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{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
[ الدخان ] 85 :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إقرار المشرف
أشهد َّ
أن إعداد هذه الرسالل الموساوم ـ ا التَّ ْف ِسير اللُّ َغاو للقارنن الراريع ع اد اـان
جِّ ا ا ) قا ااد جا اارت ت ا ا إش ا اراي ي ا ا قسا ااع اللُّغ ا ا الير َّـي ا ا ي ا ا رلي ا ا التر َّـي ا ا الجلمي ا ا
المست صرَّي  ،وه جزء من متطلـل

يل شهلدة الملجستير ي اللغ اليرـي ونداـهل.

التوقيع:
االسع :الأستلذ المسلعد الدرتور
ِميثع م َّمد عل الموسو
التلريخ4102 / / :

لء على التَّوصيل
ـ ً

الرسلل للم لقش .
المتوايرة أرشح هذه ِّ

التوقيع:
االسع :الأستلذ المسلعد الدرتور
صللح زامل سين

رئيس قسع اللغ اليرـي
التلريخ4102 / / :

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إقرار جلنة املناقشة
نشههحنن أههء جلنةههاا جلنههة املناقشههة جلننهها قههن جلعلىنهها نلههة ا ه ا ر هها ة املو ههو ة
ب ههلا َّه ِسريا ا لَويههو لقههر ن ا ميههرد ننههن ابههء ه ههما ا ههل قههن حنا ا ا ه لجلمحههن نريههء
خل ه ا وناقشههنا ض ةههحمووا ونَّوااهها والقحمهها ه ن قههة ها ونىَّقههن ب وهها ههن ر
ا نقل شحناد املا ريَّا ض ا لوة ا ىربقة و دا ا.
با قبول وبَّقن رل
ا َّوققع:
اال م:جل .م .د .حقنر لحمان واد
ا َّار خ1024/ / :
ئقريا
ر ً

ا َّوققع:
اال م :جل.م .د .حريء نبن ا وم نحمن
ا َّار خ1024/ / :
نةوا
ً

ا َّوققع:
ا َّوققع:
اال م :جل .م .د .با ل نحمن نقي ا ن ء اال م :جل .م .د .قثم نحمن نلي
ا َّار خ1024/ / :
ا َّار خ1024/ / :
نةوا و شرالًا
نةوا
ً
ً
صادق جملس كلقة ا رتبقة ض اجلا ىة املريَّنصر ة نلة قرار جلنة املناقشة
ا َّوققع:
جل.م.د جلمحن شقال غةق
نحمقن كلقة ا رتبقة
ا َّار خ1024/ / :

إِلَى أُمِّي وَأَبِي
إِكْرَامًا وإِحْسَانًا

شكر وتقدير
ِ
أَتقد د ب ملشُّك د د ِرلاكج ِزي د ِدلالع ِ
اكْرنَد ِ
تعرلإيد د َمل
دتُّكتلاكجيي د ِدللاكد د
لشُّكج ِإي د ِدللذك ددجلأيل د
َ
دُّن َ
َ
ِ
إح بإ لعيِيلاكإعلعتلاكإ ِ
ديلتَقد ِلعيملإدُّل
لعيجلاكشحثالاكبِكتل دُّنلكدولاكضَلد يللاك َ شِيدرلن ل
رف
يَ َ
ي َ
ي
ديللددعِللإددُّل بل َإ د لويلإددنلء ار للَيل َإ دةللعأنل َ دُّرللَلشبن دُّ ةلال ُّنددللكدديلل
دكالاكشح دثالند
جل ِإ دنللىد َل
اع دلَع بل
َ
َ
ِ
ِ
ِ
لاكج َاز ِل.ل ل
لعن َ
يلخي َر َ
لاكشحثالنَ َج َزلاهيلاهللي َ
عإُّلأَىتَ تلشِيَُّلنيلظيي َإُّل َ
ين يج ً
ُّرقلاكجَن دُّلشِيال
َل
طد
اكجليِيد ِل
لاكج ِزيد ِدللذِكَددجلأيلددتُّكتل َل
دللاأليل دلتَُّكلاك د تعرل َ
عأَتَقَ د ب يملشُّك د ِر َ
لُّكةل.للل ل
انلىكهلاكر َل
ل
يملعنلَلع
نيلتَقل ِلع ِل
إنلنصلحللعالر َلُّلل ل
عيجلإُّللَ ب َلإوللكِيل يل
لاكج ِز ِ
يللاأليلدتُّكلاكد تعرلصدُّح لأشدعلجندُّحال
يلتُّكتلاكجيِل ِل
َل
يللذِكَجلأ
عأَتَقَ ب يملشُّك ِر َ
لاكزىدرةل
عاكددجلأيلددتُّكتيلاكجيييددةلاكد تعرةلكطيضددةلعشد لاكرلددعلالعاكددجلأيلدلتَُّكتلاكد تعرلعشد بل
تلحلدعنالعيددجل
َل
ح َلدنل ددُّط العألددتُّكتلرلددُّلىددُّ
لحل َل
يلزيشدعنالعاكددجلأيلددتُّكتلاكد تعرلنَد َل
إُّللَ ب يلإعهلكيلإنلإصُّ رالعتعجييُّللأعُّنتنيلنيلذتإُّملىكالاكشحث.لللل ل
لاكج ِزي د ِدللذِكَ ددجلاكد د تعرلإحإد د لذشد دراىيملعشد د لاكضتبددُّحلح بجد دُّجالإ ددنل
لعأَتَقَد د ب يملشُّك د د ِر َ

جإيعريدةلإصدرالعيدجلذرلدُّكولرلدُّكتولكيإُّجلدتير.لعاكزإيدللإحإد لع للدنيعرلإدنلإصدر؛ل
كِ َإُّل ب إولإنلععن.ل ل
لاكج ِزيد ِدللذِكَددجلجإيد ِلالزإلئدديلندديلاك ارلددةالع ددكككلأَتَقَد ب يملشُّك د ِلرل
لللللللعأَتَقَد ب يملشُّك د ِر َ
ذكجلزإلئيلاكإ رلينال ُّص لاألل تالعأحإ ل دريمالععيديلعشد للدُّكمالعجُّلدملا د يرللل
جْعنيلعءزلرلعني؛لإلتإُّملىكالاكشحثلشيكالاكعجوال ل
ل
ع زعانلعيجلنُّصرالنق ل
ضينلعاكإعظبض د ِ
دُّللن دديلاكإ تش ددةل
لاكج ِزي د ِدللذِكَ ددجلجإيد د ِللاكإ ددعظب ل
للعأخي د ًدرالأَتَقَد د ب يملشُّك د د ِر َ
اكإر لزي ددةلاكُّْإ ددةلن دديلاكجُّإْ ددةلاكإلتنصد دريةالعي ددجلإ ددُّل د د ب إعهلإ ددنلخ إ ددةلذك ددجلطيش ددةل
يلج ِزيللاك ِرلعاالإتنُّن.ل ل
ِل
اك رالُّللاكْييُّالشرحُّشةلص رالعلرعرال
نييملإن َ

المحتويات ......................................................................
المحتويات
الموضوع

الصفحة

المقدمة

4-1
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تعريف التفسير
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ًا
توطئة :ابن جني
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ً
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ابعا :منيج التفسير المغوي
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103 - 8
8
32 - 11
11
13
14
15
16
17
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22

مصادر التفسير المغوي

24
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ً
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28
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30
30
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المبحث الثاني :القرآن الكريم في كتب ابن جني
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45
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تفسير أرجوزة أبي نواس

49

التمام

49

الفتح الوىبي

50
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56

ابعا :أثر الدًللة
رً
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الدًللة السياقية
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توظيفو بعض النظريات الدًللية

59
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76

103 - 80

أخذه عن المفسرين

80

أخذه عن المغويين

82

الخميل (ت175ىـ)  ،وسيبويو(ت180ىـ) في (الكتاب)

82

الكسائي (ت189ىـ)

83

أبو عبيدة(ت210ىـ) (مجاز القرآن)
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(ج ْي َرةً)
َ -3
ف) ( -6ح ِ
(ح ْجرا) ( -5حر ٍ
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المقدمة

ال ُمقدَّمة .................................................................
المُقدُمة ُ
الرحيم
الرحمن َّ
بِسم اهلل َّ
ِ
ِ
ِ
العادون ،وال ُي َؤدي َحقَّوُ
َ
الح ْم ُد هلل الذي ال َيْبمُغُ م ْد َحتَوُ القَائمُ َ
ون ،وال ُي ْحصي َن ْع َماءه َ
أج َم ِعين وآلو الطَّيبِين
الصالةُ و َّ
الم ْجتَ ِي ُدون ،و َّ
الس َالم لم أبي القاسم ُم َح َّم ٍد خير َخْم ِقو ْ
ُ
الطَّ ِ
اى ِرين.
أما َب ْع ُد:
َّ
فَتُ َعد ىذه الدراسة المتواضعة جزًءا من الدراسات التي تُ ْع َن بالقرآن الكريم والمغة
ٍ
باحث؛ َّ
ألن
شرف لكل
العر َّبية ،وا َّن دراسةَ القرآن الكريم في جانب من جوانبو الرحبة
ٌ
َّ
أشرف العموم ما اتَّصل بكتاب اهلل َّ
وجل ،وتسع
لز

ىذه الدراسة إل

بيان أثر المغة

لمما من ألالم المغة قد
العر َّبية ولموميا في تفسير القرآن الكريم ،لند ابن جني – بوصفو ً
ٍ
بحظ و ٍ
افر من البحث والتَّنقير– والوقوف لم دقائق األمور
َح ِظ َي القرآن الكريم لنده
ات تستحق
المغوية التي ليا أثر في تبيين المعن وكشفو،
فكانت لو في القرآن الكريم نظر ٌ
ْ
النوع من التَّفسير
الوقوف لمييا ،وكشف الغطاء لنيا؛ إلظيارىا وتَْبيين منيجو في ىذا َّ

وآرائو التي انفرد بيا ،وتأثره في المغويين والمفسرين الذين سبقوه ،وأثره بمن جاء بعده منيم

َّ
العمَم ،إذا ما لممنا َّأنو
اما لمينا الوقوف لند ىذا َ
في ىذا النوع من التفسير ،فكان لز ً
شاو كبير في المغة العر َّبية وفنونيا ،قد أحسن في توظيفيا
األلالم الموسوليين الذين ليم ٌ
في الكشف لن المعن القرآني.

ت أبحث لن موضوع لرسالتي كغيري من الطالب،
َب ْع َد انتياء َّ
السنة التَّ ْحضيرَّية ُر ْح ُ
اطمعت لم كتاب (التَّفسير المَّغوي) تأليف الدكتور مسالد الطَّيار،
وكنت مسبقًا قد
ُ
ُ

أن
كتابا يبحث في منيج التَّفسير المغوي و ُي َبي ُن أساليبو ،وكان في ُخْمد المؤلف ْ
فَوجدتو ً
ُيؤسس ليذا المنيج ،ويطبقو لم َلمٍَم من األلالم المغويين ،وكان َي ُروم الوقوف لم آثار
أبي بكر بن األنباري (تٖٕ3ىـ) في التفسير؛ لُِي َبين منيجو في التَّفسير المغويَّ ،إال َّ
أن
دت لند ذلك
غوي في التَّفسير ،فتولَّ ْ
سعة الموضوع جعمتو يقتصر لم دراسة المنيج الم ّ
دي فكرة التَّفسير المغوي لند ٍ
لمم من األلالم المحدثين ،فقدمت لنوان (التَّفسير المغوي
لَ َّ
امرائي) َّإال َّ
يمق قبوًال من لجنة إقرار الموضولات،
لند الدكتور إبراىيم َّ
الس َّ
أن الموضوع لم َ
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َّ
كبير ،فقد أفرد لمقراءات
فوجدت أثر القرآن الكريم فييا ًا
ت لم كتب ابن جني
ُ
ثم اطمَ ْع ُ
كتابا جمعيا فيو ف َّ
وجييا لم وفق المغة وأساليبيا ،وضمت كتبو األخرى
الشاذة
ً
ٍ
كالخصائص والخاطريات ٍ
مسألة
لغويا لم
مرة بوصفيا
آيات من القرآن ،تجيء َّ
ً
شاىدا ً
غوي ٍة ،ثم بعد ذلك ُيفسر ىذا َّ
لُ َّ
الشاىد ،أو تكون اآلية نفسيا محل بحث وتفسير كالذي نجده

ت َّ
غوي لند ابن جني
في الخاطريات وبعض أبواب الخصائص  ،ف أري ُ
أن دراسةَ التَّفسير الم ّ
ٍ
ٍ
موجز
تفسير لُغوي ،مع كالٍم
جمعت بعض النصوص التي تحتوي لم
جديرةٌ باالىتمام ،فَ
ُ
ت الدكتور طارق الجنابي لم الموضوع
لن فكرة الموضوع و
ألددت خطةً لمبحث ،وأ ْ
طمَ ْع ُ
ُ
ٍ
تفسير تقصد؟ قمت تفسير القرآن
أي
تحت لنوان (التَّفسير المغوي لند ابن جني) ،فقالَّ :

الكريم قال :إذن قيده بالقرآن الكريم؛ َّ
تفسير
ًا
أيضا
ألن ابن جني ُل ِرف لنو َّأنو فسَّر الشعر ً
لغويا ،فكان لنوان الموضوع النيائي بحمد اهلل (التَّفسير المغوي لمقرآن الكريم لند ابن
ً

طمَعني الدكتور فالح حسن
أن يأخذ الموضوع طريقو إل اإلقرار والقَُبول أ ْ
جني) ،ثم قَْبل ْ
كاطع لم لنوان رسالة شبيية بعنوان موضولي ،وكان لنوان الرسالة (جيود ابن جني

جمعا ودراسة) ،وىي رسالة ماجستير ُنوقشت في كمية أصول
في التَّفسير ولموم القرآن – ً
الدين و َّ
محمد
الدلوة بقسم التَّفسير ولموم القرآن في جامعة األزىر ،لام  ،ٕٓٓ3لمباحث َّ

َّ
ت أفتش لنيا لعمي أجدىا ،فمم يتيسر لي ذلك(ٔ) ،وأنعمت النظر
ور ْح ُ
إبراىيم لبد الفتاحُ ،
أمرن :األولَّ :
أن الرسالة ىي جمعٌ ألقوال ابن جني في
في لنوان الرسالة ،فَتََبَّين لي فيو ا

التَّفسير من غير تَْبيِ ٍ
ين ألثر المغة وفنونيا في التَّفسير ،وىذا ما يقتضيو منيج الجمع،
واآلخر َّ
منح ديني فيي صادرة من كمية أصول الدين والدلوة ،فال يكون
أن الرسالة ذات ً
كثير من مباحث رسالتي ،وتبين لي َّ
أن
ت ًا
أن أتْ َم ْم ُ
(ٔ) -حصمت لم ىذه الرسالة من الباحث بعد ْ
قسميا الباحث لم قسمينِ :ق ْس ٌم َج َمع فيو تفسير ابن جني ،ورتَّبو لم سور
الرسالة كما توقعتُيا ،إذ َّ
القرآن الكريم ،و ِ
الق ْس ُم الثاني جعمو في لموم القرآن ،ووجدت َّ
أن الباحث جمع تفسير ابن جني ،ولمَّق
بالرفض.
لم بعضو بالقبول والبعض اآلخر َّ
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ًّ
غوي ،وىذان األمران دفعاني إل
االىتمام فييا
منصبا لم الجانب الم ّ
أيضا سأقف في رسالتي لم أثر المغة وفنونيا وأساليبيا
الموضوع و ْ
اإلبقَاء لميو ،وألني ً
اإلصرار لم

وطرحت ىذه األفكار والفرق بين الموضولين لم أساتذتي في
في التَّفسير لند ابن جني،
ُ
ت َّ
أن رسالتي ستيتم بأثر المغة وفنونيا في التَّفسير لند ابن جني ،فقالوا:
وبَّي ْن ُ
كمية التَّر َّبيةَ ،
إ َّن الموضوع يصمح لمدراسة ،إذ إ َّن لكل در ٍ
منيجا ،فمنيج الجمع يجمع فيو الباحث
اسة
ً
العمَم ،ولممية الجمع ال تُبين أثر المغة وفنونيا في التَّفسير ،وال يقف فييا الباحث
تفسير َ
غوي ،وا ْن وقف ستكون وقفة لابرة ،وزيادة لم ذلك فإ َّن رسالة الباحث
لم الجانب الم ّ

محمد إبراىيم لبد الفتاح قسمان :قسم لمتَّفسير ،وآخر لعموم القرآن ،وقدمت كل ىذه

ت بجمع المادة
المعمومات إل لجنة إقرار الموضولات ،فأُ َّ
قر الموضوع بحمد اهلل ،ثم َش َرْل ُ
أما منيجي في كتابة
من جميع ُكتُ ِب ابن جني وتقسيميا لم وفق موضولاتيا وأساليبيا .و َّ
الرسالة ،فقد رسمت اآليات القرآنية لم وفق الخط القياسي بخط َم ْش ُكول يختمف لن خط
أما القراءات القرآنية فمنيجي في
المتن،
معتمدا في ذلك لم برنامج (المصحف الرقمي)َّ ،
ً
أن أذكر اآلية لم وفق قراءة العامة أي قراءة حفص لن لاصم ،ثم أصف
إيرادىا ْ

نص القراءة فاجعميا بين
ت َّ
المغاير وأنسبيا إل قارئيا كما نسبيا ابن جنيَّ ،
أما إذا َذ َك ْر ُ
الصر َّ
مت اآليات التي تحتوي لم تفسير لغوي لم وفق أبوابيا الص َّ
فية
َّوتية و َّ
قوسين .و َّ
قس ُ
حوية والدالليَّة ،وجمعت بين َّ
و َّ
الن َّ
الن َّ
في ،وجمعت َب ْين
الصرفيَّة؛ لِقمة تفسيره َّ
حوية و َّ
الصر ّ
وتي؛ و َّ
ألن الصوت باب من أبواب الداللة في بعض
الصوت؛ لقمة تفسيره َّ
الداللة و َّ
الص ّ
جوانب .وقد يتجاذب اآليات التي يفسرىا ابن جني أكثر من باب نحوي؛ لذلك وضعتيا في
حوية ليا بحسب التقادي ،وأذكر ما قال فييا من األبواب َّ
أنسب األبواب َّ
الن َّ
الن َّ
حوية

األخرى ،بل قد يكون الكالم لم اآلية يتجاذبو أكثر من موضوع من الموضولات َّ
النحويَّة
اللية ،فاذكر َّ
فية والد َّ
الصر َّ
كل تمك األمور في كالمي لم اآلية في مكان واحد حفاظًا
و َّ
ًّ
ىجائيا بحسب جذرىا لم
تيبا
لم وحدة اآلية .ور ُ
تبت بعض األلفاظ تر ً
الكممة في القرآن الكريم من إلراب أو ما لحقيا من ضمائر وزيادات.

وفق ما لميو

أن أُ ِشير إل َّ
أن ىناك دراسات كثيرة تناولت آثار ابن جني في ميادين المغة
وأَود ْ
وفنونيا ،وىناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جانب القرآن الكريم وقراءاتو لند ابن

جني ،ومن تمك الدراسات التي وقفت لمييا:
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َّٔ -
الشاىد القرآني لند ابن جني  ،وىي أطروحة دكتوراه لمباحثة لمياء أحمد لمي.
جمعا ودراسة ،وىي رسالة ماجستير لمباحث
ٕ -جيود ابن جني في التَّفسير ولموم القرآن ً
محمد إبراىيم لبد الفتَّاح
َّ
الم ْحتَ َسب ،وىي رسالة ماجستير لمباحث
ٖ -االستدالل بالقراءات القرآنية في كتاب ُ
إبراىيم سطعان لواد.

َّ َّ
ٗ -التَّوجيو َّ
المحتَ َسب البن جني ،وىي أطروحة دكتوراه
النحوي لمقراءات الشاذة في ُ
لمباحث غانم كامل سعود.

ألنيا اىتمت بجانب القرآن الكريم
ت من ىذه الدراسات في ْانجاز لممي ىذا؛ َ
وقد أفَ ْد ُ

لند ابن جني.

ت طبيعة البحث تقسيمو لم ثالثة فصول يسبقيا تمييد ،جعمتُو في
ضْ
وقد ا ْقتَ َ
األول بعنوان منيج ابن جني في
غوي لمقرآن الكريم ،وكان الفصل َّ
تعريف التَّفسير الم ّ

غوي،
غوي ،وىو في أربعة مباحثَّ :
األول منيا في الكالم لم منيج التَّفسير الم ّ
التَّفسير الم ّ
َّ
َّ
غوي
والثاني القرآن الكريم في ُكتُب ابن جني ،والثالث في أثر المغة وفنونيا في التَّفسير الم ّ
غوي ،وكان الفصل الثَّاني
جني ،و َّ
لند ابن ّ
الرابع في مصادر ابن جني في التَّفسير الم ّ
بعنوان التَّفسير المغوي في المباحث َّ
الن َّ
األول منيا
حوية و َّ
الصرفيَّة ،وىو في أربعة مباحثَّ :
كان فيُالمبتدأ والخبر وبعض الموضولات َّ
الن َّ
غوي ،والثَّاني في
حوية وأثرىا في التَّفسير الم ّ
َّ
الرابع في
غوي ،و َّ
غوي ،والثالث في التَّوابع وأثرىا في التَّفسير الم ّ
الحذف وأثره في التَّفسير الم ّ
الصر َّ
أما الفصل الثَّالث فكان بعنوان التَّفسير
الموضولات َّ
غويَّ ،
فية وأثرىا في التَّفسير الم ّ
األول منيا في الداللة المعجمية وأثرىا في
غوي في المباحث الدالليَّة ،وفيو أربعة مباحث َّ
الم ّ
َّ
غوي ،والثَّالث في تفسير
غوي ،والثاني في الداللة السياقية وأثرىا في التَّفسير الم ّ
التَّفسير الم ّ
الرابع في بعض الظَّواىر الد َّ
غوي ،ثم ختمت
غريب القرآن ،و َّ
اللية وأثرىا في التَّفسير الم ّ
الرسالة بأبرز النَّتائج التي توصمت إلييا.
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التَّمهيد ..................................................................
التَّمهيد َّ
تعريفَّالتَّفسيرَّالمَّغويََّّلمقرآنَّالكريم َّ
قبل البدء بتعريف مركب (التفسير المغوي) يجب الوقوف عمى ٍّ
كل جزء من ىذا

جزيو قبل التركيب وبعده.
المركب ،حتى يتبين معنى أ
تعريفَّالتفسير َّ

تعددت تعريفات التفسير في المغة واالصطالح ،في كثير من المصادر( ،)1وسنكتفي

بذكر بعضيا؛ تحاشيا لمتكرار.

السين والراء كممة واحدة ُّ
تدل
التفسير لغة  :قال ابن فارس (ت395ىـ) (( :الفاء و ٍّ
يضاحو .من ذلك الفسر ،يقال :فسرت الشيء وفسرتو .والفسر والت ِ
ِ
ٍ
عمى ِ
فسرة:
شيء وا
بيان

نظر الطبيب إلى الماء وحكمو فيو))( ،)2وقال ابن منظور(( :الفسر :كشف المغطى،
والتفسير كشف المراد ع ِن المف ِظ المشكل))( ،)3فالتفسير في المُّغة ىو تبيِين الشيء وكشف

المغطى.

التفسير اصطالحا :قال الزرك ِشي (ت794ىـ)(( :التفسيرِ :عمم يعرف بو فيم كتاب
نبيو محمد (صمى اهلل عميو وسمم) وبيان معانيو واستخراج أحكامو ِ
اهلل المنزل عمى ٍّ
وحكمو،
واستمداد ذلك من عمم المُّغة والنحو والتصريف وعمم البيان وأصول الفقو والقراءات،
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ))( ،)4وقيل :ىو إيضاح مراد اهلل بقدر
الطاقة البشرية ،وال يجوز فيو االعتماد عمى الظُّنون واالستحسان ،والقول عمى اهلل بغير
ِ
ون  [ يونس :من اآلية،)5(]59:
َّعمَىَّالمّ ِه َّتَ ْفتَُر ََّ
إذنو قال تعالىُ َّ  :ق ْل َّآلمّ ُه َّأَذ َن َّلَ ُك ْم َّأ َْم َ
وتقييده البطاقة البشرية ،وذلك النعدام اإلحاطة ٍّ
بكل معاني القرآن والمراد من آياتو وسوره،
( -)1ينظر :التفسير والمفسرون ،13 - 21 /1 :المعنى القرآني بين التفسير والتأويل،87 - 81 :
والتفسير ومنيج التفاسير الحديثة لمقرآن الكريم.32- 27 :
( -)2معجم مقاييس المغة( ، 504 / 4 :فسر).
( -)3لسان العرب( ،55 / 5 :فسر).
( -)4البرىان في عموم القرآن.13 / 1 :

( -)5ينظر :مناىل العرفان ، 6 / 2 :والبيان في تفسير القرآن.396 :
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منافيا لكون القرآن تبيانا ٍّ
ًّ
لكل شيء،
وعدم اإلحاطة بكل معاني القرآن التي يريدىا اهلل ليس
َّشي ٍء َّو ُه ًدى َّور ْحم ًة َّوب ْ ِ
قال تعالىَّ  :وَنزْل َنا َّعمَ ْي َك َّا ْل ِكتَ ِ
ين ََّّ
سمِ ِم َ
ََ َ َُ
َ
َ
ش َرىَّل ْم ُم ْ
اب َّت ْب َيا ًنا َّل ُكل َ ْ َ
َ
[ النحل :من اآلية ]89 :؛ ألن المف ٍّسر يأخذ بِقد ِره من القرآن ،وبما وصل إليو عن طريق
األثر ،أما معاني القرآن ومراد اهلل منو ،ف ِعممو عند الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) ،ومن ثم
عند أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب (عميو السالم) ،إذ ىو القائل(( :سموني عن كتاب
اهلل عز وجل ،فواهلل ما نزلت آية منو في ٍ
ليل أو ٍ
نيار وال مسير وال مقام إال وقد أقرأنييا

رسول اهلل (صمى اهلل عميو وآلو) وعممنِي تأويميا ،فقال ابن الكواء :يا أمير المؤمنين ،فما
كان ينزل عميو وأنت غائب عنو؟ قال :كان يحفظ عمي رسول اهلل (صمى اهلل عميو وآلو)
عمي،
ما كان ينزل عميو من القرآن وأنا عنو غائب حتى أقدم عميو فيق ِرئنِيو ،ويقول لي يا ُّ
أنزل اهلل عمي بعدك كذا وكذا ،وتأويمو كذا وكذا ،فيعمٍّمنِي تنزيمو وتأويمو))(.)1
تعريفَّالمغة َّ
ِ
الكالم في
َََََّّّّّالمُّغة لغة :قال الخميل (ت175ىـ)(( :المُّغة والمُّغات والمُّغون :اختالف
معنى و ٍ
احد ،ولغا يمغو لغوا ،يعني اختالط الكالم في الباطل ،وقول اهلل عز وجلَ َّ  :وِا َذاَّ
ِ
اما َّ [ الفرقان :من اآلية ،]72 :أي :بالباطل .وقولو تعالىَ  :وا ْل َغ ْواَّ
َّمرواَّك َر ً
َمرواَّ ِبالم ْغ ِو َ
يه [ فصمت من اآلية  ]26 :يعني :رفع الصوت بالكالم ليغمطوا المسممين))( ،)2وجاء
ِف َِّ
عن ابن منظور (ت711ىـ)(( :المغو والمغا :السقط وما ال يعتد بو ِمن ٍ
كالم وغيره وال
يحصل منو عمى ٍ
نفع))(.)3
فائدة وال ٍ
ٍ
متعددة ( ،)4أختار منيا تعريف
المٌّغة اصطالحا :عٍّرفت المُّغة في االصطالح بتعاريف

ابن جني (ت392ىـ) فقد ذكر(( :إنيا أصوات يعٍّبر بيا ُّ
كل ٍ
قوم عن أغراضيم))(،)5
كل ٍ
ام يصدق عمى ٍّ
لغة محكية ٍّ
يعبر بيا أىميا عن حاجاتيم وأغراضيم ،أما
وتعريفو ىذا ع ٌّ
المُّغة العربية فيي ِ
آخر المُّغات السامية وجودا ،وقيل ىي أصل المُّغات كمٍّيا ،وقد احتفظت
( -)1األمالي لمطوسي. 771 :

( -)2العين( .449 / 4 :لغو).
( -)3لسان العرب( ،250 / 15 :لغو).
( -)4ينظر :التفسير المغوي لمقرآن الكريم.43 :
( -)5الخصائص.33 / 1 :
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بكثير من الظواىر السامية كاإلعراب وغيرىا ،وىي لسان العرب ،ومن بعد ىي لغة القرآن

الكريم ،الذي زادىا شرفا ورسوخا وثباتا في نفوس المسممين عامة والعرب خاصة ،وليا

خصائص تمٍّيزىا من غيرىا من المغات.

تعريفَّمركبَّالتفسيرَّالمغويََّّلمقرآنَّالكريمََّّ َّ
ِ
الصفة فيو قيد لو
غوي :ىو مركب
التفسير المُّ ُّ
وصف ٌّي متكون من صفة وموصوف ،و ٍّ
من إدراج غيره فيو ،و(المُّغويُّ) نسب عمى القياس إلى المُّغة ،والمقصود بيا ىنا المُّغة
العربية وان لم تحدد ،والمُّغة العربية تض ُّم عددا من العموم تسمى (عموم المغة العربية)

وىي :عمم الصوت ،وعمم الصرف ،وعمم النحو ،وعمم المعجم ،والبالغة ،وغيرىا من العموم
الفرعية .فالتفسير المُّغوي إذن :ىو التفسير الذي يستفاد من خالل المُّغة العربية وعموميا،
وأساليبيا من خطاب الخاص بالعام ،وخطاب العام بالخاص ،وغيرىا من األساليب ،وعرف
غوي بأنو(( :بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب  .أما
مساعد الطيار التفسير المُّ ُّ

الشق األول من التعريف ،وىو بيان معاني القرآن :فإنو عمم يشمل كل مصادر البيان في
التفسير كالقرآن والسُّنو  ...وأما الشق الثاني منو ،وىو بما ورد بمغة العرب ،فإنو قيد
واصف لنوع البيان الذي وقع لِتفسير القرآن ،وىو ما كان طريق بيانو عن لغة العرب،
()1

وبيذا البيان يخرج ما عداه من البيان))

.

ومعموم أن تفسير معاني القرآن  -التي قد تشكل بسبب المُّغة أو أساليبيا – من عمل
ٍ
ٍ
التفسير المُّغويُّ ،
صرف أو ٍ
ٍ
نحو أو بالغة أو غيرىا
صوت أو
تفسير يكون بسب من
فكل

أىمية ىذا النوع من التفسير؛ ألن
من األساليب المغوية ،فيو تفسير
ٌّ
لغوي ،ومن ىنا تنبع ٍّ
كشف المعاني وايضاحيا ىو مراد ٍّ
غوي قسمان :قسم خاص ،وىو
فسر ،والتفسير المُّ ُّ
كل م ٍّ
تفسير ًّ
لغويا عمى ضوء معناىا المعجمي،
ا
الذي يتعمق بتفسير األلفاظ الغريبة والغامضة
وتناولتو في مباحث متعددة كتفسير الغريب و ٍّ
الداللة المُّغوية ،وغيرىا ،والقسم اآلخر عام،
غوي الذي يتناول القضايا المغوية العامة كالتفسير بمحاظ النحو والصرف
وىو التفسير المُّ ُّ

و ٍّ
الداللة وغيرىا(.)2

( -)1التفسير المغوي.38 :

( -)2ينظر :التفسير المغوي في محاسن التأويل( ،196 :أطروحة).
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المبحث الرابع :مصا ر ابن جني في التفسير اللغوي

الفصل األوَّل منهج ابن جني في التَّفسير اللُّغوي للقرآن الكريم .........
األول
الفصل َّ

منهج ابن جني في التفسير المُّغوي لمقرآن الكريم
توطئة :ابن جني ُمفس ًار لغويِّا
َّ ِ
َّ
الم ْشكل ،وايضاح معناه،
المراد َع ِن الم ْفظ ُ
لَ َّما كان التفسير في المغة ُيعنى ب َكشف ُ
ِّ
َّ
المشدد
فسر اسم فاعل ُمشتق من الفعل
الم ِّ
فإن من يقوم بيذه العممية ُي َّ
(مفَس ًِّرا)  -و ُ
سمى ُ

فسر ىو كل من كشف عن المعنى وأوضح المراد بو ،وىذا ىو
الم ِّ
(فس ََّر)  -وبيذا يكون ُ
حصر ،وىذا
ًا
(المفسِّر) ويراد بو مفسر القرآن الكريم
المعنى العام ليذا المفظ ،وقد يطمق ُ
خصص ،ولَ َّما كان تفسير القرآنِ (( :عْمم ُيعرف بو
المعنى ىو الشائع في ىذا المفظ إذا لم ُي َّ
َّ
المنزل عمى ِّ
محمد (صمَّى اهلل عميو وسمم) ،وبيان معانيو واستخراج
فَ ْيم كتاب اهلل
نبيو َّ
أحكامو ِ
وح َكمو واستمداد ذلك من عمم المغة والنحو والتصريف ،وعمم البيان وأصول الفقو
(ٔ)
فسر ىو من يقوم
الم ِّ
والقراءات ،ويحتاج لمعرفة أسباب النزول ،والناسخ والمنسوخ))  ،فإن ُ
ِ
فسر عند
الم ِّ
ببيان معاني القرآن الكريم في ىدى ىذه العموم التي ُذكرت ،ويطمق لفظ ُ

العمماء والمصِّنفين في طبقات المفسرين ،ويراد بو ك ّل من َّ
تفسير،
ًا
صنف في القرآن الكريم
أو شاع عنو َّأنو فسَّر القرآن الكريم ،والمفسر عند السيوطي (تٜٔٔىـ) ىو من صنَّف في
تفسير(ٕ).
ًا
القرآن الكريم

وقد تخصَّص بعض المفسرين بنوع خاص من التفسير ،وىو التفسير المغوي الذي

كالفراء (تٕٓٚىـ) وأبي عبيدة
فسر عمى المغة وفنونيا في أغمب األحيان،
الم ِّ
َّ
يعتمد فيو ُ
(تٕٓٔىـ) و َّ
الز َّجاج (تٖٔٔىـ) ،وىم في عديد المفسرين عند مؤلفي طبقات المفسرين(ٖ)؛

ألن ىؤالء العمماء ُع ِرف َّ
َّ
تفسير في غريب القرآن ومجازه مرتًَّبا عمى سور القرآن
ًا
أن ليم
الكريم ،ولم يمتزموا بتفسير آي القرآن كمّيا ،فيؤالء مفسرون بالمعنى الخاص ،أي
تخصصوا بنوع خاص من تفسير القرآن وىو (التَّفسير المغوي) ،فيم ليسوا من المفسرين
فسروا القرآن ِّ
المفسر عمى إيضاح المعنى
بكل الوسائل التي تُ ِعين
بالمعنى العام ،أي الذين َّ
ِّ

من لغة وحديث وسبب نزول وغيرىا من الوسائل التي تَُبِّين المعنى ،وكذلك التزموا بتفسير
آي القرآن كمّيا.
(ٔ) -البرىان في عموم القرآن. ٖٔ / ٔ :
(ٕ) -ينظر :طبقات المفسرين لمسيوطي. ٕٔ :

(ٖ) -ينظر :طبقات المفسرين لمداوودي ،ٜ/ٔ :وٕ ،ٖٕٙ/وطبقات المفسرين لألدنروي ،ٕٛ :وٖٓ.
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بارز من أعالم المغة العربية ،برع في كثير من فنونيا
َّ
عمم ٌ
أما ابن جني ،فيو ٌ
الرسائل الجامعية التي
كالصرف والنحو وغيرىما من الفنون ،وىذا ما َبَّي َنتْو كثير من َّ
َدر ِ
جني في ضوء ىذه الفنون ومنيا( :ابن جني وعمم ِّ
ست ابن ِّ
الداللة) لنوال كريم،
َ
(و ِّ
جني َّ
جني) لحسام النعيمي( ،وابن َّ
وتية عند ابن ِّ
الص َّ
الدراسات المَّ َّ
النحوي) لفاضل
يجية و َّ

الم ْحتَ َسب) لعمر محمد
الصوتي و َّ
السامرائي( ،والتَّوجيو َّ
الصرفي لمقراءات الشاذة في كتاب ُ
عوني( ،و ِّ
الصرفية عند ابن جني) لعبد الجبار عموان النايمة و(ابن ِّ
بالغيا)
جني
الدراسات َّ
ً

لغويا) إلسراء عريبي ،وغيرىا من الرسائل،
ألمل حسين حسن الخاقاني ،و(ابن جني ً
ناقدا ً
أيضا في عموم أُخرى كالعروض والقوافي ،وتفسير
ً
فضال عن ذلك فإ َّن ابن جني نظر ً
موسوعيا في عمومو.
الشعر ،وكل ىذه الدراسات تَُبِّين َّأنو بارع في دراسة المغة ،وكان
ً
لم يكن البن جني كتاب مستقل في تفسير غريب القرآن ومجازه ومعانيو؛ لذا لم يرد

لغوياَّ ،
مفسر ًّ
اسمو في طبقات المفسرين ،وىذا ال يعني َّ
ألنو ورد لو
ًا
أن ابن جني لم يكن
غوي المنثور بين ُكتُبو ،ال َّ
سيما كتاب المحتسب الذي وضعو في
كثير من التَّفسير الم ّ
تفسير القراءات َّ
ٍ
تفسير لقراءة العامة ،وىو وا ْن لم يكن لو
الشواذ ،وىو مع ذلك لم َي ْخ ُل من
ٍ
شاىد عمى َّأنو
غير ىذا الكتاب في تفسير القراءات الشواذ وبعض قراءة العامة؛ لكان خير

مفسر لغوي بارعٌ أفاد من المغة وفنونيا في توجيو معاني القراءات وتفسير القرآنَّ ،
وعد
ٌ
غوي ومثَّل ليا ببعض الكتب
مساعد الطيار ُكتُب توجيو القراءات من مصادر التفسير الم ّ
عد كتب الشروح ِّ
ومنيا كتاب المحتسب(ٔ) ،وقد َّ
غوي،
الشعرية من مصادر التَّفسير الم ّ

فـ ـ ـ((شروح دواوين ِّ
الشعر أحد المصادر الم َّ
غوية في بيان معاني األلفاظ ؛ َّ
ألن الشارح َي ْعمد
وي َبِّين معانييا))(ٕ) ،ويرد في شروح ِّ
الش ْعر تفسير بعض ألفاظ آي
إلى ألفاظ شعر الشاعر ُ
شاىدا عمى تفسير ألفاظ ِّ
الشعر ،وعمى ىذا وردت شواىد كثيرة في
القرآن الكريم بوصفيا
ً
شاىدا عمى معنى َّ
الش ْعر
شروح ابن جني لمشعر ،فيو َي ْعمد إلى آي القرآن الكريم بوصفيا
ً
كثير من المسائل التي تُعنى بتفسير
ثم يفسر ىذا الشاىد ،وحوى كتاب الخاطريات كذلك ًا

تفسير ًّ
فسٌر لُغوي
لغويا  ،وفي ُى َدى ما
ًا
القرآن
جمعت من تفسير البن جني تََبَّين لي َّأنو ُم ِّ
ُ
اعتنى بتفسير القرآن بوسائل لغوية ،في أغمب تفسيره .

(ٔ) -ينظر :التفسير المغوي لمقرآن الكريم. ٗٗٔ :
(ٕ) -التفسير المغوي لمقرآن الكريم. ٗٗٗ :
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فس ًار أشار إليو غير واحد من المحدثين ،فقد ذكر كاصد الزيدي
وكون ابن جني ُم ِّ
فس ًرا) في الندوة المتخصصة عن ابن جني المعقودة في
أ َّنو ألقى بحثًا بعنوان (ابن جني ُم ِّ

(ٔ)
كمية التَّر َّبية في جامعة الموصلَ ،ع َرض فيو جيود ابن ِّ
وع َرض
جني في تفسير القرآن َ ،
محمد إبراىيم عبد الفتاح جيود ابن جني في تفسير القرآن في رسالتو الموسومة بـ(جيود

ابن ِّ
جمعا ودراسة) ،فقد جمع في رسالتو تفسير ابن جني
جني في التفسير وعموم القرآن – ً
األول من رسالتو ،ولم يصرح
المبثوث بين طيَّات ُكتُبو ،ورتَّبو عمى سور القرآن في القسم َّ

بالرأيَّ ،
َّ
لكنو ال يعدم
أن تفسير ابن جني
تفسير لغوي ،بل ذكر أ َّن ابن جني من المفسرين َّ
ٌ
اإلشارة إلى أثر المغة في تفسير ابن ِّ
جني(ٕ).

سار ابن جني في تفسيره عمى طريقة المفسرين الم ِّ
غويين الذين سبقوه كأبي عبيدة في
فسر َّ
الفراء واألخفش (تٕ٘ٔىـ) و َّ
كل
الز َّجاج في معاني القرآنَّ ،إال َّأنو لم ُي ِّ
مجاز القرآن و َّ
قيدت تفسيره بالمغوي؛ َّ
ألن أغمب تفسيره
ِس َور القرآن كما فَعل ىؤالء المفسرون المغويون  .و ُ
متأثر بالمغة وعموميا ،وجاء تفسيره المغوي عمى قسمين :قسم خاص َع َم َد فيو إلى
ًا
كان
تفسير مع ًّ
جميا ،وقسم عام وظَّف فيو عموم المغة من صوت وصرف
ًا
تفسير ألفاظ القرآن
ونحو وِداللة وغيرىا من فنون المغة في تفسير القرآن ،وىذا ما تََبيَّن لِي من تفسير ابن
متأثر بالمأثور ،ويجيء تفسيره بالمأثور من غير إشارة
جني الذي جمعتو ،وكان لو
تفسير ٌ
ٌ
إلى َّ
مرسال ،وعند مراجعة التفاسير التي تعتمد
أن ىذا التفسير جاء بو األثر ،بل يذكره
ً

معتمدا عمى ذلك األثر ،ومن ذلك ما جاء في قولو تعالى:
عمى األثر نجد تفسير ابن جني
ً
يد َها ح ْب ٌل من َّم ٍ
ِ في ِج ِ
الم َس ُدِ :سْم ِسمَة في َّ
النار .وقيل :المسد:
َ
َ
سد [ المسد(( ]٘ :وقيلَ :
النار رواه الطبري ،فقال َّ
الم ْقل))(ٖ) ،وكون المسد ِسْم ِسمَة في َّ
حدثنا (( ِم ْي َران...عن
لِ ُ
يف ُ
يد َها ح ْب ٌل من َّمس ٍد  قَا َلِ :سْم ِسمَةٌ َذرعيا س ْبع ِ
عروة بن الزبير ِ في ِج ِ
اعا))(ٗ) ،وىذا
ون ذ َر ً
َ
َُْ َ ُ َ
َ
النوع من التَّفسير قميل ًّ
جدا عند ابن ِّ
فسٌر
ويتَ َجمَّى لنا من خالل مجموع تفسيره َّأنو ُم ِّ
جنيَ ،

ًّ
موسوعيا ،برع في
لما
لغوي بارعٌ كما ىو صرفي ونحوي وبالغي
ٌ
وناقد ،وبذلك يكون عا ً
كثير من فنون المغة ،ووظَّفيا في التَّ ْف ِسير.
(ٔ)-ينظر :دراسات نقدية في المغة والنحو ،ٔٓٛ:ولم أجد ىذا البحث في األعمال المنشورة ليذه الندوة.
(ٕ) -ينظر :جيود ابن جني في التفسير وعموم القرآن(،ٕٛ – ٘ :أطروحة).
(ٖ) -المحتسب.ٖٚ٘ / ٕ :

(ٗ) -جامع البيان. ٕٖٚ / ٕٗ :
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األول
المبحث َّ
منيج التفسير المغوي لمقرآن الكريم
نشأة عمم التفسير
عَْمم َالتَفسير َمع َوجود َالقرآن َالكريمَ ،وىذا َما َدل َعميو َصريح َالقرآن َالكريمَ،
شَأَ َ َِ
ََن ََ

يمَوايضاحَ
لَمنَقامَبتََْبَيِينَالقرآنَالكر َ
َ
َوالمصطمحَالقرآنيَالدقيق َلو َىو(تبيينَالقرآن)َ،وأو

معانيوَىوَرسولَاهللَ(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َ،فبيانَمعانيَالقرآنَالكريمَمنَاألعمالَالتيَ
َنزْل َنا إِلَ ْي َك ِّ
الذ ْك َر
أ َِ
ُم ََر َرسول َاهلل َ(صمَى َاهلل َعميو َوآلو) ََبَِتََْبَيِينيا َلمناسَ ،قال َتعالىَ َ :وأ َ
لِتَُب ِّي َن لِ َّمن ِ
ون [َ النحلَ:منَاآليةَٗٗ] َ َوقالَتعالىُ َ:ى َو
اس َما ُنِّز َل إِلَ ْي ِي ْم َولَ َعمَّ ُي ْم َيتَفَ َّك ُر َ
ِ
ين رس ًول ِّم ْنيم ي ْتمُو عمَ ْي ِيم ِ ِ
اب َوا ْل ِح ْك َم َة
الَّ ِذي َب َع َث ِفي ْاأل ِّ
آياتو َوُي َزِّكي ِي ْم َوُي َعمِّ ُم ُي ُم ا ْلكتَ َ
َ ْ َ
ُْ َ
ُم ِّي َ َ ُ
ض ََل ٍل ُّم ِب ٍ
منَاآلياتَأشارت َإلىَأنََ
َْ
وكثير َ
ين [َ الجمعةٌََ َ]َٕ:
َوِان َكا ُنوا ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
منَأىمَأعمالَالرسولَ(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َ ،فيوَ
َ
َتََْبَيِينَالقرآنَوالكشفَعنَمعانيو َ ُي َع ُّد َ
رَاألولَ،وكانَالصحابةَيرجعونَإليوَ(صمَىَاهللَعميوَ
َ
آنََ،وىوَالمفسَ
َُ
الم َكمَفَبتبميغَالقر
َُ
ب َعمييمََفَ َْيموَ ،أوَلمَيقفواَعمىَالمرادَ
ص َُع ََ
فسيرَمعنىَأوََتََْبَيِينَماَغمضَ ،أو َ ََ
وآلو)ََلَِتَ
ً
منو(ٔ)َ ،وشارك َالصحابة َبتفسير َما َغمض َمن َمعاني َالقرآن َبما َأخذوه َعن َرسول َاهللَ
ُبي َبنَكعب َ(تٕٔه)َ،وعبدَاهللَ
َ
(صمَىَاهللَعميوَوآلو)
َ،ومنَأشيرىم َالخمفاءَاألربعة ََوأ ُّ
بنَمسعود(تٕٖىـ)َ،وعبدَاهللَبنَعباس َ(تٙٛىـ)َ،وعبدَاهللَبنَالزبير(تٖٚىـ)َ ،وأبوَ

يَ َ(تٚٛىـ)َ ،وأنس َبن َمالكَ
سعيد َالخدر َّ
ي(تٗٚىـ)َ ،وجابر َبن َعبد َاهلل َاألنصار ُّ

(تٖٜىـ)(ٕ)َ،قال َالطبريَ(تٖٓٔىـ)((َ:حدثناَمحمدَبنَعميََ...عنَابنَمسعودَ،قالَ:
كانَالرجلَمنَاَإذاَتعممَعشرَآياتَ،لمَيجاوزىنَ َحتىَيعرفَمعانيينَ َوالعملَبينَ))(ٖ)َ،
َِ
منَجانبَالمُّغةَ،ومنَأشيرَ
َ
أثر َفيَتفسيرَماَغمضَعمىَبعض َالناس َ
وكانَلمصحابة َ ٌَ
نَمعانيَ
َ،فكانَيََبيَ َُ
َُ
الصحابةَفيَىذاَالجانبَعبدَاهللَبنَعباسَفيَمسائلَنافعَبنَاألزرق

اعتماداَعمىََلغةَالعربَ،ثمَيستشيدَلممعنىَبالشعرَ .
القرآنَالكريمَ
ً

)ٔ(َ-ينظرَ:القرآنَالكريمَوأثرهَفيَالدراساتَالنحويةَ،َٕٔ٘:والتفسيرَوالمفسرونَ َ.َٖٙ/َٔ:
)ٕ(َ-ينظرَ:القرآنَفيَاإلسالمََ،ََ٘ٙ:وَمباحثَفيَعمومَالقرآنََ .َٕٜٓ:
)ٖ(َ-جامعَالبيانَعنَتأويلَآيَالقرآن.َٚٗ/ََٔ:
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اَإالَنادرَ،
ًا
اَلغوي
ََََََإنَ َالتفسيرَفيَمرحمةَالرسولَ(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َ
لمَيكنَتفسير ً
ً
عَتَُِمدَفيوَعمىَماَجاءَعنَرسولَاهللَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َ،وكانَ
كانَتفسيراَعامَاَ،ا َْ
بلَ
ً
أثرَالمُّ
غةَفيوَقميال َ(ٔ)َ ،قالَمساعدَالطيار َفيَسؤالَافترضوَ .ىلَكانَلمرسولَ(صمىَاهللَ
ًَ
َ
يمَووجدت َأنوَ(صمَىَ
بويَلمقرآنَالكر
تفسير َلغويََ؟َ((لقدَاستقريتَالَتُّفسيرَالنَ َّ
عميوَوآلوَ)َ ٌَ
ُ

َماَاحتاجوا َإليوَ ،وىوَقميلَ ،ومنَ
َ
وسمم)َلمَيفسَرَلمصحابةَمنَألفاظَالقرآنَإال
َُ
اهللَعميوَ
طا َ [َ البقرةَ :منَ
سً
ذلك َتفسيره َمعنى َالوسط َفي َقولو َتعالىَ َ:و َك َذلِ َك َج َع ْم َنا ُك ْم أ َّ
ُم ًة َو َ
اآليةَ]َٖٔٗ:قالَالوسطَالعدل))(ٕ)َ .
صنَفوا َفيَ
َعَْمم َالتَفسير َعمى َيد َالتَابعين ََفَ ََ
ََََََثم َبعد َعصر َالرسول َوالصحابة َانتشر َِ

التَفسير َمصنفاتَ ،منيم َتمميذ َابن َعباس َمجاىد َبن َجبر(تٗٓٔىـ) َوقيل َإنو َأول َمنَ
لَمنَدونَفي َالتَفسيرَ،إذَإنَ َالفيروزآباديَ
َ
اسَأو
َ
نَفيَعَْممَالتَفسيرَ،وقيلَإن َابنَعبَ
َِ
دو

َتفسير َسماه َ(تنوير َالمقباس َمن َتفسير َابنَ
ًا
(تٛٔٚىـ) َاقتبس َمن َتفسير َابن َعبَاس
َتفسير(ٗ)َ ،ثم َبعد َذلك َبدأَ
ًا
َأن َيكون َالبن َعبَاس
َيَْن َِكر َْ
عبَاس)(ٖ)َ ،إال َإن َأمين َالخولي َُ
التَدوينَفيَتفسيرَغريبَالقرآنَومجازهَومعانيوَ،وىذاَالنوعَمنَالتَفسير َكانتَتدعوَإليوَ
ىمَمنَاألممََ
؛َلِبعدىمَعنَزمنَالرسول(صمىَاهللَعميوَوآلو)َ،وتأثرىمَبغير
حاجةَالمسممين َ
ُ
وغ ُمض َعمييم َلفظو َومعناهَ ،وتوضيح َما َأ ْش َكلَ
َغ ُر ََ
بَ َ
ِمما َجعميم َبحاجة َإلى َتَْبيِين َما َ
عمييمَمعناهَ َومجازهَ،وأكثرَكتبَىذهَالمرحمة َاعتمدت َعمىَالمُّغةَوعموميا َفيَالتفسيرَ،
فيياَمنَتفسيرَىوَتفسير َلُغويََ،وأغمبَ ُكتُبَىذه َالمرحمةَوصلَإليناَ،ومنياَ
فأغمبَما َ
ٌ

كتاب َ(غريب َالقرآن َوتفسيره) َالبن َاليزيدي َ(تٕٖٚىـ)َ ،و(نزىة َالقموب) َألبي َبكرَ
السج ْستاني َ(تٖٖٓىـ)َ ،و(مجاز َالقرآن) َألبي َعبيدةَ ،وكتب َ(معاني َالقرآن) َلمفراءَ

واألخفش َوالزجاجَ ،وغيرىاَ ،ثم َبعد َذلك َ َكَثُر َالتصنيف َفي َالتَفسيرَ ،ومن َأشير َ َُكَتُبَ
وسيَ
َالطُّ َِ
التَفسير َالجامعة َتفسير َالطَبري َ(جامع َالبيان َعن َتأويل َآي َالقرآن)َ ،وتفسير َ
)ٔ(َ-ينظرَ:قضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرََ .ََٖٗ:
)ٕ(َ-التفسيرَالمغويَلمقرآنَالكريمَ َ.ََٙ٘–ََٙٗ:

سَمنَتفسيرَابنَعباس)َلمفيروزآباديَ،دارَالكتبَالعمميةَ
َ
طَُبِعَىذاَالتفسيرَبعنوانَ(تنويرَالمقبا
)ٖ(َ َ -

بيروتَ،الطبعةَاألولىََٕ .َٜٜٔ

)ٗ(َ-ينظرَ:القرآنَالكريمَوأثرهَفيَالدراساتَالنحويةَ .َٕٔٛ:
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عَتَمد َعمىَ
(تٓٗٙىـ) َ(التبيانَفيَتفسيرَالقرآن)َ،وتعدَدت َمناىجَالمفسرينَ ،فمنيمَمنَا َْ

ما َجاء َعن َالرسول َ(صمى َاهلل َعميو َوآلو) َكابن َأبي َحاتم َ(تٖٕٚىـ) َفي َتفسيرهَ،
َوالعيَاشي َ(تٖٕٜىـ) َفي َتفسيرهَ ،ومنيم َمن َمزج َبين َاألثر َوالمغة َوالرأيَ ،كابن َعطيَةَ
(تٕٗ٘ىـ)َفيَ(المحررَالوجيز)َ .
مناىج التفسير
َتََْبَيِين َالرسول(صمى َاهلل َعميو َوآلو)َ ،قالَ
أشار َالقرآن َالكريم َإلى َأنَو َيحتاج َإلى َ
َنزْل َنا إِلَ ْي َك ِّ
الذ ْك َر لِتَُب ِّي َن لِ َّمن ِ
شيرَ
فاآليةَتُ َِ
َ
ون َ 
تعالىَ َ :وأ َ
اس َما ُنِّز َل إِلَ ْي ِي ْم َولَ َعمَّ ُي ْم َيتَفَ َّكُر َ
آنَلمتََْبَيِينَوالتَفسيرَأمورَ :
ينَالرسولَ،والذيَيكشفَعنَحاجةَالقر َ
نَلَِتََْبَيِ َ
إلىَحاجةَالقرآ َ
َ
المَتَََدبَر َعمىَ
َالنزولَ ،بوصفو َقرين َةً َحالي َةً ََتَُِعين َالنَاظر َو َُ
َٔ -انعدام َالوقوف َعمى َسبب َُّ
الوقوفَعمىَالمعنىَالمرادَمنَكالمَاهللَجل َجاللوَ،كماَفيَقولوَتعالىَ  :و َعمَى الثََّلَ ثَ ِة
ظ ُّنوْا أَن
س ُي ْم َو َ
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ُم األ َْر ُ
الَّ ِذ َ
ض ِب َما َر ُح َب ْت َو َ
ين ُخمِّفُواْ َحتَّى إِ َذا َ
ضاقَ ْت َعمَ ْي ِي ْم أَنفُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمَ[َالتوبةََ]ٔٔٛ
وبواْ إِ َّن المّ َو ُى َو التََّّو ُ
اب َعمَ ْي ِي ْم ل َيتُ ُ
لَّ َم ْم َجأَ م َن المّو إِلَّ إِلَ ْيو ثُ َّم تَ َ
اب ا َّلرح ُ

َضاقت َعمييم َاألرض َيحتاج َإلى َمعرفة َسبب َالنزولَ ،حتى َيكونَ
َْ
فمعرفة َالثَالثة َالذين
آنَالكريمَعمىَمعرفةَبمعنىَاآليةَوالمرادَمنياَ،ثمَالعملَبيا.
َ
المَتَََدبَرَفيَالقر
النَاظرَو َُ

إلىَتََْبَيِينَ
شَتَملَعمىَمجمالتَكالصالةَوالصومَوالحجََ،وىذهَبياَحاجة َ َ
آنَي َْ
َٕ -أنَ َالقر ََ
توضيحَالمجمالتَوشرحيا.
السنَةَََلِ َِ
َ،فجاءتَ َُّ
َْ
الرسول
شَتَمل َالقرآن َعمى َآيات َمتشابية َغير َواضحة َالمعنىَ ،وىذه َبيا َحاجة َإلى َتأويلَ
َََٖ -ي َْ

وتََْبَيِينَمعناىاَوارجاعياَإلىَالمحكم.
َ

َٗ -أن َفيَالقرآنَموضوعاتَمعينةَجاءتَفيَسورَمتعددةَ،والوقوفَعمىَالموضعَبوَ

حاجةَإلىَالربطَبينَاآلياتَلموقوفَعمىَالمعنىَالمراد(ٔ).

ات
َ٘ -عدمَإيضاحَلفظوَومعناهَبسببَاالشتراك َأوَغرابةَالمفظَكقولوَتعالىَ َ:وا ْل ُم َ
طمَّقَ ُ
َّص َن ِبأَنفُ ِس ِي َّن ثََلَ ثَ َة قُُرَو ٍء ََ [ البقرةَ :من َاآليةَ ،]َٕٕٛ :فالقَ ْرء َلمحيض َوالطيرَ،
َيتََرب ْ
)ٔ(َ-ينظرَ:المناىجَالتفسيريةَفيَعمومَالقرآنَ.ََٔٙ-ََٔ٘:
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ِ
سورٍة [ المدثرُّ ]٘ٔ:
َفكل َذلك َبو َحاجة َإلى َتفسيرَ
ونحوَ :قولو َتعالى  :فََّر ْت من قَ ْ َ َ
َوَتََْبَيِين(ٔ).
َأول َ َُمََبيَنَ
َََََإن َتمك َاألمور َوغيرىا َتكشف َعن َحاجة َالقرآن َلمتَفسير َوا َلتََْبَيِينَ ،وكان َ

ومَفَسَر َلمقرآن َالكريم َىو َرسول َاهلل َ(صمى َاهلل َعميو َوآلو) َكما َتقدََم َبيانو َسابقًا(ٕ)َ ،ثمَ
َُ
أو ُج ٍَوَ:
يرَ َعمَىَأ َْربعةَ َ
الصحابةَوالتابع َونَ،وبعدىمَعمماءَالمسممين((َ،قالَابنَعباسَ:الت ْف ِس َُ
ير َ َي ْعمَ ُمو َاْل ُعمماءَ،
َحٌَد َبِ َجيَالَتوَ َ ،وتَ ْف ِس ٌَ
ن َك َال ِميَاَ َ ،وتَ ْف ِس ٌَ
َو ْج ٍَو َتَ ْعَِرفو َاْل َع َرب َ ِم َْ
ير َال َ ُي ْع َذر َأ َ
يجَمتَََبعَفيَتفسيرَ
ينَمَْن َُ
طبقةَمنَطبقاتَالمفسر ََ
فكانَلِكلََ ٍَ
َ
يرَالَ َي ْعمَ ُموَإِالََالمو))(ٖ)َ،
َوتَف ِس ٌَ
َيتََبِ َُعو َفي َبيان َمعاني َالقرآنَ ،فمنيم َاتََبع َالنَقل َفيَ
َمفسَ ٍر َمنيج ََ
القرآن(ٗ)َ ،بل َكان َلكل َُ
تفسيرهَ،ومنيمَاتَََبعَالرأيَوالمعتقدَ،ومنيمَمنَمزجَيبنَالرأيَوالنقلَ،ومنيمَمنَفسَرَالقرآنَ

بالقرآنَ ،ومنيمَمنَاعتمد َعمى َالمغةَفيَبيانَمعانيَالقرانَ،فتعددت َلذلكَمناىجَالتفسيرَ
ومنَأىمَمناىجَالتفسيرَ َ:

أول :منيج تفسير القرآن بالقرآن
ً
وقدَع ََملَبوَالرسولَ
ََ
فعياَشأناَ ،
ََإن َتفسيرَالقرآنَبالقرآنَمنَأقدمَمناىجَالتَفسيرَوأر
ً

أنَ
َ،وكثير َمنَالصحابة(٘)َ ،ويرادَبوَْ ((َ:
ٌَ
ل َبيتو َ(عمييمَالسالم)
(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َ،وأى َُ
ذاَماَعرفناَأن َالتَفسيرَىوَالكشفَعنَ
ََ
آنيةَبعضياَمفسَ ًراَلمبعضَ ،وا
تكونَالنصوصَالقر
ُ

آنيَالمرادَكشفَ
ىذاَالمنيجَيكونَالنصَالقر
معانيَومراداتَالنصَالقرآنيَ،فإنوَفيَضوءَ
ُّ
ُ

آنَأساساَفيَ
اََ...بنصَقرآنيَآخر))(َ،)ٙويعتمدَىذاَالمنيجَعمىَالقر
معانيوَمَْنكشفًاَ ُمفس ًر
َُ
ٍّ
ً
رَبعضوَبعضا(َ،)ٚوجاءَعنَرسولَاهللَ(صمىَاهللَ
آنَيفسَ
تبيينَمطالبوَ،فقدَقيلَ :إن َالقر َُ
ً

)ٔ(َ-ينظرَ:اإلكسيرَفيَعممَالتفسيرََ ََ.َٖٖ:
)ٕ(َ-ينظرَ:القرآنَفيَاإلسالمََ ََ.ََ٘٘:
)ٖ(َ-جامعَالبيانَ .ََٚٓ/ََٔ:

)ٗ(َ-ينظرَ:القرآنَفيَاإلسالمََ.َٙٔ-ََ٘ٚ:
)٘(َ-ينظرَ:مناىجَتفسيرَالقرآنَ.َٗٓ-ََٖٜ:
)َ-(ٙمناىجَتفسيرَالقرآنَ.َٖٜ:

)َ-(ٚينظرَ:الكشافَعنَحقائقَغوامضَالتنزيلَوعيونَاألقاويلَفيَوجوهَالتأويلََ َ.ٕٖٛ/َٖ:
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ضا))(ٔ)َ،وقالَاإلمامَعميَ َ(عميوَالسالم)َ
ض َوُ َََب َْع ًَ
قَب َْع َُ
صد ََ
ابَاهلل ََُي ََ
َِ
عميوَوآلو)ََ((َ:نََزَ
ل َ َِكَتَ
س ََم َُعون َبوَ،
َوتَ َْ
طقون َبوَ ،
َوتََْن َِ
صرون َبوَ ،
َتَُْب َِ
َكالم َلو َيصف َفيو َالقرآن((َ :كتاب َالمّو َ
في ٍَ
صاحبوَ
خ َالِفََبِ ََ
الَي ََ
خَتَمفَفيَالمّوَ،و َُ
الَي َْ
ضَ،و ََ
عمىَب َْع ٍَ
ََ
ض َوَُ
دَب َْع َُ
ش َيَ ََ
َ،وي َْ
ض ََ
ض َوََُبََِب َْع ٍَ
قَََب َْع َُ
ط َُ
ويَْن َِ
ََ
ِ
اب
ٍَ
اَلِكل
عنَالمّو))(ٕ)َ،ولَماَكان َالقرآنَموضَ ًح َ
َشيءَ،كماَقالَتعالىَ َ:وَنَّزْل َنا َعمَ ْي َك ا ْلكتَ َ
فيوَموضحَلَََِنَْف َِ ِ
يضا(ٖ)َ َ.
ٌَ
ش ْي ٍء َ[َالنحلَ:منَاآليةَ،]َٜٛ:
ِت ْب َيا ًنا لِّ ُك ِّل َ
س َوَأ ً
ثانيا :منيج تفسير القرآن بالمأثور َ
ً
ش ََملَىذاَالمنيجَتفسيرَالقرآنَبماَجاءَعنَالرسولَ(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َوأىلَبيتوَ
َََََََي َْ
خَتَُمِف َفيَ
(عميو َالسالم) َمن َأحاديث ََتُ ْعََنى َبِتَْبيِين َمعاني َالقرآن َوايضاح َالمراد َمنو َََ ،وا َْ
وَاجتيادَمَْنيمَ ،قالَمحمَدَحسينَ
َِ
كونَقولَالصَحابةَوالتَابعينَمنَالتَفسيرَبالمأثورَ،أوَأن
ش ََملَالتَفسيرَالمأثورَماَجاءَفيَالقرآنَنفسوَمنَ
الذَىبيَفيَتعريفَالتَفسيرَبالمأثورَ،و((ََي َْ
وماَن ِقلَعنَ
َ
َ،وماَن
البيانَوالتَفصيلَلبعضَآياتو
قلَعنَالرسولَ(صمَىَاهللَعميوَوسمَم)ُ َ ،
ُ

ماَىوَبيانَوتوضحَلِ َُمرادَ
َ
َ،وماَن ِقلَعنَالتَابعينَ،منَكلَ َ
الصَحابةَ(رضوانَاهللَعمييم)
ُ
اهلل َتعالى َمن َنصوص َكتابو َالكريم))(ٗ) ََ ،فالذَىبي َأدخل َتفسير َالصَحابة َوالتابعين َفيَ

ضمنَالتَفسيرَبالمأثورَوعملَ َذلك؛َبأن َتفسيرىمَوا ْن َكانَفيوَخالفَىلَىوَمنَالمأثورَ

أم َالَ؟َإال َإنَو َأدرجوَضمنَالتفسيرَبالمأثور؛َألنَ َ َُكَتُبَالتفسيرَبالمأثورَلمَتقتصرَعمىَ
قوال َالرسول َ(صمى َاهلل َعميو َوآلو) َكتفسير َالطبري َوغيرهَ ،بل َضمَت َأقوال َالصحابةَ
أَ

التابعينَفيَكتبَالتفسيرَبالمأثورَليسَدليالَعمىَأنَ
والتابعين(٘)َ،وايرادَتفسيرَالصحابةَو
ً
َ:قسم َبماَأُثِ َر َعنَالرسولَ
ذاَعد َالتفسيرَبالمأثور َقسمين
ٌَ
أنَتفسير
ىمَتفسيرَبالمأثَورَ،إال َإ ُ
ٌ
َتفسير َالصحابةَإذاَ
ََ
(صمىَاهللَعميوَوآلو)َوقسمَبماَأُثرَعنَالصحابةَوالتابعينَ،وقيلَإن

كان َيرجع َإلى َأسباب َالنزولَ ،ومما َال َمجال َفيو َلمرأي َفيو َبحكم َالمرفوع َإلى َالرسولَ

)ٔ(َ-كنزَالعمالَفيَسننَاألقوالَواألفعالَ َ.َٜٕٔ/ََٔ:
)ٕ(َ-نيجَالبالغةَ،ََٜٕٔ:خطبةَرقمَ(ٖٖٔ)َ َ.

)ٖ(َ-ينظرَ:الميزانَفيَتفسيرَالقرآنََ .ََٔٗ/ََٔ:
)ٗ(َ-التفسيرَوالمفسرونَ َ.َٕٔٔ/َٔ:

)٘(َ-ينظرَ:التفسيرَوالمفسرونَ،َٕٔٔ/ََٔ:وبحوثَفيَأصولَالتفسيرَومناىجوَ َ.َٛٙ:
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َموقوف َعمىَ
(صمى َاهلل َعميو َوآلو) َفينبغي َاألخذ َبوَ ،أما َإذا َكان َغير َذلك َفيو
ُ

الصحابي(ٔ)َ .

َأن َال َدليل َعمى َكون َتفسير َالصَحابة َوالتَابعين َىو َمن َالتَفسيرَ
َََََويرى َالطباطبائي ْ
ت َأنو َعن َرسول َاهلل َ(صمَى َاهلل َعميو َوآلو)َ ،فال َيمكن ُّ
َعد َأحاديثَ
بالمأثور َإال َإذا ََثَََب ََ
الصحابةَأحاديثَنبويَةََ،والَيمكنَالقولَإنيمَلمَيفسرواَبرأييم(ٕ)َ،فالتفسيرَبالمأثورَعندهَ،

ىوَماَقالوَرسولَاهللَ(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َونقموَعنوَالصَحابةَ،وأقوالَأىلَالبيتَ(عمييمَ
أحاديثيمَأحاديثَرسولَاهللَفييَامتداد َألقوالَالرسول َ(صمىَ
ٌَ
ت َأن َ
السالم)؛َألنوَقدََثَََب ََ
ةَأيضا(ٖ)َ،وقد َروىَال َُكَمََْيَنِي َ(تٖٕٜىـ) َأن َأباَعبدَاهللَالصادقَ
فييَحجَ
َُ
اهللَعميوَوآلو)َ ،
ً
يثَ
حَِد َُ
جدَيَ ََ
يثَ ََ
حَِد َُ
َ،و ََ
يثَجدي َ
حَِد َُ
يثَأبيَ ََ
َ،وحَِد َُ
يثَأبي ََ
يَحَِد َُ
َ:حَِد َيثِ ََ
(عميوَالسالم)َ((يقول ََ
يث َأمير َالمؤمنين َ(عميوَ
حَِد َُ
يث َالحسن َ ََ
حَِد َُ
َو ََ
سنَ ،
الح ََ
يث َ ََ
حَِد َُ
سين َ ََ
الح ََ
يث َ َُ
حَِد َُ
َو ََ
سينَ ،
الح ََ
َُ
يث َرسولَاهللَ
حَِد َُ
َ،و ََ
يث َرسولَ(اهللَصمىَاهللَعميوَوآلو) َ
حَِد َُ
يث َأميرَالمؤمنينَ ََ
حَِد َُ
السالم)َو ََ
َ
مةَسنداَبرسولَاهللَ(صمَىَاهللَعميوَوآلو)َ
ل))(ٗ)َ،فأحاديثَأىلَالبيتَمتَ َِ
ص
قولَاهللَعزَوج َّ
ً
وىوَالَينطقَعنَاليوىَ .

ثالثًا :منيج تفسير القرآن بالرأي
ََََوىوَالتفسيرَالذيَلمََُينقلَعنَالرسولَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َ،ويطمقَعميوَالتفسيرَ
االجتياديَأوَالعقميَأوَاالعتقاديَأوَالتفسيرَبالدراية(٘)َ،فيو َ((عبارةَعنَتفسيرَالقرآنَ
باالجتياد َبعد َمعرفة َالمفسر ِ
َلَكالم َالعرب َومناحييم َفي َالقولَ ،ومعرفتو َلأللفاظ َالعربيَةَ

ووجوهَدالالتياَ،واستعانتوَفي َذلكَبالشَعرَالجَاىميَ ،ووقوفوَعمىَأسبابَالنزولَ،ومعرفتوَ
َِ
بالناسخَوالمنسوخَمنَآياتَالقرآنَ،وغيرَذلكَمنَاألدواتَالتي َيحتاجَإليياَالمفسر))(َ،)ٙ

)ٔ(َ-ينظرَ:التفسيرَوالمفسرونََ .َٚٔ/ََٔ:
)ٕ(َ-ينظرَ:القرآنَفيَاإلسالمََ ََ.ََ٘٘:
)ٖ(َ-ينظرَ:القرآنَفيَاإلسالمََ ََ.َٖٙ:
)ٗ(َ-أصولَالكافيَ َ.َٗٔ/ََٔ:
)٘(َ-ينظرَ:التفسيرَوالمفسرونََ َ،َٖٔٛ/ََٔ:وبحوثَفيَأصولَالتفسير.َٔٓٓ:
)َ-(ٙالتفسيرَوالمفسرونَ .َٖٔٛ/ََٔ:
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خَتََمَفَالعمماءَفيَىذاَالنَوعَمنَالتَفسيرَ ،فمنيمَمنَيمنعوَ ،ومنيمَمنَيجيزهَ،ومنيمَمنَ
َوا َْ
يراهَقسمينَ:قسمَممدوحَ،وقسمَمذمومَ(ٔ)َ .

