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  قرآنيالنحوي للشاهد التقدير ال

  يةلدراسة دال -ابن عقيليف شرح 
                                                               

باطل من الذي ال یأتیھ ال اهللا؛ ألنھ كالم نحویة قاطبةاللغویة والشواھد القرآني أوثق الشاھد الیعد 

قاعدة الحكیم إلثبات الذكر الستشھاد بآیات االعلى  وحدیثًا نحاة قدیمًاال؛ لذا درج خلفھیھ وال من بین ید

إذا ما  في كتبھم أنھا قلیلة ّالإقرآنیة الشواھد الستشھاد باالنحاة على ال، ومع دأب نحویة أو تعزیزھاال

قرآن ال أنَّھم في ذلك كان عذر ْنإو ، تي تسجل علیھمالمؤاخذات الحدى إ، وھذه شعریةالشواھد القیست ب

   .لغة النحو فھو ال یحوي جمیع قواعد  أو لیس بكتاب لغة

تي تصاحب النحویة التقدیرات التأویالت والكثرة  أیضًا جانبالنحاة في ھذا الومما یؤخذ على   

قیل ولیس ابن ع، ھمراد لالمعنى العن  حقیقیة وتذھب بھ بعیدًاالتھ لتي تبعده عن دالال، وقرآنيالشاھد ال

قرآني لذا جاء بحثنا التقدیر للشاھد التأویل والخرون فنجد عنده اآلما وقع فیھ ؛ إذ وقع في غیره من بدعًا

شواھد الة لكشف عن دالال محاولین))  یةلشرح ابن عقیل دراسة دال قرآني فيالنحوي للشاھد التقدیر ال ((

  تعقیدات . العن ھذه  كریم بعیدًاال نصالیة ال، ومظھرین جمتأویلالتقدیر والعن  قرآنیة بعیدًاال

ممن ُیلقون ، ولسنا نحاة، وال مقللین من شأنھمالولسنا ھنا بمحاكمین ابن عقیل وال غیره من   

نتاج ال، ومن طبیعة ؛ ألنھ نتاج فكرين لما جاؤوا بھ، ولكننا ناقدورتواء منھاالبئر بعد الي ـحجر فال

قرآني تعبیٌر فنٌي التعبیر ال "أنَّ  عملنا ھذاوشفیعنا في  ،كم، وال غضاضة في ذلفكري أن ینقد ویقوَّال

یة وحدھا اآلموضع ال، كلُّ لفظٍة بل كلُّ حرٍف فیھ وِضع وضعًا فنیًا مقصودًا، ولم ُتراَع في ھذا  مقصود

تي الحصاءات اإللُّ على ذلك ، ومما َیدھقرآني كّلالتعبیر الموضع السورة وحدھا بل روعي في ھذا الوال 

كریم إنَّما َحسب لكلِّ حرٍف فیھ حسابھ، وأّنھ ال قرآنالتي بینت بوضوح أنَّ الحدیثة والدراسات الھرتھا أظ

  .نحویةالمواضیع الن تناولنا للبحث على وفق وسیكو .)١("ال یمكن أن ُیزاد فیھ أو ُیحذف منھ حرٌف واحد

   موصول :السم اال

تستعمل لغیر  )ما (تستعمل للعاقل ، و )من( نحاة أنَّالتي ذكرھا الموصول السم االمن أحكام 

َفانِكُحوا ى :  العاقل كقولنا : جاء من قام ، وأعجبني ما ُركب ، وقد استعملت ما للعاقل كما في قولھ تعال

  . )٢()٣نساء :ال(  نَِّساِء َمْثَنىالَما َطاَب َلُكم مَِّن 
                                                

 . دكتور في جامعة الكوفة / كلیة الفقھ 
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عقالء الناث من اإلألن  "شري بقولھ زمخال، وعللھ  )٣(مفسرینالنحاة والوقد ذكر ذلك عدد من 

تفسیر ، إذ تجعل الراء في كتب اآلمستغرب أن نجد مثل ھذه ال. ومن ) ٤("عقالءالیجرین مجرى غیر 

راء اآلھذه وال سیما حینما تصدر عقالء ، الى عدھا من غیر التي تصل بھا الدنیا المنزلة المرأة بھذه ال

ذي المنزلة وھو المرأة بھذه القویم أن یجعل الى ولدینھ ال، وحاشا هللا تعزمخشريالم من علماء بحج

  جاھلیة ووطأتھا علیھا .الأكرمھا وأعزھا بعد ذل 

 الونرى فیھ ضعفًا ،  إذ ال یق. )٥(نساءالطیب من الھنا مصدریة ، أي فانكحوا  )ما  (وقیل : إن       

ى طیب الوأنھا تحولت لشدة طیبھا  مرأة ،الغة في وصف المبالإذا قصد  الإنساء الطیب من الانكحوا 

صًا اللواتي تجسدن طیبًا خالنساء دون بعض ، وھن الص ، وإن صحَّ ذلك فسیكون أمرا بنكاح بعض الخ

طیبة النساء ، ومعلوم أن المراد انكحوا ما ترونھ طیِّبًا من الكریم ، وإنما النص المراد بال،  ولیس ھذا 

ختیار اال، لیراعى في  )لكم ( ـبعكس صحیح لذلك قیده الیرك خبیثا وأمر نسبي ، فما تراه طیبا قد یراه غ

 )ما ( ید وأعراف . یزاد على ذلك أن في طاب ضمیرًا یعود على الجتماعي بما فیھ دین وتقاالجانب ال

ضمیر یعود على اللیست مصدریة ؛ ألنھا حینئذ ستكون حرفا ، ومعلوم أن  )ما  (وإذا تحتم ذلك علم أن 

  .  )٧(كریمةالیة اآل. وقد ذكر أبو حیان وجوھا أخرى في تفسیر  )٦(على حرف اسم ولیس

 دـوق " .)٨(ذاتالصفة ولیس النوع والللعاقل أنھ أرید بھا   )ما  ( الوما یعول علیھ فـي علـة استعم      

 یؤتى أن شأنلا فكان " عاشور:ابن  الق ،)٩(" یعقل من أنواع على تقع  )ما  ( أّن عربیةال مـعل يـف تقرر

 طّیبال وھو صفةال َمْنحى بھا ُنِحي ألّنھا ، عقالءال غیر في بةالغال ) ما (بـ جيء لكن موصولةال ) َمن( بـ

 في ) ما ( الح وكذلك ، بینھم معروفات طّیبات نسوة إرادة ىاللتبادر ) َمْن ( الق ولو ، ذات تعیین ِبال

 ؟ تزوجت َمن:  قلت وإذا ، مثًال ثّیبًا أم أبكرا صفتھا ما ترید فأنت ؟ تزوجت ما:  قلت فإذا ، ستفھاماال

  . )١٠("ونسبھا اسمھا تعیین ترید فأنت

ة على ذلك ، أما إذا أردنا ذاتھا مقصودة لللدال  )ما  (مرأة أو صفتھا جئنا بـالفإذا أردنا نوع         

أما  )ما ( ھا  نستعمل معھا الوجم، ماديالجتماعیة ، ووضعھا االمرأة ال، فطبقة   )من  (بشخصھا جئنا بـ

مرأة سواء الة على لقرآني للدالال الستعماالفي   ) من( . ولم ترد  ) من( إذا أردنا شخصھا استعملنا 

نِكُحوا َما َت َالَو ى: الصفة كما في قولھ تعالنوع أو الة على لللدال  ) ما( كانت صفة أم ذاتا ، فاستعمل  

نساء ال. أراد )نساء:ال ٢٢(َسِبیًال  َساَءَو َمْقتًاَو َما َقْد َسَلَف ِإنَُّھ َكاَن َفاِحَشًة ّالإنَِّساِء الَنَكَح آَباُؤُكم مَِّن 

حكم ، و الصفة شملھا الزوجیة آلبائھم دونما تعیین لذواتھن ، فكل من اتصفت بھذه المتصفات بصفة ال

ُكوُنوا َت َالو: ىالمرأة وشخصھا كقولھ تعال ة على ذاتلالتي للجمع للدالالالئي والتي للمفرد والاستعمل 

 ِتي ُھَو ِفي َبْیِتَھا َعن نَّْفِسِھالَراَوَدْتُھ َو ). وقولھ ٩٢نحل:ال(  ًاِتي َنَقَضْت َغْزَلَھا ِمْن َبْعِد ُقوٍَّة َأنَكاثالَك

 :یوسف ( ُموَن الظَّالِلُح ْفَأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّھ َال ُیلَِّھ ِإنَُّھ َربِّي الَمَعاَذ  الْت َھْیَت َلَك َقالَقَو ْبَواَباالَغلََّقِت َو
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الَِّتي َال َیْرُجوَن ِنَكاحًا َفَلْیَس َعَلْیِھنَّ ُجَناٌح َأن َیَضْعَن النَِّساِء الَقَواِعُد ِمَن الَو ) ، وقولھ جل وعال: ٢٣

ِذیَن الى: الوقولھ تع ) ٦٠:نورال( لَُّھ َسِمیٌع َعِلیٌم الَو َخْیٌر لَُّھنَّ َأن َیْسَتْعِفْفَنَو ِثَیاَبُھنَّ َغْیَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزیَنٍة

 َقْوِلالِإنَُّھْم َلَیُقوُلوَن ُمنَكرًا مَِّن َو َلْدَنُھْمَو الَِّئيال االِإْن ُأمََّھاُتُھْم  ُیَظاِھُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِھم مَّا ُھنَّ ُأمََّھاِتِھْم

َمِحیِض ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن الالَِّئي َیِئْسَن ِمَن الَو) . وقولھ سبحانھ: ٢مجادلة:ال (  لََّھ َلَعُفوٌّ َغُفوٌرلاِإنَّ َو ُزورًاَو

لََّھ الِق َمن َیتََّو َأَجُلُھنَّ َأن َیَضْعَن َحْمَلُھنَّ الْحَماالُأْوالُت َو الَِّئي َلْم َیِحْضَنالَو اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُھنَّ َثالَثُة َأْشُھٍر

ً  َیْجَعل لَُّھ ِمْن َأْمِرِه َفاِحَشَة ِمن نَِّساِئُكْم الالَِّتي َیْأِتیَن الَو وقولھ عز من قائل: )٤: طالقال ( ُیْسرا

لَُّھ َلُھنَّ الَأْو َیْجَعَل  َمْوُتالُبُیوِت َحتَّى َیَتَوفَّاُھنَّ الْم َفِإن َشِھُدوا َفَأْمِسُكوُھنَّ ِفي ُكَفاْسَتْشِھُدوا َعَلْیِھنَّ َأْرَبَعًة مِّن

  ).١٥نساء:ال (  َسِبیًال

على ضمیر یعود  تشتملصلة أن ال، وال بد لھذه ى صلتھالخرى افتقاره األموصول الومن أحكام          

ضمیر الموصول یكون رابطًا بینھما  یطابقھ إفرادا وتثنیة وجمعًا وتذكیرًا وتأنیثًا ؛ فإذا لم نجد ھذا العلى 

  : ىالتع وقولھ )١١مدثر:ال(  ِحیدًاَو َخَلْقُتَمْن َو ْرِنيَذ  ى:الى تقدیره كما في قولھ تعالائد عمدنا عال

  . )١١(وبعثھ خلقتھ، أي: )٤١فرقان:ال(  لَُّھ َرُسوًالالِذي َبَعَث الَأَھَذا 

 "قول: الم اكتفوا بتعلیلھ بكریمین ، ولكنھالنصَّین الحذف في الة لمفسرون دالالنحاة والولم یذكر           

 ألنھ حذفھ جاز وإنما . حذفھ یجوز متصلال منصوبال ضمیرالو ،متصلال منصوبال ضمیر عائدال ألن

 بمنزلة شیاءاال ھذه صارت فلما.  واحد شيء بمنزلة مفعولالو فاعلالو فعلالو موصولال سماال صار

 ھذه من غیره بخالف، فضلة مفعولال ألن أولى مفعولال حذف وكان .تخفیفال لھا طلبوا واحدال شيءال

 لكون ، صفةال في منھ أحسن صلةال يـف ضمیرال حذف جواز ". وعدوا )١٢("أولى حذفھ فكان ،شیاءاأل

 صفةال في بعدھا حذفال ثم ، )...( مفرد بتقدیر وھما عنھا، للموصول غنى ال إذ أشد، موصلالب ھاالاتص

  .)١٣(" مبتدأال خبر في منھ أحسن

تخفیف بحذف بعضھا ؛ فھذا ال، ثم یطلبون لھا واحدالشيء الشیاء بمنزلة األھذه م كیف تكون وال نعل

ة وفقدان لدالال، وفي ھذا ما فیھ من ضیاع واحد للتخفیفالسم االحذف من القول بجواز الى الیؤدي 

