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محداً ، وأشكره على ما أوالنا ،على ما هدانا ––أمحد اهللا 
من سواه، وشكرًا نستزيد به نعمه وعطاياه، وأصلي وأسلم على  مد بهالحيُ 

ومن �ج  ،حممد صلى اهللا عليه وعلى أله وأصحابه ،املبـعوث رمحـة للعاملني
  �جهم إىل يوم الدين 

  .......وبعد     
؛ إذ رف العلوم قدراً، وأعظمها أثراً فإن علم إعراب القرآن الكرمي من أش    
لذا عده كثري من العلماء أصًال من  ؛راد اهللا يف قرآنهتوصل إىل فهم مبه يُ 

  أصول الشرع احلنيف.
وهذا البحث يُعىن جبانب من جوانب هذا العلم، وهو احلمل على التوهم    
الحمل على التوهم في إعراب القرآن و  إعراب القرآن الكرمي، عنونته بـ(يف

ت فيـه عددًا من مجع .أثره في المعنى عند أبي حيان في البحر المحيط)
ومذاهـب ،األعاريـب اليت صرح أبوحيان فيها بــ (التوهـم) مبينًا أثره يف املعىن

    .وموقـف أبـي حيان ،املعربني فيها

������������������������������������ �

البحر احمليط أليب حيان) ميثل جانباً ثرياً من جوانب البحث (: أن كتاب ����
  لكرمي.يف إعراب القرآن ا

أن موقف أيب حيان من احلمل على التوهم يف إعراب القرآن الكرمي  :������
حيث يصرح بأنه الينقاس، وال جيوز أن ؛يشوبه شىء من االضطراب

رج عليه بعض مل عليه القرآن ما وجدت عنه مندوحة، مث تراه خيُ حيُ 
على الرغم من وجود مذاهب وأعاريب أخرى؛  ،األعاريب القرآنية

  لنقف على حقيقته. ؛إلقاء مزيد ضوء على موقفهفأردت 



   
  

  

  
} ٧٥٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

من هذا البحث أن أنبه على ضرورة وضع  - فيما أردت  - : أردت ������
لئال نعربه على وجه يُفهم  ؛ضوابط شرعية ولغوية إلعراب القرآن الكرمي

  .منه غري مراد اهللا 
، وخامتة ،ومبحثني ،ومتهيد،هذا وقد بنيت هذا البحث على مقدمة    
  خرياً يأيت ثبت املصادر واملراجع  كما يلي:وأ

  وفيها سبب اختياري للموضوع وخطته. ،: املقدمة����
مفهومه،  :احلمل على التوهم يف اإلعراب:وهو بعنوان ،: التمهيد������

  وصوره، وأقوال النحاة فيه.
  وهو بعنوان: احلمل على التوهم يف باب العطف. ،: املبحث األول������
  وهو بعنوان: احلمل على التوهم يف غري باب العطف. ،ملبحث الثاين: ا������
  وفيها أهم النتائج والتوصيات. ،: اخلامتة������
  : ثبت املصادر واملراجع.������

  
وأن جيعله يف ميزان حسنايت يوم ،هذا واهللا أسأل أن ينفع �ذا البحث    

، ذلك والقادر عليه لعمل، إنه ويلالدين، وأن يرزقين اإلخالص يف القول وا
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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} ٧٥٨     {
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  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ا  

 ةال اره،وأو،:ابا  ا  ا  

) فى اللغة حـول عـدة معـاٍن منها:التخیـل والتمثـل، یقـال: التوهمتدور مادة (       

  .)١(توهم الشيء: تخیله وتمثله، كان في الوجود أم لم یكن

ولعل هذا المعنـى هـو أقـرب المعـاني لمـا أراده النحـاة مـن التـوهم اصـطالحًا؛ فـإن 

النحــاة المتقـــدمین لــم یضـــعوا لــه تعریفـــًا محــددًا ، لكـــن المطلــع علـــى كالمهــم فیـــه 

أنه عندهم یدور حول تخیـل وجـود عامـل مفقـود ،أو فقـد عامـل موجـود، أو یدرك 

  : أن یكون الكالم في قالب، فیجریه المعرب في قالب آخر. )٢(كما یرى أبو حیان

وللحمل على التـوهم فـى اإلعـراب صـور كثیـرة منهـا: الحمـل علـى المـراد مـن 

، )٤(، والطبري)٣(الفراء الكالم ال على الموجود من العوامل واأللفاظ. ومنه ما قاله

 M f g h i jوغیــرهم فــي قــراءة ابــن عبــاس:  )٥(يوابــن األنبــا ر 

k l  L )بجـــــــر (السالســـــــل): إن التقـــــــدیر: إذ أعنـــــــاقهم فـــــــي األغـــــــالل  )٦

والسالســِل، فعطــف علــى المــراد مــن الكــالم، ال علــى ترتیــب األلفــاظ، فتــوهم جــر 

  السالسل.

                                                           

  لسان العرب (وهم). )١(

  .٤/٢٩٥البحر المحیط  )٢(

  .٣/١١معانى القرآن  )٣(

  .٢/٣٦٣تفسیر الطبرى  )٤(

  .٨٧٤ – ٢/٨٧٣إیضاح الوقف واالبتداء  )٥(

، وقــراءة الجماعــة: " والسالســُل یســحبون "  وقــرأ ابــن مســعود، ٧١ســورة غــافر مــن اآلیــة:  )٦(

وابن عباس، وزید بـن علـى، وابـن وثـاب، وابـن یعمـر، وعكرمـة، وأبـو الجـوزاء، والضـحاك، 

وابــن أبــى عبلــة: "والسالســَل یســحبون" بنصــب (السالســل) وبنــاء (یســحبون)للفاعل. وقــرأت 

 ٢/٢٤٤فرقة منهم: ابن عبـاس فـى روایـة: " والسالسـِل، بخفـض الـالم. یراجـع: المحتسـب 

  .٢٥٢ -٨/٢٥١ومعجم القراءات  ٥/٣٦٠شاف ، والك٢٠/٣٦٣وتفسیر الطبرى 



   
  

  

  
} ٧٥٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ضـًا: الحمـل علـى تـوهم وجـود ومن صور الحمل على التوهم فـي اإلعـراب أی

عامــــل غیــــر موجــــود. ومنــــه تــــوهم وجــــود البــــاء فــــي المعطــــوف علــــى خبــــر (مــــا) 

  :)١(الحجازیة في قول الشاعر
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� � لجــواز هــذه الصــورة: صــحة دخــول هــذا العامــل المتــوهم،  )٢(واشــترط ابــن هشــام 

  سنها : كثرة دخوله على االسم األول.واشترط لح

ومن صوره أیضًا: توهم سقوط عامل موجود، ومن ذلك قول عقیبة بن ُهبیرة 

  :)٣(األسدي
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، والهمــــع ٥/٤٨١مـــن البســــیط لــــم أقــــف علــــى قائلــــه، وانظـــره غیــــر منســــوب فــــى المغنــــى  )١(

  .٧/٤٩، وشرح الشواهد للبغدادى ٥/٢٧٩

  .٤٧٩ – ٥/٤٧٨المغنى  )٢(

 ١/١٣١،  وســر صــناعة اإلعــراب  ١/٦٧مــن الــوافر ، وهــو لعقیبــة األســدي فــي الكتــاب  )٣(

ـــــي للســـــیوطي  ، وشـــــرح ٢٩٤، ـــــي اإلنصـــــاف  ٢/٨٧٠شـــــواهد المغن ـــــة األســـــدي ف ، ولعقب

،  ٢/٣٣٧، والمقتضـــــب  ٣/٩١،  ٣٤٤، ٢٩٢/ ٢، وبـــــال نســـــبة فـــــي الكتـــــاب  ٢٨٤صــــــ

وغلــط العســكري  ٤/٩،  ٢/١٠٩، وشــرح المفصــل  ٤/٢٨٦والحجــة ألبــي علــي الفارســي 

  سیبویه في روایة البیت ؛ ألن البیت من قصیدة مجرورة وبعده: 

  ضنا فجردتموها      فهل من قائم أو من حصیِد أكلتم أر 

. ودافع صاحب اإلنصاف عن سیبویه بأن البیت ٢٠٧یراجع التصحیف والتحریف صـ  

  یروى مع أبیات منصوبة ، وبعده:

  أدیروها بني حرب علیكم           وال ترموا بها الغرض البعیدا

ت مجرورة، وعلى روایة وقیل: یروى البیت مع أبیات منصوبة، كما یروى مع أبیا    

  الجــر؛ فال شاهد فیه لما نحن بصدده.
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  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  فنصب (الحدیدا) على توهم سقوط الباء من خبر لیس (بالجبال).

اب أیضـًا: تـوهم النطـق بعامـل بـدل ومن صور الحمل على التـوهم فـى اإلعـر 

 #    " ! M:)٢(فــى قــراءة ابــن الســمیفع  )١(عامــل. ومنــه مــا قالــه أبــو حیــان

$ % L)ـــــ ( الــــذین ) بــــدل ( الــــذي ):إن الضــــمیر ُأفــــراد فــــى (اســــتوقد)   )٣ بــ

  و(حوله) حمًال على توهم النطق بـ (َمْن) بدل (الذین).

ـــاب  وأكثـــر مـــا جـــاء مـــن الحمـــل علـــى التـــوهم فـــي اإل عـــراب إنمـــا جـــاء فـــي ب

عطــــف النســــق؛ ألن اخــــتالف اإلعــــراب بــــین المتعــــاطفین بــــاب واســــع للتــــأویالت 

  والتخریجات، ومنها الحمل على التوهم.

:" والحمل على  )٤( والحمل على التوهم في اإلعراب ال ینقاس، یقول الرضي

  بعید عن الحكمة ". –ما وجد محمل صحیح  –التوهم 

  " العطف على التوهم ال ینقاس ".  :)٥(ویقول أبو حیان

والقــول بــه فــى إعــراب القــرآن خــالف األصــل، فــال یقــال بــه مــا وجــدت عنــه 

: "... التــوهم ال ینقــاس؛ فــال یحمــل علیــه القــرآن، مــا )٦(مندوحــة، یقــول أبــو حیــان

  وجدت عنه مندوحة".

: " ال أحـــب هـــذا اللفـــظ [التـــوهم] مســـتعمًال فـــى القـــرآن؛ فـــال )٧(ویقـــول الســـمین

  ل: جزم على التوهم؛ لقبحه لفظًا ".یقا

                                                           

  .١/١٢٦البحر المحیط  )١(

  .١/٥٢، ومعجم القراءات ١/١٦٤تراجع القراءة فى روح المعانى  )٢(

  .١٧سورة البقرة من اآلیة:  )٣(

  .١/٣٠شرح الشافیة  )٤(

  .٦/١٨٣، ٢/٦١٧البحر المحیط  )٥(

  .٥/٣٤٨السابق  )٦(

  بتصرف. ١٠/٣٤٥صون الدر الم )٧(
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  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

. )١(ویقول السمین فى موضـع آخـر : " وكـذا یقولـون: تـوهم وجـود البـاء؛ فجـرَّ

ســـوء أدب، ولكـــنهم لـــم یقصـــدوا ذلـــك،  –بالنســـبة إلـــى القـــرآن  –وفــى هـــذا العبـــارة 

  حاش هللا".

: " وال یخفــى مــا فــي هــذه التســمیة [التــوهم] مــن البشــاعة، )٢(ویقــول األلوســي

  هذا اللفظ شاذ؛ ال ینبغي التخریج علیه مع وجود غیره". على أن

وٕانما كان األمر كـذلك؛ ألنـه الیجـوز حمـل ألفـاظ القـرآن الكـریم علـى األمـور 

  .)٣(البعیدة واألوجه الضعیفة وتترك الوجوه القویة الفصیحة

: " وٕانمـا ُیحمـل القـرآن علـى أعـرب الوجـوه )٤(یقول أبو عبیـد القاسـم بـن سـالم

  ى اللغة والنحو".وأصحها ف

  : " والقرآن إنما یحمل على أشرف المذاهب".)٥(ویقول المبرد 

علـى هـذا، وال یكـون  : " وال یحمـل شـىء مـن كتـاب اهللا )٦(ویقـول النحـاس

  إال بأفصح اللغات وأصحها".

أما إن لم یكن عنه مندوحة وال غنیة، ولم یكن مبتذًال وال یتعارض مع قواعد 

قــول بــه فــي إعــراب القــرآن الكــریم، ویكــون مــن بــاب تقریــب اللغــة؛ فــال بــأس فــي ال

المعنى وتفسیر اإلعراب.وتخلصًا مما توحي به التسمیة مـن معـاٍن ال تلیـق بمقـام 

  القرآن الكریم سماه النحویون (الحمل على المعنى).

ـــى )٧(یقـــول الســـیوطى : " وٕاذا وقـــع ذلـــك فـــى القـــرآن، ُعبـــر عنـــه بـــالعطف عل

  ًا".المعنى، ال التوهم؛ أدب

                                                           

  .٣/٢٠٢السابق  )١(

  بتصرف. ١٢/٩٨روح المعانى  )٢(

  .٢٦٨ -٢٦٧علم إعراب القرآن تأصیل وبیان  )٣(

  .٢٤٧الناسخ والمنسوخ فى القرآن العزیز صـ )٤(

  .٢/٩٣١الكامل  )٥(

  .١/٣٠٧إعراب القرآن  )٦(

  .٣/١٩٧الهمع  )٧(



   
  

  

  
} ٧٦٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  : ویقال له فى غیر القرآن: عطف على التوهم".)١(ویقول األلوسي

: "... علـى مـا یقـال فـى غیـر القـرآن مـن تـوهم أن )٢(ویقول فـى موضـع آخـر

  (َمْن) موصولة ال شرطیة".

" وهذه العبارة [ التوهم] فیها غلط على القرآن؛ فینبغـي أن  :)٣( ویقول السمین

  ى، وال یقال: التوهم".یقال: فیها مراعاة للشبه اللفظ

والـذى یبـدو لـى أنـه ال مشـاحة فــى لفـظ (التـوهم) مسـتعمًال فـى إعـراب القــرآن 

: أن كثیــرًا مــن معربــى القــرآن الكــریم ســموه توهمــًا  كــالفراء، أولهــاالكــریم؛ ألمــور: 

، وغیرهم، وهؤالء ومن لفَّ لفهم ال ُیظن بهم التهمة، ولـو )٤(والطبرى، وأبى حیان

تؤدى إلى الغلط أو البشاعة فى إعـراب القـرآن؛ لكـانوا أول الفـارین كانت التسمیة 

  منها.

 M f g h i j kفى قـراءة ابـن عبـاس:  )٥(یقول الفراء

l  L  بخفـــــض (السالســـــل) "... ولكـــــن لـــــو أن متوهمـــــًا قـــــال: إنمـــــا المعنـــــى: إذ

أعناقهم فى األغالل وفى السالسل یسحبون، جاز الخفض فى (والسالسل) على 

  هب".هذا المذ

" وكــان بعضــهم یقــول فــى ذلــك: لــو أن متوهمــًا قــال: إنمــا )٦(ویقــول الطبــرى 

المعنــى إذ أعنــاقهم فــى األغــالل وفــى السالســل یســحبون؛ جــاز الخفــض... علــى 

  هذا المذهب". والطبرى هنا یشیر إلى قول الفراء المتقدم.

                                                           

  .٩/٢٩روح المعانى  )١(

  تصرفب١٠/٥٣١روح المعانى  )٢(

  بتصرف. ٦/٥٣٣الدر المصون  )٣(

  ستأتى نماذج كثیرة عند أبى حیان فى المبحث األول و الثانى. )٤(

   .٣/١١معانى القرآن  )٥(

  بتصرف. ٢٠/٣٦٣تفسیر الطبرى  )٦(



   
  

  

  
} ٧٦٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: أن مصـــطلح (التـــوهم) إنمـــا هـــو مـــن بـــاب تقریـــب المعنـــى إلـــى ذهـــن ثانیهـــا

  تلقى، وتفسیر المراد، وعلیه فهو راجع إلى المعرب، ال إلى القرآن.الم

: أن مــن رفــض مصــطلح التــوهم فــى إعــراب القــرآن لــم یلتــزم بهــذا فــى ثالثهــا

، حیــــث حمــــال بعــــض )٢(واأللوســــي )١(إعرابــــه علــــى نحــــو مــــا تجــــد عنــــد الســــمین

  األعاریب علیه دون أن یشیرا إلى رّده أو بشاعته.

 )٣() قد شاع لدى النحـویین القـدامى، فـذكره الخلیـلعلى أن مصطلح (المعنى

، )٨(، والنحــاس)٧(، والطبــرى)٦(، والزجــاج)٥(، والفــراء)٤(غیــر مــرة، كمــا ذكــره ســیبویه

وغیرهم. وعقد له ابـن جنـى  )١١(، واألنباري)١٠(، ومكى ابن أبى طالب)٩(والفارسي

  .)١٢( بابًا فى الخصائص

قلیلــة علــى نحــو مــا تجــد عنــد ولــم یخــل األمــر مــن ذكــر (التــوهم) فــى مــرات 

.ثـم جـاء أبـو حیـان فشـاع لدیـه  )١(، والطبرى)١٥(، والفراء)١٤(، والكسائي)١٣(سیبویه

  .)٢(مصطلح (التوهم) وكان أول من قال به فى أعاریب كثیرة فى القرآن الكریم

                                                           

  .١١/٧٨ ٥/٤٠٣ ٤/٢١٦الدر المصون  )١(

  .٢٧ -٢٩/٢٦روح المعانى  )٢(

  .١٧١، ١٦٩، ١٦٨، ١٢٦، ١/٦٥یراجع الجمل المنسوب للخلیل  )٣(

  .٣/١٠٠الكتاب  )٤(

  .٣/١١، ١/٤١٧معانى القرآن )٥(

  .٤٢٣، ٣/٦٢،، ٢/١٢٩معانى القرآن وٕاعرابه  )٦(

  .٢٠/٣٦٣تفسیر الطبرى  )٧(

  .٢٦، ٢/٢٢إعراب القرآن  )٨(

  .٤/٤٤٨، ١٢٠، ٢/١١٧الحجة  )٩(

  .٤٠٩، ٣١٩، ١/٢٢٧ومشكل إعراب القرآن  ١/٢٢٧الكشف  )١٠(

  .٧٦٣، ٢/٥٠٦اإلنصاف  )١١(

  .٣/٢٦١الخصائص  )١٢(

  .٣/٢٩، ٢/٤٢الكتاب  )١٣(

  .١/٢٩شرح الشافیة للرضى  )١٤(

  .٣/١١معانى القرآن  )١٥(



   
  

  

  
} ٧٦٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وینبغـــــى لنـــــا أن نفـــــرق هنـــــا بـــــین مصـــــطلح (المعنـــــى) مرادفـــــًا لــــــ (التـــــوهم) ، 

كـــون اإلعـــراب فرعـــًا عنـــه، فهـــذا األخیـــر هـــو أســـاس ومصـــطلح (المعنـــى) الـــذى ی

: )٣(اإلعـــراب، وبـــه ُیختـــار إعـــراب دون غیـــره ، وهـــو مـــا عنـــاه الفارســـي حـــین قـــال

  "ومثل هذا من الحمل على المعنى كثیر فى التنزیل وغیره".

:" والحمــــل علــــى المعنــــى أكثــــر فــــى كالمهــــم مــــن أن )٤(وعنــــه قــــال األنبــــارى

  یحصى".

                                                                                                                                          

  .٢٠/٣٦٣تفسیر الطبرى  )١(

  ستأتي نماذج لهذا في المبحث األول و الثانى. )٢(

  .٢/١١٨الحجة  )٣(

  .٢/٧٧٧اإلنصاف  )٤(



   
  

  

  
} ٧٦٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  
  
  
  
  
  

  ا اول

    ا ا

ب ا   

  



   
  

  

  
} ٧٦٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  ا  اف واف اف  

  

اشترط النحاة لجواز العطف على التوهم: صحة دخول العامل المتـوهم علـى 

، ویترتــب علــى هــذا اتفــاق المعنــى بــین المعطــوف والمعطــوف علیــه )١(المعطــوف

 :مـن قولـه  )٢(Z¢  £     ] وقد اختلف المعربون فى إعراب قوله تعـالى: 

 [§  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {¨  

  ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª  ©Z  ومــن جملــة مــا ،بــأى شــيء یتعلــق

  ألصدق وألحل. :كأنه قال ،العطف على التوهم:قالوا 

  موقف أبى حیان

وذكــــر   : [     £  ¢Zالمعــــربین فــــى قولــــه  عــــرض أبوحیــــان خــــالف

، الم »وألحــل لكــم«: " والــالم فــى: )٣(التــوهم فقــالالــرأى األول وهــو العطــف علــى 

(كى)، ولم یتقدم ما یسوغ عطفه علیه من جهة اللفظ، فقیل: هو  معطوف علـى 

المعنى؛ إذ المعنى فى: (ومصدقًا) أى: ألصدق مـا بـین یـدى مـن التـوارة، وألحـل 

  لكم. وهذا هو العطف على التوهم".

لـى التـوهم، فـرده بــاختالف ولـم یـرتض أبـو حیـان حمـل اآلیـة علـى العطـف ع

: "ولــیس هــذا منــه؛ ألن معقولیــة )٤(المعنــى بــین المعطــوف والمعطــوف علیــه فقــال

الحـــال مخالفـــة لمعقولیـــة التعلیـــل، والعطـــف علـــى التـــوهم ال بـــد أن یكـــون المعنـــى 

  متحدًا فى المعطوف والمعطوف علیه".

                                                           

  .٢/١٢٤واألشباه والنظائر  ٤٧٩-٥/٤٧٨یراجع مغنى اللبییب )١(

  .٥٠سورة آل عمران اآلیة:  )٢(

  .١/١٦٨البحر المحیط  )٣(

  السابق والصفحة نفسها. )٤(



   
  

  

  
} ٧٦٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

عط�ف ثم ساق مثالین التح�اد المعن�ى ب�ین المعط�وف والمعط�وف علی�ھ ف�ى ال

: " فأصـدق وأكـن" كیـف اتحـد المعنـى )٢(أال تـرى أن قولـه : ")١(على الت�وھم فق�ال

  :)٣(من حیث الصالحیة لجواب التحضیض، وكذلك قوله

����������������������������������������������������� �

� �

� ���������������������������������������������������� �

� كیــف اتحــد معنــى النفــى فــى قولــه : (لــم یكثــر) و(ال) فــى قولــه (وال بحقلــد) ؟ �

  ثر وال بحقلَِّد، وكذلك ما جاء من هذا النوع".أى: لیس بمك

ثم ذكر أعاریب أخرى فى اآلیة ارتضى بعضها، ولـم یـرتض الـبعض اآلخـر 

: " وقیــل الــالم تتعلــق بفعــل مضــمر بعــد الــواو، یفســره المعنــى، أى جئــتكم )٤(فقــال

ألحــل لكــم. وقیــل تتعلــق الــالم بقولــه: " وأطیعــون" .المعنــى: واتبعــون ألحــل لكــم. 

بعیـــد جـــدًا. وقـــال أبـــو البقـــاء: هــو معطـــوف علـــى محـــذوف تقـــدیره: ألخفـــف وهــذا 

 .ªZ  »  ¬    ] عنكم، أو نحو ذلك. وقال الزمخشري: وألحل ردٌّعلى قولـه: "

."  

هـــذا واعتـــلَّ لـــه بـــأن (آیـــة) فـــى موضـــع حـــال، (وألحـــل)  )٥(ثـــم ردَّ أبـــو حیـــان

لمشــرك فــى تعلیــل، وال یصــح عطــف التعلیــل علــى الحــال؛ ألن العطــف بــالحرف ا

  الحكم ، یوجب التشریك فى جنس المعطوف علیه.

  وأقول:

المعنــــى علــــى حمــــل اآلیــــة علــــى العطــــف علــــى المعنــــى أو التــــوهم: جئــــتكم 

ألصــــدق مــــا بــــین یــــدى، وألحــــل لكــــم بعــــض الــــذى حــــرم علــــیكم، فیحمــــل قولــــه: 

  (مصدقًا) على التعلیل فى المعنى العلى الحالیة، ویبقى لفظه على الحالیة.
                                                           

  السابق والصفحة نفسها. )١(

  .١٠سورة المنافقون من اآلیة: )٢(

، واللسـان (حقلـد). والحقلـد هـو ٤٠من الطویل، وهو لزهیر بن ابـى سـلمى فـى دیوانـه صــ  )٣(

  البخیل السيء الحلق.

  .١/١٦٩لمحیط البحر ا )٤(

  السابق والصفحة نفسها.  )٥(



   
  

  

  
} ٧٦٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

حمـل اآلیـة علـى  –ممـن وقفـت علـیهم  –لى أحـد قبـل أبـى حیـان ولم أقف ع

على العطف على التـوهم، وهـو یـذكر مصـطلحى العطـف علـى المعنـى والعطـف 

علــى التــوهم، وال یرتضــى حمــل اآلیــة علیــه، ویحــتج لــذلك بــاختالف المعنــى بــین 

المعطــوف والمعطــوف علیــه، والعطــف علــى التــوهم البــد فیــه مــن اتحــاد المعنــى 

ثم ساق مثالین جاز فیهما العطف على التوهم عنده؛ التحاد المعنى بـین  بینهما،

   المعطوف والمعطوف علیه.

: " وفیـه نظـر؛ )١(وبمثل هذا رّد السمین الحلبى العطف على التوهم هنا فقال

  ألن المعطوف علیه حال، وهذا تعلیل".

منــع والــذى یبــدو لــى أن مــا ذكــره أبــو حیــان والســمین ال یــنهض دلــیًال علــى 

العطــف علــى التــوهم هنــا؛ ألن شــرط جــواز العطــف المــذكور: اتحــاد المعنــى بــین 

المعطوف والمعطوف علیه، ولیس اتحاد اللفظ. والمعنى :جئتكم ألصدق ما بـین 

یدى وألحل لكـم، فبـین المعطـوف، والمعطـوف علیـه اتحـاد فـى المعنـى، وٕان كـان 

  اللفظ مختلفًا.

: " ال تنـاقض بـین الكـالم؛ وذلـك )٢(ازيوال یوجد تناقض فى المعنـى یقـول الـر 

ألن التصدیق بـالتوراة ال معنـى لـه إال اعتقـاد أن كـل مـا فیهـا حـق وصـواب، وٕاذا 

مــذكورًا فــى التــوراة لــم یكــن حكــم عیســى بتحلیــل مــا كــان محرمــًا  )٣(لــم یكــن الثــانى

  فیها، مناقضًا لكونه مصدقًا بالتوراة..."

للعطــف علــى التــوهم هنــا، بعــد أن ومــن هنــا فقــد حــاول الســمین التمــاس وجــه 

: " ویمكن أن یرید هذا القائل أنه معطـوف علـى معنـى: "مصـدقًا" )٤(ردَّه أوًال فقال

أى: بســبب داللتــه علــى علــة محذوفــة، هــى موافقــة لــه فــى اللفــظ، َفَنَســَب العطــف 

                                                           

  .٢/١٠٩الدر المصون  )١(

  .٨/٦٥تفسیر الرازي  )٢(

  .یقصد ما حلله لهم سیدنا عیسى  )٣(

  .١/١٠٩الدر المصون  )٤(



   
  

  

  
} ٧٦٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

على معناه باعتبار داللتـه علـى العلـة المحذوفـة؛ ألنهـا تشـاركه فـى أصـل معنـاه، 

  لول المادة، وٕان كانت داللة الحال غیر داللة العلة".أعنى: مد

والذى یبدو لى أن العطف على التوهم هنـا ُیـردُّ بمخالفتـه للقیـاس، وأن هنـاك 

وجهـــًا إعرابیـــًا غیـــر العطـــف علـــى التـــوهم تحمـــل علیـــه اآلیـــة وهـــو: أن الـــالم فـــى 

م، (وألحــل) تتعلــق بفعــل مضــمر بعــد الــواو یفســره المعنــى: أى وجئــتكم ألحــل لكــ

فـى اآلیــة. وقــد أشــار النحــاس إلــى هــذا  )١(وهـذا أحــد وجهــین ارتضــاهما أبــو حیــان

: " (وألحـل لكـم) فیـه حـذف؛ لیتعلـق بـه )٢(الرأى، إال أنه قدَّر العامل متأخرًا، فقـال

  الم (كي)، أى: وألحل لكم جئتكم".

والذى یبدو لى صحة ما جـوَّزه أبـو حیـان مـن أن الـالم متعلقـة بفعـل مضـمر 

واو والتقدیر: وجئـتكم ألحـل لكـم، یـدل علـى صـحته: تقـدیر هـذا العامـل مـع بعد ال

  (مصدقًا)؛ إذ هو حال والعامل مضمر والتقدیر: وجئتكم مصدقًا لما بین یدّى.

  .)٦(، واألنباري)٥(، والزجاج)٤(، واألخفش)٣(وهذا قول الفراء

  : )٧(ویـــــدلك علـــــى صـــــحته :أن أول الكـــــالم یـــــدل علیـــــه، وهـــــو قولـــــه تعــــــالى

 [R  Q   P  O  N  M   L  K  J  IS   Z كمــــــا أنــــــه لمــــــا جــــــاز تقــــــدیر

  (جئتكم) مع (مصدقًا)؛ حاز تقدیره مع (وألحل).

)٨(Ñ  Ð  Ï  ÎZ  ]  فإن قلت: قوله (مصدقًا) معطوف على قوله:
    

                                                           

  .١٦٩-١/١٦٨البحر المحیط  )١(

  .١/٣٨٠إعراب القرآن للنحاس  )٢(

  .١/٢١٦معانى القرآن  )٣(

  .١/٢٠٥معانى القرآن  )٤(

  .١/٤١٥عانى القرآن وٕاعرابه م )٥(

  .١/١٨٩البیان فى غریب إعراب القرآن  )٦(

  .٤٩سورة آل عمران من اآلیة:  )٧(

  .٤٥سورة آل عمران  من اآلیة: )٨(



   
  

  

  
} ٧٧٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

هــــذا بأنــــه لــــو كــــان كــــذلك؛ ألتــــى معــــه بضــــمیر الغیبــــة،  )١(قلــــُت: ردَّ الفــــراء

  ا بین یدیه.البضمیر التكلم، فكان یقول: لم

أن یكون قوله (وألحل) معطوف على محذوف تقدیره:  )٢(كما جوزَّ أبو حیان

  .)٣(" ألخفف عنكم وألحل "  ونحو ذلك. وهو قول العكبرى

ألوســع لكــم  )٥(المحـذوف: ألبــین لكــم وألحـل، وقــدره السـمین )٤(وقـدَّر األنبــاري

  وألحل. 

هـو (جئـتكم)، أى: جئـتكم  والذى یبدو لى أن هذا ال یستقیم إال بتقدیر عامـل

  بآیة من ربكم؛ ألخفف عنكم ،وألحل لكم بعض الذى حرم علیكم، ونحو ذلك.

هذا وقد ذكر أبو حیان فـى اآلیـة وجهـین إعـرابیین غیـر مـا سـبق، لـم یـرتض 

  أیًا منهما، وهما:

: أن الــــالم تتعلــــق بقولــــه (وأطیعــــون)، والمعنــــى: واتبعــــون ؛ألحــــلَّ لكــــم األول

  .)٦(یكمبعض الذى ُحرم عل

  والتحقیق أن الالم هنا تتعلق بفعل محذوف مفهوم من الفعل (أطیعون).

: " )٨(: " وهــذا بعیــد جــدًا " وقــال الســمین )٧(ولــم یــرتض أبــو حیــان هــذا فقــال

  وهذا بعید جدًا أو ممتنع". ولعل السبب فى هذا تأخر (أطیعون) عن (ألحل).

  : جئــتكم بآیــة مــن أى M ª « ¬   L: أن (وألحــل) ردٌّ علــى قولــه: الثــانى

  
                                                           

  .١/٢١٦معاني القرآن  )١(

  .١/١٦٩البحر المحیط  )٢(

  .١/٢٦٤التبیان  )٣(

  .١/١٨٩البیان فى غریب إعراب القرآن  )٤(

  .١/١٠٩الدر المصون  )٥(

  .١/١٦٩البحر المحیط  )٦(

  السابق والصفحة نفسها. )٧(

  .١/١١٠الدر المصون  )٨(



   
  

  

  
} ٧٧١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  .)٢(نسبه إلیه أبو حیان )١(ربكم وألحل لكم. وهذا قول الزمخشري

هـــذا الوجـــه، فـــردَّه بـــأن (بآیـــة) فـــى موضـــع حـــال،  )٣(ولـــم یـــرتض أبـــو حیـــان

(وألحــــل) تعلیــــل، والیصــــح عطــــف التعلیــــل علــــى الحــــال؛ ألن العطــــف بــــالحرف 

فـإن عطفـت علـى  المشرِّك فى الحكم یوجب التشریك فـى جـنس المعطـوف علیـه،

مصــدر، أو مفعــول بــه، أو ظــرف، أو حــال، أو تعلیــل، أوغیــر ذلــك، شــاركه فــى 

  ذلك المعطوف.

: " ویحتمل أن یكون جوابـه مـا تقـدم )٤(وقد ردَّ السمین ما قاله أبو حیان فقال

  من أنه أراد ردًَّا على (بآیة) من حیث داللتها على عمل مقدر".