ابعا :منيج التفسير المغوي
رً
نَ
ك َعنوَ،وسوفَأ َُبي َُ
َ،الَتكادَتََْنَفَ َُّ
َ
َبَْينَالتَفسيرَوعموم َ َ
ََََََإن ََ
المُّغة َالعربيَةَعالق َةً َوثيق َةً
فسيرَالمُّ
غويَبوصفوَمنيجاَمنَ
َ
بعضياَفيَماَسيأتي(ٕ)َ،وسأتكممَفيَىذاَالمكان َعمى َالتَ
ً
كبيرَفيَبيانَمعانيَالقرآنَ .
فسيرَلوَأثرَ ٌَ
ٌَ
مناىجَالتَ
منيجاَ
فسيرَالمُّ َّ
َ
اخَتََمَفَواضعو َمناىجَالتَفسيرَالمحدثونَفيَالتَ
ََََََ َْ
غويَ ،فبعضيمَلمَ َي َره َ ً
لوَباباَكالذىبيَفيَ(التفسيرَوالمفسرون)َوالحيدريَفيَكتابيوَ
َْ
منَمناىجَالتفسير
َ،ولمَيفردَ ً

(أصولَالتفسيرَوالتأويلَ،ومناىجَتفسيرَالقرآن)َ،بلَاكتفواَبإشاراتَيسيرة َلوَفيَمواضعَ

متفرقةَ ،فقد َجاء َذكره َعند َالذىبي َفي َكالمو َعمى َالتَفسير َبالرأي َالمنحرفَ ،ومثل َليذاَ
المنيجَالمُّغويَىوَأحدَ
َ
النوعَمنَالتفسيرَبـ(تفسيرَالكشاف)َوغيرهَمنَالتفاسيرَ،ثمَذكرَأنََ
األدواتَالتيَيستعممياَالمعتزلةَفيَالتفسيرَ،بلَعدهَالمبدأَاألىمَعندَالمعتزلةَ،ألنيمَعنَ
الحَْرص َعمىَ
صوا َكلَ َ َِ
َحََر َُ
َيََبيًََنون َعقيدتيم َومذىبيمَ ،فقال((َ :نجد َالمعتزلة َقد ََ
طريقو َُ
يَ،
غو َّ
َ،وىذاَالمبدأَالمُّ َ
َ
عندىمَالمبدأَاألعمىَلِتفسيرَالقرآن
َ
يقةَالمُّغويةَالتي ََتُ َْعَتَبر َ[كذا] َ
الطَر َ
اضحا َفي َتفسيرىم َلمعبارات َالقرآنية َالتي َال َيميق َظاىرىا َعندىم َبمقامَ
يظير َأثره َو ً

صادمَبعضَأصوليمَ،
شبيوَ،أوَالعباراتَالتي ََتُ ََ
تحتوي َعمىَالتَ َْ
اإللوىيةَ،أوَالعباراتَالتيَ َ

َثمَيَثَْبَِتُون َليذاَ
َفَََنراىم َيحاولون َأوًَ
ال َإبطال َالمعنى َالذي َيرونو َمشتبيًا َفي َالمفظ َالقرآنيُ ،
يلَىذاَاالشتباهَويتََِفقَمعَمذىبيمَ،ويستشيدونَعمىَماَ
ََ
المغةَيز
موجودا َفي َ
فظَمعنىَ
ًَ
المَ
ً
ُ
منَالمُّغةَوالشَعرَالعربيَ
َ
آنَعميياَبأدلة َ
ٍَ
يذىبونَإليوَمنَالمعاني َالتي َيحممونَألفاظَالقر
تدل َعمىَرؤيةَاهللَتعالىَ،كقولوَسبحانوَفي َاآليتينَ[َٕٕ]َٕٖ ،
فمثال َاآلياتَالتي َ َُّ
القديمًَ َ .
اضرةٌ  إِلَى رِّبيا َن ِ
ِ ٍ َّ ِ
اظ َرةٌ َ،وقولوَتعالىَفيَاآليةَ[ٖٕ]َ
َ َ
منَسورةَالقيامةُ َ:و ُجوهٌ َي ْو َمئذ ن َ
ون َ نجد َالمعتزلة َينظرون َإلييا َبعين َغيرَ
من َسورة َالمطففينَ َ :عمَى ْاأل ََر ِائ ِك َينظُُر َ

)ٔ(َ -ينظرَ:مقدمةَفيَأصولَالتفسيرَٔٓ٘:وَٗٔٔ،والتفسيرَوالمفسرونَ،ٔٛٛ-َ ٖٔٛ/َٔ:وأصولَ
التفسيرَوالتأويلَ،ٕٕٔ-َٕٔ/َٔ:بحوثَفيَأصولَالتفسيرَومناىجوَ َ.َٕٔٓ-َٔٓٔ:

)ٕ(َ-ينظرَ:الرسالةَ .َٖ٘:
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اَمبدأىمَالمغويَ،
َ
ماَيستطيعونَأن َُيطَبقو
َْ
العينَالتي َََيَْنظرَبياَأىلَالسُّنةَ،ويحاولونَبكلَ َ

اَمنَالوَْرطََةَالتيََأَ َْوَقَعيمَفيياَظاىرَالمَفظَالكريمَ،فإذاَبيمَيقولونَ:إنََالنَظرَ
ََ
خمَصو
حتىَيَتَ ََ
ََ
اسَتَََدَلُّواَعمىَذلكَبأنََالنَظرَإلىَالشَيءَفيَ
وقعَلِمنعمةَوالكرامةَ،و َْ
إلىَاهللَمعناهَالرجاءَوالتَ َ
َ
خَتَصَاَبالرؤيةَالماديةَ،واستشيدواَعمىَذلكَبقولَالشاعرَ :
بيةَليسَم َْ
َُ
العر
ت إِلَ ْي َك ِمن م ٍ
مك
َوِا َذا َنظَ ْر ُ
َ

الب ْح ُر ُدوَنك ِزْدتَني ِن َع ًما))(ٔ)َ .
َو َ

لةَفيَتطويعَالمُّغةَ
َ
غويَفيَالتَفسيرَمطمقًاَ،بلََذمََالمعتز
المنيجَالمُّ َّ
َ
ََََََإنَالذىبيَلمَ َي ُذمََ
لموافقة َمعتقداتيم َوما َيؤمنون َبو؛ َلذا َعد َتفاسيرىم َمن َتفاسير َالرأي َالمذمومَ ،كتفسيرَ

َالقرآن َعن َالمطاعن) َلمقاضي َعبد َالجبارَ ،و(الكشَاف)َ .ويرى َالجطالوي َأنَ
(تنزيو َ
غوي َعند َبعض َواضعي َمناىج َالتَفسير َيعود َإلى َأنيمَ
َالمُّ َّ
السكوت َعن َمنيج َالتَفسير َ
َي ََعبَر َعن َلون َفكريَ
َألنو َال َُ
َأن َيكون
َيَِق ُّرون َبأن َىذا َالمنيج ََ
بسكوتيم َُ
َمنيجاّ ،
َيَْقصر ْ
ً
دينيَ،إالَأنَغيرىمَيرىَالتَفسيرَالَمُّ
غويَمدرسةَم ََميَزة(ٕ)َ َ.
َُ
ََََََوعد َبعض َالمحدثين َمناىج َتفسير َالقرآن َالكريم َقسمين َرئيسينَ :األولَ :التفسيرَ
ُّ
َقسمَيضمَفروعاَمتعددةَ،واختمفواَ
ًَ
َ،وكل
َ،والثانيَالتفسيرَبالرأيَأوَالعقل
بالمأثورَأوَالنقل َ

فيَانتماءَالتفسيرَالمغويَ ،فنسبوَبعضيم َإلى َالتفسيرَبالرأيَ،وبعضيم َاآلخرَنسبوَإلىَ
التفسيرَبالمأثورَ،فالذىبيَكماَمر َسابقًاَعدهَمنَالتفسيرَبالرأيَوانَلمَيصرحَبذلكَ،أماَ

السَْبحاني َفقد َعدَ َالتفسير َالمغوي َصورَةً َمن َصور َالتفسير َبالمأثورَ ،ومثل َلوَ
جعفر َ َُّ
َالقرن) َلمفراء َو(مجاز َالقرآن) َألبي َعبيدة َ(تٕٓٔىـ) َو(تمخيص َالبيان َفيَ
بـ(معاني َآ
فسيرَالمُّغويَ
َ
ضي َ(تٗٓٙىـ)(ٖ)َ،ويرىَمحمودَالصغيرَأنَ َالتَ
الر َِ
مجازاتَالقرآن) َلمشَرفَ َ

نَأىممواَذكرَ
األخفشَليسَتفسيراَبالرأيَوا َْ
الذيَجاءناَعنَابنَعباسَوالفراءَوأبيَعبيدةَو
ً
غوي َبالمأثورَعنَالرسولَ(صمىَاهللَ
فسيرَالمُّ َّ
َ
األسانيدَ ،ألنيم َكانواَحريصينَعمىَربطَالتَ
شيرَإلىَذلكَ،إذَقال((َ:إن َمصطمحَالتَفسيرَبالرأيَكبيرَعمىَجيودَ
بيمَتُ َِ
عميوَوآلو)َوَُكَتُ َ
)ٔ(َ -التفسيرَوالمفسرونَ َٕٙٚ/َ َٔ:والبيتَنسبوَالطوسيَلطُ َرْيحَبنَإسماعيلَالثقفيَ:ينظرَ :التبيانَ
فيَتفسيرَالقرآنَ،َٕٕٜ/ََٔ:ولمَأعثرَعميوَفيَشعرهَالمجموعََ،ينظرَ:شعرَطريحَ.

)ٕ(َ-ينظرََ:قضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسير.َٗٛ:

)ٖ(َ-ينظرََ:المناىجَالتفسيريةَفيَعمومَالقرآنَ .َٔ٘ٚ-ََٔ٘ٗ:
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موَوطوَرهَ.وماَيمكنَقولوَىوَأنَ َىؤالءَجمي ًعاَقدَ
كَسَبََِي
سَمَ ََ
ن َ ََ
هَممَ َْ
ابنَعباسَ،وعمىَغير َِ
ْ

عنوَالرواياتَواألسانيدَ
َُّ
تَ
اَماَس َكَتَ َْ
ََ
اجتيدواَفيَظلَ َلغةَالقرآنَ،وأفياءَالشريعةَ،وأوضحو

ىَالممتزمةَ،فكانَالتفسيرَوعموَالعربيةَفيَجيودىمَحقيق َةًَ
المعزوةَأسوةَباالجتياداتَاألخر َُ
َأنَ
َشَْأ ًنا َمن َْ
َالمُّغويَ َأرفع ََ
خَمَص َالصغير َإلى َأنَ َالتَفسير َ
وي َْ
احدةً َال َيمكن َفصميا))(ٔ)ََ َ ،
و َ
يكونَتفسيراَبالرأيَفيَاألقلَعندَاألسماءَالذينَذكرىمَ .
ً

ََََوال َي ُّ
تناقضا؛ َألن َكلَ
ًَ
غوي َ
َالمُّ َّ
عد َاختالف َواضعي َمناىج َالتفسير َفي َنسبة َالتَفسير َ
مأثورَ
غوي َ ًا
فسيرَالمُّ َّ
َ
فسيرَالمُّغويَبغيرَمنظارَاآلخرَ،فإذاَجاءناَالتَ
َ
واحدَمنيمَنظرَإلىَالتَ
فيوَتفسيرَ
عنَالرسولَ(صمىَاهللَعميوَوآلو) َوأىلَالبيتَأوَعنَالصحابةَعندَبعضيمَ ،
ٌ
بالرأيَأوَاالجتيادَ،
فيوَتفسير َ َ
ٌَ
منَالمفسرَأوَالمُّغويَ ،
َ
إجيادا َ
َلُغويَ َبالمأثورَ،أماَإذاَكانَ ًَ
َبماَنَِقلَعنَ
َُ
جَعنَالتفسيرَبالنقلَفيوَتفسير
فسيرَالمُّغويَالَيخر
َ
ويرىَخالدَالعكَأن َالتَ
ٌ
لغةَالعربَ،فشروطوَكشروطَالتَفسيرَالنََْقمي(ٕ)َ .

َبالمُّغة َعالقة َال َيمكن َفكَيا؛ َلذا َنرى َأغمب َمناىج َالتَفسيرَ ،كانَ
ََََإنَ َعالقة َالتَفسير َ
كنا َأساسيا َمن َأركانياَ ،فنرى َالطَبري َفي َتفسيره َاعتمد َعمى َالتَفسيرَ
المُّغوي َُ
التفسير َ َ
َر ً
بالمغةَ ،و(جامع َالبيان) َ ُّ
َالمُّغوي َعنَ
َتفسير َبالمأثور َفي َأغمبوَ َ ،ومن َصور َتفسيره َ
ًا
يعد
ِ
آباء َنا َََََ
طريقَالمأثورَما َجاءَفيَتفسيرَقولوَتعالىَ َ:قَالُواْ َب ْل َنتَِّبعُ َما أَْلفَ ْي َنا َعمَ ْيو َ
رَبنَم ََعاذََ...عنََقََتَادةََ،
َُ
وكماَحدََثَناََبِ َْ
ش
ََ
جَْدََناََ...
يَو ََ
[البقرةَ:منَاآليةَ]َٔٚٓ:فقالََ((َ:ي َْعَنِ ََ
ِ
اءنا))(ٖ)َ ،فيو َىنا َفسرَََََ
َآب ََ
جَْدنا َعميو ََ
َو َِ
آباء َنا َ أي َما ََ
 قَالُواْ َب ْل َنتَِّبعُ َما أَْلفَ ْي َنا َعمَ ْيو َ
اَلغوياَبالمأثور َعنَالصحابة((َ،وكانَجميعيمَ[أيَالمفسرين]َيوظَفونَ
 أَْلفَ ْي َنا ََ تفسي ًر ً
عَْمميم َبالعربيَة َفي َتفسير َالنَص َواستنباط َمعناه َوداللة َتراكيبو َوأساليبو))(ٗ)َ ،فالتَفسيرَ
َِ
فالمنيجَالبيانيَيعتمدَعمىَالمُّغةَ،أوَىوَفرعَ
َ
غوي َطيَ َعٌ ََلِكل َمنيجَمنَمناىجَالتَفسيرَ .
المُّ َّ
َ

)ٔ(َ-األدواتَالنحويةَفيَكتبَالتفسيرَ .َٕٙ:
)ٕ(َ-أصولَالتفسيرَوقواعده.َٔٗٚ:
)ٖ(َ-جامعَالبيانَ .َٖٗ/ََٖ:
)ٗ(َ-المعرفةَالمغويةَفيَتفسيرَالنصَالقرآنيَ،ََٖٛٓ:مجمةَالمغةَالعربيةَبدمشقَالمجمدَ،َٛٔ:الجزءَ:
ََٕٗٓٓٙ،مَ َََ.
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غوي(ٔ)َ،والمنيجَالعقميَيعتمدَعمىَالمغة(ٕ)َ،والمنيجَالعمميََيعتمد َعمىَ
فسيرَالمُّ َّ
َ
منَالتَ
ليسَلوَغنىَعنياَ .
المغةَأيضا(ٖ)َ،والمنيجَالفقييَكذلكَ
ً
ً

غوي
نشأة التَّفسير المُّ ُّ
دةَ،وقيلَإنَأولَمنَفسرَ
التفسيرَالمُّغويََمنَأقدمَمناىجَالتفسيرَوقدَمرَبمراحلَمتعد ٍَ
َ
إنََ

ونادر؛َألنوَكانَ
هَقميال َ ًا
ن َكانَتفسير ًَ
لغوياَىو َرسولَاهللَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َ،وا َْ
القرآنَ ً

هَوتََْبَيِينو(ٗ)َ،وكانتَأسئمةَالصَحابةَعنَ
ل َعنوَ ،وماَيحتاج َالناس َإلىَتفسير َ
سأ َُ
رَماَي َْ
َُ
َُيفسَ
معانيَألفاظَالقرآنَالتيَوردتَبغيرَليجتيمَ،أوَلمَتكنَمستعممةَفيَزمنيمَ،أوَأنَالقرآنَ

ي َ((عن َالنَبيَ
أراد َبيا َغير َالمعنى َالمألوف َمنيا َ(٘)َ ،ومن َأمثمة َتفسيره َالمغوي َما َ ُرِو ََ
(صمَىَاهللَعميوَوسمم)َفيَقولوَ ََ:ولَم َي ْم ِب ُ ِ
يما َن ُيم ِبظُ ْمٍم َ[َاألنعامَ:منَاآليةَ]ََٕٛ:
ْ
سواْ إ َ
َتفسر َلغويَ،
ك))(َ َ ،)ٙ
شَْر ٍَ
قالََ :بِ َِ
فالرسول َ(صمى َاهلل َعميو َوآلو) َفسر َالظمم َبالشَركَ ،وىو ٌ
َّن لَ ُك ُم ا ْل َخ ْيطُ
َوفسر َالخيط َاألبيض َواألسود َفي َقولو َتعالىَ َ :و ُكمُواْ َوا ْ
ش َرُبواْ َحتَّى َيتََبي َ
ِ
األ َْبي ُ ِ
َس َوِد ِم َن ا ْلفَ ْج ِر [َ البقرةَ :من َاآليةَ]َٔٛٚ :ببياض َالنَيار َوسوادَ
َ
ض م َن ا ْل َخ ْيط األ ْ
)
ٚ
(
ِ
ط ْعتُم ِّمن قَُّوٍة َ[ األنفالَ
الميل َ،وكذلكَفسرَ َ
استَ َ
القوةَفيَقولوَتعالىَ َ:وأَع ُّدواْ َل ُيم َّما ْ
ىذهَاآليَتفسير َلمعانيَاأللفاظَ ،والمالحظَعمىَ
]َبالرمي(َ،)ٛفالتفسيرَفي َ
منَاآليةََ َٙٓ:
ٌ

وَليسَمحتاجاَلمدليلَ،فيوَ
تفسيرَالرسولَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َأنوَخالَمنَالشواىدََ،ألن
ً
صحةَماَيشرحَ،إذَالدَليلَ
غويةَتََْرَفَعوَعنَالبحثَعمىَ َِ
َ
مؤيدَمنَالسماءَ َ ،وذوَ َُ
((سَْمطةََلُ
عرَيََدعمَبوَالمعنىَالمعجمي))(َ .)ٜوبذلكَ
تاجاَإلىَالشَ َُ
فميسَم َْ
َُ
سَتَ َِمَُّدهَمنَشخصوَذاتوَ،
ََي َْ
ح ً
)ٔ(َ-ينظرَ:المناىجَالتفسيريةَفيَعمومَالقرآنَ،َٔ٘ٓ:وخطواتَالتفسيرَالبيانيَ .َٕٛ:
)ٕ(َ-ينظرَ:أصولَالتفسيرَوقواعدهَ .َٔٙٚ:
)ٖ(َ-ينظرَ:مناىجَتفسيرَالقرآن.َٕٔٓ:

)ٗ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَ،َٙ٘:وقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ .َٖٗ:
)٘(َ-ينظرَ:مناىجَالمفسرينََ.َٕٖٔ:

)َ-(ٙتفسيرَالقرآنَالعظيمَألبيَحاتمَ َََ.ََٖٖٖٔ:
)َ-(ٚينظرَ:تفسيرَالقرآنَالعظيمَألبيَحاتمَ َََ.َٖٔٛ:
)َ-(ٛينظرَ:البرىانَفيَعمومَالقرآنَ .َٔ٘ٚ/ََٕ:
)َ-(ٜقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسير.َٖٗ:
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تكونَنشأةَالتفسيرَالمغويَفيَمراحموَاألولىَفيَعصرَالرسولَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َإالَ

وَتفسيرَقمي ٌلَونادرَكماَتقدََمَسابقًاَ .
أن
ٌ

َوَُي ََع ُّد َابن َعباس َأول َمن َألَف َفي َالتفسير َالمغوي(ٔ)َ َ ،وَُي ََع ُّد َكتابو َ(مسائل َنافع َابنَ
وَبيدهَولمَي ْممِوََ-
َ،فيوَلمَي ُخط
الذيَج َمعوَبعضَتالميذهَأوَمنَجاءَبعده
األزرق)ََ -
ُ
َ
َ
غويَ ،وتفسير َابنَ
َالمُّ َّ
أول َشرح َمعجمي َأللفاظ َالقرآن َالكريمَ ،وىو َالنَواة َاألولى َلمتَفسير َ
اسَالمُّ
غويَكانَمَْنصبَاَعمىَبيان َمعاني َألفاظَ،واالستشيادَلياَمنَشعرَالعربَ ،فكانَ
َُ
َ
عب
جدَفيَشعرَالعرب(ٕ)َ،قال((َ:الشَ َْعرَ
َمعنىَلفظَو َِ
َُ
َ،فإذاَخ ِف َي
يرىَأن َالشَعرَديوانَالعرب
َ
َخ ِف َي َعمييم َالحرف َمن َالقرآن َالذي َأنزلو َاهلل َبَمُغة َالعرب َرجعوا َإلىَ
ديوان َالعرب َفإذا َ
(ٖ)
سوىاَفيَ
آنَفالتَ َِم َُ
أعََيَتْ َُكمَالعربيَةَفيَالقر َ
َ،وقالَأيضا((َ:إذاَ َْ
ديوانياَفالتمسواَمعرفةَذلك))
ً
كانَمنيجَابنَعباسَفيَالمسائلَأن َيسألوَنافعَبنَ
فيَالشَعرَفإنوَديوانَالعرب))(ٗ)َ َ،و
ْ
َأخَبِرَنِي َعن َقولو َتعالىَ ،فيجيبو َابنَ
األزرق(ت٘ٙىـ) َعن َمعنى َالمَفظ َالقرآني َفيقولَْ :
عباسَعنَمعنىَالمفظَ،ثمَيقولَنافعَىلَكانتَالعربَتعرفَذلكَ،فيقولَابنَعباسَنعمَ،

أخَبَِْرَنِيَعنَقولَاهللَعزَوجلََ:
َ.ومنَسؤاالتَنافعَ((قالَ َْ
َ
ويذكرَلوَشاىداَمنَشعرَالعرب
ً
 وُنحاس فَ ََل تَنتَ ِ
ص َر ِ
ىوَالدخانَ
َُّ
ماَالنحاسَ؟َقالَ:
ان [ الرحمنَ:منَاآليةَ]َٖ٘:؟َقالَُّ َ:
َ َ ٌ
تَبقولَالنَابغةَ :
اَس َِم َْع ََ
َ.أم ََ
َ
الذيَالََلَ َيَبَفيوَ.قال
َ:وىلَكانتَالعربَتَ َْعرفَذلكَ؟َقالَنعم َ
ِ
اسا َ
ـط لَ ْم َي ْج َع ِل اهلل فيو ُن َح َ

السمِيــ
ُي
ضيء كضو ِء ِسر ِ
اج َّ
ُ

َتطور َالتَفسيرَ
سؤاالتَ ،ثم َ
ت))(٘)َ ،واستمر َىكذا َفي َجميع َال َ
َصََدَْق ََ
َدخانا ََ .قال َََ :
يعني
ً
اعتماداَعمىَالصَرفََوالنَحوَوغيرىماَ،
يَأُخرىَكالتَفسيرَ
اح ََ
أخذَمََن َِ
ََ
غويَبعدَابنَعباسَف
المُّ َّ
َ
ً
وىوَماَنجدهَفيَكتبَغريبَالقرآنَ َومجازهََ َ،ومعانيوَ .
َ
)ٔ(َ-ينظرَ:بحوثَفيَأصولَالتفسيرَ ََ.َٕٔ٘:

)ٕ(َ-ينظرَ:تعريفَالدارسينَبمناىجَالمفسرينَ .َٕٖٗ/ََٔ:
)ٖ(َ-إيضاحَالوقفَواالبتداءَ.َٔٓٓ/ََٔ:
)ٗ(َ-إيضاحَالوقفَواالبتداءَ،َٔٓٔ/ََٔ:وينظرَالبيتَفيَ،ديوانَالنابغةَالجعديَ .َٔٓٓ:
)٘(َ-مسائلَنافعَبنَاألزرقَ .َٖٚ-ََٖٙ:
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غوي لمقرآن الكريم
مكانة التَّفسير المُّ ُّ
تنبعَأىميةَالمُّغةَالعربيَةَوأساليبياَفيَتفسيرَالقرآنَوبيانَمعانيوَمنَكونَالقرآن َقدَ
َ
َ
ون َ[َيوسفََ،]َٕ:ومنَ
فياَفن َزلَبياَ،قالَتعالى َ:إِ َّنا أ َ
َنزْل َناهُ قُْرآ ًنا َع َرِب ِّيا لَّ َعمَّ ُك ْم تَ ْع ِقمُ َ
شر َ
ةَعمىَالرسولَ
َ
سولَبمسانَقوموَحتىَالَتكونَلمقومَحجَ
َُ
سلَالر
َ
َيَْر
َأن َُ
سََن َِ
َُ
ن َاهللَعز َوجل ْ
س َانِيمَ،قالَتعالى  :وما أَرس ْم َنا ِمن َّرس ٍ َّ ِ
سِ
ان قَ ْو ِم ِو لِ ُي َب ِّي َن لَ ُي ْم
بغيرَلِ ََ
َ
اءىمَ
ول إِل ِبم َ
ُ
ََ ْ َ
بأنَوَ َج َ
َِ
ِ
فَي ِ
اماَ
يم َ[َ إبراىيمَ]َٗ:
اء َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
اء َوَي ْي ِدي َمن َي َ
ض ُّل المّ ُو َمن َي َ
ُ
ش ُ
ش ُ
َ،فكانَلز ً
يز ا ْل َحك ُ
أن َيقف َعمى َلغة َالعربَ
عمى َكلَ َمن َيريد َالوقوف َعمى َمعاني َالقرآنَ ،والمراد َمنو َ َْ
وأساليبيا َفي َالكالم َوالتَعبير َعن َالمعنى(ٔ)َ ،وجعل َالسيوطي َالعموم َالتي َيحتاج َإليياَ
اَمنياَسبعةَعمومَمنَعمومَالمُّغةَوىيَ :
َ
َعشرَعَْم ًم
َِ
المفسرَحتىَيكونَمفسراَخمسةَ
ً
يكونَالمَفَسَرَعارفًاَبالتَصريفَ،ومعانيَاألبنيةَ،وداللتياَ،وأصولَاأللفاظَ .
َُ
أنَ
َْٔ َ-
يكونَالمَفَسَرَعارفًاَبالمُّغةَومعانيَمفرداتياَ،ومدلوالتياَبحسبَالوضعَ،وىوَجانبَ
َُ
أنَ
َْٕ َ-
الداللةَالمعجميةَلأللفاظ.

المَفَسَرَعارفًاَبالنَحو؛َألنَالمعانيَتتغيرَ،وتختمفَباختالفَاإلعرابَ.
أنَيكونَ َُ
َْٖ َ-
وَأنَيكونَضمنَالتصريف.
المَفَسَرَعارفًاَباالشتقاقَ،واالشتقاقَحقُّ َْ
أنَيكونَ َُ
ْٗ َ-
المَفَسَر َعارفًا َبعمم َالمعانيَ ،الذي َييتم َبدراسة َخواص َالتراكيب َمن َجيةَ
َ٘ -أ ْن َيكون َ َُ
إفادتياَالمعنى.

المَفَسَر َعارفًا َبعمم َالبيانَ ،الذي َييتم َبدراسة َخواص َالتراكيب َمن َحيثَ
َ -ٙأ ْن َيكون َ َُ
اختالفياَبحسبَوضوحَالداللةَوخفائيا.

المَفَسَر َعارفًا َبعمم َالبديعَ ،الذيَُي ْعنى َبدراسة َتحسين َالكالمَ .وىذه َالعمومَ
َ -ٚأ ْن َيكون َ َُ
الثالثةَاألخيرةَتسمىَعمومَالبالغةَ(ٕ).

)ٔ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَ .َٗٓ:

)ٕ(َ-ينظرَ:اإلتقانَفيَعمومَالقرآنَ َ.َٕٔٗ-ََٕٖٔ/ََٗ:
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َوتَّْبَيِين َمعانيوَ،
َتََُبيَن َأىميَة َالمغة َوفنونيا َوأساليبياَ ،في َتفسير َالقرآن َ
ََََوىذه َالشروط َ
بحيثَيكونَواضحَالدَاللةَََومفيومَالمعنىَ .

ََََوألىمية َأساليب َالمغة َفي َتفسير َالقرآنَ ،جعل َالثعالبي َ(تٕٜٗىـ) َالقسم َالثاني َمنَ
َوسر َالعربية) َبعنوان َمجاري َكالم َالعرب َوسننيا َفي َالتعبير َعنَ
كتابو َ(فقو َالمغة ُّ
َ،وجعموَتسعةَوتسعينَفصالَ،
ًَ
المعاني(ٔ)َ،وجعلَأغمبَشواىدَىذاَالقسمَمنَالقرآنَالكريمَ

ٍ
آنياَ،
َفصل َعمىَاألغمبَبقولو(َ:ومنَسننَالعرب)َثمَيذكرَليذهَالسُّن
َويبدأَكل
ً
وَشاىداَقر ً
ومنَذلكَقولوَفيَالفصلَالثامنَوالعشرين َفيَإضافةَالشَيءَإلىَنفسوَو((ىيَمنَسننَ

َع ْج َرٍَدَ ،وعنقاءَ
العرب َإذ َتق َولَ :صالةُ َاألُولى
ُ
َومسجد َالجامعَ ،وكتاب َالكاملَ ،وحماد َ
غربَ ،ويوم َالجمعةَ ،وفي َالقرآن َ :ولَ َدار ِ
ُم ِ
اآلخ َرِة َخ ْيٌر َ [َ يوسفَ :من َاآليةَ]َٜٔٓ :
َ ُ
َخرةُ ِع َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ًة َََ
ند المّو َخال َ
َّار اآل َ
وكماَقالَعز َذكرهَفيَمكانَآخرُ َ:ق ْل إن َكا َن ْت لَ ُك ُم الد ُ
ق ا ْل َي ِق ِ
[َالبقرةََ:منَاآليةََ،َ]َٜٗ:وقالَتعالى َ:إِ َّن َى َذا لَ ُي َو َح ُّ
ين َ[َ الواقعةََ]َٜ٘:
َ

فأمَا َإضافة َالشَيء َإلى َجنسو َفكقوليمَ :خاتم َفضةَ ،وثوب َحريرَ ،وخبز َشعير))(ٕ)َ،
فالثَعالبيَفيَىذاَالقسمَيشيرَإلىَأساليبَالعربَفيَكالمياَ،وأثرَتمكَاألساليبَفيَبيانَ
معاَعميياَحتىَيقفَ
جََد َُر َب َُ
معانيَالقرآنَالكريمَ،التيَََي َْ
المَفَسَر َلمقرآن َالكريم َ ْ
أن َيكون َ ُمط ً

عمىَالمرادَمنَآيَالقرآنَ،ومنَالمحدثينَالذينَنظرواَفيَأساليبَالقرآنَإبراىيمَالسامرائيَ

فيَكتابوَ(منَأساليبَالقرآنَالكريم)َ،وفاضلَالسامرائيَفيَكتابوَ(التعبيرَالقرآني)َ،فقدَ
وقفا َعمى َكثير َمن َأساليب َالقرآن َفي َالتعبير َعن َالمعاني َكالتَعجب َوالتَقديم َوالتأخيرَ،

وغيرَذلك(ٖ)َ .

فةَدقائقَالمغةَتعينَالمفسَرَعمىَالوقوفَ
َُ
َََإن َالمعرفةَبأساليبَالعربَفيَكالمياَ ،ومعر

عمىَالمعنىَالصحيحَ،ومنَذلكَماَذكرهَالخطابيَ(تٖٛٛىـ)َ((عنَمحمدَبنَسعديةََ...
لَ:
ج ٌَ
فقالَرَُ
ََ
نَلِعرضَالمصاحفَأناَوأباَالعاليةََ...
س َ
ناَالح ََ
ََ
َ:ج َم َع
عنَمالكَبنَدينارَقال َ
ِ
ون ََََ 
س ُ
اى َ
ين  الَّ ِذ َ
صمِّ َ
ص ََل ت ِي ْم َ
ين ُى ْم َعن َ
ياَأباَالعاليةَقولَاهللَفيَكتابو َ:فَ َوْي ٌل لِّ ْم ُم َ

[َالماعونَ]َ٘ ،َٗ:ماَىذاَالسَيو؟َقالَالذيَالَيدريَعنَكمَينصرف؛َعنَشفعَأوَعنَ
)ٔ(َ-ينظرَ:فقوَالمغةَوسرَالعربية.َٕٜٔ:
)ٕ(َ-فقوَالمغةَوسرَالعربيةَ .َٕٖٕ:

)ٖ(َ-ينظرَ:منَأساليبَالقرآنَ،َٚٗ-ََٙٚ:والتعبيرَالقرآنيَ.َٚٗ-ََٜٗ:
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س َيَواَمن َميقاتيمَحتىَتفوتيمَ،
سنَ:موَياَأباَالعاليةَليسَىذاَ،بلَالذينَ ََ
َ،فقالَالح ََ
ََ
َِوَتْ ٍَر
ص ََل ِت ِي ْم َ،)ٔ())فذكرَالخطابيَبعدَىذهَالروايةَ
قالَالحسن َ
َ:أالَترىَقولوَعزَوجلََ عن َ
َأبوَالعاليةَفيَىذاَحيثَلمَيَفََرقَبينَحرفَ(عن) َو(في)َ
َُ
تعميقًاَلوَقالَفيو((َ:وانماَأُتِ َي
ص ََل ِت ِي ْم َيؤيدَأنَالسَيوَالذيَىوَالغمطَفيَ
َفََتَََنبوَلوَالحسن
َ
َ،فقالَأالَترىَقولوََ َ:عن َ
العددَإنماَىوَيعرضَفيَالصالةَبعدَمالبستياَ،فموَكانَىوَالمرادَ،لقيل(َ:فيَصالتيمَ
ص ََل ِت ِي ْم َدلَعمىَأنَالمرادَبوَالذىابَعنَالوقت))(ٕ)َ،وقولَ
ساىون)َ،فمماَقالَ َ:عن َ
أبي َالعالية(تٖٜىـ) َسببو َعدم َالتفريق َبين َمعنى َ(عن) َو(في) َوما ُّ
َتدل َفي َالنصَ
القرآنيَ .
مصادر التفسير المغوي
َالمُّغة َوفنونيا َمن َأقدم َأنواع َالتَفسير َكما َتقدََم َسابقًا(ٖ)َ،
ََََإن َالتَفسير َالمعتمد َعمى َ

وتعرضَلوَج َْمعَمنَالعمماءَ،ومنيمَمنَخصوَبمؤلفَكالفراء َ َواألخفشَ،ومنيمَمنَجاءَ
ََ

فيَعََرضَكتابوَكسيبويو َ(تٓٔٛىـ) َوالمبرد(تٕ٘ٛىـ)َ،وتعددتَمصادرهَوأنواعيا َحتىَ
ََ
عدَىا َمساعدَالطيارَبخمسةَأنواعََ،وىيََ :كتبَغريبَالقرآن َوكتابَمجازَالقرآنَألبيَ

عبيدةَ ،وَُكتب َمعاني َالقرآنَ ،ومعاجم َالمغةَ َ ،وَُكَتُب َالتَفسيرَ ،وَُكتب َأُخرى َليا َعالقةَ
بالتفسيرَككتبَاالحتجاجَلمقراءاتَ،وكتبَالشروحَالشعريةَ،وكتبَاألدب(ٗ)َ.وأذكرَمنياَ :

َّأوًل :كتب غريب القرآن ،ومجاز القرآن ألبي عبيدة
َََتُ ُّ
المغويَ،
َُّ
عد َكتبَغريبَالقرآنَومجاز َالقرآن َالمصدرَاألول َمنَمصادرَالتَفسير َ
غويََ،واَن َأولَمنَألَفَفيَغريب َالقرآن َأبانَبنَ
فييَأقدمَالكتبَالتيَتَ ْيتَمَبالتفسيرَالمُّ َّ
تغمبَالجريريَ(تٔٗٔىـ)َفقدَذكرَالطُّوسيَ،وتَبِ َعوَياقوتَالحموي(تٕٙٙىـ)ََ،والبغداديَ
َألبانَبنَتغمبَكتابا َباسمَ(غريبَالقرآن)(٘)َ،وذكرَابنَالنديمَ(تٖٚٚىـ)َ،أنَو َباسمَ
ًَ
أن

)ٔ(َ-بيانَإعجازَالقرآنَلمخطابيَ.َٖٕ:

)ٕ(َ-بيانَإعجازَالقرآنَلمخطابيَ .َٖٖ:
)ٖ(َ-ينظرَ:الرسالة.َٕٓ:
)ٗ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغوي.َٕٔٛ:

)٘(َ-ينظرَ:الفيرستَلمطوسيَ َ،ََٔٚ:ومعجمَاألدباءَ،َٖٛ/َٔ:وىديةَالعارفينَ.َٔ/ََٔ:
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(معانيَالقرآن)َ،ويرىَإبراىيمَرفيده َأنَ َكون َكتابَأبانَفيَغريبَالقرآنَأقرب َإلى َكونوَ
وَاألقربَلِعصرَالمؤلف(ٔ)َ،وأُرج ُح َأنَوَ
َ
في َمعانيَالقرآنَإال َأنوَرجحَقولَابنَالنديم؛َألن
في َغريب َالقرآن َفقد َأطال َياق َوت َالحموي َالكالم َعميو َبيذا َاالسمَ ،إذ َقال((َ :وصنَفَ

بعد َعبد َالرحمن َبن َمحمدَ
كتاب َالغريب َفي َالقرآنَ ،وذكر َشواىده َمن َالشَعرَ ،فجاء َفيما َ َُ
ج ََمع َمن َكتاب َأبانَ ،ومحمد َبن َالَسائب َالكمبيَ ،وابن َروق َعطية َبنَ
األزدي َالكوفيََ ،فَ ََ

مفرداَ،وتارةَ
كتاباَ،فيماَاختمفواَفيوَوماَاتفقواَعميوَ،فتارَةًَََي َِ
جيءَكتابَأبانَ ً
الحارثَ،فجعموَ ً

أولَكتابَوصلَإليناَفيَغريبَالقرآنَ،
جيء َمشترًكاَ ،عمى َما َعممو َعبد َالرحمن))(ٕ)َ،و َ
ََي َِ
ت َنسبة َالكتابَ
َصح َْ
كتاب َ(غريب َالقرآن) َلزيد َبن َعمي َ(تٕٕٔىـ) َ(عميو َالسالم) َ ْ
إن َ
َغريب َالقرآن َالبنَ
إليوَ ،ثم َكتاب َ(غريب َالقرآن َوتفسيره) َالبن َاليزيدي َ(تٕٖٚىـ)َ ،ثم َ

آنَتفسيراَ
َ،منَالكتبَالتيَتُعنىَبتفسيرَغريبَألفاظَالقر
َ
قتيبةَوغيرىاَ،وكتبَغريبَالقرآن
ً
َالمُّغة َكتَْبيِين َأصل َالمفظَ ،وذكر َمفردهَ
َاعتمادا َعمى َ
ًَ
لغوياَ ،وتَْبيِين َالمعاني َالمحتممة

اهَاعتماداَعمىَالشواىدَالشعريةَ،وأغمبَتفسيرَكتبَغريبَالقرآنَمنَ
وجمعوَ،وذكرَمعن
ً
قتيبةَلفظَ(يأتل)َ
التفسير َالخاصَالذيَييتمَبتفسيرَاأللفاظَ،ومنَاأللفاظَالتيَفسرىاَابنَ
َ
الس َع ِة [ النورَ:منَاآليةَ ((َ ]ٕٕ:أيَالَ
ض ِل ِمن ُك ْم َو َّ
منَقولوَتعالىَ َ:وَل َيأْتَ ِل أ ُْولُوا ا ْلفَ ْ
َي ْفتَ ِعل َمن َاأللِي َِةَ ،وىي َاليمين))(ٖ)َ ،وعمى َىذا َالمنوال َسارت َكتب َغريبَ
يحمفَ ،وىو َ

القرآنَ .

َإلي َنا َفي َمجازَ
ََََََوألَف َفي َمجاز َالقرآن َأبو َ ُعبيدةَ ،وىو َالكتاب َالوحيد َالذي َوصل ْ

القرآنَ َ،ع َم َد َفيوَإلىَتفسيرَالقرآنَبوسائلَلغويةَمتعددةَمنَصرفَونحوَومعجمَوأساليبَ

العربَ ،والَيقصد َأبوَعبيدة َبالمجاز َفيَكتابوَالمجاز َالذيَيقابلَالحقيقةَ،بلَماَيجوزَ
يمَ،ويغمبَعميوَأنَ
َْ
فيَلغةَالعربَمنَاأللفاظََواألساليبَ،وىوَتفسيرَفيَألفاظَالقرآنَالكر

ىَتأسيساَلمنيجَ
يكونَكتاباَفيَلغةَالقرآنَوغريبو(ٗ)((َ،وكانَ(مجازَالقرآن)َمنَجيةَأُخر
ً
ً
حرصَ
جابَالمعنىََ،فَ ََ
كَح ََ
اللةَ،وىَتْ َِ
ََ
فَفيوَالمُّغةَفيَخدمةَالدَ
َ
لغويَفيَمباشرةَالنصَ.توظ
َيعرف َبأسبابو َالمعجمية َأوَ
َحاصالَ ،أو
أبو َعبيدة َحيث َكان َالغموض
ً
ً
َمحتمال ْ
َأن ُ
َ،والنحوَوكتبَالتفسير.َٖٔٔ/ََٔ:
)ٔ(َ-ينظرَ:الفيرستَالبنَالنديمَ َٚٔ/ََٙ:
)ٕ(َ-معجمَاألدباءَ.َٖٛ/ََٔ:
)ٖ(َ-تفسيرَغريبَالقرآن.َٖٕٓ:

)ٗ(َ-ينظرَ:النحوَوكتبَالتفسيرََ،َٖٔ٘/ََٔ:والتفسيرَالمغويَ .َٖٖٙ:

11

الفصل األوَّل منهج ابن جني في التَّفسير اللُّغوي للقرآن الكريم .........
َيخرجَالكالمَإلىَالوضوحَوالفيمَفيَمستواهَاألولَ،
اإلعرابيَةَأوَالتَركيبيَةَأوَالبالغيَةَ،و ْ
أن ُ
َأن َيتخطى َذلك َإلى َمستوى َالتأويل))(ٔ)َ ،واعتمد َفي َتفسيرَ
وىو َمستوى َالتَفسير َدون َْ
آنَصورَمتعددةَ(ٕ)َمنياَ :
ًَا
ألفاظَالقر

َٔ -بيانَمعانيَاأللفاظَواالستشيادَلياَبالشَعرَ ،كماَقالَفيَتفسيرَقولوَتعالى َ:ا ْل َح ْم ُد
ين َ[ الفاتحةَ]َٕ:أي ُّ
َ:ربَالمخموقينَ،واستشيدَليذاَالمعنىَبشعرَلَبِيدََ:
لمّ ِو َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
بم ِثمِيم في الع ِ
ــت ِ
المينا
ُ
َ

س ِم ْعـ
ما ْ
إن ر ُ
أيت ول َ

(ٖ) َ

احدىمَعالم(ٗ)َ .
ََ
َوو
َٕ-اعتمدَعمىَاألساليبَالعربيةَفيَبيانَمعانيَالقرآنَ،واستعملَلذلكَألفاظًَاَمنياَ(تقولَ

العرب)َو(العربَتجعل)َوغيرىاَ،وىذهَاألساليبَلياَأثرَفيَبيانَالمعنىَ،ومنَذلكَتفسيرَ
فخرج َذلك َعمى َفعلَ
ين َ [ فصمتَ :من َاآليةَ َ ،]ٔٔ:
قولو َتعالى  :قَالَتَا أَتَ ْي َنا طَ ِائ ِع َ
اآلدميينَ،والعربَقدَتفعلَذلك(٘).

َ،وتََْبَيِينَمعانيَالقراءاتَ
َ،وتوجييياَبماَيََناسبَالمعنى َ
َُ
دَإلىَتََْبَيِينَمعانيَالقراءات
َ
ع ََم
ََٖ َ-
فسيرَالمُّغويَلمقرآن(.)ٙ
َ
وتوجييياَ ُي َع ُّدَأحدَالميادينَالتيَُي ْعنىَبياَالتَ
الىماَ:أنوَلمَ
ف َإبراىيمَرفيدهَأباَعبيدةَبصفتينَامتازَبيماَفيَ(مجازَالقرآن)َأوََ
ووص ََ
ََََ ََ

حوي َ َُمعيَنَ ،فيوَحرَ َفيَاالنتقاءَمنَأقوالَالنحويين َبماَينسجمَمعَتفكيرهَ،
ىب َََن ٍَّ
ََيَتََقَيََْد ََبِمَْذ ٍَ
الَلمَيقلَبياَأحدَغيره(َ .)ٚ
ويطبقَذلكَعمىَاآليةَ َ،وثانييماَ:كانَجر ًيئاَفيَتبنيَأقو
ٌ

ََ َ

)ٔ(َ-قضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ .َ٘ٚ:

)ٕ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَ.َٖٗٙ-ََٖٖٛ:
)ٖ(َ-ديوانَلبيدَ .َٖٔٚ:

)ٗ(َ-ينظرَ:مجازَالقرآن.َٕٕ/ََٔ:
)٘(َ-ينظرَ:مجازَالقرآنَ .ََٖٛ/ََٕ:
)َ-(ٙينظرَ:التفسيرَالمغويَ َ.َٖٗ٘:

)َ-(ٚينظرَ:النحوَوكتبَالتفسير.َٔٛ٘/ََٔ:
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ثانيا :كتب معاني القرآن
ً
فَمؤلَِفوَ
غويَ ،إذ َوظ َُ
فسيرَالمُّ َّ
َ
َتُ ََعَُّد َ َُكَتُبَمعانيَالقرآن َالمصدرَالثانيةَمنَمصادر َالتَ
ِ
بَالمُّ
غةَبكلَفنونياَلَبيانَالمعنىَالقرآنيََ،فَ َيُم َلمَيكتفواَببيانَالمعنىَالمعجميَ،
ىذهَال َُكَتُ َ
هَإلىَتوظيفَعَْممَالنَحوَوالبالغةََلِبيانَمعانيَالقرآنَ ،والمرادَمنَآياتوَ،فنجدَ
َِ
بلَجاوَزَو
َ،حتىَعد َكتابَمعانيَ
َُ
المُّغةَوغيرىاَمنَفنونَالمغة
ويَعمىَكثير َمنَالنحو َو َ
ٍَ
َُكَتُبيمَتحت
القرآن َلمفراء َمصدر َالنحو َالكوفي َلكثرة َمباحثو َالنحوية َالتي َوظَفيا َفي َبيان َمعانيَ
القرآن(ٔ)َ ،ويرى َمساعد َالطيار َأن َأول َمن َألف َفي َمعاني َالقرآن َىو َأبان َبن َتغمبَ
(ٕ)
أماَ
عمتَسنةَالوفاةَدليالَ ََ
ًَ
نَج
(تٔٗٔىـ)َ،إنَصحَأنوَألَفَفيَمعانيَالقرآنَ،وا ُ
لمسَْبق ّ َ،

اىيمَرَفََْيدهَفذكرَأنَأولَمنَألَفَفيَمعانيَالقرآنَىوَواصلَبنَعطاءَ(تٖٔٔىـ)(ٖ)َ،
إبر َُ
الَأعرفَماَالذيَدعاَمساعدَالطيارَأن َينسبَالسَبقَفيَالتأليفَألبانَ
َْ
(تٖٔٔىـ)(ٖ)َ،و
بن َتغمبَ ،ويترك َواصل َبن َعطاء َمع َأنَ َمساعد َالطيار َاعتمد َعمى َإبراىيم َرفيده َفيَ

ترجيحوَلـ(أبان)َ،ورجعَإلىَالصفحةَنفسياَالتيَجعلَإبراىيمَرفيدهَأبانَفيياَثانيَمنَألفَ
وَاعتمدَسنةَالوفاةَدليال َعمىَالسبقََ،وأبانَمتأخرَ
فضال َعمىَذلكَأن
ً
فيَمعانيَالقرآنً َ،
ن َكانت َسنة َالوفاة َبين َالمتعاصرين َال َتُ ُّ
َدليال َفيَالسبق َفيماَ
بالوفاة َعنَواصلَ،واَ َْ
عد ً

عاشاَفيَالمرحمةَنفسياَ .

اعتماداَ
ًَ
َإليََنا َفي َمعاني َالقرآن َىو َكتاب َ(معاني َالقرآن) َلمفراءَ ،
َََََوأول َكتاب َوصل َْ
َالمُّغة َوعمومياَ ،وطغى َالتَفسيرَ
ع ََمد َفيو َإلى َتفسير َالقرآن َعنَطريق َ
عمى َسنة َوفاتوََ ،و ََ
ىَأنوَكانَ
النَ َُّ
حوي َعمىَأكثرَبحوثوَفيَبيانَالمعنىَ ،وتعميلَالقراءات َوبيانَمعانيياَ،حت ّ
ولمَيعتمدَأقواليمَفيَتفسيرَالقرآنَبلَكانَيعتمدَالمغةَوفنونياَ،
َ
يخالفَتفسيرَالصحابةَ ،

ومنَصورَالتفسيرَالمغويَ :

َٔ-بيانَداللةَاأللفاظَ،أي
َ:بيانَمعانيَاأللفاظَمعجمياَ،كماَقالَفيَقولوَتعالى َ:فَ َولُّواْ
ً
ش ْط َرهَُ[ البقرةَ:منَاآليةَ]َٔٗٗ:أيَولَواَوجوىكمَتمقاءهَ.
ُو ُج ِو َى ُك ْم َ
)ٔ(َ-ينظرَ:النحوَوكتبَالتفسيرَ .ََٜٔٚ/ََٔ:
)ٕ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَ َ.َٕ٘ٙ:

)ٖ(َ-ينظرَ:النحوَوكتبَالتفسيرَ.ََٕٔٔ/ََٔ:
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ِ
صمِ َيا ََ[ البقرةَ:
َٕ -بيانَلغاتَالعربَ ،كماَقالَفيَقولوَتعالىَ َ:وفُو ِم َيا َو َع َدس َيا َوَب َ
منَاآليةَ،]َٙٔ:فالفومَفيَلغةَبعضَالعربَالحنطة.
ين ِفي
َٖ -ذكرَالمحتمالتَالمُّغويةَلمنصَالقرآنيَ،كماَقالَفيَقولوَتعالى َ:إِ َّن ا ْل ُمتَّ ِق َ
ج َّن ٍ
بمعنىَالج َْمعَومعناهَأنيارَ،أيَحملَالنَيرَعمىَ
ََ
احدَ
ات َوَن َي ٍرَ[ القمرَ،]َ٘ٗ:فالنَيرَو ٌَ
َ
الجنسَ،والجنسَيفيدَالعمومَ،أوَفيَضياءَأوَفيَسعة(ٔ)َ.

غويَ ،مضافًا َعمى َذلك َأن َالفراءَ ،انتصر َلمذىبوَ
َالمُّ َّ
َََََوىذه َبعض َصور َالتفسير َ

الزجَاجََ
النَحوي َالكوفي َفي َتفسيرهَ .وبعد َالفراء َألف َفي َمعاني َجماعة َمنيم َاألخفش َو َ
َتمكَالكتبَتعتمدَالمُّ
والنَحاسُّ َ،
غةَمصدراَميماَلبيانَمعانيَالقرآنَ .
َ
وكل
ً
ثالثًا :كتب التَّفسير
صيبَ
المُّغةَفيَبيانَمعانيَالقرانَ َ،وكانَََن َِ
اعتمدَأكثرَالمفسرين َفيَتفسيرىم َعمى َ َ
َالمكثرَ،
قل َوَِمَْنيم َُ
َالم َُّ
َآخرََ ،فَ َِمََنيم َُ
اوتًا َمن َُ
َمَتََفَ َ
المُّغة َفي َبيان َمعاني َالقرآن َُ
َ
َمَفَسَر َإلى َ
يالَبقدرَ
المُّغةَفيَتفسيرىمَََقَمِ ًَ
صيبَ َ
فالمفس َرَونَالذينَاعتمدواَعمىَالتَفسيرَبالمأثورَيكونَََن َِ
الحاجة َإلى َذلكَ ،كتفسير َابن َأبي َحاتمَ ،فروى َفي َمعنى َقولو َتعالى  :فََلَ َرفَ َث َولَ
وق [ البقرةَ:منَاآلية((َ]َٜٔٚ:الرفَث َإِتَْيان َالن َساءَ ،والت َكمُّم َبِذلكَ ،الر َجال َ َوالن َساءَ،
س َ
فُ ُ
ك َبأَ ْفَوا ِى ِيم))(ٕ)َ ،أما َفي َالتفاسير َالجَامعة َالتي َتعتمد َكل َالوسائل َالممكنةَ
إِذا َ َذ َك ُروا َ َذلِ َ
َلِبيانَالمعنىَالقرآنيَ ،كالمأثورَوالمغةَوأسبابَالنزولَوغيرىاَمنَالعمومَالتيَتساعدَعمىَ
َُّ
يضاَمتفاوتةَفيَنسبةَاإلفادةَ
بيانَالمعنىَ،ف
يكونَأثرَالمغةَفيياَأكثرَمنَغيرىاَ،وىيَأ ً
طيَة َوالسَ َِمينَ
َع َِ
صيب َتفسير َابن ََ
َأقل َمن َََن َِ
وسي َُّ
الطُّ َِ
صيب َتفسير َالطَََبري َو َ
من َالمغةََ ،فَََن َِ
ةَكانتَالمُّغ َةَُوعموميا َفييا ََُرَْكًَنا َأساسيَاَ
َ
الحمبيَوأبيَحيانَاألندلسيَ،وىذهَالتفاسيرَاألخير
سمَى َتفاسير َلغويةَ ،وعد َالجطالويَتفسير َ(البحرَ
أن ََتُ ََ
ح َ َْ
ص َُّ
وي َُ
َلَِتََْبَيِين َالمعنى َوايضاحوََ َ،
ٍ
َبالمُّغةَ،
َمكتف َ
َبالمُّغةَ ،فالتَفسير َعنده َثالثة َأقسام:
َالم َْكَتَفي َ
المحيط) َمن َقسم َالتَفسير َُ
ومستعينَبياَ،وغيرَلغويَ(ٖ)َ،وعدَإبراىيمَرفيدهَتفسيرَالمحررَالوجيزَمبتدأَالمرحمةَالثالثةَ
ٌ
)ٔ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَ.َٕٜٓ-ََٕٚٗ:
)ٕ(َ-تفسيرَالقرآنَالعظيمَألبيَحاتم.َٖٗٙ:
)ٖ(َ-قضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ .َٙٚ:

11

الفصل األوَّل منهج ابن جني في التَّفسير اللُّغوي للقرآن الكريم .........
منَالمراحلَالتيَمر َفيياَعممَالتفسيرَ ،وىيَمرحمةَاعتنىَمفس َرَوىاَبالبحوثَالنحويةَفيَ
تفاسيرىم َلبيان َالمعنى َمعتمدين َعمى َأقوال َالنحويين َالسابقينَ ،مع َإضافة َشيء َجديدَ

َويََبيَن َالمعنى(ٔ)َ ،ومن َأىم َما َتميز َبو َتفسير َابنَ
خَُدم َالتَفسيرَُ ،
َي َْ
عميياَ ،وتطبيقيا َبما ََ
َكثير َفي َتفسير َمعاني َاأللفاظَ ،وكذلك َإيراده َأقوالَ
عطية َإفادتو َمن َالمصادر َالمغوية ًا

النحويينَفيَإعرابَاآلياتَالتيَتحملَأكثرَمنَوجو(ٕ)َ،ومنَصورَتفسيرهَالمغويَ،تفسيرهَ
ون ِبا ْل َغ ْي ِب [ البقرةَ:منَاآليةَ ]َٖ:إذَقالَََ:
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
لفظَ(الغيب) َفيَقولوَتعالىَ َ:الَّ ِذ َ
َي َِغيب َفيوَ
ن َاألرض َالذي ََ
ط ََمَئِ َِ
َم َْ
َأمرَ ،ومن َُ
َالمُّغةَ :ما َغاب َعنك َمن ٍَ
((والغيب َفي َ

جميعَالمعانيَالم َْمكنةَ
َُ
مغةَفيَتََْبَيِينَالمعنىَ َ،وذكر َ
َ
ََداخَمُو))(ٖ)َ.فابنَعطيةَاعتمدَعمىَال
َ،فيوَعََرضَأكثرَمنَرأيَفيَ
ََ
هَالمُّغويَ،وذلكََلِ ََماَفيوَمنَالسَعة
فيَالمَفظَمنَخاللَتفسير َ
ىَلفظَ(الغيب)َقبلَأنَيذكرَرأيوَ .
معن
ْ
كبيرَمنياَ َك َُكَتُبَاالحتجاجَلمقراءاتَ
فسيرَالمُّغويَجزًَءاَ ًَا
َ
كونَالتَ
وىناكَمصادرَكثيرةََُي َ
َ
ََََََ

فضال َعن َ َُكَتُبَاألماليَ ،فييَتحتويَ
وَُكَتُبَالنَحوَككتابَسيبويوَوغيرهَمنَ َُكَتُبَالنَحوً َ،
فسيرَالمُّغويَآلي َالقرآنَالكريمََ-وىيَجديرةَبالدراسةَ ،فقدَاطمعتَعمىَ
َ
عمىَكثير َمنَالتَ
ٍَ
َالمرتضىَ
كثير َمنيا َكآمالي َالزجاجي(تٖٖٚىـ)َ ،وأمالي َالمرزوقي(ت124ىـ)َ ،وأمالي َ
المُّ
حثَ
الوقوفَعميوَوتََْبَيِينوََ -فا ََلب َْ
َ
قَ
ح َُّ
سَتَ َِ
اَي َْ
غويَفيياَتفسير ََ
(تٖٗٙىـ)َ،ووجدتَالتفسير َ َ
ً
وعمقًاََ .
المُّغويَفيياَأكثرَدق َةًَ َ
َ
قواعد التفسير المغوي َ

غويَ
َالمُّ َّ
اعد َلمتَفسير َ
استنبط َكثير َمن َالمحدثين َالميتمين َبمناىج َتفسير َالقرآن َقو ََ
َبالمُّغة َوالنَحو َوأساليب َالعرب َفي َكالميا َمن َأقوال َالمفسرينَ
َمَتَ ََعمَقة َ
لمقرآن َالكريم(ٗ)َُ ،
َالمُّغوي َلمقرآنَ ،وىي َفرضيات َقد َال َتصدق َعمى َكلَ َالقرآنَ،
المُّغويين َفي َتفسيرىم َ
وَ
)ٔ(َ-ينظرَ:النحوَوكتبَالتفسيرَ .َٕٚ٘-ََٚ٘ٔ/ََٕ:

)ٕ(َ-ينظرَ:الدرسَالنحويَفيَتفسيرَابنَعطيةَ،َٔٚ:ومنيجَابنَعطيةَفيَتفسيرَالقرآنََٔٗٚ:
)ٖ(َ-المحررَالوجيز.َٛٗ/ََٔ:
َ،والمقدماتَ
َ،وأصولَالتفسيرَوقواعدهَ َٔ٘٘ٓ-َ َٔٗٚ:
َ:قواعدَالتفسيرَ َٕٙ٘-َٕٗٛ/َ َٔ:
)ٗ(َ-ينظر َ
األساسيةَفيَعمومَالقرآنََ،َٕٖٗ-ََٖٗٓ:والتفسيرَالمغويَ .َ٘٘ٛ:
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حبَ ،فالَ
َرَْ
َأمر َلمنَظر َوالذَوق َفيو َمجال ََ
سَتََْنَبِط((َ ،وىذا ٌَ
َالم َْ
َلََِنظر َُ
واستنباط َالقاعدة َتابع َ

يقَفيو))(ٔ)َ،ومنَتمكَالقواعدَ :
ضَيِ ََ
ََيَْنََبغيَالتَ ََعَُّنتَوالتَ َْ

جبَاألخذَبتفسيرَالمعنىَ ،وتصحيحَ
َ،و ََ
خالفًاَلَِتفسيرَالمعنى ََ
ابَم ََ
َٔ-إذاَكانَتقديرَاإلعر َُ
طريقَاإلعرابَبماَيوافقَالمعنى(ٕ)َ .

اد َجاز َتفسير َاآلية َبوَ ،ويرجع َذلكَ
ض ٍَّ
َتَ ََ
َمعنى َبال َ
َوََرََد َلمفظ َالقرآني َأكثر َمن ًَ
َٕ -إذا ََ
الختالفَالمفسرين(ٖ)َ .

روفَمنَكالمَالعربَدونَالشَاذَوالضَ َِعيفَ
َُ
اهللَتعالىَعمىَالم َْع
ََ
يجبَح َْملَكالمَ
ََ
ٖ((َ -

المَْنكر))(ٗ)َ،أيَالقياسَفيوَعمىَالكثيرَدونَالشاذَ َ.
و َُ

المحدثين َ
التَّفسير المُّ ُّ
غوي عند ُ
َمَْنَفَردة َفي َالمنيجَ
صنَفات َُ
َم ََ
َكبيرةَ ،فافردوا َلو َُ
َالمُّغوي َعناية َ
حََدَثُون َالتَفسير َ
َالم ََ
أولى َُ
َََ َْ
ثلَىذاَالنوعَ
َ
فاتَالتيَتُ ََم
َ
اَعمىَالمصنَ
َُ
طُورهَ،وتكمَمو
وَوتَ َ
ش َوئ َ
احلَن َُ
طَبِيقَ ،ووقفواَعمىَمر َُ
والتَ َْ
غويَ،ووقفواَعمىَنماذجَمنَتفسيرىمَ
هَالمُّ َّ
صنَفَفيَتفسير َ
نو
َ،وبيَ َ
منَالتَفسير َّ
اَمنيجَكلَم َ
ُ
المُّغويَينََوالمفسرينَوكانتَالريادةَ
غويَعندَالقدامىَمنَ َ
فسيرَالمُّ َّ
َ
ج ََمعَالتَ
نَ ََ
يمَم َْ
غويَ،وَِمَْن ََ
المُّ َّ
َ
في َتطبيق َىذاَالمنيج َلعائشة َعبد َالرحمن َفي َكتابيا َالتفسير َالبيانيَ ،فييَقد َاعتمدتَ
فسيرَالمُّ
حََدَثِينَاتجاىينَ :
غويَعندَالم َْ
َُ
َ
وَالتَ َألِيفَفيَالتَ
ج َ
المغةَوعمومياَفيَالتفسيرَ.وقدَاتَ ََ
التجاه األول
اَميماَمنَمناىجَالتَفسيرَ،
منيج َُ
فسيرَالمُّ َّ
َ
َََََََ ُيعنى َىذاَاالتجاه َبدراسةَالتَ
غوي َبوصفو َ ً
َوتَ َْمثَل َىذا َاالتجاه َبثالثة َكتب َىيَ:
َتََْبَيِين َالمعنى َالقرآنيَ ،
َالمُّغة َوفنونيا َفي َ
وبيان َأثر َ
(النَحوَوَُكَتُبَالتَفسير)َتأليفَإبراىيمَعبدَاهللَرفيدهَ،وقفَفيو َعمىَمنيجَالتفسيرَالمُّغويَ،
ض ُّم َمجموعةَ
مرحمةَتَ َُ
َ
لَ
نَأثرَالمُّغةَوعمومياَفيَالتَفسيرَ،وقسمَالتَفسيرَإلىَمراحلَ،ك َّ
َ
وبيَ

منَالتَفاسيرَ،وَُكَتُبَمعانيَالقرآنَتمثَلَالمرحمةَاألولىَمنَمراحلَالتفسيرَ،ووقفَعندَكلَ
)ٔ(َ-قواعدَالتفسير.َٗٗٛ/ََٔ:
)ٕ(َ-ينظرَ:أصولَالتفسيرَوقواعدهَ،َٔ٘ٓ:والخصائصَ .َٕٛٗ/ََٔ:
)ٖ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَ .َٜ٘ٔ:

)ٗ(َ-ينظرَ:قواعدَالترجيحَعندَالمفسرين.َٖٜٙ:
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ٍ
كتاب َمن َىذه َالكتب َوبين َمنيج َالمؤلف َفي َكتابو َوأثر َالمغة َوالنحو َفي َتفسير َالقرآنَ
وبيانَمعانيوَ،معَأنَعنوانَكتابوَ(النحوَوَُكَتُبَالتَفسير)َيوحيَأنوَوقفَعمىَالنحوَوأثرهَ

َوَقَف َعمىَ
َيَْقَتَصر َعمى َأثر َالنَحو َفي َكتب َالمفسرينَ ،بل ََ
عند َالمفسرينَ ،إال َأنو َلم ََ
غوي َوالقراءاتَوتوجييياَعندَكلَ َ َُمؤلَف(ٔ)َ َ ،وَُيََبيَنَمنيجَكلَ َ ٍ
مفسر َوأثرَالنحوَ
المعنىَالمُّ َّ
َ
المُّغة َفي َكتب َالتَفسيرَ.
ت َبأثر َالنحو َو َ
اعتََن َْ
وَ
المُّغة َفي َتفسيرهَ ،وىو َأول َدراسة َعامة َ ْ
َوالكتاب َالثاني َ(قضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسير)َتأليفَالياديَالجطالويَ،قسمَالتفسير َفيَ
ٍ
سَتَ َِعينَ
َم َْ
َمكتف َبالمُّغةَ ،وكان َباكورتو َكتاب َسيبويوَ ،وقسم َُ
كتابو َعمى َثالثة َأقسامَ :قسم
بالمُّغةَ،وقسم َغيرَلغويَ،وعرضَفيَكلَقسمَمجموعةَمنَالتفاسيرَ،ووقفَعندَالتأويلَ
َ
وعالقة َبالمغة َوت َوظيفيا َفي َالكشف َعن َالمعنىَ .والكتاب َالثالث َ(التفسير َالمغوي َلمقرآنَ

الكريم) َتأليف َمساعدَناصر َالطيارَ ،وىو َأول َدراسة َصريحة َفي َمنيج َالتفسير َالمغويَ

عرضَفيياَمنيجَالتفسيرَالمغويَ،وبينَطرائقوَوأساليبوَوتوظيفوَعمومَالمغةَ
َّ
لمقرآنَالكريمَ،
غويَ ،وىيَخمسةَأنواعَ:كتبَ
المُّ َّ
فيَالكشفَعنَالمعنىَ ،وقفَفيوَعندَمصادرَالتَفسيرَ َ
غريبَالقرآنَ ،وكتبَمعانيَالقرآنَ ،وكتبَمعاجمَالمغةَ ،كتب َالتفسيرَ،وكتبَأُخرىَلياَ

َ،وكتبَالشروحَالشعريةَوكتبَاألدبَ،ومثلَلكلَ
َُّ
عالقةَبالتفسيرَككتبَاالحتجاجَلمقراءات
َأن َيكشف َمنيج َكل َمفسرَ
مصدر َمن َمصادر َالتفسير َالمغوي َببعض َالكتبَ ،وحاول ْ

وافادتوَمنَالمغة َوعمومياَفيَتفسيرَالقرآنَالكريمَ،فيوَأولَكتابَأسسَلمنيجَالتفسيرَ
غويَ .
المُّ َّ
التجاه الثانيَ َ

المُّغويَينَ،
فسيرَالمُّغويَعندَالمفسرينَو َ
َ
طَبِيقيَوَعمىَالتَ
ََََََ َعنِ َي َىذاَاالتجاهَبالدَراساتَالتَ َْ
َوتََْبَيِين َمنيجوَ
َالمُّغويَ ،
لممفسَر َأو َ
غوي َ َُ
َالمُّ َّ
وجرى َفي َىذا َاالتجاه َالتَ ََعَُّرض َإلى َالتَفسير َ
ةَالتيَاستعممياَفيَتََْبَيِينَمعانيَألفاظَالقرآنَالكريمَ،
َ
األساليبَالمُّغويَ
َ
المُّغويَفيَالتَفسيرَو
َ
َالمُّغويَة َفي َتفسير َالقرآن َكأثر َالنحوَ
وبيَن َىذا َاالتجاه َأثر َىذه َالفنون َ
وتفسير َغريبوََ َ ،
وأساليبوَمنَالحذفَ،والتقديمَوالتأخيرَوغيرىاَََ،وأثرَالصَرفَببيانَداللةَأبنيةَاألفعالَوماَ
َ،وأثرَالمعجمَببيانَمعانيَاأللفاظَمعجمياَ،واالستشيادَعميياَ
عميوَكلَصيغةَصرفية َ
َُّ
تدلَ
َُّ
َالمغوي َفيَ
من َشعر َالعربَ ،وتمثل َىذا َاالتجاه َ َبدراستين َأكاديميتينَ :األولى َ(التفسير
ُّ

)ٔ( -ينظرَ:النحوَوكتبَالتفسيرَ،ََٖٚٓ/ََٔ:ؤََ،َٖٚوََ َ.ٖٚٙ
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لسان َالعرب) َتأليف َيعقوب َحسن َالمشيدانيَ ،وأصل َالكتاب َأطروحة َدكتوراهَ ،جمعَ
الباحثَالتفسيرَالمغوي َلمقرآنَالكريم َمنَمعجمَ(لسانَالعرب)َووزعو َعمىَفصولَبحثوَ
ُّ
ُّ
غوي َالمبثوثَفيَ
بحسبَموضوعاتو َالمغويةَوالنحويةَ،وىوَدراسةَتطبيقيةَعمىَالتفسيرَالم ّ
(لسان َالعرب)(ٔ)َ ،والثانية َ(التفسير َالمغوي َفي َمحاسن َالتأويل َلمحمد َجمال َالدينَ
َالمغوي َعند َالقاسميَ ،وبينَ
القاسمي((ٕ)َ ،وىي َأطروحة َدكتوراهَ ،عرض َفييا َالتفسير
ّ

مصادرهَالتيَاعتمدىاَفيَتفسيرهَالمغويَ،ووقفَوقوفًاَمفص ًال َعندَأثرَالمغةَوالنحوَفيَ
َجامعاَألغمبَالقضاياَالمغويةَ
وكانَمحمدَجمالَفيَأطروحةَشامال
الكشفَعنَالمعنىَ ،
ً
ً

َأثر َفي َتوجيو َالمعنى ََ .وىناك َدراسة َبعنوانَ
التي َتناوليا َالقاسمي َفي َتفسيره َوليا ٌ
(الط َب ْرِس ُّي َ َومنيجو َفي َالتفسير َالغويُّ) َتأليف َناصر َكاظم َالسراجيَ ،وأصل َالكتابَ
أطروحةَدكتوراه(ٖ)َ،ولمَأطمعَعمىَمنيجَالمؤلفَالنعدامَتوافرَالكتابَ .
َ

)ٔ(َ-ينظرَ:التفسيرَالمغويَفيَلسانَالعربََ .َٔٓ-ََٚ:
)ٕ(َ-أطروحةَدكتوراهَلماىرَجاسمَحسنَ،تقدمَبياَإلىَكميةَاآلدابَجامعةَالموصلَعامَ(ٖٕٓٓم).
اهَن َوقشتَبجامعةَدمشقَعامَ(ٜٔٛٚم).
)ٖ(َ-أصلَالكتابَأطروحةَدكتور َُ

11

الفصل األول منهج ابن جني في التفسير اللغوي للقرآن الكريم .........
المبحث الثاني
القرآن الكريم في كتب ابن جني
َح ِظي القرآف الكريـ بِ َحظ و ٍ
صنفاتو بوصفو
افر مف دراسات ابف جني في أغمب ُم َ
َ
شاىدا عمى قاعدة نحوية ،أو معنى لفظ ،أو مدار بحث وتفسير(( .وابف جني مف ...
ً
ِّت بو قاعدتو  ،فكاف أثَْبت ما
ًا
العمماء الذيف جعموا القرآف الكريـ
ويثَب ُ
مصدر يؤيد آراءهُ ،
رض لِ ٍ
حاضر
ًا
قاعدة أو جزئي ٍة إَّل كاف شاىده القرآني
يكوف عنده تَ ْم ً
استِ ً
شيادا ،إذ لـ َي ْع ْ
ثيًل و ْ
معنى واعرًابا ،وقد بمغت شواىده
مستوفيا لِ َم ْسألتو ،وىو َّل َي ْألُو ُج ْي ًدا في بيانيا وتوضيحيا ً
ً
مدار
موضعا))(ٔ) ،ولـ يكف القرآف
القرآنية (ٕٓ)ٜ
ً
ً
شاىدا عند ابف جني وحسب ،بؿ كاف َ
ٍ
ٍ
ٍ
شاىدا أو
ؼ مف مصنفاتو مف أثر القرآف إما
وتحميؿ
بحث
وتفسير ،ويكاد َّل يخمو مصن ٌ
ً

مدار بحث ،وكاف تناولو لمقرآف الكريـ في د ارساتو المغوية عمى أنواع ِّ
متعددة.
طرائق إيراده القرآن الكريم:

شاىدا عمى قاعدة لغوية أو نحوية أو غيرىا مف فنوف المغة
أف يأتي باآلية
ً
القسـ األوؿْ :
وأبوابيا ،ويكوف ىذا عمى وجوه ىي:
ًّ
شاىدا ًّ
نحويا ،دوف أف ُي َبِّيف موضع الشاىد ويشرحو  ،فيذكره
لغويا أو
أف يأتي باآلية
ً
ْٔ -
ويسكت عف شرحو ،ومف ذلؾ قولو في كًلمو عمى الشرط(( :وجواب الشرط عمى ضربيف:
إف تذىب
الفعؿ و(الفاء) ،فإذا كاف الجواب ِف ْع ًًل كاف
مجزوما عمى ما تقدـ نحو قولؾْ :
ً
اد فَ َينتَ ِق ُم المّ ُو
أذىب معؾ .وأما (الفاء) فيرتفع الفعؿ بعدىا نحو قوؿ اهلل تعالى َ  :و َم ْن َع َ
سا َوََل
ِم ْن ُو [ المائدة :مف اآلية ، ]ٜ٘ :وقاؿ تعالى  :فَ َمن ُي ْؤ ِمن ِب َرِّب ِو فَ ََل َي َخ ُ
اف َب ْخ ً
أف يعمؽ
َرَىقًا [ الجف :مف اآلية ،)ٕ())]ٖٔ :فجاء باآليتيف
ً
شاىدا عمى قاعدة نحوية دوف ْ
تمدا عمى فَ ْيـ القارئ ِلمحؿ الشاىد.
عمييما أو ُي َبِّيف موضع الشاىد فييما ُم ْع ً
وي َبِّيف محؿ الشاىد فييا ،مف غير
أف يأتي باآلية
ً
ْٕ -
شاىدا عمى قاعدة لغوية أو نحويةُ ،
يدا ما
اإلشارة إلى معنى اآلية ومف ذلؾ قولو في الخصائص(( :وكذلؾ قوليـ :أرأيتَؾ ز ً
(ٔ) -الشاىد القرآني عند ابف جني( ،ٜٔ :أطروحة).
(ٕ) -الممع في العربية. ٜ٘ :
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صنع ،وحكى أبو زيدَ :ب ًَلؾ واهلل وكًلؾ واهلل أيَ :بمَى َوكًل ،فالكاؼ في جميع ذلؾ حرؼ
خطاب مخموعةٌ عنو ِدَّللةُ اَّلسمية ،وعميو قوؿ سيبويو ،ومف زعـ أف الكاؼ في (ذلؾ)

نفسؾ .وىذا كمو َم ْشروح في أماكنو ،فًل موضع إ ًذا ليذه
اسـ ْان َبغى لو ْ
أف يقوؿ :ذلؾ ُ
الكاؼ مف اإلعراب ،وكذلؾ ىي إذا و ِ
صمت بالميـ واأللؼ والواو ،نحو ذلكما ،وذلكمو،
ُ
فعمى ىذا يكوف قو ُؿ اهلل سبحانو  :أَلَ ْم أَ ْن َي ُك َما َعن ِت ْم ُك َما َّ
الش َج َرِة  [ األعراؼ :مف اآلية:
ٕٕ ] ( ُك َما) مف  أَ ْن َي ُك َما  منصوبة الموضع و( ُك َما) مف ِ ت ْم ُك َما َّ ل موضع ليا ألنيا
حرؼ خطاب))(ٔ) ،فابف جني لـ َيتَ َعرض لشرح اآلية وتَْبييف المراد منيا ،بؿ جاء بيا

