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 )أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمي( 
،  �، وأقوال الصحابة  �دراسة أثر التفسري باملأثور الذي يشمل حديث النيب 

يف التوجيه النحوي ، هي دراسة تعىن بتقدمي منوذج لطريقة املعربني  -رمحهم اهللا-والتابعني 
 .ري املأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمييف إفادم من التفس

وقد قام هذا البحث على دراسة تطبيقية للتوجيهات النحوية اليت تأثر فيها النحاة بالتفسري 
معاين القرآن وإعرابه ومعاين القرآن لألخفش ، ومعاين القرآن للفراء ، : املأثور يف ستة كتب، هي

 .مشكل إعراب القرآن ملكيوإعراب القرآن للنحاس ، و، معاين القرآن للنحاس وللزجاج ، 
قام البحث باستقراء ودراسة ملواضع التأثر يف هذه الكتب ، وجاءت هذه املواضع 

 :مقسمة على مخسة فصول
يف التراكيب ،  ثانيهايف املفردات ، ويشمل التأثر يف األمساء واألفعال واحلروف ، و أوهلا

الرابع واخلامس كثمرة من مثار الفصول الثالثة األوىل  نء الفصاليف األعاريب ، مث جا ثالثهاو
املأثور والتوجيه النحوي يف توجيهات بإذ سجلت يف الرابع أنواع التأثر والتأثري بني التفسري 

 .املأثور يف التوجيه النحويب، ويف اخلامس طرق املعربني يف اإلفادة من التفسري  املعربني
لتأثر التوجيه النحوي آليات القرآن وصلت إىل عشرة أنواع ، قدم البحث أنواعاً عدة 

حلُّ إشكالٍ حنويٍ رده ، و ، أو ترجيح توجيه حنويٍ باالعتماد على التفسريِ املأثورِ: مثل وذلك
التفسريِ املأثور ، وتعاضد  بناُء التوجيه النحوي على التفسريِ املأثور، و باالعتماد على التفسريِ املأثور

وختمت األنواع مبا كان األثر فيها ،  لتوجيه النحوي يف رد أو ترجيحِ قراءة من القراءاتمع ا
 على التوجيه باالعتمادأو رده  مأثورٍ تفسريٍ ترجيحوذلك بللتوجيه النحوي على التفسري املأثور ، 

 .، وقد ذكرت يف كل موضع من املواضع عدة مناذج توضح هذا التأثر النحوي

�ويل التوفيق والسدادواهللا 
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Abstract 
 

The Effect of Maxim Interpretation on the Grammatical  
Guidance of Qura`anic Verses 

  
 
  The study of the effect of maxim interpretation that includes the 
prophet ( peace be upon him ) sayings " Hadeeth " , his companions 
and followers sayings – God bless them – in grammatical guidance. 
The study aimed to introduce a model that shows how language 
analysts ( grammarians ) gave statements from maxim interpretation 
in grammar guidance of Qura'anic verses.  
   This research was based on an applied study to the grammatical 
guidance that has been affected by maxim interpretation in six books : 
Al – Farra : Meanings of Qura'an ; Al – Akhfash : Meanings of 
Qura'an ; Al – Zajaj : Meanings & analysis of Qura'an ; Al – Nahas : 
Meanings of Qura'an ; Al – Nahas : Qura'an  analysis  ; Makki : 
Problem of Qura'an analysis.         
     The researcher surveyed and studied the areas of effect in these 
books. These areas were divided into ٥ chapters : the first chapter is in 
vocabulary , which includes names , verbs and letters ; the second 
chapter is in construction ; the ٣rd is in language analysis , while the ٤th  
and ٥th  chapters have resulted from the previous three chapters , 
where in the ٤th chapter the types of effect and affect between maxim 
interpretation and grammatical guidance according  to language 
analysts ( grammarians ) have been recorded and in the ٥th chapter 
methods of language analysts about maxim interpretation in 
grammatical guidance have also  been stated. 
   The research presented ١٠ different kinds of the effect on Qura'anic 
grammatical guidance , such as : grammatical guidance depending on 
maxim interpretation ; or rejecting it ; solving a grammatical problem 
depending on maxim interpretation ;  building up of grammatical 
guidance depending on maxim interpretation ; cooperation of maxim 
interpretation with the grammatical guidance in accepting or rejecting 
a particular reading. These different kinds were concluded by what 
effect grammatical guidance models have on maxim interpretation. In 
each & every area a number of models have been given to explain this 
effect.  
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احلمد هللا ذي العزة ، واجلالل ، والطَّول ، واإلنعام ، أمحده سبحانه على توايل مننه ، 
محداً يبلغ رضاه ، ويوايف نعمه ، ويكافئ مزيده ، وأصلي وأسلم على خري خلق اهللا ، نبينا 

 :حممد ، وعلى آله ، وصحبه أمجعني أما بعد

 نبعاً صافياً يرِده العلماء من كل حدب وصـوب ،  فقد كان وال يزال القرآن الكرمي
حرصاً على االستعانة به ، واالستفادة منه ، وما زال العلماء عاكفني حول هـذا الكتـاب   

يرتشفون من معانيه ، وينهلون من أسرار أوامره ونواهيه ، وحياولون  ، ايد جيالً بعد جيل
بزوغ فجر جمموعة من العلـوم واملعـارف   استجالء مقاصده ومراميه ، وقد أدى ذلك إىل 

التفسـري ، واحلـديث ، والفقـه ،     :اإلسالمية يف املرحلة الباكرة للدعوة اإلسالمية مثـل 
ين بل خاضـوا جلـج املعـارف    واألصول، ومل يقف النحويون آنذاك بعيداً عن هذه املياد

غـة وغرائبـها ؛   جلمع شـوارد الل ؛ ، وقطعوا الفيايف والقفار ، وقصدوا األعراب والعلوم
، حرصاً على أداء نصوص الذكر احلكيم أداًء فصيحاً  لالستعانة ا يف خدمة القرآن الكرمي

 .معرباً ، سليماً من كل حلن

فصلة النحو بالقرآن الكرمي وتفسريه قدمية قدم النحو نفسه ، إذ من املعلوم أن النحو نشأ 
 .يف رحاب القرآن الكرمي

مان متداخالن ، اإلعراب السديد يؤدي إىل نظرة صـحيحة يف  واإلعراب والتفسري عل
 .تفسري اآلية القرآنية ، والعكس ، فالنظرة الصحيحة يف التفسري تؤدي إىل إعرابٍ صحيح

والتفسري باملأثور هو أول أنواع التفسري وجوداً ، وقد كان وجوده مصـاحباً لنشـأة   
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والتابعني كان شائعاً يف القـرون  ، ل الصحابة وأقوا، والسنة ، النحو، فالتفسري بالقرآن 
وكان البد للنحاة الذين عنوا بتوجيه اآليات القرآنية أن  -وقت نشأة النحو-الثالثة األوىل 

يتأثروا ذا النوع من التفسري ؛ ولذلك وجدنا كتب معاين القرآن مليئةً بأقوال الصـحابة  
 .والتابعني

�: لتفسري باملأثور يف قوله تعاىلقال الزجاج بعد أن نقل أقوال أهل ا {��C� � B� �A

��S��R��Q���P��O��N���� � �M��L��K���J��I��HG��F��E��D
��g��f���ed��c��b��a��`��_��^��]��\��[��Z���YX��W��V��U��T
��|��{��z�� �y��xw��v��u��t��s��r��q��p��o�� � nm��l��k��j��i��h

l��k��j��ih��g��f��e��d��c���b��a��`��_��~}����q��p��on���m
� �s� �rz ما نذكر مع اإلعراب((   ١٠٢: ا����ةاملعىن ، والتفسري ؛ ألن كتاب اهللا : وإن

ضضنا على التدبر ، فح  ٨٢: ا���ءm��l��k �z}�: ينبغي أن يتبين ، أال ترى أن اهللا يقول
وافق نقلة أهل والنظر، ولكن ال ينبغي ألحد أن يتكلم إال على مذهب أهل اللغة ، أو ما ي

 .)١())العلم 

إن العالقة بني التفسري وتوجيه آيات القرآن توجيهاً حنوياً ال ميكن فصلها ، فتوجيه 
اآليات يعد جزءاً من تفسريها ، فال بد للمعرب أن يستعني باملفسر ؛ للوصول إىل إعراب 

حيح ، فالعالقة صحيح ، كما ال بد للمفسر أن يستعني بإعراب النحوي ليصل إىل معىن ص
 .بينهما تبادلية

وملا أن أراد اهللا تعاىل أن أضع رسالةً لنيل درجة الدكتوراه يف النحو والصرف ، أطلعين 
مناذج  يفالدكتور شريف النجار على حبث له يف أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي 

؛  البحث يف كتب النحاة من تفسري سورة البقرة يف جامع البيان للطربي ، فقادين هذا إىل
                                                           

 .١/١٨٥معاين القرآن وإعرابه  )١(
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جعلت أقلب كتب النحاة األوائل الذين لتلمس آثار التفسري املأثور على التوجيه النحوي ، و
مجعوا بني التفسري والنحو ؛ ألتتبع أثر استعانة املعرب بالتفسري املأثور يف التوجيه النحوي ، 

آليات القرآنية عند النحاة ، أثر التفسري باملأثور يف توجيه ا :فرأيت أن يكون موضوع البحث
ورأيت تقييده بستة ) أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمي(ومسيته 

معاين القرآن للفراء ، ومعاين : كتب تعد أصوالً يف إعراب القرآن يف الصدر األول هي
نحاس ، وإعراب القرآن القرآن لألخفش ، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ، ومعاين القرآن لل

 .للنحاس ، ومشكل إعراب القرآن ملكي

�Wوא���د������א�א��
�ع����������

 .أنّ هذا املوضوع مل حيظ بدراسة خاصة -١

ارتباط هذا البحث بالنص القرآين الكرمي ؛ الذي حيتلّ املرتبة األوىل يف أدلّة النحو  -٢
لتفسريية اليت تعني النحوي على وإثبات اللغة ، وهو حمفوف بالدراسات البالغية وا

 .ارتقاء هدفه

 .بيان أن املعىن هو األصل يف البحث اللغوي ، فاإلعراب مرآة املعىن -٣

 .إظهار مدى أثر التفسري باملأثور على توجيه النحاة آليات القرآن الكرمي -٤

 .إبراز العالقة بني النحو والتفسري -٥

هو األقوال املأثورة يف توجيه اآليات ارتباط هذه الدراسة باجلانب التطبيقي ، فميدانه  -٦
 .القرآنية

وقد قمت باستقراء املواضع يف الكتب السابقة ؛ فوجدت مناذج كثرية تبني العالقة بني 
التفسري باملأثور وتوجيه آيات القرآن الكرمي عند النحاة ، فالنحوي قد تأثر يف نظرته إىل 

،  -رضي اهللا عنهم-، والصحابة  �جاء عن النيب اآلية القرآن مبا ذُكر يف املأثور ، فتأثر مبا 
 .، من معىن ، وتفسري ، وظهر ذلك جلياً يف توجيهه لآليات -رمحهم اهللا-والتابعني 
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تتكون الدراسة من مخسة فصول ، مسبوقةً مبقدمة ، ومتهيد ، ومتلوة خبامتة ، مث ما 
 :حتتاجه الدراسة من فهارس

 .على دوافع اختيار املوضوع ، وخطة البحثوهي تشتمل  Wא�����

��	
 :كان احلديث فيه عن ثالثة جوانب Wא��

هو تفسري القران مبا أثر عن : وفيه بينت أنّ التفسري باملأثور :التفسري باملأثور فهومم
 .-رمحهم اهللا-والتابعني  -رضي اهللا عنهم- والصحابة �الرسول 

 بأقوال املفسرين يف توجيهام النحوية ، فنقل نيويفيه ذكرت تأثّر النح :التفسري والنحو
 . النحاة األوائل بعض التوجيهات العربية من املفسرين تزكي التوجيه النحوي وتؤيده

، فاملعىن هو األساس الذي املعىن ووذكرت فيه االرتباط بني اإلعراب : املعىنو اإلعراب
سب ، بل هو مناط إيضاح املعىن، واإلعراب ليس عالمات لفظية فح،  يبىن عليه اإلعراب

وقد نص النحاة واللغويون على أمهية اإلعراب ، وضرورته، وبينوا أن اجلملة لو كانت غُفْالً 
 .صت على معىن واحدحتملت معاين عدة ، فإن أُعربت نمن اإلعراب ؛ ال

א����א�ولWא���دא����������א������ 

التأثري ، وهي مفردات الكلمات اليت هلا أحكام خاصة وخيتص هذا الفصل بأول أنواع 
يف ذواا ، وفيه أوردت عدة أمثلة لتأثري التفسري املأثور على التوجيه النحوي يف املفردات 

 .أم حروفاً، أم أفعاالً ، سواء أكانت أمساًء 
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ا على ميف ذكرها وقد اشتمل هذا الفصل يف بعض مسائله على معاين املفردات ، سائراً 
جرى عليه النحاة من إدراج معاين املفردات ضمن أبواب النحو ، وقد ذكر الشاطيب احلكمة 
من إدراج النحويني معاين حروف املعاين ضمن أبواب النحو ، مع أن املتبادر إىل الذهن أن 

حروف املعاين على اجلملة مما حيتاج يف إدراك حقائق معانيها إىل  : ((مكاا كتب اللغة فقال
، كما حيتاج يف سائر أبوب النحو إىل القياس والنظر ؛ لتمييز الصواب من  سٍ ونظرقيا

 .كنت تفسر الشيء مبرادفه فقط و ليس على وضع تفسري الغريب ؛ إذوهذا النح، اخلطأ

وأيضاً تفسريها يصعب ؛ ألا تدور بني املولدين والعرب على معىن واحد لشدة احلاجة 
د من تفسري الغريب ؛ ألن الغريب له ما يساويه من اللفظ إىل معانيها ، فتفسريها أش

فيفسر به ، وألنه قد كان  ؛لب ذلك وجد ما يقوم مقامه املعروف للمعىن الواحد ، فإذا طُ
الغريب العريب ، وأما احلروف فليست كذلك ؛ ألا جتري يف كالم العرب عن يستغىن به 

يستغىن به عنها ،كما كان يف األمساء ،  واملولدين سواء ، فليس يف كالم املولدين ما
وعلى هذا ... واألفعال، فإذا طلب ما تفسر به أعوز ذلك ، فصار بياا أشد من بيان غريها 

يف  )١(جرى النحويون فيما أشكل معناه من األدوات أو ما أشبه األدوات ، فما فعل الناظم
 .)٢())ي النحوي على هذه الطريقة هذا الباب وغريه صواب ، مل خيرج به عن النظر القياس

!"�א����א�#W$�%א�&א���������א������ W

 .ويعىن هذا الفصل بدراسة أثر التفسري باملأثور يف التراكيب النحوية

'��א����א�#W$(��א�(���������א������ W

                                                           

 .أي ابن مالك يف األلفية) ١(

 .٥٨٣،  ٣/٥٨٢املقاصد الشافية ) ٢(
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 .ويعىن هذا الفصل بتتبع أثر التفسري باملأثور يف أعاريب النحاة

ورتبت التوجيهات يف الفصول الثالثة األوىل على حسبت ترتيب اآليات يف املصحف، 
ومل أرتبها على وفق األبواب النحوية ؛ ألنّ اآلية الواحدة قد تشتمل يف توجيهها على أكثر 

 .من بابٍ حنوي

 مع احلرص على ،النص من أحد الكتب جمال الدراسة بذكر غالباً كل مسألة  توبدأ
ما يحتاج إليه من أقوال النحاة يف املسألة،  تستعرضا، مث بقية الكتب إن وجدت  ذكر آراء

 .صرف اليت ميكن الرجوع إليها فيهاحميالً إىل عدد من كتب النحو أو ال

، مركزاً على بيان أثر القول املأثور يف التوجيه النحوي طاقيت يف دراسة املسألة  تمث بذل
، مستشهداً لذلك  ، مبيناً ما البد منه من حجج كل رأي ءموضحاً ما فيها من آرا لآلية ،

 مصرحاً مبا يظهر يل ترجيحه منها إن كان، مبا أجد من الشواهد ، النثرية ،والشعرية. 

مواطن  اًنمبي، و أرقام اآليات وسورها اًكرا، ذ تلك الشواهد إىل مظاا املعتمدة توأحل
 .أو إعراب القرآن ، القراءات من كتب القراءات أو التفسري 

 .واآلثار من أمهات كتب احلديث املعتمدة، األحاديث النبوية  توخرج

 ،  ، أو كتب التراث األبيات الشعرية إىل مظاا من دواوين الشعراء إن وجدت توأحل
 .؛ حىت يتمكن القارئ من الرجوع إىل ما قيل عنها يف تلك الكتب وال سيما كتب النحو

�א������وא���������א��	���א������وא�������א��������אع�Wא�	���א��א��

إذ سجلت فيه أنواع التأثر والتأثري يعد هذا الفصل مثرة من مثار الفصول الثالثة األوىل 
بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي يف توجيهات املعربني آليات القرآن الكرمي ، املبثوثة يف 
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د اجتهدت يف تصنيف أنواع هذا التأثر والتأثري ، وال خيلو املسائل يف الفصول الثالثة ، وق
التصنيف من صعوبة ؛ إذ تشترك بعض املواضع يف أكثر من نوع من التأثر والتأثري ، 

 .فوضعتها يف أقرب نوعٍ ظهر يل فيه أثر التفسري املأثور على التوجيه النحوي

أثري بني التفسري املأثور وقد سجلت يف هذا الفصل عشرة أنواع من أنواع التأثر والت
 .والتوجيه النحوي ، ختمتها بنوعني كان األثر فيها للتوجيه النحوي على التفسري املأثور

*��א����א+W,�-.�אא����0/�א������1א�����א34�د2�5� �8Wقא��6

يف دراسة  ويعد هذا الفصل أيضاً من مثرات الفصول الثالثة األوىل ، إذ سجلت فيه ما ظهر
املسائل من طرق املعربني جتاه التفسري املأثور ، وقد حاولت تلمس طريقة كل معرب من 

 .النحاة الذين اخترت كتبهم ال البحث

 .اخلامتة
 .وفيها عرضت أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث

 .الفهارس
 .ختمت الرسالة بالفهارس الفنية اليت احتاجتها الرسالة

 
ختام هذه املقدمة أمحد اهللا تعاىل أن وفقين إلجناز هذا العمل ، فما كان فيه من                                  ويف  

جزاهم اهللا      -صواب وتسديد ، فهو من فضل اهللا علي ومنته ، مث بدعاء والدي ومشائخي                           
وإن كانت األخرى ، فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر اهللا العظيم من                           -عين خري اجلزاء       

 .ذلك
-  عياد بن عيد الثبييت      :  الشكر اجلزيل ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور                وإنين ألتقدم ب       

ه           يرضا و حيبه  ملا  هللا  ا فقه  ته                        -و توجيها من  فدت  أ قد  و  ، ية  عا ر من  والين  أ ما  ،   على 



 املقدمة

١٢ 

 

 .رياًومالحظاته، واستدراكاته ، مما كان له أكرب األثر على هذا العمل ، فجزاه اهللا عين خ
وال يفوتين أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدين يف هذا العمل ، بإشارة أو عبارة ، أو                                  
تصويب ، أو إعارة كتاب ، أو دعوة خالصة ، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء ، وأجزل هلم يف                    

 .الدارين العطاء
هللا هذا وأسأل اهللا أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي ، وآخر دعوانا أن احلمد                                  

 .رب العاملني

 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 التمهيد 

١٣ 

 

 التمهيد



 التفسري باملأثورمفهوم   التمهيد 

١٤ 
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رضي اهللا عنهم، - والصحابة،  �هو تفسري القران مبا أثر عن الرسول : التفسري باملأثور
 .)١(-رمحهم اهللا-والتابعني 

إنّ تفسري القرآن : (( ملأثور ، يقول د مساعد الطياروال يدخل تفسري القرآن بالقرآن يف ا
ن تفسري القرآن بالقرآن ال نقل فيه حىت يكون ؛ أل باملأثوربالقرآن ال يدخل ضمن التفسري 

 .ر بهسطريقه األثر ، بل هو داخل ضمن تفسري من فَ

فهو من التفسري النبوي،  �ر به الرسول فإن كان املفس. 

الصحايب ، فله حكم تفسري الصحايب ر بهوإن كان املفس. 

٢()) ر به التابعي ، فله حكم تفسري التابعيوإن كان املفس(. 

 ،  -رضي اهللا عنهم- وعن صحابته،  �ما أثر عن رسول اهللا فيدخل يف التفسري باملأثور 

                                                           

 . ١/١٥٤، التفسري واملفسرون  ٢/١٠مناهل العرفان ) ١(

 .٢التفسري باملأثور نقد للمصطلح وتأصيل  )٢(



 التفسري باملأثورمفهوم   التمهيد 

١٥ 

 

 .)١(باملأثورعلى هذا درج من ألف يف التفسري ، و -رمحهم اهللا-وعن التابعني 

���U}�: السنة وحي من اهللا تعاىل ، ملا جاء يف سورة النحلفالقرآن بالسنة ، تفسري أما 

��_�� �^��]���\��[��Z� �Y��X��W��� � �Vz عن حسان وملا روي ،  ٤٤: ا����� 
 .)٢())بالسنة كما يرتل عليه بالقرآن -عليه السالم- كان يرتل عليه جربيل �أنه ((

تفسري الصحايب الذي شهد  نَّه من العلماء أريى احلاكم وغريوأما تفسري الصحابة ف
 .)٣(الوحي والترتيل له حكم املرفوع

قد شاهدوا الوحي  -رضوان اهللا عليهم- ووجهة نظر احلاكم ومن وافقه أن الصحابة
، وعرفوا وعاينوا من أسباب الرتول ما يكشف هلم النقاب عن معاين الكتاب ، والترتيل 

نهم من وعلو كعبهم يف الفصاحة والبيان ما ميكِّ، وصفاء نفوسهم ، وهلم من سالمة فطرم 
 .)٤(وهداه، له وما جيعلهم يوقنون مبراده من ترتي، الفهم الصحيح لكالم اهللا 

وابن ،  وابن عباس، كاخللفاء الراشدين  يف علم التفسري مجاعةٌ الصحابة واشتهر من
- وعبد اهللا ابن الزبري،  األشعري وأيب موسى ، وأُيب بن كعب،  وزيد بن ثابت،  مسعود

، ومنهم من مل يكثر  )٥(وابن مسعود منهم املكثرون كابن عباسف .رضي اهللا عنهم أمجعني

                                                           

 .٦التفسري باملأثور نقد للمصطلح : ينظر) ١(

 .١/١٥٣سنن الدارمي : ينظر) ٢(

 .٢/١١، مناهل العرفان ٢/١٥٦ القرءان علوم يف الربهان،  ٢/٢٨٣املستدرك : ينظر )٣(

 .٢/١٢مناهل العرفان ) ٤(

 .٢/٤٩٣اإلتقان يف علوم القرآن ) ٥(



 التفسري باملأثورمفهوم   التمهيد 

١٦ 

 

-واجلهاد، وقد نالوا ، واإلدارة ، أو انشغاهلم يف اإلعداد ،  وذلك بسبب تقدم وفام
، ، فتلقوه بكل مهة  احلظ األوفر من ذلك اهلدي والبيان النبوي -ان اهللا عليهمرضو

فنشروا ما علموه ، ، مث قدموه إىل من بعدهم من التابعني  وحفظوه وطبقوه بدقة وأمانة
 .حبكمة وصيانة مع التحري والتدقيق

فما ، القرآن  من قال العلماء من أراد تفسري الكتاب العزيز طلبه أوالً: (( قال السيوطي
سط يف موضع صر يف مكان فقد بوما اخت، آخر  ل منه يف مكان فقد فسر يف موضعٍمجأُ

وقد قال  ، له وموضحةٌ، للقرآن  فإا شارحةٌ؛ فإن أعياه ذلك طلبه من السنة  ...آخر منه  
وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال  �كل ما حكم به رسول اهللا  -اهللا محهر-الشافعي 

��Â��Á}��:تعاىل � � � � � � �À��¿���¾�� �½��¼��»��� � �º��¹��¸ �zءأال إين (  �وقال  ، ١٠٥: ا���
 .يعين السنة )١() أوتيت القرآن ومثله معه

فإم أدرى بذلك ملا شاهدوه من ؛ رجع إىل أقوال الصحابة فإن مل جيده يف السنة  
والعمل ، والعلم الصحيح ، وملا اختصوا به من الفهم التام ، القرائن واألحوال عند نزوله 

 .)٢()) الصاحل

قبيل الرأي ؛ فال منهم من اعتربه من ، أما ما ينقل عن التابعني ففيه خالف العلماء و 
م تلقوه من الصحابة غالباً؛ املأثور من عده من  عد من املأثور ، ومنهمي٣(أل(. 

                                                           

 .٤/١٣٠ ١٧٢١٣مسند اإلمام أمحد حديث : ينظر) ١(

 .٢/٤٦٧اإلتقان يف علوم القرآن ) ٢(

 .٢/٢٧٣اإلتقان يف علوم القرآن ) ٣(
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لذا جند أقوال الصحابة امتزجت بأقوال ؛  باملأثورومجهور املفسرين على عده من التفسري 
 .)١(التابعني يف أعمال املفسرين

وإن كان  -ى عن التابعني ر ما روِوالتفسري املأث وإمنا أدرجنا يف: (( قال حممد حسني الذهيب
،  ألننا وجدنا كتب التفسري املأثور ؛ يهل هو من قبيل املأثور أو من قبيل الرأ: فيه خالف

،  وما روِى عن أصحابه،  � ، مل تقتصر على ما روِى عن النيب وغريه،  كتفسري ابن جرير
 .)٢()) التفسري يفتابعني بل ضمت إىل ذلك ما نقل عن ال

أخرج ،  العرض والتفسري والكتابة :وكان من منهج الصحابة الدقيق يف تعليم التابعني
يف تفسري  � يسأل ابن عباس رأيت جماهداً(( : قال عن ابن أيب مليكة بسند صحيحٍ الطربي
 .)٣()) حىت سأله عن التفسري كله: قال. كتبا: ، فيقول له ابن عباس ومعه ألواحه القرآن

ثالث عرضات، من فاحتته إىل  عرضت املصحف على ابن عباس(( : ، قال عن جماهدو
 .)٤()) وأسألُه عنها، خامتته، أوقفه عند كل آية منه 

 .)٥()) فحسبك به إذا جاءك التفسري عن جماهد(( : سفيان الثوريال وحىت ق

                                                           

 .٢/٢٧٣إلتقان يف علوم القرآن ا) ١(

 .١/١٥٤التفسري واملفسرون ) ٢(

 .١/٩٠ تفسري الطربي) ٣(

 .١/٩٠ تفسري الطربي) ٤(

 .١/٩١ تفسري الطربي) ٥(
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١٨ 

 

 :أمهية التفسري باملأثور

التفسري باملأثور هو أول أنواع التفسري وجوداً ، وقد كان وجوده مصاحباً لنشأة النحو ، 
وقت نشأة  -تابعني كان شائعاً يف القرون الثالثة األوىل فالتفسري بالسنة وأقوال الصحابة وال

وكان البد للنحاة الذين عنوا بتوجيه اآليات القرآنية أن يتأثروا ذا النوع من  -النحو
 .)١(التفسري ؛ ولذلك وجدنا كتب معاين القرآن مليئةً بأقوال الصحابة والتابعني

وهذا جع إليه كل مفسر للقرآن الكرمي ، يعترب التفسري باملأثور املصدر األول الذي يرو
، وال جيتهد يف بيان معىن من غري أصل،  املسلك يتوخى اآلثار الواردة يف معىن اآلية فيذكرها

 .)٢(صحيح ا مل يرد فيه نقلٌ، مموال فائدة يف معرفته ، ويتوقف عما ال طائل حتته 

                                                           

 .٣أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القران الكرمي : ينظر) ١(

 .١/٣٥٨احث يف علوم القرآن مب: ينظر) ٢(



 التفسري والنحو  التمهيد 

١٩ 
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ن أصول النحو ، والدليل املتواتر الذي يفيد العلم القرآن الكرمي هو األصل األول م
وهو كتاب العربية األكرب وحارسها اخلالد ، وميثّل النحو خطوة كبرية يف  ، اليقيين من أدلته

العناية بالقرآن الكرمي واحملافظة على سالمته ، فظهر اجتاه النحويني مبكراً إىل اختصاص 
فكتب عرابه ، وحتليل معانيه ، وتوضح مشكله ، القرآن الكرمي بكتب تتحدث عن لغته ، وإ

وقد عرفت هذه ،  )١(معاين القرآن وإعرابه هي املرحلة األوىل من مراحل التفسري غري األثري
، ومعاين  ، ومعاين القرآن للفراء  معاين القرآن للكسائي: معاين القرآن ، مثل: الكتب باسم
،  ، ومعاين القرآن لثعلب ، ومعاين القرآن للمربد ، ومعاين القرآن لألخفش بالقرآن لقطر

 .)٢(، وغريها من الكتب معاين القرآن وإعرابه للزجاج

إعراب القرآن : ه مثلوظهر اجتاه النحويني املبكر إىل إفراد إعراب القرآن بكتب خاصة ب
 .)٣(من الكتب ، وغريها ، إعراب القرآن للنحاس ، إعراب القرآن للمربد لقطرب

وقد هيأ النحاة لعلماء التفسري الوسيلة الفعالة لفهم معانيه ، واالجتهاد يف أحكامه ،  
أحباث يف كتبهم النحوية ، وكتب معاين القرآن وتفصيل آدابه ، وكان ما قاموا به من 

                                                           

 .٣٨١ومواقف النحاة واملفسرين منه  التوجيه النحوي لوجوه القراءات القرآنية املشكلة يف كتاب سيبويه: ينظر) ١(

 .٢/٢٦٧،  ١/٩٤، طبقات املفسرين  ١٣٠-١/١١٢النحو وكتب التفسري : ينظر) ٢(

 .٥/٣٥٥،  ٢/٢٦٩، طبقات املفسرين  ٥٣الفهرست  ، ١٣٩-١/١٣٠النحو وكتب التفسري : ينظر) ٣(
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وإعرابه ، وما غاصوا فيه من حتليل آلياته ، كان ذلك هو القبس الذي أضاء للعلماء الطريق 
 .يف تفسري الكتاب العزيز

واتفق العلماء على اشتراط العلم بالنحو يف املفسر ، فالنحو هو البديل األول للسليقة 
ال (( -رمحه اهللا- بن أنس إىل سائر العلوم األخرى ، قال مالك العربية ، وسلّم الوصول

، ويقول  )١())كتاب اهللا إال جعلته نكاالً  بلغات العرب يفسر عاملٍ أوتى برجلٍ غريِ
أن يكون ممتلئاً من  -لتفسريأي شرائط ا-ومتام هذه الشرائط : (( نقالً  عن مكي السيوطي

وأما : (( ، ويقول الزركشي )٢())عدة اإلعراب ، ال يلتبس عليه اختالف وجوه الكالم 
ر ليتوصل املفس؛ والقارئ تعلمه  رللمعىن وجب على املفس اإلعراب فما كان اختالفه حميالً

 .)٣()) وليسلم القارئ من اللحن،  إىل معرفة احلكم

ومن ناحية أخرى تأثّر النحويون بأقوال املفسرين يف توجيهام النحوية ، فنقل النحاة 
 .األوائل بعض التوجيهات العربية من املفسرين تزكي التوجيه النحوي وتؤيده

وسألت : (( يف الكتاب مما نص فيه على النقل عن املفسرين قوله من ذلك عند سيبويه
�}�: عن قوله -رمحه اهللا تعاىل- اخلليل �¸��¶��µ�� �´� � �³z تعاىل -وعن قوله ،  ٨٢: ا����
على أن القوم : واملعىن ،) كأنّ(مفصولة من  )يو(فزعم أا   ٨٢: ا���� ���z¡��}�: -جده

أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا  :أو نبهوا فقيل هلم، ى قدر علمهم انتبهوا فتكلموا عل

                                                           

 .٢/٤٢٥ ٢٢٨٧شعب اإلميان حديث ) ١(

 .٤/٢٠٢اإلتقان ) ٢(

 .٢/١٦٥الربهان ) ٣(
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مبعىن قول  ، فقول سيبويه )١()) اهللا أمل تر أنّ :وأما املفسرون فقالوا -واهللا تعاىل أعلم-
 .)٢(يف معانيه املفسرين ، وهو ما قرره الزجاج

يف توجيه قراءته بالكسر  -رمحه اهللا- ما نقله عن احلسن البصري: ومن ذلك عند املربد
صاد ( فأَما قراَءة احلسن: (( قال املربد ١: ص ��F������E��D��C��BAz}�: يف قوله تعاىل) صِ(يف 

آنالقُره مل ) ولٌ جيعلها حرفاًفإِنعه فولكن ، ما أَراد صادملَ إِنك بالقرآن ع ،وهذا تفسري 
: عارضته ومنه :أَي، من قولك صاديت الرجل ، عارِض بالقرآن عملك  :أَي،  احلسن

{���Y���X��W��Vz ��� :ض،  ٦يف توجيه كسر الصاد  بقول احلسن ، فأخذ املربد )٣()) أَي تعر
 .)٤(يف قراءته ، وغري ذلك من األمثلة اليت تأثر ا النحاة بأقوال املفسرين

إن العالقة بني التفسري وتوجيه آيات القرآن توجيهاً حنوياً ال ميكن فصلها ، فتوجيه هذه 
عرب أن يستعني باملفسر ؛ للوصول إىل إعراب اآليات يعد جزءاً من تفسريها ، فال بد للم

صحيح ، كما ال بد للمفسر أن يستعني بإعراب النحوي ليصل إىل معىن صحيح ، فالعالقة 
 .)٥(بينهما تبادلية

                                                           

 .٢/١٥٤الكتاب ) ١(

 .٣/٣٣٢ معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) ٢(

 .٢٣٩،  ١/٢٣٨املقتضب ) ٣(

 .١/٢٥١، األصول البن السراج  ٢/٣٧املقتضب  ، ٣/١٣٨،  ٣/١٢٧مثالً الكتاب : ينظر) ٤(

 .٧أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمي : ينظر) ٥(



 اإلعراب واملعىن  التمهيد 

٢٢ 

 

�ً�����ً�����W�W�
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اإلعراب ليس عالمات النحاة  لفظية فحسب ، بل هو مناط إيضاح املعىن ، وقد نص
أمهية اإلعراب وضرورته، وبينوا أن اجلملة لو كانت غُفْالً من اإلعراب ؛  واللغويون على

صت على معىن واحد١(الحتملت معاين عدة ، فإن أُعربت ن(. 

فأما اإلعراب ، فبه متيز املعاين ، ويوقف على أغراض املتكلمني ، : (( يقول ابن فارس
غري معربٍ مل ) زيد ضرب عمر(غري معربٍ ، أو ) يدما أحسن ز: (وذلك أن قائالً لو قال

) ما أحسن زيد(، أو ) ما أحسن زيد؟(، أو ) ما أحسن زيداً: (يوقف على مراده فإذا قال
 .)٢())أبان باإلعرابِ عن املعىن الذي أراده 

باب : (اخلصائص بعنوانقيمة اإلعراب أيضا يف بابٍ أفرده من كتاب  وبين ابن جين
: هو اإلبانة عن املعىن باأللفاظ ، أال ترى أنك إذا مسعت: (( فقال) القول على اإلعراب

أكرم سعيد أباه ، علمت برفع أحدمها  ونصب اآلخر الفاعلَ من املفعول ، ولو كان الكالم 
 .)٣())شرجاً واحداً الستبهم أحدمها على صاحبه 

                                                           

، أثر املعىن النحوي يف  ٩، عالقة الظواهر النحوية باملعىن يف القرآن الكرمي  ١١،  ١٠اإلعراب واملعىن : ينظر) ١(
 .٣٦تفسري القرآن الكرمي 

 .٣٠٩ الصاحيب) ٢(

 .١/٣٥اخلصائص ) ٣(



 اإلعراب واملعىن  التمهيد 

٢٣ 

 

ن حتديد الفاعل من املفعول ، ولوال هذه العالمات اإلعرابية ملا فبالعالمات اإلعرابية أمك
 .أمكن حتديد أحدمها من صاحبه

قد ذكرت أن اإلعراب داخلٌ يف الكالم : فإن قال قائل: (( وقال أبو القاسم الزجاجي
 فما الذي دعا إليه، واحتيج إليه من أجله؟

وتكون فاعلةً ومفعولةً ،  ،املعاين  مساء ملا كانت تعتورهاإن األ: الأن يق: فاجلواب
ومضافة ، ومضافاً إليها ، ومل يكن يف صورها ، وأبنيتها أدلةٌ على هذه املعاين ، بل كانت 

ضرب زيد عمراً ، : مشتركةً جعلَت حركات اإلعراب فيها تنبئ عن هذه املعاين ، فقالوا
 .وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به فدلوا برفع زيد على أن الفعل له ،

ضرب زيد ؛ فدلوا بتغيري أول الفعل ، ورفع زيد على أن الفعل ما مل يسم فاعلُه، : وقالوا
 .وأن املفعول قد ناب منابه

 .هذا غالم زيد ؛ فدلوا خبفض زيد على إضافة الغالم إليه: وقالوا

ا ؛ ليتسعوا يف كالمهم ، ويقدموا وكذلك سائر املعاين جعلوا هذه احلركات دالئل عليه
الفاعل إذا أرادوا ذلك ، أو املفعول عند احلاجة إىل تقدميه ، وتكون احلركات دالةً على 

 .)١())املعاين 

                                                           

 .٦٩اإليضاح يف  علل النحو ) ١(



 اإلعراب واملعىن  التمهيد 

٢٤ 

 

، يقول  )١(وربط النحاة اإلعراب باملعىن ، فاملعىن هو األساس الذي يبىن عليه اإلعراب
،  )٢()) عىن فهو جيد ، وكلُّ ما فسـد به املعىن فهو مردودفكلُّ ما صلح به امل: (( املربد

ا للحكم النحويوهي عبارةٌ صرحيةٌ يف جعل املعىن معيار. 

أن : يدخل االعتراض على املعرب من جـهتهاأول اجلهات اليت  ولذلك جعل ابن هشام
، وجعل أول واجبٍ على املعرِب أن  يراعي ما يقتضيه ظاهر الصـناعة وال يراعي املعـىن

 .)٣(يفهم معـىن ما يعـرِبه ، فكم زلَّت األقدام بسـبب الفصـل بني صنعة النحو واملعىن

وقد حتتمل التراكيب معاين متعددة كلها جائزة ، فتختلف ألجل ذلك وجوه 
وقُدر اإلعراب ،  ،، فإن وقع تعارض بني اإلعراب واملعىن يف الظاهر قُدم املعىن  )٤(اإلعراب

فإن أمكنك أن يكون تقدير اإلعراب على تفسري املعىن فضلت تفسري ((  يقول ابن جين
 .)٥())املعىن على ما هو عليه ، وصححت طريق تقدير اإلعراب حىت ال يشذ شيٌء 

                                                           

 .١/٣٠٧املعىن واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل : ينظر) ١(

 .٤/٣١١املقتضب ) ٢(

 .٦٨٤مغين اللبيب ) ٣(

 .٥١١،  ١/٣١٣املعىن واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل : ينظر) ٤(

 .١/٢٨٣اخلصائص ) ٥(



 املفردات  الفصل األول

٢٥ 

 

���� ���	� :������ 



 املفردات  الفصل األول

٢٦ 

 

¹��̧}� :يف قوله تعاىل) أنى( ��¶��µ��́ ��³���² z٢٢٣: ا����ة� 

 

����µ¶��¸��¹}�: يف قوله تعاىل) أَنى(جاء يف معىن  �́�³���² z� عدة توجيهات ،
 : هفجاءت توجيهام تبعاً ل؛ واعتمد املعربون على التفسري املأثور 

شئتم ، وهذا التوجيه منقول  كيف: أي ، )كيف(يف اآلية مبعىن ) أَنى( :التوجيه األول
،  )٥(، وقتادة )٤(، وعكرمة )٣(، وجماهد )٢( �، وأيب بن كعب )١(� عن ابن عباس

 .-رمحهم اهللا- )٦(والسدي

: قال � يف تفسريه ، معتمداً فيه على قول ابن عباس وهذا التوجيه اقتصر عليه الفراء
، ءالفرا حدثنا قال ، اجلهم بن حممد حدثنا شئتم ، كيف أي ��µ �z¶��¸��¹}�: وقوله((

 الرجل أن تزعم اليهود إن: عباس البن قلت :قال مهران بن ميمون عن شيخ حدثين :قال
 يهود كذبت: عباس ابن فقال :قال أحول ، الولد خرج قُبلها يف ورائها من امرأته أتى إذا

                                                           

 .١/٥٨٨ ، تفسري ابن كثري ١/٧٢ ، معاين القرآن للفراء ٤/٣٩٨ ، تفسري الطربي ٣١املقباس  تنوير:  ينظر) ١(

 . ٤/٣٩٨ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .١/٧٢، معاين القرآن للنحاس  ٤/٣٩٨ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٤/٣٩٨ تفسري الطربي: رينظ) ٤(

 . ٤/٣٩٨ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٤/٣٩٨ تفسري الطربي: ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٢٧ 

 

{¹�� �̧�¶��µ��́ ��³���² z يت: يقول١())شئت حيث من الفرج ا(. 

 .)٢(يف توجيه اآلية أيضاً الزجاجاملعىن ى هذا واقتصر عل

 :يف املعاين على غريه من األقوال ، واستدل له بنقلني مأثورين وقدمه النحاس

 ولدها خرج دبرها من فرجها يف امرأة أتى من: قالوا اليهود أن �عن جابر : األول
����µ¶��¸��¹} :اهللا ؛ فأنزل أحول �́�³���² z. 

 .��µ z¶��¸��¹}�عن هذا األثر بأنه أصح ما روي يف معىن  وقال

 .)٣(الفرج يف ومدبرةً ومقبلةً وقاعدةً قائمةً: -رمحه اهللا- جماهد قال: الثاين

مىت شئتم ، وهذا التفسري مروي عن ابن : أي) مىت(مبعىن ) أَنى(: التوجيه الثاين
 .)٥(، والضحاك)٤(عباس

: مبا يوافق التوجيه األول ، قال) أنى(هذا القول املأثور يف توجيه معىن  سوفسر النحا
من أي اجلهات : من أين شئتم ، أي: مىت شئتم ، ومعناه: z¸��¹}�: كقال الضحا((

                                                           

  .١/١٤٤معاين القرآن ) ١(

 .١/٢٣٤معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .١/٧٢معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .٤/٤٠٣ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .١/٧٢، معاين القرآن للنحاس  ٤/٤٠٣ تفسري الطربي: ينظر) ٥(



 املفردات  الفصل األول

٢٨ 

 

 .)١())شئتم

من حيث شئتم ، وهذا التفسري مروي عن ابن : أي) حيث(مبعىن ) أَنى(: الثالث التوجيه
 .)٢(عباس

أين شئتم ، وهذا القول مروي عن ابن : ، أي )أين(مبعىن ) أَنى(: التوجيه الرابع
 .)٣(عمر

 .)٤(سوقال ذا التوجيه النحا

 يوهم يف هذه اآلية ؛ ألنه) أين(و) حيث(مبعىن ) أنى(وقد رد عدد من املفسرين جميء 
 .)٥(الدبر ، وهو حرام يف اإلتيان

 .)٦(وهذه املعاين وردت يف كثري من كتب النحاة

أن  بعد واختار هذا القول الطربي، ) من أي وجه شئتم(مبعىن ) أَنى(: التوجيه اخلامس
: قوله معىن: قال من قولُ عندنا ذلك يف القول من والصواب : ((ذكر األقوال السابقة قال

                                                           

 .١/٧٢معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٤/٤٠٤ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 . ٤/٤٠٤ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .١/١١٢إعراب القرآن : ينظر) ٤(

 .٤/١٣، حاشية الصبان  ١/٨٠الترتيل التسهيل لعلوم : ينظر) ٥(

لكافية ابن  ، شرح الرضي ٢/١٣١، اللباب للعكربي  ١/٢١٧، املفصل للزخمشري  ٦١حروف املعاين : ينظر) ٦(
 .١/٤٥٠احلاجب القسم الثاين 



 املفردات  الفصل األول

٢٩ 

 

 ا ابتدئ إذا تدلّ كلمة العرب كالم يف )أنى(أن  شئتم ؛ وذلك وجه أي من ،) شئتم أىن(
 هذا لك أنى :لرجل قال القائل إذا فكأن واملذاهب ، الوجوه عن املسألة على الكالم يف
 كما ، وكذا كذا من :يقول بأن فيه ايب جييب ولذلك لك ؛ الوجوه أي من: يريد ل؟املا

�}��:مرمي مسألته يف زكريا عن خمربا ذكره تعاىل قال �â��á��àß��Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×z ان���ل � :

١()) ٣٧(. 
؛ فكل رأيٍ يف التفسري يقابله رأي حنوي ،  األقوال املأثورة على املعربنيتعدد  أثرفنجد 

 .وهذا يدل على تأثري توجيهات املفسرين على التوجيهات النحوية

                                                           

 .٤١٤،  ٤/٤١٣ تفسري الطربي) ١(



 املفردات  الفصل األول

٣٠ 

 

̈��©���}� :يف قوله تعاىل) كانَ( ��§��¦��¥z ٩٩: ا����ء 

 

 :ثالثة آراء -عز وجل-يف صفات اهللا ) كان(يف معىن  أورد الزجاج

وكان اهللا : (قوله: (( ، قال البصري بقولٍ مأثور عن احلسن ابتدأه الزجاج :الرأي األول
كان : قد اختلف فيه الناس ، فقال احلسن البصري يف هذا املوضع) كان(تأويل ) عفواً غفوراً

 .)١())قبل أن خيلقهم : غفوراً لعباده وعن عباده

وقال النحويون : (( بعد ذلك رأياً نسبه لنحاة البصرة قال جأورد الزجا :الرأي الثاين
ذلك ليس حبادث ، وأن اهللا مل يزل كأنَّ القوم شاهدوا من اهللا رمحة فأعلموا أن : البصريون
 .)٢())كذلك 

: وقال قوم من النحويني: (( نسبه لقوم من النحويني بدون أن يعينهم قال :الرأي الثالث
 .)٣())واهللا عفو غفور  -واهللا أعلم-من اهللا مبرتلة ما يف احلال ، فاملعىن ) فعل(، و) كان(

على قواعد اللغة ،  معتمداً -رمحه اهللا- وفاضل بني األقوال الثالثة مفضالً قول احلسن
والذي قاله احلسن وغريه أدخل يف : (( ومرجعاً القول الثالث إىل القولني األولني ، قال

،  اللغة، وأشبه بكالم العرب ، وأما القول الثالث فمعناه يؤول إىل ما قاله احلسن

                                                           

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ١(

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٢(

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٣١ 

 

إال أن يكون : (( يف توجيه القول الثالث وخترجيه قال ، وفصل بعد ذلك )١())وسيبويه
: غفر اهللا لفالن ، مبعىن: املاضي مبعىن احلال يقلّ ، وصاحب هذا القول له من احلجة قولنا

ليغفر اهللا له ، فلما كان يف احلال دليلٌ على االستقبال وقع املاضي مؤدياً عنها استخفافا ؛ 
قع الختالف األوقات ، فإذا أعلمت األحوالُ واألوقات ألن اختالف ألفاظ األفعال إمنا و

�: استغىن بلفظ بعض األفعال عن لفظ بعض ، الدليل على ذلك قوله جل وعز {��_� �~

c��b��a��` �zم: ا�&�%ن ������z��y��x��w��v����u��tz}���|��{��}�: ، وقوله ١٦٠: ا$#"

 .)٢()) باحلسنة يعط عشر أمثاهلا ئمن يتب ، ومن جي: معناه  ٧١

على القول املأثور ، فهو أدخل يف اللغة وأشبه بكالم  ففي هذا املوضع يعول الزجاج
، وحني ذكر القول الثاين نسبه يف  حلسنالعرب ، بل إنه حني ذكر القول األول نسبه إىل ا
، مث نسبه  إليه تبعاً عندما أرجع القول  األول إىل النحويني البصريني ومل ينسبه إىل سيبويه

الثالث الذي قال به قوم من النحويني إىل القولني األولني فذكر أنه يرجع إىل قول احلسن 
 .على غريهله اهتمامه وتعويله على القول املأثور ، وتفضيله  وسيبويه ، مما يؤكد

 : يف يف صفات اهللا تعاىل اليت ذكرها الزجاج) كان(وميكن أن جنمل القول يف اآلراء يف 

تدل على قدم اتصاف اهللا ذه  -جل وعز-يف صفات اهللا ) كان(أن  :املذهب األول
والذي قاله : ، وعقب عليه الزجاج بقوله إىل احلسن اجالصفات ، وهذا القول نسبه الزج

 .، أدخل يف اللغة وأشبه بكالم العرب )٣(احلسن وغريه

                                                           

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ١(

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٢(

 .نحويون البصريونما قاله ال: يقصد بغريه) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٣٢ 

 

تدل على االستمرار ، فهي تفيد  -جل وعز-يف صفات اهللا ) كان(أن  :املذهب الثاين
ومل يزل ، وهذا القول نسبه إن اهللا كان كذلك ، : اتصال الزمان من غري انقطاع ، أي

 .والبصريني إىل سيبويه الزجاج

عن اهللا باملُضي مثل اخلرب باالستقبال واحلال ؛ ألن ) كان(أن اخلرب يف  :املذهب الثالث
األشياء عند اهللا يف حالة واحدة ، ما مضى وما يكونُ وما هو كائن ، إال أن القول هذا 

غفر اهللا لفالن ، : ؛ ألن املاضي مبعىن احلال قليلٌ ، وإن  كان موجوداً مثل قولناضعيف 
مبعىن ليغفر اهللا له ، لوجود دليلٍ يف احلال يدل على االستقبال ، وهو عدم العلم باملغفرة ، 

 فعال وقع االختالف بينها الختالففدل أن املراد باملضي الدعاء وهو مستقبل، وهكذا األ
لمت األوقات من احلال أو قرينة أخرى استغين بلفظ بعض األفعال عن فإذا ع األوقات ،

�c��b��a}�: لذلك بقوله تعاىلالزجاج ل لفظ بعض ، ومثّ � �̀ �_� �~ zم�،  ١٦٠: ا$#"
�}���|}�: وقوله تعاىل � � � � �z� �y��x� �w� �v� � � �u��t� �� �}z ن، واملعىن يف اآليتني  ٧١: ا�&�%

 .من جيئ باحلسنة يعط عشر أمثاهلا  ، ومن يتب: املستقبل ، وإن كان لفظهما املاضي أي

ان هذا القول الحتياجه إىل تأويل خبالف القولني األولني ، فال حيتاج وقد ضعف الزجاج
 .إليه

 املفسرون واللغويون فنقلها عنه الرازي) كان(يف  واعتمد هذه األقوال الثالثة عن الزجاج
 .)٢(يف تفسريه ، وكذلك النيسابوري )١(يف تفسريه

                                                           

 .١١/١٢ تفسري الرازي: ينظر) ١(

 .٣/٤٨٠تفسري النيسابوري : ينظر) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٣٣ 

 

 .)٢(، وابن منظور )١(ونقلها أيضاً عنه بنصها من اللغويني أبو منصور األزهري

أحدمها معتمد على قول مأثورٍ منقولٍ عن : يف توجيه هذه اآلية قولني قوى الزجاج
 القولني بدأ ينوالثاين هو رأي البصريني ، ولكنه يف ذكر هذ -رمحه اهللا- البصري احلسن

والذي قاله احلسن وغريه أدخل يف اللغة وأشبه : ( بقوله ورجحه على غريهبالقول املأثور ، 
فجعل األساس يف التوجيهات هو قول احلسن ، مما يشري إىل مكانة التفسري ) بكالم العرب

 .باملأثور يف التوجيهات النحوية عند الزجاج

من املفسرين ، واللغويني فنقلوا قول  وعلى هذا التوجيه عول عدد ممن جاء بعد الزجاج
 .الزجاج بنصه كما سبق

                                                           

 .١٠/٢٠٦ذيب اللغة : ينظر) ١(

 .١٣/٣٦٣ )كون(مادة  لسان العرب: ينظر) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٣٤ 

 

 :يف قوله تعاىل) إِنْ(

�{ª��©��̈ ��§��¦��¥����������¤��£��¢��¡����������~��} �z
�� :٩٤ 

 

�~�}�:  قوله تعاىليف) إِنْ(اختلف املعربون يف  �}� ���§��¦��¥�¤� �£� �¢� �¡� ��

ª� �©� �¨ �z�#'( :هل هي شرطية ، أو نافية ، قال الزجاج ٩٤ )) : هذه اآلية قد كثر
 .)١())سؤال الناس عنها وخوضهم فيها جداً 

 :واستعان املعربون يف إعراا مبا جاء يف املأثور يف تفسريها

، )٣(زجاج، وال )٢(يف اآلية شرطية ، ويرى هذا الرأي الفراء) إِنْ( يرى أنَّ :الرأي األول
 .)٦(،  والزخمشري )٥(، وابن عطية )٤(والنحاس

هذا اإلشكال  يب عنأجمل يكن يف شك ، و � وأشكل على كوا شرطية أنّ النيب
 :بعدة أمور

                                                           

 .٢/٣١٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .١/٤٧٩معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .٢/٣١٧به معاين القرآن وإعرا: ينظر) ٣(

 .١/٤٩٢معاين القرآن : ينظر) ٤(

 .٣/٣٨٨احملرر الوجيز : ينظر) ٥(

 .٢/٣٥٢الكشاف : ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٣٥ 

 

يعارض ،  أو يشك أن ميكن من كل من سواه ا واملراد ، � للنيب خماطبة أا :األول
¦��§��¨��©�����������������ª»��}�مل يشك بقوله تعاىل يف آخر السورة  � ودلل الزجاج  على أنَّ النيب

��¶��µ��´��³���� � �²��±��°��¯��®��¬z �#'( :قال الزجاج  ١٠٤)) :نبيه  أن وعز جل اهللا فأعلم
 .)١())ذلك  عليهم يتلو أن وأمره ، شك يف ليس �

مل : قال احلسن -رمحه اهللا– عن احلسن على ذلك أيضاً بالقول املأثور واستدل الزجاج
 .)٢(ومل يشك � يسأل

رمحهما - )٥(، وقتادة )٤(، وعن سعيد بن جبري )٣(� وقد جاء يف املأثور عن ابن عباس
 .يسألمل يشك ، ومل  �، أنه  -اهللا

، الكالم ورد على عادة العرب يف توليد القبول والتنبيه على أسباب الطاعة أنَّ  :الثاين
 :، وقولك )٦(إنْ كنت عبدي فامسع ، وأطع: لغالمك الذي ال يشك يف ملكك إياه قولكك

                                                           

 .٢/٣١٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .١/٤٩٢ معاين القرآن للفراء: ، وينظر ٢/٣١٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .٢/٩٩، التسهيل البن جزي  ٦/١٩٨٦، تفسري ابن أيب حامت  ١٥/٢٠٢ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .١٥/٢٠٢ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .١٥/٢٠٢ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .١/٤٧٩ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٣٦ 

 

،  ، ليس أنه شك يف أنه أبوه إن كنت ابين فربين، و إن كنت أيب فواجب أن تتعطف علي
 .)١(أو ابنه

 وقع كأنه قيل فإن: ((أنّ ذلك على وجه الفرض ، والتمثيل ، قال الزخمشري :الثالث
: )'#��z¥��¦��§��¨�}� تقديراً منه خياالً الشيطان لك وخيل مثالً ، شك لك

٢())٩٤(. 

أنه غري مستلزم ) إنْ(التخرجيات السابقة ، ووجه الشرط يف  حيان وقد ضعف أبو
شيء على شيء ، وال تستلزم حتتم  إنّ إنْ الشرطية تقتضي تعليق : ((الوقوع، قال أبو حيان

�����~��_��}: املستحيل عقالً كقوله تعاىل :وقوعه وال إمكانه ، بل قد يكون ذلك يف �}��|��{

��c��b����� �a��`z أن يكون  ومستحيل أن يكون له ولد ، فكذلك هذا مستحيلٌ ،  ٨١: ا�,+�ف
������Ü��Û��Ú����Ù��Ø��×��Ö}�: يف شك ، ويف املستحيل عادة كقوله تعاىل � � �Õ��Ô��Ó��Ò

Þ��Ý �zم، وهذه اآلية من  لكن وقوع إن للتعليق على املستحيل قليلٌ،  فافعل :أي ٣٥: ا$#"
 .)٣()) ذلك

متام  :وأقول: (( ، فقال بعد أنْ ذكر األوجه السابقة ر الرازيوسبقه ذا التوجيه الفخ
والقضية ،  شرطيةٌ قضيةٌ، فافعل كذا وكذا  z{��~����������¡��}�: التقرير يف هذا الباب إن قوله

                                                           

 .١/٤٩٢ ، معاين القرآن للفراء ٢/٣١٨ معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر) ١(

 .٢/٣٥٢: الكشاف) ٢(

  .٤/١٧٥تفسري أيب السعود : ، وينظر ٥/١٩٠البحر احمليط  )٣(



 املفردات  الفصل األول

٣٧ 

 

بل وال بأن اجلزاء وقع أو مل يقع ،  ،الشرطية ال إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو مل يقع 
 .)١()) ملاهية ذلك اجلزاء فقط ليس فيها إال بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمةٌ

وفيها : (( قال ، وذكر هذا الرأي الزجاج) ما(يف اآلية نافية مبعىن ) إِنْ(أنَّ  :الرأي الثاين
نا إليك ما كنت يف شك مما أنزل: فيكون املعىن) ما(يف معىن ) إِنْ(أن تكون : وجه ثالث

����K}� لسنا نأمرك ألنك شاك ، ولكن لتزداد ، كما قال إبراهيم: فاسأل الذين يقرؤون ، أي

R��Q��P��O��N��ML �z٢())، فالزيادة يف التثبت ليست مما يبطل صحة القصد ٢٦٠: ا����ة(. 

 .)٤(، والزخمشري )٣(يضاً النحاسوذكر هذا الرأي أ

بأنه للفرار من ) ما(بأن تكون نافيه مبعىن ) إِنْ(املعربني توجيه  وعلّل السمني احلليب
 .)٥(اإلشكال الوارد يف جعلها شرطية

ن شرطية ، ألنه األصل فيها ، يف اآلية أن تكو) إِنْ(األوىل يف توجيه والذي يظهر أنّ 
، وال حاجة لتقديرها نافيه ؛ ألنه خالف الظاهر ، وألنه ال يترتب على كوا  )٦(وهو الكثري

                                                           

 .١٧/١٢٩ تفسري الرازي) ١(

 .٢/٣١٨معاين القرآن وإعرابه ) ٢(

 .١/٢٩٤معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .٢/٣٥٢: الكشاف: ينظر) ٤(

 .٦/٢٦٧الدر املصون : نظري) ٥(

 .١٨٧رصف املباين : ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٣٨ 

 

،  وال إمكانه املشروط ستلزم حتتم وقوعيال  شرطية حمذور ، فالشرط كما قال أبو حيان
 .� يف توجيه اآلية على عدم شك النيب � ، واحلسن � وقد دلّ املأثور عن ابن عباس



 املفردات  الفصل األول

٣٩ 

 

��c���b��a��̀}� :يف قوله تعاىل) إنْ( ��_�����~��}z ٤٦: إ��اه�� 

 

��b��a��̀}�: يف قوله تعاىل) `(جاء يف  ��_�����~��}���cz قراءتان: 

 .)١()لتزولَ(بكسر الالم ونصب الفعل  اجلمهور غري الكسائيقراءة : القراءة األوىل

 :ووجه املعربون هذه القراءة بعدة توجيهات

وما كان مكرهم لتزول منه : فيكون املعىن عليه) ما(مبعىن ) إِنْ(أنّ  :التوجيه األول
 .اجلبال

 : يف املأثوروقد جاء هذا املعىن

��z��y��x��w}���|��}�: قوله تعاىل ، يف توجيه   � فقد قال ابن عباس

��c�b��a��`��_�~��}z -.٢())اجلبال منه لتزول مكرهم كان ما: ((٤٦: إ�0اه(. 

 منه تزول أن من وأضعف ألوهن مكرهم كان وإن: يقول أنه كان احلسن وروي عن
 .)٣(اجلبال

                                                           

، إعراب  ١٧/٤٢ ، تفسري الطربي ٢٠٣، احلجة البن خالويه  ١/٣٦٣ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
  .٢/٢٣٤القرآن للنحاس 

 .٦/٧٣ثور الدر املن: ، وينظر ١٧/٤٣ تفسري الطربي )٢(

 ، تفسري الثعليب ٢/٢٣٤، إعراب القرآن للنحاس  ٢/٣٤٤ تفسري الصنعاين،  ١٧/٤٣ تفسري الطربي: ينظر) ٣(
 .٤/٣٦٠، تفسري البغوي  ٥/٣٢٦



 املفردات  الفصل األول

٤٠ 

 

 .، والزجاج )٢(فراءوقال به ال،  )١(إعراب اآلية وهذا التوجيه ابتدأ به النحاس

ما كان مكرهم : وما كان مكرهم لتزول منه اجلبال ، أي: واملعىن: (( قال الزجاج
 .)٣())وأمر دين اإلسالم ، وثبوته كثبوت اجلبال الراسيات  � ليزول به أمر النيب

وقد كاد مكرهم : ، واملعىن) كاد(مبعىن ) كان(، و) قد(مبعىن  )إنْ(أنّ : التوجيه الثاين
 .لتزول منه اجلبال

 .)٤(وقد ورد هذا يف املأثور عن مقاتل

 .)٥()لَتزولُ(بفتح الالم ورفع الفعل  قراءة الكسائي:  القراءة الثانية

 :وتأول املفسرون هذه القراءة بـ

وإن كاد مكرهم لَتزولُ منه اجلبال ، وقد جاءت على : ، واملعىن) كاد(ىن مبع) كان(أنّ 
 )وإنْ كاد مكرهم لتزول منه اجلبال: (� ، وابن مسعود � هذا املعىن قراءة عليٍ

 .)٦(بالدال

                                                           

 .٢/٢٣٤إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(

 .٢/٧٩ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٢(

 .٣/٥٥معاين القرآن وإعرابه  )٣(

 .٢/١٩٥تفسري مقاتل : ينظر) ٤(

، إعراب  ١٧/٤٢ ، تفسري الطربي ٢٠٣، احلجة البن خالويه  ١/٣٦٣ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ٥(
  .٢/٢٣٤القرآن للنحاس 

،  ١/٣٦٥احملتسب البن جين ،  ١/٥٩٢، معاين القرآن للنحاس  ٢/٧٩ معاين القرآن للفراء: تنظر القراءة يف) ٦(
 .٤/٣٦٠تفسري البغوي 



 املفردات  الفصل األول

٤١ 

 

©��}� :هذا لكفرهم ، مثل قوله جل وعز: (( قال وجاء هذا يف املأثور عن قتادة

���¬��«��ªz -(�2 :١()) ٩٠(. 

 وكان حممد بن يزيد: (( قال ، نقله عن املربد وهذا التوجيه قال به من النحاة النحاس
�: هذا لكفرهم مثل قوله جل وعز: ، قال فيما حكي عنه خيتار فيه قول قتادة {��©

���¬��«��ªz -(�2 :فالنحاس ملّا نقل هذا التوجيه عن املربد جعل األصل يف  )٢()) ٩٠ ،
 .-رمحه اهللا-املربد قول قتادة  التوجيه عند املربد اختيار

 .)٤(، والزجاج )٣(وقال ذا التوجيه أيضاً الفراء

 فنجد االرتباط الوثيق بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي عند املعربني ، فكل توجيه
 .يؤيده مرتبط بقولٍ مأثورٍ

                                                           

 .٢/٢٣٤إعراب القرآن للنحاس  )١(

 .٢/٢٣٤إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

 .٢/٧٩ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٣(

 .٣/٥٥معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(



 املفردات  الفصل األول

٤٢ 

 

 :وله تعاىلاسم إشارة ، أو اسم موصول يف ق) تلك(

�{��m��l��k���j��iz �� :١٧ 

 

�}�: يف قوله تعاىل) تلك(يف  ذكر مكي �m��l��k���j��iz  توجيهني ، استدل
 :مبعىن الزجاج عند )تلك( k���j��iz}�: (( املأثور ، قال مكي بالتفسريعلى أحدمها 

 حتتاجان عنده )تلك(و )هذه(و ،) هذه( :مبعىن الفراء عند ، وهي صلتها وبيمينك ، )اليت(
 .)١()) )هذه( مبعىن )تلك( أن :عباس ابن عن قطرب وذكر ،) اليت(كـ صلة إىل

مهافالتوجيهان اللذان ذكرمها مكي : 

وما اليت بيمينك يا : صلتها أي) بيمينك(، ومجلة ) اليت(مبعىن  )تلك( :التوجيه األول
 . هذا التوجيه للزجاج، ونسب مكي موسى

 : وذا التوجيه قال عدد من املفسرين والنحاة منهم

اسم مبهم ، جيري جمرى : تلك: (( ، قال الزجاج ، والزجاج )٣(، والطربي )٢(الفراء
، وقال به أيضاً  )٤())ما اليت بيمينك يا موسى: ، املعىن) اليت(، ويوصل كما توصل ) اليت(

                                                           

 .٢/٤٦٢ن مشكل إعراب القرآ )١(

 .٢/١٧٧ معاين القرآن للفراء) ٢(

 .١٨/٢٩٢ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٣/١٧٥معاين القرآن وإعرابه  )٤(



 املفردات  الفصل األول

٤٣ 

 

 .)٢(، وابن يعيش )١(ابن عطية

، ست اسم إشارةي، ولكنها ل) هذه(مبعىن ) تلك(ن الفراء أن نقله مكي ع: التوجيه الثاين
، وأيد  وما هذه بيمينك يا موسى: وإمنا اسم موصولٌ تفتقر إىل صلة كسائر املوصوالت أي

عن ابن عباسمكي مبعىن يف اآلية )تلك(يقول فيه إنّ  �  هذا التوجيه بأثرٍ مروي 
 .)٣()هذه(

 .التوجيهان بال ترجيحٍ )٥(، والفخر الرازي )٤(وجوز الزخمشري

 أمساء اإلشارة مبعىن االسم املوصولوقد اختلف النحاة يف جواز استعمال 

وحنوه من أمساء اإلشارة ) تلك(و) هذا(إىل أنّ  )٧(، والزخمشري  )٦(فذهب الكوفيون
�: السابق ، وقوله تعاىل ، واحتجوا بالسماع ، و من ذلك قوله تعاىل) الذي(تعمل مبعىن تس

                                                           

 .٤/٤١احملرر الوجيز : ينظر) ١(

 .٢/١٦شرح املفصل : ينظر) ٢(

يف كتب التفسري ، سوى ما أشار ) هذه(ىن يف اآلية مبع) تلك(الذي يقول فيه إنّ  �مل أعثر على نص ابن عباس ) ٣(
 .إليه مكي يف توجيه اآلية وذكرته أول املسألة

 .٣/٥٩الكشاف : ينظر) ٤(

 .٢٢/٢٣ تفسري الرازي: ينظر) ٥(

، مغين  ٢/١٢٠، اللباب للعكربي  ٢/٧١٧، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ١/١٩٠املفصل للزخمشري : ينظر) ٦(
 .٦٠٢اللبيب 

 .٣/٥٩الكشاف : ينظر) ٧(



 املفردات  الفصل األول

٤٤ 

 

�{� �U��T��S��R��Qz وقوله تعاىل  ٨٥: ا����ة ، :�{� � �s��r��qz ء،  ١٠٩: ا���
 :)١(يزيد بن مفرغوقول 

  ــق ــني طلي ــذا حتمل ــت و ه  أمن
 

ــارة  ــاد عليــك إم ــا لعب  عــدس م
 

 .و الذي حتملني طليق : أي

وذلك ) ما(إال مع ) الذي(و ذهب البصريون إىل أنّ أمساء اإلشارة ال تستعمل مبعىن 
يبة ، وحجتهم أنّ أمساء اإلشارة دالة على احلضور ، و املوصوالت دالة على الغ، ) ماذا: (حنو

 .)٢(فأحدمها خمالف لآلخر

متعلق ) بيمينك(عند البصريني باقية على أصلها يف كوا اسم إشارة ، و) تلك(فـ
 .)٣(بيمينك أو مأخوذةٌ وما تلك قارةٌ :أيمبضمر وقع حاالً ، 

سواء ) تلك(توجيهني متقاربني يف املعىن فـ يف هذه اآلية أورد مكي) تلك(يف توجيه 
استدل على جميئها فهي اسم موصول تفتقر إىل صلة ، و) هذه(، أو مبعىن ) اليت(مبعىن  أكانت
فهذا نوع من أنواع الربط بني ،  � بالتفسري املأثور املروي عن ابن عباسٍ) هذه(مبعىن 

 .التفسري املأثور والتوجيه النحوي

                                                           

، املقاصد النحوية  ٢٠، تذكرة النحاة  ٢/٧١٧، اإلنصاف  ١/٣٦٤، الشعر والشعراء  ١٧٠ديوانه : ينظر) ١(
٣/٢١٦،  ١/٤٤٢. 

، البحر احمليط  ٢/١٢٠، اللباب للعكربي  ٥٨٣-٢/٥٧٩، اإلنصاف  ١/١٩٠املفصل للزخمشري : ينظر) ٢(
 .١/١٦٤، أوضح املسالك  ٦/٢٢٠

 .٦/٩، تفسري أيب السعود  ٦/٢٢٠البحر احمليط : ينظر) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٤٥ 

 

�:قوله تعاىل بني الزيادة وعدمها يف) ال(

�{��r��q���p��o���n���m��l��kz ء����٩٥: ا� 

 

�}: قوله تعاىل �r� �q�� �p� �o� � �n�� �m� �l� �kz  من اآليات امللبسة يف
 :، فكيف حلّ املعربون هذا اإلشكال التوجيه واإلعراب

حيتاج إىل أنْ يبني ، وال   �k���r��q���p��o���n���m��lz}: ((قال الزجاج
 .)١())أعلم أحداً من أهل اللغة وال من أهل التفسري بينه 

 .)٢(عن اآلية إا مشكلة وقال النحاس

،  � توجيه اآلية بقولني مأثورين ، أحدمها عن ابن عباسحلّ اإلشكال يف  بدأ الزجاج
حتم عليهم أالّ يرجعوا إىل : قال �فابن عباس   -رمحه اهللا- عنه ، وعن قتادة خرواآل

، مث بىن الزجاج رأيه  )٤(، وجاء أيضاً عنه ، وعن قتادة أم ال يرجعون إىل توبة )٣(دنياهم
 .على هذين القولني املأثورين

                                                           

 .٣/٢٠٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٣/٥٦إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٨/٢٤٦٧، تفسري ابن أيب حامت  ١٨/٥٢٥ تفسري الطربي: أيضاً يف � ينظر قول ابن عباس) ٣(

، تفسري اللباب البن  ٥/٣٨٧، زاد املسري  ٨/٢٤٦٧تفسري ابن أيب حامت : أيضاً يف -رمحه اهللا- ينظر قول قتادة) ٤(
 .١٣/٥٩٥عادل 



 املفردات  الفصل األول

٤٦ 

 

حكمنا الكهم أن تتقبل  :وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي: ومعىن اآلية عند الزجاج
أنه قال يف اآلية اليت  :، والدليل على هذا املعىن ال يتوبون :أي، ألم ال يرجعون ؛ أعماهلم 

، مث ذكر  أي يتقبل عمله ٩٤: ا$#�.ء f���e��d��c��b��a��`������_��^z}�: قبلها
، ففي ذلك مقابلة بني حال املؤمنني ،  وبني أن الكافر ال يتقبل عمله، هذه اآلية عقيبه 

وحال الكافرين ، فحالُ املؤمنني عملهم مقبول ، وحال الكافرين أم حيجبون من الرجوع 
 .)١(والتوبة

خرب مقدم ، واملبتدأ حمذوف دلَّ ) حرام( :أن يكون اإلعراب فيترتب على رأي الزجاج
: ا$#�.ء ���f���e��d��c��b��a��`������_��^z}�عليه قوله تعاىل يف اآلية اليت قبلها 

على قرية حرام : ، فمقابلة حال الكافرين حبال املؤمنني يدل على املبتدأ احملذوف ، أي ٩٤
يف ) ال(حرام قبول أعماهلم ،  فـ: فالتقدير. أهلكناها أن نتقبل منهم عمالً ألم ال يرجعون

 .التأويل عند الزجاج ليست زائدة

 .)٢(يف توجيه اآلية ونقل كثري من املفسرين رأي الزجاج

هذه اآلية مشكلة ، اعتمد يف حلّ اإلشكال على اختيارِ  فبعد أن ذكر أنّ سوأما النحا
إنه أحسن ما قيل يف اآلية ، مث بىن عليه التوجيه : قال عنه � تفسري مأثورٍ عن ابن عباسٍ

�}� :وعز جل قوله يف � عباس ابن عن: (( سالذي يراه صواباً ، قال النحا �k���m��l

                                                           

 .٣/٢٠٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٣/٤٢٦، فتح القدير  ٦/٣١٣، البحر احمليط  ٥/٣٨٨، تفسري زاد املسري  ٥/٣٥٤تفسري البغوي : ينظر) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٤٧ 

 

nz ء أبو ، قال يتوبون ال :قال ٩٥: ا$#�.ء �r�q���p��oz} )١(وجب :قال  ٩٥: ا$#�.
 ، ومنِع حظر :الشيء حرم :معىن أن :، وشرحه اللغة من بين هذا واشتقاق :جعفر

 .)٢())منه

، احلصول  منهما غري مرجو واحد جبامع أن كلَّ، احلرام مستعار للممتنع وجوده ف
 .أهل قرية حكمنا الكهم أم ال يتوبونوجب على : سيكون املعىن عند النحاو

: أي) أم ال يرجعون(فحرام خرب مقدم ، واملصدر املقدر من أن وما دخلت عليه يف 
 .عدم رجعوهم مبتدأٌ مؤخر

زائدة ؛ ألنّ ) ال(أنّ : )٣(التوجيه عدم صحة قول أيب عبيدةعلى هذا  سوبىن النحا
ه ، وألنَّ املعىن بتقديرها زائدة بعيدالقواعد النحوية ترد. 

 إنّ: فاقتصر النحاس على قولهزائدة يف هذا املوضع ، ) ال(أما رد القواعد النحوية لكون 
ه يقصد القاعدة اليت وضعها  ومل يذكر السبب ، ولعلال تزاد يف مثل هذا املوضع ، ) ال(

 .كما سيأيت) ال(الفراء جلواز زيادة 

 : زائدة حيتمل أحد أمرين) ال(وأما من ناحية املعىن فتقدير 

حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إىل الدنيا ، وهذا ال فائدة فيه ؛ ألم بعد : األول

                                                           

 .٨/٢٤٦٨، تفسري ابن أيب حامت  ١٨/٥٢٥ تفسري الطربي: أيضاً يف � ينظر قول ابن عباس) ١(

 .٣/١٣٠إعراب القرآن ) ٢(

 .٣/٤٢٦فتح القدير : ينظر قول أيب عبيدة أيضاً يف) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٤٨ 

 

 .املوت ال يرجعون

 .)١(ا أم يتوبون ، وهذا غري صحيح ؛ ألنّ التوبة ال حترمحرام على قرية أهلكناه: الثاين

 ، وعلّل الفراء )٣(اُء، والفر )٢(الكسائي) ال( على زيادةيف توجيه اآلية  وسبق أبا عبيدة
تكون زائدة يف ) ال(أنّ : دة بأا مسبوقة بنفي غري صريح ، والقاعدة يف ذلك عندهكوا زائ

خره نفي صريح ، أو جاء يف أوله نفي غري صريح ، فمما جاء يف أوله آكل كالم دخل يف 
 .)٤(نفي غري صريح هذه اآلية ؛ ألنّ يف احلرام معىن النفي واملنع

 .)٦(، وابن هشام )٥(ييف هذه اآلية اهلرو) ال(وقال بزيادة 

، فقد رجح الطربي أن تكون  رجحه الطربي سوالتأويل الثاين الذي اعترض عليه النحا
ا نمتوم وخا على قلنِعبطَحرام على أهل قرية أهلكناهم بِ: زائدة ، وتأويل اآلية عنده) ال(

على أمساعهم وأبصارهم ، إذ صدوا عن سبيلنا وكفروا بآياتنا ، أن يتوبوا ويراجعوا اإلميان 
 .والعمل بطاعتنا، واتباع أمرنا ، بنا 

���m��l��k}�: قال -رمحه اهللا- واعتمد يف هذا الترجيح على قولٍ مأثورٍ عن عكرمة

                                                           

 .٣/١٣٠إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٣/٤٢٦، فتح القدير  ٣/١٧٨تفسري البغوي : ينظر) ٢(

 .١٣٨،  ٣/١٣٧،  ١/٤١٥،  ١/٣٧٤،  ١/٣٥٠معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .١٣٨،  ٣/١٣٧معاين القرآن : ينظر) ٤(

 .١٥١األزهية : ينظر) ٥(

 .٣٣٢مغين اللبيب : ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٤٩ 

 

��r��q���p��o���nz ء .مل يكن لريجع منهم راجع ، حرام عليهم ذلك ٩٥: ا$#�.

وذلك أن اهللا ، وزاد على االستدالل بالقول املأثور أنّ هذا الرأي يتسق مع نظم اآليات 
عث به إليهم الرسل ، مث أخرب عن صنيعه مبن فريق الناس دينتعاىل ذكره أخرب عن تهم الذي ب

���m��l��k}� :مبا دعته إليه رسله من اإلميان به والعمل بطاعته ، مث أتبع ذلك قوله لعم

�r��q���p��o���nz ءابة رسله عن صنيعه مبن أىب إج فألن يكون ذلك خرباً ٩٥: ا$#�.
عن حال القرية األخرى اليت مل تعمل  ليكون بياناً ؛به أحرى  وعمل مبعصيته ، وكفر

 .)١(الصاحلات وكفرت به

زائدة يف هذا املوضع ، كما يف توجيه ) ال(على كون  سويستقيم اعتراض النحا
يف  � ؛ العتماده على قول ابن عباس ، ويف الرأي الذي رجحه الطربي والفراء الكسائي
؛ زائدة على القاعدة اليت ذكرها الفراء) ال(وجب ، وحينئذ ال يصح إعراب ) حرام(أنّ معىن 

 .الوجوب ، ال النفي واملنع ألنّ الكالم ال يوجد يف أوله نفي غري صريح ، فاحلرام يف معىن

ال ) ال(؛ ولذلك قال النحاس إن  يضاف إىل ذلك اإلشكالُ يف املعىن الذي ذكره النحاس
 .تزاد فيما يقع فيه إشكال

 :يف ذلك ، قال املالقي) ال(وقد فصل النحاة يف مواضع زيادة 

 : إىل قسمني) ال(تنقسم زيادة 

تكون باقية على معناها فال خترج من الكالم ، وال يكون معناه ا  :ألولالقسم ا
                                                           

 .٥٢٦،  ١٨/٥٢٥ تفسري الطربي: ينظر) ١(



 املفردات  الفصل األول

٥٠ 

 

 :كمعناه دونها ، وهذا القسم له موضعان

بني اجلار وارور ، واملعطوف واملعطوف عليه ، ) غري(أنْ تزاد مبعىن  :املوضع األول
ال شيء ، غضب من : والنعت واملنعوت ، وحنو ذلك مما حيتاج بعضه إىل بعض حنو قوهلم

وال باك ومررت برجلٍ ال ضاحك ، وجئت بال زاد. 

أن تزاد بني الناصب للفعل املضارع ومنصوبه ، وبني جازمه وجمزومه ،  :املوضع الثاين
 .عجبت أن ال تقوم ، وتيقَّنت أن ال خترج ، وإالّ تقم أكرمك ، ومن ال يقم أضربه: حنو

 :واحداً ، وهذا القسم له موضعان أيضاً يكون دخوهلا وخروجها :القسم الثاين

ما قام زيد وال عمرو ؛ ألن : أن تكون زائدة لتأكيد النفي ، حنو قولك :املوضع األول
النافية ، لكن زيدت لضربٍ ) ال(الواو تشرك بني االمسني والفعلني يف النفي ؛ فال حيتاج إىل 

 . ٤٤: ا�'ا%"��º��¹�������¸��¶��»z 3}�: من التأكيد ، حنو قوله تعاىل

ذاً يف مواضع يوقف فيها مع السماع ، مثل قوله شذوأن تكون زائدةً  :املوضع الثاين
�: تعاىل {� �E� � � D� �C� � B� �Az من : ، أيما منعك أنْ تسجد : ، قالوا املعىن  ١٢: ا$��اف

 .)١(السجود

�}�: وال يدخل قوله تعاىل �r��q���p��o���n���m��l��kz ءيف أيٍ من  ٩٥: ا$#�.
املواضع الثالثة األول ، وأما املوضع الرابع فهو شاذٌ ، وتوجيه اآلية على رأيٍ غري شاذ أوىل، 

                                                           

 .٣٢٨، مغين اللبيب  ١٥١األزهية ) ال(، وينظر كذلك يف زيادة  ٣٤٥-٣٤١رصف املباين : ينظر) ١(



 املفردات  الفصل األول

٥١ 

 

عدم الزيادة أوىل من التوجيه بالزيادة ، وهذا يأيت يف التوجيهني الذين فتوجيه اآلية على 
 .س، والنحا جذكرمها الزجا

ية من املعىن ، وقد س على التفسري املأثور ، و ما يقتضيه سياق اآلج ، والنحااعتمد الزجا
، ولكنهما أخذا من  )١(سج ، والنحاأخر غري ما ذكره الزجامأثورة جاء يف اآلية أقوالٌ 

األقوالِ املأثورة ما خيدم التوجيه الذي يريانه ، وهذا أحد آثار التفسري باملأثور على التوجيه 
ل املأثورة ما يتفق مع املعىن الذي يراه ، ومع الوجهة اليت النحوي أن املعرب يأخذ من األقوا

 .يرضاها من النحو

                                                           

، تفسري  ٣/٤٧٠، النكت والعيون  ٨/٢٤٦٧، تفسري ابن أيب حامت  ٥٢٦،  ١٨/٥٢٥ تفسري الطربي: ينظر) ١(
 .٥/٣٨٧، زاد املسري  ٥/٣٥٤البغوي 



 املفردات  الفصل األول

٥٢ 

 

)نقوله تعاىل يف) م: �{��̈ ��§��¦���¥¤��������£�����¢��¡������������~z ة� ١٨: ا���

 

 : توجيه اآلية رأينييف  ذكر النحاس

: يدل يف معناه على اجلمع ؛ ولذلك قال تعاىل يف آخر اآلية لفظٌ) من(أنّ  :الرأي األول
 .)١(من النحويني باجلمع ، وذكر أنّ هذا الرأي هو قول كثريٍ) ال يستوون(

ماعة ، لفظها لفظ الواحد ، وهي تدل على الواحد وعلى اجل) من(إنّ  وقال الزجاج
ال يستوي املؤمنون والكافرون ، فيجوز فيها : على معىن اجلماعة أي) ال يستوون(فجاء 

 .)٢(اإلتباع على لفظها وهو مفرد ، أو على معناها وهو مجع

وقوله أَفمن كانَ : (( باجلمع أن تدل على العموم ، قال) من(جواز إتباع  وقيد الفراء
سقاً ال يستوون ، ومل يقل يستويان ؛ ألا عام ، وإذا كان االثنان غري مؤمناً كمن كان فا

ما جعل اهللا املسلم : هلما ذَهبا مذْهب اجلمع ، تقول يف الكالم -أي مقصود-مصمود 
 بينهم ، وبينهما ، وكلٌ صواب ني٣())كالكافر ؛ فال تسو(. 

ل على اجلمع ، إال أنه يف اآلية وإن كان لفظه يد) يستوون(أنَّ لفظ  :الرأي الثاين
بن أيب  ، وبالفاسق الوليد بن عقبة � بن أيب طالب لالثنني؛ ألن املقصود باملؤمن علي

املثىن  آخر ، فيجوز إتباع، واالثنان يف احلقيقة مجع ؛ ألن اجلمع ضم واحد إىل معيط
أنّ هذه اآلية نزلت  � على هذا الرأي بقول مأثور عن ابن عباس ، واستدل النحاسباجلمع

                                                           

: واجلمع ، ينظر للمفرد واملثىن) من(، ويرى كثري من النحويني جواز جميء  ٣/٢٠٣إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(
 .٣٢٦/ ١ اهلوامع ، مهع ٢/١٠٢٤ارتشاف الضرب 

 .٣/٣٦٨معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(
 .٢/٣٣٢معاين القرآن ) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٥٣ 

 

االثنني  يستوون الثنني إال أنّ: (( يف اثنني واحد من املؤمنني ، وواحد من الفاسقني ، قال
مع مع آخر، واحلديث يدل على هذ مجعج ا القول ؛ ألنه عن ابن عباس ؛ ألنه واحد� 

يف ) كمن كان فاسقاً( �يف علي بن أيب طالب ) أفمن كان مؤمناً(نزلت : وغريه قال
 .)١()) الوليد بن عقبة بن أيب معيط

: قال جاء يف املأثور أيضاً عن عطاء بن يسارٍ � عن ابن عباس ه النحاسوهذا الذي نقل
 الوليد بني ، كان معيط أيب بن عقبة بن والوليد ،طالب أيب بن علي يف باملدينة، نزلت((

 وأرد سناناً ، منك وأحد لساناً ، منك أبسط أنا: عقبة بن الوليد فقال كالم ، علي وبني
�¢�����}� :فيهما اهللا فأنزل فاسق ، فإنك اسكت،: علي فقال للكتيبة ، منك �¡�� � � � � � � ��� �~

��¨��§��¦���¥¤��������£z)٢(. 

 .فارتباط التوجيه النحوي باملأثور هو املؤثر األول يف التوجيه يف هذه اآلية عند النحاس

لالثنني ؛ ألن معىن االثنني ) ال يستوون(فقد ذكر أيضاً جواز أن يكون  وأما الزجاج
 .)٣(فيها  � مجاعة ، ومل يذكر املنقول عن ابن عباس

، واستدل سيبويه  يف كون االثنني مجعاً هو رأي سيبويه والزجاج والذي قال به النحاس
، فتقول يف اإلخبار عن نفسك وشخصٍ  باجلمع املثىن يف كون االثنني مجعاً أنه يعرب عن

فتخرب بضمري اجلمع ال بضمري التثنية ، وتقول ، منا ، وأكلنا ذهبنا ، وق: معك قمتما بفعل
: يف كتابه كذلك حنن سرينا ، وحنن مسعنا فتعرب بضمري اجلمع عن االثنني ، قال سيبويه

                                                           

  .٣/٢٠٢إعراب القرآن للنحاس ) ١(
 .٢٠/١٨٨ تفسري الطربي) ٢(
 .٣/٣٦٨معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٥٤ 

 

أال ترى أنك تقول ذهبنا فيستوي االثنان  ، كما أن ما جاوزمها مجع االثنني مجعألنّ ((
 .)١()) يهماوالثالثة وتقول حنن ف

وبتأمل توجيهات املعربني يف هذه اآلية جند األصل هو القول املأثور ، فاآلية نزلت يف 
دالة على ) من(إما أن تكون : اثنني ، وانبىن على ذلك أحد أمرين جائزين يف العربية ومها

ه النحوي اجلمع ، أو يكون املثىن نوعاً من أنواع اجلمع ، ويف كال التوجهني تفريع يف التوجي
 .على القول املأثور واعتماده أصالً تبىن عليه التوجيهات النحوية

                                                           

 .٤/٢٠١الكتاب ) ١(



 املفردات  الفصل األول

٥٥ 

 

 ٣: ص ��X��W��V��U��Tz}� :يف قوله تعاىل) الت(

 

�}�: يف قوله تعاىل) الت(يف توجيه  سذكر النحا �X� �W� �V� �U� �Tz  عدة أقوال
 يف فنادوا :قتادة قال) فنادوا(: (( ، قال النحاس ، وابن عباس ، واحلسن ورة عن قتادةمأث
 نادوا :احلسن قال كما ، ينجي نداٍء غريِ يف: قوله على ومعناه :جعفر أبو ، قال نداء غري

��U}� :وعز جل لقوله احلسن من تفسري ، وهذا العمل ينفع ، وال توبة وليس حني بالتوبة

W� �Vz عباس ابن عن التميمي عن إسحاق أيب عن فريوى إسرائيل ، فأما {��V� �U

Wz ١())فرار  وال نزو حبني ليس :قال(. 

بن  ، وأيب احلسن ، والفراء هذه األقوال املأثورة بذكر رأي سيبويه سمث أتبع النحا
فيها التاء ، فهي من تركيب  النافية ، وزيدت) ال(أا ، وهو ) الت(يف  ج، والزجا كيسان
وتعمل عملها ، وامسها ) ليس(مع حرف ، والوقوف عليها بالتاء ، وهي مبعىن  حرف ،

والت أحياننا حني مناص  وجيوز حذف خربها وبقاء : حمذوف ، كما يف اآلية ، والتقدير
 .)٢(والت حني مناص لنا: امسها ، والتقدير

أا كلمة وبعض كلمة ، فهي عند أيب  القاسم بن سالم رأي أيب عبيد واستنكر النحاس
: مث تبتدئ فتقول) ال(النافية ، والتاء زائدة يف أول احلني ، والوقوف يكون على ) ال(عبيد 

                                                           

 .٣/٣٠٣ب القرآن إعرا) ١(

،  ٣/١٢١٠، ارتشاف الضرب  ٥٨،  ١/٥٧: يف الكتاب ، وينظر رأي سيبويه ٣/٣٠٣إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .١/٤٥٨مهع اهلوامع 



 املفردات  الفصل األول

٥٦ 

 

 .)١()حتني(

النحاس ورده يدل على  � استشهاده بالتفسري املأثور عن ابن عباس  على أيب عبيدوأن
تفسري ابن عباس يدل على ذلك ؛ ألن : (( نقالً عن أيب عبيد سما ذهب إليه ، قال النحا

تفسري ابن عباس يدل على أنَّ : يس حني نزو وال فرار ، قال أبو جعفرابن عباس قال ل
ليس حتني مناص ، ومل يرو هذا : الصحيح غري قوله ، ولو كان على قوله لقال ابن عباس

 .)٢())أحد 

 ).الت(ومن معه يف  وهو بذلك يؤيد أنّ األقوال املأثورة تؤيد مذهب سيبويه

، فذهب بعضهم إىل أا بسيطة ، وذهب بعضهم إىل ) الت(ن يف وقد اختلف النحويو
 .أا مركبة

 .القول بأا بسيطة: الرأي األول

 : وأصحاب هذا الرأي خمتلفون على ثالثة أقوال

وهذا القول نقله ) ال(، وال ) ليس(أا حرف مستقل ، ليس أصلها  :القول األول

                                                           

 .٣/١٢١٠، ارتشاف الضرب  ٣/٣٠٣إعراب القرآن : ينظر) ١(

 تفسري الطربي: يف � ل ابن عباس، وينظر قو ٣/١٢١٠، ارتشاف الضرب  ٣/٣٠٣إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٨/٣٧٣، الدر املنثور ٢١/١٤٣



 املفردات  الفصل األول

٥٧ 

 

 .)١(الشاطيبيف اخلزانة عن  البغدادي

الس املنقلبة من ليِس ، ألا من فعل ، ) ليس(، وأصل ) ليس(أنَّ أصلها  :القول الثاين
 .)٢(قلبت الياء ألفاً ، وأبدلت السني تاًء ، وهذا القول هو مذهب ابن أيب الربيع

يليت ، وألَت ، يألت، وقد قرئ ا يف الت : نقص يقال: أا فعل مبعىن :القول الثالث
�u��t��s}�: قوله تعاىل �r��q� �p�� �o� �n��m �zويعقوب ، قرأ أبو عمرو ١٤: ا���5ات 

 .)٤(و مذهب أيب ذر اخلشين، وهذا ه )٣()يلتكُم(والباقون ) يألتكُم(

 القول بأا مركبة: الرأي الثاين

 :والذين قالوا إا مركبة اختلفوا على قولني

النافية وزيدت فيها التاء ، فهي من تركيب حرف مع حرف ) ال(أا  :القول األول
 .)٧(، واجلمهور )٦(، وأيب عبيدة )٥(وهذا هو مذهب سيبويه) إمنا: (حنو

                                                           

 .٤/١٦١خزانة األدب : ينظر) ١(

 .١/٦٦٠، التصريح لألزهري  ٣/٧٥٣ البسيط يف شرح مجل الزجاجي: ينظر) ٢(

، التيسري  ٣٣٠، احلجة البن خالويه  ٦٠٦ ، السبعة البن جماهد ٢/٧٤ معاين القرآن للفراء: تنظر القراءة يف) ٣(
 .٨/١١٦، البحر احمليط  ١٣٠للداين 

 .٣٣٤، مغين اللبيب  ٣/١٢١٠ارتشاف الضرب : ينظر) ٤(

 .١/٤٥٨، مهع اهلوامع  ٣/١٢١٠ارتشاف الضرب : ينظر) ٥(

 .٢/١٧٦جماز القرآن : ينظر) ٦(

 .١/٤٥٨، مهع اهلوامع  ١/٣٨٧، أوضح املسالك  ١/٣١٩بن عقيل شرح ا: ينظر) ٧(



 املفردات  الفصل األول

٥٨ 

 

والوقف عليها (( : بالتاء ، قال الزجاج والزجاج )١(عند الفراء) الت(والوقف على 
: ، ويف قولكذهبت وجلست : وهذه التاء نظرية التاء يف الفعل يف قولك.... بالتاء ،) الت(

رأيت زيداً مثت عمراً ، فتاء احلروف مبرتلة تاء األفعال ، ألن التاء يف املوضعني دخلت على 
 .)٢( )) ما ال يعرب وال هو يف طريق األمساء

أنه يرى الوقف عليها بالتاء  ، ونقل عنه أبو حيان )٣()اله(باهلاء  وعند الكسائي
 .)٤(واهلاء

النافية ، والتاء زائدة يف أول احلني ، ) ال(أا كلمة وبعض كلمة ، فهي : القول الثاين
 .)٦(، وابن الطراوة )٥(القاسم بن سالم وهذا هو رأي أيب عبيد

وما يرادفه ) حني(إال مع ) ال(واستدلوا على رأيهم بأن العرب مل تزد هذه التاء مع 
 :)٧(قول أيب وجزة السعدي) حني(ومن زيادا يف ) اآلن(و) أوان(كـ

                                                           

 .٢/٣٩٨معاين القرآن ) ١(

 .٣/٣٠٣، إعراب القرآن للنحاس  ٤/٥٠ معاين الزجاج) ٢(

، ائتالف  ٣/٣٠٣لنحاس ، إعراب القرآن ل ٤/٣٢٠ ، معاين القرآن للزجاج ٢/٣٩٨ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٣(
 .١١٧النصرة 

 .٣/١٢١٠ارتشاف الضرب : ينظر) ٤(

 .٣/١٢١٠، ارتشاف الضرب  ٤٥١،  ٣/٣٠٣أعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٥(

 .١/٤٥٨، مهع اهلوامع  ١/٦٦٠، التصريح لألزهري  ٣٣٥، مغين اللبيب ٣/١٢١٠ارتشاف الضرب : ينظر) ٦(

 :٦٦نص البيت يف ديوانه ص ) ٧(



 املفردات  الفصل األول

٥٩ 

 

ـــماملُطْع ـــنـــانَ أَيمنَ زـــومواملُطْع 
 

 فــاطع ــنــا مم نــيحنَ تفُوــاطالع 
 

فذكر  � ملّا سأله رجل عن عثمان � قول عبداهللا بن عمر) اآلن(ومن زيادا يف 
 .)١()) اذهب ا تاآلن معك ((: مناقبه مث قال له

 .)٢(خمتلطة حبني يف اخلط � واستدلوا بأا وجدت يف مصحف عثمان

وأا بسيطة ، وليست مركبة ، ) الت(والذي يظهر يل أن أجود الرأيني هو القول بأن 
 .فعل ال حرف وذلك ألنّ األصل البساطة

يف هذا التوجيه جند الترابط بني التفسري املأثور وبني التوجيه النحوي ، حىت أصبح فهم 
بني التفسري املأثور وبني التوجيه  سالتفسري املأثور مؤثراً يف التوجيه النحوي فقد ربط النحا

القاسم بن  ، ورد فيه استشهاد أيب عبيد) الت(واجلمهور يف  وهو رأي سيبويه الذي يراه ،
وأبان فيه أن تفسري ابن عباس يؤيد مذهبه ومذهب   � بالتفسري املأثور عن ابن عباس سالم

يدعي أنّ  بيد ، مما يدلنا على مكانة التفسري وأثره يف التوجيه ، فكلٌاجلمهور ال مذهب أيب ع
س ، وأنّ التفسري املأثور التفسري يؤيد مذهبه ، وظاهر يف هذا التوجيه قوة ما ذهب إليه النحا

يؤيده مذهبه هو ال مذهب أيب عبيد. 

                                                                                                                                                                          

ــم واملُطْ املُطْع ــن ــانَ أَي منَ زــو مع 
 

 والالحقُون جِفـانهم قمـع الـذر    
، اإلنصاف يف  ١٦٤، األزهية  ٣/٣٠٤إعراب القرآن للنحاس : وحينئذ ال شاهد فيه ، والبيت ذا النص يف   

 .١/٤٥٨، مهع اهلوامع  ٤/١٦٣، خزانة األدب  ١/١٠٨مسائل اخلالف 

 .١٥/١٤٩، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ٣/٣٠٥س إعراب القرآن للنحا: ينظر) ١(

 . ٣٣٥، املغين البن هشام  ٣/٣٠٥إعراب القرآن للنحاس : ينظر )٢(



 املفردات  الفصل األول

٦٠ 

 

 ٨: ا�$#� z¡��¢��£��¤���������{��~�����}� :يف قوله تعاىل) ما(

 

 :رأيني z{��~��������¡��¢��£��¤��}�: يف قوله تعاىل) ما(ء يف توجيه ذكر الفرا

إذا مسه الضر ، يريد اهللا نسي من يدعوه : ، أي) من(مبعىن ) ما(أنْ : الرأي األول
 .عائدة إىل اهللا سبحانه) إليه(، وتكون اهلاء يف عاىلت

، وقد محل على ذلك عدداً من املواضع يف ) من(مبعىن ) ما(فالفراء يرى جواز جميء 
������K}�: القرآن الكرمي ، منها قوله تعاىل �J� � �I� �H��G� �F� �E� �D� �C��B� �A

��O��N��M��Lz �7ون��}��|��{��~��}�: ، ومعلوم أنه اهللا سبحانه ، وقوله تعاىل ٣ - ١: ا�8 � �z

� �_z ء�´��}��: انكحوا من طاب لكم من النساء ، وقوله تعاىل: ، أي ٣: ا��� �³� �²� �±

µ�zعليه السالم ملن خلقت ، فاملراد به آدم: أي ٧٥: ص. 

مسه  إذا يدعوه كان الذي ترك: يقول z{��~�������¡��¢��£��¤��}�: وقوله: (( قال الفراء
 قد) ما( إنَّ: ، قلت يدعو؟ كانَ من نسي: قيل فهالّ: قلت فإن. تعاىل اهللا :، يريد الضر
��L�����K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A}� اهللا قال) من( موضع يف تكون

��O��N��Mz وقال. اهللا يعىن �{� �_��~� �}��|��{� � � �zz فهذا ، التفسري ، جاء وبه وجه 
 .)١()) �µ��´��³��²��± z}� :ومثله

ع بالتفسري املأثور الوارد يف آية يف هذا املوض) من(مبعىن ) ما(على جمي  واستدل الفراء
                                                           

 .٢/٤١٦معاين القرآن ) ١(



 املفردات  الفصل األول

٦١ 

 

�}�: النساء فقد جاء يف التفسري املأثور يف تفسري قوله تعاىل �_��~��}��|��{��� �zz ءما  ٣: ا���
 .النساء فانكحوا من طاب لكم  من: يدل على أنَّ املعىن

ء نص التفسري املأثور الذي يدل على هذا املعىن وإمنا أشار إىل ذلك إشارة ومل يذكر الفرا
 .)١())وبه جاء التفسري : (( قال

�}��}�: يف قوله تعاىل) من(مبعىن ) ما(ومما جاء يف التفسري املأثور ما يدل على جميء  � � �z

��_��~��}��|z ء اهللا قول عن -رضي اهللا عنها- عائشة سألت قال عروة ء عنما جا ٣: ا���
 هي أخيت ابن يا :فقالت  ٣: ا���ء ����z���y��x��w��v��u��tz}��|��{��~��_��}� وعز جل

 صداقها يف يقسط أن بغري تزوجها فرييد ومجاهلا ماهلا هفيعجب وليها حجر يف تكون اليتيمة
 .)٢(غريه يعطيها ما مثل به فيعطيها

: قال  ����z���y��x��w��vz}��|��{��~��_����u��t}��اآلية هذه يف � وعن عكرمة
 على فيميل ماله ، فيذهب األيتام ، عنده ويكون النسوة ، عنده يكون قريش من الرجل كان
��: اآلية هذه فرتلت: قال األيتام ، مال {��~� �}� �|� � {� � � �z� � �y� � x� �w� �v� �u� �t

_z)٣(. 

نسي دعاءه إىل اهللا من قبل ، : مصدرية ، ويكون املعىن) ما(أنْ تكون  :الرأي الثاين

                                                           

 .٢/٤١٦معاين القرآن ) ١(

 .٧/٥٣١ تفسري الطربي: ، وينظر ١/١٨٨معاين القرآن للنحاس ) ٢(

 .٧/٥٣٥ تفسري الطربي) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٦٢ 

 

 .)١(عائدة على املصدر) إليه(وتكون اهلاء يف 

 z{��~���}��:قوله يف اليت )ما(ولـ: (( يف هذين التوجيهني ، قال الفراء ووافق الطربي
 :وجهان

 يف يدعوه كان الذي ترك: حينئذ الكالم معىن ويكون ، )الذي( مبعىن يكون أن: أحدمها
 ذلك عند موضوعةً )ما(فتكون  ، -ذكره تعاىل- اهللا :به يعين به ، كان الذي الضر حال

��} :قيل كما ،) من(موضع  �O� �N� �M� �L��K��Jz �7ون :قيل وكما اهللا ، به يعين  ٣: ا�8
{��_��~��}��|��{����zz ء .٣: ا���

 اهلاء يف كان املصدر ، مبعىن كانت وإذا. ذكرت ما على املصدر مبعىن يكون أن: والثاين
 .)٢())الرب  ذكر من: واآلخر ما ، ذكر من يكون أن: أحدمها: وجهان) إِلَيه( :قوله يف اليت

، وابن  )٥(طية، وابن ع )٤(، والزخمشري )٣(ووافقه كذلك يف هذين الرأيني الزجاج
 .)٧(، وغريهم )٦(جزي

                                                           

 .٢/٤١٦معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٢١/٢٦٤ تفسري الطربي) ٢(

 .٤/٦٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(

 .٤/١١٨الكشاف : ينظر) ٤(

 .٤/٥٢١احملرر الوجيز : ينظر) ٥(

 .٣/١٩٢التسهيل لعلوم الترتيل ) ٦(

 .١٦/٤٨١، اللباب البن عادل  ٤١٤،  ٩/٤١٣، الدر املصون  ١/٦١٧البحر احمليط : ينظر) ٧(



 املفردات  الفصل األول

٦٣ 

 

 :على آحاد من يعقل على رأيني) ما(وقد اختلف النحويون يف جواز إطالق 

 .على آحاد من يعقل) ما(عدم جواز إطالق يرى  :الرأي األول

 .)٥(، وابن اخلباز )٤(، وابن بابشاذ )٣(، والزجاجي )٢(، وابن السراج )١(وهذا هو رأي املربد

 .على آحاد من يعقل مطلقاً) ما(جواز إطالق يرى  :الرأي الثاين

، وابن  )٩(، وابن السيد )٨(، وابن درستويه )٧(، وأبو عبيدة )٦(ويرى هذا الرأي قطرب
 .)١١(، وابن مالك )١٠(خروف

يف األصل لغري العاقل ، وجيوز أن توضح ) ما(أن  والظاهر يل هو قوة رأي من قال
                                                           

 .٢/٢٩٦املقتضب : ينظر) ١(

 .٢/١٣٥األصول يف النحو : ينظر) ٢(

 .١٢اجلمل يف النحو : ينظر) ٣(

 .١/١٨٠شرح املقدمة احملسبة ) ٤(

 .١/٣٣٩الغرة املخفية ) ٥(

، مهع اهلوامع  ١/٢٤٠، شفاء العليل يف إيضاح التسهيل  ١/١٦٤، املساعد  ١/٢١٦شرح التسهيل : ينظر) ٦(
١/٣٥١. 

