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 العربية باللغةملخص 
  الدليميرقيب لطيف علي ذياب  د.

النحوية أي اأَلسباب أو الحجج النحوية التي  التوجيهات هذا البحث يتحدث عن
ال المجاشعي المتوفىاهو ستدل بها أحد علماء التفسير القرآني و ا  ،هـ674 سنة بن َفضَّ

التعبيرية عند تفسيره آليات من سور القرآن و  في أثناء إيضاحه لبعض القضايا التفسيرية
التعبيرية التي أوردها و  بتعاليل أو َأسباب نحوية لهذه القضايا التفسيرية حتجا إذالكريم، 

األول منها  :ثالثة مباحثإلى  حثنقسَم البافي كتابه النكت في القرآن الكريم، وقد 
 التوجيهاتالجمل اأَلسمية، والثاني منها تناول و  المتعلقة باألسماء التوجيهاتتناول 

المتعلقة بالحروف واألدوات  التوجيهاتالثالث تناول و  فعلية،الجمل الو  المتعلقة باألفعال
ِه الجمل، وقد تم عرض نماذج توضح هذه المباحث مع ِإيضاحها ومناقشتها وِشب  
 المراجع المختلفة.و  المصادرستعانة بلِ با

 توجيه ، نحوية ، تعابير :المفتاحيةالكلمات 
SYNTACTICAL JUSTIFICATION OF QURANIC 

EXPRESSIONS AND EXPLANATIONS, A STUDY IN  
(AL-NUKAT FY AL-QURAN AL-KAREEM)  

WRITTEN BY IBN FUDHAL AL-MUGASHI'AI 
Dr. Raqeeb L. Ali 

Summary  

This research is talking about the rational reason for any 

grammatical arguments quoted as evidence. One interpretation of 

Koranic Ebn Fadhal al Majashi (d. 479 AH) during the Adhada 

was some interpretation and expression issues with the 

interpretation of verses from the Holy Qur’an, where it was 

protested against the Ptaalal or the grammatical reasons for those 

interpretation and expression issues were cited by the jokes in the 

Qur’an, which have been divided into three sections. The first of 

which dealt with rational names and nominal phrases. The second 

one dealt with rational deeds and actual sentences. And finally the 

third section dealt with rational letters, tools and semi-beauty. 

This Display model has been illustrated, clarified and discussed 

with the help of various sources and references. 

Keywords: Guidance, grammatical, expressions 
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 املقدمة

الحمُد هلل رّب العالمين الذي َأنعم علينا بنعمة السالم الحنيف وكتابه القرآن 
وِث المرسلين المبعو  خاتم اأَلنبياء السالم علىو  به الثقلين، والصالةُ الكريم، ليهدَي 

 ...هدايًة ورحمًة للعالمين، سيدنا النبي محّمد، وعلى آله وصحابتِه أجمعين، وبعد
لقد أكرمنا اهلل سبحانه وتعالى بهذا الدين السالم الحنيف السمح وبشريعتِه 

لغتنا العربية بأن أنزل القرآن الكريم بهذه اللغة فزادها تعالى  وأكرم اهلل  راءغال
رفعة وشرفًا على ما فيها من فصاحة ودقة تعبير، فسبحانه وتعالى العليم الخبير 

ختاَر لخاتمِة األديان السماوية وكتابه العزيز القرآن الكريم هذه اللغة الكريمة ا
سواء ما يتعلق بالقرآن الكريم الناس كافة إلى  لتكون خير موصٍل لهذا الدين

عجازه أو بفصاحة رسولنا الكريم محّمد  ة باألحاديث النبوية الشريفة أو المتمثل وا 
كون هذه اللغة الكريمة لغة شاملة ألحكام ومتطلبات السالم الحنيف من فقه ب

دنيا وتوحيد وتعاون وخير بين المسلمين و  وعبادة وتفسير وغير ذلك فهي لغة دين
 م.وغيره

ِإن أكبر تكريم لهذِه اللغِة العربية يكمن في اإِلعجاز اللغوي للقرآن الكريم 
الذي هو معجزة لهذا الدين وتفضيل وتكريم للغة العربية دون سواها اللغات 

ې    ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ: ختيار يوضحه قوله تعالىلوهذا ا ،األعجمية

 [،46 القصص] ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  ىې  ې  ې
 إذ ،التكريم لهذه اللغة الكريمة النصوص القرآنية الكريمةو  ختيارلويؤكد ذلك ا

ية القرآن وأنه بلساٍن عربي وردت في القرآن الكريم أحد عشر آية كريمة تذكر عرب
پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  : ، ومن ذلك قوله تعالى(1)مبين

                                                           

 .416–416، والمعجم الفهرس أللفاظ القرآن الكريم: 767تراجع في: مفردات ألفاظ القرآن:  (1)
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وهبُه العليم نسجامًا مع هذا التكريم الذي . وا[106 النحل] ٺ  ٺ   ٺ
فسائر المسلمين متساوون في ، الحكيم سبحانه وتعالى دون تعصٍب أو تكبر

 دراسةإلى  في هذا البحث تطرقنسجامًا مع ذلك األمر فسوف أا: اإِلسالم، أقول
تطرق التعبيرية التي و  النحوية لبعض من القضايا التفسيرية التوجيهاتبعض من 

ال المجاشعي )تأحد علماء التفسير المميزين  اليها  وهو أبو الحسن علي بن فضَّ
فيه  تطرق، والذي «النكت في القرآن الكريم»هـ(، وذلك في كتابه المعروف  674

دقيقة وقضايا  اً فيها أمور  نَ يَّ المؤلف تفسير بعٍض من آيات السور القرآنية وبَ 
يعكس مدى دقة اللفظة  وجهها وعللها نحويًا مما تفسيرية وتعبيرية ولغوية عديدة.

التعبيري أحيانًا و  العربية، فاأللفاظ العربية في القرآن الكريم يتعلق حكمها التفسيري
المفردات العربية وتراكيبها و  ستعمالت النحوية لأللفاظلبالحكم النحوي أو با

العلل و  األسبابو  النحوية التوجيهاتالمختلفة. فهذا البحث سوف يوضح هذه 
التعبيرية في اآليات و  ي توضح أو تعلل أو تحتج للقضايا التفسيريةالنحوية الت

المجاشعي في كتاب النكت وسيتكون البحث من ثالثة  تطرق اليهاالقرآنية التي 
المتعلقة  بالتوجيهات مباحث، بعد هذه المقدمة التعريفية بالموضوع، مبحث خاص

الجمل و  باألفعال لقةالمتع بالتوجيهات خاص باألسماء والجمل األسمية، ومبحث
بالحروف واألدوات وشبه الجمل، ثم المتعلقة  بالتوجيهات خاص الفعلية، ومبحث

 نتائج البحث. همخاتمة البحث الموضحة أل
 على النحو الالئقاهلل تعالى أن يوفقني في ِإظهار هذا البحث  إني أدعو

وأن يغفر تعالى لي الفصاحة و  عجازالمناسب للقرآن الكريم ولغته العربية لغة اإلو 
رة ما قد يقع فيه من هفوات غير مقصودٍة وأن  يغفر لي وللمسلمين في الدنيا واآلخ

وباإلجابة جدير قدير وآخر دعواي أن الحمد هلل إنُه سبحانه وتعالى سميع مجيب 
 رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 املبحث األول
 مسيةاجلمل اإلو النحوية املتعلقة باألمساء هاتتوجيال

 سمية أفضل وأكثر دقة من التعبير باألفعالالجمل اإلو  باألسماءإن التعبير 
للمعنى من وتوضيحًا سمية َأشدُّ تعلقًا الجمل اإلو  الفعلية، ألن األسماءالجمل و 

في القرآن  النكت»المجاشعي في كتابه  تطرق، وقد (1) األفعال وتراكيبها أو جملها
سمية في توضيح وتوجيه بعض الجمل اإلو  ستدلل ببعض األسماءلاإلى  «الكريم

أو ُحججها  مبرراتها التعبيرية التي تتالقى فيها هذه القضايا معو  القضايا التفسيرية
 اإِلسمية.

سمية ستوضُح الكثير جملها اإلو  النحوية المتعلقة باألسماء التوجيهاتإن 
تكوُن هي  التوجيهات . وهذه(7)التعبيريةو  القضايا التفسيريةمن خفايا ودللت 

ية فتوضحها تفسيرًا أو تعبيرًا، وهذه األسماء مختلفة فقد تكون ضمائر آلمحور ا
ُيستدُل بِه على روعِة لغة التعبير  مبرراً ر ذلك، لكنها في المحصلة تنهُض أو غي

سمية. وكما في هذه األمثلة الجمل اإلو  ستعمال اأَلسماءاالقرآني وفصاحتِه في 
 اآلتية:
 اعة المنافقين بشخٍص واحدقضية تشبيه جم : 

بن فضال المجاشعي عند اوضحها أالتعبيرية التي و  وهي القضية التفسيرية

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  : حديثه عن قوله تعالى

                                                           

بن مالك: ابن طولون على ألفية ا، وشرح 111، ومنثور الفوائد: 1/16ينظر: الكتاب )بولق(:  (1)
 .77اأَلبنية العربية: ، ودللت 1/66

ستدلل بالتوجيهات النحوية الخاصة باألسماء والجمل لسأتناول في هذا المبحث نماذج توضح ا (7)
، 170-114، 114األسمية وتنظر أمثلة أخرى على ذلك في كتاب النكت في القرآن الكريم: 

177 ،772 ،667 ،624 ،261 ،224. 
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ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ی  ی           ی  ی   

 ، فقد أوضحَ [17 ،14 البقرة] ٺ  ٺ   ٺ  ٿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
: سأل عنه أن  ُيقال)ومما يُ : (6)وحججها، فقال وتوجيهها المجاشعي هذه القضية

ستوقد نارًا وهو واحد؟ .. وفي هذا ثالثة اكيَف َشبََّه المنافقين وهم جماعة بالذي 
 أجوبٍة:

ٿ   ٿ  : في معنى الجميع كما قال تعالى «الذي»أن يكوَن : َأحدها

وكما قال  [،66 الزمر] ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٹ  ٹ
 :(1)الشاعر

 هُم القوُم كل القوِم يا أُمَّ خالدٍ ***  دماؤهم وإن الذي حاَنْت بَفلجٍ 
، كما «الذين»: أن تجعَل النون محذوفة من الذي، واألصل عنده: والثاني

 :(7)ا اأَلخطل في التثنية وذلك قولههفَ حذ
 قتال الملوك وَفَكَكا اأَلغاَللَ ***  اللذا ميَ عَ ي ُكليٍب إنَّ أَبنِ 

 «َمن  »سٌم مبهم كـا «الذي»ومنهم من أنكر ذلك في اآلية وحمله على أن 

ۉ  ې  ې  : كما قال تعالى ،ويصلُح أن يقع للواحد ،يصلُح أن  يقَع للجميع

 يونس] جخ  حخ   مخ  جس: وقال في موضع آخر [،72 األنعام] ې
 اني على المعنى وهذا وجٌه حسن.فأخرج األول على اللفِظ، والث [،67

                                                           

 .1/717، وتفسير القرطبي: 1/160ظر: تفسير الطبري: ، وين116النكت في القرآن الكريم:  (6)
 .1/162، والمحتسب: 1/176البيت لألشهب بن رميلة، ينظر في: الكتاب )بولق(:  (1)
 .1/164، والكتاب )بولق(: 667البيت لألخطل: ينظر: ديوان األخطل:  (7)
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مثلهم كمثِل َأتباع الذي ): أن يكون الكالم على حذٍف كأنَُّه قال: والثالث
 (.مقامهاستوقد نارًا ثم حذَف المضاَف وأقام المضاَف إليه 

: (6)قال إذ ،هـ(707 )ت فراءِإن توجيه هذه القضية جاء في معاني القرآن لل
نما هو َمَثٌل للنفاق،  –واهلل أعلم–)فإنما ضرَب المثَل  للفعل ل ألعيان الرجال، وا 

الذين استوقدوا، وهو كما قال : ، ولم يقلٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ: فقال
وقوله  [،14 األحزاب] گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ : اهلل تعالى

