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ممخص الدراسة
ػياما ػػي الكشػػؼ عػػف راء المبػ ٌػردَّ :
الرػػر ية ،كالم كيػػة
الن ٍحكيػػة ،ك َّ
جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة إسػ ن
ػػي كت ػػاب تفس ػ و
العالم ػػة أب ػػي َّ
حي ػػاف اطندلس ػػي ،أ كى ػػك البح ػػر المح ػػيط ػػي
ػير جمي ػػؿ لأم ػػاـ ٌ

و
معارضة ،أك محايدة.
التفسير) ،كردكد أبي حيَّاف تجاىيا مف مكا قة ،أك

كقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة ،كتمييد ،ك رميف ،ثـ الخاتمة ك ييا أبرز النتائج.
المقدمة اشتممت عمى أسباب اختيار البحث ،كاطىػداؼ ،كاطىميػة ،كالد ارسػات السػابقة ،كالمػنيج
كخطة البحث.
ثػػـ عػػرض التمييػػد ترجمػػة بسػػيطة لكػػؿ مػػف المبػ ٌػرد كأبػػي َّ
حيػػاف ،كتعريػػؼ مػػكجز بكتابػػو

البحر المحيط).

اطكؿ تناكؿ المسائؿ َّ
الن ٍحكية كالرر ية ،كالثاني عف المسائؿ
بعد ذلؾ يأتي الفرالفَّ :

الم كيػػة ،كقػػد اشػػتمؿ كػػال الفرػػميف عمػػى ثالثػػة مباحػػث ،كىػػي :المكا قػػات ،ثػ َّػـ المعارضػػات ،ثػ َّػـ
المحايدات.
أخير تأتي الخاتمة ،ك ييا أبرز النتائج كالتكريات.
ك نا


ب

Abstract
The aim of this study is to contribute to the investigation of the grammatical (nahwi),
morphological (sarfi), and linguistic (lughawi) views of Ibn Al-Mubarred in the great
book of tafsir by Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, which is “Al-Bahr Al-Muheet in
Interpretation”. The study also highlighted Imam Abu Hayyan's responses to these
views including approval, opposition or neutralism.
The study was divided into an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion
that included the most important results.
The introduction included the reasons for selecting the topic, its objectives,
importance, previous studies, methodology, and research plan.
The preface presented a summarized biography of Abu Hayyan and Al-Mubarred,
and a brief introduction to the book of Al-Bahr Al-Muheet.
This is followed by two chapters: the first one tackled the grammatical and
morphological issues, while the second one discussed the linguistic issues. Both
chapters included three topics: points of agreement, points of disagreement, and the
neutral views.
Finally, the conclusion included the most important findings and recommendations.


ت

ْ َ٣ شكَ ِغ َّ
َّللاُ اَُّ ِز٣ـ َٖ آ َُٓ٘ٞا ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٝاَُّ ِز٣ــ َٖ أُٝرُٞا
ا ُْ ِؼ ِْ َْ َد َس َعـبد
صدقهللاالعظيم 
[المجادلة]11 :


ث

اإلىــداء
عكض ،ك تكلد مرةن أخرلّْ ...
جدم
إلى ُّ
الركح التي تي َّ
كنكر مرقده ،كعطّْر مشيده ،كطيب مضجعو ،ك نس كحشتو
الميـ ّْبرد تربتوّْ ،

***

إلى ذلؾ َّ
النبع الرا ي ..إلى شجرتي التي

تذبؿ..

إلى الظّْؿ الذم كم إليو ي ّْ
كؿ حيف ..أبي -رعاؾ المكلى كجزاؾ مف الثكاب أجزاه-

***

إلى مف ي حضرتيا ت ادرني الحركؼ ..تمطمني أمكاج الحنيف..

الركح اطغمى مف عيني ..أمي -حفظيا ا﵀-
كأظؿ كديعةن رغـ الظركؼ ..إلى حياة ُّ

***

مثيؿ لو..

إلى مف جعمني تاةن مدلمة ..رج هؿ
و
ىك مردر ثقتيُّ ..
شيء ي حياتي ..إلى الحبيب ال الي ..زكجي المثالي.
ككؿ

***

لي الحياة..
إلى الزىرة التي بضحكتيا تضحؾ ى
الركح كالفؤاد ..ميجتي كحياتي ..كلدم الحبيب أميف -حماه ربّْي-
إلى حبيب ُّ

***

الركح ليا تنساؽ..
إلى نبض كجداني ..النَّبض ليا يسرم ..ك ُّ
نرؼ ابتسامتي ..كنرؼ حياتي ..كلدييا اطسرار ي خز و
انة أمينة ..أختي ال الية

***

إلى مف ىـ ي عيني اليمنى ممكؾ كسالطيف ..ك ي عيني اليسرل
َّ
اطعزاء..
لممضرة ..أخكتي
دكاء
َّ

***

إلييـ مع ٍّ
م..
حب بمكر ٌ

كنسمة و
عطر شذيَّة ..بسماتنا ك داىـ عيكننا ..أىؿ زكجي الكراـ

***

إلى اطغمى كاطحمى..

إلى َّ ً
درة الكجكد ..كنبراس َّ
العزة كالرمكد ..مسطيف الحبيبة


ج

عمال بقكلو " :مف
ن

شكر وتقدير
ٌ

يشكر َّ
الناس،

َّ
لمناس"َّ ،إنني ي ىذا المقاـ إذ أضع قممي،

"إف أشكر َّ
يشكر ا﵀" ،كقكلوَّ :
الناس ﵀ أشكرىـ

أنسى أف أتكجو بالشكر الجزيؿ إلػى أسػتاذتي ػي

كتنسمت مف عبؽ سيرتيـ.
قسـ الم ة العربية ،يـ مف قطفت مف ركض عمميـَّ ،
حم ػػاد ،ال ػػذم
كمػػا أتكج ػػو بالش ػػكر كالعر ػػاف إلػػى معمّْم ػػي الفاض ػػؿ ال ػػدكتكر :أسػػامة خال ػػد َّ
ػي بتكجييات ػػو
أكرمن ػػي ا﵀ –تع ػػالى -بالني ػػؿ م ػػف معين ػػو الػ ػكا ر ،ككس ػػعني بقمب ػػو ،كل ػػـ يض ػ َّػف عم ػ َّ
السديدة ،سائمةن المكلى – َّ
عز كج ٌؿ -أف ير ػع درجاتػو ػي ال ُّػدنيا كاآلخػرة ،كأف يحفظػو ،كيبعػد عنػو
البالءَّ ،إنو سميع مجيب.
اطكؿ ،كمرشدم كمميمي ي طريؽ العمـ ،كالدم
ك أنسى أف أتكجو بالشكر إلى معمّْمي َّ
العزيز اطستاذ الدكتكر :نعماف شعباف عمكاف ،حفظو ا﵀ كرعاه.
كمػا كأشػػكر زميالتػي ػػي الد ارسػػات العميػا ،كػ َّػؿ كاحػ و
ػدة باسػميا ،قػػد كػ َّػف لػي نعػػـ اطخػكات
طيمة دراستي العممية.
ػر أتقػػدـ بالشػػكر إلػػى كػ ّْػؿ مػػف أسػػدل إلػػي مشػػكرة ،أك رنأيػػا ،أك أمػ نػرا ،كالػػى كػ ّْػؿ مػػف
كأخيػ نا
دعمني بالدعاء ،ميـ ّْ
مني كؿ العر اف كا متناف ،كالحمد ﵀ ّْ
رب العالميف.
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الم ِّ
ُ

يمكػف إحرػاؤه ك عػده ،كػاف أكؿ مػا ليجػت

يمارم أحد ػي أف ضػؿ ا﵀ عمينػا عظػيـ

بو ألسنتنا ىك حمده –عز كجؿ -عمى جميع نعمائو ما ظير منيا كما بطف
الحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ﵀ حمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نػدا

نفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو المكاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب كاطن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاؿ كالسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ

كالحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ﵀ حمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نػدا

حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

يحر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػد كالتكثي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر تحر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿ

ثـ الرالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ كاطناـ ،راحب الفراحة كالبياف
محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد رحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمف نفحتػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

محمػ ػ ػ ػ ػ ػػد كػ ػ ػ ػ ػ ػػـ حػ ػ ػ ػ ػ ػػال ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المفػ ػ ػ ػ ػ ػػظ معنػ ػ ػ ػ ػ ػػاه

المرػ ػ ػػطفى المجتبػ ػ ػػى المحمػ ػ ػػكد سػ ػ ػػيرتو

حبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ييكانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاه

ن ػ ػ ػ ػػكر الكج ػ ػ ػ ػػكد ككا ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػػالعيكد س ػ ػ ػ ػ نػنا

لػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ه م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ازدان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت اطك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاف لػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ه

كسالما عمى لو الياديف كأرحابو الطيبيف الطاىريف  ،أما بعد:
كرالة
ن
إنو

يخفى عمى أحد أف كتاب ا﵀ –عز كجؿ -ىػك معجزتػو الخالػدة ،كالػذم سػخر لػو

ػكدا مضػنية
مف عباده مف يقكـ عمى خدمتو كبيانو ،كلذا إننا نرل الكثير مف العمماء قد بػذلكا جي ن
ػي سػػبيؿ تفسػػيره كبيػاف معانيػػو كأحكامػػو مسػػتمديف ذلػؾ مػػف عمػػكـ الم ػة كالنحػػك كالترػريؼ كعمػػـ
البياف كالفقو كغيرىا.

ػر م ػػا اعتم ػػد عمي ػػو
كلق ػػد ك ػػاف لمنح ػػك العرب ػػي أث ػػر ب ػػارز ػػي تكجي ػػو ال ػػنص القرن ػػي ،كثي ػ نا

المفس ػػركف ػػي تفاس ػػيرىـ ،حي ػػث ي ػػذكركف اآلراء النحكي ػػة كينس ػػبكنيا إل ػػى أر ػػحابيا كير ػػرحكف

بمر ػػادرىا كي ػػذكركف الخ ػػالؼ النح ػػكم يي ػػا ،حت ػػى ضػ ػمت كت ػػب التفس ػػير مباح ػػث نحكي ػػة كثيػ ػرة
كمتنكعة ،جعمت الدارسيف يعكفكف عمى تناكؿ كتب التفاسير ي دراساتيـ الم كية بجميع أشكاليا

الرػػر ية كالرػػكتية كالد ليػػة كخارػػة النحكيػػةم كذلػػؾ لمعػػر تيـ اليقينيػػة بأنػػو

يمكػػف النفػػاذ إلػػى

أسرار العمكـ النقمية مف كالـ ا﵀ كرسكلو –رمى ا﵀ عميو كسمـ -ب ير ىذا العمـ.
أثرا ،كىك بال شؾ دعامة الم ة العربية كشعارىا
عمـ النحك مف أسمى العمكـ نا
قدر كأنفعيا ن
اطعمى ،الذم تستمد منو العكف كتستميـ القرد.

ذ

كىذا ما د ع الطالبة لجعؿ تفسير القرف مجا ن لمدراسة ،كاف اختيار "البحر المحيط ػي

التفسػػير" لد ارسػػة كتحميػػؿ راء عػػالـ الم ػػة كالنحػػك البرػػرم الكبيػػر أب ػػي العبػػاس محمػػد بػػف يزي ػػد
المعركؼ بالمبرد تِٖٓق) ،كانت دراستي مكسكمة بعنكاف:
أثر المبرد في تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي
دراسة وصفية تحميمية

أسباب اختيار الموضوع
لقد جاء بحثي المتكاضع ي دراسة أثر المبرد ي تفسير البحر المحيط لألسباب اآلتية:
ُ .إف الدارس لػ ػ ػ البحػر المحػيط) يسػتطيع أف يطمػع عمػى تػراث َّ
الن ٍحػك القرنػي يقػ أر مػا دار
بيف العمماء مف حكار كما قالكه ي كتاب ا﵀ –عز كجؿ -عبر القركف الطكيمة.
ػدر خر ػ نػبا
ِ .كثػ ػرة المس ػػائؿ النحكي ػػة كالم كي ػػة ػػي تفس ػػير البح ػػر المح ػػيط ،كالت ػػي تع ػػد مر ػ نا
لمدراسات كالبحكث النحكية.

ّ .الكشؼ عف جيكد المبرد الم كية كالنحكية ي تفسير البحر المحيط).
ْ .المكانة العممية الكبيرة التي يحظى بيا راحب الكتاب.

أىمية الموضوع
تنبع أىمية ىذا البحث مف اآلتي:
ُ .عظيـ قدر تفسير البحر المحيط ي القرف مف بيف كتب التفسير.
ِ .إبراز أثر المبرد كجيكده الم كية كالنحكية ي تفسير أبي حياف.

أىداف الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة المتكاضعة إلى ٍّ
كؿ مما يأتي:
ُ .التعػ ػػرؼ عمػ ػػى راء المبػ ػػرد النحكيػ ػػة كالم كيػ ػػة ػ ػػي تفسػ ػػير البحػ ػػر المحػ ػػيط طبػ ػػي حيػ ػػاف
اطندلسي.

ِ .التعرؼ عمى مدل تأثر أبي حياف بآراء المبرد النحكية كالم كية.

ر

الدراسات السابقة
ىناؾ دراسات تناكلت القضايا النحكية ي البحر المحيط) طبي حياف اطندلسي ،منيا:
ُ .القض ػػايا النحكي ػػة ػػي "البح ػػر المح ػػيط" طب ػػي حي ػػاف اطندلس ػػي ػػي الرب ػػع الث ػػاني م ػػف الق ػػرف
الكريـ ،رسالة دكتكراة ،إعداد جاد السيد د ع ا﵀ عبػد المطيػؼ ،جامعػة أـ درمػاف اإلسػالمية،

ََِٖـ.
ِ .القضػػايا النحكيػػة ػػي "البح ػػر المحػػيط" طبػػي حي ػػاف اطندلسػػي ػػي الرب ػػع الثالػػث مػػف الق ػػرف
الك ػريـ ،رسػػالة دكتػػكراة ،إعػػداد عبػػد القػػادر النػػكر عبػػد القػػادر ،جامعػػة أـ درمػػاف اإلسػػالمية،
َُِّـ.

أمػػا عػػف عن ػكاف د ارسػػتي ،مػػـ يػػدرس ىػػذا العن ػكاف تحديػ نػدا ،كانمػػا جػػرت د ارسػػات تترػػؿ
بجيكد المبرد ي تفسير القرف الكريـ ،منيا :منيج المبرد ي تفسير القرف الكريـ ي ضكء رائو

التفسيرية ي كتاب المقتضب ،د .ياسر إحساف رشيد النعيمي.

منيج الدراسة
سارت الطالبة بعكف ا﵀ ي بحثيا ىذا ك ؽ المنيج الكرفي التحميمي القائـ عمػى التأمػؿ
كالبحث كالربط ،مع ما يتضمنو مػف مقاربػات كاحرػاءات مػف شػأنيا أف تخػدـ عمميػة البحػث ،ثػـ

اعيػػا ض ػكابط البحػػث كاطمانػػة العمميػػة مػػف حيػػث نسػػبة اطق ػكاؿ إلػػى أرػػحابيا
تقػػديـ الخالرػػة مر ن
كمرادرىا إضا ة إلى تخريج الشكاىد كضبطيا بالشكؿ.

خطة البحث
اقتضت طبيعة ىذا البحث إلى أف يقسـ إلى مقدمة كتمييد ك رميف عمى النحك اآلتي:
المقدمـــة :كج ػػاء الح ػػديث يي ػػا بحم ػػد ا﵀ تع ػػالى ع ػػف أس ػػباب اختي ػػار البح ػػث كأىمي ػػة المكض ػػكع
كالدراسات السابقة كمنيج الدراسة كخطة البحث.
التمييد :ك يو
 حياة المبرد تِٖٓق). -حياة أبي حياف تْٕٓق) كالتعريؼ بكتابو البحر المحيط.

ز

الفصل األول

آراء المبرد النحوية والصرفية في تفسير البحر المحيط
المبحث اطكؿ :مكا قات أبي حياف لممبرد.
المبحث الثاني :اعتراضات أبي حياف عمى المبرد.
المبحث الثالث :حياد أبي حياف إزاء راء المبرد.

الفصل الثاني

آراء المبرد المغوية في تفسير البحر المحيط
المبحث اطكؿ :مكا قات أبي حياف لممبرد.
المبحث الثاني :اعتراضات أبي حياف عمى المبرد.
المبحث الثالث :حياد أبي حياف إزاء راء المبرد.
الخاتمة :ك ييا أىـ النتائج كالتكريات.

المصادر والمراجع:
اعتمدت الباحثة ي الدراسة عمى أميات الكتب ي َّ
الن ٍحك ،كالمُّ ة ،كاطدب ،كالتفسير.


س

التمييـــد
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المبرد
أبو العبَّاس ِّ
اسمو
ىك محمد بف يزيد بف عبد اطكبر بف عميرة بف حساف بف سميماف بف سعد بف عبد ا﵀ بف

زيد بف مالؾ بف الحارث بف عامر بف عبد ا﵀ بف بالؿ بف عكؼ بف أسمـ ،كىك ثمالة) بف

أحجف بف كعب بف الحارث بف كعب بف عبد ا﵀ بف مالؾ بف نرر بف اطسد بف ال كث ُ).

مولده
تعددت اآلراء ي تحديد سنة ك دتو منيـ مف قاؿ :سنة ست كمائتيف ِ) ،كقيؿ :سنة

سبع كمائتيف ّ) ،كقيؿ :سنة عشريف كمائتيف ْ).

َّ
لكف أغمب المرادر اتفقت عمى أف مكلده كاف ي البررة يكـ ا ثنيف ي ذم الحجة

ليمة اطضحى سنة عشر كمائتيف ٓ).

كنيتو ولقبو
المبرد،
ػالمبرد .كعف لقبو تعددت اطقكاؿ ي ضبط راء
ّْ
يكنى بػ ػأبي العباس كيمقب ب ػ ٌ
بعضيـ ضبطيا بالفتح ،ك خركف بالكسر.
أما مف ضبطيا بالفتح قد أرجع ذلؾ بسبب دخكلو ي غالؼ المزممة طبي حاتـ

ٔ)
تخفيا مف مالقاة راحب الشرطة الذم دعاه لممنادمة كالمذاكرة.
السجستاني  ،ن

ُ) انظر :القفطي ،جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ :إنباه الركاة عمى أنباه ُّ
النحاة جّ)ُِْ/م
كالزبيدم ،أبك بكر محمد بف الحسف :طبقات َّ
الداكدم ،شمس الديف محمد
الن ٍحكييف كالمُّ كييف ،صَُُم ك ٌ
بف عمي :طبقات المفسريف جِ)ِٕٔ/م كالب دادم ،أبك بكر :تاريخ ب داد .دار الكتاب العربي
جّ)َّٖ/م كابف خمكاف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد :ك يات اطعياف كأنباء إنباء الركاة
جْ.)ُّّ/
ِ) انظر :اطتابكي ،جماؿ الديف ،النجكـ الزاىرة ّ.)ُِّ/
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٔٗ/
ّ) انظر :ابف خمّْكاف ،ك يات اطعياف جْ)َِّ-ُّٗ/م ك ٌ
ْ) انظر :القفطي ،إنباه الركاة عمى إنباه ُّ
النحاة جّ.)ُِٓ/

ٓ) انظر :اطتابكي ،جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ بف ت رل :النجكـ الزاىرة ي ممكؾ مرر كالقاىرة
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٔٗ/
جّ)ُِّ/م ك ٌ
ٔ) ىك سيؿ بف محمد بف عثماف بف القاسـ تِٓٓق) ،إماـ َّ
الن ٍحك كالم ة ،كالقرف كالشعر ،كطىؿ البررة
أربعة كتب يفتخركف بيا عمى أىؿ اطرض :كتاب العيف لمخميؿ ،ككتاب سيبكيو ،ككتاب الحيكاف لمجاحظ،
ككتاب أبي حاتـ ي القراءات .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صُّٕ).
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المبرد ،الحا ظ أبك الفرج بف
كيركم ابف خمكاف اختالؼ العمماء ي سبب تمقيب
ّْ

المبرد بفتح الداؿ ،إذ طمبو راحب الشرطة
المبرد مف سبب تسميو ب ػ
الجكزم ركل ما ذكره
ٌ
ٌ
لممنادمة كالمذاكرةم لكنو كره الذىاب إليو ،ثـ دخؿ إلى أبي حاتـ السجستاني ،حتى أقبؿ رسكؿ

المبرد أف يختبأ ي المزممة ُ) ،ثـ طمب مف
الكالي يطمبو ،طمب منو أبك حاتـ السجستاني مف ٌ
الرسكؿ أف يدخؿ كيفتش الدار ،دخؿ كلـ يفطف إلى غالؼ المزممة ،ثـ خرج ،جعؿ السجستاني

المبرد ،سمع الناس بذلؾ كليجكا بو ِ).
المبرد ٌ
يرفؽ ،كينادم عمى المزممةٌ :

كأما مف ضبطيا بالكسر ربطكىا بحادثة جرت بينو كبيف شيخو المازني" ،لما رنؼ
المبرد عف دقيقو كعكيرو ،أجابو بأحسف جكاب ،قاؿ لو :قـ
المازني كتاب اطلؼ كالالـ ،سأؿ ٌ
المبرد –بكسر الراء -أم :المثبت لمحؽٌ ،يره الكك يكف ،ك تحكا الراء" ّ).
أنت ٌ
المبرد اشتير بيذيف المقبيف كعرؼ بيما
كيمكف القكؿ بعد ذلؾٌ :
إف ىذه النقكؿ تثبت أ ٌف ٌ
طسباب ذكرىا المترجمكف ،كميا تكحي بعمك قدره كر عة مكانتو العظيمة.

نسبو
ً
ي بضـ الثاء المثمثة ك تح الميـ ك ي خرىا الالـ،
ينتمي ّْ
المبرد إلى قبيمة ثيمالة) .كالثي ىمال ٌ
كىك بطف مف اطزد ،كىك ثمالة بف أسمـ بف كعب بف الحارث ْ).
كسميت ثمالة بيذا ا سـم َّ
طنيـ شيدكا حرنبا ىنً ىي ييا أكثرىـ ،قاؿ الناس :ما بقي منيـ
إ ثيمالة ،كالثمالة :البقية اليسيرة ٓ).
()ٙ

شيوخو

المبرد عممو عف شيك وخ كثر ،منيـ:
أخذ ّْ
ُ .الجاحظ :أبك عثماف عمرك بف بحر تِٓٓق).

ُ) المزممة :إناء يبرد يو الماء .انظر :القفطي ،إنباه الركاة عمى أنباه ُّ
النحاة جّ.)ِْٔ/

ِ) انظر :ابف خمكاف ،ك يات اطعياف جْ)ُِّ/م كالجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ،كالمنتظـ ي
تاريخ الممكؾ كاطمـ جُِ.)ّٖٗ/
ّ) السيكطي ،ب ية الكعاة ي طبقات المُّ كييف ك ُّ
النحاة جُ.)ِٔٗ/
ٌ
ْ) انظر :السمعاني ،اطنساب جُ)ُّٓ/م كالجزرم ،المباب ي تيذيب اطنساب جُ.)ُِْ/
ٓ) ابف خمّْكاف ،ك يات اطعياف جْ.)َِّ/
المبرد ،الكامؿ جُ.)ٗ-ٖ/
ٔ) انظرّْ :
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مي :أبك عمر رالح بف إسحاؽ تِِٓق).
ِ.
ٍ
الجر ٌ

ّ .أبك حاتـ السجستاني :سيؿ بف محمد تِٓٓق).
ياشي :أبك الفضؿ ،عباس بف الفرج تِٕٓق).
ْ .الر ٌ

ٓ .المازني :أبك عثماف بكر بف محمد بف بقية تِْٖق).
(ٔ)

أما تالميذه

قد تمقى العمـ عميو كثير مف العمماء ،كمنيـ:
ُ .اطخفش اطر ر :أبك الحسف عمي بف سميماف تُّٓق).
ِ .ابف الخياط :أبك بكر محمد بف أحمد بف منركر تَِّق).
ّ .ابف درستكيو :أبك محمد عبد ا﵀ بف جعفر تّْٕق).
ْ .الزجاج :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف السرم بف سيؿ َّ
الن ٍحكم تُُّق).
ٓ .ابف السراج :أبك بكر محمد بف السرم تُّٔق).
(ٕ)

كتبو

المبرد الكثير مف المرنفات كالفنكف العممية مف ل ة كنحك كررؼ كشعر كنثر
رنؼ ّْ

كأخبار كعركض ما يكحي بثقا تو كاطالعو الكاسع ،كمف ىذه المؤلفات :كتاب الكامؿ)،

ك الركضة) ،ك المقتضب) ،ك ا شتقاؽ) ،ك اطنكاء كاطزمنة) ،ك القكا ي) ،ك قكاعد الشعر)،
ك المقركر كالممدكد) ،ك معاني القرف) ،ك المدخؿ إلى سيبكيو) ،ك إعراب القرف) ،ك الحث

عمى اطدب كالردؽ) ،ك الحركؼ).

كغيرىا الكثير مف المرنفات كالكتب التي أثرت المكتبة العربية كأغنتيا.

مكانتو العممية
المبرد كغ ازرة عممو كأدبو.
أثنى كثير مف العمماء عمى ّْ

المبرد ،الكامؿ جُ.)ُُ-َُ/
ُ) انظرّْ :

القفطي ،إنباه الركاة جّ.)ِِٓ-ُِٓ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جُُٓ-ُْ/م ك
ٌ
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ريحا بمي نا
السيكطي" :كاف إماـ العربية بب داد ك ي زمانو ...ككاف
قد قاؿ عنو
ن
ٌ
مفكىا ،ثقةن أى ٍخبارِّيا َّ
جميال سيما ي رباه" ُ).
عالمة ،راحب نكادر كظ ار ة ،ككاف
ن
ن
كذكره الزبيدم ي طبقاتو بقكلو" :كاف أبك العباس محمد بف يزيد مف العمـ كغ ازرة اطدب

ككثرة الحفظ كحسف اإلشارة ،ك راحة المساف كبراعة البياف كممككية المجالسة ككرـ العشرة

كبالغة المكاتبة كحالكة المخاطبة كجكدة الخط كرحة القريحة كقرب اإل ياـ ككضكح الشرح

كعذكبة المنطؽ عمى ما ليس عميو أحد ممف تقدمو أك تأخر عنو" ِ).

َّ
كلعؿ عمك مكانتو بيف العمماء أ ضى إلى أف انتيت إليو زعامة َّ
الن ٍحكييف بعد المازني
ب ير منازع ،كشيد لو الجميع ،عمى أنَّو العالـ الكبير كالمعمـ البارع كاطديب الذم يبارل.

وفاتو
اختمؼ المترجمكف ي ذكر سنة ك اتو ،اطكثركف عمى أنو تك ي ي ب داد سنة خمس

كثمانيف كمائتيف مف ذم الحجة ّ) ،كقيؿ :مف ذم القعدة ْ).

كبعضيـ ذكر أنو تك ي سنة ست كثمانيف كمائتيف ٓ) ،كد ف بمقابر الكك ة ي ب داد ٔ).

السيكطي ،ب ية الكعاة ،جُ.)ِٔٗ/
ُ)
ٌ
ِ) الزبيدم ،طبقات المُّ كييف ك ُّ
النحاة صَُُ).
اطتابكي ،النجكـ الزاىرة جّ.)ُِّ/
السيكطي ،ب ية الكعَّاة جُ)ُِٕ/م ك
ّ) انظر:
ٌ
ٌ
ْ) انظر :ابف خمّْكاف ،ك يَّات اطعياف جْ.)ُّٗ/
َّ
ُّ
ىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد ،سير
ٓ) انظر :القفطي ،إنباه الركاة عمى أنباه النحاة جّ)ِْٕ/م كالذ ٌ
أعالـ النبالء مجُّ.)ٕٕٓ/
النحاة جّ.)ِْٕ/
ٔ) القفطي ،إنباه الركاة عمى أنباه ٌ
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األندلسي
أبو حيَّان
ّ

اسمو
م
النفر ٌ

مولده

ُ)

ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حيَّاف ،اإلماـ أثير الديف أبك حيَّاف
العالمة الكبير ،حجة العرب ،سيبكيو المتأخريف ِ).
ناطي ،اإلماـ ٌ
اطندلسي ال ر ٌ
ٌ

كلد أبك حيَّاف ي أخريات شكاؿ سنة أربع كخمسيف كستمائة بمدينة مطخشارش ي

غرناطة ّ).

عممو وشيوخو
نيؿ أبك حيَّاف مف شتى رنكؼ العمـ عمى يد كثير مف العمماءَّ ،
كلعؿ أبرز ىذه العمكـ:
ُ .القراءات :عمى يد أبي جعفر بف الطَّبَّاع.
َّذم ،كأبي جعفر بف الزبير ،كابف أبي اطحكص ،كابف
ِ .العربية :عمى يد أبي الحسف اطيب ٌ
الرائغ ،كأبي جعفر المٌٍبمي .كبمرر عف البياء بف النَّحاس ،كجماعة.
ّ .الحديث :سمعو باطندلس ،كا ريقيا ،كاإلسكندرية ،كمرر ،كالحجاز ،مف نحك أربعمائة
الشاطبي،
ضي ،ك
شيخا منيـ :أبك الحسيف بف ربيع ،كابف أبي اطحكض ،ك َّ
كخمسيف ن
ٌ
الر ٌ
الحراني ْ).
كالقطب ،ك
القسطالني ،كالعز َّ
ٌ

ْ .ق أر كتب َّ
الن ٍحك كالم ة ،كدكاكيف مشاىير العرب ،أخذ معر ة اطحكاـ لكممة العر ٌبية عف أبي
الثقفي مف كتاب سيبكيو ،كغيره.
جعفر إبراىيـ
ٌ
ٓ .أخذ عمـ البياف كالبديع عف ترانيؼ كثيرة أجمعيا ي كتاب أبي عبد ا﵀ محمد بف سميماف
اطندلسي اطنرارم القرطاجني ،مقيـ تكنس ٓ).
النقيب ،كعف أبي الحسف حازـ بف محمد
ٌ

ُ) َّ
السيكطي ،ب ية الكعاة جُ.)َِٖ/
النفرم :نسبة إلى نفرة قبيمة مف البربر .انظر:
ٌ
السيكطي ،ب بة الكعاة جُ)َِٖ/م أبك حياف ،تفسير
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ)ِٖٔ/م ك
ِ) انظرٌ :
ٌ
البحر المحيط جُ)ْ/م كاليماني ،إشارة التَّعييف صَِٗ).

الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٔ/
ّ) انظر:
السيكطي ،ب ية الكعاة جُ)َِٖ/م ك ٌ
ٌ
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٕ/
ْ)
السيكطي ،ب ية الكعَّاة جُ)َِٖ/م ك ٌ
ٌ
ٓ) أبك حيَّاف  ،تفسير البحر المحيط جُ.)ْ/
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ٔ .سمع كركل الكتب اطميات ي الحديث كالسنف ،كسمع مف عمـ الكالـ مسائؿ عمى الشيخ
م ُ).
شمس الديف اطنرار ٌ
(ٕ)

تالميذه

أخذ عنو أكابر عرره ،كمف تالميذه مف برزكا ي حياتو ،منيـ :تقي الديف السبكي ّ)،

كابف عقيؿ ْ) ،كناظر الجيش ٓ) ،كالسميف ٔ) ،كالسَّفاقيسي ٕ).
أقوال العمماء فيو

أشاد كثير مف العمماء بأبي حيَّاف كعممو ،كمكانتو ،كمف ىذه اطقكاؿ:
السيكطي ي كتابو شيادة أحد العمماء لو ،بأنَّو دائـ ا شت اؿ ي العمـ ،مـ يره
أكرد
ٌ
قط إ يسمع أك يشت ؿ ،أك يكتب أك ينظر ي كتابم ككاف عارنا بالم ة" ،كأما َّ
الن ٍحك
كالترريؼ يك اإلماـ المطمؽ ييما ،خدـ ىذا الفف أكثر عمرهم حتى رار يدركو أحد ي
أقطار اطرض ييما غيره ،كلو اليد الطُّكلى ي التفسير كالحديث ،كتراجـ النَّاس كمعر ة

ُ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جُ.)ْ/
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٕ/
ِ) انظر:
السيكطي ،ب ية الكعَّاة جُ)َِٖ/م ك ٌ
ٌ
ّ) تقي الديف السبكي تٕٔٓق) :عمي بف عبد الكا ي بف عمي بف تماـ السبكي اطنرارم الخزرجي ،أبك
تقي الديف :شيخ اإلسالـ ي عرره ،كأحد الحفاظ المفسريف المناظريف .كىك كالد التاج السبكي
الحسفٌ ،
راحب الطبقات ،مف كتبو :الدر النظيـ ي التفسير .انظر :الزركمي ،اطعالـ جْ.)َِّ/
ْ) ابف عقيؿ تٕٗٔق) :عبد ا﵀ بف عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف محمد القرشي اليامشي ،بياء الديف ابف
عقيؿ :مف أئمة النحاة .مف نسؿ عقيؿ ابف أبي طالب .مكلده كك اتو ي القاىرة ،مف كتبو :ي شرح

التسييؿ .انظر :الزركمي ،اطعالـ جْ.)ٗٔ/
ٓ) ناظر الجيش تٕٕٗق) :محمد بف يكسؼ بف أحمد ،محب الديف الحمبي ثـ المررم ،المعركؼ بناظر
حياف ،أرمو مف حمب ،كمكلده كك اتو بالقاىرة ،ترقى إلى أف كلي
الجيش :عالـ بالعربية ،مف تالميذ أبي ٌ
نظر الجيش بمرر ،مف كتبو :شرح التمخيص ي المعاني كالبياف .انظر :الزركمي ،اطعالـ جٕ.)ُّٓ/
ٔ) السَّميف تٕٔٓق):ىك أحمد بف يكسؼ بف عبد الدايـ الحمبي ،أبك العباس ،شياب الديف المعركؼ
عي ،مف أىؿ حمب .استقر كاشتير ي القاىرة .مف كتبو
بالسميف :مفسر ،عالـ بالعربية كالق ارءات .شا ٌ
تفسير القرف) .انظر :الزركمي ،اطعالـ جُ.)ِْٕ/
القيسي السفاقسي ،أبك إسحاؽ :برىاف الديف :قيو
السفاقسي تِْٕق) :ىك إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ
ٕ)
ٌ
ٌ
مالكي .مف كتبو :شرح ابف الحاجب ي أركؿ الفقوّ .انظر :الزركمي ،اطعالـ جُ.)ّٔ/
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خركرا الم اربة ،كأق أر َّ
قديما كحديثنا ،كألحؽ الر ار بالكبار ،كرارت
الناس
طبقاتيـ،
ن
ن
أشياخا ي حياتو" ُ).
تالمذتو أئمة ك ن
أما عف سمتو كخمقو ،قد "كاف ثبتنا ردكقنا َّ
حجةن سالـ
ىذا عف عممو ،كثقا توَّ ،
العقيدة ...كثير الخشكع كالبكاء عند قراءة القرف" ِ).
شيخا طيكا ن حسف النعمة ،مميح الكجو ،ظاىر المكف ،مشرنبا
كعف ًخمقتو ،قد "كاف ن
بحمرة ،منكر الشيبة ،كبير المحية ،مسترسؿ الشعر" ّ).
كعف مذىبو ،قد ابتعد عف "البدع الفمسفية ،كا عتزاؿ ،كماؿ إلى مذىب أىؿ الظاىر،

كالى محبة عمي بف أبي طالب" ْ).
كتبو

(٘)

ألَّؼ أبك حيَّاف مف الكتب ما أغنى بو المكتبة العربية كأثراىا ،كلقد تنكعت مؤلفاتو ي

َّ
الن ٍحك كالم ة ،كالتفسير ،كالبالغة ،كغيرىا ،كمف ىذه الترانيؼ:
ُ .البحر المحيط ي التفسير.
ِ .إتحاؼ اطريب بما ي القرف مف ال ريب.
ّ .كتاب اطسفار الممخص مف كتاب الرفار.
ْ .شرح سيبكيو.
ٓ .التنخيؿ ي شرح التسييؿ.
ٔ .التذكرة.
ٕ .المبدع ي الترريؼ.

الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٖ-ِٖٕ/
ُ) ٌ
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٗ-ِٖٖ/
ِ)
السيكطي ،ب ية الكعاة جُ)ِِٖ/م ك ٌ
ٌ
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٗ-ِٖٖ/
ّ) السيكطي ،ب ية الكعاة جُ)ِِٖ/م ك ٌ
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ.)ِٖٗ-ِٖٖ/
ْ) السيكطي ،ب ية الكعاة جُ)ُِٖ/م ك ٌ

الداكدم ،طبقات المفسريف جِ)َِٗ-ِٖٗ/م
ٓ) انظر :اليماني ،إشارة التٌعييف ص صَِٗ)ُِٗ-م ك ٌ
السيكطي ،ب ية الكعاة جُ.)ِّٖ-ِِٖ/
ك
ٌ
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ٖ .المك كر.
ٗ .النكت الحساف.
َُ .التقريب.
ُُ .غاية اإلحساف.
ُِ .النائي ي قراءة الكسائي.
َُّّ .
الكىاج ي اخترار المنياج.
كىناؾ عدد مف الكتب لـ يكتمؿ ترنيفيا:
ُ .كتاب مسمؾ الرشد ي تجريد مسائؿ ابف رشد.
ِ .منيج السالؾ ي الكالـ عمى ألفية ابف مالؾ.
ّ .نياية اإلعراب ي عممي الترريؼ كاإلعراب .رجز)
ْ .مجاني اليرر ي شعراء العرر.
 وفاتو(ٔ):
اطندلسي ي رفر سنة خمس كأربعيف كسبعمائة ي القاىرة،
تك ي اإلماـ أبك حيَّاف
ٌ
كد ف بمقابر الرك ية.

تعريف بكتاب البحر المحيط
اعتمد أبك حيَّاف ي تفسيره عمى أساس مف الم ة ك َّ
كمحكما ي
الن ٍحك ،كلذا جاء قكيِّا
ن
بنيانو ،الم ة كما تشتمؿ عميو مف مفردات كتعريؼ لممشتقات كاعراب لمكممات تعد مف أىـ

اطركاف التي يعتمد عمييا المفسر لكتاب ا﵀ – َّ
أيضام َّ
طف المعنى يت ير
عز كجؿ .كيعتمد النَّ ٍحك ن
كيختمؼ باختالؼ اإلعراب.
منيجو في التفسير:
منيج معيف:
سار أبك حيَّاف ي تفسيره عمى
و
أ .الكالـ عمى مفردات اآليات ي بداية كؿ سكرة.

السيكطي ،ب ية الكعاة جُ.)ِّٖ/
الداكدم ،طبقات المفسريف جِ)َِٗ/م ك
ُ) انظرٌ :
ٌ
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ب .الكالـ عمى أسباب ُّ
النزكؿ.
ت .الحديث عف الناسخ كالمنسكخ.
ث .إظيار مدل التناسب بيف اآليات.
ج .ذكر القراءات كتكجيييا ُ).
ح .جمع بيف التفسير باطثر ،كالتفسير بالرأم:
دائما يذكر اآلثار الثابتة عف النبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ-
 التفسير باطثر :كاف نكرحابتو الكراـ ،كالتَّابعيف ،كالثّْقات.
 التفسير بالرأم ،مف خالؿ:ي ادر منيا كممة حتى يتكمـ عمييا.



بياف الجمي كالخفي ،بحيث



الكالـ عمى غكامض اإلعراب ِ).

خ .اعتمد ي تفسيره بيف اإليجاز كاإلطناب ،يك

يكرر الكالـ ي و
كالـ سبؽ ذكره.

د .اعتمد ي تفسيره عمى عمكـ عدة ،منيا:
 عمكـ البالغة بأنكاعيا الثالثة. الفقو. الشكاىد الشعريَّةم لالحتجاج بيا ي الم ة كالنحك. استخداـ القكاعد َّالن ٍحكية ،حتى يستطيع أف يقؼ عمى المعنى المراد(.)3
ذ .اعتمد ي نقمو عمى المذاىب َّ
الن ٍحكية ،كىي:
المبرد.
 البررة ،منيـ :الخميؿ بف أحمد ،كسيبكيو ،ك ٌ الكك ة ،منيـ :الكسائي ،كالفراء ،كثعمب. المذىب الب دادم ،منيـ :ابف قتيبة ،كابف كيساف ،ك َّالزجاجي ،كأبك عمي الفارسي ،كابف
ّْ
السراج  ،كابف اطنبارم ، ،كالعكبرم.
جني ،كابف َّ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)َٔ-ٓٗ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.َٔ/

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ُٔ/
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 المذىب اطندلسي ،منيـ :اطعمـ الشنتمرم ،كابف الطّْراكة ،كالسُّييمي ،كابف عرفكر،كابف مالؾ.

دائما ،ك بمذىب أىؿ الكك ة
 كمع ذلؾ قد كافن
مستقال ،مـ يأخذ بمذىب أىؿ البررة ن
حر يختار منيا ما يشاء(.)1
دائما ،ك اطندلسييف ،بؿ كاف ِّا
دائما ،ك بمذىب الب دادييف ن
ن

أىم المصادر التي أخذ منيا(ٕ):
أ.

ي التٌفسير:
النقيب.
 التحرير كالتٌحبير طقكاؿ أئمة التفسير ،بف ٌ -المحرر الكجيز بف عطية.

ب .ي القراءات:
 اإلقناع ،بف الباذش.ت .ي الحديث:
 رحيح البخارم. رحيح مسمـ.الن ٍحك:
ث .ي ٌ
الجياني.
 التَّسييؿ ،بف مالؾ ٌج .ي الفقو:
الديف اطربياني.
 القكاعد ،لشمس ٌح .ي التَّاريخ:
 السّْيرة ،بف إسحاؽ المطمبي.خ .ي البالغة:
 -نظـ القرف ،لمجاحظ.

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ٔٓ-ِٔ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ّٗ-ٖٗ/
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ختاما يمكف القكؿ َّ
ائعا ي سماء العمـ ،كقدكةن لمف
نمكذجا
المبرد كأبا حيَّاف يشكالف
ن
عظيما كر ن
إف ٌ
ن
ن
أراد التَّبحر ي أعماؽ العربية ،كمعر ة مكنكناتيا ،كآللئيا.
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الفصل األول

المســـــــــــائل َّ
الصرفيـــــة
الن ْحوية و َّ

أول :المسائل َّ
الن ْحوية
ً
كثير مف اآلراء َّ
النحكية التي تنتمي لممبرد،
عرض أبك حيَّاف ي كتابو البحر المحيط) نا
ذاكر التعميؿ لردكده أك
كتعددت ردكد أبي حيَّاف تجاىيا ،كاف بيف مكا ؽ ،كمعارض ،أك محايد ،نا

مف دكف تعميؽ ،كىذا ما سيتضح خالؿ البحث بإذف ا﵀ َّ
_عز كجؿ.

المبحث األول
لممبرد
حيان
ِّ
موافقات أبي ّ
عدد مف المكا قات َّ
المبرد،
كرد ي كتاب البحر المحيط) ه
النحكيَّة طبي حيَّاف عمى راء ٌ
بم ت حكالي عشر مسائؿ ،ىي عمى َّ
الن ٍحك اآلتي:

م
ٔ .مسألة :التعدي والمزوم في لفظ (أضاء) في قولو -سبحانو وتعالىٌَ َ٣﴿ :ب ُد ا ُْجَ ْش ُ
مب َء َُ َُٓ ْْ ٜؾ َْٞا كَِٝ ِٚ ٤اِ َرا أَ ْ
ظَِ َْ َػَِ ْ ْْ ِٜ ٤هَب ُٓٞا َ ْٞ َُٝؽَب َء َّ
قب َسَٔ ًَُِّ ْْ ُٛب أَ َ
ْ َ٣خطَقُ أَ ْث َ
َّللاُ
َ٢ء هَ ِذ٣ش﴾ [البقرة]ٕٓ:
غ ْٔ ِؼ َِٝ ْْ ٜأَ ْث َ
َت ثِ َ
َُ َزَ ٛ
قب ِس ِ ْْ ٛإّ َّ َ
َّللا َػَِ َِّ ًُ ٠ؽ ْ
مثال طكلئؾ الذيف يظير ليـ الحؽ تارة ،كيشككف
عز كجؿ -ي ىذه اآلية ن
ضرب ا﵀ ٌ -
ش ْوا فِ ِيو﴾ أم :كمما نالكا راحةن ي اإلسالـ كغنيمة ثبتكا عميو،
َضاءَ ل َُه ْم َم َ
يو أخرلُ ﴿ ،كلَّ َما أ َ
كبالء تأخركا ،حاليـ كحاؿ مف يرل المطر كما
﴿وإِ َذا أَظْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا﴾ ككمما أركا شدةن
ك َ
ن
يرحبو مف برؽ كرعد ،إذا أضيء ليـ الطريؽ مشكا يو ،كاذا أظمـ عمييـ قامكا مذعكريف ،كا﵀

– َّ
عز كجؿ -قادر عمى أف يذىب بسمعيـ كأبرارىـ ي حالة المطر ،كما أنو قادر عمى أف
يسمبيـ العز كاطماف الذم ليـ بمنزلة السمع كالبرر ُ).

زما  ،تقكؿ:
ولفظ أضاء) ىنا مف اطلفاظ التي تتعدل ك تتعدل ،أم يككف
ن
متعديا ك ن
ت كرار ٍ ً
كمتعد ِ)،
ىضأٍتيو) أىنام زـ،
ضاءت بً ىم ٍعنى كاحد ،أىم
ى
استنار ٍ
ت يمض ىيئةن كأ ى
ىضاءت ك ى
أ ى
ى
ى
اؿ الناب ةي اٍلجعًدم ر ً
ضي ا﵀ ىعنوي:
قى ى
ىٍ ى
ِ ِ
اسا
سا ِبا ْلفُ َؤاد ا ْلت َب َ
ُم ْمتَِب ً

اء ْت لَ َنا َّ
وج ًيا أَ َغ َّر
الن ُار ْ
أ َ
َض َ
المبرد ي اآلية و
يؽ.
متعد ،كالتقدير :كمما أضاء ليـ
كأضاء عند ّْ
البرؽ الطر ى
ي
(ٖ)

ُ) حكل ،اطساس ي التفسير جُ)ٕٓ/م كالسمعاني ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ٓٓ/
ِ) انظر :الزبيدم ،تاج العركس جُ.)ُّٗ/
ّ) الناب ة الجعدم ،الديكاف ،صََُ.

14

المبرد ،رأل َّ
عائد عمى المفعكؿ
َّ
أف الضمير ي يو) ه
أما أبك حيَّاف قد ذىب مذىب ٌ
المحذكؼ ،كيحتمؿ أف يعكد عمى البرؽ" ،أم مشكا ي نكره كمطرح لمعانو ،كيتعيف عكده عمى

زما ،أم :كمما لمع البرؽ مشكا ي نكره" ُ).
البرؽ يمف جعؿ أضاء) ن

ت
ٕ.
مسألة في الموقع اإلعرابي لـــ (نفسو) في قولو -سبحانو وتعالىْ َ٣ َْٖٓ َٝ ﴿ :ش َؿ ُ
افطَلَ َْ٘٤ب ُٙكِ ٢اُ ُّذ َْٗ٤ب َٝاَِّٗ ُٚكِْ ٢اِ ٥خ َش ِح َُ َِٖٔ
غََُٝ ُٚوَ ِذ ْ
علِْ َٗ َٚل َ
ػَْٖ َِِّٓ ِخ اِ ْث َشا ِ َْ ٤ٛاِ ََّّل َْٖٓ َ
قبُِ ِؾ[ ﴾ َٖ٤البقرة]ٖٔٓ:
اُ َّ
أنكر ا﵀  --عمى العقالء أف يككف ييـ مف يرغب عف ممة إبراىيـ ،كبذلؾ يككف
ا ستفياـ يو معنى اإلنكار كا ستبعاد ،كالممة :ىي السنة كالطريقة.
ِ
ِ
سوُ﴾ ،أم جيؿ نفسو ظمميام بتركو الحؽ إلى
كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ :-إ ََّّل َم ْن َسفوَ نَػ ْف َ
الضالؿ ،حيث خالؼ طريؽ مف ارطفاه ا﵀ ي الدنيا لميداية كاتبع طرؽ الضاللة كال ي ،أم

سفو أعظـ مف سفيوم أـ أم ظمـ أكبر مف ظممو؟! ِ).

و
طكجو ّ):
سوُ﴾ ،قد انتربت عند العمماء
أما بالنسبة لممكقع اإلعرابي لػ ػ ﴿نَػ ْف َ
الفراء ْ).
أ .ىي تمييز عند َّ
ب .زعـ خركف مف الكك ييف َّ
بأنو مشبو بالمفعكؿ أك مفعكؿ بوم طمكر:
َّ
المبرد.
 -إما لككف سفو) يتعدل بنفسو كسفو المضعؼ ،كىذا رأم ٌ

 كاما َّجن ٍي ٓ)).
ض ّْمف معنى ما يتعدل ،أم جيؿ ،كىك قكؿ الزجاج) ك ابف ٌ
طنو ي
 -أك تككف بمعنى أىمؾ) ،كىك قكؿ أبي عبيدة.

 -كاما عمى إسقاط حرؼ الجر ،كىك قكؿ بعض البررٌييف.

ُ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ِِٖ/

ِ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)ِٕٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ٓٔٓ/
ْ) ىك يحيى بف زياد بف عبد ا﵀ بف منظكر الديممي ،أبك زكريا الفراء تَِٕق) ،أخذ عف الكسائي ،كلو
مرنفات كثيرة ي َّ
الن ٍحك ،كالم ة ،كمعاني القرف .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صّٕٗ).
جني ،أبك الفتح المكرمي تِّٗق)ّْ ،
ٓ) ىك عثماف بف ّْ
الفارسي ،مف
كجني أبكه ،أخذ العربية عف أبي عمي
ٌ
ٌ
كتبو :الخرائص) .انظر :اليماني ،إشارة التعييف ص صََِ.)َُِ-
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أما أبك حيَّاف ،اختار أف يككف نربو عمى أنَّو مفعكؿ بو ،كيككف الفعؿ يتعدل بنفسوم
ُ)
المبرد) حكيا أف ً
سفو بكسر الفاء يتعدل ،كسفَّو بفتح الفاء كشدىا"(ٕ).
"طف
ثعمبا) ك ّْ
ٌ
ن
ك يخفى ركاب ما ذىبكا إليو ي اعتبار سفو) تتعدل بنفسيا لما بعدىا عمى أم و
كجو

مف اطكجو المذككرة ،اطرؿ أف يقاؿ :سفييت نفسو ،مما أضاؼ الفعؿ إلى راحبيا خرجت
مفسرة لتعمـ مكضع السفو ،أك أف يقاؿً :
سفو نفسو ،بمعنى سفَّو نفسو(ٖ).
كمف حمؿ المعنى عمى تضميف معنى التعدية يقرد بو أم التضميف) :أف تشرب كممة
ْ)
بػ َؽزَّْ َ٣ ٠جُِ َؾ
زمة معنى كممة متعديةم لتتعدل تعديتيا  ،نحكََّ َٝ ﴿ :ل رَ ْؼ ِض ُٓٞا ُػ ْو َذحَ اُِّ٘ ٌَ ِ
ضمف تعزمكا معنى تنككا ،عدم تعديتو تشبيينا لو بالمفعكؿ
َبة أَ َعَِ[ ﴾ُٚالبقرةّْ ،]ٕٖ٘:
ا ُْ ٌِز ُ

عمى إسقاط حرؼ الجر ،يسمى المنركب عمى نزع الخا ض ،أم :ا سـ الذم نرب بسبب

حذؼ حرؼ الجر ،كيسمى ىذا الرنيع بالحذؼ كاإليراؿ ،أم :حذؼ الجار كايراؿ الفعؿ
إلى المفعكؿ بنفسو بال كاسطة .كالجميكر عمى َّ
أف ىذا الكجو سماعي ٓ) ،ككذلؾ كقكلو -سبحانو
كتعالى﴿ :أَ ََّل إَِّ صَ َُٔ ٞد ًَلَ ُشٝا َسثَّ[ ﴾ْْ ُٜىود ،]ٙٛ:أم :بربيـ.

ٖ .في تفسير ﴿يَػتَػ َربَّ ْص َن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :-اَُّ ِزُ٣ َٖ٣زَ َٞكَّ ْْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕٞ
بػ
ؽُٜش ََ ٝػ ْ
غ ِ َّٖٜأَ ْسثَ َؼخَ أَ ْ
اعب َ٣زَ َشثَّ ْ
ؾ ًشا كَب ِ َرا ثََِ ْـَٖ أَ َعَِ ُ َّٖٜكَ ََل ُعَ٘ َ
ََ َ٣ٝز ُس َٕٝأَ ْص ًَ ٝ
قَٖ ثِؤَ ْٗلُ ِ
ٝف ََّ ٝ
َّللاُ ِث َٔب رَ ْؼ ََُِٔ َٕٞخجِ٤ش﴾[البقرة.]ٕٖٗ:
غ ِ َّٖٜثِب ُْ َٔ ْؼ ُش ِ
َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤كَِٔ ٤ب كَ َؼ َِْٖ كِ ٢أَ ْٗلُ ِ

ُ) ىك أحمد بف يحيى بف زيد بف سيَّار الشيباني تُِٗق) ،إماـ الكك ييف ي َّ
الن ٍحك كالم ة .انظر :اليماني،
إشارة التعييف ،صُٓ.
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ٓٔٓ/
ّ) الرُّحارم ،اإلبانة ي الم ة جّ.)َِّ/
ْ) انظر :كالربَّاف ،حاشية الرباف عمى شرح اطشمكني عمى ألفية ابف مالؾ جِ)ٖٕٓ/م كالحمالكم ،شذا
العرؼ ي ف الررؼ صْٗ)

ٓ) انظر :ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)ُٗٔ-ُٗٓ/
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ص َن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن﴾ َّ
أف المرأة إذا تك ي عنيا زكجيا ،كجب عمييا أف تمكث
كيقرد بقكلو ﴿يَػتَػ َربَّ ْ
و
أشير كعشرة أياـ ُ) .كىي جممة
متربرة أربعة
ِ) ّ)

سيبكيو .

كيرل ابف عطية

ْ)

أف اعتبار ككنيا

محؿ ليا مف اإلعراب ،عمى قكؿ

محؿ ليا مف اإلعراب يتطمب أف يأتي بعدىا عؿ

غب ِسهَخُ كَب ْهطَؼُٞا أَ ِْ ٣ذَٔ َُٜ٣ب﴾
اطمر،
غب ِس ُ
م َٝاُ َّ
قياسا عمى قكلو -سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :اُ َّ
ن
[المائدة ،]ٖٛ:لكف حسف مجيء اآلية ىكذا ككنيا تكطئة لمحكـ المتمك بعدىا ،كقرد بالخطاب
ي اآلية الحكاـ ك ُّ
النظَّار القائمكف عمى أمر المرأة ٓ).
َّ
اح َعلَْي ُك ْم﴾ الذم أمر يو الكلي أف ينظر
كلعؿ ىذا يؤيده قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :فَ ََل ُجنَ َ
اجب عميو ٔ).
عمى المرأة ،كيمنعيا مما يجكز عمو ،كيجبرىا عمى ما يجب ،كىذا ك ه

كقيؿ ي اآلية حذؼ ،كاختمفكا ي محمو ،قيؿ مف المبتدأػ كتقديره كأزكاج الذيف) َّ
دؿ

اعب﴾ ،كقيؿ مف الخبر ،كىك "أف يككف الخبر جممة مف مبتدأ
عميو قكلو تعالىَ َ٣َٝ ﴿ :ز ُس َٕٝأَ ْص ًَ ٝ

قَٖ ﴾ تقديره أزكاجيـ يتربرفَّ ،
دؿ عميو المظير ،قالو المبرد"
محذكؼ ،كخبره ﴿َ٣زَ َشثَّ ْ

ٕ)

ٗ .تقدير جواب الشرط في ﴿ فَِإ ْف ل َْم يُ ِص ْبػ َها َوابِ ٌل فَطَلّّ ﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٓ َٝ ﴿ :-ضَ َُ
د َّ
غ َِٔ ًَ ْْ ٜضَ َِ َعَّ٘خ ثِ َش ْث َٞح
اَُّ ِزْ٘ ُ٣ َٖ٣لِوُ َٕٞأَ ْٓ َٞاَُ ُْ ُٜا ْثزِ َـب َء َٓ ْش َ
َّللاِ َٝرَ ْضجِ٤زًب ِْٖٓ أَ ْٗلُ ِ
مب ِ
ق ْج َٜب َٝاثَِ كَطَ ٌَّ ََّ ٝ
َّللاُ ثِ َٔب رَ ْؼ ََُِٕٔٞ
أَ َ
م ْؼلَ ْ ِٖ ٤كَبِْٕ َُ ْْ ِ ُ٣
فبثَ َٜب َٝاثَِ كَآرَذْ أ ُ ًَُِ َٜب ِ
ق٤ش﴾ [البقرة]ٕٙ٘:
ثَ ِ

ُ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ٕٗ/
بالفارسية رائحة
ِ) ىك عمرك بف عثماف بف قنبر مكلى بني الحارث بف كعب ،أبك بشر تَُٖق) ،كسيبكيو
ٌ
التفاح ،أخذ عف الخميؿ كعيسى بف عمر الثقفي ،ككضع كتابو المنسكب إليو .انظر :اليماني ،إشارة
التعييف ص صِِْ.)ِّْ-

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ِّّ/
بي تُْٓق)،
ْ) ىك عبد الحؽ بف غالب بف تماـ بف عبد الرؤكؼ بف عبد ا﵀ بف تماـ بف عطية المحار ٌ
ض ّْمف مركياتو ،كأسماء شيكخو .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صُٕٔ).
القاضي المفسرم لو كتاب ي
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ِّّ/
ٔ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ٕٗ/
حياف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ِِّ/
ٕ) أبك ٌ
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الكابؿ ىك المطر الشديد ،كالطؿ المطر الخفيؼ ،كالمعنى َّ
أف نفقات مف زكى تزكك عند
ا﵀ ،كثرت أـ قمَّت ،كىك مثؿ الزرع يثمر ،كيزكك كثر المطر أـ قؿ ُ).
أما قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :فَطَلّّ﴾ جكاب لمشرط ،كتقديرىا عمى رأييف:
المبردم لد لة المعنى عميو ،أم :ط هؿ يريبيا ،كابتدئ بالنكرةم
أ .مبتدأ محذكؼ الخبر عند
ّْ
طنيا جاءت ي جكاب الشرط .كذكر بعضيـ أ َّف ىذا مف مسكغات جكاز ا بتداء بالنكرة،
ِ)
الرباط) ّ).
ب ىع هير ىع هير ي ّْ
كمثمو ما جاء ي المثؿ ٍ :
إف ىذ ىى ى

كلـ يقرد بقكلو "جاءت ي جكاب الشرط" مجيء النكرة ككقكعيا ي جكاب الشرط عمى

كؿ أحكالو ،كلكف الكضع الذم يسكغ يو ا بتداء بالنكرة ي ىذه الحالة مجيئيا بعد اء

ْ)
عير ي الرباط).
الجزاء
ن
عير ه
تحديدا  ،كما ي المثاؿ :إف ذىب ه

المبرد ،أم :الذم يريبيا ،أك :مريبيا ط هؿ.
ب .خبر مبتدأ محذكؼ عند غير ّْ
اعال ،أم يريبيا ط هؿ ٓ).
ت .كقدره خركف ن
كيرل أبك حيَّاف َّ
أف كؿ ىذه التقادير سائ ة(.)ٙ

قب ُٙكَب ِ َرا ِ ٢َ ٛصُ ْؼجَبٕ
٘ .الحديث عن (إذا) الفجائية في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :كَؤ َ ُْوََ ٠ػ َ
ُٓجِ[ ﴾ٖ٤األعراف]ٔٓٚ:
رب
حيف أرسؿ ا﵀ –سبحانو كتعالى -مكسى إلى رعكف ،بعثو ليدعكه إلى اإليماف با﵀ ٌ
المشرؽ كالم ربم لكنو ر ض دعكتو ،عمى الرغـ مف رؤيتو لمعجزة مكسى –عميو السالـ -التي
كانت بيف يديو ،كىي عبارة عف اليد البيضاء التي أخرجيا مف جيبو ،إضا ةن إلى عراه التي
ِ
ين﴾ أم :حيَّة رفراء مف أعظـ الحيَّات ٕ).
أخرجيا ﴿فَِإذَا ى َي ثػُ ْعبَا ٌف ُمبِ ٌ
السيكطي ،تفسير الجالليف جُ.)ْٓ/
ُ) انظر :المحمّْي ك
ٌ
ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ.)ِّٓ/
يعمؽ ي
الرباط :ما تشد بو الدابة ،يقاؿ :قطع
ّ) ّْ
الظبي رباطو ،أم :حبالتو .يقاؿ لمرائد :إف ذىب ىع ٍيهر مـ ٍ
ي
الحبالة اقترر عمى ما عمؽ .كىذا المثؿ يضرب ي الرضا بالحاضر كترؾ ال ائب .انظر :النيسابكرم،
مجمع اطمثاؿ جُ.)ِٓ/
ْ) انظر :الراجحي ،ا بتداء بالنكرة ي القرف الكريـ صّٓ).
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ.)ِّٓ/
ٔ) المرجع السابؽ ،جِ.ِّٓ/

ٕ) انظر :السمرقندم ،تفسير السمرقندم المسمى بحر العمكـ جِ.)ِْٕ/
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يمكف القكؿ إ َّف النَّ ٍحكييف اختمفكا ي إذا) الفجائية عمى ثالثة أقكاؿ:
أ .ظرؼ زماف :كىك مذىب الرياشي كالزجاج.
الفارسي
المبرد ك
ب .ظرؼ مكاف :كىك مذىب ّْ
ٌ
ىك الرحيح الذم عميو شيكخنا.

ُ)

جن ٍي ،كىك ما رجَّحو أبك حيَّاف ،بقكلو:
كابف ٌ

ت .حرؼ :كىك مذىب الكك ييف(ٕ).
عموماَّ ،أنيا عمى قسمين :اسم وحرف:
وتفصيل األمر في أنواع (إذا)
ً
اسما ،عمى أقسام:
 إذا كانت ً
أ .أف تككف ظرنا لما يستقبؿ مف الزماف ،متضمنة معنى الشرط ،كتجاب بما تجاب بو
أدكات الشرط ،نحك :إذا جاء زيد قـ لو ّ).
أيضا ظرنا لما يستقبؿ مف الزماف ،مجردة مف الشرط ،نحك قكلو -سبحانو
ب .تعتبر
ن
كتعالىَٝ ﴿ :اَُِّ ْ َِ ٤اِ َرا ْ َ٣ـؾَ[ ﴾٠الميل.]ٔ:

ت .كتككف ظرنا لما مضى مف الزماف ،كاقعة مكقع إذ) ،كقكلو -سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :اِ َرا
نٞا اَُِ َْٜ ٤ب﴾ [الجمعة.]ٔٔ:
َسأَ ْٝا رِ َغب َسحً أَ ًْٞ ْٜ َُ ٝا ا ْٗلَ ُّ
اسما ،مجركرة بػ ػ حتى) ،كقكلو -سبحانو كتعالى:
ث .أف تخرج عف الظر ية ،تككف ن
﴿ َؽزَّ ٠اِ َرا َعب ُءَٛٝب﴾ [الزمر]ٚ:
( إذا) الحرفية ،وليا قسم واحد ،وىي الفجائية.
والفرق بين (إذا) الشرطية والفجائية ،خمسة أوجو:
أ.

الشرطية تمييا جممة عمية ،كالفجائية تمييا ا سمية.

ب .الشرطية تحتاج إلى جكاب ،كالفجائية

تحتاج إلى جكاب.

ت .الشرطية لالستقباؿ ،كالفجائية لمحاؿ.
ث .الجممة بعد الشرطية ي مكضع خفض باإلضا ة ،كبعد الفجائية

محؿ ليا مف اإلعراب.

الفارسي تّٕٕق) ،مف كتبو :التذكرة كالحجة) .انظر:
ُ) ىك الحسف بف أحمد بف عبد ال فار بف سميماف
ٌ
اليماني ،إشارة التعييف ص صّٖ.)ْٖ-
ادم ،الجنى الداني صّٕٔ).
المر ٌ
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جْ)ّٓٗ/م ك ي
ادم ،الجنى الداني صّٕٔ).
المر ٌ
ّ) ي
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تقع ردر الكالـ ُ).

ج .الشرطية تقع ردر الكالـ ،كالفجائية

عقُ َٝأَ ُخُ ٙٞ
 .ٙالموقع اإلعراب لـ ﴿ ُع ْصبَةٌ﴾ ِ) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اِ ْر هَبُُٞا َُُ ُٞ٤
م ََلٍ ُٓجِ[ ﴾ٖ٤يوسف]ٛ:
أَ َؽ ُّت اَُِ ٠أَثَِ٘٤ب َِّٓ٘ب َْ َٗٝؾُٖ ػ ْ
ُقجَخ إّ أَثَبَٗب َُلَِ ٢
َّ
احتج أخكة يكسؼ –عميو السالـ -عمى أبييـ إذ أحبَّو كأخاه بنياميف) ك ضميـ
لقد

صبَةٌ﴾ أم جماعة ّ) .كالمعنى "تفضميما عمينا ي المحبة،
عمييـ ،كىـ جماعة ،بقكليـ ﴿ َونَ ْح ُن ُع ْ
كىما ابناف ر يراف كفاية ييما ك منفعة ،كنحف جماعة عشرة رجاؿ يكفاة نقكـ بم ار قة،
نحف أحؽ بزيادة المحبة منيما" ْ).

المبرد أنَّو انترب عمى الحالية ،ك َّ
أف ثمت محذكؼ ي الجممة ،كىك
أما عربة) يرل ّْ

ٓ)
قياسا عمى حكمؾ مسمطنا) ،قاؿ الفرزدؽ:
الخبر ،تقديره :كنحف نجتمع عربةن  ،ن

ِ ٍ
س َّمطًا
يا ل َي ْذمُ ،ح ْك ُم َك ُم َ

()ٙ

طا) ٕ).
أراد لؾ حكمؾ مسم ن

كيؤيد أبك حيَّاف ىذا الرأم بقكلو" :اطجكد أف يككف مف باب حكمؾ مسمطنا .كقدره

بعضيـ :حكمؾ ثبت مسمطنا" ٖ).

المرسؿ
الم ىس َّمطي:
ك حكمؾ مسمطنا) مف أمثاؿ العرب السائرة ،كمعناه :حكمؾ
ن
ى
مرسال ،ك ي

متمما إ أنيـ يحذ كف منو لؾ ،يقاؿ:
الذم ييرد .كىك عمى مذىب لؾ حكمؾ مسمطنا ،أم
ن
متمما معناه لؾ حكمؾ ك يستعمؿ إ محذكنا ٗ).
حكمؾ مسم ن
طا أم ن
ادم ،الجنى الداني صَّٕ.)ُّٕ-
المر ٌ
ُ) انظر :ي
راعدا ،كقيؿ إلى اطربعيف ،كسمكا بذلؾ طنيـ جماعة تعرب بيـ اطمكر .انظر:
ِ) العربة :العشرة
ن
الطّْيبًي ،تكح ال يب ي الكشؼ عف قناع الريب جٕ.)ِٓٗ/
ّ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٓ.)ِّٔٔ/
ْ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِّٖ/
ٓ) انظرّْ :
الطيبي ،تكح ال يب ي الكشؼ عف قناع الريب جٕ)َِٔ/م كأبك حيَّاف ،البحر المحيط
جٓ.)ِّٖ/

ٔ) قالو الفرزدؽ لميذـ حيف عاذ بقبر أبيو :يا و
طا قاؿ :ناقة ككماء سكداء الحدقة .انظر:
ليذـ حكمؾ مسم ن
الزمخشرم ،أساس البالغة صّٓٔ).

ٕ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِّٖ/
ٖ) المرجع السابؽ ،جٓ.ِّٖ/

ٗ) العسكرم ،جميرة اطمثاؿ جُ.)ّْٕ/
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المبرد ي إعراب عربة) جاء ضمف السبب المذككر
كتجد الباحثة ٌ
أف ما ذىب إليو ٌ
صبَةٌ﴾ عمى اعتبار َّأنيما مبتدأ كخبر،
أيضا أف ىناؾ القراءات قرئت بالر ع ،أمَ ﴿ :ونَ ْح ُن عُ ْ
كترل ن
كالكاك كاك الحاؿ ،كالجممة ي محؿ نرب الحاؿ ُ).

ِ
الشيطَ ِ
اف﴾
 .ٚالتعبير عن الماضي بمفظ الحاضر في (ىذا) من قولو تعالى﴿ :قَ َ
اؿ َى َذا م ْن َع َم ِل َّ ْ
في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :د ََخ ََ ا ُْ َٔ ِذَ٘٣خَ َػَِِ ٠ؽَ ِٖ ٤ؿ ْلَِخ ِْٖٓ أَ َْٜ ِِٛب كَ ََ ٞع َذ كَِٜ ٤ب

ؽَ ٤ؼ ِز َِ ٚػَِ٠
ؽَ ٤ؼزِ َِ َٛ َٝ ٚزا ِْٖٓ َػ ُذ ِّ ِٙ ٝكَب ْ
عزَ َـبصَ ُٚاَُّ ِزِ ِْٖٓ ١
َس ُعَِ ْْ َ٣ ِٖ ٤وزَزِ ََل ِٕ ََ ٛزا ِْٖٓ ِ
ؾ ْ٤طَب ِٕ اََِّٗ ُٚػ ُذ ٌّٝ
نَ ٠ػَِ ْ ِٚ ٤هَب ٍَ ََ ٛزا ِْٖٓ َػ َٔ َِ اُ َّ
ع ٠كَوَ َ
اَُّ ِزَ ِْٖٓ ١ػ ُذ ِّ ِٙ ٝكَ ََ ًَ ٞضَ ُٞٓ ُٙ
ن ٌَّ ُٓجِ[ ﴾ٖ٤القصص]ٔٚ:
ُٓ ِ

اسـ اإلشارة ىذا) يككف إ لمحاضر" ،كاَّنما المراد حكاية الحاؿ ي ذلؾ الكقت ،كاف
كانت القرة يما مضى" ِ) ،بد لة قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :فَػ َو َج َد فِ َيها َر ُجلَْي ِن يَػ ْقتَتِ ََل ِف﴾
إ نذا قد عبر عف غائب ماض باسـ اإلشارة الذم ىك مكضكع لمحاضر .كيؤيد ذلؾ قكؿ
المبرد َّ
بأف العرب تشير بيذا إلى ال ائب ّ) .قاؿ جرير:
ّْ
ساقَ ُك ْم إَلَ َّي قَ ِطي ًنا
ْلو ِش ْئ َ
ت َ

دمشق َخميف ًة
ى َذا ْاب ُن َع ِّمي ِفي
َ

(ٗ)

المبرد.
كلـ يذكر أبك حيَّاف ي ىذه المسألة سكل رأم ّْ

ع ْج َؼخُ
ك ِْٖٓ ؽ ََغ َشح أَ ْه ََلّ َٝا ُْجَ ْؾ ُش ُّ ُٔ َ٣ذ ِْٖٓ ُٙثَ ْؼ ِذ َِ ٙ
ٖ .قال تعالى ْٞ ََُٝ ﴿ :أََّٗ َٔب كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ػ ِض٣ض َؽ ٌِ[ ﴾ ْ٤لقمان]ٕٚ:
َّللا َ
أَ ْث ُؾش َٓب َٗلِذَدْ ًَِِ َٔبدُ َّ ِ
َّللا إّ َّ َ
اآلية ييا إشارة كاضحة إلى جميؿ قدرة ا﵀ – َّ
عز كجؿ -حيث أشارت إلى َّأنو لك كانت

أقالما ،كالبحر ممدكد بسبعة أبحر ،ككتب بيذه اطقالـ ي البحكر السبعةم
أشجار اطرض
ن
لنفدت اطقالـ كالمداد ،كما نفدت كممات ا﵀ – َّ
جؿ ي عاله ٓ).

الريحاف جُّ.)ِّٓ/
الركح ك ٌ
( )1انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ ٌ
الفارسي ،كتاب الشعر أك اطبيات المشكمة اإلعراب جُ.)ِّٔ/
()2
ٌ
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)َُْ/

ْ) القطيف :السكاف ،قيؿ َّ
شرطيا.
لما سمع ىذا البيت قاؿ ما زاد ابف الفاعمة عمى أف جعمني
ن
أف عبد الممؾ ٌ
انظر :ديكاف جرير صْٖٔ).
ٓ) انظر :الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف التأكيؿ صّٖٗ).
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(ٔ)

(أن) ومعمولييا بعد (لو)
 الشاىد األول :تقدير َّ
ْاْل َْر ِ
ض ِم ْن َش َج َرةٍ أَق ََْل ٌـ ﴾.

في قولو -سبحانو وتعالى﴿ َول َْو أَنَّ َما فِي

لما ذكر ا﵀ سبحانو كتعالى كىذ َّكر اإلنساف بقكتو كقدرتو ،حيث إ َّف السمكات كاطرض
َّ
ؾ لو ،بيَّف َّ
أف ي قدرتو كعممو عجائب نياية ليا ِ).
مم ه
ك َّ
أف) كمعمك ىا بعد لك) ي مكضع ر ع عمى الفاعمية ،أم لك كقع أك ثبت) عمى

المبرد ،أك ي مكضع مبتدأ محذكؼ الخبر عمى رأم سيبكيو ّ).
رأم ّْ

 الشاىد الثاني :تقدير الموقع اإلعرابي لــ (البحر يمده) في قولو ﴿ َوالْبَ ْح ُر يَ ُمدُّهُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ َس ْبػ َعةُ
أَبْ ُح ٍر﴾.
تعددت اطكجو اإلعرابية ل ػ ﴿ َوالْبَ ْح ُر يَ ُمدُّهُ﴾ ،عمى النَّ ٍحك اآلتي:
أ .الجممة حالية ،كىي قراءة الجميكر ،حيث اعتبركا َّ
أف الكاك كاك الحاؿ ،كالبحر مبتدأ ،كيمده
ممدكدا.
الخبر ،أم حاؿ ككف البحر
ن

ب .الجممة معطك ة عمى محؿ َّ
أقالما ،كثبت
أف كمعمكليا عمى كلك) ،أم :ثبت ككف اطشجار
ن
ممدكد بسبعة أبحر .كيرل أبك حيَّاف َّ
َّ
المبرد ،حيث
أف البحر
أف ىذا يتـ إ عمى رأم ّْ
ه
أف َّ
زعـ َّ
أف) كمعمكلييا ي مكضع ر ع عمى الفاعمية ْ).

ص ُروفًا َع ْنػ ُه ْم﴾ مف
س َم ْ
 .ٜتقدم معمول خبر (ليس) عمييا في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :-ل َْي َ
غ ُٚأَ ََّل
اة اَُِ ٠أُ َّٓخ َٓ ْؼذُٝدَح ََُ٤وَُٓ َُُّٖٞب ْ َ٣ؾجِ ُ
قكلو سبحانوََُٝ ﴿ :ئِْٖ أَ َّخ ْشَٗب َػ ْ٘ ُْ ُٜا ُْ َؼ َز َ
غزَ ِْ ٜضئُ[ ﴾ َٕٞىود]ٛ:
ق ُشٝكًب َػ َْ٘ َٝ ْْ ُٜؽب َ
م ثِ َِٓ ْْ ٜب ًَبُٗٞا ثِ ِْ َ٣ ٚ
ظ َٓ ْ
َ٣ َّ ْٞ َ٣ؤْرَِ ٤ْ َُ ْْ ِٜ ٤

َّ
أخبر ا﵀ – َّ
عز كجؿَّ -
ص ُروفًا َع ْنػ ُه ْم﴾ أم
س َم ْ
بأف العذاب إذا حؿ بالكا ريف سيككف ﴿ل َْي َ
كعا عنيـ ٓ).
ليس مد ن

ُ) تقدـ الحديث عف ىذه المسألة رقـ ٓ) مف المكا قات.
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)ُٖٓ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ُٖٓ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)ُٖٔ/
ٓ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٓ.)ِّٓٔ/
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و
ماض جامد ،تفيد مع معمكلييا نفي اتراؼ اسميا بمعنى خبرىا اترا نا
ك ليس) عؿ
يتحقؽ ي الزمف الحالي ،نحك :الماضي ،مثؿ :أمس) ،أك كجكد الفعؿ الماضي بعدىا أك
قبميا ،يدؿ عمى الماضي.
ِِ
ص ُروفًا َع ْنػ ُه ْم﴾ يككف النفي متجينا
س َم ْ
أما ي قكلو -سبحانو كتعالى ﴿ :أ َََّل يَػ ْو َـ يَأْتيه ْم ل َْي َ
أيضا ،كىي أف يكـ القيامة لـ يأت حتى اآلف ُ).
لممستقبؿ لكجكد قرينة عقمية ي اآلية تدؿ عميو ن
ك ي اآلية نرب لفظ يكـ) بقكلو مرركنا) ،يك معمكؿ لخبر ليس) ،كقد استدؿ بو
عمى جكاز تقديـ خبر ليس عمييا قالكا :طف تقدـ المعمكؿ يؤذف بتقدـ العامؿ ،كنسب ىذا

المذىب لسيبكيو ،كعميو أكثر البررٌييف.

المبرد إلى أنو
كذىب الكك يكف ك ّْ

يدؿ جكاز تقدـ المعمكؿ عمى جكاز تقدـ العامؿ،

أيضا إف الظرؼ كالمجركر يتسع ييما ما
ك" ن
يدا مسا ر" ِ).
إف اليكـ ز ن
ييما نحكٌ :

يتسع ي غيرىما ،كيقعاف حيث

يقع العامؿ

يقكؿ أبك حيَّاف" :كقد تتبعت جممة مف دكاكيف العرب مـ أظفر بتقدـ خبر ليس عمييا،

ك بمعمكلو ،إ ما دؿ عميو ظاىر ىذه اآلية" ّ) ،كقكؿ الشاعر:
اج ًة
فَ َيأْ َبى فَ َما َي ْزَد ُ
اد إَِّل لَ َج َ

ت أَ ْق ُد ُم
ت أَِب ِّيا في َ
سُ
وك ْن ُ
الخفَا لَ ْ

(ٗ)

أما خالرة القكؿ ي تقدـ خبر ليس عمييا ،يك عمى َّ
الن ٍحك التالي:
أ .البرريكف يجيزكنو.
المبرد يمنعكنو.
ب .الكك يكف ك ّْ

ت .أبك حيَّاف يمنعو لعدـ كجكد أدلة ي دكاكيف العرب غير البيت السابؽ ،حسب قكلو.
كتؤيد الباحثة ىنا ما ذىب إليو الكك يكف كمف تبعيـ ،كذلؾ لألسباب التالية:
َُّ .
أف السماع يؤيد رأم الكك ييف كمف تبعيـ ،كقد قاؿ أبك حيَّاف" :كقد تتبعت جممة مف دكاكيف
العرب ،مـ أظفر بتقدـ خبر ليس عمييا ،ك بمعمكلو ،إ ما دؿ عميو ظاىر ىذه اآلية،
كقكؿ الشاعر" المتقدـ ذكره ي المسألة.

ُ) انظر :حسفَّ ،
الن ٍحك الكا ي جُ.)َٓٔ-ٓٓٗ/
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)َِٔ/
ّ) المرجع السابؽ ،جٓ.َِٔ/

ْ) بال نسبة .انظر :الحمبيُّ ،
ركف ي عمكـ الكتاب المكنكف جٔ.)ِِٗ/
الم ي
الدر ى
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أما ما ذىب إليو البرريكف ،يجاب عنو بثالث أجكبة:
َِّ .
أَّ .
كعمر
نا
يدا اضرب
أف المعمكؿ قد يقع حيث يقع العامؿ ،نحك :أما ز ن
لف أضيع .كما يمزـ مف تقديـ معمكؿ الفعؿ بعد أما) تقديـ الفعؿ ،ك مف تقديـ

تيف ،كحقؾ

معمكلي المجزكـ كالمنركب عمى

) ك لف) تقديميما عمييما ،كذلؾ

معمكؿ خبر ليس) تقديـ خبرىا عمييا.

يمزـ مف تقديـ

يكما) معركنا ،أم يعر كف يكـ يأتييـ ،ك ليس مرركنا) جممة حالية مؤكدة،
ب .أف يجعؿ ن
أك مستأنفة.
ت .أف يككف يكـ) مبتدأ بني إلضا تو إلى الجممة ،كذلؾ سائغ مع المضارع كسكغو مع

قب ِدهَِٖ٤
الماضي ُ) ،كقراءة النرب ي قكلو -سبحانو كتعالىَ َٛ ﴿ :زا ْ٘ َ٣ ُّ ْٞ َ٣لَ ُغ اُ َّ
ف ْذهُ[ ﴾ْْ ُٜالمائدة.]ٜٔٔ:
ِ

قياسا عمى جكاز تقدـ خبرىا عمى اسميا ،ييرد
أما قكليـ بجكاز تقدـ خبر ليس) عمييا ن
عميو ب ػ ػ َّ
أف ليس) أخذت شبينا مف كاف)م طنيما عالف ،كأخذت شبيا مف ما) ي النفي،
ك كاف) يجكز تقديـ خبرىا عمييا ،ك ما) يجكز تقديـ خبرىا عمى اسميا ،مما أخذت
ليس) شبينا منيما ،رار ليا منزلة بيف المنزلتيف ،جاز تقديـ خبرىا عمى اسميام طنيا
أقكل مف ما) ِ)م طنيا عؿ ك ما) حرؼ ،كالفعؿ أقكل مف الحرؼ ،كلـ يجز تقديـ خبرىا
عمييام طنيا أضعؼ مف كاف)م طنيا

ٓٔ.

تتررؼ ك كاف) تتررؼ ّ).