  معنى .ال

 االأْن تكون حھا یمكن مخلوق . ومجمل قولھم أنالق أم من الخالمن  الأھي ح )وحیدًا ( وقد اخُتلف في 

ى فعلى وجھین : الق تبارك وتعالخالمن  االمخلوق  . أما كونھا حالمن  اال، أو حق عز وجلالخالمن 

نھا ثاني : إالنتقام منھ . واالیاء في ذرني ، أي ذرني وحیدًا معھ فأنا أكفیكھ في المن  النھا حول : إاأل

مخلوق فعلى المن  االأما كونھا ح. و أحد ھخلق في كنيیشر لم وحدي تاء في خلقت ، أي خلقتھالمن  الح

  .  )١٤(محذوفالضمیر ال الحاللھ وال ولد ، وصاحب  المعنى : خلقتھ وحیدًا فریدًا ال م
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مخلوق فـي الق والخالمن  االح ) وحیدًا (ة على كون لكریم  للدالالنص الحذف في الویبدو أن      

الحقة الیات اآلة حدیث لمنھ حصرًا ؛ بدال االیجعل وحیدًا ح )ت ( خلق ضمیر فيالوقت نفسھ ؛ فإظھار ال

مغیرة ، فذكر الولید بن الضمیر واختصت بمن یعود علیھ وھو ال، إذ ذكرت ھذا  )١٥(بحثاللآلیة مدار 

مخلوق نفسھ ، ولكن المقصود بھ ھو التي بعدھا ، وأنَّ الیة امتداٌد لآلیات اآلضمیر في خلقت یوحي بأن ال

؛ واستغني عن ذكرھا مرتین . وفي ذلك اقتصاد مخلوقالى والق تعالخالمشتركة بین  الحالل حذفھ جع

مرء ضعفھ أمام الیة من تھدید وتخویف حینما یستشعر اآلمعنى ، فضًال عما في اللفظ  وتكثیف في الفي 

   رض حین یكون وحیدًا مجردًا مما ینجیھ .األسماوات والجبار 

ة على عدم اعترافھم ببعثتھ لعائد فیھ للدالالفحذف   رسوال اهللا بعث ذيال أھذا ى :الأما قولھ تع      

 نكاراإلو جحودال غایة على وھم قرار،اإلو تسلیمال معرض في وإخراجھ ":زمخشريال ال. ق )ص(

 رسوًال اهللا عند من مبعوث أنھ اّدعى أو زعم ذيال أھذا:  وااللق یستھزئوا لم ولو واستھزاء، سخریة

فعل ( بعث ) مطلقا ولـم یقیدوه ال. وال نرى فیھ تسلیمًا وال إقرارًا ، إنما جحوٌد وإنكاٌر ؛ لذلك جعلوا )١٦("

 من متعجبین )رسوال اهللا بعث ذيال أھذا ( لیقولون وإنھم "طوسي ال ال. ق)ص(كریـم الرسول البشخص 

  .)١٧(" اهللا بعثھ ما نھأ باطنال في یعتقدون ألنھم لھ، ومنكرین ، ذلك

یھ لإولى : إذا كان مجرورًا بإضافة اسم فاعل األتین : العائد یحذف في حالومما یتصل بما تقدم أن     

. )٧٢طھ:( دُّْنَیاالَحَیاَة الَفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َھِذِه ى: الكقولھ تع الستقباالأو  الحالعلى  االد

موصول مثلھ لفظا ومعنى ، الكان مجرورا بحرف جر دخل على  ثانیة : إذاالتقدیر ما أنت قاضیھ . والو

تقدیر : تشربون ال. و)٣٣مؤمنون:ال (  َیْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبوَنَو ى:الكقولھ تععامل فیھما مادة . الواتفق 

  .)١٨(منھ

. )١٩(مصدریة یأتي بعدھا فعل ولیس اسمًاال، وُردَّ بأن ما ) مصدریة( ولى : إن األیة اآلوقیل في    

حكم ؛ أي فافعل ما أنت فاعل ، الصنع أو الفعل أو الیة ھـو اآلوذكروا للقضاء عدة معان ، أنسبھا لمعنى 

  .  )٢٠(أو فاصنع ما أنت صانع ، أو فاحكم ما أنت حاكم

نبي الذین آمنوا بالسحرة الحدیث بین فرعون والبھام ، فاإلسعة والعموم والحذف أرید بھ الویبدو أن      

 سِّْحَر َفُألَقطَِّعنَّ َأْیِدَیُكْمالُم َعلََّمُكِذي الِإنَُّھ َلَكِبیُرُكُم  آَمنُتْم َلُھ َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم الَق لھم:  الع) ، إذ ق(موسى 

. فكان  )٧١طھ:(  ْبَقىَأَو َلَتْعَلُمنَّ َأیَُّنا َأَشدُّ َعَذابًاَو نَّْخِلالُألَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع َو َأْرُجَلُكم مِّْن ِخالٍفَو

َطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َھِذِه َفِذي الَو َبیَِّناِتالوا َلن نُّْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن الَق جوابھم أن 

- ٧٢(طھ: َأْبَقىَو لَُّھ َخْیٌرالَو سِّْحِرالَنا َعَلْیِھ ِمَن َما َأْكَرْھَتَو نَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَناِإ *دُّْنَیا الَحَیاَة ال

فقولھم:  .خرةاآل، وإیمانھم ب)ع ( دلیل علـى نبوة موسى الجوابًا قطعیًا حازمًا جازمًا ، بعدما رأوا  )٧٣

فاقض ما أنت قاض أصناف  ، لیبلغ فرعون بتصوره ما یبلغ منمفعولالفعل بالرید بھ عدم تقیید أ
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یدي األكریمة من تقطیع الیة اآل، زیادة على ما ذكره في ذي یمكن أن یلحقھ بھمالتنكیل الواب عذال

 شجاعة ال، وفي ذلك ما فیھ من نخل، فإن ذلك لن یثنیھم عن إیمانھمالصلب في جذوع ال، ورجلاألو

    . فعلالة لعموم في دالالسعة والعائد أفاد ال، فحذف علىاألاغیة كافر ینادي أنا ربكم تحدي لطالو

تقدیر: ال، ومحذوف مفعوًالالفجّوزوا أن یكون   َیْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبوَنَوى : الأما قولھ تع

حذف حسنًا ال. وُعدَّ ھذا )٢١(ة ما تقدم علیھ في تأكلون منھ لأنَّ جعلھ مجرورًا  أولى لدال الإتشربونھ . 

  .)٢٢(قرآنیةالفاصلة الراجحًا ؛ ألنھ وقع في 

ي مباركة كلھا تنتھالسورة ال؛ ألن آیات ) تشربون (عائد من الن للفاصلة أثٌر في حذف وربما یكو

في  -یاء ، وھذا یبرھنالمسبوق بالمیم ال، فإنھا انتھت ب )٢٣(أربع آیات الإ، یاءالواو أو النون مسبوقة بالب

فاصلة اللما ُغیِّرت  الإ، ویةلفاصلة فحسب، إنما لنكتة دالالعائد لیس لرعایة ال على أن حذف -وقت نفسھال

 الحالمعنى وال حساب مقتضى الفاصلة على حساب الال ُیعنى ب "كریم القرآن الربع ، فاألیات اآلفي ھذه 

جرس ، السیاق والمعنى والفاصلة مراعیًا فیھا ال، فھو یختار سیاق بل ھو یحسب لكل ذلك حسابھالو

، بل یراعي خرىاألفنیة التعبیریة والمور األكل  سورة ، ویراعي فیھاالیة وجو اآلویراعي فیھا خواتم 

  .             )٢٤("قرآني وفواصلھ التعبیر الى جانب ذلك كلھ عموم الفیھا 

 منھ ویأكل مما تأكلون في    )من ( كریم أن النص العائد في الة حذف لیھ في داللإوما نمیل            

كل ، األمطابقة في جنس اللة ومماثالمأكول أفاد العائد مع ال، وذكر  )٢٥(للتبعیض َیْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبوَن َو

جنس الكالن متماثالن من حیث األھو من جنس أكلكم على اختالف أنواعھ ، ف ع)(نبي ھود الن أكل أي أ

عائد الفحذف  ،خمرالأنواعھ ما ھو محرم لذاتھ ك مشروب ؛ ألنَّ منالمر كذلك مع جنس األ؛ ولیس 

 شرب الال یختص بنوع محدد  من جنس  مماثلة بین شربھ وشربھم ؛ ألنَّ شربھم عامالعدم ة على لللدال

. أما نواع األى تلك الذھن الفعل مطلقا غیر مقید لینصرف ال؛ لذا جاء مشروباتالإنما یشمل كل أنواع 

  ماء . التي أشھرھا الشراب الحل من أنواع شربھ فھو خاص ال یتعدى ما أ
مماثلة بین أكلھ وأكلھم ؟ ولإلجابة عن ھذا المیتة ، فكیف جازت الكل ما ھو محرم كاألولعل في      

میتة غیر ال، ومعلوم أن صفةالجنس ال في الكل بینھما ھي مماثلة في األنقول : ذكرنا أنَّ مماثلة  السؤال

حیوان میت  تذكیة . فلو أكل ھو من حیوان مذكى وأكلوا منالمحرمة لذاتھا إنما حرمت التصافھا بعدم 

خنزیر السالمي من حیوانات كاإلدین الزیادة على أن ما حرمھ كالن متماثالن جنسا مختلفتان صفة، األف

وُعدِّت من ، دیاناألاتفق على تحریمھا في كل  تيالخمر الدیان بخالف األال دلیل على حرمتھ في تلك 

 أن نكون من اهللارسولھ أعلم ونعوذ ب واهللاو )٢٦(" وثاناأل عبادة بھا عدل ىالتع اهللا ألن "كبائر ال

   .جاھلینال

  خبر:المبتدأ وال
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زائدة ؛ مخبرًا عنھ ، أو وصفًا اللفظیة غیر العوامل العاري مـن السم اال "مبتدأ بأنھ: النحاة الحد   

. ولشدة )٢٨("فائدة مع مبتدأ غیر وصف الما تحصل بھ  "خبر فھو ال. أما  )٢٧("رافعًا لمستغنى بھ 

جملة السمیة ، ال بد من تقدیر أحدھما إذا لم یكن موجوداً  في االجملة المع بعض ألنھما ركنا ارتباطھما 

قدر ابن عقیل  إذ )٤٦فصلت: (  َمْن َأَساَء َفَعَلْیَھاَو حًا َفِلَنْفِسِھالْن َعِمَل َصَم ى: ال، ومن ذلك قولھ تع

  .)٢٩("إساءتھ لنفسھحًا فعملھ لنفسھ ، ومن أساء فالمن عمل ص " مبتدأ بقولھ:ال

وا فـي الساءة ، فقاإلح والصالعمل المفسرین علـى ذلك ، واكتفوا بذكر معنى الولم یزد أغلب             

وال مانع  ، )٣٠(ضررالظلم أو الكفر أو الساءة إنھا اإلوا فـي النفع ، فـي حیـن قالیمان أو اإلعمل ھـو ال

  ساءة . اإلح والصالعمل الكلمات وغیرھا من مصادیق المـن أن تكون ھذه 

مبتدأ ، التي حذف فیھا القرآنیة الیات اآلجواري كثیرًا من الستار الدكتور أحمد عبد الوقد جمع   

معربون على تقدیر محذوف في النحاة واللقد جرى  " نحاة في تقدیراتھم وتأویالتھم بقولھ:الوانتقد 

ركنین . التركیب ال یمكن أن یستغني عن وجود ال ، ألنَّمر سردھا وما یماثلھا من تراكیب تيالمواضع ال

بحث مھما كانت الذي ال یجوز لھ أن یفترض في مادة العلمي الصل األمنطق وال تعبأ بالقاعدة تقوم على 

صرار على وجود محذوف یذھب بما قصد اإلتقدیر أو الفتراض أو االنَّ ھذا فیھا ، ثم إ ، ما لیس موجودًا

معربون من تقدیرات السامع ، ولو أننا عرضنا ما یذكره القارئ أو البعینھ في نفس كالم من تأثیر الیھ لإ

كالم لخرج عما العبارة ولو صرح بھا في المواضع وسواھا لوجدناھم یتكلفونھا من بین ثنایا الفي ھذه 

یة في أربع صور، قرآنالعبارة العمدة یشیع في المرفوع السم االكتفاء باالى أنَّ ال، وانتھى  )٣١("یھ الُقِصد 

  .)٣٢(جواب جملة الشرط حین یقع الإحداھا جملة 

زموا أنفسھم بھا ، ولو لأتـي العامل التقدیرات نظریُة التأویالت والى ھذه النحاة الجأ لأذي الو  

تي التأویالت القرآنیة على أنھا مقصودة بذاتھا ولذاتھا ، لما تكلفوا مثل ھذه العبارة الأنھم تعاملوا مع 

