
 

 

  

توجيهات املفسرين لبعض قضايا 

  يف النحويني

  )ضوء القرآن الكرمي(
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٦٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  : املقدمة

اهللا احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن ال إله إال 

  :  دـــــــــوبع     .ًوأن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

ًالقرآن الكرمي أصل أصيل يف تقرير قضايا النحو العريب تأصيال ... 
ًوتأسيسا وتقعيدا وتدليال واستشهادا واستئناسا ًً ًً.  

ًومن مفسري كتاب اهللا تعاىل من وظف علوم اللغة العربية حنوا وصرفا  ً َّ ُ
  . يف فهم وتأويل معاين القرآن ا�يدًوبالغة

  .العالقة بني التفسري والنحو من خالل أقوال األئمة
 العالقة بني التفسري ابن جني في القرن الرابع الهجريقد بني ف...

بين تقدير اإلعراب : (ٍ، حيث عنون لباب فيهالخصائصُوالنحو يف مصنفه 

  : فقال، )وتفسير المعنى

 فهو ماال ،َْقدير اإلعراب على مست تفسري املعىن أمكنك أن يكونتذافإ"

َّ وإن كان تقدير اإلعراب خمالفا لتفسري املعىن تقبلت تفسري املعىن على ،غاية وراءه
ّما هو عليه وصححت طريق تقدير اإلعراب حىت ال يشذ شئ منها عليك ِ ّ وإياك ،َّ

ِأن تسرتسل فتفسد ما تـؤثر إصالحه ْ ُ")١(.  

جني قواعد لعالقة الوجه التفسيري باإلعراب النحوي كذا وضع اإلمام ابن 

  : وهي

  .تقدير الوجه اإلعرابي الذي يتوافق مع الوجه التفسيري: ًإبتداء

ًإذا كان الوجه اإلعرابي مخالفا للوجه التفسيري، قدم الوجه : ًإنتهاء
  .التفسيري، ورجح الوجه اإلعرابي الموافق له

ألسنة العرب ن الكرمي على أفصح  يرى محل القرآواإلمام الزمخشري...

  : ُحيث نقل عنه قوله
                                                           

املكتبة : حممد علي النجار، ن: انظر اخلصائص أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق  )١(
  .٣٨٤: ، ص١: بدون، جـ: العلمية، ط



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ٍالقرآن ال يعمل فيه إال على ما هو فاشن دائر على ألسنة فصحاء العرب "

  .)١("دون الشاذ والنادر الذي ال يعثر عليه إال يف موضع أو موضعني

ى أقوى الوجوه فمن الواجب على الباحثين أن يحملوا كالم اهللا تعالى عل

وأفصحها، وأن يتجنبوا األوجه الضعيفة والشاذة والغريبة، وأشهرها اإلعرابية 

  .وقد أكد على ذلك الراسخين في العلم من العلماء

  : قال أبو حيان في مقدمة البحر المحيط... 

وأنه ينبغي أن حيمل القرآن على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كالم اهللا "... 

ُوزه النحاة يف شعر الشماخ والطرماح أفصح الكالم، فال جيوز فيه مجيع ما جي
  .)٢("وغريمها من سلوك التقادير البعيدة، والرتاكيب القلقة وا�ازات املعقدة

  : وإلى مثل ذلك قال الزركشي

 الشاذة، وجيب على املعرب جتنب األعاريب احملمولة على اللغات...."

  .)٣("من لغة قريشفإن القرآن نزل باألفصح 

م اهللا تعاىل على أوجه  يرى أنه ال ينبغي محل كالسيواإلمام األلو...

 وال خيفى لدى كل منصف أنه ال ينبغي ملؤمن محل كالم ...: " قالضعيفة حيث

اهللا تعاىل وهو أعلى مراتب البالغة والفصاحة على ما هو أدىن من ذلك، ألنه 

  .)٤("مسخ لكتاب اهللا تعاىل عز شأنه، وإحباط له عن شأواه

                                                           

 : ،تبدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر الزركشيانظر الربهان يف علوم القرآن، ل  )١(
تب العربية، عيسى البايب دار إحياء الك: حممد أبو الفضل إبراهيم، ن: ، حتقيقهـ٧٩٤

  .٣٠٤: ، ص١:م، جـ١٩٥٧هـ، ١٣٧٦األوىل، : احلليب وشركائه، ط
: دار الفكر، بريوت، لبنان، جـ: انظر البحر احمليط، أليب حيان األندلسي الغرناطي، ن  )٢(

  .٥، ٤: ، ص١
  .٣٠٤: ، ص١: يرجع إىل الربهان يف علوم القرآن،  جـ  )٣(
ري القرآن العظيم والسبع املثاين، لشهاب الدين حممد بن انظر روح املعاين يف تفس  )٤(

دار الكتب : علي عبدالباري عطية، ن: ، ت)هـ١٢٧٠: ت(عبداهللا احلسيين األلوسي 
  .٣٤٣: ، ص١: هـ، جـ١٤١٥: ، س١: العلمية، بريوت، ط



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ع من المفسرين بالقضايا النحوية التى اختلف فيها ولذلك أهتم جم

ُالنحاة وأنزلوها على آيات القرآن الكريم، فقام المفسرون بتقدير وتحرير 
مع الترجيح للوجه اللغوي العديد من القضايا النحوية تحت اآليات القرآنية 

  .المنسجم مع المعني التأويلي لآليات

عرض لتوجيهات المفسرين نَّومن ثم في هذا البحث المتواضع ...

  .لبعض القضايا النحوية في ضوء القرآن الكريم

  

  :أمهية الدراسة وأهدافها

  :ُتكمن األهمية العلمية والبحثية للدراسة في اآلتي

ُبراز عدة من القضايا النحوية املختلف فيها بني النحاة واليت أنزلوها على إ .١
ًآيات القرآن الكرمي، إما تدليال أو أستشهادا ً.  

الوقوف على توجيهات املفسرين لتلك القضايا، من خالل تفاسريهم حتت  .٢

ُاآليات اليت دلل أو استشهد �ا النحاة َ ّ. 

ترجيح األوجه النحوية املتناسقة واملتناغمة مع املعىن التفسريي لآليات  .٣

 .الكرميات

  

  :عينة البحث

ستي ُة على علماء مدراقتصر الباحث في تقرير وتحرير القضايا النحوي

: كوفة، كما اقتصر في توجيهات المفسرين على تفاسير األئمةالبصرة وال

  .السمين الحلبي، وابن عادل، وأبي السعود، واأللوسي، والطاهر بن عاشور

  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :منهج الباحث

في تحرير القضايا  )١(المنهج االستقرائيفي الدراسة انتهجت ...

يهات المفسرين في المختلف فيها عند البصريين والكوفيين، وكذلك توج

  . تفاسيرهم لتلك القضايا

ُألراء النحاة وكذلك لتوجيهات  )٢(كما انتهجت المنهج التحليلي.. 
المفسرين للكشف عن العالقة بين تلك اآلراء وتوجيهات المفسرين لها من 

  .خالل المعنى التفسيري

  

  :خطة البحث

ألصول  اعلى مقدمة ومثانية فصول وخامتة وثبتاشتملت خطة البحث 

  .املوضوعيفهرس الواملصادر واملراجع، و

  

  : ويندرج تحتها: المقدمة

 .العالقة بني التفسري والنحو من خالل أقوال األئمة  - أ

 .أمهية الدراسة وأهدافها  -  ب

 .عينة البحث - ت

 .منهج الباحث  -  ث

 .خطة البحث  -  ج

                                                           

ن فهم  هو يعين تقرير القوانني أو العالقات الثابتة اليت تتيح لإلنسا:االستقرائيالمنهج   )١(
ًالظواهر أو األشياء اخلارجية فهما علميا صحيح انظر أسس ومناهج البحث العلمي . ًً

، أصول ١٧: م، ص١٩٩٦: مكتبة زهراء الشرق، س: للدكتور حممد موسى عثمان، ن
: وكالة املطبوعات الكويتية، س: البحث العلمي ومناهجه للدكتور أمحد بدر، ن

  .١٨: م، ص١٩٧٧
ُ هو املنهج الذي يركز على اكتشاف عالقات السببية بني الظواهر :المنهج التحليلي  )٢(

  . ١٨: انظر املرجع السابق، ص. املختلفة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  . )تعدد اخلرب للمبتدأ الواحد عند كون الثاين مجلة(قضية   : ل األولالفص

  .)جميء املفعول ألجله معرفة(قضية   :لثانيالفصل ا

  .)تعدد املفعول له(قضية    :الفصل الثالث

  ). احلجازية بني اجلواز واملنع"ما"تقدم خرب(قضية  :الفصل الرابع

  ).اخلالف يف النصب بالم اجلحود أو بأن مضمرة بعدها(قضية :الخامسالفصل 

وحة عن معمويل أفعال  املفت"ْأن"اإلستغناء مبعمويل (قضية: الفصل السادس

  .)القلوب

  ). ملفعول واحد أو مفعولني"مسع"اخلالف يف تعدي  (قضية :السابعالفصل 

ًتقدمي معمول اسم الفعل جوازا ومنعا (قضية :الثامنالفصل  ً.(  

  : الخاتمة وتشتمل على

 . أهم النتائج    - أ

 . التوصيات  - ب

 . ثبت األصول والمصادر والمراجع  - ت

  . الفهرس الموضوعي  - ث

  

  فصول هذا البحث المتواضع،  بين يدي أساتذتي الكرام نثراو

ُسائال اهللا عز وجل أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وعلم ينتفع به بعد وفاتي ٌ ً ً.  

  .واهللا من وراء القصد

 ا –اا ا    
ا  ر  

      أ/ ار
آن اا و ذ اأ  

ا  ا .  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :الفصل األول

  "تعدد الخبر للمبتدأ الواحد عند كون الثاني جملة":قضية    

من القضايا النحوية لدى علماء اللغة؛ قضيةتعدد اخلرب للمبتدأ الواحد يف ... 

فسيبويه وابن السراج، حالة أن اخلرب الثاين مجلة؛ فكانت حمل نزاع علمي بينهم؛ 

يرون جواز ذلك ويستشهدون لذلك من آيات بن يعيش والرضياوموفق الدين 

  .القرآن الكرمي

  .منع تعدد اخلرب ملبتدأ واحدالفارسي وابن عصفوربينما يرى

وتحقيق قضية تعدد الخبر للمبتدأ الواحد في حال كون الثاني جملة عند 

  : أهل الفن كاآلتي

ا يجوز فيه الرفع م"رب للمبتدأ الواحد يقول يف باب تعدد اخل سيبويهأجاز

 هذا عبد اهللا منطلق حدثنا بذلك :وذلك قولك":"مما ينتصب في المعرفة

 عمن يوثق به من العرب، وزعم اخلليل رمحه اهللا أن رفعه )١(يونس عن أيب اخلطاب

يكون على وجهني فوجه أنك حني قلت هذا عبد اهللا أضمرت هذا، أو هو كأنك 

ً اآلخر أن جتعلهما مجيعا خربا هلذاقلت هذا منطلق، أو هو منطلق، والوجه ً")٢(.  

                                                           

األخفش األكرب عبداحلميد بن عبدا�يد موىل بين قيس بن ثعلبة، وهو : أبو اخلطاب  )١(
ًشيخ يونس، وكان دينا ورعا ثقة من أئمة اللغة والنحو، وله ألفاظ لغوية انفرد � ا ينقلها ً

 مرة، ومل ٤٧ًعن العرب، واخذ عنه سيبويه اللغة وشيئا من النحو، وروى عنه كتابه حنو 
، وبغية الوعاة ٥٣ ونزهة األلباء ٣٥تعرف سنة وفاته، انظر ترمجته يف طبقات الزبيدي 

٢٩٦ .  
عبد السالم حممد : انظر الكتاب أليب بشر عمر بن عثمان بن قنرب سيبويه، حتقيق  )٢(

  .٨٣: ، ص٢: مكتبة املدين للطبع  والنشر والتوزيع القاهرة، جـ: ، نهارون



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  . يذكر عن اخلليل جواز التعدد للخرب وجواز إضمار مبتدأ للخرب الثاينفسيبويه

  :يقول–ً ايضا – إىل جواز تعدد اخلرب ملبتدأ واحد ابن السراجوذهب 

  .)١("وقد جيوز أن يأيت مبتدأ بعد مبتدأ، أو أخبار كثرية بعد مبتدأ"

جواز تعدد اخلرب ملبتدأ واحد على جواز تعدد الصفة  ابن يعيشوقاس 

ُوهو الغفور الودود(: للموصوف الواحد وذلك حنو قول اهللا تعاىل ُ َ َْ ُْ َُ ُ ِذو العرش  * َ ْ َ ْ ُ

ُالمجيد ِ
َ ُفـعال لما يريد * ْ ُِ َ

ِ ٌ َّ َ()٢(.  

  .)٣(ونحو قول الشاعر

ّمن يك ذا بت فهذا بتي     َّ َ َيظ مصيف مشـــــــــــــــــــــــــــــّمق  َ َّ   ّتيـــــــــــــّ

ّتخذته من نعجات ست   ِ ّسود جعاد من نعاج الدشت    َّ ِ ٍ ٍ)٤(.  

                                                           

  .٦٥: ، ص١: انظر األصول، جـ  )١(
  . ١٦، ١٥، ١٤: سورة الربوج، اآليات  )٢(
انظر . ًمن اخلمسني شاهدا اليت مل يعرف هلا قائل لكنه يف ملحقات ديوان رؤية  )٣(

، ومهع ١/٥٦١: والعيين، ١/٩٩: ، وابن يعيش٢/٧٣٥، واإلنصاف ٢/٨٩: الكتاب
كساء غليظ مربع أخضر من :  والبت١/٢٢٢: ، واألمشوين٢/٦٧، ١/١٠٨: اهلوامع

، )مقيظ مصيف مشىت(الصحراء، والشاهد فيه تعدد األخبار : وبر الصوف، والدشت
وذلك مذهب سيبويه ويرى اخلليل أن األخبار إذا كانت جمتمعة تؤدي ما تؤديه الصف 

ًف بعضها وغبقاء البعض كأن اخلربان أو األخبار خربا عن املبتدأ الواحدة، وال جيوز حذ
، ومن العلماء من أجاز التعدد بشرط االحتاد يف وإال قدرت لكل واحد منها مبتدأ

اإلفراد أو اجلملة، وجيوز النصب يف البيت على احلال وهو أحسن كما جيوز الرفع على 
  .٧٢٥: انظر اإلنتصاف على اإلنصاف. ًالبدل أيضا

  .٦٥: ، ص١: انظر األصول، جـ  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

 قضية تعدد اخلرب ملبتدأ واحد فذكر إنه إما أن يتعدد بعطف أو الرضيوفصل 

، واملتعدد بغري عطف إما أن تكون نحوزيد عالم وعاقلبغريه، فاملتعدد بعطف 

  : تعاىلقول اهللا فيه حنو  ال تضاد فيه ال إشكالً أوال، ومااألخبار فيه متضادة

ُوهو الغفور الودود ( ُ َ َْ ُْ َُ ُ ُ ذو العرش المجيد *َ ِ
َ ْ ِْ ْ َ ُ فـعال لما يريد*ُ ُِ َ

ِ ٌ َّ ، وما تعدد )١()َ

أن يتصف فيه جزء املبتدأ ببعض تلك األخبار، : األولوفيه تضاد على دربني، 

  .اآلخرواجلزء اآلخر باخلرب 

 هذا أبيض أسود :ا�موع بكل واحد منهما ومثال األولأن يتصف : والثاني

 هذا حلو :ومثال الثانيمها عامل وجاهل، : كقولهم وهذا ال تعدد فيه لألبلق

حامض، وال إشكال فيه لعود الضمري على كل واحد من اخلربين إىل جمموع 

  .)٢(املبتدأ

ويه وابن ً يرى جواز تعدد اخلرب ملبتدأ واحد متفقا يف ذلك مع سيبفالرضي

  .السراج وموفق الدين بن يعيش

 فقد ذهبا إىل منع تعدد اخلرب ملبتدأ واحد، ويقدر الفارسي وابن عصفورأما 

ابن عصفور للخرب الثاين مبتدأ، ويرى الفارسي أن املبتدأ جامع للصفتني ال 

  .)٣(اإلخبار بكل منهما

تدأ ضمري هذا حلو حامض فالعائد إىل املب: إنك إذا قلت":أبو عليويقول 

وال يقضي : هذا مر، ويقول ابن عصفور: من جمموعها، أال ترى أ�م فسروه بقوهلم
                                                           

  . ١٦، ١٥، ١٤: سورة الربوج، اآليات  )١(
  . ١/١٠٠/١٠١انظر شرح الرضي على الكافية،   )٢(
  .٢٢١: ، ص١: ، ويرجع إىل األمشوين، جـ١٨٢: ، ص١: يرجع إىل التصريح، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

املبتدأ أزيد من خرب واحد من غري عطف إال بشرط أن يكون اخلربان فصاعدا يف 

  .)١("مر: هذا حلو حامض أي: معىن خرب واحد حنو قوهلم

نع تعدد اخلرب  يعين اتفاقهما يف القول مبأبو علي وابن عصفوروما ذكره 

للمبتدأ الواحد إال إذا احتد اخلربان يف املعىن، أو عطف الثاين على األول كما ذكر 

  . ابن عصفور

  : وإليك توجيه المفسرين لهذه القضية

  :فقال السمين الحلبي

َذلك الكتاب الريب فيه هدى للمتقين(: عند قول اهللا تعاىل ُ
ِ ِ ِ َِّ ِْ ًِ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ()٢(.  

ُكون مبتدأ ثانيا والكتاب خربه أن ي)ذلك( فيجوز يف )كتابذلك ال(َّوأما " ُ ً ،

ُواجلملة خرب  ِ، وأغىن الربط باسم اإلشارة)أمل(ُ ِ ً مبتدأ )امل(َ، وجيوز أن يكون ُ

ُ أو بدل منه أو عطف بيان)ذلك(ـٌ صفة ل)الكتاب( خربه و)ذلك(و َ، وأن يكون ٌ

ُ له أو بدل منه أو عطف ٌإما صفة: )الكتاب( مبتدأ ثان، و)ذلك(ً مبتدأ و)أمل( ٌ

  .بيان له 

ِال ريب فيه(و ِ
َ َْ ٌ خرب عن املبتدأ الثاين، وهو وخربه خرب عن األول)َ ، وجيوز أن ٌُ

ٍ خرب مبتدأ مضمر)أمل(َيكون  ً ، فتكون مجلة مستقلة بنفسهاهذه أمل : ُتقديره، َ ً ُ ،

ًن صفة، وجيوز أن يكوُ خربه)ُالكتاب(ً مبتدأ ثانيا، و)ذلك(ُويكون  ً له أو بدال أو َ

ِال ريب فيه(ًبيانا و ِ
َ َْ َال ( و)ذلك(ـًخربا ل)ُالكتاب(، أو يكون )ذلك(ُ هو اخلرب عن )َ

ِريب فيه ِ
َ ٍ خرب ثان)َْ

ٌ، وفيه نظر من حيث إنه تعدد اخلرب وأحدمها مجلة ، لٌ ُ ُ َّ َّكن ٌ

                                                           

 دار الكتاب :إبراهيم األبياري، ن: انظر إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج، حتقيق  )١(
  .١٧١: ، ص١: م، جـ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦:  س٣: اللبناين، بريوت، ط

  . ٢: سورة البقرة، اآلية  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ُالظاهر جوازه كقوله تعاىل ٌَّفإذا هي حية تسعى(: َ َ َ
ِ َ َتسعى( َّإذا قيل إن، )١()َِ ْ ، ٌ خرب)َ

ًوأما إن جعل صفة فال  ِ
ُ َّ.  