توجيو القراءة في (تؤمنون وتجاىدون)

قاؿ تعالىَ٣﴿:ب أََٜ ُّ٣ب اَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا َ َْ ٛأَ ُدُُّ ٌُ ْْ َػَِ ٠رِ َغب َسح رُ ْ٘ ِغَ ِْٖٓ ْْ ٌُ ٤ػ َزاة أَُِ)ٔٓ( ْ٤
غ ٌُ ْْ َرُِ ٌُ ْْ َخ ْ٤ش َُ ٌُ ْْ إّ
بَّلل ََ ٝس ُ
عَٝ ِٚ ُِٞر َُغب ِٛذُ َٕٝكَِ ٢
َّللا ِثؤ َ ْٓ َٞاُِ ٌُ ْْ َٝأَ ْٗلُ ِ
عجِِ َّ َِ ٤
ر ُْئ ُِٓ٘ َٕٞثِ َّ ِ
ًُ ْ٘زُ ْْ رَ ْؼَِ ُٔ[ ﴾ َٕٞالصف]ٔٔ:
لقد جعؿ ا﵀ –سبحانو كتعالى -اإليماف كالجياد خير تجارة لممؤمف يظفر بيا ي الدنيا

كاآلخرة ،كىذه التجارة العظيمة ىي محرمة لممقركد ،كمزيمة لممحذكر ْ).

ُ) عبد المطيؼ ،القضايا َّ
الن ٍحكية ي البحر المحيط طبي حيَّاف اطندلسي ي الربع الثاني مف القرف الكريـ
صُُٓ).
ِ) عبد المطيؼ ،القضايا َّ
الن ٍحكية ي البحر المحيط صُُٓ)
ّ) المرجع السابؽ ،صُُٔ
ْ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جَُ.)ٖٖٓٓ/
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تعددت أكجو قراءة تؤمنكف ،كتجاىدكف) ،عمى َّ
الن ٍحك اآلتي:
أ .ق أر الجميكر :تؤمنكف كتجاىدكف)
ب .كق أر عبدا﵀ بف عامر :منكا با﵀ كرسكلو كجاىدكا) أمريف.
ت .ق أر زيد بف عمي بالتاء ،ييما محذكؼ النكف ُ).
المبرد عمييا:
ك َّ
يعمّْؽ ّْ
أما تكجيو القراءات السابقة ،ى
مجزكما.
أول :قراءة الجميكر جاءت عمى َّأنو بمعنى منكا) عمى اطمر ،كلذلؾ جاء ي فر
ً
ن
ركرتو ركرة الخبر ،كمعناه اطمر.

ثانيا :أما قراءة عبد ا﵀ ظاىرة المعنى كجكاب اطمر ي فر.
ً
ثالثًا :أما قراءة زيد تتكجو عمى حذؼ ـ اطمر ،التقدير :لتؤمنكا) ِ) ،كقكؿ الشاعر:
تَأْ َذ ْن لِي إِ ِّني ِم ْن أَ ْح َم ِائ َيا

ت لِ َب َّو ٍ
اب عمى َبا ِب َيا
ُق ْم ُ
يريد :لتأذف ْ).

(ٖ)

المبرد لمقراءات.
كمكا قة أبي ٌ
لممبرد تظير مف خالؿ ذكره تكجيو ٌ
حياف ٌ
خالرة القكؿ ي تؤمنكف ،كتجاىدكف) عمى ثالث ركر:
 الخبر ي معنى اطمر. كلفظ اطمر رراحةن. -كعمى تقدير حذؼ ـ اطمر.

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)َِٔ/
ِ) المرجع السابؽ ،جٖ.َِٔ/
ّ) البيت بال نسبة .انظر :اطلكسي ،ركح المعاني ي تفسير القرف العظيـ كالسبع المثاني جِٖ.)ُُّ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)َِٔ /
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المبحث الثاني
المعارضات

المبرد ،كالتي بم ت ستِّا كثالثيف
كنعرض ىنا المسائؿ التي اعترض ييا أبك حيَّاف عمى ّْ

مسألة ،ك ييا ما يمي:

ٔ .معاني (كان) الماضية الناقصة بعد (إن) الشرطية في قكلو -سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :إِْ
ؽ َٜذَا َء ًُ ْْ
غَ ٞسح ِْٖٓ ِٓ ْضِِ َِٝ ٚا ْدػُٞا ُ
ًُ ْ٘زُ ْْ كَِ ٢س ْ٣ت ِٓ َّٔب َٗ َّض َُْ٘ب َػََِ ٠ػ ْج ِذَٗب كَؤْرُٞا ثِ ُ
ِْٖٓ دَُّ ِٕ ٝ
فب ِدهِ[ ﴾ َٖ٤البقرة]ٕٖ:
َّللاِ إّ ًُ ْ٘زُ ْْ َ
و
ماض ناقص ،غير َّأنيا
كاف) ع هؿ
كبير مف ُّ
النحاة ،كلككف إف) الشرطية تدخؿ عمى الممكف أك المحقؽ المبيـ زماف
قسـ ه
ذىب ه

تختص بالماضي قط ،بؿ قد تككف ل يره كما

كقكعو ،قد تأكؿ العمماء معناه عمى أكجو:

أَّ .أنيا تفيد معنى إذا) ،أم مضي ما أضيفت إليو.
ب .كقاؿ بعض المحققيف :إَّنيا

تككف بمعنى إذا).

أما كاف بعد إف) ،في معناىا قسماف:
َّ
ً
أ .زعـ المبرد َّ
حكما ليست ل يرىا مف اط عاؿ،
أف ل ػ كاف) الماضية الناقرة بعد ٍ
إف) معاني ن
إضا ةن إلى َّ
إف) ي ىذه الحالة تبقى عمى معناىا مف المضي.
أف ٍ
ب .قاؿ جميكر النُّحاة َّ
أف كاف) ك يرىا مف اط عاؿ ،كىك ما أيده أبك حيَّاف ،كرأل َّأنو
الرحيح(ٔ).

المبرد ،قد تأكؿ ظاىره عمى اتجاىيف:
َّ
أما قكؿ ّْ
ِ
يصوُ قُ َّد﴾ [يوسف ،]ٕٙ :أم :إف يكف
أ .إما عمى إضمار يكف) بعد إف) نحك﴿ :إ ّف َكا َف قَم ُ
كاف قي َّد قميرو.
ب .أك عمى َّ
أف المراد بو التبييف ،أم :إف يتبيف ككف قميرو قي َّد.
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ِّْ/
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المبرد يككف المراد إف ثبت كتحقؽ ارتيابيـ) ي الماضي ،كما لك قمت :إف
ك قنا لرأم
ّْ
كنت أحسنت إلي قد أحسنت إليؾ) ،إذا حمؿ عمى ظاىره كلـ يتأكؿ ُ)" .كليذا قاؿ بعض
المفسريف ي قكلوَ ﴿ :وإِ ْف ُك ْنتُ ْم فِي َريْ ٍ
ب﴾ جرل كالـ ا﵀ يو عمى التحقيؽ ،مثاؿ قكؿ الرجؿ

لعبده :إف كنت عبدم أطعنيم طف ا﵀ تعالى عالـ بما تكنو القمكب" ِ).
إف) الشرطية
المبرد ،ػ ٍ
كتؤيد الباحثة رأم ٌ
طنيا تدؿ عمى حدث ّ).
كافم لكثرة استعماليام ك ٌ

و
ماض ي المعنى إ عمى
تدخؿ عمى عؿ

ويمكن أن نذكر أبرز المعاني التي تأتي إلييا (كان) ىي:
أ .الماضي المنقطع :كىك ال الب عمييا ،كقكلؾ :كاف عمر عاد ن ) ،كمنو قكلو -سبحانو
ؽ َّذ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ هُ َّٞحً َٝأَ ًْضَ َش أَ ْٓ ًَ ٞاَّل َٝأَ ََّْ ٝلدًا﴾ [التوبة.]ٜٙ:
كتعالىًَ ﴿ :-بُٗٞا أَ َ
والماضي المنقطع عمى ضربين:
محمدا
ضرب يراد بو ا تراؼ بالحدث ي الزمف الماضي عمى كجو الثبكت ،نحك :كاف
ُ.
ن
ه
اسما.
ن
شاعرا) ،أم :مترفيف بيا عمى كجو الثبكت ،كىذا إذا كاف خبرىا ن
ماضيا ،كذلؾ
عال
ِ.
كضرب يراد بو أنو حرؿ مرة ،كلـ يكف كرفنا ثابتنا ،كذلؾ إذا كاف خبرىا ن
ه
ن
كقكلو -سبحانو كتعالىََُٝ ﴿ :وَ ْذ ًَبُٗٞا ػَب َٛذُٝا َّ
َّللاَ ِْٖٓ هَ ْج َُ ََّل ْ ََُُّٕٞٞ ُ٣اْلَ ْدثَب َس﴾
عيدا سابقنا ْ).
[األحزاب ]ٔ٘:أم أحدثكا معو ن

عال مضارنعا ،كىك نكعاف:
ب .الماضي المتجدد كالمعتاد :كذلؾ إف كاف خبرىا ن
مستمر ي حينو ،نحك :كنت أق أر ي كتابي
نا
 الماضي المستمر :كىك ما حدث مرة ككافجاءني خالد.

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ِّْ/
ِ) المرجع السابؽ جُ.)ِْْ-ِّْ/
الركح كالريحاف جُ.)ِٔٗ/
ّ) اليررم ،تفسير حدائؽ ٌ
ْ) السامرائي ،اضؿ ،معاني َّ
الن ٍحك صُُٗ).
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 -الماضي المعتاد أك الد لة عمى العادة ي الماضي ،أم كاف الفاعؿ يعتاد الفعؿ ،نحك:

﴿ ًَبُٗٞا هَِِ ً
َ٤ل َِٖٓ اَُِّ َْٓ َِ ٤ب َ ْٜ َ٣غؼُ[ ﴾ َٕٞالذاريات ،]ٔٚ:أم ىذه عادتيـ ُ).

متكقعا منو الفعؿ ي
 تكقع الحدكث ي الماضي ،نحك :كاف محمد سيفعؿ ىذا ،أم كافن
الماضي.

 الدكاـ كا ستمرار بمعنى لـ يزؿ) ،كمنو قكلو -سبحانو كتعالىًَ َٝ ﴿ :بَٕ ََّّللاُ َؿلًُ ٞسا
َس ِؽًٔ ٤ب﴾ [النساء ، ]ٜٙ:أم لـ يزؿ كذلؾ ِ).
ط﴾
 الد لة عمى الحاؿ :كمنو قكلو -سبحانو كتعالىْ٘ ًُ ﴿ :زُ ْْ َخ َْ ٤ش أ ُ َّٓخ أ ُ ْخ ِش َعذْ َُِِّ٘ب ِ[آل عمران.]ٔٔٓ:

غزَ ِطً ٤شا﴾
 ا ستقباؿ :كمنو قكلو -سبحانو كتعالىَ َ٣َٝ ﴿ :خبكًُٓ ْٞ َ٣ َٕٞب ًَبَٕ ؽ َُّشْ ُٓ ُٙ[اإلنسان.]ٚ:
غ َٔب ُء كَ ٌَبَٗذْ أَ ْث َٞاثًب﴾
ذ اُ َّ
 بمعنى رار :كمنو قكلو -سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :كُزِ َؾ ِ[النبأ.]ٜٔ:

 بمعنى ينب ي كالقدرة كا ستطاعة ،نحك قكلو –سبحانو كتعالىَٓ ﴿ :ب ًَبَٕ ُِجَؾَش إَْْٔ ُ٣ئرَِّ َُٚ٤
ط ًُُٞٗٞا ِػجَبدًا ُِ ِْٖٓ ٢دُِٕ ٝ
َّللاُ ا ُْ ٌِز َ
َبة َٝا ُْ ُؾ ٌْ َْ َٝاُُّ٘جُ َّٞحَ صُ َّْ َ٣وَُُِِّ٘ ٍَ ٞب ِ
َّ
َّللاِ﴾ [آل عمران ،]ٜٚ:أم ما ينب ي لو.
 تقترر عمى مر كعيا تككف تامة بمعنى كجد ككقع ،كقكلو -سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :إِْغ َشح﴾ [البقرة]ٕٛٓ:
ًَبَٕ ُرُ ٝػ ْ
غ َشح كََ٘ ِظ َشح اََُِ ٤ْ َٓ ٠
يدا ،كليس معنى الزيادة أ يككف ليا معنى البتة
 قد تأتي زائدة ،نحك :ما كاف أحسف ز ني الكالـ ،بؿ أنيا لـ يؤت بيا لأسناد ّ).
ٕ .مجيء (ما) بعد (إن) الشرطية ،وتوكيد الفعل بعدىا بالنون في قكلو -سبحانو كتعالىَّ ﴿ :إما

يأتينكم مني ىدى﴾ من قولو ﴿هُ َِْ٘ب ا ْٛجِطُٞا ِٓ ْ٘ َٜب َع ًِٔ ٤ؼب كَب ِ َّٓب َ٣ؤْرُِٛ ٢ِِّ٘ٓ ْْ ٌُ ََّ٘٤ذً ٟكَ َْٖٔ رَ ِج َغ
ْ َ٣ ْْ ٛؾ َضُٗ[ ﴾ َٕٞالبقرة]ٖٛ:
 ١كَ ََل َخ ْٞف َػَِ ََّْ َٝ ْْ ِٜ ٤ل ُ
ُٛذَا َ

ُ) السامرائي ،معاني النحك صُِٗ).
ِ) المرجع السابؽ ،صُّٗ.

ّ) انظر :المرجع السابؽ ،ص صُٖٗ.ََِ-
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إف دخكؿ نكف التككيد عمى المضارع بعد إما) ،مـ يرد أم :المضارع ي القرف بعد

مؤكدا ُ)،
إما) إ
ن
ٌ

ِ)
إف) :ىي
كيؤيد ىذا القكؿ أقكاؿ العمماء حكؿ َّ
إما) ،أبك العباس الميدكم يقكؿٍ " :
التي لمشرط زيدت عمييا ما) ّ) لمتأكيد ليرح دخكؿ النكف لمتككيد ي الفعؿ ،كلك سقطت ،يعني

ما لـ تدخؿ النكف ،ػ ما) تؤكد أكؿ الكالـ ،ك النكف) تؤكد خره" ْ) ،كأيَّده بذلؾ ابف عطية.

المبرد كالزجاج إلى َّ
أف تككيده بعد إما) كاجب ي غير الضركرة ٓ) تشبيينا لو
كذىب ّْ
بما زيد لمتأكيد ي ـ اليميف نحك :كا﵀ طخرجف .كزعمكا أ َّف حذؼ النكف إذا زيدت ما بعد إف
ضركرة ٔ).
أما أبك حيَّاف ،يرل َّأنو قد كثر السماع بعدـ النكف بعد إما) ،قاؿ الشنفرل:
أحــــــفـــــــى ول أتَــــــ َن َّع ُل
عــــمـــى رقَّــــــــ ٍة ْ

ضــــ ِ
كاب ِ
احيـــــــًا
نة َّ
َّ
الرمــل َ
فإما ترِي ِّني ْ

()ٚ

كقاؿ خر:
فما التَّخمِّي َعن ِ
اإل ْخو ِ
ان مـــــــن ِش َي ِمي

اح َّ ِ
غير ذي ِج َّدة
صـــــــ ِ
يا َ
إما تج َد ِّني َ

()ٛ

كقاؿ خر:
ادم ،الجنى الداني صُِْ).
المر ٌ
ُ) ي
عمار بف أبي العباس الميدكم تَْْ) ،مف كتبو :اليداية ي القراءات) .انظر :اليماني،
ِ) ىك أحمد بف َّ
إشارة التعييف ي تراجـ ُّ
النحاة كالمُّ كييف صِْ).
ّ) كىناؾ إشارة لطيفة ي قكؿ أبي العباس "كما مزيدة" ،قد َّ
عد بعض العمماء إطالؽ لفظة الزيادة عمى بعض
المبرد ي تفسير
كممات القرف سكء أدب مع القرف الكريـ ،كاختاركا ألفاظنا أخرل .انظر :النعيمي ،منيج ّْ

القرف الكريـ ي ضكء رائو التفسيرية ي كتابو المقتضب صِٗٓ) .كيقكؿ الزركشي" :كاطكثركف

الرمة .كمنيـ مف يسمكنو
ينكركف إطالؽ ىذه العبارة ي كتاب ا﵀ ،كيسمكنو التأكيد .كمنيـ مف يسمكنو ّْ
المقحـ" .الزركشي ،البرىاف ي عمكـ القرف جّ.)َٕ/

ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)َِّ /

ادم ،الجنى الداني صُِْ).
المر ٌ
ٓ) ي
ٔ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)َِّ/

ٕ) البيت َّ
بارز لمقر كالحر .عمى رقة :ىزاؿ .أتنعؿ :ألبس النعاؿ.
كضاحيا :نا
لمشنفرل ،ابنة الرمؿ :الحية.
ن
انظر :حرب ،ديكاف َّ
الشنفرل ص ِٔ)م كابف حمدكف،التذكرة الحمدكنية مجِ.)ْٓ/
ٖ) البيت بال نسبة ،الجدة :ال نى ،الشيمة :الخمؽ كالطبعة .انظر :الطائي ،شرح الكا ية الشا ية جّ.)َُُْ/
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أمـــــــ ْت
ماض ُر أنَّ ِنـــــــي َّ
زعمت تُ ُ
إمـــــــا ُ

تســ َّد َدا َب ْي ُنوىــــا األصاغــــ ُر َخمَّتــــي

كيرل َّ
أف القياس يقبموم طف ما) زيدت حيث

(ٔ)

يمكف دخكؿ النكف ِ) ،نحك قكؿ

الشاعر:
(ٖ)

فا﵀ يحفـــــــظ ما تبقـــــــي ومـــــــا تَ َذ ُر

كنت ُم ْرتَ َحال
َّ
ت وا َّمـــــــا َ
إمـــــــا أقَ ْمـــــــ َ

بفجِ ْش إّ َْ ٝػ َذ َّ
إما) وتوكيد الفعل بعده في قولو – َّ
ن كَب ِ َّٓب
َّللاِ َؽ ٌّ
عز وج ّل﴿ :-كَ ْ
َّّ ( .
ل اَُّ ِزِ َٗ ١ؼ ُذ ْْ ُٛأَ َْٗ ٝزَ َٞكَََّّ٘٤يَ كَبَُِ َْ٘٤ب ْ ُ٣ش َعؼُ[ ﴾ َٕٞغافر]ٚٚ:
ُٗ ِشَ ََّ٘٣ي ثَ ْؼ َ
َّك﴾ إف نرؾ) ،ك ما) مزيدة
اطرؿ ي َّ
إما) ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :فَِإ َّما نُ ِريَػن َ
لتأكيد معنى الشرط ،كلذلؾ ألحقت النكف بالفعؿ .كلذا تقكؿ :إف تكرمني أكرمؾ ،كلكف أما

المبرد
تكرمني أكرمؾ؟ كىذا رأم الزمخشرم .كنكف التككيد بعد إف) الشرطية ىك مذىب
ّْ

كالزجاج ْ).

م ثَِ٘٢
ٗ .مسألة في إعراب ﴿ََّل تَػ ْعبُ ُدو َف﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ ْر أَ َخ ْزَٗب ِٓ٤ضَب َ
ع َشائََِّ ََ ٤ل رَ ْؼجُذُ َٕٝاِ ََّّل َّ
ٖ﴾
اِ ْ
غبًٗب َِ ٝر ١ا ُْوُ ْشثََٝ ٠ا َُْ٤زَب ََٓٝ ٠ا ُْ َٔ َ
َّللاَ َٝثِب ُْ َٞاُِ َذ ْ ِٖ ٣اِ ْؽ َ
غب ًِِ ٤
[البقرة]ٖٛ:

أما

كجكىا:
يعبدكف) ذكركا ي إعرابو
ن

أحدىا :أنو جممة منفية ي مكضع نرب عمى الحاؿ مف بني إسرائيؿ ،أم غير عابديف إ ا﵀
أم مكحديف ا﵀ كمفرديو بالعبادة ،كىك حاؿ مف المضاؼ إليو ٓ) .كممف أجازه أف تككف الجممة

ُ) البيت لسممى بف ربيعة .كتيماضر زكجتو انظر :القالي ،اطمالي جُ .)ُٖ/ككرد البيت بمفظ :يسدد أبينكىا
اطراغر خمتّْي.
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ُِّ-َِّ/
ّ) البيت بال نسبة ،انظر :الب دادم ،خزانة اطدب جْ .)ُٗ/ككرد البيت بمفظ:
تحال
أما كنت مر ن
إما أقمت ،ك ٌ
ٌ
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ْٓٔ/
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)َْٓ/
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ا﵀ يكأل ما تأتي كما تذر

المبرد كقطرب ُ) ،قالكا :كيجكز أف يككف حا ن مقارنة ،كحا ن مقدرة ِ).
حا ن ّْ :
الوجو الثاني :أف تككف الجممة جك نابا لقسـ محذكؼ َّ
دؿ عميو قكلو :أخذنا ميثاؽ بني إسرائيؿ،
يعبدكف ّ) ،كنسب ىذا الكجو إلى سيبكيو ،كأجازه الكسائي ْ) كالفراء
أم استحمفناىـ كا﵀
المبرد.
ك ّْ
الوجو الثالث :أف تككف أف) محذك ة ،كتككف أف) كما بعدىا محمكن عمى إضمار حرؼ جر،
جائز مطرد ،ارتفع الفعؿ ،رار
التقدير :بأف تعبدكا إ ا﵀ حذؼ حرؼ الجر ،كىك ه
ٓ)
فرىا) ٔ) ،كمف نظميا قكلو:
مره ٍ
تعبدكف) ،قالو اطخفش  ،كنظيره مف نثر العربٍ :
يح ى
أل ُّأييذا َّ
الو َغى
ي
الزاجر ُّ
ُ
أحض َر َ

()ٚ

أرمو :مره بأف يحفرىا .كأحضر الكغى ،أرمو :بأف أحضر الكغى.
كعف إضمار أف) يرل أبك حيَّافَّ ،
أف العمماء اختمفكا يو ،عمى أقكاؿ:
أ .ىناؾ مف منع إضماره ،كىـ المتأخركف مف ُّ
النحاة.

ُ) ىك محمد بف المستنير ،كيقاؿ محمد بف أحمد تَِٔق) ،أخذ َّ
الن ٍحك عف سيبكيو ،كىك الذم لقبو قطربم
تدب ك تفتر ،مف كتبو :ا شتقاؽ ،كاطضداد).
لمباكرتو إيَّاه ي اطسحار لمقراءة عميو ،كقطرب دكيبة ٌ
انظر :اليماني ،إشارة التعييف صّّٖ).

ِ) الحاؿ المقارنة :ىي التي يتحقؽ معناىا ي زمف تحقؽ معنى عامميا ،كحركؿ مضمكنوم بحيث

يتخمؼ

كقكع معنى أحدىما عف اآلخر ،كنحك :أقبؿ البرمء رنحا ،زمف الفرح تزامف مع زمف الفعؿ أقبؿ.

أما المقدرة يي :ىي التي يتحقؽ معناىا بعد كقكع معنى عامميا ،أم :بعد تحقؽ معناه بزمف يطكؿ أك
َّ

غدا إلى البالد ال ربية ،مكزعيف ييا ،زمف التكزع متأخر عف السفر.
يقرر ،مثؿ :سيذىب الطالب ن
انظر :حسف ،النحك الكا ي جِ.)َّٗ/

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)َْٓ/

اطسدم الكك ي تُٖٗق) ،أحد القراء السبعة ،ق أر َّ
الن ٍحك
ْ) ىك عمي بف حمزة بف عبد ا﵀ بف بيمف بف يركز
ٌ
اليراء ،ثـ عمى الخميؿ بف أحمد بالبررة .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صُِ).
عمى معاذ َّ
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)َْٓ/
ٔ) اإلشبيمي ،ضرائر الشعر صُِٓ).
ٕ) البيت لطر ة بف العبد .كمعنى الكغى :ي اطرؿ تعني ركت اطبطاؿ ي الحرب ،ثـ استعيرت لمحرب
ذاتيا .ديكاف طر ة بف العبد ،صْٔ .كالشطر الثاني لمبيت :كأف أشيد المذات ىؿ أنت مخمدم؟ ككرد
الالحي أف أحضر الكغى  .انظر :ابف قتيبة ،الشعر كالشعراء أك طبقات
الشطر اطكؿ بمفظ :أ أيُّيا
َّ
الشعراء صَُٖ).
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ب .أجاز بعض َّ
الن ٍحكييف حذ و ي مثؿ ىذا المكضع ،كاختمفكا بعدىا ي الفعؿ بعده ،يناؾ
المبرد كالكك ييف ُ).
مف قاؿ بر عو ،كىناؾ مف قاؿ بنفي العمؿ ،كىك مذىب ّْ
َّ
لكف الرحيح عند أبي حيَّاف قرر ما كرد مف ذلؾ عمى السماع ،كعمى ذلؾ

تخرج

اآلية عميوم طف يو حذؼ حرؼ مردرم ،كابقاء رمتو ي غير المكاضع المنقاس ذلؾ ييا ِ).

الوجو الرابع :أف يككف التقدير :أف تعبدكا) ،حذؼ أف) كارتفع الفعؿ ،كيككف ي مكضع
ِ
ِ ِ ِ
يل﴾ كيرل أبك حيَّاف عدـ اقتياس ىذه المسألةم َّ
طف
نرب عمى البدؿ مف قكلو﴿ :ميثَا َؽ بَني إ ْس َرائ َ
ييا حذؼ أف) كر ع الفعؿ كنربو.
الوجو الخامس :أف تككف محكية بحاؿ محذك ة ،أم قائميف
لفظو لفظ الخبر ،كمعناه النيي ،أم قائميف ليـ:

تعبدكف إ ا﵀ ،كيككف إذ ذاؾ

تعبدكا إ ا﵀ ،قالو الفراء ،كيؤيده قراءة أبي

حسنا.
كابف مسعكد ،كالعطؼ عميو قكلو :كقكلكا لمناس ن

الوجو السادس :أف يككف المحذكؼ القكؿ ،أم كقمنا ليـ:

تعبدكف إ ا﵀ ،كىك نفي ي معنى

أيضا .كذلؾ كمف يقكؿ :تذىب إلى الف تقكؿ لو كذا ،كىذا أبمغ مف رريح اطمر
النيي ن
كالنييم طَّنو أسرع إلى ا متثاؿ كا نتياء ،يك يخبر عنو ،كىك حسف ّ).
الوجو السابع :أف يككف التقدير أف

تعبدكف ،كتككف أف) مفسرة لمضمكف الجممةم ط َّف ي

قكلو :أخذنا ميثاؽ بني إسرائيؿ ،معنى القكؿ ،حذؼ أف) المفسرة

ْ)

كأبقى المفسر.

الوجو الثامن :أف تككف الجممة تفسيرية ،ال مكضع ليا مف اإلعراب ،كذلؾ أنو لما ذكر "أنو
أخذ ميثاؽ بني إسرائيؿ ،كاف ي ذلؾ إيياـ لمميثاؽ ما ىك ،أتى بيذه الجممة مفسرة لمميثاؽ" ٓ).

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ُْٓ/
ِ) المرجع السابؽ جُ.)ُْٓ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ُْٓ/

ْ) أف المفسرة :ىي الداخمة عمى جممة محكي بيا قكؿ مقدر مفسر بجممة بمعنى القكؿ
ىف تًٍم يك يـ ا ٍل ىجَّنةي﴾ [اطعراؼ ]ّْ:تقديره :كنكدكا أم قيؿ
محذك ة ،المذككرة كما ي قكلو تعالى ﴿ :ىكين ي
كدكا أ ٍ
ؽ ا ٍل ىم ىألي ًم ٍنيي ٍـ أ ً
ام يشكا﴾ [ص ]ٔ:المعنى :ثـ نيضكا
ليـ :تمكـ الجنة .كأما المحذك ة كقكلو تعالى ﴿ :ىك ٍان ى
طمى ى
ىف ٍ
كانطمقكا مف مجالسيـ يكمئكف أم :يقكؿ بعضيـ لبعض :امشكا .انظر :ناظر الجيش ،شرح التسييؿ
المسمى تمييد القكاعد ي شرح تسييؿ الفكائد مجٖ.)ِْٖٔ/

حياف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ُْٓ/
ٓ) أبك ٌ
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لفظو ،مذككرة أك

٘ .تقدير جواب الشرط في قولو -سبحانو وتعالىَّٔ ََُٝ ﴿ :ب َعب َءًِ ْْ ُٛزَبة ِْٖٓ ِػ ْ٘ ِذ َّ
َّللاِ
غزَ ْلزِ ُؾَ َٕٞػَِ ٠اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا كََِ َّٔب َعب َءَٓ ْْ ُٛب َػ َشكُٞا
قذِّم ُِ َٔب َٓ َؼ ًَُ َٝ ْْ ٜبُٗٞا ِْٖٓ هَ ْج َُ ْ َ٣
ُٓ َ
ًَلَ ُشٝا ثِ ِ ٚكََِ ْؼَ٘خُ َّ
ػَِ ٠ا ُْ ٌَبكِ ِش[ ﴾ َٖ٣البقرة]ٜٛ:
َّللاِ َ
لما) اطكلى ،عمى أقكاؿ:
اختمؼ ي تقدير جكاب َّ
أ .ذىب اطخفش كالزجاج إلى َّ
أف الجكاب محذكؼم لد لة المعنى عميو ،كالتقدير :كذبكا بو
كاستيانكا ،أك كفركا لد لة ﴿ َك َف ُروا بِ ِو﴾ .كيؤيدىـ أبك حيَّاف ي ذلؾ حيث يرل َّ
أف المعنى

يب مما قدركا ُ).
قر ه

ب .ذىب الفراء إلى َّ
لما) اطكلى ،ك كفركا) ،جكاب
أف الفاء ي قكلو :مما جاءىـ ،جكاب َّ

١
لقكلو﴿ :فَػلَ َّما َج َاء ُى ْم﴾ كىك عنده نظير قكلو﴿ :كَب ِ َّٓب َ٣ؤْرُِٛ ٢ِِّ٘ٓ ْْ ٌُ ََّ٘٤ذً ٟكَ َْٖٔ رَجِ َغ ُٛذَا َ
ػَِ ْ[ ﴾ْْ ِٜ ٤البقرة]ٖٛ:
كَ ََل َخ ْٞف َ
الفراء ي نظر أبي حيَّاف
كقكؿ َّ

لما
يرحم طَّنو لـ يثبت ي لساف العرب ،قكليـَّ :

جاء زيد ،مما جاء خالد أقبؿ جعفر " يك تركيب مفقكد ي لسانيـ ال نثبتو ،ك حجة ي ىذا

المختمؼ يو" ِ).

المبرد ىذىب إلى " َّ
لما) لطكؿ الكالـ،
لما) اطكلى ىك :كفركا بوَّ ،
ككرر َّ
أف جكاب َّ
َّ
أما ّْ

المبرد كاف يككف أحسف لك َّ
كتأكيدا لو" ّ) .كيرل أبك حيَّاف َّ
أف
ير لمذنب
كيقيد ذلؾ تقر نا
أف رأم ّْ
ن
الفاء تمنع التككيد ْ).
لكف الرأم الراجح عند أبي حيَّاف ي ىذه المسألة ،يك أف يككف الجكاب محذكنا لد لة
المعنى عميو" ،كأف يككف التقدير :كلما جاءىـ كتاب مف عند ا﵀ مردؽ لما معيـ كذبكه،
كيككف التكذيب حارال بنفس مجيء الكتاب مف غير كر يو ك ركية ،بؿ بادركا إلى
تكذيبو" ٓ).

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ُْٕ/
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ُْٕ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ُْٕ/
ْ) المرجع السابؽ ،جُ.ُْٕ/

ٓ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ُْٕ/

33

كتذىب الباحثة إلى َّأنو لك يجعؿ جكاب الشرط ي اآلية ىك المذككر –كما ذىب إليو
المبرد -لكاف أ ضؿم َّ
يكحد المعنى ي اآلية ال يككف
طف عدـ التأكيؿ أكلى مف التأكيؿ ،كىذا ٌ
ٌ
داع لمتأكيالت كالتفاسير التي قد يبالغ ي يميا.
ىناؾ و

ِِ
ين﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ َرا هِْْ َُُٜ ََ ٤
 .ٙتقدير جواب الشرط في قولو ﴿إ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
آ ُِٓ٘ٞا ثِ َٔب أَ ْٗ َض ٍَ َّ
ن
َّللاُ هَبُُٞا ُٗ ْئ ُِٖٓ ثِ َٔب أ ُ ْٗ ِض ٍَ َػَِ َْ٘٤ب ٌَْ َ٣ٝلُ ُش َٕٝثِ َٔب ََ ٝسا َء َٞ ُٛ َٝ ُٙا ُْ َؾ ُّ
ق ِّذهًب ُِ َٔب َٓ َؼ ُ ْْ ٜهُ َْ كَِِ َْ رَ ْوزُُِ َٕٞأَ ْٗجَِ٤ب َء َّ
َّللاِ ِْٖٓ هَ ْج َُ إْ ًُ ْ٘زُ ْْ ُٓ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤البقرة]ٜٔ:
ُٓ َ
ِِ
ين﴾ ،أقكاؿ:
كعف ٍ
إف) ي قكلو ﴿إف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َّ
مؤمنا ،أخبر
عدىا البعض نا ية ،أم :ما كنتـ مؤمنيفم "طف مف قتؿ أنبياء ا﵀ يككف
أ.
ن
تعالى َّ
أف اإليماف يجامع قتؿ اطنبياء ،أم ما اترؼ باإليماف مف ىذه رفتو" ُ).
إف) شرطية ،كجكابيا محذكؼ ،تقديره :مـ عمتـ ذلؾ؟
ب .يرل أبك حيَّاف أف اطظير أف تككف ٍ
أما ابف عطية ،يرل َّ
أف الجكاب متقدـ ،كىذا يتمشى إ عمى مذىب مف يجيز تقدـ
ِ)
المبرد منيـ ّ).
جكاب الشرط ،كىك ليس مذىب البررٌييف إ أبا زيد اطنرارم  ،ك ّْ

كتؤيد الباحثة رأم أبي حيَّاف ،ذلؾ َّ
أف الشرط يو تشكيؾ ي إيمانيـ ،كالقدح ي رحة

دعكاىـ ،كما َّ
أف كرفيـ بالمؤمنيف جاء عمى سبيؿ ا ستيزاء كالتَّيكـ.

ط
 .ٚتقدير إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول في قولو -سبحانو وتعالى َِٖٓ َٝ ﴿ :اَُّ٘ب ِ
َّللاِ أَ ْٗذَادًا ِ ُ٣ؾجُُّ ًَ ْْ َُٜٗٞؾ ِّت َّ
َْٖٓ َ٣زَّ ِخ ُز ِْٖٓ دَُّ ِٕ ٝ
ؽ ُّذ ُؽجًّب ِ ََّّللِ َْٞ َُٝ
َّللاِ َٝاَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا أَ َ
اة إَّٔ ا ُْوُ َّٞحَ ِ ََّّللِ َع ًِٔ ٤ؼب َٝإََّٔ َّ
ة﴾
َّللاَ َ
َ َ٣ش ٟاَُّ ِز َٖ٣ظََِ ُٔٞا اِ ْر َ َ٣ش ْ َٕٝا ُْ َؼ َز َ
ؽ ِذُ ٣ذ ا ُْ َؼ َزا ِ
[البقرة]ٔٙ٘:

عند بناء المردر لمفاعؿ أك المفعكؿ َّ
لزكما،
بد لممردر أف يعمؿ عمؿ عمو ن
تعديا أك ن
عمى َّ
الن ٍحك التالي:
زما ،احتاج إلى الفاعؿ قط ،نحك :يعجبني اجتياد سعيد.
ُ .إف كاف عمو ن
ُ) أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ْٕٓ/
ِ) أبك زيد اطنرارم :ىك سعيد بف أكس بف ثابت بف حراـ بف محمكد بف ر اعة بف اطحمر بف القيطكف
تُِٓق) ،أخذ عف أبي عمرك بف العالء ،كأبي عبيدة ،مف ثاره :القكس كالترس ،كاإلبؿ ،كبيكتات
العرب) ،راحب كتاب النكادر ي الم ة .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صُِٖ)م كالحبش ،القراءات
المتكاترة كأثرىا ي الرسـ القرني كاطحكاـ الشرعية صْٔ).

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ْٕٓ/
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إما
ِ .إذا كاف متعديِّا ،احتاج إلى اعؿ كمفعكؿ بو ،يك يتعدل إلى ما يتعدل إليو عموَّ ،
بنفسو ،نحك :ساءني عريانؾ أباؾ ،كا َّما بحرؼ الجر ،نحك :ساءني مركرؾ بمكاضع

الشبية ُ).

ب اللَّ ِو﴾ أضيؼ المردر لممفعكؿ المنركب،
ك ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :يُ ِحبُّونَػ ُه ْم َك ُح ّْ

كالفاعؿ محذكؼ" ،كالتقدير :كحبيـ ا﵀ ،أك كحب المؤمنيف ا﵀ ،كالمعنى أنيـ سككا بيف الحبيف،

حب اطنداد كحب ا﵀" ِ) .كيرل ابف عطية َّ
أف لفظ حب) :مردر مضاؼ إلى المفعكؿ لفظنا،
كىك عمى التقدير مضاؼ إلى الفاعؿ المضمر ،تقديره :كحبكـ ا﵀ ،أك كحبيـ ّ).

كبالنسبة لحذؼ الفاعؿ كالمفعكؿ ،إنو يجكز حذؼ اعمو مف غير أف يتحمؿ ضميره،
ضمير
نا
نحك :سرني تكريـ العامميف) .ك يجكز ذلؾ ي الفعؿم طنو إف لـ يبرز اعمو كاف
مستتر ْ).
نا
أما عف إضمار الفاعؿ ي المردر ،يناؾ مف َّ
الن ٍحكييف مف زعـ "أف الفاعؿ مع
َّ

كرَّد ذلؾ بأف المردر ىك اسـ جنس،
نا
المردر يحذؼ ،كانما يككف
مضمر ي المردر ،ي
ٓ)
كالزيت كالقمح ،كأسماء اطجناس يضمر ييا"
الزجاج مف َّ
رد َّ
كقد َّ
مركم عف
قدر اعؿ المردر المؤمنيف أك ضميرىـ ،كىذا القكؿ
ّّ

الفراء ،كابف عبَّاس ،حيث رأل َّ
الزجاج َّأنو ليس بشيء ،كالدليؿ عمى نقضو قكلو -
المبرد ،ك َّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبِّا للو﴾" ،كرجح أف يككف اعؿ المردر ضمير
ين َ
سبحانو كتعالى -بعدَ ﴿ :والذ َ
المتخذيف ،أم يحبكف اطرناـ كما يحبكف ا﵀م طنيـ أشرككىا مع ا﵀ تعالى ،سككا بيف ا﵀
كبيف أكثانيـ ي المحبة عمى كماؿ قدرتو كلطيؼ طرتو كذلة اطرناـ كقمتيا" ٔ).

كتجدر اإلشارة إلى َّأنو ي حاؿ إعماؿ المردر المضاؼ إلى الفاعؿ كالمفعكؿ عدة
شركط ،منيا:

ُ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)ِٕٖ-ِٕٔ/
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ.)ّْٔ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ّْٔ/

ْ) كيجكز أيضا حذؼ مفعكلو ،كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ :وما َكا َف استِغْ َف ِ ِ
يم ِْلَبِ ِيو إََِّّل َع ْن َم ْو ِع َدةٍ َو َع َد َىا إِيَّاهُ﴾
ََ
ن
ْ ُ
ار إبْػ َراى َ
[التكبة ،]ُُْ :أم :است فار إبراىيـ ربَّو طبيو .انظر :ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)ِٕٕ /
ٓ) أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ّْٔ/
ٔ) المرجع السابؽ ،جُ.ْْٔ/
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نائبا عف عمو ،نحك :ضرنبا المص.
أ .أف يككف ن
سرني يمؾ
ب .أك يرح حمكؿ الفعؿ
مرحكبا ب ػ ػ أف) أك ما) المردريتيف محمو ،إذا قمتَّ :
ن
الدرسَّ ،
سرني أف تفيـ الدرس.
رح أف تقكؿَّ :
خالدا ،بؿ
ت .كيشترط ي إعمالو أ ينعت قبؿ تماـ عممو ،ال يقاؿَّ :
سرني إكرامؾ العظيـ ن
خالدا العظيـ.
يجب تأخير النعت ،تقكؿَّ :
سرني إكرامؾ ن
حكما ،أم :ي محؿ ر ع) ،ثـ
كاذا أضيؼ المردر إلى اعمو َّ
جره لف ن
ظا ،ككاف مر ن
كعا ن
سرني يـ ز و
ظا ،ككاف
ىير الدرس .كاذا أضيؼ إلى مفعكلو َّ
ينرب المفعكؿ بو ،نحكَّ :
جره لف ن

ىير ُ).
حكما أم :ي محؿ نرب) ،ثـ ير ع الفاعؿ ،نحكَّ :
ن
سرني يـ الدرس ز ه
منركبا ن
ض ِ
ات اللَّ ِو﴾ من قولو -سبحانو وتعالى:
 .ٛاإلضافة المحضة وغير المحضة في ﴿ابْتِغَاءَ َم ْر َ
َّللا ََّ ٝ
َّللاُ َس ُءٝف ثِب ُْ ِؼجَب ِد﴾
ط َْٖٓ ْ َ٣
غ ُٚا ْثزِ َـب َء َٓ ْش َ
ؾ ِشْ َٗ ١ل َ
د َّ ِ
مب ِ
﴿ َ َِٖٓ ٝاَُّ٘ب ِ
[البقرة]ٕٓٚ:

سوُ﴾ أم :يبيعيا مبت نيا ي ذلؾ رضكاف ا﵀ تعالى ِ) .كانترب
َ
﴿م ْن يَ ْش ِري نَػ ْف َ
عمى أنو مفعكؿ طجمو ،أم "الحامؿ ليـ عمى بيع أنفسيـ ،إنما ىك طمب رضى ا﵀ تعالى ،كىك

ابت اء)

مردر متحد الفاعؿ كالكقت" ّ).
نا
مستكؼ لشركط المفعكؿ مف أجمو مف ككنو

المبرد،
كىي إضا ة محضة ،أم :إضا ة المفعكؿ مف أجمو ،خال نا لمجرمي ،كالرياشي ،ك ّْ
كبعض المتأخريف ،إنيـ يزعمكف أنيا إضا ة غير محضة ْ).
كيمكف التفريؽ بيف أنكاع اإلضا ة ،عمى َّ
الن ٍحك التالي:
أ .محضة كتسمى معنكية أك حقيقية.
ب .غير محضة كتسمى لفظية أك مجازية.
 األولى :ما كاف ييا ا تراؿ بيف الطر يف قكيِّا ،كليست عمى نية ا نفراؿم طرالتيا ،ك َّ
طف
المضاؼ – ي ال الب -و
خاؿ مف ضمير مستتر يفرؿ بينيما ٓ).

ُ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)َِٖ-ِٕٗ/
ِ) حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)َْٖ/
ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ.)ُِٖ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جِ.ُِٖ/
ٓ) حسفَّ ،
الن ٍحك الكا ي جّ.)ّ/
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أك ىي ما تفيد تعريؼ المضاؼ أك تخريرو ُ) ،كضابطيا أف يككف المضاؼ غير

أرال ،نحك :مفتاح الدار ،أك يككف مضا نا
كرؼ مضاؼ إلى معمكلو :بأف يككف غير كرؼ ن
ِ)
إلى غير معمكلو ،نحك :كاتب القاضي ،كمأككؿ الناس ،كمشركبيـ كممبكسيـ.
و
سعيد،
كتاب
أيضا ،إف كاف المضاؼ إليو معر ة ،نحك :ىذا
ي
كتفيد تعريؼ المضاؼ ن
كتاب و
متكغال ي اإلبياـ
رجؿ .إ إف كاف المضاؼ
كتخريرو ،إف كاف نكرة ،نحك :ىذا
ن
ي

كالتنكير ،ال تفيده إضا تو إلى المعر ة تعريفنا .كذلؾ مثؿ :غير ،كمثؿ ،كشبو ،كنظير) ،نحك:
و
خميؿ ،أك نظير سعيد .حيث كقعت رفة لرجؿ كىك
جاء رج هؿ غيرؾ ،أك مثؿ سميـ أك شبو
نكرة ،كلك عر ت باإلضا ة لما جاز أف تكرؼ بيا النكرة.

كسمي ىذا النكع مف اإلضا ة معنكيةم طف ائدتيا تعكد إلى المعنى ،مف حيث ككنيا تفيد

تعريؼ المضاؼ أك تخريرو .كسميت حقيقيةم َّ
طف ال رض منيا نسبة المضاؼ إلى المضاؼ
إليو ،كىذا ىك الحقيقي مف اإلضا ة .كسميت محضةم َّ
طنيا خالرة مف تقدير انفراؿ نسبة

المضاؼ مف المضاؼ إليو ّ).

 والثانية :اإلضا ة المفظية :كىي ما

تفيد تعريؼ المضاؼ ك تخريرو ْ) ،كاَّنما ال رض

منيا التخفيؼ ي المفظ ٓ) ،بحذؼ التنكيف أك نكني التثنية كالجمع.

عامال دا ن عمى الحاؿ أك ا ستقباؿ ،أك الدكاـ بشرط
كغالبا ما يككف ييا المضاؼ كرفنا
ن
ن
و
عمـ،
أف تضاؼ ىذه الرفات إلى اعميا أك مفعكليا ي المعنى ،نحك :ىذا الرجؿ طالب
نرار المظمكـ.
كرأيت ن
رجال ٌ
كالحاؿ

كالدليؿ عمى بقاء المضاؼ ييا عمى تنكيره َّأنو قد كرفت بو النكرة ،كما أنو يقع حا ن ،
تككف إ نكرة ،كقكلؾ :جاء خالد باسـ الث ر .ك َّأنو تباشره َّ
رب) كىي

تباشر إ

رب رائمو لف يركمو ،كيا َّ
النك ارت ،كقكؿ العرب كقد انقضى رمضاف :يا َّ
رب قائمو لف
يقكمو ٔ).

ُ) انظر :المككدم ،شرح المككدم عمى اطلفية ي عممي الررؼ كالنحك ،صُٗٓ.
ِ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)َِٕ/
ّ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)َِٖ/
ْ) المرجع السابؽ ،جّ.َِٖ/
ٓ) انظر :المككدم ،شرح المككدم عمى اطلفية ،صَُٔ.

ٔ) انظر :حسفَّ ،
الن ٍحك الكا ي جّ)ٔ/م كال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)َِٗ/
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كسميت بالمفظيةم طف ائدتيا راجعة إلى المفظ قط ،كىك التخفيؼ المفظي بحذؼ التنكيف

كنكني التثنية كالجمع .أما تسميتيا بالمجازيةم ألنيا ليست إضا ة خالرة بالمعنى المراد مف

نرار
نا
رجال
اإلضا ة ،بؿ ىي عمى تقدير اإلضا ة .كذلؾ مثؿ :ىذا الرجؿ
عمما ،كرأيت ن
ه
طالب ن
المظمكـ ُ).

 .ٜالموقع اإلعرابي في قولو ﴿أ ْف تَػبَػ ُّروا﴾ في قكلو -سبحانو كتعالىََّ َٝ ﴿ :-ل ر َْغ َؼُِٞا َّ
َّللاَ
ط ََّ ٝ
ػِِ﴾ْ٤
ع ِٔ٤غ َ
مخً ِْلَ َْٔ ٣بِٗ ٌُ ْْ إْٔ رَ َج ُّشٝا َٝرَزَّوُٞا َٝر ْ
َّللاُ َ
ػ ُْش َ
ُقِِ ُؾٞا ثَ َْٖ٤اَُّ٘ب ِ
[البقرة]ٕٕٗ:

يخاطب ا﵀  --المؤمنيف ي ىذه اآليات بأ يجعمكا أيمانيـ با﵀ تعالى مانعة ليـ مف
يعاقبنا ،ك يمزمنا بما

عز كجؿ -أنو
البر كرمة الرحـ ،إذا حمفكا عمى تركيا .ثـ "بيف ا﵀ ٌ -
ردر منا مف اطيماف الالغية ،كلكف يؤاخذنا عمى ما تعمدنا مف اإلثـ ي اطيماف" ِ).
ك ﴿أ ْف تَػبَػ ُّروا﴾ مفعكؿ مف أجمو عند الجميكرم لكف عمى تقادير مختمفة ،منيا ّ):
أ .كراىة أف تبركا ،قالو الميدكم.
المبرد.
ب .لترؾ أف تبركا ،قالو ّْ
ت .كقيؿ :طف

تبركا ك تتقكا ك ترمحكا ،قالو أبك عبيدة ،كالطبرم كقكلو:
(ٗ)

فخالف فال وا﵀ تيبط تمعة
أم:

تيبط.

ُ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)َِٗ/
ِ) حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)ُِٓ/

ّ) ىك معمر بف المثنى التيمي البررم َّ
الن ٍحكم المُّ كم تَِٖق) ،قاؿ عنو الجاحظ :لـ يكف ي اطرض
إجماعي أعمـ بجميع العمكـ مف أبي عبيدة ،مف كتبو :مثالب العرب) .انظر :اليماني ،إشارة
جي ،ك
ٌ
خار ٌ
التعييف صَّٓ).
ْ) البيت بال نسبة .كالتمعة مف اطضداد ،يقاؿ لما انحدر مف اطرض كلما ارتفع ،يقكؿ :حالؼ مف تعتز
بخمقو ،كا عر ت الذؿ حيث تكجيت مف اطرض .انظر :سيبكيو ،الكتاب جّ)َُٓ/م كالسي ار ي ،شرح
ابيات سيبكيو جُ .)ُّّ/كالشطر الثاني مف البيت :مف اطرض إ أنت لمذؿ عارؼ.
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ث .كقيؿ :إرادة أف تبركا ُ) ،ركم عف ابف عباس ِ) ،كمجاىد ّ).
ىكأقكل ىذه التقادير السابقة عند أبي حيَّاف ،ىك إرادة أف تبركا)م "طنو يعمؿ ا متناع مف
الحمؼ بإرادة كجكد البر ،كيتعمؽ منو الشرط كالجزاء ،تقكؿ :إف حمفت لـ تبر ،كاف لـ تحمؼ

بررت" ْ).

كالشاىد ي  -خالؼ ال كا﵀ تيبط تمعة -حذؼ ) بعد القسـ لعدـ اإلشكاؿم َّ
طف
مشعر بأف الفعؿ منفي .كلعمَّو
الفعؿ المكجب بعد القسـ تمزمو الالـ كالنكف ،ترؾ الالـ كالنكف
ه
قاس حذؼ الالـ ي أف تبركا) عمييا.

ٓٔ .تفسير قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أ َْربَػ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا﴾ في قولوَٝ ﴿ :اَُّ ِزُ٣ َٖ٣زَ َٞكَّ ْْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕٞ
ؾ ًشا﴾ [البقرة]ٕٖٗ:
ؽُٜش ََ ٝػ ْ
غ ِ َّٖٜأَ ْسثَ َؼخَ أَ ْ
اعب َ٣زَ َشثَّ ْ
ََ َ٣ٝز ُس َٕٝأَ ْص ًَ ٝ
قَٖ ثِؤ َ ْٗلُ ِ
تعددت أقكاؿ العمماء حكؿ ذكر لفظ
لياؿ أـ أياـ) ،عمى و
بيا؟ و
أكجو ،ىي:

عشر) مف غير تاء التأنيث ي العدد ،كما المراد
نا

 األول :أف المراد عشر و
لياؿ) مع أياميا ،كانما أكثرت الميالي عمى اطياـ ي التاريخ لسبقيا،
ذىابا إلى الميالي ،كاطياـ داخمة منيا ،ك تراىـ قط يستعممكف التذكير ذاىبيف
قيؿ
عشرا) ن
ن
عشرا) ،كلك يذ ّْك ىرت خرجت مف كالميـ ٓ) ،كمف البيّْف قكلو -
منو إلى اطياـ ،تقكؿ :رمت ن
ؾ ًشا﴾ [طو ]ٖٔٓ:ك ﴿إِْ َُجِ ْضذُ اِ َّّل ًٓ ْٞ َ٣ب﴾ [طو.]ٔٓٗ:
سبحانو كتعالى﴿ :اِ َّّل َػ ْ

المبرد :معناه كعشر مدد كؿ مدة منيا يكـ كليمة ٔ) ،تقكؿ العرب :سرنا
 الثاني :قاؿ
ّْ
خمسا) ٕ) ،أم :بيف يكـ كليمة قاؿ الشاعر:
ن

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ُٖٖ/

ِ) ىك عبد ا﵀ بف عباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ ،اإلماـ الحبر البحر ترجماف القرف)
تٖٔق) ،دعا لو النبي-رمى ا﵀ عميو كسمـ": -الميـ عمّْمو التأكيؿ ،ك قيو ي الديف" .انظر :الذىبي،
القراء الكبار جُ.)ُُّ-ُِٗ/
معر ة َّ

ّ) ىك مجاىد بف جبر اإلماـ أبك الحجاج المكي المفسر المقرئ ،ق أر القرف عمى ابف عباسَّ ،
كحدث عف

عائشة ،كأبي ىريرة ،كعبد ا﵀ بف عباس ،كغيرىـ تَُّق) .انظر :الذىبي ،معر ة القراء الكبار
جُ.)ُٔٓ-ُّٔ/

حياف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ُٖٗ/
ْ) أبك ٌ
ٓ) الدمشقي الحنبمي ،الُّمباب ي عمكـ الكتاب جْ.)ُُٗ/
ٔ) أبك حيَّاف ،التفسير جِ.)ِّْ/
ٕ) الشيخ ،اطل از كاطحاجي المُّ كية صِْٗ).
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وكان َّ
الن ِكيرات تُضيف وتَ ْجأََار
َ

فَطَافَ ْت ثََال ثًا َب ْي َن َي ْوٍم َولَ ْيمَ ٍة

(ٔ)

يريد ي ىذا البيت ثالثة أياـ كثالث و
لياؿ ،ك ي مب المؤنث عمى المذكر إ

عشرا) يعمـ َّ
كما ِ).
خارة ،كتقكؿ :سرنا ن
أف مع كؿ ليمة ي ن

ي الميالي

 الثالث :أف المعدكد مذكر كىك اطياـ ،كانما حذ ت التاءم طف المعدكد المذكر ،إذا ذكر كجب

لحاؽ التاء ي عدده رمنا خمسة أياـ) ،كاذا حذ ت لفظنا ،جاز ي العدد الكجياف :ذكر
التاء كعدميا ،حكى الكسائي رمنا مف الشير خمسا) ،كمنو الحديث كأتبعو و
بست مف
ن
شكاؿ) ّ).

 الرابع :أف ىذه اطياـ أياـ حزف كمكركه) ،كمثؿ ىذه اطياـ تسمى ب ػ الميالي) عمى سبيؿ
ا ستعارةم كقكليـ :خرجنا ليالي الفتنة ،كجئنا ليالي إمارة الحجاج).
 الخامس :أف المراد بيا الميالي ،كاليو ذىب اطكزاعي ،كأبك بكر اطرـ ،كبعض الفقياء :إذا
انقضى ليا أربعة أشير كعشر و
لياؿ ،حمَّت لألزكاج ْ).
أكؿ إلى و
لياؿ ،أك مدد ،كاَّنما المنقكؿ أنَّو إذا كاف
تي َّ

 السادس :يرل أبك حيَّاف َّ
عشرا)
أف
ن
مذكر كحذ تو ،مؾ يو أف يبقى العدد عمى ما كاف عميو ،كما لك لـ يحذؼ المعدكد،
المعدكد نا
تقكؿ :رمت خمسة .تريد :خمسة أياـ ،قيؿ :كىك الفريح ،كقيؿ :كيجكز أف تحذؼ منو

خمسا ٓ).
كمو تاء التأنيث ،قاؿ يو الكسائي :رمنا مف الشير
ن


كمنو قكلو:

ُ) البيت لمناب ة الجعدم ،يرؼ يو بقرة أكؿ السبع كلدىا يقكؿَّ :إنيا طا ت ثالثة أياـ كىي تريح مع تذلؿ
كخضكع .كالجعدم ىك قيس بف عبد ا﵀ بف عدس بف ربيعة الجعدم العامرم ،أبك ليمى تَٓق) .كركم

الشطر الثاني بمفظ :ككاف َّ
النكير أف تيضيؼ كتجأرا .انظر :ابف قتيبة ،أدب الكاتب صُُٗ)م كابف
ارس ،مجمؿ الم ة جُ)َٕٓ/م كالب دادم ،خزانة اطدب جٕ)َْٕ/م كأبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط
جِ.)ِّّ/
ِ) ابف قتيبة ،أدب الكاتب صُُٗ).
ّ) المنذرم ،مخترر سنف أبي داكد ،باب ي ضؿ ستة أياـ مف شكاؿ ،رِّّْ ،جِ ،صُِِ).
ْ) المرجع السابؽ ،جْ.ُِٗ-ُُٗ/

ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ِّْ/
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ِ
وِاَّل فَ ِس ِ ِ
ب
س َار َراك ٌ
يري م ْث َل َما َ
المعدكد:

يتَ ِّمم َخمسا لَ ْي ِ
س ْي ِرِه أُ َم ٌم
س في َ
ُ ُ ْ ً َ

(ٔ)

خالرة القكؿ ي ىذه المسألة أنو يجكز ي تاء التأنيث الالحقة لمعدد كجياف إذا حذؼ

مكجكدا ،كىك الراجح.
الكجو اطكؿ :أف تعامؿ العدد عمى حسب قكاعد المعدكد لك كاف
ن
الكجو اآلخر :أف تحذؼ التاء مف العدد مطمقنا ،كىك جائز ِ).
ٔٔ .معنى حرف الجر (من) في قولو سبحانو ﴿ ِم َن اللَّ ِو َش ْيئًا﴾ من قولو -سبحانو وتعالى:
ؽ ْ٤ئًب َٝأَُُٝئِ َي ْْ ُٛ
َّللا َ
﴿إّ اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا َُْٖ رُ ْـِ٘ ََ ٢ػ ْ٘ ْْ ُٜأَ ْٓ َٞاََُُّ َٝ ْْ ُٜل أَ ََّْ ٝل ُدِ َّ َِٖٓ ْْ ُٛ
َٝهُُ ٞد اَُّ٘ب ِس﴾ [آل عمران]ٔٓ:

تمخرت معاني مف) ي أربعة أقكاؿ ،ذكرىا أبك حيَّاف:
المبرد ،كالكمبي ّ).
 -ابتداء ال اية ،كىك قكؿ ّْ

 بمعنى :عند ،قالو أبك عبيدة ،كجعمو كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ :اَُّ ِز ١أَ ْه َؼ َِْٖٔٓ ْْ ُٜ
َ ِْٖٓ ْْ ٜخ ْٞف﴾ [قريش.]ٗ:
ُعٞع َٝآ ََٓ٘ ُ
 البدلية ،كىك قكؿ الزمخشرم ْ). -التبعيض ،كىك الذم قرره أبك حيَّاف ٓ).

و
حينئذ
ُ) البيت لعمرك بف شأس .كمعنى الخمس :كركد اإلبؿ ي اليكـ الرابع بعد اليكـ الذم كردت يو ،يي
ظماء ،يعجؿ بيا راحبيا إلى شريعة الماء اشد عجمة .كاطمـ :المقاربة كاليسر .كالركاية الجيدة :يتـ)

خمسا ليس ي سيره أمـ .انظر :الجمحي ،طبقات حكؿ
كاليتـ :اإلبطاء كالفتكر .ككردت بمفظ :تعجؿ
ن
الشعراء جُ.)ََِ/

ِ) ال امدم ،أثر القراءات الشاذة ي الدراسات َّ
الن ٍحكية كالرر ية جُ.)ّٓٔ/
( )3الكمبي :ىك محمد بف السائب بف بشر الكمبي ،يكنى أبا النضر ،راحي كتاب التفسير ،تك ي بالكك ة سنة
ُْٔق .انظر :ابف قتيبة ،المعارؼ ص صّٓٓ.)ّٓٔ-

ْ) ىك أبك القاسـ محمكد بف عمر الخكارزمي الزمخشرم تّٖٓق) ،إماـ ي َّ
الن ٍحك كالم ة كاطدب ،مف
كتبو :المستقرى ي اطمثاؿ ،كالسامي ي اطسامي) .انظر :اليماني ،إشارة التعييف ص صّْٓ-
ّْٔ).

ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)َْٓ/
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ٕٔ .معاني (كان) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :إِنَّو َكا َف فَ ِ
شةً َوَم ْقتًا َو َساءَ َسبِ ًيَل﴾ من قولو:
اح َ
ُ
ؾخً َْ َٓ ٝوزًب
عَِقَ اًََِّٗ ُٚبَٕ كَب ِؽ َ
غب ِء اِ ََّّل َٓب هَ ْذ َ
﴿ َََّ ٝل رَ ْ٘ ٌِ ُؾٞا َٓب َٗ ٌَ َؼ آثَب ُإ ًُ ْْ َِٖٓ اُِّ٘ َ

عجِ ً
َ٤ل﴾ [النساء]ٕٕ:
عب َء َ
ََ ٝ

﴿إِنَّو َكا َف فَ ِ
اء َسبِ ًيَل﴾ كاف حديث اآلية عف نكاح اطبناء نساء بائيـ ،الذم
اح َ
ُ
شةً َوَم ْقتًا َو َس َ
ُ)
اعتبره ا﵀ – َّ
عز كجؿ -احشة بال ة ي القبح ،ك مقت) يمقت ا﵀ اعمو .
كثير بمعنى لـ يزؿ) ،يرير المعنى :أ ٌف ذلؾ العمؿ لـ يزؿ احشة،
ك كاف) تستعمؿ نا
زـ لو ،بينما يرل
بؿ ىك مترؼ بالفحش ي الماضي كالحاؿ كالمستقبؿ ،الفحش
ه
كرؼ ه

المبرد َّأنيا زائدة .كىك ما َّ
اطندلسي باعتبار كاف) ي اآلية ليا خبر ،كالزائدة
رد عميو أبك حيَّاف
ّْ
ٌ
خبر ليا ،كاف كاف ىناؾ تأكيؿ لكالمو كأنو أراد َّ
أف كاف) يراد بيا تقييد خبرىا بالماضي
قط ،كلذا اعتبرىا زائدة ِ).

كيمكف اإلشارة إلى أف كاف) تزاد لمد لة عمى أحد غرضيف:
يدا) َّإنيا تدؿ عمى الزمف الماضي.
أ .الد لة عمى الزمف ،نحك :ما كاف أحسف ز ن
و
لضرب مف التأكيد ّ) ،كقكؿ الشاعر:
ب .أف تزاد
ان الم ِ ِ
العر ِ
اب
َعمى َك َ ُ َ
س َّومة َ

ِجي ُ ِ
امى
َ
اد َبني أَِبي َب ْك ٍر تَ َ
سَ
ٖٔ .معنى حرف (الواو) في قولوَ ﴿ :وِمثْػلَوُ َم َعوُ﴾ من قولو -سبحانو وتعالى﴿ :إّ اَُّ ِزَٖ٣
(ٗ)

ة ِّ ْٞ َ٣
ك َع ًِٔ ٤ؼب َْ ِٓ ٝضََِ َٓ ُٚؼْ ٤َ ُِ ُٚلزَذُٝا ِث َِ ِْٖٓ ٚػ َزا ِ
ًَلَ ُشٝا َُ ْ ٞإّٔ َُ َُٓ ْْ ٜب كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ػ َزاة أَ ُِ[ ﴾ْ٤المائدة]ٖٙ:
ا ُْوَِ٤ب َٓ ِخ َٓب رُوُ ِّج ََ ِٓ ْ٘ َُ ْْ ُٜ ََُٝ ْْ ٜ

ِ
حياف اطندلسيم
كالكاك ي ﴿ َومثْػلَوُ﴾ عمى رأم الزمخشرم بمعنى مع ،كىك ما ر ضو أبك ٌ
و
كعي ،ال يرح أف يرير المعنى :مع مثمو معو ،أم :مع مثؿ ما
لما يدخؿ المعنى مف ركاكة ٌ

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جّ.ُِٕ/

ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ.)ُِٕ/

ّ) السامرائي ،معاني َّ
الن ٍحك ص صُٗٗ.)ََِ-
ْ) البيت لمفرزدؽ .انظر :العكبرم ،أبك البقاء ،شرح ديكاف المتنبي المسمى بالتبياف ي شرح الديكاف جْ.)ٗ/
كمعنى جياد) :جمع جكاد ،كىك الفرس السريع العدك .ك تسامى) :مف السمك ،كىك العمك .المسكمة):
الخيؿ التي جعمت عمييا سكمة ،كىي العالمة ،كتركت ي المرعى .ك العراب) :الخيؿ العربية .كالمعنى

خيكؿ ىؤ ء تفضؿ عمى خيكؿ غيرىـ .انظر :الب دادم ،خزانة اطدب جٗ.)َِٗ/
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عائدا عمى مثمو أم :مع مثمو مع
ي اطرض مع ما ي اطرض ،إف جعمت الضمير ي معو ن
ذلؾ المثؿ ،يككف المعنى مع مثميف ُ).
المبرد ،يرل أ َّف َّ
أف) كمعمكلييا إذا جاءت بعد لك) كانت ي مكضع ر ع عمى
َّ
أما ّْ

عائدا
الفاعمية ،كالتقدير :لك ثبت كينكنة ما ي اطرض مع مثمو ليـ ليفتدكا بو ،يككف الضمير ن
عمى ما قط ِ).

حياف ٌأنو
كيرل أبك ٌ

المبرد ،ال يجكز إعراب ﴿ َْ ِٓ ٝضَِ﴾ُٚ
يرح التفريع عمى مذىب ٌ

مفعكن معو ،كيككف العامؿ يو ثبت) بكاسطة الكاك ،لما تقدـ مف كجكد لفظ ﴿ َٓ َؼ ،﴾ُٚكعمى
تقدير سقكطيا

أيضا "طف ثبت ليست ار عة لما العائد عمييا الضمير ،كانما ىي ار عة
يرح ن

مرد ار منسب نكا مف أف كما بعدىا كىك ككف ،إذ التقدير :لك ككف ما ي اطرض جميعا ليـ كمثمو
معو ليفتدكا بو ،كالضمير عائد عمى ما دكف الككف.
ال ار ع لمفاعؿ غير النارب لممفعكؿ معو ،إذ لك كاف إياه لمزـ مف ذلؾ كجكد الثبكت

مراحبا لممثؿ ،كالمعنى :عمى كينكنة ما ي اطرض مراحبا لممثؿ،

مراحبا لممثؿ" ّ).

عمى ثبكت ذلؾ

ٗٔ( .كان) بعد (إن) الشرطية في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :إِْ ًَبَٕ ًَجُ َش َػَِ ْ٤يَ
غ َٔب ِء كَزَؤْرِْْ ُٜ َ٤
م ُ ْْ ٜكَب ِ ِٕ ا ْ
عَِّ ًٔب كِ ٢اُ َّ
ك أَ ُْ ٝ
اِ ْػ َشا ُ
عزَطَ ْؼذَ إْٔ رَ ْجزَ ِـ ََٗ ٢لَوًب كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ثِآَ٣خ َ ْٞ َُٝؽَب َء َّ
[ ﴾ َٖ٤ِِٛاألنعام]ٖ٘:
َّللاُ َُ َغ َٔ َؼ َُ ْْ ٜػَِ ٠ا ُْ ُٜذَ ٟكَ ََل رَ ٌُ َِٖٓ ََّٖٗٞا ُْ َغب ِ
اض ُه ْم﴾ أم :عظـ كشؽ إعراضيـ عف اإليماف كالترديؽ بما جئت بو ،كىـ
﴿ َكبُػ َر عَلَْي َ
ك إِ ْع َر ُ

الكفار كالمنا قكف حيف أعرضكا عف النبي -رمى ا﵀ عميو كسمـ ْ).

اض ُه ْم﴾ قد رأل جميكر ُّ
النحاة َّ
أف
أما عف تأكيؿ الشرط ي قكلوَ ﴿ :وإِ ْف َكا َف َكبُػ َر َعلَْي َ
ك إِ ْع َر ُ
الشرط قرد بو ي اآلية التبييف كالظيكر-كىك مستقبؿ -بحيث عطؼ عميو الشرط الذم لـ
ِ
ت﴾ كلـ يقرد كحده بالجكابم َّ
طف مجمكع الشرطيف بتأكيؿ اطكؿ لـ
استَطَ ْع َ
يقع ي قكلو﴿ :فَِإف ْ
يقع ،بؿ المجمكع مستقبؿ ،كاف كاف ظاىر أحدىما بانفراده كاقع ،كمثمو قكلو -سبحانو كتعالى:
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جّ.)ْٖٕ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جّ.ْٖٕ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جّ.)ْٖٕ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جْ.)ُُٖ/
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ِ
ق ُٚهُ َّذ ِْٖٓ ُدثُش﴾ [يوسف ]ٕٚ-ٕٙ:كمعمكـ
يصوُ قُ َّد ِم ْن قُػبُ ٍل﴾ ك ﴿ َٝإِْ ًَبَٕ هَ ُِٔ ٤
﴿إِ ْف َكا َف قَم ُ
أنو قد كقع أحدىمام لكف المعنى أف يتبيف كيظير ككنو قد مف كذا كىذا ما ييتأكؿ ما يجيء مف

دخكؿ إف الشرطية عمى ري ة كاف ُ).

إف) إذا دخمت عمى كاف
كىذا الرأم جاء مخالفنا طبي العباس ّْ
أف ٍ
المبرد ،حيث زعـ ٌ
بقيت عمى مضييا مف دكف تأكيؿ ِ).

اة َّ
َّللاِ أَ ْٝ
٘ٔ .تقدير جواب الشرط في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هُ َْ أَ َسأَ ْ٣زَ ٌُ ْْ إْ أَرَب ًُ ْْ َػ َز ُ
غب َػخُ أَ َؿ َْ ٤ش َّ
فب ِدهِ[ ﴾ َٖ٤األنعام]ٗٓ:
أَرَ ْز ٌُ ُْ اُ َّ
َّللاِ رَ ْذػُ َٕٞإْ ًُ ْ٘زُ ْْ َ
تمخص ي جكاب الشرط أقكاؿ:
األولَّ :
أف الجكاب مذككر عمى تقديريف ،ىما:
أ .قكلو -سبحانو كتعالى﴿:أ ََرأَيْػتَ ُك ْم﴾ المتقدـ ،كىك رأم الحك ٌي ّ) ،كتقديمو جائز عند
المبرد ،كأبي زيد.
الكك ييف ك ّْ
ب .قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :أَغَْيػ َر اللَّ ِو تَ ْدعُو َف﴾.
أيضا عمى تقديريف:
الثاني :ككف الجكاب محذكنا ،ن
أ.

تقديره مف تدعكف) ،عمى رأم الزمخشرم.

ب .تقديره دعكتـ ا﵀) ْ).
أما أبك حيَّاف ،ذىب إلى غير ىذه اطقكاؿ ،كىك أف يككف محذكنا لد لة أرأيتكـ) عميو،
كتقديره" :إف أتاكـ عذاب ا﵀ أخبركني عنو أتدعكف غير ا﵀ لكشفو ،كما تقكؿ :أخبرني عف زيد

إف جاءؾ ما ترنع بو؟ التقدير :إف جاءؾ أخبرني ،حذؼ الجكاب لد لة أخبرني عميو،
كنظير ذلؾ أنت ظالـ إف عمت ،التقدير :أنت ظالـ ،حذؼ أنت ظالـ) كىك جكاب الشرط

لد لة ما قبمو عميو ،كىذا التقدير الذم قدرناه ىك الذم تقتضيو قكاعد العربية" ٓ).
ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جْ.ُُٖ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ.ُُٖ/ْ ،

الن ٍحك كالتفسيرم لو مرنفات ي َّ
الحك ي تَّْق) ،إماـ ي َّ
الن ٍحك كاعراب
ّ) ىك عمي بف إبراىيـ بف سعيد ٍ ٌ
القرف .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صَِٔ).
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير.ُُّ/ْ ،

ٓ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جْ.)ُُّ/
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مذككر
نا
كتميؿ الباحثة إلى مف جعؿ الجكاب
و
تأكيالت
التأكيؿ ،أكلى مف التأكيؿ ،كالحذؼ يؤكؿ إلى

ي اآلية ،كىك اطحسف ي رأييا ،عدـ
و
حاجة ليا.
عديدة قد يككف ي

 .ٔٙالموقع اإلعرابي لــــ ﴿ َم ْن يَ ِض ُّل﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :إّ َسثَّ َي ُ َٞ ٛأَ ْػَِ ُْ َْٖٓ
ػَِ ُْ ثِب ُْ ُٔ ْٜزَ ِذ[ ﴾ َٖ٣األنعام]ٔٔٚ:
عجِ َُٞ َٛٝ ِٚ ِِ٤أَ ْ
ن َُّ ػَْٖ َ
ِ َ٣
ك ي المكقع اإلعرابي ل ػ ﴿من ي ِ
ض ُّل﴾ أكجو:
َْ َ
األول :قيؿ مف) ي مكضع جر عمى إسقاط حرؼ الجر كابقاء عممو ،كر ضو أبك حيَّافم
" َّ
طنو

يجكز إ

ي الشعر ،نحك :زيد أضرب السيؼ أم بالسيؼ" ُ).

أيضام طف أ عؿ
الثاني :ي مكضع نرب بأعمـ بعد حذؼ حرؼ الجر ،كر ضو أبك حيَّاف ن
التفضيؿ يعمؿ النرب ي المفعكؿ بو ِ).
الثالث :ي مكضع نرب بفعؿ محذكؼ أم يعمـ مف يضؿ َّ
كدؿ عمى حذ و أعمـ) كمثمو ما
أنشده أبك زيد:
... ... ... ...

ِ
ضرب ِم َّنا ِب ُّ ِ
سا
وأَ ْ َ َ
الس ُيوف القَ َوان َ

(ٖ)

أم تضرب القكانس ،كىي بذلؾ مكركلة كرمتيا يضؿ.
المبرد ،كالكسائي َّأنيا ي مكضع ر ع ،كىي استفيامية مبتدأ كالخبر يضؿ) كالجممة
الرابع :يرل ّْ

١
ي مكضع نرب ب ػ أعمـ) أم أعمـ أم الناس يضؿ؟ كقكلو ﴿ َُِ٘ ْؼَِ َْ أَ ُّ
ٖ﴾[الكيف.]ٕٔ:
ا ُْ ِؾ ْضثَ ِْ ٤

كيرل أبك حيَّاف ضعؼ الرأم السابؽم َّ
طف "أ عؿ التفضيؿ

يعمؿ ي المفعكؿ بو ،ال

ييعمَّؽ عنو ،كالكك يكف يجيزكف إعماؿ أ عؿ التفضيؿ ي المفعكؿ بو" ْ).

َّ
أف النقطة اطساسية ي إعراب ىذه الجممة ،ىي اطخذ بعيف ا عتبار
كلعؿ الباحثة تجد ٌ
أف أ عؿ التفضيؿ ينرب مفعكن بو عمى اطرح ،بؿ يتعدل إليو بالالـ ،إف كاف يتعدل و
َّ
لفعؿ
ُ)المرجع السابؽ ،جْ.ُِّ/
ِ) المرجع السابؽ ،جْ.ُِّ/
ّ) البيت لعباس بف مرداس .كالقكنس :مقدـ الرأس .انظر :القالي ،أبك عمي إسماعيؿ بف القاسـ تّٔٓق)،
البارع ي الم ة .صْٕٔ.

أكر كأىحمي لً ٍمح ً
قيقة ًم ٍنيي يـ
كالشطر اطكؿ منو:
ى
َّ ى ى
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)ُِّ/
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... ... ... ...

يد أعرؼ
عمما أك ن
جيال ،نحك :ز ه
كاحد ،مثاؿ :ز ه
يد أبذؿ لممعركؼ .أك بالباء إذا الفعؿ يفيـ ن
ب َّ
الن ٍحك ،كأجيؿ بالفقو .كاف كاف متعدنيا إلى اثنيف يع ّْدم إلى أحدىما بالالـ كأضمر نارب الثاني
نحك ىك أكسى لمفقراء الثياب أم يكسكىـ الثياب ُ).

ع٠
ع ٌَذَ ػَْٖ َُٓ ٞ
 .ٔٚنوع (الالم) في ﴿لَِربِّْه ْم يَػ ْرَىبُو َف﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَّٔ ََُٝ ﴿ :ب َ
ٛجُ﴾ َٕٞ
غ َخزِ َٜب ُٛذًَ َٝ ٟس ْؽ َٔخ َُِِّ ِزَ ُِ ْْ ُٛ َٖ٣شثِّ ِْ َ٣ ْْ ٜش َ
اػ َٝكِْ ُٗ ٢
ن ُ
ت أَ َخ َز ْاْلَ ُْ ََ ٞ
ا ُْ َـ َ
[األعراف.]ٔ٘ٗ:

اح﴾ التي
وسى الْغَ َ
ب﴾ أم :سكف غضبو ،كتراجعت نفسو ﴿أ َ
﴿ َول ََّما َس َك َ
ت َع ْن ُم َ
َخ َذ ْاْلَل َْو َ
ضُ
﴿وفِي نُ ْس َختِ َها﴾ أم :مشتممةن عمى ﴿ ُى ًدى َوَر ْح َمةٌ﴾
ألقاىا ،كىي ألكاح عظيمة المقدار ،جميمة ك َ

أم :ييا اليدل مف الضاللة ،كبياف الحؽ مف الباطؿ ،كأعماؿ الخير كأعماؿ الشرم لمف يقبؿ
ً
كف﴾ أم :يخا كف منو كيخشكنو ِ).
ىدل ا﵀ كرحمتو ،كالذيف ىـ ﴿ل ىرّْب ًي ٍـ ىي ٍرىىيب ى
ك الالـ) ي لربيـ) عمى أقكاؿ:
أَّ .أنيا تقكية لكركؿ الفعؿ إلى مفعكلو المتقدـ.
ب .زائدة عند الكك ييف.
ت.

ـ المفعكؿ لو أم طجمو عند اطخفش ،أم :طجؿ ربيـ يرىبكف

رياء ك سمعة ّ).

المبرد ،كىك الذم لـ يؤيده أبك
ث .ىي متعمقة بمردر المعنى الذيف ىـ رىبتيـ لربيـ) عند ّْ
حيَّافم َّ
طنو يخرج الكالـ عف الفراحة ،كما َّأنو

حذؼ المردر كابقاء معمكلو ،كىك

يتمشى عمى طريقة البررييفم "طف يو

يجكز عندىـ إ

ي الشعر" ْ).

غؤََُُ َٗٞي َػ ِٖ
 .ٔٛالموقع اإلعرابي لـــ (أيَّان مرساىا) في قولو -سبحانو وتعالىْ َ٣﴿ :-
ػ ْ٘ َذ َسثََِّّ ٢ل َ ُ٣غَِِّٜ ٤ب ُِ َْ ٞهزِ َٜب اِ ََّّل ﴾َٞ ُٛ
اُ َّ
غب َػ ِخ أََّ٣بَٕ ُٓ ْش َ
عبَٛب هُ َْ اَِّٗ َٔب ِػ ِْ ُٔ َٜب ِ
[األعراف]ٔٛٚ:

جعؿ ا﵀ – َّ
اىا﴾ أم كقت
عز كجؿ -عمـ الساعة عنده ،مـ يعمـ اإلنساف ﴿أَيَّا َف ُم ْر َس َ
ِ
ْم َها ِعنْ َد َربّْي ﴾ أم
إرسائيا ،كلقد كاف جكاب النبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ -لمسائؿ ب ػ ﴿قُ ْل إِنَّ َما عل ُ
السيكطي ،ىمع اليكامع ي شرح جمع الجكامع جّ.)ْٕ/
ُ) انظر:
ٌ
ِ) انظر :السعدم ،تفسير السعدم جُ.)َّْ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)ّٗٔ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جْ.ّٗٔ/
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َّ
أحدا مف ممؾ مقرب ك نبي مرسؿ ليككف ذلؾ
أف ا﵀ –سبحانو كتعالى -استأثر بو لـ يخبر بو ن
أدعى إلى الطاعة كأزجر عف المعرية ،كما أخفى اطجؿ الخاص ،كىك كقت المكت لذلؾ ﴿ ََّل
يُ َجلّْ َيها لَِوقْتِ َها إََِّّل ُى َو﴾ أم يظير أمرىا ك يكشؼ خفاء عمميا إ ىك كحده ُ).
المبرد َّأنو مرتفع بإضمار عؿ ،بينما رأل أبك حيَّاف َّأنو
كعف إعراب مرساىا) يرل ّْ

حاجة إلى ىذا اإلضمار ،كانما أيَّاف مرساىا) جممة استفيامية ي مكضع بدؿ مف الساعة)،
أف البدؿ عمى نية تكرار العامؿم لكف العامؿ ي اآلية معمَّؽ عف العمؿم َّ
كمف المعركؼ َّ
طف
الجممة ييا استفياـ ،كلما عمّْؽ الفعؿ كىك يتعدل ب ػ عف) رارت الجممة ي مكضع نرب
اع ِة﴾ طف مكضع المجركر
عمى إسقاط حرؼ الجر ،يك بدؿ ي الجممة عمى مكضع ﴿ َع ِن َّ
الس َ

نرب ِ).

كيمكف تعريؼ تعميؽ الفعؿ بأنَّو :ىك إبطاؿ عمؿ الفعؿ القمبي لفظنا

محالم لمانع،
ن

لخالد
تككف الجممة بعده ي مكضع نرب عمى ٌأنيا سادة مسد مفعكليو ،مثؿ :عممت
ه
شجاعه) ّ)  .يكثر ي الكالـ ي أ عاؿ العمـ كالظف إذا جاء بعد اط عاؿ استفياـ أك نفي أك ـ
ابتداء ،أك ـ قسـ كألحؽ بأ عاؿ العمـ كالظف ما قارب معناىا مف اط عاؿ ْ).

ُٗ .تعدية الفعل بحروف الجر في قولو -سبحانو وتعالى ُْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ﴿ :اَُّ ِزْ ُ٣ َٖ٣ئ ُر َٕٝاَُّ٘جِ َّ٢
ََ٣ٝوُ َٞ ُٛ َُُٕٞٞأ ُ ُرٕ هُ َْ أ ُ ُرُٕ َخ ْ٤ش َُ ٌُ ْْ ْ ُ٣ئ ُِٖٓ ثِ َّ
بَّللِ َْ ُ٣ٝئ ُِٖٓ ُِ ِْ ُٔ ْئ َِِٓ٘ َٝ َٖ٤س ْؽ َٔخ َُِِّ ِزَٖ٣
ػ َزاة أَُِ[ ﴾ْ٤التوبة]ٙٔ:
َّللا ََُ ْْ ُٜ
آ َُٓ٘ٞا ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٝاَُّ ِزْ ُ٣ َٖ٣ئ ُرَ َٕٝس ُ
عِ َّ ٍَ ٞ
عدم الفعؿ يؤمف) مرةن بالباء ،كمرةن بالالـ ،و
ّْ
كلكؿ منيما تأكيؿ كمعنى:
أ.