 .٢٤١،  ١/٢٤٠جماز القرآن : ينظر) ٧(

 .١/٣١٥، مهع اهلوامع  ٣/١٢٩، التذييل والتكميل  ٢/١٠٣٤ارتشاف الضرب : ينظر) ٨(

 .٣٤٦إصالح اخللل الواقع يف اجلمل : ينظر) ٩(

 .١/٣٥٢مهع اهلوامع : ينظر) ١٠(

 .٢١٧،  ١/٢١٦شرح التسهيل : ينظر) ١١(



 املفردات  الفصل األول

٦٤ 

 

ل إذا دل على ذلك دليل ؛ لورود السماع بذلك كاآليات فتدل على من يعق) من(موضع 
-، ومعلوم أن الذي بىن السماء هو اهللا   ٥: ا�:�� ��S��R��Q��Pz}���:السابقة ، وكقوله تعاىل

 .)١(-سبحانه

 .)٢())سبحان ما سخركُن لنا : (( ومسع من العرب

ء هلذه اآلية يعطينا أثراً من تأثري املأثور على التوجيه النحوي عند الفراء ، هو توجيه الفرا
يؤيده التفسري ) من(مبعىن ) ما(االستدالل على قواعد النحو بالتفسري املأثور ، فمجيء 

وبه جاء : فراء بذكر نص التفسري املأثور فقد اكتفى بقولهاملأثور، ويتبني فيه عدم اعتناء ال
 .التفسري

                                                           

 .٨/٤٣٧البغوي  تفسري: ينظر) ١(

 .١/٢١٧، شرح التسهيل  ٣/١٨٢، التذييل والتكميل  ٢/١٣٥، األصول يف النحو  ٢/٢٩٦املقتضب ) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٦٥ 

 

 :يف قوله تعاىل) الذي(معىن 

�{���\��[��Z��Y��XW��V��U��T���Sz �#$٣٣: ا� 

 

���Z]��}�: يف قوله تعاىل) الذي(جاء يف توجيه  �Y��XW� �V��U��T�� �S

���\z �2,ا ٣٣: ا�منها أربعة سعدة آراء ، ذكر النح : 

دل على املفرد ، وعلى اجلمع ؛ يجيوز أن ) من(مثل ) الذي(أنْ يكون  :الرأي األول
يف هذا التوجيه على قولٍ   س، واعتمد النحا) أولئك(مبتدأ وخربه مجع هو ) الذي(ألنّ 

يرى فيه أنَّ الذي جاء بالصدق هم املؤمنون ، قال  -رمحه اهللا- النخعي مأثور عن إبراهيم
 ��Z��Yz]}�يف موضع رفعٍ باالبتداء ، وخربه   �U��T���Sz}�: (( النحاس

املؤمنون : الذي جاء بالصدق: على أنه للجماعة وقال -رمحه اهللا-وتأوله إبراهيم النخعي 
هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه ؛ فيكون : القيامة ، فيقولونالذي جييئون بالقرآن يوم 

 .)١())مجع  مبعىن) من(على هذا مبعىن مجع ، كما يكون ) الذي(

يف هذه ) الذي(فـ .يف توجيه هذه اآلية )٣(واألخفش )٢(وهذا الرأي اقتصر عليه الزجاج
والقبيل الذي جاء بالصدق ، فيصدق عليها املفرد واجلمع ، : ملعىناآلية دال على اجلنس ، وا

، فذكر ) الذي(وبىن الزجاج على هذا املعىن صحة األقوال اليت ذكرها يف حتديد املقصود بـ

���S}: ((ومجيع هذه الوجوه صحيحة ، قال الزجاج: ، وختمها بقولهيف ذلك عدة أقوال 

                                                           

  .٣/١٣٠إعراب القرآن ) ١(

 .٧٢،  ٤/٧١معاين القرآن وإعرابه : ينظر )٢(

 .٢/٦٧٢معاين القرآن ) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٦٦ 

 

�XW��V��U��Tz والذي  �حممد : الذي جاء بالصدق: أنه قال � روي عن علي ،
: ، والذي صدق به � جربيل: أنّ الذي جاء بالصدق: ، وروي �أبو بكر : صدق به

املؤمنون ، ومجيع هذه : ، وصدق به �حممد : أنّ الذي جاء بالصدق: ، وروي �حممد 
من : وهو مبرتلة قولك... يف معىن واحد ، ) الذي(ههنا و )الذين(و ...الوجوه صحيح ، 

 .)١())جاء بالصدق وصدق به

���T}� :قال جماهد يف اآلية بأنه دالٌ على مجع عن) الذي(توجيه  وروى الطربي � �S

� XW� �V� �Uz أعطيتمونا الذي هذا :فيقولون القيامة ، يوم بالقرآن جييئون الذين 
 :، ورجحه على غريه من األقوال بأربعة أدلة )٢(فيه ما فاتبعنا

 اهللا إن: يقال أن ذلك يف القول من والصواب: (( أن سياق اآليات يقتضيه قال: األول
� :بقوله عىن ذكره تعاىل {� XW� �V� �U� �T� � �Sz ّاهللا ، توحيد إىل دعا من كل 

 وأن به ، واملؤمنني وأتباعه اهللا رسل بني من رسوله به ابتعث مبا والعمل رسله ، وتصديق
 من بالقرآن ، املؤمنون: به واملصدق اهللا ، إال إله ال أن وشهادة القرآن، هو الصدق: يقال
 قوله ألن بالصواب ؛ أوىل ذلك قلنا وأتباعه ، وإمنا اهللا نيب من كان من كائناً اهللا خلق مجيع
�}� :ذكره تعاىل XW� �V��U��T�� �Sz ققوله يبع: {� ���G� �F� �E��D��C��B

K�� �J� � � � �I��H �z�2,وذلك ٣٢: ا� ووحيه ، بترتيله املكذبني عليه ، للمفترين اهللا من ذم 
 هؤالء صفة خبالف كان من مدح ذلك عقيب يكون أن فالواجب وحدانيته ، اجلاحدين

 وتصديقهم ا ، هو اليت بالصفة ووصفه اهللا ، توحيد إىل دعوهم الذين وهم املذمومني ،
رضي - وأصحابه  � اهللا رسولَ اآلية ، هذه نزلت يوم كانوا والذي ووحيه ، اهللا بترتيل

                                                           

 .٧٢،  ٤/٧١معاين القرآن وإعرابه  )١(

 .٢٩١،  ٢١/٢٩٠ تفسري الطربي) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٦٧ 

 

 وحكم اهللا ، توحيد إىل بالدعاء وزمان عصر كل يف القائمني بعدهم ، ومن -اهللا عنهم
 أشخاص على اآلية هذه يف اليت لصفة ذه وصفه خيص مل ذكره تعاىل اهللا ألن كتابه،

 وهي ا ، مدحهم مث بصفة ، وصفهم وإمنا غريهم ، دون زمان أهل على وال يام ،بأع
 اآلية هذه مجلة يف داخل ، فهو وصفه كذلك كان من فكل به ، والتصديق بالصدق ايء

 .)١()) آدم بين من كان إذا

 ذلك أن قلنا ما صحة على الدليل ومن: (( قال) الذين( � قراءة ابن مسعود: والثاين
 أن قراءته من ذلك بني فقد )بِه وصدقُوا بِالصدقِ جاُءوا والَّذين(مسعود  ابن قراءة يف كذلك
 ذلك جِماع ا مراد وأنه بعينه ، واحد ا يعن مل) بِالصدقِ جاَء والَّذي(من قوله  الذي

 .)٢())حد الوا بلفظ أخرجت ولكنها صفتهم ،

 زعم وقد: (( يف اآلية دالة على اجلمع قال) الذي(أنّ بعض النحويني يرى أن : الثالث
مبرتلة  مجاعة معىن يف جعل املوضع هذا يف) الذي(أن  البصريني ، من العربية أهل بعض

)ن٣()))م(. 

مجعاً ) يالذ(؛ فيدل أن معىن ) أولئك(جاء داالً على اجلمع وهو ) الذي(أنّ خرب : الرابع
) الذي(عن  اخلرب فجعل)  الْمتقُونَ هم أُولَئك(  :قوله أيضا قلنا ما يؤيد ومما: (( قال الطربي

 .)٤())مجاع  معىن يف ألا مجاعاً ؛

وحذفت النون لطول االسم ، وهذا القول ) الذين(هو ) الذي(أنَّ أصل  :الرأي الثاين

                                                           

 .٢١/٢٩٢ تفسري الطربي) ١(

 .٢١/٢٩٢ تفسري الطربي) ٢(

 .٢١/٢٩٢ تفسري الطربي) ٣(

 .٢١/٢٩٢ تفسري الطربي )٤(



 املفردات  الفصل األول

٦٨ 

 

 .)١(مصدراً إياه بقيل الدالة على التضعيف ذكره النحاس

قول األشهب بن مستشهداً فيه بقول  وجواز حذف النون لطول االسم قال به سيبويه
 :)٢(رميلة

    ـدالخ ـا أُمكُـلِّ القـومِ ي القَوم مه 
 

 إنّ الــذي حانــت بِفَلــجٍ دمــاؤهم 
 

 .)٣(ولكن حذفت النون ختفيفاً لطول االسم) الذين(يف البيت أصلها ) يالذ(فـ

 .)٥(، والزخمشري )٤(وقال أيضاً جبواز حذف النون لطول االسم املربد

اجلمع  داالً على) الذي(،  معلالً ذلك بأنه لو كان  ورد هذا التوجيه يف اآلية أبو حيان
 أراد: وقيل : ((، قال) والذي جاؤوا بالصدق: (جلاء الضمري يف الصلة جمموعاً فتقول

 وحذفت )الذي( بلفظ )الذين( أريد لو إذ بصحيح وهذا ليس ، النون منه فحذفت والذين،
 .)٦())جمموعاً  الضمري لكان ، النون منه

على املفرد وخربه مجع ، وهذا  باقٍ على أصله يف داللته) الذي(أنَّ لفظ  :الرأي الثالث 
أنّ الذي جاء : جاء فيه -رمحه اهللا– على قولٍ مأثور عن الشعيب التوجيه بناه النحاس

                                                           

  .٤/١٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(

 .٦/٨األدب  ، خزانة ٥/٦٦،  ١/١٦٠ الثعليبتفسري  ، ١/١٨٧ الكتاب :البيت يفينظر )٢(

 .١/١٨٦الكتاب : ينظر) ٣(

 .٤/١٤٥املقتضب : ينظر) ٤(

 .١/١٨٣املفصل : ينظر) ٥(

 .٧/٤١١البحر احمليط ) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٦٩ 

 

وتأوله : (( ، وجاء خربه مجعاً من باب التعظيم قال النحاس �بالصدق هو نبينا حممد 
   ، وصدق به أبو بكر الصديق � دق حممدالذي جاء بالص: الشعيب على أنه واحد وقال

؛ فيكون على هذا خربه مجاعة كما يقال ملن يعظَّم هم فعلوا  -رضي اهللا عنهم-والصحابة 
 .)١())كذا وكذا 

دد من أهل عن ع �بأنه نبينا حممد ) الذي جاء بالصدق(توجيه  وقد روى الطربي
 : املأثور

 جاء من: يقول  �U��T���Sz}� :قوله عباس، ابن عن: (( قال � منهم ابن عباس
 .)٢()) �رسوله : يعين �XW��Vz}�اهللا  إال إله بال

 .)٣(�بكر  أبو �XW��Vz}� ،  � حممد �U��T���Sz}�� :قال � ومنهم عليٍ

 .)٤(� حممد �XW��V�U��T���Sz}�: قال -رمحه اهللا- والسدي

ويدخل أصحابه معه من  �يراد به مفرد ، وهو نبينا حممد ) الذي(أنَّ  :الرأي الرابع
بدون نسبة أو  ، وهذا الرأي ذكره النحاس باب التبع ، فجاء اخلرب مجعاً باعتبار اجلميع

)٥(تعليق
. 

                                                           

  .٤/١٠إعراب القرآن للنحاس ) ١(

 .٢١/٢٩٠ تفسري الطربي) ٢(

 .٢١/٢٩٠ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٢١/٢٩٠ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

  .٣/١٣٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٥(



 املفردات  الفصل األول

٧٠ 

 

ا توجهات املعربني لآلية نرى واضحاً ارتباط التوجيه النحوي بالتفسري املأثور إذا تأملن
فالنحاس يعتمد يف اثنني من توجيهاته على التفسري املأثور ، والتوجيهان اآلخران اللذان 

ولذلك يصدره بلفظ قيل ، واآلخر ؛ أحدمها ضعيف عنده : ذكرمها بدون ربطهما باملأثور
وهي ،  � ليه ، بل يعدل عنه مباشرة إىل ذكر قراءة ابن مسعوديذكره بدون أي تعليق ع

ويذكر لترجيحه أربعة  يرجح رأياً ينقله عن جماهد تؤيد الرأي األول والثاين ، والطربي
يبدأ  الزجاجأسباب ، فالتفسري باملأثور أصلٌ ، والتوجيه النحوي فرع يؤيده ويقويه ، و

، ويذكر بعدها عدة أوجه غري منسوبة مث يتبع هذه األوجه  � توجيه اآلية برواية عن عليٍ
 .بأا كلها صحيحة



 املفردات  الفصل األول

٧١ 

 

 ٨١: ا�$&�ف z}��|��{������~��_��} :يف قوله تعاىل) إنْ(

 

املعرب وجهاً راجحاً  هل يصل أثر التفسري يف املأثور على التوجيه النحوي إىل أن يترك
 عنده إىل رأيٍ آخر مرجوحٍ يستند على تفسري مأثور؟

 :آلية قرآنية يف موضعني لإلجابة على هذا السؤال أذكر توجيه النحاس

املوضع األول يف معاين القرآن ، واملوضع الثاين يف إعراب القرآن ، وإعراب القرآن 
حييل يف إعراب القرآن يف عدة مواضع على  أخره أنَّ النحاسمتأخر عن املعاين ، يدل على ت

 .)١(معاين القرآن

�}�: يف معاين القرآن يف توجيه قوله تعاىل سقال النحا �_� �~� � � � � �}� �|� �{z ٨١: ا�,+�ف :
 :أقوال ثالثة معناه يف z}��|��{������~��_��`����c��b������a}� وعز جل وقوله((

، ووحده،  عبده من أول ؛ فأنا قولكم يف ولد للرمحن كان إن قل :أي :جماهد قال
 .وكذبكم

                                                           

�}� :يف توجيه قوله تعاىل يف إعراب القرآن قولهمن ذلك  )١( �F��E��D��C��B��Az قد ذكرنا كل (( : ٢٨٢: ا����ة
�}��:وقوله يف توجيه قوله تعاىل ، ١/١٣٦،  إعراب القرآن ))ما فيه يف كتابنا األول املعاين �º��¹���¸��¶��µz 

٥٧: ا$��اف
 
وهي يف موضع نصب ، وقد ذكرنا معانيها يف كتابنا املعاين  :قال أبو جعفر، بضم الباء والشني ) بشرى(( ( 
 . ٣/١٨٥ ، ١/٧١إعراب القرآن : ينظر. وغري ذلك من املواضع ، ٢/٥٨إعراب القرآن )) على احلال



 املفردات  الفصل األول

٧٢ 

 

 .ولد للرمحن كان ما :يقول :احلسن وقال

 :قال ، كما أَنِف :أي عبِد من هو وقيل

دبهجى أنْ وأَعت بدارِمِ متيم 

 ألنّ ؛) ما( مبعىن ههنا تكون أن يبعد) إنْ( ألن ؛ جماهد قولُ أحسنها :رجعف أبو قال
 أنف إذا يقال ما وأكثر،  ألفاً بعدها فإن وأيضا ،) إال() إنْ( وبعد إال يستعمل يكاد ال ذلك

 .حذر فهو حذر :يقال ، كما عبِد فهو عبِد الشيء وأنكر وغضب اإلنسان

���X}�:تعاىل قال كما وقَولكم زعمكُم على ولد للرمحن كان إن :أي بني ،  اهدجم وقول

��Yz ١())وعز  جل اهللا ووحد خالفكم من أول فأنا  ٢٧: ا����(. 

 :يف هذه اآلية ساملعاين اليت ذكرها النحا

 زعمكم يف ولد هللا كان إن: وهو )٢(-رمحه اهللا- عن جماهد سنقله النحا :املعىن األول
القول ؛ ويترتب على هذا القول أنْ تكون  هلذا املكذبني ، هللا املوحدين أي العابدين أول فأنا

 .شرطيةٌ على أصلها) إنْ (

ما كان هللا ولد ، ويترتب على : وهو -رمحه اهللا- عن احلسن سنقله النحا :املعىن الثاين
 ).ما(نافية مبعىن ) إنْ(هذا القول أنْ تكون 

                                                           

 .٢/١١٥٩القرآن  معاين) ١(

، الدر  ٨/٣٤٦ ، تفسري الثعليب ٢١/٦٤٨ ، تفسري الطربي ٢/٥٨٤تفسري جماهد : أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٢(
 .٧/٣٩٥املنثور 



 املفردات  الفصل األول

٧٣ 

 

 إذَا يعبد عبِد من ، اَألنِفني مبعىن العابدينألحد ، وهو أنَّ  سمل ينسبه النحا :املعىن الثالث
عن عبادته ، ويدل على  إن كان للرمحن ولد فأنا أول اَألنِفني: عبِد ، أي فهو أنفه شتدا

 :)١(قول الفرزدق) أَنِف(مبعىن ) عبِد(استخدام 

ــد بــى أنْ وأَع ــيم تهج ــدارِمِ مت  ب
 

 أولئك قـوم إنْ هجـونِي هجـوتهم    
 

) إنْ(دارِمِ ، ويترتب على هذا القول من اإلعراب أن تكون أَأْنف أن جى متيم ب: أي
 .شرطية

املعىن األول معلالً ترجيحه له بأنه يتميز بوضوحه وبيانه ، أما املعىن  سوقد رجح النحا
 ).إال) (إنْ(عد النافية إال وب) ما(ال تكاد تستعمل مبعىن ) إنْ(الثاين فقد أخذ النحاس عليه أنّ 

على ) ما(مبعىن ) إنْ(قصر إتيان  هذا ، فقد رد ابن هشام سومل يسلِّم النحاة مبأخذ النحا
 وبعدها إال النافية )إنْ( تأيت ال بعضهم وقول: (( قال ابن هشام، ) إنْ(بعد ) إال(ما جاء فيه 

��:السبعة بعض كقراءة مبعناها اليت املشددة )ملَّا( أو تاآليا كهذه )إال( {��P� � O� � N� M� � L

RQz رق±����}�: تعاىل بقوله مردود حافظ عليها إال نفس كل ما :أي امليم ، بتشديد  ٤: ا�=

µ��´��³��² �z�#'( :٦٨ �{� �À��¿���¾��½��¼��»z >5٢٥: ا� �{���°��¯��®��¬

����±z ء .)٢()) ١١١: ا$#�.

                                                           

، ذيب اللغة  ٥٠، إصالح املنطق  ٢/٢٠٦جماز القرآن : يف مل أجده يف ديوانه ، والبيت منسوب للفرزدق) ١(
، اللباب البن  ١٦/١٢٠، اجلامع ألحكام القرآن  ٥/١١٨، تفسري السمعاين  ١/٥١٢، مجهرة األمثال  ٢/١٤١

 .١٧/٢٩٧عادل 

 .٣٤مغين اللبيب ) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٧٤ 

 

تعليق عبادة الرسول بعدم ثبوت  فيه وأُخذ على هذا التوجيه من ناحية املعىن أيضاً أنَّ
 واعلم أنّ هذا التأويل فيه نظر،: (( وهذا فيه نظر كما قال ابن عادل -سبحانه-الولد هللا 

 تأثري لزعمهم يكن فلم ، الولد لذلك منكر فالرسول ، له يثْبِتوا مل أو ، ولداً هللا أثبتوا سواء
 كون يف مؤثراً الولد إثبات زعمهم جعل يصلح فلم ، الولد لذلك منكراً الرسول كون يف

 .)١())للولد  منكراً الرسول

أنِف الصفة املشبهة باسم : مبعىن) عبِد(أنّ  ل الثالث فقد أخذ عليه النحاسوأما التأوي
 .بدون ألف ، وقلّ ما يقال يف عبِد عابِد) عبِد(الفاعل منه كثرياً 

 .)٢())والقرآن ال جييء على القليل أو الشاذ: (( عن هذا التأويل ولذلك قال ابن عرفة

وأُخذ أيضاً على هذا التوجيه من ناحية املعىن أنَّ أنفة الرسول من هذا التعليق حاصلةٌ 
 .)٣(سواء حصل ذلك الزعم واالعتقاد ، أو مل حيصل

 بنفس  يف معاين القرآن جاءت مجيعها عند الزجاج سواملعاين الثالثة اليت ذكرها النحا
س ، ولكن الزجاج اقتصر على ذكر املعاين بدون أن يذكر أي الترتيب الذي ذكره النحا

قولٍ مأثورٍ يدل عليها ، مقدماً املعىن األول ، ومصدراً املعنيني اآلخرين بقيل اليت تدل على 

                                                           

 .١٧/٢٩٦اللباب  )١(

 .١٧/٢٩٧اللباب البن عادل ) ٢(

 .١٧/٢٩٧اللباب البن عادل : ينظر) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٧٥ 

 

 .)١(التضعيف ، ولكنه مل يعلل تقدميه للمعىن األول

) إنْ(يف إعراب القرآن فقد ذكر فيه جواز أنْ تكون  سد النحاوأما توجيه هذه اآلية عن
 ، ولكن أحد التوجيهني يؤيده التفسري املأثور عن ابن عباس) ما(شرطية ، أو نافية مبعىن 

�}: (( ، قال النحاس� �_��~�� � � � �}� �|� �{z موضع يف )كان(فـ للشرط )إنْ( جعلت إن 
 ، عن طلحة أيب بن علي روى وقد ،) كان(لـ موضع فال )ما( مبعىن جعلتها ، وإن جزمٍ
 .ولد للرمحنِ يكن مل :يقول :قال z}��|��{������~��_��} :تعاىل قوله يف � عباس ابن

�}�: وعز جل قال كما )ما( مبعىن )إنْ( جعل :جعفر أبو قال �ª���©��¨�� � � �§��¦��¥zا�?@�:٢٠ 

 .)٢())غرور  يف إال الكافرون ما :أي

 : مها سالتوجيهان اللذان ذكرمها النحا

ماضٍ مبين على الفتح يف حمل  فعلٌ) كانَ(شرطية ، و) إنْ(أن تكون  :التوجيه األول
لفاء ألا جواب الشرط ، ودخلت عليها ا) فأنا أول العابدين(جزم فعل الشرط ، ومجلة 

 .مجلة امسية

ما للرمحنِ ولد ، : زائدة ، أي) كانَ(و) ما(نافية مبعىن ) إنْ(أن تكون  :التوجيه الثاين
مل يكن للرمحنِ : (يف تفسري اآلية � على هذا التوجيه بقول ابن عباسٍ سواستدل النحا

                                                           

 .٤/١١٤اين القرآن وإعرابه مع: ينظر) ١(

 .٤/٨١إعراب القرآن ) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٧٦ 

 

قوله تعاىلونظّر له ب )١()ولد :�{� �ª� � �©� �¨� � � � �§� �¦��¥z ?@�ما الكافرون إال يف : أي ٢٠: ا�
 .غرور

، وتنظريه لآلية بآية أخرى  � على التوجيه الثاين بتفسري ابن عباسٍ سواستشهاد النحا
 .يدل على ترجيحه للتوجيه الثاين

، وزيد بن  )٣(، وابن زيد )٢(يف التفسري املأثور عن قتادة) ما(عىن مب) إنْ(وجاء تفسري 
 -رمحهم اهللا- )٤(أسلم

يف إعراب ) ما(مبعىن ) إنْ(إىل ترجيح التوجيه الذي يرى أنّ  سما الذي دعا النحا
كتابه املتأخر عن املعاين ، مع أنه استبعد هذا التوجيه يف املعاين ملأخذ حنويٍ،  القرآن، وهو

الذي يؤيد هذا التوجيه ،  � أستنتج أنَّ سبب ذلك جميُء التفسري املأثور عن ابن عباس
،  دباقية على شرطها يسنده من التفسري املأثور قول جماه) إنْ(والتوجيه الذي يقول إنّ 

يف التفسري مقدم على تفسري جماهد ؛ ومل ينسب  �ابن عباس  ولكن ال شك أنّ قولَ
مع أنه نسبه له يف معاين القرآن كأنَّ  -رمحه اهللا- للحسن �س ما جاء عن ابن عباس النحا

 .تغين عن نسبته إىل غريه �نسبة القول البن عباس 

                                                           

، اجلامع ألحكام القرآن  ٧/٢٢٣، تفسري البغوي  ٢١/٦٤٨ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول ابن عباس) ١(
١٦/١١٩. 

 .٧/٣٩٥، الدر املنثور  ٢١/٦٤٩ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .٢١/٦٤٩ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٧/٣٩٥، الدر املنثور  ٢١/٦٤٩ تفسري الطربي: ينظر) ٤(



 املفردات  الفصل األول

٧٧ 

 

 يف إعراب القرآن ما ذكره من اعتراضٍ حنويٍ على تفسري ابن عباس س يذكر النحاومل
س يقدم القول املأثور مع أنه ذكره يف املعاين ، ومن فعله هذا ميكن أن نقول إنّ النحا �

 .على التوجيه النحوي

يف إعراب القرآن ؛ ألنه غالباً  يقتصر يف املأثور على القول  قول جماهدوكذلك مل يذكر 
 .التوجيه النحوي الراجح عنده يؤيدالذي 



 املفردات  الفصل األول

٧٨ 

 

�:يف قوله تعاىل) هلْ من مزيد(يف ) هلْ(

�{��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz ٣٠: ق 

 

���Ê}�: يف قوله تعاىل) هلْ من مزيد(يف ) هلْ(يف معىن االستفهام بـ سد النحاأور �É

ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ëz توجيهني اثنني رابطاً كال التوجيهني بالتفسري املأثور قال :
 صاحب ، وحيتج مزيد يف ما :املعىن أنَّ :أحدمها :قوالن معناه يف) هلْ من مزيد وتقول((( 
 احلديث ، ونظريه � عكرمة قول وهذا ، ١١٩: ه'د Y��Xz}�: وعز جل بقوله القول هذا
 ترك ما أي دار؟ من عقيلٌ لنا ترك وهل :، فقال دورك من داراً ترتل أال: � للنيب قيل حني

 على مزيد؟ من فهل :اآلخر والقول قولٌ ، ، فهذا اهلجرة وقت باعها حىت داراً ، لنا
 النيب عن الصحيح احلديث عليه ، ويدل  � مالك بن أنس قول ، وهذا للزيادة االستدعاء

 أبو قال ))قط قط فيقول فيها حىت يضع قدمه مزيد من هل تقول جهنم تزال ال : ((�
 .)١())األول  القول خالف على ، ويدل اإلسناد صحيح احلديث فهذا :جعفر

 :مها سفالتوجيهان اللذان ذكرمها النحا

النافية ، واستدل ) ما(مبعىن ) هل( أنْ يكون االستفهام إنكارياً ، وتكون :التوجيه األول
�}�: على هذا التوجيه بقوله تعاىل �Y��Xz  ففيه دليل أنّ جهنم ستمتلئ ، ويكون معىن

 .ميتلئ مل موضع في يبق مل: ؛ فتقول امتألت أنّ النار قد :أي )مزيد من هل(

                                                           

 .١٥٣،  ٤/١٥٢إعراب القرآن ) ١(



 املفردات  الفصل األول

٧٩ 

 

-، وجماهد )١(� وهو قول ابن عباس. -رمحه اهللا- هذا القول لعكرمة سونسب النحا
 .)٢(-رمحه اهللا

أال ترتل داراً : حني قيل له ملّا دخل مكة فاحتاً � له باملأثور من قول النيب سونظّر النحا
 .)٣(ما ترك لنا داراً: أي)) رك لنا عقيل من دارٍ وهل ت: (( من دورك فقال

 .)٤()ما(هلا أربعة مواضع ، منها أن تكون مبعىن ) هلْ(وقد ذكر اهلروي أنّ 

أنه يراد باالستفهام : ، منها) اهلمزة(عن ) هلْ(عشرة أوجه تفترق فيها  وذكر ابن هشام
 .)٥(النفي) هلْ(بـ

) هلْ من مزيد(نْ يكون االستفهام على أصله ، ويكون السؤال يف أ :التوجيه الثاين
 .فيها الداخلني من ، واالستكثارٍ الزيادة يف رغبة سؤال

 .)٦(� اس هذا القول ألنس بن مالكونسب  النح

                                                           

، الدر  ١٠/٣٣٠٩ ، تفسري ابن أيب حامت ٢٢/٣٦٠ ، تفسري الطربي ٤٣٩تنوير املقباس : يف ينظر قول ابن عباس) ١(
 .٧/٦٠٢املنثور 

 .٧/٦٠٢، الدر املنثور  ٢٢/٣٦٠ ، تفسري الطربي ٢/٦١٢تفسري جماهد : يف ينظر قول جماهد )٢(

 حديث ٢/٩٨٥ ، صحيح مسلم ٤٢٨٢حديث  ٤/١٥٦٠،  ٣٠٥٨حديث  ٣/١١١٣ صحيح البخاري: ينظر) ٣(
١٣٥١. 

 .٢٠٩األزهية : ينظر) ٤(

 .٢/٣٥٠مغين اللبيب : ينظر) ٥(

 .٢٢/٣٦١ تفسري الطربي: يف ينظر قول أنس) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٨٠ 

 

 تقُولُ جهنم تزالُ الَ: (( الصحيح يف احلديث � واستدل على هذا التوجيه بقول النيب
 .)١()) قَطْ قَطْ فَتقُولُ قَدمه فيها الْعزة رب يضع حتى مزِيد من هلْ

منهما ما يؤيده ، فالتوجيه  بني هذين التوجيهني ؛ ألنَّ لكل واحد سومل يرجح النحا
، والتوجيه الثاين يؤيده احلديث السابق الصحيح ؛  Y��Xz}�: األول يؤيده قوله تعاىل

ويدل على خالف القول  حيحوهذا احلديث ص: (( س احلديث بقولهولذلك أتبع النحا
 .)٢())األول 

بأنَّ يف االستفهام ضرباً من اجلحد ، : لالستفهام ، والنفي) هلْ(جواز جميء  وعلل الثعليب
 .)٣(وطرفاً من النفي

وقد سبق الزجاجمل يربطهما   يف ذكر هذين التوجيهني عن أهل اللغة إال إنه النحاس
 .)٤(باملأثور

القول الثاين معللني هذا الترجيح باعتضاده باحلديث  )٦(ي، وابن جز )٥(ورجح الطربي
 .الصحيح

                                                           

 .٢٨٤٨حديث  ٤/٢١٨٧ ، صحيح مسلم ٦٦٦١حديث  ٦/٢٤٥٣ صحيح البخاري: ينظر) ١(

 .٤/١٥٣إعراب القرآن ) ٢(

 .٩/١٠٣ تفسري الثعليب: نظري) ٣(

 .٤/١٥٨معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(

 .٢٣/٣٦١ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٤/٦٥التسهيل لعلوم الترتيل : ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

٨١ 

 

والذي يظهر يل قوة التوجيهني وعدم ترجيح أحدمها على اآلخر من الوجهة النحوية ، 
على حقيقته ، وجيوز أن يراد باالستفهام ا  األصل فيها أن تكون لالستفهام) هل(فـ

 .النفي، ولكلٍ من التوجيهني يف اآلية ما يؤيده من املأثور

هلذه اآلية ذين التوجيه نوع من أنواع االرتباط بني التفسري املأثور  سيف توجيه النحا
بقول مأثور موافقٍ له ، أو يدل عليه ، ومل  التوجيهوالتوجيه النحوي ، فالنحاس قد ربط 

يرجح بني التوجيهني لعدم وجود ما يدعو إىل الترجيح عنده ، فكل توجيه له ما يؤيده من 
 .من التفسري املأثورالقرآن أو العربية ، وما يعضده 



 املفردات  الفصل األول

٨٢ 

 

)يف قوله تعاىل) أَو:  �{��k�����j��i��h��g��fz ��٩: ا�� 

 

لى التوجيه النحوي حلّ إشكالٍ متبادرٍ للذهن عند توجيه بعض من أثر التفسري املأثور ع
 .اآليات

�kj��i}�: يف قوله تعاىل) أَو(يف توجيه  سمن ذلك ما جاء عند النحا �h��g��fzا 
إلشكال واجلواب س أنَّ يف توجيه هذه اآلية ما يشكل يف العربية ، مث ذكر افقد ذكر النحا

��g��f}�: (( سقال النحا،  � عليه ، واستدل على اجلواب بتفسريٍ مأثورٍ عن ابن مسعود

kj� �i� �hz ؛ ألنَّ العربية يف يشكل مما أيضا وهذا :جعفر أبو قال )أن جيوز ال )أَو 
 االختصار ، وأنَّ ذكرنا ملا ؛) بلْ( عىنمب ، وال بينهما ما ؛ الختالف )الواو( مبعىن تكونَ

أدىن،  أو قوسني قدر -رأيتموه لو- عندكم ذلك مبقدار فكان : ، فالتقدير ذلك غري يوجب
 .)١()) ذراعني ، أو ذراعٍ قدر فكان :قال � مسعود ابن عن روي كما

��f}: ((يف معاين القرآن وإعرابه قال الزجاجوتفصيل اإلشكال يف توجيه اآلية ذكره 

kj��i��h��gz� قوسني من القسي  �وبني رسول اهللا ] أي جربيل[كان ما بينه : املعىن
 .العربية ، أو أقرب

أن تكون من ) أَو(ليس ختلو : وهذا املوضع حيتاج إىل شرح ؛ ألنَّ القائل قد يقول
للشك، أو لغري الشك ، فإن كانت للشك فمحالٌ أن يكون موضع شك ، وإن كان 

                                                           

 .٤/١٦٢إعراب القرآن ) ١(



 املفردات  الفصل األول

٨٣ 

 

�kj��i}�: ، بل أقرب ، فما كانت احلاجة إىل أن يقول بل أدىن: معناها �h��g��fz 
 .كان أدىن من قاب قوسني: كان ينبغي أن يكون

، ومقدار فهمهم ، وقيل أن العباد خوطبوا على لغتهم  -واهللا أعلم-واجلواب يف هذا 
فكان على ما تقدرونه أنتم كقدرِ قوسني ، أو أقل : هلم يف هذا ما يقال للذي حيرز ، فاملعىن

هذا قدر رحمني ، أو أنقص من رحمني ، أو : من ذلك ، كما تقول يف الذي تقدره
١())أرجح(. 

، وكان قد ذكر يف توجيه ) بل(مبعىن ) أَو(تكون  أن سففي توجيه هذه اآلية منع النحا
7ت ��ªz»��¬��®��¯���°������±���}�: قوله تعاىل) بل(مبعىن ) أو(أنَّ الذي يرى أن  ١٤٧: ا��
لإلضراب عن األول ): بل(؛ ألنّ ) بل(، ورد عليه بأنَّ هذا ليس من مواضع  )٢(ءهو الفرا

عن ذلك ، أو اخلروج من شيء إىل شيء ،  -عز وجلّ-، وتعاىل اهللا واإلجياب ملا بعده 
 .)٣(وليس هذا موضع ذلك

�}�: ء لقوله تعاىلويف توجيه الفرا � �±�� � � � �°���¯� �®��¬��«��ªz ت7ذكر أنّ  ١٤٧: ا��
)ل(مبعىن ) أَوه جاء يف التفسري ، مع صحته يف العربية ، واست) بدل على هذا التوجيه بأن

،  ، ومقاتل�  القول املأثور الذي جاء عن ابن عباس: ولعله يقصد مبا جاء يف التفسري

                                                           

 .٤/١٧٥معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٢/٣٩٣ معاين القرآن للفراء: يف ينظر رأي الفراء) ٢(

 .٣/٢٩٨إعراب القرآن : ينظر) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٨٤ 

 

 .)١()بل(مبعىن ) أَو(أنَّ  -رمحهم اهللا- ، وسعيد بن جبري ، و الثوري والكليب

ألن معناها خالف ) الواو(مبعىن ) أو(يف توجيه آية النجم كذلك أنْ تكون  سومنع النحا
، ) أو(أخصر ، وال مكان لـ )فكان أدىن من قاب قوسني(، ولو جاز ذلك لكان ) أو(معىن 

لبطلت ) الواو(مبعىن ) أو(وجيه آية الصافات السابقة أنه لو كانت وأضاف إىل ذلك يف ت
 .)٢(املعاين

على باا يف اآلية على معىن ترتيل التقدير على لغة البشر ) أو(أنَّ  سمث بين النحا
تموه قدر فكان مبقدار ذلك عندكم لو رأي: ، أي )٣(وأسلوم ، فهي للشك أو اإلام

فكان : يقول فيه � قوسني أو أدىن ، واستدل على هذا املعىن بتفسريٍ مأثور عن ابن مسعود
 .)٤(قدر ذراعٍ أو ذراعني

 :على عدة آراء) والواو(و) بل(هل تكون مبعىن ) أو(وقد اختلف النحاة يف 

كما يف  وهذا قول الفراء) واوال(ومبعىن ) بلْ(تكون مبعىن ) أو(يرى أنَّ  :الرأي األول

                                                           

، احملرر الوجيز  ٧/٦١، تفسري البغوي  ٨/١٧١ ، تفسري الثعليب ٢٥٥ ، تفسري الثوري ٣٧٩تنوير املقباس : ينظر) ١(
٤/٤٨٧. 

 .٣/٢٩٨إعراب القرآن : ينظر) ٢(

: ينظر. املالقي بني الشك واإلام أن الشك ال يعلمه املخبِر ، واإلام يعلمه ويبهِم على السامع ملعىن مافرق ) ٣(
 .٢١١رصف املباين 

 .٣/٢٩٨إعراب القرآن : ينظر) ٤(



 املفردات  الفصل األول

٨٥ 

 

إليه هذا القول يف إعراب القرآن ، ونسب هذا  ، ومر أيضاً نسبة النحاس )١(معاين القرآن
نه ابن حكاه ع ، وقطرب )٣(، وممن قال ذا أيضاً ، اخلليل بن أمحد )٢(القول إىل الكوفيني

،  )٩(، وغريهم )٨(، والرضي )٧(واهلروي،  )٦(والزجاجي،  )٥(، وقال به أبو عبيدة )٤(جين
 .)١٠(واستدلوا على ذلك بأنه جاء كثرياً يف القرآن ، ويف كالم العرب

ونسب هذا القول ) الواو(ومبعىن ) بل(مبعىن ) أَو(ه ال جيوز استعمال يرى أن :الرأي الثاين
أنْ تكون ألحد الشيئني على اإلام ) أو(، وحجتهم يف ذلك أنّ األصل يف  )١١(إىل البصريني

 حرف كل استعمال ؛ ألنّ معناها اجلمع بني الشيئني ، و األصل) بل(، و) الواو(خبالف 
الوضع ، ومن جعل كل حرف على  فائدة وإسقاط اللبس إىلذلك  يفضي لئال له وضع فيما

                                                           

 .٢/٣٩٣ معاين القرآن للفراء: يف ينظر رأي الفراء) ١(

 .٢/٤٧٨، اإلنصاف  ٢/٦١٩لقرآن مشكل إعراب ا: ينظر) ٢(

 .٣١٠اجلمل يف النحو : ينظر) ٣(

 .١/٤٠٦سر صناعة اإلعراب : ينظر) ٤(

 .٢/١٧٥جماز القرآن : ينظر) ٥(

 .١٣حروف املعاين : ينظر) ٦(

 .١٢٠األزهية : ينظر) ٧(

 .١٣٢٥على الكافية القسم الثاين الد الثاين  شرح الرضي: ينظر) ٨(

 .٧/٣٦٠، البحر احمليط  ٢/٧١ ، تفسري الرازي ١٥/٤٧٢ذيب اللغة : نظري) ٩(

 .٢/٤٧٨، اإلنصاف  ٢/٦١٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١٠(

 .١/٤٢٤، اللباب للعكربي  ٢/٤٧٨اإلنصاف : ينظر) ١١(



 املفردات  الفصل األول

٨٦ 

 

 .)١(معناه فقد متسك باألصل ، ومن متسك باألصل استغىن عن إقامة الدليل

يف اآلية أن تكون على ) أو(، ووجه ) الواو(أو ) بل(مبعىن ) أو(أن تكون  ساستبعد النحا
 ام ، واستدل على هذا التوجيه بتفسري مأثورٍ عن ابن مسعودمعناها األصلي للشك أو اإل

�. 

ال يتعارض مع التوجيهني  � واملتأمل ألقوال املفسرين جيد أنّ تفسري ابن مسعود
، كيف وقد جاء ) بل(أو مبعىن ) واوال(مبعىن ) أو(، من جميء  ساحملتملني اللذين ردمها النحا

أن  -رمحهم اهللا- ، والربيع، وقتادة ، واحلسن ، ومقاتل � التفسري املأثور عن ابن عباس
 حرف آخر شائع ، يضاف إىل ذلك أنّ استعمال حرف مبعىن )٢()بل(يف اآلية ) أو(معىن 

 .مشهور يف العربية ، فإذا جاء من التفسري املأثور ما يؤيده فاألوىل األخذ به

                                                           

حبث : ، وينظر ٢٩٤ ، ترشيح العلل يف شرح اجلمل ٢/٤٧٨، اإلنصاف  ٢/٦١٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .٦٨يف مغين اللبيب  أثر القرينة الشرعية يف توجيه احلكم النحوي عند ابن هشام: يف املسألة أيضاً يف

 .٧/٦١، تفسري البغوي  ٩/١٣٧ ، تفسري الثعليب ٣/١٠٨تفسري مقاتل : ينظر) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٨٧ 

 

 ٦: ا�����u���t��sz} :يف قوله تعاىل) الباء(

 

��u}�: يف قوله تعاىل) الباء(يف توجيه  سربط النحا � �t��sz  التفسري املأثور بني
، مث أورد عدة أقوال مأثورة، والتوجيه النحوي ، فقد بدأ التوجيه بذكر عدة آراء عن النحاة 

��r��q����p}(( :سمث بني ما يترتب على هذه األقوال املأثورة من توجيه ، قال النحا

z -@هذا : عن هذا فقال سألت أبا عثمان املازين: قال حممد بن يزيدأي يوم القيامة ،  ٥: ا��
: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة ، وقال حممد بن يزيد: املعىن التمام ، وقال األخفش

، قال أبو جعفر فهذه أقوال ) يف(مبعىن ) الباء(: بأيكم فتنة املفتون ، وقال الفراء: التقدير
بأيكم ( روى سفيان عن خصيف عن جماهد: النحويني جمموعة ، ونذكر أقوال أهل التأويل

أيكم  :بأيكم اجلنون ، وقول قتادة: والضحاك بأيكم انون ، وقال احلسن: قال) املفتون
، )يف(فيه مبعىن ) الباء(تكون : أوىل بالشيطان ، فهذه ثالثة أقوال ألهل التأويل ، فقول جماهد

فستعلم وسيعلمون يف أي الفريقني انون : كما يقال فالن مبكة ويف مكة ، واملعىن عليه
فستعلم : الذي ال يتبع احلق أيف فريقك أم يف فريقهم؟ ، وعلى قول احلسن والضحاك

ليس له معقول وال : (لمون بأيكم الفتنة ، واملفتون مبعىن الفتنة والفتون ، كما يقالوسيع
 )الباء(وهذا من أحسن ما قيل فيه ، وقول قتادة أن : ، قال أبو جعفر) معقود رأيٍ

 .)١())زائدة

 :هي سفالتوجهات اليت ذكرها النحا

                                                           

  .٥/٥ للنحاس إعراب القرآن) ١(



 املفردات  الفصل األول

٨٨ 

 

: انون ، واملعىن عليه): املفتون(، و) يف(فيه مبعىن ) الباء(أن تكون  :التوجيه األول
يف أي الفريقني انون أيف فريقك أم يف  -أي كفار قريش-وسيعلمون  -يا حممد-فستعلم 

 .)١(-رمحه اهللا- على التفسري املأثور عن جماهد سفريقهم؟ ، وهذا التوجيه بناه النحا

 .)٣(-رمحه اهللا- ومقاتل،   )٢(� وهو منقول أيضاً عن ابن عباس

ذا التوجيه أيضاً معتمداً على املأثور عن جماهدووج رمحهما اهللا- ، ومقاتل ه اآلية- 
 .)٥(،  والثعليب )٤(الطربي

 .)٧(، والزجاج  )٦(ومنهم من ذكر التوجيه بدون االعتماد على املأثور كالفراء

 :وتناوب حروف اجلر موضع خالف بني النحاة

: فمنهم من يرى جواز تناوب حروف اجلر ، ومن شواهد أصحاب هذا الرأي قوله تعاىل
�{G��F��E��D��C��B��A z��²}�: ، وقوله تعاىل يف ملك سليمان: أي  ١٠٢: ا����ة�

                                                           

 .١٠/٤٠١، الدر املصون  ٢٩/٢٥روح املعاين ،  ٢٣/٥٣٠ تفسري الطربي: أيضاً يف قول جماهدينظر ) ١(

،  ١٠/١١ ، تفسري الثعليب ٥/٥إعراب القرآن للنحاس ،  ٢٣/٥٣٠ تفسري الطربي: ، وينظر ٤٨٠تنوير املقباس  )٢(
 .٢٩/٢٥روح املعاين 

 .٣/٣٨٦تفسري مقاتل ) ٣(

 .٢٣/٥٣١ تفسري الطربي: ينظر )٤(

 .١٠/١١ تفسري الثعليب )٥(

 .٣/١٧٣معاين القرآن ) ٦(

 .٤/٢٦١معاين القرآن وإعرابه ) ٧(



 املفردات  الفصل األول

٨٩ 

 

��¶��µ��´���³z ةBC�، )١(للمجهول) استحق(ببناء  يف قراءة اجلمهور غري حفص  ١٠٧: ا�
 .تحق فيهماس: أي

 ، وأيب علي )٥(، و النحاس )٤(، وابن السراج )٣(، والزجاج )٢(وهذا هو رأي الكوفيني
، وأيب البقاء )٩(يب الربكات األنباري، وأ )٨(، والباقويل )٧(، ومكي )٦(الفارسي
 .)١٢(، وابن مالك )١١(، واهلمداين)١٠(العكربي

                                                           

،  ١١/١٩٤ ، تفسري الطربي ١/٢٦٦، معاين القرآن لألخفش  ١/٣٢٤ معاين القرآن للفراء: تنظر القراءة يف) ١(
، احلجة البن خالويه  ١٤٦، معاين القراءات لألزهري  ٢/٤٧، إعراب القرآن للنحاس  ٢٤٨ السبعة البن جماهد

 .٢/٢٨٩، النشر يف القراءات العشر  ٤/٤٥، البحر احمليط  ٧٥، التيسري للداين  ٣/٢٦٠، احلجة للفارسي ١٣٥

، مهع اهلوامع  ٤٨٠،  ٤٦، اجلىن الداين ٤/١٧٢٥، ارتشاف الضرب  ١/٣٢٤ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٢(
٢/٤٣٩. 

 .٢/٢١٧معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .١/٤١٤األصول يف النحو : ينظر) ٤(

 .٢/٤٧إعراب القرآن ) ٥(

 .٣/٢٨٦احلجة : ينظر) ٦(

 .١/٢٥٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٧(

 .١/٣٧٧كشف املشكالت : ينظر) ٨(

 .١/٣٠٨البيان يف غريب إعراب القرآن : ينظر) ٩(

 .١/٤٦٩التبيان يف إعراب القرآن: ينظر) ١٠(

 .٢/١٠٠الفريد : ينظر) ١١(

 .١٤٥التسهيل : ينظر) ١٢(



 املفردات  الفصل األول

٩٠ 

 

 .)١(كثري يف الكالم) يف(مبعىن الظرفية ) الباء(إنّ جميء  وقال املرادي

 تتناوب ؛ ملا ينتج عن ذلك من التجوز يف استعمال ومنهم من يرى أن حروف اجلر ال
: احلروف ، وألن احلروف لو كان هلا أكثر من معىن لوقعت موقع بعض ، فكنت تقول

 .)٣(، وهذا هو رأي البصريني )٢(أي فيه) الدرهم على الصندوق(

مع ؛ وذلك أن هذا املعىن يستقيم ) يف(مبعىن ) الباء(والذي يظهر يل هو جواز أن تأيت 
كثري من الشواهد ، كما يف اآلية ، وأما قول البصريني بأن ذلك لو كان جائزاً جلاز إطالق 
وقوع احلروف موقع بعض ، فريد عليه بأن تناوب جميء احلروف مبعىن األخرى ال يلزم منه 
أن يكون ذلك يف كل موضع يأيت فيه هذا احلرف ، وإمنا جيوز إذا تقاربت املعاين ، واستقام 

أي -واعلم أن العرب تتسع فيها : ((  مبجيء أحدمها مبعىن اآلخر ، قال ابن السراجاملعىن
فالن  :تقول،  )الباء(فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت املعاين فمن ذلك  -حروف اجلر

 .)٤()) مبكة ويف مكة

بأيكم : (مبعىن) فتونامل(أن تكون الباء للمالبسة واإللصاق ، ويكون  :التوجيه الثاين
ليس له معقول وال معقود : كما يقال فيكون اسم املفعول هنا مبعىن املصدر) الفتنة والفتون

                                                           

 .٤٠اجلىن الداين : ينظر) ١(

 .٢/٤٤٠مهع اهلوامع : ينظر) ٢(

 .٢/٤٤٠، مهع اهلوامع  ٤٨٠، اجلىن الداين  ٤/٤٦بحر احمليط ، ال ٦٥١،  ٢/٣٠٨اخلصائص : ينظر) ٣(

 .١/٤١٤األصول يف النحو ) ٤(



 املفردات  الفصل األول

٩١ 

 

على التفسري املأثور  س، وهذا التوجيه بناه النحافستعلم ويعلمون بأيكم الفتنة : ، أي رأي
 .ضحاك، وال املروي عن احلسن

  .)١(الثعليبومن املعربني الذين ذكروا هذا التوجيه مع بنائه على املأثور 

 .)٣(، والزجاج )٢(وذكره بدون ذكر املأثور الفراء

على بقية اآلراء ، أما  -رمحهما اهللا- ، والضحاك رأي احلسن والنحاس وفضل الطربي
 بالصواب عندي ذلك يف األقوال وأوىل: (( الطربي فقد ذكر سبب تفضيله هذا الرأي قال

 ذلك ألن املصدر ؛ مبعىن الفتون إىل املفتون هووج اجلنون، بأيكم: ذلك معىن: قال من قول
، وأما  )٤())مفهوماً  وجهاً لدخوهلا وجعلنا الباء ، إسقاط ينو مل إذا الكالم ، معاين أظهر

 .)٥())وهذا من أحسن ما قيل فيه : (( فقد فضله بدون تعليل قال النحاس

، واألصل  )٧(؛ لتأكيد تعلق الفعل مبفعوله )٦(أن تكون الباء زائدة :التوجيه الثالث

                                                           

 .١٠/١١ تفسري الثعليب: ينظر) ١(

 .٣/١٧٣معاين القرآن ) ٢(

 .٤/٢٦١معاين القرآن وإعرابه ) ٣(

 .٥٣٠./٢٣ تفسري الطربي )٤(

 .٥/٥ إعراب القرآن للنحاس: ينظر )٥(

 .١٠/٤٠١، الدر املصون  ٥/٥، إعراب القرآن للنحاس  ٢٣/٥٣٢ تفسري الطربي: ينظر )٦(

 .٢٩/٦٦التحرير والتنوير ) ٧(



 املفردات  الفصل األول

٩٢ 

 

 .)١(-رمحه اهللا على التفسري املأثور عن قتادة سالنحا، وهذا التوجيه بناه ) أيكم املفتون(

 .)٢(-رمحه اهللا- احلسن وهو مروي عن

 .)٣(األندلسي واقتصر على هذا القول يف توجيه اآلية ابن أيب زمنني

 .)٥(، وبدون التعرض للتفسري املأثور األخفش )٤(ثور الثعليبوذكره بانياً إياه على املأ

بأَيكُم (والباء يف : (( هذا القول بدون أن ينسبه ؛ ملخالفته للقواعد قال ورد الزجاج
أحد من : ( قولهال جيوز أن تكون لغواً ، وليس هذا جائز يف اللغة العربية يف) املَفْتونُ
 .)٦())أهلها

 .)٧(فقط )حسبك( يف إالَّ املبتدأ يف تزاد ال الباَء أنَّ؛ معلالً ذلك ب وضعفه السمني احلليب

ذه اآلية على زيادة  وهذا التضعيف ليس مبوضع اتفاق بني النحاة فقد استشهد سيبويه

                                                           

 .١٠/٤٠١، الدر املصون  ٢٣/٥٣٢ تفسري الطربي: ينظر )١(

 .٥/١٩ ينظر تفسري ابن أيب زمنني) ٢(

 .٥/١٩ فسري ابن أيب زمننيت) ٣(

 .١٠/١١ تفسري الثعليب )٤(

 .١/٧١٢معاين القرآن ) ٥(

 .٤/٢٦١معاين القرآن وإعرابه ) ٦(

 .١٠/٤٠١، الدر املصون  ٤/٢٦١معاين القران وإعرابه : ينظر )٧(



 املفردات  الفصل األول

٩٣ 

 

 .)٣(، وابن هشام )٢(ه يف ذلك كثري من النحاة ، كابن سيدة، وتبع )١(حرف اجلر

يف هذا التوجيه اعتمد كثري من املعربني يف توجيه اآليات على األقوال املأثورة مما يدل 
 .على ارتباط التفسري باملأثور يف اإلعراب ، وتأثريه فيه

، بل رتب  ل املأثورة وأقوال املعربني ، عند النحاسوجند هذا الربط واضحاً بني األقوا
 . وقرن كل قول من أقوال املعربني مبا يوافقه عند املأولني، األقوال عليه 

ورد بعض املعربني لبعض األقوال ، وأخذ بعضهم ا ، أو تفضيلهم بينها بناًء على قواعد 
يف توجيه اآليات بشرط أالّ ختالف القواعد  العربية ، يدل على أن هذه األقوال أصلٌ

النحوية، فإذا خالفت القواعد النحوية ؛ كان هذا موضع خالف بني النحويني يف األخذ ذا 
 .الرأي أو رده ، أو تضعيفه

  

                                                           

 .١/١٨٤ينظر أوضح املسالك ) ١(

 .٤/٣٢٣املخصص ) ٢(

 .١/١٨٤ظر أوضح املسالك ين) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٩٤ 

 

 ٣: ا*���ن ���Ì�����������Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Åz}� :يف قوله تعاىل) إما(معىن 

 

�}�يف قوله تعاىل ) إما(أنَّ  سيرى النحا � �Ì�� � � � � � � � � �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Åz  مبعىن
 ÌËÊ��É��È��Ç��Æ��Åz}�: (( ، واستدل على ذلك بالتفسري املأثور قال) أَو(

 وإن )أو( )إما( ، ومعىن كفوراً أو شاكراً نساناإل خلقنا إنا :، أي احلال على منصوبان
 إن :التفسري أهل قول ذلك على ويدلك املعىن ، على ؛ ليدل الكالم أول يف جتيء كانت
،  زائدة ههنا )ما( يكون أن الفراء وأجاز ... سعيداً وإما شقياً إما السبيل هديناه إنا :املعىن

 قال .كفر أو شكر إن السبيل هديناه إنا :املعىن يكون أن على زاةواا للشرط )إن( وتكون
 يف ، وليس األمساء على تقع ال للشرط اليت )إنْ( ؛ ألن خطأٌ ظاهره القول وهذا :جعفر أبو

 أحد عند باألمساء جيازى ، وال امسان فهذان كفوراً وإما شاكراً إما فيها ، إمنا شكَر إما اآلية
 .)١())النحويني  من

بالتفسري املأثور ، ولكنه مل يذكر هذا ) أو(يف اآلية مبعىن ) إما(على إنّ  ساستدل النحا
 .النص املأثور

 الشقاوة:  قال السبيل هديناه إنا: (( -رمحه اهللا- وجاء يف الدر املنثور عن جماهد
 .)٢()) والسعادة

                                                           

 .٥/٥٤إعراب القرآن ) ١(

 .٨/٣٦٨الدر املنثور ) ٢(



 املفردات  الفصل األول

٩٥ 

 

، فهو  )١(يف املعىن هو رأي مجهور النحاة) أو(مبرتله ) إما(من أنّ  سوما ذهب إليه النحا
،  )٦(، وابن مالك )٥(، وابن عصفور )٤(، والفارسي )٣(، ويونس )٢(ظاهر مذهب سيبويه

 .)٨(، وخالد األزهري )٧(ورديوابن ال

مكونةً ) إما(بأنْ تكون  مل يرتض رأياً للفراء) أو(مبعىن ) إما(س يف استدالله بأنّ والنحا
واازاة ، ويكون للشرط ) إنْ(زائدة ، وتكون ) إما(يف ) ما(، وتعرب ) ما(و) إنْ(من 

 .)٩(إنا هديناه السبيل إنْ شكر أو كفر: املعىن على هذا

اليت للشرط ال تقع على األمساء ، ومل تأت اآلية ) إنْ(رده هذا التوجيه بأنّ  وعلل النحاس
)كَرا شإنْ(حىت يصح دخول ) إم ( ما الذي يف اآليةعليها ، وإن)ا شاكراً ، وإما كفوراًإم (

 .وشاكراً ، وكفوراً امسان ، وال جيازى باألمساء عند أحد من النحويني

 :هذه املسألة وبين مكي

                                                           

 .٣/٥٩٨، التصريح  ١٨٣رصف املباين : ينظر )١(

 .١٨٤، رصف املباين  ١/٢١٦الكتاب : ينظر )٢(

 .٣٤٣/ ٣شرح التسهيل : ينظر )٣(

 .٤١، املسائل املنثورة  ٢٩٧اإليضاح العضدي : ينظر )٤(

 .٣/٣٤٤يلشرح التسه: ينظر )٥(

 .٣/٣٤٤شرح التسهيل: ينظر )٦(

 .٢/٥١١حترير اخلصاصة : ينظر )٧(

 .٣/٥٩٨التصريح : ينظر )٨(

 .٣/٢١٤ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٩(



 املفردات  الفصل األول

٩٦ 

 

 .شرطية نسبه إىل الكوفيني) إنْ(زائدة و) ما(جبواز أن تكون  فرأي الفراء

 .بعدم جواز ذلك نسبه إىل البصريني ورأي النحاس

 جيازى ال ؛ إذ األمساء على تدخل ال للشرط اليت )إنْ(ورد البصريون على الكوفيني بأنَّ 
 ٦: ا���º���¹��¸z30'D«}��:تعاىل قوله حنو فيجوز ، فعالً )إنْ( بعد تضمر أن إال باألمساء

حذفه ، وهذا ال ميكن  ، ؛ فحسنالثاين  )استجارك( عليه ودل )إنْ( بعد )استجارك( ضمرفأُ
 : يف اآلية اليت معنا ألمرين

 .الفعل بذلك )وكفوراً شاكراً( رفع يلزم ألنه: األول

 .)١(الكالم يف هذه اآلية يف املضمر الفعل على دليل أنه ال: الثاين

بالتفسري املأثور ، مث ) أو(مبعىن  )إما(توجيه هذه اآلية باالستدالل على إنّ  سبدأ النحا
ورد عليه بالدليل النحوي ، ويف هذا دليل على مكانة التفسري  ذكر بعد ذلك قول الفراء

 .النحاس ، فالتفسري املأثور أصل يبىن عليه التوجيهاملأثور وأثره على التوجيه عند 

                                                           

 .٢/٧٨٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(



 املفردات  الفصل األول

٩٧ 

 

 ١: ا��+� ��f���e��d��c��bz}� :يف قوله تعاىل) ال(

 

�}�: يف قوله تعاىل) ال(يف  سأورد النحا �f�� �e��d��c��bz  ثالثة آراء مل يفاضل بينها  .
 قال :أقوال ثالثة )ال( يف: (( سأحدها نقله من التفسري املأثور عن أهل التأويل ، قال النحا

 ، والقول األخفش أيضا ذكره )أال( مبعىن هي :، وقيل قولٌ فهذا صلةً ، تكون :األخفش
 أقسم ابتدأ ، مث لكالمهم رد )ال( :قال جماهد عن احلسن روى :التأويل أهل قول :الثالث

 .)١())البلد  ذا

 ٢-١:ا��.��zz 32}��|��{����~��_��`����c����b��a}�: يف قوله تعاىل) ال(يف  وأورد النحاس

 .)٢(نافية) ال(أنّ  نقله من املأثور عن احلسن: زائدة ، والثاين) ال(أنّ : األول: رأيني 

 :يف اآليتني ثالثة ، هي النحاس فمجموع اآلراء اليت ذكرها

 .عن األخفش سزائدة ، وهذا الرأي نقله النحا) ال(يرى أنَّ  :الرأي األول

 .)٣(ال تزاد يف أول الكالم) ال(ء على هذا الرأي أنّ واعترض الفرا

                                                           

 .٥/١٤١إعراب القرآن ) ١(

 .٥/٥٢إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٨٤، معاين احلروف للرماين  ٥/٥٢إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر ٣/٢٠٧معاين القرآن : ينظر) ٣(



 املفردات  الفصل األول

٩٨ 

 

عن هذا االعتراض بأنه جوز زيادا يف أول الكالم يف السورة أنَّ القرآن  سوأجاب النحا
متصلٌ بعضه ببعض فهو يف حكم كالم واحد ، وألنَّ القرآن كله نزل مجلة واحدة إىل مساء 

 .)١( نيف وعشرين سنةيف � مث نزل بعد ذلك مفرقاً على النيب، الدنيا 

، وأبو  )٤(، والزجاج )٣(، وأبو عبيدة )٢(الكسائي: ويرى هذا الرأي من النحاة واملعربني
،  )٨(والزجاجي، )٧(لفارسيا ، وأبو علي )٦(، وابن خالويه )٥(منصور األزهري

،  )١٣(، وابن بري )١٢(واألنباري،  )١١(والواحدي،  )١٠(، ومكي)٩(واهلروي

                                                           

 .٥/٥١إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .١٥٣، األزهية  ٢/٤١٤، إعراب القراءات السبع البن خالويه  ٥١٥معاين القراءات لألزهري : ينظر) ٢(

 .٢/٤١٤، إعراب القراءات السبع البن خالويه  ٢/٢٧٧جماز القرآن : ينظر) ٣(

 .٤/٣٣٩معاين القرآن وإعرابه  : ينظر) ٤(

 .٥١٥معاين القراءات : ينظر) ٥(

 .٢/٤١٤إعراب القراءات السبع : ينظر) ٦(

 .٦/٣٤٣احلجة : ينظر) ٧(

 .٨حروف املعاين : ينظر) ٨(

 .١٥٧-١٥٣األزهية : ينظر) ٩(

 .٤٢٨مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١٠(

 .٢/١١٥٣الوجيز : ينظر) ١١(

 .٢/٤٧٦بيان يف غريب إعراب القرآن ال: ينظر) ١٢(

 .٢٢٥شرح شواهد التوضيح : ينظر) ١٣(



 املفردات  الفصل األول

٩٩ 

 

 .)٣(، وابن هشام)٢(واهلمداين، )١(والعكربي

أال أقسم ذا البلد ، وهذا : االستفتاحية ، أي) أال(مبعىن ) ال(يرى أنّ : الرأي الثاين
 .)٤(أيضاً عن األخفش سالرأي نقله النحا

 .)٥(مع الرأيني اآلخرين بدون ترجيحٍ بينها وذكر هذا الرأي األصبهاين

نافية وليست زائدة ، وهي رد لكالم املشركني ، وهذا ) ال(يرى أنَّ  :الرأي الثالث
 .)٦(عن جماهد سالرأي نقله النحا

 :ومنفيها على هذا الرأي

ردا على من أنكر البعث ، مث (( و إنكار البعث فجاء النفي إما أن يكون شيئاً تقدم ، وه
 املغرور السورة هذه يف املذكور اإلنسان توهم ملا رد )ال( قوله (( :ابتدأ القسم ، قال القشريي

 .)٧()) القسم ابتدأ مث أحد ، عليه يقدر لن أنه من حيسبه كما األمر ليس :، أي بالدنيا

                                                           

 .٢/١٢٥٣التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٤/٥٧١الفريد : ينظر) ٢(

 .٣٢٨مغين اللبيب : ينظر) ٣(

 .٤/٦١٦تفسري السراج املنري للشربيين : يف ينظر قول األخفش) ٤(

 . ٤٨٣لألصبهاين  إعراب القرآن: ينظر) ٥(

 .٨/٥١٧، الدر املنثور  ٥/٤٨٣، احملرر الوجيز  ١٠/٣٤٣٢تفسري ابن أيب حامت : يف ينظر قول جماهد) ٦(

 .٢٠/٦٠اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٧(



 املفردات  الفصل األول

١٠٠ 

 

ليس األمر كذلك ، مث : يهم يف إنكار يوم القيامة ، فقيل هلمويف سورة القيامة رد عل
 ).أقسم بيوم القيامة: (استؤنف القسم فقيل

،  )٤(والرماين،  )٣(، وابن خالويه )٢(، وأبو منصور األزهري )١(الفراء: ويرى هذا الرأي
 .)١٠(، وابن هشام )٩(، واهلمداين )٨(، والعكربي )٧(، واملالقي )٦(، واألنباري)٥(والباقويل

: ، وذلك على أن يكون الكالم إخباراً ال إنشاًء ، واملعىن) أقسم(وإما أن يكون املنفي 
�}: نه ال يقسم بالشيء إال إعظاماً له ؛ بدليلأ ���Ö����Õ��� � �Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð����� � �Ï��Î

�� �Ø� �×z 3"%إنه يستحق : إن إعظامي باإلقسام به كال إعظام ، أي: فكأنه قال  ٧٦ - ٧٥: ا�'ا
 .وق ذلكإعظاماً ف

                                                           

 .٥١٥معاين القراءات لألزهري : ، وينظر ٣/٢٠٧معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٥١٥معاين القراءات : ينظر) ٢(

 .٢/٤١٤إعراب القراءات السبع : ينظر) ٣(

 .٨٤معاين احلروف : ينظر) ٤(

 .٢/١٤٠٢كشف املشكالت : ينظر) ٥(

 .٢/٤٧٦البيان يف غريب إعراب القرآن : ينظر) ٦(

 .٣٣٢رصف املباين : ينظر) ٧(

 .١٢٨٨،  ٢/١٢٥٣التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٨(

 .٤/٥٧١الفريد : ينظر) ٩(

 .٣٢٨ين اللبيب مغ: ينظر) ١٠(



 املفردات  الفصل األول

١٠١ 

 

 .)٣(، وابن هشام )٢(، واهلمداين )١(وهذا هو رأي الزخمشري

ويظهر قوة هذا الرأي ألن التخريج على عدم الزيادة أوىل من التخريج على الزيادة ، 
ه ، كيف وقد دلّ على وألن زيادة الشيء تفيد اطراحه ، وكونه أول الكالم يفيد االعتناء ب

 .-رمحه اهللا- هذا الرأي التفسري املأثور عن جماهد

يورد النحاس التفسري املأثور كأحد املصادر للتوجيه  سيف توجيه هذه اآلية عند النحا
بدأ بذكر أقوال أهل النحوي ، فقد بدأ النحاس بذكر أنّ يف هذه اآلية ثالثة أقوال ، مث 

 .، مث ثنى بالقول الثالث مقدماً له بأنه قول أهل التأويل العربية ومها قوال األخفش

                                                           

 .٤/٦٦٠الكشاف : ينظر) ١(

 .٤/٥٧١الفريد : ينظر) ٢(

 .٣٢٨مغين اللبيب : ينظر) ٣(



 املفردات  الفصل األول

١٠٢ 

 

 ٣: ا��+� ��o���n��m��lz}� :يف قوله تعاىل) ما(

 

�}�: تعاىل يف قوله) ما(يف  سذكر النحا �o� � �n� �m� �lz  ثالثة توجيهات ، اثنان منهما
����m} ، وكذا قسمٍ واو ، ال عطف واو o���n��m��lz}�: (( نقلهما عن التفسري املأثور قال

o� � �nz يف اجلوين عمران أبو وقال )عباس ابن عن ، وروي وولده � إبراهيم ):ووالد 
 ما أبني وكأنه عام ، أنه على وهذا :جعفر أبو قال. ولده ولد ، وما ولد الذي الوالد :�

 .)١())للمصدر  )ما( يكون ؛ حىت ووالدته ووالد :التقدير ، ويكون يقال

 : سفالتوجيهات اليت ذكرها النحا

وهذا الرأي مبين على القول املأثور ) الذي(موصولة ، مبعىن ) ما(أنْ تكون : التوجيه األول
 .)٢(�ولد إبراهيم ) وما ولد( � هو إبراهيم) ووالد(أنّ  -رمحه اهللا- نِياجلَو عن أيب عمران

 .)٦(، والرازي )٥(، وابن خالويه )٤(، والزجاج )٣(ءالرأي عند الفراوقد قد جاء هذا 

                                                           

 .٥/١٤١إعراب القرآن ) ١(

 .٥/٤٨٣، احملرر الوجيز  ٢٤/٤٣٣ تفسري الطربي: قول اجلوين يف: ينظر) ٢(

 .٣/٢٦٣معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .٤/٣٣٨ه معاين القرآن وإعراب: ينظر) ٤(

 .٨٨إعراب ثالثني سورة ) ٥(

 .٣١/١٦٤ تفسري الرازي: ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

١٠٣ 

 

 .)١(على غريه من التوجيهات ورجحه الزخمشري

) وما ولد(،  � آلدم) ووالد(جعلوا  ، والرازي ويه، وابن خال ، والزجاج إال أن الفراء
- ، وإمساعيل إبراهيم) ووالد(أنه ميكن أن يكون املراد بـ ، وزاد الرازي � لولد آدم

إبراهيم ) ووالد(أو أن يكون املراد بـ،  �حممد ) وما ولد(، وبـ -معليهما الصالة والسال
 .)٢(�إبراهيم  ولد مجيع )ولد وما( ،  �

، وقد جاء يف القرآن يف ) من(موقع ) ما(للعاقل بأنه جيوز وقوع ) ما(جميء  وعلّل الفراء
وهو اخلالق  ٣: ا�@.� ���r���q�������p��o��nz}�: لهللناس ، ومث) ما(وصلحت : (( عدة آيات ، قال

�}: الذكر واألنثى ، ومثله �_��~��}��|��{��� �zz ء: من طاب ، وكذلك: ، ومل يقل  ٣: ا���
�{��f���e��d��c��b��a��`z ء .)٣())كل هذا جائز يف العربية   ٢٢: ا���

، ذكرا يف  على من يعقل على مذاهب) ما(وقد اختلف النحويون يف جواز إطالق 
٨: ا�,z �2{��~������������¡��¢��£��¤��}� :توجيه قوله تعاىل

)٤(. 

موضوع : بأنه للتعجب منه أي) من(بدل ) ما(جميء  )٦(ي، والراز )٥(وعلل الزخمشري

                                                           

 .٤/٧٥٨الكشاف : ينظر) ١(

 .٣١/١٦٤ تفسري الرازي: ينظر) ٢(

 .٣/٢٦٣ معاين القرآن للفراء) ٣(

 .٦٠ص : ينظر) ٤(

 .٤/٧٥٧شاف الك: ينظر) ٥(

 .٣١/١٦٤ تفسري الرازي: ينظر) ٦(



 املفردات  الفصل األول

١٠٤ 

 

 .عجيب الشأن

ووالد ووالدته ، وهذا التوجيه : مصدرية ، ويكون التقدير) ما(أنْ تكون : التوجيه الثاين
ذي ولد ، وما ولد الوالد ال: حيث قال � على القول املأثور عن ابن عباس بناه النحاس

 إنه: هذا التوجيه على غريه ؛ ألنه عام يدخل فيه غريه ، وقال عنه س، ورجح النحا )١(ولده
يقال ما أبني. 

 .)٢( يف ترجيح هذا التوجيه الطربيسوسبق النحا

 عم ه أيضاً يف علة الترجيح بأن املعىن فيه أنّ اهللااووافق )٤(، وأبو حيان )٣(زيووافقه الرا
 .ولد وما والد كل

 والد بكل أقسم اهللا إن :قالوا الذين قاله ما ذلك يف القول من والصواب: (( قال الطربي
 التسليم جيب حبجة إال ذلك خصي أن جائزٍ ، وغري ولد وما والد كل عم اهللا ؛ ألن وولده

خبصوصه ،  له التسليم جيب برهانَ ، وال ذلك خبصوص خرب ، وال عقلٍ ، أو خربٍ من هلا
 .)٥())عمه  كما عمومه على فهو

                                                           

 .٥/٤٨٣، احملرر الوجيز  ٢٤/٤٣٢ تفسري الطربي: يف قول ابن عباس: ينظر) ١(

 .٢٤/٤٣٣ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .١٦٥،  ٣١/١٦٤ تفسري الرازي: ينظر) ٣(

 .٨/٤٧٠البحر احمليط : ينظر) ٤(

 .٢٤/٤٣٣ تفسري الطربي) ٥(



 املفردات  الفصل األول

١٠٥ 

 

)١(وهذا التوجيه هو التوجيه الثاين الذي ذكره الفراء
)٢(، والزجاج 

 .بدون ترجيحٍ بينهما 

 )الوالد: (( (قال -رمحه اهللا- وجاء يف اآلية رأي ثالث مبين على تفسري مأثور عن جماهد
، فتكون  )٣())والنساء  الرجال من له يولد ال الذي فالعاقر )ولد وما( ، وأما يولد الذي فهو

 .نافية) ما(

 .)٤(ووصف الكرماين هذا التوجيه بأنه عجيب

 :ورتب املعربون على هذا التوجيه أنه ال بد فيه من إضمار املوصول ، فيكون التقدير
 .)٥(له يولَد ال الذي العاقر: يعين ولَد وما  ، له يولد الذي ، بالوالد املراد إذ ، ولد ما والذي

،  )٩(، وابن الشجري )٨(، ومكي )٧(، والزجاج )٦(املربد عند جيوز ال وحذف املوصول

                                                           

 .٣/٢٦٣معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٤/٣٣٨معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .٢/٧٥٩ تفسري جماهد) ٣(

 .١٣٤٢غرائب التفسري وعجائب التأويل : ينظر) ٤(

 .٢٠/٣٤١، اللباب البن عادل  ٣١/١٦٤ تفسري الرازي: ينظر) ٥(

 .١٣٧،  ٢/١٣٦املقتضب : ينظر) ٦(

 .٣/٢٧٠معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٧(

 .٢/٥٥٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٨(

 .٣/١٠٠األمايل : ينظر) ٩(



 املفردات  الفصل األول

١٠٦ 

 

 .)١(ونسب هذا الرأي إىل البصريني

 .)٢(األوجه الثالثة بدون ترجيح بينها وذكر ابن عطية

�}�: يف هذا التوجيه يف قوله تعاىل �o�� �n��m��lz B@ا ٣: ا��عن ذكر التفصيل  ساستغىن النح
يف التوجيه األول بذكر التفسري املأثور الوارد يف اآلية ، فقد استغىن بالتفسري املأثور عن أيب 

، مث ذكر املأثور يف هذا التوجيه تكون موصولة ) ما(عن التفصيل بذكر أنّ  اجلوين عمران
مصدرية ومل يذكر غريه بعده فهو أبني ما ) ما(، وبىن عليه أنْ تكون  � عن ابن عباس

يقال ؛ ألنه عام يدخل فيه ما قبله ، ويف هذا التوجيه مع غريه من التوجيهات اليت يبنيها 
عند  �يدل على مكانه تفسري ابن عباس  ما �س على التفسري املأثور عن ابن عباس النحا
إال يف  �س يف كل التوجيهات رأياً خيالف تفسري ابن عباس النحا حس ، فلم يرجالنحا

��R����Q}�: موضع واحد يف قوله تعاىل � �P��O��N �zواهللا .ن شاء اهللاوسيأيت إ،  ٥٨: ا����ة
 .أعلم

 

                                                           

 .١/١٧٨املساعد ،  ٢/١٠٤٥، ارتشاف الضرب  ٨/٤٧٠، البحر احمليط  ٣١/١٦٤ تفسري الرازي: ينظر) ١(

 .٥/٤٨٣احملرر الوجيز : ينظر) ٢(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٠٧ 

 

������ �	
�� :������ 



 التراكيب  الفصل الثاين

١٠٨ 

 

 :يف قوله تعاىل) الفُرقَانَ(و) الكتاب(العطف بني 

�{���}��|��{��z��y��x��w��vz ٥٣: ا��,�ة 

 

فسري املأثور على من أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي أنْ يستدلَّ املعرب بالت
 .ترجيح وجه يراه األرجح على غريه من األوجه

�: يف قوله تعاىل) الفُرقانَ(س يف إعراب من ذلك ما جاء عند النحا {��x� �w� �v

���}��|��{��z��yz ا ٥٣: ا����ةقانَ(أنّ  سفقد ذكر النحعلى امل) الفُر فعول معطوف
، والثاين  وقطرب مث ذكر قولني للنحاة يف نوع العطف ، األول للفراء، ) الكتاب(به 

، وخطّأ القول األول معتمداً يف ختطئته له على املعىن ، وعلى القواعد اإلعرابية ،  جللزجا
معتمداً يف ، تمداً على القواعد اإلعرابية ، مث رجح القول الذي يراه واستبعد القول الثاين مع

ا -رمحه اهللا- ترجيحه على قولٍ مأثور عن جماهدسقال النح )) :�{�w��vz أعطينا مبعىن 
�{�y��xz مفعوالن �{zz يكون ، وقطرب الفراء قال. الكتاب على عطف: 
 يف خطأٌ هذا :جعفر أبو قال .الفرقان � ، وحممداً التوراة :، أي الكتاب موسى آتينا وإذ

 يكون القول هذا ، وعلى مثلُه الشيء على املعطوف فإنَّ :اإلعراب أما واملعىن ، اإلعراب
 موسى آتينا ولقد -وعز جل- فيه قال فقد :املعىن ، وأما خالفه الشيء على املعطوف
 أيضا ، وهذا ذكره أعيد الكتاب هذا الفرقانُ يكون :إسحاق أبو قال ، الفرقان وهارون



 التراكيب  الفصل الثاين

١٠٩ 

 

، وميناً كذباً قولَها وألفى: (قال كما الشعر يف جييء إمنا بعيد (هذا يف قيل ما ، وأحسن 
 .)١())إياه  علمه الذي والباطل احلق بني فرقاناً: جماهد قول

أن العطف بني الكتاب : فهو )٣(، وقطرب )٢(ألول الذي نسبه للفراءأما القول ا
،  � هو التوراة أنزلت على موسى: والفرقان عطف بني شيئني خمتلفني ، فالكتاب

وإذ : لتقدير، ويكون هناك مفعول حمذوف ، وا �هو القرآن أنزل على حممد : والفرقان
 .)٤(الفُرقانَ � الكتاب ، وحممداً �آتينا موسى 

 :هذا القول مها سوالوجهان اللذان رد ما النحا

وذلك الختالل شرط من شروط العطف ، وهو : الوجه األول من القواعد النحوية
إنّ : بقوله عطوف واملعطوف عليه يف احلكم السابق ، وهو ما عرب به النحاساملشاركة بني امل

خيتلف املعطوف واملعطوف عليه يف  ء وقطرباملعطوف على الشيء مثله ، وعلى تقدير الفرا
 املعطوف ل يف العطف أنه يشارك املعطوفاألص نّإ: بقوله احلكم السابق ، وفسره أبو حيان

، ويف التقدير على رأي الفراء ، ، إذا كان العطف باحلروف املشركة  عليه يف احلكم السابق
 وقطرب ليس هناك مشاركة بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم ، فأويت موسى

أنه ال هو :  كم ، وأضاف أبو حيان اعتراضاً آخرالفرقان ، فاختلف احل الكتاب، وحممد

                                                           

 .١/٥٣إعراب القرآن ) ١(

 .١/٣٧ معاين القرآن للفراء: يف ينظر قول الفراء) ٢(

 .١/٣٦٠، البحر احمليط  ٣/٧٣ ، تفسري الرازي ١/١٤٤احملرر الوجيز : ينظر قول قطرب يف) ٣(

 .١/٥٣إعراب القرآن : ينظر) ٤(



 التراكيب  الفصل الثاين

١١٠ 

 

أطعمت زيداً خبزاً : ، ويصري نظري) حممداً(ء وقطرب املقدر عند الفرادليل على احملذوف 
 .)١(وحلماً ، ويكون اللحم أطعمته غري زيد

 � ه اآلية أنه آتى موسىوذلك أنّ اهللا سبحانه ذكر يف غري هذ: الوجه الثاين من املعىن
فدل على أنّ الكتاب والفرقان  ٤٨: ا$#�.ء ��u��t��s��r��qz}�: ، قال تعاىل الفُرقان

 �ء أنّ اهللا أعطى موسى ، وليس املقصود كما ذكر الفرا �كليهما عطاٌء من اهللا ملوسى 
 .الفرقانَ � الكتاب ، وحممداً

ولكنه اعتمد يف هذا االستبعاد على ،   يف استبعاد قول الفراءسج النحاوقد سبق الزجا
: ج يف علة استبعاد هذا القولاملعىن فقط بدون ذكر خمالفته للقواعد النحوية ، قال الزجا

��s��r��q}�: -عز وجلّ-ألنّ الفُرقان قد ذكر ملوسى يف غري هذا املوضع ، قال اهللا ((

��y���x���w��v��u��tz ء .)٢())٤٨: ا$#�.

أنّ الكتاب والفُرقان عطف بني  :فهو )٣(س للزجاجوأما القول الثاين الذي نسبه النحا
ل أبو حيان )٤(شيٍء واحدفهو من عطف الشيء على نفسه ، : يف هذا القول فقال ، وفص

بني كونه و، جامعاً بني كونه كتاباً شيئاً ومعناه أنه آتاه فالكتاب هو الفرقان أعيد ذكره ، 
: بني احلق والباطل ، ويكون من عطف الصفات ، ألن الكتاب يف احلقيقة معناه فرقاناً

                                                           

 .١/٣٦٠البحر احمليط : ينظر) ١(

 .١/١١٠معاين القرآن وإعرابه ) ٢(

 .١/١١٠معاين القرآن وإعرابه : يف ينظر قول الزجاج) ٣(

 .١/٥٣إعراب القرآن : ينظر) ٤(



 التراكيب  الفصل الثاين

١١١ 

 

 .)١(املكتوب

: وغريه قال �، واعتمد يف اختياره على قولٍ البن عباس  واختار هذا القول الطربي
- وجماهد العاليةوأيب  � ، ما روي عن ابن عباس وأوىل هذين التأويلني بتأويل اآلية((

، هو الكتاب  يف هذا املوضع � من أن الفرقان الذي ذكر اهللا أنه آتاه موسى: -رمحهما اهللا
: فيكون تأويل اآلية حينئذ ؛الذي فرق به بني احلق والباطل ، وهو نعت للتوراة وصفة هلا 

 .)٢()) ليت كتبناها له يف األلواح وفرقنا ا بني احلق والباطلوإذ آتينا موسى التوراة ا

يعين اجلامع بني كونه كتاباً مرتالً ،  �z��yz}: ((، قال واختاره أيضاً الزخمشري
رأيت الغيث والليث ، تريد : التوراة ، كقولك :يعين ، وفرقاناً يفرق بني احلق والباطل

 .)٣()) واجلراءة، ود الرجل اجلامع بني اجل

الختالف اللفظ ، وألنه زاد معىن التفرقة بني ؛ كرر املعىن ((: قال وبدأ بذكره ابن عطية
 .)٤()) ال تعطي ذلك )كتاب(احلق والباطل ، ولفظة 

الشيء على نفسه  ج بأنه بعيد ، معلال ذلك بأنّ عطفس توجيه الزجاووصف النحا

                                                           

 .١/٣٦١البحر احمليط ) ١(

 .٢/٧١ تفسري الطربي) ٢(

 .١/١٦٨الكشاف ) ٣(

 .١/١٤٤احملرر الوجيز ) ٤(
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١١٢ 

 

١(وذلك كقول عدي بن زيدبالشعر ،  خمتص(: 

ــى ــا وألف ــذباً قولَه ــا ك ــدمت  ومين ــيه األدمي فقــ  لراهشــ

 .)٢(فعطف الكذب على املني ، ومعنامها واحد

 س ليس هو املعتمد عند النحاة ، فال خيتص عطف الشيء على نفسهوما ذكره النحا
بالشعر ، وإمنا جيوز إذا اختلف اللفظان عطف الشيء على نفسه ، ويف اآلية قد اختلف 

، وصاحبك  بأخيك مررت: القائل قول جواز على سيبويه النحاة إمام نص اللفظان ، وقد
 .)٣())حسنا كان وصاحبك، أخيك بزيد مررت: قلت لو: ((بل إنه وصفه باحلسن قال

توجيهه إلعراب اآلية بأن األحسن فيها أنْ يكون هذا العطف من العطف  سوختم النحا
 الفصل بني احلق والباطل )قانرالفُ(ـالتوراة ، وب ) الكتاب(املغاير بدون حذف ، فاملراد بـ

ماً يقْدر به على الفصل كتاباً ، وعل: شيئني � أنّ اهللا أعطى موسى: الذي علمه إياه ، أي
قال  -رمحه اهللا- بني احلق والباطل ، واعتمد يف هذا التوجيه على تفسريٍ مأثورٍ عن جماهد ،

فرقاناً بني احلق والباطل الذي علمه : )٤(وأحسن ما قيل يف هذا قول جماهد: ((النحاس

                                                           

، املستقصى يف أمثال  ١٨٢، نقد الشعر  ١/٧٦طبقات فحول الشعراء : نسب هذا البيت لعدي بن زيد يف) ١(
 .١٨٦، سر الفصاحة  ١/٢٤٣العرب 

 .١/٥٣إعراب القرآن : ينظر) ٢(

حاشية ياسني على التصريح ،  ٣/١٨٧، مهع اهلوامع  ٤٦٧مغين اللبيب : ، وينظر ١/٣٩٩الكتاب لسيبويه : ينظر) ٣(
٣٤/ ٢. 

 . ١/١٠٩، تفسري ابن أيب حامت  ٢/٧٠ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٤(
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١١٣ 

 

 .)١())إياه

 .)٢(جاء مثله عن أيب العالية واملأثور الذي جاء عن جماهد

اآلراء اليت جاءت يف توجيه اآلية ، فيذكر أوالً قوالً  سيف هذا التوجيه لآلية يسرد النحا
، ويستبعده ، مث خيتم بالقول الراجح الذي  ج، ويرده ، مث يذكر قوالً للزجا ء وقطربللفرا

مما يعطينا أثراً  -رمحه اهللا- يراه معتمداً يف ترجيح هذا القول على التفسري املأثور عن جماهد
على التفسري املعرب اعتماد ، وهو  سمن آثار التفسري املأثور يف التوجيه النحوي عند النحا

 .املأثور يف ترجيح توجيه حنويٍ يراه

                                                           

 .١/٥٣إعراب القرآن ) ١(

 .١/٧٠ تفسري الطربي: ينظر) ٢(



 التراكيب  الفصل الثاين

١١٤ 

 

�:يف قوله تعاىل) والصابئون(أوجه رفع 

�{���¹�� �̧�¶��µ����́ ��³��²��±��°���̄ ��®��¬��«��ª��©��̈

��¾��½��¼��»��ºz ة� ٦٩: ا�.�-

 

اوجوجاز ) الذين(يف اآلية السابقة على أنه معطوف على ) والصابئون(ء رفع ه الفر ،
منصوب ؛ ألنه مل يظهر فيه عمل إنّ ، ) إنَّ(اسم ) الذين(مع أنّ ) الصابئون(عنده رفع 

قبل جميء خربها فيما مل يظهر فيه ) إنّ(وذلك أنَّ الفراء يرى جواز العطف بالرفع على اسم 
أخوان ،  إين وزيد: ، بأنْ كان االسم مبنياً ، أو معرباً إعراباً مقدراً ، فيجوز عنده) إنّ(عمل 

 .)١(إنَّ عمراً وزيد قائمان: إنَّ عبداهللا وزيد أخوان ، وال: وال جيوز

 :جواز العطف بالقياس ، والسماع ، أما القياس فقد استدل له بأمرين وعلل الفراء

دة أنّ املبين ، واملعرب إعراباً مقدراً ال يتبني فيهما اإلعراب ؛ فيلزمان حالة واح :األول
 .يف الرفع ، والنصب ، واجلر ؛ فجاز العطف عليهما بالرفع

لالسم بعدها ضعيف ؛ ألنه يقع على االسم وال يقع على اخلرب ، ) إنَّ(أنَّ نصب  :الثاين
 ).إنَّ(فجاز العطف عليه بالرفع ؛ ألنه األصل قبل دخول 

�: وقوله: (( قال الفراء {�¾� � �¯� �®� �¬� �«� �ª� �©� �¨�z رفع فإن 

                                                           

 .٢/١١٧ ه للزجاج، معاين القرآن وإعراب ١/٣١١معاين القرآن : ينظر) ١(
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١١٥ 

 

،  رفعه ، يف واحدة جهة على حرف) الذين(و ، )الذين( على عطف أنه على) الصابِئون(
 يقع أنه وضعفه- ضعيفاً نصباً) إنّ( نصب وكان واحداً إعرابه كان فلما ، وخفضه ؛ ونصبه

 .)١())الصابئني  رفع جاز -خربه على يقع وال االسم على

ء توجيهه هذا بعدة شواهد تؤيد ما يراه من جواز العطف وأما السماع فقد أتبع الفرا
 :بالرفع إن مل يظهر عليه اإلعراب) إنَّ(على اسم 

 : )٢(قول ضابئ بن احلارث البرجمي: الشاهد األول

يفَــإن ــارقَيهــابِ و ــبرِيلَغ 
 

 نفَم  ـكـى  يسبِ أَم ـةنياملد  لُـهحر 
 

 . )٣(الشاهد الثاين قول بشر بن أيب خازم

 شــقَاقِ يف حيِينــا مــا بغــاةٌ
 

ــاعلَموا وإِال  ــا فـ ــتم أَنـ  وأَنـ
 

 :)٤(الشاهد الثالث قول رؤبة بن العجاج

                                                           

 .٣١١،  ١/٣١٠معاين القرآن ) ١(

الدر املصون ،  ٥/١٩٥والتكميل ، التذييل   ٣١١/ ١ ، معاين القرآن للفراء ٣٨/ ١الكتاب : ينظر البيت يف) ٢(
 .٢٩٣، شرح شواهد العيين  ٢/٣١٨ ، املقاصد النحوية ٤/٣٥٨

، شرح  ٢/١١٧ ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ١/٣١١ ، معاين القرآن للفراء ٢/١٥٦ الكتاب: ينظر البيت يف) ٣(
 .٤/٣٥٩، الدر املصون  ٥/١٩٤، التذييل والتكميل  ٢/٤٧التسهيل 

الدر  ، ١٩٤/ ٥والتكميل ، التذييل  ٢/٤٧تسهيل ، شرح ال ٣١١/ ١ معاين القرآن للفراء: ينظر البيت يف) ٤(
 .١٠/٣٣٧األدب خزانة ،  ٢/٣٢١ ، املقاصد النحوية ٤/٣٥٩املصون 
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١١٦ 

 

ــد ــيس بِبلَـ ــا لَـ ــيس بِهـ  أَنِـ
 

ــا  ــتين ي لي ــت ــا وأَن ــيِس ي  ملَ
 

 :)١(الشاهد الرابع

 ونـأْتلف  بعضـاً  بعضـنا  يـرى  حتى
 

ــا  ــتين ي ــا لي موه ــو ــة نخلُ  بِمنزِلَ
 

بالرفع ) إنَّ(الذي يرى جواز العطف على اسم  ء بعد ذلك رأي الكسائيأورد الفرا
إنَّ عمراً وزيد قائمان ، : أم مل يظهر ، فأجاز مثل) إنَّ(إلعراب يف اسم مطلقاً ، سواٌء ظهر ا

 : السابق واستدل الكسائي على رأيه بقول ضابئ بن احلارث البرجمي

يفَـــإن ـــارقَيـــاِ و ـــبرِيلَغ 
 

 نفَم  ـكـى  يسأَم  ـةنيبِاملد  لُـهحر 
 

قد عطف على اسم إنَّ ) قيار(بأن البيت ال حجة فيه للكسائي ؛ ألنَّ  ورد عليه الفراء
وهو ضمري ، والضمري ال تظهر عليه عالمات اإلعراب فجاز ذلك ، ولو كان مما تظهر عليه 

ها في) إنَّ(عالمات اإلعراب مل جيز ذلك ، واألبيات األخرى على هذا النسق ، فكلها اسم 
 يف للكسائى حبجة هذا ليس )وقَيار: (( (مما ال تظهر فيه عالمات اإلعراب ، قال الفراء

 ال واملكىن عنه ، مكىن اسم على عطف قد )قياراً( ألن) قائمان وزيد عمراً إنّ( إجازته
 .)٢()) )ونالصابئ( عليه عطفت إذا) الذين( يف سهل كما فيه ذلك ؛ فسهل له إعراب

وهو أنْ يكون معطوفاً على ) الصابئون(ء رأياً آخر للكسائي يف إعراب مث أورد الفرا

                                                           

،  ٤/٣٥٨، الدر املصون  ٢/٤٧، شرح التسهيل  ٣١١/ ١ معاين القرآن للفراء: مل أعثر على قائله ، والبيت يف) ١(
 .٧/٤٤٥اللباب البن عادل 

 .١/٣١١معاين القرآن ) ٢(
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١١٧ 

 

تبنا : ، أي إنا هدنا إليك: مأخوذاً من قوهلم) هادوا(، على أنْ يكون ) هادوا(الضمري يف 
 .)١(، فيدخل فيه بعض الصابئني فيصح العطف عليه إليك ، ال من اليهودية

هذا معتمداً يف رده على التفسري املأثور ، فاملراد بالذين  ء توجيه الكسائيورد الفرا
اليهود كما جاء ذلك يف التفسري املأثور ، واملعطوف شريك املعطوف عليه ، فيصري : هادوا
: الكسائي قال(( ، قال الفراء إنَّ الصابئني قد دخلوا يف اليهودية وهذا غري صحيح : املعىن
 من ال) إليك هدنا إنا( قوله من وجيعله هادوا ، يف الذي االسم إتباعه على) الصابِئون( أرفع

 .)٢()) ذلك بغري التفسري وجاء اليهودية ،

ء بالقول املأثور الذي جاء يف معىن الصابئني ، وقد ورد التصريح بأنَّ ومل يصرح الفرا
 :)٣(، وغريمها ، وقتادة ابئني ليسوا يهوداً عن جماهدالص

 .)٤()) هلم دين وال نصارى ، وال بيهود ليسوا :الصابئون: (( قال جماهد

 القبلة، إىل يصلون املالئكة ، يعبدون قوم :الصابئون: (( )٦(، ومقاتل )٥(وقال قتادة
 .))الزبور ويقرءون

                                                           

 .١/٣١٢معاين القرآن : ينظر) ١(

 .١/٣١٢معاين القرآن  )٢(

 .١٤٨-٢/١٤٦ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٤/١١٧٥، وينظر تفسري ابن أيب حامت  ٢/١٤٦ تفسري الطربي )٤(

 .٤/١١٧٥، تفسري ابن أيب حامت  ١/١٣٢، وينظر الدر املنثور  ٢/١٤٧ تفسري الطربي )٥(

 .٢/٣٧٩تفسري مقاتل ) ٦(



 التراكيب  الفصل الثاين

١١٨ 

 

ووافق األخفشا الكسائي١(ء عن الكسائي يف كال التوجيهني الذين ذكرمها الفر(. 

الزجاج ٢(ورد( ومكي ،)الكسائي )٣ من وجهني ، أحدمها ما ذكره  واألخفش رأي
 .أنَّ املضمر املرفوع يقبح العطف عليه حىت يؤكد: ، والثاين الفراء

؛ ألنه ال جيوز عندهم ) الصابئون(يف توجيه رفع  النحاة ما ذكره الفراءومل يرتض مجهور 
 :، ألمرين )٤(قبل جميء خربها) إنَّ(العطف بالرفع على اسم 

هذا العطف يؤدي إىل كون االسم الواحد معموالً لعاملني خمتلفني ؛ إذ الرافع أنَّ : األول
 .)٥(تدأ هو املبتدأللخرب هنا هو الناسخ ، ويف خرب املب

أن يكون ) كان(وأخواا ، فكما ميتنع يف ) كان(بـ وأخواا شبيهةٌ) إنَّ(أنَّ : الثاين
) إنَّ(، ولو جاز أن يكون اسم ) إنَّ(للجزأين إعراب يف احملل خيالف إعراب اللفظ ميتنع يف 

ل بذلك ، وال مرفوع احمل) كان(مرفوع احمللِ باعتبار عروضِ العامل ، جلاز أن يكون خرب 

                                                           

 .٢/٢٧٦، إعراب القرآن للنحاس  ٤٧٤،  ٢/٢/٤٧٣ينظر معاين القرآن لألخفش ) ١(

 .٢/٢٧٦إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر ٢/١١٨معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .١/٢٣٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(

مشكل ،  ٢/٢٧٦، إعراب القرآن للنحاس  ٢/١١٨ لزجاج، معاين القرآن وإعرابه ل ١/٢٩٠الكتاب : ينظر) ٤(
، حترير اخلصاصة ١٩٤/ ٥، التذييل٢/٤٧، شرح التسهيل١٨٥/ ١اإلنصاف،  ١/٢٣٢إعراب القرآن ملكي 

١/٢٢٤. 

 .١/٢٢٤اخلصاصة  ، حترير ١/١٨٧اإلنصاف  )٥(
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١١٩ 

 

 .)١(اعتبار  ؛ لتساويهما يف أصالة الرفع ، وعروض النصب

على التقدمي والتأخري ، فهو مبتدأ واخلرب حمذوف ، والتقدير ) الصابئون(ووجهوا رفع 
الذين آمنوا والذين إنَّ : )٥(، وغريهم )٤(، والنحاس )٣(، والزجاج )٢(كما عند سيبويه

آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلًا ، فال خوف نعليهم ، وال هم حيزنون ،  هادوا م
 .والصابئون والنصارى كذلك

على التقدمي والتأخري ، فقول ضابئ بن  وهكذا خرجوا الشواهد اليت ذكرها الفراء
 : احلارث البرجمي

يفَـــإن ـــارقَيـــاِ و ـــبرِيلَغ 
 

 نفَم  ـكـى  يسأَم  ـةنيبِاملد  لُـهحر 
 

وقيار كذلك ، وهذه : مرفوع باالبتداء، وخربه حمذوف تقديره) قيار(خرج على أنَّ 
 .)٦()فإين ا لغريب: (اجلملة معطوفة على مجلة

                                                           

   ٢/٥١شرح التسهيل  )١(

 .١/٢٩٠الكتاب  )٢(

 .٢/١١٨قرآن وإعرابه معاين ال: ينظر) ٣(

 .٢/٢٧٦إعراب القرآن : ينظر) ٤(

) للباقويل( ، إعراب القرآن املنسوب للزجاج ١/٦٩٣، الكشاف للزخمشري  ١/٢٥٣األصول يف النحو : ينظر) ٥(
 .١/٤٥١، التبيان يف إعراب القرآن  ٢/٧٤٦

 .٢/٣١٨ املقاصد النحوية،  ٥/١٩٥التذييل  )٦(
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١٢٠ 

 

 . وأما قول بشر بن أيب خازم

 شــقَاقِ يف حيِينــا مــا بغــاةٌ
 

ــاعلَموا وإِال  ــا فـ ــتم أَنـ  وأَنـ
 

فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك ، محله على التقدمي والتأخري ، كما : فتقديره عند سيبويه
 .)١(محل آية املائدة

 :وقول رؤبة بن العجاج

ــ ــيس دبِبلَـ ــا لَـ ــيس بِهـ  أَنِـ
 

ــا  ــتين ي لي ــت ــا وأَن ــيِس ي  ملَ
 

، واجلملة حالية ) أنت(وهو خرب ) مع(يا ليتين وأنت معي يا مليس ، فحذف : التقدير فيه
 .)٢(وخربها) ليت(واقعة بني اسم 

 :وخرج قول الشاعر

 ونـأْتلف  بعضـاً  بعضـنا  يـرى  حتى
 

ــا  ــتين ي ــا لي موه نــو ــة خلُ  بِمنزِلَ
 

 .)٣(بأنه ضرورة

بالرفع قبل جميء اخلرب، ) إنَّ(يف جواز العطف على اسم  ء مذهب الكسائيمل يرتض الفرا

                                                           

 .١/٢٥٣األصول يف النحو : ، وينظر ٢٩٠/ ١الكتاب  )١(

 .١/١٣٧، حاشية اخلضري  ٢/٥٢شرح التسهيل )٢(

 .١/٥٦حاشية اخلضري : ينظر) ٣(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢١ 

 

 .وأيد مذهبه باحلجج القياسية ، والسماعية

لعطف على الضمري يف هادوا ، بأنه با) الصابئون(رفع  ومل يرتض كذلك توجيه الكسائي
مل يصرح بالتفسري املأثور كما هو أسلوبه  ورده معتمداً على التفسري املأثور ، وإن كان الفراء

، إال أنَّ نص التفسري املأثور جاء يف كثريٍ من كتب التفسري كما  )١(يف كثري من املواضع
 .سبق

                                                           

 . ٣/٢٣٧،  ٢/٤١٦،   ١/٣٤٧،  ١/٣٣١،  ١/٣٢٤،  ١/١٧٢معاين القرآن : ينظر) ١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٢ 

 

�:عاىليف قوله ت) إخوام(مرجع الضمري يف 

�{��h��g��f��e��d��c��b���a��̀ ��_��~��}��|��{��z���y

��m��l��k���j��iz ٢٠٢ - ٢٠١: ا�/�اف  

 

: يف قوله تعاىل) يمدونهم(ويف ) إِخوانهم(يف ) هم(على أي شيٍء يرجع الضمري 
{�m��l��k���j��i��h��g��f�z ؟ جاء يف ذلك توجيهان عند املعربني٢٠٢: ا$��اف: 

يف لداللة لفظ الشيطان ؛ يعود على الشياطني  )إِخوانهم(أنَّ الضمري يف  :التوجيه األول
 .عليهاآلية قبله 

يعود على الكُفَّارِ ، واملرفوع يعود على الشياطني ،  )يمدوُم(والضمري املنصوب يف 
هم الشي وإخوان الشياطنيِ: والتقديرطاميدجارٍ على غري من هو  ني وعلى هذا الوجه فاخلرب ،

 .له يف املعىن

املراد باإلخوان يعود على اجلاهلني ، و) إِخوانهم(يف ) هم(الضمري أنَّ  :التوجيه الثاين
لشيء يدلُّ على مقابله، ألن ا ؛ اجلاهلُون ، أو غري املتقني: الشياطني ، وبالضمري املضاف إليه

يعود على اجلاهلني ، أو ) هم(تعود على اإلخوان ، والضمري املنصوب ) ميدوم(يف والواو 
والشياطني الذين هم إخوانُ اجلاهلني أو غري املتقني يمدون اجلاهلني أو : ؛ واملعىن غري املتقني

 .على من هو له لفظاً ومعىن غري املُتقني يف الغي ، واخلرب يف هذا الوجه جارٍ



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٣ 

 

 .)١(يف معانيه وعلى هذا التوجيه اقتصر الفراء

 :س التوجيه الثاين معتمداً يف ذلك على أمرين ، مهاوقد فضل النحا

رمحه - كذا قول الضحاوأحسن ما قيل يف ه: (( سالتفسري املأثور ، قال النحا: األول
�}إخوان الشياطني ، وهم الفجار ، : أي fz}: -اهللا ���k� � � j� �i� � h� �g

lmz ٢())أي ال يتوبون ، وال يرجعون: قال(. 