واهلل -فالمعنى  [،76 لقمان] يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت : تعالى
كما قال  ،لو كان التشبيه للرجال لكان مجموعاً ، إَل كبعِث نفس واحدة –أعلم
: ، أراَد القيم واأَلجسام، وقال تعالى[6 المنافقون] ى        ائ  ائ : تعالى
ېئ       ېئ  ېئ  ىئ [7 الحاقة] ،فكان مجموعًا إذا أراَد تشبيه أعيان الرجال ،

ن  فأجِر الكالم على هذا، ن جاءك تشبيه جمع الرجال موحدًا في شعر فأجزه، وا  وا 
ما : جاءك التشبيه بالواحِد مجموعًا في شعٍر فهو َأيضًا ُيراد بِه الفعُل فأجزِه كقولك

فابِن على هذا، ثم تلقي فعُلَك إلَّ كفعِل الحمير، وما أفعالكم إلَّ كفعِل الذئب، 
 الذئِب(.كو  ما فعلك إلَّ كالحميرِ : الفعَل، فتقول

 في تفسير قضية المرغوب في  «ما»سم الموصو ل ل ل بالدستلا
 : الزواج

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    المجاشعي عند تناوله لقوله تعالى:وجهه  وهو ما

في  «ما»أن  إذ [،6النساء ] ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

                                                           

اني القرآن، للنحاس: ، ومع641، وينظر: تأويل مشكل القرآن: 1/12معاني القرآن للفراء:  (6)
 .1/162، والمحرر الوجيز: 1/107
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أي ِإبهاٌم، ألن  ،فيه بعض الغموض وعدم تحديدٍ  ،سم موصولا ژ  ڑ قوله 
اآلية تتحدث عن تحليل الزواج بما يطيب للمسلم أن يتزوجه من النساء بحسِب 

ختيار الشخصي لوهي َأموٌر مبهمة تتعلق با ،ن وعددهنهصنوفهن وطباع
 ،«ما»سم الموصول لِ للمسلم، وهو الذي يدُل عليه اإِلبهام وعدم التحديد في ا

لدللتها على هذا المعنى غير  ؛«َمن  »الموصول  سملبدًل من ا ت  لَ مِ ع  التي استُ و 
ستعمال بعض المفردات اشعي بتبيان خصوصية االمج عنايةالمحدد، وهو من 

 :(1)قال المجاشعي إذالنحوية، 
ِلَما فيها من اإِلبهام، كما تقول  «ما»)َلمَّا كان المكاُن مكاَن ِإبهاٍم جاءت  

 ُخذ  من عبيدي ما شئَت(. العرُب:
 هذي»بدلً عن اسم اإلشارة  «هذا»: التعبير باسم اإلشارة توجيه» : 

گ   : وهو ما ذكر مسوغُه وعلته المجاشعي في َأثناء تفسيره لقوله تعالى

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

إبراهيم عليه الذي جاء في سياق قصة َأبي اأَلنبياء  [،76 األنعام] ڻ  ۀ
 الحجة الدامغة لقومه في َأن ما يعبدونُه من اأَلجرام السماوية ِإظهارهالسالم في 

الغياب و  ألنها مخلوقات مثلهم تتغيُر بالطلوع ؛القمر ل يستحق العبادةو  الشمسو 
الذي جعله اهلل تعالى فيها صفة تدل على َأن لهذه المخلوقات ربًا هو اهلل سبحانُه 

ن تأنيث أولم يذكر المجاشعي  ن الفسيح،وجودها في هذا الكو  وتعالى يدبر َأمر
ال المجاشعي فقد ق طلع الشمس وطلعت الشمس، فتقول: الشمس يكون مجازيًا،

                                                           

، والبحر المحيط: 1/746، وينظر التسهيل لعلوم التنزيل: 167النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .6/241، والدر المصون: 6/206
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هذي ربي، كما : ل  ِلَم لم  َيقُ : )ومما ُيسَأُل عنُه َأن ُيقال: (7)عن علة هذا التعبير
المخبُر الخبر و َأنَّ التقدير هذا النوُر الطالع ربي، ليكوَن : ؟ والجواب«بازغةً »: قال

، گ  گعنه جميعًا على التذكير، كما كانا جميعًا على التأنيث في 
، إخباٌر گ  گ  گ  گ هذا الذي قالُه العلماُء. وعندي َأن قوله تعالى 

مس مؤنثٌة الشو  ،من كالم إبراهيم عليه السالم ڳ  ڳ : من اهلل تعالى، وقوله
براهيم عليه في كالم العرب، فَأما في كالم سواهم  فيجوُز َأنها ليست كذلك، وا 

 السالم لم يكن عربيًا َفحكى لنا اهلل تعالى على ما كان في لغته(.
  سميةلالتعبير بالجملة اتوجيه : ۈ   ۈ : 

ے   : المجاشعي بحجٍة نحوية في َأثناء تفسيره لقولِه تعالى وجههما  وهو

 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
، وهي اآلية التي تبين للمشركين َأن ما يعبدونُه من اأَلصنام [146 األعراف]

جماٌد ل يفقُه شيئًا، ول يهتدي لشيٍء تطلُب منه َأن يجلبُه َأو يحققه، وهو رد على 
النداء المستمر لهذه اأَلصنام و  ةهؤلء المشركين، فقد جاء بالفعل الدال على الدعو 

سمية لوبالمقابل جاء بالجملة ا –على تجدد الحدثأَلن الفعل يدُل –دون جدوى 
 ۈ   ۈ ستمرار ودون جدوى لالدالة على الثبات على الصمت وا

أيضًا، فهمزة التسوية وأم  المعادلة ثم الجملة اإِلسمية كل هذه الحقائق النحوية قد 
لهذه اآلية التي َأوضحها المجاشعي  –واهلل أعلم–َأظهرت المضمون التفسيري 

 : (1)ولهبق
                                                           

، وتفسير الطبري: 7/760، وينظر: معاني القرآن لألخفش: 716–717النكت في القرآن الكريم:  (7)
عراب القرآن للنحاس: ، 7/674  .6/47، ومجمع البيان: 1/224وا 

، واأَلصول في النحو: 662/ 1، وينظر: الكتاب )بولق(: 761النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .7/107، والتسهيل لعلوم التنزيل: 4/701، وتفسير الطبري: 7/141
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 َأم صمتم؟: ، ولم يقل  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ : لَم قالَ : )وُيقال
ة قد دلت  على الحال، أَلن المقابلو  َأنُه َأتى بذلك، إِلفادة الماضي: الجوابو 

 :(7)على معنى الحال، قال الشاعر الماضي، واللفظ دلَّ 
 عامر  بَأهل القباِب من غير بني***  سواٌء عليَك الفقُر َأْم ِبتَّ ليلةً 

بالفعل  سم المبتدأ، كما قوبَل في اآليِة المبتدأَ لفقابَل الفعل الماضي با
 أَلنها جملٌة من مبتدأ وخبر قابلت جملة من الفعل الماضي، وساَغ هذا فيهِ 

 الفاعل(.و 
 لتعبيٍر قرآني يذكُر سؤا ل ما ل يعقلُ  مسوغاً  ستدل ُل بحذِف المضافلا : 

ڱ  ڱ  ڱ   : عند تفسيره لقوله تعالىوهذا األمر ذكره المجاشعي 

والذي جاء ، [67 يوسف] ۀ  ۀ  ہ   ڻڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ
تعبيرًا عن كالم ذكره إخوُة النبي يوسف عليه السالم ألبيهم النبي يعقوب عليه 

َم بسرقِة هتُ اخيهم بنيامين في مصر، أَلنه فسهم من إبقاِء أَ نلكي يبرؤا أَ ، السالم
صواع الملك وهي السقاية التي يشرُب ويأكل فيها ملُك مصر، فقد طلَب إخوة 

وأهل  ،«مصر»يوسف من َأبيهم النبي يعقوب عليه السالم َأن  يسَأل َأهل القرية 
بصيغة سؤال القرية جاَء القافلة التي جاء فيها إخوة يوسف، ولكن التعبير القرآني 

مما ل يعقل سوغُه المجاشعُي بعلة نحوية وهي حذُف وسؤال قافلة اإِلبل وهما 
قامُة المضاِف إليه مقامه، أَلن المضاَف إليه في النحو و  المضاف المضاِف وا 

 :(1)كالكلمِة الواحدة، فقد قال المجاشعي عن هذه القضية

                                                           

 .6/666، والدر المصون: 1/601البيت بال عزٍو في معاني القرآن للفراء:  (7)
، 1/41، ومعاني القرآن للفراء: 1/106، وينظر: الكتاب )بولق(: 746النكت في القرآن الكريم:  (1)

، 7/762، والتسهيل لعلوم التنزيل: 6/760، والمقتضب: 7/662ومعاني القرآن لألخفش: 
 .1/674بن طولون على َألفية ابن مالك: اوشرح 
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جماعة القافلة إذا : ، الِعيرڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں: )قوله تعالى
بل ُسميت عيرًا على التشبيه بذلك... والقرية ها اإلِ فلة كان فيها حمير، وقيل إنَّ قا

واسأل َأهل القرية وَأهل الِعير، ثم حذَف المضاف : مصر... وكان اأَلصل: هنا
 وَأقام المضاَف إليِه مقامُه لإِليجار، أَلن المعنى مفهوم(.

 لتفسيِر معناها كعلة «الماً س»ستدل ل بنصب كلمة لا : 
: إليها المجاشعي عند تفسيره لقولِه تعالىوهي القضية التي تطرق 

  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

والذي يذكر صفة للمؤمنيَن باهلل تعالى، الذين يتميزون ، [46 الفرقان] ٴۇ  ۋ
ذا تعرضوا أَلذى الكفار، التواضع واللين في مشيتهم وتصرفاتهمو  بالوقار  وا 

قالوا قوًل لينًا برفق لهؤلء ليسلموا من َأذاهم، وليس معنى ، السيئين بالقول والفعلو 
السالم عليهم، ألنها لو كانت كذلك لجاءت مرفوعة واستدل المجاشعي : «سالماً »

بآية أخرى بمعنى السالم جاءت مرفوعة وذلك في قصة النبي إبراهيم عليه السالم 
ي ذكر فيه َأن هذه هـ( الذ160 كالم سيبويه )ت مع المالئكة، وذكر المجاشعي

اآلية التي من سورة الفرقان منسوخة الحكم بآية َأخرى هي آية القتال، ولكن 
السيئين مستحسٌن في شريعة اإِلسالم و  الِحل م وكظم الغيظ مع السفهاءو  التغاضي

قضية  مبرراتأوضح السمحاء، كما تدل على ذلك َأحكامه وهذه اآلية التي 
 :(1)بقولهِ  بن فضال المجاشعياتفسيرها 

                                                           

، والكتاب )بولق(: 721: النكت في القرآن الكريم: ، وينظر646النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .6/120، والتسهيل لعلوم التنزيل: 7/276، ومشكل إعراب القرآن: 1/146
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ألنه  «سالماً »نصَب ، ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ: )قوله تعالى

ٴۇ    ۈۆ    ۈ : آيٍة أخرى في ليس بحكايٍة، ولو كان حكايًة لرفع، كما قال

نما المعنى:و سالٌم عليكم، : ، أي[44 هود] ۋ َأنهم قالوا قوًل يسلموَن بِه.  ا 
ولم : (1)سلمنا منكم، قال سيبويه: قالوا سدادًا من القوِل، أي: قال سيبويه المعنى

يؤمر المسلمون ذلك الوقت بالقتاِل، فُأنِزَل، وهي منسوخٌة بآيِة القتاِل. ولم يتكلم 
 المنسوخ ِإلَّ في هذه اآليِة(.و  في شيٍء من الناسخسيبويه 
  في تفسير ما َأقسم اهلل تعالى بِه من  «َربَّ »الستدل ُل بحذِف كلمة

 : مخلوقاته
ٱ  ٻ      : التي أوضحها المجاشعي عند تفسيره لقوله تعالى وهي القضية

والذي َأقسَم فيه تعالى بالنجم حين يسقط وهو نجُم الثريا ، [1النجم ] ٻ  ٻ
القيامة، فقد أوضَح حين تسقط يوم حين يسقُط في الصباح أو هي نجوم السماء 