تفسير وتَْبيِيف لممعنى؛ لذا َّل يدخًلف
شاىدا وحسب  ،والوجياف األوؿ والثاني ليس فييما
ً
ٌ
في ضمف دراستي؛ ألف دراستي تُعنى بأثر المغة وفنونيا في تفسير القرآف عند ابف جني.
شاىدا عمى قاعدة لُغوية أو نحوية ،دوف تفسيرىا وبياف معناىا ،ولكنو
أف يأتي باآلية
ً
ْٖ -
مع ذلؾ جاء بيا لإلشارة إلى دفع احتماؿ الخطأ في تفسيرىا ومف ذلؾ قولو في قولو
ش ْي ٍء َخمَ ْق َناهُ ِبقَ َد ٍر [ القمر ]ٜٗ :برفع ُ ك َّل  عمى قراءة أبي السماؿ:
تعالى  :إِ َّنا ُك َّل َ
((الرفع ىنا أقوى مف النصب ،وا ْف كانت الجماعة عمى النصب؛ وذلؾ أنو مف مواضع
ضرْبتُو ،وىو مذىب صاحب الكتاب والجماعة؛ وذلؾ ألنيا
اَّلبتداء ،فيو كقولؾ :ز ٌ
يد َ
ٍ
شيء خمقناه بقدر ،فيو كقولؾ:
خبر عف مبتدأ في قولؾ :نحف كؿ
جممة وقعت في األصؿ ًا
يد ضربيا ثـ تدخؿ (إف) ،فتنصب اَّلسـ ،وبقي الخبر عمى تركيبو الذي كاف عميو
ىند ز ٌ
ٌ
(ٕ)
مف كونو جممة مف مبتدأ وخبر))  ،قصدي مف ىذا المثاؿ أف ابف جني أعرب جممة (كؿ
ٍ
ٍ
شيء) مبتدأ وخبره الجممة
متكونا مف جممة اسمية ىي( :كؿ
خبر
شيء خمقناه بقدر) ًا
ً
الفعمية َ خمَ ْق َناهُ  ، وىو بإعرابو ىذا يدفع اَّلحتماؿ المتوىـ في إعراب جممة َ خمَ ْق َناهُ 
وصفًا(ٖ).
شاىدا عمى قاعدة لغوية أو نحوية ،ويقوـ بشرح الشاىد وتفسيره وتَْبيِيف
أف يأتي باآلية
ً
ْٗ -
معناه ومف ذلؾ قولو(( :فأما ما أنشده أبو الحسف مف قولو:
ٍ
َّ
دارىا
لسنا َك َم ْن حم ْت إياد َ
(ٔ) -الخصائص.ٔٛ٘ / ٕ :
(ٕ) -المحتسب.ٖٓٓ / ٕ :

(ٖ) -ينظر تفصيؿ المسألة في الرسالة.ٔٔٚ -ٔٔ٘ :
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ٍ ِ
فإف حممتَو عمى ىذا
(م ْف حم ْ
ت دارىا) ْ
فمعناه :لَ ْس َنا َك َم ْف َحمت دارىا ثـ أبدؿ (إياد) م ْف َ
الصمة وبعض ،فجرى ذلؾ في فساده مجرى قولؾ:
لحنا؛ لفصمؾ بالبدؿ َب ْيف بعض ِّ
كاف ً
ِ
ررت بالض ِ
ضاء
ًا
ارب ز ٍيد
الم َ
َم ُ
بدؿ منو آ َذ َف بتمامو و ْانق َ
جعفر .وذلؾ أف البدؿ إذا جرى عمى ُ
ت منو َب ِقية! ىذا خطأٌ في الصناعة ،واذا كاف
أف تُ ِبدؿ منو وقد َب ِق َي ْ
أجزائو ،فكيؼ يسوغ لؾ ْ
فنصبت بو الدار ،فصار تقديره :لسنا
أضمرت ما يدؿ عميو (حمت)
كذلؾ والمعنى عميو
َ
َ
كمف حمت إياد أي ٍ
كإياد التي حمت ،ثـ قمت مف بعده حمت دارىا ،فدؿ (حمت) في الصمة
عمى (حمت) ىذه التي نصبت (دارىا) .ومثمو قوؿ اهلل سبحانو   :إِ َّن ُو َعمَى َر ْج ِع ِو لَقَ ِادٌر
الس َر ِائ ُر [ الطارؽ ]ٜ ،ٛ :أي ُ :ي ْر ِج ُعو َي ْوـ تُْبمَى السرائر ،فَ َدؿ َ ر ْج ِع ِو 
َ ي ْوَم تُْبمَى َّ
ِ
ِ
عمى (ُير ِجعو) ،وَّل يجوز ْ ِّ
ص ُغر المعنى؛ ألف اهلل
أف تُ َعمؽ َ ي ْوَم  بقولو  لَقَادٌر  لَئًل َي ْ
ْ ُ
(ٔ)
كؿ ٍ
كؿ وْق ٍت ،وعمى ِّ
تعالى قادر يوـ تُْبمى السرائر وغيره في ِّ
حاؿ عمى َر ْج ِع البشر)) ،
ٌ
أف استشيد باآلية َبيف موضع الشاىد فييا وفسر المعنى الذي تدؿ عميو
فابف جني ىنا بعد ْ
تفسير ًّ
فسير فيو غير مباشر.
ًا
اآلية
لغويا .وىذا القسـ ،الت ُ

القسـ الثاني :أف تكوف اآلية مدار ٍ
بحث وتفسير بما يممكو مف أدوات لغوية تُ ِعينو عمى
ْ
َ
تفسير المعنى وايضاحو ،ويكثر ىذا النوع مف اآليات في كتاب المحتسب؛ ألنو وضعو
لتفسير القراءات عمى وفؽ المغة ،وكتاب الخاطريات؛ ألنو عبارة عف مسائؿ يطرحيا ابف

جني ويجيب عنيا ،وات بع في كتابو ىذا منيج شيخو أبي عمي في كتبو التي يبنييا عمى

أيضا مثؿ ذلؾ في الخصائص ،وىذا القسـ
المسائؿ ،إَّل أف مسائمو لـ تكف كميا قرآنية ،و ً
مباشر ،ومف أمثمة ىذا القسـ:
تفسير
مف التفسير
ٌ
ٌ
ش ٍر
اىا ِب َع ْ
ين لَ ْيمَ ًة َوأَتْ َم ْم َن َ
وسى ثََلَ ِث َ
ٔ -قاؿ في الخاطريات(( :قولو عز اسموَ  :وَو َ
اع ْد َنا ُم َ
ين لَ ْيمَ ًة  حا ٌؿ وليس
فَتَ َّم ِميقَ ُ
ين لَ ْيمَ ًة  [ األعراؼ :مف اآلية  ، ]ٕٔٗ :أ َْرَب ِع َ
ات َرِّب ِو أ َْرَب ِع َ
الميقات في أربعيف
مقدار ىذا َمْبمَ ُغوَ ،أَّل ترى أنو ليس معناه :تـ
ًا
الميقات
ظرفًا ،أي :فتـ
ُ
ُ
(ٕ)
ٍ
ابف ِّ
جني في تفسيره ىذا قوؿ شيخو أبي عمي
ليمة ،وانما تـ عند انقضائيا))  ،وتََبع ُ
ين
الفارسي(تٖٚٚىػ) ،إذ قاؿ(( :فأما انتصاب األربعيف في قولو  :فَتَ َّم ِميقَ ُ
ات َرِّب ِو أ َْرَب ِع َ
(ٔ) -الخصائص ،ٕٗٓ/ٕ :وينظر البيت ديواف األعشى الكبير ،ٕٖٔ :وروايتو في الديواف برفع

دارىا
(إياد)( :لَسنا َك َمف َج َعمَت ِإ ٌ
ياد َ
(ٕ) -الخاطريات.ٕٗ :

حصدا).
يت تَْنظُ ُر َحبيا أ ْ
تَكر َ
َف ُي َ
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رجًل والمعنى :تـ القوـ معدوديف ىذا العدد))(ٔ)،
لَ ْيمَ ًة  فكقولؾ :تَـ القوـ عشريف ً
و(عشريف) حاؿ كما أف معدوديف كذلؾ(ٕ).
وى ْم أَو
أيضا قولو في بقية الخاطريات (( :قولو عز اسمو َ  :وِا َذا َكالُ ُ
ٕ -ومف ذلؾ ً
إف شئت كانت
َّوَزُن ُ
ون  أَََل َيظُ ُّن أُولَ ِئ َك أ ََّن ُيم َّم ْب ُعوثُ َ
وى ْم ُي ْخ ِس ُر َ
ون  [ المطففيفْ ]ٗ ،ٖ :

َ يظُ ُّن  ىنا بمعنى (يعمـ) ،وىو ٍ
فاش في المغة ،نحو قولو:

َّج *
ت لَ ُي ْم ظُ ُّنوا ِبأَْلفَ ْي ُم َدج ٍ
* فَ ُق ْم ُ
تصور وتَظَِّن ًيا ،وىو مع ذلؾ أقوى
ًا
أي تيقنوا .وا ْف شئت كانت َ يظُ ُّن  ىنا عمى بابيا
ألنو يصير إلى أنو كأنو قاؿَ :أَّل يتوىـ أولئؾ أنيـ
معنى؛ ّ
معنى ،وانما كاف أقوى ً
مبعوثوف ،أي :فقد ي ْقنع في ىذا بالتوىـ ففيو ٍ
كاؼ مف تحققو لِعظـ األمر وشدتو فيكوف إ ًذا
ُ
كقوؿ الشاعر:
اع ْو *
* َي ْك ِف َك ِم ْن َ
س َم ُ
شِّر َ
ظـ األمر وشدتو أف تجتنب المعاصي
وع ْ
أي فقد يجب لتوىـ البعث والنشور ،وما ىناؾ ُ
فضًل عف تحقيؽ األمر والقطع بنفسو ،فمذلؾ كاف أبمغ))(ٖ) .فابف جني
وتحذر كؿ الحذر،
ً
شاىدا ًّ
لغويا ،وفسرىا
في النصيف السابقيف نظر إلى اآلية بوصفيا مسألة قرآنية مستقمة َّل
ً
مفسر ًّ
تفسير ًّ
لغويا.
ًا
لغويا ،مف خًلؿ ما يممؾ مف حصيمة لغوية ،تؤىمُو بأ ْف يكوف
ًا

(ٔ) -الحجة لمقراء السبعة.ٙ٘ / ٕ :
(ٕ) -ينظر :إعراب القرآف لمباقولي المنسوب خط ًأ لمزجاج.ٗ٘ / ٔ :

الصمة ،ينظر ديواف دريد ،ٙٓ :وروايتو
(ٖ) -بقية الخاطريات ،٘ٓ - ٜٗ :والشطر األوؿ لدريد بف ِّ
ِ
ِ
الم َسرِد) ،والشطر الثاني ظف المحقؽ أنو
(عًلنِية لَيُ ْـ ظُنوا بِأَْلفَ ْي ُم َدج ٍج
فيوَ :
َس َراتُيُ ُـ في الفَ ِارس ِّي ُ
ِ
اع ْو) ولـ يصب ظنو،
لعاتكة بنت عبد المطمب مف قوليا:
ْ
(سائؿ بنا في قَو ِمَنا وْلَي ْكؼ مف شر َس َم ُ

فالشطر الثاني مثؿ عربي ضمنو كثير مف الشعراء في شعرىـ  ،ونسب لإلماـ عمي وىو في ديوانو :
قيؿ في أَمثالِ ِيـ ي َ ِ
ماع ْو) ،ينظر :ديواف اإلماـ عمي ، ٖٛ :ونسب ليزيد بف معاوية
(قَد َ
كفيؾ مف َشر َس ُ
َ
ثؿ َخًل ي ْك َ ِ
وروايتو ( :قَ ْد ِقيؿ في ِم ٍ
اع ْو) ،ينظر :البصائر والذخائر ،٘ٗ / ٖ :ونسب
فيؾ مف َشر َس َم ُ
َ
ي ْك َ ِ
اع ْو) ،ينظر :أنساب
لخالد بف يزيد بف معاوية وروايتوَ ( :قد قاؿ في أمثالِ ِو
فيؾ مف َشر َس َم ُ
َ
األشراؼ.ٕٕٖٙ/ ٘ :
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ٖ -قاؿ في المحتسب(( :وأما قراءة العامة  :فَ ََل ُي َن ِ
از ُع َّن َك ِفي ْاْل َْم ِر  [ الحج :مف اآلية:
ت عمى ي ِقينؾ في ِ
صحة دينؾ وَّل تَْمتَفت إلى فساد أقواليـ ،حتى إذا َأَرْوؾ
 ]ٙٚأي :فاثُْب ْ
َ
كذلؾ أمسكوا عنؾ ،ولـ ُي َن ِازُعوؾَ ،فمَ ْفظُ النيي ليـ ،ومعناه لو (صمى اهلل عميو وسمـ).
ومثمو قوليـَّ :ل أَ َرَينؾ ىيناَ ،أَّل ترى أف معناهَّ :ل تَ ُكف ىنا فأراؾ ،فالنيي في الم ْف ِظ لِنفسو،
لمم َخاطَب .ومثمو قوؿ النابغة:
ومحصوؿ معناه ُ
ور م َد ِ
ام ُعيا
َل أ ْ
َع ِرفًا َرْب َرًبا ُح ًا َ

ِ
اج ُد َّو ِار
َّ
كأن ْأب َك َارىا نــــــــــــــ َع ُ

يؼ المقاصد وال ِجيَات،
أي َّل تَ ْد ُف ِمِّني كذلؾ فأعرفيا،
كثير اَّلنحرافات ،ولَ ِط ُ
ٌ
وكًلـ لمعرب ُ
تفسير ًّ
لغويا عمى وفؽ أساليب
ًا
ب ما فيو تَمَفتِ ِو وتَثَِّنيِ ِو))(ٔ) ،فسر ابف جني ىنا اآلية
وْ
أع َذ ُ
ٍ
آخر ِش ْعري.
العرب في الت ْعبِير ،واستشيد لتفسيره
بمثاؿ منثور و َ
أثر القرآن في كتب ابن جني
ت أثر القرآف الكريـ في تراث ابف جني ،فيو في بعض ُكتُبو ُم ْكثٌِر مف إيراد
تَفَ َاو َ
ِّر لِمعنى ٍ
آية ،وفي بعضيا اآلخر
شاىدا عمى أمر لغوي أو نحوي ،أو مفس ًا
القرآف الكريـ
ً
ُم ِقؿ ،وفي بعضيا مخصص في فف مف فنوف القرآف ،وبعض كتبو يكاد يخمو مف إيراد
القرآف الكريـ ،وبعضيا َّل أثر فييا لمقرآف الكريـ.

أوًَل :كتب القراءات و َّ
النحو والمغة
سب
الم ْحتَ َ
ُ
اإليضاح عنيا) وضعو ابف جني في
ب في تَْبيِيف وجوه َش َو ِّاذ القراءات و َ
الم ْحتَ َس ُ
( ُ
اَّلحتجاج لمقراءات الشواذ ،وتَْبيِيف معنى ما ُيسمى شا ًذا في عصره ،أو ىو خًلؼ ما جاء
بو القُراء السبعة عند ابف مجاىد ،قاؿ في مقدمتو(( :لَ ْس َنا نقوؿ ذلؾ فَ ْس ًحا بخًلؼ القُراء
تسويغا لمعدوؿ عما أقرتْو الثِّقَات عنيـ؛ لكف
الم ْجتَمع في أىؿ األمصار عمى قراءاتيـ ،أو
ً
ُ
َغرضنا منو أف ُن ِري وجو قوة ما يسمى اآلف شا ًذا ،وأنو ضارب في ِ
الرواية بِ ِجرانو،
صحة ِّ
ُ
َ َ
ْ َ
آخ ٌذ مف َس ْم ِت العربية ميمة ميدانو؛ لِ َئًل ُي َرى ُم ًرى أف العدوؿ عنو إنما ىو غض منو ،أو
(ٔ) -المحتسب ، ٛٙ / ٕ :وينظر البيت في ديواف النابغة الذبياني ،ٕٖٔ :وروايتو فيو ( ال أعْ ِر َفنْ
ار).
َرب َْربًا حُورً ا َمدَا ِم ُع َها كأن أ ْب َك َ
ار َها ن َِعا ُج دَ و ِ
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تُيمة لو))(ٔ) ،فابف جني يع ِّوؿ عمى العربية في تَْبيِيف ما يسمى ًّ
شاذا ،مع أنو ُروي عف
ُ
َُ
َْ
رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وآلو) ،وىذا الذي دفعو لِ َكي َي ْحتَج لمقراءات الشواذ ؛ لِكونيا

الرواية.
جاءت عف طريؽ ِّ

ٍ
تفسير لقراءة
كتاب في تفسير شو ِّاذ القراءات إَّل أنو َّل يخمو مف
الم ْحتَ َسب
ٌ
ومع أف ُ
كثير ما ُي ِورد قراءة العامة بعد كًلمو عمى
العامة ،أي :قراءة حفص عف عاصـ ،وكاف ًا
َخ ِ
ط َّوع ْت لَ ُو َن ْفس ُو قَ ْت َل أ ِ
يو فَقَتَمَ ُو
القراءة الشاذة ،ومف ذلؾ كًلمو عمى قولو تعالى  :فَ َ َ
ُ
فَأَصبح ِم َن ا ْل َخ ِ
ت لو َن ْف ُسوُ)
ين [ المائدة  ]ٖٓ :في قراءة الحسف بف عمراف (فطَ َاو َع ْ
اس ِر َ
َْ َ

أف يكوف ىذا عمى أف قَ ْتؿ أخيو َج َذبو إلى نفسو ودعاه إلى ذلؾ،
((ي ْن َبغي  -واهلل أعمـْ -
َ
(ٕ)
وسيمَتْو عميو)) ،
ط َاو َعتْو ،وقراءة العامة  :فَ َ
فأجابتْو َن ْف ُسوُ و َ
َ
ط َّو َع ْت لَ ُو  أيَ :حس َنتْو لو َ
أف فَصؿ القوؿ في القراءة الشاذة عرج عمى قراءة العامة وبيف معناىا،
ففي ىذا النص بعد ْ
اج َع ْل
وربما يبدأ بتفسير القراءة العامة قبؿ الشاذة ،ومف ذلؾ ما جاء في قولو تعالى  :فَ ْ
أَف ِْئ َدةً ِّم َن َّ
الن ِ
اس تَ ْي ِوي إِلَ ْي ِي ْم [ إبراىيـ :مف اآلية ]ٖٚ :عمى (( قراءة عمي بف أبي طالب
وى) بفتح الواو،
وأبي جعفر محمد بف عمي وجعفر بف محمد -عمييـ السًلـ -ومجاىد( :تَ ْي َ

يوى إلييـ) .قاؿ أبو الفتح :أما قراءة الجماعة  :تَ ْي ِوي إِلَ ْي ِي ْم
وق أر مسممة بف عبد اهلل( :تُ َ
بكسر الواو فَتَ ِميؿ إلييـ ،أي :تُ ِحبيـ ،فيذا في المعنى كقوليـ :فًلف َي ْن َحط في ىواؾ؛ أي:
ِ
يخمد إليو ِ
أحب ً
شيئا أكثر مف ذ ْكره وأقاـ عميو ،فإذا َك ِرَىوُ
ويقيـ عميو؛ وذلؾ أف اإلنساف إذا َ
ُ
ُ
البعير :إذا برؾ في موضعو ،قاؿ:
وخؼ إلى سواه ،وعمى ذلؾ قالوا :أَحب
أسرع عنو َ
ُ
ربا
ت َعمِيو بالقَ ِط ِ
ُح ْم ُ
يع َ
ضً

ض ْر َب َب ِع ِ
َحبَّا
ير ُّ
َ
السو ِء إذا أ َ

الشيء َي ْي ِوي ،إَّل أنيـ خالفوا بيف
فًلنا ،فيذا مف لفظ َى َوى
أيَ :بر َ
ؾ .ومنو قوليـَ :ى ِويت ً
ُ
معنى و ٍ
احد متًلقييف ،فقراءة عمي (عميو
المثاليف َّلختًلؼ ظاىر األمريف ،وا ْف كانا عمى ً

أح َب ْبتو ،إَّل أنو قاؿ( :إلييـ)،
يت الشيء إذا ْ
السًلـ)( :تَ ْي َوى إلييـ) بفتح الواو؛ وىو مف َى ِو ُ
فًلنا؛ ألنو  -عميو السًلـ  -حممو
يت إلى فًلف؛ لكنؾ تقوؿَ :ى ِويت ً
وأنت َّل تقوؿَ :ى ِو ُ
عمى المعنىَ ،أَّل ترى أف معنى َى ِويت الشيء ِمْمت إليو ؟ فقاؿ ( :تَ ْي َوى إلييـ) ألنو َّلحظ
(ٔ) -المحتسب.ٖٖ - ٖٕ / ٔ :
(ٕ) -المحتسب.ٕٜٓ / ٔ :
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(ٔ)

معنى تميؿ إلييـ  ،وىذا باب مف العربية ذو غور))

ففي ىذا النص نجد ابف جني بدأ

بالكًلـ عمى قراءة العامة وبيف معناىا ،ثـ بعد ذلؾ شرع بتوجيو القراءة الشاذة وتبييف

معناىا .

وفي كًلمو عمى تفسير القراءة الشاذة قد يستشيد بالقراءة العامة ،ثـ يفسرىا ومف ذلؾ

قولو في اَّلستشياد عمى قراءة اإلماـ عمي (عميو السًلـ) السابقة في قضية (الحمؿ عمى
ث إِلَى ِنس ِ
المعنى) قاؿ(( :ومنو قوؿ اهلل تعالى  :أ ِ
آئ ُك ْم [ البقرة:
ُح َّل لَ ُك ْم لَ ْيمَ َة ِّ
الص َي ِام َّ
الرفَ ُ
َ
ت بيا
ت إلى المرأة ،وانما تقوؿَ :رفَثْ ُ
مف اآلية ،] ٔٛٚ :عداه ب ػ(إلى) ،وأنت َّل تقوؿَ :رفَثْ ُ
أو معيا؛ لكنو لَما كاف معنى الرفَث معنى اإلفضاء عداه بػ(إلى) مًلحظةً لمعنى ما ىو
ضاء إلى نسائكـ ،ومنو قوؿ اهلل تعالىَ  :و ُى َو الَّ ِذي َي ْق َب ُل التَّْوَب َة
مثمو  ،فكأنو قاؿ :اإل ْف َ
َع ْن
عف

ِ ِِ
سببا لمعفو َّلحظ معناه ،فقاؿ:
ع َباده  [ الشورى :مف اآلية ]ٕ٘ :لَما كانت الت ْوَبةُ ً
(ٕ)
صد مف
عباده ،حتى كأنو قاؿ :وىو الذي َي ْقبؿ سبب العفو عف عباده))  .كاف القَ ْ

أف أُبيِّف أف الكتاب لـ يقتصر عمى تفسير شواذ
الم ْحتَ َسب ْ
إيراد ىذه النصوص مف كتاب ُ
شيئا مف تفسير قراءة العامة.
القراءات بؿ أورد فيو ً
الخصائص
أىـ ُكتُب ابف جني في المغة العربية وخصائصيا ،فيو
ُيعد كتاب الخصائص مف ِّ
(ٖ)
ِ
ِ
وضمنو أكثر نظرياتو المغوية التي
غوي ،وأسس فيو ألصوؿ النحو َ ،
كتاب َبث فيو ف ْك َره الم ّ
ِ
تصاقب المعاني ،وغيرىا مف
صاقب األلفاظ ل َ
ْانفَرد بيا ،كنظرية اَّلشتقاؽ األكبر ،وتَ َ
لغويا ،وىو َّل
كبير في كتاب الخصائص بوصفو
ً
شاىدا ً
أثر ٌ
النظريات ،وكاف لمقرآف الكريـ ٌ

ت إِليو بالقَ ِفيؿ
(ٔ) -المحتسب ،ٖٙٗ/ٔ :والبيت ألبي محمد الفقعسي ،وروايتو في أراجيزه المجموعة (قُ ْم َ
ِ
َحبا) ينظر :ما تبقى مف أراجيز أبي محمد ،ٔٙ :وروايتو في لساف
ض ْرَبا
ض ْرب َبعير السوِء ِإ ْذ أ َ
َ
َ
ت َعَمْي ِو بالقَِف ِ
ب َب ِع ِ
َحبا)  ،لساف العرب( ،ٕٜٕ /ٔ :حبب)،
ض ْربا
العرب ( ُحْم ُ
ير الس ْوِء إ ْذ أ َ
ض ْر َ
َ
يؿ َ
ت) ،ينظر :الفصوؿ
وْ
اختُمِ َ
(حْم ُ
ؼ في رواية (حمت) في البيت فمنيـ مف رواه باإلسناد إلى ضمير المتكمـ ُ
والغايات ،ٖٗٓ :والمحكـ والمحيط األعظـ( ،ٖٛٓ /ٕ :حب) ،ومنيـ مف رواه باإلسناد إلى ضمير

ت)  ،ينظر :جميرة المغة(، ٙ٘ /ٔ :حبب) ،وعند ابف جني مف غير تحريؾ.
(حْم َ
المخاطب ُ
(ٕ) -المحتسب.ٖٙٗ / ٔ :
(ٖ) -ينظر :أصوؿ التفكير النحوي.ٔٛ :
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يتوقؼ عند اَّلستشياد باآلية وحسب ،بؿ في ٍ
كثير مف األحياف يقوـ بتفسير اآلية وتَْبيِيف
بعضا مف األمثمة سابقًا في كًلمي عمى
ذكرت
معناىا ،وِذ ْك ِر َم َح ِؿ الشاىد فييا ،وقد
ُ
ً
شاىدا عمى نظرية مف نظرياتو
طرائؽ إيراده آلي القرآف الكريـ  ،وقد يكوف القرآف الكريـ
ً
منحى ِدَّللي ،ومف ذلؾ قولو في باب (إمساس
التي تناوليا في كتابو وىي نظريات ُ
ذات ً
ض ِح ،قاؿ اهلل سبحانو:
ض ُخ أقوى مف الن ْ
ون ْحوه ،والن ْ
األلفاظ أشباه المعاني)(( :الن ْ
ض ُح لمماء َ
ان َنضَّا َختَ ِ
ِ في ِي َما َع ْي َن ِ
اء
ان  [ الرحمف ، ]ٙٙ :فجعموا الحاء لِرقّتِيا لمماء الض ِعيؼ و َ
الخ َ
(ٔ)
ِ
ِ ِ ِ
أيضا في باب (قوة المفظ لقوة المعنى)(( :ومثمو باب
لغمَظيا ل َما ىو أقوى م ْنو))  ،وقاؿ ً

معنى مف قوليـ( :قَ َد َر) ،كذلؾ قاؿ أبو
فَ َعؿ وا ْفتَ َعؿ؛ نحو قَ َدر وا ْقتَ َد ،فَػ(ا ْقتَ َدر) أقوى ً
َخ َذ َع ِز ٍ
يز ُّم ْقتَِد ٍر [ القمر :مف
ض القياس ،قاؿ اهلل سبحانو  :أ ْ
العباس [المبرد] ،وىو َم ْح ُ
حيث كاف الموضع لِتَ ْف ِخيـ األمر ِ
األخذ،
اآلية ،]ٕٗ :فَ ُم ْقتَِدر ىنا أوفؽ مف قَادر مف ُ
وشدة ْ
َ
س َب ْت [ البقرة مف اآلية:
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما ا ْكتَ َ
وعميو عندي قوؿ اهلل عز وجؿ  :لَ َيا َما َك َ
أمر َي ِسير
ب َ
 ،]ٕٛٙوتأويؿ ذلؾ أف َك ْس َ
الح َسنة باإلضافة إلى اكتساب السِّيئة ٌ
ص َغٌر))(ٕ) ،فابف جني في النصيف السابقيف استشيد عمى نظريتيف مف نظرياتو
وم ْستَ ْ
ُ

المغوية بِبعض آي القرآف الكريـ  ،وطبؽ َنظَرْيتَيو عمى ألفاظ القرآف الكريـ لإلفادة منيما
في تَْبيِيف معاني ألفاظ القرآف الكريـ.
وَّل َي ْخمو كتاب الخصائص مف القراءات القرآنية التي يوردىا بيا ابف جني
لًلستشياد عمى ٍ
أمر لغوي  ،ثـ يقوـ بتفسيرىا ،وقاؿ إبراىيـ سطعاف في دراستو :إف ابف

جني استشيد بما يقارب المئة قراءة (ٖ) ،وما ييمني مف تمؾ القراءات ،ىي تمؾ التي حوت
لغويا ،ومنيا ما جاء في قولو تعالىِ  :بسِم ِ
الر ْح ِ
تفسير ًّ
الر ِح ِيم [ الفاتحة ]ٔ :
ًا
من َّ
اهلل َّ
ْ
وقاؿ في باب (امتناع العرب مف الكًلـ بما يجوز في القياس )(( :وما يحتممو القياس ولـ

َي ِرد بو السماع كثير منو القراءات التي تُؤثَْر ِروايةً وَّل تُتجاوز ؛ ألنيا لـ ُي ْس َمع فييا ذلؾ؛
كقولو ع ّز اسمو ِ بسِم ِ
الر ْح ِ
الصفتيف
الر ِح ِيم  ، فالسنة المأخوذ بيا في ذلؾ إتباع ِّ
من َّ
اهلل َّ
ْ
َ ُْ
يكف سبي ٌؿ إلى استعماؿ شي ٍء
اب اسـ اهلل سبحانو ،والقياس ُيبِيح أشياء فييا ،وا ْف لـ ْ
إعر َ
(ٔ) -الخصائص ،ٔ٘ٛ / ٕ :وينظر المقتضب . ٖٜٕ/ٔ :
(ٕ) -الخصائص.ٕٙ٘ - ٕٙٗ / ٖ :
(ٖ) -اَّلستدَّلؿ بالقراءات القرآنية في كتاب الخصائص .ٔ :رسالة ماجستير كمية اآلداب جامعة آىؿ

البيت.
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الصناعة في
أحد مف أىؿ ىذه ِّ
الم ْق ُروء بو ما َّل يش ّ
ؾ ٌ
منيا .نعـ وىناؾ مف قوة غير ىذا َ
ِ
ِ
جميعا عمى المدح ،ويجوز
الصفتيف
يـ) برفع ِّ
ُح ْسنو ْ
ً
كأف ُيق أر (ب ْسـ اهلل الر ْح َم ُف الرح ُ
ِ
ِ
يـ) برفع األوؿ ونصب الثاني
يـ) بنصبيما
ً
جميعا عميو ،ويجوز (الر ْح َم ُف الرح َ
(الر ْح َم َف الرح َ
ِ
أح َس َنو
يـ) بنصب األوؿ ورفع الثاني .كؿ ذلؾ عمى وجو المدح؛ وما ْ
ويجوز (الر ْح َم َف الرح ُ
صؼَ ،فمَيس الغرض في ذلؾ تعريفو بما يتْبعو مف ِ
ىينا! وذلؾ أف اهلل تعالى إذا و ِ
صفتو؛
ََ
ُ
فيحتاج إلى وصفو لِتَ ْخمِيصو؛ ألنو اَّلسـ الذي َّل
ؾ فيِو ،
ألف ىذا اَّلسـ َّل َي ْعتَ ِرض ش ّ
َ
يشارؾ فيو عمى ٍ
عز وعًل  -كاألوصاؼ التابعة ليذا اَّلسـ ،واذا لـ
وجو ،وبقية أسمائو ّ -
ُ َ
ِ ِ
ِ
ثناء،
َي ْعتَرض ش ّ
ئ صفتو لتَ ْخميصو ،بؿ لمثناء عمى اهلل تعالى ،واذا كاف ً
ؾ فيو لـ تَج ْ
األوؿ ْأولَى بو ،وذلؾ أف إتباعو إعرابو ٍ
جار في المفظ َمجرى ما َيتَْبع
فالعدوؿ عف إعراب ّ
لمت ْخمِيص والت ْخ ِ
صيص  ،فإذا ىو ُع ِدؿ بو عف إعرابو ُعمِـ أنو لممدح أو الذـ في غير ىذا،
ي عندنا اختًلؼ اإلعراب في
ّ
عز اهلل وتعالىَ ،فمَـ َي ْب َ
ؽ فيو ىنا إَّل المدح .فمذلؾ قَ ِو َ
(الرحمف الرحيـ) بتمؾ األوجو التي ذكرناىا ،وليذا في القرآف والشعر نظائر كثيرة))(ٔ) ،في
فضًل عف تفسيره لمعنى القراءات الواردة في اآلية:
ىذا النص أمراف ذكرىما ابف جني،
ً

أف يدعميا السماع،
ٔ -تَ َحرِزه في أخذ القراءة ،فقد ذكر أف القراءة وا ْف كانت مروية يجب ْ
والقراءة بيا ،وتمؾ القراءات لـ تُ ْع َز إلى قار ٍ
ئ.
ٕ -اعتماده عمى القياس والص ْنعة النحوية في قَُبوؿ القراءة ،وتفسير معناىا.
ونبو ابف جني في نصو السابؽ عمى أف الصفة إذا كاف الغرض منيا المدح وليس

فالع ْدؿ في إعرابيا أولى ،أي :مخالفة المتبوع في اإلعراب.
التخصيص والتخميص َ
سر صناعة اإلعراب

الحروؼ العربية ،ف َع َرض فيو
(سر صناعة اإلعراب) كتاب وضعو ابف جني في ُ
بابا تناوؿ فيو ما
ص ْرؼ وغيرىما ،وعقد لكؿ حرؼ ً
صوت و َ
ألصواتيا ،وما يتعمؽ بيا مف َ
ائدا
يتعمؽ بالحرؼ ُم ْبتَِد ًئا بذكر مخرج الحرؼ وبياف صفاتو ،وكونو
ً
أصًل في الكممة أو ز ً
يدا مف نوعو في عصره ،قاؿ ابف ِّ
أح َرُز فيو
ويعد ىذا كتاب فر ً
جني في مقدمتو(( :و ْ
(ٔ) -الخصائص ،ٖٜٜ- ٖٜٛ /ٔ :وتنظر القراءات في شواذ القراءات ،ٖٗ :بًل ٍ
عزو.
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شاىدا
ب السبؽ إلى الغاية))(ٔ) ،ترد اآليات القرآنية في ىذا الكتاب بوصفيا
ً
صَ
بتوفيؽ اهلل قَ َ
عمى قضايا لغوية أو نحوية ِمما يتعمؽ بالحرؼ الذي يعقد لو الباب ،فقد يكوف الشاىد

ٍ
حرؼ مف الحروؼ ،ومف ذلؾ كًلمو عمى الفاء
ُمتَعمِّقًا بمسألة ما ،عقدىا ابف جني عمى
ِ
الموصوفة
الداخمة عمى جواب الشرط ،فيقوؿ(( :و ْ
اعمـ أف المعارؼ الموصولة ،والنكرات َ
ت ِ
دخمت الفاء في أخبارىا  ،وذلؾ نحو قولؾ:
صًلتيا وصفاتيا معنى الشرط
ْ
إذا تضم َن ْ
ِ
ب و ُج ِ
ِ ِ
ت (الفاء) في الكًلـ ،ولو
وب الدرىـ َد َخمَ ْ
الذي َي ْك ِرُمني َفمَو د ْرى ٌـَ ،فمَما كاف اإل ْك َراـ َس َب َ ُ
ت الذي َي ْك ِرُمنِي لو ِد ْرِى ٌـ لـ َي ُد ْؿ ىذا القوؿ عمى أف الدرىـ إنما ُي ْستَ َحؽ لإلكراـ ،بؿ ىو
ُقمَ َ
كؿ ٍ
حاصؿ لمم ْك ِرـ عمى ِّ
الصفة ما دخمت الفاء
الصمة و ِّ
حاؿ  ...فألجؿ معنى الشرط في ِّ
ُ
ين ي ِ
ِ
ون أ َْم َوالَ ُيم ِبالمَّْي ِل َو َّ
الن َي ِ
ار ِسِّار َو َعَلَ ِن َي ًة َفمَ ُي ْم
نفقُ َ
في آخر الكًلـ ،قاؿ اهلل تعالى  :الَّذ َ ُ
استَ َحؽ
َج ُرُى ْم ِع َ
ند َرِّب ِي ْم [ البقرة :مف اآلية ،]ٕٚٗ :فالفاء قد َدل ْ
ت عمى أف ْ
أْ
األج َر إنما ْ
اإلنفاؽ))(ٕ) .فابف جني في ىذا النص يشير إلى أف دخوؿ الفاء في صمة الموصوؿ
عف ْ

قد أفاد أف استحقاؽ األجر كاف عف اإلنفاؽ الذي قدمو  ،ثـ تًله األجر  .وىناؾ كثير مف
ٍ
حرؼ مف حروفيا نحو كاؼ التشبيو في
اآليات في ىذا الكتاب تناوليا ابف جني بسبب
ش ْي ٌء [ الشورى :مف اآلية ،)ٖ( ]ٔٔ :والباء في قولو تعالى:
س َك ِمثْ ِم ِو َ
قولو تعالى   :لَ ْي َ
س ِّي َئ ٍة ِب ِمثْمِ َيا [ يونس :مف اآلية.)ٗ( ]ٕٚ :
َ ج َزاء َ
المنصف
وىو كتاب شرح فيو ابف جني كتاب أبي عثماف المازني في التصريؼ ،وىو وا ْف
نادر ،وىو يأتي
متأثر بعمـ الصرؼ إَّل ًا
فسير ًا
كتابا في الصرؼ إَّل إني لـ أجد فيو ت ًا
كاف ً
منفرد ،ومف
تفسير صرفي
مزوجا بغيره مف العموـ كا ِّلدَّللة والمعجـ ،أي إنو َّل يوجد فيو
ٌ
َم ً
ٌ
ذلؾ قولو في أثناء كًلمو عمى الشيطاف ،قاؿ(( :وفسروا بيت الشماخ :
مقام ِّ
كالر ُج ِل المَّ ِع ِ
ين
الذ ْئ ِب َّ
َ َ

ت َعنو
ت بو القَطا وَنفَ ْي ُ
َذ َع ْر ُ

(ٔ) -سر صناعة اإلعراب. ٗ / ٔ :
(ٕ) -سر صناعة اإلعراب.ٕٜ٘ - ٕ٘ٛ / ٔ :
(ٖ) -ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٕٜٙ - ٕٜٔ / ٔ :
(ٗ) -ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٔٗٔ - ٖٔٛ / ٔ :
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ِ
أف
أي :البعيد .فم ْف ىنا قيؿ لو :شيطاف؛ ألف اهلل قد أبعده ،فميذا كاف الوجو في (شيطاف) ْ
الغ ْي َداؽ والقَياـ ،ومف أخذه مف(تَ َشيط) جعمو (فَ ْعًلف) ،ووجو اَّلشتقاؽ
يكوف (فَ ْي َعاَّل) بمنزلة َ
ِ
ضب وتَ َشيط
ب في َ
فاستَ َشاط أيْ :
الغ َ
احتَد واْلتَيَ َ
فيو مف (تَ َشيط) أنيـ قد قالواَ :غض َ
ب ْ
ضب ُم َشب ٍو بالجنوف
بمعناه ،وىذا المعنى موجود في الشيطاف؛ ألف اَّللتِياب في َ
الغ َ
وم الَّ ِذي َيتَ َخ َّبطُ ُو َّ
س [ البقرة:
ان ِم َن ا ْل َم ِّ
الش ْيطَ ُ
والتخبط ،قاؿ اهلل تبارؾ وتعالىَ  :ك َما َيقُ ُ
مف اآلية ، ]ٕٚ٘ :وىذا واضح َّل خفاء بو))(ٔ) ،ففي ىذا النص وظؼ ابف جني إلى
جانب الصرؼ الدَّللة المعجمية في إيضاح المعنى وكشفو.
وجعؿ الجزء الثالث مف كتابو قسميف :قسـ في تفسير غريب المغة في كتاب

المازني ،واآلخر جعمو في عويص التصريؼ ،والذي يعنيني مف ىذا الجزء ىو القسـ

األوؿ ،فقد وقؼ فيو ابف ِّ
جني عمى األلفاظ التي يراىا مف غريب المغة في كتاب المازني،

وكاف عنوانو(( :تفسير المغة مف كتاب أبي عثماف بشواىده وحججو ،وانما ذلؾ في الغريب
(ٕ)
ًّ
مستقًل في غريب المغة ،فقد جعمو سبعة عشر
كتابا
منيا))  ،ويعد ىذا القسـ مف كتابو ً
با ًبا ،يقؼ في ِّ
كؿ ِ
تيبا
باب عمى بعض األلفاظ ،مف غير ترتيب األلفاظ التي يوردىا تر ً

ًّ
ىجائيا  ،وفسر فيو غريب األلفاظ وكاف مف بيف تمؾ األلفاظ ألفاظٌ قرآنيةٌ  ،وكاف تناولو
أف ُيفَ ِّسر المفظ القرآني مف غير إشارة إلى اآلية ،ومف
أللفاظ القرآف عمى نوعيف :األوؿ ْ
كوثر :الر ُجؿ الكثير العطاء ،قاؿ الشاعر:
ذلؾ قولو في معنى (الكوثر)ٌ (( :
ابن العقَ ِائ ِل َكوثََرا
وكان أبوك ُ

ِ
ب
ان َ
ير يا ا ْب َن مرو َ
ط َّي ٌ
وأنت َكث ٌ

الجنة ))(ٖ)  ،فابف جني لـ يشر إلى أف لفظ (الكوثر) لفظٌ قرآني،
نير في َ
والكوثر ً
أيضاٌ :
الجنة) ُيغني عف القوؿ بأنو
بؿ ساقو بوصفو لف ً
نير في َ
ظا غر ًيبا ،أو أف تفسيره (الكوثر) ( ٌ
أف ُي ِشير إلى أف المفظَ
لفظٌ قرآني ،فيذا المعنى لـ تعرفو العرب قبؿ نزوؿ القرآف .واآلخرْ :
لفظٌ قرآني ،ومف ذلؾ قولو في تفسير معنى ِ
طٌر :وىو الشديد ،ومنو
طر) إذ قاؿِ (( :ق َم ْ
(الق َم ْ
قولو تعالى  :إِ َّنا َن َخ ُ ِ
شديدا،
ير  [ اإلنساف ]ٔٓ:أي
وسا قَ ْمطَ ِر ًا
ً
اف من َّرِّب َنا َي ْو ًما َع ُب ً
طر األمر أي اشتد .قاؿ الراجز:
وكذلؾ ا ْق َم َ
(ٔ) -المنصؼ ،ٔٔٓ - ٜٔٓ / ٔ :وينظر البيت في ديواف الشماخ. ٖٕٔ :
(ٕ) -المنصؼ.ٖ / ٖ :

(ٖ) -المنصؼ ،ٙ / ٖ :وينظر البيت في :شعر الكميت.ٕٜٓ / ٔ :
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ص ْنتُعـــــــا ِق َم ْط َار
ثُ َّم َأرَ ْي ُ
ت ُ

ذا صيو ٍ
الص ْخ َار))(ٔ).
ات َيتَوقَّى َّ
ََ

ففي نصو ىذا صرح بأف ِ
ير  ،فبيف معناه في
طر) لفظٌ قرآني وىو  قَ ْمطَ ِر ًا
(الق َم ْ
اآلية واستشيد لممعنى ببيت مف ِّ
الشعر.
الخاطريات
اتبع ابف جني في كتابو ىذا منيج شيخو أبي عمي الفارسي في عرض مادتو عمى
مسائؿ ،وتنوعت مسائمو في كتابو ىذا ،فمنيا مسائؿ قرآنية كما عند شيخو ،ومنيا مسائؿ
لغوية ومنيا مسائؿ أدبية ،وطبع كتاب الخاطريات بتحقيؽ عمي ذو ِ
الفقَار ،وقد سقطت منو

بعض المسائؿ لـ يحققيا ،ثـ ستدرؾ محمد أحمد الدالي ما كاف قد سقط مف تحقيؽ عمي
اعتَمدىا عمي ذو ِ
ذو ِ
الفقَار ،بعنواف (بقية
الفقَار
ً
معتمدا عمى نفس المخطوطة التي ْ

الخاطريات) ،ونشرىا في مجمة مجمع المغة العربية في دمشؽ(ٕ) ،وأعاد المجمع طبعيا
ب ُكتَِّيب مستقؿ ،ثـ أعاد نشرىا الدالي في كتاب جامع سماه (الحصائؿ)(ٖ) ،وكاف مجموع
المسائؿ التي استدركيا الدالي إحدى وتسعيف مسألة ،وعم َؿ الدالي سقوط ىذه المسائؿ مف
تحقيؽ عمي ذو ِ
الفقَار بسبب ِحمِّو وترحالو أثناء تحقيقو الكتاب(ٗ) ،ونفس ىذه المسائؿ
المستدركة  ،استدركيا عبد الفتاح سميـ عمى عمي ذو ِ
الفقَار شاكر ،حققيا ونشرىا باسـ
(الخاطريات المنسية) في مجمة عالـ الكتب(٘) مع خًلؼ في الترتيب ،في عدد المسائؿ
عف تحقيؽ الدالي ،وأعاد طبعيا في كتاب جامع سماه (أربع مسائؿ في النحو)(.)ٙ

الخ ِ
اطريات ألبي الفَتْح
الج ْزء الثاني مف َ
وحقَؽ سعيد محمد عبد اهلل مخطوطة بعنواف ( ُ
َ
وع َد ُد المسائؿ في ىذا الجزء
حوي الم ِّ
ُعثْماف بف جني الن ِّ
غوي) ،وىي رسالةً لمماجستيرَ ،
(ٔ) -المنصؼ ،ٖ /ٖ :والبيت مجيوؿ القائؿ  ،ورواية البيت في كتاب الجيـ( :ذا صيو ٍ
ات َيتَوقى
َ
الفنِي ِ
ط ار ) الجيـ.ٜٛ / ٖ :
الص ْخ َار
صْن ًعا ِق َم ْ
َ
مثؿ َ
ؽ َ

(ٕ) -ينظر :بقية الخاطريات ،ٜٗٔ :مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ ،المجمد ،ٙٚ :الجزء  ،ٖ:عاـ

ٕٜٜٔـ.

(ٖ) -ينظر الحصائؿ.ٖٖٔ / ٖ :
(ٗ) -ينظر :بقية الخاطريات.ٚ :
(٘) -ينظر :الخاطريات المنسية ،ٙ٘٘ :مجمة عالـ الكتب ،المجمد ٗٔ ،العدد ، ٙ:عاـ ٖٜٜٔـ.
( -)ٙينظر :الخاطريات المنسية.٘ٙ :
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تنوعة ،اتبِع فييا المنيج نفسو في الخاطريات
مئتاف وسبعٌ وستوف مسألةً ،وىي مسائ ٌؿ ُم ِّ
وبقيتيا ،وىي مسائؿ َّل توجد في الخاطريات وبقيتيا ،وأشار المحقؽ إلى أف الخاطريات
(ٔ)
الرسالة يكوف ىذا كؿ ما ُن ِشر مف الخاطريات.
كتاب واحد تفرقت نسخو  .وبيذه ِّ
كثير مف المسائؿ القرآنية التي مف خًلليا فسر ابف جني القرآف
وضمت الخاطريات ًا
تفسير ًّ
ت ذلؾ في األمثمة السابقة مف
ًا
لغويا ،وىي مسائؿ مستقمة في تفسير القرآف ،كما َبي ْن ُ

الخاطريات وبقيتيا (ٕ) ،أما في الجزء الثاني مف الخاطريات ،فقاؿ في تفسير قولو تعالى:
(مف) ٍ
ِ
ِ
آئم وح ِ
ِ
ِ
معاد ،أي:
صٌ
يد [ ىود :مف اآلية(( ]ٔٓٓ:فَيُنا َّل ُبد م ْف تقدير ْ
 م ْن َيا قَ ٌ َ َ
العْمـ و ِ
وحاسب ،عمى ما قدمنا ِمف أف ِ
الحساب َّل
حصيد ،وتقوؿ :عندي منيا َعالِ ٌـ
ومنيا
ٌ
ٌ
ْ
ْ
يتنافياف كتنافي القائـ والحصيد))(ٖ).

بعض كتب المُّغة و َّ
النحو
قميًل
َّلبف جني بعض كتب المغة والنحو المختصرة والصغيرة ،وكاف أثر القرآف فييا ً

ألنيا كتب مختصرة وصغيرة وىي:

وي َعد مف الكتب الت ْعمِيمية؛
ٔ( -الم َمعُ في العربية) ىو كتاب مختصر في َ
النحو والصرؼُ ،
لِ ُي ْسره وابتعاده عف إيراد اآلراء ،وقمة الشواىد ِّ
الشعرية ،وكذلؾ القرآنية(ٗ) ،فقد استشيد
بثماني عشرة ٍ
آية لـ ِ
تفسير لغويًّا .
ًا
تحو كميا
ٕ( -التصريؼ الممُ ِ
وكي) ىو كتاب مختصر في الصرؼُ ،عنِ َي فيو ابف جني بأحواؿ بِ ْن َية
ْ
ُ
الكممة مف حيث ِّ
الزيادة والنقص ،قاؿ في مقدمتو(( :فمعنى التصريؼ ما أريناؾ مف
ِ
المفَادة منيا وغير ذلؾ))(٘) ،واستشيد
التمَعب بالحروؼ األصوؿ ل َما ُي َراد فييا مف المعاني ُ
تفسير لغوي.
فيو ببعض اآليات القرآنية التي َّل تتجاوز األربعة ( )ٙوَّل يوجد فييا
ٌ

(ٔ) -ينظر :الخاطريات( ،ٜٗ/ ٕ :رسالة).
(ٕ) -الرسالة.ٖ٘ :

(ٖ) -ينظر :الخاطريات( ،ٛٔ/ ٕ :رسالة).
(ٗ) -ينظر :الممع (مقدمة المحقؽ).ٖ :
(٘) -التصريؼ المموكي.ٖ :

( -)ٙينظر :التصريؼ المموكي ٕٓ :وٓٗ.
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ٍ
ٍ
صغير وضعو ابف
ومقصور وممدوٍد ) ،وىو كتاب
ميموز
ٖ( -ما يحتاج إليو الكاتب مف
ٌ
جني في بعض األلفاظ الميموزة ،وبيف معانييا ،وطريقة كتابة المقصور والممدود ،ولـ
أيضا كتاب اسمو
يكف فيو أثر لمقرآف إَّل
احدا(ٔ) خًل مف التفسير ا ِّ
شاىدا و ً
ً
لغوي ،ولو ً
(عقود اليمز) ىو كتاب صغير ،تكمـ فيو ابف جني عف رسـ اليمزة وأحواليا ،وَّل أثر فيو

لمقرآف.
ضب في اسـ المفعوؿ مف الثًلثي المعتؿ العيف) ،وىو كتاب صغير في اسـ
(الم ْقتَ َ
ُٗ -
بتسع
المفعوؿ مف الفعؿ الثًلثي المعتؿ العيف كما في (خاط) ،واستشيد فيو ابف جني
ِ
ٍ
يف عمى قمبو ،مف قوؿ اهلل
ًا
آيات مف القرآف حوى بعضيا
تفسير لغويًّا كقولو (( :والر ُجؿ َمر ٌ
ون [ المطففيف :مف اآلية ،]ٔٗ :أي:
ان َعمَى ُقمُوِب ِيم َّما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
عز وجؿَ  :ب ْل َر َ
(ٕ)

غطى عمييا وغشيا))

.

٘( -مسألتاف مف ِكتَاب األَْي َماف) ،وىو رسالة صغيرة ألفَيا ابف جني في بعض مسائؿ أبي
عبد اهلل محمد بف الحسف الشيباني (تٜٔٛىػ) في كتاب األَْي َماف ،وكتاب األَْي َماف باب مف

كتاب في الفقو َ ،ع َرض ابف جني فيو لمسألتيف مف مسائؿ
كتاب المبسوط لمشيباني(ٖ) وىو
ٌ
ِّ
تفسير لغوي .
الشيباني ،وأورد فيو أربع عشرة آية(ٗ)  ،وكاف في بعضيا
ٌ
(الم ْب ِيج في تفسير أسماء شعراء الحماسة) ىو كتاب في تفسير معاني أسماء شعراء
ُ -ٙ
حماسة أبي تماـ التي شرحيا ،وقؼ فيو عمى األسماء الغريبة التي يغمض أصميا

ومعناىا ،وقسـ األسماء إلى قسميف :األوؿ ُمرتْجؿ ،واآلخر منقوؿ ،واستشيد في شرحو
تفسير ل ًّ
غويا ومف ذلؾ ما جاء في كًلمو عمى قولو
ًا
لألسماء بعشريف آية أحتوى بعضيا
س ِ
صةً)
ض ًة ِّم ْن أَثَ ِر َّ
ضُ
تعالى  :فَقَ َب ْ
ت قَ ْب َ
صُ
ول [ طو ]ٜٙ :عمى قراءة َ
الح َسف (قََب ْ
ت قَ ْب َ
الر ُ
طر ِ
تفسير لغوي لِمعنى القراءة.
األصابِع))(٘) ،وىذا
اؼ
بالصاد ،قاؿ(( :وىو ْ
َ
ٌ
األخ ُذ بأ ْ َ

(ٔ) -ينظر :ما يحتاج إليو الكاتب. ٚٙ :
(ٕ) -المقتضب َّلبف جني. ٜٛ - ٜٚ :
(ٖ) -ينظر :المبسوط.ٖٜٔ / ٖ :

(ٗ) -ينظر :مسألتاف مف كتاب األيماف ،ٔٓٛ :مجمة معيد المخطوطات العربية ،المجمد ،ٖٖ :الجزء:
الجزءٜٜٔٛ ،ٔ :ـ.

(٘) -المبيج  ، ٖٙ :وتنظر القراءة في المحتسب . ٘٘/ ٕ :
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ِ -ٚ
(عمَؿ التَثْنِية) ىو كتاب صغير ،تكمـ فيو ابف جني عمى ألؼ اَّلثنيف ،ولـ يكف فيو أثر
لمقرآف الكريـ.
الم َؤنثة وما يستوي فيو
المذكرة و ُ
الم َؤنث) وىو كتاب صغير في األسماء ُ
الم َذكر و ُ
ُ ( -ٛ
األمراف ،وَّل يوجد فيو أثر لمقرآف.
(م ْختار تَ ْذكرة أبي عمى الفارسي وتَ ْي ِذيبيا) ىو كتاب جمع فيو المختار مف تذكرة
ُ -ٜ
شيخو أبي عمي الفارسي ،وأغمب ما فيو  ،فيو مف التذكرة ،إَّل أف ابف جني قد ُي َعمِّؽ عمى
وي ْستَشيد ليا بالقرآف مبتد ًئا كًلمو بحرؼ (ع) إشارة إلى اسمو (عثماف)(ٔ)،
المسائؿ َ
بعض َ
ِّ
س َم ُع َّن ِم َن
أو ُي َعمؽ عمى تفسير أبي عمي ،ومف ذلؾ قولو عمى كًلـ شيخو (( قاؿَ  :وَلتَ ْ
ِ
ير  [ آؿ عمراف :مف اآلية:
ش َرُكواْ أَ ًذى َك ِث ًا
ين أَ ْ
اب ِمن قَ ْبمِ ُك ْم َو ِم َن الَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
ين أُوتُواْ ا ْلكتَ َ
 ،]ٔٛٙفيذا عمى حذؼ المضاؼ ،أو يكوف جعؿ الكًلـ أ ًذى حيث كاف األذى يكوف بو .

س َم ُع َّن ؛ ألف األذى في الحقيقة َّل ُيسمع ،وانما
ع  :ىذا عندي أشبو الوجييف لقولو َ ولَتَ ْ
(ٕ)
أف أورد كًلـ شيخو عمؽ عميو وبيف رأيو في اآلية،
يصؿ إلى النفس ))  ،فابف جني بعد ْ
ومف غير الرمز (ع) يصعب التفريؽ بيف كًلـ ابف جني وكًلـ شيخو أبي عمى الفارسي،
(ٖ)

وذكر محقؽ الكتاب أف ىذا الرمز تكرر في الكتاب خمسةً وأربعيف مرةً

.

ثانيا :كتب اْلدب
ً
سر
الفَ ْ
المتنبي) وىو كتاب شرح فيو ابف جني
(الفَ ْسر شرح ابف جني الكبير عمى ديواف ُ
ِش ْعر المتنبي (تٖٗ٘ىػ) لسمطاف الدولة البوييي ،يقوؿ في مقدمتو (( :سأ َ
لتَ ،أداـ اهللُ
كؿ ع ِارفَ ٍة م ِزيدؾ ،أف أصنع لؾ ِشعر أبي ِّ
الطيب أحمد بف الحسف
َ
ْ
تسديدؾ ،وأحسف مف ِّ َ
ْ
َ
المتنبي بِفَ ْسر معانيو وايراد األشباه فيو ،وايضاح عويص إعرابو ،واقامة الشواىد عمى
غريبو))(ٗ) ،وقد استشيد ابف جني عمى إيضاح اإلعراب ،وتفسير غريب شعر المتنبي بآي
(ٔ) -مختار تذكرة أبي عمى (مقدمة المحقؽ). ٕٚ :
(ٕ) -مختار تذكرة أبي عمى. ٔٔٛ :
(ٖ) -ينظر :مختار تذكرة أبي عمى (مقدمة المحقؽ). ٕٚ :
(ٗ) -الفسر.ٖ / ٔ :
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مف القرآف الكريـ ،ثـ يفسر معنى اآلية ،ومف ذلؾ قولو في معنى (تيجروف) مف قولو
ين ِب ِو س ِ
ون  [ المؤمنوف ] ٙٚ :في أثناء شرح بيت المتنبي،
ام ًار تَ ْي ُجُر َ
ستَ ْك ِب ِر َ
تعالىُ  :م ْ
َ
إذ قاؿ(( :
فيك ُى ْج ًار َب ْع َد ِع ْم ِمي
ق َ
أَأَ ْن ِط ُ

سم ِ
َّ
اء؟
بأن َك َخ ْيُر َم ْن تَ ْح َت ال َّ َ

أى َج َر الر ُجؿ :إذا
يض في َم ْن ِط ِق ِو :إذا َى َذى و ْ
(اليُ ْج ُر) :الفُ ْح ُ
الم ِر ُ
ش مف القوؿ ،يقاؿ َ :ى َج َر َ
ِ
بالخ َنا(ٔ) في م ْن ِط ِق ِو .قاؿ تعالى  :س ِ
روف
جاء َ
ام ًار تَ ْي ُج ُر َ
ون  أي :تَ ْيذ ُروف ،ومف ق أر تُ ْي ِج َ
َ
َ
(ٕ)
أف بيف معنى (اليُ ْج ُر) في بيت
أراد تَقُولوف اليُ ْجر ،وىو َ
الخ َنا))  ،فابف جني بعد ْ
المتنبي ،استشيد لو مف القرآف وبيف معنى الشاىد وفسره ،وأكثر تفسيره في ىذا الكتاب
تفسير لأللفاظ وبياف غريبيا.

التنبيو
(الت ْنبِيو عمى شرح ُم ْش ِكؿ أبيات الحماسة) ىو كتاب في شرح ُم ْش ِكؿ أبيات حماسة
أبي تماـ ،إذ قاؿ في مقدمتو (( :وقد أجبتؾ  -أيدؾ اهلل  -إلى ُممتَ َم ِسؾ ،مف عمؿ ما في
ٍ
ؽ أو تصر ٍ
ِ
الحماسة مف إعر ٍ
يؼ أو َع ُر ٍ
اب ،وما يمحؽ بو مف اشتقا ٍ
يت
ام ُ
وض أو قَ َواؼ ،وتَ َح َ

شرح أخبارىا أو تفسير شيء مف معانييا إَّل ما ينعقد باإلعراب ،فيجب لذلؾ ذكره))(ٖ)،
فابف جني بيف أنو في شرحو ىذا يركز عمى اإلعراب ،والتصريؼ وغيرىما ،وكاف التفسير
ًّ
معجميا وصر ًّ
ًّ
شاىدا عمى قاعدة نحوية
ودَّلليا ،فتكوف اآلية
نحويا
متنوعا
غوي فيو
ً
فيا و ً
ً
الم ّ
َن
أو ظاىرة لغوية ،ومف ذلؾ ما جاء في كًلمو عمى قولو تعالى   :فَ ُق ْل َىل لَّ َك إِلَى أ ْ

أف تََزكى لما كاف معنى (ىؿ لؾ) في
تََزَّكى [ النازعات ،]ٔٛ :إذ قاؿ (( :ولـ يقؿ :في ْ
أف تََزكى ،وعميو قوؿ الفرزدؽ:
ىذا معنى أدعوؾ إلى ْ
زيادا ِّ
عني *
* قد قَتَ َل اهللُ ً

يح مف ال َكًلـَ ،خَنا ِفي َمْنطقو َي ْخُنو َخًنا ،ينظر :لساف العرب( ،ٕٗٗ /ٔٗ :خنا).
(ٔ)َ -
الخَنا :القَبِ ُ
(ٕ) -الفسر ،ٙٓ - ٜ٘ / ٔ :وينظر البيت ديواف المتنبي.ٜٚ :
(ٖ) -التنبيو.ٜ :
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لما كاف معناه قد صرفو اهلل ِّ
عني))(ٔ) ،فابف جني وجو المعنى بمحاظ السياؽ ،وحمؿ معنى
(ىؿ لؾ) عمى (أدعوؾ).

تفسير أرجوزة أبي ُن َواس
ضؿ بف الربيع ) ،ىو كتاب شرح فيو أرجوزة
(تفسير أرجوزة أبي ُن َواس في تَ ْق ِريض الفَ ْ
أبي ُن َواس ،لشخص لـ يذكر اسمو ،ويبدو أف شروحو الشعرية كانت موجية لشخص واحد،

ميتما بالشعر مما جعؿ ابف جني يصنع لو أكثر مف كتاب في تفسير الشعر،
كاف
ًّ

وايضاح إعرابو وتفسير غريبو ،واألرجوزة كغيرىا مف شروحو الشعرية استشيد فييا بالقرآف
يو يع ِ
ِ
ون  [ يوسؼ :مف اآلية]ٜٗ :
صُر َ
الكريـ  ،ومف ذلؾ ما جاء في قولو تعالىَ  :وِف َ ْ
َّ
الم ْن َجاة  ،ومنو قولو
وفي قولو تعالىَ  :كَل ََل َوَزَر  [ القيامة ، ]ٔٔ :إذ قاؿ ((والعصر َ
يو يع ِ
ِ
أيَ :كًلَّ ،ل
صُر َ
ون  أي َي ْن ُجوف ،وقاؿ تعالىَ  :ك ََّل ََل َوَزَر ْ 
تعالىَ  :وِف َ ْ
(ٕ)
تفسير لغوي ونحوي وِدَّللي.
فييا
اىد
و
الش
بقية
وكذلؾ
،
لغوي
تفسير
وىذا
،
مْم َجأ))
ٌ
ٌ
التمام
أغ َفمو أبو سعيد السك ِري) وىو كتاب فسر فيو ابف
(التماـ في تفسير أشعار ُى َذيؿ ِمما ْ
جني شعر اليُ َذلِِّييف ،والكتاب يخمو مف مقدمة لِبياف منيج ابف جني في كتابو ،كما عيدناه

في ُكتُبو ال ِّ
متقدمة ،فمعؿ المقدمة قد سقطت مف المخطوطة ،وميما يكف مف ٍ
أمر فابف جني
سار في شرحو ىذا كما في غيره مف شروحو الشعرية حيث يستعمؿ المغة وفنونيا لتَْبيِيف
غت
المعنى ،واستشيد لكًلمو بالقرآف الكريـ ،ويفسر معنى الشاىد القرآني بعد ذكره ،وقد َبمَ ْ
تفسير ًّ
لغويا ومف ذلؾ ما جاء في قولو
ًا
آنيا َح َوى بعضيا
شواىد الكتاب عشريف
ً
شاىدا قر ً
ود َي ُد المّ ِو َم ْغمُولَ ٌة ُغمَّ ْت أ َْي ِدي ِي ْم  [ المائدة :مف اآلية ،]ٙٗ :معناه:
تعالىَ  :وقَالَ ِت ا ْل َي ُي ُ
نِ ْع َمة اهلل ،ففسر اليد ِّ
بالنعمة (ٖ).

(ٔ) -التنبيو  ، ٔٓٗ :وينظر شطر البيت :شرح ديواف الفرزدؽ  ، ٛٛٔ :وتماـ البيت  ( :كيؼ تراني
يادا عنِّي) .
قالبا مجنِّي قد قتؿ اهلل ز ً
ً
(ٕ) -تفسير أرجوزة أبي ُن َواس.ٔ٘ٙ -ٔ٘٘ :

(ٖ) -ينظر :التماـ في تفسير أشعار ىذيؿ . ٖ٘ :
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الفتح الوىبي
الو ْىبِي عمى مشكًلت المتنبي) ىو شرح صغير عمى أبيات المعاني في
(الفَتْح َ
ديواف المتنبي ،انتيى فيو إلى(( :استخًلص أبيات المعاني ،وما يتصؿ بيا مما ىو ٍ
جار

ِّ
المتنبي ،وتجريدىا ووضع
في احتماؿ السؤاؿ عنو ُمجراىا مف جممة ديواف أحمد بف الحسف
(ٔ)
ٍ
ألبيات مشكمة
شرحا
ويعد ىذا الكتاب ً
اليد عمييا وتحديدىا؛ ليقرب تناوليا ومشارفتيا)) ُ ،
المعنى أرد ابف جني شرحيا وتبييف معناىا ،واستشيد في شرحو ىذا بخمس عشرة ٍ
آية ،وقد
تفسير ًّ
ُصمِّ َب َّن ُك ْم ِفي
ًا
َح َوى بعض شواىده
لغويا ،ومف ذلؾ ما ذكره في قولو تعالىَ  :وَْل َ
ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل  [ طو :مف اآلية ،]ٚٔ :فقد ضمف حرؼ الجر (في) معنى الحرؼ (عمى)
ويكوف المعنى :عمييا ،أي أصمبنكـ عمى جذوع النخؿ(ٕ).