- وقتادة ، )٤(، والسدي )٣(املأثور عن جماهدالتفسري وقد روي هذا املعىن أيضاً يف 
 .)٥(-رمحهم اهللا

، قال  ومعىن، جارٍ على من هو له لفظاً  اخلرب :هذا الوجهفعلى : القواعد اإلعرابية: الثاين
 .)٦()وعلى هذا يكون الضمري متصالً ، فهذا أوىل يف العربية: ((سالنحا

على التفسري املأثور ، والقواعد اإلعرابية يف الترجيح بني الوجهني ، مبتدئاً س اعتمد النحا
 .بالتفسري املأثور ، مما يدل على مكانة وأثر التفسري املأثور على التوجيه النحوي عنده

                                                           

 .٢/٤٠٢معاين القرآن ) ١(

 .٢/٨٦إعراب القرآن ) ٢(

 .١٣/٣٣٨ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .١٣/٣٣٨ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٩/٤٣٥، اللباب البن عادل  ٢/٤٩٣، احملرر الوجيز  ١٣/٣٣٨ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٢/٨٦إعراب القرآن ) ٦(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٤ 

 

 بصرية أم حلمية ٤٣: ا���3لq��p��o��n��m��l �z}� :يف قوله تعاىل) يريكَهم(

 

��m��l}�: يف قوله تعاىل) يرِيكَهم(توجيهان لـ جاء يف معاين القرآن وإعرابه للزجاج

q��p��o� �n z اجمبنيان على تفسريين مأثورين ، قال الزج )) :�{��o� �n� �m��l

q� �p z ا ، تنام اليت عينك يف معناه أن احلسن عن رويت أصحاب من وكثري 
 ، أي منامك موضع يف اهللا يريكهم إذ :عندهم ومعناه ، املذهب هذا إىل يذهبون النحو
 يف جاء قد ولكنه ، حسن مذهب وهذا ، مكانه املقام وأقام ، حذف املوضع ، مث عينك

 رؤياك صدقت: فقالوا أصحابه على االرؤي وقص ، قليالً النوم يف رآهم � النيب أن التفسري
�¨��}� جاء قد ألنه ؛ العربية يف أسوغ املذهب وهذا ، اهللا رسول يا �§�� �¦� �¥�� �¤

� �®��¬� � �«��ª��©z ل رؤية تلك وأن االلتقاء ، رؤية هذا أن ذا فدل ٤٤: ا$#&
 .)١())النوم 

 :ج مهالتوجيهان اللذان ذكرمها الزجافا

) منامك(بصرية ، واملقصود بـ) يرِيكهم يف منامك(أنْ تكون الرؤية يف : التوجيه األول
جمرور حبرف اجلر على حذف املضاف وإقامة ) منامك(عينك ؛ ألا موضع النوم ، فيكون 

 .يف موضع منامك: املضاف إليه مقامه ، أي

أنه قال يف  -رمحه اهللا- يف هذا التوجيه على التفسري املأثور عن احلسن الزجاجواعتمد 

                                                           

 .١/٢٦٢معاين القرآن وإعرابه ) ١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٥ 

 

 .)١(يف اآلية ، أنّ معناه يف عينك اليت تنام ا) منامك(تفسري 

 .عن هذا التوجيه املبين على هذا التفسري إنه مذهب حسن وقال الزجاج

 وما ، تعسف فيه تفسري وهذا: (( هذا التوجيه ، وقال عن تفسري احلسن يورد الزخمشر
 .)٢())وفصاحته  العرب بكالم علمه يالئم وما ، احلسن عن فيه صحيحة الرواية أحسب

على ضعف ما روي عن  ة ، وذكر دليلني يدالنأيضاً ابن عطي وضعف قولَ احلسن
 :احلسن

أنه بالقول أنّ الرؤية بصرية يف هذه اآلية يتكرر معناها يف اآلية اليت بعدها : الدليل األول
¤���¥��¦���§��¨��©����ª»���¬��®��¯����°��±����²}�: يف قوله تعاىل

³ �zلخماطب يف اآلية الثانية أيضاً ، فاخلطاب جلميع من شاهد  � ؛ ألنّ النيب  ٤٤: ا$#&
 .ممن شاهدها �احلرب ، والنيب 

أنّ املشهور يف املأثور خالف هذا التوجيه ، فقد تظاهرت الروايات أنّ : الدليل الثاين
 .)٣(د العدو ، وتبشر بالنصررأي رؤيا يف النوم تقلل من عد � النيب

 الظاهر ، وهو النوم يف أُري ما أري �ومجهور املفسرين على أنه الرؤيا هنا حلمية وأنه 

                                                           

 .١/٤٢٨ ، معاين القرآن للفراء ٥/١٧٠٩ابن أيب حامت تفسري : يف ينظر قول احلسن) ١(

 .٢/٢١٣الكشاف ) ٢(

 .٢/٥٣٥احملرر الوجيز : ينظر) ٣(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٦ 

 

 .)١(فيه نكتة ، وال تعقيد ذلك خالف على احلمل املتبادر ، ففي

): منامك(حلمية ، واملقصود بـ) يرِيكهم يف منامك(أنْ تكون الرؤيا يف : التوجيه الثاين
 .حمذوف حبرف اجلر بدون تقدير مضاف اًجمرور) منامك(نومك ، فيكون 

 ج أيضاً على هذا التوجيه بالتفسري املأثور ، فقد جاء يف املأثور أنّ النيبواستشهد الزجا
 .يا رسول اهللاصدقت رؤياك : رآهم يف النوم قليالً ، وقص الرؤيا على أصحابه ، فقالوا �

 كفار � النيب اهللا أرى :ومن النصوص املأثورة اليت جاءت ذا التوجيه قول جماهد
 قليلٌ ؛ القوم حق ، � النيب رؤيا :؛ فقالوا أصحابه بذلك ، فأخرب قليالً منامه يف قريش
 .)٢(قلوم وقوة جلراءم سبباً ذلك فصار

¤���¥��¦���§��}�: هذا التوجيه ؛ ألنّ قوله تعاىل )٤(س، والنحا )٣(جورجح الزجا

³��²��±� �°� � � �¯� �®��¬� � �«��ª� �©��¨ �zليدل على الرؤية   ٤٤: ا$#&
الرؤيا يف اآلية قبلها حلمية ، ففي اآلية األوىل رؤيا النوم، ويف اآلية  البصرية ، فدل هذا أن

 .الثانية رؤية االلتقاء

                                                           

 .١٠/٨روح املعاين : ينظر) ١(

 .٤/٧٤، الدر املنثور  ٥/١٧٠٩، تفسري ابن أيب حامت  ١٣/٥٧٠ تفسري الطربي: يف ينظر قول جماهد) ٢(

 .٢/٢٦٢معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(

 .١/٤٢٨معاين القرآن : ينظر) ٤(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٧ 

 

 .)١(إنه أسوغ يف العربية: جوقال عنه الزجا

، وأنّ القول بأن  ميمي ، مصدر النوم مبعىن ولعل الذي سوغه يف العربية أنّ املنام شائع
فيه حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ، وهو األصل ، ولذلك الرؤية حلمية ال يكون 

 .)٢(، وال نكتة فيه تعقيد ذلك خالف على احلمل قال املعربون  إنّ يف

ويظهر قوة التوجيه الثاين وترجيحه على األول ، فهو أقوى من جهة التفسري املأثور ، 
ليه مقامه ، وهو وإن كان جائزاً ومن جهة العربية فليس فيه حذف مضاف وإقامة املضاف إ

 .)٣(إال التوجيه بدونه أوىل

ج توجيهني ، واستدل على كلِّ توجيه بالتفسري املأثور ، مث فضل يف هذه اآلية ذكر الزجا
أحد التوجيهني معتمداً على التفسري املأثور ، والقواعد العربية ، وهو بذلك يبني لنا مدى 

 .لتفسري املأثور والتوجيه النحوي عند املعربنياالرتباط بني ا

                                                           

 .٢/٢٦٢معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .١٠/٨روح املعاين : ينظر) ٢(

: ذكرت رأي النحاة يف حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ، وشروط ذلك عندهم يف توجيه قوله تعاىل) ٣(
{Ü����Û����Ú��Ù��Ø�����æ��å��ä��ã���â��á���à��ß������Þ���Ýz ��� :٢٥٥ص  ١٤. 



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٨ 

 

 :يف قوله تعاىل) منه(مرجع الضمري يف 

�{��p��o��n��m���l��k��j�i��h�z١٧: ه�د 

 

 من آثار التفسري املأثور على التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمي االستعانة به يف حتديد
من ذلك استعانة املعربني بالتفسري املأثور يف التقدير يف قوله واملقدر يف أعاريب املعربني ، 

�: تعاىل {� �p� �o� �n� �m� � �l� �k� �j� �i� �hz فـ)نمبتدأ ، واخلرب حمذوف ، ) م
من كان على بينة من ربه كمن هو يف أف، أو  كمن يريد احلياة الدنيا وزينتها: وتقديره

 :عدة آراء) منه(، وجاء يف حتديد الشاهد ، ومرجع الضمري يف  هالةالضاللة واجل

أفمن كان على بينة من : ، والتوجيه فيه � أن مرجع الضمري يعود إىل النيب :الرأي األول
تمداً فيه اس هذا التوجيه مع، وقد ذكر النح )١(ربه ومعه من الفضل ما يبني به ذلك لغيره

��n}�: أما قاال -رمحهما اهللا- )٢(بن أيب احلسن ، واحلسن على قول علي بن احلسني

��p��oz  ٣(�لسانه(. 

��n}�: وقيل: (( يف املأثور ، قال داً فيه على ما جاءممعت وجاء هذا التقدير عند الزجاج

p� �o�z ه ، وكان معه من : ، أي  � لسان النيب: يعينمن رب أفمن كان على بينة

                                                           

 .٩٦لغيه ، ويفسد به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل : يف النسخة املطبوعة )١(

 .١٥/٢٧٠ تفسري الطربي: يف ينظر أيضاً قول احلسن) ٢(

 .٢/١٦٣القرآن  إعراب: ينظر) ٣(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٢٩ 

 

 .)١())الفضل ما يبني تلك البينة ، كان هو وغريه سواء 

�}�: وجاء تفسري الشاهد يف قوله تعاىل �p� �o��nz عدد من  عن � بأنه لسان النيب
رمحهم - )٦(، وابن زيد )٥(، وقتادة )٤(جماهدو،  )٣(، وعكرمة )٢(� علي: السلف منهم

 .-اهللا

أفمن كان على بينة : والتقدير فيه -عز وجل-أنّ مرجع الضمري يعود إىل اهللا  :الرأي الثاين
يتلو البيان والربهان ، كان هو وغريه سواء ، وهذا  -عز وجل-ربه ومعه شاهد من اهللا من 

�}: أنه قال )٧(� معتمداً فيه على قول ابن عباس التقدير ذكره النحاس �p��o��nz 
 .)٨(-عليه السالم- جربائيل

، بدون أن  ج يف األقوال اليت حكاها عن أهل التفسريالزجا وجاء هذه التقدير أيضاً عند

                                                           

 .٣٢٤،  ٢/٣٢٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .١٥/٢٧٠ تفسري الطربي: يف  � ينظر قول علي) ٢(

 .١٥/٢٧٠ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .١٥/٢٧٣ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٤/١٦٧، تفسري البغوي  ١٥/٢٧٠ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٢٧٢،  ١٥/٢٧١ تفسري الطربي: ينظر) ٦(

 .٤/١٦٧، تفسري البغوي  ١٥/٢٧٣ تفسري الطربي: يف � ينظر أيضاً قول ابن عباس) ٧(

 .٢/١٦٣إعراب القرآن : ينظر) ٨(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٠ 

 

 .)١(يعينهم

ء يف تعيني مرجع الضمري أنه هللا سبحان ، وذكر يف تعيني الشاهد يف قوله وجاء عند الفرا
كما  -ه السالمعلي- عدة آراء ، من بينها أنّ الشاهد هو جربيل �p��o��nz}: تعاىل

: ، ولكنه مل ينسب هذا القول ألحد ، وإنما اكتفى بقوله جاء يف التوجيه الثاين عند النحاس
نة من ربه حممديتلو القرآن ،  -عليه السالم-جربيل : ، ويتلوه شاهد منه � فالذي على البي

 .)٢(تلو القرآن شاهد من اهللاوي: للقرآن ، وتبيان ذلك) يتلوه(اهلاء يف 

ومثل هذا التوجيه ال يأيت به املعرب من عند نفسه ؛ ألنه معتمد على التفسري ، فيغلب على 
 .ء أخذ هذا التوجيه من التفسري املأثورالظن أن الفرا

عن عدد  -ه السالمعلي- بأنه جربيل ��p��o��nz}�: وجاء تفسري الشاهد يف قوله تعاىل
 .)٦(، وأكثر املفسرين )٥(ك، والضحا )٤(، جماهد )٣(� علي: من السلف منهم

يعتمد على األقوال املأثورة يف حتديد مرجع الضمري يف اآلية ، مما يبني عن  فنجد أن النحاس
 .ور على التوجيه النحوي آليات القرآن الكرميأثر من آثار التفسري باملأث

                                                           

 .٢/٣٢٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٢/٦معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .١٥/٢٧٣ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٤/١٦٧، تفسري البغوي  ١٥/٢٧٣ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٤/١٦٧، تفسري البغوي  ١٥/٢٧٤ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٤/٨٨، زاد املسري  ٤/١٦٧، تفسري البغوي  ٢٧٥-١٥/٢٧٣ تفسري الطربي: ينظر) ٦(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣١ 

 

 ٧١: ا*�5اءu���t��s��r��q �z}� :يف قوله تعاىل) بإمامهم(متعلَّق اجلار وارور 

 

 والباء: ((إعرابني ، قال) بإمامهم(يف توجيه هذه اآلية يف متعلق اجلار وارور  ذكر مكي
،  جر حبرف إليه تعدى )ندعوا(لـ الثاين املفعول موضع يف )ندعوا(بـ تتعلق بإمامهم يف

 كل ندعو :التقدير ؛ فيكون احلال موضع يف ، واحملذوف مبحذوف الباء تتعلق أن وجيوز
 على ، ومعناه فيهم وإمامهم ندعوهم :، ومعناه احلال هذه يف :، أي بإمامهم خمتلطني أناس
،  تفسريه يف � عباس ابن عن روي ما معىن ، وهو إمامهم باسم ندعوهم :األول القول
 على حتتمل فال أعماهلم فيه الذي الكتاب :هنا اإلمام أنَّ -رمحه اهللا- احلسن عن روي وقد
 ندعوهم :تقديره احلال موضع يف احملذوف ، وذلك مبحذوف متعلقة إال الباء تكون أن هذا

 مستقرا ، أو كتام معهم ثابتاً ندعوهم :التقدير يف ه، كأن أعماهلم فيه الذي كتام ومعهم
 )١())واحد  مفعول إىل إال التأويل هذا على )ندعو( يتعدى ، فال ذلك ، وحنو كتام معهم

 : مهاان اللذان ذكرمها مكيلتوجيهفا

لثاين يف موضع املفعول ا) ندعوا(أنْ يكون اجلار وارور متعلقاً بـ :األول توجيهال
 .ندعوهم باسم إمامهم: تعدى إليه حبرف اجلر ، أي) ندعوا(لـ

فقال بعد أن ذكر هذا التوجيه،  � بني هذا التوجيه وبني قول ابن عباس وربط مكي :

                                                           

 .١/٤٣٣مشكل إعراب القرآن ) ١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٢ 

 

 �،  والذي جاء عن ابن  عباس  )١()) يف تفسريه �وهو معىن ما روي عن ابن عباس  ((
 .)٢(بنبيهم) إمامهمب: (أنه قال

 .)٥(رمحهما اهللا ، وقتادة )٤(، وجماهد )٣(� وروي هذا التفسري املأثور أيضاً عن أنس

مبحذوف ، واحملذوف يف موضع احلال ،  أنْ تكون الباء باء احلال متعلقةً :الثاين توجيهال
ندعوهم : يف هذه احلال ، ومعناه: لطني بإمامهم ، أيندعوا كل أناس خمت: فيكون التقدير
 .وإمامهم فيهم

فقد جاء عن  -رمحه اهللا- بني هذا اإلعراب وبني التفسري املأثور عن احلسن وربط مكي
 .الكتاب الذي فيه أعماهلم: احلسن أن اإلمام هنا

جيهني بدون تفصيل ، مث أتبعهما بالقولني املأثورين بدون هذين التو وقد ذكر ابن عطية
 .)٦(أن يربط بني كل توجيه حنوي وتفسري مأثور

جند ما يدل على ارتباط التفسري باملأثور يف اإلعراب ، وتأثريه فيه ، يف هذا التوجيه 
، كل قول من  مكي ، فقد قرن واعتماد املعربني يف توجيه اآليات على األقوال املأثورة

                                                           

 .١/٤٣٣مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٦/٣٠١، الدر املنثور  ٤/٤٧٣، احملرر الوجيز  ٢/٢٧٩إعراب القرآن : يف � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٨/٢٣٣٩تفسري ابن أيب حامت : ينظر) ٣(

 .٣/٢٥٨، النكت والعيون  ١٧/٥٠٢ تفسري الطربي: ظرين) ٤(

 .١٧/٥٠٢ تفسري الطربي: يف ينظر تفسري قتادة) ٥(

 .٤/٤٧٣احملرر الوجيز : ينظر) ٦(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٣ 

 

أقوال املعربني مبا يوافقه عند املأولني ، وهو على طريقته يف ذكر اإلعراب مث ذكر التفسري 
 .املأثور املوافق له



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٤ 

 

 :وهي مؤنث يف قوله تعاىل) أَعناقُهم(مع أنه خرب لـ) خاضعني(تذكري 

�{��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Oz ٤: ا��67اء 

 

مذكراً ) خاضعني(مل جاء لفظ : ء توجيهه هلذه اآلية باستشكالٍ حنويٍ طرحه هوبدأ الفرا
؟ ، مث أجاب عن هذا )أعناقهم(مع أنه خرب ملؤنث ، هو ) خاضعة(ومل يأت مؤنثاً 

يف معىن اآلية ،  أوهلا على ما جاء يف املأثور عن جماهداالستشكال بثالثة أوجه ، اعتمد يف 
: ءويف الثاين على املعىن اللغوي ، ويف الثالث على املعىن املستفاد من سياق اآلية ، قال الفرا

�ZY}: وقوله((  � X� �W� � �Vz لل فيقول لألعناق والفعيقل مل كيف: القائ :
 الكُبراء ، الرجال: األعناق جعلَ اًمجاهد أن أوهلَا. صواب كلّها وجوه لكذ وىف خاضعةً؟
) خاضعني هلا( وكرباؤهم القوم رُءوس رءوسهم ظلَّت: قولك مبرتلة هاهنا األعناق فكانت

 عنقاً فُالن إىل الناس رأيت: تقول كما ، الطوائف األعناق جتعلَ أن: اآلخر والوجه. لآلية
 أن: العربية يف الوجهني هذين من إيلّ وأَحب ، العصب الطّوائف: األعناق ، فتجعل واحدةً
 جعلت مث ، لألعناق أوالً الفعل فجعلْت ، خاضعونَ فأرباا ، خضعت إذا األعناق

)نيعاض١(الشاعر قال كما للرجال) خ(: 

 طَـاعم  هـو  وال مسـتحيٍ  رُءامل فال
 

 كَفّـه  ظهـر  موجـوءة  قَبِضـة  علَى 
 

                                                           

،  ٢/٤١٨،  اخلصائص  ١/١٧٠ ء، معاين القرآن للفرا ١٩/٣٣٤ تفسري الطربي: مل أعثر على قائله والبيت يف) ١(
 .٧/١٥٧ تفسري الثعليب



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٥ 

 

: تقولَ بِأن تكتفي أنك كما: منه وتكفى الظهر تجمع الكف ألن ؛ الظهر فعل فأنث
عتضنٍ ذي كلُّ: تقول العرب أن ترى أال ؛ رقبيت لك خيع رةٌ ناظروناظ ألنّ ؛ إليك 

قولك :تعيين يكإل نظر ، ونظرت ىن إليكعمب داحرك وكُلّ( ، فت (لهل وعالف ، دإىل ور 
 .)١())صواباً  كانَ ، خاضعة هلا أعناقهم فظلَّت: قلت فلو ، )العين(

 :ء االستشكال الذي طرحه هيفاألوجه الثالثة اليت أزال ا الفرا

الرؤساء والكرباء ، : وليس مؤنثاً ؛ ألنّ املراد باألعناق مذكر: أن األعناق :الوجه األول
أنّ  -رمحه اهللا- من القول املأثور عن جماهد فجاء خربه مذكراً ، وهذا الوجه أخذه الفراء

فظلت رؤوس القوم وكرباؤهم هلا : ، فمعىن اآلية )٢(املراد باألعناق الرجال الكُبراء
 . خاضعني

 .وحينئذ فال إشكال ، فاملبتدأ واخلرب مذكّران

أن املراد باألعناق الطوائف ، وهذا يشمل املذكر واملؤنث ؛ فجاز اإلخبار  :الوجه الثاين
 .ء هذا الوجه ألحدعنه بالتذكري ، ومل ينسب الفرا

 .)٣(لبعض حنويي البصرة ونسبه الطربي

                                                           

 .٢٧٧،  ٢/٢٧٦معاين القرآن ) ١(

، معاين القرآن  ٣/٤٨٤ ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ١٩/٣٣٠ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٢(
 .٢/٨٤٧حاس للن

 .١٩/٣٣١ تفسري الطربي: ينظر) ٣(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٦ 

 

: عنقاً عنقاً القوم جاء: ((  األعناق بالطوائف يف املعجم قال ابن سيدةوقد جاء تفسري
 .)١())طوائف  أي

 اخلرب وجاء أنه على حذف مضاف ، فاملراد باألعناق أصحاب األعناق ، :الوجه الثالث
هو ، فحذف املضاف وبقي  خضع فقد عنقه ، خضعت إذا ألنه أصحاب األعناق ، على
رب على ما كان عليه قبل حذف املخبر عنه مراعاة للمحذوف ، وجاء الفعل يف بداية اآلية اخل

 ).فظلت أعناقهم(مراعاة للمضاف إليه املوجود 

 .ء هذه الوجه بدون أن يذكر سبباً هلذا الترجيحوقد رجح الفرا

ء بدون التصريح بامسه ، واكتفى بنسبته فرااألوجه الثالثة اليت ذكرها ال ونقل الطربي
لبعض حنويي الكوفة ، مث فضل الوجه الثالث الذي فضله الفراء ، ولكنه مل يكتف بالتفضيل 
بدون تعليل ، بل علّل هذا التفضيل بأنه أقرب ملا جاء يف املأثور ، وكان قد نقل عن ابن 

): فظلت أعناقهم(أنّ املراد بـ -رمحهم اهللا-، وابن جريج  ، وقتادة د، وجماه � عباس
: ، قال الطربي )٢(الذلَّة من هلا أعناقهم خاضعة آية السماء من عليهم أنزل الذين القوم فظلّ
 كونت أن ذلك يف التأويل أهل قال مبا ، وأشبهها بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل(( 

 يرتهلا اليت لآلية ذليلةً ، أعناقُهم فظلت: الكالم معىن يكون وأن الرجال ، أعناق هي األعناق

                                                           

العني : ، وجاء يف بعض املعاجم أنه مبعىن اجلماعة ، ينظر ١٠/٢٧١لسان العرب ) عنق: (، وينظر ١/٢٢٢احملكم ) ١(
 .١٠/٢٧١) عنق(، لسان العرب  ٥/١٣٨، املخصص  ١/١٦٨، ذيب اللغة  ١/١٦٨

 .١٩/٣٣٠ تفسري الطربي: ينظر) ٢(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٣٧ 

 

 يف وامليم اهلاء عن خرب ألنه مذكراً ،) خاضعني( :قوله يكون وأن السماء ، من عليهم اهللا
 :)١(جرير قول نظري ذلك فيكون األعناق،

 اللِاهلــ مــن الســرار أخــذَكمــا 
 

ــر أرى  ــنِني م ــذْنَ الس ــي أخ نم 
 

 يفِْسد ، ومل عنه الكالم من بقي ما ألدى الكالم ، من أسقط لو مر ،: قوله أن وذلك
: قوله من األعناق أسقطت لو وكذلك سقوطه ، قبل به كان عما الكالم معىن سقوطُه
 ذلت فقد ذلّوا ، إذا جالالر أن وذلك عنها ، الكالم من بقي ما ألدى أعناقهم ، فظلت

 .ذلوا فقد رقام ذلت وإذا رقام ،

 وال األعناق ، لسقوط فاسد ، غري الكالم كان خاضعني ، هلا فظلوا: الكالم يف قيل فإن
األعناق ، أصحاب إىل باخلضوع اخلرب فصرف سقوطها ، قبل عليه كان عما معناه متغري 
 كان إذا كالمهم ، يف العرب استعمال به ىجر قد ملا األعناق بذكر ابتدأ قد كان وإن

 .)٢())اآلخر  عن منهما واحد كل اخلرب يؤدي إليه أضيف وما به ، املبتدأ االسم

ء، ج أيضاً هذه األوجه الثالثة ، ولكنه ابتدأ بالقول الثالث الذي رجحه الفراوذكر الزجا
جيحه له أيضاً ، وربطه بالتفسري املأثور ، بدون أن ينسب ولعل ابتداءه به يدل على تر

وذكّر األعناق ؛ ألن معىن خضوع األعناق ) خاضعني(وقال : (( التفسري املأثور لصاحبه قال
هو خضوع أصحاب األعناق ، وملّا مل يكن اخلضوع إال خلضوع األعناق جاز أن يعرب عن 

                                                           

، معاين القرآن  ٣/٢٨٤ معاين القرآن وإعرابه للزجاج ، ٢/٨٣،  ١/٩٨: القرآن جماز ، ٥٤٦: ديوانهالبيت يف  )١(
 .٥/١٩٧، املخصص  ٢/٨١٨للنحاس 

 .٣٣٥،  ١٩/٣٣٤ تفسري الطربي) ٢(
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١٣٨ 

 

، وذكر يف  )١())عىن به كرباؤهم ورؤساؤهم ي) أعناقهم(املضاف إليه ، وجاء يف التفسري 
: وجاء يف اللغة أعناقهم: ((الوجه الثالث أنه مستفاد مما جاء يف اللغة من معىن األعناق ، قال

 .)٢())مجاعام

يف توجيه هذه اآلية عند معريب القرآن ميكن أن نرى أثر التفسري باملأثور على املعربني ، 
اآلية استشكاالً ، بدأ حلّ هذا االستشكال بالقول املأثور عن فالفراء ملّا ذكر أنّ يف نظم 

التوجيهات اإلعرابية آليات يف  أداة حلل اإلشكاالتأثر التفسري املأثور  أنّ، مما ينبئ  جماهد
ل الذي ذكره يف تفضيل فموافقة املأثور هو التعلي ء ، أما الطربيالقرآن الكرمي عند الفرا

 .يبدأ بالوجه األول ويربطه مبا جاء يف التفسري املأثور الوجه اإلعرايب الذي رجحه ، والزجاج

ومل يقتصر التأثري على كتب إعراب القرآن بل جتاوزها إىل كتب النحو ، جند ذلك 
خاضعني(ابه املقتضب ، فقد وجه التذكري يف د هلذه اآلية يف كتواضحاً عندما تعرض املرب (

��X��W���V}�: قوله أما: (( مبا جاء عن أكثر املفسرين ، وذكر أن عليه أكثر النحويني قال

� �Z� �Yz م ، بأعناقهم أراد أنه: أحدمها: قوالن ففيهمن عنق أتاين: قولك من مجاعا 
 .األنصاري زيد أيب رأي وهو ،املفسرين  بعض يذهب كان هذا ، وإىل مجاعة :أي الناس ،

 األعناق أضاف فإنه أعلم فيما التفسري أهل وأكثر النحو ، أهل مجاعة عليه ما وأما
 ذلك ومن األعناق ، خبضوع خضوعهم ألن عنهم ؛ اخلرب جعل مث الرقاب ، يريد إليهم،

                                                           

 .٣/٢٨٤معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٣/٢٨٤قرآن وإعرابه معاين ال) ٢(
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١٣٩ 

 

 .)١())لك  رقبيت وذلت لفالن ، عنقي ذلت: الناس قول

 .)٢( يف هذا التوجيه ، وأيدهيف األصول قول املربد ونقل ابن السراج

مما سبق يتبني لنا أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي آليات القرآن ، فهو مقدم يف 
د ، ودليل على واملرب ، وسبب للترجيح كما عند الطربي حل االستشكاالت كما عند الفراء

 .التوجيه كما عند الزجاج

                                                           

 .٤/١٩٩املقتضب ) ١(

 .٣/٤٧٨األصول يف النحو : ينظر) ٢(
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١٤٠ 

 

 :يف قوله تعاىل) يدخلوا(ويف ) فمنهم(مرجع الضمري يف 

�{��b��a��̀ ��_���̂ ��]��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S
i��h���g��f��ed��c������v��ut��s��r����q���p��o���n��m��l��k��j

���y���x��wz ���8 :٣٣ - ٣٢ 

 

، وكان سبيل اإليضاح هو  سهذه اآليات من اآليات املشكلة يف التوجيه عند النحا
: إىل التفسري املأثور ، ومن مثّ بناء التوجيه النحوي على هذا التفسري ، قال النحاس الرجوع

)) �{ZY�� �X� �W��V� � �U��T� �S�z�� : -وعز جل- قال ألنه ؛ مشكلة اآلية هذه�
 أنا إال ذكرناها ، كنا وقد z]��\��[}�: -وعز جل- قال مث ، عبادنا من اصطفينا

 ما أصح فمن: بعدهم ومن والتابعني الصحابة من مجاعة تكلم وقد البيان ، بغاية ههنا نبينها
 عن موسى بن يوسف عن اإلمام بن جعفر بن حممد بكر أيب على قرئ ما: ذلك يف روي
: � عباس ابن عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا: قال اجلراح بن وكيع

{]��\��[�z عن حبيب بن احلسني عن شعيب بن أمحد على قرئو ، الكافر: قال 
: تعاىل اهللا قول يف � عباس ابن عن عكرمة عن يزيد عن حسني عن موسى بن الفضل

{��c��b��a��`��_���^��]��\��[��ZY���X��W��V���U��T��S

� �dz  ظاملٌ ناعباد فمن) فمنهم: (العربية يف التقدير ويكون ، قولٌ فهذا فرقتان جنت قال 
 يعود) يدخلوا( يف الذي الضمري ويكون ، فاسق: أي: احلسن وقال ، كافر: أي لنفسه
�} معىن فأما ، الظامل على ال ، ، والسابق املقتصد على �� ZY���X��W��Vz قوالن ففيه :

 وقيل ، الةللرس اختريوا: أي ، -عليهم اهللا صلوات- األنبياء هم اصطفوا الذين أن: أحدمها
 يعود) يدخلوا( يف الضمري: وقيل ، عام فهذا ، عليهم الكتاب إلنزال اصطُفوا الذين: املعىن
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١٤١ 

 

 عنه يور فممن ، فاسقاً وال ، كافراً ههنا الظامل يكون ال أن على ، األصناف الثالثة على
،  الدرداِء ، وأبو ، وعثمانُ عمر: األصناف الثالثة هذه يدخلوا الذين أنَّ ، أعين القول هذا
 ؛ اإلطالة كراهة ولوال ، -عنهم اهللا رضي- ، وعائشةُ عمرو بن ، وعقبةُ مسعود وابن

 القول وهذا ، الصحة يف األوىل األسانيد مثل ليست كانت وإن ، بأسانيده ذلك لذكرنا
 ،-رمحهم اهللا- التابعني من ، وغريمها األحبار ، وكعب عمرو بن عبيد عن صحيح أيضا

 حممد قال :واملقتصد ، الصغائر عمل الذي :لنفسه الظامل يكون أن: القول هذا على والتقدير
�m��l}� فيكون  ، حقها واآلخرة ، حقها الدنيا يعطي الذي هو: يزيد بن �kz 

 صاحب: الظامل يكون: ثالث قولٌ اآلية ويف ، والتبيني الشرح هذا على اجلميع على عائداً
��l��k}� فيكون سيئاته ؛ على حسناته بزيادة اجلنة يستحق مل الذي: واملقتصد ، الكبائر

mz ألن: قالوا النظر أهل من مجاعة قول وهذا ، غري ال باخلريات )١(اسبقو الذين 
 .)٢())هذا  قبل املتقدمني العلماء قول ذكرنا وقد ، أوىل يليه ملا النظر حقيقة يف الضمري

 :ميكن أن أخلصه يف ثالثة أقوالٍ فالذي أورده النحاس

أو . � )٣(وهذا مروي عن ابن عباسالكافر ، ) ظاملٌ لنفسه(أن معىن  :القول األول
 .-رمحه اهللا- الفاسق ، وهذا مروي عن احلسن

قبله ) عبادنا(عائداً على  �z]��\}�: ويترتب على هذا املعىن أن يكون الضمري يف

                                                           

 .١٩٨، وال يستقيم به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل ) سبقونا: (يف النسخة املطبوعة )١(

 .٣/٢٥٢إعراب القرآن ) ٢(

 .٢٠/٤٦٧ تفسري الطربي: أيضاً يف تنظر الرواية عن ابن عباس) ٣(
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١٤٢ 

 

�k���l}�: يف قوله تعاىل) يدخلوا: (فمن عبادنا ظاملٌ لنفسه ، ويكون الضمري يف: أي

�mz عائداً على املقتصد والسابق دون الظامل لنفسه. 

عدداً من األقوال املأثورة ذا املعىن ، منها ما جاء عن عبداهللا بن  وقد روى الطربي
،  اجلنة يف اثنان: قال ��b��a��`��_���^��]��\��[��Zz}: قال �عباس 
قال ، وعن جماهد )٢(، وعن عكرمة )١(النار يف وواحد :{���X� �W��V�� �U��T��S

�]��\��[�� ZYz املشأمة  أصحاب هم: قال{�_�� �^z أصحاب هم: قال 
��b} امليمنة �a� �`�z� ، وجاء مثله عن  )٣(كلهم الناس من السابقون هم: قال�
 .)٥(، وعن قتادة )٤(احلسن

 .)٦(يف توجيه اآلية على هذا القول وقد اقتصر الفراء

: أن قوله: وجاء يف التفسري: (( قال وهو القول املرجوح من قولني ذكرمها الزجاج
{�\��[z وي عن احلسن � الكافر ، وهو قول ابن عباسأنه : -رمحه اهللا- ، وقد ر

                                                           

 .٢٠/٤٦٧ تفسري الطربي: ينظر) ١(

 .٢٠/٤٦٧ تفسري الطربي: يف تنظر الرواية عن عكرمة) ٢(

 .٢٠/٤٦٧ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٤٦٨،  ٢٠/٤٦٧ تفسري الطربي: يف تنظر الرواية عن احلسن) ٤(

 .٢٠/٤٦٨ تفسري الطربي: يف تنظر الرواية عن قتادة) ٥(

 .٢/٣٦٩معاين القرآن : ينظر) ٦(
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١٤٣ 

 

 .)١())املنافق 

الذي يعطي الدنيا ) مقتصد(الذي عمل الصغائر ، و) ظاملٌ لنفسه(أنّ معىن  :القول الثاين
، وابن  ، وأيب الدرداء ، وعثمان ، وهذا املعىن مروي عن عمر )٢(حقها ، واآلخرة حقها

، وعن كعب  ، وعن عبيد بن عمر -رضي اهللا عنهم- ، وعائشة ، وعقبة بن عمرو مسعود
 .-رمحهم اهللا-، وغريمها من التابعني  )٣(األحبار

، ويف قوله  �z]��\}�: ويترتب على هذا املعىن أن يكون الضمري يف قوله تعاىل
���m}: تعاىل �l� �kz الظامل لنفسه ، واملقتصد ، والسابق :  عائداً على اجلميع

 .باخلريات

 اخلدري  سعيد أيب ما يدل على هذا املعىن ، فعن وجاء يف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد
����ZY]} اآلية هذه يف:قال أنه � النيب عنِ �X� �W��V�� �U��T��S� ����^��\

b��a��`�z الَِء((  :قالؤكلهم ه زِلَةنبِم ةداحو مكُلُّهيف ، و ةن٤()) الْج(. 

، وعن  � بن عباساعن  ورة ذا املعىن ، منها عند الطربيوجاء كثري من الروايات املأث
 يدخلون ثلثٌ القيامة ، يوم أثالث ثالثةُ األمة هذه(( : قال أنهجاء فيها  � بن مسعودا

                                                           

 .٤/٢٠معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 ةعباد يف اتهدين تقدم قد يالذ املربز: السابق باخلريات ، والذي يستدعيه املعىن أن يكون هو ومل يذكر النحاس) ٢(
 .٢٠/٤٧١ تفسري الطربي: ينظر. األعمال بصاحل فسبقهم فرائضه، من لزمه ما وأداء ربه

 .٢٠/٤٦٦ ، تفسري الطربي ٢٤٦ تفسري الثوري: تنظر الرواية عن كعب األحبار يف) ٣(

 .٣/٧٨مسند اإلمام أمحد ) ٤(
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١٤٤ 

 

: يقول حىت امعظ بذنوب جييئون وثلثٌ يسريا ، حسابا حياسبون وثلثٌ حساب ، بغري اجلنة
 مل أم إال عظام بذنوب جاءوا هؤالء: املالئكة فتقول وتعاىل ، تبارك أعلم وهو هؤالء؟ ما

��S}: اآلية هذه اهللا عبد وتال رمحيت ، سعة يف هؤالء أدخلوا: الرب فيقول بك ، يشركوا

ZY���X��W��V���U��Tz (()١(. 

�\��[��}�: ((وروي هذا املعىن أيضاً عن مقاتل قال �[z من الكبائر أصحاب 
��_�} التوحيد ، أهل �^z َله ، يف عدقَول {�b��a��`�z إىل سبقوا الذين 

 .)٢())األنبياء  وتصديق الصاحلة األعمال

 اجلنات يف ، واملقتصد له مغفور الظامل مرحومة ، أمة إا: قال � وعن حممد بن احلنفية
 .)٣(اهللا عند الدرجات يف اخلرياتب ، والسابق اهللا عند

الذي مل يستحق ) مقتصد(صاحب الكبائر ، و) ظاملٌ لنفسه(أنّ معىن  :القول الثالث
: اجلنة بزيادة حسناته على سيئاته ، ويترتب على هذا املعىن أن يكون الضمري يف قوله تعاىل

{�m��l��kz  اس عائداً على السابق باخلريات فقط ، وعللوجيه بأنّ هذا التالنح
األوىل يف الضمري أن يعود على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور يصح أن يرجع عليه الضمري 

 .هو السابق باخلريات

                                                           

 .٢٠/٤٦٥ تفسري الطربي) ١(

 .٣/٧٧تفسري مقاتل ) ٢(

 .٢٠/٤٦٧ تفسري الطربي: ينظر) ٣(
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١٤٥ 

 

القول الثاين ، القائل بأن الظامل لنفسه هو الذي عمل الصغائر ،  وقد رجح الطربي
خلريات هو السابق الناس يف واملقتصد الذي يعطي الدنيا حقها واآلخرة حقها ، والسابق با

��اخلريات ، فيكون الضمري يف  {�m� �l� �kz الظامل لنفسه ، : عائداً على اجلميع
: واملقتصد ، والسابق باخلريات ؛ ألنه مل يرد دليلٌ خيصص الضمري بصنف دون آخر قال

))أهل من نيكو َألنْ فإنه لنفسه الظامل وأما ، �أمته  مؤمنو هم عباده من املصطفَني أن بني 
 املنافق يكون أن من اآلية مبعىن عندي أشبه والشرك النفاق دون هي اليت واملعاصي الذنوب

��m��l}�قولَه  اآلية هذه أتبع -ذكره تعاىل- اهللا أن الكافر ؛ وذلك أو �kz فعم 
 .)١())الثالثة  األصناف مجيع اجلنة بدخول

ين ؛ ألن اللفظ يدل عليه فالظامل لنفسه يف هذه هذا القول الثا وكذلك رجح الزجاج
اآليات من الذين اصطفاهم اهللا ، واهللا سبحانه وتعاىل جعل السالم على الذين اصطفى ، فال 

���V} -عز وجل-وقوله : (( يكونون كفاراً أو منافقني ، قال الزجاج � �U� �T� �S

ZY�� �X� �Wz إىل قوله :�{�m��l��kz  ه اهللارمح-، قال عمر بن اخلطاب- 
، واآلية تدل على أنّ املؤمنني ) سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناجٍ ، وظاملنا مغفور له: (يرفعه

: مفغور هلم ، ملُقْتصدهم الظامل لنفسه منهم بعد صحة العقد ، وجاء يف التفسري أن قوله
{\��[z أنه املنافق ، واللفظ : ، وقد روي عن احلسن الكافر ، وهو قول ابن عباس

���T}: وما عليه أكثر املفسرين ؛ ألن قوله � عن النيب � يدل على ما قاله عمر �S

                                                           

 .٢٠/٢٦٩ تفسري الطربي) ١(
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١٤٦ 

 

ZY���X��W��V���U�]��\��[z  يدل على أنّ مجلة املصطفني هؤالء ، وقال
 .)١()) ٥٩: ا����j��i��h��g�����f��e�����d��c �z}� -عز وجل-اهللا 

التوجيهات النحوية على ما تقتضيه قوة األقوال املأثورة من الصحة، فبدأ  سرتب النحا
فمن أصح ما روي يف ذلك مث ذكر القول : بأقوى األقوال املأثورة ، وقد صرح بذلك بقوله

ما يقتضيه من توجيه حنوي ، وذكر بعد ذلك القول الثاين مسنداً  هذا القول وأتبع األول ،
ولكن ملا كان  -رمحهم اهللا-والتابعني  -رضي اهللا عنهم-القول فيه إىل عدد من الصحابة 

 -أي األسانيد الثانية-وإن كانت : هذا القول ليس يف قوة القول األول صرح بذلك فقال
وىل يف الصحة ، وأخر النحاس القول الثالث الذي نسبه ألهل النظر ليست مثل األسانيد األ

بدون أن يذكر أحداً منهم ، مع أنّ له وجهاً يف العربية وهو أن الضمري فيه عائد على أقرب 
مذكور ، إال أنه مل يعتضد برواية مأثورة ، ولذلك أخره عن القولني األولني اللذين جاءت 

ويف اآلية قولٌ ثالثٌ مث : ره مبا يدل على كونه أقل منهما بقولهفيهما أقوال مأثورة ، وصد
 .ذكره

على القول املأثور وجعله أصالً ، وجعله التوجيه  كل هذا يدل على تعويل النحاس
 .النحوي تابعاً له

                                                           

 .٤/٢٠معاين القرآن وإعرابه ) ١(
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e��d��c���b��à}�: قوله تعاىل توجيه ���_��̂ ��]�����g��f�z 9:3٢٩: ا� 

 

من أثر التفسري املأثور على التوجيه النحوي ، ربط التوجيه النحوي بالتفسري املأثور ، 
 .فيعطى كل تفسريٍ مأثور ما يترتب عليه من توجيه حنويٍ

�}�: من ذلك ما جاء يف توجيه قوله تعاىل � � � � � � � � � �e��d��c� � �b��a`���_� �^��]z  فقد
[��}�: (( سقال النحا: توجيهني حنويني مبنيني على تفسريين مأثورين سذكر فيها النحا

�^z وخربه مبتدأ ، � {�`� � � _z ويكون .، وقتادة الضحاك قول على الكالم متام 
{�d��c� � �bz  ًهوخرب مبتدأ {���ez التمام جماهد قول ، وعلى �{d��c� � �bz  

 .)١())كزرع  هم :، أي كزرع :تبتدئ ، مث مثلٍ على مثالً تعطف

 :مها سفالتوجيهان اللذان ذكرمها النحا

جار وجمرور ) ةيف التورا(خربه ، و) مثَلُهم(مبتدأ ، و) ذلك(أنْ يكون  :التوجيه األول
اجلار ) كَزرعٍ(اجلار وارور حالٌ و) يف اإلجنيل(مبتدأ ، و) مثَلُهم(حالٌ ، ومتت اجلملة ، و

 .-رمحهما اهللا- ك ، وقتادةاعلى قول الضح سوارور خرب املبتدأ ، وهذا التوجيه بناه النحا

�ثُلٌ آخر يف اإلجنيل وهو م يف التوراة ، وهلم مهلُثَفيما تقدم م: قال قتادة {��f� �e

                                                           

 .٤/١٣٦إعراب القرآن ) ١(
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gz ED&٢٩: ا�
)١(. 

 .)٢(يلمها مثالن ، فاألول يف التوراة ، والثاين يف اإلجن: كوقال الضحا

�}�: (( وروي هذا املعىن أيضاً عن مقاتل قال � a`���_��^��]z ذكر الذي ذلك :يقول 
�e��d��c}� :فقال اإلجنيل يف نعتهم ذكر ، مث التوراة يف �حممد  أمة نعت من � �b�����

g��f�z (()٣(.   

ر وارور اجلا) يف التوراة(خربه ، و) مثَلُهم(مبتدأ ، و) ذلك(أنْ يكون : التوجيه الثاين
متعلق مبثلهم الثاين ، ) يف اإلجنيل(األول ، و) مثلهم(الثاين معطوف على ) مثَلُهم(حالٌ ، و

على قول  سهم كزرعٍ ، وهذا التوجيه بناه النحا: خرب مبتدأ حمذوف تقديره) كزرع(و
رمحه اهللا- جماهد-. 

 .)٤(مها مثلٌ واحد: قال جماهد

 .)٥(ء على التوجيه الثاين يف اآلية ، ومل يربطه بشيء من التفسري املأثوروقد اقتصر الفرا

                                                           

 .٩/٢٣٦، الدر املنثور  ٢٢/٢٦٦ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول قتادة ٢/١٢١١معاين القرآن للنحاس ) ١(

 .٢٢/٢٦٦ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول الضحاك ٢/١٢١٢معاين القرآن للنحاس  )٢(

 .٣/٢٥٤تفسري مقاتل ) ٣(

،  ٢٢/٢٦٧ ، تفسري الطربي ٢/٦٠٤تفسري جماهد : أيضاً يف هد، وينظر قول جما ٢/١٢١٢معاين القرآن للنحاس ) ٤(
 .٥/١٤٢احملرر الوجيز 

 .٣٦/٦٩معاين القرآن : ينظر) ٥(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٤٩ 

 

ج فقد اقتصر على التوجيه األول ، ومل يربطه أيضاً بشيء من التفسري وأما الزجا
 .)١(املأثور

 :قوله: (( ، قال مكي سني التوجيهني والتفسري املأثور كما عند النحاب وربط مكي
{�d� �c� � �bz مثل على جعلته إذا التوراة على تقف ؛ فال األول )مثل( على عطف 

 املتقدمة ، وتكون الصفات ذه واإلجنيل التوراة يف وصفوا قد أم :املعىن ويكون األول ،
� :قوله يف لكافا {e� � � ��g� �f�z ابتداٍء خرب ؛ فتبتدئ كزرع هم :تقديره حمذوف 

��d��c} يكون أن وجيوز ، ) اإلجنيل( على ، وتقف بالكاف � �bz و ابتداء ،��{ez 
�e��d��c}�: ، وتبتدئ) التوراة( على ؛ فتقف اخلرب � �b�z اإلجنيل( على وال تقف(  ،
 يف وصفوا قد أم :املعىن ويكون االبتداء ، خرب ألا؛  القول هذا يف بالكاف تبتدئ وال

 سجداً ركعاً تراهم بينهم رمحاء الكفار على أشداء أم التوراة يف وصفوا :بصفتني الكتابني
 يف ، ووصفوا السجود أثر من وجوههم يف سيماهم ، وأن ورضواناً اهللا من فضالً يبتغون
 قول :، والثاين جماهد قول :األول والقول. صفةال متام إىل شطأه أخرج كزرع أم اإلجنيل

 .)٢())، وقتادة الضحاك

بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي ، فاملعىن يف اآلية جاء فيه  ومكي سربط النحا
ب على هذين التفسريين املأثورين توجيهان إعرابيان لآلية ، وملّا تفسريان مأثوران ، وترت

س ، ومكي أياً من التوجيهني كان هذا التفسريان مقبوالن ال تفاضل بينهما ، مل يرجح النحا
على اآلخر ، واختلفت طريقتهما يف التأثر باملأثور فالنحاس ذكر كل توجيه مع التفسري 

                                                           

 .١٤٧،  ٤/١٤٦معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٢/٦٧٩مشكل إعراب القرآن ) ٢(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٠ 

 

س فذكر التوجيهني النحويني أوالً مث ربط كل تفسري عتمد عليه فيه ، أما النحااملأثور الذي ا
 .من توجيه مأثور مبا يوافقه



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥١ 

 

�:يف قوله تعاىل) لَقَد كُنت يف غَفْلَة من هذا(حملّ مجلة 

�{��i���h���g��f��e��d��c��b��a��̀ ��_��~���}z ٢٢: ق 

 

{���~��_��`��}��:يف قوله تعاىل) لَقَد كُنت يف غَفْلَة من هذا(يف  حملّ مجلة  سذكر النحا

��i���h���g��f��e��d��c��b��az  رأيني ، مبنيني على األقوال املأثورة اليت جاءت يف
 هي؟ ملن املخاطبة هذه يف العلم أهل اختلف z{���~��_��`��b��a}�: (( لقا: توجيه اآلية

،  � للنيب املخاطَبة هذه بأن :الرمحن ، وعبد أسلم بن زيد قال :أقوال ثالثة فيها فقالوا
 وهذه :أسلم بن لزيد قلت :قال الرمحن عبد عن يعقوب عن وهب بن اهللا عبد وحكى
��z��y}��|��}��:سبحانه اهللا قال وقد هذا؟ من أنكرت ما :فقال ؟ � نيبلل املخاطَبة

��a��`���_��~��}z F�Gعباس ابن عن طلحة أيب ابن وروى قولٌ ، فهذا :، قال ٧ - ٦: ا� 
� �{b��a��`��_��~�� �}z الضحاك وقال .جماهد قال ، وكذا للكفار خماطبةٌ هذا :قال: 

 :، وقال قاله ما أسلم بن زيد على أنكر أن بعد :كيسان بن صاحل ، وقال للمشركني خماطبةٌ
 والقول .قوالن فهذان .للكفار خماطبة هذه وإمنا روايةٌ ، له ، وال العرب بكالم عاملاً ليس

،  والفاجر للرب خماطبة هذا :قال عباس بن اهللا عبيد بن اهللا عبد بن )١(احلسني قاله ما :الثالث
 عند عنده مت الكالم أنّ على فتأويله أسلم بن زيد قول أما :جعفر أبو قال .قتادة قول وهو
�w}� :وعز جل قوله �v��� �|��{��z��y�� � �xz يف كنت ، لقد حممد يا :ابتدأ مث ، ٢١: ق 
ومما الدين هذا من غفلة ، بعثَ أنْ قبلِ من إليك أُوحيعنك فكشفنا اجلاهلية يف كنت إذ ت 

                                                           

 .٢٤٠ط ل حسن ، والتعديل من املخطو: يف النسخة املطبوعة )١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٢ 

 

 مبعىن ههنا والبصر نافذٌ ، فعلْمك :أي حديد ، اليوم ، فبصرك فبصرناك :، أي غطاءك
��C��B��A}� ذلك على ، يدل والفاجر للرب العموم على اأ اآلية يف قيل ما وأوىل .العلم

H��G� �F��E� �D �zفهذا ، ١٦: ق هم الناس جلميع عامفقد ، وفاجرِهم ، بر ملمعىن أنَّ ع 
{f��e���d��c �zكرةُس اإلنسان أيها وجاءتك :١٩: ق ، على اخلطاب جرى مثَّ املوت 

 كان ، فإن عاينت مما غفلة يف اإلنسان أيها كنت لقد :أي z{���~��_��`��b��a}� يف هذا
؛  الغطاء عنهما كُشف ملا هذا يقْلع ، مل ؛ إذ ندم مسيئاً كان ، وإن يزدد مل ؛ إذ ندم حمسناً

 .)١())عاينت  ملا نافذٌ اليوم فبصرك

 :حتتمل موقعني من اإلعراب) د كُنت يف غَفْلَة من هذالَقَ(فجملة 

يا : أنْ تكون غري متعلقة باجلملة اليت قبلها وإمنا هي مجلة مستأنفة والتقدير فيها :األول
حممد ، لقد كنت يف غفلة من هذا الدين ومما أوحي إليك من قَبل أنْ تبعث إذ كنت يف 

 .علمك نافذٌ: اك فبصرك اليوم حديد ، أياجلاهلية ، فكشفنا عنك غطاءك فبصرن

أنْ املخاطب ذا  )٢(وابنه عبدالرمحن على قول زيد بن أسلم سوهذا التوجيه بناه النحا
 .� الكالم هو النيب

نفسه  ن ذلك ما ذكره النحاسمن العلماء على هذا التوجيه لآلية ، م وقد اعترض كثري
، فذكر أنَّ اهللا سبحانه وتعاىل  �م استفْهم منه يف كون املخاطبة للنيب أنََّ زيد بن أسل

 .��z��yz}��|��{��~��_���`����a}�: يف الضحى فقال �خاطب نبيه 
                                                           

 .١٥١،  ٤/١٥٠إعراب القرآن ) ١(

 .٧/٤٠١ ، تفسري ابن كثري ٣٥٠، ٢٢/٣٤٩ تفسري الطربي: قول زيد ابن أسلم وابنه عبدالرمحن يف: ينظر) ٢(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٣ 

 

 يف االعتراض على هذا التوجيه أنَّ زيد بن أسلم عن ابن كيسان سبل لقد نقل النحا
 .ليس عاملاً بكالم العرب وال له رواية

: ، وأورد عليه ثالثة اعتراضات قال ومن الذين اعترضوا على هذا التوجيه ابن عطية
 :وجوه من يضعف التأويل وهذا((

 ، وال بعثه قبل له تقصري ال � ، وحممد مقصرٍ إىل أبداً تنسب إمنا الغفلة أنَّ :أحدها 
 .بعده

� :هذا بعد قوله أنَّ :وثان {� �k� �jz أقرب على يعود إمنا الضمري أنَّ يقتضي ٢٣: ق 
�} :له يقال الذي مذكور، وهو �i� � �h�� �g� �fz يف النفس ذي على عائداً علناهج وإن 

 .فتأمله متمكن غري الكالمني بني � حملمد االعتراض هذا جاء املتقدمة اآلية

 باآلية أحرى ، وهو يسقط الدنيا يف حاله على وتوبيخه الكافر توقيف معىن أنَّ وثالث
 .)١())بالرصف  وأوىل

ر هذا القول ، وحرم نقلَه ، وأحال ملن أراد الوقوف عن ذك بل لقد أعرض أبو حيان
 يف ، وهو نقله حيرم اآلية هذه يف قولٌ أسلم بن زيد وعن: (( قال عليه إىل تفسري ابن عطية

 .)٢())عطية  ابن كتاب

بعد أنْ أورد القول بصيغة قال ،  ومن الذين اعترضوا على هذا القول ابن جزي

                                                           

 .٥/١٦٢ الوجيز احملرر )١(

 .٨/٦٤البحر احمليط ) ٢(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٤ 

 

، وكذلك رد  )١())وهذا يف غاية الضعف ؛ ألنه خروج عن سياق الكالم : (( التضعيف
والظاهر من السياق : (( فقال بعد أنْ أورد قول زيد وابنه عبدالرمحن هذا القول ابن كثري

 .)٢())خالف هذا

باجلملة اليت قبلها ، ومل يذكر  متعلقةً) غَفْلَة من هذالَقَد كُنت يف (أنْ تكون مجلة  :الثاين
كلُّ (متعلقها ، وحمل إعراا ، وجاء عن املعربني أا قد تكون يف حمل صفة لـ سالنحا
جاءت كل نفسٍ : ، أو حالٍ منها أي w��v����|��{��z��y����xz}�يف اآلية قبلها ) نفسٍ

 .)٣(ا لقد كنت يف غفلة من هذايقال هل

وابنه على أنَّ اجلملة  س رأي زيد بن أسلماوهذا التوجيه مستفاد من توجيه النح
 : مستأنفة، وعليه يتخرج القوالن املأثوران اللذان ذكرمها النحاس

أنَّ املخاطب  -رمحهما اهللا- )٦(ك، والضحا )٥(، وجماهد )٤(� عن ابن عباس: األول
 .يف اآلية الكفار

                                                           

 .٤/٦٤التسهيل لعلوم الترتيل ) ١(

 .٧/٤٠١ ابن كثري تفسري) ٢(

 .٢٦/١٨٤، روح املعاين  ٨/١٣٠، تفسري أيب السعود  ١٨/٢٩، اللباب البن عادل  ١٠/٢٦الدر املصون : ينظر) ٣(

 .٧/٦٠٠ر ، الدر املنثو ١٠/٣٣٠٩، تفسري ابن أيب حامت  ٢٢/٣٥١ تفسري الطربي: يف � ينظر قول ابن عباس) ٤(

 .٥/١٦٢، احملرر الوجيز  ٢٢/٣٥١ تفسري الطربي: يف -رمحه اهللا- ينظر قول جماهد) ٥(

 .١٧/١٥، اجلامع ألحكام القرآن  ٥/١٦٢احملرر الوجيز : يف -رمحه اهللا- ينظر قول الضحاك) ٦(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٥ 

 

أنَّ  -رمحهما اهللا- )١(بن عبداهللا بن عبيداهللا بن عباس ، واحلسني عن قتادة: الثاين
 .املخاطب يف اآلية الرب والفاجر

التفسري املأثور يف هذه اآلية بالتوجيه النحوي ، وقد بين التوجيه النحوي  سربط النحا
للتفسري املأثور الذي رده ، ومل يبني التوجيه النحوي الذي رجحه واملترتب على األقوال 

 .ضوحه ، وعدم حاجته إىل بياناملأثورة األخرى ، لو

                                                           

 .٧/٤٠١ ، تفسري ابن كثري ٢٢/٣٥٢ تفسري الطربي: ينظر) ١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٦ 

 

 ٣: ا��ا>��g���f��ez ;6}� :يف قوله تعاىل) خافضةً رافعةً(قراءة النصب 

 

قراءة من  من أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي االستناد إىل التفسري املأثور يف رد
 .القراءات

�}�: يف توجيه قوله تعاىل سمن ذلك ما جاء عند النحا �g�� �f��ez  النحاس فقد رد
، معتمداً على عدة أدلة منها التفسري املأثور ، قال  )١(بالنصب) خافضةً رافعةً( قراءة اليزيدي

 ، وقرأ رافعةٌ خافضةٌ الواقعةُ :، والتقدير مبتدأ إضمار على) رافعةٌ خافضةٌ(: (( النحاس
 أن :، منها جهة غري من ، متروكةٌ شاذةٌ القراءة ، وهذه بالنصب) رافعةً خافضةً( :اليزيدي
 أهل قول يف الرفع على املعىن أنَّ :، ومنها خالفها على احلجة م تقوم الذين اجلماعة
 أناساً خفضت :قال � عباس ابن فإن :التفسري أهل ، فأما العربية أهل من واحملققني التفسري
 يف أعزاء كانوا قوماً خفضت :املعىن ؛ ألن الرفع إال جيوز ال هذا ، فعلى آخرين ورفعت

 اقتضت احلال على نصب ، فإذا اجلنة إىل الدنيا يف أذالء كانوا قوماً ورفعت النار ، إىل الدنيا
 فقد مسرعاً ،  زيد جاء :قلت إذا أنك ، كما ذلك غري على األمر يكون أن جواز احلال
 :-رمحهما اهللا- ، والضحاك عكرمة وقال .احلال هذه خالف على جييء أن جيوز كان

 قال .سواء الناس ، فصار األقصى فأمسعت ، ورفعت األدىن فأمسعت خفضت :رافعةٌ خافضةٌ
 ال :يزيد بن حممد ، فقال نصبال يف مجاعة منهم تكلم فقد العربية أهل وأما :جعفر أبو

 ، وهو وقعت فأضمر رافعةً خافضةً وقعت الواقعة وقعت إذا :مبعىن جيوز ، الفراء جيوز، وقال

                                                           

 .٣/٣٠٧، احملتسب البن جين  ٤/١٨٠إعراب القرآن للنحاس : تنظر القراءة يف) ١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٧ 

 

 جئتك إذا تريد زائراً جئتك إذا قلت ، ولو قبيح بعيد النحويني من غريه وعند  )١(عنده
 من بقي قد أنه السامع يتوهم ، وقد معناه يعرف ال ؛ ألنه إلضمارا هذا جيز مل زائراً جئتك
 قد: قال أبو جعفر وقعت ، احلال يف يعمل أن على النصب إسحاق أبو وأجاز .شيء الكالم

 .)٢())تركه  يف يكفي ، فهذا الشذوذ على حيمله فإنه أجازه من كل أن على .فساده بينا

 :بثالثة أمور) خافضةً رافعةً(بنصب  قراءة اليزيدي سرد النحا

 .)٣(بالرفع) خافضةٌ رافعةٌ(أا قراءة شاذة متروكة ، وقراءة مجهور القراء : األمر األول

أن التفسري املأثور جاء مفسراً املعىن على ما تقتضيه قراءة الرفع ، وذكر  :األمر الثاين
 :تأييداً لقراءة الرفع أثرين سالنحا

 .)٤(خفضت أناساً ورفعت آخرين: قال يف تفسري اآلية � األثر األول عن ابن عباس

خفضت ) خافضةٌ رافعةٌ: (قاال يف تفسري اآلية )٦(ك، والضحا )٥(عن عكرمة: األثر الثاين
 .عت األدىن ، ورفعت فأمسعت األقصى ؛ فصار الناس سواءفأمس

                                                           

 .٢٥٧ساقطة ، واملعىن خيتل بسقوطها ، وهي يف املخطوط ل ) عنده: (يف النسخة املطبوعة )١(

 .٤/١٨٠إعراب القرآن ) ٢(

 .١/٥٢٩، إحتاف فضالء البشر  ٨/١٣١، زاد املسري  ٥/٢٣٩رر الوجيز احمل: القراءتني يف: تنظر) ٣(

 .٧/٥١٤ تفسري ابن كثري: يف ينظر قول ابن عباس) ٤(

 .٥/٢٨٩، احملرر الوجيز  ٢٣/٩١ تفسري الطربي: يف ينظر قول عكرمة) ٥(

)٦ (٥/٢٨٩، احملرر الوجيز  ٢٣/٩١ تفسري الطربي: ك يفاينظر قول الضح. 



 التراكيب  الفصل الثاين

١٥٨ 

 

وهذان األثران يتطلبان أن تكون القراءة بالرفع ؛ ألن احلال جيوز فيها أن يكون األمر 
على غري ذلك ، فاحلال منتقلة ، واخلفض أو الرفع الزم يوم القيامة ، فمن رفعه اهللا ال 

 .يخفض ، ومن خفضه ال يرفع

 من احلال فعلى بالنصب قرأ ومن: (( يف توجيهه لآلية فقال ىن مكيووضح هذا املع
 ال أن ، وميكن يكون أن ميكن ملا تكون إمنا أحواهلا أكثر يف احلال ؛ ألن بعد ، وفيه الواقعة
 من ال بد النار إىل آخرين ، وختفض اجلنة إىل قوماً ترفع أا يف شك ال ، والقيامة يكون
 .)١())احلال  يف فائدة ؛ فال ذلك

بأهل العربية ، وذكر من آرائهم  سرأي النحاة ، وهم من مساهم النحا: األمر الثالث
 :رأيني

 خافضةً(الذي يرى عدم جواز إعراب  ، وهو رأي املربد سيؤيد قول النحا: األول
 .عدم اجلوازيف س تعليالً للمربد حاالً ، ومل يذكر النحا) رافعةً

جبواز  )٤(، وغريمها  )٣(، و الزجاج )٢(س ، وهو رأي الفراءخيالف رأي النحا: الثاين
إذا وقعت الواقعة : ملقدر ، أيالضمري ا) وقعت(حاالً من فاعل )  خافضةً رافعةً(إعراب 

 .وقعت خافضةً رافعةً

                                                           

 .٢/٧١٠مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٣/١٢١معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .٤/١٩٩معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(

 .٢/٥٤٩إعراب القراءات الشواذ للعكربي : ينظر) ٤(
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١٥٩ 

 

على احلال ) خافضة رافعة(لنصب  الوجه الثاين الذي ذكره الزجاج سوقد أغفل النحا
 .)١(وهو أن يكون على احلال من الواقعة

وقال عنه إنه بعيد  ، قبيح ، عند الفراء وعند غريه من  رأي الفراء ورد النحاس
النحويني، وبين ذلك بأنك لو قلت إذا جئتك زائراً ، وأنت تقصد إذا جئتك جئتك زائراً، 
فإن فيها حذف من غري دليل وال قرينة ، وذلك قبيح ؛ ألنه ال يعرف معناه ، وقد يتوهم 

 . السامع أنه قد بقي من الكالم شيء

كما جاء يف معاين القرآن ، فاالعتراض الذي ذكره  بقية كالم الفراء سومل يذكر النحا
 ، )خافضةً رافعةً(النحاس على كالم الفراء هو اعتراض ذكره الفراء على جواز إعراب 

س ذكر االعتراض ومل يذكر اجلواب ، ونص الفراء ، ولكن النحا ولكنه ذكر اجلواب عنه
إذا وقعت وقعت خافضةً : ، يريد) خافضةً رافعةً(ولو قرأ قارئ : (( كما يف معاين القرآن

إذا : إذا أتيتين زائراً ، حىت يقولوا: لقوم ، رافعةً آلخرين ، ولكنه يقبح ؛ ألن العرب ال تقول
، ولكنه حسن يف الواقعة ؛ ألنّ النصب قبله آية حيسن عليها  أتيتين فأتين زائراً ، أو ائتين زائراً

) خافضةً رافعةً(، فالذي جوز إعراب  )٢())السكوت ؛ فحسن الضمري يف املستأنف 
وهو مجلة الشرط وبني احلال ، بالنصب على احلال عند الفراء هو الفصل بني صاحب احلال 

 .٢: ا�'ا%"a��d��c��bz3}�: جبملة حيسن السكوت عليها ، وهو قوله تعاىل

من النحاة ، وإمنا الذي  مل أجده عند غري الفراء سوهذا االعتراض الذي ذكره النحا

                                                           

 .٤/١٩٩معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٣/١٢١معاين القرآن ) ٢(
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١٦٠ 

 

حالني أو أكثر ) خافضة رافعةً(وجدت من االعتراض على النصب أنه يترتب على إعراب 
حالٌ ثالثة، ) رافعةً(حالٌ ثانية ، و) خافضةً(أوىل ، وحالٌ ) ليس لوقتها كاذبة(على إعراب 

 .)١(ويف ذلك خالف بني النحاة بني اجلواز وعدمه

؛ ألن يف قراءة مع إجازته تعدد احلال قراءة الرفع على قراءة النصب  وفضل ابن عطية
 حالة النصب فهو حال مبتدأً فهو عمدة ال يستغىن عنه ، أم يف) خافضةٌ رافعةٌ(الرفع يعرب 

 على بالنصب) رافعة خافضة(: (( ، وموقع احلال من الكالم أنه يستغىن عنه ، قال ابن عطية
�} هي اليت احلال بعد احلال �d��c��bz أخبار تتابع أن لك كما األحوال تتابع أن ولك 
 لو مل ما وقعم الكالم من احلال موقع أن ؛ وذلك معىن وأبرع أشهر األوىل والقراءة .املبتدأ
، ونقل هذا  )٢())به  يهتم ما موقع ا اخلرب جيزم اليت اجلمل ، وموقع عنه الستغين يذكر

 .)٣(التوجيه عن ابن عطية أبو حيان

قراءة كوا : يف رد قراءة شاذة على ثالثة أمور هي سيف توجيه هذه اآلية اعتمد النحا
شاذة ، وجميء التفسري املأثور على خالف معناها ، ورأي علماء العربية ، وهذا يعطينا أثراً 

النحاس ، وذلك باشتراكه مع غريه يف رد من آثار التفسري املأثور يف التوجيه النحوي عند 
 .قراءة من القراءات

                                                           

،  ٢/١٧٩، مهع اهلوامع  ١٢٨، مغين اللبيب  ٣/١٥٩٥، ارتشاف الضرب  ١/١٥٥املقرب البن عصفور : ينظر) ١(
 .٢/٢٧٣حاشية الصبان 

 .٥/٢٣٩احملرر الوجيز ) ٢(

 .٨/٢٠٢البحر احمليط : ينظر) ٣(
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١٦١ 

 

�:يف قوله تعاىل) الشهداء(

��{�J������I��HG��F��E��D��C��B��A�N��M��L��K �z�� ١٩: ا�=

 

��J������I��HG��F��E��D��C��B��A}�: يف قوله تعاىل) الشهداُء( وجه النحاس

N��M��L��K z بتوجيهني: 

ت ، وخرب االثنني هو ، عطف مفردا) الصديقون(أنه معطوف على  :التوجيه األول
، واستدل على هذا التوجيه حبديث مأثور ) هلم أجرهم ونورهم: (شبه اجلملة يف قوله تعاىل

 �مث تال رسول اهللا ، ) مؤمنو أميت شهداء: ((قال � عن النيب �بن عازب  رواه الرباء
 :ذا التوجيه بأنه األوىل يف هذه اآلية من جهتنيعلى ه هذه اآلية ، مث عقب النحاس

 .ر لآلية جاء دليالً على هذا التوجيهاملفس � من جهة املأثور فاحلديث عن النيب: األوىل

واو العطف ، واألصل يف واو العطف ) والشهداء(من جهة العربية ؛ ألن الواو يف : الثانية
قبلها إال أن مينع من ذلك مانع ، أو يدل دليل على عدم دخول أن يكون ما بعدها داخالً فيما 

على هذا معطوفون على الصديقني ، يدل ) والشهداء( : ((ما بعدها فيما قبلها ، قال النحاس
منو أميت مؤ: قال � عن النيب على صحة ذلك ما رواه ابن عجالن عن زيد بن أصم عن الرباء

��K}�شهداء ، مث تال  �J� � � � � �I�� HG��F� �E��D��C� �B��Az قال أبو  اآلية ،
 ، فسبيل ما بعدهاوالعربية ؛ ألن الواو واو عطف، احلديث  :فهذا القول أوىل من جهة: جعفر

 .)١())أن يكون داخال فيما قبلها ، إال أن مينع مانع من ذلك ، أو يكون حجة قاطعة 

                                                           

  .٤/٢٤٠إعراب القرآن للنحاس ) ١(
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١٦٢ 

 

مبتدأً ، وخربه إما شبة ) الشهداء(أن تكون الواو لالستئناف ويكون  :التوجيه الثاين
، ) هلم أجرهم ونورهم:  (أو شبة اجلملة يف قوله تعاىل) عند رم: (اجلملة يف قوله تعاىل

 : الدالة على التضعيف ، وذكر هلذا التوجيه دليلني) قيل(هذا التوجيه بـ سوصدر النحا

 .تدل على هذا التوجيه � أن الرواية عن ابن عباس: األول

وذكر ،  أنه املقتول يف سبيل اهللا جل وعزتعريف معىن الشهيد ، فاملعروف : الثاين
) الشهداء(رجح هذا التوجيه على التوجيه األول ؛ لعلة معىن  الطربي أنّ ابن جرير النحاس

إال أن يكون معىن : ، مث ذكر النحاس أن الطربي استدرك هذا الترجيح بقوله )١(هذه
 .)٢(أنه يشهد لنفسه عند ربه باإلميان): الشهداء(

، معتمداً على  ليؤكد رجحان التوجيه األول بعد أن ذكر توجيه الطربي وعاد النحاس
وهذا عطف مجلة على : ((القواعد العربية يف أنّ عطف املفردات أوىل من عطف اجلمل فقال

هلم (ويكون ) الصديقني(معطوفاً على ) والشهداء(مجلة ، واألول على خالف هذا ، يكون 
 .)٣())للجميع ) ونورهم أجرهم

ومل يتعرضوا لشيء مما  )٦(، وأبو حيان )٥(والزجاج )٤( الثاين الفراء واختار التوجيه ،
 .جاء من املأثور يف تفسري اآلية

                                                           

 .٤/٢٤٠لنحاس إعراب القرآن ل: ينظر) ١(

 .٤/٢٤٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٢(

 .٤/٢٤٠إعراب القرآن للنحاس ) ٣(

 .٣/١٣٥معاين القرآن ) ٤(

 .٤/٢١١معاين القرآن وإعرابه ) ٥(

 .٨/٢١٦البحر احمليط : ينظر) ٦(
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١٦٣ 

 

: نصه ئناف عند الطربيالذي يفيد أن الواو لالست � والقول املأثور عن ابن عباس
�HG��F}� :قوله يف عباس، ابن عن(( �E��D��C��B��A�z مفصولة ،  هذه: قال
{N��M��L��K��J������I z (()١(. 

���F}�مسروق  عن: ((أيضاً هذا التوجيه يف املأثور عن مسروقٍ قال ونقل الطربي �E

N��M��L��K��J��I��HG z ونقله أيضاً عن  )٢())خاصة لشهداءل هي: قال ،
 .)٣(الضحاك

وهو احلديث  ، ما يدل على املعىن األول � من املأثور عن النيبأيضاً نقل  ولكن الطربي
ما  � عباس ، ونقل من املأثور عن ابن )٤()مؤمنو أميت شهداء( السابق الذي ذكره النحاس

 فراشه على ميوت والرجل اهللا، وجه يريد يقاتل الرجل: اهللا عبد قال: (( يدل عليه ، قال
���J}� :اآلية هذه اهللا عبد وقرأ شهيد ، وهو � � � � �I�� HG��F� �E��D��C��B��A

Kz(()٥(. 

 .)٦(كل مؤمن شهيد ، مث تال هذه اآلية: قال وعن جماهد

 ذلك يف عندي األقوال أوىل هو والذي: (( قال أورد ترجيحه كما نقله عنه النحاس مث
 هم أُولَئك:( قوله عند متناه آمنوا الذين عن واخلرب الكالم: قال من قول بالصواب

                                                           

 .٢٣/١٩١ تفسري الطربي) ١(

 .٢٣/١٩١ تفسري الطربي) ٢(

 .٢٣/١٩١ تفسري الطربي :ينظر) ٣(

 .٢٣/١٩١ تفسري الطربي: ينظر )٤(

 .٢٣/١٩٢ تفسري الطربي) ٥(

 .٢٣/١٩٢ تفسري الطربي: ينظر )٦(
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١٦٤ 

 

 .)الشهداء( عن مبتدأ خرب)  ربهِم عند والشهداُء(  :قوله وإن ،)الصديقُونَ

 يف معانيه من األغلب هو ذلك ألن بالصواب، ذلك يف األقوال أوىل ذلك إن: قلنا وإمنا
 يراد أنْ إال غريه ، مبعىن ال شهيد اسم للمؤمن املتعارف يف موجب غري اإلميان وأنّ الظاهر ،

 ألن البعد ، بعض فيه كان وإن وجهاً ، ذلك فيكون وصدقه ، به آمن ما على شهيد به
 ربهِم عند والشهداُء(  :قوله فتأويل وصل ، بغري أطلق إذا معانيه ، من املعروفب ليس ذلك
ملَه مهرأَج مهورنعند سبيله يف هلكوا أو اهللا، سبيل يف قُتلوا الذين والشهداء: إذن)  و 

 .)١())ونورهم اآلخرة يف إياهم اهللا ثواب هلم رم،

يف التوجيه األول  يف نصرة ما ذهب إليه النحاس  )٣(، واأللوسي )٢(وفصل أبو السعود
، وأنه األوىل ) الصديقون(معطوف على ) الشهداء(من كون الواو للعطف بني املفردات ، و

 .جبزالة النظم

مبتدأٌ ) هم(مبتدأ ثان ، و) أولئك(تدأ ، ومب) الذين: (وتفصيل اإلعراب عند األلوسي
إذا كان مبتدأ ثالثاً ، أو هو خرب ) هم(خرب ) الصديقون والشهداء(ثالث أو ضمري فصلٍ ، و

عند (املبتدأ الثاين ، واجلملة االمسية من املبتدأ الثاين أو الثالث مع خربه خرب املبتدأ األول ، و
اجلملة االمسية خرب ثان للمبتدأ األول ، ) ورهمهلم أجرهم ون(متعلق بالشهداء ، و) رم

يعود على ) أجرهم ونورهم(، والضمري يف ) أولئك(يعود على ) هلم(والضمري يف 
 تعاىل اهللا حكم يف أولئك :، وعلى هذا اإلعراب يكون املعىن املراد) الصديقون والشهداء(

 إىل سبقوا الذين ، وهم حمللا ، ورفعة الرتبة بعلو املشهورين والشهداء الصديقني مبرتلة

                                                           

 .٢٣/١٩٣ تفسري الطربي) ١(

 .٢١٠،  ٨/٢٠٩تفسري أيب السعود : ينظر) ٢(

 .١٨٤،  ٢٧/١٨٣روح املعاين : رينظ )٣(
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١٦٥ 

 

والغرض بيان مثرات ما ،  -جالله جل- اهللا سبيل يف ، واستشهدوا فيه ، ورسخوا التصديق
، أولئك هلم مثل أجر الصديقني والشهداء ونورهم  :أي ، وصفوا به من نعوت الكمال

 .املعروفني بغاية الكمال وعزة املنال

بأن الشهداء عام للمؤمنني : الواو للعطف ال لالستئناف على كون واستدل األلوسي
وليس خاصاً مبن قتل يف سبيل اهللا ، كما جاء ذلك يف شواهد من املأثور ، من األحاديث 

منها ما سبق عند  -رمحهم اهللا-والتابعني  -رضي اهللا عنهم-، وأقوال الصحابة  � عن النيب
 .، وغريها ، وال أطيل بذكرها طربيوال النحاس

وهو وإن كان اختيار بعض املفسرين : (( التوجيه الثاين ، وقال عنه وضعف األلوسي
، إال أن الذي تقتضيه جزالة النظم الكرمي هو التوجيه  ، وأيب حيان واملعربني كالطربي

 .)١())األول

من التوجيهني دليلٌ عليه من  والذي يظهر هو جواز التوجيهني بال ترجيح بينهما ، فلكلٍ
بأن األصل يف الواو أن يكون  سالتفسري املأثور ، وقواعد العربية حتتمله ، وأما استدالل النحا

، وخالفه جاء عليه دليلٌ من املأثور ،  )٢(ما بعدها داخلٌ فيما قبلها ، فهذا هو األصل
 .وسياق اآليات حيتمله ، فال حاجة إىل ترجيح توجيه على آخر

مأثور ، وهو تفسري األول  :لآلية جنده اعتمد على أمرين إذا نظرنا يف توجيه النحاس
ترى أنّ األصل فيها أن يكون ما  ، والثاين القاعدة العربية يف الواو اليت � حديث النيب

 .بعدها داخالً فيما قبلها

                                                           

 .١٨٤،  ٢٧/١٨٣روح املعاين  )١(

 .١٥٨اجلىن الداين : ينظر) ٢(
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وميكن أن نلحظ يف ذلك التراكب بني التوجيه النحوي والتفسري املأثور يف التأثر والتأثري، 
استشهد على صحة التوجيه بالقول املأثور ، وفاضل بني ) الشهداء( فحني وجه النحاس

 .أثور باالعتماد على القواعد العربيةالتوجهني الواردين يف امل
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�:يف قوله تعاىل) نربأها(مرجع الضمري يف 

�{°��̄ ��®��¬����«��ª��©��̈ ��§��¦��¥��¤��£��¢����¡��� �z�� ٢٢: ا�=

 

���¢��£��¤��¥��¦��§��}�: يف قوله تعاىل) نربأها(مري يف يف مرجع الض ذكر النحاس �¡���

°�� �̄�®��¬����«��ª��©��¨ z   ح أحدها معتمداً على التفسري املأثورثالثة أراء ، مث رج
̄��°}�: (( س، والقواعد النحوية ، قال النحا ��®��¬z  اهذ األنفس ، خنلق أن قبل من يكون 

،  لألرض الضمري :وقيل .-رمحهم اهللا- زيد ، وابن ، واحلسن ، والضحاك � عباس ابن قول
 .)١())الضمري  إىل أقرب ، وهو به قالوا اجللّة ؛ ألن أوالها ، واألول للمصائب وقيل

 : ساآلراء اليت ذكرها النحا

من قبل أن نربأ النفس، : ، أي) أنفسكم(يرجع إىل ) نربأها(أنّ الضمري يف : الرأي األول
،  )٣(ك، والضحا )٢(� على التفسري املأثور عن ابن عباس سوهذا الرأي اعتمد فيه النحا

 :، ورجح هذا الرأي معتمداً على أمرين -رمحهم اهللا- )٥(، وابن زيد )٤(واحلسن

                                                           

 .٤/٢٤٣إعراب القرآن ) ١(

 .٥/٢٦٨، احملرر الوجيز  ١٩٦،  ٢٣/١٩٥ تفسري الطربي: يف ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٢٣/١٩٦ تفسري الطربي :يف ينظر قول الضحاك) ٣(

 .٢٣/١٩٦ تفسري الطربي: يف ينظر قول احلسن) ٤(

 .٢٣/١٩٦ تفسري الطربي: يف ينظر قول ابن زيد) ٥(
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١٦٨ 

 

أوالها ؛ ألن اجللّة قالوا : سالتفسري املأثور فهذا الرأي كما قال النحا: األمر األول
 .به

، وأقرب  )١(، فاألصل يف الضمري أن يعود ألقرب مذكورالقواعد النحوية : األمر الثاين
 ).أنفسكم: (مذكور للضمري هو

 .، على هذا الرأي )٣(، والطربي )٢(واقتصر الفراء

، وهذا الرأي مل ينسبه ) األرض(عائداً على ) نربأها(أن يكون الضمري يف : الرأي الثاين
 .إىل أحد سالنحا

 س، ومل ينسب النحا) مصيبة(عائداً على ) نربأها(أن يكون الضمري يف  :الرأي الثالث
 .حدألهذا الرأي أيضاً 

ي املقصود احملدث عود الضمري على املصيبة ؛ ألا ه )٥(، وأبو حيان )٤(ورجح الرازي
 .عنه ، مع إجازما لألوجه الثالثة

                                                           

 .١/٥٦٩،  الكليات أليب البقاء الكفومي  ١/٣١٤البحر احمليط : ينظر) ١(

 .٣/١٣٦معاين القرآن  :ينظر )٢(

 . ١٩٦،  ٢٣/١٩٥ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٢٩/٢٠٧ تفسري الرازي: ينظر) ٤(

 .٨/٢٢٤البحر احمليط : ينظر) ٥(
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عود الضمري على كل من املصيبة ، واألرض ،  )٢(، والقرطيب )١(وأجاز ابن عطية
 .)٣(جواألنفس ؛ ألنّ املعىن صحيح عليها كلها ، وهو املفهوم من كالم الزجا

أي أقرب ؛ ألنه وإنْ كان األوىل عود الضمري على أقرب مذكور إال أن ولعل هذا الر
 .عوده على غري ذلك جائز ، واملعىن حيتمل ذلك

 عدة أقوال ، مث رجح كونه) نربأها(يف عود الضمري يف  سيف هذا التوجيه ذكر النحا
 املأثور ما يوافق هذا التوجيه ، فمجيء التفسري ألنه جاء يف التفسري؛ ) أنفسكم(عائداً على 

املأثور موافقاً له مع عدم وجود مانع من اللغة أو املعىن هو السبب األقوى يف ترجيحه ، مث 
أضاف إىل ذلك سبباً آخر من العربية هو أنّ األصل يف الضمري أن يعود ألقرب مذكور ، 

س يرى أنّ التفسري املأثور أقوى يف النحاواألنفس أقرب مذكور للضمري ، مما يدل على أنّ 
 .علة الترجيح من القاعدة النحوية عند جواز أكثر من توجيه

                                                           

 .٤/٥٢١احملرر الوجيز : ينظر) ١(

 .١٧/٢٥٧اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٢(

 .٤/٢١٢ه معاين القرآن وإعراب: ينظر) ٣(
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�:يف قوله تعاىل) ملا(متعلَّق اجلار وارور 

�{��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��pz ;د���٣: ا�. 

 

رور يف ذكر مكيما( يف متعلق اجلار وايف قوله تعاىل) ل :�{�����u��t��s��r��q��p

��y��x��w��vz رأيني ، وربط بني أحدها وبني التفسري املأثور ، والرأيان مها: 

 ، وتأخري تقدمي الكالم ويف ، )حترير(أن يكون اجلار وارور متعلقاً بـ :الرأي األول
 مث ، الظِّهار من به نطقوا ملا رقبة حترير فعليهم نسائهم من يظَاهرون والذين: والتقدير
 .ذلك بعد للوطء يعودون

 .)١(األخفش عن مكي وهذا الرأي نقله

 .)٢(إنه مذهب حسن: عن رأي األخفش وقال الزجاج

 .)٣(اآلية ليس بشيٍء ، وعلل ذلك بأنه يفسد نظم: ، وقال عنه الرأي ابن عطية ورد هذا

 .)٤(وتبعه يف تعليل رد هذا الرأي أبو حيان

                                                           

 .٧٠٦،  ٢/٧٠٥معاين القرآن لألخفش : ينظر) ١(

 .٤/٢١٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .٥/٢٧٤احملرر الوجيز : ينظر) ٣(

 .٨/١٧٦البحر احمليط : ينظر) ٤(
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على أيب حيان تعليله يف رد هذا القول ، بأن النظم ال يفسد مع  واستدرك السمني احلليب
داللة املعىن على التقدمي والتأخري ، ولكن املأخذ على هذا التوجيه أنه ال حاجة إليه ؛  صحة

 .)١(ألنه خالف األصل ، فاألصل عدم التقدمي والتأخري

: مصدرية ، أي) ما(، و) يعودون(أنْ يكون اجلار وارور متعلقاً بـ :الرأي الثاين
لقوهلم ، وحيتمل حينئذ ثالثة معان: 

 مرتلة للقول ترتيالً الظِّهار بلفظ أنفسهم على حرموه ما :قالوا مبا يراد أن: ولاملعىن األ
 .فعليهم حترير رقبة من قبل الوطء ، إليه يعودون ال إم قالوا ملا يعودون: فيه ، أي املقول

 ميضي حىت الظِّهار بعد يطلقها فال إمساكها على العزم: أن يراد مبا قالوا: املعىن الثاين
 .قالوا ملا العود هو فهذا ، فيه يطلقها أن ميكن زمن

 علي أنت: قال فلو ، ثانياً يقولونه: القول ثانية ، أي: قالوا أن يراد مبا: املعىن الثالث
 .قال ملا يعد مل ألنه ؛ كفارة يلزمه مل واحدة مرة أمي كظهرِ

؛ ألن العود ليس أن  إنه غلطٌ: ، وقال عنه )٢(ر هذا املعىن إىل أهل الظاهونسب مكي
تسميتهم لآلخرة املعاد ، ومل يكن فيها أحد : يرجع اإلنسان إىل ما كان فيه ، دليل ذلك

 .فيعود إليها

                                                           

 .١٨/٥٢٤اللباب البن عادل : ، وينظر ١٠/٢٢٦الدر املصون : ينظر) ١(

، البيان لألنباري  ٥/٢٧٤، احملرر الوجيز  ٤/٢٤٨ب القرآن للنحاس إعرا: ينظر هذا املعىن عن أهل الظاهر يف) ٢(
٢/٤٢٦. 
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وهذا قول من ال يدري اللغة ، وهو : ، وقال عنه وسبق مكياً يف رد هذا املعىن الزجاج
 .)١(خالف أهل العلم أمجعني

 .)٢(، ومل يعلل لتضعيفه وضعف هذا املعىن أيضاً ابن عطية

 :عن ابن العريب بطالن هذا املعىن من وجهني آخرين ونقل ابن عادل

 .منهم القول لعود ذكر عليهم الكفارة ذكر يف وليس رويت، قد أن قصص املتظاهرين: األول

 إذا: يقال فكيف ، وزور القول من منكَر بأنه وصفه -انه وتعاىلسبح-أن اهللا : الثاين
 أنَّ ترى ، أال يعقل ال وهذا ، الكفَّارة عليك وجبت احملظور والسبب ، احملرم القول أعدت

 .)٣(صوم يف ووطٍء،  قتلٍ من اإلعادة فيه يشترط ال الكفَّارة يوجب سبب كل

يدل على ترجيحه  -رمحه اهللا- ملوضع بتفسري مأثور عن قتادة توجيهه هلذا اوختم مكي
: وقد قال قتادة: (( للرأي الثاين مبا يوافق املعىن األول من معانيه الثالثة السابقة ، قال مكي

مث يعودون ملا قالوا من التحرمي ، فيحلونه ، فاجلار وارور على هذا متعلق : معناه
 .)٤()يعودون(بـ

                                                           

، اخلصائص البن جين  ٤/٢١٧ معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ، وينظر ٢/٧٢١مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
٢/٤١٠. 

 .٥/٢٧٤احملرر الوجيز : ينظر) ٢(

 .١٨/٥٢٣اللباب : ينظر) ٣(

 .٢/٧٢٢ب القرآن مشكل إعرا) ٤(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٧٣ 

 

،  ومن أبينها قول قتادة: (( حني ختم توجيهه هلذا املوضع بقوله سوهذا ما فعله النحا
 .)١())مث يعودون إىل ما قالوا من التحرمي فيحلونه : أي

أنّ اجلار وارور  -رمحه اهللا- قتادة أنه بىن على قول عن مكي ونقل السمني احلليب
 ، مكي قاله الذي هذا ما أدري وال ((: السمني احلليب وخطأّه فيه ، قال) يقولون(متعلق بـ

 تعلقها يف نص قتادة تفسري بل ، قتادة تفسري على )يقولون(بـ تعلقها فهم وكيف
 .)٢())وجه  )يقولون(بـ لتعلقها وليس ، )يعودون(بـ

من مشكلِ إعرابِ القرآن مصحفةٌ ، فقد  ولعل النسخةَ اليت وصلت السمني احلليب
أن اجلار : اتفقت النسختان املطبوعتان ملشكل إعراب القرآن على النص السابق عن مكي

مها يف اهلامش أنه جاء يف أحد ، وورد يف أحد) يعودون(متعلق بـ وارور على تفسري قتادة
 .، وهذا يدل على أن التصحيف يف النسخ قدمي) يعودون(بدل ) يقولون(نسخ املخطوط 

، فبدأ بذكر التفسري املأثور ، مث  توجيهه هلذا املوضع بتفسري مأثور عن قتادة ختم مكي
األوىل فيه أن : رور الذي هو حمل اخلالفبىن التوجيه النحوي عليه ، فمتعلق اجلار وا

من التفسري املأثور ،  ، وهذا ميكن أن نستشف منه موقف مكي) يعودون(يكون متعلقاً بـ
 رجحفهو يذكره حني يؤيد رأياً خمتلفاً ، كما مر يف توجيهات سابقة عند مكي ، أو حني ي

 .رأياً من اآلراء كما يف هذا التوجيه

                                                           

 .٤/٢٤٨إعراب القرآن ) ١(

 .١٠/٢٦٧الدر املصون : ينظر) ٢(
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�:يف قوله تعاىل) الالئي(بتدأ خرب امل

{»º���¹��̧ ���¶��µ��́ ��³��²��±��°��̄ ��®����¬��«�z٤: ا�?<ق 

 

هذه اآلية بالتوجيه النحوي على خالف اآليات السابقة ، وذكر فيها ثالثة  ابتدأ النحاس
ل ، اثنان منهما ربطهما بالتفسري املأثور ، ولكنه رد أحد القولني املأثورين ملخالفته أقوا

��²} جعل فمن ، باالبتداء رفع موضع يف) الالئي(: (( التوجيه النحوي ، قال النحاس

³z ًبقوله متعلقا :� {�R� �Q� �P� �Oz عنده االبتداء فخرب :� {��µ� �´

¶z، وي ما على التقدير جعل ومناهللا رسول يا: قال � كعب بن أيب أن ر الصغار 
ن يذكر مل األمحال وأوالت احمليض من يئسن الالئي والكبارجل اهللا فأنزل ، القرآن يف عد 

�°��±�}� وعز �¯��®� � � �¬� �«z �³��²}� االبتداء خرب: قال اآلية��z بعده وما ، 
 معىن يف � عكرمة قول وأما ، هذا فحكمهن دنع يف وارتبتم تعلموا مل إن: املعىن ويكون

{³��²z أهو تدروا فلم الدم يف ارتبتم إن :أنه استحاضة أم حيضٍ دم �{��µ� �´

¶z قد: يقول د؛ ارتبنت إن: لقيل بالدم االرتياب كان لو أنه وذلك ؛ جهة غري من ر 
 وجود واالرتياب ، الرجاء انقطاع العربية يف اليأس فإن وأيضا ، للنساء بالدم االرتياب ألن

 .)١())جيتمعا أن ، فمحالٌ الرجاء

 : ثالثة التوجيهات اليت أوردها النحاس

                                                           

 .٤/٢٩٨إعراب القرآن ) ١(
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١٧٥ 

 

���µ}�اجلملة من املبتدأ واخلرب ) الالئي(أنْ يكون خرب املبتدأ  :التوجيه األول �´

��¶z  اىل أول السورةتع همرتبطٌ بقول) إن ارتبتم(، ومعىن الريبة يف قوله :�{��P��O

Y��X��W��V��U��T����S�� �R��Q �zقH=إن ارتبتم يف النساء ، وذلك : أي،   ١: ا�
بأن أتني بفاحشة فطلقتموهن ، فعدة املطلقة اليت مل حتض واليت يئست من احمليض ثالثة 

 .شيئاً من املأثور يؤيده أشهر ، وهذا التوجيه مل يذكر النحاس

���µ}�متصيداً من مجلة ) الالئي(أن يكون خرب املبتدأ  :وجيه الثاينالت �´��³��²

¶z على  إن ارتبتم يف احلكم فلم تعلموه فحكمهن هذا ، وهذا التوجيه بناه النحاس: أي
ول اهللا الصغار ، والكبار يا رس: قال � أنَّ أيب بن كعب � ما جاء يف املأثور عن النيب

: جل وعز-اهللا  الالئي يئسن من احمليض ، وأوالت األمحال مل يذكر عدن يف القرآن فأنزل
{�±��°��¯��®����¬��«z ١(اآلية(. 

،  )٣(، وعكرمة )٢(� وقد روي هذا املعىن أيضاً يف املأثور عن أيب بن كعب
 .-رمحهم اهللا- )٥(، وقتادة)٤(ومقاتل

                                                           

، ورواه البيهقي يف سننه الكربى حديث  ٢/٥٣٤ ٣٨٢١حديث : احلديث يف املستدرك على الصحيحني ينظر) ١(
 .٩/٣١٢ ١٧٣٨٧، وهو يف مصنف ابن أيب شيبة حديث  ٧/٤٢٠ ١٥١٩٣

 .٢٣/٤٥١ فسري الطربيت: ينظر) ٢(

 .٢٣/٤٥١ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٣/٣٧٢تفسري مقاتل : ينظر) ٤(

 .٢٣/٤٥٢ تفسري الطربي: ينظر) ٥(
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 .)١(يف معىن اآلية على هذا التوجيه وقد اقتصر الزجاج

´����µ}�هو اجلملة من املبتدأ واخلرب ) الالئي(أن يكون خرب املبتدأ  :التوجيه الثالث

� �¶z  تدروا أهو دم حيضٍ أم إن ارتبتم يف الدم فلم : أي) إن ارتبتم(، ويكون معىن
، )٢(� على قولٍ مأثور عن عكرمة استحاضة فعدن ثالثة أشهر ، وهذا القول بناه النحاس

 :ولكنه رده ملخالفته لقواعد العربية من جهتني

خاص إن ارتبنت ؛ ألن االرتياب بالدم : أنه لو كان االرتياب بالدم لقيل: اجلهة األوىل
 .بالنساء ، فيكون الفعل متصالً بنون النسوة

أنَّ الاليت يئسن من احمليض هن الاليت انقطع توهم الدم أو رجاؤه لديهن ، : اجلهة الثانية
 .يدل على التوهم والرجاء ، وحمالٌ أن جيتمعا) إن ارتبتم: (وقوله تعاىل

به النحاس مفضالً التوجيه األول كما عند النحاس  سبقه إليه الطربي  قولَ عكرمةوما رد
 ما تدروا فلم ارتبتم إن: بذلك عنِي: قال من قول بالصحة ذلك يف األقوال وأوىل ((: قال

 تدروا فلم بدمائهن ارتبتم إن: قال من قاله كما كان لو ذلك معىن أن وذلك فيهن ، احلكم
 املرتابات فهن عليهن الدم أشكل إذا ؛ ألن ارتبنت إن: لقيل استحاضة؟ أو حيض ، أدم

�}� :قوله ويف غريهن ، ال أنفسهن بدماء �³��²z الدليلُ النساء دون بذلك الرجال وخطابه 
باحلكم الرجال أيها ارتبتم إن: معناه أن من قلنا ما صحة على الواضح وهو وأخرى .فيهن 

 ال اليت هي احمليض من واليائسة z»��¬����®��¯��°��±³��²}� :قال ثناؤه جلّ أنه
                                                           

 .٤/٢٤٨معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٢٣/٤٥١ تفسري الطربي: أيضاً يف تنظر الرواية عن عكرمة )٢(
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: اليأس ألن بيأسهن ، ارتبتم: يقال مث يئسن ، الالئي و: يقال أنْ وحمالٌ للكبر ، حميضا ترجو
 يف ووجوده الرجاء ارتفاع جائزٍ وغري هلا ، مرجو بيأسها ، واملرتاب الرجاء انقطاع هو

وقت قلنا ، ما ذلك يف القول من الصواب كان فإذا ، واحد والالئي: اآلية تأويل أن فبني 
 هن ، ما تدروا فلم عددهن ، ويف فيهن ، باحلكم ارتبتم إن نسائكم من احمليض من يئسن
¶���أشهر ثالثة فعدن} أزواجهن ، ن دخل ممن وهن طُلقن ، إذا عددهن حكم فإن

º���¹��¸z إذا لصغرٍ اجلواري من حيضن مل الالئي عدد وكذلك: يقول طلقهن أزواجهن 
 .)١())الدخول بعد

بالتوجيه النحوي ، ولعل ذلك بسبب أنّ كل التوجيهات  يف هذه املسألة بدأ النحاس
فته مبتدأً ، فاخلالف يف خرب املبتدأ ، ورد النحاس قوالً مأثوراً ملخال) الالئي(جاءت بكون 

لقواعد العربية ، مع وجود توجيه آخر صحيح مؤيد بقول مأثورٍ ، ومن هذا نستنتج أن 
النحاس قد يرد قوالً مأثوراً إذا كان يف األخذ به خمالفةٌ ألكثر من قاعدة حنوية ، وهناك قولٌ 

 .آخر غريه مؤيد بقولٍ مأثورٍ ميكن األخذ به

                                                           

 .٢٣/٤٥٢ تفسري الطربي) ١(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٧٨ 

 

 ١٤: ا�,��#; Ä����Ã��Â������Á��À����Åz}� :توجيه قوله تعاىل

 

مشكلٌ اإلعراب ) بل اإلنسان على نفسه بصرية: ( توجيه هذه اآلية بقولهسبدأ النحا
 واملعىن ، فكيف كان عمله حلل هذا اإلشكال يف اإلعراب واملعىن؟

مأثورين بذكر الوارد يف اآلية من املأثور حلل املعىن ، فأورد قولني  لقد بدأ حل اإلشكال
، يذكر القول  -رمحهما اهللا- ، وقتادة ، والثاين عن سعيد بن جبري � األول عن ابن عباس

�����Ä}�: (( النحاس، قال  مث يوجه اإلعراب واملعىن مبا يتوافق مع هذا القول �Ã��Â�� � � � �Á��À

� �Åz ُورجاله ، ويداه ، وبصره مسعه: � عباس ابن فقول: واملعىن اإلعرابِ مشكل ،  ،
،  باالبتداء مرفوع) اإلنسانُ: (القول هذا فعلى: جعفر أبو قال ، عليه شاهدةٌ وجوارحه

 اإلنسان بل: وشرحه ، األول خرب واجلملة ، الثاين خرب) نفسه على(و ، ثان ابتداٌء) بصريةٌ(و
 وقتادة ، جبري بن سعيد وقول ، قولٌ فهذا ، عليه وتشهد حتفظه رقباء نفسه من نفسه على

 على بصريةٌ واِهللا اإلنسانُ: جبري بن سعيد قال ، البصرية هو اإلنسان إنّ: -رمحهما اهللا-
 هذا فعلى ، نفسه عن ، متغافالً وعيبِه ، غريه بذنب فاًعار واهللا تراه: قتادة وقال ، نفسه
 .خربه )بصريةٌ(و ، باالبتداء مرفوع) اإلنسانُ: (القول

 كما ، للمبالغة اهلاء أن: أحدمها: جوابان ففيه مذكر؟ واإلنسان اهلاء دخلت مل: قيل فإن
 على حجةٌ اإلنسان بل: املعىن ألن ؛ اهلاء دخلت: وقيل ، وعالمة راوية رجلٌ يقال
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١٧٩ 

 

 .)١())نفسه

 :النحاس اذكرمهتوجيهان اللذان فال

) بصرية(خرب املبتدأ الثاين مقدماً ، و) على نفسه(مبتدأً ، و) اإلنسان(أن يكون  :األول
املبتدأ األول ، وهذا التوجيه بناه  ية من املبتدأ الثاين وخربِه خربمبتدأً ثانياً ، واجلملة االمس

 يرقبونه رقباء نفسه من نفسه على لإلنسان بل: ، أي � على قول ابن عباس النحاس
 .به عليه ويشهدون ،بعمله

يف أحد قولني مأثورين عن ابن عباس  الطربي � وذكر الرواية ذا املعىن عن ابن عباس
�)٢(. 

