى ذىب كما المكانية الغاية ابتداء على المعنى يقصركا فلم معانيها،
 بأف نقل ما على استنادان  الزماف على تدخل من أف بالقوؿ اكتفوا كإنما النص، تأكيل في البصريين مذىب
 كآلوً  عليوً  اهللي  صلى الرسوؿ قضاىا التي األياـ ذكر على الداللة كإنما المسجد تأسيس يكن لم النص مقصد
  .الصبلة ألداء المسجد في كسلم

 األندلسي عطية فابن مضمر، تقدير على النص تأكيل في البصريين مذىب رد إلى بعضهم كذىب
 ككاف الزماف، على تدخل ال كمن زماف، أسم يـو أكؿ ألف تأسيس، من أم التقدير ىذا إلى احتاجوا أنهم يرل
 في يستغنى أف عندم كيحسن)) :قاؿ ، (ْ)الزماف على تدخل من ألف التقدير ىذا عن االستغناء ضركرة يرل
 :تقوؿ كما كىي األياـ مبتدأ من قاؿ كأنو البدأة بمعنى ألنها أكؿ لفظة تجر من تكوف كأف تقدير عن آليةا ىذهً 

 كما القرطبي، ذكره النص كىػذا .(ٓ)((الزمن على إال اللفظتين بهاتين تدؿ ال كأنت بعدؾ كمن قبلك من جئت
  .(ٔ)بنيػانو ئأيبتد يـو أكؿ منذ كالتػقدير منذ بمعنى اآلية في (من) أف على نص

 ككما ( التقول على أسس لمسجد ) بقولو المعنى في الصحابة أقواؿ كذلك ذكر فقد حياف أبو أما              
 من فيو مقاموً  أياـ كآلوً  عليوً  اهلل صلى الرسوؿ فيوً  صلى الذم قباء مسجد ىو المسجد بأف ذلك، ذكر تقدـ

 بوً  احتج النقل كىذا بالقصة، ان الئق كػونوؿ التفسػير ىذا جحر كقد الجمعة، يـو في خركجو كقت إلى االثنين
 الزماف، على دخلت ىنا كمن خبلفو، يكن لم النقل ىذا صح كإذا )) :قاؿ ( يـو أكؿ من ) قولوً  معنى على

 تدخل (من) أف على مءيينب تقدـ كما (ٕ)(( الزماف في الغاية البتداء تكوف مػن أف على الكوفيوف بذلك كاستدؿ
 كما الصبلة، إقامػة كقت كىو الزماف، ىو فالمراد تفسػير، من لوي  ذكر كما النص، ظاىر ىو كما الزماف، على
 لي يظهر كما النص، تفسير في الصػحابة أقواؿ من المفسركف نقلو ما أقومػها كمن األدلة أكثر ىذا إلى تشير

                                                 
 .َُٖ /ّ :البياف مجمع (ُ)
 .ُِٕ /ّ :البيضاكم تفسير ،َّْ/ ّ :المسير زاد ينظر (ِ)
 .ُِٕ /ّ :البيضاكم تفسير ،َّْ /ّ :المسير زاد ،َُٖ /ّ :البياف مجمع ينظر (ّ)
 .ّٖ /ّ :الوجيز المحرر ينظر (ْ)
  .ّٖ /ّ :السابق المصدر (ٓ)
 .َِٔ /ٖ :القرطبي تفسير ينظر (ٔ)
 .َُِ /ٓ :المحيط البحر (ٕ)
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 عليوً  نص ما ألف األصح، ىو الكوفيين مذىب ترجيح في ػرينالمفس كجمهور النحاة أكثر إليوً  ذىب ما أف
، أكؿ تأسيس من المعنى أف على تأكيل من البصريوف  المراد المعنى يجعل أنو ككيبد شيئان، المعنى يفيد ال يـو

 . يـو أكؿ تأسيس كقت مػن التقدير ىذا فيكوف المعنى، ليصح آخر تقدير إلى يحتاج ألنو بعيدان 
 معنى من لو سيق كما النص بين بالمناسبة احتفاءن  الكوفيين مذىب رجحوا قد المفسرين أكثر أف كيبدك        
 فيو إال التقدير ىذا كما المػعنى، حقيقة إلى الوصوؿ ىػو التأكيل مغزل أف يخفى كال  ،كالزماف الوقت بياف كىو
 أكؿ من التقول على أسس لمسجد )) قولو في كما لؤلياـ، كليس للتقول التأسػيس ألف المجاز، على داللة

 قبل أسس ألنو)) الكريمة اآلية في قباء مسجد كونو ترجح كما التقول، لغرض للمسجد فالتأسيس (( يـو
 من فيوً  التقول ابتداء أم الزماف على يدؿ (ُ)((كالوقت المدة بو يراد اليـو باف ىذا سدٍ كحى  ، المدينة مسجد

، أكؿ  كأبي كالقرطبي األندلسي عطية كابن كالزمخشرم كالنسفي المفسرين بعض لوي  ألمحى  ما كىذايـو
                                        .(ِ)حياف

  ىل ػػػٕ                                                    
 شيئان  يكن لم الدىر من حين اإلنساف على أتى ىل )) :تعالى قولو في ىل معنى في النحاة اختلل

 قد المعنى )) المذكورة اآلية تفسير في قاؿ مقدر، استفهاـ دكف قد بمعنى أنها الفراء فمذىب ،(ّ)(( مذكورا
 مذكوران  شيئان  يكن لم :كقولوي  الخبر، من فهذا خبران  كتكوف جحدان  تكوف كىل الدىر، من حين اإلنساف على أتى
 أبو إلػيوً  ذىبى  الرأم كىذا (ْ)(( الركح فيوً  خنل أف إلى طين من خلقوي  حين كذلك مذكوران، شيئان  كاف يريد

 على أتى ىل )) :قولوً  في قد بمعنى جاءت أنها كذكر لبلستفهاـ، ىػل أف على نص المبرد كذلك ،(ٓ)عبيدة
 حملمي ؿً  االستفهاـ على االستفهاـ دخوؿ يثبت لم ألنو باستفهاـ، ليس أنو يرل إذ ،(( الدىر من حين اإلنساف

 .(ٕ)كالمالقي الهركم المعنى ىذا اختيار في تابعهم كما (ٔ)لوً قو حد على عليوً 
 بابو الذم االستفهاـ ىو كالمعنى الكريمة، اآلية في قد بمعنى ىل أف إلى النحاة جمهور كذىب

 الكريمة اآلية في أنها إلى ذىبوا لكنهم لبلستفهاـ ىل مجيء ينكركا كلم أىل، كاألصل كالتقريب، التقرير
 في المعنى كىذا ،(ٖ)مقدرة ىمزة من مستفاد ىو إنما فاالستفهاـ الهمزة، خصائص من لتقريرا ألف قد بمعنى
 ألل بمنػزلة ليست ىل )) :كقاؿ كىل الهمزة بين الفرؽ بياف في ذكره كقد سيبويو مذىب ىو األصل

                                                 
 .  ُُٓ/  ُ: البرىاف  (ُ)
 .َُِ /ٓ :المحيط البحر ،َِٔ /ٖ :القرطبي تفسير ،ّٖ /ّ :الوجيز المحرر ،ََّ /ِ :الكشاؼ ،َُٗ /ِ :النسفي تفسير ينظر (ِ)
   .ُ :اإلنساف (ّ)
 .ُِّ /ّ :للفراء القرآف معاني (ْ)
 .ِِٖ :القرآف مجاز ينظر (ٓ)
 .ُْْ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ،ٖٓ /ُ :المقتضب ينظر (ٔ)
 .َْٕ :المباني رصل ،َِٖ :األزىية ينظر (ٕ)
 .ِّٓ /ُ :الشجرم بن أمالي ،ّْٓ ،ّْْ :الداني الجنى ،ّٖٓ :العربية ارأسر ينظر (ٖ)
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 زيدان؟ أتضرب تقوؿ كقد كاقعه، الضرب أف تدعي أف يكوف فبل زيدان  تضرب ىل قلت إذا ألنك االستفهاـ،
   :الرجزً  من للرجل تقوؿ أنك بمنػزلتها ليست األلل أف على يدلك كما كاقع، الضرب أف تدعي فأنت

  (ُ)مُّ رً سٍ فَّ ؽً  كأنت أطربان                                                                                           
 لنا يوضح النص كىذا .(ِ)(( ىل بعد ىذا تقوؿ كال تقرره، أك لتوبخو قلت كلكن طرب، قد أنو علمت فقد

 يبدك كما ىل، عليو تدؿ أف يمكن كال للهمزة، التقرير أف يرل لكنو استفهاـ، حرؼ ىل بأف سيبويو مذىب
 ألف لبلستفهاـ، ليست فهي خاصة، قد بمعنى ىل أف إلى الزمخشرم ذىب كقد .متقدـاؿ النص من ذلك

 ،(ْ)البغدادم كالخطيب كالرضي يعيش ابن تابعػو كػما .(ّ)أىل كاألصل قبلها، درةالمق للهمزة االستفهاـ
  : الشاعر قوؿ فػي عليػها بدخػولها الرأم ىذا على كاسػتدلوا

 (ٓ)ـً األؾى  ذم القاعً  حؼٍ سى بً  ناكٍ رأى  أىلٍ               ناتً شدَّ بً  كعو بي رٍ مى  سى ارً كى ؼى  ؿٍ سائً                                
 أنو كذلك سيبويو كبلـ من الظاىر ىو ىذا)) :فقاؿ لسيبويو، الرأم ىذا فنسب يعيش ابن توىم كقد         

 إنما ىل كانت إذ األلل تركوا كلكنهم قد، بمنػزلة ىي إنما ىل ككذلك كما كمتى من على الكبلـ عقيب قاؿ
 كما االستفهاـ ألل بتقدير فيها اـكاالستفو قد بمعنى تكوف أف ىل أصل أف يريد كأنو االستفهاـ في تقع

 حذفت االستفهاـ في استعمالها كثر كلما ((ماكأ أمتى ك أمن)) األصلك ، كما كمتى من في كذلك كانت
 كما الزمخشرم قوؿ كمعنى ػػػ تقدـ كما ػػػ سيبويو عليو نص ما يخالل التفسير كىذا (ٔ)((بمكانها للعلم األلل
 ان تقدير أك المتقدـ كالبيت لفظان  استفهاـ كمعها إال (قد) بمعنى تكوف ال ىل أف)) بقولو الحلبي السمين فسره

 من قد بمعنى جعلها كغيره ((يجز لم استفهاـ غير من جاء قد تعني (زيد جاء ىل) : قلت فلو .الكريمة كاآلية
 كىذا .(ٕ)((التأكيد معنى حرفي بين فيو جمع مما أنو على البيت كيتأكؿ البتة يجيزه ال كبعضهم القيد ىذا غير

 حرؼ ىل ألف اللغوم، االستعماؿ يخالل كونوؿ بعيد، رأم أنو إلى كذىب المرادم عليو نص التوجيو
 اآلية في ىل معنى على مقتصران  خبلفهم يكن كلم (ٖ)قد بمعنى جاءت الكريمة اآلية في لكنها استفهاـ،
 معنى أفادت أنها إلى األكثركف فذىب ؿ،ق األصل في ىي التي قد معنى في كذلك اختلفوا فقد الكريمة،

                                                 
 .دكارمي  باإلنساف كالدىر         : كعجزه ،َِْ /ُ :الكتاب ،ِْٕ :ديوانوي  ينظر ، للعجاج البيت (ُ)
 يدؿ فكبلمو كالهمزة ىل بين التفريق في سيبويو عليو نص ما مراجعة عند ذلك من التحقق كيمكن ،ُْٓ /ُ :نفسو المصدر كينظر ،ُٗٗ /ّ :الكتاب (ِ)

   .استفهاـ ليست ىل أف يقصد لم إذ األصل، ىي الهمزة أف يعني أنو على
                                                                                         . ِْٔ / ُُ : االدب خزانة ،ّٓٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (ّ)
 .ِّٔ /ُُ :األدب خزانة ،ْٕٓ ،ْٔٓ /ْ :الحاجب ابن كافية شرح ،ُِٓ /ٖ :المفصل شرح ينظر (ْ)
                            ،ّْٔ /ِ الخصائػػػػػػػػػػػص، ،ِّٔ /ُُ :األدب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةخػزاف ،ٖٓ /ُ :المقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػب ،ُٓٓ :ديوانػو ينظػػػػػػػػػػػػػر الخيل، لزيد البػيت (ٓ)

   .ِْٕ /ِ :كالنظائر األشباه
 .ُِٓ /ٖ :المفصل شرح (ٔ)
 .ِّٔ /ُُ :األدب خزانة ،َٗٓ /َُ :المصوف الدر (ٕ)

 .ّْٓ :الداني الجنى ينظر (8)
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 شيئان  بل مذكوران  شيئان  يكن لم الممتد الطويل الزماف من طائفة قريب زماف قبل اإلنساف على أتى أم التقريب 
 كىذا (ِ) (ُ)((نطفة من اإلنساف خلقنا إنا)) لوقو بدليل الجنس باإلنساف كالمراد األصبلب في نطفػة منسيان 
 من حين اإلنساف على يأتً  ألم المعنى )) :قاؿ الزجاج ذكره فقد اآلخر أما النص، تفسير في التأكيلين أحد

 (ّ)((مذكورا شيئان  فيوً  الركح نفخ قبل يكن فلم الركح، فيوً  نفخ لإؿ كطينا ترابان  كاف أنو إال شيئان  كاف كقد الدىر،
   .(ْ)الجنس اسم باإلنساف رادالم يكوف أف أم تأكيل من تقدـ ما أجازى  كما
 أنها إلى فذىب قد معنى في خالفو لكن آدـ، الكريمة اآلية في اإلنساف أف على الشجرم ابن تابعو كقد

 على أتى عٌما اإلخبار يتوقعوف لقـو قيل أنوفك المتوقع، للفعل دخولها قسم من قد تكوف إنما )) :قاؿ للتوقع
 زمانان  بقي آدـ ألف مذكورا، شيئان  يكن لم الدىر من حين اإلنساف على أتى كقد آدـ، كاإلنساف اإلنساف

  . (ٓ)((طينا
 اآلية في التحقيق معنى أفادت أنها إلى يذىب ككاف للتوقع، أنها يرل الشجرم فابن تقدـ ككما          

 بمعنى ليس ىل أف إلى النحاة من طائفة تكذىب .(ٔ)الماضي على الداخلة قد معنى على عنده فهي الكريمة،
 يستفهم التي األلل يدخل كما كالتوبيخ، التقرير معنى دخلها كقد لبلستفهاـ، ىي كإنما الكريمة، اآلية في قد

 جاءت أنها يرل كما ،(ٕ)قد بمعنى أنها على المفسرين مذىب كأنكر قتيبة، ابن عليو نص الرأم كىذا بها،
 :كقولو (ٖ)(( شركاء من أيمانكم ملكت ما من لكم ىل )) :تعالى قولو نحو كثيرة نصوص في المعنى ىذا على

 تقدير إلى حاجة كال لبلستفهاـ جاءت ىل أف كمعناه (ٗ)(( يعيده ثم الخلق يبدأ من شركائكم من ىل قل ))
 ذكر فبعدما النص، تفسير في دليبلن  كاتخذه طالب أبي بن مكي الرأم ىذا إلى ذىب كما .قبلها الهمزة
 معناه الذم لبلستفهاـ بابها على ىل تكوف أف كاألحسن )) :قاؿ قد بمعنى بأنها النحاة جمهور مذىب
 من : لو فيقاؿ فيو إنساف ال طويل دىر مضى قد نعم يقوؿ أف بد فبل البعث، أنكر لمن تقرير ىو كإنما التقرير،
 كلقد )) :قولو معنى كىو موتو بعد إحياؤهك بعثو عليو عيمتن  كيل عدمو، بعد ككونو يكن لم أف بعد أحدثو
 على قادر مثاؿ غير على يكن لم أف بعد شيئان  أنشأ من أف فتعلموف (َُ)(( تذكركف فلوال األكلى النشأة علمتم
  .(ُُ)(( موتو بعد إعادتو

                                                 
 .ِ :اإلنساف (ُ)
 .ُْٔ ،َْٔ /ُ :المغني ،َٗٓ /َُ :المصوف الدر ينظر (ِ)
   .ِٕٓ /ٓ :كإعرابو القرآف معاني (ّ)
 .ِٕٓ /ٓ :السابق المصدر ينظر (ْ)
           .ِّٓ /ُ :الشجرم ابن أمالي (ٓ)
          .َْٕ :المباني رصل ينظر (ٔ)
 .ِٖٖ :القرآف مشكل تأكيل ينظر (ٕ)
         .ِٖ :الرـك (ٖ)
           .ّْ :يونس (ٗ)
 .ِٔ :الواقعة (10)

   .ْٖٖ :القرآف إعراب مشكل (11)
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 قبلها زةىم تقدير دكف للتقرير ىل استعماؿ أجازكا إذ النحاة، بعض عليو نص الرأم ىذا أف المبلحظ ك       
 أبي بن كمكي قتيبة ابن مذىب األصل في كىو (ُ)((ًحٍجرو  ًلًذم قىسىمه  ذىًلكى  ًفي ىىلٍ )) :تعالى قولو في كما

 المذكور باإلنساف المراد أف بعضهم فذىب النص، تأكيل في كذلك اختلفوا النحاة أف كالمبلحظ .(ِ)طالب
 المراد أف إلى اآلخر بعضهم ذىب كما ،(ّ)النحاة أكثر كتابعو الزجاج رجحو ما كىذا السبلـ، عليو آدـ ىو
 من حين اإلنساف على أتى ىل )) قولو تبل ما كداللة النص بسياؽ كاحتجوا الناس جميع أم الجنس ىو

 عندىم فهل ىشاـ، كابن الحلبي كالسمين طالب أبي ابن كمكي قتيبة ابن إليو ذىب ما كىذا ،((الدىر
 للتقرير، الكريمة اآلية في ىل أف بعضهم كزعم:))بقولو المالقي رده الرأم كىذا تقدـ كما التقرير الستفهاـ

 توجيو في النحاة ذكرىا التي كالتأكيبلت اآلراء كىذه .(ْ)(( التقرير معنى ىل في يثبت لم ألنو مردكد كىذا
  .الدقيق كالتحليػل بالعرض المفسركف تناكلها ىل معنى كبياف النص

 باإلنساف النص مقصد في اختلفوا كما الكريمة، اآلية في ىل معنى في كذلك اختلفوا كقد            
 دكف الكريمة، اآلية في قد بمعنى ىل بأف كالمبرد الفراء مذىب ترجيح إلى الطبرم ذىب فقد .المذكور
 عليو آدـ ىو الكريم النص في اإلنساف أف إلى ذىب كما مرادان، يكن لم االستفهاـ أف أم مقدر، استفهاـ

 فذىبوا المفسرين، من طائفة التفسير ىذا ترجيح في تابعو كقد (ٓ)النحاة كأكثر الزجاج رأم ىو كىذا لسبلـا
 دكف رجحوي  ما يترؾ فلم المعنى، ىذا صحة على احتج قد الرازم الفخر ككاف ،(ٔ)قد بمعنى ىل أف إلى

 اتفاؽ على نص فبعدما حو،ترج التي األدلة بياف دكف المعنى ىذا ذكركا ممن غيرهي  فعل كما استدالؿ
 أنها كأما )) :قاؿ االستفهاـ، بمعنى   ليست ىل أف إلى ذىب قد، بمعنى الكريمة اآلية في ىل بأف المفسرين

 أف ركم ما :األكؿ كجهاف، االستفهاـ بمعنى ليست ىهنا أنها على كالدليل فظاىر، االستفهاـ بمعنى تجيء
 ليتها قاؿ لما استفهامان  ذلك كاف كلو نبتلى، فبل تمت ليتها يا :قاؿ اآلية ىذهً  سمع لما عنو اهلل رضي الصديق

 الجواب، ذلك يحسن فحينئذ الخبر، ىو المراد كاف فإذا بنعم، أك ببل يجاب إنما االستفهاـ، ألف تمت
  .(ٕ)(( ربالخ على حملو من بد فبل محاؿ تعالى اهلل على االستفهاـ أف :الثاني

                                                 
 .ٓ :الفجر (1)

 /ُ :األقراف معترؾ ،ٖٗٓ /َُ :المصػوف الدر ،ّْٔ /ِ :الخصائػص ،ْٖٖ :القرآف إعػراب مشكل ،ِٖٖ :القرآف مشكل تأكيل ينظر (2)
ِّٗ.   

 .ِّٓ /ُ :الشجرم بن أمالي ،ِٕٓ /ٓ :كإعرابو القرآف معاني ينظر (3)

  . َْٕ :المباني رصل (4)

 .ُِٓ /ِٗ :البياف جامع ينظر (5)

 /ٔ :السمعاني تفسير ،ّٗ /َُ :الثعلبي تفسير ،ٗٔ /ٓ :زمنين ابن تفسير ،َّٓ /ّ :السمرقندم تفسير ،َِٓ /َُ :التبياف ينظر (6)
 .ُُٖ /ُٗ :القرطبي تفسير ،َِٖ /َّ :الكبير التفسير ،ُُْ /ٖ :المسير زاد ،َِّ /ْ :النسفي تفسير ،ُُِ

 .َِٖ /َّ :الكبير التفسير (7)
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 لبلستفهاـ تأتي ال أنها يرل من على يرد كاف (( فظاىر االستفهاـ بمعنى تجيء أنها )) :بقولو الرازم أف كيظهر
 أكثرىم فذىب النص، تأكيل في اختلفوا أنهم كالمبلحظ .(ُ)الزمخشرم مذىب كىو خاصة قد بمعنى كأنها
 معناىا على نص الكريمة، اآلية ذكر بعدما فالسمعاني السبلـ، عليو آدـ ىو الكريمة اآلية في اإلنساف أف على
 (ِ)(( المفسرين أكثر قوؿ على آدـ ىو كاإلنساف الفراء، قالو الدىر، من حين اإلنساف على أتى قد )) :فقاؿ
  .القدماء أم سبقوه الذين المفسرين مذىب ىو إنما السبلـ عليو آدـ ىو اإلنساف بأف السمعاني عليو نص كما

 الكريمة، اآلية في المذكور باإلنساف المراد في كالمفسرين ةالنحا آراء عرض بعدما الرازم الفخر أف بدككم 
 باإلنساف المراد أف على النص تأكيل أف يرل لكنو المذكورين الوجهين مع يختلل ال المعنى أف إلى ذىب

 اآلية ذكر فبعدما الجنس، ىو باإلنساف المراد أف على كثير ابن كافقو كقد .(ّ)اآلية نظم مع ينسجم الجنس
 يذكر شيئان  يكن لم أف بعد أكجده أنو اإلنساف عن مخبران  تعالى يقوؿ )) :فقاؿ النص تأكيل في شرع الكريمة
 جل فقاؿ ذلك بين ثم مذكورا شيئان  يكػن لم الدىر من حين اإلنساف على أتى ىل تعالى فقاؿ كضعفوً  لحقارتوً 
  .النص بسياؽ يحتج أنو كالظاىر(ٓ) (ْ)(( أمشاج نطػفة من اإلنسػاف خلقنا إنا )) :جػبللو
 كاحتج أىل كاألصل استفهاـ حرؼ ليست فهي خاصة، قد بمعنى ىل أف إلى ذىب فقد الزمخشرم أما       
 (ٔ)األكم ذم القاع بسفح رأكنا أىل                                                           :الشاعر بقوؿ
 ىو المذكور اإلنساف أف إلى كذىب كالتقريب التقرير على أتى أقد :الكريمة اآلية في المعنى أف ذكر كما

       .                                        ((. نطفة من اإلنساف خلقنا إنا )) :تعالى قولو بدليل ،(ٕ)آدـ بني جنس
 تفهاـاالس ىو كالمعنى أىل األصل أف على القدماء النحاة رأم عن يختلل ال الزمخشرم مذىب أف كيظهر
 كالخطيب كالرضي يعيش ابن ذلك على تابعو كقد أبدان  قد بمعنى ىل أف يرل لكنو كالتقريب، التقرير بابو الذم

 .                                                       .سيظهر كما المفسركف أنكره كقد تقدـ كما البغدادم
 فقد كالتقريب التقرير بابو الذم االستفهاـ ىو كالمعنى قد بمعنى ىل بأف النحاة جمهور مذىب أما         
 على كنص أتى، قد معنى على ( أتى ىل ) :قولو أف يرل فالطبرسي .(ٖ)حياف كأبو كالبيضاكم الطبرسي رجحو

 المراد كتبين اآلية، معنى توضح التي الركايات بعض نقل كما التقرير، بوً  المراد االستفهاـ ىو المعنى أف

                                                 
 .ّٓٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (1)

                              .ُُِ /ٔ :السمعاني تفسير (2)

 .َِٖ /َّ :الكبير التفسير ينظر (3)

                                            .ِ :اإلنػػساف (4)

                                                                                          .ّْٖ /ْ :كثير ابن تفسير (5)

 .البحث من (ِٗٗ) ص ينظر ذكره، تقدـ (6)

 .ّٓٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (7)

 .ّٖٓ /ٖ :المحيط البحر ،ِْٓ /ٓ :البيضاكم تفسير ، ُْٔ/ٓ :البياف مجمع ينظر (8)
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 ذكر ذلك كبعد (ُ)السبلـ عليو آدـ اآلية في المراد بأف الزجاج مذىب على أكالن  نص كقد المذكور، باإلنساف
 المعدـك أف على داللة ىذا كفي مكونان  يكن كلم مقدكران  شيئان  كاف اإلنساف أف )) :أحدىما تفسيرين للنص
 قبل أنو فالمراد الجنس لعل اإلنساف حملت فإذا شيئان، يسمى المعدـك كإف مذكوران  يكن لم فإك معلـو

 رحمً  في ثم أبيو صلبً  في يوجد ثم معدكمان  يكوف بل بوً  يراد كما ىو من يدرم كال يذكر كال يعرؼ ال الوالدة
 اهلل فصيرىم يذكركف ال كانوا ألنهم العلماء بو المراد )) بقولو ذكره فقد الثاني أما .(ِ)((الوالدة كقت إلى أمو

 ألف  بعدان  أكثرىا يبدك التأكيل كىذا .(ّ)(( مماتهم كبعد حياتهم في كالعاـ الخاص فبي مذكورين بالعلم سبحانو
 ) قولو ذلك على يدؿ كما اإلنساف، خلق مراحل بياف كإنما العلماء، عن الحديث بصدد يكن لم النص سياؽ

 كتقريب، تقرير اـاستفو اإلنساف، على أتى ىل ) قولو أف إلى ذىب فقد البيضاكم أما ( مذكورا شيئان  يكن لم
      ....رأكنا أىل        :الشاعر بقوؿ كذلك كاحتج ،(ْ)أىل األصل ألف

 الكريمة اآلية في أنها كىو كقتاده عباس ابن عن نقل ما على كاستند حياف أبو الرأم ىذا رجح كما              
  ...االستفهاـ في بها كاجتزئ حذفت الهمزة فكأف أىل األصل ألف )) :قاؿ السبب بين كما  قد بمعنى

 نص ؾػػكذؿ الذكر، المتقدـ بالشاىد التأكيل ىذا صحة على كاحتج (ٓ)كالتقريب التقرير على أتى قد فالمعنى
 خاصة قد بمعنى أنها على الزمخشرم مذىب  يرد القوؿ بهذا ككأنوي  لبلستفهاـ يستعمل حرؼ ىل أف على

 تابعوا قد المفسرين ىؤالء أف كالمبلحظ.آدـ بني جنس ىو ىنا اإلنساف أف إلى كذىب لبلستفهاـ، كليست
  .كالتقريب التقرير استفهاـ ىو كالمعنى قد بمعنى ىل أف على أىل األصل بأف القدماء، النحاة
 معنى أفادت التي كىي قد بمعنى كليست ـلبلستفها الكريمة اآلية في ىل بأف النحاة بعض مذىب أما         
 عطية ابن قاؿ .(ٔ)الكلبي كالغرناطي األندلسي عطية ابن رجحو فقد قبلها، المحذكفة الهمزة ال التقرير

 كل تأمل إذا أم الجنس أسم ،(اإلنساف)ك تقرير (ىل) المتأكلين أكثر كقاؿ )) :التفسير ىذا مبينان  األندلسي
 كقد موجودان  فيك لم أم (مذكورا شيئان ) فيو ىو (يكن لم) عظيم (الدىر من حين) مر قد بأنو علم نفسوي  إنساف
 ىو الكريمة اآلية في باإلنساف المراد أف إلى ذىب كما ،(ٕ)(( الوجو بهذا مذكور فهو (شيئا) الموجود يسمى

أف  ليعلم لئلنساف عبرة فهي البعث، ينكر من لتقرير جاءت اآلية ألف عنده، األقول ىو كىذا الجنس اسم
 

                                                 
 .ُْٔ /ٓ :البياف مجمع ينظر (1)

 .ُْٔ /ٓ :السابق المصدر (2)

 .ُٓٔ /ٓ :السابق المصدر (3)

 . ِْٓ /ٓ :البيضاكم تفسير ينظر (4)

  .ّٖٓ/ ٖ: البحر المحيط (5)

 .ُٔٔ/ ْ: ، التسهيل لعلـو التنػزيلَْٖ/ ٓ: ينظر المحرر الوجيز (6)

 .َْٖ/ ٓ: المصدر السابق (7)
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 فقد الرأم ىذا قوة على استدؿ قد عطية ابن كاف كإذا ،(ُ)قولوً  حد على إعادتو على قادر العظيم الخالق
 بػأف مذىبهم ذكر فبعػدما السبلـ، عليوً  آدـ ىو المراد أف يرل من ضعل بياف إلى الكلبي الغرناطي ذىب

 (ِ)(( نطفة من اإلنساف خلقنا إنا )) :قولو :أحدىما ىينلوج  ضعيل كىذا )) :قاؿ السبلـ عليوً  آدـ اإلنساف
                           (ّ)(( أمشاج نطفة من )) اإلنساف تحقير اآلية مقصد أف كاآلخر آدـ في ىنا يصح ال إذ باتفاؽ جنس ىنا كىو
 طالب أبي بن كمكي قتيبة ابن مذىب ىو الكلبي كالغرناطي األندلسي عطية ابن رجحو الذم الرأم كىذا