ىما زائداف عند ابف قتيبة ،كالمعنى :يردؽ ا﵀ ،كيردؽ المؤمنيف

ٓ)

ب .يرل الزمخشرم َّأنو "قرد الترديؽ با﵀ الذم ىك نقيض الكفر ،عدم بالباء ،كقرد
ا ستماع لممؤمنيف ،كأف يسمـ ليـ ما يقكلكف عدم بالالـ" ٔ).

ُ) حكل ،اطساس ي التفسير جْ.)ََِٕ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)ُّْ/
ّ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)ِٗ/

ْ) العتابي ،ابف مالؾ َّ
الن ٍحكم ي تفاسير القرف الكريـ صُُِ).
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ٔٓ/
ٔ) المرجع السابؽ ،جٓ.ٔٓ/
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فب ِدهِ[ ﴾ َٖ٤يوسف،]ٔٚ:
كمثمو قكلو -سبحانو كتعالىَٓ َٝ ﴿ :ب أَ ْٗذَ ِث ُٔ ْئ ِٖٓ ََُ٘ب ًََُّ٘ ْٞ َُٝب َ
ع ٠اِ ََّّل ُر ِّسَّ٣خ ِْٖٓ هَ ْ﴾ِٚ ِٓ ٞ
كمنو
أيضا قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :كَ َٔب آ ََٖٓ ُِ َُٔ ٞ
ن
ي ْاْلَ ْس َرُُ﴾ َٕٞ
أيضا –سبحانو كتعالى﴿:هَبُُٞا أَُٗ ْئ ُِٖٓ َُيَ َٝارَّجَ َؼ َ
[يونس ،]ٖٛ:ك قكلو ن
[الشعراء﴿ ،]ٔٔٔ:آ َٓ ْ٘زُ ْْ َُ ُٚهَ ْج ََ إَْٔ آ َرَٕ َُ ٌُ ْْ﴾ [الشعراء.]ٜٗ:

المبرد ،كأنو قاؿ :كايمانو لممؤمنيف ،أم:
ت .ىي متعمقة بمردر مقدر مف الفعؿ ،عند
ّْ
ُ)
ت بِ ُم ْؤِم ٍن لَنَا﴾.
كترديقو .كقيؿ :يقاؿ منت لؾ بمعنى ردقتؾ  ،كمنو قكلوَ ﴿ :وَما أَنْ َ
أما أبك حيَّاف ،يرل َّ
أف ىذه الحركؼ حممت معنى التضميف ،ػ الالـ) ي ضمنيا باء)،
ثَّ .
و
حينئذ :كيردؽ لممؤمنيف يما يخبركنو بو ،ككذلؾ كما أنت بمؤمف لنا بما
كيككف المعنى
نقكلو لؾ ِ).

كالمقركد بتضميف الحركؼ استعماؿ الحركؼ بعضيا مكاف بعض ،كأف يقكؿ ي قكلو

قب ِس ١اََُِّ ٠
َّللاِ﴾ [الصف ]ٔٗ:أف إلى) بمعنى مع) .ك ي قكلو
سبحانو كتعالى َْٖٓ ﴿ :أَ ْٗ َٝع اَُّ٘ ْخ َِ﴾ [طوَّ ]ٚٔ:
أف ي) بمعنى عمى) ّ).
تعالىَْ َٝ ﴿ :لُ َ
فِِّجََّ٘ ٌُ ْْ كُِ ٢ع ُز ِ
كالتضميف سماعي

قياسي ،كانما يذىب إليو عند الضركرة ْ) ،اطرؿ ي الم ة أف

يككف لمكممة معنى كاحد ،كىك ما يعرؼ بالترادؼ كىك مقتضى اإلبانة التي كضعت الم ة مف
أجميا ،كلكف قد تكجد ييا كممات لكؿ كاحدة منيا أكثر مف معنى ،كقد يككف ىناؾ كممات كثيرة

معنى كاحد المشترؾ المفظي) ،كمف ذلؾ حركؼ الجرَّ ،
إف لكؿ حرؼ مف حركؼ
تشترؾ ي ن
الجر معاني خارةم لكف ىناؾ الكثير مف الشكاىد التي جاءت ييا بعض الحركؼ بمعنى

حركؼ أخرل ٓ) ،كاطمثمة السابقة الذكر كغيرىا الكثير.

ٕٓ .التعدي والمزوم في لفظ (يحذر) في قولو -سبحانو وتعالىْ َ٣﴿ :ؾ َز ُس ا ُْ َُٔ٘بكِوُ َٕٞإْٔ رَُ٘ َّض ٍَ
عزَ ِْ ٜضئُٞا إّ َّ
َّللاَ ُٓ ْخ ِشط َٓب ر َْؾ َز ُس﴾ َٕٝ
عَ ٞسح رَُ٘جِّئُ ْْ ُٜثِ َٔب كِ ٢هُُِٞثِ ِ ْْ ٜهُ َِ ا ْ
َػَِ ُْ ْْ ِٜ ٤
[التوبة]ٙٗ:

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جٓ.ٔٓ/
ِ) المرجع السابؽ ،جٓ.ٔٓ/
جن ٍي ،الخرائص جِ.)َّٕ-َّٔ/
ّ) ابف ٌ
ْ) حسفَّ ،
الن ٍحك الكا ي جِ.)ٓٔٔ/

ٓ) عبد القادر ،عبد القادر ،القضايا َّ
الن ٍحكية ي البحر المحيط طبي حيَّاف اطندلسي ي الربع الثالث مف القرف
الكريـ ،صْٖ.
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تراكح المفظ حذر) بيف التعدم كالمزكـ عند العمماء ،ممف رأل تعديتو الزجاج ،حيث

أف ﴿أ ْف تُػنَػ َّز َؿ﴾ مفعكؿ يحذر ،ك ي قكلو -سبحانو كتعالىَ ُ٣َٝ ﴿:ؾ ِّز ُس ًُ ُْ َّ
يرل َّ
غ[ ﴾ُٚآل
َّللاُ َٗ ْل َ

عمران ]ٕٛ:يرل َّأنو لما كاف المفظ يتعدل إلى كاحد قبؿ التضعيؼ ،بو أربح يتعدل إلى
اثنيف ،كما ي الشاىد القرني ُ).

المبرد ،يرل عدـ تعديتو ػ ػ ػ "ىي مف ىيئات اطنفس التي
أما
َّ
ّْ

كالتقدير :يحذر المنا قكف مف أ ٍف تنزؿ" ِ).

تتعدل مثؿ زع،

كيخالفو أبك حيَّاف ي قكلوم َّ
طف خاؼ) مف ىيئات اطنفس ،كيتعدل ّ).
أف حذر) مثؿ خاؼ) مف اط عاؿ التي تتعدل بنفسيا لما بعدىا ،أك
كترل الباحثة ٌ
أقره مجمع الم ة المررم ْ) ،كمف تعديتو بالحرؼ عمى،
بكاسطة حرؼ الجر عمى) ،كىك ما ٌ
قكلو –سبحانو كتعالى﴿ :فَِإذَا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ِو﴾ [القصص ،]ٚ:ومن تعديتو بنفسو ،قولو – َّ
عز وجل:
اـ َربّْو﴾
﴿ َّ
وأما َم ْن َخ َ
اؼ َم َق َ

(إن)
ٕٔ .أوجو قراءة َّ
و(لما) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :إَِّ ًُ ًَّل َُ َّٔب ََُٞ ُ٤كَِّ ْْ ُٜ ََّ٘٤سثُّيَ
َّ
ػ َٔبَُ ْْ ُٜاَِِّٗ ُٚث َٔب ْ َ٣ؼ ََُِٔ َٕٞخجِ٤ش﴾ [ىود.]ٔٔٔ:
أَ ْ
ىناؾ أربع قراءات ي َّ
لما):
إف) ك َّ
إف كلما ،كىي قراءة الحرمييف.
إحداىا :تخفيؼ ٌ
والثانية :تشديدىما ،كىي قراءة ابف عامر ٓ) ،كحمزة ٔ) ،كحفص ٕ).

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ٔٓ/
حياف ،تفسير البحر المحيط ،جٓ.ٔٓ/
ِ) أبك ٌ
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٓ.ٔٓ/

ْ) عمر ،معجـ الركاب الٌم كم جُ.)ِّْ/

اليحربي الدمشقي ،إماـ الشامييف ي
ٓ) ىك اإلماـ أبك عمراف عبد ا﵀ بف عامر بف يزيد بف تميـ بف ربيعةٍ ،
القراءة تُُٖق) .انظر :الذىبي ،معر ة القراء الكبار جُ)ُٖٔ/م كالقاضي ،البدكر الزاىرة ي القراءات
العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدرة جُ.)ُِ/
ٔ) ىك حمزة بف حبيب بف عمارة الزيات الفرضي التميمي ،يكنى ب ػ أبا عمارة) ،تك ي بحمكاف ي خال ة أبي
جعفر المنركر ُٔٓق) .انظر :محيسف ،القراءات كأثرىا ي عمكـ العربية جُ.)ُٖ/
ٕ) ىك حفص بف سميماف بف الم يرة البزاز الكك ٌي ،كيكنى أبا عمرك) ،ككاف ثقةن ،تك ي سنةُّٗق .انظر:
الداني ،التيسير ي القراءات السبع صُٗ).
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إف كتشديد لما كىي قراءة أبي بكر ُ).
والثالثة :تخفيؼ ٌ
إف كتخفيؼ لما ِ) ،كىي قراءة الكسائي كأبي عمرك ّ).
والرابعة :تشديد ٌ
المبرد كاف عمى القراءة الثانية ،حيث يرل َّ
لما) لحف ،العرب
أف تشديد َّ
كأما تكجيو ّْ

تقكؿَّ :
لما خارج.
يدا َّ
إف ز ن

بينما يرل أبك حيَّاف َّ
أف ما قالو ّْ
المبرد ىك جسارةه منو عمى عادتو .إذ كيؼ تككف قراءةه
لحنا كليس تركيب اآلية كتركيب المثاؿ الذم ذكره ،كىكَّ :
لما خارج ،يذا المثاؿ
يدا َّ
إف ز ن
متكاترةه ن
لحنا ،كلك سكت كقاؿ كما قاؿ الكسائي :ما أدرم ما كجو ىذه
لحف ،كأما ما ي "اآلية ميس ن

القراءة لكاف قد ك ؽ" ْ).

ٕٕ .تقدير جواب الشرط ﴿ل َْوََّل أ ْف َرأَى بُػ ْرَىا َف َربِّْو﴾ من قولو -سبحانو وتعالىََُٝ ﴿ :وَ ْذ ََّٔ ٛذْ ثِ ِٚ
غَ ٞء َٝا ُْلَ ْؾؾَب َء اَِِّْٖٗٓ ُٚ
َ َّْ َٛ ٝثِ َٜب َُ ََّْ ٞل إْٔ َسأَ ٟثُ ْشَٛبَٕ َسثِّ َِ ًَ ٚزُِيَ َُِ٘ ْ
ق ِشفَ َػ ْ٘ ُٚاُ ُّ
ق[ ﴾ َٖ٤يوسف]ٕٗ:
ِػجَب ِدَٗب ا ُْ ُٔ ْخَِ ِ
ت بِ ِو﴾ أم
عرضت اآلية ما جرل بيف يكسؼ –عميو السالـ -كامرأة العزيز حيث ﴿ َى َّم ْ
ىـ
تزينت لو ،كحاكلت إغراءه ،كأكبت عميو تطيعو مرةن ،كتخيفو مرةن أخرل ،حتى ﴿ ىى َّـ بًيىا﴾ ك ُّ
يكسؼ بمغ ّْ
حؿ اليمياف أم السراكيؿ ،كما ركل ابف عباس.
أما عف جكاب لك ) ،عمى أقكاؿ:
أ.

﴿ى َّـ
جكابو متقدـ ،كىك ى

اطنرارم ،كأبك العباس

بًيىا﴾ كقد ذىب إلى ذلؾ الكك يكف ،كمف أعالـ البررٌييف أبك زيد
المبرد ٓ).
ّْ

ُ) ىك شعبة القارئ تُّٗق) :شيبة بف عياش بف سالـ اطزدم الكك ي الخياط ،أبك بكر :مف مشاىير
القراء .كاف عالما قييا ي الديف .تك ي ي الكك ة .انظر :الزركمي ،اطعالـ جّ.)ُٔٓ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ِٔٔ/

ّ) ىك أبك عمرك بف العالء بف عمار بف عبد ا﵀ بف الحريف بف الحرث المازني البررم ،كقيؿ اسمو :زٌباف،

كقيؿ :يحيى ،كقيؿ :اسمو كنيتو ،تك ي سنة ُْٓق ،ق أر عمى عارـ ،كابف كثير ،كعكرمة ،كركل عنو
اطرمعي ،كسيبكيو .انظر :القاضي ،البدكر الزاىرة جُ)ُِ/م كالداني ،التيسير ي القراءات السبع
صُٖ).

ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ِٕٔ/
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ّٗٓ/
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ب .يرل أبك حيَّاف َّ
أف جكاب لك ) محذكؼ ،يدؿ عميو ما قبمو ،كما يقدر جميكر البررييف ي
إف عمت أنت ظالـ" ،ك يدؿ أنت ظالـ عمى
إف عمت ،يقدركنو ٍ
قكؿ العرب :أنت ظالـ ٍ
ثبكت الظمـ ،بؿ ىك مثبت عمى تقدير كجكد الفعؿ .ككذلؾ ىنا التقدير لك أ ٍف رأل برىاف

مكجدا اليـ عمى تقدير انتفاء رؤية البرىافم لكنو كجد رؤية البرىاف
ليـ بيا ،كاف
ربو َّ
ن
انتفى اليـ" ُ).
كمف الجدير ذكره َّ
أف لحذؼ جكاب الشرط شرطيف:
معمكما.
أحدىما :أف يككف
ن
ماضيا .تقكؿ أنت ظالـ إف عمت) لكجكد اطمريف .كيمتنع إف
والثاني أف يككف عؿ الشرط
ن
تقـ) ،ك إف تقعد) حيث دليؿ نتفاء اطمريف .قاؿ ا﵀ تعالىَٝ ﴿ :إِْ ًَبَٕ ًَجُ َش َػَِ ْ٤يَ

غ َٔب ِء كَزَؤْرِْْ ُٜ َ٤
م ُ ْْ ٜكَب ِ ِٕ ا ْ
عَِّ ًٔب كِ ٢اُ َّ
ك أَ ُْ ٝ
اِ ْػ َشا ُ
عزَطَ ْؼذَ إَْٔ رَ ْجزَ ِـ ََٗ ٢لَوًب كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ثِآَ٣خ ﴾ [األنعام ،]ٖ٘:تقديره :ا عؿ ،كالحذؼ ي اآلية ي غاية الحسف طنوم قد انضـ
لكجكد الشرطيف طكؿ الكالـ ،كىك ما يحسف معو الحذؼ ِ).
كحذؼ الجكاب عمى ثالثة أكجو:

أ .ممتنع :إذا انتفى منو الشرطاف ،أك أحدىما.
ب .جائز :كىك ما كجدا يو ،كلـ يكف الدليؿ الذم َّ
تقدير.
مذككر ي الكالـ لفظنا أك نا
نا
دؿ عميو
ت .كاجب :كىك ما كاف دليمو الجممة المذككرة ّ).

تقدير ليا ركرتاف:
المتقدمة لفظنا كقكليـ :أنت ظالـ إف عمت ،كالمتقدمة نا


قكلؾ إف قاـ زيد أقكـ ،كقكؿ الشاعر:
ِ
ب َمالِي ول َح ِرُم
َيقُو ُل :ل َغائ ٌ

ِ
س َغ َب ٍة
إِ ْن أَتَاهُ َخمي ٌل َي ْوَم َم ْ

إف المضارع المر كع المؤخر عمى نية التقديـ عمى أداة الشرط ي مذىب سيبكيو،

المبرد يرل أنو ىك الجكاب كأف الفاء مقدرة ْ).
كاطرؿ :أقكـ إف قاـ ،كيقكؿ :إف أتاه خميؿ .ك ّْ

حياف ،تفسير البحر المحيط ،جٓ.ّٗٓ/
ُ) أبك ٌ
ِ) انظر :اطنرارم ،شرح شذكر الذىب ي معر ة كالـ العرب ص صِّٕ.)ِْٕ-
ّ) اطنرارم ،شرح شذكر الذىب ص صِٕٕ.)ِٕٖ-
ْ) المرجع السابؽ ،صِٖٕ.
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 أف يتقدـ عمى الشرط قسـ ،نحك :كا﵀ إف جاءني طكرمنو-قكلؾ طكرمنو -جكاب القسـ ،يك
ي نية التقديـ إلى جانبو ،كحذؼ جكاب الشرط لد لتو عميو ُ).

ٖٕ.

ِ
اد َّ ِ
ِِ ِ
الص ََلةَ﴾
يموا َّ
ين َ
آمنُوا يُق ُ
ي الذ َ
تقدير جواب األمر ﴿قُ ْل لعبَ َ

ع ًّشا َٝػ َََلَِٗ٤خً
 ١اَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا ُ٣وُِٞٔ ٤ا اُ َّ
قاؿ تعالى﴿:هُ َْ ُِ ِؼجَب ِد َ
ق ََلحَ َْ٘ ُ٣ٝلِوُٞا ِٓ َّٔب َس َص ْهَ٘بِ ْْ ُٛ
ََّ ّْٞ َ٣ ٢ل ثَ ْ٤غ كََِّ َٝ ِٚ ٤ل ِخَلٍ﴾ [إبراىيم.]ٖٔ:
ِْٖٓ هَ ْج َِ إْٔ َ٣ؤْرِ َ
المبرد إلى أ ٌف يقيمكا) المررح بو ي اآلية ىك جكاب ل ػ ػ أقيمكا) المحذكؼ،
ذىب
ّْ
التقدير :قؿ ليـ أقيمكا يقيمكا ،يقيمكا المررح بو جكاب أقيمكا المحذكؼ ِ).
َّ
لكف أبا حيَّاف رأل ساد ىذا الكجوم لسببيف:
أحدىما :أ ٌف جكاب الشرط يخالؼ الشرط إما ي الفعؿ ،أك ي الفاعؿ ،أك ييما .أما إذا كاف
إف يقيمكا يقيمكا.
مثمو ييما يك خطأ كقكلؾ :قـ يقـ ،كالتقدير عمى ىذا الكجوٍ :
والوجو الثاني :أ ٌف اطمر المقدر لممكاجية كيقيمكا عمى لفظ ال يبة ،كىك خطأ إذا كاف الفاعؿ
احدا ّ).
ك ن

ع ْج َؾبَٕ اَُّ ِز١
ٕٗ .معنى تعدية الفعل أسرى باليمزة والباء في قكلو -سبحانو كتعالىُ ﴿ :
غ ِغ ِذ ا ُْ َؾ َش ِاّ اَُِ ٠ا ُْ َٔ ْ
ع َش ٟثِ َؼ ْج ِذ ًَِ ٤ْ َُ ٙل َِٖٓ ا ُْ َٔ ْ
أَ ْ
ق ٠اَُّ ِز ١ثَب َس ًَْ٘ب َؽ َُُْٚٞ
غ ِغ ِذ ْاْلَ ْه َ
قُ ٤ش﴾ [اإلسراء]ٔ:
ُُِ٘ ِش ِْٖٓ َُٚ٣آَ٣برَِ٘ب اَِّٗ َٞ ُٛ ُٚاُ َّ
غ ُِٔ ٤غ ا ُْجَ ِ
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِدهِ﴾ بعد حديث الرسكؿ –رمى ا﵀
نزؿ قكلو -سبحانو كتعالىُ ﴿ :س ْب َحا َف الَّذي أ ْ
عميو كسمـ -لقريش عف حادثة اإلسراء ،كتكذيبيـ لو ،جاءت اآليات ترديقنا لمرسكؿ الكريـ

عميو السالـ ْ) ،اإلسراء كانت معجزة إليية كبيرة.

كاإلسراء مردر الفعؿ أسرل) ،ككجد أبك حيَّاف َّ
أف اليمزة يو ليست لمتعدية ،ك يمزـ مف
الباء المشاركة" ،بؿ المعنى جعمو يسرمم طف السرل يدؿ عمى ا نتقاؿ كػ ػ مشى) كجرل كىك

مستحيؿ عمى ا﵀ تعالى ،يك كقكلو :لذىب بسمعيـ ،أم طذىب سمعيـ...كلذلؾ قاؿ

ُ) المرجع السابؽ ،صِٕٗ.
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ُْٓ/
ّ) المرجع السابؽ ،جٓ.ُْٓ/

ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ُْٓ/
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ُ)
المبرد المذيف ذىبا إلى َّأنو إذا
المفسركف :معناه سرل بعبده"  .كىك بذلؾ يخالؼ ابف عطية ك ّْ

كانت أسرل) بمعنى سرل) كجب ي الباء مشاركة الفاعؿ لممفعكؿ ،إذا قمت :قمت بزيد لزـ

منو قيامؾ كقياـ زيد عنده .كليذا قد قدركا ي تعدية الفعؿ أسرل) إلى مفعكؿ محذكؼ ،تقديره:

أسرل المالئكة بعبده ِ).

كيرل أبك حيَّاف َّ
أف باء التعدية عندىـ التبست بباء الحاؿ " ،باء الحاؿ يمزـ يو المشاركة،
ممتبسا بزيد ،كباء التعدية مراد ة لميمزة ،قمت بزيد كالباء لمتعدية كقكلؾ أقمت
إذ المعنى قمت
ن
أف تقكـ أنت" ّ).
زن
يدا ،ك يمزـ مف إقامتكو ٍ

ٕ٘ .تقدير فاعل الفعل (ييدي) في ﴿أَفَػلَ ْم يَػ ْه ِد ل َُه ْم﴾ من قولو -سبحانو وتعالى﴿ :-أَكََِ ْْ ِ ْٜ َ٣ذ
غب ًِِ٘ ِ ْْ ٜإّ كَِ ٢رُِ َي ََ٣٥بد ِْلُ٢ُِٝ
َُ ْْ ًَ ْْ ُٜأَ ٌَْْ٘ َِٛب هَ ْجَِ َِٖٓ ْْ ُٜا ُْوُ ُشْٔ َ٣ ِٕ ٝؾُ َٕٞكَِ َٓ ٢
اُُّ٘ َ[ ﴾٠ٜطو]ٕٔٛ:
جعؿ ا﵀ تعالى ما جرل لألمـ السابقة عبرة لمف بعدىـم لكف ما يبعث ال رابة أ تتعظ
مخاطبا الرسكؿ الكريـ﴿ :أَفَػلَ ْم يَػ ْه ِد ل َُه ْم﴾ أم ألـ
اطمـ الالحقة بما جرل لمف قبميـ ،قاؿ ا﵀
ن
يتبيف ليـ العذاب الذم َّ
حؿ باطمـ التي يمركف عمى منازليـ ،كما ذلؾ إ عبرة طرحاب النيى
كالعقكؿ ْ).

كالفعؿ ييدم) تعددت معانيو بتعدد تقدير الفاعؿ المحذكؼ ،يك بمعنى نبيف إف كاف
"الفاعؿ لييدم) ضمير عائد عمى ا﵀ تعالى ،كيؤيد ىذا التخريج قراءة ﴿نَػ ْه ِد﴾ بالنكف ..قالو

الزجاج" ٓ).

المبرد ٔ).
كقيؿ :الفاعؿ محذكؼ مقدر تقديره اليدل كاآلراء كالنظر كا عتبار ،كىك قكؿ ّْ

كيرل أبك حيَّاف َّ
أف مف اط ضؿ لممبرد أف يقكؿ بإضمار الفاعؿ كليس حذ و ،يك

البررييف ػ ػ "تحسينو أ ٍف يقاؿ الفاعؿ مضمر تقديره ييدم ىك أم اليدل" ٕ).

ُ) المرجع السابؽ ،جٓ.ُْٓ/

حياف ،التفسير ،جٓ.ُْٓ/
ِ) انظر :أبك ٌ
ّ) المرجع السابؽ ،جٔ.ٔ/
ْ) انظر :السمرقندم ،تفسير السمرقندم المسمى بحر العمكـ جِ.)ّٖٓ/
ٓ) أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ِٕٔ/
ٔ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ِٕٔ/
ٕ) المرجع السابؽ ،جٔ.ِٕٔ/
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يجكز عند

 .ٕٙالحديث عن كاد في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أَ ًَْ ٝظُُِ َٔبد كِ ٢ثَ ْؾش ُُ ِّغ ٍّْ َ٣ ٢ـؾَبُٙ
ن َٜب كَ َْ ٞ
م ثَ ْؼل اِ َرا أَ ْخ َش َط َ َ٣ذُٙ
ع َؾبة ظُُِ َٔبد ثَ ْؼ ُ
َٓ ْٞط ِْٖٓ كَ ْٞهِ ِْٞ َٓ ٚط ِْٖٓ كَ ْٞهِ َِ ٚ
َُ ْْ ْ ٌَ َ٣ذ َ َ٣شاَٛب َْ َ٣ ْْ َُ َْٖٓ ٝغ َؼ َِ َّ
َّللاُ ًَُ ُٞٗ ُٚسا كَ َٔب َُُٞٗ ِْٖٓ ُٚس﴾ [النور]ٗٓ:
كاد مف أ عاؿ المقاربة ،تأتي مثبتة تارة كمنفية تارة أخرل ،مف مجيئيا مثبتة قكلو -

غَٗ ُٚبس﴾ [النور ،]ٖ٘:كمف مجيئيا
غ ْ
نُ ٢ء َ ْْ َُ ْٞ َُٝرَ ْٔ َ
سبحانو كتعالىٌَ َ٣﴿ :ب ُد َص ْ٣زُ َٜب ِ ُ٣

ط َ َ٣ذْ ٌَ َ٣ ْْ َُ ُٙذ ََ ٣شاَٛب﴾ [النور.]ٗٓ:
منفية قكلو -سبحانو كتعالى ﴿ :اِ َرا أَ ْخ َش َ

ك كاد) عؿ ناقص يأتي منيا الماضي كالمضارع قطم ليا اسـ مر كع كخبر مضارع

مجرد مف أف) ،معناىا قارب) ،نفييا نفي لممقاربة ،كاثباتيا إثبات لممقاربة ُ).

كقد اختمؼ ي د لتيا عمى النفي كاإلثبات :ذىب قكـ إلى أف إثباتيا إثبات كنفييا
نفيم طف معناىا مقاربة الفعؿ ،إف قمت كاد يفعؿ) إنؾ أثبت المقاربة كلـ تثبت الفعؿ ،كاف

قمت ما كاد يفعؿ) إنؾ تنفي مقاربة الفعؿ أم لـ يقارب الفعؿ ،أم لـ يفعمو ،كلـ يقرب مف
عمو ِ).

كبناء عمى ذلؾ نجد َّ
أف كاد) ي اآلية معناىا "انتفاء مقاربة الرؤية ،كيمزـ مف ذلؾ انتفاء
ن
الرؤية ضركرة".
كىناؾ مف رأل زيادة كاد) ي الشاىد كىك رأم ابف اطنبارم ّ) ،كىناؾ مف سرىا َّ
بأنو

المبرد كالفراء ،كىذاف الرأياف غير رحيحيف ي نظر أبي حيَّاف ْ).
يراىا بعد عسر ،كىك قكؿ ّْ

أما الفريؽ اآلخر ذىب إلى َّ
أف كاد) إثباتيا نفي ،كنفييا إثبات ،إف قمت كاد يفعؿ) معناه
لـ يفعؿ) ،كاف قمت ما كاد يفعؿ) المعنى أنو عمو بعد جيد ٓ).

ُ) الزبيدم ،محمد مرتضى الحسيني جٗ.)ُُٖ/

ِ) انظر :السامرائي ،معاني َّ
الن ٍحك صِِٓ).
ّ) ىك أبك البركات بف اطنبارم عبد الرحمف بف محمد بف عبد ا﵀ بف أبي سعيد َّ
الن ٍحكم تٕٕٓق) ،يمقب
بالكماؿ ،مف مرنفاتو ي َّ
الن ٍحك :عقكد اإلعراب) ،ك ي الم ة :بيف الضاد كالظاء) .انظر :اليماني،
إشارة التعييف ص صُٖٓ.)ُٖٔ-

ْ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٔ.)ِْٓ/
ٓ) انظر :السامرائي ،معاني َّ
الن ٍحك صِِٓ).
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ُ)

منفيا "تقكؿ :المفمكج
كاليو ذىب ابف عطية ،تقدـ النفي عمى كاد يحتمؿ أ ٍف يككف ن
يكاد يسكف ،يذا تضمف
يكاد يسكف ،يذا تضمف نفي السككف .كتقكؿ :رجؿ منررؼ

إيجاب السككف بعد جيد" ِ).

كىذا كمو يؤثر عمى المعنى حيث شبو أعماؿ الكفار بالظممات المتراكمة مف ظممة:

البحر ،كالمكج ،كالسحاب ،كما ذاؾ إ َّ
طنيا باطمة ،كلخمكىا مف الحؽ كالشرعة الربانية ّ).

ِٕ .أوجو قراءة ﴿أ ْف ُكنَّا﴾ من قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اَِّٗب َٗ ْ
ط َٔ ُغ إْٔ ْ َ٣ـلِ َش ََُ٘ب َسثَُّ٘ب َخطَبَ٣بَٗب
إْٔ ًَُّ٘ب أَ َّ ٍَ ٝا ُْ ُٔ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤الشعراء]٘ٔ:
قرئت ﴿أ ْف ُكنَّا﴾ عمى كجييف ،ىما:
أ .ق أر الجميكر ﴿أ ْف ُكنَّا﴾ بفتح اليمزة ،ك يو الجزـ بإيمانيـ.
ب .ق أر ٌأباف بف ت مب ﴿إ ْف ُكنَّا﴾ بكسر اليمزة ،عمى الشرط ْ).
كانقسـ ُّ
النحاة حكؿ جكاز تقديـ جكاب الشرط ي اآلية ،الكك يكف يجيزكف تقديمو ،ك ي

اآلية َّ
قدركه عمى حذؼ الفاء مف الجكاب ،كالتقدير :إف َّ
كنا أكؿ المؤمنيف َّإنا نطمع .كاليو ذىب
المبرد ٓ).
ّْ

أما البرريكف ،أركا أف تقدـ الجكاب

يجكز ،بؿ عمى َّأنو محذكؼ بد لة المتقدـ قبمو ٔ).

لكف أبا حيَّاف رأل َّ
َّ
بأف أ ٍف) ىنا يحتمؿ أ ٍف تككف المخففة مف الثقيمة ،كجاز ييا "حذؼ الالـ
إف كنا طكؿ المؤمنيف" ٕ).
الفارقة لد لة الكالـ عمى أنيـ مؤمنكف ،ال يحتمؿ النفي ،كالتقديرٍ :
جاء ي الحديث" :إف كاف رسكؿ ا﵀ رمى ا﵀ عميو كسمـ يحب العسؿ" ٖ).

أم ليحب .كقاؿ الشاعر:

ُ) المفمكج :ىك المتفكؾ المتمايؿ .انظر :الجكىرم ،الرحاح جُ.)ُُّ/
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٔ.)ِْٓ/

ّ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٕ.)ّٕٕٖ/
الريحاف جَِ.)َِٓ/
الركح ك ٌ
ْ) انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ ٌ
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٕ.)ُٔ/
ٔ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ُٔ/
ٕ) أبك حيَّاف ،التفسير جٕ.)ُٔ/

ِ
َك﴾ :ْْ/ٕ ،رقـ الحديث ِٕٔٓ]
َح َّل اللَّوُ ل َ
ٖ) [البخارم :رحيح البخارم ،باب ﴿ل َم تُ َح ّْرُـ َما أ َ
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ِ
ِ
الم َع ِاد ِن
ام َ
َوِا ْن َمال ٌك َكا َن ْت ك َر َ

الض ْيِم ِم ْن ِ
آل َمالِ ٍك
وَن ْح ُن أَُباةُ َّ

(ٔ)

أم :كاف مالؾ لكانت كراـ المعادف.
ِِ
ين﴾ من قولو سبحانو:
 .ٕٛالضمير بعد لول في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :ل َْوََّل أَنْػتُ ْم لَ ُكنَّا ُم ْؤمن َ
﴿ َٝهَب ٍَ اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا َُْٖ ُٗ ْئ َِٖٓ ثِ ََ ٜزا ا ُْوُ ْشآ ِٕ َََّ ٝل ِثبَُّ ِز ١ثََ َ٣ َْٖ٤ذ ْ ْٞ ََُٝ ِٚ ٣ر ََش ٟاِ ِر

ن ْْ ُٜاَُِ ٠ثَ ْؼل ا ُْوَ َْ٣ ٍَ ٞوُ ٍُ ٞاَُّ ِزَٖ٣
اُظَّبُِ ُْٔٞ َٓ َٕٞهُٞكُِ َٕٞػ ْ٘ َذ َسثِّ ِْ َ٣ ْْ ٜش ِع ُغ ثَ ْؼ ُ
عزَ ٌْجَ ُشٝا َُ ََّْ ٞل أَ ْٗزُ ْْ َُ ٌَُّ٘ب ُٓ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤سبأ]ٖٔ:
ُن ِؼلُٞا َُِِّ ِز َٖ٣ا ْ
عز ْ
ا ْ

عز كجؿ ،إذ يتَّيـ
يعرض ا﵀ ي ىذه اآليات حاؿ الكا ريف كىـ مكقك كف بيف يديو – ٌ
اطتباع الرؤساء بأنيـ سبب ضالليـ ،مك ىـ تبعكا النبي اطمي(ٕ) .كلذلؾ قالكا ﴿ل َْوََّل أَنْػتُ ْم لَ ُكنَّا
ِِ
ين﴾ أم :أنتـ أغكيتمكنا كأمرتمكنا بالكفر.
ُم ْؤمن َ
كجاء الضمير بعد لك برأم أبي حيَّاف ضمير ر ع عمى الكجو الفريح ،كىناؾ مف حكى

المبرد لذلؾ ،يرل أبك حيَّاف َّأنو
بمجيئو ضمير جر ،كىـ اطئمة سيبكيو كالخميؿ .أما إنكار ّْ

يمتفت إليو ّ).

كيمكف تفريؿ اطمر ي الضمير بعد لك ) عمى َّ
الن ٍحك اآلتي:
أول :لول حرف لو قسمان ،ىما:
ً
أ.

أف يككف حرؼ امتناع شيء لثبكت غيره أك كجكبو ْ).

ب .أف تككف حرؼ تخريص ،تختص باط عاؿ كيمييا المضارع ،كقكلو -سبحانو كتعالى:
ػَِ ََِْٓ ِٚ ٤ي﴾ [األنعام ،]ٛ:كقد يمييا اسـ معمكؿ لفعؿ مقدر،
﴿ َٝهَبُُٞا َُ ََّْ ٞل أ ُ ْٗ ِض ٍَ َ
ٓ)
يدا ضربتو.
نحك :لك ز ن

ثانيا :الضمير بعد (لول) ،أىو ضمير رفع أم جر؟ والكالم فيو عمى َّ
الن ْحو التالي:
ً
ُ) البيت لمطرماح ،كاسمو الحكيـ بف الحكيـ ،ككنيتو أبك نفر .أباة :بضـ اليمزة ،جمع ب ،مثؿ قضاة جمع
و
قاض .كاآلبي :اسـ اعؿ عمو ابى كمعناه امتنع ،كالضيـ الظمـ ،ك كراـ المعادف) طيبة اطركؿ .انظر:

اطنرارم ،ابف ىشاـ ،شرح قطر الندل كبؿ الردل صُٓٔ) .ككرد البيت بمفظ :أنا ابف أباة الضيـ مف
ؿ و
مالؾ.

السيكطي ،تفسير الجالليف جُ.)ُّْ/
ِ) انظر:
ٌ
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)َِٕ/
ْ) انظر :المردام ،الجنى الداني صٕٗٓ)م كالطائي ،شرح الكا ية الشا ية جّ.)َُٔٓ/

ٓ) المردام ،الجنى الداني ص صَٓٔ)َٔٔ-م كالطائي ،شرح الكا ية الشا ية جّ.)ُّٔٓ-ُِٔٓ/
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ُ .ذىب الكك يكف إلى أف الياء كالكاؼ ي لك م ،كلك ؾ) ي مكضع ر ع ،كاليو ذىب أبك
الحسف اطخفش مف البررييف.

ِ .ذىب البرريكف إلى أف الياء كالكاؼ ي مكضع جر ب ػ لك ) عمى أنو حرؼ خفض.
المبرد ،ذىب إلى أنو
ّ .أما أبك العباس ّْ

يجكز أف يقاؿ لك م ،كلك ؾ) كيجب أف يقاؿ

لك أنا ،كلك أنت) ُ) .يؤتى بالضمير المنفرؿ كما جاء بو التنزيؿ ي قكلو -سبحانو

كتعالىََّ ْٞ َُ﴿ :ل أَ ْٗزُ ْْ َُ ٌَُّ٘ب ُٓ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤سبأ]ٖٔ:

كالرحيح ما ذىب إليو الكك يكف ،كيكضح ذلؾ بالرد عمى البررييف ب َّ
الن ٍحك التالي:
أَّ .أنو يجكز أف تدخؿ عالمة الر ع عمى الخفض ،قكلنا :ما أنت كأنا) جائز ك أنت) مف
ضمائر المر كع ،كىا ىنا ىك ي مكضع مخفكض ،كذلؾ الياء كالكاؼ) مف ضمائر
المخفكض ،كىما ي لك م ،كلك ؾ) ي محؿ ر ع.

ب .ما يدؿ عمى أف لك ) ليس بحرؼ خفض ،أنو لك كاف حرؼ خفض لكاف يجب أف يتعمؽ
بفعؿ أك معنى عؿ ،ك يكجد ىنا ما يتعمؽ بو ِ).

كثير ي كالـ العرب كأشعارىـ ،قاؿ
المبرد جكازه ال كجو لوم طنو قد جاء ذلؾ نا
ت .أما إنكار ّْ
الشاعر:
ِبأَ ْجر ِ
ام ِو ِم َن ُقمَّ ِة ِّ
الني ِ
ق ُم ْن َي ِوي
ت َك َما َى َوى
ام ٌ
ي ِط ْح َ
َوأَ ْن َ
رؤ لَ ْوَل َ
ت ْ
َ
 .ٕٜالبدل من ضمير المخاطب أو المتكمم في ﴿إِنَّا ُكلّّ فِ َيها﴾ من قولو -سبحانو وتعالى :قال
عزَ ٌْجَ ُشٝا اَِّٗب ًُ ٌَّ كَِٜ ٤ب إّ َّ
َّللاَ هَ ْذ َؽ ٌَ َْ ثَ َْٖ٤ا ُْ ِؼجَب ِد﴾ [غافر]ٗٛ:
تعالى﴿ :هَب ٍَ اَُّ ِز َٖ٣ا ْ
(ٖ)

كيستمر الجداؿ بيف الضعفاء كالرؤساء ي جينـ حيث يقكؿ الذيف استكبركا لألتباع" :

إنا كمنا ييا

العذاب" ْ).

ي ني أحد عف أحد ،أم:

حممنا مف
نتحمؿ عنكـ شيئا ،كفى بنا ما عندنا ،كما ٌ

ُ) انظر :ابف اطنبارم ،اإلنراؼ ي مسائؿ الخالؼ بيف َّ
الن ٍحكييف البررييف كالكك ييف جِ.)ٖٕٔ/
ِ) انظر :ابف اطنبارم ،اطنراؼ ي مسائؿ الخالؼ جِ.)َٔٗ/
ّ) البيت ليزيد بف الحكـ بف أبي العاص الثقفي .ىكل :سقط مف أعمى إلى أسفؿ ،كاطجراـ :جمع جرـ ،كجرـ
و
شيء جثتو ،ك القمَّة) أعمى الجبؿ ،ك النيؽ) أر ع مكضع ي الجبؿ ،كالمنيكم :الساقط .انظر :ابف
كؿ
اطنبارم ،اإلنراؼ ي مسائؿ الخالؼ جِ.)ُٔٗ/

ْ) حكل ،اطساس ي التفسير جٗ.)ْٗٔٓ/
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ك كؿ) يقرد بيا اطتباع كالرؤساء ،كخرجت ي اآلية عمى َّأنيا بدؿ مف اسـ َّ
إف)

أجمعا عمى البدؿ،
كيكما
حيث يتررؼ ييا با بتداء كنكاسخو "كاذا كانكا قد تأكلكا حكن
ن
ن
أكتعا ن
مع أنيما يمياف العكامؿ ،إف يدعى ي كؿ) البدؿ أكلى" ُ).
كىك ييا أبدؿ الظاىر مف الضمير المتكمـ ،أما القكؿ ي البدؿ مف ضمير المخاطب

أك المتكمـ ،عمى شرط أف يككف بدؿ بعض مف كؿ ،أك بدؿ اشتماؿ ،اطكؿ كقكلو -سبحانو

غَ٘خ ُِ َْٖٔ ًَبَٕ ْ َ٣ش ُعَّ ٞ
َّللاَ َٝا َُّْ ْٞ َ٤
َّللا أ ُ ْ
كتعالىَُ﴿ :-وَ ْذ ًَبَٕ َُ ٌُ ْْ كَِ ٢س ُ
ع َٞح َؽ َ
ِ َّ ٍٞ
ع ِ
ْاِ ٥خ َش﴾[األحزاب ]ٕٔ:أبدؿ الجار كالمجركر كىما لمف) مف الجار كالمجركر المضمر لكـ)،
كىك بدؿ بعض مف كؿم ط َّف اطسكة الحسنة ي رسكؿ ا﵀ ليست لكؿ المخاطبيف ،بؿ ىي لمف

كاف يرجك ﵀ كاليكـ اآلخر منيـ .كالثاني كقكلؾ :أعجبتني عممؾ) ػ عممؾ) بدؿ مف التاء)
التي ىي ضمير الفاعؿ ،كىك بدؿ اشتماؿ ،كمنو قكؿ الناب ة الجعدم:

ظ َي ًار
ق َذلِ َك َم ْ
وا َّنا لَ َن ْر ُجو فَ ْو َ

(ٕ)

اؤَنا
َبمَ ْغ َنا َّ
وس َن ُ
اء َم ْج ُد َنا َ
الس َم َ

أيضا ّ).
أبدؿ مجدنا) مف نا) التي ىي ضمير الفاعؿ ،كىك بدؿ اشتماؿ ن

مفيدا لأحاطة كالشمكؿ كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ :رَ ٌََُُ٘ ُٕٞب ِػ٤ذًا ِْلَ ََُِّ٘ٝب
كأف يككف ن

َٝآ ِخ ِشَٗب﴾ [المائدة ، ]ٔٔٗ:ككقكلؾ :مررت بكـ ر يركـ ككبيركـ.
كيرل أبك حيَّاف أنو

يعمـ كجكد خالؼ ي ىذه المسألة " إذا جاز ذلؾ يما ىك بمعنى

المبرد البدؿ يوم طنو
اإلحاطة ،جكازه يما دؿ عمى اإلحاطة ،كىك كؿ أكلى ،ك التفات لمنع ّْ
بدؿ مف ضمير المتكمـم طنو لـ يتحقؽ مناط الخالؼ" ْ).

حال ﴿إََِّّل َو ْحيًا أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب أ َْو يُػ ْر ِس َل﴾ في قولو -سبحانو وتعالى:
ٖٓ .وقوع المصدر ً
﴿ ََٓ ٝب ًَبَٕ ُِجَؾَش إْٔ َّ َُٚٔ ٌَِِّ ُ٣
ع ً
َّٞل
ع ََ َس ُ
َّللاُ اِ ََّّل َْ ٝؽً٤ب أَ َْ َٝ ِْٖٓ ٝسا ِء ِؽ َغبة أَ ْْ ُ٣ ٝش ِ
ػَِِ ٌّْ٤ؽ ٌِ[ ﴾ْ٤الشورى]٘ٔ:
كَِ ُٞ٤ؽ َ ٢ثِب ِ ْرِٗ َِٓ ٚب َ٣ؾَب ُء اََِّٗ ُٚ

ُ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)ْْٗ/
ِ) البيت لمناب ة الجعدم ،أنشده لمنبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ -قاؿ لو النبي :إلى أيف يا أبا ليمى ،قاؿ :إلى
الجنة بؾ يا رسكؿ ا﵀ .انظر :ابف عبد ربو ،العقد الفريد جٔ)ُِٓ/م كالبررم ،الحماسة البررية
جُ.)ٔ/
ّ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)ِّٗ/
ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)ْْٗ/
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َّ
رد ا﵀ –تعالى -عمى المرجفيف َّ
بأنو

يكمـ إ خكاص خمقو مف اطنبياء كالمرسميف،

كذلؾ بطرؽ عدة ،منيا :الكحي) بأف يمقي الكحي ي قمب النبي مف دكف إرساؿ رسكؿ أك ممؾ،

مالئكيا ُ).
أك مشا يةن) مف كراء حجاب كما حدث مع مكسى عميو السالـ ،أك يرسؿ رسكن
ن

كحيا) ك أف يرسؿ) مردراف كاقعاف مكقع الحاؿ عمى رأم الزمخشرمم ط َّف أف
ك ن
أيضا ،كقكلوَ َٝ ﴿ :ػَِ٠
يرسؿ) ي معنى إرسا ن  ،كمف كراء حجاب ظرؼ كاقع مكقع الحاؿ ن

مسمعا مف كراء
مكحيا أك
أحدا إ
ُعُ٘ٞثِ ِ[ ﴾ْْ ٜآل عمران ،]ٜٔٔ:كالتقدير :كما رح أ ٍف يكمـ ن
ن
ن
مرسال ِ).
حجاب ،أك
ن
أما كقكع المردر حا ن  ،يرل أبك حيَّاف َّأنو
َّ

ينقاس ،كانما قالتو العرب ّ) ،كما ي

عَ٘ب ثََ٤برًب﴾ [األعراف ]ٗ:انترب بياتنا عمى أنو مردر
قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :كَ َغب َءَٛب ثَؤْ ُ
كقع حا ن ْ).
المبرد ،يرل َّ
أف ىناؾ مف المرادر ما تككف حا ن لمكا قتيا الحاؿ ،كذلؾ نحك :جاء
أما ّْ
ماشيام كذلؾ َّ
كركضا،
عدكا
مشيا ،أم:
طف التقدير :جاء ز ه
زه
ن
يد يمشي ن
ن
يد ن
مشيا ،كمثمو جاء زيد ن
ٓ)
أيضا َّ
"أف الحاؿ قد تككف ي معنى المردر ،تحمؿ
كقتمتو نا
ربر لما دخمو مف المعنى  .كيرل ن
قياما" ٔ).
قائما ،إنما المعنى :قـ ن
عميو .كذلؾ قكلؾ :قـ ن

منركبا .قاؿ جميكر
يقكؿ ال الييني " :يسمع بعض المرادر مما يدؿ عمى نكع عاممو
ن
ركضا) ،ك قتمو
البررييف :إنو منركب عمى الحاؿ ،كىك مؤكؿ بكرؼ مشتؽ ،نحك :جاء
ن

عيانا) ،ك كممتو مشا يةن) ،كنحك ذلؾ.
نا
كفاحا أك ن
ربر) ،طمع عمينا جأة أك ب تة) ،لقيتو ن

مبينا
كجعؿ ىذه المرادر حا ن  ،كما قالكا ،جائز ،كاطى ٍكلى أف يجعؿ ذلؾ مفعكن مطمقنا ن
لمنكع .يك منركب عمى المردرية عمى الحاليةم طف المعنى عمى ذلؾ ،ال حاجة إلى

التأكيؿ" ٕ).

السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ِٕٔ/
ُ) َّ

ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)َْٓ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.َْٓ/

ْ) القضايا َّ
الن ٍحكية ي البحر المحيط ي الربع الثاني مف القرف صَُْ).
المبرد ،المقتضب جْ.)ُِّ/
ٓ) انظرّْ :
ٔ) المرجع السابؽ ،جْ.ُِّ/

ٕ) ال الييني ،جامع الدركس العربية جّ.)ٖٓ/
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أيضا المردر المنركب بعد أؿ) الكمالية أم :الدالة عمى الكماؿ ي
كجعمكا
ن
يما) ،كالحؽ
مرحكبيا)
ن
منركبا عمى الحاؿ بعد تأكيمو بكرؼ مشتؽ) ،نحك :أنت الرجؿ ن
أنو منركب عمى التمييز ،ك معنى لمحاؿ ىنا ُ).

يجكز لنا أف نعربيا حا ن بال تردد.
كاتفاؽ العمماء عمى جكاز مجيء المردر حا ن ٌ ،
ٖٔ .القول في ﴿إ ْف نَظُ ُّن إََِّّل ظَنِّا﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ َرا هِ ََ ٤إّ َْ ٝػ َذ َّ
ن
َّللاِ َؽ ٌّ

غب َػخُ إْ َٗظُُّٖ اِ ََّّل ظًَّ٘ب ََٓ ٝب َٗ ْؾُٖ
غب َػخُ ََّل َس َْ ٣ت كَِٜ ٤ب هُ ِْزُ ْْ َٓب َٗ ْذ ِسَٓ ١ب اُ َّ
َٝاُ َّ
غزَ ْ٤وِِ٘[ ﴾ َٖ٤الجاثية]ٖٕ:
ثِ ُٔ ْ

إنكار ليا ،أك عدـ تيقف
نا
لقد تظاىر الكفار بالجيؿ بمكضكع الساعة ،كأبدكا
مرجكحا ،ػ نحف ﴿إ ْف
تكىما
بكقكعيا ،قالكاَ ﴿ :ما نَ ْد ِري َما َّ
الس َ
ن
اعةُ﴾ ،كنحف نتكىـ كقكعيا ن

نَظُ ُّن إََِّّل ظَنِّا﴾(ٕ).

أف ِّ
ظنا) مردر مؤكد لمفعؿ َّ
أما القكؿ ي ﴿إ ْف نَظُ ُّن إََِّّل ظَنِّا﴾ ،يبدك لمقارئ َّ
ظف)م لكف

فرغ أحاؿ دكف ذلؾ ،كلذا كضعكا تأكيالت تضعو ي القالب الرحيح،
ككف المردر المؤكد يي ٌ
ِّ
ظنا ضعيفنا،
مؤكدا ،أم :إ
مخترا
بعضيـ َّأكؿ عمى حذؼ كرؼ المردر حتى يرير
ن
ن
كيرل خركف ٌأنو عمى تضميف نظف معنى نعتقد ،كيككف ِّ
ظنا) مفعكؿ بو ّ).
المبرد عمى كضع إ
تأكؿ ّْ
كقد َّ

ي غير مكضعيا ،كالتقدير :نحف إ نظف ِّ
ظنا .حيث

قاؿ ي ما ركم مف قكؿ العرب :ليس الطيب إ

المسؾ ٓ).

المسؾ) ْ) ،عمى َّأنو :ليس إ

الطيب

المبرد احتاج أف يزحزح إ عف مكضعيا ،كيجعؿ ي
كيرل أبك حيَّاف أنَّو عمى تأكيؿ ّْ

ليس ضمير الشأف ،كير ع إ الطيب المسؾ عمى ا بتداء كالخبر ،يرير كالممفكظ بو ،ي

ُ) المرجع السابؽ ،جّ.ٖٔ-ٖٓ/
ِ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٗ.)ِِٓٗ/

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ُٓ /

ْ) ابف السراج ،اطركؿ ي َّ
الن ٍحك جُ .)ُّ/كقرة إعراب ىذا القكؿ جرت بيف عيسى بف عمر الثقفي كأبي
عمرك بف العالء ،حيف جاءه الثقفي يقكؿ لو بم ني أنؾ تجيز ليس الطيب إ المسؾ بالر ع ،قاؿ أبك
عمرك :ذىب بؾ يا أبا عمرك! نمت كأدلج الناسم ليس ي اطرض حجازم إ كىك ينرب ،ك
السيكطي ،المزىر ي عمكـ الم ة جِ.)ّٕٖ-ّٕٕ/
اطرض تميمي إ كىك ير ع .انظر:
ٌ
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ُٓ/
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ي

نحك :ما كاف إ زيد قائـ ُ).
المبرد أ ٌف ليس ي مثؿ ىذا التركيب عاممتيا بنك تميـ
يقكؿ أبك حيَّاف" :كلـ يعرؼ
ّْ
معاممة ما ،مـ يعممكىا إ باقية مكانيا ،كليس غير عاممة .كليس ي اطرض حجازم إ كىك
ينرب ي نحك ليس الطيب إ المسؾ ،ك تميمي إ كىك ير ع ...كنظير إف نظف إ

ظنا قكؿ اطعشى:

وما ا ْغتََّرهُ َّ
ار
ب إَِّل ا ْغ ِت َرًا
الش ْي ُ
َ

َو َج َّد ِب ِو َّ
ب أَثْقَالَ ُو
الش ْي ُ

(ٕ)

ار بينا" ّ).
أم اغترنا

ٕٖ .تقدير جواب القسم في قولو -سبحانو وتعالى﴿:م َٝا ُْوُ ْشآ ِٕ ا ُْ َٔ ِغِ ٤ذ (ٔ) ثَ َْ َػ ِغجُٞا
ػ ِغ٤ت﴾ [ق]ٕ-ٔ:
َ٢ء َ
إْٔ َعب َءِ ْ٘ ُٓ ْْ ُٛزس ِٓ ْ٘ ُ ْْ ٜكَوَب ٍَ ا ُْ ٌَبكِ ُشَ َٛ َٕٝزا ؽ ْ
أقسـ ا﵀ تعالى بالقرف المجيد كسيع المعاني كعظيميا ،كثير الكجكه كثير البركات ،جزيؿ

المبرات ،كىك أحؽ ما يكرؼ بيذا الحديث ْ).

"ك القرف) مقسـ بو ك المجيد) رفتو ،كىك الشريؼ عمى غيره مف الكتب" ٓ).
أما جكاب القسـ ،انقسـ ُّ
النحاة يو إلى ريقيف:
اطكؿ :رأل َّ
منذر بالبعث ،مـ يقبمكا.
أف الجكاب محذكؼ يدؿ عميو ما بعده ،كتقديره :أنؾ جئتيـ نا
المبرد ،كالزجاج :لتبعثف) ٔ).
بؿ عجبكا .كقدره اطخفش ،ك ّْ
الثاني :أركا َّ
ك ِٓ ْ٘﴾ْْ ُٜ
ـ ْاْلَ ْس ُ
أف الجكاب مذككر ،قاؿ اطخفش ىك ﴿هَ ْذ َػِِ َْٔ٘ب َٓب رَ ْ٘وُ ُ

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.ُٓ/
ِ) البيت لألعشى ،كىك ميمكف بف قيس بف جندؿم لقب باطعشى لضعؼ برره ،كسمي أعشى قيس)
العشك مف الشعراء .ككرد البيت بمفظ:
ك اطعشى اطكبر) نا
تمييز عف سائر ي
َّ
ار
اعتره الشيب إ اعترنا
أحؿ بو الشيب أثقالو
كما َّ
كاعتره :عرض لو .انظر :اطعشى ،ديكاف اطعشى صُِْ).
ّ) أبك حيَّاف :التفسير جٖ.)ُٓ/
ْ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)َّٖ/
ٓ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)َُِ/
ٔ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.َُِ/
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[ق ،]ٗ:كعف نحاة الكك ة ُ)﴿ :ثَ َْ َػ ِغجُٞا﴾ [ق ،]ٖ:كالمعنى :لقد عجبكا .كقيؿَٓ ﴿ :ب
[ ﴾١ق.]ٕٜ:
ُ٣جَ َّذ ٍُ ا ُْوَ َْ َُ ٍُ ٞذ َّ
كيرل أبك حيَّاف أف ىذه كميا أقكاؿ ضعيفة ِ).
مذككرا ،عدـ التأكيؿ أكلى مف التأكيؿ.
كتؤيد الباحثة مف جعؿ الجكاب
ن
اؿ ْاْل ِخ َرةِ َو ْاْلُولَى﴾ من قولو -سبحانو وتعالى:
َخ َذهُ اللَّوُ نَ َك َ
ٖٖ .الموقع اإلعرابي لـــ (نكال) ﴿فَأ َ
ؾ َش
غ َؼ )ٕٕ( ٠كَ َؾ َ
ق )ٕٔ( ٠صُ َّْ أَ ْدثَ َش ْ َ٣
﴿كَؤ َ َساْ ُٙاَ٣٥خَ ا ُْ ٌُ ْج َش )ٕٓ( ٟكَ ٌَ َّز َة ََ ٝػ َ

كََ٘بدَ )ٕٖ( ٟكَوَب ٍَ أََٗب َس ُّث ٌُ ُْ ْاْلَ ْػَِ )ٕٗ( ٠كَؤ َ َخ َزَّ ُٙ
َّللاُ َٗ ٌَب ٍَ ْاِ ٥خ َش ِح َْ ٝاْلُ﴾)ٕ٘( ٠َُٝ

[النازعات]ٕ٘-ٕٓ:

عرض ا﵀  --ما َّ
حؿ بفرعكف مف العذاب بعد تكبره عمى ا﵀ تعالى ،بزعمو أنو ُّ
رب
اؿ ْاْل ِخ َرةِ َو ْاْلُولَى﴾ أم :جعؿ ا﵀ عقكبتو عبرة لمف يعتبر ي الدنيا
الناس
َخ َذهُ اللَّوُ نَ َك َ
جميعا﴿ ،فَأ َ
ن
كاآلخرة ّ).
كانترب نكاؿ) عمى المردرية ،كاختمؼ ي العامؿ يو:
أ.

المبرد رأل َّأنو بإضمار عؿ مف لفظو ،أم نكؿ نكاؿ.
ّْ

مؤكدا ،مثؿ:
مردر
نا
ب .الزمخشرم قدر العامؿ مف معنى الجممةم طنو جعؿ نكاؿ اآلخرة)
ن
كعد ا﵀) ،ك رب ة ا﵀).
ت .أبك حيَّاف رأل أف العامؿ مكجكد كىك قكلو أخذه) ْ).
كأنو َّ
نكؿ بو ،أخرج المردر عمى
طنو حيف قاؿ أخذه) ٌ
كتؤيد الباحثة رأم الزمخشرمم ٌ
مردر مف معناه ،كليس مف لفظو.
نا
اؿ ْاْل ِخ َرةِ﴾
ذلؾ ،حيث جعؿ ﴿نَ َك َ

ٝط (ٔ)
ٖٗ .تقدير جواب القسم في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اُ َّ
غ َٔب ِء َرا ِ
د ا ُْجُ ُش ِ
بة ْاْلُ ْخذُِ ٝد (ٗ)﴾
َٝا ُْ ِّ ْٞ َ٤ا ُْ َٔ ْٞػُِ ٞد (ٕ) َٝؽَب ِٛذ َْ َٓ ٝ
ؾُٜٞد (ٖ) هُزِ ََ أَ ْ
ف َؾ ُ
[البروج]ٗ-ٔ:

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.َُِ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.َُِ/
ّ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)َٗٗ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٖ.)ُْْ/
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عز كج ٌؿ -بالسماء ذات النجكـ كالككاكب ،كباليكـ المكعكد ،أم يكـ القيامة،
أقسـ ا﵀ – ٌ
كالشاىد يكـ الجمعة ،كالمشيكد يكـ الحج اطكبر ُ).
كأما جكاب القسـ ،فيو أقكاؿ:
ذىب ريؽ إلى َّ
أف الجكاب محذكؼ ،تقديره :لتبعثف)،كقاؿ خركف :الجكاب مذككر،

المبرد﴿ :إَِّ ثَ ْ
ؾ ِذ٣ذ﴾
جعمو البعض ﴿إَِّ اَُّ ِز َٖ٣كَزَُ٘ٞا﴾ [البروج .]ٔٓ:كقاؿ
ؼ َسثِّ َي َُ َ
ّْ
ط َ

[البروج .]ٕٔ:كقيؿ﴿ :هُزِ ََ﴾ [البروج.)ٕ(]ٗ:

كاختار أبك حيَّاف الجكاب اطخير ،كرأل أنو محذكؼ الالـ ،أم لقتؿ) ،كحسف يو

م َؾبَٛب﴾ [الشمس ،]ٔ:ثـ قاؿ﴿ :هَ ْذ أَ ْكَِ َؼ َْٖٓ َص ًَّبَٛب﴾
الحذؼ كما حسف ي ﴿ َٝاُ َّ
ظ َُ ٝ
ؾ ْٔ ِ
[الشمس ]ٜ:أم لقد أ مح مف زكاىا ّ).
كبناء عمى ذلؾ ،إذا كاف قتؿ) جكابا لمقسـ ،يي جممة خبرية ،كقيؿ :دعاء ،ك"يككف
ن
الجكاب دليال عمى لعنة ا﵀ عمى مف عؿ ذلؾ كطرده مف رحمة ا﵀ ،كتنبييا لكفار قريش الذيف
يؤذكف المؤمنيف ليفتنكىـ عف دينيـ ،عمى أنيـ ممعكنكف بجامع ما اشتركا يو مف تعذيب

المؤمنيف" ْ).

ٖ٘ .تقدير جواب الشرط في ﴿إ ْف كنتم صادقين﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَ َٝ ﴿ :ػَِّ َْ آ َد َّ
ع َٔب ِء َٛئ ََُّل ِء إْ ًُ ْ٘زُ ْْ
م َُ ْْ ٜػَِ ٠ا ُْ َٔ ََلئِ ٌَ ِخ كَوَب ٍَ أَ ْٗجِئُ ٢ِٗٞثِؤ َ ْ
ْاْلَ ْ
ع َٔب َء ًَُِّ َٜب صُ َّْ َػ َش َ
فب ِدهِ[ ﴾ َٖ٤البقرة]ٖٔ:
َ
إنساناَّ ،
إنسانا
لقد أطمع ا﵀ سبحانو دـ –عميو السالـ -كعمَّمو أسماء كؿ شيء،
كدابةن
ن
ن
دابَّة ،قيؿ :ىذا الحمار ،كىذا الفرس ،كىذا الجمؿ ،كأسماء كؿ شيء كالتي يتعارؼ بيا الناس
و
مف سيؿ ،كبحر ،ك و
كخيؿ ،كغيرىا .ثـ عرضيـ عمى المالئكة كقاؿ ليـّْ :إني لـ أخمؽ خمقنا
أرض

إ كنتـ أعمـ منو ،أخبركني بيا ﴿إ ْف كنتم صادقين﴾ .كىي بذلؾ ميزة َّ
ميزىا ا﵀ آلدـ –عميو

يؼ كتكريـ لبني دـ ٓ).
السالـ -عف المالئكة ،ك ي ىذا تشر ن

ُ) انظر :السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جّ.)ّٔٓ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٖ.)ّْْ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.ّْْ/
ْ) المرجع السابؽ جٖ.)ّْْ/

ٓ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ِِْ-ِِِ/
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كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ :إ ْف كنتم صادقين﴾ شرط ،جكابو :أنبئكني) المتقدـ عند

الكك ييف كأبي زيد كأبي العباس ،عمى خالؼ البررييف الذيف ير ضكف أف يتقدـ جكاب الشرط
المبرد قد زعـ الميدكم ،كابف عطية أنو محذكؼ عنده ،تقديره أنبئكني) السابؽ.
عميو ،كأما ّْ

المبرد يحتمؿ يو أف يككنا اطَّمعا عمى
كيرل أبك حيَّاف أف نقؿ الميدكم كابف عطية عف ّْ

نقؿ خر غريب يخالؼ مشيكر ما حكاه الناس ،أك يخالؼ المحقؽ لدل أبي حيَّاف كىك اعتبار

الجكاب المتقدـ ُ).

خبر إذا تقدم في قولو -سبحانو وتعالىًُ َُُٚ ٌُْٖ َ٣ ْْ ََُٝ ﴿ :لُ ًٞا أَ َؽذ﴾
 .ٖٙجعل الظرف ًا
[اإلخالص]ٗ:
ذكر ا﵀ تعالى مف رفاتو أنو

َح ٌد﴾ أم
َم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا أ َ
عظيـ ﴿ َول ْ

شريؾ لو ،كأف الخالئؽ تفرد ا﵀ كحده بالعبكدية ،كىك

يماثمو أحد ي الخمؽ ِ).

خبر ،كىذا
أما عف تقدـ الظرؼ لو) ،قد اختار مكي سيبكيو أف يككف الظرؼ المتقدـ نا
خبر ّ).
المبردم طَّنو قدـ الظرؼ كلـ يجعمو نا
الرأم خطَّأه ّْ

َّ
المبرد َّ
بأف سيبكيو لـ يمنع إل اء الظرؼ إذا تقدـٌ ،إنما أجاز "أف
كرد أبك حيَّاف اطندلسي ّْ
خبرا .كيجكز أف يككف حا ن مف النكرة كىي أحد .لما تقدـ نعتيا عمييا
يككف نا
خبر كأ يككف ن
لممبرد حجة عمى
نرب عمى الحاؿ ،يككف لو) الخبر عمى مذىب سيبكيو كاختياره ،ك يككف ّْ

ىذا القكؿ" ْ).

خير منؾ ،كما
يقكؿ سيبكيو ي جعؿ الظرؼ نا
خبر أك عدمو" :تقكؿ :ما كاف ييا ه
أحد ه
جعمت ييا مستقىَّار كلـ تىجعٍمو عمى قكلؾ ييا
خير منؾ ،إذا
أحد مثميؾ ييا ،كليس ه
كاف ه
ى
أحد ييا ه
نربت " ،تقكؿ :ما
قائـ "
يت الرفة عمى ا سـ .إف جعمتىو عمى قكلؾ ييا ز ه
زه
ى
يد قائـ ،أىجر ى
يد ه

رت
أحد خي انر منؾ ،كما كاف ه
كاف ييا ه
أحد خي انر منؾ ييا ،إ ٌ أنؾ إذا أردت اإلل اء كمٌما أ ٌ
ىخ ى
الذم تم ً
أحسف .كاذا أردت أف يككف مستق انر تكتفي بو كمما قدمتو كاف أحسف ،طنو إذا
يو كاف
ى

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ِٗٔ/
ِ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جُُ.)ْٕٔٗ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٖ.)َّٓ/

ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)َّٓ/
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ىخرتىو كما َّ
تؤخرىما ،طنيما ليسا
يت أ ٌ
كاف عامالن ي شيء قدمتو كما تقدـ أظف كأحسب ،كاذا أىل ى
ً
عمالف شيئان" ُ).
ىي
كبذلؾ يككف التأخير أحسف ي حالة تأخير المم ي كىك الظرؼ ،كيككف التقديـ أحسف

مستقرا ،كالتقديـ كالتأخير كاإلل اء كا ستقرار عربي جيد كثير ِ).
ي إذا أردت أف يككف
ن

ُ) سيبكيو ،الكتاب جُ.)ٓٓ/

ِ) انظر :سيبكيو ،الكتاب جُ.)ٓٓ/
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المبحث الثالث
المحايدة

المبرد بم ت خمسيف مسألة ،عمى
أما عف المسائؿ التي كاف ييا أبك حيَّاف
َّ
ن
محايدا تجاه ٌ
النحك اآلتي:

ع َشائَِّ ََ ٤ل
ٔ .الوصف بــ (إل) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ ْر أَ َخ ْزَٗب ِٓ٤ضَب َ
م ثَِ٘ ٢اِ ْ
َٝ ٖ٤هُُُٞٞا
غبًٗب َِ ٝر ١ا ُْوُ ْشثََٝ ٠ا َُْ٤زَب ََٓٝ ٠ا ُْ َٔ َ
َّللا َٝثِب ُْ َٞاُِ َذ ْ ِٖ ٣اِ ْؽ َ
رَ ْؼجُذُ َٕٝاَِّل َّ َ
غب ًِ ِ
قَلحَ َٝآرُٞا اُ َّض ًَبحَ صُ َّْ رَ َ٤ْ َُّٞزُ ْْ اِ ََّّل هَِِ ً
َ٤ل ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٝأَ ْٗزُ ْْ
ط ُؽ ْ
غً٘ب َٝأَهُِٞٔ ٤ا اُ َّ
َُِِّ٘ب ِ
م[ ﴾ َٕٞالبقرة]ٖٛ:
ُٓ ْؼ ِش ُ
أخذ ا﵀ –سبحانو كتعالى -عمى بني إسرائيؿ أف يحسنكا لمناس ي تعامميـ ،منو

كنو أخبر بعدىا َّأنيـ تكلكا عف طاعة أمر ا﵀
اإلحساف لمكالديف ،كاقامة الرالة ،كايتاء الزكاةم ل ٌ
َّ
عز كجؿ ،إ ئة قميمة مؤمنة.
قميال) أكجو عدة ي قراءتيا ،منيا:
كي ن
طف ما قبمو
أ .قراءتيا بالنرب عمى َّأنيا استثناء ،كىذا ىك الكجو اط رح عند أبي ٌ
حيافم ٌ
مكجب.
ب .كق أر خركف إ قمي هؿ) بالضـ ،عمى َّأنيا بدؿ مف الضمير ي تكليتـ .عمى أف تكليتـ) يو
معنى النفي ،أم :ما ثبت إ قمي هؿ .كىذا الكجو غير جائز عند َّ
الن ٍحكييفم ط َّف البدؿ مف
المكجب

يجكز ،مك قمت :قاـ القكـ إ زيد ،بالر ع عمى البدؿم لـ يجزم طف البدؿ يحؿ

محؿ المبدؿ منو ،مك قمت :قاـ إ زيدم لـ يجز طف إ )

تدخؿ ي المكجب.

ُ)

الن ٍحكييف إ قمي هؿ) بالر ع عمى الرفة .كقاؿ بعض َّ
ت .أجاز بعض َّ
الن ٍحكييف يعنى بالكرؼ
ب ػ ػ إ ) عطؼ البياف ،كرأل البعض َّأنو يكرؼ بإ إ إذا كاف المكركؼ نكرة أك
المبرد:
معر ة بالـ الجنس .ك"قاؿ ّْ
يو البدؿ" ِ).

يكرؼ بإ إ إذا كاف الكرؼ ي مكضع يرمح

كنجد َّ
مثال ،ي أمكر منيا:
أف الكرؼ ب ػ ػ إ ) يخالؼ الكرؼ ب يرىا ك ػ غير) ن

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ْٓٔ/
ِ) المرجع السابؽ جُ.)ْٓٔ/
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أٌ .أنو

يجكز حذؼ مكرك يام

يقاؿ جاءني إ زيد) ،كيقاؿ جاءني غير ز ويد) ،كنظيرىا

ي ذلؾ الجمؿ كالظركؼ ،إنيا تقع رفات ،ك يجكز أف تنكب عف مكرك اتيا.

بٌ .أنو يكرؼ بيا إ حيث يرح ا ستثناء ،يجكز عندم درىـ إ دانؽ) طنو يجكز إ
جيدا ،كيجكز درىـ غير و
و
جيد) قالو جماعات ،كقد
جيد)م طنو يمتنع إ
دانقنا ،كيمتنع إ
ن
يقاؿٌ :إنو مخالؼ لقكليـ ي ﴿َُ ًَْ ٞبَٕ كَِٔ ِٜ ٤ب آُِ َٜخ اِ ََّّل َّ
غ َذرَب﴾[األنبياء،]ٕٕ:
َّللاُ َُلَ َ
كلمثاؿ سيبكيو لك كاف معنا رجؿ إ زيد ل مبنا) ُ).

(أن) ومعمولييا بعد (لو) في قولو -سبحانو وتعالى َِٖٓ ﴿ :-اَُّ ِزَٛ َٖ٣بدُٝا
ٕ .تقدير َّ
غ َٔغ
ع َٔ ْغ َؿ َْ ٤ش ُٓ ْ
ق َْ٘٤ب َٝا ْ
ع ِٔ ْؼَ٘ب ََ ٝػ َ
م ِؼ َِ٣َٝ ٚوَُ َُُٕٞٞ
َ ُ٣ؾ ِّشكُ َٕٞا ُْ ٌَِِ َْ ػَْٖ َٓ َٞا ِ
غَ٘زِ َِ َٝ ْْ ٜ
ع َٔ ْغ
ع ِٔ ْؼَ٘ب َٝأَهَ ْؼَ٘ب َٝا ْ
ِّ ْٞ ََُٝ ٖ٣أََّٗ ْْ ُٜهَبُُٞا َ
ََ ٝسا ِػَ٘ب ًَُّ٤ب ثِؤ َ ُْ ِ
ه ْؼً٘ب كِ ٢اُذ ِ
َٝاٗظشَٗب َُ ٌَبَٕ َخ ًْ ٤شا ََُٝ ْْ ُٜأَ ْه ََ َُ ٌِْٖ ََُٝ َّ ٞؼََّ٘ ُْ ُٜ
َّللاُ ثِ ٌُ ْل ِش ِ ْْ ٛكَ ََل ْ ُ٣ئ ُِٓ٘ َٕٞاِ ََّّل هَِِ ً
َ٤ل﴾
[النساء]ٗٙ:

كاف الييكد إذا سممكا عمى النبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ -أخفكا سالميـ ،بد ن مف

أيضا ذكرىـ
قكليـ :السَّالـ عميكـ) يقكلكف :السَّاـ عميكـ) ،الذم يقردكف بو المكت ،كىؤ ء ن
أسمعت مكركىا)
ا﵀ ي سكرة النساء حيث ىـ أنفسيـ الذيف قالكا ىغ ٍي ىر يم ٍس ىم وع) بد ن مف
التي تقاؿ عادةن عند الدعاء ،ك راعنا) مكاف انظرنا) التي يقكليا الناس لمف ينتظركف معكنتو
كمساعدتو" ،كاَّنما قالكا :ىغ ٍي ىر يم ٍس ىم وع)م َّ
طنيا قد تستعمؿ ي الدعاء عمى المخاطب ،بمعنى
سمعت ،كقالكا :راعنا)م َّ
طف ىذه الكممة عبرانية أك سريانية ،كانكا ىيتىسابكف بيا" ِ).

أف لك) انفردت بمباشرة َّ
مف الجدير ذكره َّ
كثيرا ،نحك قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :
أف) ليا ن
فجَ ُشٝا﴾ [الحجرات ،]٘:كقكلو -سبحانو كتعالى ْٞ ََُٝ ﴿ :أََّٗ ْْ ُٜكَ َؼُِٞا َٓب َ ُٞ٣ػظَُٕٞ
َ ْٞ َُٝأَََّٗ ْْ ُٜ

ثِ ِ[ ﴾ٚالنساء.]ٙٙ:

كمجيء َّ
أف) كمعمكلييا بعد لك) يو راء:
أ.

مذىب سيبكيو عمى أنيا مر كعة با بتداء دكف حاجة لمخبرم شتماؿ رمتيا عمى المسند

كالمسند إليو ّ) .كاخترت بذلؾ تشبيينا لو بانتراب غدكة) بعد لدف) ،ك الحيف) بعد

ُ) ابف ىشاـ ،م ني المبيب عف كتب اطعاريب صَُُ)
ِ) اليررم ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ي ركابي عمكـ القرف جْ.)ّٖٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جّ.)ِٕٓ/
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ت) ُ).
المبرد إلى َّأنيا اعؿ لفعؿ مقدر ،تقديره :كلك ثبت َّأنيـ ،كىك اطقيس عند أغمب
ب .ذىب ّْ
العمماء منيـ الكك يكف كالزجاج ككثير مف ُّ
النحاة ِ).

ٖ .تقدير المصدر بعد (لو) في قولو -سبحانو وتعالى ْٞ ََُٝ ﴿ :أََّٗ ُ ْْ ٜآ َُٓ٘ٞا َٝارَّوَ ْٞا َُ َٔضُٞثَخ
ِْٖٓ ِػ ْ٘ ِذ َّ
َّللاِ َخ ْ٤ش َُ ًَْ ٞبُٗٞا ْ َ٣ؼَِ ُٔ[ ﴾ َٕٞالبقرة]ٖٔٓ:
كمعنى اآلية َّأنيـ لك منكا با﵀ تعالى ،كبرسكلو ،كاتقكه با بتعاد عف المحارـ ،كاجتناب

اب ليـ عند ا﵀ – َّ
عز كجؿَّ -
لكنو سبحانو حكـ عمييـ ي النياية
نكاىيوم لكاف ذلؾ يو ثك ه
بالجيؿ ،يـ يعممكف ّ).
آمنُوا﴾ بالر ع عمى ا بتداء عند سيبكيو ،أم :كلك إيمانيـ ثبت.
كتقدير المردر ﴿أَنَّػ ُه ْم َ
المبرد ،أم :كلك ثبت إيمانيـ.
كبالر ع عمى الفاعمية عند ّْ
أف ي ٍّ
كيرل أبك حيَّاف َّ
كؿ مف المذىبيف حذ نا لممسند ،كابقاء المسند إليو ْ).
َّ ِ
ط
ين ظَلَ ُموا﴾ في قولو -سبحانو وتعالى َِٖٓ َٝ ﴿ :اَُّ٘ب ِ
ٗ .تقدير جواب الشرط ﴿ َول َْو يَػ َرى الذ َ
َّللاِ أَ ْٗذَادًا ِ ُ٣ؾ ُّجُ ًَ ْْ ُٜ َٗٞؾ ِّت َّ
َْٖٓ َ٣زَّ ِخ ُز ِْٖٓ دَُّ ِٕ ٝ
ؽ ُّذ ُؽجًّب ِ ََّّللِ َْٞ َُٝ
َّللاِ َٝاَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا أَ َ
اة إّٔ ا ُْوُ َّٞحَ ِ ََّّللِ َع ًِٔ ٤ؼب َٝإََّٔ َّ
ة﴾
َّللاَ َ
َ َ٣ش ٟاَُّ ِز َٖ٣ظََِ ُٔٞا اِ ْر َ َ٣ش ْ َٕٝا ُْ َؼ َز َ
ؽ ِذُ ٣ذ ا ُْ َؼ َزا ِ
[البقرة]ٔٙ٘:

ىناؾ ً
الن ً
اس ىم ٍف ىيتَّ ًخ يذ ًم ٍف يد ً
﴿م ىف َّ
كف المَّ ًو أ ٍىن ىد نادا﴾ أم جعمكا أكثانيـ التي عبدكىا مف
لكف المؤمنيف ُّ
دكف ا﵀ شركاء ،كأعدا ن ﵀ ،يـ يحبكنيـ كحب المؤمنيف ﵀ – َّ
عز كجؿَّ -
أشد
حبِّا ﵀ ٓ).

المبرد محذكنا بعد قكلو" :كمنيـ مف قدر
ك ي تقدير جكاب الشرط قد جعمو أبك العباس ّْ
َف اللَّوَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
الجكاب محذك ا بعد قكلوَ ﴿ :وأ َّ
اب﴾ .كتقديره يختمؼ باختالؼ القراءة ،مف ق أر
كلك ترل) بالخطاب ،كاف الجكاب :ستعظمت ما حؿ بيـ.
ادم ،الجنى الداني ي حركؼ المعاني ص صِٕٗ)َِٖ-م كابف ىشاـ ،م ني المبيب عف
المر ٌ
( )1انظر :ي
كتب اطعاريب ص صّٓٓ.)ّٓٔ-
ادم ،الجنى الداني صِٕٗ)م كابف ىشاـ ،م ني المبيب ص صّّٓ.)ّّٔ-
المر ٌ
ِ) انظر :ي
ّ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)ُٖٗ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)َّٓ/

ٓ) انظر :السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جُ.)ُْٕ/
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كمف ق أر بػ ػ كلك يرل) لم ائب ،كاف التقدير :ستعظـ ذلؾ .كاف كاف الذيف ظممكا ىك
الفاعؿ ،كاف التقدير :ستعظمكا ما َّ
حؿ بيـ ُ).
ِِ
َٖ
ْح َر ِاـ﴾ في قولو -سبحانو وتعالىْ َ٣﴿ :
غؤََُُ َٗٞي ػ ِ
٘ .الموقع اإلعرابي لقولو ﴿ َوال َْم ْسجد ال َ
َّ َ٤
غ ِغ ِذ
اُ َّ
َّللاِ َْ ًُ ٝلش ثِ َِٝ ٚا ُْ َٔ ْ
ف ٌّذ ػَْٖ َ
ؾ ِْ ٜش ا ُْ َؾ َش ِاّ هِزَبٍ كِ ِٚ ٤هُ َْ هِزَبٍ كًَِ ِٚ ٤جِ٤ش ََ ٝ
عجِ ِ
َّللا َٝا ُْ ِل ْزَ٘خُ أَ ًْ َج ُش َِٖٓ ا ُْوَ ْز َِ﴾ [البقرة]ٕٔٚ:
ا ُْ َؾ َش ِاّ َٝاِ ْخ َش ُ
اط أَ ْ ُْٚ٘ ِٓ ِٚ ِِٛأَ ًْجَ ُش ِػ ْ٘ َذ َّ ِ
لما أكثر المشرككف ي تعيير المسمميف بالقتاؿ ي الشير الحراـ ،أنزؿ ا﵀ تعالى
ٌ
ْحر ِاـ قِتَ ٍ
ك َع ِن َّ
اؿ فِ ِيو﴾ ،كىك حاؿ لساف المسمميف ،أخبرىـ َّ
بأف الرد عف سبيؿ
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
الش ْه ِر ال َ َ
ا﵀ ،كالمسجد الحراـ ،كاخراج أىؿ المسجد الحراـ ،كالكفر با﵀ أكبر مف القتؿ ي الشير الحراـ.
كأف تنة المسمـ عف دينو حتى يرد إلى الكفر أكبر مف القتؿ .ميكؼ المشرككف عف ىذه

اطقاكيؿ ،كليطمئف المسممكف ِ).

قرد بالمسجد الحراـ الكعبة ،ك ي كجو قراءتو ،قد قرئ ِّ
شاذا بالر ع ،عمى اعتبار َّأنو
معطكؼ عمى ﴿ َوُك ْف ٌر بِ ِو﴾ ،ك"يككف عمى حذؼ مضاؼ ،أم :ككفر بالمسجد الحراـ ،ثـ حذؼ
الباء كأضاؼ الكفر إلى المسجد ،ثـ حذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو" ،يؤكؿ إلى
معنى قراءة الجميكر مف خفض المسجد الحراـ عمى أحسف التأكيالت التي نذكرىام لكف
ِِ
المبرد كتبعو ابف عطية كالزمخشرم
ْح َر ِاـ﴾ ،قاؿ ّْ
ا ختالؼ كاف يما عطؼ عميو ﴿ َوال َْم ْسجد ال َ
بأنو معطكؼ عمى ﴿سبِ ِ َّ ِ
َّ
كرَّد ىذا القكؿ بأنو إذا كاف معطكنا عمى ﴿ َسبِ ِ
يل اللَّ ِو﴾ كاف
َ
يل اللو﴾ .ي
صدّّ﴾ إذ التقدير :كرد عف سبيؿ ا﵀ كعف المسجد الحراـ " ،يك مف تماـ عمؿ
متعمقا بقكلوَ ﴿ :و َ
المردر ،كقد رؿ بينيما بقكلو :ككفر بو ،ك يجكز أف يفرؿ بيف الرمة كالمكركؿ" ّ).