������Á��À}�: تعاىل اهللا يقول: (( قال -رمحه اهللا-أثور أيضاً عن مقاتل وجاء هذا التفسري امل

��Å��Ä�� � �Ã��Âz 32 يف عليها اهللا وختم ، األنعام سورة يف األلسن كتمت حني وذلك ١٤: ا��.
�}� فقال ،  احلكيم والقرآن يس  سورة �s��r���q��pz (� :على اجلوارح فنطقت ،  ٦٥ 

: وتعاىل تبارك قوله فذلك ، نفسك من أفضل شاهد فال ، السورة هذه يف بالشرك األلسن
�{��Å��Ä����Ã��Â������Á��Àz يعىن: هجسد ٣())بعمله  عليه شاهدةٌ هوجوارح(. 

�����Ä}�: (( يف توجيه هذه اآلية ، قال وهذا التوجيه اقتصر عليه الزجاج �Ã��Â�� � � � �Á��À

                                                           

 .٥/٥٤إعراب القرآن ) ١(

 .٢٤/٦٢ تفسري الطربي) ٢(

 .٣/٤٢٢تفسري مقاتل ) ٣(
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١٨٠ 

 

� �É� �È�� �Ç� �Æ� �Åz 32عز -بل اإلنسان تشهد عليه جوارحه ، قال اهللا : معناه ١٥ - ١٤: ا��.
�}� -وجل �}���|����� � � � � �{��z��y��x��w��v��u��tz وقال يف موضعٍ آخر ٢٤: �'را� ، :
�{���Ù��Ø����������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��Íz I@�7 :فأعلم اُهللا أن هذه  ٢٠ ،

 .)١())ليت يتصرفون ا شواهد عليهم اجلوارح ا

متعلق ) على نفسه(خربه ، و) بصريةٌ(مبتدأً ، و) اإلنسانُ(أن يكون  :التوجيه الثاين
ألا إما أن تكون للمبالغة ، : مع أن املبتدأ مذكر) بصرية(، ودخلت التاء يف ) بصرية(بـ

 حجة ، فهي للمذكر واملؤنث مبعىن) بصريةٌ(راوية ، وعالّمة ، وإما أن تكون  رجلٌ: كما يف
على قول سعيد  بل اإلنسان حجةٌ على نفسه ، وهذا التوجيه بناه النحاس: على السواء ، أي

 .وحده نفسه على شاهد اإلنسان بل: ، أي -رمحهما اهللا- وقتادة بن جبري

�����Ã}�: (( قال � عن ابن عباس لطربيوجاء هذا التفسري املأثور عند ا �Â� � � � � �Á� �À

Äz اإلنسان: يقول ه  نفسه على شاهدقال ، وعن قتادة )٢())وحد :�{����Ã��Â� � � � � �Á��À

Äz م ، الناس بعيوب بصرياً رأيته واهللا شئت إذاوكان: قال ذنوبه ، عن غافالً وذنو 
 اجلذع تبصر وال أخيك ، عني يف القذاة تبصر آدم ابن يا: مكتوباً اإلجنيل يف إنّ: قالي

�}�: ((قال ، وعن ابن زيد )٣())عينك  يف املعترض �Ä�� � �Ã��Â� � � � � �Á��Àz شاهد هو: قال 

                                                           

 .٤/٢٩٤معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٢٤/٦٣ تفسري الطربي) ٢(

 .٢٤/٦٣ تفسري الطربي) ٣(
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١٨١ 

 

 .)١()) ١٤: �JKاءا z{��~�������������������¡��¢��£��¤���¥��}��:وقرأ نفسه، على

�}�: ((على التوجيه الثاين يف هذه اآلية ، قال واقتصر األخفش �Ä� � � �Ã� �Â� � � � � �Á� �Àz 
 .)٢())أنت حجةٌ على نفسك: فجعله هو البصرية ، كما تقول للرجل

اليدان : على اإلنسان من نفسه رقباء يشهدون عليه بعمله: ء أن معىن اآليةوذكر الفرا
صفة حملذوف ) بصرية(أن يكون : والرجالن والعينان ، والذكر ، وبىن عليه توجيهاً ثالثاً

بل اإلنسان على نفسه عني بصرية ، وتكون التاء حينئذ للتأنيث ، : عني بصرية ، أي: تقديره
 :)٣(ربعي بن بقول مضرس واستشهد عليه

ــه ــرٍ أو مبنطق ــو منظ ه هــاظر ن 
 )٤(سـرائره  عليهم ختفى ال اخلوف من

 بصـريةً  عينـاً  الظـن  ذي على كَأنَّ 
رحـىت  حياذ  ـبحيس  النـاس  ـمكلَّه 

: الذي جاء فيه � ابن عباسيتفق مع التفسري السابق املأثور عن  واملعىن الذي ذكره الفراء
 .مسعه وبصره ويداه ورجاله وجوارحه شاهدةٌ عليه

ميكن أن نلحظ األثر للمأثور على التوجيه النحوي  يف توجيه هذه اآلية عند النحاس
اإلشكال آليات القرآن الكرمي ، فظاهر اآلية مشكلُ اإلعرابِ واملعىن ، والطريق حللِّ هذا 

                                                           

 .٢٤/٦٣ تفسري الطربي) ١(

 .٢/٧٢١معاين القرآن ) ٢(

، لسان العرب مادة  ١٠/٨٦، الكشف والبيان  ١٢/١٢٣، ذيب اللغة  ٣/٢١١ معاين القرآن للفراء: البيت يف ) ٣(
 .١٠/٢٠١، تاج العروس  ٤/٦٤) بصر(

 .٢/٢١١ معاين القرآن للفراء: ينظر) ٤(
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١٨٢ 

 

عند النحاس هو الرجوع للتفسري املأثور ، ومن مثَّ بناء التوجيه النحوي على املأثور، وذلك 
 .باالبتداء بذكر التفسري املأثور ، مث بعد ذلك التفصيل يف ذكر التوجيه النحوي املترتب عليه
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١٨٣ 

 

 ٨:ا�?�رق ���g������f��e��d����cz}� :يف قوله تعاىل) رجعه(مرجع الضمري يف 

 

وذكر  ���g������f��e��d����cz}�: يف قوله تعاىل) رجعه(اختلف املعربون يف مرجع الضمري يف 
 :يف ذلك عدة آراء مرتباً إياها على ما ورد فيها من أقوال مأثورة ، قال النحاس النحاس

 قتادة قولُ :فيه قيلَ ما أصحِ فمن ، الضمري هذا يف العلماء اختلف) لقادر رجعه على إنه(((
 إبراهيم على وقُرئ: جعفر أبو قال ، لإلنسان هذا على فالضمري ، وإعادته بعثه على: قال
 إنه: (جماهد عن ليث عن علي بن مندل عن زياد بن حيىي عن اجلهم بن حممد عن موسى بن

 رجعه على: (قال ، زيد ابن مذهب وهو ، اإلحليل يف املاء رد على :قال) لقادر رجعه على
 قولٌ وعنه ، كمعنامها الضحاك وعن ، قوالن هذان ، خيرج ال حىت حبسه على) لقادر
 الصبا، إىل شبابال وبعد ، الشباب إىل الكرب بعد رجعه على: قال) لقادر رجعه على: (ثالثٌ
 ، جرير بن حممد واختاره ، أبينهما األولُ والقول: جعفر أبو قال ، النطفة إىل الصبا وبعد
�}�: تعاىل قوله أن زعم ، العربية يف خطأٌ هي ، لتقويته حبجة احتج أنه غري �k���� � � �j��� �� �i��hz 

: جعفر أبو قال ، لقادر السرائر تبلى يوم رجعه على إنه: يقدره ، رجعه صلة من ٩: ا�=رق
 ، إنّ خبرب واملوصول الصلة بني ولفرقت ، رجعه صلة يف لدخل ؛ كذا كان ولو غلطٌ، وهذا

 .)١()) )ناصرٍ) (يوم( يف يعملُ ولكن ، جائز غري وذلك

 :اءثالثة آر فما ذكره النحاس

على بعثه وإعادته بعد : يعود على اإلنسان ، أي) رجعه(أنَّ الضمري يف  :الرأي األول
                                                           

 .٥/١٢٥إعراب القرآن ) ١(
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١٨٤ 

 

 .)١(-رمحه اهللا- املمات ، ونسب هذا القول لقتادة

 .)٣(، وذكره أيضاً الزجاج )٢(وهذا الرأي أحد رأيني ذكرمها الفراء

يعود على ماء الرجل ، أي على حبس املاء حىت ال ) رجعه(أنَّ الضمري يف  :الرأي الثاين
النحاس بساهدخيرج ، ون ٤( هذا القول( رمحهما اهللا- ، وابن زيد-)وهو أحد  )٥ ،

 .-رمحه اهللا- قولني للضحاك

 .)٦(� إىل عكرمة هذا القول أيضاً عند الطربيونِسب 

، وذكره بدون نسبته ألحد  )٧(-رمحه اهللا نقله أيضاً عن جماهد وهو الرأي الثاين للفراء
 .)٨(الزجاج

ىل اإلنسان ، مبعىن إعادته إىل الشباب بعد يعود إ) رجعه(أنَّ الضمري يف  :الرأي الثالث
أنَّ هذا هو قول  الكرب ، ومن الشباب إىل الصبا ، ومن الصبا إىل النطفة ، وذكر النحاس

                                                           

 .٢٤/٣٥٧ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول قتادة) ١(

 .٣/٢٥٥معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .٤/٣٢٩معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(

 .٢٤/٣٥٧ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٢٤/٣٥٧ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول ابن زيد) ٥(

 .٢٤/٣٥٧ تفسري الطربي: ينظر) ٦(

 .٣/٢٥٥معاين القرآن : ينظر) ٧(

 .٤/٣٢٩معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٨(
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١٨٥ 

 

 .)١(الثاين -رمحه اهللا-ك االضح

ه أبني األقوال ، ونقل أيضاً تفضيل هذا الرأي عن إن: س الرأي األول ، وقالورجح النحا
، غري أنه ذكر أنّ الطربي أورد لترجيح هذا الرأي حجةً ال تصح يف القواعد  )٢(الطربي

�}�: يف اآلية التالية وهو قوله تعاىل) يوم(أنّ الظرف : العربية ، هي �k���� � � �j��� �� �i��hz رق،  ٩: ا�=
إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر ، وهذا غلطٌ ؛ ألنه ال : ، أي) رجعه(ر متعلق باملصد

، وإنما ) لقادر(جيوز التفريق بني الظرف ومتعلقه بفاصل أجنيب وهو يف اآلية خرب إنّ 
فما له من قوة وال ناصر يوم : ، وعليه يكون التقدير) ناصرٍ(الظرف متعلق باسم الفاعل 

 .تبلى السرائر

: ، قال الزجاج )٣(، وغريه لتقوية هذا الرأي وافقه عليه الزجاج وما استشهد به الطربي
����k�j}�: على بعث اإلنسان ، وهذا يشهد له قوله) على رجعه(( ( � �i��hz ه قادر : أيإن

 .)٤())على بعثه يوم القيامة 

وقد وافق الطربي ، من املعربني يف تفضيل هذا الرأي والتعليل لهوالزجاج ٥( عدد(. 

 :بعدة أمور) لقادر(مع وجود الفاصل ) رجعه(بـ) يوم(وعللوا جلواز تعلق الظرف 

                                                           

 .٢٤/٣٥٨ تفسري الطربي: يف ينظر أيضاً قول الضحاك) ١(

 .٢٤/٣٥٨تفسري الطربي : يف قول الطربي: ظرين) ٢(

 .٤/٤٠٣، تفسري الثعاليب  ٤/٧٣٦الكشاف : ينظر) ٣(

 .٤/٣٢٩معاين القرآن وإعرابه ) ٤(

 .٤/٤٠٣، تفسري الثعاليب  ٦/٤٨٠تفسري النيسابوري : ينظر) ٥(
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١٨٦ 

 

 .أم توسعوا يف الظروف واجلار وارور ؛ فلذلك جاز الفصل .١
متعلق به ؛ ولذلك جاز ) رجعهعلى (أنَّ الفاصل هنا غري أجنيب ، فاجلار وارور  .٢

 .الفصل
أنَّ الفصل ذا األجنيب كال فصل ؛ ألنَّ املعمول يف نية التقدمي عليه ، وإمنا أخر  .٣

 .لرعاية الفاصلة
 .)١(أنَّ يف املصدر من القوة أنه يعمل وإن حال حائل بينه وبني معموله .٤

بأنَّ ذلك ال ) ناصر(متعلق بـ) يوم(أنَّ  واستدرك بعض النحاة على ما قاله النحاس
 :يصح ألمرين

 .أنّ ما بعد الفاء ال يصح أنْ يعمل فيما بعدها: األول

 .)٢(النافية على املشهور ال يصح أن يعمل فيما قبلها) ما(أنَّ ما بعد : الثاين

 . )٣()قادر(متعلق بـ) يوم(ويرى بعض النحاة أنَّ 

 وال: ((وحده ، قال ابن جين اليوم بذلك القدرة يصوأُخذ على هذا التوجيه أنّ فيه ختص
 السرائر تبلى يوم قادر تعاىل اهللا ألن املعىن ؛ يصغر لئال )لقادر( :بقوله )يوم( تعلق أن جيوز

                                                           

 .٥/٤٦٦، احملرر الوجيز  ٤٥٠،  ٨/٤٤٩البحر احمليط : ينظر) ١(

 .٢٠/٢٦٦، اللباب البن عادل  ٤٥٠،  ٨/٤٤٩البحر احمليط : رينظ) ٢(

، روح املعاين  ٥/٤٢٠، فتح القدير  ٢٠/٢٦٦، اللباب البن عادل  ٤٥٠،  ٨/٤٤٩البحر احمليط : ينظر) ٣(
٣٠/٩٩. 
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١٨٧ 

 

 .)١())وغريهم  البشر رجع على حال كل ، وعلى وقت كل ، يف وغريه

 أن جاز العرب كالم فصيح يقتضيه وما عىنامل تؤمل وأجيب عن هذا االستدراك بأنه إذا
 أوالً اإلطالق على f��e��d�gz}: قال تعاىل أنه ؛ وذلك) لقادر( متعلقاً بـ) يوم( يكون
 ألنه الكفار ؛ على األعظم الوقت األوقات من سبحانه ذكر مث وقت ،  كل ويف وآخراً
 أقدر غريه يف كان الوقت هذا يف ذلك على قدر إذا ؛ ألنه العذاب إىل والوصول اجلزاء وقت

 .)٢(األوىل بطريق

يرجعه يوم تبلى : متعلقاً بفعل حمذوف تقديره) يوم(وجعل عدد من النحاة الظرف 
السرائر ؛ وذلك تفادياً ملخالفة القواعد النحوية بالفصل بني الظرف ومتعلقه إذا علق 

فيما قبلها ، وتفادياً ) ما(د فيما قبلها ، وإعمال ما بع) الفاء(، أو بإعمال ما بعد ) رجعه(بـ
�����k�j}�: (( ، قال ابن جين )٣()لقادر(لتصغري املعىن إذا علق بـ �i��h���g���� � �f��e��d����c�z 

 كان هذا على اإلعراب يف محلته فإن لقادر ، السرائر تبلى يوم رجعه على إنه: هذا فمعىن
 هو الذي املصدر من به معلق هو ما وبني ،) تبلى يوم( هو الذي الظرف بني لفصلك خطأً ؛

 كان فإذا جيوز ، ال أمر األجنيب واملوصول الصلة بني والفصل صلته ، من والظرف الرجع ،
 الظرف ، يتناول ناصباً تضمر بأن له ، احتلت منه ، مانعاً ، واإلعراب له مقتضياً املعىن

                                                           

 .٥/٤٦٦احملرر الوجيز : ، وينظر ٢/٤٠٢اخلصائص ) ١(

، فتح القدير  ٢٠/٢٦٦، اللباب البن عادل  ٤٥٠ ، ٨/٤٤٩، البحر احمليط  ٥/٤٦٦احملرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .٣٠/٩٩، روح املعاين  ٥/٤٢٠

 .٣٠/٩٩، روح املعاين  ٨/٤٤٩، البحر احمليط  ٥/٤٦٦احملرر الوجيز : ينظر) ٣(



 التراكيب  الفصل الثاين

١٨٨ 

 

 تبلى يوم يرجعه: بعد فيما قال كأنه حىت ، الفعل ذلك على داالً به امللفوظ املصدر ويكون
 .)١())فعله  على املصدر داللةَ يرجعه على )رجعه( ودلَّ السرائر ،

على ما جاء ) رجعه(نالحظ أنه رتب عود الضمري يف  يف توجيه هذه اآلية عند النحاس
نحاس عالقةً بني التفسري باملأثور والتوجيه يقرر ال يف املأثور ، وفيما نقله عن الطربي

النحوي، هي أنَّ التوجيه النحوي أحد أسباب التفضيل بني األقوال املأثورة املختلفة الواردة 
 .يف تفسري اآلية

 

                                                           

 .٢/٤٠٢اخلصائص ) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٨٩ 

 

 ��������	�� :������ 



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٠ 

 

 ٥٨: ا��,�ةR����Q����P��O��N �z}� :يف قوله تعاىل) حطَّة(إعراب 

 

، رأيني ٥٨: ا����ةR����Q����P��O��N �z}�: يف قوله تعاىل) حطَّة(يف إعراب  النحاس ذكر
 :قراءةً رأيٍ كلُّوافق 

ل نق، و )١(بن أيب عبلةإبراهيم قراءة وجاء على هذا ،  بونصم) حطَّةً(أن  :الرأي األول
نابت عن املصدر  )حطَّةً(فـ،  )٢(عن األخفش توجيه النصبقراءة النصب و النحاس

 على هذا التوجيه بتفسري ابن عباسالنحاس احطط عنا حطَّةً ، واستدل : احملذوف ، والتقدير
 قال ، الفعل من بدلٌ أا على ، نصباً) حطةً( وقرئت :قال األخفش : ((قال النحاس �
ويف حديث آخر ، قولوا ال إله إال اهللا  :أم قيل هلم �عن ابن عباس  احلديث :جعفر أبو

كما ، كم قولوا شيئا حيط عنكم ذنوب :أي، تفسري للنصب  ، مغفرةً :قولوا :عنه قيل هلم
 .)٣()) تقول قل خرياً

ء فاوأما الفرأن  :بىن عليه، و السابق � تفسري ابن عباس ه قراءة الرفع ، أوردبعد أن وج
: قال عباس ابن أنّ وبلغين : ((منصوبة على هذا التوجيه قال) حطَّةً(القراءة ينبغي أن تكون 

 ؛ القراءة يف منصوبة) حطّةً( تكون أن فينبغي كذلك يك فإن ؛ اهللا نستغفر: يقولوا أن أُمروا
 إذا احلكاية تكون وإمنا ، صاحلة كلمةً قلت: القائل فيقول ، اهللا إال إله ال قلت: تقول نكأل

                                                           

 .١/٣٨٤يط ، البحر احمل ١/٤٤٦ ، تفسري الرازي ١/٢٦٩معاين القرآن لألخفش : تنظر القراءة يف) ١(
 .١/٢٦٩معاين القرآن : يف ينظر التوجيه عند األخفش) ٢(
 .١٤٠تنوير املقباس : يف ، وينظر قول ابن عباس ١/٥٥إعراب القرآن ) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩١ 

 

؛  كلمةً فجعلته،  كله ذلك ضممت فإذا ، نصبي أو خفضي أو رفعي ما إضمار قبلها صلح
 ، حسناً كالماً قلت: فتقول كلمةً هذه جتعل مث ، بزيد مررت: كقولك بالقول منصوباً كان

: أيضا فيقول ، عمراً ضربت قد: وتقول ، كالماً قلت: فيقول ، قائم زيد: قلت: قولت مث
ما  بناء على بترجيح قراءة النص، ففي مضمون كالمه ما يشعر ب )١()) صاحلة كلمةً قلت

، ألنه يقتضي من جهة التوجيه النحوي  نستغفر اهللا: أن الذي أمروا به �تأوله ابن عباس 
 .ءة بالنصبأن تكون القرا

: � مغفرة ، وعن عكرمة: � عن ابن عباس )ةطّح(يف املأثور يف معىن  وذكر الطربي
ينبغي وذكر أنه  ،خطايانا  عنا احطُط: -رمحهما اهللا- وقتادة،  وعن احلسن،  ال إله إال اهللا

 .)٢(أن تكون القراءة بالنصب اتالتوجيهعلى هذا 

 ويف : ((بالرفع قالالصحيحة هذه التوجيهات معتمداً على أنّ القراءة  مث رد الطربي
 يف التأويل من � عكرمة قاله الذي خالف على واضح بيانٌ )احلطّة(رفع  على القَرأَة إمجاع
- وقتادة احلسن عن رويناه الذي التأويل على الواجب لكوكذ ،) حطة وقولوا( :قوله

 شأن من ألن نصبا ؛ )ةًطَّح(يف  القراءة تكون أن ، )حطة وقولوا( :قوله يف -رمحهما اهللا
 .)٣()) املصادر ينصبوا أن األفعال وحذفوا األفعال ، مواضع املصادر وضعوا إذا العرب

أنها خرب فيها ، وتوجيه الرفع  )٤(بالرفع ، وهي قراءة اجلمهور) حطَّةٌ( :الرأي الثاين

                                                           

  .١/٣٨ معاين القرآن للفراء) ١(
 .٢/١٠٧ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .١٠٧-٢/١٠٥ تفسري الطربي) ٣(
 . ١/٥٥، إعراب القرآن للنحاس  ٢/١٠٩ تفسري الطربي: تنظر القراءة يف) ٤(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٢ 

 

على هذا التوجيه بقول  النحاساستدل مسألتنا حطةٌ ، أو أمرك حطةٌ ، و: ملبتدأ مرفوع ، أي
يث ابن مسعود وحد ((: ، قال النحاس) حطَّة(بدل ) حنطَة(أم قالوا  � ابن مسعود

 :س هذا الرأي ألمرينورجح النحا ، )١()) على الرفع تفسري،  طةٌنح :قالوا

 .أنَّ األئمة من القراء على الرفع: األول

��W}�: ذكر بعد هذه اآلية قوله -جل وعز-أنَّ الرفع أوىل يف اللغة ؛ ألنّ اهللا : الثاين

��^��]��\��[�� �Z��Y��Xz والتبديل معناه التغيري بدون إزالة العني ، فدل  ٥٩ :ا����ة ،
كما ) حنطَة(قالوا أي الكلمة بعينها ، فبدلوا الكلمة و) حطَّةٌ(أمروا أنْ يقولوا ذلك على أم 

ال إله إال اهللا أو مغفرة كما : ه أنْ يقولوالو كان ما أمروا ب، و -رمحه اهللا- جماهد يف تفسري
فأبدل الذين ظلموا (اآلية  تلكان قوهلم إزالة وإبداالً ال تبديالً ؛ ولكان � قال ابن عباسٍ

 ابن وحديث: ((فدل ذلك على أنّ قراءة الرفع أوىل ، قال النحاس) قوالً غري الذي قيل هلم
 الرفع، على القراء من واألئمة ، اللغة يف أوىل وهو ، الرفع على تفسري )حنطَةٌ(: قالوا مسعود

: يقال: حيىي بن أمحد قال) بدل( معىن يف العربِ عن حكي ملا ؛ اللغة يف أوىل صار وإمنا
لْترته: أي ، الشيَء بدأُزِلْ ومل غي هعين ، هلتدأزلت: وأَب ه هعينعزل: قال كما ، وشخص 
 .)٢())املبدل األمري

، يف احلديث الذي  � عن النيبمنه قريباً جاء  -رمحه اهللا- جماهد عن نقله النحاسوما 
 :إِسرائيلَ لبنِى قيلَ(( :�قال رسول اهللا : قال � ومسلم عن أيب هريرة رواه البخاري

                                                           

 .١/٥٥إعراب القرآن ) ١(
 .١/٥٥إعراب القرآن ) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٣ 

 

 حبةٌ وقَالُوا ، أَستاههِم علَى يزحفُونَ فَدخلُوا فَبدلُوا ، ، حطَّةٌ ، وقُولُوا سجدا الْباب ادخلُوا
 .)١())شعرة يف

 ).حنطَة(قالوا  ، ويف تفسري جماهد) حبة(ففي احلديث جاء أم قالوا 

ا حكي عن العرب من معتمداً على مالرفع  ل قراءةيفضت يف وهذا الذي قال به النحاس
 .)٣(السمني احلليبو،  )٢(القرطيب هنقله عن، معىن بدل 

 أهل واختلف : ((عدة آراء يف توجيه قراءة الرفع عن حنويي البصرة قال ونقل الطربي
 )ةُطّاحل( رفعت: البصرة حنويي بعض فقال ،) احلطة( رفعت أجله من الذي املعىن يف العربية
 .سمعك: للرجل تقول كما لذنوبنا ، حطةٌ منك ليكن :قولوا: مبعىن

 قيلها عليهم وفُرِض ، مرفوعة يقولوها أن اهللا أمرهم كلمة هي: منهم آخرون وقال
 .كذلك

 هذه :وقولوا: قال كأنه ، )هذه(بضمري  )احلطّةُ(رفعت : الكوفيني حنويي بعض وقال
 .حطة

 حطة ، هو ما :قولوا: قال كأنه ، اخلرب معناه بضمري مرفوعة هي: منهم آخرون وقال
 .)٤()) على خرب مبتدأ حمذوف) ما( لـ خربا حينئذ )ةٌطَّح( فتكون

                                                           

 .٤/٢٣١٢،  ٣٠١٥يث ، احلد ، صحيح مسلم ٣/١٢٤٣،  ٣٢٢٢، احلديث  يالبخار صحيح )١(

 .١/٤١٠اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٢(
 .١/٣٧٤الدر املصون : ينظر) ٣(
 .٢/١٠٧ تفسري الطربي) ٤(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٤ 

 

دخولنا الباب : على أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره) حطّةٌ(أن يكون رفع  مث رجح الطربي
، جريج وابن،  أنس بن الربيعثالث روايات من املأثور عن يف ترجيحه على حطّةٌ ، واعتمد 

 وأشبه ، الصواب إىل ذلك يف عندي أقرب هو والذي : ((، قال -رمحهم اهللا- زيد وابن
 وهو ، التالوة ظاهر عليه دل قد حمذوف خربٍ بنية )ةٌطَّح( رفع يكون أن: الكتاب بظاهر
 ، الترتيل من الظاهر عليه دل ما ، اللفظ ذا تكريره من فكفى ، طةٌح سجداً الباب دخولنا

�} :قوله وهو �M��L��Kz وإذ: بذلك يعين ، )حطةٌ وقولوا( :قوله تأويل ...  ٥٨: ا����ة 
 ، لذنوبنا حطةٌ سجداً ذلك ولنادخ: وقولوا ، سجداً الباب وادخلوا ، القرية هذه ادخلوا قلنا

 .)١()) زيد وابن،  جريجٍ وابن ، أنس بن الربيع تأويل حنو على القول وهذا

لتكن منك : واقول(بـ ، و األخفش )٢()هي حطَّةٌ(بـ )حطّةٌ(تقدير رفع  الفراءوقدر 
 .)٤()مسألتنا حطّةٌ(بـ ، والزجاج )٣()حطّةٌ لذنوبنا

األول مؤيد  :فاضل بني أمرين إذا تأملنا أثر التفسري باملأثور يف هذه اآلية جند أن النحاس
وبرواية عن ،  لقواعد العربيةوبا، والثاين مؤيد بقراءة اجلمهور ،  � برواية عن ابن عباس

، معتمداً يف تفضيله  ففضل تفسري جماهد القائل بالرفع على تفسري النصب -رمحه اهللا- جماهد
 .، والثاين موافقة قراءة اجلمهور وهو الذي بدأ به، على أمرين أحدمها لغوي 

 .�توجيهاً خمالفاً لتفسري ابن عباس  سوهذا املوضع الوحيد الذي يرجح فيه النحا

معلال ذلك بأا  وقتادة واحلسن وعكرمة تفسريات مأثورة عن ابن عباس رد الطربيو
                                                           

 .١٠٨، ٢/١٠٧ تفسري الطربي) ١(
 .١/٣٨معاين القرآن ) ٢(
 .١/١/٢٦٩معاين القرآن ) ٣(
 .١/١١٤معاين القرآن وإعرابه ) ٤(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٥ 

 

 .وهذا خيالف قراءة اجلمهور بالرفع) حطَّة(تقتضي النصب لـ

وربط بينه وبني ثالث ، وفاضل بني التوجيهات النحوية للرفع مبا يقتضيه سياق اآليات 
 .روايات من املأثور

بترجيحه قراءة أتبعه مبا يشعر  وملا ذكر رأي ابن عباس، الرفع قراءة وجه ء اوالفر
لتوجيه النحوي أن تكون القراءة يقتضي من جهة ا رأي ابن عباساألخذ ب ألن؛ النصب
 .فجعل للتفسري املأثور دور املرجح بني القراءات،  بالنصب



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٦ 

 

 :يف قوله تعاىل) الظاملون(حكم رفع 

�{��¬��«��ª��©�������̈ ��§��¦¥��¤��£��¢¡�����~����}��|z ١٢٤: ا��,�ة 

 

 .من أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي اختيار توجيه حنوي ، وتفضيله على غريه

 وأيب رجاء � يف توجيه قراءة عبداهللا بن مسعود سمن ذلك ما جاء عند النحا
|��{����~�����¡¢��£��¤��¥¦��}�: يف قوله تعاىل) الظاملون(برفع  -رمحهما اهللا- واألعمش

� �¬� �«��ª��©�� � � � � �¨� �§z واألعمش رجاء وأبو اهللا عبد قرأ: ((قال النحاس  ١٢٤: ا����ة: 
 خرياً نلت لتقو كما ، نلته فقد نالك ما ألنَّ :الفراء ، قال )١()الظاملون عهدي ينالُ ال قالَ(

 اهللا قال ، )الظاملني( نصب يوجب املعىن: قال أنه يزيد بن حممد عن وحكي ، خري ونالين
����¡}� � إلبراهيم وعز جل �~� � � �} z ذا إليه فعهد فقال � إبراهيم ، فسأل: 
{¥��¤z وعز جل- فقال-: �{«��ª��©��� � � � �¨z عن ، وروي ظاملاً ماماإ أجعل ال 
 أنَّ -وجلَّ عز- اهللا ، فعلم إمام ذريته من يجعل أن � إبراهيم سأل: قال أنه � عباس ابن
 .)٢()) ��ª��©�������¨z»}� :فقال يعصي من ذريته يف

بأا يف معىن قراءة ) الظاملون(ء أنه وجه قراءة رفع عن الفرا سففي هذا التوجيه نقل النحا
: معلالً ذلك بقوله) ال ينال عهدي الظاملون: (يف معىن) ال ينال عهدي الظاملني(النصب ، فـ

                                                           

 .١٦والتعديل من املخطوط ل ) الظاملني: (النسخة املطبوعةيف ) ١(

 .١/٧٦إعراب القرآن ) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

١٩٧ 

 

 .)١())نلت خريك ، ونالين خريك: ألنَّ ما نالك فقد نلته ، كما تقول(( 

ميكن أن حيمل على ما يسمى يف النحو بالتقارض ، ء وهذا التوجيه الذي قال به الفرا
 الذي احلكم كلمة كل تعطي حبيث كلمتني بني األحكام تبادل هو: فاالقتراض النحوي

املشاركةَ يف الفعل ، قال يف : ، وهو ما مساه ابن خالويه )٢(األخرى الكلمة إىل ا خيتص
�}�: لمات يف قوله تعاىلورفع ك توجيه نصب آدم � � � � � � � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðz واحلجة: ((٣٧: ا����ة 

 النحويون يسميه وهذا،  نلته فقد نالك ، وما تلقيته فقد تلقاك ما: يقول أن آدم نصب ملن
 .)٣()) الفعل يف املشاركة

�}�: قوله تعاىل: يتني يف التوجيهء ربط بني اآلوالفرا � � � � � � � �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðz وقوله  ٣٧: ا����ة
�}� :تعاىل �¬��«��ª��©��� � � � �¨��§�� ¦¥��¤��£�� ¢¡�����~��� �}��|z في توجيه ف ١٢٤: ا����ة

فجعل الفعل )  من ربه كلماتفتلقى آدم(د قرأ بعض القراء وق: (( اآلية األوىل قال
واحد ؛ ألنّ ما لقيك فقد لقيته ، وما نالك فقد نلته ، ويف  -واهللا أعلم-للكلمات ، واملعىن 

 .)٤() ))ال ينالُ عهدي الظاملون: (ويف حرف عبداهللا) ال ينالُ عهدي الظاملني: (قراءتنا

�����©����ª»��¬����}: (( ء جاء عند غريه من النحاة ، قال العكربيالفراوما قاله  ��¨z  
 ، واملعنيان العكس على )الظاملون( ، ويقرأ الفاعل هو العهد جعل على املشهور هو هذا

                                                           

 .١/٧٦معاين القرآن ) ١(

 . ١ظاهرة التقارض يف النحو العريب : ينظر) ٢(

 .١/٧٥احلجة ) ٣(

 .١/٢٨معاين القرآن ) ٤(
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١٩٨ 

 

 .)١())نالك  فقد نلته ماكل  ؛ ألن متقاربان

ء هلا ، معلالً ذلك س توجيه الفرا، ورد النحا واوبال) نوالظامل(قراءة  سومل يرتضِ النحا
) الظاملني(يوجب نصب : س عن  املربدبأنّ املعىن ال يستقيم عليها ، فاملعىن كما نقله النحا

 فسأل إبراهيم ١٢٤: ا����ة�z {����~�����¡}�: وأناله اإلمامة قال تعاىل �م فاهللا عهد إلبراهي
�}�: اهللا سبحانه أن جيعل ذريته أئمة وينيلهم ، فقال تعاىل �¬��«��ª��©����� � �¨z  ال أجعل

 .إماماً ظاملاً

،  )٢(هلذه اآلية � على صحة هذا املعىن بتفسري مأثورٍ عن ابن عباسٍ سواستدل النحا
أنّ يف  -عز وجلّ-أنْ يجعل من ذريته أمام ، فعلم اهللا  � سأل إبراهيم: �قال ابن عباس 

 .)٣(��ª��©�������¨���¬z»�}�: ذريته من يعصي فقال

يف اتفاق املعىن يف قراءيت النصب والرفع ، إال أنه فضل قراءة  ج الفراءوقد وافق الزجا
واملعىن يف الرفع والنصب واحد ؛ ألنَّ  ��ª��©�������¨z»��¬��}�: ((جالنصب ، قال الزجا

لظاملني ، إال أنه منفي عنهم ، والقراءة اجليدة هي على النيل مشتمل على العهد ، وعلى ا
 .)٤() ))الظاملني(نصب 

                                                           

 .١/١١٢التبيان يف إعراب القرآن ) ١(

 .١/٤١٠ ، تفسري ابن كثري ١/٢٢٢، تفسري ابن أيب حامت  ١٨تنوير املقباس : أيضاً يف � ينظر تفسري ابن عباس) ٢(

 .١/٧٦إعراب القرآن ) ٣(

 .١/١٦٢معاين القرآن وإعرابه ) ٤(
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، وأيب  )٢(، وابن عطية )١(جرى املفسرون واملعربون كالطربي فضيلوعلى هذا الت
 .)٣(حيان

التوجيه ، إال أنه جعل تقدمي املفعول يف قراءة الرفع  القراءتني ذا ووجه األلوسي
 .)٤(لالهتمام باملفعول ، ورعاية للفواصل

بالواو ، ) الظاملون(يف رده قراء  يف تأييد شيخه املربد سيف توجيه هذه اآلية اعتمد النحا
 .� بالتفسري املأثور عن ابن عباس ورد توجيه الفراء

                                                           

 .٢/٢٤ تفسري الطربي: ينظر) ١(

 .١/٢٠٧احملرر الوجيز : ينظر) ٢(

 .١/٥٤٨البحر احمليط : ينظر) ٣(

 .١/٣٧٨روح املعاين ) ٤(
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 ٢١٩: ا��,�ةÉ��È��Ç��Æ��Å �z}� :يف قوله تعاىل) ماذَا(إعراب 

 

 :)١(إعرابني) ماذا(س يف إعراب جيوز النحا

 .عىن الذيمب) ذا(لالستفهام ، و) ما(أنْ تكون : عراب األولاإل

 .مبرتل اسمٍ واحد) ذا(و) ما(أنْ تكون : اإلعراب الثاين

 .)٢(وهذان الرأيان مشهوران عند النحاة

���È}�: القراءتني يف قوله تعاىل سوعلى هذين الرأيني وجه  النحا �Ç� �Æ� �Å

É�zه قراءة اجلمهور بفتح   ٢١٩: ا����ةفوج ،)على ) ماذا(بأنّ األوىل فيها أن تعرب  )٣()العفو
مبعىن الذي ، ) ذا(لالستفهام ، و) ما(أا اسم واحد ، وجيوز فيها الوجه اآلخر ؛ فتكون 

بأنّ األوىل  )٤()العفو(، وابن أيب إسحاق برفع  ووجه قراءة أيب عمرو ، وعيسى بن عمر
 .امساً واحداً) ماذا(ىن الذي ، وجيوز أنْ تعرب مبع) ذا(اسم استفهام و) ما(فيها أنْ تعرب 

                                                           

 .١٠٩،  ١/١٠٨إعراب القرآن : ينظر) ١(

 املنثورة املسائل ، ٣٩٥ اللبيب مغين ، ٢٣٠،  ١/٢٢٦ معاين القرآن وإعرابه للزجاج ، ٢/٤١٧ الكتاب :ينظر )٢(
 .٣٢٩-١/٣٢٧ مهع اهلوامع،  ١٢٣عمدة ذوي اهلمم  ، ١٣٩،  ١٣٨

، النشر يف  ١/٦٤، التيسري للداين  ١/٩٦، احلجة البن خالويه  ١/١٨٢ السبعة البن جماهد :تنظر القراءة يف) ٣(
 .٢/١٨٢القراءات العشر 

، النشر يف  ١/٦٤، التيسري للداين  ١/٩٦، احلجة البن خالويه  ١/١٨٢ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ٤(
 .٢/١٨٢القراءات العشر 
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اإلعراب الثاين معتمداً يف يف اآلية ولكنه بعد أنْ حكى جواز اإلعرابني عن النحاة فضل 
: يف اآلية )العفو(ـأنّ املراد ب )١(� ذلك على ما جاء يف التفسري املأثور عن ابن عباس

، وتقديره يف التوجيه أنْ يكون مفعوالً لفعل حمذوف الفضل ، أي ما يفضل عن أهلك 
قل ينفقون العفو ، أو أنفقوا العفو ، وهو يدل على توجيه النصب ، فاجتمع التفسري : تقديره
��Ç��Æ��Å}�: (( سوالتوجيه النحوي يف تفضيل قراءة النصب ، قال النحا، املأثور 

É��Èz أيب وابن عمر بن وعيسى عمرو أبو ، وقرأ الكوفة هلوأ احلرمني أهل قرأ هكذا 
 االختيار كان) الذي( مبعىن) ذا( جعلت إن: جعفر أبو قال بالرفع،) العفو قل( إسحاق
 وجاز ، النصب االختيار كان واحداً شيئاً) ذا(و) ما( جعلت وإن ، النصب وجاز الرفع،
 على والرفع بالنصب] أحنو أم شعر[ شعراً أم اًأحنو تعلمت ماذا :النحويون وحكى ، الرفع
،  الفضل: عباس ابن قال النصب ، على يدل اآلية يف التفسري أن ، إال حسنان جيدان أما
 أنفقوا قل :املعىن :احلسن ، وقال العفو ينفقون هذا فمعىن .أهلك عن يفضل ما :العفو :وقال
 .)٢())العفو

 ، )٣(� أيضاً عن عبداهللا بن عمر � عىن املأثور عن ابن عباسوقد روي هذا امل
 

                                                           

 .٢/٣٩٣، تفسري ابن أيب حامت  ٤/٣٣٧ ، تفسري الطربي ٣٠تنوير املقباس : أيضاً يف � ينظر قول ابن عباس) ١(

 .١/١١١إعراب القرآن ) ٢(

 .٢/٣٩٣تفسري ابن أيب حامت : ينظر) ٣(
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٢٠٢ 

 

، )٧(، ومقاتل )٦(، واحلسن )٥(، وابن زيد )٤(والسدي،  )٣(، وعطاء )٢(، وقتادة )١(وجماهد
 .)٨(وغريهم

؛ ألا قراءة اجلمهور ، مع تصرحيه جبواز الرفع ) العفو(قراءة النصب  ورجح الطربي
 .)٩(والنصب يف اإلعراب بدون ترجيح

،  � عباسالنصب يف هذه اآلية اعتماداً على املعىن الذي جاء عن ابن  ورجح الفراء
قل ينفقون العفو ، وهو فضل : وجه الكالم فيه النصب ، يريد) قل العفو: (( (قال
 .)١٠())املال

ء لقراءة النصب أنه يرى أن األوىل يف أنّ سبب ترجيح الفرا ونقل األزهري عن املربد
 وقال: (( األزهري: ثرة ورودها يف كالم العرب ، قالأن تكون امساً واحداً ؛ لك) ماذا(

                                                           

 .٢/٣٩٣تفسري ابن أيب حامت : ينظر) ١(

 .١/٢٥٣، تفسري البغوي  ٤/٣٣٧ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .١/٢٥٣، تفسري البغوي  ٢/٣٩٣، تفسري ابن أيب حامت  ٤/٣٣٧ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .١/٢٥٣، تفسري البغوي  ٤/٣٣٧ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٤/٣٣٧ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٤/٣٣٧ سري الطربيتف: ينظر) ٦(

 .٢/٣٩٣،  تفسري ابن أيب حامت  ١/١١٢تفسري مقاتل : ينظر) ٧(

 .٢/٣٩٣تفسري ابن أيب حامت : ينظر) ٨(

 .٣٤٧،  ٤/٣٤٦ تفسري الطربي: ينظر) ٩(

 .١/١٤١معاين القرآن ) ١٠(
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النصب،  فيه الكالم وجه :قال É��È��Ç��Æ��Å �z}�: وعز جل اهللا قول يف الفراء
 ينفقون الذي :أراد رفع ومن :العباس أبو املال ، قال فضل العفو ، وهو ينفقون قل :يريد
 العرب؛ كالم يف كثر واحد حرف دناعن )ماذا( النصب ؛ ألن الفراء اختار وإمنا :قال .العفو
رفع  )الذي( مبعىن )ذا( جعل ومن:قال .النصب اختري ينفقون ، ولذلك ما :قال فكأنه

(()١(. 

 .)٢(ج الوجهني بدون ترجيح بينهماوجوز الزجا

أثور على التوجيه النحوي عند النحاس ، هلذه اآلية يعطينا أثراً من تأثري امل ستوجيه النحا
يف تفسري اآلية كان السبب  � هو التفضيل بني أوجه اإلعراب اجلائزة ، فقول ابن عباس

 .اسم واحد) ماذا(س اإلعراب الثاين ، وهو أنّ يف اختيار النحا

                                                           

 .٣/١٤٤ذيب اللغة ) ١(

 .١/٢٣٠معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(
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 ٣٥: Aل /.�ان �v��u���|�����{��z��y������x��wz}� :يف قوله تعاىل) محرراً(أوجه نصب 

 

�}�: يف قوله تعاىل) محرراً(يف إعراب  سأورد النحا �|� � � � �{� � z� � y� �x� �w� �v� �uz 
 :إعرابني

 .منصوباً على احلال) محرراً(ن أنْ يكو: اإلعراب األول

نذرت لك ما يف : نعتاً ملفعول به حمذوف ، تقديره) محرراً(أنْ يكون : اإلعراب الثاين
 .بطين غالماً حمرراً

 :معتمداً يف ذلك على ثالثة أدلة: مث رجح اإلعراب األول

، والثاين عن  � التفسري املأثور فأورد قولني مأثورين األول عن ابن عباسٍ: األول
ر أقوى األدلة عنده يف ، يؤيد ما اإلعراب األول ، مما ينبئ أنّ املأثو -رمحه اهللا-ك الضحا

 .الترجيح

 .سياق الكالم: الثاين

 .اإلعراب: الثالث

��z��y������x��w��v��u}�����}�: (( سل يف هذه األدلة ، قال النحامث أفص وألورد قول النحاس

��|z هو ، وقيل احلال على منصوب بطين يف ما لك نذرت: أي ، حمذوف ملفعول نعت 
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،  التفسري :جهة من أوىل األول القول :جعفر أبو ، قال الكنيسة خيدم :، أي حمرراً غالماً
 .، واإلعراب الكالم وسياق

 أسنت ما بعد عمران امرأة محلت :قال � عباس ابن عن صاحل أبو فروى :ريالتفس فأما
ما :عمرانُ هلا ، فقال حمرراً بطنها يف ما فنذرت صنعت فولدت ، ها ، فقبلَها أنثى وحيكرب 
 ا يكتبون اليت باألقالمِ األحبار عليها ، فتساهم الغلمان إال حيرر ال ، وكان حسنٍ بقبولٍ
خذ زكرياُء ، فكفلها الوحيا مرضعاً هلا ، واتفلم ، تإال إليه يرتقى ال حمراباً هلا ، جعل شب 
 مرمي يا :، قال الشتاِء يف القيظ ، وفاكهةَ القيظ يف الشتاِء فاكهةّ عندها جيد ، فكان بسلمٍ
 الذي إنَّ :، قال الولد يف زكرياء طمع ذلك ، فعند اهللا عند من هو :، قالت ا؟هذ لك أنى

 لألحبارِ خادماً يجعلُ من أكثر كانَ :كالضحا وقال ، ولداً يرزقين أنْ على قادر ذا يأتيها
 .تفسريال ، فهذا الغلمان إال يقْبلُ ال كان ؛ فلذلك ينبأ

 اهللا ، فقال يقبل مما األنثَى وليس ، أي أنثى وضعتها إني رب : قالت أنها الكالم وسياق
 .حسنٍ بقبولٍ ربها فتقبلها :-وعز جل-

 يف اازِ على ، وجيوز مواضع يف جيوز ال املنعوت مقام النعت إقامةَ فإنَّ :اإلعراب وأما
 .)١())يستعملُ  ال هذا ثلِم يف المكال ، وحذف أخرى

 :حاالً ، ال صفةً ملفعولٍ حمذوف هي) حمرراً(أن يكون  سفاألدلة اليت رجح ا النحا

                                                           

 .١/١٥٣إعراب القرآن ) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٠٦ 

 

 وذلك أنّ التفسري املأثور جاء أنّ امرأة عمران: من املأثور سأخذه النحا: الدليل األول
نذرت ما يف بطنها نذراً مطلقاً ومل تقيده بغالم ، وإن كانت ترجو أن يكون ذكراً ، فمن 

ال أنَّ امرأة عمران ملّا محلت نذرت ما يف بطنها حمرراً ، : � ذلك ما جاء عن ابن عباس
ويكون يف خدمة ،  ويعبد اهللا تعاىل، ويتفرغ لعمل اآلخرة ، وال يتزوج ، يعمل للدنيا 

ينبأ ، ولذلك  لألحبارِ خادماً ك أنّ أكثر من يجعلُ، ومنه ما جاء عن الضحا )١(الكنيسة
 .كان ال حيرر إال الغلمان

، وكانت أشياع  تزوجا أختني وعمران،  أن زكريا عند البغويالقصة وجاء يف تفصيل 
، وكان قد  عند عمران أم مرمي ، وكانت حنة بنت قافوذا عند زكريا أم حيىي افوذابنت ق
أمسك وكانوا أهلَ، ت عن حنة الولد حىت أسن من اِهللا بيت فبينما هي يف ظلِّ مبكان ، 
؛ يطعم فرخاً ت بطائرٍبصر شجرة فتحركت بذلك نفس؛  ها للولدهلا  فدعت اهللا أن يهب
فيكون من ؛  إن رزقتين ولدا أن أتصدق به على بيت املقدس اللهم لك علي: وقالت، ولدا 

: ا زوجها، ومل تعلم ما هو فقال هل ما يف بطنها رتفحر،  ، فحملت مبرمي سدنته وخدمته
من  ، أرأيت إن كان ما يف بطنك أنثى ال تصلح لذلك؟ فوقعا مجيعاً وحيك ما صنعت يف هم

 z¨��}�إذا هي جارية، ، ولدا  :أي z¦���§��}� مبرمي فهلك عمران وحنة حاملٌ، ذلك 

�}� :-وكانت ترجو أن يكون غالما- حنة �¬��«��ª��©z ا إىل اهللا عز وجلاعتذار �{��®

°���¯��´��³��²���± �z  ا؛ يف خدمة الكنيسة والعباد الذين فيهاوضعفها  ، لعور ،
�����½��¾��¿����Á��À}والنفاس ، وما يعتريها من احليض  �¼��»��º��¹��¸��¶

                                                           

 .٢/٦٣٦تفسري ابن أيب حامت : أيضاً يف � ينظر قول ابن عباس) ١(
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��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Âz)١(. 

 .)٢(-رمحه اهللا- أيضاً عن جماهد تفسريهذا المثل وروي  

حكى عن امرأة  -سبحانه-وذلك أنَّ اهللا : من السياق ستقاه النحاسا: الدليل الثاين
�}�: أا قالت عمران �¬� �«��ª� �©z  ، ًا كانت ترجو أنْ يكون املولود غالماوذلك أ ،

عز -ومل تدر أنه أنثى ، فقالت ذلك على وجه االعتذار إىل اهللا سبحانه تعاىل ، فقال اهللا 
، فال  السعداِء مسلك ا وسلك ، النذرِ يف ا رضي: أي Å�����Ä��Ã��Âz} -وجل

غالماً حمرراً ؛ ألنَّ امرأة عمران مل تكن تعلم ): محرراً(يصح مع السياق أن يكون التقدير يف 
 .جنس املولود

: من اإلعراب  صفةٌحالٌ ، ال) حمرراً( أنّعلى  الذي دلّل به النحاس: الدليل الثالث
،  )٣(ضعيف نعت ملفعول حمذوف تقديره غالماً حمرراً) محرراً(اإلعراب الثاين القائل بأنَّ ف

معلالً ذلك بأن إقامة النعت مقام املنعوت ال جيوز إال يف مواضع حمدودة ، ليس هذا املوضع 
 .منها

يرى أنّ إقامة النعت مقام  بل إن ابن السراجوهو يف هذا موافق لكثري من النحاة ، 
 إال يكونُ ال الذي ، كالعاقل اَألنواعِ من نوعاً خيص املنعوت قبيح إال أنْ يكون نعتاً خاصاً

                                                           

 .٣١-٢/٢٩تفسري البغوي : ينظر) ١(

 . ٢/٣١٢،  الدر املنثور  ٢/٦٣٦، تفسري ابن أيب حامت  ٦/٣٣١ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

يف احملرر  ، وضعفه بعد أن حكاه عنه ابن عطية ١/١٥٦يف مشكل إعراب القرآن  د مكيجاء هذا اإلعراب عن) ٣(
 .٣/١٣١يف الدر املصون  ، والسمني احلليب ٥/١٧٠يف تفسري اللباب  ، وابن عادل ١/٤٢٤الوجيز 
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 .)١(اللبس ، ويزولُ الفائدةُ به تقع مما ذلك أَشبه ، وما ، والكاتبِ الناسِ يف

 .)٢(قبيح عموماً ، لكنه يف مواضع أقبح منه يف األخرىأنه  ويرى ابن جين

 ختصص أنّ جواز إقامة النعت مقام املنعوت مقصور على ما إذا : الفارسيويرى أبو عليٍ
 .)٣(اإلنسان ختصص فإمنا ، ضاحكاً رأيت: تقول ، كما الصفة نفس من املوصوف

 .)٤(ا يصح يف الصفات احملضة، أنه إمناالستراباذي ويرى 

غالماً حمرراً غري ما : صفةً ملفعول حمذوف تقديره) محرراً(وهناك حمذور آخر يف إعراب 
�}�����}�: قد أخذ مفعوله ، وهو قوله) نذرت(، هو أنّ  ذكره ابن عادل سذكر النحا �z� � y

|z ٥( مفعولٍ آخرفال يتعدى إىل(. 

لإلعراب الراجح يف هذه اآلية بناه على ثالثة أدله هي التفسري املأثور ،  اختيار النحاس
وسياق اآليات ، ومأخذ على اإلعراب اآلخر ، ولكن يف ابتدائه يف األدلة بالتفسري املأثور ما 

التوجيه النحوي آليات القرآن يعطينا داللة واضحة على مكانة وأثر التفسري املأثور يف 
 .الكرمي

                                                           

 .٣/٤٦٣حو األصول يف الن: ينظر) ١(

 .١/٢٨٤سر صناعة اإلعراب : ينظر) ٢(

 .٥/٥٣١، البحر احمليط  ٣/٤٣٣احملرر الوجيز : ينظر) ٣(

 .٤/٣٥٩شرح شافية ابن احلاجب : ينظر) ٤(

 .٥/١٧٠تفسري اللباب البن عادل : ينظر) ٥(
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وترجيحه وأدلة الترجيح  سوقد نقل القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن إعرايب النحا
، مما يدل على أنّ أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي أمر مقرر يف إعراب  )١(بنصها
 .القرآن

                                                           

 .٤/٦٦اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ١(
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 ٩٧: Aل /.�انu����t��s��r��q �z}� :يف قوله تعاىل) مقام(أوجه إعراب 

 

���u}�: يف قوله تعاىل) مقام(يف توجيه رفع  جاء عند مكيٍ �t��s��r��q z  ثالثة
����t} :قوله: (( ، قال مكي -رمحه اهللا- آراء ، أحدها مبين على التفسري املأثور عن جماهد

uz مبتدأٌ ؛ فهو إبراهيم مقام اآليات من :أي مقام( يكون أن ، وجيوز خربه حمذوف( 
 قول ، وهو كثرية آيات ، ففيه هكلَّ احلرم ):إبراهيم مقام( يكون أن على )اآليات( من بدالً

 إضمار على ارتفع ، وقيل اختالف ، بال احلرم ، يريد آمناً كان لهدخ ومن :، ودليله جماهد
 :هي) مقام(، فاآلراء الثالثة اليت ذكرها مكي يف رفع  )١())إبراهيم  مقام هي :، أي مبتدأ

 .من اآليات مقام إبراهيم: مبتدأً ، واخلرب حمذوف ، تقديره) مقام(أن يكون  :الرأي األول

 .)٢(لى هذا الرأي األخفشواقتصر ع

،  )٦(، واألنباري )٥(، وابن عطية )٤(، والنحاس )٣(الزجاجهذا الرأي وذكر 

                                                           

 .١/١٦٩مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .١/٤١٥القرآن معاين : ينظر) ٢(

 .١/٣٤٦معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(

 .١/١٧٢إعراب القرآن : ينظر) ٤(

 .١/٤٧٥احملرر الوجيز : ينظر) ٥(

 .١/٢١٣البيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٦(
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 .)١(وغريهم

 .يمهي مقام إبراه: خرباً ملبتدأ حمذوف تقديره) مقام(أن يكون  :الرأي الثاين

 .)٤(، والسمني احلليب )٣(، واختاره أبو حيان )٢(وذكر هذا الرأي األنباري

 ).آيات(بدالً ، أو عطف بيان من ) مقام(أن يكون  :الرأي الثالث

  النحويني مع نصمفرد ، ) مقام(و مجع) آيات(مع أن ) آيات(من ) مقام(وجاز إبدال 
وإن كان مفرداً إال ) مقام(؛ ألن  )٥(باجلمع يوفِّي ما إال منه يبدل ال جمع ذكر مىت أنه على

 .أنه يف معىن اجلمع ، فهو احلرم كله ، وفيه آيات كثرية

ونص قول جماهد كما جاء  -اهللارمحه - بأن هذا الرأي بناه على قول جماهد وأخرب مكي
كله  احلرم :قال ١٢٥: ا����ة��µ��´ �z¶��¸���¹}� :قوله يف جماهد عن: (( قال عند الطربي

 .)٦()) إبراهيم مقام

                                                           

 .٣/١٠البحر احمليط : ينظر) ١(

 .١/٢١٣البيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٣/١٠البحر احمليط : ينظر) ٣(

 .٣١٩-٣/٣١٧الدر املصون : نظري) ٤(

 .٥/٤٠٥اللباب البن عادل : ينظر) ٥(

، اللباب البن عادل  ٤/٤٥ ، تفسري الرازي ١/١٥٣معاين القرآن للنحاس : ، وينظر ٢/٣٤ تفسري الطربي) ٦(
 .١/٤٤٩، فتح الباري البن حجر  ٥/٤٠٦
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 .)٢(، والنخعي )١(� وروي هذا التفسري أيضاً عن ابن عباس

�: بأنه جاء بعد قوله تعاىل على صحة قول جماهد واستدل مكي {����t� �s� �r� �q

uz قولُه تعاىل :�{z���y��x��w �zان��: ، وال اختالف بأن املراد بذلك احلرم أي ٩٧: �ل �
 .أنَّ من دخل احلرم كان آمناً

 .)٣()آيات(بدالً من ) مقام(، فأعرب  وجيه أيضاً من النحاة املربدوقال ذا الت

��O��N��M}�: مصدر ، فلم جيمع ، كما قال تعاىل) مقام(هلذا التوجيه بأن  سوعلل النحا

R��Q��P �zعلى أمساعهم: أي،  ٧: ا����ة. 

  :)٤(وقال جرير

ــا  ــيني قَتالنـ ــا مث ملْ حيـ  قَتلْننـ
 

 فهــا حــورــون الــيت يف طَريإنَّ الع 
 

 .يف أطرافها: أي

 إبراهيم أقامه ما وهي ، إبراهيم مقامات: عطف املصدر على اجلمع ، واملرادويف اآلية 
 .)١(كثرية أا شك وال ، املناسك وأعمال ، احلج أمور من

                                                           

 .٣/٤٤٠فتح الباري : نظر، وي ١/٢٣٠الدر املنثور : ينظر) ١(

 .٣/٤٤٠، فتح الباري  ١/٢١٢، الكشاف  ١/٢٧٠ تفسري الثعليب: ينظر) ٢(

 .١/١٧٢إعراب القرآن : ينظر) ٣(

، املقاصد النحوية  ٣/٣٥١، مقاييس اللغة  ٢/١٧٣املقتضب : ، وهو أيضاً يف ١٦٣ديوانه : ينظر البيت يف )٤(
٣/٣٦٤. 
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 .)٤(، وابن عادل )٣(، والفخر الرازي )٢(األنباري هالتوجي وذكر هذا

) آيات(بدالً أو عطف بيان لـ) مقام(ثالثة خترجيات جلواز أنْ يكون  وذكر الزخمشري
 :مع أنه مفرد وآيات مجع

 اهللا قدرة على داللته ، وقوة شأنه ؛ لظهور ةكثري مبرتلة آيات) مقام(أن جيعل : األول
 .١٢٠: ا���� ��X���������W����V��Uz}�: تعاىل صلد ، كقوله حجر يف قدمه تأثري من إبراهيم ونبوة

 آيةٌ ،  الصماء الصخرة يف القدمِ أثر ألنَّعلى عدة آيات ؛ ) مقام إبراهيم(اشتمال : الثاين
 سائر دون وإبقاؤه آيةٌ ، بعض دون الصخر بعض وإالنة آيةٌ ، الكعبني إىل فيها وغوصه

 املشركني من أعدائه كثرة مع ، وحفظه خاصة آيةٌ إلبراهيم -السالم عليهم- األنبياء آيات
 .آيةٌ السنني ألوف واملالحدة الكتاب وأهل

ر واملصدر املقد، ) مقام(وإمنا يف ، وحده ) مقام(أو العطف ليس يف ، البدل  أنَّ: الثالث
 يراد أن وجيوز: (( املصدرية وما بعدها ، واالثنني نوع من اجلمع ، قال الزخمشري) من(من 
،  ،كالثالثة اجلمع من عنو االثنني ؛ ألن دخله من وأمن ، إبراهيم مقام :بينات آيات فيه

                                                                                                                                                                          

 .١/١٧٢القرآن إعراب : ينظر) ١(

 .١/٢١٣البيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٨/١٣١ تفسري الرازي: ينظر) ٣(

 .٥/٤٠٦اللباب البن عادل : ينظر) ٤(
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 .)١())واألربعة 

املصدرية وما بعدها ، ) من(واملصدر املقدر من ) مقام(أو العطف يف ، أنّ البدل : الرابع
 من ، وأمن إبراهيم مقام بينات آيات فيه: وطوي غريها داللة على تكاثر اآليات ، كأنه قيل

 .)٢(سوامها ، وكثري دخله

، ولعل  )٣(دت روايات كثرية يف املأثور يف تفسري هذه اآلية مل يذكرها مكيلقد ور
ملّا كان خيتلف عن املتبادر يف الذهن ،  -رمحه اهللا- مكياً اقتصر على ما جاء عن جماهد

 .ويترتب عليه رأي خمتلف ، فبىن عليه مكي الرأي الثالث ، وجعله هو التوجيه النحوي

                                                           

 .١/٤١٥الكشاف  ) ١(

 .١/٤١٥الكشاف : ينظر) ٢(

 .٣٦-٢/٣٣ تفسري الطربي: ينظر) ٣(
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)ِيف قوله تعاىل) واألرحام: ��{X����W���V��U��T��S z ١: ا����ء�

 

 : )١(قراءتانX����W���V��U��T��S �z}�: يف قوله تعاىل) األرحامِ(جاء يف 

 ).واألرحام: (القراءة األوىل وهي قراءة اجلمهور غري محزة بفتح امليم

: قبله أي) اهللا(على لفظ اجلاللة  معطوف) األرحام(فسرون هذه القراءة أن وتأول امل
 .تقطعوها أنْ األرحام واتقوا ، به تساءلون الذي اهللا واتقوا

،  )٥(، ومقاتل )٤(، وعكرمة )٣(، وقتادة )٢(� وقد جاء هذا التأويل عن ابن عباس
 .)٧(-رمحهم اهللا-، والضحاك )٦(والسدي

 ).واألرحامِ: (وإبراهيم بكسر امليم ، وقتادةالقراءة الثانية هي قراءة محزة 

                                                           

، إعراب  ٢٢٦ ، السبعة البن جماهد ٧/٥١٧ ، تفسري الطربي ١/٢٥٢ رآن للفراءمعاين الق: تنظر القراءتني يف ) ١(
، النشر  ٧١، التيسري للداين  ١١٨، احلجة البن خالويه  ١١٨، معاين القراءات لألزهري  ١/١٩٧القرآن للنحاس 

 .٢/٢٤٧يف القراءات العشر 

 .٢/٢٠٦ ، تفسري ابن كثري ٧/٥٢١ ، تفسري الطربي ٣/٨٥٤ابن أيب حامت تفسري : ينظر) ٢(

 .٢/٢٠٦ ، تفسري ابن كثري ٧/٥٢٢ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٢/٢٠٦ ، تفسري ابن كثري ٧/٥٢١ الطربي ، تفسري ٣/٨٥٤، تفسري ابن أيب حامت  ٨٥ تفسري الثوري: ينظر) ٤(

 .١/٢١٣تفسري مقاتل : ينظر) ٥(

 . ٧/٥٢١ تفسري الطربي: ينظر) ٦(

 .٢/٢٠٦ ، تفسري ابن كثري ٣/٨٥٤تفسري ابن أيب حامت : ينظر) ٧(
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 :جيهاتهذه القراءة بعدة تو وجهتو

 سألتم إذا الذي اهللا اتقوا :أي) به(على اهلاء من  معطوف) األرحامِ(أن : األول هيجالتو
 .وبالرحمِ به أسألك :للمسئول السائل قال بينكم

 واألرحامِ، به تساءلون الذي اهللا اتقوا : ((قال وقد جاء هذا التوجيه يف املأثور عن جماهد
 :الرجلِ قول هو : ((قال ، وكذلك عن احلسن )١()) وبالرحم باهللا أسألك :يقول قال

 .)٢()) والرحمِ باِهللا أنشدك

ويف هذا التوجيه املأثور عطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار ، وقد اختلف  
 :لى الضمري ارور على مذهبنيالنحويون يف العطف ع

، قالوا بوجوب إعادة اجلار فال يصح  )٣(مذهب مجهور البصريني: املذهب األول
، قال ) مررت بك وبزيد: (بل جيب إعادة اجلار فتقول) مررت بك وزيد: (عندهم حنو

هذا : وز لك أن تقولإنك ال تعطف املظهر على املضمر ارور ؛ أال ترى أنه جي: (( سيبويه
 .)٤())هذا لك وأخيك : لك نفِسك ، ولكم أمجعني ، وال جيوز أن تقول

                                                           

 .٢/٢٠٦ ، تفسري ابن كثري ٧/٥١٩ ، تفسري الطربي ٣/٨٥٤تفسري ابن أيب حامت : ، وينظر ٨٥ تفسري الثوري )١(

 .٣/٨٥٤تفسري ابن أيب حامت : ، وينظر ٧/٥١٩ تفسري الطربي )٢(

ترشيح العلل يف ،  ٢/٤٦٦ف، اإلنصاف يف مسائل اخلال ١/٢٤٨الكتاب لسيبويه : ينظر مذهب البصريني يف) ٣(
، ارتشاف  ٢٤٥-١/٢٤٣البن عصفور  ، شرح مجل الزجاجي ١/٦٨٥، الفريد للهمداين  ٣٠٣شرح اجلمل 

 .٢/٢٢١، مهع اهلوامع  ٣/٦١٤، التصريح لألزهري  ٣/٣٩٢، أوضح املسالك  ٤/٢٠١٣الضرب 

 .١/٢٤٨الكتاب ) ٤(
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٢١٧ 

 

، وأبو  )٤(، وصححه ابن مالك )٣(، واألخفش )٢(، ويونس )١(مذهب الكوفيني: املذهب الثاين
، )٩(، وخالد األزهري )٨(، وابن عقيل )٧(، وابن هشام )٦(، والسمني احلليب)٥(حيان

 .جائز ، ولكن األكثر إعادة اجلار: أن العطف على الضمري ارور بدون إعادة اجلار: )١٠(والسيوطي

 : مذهبهم بـوقد استدل البصريون على 

أن الضمري ارور مع اجلار كشيٍء واحد ، فالضمري عوض عن التنوين ؛ : األمر األول
، وهلذا ال يكون إال متصالً  )١١(فال جيوز العطف عليه كما ال جيوز العطف على التنوين

                                                           

، ارتشاف الضرب  ٣/٣٧٥، شرح التسهيل  ٤/١١، اللباب البن عادل  ٢/٨٦ معاين القرآن للفراء: ينظر) ١(
 .٢/٢٢١، مهع اهلوامع  ٣/٦١٤، التصريح لألزهري  ٢/٤٧٠، املساعد  ٢/٣٩٣، الدر املصون  ٤/٢٠١٣

،  ٢/٤٧٠، املساعد  ٢/٣٩٣، الدر املصون  ٤/٢٠١٣، ارتشاف الضرب  ٣/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٢/٢٢١، مهع اهلوامع  ٣/٦١٤ريح لألزهري التص

 ٣/٦١٤، التصريح لألزهري  ٢/٤٧٠، املساعد  ٤/٢٠١٣، ارتشاف الضرب  ٣/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٢/٢٢١مهع اهلوامع 

 .٣/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر) ٤(

 .٤/٢٠١٣ارتشاف الضرب : ينظر) ٥(

 .١٠/٤٨١،  ٣/٥٥٤،  ٢/٣٩٣الدر املصون : ينظر) ٦(

 .٣/٣٩٢أوضح املسالك : ينظر) ٧(

 .٢/٤٧٠املساعد : ينظر) ٨(

 .٣/٦١٤التصريح : ينظر) ٩(

 .٣/٥٠٠، معترك األقران  ٢/٢٢١مهع اهلوامع : ينظر) ١٠(

،  ١/١٧٧، مشكل إعراب القرآن  ٢/٦ ، معاين القرآن للزجاج ١٢٥-٣/١٢٢احلجة للفارسي : ينظر) ١١(
 .٢/٢٢٢، مهع اهلوامع ٤/١٢، اللباب البن عادل  ٢/٤٦٧اإلنصاف يف مسائل اخلالف
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على بعض  على الضمري ارور كالعطف ، والعطف واملنصوبِ خبالف الضمري املرفوعِ
 .)١(، وعطف االسم على احلرف ال جيوزالكلمة 

، أن حق املعطوف واملعطوف عليه أن يصلُحا حلُلول كلٍ منهما حمل اآلخر : األمر الثاين
مررت بزيد : (فكما ال جيوز عطف املضمرِ ارورِ على املظهرِ ارورِ ، فال جيوز أن تقول

؛ ) مررت بك وزيد(، فال تقول ؛ فكذلك ال جيوز عطف املظهر على املضمر ارور ) وك
ألن األمساء مشتركةٌ يف العطف ، وكما ال جيوز أن يكون معطوفاً فال جيوز أن يكون 

 .)٢(معطوفاً عليه

 .ورد الكوفيون ومن وافقهم على أدلة البصريني بأا ضعيفة

ه لو كان فريد عليه أن: أنَّ الضمري ارور كالتنوين ولذلك منع العطف عليه: أما قوهلم
شبه ضمري اجلر بالتنوين منع من العطف عليه بال إعادة اجلار ملنع مع اإلعادة ؛ ألن التنوين ال 

وكذلك لو منع من العطف على الضمري لشبهه بالتنوين ؛ المتنع  )٣(يعطف عليه بوجه ،
من العطف  ، وألنه لو منع )٤(ذلك أيضاً إذا كان الضمري مرفوعاً أو منصوباً وال قائل به

عليه ملنع من توكيده واإلبدال منه ؛ ألن التنوين ال يؤكد وال يبدل منه ، وضمري اجلر يؤكد 

                                                           

، شرح  ٤/١٢، اللباب البن عادل  ٢/٤٦٦، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ١٢٥-٣/١٢٢احلجة للفارسي : ينظر) ١(
 .١/٢٤٣البن عصفور  مجل الزجاجي

،  ٢/٤٦٧، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ٧، ٢/٦ ، معاين القرآن للزجاج ١٢٦-٣/١٢٢احلجة للفارسي : ينظر) ٢(
 .٢/٢٢٢، مهع اهلوامع  ٤/١٢اللباب البن عادل 

 .٢/٢٢٢، مهع اهلوامع  ٣/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر) ٣(

 .٢/٣٩٦الدر املصون : ينظر) ٤(
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 .)١(ويبدل منه بإمجاع

فيدل  ، وأما أنَّ حق املعطوف واملعطوف عليه أن يصلحا حللول كلٍ منهما حمل اآلخر
اآلخر شرطاً يف على ضعفه أنه لو كان حلول كل واحد من املعطوف واملعطوف عليه حمل 

 :)٢(، وال مثل قول األعشى) رب رجلٍ وأخيه(صحة العطف مل جيز 

ــي خلفَ ــوذاً تزج ــا أطفالَع ــاه  ه
 

ــدها  ــان وعب ــة اهلج ــب املائ  الواه
 

 ، فال يصح رب أخيه ورجلٍ ؛ )٣(ألنه ال يصح أن حيل فيه املعطوف حمل املعطوف عليه
الواهب ): الواهب املائة اهلجان وعبدها(، ومعىن  )٤(لٍرب من رج): رب رجلٍ(ألن معىن 
 .)٥(واملائة، عبد املائة 

ذه اآلية واحتج الكوفيون ومن وافقهم على مذهبهم :�{X����W���V��U��T��S z 
، ) به(على الضمري ارور يف ) األرحام(بعطف ) األرحامِ(ومن معه جبر  يف قراءة محزة

 .إعادة اجلار ، فلم يعد حرف اجلروليس فيها 

                                                           

 .٢/٢٢٢، مهع اهلوامع  ٣/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر) ١(

، البحر  ٣/٣٧١، شرح التسهيل  ٣/٢٨٢، احملرر الوجيز  ١/١٨٣يه ، الكتاب لسيبو ٢٥ديوان األعشى : ينظر) ٢(
 .٨/٤٥٨احمليط 

 .٣/٣٧٦شرح التسهيل : ينظر) ٣(

 .٣/٣٧١شرح التسهيل : ينظر) ٤(

 .٣/٣٧١شرح التسهيل : ينظر) ٥(
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 :)٢(عمرو بن معديكرب، ومنه قول  )١(ومبا ورد كثرياً يف الشعر

 فاذهب فََما بِك واأليامِ مـن عجـبِ  
 

ــتمنا  شــا وت ونجهت ــت بقَر ــاليوم  فَ
 

 ).بك(معطوف على الضمري ارور يف ) األيامِ(فـ

 :)٣(ل مسكني الدارميوقو

 وما بينهـا واألرضِ غَـوطٌ نفَـانِف   
 

ــيوفُنا  ــواري س ــلِ الس ــق يف مث  تعلَّ
 

 ).بينها(جمرورة بالعطف على الضمري ارور يف ) األرضِ(فـ

 :)٤(وقول الشاعر

 مــن حمــرِ اجللَّــة جــأْبٍ حشــورِ
 

ـ    ــه يب أو مصــ ــك أيـ  درِآبـ
 .بدون إعادة اجلار) أو(حبرف العطف ) يب(معطوف على الضمري ارور يف ) مصدرِ(فـ 

ا ضرورة ال يقاس عليها ، أو على تقدير جارل البصريون األبيات على أوأو 

                                                           

 .٢/٣٩٤، الدر املصون  ١/٦٨٥الفريد : ينظر) ١(

، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ٢/٣٨٣ب لسيبويه الكتا: ، وهو بال نسبة يف ١٩٧ملحقات ديوانه : ينظر) ٢(
 .٤٩٩، عمدة ذوي اهلمم  ٢/٣٩٦، الدر املصون  ٣/٣٦٧، شرح التسهيل ٢/٤٦٤

 .٢/٣٩٥، الدر املصون  ٣/٣٧٧، شرح التسهيل  ٢/٤٦٥، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ٥٣ديوانه : ينظر) ٣(

) أوب(، اللسان  ٣/٦٧٦، غريب احلديث البن قتيبة  ٢/٣٨٢الكتاب لسيبويه : مل أهتد إىل قائله ، والبيت يف) ٤(
 .١/٦٩١، اللباب البن عادل  ١/٢٢١



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٢١ 

 

 .)١(حمذوف

من التوابع اخلمسة فكما يؤكّد  العطف تابع واستدل الكوفيون ومن وافقهم أيضاً بأنّ
 .)٢(ارور ، ويبدل منه فكذلك يعطف عليهالضمري 

) واألرحامِ(اآلية على أن الواو يف وجه بعض النحويني أن  سذكر النحا: الثاين وجيهالت
 .جمرور حبرف القسم) األرحامِ(للقسم و

،  )٥(و البقاء العكربيوأب،  )٤(وابن خروف،  )٣(األنباري ذا التوجيههوذكر 
 .)٨(، وابن عصفور )٧(واهلمداين، )٦(واخلوازمي

وخطّأه مستدالً على رده بثالثة أدلة ، اثنني من املأثور ، وثالث  ورد هذا القول النحاس
 : ن من املأثور فهمامن القواعد النحوية ، أما الدليالن اللذا

 � كنت عند النيب  :� يدل على النصب قال جرير � أنّ حديث النيب: الدليل األول

                                                           

 .٤٧٤-٢/٤٧٢اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ينظر) ١(

 .٢/٣٦٩، الدر املصون  ١/٦٨٥الفريد : ينظر) ٢(

 .٢/٤٦٧اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر )٣(

 .٢/٦٥٤ شرح مجل الزجاجي: ينظر) ٤(

 .٦/١٤٥اللباب البن عادل : ينظر )٥(

 .٣٠٣ترشيح العلل يف شرح اجلمل : ينظر) ٦(

 .١/٦٨٥الفريد : ينظر) ٧(

 .١/٢٤٤ شرح مجل الزجاجي: ينظر )٨(
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٢٢٢ 

 

يتغري ؛ ملا رأى من فاقتهم ، مث صلى  �حىت جاء قوم من مضر حفاةً عراةً فرأيت وجه النيب 
تصدق : بكم واألرحام ، مث قاليا أيها الناس اتقوا ر: (( الظهر ، وخطب الناس ، فقال

: ، قال النحاس )١())رجل بديناره ، تصدق رجل بدرمهه ، تصدق رجل بصاع متره
 .)٢())فمعىن هذا على النصب ؛ ألنه  حضهم على صلة أرحامهم ((

النهي عن القسم بغري اهللا  � م بغري اهللا تعاىل منهي عنه ، وقد صح عن النيبسأن القَ: الدليل الثاين
فكما ال جيوز أن : ((، قال النحاس )٣())من كان حالفاً فليحلف باهللا: ((�قال  -سبحانه وتعاىل-

املعىن أسألك باهللا  :قالحتلف إال باهللا ؛ كذا ال جيوز أن تستحلف إال باهللا ، فهذا يرد قول من 
 .)٤())وبالرحم

، وال يلجأ إىل تقدير  أن القسم فيه حذف: والدليل الثالث من القواعد العربية وهو
فلو كان  وأيضاً: (( ساحلذف إال عند االضطرار إليه ، وال اضطرار يف اآلية ، قال النحا

وال جيوز ، ورب األرحام  :أي، باألرحام  :عىن ويقولونألن امل؛ كان قد حذف منه  قسماً
 .)٥())احلذف إال أن ال يصح الكالم إال عليه 

                                                           

، صحيح  ٢/٣٩،  ٢٣٣٥سنن النسائي الكربى حديث ،  ٢/٧٠٥،  ١٠١٧حديث  صحيح مسلم: احلديث يف )١(
 .٨/١٠١،  ٣٣٠٨ان حديث ابن حب

 .١/١٩٧إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

، صحيح  ٣/١٢٦٧،  ١٦٤٦حديث  ، صحيح مسلم ٢/٩٥١،  ٢٥٣٣حديث  صحيح البخاري: احلديث يف) ٣(
 .١٠/٢٠١ ٤٣٥٩ابن حبان حديث 

 .١/١٩٧إعراب القرآن للنحاس ) ٤(

 .١/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس  )٥(
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بني أدلة املأثور والقواعد النحوية يف رد توجيه إعرايبٍ دليلٌ على التمازج  يف مجع النحاس
جيه النحوي ، بل إن النحاس يف والقواعد النحوية يف التأثري على التو ، بني التفسري املأثور

يف معىن اآلية ،   � عن النيباألول ذكره بني األدلة مل يرتب بينها ، فإنه ذكر أوالً احلديث 
مث استدل بالقاعدة النحوية القائلة بعدم جواز احلذف إال عند االضطرار ، مث أتبع ذلك 

 .)١(احللف بغري اهللا سبحانه وتعاىليف عدم جواز الثاين  �باالستدالل حبديث النيب 

                                                           

 .١/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس : ينظر )١(
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�:يف قوله تعاىل) النساَء(إعراب 

�{¤��£��¢��¡�����~��}��|������{��z �z١٩: ا����ء 

 

�}�: يف قوله تعاىل) النساَء(يف نصب  جاء عند النحاس �~��}� �|�� � � � �{��z��¡���

¤��£��¢ �zالنساء(و : ((توجيهان مبنيان على معنيني منقولني من املأثور ، قال النحاس( 
��²}: أن ترثوا من النساء ، كما قال: يكون مبعىن: منصوبات على أحد معنيني �±

´³z >.&&=�كما ترثوا األموال  )١(ال حيل لكم أن ترثوا النساء: ، وجيوز أن يكون املعىن ٣: ا�
 بن قيس أبو مات ملا :قال � عباس ابن عن صاحل أبو روى: مجيعاً يف التفسري وقد رويا
،  ماله ورثت كما ورثتها قد :، وقال رداَءه أبيه امرأة على فألقى � ابنه جاء � األسلت

 صداقها؛ فأنزل وأخذ زوجها شاء وإن صداق بال ا دخل شاء ، فإن حكمهم هذا وكان
�{��~�����¡��¢��£��¤}� -وعز جل- اهللا �|�� � � � �{��z �z أخرى رواية ، ويف :

 يرث حىت التزويج من ابنه منعها ا يدخل أن قبل عنها مات فإذا املرأة يتزوج الرجل كان
 :والتوجيهان مها توجيهيه ، سفعلى ما جاء يف الروايتني بىن النحا )٢())منها

، مبعىن أنْ يكُن الشيَء  )ترثوا(يف اآلية مفعوالً به للفعل ) النساَء(أنْ تكون  :التوجيه األول
يبني سبب نزول هذه  � املوروث ، واستدل على هذا التوجيه بتفسري مأثور عن ابن عباسٍ

                                                           

 .٤٦إىل هنا ساقط من النسخة املطبوعة ، والتعديل من املخطوط ل ) كما قال(من أول ) ١(

،  ٤٥٧٩احلديث  جاءت يف البخاري -رضي اهللا عنهما- ، وهذه الرواية عن ابن عباس ١/٢٠٦إعراب القرآن  )٢(
١٥/١١٧. 
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فألقى على امرأة أبيه رداءه ، وقال �جاء ابنه  � ه ملا مات أبو قيس بن األسلتاآلية أن ، :
ا بال صداقٍقد ورثتها كما ورثت ماله ، وكان هذا يف حكم وإن شاء  هم ، فإن شاء دخل ،

 .)١(��zz}������|��{��~�����¡��¢��£��¤}�فأنزل اهللا ؛ وأخذ صداقَها ، زوجها 

، ونقله  )٣(-رمحهما اهللا- ، ومقاتل )٢(ن الثوريوجاء هذا التفسري املأثور أيضاً ع
، البصري ، واحلسن ، والضحاك، وأيب أمامة ، وجماهد ، وعكرمة � عن ابن عباس الطربي

 .)٤(-رمحهم اهللا-ديناروعمرو بن 

 .)٥(دون أن يذكر شيئاً يؤيده من املأثور وعلى هذا التوجيه اقتصر الزجاج

وإقامة املضاف إليه  والً به على حذف املضافمفع) النساء(أنْ تكون  :التوجيه الثاين
واستدل الب يف الورث أنْ يكون يف األموال ، ألن الغالنساِء ،  أنْ ترثوا أموالَ: مكانه ، أي

أنَّ الرجل كان يتزوج املرأة فإذا  � على هذا التوجيه برواية أخرى عن ابن عباس النحاس
 .)٦(مات عنها قبل أنْ يدخل ا منعها ابنه من التزويج حىت متوت ويرثها

                                                           

 .٦٧يف تنوير املقباس  املأثور عن ابن عباس: ، وينظر ١/٢٠٦إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٩٢ تفسري الثوري: ينظر) ٢(

 .١/٢٢١تفسري مقاتل ) ٣(

 .١٠٨-٨/١٠٥ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٢/١٨معاين القرآن وإعرابه ) ٥(

جاءت يف سنن أيب داود احلديث  -رضي اهللا عنهما- ، وهذه الرواية عن ابن عباس ١/٢٠٦القرآن إعراب : ينظر) ٦(
١/٦٣٦،  ٢٠٩٠. 
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 .)١(-رمحه اهللا-، والزهري � عن ابن عباس اً الطربيوهذا التوجيه املأثور نقله أيض

وقال النحاة جبواز حذف املضاف إذا دل عليه دليل ، ويقام املضاف إليه مقامه يف 
 :اإلعراب ، واشترطوا جلواز حذف املضاف شرطني

 .أن يقوم دليلٌ يدل على احملذوف لئال يقع اللبس: أحدمها

أن يكون املضاف إليه مفرداً ال مجلة ؛ ألنه لو كان املضاف إليه مجلة مل يستدل : اينالث
 .)٢(على احملذوف

باب استعمال الفعل ال يف املعىن ؛ التساعهم يف : يف كتابه باباً مساه وقد عقد سيبويه
 .الكالم واإلجياز واالختصار ، وأورد فيه شواهد كثرية

�}: ىلمنها قوله تعا �k� �jz LJ'( :وقال يف تأويلها  ٨٢ ))أهل القرية ، : إمنا يريد
 .)٣())فاختصر ، وعمل الفعل يف القرية كما كان عامالً يف األهل لو كان ها هنا 

�}�: ومنها قوله تعاىل �N��M��L� �K� � �Jz من : وإمنا هو: (( وقال ١٧٧: ا����ة بر البِر ولكن
 .)٤())آمن باهللا واليوم اآلخر 

                                                           

 .٨/١٠٩ تفسري الطربي: ينظر) ١(

، ارتشاف  ٣/٢٦٥، شرح التسهيل  ٣/٢٣، شرح املفصل البن يعيش  ١/١٣٤املفصل للزخمشري : ينظر) ٢(
 .٣/٢٠٩، التصريح لألزهري  ٣/١٦٧، أوضح املسالك  ٤/١٨٣٦الضرب 

 .١/٢١٢: الكتاب) ٣(

 .١/٢١٢: الكتاب) ٤(
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����[��^���_��`��d��c��b��a}�: ومنها قوله تعاىل � � �\��[��Z��Y �zقال  ١٧١: ا����ة :
مثلكم ومثل الذين كفروا : شبهوا باملنعوق به ، وإمنا املعىنفلم يشبهوا مبا ينعق به ، وإمنا  ((

كمثل الناعق واملنعوق به الذي ال يسمع ، ولكنه جاء على سعة الكالم واإلجياز لعلم 
 .)١())املخاطَب باملعىن 

زهاء  هيف القرآن منإن  :ابن جينقال حىت وتوسع بعض النحويني يف حذف املضاف ، 
 .)٢(عألف موض

الربط بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي ، فقد  )كرهاً(لنصب  جند يف توجيه النحاس
وقد رويا مجيعاً يف التفسري ، : بىن النحاس التوجيهني على ما جاء يف التفسري املأثور ، فقال

أياً من التوجيهني على  سمث أورد الروايتني وما يترتب عليهما من توجيه ، ومل يرجح النحا
، وال تعارضه  ما يؤيده من املأثور لهاآلخر ، ولعل السبب يف ذلك أنّ كال التوجيهني 

 .القواعد النحوية

                                                           

 .١/٢١٢: الكتاب) ١(

 .١/٤٨معاين القرآن لألخفش  ))ومثل هذا يف القرآن كثري((: ، وقال األخفش ١٩٢اخلصائص : ينظر) ٢(
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�:يف قوله تعاىل) وأرجلَِكم(

{���RQ��P��O������N��M��L��K��J��I���Hz ٦: ا�����ة 

 

 : قراءتان يف اآلية) أرجلَِكم(جاء يف 

 ).وأرجلَكم: (القراءة األوىل بفتح الالم

 .)١()وأَرجلكُم: (بكسر الالم: والقراءة الثانية

ية بتوجيه واحد ، وأما القراءة الثان) وأرجلَكم: (القراءة األوىل بفتح الالم وجه األخفش
بكسر الالم فقد ذكر فيها عدة توجيهات استدل على أحد التوجيهات بالقول املأثور ، قال 

�����O}: ((األخفش � �N��M�z  ل( إىل فردهس؛ ألنه بعضهِم قراءة يف )الغ 
 بأَرجلكُم ، وامسحوا: أي املسح على )وأَرجلكُم( بعضهم ، وقال )وجوهكُم فاغِْسلُواْ( قال

 على اجلر ، وجيوز ئيجزِ الرجلَين على املَسح: عباس ابن وقال الناس ، يعرفه ال وهذا
 من وأجود أسلم والنصب ،) خرِبٍ ضب جحر هذا( حنو الغسل ، املعىن يف وهو اإلتباع

ما (: ويقولون. كليؤ ال واللنب )ولبناً خبزاً أَكَلْت(: العرب قول ومثله االضطرار ، هذا
تعمس برائحة من أطيب وال هذه ، رائحةً رأيت ه من أطيبما(، و )هذ كالماً رأيت 
الشاعر قال ،) هذا من أصوب: 

                                                           

،  ١٣٩، معاين القراءات لألزهري  ١/٢٥٩، إعراب القرآن للنحاس  ٢٤٢ السبعة البن جماهد: تنظر القراءتني يف) ١(
 .٢/٢٨٧، النشر يف القراءات العشر  ٧٤، التيسري للداين  ٣/٢١٤، احلجة للفارسي  ١٢٩احلجة البن خالويه 
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ـــلداً ـــفاً متق يــا س  .)١())ورحم
 

ــا  ــت ي ــك لي ــد زوج ــدا ق  غَ
 

) وأرجلَكم(م هو أن يكون بفتح الال) وأرجلَكم(لقراءة  فالتوجيه الذي ذكره األخفش
: معطوفاً على غسل الوجوه واأليدي ، وهذا أشهر التوجيهات يف قراءة الفتح ، قال الطربي

إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وأرجلكم إىل : تأويله(( 
 .)٢())لذي معناه التقدمي ، وامسحوا برؤوسكم ، وإذا قرئ كذلك كان من املؤخر االكعبني

 عن كليب ، بن عامر عن((   �بن أيب طالب  وقد فسره على التقدمي والتأخري علي 
 وأَرجلكُم( :فقرآ ، -عليهما اهللا رضوان- واحلسني احلسن علي قرأ: قال الرمحن عبد أيب
 من هذا ،) وأَرجلَكُم(:فقال -الناس بني يقضي وكان-ذلك  � ليع فسمع) الْكَعبينِ إِلَى

 .)٣())الكالم  من واملؤخر املقدم

 :من ذلك � وقد جاء هذا التفسري يف كثري من املأثور غري ما ورد عن علي

: فقال رجليه ، يغسل وهو يتوضأ رجال رأى � النيب أن: حنني بن املغرية عنما جاء 
  .)٤(أمرت ذا

 � النيب رأوا كلهم ثالثة عن بلغنا: سويد أيب البن قال أنه: العزيز عبد بن عمر عنو

                                                           

 .٢/٤٦٥معاين القرآن ) ١(

 .١٠/٥٢ تفسري الطربي) ٢(

 .١٠/٥٥ تفسري الطربي) ٣(

 .١٠/٥٣ تفسري الطربي) ٤(
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 .)١(املغرية عمك ابن غسالً ، أدناهم قدميه يغسل

 :ثالثة توجيهات بكسر الالم فقد ذكر فيها األخفش) وأرجلكم(وأما قراءة 

وجعلوا ، عباده مبسح األرجل يف الوضوء دون غسلها  أن اهللا إمنا أمر :التوجيه األول
 .)٢()رؤوسكم(على  )أرجلكم(عطفاً على الرأس ؛ فكان اجلر بعطف ) األرجل(

املَسح ((  :أنه قال � واستدل على هذا التوجيه مبا جاء هذا يف املأثور عن ابن عباس
على الرزِئجن يلَي٣()) ج(. 

 .)٤())الغسلُ  والسنة ، باملسح القرآن نزل(( : قال � وجاء هذا يف املأثور عن أنس

وفُسر ما جاء يف املأثور باملسح على أنَّ املراد باملسح الغسل اخلفيف ، ملا ورد يف السنة 
 .)٥(من وجوب الغسل الثابتة

أنه من التوسع يف الكالم ، فهو معطوف على الرؤوس يف اإلعراب دون : التوجيه الثاين

                                                           

 .١٠/٥٣ تفسري الطربي) ١(

 .١٠/٥٧ ينظر تفسري الطربي) ٢(

 .٣/٥٣ ، وتفسري ابن كثري ١٠/٥٨ ، وينظر تفسري الطربي ٢/٤٦٥معاين القرآن لألخفش ) ٣(

 .٣/٥٢ تفسري ابن كثري: ، وينظر ١٠/٥٨ تفسري الطربي) ٤(

،  ٣/٥٤تفسري ابن كثري : ينظر. ، وذكر ابن كثري أن هذا هو مدلول كالم الطربي ٣/٥٣ تفسري ابن كثري: ينظر) ٥(
 .١٠/٦٢وكالم الطربي يف تفسريه 
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 .)١(واللنب ال يؤكل)) أكلت خبزاً ولبناً: ((املعىن ، وذلك حنو قول العرب

 ما(، و )هذه من أطيب رائحةً رأيت ، وال هذه من أطيب برائحة ما سمعت(: وقوهلم
كالماً رأيت والرائحة ال تسمع ، وال ترى ، والكالم ال يرى) هذا من أصوب. 

 :)٢(وقول عبد اهللا بن الزبعرى

ـــلداً ـــفاً متقَـ ــا سيـ  ورمحـ
 

ــا  ــت ي ــك لي زوج ــد ــدا قَ  غَ
 

فكذلك والرمح ال يتقلد ، ولكن ملا كان السيف والرمح مما حيمل جاز العطف بينهما ، 
وهو ، عطف األرجل على الرؤوس يف اإلعراب دون املعىن ، فأخذت من الرؤوس اإلعراب 

 .اجلر ، ومل تأخذ منها احلكم وهو املسح ؛ ألن األثر قد جاء بغسل الرجلني

أنه من اجلر على اجلوار ، ومن القواعد عند النحويني أن الشيء قد  :التوجيه الثالث
بون بني املتجاوِرين يف اللفظ ، وإن كان املعىن على خالف يعطى حكم ما جياوره ، ويناس

أن يكون اللفظ مستحقاً  للرفع أو النصب ، : اجلر على اجلوار ، أي هو ما يسمىذلك ، و
ولكنه خيفض اورته املخفوض ، وقد جاء على ذلك عدة شواهد من كالم العرب 

ملخفوض ، وإمنا كان حقه خبفض خربٍ اورته للضب ا) جحر ضبٍ خربٍ: (كقوهلم
األرجل  يفخفض الالم الرفع ؛ ألنه صفة للمرفوع وهو اجلحر ، وجعلوا منه هذه اآلية ف

                                                           

 .٢/٤٦٦معاين القرآن لألخفش : ظرين) ١(

،  ٤/٢٠٩، إعراب القرآن للنحاس  ١/٢٦٥،  ١/١٤٠ تفسري الطربي: ديوانه ، وهو أيضاً يف: ينظر البيت يف) ٢(
 .٣/٧٠ ، تفسري الثعليب ١/٦٧، احلجة البن خالويه  ٢/٤٣١اخلصائص 
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وبه وافقوا بني جميء املأثور بالغسل والقراءة  ال على موافقة احلكم،  على جماورة اللفظ ،
 .)١(بعطف األرجل على الرؤوس

 :روقد اختلف علماء العربية يف اجلر على اجلوا

،  )٤(، وأبو الربكات األنباري )٣(، وابن خالويه )٢(يرى النحاس: الرأي األول
أنَّ ذلك مقصور على السماع ؛ فال خيفض على اجلوار إال ما استعملته العرب 

 . كذلك

أنَّ اجلر على اجلوار ممنوع أصالً ،  )٦(ن جين، واب )٥(يرى السريايف :الرأي الثاين
 ).ضبٍ(باجلر على أنه صفةٌ لـ) خربٍ(وتأوال قول العرب 

اجلر على اجلوار على النعت ،  ، والسمني احلليب قصر أبو حيان: الرأي الثالث
 .)٧(وجعلوه ضرورةً يف التوكيد

                                                           

 .٤٦٦،  ٢/٤٦٥معاين القرآن لألخفش : ينظر) ١(

 .٢/٩إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .١/١٤٣إعراب القراءات السبع : ينظر) ٣(

 .١/٢٩٦أسرار العربية : ينظر) ٤(

 .٤/١٩١٣ارتشاف الضرب : ينظر) ٥(

 .١٩٢،  ١/١٩١اخلصائص ) ٦(

 .٢١٢، ٤/٢١١، الدر املصون  ٤/١٩١٣ارتشاف الضرب : ينظر) ٧(
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 .)١(أنَّ اجلر باجلوار قليلٌ يف النعت ، نادر يف التوكيد ابن هشام ويرى

 ،  )٥(، واألخفش )٤(عبيدة بووأ )٣(الفراء، و )٢(يرى سيبويه: الرأي الرابع
جواز اجلر على اجلوار : )٨(، وابن مالك )٧(بقاء العكربي، وأبو ال )٦(األنباريو

مطلقاً ، وأطال العكربي الكالم يف هذه املسألة ، واستشهد على ذلك بشواهد من 
وهذا حيتمل أن يكتب فيه أوراق من : (( وكالم العرب وقال، والشعر ، القرآن 

: ون له باباً ، ورتبوا عليه مسائل ، مث أصلوه بقوهلمالشواهد ، وقد جعل النحوي
حىت اختلفوا يف جواز جر التثنية واجلمع ، فأجاز اإلتباع ) جحر ضبٍ خربٍ(

فيهما مجاعةٌ من حذاقهم قياساً على املفرد املسموع ، ولو كان ال وجه له يف 
اق الذين ومن هؤالء احلذ ، )٩())القياس حبال القتصروا فيه على املسموع فقط 

                                                           

 .٨٩٥مغين اللبيب : ينظر) ١(

 .١/٤٣٧لكتاب لسيبويه ا: ينظر) ٢(

) ال خيفض باجلوار إال ما استعملته العرب كذلك: (أنه قال ، ونقل عنه أبو حيان ٢/٧٤معاين القرآن : ينظر) ٣(
وذلك من كالم العرب أنْ يتبعوا اخلفض إذا : (، والذي يف معاين القرآن له قوله ٤/١٩١٣ارتشاف الضرب : ينظر

 .٢/٧٤عاين القرآن م: ينظر) أشبهه

 .١٥٥،  ١/٧٢جماز القرآن : ينظر) ٤(

 .٢٥٥،  ١/٧٥معاين القرآن : ينظر) ٥(

 .٢/٦٠٢اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ينظر) ٦(

 .١/٤٢٣التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٧(

 .٣/٣٠٨شرح التسهيل : ينظر) ٨(

 .١/٤٢٣التبيان يف إعراب القرآن ) ٩(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٣٤ 

 

 .)١(سيبويه يعنيهم العكربي

 .)٢(، وتتبع شواهده بالتضعيف ، والتوجيه على العكربي وقد رد السمني احلليب

 )كمأرجل(فلم يرتض أكثر العلماء ختريج خفض ، وأما ختريج قراءة اجلر يف اآلية 
 . )٣(فال جيوز محل القرآن عليه، عندهم  ضعيف على وجه جلوار ؛ ألنه مبينعلى ا

كم بأحد معنيني وقالوا إنه معطوف على أرجل: 

من بني سائر املغسوالت باسم  وخصت الرجالن ، أن املسح هنا الغسلُ: أحدمها
 .إذ كانتا مظنةً لإلسراف؛ ليقتصد يف صب املاء عليهما ؛ املسح 

ل جمازاً ، وإمنا جوجعل ذلك مسحاً للر، املراد هنا املسح على اخلفني  أن: الثاين
٤(للخف الذي على الرجل ، والسنة بينت ذلك حقيقته أنه مسح(. 

���K��J��I���H}: يف قوله تعاىل) أرجلكم(اجلر يف  أنَّورجح ابن هشام 

��RQ��P��O��� � � �N��M��Lz   ال ) رؤوسكم(هو بالعطف على ،

                                                           

 .١/٤٣٧ه الكتاب لسيبوي: ينظر) ١(

 .٢١٦-٤/٢١٢الدر املصون : ينظر) ٢(

، مشكل إعراب القرآن للقيسي  ١/١٤٣، إعراب القرآن البن خالويه  ١/٢٥٩إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٣(
 .٨٩٥، مغين اللبيب  ٢١٣،  ٤/٢١٢، الدر املصون  ١/٥٠٩، البحر احمليط  ١/٢٢١

،  ١٣٩، معاين القراءات لألزهري  ١/١٤٣قرآن البن خالويه ، إعراب ال ١/٢٥٩إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٤(
 .٤/٢١٢، الدر املصون  ٣/٨٥٤) للباقويل( ، إعراب القرآن املنسوب للزجاج ٢١٥، ٣/٢١٤احلجة للفارسي 



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٣٥ 

 

 :هلذا الترجيح ثالثة أمور، وذكر باجلر على اجلوار 

فينبغي  -ري من النحويني عند كث -أن احلمل على ااورة محلٌ على شاذ : أحدها
 .صون القرآن عنه

أنه إذا محل على ذلك كان العطف يف احلقيقة على الوجوه واأليدي ، فيلزم منه : الثاين 
، وإذا محل على العطف ) وامسحوا برءوسكم: (الفصل بني املتعاطفني جبملة أجنبية وهي

املتعاطفني مبفرد فضالً عن  على الرؤوس مل يلزم الفصل باألجنيب ، واألصل أن ال يفصل بني
 .اجلملة

أن العطف على هذا التقدير محل على ااور ، وعلى التقدير األول محل : الثالث 
 .)١(على غري ااور ، واحلمل على ااور أوىل

يف   يتضح يف هذه اآلية االرتباط بني املأثور والتوجيه النحوي ، فالتوجيه باملأثور أصلٌ
إال إن ترتب عليه محل القرآن على وجه ممنوع يف العربية ، أو على وجه  التوجيه النحوي ،

 .، فيأخذ باألقوى ضعيف مع وجود وجه آخر أقوى منه

                                                           

 .٤٢٨،  ١/٤٢٧شرح شذور الذهب : ينظر) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٣٦ 

 

 :يف قوله تعاىل) مردفين(إعراب 

�{��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��Az �3ل�٩: ا� 

 

: يف قوله تعاىل )١()مردفين( بفتح الدال يف قراءة أيب جعفر ، وشيبة ، ونافع سأورد النحا
{�� �L��K��J��I�� �H��G��F��E��D��C��B��Az  إعرابني ، اعتمد

بل إنه جعله مذهباً له ، ويف  -رمحه اهللا- يف اإلعراب األول على القول املأثور عن جماهد
) مردفين: (( (ساإلعراب الثاين اعتمد النحاس على ما حيتمله املعىن من إعراب ، قال النحا

: ، أي) ممدكُم(يف ) كُم(يكون يف موضع نصبٍ على احلال من : بفتح الدال فيها تقديران
: ممدين ، قال أبو جعفر: أي: ، قال جماهد )٢(أردف م املؤمنني ، وهذا مذهب جماهد

، فاإلعرابان اللذان ذكرمها  )٣())يف موضع خفضٍ نعتاً لَأللْف ) مردفين(وجيوز أنْ يكون 
 :س مهاالنحا

يف ) الكاف(من الضمري  حالٌ، على أنه منصوباً ) مردفين(أنْ يكون  :اإلعراب األول
فاستجاب لكم ربكم أَني  :أياملؤمنون ، أُردفوا باملالئكة ، : ، فاملراد باملردفني) مممدكُ(

 .ممدكم يف حال إردافكم بألف من املالئكة
                                                           

، التيسري  ١٦٩، احلجة البن خالويه  ١/٣٠٤ ، السبعة البن جماهد ١٣/٤١٣ تفسري الطربي: تنظر القراءة يف) ١(
 .٨٤للداين 

، اجلامع ألحكام القرآن  ١/٤١٩، معاين القرآن للنحاس  ١٣/٤١٣ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٢(
 .٤/٤٢١، الدر املنثور  ٧/٣٧١

 .٢/٩١آن إعراب القر) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٣٧ 

 

كذلك عند ابن ) ممدكُم(حاالً من الضمري الكاف يف ) مردفين(وقد جاء إعراب 
 .)١(عطية

، ) ممدكُم(يف ) الكاف(حاالً من الضمري ) مردفين(إعراب  : يفسووافق القرطيب النحا
 .)٢(يف التفسري ويف نسبة هذا اإلعراب ملذهب جماهد

، فيكون املراد باملُردفني ) أَلْف(جمروراً نعتاً لـ) مردفين(أنْ يكون  :اإلعراب الثاين
 .دفهم غريهم من املالئكةير: ملالئكة ، أيا

بل إنه نسب هذا  -رمحه اهللا- يف إعراب قراءة الفتح على قول جماهد سلقد اعتمد النحا
ين الذي مل س هذا اإلعراب على اإلعراب الثاالتوجيه إليه فجعله مذهباً له ، وقدم النحا

يف التوجيه اإلعرايب عند  يعتضد بقول مأثور ، مما يعطينا مكانة التفسري باملأثور وأثره
 .ما يبىن عليه التوجيه اإلعرايب ، ومقدم على غريه من األوجه اإلعرابية ، فهو أحدالنحاس

                                                           

 .٢/٥٠٤احملرر الوجيز : ينظر) ١(

 .٧/٣٧١اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٣٨ 

 

��d��c��b�������a��̀} :يف قوله تعاىل) جمراها(إعراب  �����_��~ �z٤١: ه�د  

 

عدة توجيهات ذكرها املعربون ، : يف قوله تعاىل) مجراها(جاء يف توجيه إعراب 
 :مستدلني على بعضها بالتفسري املأثور ، من هذه التوجيهات

بسم ( على االبتداء ، واجلار وارور يف موضع رفعٍ) جمراها(أنْ يكون  :التوجيه األول
 .بسم اهللا إجراؤها: يف حمل رفع خرب ، أي) اهللا

 .)٤(، وغريهم )٣(، ومكي )٢(، والنحاس )١(وقد جاء هذا التوجيه عند الفراء

 .)٥(واقتصر على هذا التوجيه الزجاج

بسم اهللا يف : على نزع اخلافض ، أي نصبٍيف موضع ) جمراها(أنْ يكون  :التوجيه الثاين
 .إجرائها

 .)١(وجاء هذا التوجيه عند الفراء

                                                           

 .٢/١٤معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٢/١٦٩إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .١/٣٦١مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 .٥/٢٢٥، البحر احمليط  ٢/٣٧٣الكشاف : ينظر) ٤(

 .٢/٣٢٩معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٣٩ 

 

على الظرفية الزمانية ، أو املكانية ،  يف موضع نصبٍ) جمراها(أنْ يكون  :التوجيه الثالث
والتقدير على تقدير حذف مضاف ، :أنا أجيئك مق: إجرائها ، كما تقول بسم اهللا وقتدم 

إجرائها ، مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، والعامل  احلاج ، أو بسم اهللا موضع
اركبوا فيها يف : ؛ ألنه مل يرد) اركبوا(، وال يعمل فيه ) بسم اهللا(يف جمراها معىن الظرف يف 

بوا اآلن ارك: وقت اجلري والرسو ، وإمنا املعىن مسوا بسم اهللا وقت اجلري والرسو ، والتقدير
 .متربكني باسم اهللا يف وقت اجلري والرسو

، قال  -رمحه اهللا- ، واستدل عليه بالقول املأثور عن الضحاك سذكر هذا التوجيه النحا
،  إجرائها توق اهللا باسم :التقدير ، ويكون نصب موضع يف يكون أن وجيوز: ((سالنحا
 حذف ، مث إجرائها موضع اهللا باسم :التقدير ، وقيل احلاج مقدم أجيئك أنا :تقول كما

 :قال ، وإذا جرت اهللا باسم :قال إذا كان الضحاك ، وقال مقامه جمراها ، وأقيم موضع
 .)٢() ))اركبوا(بـ متعلقةً )الباء( ، وتكون رست اهللا باسم

 أن وجيوز: (( على هذا التوجيه ، قال القول املأثور عن الضحاكأيضاً ب واستدل مكي
جمراها،  إىل مضاف ظرف حذف تقدير ، على الظرف على نصبٍ موضع يف )جمراها( يكون
 وقت اهللا بسم :التقدير ؛ فيكون احلاج مقدم وقت :، أي احلاج مقدم آتيك :قولك مبرتلة

. املضاف حذف ، مث إجرائها موضع اهللا بسم :النصب يف قديرهت ، وقيل وإرسائها إجرائها
 وقت يقول كان :-رمحه اهللا- الضحاك قال :الظرف على نصبه على يدل ما التفسري ويف

                                                                                                                                                                          

 .٢/١٤معاين القرآن : ينظر) ١(

،  ٦/٢٠٣٣، تفسري ابن أيب حامت  ١٥/٣٣٠ تفسري الطربي: يف ، وينظر قول الضحاك ٢/١٦٩إعراب القرآن  )٢(
 .٥/٣٠٦، الدر املنثور  ٥/١٧٠ تفسري الثعليب



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٤٠ 

 

 .)١())فترسو  اهللا بسم إرسائها ، ووقت فتجري اهللا بسم :جريها

 جمراها: ((لتوجيه حيث قالما يدل على هذا ا � وقد جاء يف املأثور عن ابن عباس
 .)٢()) املاء يف حتسر أي ، ترسو حيث ، ومرساها جتري حيث

كم يربطان بني التفسري املأثور ، وبني التوجيه  ، ومكي نرى يف التوجيه عند النحاس
لتوجيه ، ومكي ع التوجيه النحوي بالتفسري املأثور الدال على هذا اتبِالنحوي ، فالنحاس ي

دالٌّ على توجيه  على االستدالل بالتفسري املأثور على التوجيه النحوي ، فقول الضحاك ينص
 .النصب

                                                           

 .١/٣٦١مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٥/١٧٠ الثعليب تفسري: ينظر) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٤١ 

 

 :يف قوله تعاىل) سالماً(إعراب 

�{«����ª��©��̈ ��§��¦��¥�z٦٩: ه�د  ، 

 ٢٥: ا�Cار�ت��µ��́�z±��³��²}�: ويف قوله تعاىل

 

 .من أثر التفسري باملأثور االستدالل على توجيه حنويٍ حمتملٍ بقولٍ مأثور

¥��¦��§��¨��}�: يف قوله تعاىل) سالماً(يف إعراب  سمن ذلك ما جاء عند النحا

«�� � �ª� �©�zاق ٦٩: ه'دسال النح)) :��{«�� � �ª�z يكون مصدراً ، : يف نصبه وجهان
 ، قالوا خرياً ، والتفسري على هذا: ، كما يقال) قالوا(والوجه اآلخر أنْ يكون منصوباً بـ

حٍ عن جماهديجروى حيىي القطّان عن سفيان عن ابن أيب ن �{«����ªz ١())سداداً : أي(. 