، دكف تػقدير الهمزة قبلها خبلفان لمذىب جمهور (ْ)التقرير الستفهاـ ىل فأب ىشاـ ابنك الحلبي كالسمػين
: ال تأتي بمعنى قد أصبلن، قاؿالنحاة أف ىل ال تأتي لمعنى التقرير ككاف ابن ىشاـ قد ذىب إلى أف ىػل 

، يعني أدلة النحاة (ٓ)((إال أحد أمور ثػبلثةاثبت ذلك  كىذا ىو الصػواب عندم، إذ ال مستمسػك لمن))
 . بأف ىل في األصل بمعنى قد كاالستفهاـ للهمزة المحذكفة

كقد استدؿ على ضعل ىذًه األمور التػي نص عليها النحاة كالمفسركف في بياف معنى ىل فػي اآلية         
 ابن ما نقل عن: األكؿ: الكريػمة بأنها بمعنى قد، فنص على كل دليل ذكر ما يضعفو كىذًه األدلة ىي

ف عبػاس أراد معنى كىذا الدليل أنكره ابن ىشاـ ألف اب . عباس كجماعة من المفسرين، بأف ىل بمعنى قد
ما نقل عن سيبويو بأف ىل ال تأتي لبلستفهاـ، كىذا : كالثاني كليس االستفهاـ الحقيقي  استفهاـ التقرير

النقل أنكره ابن ىشاـ، لعدـ دقتو، كقد صرح بأف ابن يعيش نقلو عن سيبويو، كقد رده بأف سيبويو لم يقل 
ذا المذىب احتج شواىد في دخوؿ الهمزة على ىل، كهفهو ما نقل من اؿ: أما الثالث. ذلك على حد قولو
بأف الحرؼ ال يدخل على مثلًو في المعنى، كيرل أف الركاية الصحيحة ىي أـ ىل، على  على ضعفًو كذلك 

عنى كاحد على معنى بل ىل، أما إذا صحت ىذه الركاية فيمكن تخريجو على أنو من الجمع بين حرفين لم
          :        سبيل توكيد، كقولو

 . (ٔ)باالهول أـ تصوَّ  د في علوّْ عن بما بًو         أصعَّ  قي ال يسألنى  حٍ بى فأصٍ                           
 كيظهر أف ما ذىب إليو ابن ىشاـ على نقيض مذىب الزمخشرم. (ٕ)فالمعنى ىو التوكيد الختبلؼ اللفظين

كما تقدـ، كالمبلحظ أف ما رجحو ابن ىشاـ ىو مذىب ابن قتيبة كمكي بن أبي طالب، كما رجحو من 
المفسرين ابن عطية األندلسي كالغرناطي الكلبي ػ كما تقدـ ػ كما يبدك لي أف ما رجحو جمهور المفسرين 

                                                 
 .َْٖ/ ٓ: ينظر المحرر الوجيز (1)

 .ِ: اإلنساف (2)

 .ُٔٔ/ ْ: التسهيل لعلـو التنػزيل (3)

 .ّْٔ/ ُ: ، المغنيٖٗٓ/  َُ: ، الدر المصوفْٖٖ: ، مشكل إعراب القرآفِٖٖ: ينظر تأكيل مشكل القرآف (4)

  .ّْٔ/ ُ: المغني (5)

 .ُِٔ/ ْ: البيت لؤلسود بن يعفر، ينظر خزانة األدب (6)

 .ّْٔ/ ُ: ينظر المغني (7)
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ـ اختلفوا بأف ، لكنو(ُ)بأف ىل بمعنى قد ىو رأم ابن عباس كما صرح بذلك بعض النحاة كالمفسرين
كقد تبين أف المفسرين اختلفوا في تأكيل النص، فكاف أكثرىم  ،المعنى ىو االستفهاـ أـ اإلخبار  يكوف
كالمعنى ىو استفػهاـ ،كذىب بعضػهم إلى أف ىل بمعنى قد  ،ف ىل بمعنى قد على غير االستفهاـيرل أ

  التقرير كالتقريب، 
ػلبي إلى أنها الستفهاـ التقرير كما اختلفوا في المراد ذىب ابن عطية األندلسػي كالغرناطي الك ك

ذىبت طائفة باإلنساف المذكور في اآلية الكريمة، كقد ذىبت طائفة أف المراد ىو آدـ عليو السبلـ، كما 
كىذا ما ذىب إليًو الشيخ الطوسي كالزمخشرم كالطبرسي كابن عطية األندلػسي  أخرل على أنو اسم جنس

كقد استدؿ أكثرىم بسياؽ النص كىو .  (ِ)ضاكم كالغرناطي الكلبي كأبو حياف كابن كثيركابن الجوزم كالبي
، كما بين بعضهم ضعل مذىب القائلين أف اإلنساف المذكور ((إنا خلقنا اإلنساف من نطفة : )) قولو تعالى

اف بأصل خلقو ليعلم في الداللة على أف المراد ىو تذكير اإلنس ةأىميليل لو ىو آدـ عليًو السبلـ، كىذا الد
ىل أتى على اإلنساف حين من ))نظم كتماسكو، ألف ما بعد قولو قدرة الصانع كعظمتًو، كذلك يقويو اتزاف اؿ

يدؿ على أف الغاية اإلخبار عن مراحل نشأة اإلنساف، فبعدما لم يكن شيئان مذكورا، جاءت ...(( الدىر 
كما تجد لفظة نبتليو  ((.إلنساف من نطفةو أمشاج نبتليوإنا خلقنا ا: ))مراحل خلقو من نطفة، كما في قولو

أم بلوغو (( فجعػلناه سميعان بصيرا : )) كمن األدلة األخرل قولو. تدؿ على كقوع االبتبلء على جميع الناس
إنا ىديناه : )) مرحػلة النضج العقلي كإدراؾ مراحل خلقو، كبعد ذلك تأتي مرحلة الهداية كما في قولو

 . ، كفي ذلك حجػو عليو بأنو قد عرؼ طريق النجاة((شاكران كإما كفورا السبيل إما 
ىذا التحوؿ في النص من معنى إلى آخر كبهذا التناسق يدؿ على أف المعنى المراد ىو إخبار         

في نفسًو، ألف اإلنساف يعي كيدرؾ ذلك  ق، كىذا األسلوب يكوف أكثر كقعان اإلنساف بأصل خلقػو كتحقير
كقد أشار بعض . التطور كالمراحل التي يمر بها، كىذا يدؿ على أف مقصد اآلية ىو اإلنساف أم الجنس

المفسرين إلى أنو بعدما لم يكن شيئان مذكورا، يبدأ خلقو من نطفة في الرحم، فيقضي فترة يمر بها بمراحل 
كاإلنساف ىنا جنس بني : )) قاؿ أبو حياف. المعرفة فضبلن عن صورة خلقوً ليصل إلى مرحلة إدراؾ األشياء ك

كانتقالو من رتبة إلى رتبة حتى حين ا حين عدمو، كإما حين كونو نطػفة، ـإكالحين الذم مر عليًو  .آدـ
فقد تضمنت خلق اإلنساف كىدايتو ، كمبدئو كتوسطو ))فهي من السور العجيبة  .(ّ)((إمكاف خطابًو 

 تو ، كتضمنت المبدأ كالمعاد كالخلق كاألمر ، كىما القدرةكنهام

                                                 
 .ّْٔ/ ُ: ، المغنيّٖٓ/ ٖ: ينظر البحر المحيط (1)

، تفسير ُُْ/ ٖ: ، زاد المسيرَْٖ/ ٓ: ، المحرر الوجيزُْٔ/ ٓ: ، مجمع البيافّٓٔ/ ْ: ، الكشاؼَِٓ/ َُ: ينظر التبياف (2)
 .ّْٖ/ ْ: ، تفسير ابن كثيرّٖٓ/ ٖ: ، البحر المحيطُٔٔ/ ْ: ، التسهيل لعلـو التنػزيلِْٓ/ ٓ: البيضاكم

  . ّٖٔ ، ّٖٓ /ٖ :المحيط البحر (3)
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أما أف يكوف المراد باإلنساف المذكور آدـ عليو السبلـ، فهذا التأكيل رجحو بعض المفسرين  (ُ)((كالشرع
القدماء كالطبػرم كالسمعاني كالبغوم، كىو مذىب النحاة القدماء، كقد أعرض عنو المفسركف المتأخركف، 

، كقد نص أعبلـ التفسير على ضعفو، كيبدك أف مذىبهم ىو األكلى، (ِ)ثر النحاة المتأخرينكما ىجره أؾ
ألف اآلية الكريمة كما تبلىا مػن آيات لم يكن فيها تطرؽ أك إيحاء إلى أف المراد باإلنساف المذكور آدـ 

جحوه بأف المراد آدـ عليو السبلـ، كما يخلو ىذا الرأم من األدلة، فما ذكره النحاة كالمفسركف الذين ر
عليو السبلـ، لم يكن معضدان بالدليل، كبذلك ال تكوف فائدة المعنى فيو كفائدة المعنى إذا كاف الراجح أف 

 . اإلنساف ىو الجنس أم جميع الناس
أما في معنى ىل فقد رجح جمهور المفسرين أنها بمعنى قد دكف استفهاـ مقدر، كىذا الرأم ػ كما مر ذكره 

ئفة قليلة من النحاة، كيبدك لي أنو أقول من المعاني األخرل، ألف سياؽ النص لم يكن بصدد ػ مذىب طا
ير يعني ف بمراحل خلقو، كالمعركؼ أف التقرالتقرير لمن أنكر البعث كإنما المراد اإلخبار كتذكير اإلنسا

ؾ، فهو يعلم أنو لم اثبات شيء ينكره اإلنساف، كليس ىذا ما ينكره اإلنساف، لكنو يعيش في غفلة عن ذؿ
كما يدؿ على  البعث في نفسو، إثباتيكن شيئان مذكورا، كليس في سياؽ النص داللة على أف المراد ىو 

، فهذا النص كما سبقو يدؿ على أف المعنى ىو ((اه السبيل إما شاكران كإما كفوراإنا ىدين: ))ذلك قولو تعالى
 . بياف مراحل خلق اإلنساف كي ال يغفل عن ذكر من أكجده من العدـ كصيره إلى حيث إدراؾ الحقائق

  عمل األدكات  ػػػ ثالثا                                                                       
ٌْت انًخففت انًكسٕرة1  :  ـ إ

المخففة المكسورة ال تعمل النصب في االسم ال لفظان كال تقديرا، ( إف)ىب الكوفيوف إلى أف ذ
هىا حىاًفظه : ))نحو قولو تعالى يٍػنىا ميٍحضىريكفى )): كقولو (ّ)((ًإٍف كيلُّ نػىٍفسو لىمَّا عىلىيػٍ ًإٍف كيلّّ لىمَّا جىًميعه لىدى  . (ْ)((كى

الىهيمٍ : ))بقولو تعالىكذىب البصريوف إلى أنها تعمل، كاستدلوا  ًإفَّ كيبلِّ لىمَّا لىيػيوىفػّْيػىنػَّهيٍم رىبُّكى أىٍعمى  (ٓ)((كى
 على أنها عاملة بالسماع كالقياس  ، كاحتجوا(ٔ)تخفيل إف كلما كنصب كبل، كىي قراءة نافع كابن كثير

 : لواإف عمران لمنطلق، كما قا: حدثنا من نثق بو أنو سمع من العرب من يقوؿ: )) قاؿ سيبويو
 (ٕ)افؽٌ ثدييًو حي  كأفٍ          النحرً  مشرؽً  كصدرو                                             

 

                                                 
(1)

 .  22،  21/  5: دقائق التفسير   
 .البحث من (           ) ص ينظر ذلك تفصيل تقدـ (2)
 .ْ :الطارؽ (3)
 .ِّ :يس (4)
 .ُُُ :ىود (5)
 .َُٕ /ُٗٔ :النصرة ائتبلؼ ،ّْٖ :كالكوفيين البصريين النحويين مذاىب عن التبيين ،ِْ ـُٔٗ ،ُٓٗ /ُ :اإلنصاؼ ينظر (6)
 .ِٖ /ٖ :المفصل شرح ،ِّٗ /َُ :األدب خزانة ،ّٖٕ /ُ :المسالك أكضح ،ٕٓٓ :الداني الجنى ينظر :قائلو يعرؼ لم (7)
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كما لم يغير عمل لم ،كذلك ألف الحرؼ بمنػزلة الفعػل لما حذؼ من نفسًو شيء لم يغير عملو 
في اآلية الكريمة كما في ، كإف ىذًه أكثر ما تأتي على اإلىماؿ، كقد جاءت عاملة (ُ)((حػػين حذؼ ...يك

قراءة نافع، كىي القراءة التي حملت البصريين على بناء قاعدة جواز عملها، على الرغم من كثرة إىمالها، 
 (ِ)إذ لم يذىبوا إلى تأكيل ىذه القراءة، كقد رجح مذىبهم النحاة كأنكركا صنع الكوفيين في رد قراءة نافع

 . (ّ)((بويو حجة على من أنكر األعماؿ كىذه القراءة كنقل سي: )) قاؿ المرادم
اهلل عز ... ، (( إف كبلن )) ما أدرم على أم شيء قرءكا : )) ككاف الكسائي ينكر قراءة نافع قاؿ        

كإف كبل )اءتو التي قرأ بها ، كقػر(ْ)((كإنما تقرأ كما أقرٍئنا ... كجل أعلم بهذه القراءة ما اعػرؼ لها كجهان 
أما الفراء فلم ينكر قراءة نافع كإنما ذىب إلى تخريجػها على إىماؿ إٍف، . (ٓ)تخفيل لمابتػشديد إف ك( لما

 النحاة أنكره التأكيل كىذا. (ٔ)كإف ليوفينهم كبلن : كالتقدير( ليوفينهم)منصػوب بقولًو (  كبلن ) فكاف يرل أف 
 أف على ألكرمن، زيدان  نقوؿ أف يمكن فبل قبلها، فيما يعمل أف بعدىا ما تمنع القسم الـ ألف كالمفػسركف،

 كىو )) :قاؿ عليو نػص فبعدما التخريج ىذا بضعل شعر قد الفراء أف كيظهر ،(ٕ)ألكرمن بالفعل منصوب ان زيد
 .(ٖ)(( أشتهيو ال كجو

 في القراء الختبلؼ نظران  ،ان كبير اىتمامان  اآلية بهذهً  اىتموا قد كالمعربين النػحاة أف كالمبلحظ
 أشكل من القراءات ىذهً  على فمعناىا كثيرة تأكيبلت احتملت كما فيها، القراءات تعػددت إذ (ٗ)قراءتها
 موقل أفصػل أف أكد الذم كإنما تأكيبلت، من تحتملو كما القراءات تلك بياف بصدد كلست (َُ)اآليات

                                                 
  . ُِْ : البلمات ،ِٕ /ٖ /المفصل شرح كينظر ،َُْ /ِ :الكتاب (1)

 شرح ،ُٔٗ ،ُٓٗ /ُ :اإلنصاؼ ،َِٖ :الداني الجنى ،ْٗٓ /ُ :القرآف إعراب في التبياف ،ُّٗ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (2)

 .َُْ /ِ :القرآف علـو في اإلتقاف ،ّٔ /ُ :المغني ،ِٕ /ٖ :المفصل

 .َِٖ :الداني الجنى (3)

 .ُّٗ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ،ُٓٔ :للكسائي القرآف معاني (4)

 .ُٓٔ :السابق المصدر ينظر (5)

  . ِٗ /ِ : للفراء القرآف معاني ينظر (6)

  . ّٓ / ِ : التسهيل شرح ،ُّٗ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ،ِْ ـ ُٔٗ /ُ :اإلنصاؼ ينظر (7)

 .َّ /ِ :للفراء القرآف معاني (8)

 كإف) كثير كابن نافع قرأ ذكرت ككما ،(( أعمالهم ربك ليوفينهم لما كبل كإف )) :تعالى قولو القراء بها قرأ التي القراءات تلك تفصيل كيمكن (9)

 كقرأ مشددة، كلما خفيفة، إف ( كبل كإف ) :كنافع بكر أبي ركاية في عاصم كقرأ لما، كتخفيل إف بتشديد الكسائي كقرأ كلما، إف تخفيلب (كبل

 إال، كل كإف األعمش كقرأ ػ كتنوينها الميم بتشديد لما كبل كإف :أرقم بن كسليماف الزىرم كقرأ ػ أيضان  مشددة كلمػا مشددة، كإف عاصم عن حفص

  .بالرفع كل بالتخفيل كإف تغلب، بن كأباف كالحسن أبي كقرأ مسعود، ابن حرؼ ىوك
 ،إعرابِٔٔ /ٓ :المحيط البحر ،ُْٓ /ُ :المحتسب ،ُّٖ ،َّٖ /ْ :السبعة للقراءات الحجة ،ُّٖ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ينظر

 .ُّٖ/ِ :للنحاس القرآف

   .ّٖٗ /ٔ :المصوف الدر ينظر (10)
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 لبياف ذكرت التي التأكيبلت من نافع قراءة تحتملو كماالمكسورة، المخفػفة إفٍ  عمل من فكالمفسرم النحاة
   .اآلية معنى
 منها حذفت فإذا بالفعل مشبهة إف ألف )) :قاؿ ،قحاؿ على النصب كترؾ التخفيل قراءة الزجاج ذكر       

 مؤكدة، زائدة (ما) ك إف الـ لما كالـ كالقياس، الوجو فهوا (لما) تخفيل كأما حالو، على الفعل بقي التشديد
 جاءت للتوكيد زائدة ما أف كىو ،(ِ)كالفارسي النحاس عليوً  نص التأكيل كىذا .(ُ)(( العمل كال المعنى تغير لم

 إف بتشديد الكسائي قراءة أف إلى الفارسي ذىب كقد ،(( ليوفينهم كبل كإف )) :كالتقدير البلمػين بين للفصل
 فيها المعنىؼ نافع، قراءة عن عنده تختلل ال المعنى كفي األصل، على جػاءت ألنها القراءات أكجو من
 السماع من يعضدىا لما نظران  البياف، قوة حيث من بعدىا نافع قراءة جعل كما ،(( ليوفينهم كبل كإف))

  .(ّ)كالقياس
 فتصير  زائدة ما تكوف أف يحسن كال )) :قاؿ طالب أبي بن مكي أنكره نافع لقراءة تأكيل من تقدـ كما        
 تؤكد التي األدلة أقول من االعتراض كىذا ،(ْ)يجوز ال القسم الـ لعل كدخولها ليوفينهم، على داخلة البلـ

 التأكيل ألف حذفها تعني كزيادتها البلمين، بين للفصل جاءت (ما) ألف نافع، لقراءة تأكيل من ذيكر ما ضعل
 كرهأف كبعدما ((. كليوفينهم الفعل في القسم الـ على األكلى إف الـ تدخل أف يعني كىذا حذفها، على يكوف
 كبل كإف كالتقدير إف خبر كىي نكرة (ما) أف على الخبر، على داخلة قبلها كالبلـ نكرة، (ما) أف إلى ذىب
 تفسير على الداللة من فيو لما النحاة أكثر عليو نص التأكيل كىذا ،(ٓ)أعمالهم ربك ليوفينهم بشر أك لخلق
 القسم عن الخبر فصل كذلك الحذؼ، عن االبتعاد من فيو لما األكلى كىو النحو، قوانين ضمن النص

 حد على للناس اسمان  تكوف (ما) بأف الفراء ذكره عما يختلل ال التأكيل كىذا كيقول، أكثر المعنى ليتمكن
 الخبر على داخلة كالبلـ الذم، بمعنى فهي (ٔ)(( النساء من لكم طاب ما فانكحوا )) :تعالى قاؿ كما قولو،

 المخففة بين الفارقة ىي (لما) في البلـ تكوف أف أما ،(ٕ)أعمالهم ربك ليوفينهم كاهلل للذين كبل كإف :كالتقدير
 لقائم، زيده  إفٍ  نحو إىمالها عند يجيء كااللتباس بالنافية، التباسها عند بها يؤتى كالفارقة كالنافية الثقيلة من

 فعل على دخلت (إف) فأ ىو المعنى أف تسويغو لكن الرأم ىذا ضعل على يدؿ كىذا عاملة، اآلية في كىي

                                                 
 .ْٗٓ /ُ :القرآف إعراب في التبياف كينظر ،ُٖ /ّ :كإعرابو رآفالق معاني (1)

 .ّٖٓ /ْ :السبعة للقراء الحجة ،ُّٖ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (2)

   .ّٖٔ ،ّٖٓ /ْ :السبعة للقراء الحجة ينظر (3)

                          .ُِْ :القرآف إعراب مشكل (4)

 .ْٗٓ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ،ُِْ :القرآف إعراب مشكل ينظر (5)

 .ّ :النساء (6)

 .ّٗٗ /ٔ :المصوف الدر ،ِٖ /ِ :للفراء القرآف معاني ينظر (7)
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 أنهم كلو إف، إىماؿ في الكوفيين مذىب تقوية على يدؿ الرأم كىذا ،(ُ)كبل أرل كإفٍ  كالتقدير محذكؼ
  .نافع قراءة رد من أجدل لكاف التأكيل ىذا ذكركا

 كنصب إف بتخفيل نافع قراءة تفسير على دليبلن  كاتخذكىا المفسركف، بها عيني التأكيبلت ىذهً                
 بوً  احتج ما على أكثرىم نص كما المكسورة، المخففة إفٍ  عمل جواز في البصريين مذىب رجحوا كقد كبل،

  (.كبل) ققوؿ كنصب إفٍ  بتخفيل نافع قراءة رد في الكوفيين مذىب ضعل على يدؿ كىذا النقل، من سيبويو
 )) :قاؿ الطبرم، ذكرىا القراءة كىذهً  الت،تأكم من لها ذكركا فيما النحاة تابعوا فقد القراءة، ىذهً  تأكيل أما

 من المعنى قصد ذلك قارئ يكوف أف يحتمل كقد لما، كتخفيل كبل كنصب إف بتخفيل المدنيين بعض كقرأ
 إلى القصد فيكوف صلة، الكبلـ في تدخل التي لما في التي بما كيريد تشديدىا، يريد كىو إفٍ  نوف تخفيفوً 
 قبوؿ عدـ إلى يميل كاف الطبرم أف على يدؿ القوؿ كىذا .(ِ)(( ليوفينهم كبل كإف )) :معنى الكبلـ تحميل

 كبل كإف المعنى بأف كالفارسي كالنحاس الزجاج عليوً  نص ما تأكيبلتاؿ من لها رجح كقد المخففة، إفٍ  عمل
 المخففة (فإٍ ) أفَّ  في البصرة نحاة موافقتهم يعنػي كترجيحو المفسرين أكثر رجحو التأكيل كىذا ،(ّ)ليوفينهم

 ىذا جواز على للداللة سيبويو بوً  احتج ما على بعضهم نص كقد االسم، في النصب تعمل  المكسورة
  .(ْ)الرأم

 كبل كإف كقرئ )) :قاؿ نافع، قراءة في كما إٍف، عمل في كذلك البصريين تابع فقد الزمخشرم أما            
 اآلية تأكيل ذكر كما ،(ٓ)(( التثقيل ىو الذم ألصلها ان اعتبار الثقيلة عمل المخففة إعماؿ على بالتخفيل
 المختلفين جميع كإفٍ  كلهم، كإف يعني )) إليوً  المضاؼ من عوض التنوين أف على ىو عنده كالمعنى الكريمة،

 كاهلل جميعهم كافٍ  :كالمعنى مزيدة (ما)ك للقسم موطئة (لما) في كالبلـ محذكؼ، قسم جواب (ليوفينهم) فيوً 
 إليوً  ذىب عما يختلل ال يبدك التفسير كىذا .(ٔ)(( كجحود كإيماف كقبيح حسن من أعمالهم ربك ليوفينهم

 طئةمو (لما) في البلـ أف يرل زمخشرماؿ أف بيد (( أعمالهم ربك ليوفينهم كبل كإف)) المعنى بأف النحاة بعض
 الزجاج إليو ذىب كما الرأم ىذا ذكر دمابع حياف أبي عند أكثر يتضح كىذا إٍف، الـ النحاة عند كىي للقسم،

 الفارسي ذكره التأكيل كىذا.(ٕ)((علي أبي قػوؿ يػؤكؿ التحقيق ىذا كإلى)) :قاؿ ليوفينهم كبل كاف المعنى بأف
 الـ من إف تجرد يعني ىذا فإف للقسم، موطئة كانت إذا (لما) في البلـ ىذه أف كىو ضعفو، جهة كبين

                                                 
 .َْٕ /ٔ ،ََْ /ٔ :المصوف الدر ينظر (ُ)
 .ُّٔ /ُِ :البياف جامع (ِ)
 .البحث من (َّٕ) ص ينظر آرائهم تفصيل تقدـ (ّ)
     .َّْ /ِ :البغوم تفسير ،ِْٔ /ِ :السمػعاني تفسػير ،ُُٗ /ٓ :الثعلبي تفسير ،ُُّ /ِ :زمنين ابن تفسير ،ُِٕ /ِ :السمرقندم تفسير ينظر (ْ)
 .ُْٔ /ِ :الكشاؼ (ٓ)
 .ُْٔ /ِ :السابق المصدر (ٔ)
 .ِٔٔ /ٓ :المحيط البحر (ٕ)
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 ،(ُ)بينهما للفصل ما ألف القسم جواب الـ على داخلة للقسم الموطئة البلـ كففتك زائدة، (ما)ك االبتداء
  .(ِ)الكلبي كالغرناطي النسفي رجحو الزمخشرم إليو ذىب كما األحسن، كىو إف الـ فهي

 الـ (لما) قولو في البلـ أف على نص كقد نافع، قراءة تأكيل في الفارسي مذىب الطوسي الشيخ رجح
 بها يتلقى التي كىي أخرل الـ الخبر دخلت كما بينهما، للفصل زائدة كما الخبر، لعل دخلت االبتداء
 إف عمل جواز على البصريين احتجاج ذكر في تابعو كما .الفعل على بالدخوؿ تختص كالتي القسم،

 لعل يدؿ كما نافع؛ قراءة بتفصيل شرع كبعدىا األكلى، ىي إف بتشديد الكسػػائي قراءة جعل كما المخففة،
 الشيخ تابع كما .(ّ)لمنطلق عمران  إف :قولهم كىو العرب من بهم كثق عمن سيبويو نقلو ما ىو أىميتها
 قراءة القراءتين معنى توجيو في الفارسي مذىب كرجح الطبرسي، نافع قراءة على االستدالؿ في الطوسي
  .(ْ)نافع كقراءة الكسائي

 نص فقد ، األكثرين عند الراجح كونوي  لمفػسرين،ا عند التأكيبلت أصح مػن التأكيل ىذا أف كيبدك
 ترجيح إلى ذىب فقد األندلسي عطية ابن أما ،ذكػره تقدـ عما فضبلن  (ٓ)كالبيضاكم القرطبي كذلك علػيوً 

 منقولة فصيحة لغة المخففة إف إعماؿ أف على نص فبعدما نافع، قراءة تأكيل في طالب أبي بن مكي مذىب
 ربك ليوفينهم لخلقه  كبل كإف ) معنى على جاءت أنها على القراءة ىذهً  تفسير ذكػر العرب، من الثقاة عن

 كما ػ كالفارسي الزجاج تأكيل كىو (ٔ)ليوفينهم كبل كإف تقدير على زائدة مػا تكػوف أف أجاز كما ( أعمالهم
 إفٍ  عمل جواز في البصريين مذىب رجح بعدما الجوزم، ابن التأكيل  ىذا ترجيح في كتابعو ذلك، بياف تقدـ

  .(ٕ)نافع قراءة ذلك على جاءت كما المخففة
 ىذهً  ألف المخففة إفٍ  عمل منع يقتضي الذم الكوفيين لمذىب يتعرضوا لم المفسرين جمهور أف كيظهر
 ىو منهجهم دعائم من ألف عملها، أجازكا لذلك ردىا، يمكن فبل إٍف، عمل تثبيت في حجة  المتواترة القراءة
 في الفريقين مذىب على فنص النحاة، أقواؿ تفصيل إلى ذىب إذ كذلك، حياف أبو يكػن كلم ؽ،الموث النقل
 الخبلؼ مفصبلن  ،(( ليوفينهم لما كبل كإف )) قولو القراء بها قرأ التي القراءات ذكر كما المسألة، ىذهً 

 القراءة فأما )) :قولو من يتضح كىذا ،(كبل) قولو في النصب تعمل إف فيها تكوف التي نافع قراءة في النحوم
 إف تخفيل أف إلى الكوفيوف ذىب خبلؼ، فيها المسألة كىذهً  مشددة كإعمالها مخففة إف فإعماؿ األكلى
 ىو كىذا المضمر، مع إال قليل لكنو جائز إعمالها أف إلى البصريوف كذىب تعمل أف يجوز كال عملها يبطل

                                                 
 .ّٖٓ /ْ :السبعة للقراء الحجة ينظر (ُ)
 .ُُّ /ِ :التنػزيل لعلـو التسهيل ،ُْٕ /ِ :النسفي تفسير ينظر (ِ)
 .ٕٔ ،ٕٓ /ٔ :التبياف ينظر (ّ)
 .َُّ ،ََّ /ّ :البياف مجمع ينظر (ْ)
 .ِٓٔ /ّ\ْ :البيضاكم تفسير ،َُْ /ٗ :القرطبي تفسير ينظر (ٓ)
 .َُِ /ّ :الوجيز المحرر ينظر (ٔ)
 .ُِٔ /ْ :المسير زاد ينظر (ٕ)
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 لمنطلق عمران  أف العرب بعض سمع أنو أخبره الثقة أف سيبويو حكى العرب لساف في ذلك لثبوت الصحيح
  .(ُ)(( المتواترة القراءة ىذهً  كلثبوت
 كلم فيها، للخبلؼ تفصيبلن  المفسرين أكثر ككاف كبيرة، عناية المسألة ىذهً  أكلى قد حياف أبا أف كيظهر         
 قبولهم على يدؿ ىذا كاف فإك القراءة، تأكيل على منصبان  اىتمامهم كاف كإنما المفسركف لذلك يتعرض
 بين المسألة ىذهً  في النحوم الخبلؼ ذكر كبعدما نافع، قراءة ثبوت على بناءن  جاء ألنو البصريين، مذىب

