
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرتجيح بالقواعد النحوية

 في تفسير ابن ُجزي 
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 المقدمة
الحمد هلل الذي جعل علم القرآن العظيم أرفع العلوم قدرًا، وأجّلها 
خطراً، وأعظمها أجراً، وأشرفها ذكرًا . والصبلة والسبلم على من كان خلقو 
القرآن، فارتفع قدرًا، وانشرح صدرًا، دعا في الناس بالقرآن ذكراً، وكان 

  :أما بعد  أعظمهم أثراً.
فقد أنزل اهلل تعالى القرآن العظيم بلسان عربي مبين، وكان السلف 
يفّسرون القرآن بلغة العرب، وما ورد من كبلمها شعرًا ونثراً، يقول ابن عباس 

، واستداللو بلغة العرب في (ٔ)رضي اهلل عنهما "فإن الشعر ديوان العرب"
 . (ٕ)مسائل نافع ابن األزرق شاىد ذلك

مجاىد رحمو اهلل: ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن وقال 
 .  (ٖ)يتكّلم في كتاب اهلل إذا لم يكن عالًما بلغات العرب

كان أساسًا وأصبًل متبعًا عند السلف رضوان   (ٗ)فإًذا التفسير اللغوي
اهلل عليهم، لكن منذ أن نشأ النحو واستقرت قواعده، بدأ يدخل في كتب 
المعاني والتفسير، وظهر إعراب اآليات المشكلة في المعنى، وتمّدد علم 

 إعراب القرآن حتى أُلفت كتٌب خالصة إلعراب القرآن الكريم.
القواعد النحوية في تفسير ابن جزي" وعنوان ىذا البحث "الترجيح ب

 دعا إليو : 

                                                           
 . 1/363ُٚظر انثرْاٌ نهزركشٙ :  (1)
 . 1/326، ٔاالتقاٌ نهسٕٛطٙ: 1/364انًصذر انساتق :  (2)

 . 1/363ُٚظر انثرْاٌ نهزركشٙ:  (3)
 . 51-33ُٚظر انتفسٛر انهغٕ٘:  (4)
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مكانة ابن جزي العلمية، والثناء عليو، وما تبوَّأه "التسهيل لعلوم  -أ
 التنـزيل" من منـزلة سامية بين كتب التفسير.

عنايتو بعلم النحو وإعراب القرآن، واعتماده عليو حتى غلب على   -ب
 كتابو.

لدقيقة وتوضيح المشكل، توظيفو للنحو وقواعده في فهم المعاني ا -ج
 مما يلزم المفسِّر إدراك ىذا العلم واإللمام بو.

بيان الحاجة إلى علم النحو وقواعده في تفسير القرآن العظيم، وما  -د
قام بو من دوٍر عند سلفنا الصالح في حل ما أشكل في النص 

 الشرعي. 

عودة الفرع إلى األصل، فقد نشأ النحو بسبب اللحن في القرآن؛  -ه
د لخدمتو، وحفظ لغتو، ثم ىو يشارك في تفسيره، وإيضاح فُولِ 

 معانيو.

ما ذكره ابن جزي في مقدمتو أن النحو سبب في الخبلف، وموجب  -و
 للترجيح بين المعاني.
 فجاءت خطة ىذا البحث : 

 مقدمة: حوت عنوان البحث وأىميتو والخطة.  .ٔ
  تمهيد: اشتمل على: .ٕ

 ترجمة موجزة البن جزي. - أ
 هيل ومكانتو.أىمية التس -ب

 علم إعراب القرآن، أىميتو، مكانتو، حكمو، مراحلو. -ج
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 المبحث األول : اإلعراب والمعنى :  .ٖ

ُعنيت فيو ببيان مبلمح ربط اإلعراب بالمعنى، فجاء ما زاد على 
إال أنها توّضح بجبلء قوة الصلة بين  –ال ترجيح فيها  –ثبلثين موضًعا 

 جزي .المعنى واإلعراب وصورىا عن ابن 

 المبحث الثاني : الترجيح بالقواعد النحوية :  .ٗ

حوى ستين موضًعا ونيفاً، كانت القاعدة النحوية ىي دليل الترجيح 
وبرىانو، وقد يرّجح باللفظ الصريح، وقد يضّعف وجًها أو يمنعو أو 

 يرّده، أو غير ذلك مما يدلُّ على الترجيح .

 الخاتمة وفيها النتائج. .٘
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 التمهيد

 ترجمة ابن جزي  -أ 
ىو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن يحيى بن ُجَزي الكلبي 

 الغرناطي. من أقحاح العرب، إذ ينتسب إلى قبيلة بني كلب من ِحْمَير.
ُوِلد ابن جزي سنة ثبلث وتسعين وست مئة للهجرة، في مدينة غرناطة، 

 حاضرة األندلس وقبلة علماء المغرب .
صغره، ألنو كان من بيت عريق في العلم واإلصالة،  تعلَّم العلم منذ 

فتضلَّع في العلوم بأنواعها كالتفسير والقراءات وعلوم العربية، وكان نابغة 
 زمانو، شاعّرا أديّبا، وتولى الخطابة في شبابو بالجامع األعظم بغرناطة .

 لو ثبلثة أبناء تتلمذوا عليو فنبغوا في العلم واألدب . 
 -محل الدراسة-العلوم، منها التسهيل لعلوم التنـزيل صّنف في شتى  

 والفوائد العامة في لحن العامة، وغيرىا .
توفي سنة إحدى وأربعين وسبع مئة في موقعة "طريف" مجاىدًا ضد  

النصارى وكان عمره ثمانية وأربعين سنة، بورك لو فيو، بدأه طالبًا وخادماً 
 (ٔ)للعلم وختمو جهاداً ضد أعداء الدين .

 أىمية "التسهيل لعلوم التنـزيل" ومكانتو : -ب 
شرف العلم من شرف المعلوم، والتسهيل يستمّد مكانتو من القرآن 

 العظيم، الذي أُلِّف لتفسيره وبيان معانيو وشرح ألفاظو ومبانيو .
 

                                                           

، ٔنالستزادج ُٚظر اتٍ جز٘ ٔيُٓجّ فٙ 41-1/31ُٚظر يقذيح يحقق انتسٓٛم : ( 1)
 انتفسٛر نعهٙ انزتٛر٘.
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 ضّمنو ابن جزي أربع فوائد :
 الفائدة األولى: جمع كثير من العلم، في كتاب صغير الحجم، تسهيبلً  

 على الطالبين، وتقريباً على الراغبين .
الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة، قّلما توجد في كتاب، 

 ألنها من بنات صدره، ونتائج فكره .
الفائدة الثالثة: إيضاح المشكبلت إما بحّل العقد المقفبلت، وإّما 

 بحسن العبارة ورفع االحتماالت، وبيان المجمبلت .
الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين، والتفرقة بين السقيم منها  الفائدة

 والصحيح، وتمييز الراجح من المرجوح .

ولما احتواه من تلك الفوائد، وما اقتنصو من فرائد وغرائب، في أسلوب 
واضح، وعرض موجز، كانت لو مكانة سامية عند أرباب التفسير، وطبلب 

 .(ٔ)هجوالعلم الشرعي وقامت حولو دراسات في من

لو مقدمتان نفيستان في علوم القرآن وأصولو، اعتنى بها المفسرون، 
 .(ٖ)وتدريساً  (ٕ)شرحاً 

غّلب ابن جزي الجانب اللغوي في تسهيلو، وذىب علم النحو 
 واإلعراب بالكتاب ُكلِّو إال القليل.

 

 

                                                           
 يثم "اتٍ جز٘ ٔيُٓجّ فٙ انتفسٛر" نعهٙ تٍ يحًذ انزتٛر٘ . (1)
 يثم "شرح يقذيح انتسٓٛم نعهٕو انتُزٚم التٍ جز٘" نهذكتٕر يساعذ انطٛار . (2)

تُذّرس يقذيح اتٍ جز٘ فٙ انجايعاخ انًتخصصح، كتذرٚسٓا نطالب يرحهح  (3)
 انذكتٕراِ فٙ انجايعح اإلساليٛح تانًذُٚح انُثٕٚح .
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 علم إعراب القرآن :
م فقال )ِإنَّا حفظ اهلل تعالى كتابو العزيز، وأنعم بذلك على أمة اإلسبل

َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَن(، وكان من تمام النعمة تهيئة العلماء الذين 
يحفظون ألفاظ ومعاني ىذا الكتاب العزيز، ونشأة العلوم الخادمة لو على أيديهم، 

ءات فنشأ علم التفسير وأصولو، وعلم العقيدة، وعلم الفقو وأصولو، وعلم القرا
 وغيرىا ...

يقول الرافعي: "فبل نجد من رجٍل روى أو صّنف أو أملى في فنٍّ من  
فنون اآلداب أّول عهدىم بذلك، إال خدمة للقرآن الكريم، ثم استقلت الفنون 

 .(ٔ)بعد ذلك، وبقي أثر ىذا المعنى في فواتح الكتب"
ومن مقتضى حفظ القرآن حفظ لغتو، فُحفظت مصادرىا، ونشأت 
علوُمها: كعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم األصوات، وعلم المعاجم ...، فـ"لوال 

 .(ٕ)القرآن ما كانت عربية"
وُعني العلماء بعلم إعراب القرآن، ذلك العلم الذي يبحث في تخريج 

 .(ٖ)تراكيب القرآن على القواعد النحوية المحّررة
م اهلل عن ألن اللحن في القرآن واإلخبلل في أدائو، تحريف لكبل

مواضعو، وتبديل لمعانيو وأحكامو الشرعية، فَضْبُط ألفاظ القرآن أرادوا، وتحقيق 
الوعد اإللهي بحفظو قصدوا، فهداىم اهلل لذلك، وىدي بهم، قال أبو بكر بن 
العربي: "ولّما أراد اهلل من حفظ دينو وضبط شريعتو وإنجاز وعده في إكمال دينو 

و ضبط اللُّغة، وترتيب قوانينها، وجاء بالمعجز للعالم اختار الخليل ...، ويّسر ل
 .(ٗ)في ذلك ..."