كض ّْعؼ ىذا القكؿم ط َّف القكـ لـ ُّ
كقيؿ معطكؼ عمى ﴿ َّ
يشككا ي الشير
الش ْه ِر ال َ
ْح َر ِاـ﴾ ،ي
الحراـ ،كاَّنما سألكا عف القتاؿ ي الشير الحراـم طَّنو كقع منيـ كلـ يشعركا بدخكلو ،خا كا مف

اإلثـ ْ).

كيرل أبك حيَّاف َّ
أف أحسف التأكيالت ،أف يق أر بقراءة الجميكر عمى الخفض ،أم
ِِ
ْح َر ِاـ﴾.
﴿ َوال َْم ْسجد ال َ
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ْٔٓ/
ِ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)َّٓ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جِ.)ُٓٓ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جِ.ُٓٓ/
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 .ٙتحديد الخبر لسم الموصول (الذين) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اَُّ ِزُ٣ َٖ٣زَ َٞكَّ ْْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕٞ
ؾ ًشا كَب ِ َرا ثََِ ْـَٖ أَ َعَِ ُ َّٖٜكَ ََل
ؽ ُٜش ََ ٝػ ْ
غ ِ َّٖٜأَ ْسثَ َؼخَ أَ ْ
اعب َ٣زَ َشثَّ ْ
ََ َ٣ٝز ُس َٕٝأَ ْص ًَ ٝ
قَٖ ثِؤ َ ْٗلُ ِ
ٝف ََّ ٝ
َّللاُ ثِ َٔب رَ ْؼ ََُِٔ َٕٞخجِ٤ش﴾
ُعَ٘ َ
غ ِ َّٖٜثِب ُْ َٔ ْؼ ُش ِ
بػ َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤كَِٔ ٤ب كَ َؼ َِْٖ كِ ٢أَ ْٗلُ ِ
[البقرة]ٕٖٗ:

ذىب الجميكر إلى َّ
أف الذيف) لو خبرم لكف اختمفكا يو عمى أقكاؿ:
أَّ .
أف خبره ممفكظ بو ك حاجة لحذؼ يرحح معنى الخبرم طنَّو ربط بالمعنى ،النكف ي
يتربرف) عائد عمى اطزكاج الذيف يتك كف ،مك ررح بذلؾ قيؿ :يتربرف أزكاجيـم لـ

رحيحا ،كذلؾ ما ىك بمعناه ،كىك قكؿ الزجاج.
إخبار
نا
يحتج إلى حذؼ ،ككاف
ن

ب .رأل بعضيـ َّ
أف ىناؾ حذ نا يرحح معنى الخبرية ،كاختمفكا ي محؿ الحذؼ ،قيؿ :مف
اجا﴾ .كقيؿ :إَّنو مف الخبر،
المبتدأ بتقدير :كأزكاج الذيف) ،كدؿ عميو قكلوَ ﴿ :ويَ َذ ُرو َف أَ ْزَو ً
كتقديره :يتربرف بعدىـ) ،أك :بعد مكتيـ) ،قالو اطخفش ُ).

كقيؿ :مف الخبر ،كىك أف يككف الخبر جممة مف مبتدأ محذكؼ كخبره يتربرف،
المبرد.
تقديره :أزكاجيـ يتربرف) ،كدؿ عميو الظاىر ،قالو ّْ
ت .قيؿ :الخبر بجممتو محذكؼ مقدر قبؿ المبتدأ ،تقديره :يما يتمى عميكـ حكـ الذيف يتك كف
اجا ِ).
منكـ كيذركف أزك ن

 .ٚأوجو إعراب (قمبو) في ﴿ َوَم ْن يَ ْكتُ ْم َها فَِإنَّوُ آثِ ٌم قَػلْبُوُ﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :إِْ ًُ ْ٘زُ ْْ
نب كَ ُِْ٤ئَ ِّد اَُّ ِز١
مخ كَبِْٕ أَ َِٖٓ ثَ ْؼ ُ
ن ٌُ ْْ ثَ ْؼ ً
علَش َ ْْ َُٝرَ ِغذُٝا ًَبرِجًب كَ ِشَٛبٕ َٓ ْوجَُ ٞ
َػََِ ٠
ؾ َٜب َدحَ ٌَْ َ٣ َْٖٓ ٝزُ ْٔ َٜب كَبَِّٗ ُٚآصِْ هَ ِْجَُّ َٝ ُٚ
ن َّ
ْ
َّللاَ َسثَََّّ َٝ ُٚل رَ ٌْزُ ُٔٞا اُ َّ
َّللاُ
اإرُ َِٖٔ أَ َٓبَٗزََ٤ُْ َٝ ُٚزَّ ِ
ػِِ[ ﴾ْ٤البقرة]ٕٖٛ:
ثِ َٔب رَ ْؼ ََُِٔ َٕٞ
جاءت ىذه اآلية تابعة آلية َّ
أحكاما ع ٌدة ي
الد ٍيف ،كىي أطكؿ يات القرف ،كالتي تضمنت
ن
أمكر المداينة ،كدعت ىنا إلى و
جدا عند التدايف ،أ كىك التكثيؽ بالكتابةم طنَّو أحفظ
أمر ميـ ن
كأكثؽ ي ىذه اطمكر ،ث َّـ أمرت بتأدية اطمانة إلى أرحابو ،كأ يكتمكا الشيادةم ط َّف الحؽ
مبني عمييا ،ك يثبت مف دكنيا ،كا أيثًـ اعمو ّ).
ك ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :آثِ ٌم قَػلْبُوُ﴾ قرئت قمبو) عمى كجييف:
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جِ.)ِِّ/
ِ) المرجع السابؽ.ِِّ/ِ ،

ّ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ُُٗ/
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األول بالرفع ،عمى أقكاؿ:
أ .الر ع عمى الفاعمية سـ الفاعؿ ،كىي قراءة الجميكر.
ب .الر ع عمى ا بتداء ،ك ثـ) خبر مقدـ ،كالجممة خبر َّ
إف) ،كىذا

يجيزه الكك يكف.

ت .الر ع عمى َّأنو اعؿ سد مسد الخبر ،ك ثـ) مبتدأ ،كالجممة خبر َّ
إف) ،كىذا

يجيزه

أقائـ الزيداف؟
البرريكف كسيبكيوم طف الفاعؿ لـ يعتمد عمى أداة نفي ،أك استفياـ ،نحك :ه

ث .يرل أبك حيَّاف َّ
أف الكجو ىك الرأم اطكؿ.
و
حسف
والثاني بالنصب عمى أنو منركب عمى التشبيو بالمفعكؿ بو ،نحك قكليـ :مررت برجؿ
كجيو ،كمثمو ما أنشد الكسائي رحمو ا﵀ تعالى:
م َدارةَ األَ ْخفَ ِ
اف ُم ْج َم َرِات َيا
ُ َ

أَ ْن َعتُ َيا إِ ِّني ِم ْن ُن َّع ِات َيــا

ِ
ُّ
س َّرِاتيا
َك ْوُم الذ َرى َوادقَ ٌة ُ

ب ال ِّذفَ ِ
وعفَ ْرِني ِاتيا
ار َ
ُغ ْم َ

(ٔ)

المبرد ممنكع ،كعمى
ك"ىذا التخريج ىك عمى مذىب الكك ٌييف جائز ،كعمى مذىب
ّْ
مذىب سيبكيو جائز ي الشعر ي الكالـ" ِ).
كاذا أردنا قياس المسألة عمى البيت نجد َّأنو قد نرب معمكؿ الرفة المشبية باسـ
و
و
حسف كجيو ،بنرب
برجؿ
الفاعؿ ي حاؿ إضا تو إلى ضمير مكرك يا ،نحك قكلؾ :مررت
الكجو ،كىذا

يجكز إ

ي الضركرة ،كمنو البيت السابؽ .،حيث إَّنو قد نكف كادقة) كنرب

معمكليا كىي مضا ة إلى ضمير مكرك يا ،ككاف الكجو أف تر ع السرات) ،إ أنو اضطر إلى

عائدا عمى راحب الرفة ،كنرب
نا
استعماؿ النرب بدؿ الر ع ،حمؿ الرفة
كعا ن
ضمير مر ن

ُ) البيت لعمر بف لحاء التيمي ،بالحاء الميممة .انظر :العيني ،المقارد النحكية ي شرح شكاىد شركح
اطلفية جّ .)َُْٓ/كالضمير ي أنعتيا) لأبؿ ،ك ين َّعات) جمع ناعت) ،مداراة اطخفاؼ أم أخفا يا

مدكرة كىك منركب بتقدير أعني) عمى المدح ،كجمراتيا المجمر مف حا ر مجمر أم رمب ،غمب :غمظ

الرقبة ،كالذ ارل جمع ذ رل مف القفا ،كىك المكضع الذم يعرؽ مف البعير خمؼ اطذف ،كاطلؼ لمتأنيث.
كأراد بالذ رل العنؽ مف قبيؿ المجاز المرسؿ ،كعفريناتيا :جمع عفرناة أم قكية ،كككـ الذرل :ككـ جمع
ككماء ،كىي الناقة العظيمة السناـ .كالذرل بضـ الذاؿ :ىي أعمى السناـ ،كادقة :سمينة ،يقاؿ بعير كديؽ
السرة ،أم سمينيا .سراتيا :جمع سرة ،كىي مكضع ما تقطعو القابمة مف الكلد .انظر ،الب دادم ،خزانة

اطدب جٖ.)ِِّ-ُِِ/

ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ّّٕ/
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اء لو ي حاؿ إضا تو إلى ضمير المكركؼ مجراه إذا لـ يكف مضا نا
معمكؿ الرفة إجر ن
إليو ُ).
 .ٛتقدير العامل في (إذ) في ﴿إِ ْذ قَال ِ
ذ
َت ِع ْم َرا َف﴾ من قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اِ ْر هَبَُ ِ
َت ْام َرأ ُ
ا ْٓ َشأَدُ ِػ ْٔ َشإَ َس ِّة اَِِّٗ َٗ ٢ز ْسدُ َُيَ َٓب كِ ٢ثَ ْ
غ ُِٔ ٤غ
طَِ٘ ُٓ ٢ؾ َّش ًسا كَزَوَجَّ َْ ِِّٓ٘ ٢اَِّٗ َي أَ ْٗذَ اُ َّ
ا ُْ َؼِِ[ ﴾ُْ ٤آل عمران]ٖ٘:
محمدا –رمى ا﵀ عميو كسمـ -أف يخبر قكمو بقرة امرأة
أمر ا﵀ –سبحانو كتعالى-
ن
عمراف َّ
أمر
حنة بنت اقكذ ،التي دعت ربَّيا أف يرزقيا الكلدم لتيبو لخدمة البيت المقدس ،ككاف نا

مما حممتَّ ،
محرنار ﵀ ،عتيقنا مف أمر الدنيا
بأنيا ستجعمو َّ
بينيـ حينذاؾَّ ،
جددت الدعاء لربيا ى
عز كجؿ -أف يتقبؿ منيا ىذا الدعاء ِ).
لطاعتو ،داعيةن ا﵀ – ٌ
﴿إِ ْذ قَال ِ
المبرد ّ).
َت ْام َرأَةُ ِع ْم َرا َف﴾ شرط العامؿ يو مضمر تقديره :اذكر ،عند اطخفش ك ّْ

ع ٍَ ٞكَؤَُُٝئِ َي َٓ َغ
َّللا َٝاُ َّش ُ
(ح ُسن) في قولو -سبحانو وتعالىِ ُ٣ َْٖٓ َٝ ﴿ :ط ِغ َّ َ
 .ٜأصل الفعل َ
اَُّ ِز َٖ٣أَ ْٗ َؼ َْ َّ
قذِِّ ٣وَٝ َٖ٤اُ ُّ
غَٖ أَُُٝئِيَ
ؾ َٜذَا ِء َٝاُ َّ
َّللاُ َػَِ ْ َِٖٓ ْْ ِٜ ٤اَُّ٘جَِٝ َٖ٤ِّ٤اُ ِّ
قبُِ ِؾَ َٝ َٖ٤ؽ ُ
َسكِ٤وًب﴾ [النساء]ٜٙ:
نزلت ىذه اآلية حيف سأؿ قكـ النبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ -عف حاليـ ي الجنة،

بقكليـ :كيؼ يككف الحاؿ ي الجنة ،كأنت ي الدرجات العمى ،كنحف أسفؿ منؾ ،أنزؿ ا﵀ –
ك مع الَّ ِذين أَنْػعم اللَّو َعلَي ِهم ِمن النَّبِيّْين و ّْ ِ
ِ
ين
الر ُس َ
سبحانو كتعالىَ ﴿ :وَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َو َّ
وؿ فَأُولَئ َ َ َ
الصدّْيق َ
َ َ
َ ََ ُ ْ ْ َ
الشه َد ِاء و َّ ِ ِ
ك َرفِي ًقا﴾ ،كالر يؽ ىنا كاحد بمعنى الجماعة ْ).
س َن أُولَئِ َ
الصالح َ
َو ُّ َ َ
ين َو َح ُ
حسف) ق أر عمى أكجو عدة:
أما لفظ ي
أ .ل ة الحجاز بضـ السيف ،كىي اطرؿ ،كىي قراءة الجميكر.
ب .ل ة تميـ بسككف السيف.
ت .ل ة بني قيس بسككف السيف كضـ الحاء عمى تقدير نقؿ حركة السيف إلييا .رأل الزمخشرم
َّ
أف حسف) ييا معنى التعجب ،كالمعنى :كما أحسف أكلئؾ ر يقنا!

ُ) انظر :الب دادم ،خزانة اطدب جٖ.)ِِِ-ُِِ/
ِ) انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف جْ.)ِٕٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جِ.)ْٓٓ/

السمعاني ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ْْٔ/
ْ) انظرَّ :
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كاختمفكا ي عؿ المراد بو المدح كالذـ:
أ .ذىب الفارسي كأكثر َّ
اعال إ
الن ٍحكييف إلى جكاز إلحاقو بباب نعـ كبئس قط ،ال يككف ن
ٌ
اعال ليما.
بما يككف ن
المبرد إلى جكاز إلحاقو بباب نعـ كبئس ،يجعؿ اعميا كفاعميما ،كذلؾ
ب .ذىب اطخفش ك ّْ

إذا لـ يدخمو معنى التعجب ،كالى جكاز إلحاقو بفعؿ التعجب ال يجرم مجرل نعـ كبئس
ي الفاعؿ ،ك ي بقية أحكاميما ،بؿ يككف اعمو ما يككف مفعكن لفعؿ التعجب ،يقكؿ:

لضربت يدؾ كلضربت اليد ُ).

يل اللَّ ِو والْمست ْ ِ
ٓٔ .بيان العطف في ﴿فِي َسبِ ِ
ين﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٓ َٝ ﴿ :ب َُ ٌُ ْْ ََّل
َ ُ َْ
ض َعف َ
َّ َ٤
َإ اَُّ ِزَٖ٣
غز ْ
َّللاِ َٝا ُْ ُٔ ْ
َن َؼلِ َِٖٓ َٖ٤اُ ِّش َعب ٍِ َٝاُِّ٘ َ
رُوَبرُِِ َٕٞكَِ ٢
عجِ ِ
غب ِء َٝا ُْ ُِْ ٞذ ِ
اع َؼ َْ ََُ٘ب ِْٖٓ َُ ُذ ْٗ َي ًَّ٤ُِٝب
َ٣وَُ َُُٕٞٞسثََّ٘ب أَ ْخ ِش ْعَ٘ب ِْٖٓ َِ ٛز ِ ٙا ُْوَ ْشِ َ٣خ اُظَّبُِ ِْ أَ َْٜ ُِٛب َْ ٝ
قً ٤شا﴾ [النساء]ٚ٘:
َْ ٝ
اع َؼ َْ ََُ٘ب ِْٖٓ َُ ُذ ْٗ َي َٗ ِ
َّ
حث ا﵀ َّ -
عز كجؿ -المؤمنيف عمى القتاؿ ي سبيؿ ا﵀ ،كنررةن لممستضعفيف مف
يل اللَّ ِو والْمست ْ ِ
النساء ،كالكلداف ،كالرجاؿ ِ) قاؿَ ﴿ :وَما لَ ُك ْم ََّل تُػ َقاتِلُو َف فِي َسبِ ِ
ين﴾
َ ُ َْ
ض َعف َ
﴿والْمست ْ ِ
المبرد كالزجاج :ىك
ين﴾ معطكؼ عمى اسـ ا﵀ ،أم :ك ي سبيؿ المستضعفيف .كقاؿ ّْ
َ ُ َْ
ض َعف َ
معطكؼ عمى سبيؿ ا﵀ أم :ي سبيؿ ا﵀ ،ك ي خالص المستضعفيف ّ).

ُُ .الموقع اإلعرابي لــ ﴿ح ِ
قَُِٕٞ
ورُى ْم﴾ من قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اِ ََّّل اُ َّ ِزِ َ٣ َٖ٣
ص َر ْ
ت ُ
َ
ص ُد ُ
فذُُ ٝس ْْ ُٛإْٔ ُ٣وَبرُِِ ْْ ًُ ٞأَ ْٝ
ق َشدْ ُ
اَُِ ٠هَ ْ ّٞثَ َْٝ ْْ ٌُ َ٘٤ثَ ْ٤ِٓ ْْ َُٜ٘٤ضَبم أَ َْ ٝعب ُءَ ْْ ًُ ٝؽ ِ
ُ٣وَبرُِِٞا هَ ْ ْٞ ََُٝ ْْ ُٜ َٓ ٞؽَب َء َّ
غَِّطَ َُ ْْ ٜػَِ ْ ْْ ٌُ ٤كََِوَبرَُِ ْْ ًُ ٞكَب ِ ِٕ ا ْػزَ َضُُ ْْ ًُ ٞكََِ ْْ
َّللاُ َُ َ
غَِ َْ كَ َٔب َع َؼ ََ َّ
عجِ ً
َ٤ل﴾ [النساء]ٜٓ:
ُ٣وَبرَُِِٝ ْْ ًُ ٞأَ ُْوَ ْٞا اَُِ ْ ُْ ٌُ ٤اُ َّ
َّللاُ َُ ٌُ ْْ َػَِ َْ ْْ ِٜ ٤
استثنت ىذه اآلية و
ئات معينة مف حكـ القتؿ ،ك َّأكؿ ركرة مف ىذه ا ستثناءات ،القكـ

الذيف اجتمع بينيـ كبيف المقاتميف ميثاؽ ،أك ىدنة ،أك عيد ،يؤ ء يخرجكف مف الحكـ ،ثـ
الفئة اطخرل كىـ الذيف ﴿ح ِ
ورُى ْم﴾ أم ىـ الفئة التي إذا ليقيت لـ يكف ي نفكسيـ إقبا ن
ص َر ْ
ت ُ
َ
ص ُد ُ

ُ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ.)َُّ/
ِ) انظر :السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جُ.)ّٖٔ /
ّ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جّ.)َّٕ/
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لمقتاؿ ،بؿ ىـ ي ضي و
ؽ منو ،كتتمثؿ ىاتاف الركرتاف ي الكفار أك المنا قيف خارج ديار

اإلسالـ ُ).

ك ي ﴿ح ِ
ص ُدورُىم﴾ ق أر الجميكر :ح ً
ررت) عمى أ ٌف الفعؿ ي مكضع الحاؿ ،مف
ص َر ْ
َ
ى
ت ُ ُ ْ
شرط دخكؿ قد) عمى الماضي إذا كقع حا زعـ أنيا مقدرة ،كمف لـ ير ذلؾ لـ يحتج إلى
تقديرىا ِ).

بالنسبة إلى قد) إنيا تدخؿ عمى الجممة الحالية ،إذا كانت جممة ماضية مثبتة ك عميا

متررؼ ،كينقسـ عمماء النَّ ٍحك ي ذلؾ إلى قسميف:

قسـ يرل رحة جكاز مجيء الماضي حا ن مف دكف قد) لمكثرة ،مستدليف بشكاىد كثيرة ،منيا
قكلو -سبحانو كتعالى﴿ -ىذه بضاعتنا ردت إلينا﴾ ،كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ -أك جاءككـ
حررت ردكرىـ﴾ .ك خر الشطر الثاني مف قكؿ الشاعر:
اك َى َّزةٌ
وِا ِّني لَتَ ْع ُروِني لِ ِذ ْك َر َ

ور َبمَّمَ ُو القَ ْط ُر
َك َما ا ْنتَفَ َ
ض ُع ْ
صفُ ٌ

(ٖ)

ي حيف يرل خركف لزكـ قد) مع الماضي المثبت ،مع كجكد رابطيا الكاك أك الضمير

معا أك أحدىما ،نحك :انرر ت كقد انتيى ميعاد العمؿ ْ).
ن
المبرد ي ﴿ح ِ
ورُى ْم﴾ قك ف :أحدىما :إ ٌف ىناؾ محذكنا ىك الحاؿ ،كىذا
كعف ّْ
ص َر ْ
ت ُ
َ
ص ُد ُ
قكما حررت ردكرىـ .كاآلخر :إَّنو دعاء عمييـ ،ال مكضع لو
الفعؿ رفتو أم :أك جاؤككـ ن
مف اإلعراب ٓ).

ك ي سياؽ حديثو عمى تجكيز بعض َّ
الن ٍحكييف كضع الفعؿ الماضي مكضع الفعؿ
المضارع ،يقكؿ" :كتأكلكا ىذه اآلية مف القرف عمى ىذا القكؿ ،كىي قكلو﴿ :أك جاءككـ

حررت ردكرىـ﴾ ،كليس اطمر عندنا ما قالكا ،كلكف مخرجيا كا﵀ أعمـ –إذا قرئت كذا-

ُ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جِ.)ُُِْ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جّ.َّّ/

ّ) البيت طبي رخر اليذلي .كتعركني تريبني) ،ك َّ
ىزة) حركة كاضطراب ،ك انتفض) تحرؾ ،ك القطر)
ٌ
المطر .انظر :الك ائي ،نضر بف نرر أبك الك اء تُُِٗق) ،المطالع النررية ي المطابع المررية
َّ
الممحة جُ.)ُِٓ/
ي اطركؿ الخطية ،صَِٔم كالرايغ ،الممحة ي شرح ي
ْ) حسف ،عباسَّ ،
الن ٍحك الكا ي جِ.)ََْ-ّٗٗ/
ٓ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جّ.)َّّ/

74

الدعاءم كما تقكؿ :لعنكا قطعت أيدييـ ،كىك مف ا﵀ إيجاب عمييـ ُ) .أما القراءة الرحيحة
إنما ىي ﴿أك جاءككـ حررةن ردكرىـ﴾" ِ).

النعيمي أف المبرد ي ىذا النص تيجـ عمى قر و
اءة متكاترة اتفؽ عمييا القراء
كيرل ٌ
ٌ
ٌ
السبعة ،كىي ﴿ح ِ
ورُى ْم﴾ ،حيف قاؿ :أما القراءة الرحيحة إنما ىي ﴿أك جاءككـ
ص َر ْ
ت ُ
َ
ص ُد ُ

حررةن ردكرىـ﴾ حرر القراءة الرحيحة بيذه القراءة ،كىذا يو إشارة إلى أف غيرىا ليس
القراءة الرحيحة ّ).

المبرد كاف كاف لـ يرتض القراءة المتكاترة حررت) ،إ أنو كجييا تكجيينا
كنالحظ أف ّْ
يتماشى مع مذىبو المُّ كم .كالمسألة مبنية عمى جكاز مجيء الفعؿ الماضي أك عدـ جكازه إ
المبرد ممف يرل عدـ جكاز مجيء الفعؿ الماضي
بأف يسبؽ الفعؿ الماضي الحرؼ قد) ،ك ّْ

حا ن م لذا لـ يرتض قكؿ مف كجو اآلية بأف الفعؿ الماضي حررت) كقع حا ن  ،ذكر أف معنى
ىذه القراءة الدعاء ْ).
بأف

المبرد عمى أ ٌف الدعاء عمييـ
المبرد ىذا ،قاؿ" :كيخرج قكؿ ّْ
كقد كجو ابف عطية كالـ ّْ
يقاتمكا المسمميف تعجيز ليـ ،كالدعاء عمييـ بأ يقاتمكا قكميـ تحقير ليـ ،أم :ىـ أقؿ

كأحقر ،كيست نى عنيـ كما تقكؿ إذا أردت ىذا المعنى:

بمعنى :أست ني عنو ،كأستقؿ دكنو" ٓ).

المبرد ييعنى بتكجيو القراءات ،كاف كاف
كبيذا نجد أف
ّْ
التي يحتج بيا خركمو ليد ع احتجاجيـ.

جعؿ ا﵀ النا عمي ك معي،
يرتضييا ك سيما القراءات

ٕٔ .الموقع اإلعرابي لــــ ﴿أ ْف تَ ِضلُّوا﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :إِْ ًَبُٗٞا اِ ْخ َٞحً ِس َع ًبَّل
غب ًء كَِِ َّ
ِز ًَ ِش ِٓ ْض َُ َؽ ِّ
نُِّٞا ََّ ٝ
ع ْاْلُ ْٗضَُ٣ ِٖ ٤ْ َ٤جََّ ُِّٖ٤
ػِِ﴾ْ٤
َ٢ء َ
ََ ِٗٝ
َّللاُ َُ ٌُ ْْ إْٔ رَ ِ
َّللاُ ثِ ٌُ َِّ ؽ ْ
[النساء]ٔٚٙ:

المبرد ،محمد بف يزيد ِٖٓق) ،المقتضب جْ.)ُِٓ-ُِْ/
ُ) ّْ

ِ) ىذه القراءة ليعقكب كسيؿ ي ركاية ابف ميراف ،بنرب التاء منكنة ،عمى الحاؿ ،أم :ضيقة .انظر :ابف
ميراف ،ال اية ي القراءات العشر ،صِِٖ.
ّ) النعيمي ،منيج الم ّْبرد ي تفسير القرف الكريـ ي ضكء رائو التفسيرية ي كتابو المقتضب صِٗٔ).
المبرد ي تفسير القرف صِٗٔ).
ْ) النعيمي ،منيج ّْ
ٓ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ.)َّّ/
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حكمػػا مػف أحكػػاـ الميػراث ،كىػػك َّ
أف الػذكر يقسػـ لػػو مػف نرػػيب الكرثػة مثػػؿ
تضػمنت اآليػة ن
كنساء ،كا﵀ سبحانو يبيف لمناس أمكر
حظ اطنثييف ،كذلؾ إذا كاف المتقاسمكف مختمطيف رجا ن
ن
دينيـ ،كأحكاـ المكاريث ييام حتى

يقعكا ي الخطأ ُ) ،كىك قكلو﴿ :يػبػيّْن اللَّوُ لَ ُكم أ ْف تَ ِ
ضلُّوا﴾.
ْ
َُ ُ

ضلُّوا﴾ في ﴿يػبػيّْن اللَّوُ لَ ُكم أ ْف تَ ِ
و ﴿أ ْف تَ ِ
محذكؼ ،أم :يبيف
ضلُّوا﴾ مفعكؿ مف أجمو ،كمفعكؿ يبيف
ه
ْ
َُ ُ
المبرد كغيره :كراىة أف تضمكا .ك ي قراءة أخرل عند الزجاج كالكسائي:
لكـ الحؽ .كتقديره عند ّْ
لئال تضمكا) ،كحذؼ

) ،كمثمو عندىـ قكؿ القطامي:

اء ِم َّنا
أَ ْي َنا َما َأرَى َ
الب ْ
ص َر ُ

اعا
فَ ْ
آلي َنا َعمَ ْي َيا أَ ْن تَُب َ

(ٕ)

أم أ تباعا
حذؼ

بأف أبا عمي َّ
كعقب أبك حيَّاف َّ
المبرد بأف قاؿ حذؼ المضاؼ أسكغ كأشبع مف
رجح قكؿ ّْ
ّ).

كأف تباعا) يؤكليا الكك يكف أ تباعا) .كأنكر البرريكف ذلؾ ،كقالكا :المعنى يبيف ا﵀

لكـ كراىية أف تضمكا كحممكا معنى البيت عمى ىذا الكجو ْ).

َّ ِ
ِ
س ُه ْم فَػ ُه ْم ََّل يُػ ْؤِمنُو َف﴾ من قولو -سبحانو
ٖٔ .الموقع اإلعرابي لـــ (الذين) في ﴿الذ َ
ين َخس ُروا أَنْػ ُف َ
غ ِ ٚاُ َّش ْؽ َٔخَ
وتعالى﴿ :هُ َْ ُِ َْٖٔ َٓب كِ ٢اُ َّ
ك هُ َْ ِ ََّّللِ ًَز ََت َػَِْ َٗ ٠ل ِ
غ َٔ َٞا ِ
د َْ ٝاْلَ ْس ِ
غ ْْ ُٜكَََّ ْْ ُٜل ْ ُ٣ئ ُِٓ٘﴾ َٕٞ
غ ُشٝا أَ ْٗلُ َ
َُْ َ٤غ َٔ َؼَّ٘ ٌُ ْْ اَُِ ِّ ْٞ َ٣ ٠ا ُْوَِ٤ب َٓ ِخ ََّل َس َْ ٣ت كِ ِٚ ٤اَُّ ِزَ َٖ٣خ ِ
[األنعام]ٕٔ:
يخبر ا﵀ – َّ
عز كجؿَّ -
بأف لو ما ي السماكات كاطرض ،ك َّأنو أكجب عمى نفسو الرحمة

جميعا ،قد كتبيا عمى نفسو سبحانو ،رحمتو سبقت
المقدسة ،التي يرحـ بيا عباده ،كمخمكقاتو
ن
غضبو ٓ).

م ،حدائؽ الركح كالريحاف جٕ.)ٕٔ/
ُ) انظر :اليرر ٌ
ِ) البيت بال نسبة .ككرد بمفظ:
رأينا ما يرل البرراء ييا

آلينا عمييا أف تباعا

انظر :الجريرم ،الجميس الرالح الكا ي كاطنيس النارح الشا ي صٕٕٓ).
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جّ.)ِْْ/
ْ) الجريرم ،الجميس الرالح الكا ي صٕٕٓ).

ٓ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جّ.)ِِْ/
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يُػ ْؤِمنُو َف﴾

َّ ِ
ِ
س ُه ْم فَػ ُه ْم ََّل
اختمؼ ي إعراب الذيف) ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :الذ َ
ين َخس ُروا أَنْػ ُف َ

المبرد بأف البدؿ مف
قاؿ اطخفش :ىك بدؿ مف ضمير الخطاب ﴿لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم﴾ ،كرده
ّْ
ضمير الخطاب يجكز ،كما يجكز مررت بؾ زيد.
المبرد َّ
بأف ما ي اآلية مخالؼ لممثاؿ ،الفائدة ي البدؿ مترتبة مف
كرد ابف عطية قكؿ ّْ

الثاني " ،إذا قمت :مررت بؾ زيد ،ال ائدة ي الثاني ،كقكلو﴿ :لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم﴾ يرمح لمخاطبة
الناس كا ة ،يفيدنا إبداؿ الذيف مف الضمير أنيـ ىـ المختركف بالخطاب كخركا عمى جية

الكعيد ،كيجيء ىذا بدؿ البعض مف الكؿ" ُ).

كيرل أبك حيَّاف َّ
أف ما ذىب إليو ابف عطية ليس بجيدم طنو تناقض أكؿ كالمو مع

خره ،قكلو أكن  :إف ﴿لَيَ ْج َم َعنَّ ُك ْم﴾ يرمح لمخاطبة الناس كا ة ،جعؿ الذيف) بدؿ بعض مف
كؿ ،كىذا يحتاج إلى ضمير يقدر بػ ػ الذيف خسركا أنفسيـ منيـ).
ثانيا :إ َّف إبداؿ الذيف) مف الضمير يفيد أنيـ ىـ المختركف بالخطاب ،كخركا
كقكلو ن
عمى جية الكعيد ،كىذا يقتضي أف يككف بدؿ كؿ مف كؿ ِ) .كبذلؾ تناقض أكؿ كالمو مع خره

مف حيث الرالحية.

غ ُٔٞا ثِ َّ
بَّللِ َع َْ ٜذ
ٗٔ .الموقع اإلعرابي لــ ﴿ َج ْه َد أَيْ َمانِِه ْم﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :أَ ْه َ
أَ َْٔ ٣بِٗ َُِ ْْ ٜئِْٖ َعب َء ْر ْْ ُٜآَ٣خ َُْ ُ٤ئ َُِّٖٓ٘ ثِ َٜب هُ َْ اَِّٗ َٔب ْاَ٣٥بدُ ِػ ْ٘ َذ َّ
ؾ ِؼ ُش ًُ ْْ أََّٗ َٜب
َّللاِ ََٓ ٝب ْ ُ٣
اِ َرا َعب َءدْ ََّل ْ ُ٣ئ ُِٓ٘[ ﴾ َٕٞاألنعام]ٜٔٓ:
أيمانا مؤكدة كم مَّظةم لئف أركا يةن
أخبرت اآلية عف حاؿ الكا ريف الذيف يحمفكف لمنبي ن
أك معجزةم ليؤمنف بيا ،كيردقكنيام لكف ا﵀ سبحانو ،أخبر َّ
أف ىذه اآليات بيده ،إف شاء جاءكـ
بيا ،كاف شاء ترككـ ّ).

كقكلو -سبحانو كتعالىَ ﴿ :ج ْه َد أَيْ َمانِ ِه ْم﴾ مردر ي مكضع الحاؿ مف الضمير ي
المبرد ،يرل َّأنيا مردر منركب بفعؿ
أقسمكا) أم مجتيديف ي أيمانيـ ،عند الحك ي .أما ّْ

ُ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جْ.)ٖٕ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جْ.ٖٕ/

ّ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف جّ.)ُّٔ/
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مف لفظو ُ).

َّللا
(إن) المخففة في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :إّ اَُّ ِز َٖ٣رَ ْذػُ ِْٖٓ َٕٞدُِ َّ ِٕ ٝ
٘ٔ .القول في ْ
فب ِدهِ[ ﴾ َٖ٤األعراف]ٜٔٗ:
ِػجَبد أَ ْٓضَبُُ ٌُ ْْ كَب ْدػُ ْْ ُٛٞكَ ِْْ َ٤
غزَ ِغ٤جُٞا َُ ٌُ ْْ إْ ًُ ْ٘زُ ْْ َ
ِ)
عبادا أمثالكـ) بنرب الداؿ كالالـ  ،كاتفؽ المفسركف
إف) ي اآلية خفيفة ك ن
قيرئت ٌ
عبادا
ي تخريجيا عمى أنيا أعممت عمؿ ما) الحجازية ،ر عت ا سـ كنربت الخبر
ن

"تحقير لألرناـ كشأنيا ،كنفي مماثمتيـ لمبشر ،بؿ
نا
أمثالكـ) خبر منركب .كبذلؾ يرير المعنى
ىـ أقؿ كأحقر ،إذ ىي جمادات تفيـ ك تعقؿ" ّ).
إف) إعماؿ ما) الحجازية يو خالؼ أجازه الكسائي كأكثر الكك ٌييف كمف
كأما إعماؿ ٍ
جن ٍي ،كمنع مف إعمالو الفراء كأكثر البررٌييف كاختمؼ
البررٌييف ابف السراج ك
الفارسي كابف ٌ
ٌ
المبرد ْ).
النقؿ عف سيبكيو ك ّْ
كيرل أبك حيَّاف َّ
أف إعماليا ل ةه ثبت ي النثر كالنظـ.
إف) حرؼ لو قسماف:
كخالرة القكؿ :إ َّف ٍ

ذاىب .خال نا لمكك ييف
يدا
اطكؿ :أف يككف حرؼ تككيد ينرب ا سـ كير ع الخبر ،نحك :إف ز ن
ه
شيئا ،بؿ ىك با و
ؽ عمى ر عو قبؿ دخكليا .كأجاز بعض الكك ييف نرب
ي قكليـ :إنيا لـ تعمؿ ن

معا
ا سـ كالخبر ن

ٓ)

بإف كأخكاتيا .كيرل البعض أف ذلؾ ل ة قكـ مف العرب ،كالى ذلؾ ذىب

ابف الطراكة ٔ)  .كالجميكر عمى أف ذلؾ

ربيعة:

يجكز ،كمف شكاىد نرب خبر إف قكؿ عمر بف أبي
ُس ًدا
اك ِخفَافًاَّ ،
ُخطَ َ
اس َنا أ ْ
إن ُح َّر َ

اس َوَّد ُج ْن ُح الَّ ْمي ِل َف ْمتَأْ ِتَ ،وْلتَ ُك ْن
إِ َذا ْ

()ٚ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جْ.)َِّ/
عبادا) ك أمثالكـ) .انظر :ابف
إف) خفيفة ،عمى أف تككف بمعنى ما) ،كبنرب
ن
ِ) ق أر سعيد بف الجبير ٌ
عطية ،تفسير المحرر الكجيز ،صٕٗٔ.
ّ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جْ.)َْْ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جْ.َْْ/
ادم ،الجنى الداني صّّٗ).
المر ٌ
ٓ) ي
ٔ) ىك سميماف بف محمد بف عبد ا﵀ السبائي َّ
الن ٍحكم تِٖٓق) ،مف كتبو :اإل راح عمى كتاب اإليضاح).
ٌ
انظر :اليماني ،إشارة التعييف صُّٓ).
ٕ) المرادم ،الجنى الداني ،صّْٗ.
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أسدا .أك خبر كاف محذك ة،
كأكلو المانعكف عمى أنو حاؿ ،كالخبر محذكؼ ،أم :تمقاىـ ن
أسدا ُ).
أم :كانكا ن
أما بالنسبة لممبرد ،إنو يرل َّ
أف إف) تككف مخففة مف الثقيمة ،إف كانت كذلؾ لزمتيا

الالـ ي خبرىا –عند إىماليا -لئال تمتبس بالنا ية ،كذلؾ قكلؾ :إف زيد لمنطمؽ) ِ) ،كقاؿ
عز كجؿ ﴿إِ ْف ُكلُّ نَػ ْف ٍ
ظ﴾ [الطارق]ٗ:
س ل ََّما عَلَْيػ َها َحافِ ٌ
إف زي هد ي الدار ،أم :ما زيد ي الدار ّ).
كيرل أنو تككف بمعنى ما) ،يقكؿ :نحكٍ :

ق٤جََّٖ اَُّ ِزَٖ٣
ُٔ .نوع (ل) في ﴿ََّل تُ ِصيبَ َّن﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :ارَّوُٞا كِ ْزَ٘خً ََّل رُ ِ
فخً َٝا ْػَِ ُٔٞا إّ َّ
ؽ ِذُ ٣ذ ا ُْ ِؼوَبة﴾ [األنفال]ٕ٘:
َّللاَ َ
ظََِ ُٔٞا ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َخب َّ
أجمع أكثر المفسريف عمى َّ
عذابا
أف ىذه اآلية نزلت ي أرحاب النبي  ،كالمعنى :اتقكا ن

يريب الظالـ يكـ كغير الظالـ.

كلقد كاف تكجيو النبي  طرحابو مف أجؿ تجنب ىذا المكضكع ،عف طريؽ اطمر

بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ْ).

كقكلو -سبحانو كتعالىََّ ﴿ :ل تُ ِ
ثـ الزجاج كقبميما الفراء عمى أف تككف
صيبَ َّن﴾ َّ
خرجيا ّْ
المبرد َّ
ناىية ٓ).

 .ٔٚاجتماع نون الوقاية ونون اإلعراب في ﴿يُػ ْع ِج ُزو َف﴾ من قولو -سبحانو وتعالىََّ َٝ ﴿ :ل
عجَوُٞا اَََِّّٗ ْْ ُٜل ْ ُ٣ؼ ِغ ُض[ ﴾ َٕٝاألنفال.]ٜ٘:
غجََّٖ اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا َ
ْ َ٣ؾ َ
يرل البعض عند اجتماع النكنيف ي الفعؿ حذؼ النكف اطكلى ،منيـ أبك الحسف اطخفش
كالزجاج ،كما قاؿ الشاعر:

ُ) المرادم ،الجنى الداني ،صّْٗ.
المبرد ،المقتضب جُ.)ُٖٗ-ُٖٖ/
ِ) ّْ
ّ) المرجع السابؽ ،جُ.ُٖٖ/

السمعاني ،تفسير القرف العظيـ جِ.)ِٖٓ/
ْ) انظرَّ :
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)ْٕٖ/
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يسوء ال َغالِب ِ
ات إ َذا َفمَ ْي ِني
َ
َُ

ِ
َّ ِ
س ًكا
تََراهُ َكالث َغام َي َع ُّل م ْ

(ٔ)

كقاؿ أبك الحسف اطخفش ي قكؿ يمتى ّْمًـ ٍب ًف ين ىكٍي ىرة:
(ٕ)
لِ ْمح ِادثَ ِ
ت َوَل َم َحالَ َة أََّن ِني
ات فَ َي ْل تََرْي ِني أَ ْج َزعُ
َولَقَ ْد َعمِ ْم ُ
َ
إَّنو جائًهز عمى ا ضطرار ،كرأل قكـ أنَّو حذؼ النكف اطكلى نكف اإلعراب) ،كحذ يا
طنيا ي مكضع اإلعراب ّ).

يجكزم

المبرد أنو تحذؼ النكف الثانية ،أم :نكف الكقاية.
كيرل ّْ
خالرة القكؿ ي اجتماع نكني الفاعؿ كالكقاية ي الفعؿ ،ما يمي:
قياسا
ا
أ .حذؼ نكف الفاعؿ اإلعراب) :حيث إ َّف سيبكيو كابف مالؾ
اختار حذؼ نكف اإلناث ن
و
مختمؼ يو ،ثـ ىذا
عمى ﴿رؤٓش[ ﴾٢ٗٝالزمر .]ٙٗ:ك يو يقكؿ أبك حيَّاف" :ىك قياس عمى
الحذؼ ضركرة

يقاس عمييا" ْ).

المبرد اختار حذؼ نكف الكقاية كالباقية نكف اإلناثم طنيا ضمير
ب .حذؼ نكف الكقاية :ك ّْ
الفاعؿ ،كىك المكا ؽ لما قرره البرريكف مف َّ
أف الفاعؿ

يحذؼ ٓ).

كأيِّا كاف المحذكؼَّ ،
إف الدا ع كراء حذ و – ي نظر الباحثة -كاف كراىة اجتماع النكنيف
استثقا ن عمى المساف ،كاف الحذؼ أخؼ كأسيؿ.

مَّ َٝ ْْ ًُ ٞ
ضوهُ﴾ من قولو -سبحانو وتعالىْ َ٣﴿ :ؾِِلُ َٕٞثِ َّ
بَّللِ َُ ٌُ ْْ ُِْ ُ٤ش ُ
َّللاُ
 .ٔٛالقول في ﴿أ ْف يُػ ْر ُ
م ُٙٞإّ ًَبُٗٞا ُٓ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤التوبة]ٕٙ:
ع ُُُٚٞأَ َؽ ُّ
ن إْٔ ْ ُ٣ش ُ
ََ ٝس ُ

ُ) البيت لعمرك بف معد يكرب .كالث اـ :نبت ي الجبؿ ،كلو نكر أبيض يشبو بو الشيبُّ ،
يعؿ ،يقاؿ :عممتو
عمال  ،مف باب طمب سقيتو ثانية ،يسكء الفاليات :كالفالية ىي التي تفمي الشعر ،أم تخرج القمؿ منو.
ماء ن
ن
تراه كالث اـ ُّ
يسكء الفاليات إذا ميني
يعؿ مس نكا
ككرد البيت بمفظ:
انظر :الب دادم ،خزانة اطدب جٓ.)ّْٕ-ّّٕ/

ِ) البيت لمتمـ بف نكيرة ،انظر :التبريزم ،شرح المفضميات جُ.)ُْٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جْ.)َٓٔ/
السيكطي ،ىمع اليكامع ي شرح جمع الجكامع جُ.)ُِٖ/
ْ)
ٌ
ٓ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ُِٖ/
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أخبر ا﵀ سبحانو عف أكلئؾ القكـ الذيف يحمفكف لمنبي  عمى أنَّو لـ يردر عنيـ

اطذية ،كما ذاؾ إ ليرضكا الرسكؿ بأ كاىيـم ل َّ
رضى غير المراد ،أ كىك
كنيـ بذلؾ حققكا
ن
رضى ا﵀ كرسكلو كؽ كؿ شيء ُ).
كأ رد الضمير ي أ ٍف يرضكه) طنيما ي حكـ مرضي كاحد ،إذ رضا ا﵀ ىك رضا
الرسكؿ ،أك يككف ي الكالـ حذؼ .كذىب سيبكيو إلى أنيما جممتاف ،حذ ت اطكلى لد لة

الثانية عمييا ،كالتقدير عنده :كا﵀ أحؽ أف يرضكه ،كرسكلو أحؽ أف يرضكه ِ) .كىذا كقكؿ

الشاعر:

ِع ْن َد َك َر ٍ
اض و َّأْ
ف
ي ُم ْختَمِ ُ
الر ُ

ت ِب َما
َن ْح ُن ِب َما ِع ْن َد َنا َوأَ ْن َ

(ٖ)

كتأخيرا ،كتقديره :كا﵀ أحؽ أف يرضكه كرسكلو ْ).
تقديما
المبرد :أ ٌف ي الكالـ
كمذىب ّْ
ن
ن
كقيؿ :الضمير عائد عمى المذككر كما قاؿ رؤبة:
َكأََّنو ِفي ِ ِ
ق
الب َي ْ
الج ْمد تَ ْوِليعُ َ

ِ
ِ
ق
س َو ٍاد َوَبمَ ْ
ف َ
ييا ُخطُوطٌ م ْن َ
 .ٜٔالقول في ﴿فَأ ََّف لَوُ نَ َار َج َهن ََّم َخالِ ًدا﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أََُ ْْ ْ َ٣ؼَِ ُٔٞا أَََّْٖٗٓ ُٚ
َ ُ٣ؾب ِد ِد َّ
 ١ا ُْ َؼ ِظ[ ﴾ْ٤التوبة]ٖٙ:
ع َُُٚٞكَؤََّٕ ََُٗ ُٚب َس َع ََ َْ َّٜ٘خبُِذًا كَِٜ ٤ب َرُِ َي ا ُْ ِخ ْض ُ
َّللاَ ََ ٝس ُ
مقيما
ن

(٘)

تكعد ا﵀ –سبحانو كتعالى -مف يككف ي ٍّ
حد كشقاؽ عف ا﵀َّ ،
عذابا
بأف لو نار جينـ ،ن
خركج منو ،بقكلو﴿ :فَأ َّ
َّم َخالِ ًدا فِ َيها ﴾.
َف لَوُ نَ َار َج َهن َ
أف) نجد َّ
كباإلشارة إلى قكلو َّ
أف ييا قكليف:

مقدما نكرة ،أم :حؽ
اطكؿَّ :أنيا ي مكضع ر ع عمى ا بتداء ،كخبره محذكؼ قدره الزمخشرم ن
اجب.
أف يككف .كقدره اطخفش
متأخرا ،أم :أف لو نار جينـ ك ه
ن
السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ِّْ/
ُ) انظرَّ :
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ٔٓ/

ّ) البيت لعمرك بف امرئ القيس اطنرارم ،يخاطب بيا مالؾ بف عجالف .انظر :ابف زكريا ،أحمد بف ارس
تّٓٗق) ،الراحبي صِّٔ).

ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ٔٓ/
ٓ) البيت لرؤبة بف العجاج .البمؽ :ىك سكاد كبياض ،كالتكليع :استطالة البمؽ ،قاؿ اطرمعي :إذا كاف ي
الدابة ضركب مف اطلكاف مف غير بمؽ ذلؾ التكليع ،كالبيؽ :بياض مخالؼ لمكف الجسد كليس ببرص.
انظر :البكرم ،أبك عبيد ،سمط الآللي ي شرح أمالي القالي جُ)ّٖٕ/م كالب دادم ،خزانة اطدب
جُ.)ٖٖ /
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المبرد ُ).
الثاني :أٌنيا مكررة لمتككيد ،كأف التقدير :مو نار جينـ ،ككرر أ ٌف
تككيدا ،كىك قكؿ ّْ
ن
ِ
ين﴾ من قولو -سبحانو وتعالىَ ﴿ :د ْػ َٞاْْ ُٛ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
َِ .أوجو قراءة ْ
(أن) في ﴿أ ْف ال َ
ب ال َْعالَم َ

ع ََلّ َٝآ ِخ ُش َد ْػ َٞا ْْ ُٛإْٔ ا ُْ َؾ ْٔ ُذ ِ ََّّللِ َس ِّة
كَِٜ ٤ب ُ
ع ْج َؾبَٗيَ اَُِّ َُٝ َّْ ٜرَ ِؾَّ٤زُ ْْ ُٜكَِٜ ٤ب َ
ا ُْ َؼبَُ ِٔ[ ﴾ َٖ٤يونس]ٔٓ:
ي اآلية إخبار بحاؿ المؤمنيف ي الجنة ،يـ يدعكف ا﵀ بالتسبيح ،كتحيتيـ ي الجنة

سالـ مف ا﵀ عمييـ ،كيختمكف دعاءىـ بالحمد ،يـ بذلؾ يبدأكف بتعظيـ ا﵀ كتنزييو ،كيختمكف
ِ
ين﴾.
ْح ْم ُد لِلَّ ِو َر ّْ
بالشكر كالثناء ،بقكليـ﴿ :أ ْف ال َ
ب ال َْعالَم َ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو﴾ قراءتاف:
أف) مف قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :أ ْف ال َ
كي ٍ

أ .قراءة الجميكر بالتخفيؼ ،كر ع الحمد ،كقكؿ اطعشى:
ِفي ِفتْي ٍة َكسي ِ
وف ال ِي ْن ِد قَ ْد َعمِ ُموا
َ ُُ
ب .ق أر عكرمة
مشددة ْ).

ّ)

أ ْن َىالِ ٌك ُك ُّل َم ْن َي ْحفَى َوَي ْنتَِع ُل

(ٕ)

المبرد إعماليا كحاليا
كمجاىد :أ ٌف الحمد) بالتشديد كنرب الحمد .كأجاز ّْ

ؽ َش ًَبئِ ٌُ ْْ
ٕٔ .التعدي والمزوم في الفعل (ييدي) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هُ َْ َُ ِْٖٓ َْ ٛ
ن هُ َِ َّ
ن إّ ُ٣زَّجَ َغ أَ َّْٖٓ
ن أَ َؽ ُّ
ن أَكَ َْٖٔ ِ ْٜ َ٣ذ ١اَُِ ٠ا ُْ َؾ ِّ
َّللاُ ِ ْٜ َ٣ذَ ِْ ُِ ١ؾ ِّ
َْٖٓ ِ ْٜ َ٣ذ ١اَُِ ٠ا ُْ َؾ ِّ
ََّل ِٜ َ٣ذِّ ١اِ ََّّل إْٔ ْٜ ُ٣ذَ ٟكَ َٔب َُ ٌُ ْْ ًَْ٤قَ ر َْؾ ٌُ ُٔ[ ﴾ َٕٞيونس]ٖ٘:
مبينا عجز لية المشركيف ،كعدـ اترا يا بما يكجب
يقكؿ ا﵀ –سبحانو كتعالى -ن
ِ
ِ
ِ
ْحقّْ﴾ ببيانو كارشاده ﴿قُ ِل اللَّوُ يَػ ْه ِدي
اتخاذىا لية مع ا﵀﴿ :قُ ْل َى ْل م ْن ُش َرَكائ ُك ْم َم ْن يَػ ْهدي إِلَى ال َ
ِ
ْحقّْ﴾ أي َّ
أف اهلل وحده يهدي للحق باإللياـ كاليداية ،كالتك يؽ ،كاإلعانة عمى السمكؾ القكيـ﴿ .أ ََّم ْن
لل َ

ََّل يَ ِهدّْي إََِّّل أ ْف يُػ ْه َدى﴾ أم َّ
أف ىؤ ء الشركاء

ييدكف ك ييتدكف إ أف ييدكام كذلؾ لعدـ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ٔٔ/
ِ) البيت لألعشى .انظر :اطعشى ،ديكاف اطعشى صِِِ) .كرد البيت بمفظ:
الحيمى ًة ً
أف لىٍيس ي ٍد ىع ع ٍف ًذم ً
ً ي ًتٍي وة ىكسي ً
الحىي يؿ
كؼ ال ًي ٍن ًد قى ٍد ىعمً يمكا
ٍ ى ى ي ى
ى يي
كأما الشطر إف ىالؾ كؿ مف يحفى كينتعؿ) يك تكممة الشطر اطكؿ ي قكلو:
كن ٍنتى ًع يؿ
إما تىىرٍيىنا يحفاةن نً ىعا ىؿ لىىنا
َّ
َّإنا ىك ىذًل ى
ؾ ىما ىن ٍحفىى ى
ّ) ىك عكرمة بف سميماف بف كثير بف عامر الشيخ أبك القاسـ المكي المقرئ .انظرَّ :
الذىبي ،معر ة القراء
الكبار ،جُ.)َّٗ/

ْ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ُِّ/
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عالـ جعمت لية يعبدكنيا؟! كىي
عمميـ كضالليـ ،إذا كانت ليتيـ كذلؾ
ى
تنفع ُ).

تضر ك

ِ ِ
ْحقّْ﴾ تتعدل بنفسيا إلى اثنيف
ك ىدل) ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :قُ ِل اللَّوُ يَػ ْهدي لل َ
زما
كالى الثاني بإلى كبالالـ .كييدم إلى الحؽ حذؼ مفعكلو اطكؿ ،ك يرح أف يككف ن
ِ ِ
المبرد ما
ْح ّْق﴾ ،كقد أنكر ّْ
بمعنى ييتدمم طف مقابمو إنما ىك متعد ،كىك قكلو ﴿قُ ِل اللَّوُ يَػ ْهدي لل َ
قالو الكسائي كالفراء كتبعيما الزمخشرم مف أف يككف ىدل بمعنى اىتدل ،كقاؿ:

ىذا ِ).

نعرؼ

يمكف القكؿ إ َّف ىدل) تحتمؿ كجييف:
اطكؿ :معنى الرشاد كالد لة ،يذكر كيؤنث ،يقاؿ :ىداه ا﵀ لمديف ىدل ،كقكلو -سبحانو كتعالى:
﴿أَ َِ ْٜ َ٣ ْْ َُٝذ َُ[ ﴾ْْ ُٜالسجدة ،]ٕٙ:بمعنى :يبيف ليـ .كيقاؿ :ىديتو الطريؽ ىدايةن ،كمنيـ
عر تو يعدم إلى مفعكليف ،كالثاني بمعنى
مف يقكؿ :ىديتو إلى الطريؽ .اطكؿ بمعنى َّ

أرشدتو يعدل بحرؼ الجر كػ أرشدت).

كالثاني :معنى اليدية ،يقاؿ :أىديت لو ،كاليو ّ).
ن َُّ﴾ [النحل ،]ٖٚ:كقاؿ
َّللا ََّل ِ ْٜ َ٣ذِ ُ٣ َْٖٓ ١
كىدل كاىتدل بمعنى ،قاؿ تعالى﴿ :كَبَِّٕ َّ َ
الفراء :يريد ييتدم ْ).

ٕٕ .أوجو قراءة (أطير) في قولو -سبحانو وتعالىَ َٝ ﴿ :عب َء ُٙهَ َْ ْٜ ُ٣ ُُٚٓ ٞشػُ َٕٞاَُِ ِْْٖٓ َٝ ِٚ ٤
د هَب ٍَ َ٣ب هَ َْٛ ِّ ٞئ ََُّل ِء ثََ٘برِ َُّٖٛ ٢أَ ْ
ه َُ ٜش َُ ٌُ ْْ كَبرَّوُٞا َّ
َّللاَ َََّ ٝل
هَ ْج َُ ًَبُٗٞا ْ َ٣ؼ َُِٔ َٕٞاُ َّ
غِّ٤ئَب ِ
ؽ٤ذ﴾ [ىود]ٚٛ:
م ْ٤لِ ٢أََُ َْ ٤
ر ُْخ ُض ِٕ ٝكَِ ٢
ظ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َس ُعَ َس ِ
أخبرت اآلية عف حاؿ قكـ لكط ،حيف عممكا بكجكد ضيكؼ عند لكط عميو السالـ أقبمكا

يييرعكف إليو ،يريدكف الفاحشة كما كانكا يفعمكنيا مف قبؿم ل َّ
كف لكطنا عميو السالـ كجييـ إلى
الزكاج مف بنات قكمو ،يك أطير ليـ ،كأقكـ عند ا﵀ – َّ
عز كجؿ ٓ).
ك ي أطير) مف قكلو -سبحانو كتعالىَ ﴿ :ى ُؤََّل ِء بَػنَاتِي ُى َّن أَط َْه ُر لَ ُك ْم﴾ قراءتاف:
السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ّْٔ/
ُ) انظرَّ :
ِ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ُٕٓ/
ّ) انظر :الجكىرم ،الرحاح جٔ.)ِّّٓ/
ْ) انظر :ابف ارس ،معجـ مقاييس الم ة جٔ.)ّْ-ِْ/

السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جِ.)ُّٕ-ُّٔ/
ٓ) انظرَّ :
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األولى :بالر ع ،كخرجت عمى َّ
أف ي اآلية جممتيف كؿ منيما مبتدأ كخبر ،أك أف يككف بناتي)
بد ن  ،أك عطؼ بياف ،ك ىف) رؿ ك أطير) الخبر.
الثانية :بالنرب كخرجت ىذه القراءة عمى أ ٌف نرب أطير عمى الحاؿ .قيؿ :ىؤ ء مبتدأ
المبرد .كقيؿ :ىؤ ء بناتي
كبناتي ىف مبتدأ كخبر ي مكضع خبر ىؤ ء ،كركم ىذا عف ّْ
مبتدأ كخبر ،كىف مبتدأ كلكـ خبره ،كالعامؿ قيؿ :المضمر ُ).

القول في قعيد في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اِ ْر َ٣زََِوَّ ٠ا ُْ ُٔزََِوَِّ٤ب ِٕ َػ ِٖ
ٖٕ.
بٍ هَ ِؼ٤ذ﴾ [ق]ٔٚ:
ا َُْ َٝ ِٖ ٤ِٔ َ٤ػ ِٖ اُ ِّ
ؾ َٔ ِ
أككؿ ا﵀ – َّ
عز كجؿ -لأنساف ممكيف يتررد كؿ منيما "ما يمفظ أم ابف دـ مف قكؿ أم
يترؾ كممة ك

ما يتكمـ بكممة إ لديو رقيب عتيد أم إ كليا مف يراقبيا معتد لذلؾ يكتبيا

حركة" ِ).

ك ﴿قَ ِعي ٌد﴾ أم متررد ،ك يو أقكاؿ:
أ .قاؿ الكك يكف :مفرد أقيـ مقاـ اثنيف ،كاطجكد أف يككف حذؼ مف اطكؿ لد لة الثاني عميو،
أم عف اليميف قعيد ،كما قاؿ الشاعر:
يئا َو ِم ْن أَ ْج ِل الطَّ َوي َرَم ِاني
َب ِر ً

ت ِم ْن ُو َو َوالِ ِدي
َرَم ِاني ِبأَ ْم ٍر ُك ْن ُ

(ٖ)

عمى أحسف الكجييف يو ،أم كنت منو برنيا ،ككالدم برنيا ْ).

المبرد أ ٌف التقدير عف اليميف قعيد ،كعف الشماؿ ،كاطرؿ عنده َّأنيا لألكؿم لكنو
ب .كمذىب ّْ
ّْ
اتباعا كحذؼ مف الثاني لد لة اطكؿ عميو.
أخر ن
ت .سيبكيو يرل أنو محذكؼ مف اطكؿ لد لة الثاني عميو ٓ).

كمذىب الفراء أ ٌف لفظ قعيد يدؿ عمى ا ثنيف كالجمع ،ال يحتاج إلى تقدير ٔ).
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ِْٕ/
ِ) ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جٕ.)ّٖٗ/

ّ) بال نسبة .ككرد بمفظ :كمف جاؿ الطكل رماني .كالجكؿ كالجاؿ :الناحية ،كالطكل :البئر .يريد رماني بما
عاد عميو ،كالركاية المشيكرة :مف أجؿ الطكل .انظر :الحررم ،زىر اآلداب كثمر اطلباب جُ.)ِْٓ/
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جٖ.)ُِّ/
ٓ) انظر :القيسي ،مشكؿ إعراب القرف جُ.)ّٖٔ/
ٔ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُِّ/
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ِْ .حرف العطف (أو) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هَب ٍَ َُ ْ ٞإّٔ ُِ ٢ثِ ٌُ ْْ هُ َّٞحً أَ ْ ٝآ ِ ١ٝاَُِ٠
ؽ ِذ٣ذ﴾ [ىود]ٛٓ:
ُس ًْٖ َ
أرر عميو قكمو ،بطمبيـ اطضياؼ -لك َّ
أف لو منعة ،أك
تمنى لكط عميو السالـ -حيف َّ

شديدا يمجأ إليوم ليكاجو بو قكمو الذيف ذكه بأ عاليـ ُ).
ركنا
ن
قكة ،أك ن

ككانت أك) ي اآلية قد عطفت جممتيف ،كالسؤاؿ ىؿ عطفت أك) جممة عمية عمى

عمية أـ عمية عمى اسمية؟

إذا قدرت َّ
المبرد أم :لك ثبت أ ٌف
أف) ي مكضع ر ع عمى الفاعمية عمى ما ذىب إليو ّْ
لي بكـ قكة ،أك كم ،تككف أك)عطؼ جممة عمية عمى جممة عمية .كاف قدرت أ َّف) كما بعدىا

جممة اسمية عمى مذىب سيبكيو يي عطؼ عمييا مف حيث إ ٌف لك) تأتي بعدىا الجممة المقدرة
اسمية إذا كاف الذم ينسبؾ إلييا أ ٌف) كمعمك ىا ِ).

ِ
يصوُ قُ َّد ِم ْن قُػبُ ٍل
ٕ٘ .اتصال الفاء بفعل جواب الشرط في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :إف َكا َف قَم ُ
ت﴾ من قولو – َّ
ؽ َِ ٜذ ؽَب ِٛذ ِْٖٓ
غَ َٝ ٢
عز وجل﴿ :هَب ٍَ َِ ٢َ ٛسا ََ ٝد ْرِ٘ ٢ػَْٖ َٗ ْل ِ
ص َدقَ ْ
فَ َ
ق َذهَذْ َ َِٖٓ َٞ ُٛٝا ُْ ٌَب ِرثِ[ ﴾ َٖ٤يوسف]ٕٙ:
أَ َْٜ ِِٛب إ ًَبَٕ هَ ُِٔ ٤
ق ُٚهُ َّذ ِْٖٓ هُجَُ كَ َ

حيف حرؿ القذؼ بيف امرأة العزيز ،كيكسؼ عميو السالـ ،حاكؿ كؿ منيما أف يمقي
الذنب عمى اآلخرم لكف كاف الفرؿ بينيـ بالشاىد الذم يحكـ طحدىـ ،كىك القميص المقدكد،
ِ
ِ
إف كاف قميرو َّ
ت َو ُى َو
ص َدقَ ْ
يصوُ قُ َّد م ْن قُػبُ ٍل فَ َ
قد مف دبر ردؽ ،كىي مف الكاذبيف ،ك﴿إف َكا َف قَم ُ
ِ
ِِ
ين﴾.
م َن الْ َكاذب َ
المبرد معنى كاف) بعد إف) الشرطية  -ي اآلية السابقة الذكر -عمى :أف يتبيف
ك َّأكؿ ّْ

ككنو ،أداة الشرط ي الحقيقة إنما دخمت عمى ىذا المقدر ،كجكاب الشرط ردقت ك كذبت،

عال جام ندا أك دعاء لـ يحتج
كىك عمى إضمار قد) أم :قد ردقت ،ك قد كذبت .كلك كاف ن
إلى تقدير قد) ّ).
أما عف اقتراف جكاب الشرط بالفاء ،متى يقترف بو؟ كما ىي مكاطف اقترانو؟
َّ
السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جِ.)ُّٕ/
ُ) انظرَّ :

ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ِْٕ/
ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِٕٗ/

85

مجردا مف قد) ك ما) ،كغيرىما مما يترؿ بو
ماضيا متررنا،
إف كاف عؿ الجكاب
ن
ن
كيكجب اقترانو بالفاء ،مو ثالثة أضرب:
ماضيا لفظنا كمعنى الكاجب اقترانو بالفاء عمى تقدير قد) قبمو إف لـ تكف ظاىرةم
أ .إف كاف
ن
ِ
يصوُ قُ َّد ِم ْن قُػبُ ٍل
لتقربو مف الحاؿ القريب مف ا ستقباؿ ،كقكلو -سبحانو كتعالى﴿ :إف َكا َف قَم ُ
ت﴾ ،أم :قد ردقت.
ص َدقَ ْ
فَ َ
مستقبال ي معناه ،غير مقركد بو كعد أك كعيد ،امتنع اقترانو
ماضيا ي لفظو
ب .إف كاف
ن
ن
بالفاء ،نحك :إف قاـ المسا ر قاـ زميمو.
ت .إف قرد بالماضي الذم معناه المستقبؿ ،كعد أك كعيد ،جاز اقترانو بالفاء عمى تقدير قد)،
اء لو مجرل الماضي لفظنا كمعنى لممبال ة ي تحقؽ كقكعو ،كأنو بمنزلة ما كقع كمنو
إجر ن
غِّ٤ئَ ِخ كَ ٌُجَّذْ ُُ ٝع[ ﴾ ْْ ُُٜٛٞالنمل ،]ٜٓ:كجاز
قكلو -سبحانو كتعالىَ َْٖٓ َٝ ﴿ :عب َء ثِبُ َّ
ماضيا ُ).
عدـ اقترانو مراعاة لمكاقع كأنو مستقبؿ ي حقيقتو كليس
ن

عَِذْ
ع ِٔ َؼذْ ثِ َٔ ٌْ ِش ِ َّٖٛأَ ْس َ
 .ٕٙأصل الفعل (حاشا) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :كََِ َّٔب َ
ذ ْ
اخ ُش ْط َػَِ َِّْٖٜ ٤
ع ًٌِّ٘٤ب َٝهَبَُ ِ
اَُِ َْٝ َِّٖٜ ٤أَ ْػزَذَدْ َُ ُُٓ َّٖٜزَّ ٌَب َٝآرَذْ ًُ ََّ َٝا ِؽذَح ِٓ ْ٘ ُِ َّٖٜ
ؾ ًشا إّ ََ ٛزا اِ ََّّل ََِٓي
بػ ِ ََّّللِ َٓب ََ ٛزا ثَ َ
كََِ َّٔب َسأَ ْ َُٚ٘٣أَ ًْجَ ْشََٗٝ ُٚهَطَّؼَْٖ أَ ِْ ٣ذَٝ ََُّٖٜ٣هُ َِْٖ َؽ َ
ًَ ِش[ ﴾)ٖٔ( ْ٣يوسف]ٖٔ:
َّ
اغتيابيف
كانت ىذه المقالة الرادرة مف النسكة بمثابة المكر بامرأة العزيز ،كمكرىف كاف
كؿ ك و
متكئا ،كأعطت َّ
دعتيف ،كأحضرت َّ
َّ
إياىا ،حتى تبيف َّ
احدة
ليف يكسؼ ليبيف عذرىا،
ليف ن

َّ
َّ
َّ
َّ
اش
قطعف
عمييف يكسؼ عميو السالـ،
سكينا ،حتى دخؿ
منيف
أيدييف ،كيذىٍم ىف منو ،قٍم ىفَ ﴿ :ح َ
ن
لِلَّ ِو﴾(ٕ).
المبرد ،كابف عطية يتعيف عميتيا ،كيككف الفاعؿ ضمير يكسؼ
ك حاشا) ي اآلية ،عند ّْ

أم :حاشى يكسؼ أف يقارؼ ما رمتو بو ّ).

كيمكف لنا تفريؿ اطمر ي حاشا) ،يي عمى ثالثة أقساـ:
ماضيا ،بمعنى أستثني ،كمضارعيا أحاشي) ،كقكؿ الناب ة:
عال
ُ .أف تككف ن
ن
ُ) حسف ،عباسَّ ،
الن ٍحك الكا ي جْ.)ْٖٔ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)َِّ-َُّ/
ّ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)َّّ/
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ِ (ٔ)

َول أُح ِ
اشي ِم َن األَ ْق َو ِام ِم ْن أَ َحد
َ

وَل أَرى فَ ِ
اع ًال ِفي َّ
الن ِ
ش ِب ُي ُو
اس ُي ْ
َ َ
ك إشكالية ي عميتو.

ِ .أف تككف لمتنزيو ،كقكليـ :حاشى لز ويد ،كىذه ليس معناىا ا ستثناء ،بؿ التنزيو عما
يميؽ .كىذه ليست حرنا ،بال خالؼ ،ك ييا قك ف:
المبرد كالكك ييف ،مستدليف بدخكليا عمى الحرؼ ،كبالتررؼ
اطكؿَّ :أنيا عؿ ،كىذا قكؿ ّْ

ييا بالحذؼ ،الحذؼ مف الحرؼ قميؿ ،كمنيـ مف قاؿ إ َّف يو ضمير الفاعؿ ك خر

بأف

اعؿ لو.

الثانيَّ :أنيا اسـ ،كىك قكؿ الزجاج ،كزعـ ابف مالؾ بأنَّيا اسـ منترب انتراب المردر
الكاقع بد ن مف المفظ بالفعؿ ،مف قاؿ :حاشى ﵀ ،كأنو قاؿ :تنزيينا ﵀ ِ).

ّ .أف تككف مف أدكات ا ستثناء ،نحك :قاـ القكـ حاشا زيد ،ك ييا مذاىب:
أ.

ذىب البرريكف إلى أنو حرؼ جر.

ب .ذىب الكك يكف إلى أنو عؿ ماض ،كذىب بعضيـ إلى َّأنو عؿ استعمؿ استعماؿ
اطدكات.

عال كحرنا ّ).
ت .ذىب ّْ
المبرد إلى َّأنو يككف ن
أما حجج الكك ييف عمى عميتو:
َُّ .أنو يتررؼ ،كمنو ،قكؿ الناب ة :ك أحاشي مف اطقكاـ مف و
أحد ،كالتررؼ مف خرائص
الفعؿ.
ش ًرا﴾ ،كحرؼ
اش لِلَّ ِو َما َى َذا بَ َ
ِ .أف ـ الخفض تتعمؽ بو ،كمنو قكلو -سبحانو كتعالىَ ﴿ :ح َ
الجر يتعمؽ بالفعؿ بالحرؼم ط َّف الحرؼ يتعمؽ بالحرؼ.
َّّ .أنو يدخمو الحذؼ ،كىذا يككف ي الفعؿ

بالحرؼ ،كقكلؾ :حاشى ﵀ ْ).

كأما حجج البررييف عمى حر يتو ،ما يمي:
ادم ،الجنى الداني صٗٗٓ).
المر ٌ
ُ) انظر :ي
ِ) انظر :المرجع السابؽ ص صٗٗٓ.)ُٓٔ-
ّ) انظر :ابف اطنبارم ،اإلنراؼ جُ.)ِٕٗ/

ْ) انظر :ابف اطنبارم ،اإلنراؼ جُ.)َِٖ/
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أَّ .أنو

يدا.
يدا) ،كما يقاؿ :ما خال ز ن
تدخمو ما) ،ال يقاؿ :ما حاشا ز ن

بَّ .
مجركر ،كقكؿ الشاعر:
نا
أف ا سـ بعده يأتي
ِ (ٔ)
ض ِّنا عمى الممَح ِ
اة و َّ
الشتْم
إن ِب ِو
انَّ ،
َحا َ
شى أَِبي ثَْوَب َ
َ
َ َ

المبرد قد رأل حر يتيا ك عميتيا ،حر يتيام َّ
بناء عمى بيت الشعر
أما
ّْ
طنيا تجر ن
السابؽ ،كعمى عميتيا بترر يام لقكؿ الناب ة :ك أحاشي مف اطقكاـ مف و
أحد ِ).

عِ٘ َٖ٤دَأَثًب
 .ٕٚالموقع اإلعرابي لــ ﴿ َدأَبًا﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هَب ٍَ ر َْض َسػَُ َٕٞ
ع ْج َغ ِ
ع ْ٘جُِِ ِ ٚاِ ََّّل هَِِ ً
َ٤ل ِٓ َّٔب رَؤْ ًُُِ[ ﴾ َٕٞيوسف]ٗٚ:
ق ْذرُ ْْ كَ َز ُس ُٙٝكُِ ٢
كَ َٔب َؽ َ
﴿ َدأَبًا﴾ أم متكاليات ّ) ،كانتربت ىنا بفعؿ محذكؼ مف لفظو عند الجميكر ،أم:
المبرد ب ػ تزرعكف) بمعنى تدأبكف ،كىي عنده
دأبا ،يك منركب عمى المردر .كعند ّْ
تدأبكف ن

مثؿ قعد القر راء ْ).

 .ٕٛتفسير ﴿ َى َذا بَََلغٌ لِلن ِ
ط
َّاس َولِيُػ ْن َذ ُروا بِ ِو﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَ َٛ ﴿ :زا ثَ ََلؽ َُِِّ٘ب ِ
ة﴾ [إبراىيم]ٕ٘:
ََ ْ٘ ُ٤ُِٝز ُسٝا ثِ ِْ َ٤َُِٝ ٚؼَِ ُٔٞا أََّٗ َٔب  َُٞ ٛاََُِٝ ٚا ِؽذ ََّ َ٤ُِٝز ًَّ َش أُْ ُُٞٝاْلَ ُْجَب ِ
ٓ)
المبرد َّأنو عطؼ مفرد
أنزؿ ا﵀ –سبحانو كتعالى -القرف تبمي نا ،كتخكيفنا لمناس  .كيرل ّْ
عمى مفرد أم :ىذا بالغ كانذار ،كىك مف باب تفسير المعنى تفسير اإلعراب ،كقيؿ :ىك

محمكؿ عمى المعنى أم :ليبم كا كلينذركا ٔ).

 .ٕٜالقول في (وحد) في قولو -سبحانو وتعالىَ َٝ ﴿ :ع َؼ َِْ٘ب َػَِ ٠هُُِٞثِ ِ ْْ ٜأَ ًَِّ٘خً إٔ ْ َ٣لوَ ُُٜٙٞ
ُٗ ْْ ٛلًُ ٞسا﴾
َٝكِ ٢آ َراِٗ ِْ َٝ ْْ ٜه ًشا َٝاِ َرا َر ًَ ْشدَ َسثَّ َي كِ ٢ا ُْوُ ْشآ ِٕ َْ ٝؽ َذْٞ ََُّٝ ُٙا َػَِ ٠أَ ْدثَب ِس ِ
[اإلسراء]ٗٙ:

ُ) البيت لجميح اطسدم ،كاسمو منقذ بف الطماح ،انظر :ابف اطنبارم ،اإلنراؼ جُ)َِٖ/م كالمرادم،
الجنى الداني صِٔٓ).

ادم ،الجنى الداني ص صِٔٓ.)ّٓٔ-
المر ٌ
ِ) ي
ّ) حكل ،اطساس ي التفسير جٓ.)ِْٔٔ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ُّْ/
السمعاني ،تفسير القرف العظيـ جّ.)ُِٕ/
ٓ) انظرَّ :
ٔ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِْٗ/
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يدا ،يك حاؿ مف
يرل سيبكيو َّأنو إذا ذكرت كحده) بعد اعؿ كمفعكؿ نحك ضربت ز ن

مكحدا لو بالذكر.
مكحدا لو بالضرب ،كيككف التقدير كاذا ذكرت ربؾ
الفاعؿ ،أم
ن
ن

مكحدا بالذكر ُ).
المبرد أنو يجكز أف يككف حا ن مف المفعكؿ ،كيككف التقدير
كمذىب ّْ
ن
كبتكضيح أكثر ل ػ كحده) نجد أنيا عمى أقكاؿ:
اطكؿ :مذىب سيبكيو أنو اسـ مكضكع مكضع المردر المكضكع مكضع الحاؿ ،كحد ي
مكضع إيحاد ،كايحاد ي مكضع مكحد.
الثاني :أنو مردر أكحدتو ،كىك محذكؼ الزكائد ،كاليو ذىب أبك الفتح.
الثالث" :أنو" مردر لـ يمفظ لو بفعؿ.
كعمى ىذيف القكليف ،يك مردر ي مكضع الحاؿ ِ).
كحدهي) كالتقدير :زيد
الرابع :ذىب يكنس إلى أنو منترب) عمى الظرؼم لقكؿ العرب :زيد ى
ً
مكض ىع التفرد .ك يو كجياف :اطكؿ ما ذكره يكنس ،كاآلخر :أف يككف مرد ار بفعؿ مقدر
ىك الخبر ،كما قالكا :زيد إقبا ن ) أم :يقبؿ إقبا ن .

ّ)

كقد حكى اطرمعي ْ) :ىك ىح ىد ىي ًح يد) ،عمى ىذا ىك مردر لفعؿ مستعمؿ.
أف أغمب المرادر ٌإنما تجئ أحكا ن
كترجّْح الباحثة ي ىذه اآلراء رأم سيبكيو ،ككف ٌ
و
أيضا مردر أك
مف الحاؿ ،قكلنا مررت
برجؿ كحده) "تدؿ عمى أنو حاؿ مف الفاعؿ ،كىك ن
نائب مردر" ٓ).

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.َْ/

ادم ،تكضيح المقارد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ جِ.)ٔٗٔ/
المر ٌ
ِ) ي
ّ) المرجع السابؽ ،جِ.ٔٗٔ/
ْ) عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أرمع الباىمي اطرمعي كنيتو أبك سعيد مف أىؿ البررة يركل عف بف
عكف ركل عنو الناس مات سنة ُِٓق  ،كىك عالـ كبير ي الم ة ك َّ
الن ٍحك كاطدب ،انظر :ابف حباف،
الثّْقات جٖ.)ّٖٗ/

ٓ) اطشمكني :شرح اطشمكني عمى ألفية ابف مالؾ جُ.)ِْْ/
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ٖٓ .عامل الجزم في جواب الطمب في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :هُ َْ ُِ ِؼجَب ِدَ٣ ١وُُُٞٞا اَُّزِ٢
ؾ ْ٤طَبَٕ َ ْ٘ َ٣ض ُ
ػ ُذ ًّٝا ُٓجًِ٘٤ب﴾
ؽ ثَ ْ ْْ َُٜ٘٤إّ اُ َّ
غُٖ إّ اُ َّ
غب ِٕ َ
ؾ ْ٤طَبَٕ ًَبَٕ ُِ ْ ِْل ْٗ َ
ِ ٢َ ٛأَ ْؽ َ
[اإلسراء]ٖ٘:

أمر ا﵀ –سبحانو كتعالى -عباده بأحسف اطقكاؿ كاط عاؿ ،حتى يتقكا شر الشيطاف الذم

يسعى بينيـ بما يفسد عمييـ دينيـ كدنياىـ ُ).

قؿ خطاب لمرسكؿ  كىك أمر ،كانجزـ يقكلكا) عمى أقكاؿ:
أ.

أنو جكاب لألمر الذم ىك قؿ) كىك رأم اطخفش ،كىك رحيح المعنى عمى تقدير أف

يككف عبادم يراد بو المؤمنكفم طنيـ لمسارعتيـ متثاؿ أمر ا﵀ تعالى بنفس ما يقكؿ
ليـ ذلؾ قالكا التي ىي أحسف.

ب.

انجزـ عمى جكاب لشرط محذكؼ ،كىك رأم سيبكيو أم :إف يقؿ ليـ يقكلكا) ،يككف ي

قكلو حذؼ معمكؿ القكؿ كحذؼ الشرط الذم يقكلكا جكابو.

المبرد َّأنو انجزـ جك نابا لألمر الذم ىك معمكؿ قؿ أم :قكلكا التي ىي أحسف
ت .كرأل
ّْ
يقكلكا).
ث.

كقيؿ معمكؿ قؿ مذككر

ج.

كقيؿ :يقكلكا) مبني ،كىك مضارع حؿ محؿ المبني الذم ىك عؿ اطمر بني ،كالمعنى

قالو الزجاج.

محذكؼ كىك يقكلكا) عمى تقدير ـ اطمر كىك مجزكـ بيا،

قؿ لعبادم قكلكا) ،قالو المازني ِ).

ظ َٝا ُْ ِغُّٖ َػَِ٠
ٖٔ .تقدير جواب الشرط في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هُ َْ َُئِ ِٖ ْ
اْل ْٗ ُ
اعزَ َٔ َؼ ِ
ذ ِْ
نُِ ْْ ُٜجَ ْؼل ظَ ًِ ٤ٜشا﴾
إٔ َ٣ؤْرُٞا ثِ ِٔ ْض َِ ََ ٛزا ا ُْوُ ْشآ ِٕ ََّل َ٣ؤْرُ َٕٞثِ ِٔ ْضِِ ًَِ ْٞ ََُٝ ٚبَٕ ثَ ْؼ ُ
[اإلسراء]ٛٛ:

كتأكيدا ليذا قاؿ ا﵀ – َّ
عز كج ٌؿ -لنبيو الكريـ﴿ :قُ ْل لَئِ ِن
ىذا القرف تنزيؿ مف ا﵀ كحده،
ن
ْج ُّن َعلَى أف يأْتُوا بِ ِمثْ ِل َى َذا الْ ُقر ِ
اْلنْس وال ِ
ْ ِ
آف ََّل يَأْتُو َف بِ ِمثْلِ ِو﴾ ،أم لك تظاىركا كميـ ،كاجتمعت
َ
ْ
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)َْٔ/
ُ) انظرَّ :
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ْٕ/
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طاقات بعضيـ إلى بعض عمى أف يأتكا بمثؿ ىذا القرف ي بالغتو كنظموم لما

استطاعكا ُ).