 كمدل القراءة تلك تأكيل في النحاة أقواؿ تفصيل على نص نافع، قراءة في جاء كما كالكوفيين، البصريين
 كأف (( ليوفينهم )) :قولو ىو الخبر بأف الفارسي علي أبي مذىب رجح كقد .المعنى على الداللة في أىميتها

 ،(ما) بػ بينهما فصل جوابو على تدخل الـ القسم كفي الخبر على الداخلة االبتداء الـ ىي (لما) في البلـ
 كالجملة الذم بمعنى ما بأف الفراء تأكيل على نص كما الزجاج، رأم ىو األصل في بينت كما التفسير كىذا
  .(ِ)قولو حد على حسن كجو أنوك بوً  أشاد كقد الصفة مقاـ قامت كجوابها سميةالق

 عمـو ىو المعنى يكوف أف .ليوفينهم كبل كإف التقدير بأف الفارسي مذىب بترجيح أراد أنو كالظاىر            
 كإف) المعنى أفب نافع قػراءة تأكيل في طالب أبي بن مكي مذىب داللة أما كالكافر، المؤمن يشمل بحيث كل
 أف على تدؿ تالتأكيبل ىذهً  أف كيظهر .عملو موفى الخلق كل أف أم ،(أعمالهم ليوفينهم لبشر أك لخلق كبل
 المكلفين كل أف ىو فالمعنى كفػر، أك إيمافو  أك قبيح أك حسن عمل من قدـ لما جزاءن  يوفى مخلوؽ كل

 لكن ؼ،مختل غير كاحػد التأكيبلت ىذهً  في المعنى أف كيظهر ،(ّ)المختلفين كل أك أعمالهم ربك ليوفينهم
 صرح كقد النحو، قوانين يخالل كال كحسنو، المعنى قوة على يدؿ ما على بناءن  منها رجحوا المفسرين

   .(ْ)الفصيح للتركيب موافقان  كيكوف المعنى على يدؿ ما الراجح الوجو بأف بعضهم
 :الت ػِ                                             

، عمل تعمل أنها الجمهور فمذىب فيها، اختيًلل           االسم فترفع السميةا الجملة على تدخل ليسى
 كالت فنادكا )) :تعالى قولوً  نحو األحياف، بنفي كتختص تمكنها الكبلـ في تيمكن ال لكنها الخبر كتنصب

 كال مناص، حينى  الحيني  كالتى  :كالتقدير يمة،الكر اآلية في كما أسمها، يحذؼ أف كالغالػب (ٓ)(( مناص حينى 
  .(ٔ)استعمالها في القياس ىػو كىذا الحين، لفظ في إال تػعمل

                                                 
 .ِٔٔ /ٓ :المحيط البحر (1)

                                                                                                                                                                         . ِٕٔ /ٓ :السابق المصدر ينظر (2)

 .ٕٔ /ٔ :التبياف ينظر (3)

                     ِٕٔ / ٓ  :المحيط البحر ينظر (4)

 .ّ :ص (5)

 في التبياف ،ّٖٖ :القرآف إعراب مشكل ،َِّ /ْ :كإعرابوي  القرآف معاني ،ِّٖ ،ِِٖ :القرآف مشكل تأكيل ،َُِ /ُ :الكتاب ينظر (6)

  . ُُٔ : االسمية الجملة ،ْٖٖ :الداني الجنى ،َّٖ /ِ :القرآف إعراب
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 ،(ُ)كثم رب في كزيادتها فيػها مزيدة كالتاء (ليس) بػ مشبهة الت أف على الجمهور، قراءة (حػين) قولو كنصب
 اآلية قرئت كما ،(ِ)كذا كتحين قمت تحين لوففيقو (حين) بػ متصلة التاء أف على عبيدة أبي لمذىب خبلفان 
 قراءة في اسمها حذؼ كما محذكؼ الخبر أف على القراءة ىذهً  النحاة كتأكؿ ،(ّ)النوف بضم أم (حين) برفػع

 تعمل ال أنها يرل خفشاأل ككاف ،(ْ)لهم مناصى  حيني  الت أك مناص، حينى  الحيني  ليس :تقدير على النصب
 تعمل الت أف إلى ذىب كما .لهم كائن مناصً  حيني  كالت أم الخبر حذؼ تقدير على يكوف فالرفع شيئان،
 ال :تقوؿ كما التاء عليها زيدت للجنس النافية ال عنده فهي محذكفان، الخبر كيكوف األكؿ فتنصب إف عمل
  .(ٓ)مناص حينى  أرل كال تقديره مضمر بفعل ينتصب بعدىا ما أف إلى ذىب كذلك الدار، في رجلى 
 ذلك على كاستدؿ ، خاصة الزماف أسماء يجر حرفان  فتكوف المخفوض على الت تدخل أف الفراء أجاز        
  :كقولو الشواىد من العرب عن نقل بما

  .(ٔ)بقاء حين ليس أف بنافأجى              أكافً  كالتى  لحناصي  طلبوا                            
  .(ٕ)أكاف خفض فقد

 لآلية الخفض قراءة ذلك على يىديؿي  كما بها، يخفض أف جواز على يدؿ العرب عن المنقوؿ أف ىركيظ          
 يرل خفشفاأل بًو، جاءى  ما كتأكلوا خفض، حرؼ تكوف أف النحاة أنكر كقد ،(ٖ)(حين) نوف بكسر أم الكريػمة

 بحذؼ أم :أكاف حين كالت المعنى أف إلى ذىب كما أكاف من كالت أم من إضمار على المتقدـ الشاىد أف
 أبو كتابعو األكؿ، التخريج من أقول كىو البيت عجز عليو يدؿ كما الحين على تدخل الت ألف المضاؼ

 على مشكل تخريجها أف على نص كما كذلك، من إضمار على تخرج الخفض قراءة أف إلى فذىب حياف
 .(ٗ)قولو حد

                                                 
 .ٖٔٔ /ُ :التصريح شرح ،ِٗ /ْ :كثير بنا تفسير ،ّْٕ /ٗ :المصوف الدر ينظر (1)

 .ُٖٗ /ِ :اإلتقاف ،ّّٓ /ُ :المغني ،ِّٔ :المباني رصل ،ّْٗ /ٗ :المصوف الدر ،َّٖ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ينظر (2)

 البحر ،ُْٔ /ُٓ :القرطبي تفسير ،ٖٔ /ْ :الكشاؼ ،َْٗ :القراءات شواذ ينظر السماؿ، كأبو عمرك بن عيسى بها قرأ الرفع قراءة (3)

 .ّٖٔ /ٕ :المحيط

 رصل ،َّٗ /ِ :الشواذ القراءات إعراب ،ّٖٖ :القرآف إعراب مشكل ،َُْ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ،َُُ /ُ :الكتاب ينظر (4)

 .ِٗٔ /ُ :التوضيح على التصريح شرح ،ِِٔ :المباني

 ،شرحِٖٗ /ِ:األقراف معترؾ ،ُّٓ /ٗ :المصوف الدر ،ْٖٖ :الداني الجنى ،ّّٓ /ُُ:،المغني ِِٕ:خفشلؤل القرآف معاني ينظر (5)

 .ٗٔٔ /ُ:التصريح

 :اإلنصاؼ ،ّٕٕ /ِ :الخصائص ،ِّٖ :القرآف مشكل تأكيل ،َِّ /ْ :كإعرابو القرآف معاني ، َّ:شعره ينظر :الطائي زبيد ألبي البيت (6)
 .ُٖٗ /ْ : األدب خزانة ،َُٗ

 .ِٖٗ /ِ :األقراف معترؾ ،ِِٔ :المباني رصل ،ّّٔ /ُ :مغنياؿ ،ّٕٗ /ِ :للفراء القرآف معاني ينظر (7)

 شواذ ،ِْٗ /ْ :الوجيز المحرر ،ُّْ /ّ :للنحاس القرآف إعراب ينظر عمر، بن عيسى بها قرأ الكريمة اآلية في (حين) خفض قراءة (8)

 .ّٖٔ /ٕ :المحيط البحر ،َْٗ :القراءات

 .ُْٗ :الداني الجنى ،ّّٔ /ُ :المغني ،ّٗٔ /ٕ :المحيط البحر ،ّٖٗ :القرآف إعراب مشكل ،ْْٕ :خفشلؤل القرآف معاني ينظر (9)
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 كالخليل سيبويو يركً  كلم البصريين عند بالخطأ شبيو شاذ كالكسر )) :قاؿ الكسر، ينكر الزجاج ككاف          
 الكريمة اآلية في األصل أف على الخفض تأكيل إلى كذىب ،(ُ)(( كالرفع النصب العمل عليو كالذم الكسر

 غير إلى ألضافتوً  الكسر على بني ذلك بعد عنوي  بدالن  التنوين صار إليوً  المضاؼ قطع فلما (( مناصهم حين ))
 ككذلك الخفض قراءة في الت أف إلى بعضهم يذىب كما المتقدـ، الشاىد يؤكؿ ىذا كعلى ،(ِ)متمكن
 يحذؼ أف يمكن فبل ،(ليس) بػ مشبو ألنها مردكد الرأم كىذا كخبرىا، اسمها حذؼ قد الشعرم الشاىد
  .كخبرىا اسمها

 إذ النحاة، بعض ذلك على نص كما بعد فيوً  الزجاج مذىب ألف األكلى، ىو من إضمار أف كالمبلحظ           
 أف إلى كذىبوا النحاة، آراء المفسركف ذكر ،(ّ)يعترضو ما يذكركا كلم غيره من أبين فهو اإلضمار رجحوا
  .لهم مناص حينى  الحيني  كالت المعنى أف على ،(ليس) بػ المشبو الت بأنها الجمهور مذىب ىو الراجح الوجو
 الت عمل في آرائهم كبياف (( مناص حينى  كالت فنادكا )) :تعالى ققوؿ توجيو في النحاة مذاىب الطبرم ذكر

  .(ْ)(( ليس معنى في ألنها بها ينصب أف كالكبلـ )) :قاؿ النصب كرجح
 عن الشبو لضعل خاصة الحين في إال تعمل ال)) أنها على كنص الطوسي، الشيخ النصب رجح كما         
 كثم، رب قياس على بالتاء عليها كالوقل  .(ٓ)((كالحاؿ النفي جهة من ليس تشبو (ما) كانت إذ ما منػزلة
 :قاؿ الحين في متصلة التاء بأف عبيدة أبي مذىب كأنكر (ٔ)بالهاء عليها الوقل أف الكسائي يرل كما كليس

 اتفق اإلنكار كىذا ،(ٕ)(( مفصولة العلماء كتأكيل المصحل في ألنها غلط، فقد (تحين ال) أنو زعػم كمن ))
 .كالتفسير النحو علماء قً علي

 الت في التاء تكوف أف رجح كما للنصب، خفشاأل تأكيل ذكر كما كذلك، رجحوي  قد الزمخشرم ككاف        
 ليكوف جاءت أنها على الت، في التاء زيادة فائدة بين قد أنو كيظهر للتأكيد، عليها زيدت كثم رب كتاء
 اآلراء أقول من كىذا الخبر، كإما االسم إما جزئيها، أحد إال يبرز ال أنو على تدؿ كما خاصة، لؤلحياف النفي

 تأكيلها في الزجاج مذىب كرجح مناص، حينً  الكسر، قراءة ذكر كذلك الت، على التاء دخوؿ تفسير في
 سيرتل في الرازم كالفخر النسفي تابعو كقد ،(ٖ)رالتفسي ىذا تفصيل تقدـ كما مناصهم، حينى  المعنى أف على
  .(ٗ)أقره ما ىدم على كعملها الت معنى كبياف النص جيوتو كالتمسػوا الكريمة، اآلية

                                                 
 .ُِّ /ْ :كإعرابو القرآف معاني (1)
 .ّٖٗ :القرآف إعراب مشكل ،َِّ /ْ :السابق المصدر ينظر (2)
 .ُْٗ :الداني الجنى ينظر (3)
   .ُْٔ /ِّ :البياف جامع (4)
 .ِْٓ /ٖ :التبياف (5)
 .ُِِ :للكسائي القرآف معاني ،ِْٓ /ٖ :السابق المصدر ينظر (6)
 .ِْٓ /ٖ :السابق المصدر (7)

 .ٗٔ ،ٖٔ /ْ :الكشاؼ ينظر (8)

 .ُْٓ /ِٔ :الكبير التفسير ،ِّ /ْ :النسفي تفسير ينظر (9)
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 حين الوقت ليس كالمعنى ليس بمنػزلة الت أف على النصب بأف الجمهور مذىب رجح فقد الطبرسي أما
 محذكؼ كالخبر ليس اسم حين أف على كذلك الجمهور مذىب كرجح الرفع قراءة ذكر كما منػاص،

  .(ُ)لنا ملجأ حين سلي :كالتقدير
 الت بأف النحاة جمهور مذىب ىو الراجح الوجو أف على اتفقوا قد المفسػرين جمهور أف كالمبلحظ

 عليها الوقل أف رجحوا كما مناص، حينى  الحيني  ليس تقدير على الكريمة اآلية في كالمعنى (ليس) بػ مشبػهة
 كذكر النوف، بنصب (مناص حين كالت) الجمهور ءةقرا ذكر فقد حياف أبو أما .(ِ)للتأكيد كزيػدت بالتاء،
 حين يكوف بأف خفشاأل قوؿ ذكر كما فرار، حين الحين كالت :كالتقدير محذكؼ االسم بأف سيبويو مذىب

 محذكؼ فعل النصب يكوف أف أك محذكؼ، كالخبر الخبر، كرفعت االسم فنصبت إف عمل عملى  الت اسم
 الخبر أف على سيبويو تأكلها التي بالرفع، السماؿ أبي قراءة ذكر كما مناص حين أرل كالت كالتقدير

 ىذهً  يرجح أنو كيظهر.محذكؼ كالخبر مبتدأ بعدىا ما أف على خفشألا مذىب على تأكيلها أما محذكؼ،
 فقد النوف، كجر التاء بكسر حين كالت عمر بن عيسى قراءة أما  .ضعفها على يدؿ ما يذكر فلم التأكيبلت،

 حذؼ على فيها األصل بأف الزمخشرم مذىب كأنكر قولًو، حد على مشكل يجهاتخر أف على نص
 في الشعرم البيت من مثلها جاء كما شاذة، قراءة أنها يرل ككاف الزجاج، مذىػب األصل في كىذا المضاؼ،

  . (ّ)خفشاأل مذىب األصل في كىو من إضمار على خرجها كقد نادر، بيت ىو ذكره تقدـ كما أكاف جر
 قاتلوا إذا كانوا الكفار أف على تدؿ فهي الكريمة، اآلية معنى على نص النحاة مذاىب ذكر كبعدما             

 :فالتقدير (مناص حين كالت) :تعالى فقاؿ بالفرار، عليكم لبعض بعضهم يقوؿ أف إلى ألجأىم العذاب كرأكا
 سوء في التهكم من نوع كىذا نداء، كقت ليس فالوقت عليو، بعده ما لداللة حذؼ كقد مػناص، فنادكا

 (ٓ)المفسرين أكثر عليوً  نص المعنى كىذا ،(ْ)االضطرار عند مناص يقوؿ القركف من ىلػك من فكل مقالتهم،
 كالجملة .الوضوح غاية في نظمو على كالمعنى )) :قاؿ بياف من اآلية عليوً  تدؿ كما النحاة، آراء ذكر كبعدما

 ما على حياف أبو بوً  انفرد التوجيو كىذا .(ٔ)((لهم : أم .مناص حين الت كىم افنادك : أم . الحاؿ موضع في
 على دؿم كما أخرل، جهة كمن جهة من ىذا ػ كالمبتدأ الواك تحذؼ أف الحاؿ جملة في يعهد لم إذ علمت،

 كال فيوً  نفع فبل العذاب نزكؿ عند جاء أنو على النداء كقت كإنما الحالية معنى المراد ليس أنو النص ذلك

                                                 
 .ِٕٓ /ْ :البياف مجمع ينظر (1)

 :التنػزيل لعلـو التسهيل ،ُْٔ /ُٓ :القرطبي تفسير ،ّٓ /ٓ :البيضاكم تفسير ،ُّٔ /ٔ :المسير زاد ،ِْٗ /ْ :الوجيز المحرر ينظر (2)
 .ِٗ /ْ :كثير ابن تفسير ،ُٕٗ /ّ

 .ٗٔ /ْ :الكشاؼ ،َِّ /ْ :كإعرابو القرآف معاني ،ّٖٔ /ٕ :المحيط البحر ينظر (3)

   ََّ ، ِٗٗ : العربية الجملة بناء ،ّٖٔ /ٕ :السابق المصدر ينظر (4)

 .ِٗ /ْ :كثير ابن تفسير ،ُْٓ /ِٔ :الكبير التفسير ،ِٕٔ /ْ :البياف مجمع ،ِّ /ْ :سفيالن تفسير ينظر (5)

   .ّٗٔ /ٕ :المحيط البحر (6)
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 نرل كقد يسبقها، كما الحاؿ جملة بين يحدث الذم الترابط من يخلو التقدير ىذا أف يبدك كذلك جدكل،
  .القرآني للنظم مبلئمان  يكوف ال بما الضعل فيوً 

 ليس عمل العاملة الحجازية ما ػ ّ
 :تعالى قولوً  نحو التنػزيل، جاء كبلغتهم الخبر، كتنصب االسم ترفع ليس عمل تعمل أنها الحجاز أىل مذىب

ا مىا)) اتًًهمٍ  ىينَّ  مىا)) :كقولوي  (ُ)((بىشىرنا ىىذى  بشرا ىذا ما يقرءكف، ككانوا عندىم تعمل فبل تميم بنو أما (ِ)((أيمَّهى
 ((بشرا)) قولوك بها، منصوب كالخبر عاملة، أنها إلى البصريوف فذىب عملها في النحاة اختلل كقد (ّ)بالرفع

  . النفي لتوكيد كالباء القدماء، النحويين كجميع كالخليل سيبويو ذىبـ كىذا خبرىا، أنو على منصوب
 حرؼ ألنها عاملة ليست كما الحرؼ، بحذؼ منصوب الخبر أف إلى ذىبوا فقد الكوفيوف أما

 ىذا ما) :قولو تفسير معرض في الرأم ذاق تفصيل الفراء ذكر كقد ،(ْ)مختص غير كاف إذا يعمل ال كالحرؼ
 حذفوىا فلما بالباء، ينطقوف الحجاز أىل يكاد فبل فيوً  استعملت قد الباء ألف (بشران ) نصبت)) :قاؿ (بشرا
 :كقولو ىذا إال بالباء أتى القرآف في ما كل أف ترل أال ذلك، على فنصبوا خرجت فيما أثر لها يكوف أف أحبوا

 الوجهين أقول كىو ، كارفع أسقطوىا إذا أما لباءا كغير بالباء فيتكلموف نجد أىل كأما ، ((أمهاتهم ىن ما))
  .(ٓ)((العربية في

 ما خبر الحكيم الذكر في يأتً  لم إذ ما، لخبر الباء مبلزمة بكثرة لمذىبوً  احتج قد الفراء أف كيظهر
 الحرؼ عمل جواز عدـ في القياس إلى يستند الرأم كىذا ،(ٔ)المتقدمتين اآليتين في إال الباء من مجردان 

 بني لغة في كما تعمل أال ما في األصل أف اعلم )) :الرضي قاؿ كالفعل، االسم بين مشتركة ما ألف لككذ
 في بثبوتها متمكنة لتكوف الفعل أك االسم من فيو تعمل الذم بالقبيل تختص أف العوامل قياس إذ تميم،
 كرد كبها الحجاز أىل لغة كاألفصح قيس،األ ىي تميم بني كلغة ،(ٕ)(( كالفعل االسم بين مشتركة كما مركزىا

  .(ٖ)العزيز الكتاب

                                                 
 .ُّ :يوسل (ُ)

 .ّ :المجادلة (ِ)

 ،ُُْ /ِ :المفصل شرح ،ٗٗ :للرماني الحركؼ معاني ،ُُِ :اإليضاح ،َُٖ /ّ :كإعرابو القرآف معاني ،َُّ /ُ :الكتاب ينظر (ّ)
  . ّٕٗ / ُ : المفصل شرح في االيضاح ،ِّٓ :الداني الجنى

 /ُ:التوضيح على التصريح ـ،شرح ُٓٔ /ُ :اإلنصاؼ ،ُّْ /ِ :للنحاس القرآف ،إعرابَُٗ ،َُٖ /ّ :كإعرابوي  القرآف معاني ينظر (ْ)
ُِٔ. 

  . ّٗٔ / ُ : التسهيل شرح ،ُٗٔ :للكسائي القرآف معاني كينظر ،ِْ /ِ :للفراء القرآف معاني (ٓ)

 .ُِّ /ُ :المصوف الدر ينظر (ٔ)

 .َُٖ /ُ :المفصل شرح ،ُِٔ /ِ :الحاجب بن كافية شرح (ٕ)

 .َُٖ /ُ :المفصل شرح ينظر (ٖ)
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 الرفع يكوف أف أنكركا كقد الجيدة، القدمى اللغة ىي الحجاز أىل لغة ألف عملها، أجازكا فقد البصريوف أما
 (( أمهاتهم ىن ما )) قراءة على القراء إجماع يضعفو الرأم كىذا الوجهين، أقول (( بشران  ىذا ما )) قولوً  في

  عند ما عمل يكن كلم .(ُ)الفراء مذىب إنكار في الزجاج ذكره الرد كىذا بالرفع، أحد يقرأ لم إذ صب،بالن
 بطل انتقض فإف ،(إال) بػ خبرىا نفي ينتقض ال أف :أحدىا  .شركط عندىم عمالهاكأل مطلقان، الحجازيين

 إعمالها جواز يونس عن ركم كقد(ِ)((سيوؿه رى  ًإالَّ  ميحىمَّده  كىمىا)) :تعالى كقولوً  ، (ليس) معنى فكبطبل عملها،
 نصػب الجرمي كأجاز عملها، بطل تقدـ فإف االسم، على خبرىا يتقدـ ال أف :الثاني .إال بػ الموجب الخبر في

 ما بالرفع، القوؿ ىذا ينقل سيبويو ككاف ،(ّ)أعتب من مسيئان  ما العرب عن حكي بما كاحتج المقدـ، الخبر
  :الفرزدؽ قوؿ في منصوبان  االسم على المتقدـ خبرىا كجاء (ٓ)العرب أمثاؿ من كىػو  (ْ)أعتب من مسيء

ري شى بً  ـٍ لىوي ثٍ ـً  ما ذٍ كإً  شه مٍ رى ؽً  ـٍ قي  إذ            ـٍ قي تى ـى عٍ فً  اهللي  أعادى  قد كاحي بى فأصٍ                         
(ٔ).  

 :كقاؿ سيبويو كذكرهي  عليوً  اسيق ال الذم الشاذ القليل من كعدكه النحاة أكثر أنكرهي  الشاىد كىذا       
 كالمعنى محذكؼ، كخبرهي  باالبتداء رفع (بشرا) قولو أف على تأكيلوي  إلى ذىبػوا ،كما(ٕ)((يعرؼ يكاد ال كىذا))
 سمع الحجاز إلى صار فلما تميمي، الفرزدؽ إف كقيل ،(ٖ)الحاؿ على مثلهم كنصب مثلهم، األرض في ما إذ

 ضعيل الرأم ىذا أف كيظهر .(ٗ)بوً  فنطقى  ذلكى  التقديم مع مذىبهم أف فظن التأخير مع خبرىا ينصبوف عربوي 
 المالقي نص كقد التأكيبلت، أبعد فهو لذلك العرب، لغات خىًبر كقد العرب، شعراء كبار من الفرزدؽ ألف
 بها يأتي أف بد فبل قومػوً  لغة على تكلم إذا العربي أف أحدىما :كجهين من فاسد كىذا )) :قاؿ فسادهً  على
 يتفقو كال تقديم على تأخيران  يقيس ال العربي أف :اآلخر كالوجو الفساد، إلى لغتهم عن يخرج كال يأتوف كما

  .(َُ)((الطبيعية بلغتوً  العربي ينطلق كإنما النحوم حظ ذلك كإنما
 على يدخل مشترؾ حرؼ ألنها للقياس، خبلفان  العمل، في ليس جرلـ ما إجراء في البصريين حجة أما        
 تدخل كما كذلك، كما الحاؿ لتنفي الجملة على تدخل فليس ليس، أشبهت ما أف :فقالوا كالفعل، االسم

                                                 
 كالرفع ،ْٖٗ :المصوف الدر ،ِِْ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ،ِْ /ِ :للفراء القرآف معاني كينظر ،َُٖ /ّ :كإعرابو القرآف معاني ينظر (1)

 .  ُّٖ /ُ :المحيط البحر ينظر ،َُٓ /ُٖ :الكبير التفسير مسعود، بن قراءة

 .ُْْ :عمراف آؿ (2)

 .ِِٔ ،ُِٔ /ُ :التوضيح على التصريح شرح ،ِّْ ،ِّّ :الداني الجنى ،ِّٖ /ُ :الزجاجي جمل شرح ينظر (3)

 .ِٓٔ /ُ :التصريح شرح ،َُّ /ُ :الكتاب ينظر (4)

 .عتب مادة ،ٖٕٓ /ُ :العرب لساف ينظر (5)

، مثليهم كما أم بالرفع المبرد نقلوي  كقد ،َُّ /ُ :الكتاب ،ُٕٔ:ديوانوي  ينظر (6)  .ِْٓ /ِ :المقتضب ينظر بشري

 .ََُ :الحركؼ معاني ،ِّْ :الداني الجنى :كينظر ،َُْ /ُ :الكتاب (7)

 .ِّٗ /ُ :الزجاجي جمل شرح ،ُْٔ :العربية أسرار ،ِْٓ /ِ :المقتضب ينظر (8)

 .ِٓٔ /ُ :التوضيح على التصريح شرح ،ََُ :الحركؼ معاني ،ِّٗ /ُ :الزجاجي جمل شرح ظرين (9)

 .ُّّ :المباني رصل (10)
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، خبر في تدخل كما ، ما خبر في الباء تدخل كمػا عليهما، تدخل كما كالخبر، المبتدأ على ليس  كىذهً  ليسى
 لغة أف على يدؿ بما التنػزيل، لغة في عاملة ءتجا أنها ذلك كيؤكد عملها، تعمل أف أكجبت المشػابهة
  .(ُ)الجيدة الفصػحى اللغة ىي الحجاز

 ىذا ما)) :كقولوً  التنػزيل في جاء مما إال ليس عمل ما عمل على يحتجوا لم النحاة أف كالمبلحظ
 أف دكف لنظما من ليس عمل عملها على بوً  يستدلوف ما يجدكا كلم ،(ّ)((أمهاتهم ىن ما)) :كقولو (ِ)((بشرا

  .(ْ)الرقاع بن لعدم كاحد بيت إال خبرىا على الباء تدخل
 بػ المشبهة ما نصب يعني العرب أشعار من شيء في سمعتو ما :قاؿ أنو األصمعي عن ركم كقد ))           

 القياس ىو كىذا النفي، لتوكيد البصريين عند كىي خبرىا، تبلـز الباء أف أظن ما على يدؿ كىذا ،(ٓ)((ليس))
 الحرؼ حذؼ أف على يدؿ ىذا أف كيبدك المتقدمتين، اآليتين في الحرؼ من الخبر تجرد كقد عملها، في
 قوة إلى أدل التركيب في األلفاظ كتناسب السياؽ ألف التوكيد، إلى الحاجة عدـب قطعم اآليتين خبر من
 كقولو الباء فتدخل التوكيد إلى بحاجة السياؽ يكوف كقد الباء، إلى الحاجة انتفاء إلى يؤدم بما توكيداؿ

 ،(ٕ)يمانهمإ نفي مبالغة في التأكيد لغرض للتأكيد، الخبر في زيدت فالباء ،(ٔ)(( بمؤمنين ىم كما )) :تعالى
 ، (ٗ)القرآف في إال يأتً  لم النصب أف لىإ بعضهم ذىب حتى خبرىا، في الباء زيادة الحجاز لغة فأكثر لذلك

 األصل ليست ألنها كإقراره النفي توكيد عن قاصرة تكوف ما أف يؤكد بما آيتين، من تقدـ ما على اقتصر كقد
 ليس ألف كنثرا، نظمان  خبرىا في الباء فزيدت عنوي  قصرت ما تعوض كي الباء إلى فاحتاجت العمل ىذا في

 العمل في ترتقي يجعلها ما إلى محتاجة فصارت بها، أشبهت حرؼ كما نفي،اؿ إحداث في األصل كىو فعل
 أختلل فقد اللغتين، إحدل ترجيح في مختلفين النحاة كاف كلما خبرىا، في الباء فزيدت ليس، منػزلة إلى

  .كذلك المفسركف

                                                 
 :المباني رصل ،َُٖ /ُ :المفصل شرح ،ِّٖ /ِ :الزجاجي جمل شرح ،ُّْ :العربية أسرار ،َُٖ /ّ :كإعرابوي  القرآف معاني ينظر (1)

َُّ. 