                                                           
 . 1/22تارٚخ آداب انعرب :  (1)
 .  103فصٕل فٙ فقّ انعرتٛح :  2))

 . 22ُٚظر عهى إعراب انقرآٌ تأصٛم ٔتٛاٌ :  (3)
 . 512قإٌَ انتأٔٚم :  (4)
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 -ويقول أبو حاتم الرازي: "بالنحو يُرتَّل القرآن الـذي ىو كـبلم اهلل 
فُيعرب ُكّل حرٍف منو بو، ويُقوَّم، حتى ال يترك حرف واحد إال ويُعطى  -عزوجل

 .(ٔ)حقَّو من اإلعراب"
أّول ما اختّل من كبلم العرب فأحوج إلى وقال أبو الطيب اللغوي: "

 .  (ٕ)التعلُّم: اإلعراُب"
وعلم النحو أو اإلعراب يوضح المعنى ويبّين المراد ويحل اإلشكال،  

قال ابن عطية: "إعراب القرآن: أصل في الشريعة؛ ألّن بذلك تُقّوم معانيو التي 
. وفي ىذا المعنى يقول الزركشي "واإلعراب يبّين المعنى، وىو  (ٖ)ىي الشرع"

 . (ٗ)الذي يمّيز المعاني، ويوقف على أغراض المتكلمين"
ٌر مِّن َصَدقٍَة يـَْتبَـُعَها َأًذى...(:   ومثالو قول أبي جعفر النحاس: )َوَمْغِفَرٌة َخيـْ

ٌر مِّن َصَدَقٍة(، وىذا مشكل يـُبَـيِّنو اإلعراب: َ)َمْغِفَرٌة( رفع باالبتداء،  والخبر)َخيـْ
وفعل يؤدي إلى المغفرة خيٌر من صدقة يتبعها أذى،  –واهلل أعلم  –والمعنى 

وتقديره في العربية : وفعل مغفرٍة، ويجوز أن يكون مثل قولك: تفضُّل اهلل عليك 
أكثر من الصدقة التي تُمنُّ بها، أي: غفران اهلل خير من صدقتكم ىذه التي 

 .(٘)" تمنُّون بها
وال أدّل على منـزلة إعراب القرآن وفضلو من قول شيخ اإلسبلم ابن  

تيمية: "وحكم اإلعراب حكم الحروف؛ لكن اإلعراب ال يستقّل بنفسو، بل ىو 
تابع للحروف المرسومة، فلهذا ال يحتاج لتجريدىا وإفرادىما بالكبلم؛ بل القرآن 

 حروفو، وإعرابو".الذي يقرؤه المسلمون ىو كبلم اهلل: معانيو، و 

                                                           
 .1/24انزُٚح : (1)
 . 32يراتة انُحٍٕٚٛ :  (2)
 . 1/40انًحرر انٕجٛز :  (3)
 . 1/322انثرْاٌ :  (4)

 1/334إعراب انقرآٌ : ( 5)
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 واهلل تكّلم بالقرآن العربّي، الذي أنزلو على محمد صلى اهلل عليو وسلم.
والمكتوب في مصاحف المسلمين ىو كبلم اهلل، وىو القرآن العربي الذي أنزل 
على نبيِّو ... كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفو المنقوطة باتفاق 

 .(ٔ)المسلمين 
إعراب القرآن بدأ بنقط اإلعراب الذي قام بو أبو األسود الدؤلي لضبط 
حركات ألفاظ القرآن، دفع إليو صوُن القرآن من اللحن الذي تفّشى في ألسنة 
الناس، وما طرأ فيها من انحراف عن الفصحى، فخِشَي الغيورون على لغة القرآن 

 .(ٕ)أن يصيبها شيء من ذلك فيفسد معانيها وأحكامها 
وأول ما نشأ النحو ووضعت قوانينو، بسبب اللحن في كتاب اهلل تعالى،  

 فإعراب القرآن كان مصاحًبا لنشأة النحو وتأسيس قواعده.
ثم كان في كتب معاني القرآن، فإذا استعصت عليهم بعض المعاني  

 وأشكلت لجأوا إلى اإلعراب لبيان الداللة والتفريق بين المعاني الدقيقة.
بمؤلفات عن كتب المعاني، وأفرد العلماء مصنفات في  ثم استقلّ  

،  ] ٖٛٛت:["إعراب القرآن" وكان أول من أفرده بالتأليف أبو جعفر النحاس 
وقد نّص في مقدمة كتابو "إعراب القرآن": أنو أخلصو إلعراب القرآن والقراءات 

 .(ٖ)واختبلف النحويين 
 
 
 
 

                                                           
 . 3/244،243يجًٕع انفتأٖ :  (1)

، ٔانجٕٓد انهغٕٚح فٙ انقرٌٔ انثالثح 14، 13ُٚظر انًحكى فٙ َقط انًصاحف :  (2)
 ، ...112، 116األٔنٗ نهٓجرج ٔتأثٛرْا تانقرآٌ انكرٚى : 

 . 1/165ُٚظر إعراب انقرآٌ نهُحاس :   (3)
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 املبحث ألاول 
 إلاعراب واملعنى

الجانب التطبيقي لعلم النحو، ويقع في التفاسير  اإلعراب ىو
وشروح األحاديث؛ لبيان معاني األلفاظ في الجمل والتراكيب، واإلعراب 
والمعنى بينهما رباط وثيق، وحسُّ دقيق، ُفِطر عليو العربّي، وأدركو اللُّغوي 

 والنحوّي، وبنى عليو أصولو ومذىبو، وقامت عليو القواعد النحوية.
جزي القرآن الكريم وبّين معانيو بإيجاز، فيختار الوجو  وأعرب ابن

اإلعرابي الصحيح ويترك ماعداه، كقولو: "وقيل في إعراب اآلية غير ىذا، 
 ولم يذكر ذلك. (ٔ)مما ىو ضعيف أو تخليط"

وانتهج المذىب البصري ورّجحو في تنازع عاملين على معمول 
ابَِيْو( بإعمال الثاني " اقْـَرُءوا "، قال: واحد عند قولو تعالى: )َىاُؤُم اقْـَرُءوا ِكتَ 

 .(ٕ)"والدليل على صحة قول البصريين أنو لو أعمل األول لقال: اقرؤوه" 
، (ٖ)وكذلك حين ذكر واو الثمانية بّين أنها ال تثبت عند البصريين

 . (٘)، وضّعفو في موضع آخر(ٗ)ونسب القول بها إلى الكوفيين
، واستداللو بقولو غير مرة، (ٙ)البصريين سيبويووِذْكُره المتكرر إلمام 

 . (ٚ)منها منعو إتيان "ِمن" زائدة في الواجب
 

                                                           
 . 554انتسٓٛم نعهٕو انتُزٚم :  (1)
 . 1533انًصذر انساتق :  (2)
 . 340انًصذر انساتق :  (3)

 . 1243انًصذر انساتق : (4)  
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 ، ... 663، 546،  246، 442، 422انًصذر انساتق:  (6)
 . 1544، 300 انًصذر انساتق : (2)



 

 راضي بن عتيق بن حمود/ د  ُجزي ابن تفسير في النحوية بالقواعد الترجيح
 

440 

 

 ربطُُو اإلعراب بالمعنى : -أ 
ربط ابن جزي بين اإلعراب والمعنى حين تحدث عن الحروف 
المقطّعة في أوائل السور، فقال :"وإعراب ىذه الحروف يختلف باالختبلف 

 .(ٔ)في معناىا" 

ينهما كبلمو عن قولو تعالى: )فـَتَـَلقَّٰى آَدُم ِمن رَّبِِّو َكِلَماٍت...( ومن ربطو ب .1
حيث قال: " فـَتَـَلقَّٰى" أي أخذ وقَِبل على قراءة الجماعة، وقرأ ابن كثير 

، (ٕ)بنصِب " آَدُم " ورفع " َكِلَماٍت"، "فـَتَـَلقَّٰى" على ىذا من اللقاء
 فتلحظ كيف تغّير المعنى لتغيُّر اإلعراب .

 أن يرجح الوجو اإلعرابي أو يؤيّده بالمعنى:  .2

َرابًا ) َْصَحاِب ٖٚففي قولو تعالى: )ُعُربًا َأتـْ َْصَحاِب اْلَيِميِن(، قال: "ألِّ ( ألِّ
اْلَيِميِن" يتعّلق بقولو: "َأنَشْأنَاُىنَّ"، ويحتمل أن يتعّلق بـ"َأتْـَرابًا" وىذا الذي 

  .(ٖ)يقتضيو المعنى، أي أترابًا ألزواجهّن 

 أن يرّد الوجو اإلعرابي أو بيطلو لفساد المعنى:  .3

كما في قولو تعالى: )الَِّذيَن َخِسُروا َأنُفَسُهْم فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن( قال: 
 "الَِّذيَن" مبتدأ، وخبره: "فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن"، وقيل: "الَِّذيَن" نعٌت لـ"الَِّذينَ 

َناُىُم اْلِكَتاَب"، وىو فاسد؛ ألن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم ىنا  آتـَيـْ
 . (ٗ)ليقيم الحجة على الكفار

 
 

                                                           
 . 136انًصذر انساتق :  (1)

 . 203انًصذر انساتق : (2)  
 . 1423:  انًصذر انساتق(3)  
 . 544انًصذر انساتق: (4) 
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 أن يضّعف المعنى لبطبلن إعرابو:  .4

فعند قولو تعالى: )َكانُوا قَِليبًل مَِّن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن( ذكر وجوًىا 
قولو: "وكبل الوجهين باطل إعرابية في ىذه اآلية، فأبطل وجهين منها ب

عند أىل العربية؛ ألن "ما" النافية ال يعمل ما بعدىا فيما قبلها، فظهر 
 .(ٔ)ضعف ىذا المعنى لبطبلن إعرابو"

أن يراعي اإلعراب والمعنى في آٍن، فيرتفع بهما عن السقوط في ضعف  .5
المعنى أو فساده أو خطأ اإلعراب، فإذا أعرب كان نظره إلى المعنى، 

صّحح المعنى اختار لو إعرابًا مطابًقا، نائيًا باآلية عن اإلشكال،   وإذا
كحديثو عن قولو تعالى: )ُقْل تـََعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم  َأالَّ ُتْشرُِكوا 
بِِو َشْيًئا...( ذكر فيها ثبلثة أقوال: قيل: "َأْن" ىنا حرف عبارة وتفسير فبل 

 اب، و"ال" ناىية جزمت الفعل .موضع لها من اإلعر 

وقيل: "أْن" مصدرية في موضع رفع، تقديره: األمر أاّل تشركوا، فـ"ال" 
 على ىذا نافية . 