وهو أن تكون  )٥(العطف، ذكره األنباري هذا وفى اآلیة وجه یخرجها عن حدِّ 

الــواو فــى (وألحــل) زائــدة علــى مــذهب الكــوفیین واألخفــش فــى زیــادة الــواو، خالفــًا 

  ، وعلى هذا فال إشكال فى اآلیة؛ لزوال العطف.)٦(للبصریین

ـــة علـــى العطـــف علـــى  ـــا حیـــان ال یرتضـــى حمـــل اآلی ممـــا تقـــدم نـــدرك أن أب

ف والمعطـــوف علیـــه، ویـــرى أن الـــالم فـــى التـــوهم؛الختالف المعنـــى بـــین المعطـــو 

(وألحـــل) تتعلـــق بفعـــل مضـــمر بعـــد الـــواو یفســـره المعنـــى، أى: جئـــتكم ألحـــل لكـــم 

بعض الذى حرم علیكم، أو أن (ألحل) معطوف على محذوف والتقدیر: ألخفف 

  عنكم وألحل ونحو ذلك.

  

                                                           

  .١/٣٥٨الكشاف  )١(

  .١/١٦٩البحر المحیط  )٢(

  السابق والصفحة نفسها. )٣(

  .١/١١٠الدر المصون  )٤(

  .١/١٩٠البیان فى غریب إعراب القرآن  )٥(

، ٢٣٦ -٢٣٤ألزهیــــة صـــــوا ٤٦٢ – ٢/٤٥٦یراجــــع الخــــالف فــــى هــــذا فــــى: اإلنصــــاف  )٦(

  .١٦٦ -١٦٤والجنى الدانى صـ 



   
  

  

  
} ٧٧٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

   اع  اب

 ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ M: )١(قــــــرأ الكســــــائي قولــــــه تعــــــالى

¦ §  ̈ © ª « ¬ ®  ̄° L  بنصـــــــــــــــــــــب

  (النفس) ورفع (العین) وما بعدها.

والقراءة ظاهرها عطف المرفوع (العین) وما بعدها على المنصوب (النفس)، 

وقد اختلف المعربون فى توجیه هذا العطف على عدة أقـوال منهـا: العطـف علـى 

تبنــا) : قلنــا لهــم التــوهم أو المعنــى، یعنــى تــوهم الرفــع فــى (الــنفس)؛ ألن معنــى (ك

  النفس بالنفس.

   أ ن

للقــراءة، وهــو أنهــا تحتمــل ثالثــة أوجــه  )٢(ذكــر أبوحیــان تخــریج أبــى الفارســي

منهـــا العطـــف علـــى التــــوهم، ولـــم یـــرتض أبـــو حیــــان حمـــل القـــراءة علیـــه ؛حیــــث 

وجوهًا، األول: أن الواو عاطفـة جملـة  : " وأجاز أبو على فى توجیه الرفع)٣(یقول

ملــة، كمــا تعطــف مفــردًا علــى مفـرد فیكــون: (والعــین بــالعین) جملــة اســمیة علـى ج

معطوفة على جملة فعلیة، وهي (كتبنا)..... الثانى: أن الواو عاطفة جملة علـى 

المعنى فى قوله (أن النفس بالفس) أى: قل لهم النفس بالنفس. وهذا العطف هو 

ـــنفس بـــ ـــوهم، إذ یـــوهم فـــى قولـــه: (أن ال ـــه الـــنفس مـــن العطـــف علـــى الت النفس) أن

ــــى مفــــرد، وهــــو أن یكــــون  ــــردًا عل ــــواو عاطفــــة مف ــــث: أن تكــــون ال بالنفس....الثال

                                                           

.قــرأ ابــن كثیــر، وأبــو عمــرو، وابــن عــامر: والعــین بــالعین واألنــف  ٤٥ســورة المائــدة اآلیــة  )١(

باألنف واألذن باألذن والسن بالسن". كلها بالنصب، و(الجروح) رفعًا. وقرأ نافع، وعاصم، 

لرفع. یراجــــع الحجــــة للقــــراء الســــبعة وحمــــزة جمیــــع ذلــــك بالنصــــب. وقــــرأ الكســــائي كلهــــا بــــا

 -٢٢٥وحجـــة القـــراءات ألبـــى زرعـــة صــــ ١٩٧والتبصـــرة فـــى القـــراءات الســـبع صــــ٢/١١٧

٢٢٦.  

  ،وسوف یأتى كالم الفارسي.١١٨ -٢/١١٧الحجة  )٢(

  بتصرف. ٢٧٢-٤/٢٧١البحر المحیط  )٣(



   
  

  

  
} ٧٧٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

(والعین) معطوفًا على الضمیر المسـتكن فـى الجـار والمجـرور، أى: بـالنفس هـى 

والعین وكذلك ما بعدها، وتكون المجـرورات علـى هـذا أحـواًال مبینـة للمعنـى؛ ألن 

  على فاعل".المرفوع على هذا فاعل؛ إذ ُعطف 

ثـــم ردَّ أبـــو حیـــان القـــول بـــالعطف علـــى التـــوهم، والقـــول بجعـــل الـــواو عاطفـــة 

: " وهـذان الوجهـان األخیـران ضـعیفان؛ ألن األول منهمـا )١(مفردًا على مفرد فقال

هو المعطوف على التوهم وهو ال ینقاس، إنما یقال منه ما سـمع. والثـانى منهمـا 

وع مـــن غیــر فصـــل بینــه وبـــین حـــرف فیــه العطـــف علــى الضـــمیر المتصــل المرفـــ

العطف، وال بین حرف العطف والمعطوف بـ(ال)، وذلك ال یجـوز عنـد البصـریین 

  إال فى الضرورة، وفیه لزوم هذه األحوال، واألصل فى الحال أال تكون الزمة".

  وأقول:

ذكر أبو حیان تخریج أبى علـى الفارسـي لقـراءة الكسـائي علـى العطـف علـى 

وردَّه بــأن العطــف علــى التــوهم ال ینقــاس وال یقــال منــه إال مــا  المعنــى أو التــوهم،

  سمع.

ولــم یكــن الفارســي هــو أّول مــن حمــل القــراءة علــى العطــف علــى المعنــى أو 

التـوهم، وٕانمـا ذكــر ذلـك قبلـه: الزجــاج، وأبـو جعفـر النحــاس، وابـن خالویـه. وذكــره 

ـــب، واإلمـــام المهـــدوى، والزمخشـــري، وابـــن أ ـــى مـــریم، بعـــده مكـــى ابـــن أبـــى طال ب

  والعكبري وغیرهم.

: " ومــــن قــــرأ (والعــــین بــــالعین) فرفعــــه علــــى وجهــــین: علــــى )٢(یقــــول الزجــــاج

العطف على موضع (النفس بالنفس) والعامل فیها، المعنى: وكتبنا علیهم الـنفس 

  بالنفس، أى: قلنا لهم: النفس بالنفس".

ى؛ ألن : " الرفـع مـن ثـالث جهـات... وعلـى المعنـ)١(ویقول أبوجعفر النحاس

  المعنى: قلنا لهم: النفُس بالنفس".

                                                           

  .٤/٢٧٢البحر المحیط  )١(

  .٢/١٢٩معانى القرآن وٕاعرابه  )٢(



   
  

  

  
} ٧٧٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: "... والوجــــه الثـــانى: أنـــه حمــــل الكـــالم علــــى )٢(ویقـــول أبـــو علــــى الفارســـي

المعنى؛ ألنه إذا قال:" وكتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس" فمعنى الحـدیث: قلنـا 

لهــم: الــنفُس بــالنفس، فحمــل (والعــین بــالعین) علــى هــذا... ومثــل هــذا مــن الحمــل 

  المعنى كثیر فى التنزیل وغیره". على

: " ومـــن رفـــع (العـــین) و(األنـــف) و(الســـن) )٣(ویقـــول مكـــى ابـــن أبـــى طالـــب

عطفــه علــى المعنــى؛ ألن معنــى (كتبنــا علــیهم): قلنــا لهــم: الــنفس بــالنفس. فرفــع 

  على االبتداء".

ـــى الكـــالم؛ ألن )٤(وقـــال فـــى الكشـــف : " ویجـــوز أن یكـــون عطـــف علـــى معن

ا علـیهم فیهـا: قلنـا لهـم: الـنفس بـالنفس؛ فعطـف علـى المعنـى معنى الكالم: وكتبنـ

  على االبتداء والخبر".

:" ویجوز أن یكون معطوفًا على معنـى الكـالم؛ ألن )٥(ویقول اإلمام المهدوى

  معنى :"وكتبنا علیهم فیها": قلنا لهم: "النفُس بالنفس".

: )٦(وقــــد نحــــا الزمخشــــري إلــــى هــــذا المعنــــى، ولكــــن مــــن طریــــق آخــــر، فقــــال

"....والرفــع للعطــف علــى محــل (أن الــنفس بــالنفس)؛ ألن المعنــى: وكتبنــا علــیهم 

النفس بالنفس، إما إلجراء (كتبنا) مجرى (قلنا)، وٕاما ألن معنى الجملة التى هي 

قولـك (الـنفس بــالنفس) ممـا یقــع علیـه الكتــب كمـا تقــع علیـه القــراءة، تقـول: كتبــت 

  الحمد هللا، وقرأت سورة أنزلناها".

                                                                                                                                          

  بتصرف. ٢/٢٢ن إعراب القرآ )١(

  بتصرف. ١١٨-٢/١١٧الحجة  )٢(

  .١/٤٠٩مشكل إعراب القرآن  )٣(

)١/٢٢٧ )٤.  

  .٤٥٥شرح الهدایة صـ )٥(

  .١/٦٢٥الكشاف  )٦(



   
  

  

  
} ٧٧٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

بــین أبــو حیــان أن كــالم الزمخشــري محمــول علــى العطــف علــى التــوهم،  وقــد

: "الــذى قالــه الزمخشـري هــو الوجــه الثـانى مــن توجیــه )١(وٕان اختلـف اللفــظ، فیقـول

أبــى علــي، إال أنــه خــرج عــن المصــطلح فیــه، وهــو أن مثــل هــذا ال یســمى عطفــًا 

س مـن على المحل؛ ألن العطف على المحل هو العطف على الموضع، وهذا لی

العطــف علــى الموضــع؛ ألن العطــف علــى الموضــع محصــور، ولــیس هــذا منــه، 

  وٕانما هو عطف على التوهم...".

: " ویجوز أن یكون الكالم محموًال على المعنـى؛ ألن )٢(ویقول ابن أبى مریم

قولــــه: " وكتبنــــا علــــیهم فیهــــا أن الــــنفس بــــالنفس" معنــــاه: الــــنفُس بــــالنفس، فحمــــل 

قال: النفُس بـالنفس، والعـیُن بـالعین؛ ألن (أن) ال تفیـد المعطوف على هذا، كأنه 

  معنى إال االبتداء والحمل على المعنى كثیر فى التنزیل وغیره...".

: "..... إنهــــا معطوفــــة علــــى المعنــــى؛ ألن معنــــى: كتبنــــا )٣(ویقــــول العكبــــرى

  علیهم: قلنا لهم: النفس بالنفس".

�����������������������:  

ممــــن  وقفــــت  –مـــن النحـــاة والمفســـرین قبـــل أبـــى حیـــان  أوًال: لـــم یـــذكر أحـــد

ُل  -علـیهم  مصطلح العطف على التوهم، وٕانما ذكروا: العطف على المعنى، وأوَّ

  من ذكر مصطلح التوهم هو أبوحیان.

ثانیــًا: نســب أبوحیــان حمــل اآلیــة علــى العطــف علــى المعنــى أو التــوهم إلــى 

ـــم یكـــن أول مـــن قـــال بـــه، فقـــد ذكـــر ـــه الزجـــاج وأبـــو جعفـــر  الفارســـي، ول ذلـــك قبل

النحــاس. وذكــره بعــده: مكــى ابــن أبــى طالــب، واإلمــام المهــدوى، وابــن أبــى مــریم، 

  والعكبرى.

                                                           

  بتصرف. ٤/٢٧٢البحر المحیط  )١(

  .١/٤٤٠الموضح فى وجوه القراءات  )٢(

  بتصرف. ١/٤٣٩التبیان فى إعراب القرآن  )٣(



   
  

  

  
} ٧٧٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ثالثـــًا: یترتـــب علـــى حمـــل القـــراءة علـــى العطـــف علـــى المعنـــى أو التـــوهم: أن 

تكون (والعین بـالعین) ومـا بعـدها جمـًال مندرجـة تحـت الكتـب مـن حیـث المعنـى، 

  .ال من حیث اللفظ

والذى یبدو لى أن أبا حیان محق فى منع حمل قراءة الكسائي على العطـف 

على المعنـى أو التـوهم؛ ألنـه خـالف األصـل، كمـا أن للقـراءة وجهـًا نحویـًا ُتحمـل 

علیـــه غیـــر العطـــف علـــى المعنـــى أو التـــوهم، وهـــو أن تكـــون الـــواو فـــى (والعـــین 

ن) علیهــا ،ویترتــب بــالعین) لالســتئناف،و لیســت عاطفــة، وعطــف مــا بعــد (والعــی

على هذا أن تكون (العـیُن) مبتـدأ والجـار والمجـرور خبـره، وهـذا قـول ابـن خالویـه 

  وابن أبى زرعة.

: " فالحجـــة لمـــن نصـــب (الـــنفس)، ورفـــع مـــا بعـــدها: أن )١(یقـــول ابـــن خالویـــه

(الــنفس) منصــوبة بـــ (أن) ، و(بــالنفس) خبرهــا. وٕاذا تمــت (أن) باســمها وخبرهــا؛ 

  ا أتى بعد ذلك الرفع؛ ألنه حرف دخل على المبتدأ و خبره".كان االختیار فیم

 M D E: )٢(ثم ساق ابن خالویه دلیًال على صحة ما ذكر وهو قوله عزوجـل

F G HI  JK L .(ورسوله) برفع  

: " ویجــــــوز أن یكــــــون (والعــــــیُن بــــــالعین) علــــــى )٣(ویقــــــول ابــــــن أبــــــى زرعــــــة

  االستئناف".

ى القــراءة؛ ألنــه خــالف األصــل، وفــي كــل هــذا مندوحــة عــن القــول بــالتوهم فــ

  والُیقال به فى القرآن ما وجدت عنه مندوحة.

وال یجوز أن تكون  الـواو عاطفـة جملـة (والعـین بـالعین) علـى موضـع جملـة 

(الــنفس بــالنفس) قبــل دخــول (أن) علیهــا. وهــذا قــول مكــى ابــن أبــى طالــب حیــث 

                                                           

  .١٣٠الحجة صـ )١(

  .٣توبة من اآلیة:سورة ال )٢(

  .٢٢٧حجة القراءات صـ )٣(



   
  

  

  
} ٧٧٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

أن) دخلـــت :" وحجــة مــن رفــع :أنـــه عطفــه علــى موضــع (الــنفس)؛ ألن ()١(یقــول

علــى االبتــداء، فلمــا تمــت بخبرهــا وهــو (بــالنفس)، عطــف (والعــین) علــى موضــع 

الجملــة، وموضــعها االبتــداء والخبــر، فهــو عطــف جملــة علــى جملــة، وعطــف مــا 

  بعد العین علیها".

والـــذى یبـــدو لـــى أن هـــذا الیجـــوز؛ ألن الموضـــع قـــد زال بـــدخول (أن) علـــى 

  الجملة االسمیة.

ذا القول إلى الفارسي إال أنه جعله مـن بـاب عطـف هذا وقد نسب أبوحیان ه

الجملــة االســمیة (والعــین بــالعین) علــى الجملــة الفعلیــة (كتبنــا علــیهم فیهــا) حیــث 

: " وأجاز أبو على فى توجیـه الرفـع وجوهـًا: األول: أن الـواو عاطفـة جملـة )٢(قال

لیــة علــى جملــة.... فیكــون (والعــین بــالعین) جملــة اســمیة معطوفــة علــى جملــة فع

  وهى (كتبنا)".

والحاصـــل أن الفارســـي أجـــاز مـــا قالـــه أبوحیـــان؛ لكنـــه لـــم یقـــل إنـــه مـــن بـــاب 

عطــــف جملــــة اســــمیة علــــى موضــــع جملــــة فعلیــــة، حیــــث لــــم یبــــین نــــوع الجملــــة 

المعطــوف علیهــا، ولــم یوضــح التوضــیح الــذى ذكــره أبــو حیــان، یقــول أبــو علــى 

تمل ثالثة أوجه: أحـدها: :" فأما من رفع بعد النصب... فحجته أنه یح)٣(الفارسي

أن تكون الواو عاطفـة جملـة علـى جملـة، ولیسـت لالشـتراك فـى العامـل كمـا كـان 

كذلك فى قـول مـن نصـب، ولكنهـا عطفـت جملـة علـى جملـة، كمـا تعطـف المفـرد 

  على المفرد".

هــذا نـــص أبـــي علـــى لــم یحـــدد فیـــه نـــوع الجملــة المعطـــوف علیهـــا، ومـــا قالـــه 

بــا علــى لــم یقصــده، وٕانمــا قصــد عطــف جملــة اســمیة أبوحیــان َفْهــٌم فهمــه، ولعــل أ

  على موضع جملة اسمیة، كما أوضح مكى.

                                                           

  ١/٤٠٩مشكل إعراب القرآن )١(

  بتصرف. ٤/٢٧١البحر المحیط  )٢(

  بتصرف.٢/١١٧الحجة  )٣(



   
  

  

  
} ٧٧٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

هذا ویترتب على القول بأن الواو عاطفـة جملـة علـى جملـة: أال تنـدرج جملـة 

(والعـــین بـــالعین) ومـــا بعـــدها تحـــت (كتبنـــا) ال مـــن حیـــث اللفـــظ، وال مـــن حیــــث 

ع، وهـــذا القـــول هـــو مـــا التشـــریك فـــى معنـــى الكتـــب، بـــل یكـــون ذلـــك ابتـــداء تشـــری

ارتضاه أبو حیان فى توجیه قراءة الكسائي؛ إذ هـو أحـد توجیهـات ثالثـة للفارسـي 

ذكرهـــا أبوحیــــان، وردَّ اثنــــین منهــــا وهمــــا العطـــف علــــى التــــوهم، وأن تكــــون الــــواو 

  عاطفة مفردًا على مفرد.

أما الوجه الثالث الذى ذكره أبو حیان وهو أن تكـون (والعـین) معطوفـة علـى 

ضــمر المســتكن فــى الجــار والمجــرور فــى (بــالنفس) الــذى هــو الخبــر، وتقــدیر الم

الكالم على هذا الوجه: النفس مأخوذة هى بالنفس، (والعین) عطف على (هى)، 

فیكـــون مـــن قبیـــل عطـــف المفـــردات، ویترتـــب علیـــه أن تكـــون المجـــرورات أحـــواًال 

فقــــد ذكــــره فاعــــل للجــــار.  –علــــى هــــذا –مبینــــة للمعنــــى؛ ألن المرفــــوع المســــتكن 

، وابـن )٥(، ومكى ابـن أبـى طالـب)٤(، واألنباري)٣(، والفارسي)٢(والنحاس )١(الزجاج

للفارســـي وحـــده. ولـــم  –كمـــا تقـــدم  –ونســـبه أبوحیـــان  )٧(، والعكبـــرى)٦(أبـــى مـــریم

:أن فیــه عطفـًا علــى الضــمیر المتصــل المرفــوع  األولــى یرتضـه وردَّه مــن جهتــین:

وال بـــین حـــرف العطـــف والمعطـــوف  مـــن غیـــر فصـــل بینـــه وبـــین حـــرف العطـــف،

  .)٨(بـ(ال)، وهذا الیجوز عند البصریین إال ضرورة

                                                           

  .٢/١٧٩معانى القرآن وٕاعرابه  )١(

  .٢/٢٢إعراب القرآن  )٢(

  .٢/١١٨الحجة  )٣(

  .١/٢٦٥البیان فى غریب إعراب القرآن  )٤(

  .١/٢٢٧اب القرآن ومشكل إعر  ١/٤٠٩الكشف  )٥(

  .١/٤٤٠الموضح فى وجوه القراءات  )٦(

  .١/٤٣٩التبیان فى إعراب القرآن  )٧(

وشـرح  ٣٨٢ -٣٨٠صــ ٦٩واإلنصاف مسـألة  ٣/٢١٠یراجع فى هذه المسألة المقتضب  )٨(

  .١٥١- ٢/١٥٠التصریح 



   
  

  

  
} ٧٧٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  أن فیه لزوم األحوال، واألصل فى الحال أال تكون الزمة. الثانیة:

أن العطـف بـال تأكیـد هنـا  )٢(ومكـى ابـن أبـى طالـب )١(هذا وقد ذكر الفارسـي

  .M 5 6 7 8 L:)٣(جائز كما جاز فى قوله تعالى

ا جاز العطف من غیـر تأكیـد فـى آیـة األنعـام؛ ألن (وال أباؤنـا) قـام قلُت: إنم

مقــام التأكیــد، فكــأن (ال) عــوض عنــه؛ألن الكــالم قــد طــال بهــا، بخــالف مـــا نحــن 

  .)٤(بصدده، ذكر السمین

  

                                                           

  .٢/١١٨الحجة  )١(

  .١/٤٠٩الكشف  )٢(

  .١٤٨سورة األنعام من اآلیة: )٣(

  .٢/٥٣١مصون الدر ال )٤(



   
  

  

  
} ٧٨٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

د رادون و ()   ا  

یجـــوز العطـــف علـــى خبـــر (عســـى) بشـــرط أن یكـــون فـــى المعطـــوف ضـــمیر   

. وقــــد جــــاءت قــــراءة قرآنیــــة ظاهرهــــا خــــالف ذلــــك، فقــــد قــــرأ )١(اســــمهاراجــــع إلــــى 

: " ویقــــول الــــذین أمنــــوا" بنصــــب (ویقــــول) مــــن قــــول الحــــق )٢(أبــــوعمرو ویعقــــوب

 M < = > ? @ A B  C D E F GH I J K:)٣(ســـبحانه

L M N O  P Q R S T U V W X Y  Z [ \ ] 

^ _ ̀ a bc  d   ef .....k L.  

لمعربـــون فـــى تخـــریج النصـــب  فـــى (ویقـــول) علـــى النحویـــون وا وقـــد اختلـــف   

وجــــوه منـــها العطــف علــى التــوهم بیانــه: أن (یقــول) عطــف علــى (أن یــأتى) علــى 

التــوهم؛ ألن (أن یــأتى) خبــر (عســى) وفیــه ضــمیر راجــع إلــى اســمها، و(ویقــول) 

عطف على الخبر وال ضمیر فیه ؛ فیتوهم أن التقدیر فعسى أن یأتى اهللا بالفتح؛ 

  "فعسى اهللا أن یأتى بالفتح" هو معنى:" فعسى أن یأتى اهللا". ألن معنى

  

   أ ن 

ذكر أبو حیان عدة توجیهات للقراءة أولها :العطف علـى التـوهم ولـم یـرده أو   

: " وأمــا قــراءة (ویقــوَل) بالنصــب، فوجهــت علــى أن هــذا القــول لــم )٤(یضــعفه فقــال

ى، فهو معطوف على (أن یأتى)، إذ یكن إال عند الفتح، وأنه محمول على المعن

ــــذى یســــمیه  ــــأتى اهللا، وهــــذا ال ــــى: فعســــى أن ی ــــأتى، معن معنــــى: فعســــى اهللا أن ی

                                                           

  .٢/٥٤٥الدر المصون  )١(

قـرأ أبـو عمـرو ویعقـوب (ویقـوَل) بالنصـب. وقـرأ عاصـم وحمـزة والكسـائي (ویقـوُل) بـالرفع،  )٢(

وقــرأ نــافع وابــن كثیــر وابــن عــامر وأبــو جعفــر (یقــوُل) بــالرفع مــن غیــر واو. یراجــع الحجــة 

  .٢٥٤، واإلتحاف صـ١٩٧والتبصرة صـ ٢/١٢٠

  .٥٣-٥٢ة: سورة المائدة اآلی )٣(

  . ٤/٢٩٥البحر المحیط  )٤(



   
  

  

  
} ٧٨١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

النحویون العطف على التوهم، یكون الكالم فى قالب فیقدره فى قالب آخر، إذ ال 

  یصح أن یعطف ضمیر اسم اهللا وال شيء منه".

توهم، وال یعقب علیه بما فأبو حیان یذكر تخریج القراءة على العطف على ال  

  یفید ردَّه أو تضعیفه.

ویترتـــب علــــى حمـــل القــــراءة علـــى العطــــف علـــى التــــوهم أن تكـــون (عســــى) 

تامة؛إلسنادها إلى (أن) وما فى حیزها؛ فال تحتاج إلى رابـط، وعلیـه أیضـًا یكـون 

  " صادرًا عند الفتح، ولیس بعده.a b ̀ _ ̂ [قول المؤمنین: "

ان أحــــــد توجیهـــــات ذكرهــــــا النحـــــاس، والفارســــــى، وهـــــذا الـــــذى ذكــــــره أبوحیـــــ 

واألنبــاري، والعكبــرى. إال أنهــم لــم یــذكروا (التــوهم) ،وٕانمــا ذكــروا (المعنــى) ، فــى 

  حین ذكر أبو حیان المصطلحین.

: " ویقول الذین أمنوا" بالواو والنصب عطف على )١(یقول أبو جعفر النحاس

؛ كــان النصــب بعیــدًا؛ ألنــه  (أن یــأتى) عنــد أكثــر النحــویین، وٕاذا كــان علــى هــذا

مثــل قولــك: عســى زیــد أن یــأتى ویقــدم عمــرو. وهــذا بعیــد جــدًا، الیصــح المعنــى: 

عسى زیـد أن یقـوم عمـرو، ولكـن لوقلـت: عسـى أن یقـوم زیـد ویـأتي عمـرو؛ كـان 

جیدًا، ولو كانـت اآلیـة عسـى اهللا أن یـأتى بـالفتح؛ كـان النصـب حسـنًا وجـوازه أن 

  یحمل على هذا المعنى".

: " إن قلــت: كیــف قــرأ أبــوعمرو: " ویقــول الــذین أمنــوا" وال )٢(یقــول الفارســيو 

ــذین أمنــوا؟ فــالقول فــى ذلــك أنــه یحتمــل أمــرین....  یجــوز: عســى اهللا أن یقــول ال

أحدهما: أن یحمله على المعنى؛ ألنه إذا قال: " فعسـى اهللا أن یـأتى "؛ فكأنـه قـد 

آمنـوا.... ُحمـل "ویقـول الـذین أمنـوا" قال: عسى أن یأتى اهللا بالفتح، ویقول الذین 

  على ما كان یجوز وقوعه بعد عسى".

                                                           

  .٢/٢٦إعراب القرآن  )١(

  بتصرف. ٢/١٢٠الحجة  )٢(



   
  

  

  
} ٧٨٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: "  قرئ (ویقول) بالرفع والنصب، فالرفع على االستئناف، )١(ویقول األنباري

  والنصب من ثالثة أوجه : األول :  

أنه عطف علـى المعنـى، كأنـه قـدر تقـدیم (أن ) بعـد (عسـى) وعطـف علیـه؛ 

ــالفتح" وفــى: "عســى أن یــأتى اهللا بــالفتح ألن المعنــى فــى " فعســى اهللا  أن یــأتى ب

واحــد"، ولــو قــال: فعســى أن یــأتى اهللا بــالفتح؛ جــاز عطــف: " ویقــول الــذین أمنــوا" 

  علیه، فكذلك إذا قال: فعسى اهللا أن یأتى بالفتح".

: " وفــى النصــب أربعــة أوجــه: أحــدها: أنــه معطــوف علــى )٢(ویقــول العكبــرى

ى؛ ألن معنـى (عسـى اهللا أن یـأتى) و(عسـى أن یـأتى (یأتى) ؛ حمـًال علـى المعنـ

  اهللا) واحد".

والــذى یبــدو لــى منــع حمــل القــراءة علــى العطــف علــى التــوهم؛ ألنــه خــالف 

األصـــل، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن هنـــاك وجهـــًا آخـــر تحمـــل علیـــه 

القـــراءة، وفیـــه مندوحـــة عـــن القـــول بــــالعطف علـــى التـــوهم، وهـــو أن یكـــون قولــــه 

بالنصب معطوفًا علـى لفـظ (یـأتى) ،علـى أن یكـون (أن یـأتى) بـدًال مـن (ویقوَل) 

اسم اهللا ال خبرًا، وعلیه فـ (عسى) تامـة: كأنـه قـال: فعسـى أن یقـول الـذین آمنـوا، 

، )٣(واســــــتغنى عــــــن خبرهــــــا بمــــــا تضــــــمنه اســــــمها مــــــن الحــــــدث، ذكــــــره الفارســــــي

فیهــا وجــه آخــر دون نســبة .ویجــوز  )٦(، وذكــره أبوحیــان)٥(، والســمین)٤(والعكبــرى

وهو أن یكون (ویقوَل) بالنصب معطوفًا على لفظ (أن یأتى) وهو خبر (عسى)، 

ـــره أبــو  ویقــدر مــع المعطــوف ضــمیر محــذوف تقــدیره: ویقــول الــذین آمنـــوا بــه. ذكـ
                                                           

  .١/٢٦٨التبیان فى غریب إعراب القرآن  )١(

  .١/٤٤٤التبیان فى إعراب القرآن  )٢(

  .٢/١٢١الحجة  )٣(

  .١/٤٤٤التبیان فى إعراب القرآن  )٤(

  .٢/٥٤٥الدر المصون  )٥(

  .٤/٢٩٥البحر المحیط  )٦(



   
  

  

  
} ٧٨٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

للعكبـرى .وهـذان الوجهـان همـا   )٣(، وعزاه أبـو حیـان)٢(والسمین )١(البقاء العكبرى

  ب (ویقوَل) بالنصبفى إعرا )٤(ما ارتضاه أبوحیان

أن یكـون قولـه (ویقــوَل)  )٧(، والزمخشـري)٦(، واألخفـش)٥(هـذا وقـد جـوَّز الفـراء

بالنصــب معطوفــًا علــى (أن یــأتى)، لكــن لــم یبینــوا وجــه العطــف، هــل هــو عطــف 

على التوهم، أو على تقدیر ضمیر فى المعطـوف و(أن یـأتى) خبـر (عسـى)، أو 

  اهللا ال خبرًا؟على أن یكون (أن یأتى) بدًال من اسم 

وجــوَّز النحــاس
وجهــًا آخــر فــى إعــراب (ویقــوَل)  )١٠(والعكبــرى ،)٩(واألنبــاري )٨(

وهــو أن یكــون منصــوبًا عطفــًا علــى المصــدر قبلــه وهــو (الفــتح)، كأنــه  ،بالنصــب

قــال: فعســى اهللا أن یــأتى بــالفتح وبــأن یقــول؛ ألن (الفــتح) مصــدر فــى تقــدیر (أن 

إلـى تقـدیر (أن) لیكـون مـع (یقـول) مصـدرًا، یفتح)، فلما عطف علـى اسـم؛ افتقـر 

  :)١١(فتكون قد عطفت اسمًا على اسم على حد قول میسون بنت بحدل

                                                           

  .١/٤٤٥التبیان فى إعراب القرآن  )١(

  .٢/٥٤٥الدر المصون  )٢(

  .٤/٢٩٥البحر المحیط  )٣(

  السابق والصفجة نفسها. )٤(

  .١/٣١٣معانى القرآن  )٥(

  .١/٢٦٠معانى القرآن لألخفش  )٦(

  .١/٦٣٠الكشاف  )٧(

  .٢٧-٢/٢٦إعراب القرآن  )٨(

  .١/٢٦٨البیان فى غریب إعراب القرآن  )٩(

  .١/٤٤٥ التبیان )١٠(

وســـر صـــناعة اإلعـــراب  ١/٣٢٦مـــن الـــوافر، وهـــو لمیســـون بنـــت بحـــدل فـــى المحتســـب  )١١(

، ٤/٣٩٧، ولســـان العـــرب (مســـن) والمقاصـــد النحویـــة ٥٤٢، ١/٥٠٥، والمغنـــى ١/٢٧٣

  = ٣/٤٥، وبال نسبة فى الكتاب ٤/٩٠والدرر ٥٠٤، ٨/٥٠٣وخزانة األدب 



   
  

  

  
} ٧٨٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

������������������������������������������������������� �

� �

� �������������������������������������������������������� �

� �  M N O  Pبالفصــل بــین المعطــوف والمعطــوف علیــه بقولــه:  )١(وردَّه أبوحیــان

Q R S T U V W X  L ًـــــه فصـــــال ـــــى أن فی ـــــین أبعـــــاض  . یعن  ب

الصلة بأجنبى، وذلـك أن (الفـتح) علـى قـولهم مـؤول بــ(أن یفـتح)، فیقـع الفصـل بــ 

M N O  P Q R L  ألنه معطوف على (یأتى). ؛وهو أجنبى  

:أن هــــذا  أولهمــــابمثــــل مــــا ردَّه بــــه أبــــو حیــــان وزاد أمــــرین:  )٢(وردَّه الســــمین

وفعـل، بـل المـراد بـه  المصدر وهو (الفتح) لـیس ُیـراد بـه انحاللـه لحـرف مصـدرى

  مصدر صریح نحو: یعجبنى ذكاؤك وعلمك.

: أنه وٕان ُسلم انحالل (الفتح) إلى مصدر مؤول من (أن) والفعل؛ فـال الثانى

ـــٌد  ـــه ُبْع ـــوا، فهـــذا فی ـــذین أمن ـــأن یقـــول ال ـــأتى ب یكـــون المعنـــى على:فعســـى اهللا أن ی

  ظاهر.

علــى (فیصــبحوا)  وجـوَّز األنبــاري أن یكــون قولــه (ویقـوَل) بالنصــب معطوفــاً  

المنصـــوب بـــأن المضـــمرة وجوبـــًا بعـــد الفـــاء؛ إجـــراًء للترجـــى مجـــرى التمنى.قـــال 

: " فـى )٤(: وفى هذا الوجه ُبْعٌد، وهو مـع بعـده جـائز". وقـال أبـو حیـان)٣(األنباري

  هذا الوجه نظر".