(العروض) ،وىو في أبحر ِّ
الشعر ،و(مختصر
ولو كتاباف لـ يرد فييما أثر لمقرآف ىماُ َ :

القوافي) وىو في قوافي ال ِّش ْعر وأنواعيا وعيوبيا ،وىذا كؿ ما طُبِع مف كتب ابف ِّ
جني
(رحمو اهلل).
الم ْع ِرب في شرح قوافي أبي الحسن (مخطوط)
ُ
توجد في مكتبة عبد العزيز العامة في الرياض مخطوطة نادرة فريدة َّلبف جني تقع
جمد حيواني ٍ
ت عمى ٍ
بخط مغربي واضح ،و ُم َشك ٌؿ بالحركات في
تحت الرقـ (ٗ ،)ٗٗٚو ُكتَِب ْ
ثماف وخمسوف ورقةً ،في ِّ
كثير مف الكممات ،وعدد أوراقيا ٍ
سطر
ًا
كؿ صفحة ثًلثة عشر
تقر ًيبا  ،وفي ِّ
ٍ
سطر مف ثماف إلى عشر كممات ،وقد سقط مف المخطوطة صفحة
كؿ

ِ ِ
وم ْؤنِث
العنواف وبعض الصفحات ،إذ تبدأ المخطوطة بنص مبتور ،وىوُ (( :م ْذكر وم ْذ َكار ُ
ِ
ِ
كج ْمع صاحبو  ،فإذا َج َمع
و م ْئ َناث و ُم ْحمؽ و ِم ْح َماؽ وغير ذلؾ  ،فصار َج ْمع أحدىما َ
ُم ْح ِمقًا فكأنو قد جمع ِم ْح َماقًا))(ٖ) ،وتنتيي بقوؿ الناسخ(( :تـ اَّلشتقاؽ ،ونجز الكتاب إلى

(ٔ) -الفتح الوىبي عمى مشكًلت المتنبي.ٕ٘ :
(ٕ) -ينظر  :الفتح الوىبي.ٕٙ :

(ٖ) -المعرب في شرح قوافي أبي الحسف (مخطوط) :الورقة ٔ :أ( ،نسخة مصورة عمى قرص).
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آخره بحمد اهلل وعونو وصمى اهلل عمى محمد النبي وآلو وسمـ في شير ذي الحجة مف سنة

ست وأربع مائة))(ٔ) ،وثبت لي أف المخطوطة َّلبف جني مف أمور عدة:

ٔ -بعد قراءة المخطوطة ٍ
بتأف وانعاـ تَْبِّيف لي أف المخطوطة ىي شرٌح لقوافي أبي الحسف
األخفش  ،إذ تبدأ فقراتيا بقوؿ صاحب المتف أبي الحسف  ،وىو كقوؿ األخفش في القوافي
مؿ الذي عمى أربعة أجز ٍ
إذ قاؿ ابف جني في الم ِعرب(( :ويجوز ذلؾ في الر ِ
اء ،نحو قولو:
ُ
ِ
قم فا ْنظُ ْر إلي ِيم
قي ُل ْ

الس ُم ْوَدا))(ٕ).
ع َع ْنك ُّ
ثُ َّم َد ْ

ونص ىذا كًلـ ورد في قوافي األخفش حرفًا بحرؼ  ،إَّل أف القافية عند األخفش ساكنة
(ٖ)
أف يذكر كًلـ الماتف يبدأ بالشرح مبتد ًئا بحرؼ عيف مضموـ
الداؿ (الس ُم ْ
ود)  ،ثـ بعد ْ

كثير ما يرد في كتب ابف جني إشارة إلى اسمو (عثماف)(ٗ).
(عُ) إشارة لمشارح ،وىذا الرمز ٌ
أف يكوف
شرحا ُيعرؼ غير شرح ابف جني ،فًل ُبد ْ
ولما لـ يكف لقوافي أبي الحسف األخفش ً
(الم ْع ِرب
ىذا الشرح َّلبف جني ،وقد أشار ابف جني في أكثر مف كتبو أف لو كتاب بعنواف ُ

(٘)
(الم ْغ ِرب في شرح قوافي أبي
في شرح قوافي أبي الحسف)  ،وذكره ياقوت الحموي باسـ ُ
الحسف) بالغيف المعجمة ،ورجح محمد سعيد أطمس ذلؾ ،ويرى أف ُم َحقِّؽ الخصائص

(الم ْع ِرب)( ،)ٙوميما يكف مف أمر ،فبذلؾ
(الم ْغ ِرب) ُمصحؼ ،واف اسمو ُ
أخطأ بقولو أف ُ
يكوف قد ثبت لنا مؤلِؼ المخطوطة وعنوانيا.
البتة ،وىو أف
ْٕ -
إف لـ يكف الدليؿ األوؿ يرقى إلى اليقيف ،فالدليؿ الثاني َّل يدخمو الشؾ َ
شارح المخطوطة أحاؿ إلى غير و ٍ
احد مف ُكتُبو ،في أكثر مف موضع في المخطوطة ومف

ذكرت نحو ىذا
ياجؿ  ...وقد
ُ
ذلؾ كًلمو عمى أبداؿ الياء والواو ألفًا فقاؿ (( :قالواَ :ي ْو ِجؿ َ

(ٔ) -المعرب (مخطوط)  :الورقة ٘ٛ :ب.
(ٕ) -المعرب (مخطوط) :الورقة ٘ :أ.
(ٖ) -ينظر :القوافي.ٜٗ :

(ٗ) -ينظر :الخاطريات.ٔٙٙ :
(٘) -ينظر :التماـ ،ٖٗ :الخصائص.ٗٛ / ٔ :
( -)ٙينظر :الخصائص (المقدمة المحقؽ) ،ٙٙ :ومعجـ األدباء ،ٔٙٓٓ / ٗ :وأبو الفتح بف جني
وأثره في المغة ،ٕٙٙ :مجمة المجمع العممي العربي دمشؽ ،المجمد ٕٖ ،الجزء ٜٗٔ٘ٚ ،ـ.
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 ...في شرح تصريؼ أبي عثماف  ،وسر صناعة اإلعراب))(ٔ) ،وىناؾ بعض النقوؿ في

المخطوط عف سر صناعة اإلعراب ،واألصؿ موجود في سر صناعة اإلعراب(ٕ) ،وىذا

الدليؿ ُيثب عنواف المخطوط ومؤلفو؛ ألنو لَما كاف مؤلفو ابف جني فيكوف عنواف الكتاب
(الم ِعرب).
ُ

تفسير ًّ
لغويا ،وأغمبيا
ًا
وقد استشيد ابف جني في كتابو ىذا ببعض اآليات التي حوت
في تفسير معاني األلفاظ ،إذ إف ابف جني عرض في كتابو لتفسير ألفاظ الشعر وأسماء
ِ
بآي مف
الع ُروض والقَوافي ،وكاف يستشيد عمى ذلؾ ٍ
ُ
البحور ،واأللفاظ التي تَتَ َعمؽ بِعمـ َ
وي َبِّيف معناىا لُغةً  ،ومف ذلؾ ما جاء في قولو تعالى  (( :ثُ َّم قَفَّ ْي َنا َعمَى
القرآف الكريـ ُ
(ٖ)
ارِىم ِبر ِ
أيضا قولو في
سم َنا [ الحديد :مف اآلية، ]ٕٚ:أي :أتبعناىـ))  ،ومف ذلؾ ً
آثَ ِ ُ ُ
َع ِ
صُر َخ ْم ًار [ يوسؼ :مف اآلية ]ٖٙ :إذ قاؿ(( :والعرب تُ َس ِّمي
قولو تعالى  :إِِّني أ ََر ِاني أ ْ
َع ِ
صُر َخ ْم ًار ،)ٗ()) 
الشيء باسـ ما يؤوؿ إليو ومف ذلؾ قوؿ اهلل عز وجؿ  إِِّني أ ََر ِاني أ ْ
مجاز .
ًا
خمر
أي سموا العنب ًا

(ٔ) -المعرب( :مخطوط) ٘ٚ :أ ،وينظر سر صناعة اإلعراب.ٙٙٚ /ٕ :
(ٕ) -ينظر :المعرب (مخطوط) ٖٜ :أ ،سر صناعة اإلعراب.ٕٙٓ :
(ٖ) -المعرب (مخطوط) ٖٛ :ب ،وجاءت اآلية في المخطوط (وَقفْيَنا) بالواو.
(ٗ) -المعرب (مخطوط) ٕ٘ :أ.
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المبحث الثالث
غوي عند ابن جني
أثر المغة وعموميا في التفسير المُّ ّْ
َّ
َّ
كبيرِفيِتفسيرِالقرآفِ ِ ،وِتَِْبِيِيفِمعانيوِ،
ةِوعمومياِأثرِ ًِا
ًِا
ِفيوِأف ِلمِغةِالعرَِّبي
اِالِشؾ
ِِم َّم

ِتَِْبِيِيف ِالمعنىِ
ِأثر ِالمِغة ِالعرَِّبية ِوعموميا ِفي ِ
تفسير ِمف ِالتفاسير ِمف ٍِ
إذ ِال ِيكاد ِيخمو ِ ٌِ

ِ،م ِْي َِماِكافِمنيجِىذاِالتفسيرِ ِ،وَِم ِْي َِماِكافِ
القرآنيِ،وايضاحِالمرادِمفِآيِالقرآفِالكريـ(ٔ) َِ
أفُِِيِِفيدِمفِالمِغةِوعمومياِفيِتفسيرهِ .
وِالبَِّدِ ِْ
فإن ُِ
مذىبِىذاِالمفسِّرَِّ ِ،
َّ
ِ،إذِإفِلوِاليدِ
آفِوتَِْبِيِيفِمعانيوِخيرِتوظيؼ
ظَّؼِابفِجنيِعموـِالمِغةِفيِتفسيرِالقر ِ
ِِِِ ِو ِ

يترؾِشيئاِمفِفنونياِلـِيمجِفيوِ،وكافِلوِفيِبعضياِ
الطِولىِفيِعموـِالمغةِوأصولياِ،فمـِ
ً
ظَّر ِلياِ،
ةِالتيِن ِ
َِ
ؽ ِفيِالتأسيسِكماِفيِاالشتقاؽ ِاألكبرِ،وغيرىاِمفِالنَِّظرياتِالمِ َِّ
غوي
السَِّْب ُِ
وظيرِأثرىاِفيِتفسيرِالقرآفِ،كماِسيأتيِ .
أول :أثر َّ
النحو
ً
كاف َّ
غويِ ،إذ َّ
غوي ِذاِ
ِإف ِأغمب ِتفسيره ِالم ِِّ
ِكبير ِفي ِتفسير ِابف ِجني ِالم ِِّ
ِأثر ٌِ
ِلمنحو ٌ
االتجاهِالعاـِ ،ىوِتفسير ِنحويِ ِأوِمتأِثِّ
َّ
َّ
رِالموضوعاتِالنحويةِفيِ
رِبعمـِالنحوِ،وتبايفِأث
ٌ
ِ،وتَِْبِيِيفِمعانيياِ،ثـِ
الحذؼِاألثرِاألكبرِفيِتفسيرهِوتوجيوِلمقراءات ِ
ُِ
ألسموبِ
ِِ
تفسيرهِ،فكافِ
بعدِالحذؼِوظَّؼ ِالتوابعِكالعطؼِوالتوكيدِوالوصؼِ،فيِتبييفِمعانيِالقرآفِ،وأدرؾ ِابفِ

َّ
ِ،فعقدِفيِكتابِالخصائصِباباِ
ًِ
التفسيرِفيِتَِْبِيِيفِمعانيِالقرآف
ِ
جنيِالعبلقةِبيفِالنحوِو
((أال ِترىِإلى ِفرؽ ِماِبيفِتقديرِ
في ِالفرؽِبيفِتقدير ِاإلعراب ِوتفسيرِالمعنى ِإذ ِقاؿَ ِ :

ظ ِنفسؾِمنوِوالِ
اإلعرابِوتفسيرِالمعنى
ِ،فإذاِمر ِبؾِشيءِمفِىذاِعفِأصحابناِفأحف ْ
ّ
ِس ْمت ِتفسير ِالمعنى ِفيو ِماالِ
ِإليوِْ ،
تسترسؿ ِِ
ِفإف ِأمكنؾ ْ
ِأف ِيكوف ِتقدير ِاإلعراب ِعمى َ
اِلتفسيرِالمعنىِتقبمتِتفسيرِالمعنىِعمىِماِ
َِّ
غايةِوراءهِ،وا ْف ِكافِتقديرِاإلعرابِمخالفً
ِوصححت ِطريؽ ِتقدير ِاإلعراب ِحتى ِال ِ
َّ
ِأفِ
ِيش ّذ ِشيء ِمنيا ِعميؾِ ،واّياؾ ِْ
ىو ِعميو،
َّ
ابِبالمعنى؛ِألفِ
سؿِفتفسدِماِتُ ْؤثِرِإصبلحو))(ٕ)ِ ،فابفِجنيِىناِ،يؤكدِعبلقةِاإلعر
سِتَِْرِِ
ِتَ ِْ
اب ِالمعنىِ،فُيمجأِإلىِتصحيحِ
اإلعرابِمفتاحِالمعنىِ،وىو ِاألصؿَّ ِ ،
أماِإذاِخالؼِاإلعر ُ

(ٔ)ِ-ينظرِ:األدواتِالنحويةِفيِكتبِالتفسيرِ .ِٕٖ:
(ٕ)ِ-الخصائصِ .ِٕٛٗ-ِِٕٖٛ/ِِٔ:
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اإلعراب ِوجعمو ِموافقًا ِلممعنىِ ،ومف ِتفسيره ِالنحوي ِقولو ِفي ِبقية ِالخاطريات ِفي ِقولوِ
ِ
ين لِ َي ْزَد ُ ِ
الس ِكي َن َة ِفي ُقمُ ِ
يم ِان ِي ْم َولِمَّ ِو
َنز َل َّ
تعالىُ ِ :ى َو الَّ ِذي أ َ
وب ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
يما ًنا َّم َع إ َ
ادوا إ َ
ات ج َّن ٍ
ين وا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ض و َك َ َّ ِ
ود َّ ِ
ات
ُج ُن ُ
َ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر ِ َ
يما  ل ُي ْدخ َل ا ْل ُم ْؤمن َ َ ُ
يما َحك ً
ان الم ُو َعم ً
تَ ْج ِري ِمن تَ ْح ِتيا ْاْلَ ْنيار َخالِ ِد َ ِ
ند المَّ ِو فَ ْوًاز
ان َذلِ َك ِع َ
س ّْي َئ ِات ِي ْم َو َك َ
ين ف َ
َ
ييا َوُي َكفَّْر َع ْن ُي ْم َ
َُ

ش ِرَك ِ
افقَ ِ
ين وا ْلم َن ِ
ِِ
ِ
ّْ
الس ْو ِء
ين ِبالمَّ ِو ظَ َّن َّ
ين َوا ْل ُم ْ
ات َوا ْل ُم ْ
ات الظَّ ّْان َ
ش ِرِك َ
يما َ وُي َعذ َب ا ْل ُم َنافق َ َ ُ
َعظ ً
اءت م ِ
ِ
ير ِ[ِالفتحِ:
ص ًا
َعمَ ْي ِي ْم َد ِائ َرةُ َّ
الس ْو ِء َو َغض َب المَّ ُو َعمَ ْي ِي ْم َولَ َع َن ُي ْم َوأ َ
َع َّد لَ ُي ْم َج َي َّن َم َو َ
س ْ َ
ات ج َّن ٍ
ين وا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ِِ
ِ ِ
ات تَ ْج ِري ِمن تَ ْح ِت َيا
َ
ِ ،]ِ ٗ،٘،ٙقاؿ((ِ :قولو ِسبحانو ِِ ل ُي ْدخ َل ا ْل ُم ْؤمن َ َ ُ
ْاْلَ ْنيار َخالِ ِد َ ِ
ليسِببدؿ ِمفِقولو ِ :لِ َي ْزَد ُ ِ
ٍِ
ييا [ِ الفتحِ:مفِاآليةِ ِ]ِ٘:
يما ًنا َّمعَ
ين ف َ
َُ
ادوا إ َ
ِ
ِازديادىـِإيماناِمفِأفعاليـِ،وادخالو ِإياىـِالجناتِ
يم ِان ِي ْم [ِ الفتحِ:مفِاآليةِ]ِٗ:؛ِأل َّف
ً
إ َ
إيماناِ
مفِأفعالوِتعالىِ،أيِ:البلـِفيِقولوِ لِ ُي ْد ِخ َل ِمتعمقةِبنفسِ(يزدادوا)ِأيِ:ليزدادواِ ً
اِأفِ
لمدخوؿِإلىِالجناتِأيِيكوفِازديادىـِمنوِلمدخوؿِِ،ومفِأجؿِالدخوؿِِ.
ويجوزِأيض ْ
ً
ِ
خولِِيـِالجناتِِ،كأنَِّ َّ
ماِآمُِنواِ
يـِإن َِ
ؿُِِد ُِ
ألج ِِ
يم ِانِيـِ ِْ
يم ِان ِي ْم ِأيِِ:معِإ َِ
تكوفِمتعمقةِبنفسِ إ َ
َّ
ِتكوفِالبل ِ ِّ
ِ
ِ
يما ًنا َّ 
يم ِان ِي ْم ِ،
فِأف
ح ُِ
الِي ِْ
خمواِ.و َِ
ِلَِِيِْد ُِ
س ْ
؛ِألف ِبعدهَِ معَ إ َ
ـِمِتَ َِعِمقةِبقولو ِ إ َ
ِ ُ
ًّ
ؽِالبلـِبنفسِقولوِِِ
أف ِِتَِتَ َِعِمَّ َِّ
ج ِْز ِ ِْ
اِلـِي ُِ
َِ
ذاِكافِأجنبي
وليسِمفِصمةِ(إيماف)ِفيوِأجنبيِ،وا
ِ
عِمَِّْقِتَياِ
تِ َِ
شِْئ َِ
فِ ِِ
الصمةِباألجنبيِِ.وا ِْ
صؿِبيفِالموصوؿِو ِِّ
اِفيوِمفِاستحالةِالفَ ِْ
ِ
يما ًنا ِلِ َم
إ َ
ين وا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ِِ
ِ ِ
ات
بمحذوؼ َِ
ِيُِدؿِ ِعميو ِجممة ِالكبلـِ ،أي ِوقعت ِىذه ِاألشياءِِ ل ُي ْدخ َل ا ْل ُم ْؤمن َ َ ُ
ج َّن ٍ
ازِتناوؿِالظَّاىرِمفِ
ِ
سفِإضمارِىذاِالفعؿِمع ِجو
ِ،وح ُِ
ات تَ ْج ِري ِمن تَ ْح ِت َيا ْاْلَ ْن َي ُار َِِ 
َ
ىِأفِبعدهِِ ويع ّْذب ا ْلم َن ِ
ِتر َّ
ِ،أال ِتر َّ
ين
ِ.أال ِ
ىِأنوِأجمعِلممرادِالمقصودِىنا َ
أجؿِالمعنى َ
اف ِق َ
ََُ َ ُ
ش ِرَك ِ
افقَ ِ
وا ْلم َن ِ
ات ِِ[ِ الفتحِ:مفِاآليةِ،]ِٙ:وىذاِواضح))(ٔ)ِ،فابفِجنيِ
ين َوا ْل ُم ْ
ات َوا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
َ ُ
َّ
مفِعمـِالنحوِفيِىذاِالنصِالقرآنيِلتبييفِمعناهِِ،ومنياِِ :
ظَّؼِجممةِأشياءِ
ِو ِ
آليةِالخامسةِبدالِمفِالرابعة؛ِألفَِِّالمعنىِالِيستقيـِِ.
ًِ
ِٔ-نفيِكوفِا
ِ،فتَِْبِيِ
يفِالم َعِمِّؽِيكشؼِعفِالمعنىِ.
ِٕ-كبلموِفيِتَ َعمؽِالبلـِمفِقولوِتعالىِ لِ ُي ْد ِخ َل ِ 
ُ
ِٖ -توظيفو ِالحذؼِ ،وتقدير ِالمحذوؼِ ،في ِالكشؼ ِعف ِالمعنىِ .وغيرىا ِمف ِاألمورِ
النحويةِالتيِتعيفِفيِفيـِالمعنى.

(ٔ)ِ-بقيةِالخاطرياتِ .ِٚٔ:
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َّ
حوي ِأمورِعامةِ،تجدىاِفيِأغمبِتفسيرهِالنَّحويِ،أوِىيِ
وفيِتفسيرِابفِجنيِالن ِِّ
ِِِِِِ

سماتِعامةِفيِتفسيرهِالنَّحويِوىيِ :
ِ

ًّ
هِنحوياِ
تخموِآيةِمماِفسر
ِٔ-تعددِالوجوهِاإلعرابيةِ،وىوِسمةِعامةِفيِتفسيرهِ،فبلِتكادِِ
َّ
ِ،وىذهِالسمةِتكشؼِعفِسعةِ
ِِّ
فِذلؾِقولوِالسابؽِفيِتعددِم َعِمِّؽِالبلـ
مفِتعددِالوجوهِ،وم
ُ
فيـِابفِجنيِلعموـِالعربيةِ،وموسوعيتو.
ِنحوي ِفيِتفسير ِآيةِ ،كما ِفي ِاآليةِ
ِٕ -وفي ِأغمب ِاألحيافِيتجاذب ِأكثر ِمف ِموضوٍع
ٍّ
التَعميؽِ ،في ِالكشؼ ِعف ِمعنىِ
ِوظَّؼ ِالحذؼ ِوالبدؿ ِِوالموص ِوؿ ِوصمتو ِو ِ
السابقةِ ،فقد ِ

بؿِقدِيتجاذبِأكثرِمفِعمـِمفِعموـِالمغةِفيِتفسيرِآيةِوتَِْبِيِيفِمعناىا.
ِ
اآليةِ،الِ

َّ
َّ
وِوظَّؼِالحذؼِأكثرِمفِسائرِالموضوعاتِ
حويِتبيفِأن ِ
بعدِجمعِتفسيرِابفِجنيِالن
ِٖ -

ِمنفصبلِ ،ثـ ِتباينت ِالموضوعاتِ
حوية ِفي ِالكشؼ ِعف ِالمعنى؛ ِلذا ِجعمت ِلو ِمبحثًا
الن َِّ
َِّ
ً
األُخرىِ .

ثانيا :أثر الصرف
ً
الصرؼ ِأحد ِالعموـ ِالتي ِتساعد ِعمى ِكشؼ ِالمعنىِ ،بؿ ِىو ِيكشؼ ِعف ِالمعنىِ

الدقيؽِبيفِاأللفاظِبحسبِصيغياِ((والصرؼِعمـِداللي ِال ِيقؼِعندِمعرفةِِبِِْنيةِالكممةِ

وارجاعياِإلىِأصمياِوحسبِ،بؿِيتعدىِذلؾِإلىِدراسةِالصيغِواشتقاقياِ،ومعانيياِالتيِ
ياِالصِرفيةِمعناهِ
َِّ
حِِّدُِد ِ ِ
ِ،وتُ َِ
عاما ِ
تحمؿِمعنىِلغويًِّا ِ ًِّ
ًِ
لفظة ِ
يجودِبياِالسياؽ))(ٔ)ِ،فكؿِ ِ ٍِ
صيغتُ
الخاصِفيِأغمبِاألحيافِ،فالِتَّعبيرِبالمصدرِليسِكالِتَّعبيرِبالفعؿِ،والِتَّعبيرِبصيغةِجمعِ

ِ،فضبل ِعفِذلؾَّ ِ ،
يِ
غمبِاألبنيةِالصرفيةِمعان َِ
َِّ
أف ِأل
يسِكالجمعِالم َِكسَّرِوىكذا
ُِ
المذكرِل
ً
وقدِوظَّ
المعمَّىِفيِالكشؼِعفِ
حِ ِ
القَد ُِ
فتوِالصرفيةِالتيِلوِبياِ ِ
َِّ
ؼِابفِجنيِمعر
ِِّ
ِ
محددةِ،
ٍِ
المعنى ِالقرآنيَّ ،
الداللةِ،
ِإال ِإفَِّ ِأثر ِالصرؼ ِفي ِتفسيره ِالمغوي ِال ِيرقى ِإلى ِأثر ِالنَّحو ِو ِِّ
في ِقمي ٌؿ ِإذا ِما ِ
ِالصرفي ِكاف ِفي ِتوجيو ِمعانيِ
ِقيس ِبغيرهِ ،وأكثر ِتفسيره َِّ
ِالصر ِّ
فتفسيره َِّ
السماو ِ
ض
ين َكفَُروا أ َّ
ات َو ْاْل َْر َ
القراءاتِ،ومفِذلؾِكبلموِعمىِقولوِتعالىِِ:أ ََولَ ْم َي َر الَّ ِذ َ
َن َّ َ َ
ونِِ[ِاألنبياءِ]ِٖٓ:بفتحِ
اى َما َو َج َع ْم َنا ِم َن ا ْل َماء ُك َّل َ
َكا َنتَا َرتْقًا فَفَتَ ْق َن ُ
ش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ ََل ُي ْؤ ِم ُن َ
(ٔ)ِ -االستعماؿِالصرفيِومظاىرهِفيِالتعبيرِالقرآنيِ،ِٕٗٓ:مجمةِمركزِدراساتِالكوفةِالمجمدِ،ٔ:

العددِ،ِٖٔ:عاـِِ ِ.ٖٜٓٓ
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التاءِمفَِ رتْقًاِِعمىِقراءةِالحسف((ِ:قاؿِأبوِالفتحِ:قدِكثرِعنيـِمجيءِالمصدرِعمىِ

ِ(فعؿ) ِمفتوحياِ ،وذلؾ ِقوليـَّ ِ :
ض)ِ
(الن ْف ُ
(فَ ْعؿ) ِساكف ِالعيفِ ،واسـ ِمفعوؿ ِمنو ِعمى َ
َّ
الطَّ ْردِ
الخبطِ :الشيء ِالمخبوطِ ،و ِ
ض) ِلممنفوض،
لممصدر،
ْ
ِو(الخبط)ِ .المصدر ِو َ
ِو(النفَ ُ
ب)ِو(الحمَب)ِ ،فقراءةِ
َِ
(ِ:الحْم
َِ
كافِقدِيستعمؿِمصدراِ،نحو
ًِ
فِ
الطَّ َردِالمطرودِ،وا ِْ
المصدرِو ِ

كالصيدِفيِ
وِمماِوضعِمفِالمصدرِموضعِاسـِالمفعوؿِ،
كأن َِّ
الجماعةَ ِ ِ:كا َنتَا َرتْقًا َِِّ 
ْ
الخْمؽِبمعنىِالمخموؽِ .وأماِ( َرتَقًا)ِ،بفتحِالتاءِفيوِالمرتوؽِ،أيِ:كانتاِ
معنىِالمصيدِ،و َِ

ِوسوغِ
شيئا ِو ًِ
ًِ
احدا ِمرتوِقًاِ ،فيو ِإ ًذا ِكالنَِّفض ِوالخبطِ ،بمعنى ِالمنفوض ِوالمخبوط َِِّ ...
ِ
تعاقب ِ( ِف ْعؿ) ِو(فَ َعؿ) ِفيِ
االنحراؼ ِعف ِالمصدر ِتارة ِعمى ِ(فَ َعؿ) ِواألخرى ِإلى ِ(ف ْعؿ) ِ ُ
ِ
الش ْبوِو َّ
الب َدؿِ،و ِّ
الش َبو))(ٔ)ِ،
المثَؿِ،والبِ ْدؿِو َ
أماكفِصالحةِعمىِالمعنىِالواحدِ،وىوِالمثْؿِو َ
فابف ِجني ِفي ِىذا ِالنص ِأفاد ِمف ِعمـ ِالصَّرؼ ِفي ِتوجيو ِمعنى ِالقراءة ِِ،وحمؿ ِمعنىِ
ش ِْر ِإلىِذلؾ َّ
؛ِألنوِقاؿِفيِقراءةِالعامةِ:
لـِي ِِ
ف ِ ُِ
القراءة ِالشاذةِعمىِمعنىِالقراءةِالعامةِ،وا ِْ
َّ
أماِ(رتَقًا)ِ،بفتحِالتاءِ
اِوضعِمفِالمصدرِموضعِاسـِالمفعوؿِ،وقاؿِفيِالشاذةِ:و َِ
وِم َِّم ِِ
كأن ِِ

فيوِالمرتوؽِ .

ثالثًا :أثر الصوت
ِلمصوت ِأثر ِفيِتحدد ِالمعنىِ ،فالصوت ِوالمعنى ِمرتبط ِأحدىما ِباآلخر ِفي ِبعضِ

األحيافِ ،وافَِّ ِاأللفاظ ِتكسب ِداللتيا ِمف ِجرسيا ِالصوتي(ٕ)((ِ ،و َّ
ِأف ِاستقبللية َّ
الشؾ َّ
ِأيةِ

ٍّ
كممةِبحروؼِمعينةِ،يكسبياِصوتيًّ
ِعماِسواىاِ
اِذائقةِسمعيةِمنفردةِِ،تختمؼِدوفِشؾ َّ
ٍ
ِكممة ِوا ْف ِاتحدا ِ[كذا]ِ
ِمما ِيجعؿ ِكممةً ِما ِدوف
مف ِالكممات ِالتي ِتؤدي ِالمعنى ِنفسوَّ ،
َّ
ِالصوتيِ
َِّ
ِواِ َّما ِفي ِالبعد
ِالصدى ِالمؤثرِ ،
َِّ
ِإما ِفي
بالمعنىِ ،ليا ِاستقبلليتيا
ِالصوتيةَّ ،
الخاصِ،وا َّماِبتكثيؼِالمعنىِبزيادةِالمبنى))(ٖ)ِ ،وابفِجنيِمفِالعمماء ِالذيفِأدركواِصمةِ
ِّ
ةِفيِكؿ ِاأللفاظِِ،وعقدِليذهِالصمةِأربعةِ
َِّ
فِلـِتكفِتمؾِالصمةِعام
الصوتِبالمعنىِ،وا

أبوابِفيِكتابوِالخصائصِوىيِ :

ِ،وينظرِأيضاِ،ِ٘ٚ/ِِٔ:ؤِِِ،ِٛٔ/ؤِِِ ِ.ِٕٖٛ/
(ٔ)ِ-المحتسبِٖٙ-ِِٕٙ/ِِٕ:
ً

(ٕ)ِ -ينظرِ:أثرِالصوتِفي ِتوجيوِالداللةِ ،ِ ِٕٜٓ:مجمة ِجامعةِتكريتِلمعموـ ِاإلنسانيةِِ،المجمدِ:
ِ،ٔٚالعددِِ،ِِٖ:عاـِِِٕٓٔٓ .

(ٖ)ِ-الصوتِالمغويِفيِالقرآفِ.ِٔٙٗ:
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ِ
بابِفيِتبلقيِالمعانيِعمىِاختبلؼِاألُصوؿِوالمبانِي.
ِٔ-
ِٕ-بابِفيِاالشتقاؽِاألكبر.
ِٖ-بابِفيِتصاقُبِاأللفاظِلتصاقُبِالمعاني.
ِٗ-إمساسِاأللفاظِأشباهِالمعاني(ٔ).
ابِأثر ِفيِتفسيرِبعضِآيِالقرآفِالكريـِ ،كتقاربِالحروؼِ
ٌِ
ِِِِِِِوكافِلبعضِىذهِاألبو

لتقاربِالمعانيِ ،إذ ِقاؿ ِفيِبابِتصاقب ِاأللفاظ ِلتصاقُب ِالمعاني((ِ :مف ِذلؾ ِقوؿ ِاهللِ
ين عمَى ا ْل َك ِ
سبحانوِ ِ :أَلَم تَر أ ََّنا أَرس ْم َنا َّ ِ
َز ِِ [ مريـِ ]ِٖٛ :أيِ
ين تَ ُؤُّزُى ْم أِّا
اف ِر َ
الش َياط َ َ
ْ َ
ْ َ
ىـِى ّزا)ِ،واليمزةِأختِالياء؛ ِفتقاربِالمفظافِلتقاربِ
تزعجيـِوتقمقيـِ،فيذاِفيِمعنىِ(تيز َ
صواِىذاِالمعنىِباليمزة َّ
؛ِألنياِأقوىِمفِالياءِ،وىذاِالمعنىِأعظـِفيِ
َِّ
المعنييف
ِ،وكأن َ
يـِخ ّ

ِ؛ِألنؾِقدِتيز ِماِالِباؿِلوِكال ِج ْذعِوسا ِ
ِالشجرةِِ،ونحوِذلؾ))(ٕ)ِ،
ِ
ؽ
النفوسِمفِاليز
ّ
ّ
فابفِجنيِفيِىذاِالنصِ،وظَّ
فضبل ِعفِذلؾِ
َِّ
َِّ
ؼِداللةِالصوت ِفيِالكشؼِعف ِالمعنىً ِ ِ،
َّ
َّ
خاص ِبماِيعقؿِ ،أيِ
ِاألز ِ ٌِ
وِألمحِإلىِأف َِّ
ِ،وكأن
اِفيِماِي ِْعقؿِوماِال َِِي ِْعقؿ
َِ
عام
َِّ
جعؿِاليز ِ ًّ

ِاليز ِتحريؾِحسِّيِ ،مجالوِواسعِفيِاالستعماؿِ ،و َّ
؛ِوذلؾِألف َّ
َّ
األزِ
ِّ
ِمفِاألز
اليز ِأعـ
أفَِّ ِ َِّ
تحِريؾ ِمعنوي ِمجالو ِضيِّؽ(ٖ)ِ ،وكذلؾ ِوظَّؼ ِابف ِجني ِالتنغيـ ِوالنبر ِفي ِالكشؼ ِعفِ
جداِ .
المعنىِِ،وأثرِالصوتِفيِتفسيرهِالمغويِقمي ٌِ
ؿِ ً

ابعا  :أثر الدللة
رً
ش ِم َّ
مت ِمفِقوؿِفيِأثرِالمِغةِلتفسيرِالقرآفِعندِابفِ
ِماِقد ُِ
َِّ
ؿِكؿ
اللةِعمـ ِو َِ
ٌِ
ِ ِِّ
الد
اسعِي ِْ َ

صُِدؽ ِعميياِ
ِي ِْ
ولغويةِ ،فكؿ ِىذه ِالعنوانات َِ
نحوية ِ َِّ
فية ِ ِو َِّ
ِصوتية ِوصرَِّ
َِّ
جنيِ ،فيي ِداللة
الداللةِ
ِ،وتُعدِِ ِِّ
مصطمحِالداللة؛ِألفَِِّالغايةِمنياِعندِابفِجنيِإيضاحِالمعنىِوالكشؼِعنو ِ
ِِّ

ِّ
التيِاعتمدىاِالمفسروفِلمكشؼِعفِمعانيِالقرفِوفيـِالمرادِ
ِآ
بكؿِفروعياِمفِأىـِاألسسِ

(ٔ)ِ -ينظرِ :الخصائصِ ،ٖٔٔ/ِ ِٕ :وٕ ِِ ،ِٕٔ٘ /ِ ِٕ ،ِٔٗ٘ /ِ ِٕ ،ِٖٖٔ /ونظرات ِابف ِجني ِفيِ

الصوتِوالمعنىِ،ِٖٖ٘:مجمةِمركزِدراساتِالكوفةِ،المجمدِ،ِٔ:العددِ،ِٗ:عاـِ ِ.ِٕٓٓ٘:
(ٕ)ِ-الخصائصِ ِِ.ِٔٗٙ/ِِٕ:

(ٖ)ِ -ينظرِ :نظريات ِابف ِجني ِفي ِداللة ِاأللفاظ ِومواقؼ ِالمحدثيفِ ،ِٕٓٚ :حولية ِكمية ِاإلنسانياتِ
والعموـِاالجتماعيةِ،جامعةِقطرِ،العددِ،ِٔ:عاـِٜٜٔٚـِ ِِ.
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ِالم َّ
عجميةِِ
غوية ِأو ُِ
الداللة ِالمِ َِّ
مف ِآياتو ِوسورهِ ،واستنباط ِأحكامو(ٔ)ِ ،وسأقؼ ِىنا ِعند ِ ِِّ
ف ِأثرِفيِتفسيرِابفِجنيِ،وكذلؾِبعضِنظرياتِابفِجنيِ
ياقيةِلِ َِماِليما ِ ِم ِْ
اللةِالس َِّ
ِِّ
و ِِّ
الد
الدالليةِ .
ِِّ
الدللة المعجميَّة ِ

ِِِِِوأقصد ِبالداللةِالمعجمَّية ِالِتَّفسيرِالمِغويِ ِلؤللفاظِالتيِيقؼِعندىاِابفِجنيِويفسرِ

معناهِفيِضوء ِالمعنى ِالمعجميِ ،أيِ :المعنىِالمغويِ،وذلؾِبسبب ِكوفِىذهِاأللفاظِمفِ
كماِصرحِبذلؾِفيِ(المنصؼ)ِ ِ،أوِكونياِ
وتَِْبِيِيفِ،
إلىِتوضيح ِ ِ
ٍِ
الغريبِالذيِبوِحاجةِ
َِّ
ِتِّْبِيِيف ِالمعنى ِالقرآني ِلؤللفاظ؛ ِألفَِِّ
ِم َّما ِغمض ِمعناىاِ .ولممعنى ِالمعجمي ِأثر ِفي ِ

الداللي بيفِ
جمي يكوف لو أثره في بناء الجممة وتحديد الِتَّوافؽ ِواالنسجاـ ِِّ
الم ِْع َِ
((المعنى ُِ
مفردات تمؾ الجممة في سياؽ معيف ،فالوحدة المعجمية ِبامتداداتيا العبلئقية وارتباطياِ
سيبل))(ٕ)ِ،
اضحا والحكـ عمى ذلؾ ًِ
ص َِّ
النظر إلى ِِ
الداللي تجعؿ َِّ
ِِّ
حة الجممة ودقة الِتَّعبيرِو ً
ومفِغريبِاأللفاظِالتيِفسَّرىاِفيِالمنصؼِلفظِ(زَّيؿ)ِفيِقولوِتعالىِِ:لَ ْو تََزَّيمُوا لَ َع َّذ ْب َنا
ِ
ِ
مت ِاألمرِ،
يما ِِ[ِ الفتحِ:مفِاآليةِ]ِٕ٘:إذِقاؿ ُِ
الَّ ِذ َ
((ِ:يقاؿِ:زَّي ُ
ين َكفَُروا م ْن ُي ْم َع َذ ًابا أَل ً
(ٖ)
أماِكوف ِِ تََزَّيمُوا ِِ مفِ
فرِْقِتُوِِفَِتََِزَّيؿِ،قاؿِتعالى ِِ لَ ْو تََزَّيمُوا ِِ أيِ:لوِتَ َّ
أيَّ ِ :
فرقوا)) َّ ِ،
ِسمى ِالقسـ ِالذي ِورد ِفيو ِىذا ِالمفظِ :تفسير ِالغريب ِمفِ
الغريب ِعند ِابف ِجني ِفيو ِقد َِّ

تِ ،ومنو ِاإلماـ؛ِ
كتاب ِالمازني(ٗ)ِ ،ومف ِتفسيره ِالمِغوي ِقولو((ِ :األَـِ :القصدِ ،ومثمو ِاأل َْم ُِ

َّ
ُمةِ:
َِ
اإلماـِأيضا
ألنوِالمقصودِالمعتمدِ،و
ِ:خيطِالبَّناء؛ِأل َّنوِيمدهِويعتمدِبالبناءِعميوِ،واأل َّ
ً
الطريقة؛ِ َّ
ُم ٍة ِِ[ الزخرؼِ:مفِ
اء َنا َعمَى أ َّ
ألنياِمتعمدةِ،قاؿِاهللِسبحانوِ ِ:إِ َّنا َو َج ْد َنا َ
آب َ
ًّ
ة)ِتفسيراِلغويًّ
اِمعجمياِ .
اآليةِ]ٕٕ:أيِ:عمىِطريقةِمقصودة))(٘)ِ،فابفِجنيِىناِفسَّرِ(ِأُ َّم
ً
(ٔ)ِ -ينظرِ :أثر ِالداللة ِالمغوية ِفي ِالتأويؿ ِعند ِالمفسريفِ ،ِٕٜٗ :المجمة ِاألردنية ِفي ِالدراساتِ
اإلسبلميةِ،المجمدِ،ِ٘:العددِ،ِٖ:عاـِٕٜٓٓـِِِِ.

(ٕ)ِ-القرينةِالمعجميةِوأثرىاِفيِتوجيوِالمعنىِ،ٕٜٓ-ِٕٜٛ:مجمةِالعميدِ،المجمدِ،ِٖ:العددِ،ِ٘:عاـِ

ِٖٕٔٓـِ ِ.

(ٖ)ِ-المنصؼِ .ِٙٔ/ِِٖ:
(ٗ)ِ-ينظرِ:المنصؼِ .ِٖ/ِِٖ:
ِ،وخرجِالمحقؽِجزءِاآليةِعمىِاآليةِِٖٕ،مفِسورةِالزخرؼِوكافِحقياِاآليةِ
(٘)ِ-المحتسبٖٜٔ/ِٔ:
َّ

َّٕٕ ِ،
ألفِجزءِاآليةِوردِفيِاآليتيفِ،وحقَّوِبالتخرجِاآليةِاألسبؽِ .
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الدللة السياقية
ياقيةِىيِ((ِ:فَ ِْيُِـِ َّ
ِِِّبمراعاةِماِقبموِوماِبعده))(ٔ)ِ،ولمسياؽِأىميةِكبيرةِ
النص
اللةِالس َِّ
ِِّ
ِِّ
الد

ِالسياؽ ِفي ِتحدد ِمعانيِ
في ِالكشؼ ِعف ِمعاني ِاأللفاظ ِالقرآنية ِِ ،وأفاد ِابف ِجني ِمف ِِّ
وظَّؼِالداللةِالسياقيةِفيِالكشؼِعفِالمعنىِ
األلفاظِمفردةِ،ومركبة ِداخؿِالجممةِ ،وقدِ ِ
ِأثر ِكبير ِفي ِتفسير ِابف ِجني ِالمغويِ ،ومف ِتوظيفوِ
لكثير ِمف ِآي ِالقرآفِ ،فكاف ِلمسياؽ ٌِ
لمسياؽِفيِالكشؼِعفِالمعنىِقولوِفيِتفسيرِبيتِالحماسة((ِ:
إذا ب َّل من ٍ
ظ َّن َّأن ُو
داء بو َ
َ

ِ
َّاء الذي ىو قاتمُ ْو
نجا ،وبو الد ُ

ون ِِ[ِ الزمرِ]ِٖٓ:أيِ:كمكـِستموتوف))(ٕ)ِ .فيو ِيحمؿِ
وأصموِ ِ:إِ َّن َك َم ّْي ٌ
ت َوِا َّن ُيم َّم ّْيتُ َ
َّ
بماِدؿِعميوِالسياؽِ ِ.
البيتِواآليةِعمىِالعموـِواالستقباؿِ
الدللية
توظيفو بعض النظريات ّْ
ياتِدالليةِِلمكشؼِ
سمىِنظر ِِ
ؽِعميياِأف ِ
صُِد
ياتِالتيِي ِْ
َِ
ِِِِوظَّؼِابفِجنيِبعضِالنظر
ِتُ َّ
ْ
غوي ِعندهِ ،ومف ِتمؾِ
ِأثر ِفي ِالِتَّفسير ِالمِ ِِّ
عف ِمعاني ِاأللفاظ ِوالتراكيب(ٖ)ِ ،وقد ِكاف ِليا ٌِ

بيةِح َسفِ.
بابِفيِقو
النظرياتِ(
ةِالمفظِلقوةِالمعنى)ِ،إذِقاؿِفيو((ِ:ىذاِفصؿِمفِالعر َ
ّ
ّ
ِ
فِدوفِمعنىِاخشوشفِلماِفيوِمفِتكريرِالعيفِ
ِ.فمعنىِخ ُش
منوِقوليـِ:خ ُشفِواخشوشف
َ
َ

رِأقوىِمعنىِمفِ
ًِ
وزيادةِالواوِ ...ومثموِبابِ(فَ َعؿ) ِو(اِْفِتَعؿ) ِنحوِ(ِقََِدر) ِو(اِْقِتََِدر)ِ ِ.فاِْقِتََِد
َخ َذ َع ِز ٍ
يز ُّم ْقتَِد ٍر ِ[ِ القمرِ :مفِ
قوليـِِ:قََِدرِ.كذلؾ ِقاؿِأبوِالعباسِقاؿِاهللِسبحانوِ ِ:أ ْ
ِوشدِِةِ
َِّ
خيـ ِاألمر
ِلِِتَِْف ِِ
اآليةِِ ]ِٕٗ :فَ ُِمِْقِتَدر ِىنا ِأوفؽ ِمف ِقادر ِمف ِحيث ِكاف ِالموضع ِ
ِالنظرَِّية ِالص َّ
ِالمَّفظِ
َّوتية ِفي ِالكشؼ ِعف ِمناسبة ِ
األخِِذ))(ٗ)ِ ،فقد ِوظَّؼ ِابف ِجني ِىذه َِّ
ِْ
لممعنىِ،وايضاحِالمعنىِالقرآنيِوىوِالمرادِ .
ِ
(ٔ)ِ-داللةِالسياؽِالقرآنيِوأثرىاِفيِالتفسير(ِ،ِٕٙ:رسالةِ)ِ .

(ٕ)ِ-التنبيوِ،ِٖٔٗ:والبيتِمجيوؿِالقائؿِ،ينظرِ:العيفِ .ِٖٜٔ/ِِٛ:
(ٖ)ِ -ينظرِ :نظريات ِابف ِجني ِفي ِداللة ِاأللفاظ ِومواقؼ ِالمحدثيفِ ،ِٔٛٙ :حولية ِكمية ِاإلنسانياتِ
والعموـِاالجتماعيةِ،جامعةِقطرِ،العددِ،ِٔ:عاـِٜٜٔٚـِ ِ.

(ٗ)ِ-الخصائصِ .ٕٙٗ/ِِٖ:
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خامسا :تعدد الحتمالت المغوية في تفسيره
ً
تعددِاالحتماالتِوالوجوهِفيِتفسيرِابفِجنيِسمةِعامةِ،وذلؾِيرجعِإلىِأمورِمنياِ

ِمماِيؤدي ِإلى ِتعددِالمعاني ِالِتَّفسيرَِّيةِ ،أو ِبسب ِتعدد ِالمعانيِالتيِ
تعدد ِوجوه ِاإلعراب َّ

الصرفيةِوىكذاِ ،وقدِيذكرِاالحتماالت ِفيِ
يقبمياِالمفظِمفِغيرِتضادِ،أوِبسببِاألبنية ِ َِّ
ٍ
جيحِوجو ِمنياِ ،أيِأ َّف ِىذهِالوجوهِكمَّياِممكنةِفيِاآليةِ،أوِقدِيذكرِ
تفسيرهِمفِغيرِتر

االحتماالتِ ،ثـ ِيبدأ ِبتفنيد ِبعضيا ِوترجيح ِالوجوه ِالتي ِيرتضييا ِعمى ِوفؽ ِالدليؿ ِالذيِ
وعمو ِشأنوِفيِالِتَّفسيرِوالمِغةِ،ومفِاألمثمةِعمىِ
توصَّؿِإليوِ ،وىذاِيدؿِ ِعمىِموسوعيتوِ ِِّ

َّي َنا ُكم ّْم ْن ِ
آل
تعددِاالحتماالت ِبالتفسيرِبسببِاإلعرابِماِذكره ِفيِقولوِتعالىَ ِ ِ:وِا ْذ َنج ْ
ِ
ون أ َْب َناء ُكم ويستَ ْحي َ ِ
ِ
س َو َء ا ْل َع َذ ِ
َلء ّْمن
اب ُي َذ ّْب ُح َ
ْ ََ ْ ُ
ساء ُك ْم َوِفي َذل ُكم َب ٌ
ون ن َ
وموَن ُك ْم ُ
ف ْر َع ْو َن َي ُ
س ُ
ِ
س َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب ِ ثبلثةِ
وموَن ُك ْم ُ
يم ِ[ِ البقرةِ ،]ِٜٗ :فيو ِيورد ِلقولو ِتعالىَ ِ ِ :ي ُ
س ُ
َّرّْب ُك ْم َعظ ٌ
وجوهِ :

حاال ِمف ِِ 
س َو َء ا ْل َع َذ ِ
آل
اب ِ في ِموضع ِنصب ًِ
األوؿْ :
وموَن ُك ْم ُ
ِأف ِتكوف ِجممة َِ ِ ي ُ
س ُ
ِ
ِ
ِس ْو ِمكـِالعذابِ .
ف ْر َع ْو َن ِويكوفِالمعنىِ:نجيناكـِمنيـِ،وىـِفيِحاؿ َ
َّي َنا ُكم ِِ،
الوجوِالثاني ِْ
ِ:أف ِتكوفِالجممةِحا ًال ِمفِالضميرِالمتصؿِ(كـ)ِفيِقولةَ ِ :نج ْ
أيِ:نجيناكـِفيِحاؿِسومكـِ .

ِحاال ِمف ِجميع ِذلؾِ ،ويكوف ِالمعنىِ :نجيناكـ ِمف ِآؿِ
الوجو ِالثالثِْ ِ :
أف ِتكوف ِالجممة ً

فرعوفِوىذهِأحوالكـ(ٔ)ِ .

كؿ ِىذهِالوجوهِعمىِ
ِ،فمعؿ ِ َِّ
َِّ
ِِِِفابفِجنيِذكرِىذهِالوجوهِفيِاآليةِمفِغيرِترجيحِوجو

ماِيراهِممكنةِفيِتفسيرِاآليةِطالماِالِتتعارضِفيِماِبينياِ .ومفِذلؾِكبلمو ِعمى ِقولوِ
ُىمِ ُكوا ِبالطَّ ِ
اغ َي ِةِِ[ِالحاقةِ،]ِ٘:إذِيحتمؿِالمعنىِعندهِأمريفِ :
تعالىِِ:فَأ َّ
ود فَأ ْ
َما ثَ ُم ُ
ِ
ِ:التيِالِقَبؿِ
ةِالطَّاغية؛ِأي
اِبالبِمَِِّي ِ
ُىِمِ ُِكو َِ
طُ ِْغَِي ِانِ ِيِْـ)ِ،كقولؾِ:أ ِْ
ُىِمِ ُِكواِِبِ ِ
ِ:أفِيكوفِمعنىِ(أ ِْ
األوؿ ِْ
َِّ
ليـِبياِ .
طُ ِْغَِي ِانِ ِيِْـ)؛ِأيِِ:بِ ُِكِْفِِرِىـ(ٕ)ِ .
ُىِمِ ُِكواِِبِ ِ
ِ:أفِيكوفِمعنىِ(أ ِْ
األمرِالثاني ِْ
(ٔ)ِ-ينظرِ:الخاطرياتِِ.ِٗٔ:

(ٕ)ِ-ينظرِ:المحتسبِ ِ.ِٖٖٔ/ِِٔ:
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توجييو لمقراءات القرآنية ِ
قاؿِفيِمقدمتوِ:
َِّ
اذةِ،
الش َِّ
سب؛ ِلتوجيوِالقراءاتِالقرآنية ِ َِّ
حِتَ َِ
وضعِابفِجنيِكتابِالم ِْ
ُِ
تيـِم ِْغِنِ
َّ
َّ
يةِعفِتسميِتِيـِ-ضربافِ:
َِّ
اءِالسبعةِِ-وشير ُِ
اءةِالقَُِّر َِّ
ِجميعِماِشذِعفِقر ِ
اعمـِأف
((
وِالظَّ
اىرِم َِّماِىذهِسبيموِ،
ِِ
ِماِيِتََِناوِلُ ِ
عةِ،ليسِفيوِإال َِ
َِّ
اِمفِالصِْن
َِّ
شَِّذ ِعفِالقراءةِعارًي
ضرب ِ َِ
ٌِ
َّ
اذةِ
اءاتِالش َِّ
َِّ
ِكتابناِىذاِليسِموضوعاِعمىِجميعِكافةِالقر
؛ِوذلؾِألف
شاغؿِبو
فبلِوجوِلِِ ِمتَ َِ
ً
ثافِ،
وضربِ ٍِ
ٌِ
يقَِتُِوُِ.
تِطَِ ِرِ
تِ ِِ
طُِفَ ِْ
ماِالغرضِمنوِإب َِانةِماِِلَ ِ
َِ
اءةِالسبعة؛ِواَِّن
َِّ
عفِقر
صِفَِتُِوُِ،وأ ْ
ُغ ِرَب ْ
عفِظاىرِالصِْنعةِ،
َِّ
ضِ
ِ،وغ ُم َِ
عفِالسبعة َِ
َِّ
ِ:ماِشَِّذ ِ
َِ
وىوِىذاِالذيِنحفِعمىِس ِْمِتِ ِِو؛ِأعني
َِ
وىذاِالضربِالثانيِوجيوِابفِ
َِّ
عوؿِعميوِ،المولَى ِجيةِاالشتغاؿِبو))(ٔ)ِ،
ُِ
ُِ
مدِالم َّ
وىوِالم ِْعِتَ
ونحو ِوغيرىا ِمف ِالوسائؿِ ،ويقصد ِابفِ
وصرؼ ِ ٍِ
ٍِ
ِصوت ِ
ٍِ
جني ِبوسائؿ ِلغوية ِمتنوعة ِمف

َّ
إال َّ
ِّ
ِأنوِ
اءاتِالشاذةِماِكافِمفِالقراءاتِمخالفًاِلمقراءاتِالسبعِعندِابفِمجاىدِ(( َِّ
جنيِبالقر
أوِكثيراِ
عِبالثقةِإلىِقرائوِ،محفوؼِبالرواياتِمفِأماموِوورائوِ،ولعمَّوِ
معِخروجوِعنياِناز
ِ
َّ
ً
عنؼِ
ٍِ
منو
ِمساو ِفي ِالفصاحة ِلممجتمع ِعميوِ .نعـِ ،ورَِّبما ِكاف ِفيو ِما ِتَْمطُؼ ِصنعتوِ ،وتَ ُ
فقدِيكوفِىذاِالشاذِِالخارجِ
َِّ
طُوهِقوىِأسبابوِ،وترسوِبوِقَ َد ُـِإعرابو))ِ(ٕ)ِ
ِ،وتَ ِْم ِ
بغيرهِفصاحتُو ِ
ِبوجوِ ،وموافقة ِأحدِ
ٍِ
ِوىي ِموافقة ِالعربية ِولو
حة ِ ،
ِالص َِّ
ِالسبعة ِتوافرت ِفيو ِشروط ِِّ
عف َِّ
سند(ٖ)؛ِلذا ِِتَصح ِبعضِالقراءاتِغيرِالسبعةِ
ِ،وصحة ِال َِّ
َِّ
ًِ
العثمانيةِولوِاحتمبل
المصاحؼِ
حةِ .
شروطِالص َِّ
ِِّ
إذاِتتوافرِفيياِ

سب)ِعمىِ
حِتَ َِ
ةِفيِالم ِْ
ُِ
اءاتِالش َِّ
اذ
َِّ
(التوجيوِالنحويِلمقر
َِّ
ِِِِِوقدِوقؼِغانـِكامؿِفيِدراستوِ

منيجِابفِجنيِفيِتوجيوِالقراءاتِبشيءِمفِالِتَِّْفصيؿ(ٗ)ِ،فبلِحاجةِبناِإلعادة ِماِذكرهِ،
؛ِألنو ِكافِ
وسأقؼِىناِعندِأمورِِتَِتَ َِعِمَّؽ ِبالمعنىِلـِيقؼِعندىاِالباحثِمفِىذاِالجانب َِّ
معنياِبالِتَّ
ًّ
ـِيِتَ َِعِمَّؽِ .
اءِتَ َِعِمَّؽِالتوجيوِبالمعنىِأـِل َِ
وجيوِالنحويِسو ِ
َِّ
ِ

(ٔ)ِ-المحتسب.ِٖ٘/ِٔ:
(ٕ)ِ-المحتسبِ .ِٖٕ/ِٔ:
(ٖ)ِ-ينظرِ:النشرِفيِالقراءاتِالعشرِ .ِٜ/ِِٔ:

(ٗ)ِ-ينظرِ:التوجيوِالنحويِلمقراءاتِالشاذةِفيِالمحتسب(ِ،ِ٘٘-ِِٕٙ:أطروحة).
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أول :تفضيل معنى قراءة العامة عمى القراءة الشاذة
ً
َّ
اءاتِالشاذةِإال َّ
ضؿِقراءةِ
وِكافِيِفَ ِِّ
ُِ
ِأن
وضع ِابفِجني ِكتابوِالمحتسبِإلنصاؼِالقر
اذةِفيِكثيرِمفِتوجيياتو ِلمقراءاتِ،ومفِتمؾ ِالقراءاتِ ،كبلـ ِابفِ
اءةِالش َِّ
َِّ
العامةِعمىِالقر
َِّ

ج ُ ِ
ار ِفي ْاْل َْر ِ
ض
اس ِت ْك َب ًا
اد ُى ْم إَِّل ُنفُ ًا
ير َّما َز َ
َ
ور ْ 
اءى ْم َنذ ٌ
َىمِ ِو ِ [ِ فاطرِ :مف ِاآليةِ ،ٕٗ:ومف ِاآليةِِ:
َّ
الس ّْيئُ إَِّل ِبأ ْ

جنيِعمى ِقولوِتعالىَ ِ ِ:فمَ َّما
يق ا ْل َم ْك ُر
َو َم ْك َر َّ
الس ّْي ِئ َوَل َي ِح ُ
اِسِِّي ًئا)ِقاؿِ
ٖٗ]ِ ،بتنكيرِ ا ْل َم ْكُر َّ
(ِ:و َم ْك ًر َ
الس ّْيئ ِ إذِقاؿ((ِ :ومفِذلؾِقراءةِابفِمسعود َ
ار ِفي ْاْل َْر ِ
ض ِِ
اس ِت ْك َب ًا
أبو ِالفتحِ :يشيد ِلتنكيره ِتنكير ِما ِقبمو ِمف ِقوؿ ِاهلل ِسبحانوْ ِ ِ :
ِمعنى؛ ِوذلؾ َّ
ِأف ِ ا ْل َم ْك ُر ِ فييا ِمعرفة ِإلضافتو ِإلى ِمعرفةِ ،أعنيِِِِ
َِّ
وقراءة
ِالعامة ِأقوى ً
ِ،فكأنوِقاؿِ:والمكر ِالسَّيِّئِالذيِىو ِ ٍ
َّ
ِمستكرهِمستن َكرِفيِالنفوسِ.وعميوِ
عاؿ
الس ّْيئ 
َّ 
َ
َ
الس ّْيئ إَِّل ِبأ ْ ِ ِ
ار ِ وماِبعدهِمفِ
اس ِت ْك َب ًا
قاؿِمفِبعدَ ِ ِ:وَل َي ِح ُ
َىمو ِ،وأبدؿِْ ِ 
يق ا ْل َم ْك ُر َّ ُ
ورِِ،ِوحسفِتنكيرِاالستكبارِألَّنوِأدنىِ
اد ُى ْم إَِّل ُنفُ ًا
النكرةِقبموِ،وىيِىوِمفِقولوَّ ِِ:ما َز َ

مماِبعدهِ.وقدِيحسفِمعِالقربِفيوِماِالِيحسفِمعِالبعدِ،واعتمدِذلؾِلقوةِ
إلىِ(نفور)ِ َّ

معناهِبتعريفوِ،واإلخبارِعنوِبأفَِِّمثموِالِيخفىِ،لعظموِوشناعتو))(ٔ)ِ .
ثانيا :حمل معنى القراءة الشاذة عمى القراءة العامة
ً

ِالعامةِ ،ويكادِ
َِّ
اذة ِعمى ِمعنى ِالقراءة
ِالش َِّ
ِكثير ِمف ِمعاني ِالقراءات َِّ
ح ِْمؿ ِابف ِجني ًِا
َِ

َّ
رِماِوجوِبوِالقراءاتِالقرآنية َّ
؛ِألف ِاألصؿِفيِ
عمىِالصحيحِىوِأكث
َِّ
الشاِّذ ِ
يكوفِح ِْمِمُ ِوُ ِ َِّ
َِ
اءةِالعامةِ ،ماِجاءِ
َِّ
القراءاتِتوافقياِبالمعنى(ٕ)ِ ،ومفِالقراءاتِالتيِحمؿِمعناىاِعمىِقر

وب َنا َب ْع َد إِ ْذ َى َد ْيتََناِِ[ِآؿِعمرافِ:مفِاآليةِ:
مفِكبلموِعمىِِقولوِتعالىَ ِِ:رَّب َنا لَ تُ ِز ْ
غ ُقمُ َ
وبنا)ِ.
ِ ]ٛبفتحِالتاءِمفِِ تُ ِز ْ
(رَّب َناِالِتَ ِز ْ
غ ِ ُقمُ ُ
غِِ ورفعُِ ِ قمُ َ
وبنا ِِ ِ عمىِقراءةِأبيِواقدِ((ِ َ

َّ
وذلؾِأنوِفيِ
غ ِ
قاؿِأبوِالفتحِ:ىذاِفيِالمعنىِعائدِإلىِقراءةِالجماعةَ ِ ِ:رَّب َنا لَ تُ ِز ْ
الظَّاىرِطمبِمفِالقموبِورغبةِإليياِ،فيوِكقوؿِالراجزِفيماِأنشدهِابفِاألعرابيِ ِِِِِِِِِِِِِِِِ:
ِ
* يا َر ّْب ل َي ِر ِج ْع إلَ ْي َنا ِط ْف َيَل * ِ

(ٔ)ِ-المحتسبِ .ِٕٕٓ/ِِٕ:

(ٕ)ِ-ينظرِ:الدرِالمصوفِ،ِ٘٘٘/ِِٖ:وروحِالمعانيِ .ِٔ٘ٓ/ِِٜ:
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الرغبة ِإلى ِذلؾ ِاإلنساف ِالمدعو ِإليو؛ ِواَِّنما ِالمسِؤوؿ ِاهللِ
ِطِْف ًبلِ ،فظاىره ِ
وفسره ِِ
َِّ
ِالطَّمب ِو َِّ
دِفيِذلؾِالنداءِفيِقولوِتعالىَ ِ:رَّب َناِ
ِِّ
ِِّ
اِ،ويؤك
ج ِْع ِوُِإِلَِْيَِن
الِتُِرِ
وِقاؿِ:المَّ ِيَُِّـِ ِ
ِ
سبحانوِ،حتىِكأنَِّ
ىقني؛ِألنوِيممؾِالِتَِّْنِِفيسِعنؾِ،والِتقوؿِلوِ:
َِّ
يدِفيِشرحوِلؾِأنؾِتقوؿِلؤلميرِ:الِتر
َِّ
ويز
خِْمِنِ
غِ
الِإليو؛ِفقدِعِمِ ِْم َِ
َِ
يِالجنة؛ِألفَِّ ِذلؾِليسِلوِو
َِّ
أيياِاألميرِ،أد ِِ
ِْ
ت ِإذفِأفَِّ ِمعنىِ(الِتَِز ْ
ِشيئا ِفيطمب ِمنيا؟ِ
غ ؛ َِ
قموبنا) ِىو ِمعنى َِ ِ رَّب َنا لَ تُ ِز ْ
ِأال ِترى ِأفَِّ ِالقموب ِال ِتممؾ ً
ُ
فالمسِؤوؿ ِإذف ِواحد ِوىوِاهلل ِسبحانو))(ٔ)ِ ،فابف ِجني ِفي ِىذا َّ
ِالنص ِحمؿ ِمعنى ِالقراءةِ
َّ
ِالعامة ِو َّ
النداء ِفي ِاآلية؛ ِ َّ
ألفِ
استدؿ ِلذلؾ ِببيت ِمف ِالرجزِ ،و ِِّ
َِّ
الشاذة ِعمى ِمعنى ِقراءة
النييِفيِلمفظِ
ِبالفعؿِالمنييِعنوِِ...و َِّ
المنادىِىوِالربِ((ِ،وعمىِالقراءتيفِفالقموبِفاع ٌؿ
ِّ
يغِ ،فيو ِمف ِبابِ :ال ِأ َُرَيَّنؾِ
لمقموب ِوفي ِالمعنى ِدعاء ِاهلل ِتعالىِ ،أيِ :ال ِتُِز ْ
ِقموبنا ِفَِتَز َ
غ َ

َىينا))(ٕ)ِ ِ.

ص ْي ُد ا ْل َبّْر َما ُد ْمتُ ْم ُحُرًما ِِِ
ِِِِِِ ِو
ً
مفِذلؾِأيضاِماِذكره ِفيِقولوِتعالىَ ِ ِ:و ُحّْرَم َعمَ ْي ُك ْم َ
ِ،ونصبِ(الصيد)ِ،وفتحِالحاءِ
َِّ
[المائدةِ:مفِاآليةِ]ِٜٙ:بفتحِالحاءِوالراءِمفَِ ِ و ُحّْرَم 
اِد ْمتُ ْـِ
والراءِمفُِ ح ُرًما ِِ ،قاؿ((ِ:ومفِذلؾِقراءةِابفِعباس
ِم ُ
(ِ:وح َّرَـ َ
َ
ِعمَْي ُك ْـ َ
ِص ْيَِد ِاْل َبِّر َ

ِ(ح ُرًما)؛ ِوذلؾ َّ
ِأفِ
ِ(ح َرًما) ِراجع ِإلى ِمعنى ِقراءة ِالجماعة ُ
َح َرًما)ِ .قاؿ ِأبو ِالفتحِ :معنى َ

ِح َرًما؛ ِأيِ :ىـ ِفيِ
ِحَِراـِ ،واْل َح َرـ ُِ
اْل ُح ُرـ ِجمع َِ
ِالم َّ
حرـِ ،فيو ِفي ِالمعنى ِمفعوؿِ ،فجعميـ َ
فالم ِْعَِنَِياف ِإذفِواحدِمفِ
أيضاِمنيـِكاْل َح َرـَِ ِ،
ـِم َِّماِيمتنعِمنعِاْل ُم ْح ِر ِ
اع ِي ِِ
امِتَِِن ِِ
ِْ
ـِ،وامتناعِذلؾِ ً
حيثِأَرينا))(ٖ)ِ،وكذلؾِحمؿِابفِعطيةِقراءةِابفِعبَّاسِعمىِمعنىِقراءةِالجماعة(ٗ)ِ .
الش َّ
ثالثًا :تحسين معنى القراءة َّ
اذة
اذةِمفِجيةِالمعنىِمفِغيرِتفضيمياِعمىِ
اءاتِالش َِّ
َِّ
سفِابفِجنيِبعضِالقر
ح ِِّ
قدِي َِ
ُ

قراءة ِالعامةِ ،ويكوف ِتحسينو ِلممعنى ِعمى ِوفؽ ِأمور ِاستمطفيا ِفي ِالقراءةِ ،تنسجـ ِمعِ
المعنىِالمرادِمفِاآليةِ،أوِالمعنىِالذيِيفيموِمفِاآليةِ،ومفِالقراءات ِالتيِحسَّنياِقولوِ

ْي ا ْل َع ْي ِنِ[ِآؿِعمرافِ:مفِاآليةِ]ِٖٔ:بضـِالياءِمفِ
فيِقولوِتعالىَ ِ:ي َرْوَن ُيم ّْمثْمَ ْي ِي ْم َأر َ
(ٔ)ِ-المحتسبِ،ِٔ٘ٗ/ِِٔ:والبيتِل َك ْي َدؿِ،ينظرِ:المحكـِوالمحيطِاألعظـِ ِِِ.ِٖ٘٘/ِٕ:
(ٕ)ِ-الدرِالمصوفِ ِ.ٖٓ-ِٕٜ/ِِٖ:
(ٖ)ِ-المحتسبِ .ِٕٜٔ/ِِٔ:

(ٗ)ِ-المحررِالوجيزِ.ِٕٕٗ/ِِٕ:
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اءةِابفِعباسِ((ِ(يروَن ِ
َّ
يـِمثمَييـ)ِبياءِمضمومةِ.قاؿِأبوِالفتحِ:ىذهِ
َ ِي َرْوَن ُيمِِعمىِقر
َُ ْ

يت ِوأ َُرى)ِ،تقوؿِ:أرىِ
اءةِح َِ
قر َِ
أيت ِوأرى) ِأقوىِفيِاليقيفِمفِ(أُر ُ
سَِنةِالمعنى؛ِوذلؾِأفَِّ ِ( َر ُ
ىِأف ِسيكوفِكذا؛ِأيِأعمموِوأتحققو؛ِوسببِ
أف ِسيكوفِكذا؛ِأيِ:ىذاِغالبِظنيِ،وأر ِْ
ِْ

عِفيِأف َِِيراهِ
ِْ
اإلنسافِقدِيريوِغيرهِالشيءِفبلِيصحِلوِ،فمعناهِإذفِأفَِّ ِغيرهِيشر
ذلؾِأفَِّ ِ
ُ
أماِقراءةِالجماعةَ ِ:ي َرْوَن ُيم َّ ِ 
فؤلنياِ
الِأنوِىوِالِيراه ِِ...فيذاِيحسِّفِىذهِالقراءةِ .و َِّ
و َِّ
َّ
َّ
تيابِبيـِأنيـِمثبلىـِ،
أقوىِمعنى؛ِوذلؾِأنوِأوكدِلفظًاِ ،أيِ:حتىِالِيقعِشؾِفييـِوالِار
َّ
اءةِالشاذةِإال َّ
ِأنوِ
ِي ِرييـِذلؾ))(ٔ)ِ،فيوِوا َّف ِحسَّفِالقر
اهِمفِأف
فيذاِأبمغِفيِمعن
ْ
ِيكوفِم ٍر ُ
ُ
ضمياِعمىِق ارءةِالعامةِ ِ.
لـِيِْف ِِّ
ُِ
ادةَ المّ ِو إِ َّنا إِ ًذا لَّ ِم َن ِ
ين ِ
ِِِ
ومفِذلؾِأيضاِماِذكره ِفيِقولوِتعالىَ ِ ِ:ولَ َن ْكتُ ُم َ
ش َي َ
اآلث ِم َ
ً
ادةَ ِ وقطعيا ِعف ِاإلضافة ِ ِّ
ومد ِلفظ ِالجبللةِ
[المائدةِ :مف ِاآليةِ ]ِٔٓٙ :بتنويف َِ 
ش َي َ

أماِ(شيادةً)ِفييِأعـ ِمفِ
(شيادةً ِآهلل)ِعمىِقراءةِاإلماـِعميِ(عميوِالسَّبلـِ)ِإذِقاؿَّ ((ِ:
ادةَ المّ ِو ِ باإلضافةِ،غيرِ َّأنياِباإلضافةِأفخـِوأشرؼِوأحرىِبترؾِ
قراءةِالجماعةَ ِ ِ:
ش َي َ
كتمانيا؛ِإلضافتياِإلىِاهللِسبحانو))ِ،جعؿِابفِجنيِقراءةِالِتَّ
نويفِأعـِمفِاإلضافةِ،وقاؿِ
َِّ

(شيادةً)ِبالتنويفِ(اهلل)ِنصبِ
ِ
ابفِعطيةِفيِمعنىِقراءةِاإلماـِعميِ(عميوِالسبلـ)ِ ((ِ:
َّ
يِويحتمؿِأف ِيكوفِالمعنىِ :والِنكتـِ
شيادةًِ ،قاؿ ِالزىر
ـِاهللَ ِ ِ
الِن ِْكِتُ ِ
ػ(نكتـ)ِ،كأف ِالكبلـِ:و َِ
ب
ْ
بِالفعؿِإيجاز))(ٕ)ِ،فابفِجنيِف َّ
يِالنصيفِحسَّفِالقراءةِ
ًا
اوِون ِِ
ص
ِ،ثـِحِِذفتِالو ُِ
ُِ
شيادةًِواهلل
َّ
َّ
ةِالعامة؛ِألنياِأوكدِوأبمغِ .
ِ،ومعِذلؾِفضؿِعميياِقراء
الشاذة
ابعا :تفضيل معنى القراءة الشاذة عمى العامة
رً
َّ
وِفضؿِبعضِمعانيِالقراءاتِالشاذةِعمىِ
اِي ِْعَِرؼِعفِابفِحنيِويؤاخذِعميوِ َّأن
مم ُِ
َّ
؛ِوذلؾِألنوِير َّ
اذةِفيِبعضِاألحيافِأقربِلممعنىِ
اءةِالش َِّ
َِّ
ىِأف ِالقر
معاني ِالقراءةِالعامة
َ

ةِأفِ
اذ ِْ
اءاتِالش َِّ
َِّ
ةِعندهِفيِالح ِْكـِعمىِالقر
ُِ
َِّ
ةِالعام
الس َِم
كانتِ ِِّ
فِ ِْ
مفِالعامةِحسبِتفسيرهِ،وا ِْ
َِّ
ِالعامةِ ،وىوِ
َِّ
اذة ِعمى
ِالش َِّ
اذةِ ،أو ِيجِري ِمعنى َِّ
ِالش َِّ
معنى ِمف َِّ
َِّ
تكوف ِالقراءة
ِالعامة ِأفضؿ ِ ً

األصؿ ِفي ِالقراءات ِكما ِتقدـِ .ومف ِتفضيمو َّ
ِالشاذ ِعمى ِالعاـ ِما ِذكره ِفي ِقولو ِتعالىِِِِِ:
ِ
َشاء [ِ األعراؼِ:مفِاآليةِ]ِِٔ٘ٙ:بالسيفِبدؿِالشيفِمفِ
يب ِب ِو َم ْن أ َ
ِ قَا َل َع َذا ِبي أُص ُ
(ٔ)ِ-المحتسبِ .ِٔ٘٘-ِِٔ٘ٗ/ِِٔ:
(ٕ)-المحررِالوجيز.ِٕٖ٘/ِِٕ:
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َشاء ِ ،قاؿ((ِ:ومفِذلؾِقراءةِالحسفِوعمروِاألسواري(ِ:أ ِ
ُص ُ ِ
اء)ِ .قاؿِ
أَ
َس َ
وِمفِأ َ
يب ِب َ
َشاء ؛ِ
أبوِالفتحِ:ىذهِالقر
اءةِأشدِإفصاحاِبالعدؿِمفِالقراءةِالفاشيةِالتيِىيَ ِ:م ْن أ َ
ً
َّ
ؽ ِلوِ،وىوِاإلساءةِ،والقراءةِالفاشيةِالِ
عمَّ ِةُِاالستحقا ِ
ةِمذكور ِ ِ
ٌِ
اءةِالش َِّ
اذ
َِّ
ألف ِالعذابِفيِالقر
ُيِتََِناوؿِمفِظاىرىاِعِمِّةِإصابة ِالعذابِلوِ،وأفَِّ ِذلؾِلشيءِيرجعِإلىِاإلنسافِ،وا ْف ِ ُكَّناِقدِ
وِالِيعذبِأحداِمنيـِإالِبماِجناهِواجترموِ
مماِبأفَِّ ِاهللِتعالىِالِيظمـِعبادهِ،و َّأن
ِِ
ً
أحطناِع ً
َّ
عمىِنفسوِ،إال َّ
ِأناِلـِنعمـِذلؾِمفِىذهِاآلية؛ِبؿِمفِأماكفِغيرىاِ،وظاىرِقولوِتعالىِِ:
وِي َِعِِّذبِمفِ
بالشيفِمعجمةِرَّبماِأوىـِمفِيضعؼِنظرهِمفِالمخالفيفِأنَّ ُِ
ُِ
َشاء ِ 
َ م ْن أ َ
يشاء ِمف ِعبادهِ ،أساء ِأو ِلـ ِيسئِ ،نعوذ ِباهلل ِمف ِاعتقاد ِما ِىذه ِسبيموِ ،وىو ِحسبناِ
يفِالشاذِتوىـِمفِيضعؼِنظر َّ
هِبأفِاهللِيعذبِمفِِيشاءِ،أساءِأوِ
َِّ
ح ِِ
س
هِلِِتَ ِْ
وولينا))(ٔ)ِ،وعذر ِ
لـِيسئِ .

خامسا :تفضيل القراءة بسب الصنعة َّ
النحوية
ً
ِالقراءات َّ
ِِِِِ َّ
ِالعامة ِبسببِ
َِّ
ِالشاذةِ ،وجعميا ِأظير ِمف ِالقراءة
فضؿ ِابف ِجني ِبعض ِ

َّ
يِفيِالنحوِ،كرفعِاالسـِ
عةِالنحويةِ،وعمىِوفؽِماِترتضيو ِقواعدِالمنيجِالبصر
َِّ
الصنا
المشغوؿِعنوِباالبتداءِعندِالبصرييفِ ِ،ونصبوِعمىِالمفعوليةِعندِالكوفييفِ،ومفِالقراءاتِ

ِالصنعة َّ
التي َّ
ِالن َِّ
ِفضميا ِبسبب َِّ
حوية ِما ِذكره ِفي ِقولو ِتعالىَ ِ ِ :و َّ
اء َرفَ َع َيا َوَو َ
ضعَ
الس َم َ
َّماؿِ،إذِقاؿ((ِ :الرفعِىناِ
اء ِ عمىِقراءةِأبيِالس َِّ
ان ِِ[ِ الرحمفِ ]ِٚ:برفعَِ ِ و َّ
ا ْل ِم َ
يز َ
الس َم َ
؛ِوذلؾِأنوِصرفو ِإلىِاالبتداء َّ
َّ
؛ِألنوِعطفوِعمىِالجممةِالكبيرةِ
أظير ِمف ِقراءةِالجماعة

التيِىي ِقولوِتعالىَ ِ ِ:و َّ
الن ْج ُم َو َّ
س ُج َد ِ
ان ِِ[ِ الرحمفِ،]ِٙ:فكماِأفَِّ ِىذهِالجممةِ
الش َج ُر َي ْ
ِرفَ َعيَا) ِجممة ِمف ِمبتدأ ِوخبرِ،
َّم ُ
اء َ
(والس َ
مركبة ِمف ِمبتدأ ِوخبرِ ،فكذلؾ ِقولو ِتعالىَ ِ :

معطوفةِعمىِقولوَ ِ ِ:و َّ
الن ْج ُم َو َّ
س ُج َد ِ
ان ِِ،)ٕ())وتفضيموِليذهِالقراءةِكافِبسببِ
الش َج ُر َي ْ
ؿِالرفعِفيِالقراءةِ َّ
َّ
المذىبِ َّ
َّ
الشاذةِفيِقولوِتعالىِِ:إِ َّنا ُك َّل
ِ،وكذلؾِفض َِّ
حويِالذيِتبناه
الن
َّماؿِ ،وسيأتي ِالكبلـِ
ش ْي ٍء َخمَ ْق َناهُ ِبقَ َد ٍر ِِ [ِ القمرِ ]ِٜٗ :برفع ِ(كؿ) ِعمى ِقراءة ِأبي ِالس َّ
َ
عمييا(ٖ)ِ .
(ٔ)ِ-المحتسبِ .ِٕٙٔ/ِِٔ:
(ٕ)ِ-المحتسبِ .ِٖٕٓ/ِِٕ:

(ٖ)ِ-ينظرِ:الرسالةِ .ِٕٔ٘-ِٕٖٔ:
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سادساَ :ح ْمل القراءة عمى َّأنيا لغة
ً
ِلِِتَ َِعدِد ِلغات ِالعرب ِِ -أي ِ(ليجاتيا) ِِ -وكانتِ
نشأت ِنتيجة ِ
ِِِِِىناؾ ِبعض ِالقراءات ِ ِْ
اءاتِبسبِتَ َِعدِدِالمِغات(ٔ)ِ،
ِ
اِأدىِإلىِنشوء ِبعضِالقر
آفِبمغاتياِم َّم َِّ
ِِ
بعضِالقبائؿِتقرأِالقر
َّ
غةِفيِالمَّفظِ،ورَّبماِ
ِ
اءاتِالش َِّ
ابفِجنيِكثير ِمفِاأللفاظِفيِالقر
ًِا
ؿِ
ح َِم َِ
وقدِ َِ
اذةِعمىِ َِّأنيا ِِلُ
قوـِكأف ِيقوؿِ:ىذهِِلُغةِبنيِتميـِ،أوِمفِغيرِنسبِ،أوِيصؼِالمِغة ِبأنياِ
ِْ
سبِالمِغةِلِِ
َِيِْن ِِ
ِ،أوِأف ِيكوفِفيِالمفظِأكثرِمفِلغةِجاءتِالقراءةِعمىِإحداىا(ٕ)ِ،ومفِ
ِْ
قميمةِأو ِغريبة
السماء َذ ِ
َّ
ات
القراءات ِ
التيِحممياِعمىِأنياِلغة ِجاءتِفيِكبلموِعمى ِقولوِتعالىَ ِ ِ:و َّ َ
ا ْل ُح ُب ِك ِ[ِ الذارياتِ]ِٚ:بتسكيفِالباءِمفِ ا ْل ُح ُب ِك ِ عمىِقراءةِالحسفِ،قاؿِ((ِ :فأماِ
ؿِوع ُمد))(ٖ) ِِ،
ؿِوع ْم
الح ُبؾ)
الح ْبؾ)ِِ،فَ ُِم َِ
دِ،فيِر ُس ُ
ِ،وىيِلغةِبنيِتميـِ،كر ْس ُ
خِفَّؼِمفِ( ُ
( ُ
ُ
ُ
ومفِأمثمةِذلؾِأيضاِماِجاءِفيِكبلموِعمىِقولوِتعالىِِ:ا ْل ِمصب ِ
اج ٍة ُّ
اج ُة
الز َج َ
اح في ُز َج َ
َْ ُ
ً
اج ٍة ِ في ِالمفظيفِ ،قاؿِ:
ب ُدّْر ّّ
ي ِِ [ِ النورِ :مف ِاآليةِ ]ِٖ٘ :بفتح ِزاي ُ ز َج َ
َكأ ََّن َيا َك ْو َك ٌ
اج ِةُ)ِبفتحِالزايِفييماِ.قاؿِأبوِالفتحِ:
اج ٍةِ َِّ
((ومفِذلؾِقراءةِنصرِبفِعاصـِ (ِ:ف َ
الز َج َ
يِز َج َ
ِز َجاجِ
اجةِ :بالفتح ِوالضـ ِوالكسرِ .وفي ِالجمع َ
اجةُ ،
فييا ِثبلث ِلغاتَ :
ِوِز َج َ
ِوز َج َ
ِز َج َ
اجةَ ،
ِ
ِ
ِ
مامةِوعماـ))(ٗ)ِ،وىذاِمفِالمثمثِالمِغويِ
اؽِ،وع
عامةِون
جاجِ:كن
جاجِوز
وز
عاـِ،ورقاقةِورقُ
ُ
َ
َ
ُ
الذيِيِتَِِّفؽِفيِمعناهِ .
َِ
نقد ابن جني لمعمماء في التَّفسير المُّغوي
ِّ
ًّ
ُِي َِعدِِابفِجنيِ َّ
عِفيِكؿِفنوفِالمغةِ،
لوِأفَِِيِْبر
يحِ ِْ
اِونحوياِبارًعاِ،ذاِثقافةِواسعةِأُتِ َِ
لغوي

قدِفيِموضعوِالسميـِمفِالقوؿِ ،ماداـِيجريِفيوِالنَِّاقدِ
َِّ
َِّ
((ِ،يضعِالن
اِلغوًّيا
ويعدِ ِ
ً
كذلؾِناقد ّ
ٍ
ِمفِالسمؼِ-
َِّ
يؼِعمىِأحد
ِ،مفِغيرِأف َِِي ِِ
ح
ِْ
الصدؽ
عمىِسنفِالحؽِ،وينحوِفيوِطريؽِ ِِّ
ِيِتِ َِكثَّر ِعمى ِأحد ِمف ِالخمؼِ ،بتجاوز ِالواقع ِوطمس ِالحقائؽِ .فإذا ِفعؿِ
رحميـ ِاهللِ -أو َِ
أيوِسديداِوخاطرهِصو ًاباِ،وقدِعضدِرأيوِىذاِبقوؿِ
الناقدِذلؾِِ -يقوؿِابفِجنيِ -كافِر
ً

ِماِترؾِاألوؿ ِلآلخرِ
ِأضر ِمف ِقوليـ:
أبي ِعثماف ِالجاحظ ِ(تٕ٘٘ىػ)ِ :ما ِعمى ِالناس
َّ
َّ

َّ
اساتِالنحويةِ.ِٜٛ:
(ٔ)ِ-ينظرِ:أثرِالقراءاتِالقرآنيةِفيِالدر
(ٕ)ِ-ينظرِ:المحتسبِ،ِٕٓ٘/ِِٔ:ؤِٖٕ،وِِٖٕٗ ِ.ِٕٔ٘/ِِٕ،ِٕٕٓ،
(ٖ)ِ-المحتسب.ِٕٛٚ/ِِٕ:

(ٗ)ِ-المحتسبِ .ِٜٔٓ/ِِٕ:
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شيئا))(ٔ)ِ ِ،وكافِابف ِجنيِيممؾِشروطِالناقدِالتيِتؤىموِِلِ ُيقَ ِّوـِتفسيرِسابقيوِ،ويقؼِعمىِ
ً

ضعِالضعؼِفيوِ،فيوِيممؾِموىبةِالنَّ
ِعماِكسبوِمفِشيوخوِومبلزمتوِليـِ
َِّ
موا
ِ
اقدِِ،فضبل َّ
ً

النقد(ٕ)ِ،وقدَِِنَّبوِعمىِقاعدةِفيِالنَّقدِتُعدِِىيِ
فصارتِلوِبذلؾِقدرةِعمىِالِتَّحميؿِوالِتَّعميؿِو َِّ
إذِقاؿِفيِردِِه ِعمىِابفِدرستويوِفيِمؤاخذةِثعمبِفيِنيايةِ
ِِّ
األساسِفيِالعمميةِالنقديةِ،

فِ
كبلمو((ِ:ولقدِكنتِأعتقدِفيوِ[ِأيِابفِدرستويوِ]ِالِتَّرفِعِعنيا ِ[ِأيِمؤاخذةِثعمبِ]ِ،وا ِْ
وقائبل ِبقوؿِمشيخةِالبصرييفِفيِغالبِأمرهِ،وكافِأحمدِبفِيحيىِ
كافِمفِأصحابيًِ ِ ،
ًّ
شفعِالبفِدرستويوِكونوِ
ـِي ِْ
صِقَع))(ٖ)ِ،فم َِ
ِوحيث ِ َِ
ُِ
عِأيفِح َّؿ
َِ
ِيِتََِّب
أف ُِ
اِقمباِ،فالحؽِ ِأحؽِ ِ ْ
كوفي ً
َّ
ًّ
ولـِيحمؿِعمىِثعمبِكونوِكوفيا َّ
جنيِفيِالنقدِىوِ
؛ِألفِمعيارِابفِ
بصرًّياِعندِابفِجنيِ،
ِّ
َّ
ِعمميةِنقديةِ .
عيارِأصيؿِفيِكؿ
الحؽِِ،وىوِم

لقدِوقؼِابفِجنيِعمىِتفسيرِبعضِالعمماءِالذيفِسبقوهِناقداِبماِيممؾِمفِأدواتِ
ِِِِِِ
ً
َّ
اضعِالضعؼِفيِتفسيرىـِالمِغويِآليِالقرآفِ ِ،ولـِيكفِفيِنقدهِ
ِتُ ِِعينوِ ِم ْفِالوقوؼِعمىِمو
ف ِبعدهِِِِِ،
ِم ِْ
ج ِةً ِعمى َِ
ِح َِّ
سبِ ،بؿ ِيضع ِالبديؿ ِويدِلِّؿ ِعميوِ ،ليكوف ُِ
ِوح ِْ
افضا ِلتفسيرىـ َِ
ر ً
((ورَِّبما ِكاف ِالنَّقد ِرفيقًا ِأو ِعنيفًا))(ٗ)ِ ،ومف ِالعمماء ِالذيف ِنقدىـ ِابف ِجني ِفي ِمواضعِ

ُِمِتَ َِعِِّددة ِابف ِمجاىد ِفي ِتخطئتوِبعض ِالقراءات ِالتي ِليا ِوجو ِمفِالعربية ِعمى ِرأي ِابفِ
الزجاج ِفي ِمواضع ِمف ِتفسيرهِ ،وكذلؾ ِالِفَّراءِ ،ووقؼ ِفي ِمواضع ِقميمة ِمعِ
جنيِ ِ ،وَِنِقََِد ِ َِّ
المبردِ ِ.