وقيل: أْن في موضع نصٍب بداًل من قولو "َما َحرََّم"، وال يصح ذلك 
إال إن كانت "ال" زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ ألن الذي حّرم 

 على ذلك يكون ترك اإلشراك . 
ثم اختار القول الثاني، وقال "وال يلزم ما ذكر من فساد المعنى؛ ألن، 

ناه: ما وصاكم بو ربكم، بدليل قولو في آخر اآلية قولو "َما َحرََّم رَبُُّكْم" مع
"َذِلُكْم َوصَّاُكم بِِو"، فضّمن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى 

                                                           
 . 1632، 1452، 531، ُٔٚظر: 1432 انًصذر انساتق :(1) 
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أعّم من التحريم، ... ألن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد بو 
 العموم...

فإذا تقرر ىذا فتقدير الكبلم: قل تعالوا أتُل ما حرم، وما وصاكم بو 
كم، ثم أبدل منو على وجو التفسير لو والبيان فقال: أن ال تشركوا بو رب

 شيًئا..."
ويؤيد ىذا التأويل الذي تأولنا أن اآليات اشتملت على أوامر ونواىي، 
 فبلبد أن يكون اللفظ المقّدم في أولها لفظًا يجمع األوامر والنواىي، ... 

على ما ذكرناه: لزم في اآلية إشكال، وىو عطف األوامر  وإن لم يُتأّول
على النواىي، وعطف النواىي على األوامر، فاألوامر طلب فعل، والنواىي 
طلب ترك، و واو العطف تقتضي الجمع، وال يصح ذلك إال على الوجو 

 . (ٔ)الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك
حديثو عن قولو تعالى: )َوِقيَل  ومن ربطو العجيب لئلعراب بالمعنى: .6

ًرا( قال: لما وصف مقالة الكفار  لِلَِّذيَن اتَـَّقْوا َماَذا َأنَزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َخيـْ
الذين قالوا: أساطير األولين، قابل ذلك بمقالة المؤمنين، فإن قيل: لم 
نصب جواب المؤمنين وىو قولهم "خيراً"، ورفع جواب الكافرين وىو 

 ألولين" ؟ "أساطير ا
فالجواب: أن قولهم خيًرا منصوب بفعٍل مضمر، تقديره: أنزل خيًرا. 
ففي ذلك اعتراف بأن اهلل الذي أنزلو، وأما أساطير األولين، فهو خبر 

 ابتداء مضمر، تقديره: ىو أساطير األولين. 

                                                           
 . 533انًصذر انساتق:  (1)
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فلم يعترفوا بأن اهلل أنزلو، فبل وجو لنصبو ولو كان منصوبًا لكان 
ا؛ ألن قولهم أساطير األولين يقتضي التكذيب بأن اهلل الكبلم متناقضً 

أنزلو، والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن اهلل أنزلو؛ ألن تقديره: 
 أنزل. 
فإن قيل: يلزم مثل ىذا في الرفع؛ ألن تقديره: ىو أساطير األولين،       

 فهو غير مطابق للسؤال الذي ىو ماذا أنزل ربكم ؟ 
لوا بالجواب عن السؤال فقالوا: ىو أساطير األولين فالجواب: أنهم عد

 .(ٔ)ولم ينزلو اهلل 
  التعليل: أن يعلل ىيئة اللفظ بقاعدة أو معنى نحوي : -ب 

 فتراه عند قولو تعالى: )قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْستَـْهزِئُوَن( يعلل مجيء .ٔ

"آَمنَّا"فإنو جاء بالفعل الجملة االسمية للمبالغة والتأكيد، بخبلف قولهم 
 . (ٕ)لضعف إيمانهم

َلَمثُوبٌَة" يقول: جواب "َلْو َأنَـُّهْم" إنما  وفي موضع آخر عند قولو تعالى: "
جاء بجملة اسمية، وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الداللة على إثبات 

 .(ٖ)الثواب واستقراره

لَُّو النَّاُس( قال: وإنّما وفي موضع ثالث عند قولو تعالى )يـَْوٌم مَّْجُموٌع 
عّبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم؛ ألن 

 .(ٗ)لفظ "مجموع" أبلغ من لفظ "يجمع"
                                                           

 . 322انًصذر انساتق:   (1)
 

 . 143انًصذر انساتق:  (2)
 . 643، ُٔٚظر: 232انًصذر انساتق : (3) 
 . 246، ُٔٚظر: 252انًصذر انساتق : (4) 
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فتعليلو ىنا بداللة االسم على الثبوت والدوام واالستقرار فيكون أبلغ  
 وآكد. 

 وداللة الفعل على الحدوث والتجدد فيكون أضعف من االسم.
وقد يعّلل بمعنى التنكير عند قولو تعالى )ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَها  -ٕ

َأْوَدْيٍن( قال: وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدّل على أنهما قد يكونان 
 .(ٔ)وقد ال يكونان، فدّل ذلك على سقوط وجوب الوصّية

َعْبِدِه لَْيبًل( قال: وفي موضع آخر عند قولو تعالى: )ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بِ 
جاء "لَْيبًل" بلفظ التنكير لتقليل مدة اإلسراء، وأنو أسرى بو في بعض الليل 

 .  (ٕ)مسيرة أربعين ليلة، وذلك أبلغ في األعجوبة

 ويعلل كذلك لتأنيث اللفظ وتذكيره : .ٕ

كما في حديثة عن قولو تعالى: )َوقَالُوا َما ِفي بُطُوِن َىِذِه اأْلَنـَْعاِم َخاِلَصٌة 
لِّذُُكورِنَا َوُمَحرٌَّم َعَلى َأْزَواِجَنا...( قال: وأّنث "َخاِلَصٌة" للحمل على المعنى، 

 .(ٖ)وىي األجّنة، وذّكر "ُمَحرٌَّم" حمبًل على لفظ "ما" 
َرْحَمَت اللَِّو َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن( يقول:حذفت  وعند قولو تعالى: )ِإنَّ     

تاء التأنيث من "َقرِيٌب" وىو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو 
الترّحم أو العفو، أو ألنَّ تأنيث الرحمة غير حقيقي، أو ألنو صفة موصوف 

 .  (ٗ)محذوف تقديره: شيء قريب

                                                           
 . 402انًصذر انساتق:  (1)

 .  353انًصذر انساتق : (2) 
 . 524انًصذر انساتق :  (3)

 . 606:  انًصذر انساتق(4) 
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بَلَلٌة(، قال: إنما قال "َضبَلَلٌة" ولم وفي قولو تعالى )لَْيَس ِبي ضَ 
يقل"ضبلل" كقولهم؛ ألن الضبللة أخص من الضبلل، كما إذا قيل لك: 

 . (ٔ)أعندك تمر؟ فتقول: ما عندي تمرة، فتعّم بالنفي
 وقد يعلل بالتغليب:  .ٖ

،  (ٕ)العرب يغلِّبون على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختبلط
 مرين، وغيرىا .كاألبوين والمشرقين والعُ 

علل بو عند بيانو قول اهلل تعالى: )وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتيَن(، قال: بجمع 
المذّكر وىي أنثى؛ ألن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغّلب 

 .(ٖ)الذكور
َناُه َوَأْىَلُو ِإالَّ اْمَرَأتَُو َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن( قال:  وفي قولو تعالى: )فَأَنَجيـْ

 . (ٗ)إنما قال من  الغابرين بجمع المذكر تغليًبا للرجال الغابرين 

 وقد يعلل بغير ذلك :  .ٗ
َناَك(، يُقال عّداه إذا    كتعليلو بالتضمين عند قولو تعالى: )َواَل تـَْعُد َعيـْ

تجاوزه، فهذا الفعل يتعّدى بنفسو دون حرف، وإنما تعّدى ىنا بعن؛ ألنو 
 .(٘)رجل إذا احتقره تّضمن معنى: نبْت عيُنو عن ال

وتعليلو بقاعدة نحوية، كقولو في قولو تعالى: )َوَلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه قـُْلُتم  
مَّا َيُكوُن لََنا َأن نَـَّتَكلََّم ِبَهَذا( ولوال في ىذه اآلية عرض، وكان حّقها أن يليها 

                                                           
 . 603انًصذر انساتق:  (1)
 6/622ُٚظر يغُٙ انهثٛة :  (2)

 . 1566انتسٓٛم : (3) 
 . 613، ُٔٚظر: 611انًصذر انساتق : (4) 
 . 344انًصذر انساتق :  (5)
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الفعل من غير فاصل بينهما، ولكنو فصل بينهما بقولو "ِإْذ َسِمْعُتُموُه"؛ ألن 
 .(ٔ)ز فيها ما ال يجوز في غيرىاالظروف يجو 

 التأويل :  -ج 

أصلو من المآل، وىو العاقبة والمصير، والتأويل: صرف اآلية عن معناىا 
 . (ٕ)الظاىر إلى معنى تحتملو

في قولو تعالى: )َأْىَلْكَناَىا  (ٖ)وقد تأّول ابن جزي اللفظ بالقلب 
َفَجاَءَىا بَْأُسَنا(، قال: إنو من المقلوب تقديره: جاءىا بأسنا فأىلكناىا، وقيل 
المعنى أردنا إىبلكها فجاءىا بأسنا؛ ألن مجيء البأس قبل اإلىبلك فبل 
يصح عطفو عليو بالفاء، ويحتمل أن يكون: فجاءىا بأسنا، استئناًفا على 

 .(ٗ)ئلىبلكوجو التفسير ل
وكذلك أّول بالقلب عند قولو تعالى: )َما ِإنَّ َمَفاِتَحُو لَتَـُنوُء بِاْلُعْصَبِة(  

قال: والوجو على ىذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتيح لكنو قـََلَب كما 
 .(٘)جاء قلُب الكبلم عن العرب كثيًرا 

ِمن بَِني آَدَم ِمن  وجاء التأويل كذلك عند قولو تعالى: )َوِإْذ َأَخَذ رَبُّكَ 
ظُُهورِِىْم ُذرِّيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم( قال: الصحيح من 
األقوال أن اهلل لما خلق آدم أخرج ُذرّيتو من صلبو، وىم مثل الذر، وأخذ 

ال أن عليهم العهد بأنو ربهم فأقرُّوا بذلك والتزموه، وتواترت األخبار بذلك، إ
                                                           

 . 1031انًصذر انساتق :  (1)
 . 2/164ُٚظر تاج انعرٔس : أٔل، ٔانثرْاٌ فٙ عهٕو انقرآٌ :  )2)

انقهة أٌ ٚجعم أحذ أجزاء انكالو يكاٌ اٜخر، ُٚظر انًُصف يٍ انكالو عهٗ يغُٗ  (3)
، ٔاألشثاِ 3/333، ٔانثرْاٌ : 6/204، ٔيغُٙ انهثٛة : 3/335اتٍ ْشاو: 

 . 1/563ٔانُظائر: 
 . 543انتسٓٛم:  (4)
 . 1124انًصذر انساتق:  (5)
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ألفاظ اآلية ال تطابقو بظاىرىا، وإنما تطابقو بتأويل، وذلك أن أخذ الذريّة 
إنما كان من صلب آدم، ولفظ اآلية يقتضي أن أخذ الذريّة من بني آدم، 

 .(ٔ)والجمع بينهما أنو ذكر بني آدم في اآلية، والمراد آدم 
 .(ٕ)وقد يلزم التأويل، ويكون األخذ بالظاىر شذوذاً  

 
 ف:الوق -د 

الوقف واالبتداء وثيق الصلة بإعراب القرآن، وىما يصوِّران المعنى، فبل 
يوقف على المضاف دون المضاف إليو، وال على المنعوت دون النعت، وال 
على الرافع دون المرفوع، وال على المرفوع دون الرافع، وىكذا المنصوب 

التوابع، وال على والمجرور، وال يوقف على المؤكَّد دون التوكيد، وكذا بقية 
 "إنَّ" وأخواتها دون اسمها، وال على اسمها دون خبرىا.