مخلوقاته، وأن الحقيقة هي سوُغ الذي بسببِه َأقسَم اهلل تعالى ببعِض المجاشعي الم
يس بها، وذلك أَلن كلمة َأن القسم هو برب هذه المخلوقات وهو اهلل تعالى ولَ 

وهو من حذف المضاف  ذِه اأَلقسام،من اآليات التي وردت فيها ه محذوفة «َربَّ »
قامة المضاف اليه مقامه  :(7)فقد قال المجاشعي وا 

                                                           

، والكتاب )بولق(: 721، وينظر: النكت في القرآن الكريم: 646النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .6/120 ، والتسهيل لعلوم التنزيل:7/276، ومشكل إعراب القرآن: 1/146

، ومجمع البيان: 6/741، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 646النكت في القرآن الكريم:  (7)
 .1764، وصفوة التفاسير: 2/142، والمحرر الوجيز: 6/744
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جرى مجراُه من اأَلقسام التي َأقسَم اهلل  وما ٱ: )واخُتِلَف في قولهِ 
وربِّ : بل المقسم به محذوف، أي: وتنويها بها، وقيلفقيَل تفضياًل لها : بها

 (.ذلك الزيتون وما َأشبهَ و  ، وربِّ الطور، وربِّ التينالنجم
 فاعل في تفسير تعبير قرآني «َمنْ »سم الموصو ل لستدل ل بَأن الا : 

ٱ  ٻ  ٻ         : المجاشعي في َأثناء تفسيره لقوله تعالىليه وهو ما تطرق إ

 الملك] پ    پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  پٻ    ٻ
 ؛«يعلم»مفعوًل به للفعِل  «َمن  »سم الموصول لل يجوز َأن يكون ا إذ [،16-16
الجن، فيكون المعنى َأنه و  جنس العقالء َأي األَنس تكون للتعبير عن «َمن  »ألن 

تعالى يعلم العقالء فقط ول يعلم غيرهم وهو ل يجوز عليه سبحانه وتعالى، بل 
يعلم الذي خلق ما في صدور الخلق من : في اآلية فاعل ليعلم، والمعنى «من»

 :(1)التعبير القرآني ذلكالحجة النحوية ل القول، قال المجاشعي عن
َأنها في موضع رفٍع، : الجوابو  من اإِلعراب؟ «َمن  »ُيسَأُل عن موضع 

يعلم الذي خلق ما في الصدور، ول يجوز َأن : والتقدير، «يعلمُ »: فاعل: ألنها
تكون  «َمن  »لك. وذلك َأن  أَلن المعنى ل يصُح على ذ ؛«يعلم»تكوَن مفعولًة لـ

مفعولًة لصار المعنى َأنه يعلم  «َمن  »عقل دون مال يعقل، فلو جعلَت لَمن  ي
 العقالء خاصة ول يعلم سواهم وهذا ل يصحُّ على القديم سبحانه وتعالى(.

 لقضيٍة تفسيرية مبرراً  «َمنْ »سم الموصو ل لستدل ل بحذِف الا : 
ۆ  ۈ   ۈ      : فسيره لقوله تعالىوهو ما تطرق إليه المجاشعي في ت

ەئ    ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ۅٴۇ   ۋ  ۋ

                                                           

، ومشكل إعراب 6/676، وينظر: إعراب القرآن الكريم للنحاس: 204النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .6/721، والتسهيل لعلوم التنزيل: 2/661يز: ، والمحرر الوج7/762القرآن: 
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، وهي اآلية [77-71: العنكبوت] وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ   ۈئ  ېئ
  تعالى وهو المتصرُف بهما بمشيئتهالتي تتحدث عن كون العذاب والرحمة بيد اهلل

مهما كان هذا  تعالى، ول أحَد يستطيع َأن  ُيعجَز اهلل تعالى عن هذا اأَلمر
سم لااء، فقد ُذِكَر في اآلية األولى رض أو من أهل السممن َأهل األَ  الشخص،
 مبرراً ، وتم حذفُه من اآلية الالحقة لها، فاستدَل المجاشعي بذلك «َمن  »الموصول 

 :(7)في تفسير هذه القضية، فقد قال

العنكبوت ] ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ: )قوله تعالى

كيف وصفهم بذلك، وليسوا من َأهل  ى  ائ  ائ: ُيسأُل عن قوله، [77
 السماء؟ ... وعن هذا جوابان:

 لستم بمعجزين هربًا في اأَلرض ول في السماء.: َأن المعنى: األو ل
 «َمن  »لدللِة  «َمن  »حذَف فول َمن  في السماء معجٌز، : َأن المعنى: والثاني

 :(6)ولى، قال حساناألَ 
  سواءُ وينصرُه  ويمدحهُ ***  َأَمْن يهجو رسو َل اهلل منكم

اضرب َمن  َأتاَك وأتى : ومثلهُ : (1)فراءوَمن  يمدحُه وينصرُه. قال ال: كَأنُه قال
 وَمن  َأتى َأباك، وَمن  لم يأِت زيدًا(.: َأباَك، وأكرم َمن  أتاَك ولم يأِت زيدًا، أي

 

                                                           

، ومعاني القرآن لألخفش: 7/612، وينظر: معاني القرآن للفراء: 666النكت في القرآن الكريم:  (7)
 .16/667، وتفسير القرطبي: 2/716، معاني القرآن للنحاس: 7/664

 .7/612، ومعاني القرآن للفراء: 4ينظر ديوان حسان بن ثابت:  (6)
 .7/612معاني القرآن للفراء:  (1)



 
 

 
664 

 ISSN: 2071-6028 10البحث رقم 

 لقضية تعبيرية مبرراً  «ُهنَّ »ستدل ل بالضمير لا : 
آليٍة تذكر بعض  تطرقهستدلل الذي َأوضحُه المجاشعي عند لوهو ا

، البالغة هالمعجزات التي أوجدها اهلل تعالى والتي هي دلئُل لقدرته الباهرة وحكمت
 هي تعاقُب الليلو تدل على وحدانيتِه وقدرتِه  الدلئل هي آيات كونية وهذه

القمر وتسخيرهما لمصالح البشر، وقد َأمر اهلل تعالى في و  النهار، وتذليل الشمسو 
هذا التعبير القرآني بعدم السجود لهذا المخلوقات، بل السجود للخالق الذي خلقها، 

، فال يسجدون ألحٍد سواه، وقد بالعبادة إن  كان هؤلء البشر يفردون الخالق 
 «ُهن»ن الضمير أ بأوضَح المجاشعي َأن المقصود هو هذه اآليات جميعًا مستدلَ 

القمر و  وليس الشمسالمذكورة في هذا التعبير القرآني  كلهايات آليعود على هذه ا
 :(7)قال المجاشعيفقط 

ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ: )قال تعالى

ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ  

َعاَلَم  ې  ې : قوله تعالى. ُيسَأُل عن الضمير في [67 فصلت] ائ
نما تقدم ذكُر الشمس، يعودُ   القمر؟و  وكيف جمع، وا 

اسجدوا هلِل الذي و : َأن الضميَر يعود على اآليات، والمعنى: والجواب
ُب القمر فتجو  ياِت، وليس يعوُد الضمير على الشمسِ خلق اآل: خلقهن، أي

 تثنيتُه(.
 

                                                           

، والكشاف: 7/647، وينظر معاني القرآن لألخفش: 664-662النكت في القرآن الكريم:  (7)
 .1104، وصفوة التفاسير: 6/76، والتسهيل لعلوم التنزيل: 6/142
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 املبحث الثاني
 اجلمل الفعليةو املتعلقة باألفعال النحوية توجيهاتال

التجلي، و  بالجمل الفعلية يكتسُب معنى شديد الوضوحو  إنَّ التعبير بالفعل
على تلك األلفاظ التي تدُل  يدلُ  (1)ف اللغويوذلك أن مصطلح الفعل في الُعر  

 رالحاضو  على معنى في نفسها وهذا المعنى مقترن بأحد اأَلزمنة الثالثة )الماضي
المضارع واألمر( يحقق و  الثالثة )الماضي صنافهأالمستقبل(. لذا فإن الفعل بو 

 بالجملة الفعلية التي يتشكُل منها معنى تعبيريًا شيقًا.
 بن فضال المجاشعي حرَص على إيضاح هذه الحقيقة عن األفعالاإنَّ 

 فسيريةالتي تعلل وتبرر بعض القضايا الت التوجيهاتالجمل الفعلية من خالل و 
 توجيهاته هذه مبررًا وسبباً  بن فضالا. وقد جعل (7)والتعبيرية في كتاب النكت

 متعلقًا بغاية القضية التي يهدف لتوضيحها من خالل اأَلفعال والجمل الفعلية
التفسيرية التي تحققها، وخصوصية كل نوع من اأَلفعال و  المعاني التعبيريةو 

كذلك  القضايا التي تناولها المجاشعي، وتبرير الثالثة أو جملها الفعلية في تعليل
دات أو الكلمات ني بعضها البعض، وعالقتها بالمفر ن األفعال الثالثة لمعايتضم

 وكاآلتي: بين علتهاو التي تتضمنها التعابير التي ناقشها المجاشعي 
 
 

                                                           

وهمع الهوامع:  1/71، الغرة المخفية: 1/77، وشرح المفصل: 1/4ينظر: الكتاب )بولق(:  (1)
1/7. 

سأتطرق إلى هنا بعض هذه التوجيهات المتعلقة باألفعال والجمل الفعلية، وتنظر امثلة أخرى في  (7)
 .227، 716، 146، 167، 174، 172كتاب النكت في القرآن الكريم: 
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 التعبير بالجملة الفعلية  ېئ  عن السماء وهي مفرد : 

ەئ   : المجاشعي عن تفسيره لقولِه تعالى وهي القضية التعبيرية التي ذكرها

  ىئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

)ومما ُيسأُل عنه أن : (6)فقال المجاشعي، [74 البقرة] ی     ی  ی  ی  جئ

على لفظ الجمع؟. وفي هذا  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ: ِلَم جاء: يقال
 : جوابان

ن كان مخرجها مخرج الواحد، الجمع وا  أن معنى السماء معنى : اأحدهم
 أهلَك الناس الديناُر والدرهم.: ألنها على طريقة الجنس كما يقال

ذا «َسَماَءةٌ »و «َسَماَوةٌ »: أن السماَء جمٌع، واحدها: والجواب الثاني ... وا 
 كانت سماٌء جمع سماوٍة، وسماءٍة كانت بمنزلٍة حماٍم وحمامة ودجاٍج ودجاجٍة(.