ِال ريب فيه( : وقوله ِ
َ َْ َ جيوز أن يكون خربا كما تقدم بيانه ، وجيوز أن تكون )َ َْ َ َُّ ً

ِهذه اجلملة يف حمل نصب على احلال ، والعامل فيه معىن اإلشارة
ُ

ٍ ِّ ُ")٢(.  

 ة لآليةعدد اإلمام السمين الحلبي في الدر المصون األوجه اإلعرابي...

لك ا ذًبتدأ عند كون الثاني جملة مجوزا لقضية تعدد الخبر للمًالكريمة متعرض

  . بآيات كريمات من القرآن العظيم ًا ومدلالًوموجه

  

  : ًوغزل صاحب اللباب على منوال السمين قائال

َذلك الكتاب(:  اهللا تعالىقول" ، ً أن تكون مبتدأ ثانيا)ذلك(جيوز يف  )َِ

، وجيوز أن يكون َ، وأغىن الربط باسم اإلشارة)امل( واجلملة خرب ، خربه)الكتاب(و

  . مبتدأ )امل(

، وأن ، أو بدل منه، أو عطف بيان)ذلك(ـ صفة ل)الكتاب( خربه، و)ذلك(و

 إما صفة له، أو بدل منه، أو ):الكتاب(، وٍ مبتدأ ثان)ذلك(بتدأ ، وم)امل(يكون 

  .عطف بيان له

  .، وهو خربه خرب عن األول  الثاينعن املبتدأ خرب )ال ريب فيه(و

، فتكون مجلة )هذا امل(: تقديره،  خرب مبتدأه مضمر)امل(وجيوز أن يكون 

  . خربه )الكتاب(ً مبتدأ ثانيا، و)ذلك(، ويكون مستقلة بنفسها

                                                           

  . ٢٠: سورة طه، اآلية  )١(
  .٣٤: ٣٢: ، ص١: جانظر الدر املصون للسمني احلليب،   )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ًوجيوز أن يكون صفة له، أو بدال، أو بيانا، و  هو اخلرب عن )ال ريب فيه(ً

وفيه نظر من ،  خرب ثان)ال ريب فيه(، و)ذلك(ـلً خربا )الكتاب( أو يكون )ذلك(

َفإذا (: كقوله تعالى ،، لكن الظاهر جوازهّحيث إنه تعدد اخلرب، وأحدمها مجلة َِ

ٌَّهي حية تسعى َ َ
  .)٢(" خرب)تسعى(إذا قيل بأن ، )١ ()ِ

ومن المفسرين الذين تناولوا هذه القضية بالتوجيه والتدليل في تفاسيرهم 

ًذلك الكتاب الريب فيه هدى (: فقال عند قول اهللا تعالى ودالسعاإلمام أبو ُ ِ ِ ِ
َ َْ َ ُ َ ْ َ َِ

َللمتقين ُ
َِّ ِْ()٣(.  

ِالريب فيه: (وقوله تعاىل" ِ
َ َْ ُذلك الكتاب(إما يف حمل الرفع على أنه خرب لــ ) َ َ َِ ْ َِ( ،

َذلك(أو لـ ) امل(لى أنه خرب ثان لــ أو ع
على تقدير كون الكتاب خربه أو للمبتدأ ) َِ

 : تعالىقول اهللاًقدر أخرا على رأي من جيوز كون اخلرب الثاين مجلة كما يف امل

َفألقاه( َا فإذا هي حية تسعىَََْ ْ َ ٌَّ َ َ
ِ َ َِ()٤(.  

وإما يف حمل النصب على احلالية من ذلك أو من الكتاب أو من العامل معىن 

  .)٥ ("اإلشارة، وإما مجلة مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب مؤكدة ملا قبلها

ِالريب فيه(في إعراب اإلمام أبو السعود َّومن ثم فخالصة ما أورده ...  ِ
َ َْ َ (

ُذلك الكتاب(أنها خبر لـ : ًأوال   :ما يلي َِ ْ َ َِ.(  

َذلك(ــ أو لـ) الم(أنها خبر ثان لـ : ًثانيا              .أو لمبتدأ مقدر) َِ

                                                           

  . ٢٠: سورة طه، اآلية  )١(
  .٤٨: ، ص١: جانظر اللباب البن عادل،   )٢(
  . ٢: آليةسورة البقرة، ا  )٣(
  . ٢٠: سورة طه، اآلية  )٤(
  . ٢٤: ، ص١: ، جـ"إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي"انظر   )٥(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

َذلك(أنها حال من : ًثالثا ُالكتاب(أو من ) َِ َِ ْ.(  

  .  أنها جملة مستأنفة ال محل لها من اإلعراب:ًرابعا

َّومن ثم نجد اإلمام المفسر عرض لقضية تعدد الخبر للمبتدأ الواحد في 

اآليات ًالوجه اإلعرابي الثاني، كما تناولها أيضا اإلمام في مواضع أخرى من 

  : عند قول اهللا تعالىالقرآنية على سبيل المثال،

َفـنادته المالئكة و( َُ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َهو قائم يصلي في المحراب أن الله يـبشرك بيحيى َ َ َْ ِْ َ ُ َِّ ُ َُ َّ َّ َ ِْ ِ ِ ِّ َ ٌ
ِ َ َ ُ

َمصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ٍِ َِّ ِ ِ� ًِ َِ ً ُ ََ َ ًُ ِّ َّ َ ِّ()١(.  

َِّيصلي(وقوله تعاىل : قال"      إما صفة لقائم أو خرب ثان عند من يرى تعدده ) ُ

َفألقاها فإذا هي حية تسعى: (ين مجلة كما يف قوله تعاىلعند كون الثا ْ َ ٌَّ َ َ
ِ َ َِ ََ ََْ()٢( 

  .)٣("اخل.....

  : وعند قول اهللا تعالى

ْها أنـتم أوالء تحبونـهم واليحبونكم وتـؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم ( ْ ْ ُْ ُ َُ َ ِ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِّ ِ َ ُْ ُ َِ َ ُْ

ِ ْ ُ ُُ َ َُّ ُُّ َ َُ
ِ

َ
ُّقالوا آمنَّا وإذا خلوا عض َ ْ ََ َ َ ِ َ ُ َوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله َ َّ َِّ ْ ُ ُِ ِ

ْ ْ َْ َِ ُ ُ ْ ُ ْ َ
ِ ِ

َ ََ ْ ُ َ َ
ِعليم بذات الصدور ُ ُّ ِ َ ِ ٌ

َِ()٤(.  

ْتحبونـهم واليحبونكم: (وقول اهللا تعاىل: قال" ُْ َ َُّ ُِّ ِ
ُ ََ ُ بيان خلطئهم يف ذلك وهو ) ُ

 أنت زيد حتبه أو كقولك) ألنتم(واجلملة خرب ) ألوالء(أو خرب ) ألنتم(خرب ثان 

  .)٥("اخل..... 

                                                           

  . ٣٩: سورة آل عمران، اآلية  )١(
  . ٢٠: سورة طه، اآلية  )٢(
  . ٣١: ، ص٢: ، جـ"إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي"انظر   )٣(
  . ١١٩ :سورة آل عمران، اآلية  )٤(
  . ٧٦: ، ص٢: املرجع السابق، جـ  )٥(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

 من خالل توجيهه للمعاني التأويلية جواز كونوذكراإلمام ابن عاشور 

َالريب فيه هدى للمتقين( ُ
ِ ِ َِّ ِْ ً ُ َ َْ   :خبر ثان فقال)َ

َالريب فيه هدى للمتقين(" ُ
ِ ِ َِّ ِْ ً ُ َ َْ َحال من الكتاب أو خبـر أول أو ثان على ما )١()َ َ َََ

ٍ َ ْ َْ َ ٌَ ٌَّ ٌ َ ِ َِ ِْ َ
ً قريبََّمر   .)٢("اَِ

  :وخالصة القول في القضية

أن الخبر حكم، وال مانع من أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين أو 

أكثر؛ اتفقت األخبار أو اختلفت، ومع هذا القول ال نحتاج إلى إضمار مبتدأ 

للخبر المتعدد بخالف من منع ذلك؛ فإنه يقدر مبتدأ للخبر الثاني وما ال 

َفألقاها فإذا هي :(قول اهللا تعاىلولى مما يحتاج، بداللة يحتاج إلى إضمار أ
ِ َ َِ ََ ََْ

َحية تسعى ْ َ ٌَّ َ()٣(.  

ُوهو الغفور الودود : (وقول اهللا تعاىل ُ َ َْ ُْ َُ ُ ُ ذو العرش المجيد *َ ِ
َ ْ ِْ ْ َ ٌ فـعال *ُ َّ َ

ُلمايريد ُِ َ
ِ()٤( .  

 .وهذا الراجح واهللا تعالى أعلى وأعلم 

                                                           

  . ٢: سورة البقرة، اآلية  )١(
حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب (التحرير والتنوير انظر   )٢(

، )هـ١٣٩٣: ت(حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ) ا�يد
  . ٢٢٢: ، ص١: هـ، جـ١٩٨٤:  سالدار التونسية للنشر، تونس،: ن

  . ٢٠: سورة طه، اآلية  )٣(
  . ١٦، ١٥، ١٤: سورة الربوج، اآليات  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :الفصل الثاين

  "عول ألجله معرفةمجيء المف":قضية

  . جميء املفعول ألجله معرفة: من القضايا النحوية املختلف فيها... 

فذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور النحاة؛ فقد استشهد سيبويه في باب 

  : ما ينتصب من المصادر لهذه القضية ببيت حاتم الطائي

ُوأغفر
َادخاره الكريم َعوراء ِ ُوأصفح    ِّ ْشتم عن َ ُّتكر ِاللئيم َ َ   )١(ماَ

  .  وهو معرفة على أنه مفعوله"ادخاره"والشاهد من البيت نصب 

  .)٢(كما استشهد سيبويه بأبيات أخرى وقع فيها املفعول له معرفة ونكره

  : وذكر الزخمشري جميء املفعول له معرفة ونكرة، وأن العجاج قد مجعها يف قوله

ٍيركب كل عاقر جمهور  َمخافة وزعل المحبور      َّ ً  

ُ من تهول الهبورَوالهول ُ ّ
)٣(.  

ًوذكر ابن يعيش أن الزخمشري ذكر ذلك ردا على من زعم أن املفعول له يكون 
 فما جاء معرفة فهو يف نية )٤(نكرة ال معرفة وأن القائل بذلك اجلرمي والرياشي

                                                           

، ١٦٥: إبقاء عليه، يرجع إىل الكامل، ص: الكلمة القبيحة أو الفعلة، ادخاره: العوراء  )١(
  .٢/٥٤: ابن يعيش

  . ٣٦٧: ، ص١: يرجع إىل الكتاب، جـ  )٢(
ًيصف ثورا وحشيا شبه   )٣( : العقيم من الرمل الذي ال ينبت، اجلمهور: بعريه، العاقربه ً

أن يعظم الشيء يف : الفزع، التهول: املسرور، اهلول: النشاط، احملبور: املرتاكب، الزعل
مجع هرب وهو ما اطمأن من األرض وحوله مرتفع، : نفسك حىت يهولك أمره، اهلبور

  . فعول لهوالشاهد من البيت نصب خمافة وزعل واحملبور على امل
أبو العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي موىل حممد بن سليمان بن على، قرا : الرياشي  )٤(

هـ، يرجع إىل ترمجته يف إنباه ٢٥٧ًعلى املازين، وكان عاملا بالرواية والشعر واللغة، توىف 
  .٢٧٥: ، ويرجع إىل بغية الوعاة، ص٣٨٦: ، ص٢: الرواة، جـ



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ًوضارب زيد غدا، ) غريك(، و)مثلك(االنفصال عندمها فإضافته من قبيل إضافة 
 لفظية يف نية االنفصال مث ذكر ابن يعيش قول أيب العباس يريد بذلك إ�ا إضافة

  .)١("أخطأ الرياشي اقبح اخلطأ ألن بابنا هذا يكون معرفة ونكرة"): املربد(

ً يرى أن ما يسمى مفعوال له منتصب نصب الجرمي أن الرضيوذكر ..... 
  . ًاملصادر اليت تكون حاال ويلزم تنكريه

َحذر ا: (وأن حنو قوله تعاىل َ ِلموتَ
ْ َ مقدر مبحاذرين املوت حىت تكون اإلضافة ) ْ

َحذر (َّلفظية، ورد الرضي مذهب اجلرمي هذا وذكر أن مذهب البصريني يف جعل  َ َ
ِالموت

ْ َ ًمفعوال له هو األوىل للسالمة من احلذف والتقدير ) زعل احملبور(و) ْ
  .الالزمني لغريه

عول ألجله ملشا�ته  يعزو وجوب تنكري املفالرياشيً أيضا أن الرضيوذكر 

  .)٢( وباآلية الكرميةحاتم الطائي هذا الزعم ببيت الرضياحلال والتمييز، ورد 

  : وإليك توجيهات المفسرين تحت اآلية الكريمة

  :قال اإلمام أبو السعود

َحذر املوت: (عند قول اهللا تعاىل" َ  منصوب بيجعلون على العلة وإن )٣()َ

  :كان معرفة باإلضافة كقوله 

َر عوراء الكريم ادخاره  ِوأغف ِّ َ ًوأصفح عن شتم اللئيم تكرم    ُ ُ   اَ

وال ضري يف تعدد املفعول له، فإن الفعل يعلل بعلل شىت ، وقيل هو نصب 

  .)٤("ً حيذرون حذرا مثل حذر املوت:أيعلى املصدرية 

 على جواز مجيء المفعول ألجله معرفة اإلمام أبو السعوددلل ... 

َأغفر عوراء الكريم ادخاره و"ببيت الشعر المذكور  ِّ َ ُ
ُوأصفح عن شتم ... ِ َ

                                                           

  .٢٠٩:  ص،١: انظر األصول، جـ  )١(
  .٥٤: ، ص١: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )٢(
  . ١٩: سورة البقرة، اآلية  )٣(
  .٦٦: ، ص١: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـانظر )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

اإلمام ِ في تفسيريه لآلية الكريمة، وبنفس التدليل الشعري دلل "اللئيم تكرما

  :   حيث قالاأللوسي

  

َحذر املوت: (قول اهللا تعاىلو" َ َجيعلون(ـ نصب على العلة ل)َ َُ  وإن كان من )َْ

وعان منصوب وجمرور، ولزوم العطف يف ًالصواعق يف املعىن مفعوال له كان هناك ن

ه كما أن من ًمثله غري مسلم خالفا ملن زعمه وال مانع من أن يكون علة له مع علت

  :ً، وورد جميء املفعول له معرفة وإن كان قليال كما يف قوله الصواعق علة له نفسه

َوأغفر عوراء الكريم ادخاره  ِّ َ ُ
ً وأصفح عن شتم اللئيم تكرم    ِ ُ   اَ

ًمفعوال مطلقا حملذوف أي حيذرون حذر املوت بعيدوجعله  أ قتادة والضحاك وقر. ً

  .)١("وهو كحذر شدة اخلوف) رحذا(وابن أيب ليلى 

وبعد، فالصواب صحة مجيء المفعول له معرفة بداللة اآلية ...

َأو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبـرق يجعلون أ: (الكريمة ََ ُ َُُ َْ َ ٌَ ْ َ َ َ َ ٌَ ْ َ ٌ ِ ِ ِ َّ ِ ٍ ِّ َ ْصابعهم ْ ُ َِ َ

َفي آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ ٌ ُ ْ َُ َّ ِ ِ
َ َ ِ ِ ِ

َ َّ ْ ِ ، فاآلية )٢()َ

 واهللا ،الكريمة كالم اهللا تعالى حكم في هذا الخالف وهو رأي جمهور النحاة

  . تعالى أعلى وأعلم

                                                           

  .١٩٢: ، ص١: انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـ  )١(
  . ١٩: سورة البقرة، اآلية  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٦٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :ثالثالالفصل 

  "تعدد المفعول له": قضية

اها جواز تعدد املفعول له لعلة أن الفعل الواحد قد وهذه القضية مؤد... 

  . يعلل بعلل شىت

  : ُبيد أن النحاة شرطوا للتعدد شرطين

  : بقول اهللا تعاىلالعطف مستشهدين : األول

ْومثل الذين يـنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتـثبيتا من أنـفسهم ( ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ََ َْ
ِ

ً ِ َّْ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ُ ََ ََ ْْ ُ ُْ َ ُ ُ َ

ِكمثل  َ َ ٌّجنَّة بربـوة أصابـها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبـها وابل فطل َ َ ََ ْ َ ٌَ ٌ
ِ ِ ِ
َ ََ َ َ ْْ ِْ ِ

ُ َ َْ َ ِ ِ َ ْ ُ ُ َْ َ َ
ٍ
َ َ

ٍ

ٌوالله بما تـعملون بصير
ِ
َ َ ُ َ َ َْ َُ ِ َّ()١(.  

َابتغاء(حيث أعربوا  َ ًتـثبيتا(و) ِْ مفعولني من أجلهما فقد عطف الثاين على ) َِْ

  .اآلول

  : ل اهللا تعاىلبقوالبدلية مستشهدين : الثاني

ُوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء بما كسبا نكاال من الله والله ( َّ ََّ َ َ َ َ َ
ِ ِِ ً َ َ َ َ َ ِ

ً َ َ َُ َْ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ

ٌعزيز حكيم
ِ

َ ٌ ِ َ()٢(.  

ًنكاال(فقول اهللا تعاىل  َ ًجزاء(ًمفعول له ثان وقع بدال من املفعول له األول ) َ َ َ()٣(.  