فبل يوقف على كلمة ذات صلة نحوية بأخرى، ال يوقف على  
إحداىما فيختّل المعنى، وال يتفّطن لذلك، ويقوم بالتمام إال نحوي عالم 

 باللغة التي نزل بها القرآن .
، وربما (ٖ)إلعراب"يقول ابن جزي: "ويختلف الوقف باختبلف ا 

 .(ٗ)ضّعف الوجو اإلعرابي لما فيو من قطع العامل عن العمل بعد تهيئتو لو
وقد يحكم بخطأ الوقف فيقول: "وقيل: يوقف على "ِإْن َأْدِري" في  

 .(٘)الموضعين، ويبتدأ بما بعده، وىذا خطأ؛ ألنو يطلب ما بعده"
                                                           

 . 640، 634انًصذر انساتق :  (1)
 . 344انًصذر انساتق :  (2)
 . 216انًصذر انساتق :  (3)
 .1324، ُٔٚظر : 415انًصذر انساتق :  (4)

 . 422انًصذر انساتق : (5) 
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اللَُّو اْلَباِطَل( فيقول: ويربط الوقف باإلعراب عند قولو تعالى: )َوَيْمُح 
"ىذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبلو؛ ألن الذي قبلو مجزوم، وىذا 

 .(ٔ)مرفوع فيوقف على ما قبلو ويبدأ بو"
 

 توجيو القراءات :   -ه
توجيو القراءات، وحل مشكبلتها، وبيان عللها، وكشف معانيها، يقوم 

حملِة القرآن المعرُب العالم  على معرفة اإلعراب، يقول ابن مجاىد: "فِمنْ 
بوجوه اإلعراب والقراءات والعارف باللغات ومعاني الكلمات، والبصير 
بعيب القراءات المنتقد لآلثار، فذلك اإلمام الذي يفزع إليو ُحّفاظ القرآن 

 .(ٕ)في كل مصر من أمصار المسلمين"

ْم(على قراءة النصب ففي قولو تعالى: )َىَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدقـُهُ 
لـ"يوم"، يقول ابن جزي: وفيو وجهان: أحدىما أن يكون "يوم" ظرف لقال، 
فعلى ىذا ال تكون الجملة معمول القول وإنما معمولو ىذا خاّصة، والمعنى: 

 قال اهلل ىذا القصص أو الخبر في يوم، وىذا بعيد؛ مزيل لرونق الكبلم .
" في موضع خبره، والعامل فيو واآلخر: أن يكون "ىذا" مبتدأ، و"يوم

 .(ٖ)محذوف، تقديره: ىذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم
 .(ٗ)وتوجيو القراءات إعرابًا ومعنًى كثير جًدا في تفسير ابن جزي

 

                                                           
 . 1334انًصذر انساتق: ( 1)

 . 45انسثعح:  (2)
 . 532، 536انتسٓٛم:  (3)
 . 1163، 1002، 234، 213، 653ُٚظر انًصذر انساتق عهٗ سثٛم انًثال :  (4)
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 الحذف والتقدير :  -و

األصل االكتفاء باللفظ الموجود في الداللة على المعنى المقصود، لكن 
اقتضى المعنى لفظًا محذوفًا، حينئٍذ يُقّدر من قد يخالف ىذا األصل، إذا 

لفظ المذكور ما أمكن؛ لبيان المعنى وإيضاحو، وذلك من سنن العرب في  
 كبلمها، ونزول القرآن على ذلك السنن .

وجاء التقدير عند ابن جزي على ثبلثة أقسام، إما أن يكون كلمة أو 
 جملة أو عامبًل .

اللََّو( قّدر ابن جزي محذوفًا، وجعلو فعند قولو تعالى: )ُيَحارِبُوَن 
 . (ٔ)األحسن في تفسير اآلية، فقال: "يحاربون عباد اهلل" وىو أحسن

وفي قولو تعالى: )َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا( قال: وفي الكبلم عند 
الجمهور محذوف ُيسمى فحوى الخطاب، والتقدير: فمن كان منكم مريًضا 

 . (ٕ)ة من أيام ُأخرأو على سفٍر فأفطر فعليو عد
وفي قولو تعالى: )فََأْىَلْكَناُىم ِبُذنُوِبِهْم( قال: التقدير: فكفروا وعصوا 

 . (ٗ)، وقد يكون المحذوف العامل (ٖ)فأىلكناىم

                                                           
 . 445انًصذر انساتق : ( 1)

 . 222، ُٔٚظر : 266انًصذر انساتق :  (2)
 . 534انًصذر انساتق : (3) 
 . 254انًصذر انساتق :  (4)
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 املبحث الثاني
 الترجيح بالقواعد النحوية

فّسر ابن جزي القرآن بقواعد اإلعراب، وربطها بالمعنى وعّلل بها، 
من اآليات بتلك القواعد، وربط بينها وبين الوقف واالبتداء، وأّول ما أشكل 

 وتوجيو القراءات، والحذف والتقدير ... .
وإذا تعددت المعاني في اآلية الواحدة، وتزاحمت األدلة، جاء النحو 
وقواعده دليبًل وبرىانًا البن جزي، يرّجح بو معنى على معنى، ويغّلب حكًما 

 المسائل، إليك منها:  على حكم، أجرى ذلك في عشرات
 عود الضمير على مذكور قبلو أولى من عوده على غير مذكور : .ٔ

 عند قولو تعالى: )َفَمن َتَصدََّق ِبِو فـَُهَو َكفَّارٌَة لَُّو(، فيو تأويبلن : 
أحدىما: من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنو فذلك كفارة لو، 

 يكفر اهلل ذنوبو؛ لعفوه وإسقاطو حقو .
والثاني : من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو اهلل عنو في 

 ذلك؛ ألن صاحب الحق قد عفا عنو . 
فالضمير في "لو" على التأويل األول يعود على "من" التي ىي كناية عن 

 المقتول أو المجروح أو الولي .
 وعلى الثاني: يعود على القاتل أو الجارح، وإن لم يجر لو ذكر، ولكن

 .(ٔ)السياق يقتضيو. واألول أرجح لعود الضمير على مذكور
نـَْيا َواآْلِخَرِة فـَْلَيْمُدْد  وفي قولو تعالى: )َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّن يَنُصَرُه اللَُّو ِفي الدُّ

 ِبَسَبٍب ِإَلى السََّماِء ثُمَّ ْليَـْقَطْع ...( الضمير في "ينصره" عائد على النبي 

                                                           
 . 502، 501انًصذر انساتق:  (1)
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 َمْن".وقيل: عائد على "
وىذا القول أرجح من األول؛ ألن الضمير يعود على ما تقدمو، وأما 

 .(ٔ)على القول األول فبل يعود على مذكور قبلو
َىا( أي كشفها وأظهرىا، وضمير  وفي قولو تعالى: )َوالنـََّهاِر ِإَذا َجبلَّ
المفعول للشمس وضمير الفاعل للنهار؛ ألن الشمس تنجلي بالنهار، فكأنو 

 جبلىا، وقيل: الضمير للفاعل اهلل. ىو الذي
 وقيل: الضمير المفعول للظلمة أو األرض أو الدنيا.
 .(ٕ)وىذا كلو بعيد؛ ألنو لم يتقّدم ما يعود الضمير عليو 

 اإلضمار قبل الذكر تفخيم للشيء : .ٕ
ُلو ِمْنُو ِمن قـُْرآٍن(، والضمير في "منو" عائد على  في قولو تعالى : )َوَما تـَتـْ
القرآن، وإن لم يتقّدم ذكره؛ لداللة مابعده عليو، كأنو قال: ماتتلو شيئًا من 

 القرآن، وقيل: يعود على الشأن . 

 . (ٖ)واألّول أرجح؛ ألن اإلضمار قبل الذكر تفخيم للشيء
 كور األقرب إليو :عود الضمير على المذ  .ٖ

َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّيٌَّة مِّن قـَْوِمِو(، الضمير في  في قولو تعالى: )
"قومو": يعود على موسى، ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل، آمنوا 

 بو على خوف من فرعون.

وقيل: إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على ىذا من قوم فرعون، 
 . (ٗ)ا بعيد؛ ألن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكوروىذ

                                                           
 . 434، 433انًصذر انساتق :  (1) 
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 توحيد مرجع الضمير أولى من اختبلفو : .ٗ
عند قولو تعالى: )لَُو ُمَعقَِّباٌت(الضمير في "لو": يعود على "من" المتقدمة، كأنو 

 قال: لمن أسّر ومن جهر، ولمن استخفى، ولمن ظهر، معقبات .

ضعيف؛ ألن الضمائر التي بعده تعود على وقيل: يعود على اهلل، وىو قول 
 . (ٔ)العبد باتفاق

وفي قولو تعالى: )فَأَنَزَل اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلْيِو( قال: الضمير للرسول، وقيل: ألبي 
 بكر .