                                                                                                                                          

وشــرح عمــدة الحــافظ  ٧/٢٥مفصــل ، وشــرح ال١٢٨والــرد علــى النحــاة صـــ ٢/٢٦=والمقتضــب 

 ٤٢٣، ورصـف المبـانى صــ٤/٣٥٥، وشرح ابن عقیـل ٤/١٧٥وأوضح المسالك  ٣٤٤صـ

  .٣/٢٢٥، وشرح األشمونى ١٥٧والجنى الدانى صـ

  .٤/٢٩٥البحر المحیط  )١(

  .٢/٥٤٥الدر المصون  )٢(

  .١/٢٦٩البیان فى غریب إعراب القرآن )٣(

  .٤/٢٩٥البحر المحیط  )٤(



   
  

  

  
} ٧٨٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وأقـــول: لعـــل أبـــا حیـــان یقصـــد بنظـــره أن فـــاء الســـببیة ال ینتصـــب المضـــارع 

بعد الرجاء كما هو مذهب البصـریین، خالفـًا للكـوفیین الـذین  بعدها بأن المضمرة

  .)١(یجرون الترجى مجرى التمنى، وینصبون المضارع بعده مع فاء السببیة

  

                                                           

والهمــــع  ٣٤ -٤/٣٣لخــــالف فــــى هــــذه المســــألة فــــى شــــرح التســــهیل البــــن مالــــك یراجــــع ا )١(

٢/٣٠٩.  



   
  

  

  
} ٧٨٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

   او  اب

 : [       k      j   i  h  gُیعطــــف الفعــــل المجــــزوم علــــى مثلــــه نحــــو قولــــه   

m  ln  Z)١(
  .)٢(وا)حیث عطف (یقبضن) على (یر   

وقد جاءت قراءة قرآنیـة ظاهرهـا عطـف الفعـل المجـزوم علـى المنصـوب، حیـث   

i      h  g   f  e  d  c    b  a   ] :)٣(قــرأ األشــهب العقیلــى والحســن

m  l  k  jn  Z  .(ویذرك) بجزم  

وقد اختلف النحویون فى تخریج الجزم هنا ومما قالوه: إنها من باب العطف 

ف (یذْرك) المجزوم علـى (لیفسـدوا) علـى تـوهم جزمـه فـى على التوهم، حیث عط

  جواب االستفهام.

  

   ن أ  

: "وقـرأ )٤(ذكر  أبو حیان تخریجین للجزم: أولهمـا العطـف علـى التـوهم، فقـال

األشهب العقیلى والحسن بخالف عنه: (ویذْرك) بالجزم عطفًا علـى التـوهم، كأنـه 

³  ] :  )٥(جـــواب االســـتفهام، كمـــا قـــالتــوهم النطـــق (یفســـدوا) جزمـــًا علــى 

    ¶  µ  ´Z ."(ویذرك) أو على التخفیف من  

                                                           

  .١٩سورة الملك من اآلیة: )١(

  .٢/٣٨٣شرح التسهیل البن مالك  )٢(

، وقـراءة العامـة (ویـذَرك) بالنصـب وقـرأ الحسـن فـى روایـة ١٢٧سورة األعراف مـن اآلیـة:  )٣(

شــهب العقیلـى والحســن فــى روایــة (ویــذْرك) عنـه ونعــیم بــن میســرة (ویـذُرك) بــالرفع، وقــرأ األ

 ٢/٣٦٧، ومعـــــانى القـــــرآن وٕاعرابـــــه للزجـــــاج ٢٥٧-١/٢٥٦مجزومـــــًا. یراجـــــع المحتســـــب 

  .٣/١٣٤ومعجم القراءات  ٩/٣٠٠وتفسیر القرطبى  ٢/٤٤١والمحرر الوجیز 

  .٥/١٤٣البحر المحیط  )٤(

  .١٠سورة المنافقون من اآلیة: )٥(



   
  

  

  
} ٧٨٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وأقـول: ذكـر أبـو حیــان تخـریجین لقـراءة جـزم (ویــذْرك) أولهمـا: العطـف علــى 

التوهم، كأنه توهم جـزم (یفسـدوا)؛ وألن العطـف علـى التـوهم خـالف األصـل، فقـد 

] : المنصوب فى قوله  ذكر له نظیرًا ُیستأنس به، وهو عطف المجزوم على

    ¶  µ  ´  ³Z .  

  وهذا الذى ذكره أبوحیان هو قول الزمخشري، وذكره الشوكانى واأللوسي.

: " قـرأ الحسـن: (ویـذْرك) بـالجزم، كأنـه قیـل: یفسـدوا، كمـا )١(یقول الزمخشـري

  ، كأنه قیل: أصدْق".µ  ´Z  ¶    ] ُقرئ: 

" ویذْرك" بالجزم... على مـا قیـل : " وقرأ الشهب العقیلى: )٢(ویقول الشوكانى

  فى توجیه الجزم". µ  ´Z  ¶    ] فى: 

: " وقیل: إنـه عطـف علـى مـا تقـدم بحسـب المعنـى، ویقـال )٣(ویقول األلوسي

له فى غیر القرآن: عطف على التوهم، كأنه قیل: یفسدوا  ویذرك، كقوله تعـالى: 

 [ ´  ³Z."  

  ومما تقدم ندرك ما یلى:

بـــأن الحمـــل علـــى التـــوهم فـــى اإلعـــراب ال یقـــال بـــه فـــى  : صـــرح أبوحیـــانأوالً 

: " العطــف علــى التــوهم ال )٤(إعــراب القــرآن مــا وجــدت عنــه مندوحــة، حیــث یقــول

ینقاس؛ فال یحمـل علیـه القـرآن ، مـا وجـدت مندوحـة عنـه". لكـن مـا نحـن بصـدده 

فى هـذه اآلیـة یـدل علـى أن أبـا حیـان لـم یلتـزم بمـا قالـه، حیـث جـوَّز حمـل الجـزم 

ى (ویـذْرك) علـى العطـف علـى التـوهم علـى الـرغم مـن وجـود مندوحـة عنـه ،فـي فـ

  حمل الجزم على التخفیف المعهود مثله فى لسان العرب.

                                                           

  .١/١٣٧الكشاف  )١(

  بتصرف.٢/٣٣٤یرفتح القد )٢(

  .٩/٢٩روح المعانى  )٣(

  .٥/٣٤٨البحر المحیط  )٤(



   
  

  

  
} ٧٨٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

لــم ینســب أبــو حیــان القــول بــالعطف علــى التــوهم إلــى الزمخشــري، بــل  ثانیــًا:

  ساقه كأنه من بنات أفكاره.

جــزم (یــذْرك) عطفــًا  مــراد الزمخشــري وأبــى حیــان ومــن لــفَّ لفهمــا مــن ثالثــًا:

ـــه  ـــوهم أن یكـــون قول ـــوهم، هـــو ت ـــى الت ـــى (لیفســـدوا) فـــى  جـــواب االســـتفهام عل عل

(لیفسدوا) مجزومًا فى جواب الشرط، كأن المعنى والتقـدیر: إن تـذرهم یفسـدوا فـى 

األرض ویــذْرك وآلهتــك، یــدلك علــى هــذا: قیاســهم العطــف هنــا علــى العطــف فــى 

مله على العطـف علـى المعنـى أو إذ هو عند ح ³Z  ´  ] قوله تعالى: 

  .)١(التوهم محمول على هذا الفهم

: لــم یــذكر الزمخشــري وال الشـــوكانى مصــطلح العطــف علــى التـــوهم أو رابعــاً 

ُل مــن صــرح بــالعطف علــى التــوهم  -المعنــى، وٕانمــا هــو مفهــوم مــن كالمهمــا. وأوَّ

هو أبوحیان، فى حین ذكر األلوسي مصطلح العطف علـى  –ممن وقفت علیهم 

  المعنى، ونص على أنه یقال له فى غیر القرآن: العطف على التوهم.

خامسًا: ألن العطـف علـى المعنـى أو التـوهم خـالف األصـل، فقـد ذكـروا لـه  

عنــد مــن جعــل    [    ¶  µ  ´  ³Zنظیــرًا لالســتئناس، وهــو قولــه 

العطـــف فـــى (وأكـــْن) بـــالجزم علـــى (فأصـــدق) المنصـــوب عطفـــًا علـــى المعنـــى أو 

  وسیأتى  تفصیل الكالم فى هذا.التوهم، 

وعلــى الــرغم مــن هــذا، فلســت أوافــق أباحیــان فــى حملــه الجــزم فــى (ویــذْرك) 

على العطف على التوهم؛ ألنه خالف األصل، وال یقال به فى القـرآن مـا وجـدت 

عنه مندوحة، وهـى هنـا حـذف الحركـة تخفیفـًا؛ لثقـل الضـمة مـع تـوالى الحركـات، 

ئناف (ویــذْرك) بـالرفع، وهــو الوجــه الثـاني الــذى ذكــره علـى اعتبــار أن الـواو لالســت

                                                           

́    [    ¶  µیراجع توجیه عطف المجـزوم علـى المنصـوب فـى قولـه  )١(   ³Z 

ـــــى الكتـــــاب  ، ومعـــــانى القـــــرآن وٕاعرابـــــه للزجـــــاج ٤/١١١، ٢/٣٣٧والمقتضـــــب  ٣/١٠١ف

  .٦/١٢٩والكشاف  ٥/١٧٨



   
  

  

  
} ٧٨٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

، )٣(، والعكبـــــرى)٢(، وابـــــن عطیـــــة)١(أبوحیـــــان دون نســـــبة، وهـــــو قـــــول ابـــــن جنـــــى

  .)٥(، واأللوسي)٤(والقرطبى

)٦(Î  Í    Ì  ËZ  ] ومما یؤید هـذا قـراءة أبـى عمـرو: 
بإسـكان   

: )٧( مـن قـول اهللا  الراء فى (یأمْركم). ومثلها قراءة إسكان الـراء فـى (یشـعْركم)

 [    Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊZ.  

وعنــدى جــواز حمــل اإلســكان فــى (ویــذْرك) علــى التخفیــف فــى قــراءة العامــة 

(ویذَرك) بالنصب، على الرغم من خفة الفتحة؛ ألن حذف فتحة اإلعـراب تحفیفـًا 

  :)٨(معروف فى لغة العرب، وله شواهد كثیرة، ومنها قول محمد بن بشیر

����������������������������  

� �����������������������������������  

  فأسكن (یظفْر) تخفیفًا.
                                                           

  .١/٢٥٧المحتسب  )١(

  .٢/٤٤١المحرر الوجیز  )٢(

  .١/٥٥٦، وٕاعراب القراءات الشاذة ١/٥٨٩التبیان فى إعراب القرآن  )٣(

  .٩/٣٠٠تفسیر القرطبى  )٤(

  .٩/٢٩روح المعانى  )٥(

قراءة العامة (یأمُركم) بـالرفع، وقـرأ أبـوعمرو بإسـكان الـراء مـن  ١٦٩سورة البقرة من اآلیة: )٦(

الحركة، كما نقل عنه ضـم الـراء  روایة السوسى والدورى، ونقل الدورى عنه أیضًا اختالس

  .٢/٢٣١كقراءة الجماعة. یراجع معجم القراءات 

قــرأ الجماعــة (ومــا یشــعُركم) بــالرفع، وقــرأ أبــو عمــرو، وابــن  ١٠٩ســورة األنعــام مــن اآلیــة: )٧(

محیصـــن بســـكون الـــراء، كمـــا روى عـــن أبـــى عمـــرو االخـــتالس واإلتمـــام كقـــراءة الجماعـــة. 

  .٢/٥١٨یراجع معجم القراءات 

والشـعر  ١١٧٥من البسیط، وهو لمحمد بن بشیر فى شرح دیـوان الحماسـة للمرزوقـى ص )٨(

والعقد الفرید  ١/١١٣، وبال نسبة فى شرح األشمونى ١٤/٤٠واألغانى  ٨٨٣والشعراء صـ

  ویروى (یحظى) بدل یظفر؛ وعلیها فال شاهد فى البیت. ١/٧٠



   
  

  

  
} ٧٩٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  :)١(وقول عامر بن طفیل

����������������������������������������������������� �

� ������������������������������������� �

  فأسكن (أسمْو) تخفیفًا.

: " والصــحیح أن )٢(اســًا یقــول ابــن عصــفوروهــذا التخفیــف جــائز ســماعًا وقی

ذلــك جــائز ســماعًا وقیاســـًا، أمــا القیــاس فــإن النحـــویین اتفقــوا علــى ذهــاب حركـــة 

©  ª  »   ] :)٣(وقــد قـرأت القــراء -الیخـالف فــى ذلـك أحــد مـنهم –اإلعـراب لإلدغــام 

  ¬Z  باإلدغـــام، وخـــط فـــى المصـــحف بنـــون واحـــدة، فلـــم ینكـــر ذلـــك أحـــد مـــن

جــاز ذهابهــا لإلدغــام، فكــذلك ینبغــى أال ینكــر ذهابهــا للتخفیــف.  النحــویین، فكمــا

... وأیضـًا فـإن ابـن )٤(وأما السماع: فثبوت التخفیف في األبیات التـى تقـدم ذكرهـا

  :)٦(بإســـــــكان التـــــــاء. وكـــــــذلك قـــــــرأ الحســـــــن  a   ̀ _Z   ] :)٥(محـــــــارب قـــــــرأ

 [  ¿  ¾  ½Z  ."...بإسكان الدال  

التخفیف المذكور فى حال السعة  ،وهـو ثم أشار ابن عصفور إلى ما حسن 

شـــدة اتصــــال الضــــمیر بمـــا قبلــــه، مــــن حیـــث كــــان غیــــر مســـتقل بنفســــه، فصــــار 

                                                           

ولســـان العـــرب  ١٠/١٠١مفصـــل البیــت مـــن الطویـــل، وهـــو لعـــامر بـــن طفیـــل فـــى شـــرح ال )١(

وبـال نسـبة فـى ﴿. ٣٤٥، ٣٤٤، ٨/٣٤٣وخزانـة األدب  ١/٢٤٢(كلل) والمقاصد النحویـة 

  .٣/١٨٣، وشرح شافیة ابن الحاجب ٢/٣٤٢و الخصائص ١/١٢٧المحتسب 

  بتصرف. ٧٤ضرائر الشعر صـ )٢(

یراجع التبصـرة قرأ السبعة بإشمام النون الساكنة بعد اإلدغام.  ١٠سورة یوسف من اآلیة:  )٣(

  .٢٣٩فى القراءات السبع صـ

  ٧٤ -٦٧ذكر ابن عصفور شواهد كثیرة لحذف الفتحة تخفیفًا، یراجع ضرائر الشعر صـ )٤(

قــرأ مســلمة بــن محــارب بإســكان التــاء فــى (بعــولْتهن) تخفیفــًا.  ٢٢٨ســورة البقــرة مــن اآلیــة: )٥(

  .١/١٢٢یراجع المحتسب 

  .١/١٩٩جع القراءة فى المحتسب وترا ١٢٠سورة النساء من اآلیة:  )٦(



   
  

  

  
} ٧٩١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ــذلك كأنــه قــد وقــع فــى كلمــة واحــدة. والتخفیــف الواقــع فــى كلمــة مثــل:  التخفیــف ل

ـــل ســـائغ وجـــائز فـــى حـــال الســـعة؛ إذ هـــو لغـــة  ـــل فـــى إِب عْضـــد فـــى عُضـــد ، وٕاْب

  .)١(لربیعة

مــل اآلیــة علــى العطــف علــى المعنــى أو التــوهم مبنــى هــذا والمعنــى علــى ح

علـــى الشـــرط والجـــزاء ،أمـــا علـــى حملهـــا علـــى تخفیـــف (یـــذُرك) اســـتثقاًال للضـــمة، 

ــــدیر: أتــــذرهم  ــــل، (ویــــذرك) كــــالم مســــتأنف، والتق ــــالم للتعلی ــــى أن ال فمحمــــول عل

لإلفســــاد، ویــــذُرك، أو وهــــو یـــــذرك .أمــــا إذا كــــان (یـــــذْرك)، مخففــــا مــــن (یـــــذَرك) 

  فالمعنى على التعلیل، والتقدیر: أتذرهم لإلفساد ولتركك وترك آلهتك. المنصوب،

وهذا مما یؤید ما ذهبت إلیه من منع حمل القراءة على العطف على المعنى 

االسـتفهام، أو اإلخبـار، ولـیس الشـرط  -واهللا أعلم بمـراده –أو التوهم؛ ألن المراد 

  والجزاء.

                  

                                                           

  بتصرف. ٧٤یراجع ضرائر الشعر البن عصفور صـ)١(



   
  

  

  
} ٧٩٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ا فا    

)  (  

G  F  ]  :)١(مـــن قولـــه تعـــالى K  JZ    ]اختلـــف النحویـــون فـــى موضـــع   

  N  M  L  K  J  I   HZ  وقـــد عـــرض ابـــن عطیـــة )٢(علـــى أقـــوال ،

: "وقال عامر، والشعبى، وابن زیـد: معنـى اآلیـة: حسـبك اهللا )٣(لهذا الخالف فقال

  وحسب من اتبعك من المؤمنین".

ا أن موضـــع (ومـــن اتبعـــك) نصـــب عطفـــًا علـــى وقـــد فهـــم ابـــن عطیـــة مـــن هـــذ   

: " فـ (َمن) فى هذا التأویـل فـى موضـع نصـب )٤(موضع الكاف من حسبك؛ فقال

عطفــًا علــى موضــع الكــاف؛ ألن موضــعها نصــب علــى المعنــى لـــ (یكفیــك) التــى 

  سدت (حسبك) مسدها".

فابن عطیة یحمل كالم عامر، والشـعبى، وابـن زیـد علـى العطـف علـى المعنـى   

  ه توهم: یكفیك اهللا أو كفاك اهللا.كأن

  موقف أبى حیان 

لم یرتض أبو حیان حمل كالم عامر، والشعبى، وابن زیـد علـى العطـف علـى    

:" وقـــال الشـــعبى وابـــن زیـــد معنـــى اآلیـــة: حســـبك اهللا وحســـب مـــن )٥(التـــوهم فقـــال

اتبعــك، قــال ابــن عطیــة: فـــ(َمن) فــى هــذا التأویــل فــى موضــع نصــب عطفــًا علــى 

كاف؛ ألن موضعها نصب على المعنى بـ(یكفیك) الذى سدَّت (حسبك) موضع ال

مســدها. انتهــى، وهــذا لــیس بجیــد ؛ألن (حســبك) لــیس ممــا تكــون الكــاف فیــه فــى 
                                                           

  .٦٤سورة األنفال من االیة: )١(

ومعــــانى القـــرآن وٕاعرابــــه للزجــــاج  ١/٤١٧تراجـــع هــــذه األقـــوال فــــى معـــانى القــــرآن للفـــراء  )٢(

والتبیــــان فــــى  ٢٢٧-٢/٢٢٦والكشــــاف  ١٩٥-٢/١٩٤وٕاعــــراب القــــرآن للنحــــاس  ٢/٤٢٣

  .٤٣٥ –٣/٤٣٣، والدر المصون ٢/٦٣١القرآن إعراب 

  .٢/٦٢٨المحرر الوجیز  )٣(

  السابق والصفحة نفسها. )٤(

  .٥/٣٤٨البحر المحیط  )٥(



   
  

  

  
} ٧٩٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

موضـــع نصـــب، بـــل هـــذه إضـــافة صـــحیحة لیســـت مـــن نصـــب، و(حســـبك) مبتـــدأ 

مضـاف إلــى الضـمیر ولــیس مصــدرًا وال اسـم فاعــل، إال إن قیــل إنـه عطــف علــى 

ه توهم أنه قیل: یكفیك اهللا أو كفـاك اهللا، ولكـن العطـف علـى التـوهم ال التوهم كأن

  ینقاس، فال یحمل علیه القرآن ما وجدت مندوحة عنه".

وأقـول: هــذا الــذى قالــه ابـن عطیــة قالــه الفــراء، والزجـاج، والنحــاس،و مكــى بــن    

  أبى طالب ، واألنباري.

یكفـى مــن اتبعــك... و (َمــْن) فــى : " جــاء التفســیر:" یكفیــك اهللا و )١(یقـول الفــراء   

موضـــع نصـــب... ولـــیس بكثیــــر مـــن كالمهـــم أن یقولــــوا: حســـبك وأخـــاك، حتــــى 

یقولــوا: حســبك وحســب أخیــك، ولكنــا أجزنــاه؛ ألن فــى (حســبك) معنــى واقــع مــن 

ـــل الكـــاف، ال علـــى لفظهـــا ـــاه علـــى تأوی ـــا منجـــوك ﴿: )٣(، كقولـــه)٢(الفعـــل، رددن إن

  اف".. فردَّ األهل على تأویل الك﴾وأهلك

: "موضـــع (َمــْن) نصـــب ورفــع، أمـــا مــن نصـــب، فعلــى تأویـــل )٤(ویقــول الزجــاج  

  الكاف، المعنى: فإن اهللا یكفیك ویكفى من اتبعك من المؤمنین".

: " (ومن اتبعك) فى موضع نصب معطوف على الكـاف فـى )٥(ویقول النحاس  

  : )٦(التأویل، أى: یكفیك اهللا، ویكفى من اتبعك كما قال

��������������������������������������������������������������� �

                                                           

  بتصرف. ١/٤١٧معانى القرآن  )١(

ـــال:  )٢( أى علـــى تقـــدیر أن الكـــاف فـــى موضـــع نصـــب؛ إذ هـــى فـــى معنـــى المفعـــول كأنـــه ق

  وضع خفض باإلضافة.یكفیك، ولم تعطف على لفظ الكاف؛ إذ هى فى م

  .٣٣سورة العنكبوت من اآلیة:  )٣(

  .٢/٤٢٣معانى القرآن وٕاعرابه  )٤(

  .١٩٥-٢/١٩٤إعراب القرآن  )٥(

ولم أقع علیه فى دیوانه وبال نسـبة فـى  ١٤٠من الطویل، وهو لجریر فى ذیل األمالى صـ )٦(

) ، ولســان العــرب (حســب٦٦٧،و صـــ٤٠٧وشــرح عمــدة الحــافظ صـــ ٢/٥١شــرح المفصــل 

، ویـــــروى بجـــــر (الضـــــحاك) ٧/٥٨١وخزانـــــة األدب  ٣/٨٤و(هـــــیج)، والمقاصـــــد النحویـــــة 

  ورفعه؛ وعلیهما فال شاهد فى البیت.



   
  

  

  
} ٧٩٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " والنصـــب بالحمـــل فـــى العطـــف علـــى المعنى....فكأنـــه )١(ویقـــول األنبـــاري  

  قال: یكفیك اهللا وتابعك".

: " (َمْن) فى موضع نصب علـى العطـف علـى  )٢(ویقول مكى بن أبى طالب  

ضــع نصــب؛ألن معنــى : معنـى الكــاف فــى "حســبك اهللا"؛ألنهــا فــي التأویــل فــي مو 

  حسبك اهللا: أي یكفیك اهللا ؛ فعطفت (َمْن) على المعنى".

  وأرید أن أشیر هنا إلى مایلى:  

ـــه  ـــى (یكفیـــك)، وعلی أوًال: یـــرى الفـــراء، والزجـــاج، والنحـــاس أن (حســـبك) فـــى معن

فالكـاف فــى موضــع نصــب، و(َمــْن) عطـف علیهــا بنــاًء علــى هــذا المعنــى، 

  العطف على المعنى أو التوهم.إال أنهم لم یصرحوا بمصطلح 

ثانیــًا: أول مــن صــرح بــالعطف علــى المعنــى هــو األنبــاري، وتبعــه مكــى ابــن أبــى 

طالب وابن عطیة، فى حـین ذكـر أبـو حیـان العطـف علـى التـوهم، ولـم أره 

  عند غیره.

ثالثًا: صرح أبوحیان بأن العطف على التوهم ال ینقاس، وال یحمل علیه القرآن ما 

  حة.وجدت عنه مندو 

والــذى یبــدو لــى أن كــالم عــامر والشــعبى وابــن زیــد ،ال ُیحمــل علــى العطــف   

علـــى التـــوهم ،إنمـــا یحمـــل علـــى أن موضـــع (وَمـــْن) جـــر باإلضـــافة إلـــى (حســـب) 

محذوفة، لداللة (حسبك) المذكورة علیها، یعنـى حـذف المضـاف، وُجـرَّ المضـاف 

: " )٣(یــث قـــالإلیــه، وهـــو معــروف فـــى لغــة العـــرب، وهــذا مـــا ارتضــاه أبوحیـــان ح

والذى ینبغى أن یحمل علیه كالم عامر والشعبى وابن زید، هو أن یكـون (وَمـن) 

  مجرورة على حذف (وحسب)؛ لداللة (حسبك) علیه".

  

                                                           

  بتصرف ١/٣٥٥البیان في غریب إعراب القرآن  )١(

  .١/٣١٩مشكل إعراب القرآن )٢(

  .٥/٣٤٨البحر المحیط  )٣(



   
  

  

  
} ٧٩٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  :)١(ثم ذكر لذلك نظیرًا وهو قول الشاعر

���������������������������������������� �

���������������������������������������� �

  ر: وكل نار.والتقدی

وأقــول : ومــن َجــرِّ المضــاف إلیــه بعــد حــذف المضــاف غیــر مــا ذكــر أبوحیــان   

  :)٢(قول بشر القشیرى

����������������������������� �

������������������������������ �

  أى: وال مثل الشر.

هذا وٕانما حكم بجر المضـاف إلیـه هنـا؛ لـئال یلـزم العطـف علـى معمـولى عـاملین 

ن بیانــه: أن تجعــل قولــه (نــار) بـالجر معطوفــًا علــى (امــرئ) ،والعامــل فیــه مختلفـی

  .)٣((كل)، و(نارًا) الثانى معطوفًا على (امرًأ) والعامل فیه تحسبین

فــإن قلــت: مــا ُذكــر مــن الشــعر، ُجــرَّ المضــاف إلیــه فیــه بعــد حــذف المضــاف؛   

عطف على ألن ما حذف مماثل لما علیه عطف. قلُت: جاء الحذف والجر مع ال

تریـــدون عـــرض الـــدنیا واهللا یریـــد  ﴿:)٤(غیـــر مماثـــل، ومـــن ذلـــك قـــراءة ابـــن جمـــاز

                                                           

وشـرح المفصـل  ١/٦٦لكتـاب وا ٣٥٣البیت مـن المتقـارب، وهـو ألبـى داؤد فـى دیوانـه صــ )١(

وشـرح التصـریح  ٢٩٧، ١/١٣٤وأمالى ابن الحاجب  ٥٠٠وشرح عمدة الحافظ صـ ٣/٢٦

، ولعــــدى بــــن زیــــد فــــى ملحــــق ١٠/٤٨١، ٩/٥٩٢، وخزانــــة األدب ٥/٣٩والــــدرر  ٢/٥٦

، وشــرح المفصــل ٢/٤٧٣واإلنصــاف  ١/٢٨١وبــال نســبة فــى المحتســب   ١٩٩دیوانــه صـــ

  .١/٢٣٧مقرب ، وال٩/١٠٥، ٨/٥٢، ١٤٢، ٣/٧٩

، وبـال نسـبة فـى ٥٠١البیت مـن الطویـل، وهـو لبشـر القشـیرى فـى شـرح عمـدة الحـافظ صــ )٢(

  .٢/٤٣٠والهمع  ٢/١٧٦شرح األشمونى 

  .٢/١٧٦شرح األشمونى  )٣(

  .١/٢٨٠والقراءة في المحتسب  ٦٧سورة األنفال من اآلیة:  )٤(



   
  

  

  
} ٧٩٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

:إلـــى أن التقـــدیر: ثـــواب )١(بجـــر (اآلخـــرِة)، فقـــد ذهـــب كثیـــر مـــن النحـــاة  ﴾اآلخـــرة

  اآلخرة أو عمل األخرة، وعلیه فالمحذوف لیس مماثًال لما علیه قد عطف.

فـــى اآلیـــة: اتصـــال  هـــذا والـــذي ســـهَّل حـــذف المضـــاف وجـــر المضـــاف إلیـــه  

  .)٢(العاطف بالمضاف بال فصل

وٕانمــا قــدر أبوحیــان (حســب) محذوفــة؛ حتــى ال یتــوهم أن (وَمــن) عطــف علــى   

المضــمر المجــرور وهــو الكــاف فــى (حســبك) دون إعــادة الخــافض . وهــذا الــذى 

ذكــره أبــو حیــان مــن حــذف المضــاف وجــر المضــاف إلیــه، ذكــره قبلــه ابــن عطیــة، 

ح أن تكون (َمْن) فى موضع خفض بتقدیر محذوف، كأنه : " ویص)٣(حیث یقول

  قال: وحسب. وهذا كقول الشاعر:

���������������������������������������� �

��������������������������������������    

  التقدیر: وكل نار ".

: أن حـذف المضـاف أولهمـاهذا ولم یرتض ابن عطیة هذا الوجه، فردَّه بأمرین   

أن روایــة البیـت (ونـارًا) بالنصــب،  ثانیهمـا:وبابـه الشـعر، یعنــى الضـرورة. مكـروه 

: "وهـــذا الوجـــه مـــن حـــذف المضـــاف مكـــروه، بابـــه )٤(وعلیهـــا فـــال شـــاهد فیـــه. قـــال

  الشعر. ویروى البیت: (ونارًا)".

: "ولــیس بمكــروه وال ضــرورة، )٥(ولــم یــرتض أبــو حیــان مــا قالــه ابــن عطیــة فقــال  

  الكالم، وخرَّج علیه البیت وغیره من الكالم الفصیح".وقد أجازه سیبویه فى 

                                                           

  .٢/١٧٦وشرح األشمونى  ٥٠١یراجع شرح عمدة الحافظ صـ )١(

  .٥٠١شرح عمدة الحافظ صـ )٢(

  .٢/٦٢٨المحرر الوجیز  )٣(

  السابق والصفحة نفسها. )٤(

  .٥/٣٤٨البحر المحیط  )٥(



   
  

  

  
} ٧٩٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وأقول: القول ما قاله أبوحیان فقد أجاز سیبویه فى الكـالم حـذف المضـاف ؛ 

لداللــة مثلــه علیــه، وجــر المضــاف إلیــه وجعــل منــه قــولهم: مــا مثــل عبــداهللا یقــول 

ـــالجر حیـــث یقـــول یضـــاَء :" وتقـــول: مـــا كـــلُّ ســـوداَء تمـــرًة وال ب)١(ذاك وال أخیـــه، ب

شـــحمٌة وٕان شـــئت نصـــبت [شـــحمة]. وبیضـــاُء فـــى موضـــع جـــٍر، كأنـــك أظهـــرت 

  (كل)، فقلت: وال كل بیضاء.  قال الشاعر أبو داود:

���������������������������������������� �

����������������������������������������    

تباســه علــى فاســتغنیت عــن تثنیــة (كــل)؛ لــذكرك إیــاه فــى أول الكــالم، ولقلــة ال

المخاطــب. وجــاز كمــا جــاز فــى قولــك: مــا مثــل عبــداهللا یقــول ذاك وال أخیــه، وٕان 

  .)٢(شئت قلت: وال مثل أخیه"

  

                                                           

  .١/٦٦الكتاب  )١(

  یعنى ذكره ثانیًا. )٢(



   
  

  

  
} ٧٩٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

   اب  اور

قــراءة قرآنیــة،  M Ð Ñ     Ò Ó Ô     Õ  L: )١(جــاء فــى قولــه تعــالى  

  .)٢(ُعطف فیها المنصوب على المجرور، حیث قرئ: (ویعقوَب) بالنصب

وقد اختلف المعربون والمفسرون فى توجیه العطـف فـى هـذه القـراءة، فحملـوه 

علـى أوجــه، منهـا: العطــف علـى  التــوهم، بیانـه: أن (یعقــوَب) بالنصـب معطــوف 

  على (إسحاق) على توهم نصبه؛ ألن المعنى: وهبنا لها إسحاق.

   أ ن

ءة ، ونسـب القـول عرض أبو حیان أقوال العلماء فى توجیه العطف فى القـرا

:" )٣(بــالعطف علــى التــوهم إلــى الزمخشــري، ولــم یــرتض حمــل القــراءة علیــه، فقــال

إســحاق، ومــن وراء، إســحاق یعقــوب،  )٤(قــال الزمخشــري: كأنــه قیــل: ووهبنــا لهــا

  :)٥(على طریقة قوله

                                                           

  .٧١سورة هود االیة: )١(

قــرأ ابــن عــامر، وحمــزة، وحفــص عــن عاصــم، وأبــو عمــرو الضــریر عــن عاصــم، وجیلــة عــن  )٢(

یـد بـن علـى، والمطـوعى: " ویعقـوَب" بالنصـب. وقـرأ ابـن كثیـر، ونـافع، المفضل عن عاصم، وز 

وأبو عمرو، وأبـو بكـر عـن عاصـم، ویعقـوب، وخلـف، وأبـو جعفـر: (ویعقـوُب) بـالرفع، وقـرأ ابـن 

، وحجـة القـراءات ألبـى ٤/٣٦٤أبى عبلة: (بیعقـوٍب) بالبـاء والتنـوین، یراجـع الحجـة ألبـى علـى 

  .١٠٢- ٤/١٠٠، ومعجم القراءات ٣٤٧زرعة صـ

  بتصرف. ٦/١٨٣البحر المحیط  )٣(

  في الكتاب: (له) ، والصحیح ما أثبته.)٤(

  البیت من الطویل وتمامه: )٥(

���������������������������������������������������������� �

وشــــرح أبیــــات ســــیبویه ألبــــى محمــــد  ١/١٦٥،٣٠٦وهــــو لألحــــوص الریــــاحى فــــى الكتــــاب 

ولســان العـرب (شـام) وخزانــة األدب  ٢/٥٢المفصــل البـن یعـیش  وشـرح ٢/١١٢السـیرافى 

. وبـــــال نســـــبة فـــــى أســـــرار العربیـــــة ٣/٢٩، وللفـــــرزدق فـــــى الكتـــــاب ١٦٤، ١٦٠، ٤/١٥٨

  . ویروى:١/١٤٧ومغنى اللبیب  ٧/٥٧، ٥/٦٨وشرح المفصل  ١٤٨صـ

� ���������������������������������������������������� �

  .٢/١١٢یه یراجع شرح أبیات سیبو 



   
  

  

  
} ٧٩٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ــــوهم.  ــــى الت ــــه عطــــف عل لیســــوا مصــــلحین عشــــیرة....... انتهــــى، یعنــــى: أن

  س".والعطف على التوهم ال ینقا

: "والعطــف )١(ثـم بــیَّن أبــو حیــان مختـاره فــى توجیــه العطــف فـى القــراءة، فقــال

على التوهم ال ینقاس، واألظهر أن ینتصب (یعقوب) بإضمار فعل، تقدیره: ومن 

وراء إســـحاق وهبنـــا یعقـــوب، ودلَّ علیـــه قولـــه: فبشـــرناها؛ ألن البشـــارة فـــى معنـــى 

  الهبة، ورجح هذا الوجه أبو على".