 تحت اآليات الكريمات التي دلل القضية وإليك توجيهات المفسرين لهذه

  : ُبها النحاة

                                                           

  . ٢٦٥: سورة البقرة، اآلية  )١(
  . ٣٨: سورة املائدة، اآلية  )٢(
، ١: ، وإىل اإلمالء �امش الفتوحات، جـ٨٧: ، ص١: يرجع إىل البحر احمليط، جـ  )٣(

  .٣٥: ، ص٢: ، وإىل تفسري أيب السعود، جـ٥٣١: ص



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  : قال اإلمام أبو السعود في إرشاده

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء بما (:عند قول اهللا تعالى َ َ َ
ِ

ً َ َ َُ ْ
ِ َ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ

ٌكسبا نكاال من الله والله عزيز حكيم
ِ ِ

َ ٌ ُِ َ َّ ََّ َ
ِ ً َ َ َ َ َ()١(.  

ً مفعول له أيضا على البدلية )االنك(:  تعاىل  اهللاوقول" أل�ما ) ًجزاء(من ٌ

ٌالقطع معلل باجلزاء: من نوع واحد، وقيل
َّ ٌلقطع املعلل معلل بالنَّكال، وقيل، واُ

َّ
ُ ُ :

ًهو منصوب جبزاء َ على طريقة األحوال املتداخلةٌ ٌاجلزاء علة ٌ، فإنه علة للجزاء، وِ ُ
ً ضربته تأديبا له إحس:َللقطع كما إذا قلت ٌ، فإن الضرب معلل باًانا إليهُ

َّ لتأديب َ

ٌوالتأديب معلل باإلحسان، وقد أجازوا يف قول َأن يكفروا بما (:  عز وجل  اهللاُ
ِ ْ ُ ُ ْ َ َ

ِأنزل اهللا بـغيا أن يـنـزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده ِ ِ
َ ْ ً
ِ ِ َِ َ َ ُ َ

ِ ْ َ ُ َّ َ َ ْ أن يكون ، )٢()َ

ُمفعوال له ناصب) ًبغيا( ُأن يـنـزل اهللا(: تعاىل اهللاإن قول: الواه أن يكفروا ، مث قً ّ َُ َ( 

ُمفعول له ناصبه بغ ٌيا على أن التنزيل علة للبغيٌ َ َ ٌ، والبغي علة للكفرً َ ْ
)٣(.  

  : قال اإلمام األلوسي تحت اآلية الكريمة

: السمينا قال أكثر املعربني وقال ً مفعول له أيضا م)نكاال(:  تعاىل  اهللاوقول"

َجزاء(منصوب كما نصب  ، واعرتض الوجه األول بأنه ليس جبيد ألن املفعول له )َ

 جر مبعىن ال يتعدد بدون عطف واتباع ألنه على معىن الالم ، فيكون كتعلق حريف

، وقال  ودفع بأن النكال نوع من اجلزاء فهو بدل منه،بعامل واحد وهو ممنوع

زاء واجلزاء ًإنه إمنا ترك العطف إشعارا بأن القطع للج: الحلبي وبعض المحققين

ًللنكال واملنع عن املعاودة ، وعليه يكون مفعوال له متداخال  به ، وكاحلال املتداخلةً

                                                           

  . ٣٨: سورة املائدة، اآلية  )١(
  . ٩٠: اآليةسورة البقرة،   )٢(
  .٢٣٦: ، ص٢: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

إمنا مل يعطف ألن العلة : عصام الملة، وقال ًأيضا يندفع االعرتاض وهو حسن

، والنكال جلزاء إشارة إىل أن فيه حق العبدجمموعهما كما يف هذا خلو حامض وا

، ونقل عن بعض النحاة  تعاىل، وال خيفى ما فيه فتأملهللاإشارة إىل أن فيه حق ا

ًأنه أجاز تعدد املفعول له بال اتباع وحينئذ ال يرد السؤال رأسا
)١(.  

  

ًومن ثم نجد أن ما اشترطه النحاة ووجهه بناءا على ذلك بعض المفسرين ... ُ ُ َّ

ن ودللوا عليه من آيات القرآن الكريم منهج تأصيلي مبني على وحي القرآ

َقـرآنا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم يـتـقون(:قال اهللا تعاىلالكريم  ُ ََّ ْ ُْ َّ ََ ٍ َ
ِ ِ

َ ََْ � ُِ َ ً()٢( ،  

 .واهللا تعالى أعلى وأعلم

 

                                                           

  .٤٨٤: ، ص٤: انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـ  )١(
  . ٢٨: سورة الزمر، اآلية  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :الفصل الرابع

  ) الحجازية بين الجواز والمنع"ما"تقدم خبر( :قضية                 

جلواز احلجازية بني ا) ما(ُهناك خالف بني النحاة حول تقدمي خرب ... 

  . واملنع، وإنزال هذا اخلالف على إعراب آيات القرآن الكرمي الواردة فيها

  : ُوتحقيق ذلك عند النحاة كاآلتي

احلجازية على امسها حيث اشرتط ) ما( إىل منع تقدمي خرب سيبويهذهب 

  :شروط منهااحلجازية ) ما(لعمل 

 تقوى قوة فال) ليس(َّأال يتقدم خربها على امسها، وذلك أل�ا فرع عن 

َالفعل، وال تتصرف تصرفه، وأال ينتقض نفيها بال، فإذا انتقض بطل عملها بزوال  ُ َ َّ

ما أنت : َّ، أال يبدل من خربها موجب فإن أبدل بطل علمها حنو)ليس(شبهها بـ 

  .)١("ما إن زيد ذاهب"َّبشيء إال شيء ال يعبأ به، أال يقرتن امسها بأن الزائدة حنو 

لضعفها يف العمل ال تتصرف فال جيوز أن يتقدم خربها ) ما( أن الرضيوذكر 

ما قائم (: على امسها، فتعمل النصب قبل الرفع قبل الفعل فال جيوز إعماهلا يف حنو

 مث ذكر أن ابن عصفور ذهب إىل تقدمي خربها الظرف )وما يف الدار زيد(، )زيد

) َّإن(ًفيه قياسا على أو اجلار وا�رور على امسها ال يبطل عملها لكثرة التوسع 

  . )٢(وأخوا�ا

                                                           

  .٥٩: ، ص١: يرجع إىل الكتاب، جـ  )١(
هي فرع عن ليس، وليس فرع عن كان خبالف : الفرع أيضعيفة فهي فرع ) ما( رد بأن )٢(

  . ٢٤٩: ، ص١: انظر حاشية الصبان على األمشوين، جـ. وأخوا�ا) َّإن(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ً زعموا أن قوما جوزوا إعماهلا متقدمة اخلرب ظرفا كان :أبي عليمث ذكر قول  ً

  .)٢(" اإلعمال عندي هو القياس لبقاء معىن النفي)١(أو غريه، مث ذكر قول الربعي

الحجازية على اسمها أمر مختلف فيه ) ما(يتبين مما سبق أن تقديم ... 

ُحاة فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع، وممن تعرض لتوجيه اعراب ُبين الن
ًاآليات القرآنية تأسيسا على هذا الخالف كال من األئمة ً :  

اللباب في علوم (، وابن عادل في )الدر المصون(السمين الحلبي في 

  ).روح المعاني(، واأللوسي في )إرشاده(، وأبي السعود في )الكتاب

  

  : ند قول اهللا تعالىيقول السمين الحلبي ع

ْألم( ْتـعلم ََ َ ْ َّأن َ َالله َ ُله َّ ُملك َ ْ ِالسماوات ُ
َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ْومالكم َ ُ َ َ ْمن َ

ِدون ِ ْمن َِّالله ُ
ِ 

ٍّولي
ِ
ٍنصير ََوال َ ِ ٍّوما لكم من دون اهللا من ويل(: قوله"، )٣()َ َِ َ

ِ ِ
ُ ِّ ْ ُ َ   :وجهان )ما(ُ جيوز يف )َ

  

َ كو�ا متيمية فال ع:ُأحدهما ًَّ ُمل هلا فيكون ُ َ ً خربا مقدما، و)لكم(َ ّمن ويل(ً ْ
ِ( 

ًمبتدأ مؤخرا زيدت فيه  ْمن(ً
ٍ فال تعلق هلا بشيء )ِ

َ ُّ .  

                                                           

على بن عيسى بن الفرج بن صاحل الربعي الزهريي أبواحلسن النحوي أخذ عن :  الربعي  )١(
 رجع إىل بغداد ًالسريايف مث رحل إىل شرياز فأخذ عن الفارسي والزمه عشرين عاما، مث

هـ، وله كتاب شرح اإليضاح أليب علي، وشرح خمتصر ٤٢٠فأقام �ا إىل أن مات سنة 
  .٨٥ : ٧٨: ، ص١٤: اجلرمي، يرجع إىل معجم األدباء، جـ

  . ٢٦٧، ٢٦٦: ، ص١:  يرجع إىل شرح الرضي على الكافية، جـ)٢(
  .١٠٧: سورة البقرة، اآلية  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

َأن تكون حجازية وذلك عند من جييز تقدمي خربها ظرفا أو حرف : والثاني ً ِ َ ُ ْ َ ً َ

ُجر، فيكون  ً يف حمل نصب خربا مقدما ، و)لكم(ٍّ َّ ً ٍ ّمن ويل(ِّ ْ
ْمن(ً امسها مؤخرا، و)ِ

ِ( 

ًفيه زائدة أيضا ٌ")١(.  

ْوما على الذين يـتـقون من حسابهم من شيء ولكن : (وعند قول اهللا تعالى ْ ْ
ِ َِ َ َ َ

ٍ
ْ َ ِ ِ ِ

ْ ِِ َّ
َ َ ُ ََّ ََ َ

َذكرى لعلهم يـتـقون ُ ََّ ْ ُ َّ ََ َ ْ
ِ()٢(.  

ََوما على الذين(:  تعاىل اهللاقول": قال َ  حجازية فيكون )ما(ِّجيوز أن تقدر : )َ

َعلى الذين يـتـقون( مزيدة فيه لتأكيد االستغراق، و)من(َ امسها، و)من شيء( ُ ََّ ََ (

ًخربها عند من جييز إعماهلا مقدمة اخلرب مطلقا أو يرى ذلك يف الظرف وعديله َ َ ْ ََّ َ ُ، 

ِمن حسا�م(و ِ ِِ
َ ؛ ألنه لو تأخر لكان صفة له، وجيوز أن تكون )شيء( حال من )ْ

َّإما على لغة متيم وإما على لغة احلجا: ًمهملة ٍز لفوات شرط وهو تقدمي خربها وإن َّ ِ

  .)٣(ً"كان ظرفا

  : ويقول ابن عادل

ْألم(:  عند قول اهللا تعاىل ْتـعلم ََ َ ْ َّأن َ َالله َ ُله َّ ُملك َ ْ ِالسماوات ُ
َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ْومالكم َ ُ َ َ ْمن َ

ِ 

ِدون ْمن َِّالله ُ
ّولي ِ

ِ
ٍنصير ََوالٍ َ ِ ْوما لكم(: قوله "، ) َ ُ َ َ   :ان وجه)ما( يجوز في )َ

ً خربا مقدما، و)لكم( فال عمل هلا فيكون ،أن تكون متيمة: أحدهما من (ً

ّويل
  .ّ فال تعلق هلا بشيء )من(ً مبتدأ مؤخرا زيدت فيه )ِ

                                                           

كتاب املكنون أليب العباس، شهاب الدين أمحد بن يوسف انظر الدر املصون يف علم ال  )١(
أمحد حممد اخلراط، : ، ت)هـ٧٥٦: ت(بن حممد بن مسعود، املعروف بالسمني احلليب 

  . ٤٢٨: ، ص١:دار القلم، دمشق، جـ:ن
  .٦٩: سورة األنعام، اآلية  )٢(
  . ١٦٤٣: ، ص١:انظر الدر املصون يف علم الكتاب املكنون أليب العباس، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ًأن تكون حجازية، وذلك عند من جييز تقدمي خربها ظرفا أو حرف : والثاني

ً يف حمل نصب خربا مقدما، و)لكم(جر، فيكون  ً ّمن ويل(ّ
َِ ْ

 )من(ًؤخرا، و امسها م)ِ

  .)١(ً"فيه زائدة أيضا

ْوما على الذين يـتـقون من حسابهم من شيء ولكن (: وعند قول اهللا تعاىل ْ ْ
ِ َِ َ َ َ

ٍ
ْ َ ِ ِ ِ

ْ ِِ َّ
َ َ ُ ََّ ََ َ

َذكرى لعلهم يـتـقون ُ ََّ ْ ُ َّ ََ َ ْ
ِ.(  

ٍمن شيء( حجازية، فيكون )ما(جيوز أن تقدر "
ْ
 مزيدة فيه )من( امسها، و)ِ

ُين يتـقونعلى الذ(ِلتأكيد االستغراق، و ُ خربها عند من جييز إعماهلا مقدمة اخلرب )َّ ُ

ِِمطلقا، أو يرى ذلك يف الظرف وعديله ِ
َّْ ً.  

ْمن حسا�م(و
ِ ِ ِِ

َ ً ألنه لو تأخر لكان صفة، وجيوز أن تكون )شيء(ٌ حال من )ْ َ ِ َّ

َِمهملة إما على لغة  ُ ً َ ْ ٍ لفوات شرط، وهو تقدمي خربها )احلجاز( وإما على لغة )متيم(ُ ِ َِ

  .)٢(ً"وإن كان طرفا

  :قال اإلمام أبو السعود

ْألم(: عند قول اهللا تعاىل ْتـعلم ََ َ ْ َّأن َ َالله َ ُله َّ ُملك َ ْ ِالسماوات ُ
َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ْومالكم َ ُ َ َ ْمن َ

ِ 

ِدون ْمن َِّالله ُ
ّولي ِ

ِ
ٍنصير ََوالٍ َ ِ َ.(  

 زيد ؤخرم مبتدأ )من ويل(و مقدم، خرب )لكم(و هلا عمل ال إمامتيمية )وما(..."

 جييز من عند ملنصوب خربها )لكم(و حجازية وإما لالستغراق، )من( كلمة تفيه

                                                           

انظر اللباب يف علوم الكتاب أليب حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي   )١(
عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ علي حممد : ، ت)هـ٧٧٥: ت(الدمشقي النعماين 

: ، ص٢:هـ، جـ١٤١٩: ، س١دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: معوض، ن
٣٣ .  

  .٤٩٠: ، ص٦: املرجع السابق، جـ  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

 النصب فيحيز )من دون اهللا(و ذكر، ملا مزيد )من(و ،)من ويل(و وامسها تقدميه،

  .)١("حاال قدمانتصب فلما له صفة األصل يف ألنه امسها من احلالية على

َوما(:وعند قول اهللا تعاىل ِالذ ََعلى َ َيـتـقون َينَّ ُ ْمن ََّ
ْحسابهم ِ ِِ َ

ْمن ِ
ٍشيء ِ

ْ ْولكن َ
ِ َذكرى ََ ْ

ِ 

ْلعلهم ُ َّ َيـتـقون ََ ُ ََّ.(  

ْمنشىء(" َ  أو متيمية )ما(و مبتدأ، أنه على الرفع حمل يف أنه على ما ٌشيء أي )ِ

 منه، حال) حسا�م من(و لالستغراق، مزيدة) من(و حجازية وهي هلا اسم

 على احلجازية )ملا( أو للمبتدأ، خرب أنه على الرفع حمل يف) يتقون الذين على(و

 من رأي على النصب حمل يف أو ًمطلقا، َّاملقدم اخلرب يف َإعماهلا ُجييز ال من رأي

  .)٢("جر حرف أوً ظرفا كونه عند ّاملقدم اخلرب يف َإعماهلا ِّجيوز

  

  : قال اإلمام األلوسي

ْألم(:  عند قول اهللا تعاىل ْتـعلم ََ َ ْ َّأن َ ُله َهَّالل َ ُملك َ ْ ِالسماوات ُ
َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ ْومالكم َ ُ َ َ ْمن َ

ِ 

ِدون ْمن َِّالله ُ
ٍّولي ِ

ِ
ٍنصير ََوال َ ِ َ.(  

ْومالكم (" ُ َ َ ْمن َ
ِدون ِ ْمن َِّالله ُ

ٍّولي ِ
ِ
ٍنصير ََوال َ ِ أن تكون ) ما: (وجيوز يف، )َ

ًمتيمية وأن تكون حجازية على رأي من جييز تقدم خربها إذا كان ظرفا أو 

  .)٣(ً"روراجم

                                                           

  .١٤٤: ، ص١: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )١(
  .١٤٧: ، ص٣: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )٢(
انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، لشهاب الدين حممد بن   )٣(

دار الكتب :  علي عبدالباري عطية، ن:، ت)هـ١٢٧٠: ت(عبداهللا احلسيين األلوسي 
  .٤٦٠: ، ص١: هـ، جـ١٤١٥: ، س١: العلمية، بريوت، ط



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :وقال اإلمام

َوما على الذين يـتـقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى (: عند قول اهللا تعاىل َْ ِ ِ ِ
ْ ْ َْ َ َ َ

ٍ
ْ َ ِ ِ ِ

ْ ِِ ََّ ُ ََّ ََ َ

َلعلهم يـتـقون ُ ََّ ْ ُ َّ ََ(.  

ِمن حسا�م(متيمية أو اسم هلا وهي حجازية و) ما(و" ِ ِِ
َ  كما قال أبو البقاء )ْ

"ًيها أعرب حاالحال منه ألن نعت النكرة إذا قدم عل
)١(.  

عند تقديم خبرها على اسمها، وذلك ) ما(يترجح مما سبق إهمال .... .

لكونها حرف غير مختص فال تتحمل تقديم خبرها على اسمها، وكما أنها 

التي هي فرع ) ليس(ضعيفة لعدم تصرفها، وأنها فرع عن فرع، فهي فرع عن 

ية بإعراب اآليات  والمفسرون في تفاسيرهم وجهوا هذه القضعن كان،

  . واهللا تعالى أعلى وأعلم، المختلف فيهما دونما ترجيحِالقرآنية على الوجهين

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣٧٣: ، ص٥: املرجع السابق، جـ  )١(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :الفصل اخلامس

  

  ) أو بأن مضمرة بعدها)١(الخالف في النصب بالم الجحود( :قضية

هذه القضية من قضايا نواصب الفعل املضارع، مؤداها هل تنصب الم ... 

  . ّفسها أم بأن مضمرة بعدها؟اجلحود الفعل املضارع بن

  : اختلف البصريون والبغداديون في ذلك

) ّأن( إىل إن الناصب للفعل املضارع بعد الم اجلحود البصريونفذهب 

ِمضمرة؛ ويرى الكوفيون أن الم اجلحود هي الناصبة بنفسها ِ.  