 .ُّ :يوسل (2)

 .ِ :المجادلة (3)

              أباىم متكنفوف أبناؤىا :قولو كىو (4)
 أكالدىىا ىم كما الصدكر حنقوا                                                         

 .َُٖ /ُ :المفصل شرح (5)

 .ٖ :البقرة (6)

 .ُّٖ /ُ :المحيط البحر ينظر (7)

 .ِّٕ /ُِ : البياف جامع ،ُِّ /ُ :المصوف الدر ينظر (9)
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 إذا الحجاز أىل لغة فمن البشر نصب كأما)) :قاؿ الفراء، مذىب ترجيح إلى يذىب الطبرم ككاف        
 مذىب األرجح أف يرل أنو لعل يدؿ كىذا ،(ُ)((قائمان  عمرك ما :فقالوا نصبوه برالخ من الباء أسقطوا
 كالثعلبي السمرقندم مذىبهم ترجيح في كتابعو البصريوف، إليوً  ذىب لما خبلفان  عاملة غير ما بأف فالكوفيي
  .(ِ)كالقرطبي الجوزم كابن كالبغوم

 نص فقد ((.بشرا ىذا ما)) :تعالى قولوً  في مهملة ما أف على الكوفيين بمذىب استدلوا قد نهمأ كيظهر        
 قد الباء ألف منصوب كبشران  الفراء، قاؿ )) :قاؿ الكريمة، اآلية تفسير في الفراء مذىب على الجوزم ابن

 منو خرجت فيما أثر لها كوفم أف أحبوا حذفوىا فلما بالباء إال ينطقوف الحجاز أىل يكاد فبل فيوً  استعملت
  .(ّ)(( ذلك على كافنصب
 زمنين ابن فذكر ليس، عمل عاملة ما أف على كنصوا المفسرين، أكثر رجحو فقد البصريين مذىب أما         

 الطوسػي الشيخ كذلك ،(ْ)(( النفي في (ليس) معنى امعناه الحجاز أىل لغة في ما ألف انتصب، بشران  أف
 أما .(ٓ)ليس عمل ما عماؿإ في الحجاز أىل لغة على النصب أف إلى كيذىب البصريين، مذىب يرجػح

 )) :تعالى قولو كمنها القرآف، كرد كبها الحجازية القدمى اللغة ىي ليس عمل ما عماؿإ )) أف فيرل الزمخشرم
 فقد الرازم كالفخر كالبيضاكم كالطبرسي األندلسي عطية ابن مذىبهم رجح كما ،(ٕ) (ٔ)(( أمهاتهم ىن ما

  .(ٖ)ليس عمل ما أعماؿ في الحجاز أىل مذىب على (بشرا) قولوً  نصب أف ذكركا
 البشر كلمقابلة المصحل، لموافقتها األكلى القراءة ىي النصب قراءة أف على الرازم الفخر نص كقد         
 ػ النصب كقراءة تميم، بني لغة على مسعود ابن بها قرأ التي لرفعا قراءة من أكلى فهي قولًو، حد على للملك

 كلمقابلة ) بقولوً  أراد أنو كيظهر ،(ٗ)ليس عمل ما أعماؿ في الحجاز أىل لغة على جاءت ػ ذلك ذكر كما
 صنعة نفي على يدؿ األكؿ القوؿ ألف المعنى، على الداللة في اإلعرابي التغاير أىميػة إظهار ( للملك البشر
ا ًإفٍ )) :تعالى بقولوً  البشر عن اختبلفو إثبات الثاني القوؿ كفي عنو، البشر   .(َُ)((كىرًيمه  مىلىكه  ًإالَّ  ىىذى

                                                 
 .  ِّٕ /ُِ :البياف جامع (1)

 /ٗ :القرطبي تفسير ،ُٖٔ /ْ :المسػير زاد ،ِْْ /ِ :البغوم تفسيػر ،ُِٗ /ٓ :الثعلبي تفسير ،ُُٗ /ِ :السمرقنػدم تفسػير ينظػر (2)
ُُٖ.                                                                                                                   

 .ُٖٔ /ْ :المسير زاد (3)

 .ِّّ /ِ :زمنين ابن تفسير (4)

 .ُِّ /ٔ :التبياف ينظر (5)

 .ِ :المجادلة (6)

 .ْْٖ /ِ :الكشاؼ (7)

 .َُّ /ُٖ :الكبير التفسير ،ِٖٓ /ّ :البيضاكم تفسير ،ُّٓ /ّ :البياف مجمع ،َِْ /ّ :الوجيز المحرر ينظر (8)

 .َُْ ،َُّ /ُٖ :الكبير التفسير ينظر (9)
(10)

 .  31: يوسف  
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 أىل لغة على (ُ)(( بشرا ىذا ما )) :تعالى قولوً  في بشران  انتصاب أف ذكر فقد حياف أبو أما           
 ال الباء زيادة أف )) ذكر ،(ّ)(( بمؤمنين ىم كما )) :تعالى قولوي  تفسير كىو آخر موضع كفي ،(ِ)الحجاز
 موضع في ( بمؤمنين ) :قولو أف دعينا كإنما ذلك، لمنع خبلفان  تميم لغة في تزاد بل الحجازية، باللغة تختص
 ما استوضح كما.(ْ)(( فيوً  النصب ظهر الخبر من الباء حذفت حين ألنوي  الحجاز، بلغة نزؿ القرآف ألف نصب

 كإنما)) :فقاؿ ،(ٓ)القرآف كرد كبها الحجازية القدمى اللغة ىي ليس عمل ما عماؿإ بأف مخشرمالز عليوً  نص
 في جاء ما أكثر كعليوً  بقائم زيد ما :فنقوؿ بالباء، الخبر جر ىو إنما الحجاز لغة في الكثير ألف القدمى قاؿ

 في الخبر نصب على شاىدان  دكايج لم النحويين أف حتى القديمة الحجاز لغة فمن الخبر نصب كأما القرآف،
  :الشاعر قوؿ غير الحجازيين إشعار

  أقوادىػا إليكم الجيوش تصل  ميٍسودةو   ًبحىرةً  النذير كأنا                        
  (ٔ)أكالدىىا ىم كما الصدكر حنقوا               أباىػم متكنفوف أبناؤىا                        

 الحجاز أىل على غلب فما بالباء، إال ينطقوف الحجاز أىل يكاد ال ثقة حافظ لغة سامع كىو الفراء كقاؿ      
  .(ٕ)((كغيرىا القدمى باللغتين جاء قرآففاؿ الحجازية، القدمى اللغة الزمخشرم قاؿ بالباء النطػق

 في جاء كما ما، خبر في الباء زيادة ىو الشائع الكثير أف حياف أبو ذكره الذم التفسير ىذا من كيبدك          
 ةكقليل نادرة أصبحت اللغة كىذهً  ،(ٖ)القديمة الحجاز أىل لغة على ىو موضعين في الخبر نصب من القرآف
 نصب العرب عن ينقل فلم النحاة، ذلك على نص كما األكثر كىو الخبر، في الباء زيادة إلى تطورت بعدما
  .المتقدـ الشاىد خبل الخبر

 مزيدة كالباء ليس عمل عاملة أنها إلى يذىبوف فالبصريوف ما، عمل في يتجلى النحوم ؼكالخبل           
 ليس، عمل تعمل ال ما أف إلى ذىبوا فقد الكوفيوف أما الخبر، نصب كىو األصل أبقوا أنهم بمعنى للتأكيد،
 ال ما خبر في ككيدللت الباء زيادة ألف القياس ىو كىذا الجملة، شبو أم كالمجركر الجار ىو عندىم كالخبر
 التوكيد حرؼ دخوؿ أف فالمعركؼ بها، التوكيد إلى يحتاج (ما) بػ يأتي ما كل كأف األصل ىي تكوف أف يمكن

                                                 
 .ُّ :يوسل (1)

 .َّْ /ٓ :المحيط البحر ينظر (2)

 .ٖ :البقرة (3)

  .ُّٖ /ُ :المحيط البحر (4)

 .ْْٖ /ِ :الكشاؼ ينظر (5)

  . ٕٓ / ِ : كالنظائر االشباه في كللفرزدؽ ،َِٔ /ُ :عقيل ابن شرح ينظر الرقاع، بن لعدم البيتاف (6)

 .ٖ :المجادلة ،(( امهاتهم ىن ما )) :تعالى قولو تفسير تناكلو معرض في النص ىذا ذكر كقد ،َّْ /ٓ :المحيط البحر (7)

 عنو أحدو  من منكم فما)) :تعالى قولو كىو ليس عمل ما فيوً  نعمل القرآني النص من آخر موضعان  ذكركا كقد ،ُِّ /ُ :المصوف الدر ينظر (8)

  ((حاجزين
                             ،ِْٕ /ْ :البرىاف ينظرك ،ْٕ :الحاقة
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 التوكيد، إلى بحاجة دائمان  الكبلـ يكوف أف يمكن كال المعنى لتوكيد المواضع بعض في يكوف إنما الخبر على
 أف أثبت الذم ػ ىو خبرىا في الباء تزاد أف دكف (ما) لػ القرآف استعماؿ فإف أخرل جهة كمن جهة من ىذا
 نصب كىي ػ النحوية القاعدة ىذهً  بنيت ما االستعماؿ ىذا كلوال ما، خبر نصب ىي القدمى الحجازية اللغة
 كعدـ (ما) إىماؿ أم االستعماؿ كثيرة اللغة كىذهً  ما، خبر رفع تميم بني مذىب فإف كذلك ما، خبر

  .إعمالها
 الخبر، نصب عنهم ينقل لم إذ دقيق غير عاملة الحجازية ما بأف الشائع االصطبلح ىذا أف لي كيظهر          

 لغة ما خبر في الباء زيادة فليس خبرىا، في الباء زيادة ىو كالشائع موضعين، في القرآف في النصب جاء كإنما
  :قاؿ  ، (ُ)تميمي كىو الفرزدؽ لساف على جاءت كقد حجازية

ـي            قً حقّْ  ؾً بتارً  فه عٍ ـى  ما لعمرؾ                                          ري سٌ مى تى ـي  الك مىٍعنه  سطه فٍ كال
(ِ)  

 لغرض خبرىا في الباء كتدخل النفي لغرض االسمية الجملة على تدخل (ما) بأف القوؿ يمكن لذلك      
 عند لذلك الفعل، على تدخل أف فيها األصل ألف كإتمامو، النفي عن قاصرة ألنها كتوكيده، النفي تحقيق
 فذلك (ليس) بػ أشبهت بأنها القوؿ كأما بالباء، إال الخبر تصل كال االسم تنفي االسمية الجملة على دخولها
  . بالمعنى إخبلؿ دكف ليػس محلها تحل أف لجواز
 إلى الحاجة عن ما أغنى النص سياؽ فؤلف موضعين، في ما، خبر نصب من التنػزيل بوً  جاء ما أما        

 الجملة في مؤثرة ما جعل ذلك كل إتحادىما، أم األلفاظ كتناسب الحدث كأىمية المعنى قوة ألف التوكيد،
 مهملة أنها كاألكثر الخبر، كنصب االسم رفع في ليس عمل تعمل فأصبحت بعدىا، الباء إلى تحتاج ال بما
  .كالنثر لنظما في استعمالها ذلك على يدؿ كما عاملة غير
ا مىا لًلَّوً  حىاشى  كىقػيٍلنى )) :تعالى قولوً  في كالحرفية سميةكاال الفعلية بين حاشى ػْ   .(ّ)((بىشىرنا ىىذى

 عن نقل بما ذلك على كاحتجوا أبدان، جر حرؼ أنهػا إلى البصريوف فذىب فيها، النحاة ختللا
  :الشاعر كقوؿ العرب

  (ْ)فدـً  ببكمة ليس ثوباف                أبا إف ثوباف أبي حاشى                                       
 ال أم زيدان، حاشى القـو قاـ نحو االستثناء أدكات من أنها كأثبتوا بعدىا، ما ينتصب أف منعوا كقد        
 كذىب ،(ٔ)ماضو  فعل االستثناء في أنها إلى ذىبوا فقد الكوفيوف أما  .(ٓ)المعنى ىذا لغير استعمالها يمكن

                                                 
            .ُِّ /ُ :المصوف الدر ينظر (ُ)
                                                                         .ُُٖ /ُ :الخزانة ،ُِّ /ُ :الكتاب ،َِٕ :ديوانوي  ينظر (ِ)
(3)

 .  31: يوسف  
 . ِِْ/  ٓ: خزانة األدب  ينظر ،(جماحاؿ بن منقذ )األسدم لجميح البيت (4)
 في النحوية الخبلؼ مسائل ،ُّٓ /ِ :الحاجب بن كافية شرح ،ّٕ ـ ِٖٕ /ُ :اإلنصاؼ ،ُّّ :للرماني الحركؼ معاني ،ّٖٔ /ِ :الكتاب ينظر (5)

  . ِّٔ : العقلي الدليل على االعتراض ضوء

 :النحويين مذاىب عن التبيين ،ّٖٓ /ُ :التصريح شرح ،ِٔٓ :الداني الجنى ،ُٓٔ /ُ :نيالمب ،ّٕ ـ ِٖٕ /ُ :اإلنصاؼ ينظر (6)
َُْ.   
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 حرفان  تستعمل كما بعدىا، ما كتنصب فعبلن  تستعمل أنها إلى يعيش كابن كالمبرد كالمازني كالجرمي خفشاأل
 تارة فعبلن  كيكوف تارةن  حرفان  يكوف الثبلثة ىذهً  من كاحد فكل كعدا، خبل بمنػزلة عندىم فهي بعدىا، ما كتجر

 قاؿ كما ستثنيا بمعنى أحاشي، ، حاشيت فنقػوؿ بتصرفها، حاشى فعلية على يستدؿ المبرد ككاف أخرل،
  : الذبياني النابغة

ـً  فـً  محاشً أي  كال                                                                                دً حى أى  فـً  األقوا
(ُ).  

 اللهم)) :قولهم العرب عن الشيباني حكى فقد العرب، عن العلماء حكاه بما فعليتها على احتجوا كما         
 حاشى أف على النحاة، جمهور إليوً  ذىب الرأم كىذا ،(ِ)(( اإلصبع كأبا الشيطافى  حاشى  سمع كلمن لي اغفر

 ..كالفعلية الحرفيػة بين مترددة
 (ّ)((بشران  ىذا ما هلل حاشى  كقلن)) :تعالى قولوً  في دقيقة بصورة يتجلى الخبلؼ ىذا أف كالمبلحظ               

 اآلية في معناىا في اختلفوا كقد بإثباتها، قرأ إذ العبلء بن عمرك أبي خبل السبعة ةقراء كىي األلػل بحذؼ
 كلم بوً  يليق ال عما المذكور تنػزيو أم لزيد حاش كقولهم التنػزيو معنى على أنها إلى األكثركف فذىب الكريمة،

 :قاؿ الفراء إليوً  ذىب الرأم كىذا التنػزيو، لمعنى اسم أنها :أحدىما معنيين، لها كذكركا االستثناء، لمعنى تأتً 
 :قاؿ (ٓ)للزجاج الرأم ىذا نسب كما .(ْ)((اهلل معاذ معنى في كىو باأللل (هلل حاشا) اهلل عبد قراءة كفي))
                                                                                                                                                                                       .(ٔ)((بشرا ىذا ما اهلل معاذ :كقلن التفسير أىل فسرهي  فيما المعنى))

 :قاؿاللغة، أىل من المحققين مذىب على نص فقد النحاة، بعض ذلك إليوً  نسب كما اختياره، ىذا يكن كلم
   ىذا من اهلل برأه ( هلل حاش ) في فالمعنى فبلف، ناحية في أم فبلف، حشا في كنت :قولك من مشتقة حاشا))
 ىذا من زيد تنحى قد فمعناه ىذا من لزيد حاشا قلت إذا ىذا، من ىذا اهلل نحى قد المعنى التنحي، من

 أنوي  على يدؿ كىذا ، (ٕ)(( الفعل ىذا من تحاشا قد ككذلك الناحية من تنحى قد تقوؿ أنك كما عنوي، كتباعد
 أكجو من التأكيل ىذا أف كيظهر اسم بأنها عنوي  نقل كما كليس ػزيو،التن معنى على فعل حاشا أف إلى يذىب

 الكريمة اآلية في حاشا تكوف أف ماألنبار ابن أنكر كما تفصيلوي، سيأتي كما الفارسي بوً  أخذ كقد التأكيبلت
                           .(ٖ)االستثناء معنى على

                                                 
 .َْٓ /ّ : األدب خزانة ،َِ : ديوانوي  ينظر    .بهوي شٍ مي  الناسً  في فاعبلن  أرل كال           :     كصدرهي  البيت عجز ىذا (1)

    ،ٖٓ /ِ :المفصل شرح ،ُّٓ /ِ :الزجاجي جمل شرح ،ّٖٓ /ُ :التصريح شرح ،ِٔٓ :الداني الجنى ،ُٓٔ /ُ :المغني ينظر (2)

                         .َِٖ :العربية أسرار  ،ْٖٕ /ُ :الخضرم حاشية ،ُْٓ /ِ :الحاجب بن كافية شرح

  .ُّ :يوسل (3)

                                 ،ِْ /ِ :للفراء القرآف معاني (4)

 . َٔٓ :الداني الجنى ،ِْٖ :القرآف إعراب مشكل ينظر (5)

    .َُٕ /ّ :كإعرابو القرآف معاني (6)

 .َُٕ /ّ : السابق المصدر (7)

 .ُّْ /ِ :للنحاس القرآف إعراب ينظر (8)
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 ذكر فالنحاس اآلية، في حاشا معنى على الرأم بهذا استدلوا دؽ كالمعربين النحاة بعض أف كالمبلحظ         
 كابن الحلبي كالسمين كالرضي مالك ابن ختارها ما كىو اهلل معاذ معنى على ((هلل حاشى  )) :تعالى قولوي  أف

 قد ىشاـ فابن الكريمة اآلية في حاشى اسمية على القراءات ببعض استدلوا أنهم كيظهر .(ُ)كالسيوطي ىشاـ
 أنها كالصحيح (( بشرا ىذا ما هلل حاش مثل في التأكيل ىذا يتأتى كال )) :قاؿ فعل، أنها القائلين مذىب أنكر
 اهلل حاشى  مسعود ابن قراءة ىذا كعلى بالتنوين ( هلل حاشان ) بعضهم قراءة بدليل كذا من للبراءة مرادؼ اسم

 جني كابن كالفارسي كالزجاج المبرد ذىبـ فهو :اآلخر القوؿ أما (ِ)(( كمجركران  ان جار ليس اهلل كمعاذ
 أنوي  بعضهم فذىب الفاعل، في اختلفوا كقد التنػزيو معنى على فعل الكريمة اآلية في حاشى أف على كالكوفيين

 رجحوي  الوجو كىذا اقتصاران، محذكؼ كمفعولوي  هلل الفاحشة من نفسوي  يوسل حاشى  كالتقدير مضمر
  .(ّ)العكبرم

 أف كيظهر (ٓ)الفاعل من يخلو ال الفعل ألف بعيد رأمه  كىو (ْ)لوي  فاعل ال فعل أنوي  إلى لفراءا كذىب             
 حاشى ) :ـقولوي  يخلو ال)) :قاؿ الكريمة لآلية الفارسي ؿتأكم في جلية كتبدك الرأم ىذا قوة تؤكد الدالئل أكثر

 يكوف أف يجوز فبل يحاشي، حاشا :قولهم من فاعىلى  يكوف أك االستثناء، في ،الجارَّ  الحرؼى  يكوف أف من (هللً 
 ،تضعيل فيها يكن لم إذا تحذؼ، ال الحركؼ كألف مثلًو، على يدخل ال ،الجار الحرؼ ألف ،الجارَّ  الحرؼى 

 كفاعلوي  ،فاعلو  من لوي  بد فبل ،ذكرنا الذم ىذا من فعبلن  كاف كإذا ....ؿى فاعى  الذم أنو ثبت الجار يكن لم فإذا
  .(ٔ)((أمرهً  كمراقبة خوفوً ؿ :أم بوً  ميى ري  الذم ىذا من بػىعيدى  :عنىالم كأف ،ؼي يوسي 

 عىلىٍيوً  عىًلٍمنىا مىا لًلَّوً  حىاشى  قػيٍلنى )) قولوً  في جاءى  ما التنػزيو لمعنى جاءت اآلية في حاشى أف على يدؿ كما          
 للتبلـز نظران  كذلك المتقدمة اآلية في يدرؾ المعنى كىذا الفاحشة فعل عن التنػزيو ىو فالمعنى (ٕ)((سيوءو  ًمنٍ 

 تفسير في التأكيبلت أقول من التأكيل كىذا .القبيح أك المنكر عن كبعدهً  يوسل تنػزيو في بينهما السياقي
  :قاؿ حاشى داللة في فارسياؿ ذكرهي  ما يوضحوي  كىذا الزجاج من أخذهي  قد الفارسي أف يخفى كال النص،

 
 

                                                 
 . ُٖٓ / ِ : االتقاف ، ُٓٔ / ُ : المغني ، ْْٖ / ٔ : المصوف الدر ، ُْٓ / ِ : الحاجب ابن كافية شرح ينظر (1)

 .ُٓٔ /ُ :المغني (2)

 .ُُ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ينظر (3)

 :الداني الجنى ،ُٕٗ :المباني رصل ،ُّ /ِ :المحتسب ،ِّْ /ْ :السبعة للقراء الحجة ،َُٕ /ّ : كإعرابوي  القرآف معاني ينظر (4)
 .ْٖٕ /ُ :الخضرم حاشية ،َٔٓ

                                                                                    .ٖٓ /ِ :المفصل شرح ينظر (5)

 .ِّْ ،ِِْ /ْ :السبعة للقراء الحجة (6)

 .ُٓ :يوسل (7)
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  في أم حشان  في صارى  أنوي  كالمعنى ىذا من فاعل فحاشى الناحية، بوً  يعنى الذم الحشى من مأخوذ كىو))
  .(ُ)((كناحية عنوي  عزلةو  في كصار بسوي يبل كلم فيو قرؼ مما ناحية

 لهذا الموجبة األدلة لقوة كنظران  .ـاس أنها :كاآلخر فعل أنها :أحدىما رأياف لوي  الزجاج أف كيظهر            
 أف شكى  كال االستثناء، على المعنى يكوف أف استبعدكا أنهم يخفى كال (ِ)النحاة جمهور رجحوي  فقد المعنى
 المتأخرين كأكثر قيؿكالما جني كابن طالب أبي بن مكي اختارهي  فقد التنػزيو معنى على يدؿي  اآليتين في السياؽ
 المبرد ككاف (ّ)جر حرؼ حاشى إف القائلين مذىب ضعل على استدلوا كما النص، كيلتأ في الفارسي كتابعوا

  .(ْ)األصح ىو االستثناء معنى على بحاشى النصب أف يرل
 يؤكد ما على النحاة أكثر استدؿ قد  أبدان، جر حرؼ حاشى بأف البصريين مذىب أف كالمبلحظ          
              :الشاعػر قوؿ جر حرؼ أنوي  على البصريين أدلة كمن ضعفوي 

   أبا إف ثوباف أبي حاشا 
 كخبل (المصدرية) ما صلة حاشى تكوف أف جواز عدـ أما .(ٓ)كالجر النصب بالوجهين، يركل الشاىد كىذا
                 :كقولو عليها المصدرية ما بدخوؿ  النقل جاء قد ألنو مضعوؼ الدليل فهذا ،(ٔ)كعدا

 (ٕ)فعاال ـقي أفضلى ، نحني  ،افإفٌ             قريشان  حاشا ما الناس رأيتي 
   :كقولوً  ما تسبقها أف دكف بها النصب يثبت ما نقلوا كما

                                                  (ٖ)كالدين باإلسبلـ البريةً  على           ىمؿفضَّ  اهلل فإف قريشان  حاشا                                                        
 أنها على المبرد بوً  احتج الذم النابغة قوؿ كىو ذكرهي  تقدـ عما فضبلن  ل،حاش فعلية تؤكد الشواىد ىذهً       
  في حاشى أف إلى ذىبوا الذين النحاة بعض أف كيظهر .(ٗ)العرب عن الشيباني حكاهي  ما ككذلك متصرؼ فعل

 

                                                 
 .َُٕ /ّ : كإعرابوي  القرآف معاني ،ِّْ /ْ :السبعة للقراء الحجة ينظر (1)

 .ُُ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ينظر (2)

 .َُٖ :المباني رصل ،ُّ /ِ :المحتسب ،ِْٖ :القرآف بإعرا مشكل ينظر (3)

 .ُُ /ِ :القرآف إعراب في التبياف ينظر (4)

  ....بوً  إف ثوباف أبا حاشا                 : أم النصب بركاية ىشاـ ابن نقلوي  كقد ،ِٔٓ :الداني الجنى ،ُٔٔ /ُ :المغني ينظر (5)
 .ُٔٔ /ُ :المغني ينظر

 .ٓٔٓ :الداني الجنى ،ُُْ :النحويين مذاىب عن التبيين ،  ّٕ ـ ِٖٕ /ُ :اإلنصاؼ ينظر (6)

          دػػػػػػشواه رحػػػػػػشػ ،ُٓٔ /ِ :الصػباف حاشية ،َِِ /ُ :عقيل ابن شرح ،ّٖٖ /ّ :األدب خزانة ،ٖٔٓ :شعره ينظر لؤلخطل لبيتا (7)

                                                                                .ّٖٔ /ُ :المغنػي

 .ُِٓ /ُ :ديوانو ينظر للفرزدؽ البيت (8)

 .البحث من (ُِّ) ص ينظر (9)
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 الكريمة اآلية من التمسوا كقد مذىبهم تؤيد التي القراءات ببعض استدلوا قد قالتنػزم معنى على اسمه  اآلية
  . المراد كىو التنػزيو على داللة فيوً  ألف التركيب يحتملوي  رأمه  عليها،كىو االسمية طركء

 حرفان  كتستعمل فعبلن  ملتستع فهي (ُ)كاالسمية كالحرفية الفعلية بين مترددة حاشى فإ القوؿ كخبلصة           
 أثبتت كقد بعدىا، ما تجر االستثناء أدكات من أنها إلى ذىبوا قد القدماء النحاة ككاف السياؽ بحسب
 لغير باستعمالها الحكيم الذكر جاء كقد .االستثناء معنى على فعبلن  استعمالها جواز كاألقواؿ الشواىد
 معناىا أف على يدؿ كىذا .(ِ)((بشرا ىذا ما هللً  حاشى  كقلن)) :لتعاؿ قولوً  في كما التنػزيو معنى على االستثناء
 إلى تطورت كقد الحرفية استعمالها في األصل أف ريظو كما فيو ترد الذم السياؽ من تلحظ كداللتها

  .القرآني التركيب في التنػزيو معنى عن فضبلن  كاالسمية كالفعلية أخرل استعماالت
 أنها ذلك كمعنى ، كاالستثناء التنػزيو لمعنى تأتي حاشى أف على نص القرآف زمجا صاحب أف كيبدك           

 كالمفسركف كالمعربوف النحاة إليوً  استند الذم األساس ىو الرأم كىذا ،فحسب االستثناء أدكات من تكن لم
 عنىلم القرآني النظم في كردت كقد جر حرؼ األصل في أنها إلى الزمخشرم تنبوى  كقد .النص تأكيل في

 التفت الذم كىذا ،(ّ)الحرفية ىو الذم ألصلها مراعاةن  الكريمة اآلية في تنوف لم أنها استوضح كما التنػزيو،
 .(ْ)االستثناء لغير القرآني النظم في استعمالها تطور على بوً  كاستدلوا النحاة أكثر استحسنو الزمخشرم إليو

 إلى االستثناء معنى عن فخرجت اللغوم ستعماؿاال في تطورت ثم حرؼ األصل في حاشى أف على يدؿ كىذا
  .الحكيم الذكر في كما المواضع بعض في فعليتها تتعين كما المعاني، من غيرهً 

 بعدىا ما فتنصب فعبلن  تارةن  تستعمل كعدا كخبل حاشى أف إلى ذىبوا النحاة جمهور أف كالمبلحظ         
 حاشى  )) :تعالى قولوً  في أما .االستثناء معنى على يكوف إنما كىذا بعدىا ما فتجر حرفان  تستعمل أخرل كتارةن 

 ىذا في اختلفوا كقد ، االستثناء عن خرجت كقد التنػزيو لمعنى جاءت أنها إلى ذىبوا فقد (( بشرا ىذا ما هلل
 .المثنى بن معمر عبيدة أبي مذىب ىو للتنػزيو بأنها القوؿ أصل أف كيتضح .ذكرىما تقدـ قولين على المعنى

 كإنما لبلستثناء تأتً  لم القرآني التركيب في حاشى بأف النحاة جمهور مذىب المفسركف رجح كقد           
 الفراء مذىب الطبرم رجح .فعل أـ اسم أنها على النحاة الختبلؼ تبعان  كذلك اختلفوا كقد التنػزيو، لمعنى

 التنػزيو :أحدىما الكبلـ في موضعيػن (هلل حاشى ) لقولهم أف يزعم العرب بكبلـ العلم أىل بعض كاف )) :قاؿ
قيل  كأنو هلل التنػزيو بمعنى عندنا الموضع ىذا في كىو االستثناء :كاآلخر

 

                                                 
 .ْٕٖ /ٔ :المصوف الدر ينظر (1)

                                  .ُّ :يوسل (2)

 .ْٖٖ /ِ :الكشاؼ ينظر (3)

                                                                                                                                                       .ّْٖ /ٔ :المصوف الدر ،ُٖٓ /ِ :اإلتقاف ،َْٖ /ُ :الخضرم حاشية ،ُْٓ /ِ :الحاجب بن كافية شرح ينظر (4)
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 ىذا ترجيح في الطبرم كتابع .(ِ)كمجاىد عباس البن يعود األصل في الرأم كىذا (ُ)(( اهلل معاذ
  .(ّ)كالبغوم كالثعلبي زمنين كابن السمرقندم الرأم
 كقد (ْ)هلل كالتبرئة التنػزيو بمعنى مصدر الكريمة اآلية في حاشى أف إلى ذىب فقد الزمخشرم أما        
 إضافة على مسعود، بن قراءة كىي اهلل كتنػزيو اهلل براءة (اهلل حاشا) معنى )) :قاؿ القراءات باختبلؼ استدؿ
 يبرئ من لبياف هلل قاؿ ثم براءةن  :قاؿ كأنوي  لك، سقيان  قولك فنحو هلل حاشا أقر كمن البراءة إضافة اهلل إلى حاشا
 عمرك أبي كقراءة بالتنوين (هلل حاشا) السماؿ أبي قراءة المصدر منػزلة حاشى تنػزيل على كالدليل كينػزه

 ألصلوً  مراعاةن  قلتي  اهلل؟ براءة مجرل إجراءهً  بعد ينوف ال أف هلل حاشى في جاز فلم :قلت فإف (هلل حاشى)
  .(ٓ)ةالحرفي ىو الذم