إن (یعقوب) مجرور عطفًا على لفظ  :بو حیان قول من قالثم ضعَّف أ

بأنه ال یجوز الفصل بین حرف العطف ومعطوفه  ،(إسحاق) أو موضعه

  .وٕان جاء فهو مخصوص بالشعر ،المجرور بالظرف أو المجرور

  وأقول:

ما نسبه أبو حیان إلى الزمخشرى من حمل العطف فى (ویعقوَب) على 

  .خشرى: الزجاج، واإلمام المهدوىالزم قاله قبل ،العطف على التوهم

(ومن وراء إسحاق یعقوَب) فـ(یعقوب)  :فأما من قرأ«  :)٢(یقول الزجاج

بإسحاق) محمول على ها فى موضع نصب محمول على موضع (فبشرنا

  .»ووهبنا لها یعقوب  ،وهبنا لها إسحاق ، المعنى:المعنى

  ) فیحتمل وجهین:وبَ من فتح الباء من (یعق: « )٣(ویقول اإلمام المهدوى

: ألن معنى ؛أن یكون منصوبًا على الحمل على المعنى :أحدهما

  .».. .فوهبنا لها إسحاق: رناها بإسحاق) (فبش

  وأرید أن أشیر هنا إلى عدة أمور:

لم  –قبل أبى حیان  –أن من حمل القراءة على العطف على التوهم  :أولها

ولعل الدافع إلى ذلك هو  ،لمعنىالعطف على ا، وٕانما ذكر یذكر مصطلح التوهم

ُل من ذكر (التوهم)  ،التأدب مع القرآن الكریم هو أبو  –ممن وقفت علیهم  - وأوَّ
                                                           

  .٦/١٨٣البحر المحیط  )١(

  .٣/٦٢) معانى القرآن وٕاعرابه للزجاج ٢(

  .٥٣٩) شرح الهدایة صـ٣(



   
  

  

  
} ٨٠٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

فى ، واأللوسي )٢(والسیوطى فى الهمع ،)١(وتبعه ابن هشام فى المغنى ،حیان

  .)٣(روح المعانى

أن  :یترتب على حمل القراءة على العطف على التوهم من جهة المعنى :ثانیها

  )٤( .یكون (یعقوب) غیر داخل فى البشارة

، إال أن على التوهمأبا حیان نسب للزمخشرى العطف  أن على الرغم من :ثالثها

 ،وٕانما ذكر له نظیرًا فى العطف على التوهم ،(التوهم) یصرح بــالزمخشرى لم 

، ومن ووهبنا لها إسحاق :كأنه قیل ،رئ (یعقوَب) بالنصبوقُ «  :)٥(حیث یقول

   :على طریقة،یعقوب  اء إسحاق ور 

������������������������������������������������������ �

� �

� ���������������������������������������� �

� � ألن العطف على المعنى أو التوهم خالف القیاس ؛ فقد ذكروا له نظیرًا  رابعها:

  فى اآلیة وهو قول الشاعر:

� �� �������������������������� �� �

� ����������������������������������� �

: على الرغم من  أن الزمخشري لم یكن أوَّل من حمل القراءة على اهامسخ

العطف على التوهم، إال أن أبا حیان نسبه إلیه، كما نسبه إلیه أیضًا: ابن 

  .)٨(، واأللوسي)٧(، والسیوطى)٦(هشام

  حمل القراءة على العطف على التوهم بأنه ال ینقاس. )٩(هذا وقد ردَّ السمین
                                                           

)٥/٤٨٧) ١.  

  .٣/١٩٧) الهمع ٢(

)١٢/٩٨) ٣.  

  .٣/٢١٦الكشاف ) ٤(

  .السابق والصفحة نفسها) ٥(

  . ٥/٤٨٧المغنى  )٦(

  .٣/١٩٧الهمع  )٧(

  .١٢/٩٨روح المعانى  )٨(

  .٦/٣٥٥الدرر المصون  )٩(



   
  

  

  
} ٨٠١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " وزعم بعضهم أن العطـف علـى (بإسـحاق) )١(سي أیضًا فقالكما ردَّه األلو 

  على توهم نصبه؛ ألنه فى معنى: وهبنا  لها إسحاق ، فیكون كقوله:

� �� �������������������������� �� �

� ������������������������������ �

ویقال لمثل هذا: عطف على التوهم، وال یخفى مـا فـى هـذه التسـمیة هنـا مـن   

أن  هــذا العطــف شــاذ، ال ینبغــى التخــریج علیــه مــع وجــود غیــره،  البشــاعة، علــى

  وبهذا اعترض على الزمخشري".

والــذى یبــدو لــى أن اآلیــة ال تحمــل علــى العطــف علــى التــوهم؛ ألنــه خــالف  

األصل، فال ُیصـار إلیـه إال عنـد عـدم إمكـان غیـره، وللقـراءة وجـه آخـر فیـه غنیـة 

یعقـوب) منصـوب بإضـمار فعـل تـدل عن القول بالعطف على التوهم ، وهـو أن (

علیــه البشــارة، والتقــدیر: ومــن وراء إســحاق وهبنــا یعقــوب؛ ألن البشــارة فــى معنــى 

: "واألظهــر أن ینتصــب )٢(الهبـة. وهــذا مختــار أبــى حیــان فــى المســألة، حیــث قــال

  (یعقوب) بإضمار فعل، تقدیره: ومن وراء إسحاق وهبنا یعقوب".

  ن یكون (یعقوب) غیر داخل فى البشارةوینبنى على هذا من جهة المعنى أ

، وابــــن )٣(وهـــذا الـــذى اختـــاره أبوحیـــان فـــى المســــألة، ذكـــره قبلـــه ابـــن خالویـــه

ــــــال )٦(، ومكــــــى ابــــــن أبــــــى طالــــــب)٥(، وأبــــــو علــــــى الفارســــــي)٤(جنــــــى ، وابــــــن فضَّ

                                                           

  بتصرف. ١٢/٩٨روح  المعانى  )١(

  .٦/١٨٣البحر المحیط  )٢(

  .١٨٩الحجة صـ )٣(

  .٢/٣٩٧الخصائص  )٤(

  .٤/٣٦٥الحجة  )٥(

  .١/٣٧٠الكشف  )٦(



   
  

  

  
} ٨٠٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

، )٤(. كمـــا ذكـــره معاصـــره الســـمین)٣(، والعكبـــرى)٢(، وابـــن أبـــى مـــریم)١(المجاشـــعى

  عنه. وأبو حیان لم یذكر غیر الفارسي.المتأخر  )٥(واأللوسي

هذا وقد اعترض هذا القول بأنه یترتـب علیـه أن یكـون (یعقـوب) غیـر داخـل 

بــأن ذكـر هــذه الهبــة قبـل وجــود الموهــوب  )٧(. وأجــاب عنـه األلوســي)٦(فـى البشــارة

  بشارة فى المعنى.

يء بالش –تعالى  –ومما یدفع  االعتراض السابق أیضًا: أن البشارة من اهللا 

  .)٨(فى معنى الهبة

هـذا والعلمـاء مجمعـون علـى أن الفعـل المضـمر تقـدیره: وهبنـا، إال ابـن جنـي 

الــذي ذهــب إلــى أن تقــدیره: آتینــا، واألول أولــى؛ لمــا تقــدم مــن أن البشــارة مــن اهللا 

  في معنى الهبة.

: أن یكـون (یعقـوب) مجـرورًا أولهمـاهذا وفـى المسـألة قـوالن غیـر مـا سـبق : 

لفــــظ (بإســــحاق)، وعلیــــه فهــــو ممنــــوع الصــــرف للعلمیــــة والعجمــــة بــــالعطف علــــى 

والتقــدیر: فبشــرناها بإســحاق وبیعقــوب، ویترتــب علــى هــذا مــن جهــة المعنــى: أن 

یكــــون (یعقــــوَب) داخــــًال فــــى البشــــارة. وهــــذا القــــول ذكــــره أبــــو حیــــان فــــى البحــــر 

                                                           

  .٢٩٨النكت في القرآن صـ )١(

  .٢/٦٥٥الموضح فى وجوه القراءات  )٢(

  .٢/٧٠٧التبیان  )٣(

  .٣٦٦ -٦/٣٥٥الدر المصون  )٤(

  .١٢/٩٨روح المعانى  )٥(

  السابق والصفحة نفسها. )٦(

  السابق والصفحة نفسها. )٧(

  .٥/٤٨٨مغنى اللبیب  )٨(



   
  

  

  
} ٨٠٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

، دون نســـبة، وضـــعَّفه بأنـــه ُفصـــل فیـــه بـــالظرف بـــین حـــرف العطـــف )١(المحـــیط

  فه، وهذا غیر جائز، وٕان جاء؛ فهو مخصوص بالشعر.ومعطو 

، )٣(، والكســـائي)٢(وأقـــول: هـــذا القـــول الـــذى ذكـــره أبوحیـــان هـــو قـــول األخفـــش

. ونســــــبه ابــــــن )٧(، وابـــــن عطیــــــة)٦(، والعكبــــــرى )٥(، والمهــــــدوى)٤(وذكـــــره الطبــــــرى

إلـى الكسـائي، وعـزاه أبـو  )٩(إلى بعـض النحـاة، وعـزاه مكـى فـى الكشـف )٨(خالویه

إلــى الفــراء وعبــارة الفــراء غیــر صــریحة فــى هــذا، حیــث  )١٠(فــى االرتشــافحیــان 

  : " وال یجوز الخفض إال بإظهار الباء".)١١(یقول

  إلى الكسائي، واألخفش، وأبى حاتم. )١٢(ونسبه القرطبى

وما ذكره أبوحیان من أن فیه ضـعفًا مـن جهـة أنـه ال یجـوز الفصـل بـالظرف 

، )١٤(، والزجـــاج)١٣(هـــو قـــول ســـیبویهأو المجـــرور بـــین حـــرف العطـــف ومعطوفـــه، 

  .)٣(، والعكبرى)٢(، والفارسي)١(وابن جنى
                                                           

  .٦/١٨٣البحر المحیط  )١(

  .٢/٣٥٥معانى القرآن لألخفش  )٢(

  .١٦٣معانى القرآن للكسائي صـ )٣(

  .١٢/٤٨٢تفسیر الطبري  )٤(

  .٥٣٩شرح الهدایة صـ )٥(

  .٢/٧٠٧التبیان  )٦(

  .١٩٠- ٣/١٨٩المحرر الوجیز  )٧(

  .١٨٩الحجة صـ )٨(

)١/٣٦٩ )٩.  

  .٢٠٢٥- ٢٠٢٤االرتشاف    / )١٠(

  .٢/٢٣معانى القرآن  )١١(

  .١١/١٦٧تفسیر القرطبى  )١٢(

  .٩٥-١/٩٣الكتاب  )١٣(

  .٦٣- ٣/٦٢معانى القرآن وٕاعرابه  )١٤(



   
  

  

  
} ٨٠٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " وهــذا بعیــد؛ ألنــه عطفــه علــى عــاملین: )٤(وردَّه ابــن خالویــه أیضــًا بقولــه 

  (الباء و(ِمْن)".

ــال المجاشــعي بمثــل مــا قــال ابــن خالویــه ،إال أنــه زاد األمــر    وردَّه  ابــن فضَّ

ال یجــوز العطــف علــى عــاملین مــع تــأخره عــن  : "... ألنــه)٥(وضــوحًا حیــث قــال

حــرف العطــف، فــال یجــوز: مــررت بزیــد فــى الــدار والبیــت عمــرٍو، وكــذا إن قلــت 

مــررت بزیــد فــى الــدار، وفــى البیــت عمــرو. وٕانمــا لــم یجــز العطــف علــى عــاملین؛ 

ألنه أضعف من العامل الذى قام مقامه، وهو ال یجر وال ینصـب، أعنـى: حـرف 

  العطف".

ــا ــًا علــى موضــع (بإســحاق).  نى:القــول الث أن یكــون (یعقــوَب) منصــوبًا عطف

دون نسـبة، وضـعفه بمثــل مـا ضـعف بــه سـابقه أعنـى: بأنــه ال  )٦(ذكـره أبـو حیــان

  یجوز الفصل بالظرف أو المجرور بین حرف العطف ومعطوفه.

، ووجهــه: أن )٩(، ومكــي)٨(، والفارســى)٧(ذكــر هــذا قبــل أبــى حیــان:  الطبــرى

ـــى المنصـــوب، بعمـــل (بشـــرنا) فیـــه(إســـحاق) وٕان كـــان  ـــه بمعن ، )١(مخفوضـــًا، فإن

  ویترتب علیه من جهة المعنى أن یكون (یعقوب) داخًال فى البشارة.

                                                                                                                                          

  .٣٩٥- ٢/٣٩٥الخصائص  )١(

  .٤/٣٦٤الحجة  )٢(

  .٢/١٨٩التبیان  )٣(

  .١٨٩صـ الحجة فى القراءات السبع )٤(

  .٢٩٩النكت فى القرآن صـ  )٥(

  .٦/١٨٣البحر المحیط  )٦(

  .١٢/٤٨١تفسیر الطبرى  )٧(

  .٣٦٥- ٤/٣٦٤الحجة  )٨(

  .١/٣٧٠الكشف  )٩(



   
  

  

  
} ٨٠٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

مــن جهــة أنــه فصــل بــین حــرف العطــف  –كمــا تقــدم  –وُضــعف هــذا القــول 

  .)٢(ومعطوفه

أیضــًا بأنــه إنمــا یتــأتى العطــف علــى المحــل، إذا جــاز  )٣(واعترضــه األلوســي

  ل فى فصیح الكالم، وهو مفقود هنا.ظهور المح

بنصـب  ﴾ومـن وراء إسـحاق یعقـوبَ ﴿أخلص من هـذا إلـى القـول بـأن قـراءة: 

یعقوب، لم یرتض أبو حیان حملها على العطف على التوهم، وهذا صحیح؛ ألن 

العطــف علــى المعنــى أو التــوهم، خــالف األصــل، فــال ُیصــار إلیــه إال عنــد عــدم 

وهو أن یكون (یعقوَب) منصوبًا بإضمار فعل یـدل إمكان غیره، وقد أمكن غیره، 

  علیه (فبشرناها) ، والتقدیر: (وهبنا یعقوب)، وهو مختار أبى حیان.

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          

  .٤٨٢-١٢/٤٨١تفسیر الطبرى  )١(

  .١/٣٧٠الكشف  )٢(

  .١٢/٩٨روح المعانى  )٣(



   
  

  

  
} ٨٠٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  ا  ا  ات

ــــه تعــــالى:  مــــن قــــول الحــــق  aZ   ] اختلــــف المعربــــون فــــى إعــــراب قول

)١( : [  g  f  e  d  c  b   a   ̀  _  ^  ]  \  [

  j  i  h   l  kZ جملة ما قالوا: العطف على التوهم، كأنـه قـال:  ومن

  لیبشركم ولیذیقكم.

   أ ن 

أولهـــا: العطـــف علـــى  aZ   ] جـــوَّز أبـــو حیـــان عـــدة أوجـــه فـــي إعـــراب 

:" ولیــــذیقكم" عطــــف علــــى معنــــى (مبشــــرات)، فالعامــــل (أن )٢(التــــوهم حیــــث قــــال

ـــوهم، كأنـــه قیـــل: لیب ـــًا علـــى الت شـــركم، والحـــال والصـــفة قـــد یرســـل)، ویكـــون عطف

  یجیئان وفیهما معنى التعلیل..."

: "وقیــل: مــا یتعلــق بــه الــالم محــذوف، أى: )٣(ثــم ذكــر وجهــین آخــرین فقــال

  ولكنا أرسلناها. وقیل: الواو فى (ولیذیقكم) زائدة".

  وأقول:

ـــوهم هـــو قـــول  ـــى العطـــف علـــى الت ـــو حیـــان مـــن حمـــل اآلیـــة عل مـــا جـــوَّزه أب

  ره ابن هشام، والسمین، واأللوسي.الزمخشري والرازي، وذك

: " فإن قلـت، بـم یتعلـق (ولیـذیقكم)؟ قلـُت: فیـه وجهـان:أن )٤(یقول الزمخشري

  یكون معطوفًا على (مبشرات) على المعنى، كأنه قیل: "لیبشركم ولیذیقكم".

: "أن یرســل الریـاح مبشــرات، قیــل: بـالمطر، ویمكــن أن یقــال )٥(ویقـول الــرازي

ة؛ فإن الریاح لـو لـم تهـب؛ لظهـر الوبـاء والفسـاد، ثـم قـال مبشرات بصالح األهوی

                                                           

  .٤٦سورة الروم اآلیة: )١(

  .٨/٣٩٨البحر المحیط  )٢(

  صفحة نفسها.السابق وال )٣(

  .٤/٥٨٤الكشاف  )٤(

  .٢٥/١٣٢تفسیر الرازي  )٥(



   
  

  

  
} ٨٠٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

" عطــف علــى مــا ذكرنــا، أى: لیبشــركم بصــالح األهویــة c  b   a تعــالى:"

  وصحة األبدان، ولیذیقكم من رحمته بالمطر".

  ، فقــــد قیــــل فــــى قولــــه تعــــالى: )٢(: " وأمــــا فــــى المركبــــات)١(ویقــــول ابــــن هشــــام

 [   a   ̀  _  ^  ]  \  [Z يبشـــــــــركم ل] تقـــــــــدیر:  إنــــــــه علــــــــى

  Z  كميقويذ

:" قولـــه " ولیـــذیقكم"... عطـــف علـــى معنـــى مبشـــرات؛ ألن )٣(ویقـــول الســـمین

  الحال والصفة ُیفهمان العلة، فكأن التقدیر: " لیبشركم ولیذیقكم".

: " والواو للعطف... على (مبشرات) باعتبار المعنى، فـإن )٤(ویقول األلوسي

أهــن زیــدًا مســیئًا، أى: إلســاءته، فكأنــه قیــل: الحــال قــد یقصــد بهــا التعلیــل، نحــو: 

  لتبشركم ولیذیقكم".

  وأرید أن أشیر هنا إلى عدة أمور تعلیقًا على ما سبق:

ــم ینســب أبــو حیــان القــول بــالعطف علــى التــوهم إلــى الزمخشــري، وٕانمــا  األول: ل

  ساق الكالم على أنه من بنات أفكاره.

عطــف علــى التــوهم، وٕانمــا ذكــرا لــم یــذكر الزمخشــري والســمین مصــطلح ال الثــانى:

العطــف علــى المعنــى، ولــم یــذكر الــرازي العطــف علــى المعنــى أو التــوهم، ولكــن 

  تفسیره لإلعراب صریح فى حمله علیه.

هــو أبــو حیــان  –ممــن وقفــت علــیهم  –وأوَّل مــن ذكــر العطــف علــى التــوهم 

  وتبعه ابن هشام، واأللوسي.

یـة علـى العطـف علـى التـوهم، إال حمـل اآل –ممـن وقفـت  –لم یدفع أحد  الثالث:

  : " وكونه من عطف التوهم توهم...".)٥(األلوسي الذى قال

                                                           

  .٥/٤٩٢المغنى  )١(

  أى وقوع العطف على التوهم فى المركبات. )٢(

  بتصرف. ٩/٥٠الدر المصون  )٣(

  بتصرف. ٥٢-٢١/٥١روح المعانى  )٤(

  .٢١/٥٢السابق  )٥(



   
  

  

  
} ٨٠٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ولســت أوافــق أبــا حیــان علــى تجــویزه حمــل اآلیــة علــى العطــف علــى التــوهم؛ 

ألنه خالف األصل، وألن المعنى على التعبیر باسـم الفاعـل (مبشـرات) أولـى؛ إذ 

دیـدًا لـذهن السـامع؛ بتنویـع األسـلوب هو یدل على الثبوت والدوام، كما أن فیه تج

–بین التعبیر باالسم والتعبیر بالفعل هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المراد 

مــن قولــه تعــالى: "مبشــرات" بیــان هیئــة الریــاح ، ال بیــان علــة  -واهللا أعلــم بمــراده

إرسالها، وهذا أبلغ فى التبشیر، وحمل (مبشرات) على التعلیل الخالص من بیـان 

یئة على تقدیر: "لیبشركم" فیه انتقال من بیان الهیئة إلى بیان العلة الخالصة، اله

  واهللا أعلم بمراده. –وهو خالف المراد 

والــــذى یبــــدو لــــى أن (ولیــــذیقكم) علــــة لفعــــل محــــذوف ، دلَّ علیــــه قولــــه (أن 

، وابـــن )١(یرســـل) والتقـــدیر: ولیـــذیقكم ولیكـــون كـــذا وكـــذا أرســـلها. ذكـــره الزمخشـــري

.وعلــى هـذا فــالواو لالسـتئناف ولیســت عاطفــة، )٤(، واأللوسـي)٣(والســمین ،)٢(هشـام

  وعلیه فقد ذكر أوًال: بیان هیئة الریاح،ثم ذكر بعد ذلك علة إرسالها. 

وأبو حیـان جـوَّز أن یتعلـق (ولیـذیقكم) بفعـل مقـدم أى: وأرسـلها لیـذیقكم. كمـا 

. علـى أن أبـا )٥( ن یرسـل)جوَّز أن تكون الـواو (زائـدة) ؛ وعلیـه فـالالم متعلقـة بــ(أ

حیــان ینــاقض نفســه هنــا مــن جهــة أنــه صــرح فــى غیــر موضــع بــأن الحمــل علــى 

التــوهم فــى اإلعــراب الینقــاس، والیقــال منــه إال مــا ســمع، وال یحمــل إعــراب القــرآن 

ثـم هـو یجـوز هنـا حمـل اآلیـة علـى التـوهم علـى  )٦(علیه ما وجـدت عنـه مندوحـة،

  ى تحمل اآلیة علیها، ذكر هو منها وجهین.الرغم من وجود أوجه إعرابیة أخر 

                                                           

  .٤/٥٨٤الكشاف  )١(

  .٥/٤٩٢المغنى  )٢(

  .٩/٥٠الدر المصون  )٣(

  .٢١/٥٢وح المعانى ر  )٤(

  .٩/٥٠والدر المصون  ٨/٣٩٨یراجع البحر المحیط  )٥(

  .٦/١٨٣، ٥/٣٤٨، ٤/٢٧٢، ٢/٧١٦یراجع البحر  )٦(



   
  

  

  
} ٨٠٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ا   ا  

قــراءة  M f g h i j k l  L: )١(جــاء فــى قولــه تعــالى

قرآنیــة، عطــف فیهــا علــى تأویــل تغییــر تركیــب الجملــة، حیــث قــرأ ابــن عبــاس فــى 

، وقـــد اختلـــف المعربـــون فـــى تأویـــل الجـــر علـــى )٢(روایـــة: "والسالســـِل" بجـــر الـــالم

ــــاقهم فــــى  مــــذاهب، منهــــا: ــــوهم؛ إذ التقــــدیر: إذ أعن العطــــف علــــى المعنــــى أو الت

األغالل والسالسل، فعطـف علـى المـراد مـن الكـالم، ال علـى ترتیـب اللفـظ وتـوهم 

  جر (األغالل).

   أ ن

ذكر أبو حیان تخریجین للقراءة أولهما: العطف على التـوهم، ولـم یـرتض أیـًا 

(والسالسِل) بجر الالم. قـال ابـن  ابن عباس:: " وقرأت فرقة منهم: )٣(منهما فقال

عطیــة علــى تقــدیر: إذ أعنــاقهم فــى األغــالل والسالســل، فعطــف علــى المــراد مــن 

الكــالم ال علــى ترتیــب اللفــظ؛ إذ الترتیــب فیــه قلــب، وهــو علــى حــد قــول العــرب: 

أدخلـت القلنســوة فـى رأســي..... وقـال الزمخشــري: وجهـه أنــه لـو قیــل: إذ أعنــاقهم 

ل، مكــان قولــه: " إذ األغــالل فــى أعنــاقهم"؛ لكــان صــحیحًا مســتقیمًا. فــى األغــال

فلمـــا كانتـــا عبـــارتین معتقبتـــین؛ ُحمـــل قولـــه: (والسالســـِل) علـــى العبـــارة األخـــرى، 

  :)٤(ونظیره قول الشاعر

                                                           

  .٧١سورة غافر اآلیة: )١(

قــراءة الجماعــة: " والسالســُل یســحبون "  وقــرأ ابــن مســعود، وابــن عبــاس، وزیــد بــن علــى،  )٢(

ء، والضــحاك، وابــن أبــى عبلــة: "والسالســَل وابــن وثــاب، وابــن یعمــر، وعكرمــة، وأبــو الجــوزا

یســحبون" بنصــب (السالســل) وبنــاء (یســحبون)للفاعل. وقــرأت فرقــة مــنهم: ابــن عبــاس فــى 

، ٢٠/٣٦٣وتفسـیر الطبـرى  ٢/٢٤٤روایة: " والسالسِل، بخفض الالم. یراجع: المحتسـب 

  .٢٥٢- ٨/٢٥١ومعجم القراءات  ٥/٣٦٠والكشاف 

  بتصرف. ٢٧٢- ٩/٢٧١البحر المحیط  )٣(

  .٧٢٣سبق تخریجه صـ )٤(



   
  

  

  
} ٨١٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم
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قیل: بمصلحین.... وهـذا یسـمى العطـف علـى التـوهم ..... وهـذا الـذى  كأنه

  قاله ابن عطیة والزمخشري سبقهما إلیه الفراء...".

: " وقــال الزجــاج: مــن قــرأ )١(ثــم ذكــر أبــو حیــان التخــریج الثــانى للقــراءة فقــال

بخفــض (والسالســِل)، فــالمعنى عنــده: وفــى السالســل یســحبون. یعنــى بهــذا الجــر 

  افض".بإضمار الخ

  وأقول:

ـــى  ذكـــر أبـــو حیـــان لقـــراءة جـــر (والسالســـِل) تخـــریجین: أولهمـــا :العطـــف عل

المعنــــى أو التــــوهم، والتقــــدیر: إذ أعنــــاقهم فــــى األغــــالل والسالســــل. ونســــبه إلــــى 

الفــراء، والزمخشــري، وابــن عطیــة. وأزیــد علــى مــاذكره : الطبــرى، وابــن األنبــاري، 

  والقرطبي.

عن أبى صالح عن ابن عبـاس أنـه قـال: وهـم  : " وذكر الكلبى)٢(یقول الفراء

فى السالسل یسحبون، فال یجوز خفض (السالسل) والخافض مضمر، ولكن لـو 

أن متوهمــًا قــال: إنمــا المعنــى: إذ أعنــاقهم فــى األغــالل وفــى السالســل یســحبون؛ 

جاز الخفض في  (السالسل) على هذا المذهب. ومثلـه ممـا ُرّد إلـى المعنـى قـول 

  :)٣(الشاعر
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  .٩/٢٧٢البحر المحیط  )١(

  .٣/١١معانى القرآن  )٢(

وبـال نسـبة  ١/١٤٥ولعبـد بنـى عـبس فـى الكتـاب  ٨٩الرجز للعجاج فى ملحـق دیوانـه صــ )٣(

، ومـا یحتمـل الشـعر مـن الضـرورة ألبـى ٣/٤٧٣واألصـول  ٣/١١فى معانى القرآن للفراء 

  .٢٤٥سعید السیرافى صـ



   
  

  

  
} ٨١١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

فنصب (الشجاع)، والحیات قبل ذلك مرفوعـة؛ ألن المعنـى قـد سـالمت رجلـه 

الحیــات وســالمتها، فلمــا احتــاج إلــى نصــب القافیــة، جعــل الفعــل مــن القــدم واقعــًا 

  على الحیات".

متوهمــًا قــال: إنمــا  : "... وكــان بعضــهم یقــول فــى ذلــك: لــو أن)١(ویقــول الطبــرى

ـــاقهم فـــى األغـــالل وفـــى السالســـل یســـحبون؛ جـــاز الخفـــض فـــى المع ـــى: إذ أعن ن

  (السالسِل) على هذا المذهب" وهو هنا یشیر هنا إلى قول الفراء السابق.

: " الخفض جائز على معنى: إذ أعناقهم فـى األغـالل )٢(ویقول ابن األنباري

تأویل (األغالِل)؛ ألن األغالل  والسالسل، فتخفض (السالسل) على النسق على

فــى تأویــل الخفــض، كمــا تقــول: خاصــم عبــداهللا زیــدًا العــاقلین، فتنصــب العــاقلین، 

ویجـــوز رفعهمـــا؛ ألن أحـــدهما إذا خاصـــم صـــاحبه فقـــد خاصـــمه صـــاحبه، أنشـــد 

  الفراء.

������������������������������������������������ �

� �

� ��������������������������������������������������� �

� �  مكـان:"إذ أعنـاقهم فـى األغـالل "هه أنه لـو قیـل: وجو : " )٣(ویقول الزمخشري

" إذ األغالل فى أعناقهم" لكان صـحیحًا مسـتقیمًا، فلمـا كانتـا عبـارتین معتقبتـین؛ 

  حمل قوله: (والسالسِل) على العبارة األخرى، ونظیره:
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  كأنه قیل: بمصلحین..."

: "وقـــرأت فرقـــة: " والسالســـِل یســـحبون" بـــالخفض علـــى )٤(ویقـــول ابـــن عطیـــة

تقدیر: إذ أعناقهم فى األغالل والسالسل؛ فعطف على المراد من الكالم ال علـى 

                                                           

  .٢٠/٣٦٣یر الطبرى تفس )١(

  . ٨٧٤ -٢/٨٧٣إیضاح الوقف واالبتداء   )٢(

  .٥/٣٦٠الكشاف  )٣(

  .٤/٥٦٩المحرر الوجیز  )٤(



   
  

  

  
} ٨١٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ترتیب اللفظ؛ إذ ترتیبه فیه قلب، وهو على حـد قـول العـرب: أدخلـت القلنسـوة فـى 

  رأسى..."

  

  أن أشیر هنا إلى عدة أمور:وأرید 

بــین أیــدینا نــص مــن أقــدم النصــوص فیــه تصــریح بمصــطلح التــوهم  فــى  :األول

هــ:  "لـو أن متوهمـا قـال: إنمـا المعنـى: إذ ٢٠٧إعراب القرآن، وهو قـول الفـراء ت

أعناقهم فى األغالل وفى السالسل یسحبون؛ جاز الخفض فى (والسالسِل) على 

  هـ.٣١٠برى المتوفىهذا المذهب..." وأعاده الط

ذكر ابن األنباري  العطف علـى المعنـى، ولـم یـذكر التـوهم، فـى حـین أن  الثانى:

الزمخشــري لــم یــذكر أیــًا مــن المصــطلحین، وٕانمــا ذكــر نظیــرًا ُتحمــل علیــه القــراءة 

  وهو قول الشاعر:
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فكشف عن وجه القراءة عنده دون ذكـر المعنـى أو التـوهم. فـى حـین أن ابـن 

َل القراءة على العطف على المراد من الكالم ال علـى ترتیـب اللفـظ، ولـم  عطیة أوَّ

یذكر المعنى أو التوهم، غیر أن كالمه صریح فى حمل القـراءة علیـه. وجـاء أبـو 

ولـم یـذكر المعنـى، قـال: " وهـذا یسـمى العطـف حیان فذكر العطف على التـوهم، 

  على التوهم".

ألن العطف على المعنـى أو التـوهم خـالف األصـل؛ فقـد ذكـروا لـه نظیـرًا  الثالث:

  وهو قول الشاعر:
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} ٨١٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ءة علـى العطـف علـى المعنـى أو التـوهم هذا وأبو حیان الیرتضـى حمـل القـرا

: " وهذا یسمى العطـف علـى التـوهم، ولكـن تـوهم إدخـال حـرف الجـر )١(حیث قال

علـــى (مصـــلحین) أقـــرب مـــن تغییـــر تركیـــب الجملـــة بأســـرها، والقـــراءة مـــن تغییـــر 

الجملة السابقة بأسرها...". فـأبو حیـان ال یرتضـي قیـاس اآلیـة بالبیـت.؛ألنهم فـي 

خال حرف الجر على (مصلحین) ،وهذا جائز؛ لكثرة دخول البـاء البیت توهموا إد

فـــى خبـــر (لـــیس)، أمـــا فـــى اآلیـــة فـــإن التـــوهم یـــؤدى إلـــى  تغییـــر تركیـــب الجملـــة 

  بأسرها.