الفراء (تٕٓ2ىـ)
غويِ،وقدِوصفوِبالِتَّ َِمحِؿِفيِغيرِ
آخذِابفِجنيِالفراءِفيِمواضعِكثيرةِفيِتفسيرهِالمِ ِّ
ُِ

حؿِالفراءِفيِىذا)(٘)ِ،وكانتِمآخذهِعمىِ
وقدِتَ َِم َِّ
موضعِبقولو(ِ:وىذاِتَ َمحؿِلئلعراب)ِو( ِ

(ٔ)ِ-دراساتِنقديةِفيِالمغةِوالنحوِ،ِٔٓٛ:وينظرِ:الخصائصِ ِ.ِٜٔٓ/ِِٔ:
ينظرِ:ابفِجنيِناقداِلغويًّا(ِ.ِِٚ-ِِٙ:أطروحة)ِ ِ.
(ٕ)ِ-
ً
(ٖ)ِ-سرِصناعةِاإلعراب.ِ٘ٙٛ/ِِٕ:

(ٗ)ِ -مصطمحِالقراءةِالشاذةِفيِالمحتسبِ ،ِٔٙ٘:مجمةِمجمعِالمغةِفيِدمشؽِالمجمدِ،ِٛٗ:الجزءِ:
ِٕٜٔٓٓ،ـ.

(٘)ِ-ينظرِ:المحتسبِ،ِٜٔٔ/ِِٕ:ؤِ .ٕٜ
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نوعيفِ :نوع ِليس ِلو ِعبلقة ِبالمعنى(ٔ)ِ ،ومف ِذلؾ ِقولو ِفي ِقولو ِتعالىِ ِ :ق َوا ْلقُْر ِ
آن
ا ْلم ِج ِ
(ِ:قاؼ)ِجبؿِ
ٌِ
يد ِِ[ِؽِ]ِٔ:فيِقراءةِالثقفيِبكسرِالفاءِوِفتحياِمفِ(قاؼ)((ِ:وقيؿ
َ
حؿِالفراءِفيِىذاِ،فقاؿِ:جاءِ
وقدِتَ َِم َِّ
ِ:ىوِقاؼِ ِ ،
ٌِ
ِ،فكافِقياسوِالرفعِ،أي
َِّ
محيطِباألرض
ببعضِاالسـِكقولوِِِِِِِ:

* ُق ْم َنا لَ َيا ِق ِفي لَ َنا قَالَ ْت َقاف * ِ
ِلِقوؿ ِالفراء ِبأفَِِّ
ِض ِْعؼِ ،أال ِترى ِإلى ِالفتح ِوالكسر ِفيو))(ٕ)ِ ،ورد ِابف ِجني ِ
وفي ِىذا َِ
(القاؼ) ِجزء ِمف ِاسـ ِالجبؿ ِعمَّمَو َّ
ِلما ِظيرت ِالكسرة ِوالفتحة ِعمى ِالفاء ِمف ِقولؾِ
ِبأنو َّ

(قاؼ) ِفيو ِليس ِبجزء ِمف ِالكممةِ ،بؿ ِىو ِكممة ِمستقمةِ ،غير َّ
ِأف ِالفراءِنقؿ ِىذا ِالكبلـِ

َّ
عمىِأنوِوجوِفيِاآليةِفبدأهِبالترجيِإذِقاؿ((ِ:ويقاؿِ:إفَِّ ِ(قاؼ)ِجبؿِمحيطِباألرضِ،

َّ
َّ
ِيظيرِألنوِ
فعوِأف
ىوِقاؼِواهللِ،وكافِينبغىِلر
فإفِيكفِكذلؾِفكأَّنوِفيِموضعِرفعِ،أيِ
ِْ
ٌ
َّ
اسـِوليسِبيجاءِِ،فمعؿِالقاؼِوحدىاِذكرتِمفِاسموِكماِقاؿِالشاعرِ :
* ُق ْم َنا لَ َيا ِق ِفي لَ َنا قَالَ ْت قَاف * ِ
اءِلـِيجزـِبأفَِّ ِالقاؼِ
َِ
ت ِالقاؼِمفِالوقوؼِ،أيِّ ِ:إني ِواقفة))(ٖ)ِ،فالفر
اد ِْ
ت ِالقاؼَِ ِ ،أرَِ
َِذ َِكَِر ِْ
ِ،بؿِىوِغيرِمتََيقِّ ٍفِمفِكوفِ(قاؼ)ِفيِاآليةِأسـِ
جزءِمفِاالسـِ،بؿِلعمَّياِكذلؾِكماِقاؿ
ُ
ِفضبلِعفِكونوِجزًءاِمفِاالسـ َّ
يضِ(يقاؿ)ِ ِ.
ِ،فإنوِنقؿِىذاِالوجوِبصيغِالتمر
ًِ
أصبل
ً
ُ
َّق
النوع َِ
أما ِ َِّ
ِِِِ َّ
صد َ
ِاآلخر َِِفِمَو ِعبلقة ِبالمعنىِ ،ومنو ِكبلمو ِعمى ِقولو ِتعالىَ ِ ِ :ولَقَ ْد َ
ِ
َّق ِِ
صد َ
يس ظَ َّن ُو فَاتََّب ُعوهُ إَِّل فَ ِريقًا ّْم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ِ[ِ سبأِ ،]ِٕٓ :بتخفيؼ َِ ِ 
َعمَ ْي ِي ْم إِْبم ُ
ِ
ِ
يسِظَن ِوُ)ِإذِقاؿِ:
ظ َّن ُو ِعمىِقراءةِالزىر
يس ِ،ورفعَِ 
يِ(صَِد َ
ؽ َ
ِعمَ ْي ِي ْـِإِْبم َ
َ
ونصبِ إِْبم ُ
((معنىِىذهِالقر َّ
فيماِكافِعِقََِدِ
َِ
ظن ِوُ ِ
ِ،فص َدقوِ َِ
شيئاِفييـ
إبميسِكافِس َّو َؿ ِلوِ ِ
اءةِأف ِ
ظَن ِوُ ِ ً
َ
َ
ِ
يس ظَ َّن ُو ِ...ِ 
َِّ
أماِقر
َِّ
عمييـِمعيـِمفِذلؾِالشيءِ.و َّ
صد َ
َّق َعمَ ْي ِي ْم إِْبم ُ
اءةِالعامةَ ِ ِ:ولَقَ ْد َ
َّ
ظَنوِفي ِمعناهِ.فالمعنيافِمفِ
عوِ ِ
ؽِماِكافِأوَِد َِ
ِْ
صَِد
وِمِْنيـِِ،فَ َِ
رِفييـِشيئاِِفََِبِمَ َِغ ِِ
ًِ
َِّ
وِكافِقد
فإن
(ٔ)ِ-ينظرِ:المحتسبِ،ِٙٔ/ِِٔ:وِِِٕٓٗ.

اِاإلي َجاؼ)ِ،ينظرِ:
اِقدِن ِسَن ِْ
(ٕ)ِ-المحتسبِ،ٕٛٔ/ِٕ:وصدرِالبيتِلموليدِبفِعقبةِوتماموِ(الِتَ ْح َسبِ َين
َ

شرحِشواىدِالشافيةِ .ٕٚٔ/ِٗ:

(ٖ)ِ-معانيِالقرآفِلمفراءِ .ِٚ٘/ِِٖ:

55

الفصل األوَّل منهج ابن جني في التفسير اللغوي للقرآن الكريم .........
َِب ِْعُِد ِمتراجعافِإلىِموضعِواحد َّ
ِ.و(عمَى)ِ
رِتقديراِف ِوقعِماِكافِمفِتقديرهِفييـ
؛ِألن َِّ
وِقد
َ
ً
ِعمي َ ِ
ِّ
بالظَّفِِّ؛ِالستحالةِ
ظ َن ْنتُوِبؾِ،والِتكوفِ ُِمِتَ َِعِمِِّقَةِ ِ
يماِ َ
ػ(ص َد َ
ت ْ
ِ:صَِد ْق ُ
ؽ)ِ،كقولؾ َ
ُِمِتَ َِعِمِقَةِب َ
ؾِف َ
ظَِِّنوِ،
وذىبِالفراءِإلىِأنَّوِعمىِمعنىِ:فيِ ِ
مفِالصمةِعمىِالموصوؿِ .
ِِّ
ازِتقدـِشيء ِ
ٍِ
جو
َِّ
َّ
ِ.أال ِتر َّ
ماِجعموِفاعبل؟ِ
ًِ
و)ِفإن
ىِأف ِمفِرفعِ(ظََِِّن
ؼ ِعفِالمعنى َ
وىذاِتَ َمحؿِلئلعرابِ،وتَ َحر ٌ

َّق ِ،
َِ
ًِ
ِ.كذلؾِأيض
فكذلؾِإذاِنصبوِجعموِمفعوًال ِعمىِماِمضى
صد َ
اِمفِشَِّددِ،فقاؿَ ِ ِ:
فِنقدِابفِجنيِلمفراءِفيِأمريفِ :
وي ِْك ُِم ُِ
)ِعمىِأنوِمفعوؿِبو))(ٔ)َِ ِ،
َِّ
فنصبِ(الظَّفِِّ
ِ
َّٔ ِ-
أفِالفراءِفيِتأويموِالمعنىِسارِعمىِغيرِصناعةِاإلعرابِ .
رِفييـِشِْيًِئاِِفََِبِمَغوِ
َِ
ِٕ -أعطى ِالمعنىِالبديؿِلآليةِعمىِضوءِاإلعرابِ ،وتقديرهِ:كافِِقََِّد

ع ِوُِظَنوُ.
ؽِماِكافِأوَِد َِ
ِْ
صَِد
منيـِِ،فَ َِ
الزجاج (تٖٔٔىـ) ِ

َّ
اِيتعمؽِبالنحوِ،
ىاِم َّم
غوي(ٕ)ِ،وأكثر ِِ
جاجِفيِمواضعِمفِتفسيرهِالمِ ِّ
آخذِابفِجنيِالزَِّ
َِّ
ِِِِِ
ان لَس ِ
اح َر ِ
ان ِ[ِ طوِ :مفِ
ومف ِذلؾ ِما ِجاء ِفي ِكبلمو ِعمى ِقولو ِتعالى ِ :قَالُوا إِ ْن َى َذ ِ َ
اآليةِ]ِٖٙ:بتشديدِ(إ ْف)ِعمىِقراءةِنافعِ َّ
(إف ِىذافِلساحراف)ِإذِقاؿ((ِ:وأخبرناِأبوِعميِ

ِأف َّ
ِ(إف ِىذاف ِلساحراف) ِإلى َّ
أف ِأبا ِإسحاؽ ِذىب ِفي ِقولو ِتعالى َّ
َّ
ِ(إف) ِبمعنى ِنعـِ،
و(ىذاف)ِمرفوعِباالبتداءِ،و َّ
ِالبلـِفيِ(لساحراف)ِداخمةِفيِموضعياِعمىِغيرِضرورةِ،
أف َِّ
َّ
و َّ
ِ،وحكىِعفِأبيِإسحاؽِأنوِقاؿِ :ىذاِالذيِعنديِفيوِ
أف ِتقديرهِ:نعـِىذافِليماِساحراف
ع ِالِميَِناِمحمدِبفِيزيدِ،وعمىِإسماعيؿِبفِإسحاؽِفقببلهِ
واهللِأعمـِ ،وكنتِعرضتوِعمىِ َِ
وذكر َّ
َّ
خوؿِ
اهِأبوِإسحاؽِفيِىذهِالمسألةِمِْد ُِ
َِ
اعمـِأف ِىذاِالذيِرو
اِأنوِأجودِماِسمعاهِ.و
غيرِصحيحِ،وأناِأذكر ِ
َّ
ووجوِالخطأِفيوِأف ِ(ىما)ِالمحذوفةِ
هِلِِتَِِقؼِمنوِعمىِماِفيِقولوِ،

ِالعِْمِِـ ِبياِوالمعرفة ِبموضعياِ ،وكذلؾ ِكؿِ
ِب ِْعد ِِ
إال َِ
ؼ ِ َِّ
حَِذ ِْ
ِتُ ِْ
التي ِقدرىا ِمرفوعة ِباالبتداء ِلـ ِ
إالِمعِالعمـِبوِ،ولوالِذلؾِِلَ َِكافِفيِحذفوِمعِالجيؿِبمكانوِضربِمفِ
ؼِ َِّ
حَِذ ُِ
الِي ِْ
محذوؼِ ُِ
ٍِ
ـِأالِ
َِّ
ي ِبمعر
اِفمقدِاسِتُ ِْغِنِ َِ
ِْ
ِِ
فتوِعفِتأكيدهِبالبل َ
تكميؼِعِْمـِالغيبِلممخاطبِ،واذاِكافِمعروفً
ؤكدِوتترؾِالم َّ
وِيقبحِأف ِتأتيِبالم ِّ
تر َّ
دِفبلِتأتيِبوِأال ِتر َّ
ىِأف ِالتوكيدِمفِمواضعِ
ؤك
ىِأن
َ
ْ
ُ
ُ
اإلطنابِواإلسيابِ ،والحذؼِمفِمواضعِاالكتفاءِواالختصارِ ،فيماِإذفِكماِذكرتِلؾِ

(ٔ)ِ-المحتسبِ،ِٜٔٔ/ِِٕ:وينظرِمعانيِالقرآفِلمفراءِ ِ.ِٖٙٓ/ِِٕ:

(ٕ)ِ-ينظرِ:سرِصناعةِاإلعرابِ،ِٙ٘ٙ/ِِٕ،ِٗٓٔ/ِِٔ:والخصائص.ِٕٛٚ/ِِٕ:
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َّ
هِعمىِالزجاجِ
وبنىِابفِجنيِنقدهِورِّد
ِ
عمييماِعِْقدِكبلـ))(ٔ)ِ ،
َِ
ؿِ
شِتَ ِِم َِ
افِالِيجوزِأف َِِي ِْ
ِْ
ضَِّد
ِِ
عمىِأمورِمنياِ ِ:

َّ
ِبعدِالداللةِعميوِ،وقوؿِالزجاجِبحذؼِ(ىما)ِالِدليؿِعميوِيدؿِ
ِِّ
جوزِالحذؼِإال
ِٔ -الِي
وِفيِالكبلـِحذؼِيقَّدرِبػ(ىما).
َِّ
عمىِأن
ُ

ِٕ-الِيجوزِحذؼِالم َّ
ؤكدِواإلتيافِبالم ِّ
ؤكد؛ِ َّ
ألفِىذاِخبلؼِالمرادِمفِالتأكيد.
ُ
ُ
جاجِقدِعرضِليذهِالمسألةِبشيءِمفِالِتَّفصيؿِفذكرِوجوهِالقراءةِفيياِِ،
وكافِالزَِّ
َِّ
ِِِِِِ

وأقواؿِالنحوييفِثـِ َّ
حِىذاِالرأيِالذيِذكرهِابفِجنيِعنوِإذِقاؿ((ِ:والذيِعنديِِ-واهللِ
ِ
رج
ع ِالِ ِِم ْيَِنا ِِ -محمد ِبف ِيزيدِ ،وعمى ِإسماعيؿ ِبف ِإسحاؽ ِِ...
أعمـ ِِ -وكنت ِعرضتو ِعمى ِ َِ
فقببلهِ ِوذكر َّ
ِ،ىوِ(أف)ِ ِوقعتِموقعِ(نعـ)ِ،و َّ
َّ
أف ِالبلـِوقعتِ
اِأنوِأجودِماِسمعاهِفيِىذا

َِموِق َِع ِيَاِ،و َّ
أفِالمعنىِ:ىذافِلَيماِساحرافِ))(ٕ)ِ .

ين ِ
َِّ
ومم
ِِِِِ َّ
َّاك َن ْع ُب ُد وِاي َ
اِآخذِبوِابفِجنيِالز َّجاجِماِجاءِفيِقولوِتعالىِِِ:إِي َ
ستَ ِع ُ
َّاك َن ْ
ٍ
يِحاؾ ِعفِأبيِإسحاؽِأراهِقاؿِليِسمعتوِيقوؿِوقدِ
وح َِكىِلِِ
[ ِالفاتحةِ]ِ٘:إذِقاؿَِ ((ِ:
سِئِ
ِو َّ
َّ
يقَِتُؾِنعبدِ،قاؿِ:واشتقاقوِ
ِ:حِِق ِ
َّاك َن ْع ُب ُدِِماِتأويموِ،فقاؿ َِ
ؿِعفِمعنىِقولوِعز ِ
جؿِِإِي َ
ُ
يِ،وذلؾِأفَِّ ِجميعِ
ض ٍِّ
ِ،وىذاِالقوؿِمفِأبيِإسحاؽِعنديِغيرِمِْر ِِ
َِ
مفِاآليةِوىيِالعبلمة
األسماءِالمضمرةِمبنيِغيرِمشتؽِنحوِ:أناِوأنتِوىوِوىيِ،وقدِقامتِالداللةِعمىِكوفِ
بِإلىِأف َّ
َّ
َّ
ِ(إيا)ِاسـِغيرِمضمرِ،
شِتَِقًّاِ،فإفِ ُذ ِِى
ِالِيكوفِم ِْ
ُِ
اِفيجبِأف
اِمضمر
ا)ِاسم
(إي
ْ
ً
ً
ِبيََِِّناه ِفي ِحرؼ ِالكاؼِ ،فقد ِأفسدناه ِىناؾ ِبما ِأغنى ِعف ِإعادتوِ
وذلؾ ِقولو ِعمى ِما َِ

(ٖ)
جاجِ .
ِ،وىذاِالقوؿِلـِأجدهِفيِكتبِالزَِّ
َِّ
ىنا))

ابن مجاىد (تٕٖٗىـ)
َّ
ِلياِوجيًاِفيِ
ِ
ىِابفِجنيِأف
طَِئِتِ ِِوِبعضِالقراءاتِالتيِير
خ ِِ
آخذِابفِجنيِابفِمجاىدِفيِتَ ِْ
ِ
ِ:األوؿِليسِلو ِعبلقةِ
فِح ِْمِمُياِعميوِ،والقراءاتِالتيِآخذهِعمييا ِعمىِنوعيف
بيةِي ِْم ِِك َِ
العر ُِ
َّ
لغويةِالِأثرِلياِفيِالمعنىِ،
فية ِأو ِ َِّ
صوتيةِأوِصرَِّ
بؿِىيِأمور ِ َِّ
ٌِ
بالِتَّفسيرِومعنى ِاآليةِ ،
(ٔ)ِ-سرِصناعةِاإلعرابِ،ِٖٛٔ-ِٖٛٓ/ِٔ:وينظرِ:معانيِالقرآفِواعرابوِ .ِٖٙٗ-ِِٖٙ:
(ٕ)ِ-معانيِالقرآفِواعرابوِ .ِٖٖٙ/ِِٖ:

(ٖ)ِ-سرِصناعةِاإلعرابِ .ِٙ٘ٙ/ِِٕ:
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ومف ِذلؾ ِما ِجاء ِفي ِقولو ِتعالىِ ِ :لَ َينفَعُ َن ْف ً ِ
آم َن ْت ِمن قَ ْب ُل ِ
يما ُن َيا لَ ْم تَ ُك ْن َ
سا إ َ
يمانيا)ِبالتاءِفيماِ
[األنعاـِ :مفِاآليةِ ]ِٔ٘ٛ:عمىِقراءةِأبيِالعالية(ِ ((ِ :الِتَْن
فعِنفساِإ ُ
ً
ؽِعمىِشيءِلوِ
ٍِ
ِْ
ِ:ليسِيِْنَِب
َِ
ُي ْروىِعنوِ،قاؿِابفِمجاىدِ:وىذاِغمطِ.قاؿِأبوِالفتح
غيِأفُِي ْ
طمَ
ف ِكافِغيرهِأقوىِمنوَِِّ ِ -أنوِغمطِ،وعمىِالجممةِفقدِ َِكِثُرِعنيـِ
وجوٌ ِفيِالعرَِّبيةِقائـِِ -وا ِْ
ِ
تأنيثِف ِْعؿِالمضاؼِالمذكرِإذاِكانتِإضافتوِإلىِمؤنثِ،وكافِالمضاؼِبعضِالمضاؼِ
ِِ
إليوِأوِمنوِأوِبوِ.وأنشدناِأبوِعميِالبفِمقبؿِ :
لت
صرح َّ
قَ ْد َّ
ان ،وابتُِذ ْ
ير عن ُكتْ َم َ
الس ُ

َّة ُّ
وقــــــــــع المحا ِج ِن بالميري ِ
الذقُ ِن
ُ ََ
َْ

كافِمذكراِلَ َّماِكافِمضافًاِإلىِ(المحاجف)ِ،وىيِمؤنثة؛ِإذِكافِالوقعِ
فِ
فأنثِ(الوقع)ِوا ِْ
ً
منيا))(ٔ)ِ،وأكثرِنقدِابفِجنيِالبفِمجاىدِمفِىذاِالنوعِ .

ون إِلَّ أَن
والنوعِاآلخرِلوِعبلقةِبالمعنىِ،ومفِذلؾِماِذكرهِِفيِقولوِتعالىَ ِِ:ى ْل َينظُُر َ
((ِ:رويِ
َيأ ِْت َي ُي ُم المّ ُو ِفي ظُمَ ٍل ّْم َن ا ْل َغ َم ِامِ[ِالبقرةِ:مفِاآليةِ]ِٕٔٓ:فيِقراءةِِقَِتَ َِ
ادةِ،إذِقاؿ ُ
ِ:ىوِج ِم ِ
يِظ َبل ٍؿ ِ
سبحانو(ِ:ف ِ
ِ
ؿِ .
عِظ ٍِّ
ِم َف ِاْل َغ َم ِاـ)ِ .قاؿِابفِمجاىد
ادةِفيِقوؿِاهلل ِ
عفِِقَِتَ َِ
َِ ْ
ظُمَّ
َّ
ؿِ
ِالظِّ َِّ
؛ِوذلؾِأف ِ
ة)ِ،كجمَّةِِو ِجبلؿِ،وُقمَّةِوِقبلؿ
ِ:الوجوِأف ِيكوفِجمعِ( ِ
ِْ
قاؿِأبوِالفتح
ُ
اِالظِّ
ؿِفيوِعدـِالشمسِفيِأوؿِ َّ
يارِِ،وىوِعرضِ
الن
مةِالغيـِِ،فأم ِ
ليسِبالغيـِِ،واَِّنماِالظ
َّ
َّ
َ
والغيـِجسـ))(ٕ)ِ،فابفِجنيِفيِنقدهِلقوؿِابفِمجاىدِاتَّبعِخطواتِنقديةِمحكمةِوىيِ :

ِ
كوفِ(ظ َبلؿ)ِجمعِ ٍّ
ظؿ.
ِٔ-خطَّأِقوؿِابفِمجاىدِفيِ
ط ِيئِ ِِوِالبفِمجاىدِبقولوَّ ِ:
بؿِالظِّؿِعدـِالشمسِفيِ
ِ
ِالظِّؿِليسِبالغيـِ،
أف ِ
خ ِِ
بيفِسببِتَ ِْ
ِ
ِٕ -

َّأوؿِ َّ
وىوِع َرض.
َِ
النيارِ،

ِٖ-أعطىِالبديؿِلِماِخطَّأِبوِابفِمجاىدِبقولوِ:واَّنماِالظمةِالغيـِِ،وىوِجسـ.
ِرده ِعمى ِابف ِمجاىد ِفي ِىذا َّ
ِالنص ِاعتمد ِعمى ِالمعنى؛ ِ َّ
ألف ِسياؽِ
ِِِِوابف ِجني ِفي ِِّ
اآليةِيتحدثِعفِالغيـِ،فبلِيستقيـِالسياؽِوكبلـِابفِمجاىدِ .

(ٔ)ِ-المحتسبِ،ٕٖٚ-ٕٖٙ/ِٔ:وينظرِالبيتِفيِديوافِابفِمقبؿِ،ِٕٔٙ:وروايةِفيوِمفِغير(قد).
(ٕ)ِ-المحتسبِ .ِٕٕٔ/ِٔ:
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ض َوا ْل ِج َبا ُل فَ ُد َّكتَا َد َّك ًة
ِأيضا ِما ِجاء ِفي ِقولو ِتعالىَ ِ ِ :و ُح ِممَ ِت ْاْل َْر ُ
ِِِِِِِومف ِذلؾ ً
وِ
اح َدةًِ[ِالحاقةِ]ِٔٗ:فيِقراءةِابفِعامر((ِِ،قاؿِابفِمجاىدِحدثناِالطبريِِ...عفِابفِ
َ
ض)ِ،مشددةِالميـِ.قاؿِابفِمجاىدِ:وماِأدريِماِىذا؟ِقاؿِأبوِالفتحِ:
ِاأل َْر ُِ
(ِ:و ُح ِّممَ ِت ْ
عامر َ
؛ِوذلؾِأنوِ
َِّ
ىذاِالذيِِتََِب َّشعِعمىِابفِمجاىدِحتىِأنكرهِمفِىذهِالقراءةِِ -صحيحِوواضح

ِمِمَ ًِكا ِمفِ
ِوح َِّم َِمنا ِِقُِْدَِرِتَناِ ،أو َِ
ِكأنو ِفي ِاألصؿَِ :
أسند ِالفعؿ ِإلى ِالمفعوؿ ِالثانيِ ،حتى َِّ
ِفبِنِي ِلوِ ،فقيؿِ:
األرضِ ،ثـ ِأسند ِالفعؿ ِإلى ِالمفعوؿ ِالثانيُِ ،
َِ
بلِئِ َِكِتَِِناِ ،أو ِنحو ِذلؾ ِِ -
َِم َِ
ِو ُح ِّممَت ِِقُِْدَِرِتَُِناِ
ِألسندت ِالفعؿ ِإليوِ ،فقمتِ :
ِاألوؿ َِ
ت ِبالمفعوؿ َِّ
جِْئ َِ
األرضِ .ولو ِ ِ
ُِ
تِ
ح ِِّمِمَ ِِ
ِفَ ُِ
يداِ َّ
سِ
ألََِّوؿِمقاـِالفاعؿِقمتِِ:أُِْلِبِ َِ
تِالمفعوؿِا ِ
فإفِأِقَ ِْم َِ
الجبةَِْ ِ،
ِ.وىذاِكقولؾِ:ألبستِز ًِ
َِ
َِ
األرض
يد ِ َّ
ستِالجبَّةُِ .نعـِ ،وقدِ
ت ِالثانيِمقاموِ ،فقمتِِ :أُلِبِ َِ
حذفتِالمفعوؿِاألوؿِأقَِ ِْم َِ
َِّ
فِ
الجبةَِ ،وا ِْ
ز ٌِ

ؿِأف ُِِيِْبَِنىِالفعؿِلممفعوؿِالثانيِ ،فتقوؿِ :أُلبِ َستِ
ألََِّو ِْ
كافِأيضاِيجوزِمعِاستيفاءِالمفعوؿِا ِ
ًِ
يداِ،عمىِطريؽِالقمب؛ِلبلتساعِ،وارتفاعِ َّ
َّ
تِ
تقوؿِح ِِّمِمَ ِِ
ُِ
فإذاِجازِعمىِىذاِأفِ
ِْ
الشؾِ.
الجبةُِز ً
ظنِؾِبجوازِذلؾِ
ألََِّوؿِِ -فماِ َِ
ؾِِ ،فَِتُِِقيـِاألرضِمقاـ ِالفاعؿِمعِذكرِالمفعوؿِا ِ
ألَ ُِ
اِ
رض ِالممَ َ
يدِ
ط ِِعـ ِز ٌِ
ِالخبزِ ،وِأُ ِْ
َِ
يدا
ِأطعمت ِز ًِ
ُِ
ألََِّوؿ؟ ِوكذلؾ
ِحِِذؼ ِالمفعوؿ ِا ِ
وح ْسنِ ِوِ ،بؿ ِبوجوبو ِإذا ُِ
ُ
اِ،فبلِتَ ِجَِد ُِِبًِداِمفِإقامةِالخبزِمقاـِ
ِ
يداِ،ثـِتحذؼِز ًِ
يد
الخبز ِز ًِ
ط ِعـ ِ ُِ
َِ
الخبزِ،وتتسعِفتقوؿِ:أُ ْ
ط ِعَِـِ
س ِِ
الحديثِ ،وُِك ِِ
ثِ
الفرس ِوِأُِبِ َِّ
ب ِ ُِ
الخبزِ .ومثمو ِِأُِْرِِك َِ
ط ِعَِـ ِ ُِ
الجَّبةُِِ ،وأُ ْ
الفاعؿِ ،فتقوؿِ :أُ ْ
ُ
يت ِ ُ
ورحـِاهللِابفِمجاىد!ِفمقدِكافِكبيراِفيِ
ًِ
يِالشرِ.
ِ،ووِق َِ
الخير ُِ
يِ ُِ
ابِ،وِلُِِق َِ
وسِِق َِ
الطعاـُِ ِ،
يِالشر ُ
ُ
(ٔ)
سِمِّ
ماِفيماِلـِي ِْم ِيَرِبو)) ِ .
َِ
موضعوُِ ِ،م َِ
ِِِِِِِِاتبع ِابف ِجني ِفي ِنقده ِالبف ِمجاىد ِعمى ِ ِ ِ
ض)ِ
ِ(و ُح ِّممَ ِت ْ
ِاأل َْر ُ
ِتََِبشِ ِع ِو ِىذه ِالقراءة َ

أمورِمنياِ :
ًِا

شعةِعمىِوفؽِالمِغةِوقوانينياِ،
أيِىيِليستِمِْن َِكرةَِِب ِِ
ُِ
حِالقراءةِعمىِوفؽِالعربيةِ،
ص َّح َِ
َِٔ ِ-
َّ
اضحِعندِابفِجنيِكماِعبرِعفِذلؾ.
بؿِماِأنكرهِابفِمجاىدِو

حمَّؿ ِالقراءة ِعمى ِضوء ِالصناعة ِ َّ
النحويةِِ ،فَِقََِّدر ِالكبلـ ِفي ِالقراءةُ ِ :ح ِّممَت ِقدرتُناِ
ِٕ ِ -
ثـِحذؼِالمفعوؿِاأل ََّوؿِنائبِالفاعؿِ(قدرتُنا)ِوأقاـِالمفعوؿِالثانيِمقاموِورفعوِ
األرضُ ِ ،
َ
بالنيابةِعفِالفاعؿ.

(ٔ)ِ-المحتسبِ .ِٖٕٜ-ِِٖٕٛ/ِِٕ:
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ِِٖ -تَ ِمثَّ ِِ
يداِ َّ
الجبةَِ ،فتصيرِبعدِبناءِالفعؿِ
س ُِ
ألب ِْ
ت ِز ً
ؿِلتحميموِىذاِبأكثرِمفِمثاؿِ ،ومنياَ ِ :
َ
األوؿِ:أُلبِ َستِ َّ
الجبةُ.
لممفعوؿِوحذؼِالمفعوؿِ َّ

َّ
َّ
مـِي ِّ
عنفيـِبخشفِالقوؿِومرذولوِ،
ِٗ-وابفِجنيِفيِأغمبِنقدهِ
لمعمماءِكافِمؤد ًباِوميَذ ًباِ،ف ُ

ؿ ِ ٍّ
ؽ ِفي ِفعمو ِوقولو ِِ...
جد ِوام أر ِصد ٍِ
قاؿ ِعنو ِمحقؽ ِالخصائص((ِ :كاف ِابف ِجني ِرج َِ
ِالمِْنِِدية ِلمجبيف))(ٔ)ِ ،وىذا ِما ِنمحظو ِفي ِآخرِ
ؼ ِالِمِّساف ِوالقمـ ِيتجنب ِاأللفاظ ُِ
ِع َِّ
وكاف َِ
ِّ
!ِفمقدِكافِكبيراِفيِ
كبلموِفيِردهِعمىِابفِمجاىد ِالمتقدـِ،إذِقاؿِ :ورحـِاهللِابفِمجاىد
ً

موضعوِ،مسمِّ
ماِفيماِلـِي ْميَرِبوِ .
َ
َُ

قواعد التفسير المغوي عند ابن جني
أف ِاستنبط ِبعض ِالقواعد ِالم َّ
العامة ِالتي ِاعتمدىا ِابف ِجني ِفيِ
غوية ِ َِّ
ِِِِِِِيمكف ِلي ِ ْ

فيِضوءِتفسيرهِ،وىذهِالقواعدِقدِيكوفِفيِتفسيرهِ
ِ
الكشؼِعفِمعانيِآيِالقرآفِالكريـ ِِ ،
ما ِيخالفيا َّ
وميا؛ َّ
ِإال َّ
ِألنو ِفي ِاألغمب ِيعتمدىا ِويسير ِعمىِ
ِع ُِم َِ
ِيِْفِِقُِد ِالقاعدة ُِ
ِأف ِذلؾ ِال ُِ
خطَِاىاِ .
ُِ
حَِذ َّ
َّ
ؼِإال ِمعِ
الِي ِْ
ِمحذوؼ ِ ُِ
ٍِ
ِإذاِد َّؿ ِعميوِدليؿ((ِ ،فكؿ
َِ
يجوزِالحذؼِإال
ِالقاعدةِاألولىِ :الِ
ِعِْمِِـ ِالغيبِ
ِتَ ِْكِمِيؼ ِِ
ب ِمف ِ
ِضِْر ٌِ
ِحذف ِِو ِمع ِالجيؿ ِبمكانو َِ
العمـ ِبوِ ،ولوال ِذلؾ ِِلَكاف ِفي ِِ
خاطَِب))(ٕ).
مم َِ
ِلِ ُِ
ت ِالعرب ِالجممةِ
ِحَِذِفَ َِ
ِباب ِمف ِشجاعة ِالعر َّبيةِ ،قاؿ((ِ :قد َِ
ِِِِِوالحذؼ ِعند ِابف ِجني ٌِ
َّ
بِمفِ
ِكافِفيوِضِْر ٌِ
َِ
يؿِعميوِ،وا َّال
ِعفِدِلِ ٍِ
َِ
مفِذلؾِإال
يءِ
ِ.وليسِش ٌِ
َِ
والمفردِوالحرؼِوالحركة
ِابفِجنيِعمىِالزجاجِفيِ
َِّ
تكميؼِعمـِالغيبِفيِمعرفتو))(ٖ)ِ ،ومفِأمثمةِىذهِالقاعدة ِرد
َّ
عميوِدليؿِِ،وقدِوقفتِ
ُِ
ؿِ
ِيُِد َِّ
هِلمضميرِ(ىما)ِمفِغيرِأف َِ
النصِالذيِسبؽِذكرهِِ،فيِتقدير
ْ
َّ
َّ
ِ،فوجدتوِالِيقوؿِبالحذؼِإالِ
التيِخرجياِابفِجنيِعمىِالحذؼ
عمىِكثير ِمفِالمسائؿ ِ
ٍِ
ويذكرِما َِِيُِدؿِ ِعمىِالمحذوؼِ،فبلِحاجةِبناِلذكرِأمثمةِعمىِىذهِالقاعدةِِ،وتدخؿِتحتِ

(ٔ)ِ-الخصائصِ(مقدمةِالمحقؽ).ِٔٗ/ِِٔ:
(ٕ)ِ-سرِصناعةِاإلعراب.ِٖٛٓ/ِِٔ:
(ٖ)ِ-الخصائصِ .ِٖٙٓ/ِِٕ:
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ىذهِالقاعدةِقواعدِفرعيةِأشارِإليياِابفِجنيِومنياِ:الِيجوزِحذؼِالتوكيد؛ِ َّ
ألفِ((التوكيدِ
مفِمواضعِاإلطنابِواإلسيابِوالِيميؽِبوِالحذؼِواالختصار))(ٔ)ِ .

ف ِكافِ
ِشيء ِلو ِوجو ِفي ِالعرَِّبية ِقائـ ِِ -وا ِْ
ٍِ
طمَؽ ِعمى
ِيِْنَِب ِِغي ِْ
القاعدة ِالثانية((ِ :ليس َِ
ِأف ِ ُي ْ
غيرهِأقوىِمنوَِِّ ِ-أنوِغمط))(ٕ).

خطِّؤىاِبعضيـِ
التيِي َِ
ُِ
اذةِ
الش َِّ
فسيرَِّيةِفيِتوجيوِالقراءاتِ َِّ
وطبؽِابفِجنيِىذهِالقاعدةِالِتَّ ِ
ِِِِ َِّ

مف ِجية ِالمِغةِ ،ومنيـ ِابف ِمجاىد ِوابف ِأبي ِحاتـِ ِ ،ومف ِذلؾ ِما ِجاء ِفي ِقولو ِتعالىِِِِِِ:
اىمِي ِ
ِأَفَح ْكم ا ْلج ِ
ون ِِ[ِالمائدةِ]ِ٘ٓ:برفعِ
س ُن ِم َن المّ ِو ُح ْكماً لّْقَ ْوٍم ُيوِق ُن َ
َّة َي ْب ُغ َ
ون َو َم ْن أ ْ
ُ َ َ
َح َ
الميـ ِمف ِ(أَفَ ُح ْك َـ) ِعمى ِقراءة ِيحيى ،إذ ِقاؿ((ِ :ومف ِذلؾ ِقراءة ِيحيى ِوابراىيـ ِوالسمميِ
ِِ ِ
وف)ِبالياءِورفعِالميـِ.قاؿِابفِمجاىدِ:وىوِخطأِِ...قاؿِأبوِالفتحِ:
ِي ْب ُغ َِ
(أَفَ ُِ
ح ْك ُـ ِاْل َجاىمَّية َ
َّ
َّ
ؼ؛ِلكنوِوجوِغيرهِأقوىِمنوِ،وىوِجائزِفيِالشعرِ،قاؿِ
وِخطأِفيوِسَِر
َِ
قوؿِابفِمجاىدِإن
أبوِالنجـِ :

الخيار تَد ِ
ِ
َّعي
أص َب َح ْت أ َُّم َ
قد ْ

أص َن ِع ِ
َعمَ َّي َذ ْن ًبا كمُّو لَ ْم ْ

أيِ:لـِأصنعوِ،فحذؼِالياءِ.نعـِ،ولوِنصبِفقاؿ(ِ:كمَّو) ِلـِينكسرِالوزفِ،فيذاِيؤنسؾِ

بأنو ِليس ِلمضرروة ِمطمقة؛ ِبؿ ِألفَِّ ِلو ِوجيًا ِمف ِالقياسِ ،وىو ِتشبيو ِعائد ِالخبر ِبعائدِ
َِّ
(ٖ)
ِ،ومفِذلؾِأيضاِكبلموِعمىِقولوِتعالىِِ:لَ ْوَل أَن تَ َد َارَك ُو ِن ْع َم ٌة ّْمن
الحاؿِأوِالصفة))
ً
ِ
وم ِ[ِ القمـِ ]ِٜٗ:بتشديدِالداؿِمفِ تَ َد َارَك ُو ِ عمىِقراءةِابفِ
َّرّْبو لَ ُن ِب َذ ِبا ْل َع َراء َو ُى َو َمذ ُ
ْم ٌ
َف ِتَ َّد َارَكو)ِ،مشددةِ.قاؿِأبوِالفتحِ:روىِىذهِالقراءةِأبوِحاتـِعفِ
ُى ْرمز ِوالحسف ِ((ِ(لَ ْوالِأ ْ
ألنو ِفعؿ ِ ٍ
األعرج ِال ِغيرِ ...قاؿ ِأبو ِحاتـِ :ال ِيجوز ِذلؾ؛ ِ َّ
ماضِ ،وليست ِفييا ِإال ِتاءِ

واحدةِ،والِيجوزِ(تَتَ َد َاركو)ِ،وىذاِخطأِمنو؛ِأوِعميوِ.قاؿِأبوِالفتحِِ:قوؿِأبيِحاتـِِ:ىذاِ
َّ
الِأفِ
ةِالمِْنِقَ ِِ
حكايةِالحاؿِالماضي ُِ
َِّ
؛ِوذلؾِأنوِيجوزِعمىِ
خطأِِ -الِوجوِلو
ضَِّيةِ،أيِ:لو ْ
ِسيقوـِ،أيِ:كافِمتوقعاِمنوِالقياـِ،فكذلؾِىذاِ
يد
ُِ
كافِيِقَاؿِفيوِ:تَتَ َد َاركوِ،كماِتقوؿِ:كافِز ٌ
ً

(ٔ)ِ-سرِصناعةِاإلعرابِ ِ.ِٕٛ/ِِٔ:
(ٕ)ِ-المحتسبِ .ِٕٖٙ/ِٔ:

(ٖ)ِ-المحتسبِ،ٕٔٔ/ِٔ:وينظرِالبيتِفيِديوافِأبيِ َّ
النجـِ،ِٕ٘ٙ:وروايتوِفيوِبنصبِ(كمَّو)ِ .
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ِيقاؿِ:تتداركوِنعمةِمفِربوِلنبذِبالعراء))(ٔ)ِ،وليذهِالقاعدةِشواىدِكثيرةِعندِابفِ
لو ْ
الِأف ُ
اذة؛ِأل َّف ِبعضِالقراءات ِقدِتخالؼِ
اءاتِالش َِّ
َِّ
جني(ٕ)ِ،وىذهِالقاعدةِمنحصرةِفيِتوجيوِالقر

مشيور ِالقواعد ِالعربية؛ ِلذا ِيحمميا ِبعضيـ ِعمى ِالخطأِ .وليس ِليذه ِالقاعدة ِشواىد ِمفِ

قراءةِالعامة؛ِوذلؾِأل َّفِقراءةِالعامةِالِتخالؼِمشيورِالعربيةِفيِأغمبياِ .
شواىد ابن جني عمى تفسيره المغوي

غويِ ،وقد ِوقؼ ِفاضؿ ِالسامرائيِ ،وحساـِ
ت ِشواىد ِابف ِجني ِعمى ِتفسيره ِالمِ ِِّ
ع ِْ
ِتََِنَِّو َِ

النعيميِعمىِشواىدِابفِجنيِفيِدراساتوِالمغويةِبشكؿِعاـِ،فقسَّماِشواىدهِعمى ِثبلثةِ

أقساـِ :شواىد ِمف ِالقرآفِ ،وشواىد ِمف ِالحديثِ ،وشواىد ِمف ِكبلـ ِالعرب ِوشعرىـ(ٖ)ِ،
وشواىدهِعمىِتفسيرهِالمغوي ِالِتخرجِعفِىذهِالشواىد َّ
ِأنيماِتحدثاِعفِشواىدهِعمىِ
ِ،إال َِّ

أمور ِالمِغة ِو َّ
صوتية ِأوِ
النحوِ ،فكانت ِأمثمتيما ِعمى ِشواىده ِأمثم ِةً ِِتَِتَ َِعِمَّؽ ِبإثبات ِقاعدة ِ َِّ

الش ِْعرِ
سِتَُِدؿِ ِعميياِ ،بشواىد ِالقراف ِو ِِّ
ِي ِْ
نحويةِ ،أو ِغيرىا ِمف ِأمور ِالمِغة ِالتي َِ
فية ِأو ِ َِّ
صرَِّ
وكبلـِالعربِمفِالنثرِ .

شواىده من القرآن الكريم
استشيدِابفِجنيِبالقرآفِالكريـِوقراءاتو ِعمىِتفسيرهِالمِغويِمفِجيةِالنَّحوِوالمِغةِ،
وسأعرضِلِشواىدهِمفِقراءةِالعامةِأوًالِومفِ
ِ
أوِيستشيدِبمعنىِآيةِعمىِمعنىِآيةِأُخرىِ،
ثانياِ .
القراءاتِاألُخرىِ ً

أول :شواىده من قراءة العامة
ً
غوي ِلمقرآفِالكريـ ِبالقرآفِالكريـِ،وكافِ
استشيدِابفِجنيِعمىِكثيرِمفِتفسيرهِالمِ ِّ
آنيِإلثباتِمعنىِآيةِأُخرىِ،أوِإثباتِمعنىِلفظِمفِألفاظِالقرآفِالكريـِ،
ٍِ
يأتيِبالشاىدِالقر
َِّ

ق أَ ٌخ لَّ ُو ِمن
س ِر ْ
س َر َ
ومفِشواىدهِعمىِتفسيرهِكبلموِعمىِقولوِتعالىِ ِ:قَالُواْ إِن َي ْ
ق فَقَ ْد َ
َّ
اِعفِالشرطِ،
ِيكوفِم َسَّب ًب
ابِأف
ِح ْكـِالجو
ْ
قَ ْب ُل [ِ يوسؼِ:مفِاآليةِ،ِ]ِٚٚ:قاؿ((ِ:و ِم ْف ُ
ُ
(ٔ)ِ-المحتسب.ِٖٕٚ-ِِٖٕٙ/ِِٕ:
(ٕ)ِ-ينظرِ:المحتسبِ،ِٕٔٔ/ِِٔ:وِِِٕ،ِٙٛ/وِٕٕٓ.
(ٖ)ِ-ينظرِ :ابفِجنيِالنحويِ ،ِٖٔٛ-ِ ِٕٖٔ :الدراساتِالميجيةِوالصوتيةِعندِابفِجنيِ،ٗٙ-ِ ِٕٗ :
وابفِجنيِعالـِالعربيةِ .ِ٘ٗ-ِِ٘ٔ:
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ِ
ِح ْم ٌؿ ِعمى ِالمعنىَّ ،
ِإفِ
وس َر ُ
ِفكأنو ِقاؿْ :
ِس َرِقو ِالم ْشروط ِبو؛ ِوذلؾ ِألنَّو َ
ؽ ِأخيو ِكاف ِقبؿ َ
َ

ِ
َّ
آؤوا
ؽِ،يجر
َي ْس ِر
ِبذلؾِعمىِشاكمتو؛ِألفِىذاِمعموـِمفِأخيوِ.وكذلؾِقولوِتعالى ِ:فَِإ ْن فَ ُ
ِ
ِ
ِرحيماِ
ور
ِغفُ ًا
يم ِ[ِ البقرةِ :مف ِاآليةِ ،]ِٕٕٙ :وليس ِكوف ِاهلل ِتعالى َ
فَإ َّن المّ َو َغفُ ٌ
ً
ور َّرح ٌ
َّ
توبتيـ؛ِألف ِىاتيفِصفتافِمفِصفاتِاهللِسبحانوِوتعالىِقبؿِالتوبةِوبعدىاِ،
ُم َسَّب ًباِعفِ
اكتفاءِمفِالم َسَّببِبالسببِ،وبالسببِمفِ
ِح ْم ًبل ِعمىِالمعنىِ،و
وكبلـِالعربِأكثرهِىكذا َ
ُ

الم َسَّببِ،فتأويموِ:يغفرِاهللِليـِويرحميـ))(ٔ)ِ،فابفِجنيِىناِاستشيدِبآيةِعمىِآيةِأخرىِ،
ُ

وكافِشاىدهِفيِاآليةِالتيِاستشيدِبياِىوِاألسموبِالذيِجاءتِعميوِاآليةِِ،وىوِالحمؿِ
عمى ِالمعنىِ .وكذلؾ ِاستشيد ِبقولو ِتعالىِ ِ :إِّْني َو َج ُّ
ام َأرَةً تَ ْم ِم ُك ُي ْم َوأُوِت َي ْت ِمن ُك ّْل
دت ْ
شي ٍء ولَيا عر ٌ ِ
يم [ِ النمؿِ]ِٕٖ:إذِقاؿِ ((ِ :ومفِالتوكيدِفيِالمجازِقولوِتعالىِِِ:
َ ْ َ َ َْ
ش َعظ ٌ
شي ٍء ِولـِتُؤ َ ِ
ِ ِ ّْ
اِح ِذفتِ
ِِ
أف
تِل ْحي ِةًِوالِ َذ َك ًراِ.ووجوِىذاِعنديْ ِ،
ِيكوفِم َّم ُ
ْ
َ ِوأُوت َي ْت من ُكل َ ْ
ٍ
ِّ
؛ِأال ِتر َّ
َّ
تِ
مفِكؿ
تِ
وِحتىِكأنوِقاؿِ:وأوِتَِِي ِْ
ِِ
ِشيء ِتُ ْؤِتَاهِالمرأةِالممكة َ
صِفَِتُ
ىِأنياِلوِأُوتَِي ْ
ت ِوِلَِِقيؿ ِأُوِتِيِ .ومثمو ِقولو ِتعالىِِِِِِ:
لِ ْحي ِةً ِ ًا
ً
وذكر ِلـ ِتكف ِامرأةً
ِأصبل ِوِلَ َِما ِقيؿ ِفيياِ :أُوتَِي ْ
وىذاِمماِيستثنيوِالعقؿِببدييتوِ،
َِّ
ش ْي ٍء [ِالرعدِ]ٙٔ:وىوِسبحانوِشيءِ.
ق ُك ّْل َ
 المّ ُو َخالِ ُ
الشيءِكائناِماِكافِالِيخمؽِنفسوِ ،كماِأفَِِّ
ًِ
أال ِترىِأفَِّ ِ
والِيحوجِإلىِالتشاغؿِباستثنائوَِ ِ،
الِذكر))(ٕ)ِ،ففيِىذاِالنص ِاستشيدِابفِجنيِبآيةِعمىِمعنىِآيةِ،
حي ِةً ِو ًِا
ىِلِ ِْ
أةِالِتُِْؤِتَ ِ
المر ِ
ِ
فِموضعِالشاىدِوربطوِبمعنىِاآليةِالمستشيدِِلَ ِيَاِ،
َِّ
ِ،بؿِبَِّي
َِ
ولـِيكتؼ ِباالستشياد ِوحسب
كماِىوِواضحِفيِنصِّوِ .
ثانيا  :شواىده من القراءات اْلُخرى ِ
ً
ِِِِِِاستشيد ِابف ِجني ِبالقراءات ِالقرآنية ِعمى ِمعنى ِبعض ِاآليات ِمف ِقراءة ِالعامةِ،

وتسمى ِىذه ِالقراءات ِبالقراءات ِالتفسيريةِ ،وأكثرىا ِمروي ِعف ِابف ِمسعودِ ،ومف ِذلؾ ِماِ
َّ
ستَ ْق ِب َل أ َْوِد َي ِت ِي ْم قَالُوا َى َذا َع ِ
جاءِفيِقولوِتعالىَ ِِ:ف َم َّما َأر َْوهُ َع ِ
ض ُّم ْم ِطُرَنا َب ْل ُى َو
ار ٌ
ار ً
ضا ُّم ْ
ما استَعج ْمتُم ِب ِو ِريح ِفييا ع َذ ِ
اءةِابفِمسعود((ِ(ى َذاِ
يم ِ[ِ األحقاؼِِ]ِٕٗ :عمىِقر
َ
ٌ َ َ ٌ
َ ْ َْ
اب أَل ٌ
ض ِ
اِاستَ ْع َجْمتُ ْـ ِبِ ِو)ِِ،قاؿِأبوِالفتح ِِ...وكذلؾِىذهِالقراءةِ،
ِب ْؿ ُ
ِم ْمط ُرَناِقاؿ ِ ُى َِوٌد َ
ِى َِو ِ َم ْ
َع ِار ٌ ُ
لوِلـِتأتِقراءةِعبدِاهللِىذهِِلَ َِماِكافِ
ِِ
استَ ْع َج ْمتُم ِب ِو 
ُِمِفَ ِِّ
سرةِلقراءةِالجماعةَ ِ:ب ْل ُى َو َما ْ
(ٔ)ِ-الخاطريات.ِٖٓ:

(ٕ)ِ-الخصائصِ .ِٗ٘ٙ/ِِٕ:
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ِقدـ ِالقراءةِ
ِلِتفسيرىا؟))(ٔ)ِ ،فابف ِجني ِواف َِّ
ناصرة ِ
ِجاءت ِ ِِ
ِْ
ِإال ِعميياِ ،فكيؼ ِوقد
المعنى َِّ
ِإنوِجعؿِ َّ
أخرِقراءةِالعامةَّ ِ،إال َّ
الشاذةِدالةِعمىِمعنىِقراءةِالعامةِ .
الشاذةِفيِكبلموِو َّ
شواىده من الحديث الشريف
استشيد ِابف ِجني ِفي ِكتبو ِبالحديث ِالشريؼ ِفي ِمواضع ِمتعددةِ ،واختمؼ ِفاضؿِ

امرائيِير َّ
ىِأفِ
َِّ
امرائيِوحساـِالنِعيميِفيِنظرتييماِ
َِّ
لمشاىدِالحديثيِعندِابفِجنيِ،فالس َِّ
الس َِّ
ِيِْر ِجعِإليوِفيِ
ةِأوِيجعموِ((أصبل َِ
َِّ
إلثباتِقاعدةِنحوي
ابفِجنيِلـِيأت ِبوِ
ِِ
الحديثِعندِ
ً
َّ
اِلبلسِتِِْئَِناسِبوِفيِماِلـِ
ِْ
ور
ماِي ِ
ِلغوي ِِ،واَّن ُِ
يرِقاعدةِأوِإثباتِنص
تقر
ٍّ
ٍّ
دِفيِالنادرِحديثً

ِجديدا))(ٕ)ِ،وكافِالسامرائيِفيِكبلموِىذاِر ًاداِعمىِمفِيرىِ
رِأصبل
يخرـِقاعدةِ،ولـِيقر
ِِّ
ً
ً
ِأصبل ِفي ِتحقيؽ ِاأللفاظ ِ ِوتقرير ِالقواعد(ٖ)ِ،
أفَِّ ِابف ِجني ِ ِِم َّمف ِيحتج ِبالحديث ِويجعمو
ً

ِويرى ِحساـِالنعيمي ِ َّ
الِيوجدِماِيَِدلِّؿِعمىِ
ُِ
يِكافِي ِجيزِاالستشيادِبالحديثِ،و
ُِ
ِِّ
ِابفِجن
أف
حةِاالستشيادِبالحديثِ،فقسَّـِشواىدِابفِجنيِمفِالحديثِعمىِقسميفِ:
ىِص َِّ
َِّأنوِالِير ِِ

األوؿِماِأوردهِلِِفائدةِغيرِلغويةِ،واآلخرِماِأوردهِلفائدةِلغويةِ،وىوِكثيرِ ،وىذاِاآلخرِ
َِّ
(ٗ) ِ
فؽ ِ ِمعِ
ِ
دلَّؿِعميوِبشو
اىدِكثيرة ِ َّ
مماِاستشيدِبوِابفِجني ِ،وفيِىذاِالوجوِاألخيرِلـِيتَّ ْ

َّ
بالحديثِالشريؼِعمىِتفسيرهِالمِغويِفيِ
َِّ
اِىناِأفِابفِجنيِاستشيدِ
الذيِي ِيُمِن
َِ
امرائيِ،و
َِّ
الس َِّ
ستَ ْف ِت ُحواْ فَقَ ْد َجاء ُك ُم ا ْلفَتْ ُح ِ
معاني ِبعض ِاأللفاظِ ،فقاؿ ِفي ِ((قوؿ ِاهلل ِتعالى ِ :إِ ْن تَ ْ
اِالظَّ
فرِبالعدِ ِِوِِفَِتْ ًحاِ،
َِ
وعميوِس َّمو ِ
صرِ
اِفقدِجاءكـِالن ِْ
َِّ
صرو
سِتَِْن ِِ
أيِ:تَ ِْ
[األنفاؿِ:مفِاآليةِ ِ]ٜٔ:
َ
جِريف؛ِأيِ:
يؾِالم ِيَا ِ
ُِ
ص َِعالِِ
حِِبِ َِ
سِتَِْفِتِ ُِ
كافِي ِْ
َِ
ومنوِالحديثِأفَِِّالنبيِ–ِصمىِاهللِعميوِوسمـِ–ِ(
صرِِبِ ِيِْـ)ِ))(٘)ِ .
سِتَِْن ِِ
َِي ِْ
شواىده من ّْ
الش ْعر
العامةِ ِ،ومفِشواىدهِفيِتفسيرهِ
اِكبيراِمفِشواىدِابفِجنيِ َِّ
ِِّ
َِّ
أخذِالش
اىدِالش ِْعِريِ ً
حيز ً
ٍ
ِشاىدِ ،وكافِ
ت ِ ِِمَِئ ِة
أكثرِمفِس ِِ
ِِ
سبِ
حِتَ َِ
ةِفيِكتابِالم َِ
ُِ
اىدهِالش ِّْعِرَِّي
ِِّ
ت ِشو
أيضاِِ،فََِبِمَ َِغ ِْ
المِغوي ِ ً
(ٔ)ِ-المحتسب.ِٕٙ٘/ِِٕ:

(ٕ)ِ-ابفِجنيِالنحويِ ِٖٖٔ:
(ٖ)ِ-ينظرِ:ابفِجنيِالنحوي.ِٖٕٔ:
(ٗ)ِ-ينظرِ:الدراساتِالميجيةِ ِ.ِٗٗ-ِِٖٗ:

(٘)ِ-المحتسبِ،ِٖٙٓ/ِِٔ:وينظرِالحديثِفيِالمعجـِالكبير.ِٕٜٕ/ِِٔ:
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حوية ِفي ٍ
ِآية ِماِ ،أو ِعمى ِمعنى ِلفظ ِمفِ
ِالن َِّ
الش ِْعر ِيدور ِعمى ِبعض ِاألمور َِّ
استشياده ِب ِِّ
األلفاظِ،ومفِذلؾِكبلموِعمى ِقولوِتعالىَ ِ ِ:وقَا َل ْت َى ْي َت لَ َك قَا َل َم َعا َذ المّ ِو ِ[ِ يوسؼِ:
ضىِ
اليَِْوِتَةِومعناىاِقوليـَِ ِ :م َِ
ظِ ِ
مفِاآليةِ ،]ِٕٖ:فيِمعنىَِ ِ ى ْي َت ِ إذِقاؿ((ِ:ومفِِلَِْف ِِ
ِ
ِ
ت ِ( ِىِْيِتَاء) ِِلَقُِِمَتِ
َّر َِ
ؿِ ،ولوِ َِكسِْ
رِالمَّي ُِ
اِقدِتَ ِيََِّو ِ
ِتََِراىـِقالو ِ
أال ِ
ءِمِْنوَِ ِ ،
بل ِِ
وىوِف ِْع َِ
يؿِ،
ِمفِالمَّ ِِ
ِ
اء
ِى ِيتَ ٌ
ظوِومعناهِقوؿِاهللِسبحانوَِ ِى ْي َت لَ َك َّ ِإنماِمعناهَِ ِ:ىِمُ َّـِلؾِ،وىذاِ
ي)ِ،وقريبِمفِِلَِْف ِِ
( َِىَِوِاتِ َِّ
عاءِلوِ،قاؿِ ِ:
اسِتِِْد َِ
اجِتَِِذابِو ِْ
ِْ
َّ ِ
اق وأ ْىمَ ُو
ــــــر َ
أن العــ َ

ىيتَا ))(ٔ)ِ .
ُعنُ ٌ
يي َت ْ
ق إِ ْليك فَ ْ

ِ
َنزْل َناهُ ُم َب َار ٌكِ
َِّ
ش ِيََِدِ
اِاسِتَ ِْ
ومم ِْ
ِِِ َّ
اب أ َ
بوِعمىِأمورِالنحوِماِجاءِفيِقولوِتعالىَ ِِ:و َىـ َذا كتَ ٌ
ِ
اب ِ،
[األنعاـِ :مفِاآلية((ِ ،]ِٜٕ :فقولوُِ م َب َار ٌك  فيِموضعِرفع؛ ِ َِّ
ألنوِوصؼ ِلػ كتَ ٌ
ِ
اب ِ ،ومثمو ِقوؿِ
َنزْل َناهُ  في ِموضع ِرفع؛ ِ َِّ
وىو ِبدؿ ِمف ِقولو ِ :أ َ
ألنو ِوصؼ ِلػ كتَ ٌ
الشاعرِ :

ِ
يرٍة
لَ َعمَّ َك يا تَ ْي ً
سا َن َاز في َم ِر َ

م ّْ
َزورىا
ب لَ ْيمَى ْ
عذ ُ
أن تَراني أ ُ
ُ

ِوصؼ ِِلِقولو ِ(ِتَِْي ًسا) ِ))(ٕ)ِ ،ومف ِشواىدهِ
ٌِ
ألنَّو
ِم ِر َيرٍة) ِفي ِموضع ِنصب؛ ِ ِ
فقولوَ ِ :
(نَِاز ِفي َ
َّ
الذيِتقدـِذكرهِ(ٖ)ِ .
حوِقوؿِأبيِالنجـِ
َِّ
َِّ
ةِفيِالن
الش ِْعِرَِّي
ِِّ
الخيار تَد ِ
ِ
َّعي
أص َب َح ْت أ َُّم َ
قد ْ

أص َن ِع
َعمَ َّي َذ ْن ًبا ُكمُّــــــــو لَ ْم ْ

ِ

شواىده من كَلم العرب المنثور
ِ،وكافِاستشيادهِبوِقميبلِ
ًِ
المِْنِثُورِعمىِتفسيرهِالمِغوي
ش ِيََِدِابفِجنيِبكبلـِالعربِ َِ
اسِتَ ِْ
ِِ ِْ
استشيدِبوِعمىِبعضِاألساليبِالتيِتَِردِفيِالقرآفِ
ِ
إذِماِقيسِبغيرهِمفِشواىدهِ،و
ِِ
جداِ ،
ً

ين َكفَُروا
َِ
الكريـ
ِ،ولياِمِثِيؿِمفِكبلـِالعربِ ،مفِذلؾِماِجاءِفي ِقولوِتعالىَ  :وقَا َل الَّ ِذ َ
اع ُة ُق ْل َبمَى َوَرّْبي لَتَأ ِْت َي َّن ُك ْم [ سبأِ:مفِاآلية ]ِٖ:بتذكيرِالفعؿِِ لَتَأ ِْت َي َّن ُك ْمِ
َل تَأ ِْتي َنا َّ
الس َ
(ٔ)ِ-الخصائصِ،ِٕٜٚ/ِٔ:ولـِينسبِالبيتِلشاعرِ،ينظرِ:مجازِالقرآفِ .ِٖٓ٘/ِِٔ:
الح َميِّرِ ،ِٖٜ :وروايتوِفيوِ
(ٕ)ِ-تفسيرِأرجوزةِأبيِنواسِ ،ِٜٔ-ِ ِٔٛ :وينظرِالبيتِفيِديوافِتوبةِبفِ ُ
(م َع ِّذب)ِ ِ.
(معاقب)ِبدؿِ ُ
(ٖ)ِ-ينظرِ:الرسالةِ ِِ.ِٚٗ:
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اخَِناِيق ِرِؤوف(ِ:لََيأْتَِيَّنكـ)ِ،بالياءِ.
شَِي َِ
ت ِأ ِْ
ِ:س َِم ِْع ُِ
ؽِالمعمِّـِقاؿ َِ
عمىِماِرواهِىاروف((ِ،عفِطُمَ ْي ُِ
اع ُة َّ 
ِالم ُخوؼِمنياِ
قاؿِأبوِالفتحِ:جازِالِتَّ ِِ
ذكيرِىناِبعدِقولوِتعالىَ ِ:ل تَأ ِْتي َنا َّ
الس َ
؛ِألف َ
َّ
وؼ؛ِفذكرِ
ِأوِم ُخ
يرِالذيِىوِم ْرجو
المِْأ ُِموؿِثوابيا؛ِِفَ َِغمَبِمعنىِالِتَّ ِِ
ذك
ماِىوِعِقَ ُِابياِ،و َِ
ِِ
َّإن
َ
َ
ِضرب ِمف ِالتأوؿ ِكاف ِتذكير ِالمؤنث ِِِ -لِغمبةِ
ٍِ
ذكر ِعمى
الم َِّ
عمى ِذلؾِ ،واذا ِجاز ِتِْأِنِيث ِ ُِ

ِبعض ِأصابعو؛ َّ
ِألف ِبعضيا ِإصبع ِفيِ
ُِ
ت
ِذىب ْ
الِتَّذكيرِ -أحرى ِوأجدرِ ...وعميو ِقوليـَ :
وبِ،
فِيقوؿِ:فبلفِلَ ُغ ٌِ
ِمفِالي َِم ِِ
َِ
ج ًبل
ِرُِ
ت َِ
المعنىِ.وحكىِاألصمعيِعفِأبيِعمروِقاؿ َِ
ِ:س ِِم ِْع ُ
وِكِتَابي؟ِفقاؿِ:نعـِ ،أليسِبصحيفة؟ِوىذاِ
ِ:جاءتْ ِِ
ِ
ِ.فقمت ِلوِ:أتقوؿ
ُِ
تابيِفاحِتَِقَرىا
ِْ
جاءتْ ِِ
وِك
ِ
ٍ
ِىوِالذيِن َّبوِأصحابناِعمىِانتزاعِالعمؿِ.وكذلؾِماِيجريِمجراهِفاعرفوِ،
َِ
ِجاؼ
ابي
مفِأعر ٍّ
(ٔ)
ص ِعمىِأسموب ِمفِأساليبِ
َِّ
وكذلؾِاآليةِالمقدـِذكرىا))
ِ،استشيدِابفِجنيِفيِىذاِالن ِّ

القرآفِبأساليبِالعربِفيِكبلميـِ،وأغمبِشواىدهِمفِكبلـِالعربِىيِعمىِأساليبِالقرآفِ
ؽِ َِكَِرا)ِوغيرىما(ٕ)ِ ِِ.
طِر ِْ
يث)ِو(ِأ ِْ
اغ ُِ
يِالبَِر ِِ
فيِالِتَّعبيرِومفِشواىدهِمفِكبلـِالعربِقولو(أكموِنِ َِ

(ٔ)ِ-المحتسبِ .ِٔٛٙ/ِِٕ:

(ٕ)ِ-ينظرِ:الفسرِ،ِٕٖ-ِِٕٕ/ِِٖ:والمحتسبِ ِِِ.ِٚٓ-ِِٜٙ/ِِٕ:
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المبحث الرابع
مصادر ابف جني في التفسير المغوي
أىم مص َد ٍر من مصادر ابن جني في تفسيره المغوي ىو ع ْقمَِّيتُو َّ
َّ
الفذة في الكشف
َ ُ
إن َّ َ ْ
والتَّحميل والتَّعميل ،ودقَّة مالحظتو لِ َدقَائِق األمور الم َّ
غوية في التَّفسير ،فيو َع ِالم ((بمغ ...
في عموم العر َّبية من الجاللة والخطر ما لم يبمغو أحد َّإَّل القميل))(ٔ) ،وكان ليذه المعرفة

بأن ابن ٍّ
الم َّ
الرسالة من تفسير َي ْشيَ ُد َّ
جني
كبير في تفسيره المغوي ،وما في ىذه ٍّ
أثر ٌ
غوية ٌ
لغوي ٌّ
فذ.
ُمفَ ٍّسٌر
ٌّ

كان ابن جني في أخذه التَّفسير َي ْعتَ ِمد األخذ من ٍّ
الشيوخ ،والرواية عن العمماء ،وقد
أكثر من األخذ عنيم َّ ،
لكنو َّل يذكر أسماء المصادر التي يأخذ عنيا تفسيره المغوي ،بل
كان يذكر ِ
كأن يقول (قال سيبويو) و(قال أبو الحسن األخفش) وىكذا(ٕ)؛ لذا
العالم باسمو ْ
َ
سأذكر مصادر تفسيره بأسماء العمماء الذين أخذ عنيم ،ثم مصدر العالم الذي ورد فيو

َّ
النص ،وأكثر التَّفسير الذي أخذه ابن ٍّ
جني ىو عن الم ٍّ
أما أخذه عن المفسرين ،فيو
غويينَّ ،
قميل ًّ
جدا إذا ما ِقيس بأخذه عن الم ٍّ
غويين ،فأخذه عن المفسرين َّل يتعدى خمسة مواضع.
أخذه عف المفسريف

َّ
بالع ُموم ،فيقول( :قال
إن طريقة ابن جني في أخذه عن المفسرين ْ
أن يذكر المفسرين ُ
المفسرون) ،أو جاء (في التَّفسير) ،أو يذكرىم بالتَّْب ِعيض فيقول( :وذىب بعض أىل

ؼ
التفسير) ،فال ُي ْع َرف عن َم ْن أخذ من المفسرين ومن ذلك ما جاء في قولو تعالىُ  :ي ْع َر ُ
النو ِ
ا ْلم ْج ِرم َ ِ
اصي َو ْاْلَق َْد ِاـ [ الرحمن(( ]ٗٔ:جاء في التفسير َّأنيا
يم ُ
اى ْـ فَ ُي ْؤ َخ ُذ ِب َّ َ
وف ِبس َ
ُ ُ
يف َي ْو َم ِئ ٍذ ُزْرقًا 
وي ْشيَد ليذا قولو تعالىَ  :وَن ْح ُ
ش ُر ا ْل ُم ْج ِرِم َ
ُزْرقَة العيون ،وسواد الوجوهَ .
(ٖ)
الرجوع إلى المفسرين الذين عاصروا ابن جني ،أو الذين
[طو :من اآلية ، ))]ٕٔٓ :وعند َّ
سبقوه نجد َّ
أن ىذا القول ىو قول أكثرىم ،إذ قال بو الطبري وابن أبي حاتم (تٖٕٚىـ)،

(ٔ) -الخصائص (مقدمة المحقق). ٕٗ/ ٔ :
(ٕ) -ينظر :ابن جني عمم العربية. ٗٔ :
(ٖ) -المحتسب.ٜٔ٘ / ٕ :
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وأبو الميث السمرقندي (تٖ٘ٚىـ) ،وابن أبي زمنين (تٖٜٜىـ)(ٔ) ،وبيذا يكون قول ابن

عامة المفسرين.
جني ىو قول َّ

َنص ِ
اري إِلَى المّ ِو [ آل عمران،]ٕ٘ :
ومن ذلك ما جاء في قولو تعالىَ  :م ْف أ َ
قال في باب التفسير عمى المعنى دون المفظ(( :و ِمنو قول المفسرين في قول اهلل تعالى:
ِ
َنص ِ
أن (إلى) في المغة بمعنى (مع) َأَّل تراك َّل
اري إِلَى المّو  أي :مع اهلل ،ليس ّ
َ م ْف أ َ
تقول :سرت إلى ز ٍيد وأنت تريد :سرت مع ز ٍيد ،ىذا َّل ُيعرف في كالميم؛ وانَّما جاز ىذا
التَّفسير في ىذا الموضع؛ َّ َّ
صرتِو إلى اهلل،
صار فقد انضموا في ُن ْ
بي إذا كان لو ْأن َ
ألن الن ّ
ٍ
يد إلى ٍ
َّ
وستْ ٍر ،أي
ض ٍّمين إلى اهلل؛ كما تقول :ز ٌ
صاري ُم ْن َ
خير والى َد َعة َ
فكأنو قالَ :من ْأن َ

ٍ
ض َّم إلى اهلل  ،فيو معو َّل محالة ،فعمى ىذا فَسَّر
ضم إلييا ،فإذا ْان َ
وم ْن َ
آو إلى ىذه األشياء ُ
(ٕ)
أن يقال:
المفسرون ىذا الموضع))  ،وىذا التفسير ورد عن الطبري إذ قال(( :واَّنما َح ُسن ْ
 إِلَى المّ ِو  ،بمعنى( :مع اهلل)؛ َّ
ضموا الشيء إلى غيره ،ثم
ألن من شأن العرب إذا َ
أحيانا،
ض َّم إليو ،جعموا مكان(مع) (إلى)
أرادوا الخبر عنيما
ٍّ
ً
بضم أحدىما مع اآلخر إذا ُ
ت َّ
َّ
َّ
الذوِد إلى
ض َم ْم َ
و ً
أحيانا تُ ْخبِر عنيما بـ(مع) فتقول :الذ ْوُد إلى الذوِد إب ٌل ،بمعنى :إذا َ
فأما إذا كان الشيء مع الشيء لم يقولوه بـ(إلى) ،ولم يجعموا
إبال َّ .
الذود صارت ً
فالن واليو ما ٌل بمعنى :ومعو ما ٌل))(ٖ) ،وكذلك
أن ُيقال :قَ ِدم ٌ
مكان(مع) (إلى) ،غير جائز ْ
الس َم ْرقَ ْن ِدي ،وابن أبي َزَمنِين(ٗ) ،ويبدو َّ
أن ابن جني
َوَرَد عن ابن أبي حاتم ،وأبي المٍّيث َّ
ومن قبمو الطَّبري نظروا إلى سياق اآلية ومعناىا العام فَ َّ
وجيَا إلييا تفسيرييما.