سم جنٍس اأن السماء هي إلى  بالجملة الفعلية في هذه اآلية يعودإن التعبير 
ولذلك تم التعبير عنها بضمير الجمع الواقع مفعوًل  ؛«األرض»كما هو حال كلمة 

 .واهلل أعلم ،(1)«ُهن»وهو الضمير  «َسوَّى»لفعل به ل
 
 
 

                                                           

، ومعاني القرآن لألخفش: 1/72، وينظر: معاني القرآن للفراء: 176النكت في القرآن الكريم:  (6)
عرابه، للزجاج: ، ومعاني 1/26  .1/107القرآن وا 

 .66، وصفوة التفاسير: 1/112ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:  (1)
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 الفعل  بمسوغقضية تفسيرية تخصُّ النبي عيسى عليه السالم  توجيه
 : «قا ل»الماضي 

چ  چ  ڇ  ڇ   : وهو ما أوضحُه المجاشعي عند تفسيره لقوله تعالى

ڑ  ڑ  ک  ک    ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

، وهي اآلية التي تنفي عن النبي عيسى [114 المائدة] ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ
فبعض المفسرين يرى َأن  –كما يزعم النصارى–عليه السالم َأنه َأراد تأليه نفسه 

ا رفع اهلل تعالى عيسى دعاء اأَللوهية، قد حصلت عندماهذه التبرئة لعيسى من 
ب السماء تخليصًا له من قتل اليهود الذين َأرادوا الفتَك به، بحسإلى  من األرض

 عادتهم في قتل المرسلين، فرفعُه اهلُل تعالى وقال له ذلك، كما وضح المجاشعي
 :(7)فقال التعبير وعلة تفسيره ذلك توجيه

)قيل له ذلك حين رفعُه اهلل تعالى ِإليه في الدنيا، ألن الفعَل بلفظ الماضي، 
جاء في  ستقبال في مثل هذا. وقدلول ُينكُر َأن  يَأتي الفعل الماضي ومعناُه ا

 اأَلنعام] يث  حج  مج     جح  مح  جخ: القرآن منه مواضع كثيرة، نحو قوله تعالى

ڈ  : ، وقال[144 البقرة] ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ: ، وقال[77

. وهذا ِإنما يَأتي [20 األعراف] ۅ  ۉ  ۉ: وقال [،1 النحل] ڈ  ژ
 الصحِة بمنزلِة ما قد وقع(.و  لصدِق الُمخِبِر فيما ُيخبُر، أَلنه يصيُر في الثبات

 

                                                           

، ومعاني القرآن للنحاس: 7/166، وينظر: تفسير الطبري: 706النكت في القرآن الكريم:  (7)
 .1/611، والتسهيل لعلوم التنزيل: 2/111، والمحرر الوجيز: 7/664
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 التعبير عن المشركين بفعٍل دا ٍل على التأنيث توجيه : 
ہ  ھ  : وهو ما َأوضحُه المجاشعي وعللُه في َأثناء تفسيره لقوله تعالى

. وهو التعبير [76 اأَلنعام] ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ
تحتمل تفاسير  «فتنتهم»َأن كلمة  إذالذي يصف حال المشركين يوم القيامة، 

عتذار هلل تعالى عن الكفر َأو لالكفر، أو المعذرة أي ا: ختلفة، فهي تكون بمعنىم
ن كار كونهم مشركين، وهذا المعنى مقالة هؤلء المشركين أي كالمهم عن نفي وا 

 :(1)هـ(، فقد قال المجاشعي611 )تخير للفتنة ذكرُه المجاشعي للزجاج ألا
ألنه : سم مذكر؟ والجوابلوا «تكن  »: ِلَم َأنَّثَ : ُيسَأُل عنُه َأن  ُيقالَ )ومما 

 :(7)الفعِل مثل قول لبيدإلى  وهي َأقربُ  «الفتنة»وقع على مؤنٍث وهو 
 ذا هي َعرَّدْت إقداُمهامنُه إ***  وَقدمَّها وكانت عادةً  فمضى

ِإلَّ : ے  ے ھ     : يجوُز َأن يكون التقدير في قوله): (6)قال الزجاج
 ؤنث لذلك، وهذا وجه جيد صحيح(.مقالتهم، فت

 ستدل ُل بتكرار الجملة الفعلية لاوئ  توكيدًا للتعبيِر بالكالم
 : الطويل

النبي يوسف  صوهو ما َأوضحه أبو فضال المجاشعي عند تفسيره آلية َتخ
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ            : عليه السالم وهي قوله تعالى

                                                           

عرابه: 716–717لكريم: النكت في القرآن ا (1) ، وتفسير الطبري: 7/140، وينظر معاني القرآن وا 
 .7/11، والتسهيل لعلوم التنزيل: 6/72، ومجمع البيان: 7/17، والكشاف: 7/714

 .1/70، والخصائص: 604ينظر: ديوان لبيد:  (7)
عرابه:  (6)  .7/140ينظر: معاني القرآن وا 
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ومضمونها أن النبي يوسف  [6 يوسف] ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ
عليه السالم أخبَر أباه النبي يعقوب عليه السالم عن الرؤيا التي رآها في منامه، 

القمر يسجدون و  الشمسو  َأن أحد عشر كوكباً : رأى النبي يوسف عليه السالم إذ
 ا يصبح النبي يوسف عليه السالمفيما بعد عندم سيتحقق الرؤياومعنى هذه له، 

، حيث كان السجود عندهم ليَس كالسجود ووالداهعزيز مصر فيسجد له إخوته 
ستدَل احترام فالمجاشعي لمين، بل هو تعبير عن التكريم واالذي في شريعة المسل

ويل العبارة، فقد قال طبتكرار الجملة الفعلية هذه توكيدًا للتعبير بهذا التعبير ال
 :(6)المجاشعي
َأنه ُأعيَد للتوكيد : َأحدهما: ؟ وفيه جوابانوئِلَم ُأعيد ذكر : )ويقال 

ليدل َأنُه رآهم ورأى سجودهم له. وقيل في معنى : لما طال الكالم، والثاني
 َأنه سجود التكرمة، وقيل سجوُد الخضوع(.: السجود ها هنا

 ذكرها دليالً علىستدل ُل بالحذف من جملة فعلية لا : 
آيٍة تذُكر طلب النبي موسى إلى  تطرقهوهو ما َأورد المجاشعي في َأثناء 

إلى  َأخاُه هارون عليه السالم معه في بعثتهِ  عليه السالم من ربه تعالى َأن يجعلَ 
: ُة هي قوله تعالىآليوقومِه، لكي يعينُه ويذكرا اهلل تعالى ويسبحاُه معًا، وافرعون 

     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

، فقد [62-74: طه] ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب
 :(1)قال المجاشعي

                                                           

عرابه:  ،746–746النكت في القرآن الكريم:  (6) ، ومعاني القرآن 6/76وينظر: معاني القرآن وا 
 .6/716، ومعالم التنزيل: 6/647للنحاس: 

عرابه: 614النكت في القرآن الكريم:  (1) ، إعراب القرآن للنحاس: 7/740، وينظر: معاني القرآن وا 
 .702، وصفوة التفاسير: 6/74، والتسهيل لعلوم التنزيل: 7/666
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 ، وفيه وجهان: ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ: )وُيسَأل عن قوله
نسبحَك تسبيحًا : يكوَن نعتًا ِلمصدٍر محذوف، كأنُه في التقدير َأن: أحدهما

 كثيرًا ونذكرك ذكرًا كثيرًا.
نسبحَك وقتًا كثيرًا، : َأن  يكوَن نعتًا لظرٍف محذوٍف تقديره: والوجه الثاني
 ونذكرك وقتًا كثيرًا(.

إن الوجه األول يبدو هو األقرب لمعنى اآلية ألن المحذوف منه من نفس 
 .واهلل أعلم ،فعل المذكورلفظ ال

 ِلحكم تفسيري مبررك  «كاد»ستدل ل باستعما ِل فعل المقاربة لا : 
ڃ  ڃ  : وهو ما أوضحه المجاشعي عند تفسيره لقوله تعالى

ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ    ڈڎ  ڎ  ڈ

  ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

، وهي اآلية التي تبين [60-64: النور] ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ
كما يضمحل السراب، أو تكون  محلُ حال أعمال الكفار يوم القيامة في َأنها تض

 وظلمة وظلمة الليل لهم كحال من في ظلمات متركبة من ظلمة السماءأعما
البحر الهائج، فأعمالهم مظلمة كحال شخص يجتمع عليه تلك الظلمات المتركبة، 
فذكر المجاشعي آراء المفسرين في رؤية ذلك الشخص ليدِه إذا َأخرجها في هذا 

مفسرين بحكم ستدلل بعض الاالمتراكم، فذكر المجاشعي و  الظالم الدامس
حرُف نفي تحقق اأَلمر عليه ، فهذا الفعل ِإن  دخل «كاد»استعمال فعل المقاربة 
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ن لم يدخل حرف النفي عليه فإن هذا الفعل  ل  «ادك»الذي نفاه ولكن بعد ُبطٍء، وا 
، واستدل المجاشعي للحالة األولى بآية تذكر ذبح البقرة هُ يتحقُق األمُر الذي ُيقارب

ية ى عليه السالم والذي لم يتحقق بسرعة، واستدل للحالة الثانمن قبل قوم موس
وقد قال المجاشعي عن ر بتأثير ضوء البرق، بآية تدل على مقاربة ذهاب البص

 :(1)هذه القضية

، فقال الجمهور ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ: ختلَف العلماء في قولها)و 
أَلن دون هذه الظلمِة ل ُيرى فيها. لماء المعنى ل يراها ول ُيقارُب رؤيتها، من الع

ِإذا لم  «كاد»يراها بعَد جهٍد ومشقٍة رؤية تخيٍُّل لصورتها، أَلن ُحكم : وقال بعضهم
ن  دخلها حرف نفي دلت  على أنَّ  يدخل عليها حرُف النفي َأن تكون نافية، وا 

 النور] مج  جح  مح   جخ  حخ: بعد ُبطٍء فاأَلول كقولِه تعالىوقع األمَر 

 البقرة] ڃ  چ  چ  چ: َأنُه قارَب ذلك، وقال فهذا نفيٌّ إلَّ ، [66
 فعلوا بعَد ُبطٍء(.: ، والمعنى[71

 لتجويِز عطفِه  «قابضات»هو  «يقبض»عنى الفعل ستدل ل بَأن ملا
 : سمٍ اعلى 

ڳ  ڳ  ڳ   : المجاشعي عند تفسيره لقولِه تعالى لتوجيههوهو الذي تطرق 

 الملك] ۀ    ۀ  ہ  ہ       ہ  ڻں   ڻ   ڻ  ڻ  ںڱ      ڱ       ڱ  ڱ
وهي اآلية التي تبيُن معجزة طيران الطيور، حيث َأنَّ اهلل تعالى َوطََّأ لُهنَّ  ،[14

الهواء، ولول ذلك َلسقط َن، َفترى الطيَر تصفُّ أجنحتها تارًة وتقبضها أخرى، ولقد 
                                                           

، والمقتضب: 7/722، وينظر: معاني القرآن للفراء: 641–640النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .6/174، والتسهيل لعلوم التنزيل: 6/166، والمحرر الوجيز: 4/26، ومعالم التنزيل: 6/72
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الذي ورد  «صافات» سملعلى ا «يقبض»َبيََّن المجاشعُي علة عطف الفعل 
 :(7)ذلك اأَلمرتبرير السالم، فقال عن  ثجمع المؤنبصيغُه 

وهو فعٌل على  «يقبضن»كيَف عطف : )ومما ُيسَأُل عنه أن  ُيقال
سم، لسم، ومن اأَلصل المقرر َأن الفعَل ل ُيعطُف على ااوهو  «صافاتٍ »

 ُيعطُف على الفعِل؟ لسم لوكذلك ا
ن  كان فعاًل فهو «يقبضنَ »َأن : والجواب في موضع الحاِل وتقديرُه تقدير  وا 

أو لم يروا أن : حال، فجاَز َأن  ُيعطَف عليِه، َفكَأنُه قال «صافات»و سم فاعٍل،ا
 :(6)مثُل هذا في الشعر، قال الراجز ٍت وقابضات، وقد جاءَ االطير فوقهم صاف

يها بَعضٍب باترِ   (َوجائرِ يعد ُل في َأسواقها ***  باَت يُ َعشِّ
)تنبيٌة جاء في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل عن هذا التعبير القرآني َأنه 

في الهواء من غير شيٍء يمسكها، وصافاٍت جمُع  الطيور عتبار بطيرانلعلى ا
الجنِب، إلى  ضمُّ الجناحين: صافٍة وهي التي تبسُط جناحها للطيراِن، والقبض

قابضات. : سم، تقديرهلالفعَل في معنى ان ، أل«صافات»على  «يقبض»وعطَف 
 ؟ «صافات»على طريقة  «قابضات»يقل  لم   لمَ : فإن قيل

َأن بسَط الجناحين هو اأَلصل في الطيراِن، كما َأنَّ َمدَّ اأَلطراِف : فالجوابُ 
سِم الفاعل لدوامِه وكثرتِه، وَأما قبُض اهو اأَلصل في السباحِة، َفُذِكَر بصيغِة 

                                                           

، ومشكل إعراب القرآن: 6/676، وينظر: إعراب القرآن للنحاس: 204النكت في القرآن الكريم:  (7)
 .1646، وصفوة التفاسير: 6/166الكشاف: ، و 7/764

 .7/762بن عقيل: ا، وشرح 16/716البيت بال عزٍو في تفسير القرطبي:  (6)
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فُذِكَر بلفِظ الفعل  ستعانةِ لستراَحِة واالنما يفعلُه الطائُر قلياًل لالجناحين فإِ 
 .(1)لقلتِه(