 كمعنى هلل، تنػزيهان  بمعنى مصدر هلل حاشى  )) :قولوي  أف على القراء بقراءة احتج الزمخشرم أف كيظهر
 (( هلل حاشى  )) العامة قراءة على بوً  يستدؿ أف فأمكن كالتنوين، اإلضافة قراءة على يتأتى كىذا اهلل سبحاف
 .(ٔ)ذكرهي  ما كل في الزمخشرم متابعان  كرجحوي  النسفي عليوً  نص التأكيل كىذا .مصدر أنها على األلل بحذؼ

 في استثناء حرؼ حاشا أف على المتأخرين بعض بوً  استدؿ الذم الزمخشرم رأم أىمية بياف ذكر تقدـ كقد
 كىذا .(ٕ)حرؼ األصل في ألنها التنوين حذؼ ذلك على يدؿ كما التنػزيو بمعنى اسمان  استعملت األصل
 التنوين ترؾ كإنما)) :قاؿ التنػزيو بمعنى اسم آليةا في حاشا أف ذكر فبعدما كذلك، السيوطي أخذهي  التفسير

 التي حاشا كأف جر، حرؼ األصل في حاشا أف يؤكد كىذا ،(ٖ)((الحرفية بحاشا لشبهها لبنائها ىمقراءت في
  .االستثناء معنى عن يختلل التنػزيو ألف الحرفية، غير ىي التنػزيو بمعنى

 اسمان  كتستعمل فعبل تستعمل كإنما خفض حرؼ ليست حاشا أف اثبت قد القرآني االستعماؿ أف لي بدككم
 ليكوف تأكيلوي  يمكن ال إذ إقرارهي  إلى النحاة اضطر مما القرآني التركيب أثبتو قد االستعماؿ في التنوع كىذا
  .القدماء النحاة ذلك على نص كما جر حرؼ حاشا أف على القياس ضمن

 كلو للتنػزيو، حاشا ماؿعاست على يدؿ ما النثر أك النظم من العرب عن ينقلوا لم النحاة أف كالمبلحظ        
 جر حرؼ األصل في حاشا أف على يدؿ كىذا .القرآني االستعماؿ بوً  جاء ما يؤكد كدليل ألثبتوه ذلك كجد

                                                 
 .ِِٕ /ُِ :البياف جامع (ُ)

 .ُٖٔ /ْ :المسير زاد ينظر (ِ)

 .ِّّ /ِ :البغوم تفسير ،ُِٗ /ٓ :الثعلبي تفسير ،ِّّ /ِ :زمنين ابن تفسير ،َُٗ /ِ :السمرقندم تفسير ينظر (ّ)

 .ْْٕ /ِ :الكشاؼ ينظر (ْ)

 .ْْٖ ،ْْٕ /ِ :السابق المصدر (ٓ)

 .ُٕٖ /ِ :النسفي تفسير ينظر (ٔ)

  .ُٖٓ /ِ :القرآف علـو في اإلتقاف ،َّْ /ٓ :المحيط البحر ،ُٓٔ /ُ :المغني ،ُْٓ /ِ :الحاجب ابن كافية شرح ينظر (ٕ)

 .ُٖٓ /ِ :القرآف علـو في اإلتقاف (8)
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 بمعنى اسمان  القرآني االستعماؿ في جاءت كقد المتقدمة الشواىد في كما فعبلن  فاستعملت تطورت ذلك بعد
  .النحاة ذكرىما اللذين التأكيلين أحد في التنػزيو

 حرؼ تكوف أف كأنكر الكريمة، اآلية في حاشا معنى في النحاة مذاىب استعرض فقد حياف أبو أما           
 أك القوؿ اىذ ينكر كلم التنػزيو، معنى على فعل أنها على النص تأكيل في الفارسي مذىب ذكر كما خفض،
 المصدر انتصاب كانتصابها اسم أنها إلى المبرد غير كذىب )) :قاؿ ،(ُ)اسم أنها يرل لكنوي  يردهي  بما يحتج
 .(ِ)(( منونان  حاشا السماؿ أبي قراءة أسميتها على كيدؿ هلل تنػزيهان  قاؿ كأنو بالفعل اللفظ من بدالن  الواقع
                                                                                 .ىامعنا بياف في الزمخشرم تابع قد أنو كيظهر

. 
 فقد التنػزيو معنى على فعل الكريمة اآلية في حاشا بأف النحاة جمهور إليوً  ذىب الذم اآلخر الرأم أما         
 كقد .(ّ)الكلبي كالغرناطي كالقرطبي الجوزم كابن كالطبرسي األندلسي عطية كابن الطوسي الشيخ رجحوي 
 من الفارسي عليوً  نص بما اسمان  كليست فعل حاشا أف على التنػزيو معنى ترجيح في المفسركف ىؤالء احتج
 استبعاد في النحاة ذكرىا التي باألدلة كذلك احتجوا كما ،(ْ)القرآني التركيب في فعليتها إثبات في تأكيل
 على يدؿ بما اآلية ىذهً  فعبل حاشى فيها تكوف التي المواضع كمن )) :ندلسياأل عطية ابن قاؿ الحرفية معنى
 فعلية على القرطبي استدؿ كما .(ٓ)(( ..بعض على بعضها تدخل ال كالحركؼ الجر حرؼ على دخولها ذلك
 افى الشيط حاشا سمع كلمن لي اغفر اللهم)) :قولهم العرب عن العلماء بعض نقلوي  بما القرآني النص في حاشا

 بين خبلؼ كال الفعلية، معنى أـ االسمية معنى األكلى، ىو أيهما في النظر كيبقى .(ٔ)((بها صبفن اإلصبع كأبا
                     .للتنػزيو الكريمة اآلية في حاشا بأف المفسركف ككذلك النحاة

 بداللة احتج ألنوي  األرجح، ىو فعل، حاشا أف على االستدالؿ من الفارسي ذكرهي  ما أف لي كيظهر
 رأينوي  لما النسوة ألف المفسركف، ذلك ذكر كما التركيب معنى لبياف أقرب فهو الوجو ىذا بياف على اللفظة

  (ٕ)((بوً  رمتوي )) بما يرمى أف لوي  اهلل لترفيع أك اهلل من لمكاف أك اهلل لطاعة يوسل حاشى  )) أم هلل حاشا قلن
 على يدؿ بما كسكونو (ٖ)كقاره من رأين لما يوسل أعظمن ألنهن ،النص تفسير في قوة أكثر المعنى كىذا

                                                 
 .َّْ /ٓ :محيطاؿ البحر ينظر (1)

 .َّْ /ٓ :السابق المصدر (2)

 التسهيل ،ُُٖ /ٗ :القرطبي تفسير ،ُٖٔ /ْ :المسير زاد ،ِّٓ /ّ :البياف مجمع ،ِّٗ /ّ :الوجيز المحرر ،ُِّ /ٔ :التبياف ينظر (3)

 .ُُٖ /ِ :التنػزيل لعلـو

 .ِْْ /ْ :السبعة للقراء الحجة ينظر (4)

  .ِّٗ /ّ :الوجيز المحرر (5)

  . ُُٖ /ٗ : القرطبي تفسير ينظر (6)

 .ِّٗ /ّ :الوجيز المحرر (7)

 .ُِّ /ٔ :التبياف ينظر (8)
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 حاشا أف ذلك على يدؿ كما .(ُ)المفسرين أكثر قوؿ كىو المعصية، عن بعد أنو فالمعنى السوء، عن بعده
 ىو المراد أف رجح كلو الفعلية، معنى على تدؿ (ِ)(( سوء من عليوً  علمنا ما هلل حاشا )) :تعالى قولوً  في

 يكن لم كىذا كتعالى سبحانو اهلل تنػزيو إلى أقرب المعنى لكاف النحاة بعض ذلك إلى ذىب كما رالمصد
                                                                                                                         .يوسل تنػزيو أم الفعلية معنى على تدؿ التي السياقية القرائن من عليوً  يستدؿ ما بحسب النص من مرادان 

 الشواىد بعض في فعبلن  استعملت لكنها العرب، عند اسمان  تستعمل لم حاشا أف األخرل األدلة من كذلك.
   .أعلم كاهلل االستعماؿ، في العرب لغة يحاكي القرآف ألف بعدان  أكثر االسمية معنى أف يؤكد كىذا كاألقواؿ،

  .ةالمخفل أف ػٓ
 ال الذم االستقباؿ على كتدؿ النصب، فيوً  كتعمل المضارع الفعل على تدخل التي األدكات من

 الخوؼ أك الرجاء أك الطمع أفعاؿ من فعل يسبقها أف في بد كال الباب، أـ النحاة كيسميها كقتو، حصر يمكن
  ...تقوـى  أف أرجو :قولك نحو يقع ال أك يقع قد أمر فهو الوقوع، مؤكد غير الفعل من بعدىا فما التمني، أك
 تكوف فإنها ذلك أشبو كما تحققت أك أيقنت أك علمت نحو كاليقين، العلم أفعاؿ من يسبقها ما كاف إذا أما

 اسمها كيكوف األسماء، في تعمل التي الثقيلة من المخففة أنها على بعدىا الواقع الفعل كيرفع عاملة، غير
 ال أف كحسبوا )) :تعالى قولو كفي ..(ْ)(( مرضى منكم سيكوفي  أف علم )) :تعالى قولو نحو ..(ّ)الشأف ضمير
 الفعل أف فذكركا القراءتين، تفسير النحاة بين كقد (ٔ)كالنصب بالرفع تكوف الفعل قرئ (ٓ)(( فتنةه  تكوف

 (أف) أف بين كقد القراءتين، سيبويو أجاز كقد .(ٕ)كاليقين الظن :الوجهين تحتمل التي األفعاؿ من حسب
 تكوف (أف) فإفَّ  كرأيت كخلت، كحسبت، ظننت، فأما )) :قاؿ األفعاؿ، من يسبقها ما على عملها في تعتمد
 أف حسبت قد )) :قلت رفعت فإذا الثقيلة، أف كتكوف الفعل نصبت التي أف تكوف أنها على كجهين على فيها

  كإنما ذاؾ، يقوؿ ال أنو حسبت قد)) قلت كأنك ((فتنةه  تكوف ال أف كحسبوا)) كجل عز كقاؿ (( ذاؾ يقوؿي  ال
 الظن فجرل ظنك، في أدخلتو كأنك عملك، في أثبتوي  كما ظنك في ىذا أثبت قد ألنك ىهنا (أنو) حسنت

 نفعل ال أف ظننت)) :فتقوؿ (خفت) ك (خشيت) منػزلةب فجعلتهن فنصبت، شئت كإف ...اليقين مجرل ىهنا
  .(ٖ)((ذاؾ

                                                 
  .ِّٓ /ّ : البياف مجمع ينظر (1)
(2)

 .  51: يوسف  
 ،ِٕٔ :العربية الدركس جامع ،ّٖٓ /ُ :الشجرم ابن أمالي ،ّٖٓ /ُ :القرآف إعراب في التبياف ،ُْٔ :القرآف إعراب مشكل ينظر (3)

 .ّٗ الفعل نحو ،َٖ :النحو علم في الجديد مالمغن

           .َِ :المزمل (4)

 .ُٕ :المائدة (5)

 .ِْٓ /ِ :الزاىر المصباح ينظر بالرفع، الباقوف كقرأ كعاصم عامر كابن الحجاز، أىل بها قرأ (تكوف) الفعل نوف نصب (6)

 .َِِ :الداني الجنى ،ّٖ :للرماني الحركؼ معاني ،ُِٗ :اإليضاح ينظر (7)

 .ّٖٓ /ُ :الشجرم ابن أمالي ،ِْٗ /ّ :السبعة للقراء الحجة كينظر ،َُٗ ،ُٖٗ /ّ :الكتاب (8)
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 مسبوقة كانت إذا ةناصب فتكوف يسبقها، الذم الفعل لىع يعتمد (أف) عمل أف تقدـ مما كيظهر
 األفعاؿ من ىاتسبق التي األفعاؿ كانت إذا عاملة غير الحدكث،كتكوف مؤكدة تكوف ال التي الشك بأفعاؿ

 نص إذ أف، يسبق الذم الفعل نوع تحديد في اختلفوا قد النحاة أف يبدك كذلك .كاليقين العلم على تدؿ التي
 إذا أما الخوؼ، أك الرجاء أك الطمع أفعاؿ بعد يكوف إنما المضارع للفعل الناصبة (أف) عمل أف على بعضهم
 كقد الشأف، ضمير كاسمها األسماء في لةعاـ كتكوف مرفوعان  يكوف بعدىا فالفعل اليقين أفعاؿ من كانت
 ىذهً  فجعلوا ،((فتنة فتكو ال أف كحسبوا)) :تعالى قولو في كما كالنصب فعبالر النصوص بعض جاءت
  .(ُ)كالشك اليقين معنى أم األمرين يحتمل ان ثالث ان نوع األفعاؿ
 أف بين يفصل ما دخوؿ أفٍ  إلى فذىبوا النحاة بعض عند الرفع لتأكيل كافيان  يكن لم ىذا أف كيبدك          
 بعض تابعو كما المبرد، ذكره التوجيو كىذا . مرفوعان  بعدىا الفعل فيكوف العمل قوة يفقدىا كالفعل

 فعلى النصب كأما )) :قاؿ ىا،بعد النصب ذكر العلم، أفعاؿ بعد الواقعة الثقيلة أف ذكر فبعدما ،(ِ)المتأخرين
 )) :كجهين على تقرأ اآلية كىذهً  المعنى، لهذا (خفت) ك (رجوت) باب في دخل فقد يستقر، لم شيء أنو

 الخفيفة أكقعت كما عوض، ىي ك (إال) بعد ما فانتصب ،((فتنةه  تكوفي  ال أف))ك (( فتنة تكوفى  ال أف كحسبوا
 لم ما معناىا ألف ،(ّ)( فاقرة بها يفعلى  أف تظن ) :كجل عز ققوؿ كذلك عوض، بغير (ظننت) بعد الناصبة
 أنو سيبويو كزعم )) :قاؿ كالنصب بالرفع الكريمة اآلية قراءة توجيو في سيبويو مذىب رد كقد .(ْ)((يستقر
  أعلم ما )) :تقوؿ أف كأجاز بعيد، كىذا عنده كالمستقر شيئان  خاؼ اإذ ،(( فتى يا تقوـي  ال أف خفت )) :يجوز

 (..الرأم) من (أرل) أم اإلشارة، باب على جاريان  القوؿ ىذا ككاف كاقعان، علمان  يرد لم إذا (( تقـو أف إال
 يرجعي  ال أف يركف أفبل )) كجل عز اهلل قوؿ فأما كالتوقع، التبيين من لك شرحت ما على تدكر الباب كجملة
 على خالويو ابن تابعو كما .(ٓ)((كاقع علم ألنو قوال، ـإليو يرجع ال أنو كالمعنى الرفع فيوً  الوجو فإف ،(( إليهم

 أف على الرفع قراءة أف إلى العكبرم ألمح كما ،(ٔ)الفعل نصب كبين أف بين حالت الكريمة اآلية في (ال) أف
 من حسب الفعل يحتملو ما كذلك الفعل، عن (أف) فصلت (ال) ألف جازت قد الثقيلة من المخففة (أف)

  .(ٕ)اليقين معنى
 

                                                 
                                                                           .ٗٔ /ِ :األقراف معترؾ ،ّٖ :للرماني الحركؼ معاني ينظر (1)

 .ٔٔ ،ٓٔ :االزىية ،َٕ :السبع القراءات في الحجة ،ٓ /ِ :المقتضب ينظر (2)

 .ِٓ :القيامة (3)

 .ّٖٔ /ُ :الشجرم بن أمالي كينظر ،ٔ ،ٓ /ِ :المقتضب (4)

 .ٔ /ِ :السابق المصدر (5)

 .َٕ : السبع القراءات في الحجة (6)

 .ّٖٓ /ُ :القرآف إعراب في التبياف ينظر (7)
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 الثقيلة من المخففة (أف) كانت إذا أىمية ذا الفصل فجعل الرأم بهذا تمسك قد الهركم أف كيظهر             
 بشيء الفعل كبين بينها تفصل أف بعدىا، الفعل رفعت إذا كاألحسن )) :قاؿ مرفوعان  بعدىا الفعلي  كيكوف
  .(ُ)((ذلك أشبو كما ،(قد) ك (سوؼ)ك كالسين (ال) نحو كاالسم، التشديد كىو حذؼ مما عوضان  يكوف

 علقوا كإنما كبينو بينها الفصل (أف) بعد الفعل رفع في يشترطوا لم النحاة كأكثر سيبويو أف كالمبلحظ
 اسمها كىو حذؼ عما عوض اآلية في ال مجيء أف ذكركا ـلكنو تسبقها التي األفعاؿ معنى على ذلك

                                                                        .(ِ)الرفع قراءة في كالتشديد
 الواقع للفعل كالنصب للرفع تفسير من النحاة أكثر ذكره ما على نص قد الحلبي السمين أف كيبدك

 الفصل على يعتمد الرفع أف على المبرد إليوً  ذىب ما تؤيد التي النصوص بعض ذكر لكنو المخففة، أفٍ  بعد
 الوجهين يحتمل أف يسبق الذم الفعل ألف الرفع جواز على بها كاحتج رأيهم، يذكر كلم ؿ،كالفع أف بين

 أف الناس أحسب )) كقولو (ّ)(( قوال إليهم يرجعي  ال أفٍ  يركف أفبل )) :تعالى بقولو كاستدؿ كاليقين، الشك
 الفعل رفع األكلى فاآلية ،(ٓ)النصبب إال الثانية في كال بالرفع، إال األكلى في يقرأ لم أنو على فنص (ْ)(( يتركوا
 كفي الوجهين، يحتمل مما الثانية في الفعل أف من الرغم علػى الفصل لعدـ الثانية في كنصب للفصل، فيها

 توجيو في سيبويو أقره ما على اعتمدكا قد التأكيل كأصحاب كالمعربين النحاة أف كيظهر .اليقين بمعنى األكلى
 على يستدؿ أف كيمكن كاليقين الشك الوجهين يحتمل حسب الفعل أف على جاجالز نص كما الكريمة، اآلية
 أف على (فتنة تكوف ال أنو) الرفع قراءة معنى أف بين فبعدما النص، سياؽ من الكريمػة اآلية في المعنيين أحد
 اهلل أبناء أنهم كفيقوؿ ككانوا لهم، فاتن غير فعلهم أف تيقنوا أنهم الرفع فداللة الثقيلة، من المخففة (أف) ىي

 قراءة توجيو ذكر كما أيقنوا، معنى على حسبوا الفعل أف على طالب أبي بن مكي تابعو كما .(ٔ)كأحباؤه
  ...(ٕ)للتأكيد ليست الخفيفة أف ألف الشك، بمعنى حسب أف على النصب

 ال كما اليقين، فـ يقربها الراجح كالظن كاليقين، الشك معنى يحتمل حسب الفعل أف كالمبلحظ           
 الناصبة (أف) ألف كالنصب، بالرفع بعدىا الفعل قراءة في القراء كاختبلؼ الفعل معنى بين التناقض يقتضي

 خبلؼ على التأكيل ألف األرجح ىو كالنصب يثبت، لم بعدىا فالفعل المستقبل، على تدؿ للمضارع

                                                 
 .ٓٔ :األزىية (1)

 .ٕٕ /ٖ :المفصل شرح ينظر (2)

 .ٖٗ :طو (3)

 .ِ :العنكبوت (4)

 .ّٗٔ /ْ :المصوف الدر ينظر (5)

 .ُٓٗ /ِ :كإعرابوي  القرآف معاني ينظر (6)

 .ُْٔ :القرآف إعراب مشكل ينظر (7)
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 مع الحاؿ ىو كما التقدير عن النص يبعد كما باألفعاؿ المختصة أنها على يدؿ فالنصب لذلك ،(ُ)األصل
 قولو في كما التراكيب بعض في يحدث إنما الرفع بأف النحاة بعض مذىب أف القوؿ كخبلصة الرفع قراءة
 األفعاؿ معنى في تفصيل من تقدـ عما فضبلن  كالفعل أف بين للفصل ،(ِ)(( فتنة تكوف ال أف كحسبوا )) :تعالى
 (أف) عمل اختبلؼ إلى يؤدم السياؽ في الفعل معنى تغير ككذلك النص ياؽس ألف جيد مذىب تسبقها، التي
 عن مفصولة أف فيها تكوف مرفوعان  فيها الفعل جاء التي التراكيب أكثر نجد أخرل جهة كمن جهة، من ىذا

  .بفاصل الفعل
 :تعالى قولو ذلك من منصوبان  فيها يكوف فالفعل فاصل ببل الفعل على داخلة فيها تكوف التي أما               

 يغفرى  أف أطمعي  كالذم)) :كقولو (ْ)(( يتركوا أف الناس أحسب )) :كقولو (ّ)((فاقرة بها يفعػلى  أف تظن))
 كبين بينها حػاؿ إذا أما .فاًصل ببل األفعاؿ على دخلت كقد األفعاؿ في النصب أف عملػت فقد ،(ٓ)((لي

 (ٔ)(( مرضى منكػم سيكوفي  أف علم )) :تعالى قولو نحو مرفوعان، الفعل يكػوف ما فأكثر فاصل الفعل
 .كالفعل أف بين الفصل جاء لما بالرفع الفعل جاء كقد ،(ٕ)(( قوالن  إليهم يرجعي  ال أف يرٍكف أفبل:))كقولو

 (ال) بػ بعدىا الفعل عن تفصل كقد بعدىا، فيما العمل في قوة لها التي النواصب من (أفٍ ) أف كيبدك           
 الناصبة كليست الثقيلة من المخففة فهي األسماء عوامل من أنها يعني بعدىا الفعل رفع أف يتضح ذمكاؿ

  المعنى اختبلؼ إلى تؤدم النص سياؽ في داللة اإلضمار كلهذا اسمها إضمار يقتضي كىذا المضارع للفعل
 في كال أف أثر على ةكالدالؿ الحذؼ لتعويض المخصوص جهة بياف ىو النص في مقصد لو الشأف ضمير ألف

 نقطة فهو الفعل معنى تحقيق أم المراد ىو النصب ألف الرفع معنى عن فتختلل النصب داللة أما ، النص
 تأكيبلت عن منأل في المفسركف يكن كلم .الرفع معنى في كما الجملة كليس السياؽ في المعنى ارتكاز
 الرفع للقراءتين تأكيبلت من قً علي نصوا فما فقوىمكا ،فقد((فتنة تكوف ال أف كحسبوا:))لتعاؿ لقولو النحاة

  .كالنصب
 كقراءة فتنة، تكوف ال أنو حسبوا معنى فعلى الرفع قراءة أما أف، بمعنى النصب قراءة أف السمرقندم ذكر كقد

 مذىب رجح كما .تقدـ كما للزجاج يعود التأكيل كىذا ،(ٖ)لهم فاتن غير فعلهم أف حسبوا أنهم تعني الرفع

                                                 
 .َٖ :النحو علم في الجديد المغني ،ّٔٔ /ِ :التوضيح على التصريح شرح ينظر (1)

  .ُٕ :المائدة (2)

                                      .ِٓ :القيامة (3)

 .ِ :العنكبوت (4)

         ،ِٖ :الشعراء (5)

 .َِ :المزمل (6)

 .ٖٗ :طو (7)

 .َّْ /ُ :السمرقندم تفسير ينظر (8)
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 الفارسي ذكره بما الناصبة أف تسبق التي األفعاؿ اختبلؼ على احتج كما الطوسي، الشيخ كذلك جاجالز
 االستقرار خبلؼ على يدؿ كفعل العلم نحو كاستقراره الشيء ثبات على يدؿ فعل أضرب، ثبلثة على بأنها

 ىذهً  بعد الناصبة استعملت كلو العلم، أفعاؿ بعد تقع الثقيلة (أف) أف بين كما األمرين، يحتمل كفعل كالثبات،
  .(ُ)كالتدافع التباين إلى األمر ألقتضى األفعاؿ
 كعدـ التناقض تقتضي اليقين أفعاؿ أف على النصب معنى يوضح أف أراد الطوسي الشيخ أف كيظهر          
  بحدكثو طعالق يمكن كال بالمستقبل يتعلق أف بعد كما المؤكد، كقوعاؿ منها فالمراد النص، معنى تواشػج
  المعنى كىذاكاستقراره، األمر ثبات عدـ ىو حسب الفعل معنى ألف األرجح ىو النصب أف على نص لذلك
  . الشك معنى على كيترجح يقول

 ددتح التي للتركيب السياقية الداللة جانب من الكريمة اآلية تأكيل على نص فقد الزمخشرم أما           
 في لقوتو حسبانهم نزؿ قلت للتحقيق؟ التي أف على الحسباف دخل كيل قلت فإف )) :فقاؿ الفعل معنى

 في اليقين على دؿ الحسباف أف كيبدك .(ّ)النسفي التأكيل ىذا على كافقوي  كقد (ِ)(( العلم منػزلة صدكرىم
 قد (أف) أف كدهيؤ كىذا اعتقادىم، خطأ على يدؿ كىذا كجانبوه، الصواب عن مالوا أنهم بمعنى نفوسهم،

 معتقد في صحيحان  كليس يخصهم، شأف ىو االعتقاد ىذا ليكوف الشأف، ضمير كاسمها األسماء في عملت
 ما إلى يتعرضوا لم كالزمخشرم الطوسي كالشيخ السمرقندم أف كالمبلحظ الحقيقة، يمثل ال أنو أم اآلخرين

  .الرفع على علالل كاف إذا كالفعل أف بين الفصل ضركرة من النحاة بعض أقره
 مذىب تابع كقد النحاة، أقره ما على كالرفع النصب القراءتين كجو األندلسي عطية ابن ذكر كقد             

 :تعالى قولو في (ال) أف بين كما الفعل، كبين أف بين يفصل فاصل إلى تحتاج الرفع قراءة بأف النحاة بعض
 ذلك بعد ،(ْ)المحذكؼ الضمير مقاـ قامت كما الفعل، ايليو أف كطأت قد (( فتنة تكػوف ال أف كحسبوا))

 كجل عز كقولو زيد، يقـو قد أف علمت قولك مثل عوض من ىذا مثل في بد كال )) :قاؿ الفصل بضركرة قطع
 التي النصوص بعض ذكر كما ،(ٓ)(( زيد يقـو سوؼ أف علمت كقولك (( مرضى منكم سيكوف أف علم))

 ىذا على كافقو كقد الرأم، ىذا أىمية على يدؿ بما الفصل من تخلو كالتي الفعل في النصب أف فيها تعمل
  .(ٔ)كالبيضاكم كالقرطبي الرازم كالفخر الطبرسي الرفع لقراءة التأكيل

                                                 
 .ٔٗٓ /ّ :التبياف ينظر (1)

 .ْٗٔ /ُ :الكشاؼ (2)

 .ِْٗ /ُ :النسفي تفسير ينظر (3)

 .َِِ /ِ :الوجيز المحرر ينظر (4)

 .َِِ /ِ :السابق المصدر (5)

 .ُّٓ /ِ :البيضاكم تفسير ،ِْٕ /ٔ :القرطبي تفسير ،ْٖ /ُُ :الكبير التفسير ،ّْٗ /ِ :البياف مجمع ينظر (6)
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 آلية ا في  تكوف رفع قراءة كتفسير الكريمة اآلية لمعنى تفصيبلن  المفسرين أكثر الرازم الفخر ككاف             
 ثبلثة على تكوف كالتي ،أف عليها تدخل التي األفعاؿ معاني بياف في كالمفسرين النحاة تابع افبعدـ . الكريمة
 كتارة كمستقران  ثابتان  يكوف كال كالرجاء الطمع لمعنى تارة يستعمل حسب أف كذكر ، ػػػ تقدـ كما ػػػ أضرب
  .(ُ)مستقران  يكوف فيما العلم بمعنى
 بحيث ىهنا الحسباف إجراء يمكن )) :قاؿ القراءتين على اآلية عنىـ تفسير على دليبلن  جعلو المعنى كىذا
 الفتنة في كالقتل لتكذيبا ذلك بسبب يقعوف ال بأنهم جازمين كانوا القـو ألف كاالستقرار، الثبات يفيد

 الجاه حفظ بسبب كيقتلوف يكذبوف كانوا أنهم حيث من الثبات ىذا يفيد ال بحيث إجراؤه كيمكن كالعذاب
 .(ِ).((كمعصية خطأ ذلك بأف عارفين بقلوبهم فكانوا
 أكد كقد الفعل، كبين أف بين تفصل حتى يحسن لم الرفع بأف كالمفسرين النحاة بعض تابع ذلك كبعد         

 ليبين الفصل، على جاءت كقد الشأف، ضمير كاسمها مخففة أف فيها تكوف التي النصوص ببعػض ىذا
 النصب ككجو )) :قاؿ النصب قراءة ترجيح إلى خلص التأكيبلت تلك كبعد ،(ّ)الرفع بقػراءة يقترف الفصل أف

      .(ْ)(( ظاىر
 الرفع ألف القرآني، االستعماؿ قوة على يدؿ الرفع قراءة لمعنى الرازم الفخر تأكيل أف لي كيبدك              

 فعلوً  صواب من كالمتيقنين ركافصا أعمالهم، حقيقة إدراؾ عن أعماىم كقد طغياف في كانوا أنهم على يدؿ
  .(ٓ)(( منهم كثير كصموا عموا ثم )) :تعالى قولو كىو النص سياؽ يؤكدهي  كىذا

 كانوا أنهم بمعنى الثبات، عدـ على يدؿ الفعل فإف الرازم، الفخر رجحها التي النصب قراءة أما            
 العمل، ىذا إلى ألجأىم قد يتبعو كما اهالج لكن كالقتل، الكذب من يفعلوف ما بخطأ كعارفين مدركين
 خطأ على أنهم بقلوبهم يعلموف ألنهم أرجح النصب فقراءة كلهذا أفعالهم، فتنة يعملوف كانوا أنهم فالمعنى

  .أيقنوا معنى على حسبوا فالفعل كمعصية،
 النحاة أقره ما على كالنصب الرفع القراءتين تأكيل على نص بعدما النصب، رجح فقد حياف أبو أما             
 كما الثابت، كالمستقر فصار صدكرىم في ثبت أنو على بالرفع الفعل قراءة على الحسباف معنى كاستوضح