اْلنْس وال ِ
ك ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :قُل لَئِ ِن ْ ِ
ْج ُّن﴾ شرط ،ك ي جكابو أقكاؿ:
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
ْ
يرل الزمخشرم أف ﴿ ََّل يَأْتُو َف﴾ جكاب قسـ محذكؼ ،كلك الالـ المكطئة لجاز أف تككف

جك نابا لمشرط .كقكلو:

ِ
ب َمالِي َوَل َح ِرم
َيقُو ُل َل َغائ ٌ

ماضيا .يعني بالشرط قكلو كىك ردر البيت:
طف الشرط كقع
ن
ٍ (ٕ)

ِ
سأَلة
وم َم ْ
وِا ْن أَتَاهُ َخمي ٌل َي َ

أتاه عؿ ماض دخمت عميو أداة الشرط خمرتو لالستقباؿ عمى رأم الزمخشرم ،كىك
ماضيا كبعده
المبرد ،حيث اتفؽ الطر اف أف يككف عؿ الشرط
مخالؼ لرأم سيبكيو كالكك ٌييف ك ّْ
ن
مضارع مر كع كأ ٌف ذلؾ المضارع ىك عمى نية التقديـ ،لكف جكاب الشرط محذكؼ عند سيبكيو،
المبرد ّ).
كأَّنو ىك الجكاب لكنو عمى حذؼ الفاء عند الكك ييف ك ٌ

يمكف تكضيح ركر الجممة الشرطية كالجكابية مف حيث الزمف ،عمى َّ
الن ٍحك اآلتي:

ُ .أف يككف الفعالف مضارعيف أريميف مجزكميفم لفظنا بأداة الشرط طف أحدىما عؿ الشرط،

كالثاني ىك عؿ الجكاب المباشر ،كقكلو -سبحانو كتعالىَ٣﴿ :ب أَ َُّٜ ٣ب اَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا إِْ
ق ُشٝا َّ
ق ْش ًُ ْْ َُ٣ٝضَجِّذْ أَ ْهذَا َٓ ٌُ ْْ﴾ [محمد ،]ٚ:كقكلو ﴿ َٝإِْ رَؼُٞدُٝا َٗؼُ ْذ﴾
َّللاَ ُ ْ٘ َ٣
رَ ْ٘ ُ
[األنفال ،]ٜٔ:كقكلوَٓ َٝ ﴿ :ب رُ ْ٘لِوُٞا ِْٖٓ َخ ْ٤ش َٞ ُ٣فَّ اَُِ ْ[ ﴾ْْ ٌُ ٤البقرة.]ٕٕٚ:

محال ،أم ي محؿ جزـ ،اطرؿ
ظا ،يبنياف لف ن
ِ .أف يككف الفعالف ماضييف لف ن
ظا كيجزماف ن
ظا ،كليذا يجزـ ما يحؿ
ي عمي الشرط كالجكاب أف يككنا مضارعيف مجزكميف لف ن
محميما ْ) ،مثاؿ :مف أسرؼ ي اطمؿ ،قرَّر ي العمؿ ،كقكؿ الشاعر:

ُ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٔ.)َُّٗ/
حرـ
منع عميوٍ ،
ِ) البيت لزىير بف أبي سممى .الخميؿ :الفقير ،كالخمة الفقر .كالحرـ المنع ،يقكؿ ليس لمالي ه
إذا كاف يحرـ يعطي منو .ابف قتيبة ،المعاني الكبير ي أبيات المعاني جُ)ُْٓ/م كالب دادم ،خزانة
اطدب جٗ.)ْٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ٕٕ/

ْ) انظر :حسفَّ ،
الن ٍحك الكا ي جْ.)ّْٕ-ِْٕ/
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َّ ِّ
صمَ ُحوا
ام إِ َذا أَ ْذلَ ْمتَ ُيم َ
إن ال َمئ َ

اليو ِ
سدوا
َعمَى َ
انَ ،وِا ْن أَ ْك َرمتَ ُيم فَ َ

(ٔ)

أريال ،كقكلو -سبحانو
ماضيا –كلك معنى -ك عؿ الجكاب مضارنعا
ّ .أف يككف عؿ الشرط
ن
ن
كتعالىًَ َْٖٓ ﴿ :-بَٕ ِ ُ٣شُ ٣ذ َؽ ْش َ
س ْاِ ٥خ َش ِح َٗ ِض ْد َُ ُٚكَِ ٢ؽ ْشصِ ِ[ ﴾ٚالشورى ،]ٕٓ:الماضي
مبني ي محؿ جزـ ،كالمضارع المجرد مجزكـ مباشرة .كيجكز ر ع المضارع ،كىذا حسف،

كلكف الجزـ أحسف.

ماضيا ،كىذه الركرة أضعؼ
مجزكما ،ك عؿ الجكاب
أريال
ْ .أف يككف عؿ الشرط مضارنعا
ن
ن
ن
الركر ،حتى خريا بعض ُّ
النحاة بالضركرة الشعرية .كالرحيح َّأنيا مقركرة عمى الشعر،
كانما تجكز ي النثر مع قمتيا.

ِ)

كمف أمثمة النثر ،قكؿ النبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ" -مف

احتسابا غفر لو" ّ) ،كقكؿ عائشة عف أبييا ،كىي تحدث الرسكؿ –
إيمانا ك
يقـ ليمة القدر ن
ن
"إف أبا بكر رجؿ أسيؼ ،متى يقـ مقامؾ َّ
رمى ا﵀ عميو كسمٌـَّ :
رؽ" ْ) .كمف أمثمة الشعر:
ِ
ِ
صالِ ٍح ُد ِف ُنوا
وما َي ْ
س َم ُعوا م ْن َ
م ِّنيّ ،

ط ُاروا ِب َيا فََر ًحا
س َّب ًة َ
ْ
إن َي ْ
س َم ُعوا ُ

(٘)

أما ما يختص في رفع المضارع في الجواب وجزمو ،فيو عمى َّ
الن ْحو التالي:

مجزكما ،كلكف يرح جزمو كر عو إف كاف عؿ
اطرؿ أف يككف المضارع ي الجكاب
ن
ماضيا –لفظنا كمعنى ،أك معنى قطم كالمضارع المجزكـ بمـ ،ككال الضبطيف حسف،
الشرط
ن
و
مسألة)
كلكف الجزـ أحسف ،كقكؿ الشاعر :كاف أتاه خمي هؿ يكـ
كقكؿ خر:
اء
َي ُك َب ْي ِني َوَب ْي َن َيا أَ ْ
ش َي ُ

إن َأرَتْ ِني تَ ِمي ُل َع ِّني َكأَ ْن لَ ْم
ْ

()ٙ

ُ) البيت بال نسبة .انظر :البكرم ،رؿ المقاؿ ي شرح كتاب اطمثاؿ صْٖٗ).

ِ) حسفَّ ،
الن ٍحك الكا ي جْ.)ّْٕ-ِْٕ/
ّ) [البخارم :رحيح البخارم ،باب قياـ ليمة القدر مف اإليماف :ُٔ/ُ /رقـ الحديثّٓ]
ات لِ َّ ِِ
ِ
ين﴾ :ُْٗ/ْ ،رقـ الحديث ّّْٖ]
ف َوإِ ْخ َوتِِو آيَ ٌ
وس َ
ْ) [البخارم :رحيح البخارم ،باب ﴿لَ َق ْد َكا َف في يُ ُ
لسائل َ
ٓ) البيت لقنعب بف أـ راحب .ككرد يو بمفظ ريبة كليس سبَّة) ي :الثعالبي ،أبك منركر عبد الممؾ بف
محمد ،الشككل كالعتاب كما كقع لمخالف كاطرحاب صَّ) .ككرد ب ير نسبة لقائمو لكف بمفظ سبَّة)
ي :اليكسي ،زىر اطكـ ي اطمثاؿ كالحكـ جِ.)ُّٗ/

ٔ) البيت لشكقي .انظر :ال ار عي ،مرطفى رادؽ ،كحي القمـ جّ.)ِٖٕ/
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إف كاف عال الشرط مضارعيف لفظنا كمعنى كجب جزميما إ عمى رأم ضعيؼ يجيز

ر ع المضارع الكاقع جك نابا ي النثر ك ي النظـ ،مستد ن بقراءة مف ق أر ﴿أَ َْٔ َ٘٣ب رَ ٌُُٞٗٞا ْ ُ٣ذ ِس ًْ ٌُ ُْ
ا ُْ َٔ ْٞدُ ﴾ [النساء ]ٚٛ:بر ع المضارع يدرؾ) ُ) ،كلقكؿ الشاعر:
ِ َّ ِ
صرع
صرع أخوك تُ َ
إن َك إ ْن ُي َ

َيا أَ ْق َرعُ ْب َن َحا ِب ٍ
س َيا أَ ْق َرعُ
ع اَُّ٘ ْخَِ ِخ
ِّ .المكقع اإلعرابي ل ػ ﴿ ُرطَبًا َجنِيِّا﴾ في قولو -سبحانو وتعالىِّ َُٛٝ ﴿ :ض ١اَُِ ِْ ٤ي ثِ ِغ ْز ِ
غبهِ ْ
ي ُسهَجًب َعًِّ٘٤ب﴾ [مريم]ٕ٘:
رُ َ
و َػَِ ِْ ٤
(ٕ)

منركبا بقكلو ﴿ َو ُى ّْزي ﴾ أم كىزم إليؾ بجذع
المبرد ي قكلو ﴿ ُرطَبًا﴾ أف يككف
أجاز ّْ
ن
رطبا تساقط عميؾ) .عمى قكلو ىذا تككف المسألة مف باب اإلعماؿ ،كىذا يظير حسب
النخمة ن

متعديا
القراءة ،مف ق أر بالياء مف تحت ظاىر ،كمف ق أر بالتاء مف كؽ ينظر إف كاف الفعؿ
ن

زما الم ختالؼ متعمؽ ىزم) إذ ذاؾ كالفعؿ
جاز أف يككف مف باب اإلعماؿ ،كاف كاف ن
الالزـ ّ).

ّّ .إعراب قولو -سبحانو وتعالى﴿ :-أَيػُّ ُه ْم أَ َش ُّد﴾ من قولو سبحانو ﴿صُ َّْ ََُ٘ ْ٘ ِضػََّٖ ِْٖٓ ًُ َِّ
ػزًِّ٤ب﴾ [مريم]ٜٙ:
ؽَ ٤ؼخ أَ ْْ ُُّٜ٣أَ َ
ؽ ُّذ َػَِ ٠اُ َّش ْؽ َٔ ِٖ ِ
ِ
ق أر الجميكر ٌأييـ) بالر ع ،كىي بذلؾ عمى قكليف:
أشد) خبر لمبتدأ
أ .حركة بناء عند سيبكيو ،تككف مفعكن لػ ننزعف) ،كىي مكركلة ،ك ٌ
محذكؼ ،كالجممة رمة طييـ.

أشد) مبتدأ كخبر.
ب .حركة إعراب عند الخميؿ ،تككف ٌأييـ ٌ
المبرد َّ
أف ﴿أَيػُّ ُه ْم﴾ متعمؽ بشيعة ،كلذلؾ ارتفع ،كالمعنى "مف الذيف تشايعكا أييـ
ت .يرل ّْ

أشد كيمزـ أف يقدر مفعكن لننزعف محذكنا" ْ).
ِ
َس ِاح َر ِاف﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هَبُُٞا إ ََ ٛزا ِٕ
ٖٗ .أوجو قراءة ﴿إف َى َذاف ل َ
ٛجَب ثِطَ ِش٣وَزِ ٌُ ُْ ا ُْ ُٔ ْضَِ﴾٠
غ ْؾ ِش َِٔ ٛب َْ َ٣ٝز َ
َُ َ
م ٌُ ْْ ثِ ِ
غب ِؽ َشا ِٕ ِ ُ٣ش٣ذَا ِٕ إْٔ ْ ُ٣خ ِش َعب ًُ ْْ ِْٖٓ أَ ْس ِ
[طو]ٖٙ:

ُ) حسفَّ ،
الن ٍحك لكا ي جْ.)ْْٕ/
البحمي نا ر يو اطقرع بف حابس .انظر :الرفدم ،الشعكر بالعكر صُِٔ).
ِ) البيت لجرير بف عبد ا﵀
ٌ
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ُٕٓ/
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ُٗٔ/
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اتَّيـ قكـ رعكف مكسى عميو السالـ ،كأخاه ىاركفَّ ،
بأنيـ سحرة يريدكف أف يخرجكىـ مف

أرضيـ ،كيذىبا بدينيـ اطمثؿ ،كلذا ككجيكا كجكبيكا بالكيد ،كالسحر ُ).
اف ل ِ
احر ِ
ِ
اف﴾ عمى أكجو:
َس َ
كقرئت ﴿إف َى َذ َ

اف ل ِ
احر ِ
ِ
أ .ق أر ﴿ َّ
اف﴾ بتشديد النكف ،كىذاف بألؼ ،كنكف خفيفة لساحراف .كاختمؼ ي
َس َ
إف َى َذ َ
تخريج ىذه القراءة ،قاؿ بعض ُّ
النحاة أنو عمى "حذؼ ضمير الشأف كالتقدير :إنو ىذاف
لساحراف ،كخبر إف الجممة مف قكلو ىذاف لساحراف ،كالالـ ي لساحراف داخمة عمى خبر

المبتدأ" ِ).

لكف ضعؼ ىذا القكؿ بأف حذؼ ىذا الضمير

ي الخبر شاذ.

يجيء إ

ي الشعر كبأف دخكؿ الالـ

ب .رأل الزجاج َّ
أف الالـ لـ تدخؿ عمى الخبر ،بؿ التقدير :ليما ساحراف) ،تككف الالـ قد
المبرد.
دخمت عمى المبتدأ المحذكؼ ،كاستحسف ىذا القكؿ شيخو أبك العباس ّْ

إف) بمعنى نعـ ،كثبت ذلؾ ي الم ة ،تحمؿ اآلية عميو كىذاف لساحراف مبتدأ
ت .كقيؿ ٍ
كخبر ّ).
دائما كىي
كيرل أبك حيَّاف أنيا جاءت عمى ل ة بعض العرب مف إجراء المثنى باطلؼ ن
ل ة لكنانة ،حكى ذلؾ أبك الخطاب اطخفش اطكبر ،كخثعـ ،كزبيد ْ).

ق َُّ ُ٣ ْْ ُٜ٤خَُ َّ٤
ٖ٘ .جواب الطمب في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هَب ٍَ ثَ َْ أَ ُْوُٞا كَب ِ َرا ِؽجَبُُِ َٝ ْْ ُٜػ ِ
غ َؼ[ ﴾٠طو]ٙٙ:
ع ْؾ ِش ِ ْْ ٛأََّٗ َٜب رَ ْ
اَُِ ِْ ِْٖٓ ِٚ ٤
قاؿ أبك البقاء﴿ :فَِإذَا ِحبَال ُُه ْم﴾ الفاء جكاب ما حذؼ ،تقديره:
مكاف ،كالعامؿ يو ألقكا).

ألقكا) ،ك إذا) ىنا ظرؼ

كعمَّؽ أبك حيَّاف عمى قكلو ،بأف الفاء ليست اء جكابم طف ألقكا)

لمعطؼ ،حيث عطفت جممة المفاجأة عمى المحذكؼ.

ُ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٕ.)ُّّٕ-َّّٕ/
ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ِّٖ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ِّٖ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ِّٖ/
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تجاب ،كانما ىي

المبرد ُ).
كأما قكلو إذا) ظرؼ مكاف ،يعني بو أف إذا) الفجائية ظرؼ مكاف ،كىك رأم ّْ
كأما قكلو العامؿ يو ألقكا) ليس بشيءم "طف الفاء تمنع مف العمؿم ك َّ
طف إذا) ىذه َّإنما

ىي معمكلة لخبر المبتدأ الذم ىك حباليـ كعرييـ إف لـ يجعميا ىي ي مكضع الخبرم طنو

يجكز أف يككف الخبر يخيؿ ،كيجكز أف تككف إذا) ك يخيؿ) ي مكضع الحاؿ" ِ).

ابضا ،إذا ر عت رابض إذا) معمكلة ،كالتقدير
كىذا نظير :خرجت إذا اطسد رابض كر ن
خبر كلذلؾ تكتفي بيا ّ).
بالحضرة اطسد رابض أك ي المكاف ،كاذا نربت كانت إذا نا

َّ ِ
ين ظَلَ ُموا﴾ في قولو -سبحانو وتعالىََّ ﴿ :ل َِ٤ٛخً هُُِٞثُْْ ُٜ
 .ٖٙالموقع اإلعرابي لـــ ﴿الذ َ
غ ْؾ َش َٝأَ ْٗزُ ْْ
ع ُّشٝا اَُّ٘ ْغ َ ٟٞاَُّ ِز َٖ٣ظََِ ُٔٞا ََ َٛ َْ ٛزا اِ ََّّل ثَؾَش ِٓ ْضُِ ٌُ ْْ أَكَزَؤْرُ َٕٞاُ ِّ
َٝأَ َ
ق ُش[ ﴾ َٕٝاألنبياء]ٖ:
رُ ْج ِ
َّ ِ
و
بأكجو ثالثة الر ع ،كالنرب ،كالجر) ،عمى َّ
الن ٍحك التالي:
ين ظَلَ ُموا﴾
قرئت ﴿الذ َ
أ .الر ع ،عمى أكجو:
إشعار أنيـ ىـ المكسكمكف بالفحش ،كعزم ىذا
نا
َس ُّروا﴾
ُ .عمى البدؿ مف الضمير ي ﴿ َوأ َ
القكؿ لممبرد.
َس ُّروا﴾ عالمة لمجمع عمى ل ة أكمكني البراغيث ،قالو
ِ .عمى الفاعمية ،كأف الكاك ي ﴿ َوأ َ

ّ .اطخفش ،كأبك عبيدة .كىي ل ة مف أزد شنكءة ْ) ،كخرج عميو قكلو تعالى﴿ :صُ َّْ َػ ُٔٞا
[ ﴾ْْ ٜالمائدة]ٚٔ:
ف ُّٔٞا ًَضِ٤ش ِٓ ْ٘ ُ
ََ ٝ

ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.َِْ/

ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)َِْ/
ّ) المرجع السابؽ ،جٔ.َِْ/
ْ) اطزد ىـ بنك اطزد بف ال كث ،بف نبت ،بف مالؾ ،بف أدد ،بف زيد ،بف كيالف ،كىـ مف أعظـ اطحياء
و
لنرر غمب
بطكنا ،كيقسـ إلى ثالثة أقساـ :أ .أزد شنكءة كىـ بنك نرر بف اطزد ،كشنكءة لقب
كأكثرىا
ن
عماف كىي
عمى بنيو ،ب .أزد السراة كىك مكضع بأطراؼ اليمف نزؿ بو رقة منيـ عر كا بو ،ج .أزد َّ
مدينة بالبحريف .انظر :القمقشندم ،ربح اطعشى ي رناعة اإلنشا جُ.)ُّٗ-ُّٖ/
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كقكؿ الشاعر:
َّ ِ ِ ِ
ُّ
وم
النخيل أَ ْىمي َو ُكم ُيم أَلُ ُ

ش ِتر ِ
يمُ ِ ِ
اء
وموَنني في ا ْ َ
َ ُ

(ٔ)

ْ .عمى أ ٌف الذيف) مبتدأ ك أسركا النجكل) خبره قالو الكسائي قدـ عميو ِ).
إما عمى الذـ ،أك عمى إضمار أعني.
ب .النربَّ ،
ط﴾
ت .الجر :عمى أف يككف نعتنا لمناس ،أك بد ن ي قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :ا ْهزَ َش َة َُِِّ٘ب ِ
[األنبياء]ٔ:

 .ٖٚالموقع اإلعرابي في ﴿إََِّّل اللَّوُ﴾ في قولو -سبحانو وتعالىًَ ْٞ َُ﴿ :بَٕ كَِٔ ِٜ ٤ب آُِ َٜخ اِ ََّّل َّ
َّللاُ
غ ْج َؾبَٕ َّ
قلُ[ ﴾ َٕٞاألنبياء]ٕٕ:
غ َذرَب كَ ُ
َُلَ َ
ػ َػ َّٔب ِ َ٣
َّللاِ َس ِّة ا ُْ َؼ ْش ِ
ذكرت أكجو عديدة ي إعراب ﴿إََِّّل اللَّوُ﴾ ،عمى َّ
الن ٍحك اآلتي:
أ .منع بعضيـ إعرابيا عمى البدليةم طف ما قبميا مكجب ،كطف المعنى يرير لك كاف ييما
إ ا﵀ لفسدتا) عمى اعتبار أف البدؿ يحؿ محؿ المبدؿ منو.
أيضا عمى ا ستثناءم لكجييف:
ب .كامتنع ييا النرب ن
يدا لقتمتيـم لكاف المعنى َّ
أف
اطكؿ :ساد المعنى ،كذلؾ أنو إذا قمنا :لك جاء القكـ إ ز ن
كقياسا عمى اآلية يربح معناىا أف الفساد امتنع لكجكد
القتؿ امتنع لكجكد زيد معيـ،
ن
ا﵀ مع اآللية –تعالى ا﵀ عف ذلؾ.

الثاني :أف

لية) ىنا نكرة ،كالجمع إذا جاء نكرة

المحققيف ّ).

يستثنى منو عند جماعة مف

المبرد ي ﴿إََِّّل اللَّوُ﴾ ،أف يككف بد ن عمى اعتبار َّ
أف ما بعد لك) غير
ت .أجاز أبك العباس ّْ
مكجب ي المعنى ،كالبدؿ ي غير الكاجب أحسف مف الكرؼ.
ث .أما اطستاذ أبك الحسف بف الرائغ رأل أف المكضع الذم يرح أف تأتي يو إ ) كما
بعدىا ي مكضع البدؿ ،ىك أف تككف بمعنى غير) ،أم لك كاف ييما لية عكض كاحد

ُ) البيت طحيحة بف الحالج .انظر :العكبرم ،إعراب الحديث النبكم صَُِ).
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ِٕٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ِّٖ/
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أم بدؿ الكاحد الذم ىك ا﵀ لفسدتا ُ).

 .ٖٛالموقع اإلعرابي لــ ﴿أَنَّ ُك ْم ُم ْخ َر ُجو َف﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أَِ َ٣ؼ ُذ ًُ ْْ أََّٗ ٌُ ْْ اِ َرا ِٓزُّ ْْ
ػذُ﴾ َٕٝ
َْ٘ ًُ ٝزُ ْْ رُ َشاثًب َِ ٝػظَب ًٓب أََّٗ ٌُ ْْ ُٓ ْخ َش ُعَٜ ٤ْ َٛ )ٖ٘( َٕٞبدَ ََٜ ٤ْ ٛبدَ ُِ َٔب رَُ ٞ
[المؤمنون]ٖٙ-ٖ٘:

اختمؼ المعربكف ي تخريج َّأنكـ) الثانية ،عمى أقكاؿ:
أ .ذىب سيبكيو إلى أ ٌف َّأنكـ) بدؿ مف اطكلى ك ييا معنى التأكيد ،كخبر َّأنكـ اطكلى محذكؼ
لد لة خبر الثانية عميو ،تقديرهَّ :إنكـ تبعثكف إذا متـ) كىذا الخبر المحذكؼ ىك العامؿ
ي إذا) ِ).

المبرد إلى أ ٌف َّأنكـ) الثانية كررت لمتأكيد ،كىذا التكرار َّإنما لطكؿ
ب .ذىب الفراء كالجرمي ك ّْ
الكالـ ،كعمى ىذا يككف مخرجكف) خبر َّأنكـ) اطكلى ،كالعامؿ ي إذا) ىك ىذا الخبر
المبرد يأبى البدؿ لككنو مف غير مستقبؿ إذ لـ يذكر خبر أ ٌف) اطكلى.
ككاف ّْ

ت .ذىب اطخفش إلى أ ٌف َّأنكـ مخرجكف) مقدر بمردر مر كع بفعؿ محذكؼ تقديره :يحدث
خبر َّ
طنكـ) ،كيككف جكاب
إخراجكـ ،عمى ىذا التقدير يجكز أف تككف الجممة الشرطية نا
إذا) ذلؾ الفعؿ المحذكؼ ،كيجكز أف يككف ذلؾ الفعؿ المحذكؼ ىك خبر َّأنكـ) كيككف

عامال ي إذا).
ن
المبرد حيث يرل َّأنو ثنى ٌأنكـ) لمتككيد ،كحسف ذلؾ الفرؿ ما
ث .أما الزمخشرم قد أيَّد قكؿ ّْ
بيف اطكؿ كالثاني بالظرؼ ك مخرجكف) خبر عف اطكؿ ّ).

الزانِي﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اُ َّضاَِٗ٤خُ َٝاُ َّضاِٗ٢
الزانِيَةُ َو َّ
 .ٖٜالحكم اإلعرابي لــ ﴿ َّ
بعِِذُٝا ًُ ََّ َٝا ِؽذ ِٓ َْ٘ٔ ُٜب ِٓبئَخَ َع ِْذَح َََّ ٝل رَؤْ ُخ ْز ًُ ْْ ِث َِٔ ٜب َس ْأكَخ كِِ ٢دَّ ِٖ ٣
َّللاِ إّ ًُ ْ٘زُ ْْ
كَ ْ
ر ُْئ ُِٓ٘ َٕٞثِ َّ
ػ َزاثََٔ ُٜب هَبئِلَخ َِٖٓ ا ُْ ُٔ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤النور]ٕ:
بَّللِ َٝا ُْْ ِّ ْٞ َ٤اِ ٥خ ِش َْ َ٤ُْ ٝ
ؾ َْ ٜذ َ
أمر ا﵀ – َّ
عز كجؿ -بإقامة الحد عمى مف يتعدل عمى حدكد ا﵀ ،منيا :السرقة،

كالزنا) ،بدأ ي مكضكع الزنا بالمرأةم لئال يترؾ إقامة الحد عمييا ،خارةن كأف رقة القمب عمييف
ُ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ِّٖ/
حياف ،البحر المحيط جٔ.)ّّٕ/
ِ) انظر :أبك ٌ
حياف ،تفسير البحر المحيط ،جٔ.ّْٕ/
ّ) انظر :أبك ٌ
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أما ي السرقة بدأ بالرجؿم َّ
أكثر ،كبدأ بيام َّ
طف عنده الجرأة كالقدرة
طف الشيكة عندىا أكثر .ك َّ

أكثر ُ).

الزانِي﴾ بقراءتيف:
الزانِيَةُ َو َّ
كقرئت ﴿ َّ
أ .الر ع ،كىي قراءة الجميكر ،كمنيـ مف قرأىا ب ير ياء ،أم كالز ً
اف) ،كخرجت ىذه القراءة
عمى َّأنيا المبتدأ كالخبر محذكؼ تقديره ( :يما يتمى عميكـ حكـ الزانية كالزاني) كقكلو

المبرد كالزجاج ذىبكا إلى َّ
أف الخبر ،قكلو اجمدكا)
اجمدكا بياف لذلؾ الحكـ ،أما الفراء ك ّْ

أم َّأنو ظاىر ي اآلية ِ).

ب .النرب عمى ا شت اؿ ككف الفعؿ المذككر بعد ا سـ المتقدـ عؿ طمب ،كىي قراءة عمر
بف عيسى الثقفي ،كيحيى بف يعمر ّ).

ٓٗ .أوجو قراءة ﴿ َويَ ْج َع ْل﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :رَجَب َس َى اَُّ ِز ١إ ؽَب َء َع َؼ ََ َُيَ
قً ٞسا﴾ [الفرقان]ٔٓ:
َخ ًْ ٤شا ِْٖٓ َرُِ َي َعَّ٘بد ر َْغ ِش ِْٖٓ ١ر َْؾزِ َٜب ْاْلَ ْٗ َٜب ُس َْ َ٣ٝغ َؼ َْ َُ َي هُ ُ
ًَّ
شاء كىب لؾ ي الدنيا ىخ ٍي نار مما قالكا ،كىك أف يعجؿ لؾ مثؿ ما
"تكاثر خير الذم ًإ ٍف ى
كعدؾ ي اآلخرة مف الجنات كالقركر" ْ).
كقرئت ﴿ َويَ ْج َع ْل﴾ ثالث قراءات:
اء َج َع َل﴾م َّ
طف التقدير :إف يشأ يجعؿ.
أ .الجزـ ،عطفنا عمى محؿ جعؿ) ي قكلو ﴿إن َ
ش َ
ب .الر ع ،ىك عمى كجييف:
اطكؿ :ككف الجممة استئنا ية منقطعة عما قبمو ر عت.
الثاني :عمى اعتبار أف الشرط إذا جاء عمو ماض نيا ،جاز ي جكابو الجزـ كالر ع ،كىك قكؿ
الزمخشرم ،ككقكؿ الشاعر:
ائب َمالِي َوَل َح ِرُم
َيقُو ُل َل َغ ٌ

ِ
سأَلَ ٍة
َوِا ْن أَتَاهُ َخمي ٌل َي ْوَم َم ْ

السمعاني ،تفسير القرف العظيـ جّ.)ْٖٗ/
ُ) انظرَّ :
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ّّٗ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ّّٗ/
ْ) الزمخشرمَّ ،
الكشاؼ صَْٕ).
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المبرد إلى َّ
أف يجعؿ) ىك الجكاب كأنو عمى حذؼ الفاء ،كذىب غير
كذىب الكك يكف ك ّْ

ىؤ ء إلى أنو ىك الجكاب كليس عمى حذؼ الفاء ك عمى التقديـ ُ).

ت .النرب ،عمى إضمار أف) ،كىذه قراءة عبيد ا﵀ بف مكسى ،كىي قراءة ضعيفة ي رأم
حياف.
أبي ٌ

كاذا ما جئنا إلى رأم أبي حيَّاف نجد َّأنو مع الر عم طف أداة الشرط لـ يظير ليا تأثير
ي عؿ الشرطم لككنو ماضي المفظ ،ضعؼ عممو ي عؿ الجكاب مـ يعمؿ يو ،كبقي

كعا ،كالى ىذا ذىب الجميكر ،ك َّأنو جائز ي الكالـ ِ).
مر ن

ٔٗ .الموقع اإلعرابي لـــ ﴿حسر ٍ
عُ ٞء
ات﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أَكَ َْٖٔ ُصُ َُُٚ َِّٖ٣
َ ََ
غً٘ب كَبَِّٕ َّ
غيَ
ن َُّ َْٖٓ َ٣ؾَب ُء َِ ْٜ َ٣ٝذَ٣ َْٖٓ ١ؾَب ُء كَ ََل ر َْزَْ ٛت َٗ ْل ُ
َػ َِِٔ ِ ٚكَ َشآَ ُٙؽ َ
َّللاَ ِ ُ٣
غ َشاد إّ َّ
قَ٘ ُؼ[ ﴾ َٕٞفاطر]ٛ:
َّللاَ َػ ِِ ْ٤ثِ َٔب ْ َ٣
َػَِ َْ ْْ ِٜ ٤ؽ َ
ّْ
حسنا،
تحدث اآلية عف حاؿ أكلئؾ الذيف اتبعكا طريؽ الشيطاف ،كزينو ي نفكسيـ ،رأكه ن

أكلئؾ حيمة لممؤمف ييـ ،ا﵀ – َّ
عز كجؿ -ييدم مف يشاء ،كيضؿ مف يشاء ،ككجو ا﵀
ك َعلَي ِهم حسر ٍ
ات﴾ ا﵀ تعالى حكيـ يما يفعمو ّ).
خطابو لمف يدعكىـ ،بأف ﴿تَ ْذ َى ْ
س َ ْ ْ َ ََ
ب نَػ ْف ُ
ككاف الكجو اإلعرابي ل ػ ﴿حسر ٍ
ات﴾ ىك النربم لكف عمى أقكاؿ عدة:
َ ََ

أ .عمى َّأنيا مفعكؿ طجمو ،أم :ال تيمؾ نفسؾ لمحسرات ،ك عمييـ) بػ ػ تذىب) ،كقكلؾ:
مات عميو حزننا ،ول يتعمؽ بحسرات طنو مردر ،ال يتقدـ معمكلو.

ب .يجكز أف يككف حا ن  ،كأف كميا رارت حسرات لفرط التحسر ،كما قاؿ جرير:
ِ
روا
ص ُد ً
َحتَى َذ َى ْب َن َك َال ك ًال َو ُ

الي َو ِ
الس َرى
اج ُر لَ ْح َم ُي َّن َم َع ُّ
َم َ
شَ
ق َ

(ٗ)

كردكرىا ،كمنو قكلو:
كردكرا ،أم لـ يبؽ إ كالكمييا
كال
يريد :رجعف كال ن
ي
ن
(٘)
ِ
ح ٍ
ام
ساقَطُ َن ْف ِسي
سرات َوِذ ْك ُرُى ْم لي َ
َ َ
فَ َعمَى إِثْ ِرِى ْم تَ َ
سقَ ُ
كردكر) حا ف عمى مذىب سيبكيو.
نا
كال
ػ كال ن
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ْْْ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ْْْ/
ّ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٖ.)ُْٕٓ/
ْ) جرير ،ديكاف جرير صِْٖ)

ٓ) البيت طبي دؤاد اإليادم .انظر :اطرمعي ،اطرمعيات صُٖٖ).
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المبرد ُ).
تمييز منقكن مف الفاعؿ ،أم حتى ذىبت كالكمييا
ت .أف تككف نا
كردكرىا ،كىك رأم ّْ
ي
ِْ .أوجو قراءة ﴿أَئِ ْن﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :-هَبُُٞا هَبئِ ُش ًُ ْْ َٓ َؼ ٌُ ْْ أَئِْٖ ُر ًِّ ْشرُ ْْ َث َْ
غ ِشكُ[ ﴾ َٕٞيس]ٜٔ:
أَ ْٗزُ ْْ هَ ْْ ُٓ ّٞ
قرئت ﴿أَئِ ْن﴾ عمى أكجو ،ىي:
أ.

بيمزتيف ،بحيث تككف اطكلى ىمزة ا ستفياـ ،كالثانية ىمزة إف الشرطية ،كىي قراءة
الجميكر ،كيككف المعنى إف ذكرتـ تتطيركف)،

يككف المحذكؼ مرب ا ستفياـ ،عمى

مجزكما.
مذىب سيبكيو ،كبجعمو لمشرط ،عمى مذىب يكنس إف قدرتو مضارنعا كاف
ن

و
بم َّدة قبؿ اليمزة
ب .بيمزة كاحدة ،كىاء مكسكرة ي ركاية أبك عمرك) ،ك ي ركاية أخرل ى
المفتكحة لكف رؿ بينيما بألؼ ستثقاؿ اجتماعيما .يككف المعنى :أإلف ذكرتـ
تطيرتـ ِ).

ت .بيمزة مفتكحة ،كياء ساكنة ،ك تح النكف كاعتبارىا ظرؼ مكاف ،عمى قراءة عيسى الثقفي.
كىذه تككف "أيف ييا ظرؼ أداة الشرط ،حذؼ جزاؤه لمد لة عميو كتقديره :أيف ذكرتـ
رحبكـ طائركـ ،كيدؿ عميو قكلو :طائركـ معكـ" ّ) .كممف يجكز تقديـ الجزاء عمى الشرط،

المبرد ،كبذلؾ يجكز أف يككف الجكاب طائركـ معكـ ،ككاف أرمو :أيف
الكك يكف كأبك زيد ك ّْ

ذكرتـ طائركـ معكـ ،مما قدـ حذ ت الفاء ْ).

ع َِْ٘ب ُٙآَُِِ ٠بئَ ِخ أَ ُْق أَ ِْ َ٣ ٝض٣ذُ﴾ َٕٝ
ّْ .معنى الحرف (أو) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :أَ ْس َ
[الصافات]ٔٗٚ:

جاء ي معنى أك) و
معاف ع ٌدة ،منيا:
أ .بؿ ،كىي رأم ابف عباس.
ب .الكاك ،كقيؿ ييا :لأبياـ عمى المخاطب.

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٕ.)ِٖٖ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ُّْ/
ّ) المرجع السابؽ ،جٕ.ُّْ/

ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ُّْ/
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المبرد كغيره مف البررٌييف :المعنى عمى نظر البشر ،كحزرىـ أ ٌف مف كراءىـ قاؿ:
ت .كقاؿ ّْ
ىـ مائة ألؼ أك يزيدكف ،أم يزيدكف ي مرأل الناظر ،إذا رىا الرائي قاؿ :ىي مائة ألؼ
أك أكثر .كال رض الكرؼ بالكثرة ُ).

ٗٗ .أوجو قراءة ﴿وََّل َ ِ
ين﴾ في قولو -سبحانو وتعالى ْْ ًَ ﴿ :أَ ٌَْْ٘ َِٛب ِْٖٓ هَ ْجِِ ِ ِْٖٓ ْْ ٜهَ ْشٕ
تح َ
َ
كََ٘بد َْٝا َََّ ٝلدَ ِؽََ٘ٓ َٖ٤بؿ﴾ [ص]ٖ:
﴿وََّل َ ِ
ين َمنَ ٍ
أيضا :المنجى ،كالمفر ِ).
اص﴾ أم :ليس كقت تأخر ك رار .كالمناص ن
تح َ
َ
أ.

كقرئت ﴿كى ى ً
يف﴾ عمى أكجو:
تح ى
ى

و
حينئذ عممت عمؿ
حيف) بفتح التاء ،كنرب النكف ،كىي قراءة الجميكر ،تككف
ك ى
ت ى
و
مناص ،عمى قكؿ سيبكيو .أك عمى
حيف
ليس) ،كاسميا محذكؼ تقديره :ك ت
الحيف ى
ي

نرب حيف) إذا عممت عمؿ َّ
الحيف
إف) كيككف خبرىا حينيا محذكؼ ،كالتقدير :ك ت
ى
أرل حيف مناص ،عمى قكؿ اطخفش ّ).

حيف) بضـ التاء ،كر ع النكف ،كيككف تخريجيا ك ؽ قكؿ سيبكيو عمى َّ
أف حيف)
ب .ك ي
ت ي
اسميا ،كالخبر محذكؼ ،كعمى قكؿ اطخفش تككف مبتدأ ،كالخبر محذكؼ.
ت .ك ًت ً
كخّْرجت ىذه القراءة ك ؽ رأم أبي حيَّاف أنَّيا عمى
حيف) بكسر التاء ،كجر النكف ،ي
إضمار مف) ،كالتقدير :ك ت مف ً
جذع بيتؾ؟ أم :كـ مف
حيف مناص ،كما جركا :كـ
و
جذع بيتؾ؟ كيككف محميا اإلعرابي أم مف حيف) ك ؽ رأم سيبكيو ي مكضع الر ع عمى
و
و
قائما ،أك عمى أنَّو مبتدأ كالخبر
أنو اسـ ليس ،كالخبر محذكؼ ،كما قالكا :ليس مف رجؿ ن
محذكؼ عمى قكؿ اطخفش ْ).
كيمكف تخريج قراءة الجر عمى ركاية بعض العرب حيث يخفضكف يخفض بالت ،كأنشد

الفراء :كلتندمف ك ت ساعة مندـ ،كخرج اطخفش ك ت أكاف عمى إضمار حيف ،أم ك ت حيف
المبرد بالر ع:
أكاف ،حذؼ حيف كأبقى أكاف عمى جره .كأنشد ّْ
ُ) انظر :أبك حياف ،التفسير جٕ.)َّٔ/
ِ) اليررم ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف جِْ.)ُّٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)ّٖٔ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)ّٖٔ/

101

اف
 ... ...ك ت أك ه
كبذلؾ تككف

... ... ... ...

ُ)

أيضا بالكقؼ ،عمى أكجو:
ت) ركيت بفتح التاء ،كضميا ،ككسرىا ،كقرئت ن

اطكؿ :الكقؼ بالتاء ،عمى رأم سيبكيو كالزجاج.
المبرد.
الثاني :الكقؼ بالياء ،عمى رأم الكسائي ك ٌ
الثالث :الكقؼ عمى
عبيدة ِ).

) ،كزعـ أرحاب ىذا الرأم َّ
أف التاء زيدت ي حيف) ،كاختاره أبك

ن اَُّ ِز َٖ٣ارَّوَ ْٞا َسثَّ ْْ ُٜاَُِ٠
عَ ٤
٘ٗ .تقدير جواب الشرط لـــ (إذا) في قولو -سبحانو وتعالىِ َٝ ﴿ :
ع ََلّ َػَِ ِْ ْْ ٌُ ٤ه ْجزُ ْْ
ا ُْ َغَّ٘ ِخ ُص َٓ ًشا َؽزَّ ٠اِ َرا َعب ُءَٛٝب َٝكُزِ َؾذْ أَ ْث َٞاثُ َٜب َٝهَب ٍَ ََُ ْْ ُٜخ َضَٗزُ َٜب َ
كَبد ُ
ْخَُِٛٞب َخبُِ ِذ[ ﴾ َٖ٣الزمر]ٖٚ:
تخبر اآلية عف حاؿ أىؿ الجنة ،حيث يساقكف إلييا سكؽ إكرواـ كاعزاز ،رحيف
ت أَبْػ َوابُػ َها﴾ استقبمتيـ المالئكة بالترحاب
وىا َوفُتِ َح ْ
مستبشريف ،كؿ زمرة مع الزمرة ﴿ َحتَّى إِذَا َجاءُ َ
ّ) ِ
ِِ
ين﴾.
كالتسميـ مف أجؿ إيمانيـ قيؿ ليـ ﴿ :ط ْبتُ ْم فَا ْد ُخلُ َ
وىا َخالد َ
وىا﴾ شرط ،ك ي تقدير جكابو أقكاؿ:
ك ﴿ َحتَّى إِذَا َجاءُ َ

ت﴾ ،كالكاك زائدة.
أ .قاؿ الكك يكف جكابو ﴿ َوفُتِ َح ْ

ب .رأل خركف جكابو محذكنا ،كعمَّؿ الزمخشرم حذ و "طنو ي رفة ثكاب أىؿ الجنة ،دؿ
عمى أنو شيء يحيط بو الكرؼ ،كحؽ مكقعو ما بعد خالديف" ْ).
المبرد الجكاب بعد خالديف سعدكا).
ت .كقدر ّْ
اؿ ل َُه ْم َخ َزنَػتُػ َها﴾ عمى زيادة الكاك ٓ).
ث .كقيؿ الجكابَ ﴿ :وقَ َ

ُ) البيت طبي زبيد الطائي ،كىك:

ً
ت أك و
يف ىبقىاء
اف
ى
ر ٍم ىحىنا ىكى ى
أى ىج ٍبىنا ٍ
أف لىٍي ىس ح ى
طمىيبكا ي
جن ٍي ،الخرائص جِ)ّٕٕ/م كالب دادم ،خزانة اطدب جٔ.)ْٓٓ/
انظر :ابف ٌ
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)ّٖٔ/
السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)َّٕ/
ّ) انظرَّ :
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جٕ.)ِْٓ/

ٓ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ِْٓ/
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عَ ٞسح كَب ِ َرا
ْٔ( .أولى) في قولو -سبحانو وتعالىَ٣َٝ ﴿ :وُ ٍُ ٞاَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا َُ ََّْ ٞل ُٗ ِّضَُذْ ُ
عَ ٞسح ُٓ ْؾ ٌَ َٔخ َُ ٝر ًِ َش كَِٜ ٤ب ا ُْوِزَب ٍُ َسأَ ْ٣ذَ اَُّ ِز َٖ٣كِ ٢هُُِٞثِ َِ َٓ ْْ ٜشك ْ٘ َ٣ظُ ُشَٕٝ
أ ُ ْٗ ِضَُذْ ُ
[ ﴾ ْْ ٜمحمد]ٕٓ:
د كَؤ َ ُْ َُ ٠َُٝ
ؾ َِّ ٢ػَِ ْ َِٖٓ ِٚ ٤ا ُْ َٔ ِْ ٞ
اَُِ َْ ٤ي َٗظَ َش ا ُْ َٔ ْـ ِ
اختمفكا ي أكلى) أىك اسـ أك عؿ؟
أ .ذىب اطرمعي إلى أنو بمعنى قاربو ما ييمكو ،أم نزؿ بو ،كأنشد:
ادى َب ْي َن َى ِاد َيتَين ِم ْن َيا
تَ َع َ

زيد َعمَى الثَّالث
َوأَ ْولَى أَ ْن َي َ

(ٔ)

أم :قارب أف يزيد ِ).
ابيا كاف يكالي رمي الريد ينفمت
كقاؿ ّْ
المبرد" :يقاؿ لمف ىـ بالعطب ،كما ركم أ ٌف أعر ن
ريدا قاربو ثـ أ مت منو" ّ) كقاؿ:
منو يقكؿ :أكلى لؾ رمي ن
ِ
ص ْي َد ُىم
َفمَ ْو َك َ
وم َ
ان أَ ْولَى ُي ْطع ُم القَ َ

ِ
وم ُج َّو ًعا
َولَك َّن أَ ْولَى َيتُْر ُك القَ َ

شطَّ َوْل ُي َيا
تُ َكمِّفُِني لَ ْيمَى َوقَ ْد َ

ٍ
وب
َو َع َ
اد ْت َع َواد َب ْي َن َنا َو ُخطُ ُ

(ٗ)

ب .اطكثركف عمى أنو اسـ ،عمى َّأنو مشتؽ مف الكلي ،كىك القرب ٓ) ،كما قاؿ الشاعر:
()ٙ

فجَ ُشٝا َؽزَّ٠
صبَػ ُروا﴾ في قولو -سبحانو وتعالى ْٞ ََُٝ ﴿ :أَََّٗ ْْ ُٜ
ْٕ .الموقع اإلعرابي لــ ﴿أَنػَّ ُه ْم َ
َّللاُ َ
ر َْخ ُش َط اَُِ ٌَْ َُ ْْ ِٜ ٤بَٕ َخ ًْ ٤شا ََُّ َٝ ْْ ُٜ
ؿلُٞس َس ِؽ[ ﴾ْ٤الحجرات]٘:
ي اآلية خطاب غير مباشر لمف ينادكف الرسكؿ  كيستعجمكف ي إجابتو ليـ ،مك َّأنيـ

انتظركا خركج النبي ،كلـ يعجمكا ي المناداةم لكاف أرمح ليـ ي أمكر دينيـ كدنياىـ ٕ).
صبَػ ُروا﴾ بعد لك) أقكاؿ:
كلػ ػ ﴿أَنػَّ ُه ْم َ
أ.

ي محؿ ر ع عمى الفاعمية و
المبرد ،كالتقدير :كلك ثبت ربرىـ.
لفعؿ محذكؼ ،عمى رأم ّْ

ُ) البيت بال نسبة .انظر :الدركيش ،إعراب القرف كبيانو جٗ.)ُِٖ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٖ.)ُٕ/

ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ِٕ-ُٕ/
ْ) البيت بال نسبة .انظر :الدركيش ،إعراب القرف جٗ.)ُِٖ/
ٓ) أبك حيَّاف ،التفسير جٖ.)ِٕ/
ٔ) البيت لعمقمة بف عبدة ،انظر :ابف اطثير ،عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ الشيباني ،الكامؿ ي
التاريخ جُ.)ْٓٓ/

ٕ) انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ِٕ.)َّٓ/
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ب .ي محؿ ر ع عمى ا بتداء ،عمى رأم سيبكيو ُ).
 .ٗٛتقدير جواب الشرط لـــ

َٝأَ ِرَٗذْ ُِ َشثِّ َٜب َُ ٝؽوَّذْ
َٝأَ ِرَٗذْ ُِ َشثِّ َٜب َُ ٝؽوَّذْ

[النشقاق]ٙ-ٔ:

ؾوَّذْ (ٔ)
غ َٔب ُء ا ْٗ َ
(إذا) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :اِ َرا اُ َّ
ك ُٓذَّدْ (ٖ) َٝأَ ُْوَذْ َٓب كَِٜ ٤ب َٝر ََخَِّذْ (ٗ)
(ٕ) َٝاِ َرا ْاْلَ ْس ُ
ْؽب كَ ُٔ ََلهِ﴾ِٚ ٤
غبُٕ اَِّٗ َي ًَب ِدػ اََُِ ٠سثِّ َي ًَذ ً
اْل ْٗ َ
(٘) َ٣ب أََٜ ُّ٣ب ْ ِ

ت﴾ تقادير ،منيا:
كرد ي تقدير جكاب الشرط ﴿:إِذَا َّ
ش َّق ْ
الس َماءُ انْ َ

أ.

ما يدؿ عميو قكلو -سبحانو كتعالى﴿ :-إِنَّ َ ِ
ح﴾ ،أم قى كؿ إنساف كدحو.
ك َكاد ٌ

المبرد :ىك مالقيو ،أم :إذا انشقت السماء أنت مالقيو ِ).
ب .كقاؿ اطخفش ك ّْ
ت .كقيؿ :يا أييا اإلنساف ،عمى حذؼ الفاء تقديره :يا أييا اإلنساف.
ث .كقيؿ :كأذنت عمى زيادة الكاك ّ).

م َؾبَٛب (ٔ) َٝا ُْوَ َٔ ِش اِ َرا ر َََلَٛب
 .ٜٗنوع (ما) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اُ َّ
ظ َُ ٝ
ؾ ْٔ ِ
غ َٔب ِء ََٓ ٝب ثََ٘بَٛب (٘)
(ٕ) َٝاَُّ٘ َٜب ِس اِ َرا َع ََّلَٛب (ٖ) َٝاَُِّ ْ َِ ٤اِ َرا ْ َ٣ـؾَبَٛب (ٗ) َٝاُ َّ
ع َّٞاَٛب﴾ [الشمس]ٚ-ٔ:
ك ََٓ ٝب هَ َؾبَٛب (ْ ََٗٝ )ٙلظ ََٓ ٝب َ
َْ ٝاْلَ ْس ِ
كرد ي معنى ما) أقكاؿ ،ىي:
أٌ .أنيا مكركلة بمعنى الذم ،كىك رأم مجاىد كأبك عبيدة ،كاختاره الطبرم ،كعمَّمكا ذلؾ َّ
بأف
ما) تقع عمى أكلي العمـ كغيرىـ.

المبرد كالزجاج ،كىذا قكؿ مف ذىب إلى أ ٌف ما)
ب .مردرية ،كىك رأم
ّْ
أكلي العمـ ْ).

تقع عمى حاد

َّ
أف اطرؿ ي ما) المكركلة َّأنيا تستعمؿ
كلعؿ الذم حمؿ ّْ
المبرد عمى ىذا القكؿ ىك ٌ
ل ير العاقؿ ،ك يجكز حمميا عمى العاقؿ إ إذا لـ يمكف حمميا عمى غير ذلؾ .كعمى ذلؾ إف

ُ) انظر :أبك حيَّاف :البحر المحيط جٖ.)َُٗ -َُٖ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف :البحر المحيط جٖ.)ّْٕ/
حياف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ّْٕ/
ّ) انظر :أبك ٌ
حياف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ّْٕ/
ْ) انظر :أبك ٌ
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ما) ي اآلية تحتمؿ أف تككف مكركلة أك مردرية ،كحمميا عمى المردرية أرجح لعدـ كجكد

التأكيؿ ُ).

المبرد ي تفسير القرف الكريـ صِِٓ).
ُ) النعيمي ،ياسر ،منيج ّْ
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ثانيا :المسائل الصرفية
ً

و
أيضا ،ككانت ردكد
اشتمؿ كتاب البحر المحيط عمى
بعض مف المسائؿ الرر ية ن
أيضا بيف مكا ؽ ،أك محايد ،كلـ تجد الباحثة مسائؿ عارض ييا أبك
عؿ أبي حيَّاف تجاىيا ن

المبرد .كتكضيح ذلؾ يما يأتي:
حيَّاف ٌ

المبحث األول
لممبرد
حيان
ِّ
موافقات أبي ّ
المبرد مسألتاف تكضيحيما اآلتي:
كاف مف المسائؿ التي كا ؽ ييا أبك حيَّاف ٌ

ٔ .إثبات الواو في المصادر أو حذفيا في لفظ (وجية) في قولو -سبحانو وتعالىٍَّ ٌُ َُِٝ ﴿ :
َّللاُ َع ًِٔ ٤ؼب إّ َّ
د ثِ ٌُ ُْ َّ
ِْ ٝع َٜخ َُٜ ٤َُِّٞ ُٓ َٞ ٛب كَب ْ
د أََٓ َْٖ٣ب رَ ٌُُٞٗٞا َ٣ؤْ ِ
عزَ ِجوُٞا ا ُْ َخ َْ ٤شا ِ
َّللاَ
َ٢ء هَ ِذ٣ش﴾ [البقرة]ٔٗٛ:
َػَِ َِّ ًُ ٠ؽ ْ
يجعؿ لكؿ مذىب كديف ،أك ممة كجية يتجيكف إلييا ،ممنرارل كجية ىـ مكلكىا،
كلمييكد كجية ىـ مكلكىام لكف ليس الشأف ي استقباؿ القبمة ،إنو مف الشرائع التي تت ير بيا

اطزمنة كاطحكاؿ ،كيدخميا النسخ كالنقؿ ،مف جية إلى جية ،كلكف الشأف كؿ الشأف ،ي امتثاؿ
طاعة ا﵀ ،كالتقرب إليو ،يك عنكاف السعادة ،كىك الذم إذا لـ تترؼ بو النفكس ،حرمت ليا

خسارة الدنيا كاآلخرة(ٔ).

تحذؼ منو الكاكم َّ
طنيا غير مردر

المبرد اسـ
ك ﴿ ِو ْج َهةٌ﴾ ىي القبمة ،كىي عند ّْ
عمى كزف ً ٍعمة) ،حيث " يقع يو ىعؿ ي ٍف ًعؿ ،كاف كاف ي معنى المرادر" ِ).

أف كجية) مردر ،كأثبتت يو الكاك ،كبذلؾ يككف إثباتو ِّ
أما سيبكيو يرل َّ
شاذا ّ).

مردرم طنو ليس و
بجار عمى عمو ،مـ يرد كجو
نا
كسكغ أبك حيَّاف إقرار الكاك ،كاف كاف
َّ
يجو ،يككف المردر جية ،عمى عكس كعد التي يقاؿ ييا كعد يعد عدة ،كبما أنو لـ يسمع

مردر ْ).
نا
زما ،كاف كاف
يجو ،كاف بقاء الكاك ي كجية ن

ُ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ)ّٕ-ِٕ/م كابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ِْٔ/
المبرد ،المقتضب جُ.)ِِٕ/
ِ) ّْ

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جُ.)ِٓٗ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ِٓٗ/
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ظ ا ُْجِ َّش إْٔ رُ َُُّٞٞا ُُ ٝع ْْ ٌُ َٛ ٞهِجَ ََ
(البر) في قولو -سبحانو وتعالىَ ٤ْ َُ﴿ :
ٕ .أوجو قراءة لفظ ِّ
ة َ ٌَِّٖ َُٝا ُْجِ َّش َْٖٓ آ ََٖٓ ِث َّ
ة
ا ُْ َٔ ْ
بَّللِ َٝا ُْ َْ ِّ ْٞ ٤اِ ٥خ ِش َٝا ُْ َٔ ََلئِ ٌَ ِخ َٝا ُْ ٌِزَب ِ
م َٝا ُْ َٔ ْـ ِش ِ
ؾ ِش ِ
غجَِِ ٤
غب ًَِٝ َٖ٤اثَْٖ اُ َّ
َٝاَُّ٘جَِٝ َٖ٤ِّ٤آرَ ٠ا ُْ َٔب ٍَ َػَُِ ٠ؽجِّ َِ ٚر ِ ١ٝا ُْوُ ْشثََٝ ٠ا َُْ٤زَب ََٓٝ ٠ا ُْ َٔ َ
ق ََلحَ َٝآرَ ٠اُ َّض ًَبحَ َٝا ُْ ُٔٞكُ َٕٞثِ َؼ ِْ ٜذ ِ ْْ ٛاِ َرا ػَب َٛذُٝا
ة َٝأَهَب َّ اُ َّ
َٝاُ َّ
غبئَِِِٝ َٖ٤كِ ٢اُ ِّشهَب ِ
ف َذهُٞا َٝأَُُٝئِ َي ُْ ُٛ
عب ِء َٝاُ َّ
َٝاُ َّ
ط أَُُٝئِ َي اَُّ ِزَ َٖ٣
قبثِ ِش َٖ٣كِ ٢ا ُْجَؤْ َ
ن َّشا ِء َِ ٝؽ َٖ٤ا ُْجَؤْ ِ
ا ُْ ُٔزَّوُ[ ﴾ َٕٞالبقرة]ٔٚٚ:
ِ
آم َن ﴾ ،كرد ي ىذه الجممة أربعة أكجو:
قكلو -سبحانو كتعالىَ ﴿ :ولَك َّن الْبِ َّر َم ْن َ
المبرد أف لفظ البر) بفتح الباء ،ك َّأكؿ أبك حيَّاف ىذا القكؿ عمى اعتبار أنو اسـ
أحدىا :يرل ّْ
أبر ،أنا ّّبر كبار .كاطرؿ ىب ًرىر  -بكسر الراء اطكلى  -بكزف ىب ًطف
اعؿ مف بررت ُّ
كى ًرح ،مما أريد اإلدغاـ  ..نقمت كسرة الراء إلى الباء بعد سمب حركتيا ،عمى ىذا
البر مف مف ،كيؤيد ىذا
يحتاج الكالـ إلى حذؼ كتأكيؿ ،كأنو قيؿ :كلكف الشخص ٌ
(ولكن البار) ُ).
َّ
القراءة الشاذة بري ة اسـ الفاعؿ الرريح ،كىي

البر ىم ٍف مف.
الثاني :أف الكالـ عمى حذؼ مضاؼ مف اطكؿم تقديره :كلكف ذا ّْ
البر ُّبر ىم ٍف مف.
الثالث :أف الكالـ عمى حذؼ مضاؼ مف الثانيم تقديره :كلكف َّ
الرابع :أف المردر الذم ىك البر  -بالكسر  -بمعنى اسـ الفاعؿ الرريح الذم ىك البار)،
أيضا ِ).
كيؤيده القراءة ،الشاذة ن

المبرد في المسائل
أما عن المعارضات فمم تجد الباحثة في كتابو أي معارضة آلراء
ِّ

الصرفية.

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جِ)ٓ/م كاليررم ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ي ركابي عمكـ القرف
جّ.)ُّْ/

ِ) اليررم ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف جّ)ُّْ/
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المبحث الثاني

المبرد
حيان إزاء آراء ِّ
حياد أبي ّ
أما عف المحايدات بم ت أربع عشرة مسألةَّ ،
تكضح عمى الشكؿ التالي:
ٌ
ٔ .القول في جمع الكسرة (قروء) في ﴿ثَََلثَةَ قُػ ُر ٍوء﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :ا ُْ ُٔطََِّوَبدُ

ن َّ
َّللاُ كِ ٢أَ ْس َؽب ِٓ َِّٖٜ
غ ِ َّٖٜصَ ََلصَخَ هُ ُشٝء َََّ ٝل ِ َ٣ؾ َُّ َُ َُّٖٜإّ ٌْ َ٣زُ َْٖٔ َٓب َخَِ َ
َ٣زَ َشثَّ ْ
قَٖ ثِؤ َ ْٗلُ ِ
إّ ًَُّٖ ْ ُ٣ئ َِّٖٓ ثِ َّ
ن ثِ َش ِّد ِ َّٖٛكَِ ٢رُِ َي إ أَ َسادُٝا
بَّللِ َٝا ُْْ ِّ ْٞ َ٤اِ ٥خ ِش َٝثُؼَُُٞزُ َُّٖٜأَ َؽ ُّ
ٝف َِّ ُِِٝش َعب ٍِ َػَِ َْ َِّٖٜ ٤د َس َعخ ََّ ٝ
َّللاُ َػ ِض٣ض
اِ ْ
ف ََل ًؽب َْ ِٓ ََُُّٖٜٝض َُ اَُّ ِزَ ١ػَِ ْ َِّٖٜ ٤ثِب ُْ َٔ ْؼ ُش ِ
َؽ ٌِ[ ﴾ ْ٤البقرة]ٕٕٛ:

﴿يػتػربَّصن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن﴾ أم ينتظرف كيعتددف مدة ،ك﴿ثَََلثَةَ قُػر ٍ
وء﴾ أم حيض ،أك أطيار عمى
ََ َ ْ َ
ُ
أف الرحيح َّ
اختالؼ العمماء ي ذلؾ ،مع َّ
عدة ،منيا:
أف القرء الحيض ،كليذا اطمر حكـ ٌ
التأكد مف براءة الرحـ ،بمركر ثالثة قركء يتضح خمك الرحـ مف الحمؿ ،ال يفضي إلى اختالط

اطنساب ُ).

كق أر الجميكر قركء) عمى كزف عكؿ ،كلـ ً
يأت ثالثة أقراء) مف باب التكسع ي

استعماؿ جمع القمة مكاف جمع الكثرة ،كأكثر قركء عمى أقراء "طف كاحده قى ٍرء ،بفتح القاؼ كجمع
عمى عمى أ عاؿ شاذ" ِ).

المبرد ي ثالثة حمير ،كثالثة كالب ،أف يككف المراد :مف كالب ،كمف حمير.
كأجاز ّْ

كبذلؾ يتخرج ي ثالثة قركء) ما أجازه ،أم :مف قركء عمى رأم أبك حيَّاف ّ).

ٕ .األصل في لفظ (يتسنو) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أَ ًَْ ٝبَُّ ِزَّ َٓ ١ش َػَِ ٠هَ ْشَ٣خ َ٢َ ِٛ ٝ
َّللاُ ثَ ْؼ َذ َٓ ْٞرِ َٜب كَؤَ َٓبرََّ ُٚ
ؽ َٜب هَب ٍَ أََّْٗ ُ٣ ٠ؾِ َٛ ٢ِ٤ز َِّ ٙ
َّللاُ ِٓبئَخَ ػَبّ صُ َّْ
َخب َِ٣ٝخ َػَُِ ٠ػ ُشِ ٝ
ل  ّْٞ َ٣هَب ٍَ ثَ َْ َُجِ ْضذَ ِٓبئَخَ ػَبّ كَبٗظش اَُِ٠
ثَ َؼضَ ُٚهَب ٍَ ًَ ْْ َُجِ ْضذَ هَب ٍَ َُجِ ْضذُ ًٓ ْٞ َ٣ب أَ ْ ٝثَ ْؼ َ
ط َٝاٗظش اَُِ٠
هَ َؼب ِٓ َي ََ ٝ
ؽ َشاثِ َي َُ ْْ َ٣زَ َ
غَّ٘ َْٝ ٚاٗظش اَُِِ ٠ؽ َٔب ِس َى َْ َُِ٘ٝغ َؼَِ َي آَ٣خً َُِِّ٘ب ِ
غَٛٞب َُ ْؾ ًٔب كََِ َّٔب رَجَ َُُٚ ََّٖ٤هَب ٍَ أَ ْػَِ ُْ إّ َّ
َّللاَ َػََِِّ ًُ ٠
ؾ ُضَٛب صُ َّْ َٗ ٌْ ُ
ا ُْ ِؼظَ ِبّ ًَْ٤قَ ُٗ ْ٘ ِ
َ٢ء هَ ِذ٣ش ﴾ [البقرة]ٕٜ٘:
ؽ ْ
متعجبا مف
مر عمى قرية خاكية،
ن
عرض ا﵀ ي اآليات المعجزة التي أراىا لمرجؿ الذم ٌ
كيفية قدرة ا﵀ عمى إحياء المكتى ،أماتو ا﵀ مائة و
عاـ ،ثـ بعثو بعدىام ليجد َّأنو لـ ىيٍب ىؿ بعد ىذه
ُ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)َُُ/
ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ.)ُٖٗ/

ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ.)ُٖٗ/
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المدة الطكيمة ،كالى َّ
سنَّ ْو﴾ ،أم لـ ت يره السنكف التي أتت عميو ُ) .كاذا
أف طعامو ،كشرابو ﴿ل ْ
َم يَػتَ َ
ما أردنا تكضيح اطرؿ ي يتسنو) ،كتبييف المحذكؼ منيا ،نجد َّ
أف ىناؾ قكليف ييا:

سنيةه مثؿ جبية ِ) .كبذلؾ يقكلكف ي التر ير:
اطكؿ :يجعؿ المحذكؼ ىك الياء ،كأرميا ٍ
سنيية ،ك ي الجمع سنيات ،كىي ل ة الحجاز ّ) ،كقاؿ الشاعر:
الس ِن ِ
الج َو ِائ ِح
َولَ ِك ْن َع َر َايا ِفي ِّ
ين َ

ولَ ْيس ْت ِبس ْني ٍ
اء َوَل ُر َّج ِبيَّ ٍة
َ َ
َ َ

الثاني :يجعؿ المحذكؼ ىك الكاك ،كأرميا سنكة ،كسنكات.

(ٗ)

ٓ)

َّ
المبرد عف النسب ي كممة سنة) بقكلو "قكلؾ
كلعؿ ىذا اطمر يتضح مف خالؿ حديث ّْ

ي النسب إلى سنة :سنكم ،يمف قاؿ :سنكات ،كمف قاؿ :سانيت ،كسنيية ي التحقير قاؿ:

سنيي" ٔ).

ق ِّذهًب
َبة ثِب ُْ َؾ ِّ
ن ُٓ َ
ٖ .أصل كممة (مييم ًنا) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :أَ ْٗ َض َُْ٘ب اَُِ َْ ٤ي ا ُْ ٌِز َ
بؽ ٌُ ْْ ثَ ِْ ْْ َُٜ٘٤ث َٔب أَ ْٗ َض ٍَ َّ
َّللاُ َََّ ٝل رَزَّجِ ْغ
ة ًَِ٘ٔ ٤ْ َٜ ُٓ ٝب َػَِ ْ ِٚ ٤كَ ْ
ُِ َٔب ثََ َ٣ َْٖ٤ذ ْ َِٖٓ ِٚ ٣ا ُْ ٌِزَب ِ
بعب َ ْٞ َُٝؽَب َء َّ
أَ َْٞ ٛا َء َُ ْْ ٛػ َّٔب َعب َءىَ َِٖٓ ا ُْ َؾ ِّ
ؽ ْش َػخً ًَ َٜ ْ٘ ِٓ ٝ
ن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِ
َّللاُ
َّللا َٓ ْش ِع ُؼ ٌُ ْْ
َُ َغ َؼَِ ٌُ ْْ أ ُ َّٓخً َٝا ِؽ َذحً َْ َ٤ُِ ٌِْٖ َُٝجُِ َ ْْ ًُ ٞكَِٓ ٢ب آرَب ًُ ْْ كَب ْ
د اَُِِ َّ ٠
عزَجِوُٞا ا ُْ َخ َْ ٤شا ِ
َع ًِٔ ٤ؼب كََُ٘٤جِّئُ ٌُ ْْ ثِ َٔب ًُ ْ٘زُ ْْ كِ ِٚ ٤ر َْخزَ ِِلُ[ ﴾ َٕٞالمائدة]ٗٛ:
مشتمال عمى
أنزؿ ا﵀ تعالى القرف العظيـ ،كىك أ ضؿ الكتب كأجميا ،إن ازن بالحؽ أم
ن
مشتمال عمى ما اشتممت عميو الكتب السابقة
الحؽ أكامره ،كنكاىيو ،كأخباره ﴿ َوُم َه ْي ِمنًا َعلَْي ِو﴾ أم:
ن
كزيادة ي المطالب اإلليية كاطخالؽ النفسية ،كىك الكتاب الذم يضـ الحكـ ،كاطحكاـ ٕ).

ُ) انظر :الخازف الب دادم ،تفسير الخازف المسمى لباب التأكيؿ ي معاني التنزيؿ جُ.)ُٗٓ/
ِ) الجكىرم ،الرحاح جٔ.)ِِّٓ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ.)ِٕٗ/

كسنياء :يقاؿ سنيت النخمة،
الم ٍعراةٍ ،
ْ) البيت لسكيد بف الرامت اطنرارم .كالعرايا مف العرية :أم النخمة ي
كتسنيت إذا أتت عمييا السنكف ،كنخمة سنياء ،أم تحمؿ سنة ك تحمؿ أخرل .انظر :الجكىرم ،الرحاح
ٔ)ِِّٓ/م كابف منظكر ،لساف العرب جٔ.)ِِِ/
ٓ) الجكىرم ،الرحاح جٔ.)ِِّٓ/
المبرد ،المقتضب جّ.)ُِٓ/
ٔ) ّْ

ٕ) انظر :السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ِّْ/
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كذىب بعض المُّ كييف إلى َّ
مييمنا) اسـ اعؿ مف مف غيره مف الخكؼ ،أرمو
أف
ن
مأمف) قمبت اليمزة الثانية ياء كراىة اجتماع اليمزتيف رار مؤيمف ،ثـ أبدلت اليمزة اطكلى

ىاء كما قالكا :أىراؽ ي أراؽ ،كىياؾ ي إياؾ" ُ).
كيرل أبك حيَّاف َّ
أف ىذا تكمؼ

حاجة إليو ،ك َّ
أف اليمزة الثانية ي اسـ الفاعؿ مف

مف) َّإنما سقطت كراىة اجتماع المثميف ،ال يدعى أنيا أقرت كأبدؿ منيا ِ).

ك" أما ما ذىب إليو ابف قتيبة مف أنو تر ير مؤمف ،كأبدلت ىمزتو ىاء ،قد كتب إليو

المبرد يحذره مف ىذا القكؿ .كاعمـ أ ٌف أسماء ا﵀ تعالى
أبك العباس ّْ

تر ر" ّ).

ٗ .حذف التنوين ﴿فَالِ ُق ِْ
بػ ََ ٝع َؼ ََ اَُِّ ََْ ٤
اْل ْصبَ ِاح﴾ في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :كَبُِ ُ
اْل ْ
ن ِْ
فجَ ِ
[ ﴾ْ٤األنعام]ٜٙ:
ع ًٌَ٘ب َٝاُ َّ
ظ َٝا ُْوَ َٔ َش ُؽ ْ
ؾ ْٔ َ
َ
غجَبًٗب َرُِيَ رَ ْو ِذُ ٣ش ا ُْ َؼ ِضِ ٣ض ا ُْ َؼِِ ِ
﴿فَالِ ُق ِْ
اح﴾ شاؽ عمكد الربح ،كىك أكؿ ما يبدك مف نكر النيار عف ظممة الميؿ ْ).
صبَ ِ
اْل ْ
جائز ي الشعر عند سيبكيو" ،كقكؿ
كقيرئت اآلية بنرب اإلرباح) ،كحذؼ تنكيف الؽ ،كىك ه
الشاعر:
... ... ... ...

وَل َذ ِ
يال
اكٌر ا﵀َ إَِّل َقمِ ً
َ

(٘)

المبرد يي ىجكزه ي الكالـ" ٔ).
حذؼ التنكيف لتقاء الساكنيف ك ّْ

المبرد ي التنكيف ،يك "التحريؾ لتقاء ساكنيفم طف الحذؼ
كأما المختار كالكجو عند ّْ

إنما يككف ي حرؼ المد كالميف خارة ،كاَّنما جاز ي التنكيف لمضارعتو إياه" ٕ).

كيرل أف حذؼ التنكيف يمجأ إليو الشاعر اضطرنارا ،كقكؿ الشاعر السابؽ.
ُ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ.)ْٖٗ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جّ.ْٖٗ/
ّ) أبك حيَّاف ،المرجع السابؽ ،جّ.ْٖٗ/

السيكطي كالمحمي ،تفسير الجالليف جُ.)َُْ/
ْ)
ٌ
السيكطي ،ىمع اليكامع جّ)ّّٕ/م كالمقتضب جِ .)ُِّ/كردر
ٓ) البيت طبي اطسكد الدؤلي .انظر:
ٌ
البيت:

ٔ) أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)َُٗ/

ػىػ ػ ػ ػ ػ ػأىٍل ىف ٍيتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوي ىغ ٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىر يمستى ٍعتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب

المبرد ،المقتضب جِ.)َُّ/
ٕ) ّْ
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ع ٠اِ ِر
٘ .الوزن في (أناس) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أ ُ َٓ ًٔب َٝأَ َْ ٝؽ َْ٘٤ب اََُِ ُٞٓ ٠
ؾ َشحَ َػ ًْ٘٤ب هَ ْذ
غذْ ِٓ ْ٘ ُٚا ْصَ٘زَب َػ ْ
غوَب ُٙهَ ْ ُُٚٓ ٞإّ ْ
عزَ ْ
ا ْ
قب َى ا ُْ َؾ َغ َش كَب ْٗجَ َغ َ
ام ِش ْة ثِ َؼ َ
غ ِْ َ﴾ٟٞ
َػِِ َْ ًُ َُّ أَُٗبط َٓ ْ
ؾ َشثَ َُٝ ْْ ٜظََِّ َِْ٘ب َػَِ ْ ُْ ِٜ ٤ا ُْ َـ َٔب َّ َٝأَ ْٗ َض َُْ٘ب َػَِ ْ ُْ ِٜ ٤ا ُْ ََّٖٔ َٝاُ َّ
[األعراف]ٔٙٓ:

يي ّْ
ذكر ا﵀ – َّ
عز كجؿ -قكـ مكسى بنعمتو عمييـ ،إذ استجاب لدعكة نبييـ مكسى عميو
السالـ بأف يسر ليـ إخراج الماء مف اطرض ،عمـ كؿ سبط منيـ مكاف نبعو كشربو ُ).
كقرد ب ػ أناس) ي ﴿قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أُنَ ٍ
كلدا .كتعدد
اس َم ْش َربَػ ُه ْم﴾ اطسباط ،كىـ اثنا عشر ن
أقكاؿ العمماء حكؿ أناس) الزمخشرم ذىب إلى أنيا اسـ جمع عمى كزف عاؿ) بضـ الفاء،
المبرد رأل
قياسا عمى سكارة التي أبدلت ييا الفتحة بالضمةم لكف ّْ
كالضمة بد ن مف الفتحة ،ن
عكس ذلؾ ػ ػ أناس) اسـ جمع عمى كزف عالى) بضـ الفاء ،كالضمة يو أرمية ،كليست بد ن

أيضا ِ).
مف الفتحة ،كليس جمع تكسير ن

كيؤيد ذلؾ قكلو" :إذا قمت و
أناس ٌإنما ىك يعاؿ عمى كزف غراب ،كانو مشتؽ مف أىنًس" ّ).

اجتماع الساكنين واختالس الحركة في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :أ ََّم ْن ََّل يَ ِهدّْي إََِّّل أ ْف
.ٙ
ن هُ َِ َّ
ؽ َش ًَبئِ ٌُ ْْ َْٖٓ ِ ْٜ َ٣ذ ١اَُِ ٠ا ُْ َؾ ِّ
يُػ ْه َدى﴾ مف قكلو -سبحانو كتعالى ﴿ :هُ َْ َُ ِْٖٓ َْ ٛ
َّللاُ

ن إْٔ ُ٣زَّجَ َغ أَ َّْٖٓ ََّل ِٜ َ٣ذِّ ١اِ ََّّل إْٔ ْٜ ُ٣ذَ ٟكَ َٔب َُ ٌُ ْْ
ن أَ َؽ ُّ
ن أَكَ َْٖٔ ِ ْٜ َ٣ذ ١اَُِ ٠ا ُْ َؾ ِّ
ِ ْٜ َ٣ذَ ِْ ُِ ١ؾ ِّ
ًَْ٤قَ ر َْؾ ٌُ ُٔ[ ﴾ َٕٞيونس]ٖ٘:
عرضت اآلية مقارنة يمف ىك أحؽ باإلتباع كاليداية أىك اليادم أـ العاجز عف اليداية

ل يره " ،إذا كاف الجدير با تباع ىك اليادم ،مف أكثر ىداية مف ا﵀ الذم ليس مف ىاد غيره
إذا ىك اليادم كحده ،كيؼ تتعجبكف أف ينزؿ ا﵀ كحيا ،كيرسؿ رسك لييديكـ" ْ)؟

القرف):

ك ي ﴿ أ ََّم ْن ََّل يَ ِهدّْي﴾ خمس قراءات ،كضحيا أبك جعفر النحاس ي كتابو إعراب

ُ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ِٕٖ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)َْٔ/
المبرد ،المقتضب جُ.)ُُٕ/
ّ) ّْ

ْ) حكل ،اطساس ي التفسير جٓ.)ِْٓٔ/
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أ -ق أر أبك عمرك كابف كثير كعبد ا﵀ بف عامر أـ مف ىييى ّْدم) بفتح الياء كالياء كتشديد
الداؿ ،كىذه قراءة بيّْنة ي العربية اطرؿ ييا ييتدم ،أدغمت التاء ي الداؿ كقمبت
حركتيا عمى الياء.
ب -ق أر قالكف عف نا ع أـ مف

ييا جمع بيف ساكنيف كىذا

ىي ٍي ٌدم) بفتح الياء كاسكاف الياء كتشديد الداؿ .كىذه القراءة
ُ)
المبرد" :مف راـ
يجكز ،ك يقدر أحد أف ينطؽ بو  .كقاؿ ّْ

ىذا َّ
بد أف يحرؾ حركة خفيفة ،كسيبكيو يسمى ىذا اختالس الحركة" ِ) ،كا ختالس معناه

النطؽ بالحركة سريعة ،كىك ضد اإلشباع ّ).

ج -ق أر عارـ أـ مف ىي ًي ٌدم) بفتح الياء ككسر الياء كتشديد الداؿ ،كىذه القراءة أدغمت
الياء ي الذاؿ ككسرت الياء لتقاء الساكنيف.
د -قاؿ الكسائي :ق أر عارـ أـ مف يً ًي ٌدم) بكسر الياء كالياء كتشديد الداؿ .كىذا
عند سيبكيو ،كىك يجيز تً ٍيدم ،كًا ٍىدم ك يجيز يً ٍيًدمم َّ
طف الكسر ي الياء ثقيؿ.
ه -ق أر حمزة كالكسائي أـ مف ىي ٍيًدم) بفتح الياء كتسكيف الياء كتخفيؼ الداؿ ْ).
 .ٚإفراد الضمير العائد عمى الجمع في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :نُ ْس ِقي ُك ْم ِم َّما فِي بُطُونِِو﴾ مف
غؤَِّ ِٓ ْْ ٌُ ٤ب كِ ٢ثُطُ ِْٖٓ ِٚ ِٗٞثَ ْ ِٖ ٤كَ ْشس َٝدَّ
قكلو سبحانوَٝ ﴿ :إَِّ َُ ٌُ ْْ كِْ ٢اْلَ ْٗ َؼ ِبّ َُ ِؼ ْج َشحً ُٗ ْ
يجكز

عبئِ ًـب ُِِؾَّب ِسثِ[ ﴾ َٖ٤النحل]ٙٙ:
قب َ
َُجًَ٘ب َخبُِ ً

ق أر ابف عامر كنا ع ىنسقيكـ) ىنا بفتح النكف مضارع سقى ،كباقي السبعة ينسقيكـ) بضـ
النكف مضارع أسقى ،كالضمير ييا عائد عمى ا﵀ ،أم :يسقيكـ ا﵀ .كقيؿ :عمى اطنعاـم طنيا
مما يذكر كيؤنث.
مذكر عمى السابؽ ،فيو جكازم لعدة احتما ت:
كأما عكدة الضمير نا

ُ) انظر :النحاس ،إعراب القرف جِ.)ِْٓ-ِّٓ/
ِ) أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ُٕٓ/
ّ) خمؼ اطنرارم ،اإلقناع ي القراءات السبع صَُّ).
ْ) انظر :النحاس ،إعراب القرف جِ.)ِّٓ/
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مذكر مراعاة لمجنسم "طنو إذا رح كقكع المفرد الداؿ عمى الجنس مقاـ
نا
أ .عكدة الضمير
مذكر كقكليـ :ىك أحسف الفتياف كأنبموم طنو يرح ىك أحسف
نا
جمعو جاز عكده عميو
تى" ُ).

كاف كاف ىذا

ينقاس عند سيبكيو ،إنما يقترر يو عمى ما قالتو العرب.

بَّ .
أف جمع التكسير يما
مفردا .كقكلو:
عميو ن

يعقؿ يعامؿ معاممة الجماعة ،كمعاممة الجمع ،يعكد الضمير
اخ َنبقَ ْت حو ِ
ِ
ِ
اصمُ ُو
م ْث َل الف َر ِ َ
ََ

(ٕ)

إف عكمؿ معاممة الجمع يذ ّْكر الضمير ،كاف عكمؿ معاممة الجماعة أينث الضمير،

كالظاىر ي اآلية َّأنو عكمؿ معاممة الجمع.
ث.

أنو قد يفرد الضمير عمى تقدير المذككر ،كما يفرد اسـ اإلشارة بعد الجمع كما قاؿ:
َكأََّنو ِفي ِ ِ
ق
الب َي ْ
الج ْمد تَوليعُ َ

ِ
ِ
ق
س َو ٍاد َوَبمَ ْ
ف َ
ييا ُخطُوطٌ من َ
قاؿ الكسائي :أم ي بطكف ما ذكرنا ّ).

ظ ثَب ِص َؿخً هَب ٍَ ََ ٛزا
المبرد :كىذا سائغ ي القرف ،قاؿ تعالى﴿ :كََِ َّٔب َسأَ ٟاُ َّ
قاؿ ّْ
ؾ ْٔ َ

َسثِّ[﴾٢اطنعاـ" ]ٕٖ:أم ىذا الشيء الطالع .ك يككف ىذا إ

جاريتؾ ذىب" ْ).

ي التأنيث المجازمم

يجكز

َ٢ء
 .ٛالوزن في (تبيان) في قولو -سبحانو وتعالىَّ ََٗٝ ﴿ :ض َُْ٘ب َػَِ َْ ٤ي ا ُْ ٌِز َ
َبة رِ ْجَ٤بًٗب ُِ ٌُ َِّ ؽ ْ
غِِ ِٔ[ ﴾ َٖ٤النحل]ٜٛ:
َُٛٝذًَ َٝ ٟس ْؽ َٔخً َٝثُ ْ
ؾ َشْ ُٔ ِْ ُِ ٟ
تبيانا لكؿ شيء مف أمكر الديف ،كما َّ
أف يو ىداية كرحمة لمناس
جعؿ ا﵀ القرف ن
تبيانا) تراكحت بيف ا سمية كالمردرية عند العمماء ،يي اسـ عند
جميعا ،كالظاىر أف
ن
ن
ابف عطية ،كىك قكؿ أكثر ُّ
النحاةَّ .
المبرد عف البررييف أنَّو
ثعمبا ركل عف الكك ييف ،ك ّْ
لكف ن
مردر ،حيث لـ يجئ عمى تًفعاؿ) مف المرادر إ ضرباف :تبياف ،كتمقاء ٓ).
( )1أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ِْٗ/
ِ) بال نسبة .انظر :الجكىرم ،الرحاح جْ.)ُّْٓ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ِْٗ/
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ِْٗ/
ٓ) انظر :السابؽ ،جٓ.ُُٓ/
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تبيانا) مردر عمى كزف تًفعاؿ) حيث
المبرد ،كىك أف
كذكر أبك حيَّاف ما ذىب إليو ّْ
ن
جاء نظيره مف المرادر تمقاء) ،كاف كاف باب المرادر يأتي عمى كزف تىفعاؿ) بالفتح ،كأجاز

الزجاج تحو ي غير القرف ُ).