 دلياًل لقضيٍة تفسيرية  «تؤمنون»التعبير بالفعل المضارع  توجيه
 : تعبيرية

ال المجاشعياوهو ما َألمَح إليِه  ں  : تفسيره لقوله تعالى عند بن َفضَّ

ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ 

وهي اآلية  [11-10: الصف] ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ                ۈ  ۈ  ڭڭ        ڭ
إلى  ي التجارات أحبُّ عن أَ  لنبي ا التي نزلت عندما سأل بعض الصحابة 

اهلل تعالى فيتجرون بها، فجاء الستفهام في اآلية للتشويق لمعرفِة هذه التجارة 
الرابحة الجليلة الشَأن وترغيبهم بها، والتجارُة عبارة عن مبادلة شيٍء بشيٍء أَلجل 

ني بذل المسلم لمالِه وحياتِه في طاعة اهلِل تعالى ربح، َفَشبََّه هذا التعبير القرآال
 النحوي المبررالنجاة من النار بالتجارة، وقد ذكر المجاشعي و  أَلجل الفوز بالجنة
الفعل و  ل من َأنو بدًل عن المصدر المؤ  «تؤمنوا»لمضارع للتعبير بالفعل ا

في التعبير عن هذه التجارة وتفسير مضمونها، أَلن هذا  «أن تؤمنون»: المضارع
يدل على خير هذه التجارة ومعناها، وفي ذلَك ِإيجاٌز في التعبير  «ُتؤمنون»الفعل 

 : (7)ه وكما أوضح المجاشعي ذلك بقولهعن الموضوع ومضمون

                                                           

 .6/727التسهيل لعلوم التنزيل:  (1)
عراب القرآن للنحاس7/174، وينظر: األصول في النحو: 647النكت في القرآن الكريم:  (7)  :، وا 

 .6/777لتسهيل لعلوم التنزيل: ، وا16/67 :، وتفسير القرطبي6/676
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السلعِة، فاستعيَر هاهنا لطلب الربح في  ءطلُب الربح في شراِ : )التجارةُ 

ھ  ِلَم جاَز : عنه َأن  ُيقالَ  العدو. ومما ُيسَألُ  مقاتلة: عمل الطاعة. والجهاد

نما التجارة : فيما يقتضي الحمَل على التجارة، ول يصلح ھ التجارة تؤمنون، وا 
اء على طريق ما يدلُّ على خير التجارة ل على َأنه ج: والجواب َأن  تؤمنوا باهلل؟

يدُل على مصدره وانعقاده بالتجارة في المعنى ل في اللفظ  نفِس الخبر، ِإذ  الِفعلُ 
 ِلما َينَبى على المعنى في اإِليجاز(. وفي ذلك توطئة

 قضيٍة تعبيرية في توجيه« يعذب»ستدل ل بحذف الفعل لا : 
ڌ    : المجاشعي عند تناوله لقوله تعالىليه وهو الموضوع الذي تطرق إ

، وهي اآلية التي [61 اإلنسان] ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ
 جاءت خاتمة لسورة اإلنسان وبعد آيات بينت  َأن ما فيها تذكرٌة ِلَمن  يريد الهدى

خيرة توضح َأن اهلل تعالى قد جمع بين النجاة بمشيئة اهلل تعالى، وهذه اآلية األَ و 
الترهيب، ومصير المتقين ومصير الظالمين وهم الكفرة و  الترغيبو  الوعيدو  الوعد

في اآلية منصوبة بفعِل  «الظالمين»ستدَل المجاشعي بَأن كلمة االمجرمون، وقد 
كون التعبير القرآني في هذه اآلية جاَء متسقًا ومتوازنًا  ليبرر «يعذب»مضمٍر هو 

هـ( في جواز رفع كلمة 707)ت  فراءفي لفظِه ومعناه، ورافضًا قول ال
 : (1)فقد قال المجاشعي، «الظالمين»

                                                           

، وينظر: معاني القرآن للفراء: 1/64، وينظر: الكتاب )بولق(: 266النكت في القرآن الكريم:  (1)
عرابه، للزجاج: 1/74، ومعاني القرآن لألخفش: 6/770 ، ومشكل 2/704، ومعاني القرآن وا 

 .1664، وصفوة التفاسير: 7/764إعراب القرآن: 
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بفعٍل  «الظالمين»، نصب ژ  ڑ  ڑ  ک  ک: وقوله تعالى
أَلنه  ؛«َأعد»ضمار إَأعد لهم، ول يجوز نصبه بالظالمين مضمٍر تقديره ويعذَب 

وجعله مثل  «الظالمين»الرفع في  (7)فراءل يتعدى ِإلَّ بحرِف جٍر... وَأجاز ال

ضمار إالنصُب ب: ه، والوج[776 الشعراء] ۇ  ۆ  ۆ ۈ: قوله

، [61 اإلنسان] ڌ   ڎ  ڎفعٍل، أَلن في صدر الكالم فعاًل، وهو قوله 
 :(6)عٍل، كما قالبعطف فعل على فَر فيه فعاًل ليعتدَل الكالُم مفَأض

 ير ِإْن نَ َفَرا            َأملك رَأَس البع***  َأصبحُت ل َأحمُل السالَح ول
 (.المطراو  خشى الرياحَ وحدي وا***  والذئَب َأخشاُه ِإْن مررُت بهِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 6/771ي القرآن للفراء: وينظر: معان (7)
البيتان للربيع بن ضبٍع الفزاري، وتقدير الفعل المحذوف فيهما: وأخشى الذئَب َأخشاُه، ينظر:  (6)

 .610، والنكت في القرآن الكريم: 664النوادر في اللغة: 
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 املبحث الثالث
 اجلمل ِهاملتعلقة باحلروف واألدوات وشْب حويةنال التوجيهات

عن األسماء وجملها  (1)عمومادوات وشبه الجمل تختلف إنَّ الحروف واألَ 
ختالف يتجلى في أن الحرف واألداة اجملها الفعلية، وهذا و  واألفعالاألسمية 

 سملكاتظهر معانيها في نفسها  الظرف( لو  المجرورو  وشبه الجمل )أي الجار
ستعمال هذه اأَلصناف امن خالل جملة فعلية أو إسمية توضح  بل تظهرالفعل، و 

 الثالثة.
ن هذه الحقيقة ستتجلى من خالل مساهمة هذه األصناف في إ ظهار وا 

التي والتعبيرية مغزى اآليات القرآنية لفظًا ومعنى من خالل القضايا التفسيرية 
 النكت في القرآن الكريم.: أثارها المجاشعي في كتابه الجليل

صناف، وذلك من ستعمال هذه األاإنَّ َأبا فضال المجاشعي قد َأوضح 
نَّ المجاشعي تلفة. بل إِ التعبيرية المخو  ريةللقضايا التفسي توجيهاته وتعليالتهخالل 

ٍة ألصناف، وأوضَح ميزة كل حرٍف وأداستعمال القرآني لهذه الوضح فائدة ا
ها ختالفها عن غير الفاظها المتركبة منها، و أية و تطرق ِإليها وعالقتها بمعنى اآل

التعبيرية التي جاءت في و  فادتها للقضية التفسيريةوكذلك إ، الحروفو  من األدوات
 :(7)ضح في هذه النماذج اآلتية الذكرسيتسياقها. كما 

                                                           

، وشرح 1/706، ومغني اللبيب: 6-7/7، وشرح المفصل: 17-1/4ينظر: الكتاب )بولق(:  (1)
 .1/10: بن عقيلا

أتناول هنا بعضًا من األمثلة على هذه التوجيهات وتنظر أمثلة أخرى في كتاب النكت في القرآن  (7)
، 676، 676، 647، 676، 767، 716، 164، 167، 147، 141، 122، 160الكريم: 
666 ،626 ،204 ،244. 
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 في تفسير آيٍة تذكر إبليس مع  «إلَّ »ستثناء لا ستدل ُل بَأداةِ لا
 : المالئكة

ہ  ہ   : وهي القضية التي ذكرها المجاشعي عند تفسيره لقوله تعالى

 ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ
وذلك في  «إلَّ »ـستثناء بلوهو ا ةنحوي بحجةستدل المجاشعي ا، فقد [66 البقرة]

: (6)من المالئكة، فقد قال المجاشعي قول لبعض المفسرين ينفي كون إبليس
ستثني منهم َأم  ل؟ اَأكان إبليُس من المالئكة حتى : )ومما ُيسَأُل عنه أن  ُيقالَ 

كة، أنُه لم يكن من المالئإلى  فذهب قومٌ : ختلفوا في ذلكاوالجواب أن العلماء 

 ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک: ستثناُء ها هنا منقطعًا، كقوله تعالىلوُجِعَل ا
 :(1)وأنشَد سيبويه [،127 النساء]

 الِمَراحُ و  والحرُب ل يبقى َلجاِحِمها التخيلُ 
 (.الَوقاحُ  الفرسُ و  َداتِ  إلَّ الفتى الصبار في النجد

ستثناٌء افهو : (7)في اآلية مختلٌف في نوعه على قولين «إلَّ »ـستثناء بلإن ا
ستثناٌء منقطع عند من قال أن امتصل عند َمن  قال أن إبليس كان من المالئكة، و 

 إبليس كان من الجن... واهلل أعلم.

                                                           

وتفسير القرطبي: ، 1/176، وينظر: المحرر الوجيز: 166-166النكت في القرآن الكريم:  (6)
1/746. 

 .17/62، واللسان )جحم(: 1/644البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة، ينظر الكتاب )بولق(:  (1)
 .61، وصفوة التفاسير: 1/62، والدر المنثور: 1/116ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:  (7)
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 ذكر النبي قضية تفسير آيٍة ت «الواو»دل ل بحرف العطف ستلا
 : عيسى عليه السالم

ٿ  ٿ  : النحوي الذي ذكره المجاشعي عند تناوله لقوله تعالى التوجيهوهو 

ستدل المجاشعي بالحكم ا إذ [22 آل عمران] ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ
أن الواو ل تقتضي الترتيب في العطف بين المعطوف  ىالنحوي الذي ينص عل

ستدلله بكالم بعض با لآلية المجاشعي توجيهعليه، وذلَك في والمعطوف 
عن تفسير آية تذكر تخليص اهلل تعالى لنبيِه عيسى عليه السالم من  النحويين

ُينزلُه يوم إلى  رادوا قتله، فرفع اهلُل عيسى عليه السالم حيًا باقياً د الذين أغدر اليهو 
بشريعة اإلسالم،  األرض قبل يوم القيامة، ليقتَل الدجاَل ويحكمَ إلى  اهلُل تعالى

توفاُه ُرِفَع حيًا وسيُ فالواو أفادت  العطَف بدون ترتيب أي أن  عيسى عليه السالم 
 :(6)كما وضح المجاشعي ذلك بقوله –مواهلل أعل–خر اهلل تعالى في زمن آ

إني رافعك : التأخير، أيو  هو على التقديم: )فأما النحويون، فيقولون

ڳ  ڱ          ڱ   ترتيب بدللة قوله تعالى ومتوفيك، ألن الواو ل يقتضي ال

ى  ى        ائ   : قبل العذاب، بدللة قوله تعالى: والُنُذر [14 القمر] ڱ   ڱ

 .([12 اإلسراء] ائ  ەئ     ەئ
 
 

                                                           

عرابه:  ،1/714، وينظر: معاني القرآن للفراء: 160النكت في القرآن الكريم:  (6) ومعاني القرآن وا 
 .726، وصفوة التفاسير: 4/626، وتفسير الطبري: 1/606، ومعاني القرآن للنحاس: 1/626
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 في آية تخص تعدد الزوجات «أو» التعبير بالعطف بالواو وليس ب : 
بتوجيهها النحوي  المجاشعيالتعبيرية التي أوضحها و  وهي القضية التفسيرية

ڌ  ڌ  ڎ   : حديثه عن قوله تعالىعند وذلك  التعبير بها تأجاز  التي وعلتها

فقد قال  [،6 النساء] ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
 :(1)المجاشعي

، «َأو»: ها هنا، ولم تأتِ  «الواو»: ِلَم جاءت: )ومما ُيسَأُل عنه َأن  ُيقال
: َأنه على طريق البدل، كَأنه قال: والجواب .يجوُز َأن ُيجمع بين تسٍع؟أَلنُه ل 

لجاَز َأن  ل يكوَن  «َأو»وثالَث بدًل من َمثنى، وُرباع بدًل من ثالث، ولو جاَء بـ
َأن مثنى بمعنى : اع. ويوضح هذاُرب: لصاحِب المثنى ُثالث، ول لصاحب الُثالث

أَلنه ، ئٌ َمن  َأجاَز تزويج تسٍع بهذه اآلية فمخط الث. فأماالث بمعنى ثَ ثنتين، وثُ ا
: لو كان كذلك َلمَا جاَز َأن يتزوَج دون تسٍع، وَأيضًا فلو َأراد اهلل تعالى ذلك لقالَ 

، وتسٌع َأخصُر منه.عِ  نكحوا تسعًا، أَلن هذا التكراراف وهذا على طريق التخيير  يٌّ
 ل لإليجاِب(.