  على يدؿ كىذا الشك، على للداللة يستعمل أنو كاألكثر قلة على المتيقن في يستعمل حسب الفعل أف بين
 

                                                 
 .ْٖ /ُُ :الكبير التفسير ينظر (ُ)
 .ْٖ /ُُ :السابق المصدر (ِ)
 .ْٖ /ُُ :الكبير التفسير ينظر (ّ)
 .ْٖ /ُُ :السابق المصدر (ْ)
 .ُٕ :المائدة (ٓ)
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 تجذبو فهو كاالستقرار، الثبات عدـ معناه في فاألكثر حسب، الفعل داللة على بناءن  النصب قراءة يرجح أنو
 الفعل داللة يرجحها النصب قراءة أف يبدك كما .(ُ)كاليقين العلم أفعاؿ تجذبو مما أكثر كالرجاء الطمع أفعاؿ

 كىي المتغيرة األحداث بياف على األفعاؿ تأثير لقوة نظران  كسياقو النص ألفاظ كذلك الشك معنى على حسب
 في عاملة أف فيوً  تكوف الذم للرفع خبلفان  الفعل، نصب ىو العمل يكوف أف إلى أقرب فهي كالقتل، الكذب

  .كالقتل الكذب كاستقرار الحذؼ تقدير لإؿ يؤدم بما األسماء،

 

 

                                                 
 .ِْٓ /ّ :المحيط البحر ينظر (ُ)
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 الخاتمة      
بعد دراسة ظاىرة الترجيح النحوم عند المفسرين يمكن لي أف أجمل نتائج البحث التي تدؿ 

على السمات كالمالمح العامة كتبين أثر الفكر النحوم في تفسير اآليات كفهم معانيها كاستنباط 
.  أحكامها 

منتها كتب معاني القرآف كإعرابو أفاد المفسركف في تحليالتهم للتركيب القرآني من اآلراء التي تضػ 
كونها تنطلق من السياؽ القرآني كتنعقد في ظاللًو ، إذ انبثقت من بناء التركيب كلم تخضع لمؤثرات 

كقد توشحت كتب المفسرين . المنهج النحوم ، فكانت تمثل حالة السياؽ كتماسك عناصره كمكوناتو 
.  بآراء الزجاج كالفراء كاألخفش كالنحاس 

كقد  ىا من دكر في كشف مقاصد التركيب لما ؿ. كسائل الربط بين ألفاظ النص  إلىالمفسركف  تنبوػ 
سبقهم النحاة في العناية بالربط النحوم ليتمكنوا من استخالص المعنى ، كىذا الربط بين األلفاظ 

مثلة التي كمن األ .حتماالت التي تفرز لهم المعنى ترجيح أحد اال علىكالجمل جعلو المفسركف دليالن 
ـى قىْد أىنْػزىْلنىا عىلىْيكيْم لًبىاسان يػيوىاًرم سىْوآًتكيْم كىرًيشان كىلًبىاسي : ))توضح أثر الربط النحوم قولو تعالى  يىا بىًني آدى

ره ذىًلكى ًمْن آيىاًت اللَّلًو لىعىلَّلهيْم يىذَّلكَّلريكفى  يػْ زئي فاسم اإلشارة قد أفاد الربط بين ج (1)((التػَّلْقوىل ذىًلكى خى
كىال : ))ضح أىمية الربط في التفسير في نصوص كثيرة كما في قولو تعالى تكما ت. الجملة االسمية 

مجزكمان ((  فتكونا)كقد رجح أكثر المفسرين أف يكوف قولو  (2)((تػىْقرىبىا ىىًذًه الشَّلجىرىةى فػىتىكيونىا ًمنى اللَّلاًلًمينى 
ندىم أقول من أف يكوف المعنى على النصب بإضمار كىذا ع ،(( كال تقربا)على أنو معطوؼ على قولو 

.  أف لخلوه من الربط بين الجملتين بما يؤدم إلى ضعف المعنى خالفان للوجو الذم سبقو في الذكر 
حركؼ كاألدكات في ربط أجزاء كما تلهر عناية المفسرين بهذا الجانب من خالؿ فهمهم ألىمية اؿ

ؽ التواصل السياقي بين األلفاظ ، لذلك فالربط النحوم ، لما لها من دكر في الوصل كتحقيالنص
.  يشكل منطلقان في معرفة معاني اآليات كأحكامها 

المفسركف مبدأ التضمين النحوم كاحتجوا بوو في تفسير الكثير من النصوص كقد كجدكا فيًو دليالن أقر ػ 
فالفعل تعزموا ضمن معنى  (3)((ةى النِّنكىاحً كىال تػىْعزًميوا عيْقدى : ))من ذلك قولو تعالى . على إطالؽ المعنى 

آخر بما يسوغ تعديًو بال كاسطة ، فالمعنى عند أكثر النحاة كالمفسرين ىو ال تنوكا أك ال تعقدكا كىذا 
كغيره كثير من النصوص التي فسرت على  ،على احتفاء المفسرين بالتضمين النحوم  النص ذكرتو مثاالن 

.  ق في استيضاح المعنى كالداللة على قوة اتصاؿ ألفاظ النص كفق ىذا المنحى نلران ألىميت
                                                 

 .  26: األعراؼ  (1)
 .  35: البقرة  (2)
 .  235: البقرة  (3)
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فجعلوه حجة على صحة القواعد النحوية ، كقد أدركوا أف . ػ عيني المفسركف بنلاـ السياؽ في الترجيح 
القرآف الكريم كتاب شامل يمثل ذركة الفصاحة كالبالغة ، كقد استعانوا بقواعد النحو كتنبهوا إلى 

مع عناصر السياؽ لتتشكل لديهم الرؤية الدقيقة في ترجيح ما يرتبط بالسياؽ ضركرة انسجامها 
 كعالقة النص مع غيره من النصوص  ا أىمية الجانب التداكليككالوصوؿ إلى المعنى الدقيق كما استشعر

كما احتجوا بداللة األلفاظ كتحوؿ معانيها في التركيب ، فالترجيح النحوم ال بد أف يرتبط بمكونات 
ًإْف كىافى : ))كما يوضح ىذا االتجاه عندىم ترجيح أحد أكجو اإلعراب في قولو  ،سياؽ ككل عناصره اؿ كى

، كونو يدؿ على دقة المعنى ؿكىو أقول األكجو   نصب على الحاؿ ( كاللة)فػ  (1)((رىجيله ييورىثي كىاللىةن 
كما  جمية،الداللية كالمعكقد ترسخ ىذا اإلعراب عندىم بعد االحتجاج بكل كسائل النص الشكلية ك

 في كال شك. احتجوا كذلك بالحوادث التي ترتبط بالتركيب كالمحتول الداخلي كالسياؽ الخارجي 
.   أنهم قد أكلعوا في تفسير النص من خالؿ االحتجاج بعناصر السياؽ كتماسك ألفاظو 

النص ، فاختالؼ القراءات ترجيح ما يحتملو  علىالمفسركف اختالؼ القراءات القرآنية دليالن  اتخذػ 
سخركا تأكيالت كقد  ، في نصوص كثيرة يدؿ على تعدد أكجو اإلعراب بما يقتضي تنوع معاني التركيب

ككانت تحليالت الفارسي للقراءات قد أغنتهم في مواضع كثيرة في . لخدمة المعنى  النحاة كتفسيراتهم
لمفسركف بالقراءات على تفسير المعنى إذ كجدكا كما استعاف ا. توجيو القراءة إلى بياف المعنى المراد 

لذلك فقد كاف للقراءات . في بعض القراءات حجة على صحة أحد األكجو في بياف معنى التركيب 
أىمية في تفسير النص بناءن على ترجيح ما يناسب سياؽ كيدؿ على كضوح المعنى ، كما اتخذكا من 

عيوا أىْمرىكيْم فىأىْجمً : ))كما في قولو تعالى . ت أحد االحتماال بعض القراءات دليالن على صحة
على أف المعنى على (( فأجمعوا أمركم كادعوا شركاءكم: ))فقد احتجوا بقراءة أبي . (2)((كىشيرىكىاءىكيمْ 

على دكر القراءات في بياف إضمار الفعل ، كىذا النص غيره الكثير في مفاصل البحث بما يدؿ 
.  ؤكد قوة أحد األكجو تالمنطلقات التي تيسر فهم النص كفاختالفها يعد من . المعنى

  كتتشعب الخالفات النحوية أف الترجيح النحوم يتجلى في المسائل التي تكثر فيها اآلراء في ػ ال شك
ـ القرآني إذ بعث في منهج النحاة قوة التأكيل كالنلر الدقيق لغرض معرفة بما يؤكد سعة أفق النظ

ألنو بعد تحليل ،  مع المعنىف اختالؼ اآلراء كتنوعها يجعل المفسر على صلة أل المعنى الدقيق للنص
. المعنى بعد اقترانو بأحد األكجو تلك اآلراء كفهمها بدقة بما يناسب سياؽ النص يمكن أف يصل إلى

رجح  إذ  (3)((ميواكىأىسىرُّركا النَّلْجوىل الَّلًذينى ظىلى )):ذلك اختالؼ النحاة في قولو تعالىكمن األمثلة التي تؤكد 

                                                 
 .  12: النساء  (1)
 .  71: يونس  (2)

(3)
   .  3: األنبياء  
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كقد رجحو  ،كىو مذىب سيبويو ، بدؿ من الواك في أسركا (( الذين ظلموا)أف قولو المفسركف 
.  المفسركف ألىميتو في تفسير النص 

كىو من األدلة التي ال يمكن ردىا أك تأكيلها ، فقد احتجوا . ػ أدرؾ المفسركف أىمية النقل الموثق 
فكلما كاف اإلعراب مرتبطان بالنقل كاف ىو األقول كال يخفى . األكجو  قولة على صحة أحدفباآلثار الم

ألف التأكيل قد يأتي ما يدؿ على ضعفو إذا كاف  ،عليل تأف النقل ىو أصدؽ األدلة كأثبت من التأكيل كاؿ
كالذم ينلر إلى كتب التفسير يجد ىذا التوجو كاضحان عندىم في أكثر النصوص  ،التالي ىو األقول 

.  كما يتجلى ىذا االتجاه في الحركؼ كاألدكات  ،نقل ما يوضح معناىا التي 
ألف الوجو اإلعرابي يكوف ىو األرجح . ػ احتج المفسركف على صحة القاعدة النحوية بقوة الشرع 

كىالسَّلاًرؽي كىالسَّلارًقىةي : ))كىذا يتضح في قولو تعالى  ،كاألقول إذا كاف يؤدم إلى استنباط حكم معين 
فالبناء النحوم يقـو على ترجيح النصب ، كقد ابتعد المفسركف عن ترجيح .  (1)((طىعيوا أىْيًديػىهيمىا فىاؽْ 

يدؿ على حكم القطع في كل من كرجحوا قراءة الرفع خالفان للقاعدة النحوية ، ألف الرفع  ،النصب 
كىذا من األدلة التي . الرفع يدؿ العمـو في القطع كخالفان للنصب فالقطع ال يشمل كل سارؽ   يسرؽ

كقراءة النصب التي بنيت عليها القاعدة النحوية قرأ بها  ،تؤكد أىمية القراءات في الداللة على المعنى 
.  عيسى بن عمر ، كالرفع قراءة الجمهور 

ألف تفسير النص يقترف باألدلة ، كمنها مدل ، ػ استدؿ المفسركف على قوة آراء النحاة بالنص القرآني 
فقد احتجوا على صحة رأم بعض النحاة بأف الواك في قولو تعالى  ، معنىلنص بما يماثلو في اؿعالقة ا

ىي كاك الحاؿ  (2)((كىًسيقى الَّلًذينى اتػَّلقىْوا رىبػَّلهيْم ًإلىى اْلجىنَّلًة زيمىران حىتَّلى ًإذىا جىاءيكىىا كىفيًتحىْت أىبْػوىابػيهىا : ))
تحة قبل كصولهم ، كمن األدلة التي تؤكد صحة ىذا الرأم كالمعنى كقد فتحت أم أف أبواب الجناف مف

 (3)((كىًسيقى الَّلًذينى كىفىريكا ًإلىى جىهىنَّلمى زيمىران حىتَّلى ًإذىا جىاءيكىىا فيًتحىْت أىبْػوىابػيهىا: ))حذؼ الواك في قولو تعالى 
جىنَّلاًت : ))تعالى كما احتجوا على قوة معنى الواك بقولو . فالحذؼ يدؿ على أنها مغلقة قبل كصولهم 

.   (4)((عىْدفو ميفىتَّلحىةن لىهيمي اأْلىبْػوىابي 
لداللة على ا في رج عن كضعها كصيغهاخْ فقد تى . بناء األلفاظ  فيػ تنبو المفسركف إلى أثر السياؽ 

كىذا التحوؿ نجده في كثير من األفعاؿ التي تختلف عن بنائها في . نتيجة لتأثرىا بمعنى النص المعنى 
فيتعدل إلى المفعوؿ بال كاسطة كما في قولو يب فقد يتحوؿ الفعل الالـز إلى فعل متعد في النص الترؾ
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ىقْػعيدىفَّل لىهيْم ًصرىاطىكى اْلميْستىًقيمى : ))تعالى  يْػتىًني ألى ا أىْغوى كقد بين المفسركف أثر ىذا التحوؿ  . (1)((قىاؿى فىًبمى
خالؼ ذلك فيتحوؿ الفعل المتعدم إلى فعل كذلك قد يحدث .  في بناء الفعل على معنى السياؽ

نىةه : ))الـز لغرض يتعلق بالمعنى كما في قولو تعالى  اًلفيوفى عىْن أىْمرًًه أىْف تيًصيبػىهيْم ًفتػْ ًر الَّلًذينى ييخى   (2)((فػىْليىْحذى
ا يخالفوف قد تعدل بالحرؼ خالفان ألصل كضعو فهو من األفعاؿ المتعدية التي ال تحتاج إلى ـ فعلفاؿ

يصلها إلى المفعوؿ ، لكن الداللة على المعنى أكجب دخوؿ الحرؼ  ألف المراد ىو عدـ الطاعة 
فالمخالفة لم تكن حقيقية ، ألف اإلنساف ال يمتلك القدرة على مخالفة أكامر اهلل سبحانو كتعالى ، كما 

الذم أكد ىذا كعدـ تعدم الفعل إلى مفعولو ىو  ،ىذًه المخالفة إال داللة على الجهل كالضعف 
 ،ليتضح المعنى من خالؿ تماسك عناصر السياؽ  ىذا سر من أسرار التحوؿ عن األصلك ،المعنى 

.  كما يدؿ على أىمية الحركؼ في ربط األلفاظ 
كقد أدرؾ المفسركف أف التعدم كاللزـك يخضع لنلاـ السياؽ كيتأثر بالمعنى في التركيب ، كما تنبو 

أنهم كانوا في ب القصد ، كال شك سعدم الفعل كلزكمو إنما يكوف بحالنحاة المتأخركف إلى أف ت
متأثرين بمنهج المفسرين ، بما يدؿ على أف ىذا الرأم انعقد لديهم من خالؿ اطالعهم على آراء 

كما يتضح أف أكثر النحاة المتأخرين قد اختلفوا مع النحاة القدماء ، ككانت تحليالتهم . المفسرين 
كقد جاءت تدؿ عمق فهمهم لما يتضمنو النلم القرآني من المعاني  ،النص القرآني  النحوية تنبثق من

ىذا االتجاه في بناء الكثير اآلراء التي ككاف ابن الحاجب كابن ىشاـ كابن مالك يمثلوف . المختلفة 
ؿ منهج المفسرين في التحليأنهم كانوا متأثرين بفي كال شك  بناء سياؽ التركيب ،على مقتضى  ـتقو

  . كاالستنتاج بغية الوصوؿ إلى المعنى الذم يناسب طبيعة بناء النلم القرآني 
ػ كفيما يتعلق بزيادة الحركؼ كمعانيها فقد اىتم المفسركف في تفسيرىا من خالؿ بناء النص ، كاحتجوا 

فة بآراء النحاة كذلك ، فلم ينكركا زيادة الحركؼ في بعض المواضع ، ككانوا أكثر حرصان على معر
فلم . طالؽ اصطالح الزيادةايتحفلوف في  االحتجاج بها على معرفة معاني اآليات كأحكامها ، ككانوا

يحكموا بزيادة الحرؼ إال إذا لم يجدكا لو معنىن غيرىا يحمل عليًو ، كمن األمثلة التي توضح ذلك 
ىي باء الحاؿ ، كقد  (3)((دُّرْىنً تػىْنبيتي بًاؿ: ))ترجيحهم لمذىب الزجاج كالفارسي بأف الباء في قولو تعالى 

ككاف بعض المفسرين كفي مقدمتهم . أعرضوا عن مذىب أكثر النحاة بأنها زائدة كالمعنى تنبت الدىن 
كقد تبلور ىذا االتجاه لديهم من خالؿ معرفة  ،الفخر الرازم ينكركف زيادة الحركؼ في النص القرآني 

معنى ، كما بينوا أىمية الحركؼ في الوصل كالربط بين دكر الحرؼ أك األداة في الداللة على دقة اؿ
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ألفاظ التركيب ، كما أدركوا أف الزيادة تعني تحقيق المعنى كتوكيده كبياف أىميتو ، كأنكركا أف تختزؿ 
لمعنى إذا الحركؼ إلى المرتبة التي نص عليها النحاة على أف الحرؼ الزائد ىو الذم ال يؤثر على ا

كاستدلوا كات إذ ردكا ىذا التوجيو ، كتتبعوا معاني الحركؼ كاألد. حذؼ ، فال يخل بإعراب كال معنى 
بما نقل عن القدماء من الصحابة كأصحاب التأكيل لتتشكل لديهم الرؤية الدقيقة ألىمية الحرؼ كدكره 

أثرىا في تقوية المعنى كإضفاء في التركيب القرآني فيتمكنوا من الوقوؼ على أسرارىا كمكوناتها ك
كالتوكيد بين الوصل كالربط  نوعالجانب الجمالي على التراكيب ، كىي بذلك ذات فوائد كثيرة تت

. كاتزاف السياؽ كتماسك األلفاظ النلم  كتحسين
أظهر المفسركف قدرة على فهم النص من خالؿ البحث كالتتبع ألقواؿ القدماء التي توضح داللة ػ 

تيجة ىذا االطالع كالتحقيق كنلراتهم التي تنسجم مع بناء النص ، فكاف ف فتاتهمكشحوىا بلالنص كقد 
أف يقفوا على أسرار النص كألوانو التعبيرية كدقائق المعنى ، كما تنبهوا إلى أىمية العالقة بين النص 

: قولو تعالى . كمن النصوص التي تدؿ على اىتمامهم بأقواؿ القدماء . كالمواقف التي يتحدث عنها 
ـى )) ا كىذا التأكيل ىو . فالوجو الراجح ىو تأكيل قراءة تقطعوىا  (1)((كىاتػَّلقيوا اللَّلوى الَّلًذم تىسىاءىليوفى بًًو كىاأْلىْرحى

كما رجحو المفسركف ألىميتو  ،كقد احتج بًو النحاة  ،في األصل منقوؿ عن ابن عباس كقتادة كمجاىد 
.  يمة في الداللة على معنى اآلية الكر

  ككانت حجة في الترجيح ، أما األحداث التي ينقلها النص فهي من جملة القواعد المهمة في الترجيح
. معرفة أحداث النص يدؿ على بعض اإلشارات التي تؤكد قوة أحد األكجو في بياف دقة المعنى ألف 

ا لىهيْم ًمْن بػىْعًد مىا رىأىكيا اآْلم: ))كما في قولو تعالى  فقد رجح أكثرىم أف يكوف  (2)((اًت لىيىْسجينػينَّلوي ثيمَّل بىدى
كقد استمدكا قوة ىذا الرأم . ألىمية ىذا الرأم في اإلشارة إلى دقة المعنى ( ليسجننو)الفاعل جملة 

ف الحوادث التي تلهر في السياؽ كقد أكلى المفسركف ىذا الجانب جل اىتمامهم ، إذ كانوا على ـ
: كما يتضح كذلك في قولو تعالى  يفرز لهم دقة المعنى ،  فهم كتواصل مع أحداث النص بما

 الزمانيةالغاية  ابتداءفالرأم الراجح أف من تدؿ على (3)((...لىمىْسًجده أيسِّنسى عىلىى التػَّلْقوىل ًمْن أىكَّلًؿ يػىْوـو ))
المفسركف فقد أما  ،كذىبوا إلى تأكيل النص  لى أنها البتداء الغاية المكانيةكأكثر النحاة ع. كالمكانية 

.  استدلوا باألحداث التي نقلت كالتي تؤكد أنها تدؿ على الزماف كالمكاف 
ػ كمن النتائج التي تؤكدىا ظاىرة الترجيح النحوم أىمية النقل في كتب التفسير إذ نجد بعض المفسرين 

كف تغيير ، كىذا يتخذ من آراء سابقيو طريقان في التحليل كاالستنتاج كيستند إلى أقوالهم بصورة نصية د
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ككذلك الطبرسي الذم . ما يتضح في تفسير النسفي فقد كاف يعتمد على آراء الزمخشرم كيحتج بها 
 ،كما نلحظ طائفة من المفسرين قد احتجت بأقواؿ كآراء الطبرم . استند إلى أقواؿ الشيخ الطوسي 

كقد تابعو السمرقندم  ،لتعليل ككاف منهجهم يتفق مع منهجو في االىتماـ بالنقل دكف أف يجنحوا إلى ا
.  كابن زمنين كالثعلبي كالبغوم 

كما يلهر أف بعض المفسرين كاف لهم منهج ميستقل في التحليل كاالستنتاج كقد نتج عن ذلك آراء 
 لشيخ الطوسي ، كذلك الفخر الرازمكىذا نراه كاضحان في تفسير التبياف ؿ ،مهمة في النحو كالتفسير 

فبعدما يذكر آراء النحاة كتأكيالتهم   ،القاعدة النحوية  عض المفسرين يتجو إلى تفرمكأبو حياف ككاف بع
.  في أحد النصوص يخلص إلى تثبيت رأم نحوم يستند إلى آراء النحاة كال يخرج عن بنائها 

في الترجيح كما تدؿ على  ىمػ كمن الجدير بالذكر أف ظاىرة الترجيح النحوم عند المفسرين تبين منهج
طرؽ التي سلكوىا في إدراؾ حقائق التركيب القرآني من خالؿ االحتجاج بآراء النحاة كدكرىا في اؿ

تحليل النص تحليالن يكشف مقاصده ، كما يمكن أف نعرؼ قدرة المفسرين على تسخير ىذهو اآلراء في 
في تحقيق  أنهم كانوا أكثر من غيرىم عناية في خدمة النص لتتضح معاني اآليات كأحكامها ، كال شك

التوازف التركيبي لأللفاظ داخل سياؽ النص كبياف عالقتها بالسياؽ الخارجي كاللركؼ المحيطة 
، كىذا يؤكد دقة منهجهم في فهم مكونات السياؽ كأىميتها في استخالص الفائدة من  تركيبباؿ

فة باختالؼ اني مختلتحليالت النحاة من أجل ترجيح أحد األكجو التي يحتملها التركيب ألف المع
، كىذا االختالؼ قد حملهم على ترجيح ما يناسب السياؽ كيقترف بالدليل ، فاإلعراب من اإلعراب

فالمعاني الدقيقة تتطلب  ،ات علم التفسير ، فالمفسر يسعى إلى دراسة أنلمة اللغة كقواعدىا دمستم
. كداللتها بحسب الوضع اإللماـ بكل كسائل النص كمكوناتو التي تستند إلى معرفة معاني األلفاظ 

.  النص فهمان يحقق لهم المعنى المراد لتتكامل الرؤية الثاقبة في فهم 
ػ كقد تناكلت النلريات الحديثة كسائل الربط كالتماسك النصي ، لتصل إلى إدراؾ الحقائق التي تجعل 

األصل أك ما يسمى  يقفوا على أسرار التحوؿ عن ، كما حاكلوا أفاأللفاظ متنوعة المعاني في التركيب 
أف ىذا التحوؿ قد أفجأ النحاة القدماء ، كقد بحثوا عن مسوغات كأسرار في  بالعدكؿ ، كال شك 

المخالفة في اإلعراب ، إذ لجأكا إلى تأكيل الكثير من النصوص تأكيالن يجعلها تنسجم مع نلاـ القواعد 
 ،أثر ىذا األسلوب على معنى النص التي بنيت على االستعماؿ الشائع ، كقد التفت المفسركف إلى 

فأدركوا أف ىذًه التحوالت األسلوبية التي تخرؽ القواعد  ،كقد توصلوا إلى نتائج قيمة في ىذا المجاؿ 
، كما تؤكد القدرة الذىنية الفائقة التي النحوية تدؿ على قدرة اللغة على استحداث المعاني الدقيقة 

ني الرائعة التي تجسد قوة األلفاظ كربطها في النص بصورة بيانية تميز بها العرب على اختراع بعض المعا
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كظهرت التأكيالت التي تبرر بناء  ،تخرج عن األصوؿ العامة ، كقد شاع ىذا التحوؿ في النلم القرآني 
.  القواعد النحوية 

ء النص لتضع األسس كالمعايير التي تحقق اكتماؿ بنا السياؽ ككانت الدراسات الحديثة تعنى بدراسة
المعايير ىي الربط كالتماسك كالقصدية كالمقبولية كاالخبارية  بما يؤدم إلى الوقوؼ على مقاصده كىذه

القرآف الكريم قد األسس يتبين لنا أف مفسرم  كإذا ما تناكلنا معنى كل من ىذه كالمقامية كالتناص ،
أف أكثر النلريات الحديثة التي  المعايير كدكرىا في فهم معنى النص ، كىذا يدؿ على تنبهوا إلى ىذه

تسعى إلى فهم النص قد استمدت معالمها من آراء كلمحات المفسرين التي تدؿ على أف سعيهم كاف 
، ككاف لعلم البالغة دكر كبير  التي تيسر لهم الوقوؼ على أىدافوىو دراسة مكونات النص كالوسائل 

األمر يتعلق باالصطالح ألف ىذًه النلريات  فم أفي دراسة المعنى فضالن عن قوانين النحو ، كىذا يعن
ال تخرج عن مناىج القدماء من النحاة كالبالغيين قد أضفى عليها المحدثوف اصطالحات كمسميات 

كقد تالحمت قدرات ىؤالء العلماء من أجل فهم النص فهمان عميقان يحقق لهم الوصوؿ  ،كالمفسرين 
. راستو دراسة عميقة الغايات كاألىداؼ التي تلهر بعد دإلػى 

كما تنبهوا إلى  ،الداخلي كالخارجي ػ كقد تناكؿ المفسركف دراسة داللة السياؽ ، بما في ذلك السياؽ 
كالعالقة بين النص كاألحداث التي ينقلها ،  ،أىمية سياؽ المقاـ كعالقة النص مع النصوص األخرل 

ف ال تدفعنا الصيحات كالدعوات التي لذلك يجب أ ،كما اعتنوا بوسائل الربط بين مكونات النص 
تنطلق بين الحين كاآلخر بضركرة أف يدرس التركيب القرآني دراسة تختلف عن دراسة القدماء 

كأف يوضع لو نحو خاص نلران لما يحتفي بًو من استعماالت تخالف أصوؿ كقوانين النحو   كمناىجهم 
.  العربي أك تخرج عن الكثير الشائع 

كمن . لدعوات المغرضة لم تكن نابعة من فهم دقائق اللغة كارتباطها بالنص القرآني كيبدك أف ىذًه ا
. بها اللغة  تالبديهي أف القرآف الكريم يمثل الحالة العلمى كالذركة في الفصاحة كالبالغة التي تميز

يختلف عن  فهو ال. في أعماؽ اللغة ككل ما جاء بًو القرآف من أسرار بيانية كأساليب متنوعة لو جذكر 
العرب في كالمهم كسنن االستعماؿ ، كقد جاءت استعماالتو اللغوية ال تختلف عن شواىد العرب ؽ طر
النص القرآني قد اعتمد  تفسيركاألجدر أف يكوف القرآف حجة على صحة بناء القواعد النحوية ، ؼ. 