ِ
ورا﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ َرا هشئذ ا ُْوُ ْشإَٓ َع َؼ َِْ٘ب
 .ٜتفسير قولو ﴿ح َجابًا َم ْستُ ً
غزًُ ٞسا﴾ [اإلسراء]ٗ٘:
ثَ َْ َ٘٤ي َٝثَ َْٖ٤اَُّ ِزََّ َٖ٣ل ْ ُ٣ئ ُِٓ٘ َٕٞثِ ْبِ ٥خ َش ِح ِؽ َغبثًب َٓ ْ
ِ
مستكر
نا
مستكر عف أعيف الكفار ال يركنو ،يحكؿ بينيـ كبيف اليدل ،أك
نا
ورا﴾ أم
﴿ح َجابًا َم ْستُ ً
بو الرسكؿ عف رؤيتيـ ِ).
مستكر بو ،كيؤكؿ معناه إلى أنو ذك ستر ،كما جاء
نا
المبرد "كنسب الستر إليو لما كاف
قاؿ ّْ
ي ري ة بف كتامر ،أم ذك لبف كذك تمر .كقالكا :رجؿ مرطكب أم ذك رطبة ك يقاؿ

رطبتو ،كمكاف ميكؿ أم ذك ىكؿ" ّ).

(بغيا) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :هَبَُذْ أََُّٗ ٢ُِ ٌُُٕٞ َ٣ ٠ؿ ََلّ َْْ َُٝ
ٓٔ .الوزن الصرفي لــــ ً
ى ثَ ِـًّ٤ب﴾ [مريم]ٕٓ:
غِ٘ ٢ثَؾَش َ ْْ َُٝأَ ُ
غ ْ
َ ْٔ َ٣
لقد تعجبت مريـ عمييا السالـ مف أف يككف ليا كلد ،كىي الطاىرة العفيفة التي لـ يعرؼ

عنيا الفجكر ،كالب ي كىك المجاىرة ي الزنا ،كا شتيار بو.
كىناؾ أقكاؿ ي كزف ب نيا):

المبرد َّأنو عمى كزف عكؿ حيث "اجتمعت كاك كياء كسبقت إحداىما بالسككف ،قمبت
أ .قاؿ ّْ
الكاك ياء كأدغمت ي الياء ككسر ما قبميا طجؿ الياء ،كما كسرت ي عري كدلي".

ب .قاؿ البعض لك كانت عمى كزف عيؿ لمزمتيا ىاء التأنيث ،يقاؿ ب ية.
جن ٍي ،زعـ َّأنيا عمى كزف عيؿ ،كلك كانت عكن لقيؿ :ب ك ،كما قيؿ :الف نيك
ت .أما ابف ٌ
عف المنكر.
خارا بالمؤنث لـ يحتج إلى عالمة التأنيث ،رار
لما كاف ىذا المفظ
ث .البعض رأل َّأنو َّ
ن
كحائض كطالؽ ،كانما يقاؿ لمرجؿ باغ.

حياف ،تفسير البحر المحيط جٓ.)ُُٓ/
ُ) انظر :أبك ٌ
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ّٗ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ّٗ/
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ج .كقيؿ :ب ي عيؿ بمعنى مفعكؿ ،كعيف كحيؿ ،أم مب ية بطمبيا أمثاليا ُ).

ٔٔ .القياس في جمع (أناسي) في قولو -سبحانو وتعالىْ ُُِ٘﴿ :ؾ ٢َ ِ٤ثِ ِ ٚثَ ِْ َذحً َٓ ْ٤زًب َْ ُٗٝ
غوَُِٚ٤
ًَ ٢ضًِ ٤شا ﴾ [الفرقان]ٜٗ:
ِٓ َّٔب َخَِ ْوَ٘ب أَ ْٗ َؼب ًٓب َٝأََٗب ِ
ع َّ
أكضح ا﵀ -سبحانو كتعالى -النعمة التي يسكقيا المطر عمى اطرض ،كالعباد ،يك يحيي
َّ
كلعؿ
اطرض اليامدة الميتة التي نبات ييا ك شيء ،أضؼ إلى َّأنيا سقيا لمعباد كاطنعاـ.
ا﵀  قدـ إحياء اطرض عمى إحياء اطنعاـم طف سبب حياتيا مف حياة اطرض ِ) .ك﴿وأَنَ ِ
اس َّي
َ
ِ
كثيرا ،ك ي جمعيا أقكاؿ ،منيا:
َكث ًيرا﴾ أم خمقنا ن
ياء كأدغمت ييا الياء
أ .ىي جمع إنساف عند سيبكيو ،عمى أف أرمو :أناسيف ،أبدلت النكف ن
التي قبميا.
جمعا لما
المبرد كالزجاج ،ك يو نظرم طف
ب .كجمع إنسي ي مذىب الفراء ك ّْ
عالي إنما يككف ن
ٌ
اسي ي جمع كرسي ،مك أريد بكرسي النسب لـ
يو ياء مشددة تدؿ عمى نسب نحك كر ٌ
يجز جمعو عمى كراسي ،كيبعد أف يقاؿ :إف الياء ي إنسي ليست لمنسب.
ت .كالقياس أناسية كما قالكا ي ميمبي ميالبة ّ).

ٕٔ .حذف التنوين في قولو سبحانوَ ﴿ :وََّل اللَّْي ُل َسابِ ُق النػ ََّها ِر﴾ من قولو -سبحانو وتعالىََّ ﴿ :ل
ن اَُّ٘ َٜب ِس َ ٌَّ ًُ ٝكِ ٢كََِي
اُ َّ
عبثِ ُ
ؾ ْٔ ُ
ظ ْ٘ َ٣جَ ِـَٜ َُ ٢ب إّ رُ ْذ ِس َى ا ُْوَ َٔ َش َََّ ٝل اَُِّ َْ َُ ٤
غجَ ُؾ[ ﴾ َٕٞيس]ٗٓ:
ْ َ٣
أقرت ىذه اآليات بالدقة التي تحكـ النظاـ الككني ،مكؿ نجـ ككككب مؾ كمدار

يتجاكزه ي جريانو كدكرانو ْ) .ال الشمس يسيؿ ليا أف تجتمع مع القمر ي الميؿ ،ك ﴿ َوََّل اللَّْي ُل
َّها ِر﴾ أم يأتي قبؿ انقضائو ٓ).
َسابِ ُق النػ َ
المبرد أنو سمع
َّها ِر﴾ بحذؼ التنكيف ،يحكي ّْ
كىناؾ ركاية ي قراءة ﴿ َوََّل اللَّْي ُل َسابِ ُق النػ َ

عمارة بف عقيؿ بف بالؿ بف جرير الخطفي يق أر " :سابؽ ب ير تنكيف ،النيار :بالنرب .قاؿ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ُُٕ/
ِ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٕ.)َّٖٕ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ّْٔ/
ْ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٖ.)ُْْٔ/
السيكطي ،تفسير الجالليف جُ.)ّْْ/
ٓ)
ٌ
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لو :ما ىذا؟ قاؿ :أردت سابؽ النيار ،حذ ت طنو أخؼ .كحذؼ التنكيف يو
الساكنيف" ُ).

لتقاء

ي ػَبدًا ْاْلُ﴾٠َُٝ
ُّ .أوجو قراءة ﴿ َع ًادا ْاْلُولَى﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :أََّٗ ُٚأَ َْ َِٛ
[النجم]٘ٓ:
و
رررر
ىكدا ،أىمكيـ ا﵀ بريح
﴿ َع ً
ادا ْاْلُولَى﴾ ىـ قكـ ىكد عميو السالـ حيف كذبكا ن
ِ)
عادا) ب و
أكجو ،منيا:
عاتية  ،كقرئت ن
ساكنا مع سككف ـ اطكلى كتحقيؽ
عادا ككسره لتقائو
عادا اطكلى ،بتنكيف ن
أ .ق أر الجميكر :ن
ن
اليمزة بعد الالـ.
ب .كق أر خركف القراءة السابقة ،غير أنيـ نقمكا حركة اليمزة إلى الالـ كحذ كا اليمزة.
ت .كق أر نا ع كأبك عمرك :بإدغاـ التنكيف ي الالـ المنقكؿ إلييا حركة اليمزة المحذك ة ،كأعاد
المبرد ّ).
ىذه القراءة لممازني ك ّْ

ُ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)ِّّ/
ِ) السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)ِّٖ-ِِٖ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُٔٔ/
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الفصل الثاني

المسائــــــــل المُّغوية

المسائــــل المُّغوية
المبرد الٌم كية المتنكعة ،كاف ييا بيف مكا ؽ ،أك
عددا مف راء
عرض أبك حيَّاف ن
ٌ
معارض ،أك محايد ،تفريمو عمى َّ
النحك التالي:

المبحث األول

لممبرد
حيان
ِّ
موافقات أبي ّ
المبرد ثالث مسائؿ ،ىي:
بم ت عدد المكا قات الٌم كية آلراء ٌ

غ ُٚهَ ْز ََ
غوي لمفظ َّ
(طوعت) في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :-كَطَ َّٞػَذْ َُْ َٗ ُٚل ُ
ٔ .المعنى المُّ ّ
ع ِش[﴾ َٖ٣المائدة]ٖٓ:
أَ ِخ ِٚ ٤كَوَزََِ ُٚكَؤ َ ْ
فجَ َؼ َِٖٓ ا ُْ َخب ِ
أف
لقد كاف نتيجة الحسد كالحقد الذم َّ
تكلد ي نفس قابيؿ تجاه أخيو الرَّالح ىابيؿٍ ،
قتؿ أخيو ،الذم خسر بسببو الدنيا كاآلخرة.
زينت لو نفسو اطمارة بالسكء ى
ت لَو نَػ ْفسو قَػ ْتل أ ِ
طكعت) ي قكلو – َّ
َخ ِيو فَػ َقتَػلَوُ﴾ و
معاف:
ك ي َّ
عز كجؿ﴿ -فَطََّو َع ْ ُ ُ ُ َ


بعثتو عمى قتمو عند ابف عبَّاس.



شجعتو عند ابف عبَّاس كمجاىد.



زيَّنت لو عند قتادة ،كبمعنى رخرت عند اطخفش.



طكعا ُ).
كقاؿ ّْ
المبرد :مف الطكع ،كالعرب تقكؿ :طاع لو كذا أم أتاه ن

أما أبك حيَّاف ،يرل َّ
أف ىذه اطقكاؿ متقاربة ،كالرحيح أنَّيا عؿ مف الطَّكع أم ا نقياد،
َّ

كالمعنى" :أ ٌف القتؿ ي نفسو مسترعب عظيـ عمى النفكسَّ ،
ردتو ىذه النفس المحكح اطمارة
منقادا حتى أكقعو راحب ىذه النفس" ِ).
طائعا
بالسكء
ن
ن

ن ٌُ ْْ
ٕ .تفسير معنى قولو –سبحانو وتعالىََّ ﴿ :ل ر َْغ َؼُِٞا ُدػَب َء اُ َّش ُ
ع ٍِ ٞثَ ُْ ًَ ْْ ٌُ َ٘٤ذػَب ِء ثَ ْؼ ِ
نب هَ ْذ ْ َ٣ؼَِ ُْ َّ
غََُِِّٞ ُِ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ َٕٞا ًرا كَ ِْْ َ٤ؾ َز ِس اَُّ ِزَ ُ٣ َٖ٣خبُِلُ َٕٞػَْٖ أَ ْٓ ِش ِ ٙإْ
َّللاُ اَُّ ِزَ٣ َٖ٣زَ َ
ثَ ْؼ ً
ػ َزاة أَُِ[ ﴾ْ٤النور]ٖٙ:
ق٤جََ ْْ ُٜ
ق٤جَ ْْ ُٜكِ ْزَ٘خ أَ ِْ ُ٣ ٝ
رُ ِ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جّ.)ْٕٗ/
ِ) المرجع السابؽ ،جّ.ْٕٗ/
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﴿ ََّل تَ ْج َعلُوا﴾ خطاب لمعاررم الرسكؿ عميو السالـ ،حيث كانكا يتداعكف باطسماء بينيـ
عمى عادة البداكة ،أمرىـ ا﵀ – َّ
عز كجؿ -بتكقير الرسكؿ –رمى ا﵀ عميو كسمَّـ ،-ينادكنو ب ػ
يا رسكؿ ا﵀ ،أك يا نبي ا﵀) ،كليس كما يناديو البعض ب ػ يا محمد).

أما قولو -سبحانو وتعالىَ ﴿ :ك ُد َع ِاء بػ ْع ِ
ضا﴾ دليؿ عمى أف التداعي باطسماء
ض ُك ْم بَػ ْع ً
َ
بعضا ،كذلؾ قيؿ أف اآلية ييا نيي عف اإلبطاء كالتأخر إذا دعاىـ
جاز بيف الناس بعضيـ
ن

المبرد.
الرسكؿ عميو السالـ ،كىذا قكؿ ٌ

كيؤيد أبك حيَّاف رأم المبرد ،حيث يراه مكا قنا لمساؽ اآلية كنظميا ُ).
َّ ِ
سلَّلُو َف
ثـ يحذرىـ ا﵀ –سبحانو كتعالى -أف يدعكا عمييـ ييمكيـ ﴿قَ ْد يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ الذ َ
ين يَػتَ َ
قميال ﴿لً ىكا نذا﴾ "أف يمكذ ىذا بذاؾ ،كذاؾ بيذا ،أم ينسمكف
قميال ن
ِم ْن ُك ْم﴾ أم يخرجكف مف الجماعة ن
عف الجماعة ي الخفية عمى سبيؿ المالكذة ،كاستتار بعضيـ ببعض" ِ) .يؤ ء يحذركف أف

عذاب أليـ ،أك تنة عظيمة مف قتؿ ،أك و
محف ّ).
يريبيـ مف ا﵀
ه

م َؾبَٛب (ٔ)
ٖ .المعنى المغوي لــ (ضحاىا) في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اُ َّ
ظ َُ ٝ
ؾ ْٔ ِ
َٝا ُْوَ َٔ ِش اِ َرا ر َََلَٛب (ٕ)﴾ [الشمس]ٕ-ٔ:
المبرد ينقؿ
الضُّحى ي الم ة ىك يبعيد طمكع الشمس ن
قميال ،إذا زاد يك ى
الضحاء .أما ٌ
عنو َّ
أف الضُّحى ،كالضَّحكة مف ّْ
الضح ،حيث يقمبت اطلؼ كالكاك مف الحاء.
المبرد أجؿ مف أ ٌف يذىب
المبرد لعمَّو مختمؽ عميوم "ط َّف ّْ
كيرل أبك حيَّاف أف ما قيؿ عف ٌ
إلى ىذا ،كىذاف مادتاف مختمفتاف تشتؽ إحداىما مف اطخرل" ْ).
حياف ىك الرحيح ،ما كجدتو ي كتب الم ة كالمعاجـ ما
أف ما قالو أبك ٌ
كترل الباحثة ٌ
ضحك،
الضحى كالضّْح مادتاف مختمفتاف ،مفظ
ٌ
أف ٌ
يفيد ٌ
الضحى ،كالضَّحكة) مشتقاف مف مادة ى
كىك ارتفاع الشمس ي أكؿ َّ
أما الضّْح يك ضكء الشمس
الضحكة قبؿ ٌ
النيار ،ك ٌ
الضحى بقميؿ ،ك ٌ

عامةن.
َّ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ّْٔ/
ِ) حكل ،اطساس ي التفسير جٕ.)ِّّٖ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ِّّٖ/

ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ّْٕ/
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المبحث الثاني

لممبرد
حيان
ِّ
معارضات أبي ّ
أما المعارضات بم ت حكالي تسع مسائؿ ،تفريميا ما يمي:
ٌ

غ ِْ َّ
َّللاِ اُ َّش ْؽ َٔ ِٖ
ٔ .أصل لفظ (ا﵀) ومادتيا ومعناىا في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :ثِ ْ
[ ﴾ْ٤الفاتحة]ٔ:
اُ َّش ِؽ ِ
َّ ِ
ِ
عز َّ
عز َّ
كجؿ .-كالسيف سناء ا﵀ َّ -
ياء ا﵀ َّ -
كجؿ .-كالميـ مجد
﴿ب ْس ِم اللو﴾ "الباء ىب ي
عز كج ٌؿ" ُ).
ا﵀ ٌ -
كا﵀" :ىك ا سـ اطعظـ الذم حكل اطسماء كميا ،كبيف اطلؼ كالالـ منو حرؼ مكنى

غيب مف غيب إلى غيب ،كسر مف سر إلى سر ،كحقيقة مف حقيقة إلى حقيقة.
َّ
اما ضركرة اإليماف" ِ).
إ الطاىر مف اطدناس ،اآلخذ مف الحالؿ قك ن

يناؿ يمو

بحؽ ،غير مشتؽ عند اطكثريف،
كلفظ الجاللة ﴿ا﵀﴾ عمـ يطمؽ إ عمى المعبكد ٌ
كقيؿ :إَّنو مشتؽ" ّ) ،كمادتو عمى أقكاؿ:
 قيؿ مف ـ كياء كىاء ،أم ه يميو ،كالمعنى :ارتفع.


ـ ككاك كىاء ،مف ه يمكه ،أم :احتجب كاستتر.

 كقيؿ اطلؼ زائدة ،كمادتو ىمزة ك ـ ،مف ألو أم :زع عند ابف إسحاؽ ،أك تحيَّر عند أبي
المبرد ْ).
عمرك ،أك عبد عند النضر ،أك سكف عند ٌ

بناء عمى تمؾ اطقاكيؿ تككف اليمزة حذ ت اعتباطنا "كما قيؿ ي
كيرل أبك حيَّاف َّأنو ن
ناس أرمو أناس ،أك حذ ت لمنقؿ كلزـ مع اإلدغاـ ،ككال القكليف شاذ" ٓ).
الرِح ِ
الر ٍحمف :اسـ يو خارية مف الحرؼ المكنى بيف اطلؼ كالالـ.
يم﴾ " َّ
الر ْح َم ِن َّ
ك﴿ َّ

ُ) التُّستيرم ،تفسير القرف العظيـ صٖٓ).
ِ) المرجع السابؽ ،صٖٓ.
ّ) أبك حيَّاف :البحر المحيط جُ.)ُِْ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ُِْ/
ٓ) المرجع السابؽ ،جُ.ُِْ/
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الرحيـ :ىك العاطؼ عمى عباده بالرزؽ ي الفرع كا بتداء ي اطرؿ رحمة لسابؽ
ك َّ

عممو القديـ" ُ).

عُِ ٠وَ َْ٣ ِٚ ِٓ ٞب هَ ِّْ ٞ
ٕ .أوجو قراءة ﴿بَا ِرئِ ُك ْم﴾ في قولو -سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ ْر هَب ٍَ َُٓ ٞ
غ ٌُ ْْ َرُِ ٌُ ْْ َخ ْ٤ش
غ ٌُ ْْ ثِبرِّ َخب ِر ًُ ُْ ا ُْ ِؼ ْغ ََ كَزُٞثُٞا اَُِ ٠ثَب ِسئِ ٌُ ْْ كَب ْهزُُِٞا أَ ْٗلُ َ
اَِّٗ ٌُ ْْ ظََِ ْٔزُ ْْ أَ ْٗلُ َ
اة اُ َّش ِؽ[ ﴾ ُْ ٤البقرة]٘ٗ:
َبة َػَِ ْ ْْ ٌُ ٤اَِّٗ َٞ ُٛ ُٚاُزَّ َُّ ٞ
َُ ٌُ ْْ ِػ ْ٘ َذ َثب ِسئِ ٌُ ْْ كَز َ
تتحدث اآلية عف تكبة ا﵀ – َّ
عز كج ٌؿ -عف بني إسرائيؿ ،بعد أف خاطبيـ مكسى عميو

السالـ َّ
بأنيـ ظممكا أنفسيـ بعبادتيـ العجؿ مف دكف ا﵀ –سبحانو كتعالى ،-أمرىـ بقكلو:
﴿فَػتُوبُوا إِلَى بَا ِرئِ ُك ْم﴾ ،أم إلى ا﵀ الذم خمقكـ كخمؽ ما تعبدكف ،كتكبتيـ تككف عف طريؽ قتؿ
بعضا ،كما كاف ىذا اطمر مف ا﵀ – َّ
عز كج ٌؿ -إ بسبب غضبو عمييـ بعبادتيـ
بعضيـ
ن
العجؿ ،كىك بمثابة تكبتيـ إلى ا﵀ َّ -
جؿ ي عاله.)ِ -
قرئت ﴿با ِرئِ ُكم﴾ عمى و
عدة:
أكجو ٌ
َ ْ
 قرئت بظيكر حركة اإلعراب عند الجميكر.
 با ختالس عند أبي عمرك ،كسيبكيو.
اء لممنفرؿ مف كممتيف مجرل المترؿ مف كممة،
 كركم باإلسكاف عف سيبكيو ن
أيضا" ،إجر ن
إنو يجكز تسكيف مثؿ إبؿ ،أيجرم المكسكراف ي بارئكـ مجرل إبؿ" ّ).
المبرد التسكيف ي حركة اإلعراب ،كزعـ أ ٌف قراءة أبي عمرك لحف.
 كمنع ّْ
كيرل أبك حيَّاف َّ
المبرد
أف ما ذىب إليو
ٌ

الرسكؿ  إنكاره لذلؾ منكر ْ) .كقاؿ الشاعر:

يؤخذ بوم َّ
طف أبا عمرك لـ يق أر إ بأثر عف
ا﵀ َول و ِ
إثْما ِمن ِ
اغ ْل
َ
ً

تح ِق ٍب
س ْ
فَ َ
غير ُم ْ
شر ْب َ
الي ْوَم أَ َ

(٘)

ُ) التُّسترم ،تفسير القرف العظيـ صٖٓ).

ِ) انظر :الطبرم ،تفسير الطبرم جامع البياف عف تأكيؿ م القرف جَُ.)ّْٔ/
ّ) المرجع السابؽ ،جُ.ّٔٓ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جُ.)ّٔٓ/
ٓ) البيت مرئ القيس .ك مستحقب) :المكتسب لأثـ الحامؿ لو ،ك الكاغؿ) :الذم يدخؿ عمى القكـ كىـ
اطكؿ بمفظ:
يشربكف مف غير أف يدعي .انظر :ديكاف امرئ القيس صُْٗ) .ككرد الشطر َّ
يسقىى ىغ ٍير م ٍس و
تحقب ... ... ... ...
اليكـ أ ٍ
ى ي
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كالشاىد ي البيت السابؽ ىك" :إسكاف خر الفعؿ ،كىك الباء) مف أشرب) ي حاؿ

الر ع مع الكرؿ ،شبو المنفرؿ مف كممتيف بالمترؿ مف كممة كاحدة ،نحك عضد) كشبيو،
طنو بنى مف الراء كالباء ،كال يف) مف الكممة اطخرل ،مثؿ ربغ) ثـ أسكف الباء" ُ).

كقاؿ خر:
وقَ ْد ب َدا َى ْن ِك ِمن ِ
الم ْئ َز ِر
َ

ُر ْح ِت وفي ِر ْجمَ ْيك ما فييما

(ٕ)

ىنؾ) حيث َّ
سكف حركة اإلعراب لمضركرة.
كالشاىد يوٍ :
كقاؿ خر:
ِ
ب
أو َن ْي َر ت ْي َرى فَ َما تَ ْع ِرْف ُكم العر ُ

(ٖ)

اة
ٖ .نوع (ما) في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :أَُُٝئِ َي اَُّ ِز َٖ٣ا ْ
ؽزَ َش ُٝا اُ َّ
ن ََلَُخَ ثِب ُْ ُٜذََٝ ٟا ُْ َؼ َز َ
ػَِ ٠اَُّ٘ب ِس﴾ [البقرة]ٔٚ٘:
فجَ َشَ ْْ ُٛ
ثِب ُْ َٔ ْـلِ َش ِح كَ َٔب أَ ْ
َّ
كيحرمكف ما أح ٌؿ ،بأنَّيـ
حرـ،
عد ا﵀ الذيف يكتمكف شرع ا﵀ تعالى ،يحمكف ما َّ
ّْ
اب بِال َْمغْ ِف َرةِ﴾ أم عذاب اآلخرة ،بد ن مف
﴿ا ْشتَػ َرُوا الض َََّللَةَ بِال ُْه َدى﴾ باختيارىـ كارادتيـ ،ك﴿ال َْع َذ َ
ْ)
و
شيء جسرىـ كأجرأىـ كأدكميـ
أم
ربَّرىـ ،ك ُّ
الم فرة كالجنة ﴿ .فَ َما أ ْ
َصبَػ َرُى ْم َعلَى النَّا ِر﴾ " ما الذم ى
عمى عمؿ أىؿ النار حتى ترككا الحؽ كاتبعكا الباطؿ؟" ٓ).
أما (ما) ففييا أقوال:
ّ


أم شيء
عباس ،كالمعنىُّ :
المبرد ،كىك استفياـ عمى معنى التكبيخ عند ابف ٌ
استفيامية عند ٌ
َّ
ربرىـ عمى النار حتى ترككا الحؽ كاتبعكا الباطؿ؟

ُ) القيسي ،إيضاح شكاىد اإليضاح جُ.)ِّٓ /

ِ) البيت لألقيشر اطسدم .كركايتو َّأنو سكر يكما سقط ،بدت عكرتو كامرأتو تنظر إليو ،ضحكت منو كأقبمت
عميو تمكمو كتقكؿ لو :أما تستحى يا شيخ مف أف تبمغ بنفسؾ ىذه الحالة! ر ع رأسو إلييا كأنشأ يقكؿ:
الخمر عمى ً
الم ٍكىبر
يخ أى ىما تى ٍستى ًحى
ًم ٍف يشربً ى
تقكؿ :يا ىش ي
ؾ ى ٍى ى
ريىنبا ىكمى ٍك ًف الفى ً
رس اطى ٍشقى ًر
رت م ٍش يمكلةن
متٍ :لك ىبا ىك ي
ى يق ي
ى
طيبة َّ
انظرُّ :
النشر ي القراءات العشر جُ.)ّٕ/
النكيرمٌ ،

ّ) البيت لجرير ،كقالو ي ىجاء بني العـ .ك نير تيرل) :بمد مف نكاحي اطىكاز .انظر :الفارسي ،الحجَّة
لمقراء السبعة جِ.)َٖ/
َّ

الريحاف جّ.)َُٕ/
الركح ك َّ
ْ) انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ ُّ
ٓ) المرجع السابؽ ،جّ.َُٕ/
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تعجبية عند الزمخشرم ،كالمعنى تعجب مف حاليـ ي التباسيـ بمكجبات النار مف غير



نا ية ،كالمعنى أف ا﵀ ما يجعميـ يربركف عمى العذاب ُ).



ربره ،كأربره بمعنى جعمو يربر ،ال تككف أربر ىنا بمعنى الحبس،
أف ٌ
يرل أبك ٌ
حياف ٌ
لممبرد الذم جعؿ أربر بمعنى ربر.
يجعؿ أ عؿ بمعنى عؿ ،خال نا ٌ

مبا ة.

ع ْج َؼخ
قَ٤ب ُّ صَ ََلصَ ِخ أََّ٣بّ كِ ٢ا ُْ َؾ ِّظ ََ ٝ
ٗ .تفسير ذكر العشرة في قولو -سبحانو وتعالى﴿ :كَ ِ
ؾ َشح ًَب َِِٓخ﴾ [البقرة]ٜٔٙ:
اِ َرا َس َع ْؼزُ ْْ رِ ِْ َي َػ َ
أمر ا﵀ – َّ
عز كجؿ -المتمتع ي الحجّْ ،كىك مف يجمع بيف ّْ
الحج كالعمرة ،أف يذبح اليدم،

الحج ،تككف بذلؾ عشرة
مف لـ يجد عميو رياـ ثالثة أيَّاـ ي كقت الحجّْ ،كسبعة إذا رغ مف ٌ
ٌأياـ كاممة بديمة عف اليدم ،كذكر كاممة) بعد عشرة) لمتأكيد ِ) .كذكرت أقكاؿ ي سبب ذكر
عشرة):

أف السبعة مع الثالثة ،كقيؿ :ذكر العشرة لئال يتكىـ أ ٌف السبعة مع الثالثة
 أ َّ يتكىـ القارئ ٌ
كقكلو -سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :هَ َّذ َس كَِٜ ٤ب أَ ْه َٞارَ َٜب كِ ٢أَ ْسثَ َؼ ِخ أََّ٣بّ﴾ [فصمت ]ٔٓ:مع اليكميف
ٖ﴾ [فصمت.]ٜ:
المذيف بعدىما ي قكلو -سبحانو كتعالىَ ﴿ :خَِ َ
ن ْاْلَ ْس َ
ك كِِ ٤ْ َٓ ْٞ َ٣ ٢

سبع ا﵀ لؾ اطجر ،أم:
 قيؿ :إ َّف ذكر العشرة يراد بو الكثرة ،كليس العدد .قالت العربٌ :
ع ْج ِؼَّ َٓ َٖ٤شحً﴾ [التوبة ]ٛٓ:ىك جمع السبع الذم يستعمؿ
أكثر ،ك ي قكلو تعالىَ ﴿ :
لمكثرة ّ).

شيئا خر بعد السبع ،أزاؿ بيا الظف.
 قاؿ ّْ
أف َّ
ثـ ن
المبرد :ذكر عشرةم ط َّف السامع قد يظف ٌ
كرأل َّ
أف اآلية ييا تقديـ كتأخير تقديره :تمؾ عشرة :ثالثة ي الحج كسبعة إذا رجعتـ ْ).
َّ
المبرد ،بقكلو" :ك يرح مثؿ ىذا القكؿ عنو،
لكف أبا حيَّاف يرل عدـ رحة ما ذىب إليو ّْ
كننزه القرف عف مثمو" ٓ).

حياف ،البحر المحيط جُ.)ٔٔٗ/
ُ) انظر :أبك ٌ
ِ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)َْٔ-ْٓٗ/
حياف ،التفسير جِ.)ٖٗ/
ّ) انظر :أبك ٌ
ْ) المرجع السابؽ ،جِ.ٖٖ/
ٓ) المرجع السابؽ ،جِ.ٖٖ/
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 كقيؿ" :أتى بعشرة إلزالة اإلبياـ المتكلد مف ترحيؼ الخطم شتباه سبعة كتسعة ،كقيؿ :أتى
بعشر لئال يتكىـ أ ٌف الكماؿ مختص بالثالثة المضمكمة ي الحج ،أك بالسبعة التي يركميا
ُ)
إذا رجع ،كالعشرة ىي المكرك ة بالكماؿ"

اطكؿ ِ).
أما أبك ٌ
ٌ
حياف ،يؤيد مف اطقكاؿ القكؿ ٌ

(قبال) في قولو -سبحانو وتعالى ْٞ ََُٝ ﴿ :أَََّٗ٘ب َٗ َّض َُْ٘ب اَُِ ْ ُْ ِٜ ٤ا ُْ َٔ ََلئِ ٌَخَ
٘ .المعنى الّمغوي لمفظ ً
َ٢ء هُجُ ًَل َٓب ًَبُٗٞا ُِْ ُ٤ئ ُِٓ٘ٞا اِ ََّّل إْٔ َ٣ؾَب َء َّ
َّللاُ
َ ُْ َُٜٔ ًََِّ ٝا ُْ َٔ ْٞرََ َٝ ٠ؽؾ َْشَٗب َػَِ ْ ََّ ًُ ْْ ِٜ ٤ؽ ْ
ْ َ٣ ْْ ٛغ َ[ ﴾ َُِٕٜٞاألنعام]ٔٔٔ:
َ ٌَِّٖ َُٝأَ ًْضَ َش ُ
سبب نزكؿ ىذه اآلية كاف ي خمسة مف المستيزئيف بالقرف ،ىـ :الكليد بف الم يرة

المخزكمي ،كالعاص بف كائؿ السيمي ،كاطسكد بف عبد ي كث الزىرم ،كاطسكد بف المطمب،

كالحارث بف حنظمة .حيث طمبكا مف النبي –رمى ا﵀ عميو كسمـ -أف يرىييـ المالئكة يشيدكا
ليـ َّأنو رسكؿ ا﵀ ،أك يكممكف المكتى حتى يسألكىـ ّّ
يدعكف ،نزلت ىذه اآلية،
أحؽ أـ باط هؿ ما ٌ
بأنو لك أراىـ َّ
عز كجؿ -أخبر َّ
َّ
كفيال عمى ردؽ محمدٌ ،إنيـ
كؿ ما يطمبكف ليككف ن
لكف ا﵀ – ٌ
لف يؤمنكا إ بمشيئة ا﵀ –سبحانو كتعالى ّ).

و
معاف:
ش ْرنَا َعلَْي ِه ْم ُك َّل َش ْي ٍء قُػبُ ًَل﴾
كل ػ قييب نال) ي قكلو تعالىَ ﴿ :و َح َ


يد قبمؾ ،كانترب يو عمى الظر ية .كقرأىا السبعة قييب نال
المبرد ،كقكلؾ :ز ي
بمعنى ناحية عند ٌ
بضـ القاؼ كالباء.



نكعا كرنفنا رنفنا.
نكعا ن
زعـ مجاىد كابف زيد ٌأنو جمع قبيؿ كىك النكع ،أم ن



كرأل الفراء كالزجاج ٌأنو إذا كاف جمع قبيؿ يككف بمعنى كفيؿ "أمً :
كف نال بردؽ محمد.
ٌ
يقاؿ قبمت الرجؿ أقبمو قبالة) ،أم كفمت بو ،ك القبيؿ) ك الكفيؿ) ك الزعيـ) ك اطديف)



دبر) .أم مف قبؿ
نا
قبال
بال ،أم :مقابمة كمكاجية .كمنو أتيتؾ ن
بال بمعنى قى ن
كقيؿ" :قي ن
ق ُٚهُ َّذ َْٖٓ هُجُ َْ﴾ [يوسف ،]ٕٙ :كقرئ لقبؿ
كجيؾ .كقاؿ تعالى﴿ :إّ ًَبَٕ هَ ُِٔ ٤

ك الحميؿ) ك الضميف) بمعنى كاحد" ْ).

ُ) المرجع السابؽ ،جِ.ٖٗ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جِ.ٖٗ/
الريحاف جٗ.)ُُ-ٗ/
ّ) انظر :اليرر ٌ
الركح ك ٌ
م ،تفسير حدائؽ ٌ
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جْ.)َِٖ/
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ُ)
حياف القكؿ اطخير ،كىك عنده أحسف
عدتيف) :أم ستقباليا كمكاجيتيا"  .ك ٌأيد أبك ٌ
تفاؽ القراءتيف ِ).

 .ٙتفسير معنى قولو –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :هَب ٍَ اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا إْ ََ ٛزا اِ ََّّل اِ ْكي ا ْكزَ َشاُ ٙ
َٝأَػَبََٗ ُٚػَِ ْ ِٚ ٤هَ َْ ّٞ
آخ ُش َٕٝكَوَ ْذ َعب ُءٝا ظُ ِْ ًٔب َُ ٝصً ٝسا﴾ [الفرقان]ٗ:
كذب ا تراه ،ك َّ
أف ىناؾ جماعة أعانكه
زعـ الذيف كفركا أ َّف القرف الذم جاء بو محمد 
ه
عميو ،أك َّأنو أخذه منيـ" ،كىـ جبر ،كيسارَّ ،
كعداس ،ك أيىبك كيية ،ىك ىى يؤى ء عبيد ىك يانكا بً ىم َّكة مف
النبًي يسمع ً
ً
كف إًلىى َّ
ٍخذ ًم ٍنييـ" ّ).
كف أىف يم ىح َّم ندا ىيأ ي
كف م ٍنوي ،ىزعـ اٍل يم ٍشريك ى
ي ى
أىؿ اٍلكتاب ،ىك ىك يانكا ىي ٍجم يس ى

آخ ُرو َف﴾ ي قكلو – َّ
آخ ُرو َف﴾ ،فيو
َعانَوُ َعلَْي ِو قَػ ْوٌـ َ
أما عف المقركد بقكلو ﴿ َ
﴿وأ َ
عز كجؿَ :
ٌ
أقكاؿ:
أ .يرل مجاىد َّ
أف المقركد بيـ ىـ الييكد ْ).
ب .قاؿ ابف عبَّاس ىـ يسار ،كجبر َّ
الركمي.
كعداس ،كأبك ي ىك ٍييىة ُّ
أف المقركد ىـ المؤمنكفم َّ
المبرد ،قد زعـ َّ
طف لفظ خر)
تَّ .
أما ّْ
اطكؿ ٓ).
َّ

يككف إ مف جنس

حياف يرل َّ
َّ
المبرد " يمزـ لالشتراؾ ي جنس اإلنساف ،ك يمزـ
أف ما قالو
لكف أبا ٌ
ٌ
ا شتراؾ ي الكرؼ .أ ترل إلى قكلو تعالى﴿ :فِئَةٌ تُػ َقاتِ ُل فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِو َوأُ ْخ َرى َكافِ َرةٌ﴾ قد
اشتركتا ي مطمؽ الفئة ،كاختمفتا ي الكرؼ" ٔ).
 .ٚأوجو قراءة (األيكة) في قولو – َّ
عِِ )ٔ7ٙ( َٖ٤اِ ْر
عز وجلَّ ًَ ﴿ :ز َة أَ ْ
ف َؾ ُ
بة ْاْلَ ِْ ٌَ ٣خ ا ُْ ُٔ ْش َ
ؽ َؼ ْ٤ت أَ ََّل رَزَّوُ[ ﴾ َٕٞالشعراء]ٔٚٚ-ٔٚٙ:
هَب ٍَ َُُ ْْ ُٜ

ُ) المرجع السابؽ ،جْ.َِٖ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جْ.َِٖ/

ّ) السمعاني ،أبك المظفَّر ،تفسير القرف العظيـ جْ.)ٔ/

مسندا إلى رسكؿ ا﵀ كالرحابة كالتَّابعيف جٖ.)ِّٔٔ/
ْ) انظر :ابف أبي حاتـ ،تفسير القرف العظيـ
ن
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٔ.)ُْْ/
حياف ،التفسير جٔ.)ُْْ/
ٔ) أبك ٌ
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اب ْاْلَيْ َك ِة﴾ ىـ القكـ الذيف أيرسؿ إلييـ شعيب عميو السالـ ،حيث كذبكه كما كذبكا
﴿أ ْ
َص َح ُ
غيره ،و﴿ ْاْلَيْ َك ِة﴾ ىي "ال يضة التي تنبت ناعـ الشجر ،كالسدر كاطراؾ ،كىي غيضة بقرب
شعيبا بعد بعثو إلى مديف" ُ).
مديف يسكنيا طائفة مف الناس ،بعث ا﵀ إلييـ
ن
ك ي قراءة اطيكة) أكجو ىي:
اطكؿ :ق أر الحرميَّاف نا ع ،كابف كثير) كابف عامر :ليكة) ب ير ـ ممنكع الررؼ.
الثاني :كق أر باقي السبعة اطيكة ،بالـ التعريؼ.
كتكجيو القراءات ذكرىا أبك عبيد عمى ٌأنو كجد ي بعض التفاسير ليكة) :اسـ لمقرية،
مكةَّ ،
ك اطيكة) البالد كميا ،ك ػ َّ
أيضا ي مرحؼ اإلماـ عثماف ي سكرتي
كبكة) .ككجد ن
الحجر ،كؽ) :اطيكة ،ك ي سكرتي الشعراء ،ك ص) :ليكة كاجتمعت مراحؼ اطمرار كميا

بعد عمى ذلؾ كلـ تختمؼ ِ).

المبرد كابف قتيبة كالزجاج كأبك عمي الفارسي ك َّ
النحاس،
"كقد طعف ي ىذه القراءة
ّْ
ٌ
كتبعيـ الزمخشرم ككىمكا القراء كقالكا :حمميـ عمى ذلؾ ككف الذم كتب ي ىذيف المكضعيف

عمى المفظ ي مف نقؿ حركة اليمزة إلى الالـ كأسقط اليمزة ،تكىـ أ ٌف الالـ مف بنية الكممة
فتح الياء ،ككاف الركاب أف يجيز ،ثـ مادة ؿ م ؾ) لـ يكجد منيا تركيب ،يي مادة

ميممة" ّ).

أف ما ذىب إليو أرحاب الرأم السابؽ ىك مف قبيؿ َّ
حياف ،يرل َّ
الن ٍزغة
أما أبك ٌ
بالركاية ،لكف الرحيح َّ
ا عتزالية ،حيث يعتقدكف َّ
أف ىذه القراءة متكاترة
أف القراءة بالرأم
ّْ
الرد عمى
يمكف الطَّعف ييا كيقرب إنكارىا مف ّْ
الردة ،كالعياذ با﵀ .ككاف طبي حيَّاف حجج ي ٌ
ىؤ ء القكـ ،منيا:
أف ىذه القراءة أجمع عمى قراءتيا َّ
َُّ .
مكة ،كالمدينة ،كالشاـ ،كىـ ابف كثير ،كنا ع ،كأبك عمرك
يمكف الطَّعف بم تيـ
بف العالء) ،كقد ق أركا عمى سادة التَّابعيف ،كىـ عرب رحاء
كقراءتيـ ْ).

الريحاف جَِ.)َُّ/
الركح ك َّ
ُ) اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٕ.)ّٔ/
ّ) المرجع السابؽ ،جٕ.ّٔ/

ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.ّٔ/
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ِ .أما اعتبار ىذه المادة مفقكدة ي لساف العرب " ،إف رح ذلؾ كانت الكممة عجمية ،كمكاد
كالـ العجـ مخالفة ي كثير مكاد كالـ العرب ،يككف قد اجتمع عمى منع رر يا العممية

كالعجمة كالتأنيث" ُ).

ق ََلحَ َْ ٝأ ُٓ ْش
 .ٛالمعنى الّمغوي لكممة
(العزم) في قولو –سبحانو وتعالىَ٣﴿ :ب ثَُ٘ َّ ٢أَهِ ِْ اُ َّ
ْ
ي إّ َرُِيَ ِْٖٓ ػ َْض ِّ ْاْلُ ُِٓ ٞس﴾
فبثَ َ
َٖ ا ُْ ُٔ ْ٘ ٌَ ِش َْ ٝ
افجِ ْش َػََِٓ ٠ب أَ َ
ثِب ُْ َٔ ْؼ ُش ِ
ٝف َٝا ْٗ َٚػ ِ
[لقمان]ٔٚ:

كاف مف ضمف التَّكجييات التي كجَّييا لقماف عميو السَّالـ إلى ابنو إقامة الرالة
با لتزاـ بأكقاتيا ،كحدكدىا ،كما حثَّو عمى اطمر بالمعركؼ ك َّ
النيي عف المنكر ،كالرَّبر عمى

اطذل الذم سيمحقو نتيجة ذلؾ ،يذا مف عزـ اطمكر ِ).

"كالعزـ :ضبط اطمر كمراعاة إرالحو .كقاؿ مؤرج :العزـ :الحزـ ،بم ة ىذيؿ .كالحزـ

كالعزـ أرالف" ّ).

المبرد ،يرل َّ
أف العيف ي العزـ) قمبت حاء) ،كىك ما لـ يؤيده أبك حيَّافم " طّْراد
َّ
أما ٌ
أرال لآلخر" ْ).
تراريؼ كؿ كاحد مف المفظيف ،ميس أحدىما ن
 .ٜتفسير قولو – َّ
ػِ٘٤ذ﴾ [ق]ٕٗ:
عز وجل﴿ :أَ ُْوَِ٤ب كَِ ٢ع ًََ ََّ ًُ َْ َّٜ٘لَّبس َ
و
جينـ َّ
اآلية ييا أمر لممالئكة بأف تمقي ي َّ
معاند طمر ا﵀ ،كطمر رسكلو ،
كؿ

ّْ
لمحؽ كأىمو بالباطؿ ٓ).
كمعارض

ِ ِ
َّم﴾،عمى أقكاؿ:
المقركد بالخطاب ي لفظ ألقيا) ي قكلو تعالى﴿ :أَلْقيَا في َج َهن َ
 قيؿ :إ َّنو خطاب مف ا﵀ لمممكيف :السائؽ ،كالشييد.
 كقاؿ البعض :إ َّف المقركد بالخطاب الممكيف مف مالئكة العذاب .كعمى ىذا يككف اطلؼ
ضمير ا ثنيف.

حياف ،التفسير جٕ.)ّٔ/
ُ) أبك ٌ
ِ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جٔ.)ّّٖ/
ّ) أبك حيَّاف ،التٌفسير جٕ.)ُّٖ/
ْ) أبك حيَّاف ،المرجع السابؽ ،جٕ.ُّٖ/

ٓ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٗ.)ُْٓٔ/
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 كزعـ مجاىد كجماعة َّ
إما لمسَّائؽ ،كا َّما لمٌذم ىك مف
أف الخطاب ي ألقيا) لمكاحد ،يك َّ
َّ
الزبانية.
المبرد َّ
أف المعنى :ألؽ ألؽ ،كلذلؾ َّثنى.
 كيرل ّْ
الفراء :ىك مف خطاب الكاحد بخطاب ا ثنيف.
 كقاؿ ٌ
 كقيؿَّ :
إف اطلؼ بدؿ مف النكف الخفيفة ،أجرل الكرؿ مجرل الكقؼ ُ).
كيرل أبك حيَّاف َّ
أف "ىذه أقكاؿ مرغكب عنيا ،ك ضركرة تدعك إلى الخركج عف ظاىر

المفظ لقكؿ مجاىد" ِ).

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ُِٓ/
ِ) المرجع السابؽ ،جٖ.ُِٓ/
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المبحث الثالث

المبرد
حيان إزاء آراء ِّ
حياد أبي ّ

النريب اطكبر ،حيث بم ت قرابة الخمسيف مسألة ي الُّم ة ،تكضيحيا
ككاف لممحايدات ٌ
عمى الشكؿ اآلتي:

عَُْٖ ٠
ٔ .المعنى الٌم كم ل ػ ﴿ َوفُ ِوم َها﴾ ي قكلو –سبحانو كتعالىَٝ ﴿ :اِ ْر هُ ِْزُ ْْ َ٣ب َُٓ ٞ
ك ِْٖٓ ثَ ْو ِِ َٜب َٝهِضَّبئِ َٜب
قجِ َش َػَِ ٠هَ َؼبّ َٝا ِؽذ كَب ْد ُ
َٗ ْ
ع ََُ٘ب َسثَّيَ ْ ُ٣خ ِش ْط ََُ٘ب ِٓ َّٔب رُ ْ٘ ِجذُ ْاْلَ ْس ُ
 َٞ ٛأَ ْدَٗ ٠ثِبَُّ ِزَ َٞ ُٛ ١خ ْ٤ش﴾ [البقرة]ٙٔ:
غزَ ْج ِذُُ َٕٞاَُّ ِزُ ١
ق ِِ َٜب هَب ٍَ أَرَ ْ
ع َٜب َٝثَ َ
َٝكَُٜ ِٓ ٞب ََ ٝػ َذ ِ
غضب مكسى عميو السالـ مف قكمو بني إسرائيؿ ،بعد أف طمبكا منو أف يدع ربَّو ليخرج

ليـ أطعمة أخرل غير ّْ
المف كالسَّمكل ،قد سئمكا منو ،إذ كيؼ يستبدلكف الذم ىك أدنى ،كىك

المف كالسمكل ،كىذا ما أكجب عمييـ
العدس ،كالفكـ ،كالبرؿ ،بما ىك أشرؼ أعظـ ،كىك ٌ
غضب ا﵀ – َّ
عز كجؿ ُ).
ك ي معنى الفكـ) أقكاؿ:
جدث َّ
أف الثاء يو أبدلت اء ،كما قالكا ي َّ
الفراء ،عمى اعتبار َّ
ؼ
أ .الثكـ عند الكسائي ،ك َّ
جد ى
كىذا البدؿ ينقاس.
الج َّالح:
ب .بمعنى الحنطة عند أبي مالؾ ،كمنو قكؿ أي ىح ٍي ىحة بف ى

قدم المدين َة عن زر ِ
ِ
اعة ِ
فوم

أحسب ِني كأَ ْغ َنى و ٍ
احد
قد ُ
كنت ْ َ ُ

(ٕ)

المبرد .كقاؿ الفراء :كىي ل ة قديمة.
كقيؿ :إ َّف ىذه ىي لي ىة مرر ،كىك ما اختاره ّْ
ت.

الخ ٍبز ،تقكؿ العرب :يكمكا لنا ،أم :اخبزكا لنا ّ).
كقيؿ :ىك ي

م ِشثَذْ َػَِ ِّْ ُْ ِٜ ٤
غ ٌََ٘خُ
اُزَُّخُ َٝا ُْ َٔ ْ
ٕ .المعنى الُّم كم ل ػ ﴿ َوبَاءُوا﴾ ي قكلو –سبحانو كتعالىُ َٝ ﴿ :
نت َِٖٓ َّ
َّللا َْ َ٣ٝوزُُِ َٕٞاَُّ٘جِ ِّ َٖ٤٤ثِ َـ ِْ ٤ش
َٝثَب ُءٝا ثِ َـ َ
د َّ ِ
َّللاِ َرُِ َي ثِؤََّٗ ًَُ ْْ ٜبُٗٞا ٌْ َ٣لُ ُش َٕٝثِآَ٣ب ِ
ق ْٞا ًََ ٝبُٗٞا ْ َ٣ؼزَذُ[ ﴾ َٕٝالبقرة]ٙٔ:
ا ُْ َؾ ِّ
ن َرُِ َي ثِ َٔب َػ َ

ُ) انظر :السَّمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جُ.)ُِّ/
ِ) نسب ىذا البيت طبي محجف الثقفي .انظر :مسائؿ نا ع بف اطزرؽ عف عبد ا﵀ بف عبَّاس صُْ).

الريحاف جُ.)ْْٕ/
الركح ك َّ
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جُ)ُّٖ/م كاليررم ،تفسير حدائؽ َّ
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لقد كاف جزاء بني إسرائيؿ بعد ما عمكه مع مكسى عميو السَّالـ أف استحقكا غضب ا﵀ –
عز كجؿ ،كضربت عمييـ ّْ
َّ
الذلة بأف جعمت عمييـ الجزية كعمى ذريتيـ ،كالمسكنة راركا

الحؽ ُ).
اء طبيعي لمف يكفر بآيات ا﵀ كرسمو ب ير
ٌ
كالفقراء ،كىذا جز ه
ك ي معنى باء) أقكاؿ:
 بمعنى رجع عند الكسائي.
 أك اعترؼ عند أبي عبيدة.
 أك استحؽ.
َّ
المبرد.
 نزؿ كتمكف عند ٌ

 أك تساكل عند َّ
الزجاج ِ).
حياف" :كأنشدكا لكؿ قكؿ ما يستدؿ بو مف كالـ العرب ،كحذ نا نحف ذلؾ" ّ).
تعقيب أبي ٌ
ٖ .الكالم في (صفوان) في قولو – َّ
ف َذهَبرِ ٌُ ْْ
عز وجلَ٣ ﴿ :ب أََٜ ُّ٣ب اَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا ََّل رُ ْج ِطُِٞا َ
ط َََّ ٝل ْ ُ٣ئ ُِٖٓ ثِ َّ
ثِب ُْ َِّٖٔ َْ ٝاْلَ َرًَ ٟبَُّ ِزِ ْ٘ ُ٣ ١ل ُ
بَّللِ َٝا ُْ َْ ِّ ْٞ ٤اِ ٥خ ِش كَ َٔضَُُِٚ
ن َٓبَُِ ُٚسئَب َء اَُّ٘ب ِ
َ٢ء ِٓ َّٔب
فبثََٝ ُٚاثَِ كَزَ َش ًََ ُٚ
ف ْل َٞإ َػَِ ْ ِٚ ٤رُ َشاة كَؤ َ َ
ًَ َٔضَ َِ َ
ف ِْذًا ََّل ْ َ٣و ِذ ُسَ َٕٝػَِ ٠ؽ ْ
غجُٞا ََّ ٝ
َّللاُ ََّل ِ ْٜ َ٣ذ ١ا ُْوَ ْ َّ ٞا ُْ ٌَبكِ ِش[ ﴾ َٖ٣البقرة]ٕٙٗ:
ًَ َ
ّْ
بالمف كاطذل ،كما يبطؿ المنا ؽ أجر نفقتو
تحث اآلية المؤمنيف عمى عدـ إبطاؿ ردقاتيـ

التي ينفقيا رئاء َّ
الناس ،مف يفعؿ ذلؾ يك مثؿ حجر أممس عميو تراب ،يذىب بو المطر

جميعا ْ).
ن

ك﴿ص ْفو ٍ
اف﴾ ىك الحجر اطسكد ٓ) ،كاختمؼ أىك مفرد أـ جمع عمى أقكاؿ:
ََ

أ .لمكسائي رأياف ،ىما:

ُ) انظر :السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جُ.)ُِْ/
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جُ.ُّٖ/
ّ) المرجع السابؽ ،جُ.ُّٖ/
ْ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جُ.)ُٕٔ/
ٓ) المرجع السابؽ ،جُ.ُٕٔ/
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أف ً
ًً
المبرد ،حيث يرل َّ
ر ًفي جمع رفا،
 الرَّفكاف كاحد رفي بكسر الراد ،كىذا الرأم أنكره ٌ
مثؿ :عرا ًع ً
ري ،كقفا ًق ًفي ُ).
أف رفكاف مفرد جمعو ً
رفكاف بكسر الراد ،كىذا الرأم ر ضو َّ
النحاس ،حيث يجكز أف
 َّ ى
لرفا .ككرؿ
يككف المكسكر الراد ك ن
احدا" ،كما قالو الكسائي غير رحيح ،بؿ رفكاف جمع ى
ككر ف ،كأخ كاخكاف .ككرل ككركاف" ِ).

ِ
ين﴾ ي قكلو –سبحانو كتعالىَٓ ﴿ :ب ًَبَٕ ُِجَؾَش إْٔ ْ ُ٣ئرَِّ َُٚ٤
ٗ.
َّللاُ
المعنى الٌم كم ل ػ ﴿ َربَّانيّْ َ
ط ًُُٞٗٞا ِػجَبدًا ُِ ِْٖٓ ٢دَُّ ِٕ ٝ
َّللاِ ًَُُٞٗٞ ٌِْٖ َُٝا
ا ُْ ٌِز َ
َبة َٝا ُْ ُؾ ٌْ َْ َٝاُُّ٘جُ َّٞحَ صُ َّْ َ٣وَُُِِّ٘ ٍَ ٞب ِ
ع[ ﴾ َٕٞآل عمران]ٜٚ:
َبة َِ ٝث َٔب ًُ ْ٘زُ ْْ رَ ْذ ُس ُ
َسثَّبِِٗ َٖ٤ِّ٤ث َٔب ًُ ْ٘زُ ْْ رُ َؼِِّ ُٔ َٕٞا ُْ ٌِز َ
يخبر ا﵀ –سبحانو كتعالىَّ -أنو

ينب ي و
لبشر تاه ا﵀ العمـ كالحكمة ،كالنُّبة ،أف يدعك

الناس إلى عبادتو مف دكف ا﵀ – َّ
عز كجؿ ،-كىذا

عمييـ أف يككنكا ربانييف بالعمـ الذم تاىـ ا﵀ إيَّاه ّ).

مرسؿ ،لكف يجب
يميؽ بنبي ،ك رسكؿ ى

ك ي رٌبانييف) و
معاف:



العالًـ ً
عباس ،كقتادة.
المبرد ،كابف ٌ
ى
ى
الحكيـ كىك رأم ٌ



الفىقيو ،كىك رأم ابف عبَّاس.



المعمّْـ كىك رأم َّ
الزجاج.

ُّؾ بًًد ً َّ ً
يد التَّمس ً
َّ ً
الزمخشرم.
اعتًو عند ٌ
يف المو ىكطى ى
 الشد ي ى
ً
رمً يحيي ٍـ ،قىالىوي ٍاب يف ىزيد ْ).
 ىكالي ٍاط ٍىم ًر يي ىربّْي ًي ٍـ ىكيي ٍ
٘ .أوجو قراءة ﴿أ َْو يَ ْكبِتَػ ُه ْم﴾ في قولو –سبحانو وتعالىْ َ٤ُِ﴿ :وطَ َغ هَ َشكًب َِٖٓ اَُّ ِزًَ َٖ٣لَ ُشٝا أَ ْٝ
 ْْ ٜكَْ٘ َ٤وَِِجُٞا َخبئِجِ[ ﴾ َٖ٤آل عمران]ٕٔٚ:
ٌْ َ٣جِزَ ُ

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جِ.)ُّْ/
ِ) المرجع السابؽ ،جِ.ُّْ/
ّ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جِ.)ٔٔ/

ْ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جِ)َّٓ/م كالسَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ّّٔ-ّّٓ/
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كاف مف ضمف الحكـ التي مف أجميا شرع ا﵀ الجياد كالقتاؿ عمى َّ
الناس﴿ ،لِيَػ ْقطَ َع طََرفًا
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا﴾ أم ييمؾ الذيف كفركا ُ)﴿ ،أ َْو يَ ْكبِتَػ ُه ْم﴾ أم "ليخزييـ كي يظيـ ،يرجعكا غير
م َن الذ َ
ظا ريف بشيء مما أممكه .كمتى كقع النرر عمى الكفار ،إما بقتؿ ،كاما بخيبة ،كاما بيما" ِ).
كقرئت بالتاء عند الجميكر أك تكبتيـ) ،كقرئت عند غيرىـ بالداؿ أك يكبدىـ) أم
يريب الحزف كبدىـ .ى"كىذلً ىؾ أىف يحزنيـ ىحتَّى كرؿ اٍلحزف إًلىى أكبادىـم ىكاٍلعرب تسمي الحزيف:
أسكد الكبد مف تىأٍثًير اٍلحزف ً ً
يو" ّ).
أما معنى يكبتيـ) فيو أقكاؿ:


ييزميـ عند ابف عبَّاس ك َّ
الزجاج.



يخزييـ عند قتادة.



بمعنى يررعيـ عند اليزيدم.



السدم.
ييمكيـ عند أبي عبيدة ،كيمعنيـ عند ٌ



المبرد ْ).
يظفر عمييـ عند ٌ

ِ
ـ َّ
ص﴾ في قولو – َّ
َّللاُ اَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا
عز وج ّلِّ َٔ ُ٤َُِٝ ﴿ :-ؾ َ
 .ٙتفسير قولو تعالىَ ﴿ :وليُ َم ّْح َ
ن ا ُْ ٌَبكِ ِش[ ﴾ َٖ٣آل عمران]ٔٗٔ:
ََ ْٔ َ٣ٝؾ َ
لـ يجعؿ ا﵀ –سبحانو كتعالى -ا بتالء الذم قد يبتمى يو المؤمف ،مف دكف حكمة ،أك

سببا ي
أيضا ليككف ا بتالء ن
سبب ،تمحيص المؤمنيف كاف ليطيرىـ مف ذنكبيـ ،كأخطائيـ ،ن
سببا ي استئراؿ الكا ريف بالعقكبة ٓ).
التَّمييز بيف المؤمف كالمنا ؽ ،كليككف ن
ِ
ص﴾ أقكاؿ:
ك ي تفسير ﴿ َوليُ َم ّْح َ

 التطيير مف ال ٌذنكب كالعيكب.
عباس.
 التمحيص ىك ا ختبار كا بتالء عند ابف ٌ
ُ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جِ.)ُٖٕ/
ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ.)ٓٓ/
ّ) السَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ّٓٓ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جّ)ٓٓ/م كالسَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ّٓٓ/
ٓ) انظر :السَّعدم ،تيسير الكريـ الرحمف جُ.)َُٓ/
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الزجاج ُ).
المبرد ك ٌ
 كىك التَّنقية كالتخميص عند ٌ
ن ِْْ ٜ
 .ٚأوجو قراءة ﴿قَ ِاسيَةً﴾ ،والمعنى المّغوي ليا ،في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :-كَجِ َٔب َٗ ْو ِ

غٞا َؽظًّب
م ِؼ ُِ ََٗٝ ٚ
عَ٤خً َ ُ٣ؾ ِّشكُ َٕٞا ُْ ٌَِِ َْ ػَْٖ َٓ َٞا ِ
ِٓ٤ضَبهََ َُ ْْ ُٜؼَّ٘بَ َٝ ْْ ُٛع َؼ َِْ٘ب هُُِٞثَ ْْ ُٜهَب ِ
ِٓ َّٔب ُر ًِّ ُشٝا ثِ ََِّ َٝ ٚل رَ َضا ٍُ رَطَِِّ ُغ َػََِ ٠خبئَِ٘خ ِٓ ْ٘ ُ ْْ ٜاِ ََّّل هَِِ ً
افلَ ْؼ
َ٤ل ِٓ ْ٘ ُ ْْ ٜكَبػْقُ َػ ْ٘ ُْ َٝ ْْ ٜ
إّ َّ
غِ٘[ ﴾ َٖ٤المائدة]ٖٔ:
َّللاَ ِ ُ٣ؾ ُّت ا ُْ ُٔ ْؾ ِ

قيرئت لفظة ﴿قَ ِ
و
بأكجو ىي:
اسيَةً﴾
أ .قرأىا الجميكر قاسية) اسـ اعؿ مف قسا يقسك.
ب .ق أر الكسائي كعبد ا﵀ كحمزة ً
قسيَّة) ب ير ألؼ ،كتشديد الياء ،عمى َّأنيا ري ة مبال ة عمى
عد ىذه القراءة ليست مف معنى القسكة ،بؿ ىي ً
كزف عيؿ .لكف البعض َّ
كالق ًس َّي مف
الدراىـ ،كىي التي خالطيا ّّ
غش أك تدليس ِ).

كبالنسبة ليذه القراءة ،يناؾ عدد مف العمماء ليـ أقكاؿ ييا:
َّ
أرال ي كالـ العرب.
أ.
عد الفارسي ىذه المفظة ،أم ًق ًسيَّة) معربة ،كليست ن
المبرد ،يرل َّ
أف الدرىـ سمي ًق ًسيِّا) لشدة ال ش يو ،كىك يعكد إلى معنى القسكة،
أما
بَّ .
ٌ
كال مظة.
كىنا نالحظ َّ
الفارسيم "طف المعيكد جعمو عر نبيا مف القسكة،
المبرد مخالؼ لقكؿ
أف قكؿ ٌ
ٌ
دخيال ي كالـ العرب كليس مف ألفاظيا" ّ).
الفارسي جعمو معرنبا
ك
ن
ٌ
أما بالنسبة لمعناىا ،كردت يو أقكاؿ:
ٌ

 بمعنى جا ية جا َّة عند ابف عبَّاس.
 كقيؿ :بمعنى

تميف ،أك منكرة

َّ
الحؽ ْ).
تقبؿ

ت﴾ في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :-كَبِْٕ أَرَ َْٖ٤ثِلَب ِؽؾَخ كَ َؼَِ َِّْٖٜ ٤
 .ٛالحديث عن معنى ﴿ال َْعنَ َ
َقجِ ُشٝا
ؾ َ ٢ا ُْ َؼَ٘ذَ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ َٝإَْٔ ر ْ
ِٗ ْ
ققُ َٓب َػَِ ٠ا ُْ ُٔ ْؾ َ
ة َرُِ َي ُِ َْٖٔ َخ ِ
د َِٖٓ ا ُْ َؼ َزا ِ
قَ٘ب ِ
َّللاُ َ
َخ ْ٤ش َُ ٌُ ْْ ََّ ٝ
ؿلُٞس َس ِؽ[ ﴾ْ٤النساء]ٕ٘:
ُ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ)ٔٗ/م كالسَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جُ.)ِّٔ/
الريحاف جٕ.)ُِٕ/
الركح ك َّ
م ،تفسير حدائؽ َّ
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ)ُْٔ/م كاليرر ٌ
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ)ُْٔ/م كالسَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جِ.)ُِ/
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جّ.)ُْٔ/
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تتحدث اآلية عف نكاح اإلماء ،يك جائز لمف كاف لديو سعة ي الماؿ ،أك خاؼ عمى
ُ)
نفسو الكقكع ي ّْ
ت﴾ أقكاؿ:
الزنا  ،كىك قكلو تعالى﴿ :ذَلِ َ
ك لِ َم ْن َخ ِش َي ال َْعنَ َ
ت﴾ ك ي معنى ﴿ا ْل َع َن َ

الزنا) عنتنا لما يتبعو مف مشقة ي ُّ
الزنا عند ابف عبَّاس ،كمجاىد .كسمي ّْ
أّْ .
الدنيا كاآلخرة.

المبرد" :أرؿ العنت أف يحممو العشؽ كالشبؽ عمى الزنا ،يمقى العذاب ي اآلخرة،
ب .قاؿ ّْ
كالحد ي الدنيا" ِ).

ّْ
المؤدم إلى غمبة الشيكة ّ).
الحد عند غيره ،أك اإلثـ
الزجاج ،أك ٌ
ت .كبمعنى اليالؾ عند ٌ

 .ٜالفرق بين (ال ِش ْرعة) و(الم ْنياج) في قولو – َّ
ن
َبة ثِب ُْ َؾ ِّ
عز وج ّلَٝ ﴿ :-أَ ْٗ َض َُْ٘ب اَُِ ْ٤يَ ا ُْ ٌِز َ
بؽ ٌُ ْْ ثَ ْ ْْ ُٜ َ٘٤ثِ َٔب أَ ْٗ َض ٍَ َّ
َّللاُ َََّ ٝل
ة ًَِ٘ٔ ٤ْ َٜ ُٓ ٝب َػَِ ْ ِٚ ٤كَ ْ
ُٓ َ
ق ِّذهًب ُِ َٔب ثََ َ٣ َْٖ٤ذ ْ َِٖٓ ِٚ ٣ا ُْ ٌِزَب ِ
بعب﴾
رَزَّجِ ْغ أَ َْٞ ٛا َءَ ْْ ُٛػ َّٔب َعب َء َى َِٖٓ ا ُْ َؾ ِّ
ؽ ْش َػخً ًَ َٜ ْ٘ ِٓ ٝ
ن ُِ ٌُ ٍَّ َع َؼ َِْ٘ب ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ِ
[المائدة]ٗٛ:

ي الفرؽ بيف ّْ
المنياج) أقكاؿ:
الشرعة) ك ٍ
المبرد.
أ .الشرعة ابتداء الطريؽ ،كالمنياج الطريؽ المستمر عند ٌ

أما المنياج يك الطَّريؽ الكاضح ،كىذا رأم ابف
ب .الشرعة الطريؽ الكاضح ،كغير الكاضحَّ ،
اطنبارم.

ت .قيؿ :الشرعة الديف ،كالمنياج الدليؿ.
ث .كقيؿ :الشرعة النبي ،كالمنياج الكتاب.
ج .الشرعة كالمنياج ديف محمد  عند مجاىد ْ).
َّ
لمعنى كاحد،
حياف ،حيث جعؿ الشرعة كالمنياج لفظيف
كلعؿ أ ضؿ ىذه اآلراء رأم أبي ٌ
ن
كاَّنما يكّْرر لمتككيد ،كقكؿ الشاعر:
... ... ... ...

وىند أتَى من دونيا َّ
عد
الب ُ
ٌ
يوُ
النأْ ُ

ُ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جِ.)ِٔٔ/
ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جّ.)ِّْ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جّ.ِّْ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جّ.ُْٓ/
أرض بيا ىند
ٓ) البيت لمحطئية ،كردر البيت :أ حبذا ىند ك ه
انظر :أبك عمي الفارسيَّ ،
لمقراء السبعة جّ.)ُٖٔ/
الحجة َّ
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... ... ... ...

(٘)

(سالم) من حيث المصدرية والسمية ،في قولو –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ َرا
ٓٔ .نوع لفظ َ
غ ِ ٚاُ َّش ْؽ َٔخَ أََُّٗٚ
َعب َء َى اَُّ ِزْ ُ٣ َٖ٣ئ ُِٓ٘ َٕٞثِآَ٣برَِ٘ب كَوُ َْ َ
ع ََلّ َػَِ ًَْ ْْ ٌُ ٤ز ََت َس ُّث ٌُ ْْ َػَِْ َٗ ٠ل ِ
فَِ َؼ كَؤَََّٗ ُٚ
ؿلُٞس َس ِؽ﴾ْ٤
َبة ِْٖٓ ثَ ْؼ ِذ َِٝ ٙأَ ْ
َْٖٓ َػ ِٔ ََ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ُ
عً ٞءا ِث َغ َٜبَُخ صُ َّْ ر َ
[األنعام]٘ٗ:

محمدا –رمى ا﵀ عميو كسمـ -أف َّ
يرد عمى قكمو
أمر ا﵀ –سبحانو كتعالى -نبيو
ن
قائال :السَّالـ عميكـ) ،مبم نا إياىـ السالـ مف ا﵀ – َّ
اما كتطي نيبا
المؤمنيف السَّالـ ،ن
عز كجؿ -إكر ن

لقمكبيـ ُ).

المبرد اسـ مف أسماء ا﵀ – َّ
عز كجؿ ،-كجمعو سالمة ،كىك مردر ،كاسـ
كالسَّالـ عند ٌ
أما عند َّ
سرح ،كاطداء مف َّأدل ِ).
الزجاج ،يي مردر سمَّـ
تسميما كالسراح مف َّ
شجرَّ .
ن
ِ
ٔٔ .تفسير معنى التَّجمِّي في قولو – َّ
ْجبَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا﴾ من قولو –
عز وج ّل﴿ :-فَػلَ َّما تَ َجلَّى َربُّوُ لل َ
ع٤ِٔ ُِ ٠وَبرَِ٘ب ََ َُٚٔ ًََِّ ٝس ُّث ُٚهَب ٍَ َس ِّة أَ ِسِٗ ٢اٗظش اَُِ َْ ٤ي
سبحانو وتعالىَّٔ ََُٝ ﴿ :ب َعب َء َُٓ ٞ

غ ْٞفَ رَ َشاِٗ ٢كََِ َّٔب ر ََغَِّ٠
هَب ٍَ َُْٖ رَ َشاِٗ ِٖ ٌِ ََُٝ ٢اٗظش اَُِ ٠ا ُْ َغجَ َِ كَب ِ ِٕ ا ْ
عزَوَ َّش َٓ ٌَبَٗ ُٚكَ َ
ع ْج َؾبَٗ َي رُ ْجذُ اَُِ َْ ٤ي َٝأََٗب
ف ِؼوًب كََِ َّٔب أَكَب َ
م هَب ٍَ ُ
عَ ٠
َس ُّثَ ِْ ُِ ُٚغ َج َِ َع َؼََِ ُٚد ًًّب ََ ٝخ َّش َُٓ ٞ
أَ َّ ٍُ ٝا ُْ ُٔ ْئ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤األعراف]ٖٔٗ:

ِ
ظيكر بال كيؼ ّ).
نا
ص ِع ًقا﴾ أم :ظير كباف
وسى َ
﴿فَػلَ َّما تَ َجلَّى َربُّوُ لل َ
ْجبَ ِل َج َعلَوُ َد ِّكا َو َخ َّر ُم َ
شيا عميو .ك ي
ترتب عمى أمر التَّجمٌي أمراف ،ىما :تفتت الجبؿ ،كخركر مكسى عميو السالـ م ن

معناه:

المبرد" :المعنى ظير لمجبؿ مف ممككت ا﵀ ما تدكدؾ بو" ْ).
أ .قاؿ ٌ
ب.

كقيؿ ظير جزء مف العرش لمجبؿ تررع مف ىيبتو.

ت.

كقيؿ :ظير أمره –تعالى ،-كقيؿ :تجمَّى طىؿ الجبؿ يريد مكسى كالسبعيف الذيف

معو ٓ).

ُ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جّ.)ُّْٔ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جْ)ُّْ/م كالكاحدم ،التفسير البسيط جٖ.)ُٕٓ/
ّ) حكل ،اطساس ي التفسير جْ.)ََُِ/
ْ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جْ.)ّّٖ/
ٓ) المرجع السابؽ ،جْ.ّّٖ/
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ٕٔ .معنى لفظة (شوكة) في قولو –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :اِ ْر ِ َ٣ؼ ُذ ًُ ُْ َّ
َّللاُ اِ ْؽذَ ٟاُطَّبئِلَزَ ِْٖ ٤
د اُؾ َِّْ ًَ ٞخ رَ ٌُِ ُ٣َٝ ْْ ٌُ َُ ُٕٞشُ ٣ذ َّ
ن
ن ا ُْ َؾ َّ
َّللاُ إّ ِ ُ٣ؾ َّ
أََّٗ َٜب َُ ٌُ ْْ َٝرَ َٞدُّ َٕٝإّٔ َؿ َْ ٤ش َرا ِ
ثِ ٌَِِ َٔب ِر ِْ ٣َ َٝ ٚوطَ َغ دَاثِ َش ا ُْ ٌَبكِ ِش[ ﴾ َٖ٣األنفال]ٚ:
أما َّ
المبرد "السالح كأرمو مف الشكؾ النبت الذم لو خربشة السالح
َّ
الشككة) معناه عند ّْ

بو يقاؿ رجؿ شاكي السالح إذا كاف حديد السناف كالنرؿ كأرمو شائؾ كىك اسـ عؿ مف

الشككة" ُ) .قاؿ:

الح مقَ َّذ ٍ
لدى ٍ
ف
أسد شاكي ِّ
الس ِ ُ

لو لِ َب ٌد أَ ْظفَ ُاره لَ ْم تُ َقمَّم

ِ (ٕ)

ٖٔ .معنى لفظ (تزىق) في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :كَ ََل رُ ْؼ ِغ ْج َي أَ ْٓ َٞاََُُّ َٝ ْْ ُٜل أَ ََّْ ٝل ُدْْ ُٛ
اَِّٗ َٔب ِ ُ٣شُ ٣ذ َّ
غًَ ْْ َُٛٝ ْْ ُٜبكِ ُش﴾ َٕٝ
َّللاُ َُِ ُ٤ؼ ِّزثَ ْْ ُٜثِ َٜب كِ ٢ا ُْ َؾَ٤ب ِح اُ ُّذ َْٗ٤ب َٝر َْض ََ ٛ
ن أَ ْٗلُ ُ
[التوبة]٘٘ :

الزىؽ) :الخركج برعكبة ،كقرئت بكسر الياء عند َّ
و( َّ
الركح ،كيرل
الزجاج بمعنى خركج ُّ

المبرد َّ
أف زىىقىت ،كزًىقىت ل تاف ّ).
ٌ

يقاؿ :زىقت نفس الف ،أم :ىمكت كبطمت ْ) ،كمنو قكلو –سبحانو كتعالىَ ﴿ :-عب َء
ن ا ُْجَب ِه َُ﴾ [اإلسراء]ٛٔ:
ا ُْ َؾ ُّ
ن ََ ٝص ََ ٛ
" كالزىؽ اليالؾ ،كزىؽ الحجر مف تحت حا ر الدابة إذا ندر ،كالزىكؽ البعد ،كالزىكؽ

البئر البعيدة الميكاة" ٓ).

و(السوء) في قولو –سبحانو
(الس ْوء)
(السوء) في اآلية ،والفرق بين
ٗٔ .أوجو قراءة لفظ
ُّ
َّ
ّ
ـ ثِ ٌُ ُْ اُ َّذ َٝائِ َش َػَِ ْْْ ِٜ ٤
ة َْٖٓ َ٣زَّ ِخ ُز َٓب ْ٘ ُ٣لِ ُ
ن َٓ ْـ َش ًٓب ََ٣ٝزَ َشثَّ ُ
وتعالىْ َِٖٓ َٝ ﴿ :اْلَ ْػ َشا ِ

غ ِْ ٞء ََّ ٝ
ػِِ[ ﴾ْ٤التوبة]ٜٛ:
ع ِٔ٤غ َ
دَائِ َشحُ اُ َّ
َّللاُ َ
السكء) عمى كجييف ،ىما:
كقرئت ٌ

حياف ،تفسير البحر المحيط جْ.)ِْٓ/
ُ) أبك ٌ
ِ) البيت لزىير بف أبي سممى .كشاكي السالح كشائؾ السالح ،أم تاـ السالح ،كمُّو مف الشككة كىي َّ
العدة
كثير إلى الكقائع ،كلًبد جمع لبدة كىك اطسد ،كىي ما تمبد مف شعره عمى
القكة ،كمقذؼ أم يقذؼ بو نا
ك َّ
منكبيو .انظر :ديكاف زىير بف أبي سممى صّٕ).

ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ّٕ/
ْ) الرُّحارم ،اإلبانة ي الُّم ة جّ.)َُِ/
ٓ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ّٕ/
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أ.

السُّكء) بالضَّـ عند ابف كثير كأبك عمرك.

السبعة بالفتح ،الفتح مردر ُ).
ب .كق أر باقي َّ
كالفرؽ بيف السَّكء) ك السُّكء) ،ما يمي:
مكركىا.
سكءا ،إذا لقي
ن
 السُّكء) بالضَّـ ،ىك ا سـ ،أم :المكركهم يقاؿ :ساءه يسكءه ن
الس ٍكء ِ).
 السَّكء) بالفتح ،ىك المردر ،تقكؿ :ىك رجؿ ىس ٍكء ،كرجؿ ى

الفراء مف حيث المعنى ،قاؿ" :ك َّ
الضـ) ا سـ كىك الشر كالعذاب
ك َّرؽ بينيما َّ

ك الفتح) ذـ الدائرة كىك مف باب إضا ة المكركؼ إلى رفتو" ّ) ،ككرفت الدائرة ي اآلية

سكء نقيض رجؿ ردؽ ،أم مف باب
بالمردر ،كتككف بذلؾ بمعنى الفساد ،كقكلؾ :رجؿ ٍ
الرَّالح ،كمنو قكلو – َّ
اسدا.
ٞى ا ْٓ َشأَ َ
عز كجؿَٓ ﴿ :ب ًَبَٕ أَثُ ِ
ع ْٞء﴾ [مريم ]ٕٛ:أم ام أنر ن
لسكء بالفتح الرداءة ،ك يجكز ضـ السيف ي رجؿ سكء ،قالو أكثرىـ" ْ).
كقاؿ ّْ
المبرد" :ا ى

٘ٔ .تفسير قولو تعالى ﴿ َو ْام َرأَتُوُ قَائِ َمةٌ﴾ من قولو – َّ
ن ِؾ ٌَذْ
عز وجلَٝ ﴿ :ا ْٓ َشأَرُ ُٚهَبئِ َٔخ كَ َ
ٞة﴾ [ىود]ٚٔ:
ع َؾب َ
ع َؾب َ
م ََ َٝ ِْٖٓ ٝسا ِء اِ ْ
كَجَؾ َّْشَٗبَٛب ثِب ِ ْ
م ْ َ٣ؼوُ َ

﴿ َو ْام َرأَتُوُ قَائِ َمةٌ﴾ ىي زكجة إبراىيـ عميو السالـ ،كىي سارة بنت ىاراف بف ناخكر ،كىي
عمو ،حيث كانت تقكـ عمى خدمة أضياؼ سيدنا إبراىيـ عميو السالـ ٓ) ،كىناؾ أقكاؿ
ابنة ّْ

أخرل ي تفسيرىا:

أ .كانت قائمة كراء السَّتر تسمع محاكراتيـ.
ب .قائمة ترمي عند ابف إسحاؽ.
المبرد قائمة عف الكلد ٔ).
ت .قاؿ ٌ

 .ٔٙتفسير قولو –سبحانو وتعالى ﴿ :وََّل يػلْت ِف ْ ِ
َح ٌد إََِّّل ْام َرأَتَ َك ﴾ مف قكلو﴿ :هَبُُٞا َ٣ب
َ ََ
ت م ْن ُك ْم أ َ
ع ِش ثِؤ َ َْ ِِٛي ثِوِ ْ
طغ َِٖٓ اَُِّ ََّْ َٝ َِ ٤ل ِْ َ٣زَلِذْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ أَ َؽذ
قُِٞا اَُِ ْ٤يَ كَؤ َ ْ
ُُٞهُ اَِّٗب ُس ُ
ع َُ َسثِّ َي َُْٖ ِ َ٣
الريحاف جُِ.)ُٔ/
الركح ك َّ
م ،تفسير حدائؽ َّ
ُ) أبك ٌ
حياف ،التفسير جٓ)ٗٓ/م كاليرر ٌ
ِ) العسكرم ،الفركؽ الم كية صُٗٗ).
ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ٗٓ/
ْ) المرجع السابؽ ،جٓ.ٗٓ/
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِّْ/
ٔ) انظر :المرجع السابؽ ،جٓ.ِّْ/
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ؼ ثِوَ ِش٣ت﴾
ظ
فبثَ ْْ ُٜإّ َٓ ِْ ٞػ َذُْ ُٛ
ُّ
ُّ
اُق ْج ُ
اُق ْج ُؼ أََُ َْ ٤
ق٤جُ َٜب َٓب أَ َ
اِ ََّّل ا ْٓ َشأَرَ َي اَِِّٗ ُٓ ُٚ
[ىود]ٛٔ:
لما أراد ا﵀ – َّ
ليال
َّ
عز كجؿ -أف ينزؿ العذاب بآؿ لكط عميو السَّالـ ،أمرىـ أف يخرجكا ن
أحد منيـ ،إ امرأتو َّإنو مريبيا ما أراب قكميا مف العذاب ُ).
مع المؤمنيف معو ،ك يمتفت ه
أف

المبرد أ ٌف َّ
النيي َّإنما قيرد بو لكطه كحده ،كا لتفات منفي عف قكمو ،المعنى:
كرد عف ّْ
و
لرجؿ :يقـ مف ىؤ ء أحد ،كأكلئؾ لـ يسمعكؾ،
أحدا منيـ يمتفت" .كىذا كما تقكؿ
تدع ن

المعنى:

تدع مف ىؤ ء يقكـ ،كالقياـ ي المعنى منفي عف المشار إلييـ" ِ).