  عربي .النحو ال أثقلت

نحاة الكما قدره محذوف فعًال ، ولیس اسمًا الشرط السامرائي جواب الح الدكتور فاضل صالوجعل        

حدیث النص في النص . فإذا كان سیاق الشرط لھ صلة بسیاق الفعل من جواب الى أن حذف ال، وذھب 

ِن اْھَتَدى َفِإنََّما َیْھَتِدي ِلَنْفِسِھ َمى: العصنفین . ومن ذلك قولھ تالجواب مع الین ذكر الضالمھتدین والعن 

نص قبل الشرطین ، ألن سیاق الفعل في جواب ال، فذكر   )١٥سراء: اإل( َمن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَھاَو

جواب مع الصنفین ذكر السیاق في أحد الین . وإذا كان الضالمھتدین والحدیث عن الیة وبعدھا في اآل

 َمن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَھاَو َفَمِن اْھَتَدى َفِلَنْفِسِھى الخر كما في قولھ تعاآلمذكور وحذفھ مع الصنف ال

                                                                                              .)٣٣( )٤١زمر:ال(  َما َأْنَت َعَلْیِھم ِبَوِكیٍلَو
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ْن َم، ومن ذلك قولھ في سورة فصلت  فعل منھما معًاالسیاق فیھما حذف الأما إذا لم یكن              

یة لم تكن اآلن ألصنفین الفعل في جواب كل من الفلم یذكر  ".  َمْن َأَساَء َفَعَلْیَھاَو حًا َفِلَنْفِسِھالَعِمَل َص

یتعلق ، فلیس قبلھا وال بعدھا ما  العماألكورین بل ھي لیست في سیاق مذالصنفین الفي سیاق أي من 

 َلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمن رَّبَِّك َلُقِضَي َبْیَنُھْمَو ِكَتاَب َفاْخُتِلَف ِفیِھالَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى َو قبلھا  القعمل فقد البذكر 

َما َو َما َتْخُرُج ِمن َثَمَراٍت مِّْن َأْكَماِمَھاَو سَّاَعِةالْیِھ ُیَردُّ ِعْلُم ال ھا بعد ال، وق ِإنَُّھْم َلِفي َشكٍّ مِّْنُھ ُمِریٍبَو

؛ فلم یذكر  وا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمن َشِھیٍدالَق َیْوَم ُیَناِدیِھْم َأْیَن ُشَرَكاِئيَو ِبِعْلِمِھ االُع َضَت َالَو َتْحِمُل ِمْن ُأنَثى

  . )٣٤("ھمافي جواب شرط أي من  فعال

نھ ال یتأتَّى في مواضع أخرى أ الإمواضع ، السامرائي ھذا على رجاحتھ في بعض الدكتور الورأي       

َمن َیْشُكْر َفِإنََّما َیْشُكُر َو ِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّھالَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن َو ى في سورة لقمان: ال، ومن ذلك قولھ تع

، وحذفھ في جواب شاكرینالفعل في جواب الفذكر  )١٢لقمان:( لََّھ َغِنيٌّ َحِمیٌدالَفَر َفِإنَّ َمن َكَو ِلَنْفِسِھ

 * َحِكیِمالِكَتاِب الْلَك آَیاُت ِت *ـم ال بدایة الصنفین ، وھذه آیاتھا من الیة في كال اآلكافرین ، مع أن سیاق ال

ْوَلِئَك َعَلى ُأ *ِخَرِة ُھْم ُیوِقُنوَن االُھم ِبَو زََّكاَةالُیْؤُتوَن َو صَّالَةالوَن ِذیَن ُیِقیُمال *َرْحَمًة لِّْلُمْحِسِنیَن َوًدى ُھ

 لَِّھ ِبَغْیِر ِعْلٍمالَحِدیِث ِلُیِضلَّ َعن َسِبیِل النَّاِس َمن َیْشَتِري َلْھَو الِمَن َو *وَن ُمْفِلُحالُأْوَلِئَك ُھُم َو ُھًدى مِّن رَّبِِّھْم

 َأن لَّْم َیْسَمْعَھا َكَأنَّ ِفي ُأُذَنْیِھَكلَّى ُمْسَتْكِبرًا َو ِإَذا ُتْتَلى َعَلْیِھ آَیاُتَناَو *ُزوًا ُأْوَلِئَك َلُھْم َعَذاٌب مُِّھیٌن َیتَِّخَذَھا ُھَو

 لَِّھ َحقاالْعَد َو ِدیَن ِفیَھاالَخ * نَِّعیِمالَحاِت َلُھْم َجنَّاُت الصَّالَعِمُلوا َو ِذیَن آَمُنواالنَّ ِإ *یٍم الْقرًا َفَبشِّْرُه ِبَعَذاٍب َو

َبثَّ َو ْرِض َرَواِسـَي َأن َتِمیـَد ِبُكْماالَقى ِفـي الَو سََّمَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَھاالَلـَق َخ *َحِكیُم الیُز ِزَعالُھـَو َو

لَِّھ َفَأُروِني َماَذا َخَلَق الَذا َخْلُق َھ *ا ِفیـَھا ِمن ُكلِّ َزْوٍج َكِریٍم سََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنالَأنَزْلَنا ِمـَن َو ِفیَھا ِمـن ُكلِّ َدابٍَّة

َمن َیْشُكْر َفِإنََّما َو ِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَِّھالَلَقْد آَتْیَنا ُلْقَماَن َو *مُِّبیٍن  لُموَن ِفـي َضالالظَّالِذیَن ِمـن ُدوِنِھ َبِل ال

  )١٢- ١لقمان:( لََّھ َغِنيٌّ َحِمیٌد.الَكَفَر َفِإنَّ َمن َو َیْشُكُر ِلَنْفِسِھ

 صنفین ، ثم ذكر بعد ذلك وصیة لقمان البنھ ، ثم جاء بعدھا قولھ جل وعال: النص عن الفسیاق       

نَّاِس الِمَن َو َباِطَنًةَو َظاِھَرًة َأْسَبَغ َعَلْیُكْم ِنَعَمُھَو ْرِضاالَما ِفي َو سََّمَواِتاللََّھ َسخََّر َلُكم مَّا ِفي الْوا َأنَّ ْم َتَرال

 وا َبْل َنتَِّبُع َمااللَُّھ َقالَلُھُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل  ِإَذا ِقیَلَو *َتاٍب مُِّنیٍر ِك َالَو ًدىُھ َالَو لَِّھ ِبَغْیِر ِعْلٍمالَمن ُیَجاِدُل ِفي 

ُھَو ُمْحِسٌن َو لَِّھالى الْجَھُھ َو َمن ُیْسِلْمَو *سَِّعیِر الى َعَذاِب الْدُعَوُھْم شَّْیَطاُن َیالَجْدَنا َعَلْیِھ آَباَءَنا َأَو َلْو َكاَن َو

ْیَنا َمْرِجُعُھْم َفُنَنبُِّئُھم ِبَما الَمن َكَفَر َفَال َیْحُزنَك ُكْفُرُه َو *ُموِر االلَِّھ َعاِقَبُة الى الَو ُوْثَقىالُعْرَوِة الَك ِبَفَقِد اْسَتْمَس

  .  )٢٣-٢٠لقمان:(  صُُّدوِراللََّھ َعِلیٌم ِبَذاِت النَّ َعِمُلوا ِإ

عمل الشرط ، فلیس السعة في جواب الحذف أرید بھا الة لبحث أنَّ دالالیة مدار اآلوما نراه في      

، وما یتسبب . إنما ھما وكل ما یترتب علیھما لذین یكونان لفاعلھما أو علیھالوحیدین الساءة اإلح والصال

ساءة قد اإلح والصالعمل الفعلین المن آثار وتبعات ونتائج على أنواعھا وأزمنة حصولھا . فعاقبة منھما 
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معنى علیھ . الجواب لكي ال یقتصر التكون دنیویة قریبة أو بعیدة ، وقد تكون أخرویة ، لذلك لم یذكر 

  علم . أاهللاو

َمِحیِض ِمن نَِّساِئُكْم الِئي َیِئْسَن ِمَن الَّالَو ى:القولــھ تع -خبرالمبتدأ وال - جزآن الومما حذف فیھ   

 جزآنال یحذف وقد "ابن عقیل :  ال) . ق٤طالق:ال(  الَِّئي َلْم َیِحْضَنالَو ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُھنَّ َثالَثُة َأْشُھٍر

ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم  َمِحیِضالالَِّئي َیِئْسَن ِمَن الَو  :ىالتع كقولھ علیھما ةلللدال خبرالو مبتدأال أعني

 ثالثة فعدتھن وھو خبرالو مبتدأال فحذف أشھر ثالثة فعدتھن أي  الَِّئي َلْم َیِحْضَنالَو َفِعدَُّتُھنَّ َثالَثُة َأْشُھٍر

 الئيالو تقدیرالو مفرد محذوفال أن ظاھرالو مفرد موقع لوقوعھما ذفاُح وإنما علیھ قبلھ ما ةللدال أشھر

  .) ٣٥("كذلك حضنی لم

 )عدتھن ثالثة أشھر (بـلذین قدرھما الخبر المبتدأ والبدایة المحذوف في الونالحظ أنَّ ابن عقیل جعل      

ال تحل لنا مشكًال ألنھا عندھم شبھ جملة من  )كذلك (ـال. وھذه  )كذلك  (بـ، ثم عاد فجعلھ مفردًا قدره 

یة اآلعرابي . فتقدیرھا في اإلاسمًا على اختالف موقعھ  جار ومجرور ال بد لھا من متعلق یكون فعًال أو

مقصود ولم الة أوضحت لدالال، ولكنھا من حیث نحویةالقاعدة الكریمة ال یغني مـن تقدیر آخر من حیث ال

  ى مزید .التحتج 

 على موصولال ھذا عطف ". وقیل یجوز  )٣٦(مفسرین عما ذكره ابن عقیلالو ةنحاالولم تخرج آراء      

خبر إذا الفاء ، ألن الخبر بال، وُمنع القتران  )٣٧(" تقدیر غیر من لھما خبرال وجعل سابقال موصولال

  . )٣٨(شرطالجواب من المبتدأ بمنزلة الفاء وجب تأخیره ، ألنھ من الاقترن ب

ى الج ة واضحة بینة ال تحتالدالال، فمعنویةالقرآنیة، ویذھب برشاقتھا العبارة التقدیر ھنا یثقل الو      

الئي الرتیاب وھي ثالثة أشھر، ثم عطف علیھن اال الحیض في حالیائسات من ال؛ ألنھ ذكر عدة تقدیر

یائسات الرتیاب خاص باالصنفین لبیان أنَّ الفصل بین ال، ویبدو أن علة عدة نفسھاالھن لم یحضن وعلی

الئي لم ال، وأخَّر خاصًا بھنرتیاب ، لیكون االیائسات مع تقییدھن بالالئي لم یحضن ، لذا قدم الدون 

  رتیاب .االشرط ، حتى ال یحدث  لبس في تحدید مقید الى ما بعد الیحضن 

  فاعل:ال

 وجوبا فعلال یحذف وقد  " :التي ذكرھا ابن عقیل وجوب حذف فعلھ حیث قالفاعل المن أحكام  

 ( تقدیرالو وجوبا، محذوف بفعل فاعل ) أحد ( ـف. استجارك مشركینال نـم دـأح وإن : ىـالتع كقولھ ،

 لـبفع مرفوع فإنھ ) إذا ( أو ) إن ( دـبع عـوق مرفوع اسم كل وكذلك ، ) استجارك أحد  استجارك وإن

 بفعل فاعل ) سماءال ( ـف  انشقت سماءال إذا : ىالتع قولھ ) إذا ( يـف ذلك الومث ، وجوبا محذوف

  .)٣٩(" نحویینال جمھور مذھب ذاوھ ) انشقت سماءال انشقت إذا ( تقدیرالو محذوف،
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بصریون ھذا النحاة ، فأعرب الخالفیة بین المسائل الشرط من الفعل في الفاعل على الوتقدیم 

فعل نفسھ ، وذھب الكوفیون مرفوعًا بال، وجعلھ مذكور بعدهالمقدم فاعًال لفعل محذوف یفسره السم اال

جزاء الشرط وال نَّأ "ھي  الفعاألشرط بالدوات . وعلة اختصاص أ )٤٠(بتداءاالى أنھ مرفوع بالخفش األ

ما نَّإجوامد السباب ال تكون باألثاني ، والھ علة وسبب لوجود شرط فألنَّالما أ،  الفعاألب الإال یصحان 

ي ـھ شيء موقوف دخولھ فنَّأل فعل أیضًاالیكون ب نأجزاء فأصلھ الما أ، و الفعاألعراض واألتكون ب