قوة اللغة ، كما  كنو يمثللذلك ال يمكن أف نجعل للقرآف نحوان خاصان ؾ. على شواىد العرب كأقوالهم 
إال تمثيل لسعة النلاـ اللغوم كشمولو ، ألف اللغة استعماؿ متنوع المعاني  ىذه التحوالت عن األصل

يخضع لقدرات المتكلم في بناء األلفاظ ليصل إلى قمة اإلبداع في إظهار المعاني الدقيقة كال يمكن 
، إذ ىي الطريق الذم يجب أف نسلكو رآف باللغة الخلط بين مسألة اإلعجاز القرآني كمسألة عالقة الق

المعاني التي تميز النلم القرآني كلوال بداعة النلم القرآني كما جرت فيًو من األساليب اللغوية لفهم 
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الدقيقة التي كانت متبعثرة بين ظهراني قبائل العرب ، كلم تجد لها ما يوحدىا أك ينقل قوة بالغتها 
ر العربي التي لم تكن تمثل طبيعة البناء اللغوم بصورةو حية كاقعية ألف كفصاحتها سول شواىد الشع

الشعر قد خضع لمؤثرات قبلية كغيرىا ، لكن فصاحة القرآف كبالغتًو قد كحدت تلك اللغة كأحيت 
آثارىا كما نقلت ككثقت طرؽ أداء المعنى كتلوف األلفاظ كانعكاسات المعنى كتنوع طرؽ االستعماؿ 

القرآف علماء النحو كالبالغة كلم  ؾ فقد أعجز ىذا األسلوب البياني الذم جاء بوً كاختالفها لذؿ
يتمكنوا من فهم طبيعة األسرار البيانية التي ينقلها النص القرآني ، لذلك يجب أف يكوف النص القرآف 

 . ذا تأثيرو كاضح على بناء القاعدة النحوية كال شك في ذلك 
صان فإف ذلك يعني أننا جعلنا اللغة على أنماط مختلفة ال يمكن فرزىا في كإذا ما جعلنا للقرآف نحوان خا

كيجب أف ندرؾ أف أىمية الجوانب البالغية كالجمالية التي . االستعماؿ أك معرفة ما ىو أبلغ أك أفصح 
تميزت بها اللغة في النلم القرآني لتكوف أكثر قوةن في مواجهة أشكاؿ الدعوات التي تنادم إلى عزؿ 

ت اللغة رلو اقتصكؿ الصور البالغية كالمعاني الطريفة ، تلغة عن النلم القرآني ، كىذا يؤدم إلى ؽاؿ
على مصدر كاحد ألصبحت لغة عرجاء خالية من الحياة فاقدة لقوتها البيانية كمعانيها الجملية التي 

دة تميزىا كحدة كمما يتضح أف عالقة النلم القرآني باللغة عالقة كطي ،تطرؽ الفكر كتشد الذىن 
كونها تأخذ من التركيب القرآني القدرة على النمو كالتطور مع االحتفاظ بأصولها التي ؿاالستعماؿ 

تشكل القاعدة التي ترتكز عليها كالنبع الذم تنهل منو لتكوف لغة قوية متجذرة متنوعة المعاني ، كال 
تؤدم إلى  دراسة علمية دقيقةسوا اللغة أف النص القرآف ىو الدافع الذم ألـز العلماء أف يدر في  شك

فقد أدرؾ النحاة األكائل ضركرة مراقبة  ،فهم النص القرآني كمعرفة معاني اآليات كأحكامها كظاللها 
.  االستعماؿ اللغوم للعرب ليتحقق لهم معرفة أسرار البياف القرآني 
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المصادر كالمراجع 
  ف الكريم  القرآ

ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الكوفة كالبصرة ، عبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي ، تحقيق  .1
  . ـ 2007/ ىػ 1428،  2طارؽ الجنابي ، عالم الكتب ، بيركت ، ط. د

الثقافية، محمد سمير نجيب اللبدم ، دار الكتب . أثر القرآف كالقراءات في النحو العربي ، د .2
. ـ 1978/ ىػػػػػ 1398الكويت ، 

 .ـ 1959إحياء النحو ، إبراىيم مصطفى ، مطبعة لجنة التأليف كالنشر ، القاىرة ،  .3

  .ـ 1999أدب الكاتب ، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ، دار الفكر ، بيركت  .4

ثماف محمد ، رجب ع. ارتشاؼ الضرب من لساف العرب ، أبو حياف األندلسي ، تحقيق د .5
. ـ 1998/ ىػ 1418،  1رمضاف عبد التواب ، مكتبة الجانجي ، القاىرة ، ط. مراجعة د

رتير ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت، . أسرار البالغة ، عبد القاىر الجرجاني ، تحقيق ىػ  .6
 . ـ 2009/ ىػ 1430، 1ط

تشابو القرآف لما فيِو من الحجة أسرار التكرار في القرآف الكريم المسمى البرىاف في توجيو ـ .7
 .كالبياف ، محمود بن حمزة الكرماني ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، دار الفضيلة 

أسرار العربية ، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنبارم ، عني بتحقيقو محمد بهجة  .8
 ( .ت.د)العطار ، المجمع العلمي العربي ، دمشق ، 

  ( .ت. د )خليل أحمد عمايرة ، جامعة اليرموؾ ، . ـ في العربية ، دأسلوب النفي كاالستفها .9

، األمين بن محمد المختار الشنقيطيأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ، العالمة محمد  .10
 . إشراؼ بكر بن عبد اهلل بو زيد 

، ائرعادؿ فتحي رياض ، دار البص. ، دية اعتراضات ابن مالك على الزمخشرم ، دراسة نحو .11
  .ـ 2010/ ىػ 1431،  2القاىرة، ط

إعجاز القرآف ، أبو بكر بن الطيب الباقالني ، علق عليو أبو عبد الرحمن صالح بن محمد  .12
 . ـ 2001/ ىػ 1421،  1بن عويضة، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

خالويو،  إعراب ثالثين سورة من القرآف الكريم ، أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد المعركؼ بابن .13
( .  ت.د)دار التربية للطباعة كالنشر ، بغداد ، 

  .ـ1997،  1شوقي المعرم ، دار الحارث ، دمشق ، ط. إعراب الجمل كأشباه الجمل ، د .14

محمد أحمد . إعراب الشواىد القرآنية كاألحاديث النبوية الشريفة في شرح ابن عقيل ، د .15
 . ـ 2003/  ىػ1424،  1قاسم ، المكتبة العصرية ، بيركت ، ط
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عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، دار . اإلعجاز البياني للقرآف كمسائل ابن األزرؽ ، د .16
.  ـ 1971المعارؼ ، مصر ، 

،  ق 1420 7القرآف الكريم كبيانو ، محيي الدين الدركيش ، دار ابن كثير ، ط ،  إعراب .17
.  ـ1999

 1سم ، دار الهالؿ ، بيركت ، طإعراب القرآف ، أبو جعفر النحاس ، تحقيق محمد أحمد قا .18
.  ـ 2004، 

. إعراب القرآف ، أبو القاسم إسماعيل بن محمد األصبهاني قدمت لو ككضعت فهارسو د .19
 . ـ 1995/ ىػ 1415فائزة بنت عمر المؤيد ، 

إعراب القراءات الشواذ ، أبو البقاء العكبرم ، تحقيق محمد السيد أحمد عزكز ، عالم  .20
 .ـ 2010/ ىػ 1431،  2الكتب ، بيركت، ط

،  2فاضل مصطفى الساقي ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط. أقساـ الكالـ العربي ، د .21
 . ـ 2008/ ىػ 1429

أمالي ابن الحاجب ، أبو عمرك عثماف ابن الحاجب ، تحقيق فخر صالح سليماف قداره ، دار  .22
 . ـ 1989/ ىػ 1409الجيل ، بيركت ، 

محمود محمد . م ، تحقيق دعلي بن محمد الحسني العلو مالي ابن الشجرم ، ىبة اهلل بنأ .23
 . ـ 1992/ ىػ 1413،  1لقاىرة ، ط، مطبعة المدني ، االطناحي

أمالي السهيلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل األندلسي ، تحقيق محمد إبراىيم البنا ،  .24
 . ـ 2002مطبعة السعادة ، القاىرة ، طبعة 

ائد كدرر القالئد ، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوم ، أمالي المرتضى غرر الفو .25
 . ـ 2004/ ىػ 1425،  1تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ، المكتبة العصرية ، بيركت ، ط

إمالء ما منَّ بو الرحمن من كجوه اإلعراب كالقراءات ، أبو البقاء العكبرم ، مؤسسة  .26
 . ىػ 1379،  3الصادؽ، طهراف، ط

 ( .  ت.د)نػزيل كأسرار التأكيل ، عبد اهلل بن عمر البيضاكم ، دار الفكر ، بيركت ، أنوار الت .27

أكضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، عبد اهلل جماؿ الدين بن محمد بن يوسف بن ىشاـ  .28
 . ـ 1980،  6األنصارم ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الندكة بيركت ، ط

رآف ، جالؿ الدين السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ، مكتبة اإلتقاف في علـو الق .29
 . ىػ 1380فخر الدين ، طهراف ، 
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نصر . االتجاه العقلي في التفسير ، دراسة في قضية المجاز في القرآف عند المعتزلة ، د .30
 . ـ 2003،  5حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط

،  1دليلة مزكز ، عالم الكتب ، األردف ، ط. ية بين النحاة كعلماء الداللة ، داألحكاـ النحو .31
 . ـ 2011/ ىػ 1432

محمود أحمد الصغير، دار الفكر، دمشق ، . األدكات النحوية في كتب التفسير ، د .32
 . ـ 2001/ ىػ 1422

مع األزىية في علم الحركؼ ، علي بن محمد الهركم ، تحقيق عبد المعين الملوحي، مج .33
 . ـ 1993/ ىػ 1413اللغة العربية دمشق، 

(.  ت.د )األشباه كالنظائر في النحو ، جالؿ الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيركت ،  .34
 . ـ 2000/ ىػػػػػ 1420تماـ حساف ، عالم الكتب ، القاىرة ، . األصوؿ ، د .35

عبد الحسين . حقيق داألصوؿ في النحو ، أبو بكر محمد بن السراج النحوم البغدادم ، ت .36
 .ـ 1988/ ىػػػػػػ 1408،  3مؤسسة الرسالة ، بيركت ، طالفتلي ، 

اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعراب ، أبو نصر الفارقي ، تحقيق سعيد األفغاني ،  .37
 .  ـ 1983،  3مؤسسة الرسالة، بيركت ، ط

عدناف صالح . تحقيق داألمالي النحوية ، أبو عمرك عثماف بن عمر المعركؼ بابن الحاجب ،  .38
 . ـ 1986/ ىػػػػػ1406،  1مصطفى ، دار الثقافة ، قطر ، ط

 ( . ت.د)األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ، ناصر مكاـر الشيرازم ، قم المقدسة ،  .39

اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ  بين النحويين البصريين كالكوفيين ، عبد الرحمن بن محمد بن  .40
،  4ؿ ، مصر ، طمقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجأبي سعيد األنبارم ، تح

 . ـ 1961

كاظم بحر . د. اإليضاح ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوم ، تحقيق  .41
  . ـ 2008/ ىػ  1429،  1المرجاف، عالم الكتب ، بيركت ، ط

ل بنام العليلي، موس. اإليضاح في شرح المفصل ، أبو عمرك عثماف بن الحاجب، تحقيق د .42
 ( .  ت. د )مطبعة العاني، بغداد ، 

ىػ 1399،  3مازف المبارؾ ، ط. اإليضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق د .43
 . ـ 1979/ 

اإليضاح في علـو البالغة ، الخطيب القزكيني ، كضع حواشيو إبراىيم شمس الدين، دار  .44
 . ـ 2010،  2الكتب العلمية، بيركت ، ط
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بدائع الفوائد ، أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ، تحقيق علي بن  .45
 ( . ت. د )محمد العمراف ، مطبعة المؤتمر اإلسالمي ، جدة ، المملكة العربية السعودية 

  . (ت.د) ، القاىرة ،محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب . بناء الجملة العربية ، د .46

،  2أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط. عند العرب ، د البحث اللغوم .47
.  ـ 1976/ ىػ 1396

البرىاف في علـو القرآف ، بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل  .48
 . ـ 2006/ ىػ 1427،  2بيركت ، ط إبراىيم ، المكتبة العصرية ،

الربيع ، تحقيق عياد بن عيد الثبيتي ، دار الغرب  البسيط في شرح جمل الزجاجي ، ابن أبي .49
.  ـ 1999،  4اإلسالمي، بيركت ، ط

/ ىػ 1420،  2تماـ حساف ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط. البياف في ركائع القرآف ، د .50
 . ـ 2000

تأكيل مشكل القرآف ، أبو محمد عبد اهلل بن قتيبة الدينورم ، علق عليٍو ككضع حواشيو  .51
/ ىػ  1428،  3إبراىيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، طكفهارسو ، 

 . ـ2007

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيق عبد  .52
،  1العزيز بن محمد ، مكتبة الرشيد للنشر كالتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، ط

 . ـ 1996/ ىػ 1417

تفسير أبي السعود أك إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، أبو السعود محمد بن  .53
 ( .  ت.د)محمد العمادم ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت، 

تفسير البحر المحيط ، أبو عبد اهلل محمد بن يوسف الشهير بأبي حياف األندلسي ، دراسة  .54
كد، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، كتحقيق الشيخ عادؿ أحمد عبد الموج

 . ـ 1993/ ىػػػ1413، 1بيركت، ط

، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوم ، تحقيق عبد الرحمن ( معالم التنػزيل)تفسير البغوم  .55
 ( . ت.د)العك ، دار المعرفة ، بيركت ، 

 . ـ 1984ة للنشر ، الدار التونسيعاشور ،  بن تفسير التحرير كالتنوير ، محمد الطاىر .56

تفسير الثعالبي المسمى بالجواىر الحساف في تفسير القرآف ، عبد الرحمن بن محمد بن  .57
مخلوؼ الثعالبي ، تحقيق عبد الفتاح أبو سنة ، الشيخ عادؿ أحمد عبد الموجود ، الشيخ 

 . ـ 1997/ ق 1418،  1علي محمد معوض ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط
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لسمرقندم المسمى بحر العلـو ،نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندم ، تفسير ا .58
 (. ت. د )محمد مطرجي ، دار الفكر ، بيركت . تحقيق د

تفسير القاسمي المسمى محاسن التأكيل ، محمد جماؿ الدين القاسمي ، علق عليو محمد  .59
/ ىػ 1376،  1اىرة ، طفؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب ، عيسى البابي الحلبي ، الق

  . ـ 1957

تفسير القرآف ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، تحقيق ياسر بن  .60
 ( . ت.د)،  1إبراىيم كغنيم بن عباس بن غنيم ، دار الوطن ، الرياض ، ط

عد تفسير القرآف العظيم ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازم بن أبي حاتم ، تحقيق أس .61
/ ىػ 1417،  1محمد الطيب، مكتبة مصطفى الباز ، المملكة العربية السعودية ، ط

 . ـ1997

تفسير القرآف العزيز، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي زمنين ، تحقيق أبو عبد اهلل  .62
، 1حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنػز ، مطبعة الفاركؽ الحديثة ، القاىرة ،ط

 . ـ 2002/ ىػ 1423

تفسير القرآف العظيم ، عماد الدين أبي الفداء بن كثير ، تحقيق مصطفى السيد محمد ،  .63
محمد السيد رشاد ، محمد فضل العجمارم ، علي أحمد عبد الباقي ، حسن عباس قطب ، 

 ( . ت. د )مؤسسة قرطبة للطباعة كالنشر ، الجيزة ، 

محمد رشيد رضا ، دار المنار ، القاىرة ،  تفسير القرآف الكريم المشتهر باسم تفسير المنار ، .64
  . ـ 1947/ ىػ 1366،  2ط

دار الكتب العلمية ، بيركت ،  التفسير القيم البن القيم ، تحقيق محمد حامد الفقي ، .65
 ( . ت.د)

أبو القاسم جار . تفسير الكشاؼ عن حقائق غوامض التنػزيل كعيوف األقاكيل في جوه التأكيل  .66
، رتبو كضبطو كصححو محمد عبد السالـ شاىين ، دار الكتب العلمية اهلل محمود الزمخشرم 

 . ـ 2009،  5، بيركت ، ط

،  2التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازم ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط .67
 . ـ 2004/ ىػ 1425

ىػ 1365،  1تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط .68
 .  ـ 1946/ 



 - 347-  

، أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود ( مدارؾ التنػزيل كحقائق التأكيل)تفسير النسفي  .69
ب النسفي، حقػػػػػػػػػػػػػػػػقو يوسػػػػػػػػػػػػػف علي بديػػػػػػػػػػػػوم ، محيي الدين ديػػػػػػػػػػػػػب تو ، دار الكلػػػػػػػم الطي

 . ـ 1998 /ىػ 1419،  1، بيركت ، ط

 ( . ت. د )علي أبو المكاـر ، دار غريب للطباعة ، القاىرة ، . تقويم الفكر النحوم ، د .70
عبد الفتاح الشين ، دار الجيل ، . ػ التراكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاىر ، د

 ( . ت .د )مصر ،  

فرقاف ، عماف ، األردف ، محمد حسن عواد ، دار اؿ. تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف ، د .71
 . ـ 1982/ ىػ 1402، 1ط

تهذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد األزىرم ، تحقيق عبد الكريم الغرباكم ، مراجعة  .72
 ( .ت.د)محمد علي النجار ،الدار المصرية للتأليف كالترجمة ، 

، عيد األفغانيتوجيو إعراب أبيات ملغزة اإلعراب ، علي بن عيسى الرماني ، حققو كقدـ لو س .73
 . ـ 1958مطبعة الجامعة السورية ، 

توضيح المقاصد كالمسالك بشرح ألفية ابن مالك المرادم المعركؼ بابن أـ قاسم ، شرح  .74
 .  ـ 2001/ ىػ 1422،  1القاىرة ط كتحقيق عبد الرحمن علي سليماف ، دار الفكر ،

حسن مظفر الرزك ، مطبعة  تيجاف البياف في مشكالت القرآف ، محمد أمين العمرم ، تحقيق .75
عبد الفتاح أحمد . التأكيل النحوم في القرآف الكريم ، د( . ت. د )،  1جامعة الموصل ، ط

 . ـ 1984/ ىػ 1404،  1الحموز ، مكتبة الرشد ، الرياض ، العربية السعودية ، ط

ين ، التبياف في إعراب القرآف ، أبو البقاء العكبرم ، كضع حواشيو محمد حسين شمس الد .76
 .ـ 2010،  2كت ، طدار الكتب العلمية ، بير

التبياف في تفسير القرآف ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق أحمد حبيب قصير  .77
 .  ىػػػػ 1409،  1العاملي، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط

تاب العربي ، التسهيل لعلـو التنػزيل ، محمد بن أحمد بن جزم الغرناطي الكلبي، دار الك .78
  . ـ 1973/ ىػػػ 1403، 4لبناف ، ط

التبيين عن مذاىب النحويين البصريين كالكوفيين ، أبو البقاء العكبرم ، تحقيق عبد الرحمن  .79
.  ـ 2011/ ىػ 1433،  1ماف العثيمين ، الدار اللبنانية ، بيركت ، طمبن سل

/ ىػ 1428، 1القاىرة ، ط ،م أبو المكاـر ، مؤسسة المختارعل. التراكيب اإلسنادية ، د .80
 . ـ2007
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التطور الداللي بين لغة الشعر الجاىلي كلغة القرآف الكريم ، عودة خليل أبو عودة ، مكتبة  .81
 . ـ 1985/ ىػ 1405،  1األردف ، طالمنار ، 

رمضاف عبد . التطور النحوم للغة العربية ، برجشتراسر ، أخرجو كصححو كعلق عليو د .82
 . ـ 2003/ ىػ 1423،  4م ، القاىرة ، طالتواب ، مكتبة الخانج

/ ىػ 1401،  2إبراىيم السامرائي ، دار األندلس ، بيركت ، ط. التطور اللغوم التاريخي ، د .83
 . ـ 1981

محمد نديم فاضل ، دار الزماف ، المملكة العربية . التضمين النحوم في القرآف الكريم ، د .84
. ـ 2005/ ىػ 1426،  1السعودية، ط

 ( . ت. د )فاضل صالح السامرائي ، مؤسسة العطار الثقافية ، طهراف ، . رآني ، دالتعبير الق .85

، يف ، دار الشؤكف الثقافية العامةالتعريفات ، علي بن محمد الجرجاني المعركؼ بالسيد الشر .86
. ـ 1986/ ىػ 1406بغداد، 

كشرحو  التلخيص في علـو البالغة ، جالؿ الدين محمد بن عبد الرحمن القزكيني ، ضبطو  .87
 . ـ 1932،  1األستاذ عبد الرحمن البرقوني ، دار الفكر العربي ، ط

جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرم ، قدـ لو الشيخ خليل  .88
ىػ 1415الميس ، ضبط كتوثيق كتخريج صدقي جميل العطار ، دار الفكر للطباعة ، بيركت ، 

 . ـ 1995/ 

إسماعيل العقباكم ، . لعربية ، الشيخ مصطفى الغالييني ، تعليق كمراجعة دجامع الدركس ا .89
 . ـ 2007،  1القاىرة ، ط

جوامع الجامع ، الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم  .90
 . ىػػػػ 1420،  1، ط

بي ، تحقيق أحمد عبد الجامع ألحكاـ القرآف ، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصارم القرط .91
 ( . ت.د)العليم البردكني ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، 

/ ىػ 1428،  1علي أبو المكاـر ، مؤسسة المختار ، القاىرة ، ط. الجملة االسمية ، د .92
 . ـ 2007

األردف ،  فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، عماف ،. الجملة العربية تأليفها كأقسامها ، د .93
 . ـ2009/ ىػ 1430،  2ط

،  2فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، عماف ، األردف ، ط. الجملة العربية كالمعنى ، د .94
 . ـ 2009/ ىػ 1430
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/ ىػ 1428،  1علي أبو المكاـر ، مؤسسة المختار ، القاىرة ، ط. الجملة الفعلية ، د .95
 . ـ  2007

طيف ، مطبعة المدني ، القاىرة ، محمد حماسة عبد الل. الجملة في الشعر العربي ، د .96
.   ـ 1990/ ىػ 1،1410ط

97.  

فخر الدين قباكة، . تحقيق د. الجنى الداني في حركؼ المعاني، الحسن بن قاسم المرادم  .98
 . ـ 1992/ ىػ 1413،  1محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

ا كعلق عليها ، تركي حاشية الخضرم على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، شرحو .99
 . ـ 1998،  1فرحاف المصطفى ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ، دار إحياء  .100
 ( . ت. د )الكتب ، القاىرة ، 

/ ىػ 1419حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاكم ، مطبعة مكتبة الحقيقة ، تركيا ،  .101
 . ـ 1998

ؽ محمود بن الجميل ، حاشية الصباف على شرح اإلشموني مع شرح شواىد العيني ، تحقي .102
 . ـ 2002/ ىػ  1423،  1، القاىرة ، طمكتبة الصفا

علي . حركؼ المعاني ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاؽ الزجاجي ، حققو كقدـ لو د .103
 .  ـ 1984/ ػ ىػػ1404،  1توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط

الحجة للقراء السبعة ، أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، حققو بدر الدين قهوجي ،  .104
 ( .ت. د )أموف للتراث ، دمشق ، بشير جويجابي ، دار الم

الحجة في القراءات السبع ، أبو عبد اهلل بن أحمد بن خالويو ، تحقيق أحمد فريد المزيدم  .105
 . ـ 1999/ ىػ  1420،  1يركت ، طب، دار الكتب العلمية ، 

الحذؼ البالغي في القرآف الكريم، ُمصطفى عبد السالـ شادم، مكتبة القرآف،  .106
 (. ت. د)القاىرة،

،  1علي أبو المكاـر ، دار غريب ، القاىرة ، ط. الحذؼ كالتقدير في النحو العربي ، د .107
 . ـ  2007

لعاؿ سالم مكـر ، مؤسسة الوحدة ، عبد ا. الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي ، د .108
 . ـ 1977الكويت ، 
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الحلل في إصالح الخلل في كتاب الجمل ، أبو محمد عبد اهلل بن السيد البطليوسي ،  .109
 . ـ 1980تحقيق سعيد عبد الكريم سعودم ، كزارة الثقافة كاإلعالـ ، العراؽ ، 

. ، تصحيح كتعليق د الحماسة البصرية ، صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصرم .110
 1مختار الدين أحمد ، مطبعة مجلس دائرة المعارؼ العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، الهند ، ط

 . ـ 1964/ ىػ 1388، 

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ، عبد القاىر بن عمر البغدادم ، تحقيق عبد السالـ  .111
 . ـ 1997/ ىػ 1418،  4لقاىرة ، طمحمد ىاركف ، مطبعة المدني ، ا

الخصائص ، أبو الفتح عثماف بن جني، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية،  .112
 (. ت. د )بيركت،  

 . ـ2004/ ىػ 1425،  2تماـ حساف ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط. الخالصة النحوية ، د .113

دار محمد خير الحلواني ، . الخالؼ النحوم بين البصريين كالكوفيين ككتاب اإلنصاؼ ، د .114
 ( . ت. د )لقلم ، حلب ، سوريا ، ا

،  1تماـ حساف ، عالم الكتب ، بيركت ، ط. خواطر من تأمل لغة القرآف الكريم ، د .115
 . ـ 2006/ ىػ 1427

محمد . درة التنػزيل كغرة التأكيل ، عبد اهلل محمد بن عبد اهلل األصبهاني ، تحقيق د .116
 . ـ 2001/ ىػ 1422مصطفى آيدين ، جامعة أـ القرل ، مكة المكرمة ، 

ة ، دار الحديث ، القاىرة ،   ـقرآف الكريم ، محمد عبد الخالق عضيدراسات ألسلوب اؿ .117
 ( . ت. د )

رم تحقيق محمد أبو الفضل درة الغواص في أكىاـ الخواص ، القاسم بن علي الحرم .118
 . ـ 2003/ ىػ 1424،  1، المكتبة العصرية ، بيركت ، طإبراىيم

امع لتفسير ابن تيمية ، تحقيق محمد السيد الجليند ، مؤسسة علـو دقائق التفسير ، الج .119
 . ـ 1984/ ىػ 1404،  2القرآف ، دمشق ، ط

عبد الحميد ىنداكم ، . دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، عبد القاىر الجرجاني ، تحقيق د .120
 . ـ 2001/ ىػ  1422،  1دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

 ( .ت. د )المصرية ، القاىرة ،  اىيم أنيس ، مكتبة األنجلوإبر. داللة األلفاظ ، د .121

،  2محمد أبو موسى مكتبة كىبة ، القاىرة ، ط. دالالت التراكيب دراسة بالغية ، د .122
 . ـ 1987/ ىػػػػ 1408
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كماؿ بشر ، دار . دكر الكلمة في اللغة ، ستيفن أكلماف ، ترجمو كقدـ لو كعلق عليو ، د .123
 ( . ت.د)،  غريب للطباعة ، القاىرة

/ ىػ1416عزة حسن ، دار الشرؽ العربي ،بيركت ، . ديواف ابن مقبل ، عني بتحقيقو د .124
 .  ـ 1995

األسود الدؤلي ، حققو كشرحو ، عبد الكريم الدجيلي ، شركة الطباعة كالنشر  مديواف أب .125
 . ـ 1954/ ىػ 1373،  1العراقية ، بغداد ، ط

نهاد رزكؽ ، دار الكتاب . د اإلسكندراني ، دمحم. ديواف امرئ القيس ، شرح كتعليق د .126
 . ـ 2011/ ىػ 1432العربي بيركت ، 

ديواف بشر بن أبي خاـز األسدم ، تحقيق عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث  .127
 .  ـ 1960/ ىػ 1379القديم، دمشق، 

ركاية ، صنعو أبو جعفر محمد بن حبيب ، ( عامر بن الحارث)ديواف جراف العود النميرم  .128
أبي سعيد الحسن بن الحسين السكرم ، تحقيق نورم حمودم القيسي ، كزارة الثقافة 

 . ـ 1982،  1كاإلعالـ ، الجمهورية العراقية ، ط

    . ـ 1991ديواف جرير ، دار صادر ، بيركت ،  .129

/ ىػػػ 1426،  2ديواف الحطيئة ، اعتنى بو حمدك طماس ، دار المعرفة ، بيركت ، ط .130
              . ـ 2005

كاضح الصمد ، دار . ديواف الخرنق بنت ىفاف ، ركاية أبي عمرك بن العالء ، تحقيق د .131
                                                                                                 .  1995صادر ، بيركت، 

،  2س ، دار المعرفة ، بيركت ، ططماػ ديواف زىير بن أبي سلمى ، اعتنى بو كشرحو حمدك  .132
   .ـ 2005/ ىػ 1426

، زيد بن مهلهل ، أحمد مختار البرزة ، دار ( شعر زيد الخيل الطائي)ديواف زيد الخيل  .133
 ( .  ت.د)المأموف للتراث، دمشق ، 

 . ـ 1964ديواف عنترة ، تحقيق ، محمد سعيد مولوم ، المكتب اإلسالمي ، القاىرة ،  .134

 ، خناكم سعدم .د كحققو لو قدـ ، األصمعي قريب بن الملك عبد ركاية  ، العجاج ديواف .135
     . ـ1997 ، 1ط

ديواف عمر بن أبي ربيعة ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني ،  .136
 (.   ت.د)القاىرة ، 
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 ديواف الفرزدؽ ، شرحو كضبطو كقّدـ لو األستاذ علي فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيركت .137
    . ـ 1987،  1407،  1، ط

، 2ديواف قيس بن الخطيم األنصارم ، تحقيق ناصر الدين األسد ، دار صادر ، بيركت ، ط .138
 .   ـ1967/ ق1387

، جمع كتحقيق خليل إبراىيم العطية عبد اهلل ( ربيعة بن عامر)ديواف مسكين الدارمي  .139
 . ـ 1970/ ىػػ 1389،  1الجبورم ، مطبعة دار البصرم ، بغداد ، ط

،  2معارؼ ، القاىرة ، طديواف النابغة الذبياني ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار اؿ .140
   . ـ 1985

كاضح الصمد ، دار صادر ، بيركت ، . ديواف النابغة الجعدم ، جمعو كحققو كشرحو د .141
 . ـ 1998

 . ـ 1995،  2ديواف الهذليين ، دار الكتب المصرية ، القاىرة ، ط .142

كف في علـو الكتاب المكنوف ، أحمد بن يوسف المعركؼ بالسمين الحلبي ، الدر المص .143
         ( . ت. د )، دار القلم ، دمشق ، أحمد محمد الخراط . تحقيق د

عبد اهلل بن عبد . أثور ، جالؿ الدين السيوطي ، تحقيق دالدر المنثور في التفسير بالم .144
   . ـ 2003/ ىػ 1424،  1المحسن التركي ، مركز ىجر للبحوث ، القاىرة ، ط

 .ـ1975مهدم المخزكمي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، . الدرس النحوم في بغداد ، د .145

،  1ب ، القاىرة ، طصالح الدين صالح حسنين ، مكتبة اآلدا. الداللة كالنحو ، د .146
        . ـ 2005

. رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح ، البن الطراكة النحوم ، تحقيق د .147
 . ـ 2008/ ىػ 1429،  1حاتم صالح الضامن ، عالم الكتب ، بيركت ، ط

رصف المباني في شرح حركؼ المعاني ، أحمد بن عبد النور المالقي ، تحقيق أحمد  .148
  ( . ت. د )لخراط ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، محمد ا

 ركح المعاني في تفسير القرآف العظيم كالسبع المثاني ، أبو الفضل شهاب الدين السيد .149
       ( . ت. د )، دار إحياء التراث ، بيركت ، محمود اآللوسي

م ضيف ، شوؽ. ، تحقيق د( أحمد بن عبد الرحمن)الرد على النحاة ، ابن مضاء القرطبي  .150
              . ـ 1982،  2دار المعارؼ، مصر ، ط

الركض األُُنف ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي ، مطبعة الجمالية ، مصر ،  .151
           ( . ت. د )
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زاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج جماؿ الدين عبد الرحمن بن علي الجوزم ،  .152
/ ىػ 1407،  1من بن عبد اهلل ، دار الفكر ، بيركت ، طتحقيق محمد بن عبد الرح