، منصوب على املصدر  µ��´z}�: (( قال µ��´��³��²��±�z}�: قوله تعاىل ويف
سفيان روى  ويدل على صحة هذا اجلواب أنَّ، بوقوع الفعل عليه  وجيوز أن يكون منصوباً

 .)٢()) سداداً :قال ����ª�z»}� عن جماهدنجيحٍ عن ابن أيب 

 :مها سفالتوجيهان اللذان ذكرمها النحا

منصوباً على املصدر ، بفعل حمذوف ، وذلك الفعل ) سالماً(أن يكون  :التوجيه األول

                                                           

 .٢/١٧٥إعراب القرآن ) ١(

 .٤/١٦٢إعراب القرآن ) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٤٢ 

 

 .قالوا سلَّمنا سالماً ، أو نسلِّم سالماً: يف حمل نصب بالقول ، تقديره

لوا معىن هذا ، أي أنه أراد قا) قالوا(به لـ مفعوالً) سالماً(أن يكون : التوجيه الثاين
 سقالوا خرياً ، واملقصود أم قالوا كالماً صفته أنه خري ، واستدل النحا: اللفظ ، كما يقال

الماً(أنّ معىن  )١(-رمحه اهللا- على هذا التوجيه بتفسري جماهدهو) س :دادس. 

هذين التوجيهني ، واعتمد يف التوجيه الثاين أيضاً على التفسري املأثور،  وقد ذكر ابن عطية
حكاية ملعىن قوهلم ، حىت ) سالماً(بأن  -رمحهما اهللا- والسدي فاعتمد على ما نسب اهد

لحكاية ، قال على املفعولية ، وليس هو نص قوهلم ، حىت ال تكون احلركة فيه ل اًيكون منصوب
 :قال ، كأنه لفظه من مضمر فعلٌ فيه ، والعامل املصدر على نصب z»�}�:وقوله : ((ابن عطية

والسدي ، جماهد قاله للفظهم ، قالوه، ال ما ملعىن حكايةً )سالماً( يكون أن ، ويصح سالماً أسلِّم 
 .)٢()) إخالصاً أو حقاً ، :قلت :اهللا إال لهإ ال :قال للرجل تقول ، كما القول فيه عمل ؛ فلذلك

: قال مقاتل -رمحهما اهللا- وقد جاء التفسري املأثور عن مقاتل مبعىن ما جاء عن جماهد
)){«��� �ªz وجاء مثله أيضاً يف املأثور عن سعيد بن جبري )٣())إلبراهيم حتية: قالوا ، -

 .)٤(-رمحه اهللا

على التوجيه األول ، ومل يذكرا شيئاً من املأثور يف  )٦(، والزخمشري )٥(واقتصر الزجاج

                                                           

 .٦/٢٧٢، الدر املنثور  ٣/٢٦٦، تفسري ابن زمنني  ٨/٢٧٢٢تفسري ابن أيب حامت : أيضاً يف ينظر قول جماهد) ١(

 .٣/١٨٧احملرر الوجيز ) ٢(

 .٢/١٢٥تفسري مقاتل ) ٣(

 .٨/٢٧٢٢ري ابن أيب حامت تفس: ينظر) ٤(

 .٤/١٦٣،  ٢/٣٣٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(

 .٢/٣٨٦الكشاف : ينظر) ٦(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٤٣ 

 

 .توجيه اآلية

 عز قوله فأما: ((نقلهما عن املفسرين ، قال املربد وقد جاء هذا التوجيهان عند املربد
 .)١())املنصوب ، أعين قولني هذا يف يقولون املفسرين فإن  ٦٩: ه'د����ª �z»¬��®��¯}�: وجل

على أحد التوجيهني ، فاستشهد به على ما كان مفعوالً ) سالماً(بـ واستشهد سيبويه
، ففي الكتاب  وابن عطية سملعىن القول ال لفظه ، وهو التوجيه الثاين الذي ذكره النحا

 له فُقْل فالناً لقيت إذا :كان يقول ربيعةَ أبا أنّ] أبو اخلطّاب: أي[ وزعم : ((لسيبويه قال
©����ª}� :اآلية هذه أنّ ، وزعم منك براءةً :مبعىن له ؛ ففَسره سأَله أنه ، فزعم سالماً

��¯��®��¬��«z ن املسلمون يؤمرِ ، ومل مكّيةٌ زعم فيما اآليةَ ؛ ألنّ ذلك مبرتلة ٦٣: ا�&�%
ه املشركني على يسلَّموا أنْ يومئذال وتسلُّماً منكم براءة :قولك على ، ولكن ، بيننا خري 

 .)٢()) شر ، وال وبينكم

 .)٣(توجيهأيضاً على مثل هذا ال واستشهد به املربد

 .)٤(التوجيهنيباآلية على الرضي  مثّلو

يف اآلية على املفعول املطلق الذي حذف منه فعله ، ) سالماً(بـ واستشهد ابن هشام
 .)٥(يف اآليتني السابقتني وابن عطية سوهو التوجيه األول الذي ذكره النحا

                                                           

 .٤/١١املقتضب ) ١(

 .٣٢٥،  ١/٣٢٤الكتاب لسيبويه ) ٢(

 .٤/٧٩املقتضب : ينظر) ٣(

 .١٠٢٠على الكافية القسم الثاين الد الثاين  شرح الرضي: ينظر )٤(

 .٦٠٣مغين اللبيب  :ينظر) ٥(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٤٤ 

 

يف اآليتني توجيهني حمتملني لنصبه ، وملاّ كان املتبادر ) سالماً(يف إعراب  سنحاذكر ال
إىل الذهن هو التوجيه األول بدأ به ، وملا ذكر التوجيه الثاين أتبعه يف آية هود بأن التفسري 

) سالماً(الثاين املعتمد على أنّ  املأثور يدل عليه ، أما يف الذاريات فلما ذكر جواز التوجيه
صرح بأنّ الدليل على هذا التوجيه هو التفسري املأثور عن  � حكايةٌ ملّا قاله سيدنا إبراهيم

وكأنه يتوقع أنّ هناك من يعترض على هذا اإلعراب ، فبادر بذكر ،  -رمحه اهللا- جماهد
 .أثورالدليل عليه من التفسري امل

التوجيه النحوي االستدالل به على توجيه من التوجيهات  يففمن أثر التفسري املأثور 
 .احملتملة يف اآلية



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٤٥ 

 

٨: #�� ��q��p���������o��n��m��lz}� :يف قوله تعاىل) عتيا(إعراب  

 

�}�: يف قوله تعاىل) عتيا(س يف إعراب اقتصر النحا �q��p�� � � � � � � �o��n��m��lz  على
صفةٌ ملفعول حمذوف تقديره سناً عتياً ، مث حذف املفعول ) عتيا(، هو أنّ  واحد عرابٍإ

- لقتادة مأثورٍ أنه أخذ هذا اإلعراب من قولٍ سوأقيمت الصفة مقامه ، وقد صرح النحا
�: (( سقال النحا -رمحه اهللا {qp�o� �n� �m� �lz اً ، : أي: )١(قال قتادةسن

 .)٢())سناً عتياً : والتقدير يف العربية

، مع أنه ذكر يف معاين  -رمحه اهللا- يف إعراب القرآن غري قول قتادة ومل يذكر النحاس
س اعتمد يف ولعل السبب يف ذلك أنّ النحا )٣(-رمحه اهللا- القرآن قوالً مأثوراً آخر اهد

 .على قول قتادة ، ومل يعتمد على قول جماهد لتوجيها

ة ملفعولٍ حمذوف يدل على تقدميه هلذا اإلعراب صف) عتيا(س على إعراب واقتصار النحا
 .ى غريهعل

 :س عدة أعاريب ، منهاعند غري النحا) عتياً(وقد جاء يف إعراب 

                                                           

، معاين القرآن للنحاس  ٨/٢٣٩٩، تفسري ابن أيب حامت  ١٨/١٥٠ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول قتادة) ١(
 .٣/٣٥٧، النكت والعيون  ٢/٧٢٠

 .٣/٦إعراب القرآن ) ٢(

 .٢/٧٢٠معاين القرآن : ينظر) ٣(
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٢٤٦ 

 

 .)١(؛ ألنَّ بلوغَ الكرب يف معناه أن يكون مصدراً مؤكَّداً من معىن الفعل •
 .ذا عيت أو عاتياً ، : أي )بلَغت(موقع احلالِ من فاعل اً واقع اًمصدر يكون أنْ •
 .)٢(اًمتييزيكون  أنْ •

وحذف املوصوف وإقامة الصفة مكانه جائز يف هذا املوضع عند النحاة ؛ ألنه من 
املواضع اليت يسوغ فيها حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه ، فالصفة هي املقصودة ، 

 ابن أيب الربيعخلص وليس املوصوف ، وهذا النوع من احلذف كثري يف القرآن ، وقد 
حذف املوصوف (( : بقولهاليت يسوغ فيها حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه املواضع 

  :وإقامة الصفة مقام املوصوف ليس بالقوي إال يف مخسة مواضع

 : ، تريد فعلته قريباً: ، حنو لظرف زمان أو مكان أن يكون صفةً: أحدها
            .        زماناً قريباً

 ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ëz}�: ، حنو قوله سبحانه هي املقصودة أن تكون الصفةُ: الثاين

 .يف القرآن وهذا كثري  ١٨: ه'د

 .من الرجالِ ، حنو مررت بعاقلٍ موصوفةً أن تكون الصفةُ: الثالث

                                                           

القاموس مادة : ينظر. كَبِر ، وولّى: والشيخ عتياً بالضم ويفتح... استكرب : اً وعتواًعتا عتي: جاء يف القاموس) ١(
 .٤/٥٢٠) عتو(

، الدر املصون  ١٣/١٨، اللباب البن عادل  ٢/٤٥٠مشكل إعراب القرآن ملكي : ينظر يف هذه األعاريب) ٢(
٧/٥٦٩. 
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٢٤٧ 

 

: ، وكذلك رأيت األبطح: ، حنو مال األمساءأن تكون الصفة قد استعملت استع: الرابع
األبرق ، وما جرى جمراهن ،  واألجرع. 

 .، ومررت بأمحق مررت بعاقلٍ: ، حنو أن تكون الصفة خمتصة: اخلامس

 ،  وإقامة الصفة مقامه املوصوف حذف حبه قَفإن خلت الصفة عن هذا كلِّ
١()) وهو مع ذلك جائز(. 

 يف إعراب القرآن من األقوال املأثور على قول قتادة ستصار النحاميكن أنْ نستنتج من اق
 ة، وعدم ذكره لغريه من األقوال أنه يذكر يف إعراب القرآن من األقوال املأثور -رمحه اهللا-

عطينا أثراً من آثار التفسري ما يستنتج منه إعراباً يف اآلية ، ويغفل غريه من األقوال ، مما ي
لآليات يأيت  توجيههباملأثور على التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمي ، هو أن النحاس يف 

 .باملعىن األقوى عنده من املأثور ، مث يبين اإلعراب عليه

                                                           

 . ٥٦١-٥٦٠ :امللخص)  ١(
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٢٤٨ 

 

�:يف قوله تعاىل) احلَق(إعراب 

�{½��¼��»���º��¹��̧ ��¶��µ��́ �zن��#D.٧١: ا� 

 

 :إعرابني) احلَق(س يف إعراب ذكر النحا

صاحب : فاعل ، وهو يف األصل مضاف إليه ، تقديره) احلَق(أنّ  :اإلعراب األول
يهوى  لو عمل الرب تعاىل ذكره مبا: احلق، مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، أي

الذي هم له  وترك احلق، وأجرى التدبري على مشيئتهم وإرادم ، هؤالء املشركون 
 .، لفسدت السموات واألرض كارهون

- )١(، وأيب صاحل وغريمها بأن استقى هذا اإلعراب من قول جماهد سوقد صرح النحا
،  أهل التفسري جماهد ، وأبو صاحل ��µ��´�z¶��¸�}�: ((سا، قال النح -رمحهم اهللا

ولو اتبع صاحب : احلق ههنا هو اهللا جلّ وعز ، وتقديره يف العربية: وغريمها يقولون
٢())احلق(. 

ن فاعلٌ بدون تقدير مضاف حمذوف ، وذلك بأن يكو) احلَق(أنّ  : اإلعراب الثاين
لو وافق احلق أهواَءهم ، بأن كانوا يكفرون بالرسل ويعصون اهللا : وافَق ، أي: مبعىن) اتبع(

                                                           

 ٢١٨ ، تفسري الثوري ٣/١٢٥تفسري مقاتل : ، وأيب صاحل ، وقول ابن جريج أيضاً يف ، ومقاتل ينظر قول جماهد) ١(
 .٥/٤٨٤ ، تفسري ابن كثري ٥/٤٨٤، زاد املسري  ١٩/٥٧ ، تفسري الطربي

 .٣/٨٣إعراب القرآن ) ٢(
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٢٤٩ 

 

 ١(لفسدت السموات واألرض؛ مث ال يعاقبون وال جيازون على ذلك ، جل وعز(. 

ة على التفسري املأثور إال أنّ الزجاج مل  يف االعتماد يف توجيه اآليس النحاسبق الزجاجو
جاء يف التفسري أنّ : (( يصرح بنسبة القول املأثور إىل صاحبه ، قال الزجاج)هو اهللا) احلق-

 .)٢())-عز وجل

هو اهللا ؛ فيكون تقديره على ما جاء يف اإلعراب ) احلَق(أنّ املراد بـ الفراء وجاء عند
ز الفراء أيضاً أن يكون  سااألول عند النحلو نزل القرآن : القرآن أي هو املراد باحلق، وجو

�¼��}مبا حيبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه  � »� � � º� � ¹

½z)٣(. 

، وأيب صاحل  على التفسري املأثور الوارد عن جماهد هذا املوضعس إعرابه يف بىن النحا
 .وغريمها من أهل التفسري ، فذكر التفسري املأثور أوالً ، مث بىن عليه ما يترتب عليه من تقدير

                                                           

 .٣/٨٣قرآن إعراب ال: ينظر) ١(

 .٣/٢٤١معاين القرآن وإعرابه  )٢(

 .٢/٢٣٩معاين القرآن : ينظر) ٣(
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٢٥٠ 

 

�:يف قوله تعاىل) لَهو احلديث(

�{����k��j��i��h��g��f���e����d��c��b���a��̀z ٦: �,.�ن 

 

بناء أكثر من توجيه على التفسري املأثور ، على التوجيه النحوي من آثار التفسري باملأثور 
`�����e����d��c��b���a}�: يف قوله تعاىل) هلْو احلَديث( سومن ذلك ما وجه به النحا

��� �k��j��i��h��g��fz االوارد عن ابن ) هلو احلديث(س التفسري املأثور لـفقد ذكر النح
مث أتبعه مبا حيتمل هذا التفسري املأثور من أوجه  -رضي اهللا عنهما- وابن عباس مسعود

بأنه ) احلديث هلو(فسرا  -رضي اهللا عنهما- )٢(، وابن عباس )١(إعرابية ، فابن مسعود
وعن رجلني من أصحاب : (( ، وبىن عليه النحاس احتمالني إعرابيني ، قال النحاسالغناء

أنَّ هلْو احلديث ههنا الغناء ، : -رضي اهللا عنهما-ابن مسعود وابن عباس  �رسول اهللا 
ومن الناس من يشتري ذا هلوٍ ، أو ذات هلوٍ ، : وأنه ممنوع بالكتابِ والسنَة ؛ فيكون التقدير

ملّا كان إمنا يشتريها ويبالغ يف مثنها كأنه : أو يكون التقدير،  ٨٢: )'�j�kzLJ}مثل 
 .)٣()) اشترى اللهو

،  )٤(�بأنه الغناء أيضاً يف املأثور عن جابرٍ ) هلو احلديث(وقد جاء تفسري 

                                                           

 .٨/٧٦، الدر املنثور   ٦/٢٨٤، تفسري البغوي  ٢٠/١٢٧ تفسري الطربي: أيضاً يف � ينظر قول ابن مسعود) ١(

 .٦/٢٨٤، تفسري البغوي  ٢٠/١٢٧ تفسري الطربي: أيضاً يف  � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٣/١٩٢إعراب القرآن ) ٣(

 .٢٠/١٢٨ تفسري الطربي: ينظر) ٤(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٥١ 

 

 .-رمحهما اهللا - )٢(وعكرمة ، )١(وجماهد

 -رضي اهللا عنهما- وابن عباس،  على قول ابن مسعود فالتوجيهان اللذان بنامها النحاس
 :مها

ذا هلوٍ ، : على تقدير مضاف حمذوف تقديره مفعوالً به )لَهو(أن يكون : التوجيه األول
؛ التقدير ذا هلوٍ ، أو من مغنيةن يكون من مغنٍ ؛ فيكون أو ذات هلوٍ ، وذلك ألنّ الغناء إما أ

ومن الناس : فيكون التقدير ذات هلوٍ ، فحذف املضاف وأُقيم املضاف إليه مقامه ، والتقدير
 .من يشتري ذا هلو احلديث أو ذات هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا

يتفق مع هذا التفسري ، فقد جاء يف الطرباين أيضاً ما  � وقد ورد يف احلديث عن النيب
نةَ ، أَبِي عامولُ قَالَ: قَالَ أُمسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلُّ ال (( :وحي عيب اتينغال الْمو 

،نهاؤرال شةٌ وارجت يهِنف نهنثَمقَالَ وو ، امرا :حملَ إِنزنت هذةُ هي اآليف  كذَل��{���a��`

��e����d��c��bz ن� .)٣()) اآلية من فَرغَ حتى ٦: ��

يشتري املغين أو املغنية ،  منأنه ليس على تقدير مضاف ، وإمنا ملّا كان : التوجيه الثاين
ون اآلية على ظاهرها ، ال حتتاج إىل تقدير مضاف ، ويبالغ يف مثنها كأنه اشترى اللهو ، فتك

 .على معىن من يشتري املغين أو املغنية فقد اشترى هلو احلديث

                                                           

 .٨/٧٦، الدر املنثور  ٦/٢٨٤، تفسري البغوي  ١٢٩،  ٢٠/١٢٨ تفسري الطربي: ينظر) ١(

 .٨/٧٦، الدر املنثور  ٢٠/١٢٩ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

: ، سنن البيهقي الكربى حديث ٨/١٩٦ ٧٨٠٣: ، حديث ٨/١٨٠ ٧٧٤٩املعجم الكبري للطرباين حديث ) ٣(
 .٦/١٤ ١٠٨٣٩، وحديث  ١٠٨٣٨



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٥٢ 

 

ج التفسري الذي جاء يف املأثور ، ولكنه مل يبنِ عليه توجيهاً إعرابياً كما فعل وذكر الزجا
الغناء ؛ ألنه : ههنا) لَهو احلديث(ما جاء يف التفسري أنَّ  فأكثر: (( ، قال الزجاج النحاس

 .)١()) أنه حرم بيع املغنية � يلهي عن ذكر اهللا ، وقد روي عن النيب

 : بعد أن ذكر التوجهني واختار التوجيه األول الطربي

خيتار هلو احلديث ويستحبه ، وقد جاء  ومن الناس من: عليه بدأ بالثاين ووجه معىن اآلية
������e}� :قوله: (( قال -رمحه اهللا- هذا املعىن يف املأثور عن قتادة �d��c��b�� �a�`

k��j��i��h��g��fz حبسب  ولكن اشتراؤه استحبابه ، لعله أن ال ينفق فيه ماالً واِهللا ،
 .)٢()) ، وما يضر على ما ينفع ديث احلقاملرء من الضاللة أن خيتار حديث الباطل على ح

الشراء املعروف بالثمن ، واستدل ): يشتري(مث ذكر األول وبني أنه يترتب عليه أنّ معىن 
 .، وغريه � على هذا املعىن باحلديث السابق عن النيب

ذات هلو : التوجيه ، وفصل فيه بأنه على حذف مضاف على تقدير هذا مث اختار
: وأوىل التأويلني عندي بالصواب تأويل من قال: (( ، أو ذا هلو احلديث ، فقالثاحلدي
 .ذلك هو أظهر معنييه ، وذلك أنَّ الشراء الذي هو بالثمن: معناه

، أو ذا هلو  يشتري ذات هلو احلديث: وكيف يشتري هلو احلديث؟ قيل: فإن قال قائل

                                                           

 .٣/٣٥٨معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .١٢٧،  ٢٠/١٢٦ تفسري الطربي )٢(
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٢٥٣ 

 

 .)١()) هلو احلديث ، فيكون مشترياً احلديث

الغناء ، ومنها : منها) هلو احلديث(عدة معان لـ سأورد النحاللنحاس ويف معاين القرآن 
هلو (الشرك ، ومنها الكتب اليت فيها أخبار فارس والروم ، وفضل من املعاين أنّ معىن 

أثوراً واحداً ، وهو الذي هو الغناء ، أما يف إعراب القرآن فلم يذكر إال تفسرياً م) احلديث
 .إنه أبني ما قيل يف اآلية: قال عنه يف معاين القرآن

ا وأذكر نصيف معاين القرآن ؛ حىت يتنب لنا الفرق بني أثر التفسري باملأثور على  سالنح
�}�: (( املعىن ، وعلى اإلعراب عند النحاس ، قال النحاس �c��b�� �a��`�e����dz 

عن قوله  � سئل عبد اهللا بن مسعود :قال، عن أيب الصهباء البكري  روى سعيد بن جبري
، واهللا الذي ال إله إال هو ، الغناء  :فقال، ومن الناس من يشتري هلو احلديث  -جل وعز-

 .والغناء ينبت يف القلب النفاق،  وبغري هذا اإلسناد عنه .يرددها ثالث مرات

أو  الرجل يشتري اجلارية املغنية تغنيه ليالً :قال � عن ابن عباس وروى سعيد بن جبري
،  وميمون بن مهران ، � وكذلك قال عكرمة .هو الغناء :� وروي عن ابن عمر ،اراً

 .-رمحهما اهللا- ومكحول

����e}� :-رمحه اهللا- بن احلكم عن الضحاك وروى علي �d� �c��b� � �a��`z 
 .الشرك :قال

وسئل ، للقلب  مقساةٌ، للرب  مسخطةٌ، للمال  الغناء مهلكةٌُ :وروى جويرب عنه قال

                                                           

 .٢٠/١٢٧ تفسري الطربي) ١(
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 .والباطل يف النار ، الغناء باطلٌ :عنه فقال دالقاسم بن حمم

 وكلُّ ، الغناُء :قال وأبني ما قيل يف اآلية ما رواه عبد الكرمي عن جماهد :قال أبو جعفر
 .مما يلهي ، وغريه، ما يلهيه من الغناء  :فاملعىن :قال أبو جعفر ، هلو لعبٍ

، يعىن النضر بن احلارث، لغين أن هذه اآلية نزلت يف رجل من بين عدي وقد قال معمر ب
، ومثود ، حيدثكم عن عاد  حممد: ويقول، كان يشتري الكتب اليت فيها أخبار فارس والروم 

 .)١()) ويستهزئ بالقرآن إذا مسعه، والروم ، أحدثكم عن فارس  وأنا

األول من إعراب القرآن ، والثاين من معاين القرآن يف توجيه  سذين النصني عن النحا
�}�آية  � � �k��j��i��h��g��f�� �e��� �d��c��b�� �a��`z  يتبني لنا الفرق بني منهج

النحاس يف اإلفادة من التفسري املأثور بني املعىن ، والتوجيه اإلعرايب ، فهو يف التوجيه 
على األوىل من القول املأثور يبين عليه توجيهه اإلعرايب ، أم يف توجيه املعىن اإلعرايب يقتصر 

 .فهو يعدد األقوال املأثورة ويفاضل بينها

                                                           

 .٩٣٦،  ٢/٩٣٥معاين القرآن ) ١(
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 ١٤: ���æ��å��ä��ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü����Û����Ú��Ù��Øz E�5}� :قوله تعاىل 

 

���ä��ã}�: جاء يف إعراب قوله تعاىل � �â� �á� � �à��ß�� � � � �Þ� � �Ý� �Ü� � � �Û� � � �Ú� �Ù� �Ø

æåz بعضها  ، ، فيها عدة توجيهات دة توجيهات عند املعربني ، فقد ذكر الفراءع
 : مبين على التفسري املأثور

بان ، فهو فعل : مبعىن) تبين(أنّ يكون  )١()اجلن(يف قراءة من قرأ برفع : التوجيه األول
 أمر تبين :، تقديره )٢(وإقامة املضاف إليه مقامه ضافامل حذف فاعل على) اجلن(الزم ، و

نلإلنس ، أي اجل: رانَ ظَهواملصدر املؤول من أنْ وما دخلت عليه يف  وب ،�{������Þ� � � Ý� � Ü

ä��ã� � �â� �á� � �à� �ßz   من رفع بدليف موضع )هم ظهر :، واملعىن )اجلنلو كون 
 .)٣(جهلُهم ظَهر :، أي العذاب يف لبثوا ما الغيب علموا

 .)٤(ج يف توجيه اآليةوهذا التوجيه أحد أوجه ذكرها الزجا

تبني أمر : ى تقدير مضاف ، أي، وهو عنده إما عل سوقال أيضاً ذا التوجيه النحا
�}: اجلن، وذلك كقوله تعاىل �k��jz LJ'( :تبينت : ، أو بدون تقدير املضاف ، أي ٨٢

                                                           

 .وهي قراءة اجلمهور ومل تنص عليها كتب القراءات املختلفة ؛ فلم يذكروا فيها أي قراءة) ١(

�}�: ينظر رأي النحاة يف حكم حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه يف توجيه قوله تعاىل) ٢( �¢��¡� ����~��}

¤��£ �zء .١٩: ا���

 .٢/٣٥٧عاين القرآن م: ينظر) ٣(

 .٤/٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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٢٥٦ 

 

 .)١(اجلَن لإلنس

وا وضح للناسِ أنّ اجلن لو كان: بدون أن يقدر مضافاً أي وقال ذا التوجيه ابن هشام
 .)٢(يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

بالتفسري املأثور باألسانيد الصحاح مبا يؤيد هذا التوجيه فقد جاء عن  سواستدل النحا
ه وهو متكئٌ على عصاه ، حوالً ال يعلم مبوت � أقام سليمان بن داود: قال � ابن عباس

 .)٣(واجلن متصرفةٌ فيما كان أمرها به ، مث سقطَ بعد حولٍ

وقال عن هذا املعىن يف معاين القرآن إنه أفضل ما قيل يف اآلية ، وذلك بعد أنْ أسند 
 ، فلما بالغي يعلمون أم اإلنس رختبِ اجلن كانت :قتادة قال: (( قال القول فيه إىل قتادة

 ، وهذا الغيب يعلمون ال أم لإلنس اجلن ؛ تبينت اجلن به تعلم ومل � سليمان مات
٤())اآلية  يف قيل ما أحسن(. 

فاعله ، واملفعول ) اجلن(أدرك وعلم ، و: متعدياً مبعىن) تبين(أنْ يكون  :التوجيه الثاين
، واملصدر املؤول من أنْ وما دخلت عليه يف  )موته: (به حمذوف يدل عليه السياق ، تقديره

�{ä��ã���â��á�� �à��ß���� � �Þ���Ý��Üz  يف موضع نصبٍ على نزع اخلافض ، أي كما قال

                                                           

 .٣/٢٣١إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٧١٩مغين اللبيب : ينظر) ٢(

 .٣/٢٣١إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 معاين القرآن ) ٤(
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ألم لو كانوا يعلمون ما غاب عنهم ما عملوا مسخرين ، إمنا عملوا وهو يظنون : الزجاج
 .أنه حي يقف على عملهم

 .)١(ج توجيهاته لآليةالزجا وذا التوجيه بدأ

 .)٢(سوهو أحد األوجه اليت ذكرها النحا

 .)٣(القيسي وقال به أيضاً مكي

 .� وهو يف معناه مأخوذٌ من التوجيه املأثور السابق عن ابن عباس

فاعله على أن ) اجلن(، و وعلم أدرك مبعىن متعدياً هنا )تبين(يكون  أن: التوجيه الثالث
التهكم باجلن ، وإظهار عجزهم للناس ، كما يتهكَّم مبدعي الباطل إذا  حينئذ يكون املراد

��ã���â��á���à��ß������Þ���Ý��Ü}�، واملصدر املؤول من أنْ وما دخلت عليه يف  دحضت حجته

äz ٌهب مفعول. 

 .)٤(جهذا التوجيه الزجاذكر و

ضعفاَءهم وخدامهم ) اجلن(إال إنه جعل املراد بـ وقال ذا التوجيه أيضاً ابن عطية

                                                           

 .٤/٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٤/٢٣١إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٢/٥٨٥مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 .٤/٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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رؤساءهم وكبارهم ؛ ألم هم الذين يدعون الغيب ) كانوا(، ويكون املراد بالضمري يف 
رؤساؤهم عاملني  كان لو أن اجلن ضعفاُء علمت: أي ألتباعهم من اجلن واإلنس ،

الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني ، واعتمد يف هذا التوجيه على املأثور يف التفسري عن 
فيتيقن األتباع أنَّ الرؤساء لو كانوا عاملني الغيب ما لبثوا يف العذاب : أنه قال قتادة
 .)١(املهني

 حذف دعوى فيه ألن -وإن حسن يف املعىن- توجيه ابن عطية امومل يرتضِ ابن هش
 .)٢(، وفضل عليه التوجيه األول عليهما الدليل يظهر مل مضافني

: متعدياً مبعىن) تبين(أنْ يكون  )٣()اجلن(يف قراءة من قرأ بنصب : التوجيه الرابع
مفعول به ) اجلن(يعود على اإلنس ، و) هو(عل حمذوف تقديره أدرك وعلم ، والفا

على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ، ويكون املصدر املؤول من أنْ وما 
��ä��ã}�دخلت عليه يف  �â��á�� �à��ß���� � �Þ�� �Ý��Üz  حينئذ يف موضع نصب بدل من

)ناجل.( 

ء عن ، فقد ذَكر الفرا � من التفسري املأثور عن ابن عباس ءوهذا التوجيه أخذه الفرا
 .)٤(تبينت اإلنس اجلن: أنه قال يف توجيه اآلية �ابن عباس 

                                                           

 .٤/٤١٢احملرر الوجيز ) ١(

 .٧١٩مغين اللبيب : ينظر) ٢(

 :وهي قراءة ، ينظر) ٣(

 .٢/١٨٨، احملتسب  ٢/٣٥٧معاين القرآن : ينظر) ٤(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٥٩ 

 

 .)١())وقال بعضهم تبينت اإلنس اجلن : (( ج ، قالوجاء هذا التوجيه أيضاً عند الزجا

 .)٢(أنَّ قراءة النصب ليسب بقراءة ، وإمنا هي على سبيل التفسري سر النحاوذك

 )أنْ(و: (( هذا التوجيه ؛ ألنه ال يعلم قراءةً جاءت بنصب اجلن ، قال ومل يرتض الطربي
 وانكشف تبني خر فلما: الكالم معىن ألن ؛ )تبين(بـ رفع موضع يف) كَانوا لَو أَنْ(: قوله يف
 ابن تأوله الذي التأويل على أما .املهني العذاب يف لبثوا ما الغيب يعلمون اجلن كان لو أن

 بتكريرها نصبٍ موضع يف يكون أن ينبغي فإنه اجلن ؛ اإلنس تبينت: معناه أن من � عباس
 أحدا أعلم ال أني غري منصوبة ، اجلن تكون أن لقراءةا هذه على جيب وكذلك اجلن ، على
 .)٣() ))اجلن( بنصب ذلك يقرأ األمصار قراء من

يف توجيه هذه اآلية مجع املعربون يف التوجيه بني التوجيهات املختلفة احملتلمة يف اآلية 
اإلعرابية واستعانوا يف بعضها بالتفسري املأثور ، ومل يفاضلوا فيما كان املعىن والقواعد 

 تمله، وقدموا ما كان يف القواعد أوىل من غريه ، وأما ما خالفته القواعد فقد رده الطربيحي
وإن جاء التفسري املأثور مؤيداً له ، وهذا نوع من أنواع تعامل املفسرين مع التفسري املأثور ، 

ة ، ولكن إذا ترتب على التفسري املأثور وهو االستعانة بالتفسري املأثور يف التوجيهات اإلعرابي
إما الرد كما جاء عند الطربي ، أو ترجيح خمالفة القواعد اإلعرابية فلهم يف ذلك مذاهب ، 

 .غريه عليه كما عند النحاس

                                                           

 .٤/٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٤/٢٣١إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٢٠/٣٧٤ تفسري الطربي) ٣(
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 ٨٤: ص ��E��D��C��B��Az}� :يف قوله تعاىل) فاحلقُِ واحلقُِ(إعراب 

 

عدة قراءات ، وجاء كذلك  ��E��D��C��B��Az}�: األوىل يف قوله تعاىل احلَقيف  جاء
 .يف إعراا عدة توجيهات ، بعضها معتمد على التفسري املأثور

: والكسائي بالفتح عامر ، وابن عمرو ، وأيب ، ونافع كثري قراءة ابن: القراءة األوىل
)واحلَق ١()فاحلَق(. 

 .)٢()فاحلَق واحلَق: (قراءة عاصم ومحزة بالضم: لقراءة الثانيةا

 .)٣( )فاحلَق واحلَق: (بالكسر قراءة احلسن: القراءة الثالثة

 .)٤(أقول احلَق: ، تقديره) أَقول(به مقدم لـ الثاين مفعولٌ) احلَق(اتفق املعربون على أنَّ 

 :األول) احلَق(واختلفوا يف توجيه 

                                                           

،  ١/٦١٨، حجة القراءات البن زجنلة  ٣٠٧، احلجة البن خالويه  ١/٥٥٧ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
 .١/٤٧٦إحتاف فضالء البشر 

،  ١/٦١٨، حجة القراءات البن زجنلة  ٣٠٧، احلجة البن خالويه  ١/٥٥٧ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ٢(
 .١/٤٧٦إحتاف فضالء البشر 

 .٤/٥١٦احملرر الوجيز : تنظر القراءة يف) ٣(

،  ٣٥٢، إعراب القرآن لألصبهاين  ٢/٦٢٩، مشكل إعراب القرآن  ٣/٣١٨ينظرك إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
 .٥١٠، مغين اللبيب  ٣٢٠البيان للعكربي 
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 ):فاحلَق(توجيه فتح  

 .الزموا احلَق: منصوباً على اإلغراء ، أي) احلَق(أنْ يكون : التوجيه األول

،  )٤(، وابن عطية )٣(، ومكي )٢(، وابن خالويه )١(سوقال ذا التوجيه النحا
 .)٥(وغريهم

 .)٦(على غريه من الوجوه الفارسي ورجحه أبو علي

: منصوباً على تقدير حذف حرف القسم ، كأنه قال) احلَق(أنْ يكون : التوجيه الثاين
اهللاََ ألفعلن ، والدليل على أنه قسم جميء : فواحلَق ، مث حذف حرف القسم ، كقولك

 .٨٥: ص ��G��Fz}�: واب يف قوله تعاىلاجل

،  )٩(، وابن عطية )٨(، ومكي )٧(الفارسي وذكر هذا التوجيه أبو علي

                                                           

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٣٠٧احلجة : ينظر) ٢(

 .٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 .٤/٥١٦احملرر الوجيز : ينظر) ٤(

 .٧/٣٩٣، البحر احمليط  ٢/١١٠٧، التبيان يف إعراب القرآن  ٢/٣١٩البيان لألنباري : ينظر) ٥(

 .٦/٨٧احلجة : ينظر) ٦(

 .٦/٨٧احلجة : ينظر) ٧(

 .٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٨(

 .٤/٥١٦ز احملرر الوجي: ينظر) ٩(
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 .)٤(، وابن هشام )٣(، وأبو حيان )٢(والعكربي ،)١(والزخمشري

ويرى النحاة أنّ حذف حرف القسم ونصب االسم بعده قد جاء كثرياً ، يقول ابن 
 حذفوا وإذا ، عليه الداللة لقوة وذلك ، ختفيفاً كثرياً القسم حرف حذفوا قد: (( يعيش
 على وذلك ، بالنصب ألفعلن اهللاََ: واقال ، ونصبوه عليه املقسم يف الفعل أعملوا اجلر حرف
 .)٥())صحيح  قياسٍ

واحلَق (واعترض بعض النحاة على هذا التوجه بأنه فيه فصالً بني القسم وجوابه جبملة 
 .)٦()أقول

احلَق و: (إن اعتراض هذه اجلملة اليت هي: ((عن هذا االعتراض بقوله الفارسي وأجاب أبو علي
 .)٧())ألن ذلك مما يؤكد القصة ويشددها ال مينع أن يفصل ا بني القسم واملقسم عليه ؛) أقول

 .)٨(عن هذا االعتراض ومبثل هذا اجلواب أجاب ابن هشام

                                                           

 .٤/١١٠الكشاف : ينظر) ١(

 .٢/١١٠٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٧/٣٩٢البحر احمليط : ينظر) ٣(

 .٥١٠مغين اللبيب : ينظر) ٤(

 .٩/١٠٣شرح املفصل ) ٥(

 .٦/٨٧احلجة للفارسي : ينظر) ٦(

 .٦/٨٧احلجة : ينظر) ٧(

 .٥١٠مغين اللبيب : ينظر) ٨(
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 معىن على هو :الفراء قال ،) َألمَألنَّ(: قوله ملضمون مؤكِّد مصدر أنه: التوجيه الثالث
 .حقاً جهنم ألمألن: أي سواٌء وطَرحهما والالم األلف ووجود شك ، ال حقاً: قولك

، وأبو القاسم  )٣(، وأبو عبيد )٢(، وأبو عبيدة )١(ءهذا التوجيه الفراذكر و
 .)٤(األصبهاين

، وز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاعلى هذا التوجيه بأنَّ الم القسم ال جي سواعترض النحا
 .)٥(زيداً ألضربن: فال جيوز أن تقول

 جيوز املؤكد ملضمون اجلملة ال املصدر واعترض عدد النحاة على هذا التوجيه أيضاً بأنَّ
 مجوداً جامدان معرفتان جزآها اليت باجلملة خمصوص ، وأنه النحاة مجهور عند تقدميه
 .)٦(حمضاً

 ):فاحلق(توجيه قراءة الضم 

فهذا احلق ، أو فهو احلق، : خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره) احلَق(أن يكون : التوجيه األول
،  ٦٢: ا$#"مq��p��o��n��m��l�z}�: قوله تعاىل) أنا(أو فأنا احلق ، ويدلُّ على تقدير املبتدأ بـ

                                                           

 .٣/٣١٨، إعراب القرآن للنحاس  ٢/٤١٣معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٢/١٨٧جماز القرآن : ينظر) ٢(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٣(

 .٣٥٢إعراب القرآن لألصبهاين : ينظر) ٤(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ٥(

 .٢٣/٢٢٩ املعاين روح،  ١٠/٤٣٦، الدر املصون  ٧/٣٩٧البحر احمليط : ينظر) ٦(
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٢٦٤ 

 

 .أنا احلق: فكما جاز وصفه سبحانه باحلق كذلك جيوز أن يكون خرباً يف قوله

 وجماهد � ، على هذا التوجيه بالتفسري املأثور عن ابن عباس)٢(، والنحاس)١(واستشهد الفراء
 .فأنا احلق وأقول احلق: د جاء عن ابن عباس وجماهد أما قاال يف تفسري اآليةفق -رمحه اهللا-

 وأبو علي،  )٦(، وابن خالويه )٥(س، والنحا )٤(، والزجاج )٣(هذا التوجيه الفراء ذكرو
 .)٨(، ومجهور املعربني )٧(الفارسي

قسمي ، أو : مبتدأً ، واخلرب حمذوف ، وتقدير اخلرب) احلق(أنْ يكون : التوجيه الثاين
 .١٤٧: ا����ة ��Y��X��W��V��U��TS���R��Qz}�: احلق مين ، كما قال تعاىل: مني، فكأنه قال

 -رمحه اهللا- ، على هذا التوجيه بتفسري جماهد )١٠(، والنحاس )٩(شهد الفراءواست

                                                           

 .٢/٤١٢ين القرآن معا: ينظر) ١(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .٢/٤١٢معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .٤/٦٤معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ٥(

 .٣٠٧احلجة : ينظر) ٦(

 .٦/٨٧احلجة : ينظر) ٧(

، الدر املصون  ٣٢٠ان للعكربي ، البي ٣٥١، إعراب القرآن لألصبهاين  ٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٨(
١٠/٤٣٧. 

 .٢/٤١٢معاين القرآن : ينظر) ٩(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ١٠(
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٢٦٥ 

 

 .احلق مين: قال جماهد

 .)٣(ربني، ومجهور املع )٢(الفارسي ، وأبو علي )١(هذا التوجيه أيضاً الزجاج ذكرو

 .أنْ أمأل: ؛ ألنَّ املعىن) ألمألنَّ(مجلة  مبتدأً ، واخلرب) احلق(أنْ يكون : التوجيه الثالث

 .)٦(وأبو القاسم األصبهاين،  )٥(، وابن عطية )٤(ءهذا التوجيه الفراذكر و

 أَنْ وجواب  القسم جيب قسمٍ ، جواب )ألمألنَّ( واعترض النحاة على هذا التوجيه بأنَّ
 حبرف مقدراً مصدراً ليس) ألمألنَّ(وكذلك فإن  يصح تقديره مبفرد ، فال مجلةً يكونَ

 .)٧(يؤول مبصدر مفرد حىت والفعل مصدري

 يثح من ال املعىن حيث من صحيح إنه: عن هذا التوجيه وقال السمني احلليب
 .)٨(الصناعةُ

                                                           

 .٤/٦٤معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(

 .٦/٨٧احلجة : ينظر) ٢(

، البيان للعكربي  ٤/١١٠، الكشاف  ٣٥١، إعراب القرآن لألصبهاين  ٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن :  ينظر) ٣(
 .٥١٠، مغين اللبيب  ١٠/٤٣٦، الدر املصون  ٧/٣٩٣، البحر احمليط  ٣٢٠

 .٢/٤١٢معاين القرآن : ينظر) ٤(

 .٤/٥١٦احملرر الوجيز : ينظر) ٥(

 .٣٥١إعراب القرآن لألصبهاين : ينظر) ٦(

 .١٠/٤٣٦، الدر املصون  ٧/٣٩٣البحر احمليط : ينظر) ٧(

 .١٠/٤٣٦الدر املصون : ينظر) ٨(
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٢٦٦ 

 

 ):فاحلق(توجيه قراءة الكسر 

فواحلَق ، على : جمروراً حبرف قسم مقدر ، والتقدير) احلَق(أنْ يكون : التوجيه األول
 .هو اهللا تعاىل) احلَق(تأويل أنَّ املراد بـ

ه اهللا تعاىل ، يعين ولو خفض احلق األول خافض جبعل((: ، قال ءوقال ذا التوجيه الفرا
 .)١())يف اإلعراب ، فيقسم به كان صواباً 

، وابن  )٥(، والسمني احلليب )٤(، وأبو حيان )٣(، وابن عطية )٢(أيضاً الزخمشري وذكره
 .)٦(هشام

 .)٧( فال جيوز عنده بعد حذف حرف اجلر إال النصبسالتوجيه ، النحا ومل يرتض هذا

، باجلر فيها على القسم  )فاحلَق واحلَق أقول(وقد قرئ : (( عن قراءة اجلر وقال العكربي
ن ، واِهللا ألذهنب ، وهي اِهللا ألفعل: وإعمال حرف اجلر يف القسم مع احلذف ، كما تقول

                                                           

 .٢/٤١٣ن معاين القرآ) ١(

 .٤/١١٠الكشاف : ينظر) ٢(

 .٤/٥١٦احملرر الوجيز : ينظر) ٣(

 .٧/٣٩٣البحر احمليط : ينظر) ٤(

 .١٠/٤٣٨الدر املصون : ينظر )٥(

 .٥١٠مغين اللبيب : ينظر) ٦(

 .٣/٣١٩إعراب القرآن للنحاس : ينظر )٧(
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٢٦٧ 

 

 .)١()) قراءةٌ شاذة ضعيفةٌ جداً ، قياساً واستعماالً

 :وللنحاة يف نزع حرف اجلر يف القسم وبقاء االسم املقسم به جمروراً بال عوض ، ثالثة مذاهب

 .اجلواز مطلقاً سواء كان املقسم به لفظ اجلاللة أم غريه: املذهب األول

والعرب تلقي الواو من القسم وخيفضونه ، مسعناهم : (( ء قالوهذا هو مذهب الفرا
اِهللا ألفعلن ؛ ألن املعىن مستعمل ، واملستعمل جيوز فيه : اِهللا لتفعلَن، فيقول ايب: يقولون

خريٍ يريد خبريٍ ، فلما كثرت يف : كيف أصبحت؟ فيقول: احلذف ، كما يقول القائل للرجل
 .)٢()) تالكالم حذفَ

، والسمني  )٦(، وأبو حيان )٥(، وابن عطية )٤(، والزخمشري )٣(وإليه ذهب ابن جين
 .)٩(، ونسب هذا املذهب إىل الكوفيني )٨(، وابن هشام )٧(احلليب

                                                           

 .٢/٣٢٠البيان يف إعراب القرآن  )١(

 .٢/٤١٣معاين القرآن ) ٢(

 .١/١٨٥اللمع  :ينظر) ٣(

 .٤/١١٠الكشاف : ينظر) ٤(

 .٤/٥١٦احملرر الوجيز : ينظر) ٥(

 .٧/٣٩٣البحر احمليط : ينظر) ٦(

 .١٠/٤٣٨الدر املصون : ينظر )٧(

 .٥١٠مغين اللبيب : ينظر) ٨(

:  الضرب شافارت ، ٢/٩٣٢:  البسيط،  ١١٩٣على الكافية القسم الثاين الد الثاين  شرح الرضي: ينظر) ٩(
 .٢/٣٠٧:  واملساعد ، ٤/١٧٦٨



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٦٨ 

 

، وإبقاء اجلر يف لفظ اجلاللة خاصةجواز حذف حرف اجلر بدون عوض ، : املذهب الثاين
 .لغريه ليست خبصائص اجلاللة لفظ والعلة يف جواز ذلك كثرة االستعمال ، والختصاص

 أنه وذلك ألفعلن ، اِهللا: يقول من العرب ومن: (( ، قال وهذا هو مذهب سيبويه
كالمهم وحذفوه ختفيفاً وهم  يف كثر حيث،  فجاز نوى ، وإياه ر ،اجل حرف أراد

 .)١())ينوونه 

 اجلر حروف أن اعلم: ((، قال الرضي )٣(، ونسب إىل البصريني )٢(وإليه ذهب األخفش
 . )٤())البصريني  عند قَسماً )اِهللا(: يف إالّ قياساً عملها بقاء مع حتذف ال

عدم جواز حذف حرف اجلر بدون عوض وإبقاء اجلر مطلقاً ، سواٌء : املذهب الثالث
 .كان ذلك يف لفظ اجلاللة أو غريه

 الواو يريد ألفعلن اِهللا :يقول من العرب من أن واعلم : ((، قال ويرى هذا املذهب املربد
 من كثري عند جائز ، وال للغةا يف معروف ، وال القياس يف جبيد هذا ، وليس فيحذفها
 ال اجلر حرف ؛ ألن عندي جبائز ، وليس قيل قد شيء ؛ ألنه ذكرناه ، وإمنا النحويني

                                                           

 .٣/٣١٩إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر ٣/٤٩٨الكتاب ) ١(

 .٤/١٧٦٧ارتشاف الضرب : ينظر) ٢(

، ائتالف النصرة  ٤/١٧٦٧، ارتشاف الضرب  ١١٩٣على الكافية القسم الثاين الد الثاين  شرح الرضي: ينظر) ٣(
١٤٧. 

 .١١٩٣فية القسم الثاين الد الثاين شرح الكا) ٤(
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٢٦٩ 

 

 .)١())بعوض  إال ويعمل حيذف

 .جمرور ا) احلَق(حرف جر بدالً من واو القسم ، و) فاحلَق(أنْ تكون الفاء يف : التوجيه الثاين

 .)٢(سوقال ذا التوجيه النحا

 :وللعلماء يف اجلر بالفاء مذهبان

من ) مثل(يرى أن الفاء قد تكون حرف جر ، ومن ذلك رواية اجلر يف : املذهب األول
)ك٣(يف قول امرئ القيس) فمثل( : 

ــوِلِ حم مــائ مي تــن ذ ــها ع  فأهليت
 

    طَرقـت لى قَـدبح كرضـعٍ فمثلوم 
 

 .اسم جمرور بالفاء ، وعالمة جره الكسرة: حرف جر ، ومثلِ): فمثلك(فالفاء يف 

 .)٦(، والكوفيون )٥(س، والنحا )٤(ويرى هذا املذهب املربد

) رب(بـ) مثلِ(أنَّ الفاء ال تكون حرف جر ، واجلر يف البيت لـ: املذهب الثاين
                                                           

ويف كتاب نزع اخلافض يف الدرس النحوي تفصيلٌ هلذه املسألة ومناقشة آراء النحويني فيها، . ٢/٣٣٦املقتضب ) ١(
 .وما بعدها ٢٧٢: وربط ذلك بالسماع والقياس ينظر

 .٣/٣١٩إعراب القرآن : ينظر) ٢(

 .١٠/٣١،  ١/٣٢٦، خزانة األدب  ٧٥، اجلىن الداين  ٢٤٤زهية ، األ ٢/١٦٣، الكتاب  ٣٠ديوانه : ينظر) ٣(

 .٢١٣مغين اللبيب : ينظر) ٤(

 .٣/٣١٩إعراب القرآن : ينظر) ٥(

 .٢/٤٦٩مهع اهلوامع : ينظر) ٦(
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٢٧٠ 

 

 .)١(بعد الفاء كثري) رب(إضمار ، و مضمرة

وهذا مذهب مجهور النحاة ، بل حكي بعض النحاة االتفاق عليه ، كأم مل يعتدوا 
 .)٢(برأي املخالف

يف هذه املسألة ربط املعربون بني التوجيه يف حالة الرفع وبني التفسري املأثور ، مع أن 
ه ، أو خرب حذف مبتدأه متبادر للذهن ، مبتدأ حذف خرب) احلق(التوجيه يف حالة الرفع بأنّ 

ومل يرِد خالف بني النحاة يف جواز كال الوجهني ، ويف ذلك نوع من أنواع االرتباط بني 
التفسري املأثور وبني التوجيه النحوي ، فلم يقتصر استشهاد املعربني بالتفسري املأثور أو 

بني األوجه املختلفة ، وإمنا تعددت ربطهم اإلعراب به يف حال الغموض ، أو ألجل الترجيح 
 .األغراض يف ذلك ، فقد يكون ذلك لإليضاح وتأكيد الوجه اإلعرايب

                                                           

، شرح ابن عقيل على األلفية  ٢٤٧،  ٢٤٦، الفصول املفيدة  ٢١٣، مغين اللبيب  ٣/٧٣أوضح املسالك : ينظر) ١(
 .٢/٤٦٨وامع ، مهع اهل ٣/٣٦

 حاشية،  ٢/٢٩٦: املساعد،  ٢١٣مغين اللبيب  ، ٧٦: الداين اجلىن ، ١/٣٧٠:  الشافية الكافية شرح: ينظر) ٢(
 .١/٢٣٥:  اخلضري حاشية ، ٢/٣٥٠: الصبان
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٢٧١ 

 

 ٦٧: Z��Y��X��W��V �z�8�F}� :يف قوله تعاىل) قَبلُ(إعراب 

 

العتماد على من أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي تعليل التوجيه النحوي با
 .التفسري املأثور

فقد  Z��Y��X��W��Vz}�: يف قوله تعاىل) قَبلُ(لـ سمن ذلك ما جاء يف توجيه النحا
مث جعل هذا التوجيه  -رمحه اهللا- س توجيهه لآلية بتفسري مأثور عن جماهدصدر النحا

 من :أي: جماهد قال Z��Y��X��W��V z}�: (( التوجيه النحوي قال النحاس املرجع يف
، وقد ذكرنا العلة يف ) قَبلُ( ضمت احلذف وهلذا :جعفر أبو ، قال شيخاً يكون أَنْ قَبلِ

 .)١())اختيارهم الضم هلا 

حذف منها املضاف إليه ) قَبلُ(ية بأنّ يف هذه اآل) قَبلُ(سبب الضم يف  سيعلل النحا
، على الضم ا حينئذ أنْ تكون مبنيةًونوِي معناه دون لفظه ، فلم يتعني لفظ احملذوف ، وحاهل

أو جمرورة أعطيت ، أا ملّا كانت يف حالة اإلعراب إما منصوبة : وسبب البناء على الضم
س ف البناء عن اإلعراب ، وأشار النحايف حالة البناء احلركة املختلفة وهي الضم ؛ الختال

: يف قوله تعاىل) قَبلُ(هنا إال أنه ذكر سبب البناء على الضم يف موضع سابق ، يف توجيه 
{´��³��²��±� � � � � �°��¯ �zهما الضم ؛ ألنه قد يلحق )٢(فاختري هلما: (( حيث قال ٤: ا��وم

                                                           

 .٤/٣١إعراب القرآن ) ١(

 .قبل وبعد: أي) ٢(
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٢٧٢ 

 

يف ه ه، وبىن توجي )١())حبق اإلعراب اجلر والنصب ، فأعطيتا غري تينك احلركتني ؛ فضمتا 
يف قوله يف  -رمحه اهللا- على أنَّ احملذوف جاء مقدراً يف القول املأثور عن جماهدهذه اآلية 
، فاملصدر املنسبك من من قبل كونه شيخاً : ، أي )٢(من قبل أنْ يكون شيخاً: تفسري اآلية

 .أنْ وما دخلت عليه هو املضاف إليه املقدر

 .-رمحهما اهللا- )٤(، ومقاتل )٣(وروي هذا املعىن يف املأثور أيضاً عن ابن جرير

) قَبل(أربعة أحوال ، ثالثة منها تكون فيها ) بعد(ومثلها ) قَبل(وقد ذكر النحاةُ لـ
 :معربتني ، ويف حالة واحدة تكونان مبنيتني ، واحلاالت هي) بعد(و

جئت قبلَ الظهر ، أو جئت  :أن تكون مضافة ويذكر املضاف إليه ، حنو: احلالة األوىل
 .، وهي معربة يف هذه احلالة من قبلِ الظهر

 قصد، وأ قبلِ جئت قبلَ ، أو من: حنو أن حيذف املضاف إليه وينوى لفظه ،: احلالة الثانية

يف هذه هي و،  ويكون يف الكالم ما يدل على احملذوف ،  الظهر قبل أو من ، الظهر قبل
 .لتدل على اإلضافة )قبل(ن ال تنوأيضاً معربة ، واحلالة 

،  جئت قبالً: وال معناه ، حنو، ال لفظه  وال ينوى، أن حيذف املضاف إليه : احلالة الثالثة

                                                           

 .٣/١٨٠إعراب القرآن ) ١(

 .٣٣٠ /١٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٢(

 .٩/٢١الدر املنثور : ينظر) ٣(

 .٣/١٥٥تفسري مقاتل : ينظر) ٤(
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٢٧٣ 

 

لتدل على عدم ) لبقَ( تنونو ، معربة أيضاً هذه احلالةيف هي و،  ويكون املراد جئت سابقاً
 .ةنية اإلضاف

معني ، وهذه احلالة  وينوى معناه دون حتديد لفظه ، أن حيذف املضاف إلي: احلالة الرابعة
،  لتخالف احلركات اليت تدخلها أصالً؛ وتبىن على الضم  ، )قَبلُ(الوحيدة اليت تبىن فيها 

إذا : ، وهذه احلالة هي اليت جاءت يف اآلية ، وهي معىن نويولتدل على أن املضاف م
 .)١(حذف املضاف إليه ونوِي معناه دون لفظه

بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي بأنْ جعل التوجيه النحوي يتبع التفسري  سربط النحا
- أن جماهدحذف ونوي معناه ، يدل على ذلك أن املضاف ) قَبلُ(املأثور ، فسبب بناء 

 .ذكر أنَّ التقدير يف اآلية من قبل أنْ يكون أحدكُم شيخاً -رمحه اهللا

                                                           

 .٣/٧٢شرح ابن عقيل : ينظر) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٧٤ 

 

 :يف قوله تعاىل) وقيلَه(ترجيح قراءة النصب يف 

�{��Ó��Ò��Ñ���������Ð��Ï���Î��Í��Ìz ٨٨: ا�$&�ف 

 

�}�: يف قوله تعاىل )وقيله(جاء  يف  �Ó��Ò��Ñ�� � � � � � � �Ð��Ï���Î��Í��Ìz ثالث قراءات :
، وقد وجه  )١()وقيلُه( ، والثالثة بالرفع )وقيله(، والثانية باجلر  )وقيلَه(األوىل بالنصب 

ءات الثالث بعدة أوجه حنويه ، مث فضل قراءة النصب على بقية كل قراءة من القرا سالنحا
 .التفسري املأثور: القواعد اإلعرابية ، والثاين: األول: القراءات ألمرين

 بالرفع،) وقيلُه( :قرأ األعرج أن القارئ هارون ، وزعم باخلفض) وقيله(: (( قال النحاس
 من بالنصب )وقيلَه(: سعيد األخفش قال: أوجه مخسة من بالنصب) وقيلَه( :جعفر أبو قال

 أن :الثاين ، والوجه وقيلَه وجنواهم سرهم نسمع ال أنا حيسبون أم مبعىن يكون :وجهني
 وعنده معىن ؛ ألن قيلَه ويعلم الساعة علم وعنده :املعىن :إسحاق أبو وقال مصدراً ، يكون
 ، وهو قيله ، ويعلم الغيب ، وهو الساعة وقت يعلم :أي الساعة ويعلم الساعة علم

 ، وقيلَه ،  احلق يعلمون وهم باحلق شهد من إال املعىن يكون أن :الرابع الشهادة، والقول
 مبعىن :واخلفض :إسحاق أبو ، قال ، وقيلَه ذلك يكتبون لديهم ورسلنا :اخلامس والقول
 تقول كما :الفراء ، قال باالبتداء :والرفع :جعفر أبو ، قال قيله ، وعلم الساعة علم وعنده

                                                           

اس ، إعراب القرآن للنح ٤/١١٥ ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ١/٥٨٩ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
، التيسري للداين  ٢/٦٥٢، مشكل إعراب القرآن  ٢/٢٥٨، احملتسب البن جين  ٣٢٣، احلجة البن خالويه  ٤/٨٢

 .١/٤٩٨، إحتاف فضالء البشر ١٢٧



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٧٥ 

 

 مبعىن ، وقاالً يالً، وق قوالً قال :ويقال رب ، يا وقيلُه :مبعىن غريه وقدره ، الكلمة هذه نداؤه
 أن حيسن املنصوب على املعطوف أنَّ :إحدامها :جهتني من بالنصب البينة ، والقراءة واحد
 يف ، وذلك املنصوب مع فيه املعمول من العامل ؛ ذلك النفصال تباعد وإن بينهما يفرق

 معىن على اآلية يفسرون التأويل أهل أن :األخرى واجلهة قبيح ،  بينهما فرقت إذا املخفوض
�����Ò��Ñ}� :تعاىل قوله يف جماهد عن جنيح أيب ابن روى كما :النصب � � � � � �Ð��Ï���Î��Í��Ì

��Óz قتادة عن معمر ، وروى � حممد عن وعز جل هللا فأخرب قال: {Í��Ìz قال: 
�} :� النيب قول �� �Ó��Ò��Ñ� � � � � � � � �Ð� �Ï�� �Îz  يلَه( يف فاهلاء؛النيب على عائدةٌ هذا على )وق 
�(()١(. 

ها ، فقدم توجيه قراءة التوجيه يف هذه اآلية بتوجيه القراءات املختلفة في بدأ النحاس
 :)٢(هي ، النصب وذكر فيه مخسة أوجه

��o��n}�: يف قوله تعاىل) سرهم وجنواهم(معطوفاً على ) قيلَه(أنْ يكون  :الوجه األول

t��s��r����q��p �zيعلم سرهم وجنواهم وقيلَه: ، أي ٨٠: ا�,+�ف. 

شكا شكواه : وقال قيلَه أي: منصوباً على املصدر بتقدير) قيلَه(أن يكون  :الوجه الثاين
 ).قال(بإضمار  )هقيلَ(فانتصب  � يعين النيب ، إىل ربه

، ، ومل أجدمها يف معاين القرآن لألخفش  عن األخفش سوهذان الوجهان نقلهما النحا
 جس اعتمد يف نقلهما عن األخفش على ما جاء يف معاين القرآن وإعرابه للزجاولعل النحا

                                                           

 .٤/٨٢إعراب القرآن ) ١(

 .٩/٦١٢الدر املصون : إىل مثانية أوجه ينظر أوصلها السمني احلليب) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٧٦ 

 

 .)١(لألخفش أيضاً حيث نسبهما

�: يف قوله تعاىل) الساعة(أنْ يكون معطوفاً على موضع  :الوجه الثالث {��®� �¬

¯z ألن قوله؛  ٨٥: ا�,+�ف: �{� �¯��®��¬z معناه أنه علمن إضافة املصدر  الساعةَ م ،
يعلم وقت الساعة وهو الغيب ، ويعلم قيلَه : ، أي هوقيلَ علم الساعةَ :والتقديرإىل مفعوله ، 
 .وهو الشهادة

 .)٢(جعن الزجا وهذا الوجه نقله النحاس

: احملذوف يف قوله تعاىل) يعلمون(عطوفاً على مفعول م) قيلَه(أنْ يكون  :الوجه الرابع
{��Á��À��¿��¾��½����¼������»z هويعلمون قيلَ، وهم يعلمون احلق  :كأنه قال ٨٦: ا�,+�ف. 

: احملذوف يف قوله تعاىل) يكتبون(معطوفاً على مفعول ) قيلَه(أنْ يكون  :الوجه اخلامس
� {�z� �y� �x� �w�vzه ، أينا لديهم يكتبون ذلك وقيلَورسل :تقديره،   ٨٠: ا�,+�ف :

 .هيكتبون قيلَ

اامث نقل النحه(ج توجيهه قراءة اخلفض بأنْ يكون س عن الزجمعطوفاً على لفظ ) قيل
)يف قوله تعاىل) الساعة :�{� �¯� �®� �¬z وعنده علم الساعة ، وعلم : أي ، ٨٥: ا�,+�ف

 .)٣(قيله

                                                           

 .٤/١١٥القرآن وإعرابه  معاين: ينظر) ١(

 .٤/١١٥معاين القرآن وإعرابه : ينظر )٢(

 .٤/١١٥معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٧٧ 

 

هذا التوجيه ، وكذلك استبعد التوجيه الثالث لقراءة النصب ؛ ملا  وقد استبعد ابن هشام
يف اجلهة الرابعة من اجلهات ذلك ذكر ة النصب واخلفض من التباعد ، بني التوجيه يف حال

أن خيَرج على األمور : اجلهة الرابعة: (( قال: اليت يدخل االعتراض على املعرب من جهتها
وسأضرب لك أمثلة مما ... البعيدة واألوجه الضعيفة ، ويترك الوجه القريب والقوي 

إنه عطف  )هوقيلَِ(خرجوه على األمور املستبعدة لتجنبها وأمثاهلا ، أحدها قول مجاعة يف 
 .)١())ما بينهما من التباعد فيمن خفض ، وعلى حملها فيمن نصب مع ) الساعة(على لفظ 

جمرور بالواو ، وما بعده ) قيله(قراءة اخلفض بأنْ تكون الواو للقسم و  ووجه ابن هشام
الثاين ، والرابع ، واخلامس : بالتوجيهات: اجلواب ، ووجه قراءة النصب بأربعة توجيهات

 .)٢(منصوباً على نزع اخلافض) قيلَه(، وبأن يكون  سالسابقة عند النحا

ء ، فوجه الرفع بأنه مرفوع عن الفرافيها توجيه الس انقل النح أما قراءة الرفع فقد
به لقائله ، ونقل توجيهاً آخر مل ينس )٣(نداؤه هذه الكلمة: باالبتداء ، واخلرب حمذوف ، أي

 .وقيلُه يا رب: أنَّ اخلرب مجلةُ النداء أي

ل النحس قراءة النصب على قراءة اخلفض ألمرينامث فض: 

: وذلك أن التوجيه على قراءة اخلفض فيه: اعتمد فيه على القواعد اإلعرابية :األمر األول
هو قبيح ، وأما يف قراءة النصب فالفصل بني الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه ، و

                                                           

 .٧١٠مغين اللبيب ) ١(

 .١٧١مغين اللبيب : ينظر) ٢(

 .٣/٣٨معاين القرآن : ينظر) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٧٨ 

 

 .)١(املعطوف عليه املنصوب واملعطوف مغتفر وإن تباعدا

 على عنه يف أنَّ العطف على ما نقل الرازي يف هذا التوجيه شيخه املربد سوقد تبع النحا
 املنصوب بني يفصل أن جيوز ؛ ألنه عليه املعطوف من املعطوف تباعد وإن حسن املنصوب

 .)٢(قبحٍ على فيه ذلك جيوز ؛ وارور وعامله

وذلك أنه ورد يف التفسري املأثور ما يدل : اعتمد فيه على التفسري املأثور :األمر الثاين
���������Ð��Ï���Î��Í��Ì}�: له تعاىليف قو -رمحه اهللا- على معىن النصب ؛ فقد جاء عن جماهد

��Ó��Ò��Ñz وجاء هذا التفسري أيضاً  )٣(�أنَّ صاحب هذا القول هو نبينا حممد  ٨٨: ا�,+�ف ،
�Í}: (( قال -رمحه اهللا- عن قتادة �Ìz ال  :� قول النيب: قال أنَّ هؤالء قوم

، وهذا التوجيه موافق للوجه   � ، فاهلاء على هذين القولني عائدة على النيب)٤())يؤمنون
 وجنواهم وسرهم نسمع ال أنا حيسبون أم: األول من أوجه النصب السابقة ، والتقدير فيه

 .رب يا قيلَه نسمع وال

 .)٥(-رمحه اهللا-وجاء هذا التفسري املأثور أيضاً عن مقاتل 

بني األوجه املختلفة لكل قراءة ، وإمنا فاضل بني  سيف هذه اآلية مل يفاضل النحا

                                                           

 .١٧/٣٠٤، اللباب البن عادل  ٤/٨٢إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٢٧/٢٠٠ تفسري الرازي: ينظر) ٢(

 .٢١/٦٥٦ ، تفسري الطربي ٢/٥٨٥ تفسري جماهد: ينظر) ٣(

 .٧/٣٣٤، زاد املسري  ٢١/٦٥٦ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٣/٢٠٠تفسري مقاتل ) ٥(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٧٩ 

 

القراءات املختلفة معتمداً يف هذا التفضيل على القواعد اإلعرابية ، وعلى ما جاء يف معىن 
ويف ذلك أثر من آثار التفسري ،  اآلية يف التفسري املأثور حيث جاء موافقاً لقراءة النصب

من القراءات املأثور على التوجيه النحوي هو تعاضده مع القواعد اإلعرابية يف ترجيح قراءة. 



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٨٠ 

 

 :يف قوله تعاىل) من(إعراب 

�{U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��K������J��I��H��G �zن�&� ٤٢ - ٤١: ا�

 

س يف إعراب اذكر النح)نيف قوله تعاىل) م :�{��P��O��N��M��L��K�� � � � �J��I��H��G

U��T��S��R��Q z  ( إعراب يف) اهللا رحم من إال(: (( أربعة أوجه فقالنأوجه أربعة )م: 
 رحم من إال ينصر وال :مبعىن ، تقديره البدل على رفع موضع يف) من( :عيدس األخفش قال
 ، وقال عنه فيعفى اهللا رحم من إال :، أي االبتداء على رفعٍ موضع يف يكون أن ، وجيوز اهللا

،  اهللا رحم من إال يشفع ال :، أي اهللا رحم من إال يغين ال :مبعىن رفعٍ موضع يف )من( :غريه
 كان من النار من خيرج حىت ألمته يشفع أنه � النيب عن صح قد ؛ ألنه نحس قولٌ وهذا

 يف الرابع ، والقول يشفعون املؤمنني أن عنه ، وصح اإلميان من خردلٍ من حبة مثقال قلبه يف
)نا ):م١())اء، والفر الكسائي قول ، وهذا املنقطع االستثناء على نصب موضع يف أ(. 

س هيافاألوجه األربعة اليت ذكرها النح: 

يف ) الواو(يف موضع رفعٍ على البدل من ضمري اجلمع ) من(أنْ تكون  :الوجه األول
 .ال يمنع من العذاب إال من رحم اهللا: أي) ينصرون(

إال من : وضع رفع مبتدأ ، واخلرب مضمر ، والتقديريف م) من(أنْ تكون  :الوجه الثاين
 .رحم اهللا فيعفى عنه

                                                           

 .٤/٨٨إعراب القرآن ) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٨١ 

 

١(س عن األخفشاوهذان الوجهان نقلهما النح(. 

األوىل ، واالستثناء ) موىلً(يف موضع رفعٍ على البدل من ) من(أنْ تكون  :الوجه الثالث
 قريب عن قريبٍ شيئاً إال من رحم اهللا فإنه يغين ، فال يشفع إال من رحم ال يغين: متصل أي

 .اهللا

 .ألحد سوهذا الوجه مل ينسبه النحا

يف موضع نصب على االستثناء ، وهو استثناء منقطع ، ) من(أنْ تكون  :الوجه الرابع
 .هم إال من رحم اهللاال يغين موىلً عن موىلً شيئاً الل: أي

 .)٢(، والفراء عن الكسائي سوهذا الوجه نقله النحا

هذا الوجه ، وقال إنه ال وجه جلعل االستثناء منقطاً مع وجود وجه  وقد رد األلوسي
 .)٣(جيوز معه االتصال

أنه قد  � الوجه الثالث معتمداً يف ترجيحه على املأثور من قول النيب ساورجح النح
أنه يشفع ألمته حىت يخرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من خردلٍ من  �صح عنه 

لة اليت قبلها ، أي أن هناك اإلميان ، ومعىن احلديث يدل على استثناء من رحم اهللا من اجلم
 .�من يشفع ، وهم من رحم اهللا ، وعلى رأسهم نبينا حممد 

                                                           

 .٢/٦٩١معاين القرآن لألخفش : ينظر) ١(

 .٣/٤٣ين القرآن معا) ٢(

 .٢٥/١٣١،١٣٢روح املعاين : ينظر) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٨٢ 

 

جزء من حديث الشفاعة الطويل ، ونص اجلزء الذي  سواحلديث الذي استشهد به النحا
 ساجِدا له أَخر ثُم الْمحامد بِتلْك فَأَحمده أَعود ثُم: (( س عند البخارياستدل به النحا

 يا: ؛ فَأَقُولُ تشفَّع ، واشفَع تعطَ ، وسلْ لك يسمع ، وقُلْ رأْسك ، ارفَع حممد يا :فيقال
بي رتي أُمتفيقول أُم ،: قطَلان رِجيف كان من فَأَخ قَلْبِه نى ىأَدنى أَدنثْقَالِ أَدم ةبلٍ حدرخ 
 .)١())فَأَفْعلُ  فَأَنطَلق،  النارِ من فَأَخرِجه إِميان من

أنّ مما يدل على هذا االستثناء ما جاء يف احلديث أنَّ أناساً من  سوكذلك ذَكر النحا
املؤمنني يكرمهم اهللا تعاىل بالشفاعة فينفعون غريهم بإذن اهللا تعاىل ، ومل يذكر نص حديث، 

يف  ملعىن ما رواه مسلموإمنا ذكر معناه ، ومن األحاديث الصحيحة اليت جاءت ذا ا
 أَحد من منكُم ما بِيده نفِْسي فَوالَّذى النارِ من الْمؤمنونَ خلَص إِذَا حتى: (( صحيحه قال

دةً بِأَشداشنم لَّهي لاِء فقْصتاس قالْح نم نِنيمؤالْم لَّهل موي ةاميالْق انِهِموِإلخ يني الَّذارِ فالن  ،
 عرفْتم ، من أَخرِجوا :لَهم فَيقَالُ ، ويحجونَ ، ، ويصلُّونَ معنا يصومونَ كَانوا ربنا :يقُولُونَ
مرحفَت مهرولَى صارِ عونَ النرِجخلْقًا ، فَيا خكَثري قَد ذَتأَخ النإِلَى ار فنِص هاقَيإِلَى سو ، 
هيتكْبر قُولُونَ ، ثُما :ينبا رم ، ىقا بيهف دأَح نما منترقُولُ أَمفَي ، وا :بِهجِعار نفَم متدجو 

 نذَر لَم ربنا يقُولُونَ ، ، ثُم ثرياكَ خلْقًا فَيخرِجونَ فَأَخرِجوه ، خيرٍ من دينارٍ مثْقَالَ قَلْبِه في
 خيرٍ من دينارٍ نِصف مثْقَالَ قَلْبِه في وجدتم فَمن ارجِعوا :يقُولُ ثُم أَمرتنا ، ممن أَحدا فيها

وهرِجونَ فَأَخرِجخلْقًا ، فَيا خريكَث قُولُونَ ، ثُما :ينبر لَم ذَرا نيهف نما منترا ، أَمدأَح ثُم 

                                                           

، ١/١٨٣صحيح مسلم : أيضاً ، ينظر ، وروى هذا احلديث مسلم ٧٥١٠، حديث  ٦/٢٧٢٧ البخاري صحيح )١(
 .١٩٣حديث 
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٢٨٣ 

 

،  كَثريا خلْقًا فَيخرِجونَ فَأَخرِجوه ، خيرٍ من ذَرة مثْقَالَ قَلْبِه في وجدتم فَمن ارجِعوا :يقُولُ
قُولُونَ ثُما :ينبر لَم ، ذَرا نيها فري١()) خ(. 

�}: ((، قال � ابن عباس وجاء هذا املعىن أيضاً يف املأثور عن �U� �T� �S� �R z�� من
 .)٢())ولكن يشفع بعضهم لبعض، ليسوا كذلك  فإماملؤمنني 

�}: (( أنه قال -رمحه اهللا- وجاء أيضاً يف التفسري املأثور عن احلسن �U� �T� �S� �R z�� 

 .)٣()) ند اهللايعين من املؤمنني يشفع بعضهم لبعض ؛ فينفعهم ذلك ع

على التفسري املأثور يف الترجيح بني األوجه اإلعرابية ، فقد  يف هذه اآلية اعتمد النحاس
وصف الوجه الثالث بأنه حسن ، مما يدلّ على أنّ األوجه اإلعرابية كلها جائزة عنده ، 

 .هولكن الوجه الثالث أحسنها ؛ لورود مأثورٍ من احلديث النبوي يؤيد

ذا هلأيضاً هذا الوجه بعد أنْ ذكر األوجه األربعةَ ، ولكنه مل يعلل  وقد فضل الطربي
يكون  أن بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل: (( ، قال الطربي سالتفضيل كما فعل النحا

)نفإنه منهم اهللا رحم من إال شيئاً موىلً عن ىلًمو يغين ال يوم :، مبعىن رفعٍ موضع يف )م 
 .)٤()) ربه عند له يشفع بأن عنه يغين

                                                           

 .١٨٣، حديث  ١/١٦٩ صحيح مسلم) ١(

 .٤١٨تنوير املقباس ) ٢(

 .٤/٢٠٦ ابن أيب زمنني تفسري) ٣(

 .٢٢/٤٢ الطربي تفسري )٤(
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٢٨٤ 

 

��b��a��̀}� :يف قوله تعاىل) قليالً(إعراب  ����_��~��}��|z ت� ١٧: ا�Cار

 

�}�: تعاىليف قوله ) قليالً(يف توجيه نصب  جاء عند مكي �b� �a��`� �_� �~� �}� �|z 
 :قوله: ((، قال مكي -رمحه اهللا- ثالثة آراء ، أحدها مبين على التفسري املأثور عن الضحاك

�{��b��a��`����_��~��}��|z يهجعون(و،  )الواو( ، وهو فيها الذي املضمر ):كان( اسم:( 
 قليالً وقتاً كانوا: ، تقديره حمذوف لظرف ، أو حمذوف صدرمل نعت ):قليالً(، و كان خرب

 والفعل ما جعلت شئت ، وان للتوكيد زائدة ):ما(، و يهجعون قليالً هجوعاً ، أو يهجعون
 كان :تقديره كان خرب )قليالً(، و كان يف املضمر من البدل على رفع موضع يف مصدراً

 خرب على )قليالً( ، ونصبت )قليالً(بـ صدرامل رفعت شئت وإن،  قليالً الليل من هجوعهم
 نصبته إن ؛ ألنك زائدة )ما(و إال )يهجعون(بـ قليالً تنصب أن جيوز ، وال كان
 يكون أن ، وجيوز املوصول على الصلة قدمت قد كنت مصدر والفعل وما )يهجعون(بـ

 قليالً على لوقفا ، ويكون الضحاك قول ، وهو نافية )ما(، و فيها وامسها كان خرب )قليالً(
، فاآلراء  )١())األول األقوال يف قليل على يوقف ، وال وغريه يعقوب قول ، وهو حسناً

 :الثالثة اليت ذكرها مكي هي

كانوا وقتاً قليالً يهجعون، : نعتاً ملصدر حمذوف تقديره) قليالً(أنْ تكون  :الرأي األول
 .)كان(اجلملة خرب ) يهجعون(زائدة للتوكيد ، و) ما(و

                                                           

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن ) ١(
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٢٨٥ 

 

، واقتصر عليه  )٢(، وهو ظاهر كالم أيب عبيدة يف ااز )١(وذكر هذا الرأي الفراء
 ، وأيب )٥(، وقوام السنة األصبهاين )٤(، وذكره أيضاً النحاس )٣(الزجاج

 .)٧(، وغريهم )٦(الربكات األنباري

كانوا هجوعاً قليالً : يرهنعتاً لظرف حمذوف تقد) قليالً(أن تكون  :الرأي الثاين
 ).كان(اجلملة خرب ) يهجعون(زائدة للتوكيد ، و) ما(، ويهجعون

 .)١٠(، وأبو حيان )٩(والعكربي،  )٨(وذكر هذا الوجه الزخمشري

وتكون اجلملة تامة من ،  )١١(نافية) ما(، و) كان(خرب ) قليالً(أن تكون  :ثالثالرأي ال
عن احملسنني يف اآلية قبلها  كان وامسها وخربها ، واجلملة إخبار{z��y� �x� � � � � �w� �vz 

                                                           

 .٣/٨٤معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٢/٢٢٦جماز القرآن : ينظر) ٢(

 .٤/١٦٢معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(

 .٤/١٦٠إعراب القرآن : ينظر) ٤(

 .٣٩٤قرآن إعراب ال: ينظر) ٥(

 .٢/٣٩٠البيان : ينظر) ٦(

 .٨/١٣٤، البحر احمليط  ٢/١١٧٩التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٧(

 .٤/٤٠١الكشاف : ينظر) ٨(

 .٢/١١٧٩التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٩(

 .٨/١٣٤البحر احمليط : ينظر) ١٠(

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١١(
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٢٨٦ 

 

تكون اجلملة بعدها مستأنفة ، صفة الناس ، مث  من قليلٌ احملسنني هؤالء ، أي أَنَّ ١٦: ا�Mار)ت
�}أخرى عنهم  �� � � �a��`�� � �_��~z ت) من الليل)ال ينامون الليل ، واجلار وارور : ، أي ١٧: ا�Mار(
 ).يهجعون(متعلق بالفعل 

حا  بني هذا اإلعراب وبني التفسري املأثوروربط مكيقال مكي كالذي جاء عن الض ، :
،  الضحاك قول وهو،  نافية )ما(، و فيها وامسها )كان( خرب )قليالً( يكون أن وجيوز(( 

 .)١())حسناً  )قليالً( على الوقف ويكون

�}�ك يف تفسري ونص قول الضحا �b� �a� �`� � � �_� �~� �}� �|z تكما جاء عن  ١٧: ا�Mار)
�{}�((  :وغريه الطربي �|z استأنف مث ، مفصولة هذه ، قليالً كانوا احملسنون: يقول 

 .)٢())النوم  :اهلجوع ��b��a��`����_��~z}�: فقال

فقيل ابتدئ قليالً ، مث كانوا احملسنني اك أنفريى الضح :�{��d� �c��b��a��`�� � �_��~

��f������ez ت .اخل...ومن صفات احملسنني أم يف الليل ال يهجعون : ، أي  ١٨ - ١٧: ا�Mار)

 :قال مث ، ١٩: ا��G��F��E��D��C��B��A �zB(B}�: بقول تعاىل ونظّر له الطربي
{N��M��L��K��J������I �zB(B١٩: ا��

)٣(. 

                                                           

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٩/٢٩٧، الدر املنثور  ٢٨١ تفسري الثوري: أيضاً يف قول الضحاك: وينظر ، ٢٢/٤١٠ تفسري الطربي )٢(

 .٨/١٣٤البحر احمليط : ، وينظر ٢٢/٤١٠ تفسري الطربي) ٣(
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٢٨٧ 

 

: والوجه الثاين: (( قال  ، وقوام السنة األصبهاين )١(د الثعليبوجاء هذا التوجيه أيضاً عن
 .)٢() ))كانوا(قليالً خرب (أن يكون 

 يقتضي ما الطربي كتاب يف الضحاك ، فقال اآلية إعراب وأما: (( قال وعند ابن عطية 
 )ما(فـ يهجعون ما الليل من :ابتدأ مث كان ، خرب عددهم ، ومت يف قليال كانوا :املعىن نأ

 .)٣())حسن  وقف )قليالً( نافية و

، والسمني  )٧(، وأبو حيان )٦(، والفخر الرازي )٥(، والزخمشري )٤(عترض الباقويلاو
 : ، وغريهم على هذا التوجيه من جهتني )٨(احلليب

فألن احملسنني وهم السابقون كانوا كثرياً يف الصدر : من حيث املعىن :اجلهة األوىل
 .)٩(، وموجودون يف كل زمان ومكان ، فال معىن لقلتهمولاأل

                                                           

 .٩/١١١ تفسري الثعليب: ينظر) ١(

 .٣٩٤إعراب القرآن ) ٢(

 .٥/١٧٤احملرر الوجيز ) ٣(

 .١/٦٥ إعراب القرآن املنسوب للزجاج: ينظر) ٤(

 .٤/٤٠١الكشاف : ينظر) ٥(

 .٢٨/١٧٨ تفسري الرازي: ينظر) ٦(

 .٨/١٣٤البحر احمليط : ينظر) ٧(

 .١٠/٤٥الدر املصون : ينظر) ٨(

 .١٠/٤٥الدر املصون : ينظر) ٩(
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٢٨٨ 

 

 )ما(بـ املنفي لالعام معمول مألن يف هذا الرأي تقد: من حيث الصناعة :اجلهة الثانية
 .)١(جيوز ال وذلك ، عامله على

وميكن أن جياب عن االعتراض األول بأنَّ احملسنني يف بداية اإلسالم كانوا قليالً ، أو هم 
¨��©����ª»��¬��}�: بالنسبة إىل غريهم قليلٌ ، حىت يف الصدر األول كما قال تعاىل

°��¯����® �zوقال تعاىل ٢٤: ص ، :�{��É��È���Ç��Æ��Åz N�J :١٣. 

) ما(وعن االعتراض الثاين بأنَّ هناك من النحاة من أجاز تقدم معول العامل املنفي بـ
سع اجلار وارور يتو جار وجمرور ؛ ألنّ) من الليل(على عامله إذا كان جاراً وجمروراً ، و

 .)٢(فيه ما ال يتوسع يف غريه

من ذلك ما  لقد وردت روايات كثرية يف املأثور يف تفسري هذه اآلية مل يذكرها مكي
�}�((  � مالك بن أنس جاء عن �b��a��`�� � �_��~��}��|z بني ما يصلون يتيقظون: قال 

|��{��~��}�((  � عباس ابن ، وما جاء عن )٣()) اءوالعش املغرب بني ما الصالتني، هاتني

��b��a��`����_z وما جاء  )٤()) شيئاً ولو منها يأخذون إال ليلة عليهم ميضي يكن مل :قال ،
`��}� : ((قال ، وعن جماهد )٥())قليال  إال منه ينامون ال: (( قال -رمحه اهللا- عن احلسن

                                                           

، الدر  ٨/١٣٤، البحر احمليط  ٢٨/١٧٨ ، تفسري الرازي ٥/١٧٤، احملرر الوجيز  ٤/٤٠١الكشاف : ينظر) ١(
 .١٠/٤٥املصون 

 .٨/١٣٤، البحر احمليط  ٢/٣٩٠البيان لألنباري : ينظر) ٢(

 .٩/٢٩٦، الدر املنثور  ٢٢/٤٠٦ تفسري الطربي) ٣(

 .٩/٢٩٦الدر املنثور : ، وينظر ٢٢/٤٠٧ لطربيتفسري ا) ٤(

 .٢٢/٤٠٩ تفسري الطربي) ٥(
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٢٨٩ 

 

� �az ولعل مكياً اقتصر على ما جاء عن  )١())ينامون  ما الليل من قليالً كانوا :قال ،
خمتلف ، فبىن عليه مكي  ملّا كان خيتلف عن املتبادر عن الذهن ويترتب عليه رأي الضحاك

الضحاك أن  الرأي الثالث وجعله هو التوجيه النحوي ؛ ألنه مستلزم له ، إذ ينبين على قول
 .من كان وامسها وخربها تامةً مجلةً )كانوا قليالً(: تكون مجلة

                                                           

 .٢/٦١٧ تفسري جماهد) ١(
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 :يف قوله تعاىل) ونحاسٌٍ(أوجه إعراب 

�{��½��¼��»��º��¹��̧ ��¶���µ��́zG.H٣٥: ا�� 

 

 : أربع قراءات ���µ��´���½��¼��»��º��¹��¸z¶�}�: يف قوله تعاىل أورد النحاس

بضم النون ، ) ونحاس(قراءة أيب جعفر ، وشيبة ، ونافع ، والكوفيني : القراءة األوىل
 . )١(وبضم السني

 .)٢(بضم النون ، وكسر السني) ونحاسٍ(وأبو عمروٍ  قراءة ابن كثري: القراءة الثانية

 .)٣(بكسر النون ، وكسر السني) ونِحاسٍ( دقراءة جماه: القراءة الثالثة

 .)٤(بغري ألف ، وبضم السني) ونحس(بن جندب  قراءة مسلم: القراءة الرابعة

بني القراءات األربع ، ففضل قراءيت الرفع ، ومها القراءة األوىل  مث فاضل النحاس

                                                           

، إحتاف فضالء  ٢٠٦، التيسري للداين  ٣٣٩، احلجة البن خالويه  ١/٦٢١ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
 .٩/١٨٥ ، تفسري الثعليب ١/٥٢٧ر البش

، إحتاف فضالء  ٢٠٦، التيسري للداين  ٣٣٩، احلجة البن خالويه  ١/٦٢١ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ٢(
 .٩/١٨٥ ، تفسري الثعليب ١/٥٢٧البشر 

 .١٧/١٧٢، اجلامع ألحكام القرآن  ٤/٢٠٩ إعراب القرآن للنحاس: تنظر القراءة يف) ٣(

، اجلامع ألحكام القرآن  ٤/٢٠٩، إعراب القرآن للنحاس  ١/٥٢٧إحتاف فضالء البشر : تنظر القراءة يف )٤(
١٧/١٧٢. 
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على أنّ التفسري باملأثور يتوافق مع قراءة الرفع بدون تأويلٍ واحتيالٍ  والرابعة، معتمداً يف ذلك
،  ، ونافع ، وشيبة جعفر أيب قراءة) وحناس(: (( يف التوجيه النحوي ، قال النحاس

 ، باخلفض) ونحاسٍ( عمرو ، وأبو إسحاق أيب ، وابن كثري ابن وقرأ ، بالرفع والكوفيني
،  ألف بغري) ونحس( جندب بن مسلم وقرأ ، والسني النون بكسر) ونِحاسٍ( جماهد وقرأ

 ، يكون فيه إشكال ال ألنه ؛ العربية يف أَبني) وحناس( يف الرفع: جعفر أبو قال. وبالرفع
 نأ وذلك ؛ االحتيال إىل واحتجت) نارٍ( على عطفته خفضت وإن ،) شواظٌ( على معطوفاً

 فإذا ، الدخانُ :اسوالنح ، اللَهب :الشواظُ: يقولون � عباس ابن منهم التفسري أهل أكثر
 أن كما ، النحاس من يكون ال والشواظُ ، حناسٍ ومن نارٍ من شواظٌ: فالتقدير خفضت

 قول وهو ، احليلة من ذلك يف ذيوال ، واعتذارٍ حيلة على إال الدخان من يكون ال اللهب
 واحد كل ؛ كان النار من مجيعاً والدخان اللهب كان ملا أنه: يزيد بن حممد العباس أيب

 :للفرزدق وأنشد ، اآلخر على مشتمالً منهما

ــى ــارٍ ضــوِء عل ــرةً ن م ــان  ودخ
 

 ــت ــد فب ــزاد أق ــيين ال ــه ب وبين 
 

 وإن ، النارِ من والدخانَ الضوَء ألن ؛ ضوٌء للدخان وليس) نارٍ( على) ودخان( طففع
 : بعينه هذا يف غريه وأنشد ، االحتيال إىل حتتج مل) ضوِء( على) ودخان( عطفت

ابشر وأقطْ ومترٍ ألبان 

 :ثلهم يف آخر ، وقال األشياء هذه على يشتمل احللق ولكن ، األلبان الشروب وإمنا 

ـــلداً ـــفاً متقـ ــا سيـ  ورحمـ
 

ــا  ــت ي ــك لي ــد زوج ــدا ق  غَ
 

 .حمموالن ألما



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٩٢ 

 

 ، النحاس يذاب: قالوا) وحناس( وعز جل قوله يف ، وقتادة ، وجماهد احلسن قال وقد
 .)١())رؤوسهم  على فيصب

: )٢(�يف رواية أكثر املفسرين ومنهم ابن عباس) شواظٌ(أنّ  سفقد جاء يف توجيه النحا
 .هو اللهب

 .)٥(-رمحهم اهللا- ، وقتادة )٤(، والضحاك )٣(وهذا املعىن جاء أيضاً عن جماهد

 :روايتني د فيه النحاسفقد أور) نحاسٍ(وأما 

: أنه � عن أكثر املفسرين ومنهم ابن عباس ):نحاس(الرواية األوىل يف معىن 
 .)٦(الدخان

 .)٧(-رمحه اهللا- وجاء هذا أيضاً عن سعيد بن جبري

الرفع أبني يف العربية ؛ ألا ال حتتاج إىل تأويلٍ  على هذه الرواية أن قراءة وبىن النحاس

                                                           

 .٢١٠،  ٤/٢٠٩إعراب القرآن ) ١(

 .١٠/٣٣٢٥، تفسري ابن أيب حامت  ٢٣/٤٥ تفسري الطربي: أيضاً يف � تنظر هذه الرواية عن ابن عباس) ٢(

 .٢٣/٤٦ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٢٣/٤٦ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٢٣/٤٦ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٢٣/٤٧ تفسري الطربي: أيضاً يف � تنظر هذه الرواية عن ابن عباس) ٦(

 .٢٣/٤٧ تفسري الطربي: ينظر) ٧(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٩٣ 

 

يرسل عليكما هلب من نارٍ ويرسل : واحتيالٍ يف التوجيه النحوي ، فاملعىن يكون عليها
يرسل عليكما : عليكما دخانٌ ، وأما قراءة اجلر فتحتاج إىل حيلة وتأويلٍ ؛ ألن التقدير فيها

هي : كون من الدخان إىل على حيلة وتأويلٍ ، واحليلةهلب من نارٍ ومن دخان ، واللهب ال ي
وهو أن يضمن  بالعطف يف اإلعراب دون املعىن ، وأخذ النحاس بقول أيب العباس املربد

الفعل معىن يصح معه أن يباشر املتعاطفني ، أو يكون من باب التغليب ، ففي اآلية ملا كان 
وكان كل واحد منهما مشتمالً على اآلخر جاز العطف ، ، ار اللهب والدخان مجيعاً من الن

 :)١(ونقل النحاس عن املربد استشهاده بقول الفرزدق

ــى ــارٍ ضــوِء عل ــرةً ن ــان م  ودخ
 

 ــت ــد فب ــزاد أق ــيين ال ــه ب وبين 
 

فقد عطف يف البيت الدخان على نار ، وليس للدخان ضوٌء ، وجاز ذلك ؛ ألن الضوء 
على ضوء نارٍ وعلى دخان ، : الدخان من النارِ ، ولو كان العطف على الضوء لكان املعىنو

 .فال حيتاج إىل حيلة وتأويل

 :)٢(واستشهد كذلك بقول الشاعر

ابشر وأقطْ ومترٍ ألبان 

                                                           

، احللل  ١/١٩٠، الكامل للمربد  ٤/٢٠٩إعراب القرآن للنحاس : ، وينظر ٢/٥٧٦شرح ديوانه : ينظر البيت يف) ١(
 .٧/٥٤٣، خزانة األدب  ٦/٩٤، وفيات األعيان  ٢٩٨يف شرح أبيات اجلمل 

،  ٤/٢٠٩، إعراب القرآن للنحاس  ١/٢٦٤، الكامل للمربد  ٢/٥١املقتضب : وجود يفمل أهتد إىل قائله وهو م) ٢(
) زجج(، لسان العرب  ٢/٦١٣، اإلنصاف  ٣/١٤٨، احملرر الوجيز  ٩/١٧٣، احملكم  ٣/١٦١٥اهلداية ملكي 

 .١١/٤٠١) طفل(، و ٢/٢٨٥



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٩٤ 

 

والذي يؤكل ، ولكن ملا كانت جتتمع يف الفم جاز العطف بينهاشرب اللنب ، أما التمر واألقط في. 

 :)١(واستشهد كذلك بقول عبد اهللا بن الزبعرى

ـــلداً ـــفاً متقَـ ــا سيـ  ورمحـ
 

ــا  ــت ي ــك لي زوج ــد ــدا قَ  غَ
 

 .والرمح ال يتقلد ، ولكن ملا كان السيف والرمح مما حيمل جاز العطف بينهما

جرى على أحدمها ما هو ؛ اختلط املذكوران  وإذا: (( يف جواز هذا العطف وعبارة املربد
 .)٢())ألن املتكلم يبني به ما يف اآلخر وإن كان لفظه خمالفاً؛ آلخر إذا كان يف مثل معناه اعلى 

،  )٤(، وأبوحممد اليزيدي )٣(ذهب إليه أبوعبيدة س عن املربدوهذا الذي ذكره النحا
 .)٨(، ومجاعة من النحويني )٧(، واملازين)٦(، واجلرمي )٥(واألصمعي

                                                           

،  ٢/٤٣١، اخلصائص  ٤/٢٠٩ب القرآن للنحاس ، إعرا ١/٢٦٥،  ١/١٤٠ تفسري الطربي: ينظر البيت يف) ١(
،  ٣/٢٥، الآليل يف شرح أمايل القايل  ٣/١٦١٥، اهلداية ملكي  ٣/٧٠ ، تفسري الثعليب ٦٧احلجة البن خالويه 

 .٢٠٢الفصول املفيدة يف الواو املزيدة 

 .٢/٥١املقتضب ) ٢(

 .٥٣٩،  ٢/٥٣٨، التصريح لألزهري  ٣/١٤٩٠، ارتشاف الضرب  ٢/٦٨جماز القرآن : ينظر ) ٣(

 .٢/٥٣٨، التصريح لألزهري  ٢/٢٤٩، أوضح املسالك  ٣/١٤٩٠ارتشاف الضرب : ينظر ) ٤(

 .٢/٥٣٨التصريح لألزهري ،  ٣/١٤٩٠ارتشاف الضرب : ينظر ) ٥(

 .٢/٥٣٨التصريح لألزهري ،  ٢/٢٤٩، أوضح املسالك  ٣/١٤٩٠ارتشاف الضرب : ينظر ) ٦(

 .٢/٥٣٨التصريح لألزهري ،  ١/٥٤٥، املساعد  ٢/٢٤٩، أوضح املسالك  ٣/١٤٩٠ارتشاف الضرب  :ينظر ) ٧(

 .٣/١٤٩٠ ارتشاف الضرب: ينظر ) ٨(
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٢٩٥ 

 

اس أنه النح )٢(، وقتادة )١(، وجماهد عن احلسن): نحاس(الرواية الثانية يف معىن 
 .املعروف ، يذاب ، فيصب على رؤوسهم

 .)٣(� وجاءت هذه الرواية عن ابن عباس

وعلى هذه الرواية ال حيتاج التوجيه النحوي إىل حيلة وتأويل يف قراءيت الرفع واجلر ؛ ألن 
املعىن على ويرسل عليكما حناس مذاب ، و، يرسل عليكما هلب من نارٍ : املعىن على الرفع

 .يرسل عليكما هلب من نارٍ ومن حناسٍ مذابٍ: اجلر

مل يعول عليها يف التوجيه ، وعول على  لكن ملّا كانت هذه الروايةُ مرجوحةً عند النحاس
 .الرواية األوىل ألا جاءت عن أكثر املفسرين

هو الدخان ، وذلك ) حناس(ية األوىل ؛ أن التوجيه الذي جاء يف الروا وقد رجح الطربي
حىت يكون العطف بني أمرين خمتلفني ، فاهللا يرسل على من طغى هلباً من نارٍ ، ويرسل 

 عنِي: قال من قول بالصواب عندي ذلك يف القولني وأوىل : ((عليهم دخاناً ، قال الطربي
 نار ، من شواظاً احليني نهذي على يرسل أنه ذكر ثناؤه جلّ أنه وذلك الدخان،: بالنحاس

 صفتها هذه بنار توعدهم أنه بالكالم أوىل هو والذي. دخان خيلطها ال اليت احملضة النار وهو
 جنسها ، غري من هو ما دون العذاب، من نوعها من خالفها هو مبا الوعد ذلك يتبع أن

                                                           

 .٢٣/٤٨ تفسري الطربي: أيضاً يف تنظر الرواية عن جماهد) ١(

 .٢٣/٤٨ الطربيتفسري : أيضاً يف تنظر الرواية عن قتادة) ٢(

 .٢٣/٤٨: ينظر تفسري الطربي) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٩٦ 

 

 .)١()) الدخان هو وذلك

بالدخان ، وأجاز يف اآلية العطف بالرفع، ) نحاسٍ(احملضة ، و بالنار) شواظٌ(ء وفسر الفرا
اس  يرفع ، ولو خفض كان صواباً ، يراد من نارٍ ومن والنح: (( واجلر بدون ترجيح قال

 .)٢())الدخان : النار احملضة ، والنحاس: حناسٍ ، والشواظ

 .)٣(ه العطف بالرفع أو اجلركذلك يف توجي ومل يفرق الزجاج

جاء معتمداً على التوجيه النحوي ، فالقراءة املرجحة عند النحاس التفضيل بني القراءات 
هي القراءة األبني يف العربية ، اليت ال حيتاج توجيهها النحوي إىل حيلة وتأويل ، والتوجيه 

 .املأثورالنحوي جاء مرتكزاً على األصح يف املعىن الوارد يف التفسري 

                                                           

 .٢٣/٤٩ تفسري الطربي) ١(

 .٣/١١٧معاين القرآن ) ٢(

 .٤/١٩٤معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٩٧ 

 

 :ضمة إعراب أو بناء يف قوله تعاىل) ال ميسه(ضمة السني يف 

�{��M��L��������K��J��Iz ;6<٧٩: ا��ا 

 

ه( يف توجيه ذكر مكيمنهما وبني التفسري املأثور، قال مكي) ال ميس رأيني ، ربط بني واحد :
))��{� �M��L���� � � � �K��J��Iz ه( يف الضمة هذهأي نفياً )ال(، و إعراباً تكون أن جيوز )ميس ،: 

، ، وجماهد � عباس ابن قول بنهي، وهو ، وليس خرب املالئكة، فهو املطهرون، يعين إال ميسه ليس
 ، فيكون جمزوم ، والفعلبناٌء )ميسه( يف للنهي، والضمة )ال( :يل، وق-رمحهم اهللا- ، وغريهم وقتادة
 .)١())، وغريه -رمحه اهللا- مالك مذهب ، وهو طاهر إال القرانَ ميس ال أن اهللا من أمراً ذلك

 : مها فالرأيان اللذان ذكرمها مكي

فعلٌ مضارع مرفوع وعالمة رفعه : ميس) ميسه(، و نافيةً) ال(أن تكون  :الرأي األول
 .به ضمة ظاهرة على آخره ، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعولٍ

 .إعرابٍ على هذا الرأي ضمةَ) ميس(فتكون ضمة السني يف 

 .)٣(، والزجاج )٢(وعلى هذا الرأي اقتصر الفراء

                                                           

 .٢/٧١٣مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .١٣٠، ٣/١٢٩معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .٤/٢٠٥لقرآن وإعرابه معاين ا: ينظر) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٢٩٨ 

 

،  )١(� على هذا الرأي بالتفسري املأثور الوارد عن ابن عباس د استدل مكيوق
: الذين جاء فيه أن املراد باملطهرين -رمحهم اهللا– )٤(، وغريهم )٣(، وجماهد )٢(وقتادة

 .خرباً عن اهللا أن القرآن ال ميسه إال املطهرون املالئكةُ ، فيكون سياق اآلية على هذا التفسري

؛ ألنه لو فُك عن اِإلدغامِ اً ، والفعلُ بعدها جمزوم ناهيةً) ال(أنْ تكون  :الرأي الثاين
�}�: تعاىللظهر ذلك فيه كقوله  �H��G��Fz ان��دغم ، ولَما أُدغم حرك أُ ولكنه ، ١٧٤: �ل �

ه بالضمف الفعل ؛ ألن ألجلِ هاء ضمريِ املذكرِ الغائبِ آخربه واتصل جمزوماً كان إذا املضع 
، وال جيوز عند  )٥(الضمري حلركة إتباعاً الساكنني ، التقاء عند ضم املذكر املفرد ضمري
ية على ، وهاء الضمري مبن )٧(، وجيوز عند غريه الفتح والضم )٦(يف إتباعه إال الضم سيبويه

 .الضم يف حمل نصب مفعول به

ضمة ألجل اإلدغام ، ال : على هذا الرأي ضمةَ بناء ، أي) ميس(فتكون ضمة السني يف 
القرآن إال طاهر ياً من اهللا سبحانه أنْ ميس ألجل اإلعراب ، ويكون سياق اآلية. 