  .)٤١(" تي تحدث وتنقضي ویتوقف وجود بعضھا على بعضالھي  الفعاألو وجود على دخول شرطھ ،ال

شرط الاقتضاء أدوات "ى أن ال، وانتھینا موضوع مفصًال في دراسة سابقةالوقد بحثنا ھذا 

سماء . األال  الفعاألزمان وھو ما تقع فیھ الفي  الإشرط ال یكون الأمر ظاھر ال غبار علیھ ، ف اللألفع

عربیة نثرًا  الال یجوز ، إنما ھو جائز وارد في شواھد  الفعاألسماء على األأن تقدیم  ولكن ھذا ال یعني

تأخیر ؛ وذلك ألمن الشرط فاعال مقدما على نیة السم بعد أداة االولى للنحاة لو عدوا األوشعرًا ، وكان 

سم علیھ ُعلم أنھ االم فعـل وقـدالشرط تطلب  فعال بعدھا فلما ُأخر ھـذا المعنى ، ألن أدوات اللبس في ال

فاعل ال یتقدم على فعلھ مطلقا ، فھو یتقدم في الذي تأخر ال غیر ، وال عبرة بقولھم أن الفعل الفاعل 

مذكور  الفاعًال للفعل  )سماء وأحد ال(فضل أْن نعرب كًال من األ. وعلى ھذا من )٤٢( "شرطالأسلوب 

 سامعال نفس من ذلك بعد مسندال فیقع سمعال یقرع ما أول لیكون ، یھال مسندالب لالھتمام "متأخر وُقدِّم ال

یة العبارة ، ویذھب بجمالنحاة ؛ ألنھ یعقد الذي ذكره التقدیر الـى ال، وال حاجة  )٤٣(" .تمكنال موقع

  نص.ال

ـى اسمیة الجمل التقسیمھم  "ى أنَّ الیات اآلتقدیر في ھذه المخزومي علة الدكتور مھدي الوأرجع       

فرق بین طبیعتین مختلفتین ، فضیقوا في المبني علـى أساس لفظــي محض ، لم یلحظوا فیھ وفعلیة 

سمیة ، حتى االجمل ال الفعل ،ووسعوا في مجالفعلیة حتى قصروھا على ما تقدم فیھا الجمل ال المج

فاضل  دكتورال؛ وقد ذكر  )٤٤("فاعل الفعل على الأدخلوا فیھا ما لیس منھا من جمل فعلیة تقدم فیھا 

  . )٤٥(یًالفاعل دالالسامرائي أغراض تقدیم الح الص

  

    مصدر): المطلق (المفعول ال

"  نحو عدده، أو لنوعھ، بیانا أو لعاملھ، توكیدا: منتصبال مصدر،ال "مطلق بأنھ المفعول النحاة الحد      

ع ومن أحكامھ أن یحذف عاملھ إذا وقـ، )٤٦("ضربتین وضربت زید، سیر وسرت ضربا، ضربت

ابن  ال، ق)٤محمد:(ِإمَّا ِفَداًءَو َوَثاَق َفِإمَّا َمنا َبْعُدال اَحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُمـَوُھْم َفُشدُّوى:التعتفصیال لعاقبة كقولھ 

 منا، ونـتمن فإما - أعلم اهللاو -  تقدیرالو وجوبا، محذوف بفعل منصوبان مصدران: وفداء فمنا، "عقیل 
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 مسوقال مصدرال عامل یحذف: أي " آخره ىال -  لتفصیل وما (: قولھ عنىم وھذا فداء، تفدون وإما

  . )٤٨(مفسرینالى ذلك  ذھب أغلب ال. و)٤٧( "عرض: أي  ، عن حیث للتفصیل،

  الكافرین دونما عوض . أو إطالق سراحھم بفدیة من مالسرى من األمعنى إما إطالق سراح الو      

فداء كل ما الال یصحُّ ؛ ألن  )تفدون(فعل الوعلى ذلك فتقدیر مسلمین .ال، أو مبادلتھم بأسرى أو عمل

مخاطبون السرون وھم اآلمسلمون ھنا ھم السر ، واألوغیره لفكاكھ من  السیر من ماألیدفعھ ذوو 

مسلمین الیفید أن  )تفدون  (محذوف بـالفعل الفدیة ال من یدفعھا ، فتقدیر الكریم ، فھم من یأخذ النص الب

أنسب  )تفادونھم  (فعل بـالكریمة ؛ ونرى أن تقدیر الیة اآلمقصود بالفداء وھذا خالف لاھم من أعطى 

نحاة كانوا أكثر الطرفین ، ولعل أوائل المفاداة من المشاركة ، فتكون الیدل على  ) تفاعل( للمعنى ؛ ألن 

 )٤٩(" فداء تفادون وإما منًا تمنون فإما: على انتصب إنما " :سیبویھ  المحذوف ؛ قالفعل الدقة فـي تقدیر 

  . )٥٠(" فداًء فادیتم وإما منًا، مننتم فإما: تقدیره إنما ":مبرد ال ال، وق

ة ال تتأتَّى مع لمصدر مجردًا عن فعلھ لھ دالال الكریم ؛ فاستعمالنص الفعل في الوال محوج لتقدیر       

فعل ھو المجرد ، والحدث الر ھو مصدالفعل . ثم أن المصدر أقوى وأثبت من ال "فعل ؛ ألنَّ التقدیر 

فعل لمجیئنا المجرد ، وھو آكد من الحدث المصدر فقد أمرت بالمقترن بزمن ، فأنت حین تأمر بالحدث ال

فعل قـد یكون بصیغ متعددة ، فقد یكون ماضیا ومضارعا وأمرا ، نحو قولك الثم أن  )...(حدث وحده ،الب

ة لحدث بال دالالمصدر فقلت : سقیا لك ، ورعیا لك ، فقد جئت بلا ، فإذا جئت باهللا ، ویرعاك اهللا: سقاك 

فاعل ، وإنما الغرض ال یتعلق بذكر الفعل ال بد لھ من فاعل ، غیر أنھ قد یكون الزمن . ثم أن العلى 

فاعل ، الفعل أو المر ال یتعلق بزمن األ. ف)٥١("مصدرالمدعو بھ ، وھو المأمور بھ ، أو الحدث الیتعلق ب

ى ما یكون المسلمین الكریمة في معرض إرشاد الیة اآلفداء ،والمن والمجرد وھو الحدث العلق بإنما یت

یة لدالاللوازم الحدث مجردًا من الفداء ، لذا جاءت بالمن والسرى ، فخیَّرتھم بین األمنھم من فعل تجاه 

  خرى .األ

  تمییز:ال

وجعلوه على نوعین  ، )٥٢(" ِنْسَبٍة أو اسم إلبھام ُمَبیٌِّن ِمْنبمعنى   نكرة اسٌم "تمییز بأنھ النحاة الحدَّ        

 :نسبة الإجم مبینالومن مساحة ووزن وكیل وغیرھا.  مقادیرال بعد واقعال ھوو : ذات الإجم مبینال:

 طاب نحو محوَّل من فاعل أو مفعولالأي  ، مفعول أو ، فاعل من عاملال بھ تعلق ما لبیان مسوقالوھو 

  )٥٣(رض.األ شجر غرست صلاألو ، شجرا رضاأل غرست و صل طابت نفس زید ،ألاو ، نفسا زید

 ى: المفعول ، كقولھ تعالفاعل أو النحاة أنھ متحول من الذي ذكر النسبة الوما یعنینا ھنا تمییز   

 تقدیرال، و )١٢: قمرال( ْرَض ُعُیونًا االَفجَّْرَنا َو ، وقولھ جل وعال:  )٤مریم:(رَّْأُس َشْیبًا الاْشَتَعَل َو

  .)٥٤(رضاألرأس ، وفجرنا عیون العند ابن عقیل اشتعل شیب 
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رأس ، المعنى عن اشتعل شیب الیختلف من حیث  )رأس شیبًاالاشتعل (وما نراه خالف ذلك ، فـ      

 عانلم مع یفید نھإ  ": الستعماالة ھذا لمبینًا دال )ھـ٤٧١(جرجانيال الثانیة ، قالیة اآلمر مـع األوكذلك 

 دـق وأنھ ، نواحیھ من وأخذه فیھ، شاع قد وأنھ ، شمولال معنىال أصل ھو ذيال رأسال يــف شیبال

 یكون ال ما وھذا ، بھ یعتد ال ما الإ منھ یبق لم أو ، شيء سوادال من یبق لم حتى ، جملتھ وعمَّ ، استغرقھ

 على فیھ ظھوره من أكثر حینئذ ظلفال یوجب ال بل ، رأسال في شیبال أو ، رأسال شیب اشتعل: قیل إذا

 ، شمولال وقوع فیھ وقعت قد نارال أن ىـمعنال فیكون. نارًا بیتال اشتعل: تقول أنك ھذا ووزان. جملةال

 ال بل ذلك، یفید فال. بیتال في نارال اشتعلت: وتقول. ووسطھ طرفیھ في وأخذت علیھ، استولت قد وأنھا

 بیت،ال على استولت قد تكون وأن شمول،ال فأما. منھ نبًاجا وإصابتھا فیھ وقوعھا من أكثر یقتضي

  .)٥٥(" .بتةال لفظال من یعقل فال وابتزتھ

 في للعیون تفجیرال " بقولھ :  ْرَض ُعُیونًا االَفجَّْرَنا َو ة لجرجاني دالاللنا سلوب نفسھ یبین األوب      

 معنى من بذلك حصل وقد. رأسال ىال الشتعاال ھناك أسند كما ، لفظال في رضاال على وأوقع ، معنىال

 وأن كلھا، عیونًا صارت كانت قد رضاال أن أفاد قد أنھ وذلك. ھناك حصل ذيال مثل ھاھنا شمولال

 أو رض،األ عیون وفجرنا: فقیل ظاھره على لفظال أجري ولو. منھا مكان كل من یفور كان قد ماءال

 عیون نـم فار كان دـق ماءال أن منھ مفھومال كانول علیھ، یدل ولم ذلك، یفد لم رض،األ في عیونال

  .)٥٦(" منھا أماكن من وتبجس رض،األ يـف متفرقة
باحث أیضًا ، فاشتعل شیب ال. وھو ما یراه  )٥٧(سامرائيالح الدكتور فاضل صالى ذلك ذھب الو     

كریمة سعة وزیادة الیة اآلففي  ، رأس شیبًاالة قولھ جل وعال واشتعل لدالالرأس ال یوازي من حیث ال

 حتى رأسھ في شیبال انتشار عتسار تصویر في "خر ، زیادة على أن اآلقول الة ال نجدھا في لدالالفي 

 یعاني أخذ تيال نَّفسیةال ةالحال على تدّل براعة ھشیم،ال في انتشاره یسارع ذيال الشتعاال ةالبح رأسال عّم

مر مع األ، وكذلك  )٥٨(" رأسھ شعر في شیبًا ینتشر َھُبَھاَل أخذ تيال یأسال بنار تكویھ بدأت تيالو منھا،

ة على سعتھ لماء دالالى عیون من الرض األكأنما تحولت  )رض عیونًااالفجرنا (خرى ، فـاألیة اآل

رض وكل ما حدث أن األمعنى أن ھناك عیونًا للماء في الرض فیكون األوكثرتھ ، أما قولنا فجرنا عیون 

معنیین. الطوفان . وشتان ما بین الن ماء كثیر ، ولم ُتخلق عیون جدیدة لغرض عیون ُفجَّرت عالھذه 

:  قولك من أبلغ وھو تتفجر، عیون كأنھا كلھا رضاأل وجعلنا "زمخشري ال الولیس ھذا بخاف ، ق

فعل ( ال المعنى استعمال. ویؤید ھذا  )٥٩(" َشْیبًا رأسال واشتعل نظمال في ونظیره رضاأل عیون وفجرنا

ذي یدل على قلة الماء وسرعتھ وكثرتھ بخالف انبجس الذي یدل على قوة اندفاع البتضعیفھ  )رفجَّ

  .    )٦٠(ماءال

  : ضافـةاإل
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نحاة على الیھ. وقد درج الخر مضافا اآلول منھما مضافا ویسمى االضافة نسبة بین اسمین یسمى اإل    

 :نحو ، للمضاف جنسا یھال مضافال كان إن  )من(  تقدیر فیتعین سمین ، االتقدیر حرف جر بین ھذین 

 فیھ واقعًا ظرفًا یھال مضافال كان إْن ) في(  تقدیر ویتعین .خز من ثوب ھذا: تقدیرالو خز، ثوب ھذا

 رـمك بل : ىالتع وقولھ   أشھر أربعة تربص نسائھم من ُیْؤُلوَن للذین : ىالتع قولھ :نحو ، مضافال

ضافة بھذین اإلفإن لم تكن  نھار .اللیل والص في أربعة أشھر ، ومكر في تقدیر تربالو .نھارالو لیلال