وأزیــد علــى مــا قالــه أبــو حیــان: أن العطــف علــى المعنــى أو التــوهم فــى اآلیــة 

ر: األغــالل یفســد المعنــى، ویــؤدي إلــى الغلــط فــى المــراد؛ ألن المعنــى علیــه یصــی

  .)٢(فى األعناق وفى السالسل، وال معنى للغل فى السلسلة

والذى یبدو لى أن القراءة ُتحمل على خفص (السالسـِل) بإضـمار الخـافض، 

ــــى  ــــان، ونســــبه إل ــــذى ذكــــره أبوحی ــــانى ال والتقــــدیر وبالسالســــل، وهــــو التخــــریج الث

؛ فـــالمعنى: إذ األغـــالل فـــى )٣(الزجــاج: یقـــول الزجـــاج أعنـــاقهم وفـــى : " ومـــن جـــرَّ

  السالسل".

: أن الجر على تقدیر إضـمار الخـافض... وٕالـى )٥(:" الثالث)٤(ویقول السمین

  هذا نحا الزجاج".

  (وبالسالسل) حیث ظهر الخافض المضمر. )٦(ومما یؤید هذا الوجه قراءة

  

                                                           

  .٩/٢٧٢البحر المحیط  )١(

  .٢/٦٣٨مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبي طالب )٢(

  .٤/٣٧٨معانى القرآن وٕاعرابه  )٣(

  بتصرف. ٩/٤٩٧الدر المصون  )٤(

  التى تحمل علیها القراءة. یقصد الثالث من األوجه )٥(

  .٢٤/٨٥وروح المعانى  ٥/٣٦٠یراجع الكشاف  )٦(



   
  

  

  
} ٨١٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  :)١(ونظیر ذلك قول الشاعر
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� �   التقدیر: أشارت إلى كلیب، فأضمر الخافض.و 

الخفض بإضمار الخافض  )٤(، وابن األنباري)٣(، والطبري)٢(ولم یرتض الفراء

هنـا، واحتجــوا بأنــه ال یجــوز خفــض( السالســِل ) والخــافض مضــمر، الَیْحُســُن أن 

تقــول: زیــد الــداِر، علــى تقــدیر: فــى الــدار. وهــذا مــا قصــده أبــو حیــان حــین عقــب 

: " وهــو تأویــل شــذوذ " . یعنــى: حمــل القــراءة علــى )٥(الزجــاج بقولــهعلــى مــذهب 

تأویــل: وبالسالســِل. وذكــر ردَّ ابــن األنبــاري لهــذا الوجــه. وأقــول: هــذه المســألة إذا  

ــــد نقــــل جوازهــــا محمــــد بــــن ســــعدان  ــــى مــــذهب البصــــریین، فق كانــــت ممنوعــــة عل

العطــف  . وحمــل القــراءة علــى إضــمار الخــافض أولــى مــن حملهــا علــى)٦(الكــوفى

  على  المعنى أو التوهم؛ ألنه خالف األصل ویفسد المعنى.

وجهــًا ثالثــًا تحمــل علیــه قــراءة الجــر، وهــو أن یكــون  )٧(هــذا وقــد ذكــر الســمین

 M m: )٨(قوله: (والسالسِل) معطوفًا على قوله (الحمـیم) المتـأخر مـن قولـه تعـالى

n    o p q    r s L  ز؛ ألن فقــدم علــى المعطــوف علیــه. وهــذا الیجــو

                                                           

 ١/٣١٢والتصــــــــــریح  ١/٤٢٠البیــــــــــت مــــــــــن الطویــــــــــل ، وهــــــــــو للفــــــــــرزدق فــــــــــي دیوانــــــــــه  )١(

  ٢/١٧٨أوضح المسالك ٢/١٥١وبال نسبة في شرح التسهیل٢/٣٧والدرر

  .٣/١١معانى القرآن  )٢(

  .٢٠/٣٦٣تفسیر الطبرى  )٣(

  .٨٧٤ -٢/٨٧٣واالبتداء إیضاح الوقف  )٤(

  .٩/٢٧٢البحر المحیط  )٥(

  .٢٤/٨٦وروح المعاني  ٩/٤٩٧الدر المصون  )٦(

  .٩/٤٩٧الدر المصون  )٧(

  .٧٢سورة غافر اآلیة:  )٨(



   
  

  

  
} ٨١٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

المعطوف المخفوض ال یتقدم على المعطوف علیه، لو قلت: مرت وزیٍد بعمـرٍو، 

  .)١(لم یجز، بخالف المرفوع نحو: قام وزیٌد عمروٌ 

) یسـحبون" بجـر (السالسـلِ  القـول بـأن قـراءة: " والسالسـلِ  من هذا إلـى أخلص   

مـــا یـــرتض أبـــو حیـــان حملهـــا علـــى العطـــف علـــى المعنـــى أو التـــوهم، والقـــول  لـــم

قاله؛ألن حملها علیه یؤدى إلى تغییر تركیب الجملة، ویفسد المعنى، والذى یبدو 

  لى أن األولى أن تحمل على إضمار الخافض، أى: وبالسالسل یسحبون.

 


                                                           

  .٩/٤٩٧الدر المصون  )١(



   
  

  

  
} ٨١٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ا   ا  

األصل اتحاد المتعاطفین فى اإلعراب؛ إال أنه قد جاءت قراءة قرآنیة ُعطف 

 ±  °    ̄ ® ¬ » M: )١(ب، وهــــى قولــــه فیهــــا المجــــزوم علــــى المنصــــو 

² ³ ́ µ ¶ ̧ L. .(أكْن)بجزم  

وقـــد اختلفـــت كلمـــة المعـــربین والمفســـرین فـــى تفســـیر الجـــزم فـــى (أكـــْن) علـــى 

قــولین: أولهمــا: العطــف علــى الموضــع ،یعنــى أن (أكــْن) مجــزوم بــالعطف علــى 

  موضع (فأصدق) . ثانیهما: العطف على توهم الشرط أو الطلب.

 أ ن  

ذكـــر أبـــو حیـــان قـــولى العلمـــاء فـــى توجیـــه الجـــزم فـــى (أكـــْن) واختـــار القـــول 

: " وقــرأ جمهــور الســبعة: " وأكــْن" مجزومــًا. )٢(بــالعطف علــى التــوهم حیــث یقــول

وقــال الزمخشــري: ( وأكــْن) بــالجزم عطفـــًا علــى محــل (فأصــدق)، كأنــه قیـــل: إن 

الموضع؛ ألن التقدیر أخرتنى أصدق وأكن. انتهى. وقال ابن عطیة: عطفًا على 

إن تـؤخرنى أصـدق وأكــن، هـذا مـذهب أبــى علـى الفارسـي. فأمــا مـا حكـاه ســیبویه 

عن الخلیل، فهـو غیـر هـذا، وهـو أنـه جـزم ( وأكـْن) علـى تـوهم الشـرط الـذى یـدل 

علیـــه بـــالتمنى، وال موضـــع هنـــا؛ ألن الشـــرط لـــیس بظـــاهر، وٕانمـــا یعطـــف علـــى 

 M ́ µ ¶ ̧  ¹ º» ¼ L: )٣(الموضع، حیث یظهر الشرط كقوله تعـالى

فمن قرأ بالجزم عطـف علـى موضـع (هـادى لـه)؛ ألنـه لـو وقـع هنالـك فعـل، كـان 

                                                           

ــــة:  )١( ــــافقون مــــن اآلی ــــو رجــــاء،  ١٠ســــورة المن ــــن جبیــــر، ، وأب ــــرأ أبــــوعمرو، والحســــن، واب ق

(وأكــوَن) بــالواو والنصــب وقــرأ البــاقون (أكــْن) بــالجزم. یراجــع:  واألعمــش، وابــن محیصــن:

، وكتـاب اإلقنــاع ٧١٠، وحجــة القـراءات ألبـى زرعــة صــ٢٩٤-٦/٢٩٣الحجـة ألبـى علـى 

،و المصـباح الزاهـر فـى القـراءات العشـر البـواهر ٢/٧٨٧فى القراءات السبع البن البـاذش 

٣/٣١٧.  

  بتصرف. ١٨٥-١٠/١٨٤یراجع البحر المحیط  )٢(

  .١٨٦سورة األعراف من اآلیة  )٣(



   
  

  

  
} ٨١٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

مجزومًا... والفـرق بـین العطـف علـى الموضـع والعطـف علـى التـوهم: أن العامـل 

فـى العطــف علـى الموضــع موجـود دون مــؤثره، والعامـل فــى العطـف علــى التــوهم 

  مفقود وأثره موجود".

  وأقول:

حیــان قــولى العلمــاء فــى توجیــه الجــزم فــى ( وأكــْن) ،وهمــا :العطــف  ذكــر أبــو

علــى المحــل أو الموضــع، ونســبه للفارســي، والزمخشــري، وابــن عطیــة. والعطــف 

على التوهم، ونسـبه للخلیـل وسـیبویه، واختـار القـول بـالعطف علـى التـوهم؛ حیـث 

عطــف قــال: " وال موضــع هنــا " یعنــى: الیجــوز حمــل الجــزم فــى ( أكــْن) علــى ال

على الموضع، واحتج لهذا بأن شرط العطـف علـى الموضـع: وجـود العامـل وفقـد 

 M ́ µ ¶ ̧  ¹أثره، والشرط فى اآلیة لیس ظاهرًا بخالف آیة األعـراف: 

º» ¼ L .فإن الشرط موجود  

أما العطف على التوهم فإن العامل فیه یكون مفقودًا و أثره موجـود، وهـو مـا 

  على العطف على التوهم.حسَّن حمل الجزم فى ( أكْن) 

وأبـــو حیـــان هنـــا یشـــیر إلـــى قضـــیة المحـــرز فـــى العطـــف علـــى الموضـــع أى 

  :الطالب لذلك المحل أو الموضع، وسیأتى تفصیل الكالم فى هذا.

  وأرید أن أشیر هنا إلى عدة أمور تعلیقًا على ما سبق:

كــن) : "وجــزم (وأ)١(أن مــا ذكــره الزمخشــري، ذكــره قبلــه الزجــاج حیــث یقــول األول:

علـــــى موضـــــع (فأصـــــدق)؛ ألنـــــه علـــــى معنـــــى: إن أخرتنـــــى أصـــــدق وأكـــــن مـــــن 

  الصالحین".

: " وُقــرئ (وأكن")عطفــًا علــى محــل (فأصــدق) كأنــه قیــل: )٢(وقــال الزمخشــري

  إن أخرتنى أصدق وأكْن".

                                                           

  .٥/١٧٨معانى القرآن  )١(

  .٦/١٢٩الكشاف  )٢(



   
  

  

  
} ٨١٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وكالمهما ُملبٌس ُیفهم منه حمل الجزم على العطف على الموضع، كما یفهم 

ألن تقــدیرهما المــراد بـــ(إن أخرتنــى أصــدق  منــه حملــه علــى العطــف علــى التــوهم؛

وأكن) ُیفهم منه حمل الجزم على العطف على توهم وجود الشرط، وٕاسقاط الفاء، 

ولعل حجتهما فى ذلـك: أن معنـى: (لـوال أخرتنـى) ومعنـى (إن أخرتنـى) واحـد،إال 

  أن تصریحهما بالمحل والموضع یناقض هذا الفهم.

بــــالعطف علــــى الموضــــع، فــــى المحــــرر إذا كــــان ابــــن عطیــــة قــــد صــــرح  الثــــانى:

، ونقلـــه عنـــه أبوحیـــان؛ فإنـــه فـــى موضـــع آخـــر منـــه حمـــل الجـــزم فــــى )١(الـــوجیز

لوال أخرتنى إلى ﴿: " قوله تعالى: )٢((وأكْن)على العطف على التوهم؛ حیث یقول

لما كان المعنى: أخرنى إلى أجل قریـب أصـدق؛ حمـل ﴾أجل قریب فأصدق وأكن

  ضیه المعنى فى قوله (فأصدق) ". (أكْن) على الجزم الذى یقت

وهذا تناقض ظاهر من ابن عطیة فى توجیه الجـزم. وأبـو حیـان لـم ینقـل عنـه    

  إال العطف على الموضع.

  :)٣(نظَّر سیبویه للعطف على التوهم فى اآلیة بقول زهیر الثالث:

�������������������������� �
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  .٢/٥٥٥المحرر الوجیز  )١(

  .٢/٢٤١السابق  )٢(

ـــاب ٢٨٧البیـــت مـــن الطویـــل وهـــو لزهیـــر ابـــن أبـــي ســـلمى فـــي دیوانـــه صــــ )٣( ،  ١/١٦٥والكت

،وشــــرح ٥١٢وتخلــــیص الشــــواهد صـــــ ٥٦٧،٥٢/ ٢، وشــــرح المفصــــل٤/١٦٠، ٣/٥١،٢٩

ــــــــــــــيشــــــــــــــو  ــــــــــــــة األدب١/٢٨٢اهد المغن ، ٩/١٠٤،١٠٢،١٠٠، ٨/٥٥٩،٤٩٦،٤٩٢،وخزان

وشـرح أبیـات  ١/٣٠٦ولصرمة األنصاري في الكتاب  ٣/٣٥١، ٢/٢٦٧والمقاصد النحویة

، وبــــال نســــبة فــــي الكتــــاب  ١/١٩١، ولصــــرمة أو لزهیــــر فــــي اإلنصــــاف  ١/٧٢ســــیبویه 

،  ٤/١٣٥األدب ، وخزانــة  ٨/٦٩، وشــرح المفصــل  ١٥٤، وأســرار العربیــة صـــ ٢/١٥٥

١٠/٣١٥،٢٩٣.  



   
  

  

  
} ٨١٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

، فجـــاءوا بالثـــانى، )٣(؛ ألن األول قـــد دخلـــه البـــاء)٢(إنمـــا جـــروا هـــذا:" ف)١(قـــال

وكأنهم قـد أثبتـوا فـى األول البـاء، فكـذلك هـذا لمـا كـان الفعـل الـذى قبلـه قـد یكـون 

  جزمًا، وال فاء فیه؛ تكلموا بالثانى وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا، توهموا هذا".

ألنـه فـى اآلیـة جـزم علـى تـوهم وهذا الذى ذكـره سـیبویه عكـس مـا فـى اآلیـة؛ 

: " )٤(سقوط الفاء، وفى البیت خفض (سابق) على توهم وجود الباء، قال السـمین

ولكـن الجــامع: تــوهم مـا یقتضــى جــواز ذلـك، ولكنــى ال أحــب هـذا اللفــظ مســتعمًال 

  فى القرآن، فال یقال: جزم على التوهم؛ لقبحه لقظًا".

القـول بـأن (وأكـْن) مجزومـًا بـالعطف  أن الذى حمل الخلیـل وسـیبویه علـى الرابع:

  .)٥(على التوهم هو أن معنى: (لوال أخرتنى) و(إن أخرتنى) واحد

أن (لـــوال) عنـــد الخلیـــل فـــى اآلیـــة التـــى معنـــا  )٦(ویـــرى ابـــن جمعـــة الموصـــلى

جزمت؛ لتضمنها معنى الشرط من غیـر تقـدیر (إن)؛ ألن معنـى الطلـب فیهـا إذا 

ب وهو المجـزوم؛ ُعلـم أنهـا هـى المسـبب، ولهـذا كان سببًا لمسبب، فإذا ذكر السب

  ال ُیجزم جواب النفى؛ لكونه خبرًا محضًا ال داللة له على الشرط.

اضــــطرب قــــول األلوســــي فــــى توجیــــه جــــزم (وأكــــْن) ، فــــذهب فــــى روح  الســــادس:

: "... إنها عطـف )٧(المعانى إلى أن الجزم محمول على العطف على التوهم قال

  نى، ویقال له فى غیر القرآن عطف على التوهم".على ما تقدم بحسب المع

                                                           

  .٣/١٠١الكتاب  )١(

  یقصد (سابٍق) )٢(

یشــیر إلــى شــرط جــواز العطــف علــى التــوهم وهــو صــحة دخــول البــاء علــى خبــر (لــیس)  )٣(

  .٤٨٠-٥/٤٧٨یراجع المغنى 

  .١٠/٣٤٥الدر المصون  )٤(

  .٥/٤٨١یراجع المغنى  )٥(

  .٣/٥٣٨شرح الكافیة البن جمعة الموصلى  )٦(

  .٩/٢٩معانى روح ال )٧(



   
  

  

  
} ٨٢٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وذهــب فــى موضــع آخــر إلــى أنــه محمــول علــى العطــف علــى الموضــع، أو 

  .)١(التوهم

هــــذا وقــــد حمــــل الجــــزم فــــي ( وأكْن)علــــى التــــوهم جمــــٌع كبیــــر مــــن المعــــربین 

والمفسـرین مـنهم: الفـراء، والعكبـرى، وابـن یعـیش، والرضـى، والسـمین، والســیوطى 

  وغیرهم.

" ُیقـــال: كیـــف جـــزم (وأكـــْن) وهـــى مـــردودة علـــى فعـــل منصـــوب؟  :)٢(الفـــراء یقـــول

فالجواب فى ذلك أن الفاء لو لم تكن فى (فأصـدق)؛ كانـت مجزومـة، فلمـا رددت 

  (وأكْن)، رددت على تأویل الفعل لو لم تكن فیه (الفاء)".

 : " قولــه تعــالى: "وأكــوَن" بالنصــب عطفــًا علــى مــا قبلــه، وهـــو)٣(ویقــول العكبــرى

  جواب االستفهام، وُیقرُأ بالجزم؛ حمًال على المعنى. والمعنى: إن أخرتنى أكْن".

: "... فعطـــف علــــى المعنـــى؛ فجـــزم كمــــا قـــال تعــــالى: )٤(ویقـــول ابـــن یعــــیش

  ؛ألنه بمعنى أخرنى أصدْق وأكْن". ﴾فأصدق وأكن من الصالحین﴿

الــذى ... هــذا ﴾فأصــدق وأكــن مــن الصــالحین﴿: " قــال تعــالى: )٥(الرضــىویقــول 

  یقال: إنه عطف على التوهم كما فى قوله:

�������������������������� �

��� �� �� �� �� ���������������������������������������� �

: " قولــه: " فأصــدق وأكــن مــن الصــالحین". بجــزم (أكــْن) عطفــًا )٦(الســمین ویقــول

  على (فأصدق) على توهم سقوط الفاء من(فأصدق) نص علیه سیبویه وغیره".

                                                           

  .١١٨-٢٨/١١٧السابق  )١(

  .٣/١٠٦معانى القرآن  )٢(

  .٢/١٢٢٥التبیان فى إعراب القرآن  )٣(

  .١٠/١٠٦شرح المفصل  )٤(

  بتصرف تحقیق یوسف حسن عمر. ٤/١٢١شرح الكافیة  )٥(

  .٤/٢١٦الدر المصون  )٦(



   
  

  

  
} ٨٢١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " جـــزم علـــى التـــوهم، أى: لســـقوط الفـــاء؛ إذ لـــو )١(فـــى موضـــع آخـــر ویقـــول

  سقطت؛ النجزم فى جواب التحضیض".

ویشــیر إلــى اتحــاد المعنــى فــى اآلیــة  عنــد حملهــا علــى العطــف علــى التــوهم 

: " والعطـــف علـــى التـــوهم البـــد أن یكـــون المعنـــى متحـــدًا فـــى المعطـــوف )٢(فیقـــول

فأصــدق وأكــن) كیــف اتحــد المعنــى مــن والمعطــوف علیــه، أال تــرى إلــى قولــه: ( 

  حیث الصالحیة لجواب التحضیض".

:  " )٣(إال أن السمین یعود فیـرفض مصـطلح التـوهم فـى إعـراب القـرآن فیقـول

، وفــى هــذه العبــارة   -بالنســبة إلــى القــرآن –وكــذا یقولــون: تــوهم وجــود البــاء، فجــرَّ

  سوء أدب، ولكنهم لم یقصدوا ذلك حاش هللا".

ـــواع اإلعـــراب: فـــى )٤(طىالســـیو ویقـــول     ـــوهم فـــى أن ـــى الت : " ووقـــع العطـــف عل

الجــر... والرفــع... والجــزم.. وفــى قولــه: " فأصــدق وأكــن مــن الصــالحین"، جزمــًا 

على معنى تشبیه مدخول الفاء بجواب الشـرط... وٕاذا وقـع ذلـك فـى القـرآن؛ عبـر 

  عنه بالعطف على المعنى ال التوهم".

من المعربین والمفسرین الجزم فى(وأكْن) على وفى المقابل، فقد حمل جمع كبیر 

  ، )٦(، وابن خالویه)٥(العطف على موضع (فأصدق)، ومنهم: ابن قتیبة

  

، وابــــن )٣(، وأبوزرعــــة)٢(، ومكــــى بــــن أبــــى طالــــب)١(، والفارســــي)٧(وابــــن األنبــــاري

  .)٨(، والقرطبى)٧(، والرازي)٦(، وابن أبى مریم)٥(، واإلمام المهدوى)٤(الشجرى

                                                           

  .٣/٣٠٢السابق  )١(

  .٣/٢٠٢السابق  )٢(

  السابق والصفحة نفسها. )٣(

  بتصرف. ٣/١٩٧لهمع ا )٤(

  .٥٦تأویل مشكل القرآن صـ )٥(

  .٢/٢٠٨والتعلیقة على كتاب سیبویه  ٣٤٧- ٣٤٦الحجة فى القراءات السبع صـ )٦(

  .٢/٤٤١البیان فى غریب إعراب القرآن  )٧(



   
  

  

  
} ٨٢٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

بــدو لــى أن االختیــار فــى اآلیــة هــو مــا اختــاره أبوحیــان مــن أن الجــزم والــذى ی

  فى (وأكْن) محمول على العطف على  المعنى أو التوهم، وذلك من جهتین:

أن یكــون المعنــى إن أخرتنــى أصــدق وأكـن، فیكــون معطوفــًا علــى جــواب  األولـى:

  الشرط المجزوم.

  جزم فى جواب الطلب.أن یكون المعنى: أخرتنى أصدْق وأكْن، بال الثانیة:

  ویؤید هذا عدة أمور منها:   

تقــــارب المعنــــى بــــین لــــوال أخرتنــــى، و إن أخرتنــــى، وأخرنــــى، فالشــــرط أو  األول:

الطلب مفهومان من التمنى المدلول علیه بـ(لوال) ، أو من مـن (لـو) وحـدها علـى 

  .)٩(القول بأن (ال) صلة

لـه العبـد وهـو یجـود بروحـه قبیـل أنه المناسب للمعنى؛ ألن هذا الكالم یقو  الثانى:

ــــ  ـــه؛ إذ المـــراد ب ، )١٠(دالئـــل المـــوت وعالماتـــه M ¥ ¦ § ̈ © ª Lوفات

فیناســـب المقـــام الشـــرط: إن أخرتنـــى أصـــدق وأكـــن، أو الطلـــب: أخرنـــى أصـــدق، 

وأكــن مــن الصــالحین، یعنــى: أزكــى مــالى ،وأعمــل بطاعتــك ،وأؤدي فرائضــك أو 

  .)١١(َأُحج
                                                                                                                                          

  .٢٩٤- ٦/٢٩٣الحجة  )١(

  .٢/٧٣٧ومشكل إعراب القرآن  ٢/٣٢٣الكشف  )٢(

  .٧١٠حجة القراءات صـ )٣(

  .١/٤٢٨بن الشجرى أمالى ا )٤(

  .٧٢٣شرح الهدایة صـ )٥(

  .١٢٧٢ -٣/١٢٧١الموضح فى وجوه القراءات وعللها  )٦(

  .٣٠/١٩مفاتیح الغیب  )٧(

  .٢٠/٥٠٨تفسیر القرطبى  )٨(

  السابق والصفحة نفسها. )٩(

  .٣٠/١٨مفاتیح الغیب  )١٠(

  .٢٣/٤١٠تفسیر الطبرى  )١١(



   
  

  

  
} ٨٢٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

لعطف على الموضع فیه مخالفة للصنعة النحویة؛ أن  حمل اآلیة على ا الثالث:

ألن مـن شـرط العطـف علـى الموضـع: وجـود المحـرز، أى: الطالـب لـذلك المحــل 

أو الموضـع نحــو: لــیس زیــد بقــائم وال قاعـدًا، فــالمحرز هــو (لــیس) ، وهــو موجــود 

. وٕاذا قلنا إن (وأكْن) مجزومًا بالعطف على موضع (فأصـدق) علـى )١(فى الكالم

شرط، فإنه غیر مقبول؛ ألن المحرز وهو الشرط غیر موجود فى الكالم. تقدیر ال

: " وٕانمــا یعطــف علــى الموضــع  حیــث )٢(وهــذا  مــا أشــار إلیــه أبوحیــان حــین قــال

یظهر الشرط". ومعنى هذا: أنه ال مندوحة صحیحة تغنینـا عـن حمـل اآلیـة علـى 

  العطف على المعنى أو التوهم.

ع مـع عـدم وجـود المحـرز نحـو قولـه : یجـوز العطـف علـى الموضـفإن قلـت

حیث عطف (الصائبون) على   M ̈ © ª « ¬ ® L: )٣(تعالى

بــدخول الناســخ. قلــُت: هــذا  –وهــو االبتــداء  –موضــع (الــذین)، وقــد زال المحــرز 

مــردود مــن جهــة أن (الصــائبون) لــیس معطوفــًا علــى موضــع (الــذین)، وٕانمــا هــو 

تقــدیره: مــأجورون، أو آمنــون، أو مبتــدأ ومــا بعــده خبــره، وخبــر (الــذین) محــذوف 

فرحون ونحوه. أو أن الخبر المذكور هو خبر (إن)، وخبر (الصـائبون) محـذوف 

تقــــدیره: كــــذلك. وعلیــــه فلیســــت اآلیــــة مــــن بــــاب العطــــف علــــى الموضــــع؛ لــــزوال 

  )٤( المحرز.

أن موضــع الفــاء ومــا بعــدها لــیس جزمــًا؛ ألن مــا بعــد الفــاء منصــوب بــأن  الرابــع:

والفعل فى تأویل مصدر معطوف على مصدر متوهم ممـا تقـدم، مضمرة، و(أن) 

  .)٥(ولیس بین المفردین المتعاطفین شرط مقدر"

                                                           

  .٥/٤٦٨یراجع المغنى  )١(

  .١٠/١٨٥البحر المحیط  )٢(

  .٦٩سورة المائدة من اآلیة:  )٣(

  .٤٧١- ٥/٤٧٠یراجع مغنى اللبیب  )٤(

  .٥/٤٨٢السابق  )٥(



   
  

  

  
} ٨٢٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

أننا لـو سـلمنا أن الجـزم فـى (أكـْن) محمـول علـى العطـف علـى موضـع  الخامس:

(فأصدق)، فإنه ُیَردُّ إلى العطف على التوهم؛ ألنه مبنى علیه، بیان ذلك: أنـه ال 

موضع، إال على توهم الشرط، فاألولى القول بالعطف على یتأتى العطف على ال

: " واستظهر أن الخالف لفظـى؛ )١(التوهم؛ إذ المعنى علیه. ولذلك یقول األلوسي

فمــراد أبــى والزجــاج: العطــف علــى الموضــع المتــوهم، أى: المقــدر؛ إذ ال موضــع 

  هنا فى التحقیق، لكنهما فرَّا من قبح التعبیر".

ــــذكر  مــــا ذكــــره الســــمین والســــیوطى قبــــُل مــــن قــــبح التعبیــــر واأللوســــي هنــــا ی

بـ(التوهم) فى إعراب القرآن الكریم، والذى یبدو لى أنه ال غضاضة فـى اسـتعمال 

هذا المصطلح فى إعراب القرآن الكریم؛ إذ هو تفسـیر إعـراب وتقریـب معنـى إلـى 

الـه ذهن المتلقى، ولیس فیه قبح أو إساءة أدب مـع القـرآن الكـریم، كیـف ؟! وقـد ق

علماء أفذاذ أفنوا حیاتهم فى خدمة القرآن ولغته، فلو كان األمر كما یرى السمین 

  واأللوسي؛ ما قالوه، ولكانوا أولى بالتنبیه على هذا من غیرهم.

                                                           

  .٢٨/١١٨روح المعانى  )١(



   
  

  

  
} ٨٢٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

   اب  اع

قراءة قرآنیة عطف فیها  M § ̈        © ª « L: )١(جاء في قوله تعالى

إلــى أنهــا فــى بعــض المصــاحف  )٢(هــب هــارونالمنصــوب علــى المرفــوع، حیــث ذ

  .)٣((فیدهنوا)بالنصب

وقد اختلف المعربون فـى تخـریج هـذه القـراءة ،وممـا ذكـروه فـى هـذا: العطـف 

على التوهم، بیانه: توهم  النطق بـ(أن) قبل (تـدهن)، فنصـب، وُعطـف (فیـدهنوا) 

  علیه.

   أ ن

: " وقـال )٤(على التوهم فقـالذكر أبو حیان تخریجین للقراءة أحدهما العطف 

هـــارون: إنـــه فـــى بعـــض المصـــاحف:( فیـــدهنوا)، ولنصـــبه وجهـــان: أحـــدهما: أنـــه 

جــواب (ودوا)؛ لتضــمنه معنــى (لیــت). والثــانى: أنــه علــى تــوهم أنــه نطــق بـــ(أن)، 

أى : ودوا أن تــدهن فیــدهنوا، فیكــون عطفــًا علــى التــوهم، والیجــئ هــذا الوجــه إال 

  ریة بمعنى (أن)".على قول من جعل (لو) مصد

  وأقول:

ذكــر أبــو حیــان فــى توجیــه عطــف (فیــدهنوا) بالنصــب علــى (تــدهن) المرفــوع 

وجهین أحدهما :العطف على التوهم أى: توهم النطق بــ(أن) المصـدریة الناصـبة 

                                                           

  .٩سورة القلم اآلیة:  )١(

هو هارون بـن موسـى األزدي البصـرى، روى عـن أبـى عمـرو ابـن العـالء، وابـن إسـحاق،  )٢(

یة المائة الثانیة من الهجرة. یراجـع طبقـات والخلیل، وروى عنه شعبة ووكیع، توفى فى نها

  .٢/٣٤٨القراء 

قرأ الجمهور (فیدهنون) بإثبات النون، وزعم هـارون أنهـا فـى بعـض المصـاحف (فیـدهنوا)  )٣(

وروح المعـــانى  ٦/١٨٢، والكشـــاف ٣/٣٠٦بحـــذف النـــون علـــى النصـــب .یراجـــع الكتـــاب 

  .١٠/٣١ومعجم القراءات  ٢٩/٢٦

  .١٠/٢٣٨البحر  )٤(



   
  

  

  
} ٨٢٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

قبـل (تــدهن) بــدل (لــو)، ویترتــب علــى هـذا أال یكــون لـــ(لو) جــواب، وینســبك منهــا 

.وأبــو حیــان لــم  )١((ودوا) والتقــدیر: ودوا إدهانــكوممــا بعــده مصــدر یقــع مفعــوًال لـــ 

، وابــن مالــك، وابــن )٢(ینســب هــذا القــول، والحاصــل أنــه قــول أبــى علــى الفارســي

  هشام، والسمین، واأللوسي.

  : " كأنه قال: ودوا أن تدهن فیدهنوا؛ فحمل على المعنى".)٣(ابن مالكیقول 

تـــدهن)؛ لمـــا كـــان : " فعطـــف (یـــدهنوا) بالنصـــب علـــى ()٤(ابـــن هشـــامویقـــول 

  معناه: أن تدهن".

فعـًال فكقـراءة بعضـهم "ودوا لـو  )٦(: " وأما المنصوب)٥(وقال فى موضع آخر

  تدهن فیدهنوا" حمال على  معنى: ودوا أن تدهن".

: "كأنــــه تــــوهم أن نطــــق بـــــ(أن)؛ فنصــــب الفعــــل علــــى هــــذا )٧(وقــــال الســــمین 

  التوهم، وهذا إنما یجئ على القول بمصدریة (لو)".

" عطــف علــى (تــدهن)؛ بنــاء علــى أن (لــو) بمنزلــة (أن)  :)٨(قــول األلوســيوی

الناصبة... كأنه قیل: ودو أن تدهن فیدهنوا، ولعل هذا مراد من قال: إنه عطف 

  على توهم (أن)".

  

  د أن أشیر هنا إلى عدة أمور:ـوأری

                                                           

  .٢٧- ٢٩/٢٦راجع روح المعانى لأللوسى ی )١(

  .١/٣٠٣یراجع شرح الكافیة الشافیة  )٢(

  السابق والصفحة نفسها. )٣(

  .٣/٤٠٦المغنى  )٤(

  .٥/٤٩٠السابق  )٥(

  أى مما وقع فیه العطف على التوهم. )٦(

  .٥/٤٠٣الدر المصون  )٧(

  بتصرف. ٢٧- ٢٩/٢٦روح المعانى  )٨(



   
  

  

  
} ٨٢٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

لــم یشــر أحــد قبــل أبــى حیــان إلــى مصــطلح العطــف علــى التــوهم، بــل  األول:

ممن وقفت  -عطف على المعنى، وأول من صرح بالعطف على التوهم ذكروا: ال

  هو أبو حیان، وذكره بعده السمین واأللوسي. –علیهم 

یترتــب علــى حمــل اآلیــة علــى التــوهم هنــا: أال یكــون لـــ (لــو) جــواب،  الثــاني:

  وینسبك منها ومما بعدها مصدر یقع مفعوًال لـ(ودوا).

أن) قبـــل (تـــدهن) مبنـــى علـــى الجـــزاء المعنـــى علـــى تـــوهم النطـــق بــــ( الثالـــث:

  والمكافأة.