مذهبهم يف أنه  -رمحهم اهللا-، وغريه   هذا الرأي بأنه عليه بىن اإلمام مالكوأَتبع مكي
                                                           

 .٢٣/١٤٩ ،  تفسري الطربي ٣/١٣٠ معاين القرآن للفراء: يف � ينظر قول ابن عباس) ١(

 .٩/٣٩٨، الدر املنثور  ٥/٢٥١، احملرر الوجيز  ٢٣/١٥٢ تفسري الطربي: يف ينظر قول قتادة) ٢(

 .٩/٣٩٨، الدر املنثور  ٢٣/١٥١ ، تفسري الطربي ٢/٦٥٢تفسري جماهد : يف ينظر قول جماهد) ٣(

 .٣٩٨،  ٩/٣٩٧، الدر املنثور  ٢٣/١٤٩ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٥/٤٨٨زهري ، التصريح لأل ١٠/٢٢٤، الدر املصون  ٨/٢١٣البحر احمليط : ينظر) ٥(

 .١٠/٢٢٤، الدر املصون  ٨/٢١٣، البحر احمليط  ٣٤٥/ ١، ارتشاف الضرب  ٣/٥٣٢الكتاب : ينظر) ٦(

 .١٠/٢٢٥، الدر املصون  ٨/٢١٣البحر احمليط : ينظر) ٧(
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٢٩٩ 

 

القرآن إال طاهر ١(ال جيوز أن ميس(. 

يدل على مكانة التفسري باملأثور ، وأثره يف التوجيه النحوي  إنّ توجيه اآلية عند مكي
املفسرين ، فقد ومن معه من  � عنده ، فالرأي األول وهو رأي حنوي هو قول ابن عباس

 .جعل التوجيه النحوي نفسه هو القول املأثور من شدة ارتباطه به وانبنائه عليه

؛ ألنه يبين على توجيه النهي حكماً  وهو رأي حنوي هو مذهب مالك: والرأي الثاين
 .فقهياً هو حترمي مس املصحف لغري املتطهر

                                                           

 .١/٢٩، حلية العلماء  ١/١٩٩رواية حيىي الليثي  موطأ اإلمام مالك: ينظر) ١(
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٣٠٠ 

 

 ٣٦: ا�.�Ì����Î������������Íz �I}� :يف قوله تعاىل) نذيراً(أوجه نصب 

 

 :ثالثة أقوالٍ مأثورة) نذيراً للبشر(يف معىن  أورد النحاس

 .)١(النار: وهو أن يكون املراد بالنذير -رمحه اهللا- األول عن احلسن

 .)٢(-سبحانه وتعاىل-اهللا : وهو أن يكون النذير هو -رمحه اهللا- الثاين عن أيب رزين

 .)٣(� نبينا حممداً: وهو أن يكون املراد بالنذير -رمحه اهللا- الثالث عن ابن زيد

 .سبعة أوجه ربط مخسة منها باملأثور) نذيراً(مث ذكر يف نصب 

�}� : ((بكامله ، مث أفصل يف التوجيهات ، قال النحاس وأنا أورد نص النحاس � � �Í��Ìz 

 أنا: تعاىل اهللا يقول: رزين أبو قال ، هذا معىن أو النار ، من أدهى نذير ليس: احلسن قال
زيد ابن وقال ، للبشر نذير :حممد � التأويل، أهل أقوال فهذه: جعفر أبو لقا ، للبشر نذير 
 .منها األقرب يستخرج وقد

 يكون أن وجيوز ، )٤()إا( يف املضمر من حاال يكون: أقوال سبعة) نذيراً( نصب ويف 

                                                           

 .٢٤/٣٣ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول احلسن ٥/٤٨آن إعراب القر: ينظر) ١(

 .٢٤/٣٣ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول أيب رزين ٥/٤٨إعراب القرآن : ينظر )٢(

 .٢٤/٣٣ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول ابن زيد ٥/٤٨إعراب القرآن : ينظر )٣(

 .٢٩٢، ويفسد به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل ) يف أنا: (يف النسخة املطبوعة )٤(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠١ 

 

 ألنه ؛-رمحه اهللا- احلسن قول من مستخرجان القوالن وهذان الكرب ، إحدى من حاالً
 ، للبشر نذيراً هو إال ربك جنود يعلم وما: التقدير يكون أن وجيوز املنذرة، هي النار جعل

 القوالن وهذان. للبشر نذيراً كذلك وعز جل اهللا صريها :التقدير يكون أن وجيوز
 يرجع وهذا ، نذيراً قم :أي: الكسائي وقال ،-رمحه اهللا- رزين أيب قول من مستخرجان

 ،) نذير كان فكيف: (قال ، كما إنذار :مبعىن) نذيراً( يكون أن وجيوز ، زيد ناب قول إىل
 علي ومسعت: جعفر أبو قال ، إنذاراً مالئكة إال النار أصحاب جعلنا وما: التقدير ويكون

ن نذير إذا م )١(وحذف التاء: نذيراً ، قال أبو جعفر أعين: التقدير يكون: يقول سليمان بن
 .)٢())كان للنار مبعىن النسب 

 :هي سفالتوجيهات اليت ذكرها النحا

على  ، وهذا التوجيه بناه النحاس) إا(حاالً من الضمري يف ) نذيراً(أن يكون  :األول
 .أنّ النار هي املنذرة قول احلسن

 .)٣(أحد توجيهني قال ما الزجاجوهذا هو 

على قول  ، وهذا التوجيه أيضاً بناه النحاس) حدىإ(حاالً من ) نذيراً(أن يكون  :الثاين

                                                           

، وهذا التوجيه نقله عن ٢٩٢، ويفسد به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل ) وحذف الياء: (يف النسخة املطبوعة )١(
 يعين النسب معىن على للنار كان وإن )نذيراً( من اهلاء حذفت النحاس وقال: يف تفسريه فقال األلوسي النحاس

 .٢٩/١٣١روح املعاين . إنذار ذات

 .٤٩،  ٥/٤٨إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

 .٤/٢٩١معاين القرآن وإعرابه ) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٢ 

 

 .أن النار هي املنذرة: احلسن

ال مؤنث وهي النار حذف التاء يف هذين التوجيهني مع أنّ صاحب احل ووجه النحاس
 .)١(ذات إنذار: على معىن

، وعلّل جواز كون احلال  )نذيراً(يف توجيه نصب  وهذا التوجيه اقتصر عليه الفراء
 .)٢(، فهو مصدر مذكراً مع أن صاحبها مؤنث ؛ ألن النذير يف اآلية مبعىن اإلنذار

 .)٣(وقال ذا التوجيه األخفش

���´}�: يف قوله تعاىل) هو(حاالً من ) نذيراً(أن يكون  :ثالثال � � � � �³��²��±��� � � �°��¯z�OB�،  ٣١: ا�
 .أنّ النذير هو اهللا سبحانه وتعاىل: من قول أيب رزين وهذا التوجيه استخرجه النحاس

نذيراً  -جل وعز-صريها اهللا : ر تقديرهمفعوالً به لفعل مقد) نذيراً(أنْ يكون  :الرابع
 .السابق من قول أيب رزين استخرجه النحاسأيضاً للبشر ، وهذا التوجيه 

����}�: له تعاىلمن قو) قم(حاالً من الضمري املستتر يف الفعل ) نذيراً(أن يكون  :اخلامس

�¡� �¢z �OB�قم حالة كونك نذيراً للبشر ، وهذا التوجيه نقله : يف أول السورة أي ٢: ا�
 .�يف أن النذير هو رسول اهللا حممد  ، وهو راجع إىل قول أيب رزين عن الكسائي النحاس

                                                           

 .٢٩/١٣١ روح املعاين: ، وينظر ٥/٤٩إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٣/٢٠٥معاين القرآن ) ٢(

 .٢/٧٢٠معاين القرآن ) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٣ 

 

 .من األقوال املأثورة جميع التوجيهات اخلمسة السابقة مستخرجة عند النحاسف

إمنا : وقال بعضهم: (( وجاء يف معاين القرآن لألخفش هذا التوجيه غري منسوب قال
 .)١())قم نذيراً للبشر : هو

 .)٢()نذيراً(يف توجيه نصب  وهذا التوجيه هو التوجيه الثاين الذي قال به الزجاج

 :هذا التوجيه ، وقال عنه ليس بشيء ، معلالً ذلك بأمرين ورد الفراء

 .طول الفصل بني احلال وصاحبها: األول

: ألن القراءة الثانية جاءت بالرفع ، واألصل توافق القراءتني يف املعىن ، قال الفراء: الثاين
من أول السورة يا حممد قم نذيراً ) نذيراً(إن نصبت قوله : لنحويني يقولكان بعض ا((

للبشر ، وليس ذلك بشيء ، واهللا أعلم ؛ ألن الكالم قد حدث بينهما شيٌء منه كثري ، 
 .)٣())ورفعه يف قراءة أُيب ينفي هذا املعىن 

�: ىلكما يف قوله تعا) إنذار(مبعىن ) نذيراً(أنْ يكون  :التوجيه السادس {c������d

efz ?@�، مفعوالً ألجله منصوباً ) نذيراً(فكيف كان إنكاري ، ويعرب : ، أي  ١٨: ا�
وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة إنذاراً ، وهذا التوجيه احتمال حيتمله معىن : والتقدير

 .ألحد من املعربني به النحاساآلية ، فليس مستخرجاً من قول مأثور ، ومل ينس

                                                           

 .٢/٧٢٠معاين القرآن ) ١(

 .٤/٢٩١معاين القرآن وإعرابه ) ٢(

 .٣/٢٠٥معاين القرآن ) ٣(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٤ 

 

أعين نذيراً ، وهذا : به لفعل حمذوف تقديره مفعوالً) نذيراً(أنْ يكون  :التوجيه السابع
 .، وهو غري مستخرج من قولٍ مأثورٍ عن األخفش التوجيه نقله النحاس

 :ينا أحد أساليب النحاس يف التعامل مع املأثورالسابق يعط نص النحاس

توجيه اآلية بذكر ما ورد فيها من أقوالٍ مأثورة ، مع االجتهاد يف  يبدأ النحاس •
 .اختيار األقرب منها

مث يذكر ما فيها من أوجه حنوية ممكنة معتمداً يف األول على ما ميكن أن يبىن  •
كل وجه باألثر املستخرج منه ، وهذا جاء يف ويستخرج من املأثور ، مع ربط 
 .مخسة أوجه من سبعة يف هذه اآلية

مث يتبع ذلك باألوجه األخرى اليت ذكرها النحاة ، ومل تستند على شيٍء من  •
 .األقوال املأثورة

بني األقوال املأثورة ، ومل يفاضل كذلك بني التوجيهات  مل يفاضل النحاس •
، التفسري املأثور ولعل ذلك الستوائها عنده ، ووجود ما يسندها من  املختلفة ،

 .أو سياق اآليات ، املعىنأو 



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٥ 

 

 ١٩: ا�.?��s���r��q��p��oz G�33}� :أوجه إعراب قوله تعاىل

 

منهن مأثورة ، وذكر إعرابني  ثالثةٌ ، يف توجيه هذه اآلية مخسة أقوالٍ ذكر النحاس
�}�: ((مبنيني على هذه األقوال ، قال النحاس �s� � �r� �q� �p��oz ويف ، أقوال مخسة فيه 

-رمحهم اهللا- أسلم بن وزيد  ،وجماهد ،  كعب :منهم التفسري أهل فأكثر ، قوالن إعرابه
رمحه - قتادة وقال ، الدنيا السماُء أنه: الفراء وحكى ، السابعة السماء) ونعلِّي: (يقولون

: وقيل ، املنتهى سدرةُ) علِّيون: (-رمحه اهللا- الضحاك وقال ، اليمىن العرش قائمةُ: -اهللا
 .املالئكة) علِّيون(

 .اجلماعة عليه األول القول: جعفر أبو قال

 ال ؛ ألنه أشبهها وما عشرين أشبه علِّيني أن أحدمها: فيه اللذان فالقوالن اإلعراب فأما
: جعفر أبو ، قال عشرين كإعراب ؛ فأعرب علو إىل علو من: مبعىن هو وإمنا ، له واحد
 صفةٌ ينيعلِّ أن اآلخر والقول ، السابعة السماُء علِّيون: قالوا الذين لتأويل موافق قولٌ فهذا

 .)١()) والنون بالواو مجع فلذلك ؛ للمالئكة

 :مخسة فاألقوال اليت ذكرها النحاس

عن أهل  السماء السابعة ، وهذا التفسري رواه النحاس: هي) علِّيونَ(أن  :القول األول

                                                           

 .٥/١١٢إعراب القرآن ) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٦ 

 

 .-رمحهم اهللا- م، وزيد بن أسل )٢(وكعباً، ،  )١(جماهداً: التفسري وذكر منهم

 .)٥(-رمحهما اهللا ك، والضحا )٤(، وقتادة )٣(� ونقل هذا التفسري عن زيد بن حارثة

 .اءعن الفر التفسري حكاه النحاسالسماء الدنيا ، وهذا : هي) علِّيونَ(أنَّ  :القول الثاين

إىل  قائمة العرش اليمىن ، وهذا التفسري عزاه النحاس: هي) علِّيونَ(أنَّ  :القول الثالث
 .)٦(-رمحه اهللا- قتادة

 كإىل الضحا التفسري عزاه النحاس سدرة املنتهى ، وهذا: هي) علِّيونَ(أنَّ  :القول الرابع
 .)٧(-رمحه اهللا-

من مجيع األقوال األربعة املاضية أنَّ علِّيني اسم لشيء معني ، وليس  واستنتج النحاس
على صيغة مجع املذكر مجعاً ؛ ولذلك فهو ملحق جبمع املذكر السامل ؛ ألنه اسم ، جاء 

وهو ما يعرب عنه النحاة بـامللحق جبمع املذكر السامل ،  )٨(له من لفظه السامل ، ال واحد ،

                                                           

 .٢٤/٢٩١ تفسري الطربي: أيضاً يف تنظر الرواية عن جماهد) ١(

 .٢٤/٢٩١ تفسري الطربي: الرواية عن كعب أيضاً يف تنظر) ٢(

 .٢٤/٢٩١ تفسري الطربي: ينظر) ٣(

 .٢٤/٢٩١ تفسري الطربي: ينظر) ٤(

 .٢٤/٢٩١ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٢٤/٢٩٢ الطربيتفسري : أيضاً يف تنظر الرواية عن قتادة )٦(

 .٢٤/٢٩٣ تفسري الطربي: ك أيضاً يفتنظر الرواية عن الضحا )٧(

 .٥/١١٢إعراب القرآن : ينظر) ٨(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٧ 

 

 .)١()عشرين(مثل 

ء ، واضعاً قاعدة للملحق جبمع املذكر أيضاً عند الفرا) علِّيونَ(وجاء هذا التوجيه يف 
ذكر السامل كل ما يدل على اجلمع مما ليس له مفرد أنّ العرب تلحق جبمع امل: السامل هي

بالنون ، وهذا من مجع ) علِّيونَ(كيف مجعت : يقول القائل: ((وال مؤنثٌ من لفظه ، قال
الرجال ؛ فإن العرب إذا مجعت مجعاً ال يذهبون فيه إىل أن له بناًء من واحد واثنني ، فقالوه 

هذا ، وهو شيء فوق شيء غري معروف واحده  يف املؤنث ، واملذكر بالنون ، فمن ذلك
عشرون ، وثالثون ، إذ جعل للنساء وللرجال من : ، ونرى أن قول العرب... وال أنثاه 

ارتفاع بعد ارتفاع ، وكأنه ال غاية ): علِّيونَ(العدد الذي يشبه هذا النوع ، وكذلك 
 .)٢())له

جبمع املذكر السامل ، وذكر أنَّ بعض النحاة أحلق  بني نوعني من امللحق وفرق الزجاج
 :بالنوع األول ، وبعضهم أحلقه بالنوع الثاين ، والنوعان مها) علِّيونَ(

هذه قنسرونَ ، : ، فتقول فيه) قنسرِين: (املفرد الذي جاء على لفظ اجلمع ، مثل: األول
 .ورأيت قنسرين

ثالثون ، وأربعون ؛ ألن ثالثني مجع : ن لفظه ، مثلاجلمع الذي ال مفرد له م: الثاين
 .ثالث ، وأربعون مجع أربع

                                                           

 . ٦٣،  ١/٦٢، شرح ابن عقيل  ٣٣٢،  ٣/٣٣١املقتضب : ينظر) ١(

 .٣/٢٤٧معاين القرآن ) ٢(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٨ 

 

 .)١(القول األول ، وقال إنه قول أكثر النحويني وفضل الزجاج

 .املالئكة ، ومل ينسب النحاس هذا القول ألحد: هم) علِّيونَ(أنَّ  :القول اخلامس

صفة للمالئكة ، واستنتج من هذا القول أن ) علِّيونَ(وقال يف تفسري هذا القول ، إن 
مرفوع  ، مجع مذكر سامل ، جيمع يف حال الرفع بالواو والنون ، فهو يف اآلية خرب) علِّيونَ(

 .وعالمة رفعه الواو ؛ ألنه مجع مذكر ساملٍ

 هذا التوجيه بني التفسري املأثور ، وبني التوجيه النحوي ، فهو يقدم يف سربط النحا
 .أقوال املفسرين ، مث يبين عليها التوجيهات اإلعرابية املترتبة عليها

                                                           

 .٤/٣٢٣رابه معاين القرآن وإع: ينظر) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٠٩ 

 

 :يف قوله تعاىل) عيناً(الناصب لـ

�{��Á�����À��¿��¾��½��¼������»��º���¹z G�33?.٢٨ - ٢٧: ا� 

 

�¿��Á�À}�: يف قوله تعاىل) عيناً(يف الناصب لـ سأورد النحا �¾��½z>.&&=� ٢٨:ا�

½��¾��}�: (( مخسةَ أقوال ، مث رجح آخرها معتمداً يف ترجيحه على التفسري املأثور ، قال

Á�À��¿z عيناً( نصب يف( ا :األخفش قول :أقوال مخسةبـ منصوبة إ)يسقون (، 
 مبعىن إال منصوبةً تكونَ أنْ يل يصح ال :-سليمان بن علي لنا حكاه- يزيد بن حممد وقال
�¤�����}�:، مثل ؛ فتنصب نونت ، مث عنيٍ تسنيمِ من :أي :الفراء ، وقال أعين � � � � �£� �¢� � �¡

¥��ª� � �©� �¨� �§� �¦z B@الرابع ، والقول  ١٥ - ١٤: ا��: أن :اخلامس ، والقول عيناً تسنيم 
 القول وهذا :جعفر أبو قال .لذلك ؛ فنصب نكرة ، وعني معرفة للماء امساً )تسنيم( يكون
 حفص عن جعفر بن حممد قرأ ، كما التأويل أهل قول على صحيح ؛ ألنه صواببال أوىل
 تتسنم عني )تسنيم( :قال -رمحه اهللا- الضحاك عن شل ثنا سلمة ثنا موسى بن يوسف بن
 -رمحه اهللا- جماهد وقول :جعفر أبو ، قال منها أشرف عني اجلنة يف ليس اجلنة أعلى من

 أتسنمه املاء تسنمت :يقال االشتقاق ، وكذا علو )تسنيم( :، قال هذا على يدل أيضا
 قال فإن. البعري سنام هذا مرتفع ، ومن :أي مسنم ، وقربعالٍ موضع من أجريته إذا تسنيماً

 لماءل،  ملذكر اسم أنه :تقديره :قيل للمؤنث؟ اسم معرفة وهو )تسنيم( انصرف فلم قائل
 .)١())احلال  موضع يف صارت فقد،  جارياً ):عيناً( العايل، ومعىن املوضع ذلك من اجلاري

                                                           

 .٥/١١٣إعراب القرآن ) ١(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣١٠ 

 

 :هي سواألقوال اخلمسة اليت أوردها النحا

�: يف قوله تعاىل) يسقَون(منصوباً بـ) عيناً(أنْ يكون : القول األول {��¬� �«� �ª

���¯��®z >.&&=� .)١(لألخفش سوهذا القول نسبه النحا ٢٥ :ا�

 .)٢(وهو أحد أقوالٍ ثالثة ذكرها الزجاج

أعىن ، وهذا القول نسبه : بفعل حمذوف تقدير منصوباً) عيناً(أنْ يكون : القول الثاين
 .للمربد النحاس

، وهو يف األصل مضاف إليه ) تسنيم(للمصدر  منصوباً) عيناً(أنْ يكون : القول الثالث
، ) عيناً(ومزاجه من ماء تسنيمِ عنيٍ ، مث نون املصدر وقطع عن اإلضافة فنصب : تقديره

�: من ماء تسنيمٍ عيناً ، وذلك كقوله تعاىل: أي {�¡� � �� ��¦� � �¥� �¤� � � � � � £� � ¢��� �̈ �§

©ªzB@يتيمٍ ، فلما نون املصدر قطع عن اإلضافة : ، وهو يف األصل ١٥ - ١٤: ا�� إطعام
 .)٤(ءللفرا س، وهذا القول نسبه النحا )٣(فنصب

 .)٥( من أقوال الزجاجوهو القول الثاين

                                                           

 .٧٣٥،  ٢/٧٣٤معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٤/٣٢٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(

 .٢٠٣البن هشام  شرح مجل الزجاجي) ٣(

 .٣/٢٤٩معاين القرآن : ينظر) ٤(

 .٤/٣٢٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(
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٣١١ 

 

،  وهذا القول مل ينسبه ) تسنيم(على التمييز من منصوباً ) عيناً(أنْ يكون  : القول الرابع
 .ألحد النحاس

 .)٢(على سائر األقوال ، ورجحه الطربي )١(واقتصر على هذا القول أبو عبيدة

، وال بد يف احلال أن ) تسنيم(على احلال من  اًمنصوب) عيناً(أنْ يكون  :القول اخلامس
اسم للماء ) تسنيم(نكرة ، و) عيناً(تكون نكرة ، وصاحب احلال أنْ يكون معرفة ، فاحلال 

 رفعه ؛ ألنه إذا سنمه :مصدر هو الذي اجلاري من أعلى اجلنة ، فهو معرفة ، مسي بالتسنيم
 .اجلنة يف ابشر أرفع

هذا القول ، معلالً هذا الترجيح أنَّ هذا القول يؤيده التفسري الصحيح  سورجح النحا
، وذكر )) وهذا القول أوىل بالصواب ؛ ألنه صحيح على قول أهل التأول : (( املأثور قال

عني من ) تسنيم: (فيه -رمحه اهللا- كقوالً عن الضحاعند أهل التأويل من األقوال الصحيحة 
 .)٣(أعلى اجلنة ، ليس يف اجلنة عني أشرف منها

: قال -رمحه اهللا- على هذا التوجيه كذلك من املأثور بقول جماهد واستشهد النحاس
 .)٤(علو) تسنيم(

                                                           

 .٢/٢٩٠جماز القرآن : ينظر) ١(

 .٢٤/٣٠٢ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .٩/٥٣، زاد املسري  ١٠/١٥٧ تفسري الثعليب: ك أيضاً يفينظر قول الضحا) ٣(

 .٢٤/٣٠٠ تفسري الطربي: يف قول جماهد: ينظر) ٤(



 األعاريب  الفصل الثالث
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مشتق ، فيقال تسنمت املاء ) تسنيم(هذا القول من ناحية االشتقاق أنَّ  سوأيد النحا
سنام : مرتفع ، ومن هذا: أتسنمه تسنيماً إذا أجريته من موضع عالٍ ، وقرب مسنم ، أي

): عيناً(اسم للماء اجلاري من ذلك املوضع العايل ؛ فيكون معىن ): تسنيم(، فـ )١(البعري
 .ىن املشتق ؛ ولذلك جاز أن يكون حاالًعيناً جارياً فهو يف مع

 بأا وصفت مشتقة حاالً مع كوا جامدة غري) عيناً(وعلل الشوكاين جواز جميء 
  .)٢()ا يشرب: (بقوله

 .)٣(حالٌ هو القول الثالث من أقوال الزجاج) عيناً(وإعراب 

لى التوجيه النحوي آليات القرآن فقد يف هذا التوجيه يظهر جلياً أثر التفسري املأثور ع
القول اخلامس من أقوال املعربني معتمداً على التفسري املأثور الصحيح الذي  رجح النحاس

 .-رمحهما اهللا- ك ، وجماهدجاء عن الضحا

                                                           

 .٦/٢٣٣، الصحاح  ٨/٣٤٥، احمليط البن عباد  ١٣/١٣، ذيب اللغة  ٢/٨٦١ة اجلمهر: هذه املعاين يف: تنظر) ١(

 .٥/٤٠٣فتح القدير : ينظر) ٢(

 .٤/٣٢٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
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٣١٣ 

 

� :يف قوله تعاىل) عاملَةٌ ناصبةٌ(

�{���\��[��Z��Y��_����̂ ����]z ;�J�K٣ - ٢: ا� 

 

يف إعراب هذه اآلية أكثر من رأيٍ بناه على األقوال املأثورة الواردة فيها ،  سذكر النحا
يف ناصبةٌ عاملةٌ: قال من فمنهم) ناصبة عاملة( يف التأويل هلأ اختلف: (( ساقال النح 

 ومت ،) خاشعةٌ يومئذ وجوه: (العربية يف وتقديره ، � عمر قول ألنه ؛ يتأول وهذا الدنيا،
 وجوه: التقدير يكون أن وجيوز ، ناصبةٌ عاملةٌ الدنيا يف هي أي) عاملةٌ: (قال مث ، الكالم
 ؛ بنكرة يبدأ أن وجاز ، االبتداء خرب خاشعةٌ القيامة يوم أي ، خاشعةٌ يومئذ اصبةٌن عاملةٌ
 يف عاملةٌ: -رمحه اهللا- عكرمة وقال ، الوجوه عن جرى اخلرب كان وإن ، للكفار املعىن ألن

 ،) عاملة( التمام يكون أن: هذا على التقدير ، النار يف ناصبةٌ -وعز جل- اهللا مبعاصي الدنيا
 وإا ، ناصبةٌ عاملةٌ خاشعةٌ القيامة يف الوجوه هذه إن: -رمحهما اهللا- وقتادة احلسن وقول

 من) ناصبةٌ عاملةٌ( يكون هذا فعلى ، وأنصبها ، النار يف اهللا أعملها الدنيا يف تعمل مل ملا
 وال ، إضمار إىل فيه حيتاج ال ألنه ؛ حسن جواب وهو ، خرباً يكون أو ؛ خاشعة نعت
 .)١()) تأخري وال تقدمي

 :هي واألقوال املأثورة اليت ذكرها النحاس

                                                           

 .٥/١٢٥إعراب القرآن ) ١(
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٣١٤ 

 

 إخبار عن هذه الوجوه يف الدنيا ، يعين) عاملَةٌ ناصبةٌ(أنَّ  � قول عمر :القول األول
 الكتاب ، أهل وكفار األوثان عبدة من اإلسالم دين غري على الدنيا يف ونصبوا عملوا الذين
 .القيامة يوم النار يدخلون ضاللة ، يف اجتهادا منهم اهللا يقبل ال وغريهم ، الرهبان مثل

- ، وزيد بن أسلم )٢(، وسعيد بن جبري )١(�ونسب هذا القول أيضاً البن عباس 
 .)٣(-رمحهما اهللا

 :يف هذا القول اإلعراب بأحد وجهني وجوز النحاس

 .خرباً ملبتدأ حمذوف تقديره هي عاملةٌ ، وناصبةٌ خرب ثان له) عاملَةٌ(أن يكون  :األول

مبتدأ خربه ) خاشعةٌ(صفةً لوجوه ، و) عاملَةٌ ناصبةٌ(مبتدأً و) وجوه(أنْ يكونَ  :الثاين
 ).وجوه(يوم القيامة خاشعة ، واجلملة خرب املبتدأ األول : يومئذ أي: رهحمذوف تقدي

وجاز االبتداء بالنكرة لوجود التنويع والوصف ، فاملعىن للكفار ، وإن كان اخلرب جرى 
 .على الوجوه

البد من تأويله  � س إىل عدم ترجيحه هلذا الرأي ، ولكنه ملّا كان قول عمروأملح النحا
 الوجهني يف ، مث ذكر  )٤())�وهذا يتأول ؛ ألنه قول عمر : ((وإعرابه واألخذ به ، قال

                                                           

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ١(

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ٢(

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ٣(

 .٥/١٢٥اب القرآن إعر) ٤(
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 .إعرابه

إنَّ هذه الوجوه عاملةٌ يف الدنيا مبعاصي : وهو )١(-رمحه اهللا- قول عكرمة :القول الثاين
 .اهللا، ناصبةٌ يف اآلخرة بالعذاب يف النار

 .)٢(-رمحه اهللا- القول أيضاً عن السديوروي هذا 

إما ) عاملةٌ(خربه ، و) خاشعةٌ(مبتدأ ، و) وجوه: (هلذا القول سواإلعراب عند النحا
: هملبتدأ حمذوف تقدير اًخرب) ناصبةٌ(، ومتت اجلملة ، وتكون ) خاشعةٌ(خرب ثان أو صفةٌ لـ

 .يف النار ناصبةٌ: مبتدأً واخلرب حمذوف تقديرهأو ، هي ناصبة 

أنَّ هذه الوجوه يف : وهو -رمحهما اهللا- )٤(، وقتادة )٣(قول احلسن :القول الثالث
يف النار يوم القيامة خاشعةٌ عاملَةٌ ناصبةٌ ، فهذه الوجوه ملَّا مل تعمل يف الدنيا أعملها اهللا 

 .القيامة وأنصبها

، وابن  )٥(يف رواية ثانية -رضي اهللا عنهما- وقد روي هذا القول عن ابن عباس

                                                           

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : يف ينظر أيضاً قول عكرمة) ١(

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ٢(

 .٨/٤٠٧، تفسري البغوي  ٢٤/٣٨٢ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول احلسن) ٣(

 .٨/٤٠٧، تفسري البغوي  ٢٤/٣٨٢ ري الطربيتفس: أيضاً يف ينظر قول قتادة) ٤(

 .٢٤/٣٨٢ تفسري الطربي: ينظر) ٥(
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 . )٥(-رمحهم اهللا- وابن زيد،  )٤(والكليب،  )٣(، ومقاتل )٢(ك، والضحا )١(�مسعود

جيوز أن يكونا ) عاملَةٌ ناصبة(خرب ، و) خاشعةٌ(مبتدأ ، و) وجوه: (وإعراب هذا القول
 ).خاشعة(خربين آخرين ، أو صفتني لـ

ح النحه ال حيتاج إىل إضمارٍ بعكس اوقد رجالعتبارٍ حنويٍ ، وهو أن س هذا القول املأثور
 .ني السابقنيالقول

يف معاين القرآن وإعرابه يف توجيه اآلية على ذكر القول األول  وقد اقتصر الزجاج
 .)٦(والثالث دون ذكر األقوال املأثورة ، ودون إعرابٍ لآلية مبا يقتضيه كل توجيه

أقوال ، ووجه كل قولٍ كل أعاريبه يف هذه اآلية على ما جاء يف املأثور من  بىن النحاس
، وجيعل  سمبا يقتضيه من إعرابٍ ، فالقول املأثور أصلٌ يف التوجيه اإلعرايب عند النحا

س للنحو يف هذه اآلية دور املرجح بني األقوال املأثورة ، فأرجح األقوال املأثورة هو ما النحا
 .إعرابه إىل إضمارٍ وتقديرٍال حيتاج يف 

                                                           

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ١(

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ٢(

 .٣/٤٧٨تفسري مقاتل : ينظر) ٣(

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : ينظر) ٤(

 .٢٤/٣٨٢ تفسري الطربي: ينظر) ٥(

 .٤/٣٣٣معاين القرآن و إعرابه : ينظر) ٦(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣١٧ 

 

)يف قوله تعاىل) مإر: �{��̂ ��]��\��[��Z�����Y��X��W���������V��U��Tz ��3٧ - ٦: ا� 

 

�}�: ىليف قوله تعا) إرم(أنَّ يف  ذكر النحاس �^��]��\��[��Z�� � � �Y��X��W�� � � � � � � �V��U��Tz 

هذا  من التفسري املأثور حلَّ سإشكاالً عند كثري من أهل العربية ، مث استخلص النحا
 .اإلشكال

 :يف أمرين اثنني سواإلشكال كما ذكره النحا

 .من الصرف) إرم(علة منع  :لاإلشكال األو

 .أو بدالً منه وهو اسم موضع) عاد(نعتاً لـ) إرم(كيف يكون  :اإلشكال الثاين

�}� : ((قال النحاس �Z�� � � �Y��X��W�� � � � � � � �V��U��Tz  عاداً(صرف (جعله امساً للحي)ويف )١ ، 
 وهذه ).إرم( يصرف ، ومل )إرم( إىل )عاد( أضاف) إرم بعاد( -ه اهللارمح- احلسنِ قراءة
 موضعٍ ؛ اسم ):إرم( إنَّ :الناس من كثري يقول العربية ، أهل من كثريٍ على مشكلةٌ اآلية

 ؟)إرم( يصرف ومل )عاد( صرف كيف ، ويقال منه؟ بدالً أو ،) عاد(لـ نعتاً يكون فكيف

- املقربي ، وقال اإلسكندرية ):إرم( أنَّ :-رمحه اهللا- القرطيب كعب بن حممد زعم فقد
 ، رواه دمشق أا بلغين :-رمحه اهللا- أنس بن مالك قال دمشق، وكذا ):إرم( :-رمحه اهللا

 ، وعن هذا غري عنه روي ، وقد القدمية ):إرم( :-رمحه اهللا- جماهد ، وقال وهب ابن عنه

                                                           

 .٣١٣، ويفسد به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل ) للحق: (يف النسخة املطبوعة )١(
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 .القبيلة ):إرم( :-رمحه اهللا- قتادة ، وعن اهلالك ):إرم( :� عباس ابن

 )إرم( أنَّ :قتادة قولُ فيه ما أبين أنَّ :العربية جهة من هذا يف والكالم :جعفر أبو قال
 تعاىل اهللا ؛ لقول ، فبعيد دمشق ، أو اإلسكندرية )إرم( يكون أن ا، فأم عاد من قبيلٌ
{� �H��G� � � �F� �E� �D� � �C� � �Bz ف�P$كذا ، وليس الرمل من التوى ما :، واحلقف ٢١: ا 

�}��:قيل ، وقد اإلسكندرية دمشق، وال �^� �]� �\� �[z :ٌهذا يف وجودةٌم عظيمةٌ مدينة 
إرم ،  صاحبة بعاد ربك فعل كيف تر أمل( :النحو يف :فتلخيصه هذا صح فإن الوقت ، 

 .)١())القرية  واسأل :مثل

 :يف حلِّ هذين اإلشكالني عن التفسري املأثور عدة آراء سنقل النحا :حل اإلشكالني

 :اسم مدينة ، واختلف يف هذه املدينة على أقوال يف املأثور) إرم(أنَّ  :الرأي األول

 .)٢(هي اإلسكندرية) إرم(يرى أنّ : -رمحه اهللا- فمحمد بن كعب القرظي

 .)٣(هي دمشق) إرم(يريان أنَّ  -رمحهما اهللا- واملقربي ، ومالك بن أنس

هذه األقوال ألا ختالف املفهوم يف املكان الذي أنذر عاد قومه فيه ،  سواستبعد النحا
ما التوى من الرمل ، : واحلقف هو ��H��G����F��E��D���C���Bz}�: املذكور يف قوله تعاىل

إنه : هذا الرأيس عن ودمشق ، واإلسكندرية ليست بالد رمال ملتوية ، ولذلك قال النحا

                                                           

 .٥/١٣٧إعراب القرآن ) ١(

 .٨/٥٠٦املنثور  ، الدر ٢٤/٤٠٤ تفسري الطربي: يف قول حممد بن كعب القرظي: ينظر )٢(

 .٨/٥٠٦، الدر املنثور  ٢٤/٤٠٤ تفسري الطربي: يف قول املقربي ومالك بن أنس: ينظر )٣(
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بعيد. 

مدينة عظيمة موجودة يف هذا الوقت ، ) إرم(قوالً مل ينسبه ألحد أنّ  سمث ذكر النحا
 .للعلمية والتأنيث) إرم(ورتب على هذا القول على افتراض صحته أنْ يكون عدم صرف 

، وهو الرجل الذي تناسلت منه القبيلة ، أو ) عاد(وصف لـ) إرم(أنَّ : الرأي الثاين 
 :وصف للقبيلة مسيت بامسه ، وجاء يف معىن الوصف قوالن

 .)١(القدمية ، أي عاد القدمية: هو) إرم(يرى أنّ معىن  -رمحه اهللا-فمجاهد 

 .)٢(عاد اهلالك: اهلالك ، أي: هو) إرم(أنَّ معىن  � وجاء عن ابن عباس

 .هو اسم لقبيلة من قوم عاد) إرم(أنَّ : الرأي الثالث

 .)٣(اسم قبيلة من قوم عاد) إرم(أنَّ  وهذا هو رأي قتادة

 .)٤(اسم قبيلة عاد) إرم(أن  وجاء يف املأثور أيضاً عن قتادة

 من الصرف للعلمية والتأنيث) إرم(وهلذا فمنع. 

                                                           

، الدر املنثور  ٥/٤٧٨، احملرر الوجيز  ٢٤/٤٠٤ ، تفسري الطربي ٢/٧٥٦تفسري جماهد : يف قول جماهد: ينظر) ١(
٨/٥٠٥. 

 .٢٤/٤٠٥ تفسري الطربي: يف ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٨/٥٠٥، الدر املنثور  ٢٤/٤٠٤ تفسري الطربي: يف قول قتادة: ينظر )٣(

 .٥/٤٧٧احملرر الوجيز : ينظر) ٤(
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) عاد(هذا الرأي ؛ ألنه أبني من جهة العربية ، وإعرابه بدلٌ ، أو نعت لـ ورجح النحاس
، أمل تر كيف فعل ربك بعاد صاحبة إرم: على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه أي

 .أهل القرية: أي ٨٢: )'��k��jz LJ}�: قوله تعاىل وذلك مثلُ

هو اسم قبيلة ) إرم(إذ يريان إنَّ  والزجاج )١(رأي ذكره الفراء سوقريب من رأي النحا
مل تنصرف ؛ ألا جعلت امساً ) إرم(و: (( الصرف ، قال الزجاج من) إرم(عاد ، وهلذا منع 

 .)٢())للقبلية ، فلذلك فتحت وهي يف موضع جر 

) إرم(هو أن يكون ) إرم(توجيهاً آخر لـ  )٥(، والزجاج )٤(، واألخفش )٣(وذكر الفراء
) إرم(على هذا التوجيه أنّ ) إرم(با عاد ، فهو عاد بن إرم ، وعلّل الفراء عدم صرف أ

 .، فيمنع من الصرف للعلمية ، والعجمة )٦(أعجمي

 .)٧(هو أبو عاد يف املأثور عن قتادة) إرم(وجاء القول بأن 

                                                           

 .٣/٢٦٠معاين القرآن : ينظر) ١(

 .٤/٣٣٥وإعرابه  معاين القرآن) ٢(

 .٣/٢٦٠معاين القرآن : ينظر) ٣(

 .٢/٧٣٨معاين القرآن : ينظر) ٤(

 .٤/٣٣٥معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٥(

 .٣/٢٦٠معاين القرآن : ينظر) ٦(

 .٢٤/٤٠٤ تفسري الطربي: ينظر) ٧(



 األعاريب  الفصل الثالث

٣٢١ 

 

 . )١(بأنه بدلٌ أو نعت جاء عن مجهور املفسرين واملعربني) إرم( سوإعراب النحا

يف هذا التوجيه جند التمازج يف التأثر والتأثري بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي عند 
ا كان التفسري ، فقد جلأ النحاس حلل اإلشكال النحوي إىل التفسري املأثور ، مث ملّ سالنحا

املأثور متعدداً يف توجيه اآلية فاضل بني األقوال املختلفة من التفسري املأثور معتمداً على 
 .التوجيه النحوي

                                                           

، البحر احمليط  ٥/٤٧٨، احملرر الوجيز  ٢/٨١٧، مشكل إعراب القرآن  ٢٤/٤٠٤ تفسري الطربي: ينظر) ١(
٨/٤٦٤. 
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تنوعت أنواع التأثر والتأثري بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي يف توجيهات املعربني 
يف تصنيف أنواع هذا التأثر والتأثري ، فال خيلو  آليات القرآن الكرمي ، وقد اجتهدت

التصنيف من صعوبة ؛ إذ تشترك بعض املواضع يف أكثر من نوع من التأثر والتأثري ، 
 .تها يف أقرب نوعٍ ظهر يل فيه أثر التفسري املأثور على التوجيه النحويفوضع

رد قراءة من : يف كما ويف بعض املواضع اشترك التفسري املأثور مع التوجيه النحوي
 .القراءات، أو يف ترجيح قراءة على قراءة

ملأثور وقد سجلت يف هذا الفصل عشرة أنواع من أنواع التأثر والتأثري بني التفسري ا
، ختمتها بنوعني كان األثر فيها للتوجيه النحوي على التفسري املأثور ،  )١(والتوجيه النحوي

 :واألنواع هي

                                                           

ذكرت يف كل نوع التوجيه باختصار ، وأتبعت ذلك بالنص من الكتب اليت هي جمال البحث ، وإن كان يف ذلك ) ١(
 .نوع من التكرار إال أن النوع ال يتبني إال به
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 .ترجيح توجيه حنويٍ باالعتماد على التفسريِ املأثورِ: األول

 .رد توجيه حنويٍ باالعتماد على التفسريِ املأثور: الثاين

 .النحوي على التوجيه أثورِامل بالتفسريِ االستداللُ: الثالث

 .حلُّ إشكالٍ حنويٍ باالعتماد على التفسريِ املأثور: الرابع

 .بناُء التوجيه النحوي على التفسريِ املأثور: اخلامس

 . الربطُ بني التفسريِ املأثورِ والتوجيهات النحوية: السادس

 . يحِ قراءة من القراءاتتعاضد التفسريِ املأثور مع التوجيه النحوي يف ترج: السابع

 .من القراءات يف رد قراءة النحوي مع التوجيه املأثورِ التفسريِ تعاضد: الثامن

 . النحوي على التوجيه باالعتماد مأثورٍ تفسريٍ ترجيح: التاسع

 .النحوي على التوجيه باالعتماد مأثورٍ تفسريٍ رد: العاشر
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من آثار التفسري املأثور على التوجيه النحوي ، التفضيلُ بني أوجه اإلعراب اجلائزة ، 
فريجح املعرب توجيهاً حنوياً على آخر معتمداً يف ترجيحه على التفسري املأثور ، وقد يكون 

 :املرجح هو التفسري املأثور وحده ، أو يشترك معه غريه

 

 :االعتماد على التفسري املأثور وحده يف ترجيح توجيه حنويٍ على غريه: ولاأل

من املواضع اليت رجح املعرب فيها توجيهاً حنوياً على آخر معتمداً على التفسري املأثور 
�}�: يف قوله تعاىل) من(يف إعراب  سوحده ما جاء عند النحا � �J��I��H��G�����O��N��M��L��K

U��T��S��R��Q��P z ن+Bا ٤٢ - ٤١: ا�ا أربعة آراء ، نقل ثالثةً ، فقد ذكر النحس يف إعرا
 :منها عن النحاة ، مث رجح أحدها معتمداً على التفسري املأثور

يف ) الواو(يف موضع رفعٍ على البدل من ضمري اجلمع ) من(أنْ تكون : الرأي األول
 .ال يمنع من العذاب إال من رحم اهللا: أي) ينصرون(

إال من : يف موضع رفع مبتدأ ، واخلرب مضمر ، والتقدير) من(أنْ تكون : الرأي الثاين
 .رحم اهللا فيعفى عنه
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األوىل ، واالستثناء ) موىلً(يف موضع رفعٍ على البدل من ) من(أنْ تكون : الرأي الثالث
ال يغين قريب عن قريبٍ شيئاً إال من رحم اهللا فإنه يغين ، فال يشفع إال من رحم : متصل أي

 .اهللا

يف موضع نصب على االستثناء ، وهو استثناء منقطع ، ) من(أنْ تكون : الرأي الرابع
 .شيئاً اللهم إال من رحم اهللا ال يغين موىلً عن موىلً: أي

الوجه الثالث الذي مل ينسبه ألحد معتمداً يف ترجيحه على املأثور من  سورجح النحا
أنه يشفع ألمته حىت يخرج من النار من كان يف قلبه مثقال  �، فقد صح عنه  � قول النيب

اإلميان ، ومعىن احلديث يدل على استثناء من رحم اهللا من اجلملة اليت ذرة من خردلٍ من 
، وبعده  �قبلها ، أي أن هناك من يشفع ، وهم من رحم اهللا ، وعلى رأسهم نبينا حممد 

 .املؤمنون

 :سعيد فشاألخ قال :أوجه أربعة )من( إعراب يف) اهللا رحم من إال(: (( سقال النحا
)ننصر وال :مبعىن ، تقديره البدل على رفع موضع يف) مأن ، وجيوز اهللا رحم من إال ي 

 يف )من( :غريه ، وقال عنه فيعفى اهللا رحم من إال :، أي االبتداء على رفعٍ موضع يف يكون
 قولٌ ، وهذا اهللا رحم من إال يشفع ال :، أي اهللا رحم من إال يغين ال :مبعىن رفعٍ موضع
مثقال قلبه يف كان من النار من خيرج حىت ألمته يشفع أنه � النيب عن صح قد ؛ ألنه حسن 
 يف أا ):من( يف الرابع ، والقول يشفعون املؤمنني أن عنه ، وصح اإلميان من خردلٍ من حبة
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 .)١())، والفراء الكسائي قول ، وهذا املنقطع االستثناء على نصب موضع

 

ومن املواضع اليت رجح فيها املعرب توجيهاً حنوياً معتمداً يف ترجيحه على التفسري املأثور 
��q��p}�: يف قوله تعاىل) لما(يف توجيه متعلق اجلار وارور  وحده ما جاء عند مكي

��y��x��w��v�����u��t��s��rz �٣: 5د�3ا� يف توجيهه رأيني مها فقد ذكر مكي: 

 ، وتأخري تقدمي الكالم ويف ، )حترير(أن يكون اجلار وارور متعلقاً بـ: الرأي األول
 مث ، الظِّهار من به نطقوا ملا رقبة حترير فعليهم نسائهم من يظَاهرون والذين: والتقدير
 .ذلك بعد للوطء يعودون

: مصدرية ، أي) ما(، و) يعودون(أنْ يكون اجلار وارور متعلقاً بـ: الرأي الثاين
 املقول مرتلة للقول ترتيالً الظِّهار ، بلفظ أنفسهم على حرموه ما :يعودون لقوهلم، واملراد به

 .فعليهم حترير رقبة من قبل الوطء ، إليه دونيعو ال إم قالوا ملا يعودون: فيه ، أي

يدل على ترجيحه  -رمحه اهللا-  توجيهه هلذا املوضع بتفسري مأثور عن قتادةوختم مكي
مث يعودون ملا قالوا من التحرمي ، : معناه: وقد قال قتادة: (( للرأي الثاين ، قال مكي

 .)٢()يعودون(لقةٌ بـفيحلونه، فالالم على هذا متع

                                                           

 .٤/٨٨إعراب القرآن ) ١(

 .٢/٧٢٢مشكل إعراب القرآن ) ٢(
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،  ومن أبينها قول قتادة: (( حني ختم توجيهه هلذا املوضع بقوله سوهذا ما فعله النحا
 .)١())مث يعودون إىل ما قالوا من التحرمي فيحلونه : أي

 

 :ح توجيه حنويٍاشتراك التفسري املأثور مع غريه من األدلة يف ترجي: الثاين

من املواضع اليت رجح املعرب فيها توجيهاً حنوياً على آخر معتمداً على التفسري املأثور مع 
��w��v��u}�: يف قوله تعاىل) محرراً(يف توجيه نصب  سغريه من األدلة ما جاء عند النحا

|�����{��z��y������xz ان���ل � :٣٥ 

�}�: يف قوله تعاىل) محرراً(يف إعراب  سفقد أورد النحا �|��� � �{��z��y� � � � � �x��w��v��uz 
نعتاً ) محرراً(أنْ يكون : منصوباً على احلال ، والثاين) محرراً(أنْ يكون : األول: إعرابني

 .رت لك ما يف بطين غالماً حمرراًنذ: ملفعول به حمذوف ، تقديره

: التفسري املأثور ، وثانيها: معتمداً يف ذلك على ثالثة أدلة أوهلا: مث رجح اإلعراب األول
 قواعد النحو ، فذكر من املأثور قولني مأثورين األول عن ابن عباسٍ: سياق الكالم ، وثالثها

يؤيد ما اإلعراب األول ، مما ينبئ أنّ املأثور أقوى   -رمحه اهللا-ك ، والثاين عن الضحا �
�}�: (( ساألدلة عنده يف الترجيح ، قال النحا �|��� � �{��z��y� � � � � �x��w��v��uz على منصوب 

 :، أي راًحمر غالماً بطين يف ما لك نذرت: أي ، حمذوف ملفعول نعت هو ، وقيل احلال

                                                           

 .٤/٢٤٨لقرآن إعراب ا) ١(
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،  الكالم ، وسياق التفسري :جهة من أوىل األول القول :جعفر أبو ، قال الكنيسة خيدم
 .واإلعراب

 أسنت ما بعد عمران امرأة محلت :قال � عباس ابن عن صاحل أبو فروى :التفسري فأما
ام :عمرانُ هلا ، فقال حمرراً بطنها يف ما فنذرت فولدت صنعت ، ها ، فقبلَها أنثى وحيكرب 
 ا يكتبون اليت باألقالم األحبار عليها ، فتساهم الغلمان إال حيرر ال ، وكان حسنٍ بقبولٍ
خذ زكرياء ، فكفلها الوحيا مرضعاً هلا ، واتفلم ، تإال إليه يرتقى ال حمراباً هلا ، جعل شب 
 مرمي يا :، قال الشتاِء يف القيظ ، وفاكهةَ القيظ يف الشتاِء كهةّفا عندها جيد ، فكان بسلمٍ
 الذي إنَّ :، قال الولد يف زكرياء طمع ذلك ، فعند اهللا عند من هو :، قالت هذا؟ لك أنى

 لألحبارِ خادماً يجعلُ من أكثر انَك :كالضحا وقال ، ولداً يرزقين أنْ على قادر ذا يأتيها
 .التفسري ، فهذا الغلمان إال يقْبلُ ال كان ؛ فلذلك ينبأ

 اهللا ، فقال يقبل مما األنثَى وليس ، أي أنثى وضعتها إني رب : قالت أنها الكالم وسياق
 .حسنٍ بقبولٍ ربها فتقبلها :-وعز جل-

 يف ااز على ، وجيوز مواضع يف جيوز ال املنعوت مقام النعت ةَإقام فإنَّ :اإلعراب وأما
 .)١())يستعملُ  ال هذا مثل يف الالم ، وحذف أخرى

 

                                                           

 .١/١٥٣إعراب القرآن ) ١(
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توجيهاً حنوياً على آخر معتمداً على التفسري املأثور  سومن املواضع اليت رجح فيها النحا
�}�: يف قوله تعاىل) عيناً(لناصب لـمع غريه ما جاء يف توجيهه ا �Á��� � �À��¿��¾��½z 

>.&&=�مخسةَ أقوال ، مث رجح آخرها معتمداً يف ) عيناً(س يف الناصب لـ، فقد أورد النحا ٢٨: ا�
�: (( عد اللغة قالترجيحه على التفسري املأثور ، وعلى االشتقاق من قوا {��¿� �¾� �½

Á�Àz عيناً( نصب يف( ا :األخفش قول :أقوال مخسةبـ منصوبة إ)يسقون (، 
 مبعىن إال منصوبةً تكونَ أنْ يل يصح ال :-سليمان بن علي لنا حكاه- يزيد بن حممد وقال
����¤��¥���}�:، مثل ؛ فتنصب نونت ، مث عنيٍ تسنيمِ من :أي :الفراء ، وقال أعين � �£��¢���¡���

� �ª� � �©��¨� �§� �¦z B@الرابع ، والقول  ١٥ - ١٤: ا��: يكون أن :اخلامس ، والقول عيناً تسنيم 
 أوىل القول وهذا :جعفر أبو قال .لذلك ؛ فنصب نكرة وعني ، معرفة للماء امسا )تسنيم(

 بن حفص عن جعفر بن حممد قرأ ، كما التأويل أهل قول على صحيح ؛ ألنه بالصواب
 اجلنة أعلى من تتسنم عني )تسنيم( :قال الضحاك عن شل ثنا سلمة ثنا موسى بن يوسف

 :، قال هذا على يدل أيضا جماهد وقول :جعفر أبو ، قال منها أشرف عني اجلنة يف ليس
 موضع من أجريته إذا تسنيماً أتسنمه املاء تسنمت :يقال االشتقاق ، وكذا علو )تسنيم(

 )تسنيم( انصرف فلم قائل قال فإن. البعري سنام هذا مرتفع ، ومن :أي مسنم وقرب عالٍ، 
العايل،  املوضع ذلك من اجلاري للماء ملذكر اسم أنه :تقديره :قيل نث؟للمؤ اسم معرفة وهو

 .)١())احلال  موضع يف صارت فقد جاريا ):عيناً( ومعىن

، وال بد ) تسنيم(منصوب على احلال من ) عيناً(من األقوال أنْ يكون  سفقد ذكر النحا
نكرة ، ) عيناً(احب احلال أنْ يكون معرفة ، فاحلال يف احلال أن تكون نكرة ، وص

                                                           

 .٥/١١٣إعراب القرآن ) ١(
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 :مصدر هو الذي اسم للماء اجلاري من أعلى اجلنة ، فهو معرفة ، مسي بالتسنيم) تسنيم(و
 .اجلنة يف شراب أرفع رفعه ؛ ألنه إذا سنمه

هذا القول يؤيده التفسري الصحيح هذا القول ، معلالً هذا الترجيح أنَّ  سوقد رجح النحا
، وذكر )) وهذا القول أوىل بالصواب ؛ ألنه صحيح على قول أهل التأول : (( املأثور قال

عني من أعلى اجلنة ، ) تسنيم: (قال فيه من األقوال الصحيحة املأثورة تفسرياً عن الضحاك
 .)١(ليس يف اجلنة عني أشرف منها

مشتق ، فيقال تسنمت املاء ) تسنيم(هذا القول من ناحية االشتقاق أنَّ  سوأيد النحا
سنام : مرتفع ، ومن هذا: أتسنمه تسنيماً إذا أجريته من موضع عالٍ ، وقرب مسنم ، أي

): يناًع(اسم للماء اجلاري من ذلك املوضع العايل ؛ فيكون معىن ): تسنيم(، فـ )٢(البعري
 .عيناً جارياً فهو يف معىن املشتق ؛ ولذلك جاز أن يكون حاالً

 

ومن املواضع اليت رجح فيها توجيه النحوي على آخر باالعتماد على التفسري املأثور مع 
���B}�: يف قوله تعاىل) الشهداُء(غريه ، ما جاء يف إعراب القرآن للنحاس يف توجيه  �A

�J�� � � � �I��HG��F��E��D��C�N��M��L��K z B(Bا ١٩: ا��ه النحرفع  سفقد وج
، عطف مفردات ، ) الصديقون(أنه معطوف على : التوجيه األول: الشهداء بتوجيهني

أن : ، والتوجيه الثاين) هلم أجرهم ونورهم: (اىلوخرب االثنني هو شبه اجلملة يف قوله تع
                                                           

 .٩/٥٣، زاد املسري  ١٠/١٥٧ تفسري الثعليب: ك أيضاً يفينظر قول الضحا) ١(

 .٦/٢٣٣ ، الصحاح ٨/٣٤٥، احمليط البن عباد  ١٣/١٣، ذيب اللغة  ٢/٨٦١اجلمهرة : هذه املعاين يف: تنظر) ٢(
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عند : (مبتدأً ، وخربه إما شبة اجلملة يف قوله تعاىل) الشهداء(تكون الواو لالستئناف ويكون 
، مث رجح التوجيه األول معتمداً ) هلم أجرهم ونورهم:  (أو شبة اجلملة يف قوله تعاىل) رم

 :يف ترجيحه على

أنه  � عن النيب �بن عازب  فقد جاء يف احلديث الذي رواه الرباء: التفسري املأثور أوالً
، فيكون املؤمنون باهللا ورسوله  هذه اآلية �مث تال رسول اهللا ) مؤمنو أميت شهداء: ((قال
 .هم الصديقون والشهداء �

واو العطف ، واألصل يف واو ) والشهداء(ألنَّ الواو يف  :على القواعد اإلعرابية ثانياًو
العطف أن يكون ما بعدها داخالً فيما قبلها إال أن مينع من ذلك مانع ، أو يدل دليل على 

 .عدم دخول ما بعدها فيما قبلها

الصديقني ، يدل على صحة ذلك على هذا معطوفون على ) والشهداء( : ((قال النحاس
مؤمنو أميت شهداء ، مث تال : قال � عن النيب ما رواه ابن عجالن عن زيد بن أصم عن الرباء

�{�K��J�� � � � �I��HG��F��E��D��C��B��Az فهذا القول : اآلية ، قال أبو جعفر
طف ، فسبيل ما بعدها أن يكون داخال أوىل من جهة احلديث والعربية ؛ ألن الواو واو ع

 .)١())فيما قبلها ، إال أن مينع مانع من ذلك ، أو يكون حجة قاطعة 

 

توجيهاً حنوياً على آخر معتمداً على التفسري املأثور  سومن املواضع اليت رجح فيها النحا

                                                           

  .٤/٢٤٠إعراب القرآن للنحاس ) ١(
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���}�: س يف قوله تعاىلفقد ذكر النحا) نربأها( ما جاء يف توجيهه ملرجع الضمري يف: مع غريه

°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢����¡ �zB(Bثالثة آراء  ٢٢: ا��: 

من قبل أن نربأ : ، أي) أنفسكم(راجعاً إىل ) نربأها(أنْ يكون الضمري يف : األول
 .األنفس

 ).األرض(عائداً على ) نربأها(أنْ يكون الضمري يف : الثاين

 ).مصيبة(عائداً على ) نربأها(أنْ يكون الضمري يف : الثالث

 :الرأي األول معتمداً على سمث رجح النحا

،  )١(� جلة املفسرين باملأثور ، منهم ابن عباس التفسري املأثور أوالً ، فقد جاء عن
�¯��°}��أنّ املراد بـ -رمحهم اهللا- )٤(، وابن زيد )٣(، واحلسن )٢(كوالضحا �®� �¬z :

 .من قبل أنْ نربأ األنفس

، وأقرب  )٥(الضمري أن يعود ألقرب مذكوروثانياً على القواعد النحوية ،  فاألصل يف 
 ).أنفسكم: (هو) نبرها(مذكور للضمري يف 

                                                           

 .٥/٢٦٨، احملرر الوجيز  ١٩٦،  ٢٣/١٩٥ تفسري الطربي: يف ينظر قول ابن عباس) ١(

 .٢٣/١٩٦ تفسري الطربي: يف ينظر قول الضحاك) ٢(

 .٢٣/١٩٦ تفسري الطربي: يف ينظر قول احلسن) ٣(

 .٢٣/١٩٦ تفسري الطربي: يف ينظر قول ابن زيد) ٤(

 .١/٥٦٩،  الكليات أليب البقاء الكفومي  ١/٣١٤البحر احمليط : ينظر) ٥(
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�¯��°}�: (( سقال النحا �®� �¬z  ابن قول هذا األنفس ، خنلق أن قبل من يكون 
،  للمصائب ، وقيل لألرض الضمري :وقيل .زيد وابن،  ، واحلسن ، والضحاك عباس

 .)١())الضمري إىل أقرب ، وهو به قالوا اجللّة ؛ ألن أوالها واألول

 

) إِخوانهم(يف ) هم(ومن ذلك أيضاً ما جاء يف إعراب القرآن يف حتديد مرجع الضمري 
�}�: يف قوله تعاىل) يمدونهم(ويف  �h� �g��f��m��l��k� � �j� �iz فقد  ٢٠٢: ا$��اف

 :يف مرجع الضمري توجيهني سذكر النحا

لداللة لفظ الشيطان ؛ يعود على الشياطني  )إِخوانهم(أنَّ الضمري يف : التوجيه األول
 .عليهم

يف  والضمري ُم(املنصوبودميعود على الشياطني ،  )ي على الكُفَّارِ ، واملرفوع يعود
هم الشي وإخوان الشياطنيِ: والتقديرطاميدجارٍ على غري من هو  ني وعلى هذا الوجه فاخلرب ،

 .له يف املعىن

املراد باإلخوان ، ويعود على اجلاهلني ) إِخوانهم(يف ) هم(الضمري أنَّ : التوجيه الثاين
ألن الشيء يدلُّ على مقابله،  ؛ اجلاهلُون ، أو غري املتقني: الشياطني ، وبالضمري املضاف إليه

يعود على اجلاهلني ، أو ) هم(تعود على اإلخوان ، والضمري املنصوب ) ميدوم(يف والواو 

                                                           

 .٤/٢٤٣إعراب القرآن ) ١(
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 أو غري املتقني يمدون اجلاهلني أو والشياطني الذين هم إخوانُ اجلاهلني: غري املتقني؛ واملعىن
 .غري املُتقني يف الغي ، واخلرب يف هذا الوجه جارٍ على من هو له لفظاً ومعىن

 :س التوجيه الثاين معتمداً يف ذلك على أمرين ، مهامث رجح النحا

: كوأحسن ما قيل يف هذا قول الضحا: (( سالتفسري املأثور ، قال النحا: األول
{fz ار ، : أيإخوان الشياطني ، وهم الفج{� �� �m� �l��k� � �j� �i� �h� �gz 

 .)١())أي ال يتوبون ، وال يرجعون: قال

، قال  ومعىن، جارٍ على من هو له لفظاً  اخلرب :هذا الوجهفعلى : القواعد اإلعرابية: الثاين
 .)٢())وعلى هذا يكون الضمري متصالً ، فهذا أوىل يف العربية : ((سالنحا

 

ومن املواضع اليت رجح فيها توجيه حنوي على آخر باالعتماد على التفسري املأثور مع 
�}�: تعاىل يف قوله) كان(ج يف معىن غريه ما جاء عند الزجا � �©��¨��§��¦��¥z ء،  ٩٩: ا���

 :ثالثة آراء -عز وجل-يف صفات اهللا ) كان(أورد الزجاج يف معىن فقد 

وكان اهللا : (قوله: (( البصري ، قال بقولٍ مأثور عن احلسن ابتدأه الزجاج: الرأي األول
كان : يف هذا املوضع قد اختلف فيه الناس ، فقال احلسن البصري) كان(تأويل ) عفواً غفوراً

                                                           

 .٢/٨٦إعراب القرآن ) ١(

 .٢/٨٦إعراب القرآن ) ٢(
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 .)١())قبل أن خيلقهم : غفوراً لعباده وعن عباده

وقال النحويون : (( ج بعد ذلك رأياً نسبه لنحاة البصرة قالأورد الزجا: الرأي الثاين
ن اهللا رمحة فأعلموا أن ذلك ليس حبادث ، وأن اهللا مل يزل كأنَّ القوم شاهدوا م: البصريون
 .)٢())كذلك 

: وقال قوم من النحويني: (( نسبه لقوم من النحويني بدون أن يعينهم قال: الرأي الثالث
 .)٣())واهللا عفو غفور  -واهللا أعلم-من اهللا مبرتلة ما يف احلال ، فاملعىن ) فعل(، و) كان(

لثالثة مفضالً القول األول الذي جاء مؤيداً بالقول املأثور عن وفاضل بني األقوال ا
والذي قاله احلسن وغريه أدخل يف اللغة، وأشبه بكالم : (( فقال -رمحه اهللا- احلسن
 .)٤())العرب

 

 ه يف كل املواضع اليت اشترك فيه التفسري املأثور مع غريه يف ترجيح توجيهونالحظ أن
م املعرب ذكر التفسري املأثور على غريه من أدلة الترجيح ، فحني اشترك التفسري حنوي يقد

يف ) محرراً(املأثور مع سياق الكالم ، والقواعد النحوية ، يف ترجيح التوجيه األول لنصب 

                                                           

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج )١(

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٢(

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٣(

  .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ٤(
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�}�: يف قوله تعاىل: قوله تعاىل �|�� � � �{� �z� �y� � � � � �x��w��v� �uz ان��التفسري املعرب قدم  ٣٥: �ل �
 .املأثور ، مث ثنى بسياق الكالم ، مث ثلّث باإلعراب

وحني اشترك التفسري املأثور مع االشتقاق من القواعد اللغوية يف ترجيح التوجيه األخري 
قدم التفسري املأثور،  ٢٨:ا��=&&.<À��¿��¾��½�Áz}�: يف قوله تعاىل) عيناً(يف الناصب لـ

 .مث ثنى باالشتقاق

 وكذلك يف بقية املواضع حني اشترك التفسري املأثور مع القواعد النحوية يف ترجيحِ توجيه
 .عرابيةمن التوجيهات فإن املعرب يقدم يف ذكر األدلة التفسري املأثور ، مث يثين بالقواعد اإل
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من آثار التفسري املأثور على التوجيه النحوي ، رد توجيه من التوجيهات النحوية 
باالعتماد على التفسري املأثور ، فريد املعرب توجيهاً حنوياً ملخالفته ما يقتضيه التفسري املأثور 

 :ون الرد باالعتماد على التفسري املأثور وحده ، أو يشترك معه غريهمن توجيه ، وقد يك

 

 :االعتماد على التفسري املأثور وحده يف رد توجيه حنوي: األول

���ª}�: يف قوله تعاىل) الصابئون(يف توجيه رفع  من ذلك ما جاء عند الفراء �©� �¨

¹��¸��¶��µ��� �´��³��²��±��°�� �¯��®��¬��«�����½��¼��»��º

��¾z ةBC� فقد ذكر الفراء للرفع عدة توجيهات ، من ضمنها توجيه نقله عن الكسائي ٦٩: ا�
مأخوذاً ) هادوا(، على أنْ يكون ) دواها(معطوفاً على الضمري يف ) الصابئون(وهو أنْ يكون 

، فيدخل فيه بعض الصابئني  تبنا إليك ، ال من اليهودية: إنا هدنا إليك، أي: من قوهلم
 .)١(فيصح العطف عليه

                                                           

 .١/٣١٢معاين القرآن : ينظر) ١(
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 قال(( هذا معتمداً يف رده على التفسري املأثور ، قال الفراء  ء توجيه الكسائيورد الفرا
 هدنا إنا( قوله من وجيعله هادوا ، يف الذي االسم إتباعه على) الصابِئون( أرفع: الكسائي

اليهود كما : فاملراد بالذين هادوا. )١()) ذلك بغري التفسري وجاء اليهودية ، من ال) إليك
جاء ذلك يف التفسري املأثور ، واملعطوف شريك املعطوف عليه ، فيصري املعىن على توجيه 

أنَّ الصابئني من اليهود ، وهذا غري صحيح ، وقد ورد التصريح بأنَّ الصابئني : ئيالكسا
 :)٢(، وغريمها ، وقتادة ليسوا يهوداً عن جماهد

 .)٣())هلم  دين وال نصارى ، وال بيهود ليسوا :الصابئون: (( قال جماهد

 القبلة، إىل يصلون املالئكة ، يعبدون قوم :الصابئون: (( )٥(، ومقاتل )٤(وقال قتادة
  ))الزبور ويقرءون

 

ومن املواضع اليت رد فيها توجيه النحوي باالعتماد على التفسري املأثور وحده ما جاء 
يف قوله  واألعمش وأيب رجاء وديف قراءة عبداهللا بن مسع) الظاملون(يف توجيه  عند الفراء

�}�: تعاىل �¬��«��ª��©�� � � � � �¨� �§�� ¦¥��¤��£�� ¢¡�����~��� �}� �|z فقد وجه  ١٢٤: ا����ة

                                                           

 .١/٣١٢رآن معاين الق )١(

 .١٤٨-٢/١٤٦ تفسري الطربي: ينظر) ٢(

 .٤/١١٧٥، وينظر تفسري ابن أيب حامت  ٢/١٤٦ تفسري الطربي )٣(

 .٤/١١٧٥، تفسري ابن أيب حامت  ١/١٣٢، وينظر الدر املنثور  ٢/١٤٧ تفسري الطربي )٤(

 .٢/٣٧٩تفسري مقاتل ) ٥(
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يف ) ال ينال عهدي الظاملون(بأا يف معىن قراءة النصب ، فـ) الظاملون(ءة رفع الفراء قرا
: ألنَّ ما نالك فقد نلته ، كما تقول: (( معلالً ذلك بقوله) ال ينال عهدي الظاملني: (معىن

 .)١())نلت خريك ، ونالين خريك

ء ، معلالً ذلك بأنّ املعىن ال يستقيم عليها ، فاملعىن يوجب توجيه الفرا سورد النحا
���~�����¡}�: وأناله اإلمامة قال تعاىل �فاهللا عهد إلبراهيم ) الظاملني(نصب  �} �zا����ة :

���ª}�: نيلهم ، فقال تعاىلاهللا سبحانه أن جيعل ذريته أئمة وي فسأل إبراهيم ١٢٤ �©� � � � � � � ¨

��¬��«z ًال أجعل إماماً ظاملا. 

،  )٢(هلذه اآلية � على صحة هذا املعىن بتفسري مأثورٍ عن ابن عباسٍ سواستدل النحا
أنّ يف  -عز وجلّ-يته أمام ، فعلم اهللا أنْ يجعل من ذر � سأل إبراهيم: �قال ابن عباس 

 .)٣(��ª��©�������¨z»��¬��}�: ذريته من يعصي فقال

 

وقد يصل االعتماد على التفسري املأثور يف االستدالل على التوجيه النحوي أو رده أنْ 
 .يدعي كل معرب أنَّ التفسري املأثور يؤيده

فقد نقل  ٣: ص ���X��W��V��U��Tz}: يف قوله تعاىل) الت(من ذلك ما جاء يف توجيه 

                                                           

 .١/٧٦اين القرآن مع) ١(

 .١/٤١٠ ، تفسري ابن كثري ١/٢٢٢، تفسري ابن أيب حامت  ١٨تنوير املقباس : أيضاً يف � ينظر تفسري ابن عباس) ٢(

 .١/٧٦إعراب القرآن ) ٣(
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٣٤١ 

 

أا كلمة وبعض كلمة ، فهي عند أيب عبيد : القاسم بن سالم فيها توجيه أيب عبيد سالنحا
: مث تبتدئ فتقول) ال(زائدة يف أول احلني ، والوقوف يكون على ) التاء(النافية ، و) ال(
الذي  � استدل على ذلك بالتفسري املأثور عن ابن عباس ، وذكر أنَّ أبا عبيد )١()حتني(

�}يقول يف توجيه اآلية  �جاء فيه أنّ ابن عباس  ��W��V��Uz :نزوٍ وال فرار ليس حني  ،
وأنكر أنه يدل  �استشهاده بالتفسري املأثور عن ابن عباس   عبيدمث رد النحاس على أيب

تفسري ابن عباس  أنَّ  )٢(الثانية واحلجة :عبيد أبو قال: (( سعلى ما ذهب إليه ، قال النحا
 ؛ ألن ابن عباس قال ليس ]كلمة وبعض كلمة )الت حني(على أنّ : أي[يدل على ذلك 

تفسري ابن عباس يدل على أنَّ الصحيح غري قوله ، ولو : حني نزو وال فرار ، قال أبو جعفر
 .)٣())ليس حتني مناص ، ومل يروِ هذا أحد : كان على قوله لقال ابن عباس

 

 :اشتراك التفسري املأثور مع غريه يف رد توجيه حنوي: الثاين

ياً معتمداً على التفسري املأثور مع غريه ما جاء من املواضع اليت رد املعرب فيها توجيهاً حنو

                                                           

 .٣/١٢١٠، االرتشاف  ٣/٣٠٣إعراب القرآن : ينظر) ١(

أنه مل يوجد يف كالم : بعض كلمة ، واحلجة األوىل اليت ذكرها أبو عبيد هيكلمة و) الت(أي من حجج كون ) ٢(
لو مل يكن يف هذا من الرد إال اجتماع املصاحف على : (( بقوله س، ورد عليه النحا) ال(وإمنا هي ) الت(العرب 

 :فقال سيبويه، والكوفيني ، ذكورين من البصريني فكيف وقد روى خالف ما قال مجيع النحويني امل، ما أنكره 
 )والت(أحسبه أنه سأل أبا السمال فقال كيف تقف على  :عن الكسائي وقال الفراء ،) ليس(ـب مشبهةٌ )الت(

 .٣/٣٠٣إعراب القرآن ))  فوقف عليها باهلاء

 تفسري الطربي: يف � ، وينظر قول ابن عباس ٣/١٢١٠، ارتشاف الضرب  ٣/٣٠٣إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٨/٣٧٣، الدر املنثور ٢١/١٤٣
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س ، فقد نقل النحا )١(، وقتادةمحزة بكسر امليم يف قراءة ) واألرحامِ(يف توجيه  سعند النحا
، مث  )٢(رور حبرف القسمجم) األرحامِ(للقسم و) واألرحامِ(عن بعض النحويني أن الواو يف 

رد النحاس هذا القول وخطّأه مستدالً على رده بثالثة أدلة ، اثنني من املأثور ، وثالث من 
 : القواعد النحوية ، أما الدليالن اللذان من املأثور فهما

حىت  � ند النيب كنت ع � يدل على النصب قال جرير � أنّ حديث النيب: الدليل األول
يتغري ؛ ملا رأى من فاقتهم ، مث صلى  �جاء قوم من مضر حفاةً عراةً فرأيت وجه النيب 

تصدق : يا أيها الناس اتقوا ربكم واألرحام ، مث قال: (( الظهر ، وخطب الناس ، فقال
: نحاس، قال ال )٣( ))رجلٌ بدينارِه ، تصدق رجلٌ بدرمهه ، تصدق رجلٌ بصاعِ مترِه

 .)٤())فمعىن هذا على النصب ؛ ألنه  حضهم على صلة أرحامهم ((

النهي عن القسم  � أن القسم بغري اهللا تعاىل منهي عنه ، وقد صح عن النيب: الدليل الثاين

                                                           

، إعراب  ٢٢٦ ، السبعة البن جماهد ٧/٥١٧ ، تفسري الطربي ١/٢٥٢ معاين القرآن للفراء: تنظر القراءة يف ) ١(
، النشر  ٧١، التيسري للداين  ١١٨، احلجة البن خالويه  ١١٨، معاين القراءات لألزهري  ١/١٩٧القرآن للنحاس 

 .٢/٢٤٧يف القراءات العشر 

، اللباب يف علل البناء  ٢/٤٦٧، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ١/٢٤٤البن عصفور  شرح مجل الزجاجي: ينظر) ٢(
 .١/٦٨٥، العقد الفريد  ١/٤٣٣عراب واإل

، صحيح ابن  ٨/٣٩٠،  ٢٥٦٦، سنن النسائي حديث  ٢/٧٠٥،  ١٠١٧حديث  صحيح مسلم: احلديث يف )٣(
 .٨/٩٩حبان 

 .١/١٩٧إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
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: ، قال النحاس )١()) من كان حالفاً فليحلف باهللا: (( �قال  بغري اهللا سبحانه وتعاىل
فكما ال جيوز أن حتلف إال باهللا ؛ كذا ال جيوز أن تستحلف إال باهللا ، فهذا يرد قول من ((

 .)٢())املعىن أسألك باهللا وبالرحم : قال

وال يلجأ إىل تقدير  أن القَسم فيه حذف ،: والدليل الثالث من القواعد العربية وهو
 .)٣(احلذف إال عند االضطرار إليه ، وال اضطرار يف اآلية

 

ما جاء عند ومن املواضع اليت رد فيها املعرب توجيهاً حنوياً باالعتماد على التفسري املأثور 
��}�: يف قوله تعاىل) الفُرقانَ(س يف إعراب النحا �}��|��{��z��y��x��w��vz 

ذكر قولني  مث) الكتاب(معطوف على املفعول به ) الفُرقانَ(أنّ  سفقد ذكر النحا ٥٣: ���ةا�
 :للنحاة يف نوع العطف

عطف بني شيئني خمتلفني ، العطف بني الكتاب والفرقان  أنَّ: وقطرب األول للفراء
،  �نزل على حممد هو القرآن أُ: ، والفرقان � هو التوراة أنزلت على موسى: فالكتاب

 � الكتاب ، وحممداً �وإذ آتينا موسى : ويكون هناك مفعول حمذوف ، والتقدير

                                                           

، صحيح  ٣/١٢٦٧،  ١٦٤٦حديث  ، صحيح مسلم ٢/٩٥١،  ٢٥٣٣حديث  صحيح البخاري: احلديث يف) ١(
 .١٠/١٧٧ابن حبان 

 .١/١٩٧إعراب القرآن للنحاس ) ٢(

 .١/٤٣٢إعراب القرآن للنحاس : ينظر )٣(
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 .)١(الفُرقانَ

 :هذا القول مها سن اللذان رد ما النحاوالوجها

 وذلك الختالل شرط من شروط العطف ، وهو: الوجه األول من القواعد النحوية
على رأي الفراء  وقطرب ليس فاملشاركة بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم السابق ، 

 الكتاب، وحممد ليه يف احلكم ، فأويت موسىهناك مشاركة بني املعطوف واملعطوف ع
 .الفرقان ، فاختلف احلكم

 � وذلك أنّ اهللا سبحانه ذكر يف غري هذه اآلية أنه آتى موسى: الوجه الثاين من املعىن
فدل على أنّ الكتاب والفرقان  ٤٨: ا$#�.ء ��u��t��s��r��qz}�: ، قال تعاىل الفُرقان

 �ء أنّ اهللا أعطى موسى ، وليس املقصود كما ذكر الفرا �كليهما عطاٌء من اهللا ملوسى 
 .الفرقانَ � الكتاب ، وحممداً

، فهو من  )٢(أنّ الكتاب والفُرقان عطف بني شيٍء واحديرى فيه  :جالثاين للزجاالقول و
 ى موسىآت اهللا  ومعناه أنّعطف الشيء على نفسه ، فالكتاب هو الفرقان أعيد ذكره ، 

فرقاناً بني احلق والباطل ، ويكون من عطف بني كونه و، جامعاً بني كونه كتاباً شيئاً 
 .املكتوب: معناه الصفات ، ألن الكتاب يف احلقيقة

                                                           

 .١/٥٣إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .١/٥٣إعراب القرآن : ينظر) ٢(
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ووصفه بأنه بعيد ، معلال معتمداً على القواعد اإلعرابية ، س هذا القول ، مث رد النحا
 .ذلك بأنّ عطف الشيء على نفسه خمتص بالشعر

، ن حذفأنّ األحسن يف توجيه اآلية أنْ يكون هذا العطف من العطف املغاير بدومث بين 
: الذي علمه إياه ، أي الفصل بني احلق والباطل )قانرالفُ(ـالتوراة ، وب ) الكتاب(فاملراد بـ

كتاباً ، وعلماً يقْدر به على الفصل بني احلق والباطل ، : شيئني �أنّ اهللا أعطى موسى 
 قال النحاس -رمحه اهللا-واعتمد يف هذا التوجيه على تفسريٍ مأثورٍ عن جماهد ، : ))�{��v

�wz أعطينا مبعىن �{�y��xz مفعوالن �{zz الفراء قال. الكتاب على عطف  ،
 أبو قال .الفرقان � ، وحممداً التوراة :، أي الكتاب موسى آتينا وإذ :يكون وقطرب

 ، وعلى مثلُه الشيء على املعطوف فإنَّ :اإلعراب أما واملعىن ، اإلعراب يف خطأٌ هذا :جعفر
 ولقد -وعز جل- فيه قال فقد :املعىن ، وأما خالفه الشيء على املعطوف يكون القول هذا
،  ذكره أعيد الكتاب هذا الفرقانُ يكون :إسحاق أبو قال الفرقان، وهارون موسى آتينا

 قيل ما ، وأحسن) وميناً كذباً قولَها وألفى: (قال كما الشعر يف جييء إمنا بعيد ، أيضا وهذا
 .)١())إياه  علمه الذي والباطل احلق بني فرقاناً: اهدجم قول هذا يف

                                                           

 .١/٥٣إعراب القرآن ) ١(
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$ً(�$�$ً(�$�WW��

  ::ا�����ل ������	� ا�����ر �� ا���
	� ا����يا�����ل ������	� ا�����ر �� ا���
	� ا����ي

  

من آثار التفسري املأثور على التوجيه النحوي ، االستدالل على التوجيه النحوي بالتفسري 
 .وجيه بالتفسري املأثوراملأثور ، فيذكر املعرب توجيهاً حنوياً ، مث يستدل على صحة هذا الت

~��_�����`����}: يف قوله تعاىل) جمراها(يف توجيه  ، ومكي سمن ذلك ما جاء عند النحا

d��c��b�������a �zا ٤١: ه'دتوجيهني) جمراها( س يففقد ذكر النح: 

بسم (يف موضع رفع على االبتداء ، واجلار وارور ) جمراها(أنْ يكون : التوجيه األول
 .بسم اهللا إجراؤها: يف حمل رفع خرب ، أي) اهللا

يف موضع نصب على الظرفية الزمانية ، أو املكانية ، ) جمراها(أنْ يكون : التوجيه الثاين
أنا أجيئك مقدم : بسم اهللا وقت إجرائها ، كما تقول: يرعلى تقدير حذف مضاف ، والتقد

 .احلاج ، أو بسم اهللا موضع إجرائها ، مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

 وجيوز: (( س، قال النحا على هذا التوجيه بالقول املأثور عن الضحاك سواستدل النحا
 أنا :تقول ، كما إجرائها وقت اهللا باسم :التقدير ، ويكون نصب موضع يف يكون أن

 ، وأقيم موضع حذف ، مث إجرائها موضع اهللا باسم :التقدير ، وقيل احلاج مقدم أجيئك
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 اهللا باسم :قال ، وإذا جرت اهللا باسم :قال إذا كان الضحاك ، وقال مقامه جمراها
 .)١())رست

 كذلك هذين التوجيهني ، ونص على االستدالل بالتفسري املأثور على كيوذكر م
على الظرف على نصب موضع يف جمراها يكون أن وجيوز: (( التوجيه الثاين، قال مكي 

 مقدم وقت :، أي احلاج مقدم آتيك :قولك ، مبرتلة جمراها إىل مضاف ظرف حذف تقدير
 بسم :النصب يف تقديره ، وقيل وإرسائها إجرائها وقت اهللا بسم :التقدير كون؛ في احلاج

 قال :الظرف على نصبه على يدل ما التفسري ويف. املضاف حذف ، مث إجرائها موضع اهللا
؛  اهللا بسم: إرسائها ، ووقت ؛ فتجري اهللا بسم :جريها وقت يقول كان :الضحاك

 .)٢())فترسو

 

يف قوله  )٣()حطّة(يف توجيه قراءيت الرفع والنصب لـ سما جاء عند النحا ومن ذلك
��R����Q}�: تعاىل � �P��O��N �zا ٥٨: ا����ةه النحس الرفع فيها أنهففي قراءة الرفع وج  خرب

مسألتنا حطةٌ ، أو أمرك حطةٌ ، واستدل النحاس على هذا التوجيه بقول : فوع ، أيملبتدأ مر

                                                           

،  ٦/٢٠٣٣، تفسري ابن أيب حامت  ١٥/٣٣٠ تفسري الطربي: يف ، وينظر قول الضحاك ٢/١٦٩إعراب القرآن  )١(
 .٥/٣٠٦، الدر املنثور  ٥/١٧٠ تفسري الثعليب

 .١/٣٦١مشكل إعراب القرآن ) ٢(
 .١/٣٨٤، البحر احمليط  ١/٤٤٦ ، تفسري الرازي ١/٢٦٩معاين القرآن لألخفش : تنظر القراءة يف) ٣(
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على إضمار مبتدأ  )حطَّةٌ( ((: ، قال النحاس) حطَّة(بدل ) حنطَة(أم قالوا  � ابن مسعود
 .)١()) على الرفع تفسري،  طةٌنح :وحديث ابن مسعود قالوا... 

نابت ) حطّة(أنّ : ، والتوجيه التوجيه فيها عن األخفش سنقل النحا ويف قراءة النصب
احطط عنا حطَّةً ، واستدل النحاس على هذا التوجيه : عن املصدر احملذوف ، والتقدير

 بدلٌ أا على نصباً ،) حطةً( رئتوق :قال األخفش: (( قال النحاس � بتفسري ابن عباس
، قولوا ال إله إال اهللا  :أم قيل هلم �عن ابن عباس  احلديث :جعفر أبو قال ، الفعل من

قولوا شيئا حيط عنكم  :أي، تفسري للنصب  ، مغفرةً :قولوا :ويف حديث آخر عنه قيل هلم
٢()) كما تقول قل خرياً، كم ذنوب(. 

 

املعرب فيها بالتفسري املأثور على التوجيه النحوي ما جاء عند ومن املواضع اليت استدل 
،    ٦٩: ه'د����ª��©��¨��§��¦��¥�z»}�: يف قوله تعاىل) سالماً(يف توجيه  سالنحا

�µ��´��³}�: ويف قوله تعاىل �²��±�zتتوجيهني ، ) سالماً)س يف فقد ذكر النحا ٢٥: ا�Mار(
حمتملني لنصبه ، وملاّ كان املتبادر إىل الذهن هو التوجيه األول بدأ به ، وملّا ذكر التوجيه 

 :الثاين أتبعه يف آية هود بأن التفسري املأثور يدل عليه ، والتوجيهان مها

منصوباً على املصدر ، بفعل حمذوف ، وذلك الفعل يف حمل ) سالماً(أن يكون : ولاأل
 .قالوا سلَّمنا سالماً ، أو نسلِّم سالماً: نصب بالقول ، تقديره

                                                           

 .١/٥٥إعراب القرآن ) ١(
 .١٤٠تنوير املقباس : يف ، وينظر قول ابن عباس ١/٥٥إعراب القرآن ) ٢(
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، أي أنه أراد قالوا معىن هذا اللفظ ، كما ) قالوا(مفعول به لـ) سالماً(أن يكون : الثاين
على هذا  سأم قالوا كالماً صفته أنه خري ، واستدل النحا قالوا خرياً ، واملقصود: يقال

الماً(أنّ معىن  )١(-رمحه اهللا- التوجيه بتفسري جماهدهو) س :دادس. 

والوجه اآلخر أنْ يكون  يكون مصدراً ،: يف نصبه وجهان ����ª�z»}��: ((سقال النحا
روى حيىي القطّان عن : قالوا خرياً ، والتفسري على هذا: ، كما يقال) قالوا(منصوباً بـ

حٍ عن جماهديجسفيان عن ابن أيب ن :�{«����ªz ٢())سداداً : أي(. 

حكايةٌ ملّا قاله ) سالماً(أما يف الذاريات فلما ذكر جواز التوجيه الثاين املعتمد على أنّ 
رمحه - صرح بأنّ الدليل على هذا التوجيه هو التفسري املأثور عن جماهد � سيدنا إبراهيم

بوقوع  وجيوز أن يكون منصوباً، منصوب على املصدر  µ��´z}�: (( قال النحاس -اهللا
 :عن جماهدنجيحٍ سفيان روى عن ابن أيب  أنَّ ويدل على صحة هذا اجلواب، الفعل عليه 

{«����ª�z٣()) سداداً :قال ٦٩: ه'د(. 

 

 ��k�����j��i��h��g��fz}�: يف قوله تعاىل) أو(يف توجيه  سومن ذلك ما جاء عند النحا

للشك ) أو(س أنَّ يف توجيه هذه اآلية ما يشكل يف العربية ، وهو أنّ النحا فقد ذكر ٩: ا��5-

                                                           

 .٦/٢٧٢، الدر املنثور  ٣/٢٦٦، تفسري ابن زمنني  ٨/٢٧٢٢تفسري ابن أيب حامت : أيضاً يف ينظر قول جماهد) ١(

 .٢/١٧٥إعراب القرآن ) ٢(

 .٤/١٦٢ب القرآن إعرا) ٣(
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قدر قوسني من  �وبني رسول اهللا  -عليه السالم- كان ما بني جربيل: املعىنواإلام ، و
امأو إ القسي العربية ، أو أقرب ، وحمالٌ أنْ يكون من اهللا شك. 

على ) أو(يبني أنَّ  � على اجلواب من تفسريٍ مأثورٍ عن ابن مسعود سالنحا مث استدل 
: باا يف اآلية على معىن ترتيل التقدير على لغة البشر وأسلوم ، فهي للشك أو اإلام ، أي

��h��g��f}: (( سأدىن ، قال النحافكان مبقدار ذلك عندكم لو رأيتموه قدر قوسني أو 

kj� �iz ؛ ألنَّ العربية يف يشكل مما أيضا وهذا :جعفر أبو قال )تكونَ أن جيوز ال )أَو 
 غري يوجب االختصار ، وأنَّ ذكرنا ملا ؛) بلْ( مبعىن ، وال بينهما ما ؛ الختالف )الواو( مبعىن
 روي أدىن، كما أو قوسني قدر -رأيتموه لو- ندكمع ذلك مبقدار فكان : ، فالتقدير ذلك
 .)١())ذراعني  ، أو ذراعٍ قدر فكان :قال � مسعود ابن عن

 

يف توجيه  ومن املواضع اليت استدل فيها املعرب على التوجيه النحوي ما جاء عند مكي
يف ) تلك(فقد ذكر مكي يف معىن  ١٧: ��m��l��k���j��iz QR}�: يف قوله تعاىل) تلك(

 :توجيهني ��m��l��k���j��iz}�: قوله تعاىل

 .وما اليت بيمينك يا موسى: صلتها أي) بيمينك(، ومجلة ) اليت(مبعىن ) تلك(أنَّ : األول

لٌ تفتقر إىل ، ولكنها لست اسم إشارة ، وإمنا اسم موصو) هذه(مبعىن ) تلك(أنّ : الثاين
 على هذا التوجيه ، واستدل مكي وما هذه بيمينك يا موسى: صلة كسائر املوصوالت أي

                                                           

 .٤/١٦٢إعراب القرآن ) ١(
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�k���j}�: (( ، قال مكي � بأثرٍ مروي عن ابن عباس �iz )الزجاج عند )تلك 
 عنده )تلك(و )هذه(و ،) هذه( :مبعىن الفراء عند ، وهي صلتها ، وبيمينك )اليت( :مبعىن

 :مبعىن )تلك( أن :�عباس  ابن عن قطرب وذكر ،) اليت(كـ صلة إىل حتتاجان
 .)١()))هذه(

 

�����¡��¢��£��¤��}�: يف قوله تعاىل) ما(يف توجيه  ومن ذلك ما جاء عند الفراء � � � ����~��}z 

 : فقد ذكر الفراء فيها توجيهني ٨: ا�,�2

نسي من يدعوه إذا مسه الضر ، يريد : ، أي) من(مبعىن ) ما(أنْ تكون : التوجيه األول
 .عائدة إىل اهللا سبحانه) إليه(اهللا تعاىل ، وتكون اهلاء يف 

نسي دعاءه إىل اهللا من قبل ، : كون املعىنمصدرية ، وي) ما(أنْ تكون : التوجيه الثاين
 .عائدة على املصدر) إليه(وتكون اهلاء يف 

يف هذا املوضع بالتفسري املأثور الوارد يف آية ) من(مبعىن ) ما(على جمي  واستدل الفراء
�}�: النساء ، فقد جاء يف التفسري املأثور يف تفسري قوله تعاىل �~��}��|��{�� � �z��_z ء ٣: ا���

 .فانكحوا من طاب لكم  من النساء: ما يدل على أنَّ املعىن

مسه  إذا يدعوه كان الذي ترك: يقول z{��~���������¡��¢��£��¤��}�: وقوله: (( قال الفراء
 قد) ما( إنَّ: ، قلت يدعو؟ كانَ من نسي: قيل فهالّ: قلت فإن. تعاىل اهللا :، يريد الضر

                                                           

 .١/٢٤٥مشكل إعراب القرآن  )١(
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��L�����K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A}� اهللا قال) من( موضع يف تكون

��O��N��Mz وقال. اهللا يعىن �{� �_��~� �}��|��{� � � �zz فهذا ، التفسري ، جاء وبه وجه 
 .)١()) �µ��´��³��²��± z}� :ومثله

 

���������K}�: يف قوله تعاىل) ال ميسه(يف توجيه  عند مكيومن املواضع أيضاً ما جاء  �J��I

��M��Lz 3"%٧٩: ا�'ا ه(يف ضمة السني من  فقد ذكر مكيتوجيهني) ميس: 

فعلٌ مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة : ميس) ميسه(نافيةً ، و) ال(أن تكون : األول
ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به ؛ فتكون ظاهرة على آخره ، واهلاء 

 .على هذا الرأي ضمة إعرابٍ) ميس(ضمة السني يف 

،  )٢(� على هذا الرأي بالتفسري املأثور الوارد عن ابن عباس وقد استدل مكي
: الذين جاء فيه أن املراد باملطهرين -رمحهم اهللا– )٥(هم، وغري )٤(، وجماهد )٣(وقتادة

 .املالئكةُ ، فيكون سياق اآلية على هذا التفسري خرباً عن اهللا أن القرآن ال ميسه إال املطهرون

                                                           

 .٢/٤١٦معاين القرآن ) ١(

 .٢٣/١٤٩ ،  تفسري الطربي ٣/١٣٠ معاين القرآن للفراء: يف � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٩/٣٩٨، الدر املنثور  ٥/٢٥١، احملرر الوجيز  ٢٣/١٥٢ فسري الطربيت: يف ينظر قول قتادة) ٣(

 .٩/٣٩٨، الدر املنثور  ٢٣/١٥١ ، تفسري الطربي ٢/٦٥٢تفسري جماهد : يف ينظر قول جماهد) ٤(

 .٣٩٨،  ٩/٣٩٧، الدر املنثور  ٢٣/١٤٩ تفسري الطربي: ينظر) ٥(
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على ) ميس(فتكون ضمة السني يف  ؛اً ، والفعلُ بعدها جمزوم ناهيةً) ال(أنْ تكون : الثاين
ضمة ألجل اإلدغام ، ال ألجل اإلعراب ، ويكون سياق اآلية : أيهذا الرأي ضمةَ بناء ، 

القرآن إال طاهر ياً من اهللا سبحانه أنْ ميس. 

قال مكي)) :��{��M��L��������K��J��Iz ه( يف الضمة هذهإعراباً تكون أن جيوز )ميس  ،
 ، وهو بنهي ، وليس خرب ، فهو ةاملالئك ، يعين املطهرون إال ميسه ليس :، أي نفياً )ال(و

،  للنهي )ال( :، وقيل ، وغريهم -رمحهما اهللا- ، وقتادة ، وجماهد � عباس ابن قول
 إال القرانَ ميس ال أن اهللا من أمراً ذلك ، فيكون جمزوم بناٌء ، والفعل )ميسه( يف والضمة
 ١())طاهر(. 