                . ـ1987

  . ـ 1986طلبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ـالزمن كاللغة ، مالك يوسف اؿ .153

ف ىنداكم ، دار القلم ، سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثماف بن جني ، تحقيق حس .154
   . ـ 1993/ ىػ 1413، 2دمشق، ط

رح ابن عقيل ، بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي الهمداني المصرم ، تحقيق محمد ش .155
 . ـ 1979/ ىػ 1399،  16محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيركت ، ط

محمد علي . شرح أبيات سيبويو ، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي ، حققو د .156
 . ـ 1974/ ىػ 1394ر ، القاىرة ، الريح ىاشم ، دار الفك

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، ابن الناظم أبو عبد اهلل بدر الدين بن مالك ، تحقيق  .157
 . ـ2007/ ىػ 1428،  3محمد باسل عيوف السود ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

عبد الرحمن . شرح التسهيل ، جماؿ الدين محمد بن عبد اهلل الطائي األندلسي ، تحقيق د .158
                 . ـ 1990/ ىػ 1410،  1محمد بدكم المختوف ، دار ىجر للطباعة، ط. السيد ، د

شرح التصريح على التوضيح ، خالد بن عبد اهلل األزىرم ، تحقيق محمد باسل عيوف  .159
  . ـ 2000/ ىػ 1421،  1بيركت ، ط السود ، دار الكتب العلمية ،

كماؿ مصطفى رمضاف ، . رتي ، دراسة كتحقيق دشرح التلخيص ، كماؿ الدين محمد الباب .160
 .ـ 1983،  1المنشأة العامة للنشر ، طرابلس ، ط

أنيس بدكم ، دار إحياء التراث . شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور األشبيلي ، تحقيق د .161
     .  ـ 2003/ ىػ 1424،  1العربي، بيركت ، ط

الدماميني ، صححو كعلق عليِو  ػ شرح الدماميني على مغني اللبيب ، محمد بن أبي بكر .162
 .ـ 2007/ ىػ 1428،  1أحمد عزك عناية، مؤسسة التاريخ العربي ، بيركت ، ط

سعدم خناكم ،دار الكتاب العربي ، . شرح ديواف طرفة بن العبد البكرم  ، قدـ كشرح د .163
       . ـ  2007/ ىػػػػػ 1428بيركت ،  

 الصاكم مطبعة ، الصاكم إسماعيل اهلل عبد قعلي كالتعليق بجمعو عني ، الفرزدؽ ديواف شرح .164
       . ـ1936 / ىػ1354 ، 1ط   مصر ،

شرح األشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصباف ، تحقيق محمود بن الجميل ، مكتبة  .165
 . ـ 2002/ ىػ 1423،  1الصفا ، القاىرة ، ط
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الحميد ، دار شرح األشموني على ألفية ابن مالك ، تحقيق محمد محيي الدين عبد  .166
          . ـ 1955/ ىػػػ1375،  1الكتاب ، بيركت ، ط

شرح شواىد العيني مع حاشية الصباف على شرح األشموني ، تحقيق محمود بن الجميل ،  .167
    . ـ 2002/ ىػ 1423،  1مكتبة الصفا، القاىرة ، ط

 ، الحياة مكتبة دار منشورات ، السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد ، المغني شواىد شرح .168
  . (ت.د)   بيركت

شرح قطر الندل كبل الصدل ، أبو محمد جماؿ الدين بن ىشاـ األنصارم ، تحقيق  .169
  . ىػ 1382محمد محي الدين عبد الحميد ، منشورات الفيركز آبادم ، 

شرح كافية ابن الحاجب ، رضا الدين محمد بن الحسن االستراباذم ، تحقيق أحمد السيد  .170
   ( .ت. د )توفيقية ، القاىرة ، أحمد ، المكتبة اؿ

،  1ػ شرح المفصل ، موفق الدين بن يعيش النحوم ، عالم الكتب ، بيركت ، ط .171
         . ـ1988

شمراف . شواذ القراءات ، رضي الدين شمس القراء أبي عبد اهلل محمد الكرماني ، تحقيق د .172
 . ـ 2001/ ىػ 1422،  1العجلي ، مؤسسة البالغ ، بيركت ، ط

خديجة الحديثي ، مطبوعات جامعة الكويت . اىد كأصوؿ النحو في كتاب سيبويو ، دالش .173
 .ـ 1973/ ىػ 1393، 

سعاد كريدم ، تموز للطباعة ، دمشق ، . الشريف المرتضى كجهوده اللغوية كالنحوية ، د .174
 . ـ 2012،  1ط

مؤسسة  شركح التلخيص ، سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزكيني ، .175
 . ـ 1992/ ىػ 1412،  4دار البياف ، بيركت ، ط

نورم حمودم القيسي ، مطبعة . ، جمعو كحققو د( حرملة بن المنذر)شعر أبي زبيد الطائي  .176
 . ـ 1967المعارؼ ، بغداد ، 

 ، حبيب بن جعفر أبي عن ركايتو ، السكرم صنعو ، التغلبي غوث بن غياث األخطل شعر ػ .177
  . ـ1996 ، طق ، بيركت ،  الفكر دار ، ةقباك الدين فخر تحقيق

،  2يحيى الجبورم ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط. شعر عبد اهلل بن الزبعرل ، د .178
 . ـ 1981/ ىػػػ 1401

الصاحبي في فقو اللغة العربية ، أبو الحسين أحمد بن فارس، علق عليو ككضع حواشيو  .179
 .ـ 1997/ ىػ 1418،  1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط
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الصحاح في اللغة كالعلـو ، تجديد صحاح العالمة الجوىرم كالمصطلحات العلمية كالفنية  .180
للمجامع كالجامعات العربية ، تقديم  العالمة الشيخ عبد اهلل العاليلي ، إعداد كتصنيف نديم 

   . ـ 1974، دار الحضارة العربية ، بيركت ،  1مرعشلي ، أسامة مرعشلي ، ط

طراز المتضمن ألسرار البالغة كعلـو حقائق اإلعجاز ، يحيى بن حمزة العلوم اليمني ، اؿ .181
 .                           ـ 1914/ ىػ 1332مطبعة المقتطف، دار الكتب الخديوية ، مصر ، 

طاىر سليماف حمودة ، الدار الجامعية ، . ظاىرة الحذؼ في الدرس النحوم ، د .182
 ( . ت.د)اإلسكندرية ، 

الظاىر اللغوم في الثقافة العربية ، دراسة في المنهج الداللي عند العرب ، ناصر المبارؾ ،  .183
 . ـ 2004،  1دار الفارسي للنشر كالتوزيع ، األردف ، ط

،  1علي أبو المكاـر ، دار غريب ، القاىرة ، ط. الظواىر اللغوية في التراث النحوم ، د .184
 . ـ2006

يوسف بن خلف ، دار األصمعي ، المملكة العربية . ف ، دعلم إعراب القرآف تأصيل كبيا .185
 . ـ 2007/ ىػ 1428،  1السعودية، ط

/ ىػ 1428،  1عزة شبل محمد ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، ط. علم لغة النص ، د .186
 . ـ 2007

/ ىػ 1427،  6أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط. علم الداللة ، د .187
 . ـ2006

محمد حماسة عبد اللطيف ، دار . رابية في الجملة بين القديم كالحديث ، دالعالمة اإلع .188
 ( . ت. د )غريب ، القاىرة ، 

محمد المختار العبيدم ، دار . الغريب المصنف ، أبو عبيد القاسم بن سالـ ، حققو د .189
 .  ـ 1996/ ىػ 1416،  2مصر للطباعة ، القاىرة ، ط

، محمد بن علي بن محمد ( كالدراية من علم التفسيرالجامع بين فني الركاية )فتح القدير  .190
 ( . ت.د)الشوكاني ، عالم الكتب ، بيركت ، 

/ ىػ 1400،  2إبراىيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، دمشق ، ط. الفعل زمانو كأبنيتو ، د .191
 . ـ 1980

 . ـ 1996،  1عفاؼ حسانين ، المكتبة األكاديمية ، القاىرة ، ط. في أدلة النحو ، د .192

 ( . ت. د )في أصوؿ النحو ، سعيد األفغاني ، دار الفكر ،  .193
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خالد إسماعيل حساف ، مكتبة اآلداب ، القاىرة . في المعنى النحوم كالمعنى الداللي ، د .194
 . ـ 2009/ىػػػػػ1430،  1، ط

،  2مهدم المخزكمي، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد، ط. في النحو العربي نقد كتوجيو ، د .195
 . ـ2005

 ، الرياض ، القاسم دار ، الحربي حسين بن علي بن حسين ، المفسرين عند الترجيح عدقوا .196
  . ـ1996 / ىػ1417 ، 1ط

عبد العاؿ سالم مكـر ، دار المعارؼ ، . القرآف الكريم كأثره في الدراسات النحوية ، د .197
 (. ت. د )مصر،       

،  1الفكر ، دمشق ، ط محمود حسن الجاسم ، دار. القاعدة النحوية تحليل كنقد ، د .198
 . ـ2007/ ىػ 1428

رفيق . ػ كشف اصطالحات الفنوف كالعلـو ، محمد علي التهانوم ، تقديم كمراجعة د .199
،  1جورج زيناتي ، مكتبة لبناف ، ناشركف ، ط. علي دحركج ، ترجمة د. تحقيق د. العجم

 .ـ1996

كضع حواشيو كفهارسو ، الكتاب ، عمرك بن عثماف بن قنبر الملقب بسيبويو ، علق عليو ك .200
 . ـ 1999/ ىػ 1420،  1أميل بديع يعقوب ، دار الحديث العلمية ، بيركت ، ط. د

الكامل في اللغة كاألدب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضو كعلق عليو محمد  .201
 . ـ 2008/ ىػ 1429أبو الفضل إبراىيم ، المكتبة العصرية ، بيركت ، 

راءات السبع كعللها كحججها ، أبو محمد بن أبي طالب بن مختار ػ الكشف عن كجوه الق .202
 ،  5محي الدين رمضاف ، مؤسسة الرسالة ، ط. القيسي ، تحقيق د

الكشف كالبياف ، أبو إسحاؽ أحمد بن إبراىيم الثعلبي ، تحقيق اإلماـ أبي محمد بن  .203
،  1العربي ، بيركت ، طعاشور ، مراجعة، كتدقيق األستاذ نظير الساعدم ، دار إحياء التراث 

 .   ـ 2002/ ىػ 1422

عدناف دركيش ، محمد المصرم ، مؤسسة . الكليات ، أبو البقاء الكفوم ، تحقيق د .204
  . ـ 2011/ ىػ 1432،  2الرسالة ، دمشق ط

عبد الفتاح الحموز ، الشركة . الكوفيوف في النحو كالصرؼ كالمنهج الوصفي المعاصر ، د .205
 . ـ 1997/ ىػ 1418،  1عمار ، عماف ، األردف ، طالجديدة للطباعة ، دار 

لساف العرب ، جماؿ الدين بن محمد بن مكـر األنصارم ابن منظور ، طبعة مصورة عن  .206
 ( .  ت. د )طبعة بوالؽ، الدار المصرية للتأليف كالترجمة كالطباعة كالنشر ، 
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ر الشؤكف الثقافية ، فاضل صالح السامرائي ، دا. لمسات بيانية في نصوص من التنػزيل ، د .207
 .  ـ 1999،  1بغداد ، ط

مازف المبارؾ ، . الالمات ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاؽ الزجاجي ، تحقيق د .208
 .  ـ 1969/ ىػ 1389مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، 

اللباب في علـو الكتاب ، أبو حفص عمر بن علي الدمشقي ، تحقيق الشيخ عادؿ أحمد  .209
/ ىػ 1419،  1جود، الشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، طعبد المو
 . ـ 1998

 . ـ 2000،  4تماـ حساف ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط. اللغة بين المعيارية كالوصفية ، د .210

/ ىػ 1427،  5تماـ حساف ، عالم الكتب ، القاىرة ، ط. اللغة العربية معناىا كمبناىا ، د .211
 . ـ 2006

عبده الراجحي ، مكتبة المعارؼ ، الرياض ، . ىجات العربية في القراءات القرآنية ، دالل .212
 . ـ 1999/ ىػػػػ 1420،  1ط

/ ىػ 1418،  5مباحث في علـو القرآف ، مناع القطاف، مؤسسة الرسالة، بيركت ، ط .213
 . ـ1998

الكتب  مجاز القرآف ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق أحمد فريد المزيدم ، دار .214
 . ـ 1978/ ىػ 1398،  1بيركت ، ط العلمية ،

مجالس ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب ، تحقيق عبد السالـ محمد ىاركف ،  .215
 ( .ت. د )دار المعارؼ ، مصر ، 

مجمع البياف في تفسير القرآف ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مطبعة أمير ، قم ،  .216
 . ىػ 1425،  7ط

محمد بن عبد . الخالؼ النحوم في ضوء االعتراض على الدليل العقلي ، د مسائل .217
،  1الرحمن بن عبد اهلل السبيهين ، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية ، السعودية ، ط

 . ـ 2005/ ىػ 1426

مهدم المخزكمي ، مطبعة مصطفى . مدرسة الكوفة كمنهجها في دراسة اللغو كالنحو ، د .218
 .ـ 1958،  2اىرة ، طالبابي الحلبي ، الق

عبد الفتاح سليم ، . مسائل خالفية في النحو ، أبو البقاء العكبرم ، حققو كجمع إليو ، د .219
 . ـ 2007/ ىػػػػػػػ 1428،  3مكتبة اآلداب ، القاىرة ، ط
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 مشكل إعراب القرآف ، مكي بن أبي طالب ، تحقيق أسامة عبد العظيم ، دار الكتب .220
 . ـ 2010،  1العلمية، بيركت ، ط

عبد الفتاح إسماعيل . معاني الحركؼ ، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ، حققو د .221
 . ـ 2008/ ىػ 1429شلبي، دار الهالؿ ، بيركت ، 

ث ، القاىرة ، يحيى مراد ، دار الحدم. معاني القرآف ، أبو جعفر النحاس ، تحقيق د .222
 . ـ 2004/ ىػ 1425

باألخفش األكسط ، قدـ لو كعلق عليو إبراىيم معاني القرآف ، سعيد بن مسعدة المعركؼ  .223
 .ـ 2002 ، 1شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

قيق أحمد يوسف تح 2تحقيق محمد علي النجار ج 1معاني القرآف ، أبو زكريا الفراء ، ج .224
م ، دجتحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي كمراجعة علي الن 3ار ، جنجاة كمحمد علي النج

 . ـ 2002،  3لكتب ، القاىرة ، طدار ا

 / ىػ1428 ، 1ط ، العربي التراث إحياء دار ، السامرائي صالح فاضل .د ، النحو معاني .225
  . ـ2007

معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السالـ محمد ىاركف ، مطبعة  .226
 . ـ1970/ ىػػػػػػ 1390،  2مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط

دار  اني القرآف ، علي بن حمزة الكسائي ، أعاد بناءه كقدـ لو عيسى شحاتو عيسى ،مع .227
 ( . ت. د )قباء، القاىرة ، 

عبد الجليل عبده . معاني القرآف كإعرابو ، أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرم الزجاج ، تحقيق د .228
 . ـ 1988/ ىػ 1408، 1شلبي عالم الكتب ، بيركت ، ط

ز القرآف ، جالؿ الدين السيوطي ، ضبطو كصححو ككتب فهارسو معترؾ األقراف في إعجا .229
 . ـ 1988/ ىػ 1408،  1أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

محمد . مازف ، د. د مغني اللبيب ، جماؿ الدين بن ىشاـ األنصارم ، حققو كعلق عليوِ  .230
 . ىػ 1378،  1، ط ، سعيد األفغاني ، مؤسسة الصادؽ ، طهرافعلي حمد اهلل

حسن عبد الغني جواد ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، . مفهـو الجملة عند سيبويو ، د .231
 . ـ 2007/ ىػ 1428، 1ط

فاخر الياسرم ، مؤسسة كارث األنبياء ، العراؽ ، البصرة ، . مقاالت في قضايا العربية ، د .232
 .ـ 2009،  1ط
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كجيو المتشابو اللفظ من آم التنػزيل ، مالؾ التأكيل القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيل في ت .233
، 2العالمة أحمد بن إبراىيم الغرناطي ، تحقيق سعيد فالح ، دار الغرب اإلسالمي ، ط

 . ـ2007/ ىػ 1428

،  1فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، األردف ، ط. من أسرار البياف القرآني ، د .234
 .   ـ 2009/ ىػ 1430

 . ـ 1979/ ىػ 1400ماـ حساف ، دار الثقافة المغرب ، ت. مناىج البحث في اللغة ، د .235

شعباف صالح ، . ػ موقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرف الرابع الهجرم ، د .236
 ( . ت. د )دار غريب ، القاىرة ، 

المجيد في إعراب القرآف المجيد ، إبراىيم محمد الصفاقسي ، تحقيق موسى محمد زنين  .237
 . ـ1992/ ىػ 1401،  1الدعوة اإلسالمية ، الجماىيرية العظمى ، ليبيا ، ط ، منشورات كلية

المحتسب في تبيين كجوه شواذ القراءات ، أبو الفتح عثماف بن جني ، تحقيق محمد عبد  .238
 . ـ 2010،  2القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

لحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو محمد عبد ا .239
/ ىػ 1422،  1األندلسي ، تحقيق عبد السالـ عبد الشافي محمد ، دار الكتب ، بيركت ، ط

 . ـ 2001

 . ـ 1986/ ىػػػ 1406خديجة الحديثي ، مطبعة جامعة بغداد ، . المدارس النحوية ، د .240

عبد العالم  .المدرسة النحوية في مصر كالشاـ في القرنين السابع كالثامن من الهجرة ، د .241
 ،  . ـ 1980/ ىػػػػ1400،  1دار الشركؽ ، بيركت ، طسالم مكـر

صالح . المؤتلف كالمختلف ، أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدم ، قدـ لو كضبطو د .242
 . ـ 2008/ ىػ 1429،  1الدين الهوارم ، المكتبة العصرية ، بيركت ، ط

علي جابر المنصورم ، مطبعة . دالمسائل العسكريات في النحو العربي ، دراسة كتحقيق  .243
 . ـ 1982،  2الجامعة ، بغداد، ط

. المسائل المشكلة ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ، قرأه كعلق عليو د .244
 . ـ 2003/ ىػ 1423،  1يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

ـ المبارؾ بن الحسن الشهرزكرم ، المصباح الزاىر في القراءات العشر البواىر ، أبو الكر .245
 / ىػ1429 ، 1ط ، بيركت ،تحقيق الشيخ عبد الرحيم الطرىوني ، دار الكتب العلمية 

  . ـ2008
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،  1رياض عثماف ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط. المصطلح النحوم كأصل الداللة ، د .246
 . ـ2010

سوريا ، ار الشرؽ العربي ، محمد خير الحلواني ، د. المغني الجديد في علم النحو ، د .247
 . ـ 2003/ ىػ 1424حلب ، 

أميل . المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق حسن حمد ، مراجعة د .248
 . ـ 1999/ ىػ 1420، 1، بيركت ، طيعقوب ، دار الكتب العلمية 

 ملحم بو علي لو قدـ ، الزمخشرم عمر بن محمود القاسم أبو ، اإلعراب صنعة في المفصل .249
  . ـ2003 ، بيركت ، الهالؿ كمكتبة دار ،

أحمد عبد الستار الجوارم ، . المقرب ، علي بن مؤمن المعركؼ بابن عصفور ، تحقيق د .250
 . ـ 1972/ ىػ 1392،  1عبد اهلل الجبورم المساىم ، ط

المنح الفكرية ، شرح المقدمة الجزرية ، علي بن سلطاف محمد القارئ ، مطبعة البابي  .251
 . ـ 1948/ ىػ 1367، مصر ، الحلبي 

 ( . ت. د )المعرفة ، القاىرة ،  ممدكح عبد الرحمن ، دار. المنظومة النحوية ، د .252

 ( . ت.د)الميزاف في تفسير القرآف ، محمد حسين الطباطبائي ، قم المقدسة ،  .253

 . ـ 1978،  1عفيف دمشقية ، بيركت ، ط. المنطلقات التأسيسية في النحو العربي ، د .254

الفكر ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل السهيلي ، تحقيق الشيخ عادؿ أحمد نتائج  .255
/ ىػػػ 1412،  1عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

 . ـ 1992

أحمد عبد الستار الجوارم ، المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، بيركت، . نحو الفعل ، د .256
 . ـ 2006 طبعة جديدة،

ىػ 1394أحمد عبد الستار الجوارم ، المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، . نحو القرآف ، د .257
 . ـ 1974/ 

أحمد عفيفي ، مكتبة زىراء الشرؽ ، . نحو النص ، اتجاه جديد في الدرس النحوم ، د .258
 .ـ 2001،  1القاىرة ، ط

ة للدراسات كالنشر ، بيركت أحمد عبد الستار الجوارم ، المؤسسة العربي. نحو المعاني د .259
 . ـ 2006، طبعة جديدة ، 

نشأة النحو كتاريخ أشهر النحاة ، الشيخ محمد الطنطاكم ، تعليق عبد العظيم الشناكم ،  .260
 . ـ 1969/ ىػ 1389،  2محمد عبد الرحمن الكردم ، مصر ، ط
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امع مصطفى الجطل ، مديرية الكتب كالمطبوعات ، ج. نصوص كمسائل نحوية كصرفية ، د .261
 . ـ 1990/ ىػ 1410دمشق ، 

المثنى عبد الفتاح محمود ، دار كائل للنشر ، عماف ، األردف ، . نظرية السياؽ القرآني ، د .262
 . ـ 2008، 1ط

،  1نظرية اللسانيات النسبية ، محمد األكراغي ، الدار العربية للعلـو ، بيركت ، ط .263
 .ـ 2010/ ىػ 1431

،  1األنصارم ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، طأحمد مكي . نظرية النحو القرآني ، د .264
  . ىػ 1405

نظم الدرر في تناسب اآليات كالسور ، برىاف الدين إبراىيم بن عمر البقاعي ، تصحيح  .265
 ( . ت. د )ب اإلسالمي ، القاىرة كتعليق الشيخ محمد عبد الحميد ، دار الكتا

،  1، دار الجيل ، بيركت ، ط النحو العربي في مواجهة العصر ، إبراىيم السامرائي .266
 . ـ 1995/ ىػ 1415

عبده الراجحي ، دار النهضة ، . النحو العربي كالدرس الحديث بحث في المنهج ، د .267
.   ـ1986/ ىػػػػ1406بيركت ، 

 1النحو في ظالؿ القرآف الكريم، عزيزة يونس بشير، دار مجدالكم ، عماف ، األردف ،  ط .268
 . ـ 1998/ ىػ 1418، 

 ( . ت. د )محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب ، القاىرة ، . لداللة ، دالنحو كا .269

كاظم إبراىيم كاظم ، عالم الكتب ، بيركت . النحو الكوفي ، مباحث في علـو القرآف ، د .270
 . ـ 1998/ ىػ 1418،  1، ط

،  1خليل بنياف الحسوف ، مكتبة الرسالة ، عماف األردف ، ط. النحويوف كالقرآف ، د .271
 . ـ 2002/  ىػ1423

 . ـ 1974النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  .272

ىمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جالؿ الدين عبد الرحمن السيوطي ، إعداد أحمد  .273
 . ـ 1998/ ىػػػ 1418،  1شمس الدين دار الكتب العلمية ، بيركت ، ط

بن أحمد الواحدم ، تحقيق صفواف الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو الحسن علي  .274
 .  ىػ 1415،  1القلم ، بيركت ، طعدناف داككدم ، دار 

/ ىػ 1421،  1محمد األكراغي ، دار األماف ، الرباط ، ط. الوسائط اللغوية ، د .275
 . ـ2001
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الوسيط في تفسير القرآف المجيد ، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدم ، تحقيق الشيخ  .276
/ ىػػ 1415،  1بيركت ، ط جود كآخركف ، دار الكتب العلمية ،عادؿ أحمد عبد المو

 .ـ 1994

  
:   البحوث كالرسائل الجامعية 

أدكات الغاية في النحو العربي ، رسالة ماجستير ، إيماف بنت جواد النجار ، كلية اللغة العربية ،  .1
 .  ـ 1996/ ىػ 1416جامعة أـ القرل ، 

، أطركحة دكتوراه ، فاطمة محمد طاىر حامد ، كلية  ُأسس الترجيح في كتب الخالؼ النحوم .2
 . ىػ 1430اللغة العربية ، جامعة أـ القرل ، 

فاضل صالح ، مجلة كلية اآلداب ، جامعة . أسلوب االشتغاؿ ككظيفتو في أداء المعنى ، د .3
 . ـ 1977،  11، عدد 1المجلد     بغداد ،

 حمود محمد ، كلية اللغة العربية ، جامعة االشتغاؿ عند النحويين ، رسالة ماجستير ، عبد اهلل .4
 . ـ 1987/ ىػ 1407أـ القرل ، 

سمير أحمد مخلوؼ ، مجلة جامعة دمشق ، . ، د( دراسة في تصور المعنى)الصورة الذىنية  .5
 .ـ 2010،  1عدد ، 26المجلد 

تربية ، االختيار في النحو العربي ، رسالة ماجستير ، عبد الحػسػيػن حػسػن جػاسػم ، كلية اؿ .6
 . ـ 2006/ ىػ 1426جامعة البصرة ، 

الخالؼ النحوم في القراءات ، أطركحة دكتوراه ناصر سعيد ناصر ، كلية اآلداب ، الجامعة  .7
.  ـ 2002/ ىػ 1423المستنصرية ، 

الخالؼ النحوم في كتب إعراب القرآف ، أطركحة دكتوراه ، عماد مجيد علي ، كلية التربية ،  .8
.  ـ 2005/ ىػ 1425،  الجامعة المستنصرية

ابن )في الجملة القرآنية ، أطركحة دكتوراه ، علي عبد الفتاح محيي كلية التربية  االكتفاءداللة  .9
 . ـ 2006/ ىػ 1426، جامعة بغداد ، ( رشد

قوة المعنى في العربية ، أطركحة دكتوراه ، مهند ذياب فيصل ، كلية التربية ، جامعة البصرة ،  .10
 . ـ 2010/ ىػ 1431

اللغات العربية في تفسير البحر المحيط ، رسالة ماجستير ، دنيا محمد بن حمود ، كلية اللغة  .11
 . ـ 1995/ ىػ 1415العربية ، جامعة أـ القرل ، 
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محمد حسين آؿ ياسين، مجلة . متشابو القرآف ألبي الحسن علي بن حمزة الكسائي ، د .12
.  ـ 2007،  4، العدد 34المجلد: المورد 

،  6عصاـ نور الدين دراسات عربية ، عدد . م كالمنهج الوصفي المعاصر ، دالنحو العرب .13
.  ـ 1982

آفاؽ الثقافة  مجلةمحمد إقباؿ عركم ، . الوظيفة الترجيحية للسياؽ عند المفسرين ، د .14
.  ـ 2001/ ىػ 1422،  35كالتراث السنة التاسعة ، العدد 

 
 
 
 

 



Abstract  

Grammar preference in the eyes of interpreters 

This thesis focuses on the preference of grammar by the interpreters until 

the end of the eighth century A.H for grammatical rules are regarded one 

of the interpretation resources as a starting point of understanding the 

Quranic textual semantic intentions, especially after being clear –cut in 

approaches, origins and resources and its grounding had completed so that 

it could grasp all linguistic phenomena. In the view of the diversity of 

paraphrasing of Koranic text due to differences in meanings, the 

interpreters used to prefer one approach to the other and adopt it since 

ijetihad allows it. They also devoted their efforts to analyze grammarians' 

thoughts, building on contextual evidences and what the text carries of 

elements that would contribute to the elimination of probabilities. 

Building on this threshold, this thesis aims at knowing the influence of the 

grammatical thought in the interpretation of the Koranic structure through 

the study of the opinions of grammarians of some texts so that the 

importance of paraphrasing in clearing the exact meaning. After the survey 

and studying of those opinions , I find it necessary to make the plan of work 

consist of a prelude and three chapters followed by a conclusion. 

I studied, in the first chapter, the nouns and their positions, depending on 

examples indicating differences in paraphrasing such as exception and 

adverbs of manner and other cases related to them . I also study the 

functions and possessiveness. 

In the second chapter, I deal with verbs, emphasizing on paraphrasing 

variation of simple present, transitive and intransitive verbs. I also pass on 

the verbs of praising, reproaching and exclamation. 

The third chapter is devoted to the study of prepositions and articles, laying 

stress on the highlighting of the interpreters' opinions on prepositions 

addition and on the meanings of them and their relation to the context and 

their important role in the revealing meaning. 

After that I have come out with some results indicating the basics and 

features of grammar preference in the interpretation books. One of the 

most significant results is the interpreters' interest in the grammarians' 



thoughts and analyzing those thoughts in away to comply with the context 

and its components. This reflects the power of one of the sides. 

I also found that Koranic reciting has an important role in the revelation of 

meaning due to its ties with it after being analyzed and sought for evidences 

on which it depends and relates to the text itself. 

The second result is the interpreters' interest in contextual coherence and 

searching the context for internal and external ties and what it carries of 

events. Such procedure asserts their approach accuracy in the grasping the 

components of the context through their involvement with grammatical side  

because the accuracy of meaning depend on the relation with all context 

elements as an indication that modern theories specialized in textual 

interpretation  derive its features from interpreters' thoughts , glimpses and 

their accurate views to the central meaning because such theories aim at 

studying  text meaning through context so as to come at all exact outcomes, 

based on the realization of all procedures facilitating  the understanding of 

the intention of the text. Such procedures are the functions of 

textualization, intentionality, referntiality, contextuality  as standards 

devised by the modernists in their study of the text for the purpose of 

picking up the precise meaning  targeted by the context. 

After this summary, this thesis stresses that interpretation has the upper 

hand in the diagnosis of the validity and accuracy of the grammatical 

thoughts in the determination of meanings carried in the text through 

coherence and cohesion and how they transcend their true intentions. 
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