قال: ويضّعف رجوع الضمير على أبي بكر أّن الضمائر بعدىا للرسول صلى 
 .(ٕ)اهلل عليو وسلم

في قولو تعالى: )يـَْوَم يَْأِت(، اختلف في  –كما ضّعف  –ورّجح بهذه القاعدة 
 فاعل "يأِت" فالضمير يعود على يوم مشهود، وقيل: يعود على اهلل،

 . (ٖ)ويعضده عود الضمير عليو في قولو "بإذنو"
َناُىْم ِكَتابًا فـَُهْم َعَلى بـَيـَِّنٍت مِّْنُو(، الضمير في  وفي قولو تعالى: )َأْم آتـَيـْ

 تمل أن يكون لؤلصنام أو للمشركين"آتيناىم" يح
 .(ٗ)واألول أليق بما قبلو من الضمائر

وفي قولو تعالى: )ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْدبَارِِىم مِّن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُهُم اْلُهَدى 
ن، الشَّْيطَاُن َسوََّل َلُهْم َوَأْمَلى َلُهْم( الفاعل في "أملى" ضمير يعود على الشيطا

 وقيل" اهلل تعالى.
 . (٘)واألول أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين في سّول وأملى 

                                                           
 . 234انًصذر انساتق:  (1)
 . 636انًصذر انساتق :  (2)

 . 252انًصذر انساتق : (3) 
 . 1214انًصذر انساتق : (4) 
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وعند قولو تعالى: )َوِإنَُّو ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد( الضمير لئلنسان أي 
 ىو شاىد على نفسو بكنوده، وقيل: ىو هلل تعالى على معنى التهديد .

لئلنسان باتفاق، فيجزي واألول أرجح؛ ألن الضمير الذي بعده 
 .(ٔ)الكبلم على نسٍق واحد

 األولى إبقاء الحرف على معناه األصلي، وإخراجو عن أصلو ضعيف:  .٘
في قولو تعالى: )َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مِّنُكم  -أ 

فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم َتِجُدوا َماًء  مَِّن اْلَغاِئطِ 
 طَيًِّبا...( 

 قال: فـ"أو جاء أحد" "أو" ىنا على تأويلين: 
 أحدىما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها.

 واآلخر: أنها بمعنى الواو .
فعلى القول بأنها على بابها يكون قولو "فلم تجدوا ماء" راجًعا إلى 

وإلى من المس، سواء كانا المريض والمسافر، وإلى من جاء من الغائط، 
مريضين أو مسافرين أم ال، فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا 

 عدم الماء، وىو مذىب مالك والشافعي، فيكون في اآلية حجة لهما.
وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قولو "فلم تجدوا ماء" راجًعا 

التيمم إال في المرض إلى المريض والمسافر، فيقتضي ذلك أنو ال يجوز 
والسفر مع عدم الماء، وأنو ال يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، 

 ولكن يؤخذ جواز التيمُّم لو من موضع آخر. 
 

                                                           
 . 1245انًصذر انساتق :  (1)
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 الراجح أن تكون "أو" على بابها لوجهين : 
أحدىما: أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها، وذلك 

 ضعيف.
 ها فائدة إباحة التيمم للحاضرواآلخر: إن كانت على بابها كان في

الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى الواو لم تفد 
ىذه الفائدة، وحجة من جعلها بمعنى الواو أنو لو جعلها على بابها القتضى 
المعنى أّن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفو عليها، وىذا 

"أو" ىنا للتنويع والتفصيل: ومعنى اآلية كأنو قال: ال يلزم؛ ألن العطف بـ
يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في 

 .(ٔ)غير مرض وال سفر
كذلك احتّج اإلمام مالك بـ"أو" التي تقتضي التخيير، في أن اإلمام        

 يصلبو، أو يقطع يده ُمخّير في المحارب بين أن يقتلو ويصلبو، أو يقتلو وال
 ورجلو،أو نفيو.

، وكذلك حجتو في كفارة قتل المحرم (ٕ)فرّجح التخيير على الترتيب     
 .(ٖ)للصيد

وعند قولو تعالى: )َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّو َما َأْشرَْكَنا(، 
 قال: في اآلية معنيان:

وإرادتو فاحتّجوا على صحة أحدىما: أن شركهم كان بمشيئة اهلل 
 فعلهم بإرادة اهلل تعالى .
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واآلخر: أن قولهم ىذا في الدار اآلخرة على وجو التمنِّي أّن ذلك لم 
 يكن.

ويؤيّد ىذا أنو حكى قولو بأداة االستقبال، وىي السين، فذلك دليل          
 .(ٔ)على أنهم يقولونو في المستقبل، وىي اآلخرة 

َيْجَمَعنَُّكْم ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة( قيل "إلى" ىنا بمعنى وفي قولو تعالى: )لَ 
 "في" وىو ضعيف .

 .(ٕ)والصحيح أنها للغاية على بابها
 ال يحكم بزيادة الحرف في غير مواضع الزيادة :  .ٙ

عند قولو تعالى: )َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم( قيل: إّن "ِمْن" زائدة، 
 .(ٖ)سيبويو زيادتها في الواجبومنع 

وىي عنده للتبعيض، ومعناه أنو يغفر للكافر إذا أسلم ما تقّدم من 
ذنبو قبل اإلسبلم، ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة، فوقعت المغفرة في 
البعض، ولم يأت في القرآن غفران بعض الذنوب إال للكافر، كهذا 

 .(ٗ)ي في الصفالموضع..، وجاء للمؤمنين بغير "ِمْن" كالذ
وفي قولو تعالى: )يـَْغِفْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكْم( "من" ىنا للتبعيض، وقيل: إن 
"ِمْن" ىنا زائدة، وذلك باطل؛ ألن "ِمْن" ال تزاد عند سيبويو إال في غير 
الواجب، وقيل: ىي لبيان الجنس، وقيل: البتداء الغاية، وىذان القوالن 

 .(٘)لصحيح؛ ألن التبعيض مّتجوٌ ضعيفان في المعنى، واألول ىو ا
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 . 300انتسٓٛم:  (4)
 . 1544انًصذر انساتق :  (5)
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ًنا َيْشَرُب ِبَها( قال ابن عطية: الباء زائدة، والمعنى:  وفي قولو تعالى: )َعيـْ
 .(ٔ)يشربها، وىذا ضعيف؛ ألن الباء إنما تزاد في مواضع ليس ىذا منها

 الترجيح بتعّدي الفعل ولزومو :  .ٚ
 في قولو تعالى: )َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم( اخُتِلف في ىذه الباء على أقوال:  -أ 

فقال قوم: إنها للتبعيض، وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، 
 وىذا القول غير صحيح عند أىل العربية.

وقيل: إنها باء االستعانة التي تدخل على  اآلالت، وأن المعنى: امسحوا 
وىذا ضعيف؛ ألن الرأس على ىذا ماسح ال ممسوح، أيديكم برؤوسكم،  

 وذلك خبلف المقصود .
 وقيل: إنها زائدة، وىو ضعيف؛ ألن ىذا ليس موضع زيادتها. 
والصحيح عندي أنها باء اإللصاق التي توصل الفعل إلى مفعولو؛  

 ألن المسح تارة يتعّدى بنفسو وتارة بحرف الجر،كقولو تعالى:
 .(ٕ)ُكْم()فَاْمَسُحواِ بُوُجوىِ 

يرّجح بتعدي الفعل دون أن يذكر المخالف، كما في قولو تعالى:  -ب 
)َواْضِرْب َلُهم مََّثبًل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة(، قال: الضمير في "لهم" لقريش، و 
"مثبّل" و "أصحاب القرية" مفعوالن بـ"اضرب" على القول بأنها تتعدى 

 .(ٖ)إلى مفعولين، وىو الصحيح

 
 

                                                           
 . 1640انًصذر انساتق:  (1)
 . 435انًصذر انساتق :  (2)
 . 1213انًصذر انساتق:  (3)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

 المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليو :  .ٛ
في قولو تعالى: )َواَل تـَْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ(، فالفعل  

 "وتكتموا" معطوف على النهي "وال تلبسوا" .

 أو منصوب بإضمار "أن" في جواب النهي، والواو بمعنى الجمع .
كل واحد من الفعلين، واألول أرجح؛ ألن العطف يقتضي النهي عن  

بخبلف النصب بالواو، فإنو إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين ال 
 . (ٔ)النهي عن كل واحد على انفراده

 عطف "أفعل" التفضيل على شبيهو أولى من عطفو على غيره :  .ٜ
ِذهِ  َأْعَمى فـَُهَو ِفي اآْلِخَرِة َأْعَمى( قال:  عند قولو تعالى: )َوَمن َكاَن ِفي ىَٰ

 يجوز في "أعمى" الثاني أن يكون صفة كاألول.
وأن يكون من "أفعل" التي للتفضيل، وىذا أقوى، لقولو "وأضّل سبيبل" 
 فعطف "أضل" الذي ىو ِمْن "أفعل ِمْن كذا" على ما ىو شبيهو، قال سيبويو:

إنما يمتنع ذلك في عمى البصر  ال يجوز أن يقال ىو أعمى من كذا، ولكن
 .(ٕ)ال عمى القلب

 يضعف العطف إذا كان :  .ٓٔ
على ظرف  ظرف زمان مختًصا على غير مختص، أو عطف ظرف زمان -أ 

 مكان : 

في قولو تعالى: )َويـَْوَم ُحنَـْيٍن( عطف على مواطن، أو منصوب بفعٍل        
 مضمر، وىذا أحسن لوجهين:

                                                           
 . 213انًصذر انساتق :  (1)
 . 3/424، ُٔٚظر انًحرر انٕجٛز: 322انًصذر انساتق:  (2)
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أحدىما: أن قولو "إذ أعجبتكم كثرتكم" مختص بجنسين، فبل يصح 
 في غيره من المواطن، فيضعف العطف لبلختبلف الذي بينهما. 

واآلخر: أن المواطن ظرف مكان، ويوم حنين ظرف زمان، فيضعف 
 .(ٔ)عطف أحدىما على اآلخر

 عطف صفة على موصوف : -ب 
وعند قولو تعالى: )َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب( معطوف على اسم اهلل على 
وجو االستشهاد بو، فقيل المراد عبد اهلل بن سبلم ومن أسلم من اليهود 

 والنصارى الذي يعلمون صفتو من التوراة واألنجيل. 
 وقيل: المراد المؤمنون الذين يعلمون علم القرآن وداللتو على النبوءة.

 وقيل: المراد اهلل تعالى فهو الذي عنده علم الكتاب.
 .(ٕ)؛ ألنو عطف صفة على موصوف-األخير  –ويضعف ىذا 

 العطف على ضمير مخفوض من غير إعادة الخافض :  -ج 
في قولو تعالى: )َوَمن لَّْسُتْم َلُو ِبَرازِِقيَن( يعني البهائم والحيوانات، و"َمْن" 

 معطوف على "معايش".
الضمير في "لكم"، وىذا ضعيف في النحو؛ ألنو عطف وقيل: على 

 .(ٖ)على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض
وفي قولو تعالى: )َوَأنَُّو تـََعاَلى َجدُّ رَبِـَّنا( قيل إنو عطف على قولو "أنو 
استمع نفٌر"، وىذا خطأ من طريق المعنى؛ ألن قولو: استمع نفٌر، في موضع 

                                                           
 . 630انتسٓٛم: ( 1)

 . 243انًصذر انساتق :  (2)
 . 313، 312انًصذر انساتق :  (3)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

يكون المعطوف عليو مما أوحي، وأن ال يكون من   معمول "أوحي" فيلزم أن
 كبلم الجن.