ال یصــح تــوهم (أن) بــدل (لــو) هنــا إال علــى القــول بــأن (لــو) حــرف  الرابــع:

یــرون أن (لــو) التالیــة  )١(مصــدرى، وهــذه قضــیة خالفیــة عنــد النحــویین فــالجمهور

مفهم تمٍن ال تكون مصدریة، ویؤید هذا: أنه لم یسمع دخول الجار علیها. ویـرى 

  أنها تكون مصدریة؛ فال تحتاج إلى جواب. )٤(، وابن مالك)٣(، والفارسي)٢(الفراء

أبو حیان یجوز حمل القراءة على العطف على التوهم، حیث ذكر  الخامس:

توجیهین للقراءة: أحدهما: العطف على التوهم ولم یردَّه، كما لم یشر إلى ما یفید 

  ضعفه، مما یعنى أنه ُیجوز حمل القراءة علیه.

أوافـــق علـــى حمـــل القـــراءة علـــى العطـــف علـــى التـــوهم؛ ألنـــه خـــالف  ولســـت

األصل؛ فال تحمل القراءة علیه ما وجدت عنه مندوحة،والمندوحة هنا هـى الوجـه 

األول الذى ذكره أبوحیان، وهو أن (فیدهنوا) منصوب في جـواب التمنـى المفهـوم 

تقـــدیر فـــأن مـــن (ودوا). وعلیـــه (فیـــدهنوا) منصـــوب بـــأن المضـــمرة بعـــد الفـــاء، وال

  یدهنوا.

                                                           

  .١/٢٦٤همع وال ٢/٩٩٢یراجع االرتشاف  )١(

  .١/٢٦٤والهمع  ٣/٤٠٦ومغنى اللبیب  ٢٨٨الجنى الدانى صـ )٢(

  .٢٨٨والجنى الدانى  صـ ٢/٩٩٢االرتشاف  )٣(

  .١/٣٠٣شرح الكافیة الشافیة  )٤(



   
  

  

  
} ٨٢٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

، )٢(، وابـن یعـیش)١(وهذا القول لم ینسبه أبوحیان، والحاصل أنـه قـول سـیبویه

  .)٥(، والسمین)٤(، والرضى)٣(والعكبرى

وعلیـــه (فیـــدهنوا) منصـــوب بـــأن المضـــمرة بعـــد الفـــاء، والتقـــدیر فـــأن یـــدهنوا، 

والمجمــــوع مـــــن (أن) المضـــــمرة وصـــــلتها ، معطــــوف علـــــى المجمـــــوع مـــــن (لـــــو) 

  .)٦(وصلتها

وهـــذا قـــول البصـــریین، ویـــرى الكوفیـــون أن الفعـــل بعـــد الفـــاء منصـــوب علـــى 

. والذي علیه العمـل  قـول )٧(الخالف، ویرى الجزمى أن الفاء نفسها هى الناصبة

البصریین؛ ألن (أن) أم الباب تعمل ظاهرة ومضـمرة، أمـا الفـاء فهـى حـرف غیـر 

  مختص یدخل على االسم والفعل جمیعًا؛ فال تعمل.

: إذا صـــح نصـــب (فیـــدهنوا) فــــى جـــواب التمنـــى، فلـــم لـــم ینصــــب قلـــت فـــإن

بإضـمار (أن) أیضـًا فــى قـراءة الجمهــور، ألنـه جــواب للتمنـى ؟ قلــُت: أجـاب عــن 

بأنـــه ُعـــدل بـــه إلـــى طریـــق آخـــر، وهـــو أن ُجعـــل خبـــر مبتـــدأ  )٨(ذلـــك الزمخشـــري

 M Ô Õ Ö  × Ø Ù Ú Û: )٩(محذوف، أى: فهم یدهنون، كقوله تعالى

Ü  L.   

                                                           

  .٣/٣٦یراجع الكتاب  )١(

  .٩/١١یراجع شرح المفصل  )٢(

  .٢/١٢٣٤یراجع التبیان  )٣(

  .٤/٤٤٢یراجع شرح الكافیة  )٤(

  .١٠/٤٠٣در المصون یراجع ال )٥(

  .٢/٦٠یراجع حاشیة الشمنى على مغنى اللبیب  )٦(

وشـرح اللمـع لألصـفهانى  ٩٧مسـألة  ٤٤٧ -٤٤٥یراجع الخالف فى ذلك فـى اإلنصـاف  )٧(

  .٧/٢١وشرح المفصل  ٦٤٧ – ٢/٦٤٦

  .١٨٢- ٦/١٨١الكشاف  )٨(

  .١٣سورة الجن من اآلیة : )٩(



   
  

  

  
} ٨٢٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " وقــال فیــدهنون، فســاقه علــى العطــف، ولــو جــاء بــه جــواب ول القرطبــىیقــ

التمنى؛ لقال: فیدهنوا، وٕانما أراد أنهم تمنوا لو فعلت ، فیفعلون مثل فعلك، عطفًا 

  ال جزاًء علیه وال مكافأة، وٕانما هو تمثیل وتنظیر".

 فالخالصة: أن قراءة: " ودوا لو تدهن فیدهنوا " ال تحمل علـى العطـف علـى

التــوهم، وٕانمــا تحمــل علــى نصــب (فیــدهنوا) بــأن المضــمرة بعــد الفــاء فــى جــواب 

  التمنى.

 



   
  

  

  
} ٨٣٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  
  
  
  
  

      
  

ما ا  

ا  ا  

  ب ا  

  



   
  

  

  
} ٨٣١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

 د ا)ادا (  

  

ین) اســـم موصـــول لجماعـــة الـــذكور، وتخـــتص بـــالعقالء كمـــا فـــى قولـــه (الـــذ

  : )٢(زل منــــزلتهم نحـــو قــــول اهللا ومــــا ُنـــ M % & ' ( )  L: )١(تعـــالى

M ̄ ° ± ² ³ ́  µ ¶¸ L  وال یعــــــــــود الضــــــــــمیر علیهــــــــــا إال

ـــــه تعـــــالى)٣(مجموعـــــاً  ـــــد جـــــاءت فـــــى قول  & % $ #    " ! M :)٤(، وق

' ( )  * + , - . / 0  1 L ـــــــة عـــــــاد فیهـــــــا  قـــــــراءة قرآنی

ملــت قــد حُ و  ،:" كمثــل الــذین")٥(فقــد قــرأ ابــن الســمیفع ،الــذین)(الضــمیر مفــردًا علــى

  العطف على التوهم.: القراءة على عدة أوجه منها 

  

   أ ن

كأنــه  ،تــوهملأولهــا: اإلعــراب علــى االقــراءة علــى ثالثــة أوجــه: بــو حیــان أخــرَّج    

 وٕاذا: " )٦(یقــول أبــو حیــان M ! "    # $ % L :َمــْن) والتقــدیر(نطــق بـــ

أن یكـــــون إفـــــراد   :علـــــى وجـــــوه أحـــــدها فتخریجهـــــا عنـــــدي ؛صـــــحت هـــــذه القـــــراءة

حمــال علــى التــوهم المعهــود مثلــه فــى لســان العــرب، كأنــه نطــق بـــ(َمْن)   ،الضــمیر

  الذى هو لفظ ومعنى".

  

                                                           

  .٢سورة المؤمنون من اآلیة: )١(

  .١٩٤األعراف من اآلیة:  سورة )٢(

  .١/٢٦٩والهمع  ١/١٠٤یراجع شرح الكافیة للرضى  )٣(

  .١٧سورة البقرة االیة: )٤(

  .١/٥٢ومعجم القراءات  ١/١٦٤تراجع القراءة فى روح المعانى  )٥(

  .١/١٢٦البحر المحیط  )٦(



   
  

  

  
} ٨٣٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " كمــا جــزم بالــذى مــن تــوهم أنــه نطــق بـــ(َمْن) )١(ثــم ذكــر نظیــرًا لهــذا فقــال

الموصــول فــى  وهــو إجـراء ،بــین مختلفـى الحــدِّ  وقــعالشـرطیة، وٕاذا كــان التــوهم قـد 

الــذین) و(َمــْن) (الحــدِّ، وهــو تفقــيأن یقــع بـین م فبالحريجــرى اســم الشــرط،الجـزم مُ 

  .الموصوالن. مثال الجزم

  :)٢(قول الشاعر

������������������������������� �

��������������������������������������������������������������������������������� �

  وأقول:

"  علــى اإلعــراب علــى ین"كمثــل الــذ:فع وحیــان یخــرج هنــا قــراءة ابــن الســمیبأ

الــذى)، فأعــاد الضــمیر علیهــا مفـــردًا (الموصــولة بـــدل كأنــه نطــق بـــ(َمْن) ،التــوهم

لجــزم باالســم الموصــول وهــو ا ،ویــذكر لهــذا التــوهم نظیــراً  ،اســتوقد) و(حولــه)(فــى

  الشرط. على توهم 

  وأرید أن أشیر هنا إلى ما یلى:

أن  M ! "    # $ %  L :الســـمیفع وجـــه اإلشـــكال فـــى قـــراءة ابـــن : أوالً 

قـه أن یكـون مجموعـًا. وح ،اسـتوقد) و(حولـه)() مفردًا فىینالذ(الضمیر عاد على

ـــــان ـــــا أن ؛: " وهـــــى قـــــراءة مشـــــكلة)٣(یقـــــول أبوحی ـــــا قـــــد ذكرن ـــــذى) إذا كـــــان (ألنَّ ال

ال یعــود الضــمیر علیــه إال كمــا یعــود علــى  ،فحــذفت نونــه تحفیفــاً  ،الــذین)(أصــله

  صرح به ؟!". فكیف إذا ،الجمع

                                                           

  السابق والصفحة نفسها. )١(

، وبـال نسـبة فـى ٢/٣٠١ابـن الشـجرى البیت مـن البسـیط، وهـو لتمـیم بـن مقبـل فـى أمـالى  )٢(

  .١/١٦٤روح المعانى 

  .١/١٢٦البحر المحیط  )٣(



   
  

  

  
} ٨٣٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

وقـد أشـار  ،خـرَّج قـراءة ابـن السـمیفع–قبـل أبـى حیـان  -: لم أقف على أحد ثانیاً 

 -ممــن وقفنــا علــى كالمــه –: " ولــم یــذكر أحــد )١(أبــو حیــان إلــى ذلــك حــین قــال

  تخریج قراءة ابن السمیفع".

له أبوحیان  فقد ذكر ؛خالف األصلفي اإلعراب  : ألن الحمل على التوهم ثالثاً 

  وهو الجزم بـ(الذى) على توهم الشرطیة. ، نظیراً 

الـذین) فـى غیـر القـرآن، وٕانمـا صـح (ْن) الموصـولة بـدلَمـ(إنما یصـح تـوهم :رابعاً 

فیجـوز مراعـاة  ،َمـْن) اسـم موصـول مشـترك یطلـق علـى الواحـد والجمـع(ألن؛ذلك 

 –كمــا یــرى أبــو حیــان –، وفــى القــراءة )٢(اللفــظ والمعنــى فــى الضــمیر العائــد علیــه

 ،و(تــــركهم) ،نــــورهم)(وراعــــى المعنــــى فــــى ،اســــتوقد) و(حولــــه)(ى اللفــــظ فــــىراعــــ

  (الیبصرون).و،

ــ(الــذى) بــدل(تــوهم –علــى كــالم أبــى حیــان  –واألولــى عنــدى   ،ْن) ألمــرینَم

ثانیهمــا:  .إذ هــو رجـوع إلــى األصـل ؛الـذى)(أن المعنـى یســتقیم علـى تــوهم:أولهمـا

الـذین) (منـع مـن تـوهم وقـوع لتضـمنه معناهـا، فـال ؛الـذین)(الـذى) وقعـت موقـع(أن

  :)٣(الذین) قول األشهب بن رمیلة(الذى) موقع(من وقوع. و  )الذى(موقع 

��������������������������� �
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  .١/١٢٧ السابق )١(

  .١/١٩٦یراجع شرح التسهیل البن مالك  )٢(

والكتــاب  ٢٣٢، ٤/٢٣١مــن الطویــل، وهــو لألشــهب بــن رمیلــة فــى شعره(شــعراء أمویــون)  )٣(

وخزانــــــة  ١/٤٨٢النحویــــــة  (لذا) والمقاصــــــدوواللســــــان(فلج)، ١/١٨٥حتســـــب موال ١/١٨٧

وبـال نسـبة فـى ، ١/١٤٨. ولألشهب أو لحریث بـن مخفـض فـى الـدرر ٢٨ ،٦/٢٥األدب 

وشـــرح التســـهیل  ٣/١٥٥وشـــرح المفصـــل  ٢٩٩واألزهیـــة صــــ  ٣/٥٧أمـــالى ابـــن الشـــجرى 

  .٣/١٠٤وشرح الكافیة للرضى  ١/١٠٨وشرح الكافیة الشافیة  ١/١٩٢



   
  

  

  
} ٨٣٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  .)١(الذین)(وهذا دلیل على أنه أراد ،الذى) مجموعاً (فأعاد الضمیر على

 ،الــذین)(دلبــالــذى) (ذا صــح تــوهموهــو أنــه إ ،هــذا الفهــم إشــكاالً فــي علــى أن 

  نورهم) وما بعده؟(فكیف عاد الضمیر مجموعًا فى

فـــى قـــراءة  –الـــذى) (حیـــث یـــرى أن؛ إجابـــة عـــن هـــذا  )٢(وفـــى كـــالم الســـمین

ثـــــم حـــــذف هـــــذا  ،وقـــــع وصـــــفًا لموصـــــوف یـــــدل معنـــــاه علـــــى الجمـــــع -الجماعـــــة

أو الجمــع  ،كمثــل الفریــق الــذى اســتوقد نــاراً  :والتقــدیر ،للداللــة علیــه ؛الموصــوف

فعـــاد الضـــمیر علیـــه مفـــردُا  ،ویكـــون قـــد روعـــى الوصـــف مـــرة ،الـــذى اســـتوقد نـــاراً 

فعــاد الضــمیر علیــه مجموعــًا  ؛وروعــى الموصــوف أخــرى ،اســتوقد) و(حولــه)(فــى

و(الیبصــرون). ومثــل هــذا یقــال فــى قــراءة ابــن الســمیفع  ،و(تــركهم) ،نــورهم)(فــى

  عند حملها على التوهم كما یرى أبو حیان.

الـذین) فـى قـراءة ابـن السـمیفع علـى قـول (ْن) مكـانَمـ(المعنى على تـوهم :خامساً 

َمـْن) ألعیـان (إذ التشبیه على توهم ؛الذى)(خالف المعنى على قراءة ،بى حیان أ

أراد قــــــوام  M º »       ¼ ½¾ L:)٣(نظیـــــر ذلــــــك قولـــــه تعـــــالى .الرجـــــال ال للفعـــــل

  .M È      É Ê Ë L :)٤(وقوله  ،اإلنسان وجسده

ال ألعیـان الرجـال، إذ هـو مثـل للنفـاق.  ،للفعـلالـذى) فالتشـبیه (فـى قـراءة أما

فالتشــــبیه  M Ü Ý  Þ ß à á âã L: )٥(ونظیــــر ذلــــك قولــــه تعــــالى

  .)٦(للفعل ال للنفس

                                                           

وشــــرح الكافیــــة  ١/١٩٢التســــهیل البــــن مالــــك  وشــــرح ٣/٥٧یراجــــع أمــــالى ابــــن الشــــجرى  )١(

  .١/٢٦٩والهمع  ١/١٠٤للرضى 

  .١/١٢٩المصون  الدر )٢(

  .٤سورة المنافقون من اآلیة: )٣(

  .٨سورة الحاقة من اآلیة:  )٤(

  .٢٨سورة لقمان من اآلیة:  )٥(

  .١/١٥یراجع معانى القرآن للفراء  )٦(



   
  

  

  
} ٨٣٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

قـراءة ابـن السـمیفع  حملـه فلست أوافق أبا حیـان علـى ،وعلى الرغم مما سبق

  .صلم خالف األأولهما: أن التوه :ألمرین ؛على التوهم على اإلعراب

صــار إلیــه مــا وجــدت عنــه ثانیهمــا: أن القــول بــالتوهم فــى إعــراب القــرآن الیُ 

نفسه من أوجه أخـرى تحمـل علیهـا  )١(المندوحة هنا ما ذكره أبوحیان مندوحة،  و

ــــرد الضــــمیر فــــى ــــه أف ــــراءة وهــــى أن ــــه)اســــتوقد) (الق ــــاءً  ؛و(حول ــــاإلفراد عــــن  اكتف ب

  :)٢(كما فى قول الشاعر لجمع،كما تكتفي بالمفرد الظاهر عن ا،الجمع

������������������������� �
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  كراكرهم. :أراد

وٕانمــا هــو  )،الــذین(اســتوقد) لــیس عائــدًا علــى(أو أن یكــون الفاعــل الــذى فــى

اسـتوقد)، والتقـدیر: اسـتوقد هـو أى: المسـتوقد (عائد على اسم الفاعل المفهوم مـن

 :والتقــدیر M x y z { | } ~ � ¡  ¢  £ L:)٣(ونظیــره قولــه تعــالى

فالعائــد علــى الموصــول محــذوف، وٕان لــم بــدا). وعلیــه (البــداء، المفهــوم مــن الفعــل

  یكن فیه شروط الحذف القیاسي.

لعطــف جملــة علــى الجملــة األولــى بالفــاء،  ؛الــذین) ال عائــد لهــا(أو أن تكــون

حصــل الــربط  بــذلك فی ،الــذین)(لمــا) وجوابهــا، فكــأن هــذا عائــد علــى(وهــى جملــة

العائد المتـأخر. ولهـذا نظیـر ممـا أجـازوه مـن الـربط فـى بـاب االبتـداء مـن قـولهم: 

وفــى كــل مــا تقــدم مندوحــة لنــا عــن حمــل القــراءة علــى  فضــربها. ؛زیــد جــاءت هنــد

  التوهم.

نــى ألعجــب ألبــي حیــان كیــف یصــرح فــى غیــر موضــع بــأن الحمــل علــى وإ 

منـه إال مـا سـمع، وال ینبغـى حمـل القـرآن  التوهم فى اإلعـراب ال ینقـاس، وال یقـال
                                                           

  .١/١٢٧یراجع البحر المحیط  )١(

  .١/١٦٤وانظر غیر منسوب فى روح المعانى ، لم أقف على قائله  من الطویل، )٢(

  .٣٥سورة یوسف من اآلیة:  )٣(



   
  

  

  
} ٨٣٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ى علـ، ثم هو یجّوز هنا حمـل القـراءة علـى التـوهم )١(علیه ما وجدت عنه مندوحة

لمندوحــة ذكرهــا أبوحیــان نفســه، مــن أوجــه ا الــرغم مــن وجــود مندوحــة عنــه، وهــذه

  إعرابیة تحمل القراءة علیها غیر الحمل على التوهم.

خـرَّج قـراءة ابـن السـمیفع، وٕانمـا  –حیـان قبـل أبـى  –هذا ولم أقـف علـى أحـد 

واقتصــــر فــــى تخریجهــــا علــــى  –معاصــــر أبــــى حیــــان  -خرجهــــا الســــمین الحلبــــى

الـذین) ثانیهمـا: أن یعـود الضـمیر (َمـْن) بـدل(اإلعراب على تـوهم :أولهما :وجهین

حیـــث  ؛وهـــو یضـــعف القـــراءة والتخـــریجین .اســـتوقد)(علـــى اســـم فاعـــل مفهـــوم مـــن

  وقد خرجوها على أوجه أضعف منها". ،مشكلةوهى قراءة  : ")٢(یقول

ثــم  ،فــذهب إلــى أن القــراءة مشــكلة جــداً  هـــ١٢٧٠ المتــوفى )٣(وجــاء األلوســي

  خرَّجها على نحو ما خرجها أبوحیان دون أن یشیر إلیه.



                                                           

  .٦/١٨٣، ٥/٣٤٨، ٤/٢٧٢، ٢/٧١٦البحر  )١(

  .١/١٣١ الدر المصون )٢(

  .١/١٦٤روح المعانى  )٣(



   
  

  

  
} ٨٣٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  ر اب ا و ا رع

رط وجـــب حزمـــه لفظـــًا، وكـــذا إن كـــان جوابـــًا والشـــ ،إذا كـــان المضـــارع شـــرطاً 

  .)٢(M ̈ © ª « ¬ ® L:)١(مضارع، كما فى قوله تعالى

وقــد جــاءت قــراءة قرآنیــة فــى الشــواذ، جــاء فیهــا الجــواب فعــًال مضــارعًا، وكــذا 

 ̄ ®  ¬ M:)٣(الشـــرط، ورفــــع الجــــواب، وهــــى قـــراءة طلحــــة بــــن ســــلیمان

° L -  اإلعــراب علــى التــوهم:برفــع یــدرككم. وممــا حملــت علیــه هــذه القــراءة، 

 ألن الشــرط ؛فرفــع الجــواب ،"أینمــا تكونــوا"مكان :"أینمــا كنــتم"أنــه قالبیانــه: تــوهم 

  .)٤(قاله الزمخشري ،فعل ماضٍ 

  موقف أبى حیان

، ولــــم فــــي اإلعــــراب الزمخشــــري للقــــراءة علــــى التــــوهم أبوحیــــان حمــــل ذكــــر  

 (أینمــا"قــال الزمخشــري: ویجــوز أن یقــال حمــل علــى مــا یقــع موقع:)٥(یرتضــه فقــال

ـــوا) وهـــو ـــتم)أینمـــا ك(تكون ـــى مـــا یقـــع موقـــع )٦(وال ناعـــب)(كمـــا حمـــل ،ن لیســـوا (عل

   ،فرفع كما رفع زهیر ،لیسوا بمصلحین)،(مصلحین، وهو

  

                                                           

  .٧سورة محمد من اآلیة: )١(

  .٦٩٨یراجع شرح األلفیة البن الناظم صـ )٢(

م) بـــــــالجزم. وقرأهـــــــا طلحـــــــة بـــــــن كُ . قـــــــرأ الجمهور(یـــــــدركْ ٧٨اآلیـــــــة: ســـــــورة النســـــــاء مـــــــن  )٣(

ــــالرفع. یراجــــع المحتســــب كُ ســــلیمان(یدركُ  ــــراءات الشــــاذة للعكبــــرى  ١/١٩٣م) ب وٕاعــــراب الق

  .٢/٣٩٧، والدر المصون ١/٣٩٦

  .٥٢٧- ١/٥٢٦الكشاف  )٤(

  بتصرف. ٧١٦- ٢/٧١٥البحر المحیط  )٥(

  یقصد قول األحوص: )٦(
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  .٧٢٣وقد تقدم تخریجه صـ



   
  

  

  
} ٨٣٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  :)١(یقول

 *���������������� *  

  

تفع لكـون (إنمـا م) ار كُیدرك(ویعنى أنه جعل .....)٢(وهو قول نحوى سیبویهى

نــه متــى كــان فعــل بتــوهم أنــه نطــق بــه؛ وذلــك أ (أینمــا كنــتم) :فــى معنــى تكونــوا)

فإنــه یجــوز فــى المضــارع بعــده وجهــان: أحــدهما الجــزم  ،فــى اللفــظ الشــرط ماضــیاً 

األصــــح أنــــه لــــیس  ،الرفــــع، وفــــى توجیــــه الرفــــع خــــالف :والثــــانى .علــــى الجــــواب

 ،وٕاذا حـذف الجـواب ،الجـواب، بـل ذلـك علـى التقـدیم والتـأخیر، والجـواب محـذوف

خــریج هــذه القــراءة علــى هــذا یأبــاه اللفــظ، فت فالبــد أن یكــون فعــل الشــرط ماضــىَ 

) عطف علـى التـوهم، والعطـف ناعبٍ  وال(كون فعل الشرط مضارعًا، وحمله على

  على التوهم الینقاس".

لــم أقــف علــى أحــد قبــل الزمخشــري حمــل القــراءة علــى اإلعــراب علــى  :وأقــول

  التوهم) صراحة لكن قیاسه توجیه القراءة على قول زهیر.(التوهم، وهو لم یذكر

������������������������  

���������������������������������� �

لُ ، یفیـــد هـــذا التـــوهم) هـــو أبوحیـــان، كمـــا ذكـــر أیضـــًا (مـــن ذكـــر مصـــطلح وأوَّ

  مصطلح اإلعراب على المعنى.

                                                           

  بیت من البسیط وصدره:جز ع )١(

���������������������������� �

، ورصـف ٢/٦٨والمقتضـب  ٣/٦٦والكتـاب  ١٥٣وهو لزهیر بن أبى سلمى في دیوانه صـ

فــى  ، وبــال نســبة٧٠، ٩/٤٨وخزانــة األدب  ٤/٤٢٩والمقاصــد النحویــة  ١٠٤المبــانى صـــ

  .٣/٢٥٨وشرح األشمونى  ٨/١٥٧شرح المفصل 

  .١/٣٠٦یقصد الزمخشري تخریج البیت، ال القراءة. یراجع الكتاب  )٢(



   
  

  

  
} ٨٣٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ل على التأكید المستفاد من كنتم) فیه دلی(همتو هذا والمعنى على حمل اآلیة على 

علــى التــوهم؛ ألنــه  القــراءة علــى اإلعــراب وأبــو حیــان ال یرتضــى حمــلالمضــي. 

ومـن جهـة أخــرى فـإن رفـع المضـارع فـى الجـواب یجــوز  ،هـذا مـن جهـة ،الینقـاس

  یة مضارع.والشرط فى اآل ،إذا كان الشرط ماضیاً 

ى؛ ألنـه لمـا لـم تعمـل كلمــة إنمـا جـاز رفـع الجـواب مـع الشــرط الماضـ :وأقـول

  .)١(عمل فى الجواب بعدهلم ت ؛الشرط فى الشرط؛ لكونه ماضیًا مع قربة

ـــه ـــان بقول ـــى حی ـــق الســـمین علـــى ردَّ أب ـــرد نظـــر ال )٢(وقـــد عل : " وفـــى هـــذا ال

  یخفى".

ولم یوضح السمین نظره، ولعله یوجه نظره إلـى قـول أبـى حیـان:" یأبـاه كـون 

وٕانمـا یتـوهم  ،فعل الشرط مضارعًا"؛ ألن الزمخشري الیبقى الشرط على المضارع

  لیس فى محله.دُّ أبى حیان رَ فَ  ؛مضیه

أن القـراءة یصــح  ة علــى اإلعـراب علـى التــوهم یأبـاه :وعنـدى أن حمـل القـراء

فـــي القـــرآن مـــا وجـــدت عنـــه  حملهـــا علـــى غیـــره، واإلعـــراب علـــى التـــوهم ال یقـــال

  فیدرككم. :مندوحة، والمندوحة هنا أن فاء الجواب محذوفة، والتقدیر

، وابـــن )٤(قــول المبـــرد فـــى توجیــه القـــراءة، وهـــو )٣(وهــو مـــا ارتضــاه أبوحیـــان 

. ونســبه أبوحیــان إلــى ابــن )٨(وابــن النــاظم ،)٧(، والعكبــرى)٦(، وابــن عطیــة)٥(جنــى

  جنى.

                                                           

  .٢/٢٤٩یراجع التصریح  )١(

  .٢/٣٩٨الدر المصون  )٢(

  .٢/٧١٦البحر المحیط  )٣(

  .٢/٦٨المقتضب  )٤(

  .١/١٩٣المحتسب  )٥(

  .٢/٨٠المحرر الوجیز  )٦(

  .٣٩٧ -١/٣٩٦الشاذة  إعراب القراءات )٧(

  .٧٠٠شرح األلفیة صـ )٨(



   
  

  

  
} ٨٤٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

لتقــوم فـــى إفـــادة الـــربط مقــام جـــزم الجـــواب؛ فیصـــح  ؛تقـــدیر الفـــاء وٕانمــا صـــح

أو ألن الفعــل یرفــع بعــد الفــاء علــى أنــه  ،رفعــه، وتــرك جزمــه اســتغناًء عنــه بالفــاء

 M b:)٢(وممــــا یؤیــــد صــــحة هــــذا التوجیــــه قولــــه تعــــالى .)١(خبــــر مبتــــدأ محــــذوف

c d e  L .  

  :)٣(وقول كعب ابن مالك

������������������������� �

�������������������������� �

  فإنكم لمشركون، وفاهللا یشكرها. :أى

هـذا والمعنــى علـى تقــدیر الفـاء فــى اآلیـة یبقــى الشـرط مضــارعًا مفیـدًا للتجــدد 

  والحدوث.

الفاء هنا، واحتج لذلك بأن إضمار الفاء مـع  تقدیر )٤(الشیخ خالد ولم یرتض

  غیر القول مختص بالضرورة. 

وأن یكـــون الجـــواب  ،أن تكـــون الفـــاء محذوفـــة مـــن الجـــواب )٥(ســـیبویه وجـــوَّزَ 

كمـا  –والنیـة بـه التقـدیم، وهـو ماصـححه أبوحیـان  ،المرفوع مستأنفًا دلیـل الجـواب

                                                           

  .٤/١٨حاشیة الصبان على شرح األشمونى  )١(

  .٢١سورة األنعام من اآلیة: )٢(

،وشــــرح أبیــــات ٢٨٨لســــیدنا كعــــب ابــــن مالــــك فــــي دیوانــــه صـــــ البیــــت مــــن البســــیط، وهــــو )٣(

 ٢/٧٢والمقتضـــب  ٣١لعبـــد الــرحمن بـــن حســان فـــى نــوادر أبـــى زیــد صــــ و٢/١٠٩ســیبویه

لســیدنا ولــه أو  . ٢/٣٦٥وخزانــة األدب  ٤/٤٣٣ســان العرب(بجــل) والمقاصــد النحویــة ول

 ٣/٦٥الكتـــاب  ولحســـان بـــن ثابـــت فـــي. ٥٢، ٩/٤٩خزانـــة األدب  فـــي كعـــب ابـــن مالـــك 

وشـرح  ١/١٩٣والمحتسـب  ٣/١١٤ولیس فى دیوانه وبال نسبة فـى الكتـاب  ٥/٨١والدرر 

  .٣، ٩/٢المفصل 

  .٢/٢٤٩التصریح  )٤(

، وحاشـــــیة الصـــــبان علـــــى شـــــرح ٢/٣٩٧، ویراجـــــع الـــــدر المصـــــون ٧٧ -٣/٦٦تـــــاب الك )٥(

  .٤/١٧األشمونى 



   
  

  

  
} ٨٤١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

أنــه ال یجــوز جــزم مــا عطــف علــى الجــواب علــى  :والفــرق بــین التخــریجین -تقــدم

ا القـراءة علـى تقـدیر الفـاء، فیجـوز لجـواب، أمـا إذا حملنـیدرككم) دلیل ا(القول بأن

  .)١(جزم ما عطفت علیه؛ ألن الجواب مجزوم محالً 

جوَّزه الزمخشـري، هذا وفى القراءة وجه آخر غیر ماسبق 
وهـو أن یتصـل  )٢(

مما كتـب  : وال تنقصون شیئاً أى M ̈  © ª L:)٣(م) بقوله تعالىكُ یدركْ (قوله

یـــدرككم :(ثـــم ابتـــدأ بقولـــه فـــى مالحـــم حـــروب أوغیرهـــا. مـــن آجـــالكم، أینمـــا تكونـــوا

  أینما تكونوا).(على فالوقف ،الموت)

ة النحویــة وجیــه ورّده مــن ناحیــة المعنــى والصــنعولــم یــرتض أبوحیــان هــذا الت

 المعنى وال من حیث الصناعةوهذا تخریج لیس بمستقیم، ال من حیث  : ")٤(فقال

  ̈ Mفإنــه ال یناســب أن یكــون متصــًال بقولــه:  ،النحویــة. أمــا مــن حیــث المعنــى

© ª Lألن ظاهر انتفاء الظلم إنما هـو فـى األخـرة، لقولـه: ؛ Mل ُقـ ¡ ¢   

£ ¤   ¥ ¦ § L النحویــــة، فإنــــه علــــى ظــــاهر  وأمــــا مــــن حیــــث الصــــناعة

 ؛.. وهـذا ال یجـوز.تظلمـون). وال(بقولـه:أینما تكونوا) متعلـق (مه یدل على أنكال

فالعامل فیه إنما هو فعل الشرط بعده، وألن اسم الشـرط ال  ،أینما) اسم شرط(ألن

وال تظلمــون)... فــإن قــال: یقــدر لــه (یتقــدم علیــه عاملــه، فــال یمكــن أن یعمــل فیــه

 أینما تكونوا فال :.. فالتقدیر.وال تظلمون):(محذوف یدل علیه ما قبله وهوجواب 

 تظلمــون فتــیال، أى: فــال یــنقص شــيء مــن آجــالكم، وحذفــه لداللــة مــا قبلــه علیــه.

، وفعــــل بصـــیغة الماضـــيل لـــه: ال یحـــذف الجـــواب إال إذا كـــان فعـــل الشـــرط قیـــ

  الشرط هنا مضارع...".

                                                           

  .٤/١٧حاشیة الصبان  )١(

  .١/٥٢٧الكشاف  )٢(

  .٧٧سورة النساء من اآلیة:  )٣(

  بتصرف. ٣/٧١٧البحر المحیط  )٤(



   
  

  

  
} ٨٤٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ألنــه أراد  ؛" وفـى هـذا الـرد نظـر:فقـال )١(ولـم یـرتض السـمین كـالم أبـى حیـان

  تفسیر المعنى".