                                                           

 الم اجلحود سبيلها يف نصب األفعال بعدها بإضمار أن سبيل الم كي :الم الجحود  )١(
 أن بعدها كقولك عند البصريني إال أن الفرق بينهما هو أن الم اجلحود ال جيوز إظهار

ما كان زيد ليخرج تقديره ألن خيرج وإظهار أن غري جائز وجيوز إظهار أن بعد الم كي 
كقولك جئتك لتحسن إيل ولو أظهرت أن فقلت جئتك ألن حتسن إيل كان ذلك 
جائزا وال جيوز يف الم اجلحود وكذلك ال جيوز إظهار أن بعد الفاء والواو وأو وكي وحىت 

األفعال يف قولك مىت خترج فأخرج معك وسألزمك أو تقضي حقي إذا نصبت بعدها 
مازن : ، انظر كتاب الالمات أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، ت...)

والم . ٦٨: ، ص١: م، جـ١٩٨٥: الثانية، س:  دمشق، ط–دار الفكر : املبارك، ن
ُوما كان الله (: و مل يكن و التصحب إال النفي كقوله تعاىل  بعد ما كان الجحود َّ َ َ َ َ

ْليـعذبـهم وأنت فيهم ِْ ِِّ َ ََْ ُ َ َ ُ
، انظر كتاب خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر  ألن يعذ�م: أي)ِ

 –مكتبة لبنان ناشرون : حممود خاطر، ن: ، ت)هـ٦٦٠: ت(بن عبد القادر الرازي 
ل َّالالم الداخلة على الفع هي :الم الجحود. ٢١٦: ، ص١:الالم، ج: بريوت، باب

َوما كان : (مثل)بلم(املنفية كون ، أو ي)مبا( بكان املنفية واملسبوقةاملنصوب املضارع  َ َ َ
ْالله ليـعذبـهم وأنت فيهم ِْ ِِّ َ ََْ ُ َ َ ُ

ِ
ُ ْلم يكن اهللا ليـغفر لهم (،)َّ ُْ َ ََ

ِْ َ ُ
ِ ِ ُ ، انظر املعجم الوسيط إلبراهيم )َ

 اللغة العربية، جممع: مصطفى، وأمحد الزيات، وحامد عبدالقادر، وحممد النجار، ت
  . ٢٢٣: ، ص١:ج



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ًوقام المفسرون بإعراب اآليات القرآنية تأسيسا على هذا الخالف، 

لفعل المضارع بعد الم الجحود من خالل المدرستين البصرية بتوجيه نصب ا

  .والكوفية دون ترجيح

  

  :  لدى البصريين والكوفيينوإليك تحقيق القضية

 :وذلك اإلظهار فيه الجيوز موضع يف جتيء قد الالم أن واعلم":قال البصريون

 إذامثلت وكأنك ًوزيدا، إياك :قولك يف الفعل مبنزلة هنا أنه فصارت ليفعل ماكان

 معىن فيه ودخل مبنزلته فهذا .الفعل هلذا ٌزيد أمياكان يفعل ألن ٌزيد كان ما:قلت

 لو لسيفع لنيفعل كان كما ليفعل ماكان:قلت هذا قلت سيفعل، وإذا كان نفي

")ْأن(بـ اللفظ منً تبدال صار
)١(.  

وعلل املربد القول بأن الناصب للفعل بعد الم اجلحود ... 
ُ

املضمرة، ) ْأن(

  : يقولبأن الالم من عوامل األمساء، وعوامل األمساء ال تعمل يف األفعال 

َكان َما(: ما كان زيد يقوم، وكذلك قول اهللا تعاىل: وموضوع النفي" ُالله َ َليذر َّ َ َ
ِ 

َلمؤمنين ا ُ
ِ ِ ْ َوما: ( تعالى، وقول اهللا)اآلية.... ْ َكان َ ُالله َ ْليـعذبـهم َّ ُ َ ِّ َ ُ

َوأنت ِ ََْ 

ْفيهم ِ بعد هذه الالم مضمرة وذلك ألن الالم من عوامل األمساء؛ ) ْأن(، و)٢()ِ

) ْأن(بعدها مضمرة، فإذا أضمرت ) ْأن(وعوامل األمساء ال تعمل يف األفعال و

َنصب �ا الفعل، ودخلت عليها الالم ألن    .)٣("والفعل اسم واحد) ْأن(ُ

                                                           

  .٧: ، ص٣: انظر الكتاب، جـ  )١(
  .٣٣: سورة األنفال، اآلية  )٢(
: أميل يعقوب، ن. د:حسن محد، م:  انظر املقتضب أليب العباس بن يزيد املربد، حتقيق  )٣(

  .٧: ، ص٢: م، جـ١٩٩٩هـ، ١٤٢٩، ١: دار الكتب العلمية، بريوت، لبناء، ط



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

) ْأن(هكذا يرى البصريون أن الناصب للفعل بعد الم الجحود .. 

ّمرة ويحتجون أن الالم من عوامل األسماء؛ وعوامل األسماء ال يجوز أن مض

ألنها مع الفعل بمنزلة المصدر ) ْأن(تكون عوامل األفعال، وإنما وجب تقدير 

ُالذي يحسن أن يدخل عليه حرف جر، وهي أم الباب فتقديرها أولى من 

  .غيرها

في هى الناصبة  أن الالم الواقعة بعد الكون املنالكوفيونويذهب ... 

نصبت بنفسها ) كي(، والم )١()كي(بنفسها وأ�ا مزيدة للتأكيد بأ�ا كالم 

، )٢(تنصب بنفسها فكذلك ما قام مقامها) كي(، وكما أن )كي(لقيامها مقام 

  :واحتجوا لمذهبهم بقول الشاعر

ُلقد وعدتني أم عمرو ولم أكن َ َّمقالتها ما كنت حيا ألسمعا    َُّ ُ ُ  

ملا ) ْأن(ًاملضمرة بعدها، إذا لو كان الناصب ) ْأن( الالم، وليس فالناصب للفعل

على الالم، وذلك ألن احلروف املصدرية ال ) مقالتها(جاز تقدم معمول الفعل 

  .)٣(يتقدم معمول أفعاهلا عليها

 لآليات القرآنية التي ورد فيها الم الجحود، والمفسرون في توجيههم

ًين والكوفيين مع توجيه المعنى تأسيسا على ة الخالف بين البصريقضيُيقررون 

  . ذلك

  

  

                                                           

  .٥٩٣: صاف، ص يرجع إىل اإلن  )١(
  .٥٧٥:  يرجع إىل املرجع السابق، ص  )٢(
  .٥٩٣:  يرجع إىل اإلنصاف ، ص  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :فقال السمين الحلبي في الدر المصون

َوما(:  اهللا تعاىلقول" َكان َ ُالله َ َليضيع َّ
ِ

ُ
ْإيمانكم ِ ُ َ َ َّإن ِ َالله ِ ِبالنَّاس َّ ٌلرءوف ِ ُ ََ 

ٌرحيم َ
ِيف هذا الرتكيب وما أشبهه مما ورد يف القرآن وغريه حنو ، )١()ِ َوم(: َِّ َا كان اهللا َ َ

ْليطلعكم ُ َ
ِ ِْ َماكان(، )٢()ُ َ ُالله َ َليذر َّ َ َ

َالمؤمنين ِ ُ
ِ ِ ْ   :ُقوالن أحدهما )٣()ْ

َ وهو أن خرب :قول البصريين َ حمذوف، وهذه الالم تسمى الم اجلحود "كان"َّ َُّ ٌَ ُ

ُينتصب الفعل بعدها بإضمار  ُ
ْأن"ِ ٌّ وجوبا، فينسبك منها ومن الفعل مصدر منجر "َ َْ ُ ٌ ِ ُ ً

ُه الالم، وتتعلق هذه الالم بذلك اخلرب احملذوف، والتقدير�ذ
ِ ِ ُ َّ ًوما كان اهللا مريدا : ِ ُ

ٌّإلضاعة أعمالكم، وشرط الم اجلحود عندهم أن يتقدمها كون منفي ٌ َ َّ
ِ ُ ِ ِ ِ.  

ًواشرتط بعضهم مع ذلك أن يكون كونا ماضيا ً َ َويـفرق بينها وبني الم كي ما ، ُ ُ ََُّ
ُِّذكرنا من اشرتاط تقدم  ِكون منفي ، ويدل على مذهب البصريني التصريح باخلرب ِ ِ

ُ
ُّ ُ َ ٍّ

ٍ

  : ِاحملذوف يف قوله

ُمسوت ومل تكن أهال لتسمو " ْ َ
ِ ً ْ َ ْ ُ َ َ ََْ..."  

ً وهو أن الالم وما بعدها يف حمل اخلرب، وال يـقدرون شيئا :ُوالقول الثاني للكوفيين ِّ َُ ِ ِّ َ َ َّ

َحمذوفا، ويزعمون أن النصب يف الفعل بعده ِ َ َّ َا بنفسها ال بإضمار أن، وأن الالم ً َّ ْ َ ِ ِ

َّللتأكيد، وقد رد عليهم أبو البقاء فقال َ
ِّوهو بعيد ألن الالم الم اجلر": ِ ُ َ ٌَّ ْأن" و"َ َ" 

ُبعدها مرادة ، فيصري التقدير على قوهلم ٌ َ  ، وهذا "َوما كان اهللا إضاعة إميانكم": ُ

ِالرد هنا الزم هلم، فإ�م مل يقولوا بإضمار َّ ٍ ْأن" ُّ َ بعد الالم كما قدمت نقله عنهم، "َ ُ ْ َّ َ

ُبل يزعمون النصب �ا وأ�ا زائدة للتأكيد، ولكن للرد عليهم موضع غري هذا ٌَ ِّ ْ
ِ ٌ.  

                                                           

  .١٤٣: سورة البقرة، اآلية  )١(
  .١٧٩: سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .١٧٩: سورة آل عمران، اآلية  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

َواعلم أن قولك َما كان زيد ليقوم": َّ ُ بالم اجلحود أبـلغ من "ٌ ََْ
ِ ُما كان زيد يقوم"ِ ٌ" ،

َّأما على مذهب البصريني فواضح، وذلك أن مع ال ٌ ِ ِم اجلحود نفي اإلرادة للقيام َّ
َ

ِوالتهيئة، ودو�ا نفي للقيام فقط، ونفي التهيئة واإلرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل،  ِِ ُ ِ ِ ِ
ُ

ِ
ٌ َ

َإذ ال يلزم من نفي الفعل نفي إرادته، وأما على مذهب الكوفيني فألن الالم  َُّ ِ َّ ِ
ُ

ٍعندهم للتوكيد والكالم مع التوكيد أبلغ منه بال توكيد ِ
ُ ُ.  

َِّليضيع(: َّوقرأ الضحاك ََّأضاع وضيع" بالتشديد، وذلك أن )ُ ِ باهلمزة أو التضعيف "َ

ُْوأضعته"، "ضاع الشيء يضيع":  القاصر ، يقال"ضاع"ِللنقل من   أمهلته فلم : أي"َ

ّأحفظه، وأما  َضاع املسك يضوع"ْ ْ
ِ

ٌفاح فمادة أخرى:  أي"َ َ")١(.  

َوما كا(: وقال عند قول اهللا تعاىل" َ ُن الله ليـعذبـهم وأنت فيهم وما كان الله َ َُّ ََّ ْ ََ َ ََ َْ ِْ ِِّ َ َ ُ َ ُ
ِ

ِّمعذ َ َبـهم وهم يستـغفرونُ ُ
ِ ْ َ ْ ْ َْ َُ َ ْليـعذبـهم(: قوله تعاىل، )٢()ُ ُ ََ ُِّ ُقد تقدم الكالم على هذه : )ِ َّ

 وقرأ أبو السمال بفتحها قال ،ُواجلمهور على كسرها، الالم املسماة الم اجلحود

ْمسعت من العرب من يقول": ابن عطية عن أيب زيد  بفتح الالم، وهي "َليعذ�م": َ

ٍلغة غري معروفة وال مستعملة يف القرآن ٍ
ُ َّيعين يف املشهور منه ومل يـعتد : ، قلت"ٌ َْ َ

ٍ  وروى ابن جماهد عن أيب زيد فتح كل الم عن بعض العرب ،"بقراءة أيب السمال ِّ َ
ِ عمرو فـتح الم األمر من  وروى عبد الوارث عن أيب،)٣()احلمد هللا(إال يف  ِ

َ َْ

ِفـلينظر اإلنسان إىل طعامه:(قوله ِ
ََ ُِ ََْ()٤(.  

                                                           

  .٣٤٧: ، ص١: جانظر الدر املصون للسمني احلليب،   )١(
  .٣٣: سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٢: سورة الفاحتة، اآلية  )٣(
  .٢٤: سورة عبس، اآلية  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

َ األوىل على خالف ما أتى به يف الثانية، فإنه إمأ أن يكون "كان"وأتى خبرب  َّ

ِّحمذوفا وهو اإلرادة كما يقدره البصريون أي ِ ُما كان اهللا مريدا لتعذيبهم، وانتفاء : ً ً ُ
َّفي العذاب، وإما أنه أكده بالالم على رأي الكوفيني ألن ُإرادة العذاب أبلغ من ن َّ َّ

ِكينونته فيهم أبلغ من استغفارهم فشتان بني وجوده عليه السالم فيهم وبني  َّ ُ َ

  .)١("ِاستغفارهم

  : ًوغزل صاحب اللباب على منوال السمين قائال

َوما كان اهللا ليضيع(:  اهللا تعاىلقول" َ
ِ

ُ
ِ َ َ  وما أشبهه مما ورد يف يف هذا الرتكيب، )٢()َ

َوما كان اهللا ليطلعكم على الغيب(:  حنو؛القرآن وغريه َ ْ ُ َ
ِ ِْ ُ َ َ َ َما كان اهللا (، )٣()َ َ َّ

َليذر َ َ
  : قوالن )٤()ِ

 حمذوف، وهذه الالم تسمى الم "كان"قول البصريني وهو أن خرب : أحدهما

الفعل ً وجوبا، فينسبك منها ومن "أن"ُاجلحود ينتصب الفعل بعدها بإضمار 

  .، وتتعلق هذه الالم بذلك اخلرب احملذوف"الالم"ّمصدر منجر �ذه 

جلحود عندهم أن ًريدا إلضاعة أعمالكم، وشرط الم اُوما كان اهللا م: والتقدير

ًواشرتط بعضهم مع ذلك أن يكون كونا ماضيا ، ويفرق بينها ، يتقدمها كون منفي ً

ّ، ويدل على مذهب البصريني فيَْذكرنا من اشرتاط تقدم كون من ما "الم"وبني 

  :الوافر: قولهاخلرب احملذوف يف التصريح ب

ُسموت ولم تكن أهال لتسمو " َ َْ َْ
ِ ً ْ ََ ْ ْ ََ ْ َ...".  

                                                           

  .٢١٠٣: ، ص١: جانظر الدر املصون للسمني احلليب،   )١(
  .١٤٣: سورة البقرة، اآلية  )٢(
  .١٧٩: سورة آل عمران، اآلية  )٣(
  .١٧٩: سورة آل عمران، اآلية  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

، وال يقدرون ّ وما بعدها يف حمل اجلر"الالم" وهو أن :والقول الثاني للكوفيين

ًشيئا حمذوفا، ويزعمون أن النصب يف الفعل بعدها بنفسها ال بإضمار  ، وأن "نأ"ً

 الم اجلر، "الالم"وهو بعيد، ألن :  وقد رد عليهم أبو البقاء فقال، للتأكيد"الالم"

، "وما كان هللا إضاعة إميانكم":  بعدها مرادة، فيصري التقدير على قوهلم"أن"و

  بعد الالم كما قدمت نقله "أن"وهذا الرد غري الزم هلم، فإ�م مل يقولوا بإضمار 

صب �ا، وأ�ا زائدة للتأكيد ولكن للرد عليهم موضع غري عنهم، بل يزعمون الن

  .هذا 

ما كان زيد ":  أبلغ من"الماجلحود"ـ ب"ما كان زيد ليقوم": واعلم أن قولك

 اجلحود نفي اإلرادة "الم" فواضح، وذلك أن مع البصريينأما على مذهب ،"يقوم

َّللقيام والتهيئة، ودو�ا نفي للقيام فقط، ونفي التهيئة  واإلرادة للفعل أبلغ من نفي َّ

ِالفعل؛ إذ ال يلزم من نفي الفعل نفي إرادته ْ
ِ.  

 عندهم للتوكيد، والكالم مع التوكيد أبلغ "الالم" فألن الكوفيينوأما على مذهب 

  .منه بال توكيد

َليضيع": الضحاكوقرأ  َِّ ُ
َأضاع وضيع باهلمزة":  بالتشديد، وذلك أن"ِ َّ َ َ َ ، والتضعيف "َ

ُضاع الشيء يضيع":  القاصر، يقال"ضاع"للنقل من  َ َ ُْ، وأضعته أي"َ َ أمهلته، فلم : َ

ُوأما ضاع املسك يضوع أي ، أحفظه َُ َ ُ ْ
ِ

   .)١(" أخرىٌفاح، فمادة: َ

ُوما كان الله ليـعذبـهم وأنت فيهم وما كان الله (: وقال عند قول اهللا تعاىل َُّ ََّ ْ ََ ََ َ ََ َ َْ ِْ ِِّ َ َ ُ َ ُ
ِ

َمعذبـهم وهم يستـ ْ ْ َْ َ ُُ َ ُ ِّ َغفرونَ ُ
ِ َوما كان اهللا ليـعذبـهم وأنت (:  اهللا تعاىلقول"، )٢()ْ ََ َْ ُ ََ ُ َِّ ِ َ َ

                                                           

  .١٦٤: ، ص٢: جانظر اللباب البن عادل،   )١(
  .٣٣ :سورة األنفال، اآلية  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ْفيهم
ِ ْليـعذ�م(َّ الالم يف )ِ ُ َِّ ُ قد تقدم أ�ا الم اجلحود، واجلمهور على كسرها ، وقرأ )ُ ُ َّ

َّأبو السمال َّ   .بفتحها : ُ

ْليـعذ�م"مسعت من العرب من يقول ":ابن عطية عن أبي زيدقال  ُ َِّ َّفتح الالم،  ب"ُ

ٍوهي لغة غري معروفة وال مستعملة يف القرآن ٍ
ُ َّ يعين يف املشهور منه، ومل يـعتد ،"ٌ َْ َ ْ

ِ فـتح كل الم عن بعض العرب ابن مجاهد عن أبي زيدبقراءة أيب السمال، وروى  ٍ ِّ َ َْ

: فتح الم األمر من قوله: وروى عبد الوارث عن أيب عمرو، )١()َِّالحمد لله(َّإال يف 

ْفـل( ِينظر اإلنسان إلى طعامهَ ِ
ََ ُِ األوىل على خالف ما أتى به "كان"، وأتى خبرب )٢()َ

ِّيف الثانية فإنه إما أن يكون حمذوفا، وهو اإلرادة كما يقدره  ً َّ ما ":  أيالبصريونَّ

ًكان اهللا مريدا لتعذيبهم َّ وانتفاء إرادة العذاب أبلغ من نفي العذاب، وإما أنه "ُ ُ ُ
َّأكده بالال ُ َ ُ ألن كينونته فيهم أبلغ من استغفارهمالكوفيينم على رأي َّ َّ فشتان بني ،َّ

َّوجوده عليه الصالة والسالم، وبني استغفارهم  َّ ِ.  