 

��Æ��Å}�: يف قوله تعاىل) إما(يف إعراب القرآن يف معىن  سومن املواضع ما جاء عند النحا

���Ì��Ë��Ê��É��È��Çz ن�#Kا ٣: اا(س أنَّ فريى النحيف قوله تعاىل ) إم{���È��Ç��Æ��Å

���Ì��Ë��Ê��Éz  أَو(مبعىن (على االستدالل على ذلك بالتفسري املأثور قال ونص ، )) :{��Å

ÌËÊ��É��È��Ç��Æz أو شاكراً اإلنسان خلقنا إنا :، أي احلال على منصوبان 
 على ويدلك املعىن ، على ؛ ليدل الكالم أول يف جتيء كانت وإن )أو( )إما( ، ومعىن كفوراً
 .)٢())سعيداً  وإما شقياً إما السبيل هديناه إنا :املعىن إن :التفسري أهل قول ذلك

                                                           

 .٢/٧١٣مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٥/٥٤إعراب القرآن ) ٢(
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���WWא�(ً$�א�(ً$

�
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ومن آثار التفسري املأثور على التوجيه النحوي أنْ يلجأ املعرب إىل التفسري املأثور حلل 
مد يف حل اإلشكال على قولٍ واحد أو أكثر من إشكالٍ حنويٍ يراه يف التوجيه ، وقد يعت

 :التفسري املأثور

 

 :االعتماد على أكثر من قول من التفسري املأثور يف حل اإلشكال النحوي: األول

���m��l��k}�: يف قوله تعاىل) ال(س يف توجيه ج والنحامن ذلك ما جاء عند الزجا

r��q���p��o���n��z ءحرام (وظاهر : (( ج يف توجيه هذه اآليةفقد قال الزجا ٩٥: ا$#�.
حيتاج إىل أنْ يبني ، وال أعلم أحداً من أهل اللغة وال من أهل  )عليهم أم ال يرجعون

 .)١())التفسري بينه 

 .)٢(عن اآلية إا مشكلة وقال النحاس

ج فقد كان البداية بإيراد ثالثة أقوال مأثورة مل ينسب أما سبيل حل اإلشكال عند الزجا

                                                           

 .٣/٢٠٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٣/٥٦إعراب القرآن : ينظر) ٢(
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: (( ، قال الزجاج والثالث عنه وعن قتادة،  � ونقل الثاين عن ابن عباس ، األول ألحد
حتم عليهم أال : أنه قال �حتم ، وجاء أيضاً عن ابن عباس : م يف معىناحر جاء يف التفسري

 .)١())أم ال يرجعون إىل توبة : يرجعوا إىل دنياهم ، وجاء عنه وعن قتادة

خرب مقدم، ) حرام: (توجيهه على هذين القولني املأثورين ، وهو أن يكون مث بىن الزجاج
�����`����d��c��b��a}�عليه قوله تعاىل يف اآلية اليت قبلها واملبتدأ حمذوف دلَّ  �_��^

� � �f�� �ez ء، فمقابلة حال الكافرين حبال املؤمنني يدل على املبتدأ احملذوف ،  ٩٤: ا$#�.
حرام قبول : فالتقدير. ألم ال يرجعونحرام على قرية أهلكناها أن نتقبل منهم عمالً : أي

 .يف التأويل عند الزجاج ليست زائدة) ال(أعماهلم ،  فـ

فبعد أن ذكر أنّ هذه اآلية مشكلة ، اعتمد يف حلّ اإلشكال على اختيارِ  سوأما النحا
إنه أحسن ما قيل يف اآلية ، مث بىن عليه التوجيه : قال عنه � تفسري مأثورٍ عن ابن عباسٍ

���m��l��k}� :وعز جل قوله يف � عباس ابن عن: (( سالذي يراه صواباً ، قال النحا

nz ء أبو ، قال يتوبون ال :قال ٩٥: ا$#�.ء �r�q���p��oz} )٢(وجب :قال  ٩٥: ا$#�.
 ، ومنِع حظر :الشيء حرم :معىن أن :وشرحه،  اللغة من بين هذا واشتقاق :جعفر

 .)٣())منه

، احلصول  منهما غري مرجو واحد جبامع أن كلَّ، احلرام مستعار للممتنع وجوده ف

                                                           

 .٣/٢٠٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 .٨/٢٤٦٨حامت ، تفسري ابن أيب  ١٨/٥٢٥ تفسري الطربي: أيضاً يف � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٣/١٣٠إعراب القرآن ) ٣(
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 .أهل قرية حكمنا الكهم أم ال يتوبونوجب على : سويكون املعىن عند النحا

: أي) أم ال يرجعون(صدر املقدر من أن وما دخلت عليه يف فحرام خرب مقدم ، وامل
 .عدم رجعوهم مبتدأٌ مؤخر

 

يف قوله ) يدخلوا(ويف ) فمنهم(يف مرجع الضمري يف  سومن ذلك ما جاء عند النحا
��_��`����a}�: تعاىل �^��]��\��[�� ZY�� �X� �W��V�� �U��T��S

��f��ed��c��bi��h���g��� ���s��r�� � �q���p��o�� �n��m��l��k��j

���y���x��w��v��utz �Rس توجيهه هلذه اآلية بأا مشكلة ، مث بدأ فقد بدأ النحا ٣٣ - ٣٢: 7
 ، وابن الدرداِء ، وأبو ، وعثمانُ وعمر حلّ اإلشكال بسرد األقوال املأثورة عن ابن عباس

وبىن التوجيه النحوي على هذه  -عنهم اهللا رضي- ، وعائشةُ عمرو بن ، وعقبةُ مسعود
سااألقوال ، قال النح)) : �{ZY���X��W��V���U��T��S�z��  ألنه ؛ مشكلة اآلية هذه�

 كنا وقد z]��\��[}�: -وعز جل- قال مث ، عبادنا من اصطفينا: -وعز جل- قال
 ومن والتابعني الصحابة من مجاعة تكلم وقد البيان ، بغاية ههنا نبينها أنا إال ذكرناها ،

 عن اإلمام بن جعفر بن حممد بكر أيب على قرئ ما: لكذ يف روي ما أصح فمن: بعدهم
 عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا: قال اجلراح بن وكيع عن موسى بن يوسف

 بن احلسني عن شعيب بن أمحد على وقرئ ، الكافر: قال �z]��\��[}�: عباس ابن
 اهللا قول يف عباس ابن عن عكرمة عن يزيد عن حسني عن موسى بن الفضل عن حبيب
��_��`����a}: تعاىل �^��]��\��[�� ZY�� �X� �W��V� � �U��T��S

� �d� �c��bz  فمن) فمنهم: (العربية يف التقدير ويكون ، قولٌ فهذا فرقتان جنت قال 
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 يف الذي الضمري ويكون ، فاسق: أي: احلسن وقال ، كافر: أي لنفسه ظاملٌ عبادنا
�} معىن فأما ، الظامل على ال ، ، والسابق املقتصد على يعود) يدخلوا( ����X� �W��V

� ZYz أي ، -عليهم اهللا صلوات- األنبياء هم اصطفوا الذين أن: أحدمها: قوالن ففيه :
: وقيل ، عام فهذا ، عليهم الكتاب إلنزال اصطُفوا الذين: املعىن وقيل ، للرسالة اختريوا
 ، كافراً ههنا الظامل يكون ال أن على ، األصناف الثالثة على يعود) يدخلوا( يف الضمري

: األصناف الثالثة هذه يدخلوا الذين أن ، أعين القول هذا عنه روى منمف ، فاسقاً وال
وابن الدرداِء ، وأبو ، وعثمانُ عمر ، اهللا رضي- ، وعائشةُ عمرو بن ، وعقبةُ مسعود 
 األسانيد مثل ليست كانت وإن ، بأسانيده ذلك لذكرنا ؛ اإلطالة كراهة ولوال ، -عنهم
،  األحبار ، وكعب عمرو بن عبيد عن صحيح أيضا القول وهذا ، الصحة يف األوىل

 عمل الذي :لنفسه الظامل يكون أن: القول هذا على والتقدير ، التابعني من وغريمها
  ، حقها واآلخرة ، حقها الدنيا يعطي الذي هو: زيدي بن حممد قال :واملقتصد الصغائر،

 قولٌ اآلية ويف ، والتبيني الشرح هذا على اجلميع على عائداً m��l��kz} فيكون
 على حسناته بزيادة اجلنة يستحق مل الذي: واملقتصد ، الكبائر صاحب: الظامل يكون: ثالث

 مجاعة قول وهذا ، غري ال باخلريات )١(سبقوا الذين m��l��kz} فيكون سيئاته ؛
 العلماء قول ذكرنا وقد ، أوىل يليه ملا النظر حقيقة يف الضمري ألن: قالوا النظر أهل من

 .)٢())هذا قبل املتقدمني

ورة يف حل اإلشكال التوجيهات النحوية على ما تقتضيه قوة األقوال املأث سرتب النحا

                                                           

 .١٩٨، وال يستقيم به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل ) سبقونا: (يف النسخة املطبوعة )١(

 .٣/٢٥٢إعراب القرآن ) ٢(



 أنواع التأثر والتأثري بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي                        الفصل الرابع

٣٥٨ 

 

فمن أصح ما روي يف : من الصحة ، فبدأ بأقوى األقوال املأثورة ، وقد صرح بذلك بقوله
ذلك مث ذكر القول األول ، وأتبعه ما يقتضيه من توجيه حنوي ، وذكر بعد ذلك القول الثاين 

ولكن ملا  -رمحهم اهللا-والتابعني  -رضي اهللا عنهم-مسنداً القول فيه إىل عدد من الصحابة 
أي األسانيد -وإن كانت : ذا القول ليس يف قوة القول األول صرح بذلك فقالكان ه
ليست مثل األسانيد األوىل يف الصحة ، وأخر النحاس القول الثالث الذي نسبه  -الثانية

 ألهل النظر بدون أن يذكر أحداً منهم ، مع أنّ له وجهاً يف العربية وهو أن الضمري فيه عائد
 أنه ال مل يعتضد برواية مأثورة ، ولذلك أخره عن القولني األولني على أقرب مذكور ، إال

ويف اآلية : اللذين جاءت فيهما أقوال مأثورة ، وصدره مبا يدل على كونه أقل منهما بقوله
 .قولٌ ثالثٌ مث ذكره

 

ومن املواضع اليت استعان فيها املعرب بالتفسري املأثور حلل إشكال التوجيه النحوي ما 
��}: يف توجيه قوله تعاىل الفراء جاء عند �Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Oz 

) خاضعني(مل جاء لفظ : ء توجيهه هلذه اآلية باستشكالٍ حنويٍ طرحه هوفقد بدأ الفرا ٤: ا�:"�اء
؟ ، مث أجاب عن هذا )أعناقهم(مع أنه خرب ملؤنث ، هو ) خاضعة(ومل يأت مؤنثاً  مذكراً

يف معىن اآلية ،  االستشكال بثالثة أوجه ، اعتمد يف أوهلا على ما جاء يف املأثور عن جماهد
: ءقال الفراويف الثاين على املعىن اللغوي ، ويف الثالث على املعىن املستفاد من سياق اآلية ، 

�ZY}: وقوله((  � X� �W� � �Vz لل فيقول لألعناق والفعيقل مل كيف: القائ :
 الكُبراء ، الرجال: األعناق جعلَ اًمجاهد أن أوهلَا. صواب كلّها وجوه ذلك وىف خاضعةً؟
) خاضعني هلا( وكرباؤهم القوم رُءوس ءوسهمر ظلَّت: قولك مبرتلة هاهنا األعناق فكانت

 عنقاً فُالن إىل الناس رأيت: تقول كما ، الطوائف األعناق جتعلَ أن: اآلخر والوجه. لآلية
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 أن: العربية يف الوجهني هذين من إيلّ وأَحب ، العصب الطّوائف: األعناق ، فتجعل واحدةً
 جعلت مث ، لألعناق أوالً الفعل فجعلْت ، خاضعونَ فأرباا ، خضعت إذا األعناق

)نيعاض١(الشاعر قال كما للرجال) خ(: 

 طَـاعم  هـو  وال مسـتحيٍ  املرُء فال
 

 كَفّـه  ظهـر  موجـوءة  قَبضـة  علَى 
 

: تقولَ بِأن تكتفي أنك كما: منه وتكفى الظهر تجمع الكف ألن ؛ الظهر فعل فأنث
عتضنٍ ذي كلُّ: تقول العرب أن ترى أال ؛ رقبيت لك خيع رةٌ ناظروناظ ألنّ ؛ إليك 

قولك :تعيين إليك نظر ، ونظرت ىن إليكعمب داحرك وكُلّ( ، فت (لهل وعالف ، دإىل ور 
 .)٢())صواباً  كانَ ، خاضعة هلا أعناقهم فظلَّت: قلت فلو العين ،

مذكر وليس مؤنثاً ؛ ألنّ املراد : يف حل اإلشكال أن األعناق فأول رأي ذكره الفراء
الرؤساء والكرباء ، فجاء خربه مذكراً ، وهذا الوجه أخذه الفراء من القول املأثور : باألعناق

فظلت رؤوس القوم : اآلية، فمعىن  )٣(أنّ املراد باألعناق الرجال الكُبراء عن جماهد
 .وحينئذ فال إشكال ، فاملبتدأ واخلرب مذكّران. وكرباؤهم هلا خاضعني

                                                           

،  ٢/٤١٨،  اخلصائص  ١/١٧٠ ، معاين القرآن للفراء ١٩/٣٣٤ تفسري الطربي: مل أعثر على قائله والبيت يف) ١(
 .٧/١٥٧ تفسري الثعليب

 .٢/٢٧٦معاين القرآن ) ٢(

، معاين القرآن  ٣/٤٨٤ ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج ١٩/٣٣٠ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٣(
 .٢/٨٤٧للنحاس 
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�������Ã��Â}�: التوجيه فيها بأنّ فيه إشكاالً قوله تعاىل سومن املواضع اليت بدأ النحا � � �Á��À

��Å��Äz 32مشكلٌ اإلعراب ) بل اإلنسان على نفسه بصرية: (( (فقد بدأ التوجيه بقوله ١٤: ا��.
 فكيف كان عمله حلل هذا اإلشكال يف اإلعراب واملعىن؟ )١())واملعىن 

مأثورين لقد بدأ حل اإلشكال بذكر الوارد يف اآلية من املأثور حلل املعىن ، فأورد قولني 
، يذكر القول  -رمحهما اهللا- ، وقتادة ، والثاين عن سعيد بن جبري � األول عن ابن عباس

) بصرية نفسه على اإلنسان بل(: (( ، قال النحاس مث يبين التوجيه النحوي على هذا القول
 ، وجوارحه ، ورجاله ، ويداه ، وبصره عهمس: عباس ابن فقول: واملعىن اإلعرابِ مشكلُ
) بصريةٌ(، و باالبتداء مرفوع) اإلنسانُ: (القول هذا فعلى: جعفر أبو قال ، عليه شاهدةٌ
 على اإلنسان بل: وشرحه ، األول خرب واجلملة ، الثاين خرب) نفسه على(و ، ثان ابتداٌء
 إنّ: وقتادة ، جبري بن سعيد وقول ، قولٌ فهذا ، عليه وتشهد حتفظه رقباء نفسه من نفسه

 تراه: قتادة وقال ، نفسه على بصريةٌ واِهللا اإلنسانُ: جبري بن سعيد قال ، البصرية هو اإلنسان
 مرفوع) اإلنسانُ: (القول هذا فعلى ، نفسه عن ، متغافالً وعيبِه ، غريه بذنب عارفاً واهللا

 .)٢())خربه  )بصريةٌ(و ، باالبتداء

 

ومن املواضع اليت أورد املعرب فيها أكثر من تفسري مأثور حلل اإلشكال النحوي ما جاء 
�}�: يف توجيه قوله تعاىل سعند النحا �^��]��\��[��Z��� � �Y��X��W��� � � � � � �V��U��Tz �5&فقد  ٧ - ٦: ا�

                                                           

 .٥/٥٤إعراب القرآن ) ١(

 .٥/٥٤إعراب القرآن ) ٢(
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من ) إرم(علة منع يف : األول: س يف توجيه هذه اآلية إشكالني عند النحاةذكر النحا
. أو بدالً منه وهو اسم موضع) عاد(نعتاً لـ) إرم(كيف يكون : واإلشكال الثاين. الصرف

ثور متعدداً يف توجيه اآلية فاضل بني مث ذكر عدة أقوال مأثورة  ، وملّا كان التفسري املأ
���U}: (( ساألقوال املختلفة من التفسري املأثور معتمداً على التوجيه النحوي ، قال النحا �T

� �Z� � � � �Y� �X� �W� � � � � � � � �Vz  عاداً(صرف (جعله امساً للحي)( احلسنِ قراءة ، ويف )١إرم بعاد (
 العربية ، أهل من كثريٍ على مشكلةٌ اآلية وهذه ).إرم( يصرف ، ومل )إرم( إىل )عاد( أضاف
،  منه؟ بدالً أو ،) عاد(لـ نعتاً يكون فكيف موضعٍ ؛ اسم ):إرم( إنَّ :الناس من كثري يقول
 ؟)إرم( يصرف ومل )عاد( صرف كيف ويقال

 ):إرم( :املقربي ، وقال ةاإلسكندري ):إرم( أنَّ :القرطيب كعب بن حممد زعم فقد
 :جماهد ، وقال وهب ابن عنه ، رواه دمشق أا بلغين :أنس بن مالك قال دمشق، وكذا

 :قتادة ، وعن اهلالك ):إرم( :عباس ابن ، وعن هذا غري عنه روي ، وقد القدمية ):إرم(
 .القبيلة ):مإر(

 )إرم( أنَّ :قتادة قولُ فيه ما أبين أنَّ :العربية جهة من هذا يف والكالم :جعفر أبو قال
 تعاىل اهللا ؛ لقول ، فبعيد دمشق ، أو اإلسكندرية )إرم( يكون أن ، فأما عاد من قبيلٌ
{� �H��G� � � �F� �E� �D� � �C� � �Bz ف�P$كذا ، وليس الرمل من التوى ما :، واحلقف ٢١: ا 

�}��:قيل ، وقد اإلسكندرية دمشق، وال �^� �]� �\� �[z :ٌهذا يف موجودةٌ عظيمةٌ مدينة 
إرم ،  صاحبة بعاد ربك فعل كيف تر أمل( :النحو يف :فتلخيصه هذا صح فإن الوقت ، 

                                                           

 .٣١٣للحق ، ويفسد به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل : يف النسخة املطبوعة )١(
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 .)١())ية القر واسأل :مثل

 

 :االعتماد على قول واحد من التفسري املأثور يف حل اإلشكال النحوي: الثاين

{��~������¡��¢��£��¤����������¥��}�: قوله تعاىل) إنْ(يف توجيه  من ذلك ما جاء عند الزجاج

ª��©��¨��§��¦ �z�#'( :هل هي شرطية ، أو نافية ، فقد بدأ توجيهها بقوله ٩٤ :
، مث ذكر عدة توجيهات  )٢())هذه اآلية قد كثر سؤال الناس عنها وخوضهم فيها جداً (( 
يف اآلية شرطية ، وأشكل على هذا التوجيه أنّ املعىن يف ظاهره يدل ) إنْ(أنّ : منها) إنْ(لـ

 خماطبة بأنّ اآلية: يف شك ، وأجاب عن هذا اإلشكال �شك ، ومل يكن  � على أنّ النيب
يعارض ، واستدل الزجاج على أنَّ  أو يشك أن ميكن من كل من سواه ا واملراد ، � للنيب

ومل  �مل يسأل : قال احلسن -رمحه اهللا– مل يشك بالقول املأثور عن احلسن �النيب 
٣(يشك(. 

 

نالحظ من املواضع يف حل اإلشكال النحوي باالعتماد على التفسري املأثور أنَّ مجيع 
املواضع ما عدا موضعاً واحداً يستعني فيها املعرب بأكثر من تفسري مأثور حلل اإلشكال 

                                                           

 .٥/١٣٧إعراب القرآن ) ١(

 .٢/٣١٧معاين القرآن وإعرابه ) ٢(

 .١/٤٩٢ معاين القرآن للفراء: ، وينظر ٢/٣١٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
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النحوي ، ونالحظ أنّ املعرب يصدر التوجيه بوجود اإلشكال يف توجيه اآلية مث يتبع ذلك 
 .لى حل هذا اإلشكال بادئاً يف الغالب بالتفسري املأثورمبا يعينه ع



 أنواع التأثر والتأثري بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي                        الفصل الرابع

٣٦٤ 

 

$ً�0$1$ً�0$1WW��

�
����א�����23
	'�! ��א�"�א��
������א���
����4$3א��23
	'�! ��א�"�א��
������4$3�WWא

 

أنْ يبين املعرب التوجيه النحوي على : من آثار التوجيه املأثور على التوجيه النحوي
ترتب عليه ، أو التفسري املأثور ، فيذكر التفسري املأثور مث يبين عليه التوجيه النحوي امل

يستخرجه منه، وقد يذكر صراحةً أنه استقى هذا التوجيه من التفسري املأثور ، أو يذكر 
 .توجيهاً حنوياً مث ينسب التوجيه إىل أحد أصحاب التفسري املأثور

 .وقد يبين املعرب على التفسري املأثور توجيهاً حنوياً واحداً ، أو أكثر

 

 :وي على التفسري املأثوربناء أكثر من توجيه حن: األول

: ا����Î�����Í��Ìz �OB}�: يف قوله تعاىل) نذيراً(يف توجيه نصب  سمن ذلك ما جاء عند النحا

 مخسة منها على ثالثة سبع توجيهات ، بىن) نذيراً(س يف توجيه نصب فقد ذكر النحا  ٣٦
 :أقوال مأثورة من التفسري

 ، وهذا التوجيه بناه النحاس) إا(حاالً من الضمري يف ) نذيراً(أن يكون : التوجيه األول
 .يف أنّ النار هي املنذرة على قول احلسن



 أنواع التأثر والتأثري بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي                        الفصل الرابع

٣٦٥ 

 

 التوجيه أيضاً بناه النحاس ، وهذا) إحدى(حاالً من ) نذيراً(أن يكون : التوجيه الثاين
 .أن النار هي املنذرة على قول احلسن

���������³}�: يف قوله تعاىل) هو(حاالً من ) نذيراً(أن يكون : التوجيه الثالث �²� �±� � � � � �°� �¯

´z�OB�أنّ النذير هو اهللا سبحانه : من قول أيب رزين ه استخرجه النحاس، وهذا التوجي ٣١: ا�
 .وتعاىل

 -جل وعز-صريها اهللا : مفعوالً به لفعل مقدر تقديره) نذيراً(أنْ يكون : التوجيه الرابع
أيضاً إذ جاء فيه أنّ  ول أيب رزينمن ق نذيراً للبشر ، وهذا التوجيه أيضاً استخرجه النحاس

 .-سبحانه وتعاىل-النذير هو اهللا 

من قوله ) قُم(حاالً من الضمري املستتر يف الفعل ) نذيراً(أن يكون : التوجيه اخلامس
����¢��}�: تعاىل � �¡����z �OB�وجيه قم حالة كونك نذيراً للبشر ، وهذا الت: يف أول السورة أي ٢: ا�

 يف أن النذير هو رسول اهللا حممد ، وهو راجع إىل قول أيب رزين عن الكسائي نقله النحاس
�. 

ور ، بل إنه بدأ بذكر يف توجيهاته اخلمسة أنه بناها على التفسري املأث سوقد نص النحا
األقوال املأثورة مث ثىن بالتوجيهات اخلمسة املبنية عليها ، مث أتبعها بالتوجيهني األخريين 

 .اللذين مل يبنهما على التفسري املأثور

 

ى التفسري املأثور ما أكثر من توجيه إعرايب عل ، ومكي سومن املواضع اليت بىن فيها النحا
فقد بىن  ٢٩: ا�&e��d��c���b��a`���_��^��]�����g��f�z ED}�: جاء يف توجيه قوله تعاىل
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س ، ومكي التوجيهني اللذين ذكرامها يف اآلية على ثالثة أقوال مأثورة عن فيها النحا
 :-رمحهم اهللا تعاىل- ، وجماهد ، وقتادة الضحاك

جار وجمرور ) يف التوراة(خربه ، و) مثَلُهم(مبتدأ ، و) ذلك(أنْ يكون : التوجيه األول
) كَزرعٍ(و اجلار وارور حالٌ) يف اإلجنيل(الثاين مبتدأ ، و) مثَلُهم(حالٌ ، ومتت اجلملة ، و

 ك ، وقتادةاعلى قول الضح ، ومكي ساجلار وارور خرب املبتدأ ، وهذا التوجيه بناه النحا
ة ، وهلم مثُلٌ آخر يف اإلجنيل وهو فيما تقدم مثلهم يف التورا: قال قتادة. -رمحهما اهللا-
{g��f� �ez ED&٢٩: ا�

مها مثالن ، فاألول يف التوراة ، والثاين يف : ك، وقال الضحا )١(
 .)٢(اإلجنيل

رور اجلار وا) يف التوراة(خربه ، و) مثَلُهم(مبتدأ ، و) ذلك(أنْ يكون : التوجيه الثاين
متعلق مبثلهم الثاين ، ) يف اإلجنيل(األول ، و) مثلهم(الثاين معطوف على ) مثَلُهم(حالٌ ، و

على  ، ومكي سهم كزرعٍ ، وهذا التوجيه بناه النحا: خرب مبتدأ حمذوف تقديره) كزرع(و
ال جماهدق .-رمحه اهللا- قول جماهد :٣(مها مثلٌ واحد(. 

 .أما بنيا التوجيهني على األقوال املأثورة ومكي سوقد صرح النحا

 

                                                           

 .٩/٢٣٦، الدر املنثور  ٢٢/٢٦٦ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول قتادة ٢/١٢١١اين القرآن للنحاس مع) ١(

 .٢٢/٢٦٦ تفسري الطربي: أيضاً يف ، وينظر قول الضحاك ٢/١٢١٢معاين القرآن للنحاس  )٢(

،  ٢٢/٢٦٧ ، تفسري الطربي ٢/٦٠٤تفسري جماهد : أيضاً يف ، وينظر قول جماهد ٢/١٢١٢اس معاين القرآن للنح) ٣(
 .٥/١٤٢احملرر الوجيز 
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{���~��_��`����c��b��a}�: يف توجيه قوله تعاىل سومن ذلك أيضاً ما جاء عند النحا

��f��e��d��i�� �h�� �gz ا ٢٢: قس يف  حملّ مجلة فقد ذكر النح) نم يف غَفْلَة تكُن لَقَد
 :رأيني مبنيني على األقوال املأثورة اليت جاءت يف توجيه اآلية) هذا

غري متعلقة باجلملة اليت قبلها ) كُنت يف غَفْلَة من هذا لَقَد(أنْ تكون مجلة : الرأي األول
يا حممد ، لقد كنت يف غفلة من هذا الدين ، ومما : وإمنا هي مجلة مستأنفة والتقدير فيها

أوحي إليك من قَبل أنْ تبعث إذ كنت يف اجلاهلية ، فكشفنا عنك غطاءك ، فبصرناك ؛ 
 .علمك نافذٌ: فبصرك اليوم حديد ، أي

أنْ املخاطب ذا  )١(وابنه عبدالرمحن على قول زيد بن أسلم سوهذا التوجيه بناه النحا
 .� الكالم هو النيب

 .لها متعلقة باجلملة اليت قب) لَقَد كُنت يف غَفْلَة من هذا(أنْ تكون مجلة : التوجيه الثاين

 :وعليها يتخرج القوالن املأثوران اللذان ذكرمها النحاس

أنَّ املخاطب  -رمحهما اهللا- )٤(ك، والضحا )٣(، وجماهد )٢(� عن ابن عباس: األول
 .يف اآلية الكفار

                                                           

 .٧/٤٠١ ، تفسري ابن كثري ٣٥٠، ٢٢/٣٤٩ تفسري الطربي: قول زيد ابن أسلم وابنه عبدالرمحن يف: ينظر) ١(

 .٧/٦٠٠، الدر املنثور  ١٠/٣٣٠٩، تفسري ابن أيب حامت  ٢٢/٣٥١ تفسري الطربي: يف � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٥/١٦٢، احملرر الوجيز  ٢٢/٣٥١ تفسري الطربي: يف -رمحه اهللا- ينظر قول جماهد) ٣(

 .١٧/١٥، اجلامع ألحكام القرآن  ٥/١٦٢احملرر الوجيز : يف -رمحه اهللا- حاكينظر قول الض) ٤(
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أنَّ  -رمحهما اهللا- )١(بن عبداهللا بن عبيداهللا بن عباس ، واحلسني عن قتادة: الثاين
 .املخاطب يف اآلية الرب والفاجر

�_��`��b��a}�: (( قال النحاس �~�� �}z ة هذه يف العلم أهل اختلفهي؟ ملن املخاطب 
،  � للنيب املخاطَبة هذه بأن :الرمحن وعبد،  أسلم بن زيد قال :أقوال ثالثة فيها فقالوا

 وهذه :أسلم بن لزيد قلت :قال الرمحن عبد عن يعقوب عن وهب بن اهللا عبد وحكى
��z��y}��|��}��:سبحانه اهللا قال وقد هذا؟ من أنكرت ما :فقال ؟ � للنيب املخاطَبة

��a��`���_��~��}z F�Gعباس ابن عن طلحة أيب ابن وروى قولٌ ، فهذا :، قال ٧ - ٦: ا� 
� �{b��a��`��_��~�� �}z الضحاك وقال .جماهد قال ، وكذا للكفار خماطبةٌ هذا :قال: 

 :، وقال قاله ما أسلم بن زيد على أنكر أن دبع :كيسان بن صاحل ، وقال للمشركني خماطبةٌ
 والقول .قوالن فهذان .للكفار خماطبة هذه وإمنا روايةٌ ، له ، وال العرب بكالم عاملاً ليس

،  والفاجر للرب خماطبة هذا :قال عباس بن اهللا عبيد بن اهللا عبد بن )٢(احلسني قاله ما :الثالث
 عند عنده مت الكالم أن على فتأويله أسلم بن زيد قول أما :عفرج أبو قال .قتادة قول وهو
�w}� :وعز جل قوله �v��� �|��{��z��y�� � �xz يف كنت ، لقد حممد يا :ابتدأ مث ، ٢١: ق 
ومما الدين هذا من غفلة ، بعثَ أنْ قبلِ من إليك أُوحيعنك فكشفنا اجلاهلية يف كنت إذ ت 

 مبعىن ههنا والبصر نافذٌ ، فعلْمك :أي حديد ، اليوم ، فبصرك فبصرناك :، أي غطاءك
��C��B��A}� ذلك على ، يدل والفاجر للرب العموم على أا اآلية يف قيل ما وأوىل .العلم

H��G� �F��E� �D �zفهذا ، ١٦: ق هم الناس جلميع عامفقد ، وفاجرِهم ، بر ملمعىن أنَّ ع 

                                                           

 .٧/٤٠١ ، تفسري ابن كثري ٢٢/٣٥٢ تفسري الطربي: ينظر) ١(

 .٢٤٠حسن ، والتعديل من املخطوط ل : يف النسخة املطبوعة )٢(
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{f��e���d��c �zسكرةُ اإلنسان أيها وجاءتك :١٩: ق ، على اخلطاب جرى مثَّ املوت 
 كان ، فإن عاينت مما غفلة يف اإلنسان أيها كنت لقد :أي z{���~��_��`��b��a}� يف هذا

؛  الغطاء عنهما كُشف ملا هذا يقْلع ، مل ؛ إذ ندم مسيئاً كان ، وإن يزدد مل إذ ؛ ندم حمسناً
 .)١())عاينت  ملا نافذٌ اليوم فبصرك

 

�}�: ويف قوله تعاىل � �g�� � � � �f� �e��d� � � �cz رقيف ) اهلاء(يف مرجع الضمري  سذكر النحا ٨:ا�=
)هعجرأيني بنامها على التفسري املأثور) ر: 

على بعثه وإعادته بعد : يعود على اإلنسان ، أي) رجعه(أنَّ الضمري يف : الرأي األول
 .)٢(هذا القول على تفسري قتادة ساملمات ، وبىن النحا

ى إعادته إىل الشباب بعد الكرب ، ومن الشباب إىل الصبا ، ومن الصبا إىل النطفة ، أو عل
 .)٣(ك الثايناأنَّ هذا هو قول الضح وذكر النحاس

ىت ال يعود على ماء الرجل ، أي على حبس املاء ح) رجعه(أنَّ الضمري يف : الرأي الثاين
النحاس بساهدخيرج ، ون ٤( هذا القول( وابن زيد ،)حاك )١وهو أحد قولني للض ،. 

                                                           

 .١٥١،  ٤/١٥٠إعراب القرآن ) ١(

 .٢٤/٣٥٧ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول قتادة) ٢(

 .٢٤/٣٥٨ تفسري الطربي: يف ينظر أيضاً قول الضحاك) ٣(

 .٢٤/٣٥٧ تفسري الطربي: ينظر) ٤(
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 ما أصحِ فمن ، الضمري هذا يف العلماء اختلف) لقادر رجعه على إنه(((  سقال النحا
: جعفر أبو قال ، لإلنسان هذا على فالضمري ، وإعادته بعثه على: قال قتادة قولُ :فيه قيلَ

 عن علي بن مندل عن زياد بن حيىي عن اجلهم بن حممد عن موسى بن إبراهيم على وقُرئ
 ابن مذهب وهو ، اإلحليل يف املاء رد على :قال) لقادر رجعه على إنه: (جماهد عن ليث
 الضحاك وعن ، قوالن هذان ، خيرج ال حىت حبسه على) لقادر رجعه على: (قال ، زيد

 ، الشباب إىل الكرب بعد رجعه على: قال) لقادر رجعه على: (ثالثٌ قولٌ وعنه ، كمعنامها
 ، أبينهما األولُ والقول: جعفر أبو قال ، النطفة إىل الصبا وبعد الصبا، إىل الشباب دوبع

 قوله أن زعم ، العربية يف خطأٌ هي ، لتقويته حبجة احتج أنه غري ، جرير بن حممد واختاره
�}�: تعاىل �k�� � � � � �j�� � � � �i��hz رق السرائر تبلى يوم رجعه على إنه: يقدره ، رجعه صلة من ٩: ا�=
 بني ولفرقت ، رجعه صلة يف لدخل ؛ كذا كان ولو غلطٌ، وهذا: جعفر أبو قال ، لقادر
 .)٢()) )ناصرٍ) (يوم( يف يعملُ ولكن ، جائز غري وذلك ، إنّ خبرب واملوصول الصلة

 

أكثر من توجيه إعرايب على التفسري املأثور ما جاء يف  سومن املواضع اليت بىن فيها النحا
����j��i��h��g��f}�: يف قوله تعاىل) هلْو احلَديث(توجيه  �e��� �d��c��b�� �a��`

kz ن�وابن  الوارد عن ابن عباس) هلو احلديث(س التفسري املأثور لـفقد ذكر النحا ٦: ��
مث أتبعه مبا حيتمل هذا التفسري املأثور من أوجه إعرابية ، فابن  -رضي اهللا عنهما-مسعود 

                                                                                                                                                                          

 .٢٤/٣٥٧ فسري الطربيت: أيضاً يف ينظر قول ابن زيد) ١(

 .٥/١٢٥إعراب القرآن ) ٢(
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وبىن عليه بأنه الغناء ، ) هلو احلديث(فسرا  -رضي اهللا عنهما- )٢(، وابن عباس )١(مسعود
 :النحاس احتمالني إعرابيني

ذا هلوٍ ، : مفعوالً به على تقدير مضاف حمذوف تقديره) لَهو(أن يكون : التوجيه األول
أو ذات هلوٍ ، وذلك ألنّ الغناء إما أن يكون من مغنٍ ؛ فيكون التقدير ذا هلوٍ ، أو من مغنية؛ 

ومن الناس : م املضاف إليه مقامه ، والتقديرفيكون التقدير ذات هلوٍ ، فحذف املضاف وأُقي
 .من يشتري ذا هلو احلديث أو ذات هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا

أنه ليس على تقدير مضاف ، وإمنا ملّا كان إمنا يشتري املغين أو املغنية ، : التوجيه الثاين
اج إىل تقدير مضاف ، ويبالغ يف مثنها كأنه اشترى اللهو ، فتكون اآلية على ظاهرها ، ال حتت

 .على معىن من يشتري املغين أو املغنية فقد اشترى هلو احلديث

رضي - وابن عباس ابن مسعود �وعن رجلني من أصحاب رسول اهللا : (( قال النحاس
ومن : نوع بالكتابِ والسنَة ؛ فيكون التقديرأنَّ هلْو احلديث ههنا الغناء ، وأنه مم: -اهللا عنهما

ملّا : أو يكون التقدير ٨٢: )'k��jzLJ}الناس من يشتري ذا هلوٍ ، أو ذات هلوٍ ، مثل 
 .)٣())كان إمنا يشتريها ويبالغ يف مثنها كأنه اشترى اللهو

 

                                                           

 .٨/٧٦، الدر املنثور   ٦/٢٨٤، تفسري البغوي  ٢٠/١٢٧ تفسري الطربي: أيضاً يف � ينظر قول ابن مسعود) ١(

 .٦/٢٨٤، تفسري البغوي  ٢٠/١٢٧ تفسري الطربي: أيضاً يف  � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .٣/١٩٢إعراب القرآن ) ٣(
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���U}�: يف قوله تعاىل) الذي(يف توجيه  سومن ذلك ما جاء عند النحا �T� � �S

���\��[��Z��Y��XW��Vz �2,ا ٣٣: ا�س فيها تفسريين مأثورين بىن فقد ذكر فيها النح
 :على كل تفسري توجيهاً حنوياً

) من(، ويكون مثل ) الذين(داالً على اجلمع ، مبعىن  )الذي(أنْ يكون : التوجيه األول
يف اآلية مبتدأ ، وخربه مجع هو ) الذي(جيوز أن يدل على املفرد ، وعلى اجلمع ؛ ألنّ 

رمحه - النخعي يف هذا التوجيه على قولٍ  مأثور عن إبراهيم س، واعتمد النحا) أولئك(
���U��T}�: (( يرى فيه أنَّ الذي جاء بالصدق هم املؤمنون ، قال النحاس -اهللا �Sz  

 -رمحه اهللا-وتأوله إبراهيم النخعي  ��Z��Yz]}�يف موضع رفعٍ باالبتداء ، وخربه 
يامة ، املؤمنون الذي جييئون بالقرآن يوم الق: الذي جاء بالصدق: على أنه للجماعة وقال

على هذا مبعىن مجع ، كما ) الذي(هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه ؛ فيكون : فيقولون
 .)١()) مبعىن مجع) من(يكون 

باقٍ على أصله يف داللته على املفرد وخربه مجع ، وهذا ) الذي(أنَّ لفظ : التوجيه الثاين
أنّ الذي جاء بالصدق : جاء فيه -رمحه اهللا– الشعيب على قولٍ مأثور عن التوجيه بناه النحاس

وتأوله الشعيب على أنه : (( ، وجاء خربه مجعاً من باب التعظيم قال النحاس �هو نبينا حممد 
رضي اهللا عنه  ، وصدق به أبو بكر الصديق � الذي جاء بالصدق حممد: واحد وقال

 .)٢())حابة ؛ فيكون على هذا خربه مجاعة كما يقال ملن يعظَّم هم فعلوا كذا وكذا والص

                                                           

  .٤/١٠إعراب القرآن ) ١(

  .٤/١٠إعراب القرآن ) ٢(
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 :بناء توجيه إعرايب واحد على التفسري املأثور: الثاين

يف  على التفسري املأثور ما جاء عند مكياضع اليت بىن فيها املعرب توجيهاً واحداً من املو
 : فقد ذكر مكي يف اآلية ثالثة آراء ١٧: ا�Mار)ت ������b��a��`z|��{��~��_}�: توجيه قوله تعاىل

،  كانوا وقتاً قليالً يهجعون: نعتاً ملصدر حمذوف تقديره) قليالً(أنْ تكون : الرأي األول
 ).كان(اجلملة خرب ) يهجعون(زائدة للتوكيد ، و) ما(و

كانوا هجوعاً قليالً يهجعون، : نعتاً لظرف حمذوف تقديره) قليالً(أن تكون : ينالرأي الثا
 ).كان(اجلملة خرب ) يهجعون(زائدة للتوكيد ، و) ما(و

وتكون اجلملة تامة من كان نافية ، ) ما(، و) كان(خرب ) قليالً(أن تكون : الرأي الثالث
���z��y��x}قبلها  وامسها وخربها ، واجلملة إخبار عن احملسنني يف اآلية � � �w��vz ت،  ١٦: ا�Mار)

الناس ، مث تكون اجلملة بعدها مستأنفة ، صفة أخرى عنهم  من قليلٌ احملسنني هؤالء أي أَنَّ
{� ��� � �a��`����_��~z تمتعلق بالفعل ) من الليل)ينامون الليل ، واجلار وارور ال : ، أي ١٧: ا�Mار(
 ).يهجعون(

حا  هذا اإلعراب على التفسري املأثوروبىن مكيبل إنه جعله  كالذي جاء عن الض ،
ما(، و فيها وامسها )كان( ربخ )قليالً( يكون أن وجيوز: (( القول املأثور نفسه ، قال مكي( 

 .)١())حسناً  )قليالً( على الوقف ، ويكون الضحاك قول وهو نافية

�{}�(( ك ونص قول الضحا �|z مث ، مفصولة هذه ، قليالً كانوا احملسنون: يقول 
                                                           

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن ) ١(



 أنواع التأثر والتأثري بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي                        الفصل الرابع

٣٧٤ 

 

 .)١())النوم  :اهلجوع ��b��a��`����_��~z}�: فقال استأنف

 

Z��Y��X��W��V �z}�: يف قوله تعاىل) قَبلُ(لـ سجيه النحاومن ذلك ما جاء يف تو

�7S :ا  ٦٧ر النحمث جعل هذا  -رمحه اهللا- س توجيهه لآلية بتفسري مأثور عن جماهدفقد صد
�Z��Y}�: (( التوجيه النحوي قال النحاسالتوجيه املرجع يف  �X��W��V z جماهد قال :

 .)٢() ))قَبلُ( ضمت احلذف وهلذا :جعفر أبو ، قال شيخاً يكون أَنْ قَبلِ من :أي

حذف منها املضاف إليه ) قَبلُ(يف هذه اآلية بأنّ ) قَبلُ(فالنحاس يعلل سبب الضم يف 
لفظ احملذوف ، وحاهلا حينئذ أنْ تكون مبنية على الضم، ونوِي معناه دون لفظه ، فلم يتعني 

رمحه - هذا التوجيه على أنَّ احملذوف جاء مقدراً يف القول املأثور عن جماهد سوبىن  النحا
شيخاً ، من قبل كونه : من قبل أنْ يكون شيخاً ، أي: يف قوله يف تفسري اآلية )٣(-اهللا

 .فاملصدر املنسبك من أنْ وما دخلت عليه هو املضاف إليه املقدر

 

: مما اعتمد فيه على التفسري املأثور ما جاء يف توجيه قوله تعاىل سومما جاء عند النحا
{� �L��K��J��I�� �H��G��F� �E��D��C��B��Az لأورد  فقد ٩: ا$#&

                                                           

 .٩/٢٩٧، الدر املنثور  ٢٨١ تفسري الثوري: وينظر ، ٢٢/٤١٠ تفسري الطربي )١(

 .٤/٣١القرآن إعراب ) ٢(

 .٣٣٠ /١٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٣(
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إعرابني ، اعتمد يف اإلعراب األول  )١()مردفين(س يف قراءة أيب جعفر ، وشيبة ، ونافع النحا
بل إنه جعله مذهباً له ، فبىن على قول جماهد أن  -رمحه اهللا- على القول املأثور عن جماهد

منصوباً حاالً من الضمري ) مردفين(ممدين ، بىن عليه أنْ يكون ): مردفني(راد بـامل
فاستجاب لكم  :أياملؤمنون ، أُردفوا باملالئكة ، : ، فاملراد باملردفني) ممدكُم(يف ) الكاف(

اعتمد النحاس ويف اإلعراب الثاين . ممدكم يف حال إردافكم بألف من املالئكةربكم أَني 
: بفتح الدال فيها تقديران) مردفين: (( (سعلى ما حيتمله املعىن من إعراب ، قال النحا

أردف م املؤمنني ، وهذا : ، أي) ممدكُم(يف ) كُم(يكون يف موضع نصبٍ على احلال من 
يف ) مردفين(وجيوز أنْ يكون : رممدين ، قال أبو جعف: أي: ، قال جماهد )٢(مذهب جماهد

 )٣())موضع خفضٍ نعتاً لَأللْف 

 

�����t}�: يف قوله تعاىل) مقام(رفع يف توجيه  ومن ذلك ما جاء عند مكي �s��r��q

u z ان��،  )٤(-رمحه اهللا- لتفسري املأثور عن جماهدثالثة آراء ، أحدها مبين على ا ٩٧: �ل �
(بدالً ، أو عطف بيان من ) مقام(أن يكون : من التوجيهات فقد ذكر مكيآيات.( 

                                                           

، التيسري  ١٦٩، احلجة البن خالويه  ١/٣٠٤ ، السبعة البن جماهد ١٣/٤١٣ تفسري الطربي: تنظر القراءة يف) ١(
 .٨٤للداين 

، اجلامع ألحكام القرآن  ١/٤١٩، معاين القرآن للنحاس  ١٣/٤١٣ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٢(
 .٤/٤٢١، الدر املنثور  ٧/٣٧١

 .٢/٩١إعراب القرآن ) ٣(

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(
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  النحويني مع نصمفرد ، ) مقام(مجع و) آيات(مع أن ) آيات(من ) مقام(وجاز إبدال 
وإن كان مفرداً إال ) مقام(؛ ألن  )١(باجلمع يوفِّي ما إال نهم يبدل ال جمع ذكر مىت أنه على

 .أنه يف معىن اجلمع ، فهو احلرم كله ، وفيه آيات كثرية

: ونص قول جماهد -رمحه اهللا- بأن هذا الرأي بناه على قول جماهد وأخرب مكي
)){¹���¸��¶��µ��´ �z٢()) إبراهيم كله مقام احلرم :قال ١٢٥: ا����ة(. 

إبراهيم مقام( يكون أن على )اآليات( من بدالً )مقام( يكون أن وجيوز((  :قال مكي:( 
 ، يريد آمناً كان دخله ومن :، ودليله جماهد قول ، وهو كثرية آيات ، ففيه كله احلرم

 .)٣())إبراهيم  مقام هي :، أي مبتدأ إضمار على ارتفع ، وقيل اختالف احلرم، بال

 

��:يف قوله تعاىل) احلق(يف توجيه  سومن ذلك أيضاً ما جاء عند النحا {��¶� �µ� �´

½� �¼� �»� � �º� �¹� �¸ � z�2'نT�) احلَق(س يف إعراب فقد ذكر النحا ٧١: ا�
صاحب احلق، مث : فاعل ، وهو يف األصل مضاف إليه ، تقديره) احلَق(أحدمها أنّ : إعرابني

وى مبا يه -تعاىل ذكره-لو عمل الرب : حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، أي

                                                           

 .٥/٤٠٥اللباب للعكربي : ينظر) ١(

، اللباب البن عادل  ٤/٤٥ ، تفسري الرازي ١/١٥٣معاين القرآن للنحاس : ، وينظر ٢/٣٤ تفسري الطربي) ٢(
 .١/٤٤٩، فتح الباري البن حجر  ٥/٤٠٦

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن ) ٣(
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وترك احلق الذي هم له ، وأجرى التدبري على مشيئتهم وإرادم ، هؤالء املشركون 
 .، لفسدت السموات واألرض كارهون

- )١(، وأيب صاحل وغريمها بأن استقى هذا اإلعراب من قول جماهد سوقد صرح النحا
�}�: (( س، قال النحا -رمحهم اهللا �̧ �¶��µ��´�z وأبو صاحل ، أهل التفسري جماهد  ،

 .)٢())ولو اتبع صاحب احلق: احلق ههنا هو اهللا جلّ وعز ، وتقديره يف العربية: وغريمها يقولون

 

داً على التفسري املأثور ما جاء يف توجيه توجيهاً واح سومن املواضع اليت بىن فيها النحا
�: قوله تعاىل {� �s� � �r� � q� �p� �oz >.&&=�فقد بدأ النحاس توجيه اآلية بذكر األقوال  ١٩: ا�

ر السامل ، أنَّ علِّيني ملحق جبمع املذك: املأثورة، وبىن على األقوال املأثور توجيهاً حنوياً واحداً
: ، مث ذكر قوالً مل ينسبه ألحد بىن عليه القول الثاين ، قال النحاس. )٣()عشرين(مثل 

)){� �s� � �r��q� �p��oz منهم التفسري أهل فأكثر ، قوالن إعرابه ويف ، أقوال مخسة فيه: 
كعب  ، ون: (لونيقو أسلم بن وزيد  ،وجماهدأنه: الفراء وحكى ، السابعة السماء) علِّي 

 ، املنتهى سدرةُ) علِّيون: (الضحاك وقال ، اليمىن العرش قائمةُ: قتادة وقال ، الدنيا السماُء
 .اجلماعة عليه األول القول: جعفر أبو قال. املالئكة) علِّيون: (وقيل

                                                           

 ، تفسري الثوري ٣/١٢٥فسري مقاتل ت: ، وأيب صاحل ، وقول ابن جريج أيضاً يف ، ومقاتل ينظر قول جماهد) ١(
 .٥/٤٨٤ ، تفسري ابن كثري ٥/٤٨٤، زاد املسري  ١٩/٥٧ ، تفسري الطربي٢١٨

 .٣/٨٣إعراب القرآن ) ٢(

 . ٦٣،  ١/٦٢، شرح ابن عقيل  ٣٣٢،  ٣/٣٣١املقتضب : ينظر) ٣(
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 ال ؛ ألنه أشبهها وما عشرين أشبه علِّيني أن أحدمها: فيه اللذان فالقوالن اإلعراب أماف
: جعفر أبو ، قال عشرين كإعراب ؛ فأعرب علو إىل علو من: مبعىن هو وإمنا ، له واحد
 صفةٌ علِّيني أن اآلخر والقول ، السابعة السماُء علِّيون: قالوا الذين لتأويل موافق قولٌ فهذا

 .)١())والنون بالواو مجع فلذلك ؛ للمالئكة

 

ومن املواضع اليت اعتمد فيها املعرب على التفسري املأثور فبىن التوجيه عليه ما جاء عند 
�}�: يف قوله تعاىل) ال(يف توجيه  سالنحا �f���e��d��c��bz B@ا ١: ا��ال(س يف فقد أورد النح (

، والثالث عن التفسري املأثور ، وهو يف ذكره  الرأيني األولني عن األخفش نقلثالثة آراء ، 
لآلراء الثالثة يعددها وكأنه ينقلها مجيعاً عن النحاة ال يفرق بني القولني اللذين ينقلهما عن 

 يف: ((سقال النحا -رمحه اهللا- املنقول من التفسري املأثور عن احلسناألخفش ، وبني القول 
 أيضا ذكره )أال( مبعىن هي :، وقيل قولٌ فهذا صلةً ، تكون :األخفش قال :أقوال ثالثة )ال(

 رد )ال( :لقا جماهد عن احلسن روى :التأويل أهل قول :الثالث ، والقول األخفش
 .)٢())البلد  ذا أقسم ابتدأ لكالمهم، مث

 

��������p}�: يف قوله تعاىل) عتيا(لـ سومن ذلك ما جاء يف توجيه النحا � ��o��n��m��l

� �qz -(�2 :حفقد  ٨س على إعراب واحد ، هو أنّ ااقتصر الن)ايتصفةٌ ملفعول حمذوف ) ع
                                                           

 .٥/١١٢إعراب القرآن ) ١(

 .٥/١٤١راب القرآن إع) ٢(
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س أنه أخذ هذا تقديره سناً عتياً ، مث حذف املفعول وأقيمت الصفة مقامه ، وقد صرح النحا
 qp�o��n��m��lz}�(( : سقال النحا -رمحه اهللا- اإلعراب من قول مأثور لقتادة

 .)٢())سناً عتياً : سناً، والتقدير يف العربية: أي: )١(قال قتادة

 

                                                           

، معاين القرآن للنحاس  ٨/٢٣٩٩، تفسري ابن أيب حامت  ١٨/١٥٠ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول قتادة) ١(
 .٣/٣٥٧، النكت والعيون  ٢/٧٢٠

 .٣/٦إعراب القرآن ) ٢(
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من أثر التفسري املأثور على التوجيه النحوي أنْ يذكر املعرب عدداً من األقوال املأثورة 
هات النحوية ويربط بني كل توجيه حنوي وما يوافقه من التفسري املأثور ، وعدداً من التوجي

وقد يكون الربط بني توجيهني حنويني وتفسريين مأثورين ، أو يكون بني عدة توجيهات 
 :حنوية وعدة تفاسري مأثورة

 

 :الربط بني عدة توجيهات حنوية وعدة تفاسري مأثورة: األول

ل على ارتباط التفسري باملأثور يف اإلعراب ، وتأثريه فيه، ما يدجاء يف توجيهات املعربني 
 .ويؤكد اعتماد املعربني يف توجيه اآليات على األقوال املأثورة

����t��s}�: يف قوله تعاىل) املفتون(و) الباء(يف توجيه  سمن ذلك ما جاء عند النحا

uz فقد ذكر يف اآلية أربع توجيهات نقلها عن النحاة ، وثالثة أقوال مأثورة مث ،  ٦: ا����
ربط بني هذه األقوال املأثورة وبني التوجيهات النحوية ، فقرن بني كل تفسري مأثور وبني ما 

القيامة ، قال  أي يوم) فستبصر ويبصرون( ((: سيوافقه من التوجيه النحوي ، قال النحا
: املعىن هذا التمام ، وقال األخفش: عن هذا فقال سألت أبا عثمان املازين: حممد بن يزيد



 أنواع التأثر والتأثري بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي                        الفصل الرابع

٣٨١ 

 

بأيكم فتنة املفتون ، وقال : التقدير: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة ، وقال حممد بن يزيد
، قال أبو جعفر فهذه أقوال النحويني جمموعة ، ونذكر أقوال أهل ) يف(مبعىن ) الباء: (الفراء

بأيكم انون ، وقال : قال) بأيكم املفتون( روى سفيان عن خصيف عن جماهد: التأويل
أيكم أوىل بالشيطان ، فهذه ثالثة أقوال : بأيكم اجلنون ، وقول قتادة: والضحاك احلسن

، كما يقال فالن مبكة ويف مكة ، )يف(فيه مبعىن ) الباء(تكون : ألهل التأويل ، فقول جماهد
فستعلم وسيعلمون يف أي الفريقني انون الذي ال يتبع احلق أيف فريقك أم يف : واملعىن عليه

فستعلم وسيعلمون بأيكم الفتنة ، واملفتون مبعىن : فريقهم؟ ، وعلى قول احلسن والضحاك
وهذا من : ، قال أبو جعفر) ليس له معقول وال معقود رأيٍ: (الفتنة والفتون ، كما يقال

 .)١())أحسن ما قيل فيه ، وقول قتادة أن الباء زائدة

 

  :الربط بني توجيهني حنويني وتفسريين مأثورين: الثاين

: يف قوله تعاىل) بِإِمامهم(يف توجيه متعلق اجلار وارور  من ذلك ما جاء عند مكي
{u���t��s��r��q �zاء�JKرور توجيهني ، وفقد  ٧١: اربط كل ذكر يف متعلق اجلار وا

 :توجيه بقول مأثور

) ندعوا(موضع املفعول الثاين لـيف ) ندعوا(متعلقةً بـ) الباء(أنْ تكون : التوجيه األول
 .ندعوهم باسم إمامهم: تعدى إليه حبرف اجلر ، أي

                                                           

  .٥/٥ للنحاس إعراب القرآن) ١(
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 تتعلق بإمامهم يف والباء: (( فقال � بني هذا التوجيه وبني قول ابن عباس وربط مكي
 ندعوهم :ومعناه... ،  جر حبرف إليه تعدى )ندعوا(لـ الثاين املفعول موضع يف )ندعوا(بـ

،  والذي جاء عن  )١())تفسريه  يف � عباس ابن عن روي ما معىن ، وهو إمامهم باسم
 .)٢(بنبيهم) بإمامهم: (أنه قال �ابن  عباس 

أنْ تكون الباء باء احلال متعلقة مبحذوف ، واحملذوف يف موضع احلال ، : التوجيه الثاين
ندعوهم : يف هذه احلال ، ومعناه: أيندعوا كل أناس خمتلطني بإمامهم ، : فيكون التقدير
 .وإمامهم فيهم

 وقد: (( قال -رمحه اهللا- بني هذا اإلعراب وبني التفسري املأثور عن احلسن وربط مكي
 تكون أن هذا على حتتمل أعماهلم، فال فيه الذي الكتاب :هنا اإلمام أن احلسن عن روي

 ومعهم ندعوهم :تقديره احلال ، موضع يف احملذوف ، وذلك فمبحذو متعلقة إال )الباء(
 معهم مستقراً ، أو كتام معهم ثابتاً ندعوهم :التقدير يف ، كأنه أعماهلم فيه الذي كتام
 .)٣())ذلك  ، وحنو كتام

 

ومل يقتصر الربط بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي فيما يلبس أو حيتاج إىل إيضاح ، 
 والنحاس يكون ذلك الربط يف التوجيه املتبادر للذهن ، كما يف توجيه الفراءبل قد 

                                                           

 .١/٤٣٣مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٦/٣٠١، الدر املنثور  ٤/٤٧٣، احملرر الوجيز  ٢/٢٧٩إعراب القرآن : يف � ينظر قول ابن عباس) ٢(

 .١/٤٣٣مشكل إعراب القرآن ) ٣(
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يف  )١(يف قراءة من قرأ بضم القاف من احلق األوىل وفتحها من احلق الثانية) فاحلق واحلق(لـ
�}�: قوله تعاىل �E��D��C��B��Az فقد ذكر الفراء والنحاس فيها توجيهني ربطامها .٨٤: ص

 :بالتفسري املأثور

فهذا احلق ، أو فهو احلق، : خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره) احلَق(أن يكون : التوجيه األول
: ا$#"مq��p��o��n��m��l�z}�: قوله تعاىل) أنا(أو فأنا احلق ، ويدلُّ على تقدير املبتدأ بـ

 .أنا احلق: ، فكما جاز وصفه سبحانه باحلق كذلك جيوز أن يكون خرباً يف قوله٦٢

 وجماهد � ، بني هذا التوجيه وبني التفسري املأثور عن ابن عباس )٣(، والنحاس )٢(وربط الفراء
 .فأنا احلق وأقول احلق: وجماهد أما قاال يف تفسري اآلية �فقد جاء عن ابن عباس  -رمحه اهللا-

قسمي ، أو مني، : مبتدأً ، واخلرب حمذوف ، وتقدير اخلرب) احلق(أنْ يكون : التوجيه الثاين
 .١٤٧: ��ةا�� ��Y��X��W��V��U��TS���R��Qz}�: احلق مين ، كما قال تعاىل: فكأنه قال

اآلخر،  -رمحه اهللا- ، بني هذا التوجيه وبني تفسري جماهد )٥(، والنحاس )٤(وربط الفراء
 .احلق مين: قال جماهد

                                                           

،  ١/٦١٨، حجة القراءة البن زجنلة  ٣٠٧، احلجة البن خالويه  ١/٥٥٧ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
 .١/٤٧٦اف فضالء البشر إحت

 .٢/٤١٢معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ٣(

 .٢/٤١٢معاين القرآن : ينظر) ٤(

 .٣/٣١٨إعراب القرآن : ينظر) ٥(



 أنواع التأثر والتأثري بني التفسري باملأثور والتوجيه النحوي                        الفصل الرابع

٣٨٤ 

 

�{��}�: يف قوله تعاىل) النساء(ني توجيهي النصب لـب سوربط النحا �|�� � � � �{��z

¤��£��¢��¡�����~ �zء :وبني التفسري املأثور ١٩: ا���

شيَء يف اآلية مفعوالً به للفعل قبله ، مبعىن أنْ يكُن ال) النساَء(أنْ تكون : التوجيه األول
يبني سبب نزول هذه اآلية  � املوروث ، وربط هذا التوجيه بتفسري مأثور عن ابن عباسٍ

قد : ، فألقى على امرأة أبيه رداءه ، وقال �جاء ابنه  � أنه ملا مات أبو قيس بن األسلت
شاء دخل ا بال صداق ، وإن شاء  ورثتها كما ورثت ماله ، وكان هذا يف حكمهم ، فإن

 .��zz}������|��{��~�����¡��¢��£��¤}�زوجها وأخذ صداقَها فأنزل اهللا 

مفعوالً به على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه ) النساء(أنْ تكون : التوجيه الثاين
ه برواية أخرى عن ابن هذا التوجي أنْ ترثوا أموال النساِء ، وربط النحاس: مكانه ، أي

أنَّ الرجل كان يتزوج املرأة فإذا مات عنها قبل أنْ يدخل ا منعها ابنه من  � عباس
 .التزويج حىت متوت ويرثها

أن ترثوا من النساء ، : يكون مبعىن: والنساء منصوبات على أحد معنيني: ((قال النحاس
�³�²}: كما قال �±´z >.&&=�ال حيل لكم أن ترثوا : ، وجيوز أن يكون املعىن ٣: ا�

 � عباس ابن عن صاحل أبو روى: كما ترثوا األموال وقد رويا مجيعاً يف التفسري )١(النساء
 ورثتها قد :، وقال رداَءه أبيه امرأة على فألقى ابنه جاء األسلت بن قيس أبو مات ملا :قال
 وأخذ زوجها شاء وإن صداق بال ا دخل شاء ، فإن حكمهم هذا ماله، وكان ورثت كما

���|��{��~�����¡��¢��£��¤}� -وعز جل- اهللا صداقها؛ فأنزل � � �{��z �z ويف ، 

                                                           

 .٤٦من أول كما قال إىل هنا ساقط من النسخة املطبوعة ، والتعديل من املخطوط ل ) ١(
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 من ابنه منعها ا يدخل أن قبل عنها مات فإذا املرأة يتزوج الرجل كان: أخرى رواية
 .توجيهيه سفعلى ما جاء يف الروايتني بىن النحا )١())منها  يرث حىت التزويج

 

 

 

                                                           

،  ٤٥٧٩احلديث  جاءت يف البخاري -رضي اهللا عنهما- ية عن ابن عباس، وهذه الروا ١/٢٠٦إعراب القرآن  )١(
١٥/١١٧. 
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معه يف ترجيح قراءة من  من أثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي أنه قد جيتمع
التفسري املأثور ، : القراءات ، فريجح املعرب قراءةً على قراءة معتمداً يف ترجيحه على أمرين

 .والتوجيه النحوي

: على قراءة الرفع واجلر يف قوله تعاىل) وقيلَه(لقراءة النصب لـ سمن ذلك ترجيح النحا
�{�Î��Í��Ì����Ó��Ò��Ñ���� �� ���Ð��Ïz ا ٨٨: ا�,+�فح فبعد أنْ وجه النحس القراءات الثالث رج

 :قراءة النصب ألمرين

أنْ : وذلك أن التوجيه على قراءة اخلفض: اعتمد فيه على القواعد اإلعرابية: األمر األول
�}�: يف قوله تعاىل) الساعة(معطوفاً على لفظ ) قيله(ن يكو �¯��®��¬z أي ٨٥: ا�,+�ف ، :

فيه الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه ، وهو قبيح ، ووعنده علم الساعة ، وعلم قيله ، 
 .)١(وف مغتفر وإن تباعداوأما يف قراءة النصب فالفصل بني املعطوف عليه املنصوب واملعط

                                                           

 .١٧/٣٠٤، اللباب البن عادل  ٤/٨٢إعراب القرآن : ينظر) ١(
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وذلك أنه ورد يف التفسري املأثور ما يدل على : اعتمد فيه على التفسري املأثور: األمر الثاين
أنَّ صاحب هذا القول هو نبينا  -رمحهما اهللا-، وقتادة معىن النصب ؛ فقد جاء عن جماهد

سرهم (معطوفاً على ) قيلَه(، فيكون  � ائدة على النيبفاهلاء على هذين القولني ع،  �حممد 
�t��s}�: يف قوله تعاىل) وجنواهم �r� � � � q� �p� �o� �n �zيعلم سرهم : ، أي ٨٠: ا�,+�ف

 .وجنواهم وقيلَه

 املنصوب على املعطوف أنَّ :إحدامها :جهتني من بالنصب البينة اءةوالقر: (( سقال النحا
،  املنصوب مع فيه املعمول من العامل ؛ ذلك النفصال تباعد وإن بينهما يفرق أن حيسن
 اآلية يفسرون التأويل أهل أن :األخرى واجلهة قبيح ،  بينهما فرقت إذا املخفوض يف وذلك
��Ï���Î��Í��Ì}� :تعاىل قوله يف جماهد عن جنيح أيب ابن روى كما :النصب معىن على

��Ó��Ò��Ñ�� � � � � � � �Ðz قتادة عن معمر ، وروى � حممد عن وعز جل اهللا فأخرب قال: {��Ì

Íz النيب قول :قال �: {� �� �Ó��Ò��Ñ� � � � � � � � �Ð� �Ï���Îz يلَه( يف فاهلاءعائدةٌ هذا على )وق 
 .)١()) � النيب على

 

: يف قوله تعاىل) ماذا(يف إعراب القرآن يف توجيه  سومن ذلك ما جاء عند النحا
{É��È��Ç��Æ��Å �zفقد أجاز ) العفو(يف قراءيت الرفع ، والنصب يف  ٢١٩: ا����ة ،

أنْ : مبعىن الذي ، والثاين) ذا(اسم استفهام و) ما(أنْ تعرب : إعرابني) ماذا(س يف النحا
 .امساً واحداً) ماذا(تعرب 

                                                           

 .٤/٨٢إعراب القرآن ) ١(
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���È}�: القراءتني يف قوله تعاىل سوعلى هذين الرأيني وجه  النحا �Ç� �Æ� �Å

É�z ه قراءة اجلمهور بفتحفوج ،)ا ) ماذا(األوىل فيها أن تعرب بأنّ  )١()العفوعلى أ
 )٢()العفو(، وابن أيب إسحاق برفع  اسم واحد ، ووجه قراءة أيب عمرو ، وعيسى بن عمر

 .مبعىن الذي) ذا(اسم استفهام و) ما(بأنّ األوىل فيها أنْ تعرب 

 ن ابن عباسمث فضل قراءة النصب معتمداً يف ذلك على ما جاء يف التفسري املأثور ع
�)٣(

الفضل ، أي ما يفضل عن : ، أنّ املراد بالعفو يف اآلية هو )٤(-رمحه اهللا- ، واحلسن 
قل ينفقون العفو ، أو : أهلك ، وتقديره يف التوجيه أنْ يكون مفعوالً لفعل حمذوف تقديره

تمع التفسري املأثور والتوجيه النحوي يف أنفقوا العفو ، وهو يدل على توجيه النصب ، فاج
) ذا( جعلت إن: جعفر أبو قال بالرفع ،) العفو قل(: (( ستفضيل قراءة النصب ، قال النحا

 كان واحداً شيئاً) ذا(و) ما( جعلت وإن ، النصب وجاز ، الرفع االختيار كان) الذي( مبعىن
أحنو أم [ شعراً أم أحنواً تعلمت ماذا :النحويون وحكى ، الرفع جازو ، النصب االختيار

ما على ، والرفع بالنصب] شعردان أعلى يدل اآلية يف التفسري أن ، إال حسنان جي 
 ينفقون هذا فمعىن .أهلك عن يفضل ما :العفو :، وقال الفضل: عباس ابن قال النصب،

                                                           

، النشر يف  ١/٦٤، التيسري للداين  ١/٩٦ويه ، احلجة البن خال ١/١٨٢ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
 .٢/١٨٢القراءات العشر 

، النشر يف  ١/٦٤، التيسري للداين  ١/٩٦، احلجة البن خالويه  ١/١٨٢ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ٢(
 .٢/١٨٢القراءات العشر 

 .٢/٣٩٣، تفسري ابن أيب حامت  ٤/٣٣٧ ، تفسري الطربي ٣٠وير املقباس تن: أيضاً يف � ينظر قول ابن عباس) ٣(

 .٤/٣٣٧ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول احلسن) ٤(
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 .)١())العفو أنفقوا قل :عىنامل :احلسن ، وقال العفو

 

وجاء االعتماد على التفسري املأثور والتوجيه النحوي يف ترجيح قراءة على قراءة عند 
���R����Q}�: يف قوله تعاىل) حطَّة(أيضاً ، يف توجيه   الفراء �P��O��N �zفبعد أن  ٥٨: ا����ة

أن القراءة ينبغي أن تكون : ، وبىن عليه � جه قراءة الرفع ، أورد تفسري ابن عباسو
 فإن ؛ اهللا نستغفر: يقولوا أن أُمروا: قال �عباس  ابن أنّ وبلغين: (( منصوبة ، قال) حطَّةً(

 ، اهللا إال إله ال قلت: تقول ألنك ؛ القراءة يف منصوبة) حطّةً( تكون أن فينبغي كذلك يك
 أو يرفع ما إضمار قبلها صلح إذا احلكاية تكون وإمنا ، صاحلة كلمةً قلت: القائل فيقول

: كقولك بالقول منصوباً ؛ كان كلمةً ، فجعلته كله ذلك ضممت فإذا ، ينصب أو يخفض
 ، ائمق زيد: قلت: تقول مث ، حسناً كالماً قلت: فتقول كلمةً هذه جتعل مث ، بزيد مررت
 )٢())صاحلة  كلمةً قلت: أيضا فيقول ، عمراً ضربت قد: وتقول ، كالماً قلت: فيقول

 

يف قوله ) ونحاس(لقراءيت الرفع يف  سومن املواضع كذلك ما جاء من ترجيح النحا
�}�: تعاىل �½��¼��»��º��¹��¸��¶���µ��´z>�Pا ٣٥: ا��حاس(س أنّ يف فقد ذكر النحن (

: بضم النون ، وبضم السني ، والقراءة الثانية) ونحاس: (أربع قراءات ، القراءة األوىل
: ، والقراءة الرابعة) ونِحاسٍ: (بضم النون ، وكسر السني ، القراءة الثالثة) ونحاسٍ(

                                                           

 .١/١١١إعراب القرآن ) ١(

  .١/٣٨ معاين القرآن للفراء) ٢(
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)سحل  )١(بغري ألف ، وبضم السني) ونمث فاضل النحاس بني القراءات األربع ، ففض ،
قراءيت الرفع ، ومها القراءة األوىل والرابعة، معتمداً يف ذلك على أنّ التفسري باملأثور يتوافق 

يرسل : مع قراءة الرفع بدون تأويلٍ واحتيالٍ يف التوجيه النحوي ، فاملعىن يكون عليها
وتأويلٍ ؛  عليكما هلب من نارٍ ويرسل عليكما دخانٌ ، وأما قراءيت اجلر فتحتاج إىل حيلة

يرسل عليكما هلب من نارٍ ومن دخان ، واللهب ال يكون من الدخان إىل : ألن التقدير فيها
هي بالعطف يف اإلعراب دون املعىن ، أو يكون من باب : على حيلة وتأويلٍ ، واحليلة

 ، بالرفع ، والكوفيني ، ونافع ، وشيبة جعفر أيب قراءة) وحناس(: (( سالتغليب ، قال النحا
) ونِحاسٍ( جماهد وقرأ ، باخلفض) ونحاسٍ( عمرو ، وأبو إسحاق أيب ، وابن كثري ابن وقرأ

: جعفر أبو قال. رفع، وبال ألف بغري) ونحس( جندب بن مسلم وقرأ ، والسني النون بكسر
 وإن ،) شواظٌ( على معطوفاً ، يكون فيه إشكال ال ألنه ؛ العربية يف أَبني) وحناس( يف الرفع

 ابن منهم التفسري أهل أكثر أن وذلك ؛ االحتيال إىل واحتجت) نارٍ( على عطفته خفضت
 نارٍ من شواظٌ: فالتقدير خفضت فإذا ، الدخانُ :اسوالنح ، اللَهب :الشواظُ: يقولون عباس
 على إال الدخان من يكون ال اللهب أن كما ، النحاس من يكون ال والشواظُ ، حناسٍ ومن
٢())واعتذارٍ  حيلة(. 

                                                           

، إحتاف فضالء  ٢٠٦، التيسري للداين  ٣٣٩، احلجة البن خالويه  ١/٦٢١ بن جماهدالسبعة ال: تنظر القراءة يف) ١(
 .٩/١٨٥ ، تفسري الثعليب ١/٥٢٧البشر 

 .٢١٠،  ٤/٢٠٩إعراب القرآن ) ٢(
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قراءة من  ور على التوجيه النحوي االستناد إىل التفسري املأثور يف ردمن أثر التفسري باملأث
 .القراءات

�}�: يف توجيه قوله تعاىل سمن ذلك ما جاء عند النحا �g� � �f� �ez 3"%٣: ا�'ا  فقد رد
بالنصب ، معتمداً على عدة أدلة منها التفسري املأثور، ) خافضةً رافعةً( النحاس قراءة اليزيدي

 الواقعةُ :، والتقدير مبتدأ إضمار على) رافعةٌ خافضةٌ(: (( والتوجيه النحوي ، قال النحاس
 من ، متروكةٌ شاذةٌ القراءة ، وهذه بالنصب) رافعةً خافضةً( :اليزيدي ، وقرأ رافعةٌ خافضةٌ

 على املعىن أنَّ :، ومنها خالفها على احلجة م تقوم الذين اجلماعة أن :ها، من جهة غري
 :قال عباس ابن فإن :التفسري أهل ، فأما العربية أهل من واحملققني التفسري أهل قول يف الرفع

 قوماً خفضت :املعىن ؛ ألن الرفع إال جيوز ال هذا ، فعلى آخرين ورفعت أناساً خفضت
 نصب ، فإذا اجلنة إىل الدنيا يف أذالء كانوا قوماً ورفعت النار ، إىل الدنيا يف أعزاء انواك

 زيد جاء :قلت إذا أنك ، كما ذلك غري على األمر يكون أن جواز احلال اقتضت احلال على
 :، والضحاكعكرمة وقال .احلال هذه خالف على جييء أن جيوز كان فقد مسرعاً ، 

 قال .سواء الناس ، فصار األقصى فأمسعت ، ورفعت األدىن فأمسعت خفضت :رافعةٌ خافضةٌ
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 ال :يزيد بن حممد ، فقال النصب يف مجاعة منهم تكلم فقد العربية أهل وأما :جعفر أبو
 ، وهو وقعت فأضمر رافعةً خافضةً وقعت ةالواقع وقعت إذا :مبعىن جيوز ، الفراء جيوز، وقال

 جئتك إذا تريد زائراً جئتك إذا قلت ، ولو قبيح بعيد النحويني من غريه وعند  )١(عنده
 من بقي قد أنه السامع يتوهم ، وقد معناه يعرف ال ؛ ألنه اإلضمار هذا جيز مل زائراً جئتك
 قد: قال أبو جعفر وقعت ، حلالا يف يعمل أن على النصب إسحاق أبو وأجاز .شيء الكالم

 .)٢())تركه  يف يكفي ، فهذا الشذوذ على حيمله فإنه أجازه من كل أن على .فساده بينا

                                                           

 .٢٥٧طوط ل ساقطة ، و املعىن املراد خيتل بسقوطها ، والتصحيح من املخ) عنده: (يف النسخة املطبوعة )١(

 .٤/١٨٠إعراب القرآن ) ٢(
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من أنواع التأثر والتأثري بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي أنّ املعرب قد يرجح تفسرياً 
أثوراً على آخر ، معتمداً يف ترجيحه على التوجيه النحوي ، فيجعل للقواعد اإلعرابية دور م

املرجح بني التفاسري املأثورة ، وهذا قليل جداً فلم أجد يف الكتب اليت هي جمال البحث إال 
: يف قوله تعاىل) عاملَةٌ ناصبةٌ(موضعاً واحداً ، هو ما جاء يف إعراب القرآن يف توجيه 

{� �_� � � �^� � � �]� � �\� �[��Z��Yz 3.UVا ٣ - ٢: ا�فيها ثالثةً من األقوال سفقد ذكر النح 
ه رجح أحد األقوال املأثور لقوة التوجياملأثورة وبىن التوجيهات النحوي على هذه األقوال مث 

 :النحوي املترتب عليه

 إخبار عن هذه الوجوه يف الدنيا ، يعين) عاملَةٌ ناصبةٌ(أنَّ  � قول عمر: القول األول
 الكتاب ، أهل وكفار األوثان عبدة من اإلسالم دين غري على الدنيا يف ونصبوا عملوا الذين
 .القيامة يوم النار يدخلون ضاللة ، يف ااجتهاد منهم اهللا يقبل ال وغريهم ، الرهبان مثل

 :يف هذا القول التوجيه بأحد وجهني وجوز النحاس

 .خرباً ملبتدأ حمذوف تقديره هي عاملةٌ ، وناصبةٌ خرب ثان له) عاملَةٌ(أن يكون  :األول
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مبتدأ خربه ) خاشعةٌ(صفةً لوجوه ، و) عاملَةٌ ناصبةٌ(مبتدأً و) وجوه(أنْ يكونَ  :الثاين
 ).وجوه(يوم القيامة خاشعة ، واجلملة خرب املبتدأ األول : يومئذ أي: حمذوف تقديره

وجاز االبتداء بالنكرة لوجود التنويع والوصف ، فاملعىن للكفار ، وإن كان اخلرب جرى 
 .على الوجوه

هذه الوجوه عاملةٌ يف الدنيا مبعاصي  إنَّ: وهو )١(-رمحه اهللا- قول عكرمة: القول الثاين
 .اهللا، ناصبةٌ يف اآلخرة بالعذاب يف النار

) خاشعةٌ(مبتدأ ، و) وجوه(أنْ يكون : على هذا القول سواإلعراب الذي بناه النحا
 اًخرب) ناصبةٌ(جلملة ، وتكون ، ومتت ا) خاشعةٌ(إما خرب ثان أو صفةٌ لـ) عاملةٌ(خربه ، و

 .يف النار ناصبةٌ: مبتدأً واخلرب حمذوف تقديرهأو ، هي ناصبة : ملبتدأ حمذوف تقديره

أنَّ هذه الوجوه يف : وهو -رمحهما اهللا- )٣(، وقتادة )٢(قول احلسن: القول الثالث
فهذه الوجوه ملَّا مل تعمل يف الدنيا أعملها اهللا يف النار يوم  القيامة خاشعةٌ عاملَةٌ ناصبةٌ ،

 .القيامة وأنصبها

خرب ، ) خاشعةٌ(مبتدأ ، و) وجوه(أنْ يكون : من اإلعراب على هذا القول سوبىن النحا
 ).خاشعة(جيوز أن يكونان خربين آخرين ، أو صفتني لـ) عاملَةٌ ناصبة(و

                                                           

 .٨/٤٠٧تفسري البغوي : يف ينظر أيضاً قول عكرمة) ١(

 .٨/٤٠٧، تفسري البغوي  ٢٤/٣٨٢ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول احلسن) ٢(

 .٨/٤٠٧، تفسري البغوي  ٢٤/٣٨٢ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول قتادة) ٣(
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ح النحه ال حيتاج إىل إضمارٍ بعكس اوقد رجالعتبارٍ حنويٍ ، وهو أن س هذا القول املأثور
 .القولني السابقني

يف بةٌناص عاملةٌ: قال من فمنهم) ناصبة عاملة( يف التأويل أهل اختلف: (( ساقال النح 
 ومت ،) خاشعةٌ يومئذ وجوه: (العربية يف وتقديره ، � عمر قول ألنه ؛ يتأول وهذا ، الدنيا

 وجوه: التقدير يكون أن وجيوز ، ناصبةٌ عاملةٌ الدنيا يف هي أي) عاملةٌ: (قال مث ، الكالم
 ؛ بنكرة يبدأ أن وجاز ، بتداءاال خرب خاشعةٌ القيامة يوم أي ، خاشعةٌ يومئذ ناصبةٌ عاملةٌ
 الدنيا يف عاملةٌ: عكرمة وقال ، الوجوه عن جرى اخلرب كان وإن ، للكفار املعىن ألن

 وقول ،) عاملة( التمام يكون أن: هذا على التقدير ، النار يف ناصبةٌ -وعز جل- اهللا مبعاصي
 الدنيا يف تعمل مل ملا وإا ، ناصبةٌ عاملةٌ خاشعةٌ القيامة يف الوجوه ههذ إن: وقتادة احلسن
 أو ؛ )خاشعةٌ( نعت من) ناصبةٌ عاملةٌ( يكون هذا فعلى ، وأنصبها ، النار يف اهللا أعملها
 .)١())تأخريٍ وال تقدميٍ وال ، إضمار إىل فيه حيتاج ال ألنه ؛ حسن جواب وهو ، خرباً يكون

                                                           

 .٥/١٢٥إعراب القرآن ) ١(
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 تفسرياً مأثوراً إذا ترتب عليه خمالفة القواعد املعرب قد يصل األمر باملعرب أنْ يرد
يف ) الالئي(النحوية ، وقد جاء يف موضع واحد يف إعراب القرآن ، يف توجيه خرب املبتدأ 

فقد  ٤: ا�=Hق��µ��´��³��²��±��°��¯��®����¬��«»º���¹��¸�z¶���}�:قوله تعاىل
ثالثة آراء ، ربط بني اثنني منهما وبني التفسري املأثور ، ) الالئي(يف توجيه خرب  سذكر النحا

 :من خمالفة للقواعد النحوية مث رد أحد القولني املأثورين ملا ينبين عليه

�اجلملة من املبتدأ واخلرب ) الالئي(أنْ يكون خرب املبتدأ : الرأي األول {��µ� �´

¶z  مرتبطٌ بقول تعاىل أول السورة) إن ارتبتم(، ومعىن الريبة يف قوله :�{��P��O

Y��X��W��V��U��T����S�� �R��Q �zقH=إن ارتبتم يف النساء ، وذلك : أي،   ١: ا�
بأن أتني بفاحشة فطلقتموهن ، فعدة املطلقة اليت مل حتض واليت يئست من احمليض ثالثة 

 .شيئاً من املأثور يؤيده أشهر ، وهذا التوجيه مل يذكر النحاس

�صيداً من مجلة مت) الالئي(أن يكون خرب املبتدأ : الرأي الثاين {��µ� �´� �³� �²

¶z على  إن ارتبتم يف احلكم فلم تعلموه فحكمهن هذا ، وهذا التوجيه بناه النحاس: أي
يا رسول اهللا الصغار ، والكبار الالئي : قال أنَّ أيب بن كعب � ما جاء يف املأثور عن النيب
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: -جل وعز-ض ، وأوالت األمحال مل يذكر عدن يف القرآن فأنزل اهللا يئسن من احملي
{�±��°��¯��®����¬��«z ١(اآلية(. 

´����µ}�هو اجلملة من املبتدأ واخلرب ) الالئي(أن يكون خرب املبتدأ : الرأي الثالث

� �¶z  إن ارتبتم يف الدم فلم تدروا أهو دم حيضٍ أم : أي) إن ارتبتم(، ويكون معىن
، � على قولٍ مأثور عن عكرمة اضة فعدن ثالثة أشهر ، وهذا القول بناه النحاساستح

 :ولكنه رده ملخالفته لقواعد العربية من جهتني

إن ارتبنت ؛ ألن االرتياب بالدم خاص : أنه لو كان االرتياب بالدم لقيل: اجلهة األوىل
 .صالً بنون النسوةبالنساء ، فيكون الفعل مت

أنَّ الاليت يئسن من احمليض هن الاليت انقطع توهم الدم أو رجاؤه لديهن ، : اجلهة الثانية
 .يدل على التوهم والرجاء ، وحمالٌ أن جيتمعا) إن ارتبتم: (وقوله تعاىل

: بقوله لقاًمتع �³��²z} جعل فمن ، باالبتداء رفع موضع يف) الالئي(: (( قال النحاس
�{�R��Q��P��Oz عنده االبتداء فخرب :�{¶��µ��´z، التقدير جعل ومن 

 احمليض من يئسن الالئي والكبار الصغار اهللا رسول يا: قال كعب بن أيب أن روي ما على
��®��¯��°��}� وعز جل اهللا فأنزل ، القرآن يف عدن يذكر مل األمحال وأوالت � �¬��«

±�z �³��²}� االبتداء خرب: قال اآلية��z وارتبتم تعلموا مل إن: املعىن ويكون ، بعده وما 
 فلم الدم يف ارتبتم إن :أنه ³��²z} معىن يف عكرمة قول وأما ، هذا فحكمهن عدن يف

                                                           

، ورواه البيهقي يف سننه الكربى حديث  ٣/٥٢٤ ٣٨٢١حديث : احلديث يف املستدرك على الصحيحني ينظر) ١(
 .٩/٣١٢ ١٧٣٨٧، وهو يف مصنف ابن أيب شيبة حديث  ٧/٤٢٠ ١٥١٩٣
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 وذلك ؛ جهة غري من رد قد: يقول ��µ��´z¶}� استحاضة أم حيضٍ دم أهو تدروا
 اليأس فإن وأيضا ، للنساء بالدم االرتياب ألن ؛ ارتبنت إن: لقيل بالدم االرتياب كان ول أنه
 .)١())جيتمعا أن ، فمحالٌ الرجاء وجود واالرتياب ، الرجاء انقطاع العربية يف

                                                           

 .٤/٢٩٨إعراب القرآن ) ١(
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 طرق املعربني يف اإلفادة من التفسري املأثور يف التوجيه النحوي: الفصل اخلامس
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تنوعت طرق املعربني من اإلفادة من التفسري املأثور يف التوجيه النحوي ، وقد حاولت 
تلمس طريقة كل معرب من النحاة الذين اخترت كتبهم ال البحث ، واضطررت لتكرار 

 .ضح األثرعدد من األمثلة اليت مرت يف الفصول السابقة حىت يت

 .وقد رتبت ذكر املعربني على حسب تاريخ وفام
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يلجأ إىل التفسري املأثور يف توجيه املعىن أكثر من جلوئه إليه يف التوجيه النحوي ،  الفراء
: سريه لقوله تعاىلبالتفسري املأثور يف توجيه املعىن يف كثري من اآليات من مثل تف يستعنيف
{z��y� � �x��w�� � �v��u� � � � �t��s �zان��جاء التفسري أنه نقصان الليل يوجل : (( قال  ٢٧: �ل �

 .)١()) الليل، حىت يتناهى طولُ هذا وقصر هذا النهار، وكذلك النهار يوجل يف

�}�: تعاىلويف قوله  �Í� �Ì� � �Ë� �Ê��É� � ÈÇ� �Æ� �Å��Ä� �Ãz ان��: قال ٥٢: �ل �
. يقع عليهم احلواريون �وكذلك خاصة رسول اهللا . واحلواريون كانوا خاصة عيسى((

- وعمر احلديث ألىب بكر ورمبا جاء يف،  �ول اهللا رس ييقال له حوار �وكان الزبري 
التفسري أم سموا حواريني لبياض  وجاء يف ، يوأشباههما حوار -رضي اهللا عنهما

 .)٢())ثيام

ن أخلّص طريقة من التفسري املأثور ميكن أ ومما مر يب يف البحث يف املواضع اليت أفاد الفراء
 :الفراء جتاه التفسري املأثور يف عدة أمور

 .االستعانة بالتفسري املأثور يف رد توجيه حنوي ال يرتضيه: األول

                                                           

 .١/٢٠٥ن معاين القرآ) ١(

 .١/٢١٨معاين القرآن ) ٢(
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يف  ء بالتفسري املأثور يف رد رأي الكسائيمر بنا يف الفصل السابق كيف استعان الفرا
¨��©����ª»��¬��®��¯���°��±����²}�: ه تعاىلتوجيه رفع الصابئون يف قول

��¾��½��¼��»��º���¹��¸��¶��µ����´��³z ةBC� .٦٩: ا�

 

حنوياً ، مث ، فيذكر توجيهاً  االستدالل على التوجيه النحوي بالتفسري املأثور: الثاين
 .يستدل على صحة هذا التوجيه بالتفسري املأثور

�}�: يف قوله تعاىل) ما(لـ وهذا جاء يف توجيه الفراء �_��~��}��|��{��� �zz ءفقد  ٣: ا���
فانكحوا من طاب لكم  من : عىنذكر الفراء أنّ التفسري املأثور جاء فيه ما يدل على أنَّ امل

 ).نم: (مبعىن) ام(النساء ، فتكون 

 

، فيلجأ إىل التفسري املأثور  االستعانة بالتفسري املأثور حلل اإلشكال النحوي: الثالث
 .حلل إشكالٍ حنويٍ يراه يف التوجيه

���S}: يف توجيه قوله تعاىل وهذا جاء عند الفراء �R� �Q� �P� �O���X� �W�� �V� �U� �T

��Z��Yz ا ٤: ا�:"�اءمل جاء : ء توجيهه هلذه اآلية باستشكالٍ حنويٍ طرحه هوفقد بدأ الفر
، مث  ؟)أعناقهم(مع أنه خرب ملؤنث ، هو ) خاضعة(مذكراً ومل يأت مؤنثاً ) خاضعني(لفظ 

- أجاب عن هذا االستشكال بثالثة أوجه ، اعتمد يف أوهلا على ما جاء يف املأثور عن جماهد
 .يف معىن اآلية -رمحه اهللا
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٤٠٣ 

 

، فيذكر التوجيه النحوي ، مث  الربط بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي: الرابع
 .فسري املأثوريربطه بتفسري مأثور ، بدون أنْ يفصل يف توجيه الت

يف قراءة من قرأ بضم القاف من احلق األوىل وفتحها من احلق ) فاحلق واحلق(ففي توجيه 
�}�: يف قوله تعاىل )١(الثانية �E� �D� �C��B��Az فيها توجيهني ربطهما  ذكر الفراء.٨٤: ص

 .-رمحه اهللا- ، وجماهد � سبالتفسري املأثور عن ابن عبا

 

فريجح قراءةً ، تفضيل قراءة باالعتماد على التفسري املأثور والتوجيه النحوي : اخلامس
 .التفسري املأثور ، والتوجيه النحوي: على قراءة معتمداً يف ترجيحه على أمرين

بعد أن وجه قراءة  ٥٨: ا����ةO��N��R����Q����P �z}�: يف قوله تعاىل) حطَّة(ففي توجيه 
منصوبة ، ) حطَّةً(أن القراءة ينبغي أن تكون : ، وبىن عليه � الرفع ، أورد تفسري ابن عباس

 .فرجح قراءة النصب على قراءة الفتح

يهاته ال يعتين بنقل نصوص التفسري املأثور ، فغالباً ما يغفل التصريح يف توج والفراء
كما جاء يف التفسري ، أو وهكذا جاء يف : بالتفسري املأثور ، ويشري إليه إشارة مبثل قوله

 .)٢(اخل...التفسري 

                                                           

،  ١/٦١٨، حجة القراءات البن زجنلة  ٣٠٧، احلجة البن خالويه  ١/٥٥٧ السبعة البن جماهد: تنظر القراءة يف) ١(
 .١/٤٧٦إحتاف فضالء البشر 

 .٢/٤١٦،  ١/٣١٢معاين القرآن : ينظر) ٢(
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٤٠٤ 

 

وهو كذلك مقلٌ من االستعانة بالتفسري املأثور يف توجيهاته ، فأثر التفسري املأثور يف 
 .حمدود ، واملواضع اليت جاء فيها هذا األثر معدودة جيه النحوي عند الفراءالتو
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٤٠٥ 

 

$ً�&$�$ً�&$��W�WE�1FאE�1Fא  

 

تأثراً عند  حمدود جداً ، فلم أجد أثر التفسري املأثور على التوجيه النحوي عند األخفش
وي إال يف موضع واحد ، يف توجيه قراءة من قرأ األخفش بالتفسري املأثور يف التوجيه النح

��}: يف قوله تعاىل )١()أرجلكُم(بكسر الالم من  � RQ��P��O���� � �N��Mz 

فقد ذكر فيها عدة توجيهات استدل على أحد التوجيهات بالقول املأثور ، قال  ٦: ا�����ة
��}: ((األخفش � �N��M���O�z  ل( إىل فردهس؛ ألنه بعضهِم قراءة يف )الغ 

 بأَرجلكُم ، وامسحوا: أي املسح على )وأَرجلكُم( بعضهم ، وقال )وجوهكُم فاغِْسلُواْ( قال
ش وبىن األخف،  )٢()) يجزِىُء الرجلَين على املَسح: عباس ابن وقال الناس ، يعرفه ال وهذا

على هذا التوجيه أن اهللا إمنا أمر عباده مبسح األرجل يف الوضوء دون غسلها وجعلوا 
 .)٣(عطفاً على الرأس ؛ فكان اجلر بعطف أرجلكم على رؤوسكم) األرجل(

املَسح ((  :أنه قال � واستدل على هذا التوجيه مبا جاء هذا يف املأثور عن ابن عباس

                                                           

،  ١٣٩، معاين القراءات لألزهري  ١/٢٥٩، إعراب القرآن للنحاس  ٢٤٢ السبعة البن جماهد: تنظر القراءتني يف) ١(
، النشر يف  ٣/٤٣٧، البحر احمليط  ٧٤، التيسري للداين  ٣/٢١٤، احلجة للفارسي  ١٢٩احلجة البن خالويه 

 .٢/٢٥٤القراءات العشر 

 .٢/٤٦٥معاين القرآن ) ٢(

 .١٠/٥٧ ينظر تفسري الطربي) ٣(
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٤٠٦ 

 

 .)١())ين يجزِئ على الرجلَ

 .فاألثر حمدود جداً للتفسري املأثور على التوجيه النحوي يف معاين القرآن لألخفش

                                                           

 .٣/٥٣ ، تفسري ابن كثري ١٠/٥٨ ، وينظر تفسري الطربي ٢/٤٦٥معاين القرآن لألخفش ) ١(
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٤٠٧ 

 

$ً(�$�$ً(�$��W�Wج$�H�  א��H$جא

 

يف بداية مجع املادة للبحث كنت أظن أين سأجد مادة كبرية من أثر التفسري باملأثور على 
؛ ألنَّ عنوان الكتاب مجع بني األمرين  التوجيه النحوي يف معاين القرآن وإعرابه للزجاج

بالتفسري املأثور يف  املعىن ، واإلعراب ، ولكن باستقراء الكتاب وجدت أن استعانة الزجاج
عراب القرآن ، يف إ سالتوجيه النحوي ليست كبرية ، خاصة إذا قارناها مثالً مبا عند النحا

 :وميكن أن أخلص تأثري التفسري املأثور على التوجيه النحوي عند الزجاج يف عدة أمور

توجيهاً  ، فريجح الزجاج االستعانة بالتفسري املأثور يف ترجيح توجيه حنويٍ: األول
 .حنوياً على آخر معتمداً يف ترجيحه على التفسري املأثور

�}�: يف قوله تعاىل) كان(ملعىن  جففي توجيه الزجا � �©��¨��§��¦��¥z ءأورد ،  ٩٩: ا���
وفاضل بني األقوال الثالثة مفضالً ثالثة آراء ،  -عز وجل-يف صفات اهللا ) كان(يف معىن 

والذي قاله : (( فقال -رمحه اهللا- سنالقول األول الذي جاء مؤيداً بالقول املأثور عن احل
 .وبه بدأ فجعله األساس يف التوجيه .)١())احلسن وغريه أدخل يف اللغة، وأشبه بكالم العرب

 

                                                           

 .٢/٩٥ معاين القرآن وإعرابه للزجاج) ١(
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٤٠٨ 

 

، فيلجأ إىل التفسري املأثور حلل  االستعانة بالتفسري املأثور حلل اإلشكال النحوي: الثاين
 .إشكالٍ حنويٍ يراه يف التوجيه

�}�: يف قوله تعاىل) ال(جيه ففي تو �r��q���p��o���n���m��l��kz ء ٩٥: ا$#�.
حيتاج إىل أنْ ) حرام عليهم أم ال يرجعون(وظاهر : (( ج يف توجيه هذه اآليةقال الزجا

وكان سبيل حل . )١())من أهل التفسري بينه  يبني، وال أعلم أحداً من أهل اللغة وال
 .)٢(ج إيراد ثالثة أقوال مأثورة ، مث بناء التوجيه على هذه األقوالاإلشكال عند الزجا

{��~������¡��¢��£��¤����¥��¦��§��¨��©��}�: يف قوله تعاىل) إنْ(ويف توجيه 

ª �z�#'( :هل هي شرطية ، أو نافية؟ ، بدأ توجيهها بقوله ٩٤ )) : هذه اآلية قد كثر سؤال
يف ) إنْ(أنّ : منها) إنْ(، مث ذكر عدة توجيهات لـ )٣())الناس عنها وخوضهم فيها جداً 

شك ،  � أنّ النيب اآلية شرطية ، وأشكل على هذا التوجيه أنّ املعىن يف ظاهره يدل على
 ا واملراد ، � للنيب خماطبةٌ بأنّ اآلية: يف شك ، وأجاب عن هذا اإلشكال �ومل يكن 

مل يشك  �على أنَّ النيب  يعارض ، واستدل الزجاج أو يشك أن ميكن من كل من سواه
 .)٤(ومل يشك �مل يسأل : قال احلسن -رمحه اهللا– بالقول املأثور عن احلسن

                                                           

 .٣/٢٠٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(

 ، ٢/٤١٦،  ١/٣١٢معاين القرآن : ينظر) ٢(

 .٢/٣١٧ن وإعرابه معاين القرآ) ٣(

 .٢/٣١٧معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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٤٠٩ 

 

ريجح ، فترجيح تفسري مأثور على غريه باالعتماد على التوجيه النحوي : الثالث
تفسرياً مأثوراً على آخر ، معتمداً يف ترجيحه على التوجيه النحوي ، فيجعل للقواعد 

 .اإلعرابية دور املرجح بني التفاسري املأثورة

أبصرية هي  ٤٣: ا$#&لq��p��o��n��m��l �z}�: يف قوله تعاىل) يريكَهم(ففي توجيه 
مث رجح الزجاج التوجيه توجيهني مبنيني على تفسريين مأثورين ،  ذكر الزجاج أم حلمية؟ ،

 .الثاين ؛ ألنه أسوغ يف العربية

 

ففي التوجيهات اليت استعان فيها ي على التفسري املأثور ، بناء التوجيه النحو: الرابع
 .بالتفسري املأثور غالباً يبدأ بذكر التفسري املأثور، مث يتبع املأثور بالتوجيه النحوي الزجاج
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٤١٠ 

 

��سسא�23'$א���W�W$'23א�(ً$�א�(ً$

 

كبري جداً ، فالنحاس يعطي اعتباراً  سلنحاأثر التفسري باملأثور على التوجيه النحوي عند ا
الرابع يف أنواع التأثر والتأثري كبرياً للتفسري املأثور يف التوجيه النحوي ، وقد رأينا يف الفصل 

من بني التفسري املأثور والتوجيه النحوي أنّ أكثر األمثلة يف مجيع أنواع  التأثر والتأثري كانت 
منها عند  لكثريٍ تضس جند آثاراً أخرى عرإعراب القرآن للنحاس ، ويف توجيهات النحا

 :من هذه اآلثارودراسة اآليات يف الفصول الثالثة األول ، 

 .االستغناء بالتفسري املأثور عن التفصيل يف التوجيه: األول

�}�: ففي توجيه قوله تعاىل �o� � �n� �m� �lz @ا��B :ا ٣عن ذكر التفصيل يف  ساستغىن النح
وجهني إعرابيني بذكر التفسري املأثور الوارد يف اآلية ، فقد استغىن بالتفسري املأثور عن أيب 

يف هذا التوجيه موصولة ، واستغىن باملأثور عن ابن ) ما(بذكر أنّ عن التفصيل  اجلوين عمران
 .يف هذا التوجيه نافية) ما(عن التفصيل بذكر أنّ  � عباس

 

 .جعلُ التفسري املأثور أصالً ، وبناُء التوجيه النحوي عليه: الثاين

النحوية جيعل التفسري املأثور أصالً ويبىن التوجيه النحوي  سيف كثري من توجيهات النحا
 .عليه
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٤١١ 

 

̂����_��}�: يف قوله تعاىل) عاملَةٌ ناصبةٌ(من ذلك توجيه  ����]���\��[��Z��Yz 3.UV٣ - ٢:ا� 

على اختالف األقوال املأثورة  ًء إعراب هذه اآلية أكثر من رأيٍ بنايف سذكر النحا
عاملةٌ: قال من فمنهم) ناصبة عاملة( يف التأويل أهل اختلف: (( ساالواردة فيها ، قال النح 

 يومئذ وجوه: (العربية يف وتقديره ، � عمر قول ألنه ؛ يتأول وهذا ، الدنيا يف ناصبةٌ
 يكون أن وجيوز ، ناصبةٌ عاملةٌ الدنيا يف هي أي) عاملةٌ: (قال مث ، الكالم ومت ،) خاشعةٌ
 أن وجاز ، االبتداء خرب خاشعةٌ القيامة يوم أي ، خاشعةٌ يومئذ ناصبةٌ عاملةٌ وجوه: التقدير

 يف عاملةٌ: عكرمة وقال ، الوجوه عن جرى اخلرب كان وإن ، للكفار املعىن ألن ؛ بنكرة يبدأ
 ،) عاملة( التمام يكون أن: هذا على التقدير ، النار يف ناصبةٌ -وعز جل- اهللا مبعاصي الدنيا
 يف تعمل مل ملا وإا ، ناصبةٌ عاملةٌ خاشعةٌ القيامة يف الوجوه هذه إن: وقتادة احلسن وقول
 أو ؛ خاشعة نعت من) ناصبةٌ عاملةٌ( يكون هذا فعلى ، وأنصبها ، النار يف اهللا أعملها االدني

 .)١())تأخري وال تقدمي وال ، إضمار إىل فيه حيتاج ال ألنه ؛ حسن جواب وهو ، خرباً يكون

 

، فيقدم يف التأثري على  التفريق بني األقوال املأثورة من حيث قوة السند: الثالث
 .نده ما كان سنده أقوىالتوجيه ع

التوجيهات النحوية على ما تقتضيه قوة األقوال املأثورة من الصحة ،  سفريتب النحا
ويف ) فمنهم(فيبدأ بأقوى األقوال املأثورة ، وقد صرح بذلك يف توجيه مرجع الضمري يف 

                                                           

 .٥/١٢٥إعراب القرآن ) ١(
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٤١٢ 

 

��X��W��V}�: يف قوله تعاىل) يدخلوا( �U��T��S� � ����^��]��\��[�� ZY

i��h���g��f��ed��c��b��a��`��_������o���n��m��l��k��j

���y���x��w��v��ut��s��r��� �q���pz �Rفمن أصح ما روي يف ذلك ، : بقوله ٣٣ - ٣٢: 7
، وأتبعه ما يقتضيه من توجيه حنوي ، وذكر بعد  واحلسن مث ذكر القول األول عن ابن عباس

-والتابعني  -رضي اهللا عنهم-ذلك القول الثاين مسنداً القول فيه إىل عدد من الصحابة 
وإن : ن ملا كان هذا القول ليس يف قوة القول األول صرح بذلك فقالولك -رمحهم اهللا

ليست مثل األسانيد األوىل يف الصحة ، وأخر النحاس القول  -أي األسانيد الثانية-كانت 
الثالث الذي نسبه ألهل النظر بدون أن يذكر أحداً منهم ، مع أنّ له وجهاً يف العربية وهو 

رب مذكور ، إال أنه مل يعتضد برواية مأثورة ، ولذلك أخره عن أن الضمري فيه عائد على أق
القولني األولني اللذين جاءت فيهما أقوال مأثورة ، وصدره مبا يدل على كونه أقل منهما 

 .ويف اآلية قولٌ ثالثٌ مث ذكره: بقوله

��ZY���X��W��V���U��T��S�z}� :((قال النحاس - قال هألن ؛ مشكلة اآلية هذه�
�: -وعز جل- قال مث ، عبادنا من اصطفينا: -وعز جل {]��\� �[z كنا وقد 

 ومن والتابعني الصحابة من مجاعة تكلم وقد البيان ، بغاية ههنا نبينها أنا إال ذكرناها ،
 عن اإلمام بن جعفر بن حممد بكر أيب على قرئ ما: ذلك يف روي ما أصح فمن: بعدهم
 عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان حدثنا: قال اجلراح بن وكيع عن موسى بن يوسف

 بن احلسني عن شعيب بن أمحد على وقرئ ، الكافر: قال �z]��\��[}�: عباس ابن
 اهللا قول يف عباس ابن عن عكرمة عن يزيد عن حسني عن موسى بن الفضل عن حبيب
��U��T��S}: تعاىل ���a��`��_�� �^��]��\��[�� ZY�� �X� �W��V

��d� �c��bz  فمن) فمنهم: (العربية يف التقدير ويكون ، قولٌ فهذا فرقتان جنت قال 
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٤١٣ 

 

 يف الذي الضمري ويكون ، فاسق: أي: احلسن وقال ، كافر: أي لنفسه ظامل عبادنا
�} معىن فأما ، الظامل على ال ، والسابق املقتصد على يعود) يدخلوا( ����X� �W� �V

ZYz أي ، -عليهم اهللا صلوات- األنبياء هم اصطفوا الذين أن: أحدمها: قوالن ففيه :
: وقيل ، عام فهذا ، عليهم الكتاب إلنزال اصطُفوا الذين: املعىن وقيل ، للرسالة اختريوا
 ، كافراً ههنا الظامل يكون ال أن على ، األصناف الثالثة على يعود) يدخلوا( يف الضمري

: األصناف الثالثة هذه يدخلوا الذين أن ، أعين القول هذا عنه روى فمن ، فاسقاً وال
وابن الدرداِء ، وأبو ، وعثمانُعمر ، اهللا رضي- ، وعائشةُ عمرو بن ، وعقبةُ مسعود 
 األسانيد ثلم ليست كانت وإن ، بأسانيده ذلك لذكرنا ؛ اإلطالة كراهة ولوال ، -عنهم
،  األحبار ، وكعب عمرو بن عبيد عن صحيح أيضا القول وهذا ، الصحة يف األوىل

 الصغائر عمل الذي :لنفسه الظامل يكون أن: القول هذا على والتقدير ، التابعني من وغريمها
 فيكون  ، حقها واآلخرة ، حقها الدنيا يعطي الذي هو: يزيد بن حممد قال :واملقتصد ،
: ثالث قول اآلية ويف ، والتبيني الشرح هذا على اجلميع على عائداً) يدخلوا عدن جنات(

سيئاته  على حسناته بزيادة اجلنة يستحق مل الذي: واملقتصد الكبائر، صاحب: الظامل يكون
 نم مجاعة قول وهذا ، غري ال باخلريات )١(سبقوا الذين) يدخلوا عدن جنات( فيكون ؛

 املتقدمني العلماء قول ذكرنا وقد ، أوىل يليه ملا النظر حقيقة يف الضمري ألن: قالوا النظر أهل
 .)٢())هذا قبل

                                                           

 .١٩٨، وال يستقيم به املعىن ، والتصحيح من املخطوط ل ) سبقونا: (يف النسخة املطبوعة )١(

 .٣/٢٥٢إعراب القرآن ) ٢(
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٤١٤ 

 

 ، فيقدم ما روي عن ابن عباس التفريق بني األقوال املأثورة بالنظر إىل قائلها: الرابع
 .-رمحه اهللا- مثالً على ما روي عن جماهد �

�}: يف قوله تعاىل) إنْ(ففي توجيه  �_��~������}��|��{z وجهاً راجحاً  ترك النحاس ٨١: ا�,+�ف
عنده إىل رأيٍ آخر مرجوحٍ يستند على تفسري مأثور ، وذلك بسبب أنه ذكر يف إعراب 

فرجح التوجيه  � معاين القرآن تفسرياً مأثوراً عن ابن عباسالقرآن وهو كتابه املتأخر عن 
النحوي املبين عليه ، مع أنه كان رجح يف معاين القرآن التوجيه النحوي الذي بناه على 

: ، قال النحاس يف معاين القرآن يف توجيه قوله تعاىل -رمحه اهللا- تفسريٍ رواه عن جماهد
{�{���_��~����� �}��|z وعز جل وقوله: ((٨١: ا�,+�ف �{��c��b����� �a��`��_��~����� �}��|��{z يف 

 :أقوال ثالثة معناه

، ووحده،  عبده من أول ؛ فأنا قولكم يف ولد للرمحن كان إن قل :أي :جماهد قال
 .وكذبكم

 .ولد للرمحن كان ما :يقول :احلسن وقال

 :قال ، كما أَنِف :أي عبِد من هو وقيل

دبهجى أنْ وأَعت بدارِمِ متيم 

 مبعىن ههنا تكون أن يبعد) إنْ( ألنه أوضح ، وألنّ ؛ جماهد قولُ أحسنها :جعفر أبو قال
 ام وأكثر ألفاً بعدها فإن وأيضا ،) إال() إنْ( وبعد إال يستعمل يكاد ال ذلك ألن ؛) ما(

 .حذر فهو حذر :يقال ، كما عبِد فهو عبِد الشيء وأنكر وغضب اإلنسان أنف إذا يقال
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٤١٥ 

 

: تعاىل قال كما ، وقَولكم زعمكُم على ولد للرمحن كان إن :أي بني ،  جماهد وقول
{� �Y�� �Xz د، و خالفكم من أول فأنا ٢٧: ا����ح التوجيه  )١())وعز  جل اهللا وحفرج

نافية مبعىن ) إنْ(شرطية ، واستبعد أن تكون ) إنْ(الذي بناه على قول جماهد الذي يرى أنّ 
إال إذا كان بعدها ) ما(ال تكاد تستعمل مبعىن ) إنْ(أنّ : معلالً ذلك بعلة حنوية هي) ما(
عن معاين القرآن ترك هذا الترجيح إىل ، ولكنه يف إعراب القرآن وهو كتابه املتأخر ) إال(

الذي  � سرد القولني بدون ترجيح بينهما ؛ وذلك إليراده التفسري املأثور عن ابن عباس
مقدم يف التفسري  �النافية ، وال شك أنّ ابن عباس ) ما(مبعىن ) إنْ(ينبين عليه أنْ تكون 

رمحه - للحسن �ما جاء عن ابن عباس  سا، ومل ينسب النح -رمحه اهللا-على جماهد 
تغين عن نسبته إىل  �مع أنه نسبه له يف معاين القرآن كأنَّ نسبة القول البن عباس  -اهللا

بن س يف إعراب القرآن ما ذكره من اعتراضٍ حنويٍ على تفسري اغريه ، ومل يذكر النحا
�}�: (( ، قال يف إعراب القرآن مع أنه ذكره يف املعاين �عباس  �_� �~�� � � � �}� �|� �{z إن 
 موضع فال )ما( مبعىن جعلتها ، وإن جزمٍ موضع يف )كان(فـ للشرط )إنْ( جعلت

�{������}� :تعاىل قوله يف � عباس ابن ، عن طلحة أيب بن علي روى وقد ،) كان(لـ �|� �{

��_��~z للرمحنِ يكن مل :يقول :قال ولد. 