" فإنـــــه ال یناســــب أن یكـــــون متصـــــًال  :ول أبــــى حیـــــانقـــــ )٢(كمــــا رد الســـــمین

  بأنه مناسب كما وضح الزمخشري. ﴾والتظلمون فتیال﴿بقوله:

ـــن ســـلیمان وأیـــاً  ـــدرككم  " أینمـــا تكونـــو :مـــا كـــان األمـــر فـــإن قـــراءة طلحـــة ب ی

وهو  ،حیان حملها على اإلعراب على التوهم أبو لم یرتض )مكُ یدركُ (الموت" برفع

راب علـى التـوهم خـالف األصـل، وال یقـال فـى القـرآن مـا ألن اإلع ؛محق فى هذا

  وجدت عنه مندوحة.

  

      

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢/٣٩٨الدر المصون  )١(

  السابق والصفحة نفسها. )٢(



   
  

  

  
} ٨٤٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  َ) (ْ اط وا ا

h       q  p  o  n  m   l  k  j  i] :)١(جـــــــاء فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى   

    rZ.  

حیــث روى قنبــل عــن ابــن  ؛طــف فیهــا المجــزوم علــى المرفــوععُ  قــراءة قرآنیــة

  ).ْر بِ صْ یَ (یتقى) وجزم(بإثبات الیاء فى ﴾إنه من یتقى ویصبر ﴿: )٢(كثیر

وقــد اختلــف المعربــون والمفســرون فــى تفســیر عطــف المجــزوم علــى المرفــوع 

َمــْن) لیســت شــرطیة، (العطــف علــى التــوهم بیانــه: أن :منهــا ،هنــا علــى عــدة أقــوال

) یصـبْر (طـفو(یتقي) مرفوع بضمة مقـدرة، وعُ  ،الذى)(بمعنى وٕانما هى موصولة

  َمْن) شرطیة و(یتقى) مجزوم.(بالجزم على المرفوع؛ لتوهم أن

  موقف أبى حیان

: " وقــــرأ )٣(حیــــان أقــــوال العلمــــاء فــــى القــــراءة دون نســــبة، فقــــال عــــرض أبــــو

هـو مجـزوم بحـذف الیـاء التـى هـى الم الكلمـة، وهـذه الیـاء  :فقیـل :"من یتقى"قنبل

لم یرمى زید، وقد حكـوا  :ول جزمه بحذف الحركة على لغة من یق :وقیل .إشباع

وعطـف علیـه مجـزوم  ،الـذى)() موصول بمعنىنْ وقیل: هو مرفوع و(مَ  .ذلك لغة

َمـْن) شـرطیة، و(یتقـى) مجـزوم. (كأنه تـوهم أن ،) وذلك على التوهمْر ویصب(وهو:

بـــل لتـــوالى  ،وســـكنت الــراء ال للجـــزم ،) مرفـــوع عطفــًا علـــى مرفـــوعویصـــبْر (وقیــل:

                                                           

  .٩٠سورة یوسف اآلیة: )١(

صــْبر) وروى حـــذفها عـــن رأ ابـــن كثیــر فـــى روایــة قنبـــل:(من یتقـــى) بإثبــات الیـــاء وجزم(یقــ )٢(

، وقـــــرأ  الـــــرازق والیقطینـــــى وغیـــــرهم وذ، وهـــــى روایـــــة الزینبـــــى وابـــــن عبـــــدقنبـــــل: ابـــــن شـــــنب

 ٤/٤٤٨. یراجــع الحجــة ألبــى علــى الجمهــور"من یتــق" بحــذف الیــاء فــي الوصــل والوقــف

  .٤/٣٣٣/٣٣٤القراءات  ومعجم ٣٦٤وحجة القراءات ألبى زرعة صـ

  بتصرف. ٣٢١- ٦/٣٢٠البحر المحیط  )٣(



   
  

  

  
} ٨٤٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ــــــــــك مــــــــــن الحركــــــــــات، وٕان كــــــــــا ــــــــــین، كمــــــــــا ســــــــــكنت فــــــــــىذل ،  )١()Ì(ن كلمت

  وأجرى الوصل مجرى الوقف". ،.... أو مسكنًا للوقف.)٢(و(یشعركم)

أن  :" واألحسن من هـذه األقـوال: )٣(ثم بیََّن أبوحیان مختاره فى المسألة فقال

  یتقى) مجزومًا على لغة، وٕان كانت قلیلة".(یكون

توجیه عطف المجـزوم عرض أبوحیان أقوال المعربین والمفسرین فى  :وأقول

حیـث  ،ولـم یـرتض القـول بـالعطف علـى التـوهم، على المرفوع فى قراءة ابن كثیـر

وذكــر  ،َمــْن) شــرطیة و(یتقــى) بالیــاء مجــزوم بحــذف الحركــة ال الحــرف(اختــار أن

  بحذف الحركة لغة قلیلة عن العرب.أن جزم الفعل المعتل 

 ،لمهــدوى، وابــن عطیــةواإلمــام ا ،وهــذا الــذى ذكــره أبوحیــان هــو قــول الفارســي

 .وابـــن هشـــام، والســـمین الحلبـــي، واأللوســـي، والســـیوطى ،والعكبـــري، ابـــن یعـــیش

  ونسبه أبو زرعة فى حجة القراءات إلى نحوّى البصرة.

حمـل المعطـوف الـذى یتقـى) ویُ (مـن یتقـى) بمنزلـة(جعل..یُ .:")٤(یقول الفارسي

كـــان بمنزلـــة الجـــزاء  ،الـــذى)(َمـــْن) بمنزلـــة(مـــن یتقـــى) إذا كـــان(علـــى المعنـــى؛ ألن

ما یصلح دخول الفاء فى جوابه، فـإذا اجتمعـا فـى أن كل واحد منهبداللة  ،الجازم

                                                           

 M Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ، تمامهــا: ١٦٩سـورة البقـرة مــن اآلیـة: )١(

Ö  L -  :قرأ أبو عمرو بسكون الراء من روایة السوسي والدورى، ونقل الدورى عنه أیضًا

یراجــــع معجــــم القــــراءات اخــــتالس الحركــــة، كمــــا نقــــل عنــــه ضــــم الــــراء كقــــراءة الجماعــــة، 

٢/٢٣١.  

 M º » ¼ ½ ¾ ¿ À    Á ÂÃ Ä وتمامهــــا: ١٠٩ســـورة األنعـــام مـــن اآلیـــة: )٢(

Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð Ñ L بــــــو عمــــــرو وابــــــن فــــــرج وابــــــنأ قــــــرأ 

قـــراءة الجماعـــة، محیصـــن بســـكون الـــراء، كمـــا روى عـــن أبـــى عمـــرو االخـــتالس واإلتمـــام ك

  .٢/٥١٨یراجع معجم القراءات 

  .٦/٣٢١البحر المحیط  )٣(

  .٤/٤٤٨الحجة  )٤(



   
  

  

  
} ٨٤٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

كمـا یعطـف علــى  ،لمـا یتضـمنانه مــن معنـى الجـزاء؛ جـاز أن یعطــف علیـه ؛ذلـك

  ناه".ر لكونه بمنزلته فیما ذك ؛الشرط المجزوم

ـــــــول اإلمـــــــام المهـــــــدوى ـــــــى(. تكـــــــون.:")١(ویق ـــــــْن) بمعن ـــــــذى)(َم انـــــــت وٕاذا ك،ال

ففیها معنى الشرط، فیكون الجزم حینئـذ حمـًال علـى المعنـى، كمـا ؛ الذى) (بمعنى

  ." ﴾من الصالحین فأصدق وأكنْ ﴿:)٢(قال

ـــــة ـــــى(.. وقیـــــل.:")٣(ویقـــــول ابـــــن عطی  ،و(یتقـــــى) مرفـــــوع ،الـــــذى)(َمـــــْن) بمعن

ففیهـا معنـى ؛الـذى) (َمـْن) وٕان كانـت بمعنـى(و(یصبر) عطـف علـى المعنـى؛ ألن

  الشرط..."

.. .فالفعل على هـذا مرفـوع ،الذى)(َمْن) بمعنى(.. جعل.:" )٤(العكبرى ویقول

ـــــــى؛.) بالســـــــكونْر و(یصـــــــب ـــــــى المعن ـــــــت (ألن .. مجـــــــزوم عل ـــــــا وٕان كان ـــــــْن) هن َم

ومــن هنــا  ،لمــا فیهــا مــن العمــوم واإلبهــام ؛ولكنهــا بمعنــى الشــرط ،)الــذي(بمعنــى

  ."  فى قراءة من جزم"دخلت الفاء فى خبرها، ونظیره " فأصدق وأكنْ 

و(یتقى)  ،َمْن) هنا موصولة ال شرطاً (:" ویجوز أن تكون)٥(ابن یعیش ویقول

فجــزم  ؛. فعطــف علــى المعنــى..) عطــف علیــه، إال أنــه جزمــهْر .. و(یصــب.مرفــوع

  ." ﴾من الصالحین فأصدق وأكنْ  ﴿ :كما قال

  

.. وٕانمـــا .یتقـــى)(فلهـــذا ثبتـــت یـــاء ،َمـــْن) موصـــولة(...:")٦(ویقـــول ابـــن هشـــام

  َمْن)" (معنى لى توهم) عیصبْر (جزم

                                                           

  .٥٥٣شرح الهدایة صـ )١(

  .١٠سورة المنافقون من اآلیة:  )٢(

  .٣/٢٧٧المحرر الوجیز  )٣(

  بتصرف. ٢/٧٤٤التبیان فى إعراب القرآن  )٤(

  بتصرف. ١٠/١٠٦شرح المفصل  )٥(

  بتصرف. ٤٨٥- ٥/٤٨٤المغنى  )٦(



   
  

  

  
} ٨٤٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

، و(َمــــْن) موصــــولة )٢(" إنــــه مرفــــوع غیــــر مجــــزوم:)١(ویقــــول الســــمین الحلبــــى

طـف علیــه قـد عُ  فلـذلك لـم یحـذف المـه، واعتـرض علـى هـذا بأنـه ؛والفعـل صـلتها

جیــب أیضــًا . وأُ ..نــبًال لــم یقــرأه إال ســاكن الــراء) فــإن قویصــبْر (وهــو قولــه ،مجــزوم

فیهـا  :ارة فیها غلط على القرآن، فینبغـى أن یقـالوهذه عب...بأنه جزم على التوهم

  التوهم". :مراعاة للشبه اللفظى، وال یقال

) جزمــًا علــى معنــى: تشــبیه مــدخول الفــاء ویصــبْر (...: ")٣(ویقــول الســیوطى

بـر عنـه وٕاذا وقـع ذلـك فـى القـرآن عُ  ،و(َمْن) الموصـولة بالشـرطیة .بجواب الشرط

  ".بالعطف على المعنى ال التوهم أدباً 

 ،وعطــف المجــزوم علیــه علــى التــوهم ،َمــْن) موصــول(...:")٤(ویقــول األلوســي

  َمْن) شرطیة و(یتقى) مجزوم".(كأنه توهم

نحـوّى  إلـى هذا وقد نسب أبو زرعـة حمـل القـراءة علـى العطـف علـى المعنـى

الـذى "َمْن یتقـى)  بمنزلـة (ن یجعل: " وقال نحویو البصرة: یجوز أ)٥(البصرة فقال

  وتحمل المعطوف على المعنى.." الذى یأتینى،قول:كما ت ،یتقى

  رید أن أسجل هنا بعض النقاط تعلیقًا على ما سبق: أو 

 ،لتـوهمالعطـف علـى ا أن النحویین والمفسرین الذین حملوا القـراءة علـى :أوالً 

المعنــى)، (لــم یـذكروا مصـطلح التـوهم، ،إنمــا ذكـروا العطـف علـى ،قبـل أبـى حیـان

وتبعـه فـى هـذا  ،جاء أبوحیـان فـذكر العطـف علـى التـوهمثم التوهم) ، (ولم یذكروا

  واأللوسي من المتأخرین. ،والسمین، والسیوطى ،ابن هشام

                                                           

  بتصرف. ٦/٥٥٣الدر المصون  )١(

  (یتقى).یقصد )٢(

  .٣/١٩٧الهمع  )٣(

  .١٣/٥٠روح المعانى  )٤(

  .٣٦٥- ٣٦٤حجة القراءات صـ )٥(



   
  

  

  
} ٨٤٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

فــنص الســمین علــى  ؛التــوهم)(لــم یــرتض الســمین والســیوطى مصــطلح :ثانیــاً 

كمـا نـص السـیوطى علـى  .مراعاة للشبه اللفظـى، ال التـوهم :أنه غلط، وٕانما یقال

، إذا وقع شـيء منـه فـى القـرآن؛ ُعبـر عنـه بـالعطف علـى على التوهمأن العطف 

المعنى؛ تأدبًا مـع القـرآن الكـریم. ومـا ذكـره السـمین مـن مراعـاة الشـبه اللفظـي فیـه 

  العطف على المعنى. :ُبْعٌد، واألولى

حیث نصـا علیـه، األلوسـي،و التوهم) إال ابـن هشـام (لم یرتض مصطلح :ثالثاً 

أبــى حیــان فــى البحــر المعنــى، وهــو صــنیع  ا العطــف علــىولــم یــذكر  ،هادولــم یــر 

  العطف على المعنى).(التوهم) وارتضاه ولم یذكر(ركالمحیط، حیث ذ

شــاع  -حتــى أبــى حیــان –رابعــًا: ممــا ســبق یتضــح لنــا أن النحــویین القــدامي 

العطـف علـى (ولـم یشـع لـدیهم ،العطف علـى المعنـى) فـى القـرآن(عندهم مصطلح

 ،فى كتب المفسرین والمعربین فى القرن الثامنالتوهم) وٕانما شاع هذا المصطلح 

  بى حیان فى البحر المحیط.وخاصة عند أ

ـــوهم خـــالف األصـــل خامســـًا: ألن ـــإن كثیـــرًا ممـــن حمـــل  ،العطـــف علـــى الت ف

فأصــدق وأكــْن مــن ﴿یقــاس علیــه وهــو قولــه تعالى:ذكــروا لــه نظیــرًا  ،القــراءة علیــه

  فى قراءة من جزم.  ﴾الصالحین

فجعـال العطـف هنـا مـن  ،)٢(والقرطبى )١(مابن أبى مریاضطرب قول  :سادساً 

َمـْن) (مـن جهـة أننـا لـو حملنـاباب العطف على الموضع، ال التوهم، وهـذا مـردود 

  یتقى) یكون مجزومًا لفظًا ال موضعًا.(فإن ،على الشرطیة

بو زرعة إلى نحـوىِّ البصـرة مـن حمـل القـراءة علـى العطـف سابعًا: ما نسبه أ

م ال یســاعد علیــه، فلــم أقــع علــى أحــد مــن النحــاة البصـــریین علــى المعنــى، تعمــی

  بى زرعة.ن أوهما متأخران ع ،حمل القراءة على هذا غیر العكبرى وابن یعیش

                                                           

  .٦٨٨ – ٢/٦٨٧الموضح فى وجوه القراءات  )١(

  .١١/٤٤٣تفسیر القرطبى  )٢(



   
  

  

  
} ٨٤٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

حمــل علــى العطــف علــى المعنــى أو التــوهم؛ والــذى یبــدو لــى أن القــراءة ال تُ 

ة، إذ كیـــــف یَمـــــْن) بـــــین الشـــــرطیة والموصـــــول(ألن فیـــــه لبســـــًا فـــــى المعنـــــى بتـــــردد

یتقـى)، وفــى الوقـت نفسـه تحمــل (َمـْن) علـى أنهــا موصـولة لثبـات الیــاء فـى(مـلتح

ر حالین على شيء واحد فى حـال و هذا تعا ففي) ؟! ْر یصب(لجزم ؛على الشرطیة

كما أن فیه خلطًا یؤدي إلى اللبس فى المعنى بتـردده بـین  .واحدة، وهذا ال یجوز

لعطــف علــى التــوهم أو فــإن ا ،ومــن جهــة أخــرى ،هــذا مــن جهــةالجــزاء والخبریــة 

والمندوحـة هنــا  ،صـار إلیــه مـا وجــدت عنـه مندوحــةفــال یُ  ؛المعنـى خــالف األصـل

إن األولـى حمـل  :، ومـن هنـا فـإنى أقـولإعرابیةحمل القراءة على غیره من أوجه 

یتقـــى) مجـــزوم بحـــذف (وهـــو أن ،القـــراءة علـــى الوجـــه األول الـــذى ذكـــره أبوحیـــان

ألن  ؛وٕانما هى إشباع لكسـرة القـاف ،الم الكلمة وهذه الیاء الموجودة لیست ،الیاء

ُه إلیه ،هذا باب واسع معروف فى لغة العرب هَ  وال ُیَوجَّ   لغیره من ردود. ما ُوجِّ

، وابــن جمعــة )٣(، وابــن یعــیش)٢(والعكبــرى ،)١(وهــذا الوجــه ذكــره ابــن خالویــه

  :)٥(وله نظیر فى كالم العرب من نحو قولهم،قبل أبى حیان  )٤(الموصلى
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  فتولدت الواو. ؛فأنظور)(حیث أشبع ضمة الظاء فى

                                                           

  .١٩٩الحجة فى القراءات السبع صـ )١(

  .٢/٧٤٤التبیان فى إعراب القرآن )٢(

  .١٠/١٠٦شرح المفصل)٣(

  .٣/٥٢٦شرح الكافیة  )٤(

،وشــرح المعلقـــات ٢٣٩البســیط،وهو إلبـــراهیم ابــن هرمــة فــي ملحـــق دیوانــه صـــ البیــت مــن )٥(

، والجنــى ١٠/١٠٦،و شــرح المفصــل١/٢٥٩.وبــال نســبة فــي المحتســب  ٢٢٤للزوزنــي صـــ

جمع(أصــور) وهــو المائــل مــن  و(صــور) .ویروى(إخواننــا) بــدل(أحبابنا)،  ١٧٣الــداني صـــ

  یث).و(حوثما) ظرف مكان لغة فى(حالشوق ، 

  



   
  

  

  
} ٨٤٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  :)٢(نظیرًا آخر وهو قول قیس بن زهیر لهذا )١(وذكر ابن یعیش  
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) إشــباع حــدث عــن إشــباع كســرة التــاء، یأتیــك(حیــث ذهــب إلــى أن الیــاء فــى

  یفعیك). (ووزنها

ویصــبر) مرفــوع عطفــًا (فــالمعنى علــى الخبریــة ؛َمــْن) موصــولة(إن:وٕاذا قلــت 

كمــــا فــــى  ،وســــكنت الــــراء ال للجــــزم بــــل تخفیفــــًا؛ لتــــوالى الحركــــات ،علــــى مرفــــوع

وهــذا الوجــه  ونحوهمــا وهــو مــا ذكــره أبوحیــان، ولــم ینســبه. و" یشــعْركم" ،"یــأمْركم"

، )٥(، وابــن عطیــة)٤(، واإلمــام المهــدوى)٣(ذكــره قبــل أبــى حیــان: أبــو علــى الفارســي

  .)٦(وابن أبى مریم

ن إجـــراًء وُســـك ،) مرفوعـــًا عطفـــًا علـــى مرفـــوعیصـــبر(ویجـــوز أیضـــًا أن یكـــون

، )٧(وهو ما ذكـره أبوحیـان دون نسـبة، وذكـره قبلـه العكبـرى ،للوصل مجرى الوقف

، كمـا ذكـره أیضـًا السـمین )٢(وابـن هشـام، )١(ش، وابـن یعـی)٨(وابن جمعة الموصلى

  معاصر أبى حیان. )٣(الحلبى
                                                           

  .١٠/١٠٦یراجع سرح المفصل  )١(

 ١/١٦٢والـــدرر ٤٣٠الـــوافر، وهـــو لقــیس بـــن زهیـــر فـــي شــرح أبیـــات ســـیبویه / البیــت مـــن )٢(

وبـــــــــــال نســـــــــــبة فـــــــــــي  ١/٢٠٣والمقاصـــــــــــد النحویـــــــــــة ٨/٣٦٢،٣٦١،٣٥٩وخزانـــــــــــة األدب 

 ١/١٧٥والهمـع  ٥٠والجنـى الـداني صــ ١٠/١٠٤،  ٨/٢٤وشـرح المفصـل ٣/٣١٦الكتاب

  )، و(هل أتاك)، و(ألم یبلغك )؛ وال شاهد معنا في هذه الروایات.ویروى:(ألم یأتك

  .٤/٤٤٩الحجة  )٣(

  .٥٥٣شرح الهدایة صـ )٤(

  .٣/٢٧٧المحرر الوجیز  )٥(

  .٢/٦٨٨الموضح فى وجوه القراءات  )٦(

  .٢/٧٤٤التبیان فى إعراب القرآن  )٧(

  .٣/٥٢٦شرح الكافیة  )٨(



   
  

  

  
} ٨٥٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  .M § ̈ L:)٤(واستدل له ابن هشام بقراءة نافع

 یتقى) مجزوم علـى لغـة مـن(ة من أناختاره أبوحیان فى توجیه القراء ماوأما 

الفراء عن بعض العرب  أنها لغة حكاها  )٥(فقد نقل أبوزرعة ،یقول: لم یرمى زید

، ویقـدرون الحركـة :زیـد لـم یقضـىالصـحیح؛ فیقولونذین یجرون المعتل مجـرى ال

قـیس بـن  فى الیاء، ثم یحذفونها، فتبقى الیـاء سـاكنة للجـزم، وجعـل مـن ذلـك قـول

  :زهیر
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ولـم  ،إلـى سـیبویههـذا  )٦(نونسـب السـمی ألم یأتك. :یقل مول ،ألم یأتیك :فقال

  أقع فى الكتاب على ما یؤید هذه النسبة.

 : " ولــــو نــــوى حمــــزة بقولــــه" وال)٧(كمــــا أن الفــــراء لــــم یقــــل إنهــــا لغــــة بــــل قــــال

  وٕان كانت فیه الیاء؛ كان صوابًا...". ،الجزم )٨(تخشى"

، )١(، وأبـــو زرعـــة)٩(ابـــن عطیـــة :وممـــن جـــوَّز حمـــل القـــراءة علـــى هـــذه اللغـــة

ـــــــرى ـــــــن جمعـــــــة الموصـــــــلىو ، )٢(والعكب ـــــــن یعـــــــیش)٣(اب ـــــــن هشـــــــام)٤(، واب ، )٥(، واب

  .)٦(والقرطبى

                                                                                                                                          

  .١٠/١٠٦شرح المفصل  )١(

  .٥/٤٨٥المغنى  )٢(

  .٦/٥٥٣الدر المصون  )٣(

 ، قرأ نافع، وقالون، واألصبهانى، وأبو جعفـر وورش بخـالف١٦٢سورة األنعام من اآلیة:  )٤(

  .٦٠٢-٢/٦٠١یراجع معجم القراءات عنه بسكون یاء(محیاي) فى الوصل. 

  .٣٦٤حجة القراءات صـ )٥(

  .٦/٥٥٢الدر المصون  )٦(

  .٢/١٨٧معانى القرآن  )٧(

   , +  * ( ) ' & % $ # " ! Mوتمامهــا  ٧٧ن اآلیــة ســورة طــه مــ )٨(

- .  / 0 1 2 3 L،  (تخـــــــف)قـــــــرأ حمـــــــزة: " ال تخـــــــف دركـــــــًا وال تخشـــــــى" فجزم

  .٢/٧٠٠وكتاب اإلقناع فى القراءات السبع  ٣٦٤ورفع(تخشى) یراجع حجة القراءات صـ

  .٣/٢٧٧المحرر الوجیز  )٩(



   
  

  

  
} ٨٥١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

فــتحفظ حیـــث  ،ألنهـــا لغــة قلیلــة ؛ولســت أوافــق علــى حمـــل القــراءة علــى هــذا

: " بــاب اخــتالف اللغــات وكلهــا حجــة، )٧(وردت، وال یقــاس علیهــا یقــول ابــن جنــى

أن لغة التمیمیین  وال تحظره علیهم ، أال ترىاعلم ان سعة القیاس تبیح لهم ذلك،

 ألن لكـل ؛ولغـة الحجـازیین فـى إعمالهـا كـذلك ،یقبلها القیـاس في ترك إعمال(ما)

.. هـــذا حكـــم .خلـــد إلـــى مثلـــهبـــه، وی واحـــد مـــن القـــومین ضـــربًا مـــن القیـــاس یؤخـــذ

و كالمتراســلتین، ال والقیــاس متــدانیتین متراســلتین أإذا كانتــا فــى االســتعم للغتــین ا

 ،فإنـــك تأخـــذ بأوســـعهما روایـــة ،ًا، وتكثـــر األخـــرى جـــداً فأمـــا أن تقـــل إحـــداهما جـــد

ك، قیاســـًا علـــى قـــول وأقواهمـــا قیاســـًا، أال تـــراك ال تقـــول: مـــررت َبـــَك وال المـــال ِلـــ

كس، قیاســًا علــى أكــرمِتكش وال أكــرمت :ومــررت َبــه، وال تقــول ،ضــاعة: المــال ِلــهق

  ِمنكس". مررت ِبِكْش وعجبتُ  :لغة من قال

، بـأن )٨(فـردَّه الفارسـي ،العلماء ما اختاره أبوحیان أیضاً هذا وقد ردَّ كثیر من 

حمـل القـرآن علیــه؛ ألنـه ممـا یجــئ ال یُ  ،وٕابقـاء الیــاء ،جـزم المعتـل بحــذف الحركـة

  فى الشعر دون الكالم.

رؤســاء النحــویین قــد  مــن أن )٩(وال یقــدح فــى قــول الفارســي مــا ذكــره أبوحیــان

بــل  ،كمــا نقــل رؤســاء النحــویین ،لغــة ینكــر أنــه كونــه لغــة؛ ألن الفارســي لــمنقلــوا 

حمـل القـرآن علـى هـذه اللغـة القلیلـة، ال سـیما وأن لـدینا مندوحـة عنـه، وهــى  أنكـر

  حمل القراءة على أن الیاء إشباع لكسرة القاف.

                                                                                                                                          

  .٣٦٤حجة القراءات صـ )١(

  .٢/٧٤٤القرآن التبیان فى إعراب  )٢(

  .٣/٥٢٦شرح الكافیة  )٣(

  .١٠/١٠٥شرح المفصل  )٤(

  .٥/٤٨٧المغنى  )٥(

  .١١/٤٤٣تفسیر القرطبى  )٦(

  بتصرف. ٢/١٠الخصائص  )٧(

  .٤/٤٤٨الحجة  )٨(

  .٦/٣٢١البحر المحیط  )٩(



   
  

  

  
} ٨٥٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

دخول الجازم ب هأنحیث بین  أبى حیان  رد لمختار  )١(ابن خالویه وفي كالم

علــة؛ حــذفت الحــروف التــى تولــدت حــذف الحركــات، فــإن عــدمها لت،علــى األفعال

ألنها قامت مقامها، ودلت على ما كانت الحركـات تـدل علیـه، وٕانمـا یجـوز منها؛ 

  إثبات حروف العلة مع الجزم فى ضرورة الشعر.

الجـزم یحـدث لبسـًا  أیضًا بأن عـدم حـذف حـرف العلـة فـي )٢(كما ردَّه السمین

أعطیــك) جــزاًء (یكــون یحتمــل أن ،مــن ذلــك قــولهم: زرنــى أعطیــك، بثبــوت الیــاء

 ،تعـین الجـزاء ؛أعطـك) بحـذف الیـاء(فـإن قلـت: ،لزیارته، وأن یكون خبـرًا مسـتأنفاً 

  ُفقد بحذفها.و  ،أن اللبس قد وقع بثبوت الیاء :یعنى

ال  ﴾إنـه مـن یتقـى ویصـبر﴿:أخلص من هذا إلـى القـول بـأن قـراءة ابـن كثیـر

الجـزاء والخبریـة، واألولـى ذلك ُیلبس المعنى بتردده بـین على التوهم ؛ ألن تحمل 

 ىع لكسرة القاف، والفعل مجـزوم بحـذف الیـاء التـابعلى أن الیاء إشحمل القراءة 

  هى الم الفعل.

  

  

  

                                                           

  .١٩٩ -١٩٨الحجة فى القراءات السبع صـ )١(

  .٥٥٣-٦/٥٥٢الدر المصون  )٢(



   
  

  

  
} ٨٥٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

 ا )طا (َْ  

 M W X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ a:)١(عكرمة قرأ   

b c  d  L المعربـون القـراءة علـى یراه) فى الموضعین، وقد خرج(باأللف فى 

  َمْن) موصولة ولیست شرطیة.(أكثر من وجه، منها: توهم أن

   أ ن

َمْن) موصـولة (تخریجین، أحدهما: توهم أن وذكر لها ،ذكر أبو حیان القراءة

ة " باأللف فیهما، وذلك علـى لغـیراه" :: "وقرا عكرمة)٢(ولیست شرطیة حیث یقول

أو على  ،حكاها األخفش من یرى الجزم بحذف الحركة المقدرة فى حروف العلة،

فــي  ﴾نــه مــن یتقــى ویصــبرإ ﴿) موصــولة ال شــرطیة كمــا قیــل فــى نْ َمــ(تــوهم أن

 ؛َمـــْن) شـــرطیة ال موصـــولة(تـــوهم أن ،)یصـــبْر (یتقـــى) وجـــزم(قـــراءة مـــن أثبـــت یـــاء

  ) عطفًا على التوهم".ویصبْر (فجزم

  وأقول:

درة فـى الجـزم بحـذف الحركـة المقـ :أولهمـا :حیان تخریجین للقراءة ذكر أبو  

علـى  ،یـراه) مرفـوع ولـیس مجزومـاً (ثانیهمـا: أن وهى لغة حكاها األخفش. ،األلف

وذكـر علـى اآلخـر. َمْن) موصولة ال شرطیة، ولم یرجح أحد التخریجین (توهم أن

 ﴾إنــه مـن یتقــى ویصــبر ﴿ :لتــوهم فــى اآلیـة وهــو قـول تعــالىللحمــل علـى ا نظیـراً 

َمـــْن) موصـــولة ولـــذلك أثبـــت (فــــ ،)یصـــبْر (میتقـــى) وجـــز (فـــى قـــراءة مـــن أثبـــت یـــاء

یصــبْر) وهـــذا عكــس مــا فـــى آیــة الزلزلـــة (فجـــزم ؛وتـــوهم أنهــا شــرطیة ،یتقــى)(یــاء

                                                           

، قرأ عكرمة:(یراه) باأللف فى الموضعین، وقـرأ ابـن كثیـر، وابـن ٨-٧ :یةسورة الزلزلة اآل )١(

عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وُبرید عن أبـى بكـر عنـه، ونـافع فـى روایـة 

بـو حیـوة، علـى، وزیـد بـن علـى، وابـن عبـاس، وأ الحلوانى عن قالون(َیَره). وقرأ الحسین بـن

ان عــن عاصــم، والكســائي فــى روایــة حمیــد بــن والســلمى، وعیســى بــن عمــر، وهــارون، وأبــ

  الربیع عنه:(ُیره) بضم الیاء.

  .١٠/٥٢٥البحر المحیط  )٢(



   
  

  

  
} ٨٥٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

َمــْن) (ة فــىیَمـْن) موصــولة ال شـرطیة. وٕانمــا جـاز تــوهم الموصـول(حیـث تــوهم أن؛

  .)١(الشرطیة، لما فیهما من العموم

 ،حیــان ولــم أقــع علــى أحــد حمــل القــراءة علــى التــوهم فــى اإلعــراب قبــل أبــي

  غیر واحد من المعربین. وٕانما ذكر ذلك بعده

ـــــول الســـــمین ـــــوهم أن.بـــــاأللف :"یراه": " وعكرمـــــة)٢(یق َمـــــْن) (.. وٕامـــــا علـــــى ت

  موصولة".

  َمْن) موصولة...".(على توهم أن :"یراه": " قرأ عكرمة)٣(ویقول الشوكانى

فــى  .. علــى مــا یقــال...بــاأللف فیهمـا :"یراه":" وقــرأ عكرمــة)٤(ویقـول األلوســي

 ﴿شرطیة، كمـا قیـل فـى قولـه تعـالى:َمْن) موصولة، ال (توهم) أن(غیر القرآن من

  )".یصبْر (یتقى)، وجزم(فى قراءة من أثبت یاء ﴾إنه من یتقى ویصبر

  رید أن أشیر هنا إلى عدة أمور:وأ

حیـــان حمـــل آیـــة یوســـف علـــى العطـــف علـــى التـــوهم،  لـــم یـــرتض أبـــو :أولهـــا

آیـة  ، لكنـه فـي)٥(حـرف العلـة حركة المقـدرة فـيقى) مجزوم بحذف الیت(ختار أناف

ولـم یـرجح أحـد ،َمـْن) موصـولة (كمـا ذكـر تـوهم أن تكـون ،الزلزلة ذكر هـذا الوجـه

موقفـه  مما یعنى أنه یقـول بهمـا ولعـل فـي هـذا تناقضـًا فـي ،الوجهین على اآلخر

  من اآلیتین.