 بجناحيه»المجرور وهي و  الجار التعبيِر يشبِه الجملة من توجيه» : 
وهو ما َأوضحُه المجاشعي وبّيَن علته النحوية وُحجته التعبيرية، وذلك في 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ   : َأثناء تفسيرِه لقوله تعالى

، فقد [66 األنعام] ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڇ
 : (7)المجاشعيقال 

                                                           

عرابه: 166النكت في القرآن الكريم:  (1) ، 7/16، ومعاني القرآن للنحاس: 7/4، ومعاني القرآن وا 
 .2/17، وتفسير الطبري: 1/746والتسهيل لعلوم التنزيل: 

، وتأويل مشكل القرآن: 1/667، وينظر: معاني القرآن للفراء: 712القرآن الكريم:  النكت في (7)
 .4/662، وتفسير القرطبي: 7/164، وتفسير الطبري: 666
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ڃ  : ِلَم قال: كل ما َدبَّ من الحيوان... ومما ُيسَأُل عنه َأن ُيقال: )الدابة

َأنَّ هذا : ، وقد ُعِلَم َأن الطائر ل يطيُر إلَّ بجناحيِه؟. والجوابڃ    چ  چ
أسرع فيها، : ِطر  في حاجتي، أي: إنما جاء للتوكيد ورفع اللبس، أَلنه قد يقول

 مشى برجليه(.: وهو كما تقولفجاء هذا التوكيد إِلزالة اللبس، 
يجري على عادة العرب  «بجناحيهِ »: المجرورو  بالجار (6)مغزى التعبيرِإن 

فالعرُب إذا أرادت  المبالغة في  –ارهوالذي جاء القرآن الكريم على غر –في كالمها 
 وهم المجازِه على رجلي، أو هو توكيد لدفِع تمشيُت ِإلي: الكالم َأكدتُه، كقولك

فيقال للسَّعِد وللنحِس في كالمهم طائر،  يستعمُل مجازاً  «الطائر»ن لفظ نفيه، ألو 

ں   : ستعمل أيضًا للتعبير مجازًا عن عمل اإِلنسان كما في قوله تعالىاو 

فجاء التأكيُد مناظرًا للذي تعارفتُه [ 16 اإلسراء] ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 العرُب في كالمهم.

 في تفسير عدد أصحاب  «الواو»ستدل ل بحرف العطف لا
 : الكهف

ڄ  ڃ      : ما َأوضحه المجاشعي في َأثناء تفسيره لقولِه تعالىوهو 

ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇ

ک  ک   ک  ک   گ      گ     ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌڍ  ڍ

، وهي اآلية التي تتحدُث عن [77 الكهف] گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ
                                                           

عرابه:  (6) ، 7/666، والبحر المحيط: 7/744، والخصائص: 7/762ينظر: معاني القرآن وا 
 .7/14والتسهيل لعلوم التنزيل: 
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الذين تكلموا عن َأصحاب الكهف وعددهم، فقد تكلم اليهود في زمن النبي محّمد 
  يدل على آخِر ما لوتكلم غيرهم عن ذلك العدد، وقد جاء حرف العطف الواو

قيل في تعدادهم وتماِم قصتهم، ويرى بعض المفسرين َأنها واو الثمانية تدخل مع 
الشيء الذي ُيضاف إليِه، أو تأتي بعَد  عدد الثمانية لتدَل على َأنُه المقصود بعدد

ذكر َأشياء يكون مع آخر شيٍء فيها حرف الواو داًل على َأن عدد هذا الشيء 

ائ  ەئ   ەئ  وئ  : هو ثمانية، كما في آية الكهف هذه، وفي قوله تعالى

وذكره المجاشعي عندما  وجهه بعلتهوهذا هو الذي ، [7 الحاقة] وئ  ۇئ
 :(1)قال

وُحِذَفت  ، ڍ: في قوله «الواو»ِلَم دخلت : عنُه أن  ُيقال )ومما ُيسَألُ 
على تماِم القصة، وموضعها مع ما  َأنها دخلت  لتدلَ : فيما سوى ذلك؟ والجواب

: طَف جملًة على جملة، وقال بعضهما نصٌب على الحاِل. وقيَل دخلت لتعبعده
، أَلن جالئَل األمور ددالعُخصَّت  بعدد السبعِة، أَلنَّ السبعة أصٌل للمبالغِة في 

سبعٌة... وأما من يقول هي واو الثمانية، ويستدُل بذلك على َأن للجنِة ثمانية 

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ: َأبواٍب، لقولِه تعالى

نما هو من قول بعِض  [76 الزمر] ۋ  ۅ فشيٌء ل يعرفُه النحويون، وا 
 المفسرين(.

                                                           

، ومعاني القرآن 660، وينظر: النكت في القرآن الكريم: 606–606كريم: النكت في القرآن ال (1)
عرابه:  عراب القرآن للنحاس: 6/774وا  ، ومعالم 1/664، ومشكل إعراب القرآن: 7/771، وا 
 .6/206، والمحرر الوجيز: 2/141التنزيل: 
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 تعبيٍر  توجيهفي  «َأنَّ و  إنَّ »المجرور بين و  ستدل ل بالفصل بالجارلا
 : قرآني

بن فضال المجاشعي ذكرُه في َأثناء حديثه عن آيٍة لوهو مضمون كالم 
تذكر جانبًا من قصِة َأبي البشر آدم عليه السالم مع ِإبليس الملعون في الجنة 

: قوله تعالىِإغواء ِإبليس آلدم بالمعصية، وهذه اآلية هي ا منها بعد مقبل إنزاله

  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

-117 طه] ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
 :(1)َد قال المجاشعي، فق[114

بفصٍل، ولم  «َأنَّ »في  «ِإنَّ »: ِلَم جاَز َأن تعمل: )ومما ُيسَأُل عنه َأن  ُيقالَ 
كراهًة للتعقيد بمداخلة متنعوا عن ذلك اَأنهم : َيُجز  من غير فصٍل؟ والجواب

أَلنها مباينٌة مع ، تصاللقاربة، فَأما المتباعدة فال يقع فيها تعقيد باتالمالمعاني 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  : تصال أَللفاظها، فلذلَك جازَ لا

 إن  َأنك ل تظمُأ فيها، أَلنه بغير فصٍل(.: ولم يجز گ  گ  گ  ڳ
 في تفسير تعبير قرآني «حرف الفاء»ستدل ل بدخو ل لا : 

بن فضال المجاشعي عند حديثِه عن آية تخص اوهو اأَلمر الذي ذكره 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    : حكم الزنا في اإِلسالم، وهي قوله تعالى

فاآلية تبين حكمًا عامًا على هذا الذنب، وليس خاصًا بزانية أو ، [7 النور] ٿ

                                                           

ر الطبري: ، وتفسي7/146، وينظر: معاني القرآن للفراء: 674النكت في القرآن الكريم:  (1)
 .6/64، والكشاف: 14/774
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زاٍن معينان، ولذلك جاء دخول حرف الجواب الفاء على الجملة التي تذكر عقوبة 
)والفاء دخلت في قوله : (7)ذلك توجيهعن  ذلك الذنب فقد قال المجاشعي

ها ول زاٍن ل ُيقصد بها زانيًة بعين ما في الكالم من اإِلبهام، ِإذجوابًا لِ  «فاجلدوا»
 ا(.بعينِه ولذلك ُرِفعَ 

 الناصبة في تفسير تعبير قرآني وردت فيه «َأنْ »ستدل ل بدخو ل لا : 
ستدلل َأورده المجاشعي عند تفسيره آليٍة جاءت في سياق قصة لوهذا ا

اإِليمان فرفَض فرعون وَأراد إلى  دعوة النبي موسى عليه السالم ِلفرعون مصر
يكتم إيمانه  قتل موسى، فدافع عنه بالقول رجل مؤمٌن باهلل من قوم فرعون كان

الذي ورد  «َأن»كَر فيها الحرف جل عبارة عن موسى عليه السالم ذفقال هذا الر 
ية التي وردت على لسان هذا الرجل، في اآل «َأن»في هذه اآلية ليوضح المعنى فـ
في محل نصٍب  «نأَ »عليه السالم بسبب إيمانه، فـتؤكد َأنهم أرادوا قتل موسى 

بيرية التفسيرية المجاشعي مفعوٌل أَلجله أو َلُه، كما َأوضح هذه القضية التع
 : (1)بقوله

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  : )قوله تعالى

هذا : ... قيل[76 غافر] چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 قبطيًا من آل فرعون.كان : المؤمن كاَن ِإسرائيليًا يكتُم إيمانُه من آل فرعون. وقيل

                                                           

عراب القرآن للنحاس: 1/71، وينظر: الكتاب )بولق(: 624النكت في القرآن الكريم:  (7) ، وا 
 .6/104، والتسهيل لعلوم التنزيل: 7/666

، 76/76، وتفسير الطبري: 6/4، وينظر: معاني القرآن للنحاس: 667النكت في القرآن الكريم:  (1)
 . 6/127: والكشاف
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هاهنا، وما  «َأن»: ما عِلُة دخول چ  ڇ  ڇ   ڇ: وُيسأُل عن قوله
 موضعها من اإِلعراب؟

، ولو َأنها دخلت لتدَل على َأن القتل إنما كان من َأجِل اإِليمان: والجواب
نما  يدل على قتل رجل مؤمن ل من أجل إيمانه، ُحِذَفت  لم يدل على هذا، وا 

أَلن  يقول، وتلخيصه من َأجل : َأجِل َأن يقول، أيتقتلون رجاًل من أ: والتقدير
 «يقولَ »َأتقتلون رجاًل قائاًل ربي اهلُل، أَلن : كان التقدير «َأن  »: فتذِ قوله، ولو حُ 

 «َأن  »رجٍل َأكل... وموضع : حينئٍذ نعٌت لرجٍل، كما تقول مررُت برجٍل يأكل، َأي
 نصٌب على المفعول له(.