كعف خركج زكجة لكط عميو السَّالـ معيـ ،أكرد الزمخشرم ركايتيف ىما" :ركم أنو
أخرجيا معيـ كأمر أ َّ يمتفت منيـ أحد إ ىي ،مما سمعت ىدة العذاب التفتت كقالت :ك
قكماه ،أدركيا حجر قتميا .كركم أنو أمر بأف يخمفيا مع قكميا ،كأف ىكاىا إلييـ ،كلـ يسر

بيا" ّ).

 .ٔٚتفسير قولو تعالىَ ﴿ :واتَّ َخ ْذتُ ُموهُ َوَراءَ ُك ْم ِظ ْه ِريِّا﴾ من قولو – َّ
عز وجل﴿ :-هَب ٍَ َ٣ب هَ ِّْ ٞ
أَ َس ِْ ٛط ٢أَػ َُّض َػَِ َّْ َِٖٓ ْْ ٌُ ٤
َّللاِ َٝارَّ َخ ْزرُ َُٔ َٝ ُٙٞسا َء ًُ ْْ ِظ ِْ ٜشًّ٣ب إّ َسثِّ ٢ثِ َٔب رَ ْؼ َُِِٔ ُٓ َٕٞؾ٤و﴾
[ىود]ٜٕ:

ً
النسب ،كقكلؾ ي َّ
م بكسر الظاء منسكب إلى الظَّ ٍير مف ت ييرات َّ
النسب إلى
الظ ٍي ًر ٌ
اطى ٍمس :إً ٍم ًس ٌي بكسر اليمزة.

لما خاطب قكـ شعيب عميو السالـ نبييـ بأسمكب الجفاء كاإلىانة كعادة الكفار مع
َّ

ْ)
قائال ليـ :أقكمي "أعز عميكـ مف ا﵀ حتى
أنبيائيـ ،خاطبيـ بأسمكب َّ
الرحمة كا ستعطاؼ  ،ن

جعمتـ مراعاتي مف أجميـ كلـ تسندكىا إلى ا﵀ ،كأنا أكلى كأحؽ أف أراعى مف أجمو .المراعاة

طجؿ الخالؽ أعظـ مف المراعاة طجؿ المخمكؽ" ٓ).

ُ) انظر :السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جِ.)ُّٕ/
ِ) أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ِْٖ/
ّ) الزمخشرم ،الكشاؼ صّْٗ).
ْ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ِٓٔ/
ٓ) المرجع السابؽ ،جٓ.ِٔٓ/
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كالظّْيرم المنسي المتركؾ الذم جعؿ كأنو خمؼ الظير ُ) ،أك ىك العكف ،كجعؿ

عائدا عمى الشرع الذم جاء بو شعيب عميو السالـ ،أك عمى العرياف
الضمير ي ﴿ َواتَّ َخ ْذتُ ُموهُ﴾ ن
المبرد ،كالمعنى :اتخذتـ العرياف عنده لد عي ِ).
عند ٌ

 .ٔٛالمعنى الّمغوي لــ ﴿تَػ ْعبُػ ُرو َف﴾ في قولو –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :هَب ٍَ ا ُْ َِِٔ ُي اِِّٗ ٢أَ َسٟ
غبد َ٣ب أَ َُّٜ ٣ب
ع ْ٘جُ ََلد ُخ ْ
ع ْج َغ ُ
نش َٝأ ُ َخ َش َ٣ب ِث َ
ع ْجغ ِػ َغبف ََ ٝ
ع َٔبٕ َ٣ؤْ ًُُِ َُ َّٖٜ
َ
ع ْج َغ ثَوشئذ ِ
ِش ْإَ٣ب رَ ْؼجُ ُش[ ﴾ َٕٝيوسف]ٖٗ:
 ١إ ًُ ْ٘زُ ْْ ُِ ُّ
ا ُْ َٔ ََلُ أَ ْكزُ ٢ِٗٞكُِ ٢س ْإ َ٣ب َ
تتحدث اآلية عف ممؾ مرر الذم رأل رؤيا ي المناـ ،كىي "سبع بقرئت سماف خرجف
ثـ خرج ىع ًقيبو سبع بقرئت عجاؼ ًي ىغ ىاية اليزاؿ
مف اٍل ىب ٍحر كأسمف ىما يككف مف اٍل ىبقرَّ ،
ثـ
ثـ إًف اٍل ًع ىجاؼ ابتمعت السماف كأكمتيا ،ىحتَّى لـ يتىىبيَّف عمى اٍل ًع ىجاؼ ًم ٍنيىا ىش ٍيءَّ ،
كالعجؼَّ ،
رأل سبع سنبالت يابسة التكت عمى اٍلخضر ىحتَّى غمبت ىعمى ٍييىا ىمـ ٍيبؽ مف خضرتيا ىش ٍيء" ّ)،
ِ ِ
لرْؤيَا تَػ ْعبُػ ُرو َف﴾ حيث أراد مف َّ
الناس أف يفسركىا لو.
اي إف ُك ْنتُ ْم لِ ُّ
ثـ قاؿ﴿ :يَا أَيػُّ َها ال َْم ََلُ أَفْػتُوني في ُرْؤيَ َ
عب ار ً
كعبارة ،كعبَّرىا سرىا،
و(تعبرون) في قولو﴿ :لِ ُّ
لرْؤيَا تَػ ْعبُػ ُرو َف﴾ مف "عبر الرؤيا ٍ ن
كأخبر بآخر ما يؤكؿ إليو أمرىا" ْ).
"عبارة الرؤيا مأخكذة مف عبر النير إذا جازه مف شط إلى شط ،كاف عابر الرؤيا ينتيي

إلى خر تأكيميا ،كعبر الرؤيا بتخفيؼ الباء ثالثيا كىك المشيكر ،كأنكر بعضيـ التشديد" ٓ)،
المبرد ي الكامؿ قكؿ الشاعر:
كأنشد ّْ

ار
ت لِلَ ْح َالم َع َّب ًا
و ُك ْن ُ

()ٙ

ت ُر ْؤَيا ثُ َّم َع َّب ْرتُيا
َأرَ ْي ُ
 .ٜٔالمعنى الّمغوي لــ﴿ ُم ْقنِ ِعي﴾ في قولو – َّ
ع ََِّ ْْ ٜل ْ َ٣شرَ ُّذ
عز وجلِ ْٜ ُٓ ﴿ :ط ِؼْ ُٓ َٖ٤وِ٘ ِؼُ ٢س ُءِ ٝ
َٞ ٛاء﴾ [إبراىيم]ٖٗ:
اَُِ ْ ْْ ِٜ ٤هَ ْشكَُٝ ْْ ُٜأَ ْكئِ َذرَُ ْْ ُٜ
المقنع :ىك ال ار ع رأسو المقبؿ ببرره عمى ما بيف يديو ٕ) .قاؿ الشاعر:
ُ) انظر :الكاحدم ،تفسير البسيط جُُ)ّٕٓ/م كأبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِٕٓ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ِٕٓ/
ّ) السَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جّ.)ّْ/
ْ) الفيركز أبادم ،القامكس المحيط صٖٓٓ).
ٓ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ُُّ/
المبرد ،الكامؿ جِ.)ّٓٔ/
ٔ) البيت طعرابي ب ير نسبة .انظرٌ :
ٕ) أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)ُْٖ/
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اكر َّن ا ْلعصاةَ ِبم ْق ِنع ٍ
ِ
ات
ُ َ ُ َ
ُي َب ُ

َن َو ِ
اج ُذ ُى َّن كالحدإ الوقيع

(ٔ)

أيضا ِ).
ك أقنع) مف اطضداد ،يي بمعنى ر ع رأسو ،كنكس رأسو ن
المبرد َّأنيا بمعنى ر ع أعرؼ ي الم ة ّ).
كيرل ّْ
ٕٓ .تفسير قولو –سبحانو﴿-سرابِ ِ
عز وجلَّ َٝ ﴿ :
ْح َّر﴾ من قولو – َّ
َّللاُ َع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ
يل تَقي ُك ُم ال َ
ََ َ
َ
ع َشاثََِ ٤
ِٓ َّٔب َخَِ َ
ع َشاثِ ََ ٤رَوِ ُْ ٌُ ٤ا ُْ َؾ َّش ََ ٝ
ن ِظ ََل ًَّل ََ ٝع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َِٖٓ ا ُْ ِغجَب ٍِ أ ًَْ٘بًٗب ََ ٝع َؼ ََ َُ ٌُ ْْ َ
غِِ ُٔ[ ﴾ َٕٞالنحل]ٛٔ:
ع ٌُ ْْ ًَ َزُِيَ ُ٣زِ ُّْ ِٗ ْؼ َٔزََ ُٚػَِ َْ َُ ْْ ٌُ ٤ؼَِّ ٌُ ْْ رُ ْ
رَوَِ ْْ ٌُ ٤ثؤْ َ
أم مف الشجر﴿ ،وجعل لَ ُكم ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
اؿ أَ ْكنَانًا﴾ أم
َ ََ َ ْ َ
ِ
ْح َّر﴾ جمع سرباؿ ،كىك القميص مف القطف
تَقي ُك ُم ال َ

﴿ َواللَّوُ َج َع َل لَ ُك ْم ِم َّما َخلَ َق ِظ ََل ًَّل﴾
ْ)
ِ
يل
غارات يسكف ييا َ ،
﴿و َج َع َل لَ ُك ْم َس َراب َ
كالكتَّاف كالركؼ﴿ ،وسرابِ ِ
ْس ُك ْم﴾ كسرابيؿ الحرب الجكاشف كالدركع ،كالبأس الشدة ي
يل تَقي ُك ْم بَأ َ
َ ََ َ

الحرب كالقتؿ كالجراحة ٓ).

الحر يقي البرد عمى رأم الزجاج ،أك َّأنو حذؼ
كاقترر عمى ذكر الحرم طف ما يقي َّ

البرد لد لة ّْ
المبرد ٔ).
ضده عميو كىك قكؿ ّْ

َّات ال ِْف ْر َد ْو ِس﴾ من قولو –سبحانو وتعالى﴿ :إّ اَُّ ِز َٖ٣آ َُٓ٘ٞا ََ ٝػ ُِِٔٞا
ٕٔ .معنى لفظ ﴿ َجن ُ
ط ُٗ ُض ًَّل﴾ [الكيف]ٔٓٚ:
اُ َّ
قبُِ َؾب ِ
د ًَبَٗذْ ََُ ْْ ُٜعَّ٘بدُ ا ُْلِ ْشد َِْ ٝ
جعؿ ا﵀ – َّ
عز كجؿَّ -
الجنة ين نز لمذيف منكا كعممكا الرالحات ،قاؿ النبي " :إذا
َّ
الجنة ،اسألكه الفردكس ،م إنو أعمى الجنة ،كأكسط الجنة ،كمنو تفجر أنيار
سألتـ ا﵀

الجنة" ٕ).

لمشماخ .كركم الشطر اطكؿ بمفظ :يباكرف ً
ُ) البيت َّ
العضاه .كمعنى يباكرف) :يبادرف كيعاجمف ،ك العضاه)
نبات الشكؾ ،كاحدىا عضة كعضية كعضاىة ،المقنعات) جمع مقنع ،كالمقنع مف اإلبؿ :الذم ير ع
رأسو خمقة النكاجذ) اطضراس ،الكقيع) :المحددة كالمرققة بالميقعة ،أم المطرقة .انظر :الكاحدم،
التفسير البسيط .جُِ.)ْٗٗ/

السيكطي ،المزىر جُ.)ّْٗ/
ِ) ٌ
ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٓ.)ُْٖ/
ْ) ابف أبي حاتـ ،تفسير القرف العظيـ جٕ.)ِِٗٓ/
الريحاف جُٓ.)ّٖٔ/
الركح ك َّ
ٓ) اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ٔ) أبك حيَّاف ،التفسير جٓ.)َٖٓ/

ٕ) حكل ،اطساس ي التفسير جٔ.)ِّّٗ/
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كالفردكس عند العرب :البستاف الذم يو الكركـ .كمما يدؿ عمى َّ
أف الفردكس بالعربية

قكؿ حسَّاف:

ان من ِ
الف ْرَد ِ
وس فييا ُي َخمَّ ُد
ِج َن ٌ

وِا َّن ثَواب ِ
ا﵀ ُك َّل ُم َو ِّح ٍد
َ َ
َّات ال ِْف ْر َد ْو ِ
س﴾ أقكاؿ:
ك ي ﴿ َجن ُ

(ٔ)

أ .ىي اطعناب عند كعب كالضَّحاؾ.
ب .أك َّ
جنات الكركـ كاطعناب عند عبد ا﵀ بف الحارث.
المبرد ىك الشجر الممتؼ ،كاطغمب عميو العنب ،ك ؽ ما سمع مف كالـ العرب ِ).
ت .كعند ٌ

ٕٕ .المعنى الُّمغوي لكممة (ىدِّا) في قولو – َّ
عز وجل﴿ :رَ ٌَب ُد اُ َّ
غ َٔ َٞادُ َ٣زَلَطَّ ْشَٕ ِٓ ُْ٘ٚ
ًّ ٛذا﴾ [مريم]ٜٓ:
ؾ ُّ
َٝرَ ْ٘ َ
ك َٝرَ ِخ ُّش ا ُْ ِغجَب ٍُ َ
ن ْاْلَ ْس ُ
ّ)
أف " َّ
المبرد َّ
اليدة ركت
(اليدُّ)ىك اليدـ الشديد كالكسر كالسقكط بركت شديد ،كيرل ٌ
كقع الحائط كنحكه يقاؿَّ :
ىديدا" ْ).
ىد ي ًي ُّد بالكسر ن

ٖٕ .المعنى الُّمغوي لمفظ (قبس) في قولو – َّ
عز وجل﴿ :اِ ْر َسأََٗ ٟب ًسا كَوَب ٍَ ِْلَ ْ ِٚ ِِٛا ْٓ ٌُضُٞا
ػَِ ٠اَُّ٘ب ِس ُٛذً[ ﴾ٟطو]ٔٓ:
غذُ َٗب ًسا َُ َؼِِّ ٢آرَِٜ ْ٘ ِٓ ْْ ٌُ ٤ب ثِوَجَظ أَ ْ ٝأَ ِع ُذ َ
اِِّٗ ٢آَٗ ْ
القبس :شعمة مف نار تقبسيا ،كتقتبسيا أم تأخذ مف معظـ النار ٓ) .أك ىي جذكة مف

الن ٍفض كاقتبست
النار تككف عمى رأس عكد أك قربة عمى كزف ى ىعؿ بمعنى مفعكؿ كالقى ٍبض ك ى
كعمما أم استفدتو ٔ).
منو نا
نار ،ن

و
المبرد َّ
مستضاء بو ،يقاؿ" :قبست
طرؿ كاحدم كالىما
أف قبست ،كأقبست،
كيرل
ه
ٌ
النا" ٕ).
نار أك نا
رجال نا
النار ،كاقتبست ن
خير .كقبست العمـ كاقتبستو .كأقبست العمـ ن

ُ) البيت لحسَّاف بف ثابت .انظر :الر َّ
ُّحارم ،اإلبانة ي الُّم ة جّ.)ٔٔٗ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ُٓٗ-ُٖٓ/
ّ) يركز أبادم ،القامكس المحيط ،صُْٖ.
ْ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ُٖٕ/
ٓ) الفراىيدم ،العيف جٓ.)ٖٔ/
ٔ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ُُِ/
ٕ) الفراىيدم ،العيف جٓ.)ٖٔ/
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بط إْ ًُ ْ٘زُ ْْ كِ٢
ٕٗ .المعنى الُّمغوي لكممة (طفل) في قولو –سبحانو وتعالىَ٣﴿ :ب أَ َُّٜ ٣ب اَُّ٘ ُ
ش كَبَِّٗب َخَِ ْوَ٘ب ًُ ْْ ِْٖٓ رُ َشاة صُ َّْ ِْٖٓ ُٗ ْ
ن َـخ
طلَخ صُ َّْ ِْٖٓ َػَِوَخ صُ َّْ ِْٖٓ ُٓ ْ
َس ْ٣ت َِٖٓ ا ُْجَ ْؼ ِ
غ ًّٔ ٠صُ َّْ
ُٓ َخَِّوَخ ََ ٝؿ ِْ ٤ش ُٓ َخَِّوَخ ُُِ٘جََُٗٝ ْْ ٌُ َُ َِّٖ٤وِ ُّش كِْ ٢اْلَ ْس َؽ ِبّ َٓب َٗؾَب ُء اَُِ ٠أَ َعَ ُٓ َ
[الحج]٘:
ؽ َّذ ًُ ْْ﴾
ُٗ ْخ ِش ُع ٌُ ْْ ِه ْل ًَل صُ َّْ ُِزَ ْجُِـُٞا أَ ُ
ّ
الطفؿ:
كالظّْ ً
الخٍي ًؿ
باء ك ى

ُ)
ً
البقىر
يقاؿ مف كقت انفراؿ الكلد إلى البمكغ  ،كيقاؿ لمر يير ٍ
مف أك د الناس ك ى
كجمعا ،كيجكز أف
مذكر كمؤنثنا
نا
يككف
الخٍمؽ ِ) ،كالطّْ ٍف يؿ
كاإلبً ًؿ كنحكىا مف ى
ي
ن

تثنيو ،كتجمعو ،كتؤنثو ،تقكؿ :طفالف ،كطفمةه ،كأطفا هؿ ّ).

يقاؿ" :أطفمت المرأة رارت ذات طفؿ ،كالطفؿ بفتح الطاء الناعـ ،كجارية طفمة ناعمة،

كبناف طفؿ ،كقد طفؿ الميؿ أقبؿ ظالمو ،كالطفؿ بالتحريؾ بعد العرر إذا طفمت الشمس

لم ركب ،كالطفؿ أيضا مطر" ْ).

مردر كالرضا ،كما َّأنو يكرؼ بو المفرد
نا
المبرد أف لفظ طفؿ) يستعمؿ
كيرل
ٌ
طفال) ي اآليةم َّ
مردر ي اطرؿ ،كلمد لة عمى الجنس ،أك َّ
طف المعنى
طنو
كالجمع .ككحَّد
ن
ه
كؿ ك و
يخرج كؿ ك و
الرجاؿ يشبعيـ رغيؼ ،أم :يشبع َّ
احد منيـ رغيؼ ٓ).
احد ،كما تقكؿّْ :

ٕ٘ .تفسير لفظ (خاطئ) في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :كَب ُْزَوَطَ ُٚآ ٍُ كِ ْشػ َْْْ َُُٜ ٌَُٕٞ َ٤ُِ َٕٞ
ػ ُذ ًّٝا ََ ٝؽ َضًٗب إّ كِ ْشػ َََْٛٝ َٕٞب َٓبَٕ َُ ٝعَُ٘ ٞدَٔ ُٛب ًَبُٗٞا َخب ِهئِ[ ﴾ َٖ٤القصص]ٛ:
َ
عاقب ا﵀ – َّ
عز كجؿ -رعكف كقكمو بأف ربَّي عدكىـ كمف ىك سبب ىالكيـ عمى

بأنيـ كانكا خاطئيفم َّ
أيدييـ ٔ) ،ككرفيـ َّ
طنيـ تعمدكا الخطأ ،الخاطئ ىك المتعمد الخطأ،
المخطئ الذم
كي

يتعمده.

َّ
عدكا كحزننا ،أم طنيـ كانكا خاطئيفم لـ
كلعؿ اآلية ييحتمؿ ييا الحذؼ ،أم " :كاف ليـ ن
يرجعكا إلى دينو ،كتعمدكا الجرائـ كالكفر با﵀" ٕ).

ُ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٔ.)ِِّ/

ِ) الرُّحارم ،اإلبانة ي الٌم ة جّ.)َْٔ/
َّ
المذكر كالمؤنث جُ.)ِٗٓ-ِْٗ/
ّ) ابف اطنبارم،
ْ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٔ.)ِِّ/
ٓ) انظر :المرجع السابؽ ،جٔ.ِّٖ/
ٔ) انظر :حكل ،اطساس ي التفسير جٕ.)َّْٔ/
ٕ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.َُُ)/
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ً
كرفو بالخطأ ،المبرد يرل َّأنيـ خاطئكف بالتقاطيـ مكسى عميو السالـ،
أما سبب

كقيؿ :بقتميـ أك د بني إسرائيؿ ،أك ي تربيتيـ عدكىـ ُ).

 .ٕٙتفسير قكلو – َّ
ن ْ٤ذُ كَ ََل ُػ ْذ َٝإَ
عز كجؿ﴿ :هَب ٍَ َرُِ َي ثَ َْٝ ٢ِ٘٤ثَ َْ َ٘٤ي أََٔ َّ٣ب ْاْلَ َعَِ ْ ِٖ ٤هَ َ
َػَِ ََّّ َٝ ٢
ػََِٓ ٠ب َٗوُ[ ﴾َ٤ًِ َٝ ٍُ ٞالقصص]ٕٛ:
َّللاُ َ
يزكجو
حينما لجأ مكسى عميو السَّالـ إلى شعيب ،عرض عميو شعيب عميو السَّالـ أف َّ

أم
ت﴾ أمُّ :
َجلَْي ِن قَ َ
ض ْي ُ
إحدل ابنتيو مقابؿ أف ىيأٍجره عمى غنمو ثماني ،أك عشر حجج ،ك ﴿أَيَّ َما ْاْل َ
أتـ ييما مكسى عميو السَّالـ الخدمة ِ) ﴿فَ ََل عُ ْد َوا َف َعلَ َّي﴾ أم سبيؿ لشعيب عميو ي
اطجميف َّ
طمب الزيادة أكثر مف ذلؾ ّ).

المبرد" :قد عمـ أنو
قاؿ ّْ

ي الك اء" ْ).

عدكاف عميو ي أتميما ،كلكف جمعيمام ليجعؿ اطكؿ كاطتـ

عز وجلَٝ ﴿ :اِ ْر رَوُِ َُِِّ ٍُ ٞز ١أَ ْٗ َؼ َْ َّ
 .ٕٚالمعنى الّمغوي لمفظ ﴿ َوطًَرا﴾ في قولو – َّ
َّللاُ َػَِ ِْٚ ٤
غ َي َٓب َّ
ن َّ
َّللاُ ُٓ ْج ِذِٚ ٣
َّللاَ َٝر ُْخلِ ٢كِْ َٗ ٢ل ِ
َٝأَ ْٗ َؼ ْٔذَ َػَِ ْ ِٚ ٤أَ ْٓ ِ
غيْ َػَِ َْ ٤ي َص َْ ٝعيَ َٝارَّ ِ
بط ََّ ٝ
نَ ٠ص ْ٣ذ ِٓ ْ٘ َٜب َٝهَ ًشا َص َّْ ٝعَ٘ب ًَ َٜب ُِ ٌَ ْ٢
َّللاُ أَ َؽ ُّ
ن إّ ر َْخؾَب ُٙكََِ َّٔب هَ َ
َٝر َْخؾَ ٠اَُّ٘ َ
ن ْٞا ِٓ َْ٘ٝ َُّٖٜهَ ًشا ًََ ٝبَٕ
اط أَ ْد ِػَ٤بئِ ِ ْْ ٜاِ َرا هَ َ
ََّل َ ٌَُٕٞ َ٣ػَِ ٠ا ُْ ُٔ ْئ َِِٓ٘ َٖ٤ؽ َشط كِ ٢أَ ْص َِ ٝ
أَ ْٓ ُش َّ
َّللاِ َٓ ْلؼُ ً
َّٞل﴾ [األحزاب]ٖٚ:
طر :كؿ حاجة كاف لراحبيا ييا ىمة يي كطره ٓ).
الك ى
كطرا ،أم ما
المبرد" :الكطر :الشيكة كالمحبة ،يقاؿ :ما قضيت مف لقائؾ
قاؿ
ّْ
ن
استمتعت بؾ حتى تشتيي نفسي" ٔ) ،كأنشد:
و َك ْي َ ِ
الم ِدي َن ِة َب ْع َد َما
َ
ف ثََوائي ِب َ

ضى َوطَ ًار منيا جمي ُل ْب ُن َم ْع َم ِر
قَ َ

()ٚ

حياف ،التفسير جٕ.)َُُ/
ُ) انظر أبك ٌ
الريحاف جُِ.)ُٓٓ/
الركح ك َّ
ِ) انظر ،اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ّ) انظر :السَّمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جِ.)ُٓٓ/
ْ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جَُُ.)ٕ،
ٓ) الفراىيدم ،العيف جٕ.)ْْٔ/
ٔ) المرجع السابؽ ،جٕ.َِٓ/

ٕ) بال نسبة .انظر :ابف حمدكف ،التذكرة الحمدكنية مجٗ.)ُٕ/
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عال ،أكثر مف قكليـ :قضيت كطىرم ،أم :حاجتي ،كجمع
يقكؿ الخميؿ" :لـ أسمع ليا ن

الكطىر :أكطار" ُ).

ضى َزيْ ٌد ِمْنػ َها َوطًَرا﴾ ،يقرد بو ّْ
الجماع ِ).
ك ي اآلية﴿ :فَػلَ َّما قَ َ

 .ٕٛقال ا﵀ –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :هَ ْشَٕ كِ ٢ثُُٞ٤رِ ٌَُّٖ َََّ ٝل رَجَ َّش ْعَٖ
ق ََلحَ َٝآرِ َٖ٤اُ َّض ًَبحَ َٝأَ ِهؼَْٖ َّ
ع َُُٚٞاَِّٗ َٔب
َٝأَهِ َْٖٔ اُ َّ
َّللاَ ََ ٝس ُ
ذ َُ٣ٝطَ َِّ ٜش ًُ ْْ رَ ْ
ط ًِ ٤ٜشا﴾ [األحزاب]ٖٖ:
اُ ِّش ْع َ
ظ أَ ْ ََ ٛا ُْجَ ِْ ٤

رَجَ ُّش َط ا ُْ َغب ِِ َّ٤ِِٛخ ْاْلُ٠َُٝ
ِ ُ٣شُ ٣ذ َّ
َّللاُ ُِْ ُ٤ز َِ ٛت َػ ْ٘ ٌُ ُْ

اآلية تحتوي شاىدين ،ىما:
عز وجل﴿ :وََّل تَػبػ َّرجن تَػبػ ُّرج الْج ِ
برج) في قولو – َّ
اىلِيَّ ِة ْاْلُولَى﴾
أ .معنى كممة (التَّ ُّ
َ َ َْ َ َ َ
التَّ ُّبرج :ىك التَّكشؼ ،كأف تظير المرأة مف محاسف كجييا كجسدىا ّ).
كىناؾ أقكاؿ أخرل ي معناه:


التَّبرج ىك التبختر كالتَّ نج ،كالتَّكسر عند مجاىد.



أف تشده ،عند مقاتؿ.
أف تمقي الخمار عمى كجييا مف دكف ٍ



المبرد ْ).
تبدم مف محاسنيا ما يجب ستره ،كىك قكؿ ٌ

ب.

تفسير قولو تعالى﴿ :الْج ِ
اىلِيَّ ِة ْاْلُولَى﴾
َ

قكلو ﴿الْج ِ
اىلِيَّ ِة ْاْلُولَى﴾ يعني َّ
أف ىناؾ جاىمية متقدمة ،كجاىمية متأخرة.
َ
كاختمؼ ي تحديد زمف الجاىمية اطكلى ،عمى أقكاؿ:


قباحا ،كانت المرأة
ما بيف دـ كنكح ،كىي ثمانمائة سنة ،كاف الرجاؿ
رباحا كالنساء ن
ن
تدعك الرجؿ إلى نفسيا ،كنسب ىذا القكؿ إلى عكرمة كالحكـ بف عيينة ٓ).



كيرل ابف عباس َّأنيا ما بيف إدريس كنكح ،كانت ألؼ سنة ،كانت تجمع المرأة بيف زك وج

كعشيؽ.

ُ) الفراىيدم ،العيف جٕ.)ْْٔ/
ِ) الكاحدم ،التفسير البسيط جُٖ.)ِٓٓ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جُٔ.ّٕٔ/
ْ) أبك حيَّاف ،التفسير جٕ.)ِِّ/

ٓ) انظر :المرجع السابؽ ،جِِّٕ/م كالكاحدم ،التفسير البسيط جُٖ.)ِّٕ/
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يرل الزمخشرم َّأنيا الزمف الذم يكلد يو إبراىيـ عميو السالـ ،كىي الجاىمية القديمة التي
يقاؿ ليا الجاىمية الجيالء ،حيث كانت تمشي المرأة ي الطريؽ تمبس الدرع مف المؤلؤ



كقاؿ أبك العالية ِ) :إَّنو زمف داكد كسميماف ،حيث كاف لممرأة قميص مف ُّ
الدر غير ىمخيط

المبرد ي ىذا :إ َّف المرأة كانت تجمع بيف َّ
الزكج
تعرض نفسيا عمى الرجاؿ .كيقكؿ
ٌ
لمزكج نرفيا اطسفؿ ،كلمعشيؽ نرفيا اآلخر يتمتع بو ي التقبيؿ كالتَّ ُّ
كالعشيؽَّ ،
رشؼ ُ).

الجانبيف ،ىيظير منو اطكعاب كالسكأتاف ّ).

ع ََلّ
 .ٕٜالفرق بين التحيَّة والسالم في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :-رَ ِؾَّ٤زُِْ َ٣ َّ ْٞ َ٣ ْْ ُٜوَ َْ َُٚٗٞ
 ْْ ٜأَ ْع ًشا ًَ ِشًٔ ٣ب﴾ [األحزاب]ٗٗ:
َٝأَ َػ َّذ َُ ُ
ِ
﴿س ََل ٌـ﴾ أم سالـ مف ا﵀ – َّ
عز كج ٌؿ -طىؿ الجنة،
﴿تَحيَّتُػ ُه ْم يَػ ْو َـ يَػ ْل َق ْونَوُ﴾ أم يكـ القيامة َ
حيث أرضكه باتباع أمره ْ).
كالفرؽ بيف التَّحية كالسَّالـَّ :
أعـ مف السَّالـ ،في التَّحية يقاؿ :حيَّاؾ ا﵀ ،كلؾ
أف التَّحية ُّ

البشرل ،كلقيت الخير ،ك يقاؿ ىذا ي السَّالـ ،بؿ يقاؿ :السَّالـ عميكـ ٓ).

المبرد َّ
مخركرا ،كمنو قكلو –سبحانو
أما السالـ يككف
أف التَّحية تككف
ن
ن
كيرل ٌ
دعاء ،ك ٌ
ع ََل ًٓب﴾ [الفرقان.)ٔ "]ٚ٘:
كتعالىَُِ٣َٝ ﴿ :وَّ ْ َٕٞكَِٜ ٤ب ر َِؾَّ٤خً ََ ٝ
أيضا :التَّحيات ﵀ ،أم :الممؾ ،كمف السَّالـ يقاؿ :دار السَّالـ ،أم:
كمف التَّحية
ن
اسـ مف أسماء ا﵀ – َّ
عز كج ٌؿ ٕ).
السَّالمة ،كالسَّالـ ه

ٖٓ .تفسير قولو –سبحانو وتعالىَ َٝ ﴿ :ع َؼ َِْ٘ب ثَ َْٝ ْْ ُٜ َ٘ ٤ثَ َْٖ٤ا ُْوُ َش ٟاَُّزِ ٢ثَب َس ًَْ٘ب كَِٜ ٤ب هُ ًشٟ
َٝ ٢أََّ٣ب ًٓب آ ِِٓ٘[ ﴾ َٖ٤سبأ]ٔٛ:
ظَب َِ ٛشحً َٝهَذ َّْسَٗب كَِٜ ٤ب اُ َّ
غ َْ ٤ش ِ
عُ ٤شٝا كَِٜ ٤ب َُ َ٤بُِ َ
حياف ،البحر المحيط جٕ)ِِّ/م كالزمخشرم ،الكشاؼ صٖٓٓ).
ُ) انظر :أبك ٌ
ياحي :ىك ير يع بف ًميراف البررم ،مكلى امرأة مف بني رياح بف يربكع ،أسمـ ي خال ة
ِ) أبك العالية الر ٌ
الرديؽ ،كق أر القرف عمى أبي بف كعبَّ ،
كحدث عف عمر ،كعمي ،كأبي ذر ،كابف مسعكد تَِٗق).
انظر :الذىبي ،معر ة القراء الكبار مجُ.)ُٕٓ-ُٓٓ/

حياف ،تفسير البحر المحيط جٕ.)ِِّ/
ّ) انظر :أبك ٌ
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جٕ.َِّ/
ٓ) انظر :العسكرم ،أبك ىالؿ :الفركؽ الُّم كية صٗٓ).
ٔ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)َِّ/

ٕ) انظر :العسكرم ،أبك ىالؿ :الفركؽ الٌم كية صٗٓ).
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َّ
المقدسة
﴿ َو َج َعلْنَا بَػ ْيػنَػ ُه ْم﴾ أم :سبأ ﴿ َوبَػ ْي َن الْ ُق َرى الَّتِي بَ َارْكنَا فِ َيها﴾ أم بالد الشاـ كاطرض
﴿قُػرى ظَ ِ
اى َرةً﴾ " متكارمة يرل بعضيا مف بعض لتقاربيا ،يي ظاىرة طعيف الناظريف ،أك
ً
ُ)
ظاىرة لمسابمة لـ تبعد عف مسالكيـ" .
المبرد :ظاىرة بمعنى مرتفعة ،كىك أشرؼ القرل .كقيؿ :ظاىرة بمعنى معرك ة،
كقاؿ ّْ

يقاؿ ىذا أمر ظاىر :أم معركؼ ،كقيؿ :ظاىرة :عامرة ِ).

غ ُٔٞا ِث َّ
بَّللِ َع َْ ٜذ أَ َْٔ ٣بِٗ َُِ ْْ ٜئِْٖ
السيّْ ِئ ﴾في قولو تعالىَٝ ﴿ :أَ ْه َ
ٖٔ .أوجو قراءة ﴿ َوَم ْك َر َّ
َعب َءِ َٗ ْْ ُٛز٣ش َُ ٌَُُّٖٗٞ َ٤أَ ْٛذَ ِْٖٓ ٟاِ ْؽذَْ ٟاْلُ َٓ ِْ كََِ َّٔب َعب َء ُِ َٗ ْْ ٛز٣ش َٓب َصا َد ْْ ُٛاِ ََّّل ُٗلًُ ٞسا
غُ ِّ٤ئ اِ ََّّل ِثؤ َ ْ ِٚ ِِٛكَ ََْ ٜ
غِ ِّ٤ئ َََّ ٝل َِ ٣ؾُ ٤
(ٕٗ) ا ْ
ن ا ُْ َٔ ٌْ ُش اُ َّ
ك ََ ٌْ َٓ ٝش اُ َّ
ع ِز ٌْجَب ًسا كِْ ٢اْلَ ْس ِ
ذ َّ
ذ َّ
َّللاِ ر َْؾ ًِ ٞ
َّللاِ رَ ْج ِذ ً
َ٣ل
َ٣ل َ َُْٖٝرَ ِغ َذ ُِ ُ
عَّ٘ذَ ْاْلَ َّ َٖ٤ُِٝكََِْٖ رَ ِغ َذ ُِ ُ
ْ٘ َ٣ظُ ُش َٕٝاِ ََّّل ُ
غَّ٘ ِ
غَّ٘ ِ
(ٖٗ)﴾ [فاطر]ٖٗ-ٕٗ:
السيّْ ِئ ﴾ عمى كجييف:
قرئت ﴿ َوَم ْك َر َّ
أ .بالكسر ،كىي قراءة الجميكر.
ب .ق أر حمزة كاطعمش باإلسكاف ،كقد أعظـ بعض َّ
الن ٍحكييف أف يككف اطعمش ق أر باإلسكاف،
قكـ َّ
كقالكا" :كانما كقؼ مسكنان ،ظي َّف أنو كارؿ مط عميو" ّ) .ك َّ
اء
بأنيا "إجر ن
احتج ليا ه
اء لممنفرؿ مجرل المترؿ،
لمكرؿ مجرل الكقؼ ،كاما
ن
إسكانا لتكالي الحركات كاجر ن
كقكلو :لنا إبًالف" ْ) .كزعـ الزجاج أ ٌف ىذه القراءة لحف ،يجكز مثمو ي الشعر .كسبب
الٌمحف ىك حذؼ اإلعراب.

المبرد ،قد رأل َّ
أف ىذا
أما محمد بف يزيد
َّ
ٌ
اإلعراب دخمت لمفرؽ بيف المعاني ٓ).

يجكز ي كالـ ك شعرم طف حركات

ٕٖ .معنى لفظ (أكمام) في قولو – َّ
غب َػ ِخ ََٓ ٝب ر َْخ ُش ُط ِْٖٓ
عز وج ّل﴿ :-اَُِ َْ ُ٣ ِٚ ٤ش ُّد ِػ ِْ ُْ اُ َّ
ن ُغ اِ ََّّل ثِ ِؼ ِْ ِٔ ِ[ ﴾ٚفصمت]ٗٚ:
صَ َٔ َشاد ِْٖٓ أَ ًْ َٔب ِٓ َٜب ََٓ ٝب ر َْؾ ِٔ َُ ِْٖٓ أُ ْٗضَََّ َٝ ٠ل رَ َ

ُ) انظر :الكاحدم ،التفسير البسيط جُٖ)ّْٗ/م كحكل ،اطساس ي التفسير جٖ.)ُِْٓ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)ُِٔ/
ّ) ابف الحنبمي ،المباب ي عمكـ الكتاب جُٔ.)ُٓٔ/
ْ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)َّٓ/
ٓ) أبك حيَّاف ،المرجع السابؽ ،جٕ.َّٓ/
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ِ
ِ ِ
اع ِة﴾ أم مكعد يكـ القيامة ﴿وما تَ ْخرج ِمن ثَمر ٍ
ات ِم ْن أَ ْك َم ِام َها﴾ أم :مف
ْم َّ
الس َ
ََ ُ ُ ْ ََ
﴿إل َْيو يُػ َر ُّد عل ُ
ض ُع إََِّّل بِعِل ِْم ِو﴾ أم يعمـ كقت حدكث الحمؿ ككقت كضعو ُ).
﴿وَما تَ ْح ِم ُل ِم ْن أُنْػثَى َوََّل تَ َ
أكعيتيا َ

عز وجل﴿ :وما تَ ْخرج ِمن ثَمر ٍ
واألكمام في قولو – َّ
ات ِم ْن أَ ْك َم ِام َها﴾ مفردىا يكـ بالضـ ،كىك
ََ ُ ُ ْ ََ
ًكعاء الطَّمع ،كغطاء ُّ
النكر ِ).

ؼ الطٍَّمعة ،كمف قاؿ ي الجمع ً
المبرد" :ىك ما ي طي الثمرة لً ىج ّْ
أك َّمة ،الكاحد
كقاؿ
ّْ
ى
ًك ىماـ" ّ).

اْل ْص ِْ
ٖٖ .معنى لفظ (الَّممم) في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :اَُّ ِزْ َ٣ َٖ٣غزَِ٘جًَُ َٕٞجَبئِ َش ْ ِ
ك َٝاِ ْر
َٝا ُْلَ َٞا ِؽ َ
ؼ اِ ََّّل اَُِّ َٔ َْ إّ َسثَّ َي َٝا ِ
ع ُغ ا ُْ َٔ ْـلِ َش ِح  َٞ ُٛأَ ْػَِ ُْ ثِ ٌُ ْْ اِ ْر أَ ْٗؾَؤ َ ًُ ْْ َِٖٓ ْاْلَ ْس ِ
ٖ ارَّوََّ ﴾ ٠
[النجم]ٖٕ:
أَ ْٗزُ ْْ أَ ِعَّ٘خ كِ ٢ثُطُ ِٕ ٞأ ُ َّٓ َٜبرِ ٌُ ْْ كَ ََل رُ َض ًُّٞا أَ ْٗلُ َ
غ ٌُ ْْ ُ َٞ ٛأَ ْػَِ ُْ ِث َٔ ِ
اآلية تتحدث عف أكراؼ المحسنيف ،الذيف يجتنبكف الكبائر مف اإلثـ ،ك يقع منيـ إ

ثـ ينبو ا﵀ – َّ
عز كجؿَّ -أنو يعمـ خا ية اطمكر مف
الَّممـ بيف الفينة كاطخرل ،ثـ يتكبكف عنياَّ ،
لحظة كانكا ي بطكف أمياتيـ حتى الممات ْ).
أما الَّممـ في معناىا أقكاؿ:
َّ
ألـ بالمكاف ،أمَّ :
ألـ بالطعاـ ،أمَّ :
 ما َّ
قؿ لبثو
قؿ أكمو ،ك َّ
قؿ كر ر مف اطشياء ،يقاؿَّ :
يو ٓ).

 بمعنى المقاربة ،ك ُّ
ألـ يفعؿ كذا ،أم كاد أف
م ،كأف تقكؿَّ :
المبرد ،كاطزىر ٌ
الدنك ،كىك قكؿ ٌ
ٔ)
اؿ ىج ًر هير:
يفعؿ  .قى ى
ِ
ام
َعمَ َّي َو َم ْن ِزَي َارتُ ُو ل َم ُ

ِب َن ْف ِسي م ْن تَ ْج ِن ِ
يز
يو َع ِز ٌ
َ

()ٚ

الرجؿ مف الٌممـ ،أم :ر ار الذنكب ،كقيؿ :مقاربة المعرية دكف الكقكع ييا،
ألـ َّ
 يقاؿَّ :

ُ) انظر :السَّمعاني ،تفسير القرف العظيـ جٓ.)ٖٓ/
ِ) يركز أبادم ،القامكس المحيط صُُْٗ).
ّ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٕ.)ُْٔ/
الريحاف جِٖ.)َُْ/
الركح ك َّ
ْ) انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ َّ

ٓ) انظر :الزمخشرم ،الكشاؼ صَُِٔ)م كأبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُِٓ/
ٔ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُِٓ/
ٕ) الرُّحارم ،اإلبانة ي الُّم ة جْ.)ِّّ/
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كقيؿ ىك طرؼ مف الجنكف ُ).
ٖٗ.

ي ػَبدًا ْاْلَُّ ﴾)٘ٓ( ٠َُٝ
تفسير قولو – َّ
[النجم]٘ٓ:
عز وجلَٝ ﴿ :أََّٗ ُٚأَ َْ َِٛ

ادا ْاْلُولَى﴾ ،منيا:
كردت أقكاؿ ي المقركد ب ػ عاد) ي قكلو –سبحانو كتعالىَ ﴿ :ع ً
أ .قيؿ :عاد اطكلى ىـ قكـ ىكد ،كعاد اطخرل إرـ.
ب .كمنيـ مف قاؿ :إ َّف اطكلى ىـ القدماءم طنيـ أكؿ اطمـ ىال نكا بعد قكـ نكح -عميو السالـ.
أما الجميكر قاؿ :اطكلى ىـ كجو َّ
الد ٍىر كقديمو ،يي أكلى باإلضا ة إلى اطمـ المتأخرة.
تَّ .
المبرد :عاد اطخيرة ىي ثمكد ِ) ،كالدليؿ عميو قكؿ زىير:
ث .كقاؿ ّْ
... ... ... ...
ٖ٘.

عاد ثم تُر ِ
كأحمر ٍ
ض ْع فَتَ ْفطُم
ْ

ِ (ٖ)

معنى لفظ ﴿أ َْى َوى﴾ في قولو –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :ا ُْ ُٔ ْئرَلِ ٌَخَ أَ َّْ ﴾َٟٞ ٛ
[النجم]ٖ٘:
المؤتفكة :ىي مدائف قكـ لكط ،كسميت بالمؤتفكةم َّ
طنيا ائتفكت ،كأىكل بمعنى سقط ْ)،

أك " خسؼ بيـ بعد ر عيـ إلى السماء ،ر عيا جبريؿ عميو السالـ ،ثـ أىكل بيا إلى اطرض.
المبرد :جعميا تيكم" ٓ).
كقاؿ ّْ

 .ٖٙمعنى لفظ ﴿ َس ِام ُدو َف﴾ في قولو – َّ
َن َؾ ٌََُّ َٝ َٕٞل رَ ْج ٌَُٝ )ٙٓ( َٕٞأَ ْٗزُ ْْ
عز وجلَٝ ﴿ :ر ْ
عب ِٓذَُّ ﴾)ٙٔ( َٕٝ
[النجم]ٙٔ-ٙٓ:
َ

ُ) انظر :الجكىرم ،الرّْحاح جٓ.)َِِّ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ُٔٔ/
ّ) البيت لزىير بف أبي سممى .اليكسي ،الحسف ،زىر اطكـ ي اطمثاؿ كالحكـ جِ .)َُٗ/كردر البيت:
... ... ... ...
أشأـ كمُّيـ
تنتج لكـ
ى
غمماف ى
اليمف ،كرجؿ مشؤكـ كرجؿ ميمكف ،كأشأـ أ عؿ مف الشؤـ ،كىك مبال ة المشؤكـ .كأراد بأحمر
كالشؤـ ضد ي
عاد أحمر ثمكد ،كىك عاقر َّ
الناقة ،كاسمو قدار بف سالؼ .كيرير معنى البيتَّ :أنو تكلىد لكـ أبناء ي
أثناء تمؾ الحركبُّ ،
كؿ كاحد منيـ يضاىي ي الشؤـ عاقر َّ
ثـ ترضعيـ الحركب كتفطميـ .انظر:
الناقةَّ ،
ديكاف زىير بف أبي سممى ،صِٕ.

ْ) انظر :السمرقندم ،تفسير بحر العمكـ جّ.)ِٗٓ/
ٓ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُٕٔ/
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تتحدث اآلية عف حاؿ الكا ريف عند سماعيـ القرف ،يـ يضحككف مستيزئيف ،بد ن
مف أف يبككا خكنا مف التيديد كالكعيد الذم تضمنو ُ)َ ﴿ ،وأَنْػتُ ْم َس ِام ُدو َف﴾ السُّمكد :ىك الَّميك
كالباطؿ ،كأنشد ليرممة بنت بكر تبكي قكـ عاد:
ق
الحــ َ
ت َع ً
لَ ْي َ
ادا قَ ِبمُوا َ

ودا
َولَــ ْم ُي ْبـــ ُدوا ُج ُحــــ َ

قيل :قُ ْم فَا ْنظُر إِلَ ْي ِيــم

(ٕ)

ودا
ثُ َّم َذ ْر َع ْن َك ُّ
الس ُم َ

وفي معناىا أقوال:
أ .معرضكف عند مجاىد.
ب.

ىكف عند عكرمة.

ت .غا مكف عند قتادة.
ث .كقاؿ ابف عباس :ساىكف ّ).
المبرد" :جامدكف ،ككانكا إذا سمعكا القرف ُّ
تشاغال عنو .كركم أنو عميو الرالة
غنكا
ج .قاؿ ّْ
ن
كالسالـ لـ يير ضاح نكا بعد نزكليا" ْ).

َّللا ِ ُ٣ؾ ُّت اَُّ ِزُ٣ َٖ٣وَبرُِِ َٕٞكِ٢
وص﴾ ي قكلو –سبحانو كتعالى﴿ :إِّ َّ َ
ص ٌ
 .ٖٚمعنى لفظ ﴿ َم ْر ُ
فٞؿ﴾ [الصف]ٗ:
فلًّب ًَؤََّٗ ْْ ُٜثُ َْ٘٤بٕ َٓ ْش ُ
عجَِ ِٚ ِِ٤
َ
َّ
شب يت اآلية المقاتميف ي سبيؿ ا﵀ ي التحاـ بعضيـ ببعض بالبنياف المرركص ،كقيؿ:

المراد استكاء نيَّاتيـ ي الثبات ،حتى يككنكا ي اجتماع الكممة كالبنياف المرركص ٓ).

وص﴾ مف ررص ،يقاؿ" :رررت الشيء
ص ٌ
كلفظ مرركص ي قكلو تعالى﴿ :بُػ ْنػيَا ٌف َم ْر ُ
بعضو ببعض ،كمنو بنياف مرركص ،ككذلؾ الترريص" ٔ) ،أم:
أررُّو ررِّا ،أم ألرقت
ى

ُ) انظر :الكاحدم ،التفسير البسيط جُِ.)ْٖ/
ِ) الرُّحارم ،اإلبانة ي الُّم ة جّ.)ِِٔ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُٕٔ/
ْ) المرجع السابؽ ،جٖ.ُٕٔ/
ٓ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.ِٖٓ/

ٔ) الجكىرم ،الرحاح جّ.)َُُْ/
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المبرد" :رررت البناء :ءمت بيف أج ازئو كقاربتو حتى يرير
انضماـ اطسناف ُ) .كقاؿ
ّْ

كقطعة كاحدة" ِ) ،قاؿ الشاعر:

ما لَ ِقي ا ْل ِب ُ ِ
الح ْرقُوص
يض م َن ُ
َ َ

ص ِ
وص
بفتح باب المغمق ا ْل َم ْر ُ

عز وجلًَ ﴿ :جُ َش َٓ ْوزًب ِػ ْ٘ َذ َّ
 .ٖٛمعنى لفظ (المقت) في قولو – َّ
َّللاِ إّ رَوُُُٞٞا َٓب ََّل
رَ ْل َؼُِ[ ﴾ َٕٞالصف]ٖ:
ّ)
الم ٍقتم "طنو
قيت
ه
"مقىتىوي ىم ٍقتان :أب ضو ،يك ىم ه
كممقكت"  ،كلذا اختير لفظ ى
المقت :يقاؿ :ى
ُّ
كثير حتى جعؿ أشده كأ حشو ،كعند ا﵀ أبمغ
ض نا
أشد الب ض ،كلـ يقترر عمى أف جعؿ الب ى

مف ذلؾم طنو إذا ثبت كبر مقتو عند ا﵀ قد تـ كبره كشدتو" ْ).

الب ٍ ض بسبب ذنب ،أك
الم ٍقت ،أك ي
كأيَّد ىذا المعنى ٍاب يف عطيَّة ،ك ٌ
المبرد حيث كاف ى
ر و
يبة ،أك دناءة ،كيقاؿ الرجؿ ممقكت أك مقيت ،أم :يب ضو ُّ
كؿ أحد ٓ).
.ٖٜ

معنى لفظ ﴿ َسنَ ِس ُموُ﴾ في قولو – َّ
[ ﴾ّٞالقمم]ٔٙ:
عز وجلَ ﴿ :
عَ٘ ِ
غ َُٔ ُٚػَِ ٠ا ُْ ُخ ْشهُ ِ

كلما كاف الكجو أشرؼ ما ي اإلنساف ،كاطنؼ أكرـ ما ي الكجو،
السّْمة ىي العالمةَّ ،
العزة كالحميَّة ،كقكلو تعالى﴿ :سن ِسمو علَى الْخرطُ ِ
جعمكه رمز َّ
وـ﴾ غاية اإلذ ؿ ،كاإلىانة ،حيث
ََ ُ ُ َ
ُْ
يكسمكف عمى أنك يـ ،ك يستطيعكف َّ
رد الكسـ عف أنفو ٔ).
ك"الكسـ :أثر كية .يقاؿ :كسمتو يك مكسكـ بسمة يعرؼ بيا ،إما َّ
بكية ،كاما قطع ي

أذف عالمة ،كالخرطكـ ىك اطنؼ" ٕ).

﴿ َسنَ ِس ُموُ﴾ عؿ مستقبؿ لـ يتعيف زمانو .كىك الضرب بالسيؼ ،أم يضرب بو كجيو
المبردَّ :
أف ذلؾ حار هؿ ي عذاب اآلخرة ي جينـ ،كىك تعذيب بالَّنار عمى
كأنفو .كقاؿ
ّْ

أنك يـ ٖ).

ُ) انظر :الجكىرم ،الرحاح جٖ.)ِٖٓ/
ِ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ِٖٓ/
ّ) الجكىرم ،الرّْحاح جُ.)ِٔٔ/

حياف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ِٖٓ/
ْ) أبك ٌ
حياف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ِٓٗ/
ٓ) انظر :أبك ٌ
ٔ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.َّٓ/

ٕ) الكاحدم ،التفسير البسيط جِِ.)َٗ/

ٖ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)َّٓ/
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[ ﴾ْ٣القمم]ٕ:
ٓٗ .معنى لفظ ﴿ َك َّ
الص ِر ِيم﴾ في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :كَؤ َ ْ
فجَ َؾذْ ًَبُ َّ
ق ِش ِ
أم أربحت َّ
الجنة "كالبستاف الذم ررمت ثماره بحيث لـ ىي ٍبؽ ييا شيء" ُ).
الص ِر ِيم﴾ أقكاؿ:
ك ي معنى ﴿ َّ
أ .الرماد اطسكد بم ة خزيمة ،كقاؿ ابف عبَّاس :ىي ىرٍممة باليمف

تنبت ،شبَّو جنَّتيـ بيا.

ب .كقيؿ :الرريـ بمعنى مرركـ ،كىك القطع ،كالمعنى :ررـ عنو الخير.
ت .قاؿ اطخفش :كالربح انررـ مف الَّميؿ.
ث .كقاؿ المبرد :ىي كالنيار ال شيء ييا ِ).

ع ْج َغ َُ َ٤بٍ َٝصَ َٔبَِٗ٤خَ
ع َّخ َشَٛب َػَِ َْ ْْ ِٜ ٤
وما﴾ في قولو –سبحانو وتعالىَ ﴿ :
سً
ٔٗ .معنى لفظ ﴿ ُح ُ
ْغب ُص َٗ ْخَ َخب َِ٣ٝخ﴾ [الحاقة]ٚ:
أََّ٣بّ ُؽ ُ
ف ْشػًََ ٠ؤََّٗ ْْ ُٜأَػ َ
غًٓ ٞب كَزَ َش ٟا ُْوَ ْ َّ ٞكَِٜ ٤ب َ
يحا شديدة العركؼ ي و
بعث ا﵀ – َّ
برد شديد ،كلركتيا ررير
عز كجؿ -إلى قكـ عاد ر ن
ي زمف و
كنح و
س عمييـ ،إذ ما زالت مستمرة كمتتابعة حتى أىمكتيـ ّ).
شؤـ ٍ
حسامام طنو يحسـ
وما﴾ مف الحسـ ،كحسمت اطمر أم قطعتو "كمنو سمي السيؼ
سً
ك ُ
﴿ح ُ
ن
العدك عما يريد ،أم يمنعو .كالحسكـ :الشؤـ ،تقكؿ :ىذه ليالي الحسكـ تحسـ الخير عف
أىميا" ْ).

ٍ
ِ ٍ
وما﴾.
سً
ومعنى الحسوم في قولو -سبحانو وتعالىَ ﴿ :س ْب َع لَيَاؿ َوثَ َمانيَةَ أَيَّاـ ُح ُ

أ .الحسكـ ،قاؿ الفراء :مف حسـ الداء ،أم تابع ً
بالم ٍك ىكاة عميو ٓ) ،قاؿ الشاعر:
()ٙ
وم
ان
فَفََّر َ
ق َب ْي َن َج ْم ِع ِي ْم َزَم ٌ
تَتَ َاب َع ِفيـــــ ِو أ ْ
ام ُحـسـُـــ ُ
َعــــ َو ٌ

المبرد :حسمت الشيء :رمتو عف غيره ،كمنو الحساـ .قاؿ الشاعر:
ب .كقاؿ ّْ
الريحاف جَّ.)ُّّ/
الركح ك َّ
ُ) اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ِ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.َّٔ/

الريحاف جِٖ.)ُِٔ/
الركح ك َّ
ّ) انظر :اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ْ) الفراىيدم ،العيف جّ.)ُّٓ/

ٓ) انظر :الكاحدم ،التفسير البسيط جِِ)ُّٖ/م كأبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ُّْ/

ٔ) البيت لعبد العزيز بف ز اررة الكالبي .انظر :الزمخشرمَّ ،
الكشاؼ ،صُُّْ .كركم البيت بمفظ:
زماف
َّ
فرؽ بيف بينيـ ه

تتابع يو أعكاـ حسكـ
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فأرسمَ ْت ِريحا ب ا ِ
يما
َ
ً ُ ً
ور َعق ً

(ٔ)

وما
َ
فد َار ْت َعمَييم فكا َن ْت ُح ُ
س ً

ت .كقيؿ :الحسكـ بمعنى الشؤـ ،يقاؿ :ىذه و
لياؿ حسكـ ،أم :تحجب الخير عف أىميا ِ).
ٕٗ .معنى َّ
ع ٌَْ ٤لُ ُش َٕٝثِ ِؼ َجب َدرِ ٌَُُِٕٞٗٞ َ٣َٝ ْْ ٜ
(كال) في قولو -سبحانو وتعالىََّ ًَ ﴿ :-ل َ
م ًّذا﴾ [مريم]ٛٗ:
َػَِ ِْ ْْ ِٜ ٤
حاؿ الكا ريف ي جينـ ،إذ يكفر بعضيـ ببعض﴿ ،وي ُكونُو َف َعلَي ِهم ِ
ضدِّا﴾ أم بخالؼ ما
ََ
ْ ْ
ظنكا ييـ ّ).
ومعنى (كال) عمى أقوال:
المبرد كعامة البررٌييف.
أ .حرؼ ردع كزجر ،عند الخميؿ كسيبكيو كاطخفش ك ّْ
ب .ذىب الكسائي كنرر بف يكسؼ كابف كارؿ كابف اطنبارم إلى أنيا بمعنى حقنا.
ت .كذىب النضر بف شميؿ
ٖٗ.

ْ)

إلى أنيا حرؼ ترديؽ بمعنى نعـ ،كقد تستعمؿ مع القسـ ٓ).

س﴾ في قولو – َّ
ظ﴾ [التَّكوير]ٔٚ:
عز وجلَٝ ﴿ :اَُِّ ْ َِ ٤اِ َرا َػ ْ
غ َؼ َ
معنى لفظ ﴿ َع ْس َع َ

بف قرط:

ٔ)
المبرد ٕ) .قاؿ عمقمة
عسعس الميؿ :إذا أقبؿ كأدبر ،كىك مف اطضداد  ،كىك ما قالو ٌ

ليا تََنفَّسا
حتَّى إ َذا ُّ
الص ْبح َ

سا
اب ع ْن َيا ليمُ َيا َ
وا ْن َج َ
وع ْ
س َع َ

()ٛ

كقاؿ رؤبة:
من ِ
كان فتًى تََر ْع َر َعا
بعد ما َ

سا
س َر َ
ع ما تَ َع ْ
يا ى ْن ُد ما أَ ْ
س َع َ

()ٜ

ُ) بال نسبة .أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ُّْ/
ِ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ)ُّْ/م كالكاحدم ،التفسير البسيط جِِ.)ُّٖ/
ّ) انظر :ابف كثير ،تفسير القرف العظيـ جٓ.)ُِٔ/
م تَِْق) ،مف كتبو :كتاب
ني
التميمي البرر ٌ
ٌ
ْ) ىك النضر بف شميؿ بف خرشة بف يزيد بف كمثكـ الماز ٌ
الرفات) .انظر :اليماني ،إشارة التعييف صّْٔ).
ٓ) انظر :أبك حيَّاف ،التفسير جٔ.)ُٖٔ/
الرحارم ،اإلبانة ي الٌم ة جّ.)ّْٗ/
ٔ) ٌ
ٕ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ِِْ/

ٖ) البيت عمقمة بف قرط .ابف اطنبارم ،اطضداد جُ.)ِّ/
ٗ) بال نسبة .أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ِِْ/
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كاآلية ييا بياف حيث "شبو الميؿ بإنساف يقبؿ كيدبر ،ثـ حذؼ المشبو بو ،كأخذ منو

شيئا مف لكازمو ،كىك لفظ عسعسم أم :أقبؿ كأدبر"
ن
ٗٗ.

ُ)

عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.

ظ﴾ [التَّكوير]ٔٛ:
البالغة في قولو –سبحانو وتعالىُّ َٝ ﴿ :
ؼ اِ َرا رََ٘لَّ َ
اُق ْج ِ
َّ ِ
﴿و ُّ ِ َّ
س﴾ مقابمة بيف الحالتيف.
س﴾ و َ
الص ْب ِح إذَا تَػنَػف َ
كالعالقة بيف ﴿ َوالل ْي ِل إذَا َع ْس َع َ

﴿و ُّ ِ
َّ
امتد ضكؤه ِ) ،كىك قسـ مف ا﵀ – َّ
س﴾ بمعنىَّ :
عز كجؿ" -بإقبالو
َ
الص ْب ِح إذَا تَػنَػف َ
ّ)
المبرد.
كادباره كتنفسو ككنو يجيء معو ركح كنسيـ ،كأنو نفس لو عمى المجاز" كىذا قكؿ ٌ
أيضا ،حيث "شبو الربح بحيكاف حي يتنفس ،حذؼ المشبو بو ،كأتى
ك ي اآلية ه
بياف ن
بشيء مف لكازمو ،كىك التنفسم أم :خركج النفس مف الجكؼ" ْ) عمى سبيؿ ا ستعارة المكنية.
٘ٗ.

ود﴾ في قولو – َّ
عز وجل َٞ َُٛٝ ﴿ :ا ُْ َـلُُ ٞس ا ُْ َٞدُُ ٝد﴾ [البروج]ٔٗ:
معنى لفظ ﴿ال َْو ُد ُ

ال فكر :يى ىك الستكر بذنكب عباده ٓ) ،كالكدكد مبال ة ي الك ّْاد ،كيرير معناه ي اآلية:
َّ
المتكدد إلى عباده بالم فرة.
المبرد َّ
أف الكدكد ىك الذم
كنقؿ ٌ

كلد لو ،كأنشد:
ِ
َذلُول ِ
دودا
فاحا َو ً
الجماع ل ً

الروع عريانة
أركب في َّ
و ُ
أم:

()ٙ

كلد ليا تحف إليو.

كقيؿ :الكدكد عكؿ بمعنى مفعكؿ ،مثؿ :رككب كحمكب ،كالمعنى:

الرالحكف ٕ).
َّ
.ٗٙ

ُّ
عباده
يكده
ي

معنى لفظ ﴿ ِْ
اْلثِ َِ ًَْ٤قَ
اْلبِ ِل﴾ في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :أَكَ ََل ْ٘ َ٣ظُ ُش َٕٝاَُِِ ْ ٠

ُخِِوَذْ ﴾ [الغاشية]ٔٚ:

الريحاف جُّ.)ُٖٔ/
الركح ك َّ
ُ) اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ِ) الكاحدم ،التفسير البسيط جِّ.)ُِٕ/

ّ) أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ِْٓ/
الريحاف جُّ.)ُٖٔ/
الركح ك َّ
ْ) اليررم ،تفسير حدائؽ َّ
ٓ) السمعاني ،تفسير القرف العظيـ جٔ.)ُٗٗ/

ٔ) بال نسبة .أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْْٓ/
ٕ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْْٓ/
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المبرد َّ
أف اإلبؿ ىنا بمعنى السَّحاب ،كذلؾ تسمية العرب ليا ،إذ تأتي
يرل أبك العبَّاس ٌ
أحيانا ُ) .قاؿ الشاعر:
أرسا ن كاإلبؿ ،كىي تزجى كما تيزجى اإلبؿ ،كىي تشبييا ي ىيئتيا
ن
رج ِل
ام تَ َعمَّ َ
ق ِباألَ ُ
َن َع ٌ

(ٕ)

الس َماء
َّ
اب ُد َوْي َن َّ
كأن َّ
الس َح َ

لكف الزمخشرم يرل َّ
َّ
المبرد ذىب إلى ىذا القكؿ ،مف باب التشبيو كالمجاز ،ككنو
أف ٌ
كثير ي شعر العرب ،حيث لـ يرد َّ
أف اإلبؿ مف أسماء
كجد اإلبؿ مشبينا بو السَّحاب نا

السَّحاب ّ).

َّ
كلعؿ الرحيح ما ذىب إليو أبك حيَّاف ،حيث لـ تجد الباحثة اإلبؿ مف أسماء السحاب

يككف قكلو عمى المجاز.

غلَ ًؼب
 .ٗٚمعنى لفظ
(الس ْفع) في قولو –سبحانو وتعالىََّ ًَ ﴿ :ل َُئِْٖ َُ ْْ ْ٘ َ٣زَ ِْ ََُ٘ ٚ
َّ
فِ َ٤خ﴾ [العمق]ٔ٘:
ثِبَُّ٘ب ِ
ْ)
السفع ،ىك :الج ٍذب ً
بش َّدة ،كسفى ىع بنارية
ت بناريتو ،أم
المبردَّ " :
ي
ىسفى ٍع ي
ى
أخذت  .قاؿ ٌ
رسو :جدب" ٓ) ،قاؿ عمرك بف معد يكرب:

ِم ْن ب ْي ِن م ْم ِجِم مي ِرِه أو س ِ
اف ِع
ُْ ْ َ
َ ُ

ياح ر ْأيتَ ُيم
قوم إذا َكثَُر ِّ
الص ُ
ٌ

كقيؿ :معناه اطخذ بم ة قريش ٕ).

()ٙ

م ْج ًؾب (ٔ)
د َ
ض ْب ًحا﴾ في قولو –سبحانو وتعالىَٝ ﴿ :ا ُْ َؼب ِدَ٣ب ِ
 .ٗٛمعنى لفظ ﴿ َ
ْؽب﴾ [العاديات]ٕ-ٔ:
د هَذ ً
كَب ُْ ُِٔ ٞسَ٣ب ِ
العاديات ىي الخيؿ ،كالضَّبح ركتيا عند العدك ،كىناؾ مف قاؿ :ىي اإلبؿ ٖ).

ُ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٓٗ/
ِ) بال نسبة .أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٓٗ/
ّ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.ْٓٗ/

ْ) الجكىرم ،الرحاح جّ.)َُِّ/
ٓ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٖٕ/
ٔ) الجكىرم ،الرحاح جّ.)َُِّ/
ٕ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٖٕ/

ٖ) انظر :ابف اطنبارم ،اطضداد صِْٔ)م كالجكىرم ،الرحاح جُ.)ّٖٓ/
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و َّ
الضبح" :تركيت جيير عند العدك الشديد ،ليس برييؿ ك رغاء ك نباح ،بؿ ىك

غير المعتاد مف ركت الحيكاف الذم يضبح" ُ).

كالضَّبح كالضَّبع بمعنى كاحد ،كىك العدك أك السير الشديد ،حيث أبدلت الحاء مف
العيف ،كما تقكؿ العرب :بعثر ما ي القبكر ،كبحثر ما ي القبكر
عبيدة ّ).

ِ)

المبرد كأبك
 ،كىك ما قالو ٌ

قِِّ )ٗ( َٖ٤اَُّ ِزْْ ُٛ َٖ٣
اعو َف﴾ في قولو –سبحانو وتعالى﴿ :كََ ُٔ ِْ ُِ َ٣ْ ٞ
 .ٜٗمعنى لفظ ﴿ال َْم ُ
عب )٘( َُٕٞٛاَُّ ِزَ ُ٣ ْْ ُٛ َٖ٣شا ُءَْ٘ٔ َ٣َٝ )ٙ( َٕٝؼُ َٕٞا ُْ َٔبػُ[ ﴾ َٕٞالماعون-ٗ:
ف ََلرِ َِ ْْ ٜ
ػَْٖ َ
]ٚ

الماعكف ي الجاىميَّة ىك ُّ
و
كؿ ما يو منفعة ،مف و
ككأس ،كدٍل وك ،و
كقدر ،حتى
أس،
و
ُّ
َّ
الزجاج ْ)،
المبرد ،ك ٌ
القداحة ،ككؿ ما يو منفعة مف قميؿ ،أك كثير ،كىذا القكؿ طبي عبيدة ،ك ٌ
كأنشدكا قكؿ اطعشى:
ِ ِ (٘)

ْ ِ
اعوِن ِو
بأج َوَد م ْن ُو ِب َم ُ

سما ُؤ ُىم لُ ْم تَغم
إذا َما َ

أما المراد بالماعكف ي اإلسالـ ىك الطاعة ٔ).
َّ

ُ) أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٗٗ/

ِ) انظر :ابف اطنبارم ،اطضداد صِْٔ)م كأبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٗٗ/
ّ) انظر :أبك حيَّاف ،البحر المحيط جٖ.)ْٗٗ/
ْ) انظر :المرجع السابؽ ،جٖ.ُٕٓ/
ذـ كعيب احش ،كىذا مف أقبح التفريط .انظر :ابف
ٓ) يمدح اطعشى مم نكا بالجكد بماعكنو ،كمدح الممكؾ بو ّّ
اطثير ،المثؿ السائر ي ادب الكاتب كالشاعر جِ.)ََّ-ِٗٗ/
ٔ) انظر :أبك حيَّاف ،تفسير البحر المحيط جٖ.)ُٕٓ/
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الخاتمة
عز كج ٌؿ -ي بداية البحث ،أحمده َّ
بعد حمد ا﵀ – َّ
جؿ ي عاله ي خره عمى َّ
مف بو
الشكر ،كالثناء الحسف الجميؿ ّْ
كأكلى كأكرـ ،مو الحمد كلو ُّ
بكؿ محامده ما عممنا منيا كما لـ

نعمـ ،كىك لمحمد أىؿ.

كا َّف الباحثة إذ تحمد ا﵀ تعالى ي خر بحثياَّ ،إنيا

ت ّْدعي لنفسيا الكماؿ ،كما

َّ
ّْ
عالما ما طمب العمـ.
يدعي لعممو التماـ ،ما أنا إ طالبة عمـ ،ك يزاؿ المرء ن
كىا ىي سفينة بحثنا المتكاضع ترسك عمى مر أ النتائج بعد و
رحمة ممتعة ي كتاب و
جميؿ
ً
عظيـ القى ٍدر ،أ كىك البحر المحيط ي التفسير).

أولً :أىم النتائج:
 تناكلت الباحثة ي دراستيا ما يبمغ قرابة المائة كالسبعيف مسألة ،تنكعت بيف َّ
الن ٍحك،
كالرَّرؼ ،كالبالغة.

النحك ،شيد لو ُّ
كبير ي عالـ العربية ،ك َّ
كؿ مف ق أر
عالما نذا نا
 يعد اإلماـ أبك حيَّاف
اطندلسي ن
ٌ
بالنبكغ ،ك َّ
لو ،كتتممذ عميو ،أك قابمو ُّ
الذكاء ،كسعة العمـ.
َّ
كبير مف أعالـ مدرسة البررة َّ
استدؿ بآرائو أبك حيَّاف ي
النحكية،
عمـ ه
 أبك العبَّاس ٌ
المبرد ه
ثنايا كتابو البحر المحيط).
عمكما تعكس ا ستقاللية ي شخريتو ،قد كاف ما
المبرد
 كانت ردكد أبي حيَّاف تجاه راء ٌ
ن
و
معارض ،أك محايد.
بيف مكا ؽ أك
 ألَّؼ كتابو البحر المحيط ي ٍّ
الراحة كما ذكر ،كساعده عمى
سف متأخرة ،لحاجتو إلى اليدكء ك َّ
و
طستاذ و
عالـ ي التفسير.
ذلؾ اختياره
الن ٍحك سائدة ي كتاب أبي حيَّاف ،حيث جمع يو راء ُّ
 كانت ركح َّ
النحاة ي مكاضع مختمفة.
دائما ،ك
 تميزت شخرية أبي حيَّاف با ستقاللية ي كتابو ،حيث لـ يمؿ لرأم البررييف ن
دائما ،بؿ كاف يأخذ ما يكا ؽ الدليؿ.
دائما ،ك الب دادييف ن
الكك ييف ن
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ثانياً :أىم التَّوصيات:
مميء باطحداث كالتاريخ ،كلينفضكا
 أكري با ىتماـ الكبير بالتراث العربي كاإلسالمي ،يك
ه
الثر العظيـ.
عنيا غبار السنيف لنكتشؼ ىذا العطاء ّْ
اطندلسي ضمف المناىج الدراسية ،لأحاطة بعممو الكاسع،
 يكري الباحث بإدراج أبي حيَّاف
ٌ
الن ٍحك ،كالتَّفسير ،كغيرىا مف العمكـ ،يك بحر كبير نجد يو َّ
ك ضمو الكبير ي الٌم ة ،ك َّ
كؿ
ه
ما نريد.



مميئا بالنفائس ،ك ُّ
الدرر ،عمى الباحثيف كالدارسيف أف يقكمكا
يزاؿ كتاب البحر المحيط ن

بدراستيا إلبرازىا ،كا ستفادة منيا.

الدراسة لمباحثيف ،ك َّ
قدـ الباحثة ىذه ّْ
 ت ّْ
الدارسيف راجيةن منيـ إف كجدكا يو مف الخطأ أف
ّْ
يكضحكه ،كيبيكنو ،جيد اإلنساف

يخمك مف الخطأ.

أخير ىذا جيد ً
المقؿ أضعو أماـ و
عالـ ٍّذ كبير ،لو ّْ
الدراية كالعمـ الكاسع بكتاب ا﵀ –
ك نا
َّ
عز كجؿ ،-كلو الخبرة الكبيرة بعمماء َّ
الن ٍحك ي عرره ،كمف قبمو ،كاف برره نا نذا ييـ.
التَّك يؽ.

قدمت إف أربت بتك ي و
ىذا ما َّ
ؽ مف ا﵀ ،كا ٍف أخطأت مف نفسي كالشيطاف ،كا﵀ كلي
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

الرازمُٕٗٗ .ـ) .تفسير القرف العظيـ
الرحمف بف محمد َّ
ابف أبي حاتـ ،الحا ظ عبد َّ
مسندنا إلى رسكؿ ا﵀ كالرحابة كالتَّابعيف .تحقيؽ :أسعد الطَّيب .طُ .مكة المكرمة:
مكتبة نزار الباز.

اطتابكي ،جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ بف ت رلْٖٕ .قُِٗٗ /ـ) .النجكـ الزاىرة
ي ممكؾ مرر كالقاىرة .تحقيؽ :محمد شمس الديف .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

ابف اطثير ،أبك الفتح ضياء الديف المكرمئّٕ .قُٗٗٓ/ـ) .المثؿ السائر ي أدب
الكاتب كالشاعر .تحقيؽ :محمد عبد الحميد .د.ط) .بيركت :المكتبة العررية.

ابف اطثير ،عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ الشيبانيُِٖٗ .ـ) .الكامؿ ي
التاريخ .د.ط) .بيركت :دار رادر.

ابف عطية ،أبك محمد عبد الحؽ اطندلسي .د.ت) .تفسير ابف عطية المحرر الكجيز ي
تفسير الكتاب العزيز .د.ط) .د.د) :دار ابف حزـ.

ابف ميراف ،الحا ظ أبي بكر أحمد بف الحسيف اطربيانيَُٗٗ .ـ .ال اية ي القراءات
العشر .طِ .السعكدية :دار الشركؽ.

اطزىرم ،خالدَٗٓ .قُٖٖٗ/ـ) .مكرّْؿ الطالب ،كاطنرارم ،ابف ىشاـ إلى قكاعد
اإلعراب .تحقيؽ :البدراكم زىراف .طُ .بيركت :مكتبة لبناف.

إشارة التعييف ي تراجـ النُّحاة كالمُّ كييفُٖٗٔ .ـ) .تحقيؽ :عبد المجيد ذياب .طُ.
السعكدية :مركز الممؾ يرؿ.
اإلشبيمي ،ابف عرفكرَُٖٗ .ـ) .ضرائر الشعر .تحقيؽ :السيد إبراىيـ محمد .طُ.
د.ـ) ،دار اطندلس.

اطشمكنيُٗٓٓ .ـ) .شرح اطشمكني عمى ألفية ابف مالؾ .تحقيؽ :محمد عبد الحميد.
طُ .بيركت :دار الكتاب العربي.
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اطرمعي ،أبك سعيد عبد الممؾ بف قريبُِٔ .ق) .اطرمعيات .تحقيؽ :أحمد شاكر،
كعبد السالـ ىاركف .طْ .مرر :دار المعارؼ.

اطعشى ،ميمكف بف قيسُِٗٗ .ـ) .ديكاف اطعشى .شرح :يكسؼ رحات .طُ .بيركت:
دار الجيؿ.

اطلكسي ،أبك الفضؿ شياب الديف السيدُِٕ .ق) .ركح المعاني ي تفسير القرف العظيـ
كالسبع المثاني .د.ط) .بيركت :دار الفكر.

َّ
المذكر كالمؤنث .تحقيؽ :محمد عظيمة.
ابف اطنبارم ،أبك بكرِّٖ .قُُٖٗ/ـ).
د.ط) .القاىرة :لجنة إحياء التراث.

ابف اطنبارم ،محمد بف القاسـُٖٕٗ .ـ) .اطضداد .تحقيؽ :محمد إبراىيـ .د.ط).
بيركت :المكتبة العررية.

اطنبارم ،كماؿ الديف ابف البركاتٕٕٓ .قُٖٕٗ/ـ) :اطنراؼ ي مسائؿ الخالؼ بيف
َّ
الن ٍحكييف البررييف كالكك ييف .د.ط) .بيركت :المكتبة العررية ،ريدا.

حيافْٕٓ .قََُِ/ـ) .تفسير البحر المحيط.
اطندلسي ،محمد بف يكسؼ الشيير بابي ٌ
تحقيؽ :عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض ك خركف .طّ .لبناف :دار الكتب العممية.
اطنرارم ،ابف ىشاـُّٗٔ .ـ) شرح قطر الندل كبؿ الردل .شرح :محمد عبد الحميد،
طُُ ،مرر :دار السعادة.

اطنرارم ،ابف ىشاـُٗٔٔ .ـ) .شرح شذكر الذىب ي معر ة كالـ العرب .تحقيؽ :عبد
المتعاؿ الرعيدم .د.ط) .القاىرة :مكتبة محمد ربيح.

البخارم ،محمد بف إسماعيؿِٓٔ .قََُِ/ـ) .رحيح البخارم .طُ .دمشؽ :دار ابف
كثير.

البررم ،ردر الديف عمي بف الفرجُّٖٗ .ـ) .الحماسة البررية .تحقيؽ :مختار الديف
أحمد .طّ .بيركت :د.ف).

الب دادم ،أبك بكر .د.ت) .تاريخ ب داد .د.ط) .بيركت :دار الكتاب العربي.
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البكرم ،أبك عبيدُْٖٗ .ـ) .سمط الآللي ي شرح أمالي القالي .تحقيؽ :عبد العزيز
الميمني .طِ .د.ـ) :دار الحديث.

البكرم ،أبك عبيدْٖٕ .قُُٕٗ/ـ) .رؿ المقاؿ ي شرح كتاب اطمثاؿ .تحقيؽ :إحساف
عباس ،كعبد المجيد عابديف .د.ط) .بيركت :دار اطمانة كمؤسسة الرسالة.

بف العبد ،طر ةَُٖٗ .ـ) ،ديكاف طر ة بف العبد .تحقيؽ :كزم عطكم .د.ط) .بيركت:
دار رعب.

التبريزم ،أبك زكريا يحيى بف عمي الشيبانيَِٓ .ق) .شرح المفضميات .تحقيؽ :عمي
البجاكم .د.ط) .مرر :دار نيضة مرر.

التُّستيرم ،أبك محمد سيؿ بف عبد ا﵀ََِْ .ـ) .تفسير القرف العظيـ .تحقيؽ :طو سعد،
كسعد عمي .طُ .العتبة :دار الحرـ لمتراث.

الثعالبي ،أبك منركر عبد الممؾ بف محمدَََِ .ـ) .الشككل كالعتاب كما كقع لمخالف
كاطرحاب .تحقيؽ :إلياـ المفتي .طُ .الككيت :التراث العربي.

الجريرم ،ابف طرار أبك الفرج المعا ى بف زكريا النيركانيَّٗ .قََِٓ/ـ) .الجميس
الرالح الكا ي كاطنيس النارح الشا ي .ضبط عبد الكريـ الجندم .طُ .بيركت :دار

الكتب العممية.

الجزرم ،عز الديف ابف اطثير .د.ت) .المباب ي تيذيب اطنساب .د.ط) .بيركت :دار
رادر.

جماؿ الديف أبي عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀ .د.ت) .شرح الكا ية الشا ية .تحقيؽ :عبد
المنعـ ىريدم .د.ط) .د.ـ) :دار المأمكف لمتراث.

الجمحي ،محمد بف سالـُِّ .قَُٖٗ/ـ) .طبقات حكؿ الشعراء .شرح :محمكد شاكر.
د.ط) .جدة :دار المدني.

جن ٍي ،أبك الفتح بف عثماف .د.ت) .الخرائص .تحقيؽ :محمد النجار .د.ط).
ابف ٌ
بيركت :دار اليدل.
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الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عميٕٓٗ .ق) .المنتظـ ي تاريخ الممكؾ كاطمـ.
تحقيؽ :محمد عطا ،كمرطفى عطا .د.ط) .بيركت :دار الكتب العممية.

الجكىرم ،أبك نرر إسماعيؿ بف حماد الفارابيُٕٗٗ .ـ) .الرحاح .تحقيؽ :أحمد
عطار .طِ .بيركت :دار العمـ لممالييف.

ابف حباف ،محمد بف أحمدّْٓ .قُّٕٗ/ـ) .الثقات .طُ .اطردف :دار المعارؼ
العثمانية لمحككمة اليندية.
الحبش ،محمدُٗٗٗ .ـ) .القراءات المتكاترة كأثرىا ي الرسـ القرني كاطحكاـ الشرعية.
د.ط) .بيركت :دار الفكر المعارر.

حرب ،طالؿُٗٗٔ .ـ) .ديكاف الشنفرل .طُ .بيركت :دار رادر.

حسف ،عباسََُٗ .ـ)َّ .
الن ٍحك الكا ي .طْ .القاىرة :دار المعارؼ.
الحررم ،أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي القيركانيّْٓ .ق) .زىر اآلداب كثمر اطلباب.
تحقيؽ :محمد عبد الحميد .طْ .بيركت :دار الجيؿ.

الحمبي ،أحمد بف يكسؼُٖٕٗ .ـ) .الدر المركف ي عمكـ الكتاب المكنكف .تحقيؽ:
الخراط .طُ .دمشؽ :دار القمـ.
أحمد َّ

ابف حمدكف ،محمد بف الحسفُٗٗٔ .ـ) .التذكرة الحمدكنية .تحقيؽ :إحساف عباس كبكر
عباس .طُ .بيركت :دار رادر.

الحمالكم ،أحمدُٗٔٓ .ـ) .شذا العرؼ ي ف الررؼ .د.ط) .القاىرة :دار اطرقـ.
حكل ،سعيدُٖٗٓ .ـ) .اطساس ي التفسير .طُ .القاىرة :دار السالـ.