  .)٦١( المالمعنیین تعین تقدیر ال

ن نَِّساِئِھْم َتَربُُّص َأْرَبَعِة َأْشُھٍر َفِإن َفاُءوا َفِإنَّ لَِّذیَن ُیْؤُلوَن ِمِل ى: التقدیر في قولھ تعالوما یعنینا ھنا       

مر لیس األ. ف )٣٣سبأ:( نََّھاِرالَو لَّْیِلالَبْل َمْكُر  ، وقولھ جل وعال: )٢٢٦بقرة : ال(ٌملََّھ َغُفوٌر رَِّحیال

ة ، ولبیان ذلك البد من بیان لدالالحرف وتركھ لیس سیَّین في الیھ ابن عقیل ؛ ألن تقدیر لإكما ذھب 

حلف الیالء ، ومعناه اإلوھو  زواجالجت أحد أحكام الكریمة عالیة اآلیة وما تضمنتھ من حكم . فاآلمعنى 

رجل علـى أن ال یطأ زوجتھ أربعة أشھر أو أبـدا لإلضرار بھا ، فیتركھا معلقة ال، ومضمونھ أن یحلف 

رجل الیالء ، وھـو أن یمنح االحل إذا ما حـدث ھذا الیة كیفیة اآلمطلقة .فبینت المتزوجة وال باللیست ب

مرأة وحفظھا من ال. وفـي ھـذا صون لكرامة  )٦٢(طالقاللھا أو  عودةالمـدة أربعة أشھر بعدھا یختار أما 

  .)٦٤("ة محمودة الى حالرجوع ال "فيء یعني ال، و )٦٣(ترقبالنتظار مع االتربص یعني النتھاك .واال

بعد انقضائھا  الإبتھ بشيء المنحة للزوج ، ال یحق للمرأة مط - ومدتھ أربعة أشھر -تربص الوعلى ذلك ف 

ربعة أشھر . األبعد انتھاء ھذه  الإن أبى فال شيء لھا علیھ ى امرأتھ فھذا لھ ، وإالا وعاد یھن فاء ف، فإ

مدة التربص طیلة الضافة استمرار االأفادت ى أشھر إذ الحصل من إضافة أربعة معنى متالوھذا 

من ھذه  تربص یجب أن یكون لمدة معینة في أي وقتالمعنى أن الألصبح   ) في (مذكورة ، ولو قدرنا ال

لیل الأنام في ( كما تقول  "ربعة أشھر ولو كانت یوما واحدا ، وال یجب استمراره لحین انقضائھا ، اال

تدریس مستمرا الوقتین ، ولیس النھار ، أي في ھذین اللیل والوقتین وأدرس في الأي في ھذین  )نھار الو

ثانیة ال، وولى جواب لمتىاالر ؛ فإن ستمرااالنھار فإن معناه اللیل والال یفتر بخالف قولك : أدرس 

. ولو كان )٦٥(" ) متى (متصال بخالف  الإعمل فیھ الال یكون  )كم ( جواب لكم ، وما كان جواب 

ربعة أشھر قبل انقضائھا ، االطالق في العودة أو البتھ باللحق المرأتھ مط ) في( معنى على تقدیر ال

  كریمة كما بینا .الیة االولیس ھذا مراد 

ضافة ال بد أن تكون علـى تقدیر اإلنحاة أنفسھم من أن الزم بھ لأى ما التقدیر عائد الویبدو أنَّ ھـذا       

تعبیر آخر غیر ضافة اإل "ى أن السامرائي ذلك ، وانتھى الح الدكتور فاضل صالحرف ؛ وقـد أبطل 

یتماثالن ، وقد یكون غیر ذلك  معنیین الالنھ قد یحتمل تقدیر حرف أحیانا ، غیر أن مقید بحرف معین ، إ

  . )٦٦("فال یحتمل معنى حرف وال تقدیره 
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مراد أن مكرھم استمر في كل الف ،  نََّھاِر الَو لَّْیِلالَبْل َمْكُر  قول في قولھ جل وعال: الوكذلك       

معنى الن دین ، ولو كاالعمل ضد الغة في ذمھم ، ووصف دأبھم في النھار ، وفي ھذا مباللیل والأوقات 

لیل و المكر حدث في وقت محدد من المعنى أنَّ المعنى ، وألصبح اللما تأتَّى ھذا  )في ( على تقدیر 

 . سّيءالعمل النھار للمكر واللیل بالمراد أنھم كانوا یوصلون المراد ، إنما ال، ولیس ھذا  النھار ، ثم زال

 بإجرائھ ظرفال في فاتسع نھار،الو لیلال في مكركم:  نھارالو لیلال مكر ومعنى "زمخشري ال الق

 .)٦٧(" مجازيال سناداإل على ماكرین ونھارھم لیلھم جعل أو.  یھال مكرال وإضافة بھ مفعولال مجرى

مین بین الظالمستضعفین من المستكبرین والحدیث بین المعنى ، فالیات یؤید ھذا اآلفضال عن أن سیاق 

ِذیَن الَقْوَل َیُقوُل الْعٍض َب ىالُھْم ُضُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد َربِِّھْم َیْرِجُع َبْعالظَّلاِذ ِإ َلْو َتَرىَو ى ، ال تعاهللایدي 

 الَق فكان ردھم ودفاعھم عن أنفسھم أْن  )٣١(سبأ:اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذیَن اْسَتْكَبُروا َلْوال َأنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنیَن 

 )٣٢(سبأ: ْل ُكنُتم مُّْجِرِمیَنَبْعَد ِإْذ َجاَءُكم َب ُھَدىالُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن ِذیَن اْسَتْكَبُروا ِللَِّذیَن اْسال

مستكبرین وأنھم المسؤولیة على اللوم والقاء الھدى والمستضعفین مؤكدا حقیقة صدھم عن الفجاء جواب 

ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ال الَقَو دائب لیل نھارالرھم ن یجعلوا لھ أندادا بمكى ، وأال تعاهللاكفر بالیأمرونھم بكانوا 

نََّداَمَة َلمَّا َرَأُوا الَأَسرُّوا َو َنْجَعَل َلُھ َأنَداًداَو لَِّھالنََّھاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأن نَّْكُفَر ِبالَو لَّْیِلالِللَِّذیَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر 

. أبعد ھذا  )٣٣(سبأ:َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن  االِذیَن َكَفُروا َھْل ُیْجَزْوَن الْعَناِق ِفي َأ لْغالاالَجَعْلَنا َو َبَعَذاال

  نھار؟اللیل والمكر في بعض الیمكن أْن یكون 

ظرف عندھم متضمن ال، ونھار ظرف زمانالو للیالى أنَّ كال من النحاة ھذا استند الویبدو أنَّ تقدیر      

نھار من ظرفیة زمانیة اللیل والظرفیة ، فناسب تقدیرھا ما في الیھا من معنى ، لما فباطراد ) في (معنى 

وال یشترط فیھ  )٦٨("حدث أو مكانھ الما دل على مدة أو مقدار زمان  "ظرف ال؛ في حین أن من أنواع 

  ؛ ألنَّ ذلك لھ  معنى آخر . ) في (تقدیر 

یھ مقامھ ومن المضاف المضاف وإقامة الف تي ذكرھا ابن عقیل حذال ىخراألضافة اإلومن أحكام       

 َجاَء َربَُّكَو ، وقولھ جل وعال: )٩٣بقرة ال(ِعْجَل ِبُكْفِرِھْم الُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِھُم َو ى:الذلك قولھ تع

ى الجأه ال. وما )٦٩(، وجاء أمر ربك لعجالتقدیر عنده أشربوا حب ال، و )٢٢:فجرال(َمَلُك َصفا َصفا الَو

 ذيال َعَرُضال َطھاالخ وإنما ُقُلوَبھم ْطالُیَخ لم َجْوَھرالو "عجل جوھر ، الولى ھو أنَّ االیة اآلتقدیر في لا

 كل ألنَّ ، المح ىالتع اهللا على حركةال أنَّ عقليال دلیلالب ثبت "ثانیة ، فألنَّھ الأما في ،  )٧٠(" ُحبُّال ھو

  .)٧١(" تأویلال من فیھ بد فال أزلیًا ونیك أْن یستحیل جسمالو جسمًا كان كذلك كان ما

ُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِھُم  تعبیرین ، فـالة بین لدالالولسنا مع ابن عقیل في تقدیره ھذا ؛ الختالف 

أنَّ قلوبھم كأنما أشربت  "كریمة أفادت الیة اآلعجل ، فالة أشربوا حب لدالالال یساوي من حیث  ِعْجَل ال

 ؛ ألنَّھ أراد )٧٢(" )حب(معنى تقدیر كلمة الفي تكوینھا وتركیبھا ، وال یؤدي ھذا ذھب حقیقة فكان العجل 
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 "ط عقولھم ،العجل وارتباطھم بھ وعبادتھم لھ  بأنھ ُأشرب في قلوبھم ، وخالأْن یصوِّر شدة تمسكھم ب

 أشربوه ینوأ! عجلال أشربوا ؟ ماذا أشربوا.  سواھم فاعل بفعل أشربوا.  أشربوا لقد.  فریدة صورة فھي

:  ھازئةال ساخرةال صورةال وتلك ، غلیظةال عنیفةال محاولةال تلك یتمثل الخیال ویظل !قلوبھم في أشربوه ؟

 جاءت ذيال ذھنيال معنىال ینسى لیكاد حتى ، حشرًا فیھا ویحشر ،االإدخ قلوبال في یدخل عجلال صورة

 ھنا! قلوبال في إشرابًا أشربوه لكأنھم حتى ،عجلال لعبادة شدیدال حبھم وھو لتؤدیھ، مجسمةال صورةال ھذه

 في بارزةال سمةال تصویرال إنھ مفسرال ذھنيال تعبیرال ھإن.  قیاسالب ، مصورال قرآنيال تعبیرال قیمة تبدو

  . )٧٣("  جمیلال قرآنيال تعبیرال

ع وھذا عجل في أكثر من موضالتي ذكرت قصة قوم موسى ذكرت الیات اآلزیادة على ذلك فإنَّ        

اَعْدَنا ُموَسـى َأْرَبِعیَن َلْیَلًة َو ِإْذَو ى: العجل كما في قولھ تعالعجل نفسھ ال حب المقصود الیدل على أنَّ 

ُموَسـى ِلَقْوِمِھ َیا  الِإْذ َقَو ، وقولھ جل وعال:  )٥١بقرة:ال( ُموَن الَأْنُتْم َظَو ِعْجَل ِمـْن َبْعـِدِهالُثمـَّ اتََّخْذُتـُم 

ـى َباِرِئُكـْم َفاْقُتُلوْا َأْنُفَسُكـْم َذِلُكـْم َخْیٌر لَُّكـْم ِعنَد َباِرِئـُكْم الِعْجـَل َفُتوُبوا الـْوِم ِإنَُّكـْم َظَلْمُتـْم َأْنُفَسُكم ِباتَِّخاِذُكُم َق

ِعْجـَل ِمـْن الَبیَِّناِت ُثمَّ اتََّخـْذُتـُم الـم مُّوَسـى ِبَلَقـْد َجاَءُكَو) ، ٥٤بقرة:ال( رَِّحیُم التَّوَّاُب الَفَتاَب َعَلْیُكـْم ِإنَُّھ ُھـَو 

ِكَتاِب َأن ُتَنزَِّل َعَلْیھـِْم ِكَتابًا الْسَئُلـَك َأْھـُل َی ـى: ال، وكذلـك قولھ تع )٩٢بقرة:ال( ُمـوَنالَأْنُتـْم َظَو َبْعـِدِه

صَّاِعــَقُة ِبُظْلِمِھـْم ُثــمَّ اللََّھ َجْھـَرًة َفَأَخَذْتُھــُم الـوا َأِرَنا الِلـَك َفَقَأْكَبَر ِمـن َذ وا ُموَسـىالسََّماِء َفَقـْد َسالمِّـَن 

آَتْیَنا ُموَسى ُسْلَطانًا مُِّبینًا َو َبیَِّنـاُت َفَعَفـْوَنا َعـن َذِلـَكالِعْجـَل ِمـْن َبْعـِد َمـا َجاَءْتُھـُم الاتََّخــُذوا 

)مـن قائل: ، وقولھ عـز )١٥٣نساء:ال  ِذلٌَّة َو ُھـْم َغَضـٌب مِّــن رَّبِِّھـْمالِعْجــَل َسَیَنالتََّخـُذوا اِذیَن النَّ إ

                    ).١٥٢عراف:األ( ُمْفَتـِرین الَكَذِلــَك َنْجـِزي َو دُّْنَیاالَحَیاِة الِفـي 

 "رازي ما قیل فیھ من وجوه  الفقد أجمل لنا   َصفا  َمَلُك َصفاالَو َجاَء َربَُّكَو أما قولھ جل وعال:       