وقيل: إنو معطوف على الضمير المجرور في قولو "آمنا بو"، وىذا ضعيف؛ 
 .(ٔ)ألن الضمير المجرور ال يعطف عليو إال بإعادة الخافض

  الترجيح بزمن الفعل أو معناه :  .ٔٔ
 نبي صلى اهلل عليورّجح عود الضمير على الكفار والمنافقين المعاصرين لل -أ 

وسلم بزمن الفعل المضارع في قولو تعالى: )َوَما ظََلَمُهُم اللَُّو َولَِٰكْن 
َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن(، فقال: الضمير في "ظلمهم" للكفار والمنافقين أو 

 ألصحاب الحرث.

واألول أرجح؛ ألن قولو "أنفسهم يظلمون" فعل حال يدّل على أنو 
 . (ٕ)للحاضرين

َناَىا ِحَسابًا َشِديًدا( وقد ي -ب  رّجح بزمن الماضي فعند قولو تعالى: )َفَحاَسبـْ
 قال:

أي حاسبنا أىلها، قيل: يعني الحساب في اآلخرة وكذلك العذاب المذكور 
 بعده.

وقيل: يعني في الدنيا، وىذا أرجح؛ ألنو ذكر عذاب اآلخرة بعد ذلك 
قولو "حاسبناىا" و "عّذبناىا" في قولو "أعّد اهلل لهم عذابًا شديًدا"، أو ألن 

 . (ٖ)بلفظ الماضي فهو حقيقًة فيما وقع

                                                           
 . 1606انًصذر انساتق :  (1)

 . 364انًصذر انساتق: ( 2)
 . 1552انًصذر انساتق : (3)



 

 راضي بن عتيق بن حمود/ د  ُجزي ابن تفسير في النحوية بالقواعد الترجيح
 

430 

 

وقد يرّجح وُيخطِّئ بمعنى الفعل وعملو، كما في قولو تعالى: )ِإنَُّو َكاَن  -ج 
َوَمْقًتا(، قال: "كان" في ىذه اآلية تقتضي الدوام، كقولو تعالى  فَاِحَشةً 

 "إن اهلل كان غفورًا رحيًما" وشبو ذلك.

 .(ٔ)برد: ىي زائدة؛ وذلك خطأ؛ لوجود خبرىا منصوباً وقال الم
 كذلك يرّجح وُيضعِّف بمعنى الفعل، كما في قولو تعالى: )َوِإْذ َغَدْوَت ِمنْ  -د 

َأْىِلَك تـُبَـوُِّئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل( قال: "تُبوِّئ المؤمنين" تنزلهم وذلك 
 صبيحة يوم السبت حين حضر القتال.

لك يوم الجمعة بعد الصبلة حين خرج من المدينة، وذلك وقيل: ذ
 .(ٕ)ضعيف؛ ألنو ال يُقال "غدوت" فيما بعد الزوال

 كذلك في قولو تعالى: )َوِإَذا َقَضى َأْمرًا( قال: أي قّدره وأمضاه. -ه 
ثم رّده فقال: ال يكون "قضى" ىنا بمعنى "قّدر"؛ ألن القدر قديم، و 

واالستقبال، وذلك يناقض القدم، وإنما "قضى" ىنا تقتضي الحدوث  "إذا"
 .(ٖ)بمعنى: أمضى أو فعل أو أوجد، كقولو "فقضاُىّن سبع سموات"

 

                                                           
 . 2/31، ُٔٚظر انًحرر انٕجٛز : 404انًصذر انساتق : ( 1)

 . 321، 320انتسٓٛم:  (2)
 . 236انًصذر انساتق :  (3)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

 الترجيح بمعنى االسم : .ٕٔ

قد يرّجح ويرّد قواًل محتًجا بمعنى "إذ" كما في قولو تعالى: )َوِإْذ َلْم يـَْهَتُدوا  -أ 
لّما لم يهتدوا بو قالوا ىذا إفك قديم، َفَسيَـُقوُلوَن َىَذا ِإْفٌك َقِديٌم( أي  بِوِ 

 ووصفو بالقدم؛ ألنو قد قيل قديًما.

فإن قيل: كيف تعمل "فسيقولون" في "إذ" وىي للماضي، والعامل 
 مستقبل؟

فالجواب: أّن العامل في "إذ" محذوف، تقديره: إذ لم يهتدوا بو ظهر 
 عنادىم فسيقولون.

ظرفية بمعنى الماضي، فبل يلزم ويظهر لي أّن "إذ" ىنا بمعنى التعليل ال 
السؤال، والمعنى: أنهم قالوا ىذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا بو، وقد 
جاءت "إذ" بمعنى التعليل في القرآن الكريم، وفي كبلم العرب، ومنو "ولن 

 .(ٔ)ينفعكم اليوم إذ ظلمتم" أي بسبب ظلمكم
 يـَْعَلُم َمْن َخَلَق(رّجح بمعنى االسم الموصول "َمْن" في قولو تعالى: )َأاَل  -ب 

قال:"من خلق" فاعبًل يراد بو الخالق، والمفعول محذوف تقديره: أال يعلم 
 الخالق خلقو؟

ويحتمل أن يكون "من خلق" مفعواًل، والفاعل مضمر، تقديره: أال 
 يعلم اهلل من خلق؟ 

واألول أرجح ألن "من خلق" إذا كان مفعواًل اختص بمن يعقل، 
 .(ٕ)من يعقل ومن ال يعقلوالمعنى األول يعم 

 األصل في االستثناء أن يكون متصبًل، وانقطاعو ضعيف : .ٖٔ
                                                           

 .1324انًصذر انساتق:  (1)
 . 1520انًصذر انساتق:  (2)
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قد يرّجح باالستثناء المتصل إذ ىو األصل واألنسب لمعنى اآلية  -أ 
ففي قولو تعالى: )َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطًَأ(  الكريمة،

ى: ال يحّل لمؤمن أن يقتل مؤمًنا قيل: إن االستثناء ىنا منقطع، والمعن
 بوجو، لكن الخطأ قد يقع.

والصحيح أنو متصل، والمعنى: ال ينبغي لمؤمن وال يليق بو أن يقتل 
 .(ٔ)مؤمًنا إال على وجو الخطأ من غير قصد وال تعّمد، إذ ىو مغلوب فيو

وقد يرّجح بتضعيف االستثناء المنقطع، كما في قولو تعالى: )ُقل الَّ  -ب 
ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلغَْيَب ِإالَّ اللَُّو( برفع المستثنى لفظ  ُم َمنيـَْعلَ 

الجبللة، فإن قيل: االستثناُء متصل، ف"اهلل" سبحانو ليس من جنس 
 ما قبل "إال"، وإن قيل: منقطع، فكان يجب أن يكون منصوبًا.

 فالجواب يكون من أربعة أوجو:
األول: االستثناء منقطع، والرفع على لغة تميم، وىذا ضعيف؛ ألن 

 القرآن نزل بلغة الحجاز ال بلغة بني تميم. 

والثاني: أن اهلل في السموات واألرض بعلمو، فجاء البدل على ىذا 
المعنى، وىذا ضعيف؛ ألن "في" تدّل على الظرفية الحقيقة، وىي في حق 

الظرفية المجازية، وال يجوز استعمال لفظة اهلل على ىذا المعنى تدّل على 
 واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحققين.

والثالث: أن يراد بـ"َمْن" ىنا كل موجود، فيكون االستثناء متصبًل، 
فيصح الرفع على البدل، جريًا على منهاج كبلم العرب فهو لفظ خاص يراد 

 بو ما ىو أعّم منو.

                                                           
 . 444انًصذر انساتق :  (1)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

ون االستثناء متصبًل على أن يتأّول "من في والرابع: أن يك
السموات" في حق اهلل، كما يتأّول قولو تعالى "أأمنتم من في السماء" 

 .(ٔ)وحديث الجارية، وشبو ذلك
 الترجيح بإعراب الفعل:  .ٗٔ

قد يمنع وجًها ليصحح اآلخر بسبب الحالة اإلعرابية التي ورد الفعل  -أ 
 بها.

اللََّو َويـَُعلُِّمُكُم اللَُّو( قال: إخبار على وجو ففي قولو تعالى: )َواتَـُّقوا 
االمتنان. وقيل: معناه الوعد بأن َمن اتّقى عّلمو اهلل وألهمو، وىذا المعنى 
صحيح، ولكن لفظ اآلية ال يعطيو، ألنّو لو كان كذلك لجزم "يعلِّمكم" في 

 .(ٕ)جواب "اتقوا"

 و تعالى: يرّجح رجوع الشرط إلى الجواب األقرب، كما في قول -ب 
)فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّو( قال: يحتمل أن يكون 

 ىذا الشرط راجًعا إلى قولو: فردُّوه، أو إلى قولو: أطيعوا. 

 .(ٖ)واألول أظهر؛ ألنو أقرب إليو

 حمل القرآن على األفصح من لغات العرب : .٘ٔ

ُهْم( قال: "كثيٌر منهم" بدل في قولو تعالى: )ثُمَّ  َعُموا َوَصمُّوا َكِثيٌر مِّنـْ
 .(ٗ)من الضمير أو فاعل على لغة: أكلوني البراغيث، والبدل أرجح وأفصح

 تمييز العدد "اثنتي عشرة" ال يكون إال مفرًدا : .ٙٔ

                                                           
 . 1103انًصذر انساتق :  (1)

 . 330انًصذر انساتق : ( 2)
 . 433انًصذر انساتق :  (3)

 . 513انًصذر انساتق :  (4)
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َنَتْي  قد يرّجح إعراب االسم بداًل كما في قولو تعالى: )َوَقطَّْعَناُىُم اثـْ
َباطًا ُأَمًما( قال: "أسباطًا" السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في َعْشَرَة َأسْ 

العرب، وانتصابو على البدل من "اثنتي عشرة"، ال على التميز؛ فإن تمييز 
"اثنتي عشرة" ال يكون إال مفرًدا، وقال الزمخشري على التمييز؛ ألن كل 

 .(ٔ)قبيلة أسباط ال سبط

 تو :منع االسم من الصرف دليل َعَلِميَّ  .ٚٔ
في قولو تعالى: )َكذََّب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِليَن( قال: قرئ "أليكة" 

 بالهمز وخفض التاء مثل الذي في الحجر وق، ومعناه: الغيضة من الشجر.