الخازف الب دادم ،عالء الديف بف محمدِٕٓ .قُٗٗٓ/ـ) .تفسير الخازف المسمى لباب
التأكيؿ ي معاني التنزيؿ .ضبط :عبد السالـ شاىيف .طُ .بيركت :دار الكتب

العممية.
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خمؼ اطنرارم ،أبك جعفر أحمد بف محمدَْٓ .قُُٗٗ/ـ) .اإلقناع ي القراءات
السبع .تحقيؽ :أحمد المزيدم .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

ابف خمكاف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمدُٖٔ .ق) .ك يات اطعياف كأنباء إنباء
الركاة .تحقيؽ :إحساف عباس .د.ط) .بيركت :دار الثقا ة.

الداني ،أبك عمرك عثماف .د.ت) .التيسير ي القراءات السبع .د.ط) .بيركت :دار الكتب
العممية.

الداكدم ،شمس الديف محمد بف عميْٗٓ .قُْٗٗ/ـ) .طبقات المفسريف .تحقيؽ :عمي
عمر .طِ .القاىرة :مكتبة كىيبة.

الدركيشي ،محيي الديفُِٗٗ .ـ) .إعراب القرف كبيانو .طّ .دمشؽ :اليمامة كدار
الفكر.

الدمشقي الحنبمي ،ابف عادؿ أبك حفص عمر بف عميَٖٖ .ىػُٖٗٗ/ـ) .المباب ي عمكـ
الكتاب .تحقيؽ :عادؿ عبد المكجكد ك خركف .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

الذىبي ،شمس الديف أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمدْٕٖ .ىػُٗٗٓ/ـ) .تحقيؽ :طيَّارلتي
قك ج .طُ .اسطنبكؿ :مركز البحكث اإلسالمية.

الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمدْٕٖ .قَُٗٗ /ـ) .سير أعالـ النبالء .تحقيؽ:
شعيب اطرنؤكط ،طٕ ،بيركت :مؤسسة الرسالة.
الراجحي ،شرؼ الديفُُٗٗ .ـ) .ا بتداء بالنكرة ي القرف الكريـ .د.ط) .اإلسكندرية:
دار المعر ة الجامعية.

ال ار عي ،مرطفى رادؽ .د.ت) .كحي القمـ .مراجعة :دركيش الجكيدم .د.ط) .بيركت:
المكتبة العررية.

الن ٍحكييف ك ُّ
الزبيدم ،أبك بكر محمد بف الحسفُّٕٗ .ـ) .طبقات َّ
الم كييف .د.ط) .مرر:
دار المعارؼ،
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الزبيدم ،محمد مرتضى الحسينيُٗٔٓ .ـ) .تاج العركس .تحقيؽ :عبد الستار راج.
د.ط) .الككيت :مطبعة حككمة الككيت.

الزركشي ،بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ .د.ت) .البرىاف ي عمكـ القرف .تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ .د.ط) .القاىرة :دار التراث.

الزركشي ،بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ .د.ت) .البرىاف ي عمكـ القرف .تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ .د.ط) .القاىرة :دار التراث.

الزركمي ،خير الديفََِِ .ـ .اطعالـ .طُٓ .بيركت :دار العمـ لممالييف.
ابف زكريا ،أحمد بف ارسّٗٓ .ق) .الراحبي .تحقيؽ :السيد أحمد رقر .د.ط).
القاىرة :مطبعة الحمبي.

الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمرّٖٓ .قََِٗ/ـ) .الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ
كعيكف التأكيؿ .تحقيؽ :خميؿ شيحا .طّ .بيركت :دار المعر ة.

الزمخشرم ،جار ا﵀ أبك القاسـ محمكد بف عمرّٖٓ .قََُِ/ـ) .أساس البالغة .طُ.
بيركت :دار إحياء التراث العربي.

السامرائي ،اضؿََِّ .ـ) .معاني َّ
حك .طِ ،القاىرة :شركة العاتؾ.
الن ٍ
ابف السراج ،أبك بكر محمد بف سيؿُّٔ .قُٖٗٓ/ـ) .اطركؿ ي َّ
حك .تحقيؽ :عبد
الن ٍ
الحسيف الفتمي .طُ .سكريا :مؤسسة الرسالة.
ابف أبي سممى ،زىير .د.ت) .ديكاف زىير بف أبي سممى .شرح :عمر الطَّبَّاع .د.ط).
بيركت :دار اطرقـ.

السمرقندم ،أبك الميث نرر بف محمدّٕٓ .قُّٗٗ/ـ) .تفسير السمرقندم المسمى بحر
العمكـ .تحقيؽ :عمي معكض كعادؿ عبد المكجكد .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

عي السمفيْٖٗ .قُٕٗٗ/ـ).
السمعاني ،أبك المظفر منركر بف محمد
التميمي الشا ٌ
ٌ
تحقيؽ :أبي تميـ ياسر بف إبراىيـ .طُ .الرياض :دار الكطف.
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السمعاني ،أبك سعد عبد الكريـ .د.ت) .اطنساب .تعميؽ :عبد ا﵀ الباركدم ،د.ـ) :دار
الجناف.

سيبكيو ،أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر :الكتاب .تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف ،عالـ
الكتب ،بيركت د.ط ،د.ت).

السي ار ي ،أبي محمد يكسؼ بف أبي سعيدّٖٓ .ىػََُِ/ـ) .شرح ابيات سيبكيو .تحقيؽ:
محمد سمطاني .طُ .دمشؽ :دار العرماء.،

السيكطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكرُُٗ .قُٖٗٗ/ـ) .ىمع اليكامع ي شرح
ٌ
جمع الجكامع .تحقيؽ :أحمد شمس الديف .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

السيكطي ،جالؿ الديف .د.ت) .المزىر ي عمكـ الم ة .د.ط) .بيركت :دار الجيؿ كدار
ٌ
الفكر.

السيكطي ،جالؿ الديف .د.ت) .ب ية الكعاة ي طبقات ُّ
الم كييف ك ُّ
النحاة .تحقيؽ :محمد
ٌ
إبراىيـ .د.ط) .بيركت :المكتبة العررية.
الشا عي ،أبك العر اف محمد بف عمي الربَّافَُِٔ .قََِٗ/ـ) .حاشية الرباف عمى
شرح اطشمكني عمى ألفية ابف مالؾ .د.ط) .لبناف :دار الفكر.

الشيخ ،أحمد محمدُٖٖٗ .ـ) .اطل از كاطحاجي ُّ
الم كية .طِ ،مرر :الدار الجماىيرية
لمنشر.

الرايغ ،محمد بف الحسفَِٕ .قََِْ/ـ)َّ .
الممحة ي شرح الميمحة .تحقيؽ :إبراىيـ
الراعدم .طُ .المدينة المنكرة :مكتبة الممؾ يد الكطنية.

الرُّحارم ،سممة بف مسمـ العكيتيُٗٗٗ .ـ) .اإلبانة ي الم ة .تحقيؽ :عبد الكريـ
خميفة ،ك خركف طُ .د.ـ) :د.ف).

الرفدم ،رالح الديف خميؿ بف أيبؾْٕٔ .قُٖٖٗ/ـ) .الشعكر بالعكر .تحقيؽ :عبد
الرازؽ حسيف .طُ .اطردف :دار عمار.

الطباع ،عمرُٕٗٗ .ـ) .ديكاف جرير .طُ .بيركت :دار اطرقـ.
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الطبرم ،أبك جعفر محمد بف جريرَُّ .قََُِ/ـ) .تفسير الطبرم جامع البياف عف
تأكيؿ م القرف .تحقيؽ :عبد ا﵀ التركي .طُ .الجيزة :دار ىجر.

عبد القادر ،عبد القادرَُِّ .ـ) .القضايا َّ
الن ٍحكية ي البحر المحيط طبي حيَّاف
اطندلسي ي الربع الثالث مف القرف الكريـ .رسالة دكتكراة غير منشكرة) ،جامعة أـ
درماف اإلسالمية.

عبد المطيؼ ،جاد السيدََِٖ .ـ) .القضايا َّ
الن ٍحكية ي البحر المحيط طبي حيَّاف
اطندلسي ي الربع الثاني مف القرف الكريـ .رسالة دكتكراة غير منشكرة) ،جامعة أـ
درماف اإلسالمية.

ابف عبد ربو ،أحمد بف محمد اطندلسيِّٖ .قُّٖٗ/ـ) .العقد الفريد .تحقيؽ :عبد
المجيد الترحيني .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

العتابي ،ىانيَُِّ .ـ) .ابف مالؾ َّ
الن ٍحكم ي تفاسير القرف الكريـ .رسالة ماجستير
غير منشكرة) ،جامعة كاسط ،العراؽ.
العسكرم ،أبك ىالؿُٖٖٗ .ـ) .جميرة اطمثاؿ .تحقيؽ :محمد إبراىيـ ،كعبد المجيد
قطاش .طِ .بيركت :دار الجيؿ.

العسكرم ،أبك ىالؿ .د.ت) .الفركؽ ُّالم كية .تحقيؽ :محمد سميـ .د.ط) .القاىرة :دار
العمـ كالثقا ة.

ابف عقيؿ ،بياء الديف العقيمي .د.ت) .شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ .تحقيؽ:
الفاخكرم .د.ط) .بيركت :دار الجيؿ.

العكبرم ،أبك البقاء عبد ا﵀ بف الحسيفُٔٔ .قُٖٗٗ/ـ) .إعراب الحديث النبكم.
تحقيؽ :عبد ا﵀ نبياف .طُ .بيركت :دار الفكر المعارر.

العكبرم ،أبك البقاء .د.ت) .شرح ديكاف المتنبي المسمى بالتبياف ي شرح الديكاف .تحقيؽ:
مرطفى السقا ك خركف .د.ط) .بيركت :دار المعر ة.
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العيني ،بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسىََُِ .ـ .المقارد النٌحكية ي شرح شكاىد
شركح اطلفية .تحقيؽ :عمي اخر ك خركف .طُ .القاىرة :دار السالـ.
ال امدم ،أحمدُٖٗٗ .ـ) .أثر القراءات الشاذة ي الدراسات َّ
الن ٍحكية كالرر ية .رسالة
دكتكراة غير منشكرة) ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.
ال الييني ،مرطفىُُٖٗ .ـ) .جامع الدركس العربية .طُٓ ،بيركت :المكتبة العررية.
ابف ارس ،أبك الحسيف أحمد بف ارس بف زكرياّٗٓ .قُُٗٗ/ـ) .معجـ مقاييس الم ة.
تحقيؽ :عبد السالـ ىاركف .طُ .بيركت :دار الجيؿ.

ابف ارس ،أبي الحسف أحمد بف ارس بف زكريا المُّ كمّٗٓ .قُٖٗٔ/ـ) :مجمؿ الم ة.
تحقيؽ :زىير سمطاف .طِ ،بيركت :مؤسسة الرسالة.

الفارسي ،أبك عمي الحسف بف أحمدّٕٕ .قُٖٖٗ/ـ) .كتاب الشعر أك اطبيات المشكمة
ٌ
اإلعراب .تحقيؽ :محمد الطناحي .طُ .القاىرة :مكتبة الخانجي.
َّ
لمقراء السبعة،
الفارسي ،أبك عمي الحسف بف عبد ال فٌارّٕٕ .قُْٖٗ/ـ).
الحجة َّ
تحقيؽ :بدر الديف قيكجي ،كبشير جكيجابي .طُ .بيركت :دار المأمكف لمتراث.
الفراىيدم ،الخميؿ بف أحمدُٕٓ .قُٖٖٗ/ـ) .العيف .تحقيؽ :ميدم المخزكمي ،كابراىيـ
السامرائي .طُ .بيركت :مؤسسة العممي.

الفيركز أبادمَُٖٗ .ـ) .القامكس المحيط .طُ .بيركت :مؤسسة الرسالة.

القاضي ،عبد الفتاح .د.ت) .البدكر الزاىرة ي القراءات العشر المتكاترة مف طريقي
الشاطبية كالدرة .د.ط) .د.ـ) :دار السالـ.

القالي ،أبك عمي إسماعيؿ بف القاسـ الب دادم .د.ت) .اطمالي .د.ط) .بيركت :دار
الكتب العممية.

القالي ،أبك عمي إسماعيؿ بف القاسـّٓٔ .قُٕٗٓ/ـ) .البارع ي الم ة .تحقيؽ :ىاشـ
الطعَّاف .طُ .ب داد :دار الحضارة العربية.
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ابف قتيبة ،أبك محمد عبد ا﵀ بف مسمـ الدنيكرمِٕٔ .قُْٖٗ/ـ) .المعاني الكبير ي
أبيات المعاني .طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

ابف قتيبة ،أبك محمد عبد ا﵀ بف مسمـِٕٔ .قُِٗٗ/ـ) .المعارؼ .تحقيؽ :تركت
عكاشة .طِ .د.ـ) :الييئة المررية العامة لمكتاب.

ابف قتيبة ،أبي محمد عبد ا﵀ بف مسمـ ٕٔىػُٖٖٗ/ـ) :أدب الكاتب .شرح :عمي اعكر.
طُ .بيركت :دار الكتب العممية.

ابف قتيبة ،محمد عبد ا﵀ بف مسمـ الدينكرمِٕٔ .قُٖٗٓ/ـ) .الشعر كالشعراء أك طبقات
الشعراء .تحقيؽ :مفيد قميحة .طِ .بيركت :دار الكتب العممية.

القفطي ،جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ .د.ت) .إنباه الركاة عمى أنباه ُّ
النحاة.
تحقيؽ :محمد إبراىيـ .د.ط) .بيركت :مؤسسة الكتب الثقا ية.

القمقشندم ،أبك العباس أحمد بف عميُِٖ .ق) .ربح اطعشى ي رناعة اإلنشا.
د.ط) .مرر :ك ازرة الثقا ة كاإلرشاد القكمي.

القيس ،امرئ .د.ت) .ديكاف امرئ القيس .د.ط) .بيركت :دار رادر.
القيسي ،أبك عمي الحسف بف عبد ا﵀ُٖٕٗ .ـ) .إيضاح شكاىد اإليضاح .تحقيؽ :محمد
َّ
الدعجاني .طُ .بيركت :دار ال رب اإلسالمي.

القيسي ،مكي بف أبي طالبّْٕ .قُٖٖٗ/ـ) .مشكؿ إعراب القرف .تحقيؽ :حاتـ
الضامف .طْ .بيركت :مؤسسة الرسالة.

ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمرْٕٕ .قُٗٗٗ/ـ) .تفسير القرف العظيـ .تحقيؽ:
سامي السالمة .طِ .السعكدية :دار طيبة.

المبرد ،أبك العباس محمد بف يزيدِٖٓ .قُّٗٗ /ـ) .الكامؿ .تحقيؽ :محمد الدالي.
ّْ
طِ ،بيركت :مؤسسة الرسالة.

المبرد ،أبك العباس محمد بف يزيدِٖٓ .قُْٗٗ/ـ) .المقتضب .تحقيؽ :محمد عظيمة.
ّْ
د.ط) .القاىرة :لجنة إحياء التراث.
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السيكطي ،جالؿ الديفُّٗ .قََِّ/ـ) .تفسير الجالليف .تحقيؽ:
المحمّْي ،جالؿ الديف ك
ٌ
خر الديف قباكة .طُ .بيركت :مكتبة لبناف.

المككدم ،أبك زيد عبد الرحمف بف عمي بف رالحََِٓ .ـ .شرح المككدم عمى اطلفية ي
عممي الررؼ كالنحك .تحقيؽ :عبد الحميد الينداكم .د.ط) .بيركت :المكتبة

العررية.

محيسف ،محمد .د.ت) .القراءات كأثرىا ي عمكـ العربية .د.ط) .بيركت :دار الجيؿ.

ادم ،ابف أـ القاسـْٕٗ .قََُِ/ـ) .تكضيح المقارد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف
المر ٌ
ي
مالؾ .تحقيؽ :عبد الرحمف سميماف .طُ .القاىرة :دار الفكر العربي.
ادم ،الحسف بف القاسـُّٖٗ .ـ) .الجنى الداني ي حركؼ المعاني .تحقيؽ :جر
المر ٌ
ي
الديف قباكة كمحمد اضؿ .طِ .بيركت :دار اآل اؽ الجديدة.

المنذرم ،لحا ظ عبد العظيـ بف عبد القكمََُِ .ـ .مخترر سنف أبي داكد .طُ.
الرياض :مكتبة المعارؼ.

مسائؿ نا ع بف اطزرؽ عف عبد ا﵀ بف عبَّاسُّٗٗ .ـ) .تحقيؽ :محمد الدالي .طُ.
د.ـ) :دار الجفَّاف كالجاني.

ناظر الجيش ،محب الديف محمد بف يكسؼٕٕٖ .قََِٕ/ـ) .شرح التسييؿ المسَّمى

تمييد القكاعد ي شرح تسييؿ الفكائد ،تحقيؽ :عمي اخر ،ك خركف .طُ .القاىرة :دار

السالـ.

النحاس ،أبك جعفر أحمد بف محمدّّٖ .قُٖٖٗ/ـ) .إعراب القرف .تحقيؽ :زىير زاىد.
طّ .بيركت :عالـ الكتب.

المبرد ي تفسير القرف الكريـ ي ضكء رائو التفسيرية ي
النعيمي ،ياسر .د.ت) .منيج ّْ
كتابو المقتضب .مجمة مداد اآلداب ،الجامعة العراقية.َٗ-ٓٓ ،ْ .

النكيرم ،أبك القاسـ محمد بف محمدٖٕٓ .قََِّ/ـ) .طيٌّبة َّ
ُّ
النشر ي القراءات
العشر .تحقيؽ :مجدم باسمكـ .طُ .د.ـ) :دار الكتب العممية.
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النيسابكرم ،أبك الفضؿ أحمد بف محمدُٖٓ .قُِٕٗ/ـ) .مجمع اطمثاؿ .تحقيؽ :محمد
عبد الحميد .طّ .بيركت :دار الفكر.

اليررم ،محمد اطميف بف عبد ا﵀ََُِ .ـ) .تفسير حدائؽ الركح كالريحاف ي ركابي
عمكـ القرف .إشراؼ :ىاشـ ميدم .طُ .بيركت :دار طكؽ النجاة.

الكاحدم ،أبك الحسف عمي بف أحمدْٖٔ .ق) .التفسير البسيط .تحقيؽ :محمد الفايز.
د.ط) .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد :سمسمة الرسائؿ الجامعية.

الك ائي ،نضر بف نرر أبك الك اءُُِٗ .قََِٓ/ـ) .المطالع النررية ي المطابع
المررية ي اطركؿ الخطية .تحقيؽ :طو عبد المقركد .د.ط) .القاىرة :مكتبة

السنة.

اليكسي ،الحسفُُٖٗ .ـ) .زىر اطكـ ي اطمثاؿ كالحكـ .تحقيؽ :محمد حجي كمحمد
اطخضر .طُ .الم رب :دار الثقا ة.

170

الفيارس العامة

أولً :فيرس اآليات القرآنية
رقميا

اآلية

الصفحة

الفاتحة
الرِح ِ
يم﴾
الر ْح َم ِن َّ
﴿بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ

ٔ

ٕٓٔ

ْح ْم ُد لِلَّ ِو﴾
﴿ال َ

ٕ

!Error
Bookmark
not

defined.
البقرة
ش ْوا فِ ِيو َوإِذَا أَظْلَ َم ﴾ ...
َضاءَ ل َُه ْم َم َ
اد الْبَػ ْر ُؽ يَ ْخطَ ُ
ص َارُى ْم ُكلَّ َما أ َ
﴿يَ َك ُ
ف أَبْ َ

ٕٓ

ٗٔ

﴿وإِ ْف ُك ْنتم فِي ري ٍ ِ
ِ
ِ
ورةٍ ِم ْن ِمثْلِ ِو ﴾ ...
َ ُ ْ َْ
سَ
ب م َّما نَػ َّزلْنَا َعلَى َع ْبدنَا فَأْتُوا ب ُ

ٖٕ

ٕٙ

اؿ أَنْبِئُونِي ﴾ ...
ض ُه ْم َعلَى ال َْم ََلئِ َك ِة فَػ َق َ
اء ُكلَّ َها ثُ َّم َع َر َ
﴿ َو َعلَّ َم َ
آد َـ ْاْل ْ
َس َم َ

ٖٔ

!Error

ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اي﴾ ...
﴿قُػلْنَا ْاىبطُوا م ْنػ َها َجم ًيعا فَإ َّما يَأْتيَػنَّ ُك ْم منّْي ُى ًدى فَ َم ْن تَب َع ُى َد َ

ٖٛ

ٖٖ ،ٕٜ

اؿ موسى لَِقوِم ِو يا قَػوِـ إِنَّ ُكم ظَلَمتم أَنْػ ُفس ُكم بِاتّْ َخ ِ
اذ ُك ُم ﴾ ...
﴿ َوإِ ْذ قَ َ ُ َ ْ َ ْ
ْ ُْ ْ َ ْ

ٗ٘

ٕٔٔ

ِ
ِج ﴾ ...
ع لَنَا َربَّ َ
صبِ َر َعلَى طَ َع ٍاـ َواح ٍد فَا ْد ُ
َن نَ ْ
ك يُ ْخر ْ
وسى ل ْ
﴿ َوإِ ْذ قُػلْتُ ْم يَا ُم َ

ٔٙ

ٕٜٔ

﴿وإِ ْذ أ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
سانًا ﴾...
َ
يل ََّل تَػ ْعبُ ُدو َف إ ََّّل اللوَ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
َخ ْذنَا ميثَا َؽ بَني إ ْس َرائ َ

ٖٛ

ٖٓٙٙ ،

﴿ول ََّما جاءىم كِت ِ ِ ِ ِ
ص ّْد ٌؽ لِ َما َم َع ُه ْم َوَكانُوا ِم ْن قَػ ْب ُل ﴾ ...
َ َ َُ ْ َ ٌ
اب م ْن ع ْند اللَّو ُم َ

ٜٛ

ٖٖ
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﴿وإِ َذا قِيل لَهم ِ
آمنُوا بِ َما أَنْػ َز َؿ اللَّوُ قَالُوا نُػ ْؤِم ُن بِ َما أُنْ ِز َؿ َعلَْيػنَا ﴾ ...
َ ُْ
َ

ٜٔ

ٖٗ

آمنُوا َواتَّػ َق ْوا ل ََمثُوبَةٌ ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِو َخ ْيػ ٌر ل َْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف﴾
﴿ َول َْو أَنػَّ ُه ْم َ

ٖٓٔ

ٙٛ

ِ
ِ
﴿ َوَم ْن يَػ ْرغَب َع ْن ِملَّ ِة إِبْػر ِاى ِ
اصطََف ْيػنَاهُ فِي ﴾ ...
سوُ َولَ َقد ْ
ُ
َ َ
يم إ ََّّل َم ْن َسفوَ نَػ ْف َ

ٖٓٔ

٘ٔ

ِ
ات أَين ما تَ ُكونُوا يأ ِ
ِ
ْت بِ ُك ُم ﴾ ...
﴿ َول ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُى َو ُم َولّْ َيها فَ ْ
َ
استَبِ ُقوا الْ َخ ْيػ َر ْ َ َ

ٔٗٛ

ٔٓٙ

ِ
َّاس من يػت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ب اللَّ ِو ﴾ ...
ادا يُ ِحبُّونَػ ُه ْم َك ُح ّْ
وف اللَّ ِو أَنْ َد ً
ْ
﴿ َوم َن الن ِ َ ْ َ

٘ٔٙ

ٖ٘ٙٛ ،

﴿أُولَئِ َ َّ ِ
اب بِال َْمغْ ِف َرةِ فَ َما ﴾ ...
ين ا ْشتَػ َرُوا الض َ
ََّللَةَ بِال ُْه َدى َوال َْع َذ َ
ك الذ َ

٘ٔٚ

ٕٕٔ

ِ
ب ول ِ
ِ
َك َّن الْبِ َّر َم ْن﴾ ...
س الْبِ َّر أ ْف تُػ َولُّوا ُو ُج َ
وى ُك ْم قبَ َل ال َْم ْش ِرؽ َوال َْمغْ ِر ِ َ
﴿ل َْي َ

ٔٚٚ

ٔٓٚ

ِ ِ
ِ
ك﴾ ...
ْك َع َ
ش َرةٌ َك ِاملَةٌ ذَلِ َ
ْح ّْج َو َس ْبػ َع ٍة إِذَا َر َج ْعتُ ْم تِل َ
﴿فَصيَ ُ
اـ ثَََلثَة أَيَّ ٍاـ في ال َ

ٜٔٙ

!Error

ِ
وؼ بِالْعِب ِ
َّاس من ي ْش ِري نَػ ْفسوُ ابتِغَاء مر َ ِ ِ
اد﴾
ضات اللَّو َواللَّوُ َرءُ ٌ َ
﴿ َوم َن الن ِ َ ْ َ
َ ْ َ َْ

ٕٓٚ

ٖٙ

اؿ فِ ِيو قُل قِت ٌ ِ ِ
ْحر ِاـ قِتَ ٍ
ك َع ِن َّ
ص ّّد َع ْن﴾ ...
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ْ َ
اؿ فيو َكبِ ٌير َو َ
الش ْه ِر ال َ َ

ٕٔٚ

ٜٙ

﴿وََّل تَجعلُوا اللَّوَ ُعر َ ِ
صلِ ُحوا بَػ ْي َن﴾ ...
ضةً ْلَيْ َمانِ ُك ْم أ ْف تَػبَػ ُّروا َوتَػتَّػ ُقوا َوتُ ْ
َ َْ
ْ

ٕٕٗ

ٖٛ

﴿والْمطَلَّ َقات يػتػربَّصن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن ثَََلثَةَ قُػر ٍ
وء َوََّل يَ ِح ُّل ل َُه َّن إ ّف يَ ْكتُ ْم َن﴾ ...
ُ ََ َ ْ َ
َ ُ
ُ

ٕٕٛ

ٔٓٛ

ِ
َّ
ص َن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن أ َْربَػ َعةَ أَ ْش ُه ٍر ﴾ ...
اجا يَػتَػ َربَّ ْ
ذين يُػتَػ َوفَّػ ْو َف م ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َف أَ ْزَو ً
﴿ َوال َ

ٖٕٗ

ٚٓ ،ٖٜ ،ٔٙ

ِ
َجلَوُ﴾
﴿ َوََّل تَػ ْع ِزُموا ُع ْق َدةَ النّْ َك ِ
اح َحتَّى يَػ ْبػلُ َغ الْكتَ ُ
اب أ َ

ٖٕ٘

ٔٙ

﴿أَو َكالَّ ِذي م َّر َعلَى قَػري ٍة و ِىي َخا ِويةٌ َعلَى ُعر ِ
اؿ أَنَّى ﴾ ...
وش َها قَ َ
َْ َ َ َ
َ
ْ
ُ

ٕٜ٘

ٜٔٓ
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ِ
َّ ِ
ص َدقَاتِ ُك ْم بِال َْم ّْن َو ْاْلَ َذى َكالَّ ِذي ﴾ ...
آمنُوا ََّل تُػ ْبطلُوا َ
ين َ
﴿ يَا أَيُّػ َها الذ َ

ٕٗٙ

ٖٓٔ

﴿ومثَل الَّ ِذ ِ
ض ِ
ِ
ات اللَّ ِو َوتَػثْبِيتًا ِم ْن أَنْػ ُف ِس ِه ْم ﴾ ...
اء َم ْر َ
ََ ُ َ
ين يُػ ْنف ُقو َف أ َْم َوال َُه ُم ابْتغَ َ

ٕ٘ٙ

ٔٚ

﴿ َوَما تُػ ْن ِف ُقوا ِم ْن َخ ْي ٍر يُػ َو َّ
ؼ إِل َْي ُك ْم﴾

ٕٕٚ

ٕٜ

ٍ ِ ِ
ِ
س َرةٍ﴾
﴿ َوإ ْف َكا َف ذُو عُ ْس َرة فَػنَظ َرةٌ إلَى َم ْي َ

ٕٓٛ

ٕٛ

وضةٌ فَِإ ْف أ َِم َن
َم تَ ِج ُدوا َكاتِبًا فَ ِرَىا ٌف َم ْقبُ َ
﴿ َوإِ ْف ُك ْنتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َول ْ
ض ُك ْم ﴾ ...
بَػ ْع ُ

ٖٕٛ

ٔٚ

آل عمران
َّ ِ
َن تُػغْنِ َي َع ْنػ ُه ْم أ َْم َوال ُُه ْم َوََّل أ َْوََّل ُد ُى ْم ِم َن اللَّ ِو َش ْيئًا ﴾ ...
ين َك َف ُروا ل ْ
﴿إ ّف الذ َ

ٓٔ

ٔٗ

َّ
سوُ﴾
﴿ َويُ َح ّْذ ُرُك ُم اللوُ نػَ ْف َ

ٕٛ

ٜٗ

﴿إِ ْذ قَال ِ
َك َما فِي بَطْنِي ُم َح َّرًرا ﴾ ...
َت ِع ْم َرا َف َر ّْ
تل َ
ب إِنّْي نَ َذ ْر ُ
َت ْام َرأ ُ

ٖ٘

ٕٚ

ِ
ِ
وؿ لِلن ِ
َّاس ﴾ ...
ْح ْك َم َوالنُّبُػ َّوةَ ثُ َّم يَػ ُق َ
﴿ َما َكا َف لِبَ َ
ش ٍر أَ ْف يُػ ْؤتيَوُ اللَّوُ الْكتَ َ
اب َوال ُ

ٜٚ

ٖٔٔ ،ٕٛ

ت لِلن ِ
َّاس﴾
﴿ ُك ْنتُ ْم َخ ْيػ َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ

ٓٔٔ

ٕٛ

ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ين﴾
ين َك َف ُروا أ َْو يَ ْكبتَػ ُه ْم فَػيَػ ْنػ َقلبُوا َخائب َ
﴿ليَػ ْقطَ َع طََرفًا م َن الذ َ

ٕٔٚ

ٖٔٔ

ِ
ِ
َّ ِ
ين﴾
ين َ
﴿ َوليُ َم ّْح َ
آمنُوا َويَ ْم َح َق الْ َكاف ِر َ
ص اللَّوُ الذ َ

ٔٗٔ

ٕٖٔ

ِّ
النساء
ِ
ِ
ف إِنَّوُ َكا َف﴾ ...
ّْس ِاء إََِّّل َما قَ ْد َسلَ َ
﴿ َوََّل تَػ ْنك ُحوا َما نَ َك َح آبَا ُؤُك ْم م َن الن َ

ٕٕ

ٕٗ

﴿فَِإ ْف أَتَػين بَِف ِ
اح َ ٍ
ف ما َعلَى الْمحصنَ ِ
ات ِم َن ال َْع َذ ِ
اب ﴾ ...
شة فَػ َعلَْي ِه َّن نِ ْ
ُْ َ
ص ُ َ
َْ

ٕ٘

ٖٖٔ
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ِ
ِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ص ْيػنَا ﴾ ...
ين َى ُ
ادوا يُ َح ّْرفُو َف الْ َكل َم َع ْن َم َواضعو َويَػ ُقولُو َف َسم ْعنَا َو َع َ
﴿م َن الذ َ

ٗٙ

ٙٚ

وعظُو َف بِ ِو﴾
﴿ َول َْو أَنػَّ ُه ْم فَػ َعلُوا َما يُ َ

ٙٙ

ٙٛ

َّ ِ
ين أَنْػعَ َم اللَّوُ عَلَْي ِه ْم ﴾ ...
الر ُس َ
﴿ َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َو َّ
وؿ فَأُولَئِ َ
ك َم َع الذ َ

ٜٙ

ٕٚ

يل اللَّ ِو والْمست ْ ِ
الر َج ِ
﴿ َوَما لَ ُك ْم ََّل تُػ َقاتِلُو َف فِي َسبِ ِ
اؿ ﴾ ...
ين ِم َن ّْ
َ ُ َْ
ض َعف َ

٘ٚ

ٖٚ

ت﴾
﴿أَيْػنَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِرْك ُك ُم ال َْم ْو ُ

ٚٛ

ٖٜ

﴿إََِّّل الَّ ِذين ي ِ
صلُو َف إِلَى قَػ ْوٍـ بَػ ْيػنَ ُك ْم َوبَػ ْيػنَػ ُه ْم ِميثَا ٌؽ أ َْو َجاءُوُك ْم ﴾ ...
ََ

ٜٓ

ٗٚ

﴿وَكا َف اللَّو غَ ُف ِ
يما﴾
ورا َرح ً
ُ ً
َ

ٜٙ

ٕٛ

﴿ َوإِ ْف َكانُوا إِ ْخوةً ِر َج ًاَّل َونِساء فَلِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ّْ
ظ ْاْلُنْػثَػيَػ ْي ِن يُػبَػيّْ ُن اللَّوُ ﴾ ...
ًَ
َ
ُ

ٔٚٙ

ٚٙ

المائدة
ض ِهم ِميثَاقَػهم لَعنَّاىم وجعلْنَا قُػلُوبػهم قَ ِ
ِ
ِ
اسيَةً يُ َح ّْرفُو َف ﴾ ...
ُ ْ َ ُ ْ َ ََ
َُ ْ
﴿فَب َما نَػ ْق ْ

ٖٔ

ٖٖٔ

ِ
ِ
ِ ِ
ين﴾
﴿فَطََّو َع ْ
سوُ قَػ ْت َل أَخيو فَػ َقتَػلَوُ فَأ ْ
َصبَ َح م َن الْ َخاس ِر َ
ت لَوُ نَػ ْف ُ

ٖٓ

ٔٔٛ

َّ ِ
ين َك َف ُروا ل َْو أ ّف ل َُه ْم َما فِي ْاْل َْر ِ
ض َج ِم ًيعا َوِمثْػلَوُ َم َعوُ ﴾ ...
﴿إ ّف الذ َ

ٖٙ

ٕٗ

السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَػ ُه َما﴾
السا ِر ُؽ َو َّ
﴿ َو َّ

ٖٛ

ٔٚ

ْكتاب بِالْح ّْق مص ّْدقًا لِما بػين ي َدي ِو ِمن ال ِ
﴿وأَنْػزلْنَا إِلَي َ ِ
ْكتَ ِ
اب ﴾ ...
َ َ ْ
ك ال َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ

ٗٛ

ٖٔٗ،ٜٔٓ

ص ُّموا َكثِ ٌير ِم ْنػ ُه ْم﴾
﴿ثُ َّم َع ُموا َو َ

ٔٚ

ٜٙ

﴿تَ ُكو ُف لَنا ِعي ًدا ِْل ََّولِنا و ِ
آخ ِرنَا﴾
َ
َ َ

ٗٔٔ

٘ٛ

﴿ ى َذا يػوـ يػ ْنػ َفع َّ ِ
ادقِين ِ
ص ْدقُػ ُه ْم﴾
َ َْ ُ َ ُ
الص َ

ٜٔٔ
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األنعام
ك﴾
﴿ َوقَالُوا ل َْوََّل أُنْ ِز َؿ َعلَْي ِو َملَ ٌ

ٛ

٘ٚ

ات و ْاْلَر ِ َِّ ِ
﴿قُل لِمن ما فِي َّ ِ
ب َعلَى ﴾ ...
الس َم َاو َ ْ
ْ َْ َ
ض قُ ْل للو َكتَ َ

ٕٔ

ٚٙ

ِ
ت أ ْف تَػ ْبتَ ِغ َي نَػ َف ًقا فِي ﴾ ...
﴿ َوإِ ْف َكا َف َكبُػ َر َعلَْي َ
استَطَ ْع َ
ك إِ ْع َر ُ
اض ُه ْم فَِإف ْ

ٖ٘

ٖٗ٘ٔ،

اعةُ أَغَْيػ َر اللَّ ِو ﴾ ...
اب اللَّ ِو أ َْو أَتَػ ْت ُك ُم َّ
الس َ
﴿قُ ْل أ ََرأَيْػتَ ُك ْم إ ْف أَتَا ُك ْم َع َذ ُ

ٓٗ

ٗٗ

﴿وإِذَا جاء َؾ الَّ ِذ ِ ِ ِ
ب َربُّ ُك ْم ﴾ ...
َ
ين يُػ ْؤمنُو َف بآيَاتنَا فَػ ُق ْل َس ََل ٌـ َعلَْي ُك ْم َكتَ َ
َ ََ

ٗ٘

ٖ٘ٔ

﴿فَػلَ َّما َرأَى َّ
اؿ َى َذا َربّْي﴾
س بَا ِزغَةً قَ َ
الش ْم َ

ٚٛ

ٖٔٔ

﴿فَالِ ُق ِْ
اح َو َج َع َل اللَّْي َل َس َكنًا َو َّ
س َوالْ َق َم َر ُح ْسبَانًا ﴾ ...
صبَ ِ
اْل ْ
الش ْم َ

ٜٙ

ٓٔٔ

ِ َّ ِ
ِ ِ
اءتْػ ُه ْم آيَةٌ لَيُػ ْؤِمنُ َّن بِ َها ﴾ ...
ْس ُموا باللو َج ْه َد أَيْ َمان ِه ْم لَئ ْن َج َ
﴿ َوأَق َ

ٜٔٓ

ٚٚ

ش ْرنَا َعلَْي ِه ْم ﴾ ...
﴿ َول َْو أَنػَّنَا نَػ َّزلْنَا إِل َْي ِه ُم ال َْم ََلئِ َكةَ َوَكلَّ َم ُه ُم ال َْم ْوتَى َو َح َ

ٔٔٔ

ٕٗٔ

ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ين﴾
﴿إ ّف َربَّ َ
ك ُى َو أَ ْعلَ ُم َم ْن يَض ُّل َع ْن َسبيلو َو ُى َو أَ ْعلَ ُم بال ُْم ْهتَد َ

ٔٔٚ

٘ٗ

األنفال
﴿وإِ ْذ ي ِع ُد ُكم اللَّوُ إِح َدى الطَّائَِفتَػي ِن أَنػَّها لَ ُكم وتَػودُّو َف إّ غَيػر ذَ ِ
ات ﴾ ...
ْ
ْ َ ََْ
َْ
َ َ ُ

ٚ

ٖٔٙ

ودوا نَػ ُع ْد﴾
﴿ َوإِ ْف تَػ ُع ُ

ٜٔ

ٕٜ

ِ َّ ِ
ِ
اصةً َوا ْعلَ ُموا إ ّف اللَّوَ ﴾ ...
ين ظَلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
﴿ َواتَّػ ُقوا ف ْتػنَةً ََّل تُصيبَ َّن الذ َ

ٕ٘

ٜٚ

َّ ِ
ين َك َف ُروا َسبَػ ُقوا إِنػَّ ُه ْم ََّل يُػ ْع ِج ُزو َف﴾
سبَ َّن الذ َ
﴿ َوََّل يَ ْح َ

ٜ٘

ٓٛ
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التَّوبة
ك أ َْم َوال ُُه ْم َوََّل أ َْوََّل ُد ُى ْم إِنَّ َما يُ ِري ُد اللَّوُ لِيُػ َع ّْذبَػ ُه ْم بِ َها ﴾ ...
﴿فَ ََل تُػ ْع ِج ْب َ

٘٘

ٖٔٙ

ِ
َّ ِ
ين يُػ ْؤذُو َف النَّبِ َّي َويَػ ُقولُو َف ُى َو أُذُ ٌف قُ ْل أُذُ ُف َخ ْي ٍر ﴾ ...
﴿ َوم ْنػ ُه ُم الذ َ

ٔٙ

ٗٚ

ضوهُ إ ّف َكانُوا
َح ُّق أ ْف يُػ ْر ُ
﴿يَ ْحلِ ُفو َف بِاللَّ ِو لَ ُك ْم لِيُػ ْر ُ
ضوُك ْم َواللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َ
ِِ
ين﴾
ُم ْؤمن َ

ٕٙ

ٔٛ

﴿أَلَم يػعلَموا أَنَّوُ من يح ِ
اد ِد اللَّوَ َوَر ُسولَوُ فَأ َّ
َّم َخالِ ًدا ﴾ ...
َْ َُ
ْ َْ ُ
َف لَوُ نَ َار َج َهن َ

ٖٙ

ٔٛ

ِ
ورةٌ تُػنَبّْئُػ ُه ْم بِ َما فِي قُػلُوبِ ِه ْم ﴾ ...
﴿يَ ْح َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َف أ ْف تُػنَػ َّز َؿ َعلَْي ِه ْم ُس َ

ٗٙ

ٜٗ

﴿ َكانُوا أَ َش َّد ِم ْن ُك ْم قُػ َّوةً َوأَ ْكثَػ َر أ َْم َو ًاَّل َوأ َْوََّل ًدا﴾

ٜٙ

ٕٚ

ِ
ين َم َّرةً﴾
﴿ َس ْبع َ

ٓٛ

ٖٕٔ

ِ
ِ
﴿ َوِم َن ْاْلَ ْعر ِ
ص بِ ُك ُم ﴾ ...
اب َم ْن يَػتَّخ ُذ َما يُػ ْنف ُق َمغْ َرًما َويَػتَػ َربَّ ُ
َ

ٜٛ

ٖٔٙ

﴿وما َكا َف استِغْ َف ِ ِ
يم ِْلَبِ ِيو إََِّّل َع ْن َم ْو ِع َدةٍ َو َع َد َىا إِيَّاهُ﴾
ََ
ْ ُ
ار إبْػ َراى َ

ٗٔٔ

ٖ٘

ىود
ِ
ِ
سوُ ﴾ ...
ودةٍ لَيَػ ُقول َّ
اب إِلَى أ َُّم ٍة َم ْع ُد َ
﴿ َولَئ ْن أَخ َّْرنَا َع ْنػ ُه ُم ال َْع َذ َ
ُن َما يَ ْحب ُ

ٛ

ود َك َف ُروا َربػَّ ُه ْم﴾
﴿أ َََّل إِ َّف ثَ ُم َ

ٙٛ

ٔٙ

ِ
ِ
ت فَػبَ َّ
وب﴾
ض ِح َك ْ
﴿ َو ْام َرأَتُوُ قَائِ َمةٌ فَ َ
ش ْرنَ َ
اىا بِِإ ْس َحا َؽ َوم ْن َوَراء إِ ْس َحا َؽ يَػ ْع ُق َ

ٔٚ

ٖٔٚ

السيّْئَ ِ
اؿ ﴾ ...
ات قَ َ
اءهُ قَػ ْوُموُ يُػ ْه َر ُعو َف إِل َْي ِو َوِم ْن قَػ ْب ُل َكانُوا يَػ ْع َملُو َف َّ
﴿ َو َج َ

ٚٛ

ٗٛ
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اؿ لَو أ ّف لِي بِ ُكم قُػ َّو ًة أَو آ ِوي إِلَى رْك ٍن َش ِد ٍ
يد﴾
ْ
﴿قَ َ ْ
ْ
ُ

ٓٛ

٘ٛ

ك لَن ي ِ
ك بِِقطْ ٍع ﴾ ...
﴿قَالُوا يَا لُو ُ
َس ِر بِأ َْىلِ َ
صلُوا إِل َْي َ
ك فَأ ْ
ط إِنَّا ُر ُس ُل َربّْ َ ْ َ

ٔٛ

ٖٔٛ

ِ ِ
ِ َّ ِ
اء ُك ْم ﴾ ...
﴿قَ َ
اؿ يَا قَػ ْوـ أ ََرْىطي أ َ
َع ُّز َعلَْي ُك ْم م َن اللو َواتَّ َخ ْذتُ ُموهُ َوَر َ

ٕٜ

ٖٔٛ

ك أَ ْع َمال َُه ْم إِنَّوُ بِ َما يَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير﴾
َّه ْم َربُّ َ
﴿ َوإِ َّف ُك َِّل ل ََّما لَيُػ َوفّْػيَػنػ ُ

ٔٔٔ

ٜٗ

يوسف
ات لِ َّ ِِ
ِ
ين﴾
ف َوإِ ْخ َوتِِو آيَ ٌ
وس َ
﴿لَ َق ْد َكا َف في يُ ُ
لسائل َ

ٚ

ٕٜ

ِ
صبَةٌ إ ّف أَبَانَا ﴾ ...
َح ُّ
وس ُ
ف َوأ ُ
ب إِلَى أَبِينَا منَّا َونَ ْح ُن عُ ْ
َخوهُ أ َ
﴿إِ ْذ قَالُوا لَيُ ُ

ٛ

ٕٓ

ت بِم ْؤِم ٍن لَنَا ولَو ُكنَّا ِ ِ
ين﴾
َ
َْ
صادق َ
﴿ َوَما أَنْ َ ُ

ٔٚ

ٗٛ

ت بِ ِو وى َّم بِها لَوََّل أ ْف رأَى بػرىا َف ربِّْو َك َذلِ َ ِ
ؼ ﴾ ...
ص ِر َ
ك لنَ ْ
﴿ َولَ َق ْد َى َّم ْ َ َ َ ْ
َ ُْ َ َ

ٕٗ

ٓ٘

اؿ ِىي راودتْنِي عن نَػ ْف ِسي و َش ِه َد َش ِ
اى ٌد ِم ْن أ َْىلِ َها إف َكا َف ﴾ ...
﴿قَ َ َ َ َ َ َ ْ
َ

ٕٙ

ٕٔ٘،ٛ٘،ٕٚ

ت ﴾ ...
ت إِل َْي ِه َّن َوأَ ْعتَ َد ْ
ت ل َُه َّن ُمتَّ َكا َوآتَ ْ
ت بِ َم ْك ِرِى َّن أ َْر َسلَ ْ
﴿فَػلَ َّما َس ِم َع ْ

ٖٔ

ٛٙ

ك إِنّْي أَرى سبع بقرئت ِسم ٍ
اف يَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ﴾ ...
﴿ َوقَ َ
اؿ ال َْملِ ُ
َ َْ َ َ
َ

ٖٗ

ٖٜٔ

ِِ
ص ْدتُ ْم فَ َذ ُروهُ فِي ُسنْبُلِ ِو إ﴾ ...
﴿قَ َ
ين َدأَبًا فَ َما َح َ
اؿ تَػ ْزَر ُعو َف َس ْب َع سن َ

ٗٚ

ٛٛ

إبراىيم
ِ ِ
ِ
اد َّ ِ
ِِ ِ
اى ْم ﴾ ...
يموا َّ
الص ََلةَ َويُػ ْنف ُقوا م َّما َرَزقػْنَ ُ
ين َ
آمنُوا يُق ُ
ي الذ َ
﴿قُ ْل لعبَ َ

ٖٔ

ٕ٘

﴿م ْه ِطعِين م ْقنِ ِعي رء ِ
وس ِه ْم ََّل يَػ ْرتَ ُّد إِل َْي ِه ْم طَْرفُػ ُه ْم َوأَفْئِ َدتُػ ُه ْم َى َواءٌ﴾
َُ
ُ
ُُ

ٖٗ

ٖٜٔ

َّاس ولِيػ ْن َذروا بِ ِو ولِيػعلَموا أَنَّما ىو إِلَوٌ و ِ
ِ
اح ٌد ﴾ ...
﴿ َى َذا بَََلغٌ للن ِ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ

ٕ٘

ٛٛ
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َّ
النحل
﴿فَِإ َّف اللَّوَ ََّل يػ ْه ِدي من ي ِ
ض ُّل﴾
َْ ُ
َ

ٖٚ

ٖٛ

﴿ َوإِ َّف لَ ُك ْم فِي ْاْلَنْػ َع ِاـ ل َِع ْبػ َرةً نُ ْس ِقي ُك ْم ِم َّما فِي بُطُونِِو ِم ْن بَػ ْي ِن ﴾ ...

ٙٙ

ٕٔٔ

﴿ َواللَّوُ َج َع َل لَ ُك ْم ِم َّما َخلَ َق ِظ ََل ًَّل َو َج َع َل لَ ُك ْم ِم َن ﴾ ...

ٔٛ

ٓٗٔ

ٍ
ْكت ِ ِ
﴿ونَػ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
ِ ِِ
ين﴾
ْ
ك ال َ َ
اب ت ْبػيَانًا ل ُك ّْل َش ْيء َو ُى ًدى َوَر ْح َمةً َوبُ ْش َرى لل ُْم ْسلم َ
َ

ٜٛ

ٖٔٔ

اإلسراء
ِِ ِ
ِِ
ِ
ْح َر ِاـ ﴾ ...
﴿س ْب َحا َف الَّذي أ ْ
َس َرى بِ َع ْبده ل َْي ًَل م َن ال َْم ْسجد ال َ
ُ

ٔ

ٕ٘

َّ ِ
ين ََّل يُػ ْؤِمنُو َف بِ ْاْل ِخ َرةِ ﴾ ...
﴿ َوإِذَا قرئت الْ ُق ْرآ َف َج َعلْنَا بَػ ْيػنَ َ
ك َوبَػ ْي َن الذ َ

٘ٗ

ٗٔٔ

﴿ َو َج َعلْنَا َعلَى قُػلُوبِ ِه ْم أَكِنَّةً أف يَػ ْف َق ُهوهُ َوفِي آذَانِ ِه ْم َوقػ ًْرا َوإِذَا ﴾ ...

ٗٙ

ٜٛ

ِ ِ
ِِ ِ
س ُن إ ّف َّ
الش ْيطَا َف يَػ ْنػ َزغُ بَػ ْيػنَػ ُه ْم ﴾ ...
﴿ َوقُ ْل لعبَادي يَػ ُقولُوا الَّتي ى َي أ ْ
َح َ

ٖ٘

ٜٓ

﴿جاء الْح ُّق وَزى َق الْب ِ
اط ُل﴾
ََ َ ََ َ

ٔٛ

ٖٔٙ

اْلنْس وال ِ
﴿قُل لَئِ ِن ْ ِ
ْج ُّن َعلَى أف يَأْتُوا بِ ِمثْ ِل َى َذا ﴾ ...
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
ْ

ٛٛ

ٜٔ

الكيف
َي ال ِ
ْح ْزبَػ ْي ِن﴾
﴿لِنَػ ْعلَ َم أ ُّ

ٕٔ

٘ٗ

َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
َّات ال ِْف ْر َد ْو ِ
س نػُ ُزًَّل﴾
ات َكانَ ْ
ت ل َُه ْم َجن ُ
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ين َ
﴿إ ّف الذ َ

ٔٓٚ

ٓٗٔ

مريم
ِ
َؾ بَِغيِّا﴾
َم أ ُ
س ْسنِي بَ َ
﴿قَال ْ
ش ٌر َول ْ
َت أَنَّى يَ ُكو ُف لي غُ ََل ٌـ َول ْ
َم يَ ْم َ
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ك بِ ِج ْذ ِع النَّ ْخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَْي ِ
﴿و ُى ّْزي إِل َْي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيِّا﴾
َ
َ

ٕ٘

ٖٜ

﴿ما َكا َف أَب ِ
وؾ ْام َرأَ َس ْوٍء﴾
ُ
َ

ٕٛ

ٖٔٚ

الر ْح َم ِن ِعتِيِّا﴾
﴿ثُ َّم لَنَػ ْن ِز َع َّن ِم ْن ُك ّْل ِش َيع ٍة أَيػُّ ُه ْم أَ َش ُّد َعلَى َّ

ٜٙ

ٖٜ

ِ
ادتِ ِهم وي ُكونُو َف َعلَي ِهم ِ
ضدِّا﴾
﴿ َك ََّل َسيَ ْك ُف ُرو َف بِعبَ َ ْ َ َ
ْ ْ

ٗٛ

!Error

ش ُّق ْاْلَرض وتَ ِخ ُّر ال ِ
اؿ َىدِّا﴾
ْجبَ ُ
اد َّ
ات يَػتَػ َفطَّْر َف ِم ْنوُ َوتَػ ْن َ
الس َم َاو ُ
﴿تَ َك ُ
ْ ُ َ

ٜٓ

Bookmark
not

defined.
ٔٗٔ

طو
ت نَ ًارا ل ََعلّْي آتِي ُك ْم ﴾ ...
﴿إِ ْذ َرأَى نَ ًارا فَػ َق َ
اؿ ِْل َْىلِ ِو ْام ُكثُوا إِنّْي آنَ ْس ُ

ٓٔ

ٔٗٔ

اف أ ْف ي ْخ ِرجا ُكم ِمن أَر ِ
اف ي ِري َد ِ
اف ل ِ ِ
ِ
ض ُك ْم ﴾ ...
ُ َ ْ ْ ْ
َساح َر ُ
﴿قَالُوا إف َى َذ َ

ٖٙ

ٜٗ

اؿ بل أَلْ ُقوا فَِإذَا ِحبالُهم و ِع ِ
صيُّػ ُه ْم يُ َخيَّ ُل إِل َْي ِو ِم ْن ِس ْح ِرِى ْم أَنػَّ َها تَ ْس َعى﴾
َ ُْ َ
﴿قَ َ َ ْ

ٙٙ

ٜ٘

ُصلّْبَػنَّ ُك ْم فِي ُج ُذو ِع النَّ ْخ ِل﴾
﴿ َوَْل َ

ٔٚ

ٗٛ

يكما﴾
﴿إف لبثت إ
ن

ٗٓٔ

ٓٗ

﴿أَفَػلَم يػ ْه ِد لَهم َكم أ َْىلَ ْكنَا قَػبػلَهم ِمن الْ ُقر ِ
شو َف فِي ﴾ ...
وف يَ ْم ُ
ْ َ ُْ ْ
ْ ُْ َ ُ

ٕٔٛ

ٖ٘

األنبياء
ب لِلن ِ
َّاس﴾
﴿اقْػتَػ َر َ

ٔ

ٜ٘

ِ
َّ ِ
ين ظَلَ ُموا َى ْل َى َذا إََِّّل ﴾ ...
َس ُّروا الن ْ
﴿ ََّلىيَةً قُػلُوبُػ ُه ْم َوأ َ
َّج َوى الذ َ

ٖ

ٜ٘
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ِ
ِ ِ َّ
س َدتَا﴾
﴿ل َْو َكا َف في ِه َما آل َهةٌ إ ََّّل اللوُ لََف َ
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ٕٕ

ٜٙ

الحج
ّ
ِ
ب ِمن الْبػ ْع ِ
ث فَِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ﴾ ...
َّاس إ ْف ُك ْنتُ ْم في َريْ ٍ َ َ
﴿يَا أَيُّػ َها الن ُ

٘

ٕٗٔ

المؤمنون
ِ
ِ
ُّم َوُك ْنتُ ْم تُػ َرابًا َو ِعظَ ًاما أَنَّ ُك ْم ُم ْخ َر ُجو َف (ٖ٘)
﴿أَيَع ُد ُك ْم أَنَّ ُك ْم إِ َذا مت ْ
ات ﴾ ...
َى ْيػ َه َ

ٖٖ٘ٙ-

ٜٚ

ُّ
النور
الزانِي فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
ْخ ْذ ُك ْم ﴾ ...
الزانِيَةُ َو َّ
﴿ َّ
اح ٍد ِم ْنػ ُه َما ِمائَةَ َجلْ َدةٍ َوََّل تَأ ُ
ْ
َ

ٕ

ٜٛ

ِ
ار﴾
﴿يَ َك ُ
س ْسوُ نَ ٌ
اد َزيْػتُػ َها يُضيءُ َول َْو ل ْ
َم تَ ْم َ

ٖ٘

ٗ٘

شاهُ مو ِ ِ ِ
﴿أَو َكظُلُم ٍ
ج ﴾ ...
ات فِي بَ ْح ٍر ل ّْ
ج م ْن فَػ ْوقو َم ْو ٌ
ُج ٍّي يَػ ْغ َ َ ْ ٌ
ْ َ

ٓٗ

ٗ٘٘ٗ،

وؿ بػيػنَ ُكم َك ُد َع ِاء بػ ْع ِ
﴿ ََّل تَ ْج َعلُوا ُد َعاء َّ ِ
ضا قَ ْد ﴾ ...
ض ُك ْم بَػ ْع ً
َ
الر ُس َ ْ ْ
َ

ٖٙ

ٔٔٛ

الفرقان
﴿وقَ َ َّ ِ
َعانَوُ َعلَْي ِو قَػ ْوٌـ ﴾ ...
ين َك َف ُروا إ ْف َى َذا إََِّّل إِفْ ٌ
ك افْػتَػ َراهُ َوأ َ
اؿ الذ َ
َ

ٗ

ٕ٘ٔ

ِ ِ
َّ ِ
ك جن ٍ
َّات ﴾ ...
اء َج َع َل ل َ
َك َخ ْيػ ًرا م ْن َذل َ َ
﴿تَػبَ َار َؾ الذي إف َش َ

ٓٔ

ٜٛ

﴿لِنُحيِي بِ ِو بػ ْل َد ًة ميتا ونُس ِقيوُ ِم َّما َخلَ ْقنَا أَنْػعاما وأَنَ ِ
اس َّي َكثِ ًيرا ﴾
ْ َ َ َ ًْ َ ْ َ
ًَ َ

ٜٗ

٘ٔٔ

﴿كييمىقَّ ٍك ىف ًييىا تى ًحَّيةن ىك ىس ىال نما﴾
ى

٘ٚ

٘ٗٔ

الشعراء
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آم ْنتُ ْم لَوُ قَػ ْب َل أَ ْف آ َذ َف لَ ُك ْم﴾
﴿َ

ٜٗ

ٗٛ

ِ
ِِ
ين﴾
﴿إِنَّا نَط َْم ُع أ ْف يَػ ْغف َر لَنَا َربُّػنَا َخطَايَانَا إ ْف ُكنَّا أ ََّو َؿ ال ُْم ْؤمن َ

ٔ٘

٘٘

ك ْاْل َْرذَلُو َف﴾
َك َواتَّػبَػ َع َ
﴿قَالُوا أَنػُ ْؤِم ُن ل َ

ٔٔٔ

ٗٛ

ِ
ِ
ب أ َََّل ٔٚٚ-ٔٚٙ
ين ( )ٔٚٙإِ ْذ قَ َ
ب أْ
َص َح ُ
﴿ َك َّذ َ
اؿ ل َُه ْم ُش َع ْي ٌ
اب ْاْلَيْ َكة ال ُْم ْر َسل َ

ٕٔٙ

تَػتَّػ ُقو َف﴾

َّ
النمل
وى ُه ْم ﴾
﴿ َوَم ْن َجاءَ بِ َّ
السيّْئَ ِة فَ ُكبَّ ْ
ت ُو ُج ُ

ٜٓ

ٛٙ

الروم
ُّ
ِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض﴾
﴿ َولَوُ َم ْن في َّ َ َ

ٕٙ

!Error
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َّ ِ
ِ
الري ِ
ف ﴾ ...
سطُوُ فِي َّ
الس َم ِاء َك ْي َ
﴿اللَّوُ الذي يُػ ْرس ُل ّْ َ َ
اح فَػتُث ُير َس َحابًا فَػيَْب ُ

ٜٗ-ٗٛ

!Error

Bookmark
not

defined.
لقمان
ِ
اصبِ ْر ﴾ ...
﴿يَا بُػنَ َّي أَقِ ِم َّ
الص ََلةَ َوأ ُْم ْر بِال َْم ْع ُروؼ َوانْوَ َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َو ْ

ٔٚ

ٕٔٚ

﴿ َول َْو أَنَّ َما فِي ْاْل َْر ِ
ض ِم ْن َش َج َرةٍ أَق ََْل ٌـ َوالْبَ ْح ُر يَ ُمدُّهُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ ﴾ ...

ٕٚ

ٕٔ

األحزاب
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اى ُدوا اللَّوَ ِم ْن قَػ ْب ُل ََّل يػُ َولُّو َف ْاْلَ ْدبَ َار﴾
﴿ َولَ َق ْد َكانُوا َع َ

٘ٔ

ٕٚ

﴿لَ َق ْد َكا َف لَ ُكم فِي رس ِ ِ
سنَةٌ لِ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجو اللَّوَ ﴾..
وؿ اللَّو أ ْ
ْ َُ
ُس َوةٌ َح َ

ٕٔ

٘ٛ

﴿وقَػر َف فِي بػيوتِ ُك َّن وََّل تَػبػ َّرجن تَػبػ ُّرج الْج ِ
اىلِيَّ ِة ْاْلُولَى َوأَقِ ْم َن ﴾ ...
َ َ َْ َ َ َ
ُُ
َ ْ

ٖٖ

ٗٗٔ

ك ﴾ ...
﴿ َوإِ ْذ تَػ ُق ُ
ت َعلَيْ ِو أ َْم ِس ْ
ك عَلَْي َ
وؿ لِلَّ ِذي أَنْػ َع َم اللَّوُ َعلَيْ ِو َوأَنْػ َع ْم َ

ٖٚ

ٖٗٔ

ِ
يما﴾
﴿تَحيَّتُػ ُه ْم يَػ ْو َـ يَػلْ َق ْونَوُ َس ََل ٌـ َوأَعَ َّد ل َُه ْم أ ْ
َج ًرا َك ِر ً

ٗٗ

٘ٗٔ

سبأ
﴿ َو َج َعلْنَا بَػ ْيػنَػ ُه ْم َوبَػ ْي َن الْ ُق َرى الَّتِي بَ َارْكنَا فِ َيها قُػ ًرى ﴾ ...

ٔٛ

٘ٗٔ

اؿ الَّ ِذين َك َفروا لَن نػُ ْؤِمن بِه َذا الْ ُقر ِ
آف َوََّل بِالَّ ِذي بَػ ْي َن ﴾ ...
﴿ َوقَ َ
َ ُ ْ َ َ
ْ

ٖٔ

٘ٚ،٘ٙ

فاطر
﴿أَفَمن ُزيّْن لَوُ سوء َعملِ ِو فَػرآهُ حسنًا فَِإ َّف اللَّوَ ي ِ
ض ُّل َم ْن ﴾ ...
ُ
َْ َ ُ ُ َ َ َ َ

ٛ

ٜٜ

ِ َّ ِ
ِ ِ
اء ُى ْم نَ ِذ ٌير لَيَ ُكونُ َّن ﴾ ...
ْس ُموا باللو َج ْه َد أَيْ َمان ِه ْم لَئ ْن َج َ
﴿ َوأَق َ

ٕٖٗٗ-

ٔٗٙ

يس
﴿قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم أَئِ ْن ذُّْك ْرتُ ْم بَ ْل أَنْػتُ ْم قَػ ْوٌـ ُم ْس ِرفُو َف﴾

ٜٔ

ٓٓٔ

﴿ ََّل َّ
س يَػ ْنبَ ِغي ل ََها إ ّف تُ ْد ِر َؾ الْ َق َم َر َوََّل اللَّْي ُل َسابِ ُق ﴾ ...
الش ْم ُ

ٓٗ

٘ٔٔ

الصافات
﴿وأَرسلْنَاهُ إِلَى ِمائَ ِة أَل ٍ
ْف أ َْو يَ ِزي ُدو َف﴾
َ َْ

ٔٗٚ
ص
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﴿ َكم أ َْىلَ ْكنا ِمن قَػبلِ ِهم ِمن قَػر ٍف فَػنادوا وََّل َ ِ
ين َمنَ ٍ
اص﴾
ْ
تح َ
َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ
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ٖ

ٔٓٔ

ُّ
الزمر
وىا﴾
﴿ َحتَّى إِذَا َجاءُ َ

ٚ

ٜٔ

يق الَّ ِذين اتَّػ َقوا ربَّػهم إِلَى ال ِ
ِ
وىا ر﴾
ْجنَّة ُزَم ًرا َحتَّى إِذَا َجاءُ َ
َ
﴿ َوس َ َ ْ َ ُ ْ

ٖٚ

ٕٓٔ

غافر
اؿ الَّ ِذين است ْكبػروا إِنَّا ُكلّّ فِيها إ ّف اللَّوَ قَ ْد ح َكم بػين ال ِْعب ِ
اد﴾
﴿قَ َ
َ
َ َ َْ َ َ
َ َْ َُ

ٗٛ

٘ٛ

ض الَّ ِذي نَعِ ُد ُى ْم أ َْو ﴾ ...
اصبِ ْر إ ّف َو ْع َد اللَّ ِو َح ّّق فَِإ َّما نُ ِريَػن َ
﴿فَ ْ
َّك بَػ ْع َ

ٚٚ

!Error
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defined.
صمت
فُ ِّ
َّر فِ َيها أَقػ َْواتَػ َها فِي أ َْربَػ َع ِة أَيَّ ٍاـ﴾
﴿ َوقَد َ

ٓٔ

ٖٕٔ

ض فِي يَػ ْوَم ْي ِن﴾
﴿ َخلَ َق ْاْل َْر َ

ٜ

ٖٕٔ

ِ
ِ ِ
اع ِة وما تَ ْخرج ِمن ثَمر ٍ
ات ِم ْن أَ ْك َم ِام َها ﴾ ...
ْم َّ
الس َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
﴿إل َْيو يُػ َر ُّد عل ُ

ٗٚ

ٔٗٙ

ُّ
الشورى
ش ٍر أ ْف يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّّل َو ْحيًا أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب أ َْو ﴾ ...
﴿ َوَما َكا َف لِبَ َ

ٔ٘

ٜ٘

ث ْاْل ِخ َرةِ نَ ِز ْد لَوُ فِي َح ْرثِِو﴾
﴿ َم ْن َكا َف يُ ِري ُد َح ْر َ

ٕٓ

ٕٜ

الجاثية
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اآلية
ِ ِ
ب فِ َيها قُػلْتُ ْم َما نَ ْد ِري ﴾ ...
يل إ ّف َو ْع َد اللَّ ِو َح ّّق َو َّ
الس َ
اعةُ ََّل َريْ َ
﴿ َوإ َذا ق َ

رقميا
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ٕٖ

ٓٙ

محمد
َّ ِ
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾
ص ْرُك ْم َويُػثَبّْ ْ
ص ُروا اللَّوَ يَػ ْن ُ
آمنُوا إِ ْف تَػ ْن ُ
ين َ
﴿يَا أَيُّػ َها الذ َ

ٚ

ٕٜ

﴿ويػ ُق ُ َّ ِ
ورةٌ ﴾ ...
ورةٌ فَِإ َذا أُنْ ِزل ْ
آمنُوا ل َْوََّل نُػ ّْزل ْ
ين َ
ََ
َت ُس َ
َت ُس َ
وؿ الذ َ

ٕٓ

ٖٓٔ

الحجرات
﴿ولَو أَنػَّهم صبػروا حتَّى تَ ْخرج إِلَي ِهم لَ َكا َف َخيػرا لَهم واللَّو غَ ُف ِ
يم﴾
ًْ ُ ْ َ ُ ٌ
َ ْ ُ ْ ََ ُ َ
ور َرح ٌ
َُ ْ ْ

٘

ٔٓٗ،ٙٛ

ق
ِ ِ ِ
ِ
اء ُى ْم ُم ْن ِذ ٌر ِم ْنػ ُه ْم ر﴾
﴿ؽ َوالْ ُق ْرآف ال َْمجيد (ٔ) بَ ْل َعجبُوا أ ْف َج َ

ٕٔ-

ٔٙ

ِ
ض ِم ْنػ ُه ْم﴾
ص ْاْل َْر ُ
﴿قَ ْد َعل ْمنَا َما تَػ ْنػ ُق ُ

ٗ

ٕٙ

﴿إِ ْذ يػتَػلَ َّقى الْمتَػلَ ّْقي ِ
اف َع ِن الْيَ ِمي ِن و َع ِن الشّْم ِ
اؿ قَ ِعي ٌد﴾
ُ َ
َ
َ
َ

ٔٚ

!Error

﴿أَل ِْقيا فِي جهنَّم ُك َّل َك َّفا ٍر َعنِ ٍ
يد﴾
َ
ََ َ

ٕٗ
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ٕٔٚ

َّ
الذاريات
﴿ َكانُوا قَلِ ًيَل ِم َن اللَّْي ِل َما يَػ ْه َجعُو َف﴾

ٔٚ

ٕٛ

َّ
النجم
ٓ٘

ادا ْاْلُولَى﴾
﴿ َوأَنَّوُ أ َْىلَ َ
ك َع ً
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ٔٗٛ،ٔٔٙ

رقميا

الصفحة

اآلية
ِ
َّ ِ
ين يَ ْجتَنِبُو َف َكبَائَِر ِْ
ك ر﴾
ش إََِّّل اللَّ َم َم إ ّف َربَّ َ
اْلثْ ِم َوالْ َف َواح َ
﴿الذ َ

ٕٖ

ٔٗٚ

﴿ َوال ُْم ْؤتَِف َكةَ أ َْى َوى﴾

ٖ٘

ٔٗٛ

ٓٙٔ-ٙ

ٔٗٛ

ض َح ُكو َف َوََّل تَػ ْب ُكو َف (َٓ )ٙوأَنْػتُ ْم َس ِام ُدو َف﴾
﴿ َوتَ ْ
الصف
َّ
﴿ َكبُػ َر َم ْقتًا ِع ْن َد اللَّ ِو إ ّف تَػ ُقولُوا َما ََّل تَػ ْف َعلُو َف﴾

ٖ

ٓ٘ٔ

ِ ِ
﴿إِ ّف اللَّو ي ِح ُّ َّ ِ
ِِ
وص﴾
ص ٌ
ص ِّفا َكأَنػَّ ُه ْم بُػ ْنػيَا ٌف َم ْر ُ
ين يُػ َقاتلُو َف في َسبِيلو َ
َُ
ب الذ َ

ٗ

ٜٔٗ

ٓٔٔٔ-

ٕٗ

ٗٔ

ٗٛ

َّ ِ
آمنُوا َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى تِ َج َارةٍ تُػنْ ِجي ُك ْم ِم ْن ﴾ ...
ين َ
﴿يَا أَيػُّ َها الذ َ
صا ِري إِلَى اللَّ ِو﴾
﴿ َم ْن أَنْ َ
الجُّمعة
﴿ َوإِذَا َرأ َْوا تِ َج َارةً أ َْو ل َْه ًوا انْػ َفضُّوا إِلَْيػ َها﴾

ٔٔ

ٜٔ

التَّحريم
ِ
َك﴾
َح َّل اللَّوُ ل َ
﴿ل َم تُ َح ّْرُـ َما أ َ

ٔ

٘ٙ

القمم
الص ِر ِيم﴾
ت َك َّ
َصبَ َح ْ
﴿فَأ ْ

ٕ

ٔ٘ٔ

﴿سن ِسمو علَى الْخرطُ ِ
وـ﴾
ََ ُ ُ َ
ُْ

ٔٙ

ٓ٘ٔ

الحاقَّة
ٍ
ِ ٍ
وما فَػتَػ َرى الْ َق ْو َـ فِ َيها ﴾ٍ ...
سً
﴿ َسخ َ
َّرَىا عَلَْي ِه ْم َس ْب َع لَيَاؿ َوثَ َمانيَةَ أَيَّاـ ُح ُ
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ٚ

ٔ٘ٔ

رقميا

اآلية

الصفحة

اإلنسان
﴿ َويَ َخافُو َف يَػ ْوًما َكا َف َش ُّرهُ ُم ْستَ ِط ًيرا﴾

ٚ

ٕٛ

َّ
النبأ
﴿وفُتِح ِ
ت أَبْػ َوابًا﴾
ت َّ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ
َ َ

ٜٔ

ٕٛ

التَّكوير
َّ ِ
س﴾
﴿ َوالل ْي ِل إذَا َع ْس َع َ

ٔٚ

ٕ٘ٔ

﴿و ُّ ِ َّ
س﴾
َ
الص ْب ِح إذَا تَػنَػف َ

ٔٛ

ٖ٘ٔ

النشقاق
ت (ٕ) َوإِ َذا ﴾ ...
﴿إِ َذا َّ
ت لَِربّْػ َها َو ُح َّق ْ
ت (ٔ) َوأ َِذنَ ْ
ش َّق ْ
الس َماءُ انْ َ

ٔٙ-

ٗٓٔ

البروج
وج (ٔ) والْيػوِـ الْموعُ ِ
السم ِاء َذ ِ
ود (ٕ) ﴾ ...
ات الْبُػ ُر ِ
َ َْ َْ
﴿ َو َّ َ

ٔٗ-

ٖٙ

ش ِدي ٌد﴾
ك لَ َ
ْش َربّْ َ
﴿إِ َّف بَط َ

ٕٔ

ٖٙ

ود﴾
ور ال َْو ُد ُ
﴿ َو ُى َو الْغَُف ُ

ٗٔ

ٖ٘ٔ

الغاشية
﴿أَفَ ََل يَػ ْنظُُرو َف إِلَى ِْ
ت﴾
ف ُخلِ َق ْ
اْلبِ ِل َك ْي َ

ٔٚ

ٖ٘ٔ

َّ
الشمس
الش ْم ِ
﴿ َو َّ
اىا (ٔ) َوالْ َق َم ِر إِ َذا تَََل َىا (ٕ) ﴾ ...
س َو ُ
ض َح َ
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ٔٚ-

ٗٓٔ

رقميا

اآلية

الصفحة

الَّميل
شى﴾
﴿ َواللَّْي ِل إِذَا يَػ ْغ َ

ٔ

ٜٔ

العمق
﴿ َك ََّل لَئِن لَم يػ ْنتَ ِو لَنَس َفعا بِالن ِ
َّاصيَ ِة﴾
ْ ً
ْ َْ

٘ٔ

ٗ٘ٔ

العاديات
ضبحا (ٔ) فَالْموِري ِ
ِ ِ
ات قَ ْد ًحا﴾
ُ َ
﴿ َوال َْعاديَات َ ْ ً

ٕٔ-

ٗ٘ٔ

قريش
﴿الَّ ِذي أَطْعمهم ِمن جو ٍع وآمنػهم ِمن َخو ٍ
ؼ﴾
َ َ ُ ْ ْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ْ

ٗ

ٔٗ

الماعون
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين ﴾ ...
ص ََلتِ ِه ْم َس ُ
ين ُى ْم َع ْن َ
ْم َ
اىو َف (٘) الذ َ
ين (ٗ) الذ َ
صلّْ َ
﴿فَويْ ٌل لل ُ

ٗٚ-

٘٘ٔ

اإلخالص
ٗ

َح ٌد﴾
َم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا أ َ
﴿ َول ْ
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ٗٙ

ثانياً :فيرس الحديث الشريف
الصفحة

الحديث
"إف كاف رسكؿ ا﵀ رمى ا﵀ عميو كسمـ يحب العسؿ"

ٔٓ

احتسابا غفر لو"
إيمانا ك
"مف يقـ ليمة القدر ن
ن

ِٗ

"إف أبا بكر رجؿ أسيؼ ،متى يقـ مقامؾ َّ
َّ
رؽ"

ِٗ
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ثالثاً :فيرس األشعــــار
الرقم

القائل

عجز البيت

الصفحة

ُ.

إثٍما مف ا﵀ ك ك ً
اغ ٍؿ
ن

امرؤ القيس

ُُِ

ِ.

اء يىـ لي ٍـ تى ً ًـ
سم ي
إذا ىما ى

اطعشى

ُٓٓ

ّ.

أ ُّأييذا َّ
الك ىغى
م
الزاجر ُّ
ي
أحض ىر ى

طر ة بف العبد

ُّ

ْ.

إف ىالؾ كؿ مف يحفى كينتعؿ

اطعشى

ِٖ

ٓ.

إنؾ إف ييررع أخكؾ تيررع

جرير

ّٗ

ٔ.

ً
ب
أك ىن ٍي ىر ت ٍي ىرل ى ىما تى ٍع ًرٍ يكـ العر ي

جرير

ُِِ

ٕ.

بأجرامو مف ّْ
النيؽ منيكم

يزيد بف الحكـ الثقفي

ٕٓ

ٖ.

بريئا كمف أجؿ الطكم رماني

بال نسبة

ٗ.

ر ً
كص
بفتح باب الم مؽ اٍل ىم ٍر ي

بال نسبة

َُٓ

َّ
أحمائيا
َُ.
تأذ ىف لي ّْأني مف ٍ

بال نسبة

ِٓ

ُُ .تىتىابع ً ً
كـ
يو أ ٍ
ىى
ىع ىك هاـ يح يس ي

عبد ا﵀ بف ز اررة الكالبي

ُُٓ

اطراغر ًخمَّتي
ُِ .تسددا ىب ٍيينكىا
ي

سممى بف ربيعة

َّ

ُّ .ثـ ذر عنؾ السمكدا

ىرممة بنت بكر

ُْٗ

جناف مف ً
الف ٍرىد ً
كس ييا يي ىخمَّ يد
ُْ.
ه

حساف بف ثابت

ُُْ
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الرقم

عجز البيت

الصفحة

القائل

كردركا
كالكال
ُٓ .حتى ذىبف
ن
ن

جرير

ََُ

ُٔ .حسرات كذكرىـ لي سقاـ

أبك دؤاد اإليادم

ََُ

يسدا
ُٕ .خطاؾ خفا نا ،إف حراسنا أ ن

عمر بف أبي ربيعة

ٕٗ

ً
ُٖ .ىذليكؿ ً
دكدا
فاحا ىك ن
الجماع ل ن

بال نسبة

ُّٓ

ِّ
الممىحاة كالشتـ
ُٗ.
ضنا عمى ى

اطسدم
جميح
ٌ

ٖٖ

َِ .عمى اليكاف ،كاف أكرمتيـ سدكا

بال نسبة

ِٗ

أحفى ك أتىىن َّع يؿ
ُِ .عمى رقَّ وة ٍ

الشنفرل

ِٗ

ِِ .عمى كاف المسكمة العراب

الفرزدؽ

ِْ

ً
اـ
ِّ .ىعمى َّي ىك ىم ٍف ًزىي ىارتيوي ل ىم ي

جرير

ُْٕ

ِْ .عندؾ ر و
اض كالرأم مختمؼ

عمرك

بف

امرئ

اطنرارم

القيس

ُٖ

ِٓ.

أجبنا أف ليس حيف بقاء

أبك زبيد الطائي

َُِ

ِٔ.

ا﵀ يحفظ ما تبقي كما تذر

بال نسبة

َّ

ِٕ.

آلينا عمييا أف تباعا

القطامي

ٕٔ

ِٖ.

خالؼ ال كا﵀ تيبط تمعة

بال نسبة

ّٖ

ِٗ.

كما
كان ٍ
ىد ىار ٍ
ت ىعمىييـ ى
ت يح يس ن

بال نسبة

ُِٓ

َّ.

ما التخمّْي عف اإلخك ً
اف مف ًش ىي ًمي

بال نسبة

َّ

أحيحة بف َّ
الجالح

ُِٗ

ًُّ .قدـ المدينةى عف زر ً
اعة ً
كـ
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عجز البيت

الصفحة

ط نار منيا جمي يؿ ٍب يف ىم ٍع ىم ًر
ضى ىك ى
ِّ .قى ى

بال نسبة

ُّْ

عاد ثـ تير ً
ّّ .كأحمر و
ض ٍع ىتى ٍفطيًـ
ٍ

زىير بف أبي سممى

ُْٖ

البيؽ
ّْ .كأنو ي الجمد تكليع
ٍ

رؤبة بف العجاج

ُٖ

القطر
عرفكر بمٌمو
ّٓ .كما انتفض
ه
ي

اليذلي
أبك رخر
ٌ

ْٕ

ّٔ .ككـ الذرل كادقة سراتيا

الكسائي

ُٕ

ّٕ .لمحادثات يؿ تريني أجزع

متمـ بف نكيرة

َٖ

ظفى ياره لى ٍـ تيىقمًَّـ
ّٖ .لو لً ىب هد أى ٍ

زىير بف أبي سممى

ُّٔ

قطينا
ّٗ .لك شئت ساقكـ إلي ن

جرير

ُِ

َْ .مثؿ الفراخ نبقت حكارمو

بال نسبة

ُُّ

ً ً
اسا
ُْ .يمٍمتىبً نسا بًاٍلفي ىؤاد اٍلت ىب ى

َّ
الجعدم
الناب ة
ٌ

ُْ

ً
كاف تنى تىىرٍع ىرىعا
ِْ .مف بعد ما ى

بال نسبة

ُِٓ

ًّْ .م ٍف ىب ٍي ًف يمٍم ًجًـ يم ٍي ًرًه ٍأك ىسا ً وع

بال نسبة

ُْٓ

ْْ .مني ،كما يسمعكا مف رال وح د نكا

قنعب بف أـ راحب

ِٗ

ْٓ .النخيؿ أىمي ككميـ ألكـ

أحيحة بف َّ
الجالح

ٔٗ

ؽ بًاطى ىج ًؿ
اـ تى ىعمَّ ى
ْٔ .ىن ىع ه

بال نسبة

ُْٓ

ْٕ .ىنك ً
اج يذ يى َّف كالحدإ الكقيع
ى

َّ
الشماخ

َُْ

ْٖ .كأضرب منا بالسيكؼ القكانسا

عباس بف مرداس

ْٓ
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ْٗ .كأف أشيد المذات ىؿ أنت بمخمدم؟

طر ة بف العبد

ُّ

َٓ .كاف مالؾ كانت كراـ المعادف

الطرماح

ٔٓ

مظير
نا
ُٓ .كاَّنا لنرجك كؽ ذلؾ

َّ
الجعدم
الناب ة
ٌ

ٖٓ

كع ٍس ىع ىسا
اب ٍ
عنيىا ليمييىا ى
ِٓ .ك ٍان ىج ى

عمقمة بف قرط

ُِٓ

ّٓ .كأكلى أ ٍف يزيد عمى الثالث

بال نسبة

َُّ

ْٓ .كعادت عكاد بيننا كخطكب

عمقمة بف عبدة

َُّ

ٓٓ .كقى ٍد ب ىدا ى ٍن ًؾ ًمف ً
الم ٍئ ىزًر
ى ى

اطقيشر اطسدم

ُِِ

أبيا ي الخفا لست أقدـ
ٔٓ .ككنت ن

بال نسبة

ٕٓ .ككنت لألحالـ َّ
ار
عب نا

بال نسبة

ُّٗ

ٖٓ .ك أحاشي مف اطقكاـ مف أحد

الجعدم
الناب ة
ٌ

ٕٖ

قميال
ذاكر ا﵀ إ
ٗٓ .ك
ن
ه

أبك اطسكد الدؤلي

َُُ

جكعا
َٔ .كلكف أكلى يترؾ القكـ ن

بال نسبة

َُّ

ُٔ .كلكف عرايا ي السنيف الجكائح

سكيد بف الرامت

َُٗ

ار
ِٔ .كما اغتره الشيب إ اغترنا

اطعشى

ُٔ

ّٔ .كىند أتى مف دكنيا النأم كالبعد

بال نسبة

ُّْ

ْٔ .يا و
ليذـ حكمؾ مسمطنا

الفرزدؽ

َِ

ٓٔ .يسكء ال البات إذا ميني

عمرك بف معد يكرب

َٖ
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الرقم
ٔٔ .يقكؿ:

عجز البيت
حرـ
غائب مالي ك
ه
ي

ٕٔ .يؾ بيني كبينيا أشياء

القائل

الصفحة

زىير بف أبي سممى

ِٓ

شكقي

ّٗ
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