 أي أمیة بنو جاءتنا الیق كما ربك قھر وجاء:  وثانیھا مجازاةالو محاسبةالب ربك أمر وجاء:  أحدھا

 عظائمال تظھر ومـیال ذلك وفي ، قیامةال یوم یكون ھذا ألن ربك آیات جالئل وجاء:  ثھاالوث قھرھم

 ألن وذلك ، ربك ظھور وجاء:  ورابعھا یاتاآل تلك لشأن تفخیمًا لھ مجیئًا مجیئھا لـفجع یات،اآل وجالئل

 أي ) َربَُّك َوَجاء: {  فقیل ، للخلق وتجلیھ كظھوره ذلك فصار ضروریة یومال ذلك يــف تصیر اهللا معرفة

 ، وسلطانھ قھره آثار وتبیین اهللا آیات لظھور تمثیل ھذا نإ:  خامسھا شكوكال وارتفعت شبھةال تالز

 سیاسةالو ھیبةال آثار نـم حضوره ردـبمج رـیظھ فإنھ ، بنفسھ حضر إذا ملكال البح ذلك في ھالح مثلت

 وـھ مالئكةال أعظم ھو ملكًا ولعل ،ي مربال ھو ربال نإ:  وسادسھا كلھا عساكره بحضور یظھر ال ما

 ال. في حین ق)٧٤(") َربَُّك َوَجاء (:  قولھ من مرادال ھو فكان جاء مـوسل علیھ اهللا صلى للنبي مرّب

 أو جسما جائيال كان إذا یكون إنما ذلك ألنَّ االزو وال االانتق وال حركة ىالتع مجیئھ ولیس "قرطبي: ال
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 لیس ( ألنھ یكیفون وال ویأتي وینزل یجيء:  یقولون أنھم سنةال أھل أئمة جمھور علیھ ذيالو جوھرا

  )٧٥(" )بصیرال سمیعال وھو شيء كمثلھ

 اهللاذي نفھمھ ، إنما یراد بھ وجود المادي المجيء الكریمة لیس الیة اآلمجيء في الیھ أنَّ الوما نمیل       

ستار، ویتیقن وجود األحقائق ، وتكشف ال، یوم تظھر ت الكریمة تتحدث عـن یوم القیامةیااآلى ؛ ألنَّ التع

نسان اإلیھ من ثواب وعقاب ، وكل ما وعد بھ ، وما یترتب علالى في أذھان المنكرین لذلك الوجود تعاهللا

 الیوم من حساب وأفعالة على حضور ما في ذلك لللدال ) جاء( فعل الوما توعد علیھ . لذلك استعمل 

؛ ألنَّ  ) اهللا( رب دون اللفظ  المنكرین ، وناسب ذلك استعمال، ألنھا كانت غائبة أو مغیبة  عند  الوأھو

 سبحانھ اهللاوھیة فصفة ذاتیة خاصة باالل، أما خلق وتستلزم وجودھمالبتدبیر  ربوبیة صفة فعلیة تتعلقال "

الَّ ِإَذا َكعظیم الیوم الكریمة تصف ذلك الیات اآل. وھذه )٧٦(" نحو خلقھ اهللادون عالقة فعلیة صادرة من 

َأنَّـى َو نَساُناالَیْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َیْوَمِئٍذ َیَتَذكَُّر ِجـيَء َو *َمَلُك َصفا َصفا الَو َجاَء َربَُّكَو *ْرُض َدكا َدكا االُدكَِّت 

َثاَقُھ َو وِثُقُی َالَو *َیْوَمِئٍذ الَّ ُیَعذُِّب َعَذاَبُھ َأَحٌد َف *ُقوُل َیا َلْیَتِني َقدَّْمُت ِلَحَیاِتي َی *ذِّْكَرى الَلُھ 

  .) ٢٦ - ٢١:فجرال(َأَحد

  : نعتال

،  )٧٧( " بھ َیَتعلَُّق فیما أو فیھ َمْعًنى على َتھلَبدال متبوَعُھ ُیَكمُِّل ذيال تابعال " نعت بأنھالنحاة الحـد   

ومـن ، )  ٧٨("ترحم علیھ الیفید تخصیص متبوعھ أو توضیحھ أو مدحھ أو ذمھ أو تأكیده أو  "وھو 

 ( َحقِّالَن ِجْئَت ِباآلوا الَق  :ى التـي ذكرھا ابن عقیـل للنعـت أنَّھ یحذف واستشھد بقولھ تعالحكام األ

یة اآلمحذوف في النعت ال، وجعل  )٤٦ھود :( ِإنَُّھ َلْیَس ِمْن َأْھِلَك ى: ال، وكذلك قولھ تع )٧١بقرة:ال

مبین ، ولیس من أھلك الحق التقدیر عنده جئت بال، و )ناجین ال( ثانیة الیة اآل، وفي  ) مبینال (ولى األ

   ناجین .ال

 "أبو حیان:   ال، وق )٧٩(" كفرًا مفھومھ كان ّالإو ، واضحال أي "بن ھشام بقولھ: وقد أغلظ ا           

 وصفال ھذا یقدر لم فلو ، حقالب جاء معھم حاورھا محاورة كل في ألنھ وصفال ھذا تقدیر ىال واحتیج

   .)٨٠(" فائدة خاصال طرفال بھذا حقالب مجیئھ لتقییدھم كان لما

نھ وظنوا ألم یصدقوا نبیھم  )ع  (، فقوم موسى المقصودى معنالنحاة ھذا یذھب بالوتقدیر 

قاتل في البقرة ومعرفة العالقة بین ذبح الیستھزئ بھم حینما أمرھم أن یذبحوا بقرة ؛ ألنھم لم یدركوا 

وا َأَتتَِّخُذَنا ُھُزوًا الًة َقلََّھ َیْأُمُرُكْم َأن َتْذَبُحوا َبَقَرالُموَسى ِلَقْوِمِھ ِإنَّ  الِإْذ َقَو ى: التع المعروفة . قالقصة ال

ون ما ھي ؟ ما لونھا ؟ اللھم ذلك أخذوا یس ال، فلمَّا ق )٦٧:بقرةال(َجاِھِلیَن اللَِّھ َأْن َأُكوَن ِمَن الَأُعوُذ ِب الَق

بقرة الالكتفوا بذبح أیة بقرة ، وكان ذلك یجزئ عنھم ؛ ألن  المن لم یؤمن ، ولو أنھم آمنوا بما ق السؤ

عموم ، فلما دلھم على بقرة محددة معروفة النكرة تفید الكریمة غیر محددة ؛ ألنھا نكرة ، والیة اآلفي 
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 مضى ما كل كان كأنما! ناآل "،   َحقِّالَن ِجْئَت ِباال وا: الفقعتراف االنسبة لھم لم یجدوا بدًا من الب

 یعترف من قول ". وقولھم )٨١(" !لحظةال ّالإ حقال ھو بھ جاءھم ما أن یستیقنوا لم كأنھم أو.  حقًا لیس

 عن یعتذر و اضطرارا، حقالب فیعترف سبیال، ردال ىال یجد أن غیر من حجةالو زاملاإلب حقیقةالب

 فذبحوھا: ىالتع قولھ ذلك على دلیلالو تاما بینا ال و قبل، من مبینا یكن لم قولال بأن نكاراإل ىال مبادرةال

   . )٨٢(" یفعلون كادوا وما
،  مر لینفذهاألمن یستوضح  ال ، ال سؤاهللاألمر  المتثاالھرب وعدم المن یبتغي  الم سؤھالفسؤ

برھان ، وغلَّق الزمھم ألحجة ، وال، ولكنھ عندما أقام علیھم حق ) ع( ھ موسى الفلم یعترفوا بأنَّ ما ق

ھم العتذار لجداإلھم ، وھ ، حاولوا ستر فعلتالعتراف بأحقیة ما قاالبواب ، ولم یجدوا منفذًا من األأمامھم 

 " سابقالحق قھرًا ال رغبة أو طاعة . وقول أبي حیان الب محق ؛ فاعترافھالن ھو اآلبأنَّ ما جئت بھ 

 وصفال ھذا یقدر لم فلو ، حقالب جاء معھم حاورھا محاورة كل في ألنھ وصفال ھذا تقدیر ىال واحتیج

حق أمر نسبي ، فما الال یعول علیھ ؛ ألنَّ  " ئدةفا خاصال طرفال بھذا حقالب مجیئھ لتقییدھم كان لما

 اهللاطالق ؛ ألنھ كالم االنراه حقًا ، یراه غیرنا باطًال ، وضده صحیح ، فكالم موسى حق على وجھ 

  نسبة لنا ، ولكن قوم موسى یرونھ باطًال. الى ، وھو حق بالتع

لم  )٨٣(كریم أكثر من مئتین وعشرین مرةال قرآنالحق وردت في التقدیر أنَّ لفظة الیؤید قولنا بعدم        

لََّھ ُھَو الَیْعَلُموَن َأنَّ َو َحقَّاللَُّھ ِدیَنُھُم الْوَمِئٍذ ُیَوفِّیِھُم َی ى: الفي آیتین ھما قولھ تع ّالإیوصف في أي منھا ، 

ا بل وصف بھ ، كریمة مرتین لم یوصف في أولھمالیة اآلحق في ال. وقد ورد ) ٢٥نور:ال(ُمِبیُن الَحقُّ ال

مطلق الحـق الة علـى أنَّھ جل وعال لى ، وفـي ذلك دالال تعاهللامبین ؛ ألنھ أخبر عن الثانیة وصف بالوفي 

ُ  الَحقِّ اللَِّھ ِإنََّك َعَلـى الَتَوكَّْل َعَلـى َف  خرى فقولھ جـل وعال:األیة اآلذي ال نسبیة فیھ . أما ال ُمِبیِن

)ة علـى أنَّ ل) ، وفیھا دال( كریمالرسول ، وھـي خطاب لل) ٧٩نمل:ال ْسالُم االلَِّھ الدِّیَن ِعنَد ال  

حق السماویة . وعلى ذلك لم یوصف الدیان األذي ختمت بھ الحق الدین ال، وأنھ ) ١٩عمران: ال(

  بحث لوِصف .    الیة مدار اآلأرید وصفھ في  ) ، ولو( كریم محمدالى ورسولھ ال تعاهللامع  ّالإمبین الب

وقد كفانا مؤونة بیان ذلك عدد ،  تقدیر فیھا أوضحالففساد  ) سالمال علیھ (یة في سورة ھود اآلأما       

 كفره فكأن دینك على لیس أنھ » أھلك من لیس « بقولھ مرادال إن "طبرسي: ال الق، مفسرینالمن 

  علیھ اهللا صلى(  نبيال الق كما وھذا مفسرینال من جماعة نـع أھلھ أحكام لھ ونـیك أن نـع أخرجھ

 علي بن حسنال عن مھزیار بن علي روى و دیننا على أراد إنما و تـبیال لـأھ منا سلمان ) وسّلم ھالو

 من لیس إنھ « لنوح الق ىالتع اهللا ن: إ) سالمال علیھ( اهللا عبد أبو الق ) سالمال علیھ ( رضاال عن وشاءال

 طریق على الق سبحانھ اهللا أن تأویلال ھذا یؤید و أھلھ من اتبعھ من جعل و لھ فاالمخ كان ألنھ » أھلك
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 عن روي و عملھ وسوء لكفره أھلھ أحكام عن خرج إنما أنھ فبین » حالص غیر عمل إنھ « تعلیلال

،  )٨٤(" أھلك من لیس إنھ « قیل ثم فمن نیةالو عملال في لھ فاالمخ كان ولكنھ ابنھ كان الق أنھ عكرمة

 ، واعتقاده دینھ أھل من یكون أن نفي ) أھلك من لیس إّنھ (:  ىالتع قولھ ومعنى " ابن عاشور : الوق

 ألھل نسبةالب دینال قرابة بأّن إعالم ولكّنھ ) أھلي من ابني إن (:  ّسالمال علیھ نوح لقول االإبط ذلك فلیس

  .)٨٥(" الستعماال في شائع معنىلا وھذا ، قرابةال ھي یماناإل

 حقیقةال إنھا  " سید قطب : الدم . قالدین وصلتھ أقوى من نسب الوفي ھذا دلیل على أن نسب       

 فردال بین تربط تيال عقیدةال عروة.  جمیعًا خیوطال یھاال ترجع تيال عروةال حقیقة.  دینال ھذا في كبیرةال

 وأنت منك ُمنبتٌّ فھو.  ) حالص غیر عمل إنھ.  أھلك من لیس إنھ ( : قرابةالو نسبال یربطھ ال ما فردالو