ْوأنت فيهم(وقوله 
ِ َوهم يستغفرون( حال، وكذلك )َ ُ َ ْ َ ْ َّوالظاهر أن الضمائر كلها ، )ُ َّ

َ َّ

  .ٌعائدة على الكفار 

ْيعذبـهم(الضمري يف : وقيل ُ َ ْمعذبـهم(و )ُِّ ُ ََ ِللكفار، والضمري من قوله  )ُِّ ْوهم(َّ ُ( 

  . للمؤمنني

َوهم يستغفرون( :ُّوقال الزمخشري ُ َ ْ َ ْ ُنفي االستغفار :  يف موضع احلال، ومعناه)ُ
َّولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر ملا عذ�م، كقوله تعاىل:عنهم أي َوما (: َّ َ

ُْكان ربك ليـهلك القرى بظل ِ َ َِ ِْ ُ َُّ َ َم وأهلها مصلحونَ ُ
ِ
ْ ُ َُ ْ ََ ولكنهم ال يستغفرون، وال ، )٣()ٍ

                                                           

  .٢: سورة الفاحتة، اآلية  )١(
  .٢٤: سورة عبس، اآلية  )٢(
  .١١٧: سورة هود، اآلية  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

، قتادة، وأبي زيدٌوهذا املعىن الذي ذكره منقول عن ، َّيؤمنون وال يتوقع ذلك منهم

ٍابن جريرواختاره  ُ")١(.  

  : ًوقرر الخالف اإلمام أبي السعود مع التوجيه قائال

َوكذلك(: عند قول اهللا تعاىل ِ َ ْجعلناكم ََ ُ َْ َ ًمةُأ َ ًوسطا َّ َ ُلتكونوا َ ُ َ
َشهداء ِ َ َ َعلى ُ  ِالنَّاس َ

َويكون ُ َ ُالرسول َ ُ ْعليكم َّ ُ َْ ًشهيدا َ ِ َوما َ َْجعلنا َ َ َالقبـلة َ َ ْ
َكنت َِّالتي ِْ ْ َعليـها ُ َْ َلنـعلم َِّإال َ َ ْ َ

ْمن ِ َ 

ُيـتبع َالرسول ََِّ ُ ْممن َّ َّ ُيـنـقلب ِ
ِ َ ْ َعلى َ ِعقبـيه َ ِ

ْ َ ْوإن َ ْكانت َِ َ ًلكبيرة َ َ
ِ َ َعلى َِّإال َ َالذين َ

ِ َهدى َّ َ 

ُالله َوما َّ َكان َ ُالله َ َليضيع َّ
ِ

ُ
ْإيمانكم ِ ُ َ َ َّإن ِ َالله ِ ِبالنَّاس َّ ٌلرءوف ِ ُ ٌرحيم ََ َ

ِ()٢(.  

َليضيع يف والالم... " ْالبصرية ُرأي هو كما لكان املقدر باخلرب ٌمتعلقة إما ُ َ 

َيضيع ًاألن متصدي وأ ًمريدا اهللا ماكان :أي املقدرة بأن بعدها الفعل ُوانتصاب ُ 

 نفسه، إىل توجيهه يف ليس ٌومبالغة ٌتأكيد الفعل إرادة إىل النفي توجيه ففي إخل،

 ذلك يف واليقدح الكوفية، ُرأي هو كما بنفسها للفعل ٌناصبة للتأكيد ٌمزيدة وإما

  .)٣("عملها يف اجلر ِحروف ُزيادة اليقدح كما ُزياد�ا

  

  : ىوقال اإلمام عند قول اهللا تعال

َكان َما        ( ُالله َ َليذر َّ َ َ
َالمؤمنين ِ ُ

ِ ِ ْ َعلىما ْ َ ْأنـتم َ ُ ِعليه َْ
َْ َّحتى َ َيميز َ ِ

َالخبيث َ ِ َ َمن ْ
ِ 

ِالطيب َوماكان َِّّ َ َ ُالله َ ْليطلعكم َّ ُ َ
ِ ِْ َعلى ُ ِالغيب َ َْ َّولكن ْ ِ َالله ََ َِيجتبي َّ ْ ْمن َ

ِرسله ِ ِ
ُ ْمن ُ ُيشاء َ َ َ 

ُفآمنوا
ِ َِّبالله َ ِورسل ِ

ُ ُ ْوإن ِهَ ُتـؤمنوا َِ
ِ ْ ُوتـتـقوا ُ ْفـلكم َََّ ُ َ ٌأجر َ ْ ٌعظيم َ

ِ َ()٤(.  

                                                           

  .٣٥١: ، ص٨: انظر اللباب البن عادل، ج  )١(
  .١٤٣: سورة البقرة، اآلية  )٢(
  .١٧٤: ، ص١: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )٣(
  .١٧٩: سورة آل عمران، اآلية  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

َليذر( يف والالم..." َ َ
ِاملقدر باخلرب ٌمتعلقة إما )ِ  ُرأي هو كما "كان"لـ ّ

ِالبصرية،
ْ  ألن ًمتصديا أو ًمريدا اهللا ماكان :أي ِاملقدرة بأن بعدها الفعل ُوانتصاب َ

َيذر  توجيهه تفي ليس ٍمبالغة ُتأكيد ِالفعل إرادة إىل ِالنفي ِتوجيه ففي إخل، املؤمنني َ

 الكوفية، ُرأي هو كما بنفسها للفعل ٌناصبة للتأكيد ٌمزيدة وإما نفسه، إىل

  .)١("عملها يف ِّاجلر ِحروف ُزيادة يقدح كماال ُزياد�ا ذلك يف واليقدح

ذكر اإلمام أبو السعود مذهب البصريين والكوفيين لقضية الم ... 

ع توجيه اإلعراب، وأن البصريين يرون أن الم الجحود ينتصب الجحود م

الفعل المضارع بعدها بأن مقدرة، بينما يرى الكوفيون أن الناصب للفعل 

  .الالم نفسها

  

  : ًوعلى ذلك اإلمام األلوسي قائال

َليضيع(والالم يف "
ِ
ُ
 احملذوف كما هو رأي البصريني وانتصاب "كان" متعلقة خبرب )ِ

 ويف توجيه النفي إىل إرادة "ًما كان مريدا ألن يضيع": بأن مضمرة أيالفعل بعدها

الالم زائدة وهي : الفعل مبالغة ليست يف توجيهه إليه نفسه، وقال الكوفيون

هو اخلرب، وال يقدح يف عملها زياد�ا كما ال تقدح زيادة ) يضيع(الناصبة للفعل، و

بأن الالم الم ) يضيع(البقاء خربية حروف اجلر يف العمل، و�ذا يندفع استبعاد أيب 

 فيحوج "ما كان اهللا إضاعة إميانكم" بعدها مرادة فيصري التقدير "إن"اجلر و

للتأويل لكن أنت تعلم أن هذا الذي ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى ال 

    "ختفى

                                                           

  .١١٩، ١١٨: ، ص٢: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )١(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  : وقال اإلمام عند قول اهللا تعالى

ِما كان الله ليذر المؤمن(" ِ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ
ُ َّ َ َ ِين على ما أنـتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب َ َِّّ َ َ

ِ َ ِ َ ْ ََ ِ
َ َ ََّ ِ

َْ ََ َْ ُ ْ

ُوما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا  َ
ِ َِ ُ َ َ َ ُ َ َْ ْ ُ

ِ ِِ ِ ِ
ُ

َِ َ ُْ َّْ ََّّ ََ َ َِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ

ٌبالله ورسله وإن تـؤمنوا وتـتـقوا فـلكم أجر ُْ َ ْ ُ َ َ ُْ ََّ َُ َ َُ
ِ ْ ِ َِّ ِِ

ُ ٌ عظيمِ
ِ َليذر(، )َ َ َ

 متعلقة مبحذوف هو )ِ

ما ":اخلرب لكان، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها كما ذهب إليه البصريون أي

 الالم مزيدة للتأكيد وناصبة : اخل؛ وقال الكوفيون"ًكان اهللا مريدا ألن يذر املؤمنني

 قد يعمل  إذ الزائد؛للفعل بنفسها واخلرب هو الفعل؛ وال يقدح يف عملها زياد�ا

كما يف حروف اجلر املزيدة فال ضعف يف مذهبهم من هذه احليثية كما وهم، 

 ؛ً يوذر فحذفت الواو منها تشبيها هلا بيدع وليس حلذفها علة هناك"يذر"وأصل 

إذ مل تقع بني ياء وكسرة وال ما هو يف تقدير الكسرة خبالف يدع فإن األصل 

 هو يف تقدير الكسرة، وإمنا فتحت الدال يودع فحذفت الواو لوقوعها بني الياء وما

 ومل يستعملوا من "يسع ويطأ ويقع"ألن المه حرف حلقي فيفتح له ما قبله ومثله 

ًيذر ماضيا وال مصدرا وال اسم فاعل مثال استغناءا بتصرف مرادفه وهو يرتك ًً ً")١(.  

ِوما كان اهللا ليـعذبـهم وأنت ف(:  تعاىل        وقول اهللا َ ََ َْ ُ َ َّ َ ُ
ِ َ ْيهمَ  جواب لكلمتهم )ِ

الشنعاء وبيان ملا كان املوجب إلمهاهلم وعدم إجابة دعائهم الذي قصدوا به ما 

 "كان"قصدوا، والالم هي اليت تسمى الم اجلحود والم النفي الختصاصها مبنف 

ما كان ": زائدة واخلرب حمذوف، أيريًاملاضية لفظا أو معىن، وهي إما زائدة أو غ

 فظاهر وأما ؛ً وأيا ما كان فاملراد تأكيد النفي أما على زياد�ا،"بهمًاهللا مريدا لتعذي

ن نفي إرادة الفعل أبلغ من نفيه،  وجعل اخلرب ما علمت فأل،على عدم زياد�ا

                                                           

  .٣٣٤: ، ص٣: انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـ  )١(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

أنت هلذه ": يف وجه إفادة الالم تأكيد النفي هنا أ�ا هي اليت يف قوهلم: وقيل

قة أبلغ من نفي أصل الفعل وال  مناسب هلا وهي تليق بك، ونفي الليا: أي"اخلطة

إنه تكلف ال حاجة إليه بعد ما بينه النحاة يف وجه :  وإن قيل،خيلو عن حسن

ذلك، ومحل غري واحد العذاب على عذاب االستئصال، واعرتض بأنه ال دليل 

مة، بل من أمعن ئب مبنع عدم املالائمه املقام؛ وأجعلى هذا التقييد مع أنه ال يال

ًم رآه مشعرا بطلب ذلك، والدليل على التقييد أنه وقع عليهم النظر يف كالمه

العذاب والنيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم كالقحط فعلم أن املراد به عذاب 

  .)١("االستئصال والقرينة عليه تأكيد النفي الذي يصرفه إىل أعظمه

  : ًوأدلى الطاهر بن عاشور برأيه قائال

َّوما كان الل(:  قول اهللا تعاىل" َ ٌه ليضيع إيمانكم إن الله بالنَّاس لرؤف رحيمَ َ
ِ ٌ ُ ََ ِ ِ َ َُّ ِ َِّ ْ ُ َ َ

ِ
ُ
ِ( ،

ِاجلملة يف موضع احلال من ضمري لنـعلم أي لنظهرمن يـتبع الرسول ومن يـنـقلب  ِ َِ ُْ ََّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ُ ِ َِّ َ َْ ُِ ََ َ َْ ِ ِ َِ
ِ ِ ْ ْْ ِ ْ

ْعلى عقيبه وحنن غيـر مضيعني إميانكم ُ َ َ ِْ َ
ِ َِّ ُ ُ َْ ُ َ َ

ِ
ِ وذكر اسم،َ ْ ُ ْ

ِ
ِ اجلاللة من اإلظهار يف مقام َ َ َ َِ ِ َ ْ ِْ َ

ِ َِ َ ْ

ِاإلضمار للتـعظيم ِ
ْ َّ

ِ ِ
َ ْ ِْ")٢(.  

َومعىن " ْ َ َما كان الله ليذر المؤمنني(َ
ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ

ِ
ُ َّ ً نـفي هذا عن أن يكون مرادا لله نـفيا مؤكدا )َ ََّ ُ ً ُ َ ْْ َْ ََِِّ ً َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ

ِبالم اجلحود، وقد تـقدم نظريه يف قـوله ِِ
ْ َ َِ ُُ َ ََ َّ َ ْ َ

ِ
ُ ُْ

ِ َ تـعاىلَِ َ ُما كان لبشر أن يـؤتيه الله (: َ َُّ ٍَ ُ َ َ
ِ ْ ْ َ َ

ِ َ

َالكتاب
ِ َْإخل،)٣()ْ َعدل عن نـفي الفعل إىل نـفي المصدر الدال على اجلنس، وجعل ، ِ َ َ َْ َِ ِْ ْ ِ َِ ََ َ َِّ َِّ َ َْ ْْ ْْ َْ َِ ِ ِ َ

ِنـفي اجلنس عن الشخص بواسطة نـفي االستحقاق َ َ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ِ ْْ َْ َ

ِ ِ ِْ َّ ِ َ ْ َ إذ ال طريقة حل؛َ
ِ َ َ َِ َ ْ ٍمل اسم ذات ِ َ ِ ْ ِ ْ

ُعلى اسم ذات إال بواسطة بـعض احلروف، فصار التـركيب
ِ ِ ِ
َّْ َ َ َ ِ

ُُ َْ ِ ْ َ ََ
ِ َِّ ٍ َ ِ ْ َما كان له أن يـفعل": َ َ ْ ََ َْ َ َُ َ" ،

                                                           

  .٦٠: ، ص٧: انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـ  )١(
  .٢٤: ، ص٢: نوير للطاهر بن عاشور، جـانظر التحرير والت  )٢(
  .٧٩: سورة آل عمران، اآلية  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ًويـقال أيضا َْ ُ َُ َليس له أن يـفعل": َ َ ْ َ ْ َ َُ ََ َ، ومثل ذلك يف اإلثـبات كقوله تـعاىل"ْ َ َ
ِ ِِ
ْ َ َْ ِ

َْ ِْ ِ َ
َِ ُ َإن لك (: َ َ َّ ِ

َأال جتوع َُ ْ فيها وال تـعرىََّ َ َ
ِ()١(.  

ِفمعنى اآلية
َ ْ َ ْ َ َ ليس قـول كونوا عبادا يل حقا لبشر أي بشر كان:َ َِّ ٍُ ٍَ ََ َ ََ ِ � ِ ً َِ ُ ُ ْ َ َ وهذه الالم هي ،َْ

ِ ِ
ُ َّ ِ

َ َ
َأصل الم اجلحود اليت يف حنو  َْ

ِ َِّ ُ ُْ
ِ َ ُ ْ ْوما كان الله ليـعذبـهم(َ ُ ََ ُِّ ِ

ُ َّ َ ِ، فـتـراكيب الم اجلحود )٢()َ
ُ َْ

ِ َ ُ
ِ

َََ

َكله ْا من قبيل قـلب مثل هذا التـركيب لقصد المبالغة يف النـَّفي، حبيث يـنـفى أن ُِّ َ َ َ ُْْ َ ُْ َْ
ِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ

ِ ِ
ْ ِ ِ

ْ َّ َ َ ِ َِْ َِ

ْيكون وجود المسند إليه جمعوال ألجل فعل كذا، أي ُ ََ َ َ ِ ِْ
ِ ِ

ْ َْ ِ ًِ ُ ْ ََ َِ ْ ُ ُْ ُ َ ِ فـهو بريء منه بأصل اخللقة :ُ ِ َِ ْ ْ ِ ْ َِ ُ ْ ٌ َِ َ ُ َ

ًولذلك مسيت جحود ُ ُ َْ ُِّ َ
ِ َ   .)٣(اَِ

  

  :ويرى الباحث

 وذلك ألن تباع في هذه القضيةيين أولى باإلأن مذهب الكوف...

احتجاج البصريين بأن الالم من عوامل األسماء وعوامل األسماء ال يجوز أن 

تكون من عوامل األفعال وهذا الوجه مردود بأن ذلك إنما يكون مع اتحاد 

  .الجهة، أما مع اختالفها فال مانع

ء عينة البحث من المفسرين نجد أنهم حرروا الخالف ولم ستقراومن ا

  ... يرجحوا مع ذكرهم لألوجه التأويلية على كال المذهبين

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                           

  .١١٨: سورة طه، اآلية  )١(
  .٣٣: سورة األنفال، اآلية  )٢(
  .٩٤: ، ص٣: انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  : سادسالالفصل 

  .)١(المفتوحة عن معمولي أفعال القلوب) ْأن( اإلستغناء بمعمولي :قضية

املفتوحة عن معمويل ) ْأن (هل يستغىن مبعمويل: قضية حنوية مؤداها    .....

  . أفعال القلوب أم ال

وتعرض لهذه القضية المفسرون والنحاة في تناولهم آليات القرآن الكريم 

  Mm  l  k  j  i   h  g  f  en  q  p    o  :كقول اهللا تعاىل

s  rt  w  v  u   L 
)٢(.  

 بين وقد وقع الخالف بين سيبويه واألخفش وتحقيق القضية عند أهل الفن

  : يديك

جاء في مع معموليها تسد مسد معمويل أفعال القلوب، ) ْأن( أن سيبويهيرى ..."

ْفاستـغىن ٌطلق من ّأنه ظننت ّفأما" :كتابة كذا،  ٌفاعل ّّأنه ُّأظن :ُتقول )ْأن( خبرب ُ

ُيـقتصر ّوإمنا فتستغين، وكذا َ ْ َعلم إذا هذا على ُ
ِ
  .)٣("أن َِّخبرب مستغن أنه ُ

املفتوحة على اجلملة املنصوبة اجلزئني من ) ْأن( جواز دخول  يرىوالرضي.. 