 قضية تعبيرية في توجيه بحرٍف السين ستدل للا : 
: بن فضال المجاشعي في تفسيرِه لقوله تعالىامر الذي وضحُه وهو األَ 

ڍ     ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

والذي يبيُن اأَلعذار التي تبيح ، [70 المزمل] ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ    ڎ
 وقت الليل وما يستطيع قراءته من القرآن فيللمسلم أن  يقوَم بعض الليل بالصالة 

المعيشة أو للجهاِد في سبيل و  بسبب المرض أو الستعداد للسفِر في طلب الرزق
 «َأنَ »لمجيء الفعل في سياق تعبيٍر قرآني فيه  المبرراهلل، وقد ذكر المجاشعي 

لك وهو السين، فقد قال المخففة من الثقيلة، وذلك لمجيء الِعَوُض لذ
 :(7)شعيالمجا

                                                           

، ومشكل إعراب 1/764، واأُلصول: 7/67، وينظر: المقتضب: 277النكت في القرآن الكريم:  (7)
، وصفوة التفاسير: 7/166، والهمع: 7/641، وكشف المشكل في النحو: 7/770القرآن: 
1616. 
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 هاهنا مخففة من الُمثَقََّلِة، «َأن»، ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ: )وقوله تعالى
: سما «مرضى»و َأنه سيكون منكم مرضى،: مضمرة معها، والتقدير «الهاء»و
لَّ المخففة إِ  «َان  »ول يلي الفعل ، «َأن  »: الخبر، والجملة خبر: «منكم»و «يكون»

ٺ  ٺ  ٺ  : من قوله «ل»: ونحو السين هاهنا،: العوض نحوو  مع الِعوض،

 (.[64 طه] ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
 قضية تعبيرية توجيهفي  «الالمو  األلف»ستدل ُل بَأداة التعريف لا : 

ۇ  ۇ  : بن فضال المجاشعي عند تفسيره لقولِه تعالىاوهو ما تطرق إليِه 

، وهما آيتان من سورة عددت  [4-2: الشرح] ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ
فجاءت  هاتان اآليتان لتؤكد َأن اهلل  ،التكريم لنبينا محّمد و  بعضًا من النعم

سينصرُه ويظهر هذا الدين، ويبدَل  تعالى الذي َأنعم بهذه النعم على نبينا محّمد 
الحال، يبدلُه بيسٍر  ى المشركين في مكة للمسلمين وضيقهذا الُعسر المتمثل بَأذ

قريٍب، وسيَأتي الفرُج بعد الضيق، وقد تم تأكيد ذلك باستعمال الحرف الُمَشبََّه 
وتكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب،  «ِإنَّ »بالفعل 

 «ُيسر»لَف والالم للعهِد، وتنكير لفظة والعسر المذكور في اآليتين واحٌد، أَلن األَ 
ول غير الثاني في اآليتين، اليسر األَ و  ُيسرًا كبيرا سيكون: والتعظيم َأي تفخيمِ هو لل

وكما َأوضح المجاشعي ذلك  فاأَلول قد يكوُن في الدنيا، والثاني في اآلخرة،
 :(1)بقوله

                                                           

عرابه: 241- 240النكت في القرآن الكريم:  (1) : ، والكشاف2/740، وينظر: معاني القرآن وا 
، 116، وتفسير جزء َعمَّ: 6/646، والتسهيل لعلوم التنزيل: 6/642، ومعالم التنزيل: 6/740

 .1212وصفوة التفاسير: 
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هو اأَلول ، العسر ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ: )قوله تعالى
لن يغلَب »: حديثالثاني، والُيسر اأَلول غيُر الُيسر الثاني، وقد جاء في الالعسُر 

فهو واحٌد، أَلنُه ذلك المعرَّف ، َان العسر ُمَعرَّفٌ : ، ووجُه ذلك(7)«ُعسٌر ُيسرين
بعينيِه، والُيسُر ُمنكٌَّر، ولو كان الُيسر الثاني هو اأَلول لتكرَر وفيه اأَللُف والالم 

ۓ   ۓ  : رَأيُت رجاًل، وأكرمُت الرجَل، قال اهلل تعالى: كما تقوللُيعرَف ذكره، 

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  

: وقال، اأَلول، َعرََّف الثاني َلمَّا كان هو [14-12: المزمل] ۅ  ۉ  ۉ

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ [النور :
( وفيه اأَللف والالم ومثل تكرير، [62  :(1)الثاني هو اأَلول قول الشاعرو  )الُعسر 

 الفقيراو  نغضَّ الموُت ذا الغنى***  ل َأرى الموَت يسبُق الموَت شيءٌ 
 فالموُت في ذلك كلِه شيٌء واحد (.

 في قضية تفسيرية تعبيرية «أو»ستدل ل باستعما ل الحرف لا : 
ڤ  : عند تفسيره لقوله تعالى الذي تطرق المجاشعي لتوضيحهِ  األمروهو 

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

التبكيت و  ستفهام للتوبيخلية التي جاء فيها ا، وهي اآل[76 سبأ] ڇ  ڇ
الجواب جاء من جهٍة واحدة، والقصُد بهما إقامة الحجة على و  للمشركين، فالسؤال

                                                           

 .6/267، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري: 60/121الحديث في تفسير الطبري:  (7)
، 1/60)بولق(:  ، والكتاب42البيت َلعِدي بن زيٍد العبادي، ينظر في: ديوان عدي بن زيد:  (1)

 .6/26والخصائص: 
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المشركين بما ل يمكن المخالفة فيه، فهم يعترفون بَأن الرزَّاق هو اهلل تعالى، ومع 
ير يصنام التي ل تضر ول تنفع، واستعمال أداة التخذلك فهم يشركون بعبادة األَ 

هو إِلظهار حقيقة ضالل هؤلء المشركين وفساد عقيدتهم،  «َأو»وهي الحرف 
الحق مع التوحيد هلِل تعالى في العبادة، ولكن فمن البديهي الذي ل نقاش فيه َأن 

 «المشركين»ستعمال هذا الحرف ُيظهر اإِلنصاف والمالطفة في مجادلة الخصم ا
أَلن ذلك  ومحاججتِه وهو َأبلُغ من التصريح في الكالم ردًا على هؤلء المشركين،

لباطل، ِر حتى يعلموا َمن  هو على الحق، وَمن  هو على االتفكو  يدعوهم للنظرِ 
ن من صفات هؤلء المشركين ، أَل «َأو»ير الذي وضحُه الحرف يبأسلوب التخ

گ                 : صرار على الباطل، كما قال تعالى في آية أخرىإلالتزمُت والعناد في ا

فاآلية التي ذكرها المجاشعي  ،[16 الشورى] گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
َأخزى اهلُل الكاذَب مني ومنك، والقائل متيقن َأنَّ : غرار قول العرب ىعل تجري

صاحبه هو الكاذب، ولكنه يتلطُف في مجادلتِه إِلظهار حقيقة كذبِه، وقد تكون 
 ية التفسيريةالقض لهذهِ  النحوي التوجيهبمعنى الواو، كما أوضُح المجاشعي  «أو»
 : (7)التعبيرية، فقالو 

ن ، قال المفسرو [76 سبأ] ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ: )قوله تعالى
نَّا لعلى ُهدًى وَأنتم في ضالٍل مبين.: (1)معناه هاهنا معنى  «َأو»ومعنى  وا 

                                                           

، والبحر 604، والصاحبي: 744، وينظر: تأويل مشكل القرآن: 601النكت في القرآن الكريم:  (7)
 .6/774، والتسهيل لعلوم التنزيل: 7/774المحيط: 

 .476، وصفوة التفاسير: 17/176، وتفسير القرطبي: 77/116ينظر: تفسير الطبري:  (1)
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وكذلك هو في المعنى غيَر َأنَّ العربية على غيِر ذلك، ل : (7)فراءقال ال، «الواو»
إن  شئَت : مر المفوض، كما تقولولكنها تكوُن في األَ  «الواو»بمنزلِة  «َأو»تكون 

ڃ     ڃ  : المعنى في قولهو  ثنين، وليس لُه َأن  يَأخذ ثالثة، قالامًا َأو َفُخذ دره

نكم َأيضًا لضالون أو مهتدون، وهو يعلم : ڃ إنَّا لضالون َأو لمهتدون، وا 
: وَأنت تقول في الكالم للرجِل ُيَكذُِّبكَ : َأنَّ رسوله المهتدي وَان غيره الضال، قال

تُه تكذيبًا غير مكشوٍف، وهو في القرآِن وفي كالم فكذبواهلِل إنَّ َأحدنا لكاذٌب، 
واهلِل لقد قاَم زيد، : َأحسِن مذاهبِه إذا ُعِرَف، كقول القائلإلى  العرِب كثيٌر، يوجهُ 

: أو ُقل   «إن  شاَء اهلل»: مَر على َخالِف ذلك، ُقل  فيقول العالُم بَانَّ األ ،وهو كاذبٌ 
 (.تصريح التكذيبحسَن من فيكذبُه بأَ  «فيما َأظنُّ »

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، ويقصد َأن )َأو( تكوُن أَلحِد اأَلمرين، أَلنُه هو الصواب، فهذا من 7/647ن للفراء: معاني القرآ (7)
اإِلنصاف والعدل في المحاججة، كما تقول لشخٍص أحُدنا كاذٌب، مع يقينك وعلمك أن هذا 

، وشرح إبن طولون على َألفية ِإبن مالك: 116الشخص كاذب، ينظر: اأَلزهية علم الحروف: 
7/67. 
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 اخلامتة
 التوجيهاتكان مداُر البحث في الصفحات السابقة هو ِإيضاُح َأبرز 

ُن فضال المجاشعي في كتابه باالتعبيرية التي تناولها و  النحوية للقضايا التفسيرية
 النكت في القرآن الكريم، وقد ظهرت  في ثنايا البحث بعض النتائج: الجليل

 : على النحو اآلتيالحقائق التي تخصُّ موضوع هذا البحث وفحواُه وهي و 
التعبيرية و  النحوية مع القضايا التفسيرية التوجيهاتلقد تالقت  هذه  -1

كالجزِء الذي يدل على الكل  التوجيهاتالتي وضحتها أو كانت هذه 
مر فقد دمج البحث الذي ينتمي ِإليه. لذلك وانسجامًا مع هذا األ

المبررات الجمل اإِلسمية، وكذلك  معالمتعلقة باأَلسماء  هاتالتوجي
المتعلقة بالحروف  التوجيهاتالمتعلقة باأَلفعال مع الجمل الفعلية، 

واأَلدوات مع شب ِه الجمل، أَلنها جميعًا بمثابِة اأَلجزاء التي تتالقى 
 ختالفُه وتميزُه عن سائر الكالم.التوضَح روعة التعبير القرآني و 

التعبيرية بأسلوب و  النحوية للقضايا التفسيرية التوجيهاتالبحث  عرَض  -2
لقرآنية وتفسيرها، ية اآلوعالقتها بألفاِظ ا التوجيهاتيبيُن فحوى هذه 
 .التوجيهاتيراد هذه والمقصود من إ

النحوية نظيرًا فيما ذكره المجاشعي  التوجيهاتَأكَد البحُث َأنَّ لهذِه  -3
ن  كانت ل ترقى  ة توجيهَأمثل منوغيره  كالم العرب وَأشعارهم، التي وا 

ا جميعًا يمثالِن فصاحة مأَلنه، لروعِة التعبير القرآني ولكنها توضحهُ 
 ختالفها عن سائر اللغات األخرى.االلغة العربية و 
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عالجتها المباحث السابقة، َأما َأن   النحوية التي التوجيهات ِإنَّ َأصنافَ  -4
التعبير بهذه  توضحتكون علًة وحجًة في نفسها للقضية التي 

صناف في اآليات القرآنية أو تفسيِر هذه اآليات، أو تكون هذه األَ 
ستعمالها في اَأو حجٍج توِضُح  بمسوغاتنحويًا  مسوغةاأَلصناف 

 يات القرآنية.اآل
ات القرآنية يالجمل اإِلسمية في اآلو  أَلسماءأكَد البحُث َأنَّ التعبير با -5

فظية لآليات القرآنية وتبياِن معناها المقصود أقوى في الصياغة الل
 النحوية الخاصة باألسماء التوجيهاتالذي َأوضحتُه األمر وهو 

 الجمل اإِلسمية.و 
ال الجمل الفعلية، َأنَّ استعمو  المتعلقة باأَلفعال بتوجيهاتهَأثبَت البحُث  -6

ير القرآني، فهذه اأَلفعال ا الصنف النحوي، يعطي مرونة في التعبهذ
والجمل الفعلية التي تتشكُل منها، ل تقُف عند فعل معيٍن وزمانِه 

 ،«مرةالمضارعة واآلو  الماضية»الخاص بِه، بل تناوبت  هذه اأَلفعال 
فيما بينها في استعمالت التعبير القرآني لها، وهو اأَلمُر الذي 

فعال والجمل الفعلية أو ستعمال األَ ا اجازتَأوضحتُه األمثلُة التي 
حتوتها االتعبيرية التي و  ستدلت  بهذا الصنف في القضايا التفسيريةا

 هذه اأَلمثلة.
وشب ِه الجمل، َأن دوات المتعلقة بالحروف واألَ  بتوجيهاتهَأوضَح البحُث  -7

لكل جزٍء من هذا الصنف َأمرًا وغاية يريد إثباتها في القضايا 
هذا الصنف، فكانت  توجيهاتالتعبيرية التي َأوضحتها و  التفسيرية