  .)٨٦("وشیجة وال ذلك بعد رابطة فال ، مقطوعة ولىاأل عروةالف ، صلبك من ابنك كان ولو ، منھ منبت

  عطف :ال

مشبھ للصفة في توضیح متبوعھ إن كان معرفة التابع ال "عطف نوعان :عطف بیان وھوال

نسق وھو تابع یتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد أحرف ال، وعطف  )٨٧(" رةوتخصیصھ إن كان نك

  .     )٨٨(عطفال

فاء مع التعقیب . وجوَّز ابن عقیل حذف ھـذه الترتیب مع الفاء ، وھي تفید العطف الومن حروف       

) ، ١٨٤بقرة:ال(َأیَّاٍم ُأَخَر  ْنَفَمـن َكاَن ِمنُكم مَِّریضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعـدٌَّة مِّـ ى: المعطوفھا كقولھ تع

شرعي ؛ الحكم التقدیر عنده : فأفطر فعلیھ عدة من أیام أخر. وتقدیر ابن عقیل ھذا ومن شایعھ یغیر الو

تین الحالفطار في ھاتین اإلفطر ) یجعل أ( سفر واجب ال مستحب ، وتقدیر المرض والفطار في اإلألنَّ 

 كان فمن "طبرسي : ال الفطار . قاإلصوم ولامسافر مخیرین بین الومریض المستحبًا ال واجبًا ، ویكون 

 و مسافرال أنَّ على ةلدال وفیھ أخر أیام من عدة صومھ مناب ینوب ذيالف مسافرًا أو مریضًا منكم

 یةاآل في قدر من و مرضالو سفرال بنفس قضاءال أوجب سبحانھ ألنھ فطاراإل علیھما یجب مریضال

 خطابال بن كعمر صحابةال من جماعة سفرال في فطاراإل وجوب ىال ذھب قد و ھرظاال فالخ فقد فأفطر

 وھو زبیرال بن وعروة ھریرة وأبي عوف بن رحمنال وعبد عمر بن اهللا وعبد عباس بن اهللا وعبد

رسول السفر بعدة أحادیث عن المرض والفطار في اإل. وقد استدل على وجوب )٨٩(" أئمتنا عن مرويال

  .)٩٠( )ع ( طھار األمة ئاأل، و ) ص( 

 وى : الة علیھ ، ومن ذلك قولھ تعلمعطوف علیھ للدالالخرى للعطف جواز حذف األحكام األومن       
 "، وقد نسب ابن عقیل للزمخشري قولھ: ) ٣١ جاثیةال( َأَفَلْم َتُكْن آَیاِتي ُتْتَلى َعَلْیُكْم كفروا ذینال أما

  . )٩١(" )تأتكم ملأ(وھو علیھ معطوفال فحذف علیكم تلىت تكن فلم آیاتي تأتكم مال تقدیرال
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م یأتكم رسلي فلم تكن آیاتي تتلى علیكم ، فحذف لأمعنى الو ": الزمخشري ذلك ، إنما قالولم یقل 

  . )٩٢("معطوف علیھ ال

یات في نقل ابن عقیل ، وال نعلم ما اآلزمخشري  غیر الرسل في قول القولین فرق ، فالوبین      

  یات ال عن مجیئھا ، اآلكریمة عن تالوة الیة اآلحدیث في التقدیر ، واللھذا محوج ال

یات شيء ، وتالوتھا وما تثیره من تدبر اآلباب ، فمجيء لاأل، وأكثر تأثیرًا في نفوسالألنَّھا أشد وقعًا في 

كریم ، النص البل ق ) الیق( فعل التقدیر ، ولكنھم قدروا النحاة ھذا المفسرون وال الشيء آخر . ولم یذكر 

  .)٩٣(" كتابي من علیكم تقرأ ، وبیناتي حججي تكن فلم أ لھم الفیق أي "

  ھوامش : ال  
                                                

  .١٢سامرائي :الح الد.فاضل صقرآني :التعبیر ال -١
 .١٤٧/ ١ظ شرح ابن عقیل  -٢
ألبي حیان  محیطالبحر ال، و ١٧٩/ ٩رازي الغیب للفخر ال، مفاتیح  ٤٠٥/ ١نصاري االلبیب البن ھشام الظ مغني  -٣
   ٣/١٧٠ندلسي اال
 .١٧٩/ ٩غیب ال، وظ مفاتیح  ٤٥٧/ ١كشاف للزمخشري ال -٤
  .     ١٧٩/ ٩غیب ال، ومفاتیح  ٣٠٥رضي : التأویل للشریف الظ حقائق  -٥
  .١٧٥/ ١شبیلي االزجاجي البن عصفور الظ شرح جمل  -٦
  .٣/١٧٠ندلسي االمحیط ألبي حیان البحر الظ  -٧
/ ١سامرائي الفاضل نحو للدكتور  ال، ومعاني  ٢٤٨ -٢٤٧/ ١صبان ال، وحاشیة  ١٧٤/ ١اجي زجالظ شرح جمل  -٨

١٢٠.  
 .٢٢٦/  ٣محیط البحر ال-٩

 .٣٦٤/ ٧تنویر البن عاشور التحریر وال -١٠
 .١٦٩/ ١شرح ابن عقیل  ظ -١١
  .١٦٩/ ١ك البن ھشام المسالأوضح  ظ، و٣٢٨: ينبا راالبركات العربیة : أبو الأسرار  -١٢
  .٢٤٠/ ١ستربادي االدین الكافیة لرضي الشرح  -١٣
  .  ٥٦/ ٩سعود السلیم ألبي العقل ال، وإرشاد  ٣٦٥/ ٨محیط البحر ال، و ١٩٨/  ٣٠غیب الظ مفاتیح  -١٤
الَّ ِإنَُّھ َكاَن َك *َمُع َأْن َأِزیَد مَّ َیْطُث *ِھیدًا َمھَّــدتُّ َلُھ َتْمَو *َبِنیَن ُشُھودًا َو *مَّْمدودًا  االَجَعْلُت َلُھ َمَو :یات ھياالوھذه  -١٥

 مَّ َأْدَبَرُث *َبَسَر َو مَّ َعَبَسُث *مَّ َنَظَر ُث* مَّ ُقِتَل َكْیَف َقدـََّر ُث * َكْیَف َقدََّر  َلُقِتَف *َقدََّر َو نَُّھ َفكََّرِإ* ُأْرِھُقُھ َصُعودًا َس*آلَیاِتَنا َعِنیدًا 

 *َذُر َت َالَو  ُتْبِقيَال *َما َأْدَراَك َما َسَقُر َو *ُأْصِلیِھ َسَقَر َس *َبَشِر الَقْوُل  االْن َھـَذا ِإ* ِسْحٌر ُیْؤَثُر  االَذا ِإْن َھ الَقَف *اْسَتْكَبَر َو

  ) ٣٠- ١٢مدثر : ال(  َلْیَھا ِتْسَعَة َعَشَر َع *َحٌة لِّْلَبَشِر اوََّل
 . ٢٧٤/ ٣كشاف للزمخشري ال ١٦-
  .٤٩٢/ ٧للطوسي  تبیانال -١٧
  .٣٣٢-٣٢٧/ ١وافي النحو ال، وظ تفصیل ذلك في ١٧٣/ ١ظ شرح ابن عقیل  -١٨

  . ١٠٥/  ١٤قرآن للقرطبي الجامع ألحكام ال، و ٣٨/  ٧بیان للطبرسي الظ مجمع  ١٩-
  . ٣٠/ ٦سلیم العقل ال، وإرشاد  ١٠٥/  ١٤قرآن الجامع ألحكام ال،  و ٤٠/ ٧بیان  الظ مجمع  -٢٠
  .   ٣٠/ ١٨وسي لمعاني لالال، وروح  ٣٧٣/ ٦محیط البحر الظ  -٢١
  .   ٣٠/ ١٨وسي  لمعاني لالال، وروح   ٣٧٣/ ٦محیطالبحر الظ  -٢٢



   ية لقرآني في شرح ابن عقيل دراسة دالالنحوي للشاهد التقدير ال
  

 

١١١ 

 

  ٢٠١٢عشرون / الخامس والعدد ال

                                                                                                                                                   
رُُّسُل ُكُلوا ِمَن الا َأیَُّھا َی  مئةالسادسة عشرة بعد الثمانون والسادسة والسبعون والثة والثالخمسون والحادیة والیات اال  -٢٣

سََّمَواِت الْل َمن رَّبُّ ُق )٧٣( ى ِصَراٍط مُّْسَتِقیٍم الِإنََّك َلَتْدُعَوُھْم َو )٥١(  َما َتْعَمُلوَن َعِلیٌمحًا ِإنِّي ِبلااْعَمُلوا َصَو طَّیَِّباِتال
 .)١١٦(َكِریِمالَعْرِش الُھَو َربُّ  االَھ الَحقُّ َال الَمِلُك اللَُّھ الى الَتَعَف  )٨٦( َعِظیِم الَعْرِش الَربُّ َو سَّْبِعال

 .٢١١قرآني : التعبیر ال -٢٤
 .٣٧٣/ ٦محیط البحر الظ  -٢٥
 .٧٢/ ٣بیان المجمع  - ٢٦
 .٢٦١/ ١شموني االشرح  -٢٧
 .١٨٣ذھب : الشرح شذور  -٢٨
 .٢٤٦/ ١شرح ابن عقیل  -٢٩
  .١٣١/ ٢٤معاني ال، وروح  ١٧/ ٨سلیم  العقل ال، وإرشاد  ١٣٥/ ٢٧غیب الظ مفاتیح  -٣٠
 .٢١جواري: الستار المد عبد قرآن : د.أحالنحو  - ٣١
 . ٢٣سابق : الظ  - ٣٢
  .١١١-   ١١٠سامرائي :الح القرآني: د.فاضل صالبیان المن أسرار  -٣٣
 .١١١سابق:ال -٣٤
 .٢٤٦/ ١شرح ابن عقیل  - ٣٥
  . ٢٦٢/  ٨سلیم  العقل ال، وإرشاد  ٢٨٠/ ٨محیط البحر ال، و ٥٨٠،  ٨٠٢/ ٢لبیب ال، ومغني  ٤/٥٤٤كشاف الظ  -٣٦
  .١٣٧/ ٢٨وسي لمعاني لالالح رو -٣٧
  .٣٤٠/ ١صبان الظ حاشیة  -٣٨
  .١نشقاق :اال، و٦توبة:الكریمان من النصان ال.و٨٦/ ٢شرح ابن عقیل  -٣٩
 .٦١٦ -٦١٥/ ٢نصاف االظ  - ٤٠
 . ٢/  ٩مفصل الشرح  -٤١
ة ماجستیر : الس ،راهللاھجري : قاسم كتاب عطاالخامس القرن النحو حتى نھایة الشاذ في كتب الشعري الشاھد ال -٤٢

٢٠٣. 
  .٢٥٤/ ١٣تنویر التحریر وال -٤٣
 .٢٣٥- ٢٣٢٤مخزومي : العربي نقد وتوجیھ : د.مھدي النحو الفي  -٤٤
  .٤٢ -٤٠/ ١نحو الظ معاني  -٤٥
 .١٦٩/ ٢شرح ابن عقیل  - ٤٦
 .١٨٠/ ٢شرح ابن عقیل  - ٤٧
  .٩٢/ ٨سلیم  العقل ال، وإرشاد  ٧٥/ ٨محیط البحر ال،  ٣٠٩/ ٤كشاف الظ  -٤٨
 .٣٣٦/ ١كتاب لسیبویھ ال-٤٩
  .٢٦٨/ ٣عرب للمبرد المقتضب من كالم ال -٥٠
 .١٤٥- ١٤٤/ ٢نحو المعاني  -٥١
 .٢٩٤/ ١تصریح ال، وظ شرح ١٠٨/ ٢ك الفیة ابن مالى الك المسالأوضح  -٥٢
 . ٢٧٤/  ٢نحو ال، ومعاني  ٢٨٨ -٢٨٧/ ٢ظ شرح ابن عقیل  -٥٣
  .٢٨٨ -٢٨٧/ ٢ظ شرح ابن عقیل  -٥٤
  .٨٠عجاز :االدالئل  -٥٥
 .  ٣٢١/ ١٤قرآن ال ل، وفي ظال ١٦٩/ ٨سلیم العقل ال، وظ إرشاد  ٨٠عجاز :االدالئل  -٥٦
 .٢٧٥/ ٢نحو المعاني  -٥٧
  .٧٥میداني :الرحمن حسن ال:عبد  وفنونھا وعلومھا أسسھا عربیةالبالغة ال -٥٨
 .٤٢٣/ ٤كشاف ال -٥٩
  .٣٧٨/ ٤بیان الظ مجمع  -٦٠



   ية لقرآني في شرح ابن عقيل دراسة دالالنحوي للشاهد التقدير ال
  

 

١١٢ 

 