(ٔ) -ينظر :جامع البيان ،ٕٖٔ / ٕٕ :وتفسير القرآن العظيم َّلبن أبي حاتم ،ٖٖٓٔ :و بحر العموم:

ٖ  ،ٖٜٓ /وتفسير القرآن العزيز َّلبن أبي زمنين.ٖٖٔ / ٗ :

(ٕ) -الخصائص ،ٕٖٙ / ٖ :وخرج المحقق اآلية عمى سورة الصف اآلية (ٗٔ) ،وىذا الجزء من اآلية
ورد في سورة آل عمران قبل سورة الصف.

(ٖ) -جامع البيان.ٖٗٙ / ٘ :
(ٗ) -ينظر :تفسير القرآن العظيم َّلبن أبي حاتم ،ٜٙ٘ :وبحر العموم ،ٕٚٓ /ٔ :وتفسير القرآن العزيز
َّلبن أبي زمنين.ٕٜٓ /ٔ :
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أخذه عف المغوييف
الخميؿ (ت٘ٔ7ىػ) ،وسيبويو(تٓٔ8ىػ) في (الكتاب)
جمعت الخميل وسيبويو؛ َّ
ألن أكثر ِعْمم الخميل جاءنا عن سيبويو ،ومن ذلك تفسيره
ُ
بعض اآليات ،وكان سيبويو ينقل عن الخميل بقولو (سألت الخميل عن قولو تعالى) أو
(سألتو عن قولو تعالى) ،وكذلك ابن جني ينقمو عن الخميل وسيبويو مجموعين ،وقد ينقل
رد ،وىو موجود في كتاب سيبويو.
عن الخميل منف ً

ضل في
ُيعد التَّفسير في كتاب سيبويو من بواكير التَّفسير المغوي ،وكان لسيبويو الفَ ْ
فتح باب َّ
النظر لغويًّا في القرآن الكريم من حيث اإلعراب والمعاني ،وكان لِسفره َّ
الضخم
إن غ ازرة َّ
الشواىد القُر َّ
غوي(ٔ) ،و(( َّ
آنية
كبير في تََوج ِو العمماء َن ْحو التَّفسير الم ٍّ
أثر ٌ
(الكتاب) ٌ
فيو ،وعناية سيبويو بتحميميا وتبيٍّن معانييا يدفعنا إلى اعتبار[كذا] (الكتاب) من المصادر

غوي))(ٕ) ،وقد كان لمخميل األثر األكبر في كتاب سيبويو ،وا َّن َّ
النقل عن
الميََّيأَة لمتَّفسير الم ٍّ
ُ
(ٖ)
الخميل في (الكتاب) ىو األكثر ،ومن ضمن ذلك النقل ما كان ُمتَ َعمِقًا بتفسير القرآن ،
ون ْق ُل ابن
وقد َنيَل ابن جني من كتاب سيبويو ًا
غويَ ،
كثير من فنون المغة ،ومنيا التَّفسير الم ّ
جدا َّل يتعدى عشرة مواضع(ٗ) ،ومن ذلك
جني عن الخميل وسيبويو في التَّفسير قمي ٌل ً
يف تَ َم َّن ْوا َم َكا َن ُو ِب ْاْل َْم ِ
وف َوْي َكأ َّ
سطُ
س َيقُولُ َ
َص َب َح الَّ ِذ َ
كالمو عمى قولو تعالىَ  :وأ ْ
َف المَّ َو َي ْب ُ
ؼ ِب َنا َوْي َكأ ََّن ُو ََل ُي ْفمِ ُح
ِّ
ؽ لِ َمف َي َ
س َ
اء ِم ْف ِع َب ِاد ِه َوَي ْق ِد ُر لَ ْوََل أ ْ
الرْز َ
َف َّم َّف المَّ ُو َعمَ ْي َنا لَ َخ َ
ش ُ
ا ْل َك ِ
وف [ القصص(( ]ٕٛ :والوجو فيو عندنا قول الخميل وسيبويو ،وىو َّ
ي) عمى
اف ُر َ
(و ْ
أن َ
قياس مذىبيما اسم ُس ٍّمي بو الفعل في الخبرَّ ،
َع َجب ،ثم ابتدأ فقالَ ( :كأََّنوُ َّل
اسم أ ْ
فكأنو ُ
الرْز َ ِ
ِ
ِ
اء ِم ْن ِع َب ِاد ِه) ،ف َّ
ي َكأ َّ
إخبار
ـ(كأن) ىنا
َن المَّوَ َي ْب ُسطُ ٍّ
(و ْ
ق ل َم ْن َي َش ُ
ٌ
ُي ْفم ُح اْل َكاف ُرون) ،و َ
ق لِمن ي َشاء ،و(وي) م ْنفَ ِ
ٍ
عار من معنى التَّ ْشبِيو ،ومعناهَّ :
صمة من
أن اهلل َي ْب ِسطُ ٍّ
الرْز َ َ ْ َ
َْ ُ
( َكأ َّ
َن)))(٘) ،وكان سيبويو قد سأل(( :الخميل (رحمو اهلل تعالى) عن قولوَ  :وْي َكأ ََّن ُو ََل
(ٔ) -ينظر :النحو وكتب التفسير.ٔٓٔ /ٔ :
(ٕ) -قضايا المغة في كتب التفسير.٘ٔ :

(ٖ) -ينظر :النحو وكتب التفسير.ٖٔٓ /ٔ :
(ٗ) -ينظر :الخصائص ،ٖٗٚ / ٕ :وٖ ،ٔٔٛ/والمحتسب ،ٕٕٔ/ٔ :وٕ .ٖٓٔ /
(٘) -المحتسب ،ٔ٘٘ / ٕ :وينظر :الخصائص.ٗٓ / ٖ :
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َّ
(كأن)،
صولةٌ من
جدهَ  :وْي َكأ َّ
ُي ْفمِ ُح  وعن قولو تعالى ّ
َف المَّ َو  فَ َزعم َّأنيا ْ
(وي) َم ْف ُ
َّ
ِ ِِ
والمعنىَ :وقَ َع ،عمى َّ
أما ُي ْشبِو
أن القوم ْانتََبيوا فَتكمموا عمى قَ ْد ِر عْمميم ،أو ُنٍّبيُوا فقيل ليمَ :
أن يكون ىذا عندكم ىكذا))(ٔ).
ْ
(أن) بمعنى (أي) في قولو
و ِم َّما نقمو ابن جني عن سيبويو ما جاء في كالمو عمى ْ
ؽ ا ْل َم ََلُ ِم ْن ُي ْـ أ ِ
اد [ ص:
تعالىَ  :وان َ
اص ِبُروا َعمَى آلِ َي ِت ُك ْـ إِ َّف َى َذا لَ َ
ام ُ
ش ْي ٌء ُي َر ُ
طمَ َ
شوا َو ْ
َف ْ
شوا  ،معناه أي :امشوا .قال سيبويوَّ :
ؽ ا ْل َم ََلُ ِم ْن ُي ْـ أ ِ
ألنيا َّل تأتي
ام ُ
 ]ٙقالَ (( :وانطَمَ َ
َف ْ
ؽ ا ْل َم ََلُ  كالم تام))(ٕ) ،وىذا التفسير بمعناه عند سيبويو
إَّل بعد كالم تام ،وقولوَ  :وانطَمَ َ
أيضا(ٖ).
في باب ما تكون فيو ْ
(أي) ،ونقمو عن الخميل ً
(أن) بمنزلو ْ

ِ
ومما نقمو عن الخميل
َّ
ً
يحا فََأر َْوهُ
س ْم َنا ِر ً
منفردا ما جاء في قولو تعالىَ  :ولَئ ْف أ َْر َ
وف [ الروم(( ]٘ٔ :قال الخميل معناىا لََيظَم َّن فأوقع الماضي
صفَِّار لَّظَمُّوا ِمف َب ْع ِد ِه َي ْكفُُر َ
ُم ْ

موقع المستقبل))(ٗ) ،وىذا التفسير نقمو سيبويو عن الخميل ،فقال(( :وسألتو عن قولو عز
ِ
وف  فقال :ىي في معنى
صفَِّار لَّ َ
ظمُّوا ِمف َب ْع ِد ِه َي ْكفُُر َ
س ْم َنا ِر ً
يحا فََأر َْوهُ ُم ْ
وجلَ  :ولَئ ْف أ َْر َ
أبدا ،تريد معنى َّل أفع ُل))(٘) ،فابن
لََي ْف َعمُ َّن ،كأنو قال لََيظَم َّن ،كما تقول :والَّمو َّل
فعمت ذاك ً
ُ
فابن جني نقل كالم الخميل بالمعنى ،وعمَّل ابن عطية وقوع جواب الشرط بالفعل الماضي
أن َّ
بمعنى المستقبل؛ ب َّ
مستقبال ،لكن يستعمل الفعل الماضي بدل
الجزاء َّل يكون َّإَّل
ً

المستقبل في بعض المواضع توثيقًا لوقوعو(.)ٙ
الكسائي (تٔ89ىػ)

أن
أخذ ابن جني عن الكسائي في مواضع قميمة ً
جدا ،وكانت طريقة أخذه عنو ْ
وي َعد الكسائي من أوائل
يقول( :قال الكسائي) ،أو(ذىب الكسائي) ،أو(يرى الكسائي)ُ ،

العمماء الذين ألفوا في معاني القرآن ،وقد ذكر ابن َّ
النديم َّ
كتابا في (معاني
أن لو ً
(ٔ) -الكتاب.ٔ٘ٗ / ٕ :
(ٕ) -المحتسب.ٖٔٓ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :الكتاب.ٕٔٙ / ٖ :
(ٗ) -سر صناعة اإلعراب.ٖٜٚ / ٔ :
(٘) -الكتاب.ٔٓٛ / ٖ :

( -)ٙينظر :المحرر الوجيز.ٖٖٗ / ٗ :
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(ٔ)
ومما نقمو عنو ما ذكره في
القرآن) ىو من الكتب المفقودة ،فقد يكون ابن جني نقل عنوَّ ،
قولو تعالى  :وْي َكأ ََّن ُو ََل ي ْفمِح ا ْل َك ِ
وف [ القصص :من اآلية  ]ٕٛ :في كالمو عمى
اف ُر َ
ُ ُ
َ
(ٕ)
َّ
أيضا ما
َ وْي َكأ ََّن ُو  ،قال(( :وقال الكسائي :أراد ويمك ،ثم حذف الالم))  ،ومن ذلك ً

ّ

ش ْي ًئا إِ ْم ًار [ الكيف :من اآلية ، ]ٚٔ :فذكر َّ
أن الكسائي
جاء في قولو تعالى  :لَقَ ْد ِج ْئ َت َ
ِ
َّ
ذىب إلى َّ
وم :إذا
ًا
داىيا
أن ((معناهً :
منكر ً
شيئا ً
عجبا ،وا ْشتُق لو من قوليم أم َر القَ ُ

كثروا))(ٖ) ،وأخذه عنو َّل يتعدى خمسة مواضع(ٗ).
الفراء (تٕٓ7ىػ) (معاني القرآف)

أىم ُكتُب التَّفسير المغوي ،وىي من المؤلفات الصريحة
تُ َعد ُكتُب معاني القرآن من ٍّ
في تفسير القرآن ًّ
لغويا ،و(معاني القرآن) لمفراء أحد مصادر ابن جني التي اعتمدىا ،وقد
تنوع في األخذ منو ِم َّما لو صمة بالتفسير والمعنى ،أو ليس لو صمة كرواية القراءات،

وي ْم ِكن إجمال األخذ عنو بنقطتين:
ُ

كثير ما يروي عنو القراءات ،ومن ذلك ما جاء في قولو تعالىَ  :وَذلِ َؾ إِ ْف ُك ُي ْـ
ٔ -كان ًا
الفراء فييا قراءة أخرى ،وىي
وف [ األحقاف من آلية(( ]ٕٛ :حكى َّ
َو َما َكا ُنوا َي ْفتَُر َ
ِ
ك أَفَ ُكيم) ،وقال فيوِ :
الح َذ ِر))(٘) ،ونص ىذا حرفًا بحرف عند
ك واألَفَ ُ
اإل ْف ُ
(وَذلِ َ
ك ،كالح ْذ ِر و َ
ُْ
َ
()ٙ
غوي.
الفراء  ،وىذا ليس لو صمة بالتَّفسير الم ّ
ومفَنِ ًدا لرأيو ،في تفسيره المغوي ،وقد
ٕ -كان ابن جني في ما ينقمو عن َّ
الفراء ً
ناقدا لوُ ،
َّ
تقدم ذكر أمثمة ذلك في نقده لمفراء( ،)ٚوىذا َّ
النوع ىو الذي يدخل في تفسير الفراء المغوي.

(ٔ) -ينظر :الفيرست َّلبن النديم.ٜٔٙ / ٔ :
(ٕ) -ينظر :الخصائص.ٔٚٓ / ٖ :

(ٖ) -ينظر :سر صناعة اإلعراب . ٕٖٙ / ٕ :

(ٗ) -ينظر :المحتسب ،ٔٙ / ٕ :وسر صناعة اإلعراب.ٙٓ٘ / ٕ :
(٘) -المحتسب ،ٕٙٛ / ٕ :وينظر ،ٜ٘ /ٔ :و ٔ ،ٙو .ٖٗٙ
( -)ٙمعاني القرآن لمفراء.٘ٙ / ٖ :
( -)ٚينظر الرسالة.ٙٚ :
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ومما نقمو عنو في بيان معاني األلفاظ في قولو تعالى َ  :ما َدلَّ ُي ْـ َعمَى َم ْوِت ِو إََِّل َد َّاب ُة
َّ
ض تَأْ ُك ُؿ ِمنسأَتَ ُو [ سبأ :من اآلية ،]ٔٗ :نقل عن الفراء َّ ِ
ْاْل َْر ِ
صا
الع َ
أن (الم ْن َسأَة) ىيَ :
َ
الراعي ،وىي من ِسئة القوس(ٔ) ،وىذا الكالم قالو الفراء في معاني
الع ِظيمة تَكون مع َّ
َ
(ٕ)
ْت البعير  ،وأخذ ابن جني عن الفراء في أكثر من عشرة
القرآن َّإَّل َّأنو قال َّإنيا من َن َسأ ُ

مواضع(ٖ).

أبو عبيدة (تٕٓٔىػ) (مجاز القرآف)
شاىدا تستدعيو أبواب المغة والنحو عنده فيعرض لو
لَئِن كان القرآن في كتاب سيبويو
ً
مفسر ًّ
بالتفسيرَّ ،
أديبا ،فكان
ًا
فأن أبا ُع َب ْيدة حمل لواء التَّفسير المغوي ،إذ َّإنو كان
لغويا و ً
ضا ،وكانت المغة وفنونيا أكثر أدوات تفسيره التي استعمميا في
ص ًدا َّل َع َر ً
تفسيره لمقرآن قَ ْ

(ٗ)
غوي،
كتابو  ،وكان (مجاز القرآن) َ
استَقَى منيا ابن جني تفسيره الم ّ
أحد المصادر التي ْ
بأن يقول قال أبو
وأكثر نقمو عنو لبيان معاني األلفاظ ،واتََّبع في نقمو عنو طريقين َّ
األولْ :
عبيدةَّ ،
نقال عن كتابو ،واآلخر أ ْن يأخذ عنو رواية عن شيخو فيقول :أخبرنا أو
وكأنو يأخذ ً

َّ
حدثنا أبو عمي بإسناده عن أبي عبيدة ،أو يقول( :أخبرنا أبو عمي بإسناده عن يعقوب

قال :قال أبو عبيدة) ،أو غيرىا من األلفاظ(٘) ،ومن ذلك ما جاء في كالمو عمى قولو
َص َح ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
يف [ الواقعة]ٖٛ،ٖٚ :؛ َّ
وصف
تعالىُ  :عُرًبا أَتَْر ًابا ِّْ ل ْ
ألن ((المرأة قد تُ َ
ِ
ودماثة حديثياَ ،أَّل ترى إلى قول اهلل
بتغزليا
وصف ّ
بالح َياء و َ
الخفَر ،فكذلك ً
َ
أيضا قد تُ َ
َّ
َص َح ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
يف  و َّ
المتَ َحٍّب َبةُ إلى
سبحانوُ  :ع ُرًبا أَتَْر ًابا ِّْ ل ْ
أن َ
الع ُروب في التفسير ىي ُ
الصمت ،وحذف أطراف
فسره أبو عبيدة ،وىذا َّل يكون مع َّ
ظ ِيرة لو ذلك؛ بذلك َّ
الم ْ
زوجيا ُ

(ٔ) -ينظر :المحتسب.ٔٛٚ / ٕ :
(ٕ) -ينظر  :معاني القرآن لمفراء . ٖ٘ٙ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :الخصائص ،ٗٙٔ/ٕ :وٖ ،ٙ٘/وسر صناعة اإلعراب ،ٗٓٙ/ٔ :المحتسب،ٕٗٓ /ٔ :
وٕ ،ٕٜؤٖٔ.
(ٗ) -ينظر :قضايا المغة في كتب التفسير ، ٖ٘ :و.٘ٙ
(٘) -ينظر :سر صناعة اإلعراب  ، ٙٓٛ /ٕ :و .ٚٙ
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القول ،بل َّإنما يكون مع الفكاىة والمداعبة))(ٔ) ،وىذا التفسير ورد بمعناه عند أبي عبيدة،
الح َس َنةُ التََّبع ِل ،قال لبيد:
إذ َّإنو قالُ (( :ع ُرًبا  واحدىا َع ُروب وىي َ

الرو ِاد ِ
صُر))(ٕ).
َرَّيا َّ
ؼ َي ْع َ
شى ُدوَنيا َ
الب َ

ٍ
فاحشة
غير
دو ِج َع ُر ٌ
وفي ُ
الح ُ
وب ُ

وكون العروب ىي الحس َنةُ التَّبع ِل ،والع ِ
اشقة لِ َزوجيا ،ىو أكثر ما عميو مفسرو غريب
َ
َ
ََ
َُ
)
ٖ
(
القرآن ،فيي من الغريب عندىم َّ ،إَّل َّ
الح َس َنةُ
الع ُروب ىي َ
أن ابن جني انفرد بكون َ

التََّبع ِل ،مع شيء من الفكاىة والمداعبة ،وتجاذب أطراف الحديث واستشيد ليذا المعنى
المضاف ببيت َّ
الش َّماخ(( :
ت ِج ِ
سمي
شاء َك َن ْن ُ
ولو ِّأني أَ ُ

ٍ (ٗ)
ش ُموِع
اء َب ْي َك
نة َ
إلى َب ْي َ
ض َ

الشماع :ىي المزاح والمداعبة))(٘) ،وقال ٍّ
قيل فيوَّ :
مكي بن أبي طالبُ (( :عُرًبا 
ُ
َ
()ٙ
ومما نقمو رواية عن أبي عبيدة ما جاء في كالمو عمى قولو تعالى َ  :حتَّى
ضواحك)) َّ .

َشدَّهُ [ األحقاف :من اآلية ،]ٔ٘ :قال(( :فمذىب سيبويو فيو َّأنو جمع
َحتَّى إِ َذا َبمَ َغ أ ُ
ِ
(ش َّدة) قال :ومثالو (نِ ْع َمة و ْأن ُعم) وحدثنا أبو عمي َّ
أش َّد)
أن أبا عبيدة ذىب إلى َّأنو جمع ( َ

عمى حذف الزيادة ،قال :وقال أبو عبيدة :ورَّبما استكرىوا في ٍّ
الش ْعر عمى حذف الزيادة،
ُ
وأنشد لعنترة:
اف ورأس ُو ِ
ُخ ِ
ار َّ
ش َّد َّ
الن َي ِ
بالع ْظمِِـ ))(.)ٚ
كأنما
َع ْي ِدي بو َ
ض َب المَّ َب ُ
ُ
َش َّدهُ) في ثالثة مواضع مختمفة لورود المفظ في أكثر من
وتكمَّم أبو عبيده عمى لفظ (أ ُ
ٍ
آية ،إذ تكمَّم عميو في سورة يوسف ،واإلسراء ،والقصص ،وقال في كالمو عمى سورة
(ٔ) -الخصائص.ٖٔ / ٔ :

(ٕ) -مجاز القرآن ،ٕ٘ٔ / ٕ :وينظر البيت في ديوان لبيد.ٖٛ :
(ٖ) -ينظر :تفسير غريب القرآن ،ٜٗٗ :والغريبين ،ٕٔٗ٘ / ٗ :وتفسير المشكل من غريب القرآن:

 ،ٖٖٚوالتبيان في تفسير غريب القرآن.ٖٔٔ :

الب ْي َكَنةُ :امرأة ذات شباب ،خفيفة الروح طيبة الرائحة ،ينظر :لسان العرب(،ٙٓ/ٖٔ :بيكن).
(ٗ)َ -
(٘) -الخصائص ،ٖٕ /ٔ :وينظر البيت في ديوان َّ
ت
َشاء َكَنْن ُ
الش َّماخ ،ٕٕٖ :وروايتو فيو( :ولو أنٍّي أ ُ
سمي إلى لَبَّات ىْي َك ٍ
ِج ِ
مة َش ُم ِوِع).
َ
( -)ٙالعمدة في غريب القرآن.ٕٜٛ :
( -)ٚسر صناعة اإلعراب ، ٜٙٓ / ٕ :وينظر البيت في ديوان عنترة.ٕٖٔ :
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َشدَّهُ [ اإلسراء :من اآلية ]ٖٗ :مجازهُ :منتياه من ُبموغو ،وَّل
اإلسراءَ (( :حتَّى َي ْبمُغَ أ ُ
واحد لو منو ،فإن أُ ِ
ب))(ٔ) ،والذي
كرىوا عمى ذلك قالواَ :
ضّ
صّ
ب والجميع أ ُ
أش َّد ،بمنزلة َ
عميو أبو عبيدة َّ
َش َّدهُ) جمع َّل واحد لو من لفظو(ٕ) ،ونقل أبو عبيدة عن الفراء
أن (أ ُ
األشد ُ :ش ّد عمى فُ َعل
احد ُ
والكسائي (تٜٔٛىـ) وجو آخر إذ (( قال الفراء والكسائي :و ُ

أن أبا عبيده لم يقل َّ
وأ ْف ُعل  ،مثل َب ْحر و ْأب ُحر))(ٖ) ،أي َّ
(أش ّد) كما روى
َش َّدهُ) جمع َ
أن (أ ُ
ابن جني ،بل رواه عن غيره عمى اإلكراه  -واهلل أعمم -واخذ ابن جني عن أبي عبيدة في
عشرة مواضع(ٗ).

اْلخفش (تٕ٘ٔىػ) (معاني القرآف)
أىم مصادر ابن جني في تفسيره ،فقد نقل عنو في
ُي َعد (معاني القرآن) لألخفش من ٍّ
صرح بإعجابو ىذا في
مواضع كثيرة ،وكان شديد اإلعجاب فيما َي ْن ُقمُو عن األخفش ،وقد َّ
ومما
غير موضع ،وكان فوق ذلك َي ْبنِي
أحيانا عمى ما َّ
أسسو األخفش من تفسير وتقديرَّ ،
ً
ص ارطٌ عمَ َّي م ِ
ِ
يـ [ الحجر(( ،]ٗٔ :قال أبو
نقمو عنو في قولو تعالى  :قَا َؿ َى َذا َ َ ُ ْ
ستَق ٌ
ص ارطٌ عمَ َّي م ِ
ِ
يـ  :ىو كقولكٍّ :
الدَّللة اليوم
الحسن في قراءة الجماعة  :قَا َؿ َى َذا َ َ ُ ْ
ستَق ٌ
َعمَ َّي ،أي :ىذا ص ارطٌ في ِذمتي وتحت ضماني ،كقولكَّ :
صحة ىذا المال َعمَ َّي ،وتَ ْوِفية
ِع َّدتِ ِو َعمَ َّي ،وليس معناه عنده َّأنو مستقيم َعمَ َّي ،كقولنا :قد استقام َعمَ َّي الطريق ،واستقر
َعمَ َّي كذا ،وما أحسن ما ذىب إليو أبو الحسن فيو!))(٘) ،وورد ىذا عن األخفش في معناه،
ص ارطٌ عمَ َّي م ِ
ِ
عمي ِدَّلَلَتُو .نحو قول العرب
يـ  يقولَّ :
معناه ،إذ قال (( :قَا َؿ َى َذا َ َ ُ ْ
ستَق ٌ
مؤيدا
ي ِدَّلَلَتُو))( ،)ٙوابن جني في نقمو عن األخفش كان
ً
(عمَ َّي الطَّر ُ
َ
يق الميمة) أيَ :عمَ ّ
وموافقًا لو في تفسيره المغوي.

(ٔ) -مجاز القرآن.ٖٚٛ / ٔ :

(ٕ) -ينظر :مجاز القرآن ،ٖٓ٘ /ٔ :و ٕ .ٜٜ /
(ٖ) -مجاز القرآن.ٜٜ / ٕ :

(ٗ) -ينظر :الخصائص ، ٛٙ /ٔ :وٖ ،ٔٛٛ /وسر صناعة اإلعراب ،ٚٙٛ / ٕ :والفسر،ٜٕٕ /ٔ :
ٕٕ ،ٜوٕ  ، ٗٙٚ /والمحتسب ، ٜ٘ / ٕ :و .ٙٛ
(٘) -المحتسب.ٗ - ٖ / ٕ :

( -)ٙمعاني القرآن لألخفش.ٖٗٔ / ٕ :
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و ِم َّما نقمو وحذا فيو حذوه ما ذكره في سورة الناس إذ قال(( :وذىب أبو الحسن في
اس  الَّ ِذي يوس ِو ِ
ور َّ
الن ِ
اس ا ْل َخ َّن ِ
س َو ِ
ص ُد ِ
اس 
قول اهلل سبحانوِ  :مف َ
شِّر ا ْل َو ْ
س في ُ
َُ ْ ُ
ِم َف ا ْل ِج َّن ِة َو َّ
الن ِ
الو ْس َواس َّ
الخناس من ال ِجَّنة
اس [ الناس ]ٙ ،٘ ،ٗ :إلى َّأنو أرادِ :م ْن ٍّ
شر َ
الناس .ومنو قول اهلل َّ
الناس الذي ُي َو ْس ِوس في صدور َّ
و َّ
ْىب ِّب ِكتَا ِبي َى َذا
عز اسمو  اذ َ
وف [ النمل ]ٕٛ :أي اذىب بكتابي ىذا ،فَأَْل ِق ِو
فَأَْل ِق ْو إِلَ ْي ِي ْـ ثُ َّـ تََو َّؿ َع ْن ُي ْـ فَانظُ ْر َما َذا َي ْر ِج ُع َ
يف يظَ ِ
ِ
وف ِمف
اى ُر َ
إلييم فانظر ماذا َي ْر ِج ُعون ،ثم تََو َّل عنيم .وقيل في قولو تعالىَ  :والَّذ َ ُ
ود َ ِ
ير َرقَ َب ٍة [ المجادلة :من اآليةَّ ]ٖ :
إن تقديره :والذين
س ِائ ِي ْـ ثُ َّـ َي ُع ُ
ِّن َ
وف ل َما قَالُوا فَتَ ْح ِر ُ
يظَاىرون من نسائِيم فتحرير ر ٍ
قبة ،ثم يعودون لِ َما قالوا .ونحو من ىذا ما قَ َّد ْم َنا ذكره من
ُ
ِ
ْسـ ِبم َو ِاق ِع ُّ
الن ُج ِ
وف
س ٌـ لَّ ْو تَ ْعمَ ُم َ
وـ َ وِا َّن ُو لَقَ َ
اَّلعتراض في نحو قولو تعالى   :فَ ََل أُق ُ َ
ِ
آف َك ِريـ ِ في ِكتَ ٍ
اب َّم ْك ُن ٍ
وف  [ الواقعة  ]ٚٚ ،ٚٙ ،ٚ٘ :تقديره -
يـ  إِ َّن ُو لَقُْر ٌ
ٌ
َعظ ٌ
واهلل أعمم -فال أقسم بمواقع النجوم َّإنو لَقرآن كريم ،واَّنو لقسم عظيم لو تعممون))(ٔ) ،فابن
جني َب َنى تفسيره عمى تفسير األخفش في سورة َّ
الناس ،إذ قال األخفش(( :وقولوِ  :م َف
ا ْل ِج َّن ِة َو َّ
الن ِ
اس  يريدِ :م ْن َشٍّر الو ْسو ِ
الن ِ
اس ِم َن ال ِجنَّ ِة و َّ
اس ،و(ال ِجَّنةُ) ىم :ال ِج ّن))(ٕ)،
َ َ
وكالم األخفش نقمو ابن جني َّ
بالنص ،وساق اآليات لالستشياد بالفصل بين المضاف

والمضاف  ،وىو كثير كما َّ
عبر عنو(ٖ) ،وأخذ ابن جني عن األخفش في أكثر من خمسين

موضعا(ٗ).
ً

المبرد (تٕ٘8ىػ)
نقال،
جدا ،وكان أخذه عنو َّ
إما رواية أو ً
أخذ ابن جني عن المبرد في مواضع قمية ً
كأن يقول أجاز أبو َّ
العباس محمد بن يزيد ،أو اختار محمد بن يزيد(٘) ،وبعض نقل ابن
ْ
جني عن المبرد ليس لو وجود في كتبو المطبوعة ،إذ َّ
كتبا كثيرة أحصاىا بعض
إن لممبرد ً
(ٔ) -الخصائص.ٗٔٓ / ٕ :
(ٕ) -معاني القرآن لألخفش.ٜ٘ٓ / ٕ :
(ٖ) -الخصائص.ٜٗٓ / ٕ :

(ٗ) -ينظر :المحتسب ،ٗٗ/ ٔ :و ،ٜٛوٖ٘ٔ ،ؤٕٜو ٕ  ،ٖ /و ،ٗٛوٗ ،ٔٙوسر صناعة
اإلعراب ،ٖ٘ /ٔ :و ،ٖٔٛؤٖٖ ،والخصائص ،ٕٜٖ / ٔ :وٕ  ،ٗٔٓ /وٗ٘ٗ.
(٘) -ينظر :المحتسب ،ٕٔٚ / ٕ :و ٖٓٓ.
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كتابا ،ومنيا كتاب بعنوان (معاني القرآن)(ٔ) ،لم
المحققين ،وكان عددىا أربعة وخمسين ً
يصل إلينا ،و ٍّ
أرجح أن يكون األخذ منو ،و ِم َّما أخذه روايةً ما جاء في كالمو عمى قولو
يف [ الصافات ]ٜٖ :إذ قالَّ (( :
ض ْرًبا ِبا ْل َي ِم ِ
حدثنا أبو عمي قال:
تعالى  :فََار َ
غ َعمَ ْي ِي ْـ َ

عز َّ
محمد بن يزيد ،قال في قولو َّ
أن أبا َّ
ي َّ
وجل
أخبرنا أبو بكر محمد بن السَّر ٍّ
العباس َّ
يف  ،قال :بالحمف الذي ىو قولو تعالى  :وتَالمَّ ِو َْل ِ
ض ْرًبا ِبا ْل َي ِم ِ
يد َّف
َك َ
 فََارغَ َعمَ ْي ِي ْـ َ
َ
ام ُكـ [ األنبياء :من اآلية ،]٘ٚ :وقيل :باليمين التي ىي خالف اليسار ،وقيل:
أ ْ
َص َن َ
بالقوة))(ٕ) ،وىذا َّ
النص ليس لو وجود في ُكتُب المبرد المطبوعة ،وىناك مواضع أخرى نقل
َّ
فييا ابن جني عن المبرد سيأتي ذكر بعضيا(ٖ).

ثعمب (تٕٔ9ىػ)
أخذ ابن ٍّ
نقال ،أو
جني عن ثعمب في مواضع كثيرٍة  ،وكان أخذه عنو َّ
إما رواية أو ً

يقول( :من جية أحمد بن يحيى)(ٗ) ،وبعض نقل ابن جني ليس لو وجود في كتب ثعمب
المطبوعة  ،وقد يكون نقل ابن جني عن كتب ثعمب المفقودة  ،وقد أحصى عبد السالم

كتابا لو ،ومنيا ما قد خصصو لمقرآن
ىارون في تحقيقو لـ(مجالس ثعمب) اثنين وأربعين ً
(٘)
ثعمبا في
كـ(معاني القرآن) و(إعراب القرآن) و(غريب القرآن)  ،وقد َّ
قرض ابن جني ً

مواضع ،فأثنى عميو َّ
ورد عنو في موضعين :أحدىما في ٍّ
رده عمى ابن درستويو إذ قال:
((ورأيت أبا محمد بن درستويو قد أنحى عمى أحمد بن يحيى في ىذا الموضع [أي القول

صبو حقو ،واألمر
المرذول والتَّصريف الفاسد] من كتابو الموسوم بشرح الفصيح ،وظممو َ
وغ َ
عندي بخالف ما ذىب إليو ابن درستويو في كثير ِم َّما ألزمو إياه ،وما كنت أراه بيذه

وقائال بقول مشيخة
المنزلة ،ولقد كنت أعتقد فيو الترفع عنيا وان كان من أصحابي
ً
أن يتبع أين َّ
حل
قمبا فالحق أحق ْ
كوفيا ً
البصريين في غالب أمره ،وكان أحمد بن يحيى ً
وحيث صقع))( ،)ٙفابن جني في ىذا الموضع َّ
رد ابن درستويو وا ْن كان بصريًّا؛ َّ
ألن الحق
(ٔ) -ينظر :المذكر والمؤنث.٘ٛ :
(ٕ) -الفسر.ٙٓٗ - ٖٙٓ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :الخصائص ،ٖٚٙ :والمنصف ،ٕ / ٖ :والرسالة.ٔٔ٘ :
(ٗ) -ينظر :المحتسب ،ٕٔٙ / ٔ :و ٕ .ٙ٘ /
(٘) -ينظر :مجالس ثعمب.ٕٕ - ٔٛ :

( -)ٙينظر :سر صناعة اإلعراب.٘ٙٛ / ٕ :
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أما الموضع اآلخر ،فقد قال في باب
الحق كان مع ثعمب في ما آخذه عميو ابن درستويوَّ ،

صدق َّ
وتقدمو في نفوس
الح َممَة(( :وهلل أبو العباس أحمد بن يحيى ّ
الن َقمَة وثقة الرواة و َ
أصحاب الحديث ثقةً وأمانة وعصمة وحصانة ،وىم ِعيار ىذا الشان وأساس ىذا

البنيان))(ٔ) ،وفي ىذا الموضع مدح وثناء صريح عمى ثعمبَّ ،
ذمو في موضع واحد
لكنو َّ

(زْغ َدب) ورماه بالتَّعجرف وسوء اَّلعتقاد بقولو ىذا من كون الباء
في قولو بزيادة الباء في َ
(زْغ َدب)(ٕ) ،وىذا التَّحامل من ابن جني عمى ثعمب بيذه األلفاظ غريب!
زائدة في َ
وكان أكثر نقل ابن جني عن ثعمب في بيان معاني األلفاظ  ،ومن ذلك ما جاء في
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اف ِم َف
يس َك َ
كالمو عمى قولو تعالىَ  :وِا ْذ ُق ْم َنا ل ْم َم ََل ئ َكة ْ
س َج ُدوا إََِّل إِْبم َ
اس ُج ُدوا ِل َد َـ فَ َ
محمد بن الحسن عن ثعمب ،قال :في قولو
ا ْل ِج ِّف [ الكيف :من اآلية ]٘ٓ:قال(( :أخبرنا َّ
ِ
استَتَر ُس ٍّمي
اف ِم َف ا ْل ِج ِّف ( ،الجن)
ٌ
يس َك َ
صنف من المالئكة ،وكل ما ْ
تعالى  :إََِّل إِْبم َ
صنف
ِجًّنا))(ٖ) ،وقد ورد ىذا التَّفسير حرفًا بحرف عن ثعمب في مجالسو إذ قال(( :الجن
ٌ
من المالئكة ،وكل ما استتر ُس ٍّمي ِج ًّنا))(ٗ) ،ومن ذلك ما نقمو عنو في قولو تعالى  :إِ َّن ُك ْـ
وف ِمف ُد ِ ِ
وف [ األنبياء ]ٜٛ :عمى قراءة
ب َج َي َّن َـ أَنتُ ْـ َل َيا َو ِارُد َ
إِ َّن ُك ْـ َو َما تَ ْع ُب ُد َ
صُ
وف المَّو َح َ
ابن َّ
ب بالضاد مفتوحة ،وكذلك بالصاد غير
ضب) بالضاد ،إذ قالَّ (( :
ضُ
الح َ
أما َ
(ح َ
عباس َ
ب
صٌ
صٌ
ضٌ
معجمة فكالىما الحطب ،ففيو ثالث لغاتَ :حطَ ٌ
ب َ
وح َ
ب َ
ب ،واَّنما يقالَ :ح َ
وح َ
صب ،وقال أحمد بن يحيى:
إذا أُلقي في التنور والموقدَّ ،
فأما ما لم ُي ْستَ ْع َمل فال يقال لوَ :ح َ

حطبا كان أو غيره ،فيذا يؤكد ما ذكرناه من كونو المرمي في
صب الرمي،
ً
أصل َ
الح ْ
َّ
النار))(٘) ،وىذا التفسير المنقول عن ثعمب َّل يوجد في كتبو المطبوعة ،ونقمو عنو غالمو

غالمو أبو عمر َّ
الزىد (تٖ٘ٗىـ) في (ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن) إذ قال:

حدثنا

ب َّ
وحطَبيا ُكمو
ض ُبيا َ
وح َ
النار َ
صُ
(( ثعمب عن األعرابي قال :العرب تقول ىذا َح َ

(ٔ) -ينظر :الخصائص.ٖٖٔ / ٖ :

(ٕ) -ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٕٕٔ / ٔ :
(ٖ) -الفسر.ٚٓ / ٖ :
(ٗ) -مجالس ثعمب.ٔٗٙ :
(٘) -المحتسب.ٙٚ / ٕ :
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بمعنى و ٍ
احد وىو ما تأ ُكمُو َّ
النار ))(ٔ) ،وابن جني نقل ذلك بالمعنى .وأخذ ابن جني عن
ً
(ٕ)
موضعا .
ثعمب في أكثر من خمسة وعشرين
ً
الزجاج (تٖٔٔىػ)
كان كتاب معاني القرآن واعرابو لمزجاج من المصادر التي اعتمدىا ابن جني في

تفسيره المغوي ،وأكثر أخذه عنو كان فيو ر ًّ
ت ذلك سابقًا(ٖ) ،ومن أخذه عنو
ادا عميو كما َبَّي ْن ُ
ي َر ْح َم ِت ِو 
ما جاء في كالمو عمى قولو تعالىَ  :و ُى َو الَّ ِذي ُي ْر ِس ُؿ ِّ
اح ُب ْ
الرَي َ
ش ًار َب ْي َف َي َد ْ
[األعراف :من اآلية ]٘ٚ :عمى قراءة أبي عبد الرحمن ( َب ْش ًرا) بفتح الباء وسكون الشين ،إذ

الب َش َرة ،قال أبو إسحاق :قيل لما ُي ْف َرح بو بِشارة؛ َّ
ألن اإلنسان إذا
قال(( :والبِ َش َارةَ :ح َسن َ
ت َب َشرتو))(ٗ) ،وقول َّ
الز َّجاج لم يكن في معنى القراءة بل كان في معنى لفظ
فَ َرح َح َس َن ْ
(البِ َش َارة) ،وعرض َّ
الز َّجاج إلى لفظ (البشارة) في أكثر من موضع َّ
وبين معناه بحسب سياق
اآلية ،وقال في المعنى الذي نقمو ابن جني عنو(( :فمعنى ُي َب ٍّش ُركَ ،و ْيب ُش ُرك :البِ َش َارة،
َّ
َفرحتُو ،ويقال َب ُش َر
رت َّ
وي ْف ِر ُحك .يقال َب َّش ُ
ومعنى ُي َب ٍّش ُرك َي ُسرك ُ
الر ُجل أ َُبشره وأ َْب ُش ُره إذا أ َ
(٘)
ب ِمف
َّ
أيضا ما ذكره في قولو تعالىَ  :ي ْد ُعو لَ َمف َ
ضُّرهُ أَق َْر ُ
شر))  .ومن ذلك ً
الر ُجل َي ْب ُ
َّن ْف ِع ِو [ الحج :من اآلية ]ٖٔ :إذ قال(( :وذىب أبو إسحاق في قولو َّ
جل ثناؤهَ  :ي ْد ُعو
ب ِمف َّن ْف ِع ِو  إلى َّ
ت
رب ِم ْن َن ْف ِع ِو ،قال فَقُ ٍّد َم ْ
لَ َمف َ
ضره أ ْق ُ
أن التقدير :يدعو َم ْن لَ َ
ضُّرهُ أَق َْر ُ
َّ
جميعا ،وىذا عندنا عمى
الالم عن موضعيا ،وحكى ىذا القول عن البصريين والكوفيين
ً
إجماع الكافة عميو في ما حكاه أبو إسحاق غير جائز وَّل مرضي ،وقد أنكره أبو عمي،
ِ
أن َّ
وذىب في فساده إلى َّ
الصمة
أن تَتَقَ َّدم ٍّ
الالم عمى ىذا التقدير م ْن صمة ( َم ْن) ،ومحال ْ
أو شيء منيا عمى الموصول))( ،)ٙوىذا النص قالو َّ
الزجاج عن البصريين والكوفيين مع
خالف يسير ،إذ قال (( :قال البصريون والكوفيونَّ :
الالم معناىا التأخير ،المعنى يدعو
(ٔ) -ياقوتة الصراط في غريب القرآن.ٖٙ٘ :

(ٕ) -ينظر :المحتسب ،ٕ٘ٚ /ٔ :وٕ٘ٔ ،وٕ ،ٕ٘ /و٘ ،ٙوٖٓٔ ،وٕ،ٕٕٕ /و ٕٖٓ ،والفسر/ٔ :
ٕٗ ،و ،ٛوٖٕ ،ٜوٕ ،ٔٔ /وٖ ،ٚٓ /وتفسر أرجوزة أبي نواس ،ٛٗ :والتنبيو.ٖٔٙ :
(ٖ) -الرسالة.ٜٙ :

(ٗ) -المحتسب.ٕ٘ٙ / ٔ :
(٘) -معاني القرآن واعرابو.ٗٓ٘ / ٔ :

( -)ٙسر صناعة اإلعراب.ٗٓٔ / ٔ :
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ِِ
أن تكون َّ
الالم في غير
أقرب من َن ْفعو ولم ُيشبِعوا الشرح ،وَّل قالوا من أين جاز ْ
ضره ُ
من لَ َ
مو ِ
أن َّ
ض ِعيا .وشرح ذلك َّ
أن تكون في َّأول الكالم فقدمت
الالم لميمين والتوكيد ،فحقيا ْ
َْ
ِ
أن َّلم َّ
ضرهُ) كما َّ
أن تكون
(إن) َحقيا ْ
لتُ ْج َعل في حقيا  ،وا ْن كان أصميا ْ
أن تكون في (لَ َ
الخبر في مثل قولكَّ :
أن تَمِي َّ
يدا لقائ ٌم ،وَّل
في اَّلبتداءَّ ،
إن ز ً
(إن) ُج ِعمَت في َ
فمما لم يجز ْ َ
ِ
وز َّ
إن
َي ُج ُ
أن يكون ذلك في اَّلسم كان ذلك أجود الكالم ،تقول ْ
(إن لَ َزْي ًدا قائ ٌم) ،فإذا أمكن ْ

في ذلك آلية ،فيذا قول))(ٔ) .وَّلبن جني و َّ
الز َّجاج كالم طويل عمى اآلية ،ووجوه متعددة
ليس محميا ىنا ،وأخذ ابن جني عن الزجاج في أكثر من عشرة مواضع(ٕ).

أبو عمي الفارسي (تٖ77ىػ)
ص ِحب ابن جني أبا عمي الفارسي َّ
مدةً من الزمن طويمة ،فدرس عمية أكثر عموم
َ
غوي ،والعالقة بين ابن جني وشيخة عالقة وطيدة سببيا
المغة وفنونيا ،ومنيا التَّفسير الم ّ
ت ولم
ًا
ابن جني فوجده
مقصر فقال لو :ز َّبب َ
مسألة عممية في الصرف سأليا أبو عمي َ
ص ِرم(ٖ) ،وقد َع َرض رحيم جمعة عمي في أطروحتو لمعالقة بين ابن جني وأبي عمى
تُ َح ْ
الفارسي بشيء من التَّفصيل فال حاجة بنا لإلعادة (ٗ) ،وأخذ ابن جني عن أبي عمي في

جداَّ ،
وتعددت طرائق أخذه عنو ومنيا:
مواضع كثيرة ً

ارساىا فيما بينيما ،ومن ذلك ما
ْٔ -
أن يعرض عميو بعض اآليات يطمب أريو فييا ،أو َيتَ َد َ
ذكره في قولو تعالىَ  :ولَف َينفَ َع ُكـ ا ْل َي ْوـ إِذ ظَّمَ ْمتُـ أ ََّن ُكـ ِفي ا ْل َع َذ ِ
وف [الزخرف:
اب ُم ْ
شتَ ِرُك َ
ْ ْ
َ
ُ

اج ْعتُوُ فيو َع ْودا عمى َب ْدء،
 ، ]ٖٜإذ قال(( :طاولت أبا عمي (رحمو اهلل تعالى) في ىذا ،ور َ
الدار اآلخرة تَمِي َّ
فكان أكثر ما َبرد منو في اليد َّأنو لَ َّما كانت َّ
الدار الد ْن َيا َّل فاصل بينيما
َّإنما ىي ىذه فيذه ،صار ما يقع في اآلخرة َّ
كأنو واقع في الدنيا ،فمذلك أجرى اليوم وىو
اآلخرة مجرى وقت الظمم وىو قولو  إِذ ظَّمَ ْمتُ ْـ  ووقت الظمم ّإنما كان في الدنيا .فإن لم
تفعل ىذا وترتكبو َب ِق َي  إِذ ظَّمَ ْمتُ ْـ  غير متعمّق بشيء؛ فيصير ما قالو أبو عمي إلى َّأنو
(ٔ) -معاني القرآن واعرابو.ٗٔ٘ / ٖ :

(ٕ) -ينظر :المحتسب ،ٗٓ/ٔ :وٕ ،ٔٛٛ /وسر صناعة اإلعراب ،ٖٔٗ /ٔ :وٗٓٗ،ٙ٘ٙ/ٕ ،
والخصائص ،ٕٛٚ / ٕ :والخاطريات.ٕٔٚ / ٕ :
(ٖ) -نزىة األلباء.ٕٗ٘ :

(ٗ) -أبو عمي الفارسي في مصنفات ابن جني( ٔ٘ - ٛ :أطروحة).
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َّ
َّ
كرره عميو وىو كأنو ىو))(ٔ) ،وَّلبن جني في
كأنو أبدل  إِذ ظمَ ْمتُ ْـ  من  ا ْل َي ْوَـ  أو ّ
أيضا ما ذكره
اآلية كالم طويل
ُ
ذكرت منو ما عرضو عمى أبي عمي الفارسي ،ومن ذلك ً
ِ
َش َّد ِذ ْك ًار [ البقرة :من اآلية ]ٕٓٓ :إذ
آباء ُك ْـ أ َْو أ َ
في قولو تعالى  :فَا ْذ ُك ُروْا المّ َو َكذ ْك ِرُك ْـ َ
ذكر أشد ِذ ْكرا ،فجعل ٍّ
قالَّ (( :
كر مبالغة ،وذاكرت أبا
لمذكر ِذ ًا
وكأنو قال  -واهلل أعمم  -أو ًا
َ
عمي (رحمو اهلل) بيذه اآلية فأخذ ينظر فييا مستأنفًا َّ
وي َرٍّد ُد من القول ما َدلَّنِي َّإنو لم
لمنظر ُ
فأن قمت َّ
فيال
يكن قَ َّدم فييا فيما قبل ًا
نظر فعجبت من ذلك مع كثرة بحثو وطول مزاولتوْ .
أشد) ثم َّ
قدم وصف َّ
النكرة عمييا
كان تقديره عندك( :فا ْذ ُك ُروا اهلل َك ِذ ْك ُرُك ْم آباءكم أو ِذ ْك ًار ّ
فنصب عمى الحال منيا ،كقولو من الوافر:
شا َ ِ
لِم َّي َة م ِ
يـ
وح ً
َ ُ
طمَ ٌؿ قَد ُ

كؿ أَسحـ م ِ
يـ
َعفَاهُ ِّ ْ َ َ ُ ْ
ستَد ُ

إن ىذا باب ذكره سيبويو َّإنو قمما يجيء في الكالم ،وأكثر ما يجيء في ٍّ
قيل َّ
الش ْعر ،وما
كانت ىذه حالو لم يحسن حمل التَّنزيل عميو))(ٕ).
كأن يقولَّ :
(حدثنا أبو عمي) ،ومن ذلك ما جاء في قولو تعالى:
أن يروي عنو مباشرةْ ،
ْٕ -
َّ
ض ْرًبا ِبا ْل َي ِم ِ
((حدثنا أبو عمي سنة
يف [ الصافات ،]ٜٖ :قال ابن جني:
 فََارغَ َعمَ ْي ِي ْـ َ
ض ْرًبا ِبا ْل َي ِم ِ
يف  ثالثة
إحدى وأربعين قال :في قول اهلل  -ج ّل اسمو  -فََار َ
غ َعمَ ْي ِي ْـ َ
الشمال ،واآلخر ِ
ِ
أقوال :أحدىاِ :
ٍّ
لمقوة .والثالث
َ
َ
باليمين التي ىي ّ
باليمين التي ىي خ َالف َ
بالي ِمين التي ىي قولو  :وتَالمَّ ِو َْل ِ
فإن جعمت
َك َ
ام ُكـ [ األنبياء :من اآليةْ ]٘ٚ :
َ
يد َّف أ ْ
َ
َص َن َ
َّات ِبي ِم ِ
مجاز وتشبييا
ًا
ين ِو [ الزمر :من اآلية ]ٙٚ :ىي الجارحة
يمينو من قولوَ  :م ْط ِوي ٌ َ
القوة لم تكن الباء
كانت الباء ىنا ظرفًا ،أي
ّ
مطويات في يمينو وتحت يمينو .وا ْن جعمتيا ّ
ظرفا؛ َّ
لكنيا تكون حرفًا ،معناه اإللصاق واَّلستعانة بو ،عمى التَّ ْشبِيو بما ُي ْستَعان بو؛
بالس ٍّكين وحفر بالفأس .ىذا ىو المعنى الظَّاىر وا ْن كان
ب َّ
بالسيف  ،وقطع ٍّ
ض َر َ
كقوليم َ :
السعة))(ٖ) ،وىذا التفسير قالو أبو عمي في (الحمبيات) وكذلك في
غيره ًا
جائز عمى التَّ ْشبِيو و ٍّ
ض ْرًبا ِبا ْل َي ِم ِ
بالقوة ،وقيل:
يفَّ أنو َّ
(اإلغفال) إذ قال(( :وقد فُس ٍَّر قولو  :فََارغَ َعمَ ْي ِي ْـ َ

(ٔ) -الخصائص.ٕٔٚ / ٕ :

(ٕ) -التمام ،ٜٕ :وينظر البيت في ديوان كثير َّ
عزة.ٖ٘ٙ :
(ٖ) -الخصائص.ٕ٘ٓ – ٕٜٗ / ٖ :
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باليمين التي حمفيا في قولو  :وتَالمَّ ِو َْل ِ
ام ُكـ  ،وقيل :الجارحة))(ٔ) ،فابن جني
َك َ
يد َّف أ ْ
َ
َص َن َ
نقل كالم شيخو َّ
بالنص تقر ًيبا مع تقديم وتأخير يسير.
أن ينقل عنو بالقول ،فيقول( :قال أبو عمي) ،وىو أكثر أسموب استعممو في النقل عن
ْٖ -
(ٕ)
بأن يقول (وكان أبو عمي
أبي عمي  ،أو ينقل عنو في أثناء كالمو عمى تفسير آية ْ
اد أ ْ ِ
ييا ِلتُ ْج َزى ُك ُّؿ
يقول) ،ومن ذلك ما ذكره في قولو تعالى  :إِ َّف َّ
اع َة ءاَِت َي ٌة أَ َك ُ
الس َ
ُخف َ
َن ْف ٍ
س َعى [ طو ]ٔ٘ :إذ قال(( :فمن ذلك قراءة من ق أر( :أُ ْخ ِفييَا) .قالوا :معناه
س ِب َما تَ ْ
ظ ِيرىا .قال أبو عمي :الغرض فيو أُ ِزيل عنيا ِخفاءىا ،وىو ما تُمَف فيو ِ
القربة ونحوىا:
َ
أُ ْ ُ

من كساء ،وما يجري مجراه))(ٖ) ،ولم أجد ىذا التَّفسير في أي من كتب أبي عمي
ش ِي َد ِمن ُك ُـ َّ
ص ْم ُو 
أيضا ما ذكره في قولو تعالى  :فَ َمف َ
الفارسي ،ومن ذلك ً
الش ْي َر َف ْم َي ُ
[البقرة :من اآلية ]ٔٛ٘ :إذ قال(( :أي :من َش ِي َد َّ
ٍ
مصر
بالغا في
الشير منكم
صحيحا ً
ً
أن نصب ( َّ
ص ْمو .وكان أبو عمي  -رحمو اهلل  -يرى َّ
الشير) ىنا َّإنما ىو عمى الظرف،
َفْم َي ُ
ِ
صر في ىذا َّ
ويذىب إلى َّ
ص ْموُ.
أن المفعول محذوف ،أي :فمن َش ِي َد منكم الم ْ
الشير فْم َي ُ
تصرفت الحا ُل فال ُب َّد من حذف))(ٗ) ،وىذا قالو أبو عمي في (الحجة) ،إذ حمل
وكيف
َّ
ونصب َّ
(الشير) عمى َّأنو ظرف(٘) ،وىناك طرائق أخرى
اآلية عمى حذف المفعول بو،
ْ
لمنقل عن أبي عمي كأن يقول (سألت أبا عمى) أو(قرأت عمى أبي عمي) وغيرىما (.)ٙ

عمف كتب في توجيو القراءات
أخذه َّ
قطرب (تٕٓٔىػ)
أىم الكتب التي اعتمدىا ابن جني في تفسيره
ُيعد كتاب قطرب في القراءات من ٍّ
وتوجييو لمقراءات ،إذ إ َّن كتاب قطرب وضعو لتوجيو القراءات وتفسير معانييا ،وقد توسع

ين لمعاني األلفاظ كما نقل عنو ابن جني ،وقد
فيو ،وكان فيو
تفسير لبعض القراءات وتَْبيِ ٌ
ٌ
(ٔ) -المسائل الحمبيات ،ٕٜ :وينظر :اإلغفال.ٔٛٛ / ٕ :
(ٕ) -ينظر :المحتسب ،ٜ٘ / ٔ :و ٕ  ،ٗٚ /وٖٕٓ.
(ٖ) -المحتسب.ٗٚ / ٕ :

(ٗ) -الخصائص.ٖٖٚ / ٕ :
(٘) -ينظر :الحجة لمقراء السبعة.ٖٗ / ٔ :

( -)ٙينظر :المحتسب ،ٜٔٛ / ٔ :وسر صناعة اإلعراب.ٚ٘ٛ /ٕ :
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الم ْحتَ َسب إلى َّأنو اعتمد عمى كتاب قطرب(ٔ) ،فكان يشير إليو في غير
أشار في مق َّدمة ُ
وسماه أو وصفو بكتاب قطرب الكبير إذ قال(( :وروينا عن قطرب في كتابو
موضع
َّ
(ٕ)
ِ
إن كان الكتاب اسمو (الكتاب الكبير) أو كان لفظ الكبير وصفًا
الكبير))  ،وَّل َيتَّضح لنا ْ
لو ،وقد جمع خضير حسين (جيود قطرب في معاني القرآن واعرابو) فَ َع َّد (الكتاب الكبير)
من الكتب التي لم يذكرىا الذين حققوا كتب قطرب ،وقال(( :فإذا لم يكن ىذا الكتاب بيذا

أن يكون ىو :معاني القرآن؛ َّ
ألن ىذا الكتاب
اَّلسم (اعني الكتاب الكبير) فمن َّ
الراجح ْ
ُي ْع َنى بالقراءات ،ومعاني القرآن يعنى بذلكِ .زْد عمى ذلك َّ
أن كتاب معاني القرآن قد أثنى

فمثال قال حاجي خميفة :وعميو اعتماد القَُّراء ولم ُي ْس َبق إلى
عميو أصحاب التَّراجم
ً
صرح َّأنو كتاب في
مثمو))(ٖ) ،ولم يكن خضير حسين
مصيبا في ترجيحو ،إذ إ َّن ابن جني َّ
ً
القراءات َّ َّ
ط ُرب من ىذه
أيضا في كتاب أبي محمد بن المستنير قُ ْ
الشاذة إذ قال(( :وروينا ً
كبير))(ٗ) ،وقول خضير حسين :إ َّن الكتاب الكبير ُيعنى بالقراءات ،ومعاني
صدر ًا
ًا
الشواذ
تاب و ٍ
أن يكون العنوانان ِل ِك ٍ
ممن عاصر
احد ،إذ إ َّن
بعضا َّ
القرآن ُيعنى بذلكَّ ،ل ُي َحتٍّم ْ
ً
قطرب أو جاء بعده ليم ُكتُب في القراءات ،وكتب في معاني القرآن واعراب القرآن ،ومنيم
ابن خالويو (تٖٓٚىـ) ،وأبو عمى الفارسي ،فمو كتاب في القراءات السبعة ،ولو كتاب في
صمَّحة يروييا عن الزجاج في كتابو
معاني القرآن يعرف بـ(اإلغفال) وىو في مسائل ُم َ
كتابا في القراءات سواء كان (الكتاب
(معاني القرآن واعرابو) ،وعميو يكون الكتاب الكبير ً

اسما لو أو وصفًا ،غير كتاب معاني القرآن.
الكبير) ً

وكان نقل ابن جني عن قطرب يأخذ أسموب الروايةً عن كتابو فيقول( :روينا عن

قطرب في كتابو) أو(روينا عن قطرب)(٘) ،وكان أكثر أخذه عنو في تفسير األلفاظ
ِ
اسا 
القرآنية ،ومن ذلك ما جاء في قولو تعالى  :ثُ َّـ أ َ
َم َن ًة ُّن َع ً
َنز َؿ َعمَ ْي ُكـ ِّمف َب ْعد ا ْل َغ ِّـ أ َ
َم َن ًة  في قراءة ابن محيصن ،إذ قال:
[آل عمران :من اآلية ]ٔ٘ٗ :بتسكين الميم من  أ َ
((روينا عن قطرب َّأنو قال :األ َْم َنة :األَ ْمن ،واأل ََم َنة بفتح الميم :أشبو بمعاقبة األَمن،
(ٔ) -المحتسب.ٖٙ / ٔ :

(ٕ) -المحتسب ،ٖٖٔ / ٔ :و ،ٜٔٛو.ٕ٘ٚ
(ٖ) -جيود قطرب في معاني القرآن واعرابو( ،ٔٚ :أطروحة) ،وينظر :كشف الظنون.ٖٔٚٓ/ ٕ :
(ٗ) -المحتسب.ٖٙ / ٔ :

(٘) -ينظر :المحتسب ،ٖٖٔ / ٔ :وٗ.ٔٚ
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الرَمث ،كل ذلك في أدواء اإلبل))(ٔ) ،وىذا التَّفسير
الحب َج ،و َّ
الحبطَ ،و َ
ونظير ذلك قوليمَ :
أيضا ما جاء في قولو تعالىَ  :وِاف
غير موجد في كتب قطرب المطبوعة .ومن ذلك ً
شي ٌء ِّم ْف أ َْزَوا ِج ُك ْـ إِلَى ا ْل ُكفَّ ِ
اج ُيـ ِّم ْث َؿ َما أَنفَقُوا
ار فَ َعاقَ ْبتُ ْـ فَآتُوا الَّ ِذ َ
يف َذ َى َب ْت أ َْزَو ُ
فَاتَ ُك ْـ َ ْ
وف [ الممتحنة ،]ٔٔ :قال(( :روينا عن قطرب ،قال:
َواتَّقُوا المَّ َو الَّ ِذي أَنتُـ ِب ِو ُم ْؤ ِم ُن َ
شيئا ،وأنشد لطرفة:
شيئا :إذا أخذ ً
(فَ َعاقَ ْبتُ ْم) أصبتم ُعقًَبا منين .يقال عاقب الرجل ً
ٍ
ير َم ْر *))(ٕ) .
* فَ َعقَ ْبتُـ ِب َذ ُنوب َغ َ
أيضا .وأخذ ابن جني عن قطرب في أكثر من
وىذا التفسير َّل يوجد في كتبو المطبوعة ً
موضعا(ٖ).
خمسة وعشرين
ً
ابف مجاىد (تٕ٘ٗىػ)
السبعة َّلبن مجاىد
أكثر أخذ ابن جني عن ابن مجاىد ،ىو رواية القراءات ،فكتاب َّ
الش َّ
من الكتب التي اعتمدىا ابن جني في رواية القراءات َّ
اذة ،مع َّ
أن كتاب ابن مجاىد في
اذة ؛ ِلكي يرَّدىا وي َخ ٍّ
الش َّ
السبعةَّ ،إَّل َّأنو كان يذكر القراءات َّ
ط َئيا؛ لذا نرى أكثر
القراءات َّ
َُ َ ُ
أخذ ابن جني عن ابن مجاىد كان ر ًّ
ادا فيو عميو فيما خطَّأه من القراءات التي ليا وجو من
ذكرت من األمثمة التي َّ
رد فييا ابن جني عمى ابن مجاىد
العربية كما يرى ابن جني  ،وقد
ُ
(ٗ)
ومما أخذه ابن جني عن ابن مجاىد مضافًا عمى
فيما سبق فال حاجة إلعادة ذكرىا ىنا َّ ،
رواية القراءات ،ىو تفسير بعض معاني األلفاظِ ،م َّما يرويو ابن مجاىد ،ومن ذلك ما جاء

في قولو تعالى  :وام أرَتُ ُو قَ ِ
ض ِح َك ْت [ ىود :من اآلية ]ٚٔ :في كالمو عمى قراءة
آئ َم ٌة فَ َ
َ َْ
ت) بفتح الحاء ،إذ قال(( :روى ابن مجاىد قال :قال أبو عبد اهلل
ض َح َك ْ
محمد بن زياد (فَ َ
بن األعرابيَّ :
الض ْحك :ىو الحيض ،وأنشد:

(ٔ) -المحتسب.ٔٚٗ / ٔ :
ت عمي ُك ْم
(ٕ) -المحتسب ،ٖٕٓ / ٕ :وينظر شطر البيت في ديوان طرفة ، ٘ٗ :وتمامو ( ولقد ُكْن ُ
عاتًِبا فَ َع َقْبتُم بِ َذُن ٍ
وب َغ َير َم ْر) .
(ٖ) -المحتسب ،ٖٔٚ /ٔ :وٖٕٓ ،ٕ٘ٚ ،وٕ ،ٛ٘ ،ٙٗ /و ،ٜٙوسر صناع اإلعراب، ٗٓٙ /ٔ :
والخصائص.ٗٙٓ /ٕ :

(ٗ) -ينظر :الرسالة.ٚٓ :
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ض ْح ُؾ اْلر ِ
الصفا
وؽ َّ
انب فَ َ
َ

ِ
ِ
وـ المِّقا))(ٔ).
َكم ْث ِؿ َدِـ َ
الج ْوؼ َي َ

ْع َّ
الن ْخمَ ِة 
اض إِلَى ِجذ ِ
َج َ
اءىا ا ْل َم َخ ُ
أيضا ما ذكره في قولو تعالى  :فَأ َ
ومن ذلك ً
َجأىا)،
[مريم :من اآلية ]ٕٖ :في قراءة ُش َبْيل إذ قال(( :ومن ذلك قراءة ُش َبْيل بن عزرة( :فَأ َ
أيضا َّأنيا من المفاجأةَّ ،إَّل َّ
أن ترك
مثل (فَأَْل َجأَ َىا) .قال أبو الفتح :رواىا ابن مجاىد ً

(ٕ)
مما ذكرتو لم
ىمزىا َّإنما ىو بدل َّل تخفيف قياسي))  ،وكل أقوال ابن مجاىد وما يرويو َّ

(السبعة في القراءات) ،وأخذ ابن جني عن ابن مجاىد في توجيو
أجد لو ًا
ذكر في كتاب َّ
موضعا كمّيا في المحتسب(ٖ).
الق ارءات في أكثر من خمسين
ً

السجَّستاني (تٕ٘٘ىػ)
أبو حاتـ َّ
أشار ابن جني في َّ
الم ْحتَ َسب إلى َّأنو اعتمد عمى كتاب أبي حاتم
مقدمة كتابو ُ
َّ
وفضمو عمى كتاب قطرب؛ َّلقتصاره عمى القراءات ،يقول:
الس َّجستاني في القراءات،
َّ
((غير َّ
مقصور عمى ذكر
ًا
أن كتاب أبي حاتم أجمعُ من كتاب قطرب لذلك؛ من حيث كان
القراءات ،عارًيا من اإلسياب في التَّعميل واَّلستشيادات التي انحطَّ قطرب فييا ،وتناىى
(ٗ)
ومما يرويو عن
إلى متباعد غاياتيا))  ،وكان أكثر أخذه عنو رواية القراءات وتوجييياَّ ،

(٘)
ومما أخذ عنو ابن جني
العمماء ،وكتاب أبي حاتم في القراءات ُي َعد من الكتب المفقودة َّ ،
ِ
ض ُيـ ِب َب ْع ٍ َّ
ما جاء في قولو تعالىَ  :ولَ ْوََل َدفْعُ المَّ ِو َّ
اس َب ْع َ
ص َوامعُ َوِب َيعٌ
ِّم ْت َ
الن َ
ض ل ُيد َ
ِ
ير [ الحج :من اآلية ]ٗٓ :في معرض كالمو
اس ُـ المَّ ِو َك ِث ًا
صمَ َو ٌ
ييا ْ
سا ِج ُد ُي ْذ َك ُر ف َ
ات َو َم َ
َو َ
ِ
يميا :تَ ْع ِطيمُيَا،
عمى القراءات في لفظ (الصموات) ،فقال(( :قال أبو حاتم :قال الحسن :تَ ْيد ُ
س َك َارى [ النساء :من اآلية ،]ٖٗ :ثم قال:
وقول اهلل سبحانوَ  :لَ تَ ْق َرُبواْ َّ
الصَلَةَ َوأَنتُ ْـ ُ
َّ
س ِب ٍ
يؿ [ النساء :من اآلية ،]ٖٗ :فيذا يدل عمى َّ
أن المرادَّ :ل تقربوا
َ وَلَ ُج ُن ًبا إَِل َعا ِب ِري َ

(ٔ) -المحتسب ،ٖٕٖ / ٔ :والبيت لم ينسب لشاعر ،وينظر البيت في المحكم ، ٕٖ / ٖ :ورواية
(المٍّقا) باليمزة (المٍّقاء) .
(ٕ) -المحتسب.ٖٜ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :المحتسب ،٘ٔ / ٔ :ؤ ٙوٕ ،ٛؤ ٜوٕ ،ٖٜ /وٕ٘ٓ ،و ،ٕٕٛوغيرىا.
(ٗ) -المحتسب.ٖٙ / ٔ :

(٘) -ينظر :كتاب النخمة( ،مقدمة المحقق).ٔٚ :
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(ٔ)
أيضا في بيان معاني األلفاظ في القراءات
المسجد ،فقال( :الصالة) ))  ،و ِم َّما أخذه عنو ً
وف [ الدخان ]ٔٙ :عمى
ش ا ْل َب ْط َ
ما ذكره في قولو تعالىَ  :ي ْوَـ َن ْب ِط ُ
ش َة ا ْل ُك ْب َرى إِ َّنا ُمنتَ ِق ُم َ
ش) مضمومة النون ،مكسورة الطاء .قال أبو الفتح :معنى
(ي ْوَم ُن ْب ِط ُ
قراءة الحسن (( َ
( ُن ْب ِطش) ،أيُ :ن َسمٍّط عمييم من َي ْب ِطش بيم ،فيذا من َبطَش ىو ،و ْأبطَ ْشتُو َأنا ،كقولك :قَ َد َر
أخ َر ْجتو ،والى ىذا ذىب أبو حاتم في ىذه اآلية فيما رويناه عنو))(ٕ) ،وأخذ
وخ َرج و ْ
وأ ْق َد ْرتُوَ ،

موضعا(ٖ).
ابن جني عن أبي حاتم في أكثر من خمسة عشر
ً

أثر ابف جني في المُّغوييف والمفسريف في تفسيرىـ المغوي
َّ
مر أ َّن تحصيل عموم المغة ُي َعد من
أثر ًا
إن لعمماء المغة ًا
كبير في تفسير القرآن ،فقد َّ
(ٗ)
أثر في تفسير القرآن؛ َّ
ميدان
ألن القرآن الكريم
ٍّ
ٌ
المفَ ٍّسر  ،وبيذا يكون لمغويين ٌ
أىم شرائط ُ
ضون آليات القرآن الكريم َّ
بالشرح والتَّفسير والتَّوضيح في ضوء
لدراستيم المغوية ،فكانوا َي ْع ِر ُ
المغة وأساليبياِ ،م َّما جعل أغمب المفسرين ينقمون آراء الم ٍّ
غويين وتوجيياتيم آليات القرآن
في تفسيرىم ،أو يستشيدون بأقواليم عمى التفسير.