ًخواص أفعال القلوب وذلك ألن مفعوهلا يف احلقيقة هو مصدر اخلرب مضافا إىل 

املبتدأ، وأن املفتوحة موضوعة هلذا املعىن، فإذا دخلت أفعال القلوب على أن 

                                                           

  :  مسيت بذلك لقيام معانيها بالقلب، يقول فيها ابن مالك  )١(
  أعين راي خال علمت وجدا     ابتدا انصب بفعل القلب جز أي

  حجا دري وجعل اللذ كاعتقد    ظن حسبت وزعمت مع عد 
  ...........................           ................وهب تعلم 

  ٢٤ : ٢/١٩انظر األمشوين، 
  .١٧٨: سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .١٢٦، ١٢٥: ، ص١:  انظر الكتاب، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ر ذلك إذا كان املفتوحة كانت ناصبة ملفعول واحد هو مفعوهلا احلقيقي، ويكث

ًذلك الفعل مما يقل نصبه ملفعول واحد نصبا صرحيا كحسبت، وخلت ، وظننت،  ً
ًأل�ا ال تطلب يف ظاهر االستعمال إال مسندا، ومسندا إليه سواء نصبتها كما يف  ً

ُحسبت زيدا قائما، أو مل تنصبهما حنو حسبت زيد قائم، إذا مقصود اجلزئني  ُ ًً
  ).إن( اجلزئني املصدرين بـ املنصوبني هو املصرح به يف

املفتوحة مع معموليها مفعول هذه ) ْأن(َّ أن سيبويه أن مذهب الرضيمث ذكر ... 

ًاألفعال وال مفعول آخر خالفا لألخفش الذي يقدر املفعول الثاين حمذوفا ً .  

ومعموليها سادة مسد مفعويل أفعال القلوب، ) ْأن(َّ القول بأن الرضيورفض .. 

املفتوحة مع جزئيها يف تقدير اسم مفرد فكيف تكون يف تقدير ) ْأن(وذلك ألن 

ًامسني، واألوىل عنده أن يقال يف حنو علمت زيدا قائما أن االمسني املنصوبني  ً

بتقدير املصدر بال آله سادان مسد أن مع امسها وخربها ومفيدان فائد�ا إذ مها 

ًكما رفض الرضي أيضا مذهب ، مصدرية كما كان الكالم مع أن بتقدير املصدر
ًاألخفش، وذلك ألنه ال حاجة ملثل هذا التقدير، وألنه لو كان هذا الثاين مقدرا 

   .)١(جلاز إظهاره ألنه مل يسد مسده شيء حىت يكون واجب اإلضمار

يبويه هو الراجح، ألن أفعال من التحقيق السابق نجد أن مذهب س

القلوب اختصت بالدخول على المبتدأ والخبر بعد إستيفاء فاعلها، وهما 

ًفجعلها مع معموليها سادة مسد مفعولي أفعال القلوب جريا ) ْأن(مدخول 
على األصل، وال حاجة إلى تقدير مفعول آخر، وما ال يحتاج إلى تقدير أولى 

  .الى أعلى وأعلم واهللا تع،بالترجيح عند الخالف

                                                           

  .٢٨٦: ، ص٢: على الكافية، جـ يرجع إىل الرضي   )١(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :  عند المفسرينوإليك توجيهات القضية

  :يقول السمين الحلبي

  Mm  l  k  j  i               h  g  f  en  p    o  :عند قول اهللا تعاىل

s  r  qt  w  v  u   L 
)١(.  

ِْوال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي(:  تعاىل اهللاقول" ُ َََّ ْ ُ َ َ ََّ َ َ َْ َّسنبَْ حي" قرأ اجلمهور ،)َ َ  بالغيبة، "َ

َّومحزة باخلطاب، وحكى الزجاج عن خلق كثري كقراءة محزة إال أ�م كسروا   "إمنا"ٍِ

 وأنكرها ابن جماهد، وسيأيت إيضاح ذلك، وحيىي بن وثاب بالغيبة ً"خريا"ونصبوا 

 األوىل وفتح الثانية "إمنا"ً، وحكى عنه الزخمشري أيضا أنه قرأ بكسر "إمنا"وكسر 

  .)٢("ُ فهذه مخس قراءات،ْيبةَمع الغ

َّبين السمين الحلبي ما في اآلية الكريمة من قراءات نقال، ثم خر... ً ج قراءة َّ

  :  فقالالجمهور على وجهي القضية

ُفأما قراءة الجمهور فتخريجها واضح، وهو أنه يجوز أن يكون الفعل  َ ْ َ ٌ ُ ُ َّ

 المفعولين عند سيبويه َّ وما اتصل بها سادٌّ مسد"َّأن"، و"الذين"ًمسندا إلى 

ٌومسد أحدهما واآلخر محذوف عند األخفش ُ َ
ِ َّ َ

)٣(.  

  : ٍ دونما عزو إليه فقالالقضيةونقل صاحب اللباب ما ذكره السمين في 

  M h  g  f  e m  l  k  j  in  p    o  : عند قول اهللا تعاىل

s  r  qt w  v  u   L
 )٤(.  

                                                           

  .١٧٨: سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٠٠١: ٩٩٥: ، ص١: جانظر الدر املصون للسمني احلليب،   )٢(
  .١٠٠١: ٩٩٥: ، ص١: جانظر املرجع السابق،   )٣(
  .١٧٨: سورة آل عمران، اآلية  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ّاخلطاب ، وحكى الزجاج عن خلق  بالغيبة ، ومحزة ب"حيسنب"قرأ اجلمهور  ّ
وسيأيت -ٍ وأنكرها ابن جماهد "خري" ونصبوا "أمنا"كثري كقراءة محزة إال أ�م كسروا 

-  وحكى عنه الزخمشري ،"إمنا" وقرأ حيىي بن وثاب بالغيبة وكسر -إيضاح ذلك

ٍ، فهذه مخس قراءات  األوىل وفتح الثانية مع الغيبة"أمنا" أنه قرأ بكسر -ًأيضا
ُ َْ.  

ً، وهو أنه جيوز أن يكون الفعل مسندا إىل ، فتخرجيها واضحفأما قراءة اجلمهور

َّ أو مسد -عند سيبويه- َّ وما اتصل �ا سادة مسد املفعولني "أن" و"الذين"

  .)١(، واآلخر حمذوف عند األخفشحدمهاأ

  : فقالرشاده بدلوه في تحرير هذه القضيةوأدلى اإلمام أبو السعود في إ

  h  g  f  e  m  l  k  j  in و(":هللا تعاىلعند قول ا

َوال(: ٌعطفعلىقول اللهتعاىل..) َيحزنك َ ُ ْ  وأن املوصول إىل ٌمسند ُوالفعل ،)٢()الذين َ

 ِالفعل ُتعلق وهو �ا ِاملقصود لتمام ِسيبويه عند مفعوليه َّمسد ٌسادة ّحيزها ومايف

ُواآلخر ِدمهاأح َّمسد أو ِاخلرب، أو املبتد بني بالنسبة ِّالقليب
 عند ٌحمذوف )٣(

  .)٤("..األخفش 

  :قال اإلمام األلوسي

  M h  g  f  e m  l  k  j  in  p    o  : عند قول اهللا تعاىل

s  r  qt w  v  u   L
 )٥(.  

                                                           

  .٤٥٢: ٤٤٥: ، ص٤: جانظر اللباب البن عادل،   )١(
  .١٧٦: يةسورة آل عمران، اآل)٢(
  . يقصد باآلخر املفعول الثاين، ومل يتحدث األخفش عن اآلية يف معاين القرآن  )٣(
  .١١٧: ، ص٢:  انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )٤(
  .١٧٨: سورة آل عمران، اآلية  )٥(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ْوال يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خيـر النفسهم"( ِْ ِ ُ َِ
ٌ ْ َْ َُ

ِ
ْ َُ َ َََّ ْ ُ ََ َّ َ  عطف على قوله )َ

َوال(: تعالى  َ يحزنكَ ُ ْ وما عملت فيه ) أن(والفعل مسند إىل املوصول، و ، )١()َ

ّساد مسد مفعوليه عند سيبويه حلصول املقصود وهو تعلق أفعال القلوب بنسبة  ّ
  )٢("بني املبتدأ واخلرب ، وعند األخفش املفعول الثاين حمذوف

 القضيةمما ذكره اإلمام األلوسي يتبين أنه لم يزد في تقريريه لهذه ...

  .عما ذهب إليه من قبله من المفسرين

  

  :وقال الطاهر بن عاشور

ْوأنما نملي لهم خيـر ألنـفسهم(:عند قول اهللا تعالى ِْ ِ ُِ َْ ٌ ْ َ ُ َ
ِ
ْ ُ َ هو بدل اشتمال من )ََّ

ِ ٍِ
َ ْ ُ َ َ َ ُ

ُالذين كفروا( َ َ َ
ِ ْ، فـيكون سادا مسد المفعولني، ألن المبدل منه صار كال)َّ ْ ْ �َ َْ َ ُُ ْ

ِ َِ َ ْ ُ ََّ َ ِ َْ َّ َ َ ََ ُ ُ ِمتـروك، َ
ُ ْ َ

ِّوسلكت طريقة اإلبدال لما فيه من اإلمجال، مث التـفصيل، ألن تـعلق الظن  َّ ُّ َِ َ َ َّ َ َِّ ِ ِِ ِ ْ َّ ْ ُْ ِ َِْ ِ َِ
ِ ِ ِ

َ ََ ْ ُ َ َ ْ َ ُ
ُبالمفعول األول يستدعي تشوف السامع للجهة اليت تـعلق �ا الظن، وهي مدلول  ُ ْ ُّ َْ ََ

ِ ِ ِ
َ َُّ َّ ََّ َ َ ُ

ِ
َ َ ََِّ ِ ِ ِْ ِ َّْ َ َ َ ْ

ِ َِّ َْ ْ ِ

ِالمفعول
ُ ْ َ َ الثاين، فإذا مسع ما يسد مسد المفعولني بـعد ذلك متكن من نـفسه فضل ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َ ََ

َّ ََ َ
َِ ََ ْ ِ َْ ُ َ ْ َّ َُّ ُ َ

ِ ِ َّ

ًمتكن وزاد تـقريرا 
ِ ْ َ َ ََ ٍ ُّ ََ

)٣(.  

 والتي ال تخرج عن كذا توجيهات المفسرين لهذه القضية في تفاسيرهم

ًلتأويلي تبعا لهذه ُة على مذاهب النحاة مع توجيه المعنى اتقريرهم للقضي

  .المذاهب

  

                                                           

  .١٧٦: سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .٣٣٣: ، ص٣: عظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـانظر روح املعاين يف تفسري القرآن ال  )٢(
  .١٧٥: ، ص٤: انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :الفصل السابع

  ) لمفعول واحد أو مفعولين"سمع"الخالف في تعدي (:قضية

 "مسع"من القضايا النحوية اخلالفية بني اجلمهور والفارسني من النحاة تعدي ... 

ملفعول واحد أو مفعولني، وتناول املفسرون هلذه القضية يف تأويلهم لقول اهللا 

©  G 8 7 K J I H M  ¬  «  ª : تعاىل

³  ²  ±    °  ¯  ®´  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  

    ¿  ¾  ½L 
)١(.  

  :وإليك تقرير الخالف بين البصريين والفارسيين والترجيح

 للخالف القائم بني اجلمهور والفارسني فذكر أن األخفش الصبانعرض 

 وابن )٤( الربيع وابن أيب)٣(، وابن عصفور وابن الصائغ)٢(والفارسي وابن باشاذ

ًمسعت زيدا  - املتعلق بعني اخلرب بعده بفعل دال على صوت ) مسع(مالك يرون أن 

ًخبالف املتعلقة مبسموع حنو مسعت كالما، وحجتهم أن ) ظن( من باب -يتكلم
                                                           

  .١٩٣: سورة آل عمران، اآلية  )١(
ابو احلسن ظاهر بن أمحد املصري وأصله من الديلم ولد ونشأ مبصر مث :  ابن باشاذ  )٢(

شرح اجلمل للزجاجي، : ن مصنفاتهوفد إىل العراق فتلقى العلم مث قفل إىل مصر، م
 ١٨٣: هـ، انظر نشآة النحو، ص٤٦٩واألصول البن السراج وتعليق الغرفة، توىف سنة 

.  
حممد مشس الدين بن عبدالرمحن اخذ عن ابن املرحل والزم أبا حيان ومن :  ابن الصائغ  )٣(

 وحاشية على املغين، ،)ال إله إال اهللا(شرح األلفية والتذكرة، واملرقاة يف إعراب : مصنفاته
  .٢٣٩: هـ، انظر نشأة النحو، ص٧٧٦توىف سنة 

أبو احلسني عبيد اهللا بن أمحد اإلشبيلي تلقى عن الدباج والشلوبيين :  ابن أيب الربيع  )٤(
هـ، انظر، نشأة النحو، ٦٨٨سيبويه، وشرح اجلمل للزجاجي، توىف سنة : ومن مصنفاته

  .٢٢٣: ص



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ٍاملتعلق بعني اخلرب بعده بفعل ملا دخل على غري مسموع أتى مبفعول ثان ) مسع(

ٍ دخل على غري مظنون أتى بعد ذلك مبفعول ثان على املسموع كما أن ظن ملا

  . يدل على املظنون

 فأنكروا ذلك، فسمع ال تتعدى عندهم إال إىل مفعول واحد، فإن الجمهورأما 

ًكان مما يسمع فهو ذاك، وإن كان عينا فهو املفعول، والفعل بعده يف موضع 

  . )١(نصب على احلال

واس وكلها تعدي إىل مفعول واحد، من أفعال احل) مسع(واحتج اجلمهور بأن .. 

، )ظن(إما من باب أعطى، وإما من باب ) مسع(ولو تتعدى إىل اثنني لكان 

ًكون الثاين فعال وهو ال يكون يف هذا الباب فعال، ) أعطى(ويبطل كو�ا من باب  ً

  .)٢(أ�ا ال جيوز فيها اإللغاء) ظن(ويبطل كو�ا من باب 

بعدم جواز ) ظن(من باب ) مسع( من جعل ويرى الصبان أن ما اعرتض به.. 

) هب(ما ال جيوز فيه اإللغاء كـ) ظن(اإللغاء فيه، أن األخفش قال بأن من باب 

  .)٣(كذلك ) مسع(، وأفعال التصيري، فلتكن )تعلم(و

لمفعولين بشرط تعلقه بعين ) سمع(مما سبق يتضح أن تعدي ...

 فكما ،)ظن( على ً قياساالخبر بعده بفعل دال على صوت هو الراجح،

) سمع(إلى المفعول الثاني للداللة على المظنون، احتاجت ) ظن(أحتاجت 

  .إلى المفعول الثاني للداللة على المسموع، واهللا تعالى أعلم

                                                           

  . ١٩: ، ص٢: على األمشوين، جـ يرجع إىل حاشية الصبان   )١(
  .١٩: ، ص٢:  يرجع إىل املرجع السابق، جـ  )٢(
  .١٩: ، ص٢:  يرجع إىل املرجع السابق، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

ُوأنثر بين يدي الباحثين توجيهات المفسرين لتلك القضية تحت اآلية 

  : الكريمة

  :يقول السمين الحلبي

  M©  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª :  عند قول اهللا تعاىل

³´    ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  L 
)١(.  

ِمسعنا مناديا يـنادي(: قوله تعاىل" َِ َ َُ ًُ ْ
ْ إن دخلت على ما يصح أن يسمع "مسع": )َِ ُ َُّ ِ ْ َ َ َ ْ

ُّتعدت لواحد ، وإن دخلت على ما ال يصح » مسعت كالمك وقراءتك": حنو ِ
َ ْ َّ

ًمساعه بأن كان ذاتا فال ْ َ يصح االقتصار عليه وحده ، بل ال بدُ ُ ُّ ِ
ِ من الداللة على َ

ْشيء يسمع حنو ًمسعت رجال يقول كذا ، ومسعت زيدا يتكلم": ُ ً".   

ٍ أ�ا تتعدى فيه أيضا إىل مفعول :ُ قوالن، أحدهما قضيةوللنحويين في هذه ال ً

ٌواحد ، واجلملة الواقعة بعد املنصوب صفة إن كان قبلها نكرة ، وح َ ْ ْاال إن كان ٌ ً

  .معرفة

ِّ قول الفارسي ومجاعة تتعدى الثنني اجلملة يف حمل الثاين منهما:والثاني ُ  فعلى ،َّ

َ يف حمل نصب ألنه صفة ملنصوب قبله ، وعلى قول "ُينادي"ِقول اجلمهور يكون  ٍ ٌ ِّ

ٍالفارسي يكون يف حمل نصب على أنه مفعول ثان ِّ ُ
)٢(.  

يها عند الجمهور وعند الفارسي  على وجهقرر السمين الحلبي القضية

ُّومن تبعه، مع توجيهه للوجه اإلعرابي بناءا على ذلك، ونقل صاحب ال ً لباب ِ

ٍما ذكره السمين الحلبي نصا دون تصرف وال عزو إلى السمين ٍ ً
)٣(.  

                                                           

  .١٩٣: سورة آل عمران، اآلية  )١(
  .١٠٢٢: ، ص١: جانظر الدر املصون للسمني احلليب،   )٢(
  .٤٩١: ، ص٤: جانظر اللباب البن عادل،   )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :  أبو السعودوفي إرشاد العقل السليم لهذه القضية قال اإلمام

 كيت: يقول ًرجال ُمسعت قولك يف كما اجلمهور عند ًملناديا ٌصفة..... "

 اخل،.....يقول ً زيدا مسعت: قلت إذا كما منه ًحاال لكان ًمعرفة كان ولو وكيت

  .)١("وأتباعه الفارسي عند لسمعنا ٍثان ٌومفعول

هكذا يتضح أن اإلمام أبا السعود ذكر الخالف بين الجمهور ..

ونما يه لمفعولين دلمفعول واحد أو تعد) سمع(والفارسي ومن تبعه في تعدي 

  . ٍترجيح منه لمذهب في القضية

  

  :قال اإلمام األلوسي

©  M  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  :عند قول اهللا تعاىل

³´    ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  L
)٢(.  

ِربـنا إنـنا مسعنا مناديا يـنادى ( َِ َ َ َ َُ ًُ َّْ
َِ َِّ ِلإلميانَّ َ ِيـنادى(ومجلة ، ...)ِِْ املفعول الثاين  يف موضع )َُ

لسمع على ما ذهب إليه األخفش وكثري من النحاة من تعدى مسع هذه إىل 

�ا ال تتعدى إال إىل واحد ، إمفعولني وال حذف يف الكالم؛ وذهب اجلمهور إىل 

وقد يتوهم أن السماع متعد إىل مفعولني  : "أماليه"واختاره ابن احلاجب قال يف 

 املعىن فلتوقفه على مسموع ، وأما االستعمال من جهة املعىن واالستعمال ، أما

ً مسعت زيدا يقول ذلك ومسعته قائال ، وقول:فلقوهلم ْهل يسمعونكم  (: تعاىل  اهللاً ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َإذ تدعون ُْ َ ْ  وال وجه له ألنه يكفي يف تعلقه املسموع دون املسموع منه، وإمنا ،)٣()ِ

                                                           

  .١٣٢: ، ص٢: عقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ انظر إرشاد ال  )١(
  .١٩٣: سورة آل عمران، اآلية  )٢(
  .٧٢: سورة الشعراء اآلية  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

إال إىل واحد فكذلك املسموع منه كاملشموم منه فكما أن الشم ال يتعدى 

السماع فهو مما حذف فيه املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه للعلم به ويذكر بعده 

َيسمعونكم إذ تدعون(حال تبينه ويقدر يف  ُْ َ ْ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ   .)١( يسمعون أصواتكم انتهى)َ

ُيتبين من كالم اإلمام األلوسي أنه يرجح قول من قال بتعدي ...
ُجحناه بعد تحرير كالم النح إلى مفعولين، وهو ما ر"سمع"   .اة في القضيةِ

ومن توجيه اإلمام األلوسي نجد أنه تفرد بالترجيح على الحلبي وابن 

  . عادل وأبي السعود، واهللا تعالى أعلى وأعلم

  

                                                           

  .٣٧٥: ، ص٣: انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـ  )١(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  : الفصل الثامن

ًجوازا ومنعا)١(تقديم معمول اسم الفعل: قضية ً  

     *  +(  "  #  $  %  &  '  )!M : قال اهللا تعاىل

,-8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .  9  :  

@  ?  >  =     <  ;A  G  F  E   D  C   B  

J  I  HK    P   O       N  M  L  L
)٢(.  