وفي ص بفتح البلم والتاء، فقيل: إنو مسّهل من  –الشعراء  –وقرئ ىنا 
 الهمز.

ول بأنو على ىذه القراءة بفتح وقيل: إنو اسم بلدىم، ويقّوي ىذا الق
 .(ٕ)التاء غير منصرف، يدّل ذلك على أنو اسم علم

 نون التوكيد ال تدخل إال في القسم أو في غير الواجب : .ٛٔ
فعند قولو تعالى: )لََيْجَمَعنَُّكْم( قال: مقطوع مما قبلو، وىو جواب لقسم 

 محذوف.

 وقيل: ىو تفسير الرحمة المذكورة، تقديره: أن يجمعكم.
وىذا ضعيف؛ لدخول النون الثقيلة في غير موضعها، فإنها ال تدخل إال 

 .(ٖ)في القسم، أو في غير الواجب
 

                                                           
 . 636انًصذر انساتق :  (1)

 . 1033انًصذر انساتق: ( 2)
 . 542انًصذر انساتق:  (3)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

 ىمزة االستفهام ال يعمل ما قبلها فيما بعدىا : .ٜٔ
( َأِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما ٓٔفي قولو تعالى: )يـَُقوُلوَن َأِإنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرِة )

 نَِّخَرًة(. 

أن يكون "لمردودون" عامبًل في "إذا كّنا"، على قراءتو بهمزتين، منع 
 .(ٔ)"أإذا كّنا"، فقال: ألن ىمزة االستفهام ال يعمل ما قبلها فيما بعدىا

 "أفعل" التفضيل ال يستعمل إال بمن أو باإلضافة :  .ٕٓ

ِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر ُمْجرِِميهَ  ا( قال في في قولو تعالى: )وََكذَٰ
 "مجرميها" إعرابو مضاف إليو عند الفارسي وغيره.

وقال ابن عطية وغيره: إنو مفعول أول ب"جعلنا"، و"أكابر" مفعول ثان 
 مقدَّم.

وىذا جّيد في المعنى، ضعيف في العربية؛ ألن "أكابر" جمع "أكبر" 
 .(ٕ)وىو من أفعل، فبل يستعمل إال بــ"ِمْن" أو باإلضافة

 القول بالفصل بين المضاف والمضاف إليو ضعيف :  .ٕٔ
في قولو تعالى: )وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر مَِّن اْلُمْشرِِكيَن قـَْتَل َأْواَلِدِىْم 
ُشرََكاُؤُىْم(، في قراءة من خفض "شركائهم" على اإلضافة إلى "قتل"، إضافة 

 المصدر إلى فاعلو. 
الشعر؛ ألنو فصل بين  وذلك ضعيف في العربية، وإن ُسِمع في

 .(ٖ)المضاف والمضاف إليو
 

                                                           
 . 1661انًصذر انساتق :  (1)
 . 522انًصذر انساتق :  (2)

 523انًصذر انساتق :  (3)
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 القول الذي تؤيّده حالة االسم اإلعرابية أولى بالترجيح : .ٕٕ
عند قولو تعالى: )َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة( قال: "ما" نافية، والمعنى: ما كان  -أ 

 اختيار، إنما االختيار واإلرادة هلل وحده. للعباد

"، ومعنى الخيرة على ىذا الخير وقيل: إن "ما" مفعولة ب"يختار
والمصلحة، وذلك ضعيف، لرفع "الخيرة" على أنها اسم كان، ولو كانت 
"ما" مفعولة، لكان اسم كان مضمًرا يعود على "ما"، وكانت "الخيرة" 

 .(ٔ)منصوبة على أنها خبر كان

 تتعّلق بفعلفي قولو تعالى: )قَاَل فَِبَما َأْغَويـَْتِني(، قال: الفاء للتعليل، وىي  -ب 
 قسٍم محذوف، تقديره: أقسم باهلل بسبب إغوائك لي ألغويّن بني آدم.

 و"ما" مصدرية.
 .(ٕ)وقيل: استفهامية، ويبطلو ثبوت األلف في "ما" مع حرف الجر

 األصل عدم التقديم والتأخير :  .ٖٕ
 ِفي يَِتيُهونَ  َسَنةً  َأْربَِعينَ عند قولو تعالى: )قَاَل فَِإنَـَّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم  -أ 

 وصلو فيجب األصح، على" محرمة" "أربعين" في العامل: قال( اأْلَْرضِ 
 .معو

وقيل: العامل فيو "يتيهون"، فعلى ىذا يجوز الوقف على قولو "محرمة 
 .(ٖ)عليهم"، وىذا ضعيف؛ ألنو ال حامل على تقديم المعمول ىنا

 رَبِِّو(، قال: جواب "لوال" محذوف،في قولو تعالى: )َلْواَل َأن رََّأى بـُْرَىاَن  -ب 

                                                           
 . 1122انًصذر انساتق :  (1)
 . 544انًصذر انساتق :  (2)
 . 441انًصذر انساتق:  (3)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

تقديره: لوال أن رأى  برىان ربِّو لخالطها، وإنّما ُحِذف ألن قولو "ىّم بها" يدّل 
 عليو.

 وقد قيل: إن "ىّم بها" ىو الجواب.

 .(ٔ)وىذا ضعيف؛ ألن جواب لوال ال يتقّدم عليها
ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَمانَُو(، اخُتِلف في في قولو تعالى: )َوَقاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل  -ج 

الرجل، فقيل: إن ىذا الرجل المؤمن كان ابن عمِّ فرعون، فقولو "من  ىذا
 آل فرعون" صفة للمؤمن.

 وقيل: كان من بني إسرائيل، فقولو "من آل فرعون" على ىذا يتعّلق

 بقولو "يكتم إيمانو".
 .(ٕ)وتأخيرواألول أرجح، ألنو ال يحتاج فيو إلى تقديم 

 األصل عدم اإلضمار : .ٕٗ
ففي قولو تعالى: )َأَفَمْن َحقَّ َعَلْيِو َكِلَمُة اْلَعَذاِب َأَفأَنَت تُنِقُذ َمن ِفي النَّاِر(،  -أ 

 قال فيها وجهان: 

أحدىما: أن يكون الكبلم جملة واحدة، تقديره: أفمن حّق عليو كلمة 
المضمر، وىمزة "أفأنت" العذاب أأنت تنقذه، فموضع "من في النار" موضع 

 ىي الهمزة في "أفمن"، لئلنكار، وكررت للتأكيد .

والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حّق عليو كلمة العذاب تتأّسف عليو، 
 فحذف الخبر، ثم استأنف قولو: أفأنت تنقذ من في النار.

 .(ٖ)واألول أرجح، لعدم اإلضمار

                                                           
 . 262انًصذر انساتق :  (1)
 . 1305انًصذر انساتق :  (2)
 . 1236انًصذر انساتق :  (3)
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رَبَِّك َعْبَدُه زََكرِيَّا( قال:  ( ِذْكُر رَْحَمتِ ٔفي قولو تعالى: )كهيعص ) -ب 
"عبَده" على أنو مفعول ل"رحمة"، فإنها مصدر أضيف إلى  نصب

 الفاعل ونصب المفعول.

 وقيل: ىو مفعول بفعل مضمر، تقديره: رحم عبده، وىذا ضعيف، 

 .(ٔ)إذ فيو تكلُّف اإلضمار من غير حاجة إليو
بـَيـَِّناٍت َوَأنَّ اللََّو يـَْهِدي َمن يُرِيُد(،  في قولو تعالى: )وََكَذِلَك َأنَزْلَناُه آيَاتٍ  -ج 

قال ابن عطية: "أّن" في موضع خبر االبتداء، والتقدير: األمر أّن  قال:
اهلل، وىذا ضعيف، ألن فيو تكلُّف إضمار، وقطع للكبلم عن المعنى 

 .(ٕ)الذي قبلو

يِن( قال: "ملك" قراءة ال -د   جماعة بغيركما في قولو تعالى: )َماِلِك يـَْوِم الدِّ

 ألف، وقرأ عاصم والكسائي باأللف.

وقراءة الجماعة أرجح لثبلثة أوجو: ومنها: أنها ال تقتضي حذفًا، 
واألخرى تقتضيو؛ ألن تقديرىا: مالك األمر، أو مالك مجيء يوم الدين، 
والحذف خبلف األصل، وأما قراءة الجماعة فإضافة "ملك" إلى "يوم 

 .(ٖ)اع، وأجري الظرف مجرى المفعول بوالدين"، فهي على طريقة االتس
 القول الذي يؤيِّده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بالترجيح : .ٕ٘

قد يرجح ابن جزي ويرّد ويمنع ويضّعف بعض المعاني بعلم الصرف 
 وقواعده.

                                                           
 . 415انًصذر انساتق :  (1)

 . 1242، ُٔٚظر : 434انًصذر انساتق :  (2)
 . 131، 130انًصذر انساتق :  (3)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

فعند قولو تعالى: )مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن( قال: الحمأ الطين األسود،  -أ 
 والمسنون

 المنتن.المتغّير 

 .(ٔ)وقيل: إنو من أسن الماء إذا تغّير، والتصريف يرّد ىذا القول
(ِخَتاُمُو ِمْسٌك( قال: ٕ٘وعند قولو تعالى: )ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق مَّْخُتوٍم )

 قرئ: ختامو، وخاتمو، بفتح التاء وكسرىا، وفي معناه ثبلثة أقوال: 
 ابع عليو. أحدىا: أنو من الختم على الشيء بمعنى جعل الط

 الثاني: أنو من ختم الشيء أي تمامو.
 ورّد الثالث منها، فقال: الثالث: أن معناه: مزاجو مسك، أي:

 . (ٕ)يمزج الشراب بالمسك، وىذا خارج عن اشتقاق اللفظ
 في قولو تعالى: )لِنَـْعَلَم َأيُّ اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا َأَمًدا( قال:  -ب 

 "أحصى" فعل ماض، و "أمدا" مفعول بو. 