ٍّر ِم َّمن جاء بعد ابن جني من ٍ
تفسير لغوي أو ُمفَس ٍ
أثر لو سواء أكان
وَّل يكاد يخمو
ُ
ًّ
ىذا األثر ًّ
أثر في توجيو المعنى ،أو لم يكن لو أثر ،وكان أثره
لغويا أم
نحويا كان لو ٌ
األكبر في المغويٍّين والمفسرين ىو توجييو لمقراءات القرآنية والدفاع ع َّما يس َّمى ًّ
مما
شاذا َّ
َُ
المطَّمِع عمى التفاسير يرى أثر ابن جني ًّ
جميا في
خالف َّ
السبعة عند ابن مجاىد ،و ُ
تفسيرىم ،فأخذ عنو الزمخشري في أكثر من ٍ
موضعا ،وابن عطية في أكثر
مئة وخمسين
ً
موضعا(٘) ،ومن المغويين الذين
موضعا ،وأبو حيَّان في أكثر من أربعين
من مئة وخمسين
ً
ً
الر ِ
الذين أخذوا عنو َّ
ضي في عشرة مواضع في كتابو (حقائق التأويل) وأخذ عنو
الشريف َّ
المنتَجب اليمداني
ُ
الع ْك َب ِري(تٙٔٙىـ) في (التٍّْبيان)  ،وذلك في أكثر من عشرة مواضع  ،و ُ
(ٔ) -المحتسب.ٛ٘ / ٕ :
(ٕ)-المحتسب.ٕٙٓ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :المحتسب ،ٜٗ / ٔ :وٖٖ٘ ،و ٕ  ،ٜ٘ /ؤ.ٕٙ
(ٗ) -ينظر :الرسالة.ٕٕ :
(٘) -ينظر :الكشاف ،ٕٕٕ/ٔ :وٕ  ،ٖٔٛ /وٖٕٓ ،و المحرر الوجيز ،ٔٔٔ /ٔ :و،ٕٔٗ ،ٜٔٔ

والبحر المحيط ،ٖٓٙ ،ٙٙ / ٔ :و .ٖٚٛ
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(ٔ)
األول
(تٖٗٙىـ) أخذ عنو في مواضع كثيرة  ،وسأقف عند أثر ابن جني في َعمَ َم ْين َّ
ُمفَ ٍّسٌر  ،واآلخر لُغوي:

أثر ابف جني في الطَّ َب ْر ِسي (ت٘ٗ8ىػ) في كتابو (مجمع البياف )
السادس اليجري ،وىو
الطََّب ْرِسي :ىو أبو عمي الفضل بن الحسن ،من ُمفَ ٍّسري القرن َّ

نحوي ُمفَ ٍّسر ،وقال َّ
ق
الزْرَكميَّ :إنو
من أجالء المفسرين ،قال عنو القفطيَّ :إنو
ٌّ
مفسر ُم َحقٍّ ٌ
ٌ
لغوي(ٕ) ،و َِّ
الب َيان) ُي ْد ِرك َّ
نحوي فقيو
لغوي
أن الطبرسي ُمفَ ٍّسٌر
ٌّ
ٌّ
المطمع عمى تفسيره ( َم ْج َمع َ
ٌ
ُ

أن ُيوصف ٍّ
ٍّ
بكل ىذا فيو صاحب كتاب (مجمع البيان في تفسير
محدث ((وليس
عجيبا ْ
ً
ًّ
مقتدر واسع اإلطٍّالع ،فيو لم
ًا
ولغويا
مفسر إخبارًّيا وفقييًا ونحويًّا
ًا
القرآن) ...والذي برز فيو
ي ْكتَ ِ
ط ِرد في جوانبو وكأَّنو ينشد إفادة َّ
الدارس
ف بالبحث
ٍّ
المغوي الذي يخدم المَّفظة  ،بل َي ْستَ ْ
َ
المغوي خاصة فجاءت دراستو مصداقًا لقولو في مقدمة كتابو :لألديب ُعمدة ولمنحوي
ُع َّدة))(ٖ) ،وذكر صبيح حمود أنَّ الطبرسي استشيد وتَ ِمثَّل بأقوال كثير من المغويين ومنيم
ابن جني(ٗ) ،وقد أخذ الطبرسي عن ابن جني في أكثر من ٍ
موضعا ،وتنوع
مئة وأربعين
ً
نحويا أو صر ًّ
ًّ
فيا أو غير ذلك ،وىو أكثر ما أخذه عنو ،وكذلك
أخذه عنو كتوجيو القراءات
مما يتعمَّق بالتَّفسير ،و ِم َّما أخذه
أخذ عنو تفسير معاني بعض األلفاظ والتراكيب وغيرىا َّ

س َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب
وموَن ُك ْـ ُ
عنو في توجيو القراءات ما جاء في كالمو عمى قولو تعالىَ  :ي ُ
س ُ
ون) في قراءة ابن محيص ،إذ
ُي َذ ِّب ُح َ
(ي َذب ُ
وف أ َْب َناء ُك ْـ [ البقرة :من اآلية ]ٜٗ :بتخفيف ُ
ٍّح َ
قال(( :قال ابن جني وجو ذلك َّ
أن (فَ َعمَت) بالتَّ ْخ ِفيف قد يكون فيو معنى التَّ ْكثِير؛ وذلك
لدَّللة الفعل عمى مصدره ،والمصدر اسم الجنس وحسبك بالجنس سعة وعموما ،وأنشد أبو
الحسن:

أنت الفداء ِ
لق ْبمَة ىدَّمتَيا
ُ

ونقَ ْرتَيا ِب َي َد ْي َؾ َّ
كؿ ُم َنقَّ ِر

(ٔ) -ينظر :التبيان في إعراب القرآن ،ٕٙٔ / ٔ :وٕ ،ٔٓٙ٘ /وٓٗٔٔ ،وحقائق التأويل في متشابو

التنزيل ،ٕٔٗ :وٖٗٓ ،ؤٖٖ ،والفريد في إعراب القرآن المجيد ،ٖٖ / ٖ :و  ،ٖٛوٓٗ.
(ٕ) -ينظر :إنباه الرواة عمى أنباه النحاة  ، ٙ / ٖ :واألعالم.ٔٗٛ / ٘ :

(ٖ) -منيج الطبرسي في تفسير األلفاظ ،ٜٜ :مجمة آداب الرافدين ،العدد ٖٔ ،عام ٜٔٔٛم .
(ٗ) -ينظر  :منيج الطبرسي في تفسير األلفاظ .ٕٔٚ :
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فكأنو قال :وَنقَّرتيا ؛ألن قولو ( َّ
َّ
كل ُم َنقَّر) عميو جاء))(ٔ)  ،وىذا نص كالم ابن جني في
ْ
أيضا قولو
المحتسب(ٕ) ،وان كان الطبرسي قد حذف
بعضا من كالم ابن جني  ،ومن ذلك ً
ً
اجا [ البقرة :من اآلية ]ٕٖٗ :بفتح
يف ُيتََوفَّ ْو َف ِمن ُك ْـ َوَي َذ ُر َ
في قولو تعالىَ  :والَّ ِذ َ
وف أ َْزَو ً
الياء من ُ يتََوفَّ ْو َف  في قراءة اإلمام عمي (عميو السالم) ،إذ قال(( :قال ابن جني ىو
َّ
ف المفعول بو
أع َم َارىم ،و َح ْذ ُ
آجالَيم و ْ
اميُم أو َ
عمى حذف المفعول ،أي :الذين َيتََوف ْو َن َّأي َ
كثير في القرآن وفصيح الكالم إذا كان ىناك دلي ٌل عميو ،كما قال اهللَ  :وأُوِت َي ْت ِمف ُك ِّؿ
ٌ
الحطيئة:
َ
ش ْي ٍء [ النمل :من اآلية ]ٕٖ :أي ً
شيئا .قال ُ
إلي َؾ ِم ْنيا
ص ُ
وف ْ
ُم َن َّع َم ٌة تَ ُ

َكصوِن َؾ ِمف ِرَد ٍ
ش ْر َع ِب ِّي
اء َ
َْ

(ٖ)
صون الكالم منيا ،وتَوفَّْيت َّ
أيضا نص كالم
افيا))  ،وىذا ً
استَ ْوفَ ْيتَو ،أخذتُو و ً
الشيءْ ،
أي :تَ ُ
َ
قميال(ٗ) ،ويبدو َّ
أن الطبرسي في نقمو عن
شيئا ً
ابن جني في المحتسب ،وكذلك حذف منو ً
ابن جني في توجيو لمقراءات كان موافقًا لو؛ َّ
أي تَ ْعمِيق
ألنو ينقل َّ
نص كالمو من غير ٍّ
عميو وَّل إضافة ،وىو في ىذا ُم َسمٍّم لتوجيو ابن جني.

ات ِّمف َب ْي ِف
و ِم َّما أخذه عنو في تفسير قراءة العامة ما ذكره في قولو تعالى  :لَ ُو ُم َعقِّ َب ٌ
أما
َي َد ْي ِو َو ِم ْف َخ ْم ِف ِو َي ْحفَظُوَن ُو ِم ْف أ َْم ِر المّ ِو [ الرعد :من اآلية(( ،]ٔٔ :قال ابن جني :و َّ
قراءة الجماعة َ ي ْحفَظُوَن ُو ِم ْف أ َْم ِر المّ ِو  فتقديره :لو ُم َعقٍَّبات من أمر اهلل َي ْح ِفظُونو ِم َّما
يخافو ،فـ(من) عمى ىذا مرفوعة الموضع؛ َّ
(م َعقٍَّبات) ،وليس
ألنيا صفة لممرفوع الذي ىو ُ
أن َي ْن ُزل بو؛ َّ
ألنو لو كان كذلك لَكانت منصوبة
ىذا عمى معنى :يحفظونو من أمر اهلل ْ
(٘)
أيضا
الموضع ،كقولكَ :حفَ ْ
ت زً
ظُ
يدا من األسد ،والذي ذكرتو رأي أبي الحسن))  ،وىذا ً
نص كالم ابن جني في المحتسب ،ولو كالم طويل نقمو الطبرسي( ،)ٙوىذا بعضو ،ويظير

ويظير لنا من ىذه النقول َّ
مما جعمو يجعل كتابو
ًا
أن الطبرسي كان
متأثر بابن جني ٍّ
(ٔ) -مجمع البيان ،ٔٗٔ - ٔٗٓ / ٔ :والبيت لم ينسب لشاعر.
(ٕ) -ينظر :المحتسب.ٛٔ - ٛٓ / ٔ :

(ٖ) -مجمع البيان ، ٜ٘ / ٕ :وينظر البيت في ديوان الحطيئة.ٔ٘ٗ :
(ٗ) -ينظر :المحتسب.ٕٔ٘ / ٔ :
(٘) -مجمع البيان.ٖٔ – ٕٔ / ٙ :
( -)ٙينظر :المحتسب.ٖ٘٘ / ٔ :
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المحتسب من الكتب التي يعتمد عمييا في توجيو القراءات ،وتفسير بعض اآليات أو بعض

صر) في قولو تعالى
معاني األلفاظَّ ،
ومما أخذه عنو في تفسير ألفاظ القرآن معنى لفظ (القَ ْ
ص ِر [ المرسالتَّ ]ٖٕ :أنيا القصور أي البيوت من أَ َدٍم(ٔ).
 إِ َّن َيا تَْرِمي ِب َ
ش َر ٍر َكا ْلقَ ْ
الباقُولِي (تٖٗ٘ىػ) في كتابو (كشؼ المشكَلت وايضاح المعضَلت)
أثر ابف جني في َ
الباقُولِي وىو أبو الحسن عمي بن الحسين األصفياني الممقب بـ(جامع العموم) ،وىو
َ
كتاب من كتبو من أثر َّلبن جني،
كبير ،فال يخمو
تأثر ًا
من العمماء الذين تأثروا بابن جني ًا
ٌ

سمى إعراب القرآن المنسوب لمزجاج خطأً  -في
الم َّ
فأخذ عنو في كتابو (إعراب القرآن) ُ -
وضعا ،وكذلك أخذ عنو في كتاب (اَّلستدراك عمى أبي عمى
أكثر من خمسة عشر م ً
الفارسي) ،في باب عقده في سيو ابن جني ،و(اإلبانة في تفصيل ماءات القرآن)،

و(كشف المشكالت) وتفاوت َّ
الن ْقل عن ابن جني من كتاب إلى آخر ففي بعض كتبو كان
مكثر كإعراب القرآن  ،وبعضيا ُم ِق ًّال كـ(اإلبانة)(ٕ) ،وازداد إعجاب الباقولي بابن جني حتى
ًا
سماه (شرح الممع).
شرح كتابو (الممع) ف َّ
الم ْش ِكالت) فقال فيو(( :ىذا كتاب مؤلَّف في نكت المعاني
َّ
أما كتابو ( َك ْشف ُ
واإلعراب ِ
وعمَ ِل القراءات المروية عن األئمة السبعة الذين ُي ْقتَدى بيم في َد ْرس القرآن
واألخذ عنيم ،ألَّ ْفتُوَّ ،
وحَّب ْرتُوُ؛ لَِي ْنتَِفع بو المسممون))(ٖ) ،فيو كتاب ُي ْع َنى بمعاني
ُ َ
وىذ ْبتُوَُ ،

القرآن ،وتوجيو القراءات وما أ ْش َكل منيا ،فكان فيو أثر َّلبن جني في تفسير معاني القرآن،
ومما نقمو عنو في توجيو القراءات لقولو تعالىَ  :ى ُػؤَلء َب َن ِاتي ُى َّف
وتوجيو القراءاتَّ ،
أَ ْط َي ُر لَ ُك ْـ [ ىود :من اآلية ،]ٚٛ :بنصب  أَ ْط َي ُر  عمى قراءة سعيد بن جبير(( ،قال
أن يكون َ ى ُػؤَلء  مبتدأ ،وَ ب َن ِاتي 
عثمان :ولِمن ق أر (أ ْ
طيَ َر) بالنصب وجوٌ ،وىو ْ
طيَ َر) نصب عمى الحال،
ثانيا ،وُ ى َّف  خبره ،والجممة خبر المبتدأ َّ
األول( ،أ ْ
ابتداء ً
قائما))(ٗ) ،وىذا كالم ابن جني
والعامل في الحال معنى اإلشارة ،كما تقول :ىذا ز ٌ
يد ىو ً

(ٔ) -ينظر :المحتسب ،ٖٗٙ / ٕ :ومجمع البيان.ٜٔٚ / ٔٓ :

(ٕ) -ينظر :إعراب القرآن لمباقولي ،ٕٕ/ٔ :و ،ٕٕٚ ،ٜٔٓواَّلستدراك عمى أبي عمي الفارسي،ٙٓٓ :
و ،ٜٙٓواإلبانة في تفصيل ماءات القرآن.ٔٚٚ :
(ٖ) -كشف المشكالت وايضاح المعضالت.ٖ / ٔ :

(ٗ) -كشف المشكالت وايضاح المعضالت.٘ٛٚ /ٔ :
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(ٔ)
ومما نقمو عنو في غير القراءات ،ما جاء في قولو تعالى  :فَ َم ْف ُع ِف َي
في المحتسب َّ ،
َخ ِ
لَ ُو ِم ْف أ ِ
أن يكون تقديره:
يو َ
ش ْي ٌء [ البقرة :من اآلية(( ،]ٔٚٛ :قال عثمان :قد ُي ْمكن ْ
ٍ
ش ْي ٌء  بوقوعو موقع
فمن ُع ِفي لو من أخيو عن
شيءَّ ،
فمما ُح ِذف حرف ٍّ
الجر ارتفع َ 
ٍ
ِ
يد ،ويجوز فيو وجو آخر،
وح َذ ْفت الباء قمتِ :س َير ز ٌ
الفاعل ،كما َّأنك لو قمت :س َير بزيدَ ،
تفعا بفعل محذوف يدل عميو قولو ُ ع ِفي لَ ُو ؛ َّ
ألن معناه
أن يكون َ 
وىو ْ
ش ْي ٌء  مر ً
َ
تُرك لو شيء من أخيو ،أي :من ٍّ
حق أخيو ،ثم ُح ِذف المضاف وقُ ٍّدم الظرف الذي ىو
صفة لمنكرة عمييا  ،ف ُنصب عمى الحال في الموضعين منيا))(ٕ) ،ونقل ىذا الكالم في

كتاب (إعراب القرآن ،المنسوب خطأ لمزجاج) ونسبو إلى عثمان ويريد بو ابن جني ،ولم

أي من كتب ابن جني المطبوعة .وأخذ عنو في ما يقارب عشرة
أجد ىذا الكالم في ٍ
مواضع في كتاب كشف المشكالت(ٖ).

ابن جني في استشياده بكالم العرب و ٍّ
الشعر ِم َّما لو شواىد من التَّْن ِزيل
وآخذ الباقولي َ
تُ ْغنِيو عن اَّلستشياد بكالم العرب ،إذ قال(( :فإذا َنظَرت إلى عثمان وقد أخذ في تعداد
َّ
مقاَّل من َّ
الشواىد عمى أصل واحد فاعمم َّ
بدل شواىده
ضل منو و ْأنبل و َّ
أخص وأحسن ً
أن أ ْف َ

ف َّ
الجار
يت ُع ُم َرك في تعداد ىذا،
وطمبت َح ْذ َ
َ
من الشعر بشواىده من التنزيل َ ...فِم َم أ ْف َن َ
فاحتَقَ َرىا) ،وأين
وح ْذ َ
اءتْوُ ِكتَابِي ْ
والمجرورَ ،
ف الموصوف وتأنيث المذكر من قولوَ ( :ج َ
الن ِ
سُّر َّ
يف [ البقرة :من اآلية ،]ٜٙ :وقولوَ  :فمَ َّما َأرَى
اظ ِر َ
أنت من قولو  :لَ ْوُن َيا تَ ُ
َّ
س َب ِ
از َغ ًة قَا َؿ َىػ َذا َرِّبي [ األنعام :من اآلية ... ]ٚٛ :أفتراه في حكايتو (جاءتو
الش ْم َ
ٍّ
األوفَى أم الذي َي ُعد لك ىذه اآلي))(ٗ) ،وىذه الحكاية رواىا ابن
كتابي) ىذا ًا
فائز َ
بالحظ ْ
جني عن األصمعي و استشيد بيا في أكثر من كتاب من كتبو عمى تأنيث الفعل والفاعل
ألن الفاعل في المعنى مؤنث(٘) ،وعمى الرغم تَ َحامل الباقولي عمى ابن جني َّإَّل َّ
مذكر؛ َّ
أن
معتدَّل في استشياده ،فقد سار في شواىده عمى ما سار عميو المغويون من
ابن جني كان
ً

بالشعر أوًَّل وىو أكثر َّ
قب ُل ،من اَّلستشياد ٍّ
ثانيا ،واألمثمة المصنوعة
الشواىد ،وبالقرآن ً
(ٔ) -ينظر :المحتسب.ٖٕٙ / ٔ :

(ٕ) -كشف المشكالت.ٖٕٔ / ٔ :
(ٖ) -ينظر :كشف المشكالت ، ٘ٓٗ /ٔ :و، ٘ٛٙوٕ ،ٜٙ٘ /و ،ٕٔٓٛؤٕٖٔ.
(ٗ) -كشف المشكالت.ٛٛ٘ – ٖٛٛ /ٕ :

(٘) -ينظر :سر صناعة اإلعراب ،ٕٔ / ٔ :والخصائص ٕٜٗ / ٔ :والمحتسب.ٕٖٛ /ٔ :
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فمثال في كتابو (سر صناعة اإلع ارب) قد استشيد بمئتين وواحد
وكالم العرب ثالثًا،
ً
تكرر منيا بعض َّ
شاىدا قر ًّ
أما شواىده من
وخمسين
آنيا ،وقد َّ
الشواىد في أكثر من موضعَّ ،
ً

كالم العرب واألمثمة المصنوعة ،فعددىا مئةٌ وسبعةُ شواىد  ،وأكثر ىذه الشواىد مصنوعة
سبع ٍ
أما شواىده من ٍّ
مئة وخمسين
نحو
الش ْعر فيي أكثر من ِ
تمرا)َّ ،
ُ
لحما سم ًكا ً
(أكمت ً
شاىدا ،ىذا كما جاء في فيرس الكتاب(ٔ) ،وعمى ىذا يكون ابن جني غير ٍ
حائد عن طريق
ً
الم ٍّ
ت ذلك لمياء
غويين في اَّلستشياد ،ومع ذلك فشواىده من القرآن كثيرة ً
جدا  -كما َّبي َن ْ
أحمد(ٕ) َّ -إَّل َّإنيا أقل من الشعر.

(ٔ) -ينظر :سر صناعة اإلعراب.ٛٙٓ – ٖٖٛ /ٕ :

(ٕ) -ينظر :الشاىد القرآني عند ابن جني(،ٜٔ :أطروحة) .
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ى
ى
الفصلىالثانيى ى
التفدورىاللغويىفيىالمباحثىالنحووةى
والصرفوة ى
ى

ى
توطئة:ىعالقةىعلمىالنَّحوىالعربيىبتفدورىالقرآنىالكرومى ى
المبحثىاألول:ىالمبتدأىوالخبرر ىىوبعر ىالمووروعااىالنحوورةىوأثرهرىاى
فيىالتفدورىاللغوي ى
المبحثىالثاني:ىالررحررذفىوأثرهىفيىالتفدورىاللغوي ى
المبحثىالثالث:ىالتوابرررعىوأثرهاىفيىالتفدورىاللغوي ى
المبحثىالرابع:ىالموووعااىالصرفوةىوأثرهاىفيىالتفدورىاللغوي ى
ى
ى

الفصل الثاني التفسير اللغوي في المباحث النحوية والصرفية .................
الفصل الثاني
غوي في المباحث َّ
رفية
الص َّ
الن َّ
حوية و َّ
التَّفسير الم ّ
توطئة:
عالقة عمم َّ
النحو بتفسير القرآن الكريم
ٍ
مفسر
َي ْرتَبِطُ ِعْم ُم النحو العربي بتفسير القرآن الكريم ارتباطًا وثيقًا ،فال ِغ ًنى لِكل
وعمم النحو وأساليبو ُخصوصا؛ لِ ِ
عموم المغة عموما ِ
ِ
فيم معاني القرآن
لمقرآن الكريم عن
ُ ً
ً
ِ
ضامينو ،فالنحو واإلعراب من أىم مفاتيح بيان المعنى القرآني،
وبيان دالالتو وادراك َم َ
قصدت
وقيل في معنى النحو في المغة ،ىو(( :القصد نحـو الشيءَ .ن َحوت نحوه ،أي:
ُ

ونحوت َن ْح َوه،
قصده))(ٔ) ،وقال ابن فارس(( :النون والحاء والواو كممة تدل عمى قصد،
ُ
ولذلك ُسمي نحو الكالم؛ ألنو يقصد أصول الكالم فيتكمم عمى َح َسب ما كان العرب تَتَكمم
بو))(ٕ) ،وقيل في االصطالح :ىو ((عمم باألحوال واألشكال التي بيا تدل ألفاظ العرب
عمى المعاني ،ويعنى باألحوال وضع األلفاظ بعضيا مع بعض في تركيبيا لمداللة عمى

ويعنى باألشكال ما يعرض في أحد طرفي المفظ أو وسطو  ،أو جممتو
المعاني المركبة ُ ،
من اآلثار والت ْغيِيرات التي بيا تَ ُدل ألفاظ العرب عمى المعاني)))ٖ( ،وأما اإلعراب لغة،

اصطالحا :ىو ((اإلبانة عن المعاني باختالف أواخر الكمم؛
فيو :اإلبانة واإلفصاح(ٗ) ،و
ً
لتعاقب العوامل في أوليا))(٘).
فالمعنى المغوي واالصطالحي لِكل من (النحو) و(اإلعراب) ُيبينان مدى االرتباط
بين النحو والتفسير ،إذ كل منيما يبحث عن بيان المعنى وايضاحو؛ ولذلك ُي َعد عمم النحو

من عموم التفسير؛ ألنو يتضح بو معنى القرآن وتُدرك مقاصده ،قال ابن جني (تٕٖٜىـ)
في باب القول عمى اإلعراب(( :ىو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ َأال ترى أنك إذا سمعت
(ٔ) -العين( ،ٖٕٓ /ٖ :نحو).

(ٕ) -معجم مقاييس المغة( ،ٖٗٓ / ٘ :نحو).
(ٖ) -المقاصد الشافية.ٔٛ -ٔٚ/ٔ :
(ٗ) -ينظر :العين ،ٕٜٔ /ٕ :ومعجم مقاييس المغة( ،ٕٜٜ / ٗ :عرب).
(٘) -الخصائص.ٜٔٙ /ٔ :
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سعيدا أبوه) عممت برفع أحدىما ونصب اآلخر الفاعل من
سعيد أباه) ،و(شكر
(أكرم
ٌ
ً
المفعول ،ولو كان الكالم ِس ْر ًجا واحدا الستبيم أحدىما من صاحبو))(ٔ) ،فالنحو أحد أىم

لممفَسر من اإلحاطة بو ومعرفة أساليبو لموقوف عمى المراد من كالم
مفاتيح المعنى ،وال بد ُ
اهلل ،ولقد عبر عبد القاىر الجرجاني (تٔٗٚىـ) عن ىذا االرتباط بين النحو والتفسير
بقولو(( :إذ كان قد ُعمِم أن األلفاظ مغمقة عمى معانييا حتى يكون اإلعراب ىو الذي
المستخرج ليا ،وأنو ِ
ِ
المعيار الذي ال
يفتحيا ،وأن األغراض كامنة فييا حتى يكون ىو
كالم ورجحانو حتى يعرض عميو ،و ِ
حيح من ٍ
َيتََبين ُن ْقصان ٍ
سقيم
المقياس الذي ال ُي ْع َر ُ
ص ٌ
ُ
ف َ
ُ
حتى ُي ْر َجع إليو ،ال ينكر ذلك ّإال َمن ينكر ِح ّسو واال من غالط في الحقائق نفسو))(ٕ).
خصوصا في َرد ِه عمى من
عموما ،وبين ىذه العالقة
فالجرجاني يربط بين النحو والمعنى
ً
ً
َزَى َد في عمم النحو ورأى أن بعض مسائمو عويصةَ ،يتَ َجشم الفكر فييا إذ قال(( :وانظروا
ِ ِِ
طتُم بحقائقو؟
أح ْ
في الذي اعترفتم بِصحتو وبالحاجة إليو ،ىل َحصْمتموه عمى وجيو؟ وىل َ
وىل وفيتُم كل ٍ
ضتُم في
باب منو حقو ،وأحكمتموه
إحكاما ْيؤ ِمُنكم الخطأ فيو إذا أنتم ُخ ْ
ً
َ
ِ
أن تَ ْع ِرفُوا الص ِحيح
وو َازْنتُم َب ْي َن بعض األقوال وبعض ،وأردتم ْ
التفسير وتعاطيتم عْم َم التأويل َ

(ٖ)
حو
وع ْدتم في ذلك وبدأتم ،وزدتم ونقصتم)) َ ،
من السقيم ُ
وعد الزركشي (تٜٗٚىـ) الن َ
عمما من عموم القران ،إذ قال(( :النوع العشرون :معرفة األحكام من جية إفرادىا وتركيبيا:
ً

وي ْؤخذ ذلك من عمم النحو  ...وعمى الناظر في كتاب اهلل الكاشف عن أس ارره النظر في
ُ
خبر أو فاعمةً أو مفعولةً أو في مبادئ
ىيئة الكممة وصيغتيا ومحميا َك َكونِيا مبتدأً أو ًا
الكالم أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع ِقمة أو ُكثْرة إلى غير
(ٗ)
صون المسان من المحن.
ذلك))  ،فالعالقة بين النحو والتفسير عالقة بيان لممعنى مع َ

ت إلى وضع عمم النحو ،وشاع عند
وي َعد القرآن الكريم من أىم األسباب التي َد َع ْ
ُ
النحويين القُدامى والمحدثين أن من أىم أسباب نشأة النحو ىو حفظ القرآن الكريم من وقوع

(ٔ) -الخصائص.ٖ٘/ٔ :
(ٕ) -دالئل اإلعجاز.ٕٛ :
(ٖ) -دالئل اإلعجاز .ٖٓ :

(ٗ) -البرىان في عموم القرآن .ٖٕٓ – ٖٓٔ / ٔ:
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المحن فيو (ٔ)؛ وذلك لَما فسدت أْل ُسن الناس بسبب اختالطيم بغيرىم من األمم ِمما أحوجيم
إلى وضع قوانين لِضبط النحو  ،واستشيدوا لذلك بروايات متعددة منيا  :إن أبا األسود
سولُ ُه  بكسر
رجال يق أر من سورة براءة  أ َّ
الد َؤلِي َس ِم َع ً
يء ِّم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
ين َوَر ُ
َن المّ َه َب ِر ٌ
ِ
شيئا أُصمح بو نحو ىذا؛ فوضع
أن أضع ً
سولُ ُه  ،فقال :ال أظُن َي َس َعني إال ْ
الالم من َ ر ُ

(ٕ)
ابيا يق أر من سورة الحاقةََ  :ل َيأْ ُكمُ ُه
أيضا أن عميا (عميو السالم) سمع أعر ً
النحو  ،وروي ً
ون [ الحاقة ]ٖٚ :بنصب  ا ْل َخ ِ
إََِّل ا ْل َخ ِ
ون  ، فوضع عمم النحو(ٖ).
اط ُئ َ
اط ُئ َ

إن عمم النحو عندما و ِ
ضع لم يكن يسعى إلى صون المسان من الوقوع في الخطأ،
ُ
أو حفظ النص القرآني من وقوع المحن فيو وحسب ،بل كان يستيدف إلى ما ىو ْأب َعد

أس َمى من ذلك ،فيو عمم َيبِ ْين بو معنى الكالم ويتضح بو المراد من النص القرآني ؛ ألن
وْ
(ٗ)
صر
النحو ىو مفتاح المعنى كما عبر عن ذلك عبد القاىر الجرجاني  ،فمن الظمم ْ
أن ُي ْق َ
وضع النحو عمى شيوع المحن؛ ألنو لو كان ىذا السبب لكان ىناك ضوابط يسيرة تُ ِعين
ْ
المعرب ،وما كان لنا ىذا البناء الشامخ في عمم النحو العربي(٘) ،و((النحو الذي عرفناىا

عمم كام ٌل واسعٌ لو أصولو
من نحو الخميل وسيبويو كما ىو
ٌ
ظاىر في (الكتاب) أن النحو ٌ
وفروعو ِ
عالجا لمعمة الطارئة وعمى قدرىا
أن يكون
وعمَمِ ِو  ...وليس ً
شيئا من ذلك يمكن ْ
ً
كما َيتَوقع ِمما ُي ْبتَمى المرء بو فيجد لو وسيمة تدفع عنو الشر .وليس النحو الذي عرفناه
شيئا من ىذا ،بل
قبل الخميل ِمما أُثِر في أقوال أبي عمرو بن العالء ،وعيسى بن عمرً ...
قل عالج يدفع غائمة المحن))( ،)ٙويرى إبراىيم السامرائي أن ىذا النحو الذي وصل إلينا لم
ٍ
بشيء ٍ
يسير من النحو  ،بل إنو نشأ بسبب
أن ُيدفع
لم يكن ً
ناشئا بسب المحن الذي يمكن ْ
شيء من
الدرس القرآني ،كما أفرز القرآن طائفة من العموم تدعى (عموم العربية) فالنحو
ٌ

(ٔ) -ينظر :مراتب النحويين ،ٛ :وأخبار النحويين البصريين ،ٕٔ :والمدارس النحوية ،٘ٓ :والنحو
وكتب التفسير.ٖٛ :

(ٕ) -ينظر :مراتب النحويين.ٛ :

(ٖ) -ينظر :نزىة األلباء في طبقات األدباء.ٜٔ :
(ٗ) -ينظر :دالئل اإلعجاز.ٕٛ :
(٘) -ينظر :المدارس النحوية أسطورة وواقع.ٔٔ :
( -)ٙمن أساليب القرآن.ٚ :
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ىذه العموم(ٔ) ،فالنحو ((إذن نشأ لفيم القرآن ،وفرق كبير بين عمم يسعى لفيم النص ،وعمم
يسعى لِحفظو من المحن ،ولو كانت الغاية منو حفظ النص من المحن لما أنتج العرب ىذه
الثروة الضخمة في مجال الدرس النحوي))(ٕ) ،وليس النحو مجرد صناعة شكمية متعمق

أن ُيجيد المتكمم العربية نطقًا
بأواخر الكمم ال عالقة لو بالمعنى ،بل كان اليدف الرئيس لو ْ
عز وجل ورسولو (صمى اهلل عميو وآلو) واألدب
وفيما ،كما ُيستعان بو عمى فيم كالم اهلل ّ
ً
(ٖ)
وضع
الرفيع (( ،فالتفات النحويين إلى إعراب القرآن كان التفاتًا
طبيعيا ،ألن الغاية من ْ
ً
النحو ىو خدمة معنى القرآن))(ٗ) ،وايضاحو وكشف المراد منو.

(ٔ) -ينظر :من أساليب القرآن. ٜ :
(ٕ) -دروس في كتب النحو.ٔٓ :
(ٖ) -ينظر :المجاز وقوانين المغة.ٜٗ :

(ٗ) -المناىج التفسيرية في عموم القرآن.ٔ٘ٗ :
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المبحث األول
غوي
المبتدأ والخبر ،وبعض الموضوعات النحوية ،وأثرىا في التفسير المُّ ّ
عرضت في ىذا المبحث إلى المبتدأ والخبر وبعض الموضوعات النحوية ،وىي

التنكير والتعريؼ والجممة التفسيرية ،والوقوؼ عمى ىذه الموضوعات وتبينيا في القرآف

الكريـ يساعد في الكشؼ عف المعنى وايضاح المراد مف آي القرآف ،وىذه الموضوعات مف

جممة الموضوعات النحوية التي ليا أثر في كشؼ المعنى ،إذ إف عمـ النحو مف العموـ
التي تعنى بكشؼ المعنى ،فالمبتدأ والخبر مف الموضوعات النحوية التي ليا األثر الكبير

خبر يفيد في تحديد المراد،
في تحديد المعنى وتبييف جيتو ،فتعييف كوف الكممة مبتدأ أو ا

وقد وظؼ ابف جني ىذا الموضوع في تفسير بعض آي القرآف والقراءات القرآنية ،وكذلؾ
التنكير والتعريؼ ،فكوف االسـ نكرة يختمؼ في داللتو عف كونو معرفة .

 -1المبتدأ والخبر
تعدد الخبر
أول :القوؿ في قولو تعالى  :فَ ُق ْم َنا لَيم ُكوُنواْ ِقرَدةً َخ ِ
ين  [ البقرة :مف آلية:
ً
اس ِئ َ
َ
ُْ
.]65
قاؿ ابف جني(( :ينبغي أف يكوف َ خ ِ
خبر آخر لػُ كوُنواْ  ،واألوؿ ِ ق َرَدةً 
ين  ا
اس ِئ َ
فيو كقولؾ :ىذا حمو حامض ،واف جعمتو وصفا لػ ِ ق َرَدةً  صغر معناه؛ أال تر أف
القرد لذلّو وصغاره خاسئ أبدا فيكوف إذا صفة غير مفيدة ،واذا جعمت َ خ ِ
خبر
ين  ا
اس ِئ َ
ٌ
ثانيا حسف وأفاد حتى كأنو قاؿ :كونوا قردة ،وكونوا خاسئيف أال تر أف ليس ألحد
االسميف مف االختصاص بالخبرية ّإال ما لصاحبو ،وليس كذلؾ الصفة بعد الموصوؼ؛

إنما اختصاص العامؿ بالموصوؼ ثـ الصفة مف بعد تابعة لو)) (.)1

بيف ابف جني أف كوف َ خ ِ
خبر تتـ بو
ين خبرا ،أفضؿ مف كونو وصفا ،فيو كونو ا
اس ِئ َ
ار؛ ألف القرد خاسئٌ أبدا،وقاؿ
الفائدة ،ويحسف المعنى ،ووصؼ القرد بالخسوء سيكوف تكر ا
العكبريَ (( :خ ِ
خبر ثانيا ،وأف يكوف حاال
ين  وىو صفة لقردة ،ويجوز أف يكوف ا
اس ِئ َ
( -)1الخصائص.159 – 149 /2 :
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مف فاعؿ كاف والعامؿ فييا كاف)) ( ،)1وقاؿ أبو حياف (ت745ىػ)ِ  (( :قرَدةً َخ ِ
ين 
اس ِئ َ
َ
كالىما خبر كاف)) (.)2
أما كوف َ خ ِ
ين  صفة فيو رأي ضعفو ابف جني ولـ يرجحو إذ قػاؿ(( :ويؤنس
اس ِئ َ
بذلؾ أنو لو كانت َ خ ِ
ين  صفة لػِ ق َرَدةً  لكاف األخمؽ أف يكػوف (قردة خاسئة)
اس ِئ َ
وفي أف لـ يق أر بذلؾ البتّة داللةٌ عمى أنو ليس بوصؼ .واف كاف قد يجوز أف يكوف
خاسئيف صفة لقردة عمى المعنى إذ كاف المعنى أنيا ىي ىـ في المعنى إال أف ىذا إنما

ىو جائز وليس بالوجو؛ بؿ الوجو أف يكوف وصفا لو كاف عمى المفظ .فكيؼ وقد سبؽ
ضعؼ الصفة ىينا))( ،)3وقاؿ الزمخشري (ت538ىػ) في قولو تعالىِ  :قرَدةً َخ ِ
ين 
اس ِئ َ
َ
() 4
((خبراف  ،أي :كونوا جامعيف بيف القردية ،والخسوء ،وىو الصغار والطرد)) .
لـ يبيف ابف جني معنى كممة (خاسئ) صريحا ،وانما يفيـ مف سياؽ كالمو المتقدـ

أنو الذليؿ الصغير .وقيؿ في معنى (الخاسئ) وجياف :األوؿ :المبعد ،والثاني :الصاغر،

وفي المعنى األوؿ قاؿ الخميؿ(( :والخاسئ مف الكالب والخنازير المباعد))( ،)5وكذلؾ قاؿ

ابف فارس في المقاييس( ،)6والثاني :قاؿ بو الزبيدي (ت1225ىػ) مضافا إلى األوؿ ،إذ
قاؿ(( :والخاسئ مف الكالب والخنازير :المبعد المطرود الذي ال يترؾ أف يدنو مف الناس

وكذلؾ مف الشياطيف ،والخاسئ :الصاغر القميء( ،)8()))7والمعنى الذي يستقيـ مع كالـ
الصاغػ ػػر :الراضي
ابف جني ىو الثاني؛ ألنو قيؿ في معنى الصاغر :الراضي بالضيـ ،أو ّ

بالذؿ والضيـ( ،)9وكذلؾ القيد الذي ذكره الزبيدي في المعنى األوؿ؛ ألف ىؤالء الذيف اعتدوا
اعتدوا في السبت منبوذوف مدحوروف.
( -)1التبياف في إعراب القرآف.73 / 1 :
( -)2البحر المحيط.397 / 1 :
( -)3الخصائص.159 / 2 :

( -)4الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ.176 / 1 :
( -)5العيف( ،288 /4 :خسأ).

( -)6ينظر :معجـ المقاييس( ،182 / 2 :خسأ).
يء ذليؿ ،ينظر :لساف العرب( ،134 / 1 :قمأ).
( -)7القميء :الذليؿ ،رج ٌؿ قم ٌ
( -)8تاج العروس( ،211 /1 :خسأ ).
( -)9ينظر :العيف ،372 /4 :وتاج العروس( ،324 / 12 :صغر).
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ِ
ثانيا :القوؿ في قولو تعالى  :المّ ُو ل إِلَ َ ِ
اب
ُّوم َ نز َل َعمَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ـو إل ُى َو ا ْل َح ُّي ا ْلقَي ُ
ق [ آؿ عمراف ،2 :ومف اآلية ]3 :خفيفة الزاي مف َ نز َل  ،ورفع الباء مف
ِبا ْل َح ِّ
ِ
اب  عمى قراءة األعمش.
 ا ْلكتَ َ
قاؿ ابف جني(( :ىذه القراءة تدؿ عمى استقالؿ الجممة التي ىي قولو عز اسمو:

 المّ ُو ل إِلَ َ ِ
ُّوم [ آؿ عمراف ]2 :أال تر ّأنو ال ضمير في قولو( :نزؿ
ـو إل ُى َو ا ْل َح ُّي ا ْلقَي ُ
عميؾ الكتاب) يعود عمى اسـ اهلل تعالى ؟ فعمى ىذا ينبغي أف تكوف جممة مستقمة أيضا
في قوؿ مف شدد الزاي ونصب الكتاب ))( ،)1والبف جني أكثر مف وجو إعرابي في ىذه
القراءة تترتب عمييا معاف ال تختمؼ ّإال أنو يبقى ىناؾ فرؽ بيف وجو وآخر:
الوجو األوؿ :استقالؿ الجممة التي ىي قولو تعالى  :المّ ُو ل إِلَ َ ِ
ُّوم 
ـو إل ُى َو ا ْل َح ُّي ا ْلقَي ُ
الح ُّي
ولفظ الجاللة (اهلل) مرفوع باالبتداء ،وقولو  :ل إِلَ َ
ـو إِل ُى َو  خبر عنو ،وَ 
وثناء عميو.
وصؼ لو
ُّوم 
ٌ
ٌ
القَي ُ
ـو إِل ُى َو  جممة معترضة بيف المبتدأ والخبر ويكوف
الوجو الثاني :أف يكوف قولو  :ل إِلَ َ
ُّوم  خبريف عف لفظ الجاللة.
َ 
الح ُّي القَي ُ
ُّوم 
ـو إِل ُى َو  ا
الوجو الثالث :أف يكوف قولو  :ل إِلَ َ
خبر أوؿ ،وقولوَ  :
الح ُّي القَي ُ
خبريف أيضا ،فيكوف لممبتدأ ثالثة أخبار(.)2
وجاء عف كثير مف المفسريف والمغوييف أف مف ق أر اآلية بالتخفيؼ (نزؿ عميؾ

الكتاب) ،فيي تحمؿ عمى وجييف :األوؿ :أف تكوف منقطعة عما قبميا ،وىذا رأي ابف
خبر عف لفظ الجاللة والعائد محذوؼ أي :نزؿ
جني ،والثاني :أف تكوف متصمة بما قبميا ا

عميؾ الكتاب مف عنده أو منو( ،)3وىذا الوجو لـ يحسنو ابف جني؛ النعداـ وجود عائد عمى
عمى المبتدأ إال أنو وجو جائز(.)4

( -)1المحتسب.162 / 1 :
( -)2ينظر :المحتسب.161 – 162 / 1 :
( -)3ينظر :إعراب القراءات الشواذ ،321/1 :والبحر المحيط ،392/2 :وروح المعاني.76/3 :
( -)4ينظر :المحتسب.162 / 1 :
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والفرؽ بيف تمؾ الوجوه اإلعرابية مف جية المعنى ،ىو الفرؽ بيف الوصؼ والخبر

وىما متقارباف ،وتعدد الخبر في ىذه الوجوه ال يخمو مف فائدة إذ قاؿ ابف جني(( :واف

شئت أف تخبر عف المبتدأ بعشرة أخبار أو بأكثر مف ذلؾ جاز وحسف؛ لما يتضمنو كؿ
خبر منيا مف الفائدة ،فكأنو أخبر عنو وأثنى عميو ،ثـ أخذ يقص الحديث فقاؿ) :نزؿ
عميؾ الكتاب) ))( ،)1ولكؿ خبر مف األخبار فائدة ذكرىا المفسروف  ،فالخبر األوؿ  :ل

ـو إِل ُى َو  فيو رد عمى نصار نجراف الذيف وفدوا إلى رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وآلو)،
إِلَ َ
تحؽ لسواه( ،)2والثاني :فيو رد
وقالوا إف عيسى (عميو السالـ) ىو اهلل ،أو أف العبادة ال ّ
عمى النصار الذيف ادعوا اإللوىية لعيسى (عميو السالـ) أيضا أي إف ((ىذه الصفات ال

موت في معتقدىـ
يمكنيـ ادعاؤىا لعيسى (عميو السالـ) ألنيـ إذ يقولوف إنو صمب؛ فذلؾ ٌ
()3
ـو إِل
ال محالة إذ مف البيف أنو ليس بقيوـ))  ،ويعد أبو حياف قولو تعالى  :المّ ُو ل إِلَ َ
ادة عمى نصار نجراف الذيف وفدوا عمى
ُّوم (( كالما مبتدأ جزما ،جممة ر ّ
ُى َو ا ْل َح ُّي ا ْلقَي ُ
رسوؿ (اهلل صمى اهلل عميو وسمـ)  ،فحاجوه في عيسى بف مريـ  ،وقالوا :إنو اهلل ))(.)4

ِ
اب  خبر ،ولو
أما قراءة الجماعة ،فير ابف جني أف قولو تعالى َ  :نز َل َعمَ ْي َك ا ْلكتَ َ
خبر رابعا ،والثاني :أف يكوف جميع ما قبؿ قولو تعالىَ  :نز َل
فيو رأياف األوؿ :أف يكوف ا
ِ
اب  أوصافا لمفظ الجاللة ثناء واعظاما عميو ،وقولو :تعالى َ نز َل َعمَ ْي َك
َعمَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ِ
خبر عف لفظ الجاللة((( ،)5والخبر ىنا مستعمؿ في االمتناف ...وجيء بالمسند
اب  ا
ا ْلكتَ َ

فعال إلفادة تقوية الخبر ،أو لمداللة مع ذلؾ عمى االختصاص :أي اهلل ال غيره ّنزؿ عميؾ
الكتاب إبطاال لقوؿ المشركيف))(.)6

( -)1المحتسب.161 / 1 :
( -)2ينظر :التبياف في تفسير القرآف ،389 / 2 :والبحر المحيط .392 / 2 :
( -)3المحرر الوجيز ،397 /1 :وينظر :التحرير والتنوير.147 / 3 :
( -)4البحر المحيط.392 /2 :
( -)5ينظر :المحتسب.161 - 162 :
( -)6التحرير والتنوير.147 / 3 :
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السم بين الرفع عمى البتداء والنصب عمى الشتغال
أول  :القوؿ في قولو تعالى  :أَفَح ْكم ا ْلج ِ
ون [ المائدة :مف اآلية]52:
ً
اىمِي ِة َي ْب ُغ َ
ُ َ َ
برفع الميـ مف  أَفَ ُح ْك َم  عمى قراءة يحيى.
قاؿ ابف جني(( :قاؿ ابف مجاىد :وىو خطأ ،قاؿ  :وقاؿ األعرج :ال أعرؼ في

العربية )أفحكـ) ،وق أر  :أَفَ ُح ْك َم  نصبا ،وق أر األعمش( :أفحكـ الجاىمية) بفتح الحاء
والكاؼ والميـ))( ،)1والبف جني في رفع (حكـ ) قوالف.
ون  حذؼ منو العائد عمى المبتدأ
القوؿ األوؿ :رفع (حكـ) عمى االبتداء خبره َ ي ْب ُغ َ
والتقدير (يبغونو) ،واستدؿ عمى حذؼ العائد عمى المبتدأ بحذؼ العائد عمى الحاؿ والصفة
مف حيث الشبو ،إذ قاؿ(( :قوؿ ابف مجاىد إنو خطأ فيو سرؼ؛ لكنو وجوٌ غيره أقو منو،
جائز في الشعر ،قاؿ أبو النجـ:
وىو ٌ
قد أصبح ْت أ َُّم ِ
الخ َيار تَد ِعي
َْ َ

أص َن ِع
َعمَي َذ ْن ًبا كمُّو لَ ْم ْ

أي :لـ أصنعو ،فحذؼ الياء .نعـ ،ولو نصب فقاؿ( :كمو) لـ ينكسر الوزف ،فيذا يؤنسؾ
بأنو ليس لمضرورة مطمقة؛ بؿ ألف لو وجيا مف القياس ،وىو تشبيو عائد الخبر بعائد

الحاؿ أو الصفة  ،وىو إلى الحاؿ أقرب؛ ألنيا ضرب مف الخبر ،فالصفة كقوليـ :الناس

رجالف :رج ٌؿ أكرمت ورج ٌؿ أىنت؛ أي :أكرمتو وأىنتو ،والحاؿ كقوليـ :مررت بيند يضرب
يد ،فحذؼ عائد الحاؿ وىو في الصفة أمثؿ؛ لشبو الصفة بالصمة في
يد؛ أي :يضربيا ز ٌ
زٌ
نحو قوليـ :أكرمت الذي أىنت؛ أي :أىنتو ،ومررت بالتي لقيت؛ أي :لقيتيا ،فغير بعيد
أف يكوف قولو( :أفحكـ الجاىمية يبغوف يراد بو يبغونو)  ،ثـ يحذؼ الضمير ،وىذا واف

كانت فيو صنعة فإنو ليس بخطأ))(.)2

وصؼ لخبر محذوؼ ،إذ قاؿ(( :واف
ون 
ٌ
القوؿ الثاني :رفعو عمى أنو مبتدأ ،وَ ي ْب ُغ َ
خبر ،بؿ تجعمو صفة خبر موصوؼ محذوؼ ،فكأنو قاؿ:
ون  ا
شئت لـ تجعؿ قولو َ ي ْب ُغ َ
(أفحكـ الجاىمية حك ٌـ يبغونو) ،ثـ حذؼ الموصوؼ الذي ىو (حكـ) ،وأقاـ الجممة التي
( -)1المحتسب211 /1 :

( -)2المحتسب ،211 /1 :وينظر البيت في ديواف أبي النجـ ،256 :وروايتو فيو بنصب (كمو).
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ون ا ْل َكمِ َم
ين َى ُ
ادواْ ُي َحِّرفُ َ
ىي صفتو مقامو؛ أعني( :يبغوف) ،كما قاؿ اهلل سبحانوِّ  :م َن ال ِذ َ
عن مو ِ
اض ِع ِو [ النساء :مف اآلية ]46 :أي :قوـ يحرفوف ،فحذؼ الموصوؼ وأقيمت
َ
َ

الصفة مقامو  ...كاف حذؼ الياء مف قولو تعالى( :أفحكـ الجاىمية يبغوف) ،والمراد بو

حكـ يبغونو ،ثـ حذؼ الموصوؼ وعائده أسوغ وأسيؿ وأسير))(.)1
ٌ

فالمعنى المتحصؿ مف توجيو ابف جني في قوليو ،أف اآلية جممة اسمية ،والجممة

االسمية ليست كالفعمية في الداللة عمى المعنى ،فيي تتصؼ بالثبوت والدواـ ،أي :صار
ابتغاؤىـ لحكـ الجاىمية وصفا مالزما ليـ ،وقدر الكالـ في القوؿ األوؿ( :أفحكـ الجاىمية
يبغونو) ،وفي الثاني( :أفحكـ الجاىمية حك ٌـ يبغونو) عمى حذؼ الخبر و(يبغونو) وصفو،
وقاؿ ابف عطية القوؿ برفع (حكـ) في الوجو األوؿ :ضعيؼ ؛ وذلؾ لسببيف  :األوؿ :

ألف الفعؿ بعده ال ضمير فيو وال عوض مف الضمير  ،والثاني  :تقدـ ألؼ االستفياـ التي
تطمب الفعؿ  ،ومعيا يختار النصب واف لفظ بالضمير ( ،)2أما الوجو الثاني فوافؽ فيو ابف

جني ،إذ قاؿ(( :وانما تتجو القراءة عمى أف يكوف التقدير(أفحكـ الجاىمية حك ٌـ يبغوف) ،فال
تجعؿ (يبغوف) خب ار ،بؿ تجعمو صفة خبر موصوؼ محذوؼ الموصوؼ ،ونظيره قولو
ون ا ْل َكمِ َم [ النساء :مف اآلية ]46 :تقديره :قوـ يحرفوف،
ين َى ُ
ادواْ ُي َحِّرفُ َ
من ال ِذ َ
تعالىَ  :
فحذؼ الموصوؼ وأقاـ الصفة مقامو))( ،)3واف الوجو الذي ضعفو ابف عطية لـ يغفؿ عنو
ابف جني وال عف األسباب التي ذكرىا ،فيو قد ذكر ىذيف اإلشكاليف في المسألة ،والذي
جعؿ ابف جني يقوؿ بيذا الوجو ىو أف لو وجيا مف القياس ذكره في بيت أبي النجـ الذي
ون (( :حسف حذؼ الضمير قميال في
تقدـ ،وقاؿ أبو حياف في حذؼ الضمير في َ ي ْب ُغ َ
ىذه القراءة كوف الجممة فاصمة))( ،)4وقاؿ غانـ كامؿ معيبا عمى ابف جني توجييو لآلية،
وتجوزه في قاعدة نحوية معروفة في باب االشتغاؿ فيو ير ّ (( :أنو راح يقدر محذوفا ىنا
وىناؾ ويطوع قاعدة بناىا عمى المحذوؼ المقدر مف أجؿ أف ينصؼ ىذه القراءة الشاذة

[أي قراءة الرفع] ،ثـ يحمؿ معناىا مف بعد عمى معنى رسيمتيا المشيورة))( ،)5وقوؿ غانـ
( -)1المحتسب.212 /1 :

( -)2ينظر :المحرر الوجيز.223 / 2 :
( -)3المحرر الوجيز.321 / 2 :
( -)4البحر المحيط.516 / 3 :

( -)5التوجيو النحوي لمقراءات الشاذة في كتاب المحتسب( ،54 :أطروحة).
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ىذا فيو نظر ألف ابف جني لـ يحمؿ معنى قراءة الرفع عمى معنى القراءة المشيورة ،بؿ
حمؿ معنى قراءة (حكـ) عمى معنى القراءة المشيورة ،وسيجيء الكالـ عمييا.

أما قراءة األعمش (حكـ) قاؿ فييا ابف جني(( :فيمف قرأه كذلؾ ،فأمره ظاىر في

إعرابو  ،غير أف (حكما) ىنا ليس مقصودا بو قصد حاكـ بعينو؛ وانما ىو بمعنى الشياع
والجنس؛ أي( :أفحكاـ الجاىمية يبغوف)؟ وجاز لممضاؼ أف يقع جنسا ،كما جاء عنيـ في

الحديث مف قوليـ :منعت العراؽ قفيزىا ودرىميا ...ثـ يرجع المعنى مف بعد إلى أف معناه

ي
غي ىنا نفس الحكاـ ،فإنما المبغ ّ
معنى( :أفحكـ الجاىمية يبغوف)؛ ألنو ليس المراد والمب ّ
نفس الحكـ  ،فيو إذا عمى حذؼ المضاؼ ،أي :أفحكـ حكـ الجاىمية يبغوف؟ وىذا ىو
األوؿ في المعنى))( ،)1وكالـ ابف جني ىذا يراد بو أمور عدة منيا:

األمر األوؿ :قولو أمره ظاىر في إعرابو ،فإعراب (حكـ) منصوب بػ(يبغوف) وال بد مف
حذؼ مضاؼ في ىذه القراءة والتقدير(أفحكـ حكـ الجاىمية) ،أو(أفحكـ حكاـ الجاىمية)،
وقاؿ القرطبي (ت671ىػ)(( :وقد يكوف الحكـ والحاكـ في المغة واحدا))( ،)2واف (حكـ)
جنس ال يراد بو واحد بعينو ،وانما ىو بمعنى الشياع(.)3

األمر الثاني :قوؿ ابف جني :ثـ يرجع معنى قراءة (حكـ) مف بعد إلى معنى (أفحكـ
الجاىمية يبغوف) ،ىذا القوؿ برفع (حكـ) فيو نظر وال أظنو قوؿ ابف جني ،وانما ىو مف

ألنو بعد ذلؾ قدر القراءة عمى حذؼ المضاؼ ،أي:
عمؿ النساخ أو المحقؽ أو الطباعة؛ ّ
أفحكـ حكـ الجاىمية يبغوف؟ فجاء التقدير بنصب (حكـ) ،وعميو يكوف ابف جني قد حمؿ

قراءة (حكـ) عمى القراءة المتواترة ،بنصب (حكـ) وليس ما توىمو غانـ كامؿ في ذلؾ مف
حمؿ معنى قراءة الضـ (حكـ) عمى معنى القراءة المتواترة ،اعتمادا عمى النص المصحؼ

برفع (حكـ) ،وىذا لو شواىد كثيرة منيا ،قاؿ :ابف عطية(( :ق أر سميماف بف ميراف

(أفحكـ) ...ثـ ترجع ىذه القراءة بالمعنى إلى األولى))( ،)4وقاؿ القرطبي( (( :أفحكـ )...
وىي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة ،إذ ليس المراد نفس الحكـ ،وانما المراد الحكـ ،فكأنو

( -)1المحتسب.213 /1 :
( -)2الجامع ألحكاـ القراف والمبيف لما تضمنو مف السنة وآي الفرقاف.46 / 8 :
( -)3ينظر :الجامع ألحكاـ القراف ،46/ 8 :والدر المصوف.298 / 4 :
( -)4المحرر الوجيز.221 /1 :
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قاؿ :فأحكـ حكـ الجاىمية يبغوف))( ،)1وكذلؾ قوؿ السميف الحمبي(ت756ىػ) في الدر
المصوف( ،)2مضافا عمى ذلؾ أف قراءة الضـ ال تحتاج إلى تقدير مضاؼ؛ لذا لـ يقدر ابف

جني مضافا؛ ألف المبغي ىو الحكـ وىو متحقؽ ممفوظ بو في قراءة الضـ ،وتقديره

لمضاؼ في نصو األخير يؤكد ّأنو حمؿ معنى قراءة (حكـ) عمى القراءة المشيورة؛ لذا
قاؿ :وىذا ىو األوؿ في المعنى ،إشارة إلى قراءة الجماعة.
ش ْي ٍء َخمَ ْق َناهُ ِبقَ َد ٍر [ القمر ]49 :برفع
ثانيا :القوؿ في قولو تعالى  :إِنا ُكل َ
ُ كل  عمى قراءة أبي السماؿ.
ذكر ابف جني أف ((الرفع ىنا أقو مف النصب ،واف كانت الجماعة عمى النصب؛

يد ضربتو ،وىو مذىب صاحب الكتاب
وذلؾ أنو مف مواضع االبتداء ،فيو كقولؾ :ز ٌ
خبر عف مبتدأ في قولؾ :نحف كؿ شيء
والجماعة؛ وذلؾ ألنيا جممة وقعت في األصؿ ا
يد ضربيا ،ثـ تدخؿ (إف) ،فتنصب االسـ ،وبقي الخبر
ىند ز ٌ
خمقناه بقدر ،فيو كقولؾٌ :
عمى تركيبو الذي كاف عميو مف كونو جممة مف مبتدأ وخبر)) ( ،)3وقراءة الرفع ىذه ليا

معنياف بحسب إعراب جممة َ خمَ ْق َناهُ :
خبر ،وليس (وصفا) يكوف المعنى عنده :إنا
المعنى األوؿ :مف أعرب جممة َ خمَ ْق َناهُ  ا
مخموؽ لنا بقدر( ،)4وىناؾ مف رجح قراءة النصب دفعا لمتوىـ الذي في إعراب
كؿ شيء
ٌ

َ خمَ ْق َناهُ  إذ قاؿ أبو حياف(( :إذا كاف الفعؿ يتوىـ فيو الوصؼ  ،وأف ما بعده يصمح
لمخبر ،وكاف المعنى عمى أف يكوف الفعؿ ىو الخبر ،اختير النصب في االسـ األوؿ حتى
يتضح أف الفعؿ ليس بوصؼ ،ومنو ىذا الموضع ،ألف في قراءة الرفع يتخيؿ أف الفعؿ

وصؼ ،وأف الخبر ِ بقَ َد ٍر ،)5())وىذا التوىـ الذي قالو أبو حياف ،ومف قبمو المبرد رده
ٌ
ابف جني بقولو (( :واختار محمد بف يزيد ىنا النصب ،وقاؿ :ألف تقديره :إنا فعمنا كذا،
وقاؿ :فالفعؿ منتظر بعد (إنا) ،فمما دؿ ما قبمو عميو حسف إضماره ،وليس ىذا شيئا؛ ألف
( -)1الجامع ألحكاـ القراف.46 / 8 :

( -)2ينظر :الدر المصوف.298 / 4 :
( -)3المحتسب.322 /2 :
( -)4ينظر :المحرر الوجيز.221 / 5 :
( -)5البحر المحيط.181 /8 :
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أصؿ خبر المبتدأ أف يكوف اسما ال فعال جزءا منفردا ،فما معنى توقع الفعؿ ىنا ،وخبر إف

وأخواتيا كأخبار المبتدأ))( ،)1وىذه المسألة مف باب االشتغاؿ ورفع (كؿ) في اآلية ىو رأي

البصرييف ،وىو ما عميو سيبويو ،إال أنو قاؿ في اآلية إف القراءة ال تخالؼ ألنيا سنة(.)2

وير كثير مف المفسريف أف معنى ىذه القراءة بيذا الوجو مف اإلعراب عمى معنى قراءة
خبر وليس صفة إذ قاؿ(( :وقرئ
الجماعة ،قاؿ البيضاوي (ت691ىػ) بإعراب َ خمَ ْق َناهُ  ا
خبر ال نعتا ليطابؽ المشيورة
بالرفع عمى االبتداء وعمى ىذا فاألولى أف يجعؿ َ خمَ ْق َناهُ  ا

في الداللة عمى أف كؿ شيء مخموؽ بقدر))( ،)3واف لـ يكف ىناؾ اختالؼ بيف القراءتيف
إال أنو يبقى ىناؾ فرؽ بيف الرفع والنصب عمى االشتغاؿ ،وىذا الفرؽ أشار إليو فاضؿ
السامرائي ،إذ إف الرفع يدور الكالـ فيو عمى المبتدأ ،وىو محط اىتماـ المتكمـ ،فالمبتدأ

ىو المتحدث عنو ،أما في النصب فالمسند إليو ىو المتحدث عنو ،وقدـ المشغوؿ عنو
لمتحدث عنو بصورة ثانوية ال كالمبتدأ ،واستدؿ لكالمو بالمثاؿ اآلتي :الظالـ يكرىو الناس

يحتقرونو في أنفسيـ ثقيؿ عمييـ مبغض إلى قموبيـ ،فالكالـ فيو عمى الظالـ فرفعو
باالبتداء ،وفي النصب قاؿ :أال تر إلى ربؾ وعقابو ،وانو إذا أميؿ ال ييمؿ ،عاقب

الكافر ،والظالـ أىمكو ،والمستعبد أذلو وقيره ،والباطؿ أزالو ،فالكالـ عمى اهلل سبحانو
وتعالى قدـ ما قدـ لالىتماـ ،فنصب (الظالـ) و(المستعبد) و(الباطؿ) وىذا وجو الكالـ(،)4

وقاؿ الرازي(( :فمف ق أر (كؿ شيء) بالنصب ،أفاد أنو تعالى خمؽ الكؿ بقدر ،ومف ق أر

(ك ّؿ) بالرفع لـ يفد أنو تعالى خمؽ الكؿ ،بؿ يفيد أف كؿ ما كاف مخموقا لو فيو إنما خمقو
بقدر))(.)5

ش ْي ٍء  ،يكوف الخبر
المعنى الثاني :مف أعرب جممة َ خمَ ْق َناهُ  وصفا لػ(كؿ) أو لػ َ 
كائف بقدر ،حينئذ يمزـ مف ىذا أف
ِ بقَ َد ٍر  وتقدير المعنى :إنا كؿ شيء
ٌ
مخموؽ لنا ٌ
يكوف ثمة أشياء غير مخموقة .أو مخموقة لغير اهلل ،تعالى اهلل( ،)6أو ((أف يكوف الشيء
( -)1المحتسب.322 /2 :
( -)2ينظر :الكتاب.31 /1 :

(-)3أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ،168/5 :وينظر :المحرر الوجيز ،221/5:وروح المعاني.94/27 :
( -)4ينظر :معاني النحو.115 – 114 / 2 :
( -)5التفسير الكبير.221 / 29 :

( -)6ينظر :البياف في غريب إعراب القراف ،427 / 2 :والتفسير الكبير.221 /29 :
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الذي ليس مخموقا هلل تعالى ال بقدر))( ،)1ونسب كثير مف المغوييف والمفسريف ىذا المعنى

لمقدرية فيـ يقولوف :كؿ شيء خمقو اهلل فيو بقدر وكؿ شيء لـ يخمقو ،فيو ليس كذلؾ
كأفعاؿ اإلنساف( ،)2وىذا المعنى دفع الجميور إلى اختيار قراءة النصب لدفع ىذا التوىـ
الحاصؿ في المعنى ،إال أف الرضي األستراباذي (ت686ىػ) ال ير ىناؾ أي تفاوت في

خبر؛
المعنى بأي وجو بالنصب أو الرفع ،وسواء جعمت َ خمَ ْق َناهُ  وصفا مع الرفع أـ ا
((وذلؾ أف قولو( ...خمقنا كؿ شيء بقدر) ،ال يريد بو خمقنا كؿ ما يقع عميو اسـ (شيء)؛
ألنو تعالى لـ يخمؽ جميع الممكنات غير المتناىية ،ويقع عمى كؿ واحد منيا اسـ شيء
فػ(ك ّؿ شيء) في ىذه اآلية ليس كما في قولو تعالى   :والمّ ُو عمَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ير 
َ
َ
ش ْيء قَد ٌ
[البقرة :مف اآلية ،]284 :ألف معناه أنو قادر عمى كؿ ممكف غير متناه .فإذا تقرر ىذا
قمنا :أف معنى (كؿ شيء خمقناه بقدر) ،عمى أف َ خمَ ْق َناهُ  ىو الخبر :كؿ مخموؽ
كائف بقدر  ،والمعنياف
ٌ
مخموؽ بقدر ،وعمى أف َ خمَ ْق َناهُ  صفة  :كؿ شيء مخموؽ ٌ :
واحد  ،إذ لفظ (ك ّؿ شيء) ،في اآلية مختص بالمخموقات ،سواء كاف َ خمَ ْق َناهُ  صفة لو

خبر ،وليس مع التقدير األوؿ أعـ منو مع التقدير الثاني))( ،)3ورد الصباف ىذا الجمع
أو ا
بيف المعاني التي ترتبت عمى إعراب َ خمَ ْق َناهُ .)4( 

قو القراءة الشاذة نظر إلى الصناعة
وقاؿ عبد اهلل عويقؿ(( :ولعؿ ابف جني حينما ّ
النحوية ولـ ينظر إلى المعنى))( ،)5وىذا الكالـ فيو نظر؛ ألف ابف جني واف نظر إلى

خبر بقولو:
الصناعة النحوية ،فيو لـ يغفؿ المعنى؛ لذلؾ قيد كوف جممة َ خمَ ْق َناهُ  ا
يد
((الرفع ىنا أقو مف النصب ...وذلؾ أنو مف مواضع االبتداء ،فيو كقولؾ :ز ٌ
ضربتو))( ،)6و(ضربتو) جممة فعمية في محؿ رفع خبر لزيد ،وكذلؾ َ خمَ ْق َناهُ .

( -)1الدر المصوف.155 / 12 :

( -)2ينظر :المحرر الوجيز ،221 / 5 :ونتائج الفكر ،336 :والبحر المحيط.182 / 8 :
( -)3شرح الرضي عمى الكافية . 463 / 1 :

( -)4ينظر :حاشية الصباف عمى شرح األشمونى.115 / 2 :
( -)5التوجييات النحوية لقراءة أبي السماؿ ،221 :مجمة معيد اإلماـ الشاطبي لمدراسات القرآنية،
العدد1427 ، 2 :ىػ .

( -)6المحتسب.322 / 2 :
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السم بين الظرف والخبر
القوؿ في قولو تعالى  :قَا َل َم ْو ِع ُد ُك ْم َي ْوُم ِّ
ض ًحى [ طو:
الزي َن ِة َوأَن ُي ْح َ
اس ُ
ش َر الن ُ
 ]59بنصب (يوـ) عمى قراءة الحسف.
قاؿ ابف جني(( :أما نصب (يوـ الزينة) فعمى الظرؼ ،كقولنا :قيامؾ يوـ الجمعة،
خبر عنو ،وىو عندي عمى حذؼ المضاؼ ،أي:
فالموعد إذا ىينا مصدر ،والظرؼ بعده ٌ
إنجاز موعدنا إياكـ في ذلؾ اليوـ .أال تر أنو ال يراد أنو في ذلؾ اليوـ يعدكـ؛ ألف
مصدر ،و(يوـ
ا
الموعد قد وقع اآلف ،وانما يتوقع إنجازه في ذلؾ اليوـ))( ،)1وعد الموعد

ض ًحى  ذكرىما ابف
َن ُي ْح َ
الزينة) ظرفا ينتج منو وجياف في المعطوؼ َ وأ ْ
اس ُ
ش َر الن ُ
جني ،ووجو ثالث ذكره غيره :
مجرور عطفا عمى (الزينة) حتى
ا
ش َر 
َن ُي ْح َ
الوجو األوؿ :أف يكوف المصدر المؤوؿ َ وأ ْ
كأنو قاؿ :موعدكـ يوـ الزينة وحشر الناس ضحى ،أي :يوـ ىذا وىذا.
الوجو الثاني :أف يكوف المصدر المؤوؿ مرفوعا عطفا عمى الموعد فكأنو قاؿ :إنجاز

موعدكـ وحشر الناس ضحى في يوـ الزينة ،أي :ىذاف الفعالف في يوـ الزينة(.)2

خبر لمبتدأ محذوؼ د ّؿ عميو ما قبمو ،إذ قاؿ أبو
الوجو الثالث :أف يكوف المصدر المؤوؿ ا
َن
عمي الفارسي(( :ولو نصبت اليوـ عمى ّأنو ظرؼ وأضمرت مبتدأ يكوف قولو َ  :وأ ْ
كأنو قاؿ :وموعدكـ أف يحشر الناس ضحى؛ لكاف ذلؾ
ض ًحى  ا
ُي ْح َ
خبر لوّ ،
اس ُ
ش َر الن ُ

مستقيما في قياس العربية))( ،)3وىذا الوجو قاؿ بو بعض المغوييف ،وتقدير الكالـ يكوف:
موعدكـ في يوـ الزينة ،وموعدكـ في حشر الناس ،أو وموعدكـ أف يحشر الناس(.)4

مصدر في قراءة النصب ،وليس مكانا أو زمانا؛ ((ألف المكاف والزماف
ا
وعد (الموعد)
ال يقعاف في زماف بخالؼ الحدث ،أما األوؿ :فؤلنو ال فائدة فيو لحصولو في جميع
األزمنة ،وأما الثاني :فؤلف الزماف ال يكوف ظرفا لمزماف ظرفية حقيقية؛ ألنو يمزـ حموؿ
( -)1المحتسب.53 / 2 :
( -)2ينظر :المحتسب ،53 / 2 :واعراب القراف لمنحاس.584 :
( -)3الحجة لمقراء السبعة.24 - 23 / 1 :

( -)4ينظر :الحجة لمقراء السبعة ،227 / 5 :واعراب القرآف لمباقولي.199 / 1 :
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الشيء في نفسو))( ،)1أو حتى ال يؤدي إلى إدخاؿ الزماف في الزماف( ،)2وأما حذؼ

المضاؼ مف الظرؼ فقاؿ بو غير واحد مف المفسريف ،إذ قاؿ ابف عطية في قراءة

الحسف( (( :يوـ) بالنصب عمى الظرؼ والخبر مقدر))( ،)3وقدروا المحذوؼ بأمور عدة

كائف يوـ الزينة أو واقعٌ ،أو وعدكـ وعد يوـ الزينة( ،)4أما الزجاج و
منيا :محؿ موعدكـ ٌ
الرازي فقد ار المحذوؼ فعال ،وتقدير الكالـ يكوف :موعدكـ يقع يوـ الزينة(.)5
وقد يعد (الموعد) مبتدأ ،والمراد بو المصدر بمعنى الوقت و(يوـ الزينة) ظرؼ متعمؽ

خبر لمموعد عمى نية التعريؼ؛ ألنو ضحى
بو ،وُ 
ض ًحى  منصوب عمى الظرؼ ،فيو ٌ
ذلؾ اليوـ بعينو( .)6أو يعد الموعد اسـ زماف في قراءة الحسف ،فيكوف مبتدأ ،وقولو تعالى:

ض ًحى  خبره ،و(يوـ الزينة) يكوف حاال مف الخبر مقدما عميو ،وىذا الوجو ليس بو
ُ 
ض ًحى  كما قاؿ اآللوسي(.)7
حاجة إلى تعريؼ ُ 
أما قراءة العامة فقاؿ ابف جني فييا(( :مف رفع فقاؿَ  :ي ْوُم ِّ
الزي َن ِة  فإف الموعد
ّ
عنده ينبغي أف يكوف زمانا ،فكأنو قاؿ :وقت وعدي يوـ الزينة ،كقولنا :مبعث الجيوش

ض ًحى 
َن ُي ْح َ
شير كذا ،أي :وقت بعثيا حينئذ ،والعطؼ عميو بقولوَ  :وأ ْ
اس ُ
ش َر الن ُ
يؤكد الرفع؛ ألف (أف) ال تكوف ظرفا ،أال تر أف مف قاؿ :زيارتؾ إياي مقدـ الحاج ال
يقوؿ :زيارتؾ إياي أف يقدـ الحاج؟ وذلؾ أف لفظ المصدر الصريح أشبو بالظرؼ مف (أف)
وصمتيا التي بمعنى المصدر ،إذا كاف اسما لحدث ،والظرؼ اسـ لموقت ،والوقت يكاد

يكوف حدثا ،وعمى كؿ حاؿ فمست تحصؿ مف ظرؼ الزماف عمى أكثر مف الحدث الذي

ىو حركات الفمؾ ،فمما تدانيا ىذا التداني ساغ وقوع أحدىما موقع صاحبو ))(.)8

( -)1روح المعاني.219 /16 :
( -)2ينظر :باىر البرىاف في معاني مشكالت القرآف.928 :
( -)3المحرر الوجيز.49 /4 :

( -)4ينظر :النكت في القرآف ،318 :الدر المصوف.59 / 8 :

( -)5ينظر :التفسير الكبير ،72 / 22 :و معاني القرآف واعرابو.362 / 3 :
( -)6ينظر الكشاؼ ،92 / 4 :والدر المصوف ،59 / 8 :وروح المعاني.219 / 16 :
( -)7ينظر :الدر المصوف ،59 / 8 :وروح المعاني.222 / 16 :
( -)8المحتسب.54 /2 :
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وفي قراءة الرفع يحمؿ الموعد عمى وجييف:
األوؿ :أف يكوف الموعد اسـ زماف مبتدأ خبره قولوَ  :ي ْوُم ِّ
الزي َن ِة  وىو عمى تقدير حذؼ
المضاؼ عند مكي بف أبي طالب (ت437ىػ) والباقولي ،وتقدير الكالـ :موعدكـ موعد يوـ
الزينة( ،)1وعمى غير الحذؼ عند أبي الحسف المجاشعي (ت479ىػ) والسميف الحمبي،
والتقدير  :زماف الوعد يوـ الزينة( ،)2فيخبر بالظرؼ عف الظرؼ ،ويكوف الثاني ىو األوؿ

كما عبر أبو عمي الفارسي(.)3

مصدر مبتدأ خبره َ ي ْوُم ِّ
الزي َن ِة  عمى تقدير حذؼ
ا
الوجو الثاني :أف يكوف الموعد
المضاؼ والتقدير :وعدكـ وعد يوـ الزينة(.)4
ض ًحى  في قراءة الرفع ثالثة أوجو مف اإلعراب:
َن ُي ْح َ
وفي المعطوؼ َ وأ ْ
اس ُ
ش َر الن ُ
الوجو األوؿ :أف يكوف المصدر المؤوؿ مرفوعا عطفا عمى (يوـ) ،والتقدير :موعدكـ وقت
يوـ الزينة ووقت حشر الناس.

الوجو الثاني :أف يكوف المصدر المؤوؿ في موضع جر معطوفا عمى الزينة.