وَأداة َأو شبه  األمثلة التي ُذكرت فيه ُتعبُر عن خصوصية كل حرفٍ 
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َألفاظ ستعمال مع عموم لجملة في الستعمال النحوي، ومالءمة هذا ا
نَّ مكونات هذا الصنف ل تدل على اآليات القرآنية وتفسيرها، ألَ 

 األَفعال.و  اأَلسماء في معنى معيٍن بنفسها، كما هو الحال
وفي الختام َأسأُل اهلل تعالى َأن يتقبل منا جميعًا َأعمالنا ويجعلها خالصة 

لغة الفصاحة ، ولغتهِ  القرآن الكريم،و  ن  يغفر لنا، ويفقهنا في دينناأالكريم و  هلوجه
 باإِلجابة جدير.و  ما يشاُء قديرعلى واإِلعجاز، ِإنُه 
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 املصادر واملراجع
 .مصدر العربية اأَلول، القرآن الكريم

هـ(، 612 علي بن محمد الهروي )ت: اأَلزهية في علم الحروف -1

 ، مطبوعات مجمع اللغة العربية،7المعين الملوحي، ط عبد: تحقيق
 م.1461-هـ1601دمشق، 

 ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج )ت: اأَلصو ل في النحو -2

، مؤسسة الرسالة، 1د. عبد حسين الفتلي، ط: هـ(، تحقيق614
 م.1462-هـ1602بيروت، 

 َأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس )ت: إعراب القرآن للنحاس -3

روت، ، عالم الكتب، بي6د. زهير غازي زاهد، ط: تحقيق، هـ(666
 م.1466-هـ1604

ندلسي )ت أَلبي حيان محمد بن يوسف النحوي األَ : البحر المحيط -4

الشيخ عرفات العشا حسونة، والشيخ زهير جعيد، : تحقيق، هـ(762
 م.1447-هـ1617، دار الفكر، بيروت، 1ط

أَلبي محمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ويل مشكل القرآنتأ -5

دار الكتب العلمية، ، 6السيد َأحمد صقر، طتحقيق ، هـ(774)ت 
 م.1461-هـ1601بيروت، 
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للشيخ اإِلمام العالمة محمد بن أحمد بن : التسهيل لعلوم التنزيل -6

تحقيق رضا فرج ، هـ(761 جزي الكلبي الغرناطي اأَلندلسي )ت
 م.7002-هـ1674، المكتبة العصرية، بيروت، 1الهمامي، ط

، مطابع الشعب، القاهرة، 4عبده، طللشيخ محمد : تفسير جزء َعمَّ  -7

 بدون تاريخ.
: تأويل آي القرآنتفسير الطبري المسمى جامع البيان عن وجوه  -8

صدقي : تحقيق، هـ(610 أَلبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت
 م.1442-هـ1612، دار الفكر، بيروت، 1جميل العطار، ط

عبداهلل محمد أَلبي : سير القرطبي المسمى الجامع أَلحكام القرآنفت -9

، دار ِإحياء التراث 1ط، هـ(471نصاري القرطبي )ت بن َاحمد األَ 
 م.1462-هـ1602العربي، بيروت، 

أَلبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي )ت : الخصائص -11

، دار الشؤون الثقافية 6محمد على النجار، ط: تحقيق، هـ(647
 م.1440العامة، بغداد، 

أَلبي العباس شهاب الدين : المصون في علوم الكتاب المكنون الدر -11

د. : تحقيق، هـ(724أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )ت 
 م.1464-هـ1604، دار القلم، دمشق، 1أحمد محمد الخراط، ط
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لإِلماِم جالل الدين عبدالرحمن بن : الدر المنثور في التفسير بالمأَثور -12

، دار الفكر، بيروت، 1هـ(، ط411عي )ت َابي بكر السيوطي الشاف
 م.1466-هـ1606

د. محمود محمود  ،«المشتقاتو  المصادر»دللت األَبنية العربية  -13

المملكة العربية  ،، نشر مكتبة المتنبي في الدمام1السيد الدريني، ط
 م.7016-هـ1662السعودية، 

 ، دار األصمعي،1د. فخر الدين قباوة، ط: ، تحقيقديوان اأَلخطل -14

 م.1470-هـ1640سورية،  ،حلب
د. وليد عرفات، : تحقيق ،ديوان حسان بن ثابت األَنصاري  -15

 م.1470، دار صادر، بيروت، 1ط
، دار 1محمد جبار المعيبد، ط: ، تحقيقديوان عدي بن زيد العبادي -16

 م.1442-هـ1662هورية، بغداد، الجم
، وزارة 1عباس، ط د. إحسان: تحقيق ديوان لبيد بن ربيعة العامري، -17

 م.1447-هـ1667اإِلعالم الكويتية، الكويت، 
لقاضي القضاة بهاء الدين  ،بن مالكابن عقيل على أَلفية اشرح  -18

: قيقهـ(، تح744 عبداهلل بن عقيل العقيلي الهمداني المصري )ت
، المكتبة التجارية الكبرى، 6الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد، ط

 .م1446-هـ1666القاهرة، 
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بي عبداهلل شمس الدين ألَ : بن مالكابن طولون على أَلفية اشرح  -19

 قيقهـ(، تح 426 محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي )ت
، دار الكتب 1محمد الفياض الكبيسي، ط جاسم د. عبدالحميد

 م.7007-هـ1676العلمية، بيروت، 
بن علي بن يعيش  يعيش موفق الدين ،بن يعيشل: شرح المفصل -21

هـ(، نشر عالم الكتب في بيروت ومكتبة 466 )تالحلبي حوي الن
 المتنبي في القاهرة، دون تأريخ.

أَلبي الحسين : الصاحبي في فقه اللغة وُسَنِن العرب في كالمها -21

مصطفى الشويمي، : هـ(، تحقيق642َأحمد بن فارس اللغوي )ت 
 م.1446 ،، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت1ط

، المكتبة 1للشيخ محمد علي الصابوني، ط: صفوة التفاسير -22

 م.7012-هـ1664لبنان،  ،بيروت ،العصرية، صيدا
هـ( في شرح الدرة 464بن الخباز النحوي )ت ل، ة المخفيةر الغُ  -23

حامد محمد العبدلي، : تحقيق، هـ(476 بن معط النحوي )تللفية األَ 
 م.1440-هـ1610، دار النبار للنشر، مطبعة اليرموك، بغداد، 1ط

، لإِلمام الحافظ أحمد بن علي فتح الباري في شرح صحيح البخاري -24

عبدالعزيز بن عبداهلل بن : هـ(، تحقيق627بن حجر العسقالني )ت 
 هـ.1674، دار الفكر، بيروت، 1طمحمد فؤاد عبدالباقي، و  باز
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ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  :«كتاب سيبويه»الكتاب  -25

، المطبعة اأَلميرية الكبرى ببولق 1هـ(، ط160 )ت المعروف بسيبويه
 هـ.1614مصر،  ،في القاهرة

حقائق غوامض التنزيل وعيون األَقاويل في وجوه  الكشاف عن -26
أَلبي القاسم محمود بن عمر جار اهلل الزمخشري )ت : التأويل

، 1محمد عبدالسالم شاهين، دار الكتب العلمية، ط: هـ(، تحقيق266
 م.1442-هـ1612

علي بن سليمان الحيدرة اليمني )ت : كشف المشكل في النحو -27

، مطبعة 1هادي عطية مطر الهاللي، ط د.: هـ(، تحقيق244
 م.1466-هـ1606اإِلرشاد، بغداد، 

بن مكرم بن منظور  محمد للعالمة جمال الدين: لسان العرب -28

-هـ1672هـ(، دار صادر، بيروت، 711 اأَلفريقي المصري )ت
 م.1424

بي علي الفضل بن الحسن ألَ : يان في تفسير القرآنمجمع الب -29

، دار الكتب 1إبراهيم شمس الدين، ط: هـ(، تحقيق227 الطبرسي )ت
 م.1447-هـ1616العلمية، بيروت، 
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بي ألَ : يضاح عنهافي تبيين وجوه شواذ القراءات واإلِ  المحتسب -31

علي : تحقيق، هـ(647الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي )ت 
د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي، و  النجدي ناصف، وعبدالحليم النجار،

 هـ.1644على للشؤون اإِلسالمية، القاهرة، منشورات المجلس األَ 
للقاضي أبي محمد : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -31

، هـ(264 عبدالحق بن غالب بن عطية الغرناطي اأَلندلسي )ت
قطر،  ،، الدوحة1نصاري وآخرون، طإبراهيم األَ  بن عبداهلل: تحقيق
 م.1467-هـ1607

أَلبي محمد مكي بن َأبي طالب القيسي )ت : مشكل إعراب القرآن -32

، مؤسسة الرسالة، 6د. حاتم صالح الضامن، ط: ـ(، تحقيقه667
 م.1466-هـ1606بيروت، 

هـ(، 214أَلبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت : معالم التنزيل -33

، دار المعرفة، 1لرحمن البك، ومروان سوار، طخالد عبدا: تحقيق
 م.1464-هـ1604بيروت، 

َأبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي : معاني القرآن لأَلخفش -34

د. : تحقيق، هـ(712وسط )ت البلخي البصري المعروف باأَلخفش األَ 
 م.1461-هـ1601، دار البشير، الكويت، 7فائز فارس، ط
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 الكوفي )ت فراءزكريا يحيى بن زياد الَأبو : فراءمعاني القرآن لل -35
أحمد يوسف نجاتي ومحمد : صدر الجزء اأَلول بتحقيق، هـ(707

م، وصدر 1422-هـ1672علي النجار، دار الكتب المصرية، 
د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي : الثالث، بتحقيقو  الجزءان الثاني

ومراجعة علي النجدي ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
 م.1477القاهرة، 

أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس : معاني القرآن الكريم للنحاس -36
الشيخ محمد علي الصابوني، مركز : هـ(، تحقيق666 المصري )ت

، 1ِإحياء التراث اإِلسالمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
 م.1466-هـ1606

ي بن َأبو ِإسحاق إبراهيم بن السر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج -37
. عبدالجليل د: تحقيق، هـ(611سهل النحوي المعروف بالزجاج )ت 

 م.1466-هـ1606، عالم الكتب، بيروت، 1عبده شلبي، ط
 محمد فؤاد عبد: وضعه: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم -38

 م.7001-هـ1677مصر،  ،الباقي، دار الحديث، القاهرة
أبي محمد عبداهلل جمال لإِلمام : مغني اللبيب عن كتب اأَلعاريب -39

الدين  يمحمد محي: تحقيق، هـ(741 الدين بن هشام اأَلنصاري )ت
 مصر، دون تأريخ. ،عبدالحميد، مطبعة المدني، القاهرة

أَلبي القاسم الحسين بن محمد المعروف : مفردات أَلفاظ القرآن -41
يوسف الشيخ محمد : تحقيق، هـ( 606بالراغب اأَلصفهاني )ت :

 م.7004-هـ1660دار الفكر، بيروت، ، 7البقاعي، ط
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: هـ(، تحقيق762أَلبي العباس محمد بن يزيد المبرد )ت : المقتضب -41
 محمد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، دون تاريخ.

أَلبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن َأبي سعيد  :منثور الفوائد -42
، دار 1ط د. حاتم صالح الضامن،: هـ(، تحقيق277اأَلنباري )ت 

 م.1440-هـ1610 الرائد العربي، بيروت،
ال المجاشعي : النكت في القرآن الكريم -43 ألبي الحسن علي بن َفضَّ

 ، دار الكتب1د. عبداهلل عبدالقادر الطويل، ط: هـ(، تحقيق674 )ت
 م.7007-هـ1676، العلمية، بيروت

 ،7هـ(، ط714نصاري )ت أَلبي زيد سعيد َأوس األَ : النوادر في اللغة -44
 م.1474-هـ1667دار الكتاب العربي، بيروت، 

لإِلمام : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية -45
هـ(، 411 الحافظ جالل الدين عبدالرحمن بن َابي بكر السيوطي )ت

السيد محمد بدر النعساني، دار المعرفة الجامعية : ُعنَي بتصحيحه
 النشر، بيروت، بدون تاريخ.و  للطباعةِ 

 

 

 

 