وقيل: "أحصى" اسم للتفضيل"، و"أمدا" تمييز، وىذا ضعيف؛ ألن 
 .(ٖ)"أفعل من" التي للتفضيل ال يكون من فعل رباعي إال في الشاذ

وفي قولو تعالى: )َأْىَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا(، قال: "أىل البيت" 
عليو وسلم ىم أزواجو وذريتو وأقاربو كالعباس وعلي  أىل بيت النبي صلى اهلل

 ومن حرمت عليو الصدقة.
وقيل: المراد ىنا أزواجو خاصة، والبيت على ىذا المسكن، وىذا 

 .(ٗ)ضعيف؛ ألن الخطاب بالتذكير، ولو أراد ذلك لقال: عنُكنّ 
                                                           

 . 314، 313انًصذر انساتق :  (1)
 . 1633انًصذر انساتق :  (2)

 . 336انًصذر انساتق :  (3)
 . 1121انًصذر انساتق :  (4)
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يُقوَن( قال: مبالغة من  -ج  قد يرّجح كما في قولو تعالى: )الصِّدِّ
التصديق، وكونو من الصدق أرجح؛ ألن صيغة فعِّيل ال تُبنى  منالصدق، أو 

في األكثر، وقد ُحكي بناؤىا من رباعي، كقولهم: رجل  إال من فعٍل ثبلثي
 .(ٔ)ِمسِّيك من أمسك

وفي قولو تعالى: )الصَّاخَُّة(، قال: ىي القيامة، ومشتّقة من قولك: 
 صّخ األذن إذا أصّمها بشدة صياحو.

 وقيل: ىي من قولك: أصاخ للحديث إذا استمعو.
 .(ٕ)واألول ىو الموافق لبلشتقاق

 وفي قولو تعالى: )َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى( قال: فيو أربعة أقوال: 
إذا أقبل، وإذا أدبر، وإذا أظلم، وإذا سكن، أي استقّر واستوى، أو 

الريح. وىذا سكن فيو الناس واألصوات، ومنو ليلة ساجية إذا كانت ساكنة 
 .(ٖ)أقرب في االشتقاق

وكذلك رّجح قراءة "نخرة" على "ناخرة"؛ ألن فـََعل أبلغ من 
 .(ٗ)فاعل

                                                           
 . 1444انًصذر انساتق :  (1)
 . 1664انًصذر انساتق :  (2)
 . 1224انًصذر انساتق :  (3)
 . 1661انًصذر انساتق :  (4)
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

 الخاتمة
 وفيها النتائج اآلتية :

إعراب القرآن أصل في الشرع، وحكمو كحكم حروف القرآن مما يدّل  .ٔ
 على عّلو شأنو وعظيم منزلتو.

بيان استفادة المفسرين من علوم الصناعة اللغوية، وأثرىا في التفسير  .ٕ
 والترجيح. 

براعة ابن جزي في توظيف علم النحو لفهم المعاني الدقيقة وتوضيح ما  .ٖ
أشكل من اآليات، وعنايتو بذلك حتى غلب النحو واإلعراب على 

 تفسيره.

فيو داللة  ربط ابن جزي بين اإلعراب والمعنى في درس تطبيقي، تجّلى .ٗ
اإلعراب على المعنى وبناؤه عليو، فأين المنادون بإلغاء اإلعراب وأن ال 

 معنى لو ؟

لتعلُّق اإلعراب بالمعنى صور شّتى كتأييد أو رّد أو تضعيف اإلعراب  .٘
لقوة المعنى أو فساده وبطبلنو، ومراعاتهما بالنظر إليهما معًا صحًة 

ف وتوجيو القراءات، والحذف وفساداً، والتعليل وصوره والتأويل والوق
 والتقدير.

 رّجح ابن جزي بالقواعد النحوية اآلتية : .ٙ

 عودة الضمير على مذكور قبلو أولى من عوده على غير مذكور. .ٔ

 األضمار قبل الذكر تفخيم للشيء. .ٕ

 عود الضمير على المذكور األقرب إليو. .ٖ

 توحيد مرجع الضمير أولى من اختبلفو. .ٗ
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 عناه األصلي، وخروجو عن أصلو ضعيف.األولى إبقاء الحرف على م .٘

 ال يحكم بزيادة الحرف في غير مواضع الزيادة. .ٙ

 الترجيح بتعّدي الفعل ولزومو. .ٚ

 المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليو. .ٛ

 عطف "أفعل" التفضيل على شبيهو أولى من عطفو على غيره. .ٜ

 يضعف العطف إذا كان : .ٓٔ

عطف ظرف زمان مختص على غير المختص، أو ظرف زمان  -أ 
 على ظرف مكان.

 عطف الصفة على الموصوف. -ب 

 العطف على ضمير مخفوض من غير إعادة الخافض. -ج 

 الترجيح بزمن الفعل أو بمعناه . .ٔٔ

 الترجيح بمعنى االسم. .ٕٔ

 األصل في االستثناء أن يكون متصبًل، وانقطاعو ضعيف. .ٖٔ

 الترجيح بإعراب الفعل. .ٗٔ

 حمل القرآن على األفصح من لغات العرب. .٘ٔ

 "اثنتي عشرة" ال يكون إال مفرداً.تمييز العدد  .ٙٔ

 منع االسم من الصرف دليل َعَلِمّيتو. .ٚٔ

 نون التوكيد ال تدخل إال في القسم أو في غير الواجب. .ٛٔ

 ىمزة االستفهام ال يعمل ما قبلها فيما بعدىا. .ٜٔ

 "أفعل" التفضيل ال يستعمل إال بـ"ِمْن" أو باإلضافة. .ٕٓ

 ضعيف.القول بالفصل بين المضاف والمضاف إليو  .ٕٔ
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 والثالثون السابعالعدد    م 2047 هـ/4438كلية اللغة العربية بالزقازيق حولية

 القول الذي تؤيّده حالة االسم اإلعرابية أولى بالترجيح. .ٕٕ

 األصل عدم التقديم والتأخير. .ٖٕ

 األصل عدم اإلضمار. .ٕٗ

 القول الذي يؤيّده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بالترجيح. .ٕ٘

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
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 المصادر والمراجع
 – ٔط –الزبيري  علي بن محمد –ابن جزي ومنهجو في التفسير  .ٔ

 دمشق. –دار القلم  –ه ٚٓٗٔ
 -ٕط –تعليق/ محمد سكر  –للسيوطي  –االتقان في علوم القرآن  .ٕ

 الرياض. –مكتبة المعارف  –ه ٙٔٗٔ

تحقيق عبد اإللو بنهان  –للسيوطي  –األشباه والنظائر في النحو  .ٖ
 دمشق. –مجمع اللغة العربية  –وآخرين 

 ٕط –تحقيق زىير غازي زاىد  –اس أبو جعفر النح  -إعراب القرآن  .ٗ
 مكتبة النهضة العربية. –عالم الكتب  –ه ٘ٓٗٔ –

تحقيق: مصطفى عطا  –بدر الدين  الزركشي  –البرىان في علم القرآن  .٘
 دار الفكر بيروت. –ه ٕٗٗٔ –

عناية عبد المنعم إبراىيم  –الزبيدي  –تاج العروس من جواىر القاموس  .ٙ
 بيروت. –كتب العلمية دار ال –ه ٕٛٗٔ – ٔط –وآخر 

 –ه ٕٕٗٔ – ٙط –محمد صادق الرفاعي  –تاريخ آداب العرب  .ٚ
 بيروت. –دار الكتاب العربي 

تحقيق د. محمد  –محمد بن أحمد بن ُجزي  –التسهيل لعلوم التنزيل  .ٛ
 دار الضياء الكويت.  –ه ٖٗٗٔ – ٕط –بن سيدي محمد موالي 

ه ٕٚٗٔ – ٕط –الطيار د. مساعد  –التفسير اللغوي للقرآن الكريم  .ٜ
 الدمام. –دار ابن الجوزي  –
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الجهود اللغوية في القرون الثبلثة األولى للهجرة وتأثّرىا بالقرآن  .ٓٔ
الجامعة  –ه ٖٔٗٔ – ٔط –د. عبدالرحمن الحجيلي  –الكريم 

 اإلسبلمية بالمدينة النبوية.

تحقيق  –أبو حاتم الرازي  –الزينة في الكلمات اإلسبلمية العربية  .ٔٔ
 القاىرة. –م ٜٚ٘ٔ –ين فيض اهلل الهمذاني حس

 – ٕط –د. مساعد الطيار  –شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل  .ٕٔ
 الدمام.  –دار ابن الجوزي  –ه ٕٖٗٔ

 – ٔط –د. يوسف العيساوي  –علم إعراب القرآن تأصيل وبيان  .ٖٔ
 الرياض. –دار الصميعي  –ه ٕٛٗٔ

 –ه ٛٔٗٔ – ٘ط –رمضان عبد التواب  –فصول في فقو اللغة  .ٗٔ
 القاىرة. –مكتبة الخانجي 

 –تحقيق/ محمد السليماني  –أبو بكر بن العربي  –قانون التأويل  .٘ٔ
ومؤسسة  –جدة  –دار القبلة للثقافة اإلسبلمية  –ه ٙٓٗٔ – ٔط

 بيروت. –علوم القرآن 

 –عالم الكتب  –تحقيق عبد السبلم ىارون  –سيبويو  –الكتاب  .ٙٔ
 بيروت.

 –تحقيق شوقي ضيف  –البن مجاىد  –القراءات كتاب السبعة في  .ٚٔ
 دار المعارف. – ٕط

 –عناية/ عامر الجزار وأنور الباز  –ابن تيمية  –مجموعة الفتاوى  .ٛٔ
 مكتبة العبيكان. –ه ٛٔٗٔ – ٔط
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تحقيق عبدالسبلم  –عبد الحق بن عطية األندلسي  –المحرر الوجيز  .ٜٔ
 بيروت. –ة دار الكتب العلمي –ه ٖٔٗٔ -ٔط –عبد الشافي محمد 

تحقيق عزة حسن  –أبو عمرو الداني  –المحكم في نقط المصحف  .ٕٓ
 دمشق. –دار الفكر  –ه ٚٓٗٔ – ٕط –

تحقيق محمد أبو الفضل  –أبو الطيب اللغوي  –مراتب النحويين  .ٕٔ
 دار الفكر العربي. –ه ٜٖٗٔ – ٕط –إبراىيم 

 ٔط –تحقيق عبد اللطيف الخطيب  –البن ىشام  –مغني اللبيب  .ٕٕ
 الكويت. –ه ٕٔٗٔ –

 –تقي الدين الّشمنِّي  –المنصف من الكبلم على مغني ابن ىشام  .ٖٕ
 مكتبة األعيان. –ه ٕٚٗٔ – ٔط
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