�}�: وعز جل قال كما )ما( مبعىن )إنْ( جعل :جعفر أبو قال �ª���©��¨�� � � �§��¦��¥z?@� ٢٠:ا�

 .)٢())غرور  يف إال الكافرون ما :أي

                                                           

 .٢/١١٥٩معاين القرآن ) ١(

 .٤/٨١إعراب القرآن ) ٢(
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�}�: يف قوله تعاىل) عاملَةٌ ناصبةٌ(ويف توجيه  �\��[��Z��Y���_����^����]z 3.UV٣ - ٢: ا� 
البد من تأويله  �، ولكنه ملّا كان قول عمر  � س إىل عدم ترجيحه لرأي عمرأملح النحا

 . ذكر أوجه إعرابه، مث )١())�وهذا يتأول ؛ ألنه قول عمر : ((وإعرابه واألخذ به ، قال

 

، فيجمع بني  اجلمع بني التفسري والقواعد النحوية يف رد توجيه حنويٍ: اخلامس
 .التفسري املأثور والقواعد اإلعرابية لريد توجيهاً ال يرتضيه

��X����W}�: يف قوله تعاىل )٢( )األرحامِ(ففي توجيه قراءة اجلر لـ �V��U��T��S z 

للقسم ) واألرحامِ(توجيه بعض النحويني يف اآلية الذي يرى أنّ الواو يف  سرد النحا ١: ا���ء
جمرور حبرف القسم  ، مستدالً على رده بثالثة أدلة ، اثنني من املأثور ، وثالث ) األرحامِ(و

قسم ، وهذا خطأٌ من ) واألرحامِ(وقال بعضهم (( : سنحامن القواعد النحوية ، قال ال
يدل على النصب ، روى شعبة عن  �املعىن ، واإلعراب ؛ ألن احلديث عن رسول اهللا 

حىت جاء قوم من  � كنت عند النيب: عن أبيه قال عون بن أيب جحيفة عن املنذر بن جرير
يتغري ؛ ملا رأى من فاقتهم ، مث صلى الظهر ،  �ة ، عراة ، فرأيت وجه النيب مضر حفا

تصدق رجلٌ بديناره ، : يا أيها الناس اتقوا ربكم واألرحام ، مث قال: وخطب الناس ، فقال
، وذكر احلديث ، فمعىن هذا على النصب ؛  تصدق رجلٌ بدرمهه ، تصدق رجلٌ بصاعِ مترِه

                                                           

 .٥/١٢٥إعراب القرآن ) ١(

، إعراب  ٢٢٦ ، السبعة البن جماهد ٧/٥١٧ ، تفسري الطربي ١/٢٥٢ معاين القرآن للفراء: تنظر القراءة يف ) ٢(
، النشر  ٧١، التيسري للداين  ١١٨، احلجة البن خالويه  ١١٨، معاين القراءات لألزهري  ١/١٩٧القرآن للنحاس 

 .٢/٢٤٧راءات العشر يف الق
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٤١٧ 

 

ألنه حضهم على صلة أرحامهم ، وأيضاً فلو كان قسماً كان قد حذف منه ؛ ألنَّ املعىن 
وربِ األرحامِ ، وال جيوز احلذف إال أنْ ال يصح الكالم إال عليه ، : ويقولون باألرحام ، أي

من كان حالفاً فليحلف باهللا ، فكما ال جيوز أن حتلف إال  � وأيضاً فقد صح عن النيب
املعىن أسألك باِهللا : باهللا، كذا ال جيوز أن تستحلف إال باهللا ، فهذا يرد قول من قال

)١())وبالرحمِ
. 

 

تقدمي التفسري املأثور غالباً إذا اشترك مع غريه يف رد توجيه حنوي أو : السادس
 .ءة ، أو ترجيحهاترجيحه ، أو رد قرا

��i��h��g��f}��:يف قوله تعاىل) يمدونهم(ويف ) إخوام(ففي توجيه الضمري يف 

��m��l��k���jz ا) هم(على أي شيٍء يرجع الضمري  ٢٠٢: ا$��افتوجيهني سذكر النح: 

لداللة لفظ الشيطان ؛ يعود على الشياطني  )إِخوانهم(أنَّ الضمري يف : التوجيه األول
 .عليهم

يعود على الكُفَّارِ ، واملرفوع يعود على الشياطني ،  )يمدوُم(والضمري املنصوب يف 
هم الشي وإخوان الشياطنيِ: والتقديرطاميدني جارٍ على غري من هو  ، وعلى هذا الوجه فاخلرب

 .له يف املعىن

املراد باإلخوان يعود على اجلاهلني ، و) إِخوانهم(يف ) هم(الضمري أنَّ : التوجيه الثاين
                                                           

 .١/١٩٧إعراب القرآن للنحاس ) ١(
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٤١٨ 

 

ألن الشيء يدلُّ على مقابله،  ؛ اجلاهلُون ، أو غري املتقني: الشياطني ، وبالضمري املضاف إليه
يعود على اجلاهلني ، أو ) هم(والضمري املنصوب  تعود على اإلخوان ،) ميدوم(يف والواو 

والشياطني الذين هم إخوانُ اجلاهلني أو غري املتقني يمدون اجلاهلني أو : غري املتقني؛ واملعىن
 .غري املُتقني يف الغي ، واخلرب يف هذا الوجه جارٍ على من هو له لفظاً ومعىن

ه الثاين معتمداً يف ذلك على أمرين ، التفسري املأثور ، والقواعد س التوجيرجح النحا
 :اإلعرابية ، مبتدئاً بالتفسري املأثور ، واألمران مها

: كوأحسن ما قيل يف هذا قول الضحا: (( سالتفسري املأثور ، قال النحا: األول
{fz ار ، : أيإخوان الشياطني ، وهم الفج{� �� �m� �l��k� � �j� �i� �h� �gz 

 .)١())أي ال يتوبون ، وال يرجعون: قال

، قال  ومعىن، جارٍ على من هو له لفظاً  اخلرب :هذا الوجهفعلى : القواعد اإلعرابية: الثاين
 .)٢()، فهذا أوىل يف العربية وعلى هذا يكون الضمري متصالً: ((سالنحا

�§��}��:يف قوله تعاىل) نربأها(وكذلك يف توجيه الضمري يف  �¦� �¥��¤� �£��¢� � � �¡� ��

°��¯��®��¬�� � �«��ª��©��¨ �zB(Bضمري ثالثة أراء ، مث يف مرجع ال ذكر النحاس ٢٢: ا��
رجح أحدها معتمداً على التفسري املأثور ، والقواعد النحوية ، مقدماً يف الترجيح التفسري 

؛ )أنفسكم(يرجع إىل ) نربأها(املأثور على القواعد اإلعرابية ، فالتوجيه الراجح أنّ الضمري يف 
¬��}: (( سىل املذكور ، قال النحاألنه أقرب إ: قال به اجللة من املفسرين ، وثانياً: ألنه أوالً

                                                           

 .٢/٨٦إعراب القرآن ) ١(

 .٢/٨٦إعراب القرآن ) ٢(



 طرق املعربني يف اإلفادة من التفسري املأثور يف التوجيه النحويالفصل اخلامس                

٤١٩ 

 

°��¯��®z  واحلسن ، والضحاك عباس ابن قول هذا األنفس ، خنلق أن قبل من يكون ، ،
،  به قالوا اجللّة ؛ ألن أوالها ل، واألو للمصائب ، وقيل لألرض الضمري :وقيل .زيد وابن
 .)١())الضمري  إىل أقرب وهو

�¿��}�: يف قوله تعاىل) تسنيم(ومثلُ ذلك ترجيحه أن يكون  �¾��½��¼�� � � � �»��º�� �¹

��Á��� � �Àz >.&&=�نكرة فنصب على احلالية معلالً ذلك ) اًعين(امساً للماء معرفة ، و ٢٨ - ٢٧: ا�
 .رالتفسري املأثور واالشتقاق ، مبتدأً بالتفسري املأثو: بأمرين

�}�: يف قوله تعاىل) حمرراً(ويف توجيه نصب  �|�����{��z��y��� � � �x��w��v��uz ان��جح ر ٣٥: �ل �
التفسري املأثور ، وسياق الكالم ، مقدماً : أن يكون منصوباً على احلال ، واعتمد على أمرين

 .التفسري املأثور على سياق الكالم

�}�: يف قوله تعاىل) خافضةً رافعةً(ويف رده لقراءة النصب يف  �g�� �f��ez 3"%قدم  ٣: ا�'ا
 خافضةً( :اليزيدي وقرأ: (( التفسري املأثور على التوجيه النحوي قال: يف أدلة الرد سالنحا
 تقوم الذين اجلماعة أن :، منها جهة غري من ، متروكةٌ شاذةٌ القراءة ، وهذه بالنصب) رافعةً

 أهل من واحملققني التفسري أهل قول يف رفعال على املعىن أنَّ :، ومنها خالفها على احلجة م
 هذا ، فعلى آخرين ورفعت أناساً خفضت :قال عباس ابن فإن :التفسري أهل ، فأما العربية

 قوماً ورفعت النار ، إىل الدنيا يف أعزاء كانوا قوماً خفضت :املعىن ؛ ألن الرفع إال جيوز ال
 األمر يكون أن جواز احلال اقتضت احلال على نصب ، فإذا نةاجل إىل الدنيا يف أذالء كانوا
 على جييء أن جيوز كان فقد مسرعاً ،  زيد جاء :قلت إذا أنك ، كما ذلك غري على

                                                           

 .٤/٢٤٣إعراب القرآن ) ١(
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٤٢٠ 

 

،  األدىن فأمسعت خفضت :رافعةٌ خافضةٌ :، والضحاكعكرمة وقال .احلال هذه خالف
 تكلم فقد العربية أهل وأما :جعفر أبو قال .سواء الناس ار، فص األقصى فأمسعت ورفعت

 وقعت إذا :مبعىن جيوز ، الفراء ، وقال جيوز ال :يزيد بن حممد ، فقال النصب يف مجاعة منهم
 بعيد النحويني من غريه وعند  )١(عنده ، وهو وقعت فأضمر رافعةً خافضةً وقعت الواقعة

ال ؛ ألنه اإلضمار هذا جيز مل زائراً جئتك جئتك إذا تريد زائراً جئتك إذا قلت ، ولو قبيح 
 النصب إسحاق أبو وأجاز .شيء الكالم من بقي قد أنه السامع يتوهم ، وقد معناه يعرف
 فإنه أجازه من كل أن على .فساده بينا قد: قال أبو جعفر وقعت ، احلال يف يعمل أن على

 .)٢())تركه  يف يكفي ، فهذا الشذوذ ىعل حيمله

 

. االقتصار يف إعراب القرآن من املأثور على ما يبين عليه التوجيه النحوي: السابع
ففي معاين القرآن يذكر عدة أقوال مأثورة ليبين عليها املعىن ، أما يف إعراب القرآن فيقتصر 

 .على ما خيدم التوجيه النحوي غالباً

����h��g��f���e����d��c��b}�: يف قوله تعاىل) يثهلو احلد(ففي توجيه  �a��`

��� �k��j��iz ن�الغناء ، : منها) هلو احلديث(عدة معان لـ سيف معاين القرآن أورد النحا ٦: ��
هلو (الكتب اليت فيها أخبار فارس والروم ، وفضل من املعاين أنّ معىن  ومنها الشرك ، ومنها

هو الغناء ، أما يف إعراب القرآن فلم يذكر إال تفسرياً مأثوراً واحداً ، وهو الذي ) احلديث

                                                           

 .٢٥٧، ويتغري به املعىن ، والتعديل من املخطوط ل ) عنده(يف النسخة املطبوعة ، حبذف  )١(

 .٤/١٨٠إعراب القرآن ) ٢(
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٤٢١ 

 

 .إنه أبني ما قيل يف اآلية ، وبىن عليه التوجيه النحوي: قال عنه يف معاين القرآن

 

، فالذي يستلزمه  لنحوي إىل صاحب التفسري املأثور مباشرةنسبة التوجيه ا: الثامن
 .التفسري املأثور من توجيه حنوي ينسبه مباشرة له وكأنه رأي لنحويٍ

���I}�: يف قوله تعاىل) مردفين(ففي توجيه  � �H��G��F��E��D��C��B��A

� �L� �K��Jz ل) مردفين(يف قراءة أيب جعفر ، وشيبة ، ونافع  سأورد النحا ٩: ا$#&
 -رمحه اهللا- إعرابني ، اعتمد يف اإلعراب األول على القول املأثور عن جماهد )١(بفتح الدال

لنحاس على ما حيتمله املعىن من إعراب ، بل إنه جعله مذهباً له ، ويف اإلعراب الثاين اعتمد ا
يكون يف موضع نصبٍ على احلال من : بفتح الدال فيها تقديران) مردفين: (( (سقال النحا

: أي: ، قال جماهد )٢(أردف م املؤمنني ، وهذا مذهب جماهد: ، أي) ممدكُم(يف ) كُم(
 )٣())يف موضع خفضٍ نعتاً لَأللْف ) مردفين(ز أنْ يكون وجيو: ممدين ، قال أبو جعفر

 .الترتيب بني األقوال املأثورة والتوجيه النحوي: التاسع

                                                           

، التيسري  ١/١٦٩، احلجة البن خالويه  ١/٣٠٤ ، السبعة البن جماهد ١٣/٤١٣ الطربيتفسري : تنظر القراءة يف) ١(
 .٨٤للداين 

، اجلامع ألحكام القرآن  ١/٤١٩، معاين القرآن للنحاس  ١٣/٤١٣ تفسري الطربي: أيضاً يف ينظر قول جماهد) ٢(
 .٤/٤٢١ر املنثور ، الد ٧/٣٧١

 .٢/٩١إعراب القرآن ) ٣(
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٤٢٢ 

 

إما باللف والنشر املرتب ، فيذكر األقوال جمموعة مث يذكر التوجيهات النحوية املترتبة 
 .عليها رابطاً كل توجيه بالقول املأثور املستخرج منه

 .قول املأثور والتوجيه املترتب عليه ، مث ذكر القول اآلخر والتوجيه املترتب عليهأو بذكر ال

�}�: يف قوله تعاىل) نذيراً(ففي توجيه  �Î�� � � � � � � � � � �Í��Ìz �OB�نذيراً (يف معىن  أورد النحاس ٣٦: ا�
رة ، ويف نصبه ذكر سبعة آراء ربط بني اخلمسة األول منها وبني ثالثة أقوالٍ مأثو) للبشر

 .األقوال الثالثة املأثورة

ذكر التوجيهات النحوية ، مث ذكر األقوال  �u���t��sz}: ويف توجيه قوله تعاىل
 .املأثورة ، مث قرن كل قول من أقوال املعربني مبا يوافقه عند املأولني

�}�: ويف توجيه قوله تعاىل �Á��À��� �� �Å��Ä��� �Ã��Âz 32بدأ حل اإلشكال الذي قدمه  ١٤: ا��.
 مأثورين األول عن ابن عباسيف توجيه اآلية بذكر الوارد يف اآلية من املأثور ، فأورد قولني 

، يذكر القول األول مث يوجه  -رمحهما اهللا- ، وقتادة ، والثاين عن سعيد بن جبري �
 .، مث يذكر القول الثاين وما يترتب عليه من توجيه اإلعراب مبا يتوافق مع هذا القول

 

تقدمي التوجيهات اليت اعتمدت على التفسري املأثورة على غريها من : العاشر
 .التوجيهات

يف التوجيهات باآلراء اليت استخرجها من  سل السابق بدأ النحاففي توجيه حمرراً يف املثا
 .األقوال املأثورة ، مث ذكر توجيهني آخرين غري مرتبطني باألقوال املأثورة
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٤٢٣ 

 

 

 س، فيذكر النحا االستدالل بالتفسري املأثور على القواعد النحوية: احلادي عشر
 .قاعدة حنوية مث يستدل عليها بالتفسري املأثور

�}�: يف قوله تعاىل) إما(ففي توجيه  � �Ì�� � � � � � � � � �Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Åz ن�#Kذكر  ٣: ا
، واستدل على ذلك بالتفسري املأثور ) أَو(جتيء مبعىن ) إما(إنّ  القاعدة اليت تقول سالنحا
�ÌËÊ��É}�: (( قال �È� �Ç��Æ� �Åz خلقنا إنا :، أي احلال على منصوبان 

 على ؛ ليدل الكالم أول يف جتيء كانت وإن )أو( )إما( ، ومعىن كفوراً أو شاكراً اإلنسان
 وإما شقياً إما السبيل هديناه إنا :املعىن إن :التفسري أهل قول ذلك على ويدلك املعىن ،
 .)١())سعيداً 

 

، فيذكر األقوال  التسوية بني أقوال النحاة وأقوال املفسرين يف التوجيه:  الثاين عشر
 .املأثورة يف أثناء التوجيهات املختلفة لآلية وكأا أقوالٌ للنحاة

�}�: يف قوله تعاىل) ال(ففي توجيه  �f�� �e��d��c��bz ا�B@� :ا ١ثالثة ) ال(يف  سأورد النح
أحدها منقول من التفسري املأثور عن أهل التأويل ، وهو يف سردها ال .  آراء مل يفاضل بينها

 :األخفش قال :أقوال ثالثة )ال( يف : ((سيفرق بني رأي النحاة والقول املأثور ، قال النحا

                                                           

 .٥/٥٤إعراب القرآن ) ١(
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٤٢٤ 

 

 قول :الثالث ، والقول األخفش أيضا ذكره )أال( مبعىن هي :، وقيل قولٌ فهذا صلةً ، تكون
 .)١())البلد ذا أقسم ابتدأ ، مث لكالمهم رد )ال( :قال جماهد عن احلسن روى :التأويل أهل

 

 

                                                           

 .٥/١٤١إعراب القرآن ) ١(
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٤٢٥ 

 

$ً�0$1$ً�0$1�W�WJ+0J+0��

يف كتابه مشكل إعراب القرآن عن منهجه الذي بىن عليه الكتاب فقالأبان مكي  :
، وحروف اجلزم ، اإلعراب طوله بذكره حلروف اخلفض يف ف وقد رأيت أكثر من ألَّ((

يف وخربها،  سم إنّاو، واملفعول ، من ذكر الفاعل  ومبا هو ظاهر ، يستوي ، لذلك أشباه 
 ؛ فقصدت املشكالت من معرفته إىل حيتاج مما كثرياً وأغفلَ ، واملبتدئ ، العامل :معرفتها يف
 خفيف ؛ ليكون ، ونادره ، وصعبه علله ، وذكرِ األعراب مشكلِ تفسريِ إىل الكتاب هذا يف

 كتابه على ، فبىن )١())به  واالكتفاء حفظه أراد ، ملن املتناول ، قريب املأخذ احململ، سهلَ
 .االختصار، وعلى بيان املشكل الذي حيتاج إىل بيان

فيها بالتفسري املأثور ، وذلك وقد ظهر أثر هذا املنهج يف التوجيهات اليت استعان مكي 
 :يف

 .االقتصار من التفسري املأثور على ما حيل اإلشكال ، أو يزيل اإلام: األول

يف توجيهاته االقتصار من التفسري املأثور على ما حيل له مشكالً ، أو  يغلب على مكي
 .يزيل مبهما ، أو ينبين عليه وجه غري متبادرٍ إىل الذهن

 ر مكيذك ٩٧: �ل ���انu����t��s��r��q �z}�: يف قوله تعاىل) مقام(فمثالً يف توجيه رفع 
 ).آيات(بدالً ، أو عطف بيان من ) مقام(أن يكون  أحدها،  ثالثة آراء

                                                           

 .٦٤،  ١/٦٣مشكل إعراب القرآن  )١(
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٤٢٦ 

 

) آيات(مع أنَّ ) آيات(من ) مقام(كيف جاز إبدال : ويف هذا الرأي جاء إشكالٌ هو
 يوفِّي ما إال منه يبدل ال جمع ذكر مىت أنه على  النحويني مع نصمفرد ، ) مقام(مجع و
وإن كان مفرداً إال أنه يف معىن ) مقام(بأن  عن هذا اإلشكال ؟ وأجاب مكي)١(باجلمع

 .اجلمع ، فهو احلرم كله ، وفيه آيات كثرية

 .-رمحه اهللا- بأنه استقى هذا من قول جماهد وأخرب مكي

�: بأنه جاء بعد قوله تعاىل على صحة قول جماهد واستدل مكي {����t� �s� �r� �q

uz قولُه تعاىل :�{z���y��x��w �zان��: ، وال اختالف بأن املراد بذلك احلرم أي ٩٧: �ل �
��u} :قوله: (( ، قال مكي. أنَّ من دخل احلرم كان آمناً � �tz مقام اآليات من :أي 

 أن على )اآليات( من بدالً )مقام( يكون أن ، وجيوز خربه حمذوف مبتدأٌ فهو ؛ إبراهيم
 دخله ومن :، ودليله جماهد قول ، وهو كثرية آيات ، ففيه كله احلرم ):إبراهيم مقام( يكون
 مقام هي :، أي مبتدأ إضمار على ارتفع ، وقيل اختالف ، بال احلرم ، يريد آمناً كان

 .)٢())إبراهيم 

، ولكنه  )٣(ردت روايات كثرية يف املأثور يف تفسري هذه اآلية مل يذكرها مكيلقد و
ملّا كان خيتلف عن املتبادر يف الذهن ، ويترتب عليه رأي  اقتصر على ما جاء عن جماهد

 .خمتلف ، فبىن عليه مكي الرأي الثالث ، وجعله هو التوجيه النحوي

                                                           

 .٥/٤٠٥اللباب للعكربي : ينظر) ١(

 .١/١٦٩مشكل إعراب القرآن ) ٢(

 .٣٦-٢/٣٣ تفسري الطربي: ينظر) ٣(
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٤٢٧ 

 

�}: يف قوله تعاىل) اهاجمر(ويف توجيه  �d��c��b�� � � � � �a��`�� � � �_��~ �zذكر  ٤١: ه'د
 :توجيهني ، واختصر يف ذكر التوجيه األول لوضوحه ، وهو مكي

 حمل رفع يف) بسم اهللا(يف موضع رفع على االبتداء ، واجلار وارور ) جمراها(أنْ يكون 
 .بسم اهللا إجراؤها: خرب ، أي

يف موضع نصب على الظرفية الزمانية ، ) جمراها(وهو أنْ يكون : وملا ذكر التوجيه الثاين
أنا : بسم اهللا وقت إجرائها ، كما تقول: أو املكانية ، على تقدير حذف مضاف ، والتقدير

املضاف وأقيم املضاف إليه أجيئك مقدم احلاج ، أو بسم اهللا موضع إجرائها ، مث حذف 
�} :قوله: (( مقامه استدل بالتفسري على هذا التوجيه ، قال مكي �d��c��b� � � � � � �a z 

،  اهللا بسم :، واخلرب عليه عطف )مرساها(، و االبتداء رفعٍ على موضع يف) جمراها(
 على نصب موضع يف )جمراها( يكون أن وإرساؤها ، وجيوز إجراؤها اهللا بسم: والتقدير
،  احلاج مقدم آتيك :قولك ، مبرتلة جمراها إىل مضاف ظرف حذف تقدير ، على الظرف

 يف تقديره ، وقيل وإرسائها إجرائها وقت اهللا بسم :التقدير ؛ فيكون احلاج مقدم وقت :أي
 على نصبه على يدل ما التفسري ويف. املضاف حذف ، مث إجرائها موضع اهللا بسم :النصب

 اهللا بسم إرسائها ، ووقت فتجري اهللا بسم :جريها وقت يقول كان :الضحاك قال :رفالظ
 .)١())فترسو 

ثالثة  ذكر مكي ١٧: ا�Mار)ت z|��{��~��_����`����b��a}�: يف قوله تعاىل) قليالً(ويف توجيه 
 :آراء

                                                           

 .١/٣٦١مشكل إعراب القرآن ) ١(
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٤٢٨ 

 

كانوا وقتاً قليالً يهجعون، : نعتاً ملصدر حمذوف تقديره) قليالً(أنْ تكون : الرأي األول
 ).كان(اجلملة خرب ) يهجعون(زائدة للتوكيد ، و) ما(و

كانوا هجوعاً قليالً يهجعون، : نعتاً لظرف حمذوف تقديره) قليالً(أن تكون : الرأي الثاين
 ).كان(لة خرب اجلم) يهجعون(زائدة للتوكيد ، و) ما(و

وتكون اجلملة تامة من ،  )١(نافية) ما(، و) كان(خرب ) قليالً(أن تكون : الرأي الثالث
�z��y}كان وامسها وخربها ، واجلملة إخبار عن احملسنني يف اآلية قبلها  �x� � � � � �w� �vz 

الناس ، مث تكون اجلملة بعدها مستأنفة ، صفة  من قليلٌ احملسنني هؤالء ، أي أَنَّ ١٦: ا�Mار)ت
�}أخرى عنهم  �� � � �a��`�� � �_��~z ت) من الليل)ال ينامون الليل ، واجلار وارور : ، أي ١٧: ا�Mار(
 ).يهجعون(متعلق بالفعل 

حا  التفسري املأثور بني هذا اإلعراب وبنيوربط مكيقال مكي كالذي جاء عن الض ، :
،  الضحاك قول وهو نافية )ما(، و فيها وامسها )كان( خرب )قليالً( يكون أن وجيوز(( 

 .)٢())حسناً  )قليالً( على الوقف ويكون

، واقتصر على  ها مكيلقد وردت روايات كثرية يف املأثور يف تفسري هذه اآلية مل يذكر
ملّا كان خيتلف عن املتبادر عن الذهن ويترتب عليه رأي خمتلف ، فبىن  ما جاء عن الضحاك

عليه مكي الرأي الثالث وجعله هو التوجيه النحوي ؛ ألنه مستلزم له ، إذ ينبين على قول 
 .ن كان وامسها وخربهاكانوا قليالً مجلة تامة م: الضحاك أن تكون مجلة

                                                           

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(

 .٢/٦٨٧مشكل إعراب القرآن ) ٢(
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٤٢٩ 

 

 .الترجيح بني التوجيهات النحوية: الثاين

فيذكر التوجيهات احملتملة يف اآلية ، مث يأيت بالتفسري املأثور ليؤيد به أحد التوجيهات 
 .النحوية

��w��v�����u��t��s��r��q��p}��:يف قوله تعاىل) ملا(ففي توجيه متعلَّق اجلار وارور 

��y��xz 3د�5� : رأينيذكر مكي ٣: ا�

 ، وتأخري تقدمي الكالم ويف ، )حترير(أن يكون اجلار وارور متعلقاً بـ: الرأي األول
 مث ، الظِّهار من به نطقوا ملا رقبة حترير فعليهم نسائهم من يظَاهرون والذين: والتقدير

 .ذلك بعد للوطء ودونيع

: مصدرية ، أي) ما(، و) يعودون(أنْ يكون اجلار وارور متعلقاً بـ: الرأي الثاين
لقوهلم، وحيتمل حينئذ ثالثة معان: 

 مرتلة للقول ترتيالً الظِّهار بلفظ أنفسهم على حرموه ما :قالوا مبا يراد أن: املعىن األول
 .فعليهم حترير رقبة من قبل الوطء ، إليه يعودون ال مإ قالوا ملا يعودون: فيه ، أي املقول

 ميضي حىت الظِّهار بعد يطلقها فال إمساكها على العزم: أن يراد مبا قالوا: املعىن الثاين
 .قالوا ملا العود هو فهذا ، فيه يطلقها أن ميكن زمن

 علي أنت: قال فلو ، ثانياً يقولونه: القول ثانية ، أي: قالوا أن يراد مبا: املعىن الثالث
 .قال ملا يعد مل ألنه ؛ كفارة يلزمه مل واحدة مرة أمي كظهرِ
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إنه غلط ؛ ألن العود ليس أن : ، وقال عنه )١( هذا املعىن إىل أهل الظاهرونسب مكي
فيها أحد  تسميتهم لآلخرة املعاد ، ومل يكن: يرجع اإلنسان إىل ما كان فيه ، دليل ذلك

 .فيعود إليها

يدل على ترجيحه  -رمحه اهللا-  توجيهه هلذا املوضع بتفسري مأثور عن قتادةمث ختم مكي
: وقد قال قتادة: (( للرأي الثاين مبا يوافق املعىن األول من معانيه الثالثة السابقة ، قال مكي

 ، فيحلونه ، فاجلار وارور على هذا متعلق مث يعودون ملا قالوا من التحرمي: معناه
 .)٢()يعودون(بـ

 

 .البداية بالتوجيه النحوي ، مث نسبة التوجيه للمأثور: الثالث

فيذكر التوجيه النحوي ويفصل فيه مث ينسبه ألصحاب املأثور ، وهو يف ذلك خيتلف عن 
فيذكر : ري املأثور مث يبين عليه التوجيه النحوي ، أما مكي، فالنحاس يذكر التفس سالنحا

 .التوجيه مث بعد ذلك يربط بينه وبني التفسري املأثور

�e��d��c}�: ففي توجيه قوله تعاىل � �b��a`���_� �^��]�� � ��g��f�z ED&ذكر  ٢٩: ا�
 :توجيهني مكي

                                                           

، البيان البن  ٥/٢٧٤، احملرر الوجيز  ٤/٢٤٨إعراب القرآن للنحاس : ينظر هذا املعىن عن أهل الظاهر يف) ١(
 .٢/٤٢٦ األنباري

 .٢/٧٢٢مشكل إعراب القرآن ) ٢(
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جار وجمرور ) يف التوراة(خربه ، و) مثَلُهم(مبتدأ ، و) ذلك(أنْ يكون : التوجيه األول
اجلار ) كَزرعٍ(اجلار وارور حالٌ و) يف اإلجنيل(مبتدأ ، و) مثَلُهم(حالٌ ، ومتت اجلملة ، و

 .وارور خرب املبتدأ

اجلار وارور ) يف التوراة(خربه ، و) مثَلُهم(أ ، ومبتد) ذلك(أنْ يكون : التوجيه الثاين
متعلق مبثلهم الثاين ، ) يف اإلجنيل(األول ، و) مثلهم(الثاين معطوف على ) مثَلُهم(حالٌ ، و

 .هم كزرعٍ: خرب مبتدأ حمذوف تقديره) كزرع(و

والثاين  ، -رمحه اهللا-مث بعد االنتهاء من بيان التوجيهني نسب التوجيه األول للضحاك 
 .-رمحه اهللا- لقتادة

قوله(( : قال مكي: {�d��c���bz التوراة على تقف ؛ فال األول )مثل( على عطف 
 ذه ، واإلجنيل التوراة يف وصفوا قد أم :املعىن ويكون األول ، مثل على جعلته إذا

 :تقديره حمذوف ابتداٍء خربe�����g��f�z }� :قوله يف الكاف املتقدمة ، وتكون الصفات
 �d��c���bz} يكون أن وجيوز ، ) اإلجنيل( على ، وتقف بالكاف ؛ فتبتدئ كزرع هم

 وال تقف e��d��c���b�z}�: ، وتبتدئ) التوراة( على ؛ فتقف اخلرب ez}��، و ابتداء
 أم :املعىن ويكون االبتداء ، خرب ؛ ألا القول هذا يف بالكاف تبتدئ ، وال )اإلجنيل( على
 تراهم بينهم رمحاء الكفار على أشداء أم التوراة يف وصفوا :بصفتني الكتابني يف وصفوا قد

،  السجود أثر من وجوههم يف سيماهم ، وأن ورضواناً اهللا من فضالً يبتغون سجداً ركعاً
،  جماهد ولق :األول والقول. الصفة متام إىل شطأه أخرج كزرع أم اإلجنيل يف ووصفوا
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 .)١())، وقتادة الضحاك قول :والثاين

�}�: يف قوله تعاىل) ال ميسه(ويف توجيه ضمة السني يف  �M��L���� � � � �K��J��Iz 3"%٧٩: ا�'ا 
رأينيذكر مكي : 

فعلٌ مضارع مرفوع وعالمة رفعه : ميس) ميسه(نافيةً ، و) ال(أن تكون : األول الرأي
 .ضمة ظاهرة على آخره ، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به

 .على هذا الرأي ضمة إعرابٍ) ميس(فتكون ضمة السني يف 

أنّ القرآن : هذا التفسري خرباً عن اهللاملالئكةُ ، فيكون سياق اآلية على : واملراد باملطهرين
 .ال ميسه إال املطهرون

؛ ألنه لو فُك عن اِإلدغامِ لظهر اً ، والفعلُ بعدها جمزوم ناهيةً) ال(أنْ تكون : الرأي الثاين
�}�: ذلك فيه كقوله �H��G��Fz ان��دغم ، ولَما أُدغم حرك آخره بالضم أُ ولكنه ، ١٧٤: �ل �

 املفرد ضمري به واتصل جمزوماً كان إذا املضعف الفعل ؛ ألن ألجلِ هاء ضمريِ املذكرِ الغائبِ
، وهاء الضمري مبنية على الضم  )٢(الضمري حلركة إتباعاً الساكنني ، التقاء عند ضم املذكر

 .يف حمل نصب مفعول به

ضمة ألجل اإلدغام ، ال : على هذا الرأي ضمةَ بناء ، أي) ميس(يف  فتكون ضمة السني
القرآن إال طاهر ياً من اهللا سبحانه أنْ ميس ألجل اإلعراب ، ويكون سياق اآلية. 

                                                           

 .٢/٦٧٩مشكل إعراب القرآن ) ١(

 .٥/٤٨٨، التصريح لألزهري  ١٠/٢٢٤، الدر املصون  ٨/٢١٣البحر احمليط : ينظر) ٢(
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، وملا انتهى من بيان  � من بيان التوجيه األول نسبه إىل ابن عباس وملا انتهى مكي 
 .-رمحه اهللا- وجيه الثاين نسبه إىل مذهب مالكالت

،  إعراباً تكون أن جيوز )ميسه( يف الضمة هذه ��M��L��������K��J��Iz}���: ((قال مكي
 ، وهو بنهي ، وليس خرب ، فهو املالئكة ، يعين املطهرون إال ميسه ليس :، أي نفياً )ال(و

بناٌء ،  )ميسه( يف ، والضمة للنهي )ال( :، وقيل ، وغريهم ، وقتادة ، وجماهد عباس ابن قول
،  مالك مذهب ، وهو طاهر إال القرانَ ميس ال أن اهللا من أمراً ذلك ، فيكون جمزوم والفعل
 .)١())وغريه 

u���t��s��r��q �z}�: يف قوله تعاىل) بإمامهم(لق اجلار وارور ويف توجيه متع

 : إعرابني ذكر مكي ٧١: ا�JKاء

يف موضع املفعول الثاين ) ندعوا(أنْ يكون اجلار وارور متعلقاً بـ: اإلعراب األول 
 .ندعوهم باسم إمامهم: أي تعدى إليه حبرف اجلر ،) ندعوا(لـ

أنْ تكون الباء باء احلال متعلقة مبحذوف ، واحملذوف يف موضع احلال ، : اإلعراب الثاين
ندعوهم : يف هذه احلال ، ومعناه: ندعوا كل أناس خمتلطني بإمامهم ، أي: فيكون التقدير
 .وإمامهم فيهم

                                                           

 .٢/٧١٣مشكل إعراب القرآن ) ١(
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، والثاين بتفسري  � ابن عباسمث بعد االنتهاء من التوجيهني ربط التوجيه األول بتفسري 
، وإن كان يف هذا التوجيه رجع مرة أخرى ليزيد التوجيه الثاين بياناً  -رمحه اهللا- احلسن

 .بعد نسبة التوجيهني ألصحاب القول املأثور

 )ندعوا(لـ الثاين املفعول موضع يف )ندعوا(بـ تتعلق بإمامهم يف والباء: ((قال مكي
 ؛ فيكون احلال موضع يف ، واحملذوف مبحذوف الباء تتعلق أن ، وجيوز جر حبرف إليه تعدى
 وإمامهم ندعوهم :، ومعناه احلال هذه يف :، أي بإمامهم خمتلطني أناس كل ندعو :التقدير

 عباس ابن عن روي ما معىن ، وهو إمامهم باسم ندعوهم :األول القول على ، ومعناه فيهم
 أعماهلم فيه الذي الكتاب :هنا اإلمام أنَّ -رمحه اهللا- احلسن عن روي ، وقد تفسريه يف �
 احلال موضع يف احملذوف ، وذلك مبحذوف متعلقة إال الباء تكون أن هذا على حتتمل فال

 معهم ثابتاً ندعوهم :تقديرال يف ، كأنه أعماهلم فيه الذي كتام ومعهم ندعوهم :تقديره
 إىل إال التأويل هذا على )ندعو( يتعدى ، فال ذلك ، وحنو كتام معهم مستقرا ، أو كتام
 )١())واحد  مفعول

 

 .عدم العناية بذكر نص التفسري املأثور: الرابع

فيه نص التفسري باملأثور ال يذكر  فغالب املواضع اليت تأثر فيها التوجيه النحوي عند مكي
.واهللا أعلم.املأثور ، وإمنا يشري إليه إشارة ، وذلك بين فيما مر بنا من أمثلة

                                                           

 .١/٤٣٣مشكل إعراب القرآن ) ١(



 اخلامتة

٤٣٥ 

 

 اخلامتة



 اخلامتة

٤٣٦ 

 

����� 

 

 لتُألبرِز أهم النتائج اليت توص إنين بعد هذه الرحلة املباركة اليت أمضيتها يف البحث أقف
 :إليها ، وذلك على النحو اآليت

لٌ مع التفسري ، فكالمها غايته الوصول إىل املعىن الصحيح، أنّ التوجيه النحوي متداخ .١
 .فالتفسري املأثور هو فهم ملعىن اآلية ، واإلعراب السديد يؤدي إىل فهمٍ صحيح لآلية

، وأقوال  �حديث النيب : أنّ التوجيه النحوي تأثّر بالتفسري املأثور بأنواعه الثالثة .٢
 .-رمحهم اهللا-ني ، وأقوال التابع -رضي اهللا عنهم-الصحابة 

أنّ املعربني صرحوا بالتأثر بالتفسري املأثور يف كثري من املواضع اليت اعتمدوا فيها عليه  .٣
 .يف التوجيه النحوي

اختذ أشكاالً متنوعة من التأثري ، من على التوجيه النحوي أنّ أثر التفسري املأثور  .٤
ستدالل على التوجيه ترجيح توجيه حنويٍ باالعتماد على التفسري املأثور ، أو اال

النحوي به ، أو حل إشكالٍ حنويٍ باالعتماد عليه ، أو بناء التوجيه النحوي عليه ، 
وأن ذلك التأثري قد يصل إىل رد توجيه حنوي مرويٍ عن أحد علماء النحو باالعتماد 

 .على التفسري املأثور

املواضع اليت اشترك التفسري املأثور على غريه من أدلة الترجيح يف كل  ونقدم املعرب .٥
 .فيها التفسري املأثور مع غريه يف ترجيح توجيه حنويٍ على غريه

أنّ املعربني إذا استعانوا بالتفسري املأثور يف حلّ إشكاالت التوجيه النحوي لآلية  .٦
يستعينون بأكثر من تفسري مأثور حلل اإلشكال النحوي ، ويصدرون التوجيه بوجود 



 اخلامتة

٤٣٧ 

 

مبا يعينهم على حلّ هذا اإلشكال بادئني يف الغالب اإلشكال ، مث يتبعون ذلك 
 .بالتفسري املأثور

أنّ من أثر التفسري املأثور على التوجيه النحوي أنه قد يشترك معه يف ترجيح قراءة  .٧
 .من القراءات ، أو ردها

تعدد التوجيهات النحوية يف عدد من املواضع ؛ لتعدد األقوال املأثورة ، فيبين املعرب  .٨
 .قولٍ ما يناسبه من التوجيه على كل

أنّ التفسري املأثور قد يشترك مع غريه من األدلة كالقواعد اإلعرابية ، أو اللغة ، أو  .٩
 .القراءات يف رد توجيه حنويٍ ، أو ترجيح توجيه على آخر

أنّ التأثر والتأثري متبادلٌ بني التوجيه النحوي ، والتفسري املأثور ، وقد وصل  .١٠
 .القواعد النحوية ملخالفتهالتفسري مأثور إىل رد تفسري املأثور أثر النحو على 

ندرة ترجيح تفسري مأثور على غريه باالعتماد على التوجيه النحوي حبيث  .١١
جيعل للقواعد النحوية دور املرجح بني التفاسري املأثورة ، فلم يوجد إال يف موضعٍ 

واحد. 

ه للقواعد النحوية فلم يوجد إال ومثل ذلك يف الندرة رد تفسري مأثور ملخالفت .١٢
يف موضعٍ واحد. 

اختالف الكتب اليت هي جمال البحث يف مدى التأثر باملأثور ، ففي معاين  .١٣
القرآن للفراء ، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج كان هناك تأثر واضح بالتفسري 

تأثر كبري ، فال اسللنح املأثور، إال إنه ال يقارن بأثر التفسري املأثور يف إعراب القرآن
ويف مشكل إعراب القرآن جاء التأثر تبعاً هلدف الكتاب يف  .جداً يف إعراب القرآن

االقتصار على إعراب املشكل ، أما يف معاين القرآن لألخفش فكان التأثر حمدوداً 
 .إال يف موضع واحد أجدهجداً فلم 



 اخلامتة

٤٣٨ 

 

 حيرص النحاس اختالف املعربني يف العناية بنقل نص التفسري املأثور فحني .١٤
كذا جاء يف : على ذكر نص التفسري املأثور يقتصر الفراء يف الغالب باإلشارة إليه مبثل

 .التفسري

تقدم كتاب معاين القرآن للنحاس على كتابه إعراب القرآن وإن كان كتاب  .١٥
معاين القرآن وقف عند آخر سورة الفتح ، ولعل ذلك بسبب عدم وصول بقية 

 . خمرجي الكتاب بطبعاته املختلفةالنسخة املخطوطة إىل

هذه أهم النتائج اليت ظهرت يل من خالل هذه الدراسة ، واَهللا الكرمي أسأل أن جيعل 
عملي خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن جيعله يف موازين أعمايل يوم ألقاه ، وأمحد اهللا تعاىل على 

 .راًتيسريه وتوفيقه وعونه ، وامتنانه ، فهو صاحب الفضل أوالً وآخ

.وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
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 الصفحة البيت

 قافية الباء                                        

نفَم كـى  يسأَم  ـةنيبِاملد حر لُـه 
 

 يــإن ــار فَ قَيــا و  ــب رِيلَغ 
 

١١٥ 

١١٦ 

١١٩ 

 

 فَاليوم قَربـت تهجونـا وتشـتمنا   
 

  

 فاذهب فََما بِك واأليامِ من عجـبِ 
 

 

٢٢٠ 

 قافية احلاء                                        

 غَدا قَد زوجك ليت يا
 

 محــاور سيـــفاً متقَـــلداً 
 

٢٢٩ 

٢٣١

٢٩١ 

٢٩٤ 

 قافية الدال                                       

 إنّ الذي حانت بِفَلجٍ دماؤهم
 

 دالخ ا أُمكُلِّ القومِ ي القَوم مه 
 

٦٦ 
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 قافية الراء                                        

 بصريةً عيناً الظن ذي على كَأنَّ
رحىت حياذ بحيس الناس مكلَّه 

 

 و منظرٍ أو مبنطقهه هاظرن 
 سرائره عليهم ختفى ال اخلوف من

 

١٨١ 

ــدرِ ــه يب أو مصـ ــك أيـ  آبـ
 

 من حمرِ اجللَّة جأْبٍ حشورِ 
 

٢٢٠ 

 قافية السني                                       

ــا ــتين ي لي ــت ــا وأَن ــيِس ي  ملَ
 

 أَنِــيس بِهــا لَــيس دبِبلَــ 
 

١١٦ 
١٢٠ 

 قافية الطاء                                         

ابشر وأقطْ ومترٍ ألبان 

 

٢٩١ 
٢٩٣ 

 قافية الفاء                                        

 بِمنزِلَة نخلُو وهما ليتين يا
 

 تلفونأْ بعضاً بعضنا يرى حتى 
 

١١٦ 
١٢٠ 

 تعلَّق يف مثـلِ السـواري سـيوفُنا   
 

 وما بينها واألرضِ غَـوطٌ نفَـانِف   
 

٢٢٠ 

 قافية القاف                                        

ــق   عدس مـا لعبـاد عليـك إمـارة     ــني طلي ــذا حتمل ــت و ه  ٤٤ أمن
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ــاعلَموا وإِال ــا فـ ــتم أَنـ  وأَنـ

 
ــاةٌ  غــ ب ــا ام ــقَاقِ يف حيِين ش 

 

١١٥ 
١٢٠ 

 قافية الالم                                         

 الواهب املائـة اهلجـان وعبـدها   
 

ــا  ــا أطفالَه ــوذاً تزجــي خلفَه  ع
 

٢١٩ 

ــر أرى م ــنِني ــذْنَ الس ــي أخ نم 
 

اهلـاللِ  مـن  السـرار  كما أخـذَ    

 

١٣٧ 

 قافية امليم                                         

   فـاطع ـنـا مم نيحنَ تفُواطالع 
 

 ــماملُطْع ــن ــانَ أَي منَ زــومواملُطْع 
 

٥٩ 

 كَفّـه  ظهـر  موجـوءة  قَبِضة علَى
 

 طَـاعم  هـو  وال مستحيٍ املرُء فال 
 

١٣٤ 

٣٥٩ 

 أولئك قوم إنْ هجـونِي هجـوتهم  
 

 ــد بأنْ وأَع هجــىت ــدارِمِ متــيم  ب
 

٧٢ 

٧٣ 

٤١٤ 

 قافية النون                                        

فبــت أقــد ــه بــيين الــزادوبين 
 

 ودخـان  مـرةً  نـارٍ  ضـوءِ  على 
 

٢٩١ 

٢٩٣ 

ــا مث ملْ   حـور  طَرفهـا إنَّ العيون الـيت يف   ــينيقَتلْننـ ــا حيـ  ٢١٢ قَتالنـ
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 لراهشــــيه األدمي فقــــدمت

 
ــ  ــا ىوألف ــذباً قولَه ــا ك  ومين

 

١١٢ 
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طارق : للشرجي ، حتقيق ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة ، •
 .هـ١٤٠٧اجلنايب، مكتبة النهضة العربية ، بريوت ، الطبعة األوىل ، 

 بن حممد بن أمحد الدين لشهاب ، عشر األربعة القراءات يف البشر فضالء إحتاف •
: الطبعة ، لبنان ، العلمية الكتب ، دار مهرة أنس: حتقيق الدمياطي ، الغين عبد

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩،  األوىل

 :، حتقيق السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن ، لعبد القرآن علوم يف اإلتقان •
 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤للكتاب ،  العامة املصرية إبراهيم ، اهليئة الفضل أبو حممد

مناذج من تفسري (أثر التفسري باملأثور يف التوجيه النحوي آليات القرآن الكرمي  •
ر ونششريف عبدالكرمي النجار ، حبث م. ، د )سورة البقرة يف جامع البيان للطربي

 ،  السنة الرابعة عشرة،  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  جملة إسالمية املعرفة :يف
 .م٢٠٠٨هـ١٤٢٩،  ٥٤: ددالع

،  أثر القرينة الشرعية يف توجيه احلكم النحوي عند ابن هشام يف مغين اللبيب •
القحطاين ، جامعة أم القرى ،  مثيب آل عبداهللا بن سعيد بن رسالة ماجستري ، لفهد

 .هـ١٤٢٦
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، لبشرية على فرج العشييب ،  أثر املعىن النحوي يف تفسري القرآن الكرمي بالرأي •
 .م١٩٩٩عة قان يونس ، بنغازي ، الطبعة األوىل ، جام

رجب عثمان حممد ، : ، أليب حيان ، حتقيق ارتشاف الضرب من لسان العرب •
 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل ، اخلاجني ، القاهرة ، 

عبد املعني امللوحي ، الطبعة الثانية ، : ، للهروي ، حتقيق األزهية يف علم احلروف •
 .هـ١٤١٣ق ، جممع اللغة العربية بدمش

سعيد األنباري ،  أيب بن عبيداهللا بن حممد الوفاء أيب بن الرمحن ، لعبدالعربية  أسرار •
 .م١٩٩٥ ، األوىل ، بريوت ، الطبعة اجليل قدار ، دار صاحل فخر .د: حتقيق

محزة النشريت ، : ، البن السيد البطليوسي ، حتقيقإصالح اخللل الواقع يف اجلمل  •
 .هـ١٣٩٩ر املريخ ، الرياض ، الطبعة األوىل ، دا

 حممد أمحد: إسحاق ، حتقيق بن يعقوب يوسف السكيت أيب البن ، املنطق إصالح •
 ، الرابعة ، الطبعة القاهرة ، املعارف هارون ، دار حممد عبدالسالم ، شاكر

 .م١٩٤٩

: البغدادي ، حتقيق النحوي السراج بن سهل بن حممد بكر أليب النحو ، يف األصول •
 .م١٩٨٨ ، الثالثة بريوت ، الطبعة ، الرسالة حلسني الفتلي ، مؤسسةد عبدا

،  خالويه بن أمحد بن اهللا احلسني عبد ، أليب إعراب القراءات السبع وعللها •
عبدالرمحن بن سليمان العثيمني ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، مصر ، الطبعة . د: حتقيق

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣األوىل ، 

حممد : العكربي ، حتقيق احلسني بن اهللا عبد البقاء أليب اذ ،إعراب القراءات الشو •
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧السيد أمحد عزوز ، عامل الكتب ، الطبعة األوىل ، 
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أليب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل القرشي األصبهاين ،  إعراب القرآن ، •
-هـ١٤١٥قدمت له ووثقت نصوصه ووضعت فهارسه د فايزة بنت عمر املؤيد ، 

 .م١٩٩٥

أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ، خمطوط جبامعة أم  إعراب القرآن ، •
حممد بن : هـ ، كتبه٥٩٩القرى ، معهد البحوث والدراسات ، تاريخ النسخ 

 .يوسف بن حممد بن عبداهللا ، خبط بغدادي

أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ، وضع حواشيه  إعراب القرآن ، •
عبداملنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة : علق عليهو

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الثانية ، 

البن خالويه ، دار ومكتبة هالل ،  إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي ، •
 . م١٩٨٥بريوت، 

 .اهرةللدكتور حممد أمحد خضري ، مكتبة اإلجنلو املصرية ، الق اإلعراب واملعىن ، •

حممود . د: هلبة اهللا بن علي بن حممد احلسين العلوي ، حتقيقأمايل ابن الشجري ،  •
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، الطبعة األوىل ،  القاهرة ،مكتبة اخلاجني الطناحي ، 

 الربكات أليب والكوفيني ، البصريني النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف •
 عبد الدين حميي حممد: حتقيق النحوي ، رياألنبا سعيد أيب بن حممد بن الرمحن عبد

 .دمشق ، الفكر احلميد ، دار

البن هشام ، حتقيق حممد حمي الدين  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، •
 .عبداحلميد املكتبة العصرية ، بريوت
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حسن شاذيل فرهود ، دار .د: أليب علي الفارسي ، حتقيق اإليضاح العضدي ، •
 .ه١٤٠٨، الطبعة الثانية   العلوم للطباعة والنشر

الدكتور مازن مبارك ، : أليب القاسم الزجاجي ، حتقيق اإليضاح يف علل النحو ، •
 .م١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩دار النفائس ، بريوت ، الطبعة الثالثة ، 

�
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 أبو حممد: الزركشي ، حتقيق اهللا عبد بن ادر بن حملمد الربهان يف علوم القرآن ، •
 .م١٩٨٠ ، الطبعة الثالثة بريوت ، -الفكر  دار ، إبراهيم الفضل

عياد بن عيد الثبييت ، دار . د: البن أيب الربيع ، حتقيق البسيط يف شرح اجلمل ، •
 .هـ١٤٠٧الغرب اإلسالمي ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 

د طه : أليب الربكات بن األنباري ، حتقيقالبيان يف غريب إعراب القرآن ،  •
مراجعة مصطفي السقا ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مصر ، عبداحلميد طه ، 

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
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الزبيدي  الرزاق عبد بن حممد بن حملمد القاموس ، جواهر من العروس تاج •
 .اهلداية دار احملققني ، الناشر من جمموعة: احلسيين، حتقيق
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البجاوي ، عيسى  حممد علي: حتقيق يالعكرب البقاء أليب القرآن ، إعراب يف التبيان •
 .البايب احلليب وشركاه

عبداهللا الشالل ، . د: البن الوردي ، حتقيقحترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة ،  •
 .، مكتبة الرشده ١٤٢٩الطبعة األوىل 

 الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير( والتنوير التحرير •
 التونسية ، الدار التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن لطاهرا حملمد ،) ايد
 .هـ ١٩٨٤، تونس ،  للنشر

عفيف عبد الرمحن ، مؤسسة . د: حتقيق تذكرة النحاة أليب حيان األندلسي ، •
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦،  بريوت ، الطبعة األوىلالرسالة ، 

حسن هنداوي ، الطبعة : أليب حيان ، حتقيق التذييل والتكميل يف شرح التسهيل ، •
 .هـ١٤٢١األوىل ، دار القلم ، دمشق ، 

لصد األفاضل القاسم بن احلسني اخلوارزمي ،  ترشيح العلل يف شرح اجلمل ، •
-هـ١٤١٩عادل حمسن سامل العمريي ، جامعة أم القرى ، الطبعة األوىل ، : إعداد

 .م١٩٩٨

 دار الكليب ، لغرناطيبن جزي ا حممد بن أمحد بن حملمد الترتيل، لعلوم التسهيل •
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣،  الرابعة ، الطبعة لبنان ، العريب الكتاب

عبد الفتاح حبريي إبراهيم ، : خلالد األزهري ، حتقيق التصريح مبضمون التوضيح ، •
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الزهراء لإلعالم العريب ، الطبعة األوىل ، 
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 حممد أسعد: حتقيق الرازي ، إدريس بن حممد بن الرمحن لعبد ابن أيب حامت ، تفسري •
هـ ١٤١٧الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة املكرمة ، الطبعة األوىل 

 .م١٩٩٧/

 عبد بن حممد اهللا عبد أليب العزيز، تفسري القرآن: املسمى ابن أيب زمنني ، تفسري •
الكرت  مصطفى بن حممد ، عكاشة بن حسني اهللا عبد أبو: حتقيق زمنني ، أيب بن اهللا

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الطبعة األوىل ، القاهرة مصر، ، احلديثة الفاروق ، دار

 بن عمر بن إمساعيل الفداء أليب العظيم ، القرآن تفسري: تفسري ابن كثري ، املسمى •
، والتوزيع للنشر طيبة سالمة ، دار حممد بن سامي:  ، حتقيق الدمشقي القرشي كثري

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠،  الطبعة الثانية

 حملمد الكرمي ، القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد: فسري أيب السعود ، املسمىت •
 .بريوت ، العريب التراث إحياء السعود ، دار أيب العمادي حممد بن

 عادل: حتقيق األندلسي، حيان بأيب الشهري يوسف بن حملمد تفسري البحر احمليط ،  •
 ايد عبد زكريا.د التحقيق يف شارك معوض، حممد علي ، املوجود عبد أمحد

، الطبعة  بريوت لبنان ، ، العلمية الكتب اجلمل ، دار النجويل أمحد.د النوقي،
  م،٢٠٠١- هـ١٤٢٢ األوىل،

 حممد أبو ، السنة حميي ، القرآن تفسري يف الترتيل معامل: تفسري البغوي ، املسمى •
 عثمان - النمر هللا عبد حممد :أحاديثه وخرج ، حققه البغوي مسعود بن احلسني

 ، الرابعة والتوزيع ، الطبعة للنشر طيبة احلرش ، دار مسلم سليمان - ضمريية مجعة
 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

 حممد بن الرمحن لعبد القرآن ، تفسري يف احلسان اجلواهر: تفسري الثعاليب ، املسمى •
 .بريوت ، للمطبوعات األعلمي مؤسسة الثعاليب ، خملوف بن
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 إبراهيم بن حممد بن أمحد إسحاق أليب،  والبيان الكشف: ، املسمىتفسري الثعليب  •
 األستاذ وتدقيق مراجعة ، عاشور بن حممد أيب اإلمام: حتقيق النيسابوري ، الثعليب
-هـ١٤٢٢، الطبعة األوىل ،  بريوت ، العريب التراث إحياء الساعدي ، دار نظري

 .م٢٠٠٢

 التميمي عمر بن حممد الدين فخرل ، الغيب مفاتيح: تفسري الرازي ، املسمى •
-هـ١٤٢١ ، الطبعة األوىل ، بريوت  العلمية الكتب الشافعي ، دار الرازي
 .م٢٠٠٠

 ، العلمية الكتب دار، الشربيين  أمحد بن الدين حممد لشمس املنري ، السراج تفسري •
 .بريوت

: حتقيق السمعاين ، اجلبار عبد بن حممد بن منصور املظفر تفسري السمعاين ، أليب •
،  السعودية ، الرياض ، الوطن غنيم ، دار بن عباس بن غنيم ، إبراهيم بن ياسر

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الطبعة األوىل ، 

د مصطفى مسلم حممد ، : حتقيقالصنعاين ،  مهام بن الرزاق الصنعاين ، لعبد تفسري •
 .هـ١٤١٠ ، األوىل الرياض ، الطبعة ، الرشد مكتبة

 يزيد بن جرير بن حملمد القرآن ، تأويل يف البيان جامع: تفسري الطربي ، املسمى •
 الرسالة ، الطبعة شاكر ، مؤسسة حممد أمحد: حتقيق اآلملي، غالب بن كثري بن

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ، األوىل

 احلسن الدين لنظام الفرقان ، ورغائب القرآن غرائب: تفسري الواحدي ، املسمى •
 العلمية، الكتب عمريان ، دار زكريا: قيقالنيسابوري ، حت القمي حسني بن حممد بن

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦الطبعة األوىل ،  ، لبنان ، بريوت
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 ورتبه صححه الثوري ، مسروق بن سعيد بن تفسري سفيان الثوري ، لسفيان •
دار الكتب  بإشراف العلماء من أعالمها جلنة وضبط النسخة وراجع عليه وعلق

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ األوىل العلمية ، بريوت ، الطبعة

للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر التفسري باملأثور نقد للمصطلح وتأصيل ،  •
هـ ، مايو ١٤١٤،  ذو احلجة  ٧٦: جملة البيان العدد: الطيار ، حبث منشور يف

 .م١٩٩٤

عبدالرمحن : ، حتقيق التابعي املخزومي جرب بن جماهد أليب احلجاججماهد ،  تفسري •
 .بريوت ، العلمية ، املنشوراتالطاهر حممد السوريت 

أمحد : ، حتقيق بشري بن سليمان بن مقاتل احلسن أليب سليمان ، بن مقاتل تفسري •
 - هـ ١٤٢٤ لبنان ، الطبعة األوىل ،  ، بريوت ، العلمية الكتب فريد ، دار

 .م٢٠٠٣

حملمد حسني الذهيب ، مكتبة وهبة ، مصر ، الطبعة الرابعة  ،  التفسري واملفسرون ، •
 .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩

 العلمية الكتب دار الفريوزآبادي ،: تأليف عباس ، ابن تفسري من املقباس تنوير •
 .لبنان بريوت ،

حممد عوض مرعب ، : األزهري ، حتقيق أمحد بن حممد منصور أليب ، اللغة ذيب •
 .م٢٠٠١ العريب ، بريوت ، الطبعة األوىل ،  التراث إحياء دار

قراءات القرآنية املشكلة يف كتاب سيبويه ومواقف التوجيه النحوي لوجوه ال •
سليمان يوسف خاطر ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة . د النحاة واملفسرين منه ،

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠األوىل ، 
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 بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو ، أليب السبع القراءات يف التيسري •
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ ، الطبعة الثانية ، بريوت ، العريب الكتاب الداين ، دار عمرو

�
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: حتقيق القرطيب ، األنصاري أمحد بن حممد اهللا عبد أليب القرآن ، ألحكام اجلامع •
الكتب املصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  أطفيش ، دار ، وإبراهيم الربدوين أمحد

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤

الطبعة  قباوة الدين فخر د: حتقيق ديالفراهي أمحد بن للخليل النحو ، يف اجلمل •
 .م١٩٩٥ هـ١٤١٦،  اخلامسة

 - هـ١٤٠٨ ، بريوت ، الفكر دار العسكري ، هالل أليب األمثال ، مجهرة •
 .م١٩٨٨

 ، للماليني العلم رمزي منري بعلبكي ، دار: البن دريد ، حتقيق اللغة ، مجهرة •
 .م١٩٨٧،  األوىل الطبعة بريوت،

فخر الدين . د: للحسن بن قاسم املرادي ، حتقيق ملعاين ،اجلىن الداين يف حروف ا •
قباوة ، حممد ندمي فاضل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل 

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

�
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حملمد اخلضري ، دار  حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك ، •
 .الفكر

،  أليب العرفان حممد بن علي الصبان ، أللفيةحاشية على شرح األمشوين على ا •
 .طه عبدالرؤوف سعد ، املكتبة الوقفية ، مصر: حتقيق

لياسني بن زين الدين العليمي احلمصي ، على هامش  حاشية ياسني على التصريح ، •
التصريح على التوضيح خلالد بن عبداهللا األزهري ، فيصل البايب احلليب ، القاهرة ، 

 .مصر

سعيد األفغاين ، : أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة ، حتقيق ءات ،حجة القرا •
 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨دار الرسالة ، بريوت ، لبنان ، الطبعة اخلامسة ، 

د : ، حتقيق خالويه بن أمحد بن اهللا احلسني عبد أليب السبع ، القراءات يف احلجة •
 .هـ١٤٠١ ، لرابعةا بريوت ، الطبعة - الشروق عبدالعال سامل مكرم ، دار

بدر : أليب علي احلسن بن عبدالغفار الفارسي ، حتقيق احلجة يف القراءات السبعة ، •
عبدالعزيز رباح ، أمحد يوسف : الدين قهوجي ، بشري جوجيايت ، مراجعة وتدقيق

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الدقاق ، دار املأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة األوىل ، 

علي . د: م عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي ، حتقيقأليب القاس حروف املعاين ، •
توفيق احلمد ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، دار األمل ، إربد ، األردن ، 

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الثانية ، 
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أليب حممد عبداهللا بن حممد بن السيد البطليوسي ،  احللل يف شرح أبيات اجلمل ، •
ء الدين ، دمشق ، سوريا ، الطبعة األوىل ، عبداهللا الناصري ، دار عال: حتقيق

 .م٢٠٠٠

 أمحد بن حممد بن بكر أىب الدين لسيف الفقهاء ، مذاهب معرفة يف العلماء حلية •
 دار ، الرسالة درادكة ، مؤسسة إبراهيم أمحد ياسني.  د ، حتقيق القفال الشاشي
 .األرقم

�
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: حتقيق البغدادي ، عمر بن ادرالق لعبد العرب ، لسان لباب ولب األدب خزانة •
: الطبعة بريوت ، العلمية الكتب اليعقوب ، دار بديع اميل ، طريفي نبيل حممد

 .م١٩٩٨ األوىل،

 ، الكتب حممد علي النجار ، عامل: جين ، حتقيق بن عثمان الفتح أليب اخلصائص ، •
 .بريوت

�
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، سف املعروف بالسمني احلليببن يو ألمحد الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ، •
 .هـ١٤٠٨د أمحد اخلراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة األوىل ، : حتقيق

 ، ، بريوت الفكر دار السيوطي ، الدين جالل الكمال بن الرمحن لعبد املنثور ، الدر •
 .م١٩٩٣
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لألعشى ميمون بن  الصبح املنري يف شعر أيب بصري ،: ديوان األعشى ، املسمى •
 .م١٩٢٧ندل ، مع شرح أيب العباس ثعلب ، مطبعة آدلفهلز هوسن ، قيس بن ج

، ن املصاوي ، دار املعرفة ، بريوتعبدالرمح: اعتىن به وشرحه ديوان امرئ القيس ، •
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥لبنان ، الطبع الثانية ، 

حممد أمني طه ، دار املعارف ، . د: حتقيق ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب ، •
 .الطبعة الثالثة القاهرة مصر ،

عبدالقدوس أبو صاحل ، مؤسسة . د: مجعه وحققه ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي ، •
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢الرسالة ، الطبعة الثانية ، 
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د أمحد : ألمحد بن عبدالنور املالقي ، حتقيق رصف املباين يف شرح حروف املعاين ، •
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الثاين ، حممد اخلراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة 

الفضل ،  أيب األلوسي حملمود املثاين ، والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح •
 .بريوت - العريب التراث إحياء م ، دار١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الطبعة الرابعة ، 
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 اجلوزي ، املكتب حممد بن علي بن الرمحن لعبد التفسري ، علم يف املسري زاد •
 .هـ١٤٠٤ ، الثالثة بريوت ، الطبعة ، مياإلسال



 فهرس املصادر واملراجع  الفهارس

٤٧١ 

 

 ����א���

التميمي  جماهد بن العباس بن موسى بن أمحد بكر أليب القراءات ، يف السبعة •
 الثانية ،: الطبعة ،  مصر ، املعارف ضيف ، دار شوقي: حتقيق البغدادي ،

 .هـ١٤٠٠

احلليب ،  ياخلفاج سنان بن سعيد بن حممد بن اهللا عبد حممد أليب الفصاحة ، سر •
 .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢العلمية ، بريوت ،  الكتب دار الناشر

 حسن هنداوي ، دار. د: جين ، حتقيق بن عثمان الفتح أليباإلعراب ،  صناعة سر •
 .م١٩٨٥دمشق ، الطبعة األوىل ،  ، القلم

 حممد: األزدي ، حتقيق السجستاين داود أيب األشعث بن لسليمان داود ، أيب سنن •
 .الفكر احلميد ، دار دعب الدين حميي

ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى أيب بكر البيهقي ،  سنن البيهقي الكربى ، •
-هـ ١٤١٤حممد عبدالقادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة املكرمة ، : حتقيق

 .م١٩٩٤

فواز أمحد زمريل : الدارمي ، حتقيق حممد أيب عبدالرمحن بن لعبداهللا الدارمي ، سنن •
 .هـ١٤٠٧ ، األوىل بريوت ، الطبعة - العريب الكتاب ع العلمي ، دار، خالد السب

 عبد.د: النسائي ، حتقيق الرمحن عبد أيب شعيب بن ألمحد الكربى ، النسائي سنن •
، بريوت ،  العلمية الكتب حسن ، دار كسروي سيد،  البنداري سليمان الغفار
 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ ، األوىل الطبعة
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 العقيلي الرمحن عبد بن اهللا عبد ، عقيل البن مالك ، ابن ألفية على عقيل ابن شرح •
 دار القاهرة، ، التراث احلميد ، دار عبد الدين حميي حممد: حتقيق املصري اهلمداين

 ، هـ١٤٠٠ العشرون: وشركاه ، الطبعة السحار جودة سعيد ، للطباعة مصر
 .م١٩٨٠

الرمحن السيد ، وحممد بدوي املختون ، عبد : البن مالك ، حتقيق شرح التسهيل ، •
 .هـ١٤١٠الطبعة األوىل ، دار هجر ، مصر ، 

حيىي بشري مصري ، جامعة . د: دراسة وحتقيق شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ، •
 .م١٩٩٦-هـ١٤٢٧اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الطبعة األوىل 

: بن عبداهللا بن مالك ، حتقيق أليب عبداهللا مجال الدين حممد شرح الكافية الشافية ، •
علي حممد معوض ، عادل أمحد عبداملوجود ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، 

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الطبعة األوىل ، 

. د: أليب احلسن علي بن احلسني الباقويل ، حتقيق ودراسة شرح اللمع لألصفهاين ، •
اإلسالمية ، الطبعة األوىل ،  إبراهيم حممد أبو عباة ، جامعة اإلمام حممد بن سعود

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

 ملوفق الدين بن علي بن يعيش ، إدارة الطباعة املنريية ، مصر شرح املفصل ،  •

، الطبعة  الكويت، خالد عبد الكرمي : حتقيق شرح املقدمة احملسبة البن بابشاذ ، •
 .م١٩٧٧، األوىل 

الشبيلي ، إعداد أليب احلسن علي بن حممد بن خروف ا شرح مجل الزجاجي ، •
 .هـ١٤١٩سلوى حممد عمر عرب ، جامعة أم القرى ، . د: ودراسة
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: أليب حممد عبداهللا مجال الدين بن يوسف ابن هشام ، حتقيق شرح مجل الزجاجي ، •
علي حمسن عيسى مال اهللا ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، . د

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

صاحب أبو : ن مؤمن املعروف بابن عصفور ، حتقيقلعلي ب شرح مجل الزجاجي ، •
 .هـ١٤١٩جناح ، الطبعة األوىل ، عامل الكتب ، لبنان ، 

إيليا احلاوي ، دار الكتب : ضبط معانيه وشروحه وأكملها شرح ديوان الفرزدق ، •
 .م١٩٨٣اللبناين ، مكتبة املدرسة ، الطبعة األوىل ، 

 ، مع النحوي االستراباذي احلسن بن حممد الدين لرضي احلاجب ، ابن شافية شرح •
 وضبط األدب ، حققهما خزانة صاحب البغدادي القادر لعبد شواهده شرح

 عبد حيىي حممد الزفزاف ، ، حممد احلسن نور حممد: مبهمهما وشرح غريبهما
 .بريوت ، لبنان العلمية الكتب دار احلميد ، 

 بن عبداهللا بن يوسف بن لعبداهللا العرب ، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح •
 املتحدة عبدالغين الدقر ، الشركة: ، حتقيق هشام بن عبداهللا بن أمحد بن يوسف
 .م١٩٨٤ ، األوىل دمشق ، الطبعة ، للتوزيع

عيد . د: أليب علي الفارسي ، لعبداهللا بن بري ، حتقيقشرح شواهد اإليضاح ،  •
-هـ١٤٠٥القاهرة ،  مصطفى درويش ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية ،

 .م١٩٨٥

أليب الفضل جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ، اعتىن  شرح شواهد املغين ، •
 .حممد حممود ابن التالميد الشنقيطي ، املطبعة البهية ، مصر: بتصحيحه
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حممد السعيد بسيوين : البيهقي ، حتقيق احلسني بن أمحد بكر أليب اإلميان ، شعب •
 .هـ١٤١٠ ، األوىل ، بريوت ، الطبعة ةالعلمي الكتب زغلول ، دار

صنعة وليد السراقيب ، جملة معهد املخطوطات العربية ، شعر أيب وجزة السعدي ،  •
-هـ ، يناير١٤١٠ذو احلجة  -، اجلزءان األول والثاين ، مجادى اآلخرة  ٣٤مج 

 .م١٩٩٠يوليو 

اللغة  مطاع الطرابيشي ، جممع: مجعه ونسقه شعر عمرو بن معديكرب الزبيدي ، •
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥العربية ، دمشق ، الطبعة الثانية ، 

أمحد حممد شاكر ، دار املعارف ، مصر ، : البن قتيبة ، حتقيق الشعر والشعراء ، •
 .الطبعة الثانية

الشريف عبداهللا .د: أليب عبداهللا السليلي ، حتقيقشفاء العليل يف إيضاح التسهيل ،  •
 .ه١٤٠٦مكة املكرمة ، الطبعة األوىل ، .ية احلسيين الربكايت ، املكتبة الفيصل
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أليب احلسني أمحد بن فارس بن  الصاحيب يف فقه العربية وسنن العرب يف كالمها ، •
 .السيد أمحد صقر ، املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة: زكريا ، شرح وحتقيق

 ، جلوهريا محاد بن إلمساعيل العربية ، وصحاح اللغة تاج :الصحاح ، املسمى •
 الرابعة بريوت ، لبنان ، الطبعة للماليني ، العلم حممد زكريا يوسف ، دار: حتقيق

 .م١٩٩٠



 فهرس املصادر واملراجع  الفهارس

٤٧٥ 

 

: البسيت ، حتقيق التميمي حامت أيب أمحد بن حبان بن حملمد ، حبان ابن صحيح •
-هـ١٤١٤ ، الثانية ، بريوت ، الطبعة الرسالة األرنؤوط ، مؤسسة شعيب
 .م١٩٩٣

 أيب إمساعيل بن حملمد املختصر ، الصحيح اجلامع: صحيح البخاري ، املسمى •
،  اليمامة،  كثري ابن البغا ، دار ديب مصطفى.د: حتقيق اجلعفي ، البخاري عبداهللا
 .م١٩٨٧ الثالثة ، هـ الطبعة١٤٠٧ ، بريوت

 حممد: حتقيق النيسابوري ، القشريي احلسني أيب احلجاج بن ملسلم صحيح مسلم ، •
 .بريوت ، العريب التراث إحياء الباقي ، دار عبد فؤاد
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علي حممد عمر ، مطبعة : الداوودي ، حتقيق حممد بن ألمحد املفسرين ، طبقات •
 .االستقالل الكربى ، القاهرة

حممود حممد شاكر ، : اجلمحي ، حتقيق سالم بن حملمد ، الشعراء فحول طبقات •
 .دار املدين ، جدة
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: حبث منشور يف  اهللا للدكتور أمحد حممد عبدنحو العريب ، ظاهرة التقارض يف ال •
 .٥٨جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عدد 
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 ، العريب التراث إحياء دار األندلسي ، ربه عبد حممد بن بن ألمحد الفريد ، العقد •
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠الثالثة ، : الطبعة ،  ، لبنان بريوت

للدكتور حممد أمحد خضري ،  نحوية باملعىن يف القرآن الكرمي ،عالقة الظواهر ال •
 .مكتبة اإلجنلو املصرية ، القاهرة

البن هطيل اليمين ، عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم ،  •
شريف النجار ، دار . د: مجال الدين علي بن حممد بن سليمان بن أمحد ، حتقيق

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨لطبعة األوىل ، عمار ، عمان ، األردن ، ا

 املخزومي مهدي.د: الفراهيدي ، حتقيق أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أليب العني ، •
 .اهلالل ومكتبة السامرائي، دار إبراهيم.ود
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حملمود بن محزة الكرماين ، حتقيق د مشران  غرائب التفسري وعجائب التأويل ، •
للثقافة اإلسالمية جبدة ، مؤسسة علوم القرآن ،  سركال يونس العجلي ، دار القبلة

 .بريوت

حامد حممد العبديل ، دار : البن اخلباز ، حتقيق الغرة املخفية شرح الدرة األلفية ، •
 .األبناء ، بغداد

 عبد. د: ، حتقيق الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا حممد عبد أليب احلديث ، غريب •
 .هـ١٣٩٧ ، األوىل داد ، الطبعةبغ ن العاين اجلبوري مطبعة اهللا
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 أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أليب الباري شرح صحيح البخاري ، فتح •
اخلطيب ،  الدين وحمب باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد: حتقيق العسقالين حجر بن
 .)السلفية الطبعة عن مصور( الفكر دار

 بن علي بن حملمد التفسري ، علم من درايةوال الرواية فين بني اجلامع القدير فتح •
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣بريوت ،  ، الفكر دار الشوكاين ، حممد

فهمي حسن : هلمداين ، حتقيقالبن أيب العز ا الفريد يف إعراب القرآن ايد ، •
 .هـ١٤١١، وفؤاد علي خميمر ، دار الثقافة ، قطر ، الطبعة األوىل ، النمر

 بن كيلكلدي بن خليل سعيد أيب الدين لصالح ملزيدة ،ا الواو يف املفيدة الفصول •
عمان ،  ، البشري حسن موسى الشاعر ، دار. د: ، حتقيق الدمشقي العالئي عبداهللا
 .م١٩٩٠ األوىل الطبعة

رضا جتدد ، طبع إيران : حتقيق الفهرست أليب الفرج حممد بن إسحاق بن الندمي ، •
 .، ومكتبة خياط ، بريوت

 

�
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د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ، دار إحياء التراث  وس احمليط ،القام •
 .م١٩٩١-هـ ١٤١٢العريب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل ، 
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، لفهد بن سعيد  القرينة الشرعية يف توجيه احلكم النحوي عند ابن هشام يف املغىن •
اللغة العربية جبامعة أم القحطاين ، إشراف د رياض اخلوام ، رسالة ماجستري يف كلية 

 .هـ١٤٢٧-١٤٢٦القرى 
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 أبو حممد: املربد ، حتقيق يزيد بن حممد أليب العباس واألدب ، اللغة يف الكامل •
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ الثالثة ، القاهرة ، الطبعة العريب الفكر إبراهيم ، دار الفضل

 السالم عبد ، حتقيق سيبويه قنرب بن عثمان بن عمرو البشر أليب سيبويه ، كتاب •
 .، بريوت ، الطبعة األوىل  اجليل هارون ، دار حممد

 القاسم أليب التأويل ، وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف •
 .بريوت ، العريب التراث إحياء عبدالرزاق املهدي ، دار: ، حتقيق الزخمشري

حممد أمحد الدايل ،  :للباقويل ، حتقيق كشف املشكالت وإيضاح املعضالت ، •
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ، الطبعة األوىل 

 - درويش عدنان: حتقيق الكفومي ، احلسيين موسى بن أيوب البقاء أليب الكليات •
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ املصري ،  حممد
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 عبد: البكري ، حتقيق مدحم بن العزيز عبد بن اهللا لعبد القايل ، أمايل شرح يف الآليل •
-هـ١٤١٧ ، الطبعة األوىل ،  لبنان ، بريوت ، العلمية الكتب امليمين ، دار العزيز

 .م١٩٩٧

: حتقيق العكربي ، احلسني بن اهللا عبد البقاء أليب واإلعراب ، البناء علل يف اللباب •
 .م١٩٩٥- هـ١٤١٦ األوىل الطبعة ، دمشق ، الفكر النبهان ، دار اإلله عبد د

احلنبلي ،  الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أليب الكتاب ، علوم يف اللباب •
 ، العلمية الكتب معوض ، دار حممد ، وعلي املوجود عبد أمحد عادل :حتقيق

 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩، الطبعة األوىل ،  لبنان بريوت،

 ، بريوت ، صادر دار املصري ، األفريقي منظور بن مكرم بن حملمد العرب ، لسان •
 األوىل: الطبعة

، فائز فارس: النحوي ، حتقيق املوصلي جين بن عثمان الفتح أليب العربية ، يف اللمع •
 .م١٩٧٢ ، ، الكويت  الثقافية الكتب دار
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 والتوزيع ، الطبعة للنشر املعارف القطان ، مكتبة ملناع القرآن ، علوم يف مباحث •
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الثالثة

 .حممد فؤاد سزكني ، مكتبة اخلاجني ، مصر: أليب عبيدة ، حتقيق ، جماز القرآن •
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أليب الفتح عثمان بن  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، •
عبدالفتاح إمساعيل شليب ، وزارة األوقاف . علي النجدي ناصف ، د: جين ، حتقيق

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥املصرية ، مصر ، القاهرة ، 

 عطية بن غالب بن احلق عبد حممد أليب ، العزيز الكتاب تفسري يف وجيزال احملرر •
 ، لبنان ، العلمية الكتب عبدالسالم عبدالشايف حممد ، دار: األندلسي ، حتقيق

 م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣،  األوىل: الطبعة

: حتقيق املرسي ، سيدة بن إمساعيل بن علي احلسن أليب األعظم ، واحمليط احملكم •
  .م٢٠٠٠ األوىل ، الطبعة بريوت ، العلمية الكتب نداوي ، داره احلميد عبد

 إدريس بن أمحد بن العباس إمساعيل بن عباد ابن للصاحب،  اللغة يف احمليط •
 الطبعة ، لبنان ، بريوت ، الكتب ياسني ، عامل آل حسن حممد :الطالقاين، حتقيق

 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤،  األوىل

 بابن املعروف األندلسي اللغوي النحوي عيلإمسا بن علي احلسن أليب ، املخصص •
، الطبعة  ، بريوت العريب التراث إحياء جفال ، دار إبراهيم خليل: سيدة ، حتقيق

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧ األوىل

شريف النجار ، الطبعة األوىل .د: أليب علي الفارسي ، حتقيقاملسائل املنثورة ،  •
 .األردن.م ، دار عمار٢٠٠٤-ه١٤٢٤

 العقيلي الرمحن عبد بن اهللا البن عقيل ، عبد هيل الفوائد ،املساعد على تس •
 .ه١٤٠٠حممد كامل بركات ، دار الفكر دمشق ،  .د: ، حتقيق املصري اهلمداين
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النيسابوري ،  احلاكم عبداهللا أيب عبداهللا بن حملمد الصحيحني ، على املستدرك •
 ، األوىل ، الطبعةبريوت  ، العلمية الكتب عطا ، دار القادر عبد مصطفى: حتقيق

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١

 ، دار الكتب الزخمشري عمر بن حممود القاسم أليب العرب ، أمثال يف املستقصى •
 .م١٩٨٧ ، الثانية بريوت ، الطبعة ، العلمية

 مؤسسة الشيباين ، عبداهللا أيب حنبل بن أمحد لإلمام حنبل ، بن أمحد اإلمام مسند •
 .مصر ، قرطبة

د حامت : حممد ، حتقيق أيب القيسي طالب أيب كي بنمل مشكل إعراب القرآن ، •
 .هـ١٤٠٥صاحل الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

 حممد: ، حتقيق شيبة أيب بن حممد بن اهللا عبد بكر أليب شيبة ، أيب ابن مصنف •
 -هـ ١٤٢٧، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن ، الطبعة األوىل ، عوامة

 .م٢٠٠٦

عبدالفتاح إمساعيل . د: أليب احلسن علي بن عيسى الرماين ، حتقيق معاين احلروف ، •
-هـ١٤٠٧شليب ، مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة ، الطبعة الثانية ، 

 .م١٩٨٦

أليب منصور ألزهري ، حتقيق أمحد فريد املزيدي ، الطبعة األوىل ،  معاين القراءات ، •
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠بريوت ، دار الكتب العلمية ، 

، د حيىي مراد: يل النحاس ، حتقيقأليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساع معاين القرآن ، •
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار احلديث ، القاهرة ، مصر ، 
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أليب زكريا الفراء ، عامل الكتب ، بريوت ، الطبعة الثالثة  معاين القرآن ، •
 . م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

: سعدة البلخي ااشعي ، املشهور باألخفش ، حتقيقلسعيد بن م معاين القرآن ، •
عبداألمري حممد أمني الورد ، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ، الطبعة األوىل 

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

أمحد فتحي عبدالرمحن ، : أليب إسحاق الزجاج ، تعليق معاين القرآن وإعرابه ، •
 .م٢٠٠٧ألوىل الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة ا

أليب الفضل جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ،  معترك األقران يف إعجاز القرآن ، •
أمحد مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل ، : ضبطه

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 بن محدي: الطرباين ، حتقيق القاسم أيب أيوب بن أمحد بن لسليمان الكبري ، املعجم •
هـ١٤٠٤ ، الثانية املوصل ، الطبعة ، واحلكم العلوم السلفي ، مكتبة يدعبدا - 

 .م١٩٨٣

للدكتور عبدالعزيز أبو عبداهللا ،  املعىن واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل ، •
 .م١٩٨٢الكتاب والتوزيع واإلعالن واملطابع ، طرابلس ، ليبيا ، الطبعة األوىل 

جلمال الدين أيب حممد عبداهللا بن هشام  ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب •
بريوت ،  ، الفكر د مازن املبارك وحممد علي محد اهللا ، دار: األنصاري ، حتقيق

 .م١٩٨٥ ، السادسة الطبعة

 علي د: حتقيق الزخمشري ، عمر بن حممود القاسم أليب اإلعراب ، صنعة يف املفصل •
 .م١٩٩٣،  وىلاأل: الطبعة ، بريوت ، اهلالل ملحم ، مكتبة بو
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أليب إسحاق إبراهيم بن موسى  املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ، •
. عياد بن عيد الثبييت ، د.عبدالرمحن بن سليمان العثيمني ، د. د: الشاطيب ، حتقيق

سليمان بن إبراهيم العايد ، جامعة أم . عبد ايد قطامش ، د. حممد إبراهيم البنا ، د
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨كرمة ، الطبعة األوىل ، القرى ، مكة امل

حملمود العيين ، على هامش  املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية ، •
 .خزانة األدب لعبدالقادر البغدادي ، دار صادر ، بريوت

 حممد السالم عبد: زكَرِيا ، حتقيق بن فارِس بن أمحد احلسني أليب اللغة ، مقاييس •
 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣ العرب ، دمشق ، سوريا ، لكتابا هارون ، احتاد

 عظيمة ، عامل اخلالق عبد حممد: حتقيق املربد ، يزيد بن حممد العباس أليب املقتضب ، •
 .الكتب ، بريوت

أمحد عبدالستار اجلواري ، : لعلي بن مؤمن املعروف بابن عصفور ، حتقيق املقرب ، •
-هـ١٣٩٢ن ، الطبعة األوىل ، عبداهللا اجلبوري ، دار الكتب العلمية ، لبنا

 .م١٩٧٢

، بريوت -  الفكر الزرقاين ، دار عبدالعظيم حملمد القرآن ، علوم يف العرفان مناهل •
 .والدراسات البحوث مكتب: م ، حتقيق١٩٩٦ ، األوىل الطبعة

األصبحي ،  عبداهللا أيب أنس بن مالك لإلمام مالك رواية حيىي الليثي ، اإلمام موطأ •
 .مصر ، العريب التراث إحياء فؤاد عبدالباقي ، دارحممد : حتقيق
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٤٨٤ 

 

 ����א�&%ن

للدكتور إبراهيم عبداهللا رفيده ، الدار اجلماهريية للنشر  النحو وكتب التفسري ، •
 .م١٩٩٠والتوزيع واإلعالن ، مصراته ، ليبيا ، الطبعة الثالثة ، 

 علي: جعتهومرا تصحيحه على اجلزري ، أشرف ابنالعشر ،  القراءات يف النشر •
 .لبنان العلمية ، بريوت ، الكتب ، دار الضباع حممد

حممد عبداملنعم خفاجي ، دار . د: أليب الفرج قدامة بن جعفر ، حتقيق نقد الشعر ، •
 .الكتب العلمية ، لبنان ، بريوت

: البصري ، حتقيق املاوردي حبيب بن حممد بن علي احلسن أليب والعيون ، النكت •
 .لبنان ، ، بريوت العلمية الكتب د بن عبدالرحيم ، دارالسيد بن عبداملقصو

 

	
 ����א'

 فنون من ومجل وتفسريه وأحكامه القرآن معاين علم يف النهاية بلوغ إىل اهلداية •
 جامعية رسائل جمموعة: ، حتقيق  القيسي طالب أيب بن مكي حممد أليب علومه ،

 الشاهد: د.أ بإشراف ، رقةالشا جامعة ، العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية
 ، اإلسالمية والدراسات الشريعة ،كلية والسنة الكتاب حبوث جمموعةالبوشيخي ، 

 .م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩ ، األوىل الشارقة ، الطبعة جامعة

، السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جلالل اجلوامع ، مجع شرح يف اهلوامع مهع •
 .التوفيقية ،  مصر هنداوي ، املكتبة احلميد عبد :حتقيق
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 ����א�%אو

: أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي ، حتقيق الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، •
دمشق ، سوريا ،  ، الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع صفوان عدنان داودي ، 

 .هـ١٤١٥، بريوت ، الطبعة األوىل  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

 أيب بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أليب الزمان ، أبناء أنباء و األعيان وفيات •
 .لبنان ، الثقافة ، دار عباس إحسان: حتقيق خلكان ، بن بكر
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٤٨٦ 

 

 فهرس العناوين
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٤٨٧ 

 

���
���� ���� 

 

 ٥ ....................................................................... املقدمة

 ١٤ ...................................................................... التمهيد

 ١٤ ................................................. باملأثور التفسري مفهوم: أوالً

 ١٩ ........................................................ والنحو التفسري: ثانياً

 ٢٢ ....................................................... واملعىن اإلعراب: ثالثاً

 ٢٥ ...................................................... املفردات: األول الفصل

 ٢٦ .............. ��µ��¶��¸��¹ z´���²���³}: تعاىل قوله يف) أنى(

 ٣٠ ........................ ���z©��¨��§��¦��¥�}: تعاىل قوله يف) كانَ(

����~��{�}:تعاىل قوله يف) إِنْ( � � ����¡��¢��£��¤���� � � � � � �¥��¦��§��¨��

©��ª z .......................................................... ٣٤ 

 ٣٩ ....... ��a��b���c��z`��_�����~��{�}: تعاىل قوله يف) إنْ(
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٤٨٨ 

 

���i��j���k��l}:تعاىل قوله يف موصول اسم أو ، إشارة اسم) تلك(

m��z .............................................................. ٤٢ 

��k��l}:تعاىل قوله يف وعدمها الزيادة بني) ال( �m� � �n�� �o� �p���

q��r��z ..................................................... ٤٥ 

)نتعاىل قوله يف) م :{�~������������¡��¢�����£��������¥¤���¦��§��¨��z .... ٥٢ 

 ٥٥ ....................... �T��U��V��W��X��z}: تعاىل قوله يف) الت(

 ٦٠ .......................��z¤��£��¢��¡������������~��{�}: تعاىل قوله يف) ما(

��]���S���T��U��V��XW��Y��Z}:تعاىل قوله يف) الذي( معىن

\���z .............................................................. ٦٥ 

 ٧١ ............................. ��z_��~������{��|��}}: تعاىل قوله يف) إنْ(

���É��Ê��Ë��Ì��Í��Î��Ï��Ð��Ñ}:تعاىل قوله يف) مزيد من هلْ( يف) هلْ(

Ò��z .............................................................. ٧٨ 

)تعاىل قوله يف) أَو  :{�f��g��h��i��j�����k��z ....................... ٨٢ 

 ٨٧ ............................ �s��t���uz} :تعاىل قوله يف) الباء(

 ٩٤ .... �Å��Æ��Ç��È��É��Ê��Ë�����������Ì���z}: تعاىل قوله يف) إما( معىن
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٤٨٩ 

 

 ٩٧ ............................ �b��c��d��e���f��z}: تعاىل قوله يف) ال(

 ١٠٢ .............................. �l��m��n���o��z}: تعاىل قوله يف) ما(

 ١٠٧ .................................................... التراكيب: الثاين الفصل

��v}:تعاىل قوله يف) فُرقَانَال(و) الكتاب( بني العطف �w� �x� �y��

z��{��|��}���z .......................................... ١٠٨ 

�¨�}:تعاىل قوله يف) والصابئون( رفع أوجه �©� �ª� �«��¬� �®��

¯���°��±��²��³��´����µ��¶��¸��¹���º��»��¼��½��¾��z

 ................................................................. ١١٤ 

��_��~��{��|��}���y���z}:تعاىل قوله يف) إخوام( يف الضمري مرجع

`��a���b��c��d��e��f��g��h��i��j���k��l��m��z 

 ................................................................. ١٢٢ 

حلمية أم بصرية �l��m��n��o��p��q z}: تعاىل قوله يف) يريكَهم(
 ................................................................. ١٢٤ 

��h��i�j��k��l}:تعاىل قوله يف) منه( يف الضمري مرجع � �m��n��o��

p��z ............................................................ ١٢٨ 
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٤٩٠ 

 

�q��r��s��t���u z}: تعاىل قوله يف) بإمامهم( وارور اجلار متعلَّق

 ................................................................. ١٣١ 

���O��P}:تعاىل قوله يف مؤنث وهي) أَعناقُهم(لـ خرب أنه مع) عنيخاض( تذكري

Q��R��S��T��U��V���W��X��Y��Z��z  ...................... ١٣٤ 

���S��T��U���V}:تعاىل قوله يف) يدخلوا( ويف) فمنهم( يف الضمري مرجع

W��X���ZY��[��\��]��^���_��`��a��b��c��ed��

f��g���h��i����j��k��l��m��n���o��p���q����r��s��

ut��v��w��x���y���z ....................................... ١٤٠ 

 ١٤٧ ���a`��b���c��d��e�����f��g�z_��^��[�}: تعاىل قوله توجيه

����a��b`��_��~���{�}:تعاىل قوله يف) هذا من غَفْلَة يف كُنت لَقَد( مجلة حملّ

c��d��e��f��g���h���i��z ................................ ١٥١ 

 ١٥٦ ....... �e��f���g��z}: تعاىل قوله يف) رافعةً خافضةً( النصب قراءة

�����A��B��C��D��E��F��HG��I}:تعاىل قوله يف) الشهداء( � �J��

K��L��M��N z ............................................ ١٦١ 

���}:تعاىل قوله يف) نربأها( يف الضمري مرجع �¡� � � �¢� �£��¤� �¥��¦� �§��

¨��©��ª��«����¬��®��¯��° z ............................. ١٦٧ 
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٤٩١ 

 

���p��q��r��s��t��u�����v��w}:تعاىل قوله يف) ملا( وارور اجلار متعلَّق

x��y��z ...................................................... ١٧٠ 

��¬��»}:تعاىل قوله يف) الالئي( املبتدأ خرب � �®� �¯��°� �±��²� �³��

´��µ��¶���¸��¹���»ºz� ................................... ١٧٤ 

 ١٧٨ ...................... �À��Á������Â��Ã����Ä��Å��z}: تعاىل قوله توجيه

 ١٨٣ ........ �c����d��e��f������g���z}: تعاىل قوله يف) رجعه( يف الضمري مرجع

 ١٨٩ ................................................... األعاريب: الثالث الفصل

 ١٩٠ .......... �N��O��P����Q����R z} :تعاىل قوله يف) حطَّة( إعراب

�������¨��§��¥¦��¤��£��¡¢�����~����{��|�}:تعاىل قوله يف) الظاملون( رفع حكم

©��ª��«��¬��z  .......................................... ١٩٦ 

 ٢٠٠ ........ �Å��Æ��Ç��È��É z}: تعاىل قوله يف) ماذَا( إعراب

 ٢٠٤ . �u��v��w��x������y��z��{�����|��z}: تعاىل قوله يف) محرراً( نصب أوجه

 ٢١٠ .......�q��r��s��t����u z}: تعاىل قوله يف) مقام( إعراب أوجه

)ِتعاىل قوله يف) واألرحام :�{�S��T��U��V���W����X z .......... ٢١٥ 



 فهرس العناوين  الفهارس 

٤٩٢ 

 

����}���z}:تعاىل قوله يف) النساَء( إعراب � �|��}��~�����¡��¢��£��

¤ z ........................................................... ٢٢٤ 

���H}:تعاىل قوله يف) وأرجلَِكم( �I��J��K� �L� �M��

N������O��P��RQ��z ................................... ٢٢٨ 

���A��B��C��D��E��F��G}:تعاىل قوله يف) مردفين( إعراب

H���I��J��K��L��z ..................................... ٢٣٦ 

 ٢٣٨ ���a�������b��c��d z`�����_��~��}: تعاىل قوله يف) جمراها( إعراب

 ويف ���ª����«z©��¨��§��¦��¥�}:تعاىل قوله يف) سالماً( إعراب
 ٢٤١ ................................ ��µz´����²��³±�}: تعاىل قوله

 ٢٤٥ ........ �l��m��n��o���������p��q��z}: تعاىل قوله يف) عتيا( إعراب

��¼��«�����µ��¶��¸��¹��º´�}:تعاىل قوله يف) احلَق( إعراب

½ z ........................................................ ٢٤٨ 

)وتعاىل قوله يف) احلديث لَه:{�̀� �a���b��c��d��� �e���f��g��h��

i��j��k����z...................................................... ٢٥٠ 

����Ø��Ù��Ú}: تعاىل قوله �Û�� � �Ü� �Ý� � �Þ�� � � � �ß��à���á� �â�� �ã��ä��å��

æz ............................................................ ٢٥٥ 
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٤٩٣ 

 

 ٢٦٠ ........ �A��B��C��D��E��z}: تعاىل قوله يف) واحلقُِ فاحلقُِ( إعراب

 ٢٧١ ............... �V��W��X��Y��Z z}: تعاىل قوله يف) قَبلُ( إعراب

��Ì��Í��Î}:تعاىل قوله يف) وقيلَه( يف النصب قراءة ترجيح � �Ï��Ð� � � � � � � � �Ñ��

Ò��Ó��z ...................................................... ٢٧٤ 

������G��H��I��J}:تعاىل قوله يف) من( إعراب �K��L��M��N��O��P��Q��R��

S��T��U z� ..................................................... ٢٨٠ 

 ٢٨٤ .......... ��a��b��z`����_��~��{��|�}: تعاىل قوله يف) قليالً( إعراب

��¼��«����µ���¶��¸��¹��º´�}:تعاىل قوله يف) ونحاسٌٍ( إعراب أوجه

½��z ............................................................ ٢٩٠ 

��I}:تعاىل قوله يف بناء أو إعراب ضمة) ميسه ال( يف السني ضمة �J��K��������

L��M��z .................................................... ٢٩٧ 

 ٣٠٠ .................. �Ì��Í������������Î��z}: تعاىل قوله يف) نذيراً( نصب أوجه

 ٣٠٥ ..................... �o��p��q��r���s��z}: تعاىل قوله إعراب أوجه

��¹���º}:تعاىل قوله يف) عيناً(لـ الناصب �»�� � � � �¼��½��¾��¿��À�����

Á��z ............................................................ ٣٠٩ 



 فهرس العناوين  الفهارس 

٤٩٤ 

 

 ٣١٣ ... �Y��Z��[��\���]����^����_��z}:تعاىل قوله يف) ناصبةٌ عاملَةٌ(

 ٣١٧ ..... �T��U��V���������W��X��Y�����Z��[��\��]��^��z}: تعاىل قوله يف) إرم(

 ٣٢٣ ........ النحوي والتوجيه املأثور التفسري بني والتأثري التأثر أنواع:الرابع الفصل

 ٣٢٥ ...................... :املأثور التفسريِ على باالعتماد حنويٍ توجيه ترجيح:أوالً

:غريه على حنويٍ توجيه ترجيح يف وحده املأثور التفسري على االعتماد: األول
 ................................................................. ٣٢٥ 

 ٣٢٨ :ويٍحن توجيه ترجيح يف األدلة من غريه مع املأثور التفسري اشتراك: الثاين

 ٣٣٨ ......................... :املأثور التفسري على باالعتماد حنويٍ توجيه رد:ثانياً

 ٣٣٨ ........ :حنوي توجيه رد يف وحده املأثور التفسري على االعتماد: األول

 ٣٤١ ............ :حنوي توجيه رد يف غريه مع املأثور التفسري اشتراك: الثاين

 ٣٤٦ ........................ :النحوي التوجيه على املأثور بالتفسري االستدالل:ثالثاً

 ٣٥٤ ....................... :املأثور التفسري على باالعتماد حنويٍ إشكالٍ حل:رابعاً

:النحوي اإلشكال حل يف املأثور التفسري من قول من أكثر على االعتماد: األول
 ................................................................. ٣٥٤ 
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٤٩٥ 

 

:النحوي اإلشكال حل يف املأثور التفسري من واحد قول على االعتماد: الثاين
 ................................................................. ٣٦٢ 

 ٣٦٤ ............................ :املأثور التفسري على النحوي التوجيه بناُء:خامساً

 ٣٦٤ ................ :املأثور التفسري على حنوي توجيه من أكثر بناء: األول

 ٣٧٣ ................... :املأثور التفسري على واحد إعرايب توجيه بناء: الثاين

 ٣٨٠ ........................ النحوية والتوجيهات املأثور التفسري بني الربط:سادساً

 ٣٨٠ .......... :مأثورة تفاسري وعدة حنوية توجيهات عدة بني الربط: األول

 ٣٨١ ................ :ورينمأث وتفسريين حنويني توجيهني بني الربط: الثاين

 ٣٨٦ .. القراءات من قراءة ترجيح يف النحوي التوجيه مع املأثور التفسري تعاضد:سابعاً

 ٣٩١ ...... القراءات من قراءة رد يف النحوي التوجيه مع املأثور التفسري تعاضد:ثامناً

 ٣٩٣ .................... النحوي التوجيه على باالعتماد مأثور تفسري ترجيح:تاسعاً

 ٣٩٦ ....................... النحوي التوجيه على باالعتماد مأثور تفسري رد:عاشراً

 ٤٠٠ النحوي التوجيه يف املأثور التفسري من اإلفادة يف املعربني طرق: اخلامس الفصل

 ٤٠١ .............................................................. الفراء: أوالً

 ٤٠٥ ........................................................... األخفش: ثانياً
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٤٩٦ 

 

 ٤٠٧ ............................................................ الزجاج: ثالثاً

 ٤١٠ ............................................................ النحاس: رابعاً

 ٤٢٥ ............................................................ مكي: خامساً

 ٤٣٦ ..................................................................... اخلامتة

 ٤٤١ .............................................................. اآليات فهرس

 ٤٥٢ ........................................................... األحاديث فهرس

 ٤٥٤ ..................................................... الشعرية األبيات فهرس

 ٤٥٩ .................................................... واملراجع املصادر فهرس

 ٤٨٧ ............................................................ العناوين فهرس

 