  ٢٠١٢عشرون / الخامس والعدد ال

                                                                                                                                                   
 . ٢٥٤- ٢٥٣ندى : الوشرح قطر  ،٤٣/ ٣شرح ابن عقیل  -ظ  - ٦١
  .٢٢٧-٢٢٦/ ٢میزان ال، و٩٦-٩٥/ ٢بیان الظ مجمع  -٦٢
  .٢٥٠قرآن لألصفھاني : الفي غریب  تمفرداالظ  -٦٣
 .٥١١سابق : ال -٦٤
 .١٥٧- ١٥٦/ ٣نحو المعاني  -٦٥
 . ٣/١٠٧نحو المعاني  -٦٦
 .٥٦٧/ ٣كشافال -٦٧
 .١٥٧/ ٢نحو المعاني  -٦٨
  .٧٦/ ٣ظ شرح ابن عقیل  -٦٩
  .٢٤٣/ ١سیده  مخصص البنال -٧٠
  .١٧٤/ ٣١غیب المفاتیح  -٧١
 .١٢٣/ ٣نحو المعاني  -٧٢
  .٣٤٢/ ٢قرآن ال لفي ظال -٧٣
 .١٧٤/ ٣١غیب المفاتیح -١

  .١٢٧/ ٩قرآن الجامع ألحكام ال -٧٥
  .٤٨دین عیاد : ال العلق: جمالقران:  سورة البحوث في تفسیر  -٧٦
 .٣/٤ك المسالأوضح  -٧٧
  .٤٣٢ ذھب :الشرح شذور  -٧٨
  .٨١٨/ ٢لبیب المغني -٤

  .٤٢٢/ ١محیط البحر ال -٨٠
  .٢٣٢/ ٢قرآن ال لفي ظال -٨١
 .١/١١٥قرآن المیزان في تفسیر ال -٨٢
 .٢٨٣باقي :القرآن : محمد فؤاد عبد الفاظ لمفھرس الالمعجم الظ  -٨٣
 .٢٥٣/ ٥بیان المجمع  -٨٤
  .٣٢٨/ ١١تنویر التحریر ال -٨٥
 .٢٤١/ ١٢قرآن ال لظالفي  -٨٦
  .٣٢/ ٣ك المسالأوضح  -٨٧
  .٣/٣٧سابق الظ  -٨٨
 .١١/ ٢میزان ال، وظ ١٠-٩/ ٢بیان المجمع  -١

  .١١/ ٢میزان ال، و ١٠/  ٢بیان الظ مجمع  -٩٠
  .٢٤٣/ ٣شرح ابن عقیل  -٩١
 .٢٨٥/ ٤كشاف ال -٩٢
  . ٢٤٧/ ٢٧غیب ال، ومفاتیح  ٥١/ ٨محیط البحر ال، و ٨١/ ١لبیب ال، وظ مغني ١٣٤/ ٩بیان المجمع  -٩٣
  
  : مصادرال
 كریم.القرآن ال .١

،  ٤ط) ،  ھـ٩٥١(عماديالسعود محمد بن محمد ال) : أبو سعود التفسیر أبي ( سلیم العقل الإرشاد  .٢

 .١٩٩٤ -ھـ١٤١٤ - عربي ، بیروتالتراث الدار إحیاء 



   ية لقرآني في شرح ابن عقيل دراسة دالالنحوي للشاهد التقدير ال
  

 

١١٣ 

 

  ٢٠١٢عشرون / الخامس والعدد ال

                                                                                                                                                   
، دار  ١ح قدارة ، طالدین صال، تح: د. فخر ) ھـ٥٧٧(  ينبا راألبركات العربیة : أبو الأسرار  .٣

 م.١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ - ،بیروتجیل ال

حمید الدین عبد ال، تح: محمد محیي  ينبا راألبركات الدین أبو ال الخالف : كمالنصاف في مسائل اإل .٤

  م. ١٩٦١ـ  ھـ ١٣٨٠عربي ، بیروت ـ التراث ال، دار إحیاء  ٤، ط

، تح: محمد )  ھـ  ٧٦١(نصاري األ بن ھشام اهللادین عبد ال الك :جمالفیة ابن مالى ال كالمسال حوضأ .٥

  . ھـ ١٩٨٠جدیدة ، بیروت ـ الندوة ال، دار  ٦حمید ، طالدین عبد المحیي 

شیخ عادل احمد ال، تح :)  ھـ ٧٤٥(ندلسياألدین محمد بن یوسف أبو حیان المحیط : أثیر البحر ال .٦

 م.١٩٩٣ـ  ھـ ١٤١٣علمیة ، بیروت ـ الكتب ال، دار ١شیخ علي محمد معوض ، طالموجود والعبد 

 میداني ، بیروت د.ت.الرحمن حسن ال:عبد  وفنونھا وعلومھا أسسھا عربیةالغة بالال .٧

ـ  ھـ ١٣٨٠حمامي ، مصر ـ الدین عیاد ، دار ال العلق ) : جمالسورة  (قرآن البحوث في تفسیر  .٨

 م.١٩٦١

، تح : أحمد حبیب قصیر )  ھـ ٤٦٠(طوسي الحسن القرآن : أبو جعفر محمد بن الفي تفسیر  تبیانال .٩

 عربي  ، بیروت .التراث الملي ، دار إحیاء عاال

  تونسیة للنشر ، د. ت .الدار الطاھر ابن عاشور ، التنویر : محمد التحریر وال .١٠

 .١٩٨٨جامعة الموصل،  -للطباعة والنشر كتب السامرائي ، دار القرآني : د. فاضل التعبیر ال .١١

تركي ، المحسن ال عبد اهللاتح: د. عبد قرطبي ، القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع ألحكام ال .١٢

 . ٢٠٠٦-  ھـ١٤٢٧ –ردن األة ، الرسال، مؤسسة ١ط

رؤوف الب عبد ال:ط ، تح)  ھـ ١٢٠٦(صبانالشموني :محمد بن علي األعلى شرح  صبانالحاشیة  .١٣

  توفیقیة ، مصر د.ت.المكتبة السعد ،

شیخ ال، وقف على تصحیحھ  ) ھـ ٤٧١(جرجاني القاھر المعاني : عبد الز في علم عجااإلدالئل  .١٤

  م .١٩٨٨ـ  ھـ ١٤٠٩علمیة ، بیروت ـ الكتب ال، دار  ١محمد رشید رضا ، ط

دار )  ھـ ١٢٧٠(وسيااللدین محمود المثاني : شھاب السبع القرآن والمعاني فـي تفسیر الروح  .١٥

 د.ت.  –عربي ، بیروت التراث الإحیاء 

تربیة ، جامعة الة ماجستیر ، كلیة ال ، رساهللاب عطانحو : قاسم كتاالشاذ في كتب الشعري الشاھد ال .١٦

  م. ٢٠٠١بابل ـ 

تراث ، ال، مكتبة دار )  ھـ ٧٦٩( بن عقیلاهللادین عبد الك : بھاء الفیة ابن مالعلى ل یشرح ابن عق .١٧

 م .١٩٩٨ـ  ھـ ١٤١٩قاھرة ـ ال



   ية لقرآني في شرح ابن عقيل دراسة دالالنحوي للشاهد التقدير ال
  

 

١١٤ 

 

  ٢٠١٢عشرون / الخامس والعدد ال

                                                                                                                                                   
دین الحمد محیي ، تح : م)  ھـ ٩٢٩(شمونياألعلي بن محمد  ك :الفیة ابن مالعلى  شمونياألشرح  .١٨

 م .١٩٥٥سعادة ، مصر ـ ال، مطبعة  ١حمید ، طالعبد 

، مطبعة  ١، ط)  ھـ ٩٠٥(زھرياأل اهللاد بن عبد الشیخ خالتوضیح : العلى  تصریحالشرح  .١٩

 م .١٩٥٤قاھرة ـ الستقامة ، اال

م ال، ع١، تح : د. صاحب ابو جناح ، ط)  ھـ ٦٦٩(شبیلي االزجاجي: ابن عصفور الشرح جمل   .٢٠

 م.١٩٩٩ - ھـ١٤١٩ -كتب ، بیروتال

 حمید ، د. ت. الدین عبد النصاري ، تح : محمد محیي األ: ابن ھشام ذھبالشرح شذور  .٢١

حمید الدین عبد النصاري ، تح:محمد محیي األدین بن ھشام ال الصدى : جمالوبل  ندىالشرح قطر  .٢٢

 ھـ.١٤٢٤ - فیروز آبادي ، ایرانال، منشورات  ٧، ط

- ، تصحیح : یوسف حسن عمر ، طھران )  ھـ ٦٨٨(ستربادياالدین ال كافیة : رضيالشرح   .٢٣

 م.١٩٧٨- ھـ ١٣٩٨

 كتب ، بیروت ـ د . ت .الم ال، ع)  ھـ ٦٤٣(دین یعیش بن یعیش المفصل : موفق الشرح  .٢٤

 عربیة ، مصر ـ د. ت.الكتب ال، دار إحیاء  ٢قرآن : سید قطب ، طال لفي ظال .٢٥

 –عامة ، بغداد الثقافیة الشؤون ال، دار  ٥، ط مخزوميالي عربي نقد وتوجیھ : د.مھدالنحو الفي  .٢٦

٢٠٠٥. 

نشر ، المھاجر للطباعة وال، دار )  ھـ ٤٠٦(رضيالشریف التنزیل :التأویل في متشابھ الحقائق  .٢٧

 د.ت.

، ٣سالم محمد ھارون ، طال، تح: عبد  )  ھـ١٨٠( كتاب: ابو بشر عمرو بن عثمان قنبر سیبویھال .٢٨

 م. ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨ -  قاھرةالامة للكتاب ، عالمصریة الھیئة ال

 محمود اهللاتأویل : جار القاویل في وجوه األتنزیل وعیون الكشاف عن حقائق غوامض ال .٢٩

  م  ٢٠٠٣ـ  ھـ ١٤٢٤علمیة ، بیروت ـ الكتب ال، دار  ٢، ط)  ھـ ٥٣٨(زمخشريال

  ، مؤسسة )  ـھ ٥٤٨(طبرسيالحسن الفضل بن الطبرسي ) : أبو علي البیان ( تفسیر المجمع  .٣٠

 م . ١٩٩٥- ھـ١٤١٥علمي ، بیروت ـ األ

كبرى المیریة األمطبعة ال،)  ھـ ٤٥٨(معروف بابن سیدهالحسن علي بن اسماعیل ال: ابو مخصصال .٣١

 ھـ. ١٣٢٠-ببوالق 

ردن ـ األتوزیع ، النشر والفكر للطباعة وال، دار  ٢سامرائي ، طالح النحو : د. فاضل صالمعاني  .٣٢

  م .٢٠٠٣ـ  ھـ١٤٢٣



   ية لقرآني في شرح ابن عقيل دراسة دالالنحوي للشاهد التقدير ال
  

 

١١٥ 

 

  ٢٠١٢عشرون / الخامس والعدد ال

                                                                                                                                                   
 باقي ، طھران ، د. ت.القرآن : محمد فؤاد عبد الفاظ لمفھرس الالمعجم ال .٣٣

نصاري ، تح: د. مازن مبارك ومحمد األدین بن ھشام ال العاریب : جماأللبیب عن كتب المغني  .٣٤

  م١٩٧٩فكر ، بیروت ـ ال، دار  ٥ ، طاهللاعلي حمد 

ـ  ھـ ١٤٠١فكر ، بیروت ـ ال، دار  ١، ط)  ھـ ٦٠٦(رازي الفخر الكبیر) التفسیر ال(غیب المفاتیح  .٣٥

 م.١٩٨١

، مؤسسة ١دین ، طالصفھاني ، تح: ابراھیم شمس األقاسم بن محمد القرآن : الفي غریب  تمفرداال .٣٦

 م.٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠ –علمي ، بیروت األ

ق الخال،تح: محمد عبد  )  ھـ٢٨٥ (عباس محمد بن یزید للمبرد العرب :أبو المقتضب من كالم ال .٣٧

 م.١٩٩٤-ھـ ١٤١٥- قاھرة العضیمة ، 

 - ھـ١٤٣٠ –ردن األفكر ، ال، دار ١، ط سامرائيالح القرآني: د.فاضل صالبیان المن أسرار  .٣٨

  م.٢٠٠٩

سالمیة ، اإلكتب ال، دار  ٢، ط)  ھـ ١٤٠٢( طباطبائيالقرآن : محمد حسین المیزان في تفسیر ال .٣٩

  .١٣٨٩طھران ـ 

 .١٩٧٤عراقي ، بغداد _ العلمي المجمع العة جواري ، مطبالستار القرآن: د.أحمد عبد النحو  .٤٠

  م.٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨ –، بیروت ١وافي : د. عباس حسن ، طالنحو ال .٤١