 باآلية الكرمية على جواز تقدمي معمول اسم الفعل عليه، الكوفيوناستدل 

، ا يوافق مذهبهم فال يرون ومينعون تقدمه وخيرجون اآلية الكرمية مبالبصريونوأما 

ِوللمفسرين توجيهات هلذا اخلالف يف تفاسريهم ما بني مقرر وموجه هلذا اخلالف  ٍ ٍ ُ
ٍ

ٍرجح للخالف بتدليل وتوجيهُمآخر ودون ترجيح،  ٍ .  

                                                           

، )شتان( كـًما ناب عن الفعل معىن واستعماال: عرف ابن هشام اسم الفعل بأنه  )١(
ً، وذكر أن املراد باالستعمال كونه عامال غري معمول، وأن وروده مبعىن )أوه(، و)صه(و

  : األمر كثري، ومبعىن املاضي واملضارع قليل، وأنه نوعان
ما نقل من غريه : ، والثاين)مه(، و)صه(، و)شتان(ما وضع من أول األمر كذلك كـ: األول

، وإما منقول )عليك(، و)دونك(جار وجمرور حنو إليه، وهو إما منقول من ظرف أو 
  ) ًبله زيدا(، و)رويد(من مصدر حنو 

  : يقول ابن مالك
َما ناب عن فعل كشتان وصه  ََ َ َّ َ َ ٍ ِ َ َ ََهو اسم فعل وك     َ ٍ ِ

ُ ْ َ َذا أوه ومهــــُ َ َّ َ  
َوما بم َ
ِ ُعنى افعل كآمين كثر  ــــــــــَ َ َ

ِ
َ َوغيره كوي وهي    َ َ ََ ُ ُ ُت نـزرَهاـــــــــــَ َ  

ِوالفعل م
ُ ْ

ِ
َن أسمائه عليكاــــــــــــــَ َْ َ

ِِ
َ ْ َ َوهكذا دونك م    ْ َ َ ُ َ َ َع إليكاـــــــــــــــَ َِْ ْ  

ْكذا روي َُ َ َد بلـــــــــــــــــَ ِه ناصبـينـــــــَ ْ َ
ِ َ ِويـعمالن الخفض مصدرين    َ ْ ََ َ ََ ْ َْ َْ َ ِ َ  

، وضياء ١٩٥، ١٩٤: ، ص٣: ، واألمشوين، جـ١٠٩٧، ١٩٦: ، ص٢: انظر التصريح، جـ
  . ٣٢٢: ٣١٧: ، ص٣: السالك، جـ

  .٢٤: سورة النساء، اآلية  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  . وإليك تحقيق القضية عند النحاة وتوجيهات المفسرين لها

 جواز تقدمي معمول اسم الفعل عليه ويستدلون الكوفيونيرى .....
  . ذهبهم بالنقل تارة وبالقياس تارةمل

عليكم كتاب اهللا فنصب : أما النقل فباآلية الكرمية، فالتقدير عندهم... 
  . الشعري املذكور عندهمً، وأيضا بالبيت )عليكم(بـ) كتاب اهللا(

الزم زيدا، وإذا قلت : أي) ًعليك زيدا: ( قامت مقام الفعل أال ترى أنك إذا قلت
: ًخذ بكرا، ولو قلت: أي) ًدونك بكرا(ول عمرا، وإذا قلت تنا: أي) عندك عمرا(
ًفقدمت املفعول لكان جائزا، فكذلك مع ما قام ) زيدا الزم عمرا تناول وبكرا خذ(

  .)١("مقامه
 فإ�م مينعون تقدمي معمول اسم الفعل عليه، )٢( ومعهم الفراءالبصريونوأما 

ه حمتجني للمنع بضعف اسم الفعل وخيرجون اآلية والبيت مبا يتفق مع ما ذهبوا إلي
  .)٣(وعدم تصرفه فهو فرع وحق الفرع أن ينحط على األصل

ًيقول سيبويه في باب ما يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه نصبا ً :  
ْحرمتـعليكمأمهاتكم: (وملا قال" ُ ُُ َ ََُّ ْ َْ ْ َِّ  حىت انقضى الكالم علم املخاطبون أن هذا )٤()ُ

، وقد زعم بعضهم أن .....ًكتب اهللا توكيدا: لمكتوب عليهم مثبت عليهم، وقا
  . )٥("عليكم كتاب اهللا: كتاب اهللا نصب على قوله

                                                           

  .٢٢٨: انظر اإلنصاف، ص  )١(
:  كقولك"كتاب اهللا عليكم: (وقوله" ٢٦٠: ، ص١: يقول الفراء يف معاين القرآن، جـ  )٢(

ه عليكم كتاب اهللا، واألول أشب: معناه: كتابا من اهللا عليكم، وقال بعض أهل النحو
ًزيدا عليك، أو زيدا دونك، وهو جائز كأنه منصوب : بالصواب، وقلما تقول العرب

  .".....بشيء مضمر قلبه
  .٢٠٩: يرجع إىل اإلنصاف، ص  )٣(
  .٢٣: سورة النساء، اآلية  )٤(
ًمنصوبا بعليكم ) كتاب(، وسيبويه يرى قبح جعل ٣٨١: ، ص١: انظر الكتاب، جـ  )٥(

 عليك، وزيدا حذرك، ألنه ليس من أمثلة الفعل، فقبح أن زيدا: واعلم أنه يقبح": يقول
  . ٢٥٢: ، ص١: ، انظر الكتاب، جـ"جيري ما ليس من األمثلة جمراها



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

صوب على المصدرية نم) كتاب اهللا(" تعالى فهو يرى أن قول اهللا     ..... 

  ).عليكم(ًلفعل محذوف مشيرا إلى مذهب الكسائي في أنه يرى أن الناصب 

  

ية الكريمة إذ قال في باب ما جرى وقد حذا المبرد حذو سيبويه مع اآل

  : مجرى الفعل وليس بفعل وال مصدر

، )عليكم: (فلم ينتصب كتاب بقوله) كتاب اهللا عليكم: (فأما قول اهللا عز وجل"

اعلم أن هذا مكتوب عليهم فنصب ) حرمت عليكم أمهاتكم: (ولكن ملا قال

كتاب اهللا ( معىن ألن هذا بدل من اللفظ بالفعل إذا كان األول يف) كتاب اهللا(

  .)١("عليكم وكتب عليكم

 ملنع تقدم معمول اسم الفعل عليه بأن ماال يتصرف ال يتصرف ابن السراجوعلل 

، )عليكم كتاب اهللا(عمله، مث تعرض لآلية الكرمية، فذكر أنه ليس على تقدير 

حرمت عليكم : (ألنه ملا قال": وأمنا هو مصدر حممول على ما قبله يقول

كتاب اهللا : (ًأعلمهم أن هذا مكتوب مفروض فكان بدال من قولهف) أمهاتكم

   . )٢("ًوجعل عليكم تبيانا) ذلك

 أن اسم الفعل ليس يف قوة الفعل، ولذا امتنع تقدمي معموله عليه الفارسيويرى 

عليكم كتاب (ليس ينتصب على ) كتاب اهللا عليكم: ( تعاىلوقول اهللا: يقول

 الفعل الناصب له ما تقدم، وذلك أن وقوله ، ولكن كتاب مصدر دل على)اهللا

                                                           

  .٢٠٣، ٢٠٢: ، ص٣: انظر املقتضب، جـ  )١(
. د: انظر األصول أليب بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، ت  )٢(

: ، ص١: م، جـ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٣:  طمؤسسة الرسالة،: عبداحملسن الفتلي، ن
١٤٢ .  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

فيه داللة على أن ذلك مكتوب عليهم فانتصب ) حرمت عليكم أمهاتكم: (تعاىل

قول �ذا الفعل الذي دل عليه ما تقدمه من الكالم وعلى ذلك ) كتاب اهللا(

   : )١(الشاعر ابي كبير الهزلي

  )٢(لّمنه وحرف الساق طي المحم    ما إن يمس األرض إال جانب 

 ما تقدم من ضعف اسم الفعل وعدم تصرفه لفرعيته عن ابن األنباريوساق 

  :وذلك أن تقدمي معمول اسم الفعل عليه، ًعل دليال ملذهب البصريني يف منهجالف

منصوب ألنه مصدر والعامل فيه فعل مقدر، ومل ) كتاب اهللا: ( تعاىلقول اهللا"

 به الكوفيون ال حجة هلم فيه من وذكر أن البيت الذي استشهد)٣(يظهر إىل فاعله

خذ دلوي : يف موضع نصب بتقدير فعل كأنه قال) دلوي(أن ": أحدهما،وجهين

مفسر لذلك الفعل املقدر، مث ذكر ابن األنباري فساد ما ذهبوا ) دونك(دونك، و

غليه من محل اسم الفعل على الفاعل، وذلك ألن الفعل متصرف يف نفسه 

مساء فغري منصرفة يف نفسها فينبغي أن ال يتصرف فتصرف علمه، وأما هذه األ

  )٤(عملها فوجب أن ال جيوز تقدمي معموهلا عليها

 بأن امساء األفعال إمنا امتنع تقدمي معموهلا عليها البصريين ملذهب الرضيوعلل 

ًنظرا إىل األصل ألن األغلب فيها إما مصادر، ومعلوم امتناع تقدمي معموهلا عليها، 

                                                           

، وشرح املقتصد، ٣٥٩: ، ص١: امسه عامر أو عومير ابن احلليس، انظر الكتاب، جـ  )١(
  .٩٣: ، ص٢: ، وديوان هلذليني، جـ٥٦٧: ص

فهو مصدر منصوب بفعل ) طي احململ(محالة السيف، والشاهد فيه يف قوله : واحملل  )٢(
 وذلك ألن هذا "....ما إن ميس األرض": عليه وهو قولهًحمذوف وجوبا لوجود ما يدل 

  . ٥٧٦، ٥٧٥: ًالقول يدل على أنه طوي طيا، انظر شرح املقتصد، ص
  .٢٣١، ٢٣٠: انظر اإلنصاف، ص  )٣(
  .٢٢٥، ٢٣٤: يرجع إىل املرجع السابق، ص  )٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

 يف نفسه منتقل إىل املصدرية مث منها إىل اسم الفعل، وأما ظرف وإما صوت جامد

ًأو جار وجمرور ومها ضعيفان قبل النقل أيضا لكون عملهما لتضمنهما معىن 

   . )١(الفعل

ًمنصوب على املصدر بكتب حمذوفا دل عليه ) كتاب( يف اآلية أن أبو البقاءيرى 

الزموا كتاب : ذوف تقديرهحرمت ألن التحرمي كتب، أو منصوب بفعل حم: قوله

يعين (إغراء، وقال الكوفيون هو إغراء واملفعول مقدم، وهذا عندنا ) عليكم(اهللا، و

  .)٢(غري جائز ألن عليكم وبابه عامل ضعيف، ويف التقدمي تصرف) البصريني

  .  أما توجيهات المفسرين فدونك ما ذكروه تحت اآلية الكريمة

  : قال السمين الحلبي

َكتاب اهللا(: عاىل اهللا تقول" ٌ أنه منصوب على :ثالثة أوجه ، أظهرها يف نصبه )٣()َِ
ُ ، ونصبه بفعل "ُِّحرمت": أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة املتقدمة قبله وهي قوله 

ًكتب اهللا ذلك عليكم كتاب: مقدر أي  َ َ   . اَ

ًوأبعد عبيدة السلماين يف جعله هذا املصدر مؤكد َ ِ
ْ : له تعاىل ا ملضمون اجلملة من قوَ

ْفانكحوا ما طاب لكم( ُ َ َ َ َ()٤(.  

ِأنه منصوب على اإلغراء ب: الثاني : َكم كتاب اهللا أي علي: والتقدير"عليكم"ـٌ

ْعليكم أنـفسكم(: الزموه كقوله ُْ َُ ُ َْ َ، وهذا رأي الكسائي ومن تابعه ، أجازوا تقدمي )٥()ََْ ْ َ
ِاملنصوب يف باب اإلغراء مستدلني �ذه اآلية ،  ِِّ   :ِول اآلخر وبقِ

                                                           

  .٦٨: ، ص٢: انظر شرح الكافية للرضي، جـ  )١(
  .٢٢٦: ، ص٢: ، جـيرجع إىل اإلمالء �امش اجلمل  )٢(
  .٢٤: سورة النساء، اآلية  )٣(
  .٣: سورة النساء، اآلية  )٤(
  .١٠٥: سورة املائدة، اآلية  )٥(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

َيا أيها المائح دلوي دونكا  َُّ ْ َ َإني رأيت الناس يحمدونكا... ُ ْ َ َ ُ ْ  

  . َّوقد تقدم» َدونك"ـٌمنصوب ب» دلوي"ـف

َألن العامل ضعيف:  مينعون ذلك، قالواوالبصريون َ، وتأولوا اآلية على ما تقدمَّ َّ ،

   .َْالذي ماح دلوي: أي"املائح"ـٌ منصوب ب" دلوي"َوالبيت على أن 

ِالزموا كتاب اهللا، وهذا قريب من اإلغراء: أيأنه منصوب بإضمار فعل : والثالث ٌ .  

، يعين  إغراء"عليكم" و"الزموا كتاب اهللا":  تقديره ، يف هذا الوجهأبو البقاءوقال 

عليكم ذلك ، فيكون : أي عليه، " كتاب اهللا"ـُأن مفعوله قد حذف للداللة ب

  .)١(ً"أكثر تأكيدا

َكتاب اهللا( ثالثة أوجه إلعراب قول اهللا تعالى ذكر اإلمام ، وتعرض )َِ

ًتقديم معمول اسم الفعل عليه جوازا ومنعا، ولم قضية في الوجه الثاني إلى  ً

  .ُيرجح بينهما

ٍ ما ذكره السمين الحلبي نصا دون تصرف وال عزو إلى صاحب اللبابونقل  ٍ ً

  .)٢(السمين

  :قال اإلمام أبو السعود

   *  (  "  #  $  %  &  '  )!M  :عاىلند قول اهللا تع

,  +-8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .  9  

                                                           

  .١٠٩٦: ، ص١: جانظر الدر املصون للسمني احلليب،   )١(
  .١٢٦: ، ص٥: جانظر اللباب البن عادل،   )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

@  ?  >  =     <  ;  :A  E   D  C   B  

J  I  H  G  FK    P   O       N  M  L  L )١(.  

َكتاب(" ٌمؤكد ٌمصدر )َِّالله َِ َكتب أي ّ ْعليكم( اهللا َ ُ  وفرضه ًكتابا ِهؤالء َحترمي )ََْ

 اهللا، َكتاب َالزموا :أي ٍمضمر بفعل اإلغراء على ٌصوب من: وقيل ًضا،فر

ْعليكم(و ُ ُآخر ٌإغراء هو: وقيل منه، ًحاال وقع مبحذوف وإما باملصدر إما ٌمتعلق )ََْ َ 

 من رأي على عليكم بنفس أو عليه ِاملذكور ِلداللة ُمفعوله ُحذف قد قبله ملا ٌمؤكد

  :قوله في كما ِغراءاإل باب يف ِاملنصوب َتقدمي ّجوز

ْالمائحدلويدونكا ياأيها َ َيرأيتالناسيحمدونكا إن      ُ َ ُ")٣)(٢(  

                                                           

  .٢٤: سورة النساء، اآلية  )١(
: ، ص٢: ، والتصريح، جـ٢٠٦: ، ص٣: ، جـانظر شرح شواهد األمشوين للعيين  )٢(

، وقد ذكر صاحب االنتصاف أنه من كالم راجز جاهلي من بين أسيد بن عمرو ٢٠٠
: ، وشرح التربيزي للحماسة، ص٢٢٨: االنتصاف على اإلنصاف، ص: بن متيم، انظر

: ، واملائح٢٦٠: ، ص١: ، ومعاين القرآن للفراء، جـ١٧: ، ص٣: ، واخلزانة، جـ٢٧٠
: معناه خذ، والشاهد يف قوله: ي ينزل البئر فيمأل الدلو إذا قل مأؤها، ودونكالذ
، و�ذا الظاهر )دويل(عليه ) دونك(فظاهره تقدمي معمول اسم الفعل ) دلوي دونكما(

أخذ الكسائي ومجاعة من الكوفيينـ وقعدوا عليه جواز تقدمي معمول اسم الفعل عليه 
ًريون ذلك وذكروا أن البيت حيتمل وجوها أخرى من ًمحال على الفعل، ومل  يرتض البص

أن : ًمفعوال به لفعل حمذوف يفسره اسم الفعل، ومنها) دلوي(أن يكون : اإلعراب منها
خرب مبتدأ حمذوف مث قالوا إن البيت الواحد ال ) دلوي(أن يكون : يكون إنشاء، ومنها

 انظر اإلنتصاف على .تثبت به فاعدة فليكن هذا البيت شاذ إن مل تقبلوا تأويله
  . ٢٢٨: اإلنصاف، ص

  .١٦٤: ، ص٢: انظر إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جـ  )٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

) عليكم(و) كتاب اهللا(اب هكذا عرض اإلمام أبو السعود إلعر..... 

باإللماح إلى مذهب الكوفيين واختالفهم مع البصريين في تقديم معمول اسم 

ًالفعل جوازا ومنعا ً .  

  : قال اإلمام األلوسي

   *  (  "  #  $  %  &  '  )!M :  قول اهللا تعاىل عند

,  +-8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .  9  

@  ?  >  =     <  ;  :A  E   D  C   B  

J  I  H  G  FK    P   O       N  M  L  L
)١(.  