ة، وهـو أن الزلزلـآیـة  فـي هذكر أبوحیان فى آیة یوسـف وجهـًا لـم یـذكر  :اثانیه

  یتقى) إشباع لكسرة القاف.(یاء

                                                           

  بتصرف. ٢/٧٤٤التبیان فى إعراب القرآن  )١(

  .بتصرف٧٨/ ١١الدر المصون  )٢(

  .٥/٦٤٥فتح القدیر  )٣(

  بتصرف. ١٠/٥٣١روح المعانى  )٤(

  .٦/٣٢١البحر المحیط  )٥(



   
  

  

  
} ٨٥٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

له نظیرًا فى اآلیة  واكر فقد ذ ،ا: ألن العطف على التوهم خالف األصلثالثه

یتقـــــى) (فـــــى قـــــراءة إثبـــــات یـــــاء  ﴾إنـــــه مـــــن یتقـــــى ویصـــــبر ﴿وهـــــو قولـــــه تعـــــالى

َمـْن) فـى آیـة الزلزلـة (جهـة أنمـن  -كما بینت -إال أن بینهما فرفاً  ،)یصبْر (وجزم

َمـْن) (نها موصـولة ال شـرطیة، بخـالف آیـة یوسـف التـى تـوهم فیهـا أنتوهم فیها أ

  َمْن) غیر ما هى علیه.(توهم وجه فى :شرطیة. والجامع بینهما

الســـمین علــــى مصــــطلح التــــوهم فــــى آیــــة الزلزلــــة، لكنــــه   رابعها: لم یعترض

، بخــالف األلوســي الــذى اعتــرض المصــطلح فــى آیــة )١(اعترضــه فــى آیــة یوســف

  .)٢(عترضه فى یوسفالزلزلة، ولم ی

مبنـى علـى الزلزلـة:  آیـة فى َمْن)(الموصولیة في المعنى على توهم :خامسها

  فهو مبنى على الجزاء. ،َمْن) شرطیة(أما على كون ،ال الجزاء ،اإلخبار

َمـْن) (والذى یبدو لى أن قراءة عكرمة ال ینبغـى لنـا أن نحملهـا علـى تـوهم أن

َمــْن) شــرطیة ال (جعــل یناســبه ،ل والجــزاءالعمــ نیألن هنــاك ارتباطــًا بــ ؛موصــولة

فـإن التـوهم خـالف األصـل، فـال نلجـأ  ،أخـرى جهة موصولة، هذا من جهة ومن 

یــراه) إشــباعًا (وذلــك بجعــل األلــف فــى ،وقــد أمكــن ،إلیــه إال عنــد عــدم إمكــان غیــره

أن تكــون األلــف  او : " وجــوز )٣(لفتحــة الــراء، أشــار إلــى ذلــك األلوســي، حیــث قــال

  لإلشباع"

 ولـــه نظــائر كثیـــرة منهــا قـــول ،فــى لغـــة العــرب تقـــدم أن ذلــك معـــروفقــد  و 

  :)٤(إبرهیم بن هرمة
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� �   فتولدت الواو. ؛فأنظور)(حیث أشبع ضمة الظاء فى
                                                           

  .٦/٥٥٣الدر المصون  )١(

  .١٣/٥٠روح المعانى  )٢(

  .١٠/٥٣١السابق  )٣(

  .٧٧٣سبق تخریجه صـ )٤(



   
  

  

  
} ٨٥٦     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

یــراه) مجــزوم بحــذف الحركــة (وحیان وهــو أنـمــا الوجــه األول الــذى ذكــره أبــأو 

علـى حمـل  وافـقأفلسـت ،لم یرمى زید :مقدرة فى حرف العلة على لغة من یقولال

ألنهــــا لــــو صــــحت فهــــى لغــــة قلیلــــة تحفــــظ فــــى  ؛قــــراءة عكرمــــة علــــى هــــذه اللغــــة

 ،: " بــاب اخــتالف اللغــات وكلهــا حجــة)١(وال تتجاوزهــا یقــول ابــن جنــى ،مواضــعها

أن لغة التمیمیین  أال ترى ،وال تحظره علیهم ،اعلم أن سعة القیاس تبیح لهم ذلك

.. هــذا .الحجــازیین فــى إعمالهــا كــذلكولغــة  ،مــا) یقبلهــا القیــاس(فــى تــرك إعمــال

حكـــــــم اللغتـــــــین إذا كانتـــــــا فـــــــى االســـــــتعمال والقیـــــــاس متـــــــدانیتین متراســــــــلتین أو 

ــــل  ــــر األخــــرى جــــداً كالمتراســــلتین، فأمــــا أن تق ــــك تأخــــذ  ؛إحــــداهما جــــدًا، وتكث فإن

   ..."وأقواهما قیاسًا.. ،بأوسعهما روایة

ال  ،أن جــزم المعتــل بحــذف الحركــة وٕابقــاء الحــرف )٢(ومــن هنــا یــرى الفارســي

  الشعر دون الكالم. ألنه مما یجئ في ؛علیه القرآنُ  لُ مَ حْ یُ 

  

  

                                                           

  بتصرف. ٢/١٠الخصائص  )١(

  .٤/٤٤٨الحجة  )٢(



   
  

  

  
} ٨٥٧     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

ا  

الحمد هللا أوًال وأخیرًا ، والصالة والسالم على المبعوث بشیرًا ونذیرًا، صلى اهللا    

  سلك طریقهم إلى یوم الدین     علیه ، وعلى آله ،وأصحابه ،ومن

  ،..............وبعد          

  فقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج ، من أهمها:

  ، لم یضع النحاة المتقدمون تعریفًا واضحًا للحمل على التوهم في اإلعراب

وما ذكرته في تعریفه ،استخلصته من حدیثهم في الشواهد التي حملوها علیه. 

هو أبو  –ممن وقفت علیهم  -أن أول من ذكر له تعریفاً وظهر للباحث 

  )١(حیان.

  الحمل على التوهم في إعراب القرآن خالف األصل ؛ فال یقال به ما وجدت

  .)٢(  عنه مندوحة صحیحة،بشرط أال یكون مبتذًال وال متكلفًا 

  لم یرتض بعض المعربین والنحویین مصـطلح الحمـل علـى التـوهم فـي إعـراب

: " وٕاذا وقــع ذلــك )٣(یقــول الســیوطىالكــریم؛ فســموه : الحمــل علــى المعنــى  القــرآن

: )٤(فى القرآن، ُعبر عنه بالعطف على المعنى، ال التوهم؛ أدبًا". ویقول األلوسـي

  ویقال له فى غیر القرآن: عطف على التوهم".

: "... علـى مـا یقـال فـى غیـر القـرآن مـن تـوهم أن )٥(ویقول فـى موضـع آخـر

  صولة ال شرطیة".(َمْن) مو 

                                                           

  .٦٨٣یراجع البحث صـ )١(

  .٦٨٦-٦٨٥یراجع البحث صـ )٢(

  .٣/١٩٧الهمع  )٣(

  .٩/٢٩روح المعانى  )٤(

  بتصرف١٠/٥٣١روح المعانى  )٥(



   
  

  

  
} ٨٥٨     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

" وهذه العبارة [ التوهم] فیها غلط على القرآن؛ فینبغـي أن  :)١( ویقول السمین

  )٢(یقال: فیها مراعاة للشبه اللفظى، وال یقال: التوهم"

  ظهر للباحث أنه ال مشاحة فى لفظ (التوهم) مستعمًال فى إعراب القرآن

ن الكریم سموه توهمًا  كالفراء، : أن كثیرًا من معربى القرآأولهاالكریم؛ ألمور: 

والطبرى، وأبى حیان، وغیرهم، وهؤالء ومن لفَّ لفهم ال ُیظن بهم التهمة، ولو 

 كانت التسمیة تؤدى إلى الغلط فى إعراب القرآن؛ لكانوا أول الفارین منها.

: أن مصطلح (التوهم) إنما هو من باب تقریب المعنى إلى ذهن المتلقى، ثانیها

: أن من ثالثهااد، وعلیه فهو راجع إلى المعرب، ال إلى القرآن. وتفسیر المر 

رفض مصطلح التوهم فى إعراب القرآن، لم یلتزم بهذا فى إعرابه على نحو ما 

واأللوسي، حیث حمال بعض األعاریب علیه دون أن یشیرا إلى  تجد عند السمین

  )٣(رّده أو بشاعته

 غیر مرة، كما  مى، فذكره الخلیلشاع مصطلح (المعنى)  لدى النحویین القدا

ذكره سیبویه، والفراء، والزجاج، والطبرى، والنحاس، والفارسي، ومكى ابن أبى 

طالب، واألنباري وغیرهم.وعقد له ابن جنى بابًا فى الخصائص . ولم یخل 

األمر من ذكر (التوهم) فى مرات قلیلة على نحو ما تجد عند سیبویه، 

ى .ثم جاء أبو حیان فشاع لدیه مصطلح (التوهم) والكسائي، والفراء، والطبر 

،وكان أول من قال به فى أعاریب كثیرة من القرآن الكریم. على أن كثیرًا من 

معربى القرآن الكریم كانوا یحملون بعض أعاریبه على (التوهم) أو (المعنى) 

دون أن یذكروا أیًا من المصطلحین ،على نحو ما تجد عند الفراء، والزجاج، 

  .)٤(لنحاس، والزمخشريوا

                                                           

  بتصرف. ٦/٥٣٣الدر المصون  )١(

  ٦٨٧-٦٨٦البحث  )٢(

  ٦٨٨-٦٨٧البحث صـ )٣(

  .  ٦٨٩-٦٨٨البحث صـ ) ٤(



   
  

  

  
} ٨٥٩     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

 (التوهم)وفي  )١(اقتصر أبو حیان في أعاریب كثیرة على ذكر مصطلح ،

  .  )٢( أعاریب أخرى جمع بین مصطلحي (المعنى ) و (التوهم)

  أكثر ما ُحمل على التوهم في إعراب القرآن الكریم ،كان في قراءات مشكلة

لعطف ؛ ألن اختالف غیر سبعیة، وأكثر ما جاء منه ،إنما جاء في باب ا

اإلعراب بین المتعاطفین باب واسع للتأویالت ، ومنها : الحمل على 

  التوهم.وحمل اإلعراب علیه ؛ یتبعه اختالف كبیر في المعنى.

  حین یحمل أبو حیان آیة على التوهم في اإلعراب ، فإنه یذكر نماذج لهذا

إلعراب خالف الحمل ؛ولعل السبب في هذا : أن الحمل على التوهم في ا

  . )٣(األصل؛وهو ما دعاه لذكر نماذج له؛ استئناسًا وتعضیداً 

   مذهب أبي حیان  الذي صرح به : أن الحمل على التوهم فى اإلعراب ال

لكنه لم یلتزم .)٤(ینقاس، وال یقال به فى إعراب القرآن ما وجدت عنه مندوحة

م من وجود مندوحة بهذا ؛ حیث حمل علیه بعض األعاریب القرآنیة على الرغ

  .)٥(عن القول به ، من أعاریب أخرى، كان یمكنه حمل اإلعراب علیها

  سجل البحث أن أبا حیان أول من ذكر مصطلح الحمل على التوهم في

أعاریب كثیرة من أعاریب القرآن الكریم،حیث كان المعربون قبله یذكرون الحمل 

، فیجئ هو فیصرح بالحمل على ال یذكرون المعنى وال التوهم  على المعنى ، أو

 التوهم.

                                                           

  .٧٥٠، ٧٣٥، ٧٣١، ٧٢٤، ٧١٨، ٧١١البحث صـ) ١(

  . ٧٠٦-٧٠٥، ٦٩١البحث صـ) ٢(

، ٧١٦-٢/٧١٥، ١/١٢٦، ویراجع البحر المحیط ٧٦٣ -٧٦٢، ٧٣٤، ٧٢٥صـالبحث ) ٣(

١٠/٥٢٥.  

  . ٦/١٨٣، ٥/٣٤٨، ٤/٢٧٢، ٢/٧٦١یراجع البحر المحیط ) ٤(

  . .١٠/٥٢٥، ١٨٥-١٠/١٨٤، ٨/٣٩٨، ١/١٢٦یراجع السابق ) ٥(



   
  

  

  
} ٨٦٠     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

  تفرد أبو حیان بحمل بعض أعاریب القرآن على التوهم ، ومن ذلك ما قاله

بـ (الذین )بدل (الذي)، ﴾مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً   ﴿ في قراءة ابن السمیفع:

(الذین)، وقد صرح  بد حیث حملها على التوهم في اإلعراب ، كأنه نطق بـ(َمْن)

تخریج  - ممن وقفنا على كالمه –ولم یذكر أحد  :" )١(لم یسبق بهذا فقال بأنه

  .)٢("قراءة ابن السمیفع

فمن یعمل مثقال ذرة خیرًا یره ومن  ﴿ومن ذلك أیضًا ما قاله في قراءة عكرمة:

باأللف في الموضعین من (یره)حیث حملها على توهم ﴾یعمل مثقال ذرة شرًا یره

  .)٣(ةأن (َمْن) موصولة ال شرطی

  حین ال یرتضي أبو حیان حمل اإلعراب على التوهم، فإنه یستدل لذلك بأنه

ال ینقاس ، وال یقال منه إال ما سمع ، وال ینبغي لنا حمل القرآن علیه ما وجدت 

أو بأنه  ،)٥(وقد یستدل لذلك بأنه  یؤدي إلى اختالف في المعنى ،)٤(عنه مندوحة

وأحیانًا  ، )٧(أو بمخالفته الصنعة النحویة ، )٦(یؤدي إلى تغییر تركیب الجملة

  )٨( یحمل اإلعراب على لغة ضعیفة ؛ هروبًا من حمله على التوهم.

  حین یذكر أبوحیان إعراب آیة على التوهم؛فإنه غالبًا ما یذكر تأویله والمعنى

  .)٩( علیه؛ توضیحًا وبیاناً 

                                                           

  .١/١٢٧البحر المحیط ) ١(

  . ٧٥٧البحث صـ) ٢(

   .٧٧٩البحث صـ) ٣(

  ..٦/١٨٣، ٢٧٢/ ٤ویراجع البحر المحیط،  ٧٦٣، ٧٢٤، ٧١٨، ٦٩٨ـالبحث ص) ٤(

  .١/١٦٨ویراجع البحر المحیط،  ٦٩١البحث صـ) ٥(

  .٩/٢٧٢لبحر المحیطویراجع ا،  ٧٣٨البحث صـ) ٦(

  ..٧١٦-٢/٧١٥یراجع البحر المحیط ،و ٧٦٦البحث صـ)٧(

  .٦/٣٢١ویراجع البحر المحیط ، ٧٦٩البحث صـ) ٨(

   .١٨٥-١٠/١٨٤ ٩/٢٧١، ٨/٣٩٨ویراجع البحر المحیط ، ٧٦٣، ٧٥٦البحث صـ) ٩(



   
  

  

  
} ٨٦١     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

 أن  األلوسـي  سجل البحث اضطرابًا في أقـوال بعـض المعـربین ، ومـن ذلـك :

فأصـــدق وأكــــن مــــن ﴿اضـــطرب قولــــه فـــى توجیــــه جــــزم (وأكـــْن) مــــن قولــــه تعالى:

، فـذهب فـى روح المعـانى إلـى أن الجـزم محمـول علـى العطـف علـى ﴾الصـالحین

: "... إنها عطف على ما تقدم بحسب المعنى، ویقـال لـه فـى غیـر )١(التوهم فقال

أن الجـزم محمـول علـى القرآن عطف على التوهم". وذهـب فـى موضـع آخـر إلـى 

  .)٢(العطف على الموضع، أو التوهم

ـــى العطـــف علـــى    ـــة عل ـــة بأنهـــا محمول ـــة صـــرح فـــي اآلی ـــإن ابـــن عطی وكـــذلك ف

وفـــــى موضـــــع آخـــــر منـــــه حمـــــل الجـــــزم فـــــى  ، )٣(الموضـــــع فـــــى المحـــــرر الـــــوجیز

لوال أخرتنى إلى ﴿: " قوله تعالى: )٤((وأكْن)على العطف على التوهم؛ حیث یقول

لمــا كــان المعنــى: أخرنـــى إلــى أجــل قریــب أصـــدق؛  ﴾دق وأكـــنأجــل قریــب فأصــ

  ُحمل (أكْن) على الجزم الذى یقتضیه المعنى فى قوله (فأصدق) ". 

  سجل البحث عدم صحة نسبة بعض اآلراء واألقوال ، ومن ذلك أن أبا حیـان

فبشـــرناها بإســـحاق ومـــن وراء  ﴿نســـب إلـــى الفـــراء أن (یعقـــوَب) مـــن قولـــه تعـــالى:

بنصـب (یعقـوَب) مجـرور بـالعطف علـى لفـظ (إسـحاق)، وعلیـه  ﴾بإسحاق یعقـو 

فهــو ممنــوع مــن الصــرف للعلمیــة والعجمیة.وقــد ســجل البحــث أن الفــراء ال یجیــز 

  : " وال یجوز الخفض إال بإظهار الباء". )٥(الخفض إال بإظهار الباء؛ حیث یقول

  ثیــــر:ومــــن ذلــــك أن أبــــا زرعــــة نســــب إلــــى نحــــوّى البصــــرة  أن قــــراءة ابــــن ك     

بإثبات الیاء في ( یتقي ) وجزم (یصبْر) محمولة على  ﴾إنه من یتقي ویصبر ﴿

                                                           

  .٩/٢٩روح المعانى  )١(

  .١١٨-٢٨/١١٧السابق  )٢(

  .٢/٥٥٥المحرر الوجیز  )٣(

  .٢/٢٤١بق السا )٤(

  .٢/٢٣معانى القرآن  )٥(



   
  

  

  
} ٨٦٢     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

: " وقـال نحویـو البصـرة: یجـوز أن یجعـل(َمْن یتقـى)  )١(العطف على المعنى فقال

  بمنزلة "الذى یتقى، كما تقول:الذى یأتینى، وتحمل المعطوف على المعنى.."

ه، فلم أقع على أحد مـن النحـاة وقد أثبت البحث أن هذا تعمیم ال یساعد علی

البصـریین حمـل القـراءة علـى هـذا غیــر العكبـري وابـن یعـیش، وهمـا متـأخران عــن 

  أبى زرعة.

هذه هي أهم النتائج التي توصل إلیها البحث،وٕان بقي لي من شـىء ُأوصـي 

بــه ؛ فــإني ُأوصــي بــأن تــنهض المجــامع اللغویــة لوضــع ضــوابط شــرعیة ولغویــة 

  م ؛ حتى ال ُیفهم كالم اهللا على غیر مراده.إلعراب القرآن الكری

  

 امد وآ ، ا    ا وأن   ل أنأ وا

.رب ا  ان ا  
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  .٣٦٥- ٣٦٤حجة القراءات صـ )١(



   
  

  

  
} ٨٦٣     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

�������������������� �

� �� �������������������������������������������� �

دراسة وتحقیق محمد السید أحمد عزوز،  ،إعراب القراءات الشاذة للعكبري  - 
  مـ.١٩٩٦هـ١٤١٧عالم الكتب، الطبعة األولى، 

عالم  ،إعـراب القـرآن ألبي جعـفر النحـاس، تحقیـق الدكتور زهــیر غازي زاهـد - 
مـ وطبعة ١٩٨٥هـ١٤٠٥ربیة، الطبعة الثالثة، الكتب، مكتبة النهضة الع

  مـ.١٩٨٨هـ١٤٠٩جامعة أم القرى 

األغاني ألبي الفرج األصفهاني، تحقیق وٕاشراف لجنة من األدباء، الدار  - 
مـ وطبعة دار الكتب ١٩٨٣التونسیة للنشر، بیروت، الطبعة السادسة، 

  مـ.١٩٩٢العلمیة، 

دكتور عبد الحسین الفتلي، مؤسسة األصول في النحو البن السراج، تحقیق ال - 
  مـ.١٩٩٦هـ١٤١٧الرسالة، الطبعة الثالثة، 

بیروت،  ،األمالي إلسماعیل القالي، ومعه ذیل األمالي، دار الكتاب العربي- 
  الط، الت.

أمالي ابن الحاجب، دراسة وتحقیق فخر سلیمان قدارة، دار الجیل، بیروت، - 
  مـ١٩٨٩الطبعة األولى، 

ي، هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة، تحقیق ودراسة أمالي ابن الشجر - 
الدكتور محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

  مـ.١٩٩٢هـ١٤١٣

اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین، ألبي البركات - 
بد األنباري، تحقیق ودراسة الدكتور جودة مبروك، راجعه الدكتور رمضان ع

  مـ.٢٠٠٢القاهرة، الطبعة األولى،  ،التواب، مكتبة الخانجي

إیضاح الوقف واالبتداء البن األنباري، تحقیق محي الدین عبد الرحمن - 
  مـ.١٩٧١مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق،  ،رمضان



   
  

  

  
} ٨٦٤     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 

  يف إعراب القرآن و أثره يف املعىن عند أيب حيان يف البحر احمليط احلمل على التوهم

البیان في غریب إعراب القرآن ألبي البركات األنباري، تحقیق الدكتور طه عبد - 
مراجعة مصطفى السقا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الحمید طه، 

  مـ.١٩٨٠هـ١٤٠٠

تأویل مشكل القرآن البن قتیبة، شرحه ونشره السید أحمد صقر، مكتبة دار - 
  مـ.١٩٧٣هـ١٣٩٣القاهرة، الطبعة الثانیة،  ،التراث

التبیان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري، تحقیق علي محمد البجاوي، - 
  مـ١٩٨٧هـ١٤٠٧ل، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، دارالجی

  هـ١٣٨٣أحمد،طبعة الحلبي،لتحریف للعسكري،تحقیق عبد العزیز التصحیف وا - 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن) ألبي جعفر محمد بن جریر (تفسیر الطبري- 
الطبري، تحقیق الدكتور عبد اهللا عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز 

  والدراسات العربیة واإلسالمیة بدار هجر للطباعة والنشر.البحوث 

ومفاتیح الغیب، دار الفكر  تفسیر الفخر الرازي، المشهور بالتفسیر الكبیر- 
  مـ.١٩٨١هـ١٤٠١للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

عبدالسالم شاهین،  تفسیر الكشاف للزمخشري، رتبه وضبطه وصححه محمد- 
  م.١٩٩٥هـ١٤١٥، لبنان، الطبعة األولى، دار الكتب العلمیة، بیروت

وطبعة مكتبة العبیكان، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرین، الطبعة 
  م.١٩٩٨هـ١٤١٨األولى، 

الجامع ألحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطبي، - 
الطبعة تحقیق الدكتور عبد اهللا عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

  مـ.٢٠٠٦هـ١٤٢٧األولى، 

المنصف من الكالم على مغني :حاشیة الشمني على مغني اللبیب، المسماة- 
  ابن هشام، المطبعة البهیة بمصر، الط، الت.

الحجة في القراءات السبع البن خالویه، تحقیق الدكتور عبد العال سالم مكرم، - 
  الطبعة األولى، القاهرة، الت. ،دار الشروق

عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقیق سعید  قراءات ألبي زرعةحجة ال- 
  م٢٠٠١هـ١٤٢٢بیروت، الطبعة الخامسة،  ،األفغاني، مؤسسة الرسالة



   
  

  

  
} ٨٦٥     {

  باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الرابعا�لد 
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الحجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي، وضع حواشیه وعلق علیه كامل - 
مصطفى الهنداوي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، 

  مـ.٢٠٠١هـ١٤٢١لطبعة األولي، لبنان، ا ،بیروت

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي، تحقیق وشرح عبد السالم - 
  مـ.١٩٨٩هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

م ١٩٥٢الخصائص البن جني، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، - 
  وطبعة دار الكتاب العربي.

همع الهوامع للشنقیطي، تحقیق وشرح عبد العال سالم  الدرر اللوامع على- 
  مـ.١٩٨١مكرم، دار البحوث العلمیة، الكویت، الطبعة األولى، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي، تحقیق الشیخ علي - 
محمد معوض وآخرین، قدم له وقرظه الدكتور أحمد محمد صیرة، دار الكتب 

م، وطبعة دار القلم ١٩٩٤هـ١٤١٤نان، الطبعة األولى، لب ،بیروت ،العلمیة
  دمشق، تحقیق الدكتورأحمد محمد الخراط.

دیوان أبي داؤد اإلیادي، نشر جوستاف جرونیام، ضمن دراسات في األدب - 
العربي، ترجمة إحسان عباس، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، الطبعة 

  مـ.١٩٥٩األولى، 

نعمان أمین طه، دارالمعارف بمصر، الطبعة دیوان جریر بن عطیة، تحقیق - 
  الثالثة، الط، الت.وطبعة دار صادر.

دیوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحیحه ولیم بن الورد، منشورات دار اآلفاق - 
  م.١٩٨٠هـ١٤٠٠الجدیدة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

ثقافة دیوان عدي بن زید العیادي، تحقیق محمد جبارالمعیبد، منشورات وزارة ال- 
  واإلرشاد في الجمهوریة العراقیة، بغداد، الط، الت.

دیوان كعب بن مالك األنصاري، دراسة وتحقیق سامي مكي العاني، منشورات - 
  م.١٩٦٦مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة االولى، 

الرد على النحاة البن مضاء القرطبي، تحقیق شوقي ضیف، دار المعارف،  - 
  م.١٩٨٢مصر، 
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في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأللوسي، إدارة الطباعة  روح المعاني - 
  بیروت، لبنان، الط، الت. ،المنیریة، دار إحیاء التراث

شرح أبیات سیبویه ألبي جعفر النحاس، تحقیق أحمد خطاب، مطابع المكتبة  - 
وطبعة مكتبة النهضة  .م١٩٧٤هـ١٣٩٤حلب، الطبعة األولى،  ،العربیة
  م.١٩٨٦هـ١٤٠٦ق زهیر غازي، الطبعة األولى، تحقی ،العربیة

  م.١٩٧٩شرح أبیات سیبویه للسیرافي، دار المأمون للتراث، دمشق، بیروت،  - 

شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن  - 
لبنان،  ،حمد، إشراف الدكتورٕامیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت

  م.١٩٩٨هـ١٤١٩ى، الطبعة األول

شرح دیوان الحماسة للمرزوقي، نشر أحمد أمین وعبد السالم هارون، القاهرة،  - 
  م.١٩٥٣- م١٩٥١

شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى، صنعة أبي العباس ثعلب، نسخة مصورة  - 
م نشر الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٤٤عن طبعة دار الكتب 

  م.١٩٦٤

حاجب للرضي، مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي، شرح شافیة ابن ال - 
حققهما وضبط غریبهما وشرح مبهمهما محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف 

  م.١٩٨٢ومحمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

شرح شواهد المغني للسیوطي، منشورات دار مكتبة الحیاة، لبنان،  - 
  م.١٩٦٦هـ١٣٨٦

یة الشافیة البن مالك، تحقیق الدكتور عبد المنعم هریدي، دار شرح الكاف - 
مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث، جامعة أم القرى الطبعة  ،المأمون للتراث

  م.١٩٨٢هـ١٤٠٢األولى، 

  القاهرة، الط، الت. ،شرح المفصل البن یعیش، مكتبة المتنبي - 

  هیم محمد شرح اللمع لألصفهاني، تحقیق ودراسة الدكتور إبرا - 
أبو عبادة، إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود اإلسالمیة، المملكة 

  م.١٩٩٠هـ١٤١١العربیة السعودیة، الطبعة األولى، 
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شرح الهدایة لإلمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، تحقیق الدكتور  - 
  م.٢٠٠٦هـ١٤٢٧الطبعة األولى،  ،دار عمار ،حازم سعید حیدر

بیروت، ومكتبة  ،أمویون، تحقیق نوري حمودي القیسي، عالم الكتب شعراء - 
  م.١٩٨٥بغداد، الطبعة األولى،  ،النهضة العربیة

شعر ابن هرمة،تحقیق محمد نفاح وحسن عطوان، نشر مجمع اللغة العربیة - 
  م١٩٦٩بدمشق

الشعر والشعراء البن قتیبة، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، الطبعة الثالثة،  - 
  م.١٩٧٧

شواهد الشعر في كتاب سیبویه للدكتورخالد عبد الكریم جمعة،الدار - 
  م.١٩٨٩هـ١٤٠٩الشرقیة،الطبعة الثالثة،

ضرائر الشعر البن عصفور، وضع حواشیه خلیل عمران المنصور،  - 
منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة 

  م.١٩٩٩هـ١٤٢٠األولى، 

ید البن عبد ربه، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب العقد الفر  - 
فهارسه أحمد أمین وأحمد الزین وٕابراهیم اإلبیاري، دار الكتاب العربي، 

  م.١٩٨٣بیروت، 

علم إعراب القرآن تأصیل وبیان للدكتور حاتم صالح الضامن، دار الصمیغي  - 
  م.٢٠٠٧هـ ١٤٢٨للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

هـ حققه وخرج أحادیثه الدكتور ١٢٥٠لقدیر لمحمد بن علي الشوكاني تفتح ا - 
وضع فهارسه وشارك في تخریج أحادیثه لجنة التحقیق  ،عبد الرحمن عمیرة

  م.١٩٩٤والبحث العلمي بدار الوفاء، مصر، 

الكامل للمبرد، تحقیق محمد أحمد الدالي، بیروت، الطبعة الثالثة،  - 
  م.١٩٩٧هـ١٤١٨

تحقیق الشیخ جمال  ،ة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالبكتاب التبصر  - 
  م.٢٠٠٦هـ١٤٢٧الدین محمد شرف، دار الصحابة للتراث، الطبعة األولى، 

كتاب الجمل في النحو للخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق الدكتور فخر الدین  - 
  م.١٩٩٥قباوة، الطبعة الخامسة، 
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بیروت،  ،السالم هارون، دار الجیل كتاب سیبویه، تحقیق وشرح الشیخ عبد - 
  الطبعة األولى، الت.

كتاب المقتضب للمبرد، تحقیق الدكتور محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس  - 
  م.١٩٩٤هـ١٤١٥األعلى للشئون اإلسالمیة، مصر، 

كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها لإلمام نصر الدین بن علي الفسوي  - 
حقیق الدكتور عمر حمدان الكبیسي، مكة المعروف بابن أبي مریم، ت

  م.١٩٩٣هـ١٤١٤المكرمة، الطبعة األولى، 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن طالب القیسي ت  - 
هـ تحقیق الدكتور محي الدین رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ٤٣٧

  م.١٩٧٤هـ١٣٩٤بدمشق، 

سعید السیرافي، تحقیق الدكتور عوض  ما یحتمل الشعر من الضرورة ألبي - 
بن حمد القوزي، جامعة الملك سعود الریاض، الطبعة الثالثة، 

  مـ.١٩٩٣هـ١٤١٤

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها البن جني، تحقیق  - 
علي النجدي ناصف وآخرین، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، مصر، 

  م.١٩٩٤هـ ١٤١٤

هـ تحقیق عبد ٥٤٦الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز البن عطیةتالمحرر  - 
 ،السالم عبد الشافي محمد، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة

  م.٢٠٠١هـ ١٤٢٢لبنان، الطبعة األولى،  ،بیروت

تحقیق الدكتور حاتم صالح  ،مشكل إعراب القرآن لمكي بن طالب القیسي - 
  م.١٩٨٤هـ١٤٠٥لبنان، الطبعة الثانیة،  ،روتبی ،الضامن، مؤسسة الرسالة

أعاد بناءه وقدم له الدكتور  ،هـ١٨٩معاني القرآن لعلي بن حمزة الكسائي ت - 
  م.١٩٩٧عیسى شحاته عیسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

م.وطبعة ١٩٨٣هـ ١٤٠٣معاني القرآن للفراء، عالم الكتب، الطبعة الثالثة،  - 
  تحقیق أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار، الط، الت. ،روردار الس

معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج، شرح وتحقیق عبد الجلیل شلبي، دار الحدیث،  - 
م. وطبعة عالم الكتب، الطبعة ١٩٩٤هـ ١٤١٤القاهرة، الطبعة األولى، 

  م.١٩٨٨هـ١٤٠٨األولى، 
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سعد الدین للطباعة  دار ،معجم القراءات للدكتور عبد اللطیف الخطیب - 
  م. ٢٠٠٢هـ١٤٢٢والنشر والتوزیع، دمشق، الطبعة األولى، 

مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن هشام األنصاري، تحقیق وشرح  - 
  هـ.١٤٢١الدكتور عبد اللطیف الخطیب، الكویت، السلسة التراثیة، 

نة المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح األلفیة للعیني، مطبوع مع خزا - 
  الت. ،األدب، دار صادر بیروت، الط

تحقیق عبد الستار الجواري، وعبد اهللا الجبوري،  ،المقرب البن عصفور - 
  م.١٣٩١بغداد،  ،مطبعة العاني

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز ألبي عبید القاسم بن سالم، تحقیق محمد  - 
  م.١٩٩٠هـ١٤١١الریاض، الطبعة األولى،  ،بن صالح المدیفر، مكتبة الرشد

النكت في القرآن البن فضال المجاشعي، دراسة وتحقیق الدكتور عبد اهللا عبد  - 
  م.٢٠٠٧بغداد،  ،القادر الطویل، دار البدر

النوادر في اللغة ألبي زید األنصاري، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة  - 
  م.١٩٦٧الثانیة، 

 ،قیق أحمـد شمـس الدینهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسـیوطي، تح - 
  م.١٩٩٨هـ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة األولى،  ،دار الكتب العلمیة
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  ا  اع

.............................................................................................    
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  فف واا  ف اا..... ....... .......    

   .... ....... ....... ....... ....... ....... .......   اع  اب

)   اد رادون و (   ....... ....... ....... .......   

  ... ....... ....... ....... ....... ....... .......   او  اب

 () فا   ا...... ....... .......    

  . ....... ....... ....... ............ ....... ......   اب  اور

    ....... ....... ....... ....... ....... .....ا  ا  ات

ا   ا   ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......    

ا   ا  ....... ....... ....... ....... ........... ....... .......    

   .... ....... ....... ....... ....... ....... .......  اب  اع
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دا (ا)  د ا  ....... ....... ....... ......... ....... .......    

    ....... ....... ....... ....... ..... ر اب ا و ا رع

َْ) وا طا ( ....... ....... ....... ....... ....... ...    

طا (َْ)  ا  .. ....... ....... ....... ....... .........    

ا .... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......    

ادر واس ا ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......    
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