ْعليكم( مصدر مؤكد أى كتب اهللا تعاىل )كتاب اهللا( ُ ، وال ً حترمي هؤالء كتابا)ََْ

ْعليكم(نافيه اإلضافة كما توهم ، واجلملة مؤكدة ملا قبلها وي ُ  متعلق بالفعل )ََْ

ٌكتاب(: املقدر، وقيل ْعليكم( منصوب على اإلغراء أي ألزموا كتاب اهللا ، و)َِ ُ ََْ( 

هو إغراء آخر مؤكد ملا قبله : ًباملصدر أو مبحذوف وقع حاال منه، وقيلمتعلق إما 

، واستدلوا به على منصوب بعليكم:  وقيل،بله عليهفعوله لداللة ما قوقد حذف م

  . جواز تقدمي املفعول يف باب اإلغراء وليس بشيء

تعاىل عليكم ، هذه فرائض اهللا : أيباجلمع والرفع ) كتب اهللا(وقرأ أبو السميقع 

  .)٢(وكتب اهللا بلفظ الفعل

كذا يرى اإلمام األلوسي أن تقديم المفعول على اسم الفعل في باب 

  .غراء ليس بشيء، وبذلك رجح اإلماماإل

                                                           

  .٢٤: سورة النساء، اآلية  )١(
  .١٨: ، ص٤: انظر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللوسي، جـ  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  :ًوأدلى الطاهر بن عاشور قائال

ُوقـول" ْ َ ْكتاب الله عليكم(:  اهللا تعاىلَ ُ َْ َ
ِ َِّ ِتذييل، وهو حتريض على وجوب الوقوف )١()َ ُ ُ َْ ِ

ُ ُ َََ ٌ ِ َْ ُ ِ ْ َ

ُعند كتاب الله، فـعليك ََْ َ
ِ ِ َِّ ِ َ َ َم نائب مناب ْ ََ ٌ

ِ َ َْ، وهو مصيـر مبع)َُْالزموا(ْ
ِ

ٌََّ ُ َ ُ ِىن اسم الفعل، َ ْ
ِْ ِ ْ َ

ْوذلك كثري يف الظروف والمجرورات المنـزلة منزلة أمساء األفـعال بالقرينة، كقوهلم
ِ ِِ ِ
ْ َ َ ََ َِ ِ َِ َِ ِ ُّْ ْ ِْ ِ

َ َْ ْ َْ َ َ ََْ َّ ُ َ َ َ
ِ

َ ُ ُْ
ِ ِ ٌ َ َ :

َإليك، ودونك، وعليك َ َْ ََْ َ ََ ُ ْوكتاب الله مفعوله مقدم عليه عند الكوفيني، أو،َِ ََ ََّ ِِّ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ
ََْ ٌ َ ُ َُُ ُ ْ ُ جيعل َّ َ ُْ

ِمنصوبا ب
ً َُ ْعليكم (ـْ ُ َحمذوفا دل عليه المذكور بـعده، على أنه تأكيد له، خترجيا على ) ََْ َ ََ َ ًَ ُ ُِ َْ َ ٌ ِ َِْ ََّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َّ َ ً ُ َْ

َتأويل سيبـويه يف قول  ِ ِ ِ
ْ َ َ ِ ِ   :الراجزَْ

َيا أيها المائح دلوي دونك  َ ُ َِ ْ ُْ
ِ

َ ّ َإني رأيت النَّاس يحمدونك... َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََْ ِِّ  

َُوجي ًوز أن يكون كتاب مصدرا نائبا مناب فعله، أي كتب الله ذلك كتاباَ ْ َ ً َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َّ َ َ َ َْ َْ ََ َ ً َ َ ُ ْ ْ، وعليكم ُ ُ ََْ
ِِمتـعلقا به ًَِّ َُ

)٢(.  

ً على وجهيها مع توجيه المعنى التأويلي بناءا على هكذا عرض اإلمام للقضية

  .الوجه النحوي ولم يزد

ما ذهب إليها البصريون من منع من التقرير السابق يتضح أن ...

تقديم معمول اسم الفعل عليه هو األولى بالقبول واالعتماد في التأويل، 

من ضعف اسم الفعل وعدم تصرفه، فهو فرع وحق : وذلك لما دللوا به

  . الفرع أن ينحط عن األصل

ًللمصدرية بفعل محذوف وجوبا ) كتاب(وعلى هذا يكون نصب 

ذكر اهللا : ويكون تأويل اآلية، .....)حرمت عليكم(لوجود ما يدل عليه وهو 

                                                           

  .٢٤: سورة النساء، اآلية  )١(
  .٧: ، ص٥: رير والتنوير للطاهر بن عاشور، جـانظر التح  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

كتب اهللا : وحرمت بمعنى كتب وفرض أي) حرمت(المحرمات من النساء 

ًتبيانا، ) عليكم(و) كتاب اهللا(ًعليكم تحريم هؤالء ثم جيء بالمصدر توكيدا 

واهللا . إغراء) عليكم(ًويجوز بعد ما ذكر تلك المحرمات فالزموها تحريما، و

  . ى وأعلمتعالى أعل

   في تفاسيرهم، وعلى ذلك وجه المفسرون القضية

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  : اخلامتة

  .وتشمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات العلمية المتعلقة به

  النتائج  . أ

  

احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  : أهم النتائجوبعد، عليه وسلم، ًوأن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا 

تناول املفسرون غب تفاسريهم قضية تعدد اخلرب للمبتدأ الواحد عند كون  - ١

الثاين مجلة، من خالل بعض اآليات القرآنية جموزين ذلك وموجهني 

 .ومدللني بآيات كرميات من القرآن الكرمي

يء جم"عرض املفسرون يف تفاسريهم لقضية خمتلف فيها عند النحاة وهي  - ٢

َأو كصيب من (، جموزين ذلك بداللة اآلية الكرمية "املفعول ألجله معرفة
ِ ٍ َِّ َ َْ

َالسماء فيه ظلمات ورعد وبـرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من  َ َ َ َ
ِ

ْ ْ ِِْ َ ِ ِ ِ
ُ َ َِ َ َ َ ُ ُُْ َ ٌَ ٌ ْ َ ٌ ِ َّ

َالصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين َ َِ ِ َِ ْ ِْ ٌ ُ ْ َُ َّ ِ
َ َ ِ ِ َ ، فكالم اهللا تعاىل )١()َّ

 .ُكم يف هذا اخلالف، وهو رأي مجهور النحاةح

تعرض املفسرون لقضية حنوية مؤداها جواز تعدد املفعول له لعلة أن الفعل  - ٣

ُالواحد قد يعلل بعلل شىت، واشرتطوا لذلك شرطني، ووجه املفسرون ودللوا 
عليها من خالل آيات القرآن الكرمي، مبنهجية تأسيسية على وحي القرآن 

ًقـرآن(الكرمي  ْ َا عربيا غيـر ذي عوج لعلهم يـتـقونُ ُ ََّ ْ ُ َّ ََ ٍ َ
ِ ِ

َ ََْ �ِ َ()٢(. 

                                                           

  . ١٩: سورة البقرة، اآلية  )١(
  . ٢٨: سورة الزمر، اآلية  )٢(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

تقدمي خرب ما "وجه املفسرون يف تفاسريهم خالف النحاة يف قضية  - ٤

بإعراب اآليات القرآنية على الوجهني املختلف " احلجازية بني اجلواز واملنع

 .فيهما دومنا ترجيح

 الفعل املضارع يف قضية نواصب الفعل املضارع، هل تنصب الم اجلحود - ٥

بنفسها أم بأن مضمرة بعدمها وقع اخلالف بني املدرستني البصرية 

والكوفية، ومن استقراء عينة البحث من املفسرين جند أ�م يف توجيهم 

 .حرروا اخلالف ومل يرجحوا مع ذكرهم لألوجه التأويلية على كال املذهبني

فتوحة عن معمويل امل) أن(توجيهات املفسرين لقضية اإلستغناء مبعمويل  - ٦

أفعال القلوب يف تفاسريهم؛ مل خترج عن تقريرهم للقضية على مذاهب 

ًالنحاة مع توجيه املعىن التأويلي لآليات القرآنية تبعا لذلك ُ . 

، تباينت "تعدي مسع ملفعول واحد أو مفعولني"قضية اخلالف يف  - ٧

سعود، ُّتوجيهات املفسرين هلا، فالسمني احلليب وصاحب اللباب وأيب ال

قرروا القضية على وجهيها عند اجلمهور، وعند الفارسي ومن تبعه مع 

ورجح اإلمام األلوسي والباحث .. توجيه الوجه اإلعرايب بناء على ذلك

 .إىل مفعولني" مسع"قول من قال بتعدي 

ًتقدمي اسم الفعل جوازا أو منعا بني الكوفيني والبصريني"قضية  - ٨ ، ووجه "ً

ٍذه القضية، ما بني موجه ومقرر للخالف دومنا املفسرون اخلالف يف ه ٍ

السمين الحلبي، وصاحب اللباب، وأبو السعود، والطاهر بن (ترجيح 

ٍ ، وآخر مرجح للخالف بتدليل وتوجيه )عاشور ٍ  . )األلوسي، والباحث(ُ

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  التوصيات  . ب

، وأشهد أن ال إله إال اهللا احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

  : وبعد عبده ورسوله، ًوأن حممدا

  

أوصي أقسام التفسري وعلوم القرآن بالكليات الشرعية يف العامل اإلسالمي  - ١

إعراب : ُوباحثيها يف الدراسات العليا مبزيد العناية بالتفسري اللغوي بأقسامه

 .إخل...القرآن الكرمي، التفسري البالغي للقرآن الكرمي

 

اللغة العربية والتفسري أوصي بتشكيل جلنة علمية متخصصة من علماء  - ٢

والقراءات لوضع برنامج علمي حبثي يهدف إىل إعادة صياغة قواعد 

ُوقضايا النحو العريب استمدادا من كتاب اهللا تعاىل وسنَّة نبيه صلى اهللا  ً

ًعليه وسلم تأسيسا وتقعيدا وتدليال واستشهادا واستئناسا ًً ًً . 

  
 

قيق مصنفات التفسري ُأوصي برامج الدراسات العليا بالعمل على حت - ٣

اللغوي، سيما إعراب القرآن الكرمي من خالل منهجية إيثاء الوجه النحوي 

 .املتوافق مع ما أثر يف اآليات من تفسري باملأثور أو تأويل حممود

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

 املصادر واملراجعاألصول وثبت 
 .القرآن الكريم -١
لكويت،  للدكتور أمحد بدر، وكالة املطبوعات اأصول البحث العلمي ومناهجه -٢

 . م١٩٨٩: دار القلم، ط
، للقاضي اإلمام أيب السعود حممد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -٣

: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط: هـ،ن٩٨٢: بن حممد العمادي، ت
 . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤الرابعة، 

دار الكتاب :  نإبراهيم األبياري،: ، حتقيقإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج -٤
 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ٣: اللبناين، بريوت، ط

: ، أليب بكر حممد بن سهم السراج النحوي البغدادي، تاألصول في النحو -٥
 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الرابعة، : مؤسسة الرسالة، ط: عبد احملسن الفتلي، ن

، تأليف الشيخ كمال اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين والكوفيين -٦
:  الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي، تالدين أيب

: ، حملمد حمي الدين عبد احلميد، ناإلنتصاف من اإلنصافهـ، ومعه كتاب ٥٧٧
 . م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، 

، جلالل الدين أبو عبداهللا حممد بن قاضي القضاة اإليضاح على تلخيص المفتاح -٧
د عبدالرمحن بن إمام الدين أيب حفص عمر القزويين الشافعي، حتقيق سعد بن حمم

 .م١٩٨٩مكتبة الكليات األزهرية : حممد عبداملنعم خفاجي، ن: دكتور
 .دار الفكر، بريوت، لبنان: ، أليب حيان األندلسي الغرناطي، نالبحر المحيط -٨
 : ،تالزركشيبدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر ، لالبرهان في علوم القرآن -٩

دار إحياء الكتب العربية، عيسى : حممد أبو الفضل إبراهيم، ن: ، حتقيقهـ٧٩٤
  .م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦األوىل، : البايب احلليب وشركائه، ط

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير (التحرير والتنوير  -١٠
اشور التونسي حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن ع، ) الكتاب المجيد

 . هـ١٩٨٤: الدار التونسية للنشر، تونس، ط: هـ، ن١٣٩٣: ت
: حممد علي النجار، ن: ، أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيقالخصائص -١١

  .بدون: املكتبة العلمية، ط



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

أليب العباس شهاب الدين أمحد بن الدر المصون في علم الكتاب المكنون، -١٢
أمحد : هـ، ت٧٥٦:  احلليب تيوسف بن حممد بن مسعود، املعروف بالسمني

  .دار القلم، دمشق:حممد اخلراط، ن
، أليب حفص، سراج الدين عمر بن علي بن عادل اللباب في علوم الكتاب -١٣

عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ : هـ، حتقيق٧٧٥: احلنبلي الدمشقي النعماين، ت
  .هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: علي حممد معوض، ن

: مازن املبارك، ن: ، أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، تالالمات -١٤
 .م١٩٨٥: الثانية، س:  دمشق، ط–دار الفكر 

لعز الدين بن أيب الكرم بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الكامل في التاريخ،  -١٥
 . بدون: كتاب اجلمهورية، ط: الواحد الشيباين املعروف بابن األثري، ن

عبدالسالم : ، حتقيق وشرح)سيويه(بو بشر عمر بن عثمان بن قنرب أالكتاب،  -١٦
 .مكتبة املدين للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة: حممد هارون، ن

كاظم حبر : عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيقالمقتصد في شرح اإليضاح،  -١٧
حممد عل النجار، األستاذ : املرجان، تأليف أيب الفتح عثمان بن جين، حققه

 .دار اهلدى للطباعة والنشر، بريوت، لبنان: لغة العربية، نبكلية ال
حممد عبداخلالق عضيمة، : أيب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيقالمقتضب،  -١٨

ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية جلنة إحياء الرتاث : األستاذ جبامعة األزهر، ن
 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٥الثالثة، : اإلسالمي، ط

اهيم مصطفى، وأمحد الزيات، وحامد عبدالقادر، وحممد  إلبرالمعجم الوسيط -١٩
 .جممع اللغة العربية: النجار، حتقيق

، لإلمام جالل الدين السيوطي، ُبغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة -٢٠
 .الثانية: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط: هـ، ن٩١١: ت

لك ومعه شرح حاشية الصبان على شرح األشموني على مؤلفه ابن ما -٢١
 .دار إحياء الكتب العربية، عيسه الباب احلليب: ، نالشواهد للعيني

: ، تعبد القادر بن عمر البغدادي ل،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -٢٢
، مكتبة اخلاجني، القاهرة: ، نعبد السالم حممد هارون: ، حتقيق وشرحهـ١٠٩٣

  .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨الرابعة، : ط
، لإلمام أيب الفضل ر القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسي -٢٣



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

دار إحياء الرتاث العريب، : هـ، ن١٢٧٠: شهاب الدين السيد حممود األلوسي، ت
 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥الرابعة، : ط

أبو  :املؤلف، هـ٢٣١ : ت، متام حبيب بن أوسأليب، شرح ديوان الحماسة -٢٤
 ،دار القلم: ، نهـ٥٠٢: ت، ّحيىي بن علي بن حممد الشيباين التربيزي، زكريا

  .بريوت
دار : ، للشيخ خالد بن عبداهللا األزهري، نشرح التصريح على التوضيح -٢٥

 .بدون: بدون، تاريخ: إحياء الكتب العلمية، فيصل عيسى البايب احلليب، ط
للشيخ رضي الدين بن حممد بن احلسن شرح الرضي على الكافية،  -٢٦

مر األستاذ بكلية اللغة العربية، األسرتاباذي، تصحيح وتعليق يوسف حسن ع
 . م١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : جامعة قار يونس، ن

 بكر حممد بن احلسن بن عبيد اهللا بن يب، ألطبقات النحويين واللغويين -٢٧
حممد أبو الفضل : ، حتقيقهـ٣٧٩:  تمذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي،

  . الثانية:، طدار املعارف: ، نإبراهيم
أمحد : هـ، حتقيق٢٠٧: أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء، تمعاني القرآن،  -٢٨

الثانية، : اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: يوسف جنايت، وحممد على النجار، ن
 .م١٩٨٠

: هـ، حتقيق٦٢٦: ياقوت بن عبداهللا احلموي البغدادي، تمعجم األدباء،  -٢٩
هـ، ١٣٥١ املأمون مبصر، الطبعة األخرية، دار: الدكتور أمحد فريد رفاعي، ن

 .م١٩٣٨
اخلامسة، : دار املنار، ط: تأليف الشيخ حممد طنطاوي، ننشأة النحو،  -٣٠

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٨
عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا ل، نزهة األلباء في طبقات األدباء -٣١

 إبراهيم: ، حتقيقهـ٥٧٧: تاألنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري 
 .م١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥الثالثة، : ، طاألردن، مكتبة املنار، الزرقاء:  نالسامرائي

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ، لهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع -٣٢
 مصر، املكتبة التوفيقية: نعبد احلميد هنداوي :ـ حتقيقه٩١١: تالدين السيوطي 

. 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

  وعاتـــــوضامل هرســف

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــاملوض

 ٦٨٣ مقدمة

 ٦٨٣ العالقة بين التفسير والنحو من خالل أقوال األئمة

 ٦٨٥ أهمية الدراسة وأهدافها

 ٦٨٥ البحثعينة

  ٦٨٦ منهج الباحث

تعدد اخلرب للمبتدأ الواحد عند كون الثاين (قضية : الفصل األول

  )مجلة

٦٨٨  

  ٦٩٦  )جميء املفعول ألجله معرفة(قضية : الفصل الثاني

  ٦٩٩  )تعدد املفعول له(قضية : الفصل الثالث

  ٧٠٢  )واز واملنع احلجازية بني اجل"ما"تقدم خرب(قضية : الفصل الرابع

الم اجلحود أو بأن اخلالف يف النصب ب (قضية: الفصل الخامس

  )مضمرة بعدها

٧٠٨  

املفتوحة عن " ْأن"اإلستغناء مبعمويل (قضية : الفصل السادس

  )القلوبمعمويل أفعال 

٧٢١  

 ملفعول واحد أو "مسع"اخلالف يف تعدي (قضية : الفصل السابع

  )مفعولني

٧٢٦  

ًول اسم الفعل جوازا ومنعاتقدمي معم(قضية : الفصل الثامن ً(  ٧٣١  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٧٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثلثالثا من العدد الثالثاملجلد 
 )ضوء القرآن الكريم( توجيهات املفرسين لبعض قضايا النحويني يف 

 الصفحة وعـــــــــــــــــــــــــاملوض

  ٧٤١  : الخاتمة وتشتمل على

  ٧٤١ . أهم النتائج  . أ

  ٧٤٣ . التوصيات  . ب

  ٧٤٤ . ثبت األصول والمصادر والمراجع  . ت

  ٧٤٧  .عي الفهرس الموضو  . ث

  