()5

الوجو الثالث :أف يكوف المصدر المؤوؿ مفعوال معو ،والمعنى :موعدكـ يوـ الزينة مع

حشر الناس في الضحى ،وىذا الوجو قاؿ بو الطباطبائي ،إذ قاؿ(( :وليس مف البعيد أف
يكوف مفعوال معو))(.)6

( -)1ينظر :مشكؿ إعراب القراف ، 67 / 2 :و إعراب القرآف لمباقولي.199 / 1 :
( -)2ينظر :النكت في القرآف ،317 :و الدر المصوف.59 / 8 :

( -)3ينظر :الحجة لمقراء السبعة ،23 / 1 :والتبياف في إعراب القراف. 894 /2 :
( -)4ينظر :النكت في القرآف ، 317 :والدر المصوف.59 / 8 :
( -)5ينظر :مشكؿ إعراب القراف ،67 / 2 :والميزاف في تفسير القراف.172/14 :
( -)6الميزاف في تفسير القراف.172 / 14 :
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السم بين الخبر والحال
ِ ِ ِ
يم
القوؿ في قولو تعالىَ  :وقَالُواْ ُكوُنواْ ُى ً
ودا أ َْو َن َ
ص َارى تَ ْيتَ ُدواْ ُق ْل َب ْل مم َة إ ْب َراى َ
ين [ البقرة.]135 :
ان ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
َح ِنيفًا َو َما َك َ
قاؿ ابف جني(( :ذىب أبو عمي الفارسي  ،وأظف أيضا أبا الحسف األخفش كذلؾ،
ِ ِ ِ
ين  إلى أف َ ح ِنيفًا 
ان ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
يم َح ِنيفًا َو َما َك َ
في قولو تعالىُ  :ق ْل َبل مم َة إ ْب َراى َ
ِ ِ
يم  ... ويجوز عندي أنا فيو وجو غير ىذا ،وىو أف
حاؿ مف المضاؼ إليو وىو  إ ْب َراى َ
خبر لكاف محذوفة ،أي كاف حنيفا))( .)1وقولو تعالىَ  :ح ِنيفًا  نصبو مما أشكؿ
تجعمو ا
عمى كثير مف المغوييف والمفسريف ،وليـ فيو أوجو منيا:
ِ ِ
يم  والمعنى :بؿ نتبع
الوجو األوؿ :أنو منصوب عمى الحاؿ مف المضاؼ إليو  إ ْب َراى َ
ممة إبراىيـ في حاؿ حنفيتو ،وقيؿ إف الحاؿ مف المضاؼ إليو ضعيؼ في القياس؛ وذلؾ
ألف الحاؿ البد ليا مف عامؿ والعامؿ فييا عامؿ في صاحبيا  ،وال يصح أف يعمؿ
المضاؼ عمؿ الفعؿ( ،)2وجوز النحويوف وقوع الحاؿ مف المضاؼ إليو بشروط منيا :أف

يكوف المضاؼ جزءا مف المضاؼ إليو أو مثؿ جزئو في صحة االستغناء بالمضاؼ إليو
ِ ِ ِ
عنو نحو قولو تعالى  :ثُم أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َك أ ِ
ان ِم َن
يم َح ِنيفًا َو َما َك َ
َن ات ِب ْع مم َة إ ْب َراى َ
ين[ النحؿ ]123 :فػ َ ح ِنيفًا  حاؿ؛ ألنو مثؿ الجزء مف الممة ،وكذلؾ قولو
ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
ِ ِ ِ
يم َح ِنيفًا  ،)3(ومنع ذلؾ أبو حياف إذ إنو قاؿ(( :أما الحاؿ مف
تعالىُ  :ق ْل َبل مم َة إ ْب َراى َ
المضاؼ إليو ،إذا كاف المضاؼ غير عامؿ في المضاؼ إليو قبؿ اإلضافة ،فنحف ال
نجيزه ،سواء كاف جزءا مما أضيؼ إليو ،أو كالجزء ،أو غير ذلؾ))(.)4

الوجو الثاني :أف يكوف حاال مف (الممة) والعامؿ فيو ىو العامؿ في (الممة) ،والمعنى :بؿ
نتبع ممة إبراىيـ حنيفا ،وأما عدـ مطابقة الحاؿ لصاحبيا؛ ألف َ ح ِنيفًا  عمى وزف فعيؿ
يستوي فيو المذكر والمؤنث ،أو ((ألف الممة في معنى الديف ،أال تر أنيا قد أبدلت مف
( -)1الخاطريات.149 - 148 :
( -)2ينظر :معاني القرآف واعرابو ، 213 /1 :والتبياف في إعراب القرآف.122 / 1 :
( -)3ينظر :شرح بف عقيؿ ، 268 / 2 :والدر المصوف.135 / 2 :
( -)4البحر المحيط.577 /1 :
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ِ ِ
ِ ِ
يم َح ِنيفًا [ األنعاـ :مف اآلية ]161:فإذا
الديف في قولو جؿ وعز  :دي ًنا ق َي ًما ِّمم َة إ ْب َراى َ
جعمت حنيفا حاال مف الممة ،فالناصب لو ىو الناصب لمممة))( ،)1فالحاؿ تكوف الزمة؛ ألف
ديف إبراىيـ لـ ينفؾ عف الحنيفية(.)2

الوجو الثالث :قيؿ إنو منصوب عمى القطع( ،)3وىو رأي الكوفييف واألصؿ عندىـ :بؿ ممة
إبراىيـ الحنيؼ ،فمما نكره ،لـ تتبع النكرة المعرفة .فانقطع منو فنصب(.)4

الوجو الرابع :وقيؿ إنو منصوب بإضمار فعؿ ،قاؿ ابف عطية(( :وَ ح ِنيفًا  حاؿ ،وقيؿ
نصب بإضمار فعؿ ،ألف الحاؿ تعمؽ مف المضاؼ إليو))( ،)5تقديره :أعني حنيفا ،نقمو

مكي بف طالب والعكبري( ،)6أو(نتبع حنيفا) قالو السميف الحمبي(.)7

أحد غيره عمى حد عممي واطالعي
أما الوجو الذي قالو ابف جني ،فمـ يقؿ بو ٌ
واستدؿ ابف جني لرأيو ىذا معنى واعرابا:

أما معنى :أف اآلية موضع ثناء عمى إبراىيـ (عميو السالـ) والئؽ بو أف يقاؿ  :كاف مف
أمره كذا  .كاف مف سببو كذا ،أي  :إنو كاف حنيفا  ،مضافا عمى ذلؾ ،إف كاف َ ح ِنيفًا 
حاال فيي البد الزمة  ،واألصؿ في الحاؿ أنيا منقمبة( .)8أما إعرابا  :فإذا د ّؿ دليؿ عمى
( -)1أمالي ابف الشجري.26 ،25 / 1 :
( -)2ينظر  :البحر المحيط.578 / 1 :

( -)3قاؿ أكثر مؤلفي كتب المصطمح :أف مصطمح (القطع) مصطمح كوفي يقابمو (الحاؿ) عند
البصرييف ،وقاؿ أبو بكر السراج(( :كاف الكسائي يقوؿ :رأيت زيدا ظريفا ،فينصب (ظريفا) عمى القطع،

ومعنى القطع أف يكوف أراد النعت فمما كاف ما قبمو معرفة وىو نكرة انقطع منو وخالفو)) ،األصوؿ في

النحو ،215/1 :وينظر( :معجـ المصطمحات النحوية والصرفية .)188 :ولمقطع في النحو العربي
صور متعددة فيكوف في التوابع كميا ،واالستثناء وفي اإلضافة وفي خبر النواسخ ،وقد عرض فاضؿ
ا
السامرائي إلى القطع في النعت ،والعطؼ ،ينظر( :ظاىرة القطع في العربية ،)35 :مجمة كمية اآلداب

جامعة بغداد ،العدد  .1992 ،37وال يبدو أف (القطع) يقابؿ (الحاؿ)؛ ألف المعنى الذي عميو الكوفيوف
في القطع يخالؼ المعنى الذي يريده البصرييف مف الحاؿ.

( -)4ينظر :الكشؼ ولبياف ،282 / 1 :والدر المصوف.135/ 2 :
( -)5المحرر الوجيز.214 /1 :

( -)6ينظر :اليداية إلى بموغ النياية ،464 /1 :والتبياف في إعراب القرآف.121 /1 :
( -)7ينظر :الدر المصوف.136/ 2 :
( -)8ينظر :الخاطريات .149 :
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فخير
العامؿ المحذوؼ كاف في حكـ الممفوظ بو  ،نحو  :العباد مجزيوف بأفعاليـ إف ا
خير ٌ
خير واف كاف شرا ،وأضمرت (كاف) لداللة السياؽ عمييا،
فشر ،أي :إف كاف ا
واف ا
شر ٌ
ين 
ان ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
وكذلؾ اآلية أي( :كاف حنيفا) ،وأيضا د ّؿ عميو قولو مف بعدَ  :و َما َك َ
فدؿ المعطوؼ عمى المعطوؼ عميو ،والمعنى :بؿ ممة إبراىيـ كاف حنيفا وما كاف مف
المشركيف(.)1

 -2التعريف والتنكير
(أل) التعريف

ون َعمَى ِّ
ساء [ النساء :مف اآلية.]34 :
القوؿ في قولو تعالىِّ  :
ام َ
الن َ
الر َجا ُل قَو ُ
ذكر ابف جني أف (أؿ) التعريؼ ((ىنا لتعريؼ الجنس أال تر أف ىذا ال يومأ بو إلى

رجاؿ مخصوصيف ،وال إلى نساء معروفات وانما الغرض منو ىذا الجنس))( ،)2أي
استغراؽ جنس الرجاؿ أنيـ قواموف عمى جنس النساء بما فضميـ اهلل مسمطوف عمييف في

التدبير والتأديب( ،)3وقاؿ ابف جني في موضع آخر تكمـ فيو عف اآلية(( :وليس يراد ىنا

 -واهلل أعمـ  -القياـ الذي ىو المثوؿ والتنصب وضد القعود  ،وانما ىو مف قوليـ (قمت

بأمرؾ) (وعمي القياـ بيذا الشأف) فكأنو  -واهلل أعمـ  -الرجاؿ متكمفوف ألمور النساء

معنيوف بشؤونيف))( ،)4ونقؿ أبو حياف :أنو ((قيؿ :المراد بالرجاؿ ىنا مف فييـ صدامةٌ (،)5

()5
حرـ؛ ولذلؾ
 ،وحزـ ،ال مطمؽ مف لو لحية .فكـ مف ذي لحية ال نفعٌ فيو وال ضر وال ٌ
يقاؿ :رج ٌؿ بيف الرجولة؛ ولذلؾ ادعى بعض المفسريف أف في الكالـ حذفا تقديره :الرجاؿ

قواموف عمى النساء إف كانوا رجاال))( ،)6وقاؿ محمد جواد مغنية(( :المراد بالرجاؿ ىنا
مخصوص األزواج ال كؿ الرجاؿ ،وبالنساء خصوص الزوجات ال جميع النساء))(،)7
والذي قالو أبو حياف ،ومحمد جواد ال يخرج (أؿ التعريؼ) مف كونيا لمجنس ،فيي في قوؿ
( -)1ينظر :الخاطريات.152 :
( -)2الخاطريات.52 / 2 :

( -)3ينظر :مجمع البياف ،66 / 3 :و التحرير والتنوير.38 / 5 :
( -)4سر صناعة اإلعراب.634 / 2 :

( -)5صدامة :ىجمة ،ينظر :تكممة المعاجـ العربية( ،433 / 6 :صدـ) .
( -)6البحر المحيط.248 / 3 :
( -)7التفسير المبيف.125 :
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أبي حياف لمجنس أي :جنس الرجاؿ المتصفيف بالرجولة ،وكذلؾ قوؿ محمد جواد فيي

لمجنس أيضا والمراد بيا جنس األزواج مف الرجاؿ والنساء.
تنكير اسم الجنس

ِ
أول :القوؿ في تعالىِ  :
يم [ الفاتحة ،]4 :بتنكير ِّ 
اىد َنا ِّ
الص َارطَ
ً
الص َارطَ ُ
المستَق َ
ِ
يم  عمى قراءة الحسف بف عمي (عمييما السالـ) دوف تعريؼ(سراطا مسقيما) .
ُ
المستَق َ
قاؿ ابف جني(( :ينبغي أف يكوف أراد  -واهلل أعمـ  -التذلؿ هلل سبحانو ،واظيار
مستقيـ ،ولسنا نريد المبالغة
الطاعة لو؛ أي :قد رضينا منؾ يا ربنا بما يقاؿ لو  :صراطٌ
ٌ
ِ
يم  أي :الصراط الذي شاعت استقامتو ،وتعولمت في
في قوؿ مف ق أرِّ  :
الص َارطَ ُ
المستَق َ
ذلؾ حالو وطريقتو ،فإف قميؿ ىذا منؾ لنا زاؾ عندنا وكثير مف نعمتؾ عمينا ،ونحف لو

مطيعوف ،والى ما تأمر بو وتنيى فيو صائروف))( ،)1وحسف ابف جني التنكير في ىذه
اآلية إذ قاؿ(( :وزاد في حسف التنكير ىنا ما دخمو مف المعنى؛ وذلؾ أف تقديره :أدـ

ىدايتؾ لنا؛ فإنؾ إذا فعمت ذلؾ بنا فقد ىديتنا إلى صراط مستقيـ؛ فجر حينئذ مجر

قولؾ :لئف لقيت رسوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ  -لتمقيف منو رجال متناىيا في الخير،
ورسوال جامعا لسبؿ الفضؿ))( ،)2مضافا عمى ذلؾ أف ابف جني ير مفاد نكرة الجنس مفاد

معرفتو ،ونكرة الجنس تدؿ عمى مطمؽ الحقيقة بال قيد( ،)3واستشيد لذلؾ بقوؿ الشاعر:
صر ٍ
ِ
ِ
اط
المؤ ِم ِن َ
ين َعمى َ
أم ُ
ير ُ

()4

ارد مستقيم
إذا اعوج المو ُ

فكأنو قاؿ بالتعريؼ ،أمير المؤمنيف عمى الصراط المستقيـ ال فرؽ بيف التنكير والتعريؼ
ألف الصراط جنس( ،)5وقاؿ العكبري :تنكير الصراط يحمؿ عمى جيتيف:

الجية األولى :أف الصراط جنس وتعريؼ الجنس ،وتنكيره سواء أال تر أنو ال فرؽ بيف
قولؾ :شربت العسؿ ،شربت عسؿ.
( -)1المحتسب.41 /1 :
( -)2المحتسب.41 /1 :
( -)3ينظر :المحتسب ،41 / 1 :ومغني المبيب.73 / 1 :
( -)4ديواف جرير.218 /1 :

( -)5ينظر :المحتسب.43 / 1 :

811

الفصل الثاني التفسير اللغوي في المباحث النحوية والصرفية ................
الجية الثانية :أنو أراد النكرة ثـ ينصرؼ إلى المعيود بقرينة ،والقرينة شيئاف :أحدىما قولو
تعالىِ  :
مت َعمَي ِي ْم [ الفاتحة :مف اآلية ]7 :فأبدؿ الثاني مف األوؿ
ص َار َ
َنع َ
ط ال ِذ َ
ين أ َ
فتخصص .أما الثاني :أف الغرض ىدايتيـ إلى صراط مستقيـ وقد ثبت بالدليؿ أف اإلسالـ
ىو الصراط المستقيـ وال مستقيـ سواه ( ،)1ويمكف أف نجمؿ معنى التنكير بقوليف :األوؿ:

أف مفاد نكرة الجنس مفاد معرفتو ،أي أف معنى قراءة التنكير ىو معنى قراءة الجماعة،
والثاني :أف يكوف التنكير ا
داال عمى التقميؿ ،أي :نحف راضوف منؾ يا ربنا بالقميؿ(.)2
اىا إِل ُذو َح ٍّ
ظ
ص َب ُروا َو َما ُيمَق َ
ثانيا :القوؿ في قولو تعالىَ  :و َما ُيمَق َ
اىا إِل ال ِذ َ
ً
ين َ
َع ِظ ٍيم  [ فصمت.]35 :
قاؿ ابف جني(( :فعطؼ النكرة عمى المعرفة  ،ولـ يقؿ :إال ذو الحظ العظيـ ،وعمتو -
ين ىنا ليسوا مخصوصيف ألنيـ جنس ،والجنس تفيد نكرتو مفاد معرفتو
واهلل أعمـ–أف ال ِذ َ

كقوليـ :إني ألمر بالرجؿ خير منؾ ،فوصؼ ىذه المعرفة بالنكرة وصح ذلؾ فكأنو قاؿ-
قوـ صبروا؛ فمذلؾ عطؼ عميو قولوُ  :ذو َحظٍّ َع ِظ ٍيم ،)3())
واهلل أعمـ -وما يمقاىا إال ٌ
فابف جني نفى الخصوص عف الذيف صبروا ،وحمؿ الموصوؿ عمى الجنس و ّأولو بػ(قوـ)،
وكذلؾ قاؿ اآللوسي :أف الموصوؿ لالستغراؽ حتى يفيد الكمية؛ ألنو ذكر في اآليةّ :إنيا

مركبة مف موجبتيف كميتيف أي  :كؿ صابر ىو الذي يمقاىا وكؿ مف يمقاىا فيو ذو حظ
عظيـ ،ينتج :كؿ صابر ىو ذو حظ عظيـ(.)4
تنكير المصدر المؤول وتعريفو

ين [ التوبة:
ستَ ْغ ِفُرواْ لِ ْم ُم ْ
ش ِرِك َ
ان لِمن ِب ِّي َوال ِذ َ
القوؿ في قولو تعالىَ  :ما َك َ
آم ُنواْ أَن َي ْ
ين َ
ان لِ َن ْف ٍ
س أَن تُ ْؤ ِم َن إِل ِبِإذ ِ
ْن المّ ِو [ يونس :مف
مف اآلية ،]113 :وقولو تعالىَ  :و َما َك َ

اآلية.]122 :

آم ُنواْ
ان لِمن ِب ِّي َوال ِذ َ
قاؿ ابف جني(( :قاؿ أبو الحسف في قوؿ اهلل تعالى َ  :ما َك َ
ين َ
استغفار لممشركيف ،وقاؿ تعالىَ  :و َما
ين  يقوؿ :وما كاف ليـ
ستَ ْغ ِف ُرواْ لِ ْم ُم ْ
ش ِرِك َ
أَن َي ْ
ٌ
( -)1ينظر :إعراب القراءات الشواذ.98 :
( -)2ينظر :بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز.327 / 1 :
( -)3الخاطريات.94 :

( -)4ينظر :روح المعاني.124 / 24 :
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ان لِ َن ْف ٍ
َن تُ ْؤ ِم َن إِل ِبِإذ ِ
ْن المّ ِو  أي :ما كاف ليا اإليماف إال بإذف اهلل ففسر أبو
س أْ
َك َ
َن تُ ْؤ ِم َن  بالمعرفة التي
ستَ ْغ ِف ُرواْ  بالنكرة التي ىي (
استغفار) ،وفسر  أ ْ
الحسف  أ ْ
َن َي ْ
ٌ
ىي (اإليماف) .أخذ باألمريف جميعا؛ وذلؾ أف أبا الحسف كاف يجيز أف تكوف (أف)
وصمتيا الفعؿ المنصوب بعدىا نكرة ،كما تجيز الجماعة أف تكوف معرفة))( .)1وير ابف
تحقير لشأف المشركيف؛ ألف
ا
ستَ ْغ ِفُرواْ 
جني في تنكير المصدر في قولو  :أ ْ
َن َي ْ
تحقير لشأنو؛ ألنيـ ال
ا
استغفار ،فنكر المصدر
ا
محظور واف كاف
االستغفار لممشركيف
ٌ
تفخيـ لشأف
َن تُ ْؤ ِم َن  ،فتعريؼ المصدر فيو
ا
يستحقوف حتى
استغفار .وأما قولو  :أ ْ
ٌ
اإليماف ؛ ألف اإليماف مما يرغب فيو ويرجى  ،فعرؼ المصدر لذلؾ (.)2وجاء عف الطبري

أف أىؿ العربية اختمفوا في المصدر المؤوؿ في اآليتيف  ،فذىب بعض نحويي البصرة إلى
تعريؼ المصدر المؤوؿ في اآليتيف فقالوا :إف معنى ذلؾ :ما كاف ليـ االستغفار ،وما كاف
لنفس اإليماف  إِل ِبِإذ ِ
ْن المّ ِو  ،وذىب بعض أىؿ الكوفة إلى أف (أف) مع (كاف) تأويميا

(ينبغي) ،أي :ما كاف ينبغي ليـ أف يستغفروا ليـ(.)3
 -3الجممة التفسيرية

َح ٌد [ اإلخالص.]1 :
ً
أول :القوؿ في قولو تعالىُ  :ق ْل ُى َو الم ُو أ َ
تفسير لػ ُ ى َو ؛ ألف ضمير
َح ٌد 
قولوُ  :ى َو  ضمير شأف ،وقولو  :الم ُو أ َ
ٌ
القصة ال بد لو أف تفسره الجممة .وضمير الشأف مبتدأ خبره الجممة االسمية بعده
الشأف و ّ
تفسير لو ،وال عائد لو مف الجممة ألنيا عيف الشأف الذي عبر عنو بالضمير(،)4
التي ىي
ٌ

واتفؽ مع ابف جني أكثر المغوييف والمفسريف( ،)5وجاء عف سيبويو والكسائي :أف ُ ى َو 
عماد( ،)6وىذا الوجو رده الفراء فقاؿ(( :وقد قاؿ الكسائي قوال ال أراه شيئا .قاؿ :ىو عماد.
ٌ
( -)1الخاطريات ، 158 / 2 :وينظر :معاني القراف لؤلخفش.366 / 1 :
( -)2ينظر :الخاطريات.159، 158 / 2 :

( -)3ينظر :جامع البياف.25 - 24 / 12 :

( -)4ينظر :الخصائص ،152 / 1 :والمحتسب.32 / 2 :
( -)5ينظر :أمالي ابف الشجري  ،116 /3و البياف في غريب إعراب القراف  ،545 / 2البحر المحيط:
 ،529 / 8و الدر المصوف.149 / 11:
( -)6ينظر :مجالس ثعمب.354 / 8 :
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َح ٌد  مرفوعا باهلل ،وجعؿ
مثؿ قولو  :إِن ُو أََنا الم ُو [ النمؿ :مف اآلية ]9 :فجعؿ  أ َ
(ىو) بمنزلة الياء في  إِن ُو  ،وال يكوف العماد مستأنفا بو حتى يكوف قبمو (إف) أو بعض

أخواتيا ،أو(كاف) أو(الظف) ))( ،)1وير ابف خالويوُ  :ى َو  مبتدأ ،ولفظ الجاللة  الم ُو
َح ٌد  بدؿ مف لفظ الجاللة( .)2وير السميف الحمبي :أنو يجوز أف يكوف لفظ
خبره ،و أ َ
َح ٌد  خبر(.)3
الجاللة  الم ُو  بدال مف الضمير ،و أ َ
ثانيا :القوؿ في قولو تعالى  :وِان لَ ُكم ِفي ْاألَ ْنع ِام لَ ِع ْبرةً ُّن ِ
سقي ُكم ِّمما ِفي ُبطُوِن َيا
ً
َ
َ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
ون [ المؤمنوف.]21 :
يرةٌ َو ِم ْن َيا تَأْ ُكمُ َ
َولَ ُك ْم ف َ
ييا َم َنافعُ َكث َ
قولوُّ  :ن ِ
تفسير لمعبرة ،فالوقؼ يكوف عمى العبرة ،ثـ
سقي ُكم ِّمما ِفي ُبطُوِن َيا 
ٌ
سقي ُكم  .)4( وذكر في قولو تعالى  :ي ِ
يستأنؼ تعالى تفسير العبرة بقولو ُّ ن ِ
وصي ُك ُم المّ ُو
ُ
ِفي أ َْولَ ِد ُك ْم لِمذ َك ِر ِمثْ ُل َحظِّ األُنثََي ْي ِن [ النساء :مف اآلية ،]11 :أف قولو  :لِمذ َك ِر ِمثْ ُل
ِ
ند المّ ِو َك َمثَ ِل
َحظِّ األُنثََي ْي ِن 
يسى ِع َ
تفسير لموصية .وذكر في قولو تعالى  :إِن َمثَ َل ع َ
ٌ
ون [ آؿ عمراف ]59 :أف قولو َ خمَقَ ُو ِمن تُر ٍ
آدم َخمَقَ ُو ِمن تُر ٍ
اب 
اب ِثم قَا َل لَ ُو ُكن فَ َي ُك ُ
َ
َ
ََ
()5
ين آم ُنواْ وع ِممُواْ الصالِح ِ
ِ
ات لَ ُيم
َ
تفسير لممثؿ  .وذكر في قولو تعالىَ  :و َع َد المّ ُو الذ َ َ َ َ
ٌ
()6
ِ
ِ
تفسير لموعد ،
يم 
يم [ المائدة ،]9 :أف قولو  :لَ ُيم م ْغ ِف َرةٌ َوأ ْ
م ْغ ِف َرةٌ َوأ ْ
ٌ
َجٌر َعظ ٌ
َجٌر َعظ ٌ
تفسير لـ يحسف الوقوؼ عمى ما قبميا دونيا؛ ألف
ا
ثـ قاؿ ابف جني(( :ومتى كانت الجممة

تفسير الشيء الحؽ بو ومتمـ لو وجار مجر بعض أجزائو ،كالصمة والموصوؿ ،أو

الصفة والموصوؼ))(.)7

( -)1معاني القرآف لمفراء .299 / 3:

( -)2ينظر :إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ.246 - 245 :
( -)3ينظر :الدر المصوف.149 / 11 :

( -)4ينظر :الخاطريات ، 38 :والمحتسب .92 / 2 :
( -)5ينظر :الخاطريات ، 38 :والتنبيو .332 :
( -)6ينظر :بقية الخاطريات ،37 :والتنبيو.332 :
( -)7ينظر :الخاطريات.39 :
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ثالثًا :القوؿ في قولو تعالى  :وِا ْذ َنج ْي َنا ُكم ِّم ْن ِ ِ
س َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب
وموَن ُك ْم ُ
آل ف ْر َع ْو َن َي ُ
َ
س ُ
ِ
ِ
ون أ َْب َناء ُكم ويستَ ْحي َ ِ
يم [ البقرة.]49 :
ُي َذ ِّب ُح َ
ْ ََ ْ ُ
ساء ُك ْم َوِفي َذل ُكم َب ٌ
ون ن َ
الء ِّمن رِّب ُك ْم َعظ ٌ
ون أ َْب َناء ُكم ويستَ ْحي َ ِ
تفسير لقولو تعالى:
ساء ُك ْم 
قولو تعالىُ  :ي َذ ِّب ُح َ
ْ ََ ْ ُ
ون ن َ
ٌ
()1
س َو َء ا ْل َع َذ ِ
تفسير لصفات العذاب(.)2
ا
ون 
اب  ، وكذلؾ عد الفراء ُ ي َذ ِّب ُح َ
وموَن ُك ْم ُ
َ ي ُ
س ُ
ِ
ِ ِ ِ
استَ ْك َب َر
اس ُج ُدواْ َ
يس أ ََبى َو ْ
وذكر في قولو تعالىَ  :وِا ْذ ُق ْم َنا ل ْم َمالَ ئ َكة ْ
س َج ُدواْ إِل إِْبم َ
آلد َم فَ َ
ان ِم َن ا ْل َك ِ
ان ِم َن ا ْل َك ِ
ين 
اف ِر َ
استَ ْك َب َر َو َك َ
اف ِر َ
َو َك َ
ين [ البقرة ،]34 :قد يكوف قولو   :أ ََبى َو ْ
()3
استئناؼ
استَ ْك َب َر
ا
ٌ
تفسير المتناعو  ،وقاؿ أبو السعود (ت982ىػ) قولو تعالى (( :أ ََبى َو ْ
استئناؼ مبيف لكيفية عدـ السجود المفيوـ مف االستثناء))(.)4
ٌ

( -)1ينظر :الخاطريات.39 :
( -)2ينظر :معاني القرآف لمفراء.69 / 2 :
( -)3ينظر :الخاطريات.39 :

( -)4إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ.156 /1 :
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المبحث الثاني
الػػحػػذؼ وأثره في التفسير المغوي
يرُمفُمظاىرُالعربيُةُالتيُامتازتُبوُمفُغيرىاُمفُالمغاتُبكثيرُمفُ
ظ ٌُ
الحذؼُ َُم ُْ
ُُ

الظُواىرُ،وعدُه ُبعضيـُمف ُالمجازُوبعضيـُاآلخرُمفُاالتساعُ،وىو ُمفُالموضوعاتُ

النُحوية ُوالببلغية ُالتي ُليا ُارتباط ُوثيؽ ُبالمعنى(ٔ)ُ ،فقيؿ ُىو ُ((ترؾ ُالمفظ ُلمصمحةُ
الوقوؼُعمىُالحذؼُفيُالكبلـُوتَ ُْعُيِ
يفُالمُفَسُرُ
ُُ
يفُمكافُالمحذوؼُونوعوُي ُِع
ُُ
ُ
المعنى))(ٕ)ُ ،و
عمى ُإدراؾ ُالمعنى ُمف ُالكبلـ ُأو ُالنُص ُالقرآنيُ ،ثـُ ُإيضاحوُ ُ ،وتقدير ُالمعنى ُالنيائيُ
لمنُصُ .

بل ُفيُكتابو ُالخصائصُ،
ُُُُُُوابفُجنيُمفُالعمماءُالذيفُوقفواُعمىُالحذؼُوقوفًا ُ ُُمُفَص ًُ

وبيُف ُمكانتو ُفي ُالعربية ُوعده ُمف ُشجاعة ُالعربيةُ ،والحذؼ ُيقع ُعمى ُ((الجممة ُوالمفردُ
َُ
والحرؼُوالحركةُ.وليسُشيءُمفُذلؾُإالُعفُدليؿُعميوُ.واالُُكافُفيوُضربُمفُتكميؼُ
ُالقوؿُبالحذؼُيجبُأف ُيكوفُعميوُدليؿُ
ُْ
عمـُالغيبُفيُمعرفتو))(ٖ)ُ،فابفُجنيُيرىُأف
مفُالحاؿُأوُالمقاؿُ؛ُوىذاُماُنراهُفيُتفسيرهُفيُضوءُالحذؼُُ،فيوُفيُالغالبُالُيقوؿُ

ُبعدُأفُيدؿُعمىُالمحذوؼُُ،وعرضتُفيُىذاُالمبحثُإلىُحذؼُالفعؿُُ،ثـُ
بالحذؼُإال
ْ

االسـُُأماُحذؼُالحرؼُ،فمـُيكفُلوُأثرُكبيرُفيُتفسيرُابفُجني؛ُلذاُلفُأعرضُلوُ ُُُ.
 -1حػػذؼ الػفػعػػػؿ
حذؼ (كاف)ُُُُ
ِ
الشي ِ
اف ُ[ُ البقرةُ:مفُ
سمَ ْي َم َ
اط ُ
ُُُُالقوؿُفيُقولوُتعالىَ ُ ُ:واتََّب ُعواْ َما تَ ْتمُواْ َّ َ
يف َعمَى ُم ْمؾ ُ
اآليةُ .]ُٕٔٓ:
ت ُ(كاف)ُ ،وأمُاُأىؿُالحذؽُمفُ
حُِذُفَ ُْ
ُُُُُذكرُابفُجنيُأف ُالمعنىُ((أيُ :ماُكانتُتتموُُ ،فَ ُُ

العربيةُفعندىـُأفُُاهللُتعالىُأتىُبمفظُفعؿُالحاؿُعمىُالحكايةُ،كماُقاؿُالشاعرُ ُ:
(ٔ)ُ-ينظرُ:فيُعمـُداللةُالنصُنظراتُفيُقصديةُالحذؼُ.ُٙ:
(ٕ)ُ-فيُعمـُداللةُالنصُنظراتُفيُقصديةُالحذؼُ.ُٖٗ:
(ٖ)ُ-الخصائص.ُٖٙٓ/ُُٕ:
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َج ِ
الماضي
ض َ
اري ٌة في َرَم َ
اف َ
ِ
باإليماض
الح ِد ْي َث
تُقَطػػػػعُ َ
حكىُحالياُفيُالوقت))(ٔ)ُ،والبفُجنيُفيُاآليةُوجيافُ :
بلوةُحصؿُفيُالزمفُالماضيُ،أيُ:زمفُ
ُ
ُ،وأف ُفعؿُالتُ
ُالوجوُاألوؿُ:أفُ ُفيُاآليةُحذُفًا ُ

محذوؼ ُلمداللة ُعمىُ
ٌُ
ُفعبل ُماض ًيا ُوىو(كانت) ُ
نبي ُاهلل ُسميماف ُ(عميو ُالسبلـ)؛ ُلذا ُقدُر ًُ
ُالشياطيفُ ،والُ
ُُ
ضيُ ،وقاؿ ُبعض ُالمفسريف ُعف ُالكوفييفُ :أفُ ُالمعنى ُما ُكانت ُتَ ْتمو
الم ُِ
ُُ
يدوف ُبذلؾ ُأف ُصمةَ ُ(ما) ُمحذوفة ُوىي ُ(كانت)ُ ،وانُما ُقصدوا ُتفسير ُالمعنىُ ،وأفُُ
ير َ
المضارعُوقعُموقعُالماضي(ٕ)ُ،وجاءُعفُالكسائيُأنُوُقاؿُفيُاآلية((ُ:أرادُماُكانتُتتمواُ

اآليةُشاىداُعمىُ
ًُ
[كذا] ُ))(ٖ)ُ،إالُ ُأفُ ُابفُجنيُيرىُأفُ ُىناؾُحذُفًاُفيُالكبلـُ ،إذ ُإنُوُأورد ُ
حذؼُ(كاف)ُفيُبيتُالمتنبيُ ((ُ:

كؿ ٍ
يا مف ُيبدؿ َّ
وقت ُحمَّ ًة

َّأنى ِ
بحمَّ ٍة ال تُنزعُُ
رض َ
يت ُ

ُ

أيُ:ياُمفُكافُيبدؿُ،فحذؼُ(كاف)ُوىوُيريدىاُ،وىذاُعمىُقوؿُمفُقاؿُفيُقولوُتعالىُ:
ِ
الشي ِ
ُ:ماُكانتُتتموُفحذفتُ(كاف)ُ))(ٗ)ُ،
ُُ
افُُُأي
سمَ ْي َم َ
اط ُ
َ ُواتََّب ُعواْ َما تَ ْتمُواْ َّ َ
يف َعمَى ُم ْمؾ ُ
فضُأبوعميُالفارسيُأف ُيكوفُالكبلـُعمىُحذؼُ(كاف)ُ؛ُألنوُالُداللةُعمىُالحذؼُ
ُْ
ور
َّؾ لَ َي ْح ُك ُـ
في ُاآليةُ ،وال ُمسوغ ُإلضمار ُ(كاف)ُُ ،واآلية ُعنده ُنظير ُقولو ُتعالىَ ُ :وِا َّف َرب َ
ب ْي َنيـ يوـ ا ْل ِقيام ِة ِفيما َكا ُنواْ ِف ِ
وف ُ[ُ النحؿُ:مفُاآلية((ُ،]ُٕٔٗ:فموُأف ُ(كاف)ُ
يو َي ْختَمِفُ َ
َ
َ ُ ْ َْ َ َ َ
الشي ِ
اد ُفي َ ُ ي ْح ُك ُـ َب ْي َن ُي ْـ ُ ؛ُ
يف ُ؛ُلكافُ(سيكوف)ُمرٌُ
مرٌُ
اط ُ
اد ُفيُقولوُتعالىَ ُ:ما تَ ْتمُواْ َّ َ
(٘)
ألنيا ُقصة ُِ
أفُ
ُآتيةُ ،كما ُأف ُىذه ُحالية)) ُ ،وألبي ُعمي ُفي ُاآلية ُقوالفُ :األوؿ ُمنيماْ ُ :

ت ُأيُ:مضارعُبمعنىُالماضي(ُ،)ٙوالُحذؼُفيُاآليةُوكذاُقاؿُ:
بمعنىُتَُمَ ُْ
ُ
يكوفُ(تَْتمُو)ُ
(ٔ)ُ-الفسرُ،ُٗٔ٘/ُُٕ:وينظرُ:البيتافُفيُديوافُرؤبةُ ُ.ُٔٚٙ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:البحرُالمحيطُ،ُٜٗٗ/ُُٔ:والدرُالمصوف.ُٕٛ/ُُٕ:
(ٖ)ُ-شرحُأبياتُالجمؿُ .ُٔٓ:

(ٗ)ُ-الفسرُ،ُٗٔ٘/ُُٕ:وينظرُالبيتُفيُديوافُالمتنبيُ .ُ٘ٓٚ:
(٘)ُ-اإلغفاؿُ ُ.ُٖٙٗ/ُُٔ:

(ُ-)ٙينظرُ:اإلغفاؿُ .ُٖٖ٘/ُُٔ:
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(ٔ)
يكوفُ(ي ْف َع ُؿ)ُعمىُ
أفُ
ابفُفارسُوالثعالبيُوالماورديُ(تٓ٘ٗىػ)ُُوأبوُحياف ُ،والثانيْ ((ُ:
َ

فُكافُماضيُاُُ...
بابوُالُتريدُبوُ(فَ َع َؿ)ُكماُأردتُفيُاألوؿُ،ولكفُتجعموُحكايةُلمحاؿُوا ُْ

ثُبوُعنيـُوىوُلمحاؿ))(ٕ).
حدُ ُُ
فعؿُالذيُي َُ
ُُ
كأنُوُحكىُال

ُ(تَُْتُمُو) ُعمى ُالحكايةُ ،أيُ :أفُُ
الوجو ُالثانيُ :ال ُحذؼ ُفي ُاآلية ُوجاء ُبالفعؿ ُالمضارع ُ

وُحكايةُحاؿُماضية))(ٖ)ُ،ونسبُىذاُالوجوُابفُجنيُألىؿُالحذؽُمفُالعربيةُ،وقاؿُ
ٍُ
((ُتَُْتُمُ
تُ،وىوُحكايةُحاؿُالتبلوةُ ،فمذلؾُجاءُبمفظُالحاضر))(ٗ)ُ،
ُ:تَُمَ ُْ
فيُموضعُآخرُ((فمعناه ُ

ُ،وأفُُىذاُمفُفعاليـ؛ُ
وقيؿُإنُوُجاءُبالمضارعُلمداللةُعمىُأفُُمفُشأفُالشياطيفُالتُبلوة(٘) ُ

فعاليـ؛ ُإلغواء ُالناسُ ،فانفرد ُابف ُجني ُبالقوؿ ُبحذؼ ُ(كانت) ُمف ُاآليةُ ،وشارؾ ُمعظـُ
بقوُلَيُأبيُعميُالفارسيُالساُبُِقَُْيفُ .
المغوييفُوالمفسريفُ ُْ
ُ

حذؼ فعؿ القوؿ

ِ
ِ
امواْ َّ
الصالَةَ
أوًالُ :القوؿ ُفي ُقولو ُتعالىَ ُ :والَّ ِذ َ
يف َ
ص َب ُرواْ ْابت َغاء َو ْجو َرب ِي ْـ َوأَقَ ُ
السي َئ َة أ ُْولَ ِئ َؾ لَ ُي ْـ ُع ْق َبى الد ِ
َّار 
س َن ِة َّ
َوأَنفَقُواْ ِم َّما َرَزْق َن ُ
اى ْـ ِسِّار َو َعالَ ِن َي ًة َوَي ْد َر ُؤ َ
وف ِبا ْل َح َ
ِ
ات ع ْد ٍف ي ْد ُخمُوَنيا وم ْف صمَح ِم ْف ِ
ِ
وف َعمَ ْي ِيـ
المالَ ِئ َك ُة َي ْد ُخمُ َ
َ
َ ََ َ َ
َج َّن ُ َ َ
آبائ ِي ْـ َوأ َْزَواج ِي ْـ َوُذريَّات ِي ْـ َو َ
مف ُكؿ َب ٍ
ص َب ْرتُ ْـ فَ ِن ْع َـ ُع ْق َبى الد ِ
َّارُ[ الرعدُ .]ُٕٖ،ُٕٗ،ٕٕ:
سالَ ٌـ َعمَ ْي ُكـ ِب َما َ
اب َ 
ُسبلـ ُعميكـ ُفحذؼ ُ(يقولوف) ُ))(ُ ،)ٙوالقوؿ ُلممبلئكةُ
ُُُُُقاؿ ُابف ُجني((ُ :أي ُيقولوف:
ٌ
ُ،وىوُمحذوؼُلِداللةُالكبلـُعميوُوالقوؿُمنصوبُعمىُأنُوُحاؿُمفُفاعؿُ
ُ
الداخميفُعمييـ

ُوالمفسُريف(ُ ،)ٛإالُ ُأفُُ
ُوحُْذؼ ُفعؿ ُالقوؿ ُمف ُاآلية ُقاؿ ُبو ُأكثر ُالمُغويُيف ُ
وفَُ ،)ٚ(
َ ُ ي ْد ُخمُ َ
(ٔ)ُ -ينظرُ:الصاحبيُ،ُٔٙٚ:وفقوُالمغةُوسرُالعربيةُ،ُ ُٕٕٛ:والنكتُوالعيوفُ،ُٜٔ٘/ُٔ:والبحرُ
المحيطُ ُُ.ٜٗٗ/ُُٔ:

(ٕ)ُ-اإلغفاؿُ .ٖٙٗ/ُٔ:
(ٖ)ُ-أنوارُالتنزيؿُوأسرارُالتأويؿُ،ُٜٚ/ُٔ:وينظرُ:إرشادُالعقؿُالسميـُ .ُٕٕٖ/ُُٔ:
(ٗ)ُ-التماـُفيُتفسيرُأشعارُىذيؿُ .ُٕٛ:

(٘)ُ-ينظرُ:المبابُفيُعموـُالكتابُ ُ.ُٕٜٛ/ُُٕ:

(ُ-)ٙالفسرُ،ٕٔٛ/ُُٕ:وينظرُ:المحتسبُ.ُٕٙ٘/ُُٕ:
(ُ-)ٚينظرُُ:مجمعُالبيافُ،ُُٕٚ/ُُٙ:وروحُالمعاني.ُٔٗٗ/ُُٖٔ:
(ُ-)ٛينظرُ:معانيُالقرآفُواعرابوُُ،ٔٗٚ/ُٖ:والتفسيرُالكبيرُ،ُٗٚ/ُُٜٔ:والبحرُالمحيطُ،ُٖٚٛ/ُُ٘ :

ُُ،ٖٚٛوالجامعُألحكاـُالقرافُ،ُٙٔ/ُُٕٔ:ومغنيُالمبيبُ ُ.ُٕٛٚ/ُُٕ:
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حاال ُمفُ
وجوز ُكونيا ُ[أي ُجممة ُمقوؿ ُالق ُوؿ] ُ ًُ
لآللوسي ُفي ُاآلية ُوجيًا ُآخرُ ،إذ ُقاؿُ ((ُ :
ِ
سبلما))(ٔ)ُ،أيُ :أنُو ُالُ
غيرُتقديرُ ،أيُُ ُ :مسمُ ُميفُ،وىيُفيُاألصؿُفعميةُ ،أيُ :يسمموفُ ً
سالَ ٌـ َعمَ ْي ُكـ ُُ فيُموضعُ
تقديرُلمحذوؼُفيُاآليةُ،وكذا ُيفيـُمفُق ُوؿُالزمخشريَ ُ ((ُ :
بلُاآليةُ
ح َُم َُ
الحاؿ؛ُألفُُالمعنىُ:قائميفُسبلـُعميكـُأوُ ُمسم ِميف))(ٕ)ُ،فالزمخشريُواآللوسيُ َُ
اآليةُعمىُوجييفُوجوُبالحذؼُ ،ووجوُمفُغيرُحذؼُ،وفيُكبلُالوجييفُقولوُتعالىُُ:

ؿُ ،وكونيا ُحا ًال ُمف ُغير ُتقدير ُأفضؿ؛ ُألف ُالمعنى ُإذا ُتـُ ُمف ُغيرُ
سالَ ٌـ َعمَ ْي ُكـُ ُ حا ٌُ
َ
فضبل ُعف ُذلؾ ُأف ُسياؽ ُاآليةُحكاي ُةٌ ُعف ُأصحاب ُالجنُةُ .وفي ُاآليةُ
ُأولَىً ُ ،
تقدير ُفيو ْ
أيضاُنكتةُلطيفةُ،وىيُأفُاآليةُجاءتُبمفظُالحاؿُتحكيُواقعةُمستقبمية؛ُولذلؾُأثرُبالغُ
ً

فيُنفوسُالمؤمنيفُ،إذُكأنُيـُيعاينوفُحاؿُالذيفُصبرواُ،وسبلـُالمبلئكةُعمييـُ،أيُ:كأفُُ

اقعٌُفيُحاؿُالتُ َُكمُـُ،فبلُحاجةُلفعؿُالقوؿُعمىُىذاُالمعنىُ،واهللُأعمـُ ُُ.
السُبلـُو ُ

اع َد ِم َف ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
اىيـ ا ْلقَو ِ
ِ
اعي ُؿ َرَّب َنا
ُُُُُُ ً
ثانيا :القوؿُفيُقولوُتعالىَ ُ ُ:وِا ْذ َي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
َ َ َْ
ِ
َنت َّ ِ
يف اتَّ َخ ُذوا
تَقَب ْ
َّؿ ِم َّنا إِ َّن َؾ أ َ
يـ ُ[ُ البقرةُ:اآليةُ ،]ُٕٔٚ:وقولوُتعالىَ ُ:والَّ ِذ َ
السميعُ ا ْل َعم ُ
ِمف ُدوِن ِو أ َْولِ َياء َما َن ْع ُب ُد ُى ْـ إَِّال لِ ُيقَرُبوَنا إِلَى المَّ ِو ُزْلفَى ُ[ الزمرُ :مف ُاآليةُ ]ُٖ :وقولوُ
آلئ َك ُة ب ِ
تعالى  :وا ْلم ِ
س ُكـُ[ُاألنعاـُ:مفُاآليةُ .]ُٜٖ:
اس ُ
طواْ أ َْي ِدي ِي ْـ أ ْ
َ
َخ ِر ُجواْ أَنفُ َ
َ َ
فيُمعرضُحديثوُعمُاُجاءُفيُمصحؼُابفُمسعودُمفُذكرُالقوؿُ
َُ
ُُُُُُقاؿ ُابفُجني ُ
فيُاآلياتُالسابقاتُوىيُ،يقوالفُربَُُناُ ُ،وقالواُماُنعبدىـُ،ويقولوفُأخرجوا((ُ:فيُىذاُدليؿُ
عمىُصحةُماُيذىبُإليوُأصحابناُمفُأفُ ُالقوؿُمرادُمقدر ُفيُنحوُىذهُاألشياءُ،وأنُوُ

الكبلـُمحموؿُعمىُمعناهُ،دوفُأفُيكوفُالقوؿُمقدُ ًراُ
ُْ
ليسُكماُيذىبُإليوُالكوفيوفُمفُأفُُ

معوُ،وذلؾُكقوؿُالشاعرُ ُ:

َر ْج ِ
أخ َب َرانا
ض َّب َة ْ
الف مف َ

َّإنا ر ْأي َنا َر ُج ًال ُع ْرَيا َنا

فيو ُعندنا ُنحف ُعمى ُقاالُ :إنُا ُرأيناُ ،وعمى ُقوليـ ُال ُإضمار ُقوؿ ُىناؾ؛ ُلكنُو ُُلَمُا ُكافُ

(أخبرانا) ُفيُمعنىُقاالُلنا؛ُصارُكأنُوُ:قاالُلناُ،فأمُاُعمىُإضمارُقاالُفيُالحقيقةُفبلُُ

(ٔ)ُ-روحُالمعانيُ ُ.ُٔٗٗ/ُُٖٔ:
(ٕ)ُ-الكشاؼُ.ُٖٜٗ/ُُٖ:
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؛ُفصارُقاطعاُعمىُأنُوُ
اءةُابفُمسعودُكيؼُظيرُفيياُماُنُقَدُرهُمفُالقوؿ
ُُ
أيتُإلىُقر
وقدُر َُ
ً
مرادُفيماُيجريُمجراه))(ٔ)ُ ُ.

المغوييفُوالمفسريفُمستشيديفُلذلؾُ
ُ
ُُُُُُوحذؼُفعؿُالقوؿُمف ُىذهُاآلياتُقاؿُبوُأكثرُ

حاُممفوظًُاُبوُ،وتقدير ُالكبلـُ :يقوالفُ
ُالقوؿُصري ًُ
ُ
بقراءةُابفُمسعود ُالتيُيظير ُفييا ُفعؿ
جواُأنفسكـ(ٕ)ُ .
يقولوفُأخُِرُُ
ُْ
إلىُاهللُزُلفَىُ ُ،و
ُُ
وناُ
ُِ
ربُ
ناُتقبؿُمنُاُ ُ،وقالواُماُنعبدىـُإالُُلِ ُيقَرُب َ
حذؼُفعؿُالقوؿُممُاُ َُكُثُرُفيُالقرآفُالكريـُلمداللةُعميوُ،قاؿُالفراء((ُ:والقوؿُ
ُِ
ُُُُُ ُوظاىرةُ

ضمرُ،ومنوُفيُكتابُاهللُشيءُكثير))(ٖ)ُ ُ،ونقؿُابفُىشاـُعفُأبيُعميُالفارسيُأنوُ
قدُي ُْ
ُُ
قاؿ((ُ :حذؼ ُالقوؿ ُمف ُحديث ُالبحرُ ُ ،قؿ ُوال ُحرج))(ٗ)ُ ،وقد ُوافؽ ُالطباطبائي ُالمُغويُيفُ

ُوالمفسريف ُالقوؿ ُبحذؼ ُفعؿ ُالقوؿ ُفيُاآليتيفُمفُسورةُالزمرُواألنعاـ(٘) ُُ،وخالفيـُفيُ
اع َد ِم َف ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
اىيـ ا ْلقَو ِ
ِ
َنت
اعي ُؿ َرَّب َنا تَقَب ْ
َّؿ ِم َّنا إِ َّن َؾ أ َ
قولو ُتعالىَ ُ ُ :وِا ْذ َي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
َ َ َْ
ِ
َّ ِ
يـ ُُ إذُإنُوُالُيرىُأفُ ُىناؾُحذُفًا ُلفعؿُالقوؿُفيُىذهُاآليةُ،فقاؿُ ((ُ:وليسُ
السميعُ ا ْل َعم ُ
َّؿ ِم َّناُُإلخُ،بؿُىوُفيُالحقيقةُ
ُ
عم
ىُتقديرُالقوؿُأوُماُيشبيوُ،والمعنىُيقوالفَ ُ:رَّب َنا تَقَب ْ
اع َد ِم َف ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
اىيـ ا ْلقَو ِ
ِ
اعي ُؿ ُُ ،حكايةُ
حكاية ُالمقوؿ ُنفسوُ ،فإفُ ُقولوَ ُ ُ :ي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
َ َ َْ

ُ،والسُامعُ
ىماُمشتغبلفُبالرفع ُ
ُ
اىدافُو
ُ
يماُي َش
ًُ
الحاؿُالماضية
ُ،فيماُيمثبلفُبذلؾُتمثيبل ُكأنُ ُ
يراىماُعمىُحاليماُذلؾُ،ثـُيسمعُدعاءىماُبألفاظيماُمفُغيرُوساطةُالمتكمـُالمشيرُإلىُ

ُ،وىوُمفُأجمؿُالسياقاتُالقرآنيةُُ ُ-وكُمّياُجميؿُ-
ُ،وىذاُكثيرُفيُالقرآف ُ
موقفيماُوعمميما ُ
ُ

يبوُإلىُالحسُماُالُيوجدُوُالُشيءُمفُنوعُبداعتوُفيُالتقبؿُ
ُ
ُوفيوُمفُتمثيؿُالقصةُ ُوتقر
بمثؿُالقوؿُ ُونحوه))(ُ .)ٙ

(ٔ)ُ-المحتسبُ،ُٜٔٓ-ُ ُٔٓٛ/ُُٔ:والبيتُلـُيعزُإلىُشاعرُ،ينظرُ:الفاخرُ،ُٛٙ:وروايتوُفيوُبفتحُ
ىمزةُ(إف)ُ.

(ٕ)ُ-ينظرُ:معانيُالقرآفُلمفراءُ،ُٚٛ/ُٔ:وأماليُابفُالشجريُ،ُٗٓٛ/ُٕ:والمحررُالوجيزُ،ُٕٔٔ/ُٔ:
ُومجمعُالبيافُ .ُٕٛٚ/ُٔ:

(ٖ)ُ-معانيُالقرآفُلمفراءُ .ُٕٕٜ/ُٔ:
(ٗ)ُ-مغنيُالمبيبُ ُ.ُٕٛٚ/ُُٕ:
(٘)ُ-ينظرُ:الميزافُفيُتفسيرُالقرآفُ،ُٕٜٗ/ُُٚ:وُ ُ.ُٕٖ٘/ُٔٚ
(ُ-)ٙالميزافُفيُتفسيرُالقرآفُ ُُ.ُٕٚٛ،ُُٕٚٚ/ُُٔ:
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ُُُُُُويبدو ُمف ُكبلـ ُابف ُجني ُأف ُحذؼ ُفعؿ ُالقوؿ ُفي ُاآليات ُالسابقات ُوأمثاليا ُمفُ
شرُإليوُكتبُالخبلؼُالتيُ
ُ،وىذاُالخبلؼُلـُتُ ُِ
ُ
المسائؿُالخبلفيةُبيفُالبصرييفُوالكوفييف
صرةُلعبدُالمطيؼُ
اطمعتُعميياُكاإلنصاؼُألبيُالبركاتُ،والتُُْبُيِيفُلمعكبريُ ،و
ُ
ائتبلؼُالن ْ

(تٕٓٛىػ)ُوانتصرُابفُجنيُفيُىذهُالمسألةُألصحابوُالبصرييفُكماُسماىـُ .

ْس ْمتُ ْـ الَ َي َنالُ ُي ُـ المّ ُو ِب َر ْح َم ٍة ْاد ُخمُوْا
ُُُُُُثالثًا :القوؿ ُفيُقولوُتعالىُ ُ:أ َ
َى ُػؤالء الَّ ِذ َ
يف أَق َ
وف ُ[ُ األعراؼُ ،]ُٜٗ :عمى ُقراءة ُعكرمة ُبجعؿُُُُُُ
ا ْل َج َّن َة الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ َوالَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُن َ
عمىُالمضيُ،أي(ُ:د َخمُوا)ُ،وقراءةُطمحةُببناءُْ اد ُخمُواُْلممفعوؿُ،أيُ(أ ُْد ِخمُوا)ُ .
ْ اد ُخمُواُْ
َ
ُد َخمُواُاْل َجن ُةَ)ُ،
الُي َنالُيُـُالم ُوُ ُبَِر ْح َم ٍة َ
ُُُُُُُُإذُقاؿُابفُجني((ُ :ومفُذلؾ ُقراءةُعكرمةَ (ُ:
ُوخرج ُابف ُجنيُ
صرؼ(ُ:بِ َر ْح َم ٍة ُأ ُْد ِخمُوا ُاْل َجنةَ ُ ُأيُ :فُ ِع َؿ ُذلؾ ُبيـ))(ٔ)ُ ،
ُم ُ
وق أر ُطمحة ُبف ُ
وف 
ىاتيفُالقراءتيفُبإضمارُفعؿُالقوؿُقبؿُقولوُتعالىُ :الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ َوالَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُن َ
ولوُفييماُأمورُعدةُ ُ:
أف ُيكوفُالوقؼ ُعمىُقولوُتعالىِ ُ  :ب َر ْح َم ٍة ُ إذُقاؿ((ُ :وطريؽُذلؾُأفُُ
األمرُاألوؿُْ ُ:
ٍ
ُيستأنؼ ُفيقاؿُ:
قولوُ ُ :أ َ
َى ُػؤالء الَّ ِذ َ
ْس ْمتُ ْـ الَ َي َنالُ ُي ُـ المّ ُو ِب َر ْح َمة ُ الوقؼ ُىناُ ،ثـ ُ
يف أَق َ
( َد َخمُواُاْل َجنةَ)ُ،أو(أ ُْد ِخمُواُاْل َجن ُةَ)ُ،أيُ:قدُ َد َخمُُواُأوُأ ُْد ِخمُواُ،واضمارُ(قد)ُموجودُفيُالكبلـُ
صر ْت ص ُدورُىـ ُ[ُ النساءُ:مفُاآليةُ]ُٜٓ :أيُ:قدُح ِ
ِ
تُ
نحوُقولو ُ:أ َْو َج ُ
ص َر ْ
َ
ُ ُ ْ
آؤو ُك ْـ َح َ
وف.)ٕ())
؛ُأيُ:فقدُد َُ
َُ
ورُىـ
خُمُواُالجنةُ،فقاؿُليـُ :الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ َوالَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُن َ
ُ
ص ُد ُ

وف ُُ 
األمر ُالثانيُ :إضمار ُالقوؿ ُفي ُقولو ُتعالىُ  :الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ َوالَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُن َ
الُليـُ:الُخوؼُعميكـُوالُأنتـُتحزنوف(ٖ)ُ.
والتقديرُأ ُْد ِخمُواُ،أوُ َد َخمُواُالجنةُمقوًُ
وفُُ،فقدُيجوزُ
األمرُالثالثُ:الُإضمارُفيُقولوُتعالىُ :الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ َوالَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُن َ
تجبل ُالُعمىُتقديرُإضمارُالقوؿ؛ُلكفُاستأنؼُاهللُعز ُوجؿ ُخطابيـُ،
ُْ
أف ُيكوفُ((قوًال ُمر ً
فقاؿ(ُ:أ ُْد ِخمُواُاْل َجنةَ)ُ،كماُاستأنفو ُتعالىُعمىُالقراءةُالمشيورةُوىيْ ُ ُ:اد ُخمُواْ ا ْل َج َّن َة ُُ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ ُجممةُالُموضعُلياُمفُاإلعرابُمفُحيثُكانتُ
ُ...فقولوُعمىُىذاُُ:الَ َخ ْو ٌ
(ٔ)ُ-المحتسبُ.ُٕٜٗ/ُٔ:
(ٕ)ُ-المحتسبُ .ُٕ٘ٓ/ُٔ:

(ٖ)ُ-ينظرُ:المحتسبُُ،ُٕ٘ٓ/ُُٔ:والكشاؼُُ.ُٗٗٚ/ُُٕ:
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خُمُواُالجنةُأوُأ ُْد ِخمُواُ
؛ُأيُُ:د َُ
َُ
ُ،وىيُفيُالقوؿُاألوؿ ُمنصوبة ُالموضعُعمىُالحاؿ
ُ
مرتجمة
ؼ ُالقوؿُوىوُمنصوبُعمىُ
ُليـُىذاُالكبلـُالذيُىوُ:الُخوؼ ُعميكـ ُُ
ٌُ
الجنةُ،مقوًال
ُ،وح ِذ َ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ ُفانتصبُانتصابوُ،كماُأفُُقوليـُ:كممتوُفاهُ
الحاؿُ،وأقيـُمقاموُقولوُُ:الَ َخ ْو ٌ
ُجاعبل ُفاه ُإلى ِ
إلى ِ
يُ ،أو ُألنُو ُوقع ُموقعُ
ُف ُّ
ُف ّي ُمنصوب ُعمى ُالحاؿ؛ ُألنُو ُناب ُعف:
ً
ِ
ائبةُعفُمشافيًاُلو))(ٔ)ُ.
مشافيةُ،التيُىيُن
ُُُُُوىذاُاألمرُاألخيرُانفردُبوُابفُجنيُ،وتبعوُفيوُمفُالمحدثيفُالطباطبائيُ ،إذُقاؿُ

ر ًادا ُعمى ُمف ُزعـ ُأف ُفي ُاآلية ُفعؿ ُقوؿ ُمحذوؼُ :وىذا ُ((مدفوع ُبعدـ ُمساعدة ُالسياؽُ
ٍ
ليسُإذاُجازُتقديرُالقوؿُفيُمحؿُلتبادرُمعناهُ
ُوداللةُالقرائفُعميوُبوجوُكماُتقدـُبيانوُ ُ،و
أي ُسياؽ ُأـ ُأيُة ُقرينة ُتدؿُ ُعمى ُذلؾ ُفيُ
ُو ُّ
مف ُالكبلـ ُجاز ُذلؾ ُفي ُأي ُمقاـ ُأُريدُ ،
(ٕ)
ُ،أماُاألمرُالثانيُ،فيوُقوؿُأكثرُالمفسريف(ٖ)ُ .
المقاـ؟))
ّ

امناُ
ُُُُُأماُفيُقراءةُالعامةُفيكوفُقولوُتعالىُ  :الَ َخ ْو ٌ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ َوالَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُنوف ُ متز ً
معُاإليذافُليـُبدخوؿُالجنُةُ،أيُفيُالوقتُنفسوُ،والُيمزـُذلؾُمفُالقراءتيفُاألُخرييفُ،

ؼ َعمَ ْي ُك ْـ  معُوقت اإليذافُليـُبدخوؿُالجنةُ،
ُْ
أيُالُيمزـُأف ُيكوفُوقتُقولوُ ُ:الَ َخ ْو ٌ
وال ُشؾ ُأف ُمعنى ُالقراءة ُالعامة ُأوفؽ ُلمسياؽ؛ ُألف ُالسياؽ ُسياؽ ُتكذيب ُألولئؾ ُالذيفُ
أقسمواُأف ُرحمةُاهللُممنوعةُعفُىؤالء ُالضعفاءُ،فاألقوىُفيُتكذيبُدعاوىُالمدعيفُأفُ
ا ْل َج َّن َة  بفعؿُاألمرُ،والىُىذاُالمعنىُأشارُالطوسيُ
هُاألمفُوىوُالثُقةُ
ُْ
 فالخوؼُ :ىوُتوقعُالمكروهُ،وضدُ

يقوؿُاهللُليؤالء ُالضعفاء ُْ اد ُخمُواْ
ؼ َعمَ ْي ُك ْـ
إذُقاؿ((ُ:وقولوُُ الَ َخ ْو ٌ
وف ُ معناه ُ ْاد ُخمُوْا ُاْل َجن ُةَ ُُ ،ال ُخائفيف ُوال ُمحزونيفُ،
بانتفاء ُالمكروه ُُ ،وُ الَ أَنتُ ْـ تَ ْح َزُن َ
ارُئِيف ُعمىُضعفاءُالمؤمنيفُحتىُحمفواُأنُيـُال ُخيرُليـُعند ُاهللُ،
يعُالزُِ
وفائدةُاآلية ُُتَُْقُِر ُ

فقيؿ ُليـ ُْ ُ اد ُخمُواْ ا ْل َج َّن َة ُ عمى ُأكمؿ ُسرور ُوأتـُ ُكرامة))(ٗ)ُ ،وبو ُيكوف ُذىاب ُخوفيـُ

وحزنيـُُ .
ُ

(ٔ)ُ-المحتسبُ .ُٕ٘ٔ-ُٕ٘ٓ/ُُٔ:
(ٕ)ُ-الميزافُفيُتفسيرُالقرآفُ .ُٖٔٗ/ُُٛ:
(ٖ)ُ-ينظرُ:الكشاؼُ،ٗٗٚ/ُٕ:وأنوارُالتنزيؿُوأسرارُالتأويؿُ،ٔ٘/ُٖ:والبحرُالمحيطُ .ٖٓٙ/ُُٗ:
(ٗ)ُ-التبيافُفيُتفسيرُالقرآفُ .ُُٗٔ٘/ُُٗ:
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حذؼ الفعؿ لداللة الحاؿ عميو ُ
القوؿُفيُقولوُتعالىُُ:فَ َب َّ
وب [ُىودُ:مفُ
ش ْرَن َ
س َح َ
س َح َ
اؽ َي ْعقُ َ
اؽ َو ِمف َوَراء إِ ْ
اىا ِبِإ ْ
اآليةُ]ُٚٔ:فيمفُقرأُفيُالسبعةُبنصبُ(يعقوب)ُ .
ُُُُُُذكرُابفُجنيُفيُاآليةُوجييفُ ُُ:
وب ُُ بالنصب ُجعمو ُفي ُموضع ُالجرُ ُمعطوُفًا ُعمىُُُُُُُ
الوجو ُاألوؿُ :أفُ ُمف ُق أر َُ ي ْعقُ َ

ويعقوب(ٕ)ُ ،وىذا ُالوجو ُرفضو ُابفُ
َُ
ُبإسحاؽ ُ
َُ
اؽ ُُ ،)ٔ(ويكوف ُالمعنىُ :فب ّشرناىا
س َح َ
ِ بِإ ْ
صؿُبيفُالواوُويعقوبُ
صؿُالجارُعفُالمجرورُ ،و((فيُاآليةُقدُُفُ ُِ
وُالُيجوزُُفَ ُْ
جني؛ ُألنُ
ّ
اؽ ُُ ،والفصؿُبيفُالجارُومجرورهُالُيجوزُ ،وىوُأقبحُمنوُبيفُ
س َح َ
بقولوَُ و ِمف َوَراء إِ ْ
وتبعُابفُجنيُفيُرأيوُىذاُرأيُشيخوُأبيُعميُالفارسي(ٗ)ُ،
المضاؼُوالمضاؼُإليو))(ٖ)ُ،
ُ

وب ُُ فيُموضعُ
ُاألخفشُقوىُفيُالمعنى ُ ُْ
ُوذكر ُأبوُعميُالفارسيُ :إف
أف ُيكوفَُ ي ْعقُ َ
ّ
رتُبوُ،وضعؼُفيُاإلعرابُألنوُفُ ِ
صؿُبيفُ
اؽُ؛ُألن
س َح َ
ياُقدُبش ْ
َ
ُ
جرُُمعطوؼُعمىُِ بِإ ْ
()ٙ
(٘)
وب ُُ((ُ فُُتِحُ
الجارُوالمجرورُبالظرؼ ُ،وكذاُقاؿُاألزىري ُ ُ،وقاؿُاألخفشُفيَُ ي ْعقُ َ
()ٚ
ُمفُور ِ
عمىُ:وبيعقوب ِ
اءُإِ
عمىُنِيُةُإعادةُ
ُ
وبُُفيُموضعُجرُُ
َُ
سحاؽ)) ُ،أيُ:أفَُُ ي ْعقُ َ
َ
حرؼ ُالجرُ ُ ،وقاؿ ُالفراء((ُ :لـ ُيجز ُالخفض ُإال ُبإعادة ُالباءُ :ومف ُوراء ُإسحاؽُ
بيعقوب))(ُ .)ٛ

منصوباُبفعؿُمضمرُدؿُُعميوُُفَ َب َّ
اؽُ
ًُ
وبُُ
الوجوُالثانيُْ ُ:
ش ْرَن َ
س َح َ
أفُيكوفَُ ي ْعقُ َ
اىا ِبِإ ْ
ُمضمراُلـُيكفُىناؾ ُفصؿُبيفُالجارُوالمجرور(ُ،)ٜ
ًُ
ًُ
رتُفعبل
وآتيناىاُيعقوبُ،واذاُقدُ
َُ
أيُ :
(ٔ)ُ-ينظرُ:الخصائصُ .ُٖٜ٘/ُٕ:

(ٕ)ُ-ينظرُ:الحجةُلمقراءُالسبعةُ ُُ.ٖٙٗ/ُُٗ:
(ٖ)ُ-الخصائصُ .ُٖٜ٘/ُٕ:

(ٗ)ُ-ينظرُ:الحجةُلمقراءُالسبعةُُ.ُٖٙ٘/ُُٗ:
(٘)ُ-ينظرُ:الحجةُلمقراءُالسبعةُ ُُ.ٖٙٗ/ُُٗ:
(ُ-)ٙتيذيبُالمغةُُ.ُٕٚٛ/ُُٔ:

(ُُ-)ٚمعانيُالقرآفُلؤلخفشُ .ُٖٛٗ/ُُٔ:
(ُ-)ٛمعانيُالقرآفُلمفراءُ،ُٜٔٚ/ُُٔ:وينظر.ُُٕٕ/ُُٕ:
(ُ-)ٜالخصائصُ.ُٖٜٚ/ُٕ:
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وبُُعمىُإضمارُفعؿُإذُقاؿُ((ُ:فينبغيُ
ُْ
وأوجبُأبوُ
عميُالفارسيُحمؿُالفتحُفيَُ ي ْعقُ َ

وب ُُ بالنصب ُعمى ُفعؿ ُآخر ُمضمرُ ،يد ّؿ ُعميوُ
ُْ
أف ُُتُحمؿ ُقراءة ُمف ُق أرَ ُ :ي ْعقُ َ
اُيعقوب ُُ،وىذاُالوجو ُىوُاألحسفُعندُابفُ
َُ
وىبَُن
سحاؽ ُ ُْ
َُ
(بشُرنا)))(ٔ)ُ ،والتقديرُ:ومفُوراءُإ

(ٕ)
وـُعمىُإضمارُفعؿُ،
ُ
ُ،وارتضاهُأكثرُ
جني ُ
المغوييفُوالمفسريف ُ.وقاؿُالباقوليَ ((ُ:ح َممَوُق ٌ

فعؿُ،وآخروفُعمىُإضمارُالجارُوالمجرور))(ٖ)ُ .

وب ُُ بفعؿُمضمرُجعمواُفاعؿُ
ُُُُُأغمب ُالمغوييف ُُوالمفسريفُالذيفُقالوا ُبنصبَُ ي ْعقُ َ

الفعؿُالمقدرُالضميرُفيُ(بشرناىا)ُ ،وىو ُراجعُإلىُزوجُإبراىيـُ(عميوُالسبلـ)ُ،وكذاُىوُ

وب ُُ الذيُىوُاليبةُأو ُالمأتيُكافُ
رأيُابفُجنيُ ،وىذاُو
اضحُمماُتقدـُ ،أيُ:إفُ َُ ي ْعقُ َ
ّ

حاسُوأباُالبركاتُبفُاألنباريُجعبلُ
ُ
ىبةُلزوجُإبراىيـُ(عميوُالسبلـ)ُ،إالُ ُأفُ ُأباُجعفرُالنُ

بإسحاؽ ُووىبنا ُلوُ
َُ
فاعؿ ُالفعؿ ُالمقدر ُيرجع ُإلى ُ(إسحاؽ) ُألنُيما ُقد ار ُالكبلـُ :بشرناىا ُ
يعقوبُمفُوراءُإسحاؽ(ٗ)ُ ُ.

 -2حذؼ االسـ
حذؼ المبتدأ أو الخبر ُ

اع ًة مف
وع ُد َ
س َ
ُُُُ أوًالُ:القوؿُفيُقولوُتعالىَ ُُ:كأ ََّن ُي ْـ َي ْوَـ َي َرْو َف َما ُي َ
وف لَ ْـ َي ْم َبثُوا إَِّال َ
ار ب َالغٌ فَي ْؿ ييمَ ُؾ إَِّال ا ْلقَوـ ا ْلفَ ِ
وفُ[ُاألحقاؼُ .ُ]ُٖ٘:
اسقُ َ
َّن َي ٍ َ
َ ُْ
ُْ
غٌُ(٘)ُ،وقيؿُفيُمعنىُ
غٌُأوُىذاُببل ُ
خبرُحذؼُمبتدأهُ:أيُذلؾُببل ُ
ُُُُُُُوقولوَُ ُبالَغٌ ُ
ُ

معنىُالببلغُثبلثةُأوجوُ :

ُالوجو ُاألوؿُ :أفُ ُذلؾ ُالمُبث ُببلغُ ،و((معناه ُذلؾ ُالمُبث َُ ُ ب َالغٌ فَ َي ْؿ ُي ْيمَ ُؾ إَِّال ا ْلقَ ْوُـ
ا ْلفَ ِ
وفُُأيُ:الُيقعُالعذابُإالُبالعاصيفُالخارجيفُمفُأمرُاهللُتعالى))(ُ .)ٙ
اسقُ َ
(ٔ)ُ-الحجةُلمقراءُالسبعةُُ.ُٖٙ٘/ُُٗ:

(ٕ)ُ -ينظرُ:معانيُالقرآفُواعرابو ،ُٕٙ/ُ ُٖ :والمحررُالوجيز ،ُٜٔٓ/ُ ُٖ :والبيافُفيُغريبُإعرابُ
القرافُ،ُٕٔ/ُُٕ:والبحرُالمحيطُ .ُٕٗٗ/ُُ٘:
(ٖ)ُ-إعرابُالقرافُلمباقوليُُ ُ.ُُٙٚٚ:

(ٗ)ُ-ينظرُ:إعرابُالقرافُلمنحاسُُ،ُٕٗٗ:والبيافُفيُغريبُإعرابُالقرافُ .ُٕٔ/ُُٕ:
(٘)ُ-الخصائصُ ُ.ُٖٕٙ/ُُٕ:

(ُ-)ٙمجمعُالبيافُُُ.ُٕٔٔ/ُُٜ:
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غٌُ،وقاؿُ
ُالوجوُالثانيُ:قيؿُإنوُإشارةُلمقرآفُأوُماُذكرُمفُالسورُ،أيُ:أفُُىذاُالقرآفُببل ُ
غٌُ،وقدُصرحُبوُفي َُ ُ ىػ َذا َبالَغٌ ل َّمن ِ
اس ُ[ُ إبراىيـُ:
ابفُىشاـُاألنصاري((ُ:أيُ :ىذاُببل ُ
مفُاآليةُ)ٔ())ُ]ٕ٘:إشارةُإلىُالقرآفُُ .

ُالوجوُالثالث((ُ:أفُ ُىذاُالذيُوصفوُاهللُببلغُ،وىوُحموؿُماُوعدهُإمُاُمفُاليبلؾُفيُ

الدنيا ُأو ُالعذاب ُفي ُاآلخرة))(ٕ)ُ ،وقاؿ ُاآللوسي((ُ :وقولو ُتعالىَ ُ ُ :بالَغٌ ُ خبر ُمبتدأُ
ظُتُُْـُبوُكفايةُفيُالموعظةُأوُتبميغُمفُالرسوؿ))(ٖ)ُ .
ع ُْ
أيُىذاُالذيُو ُِ
ُُ
محذوؼُ،
يحاُ ،بؿ ُتحدث ُعف ُالحذؼ ُوحسبُ،
ُُُُولـ ُيشر ُابف ُجني ُألي ُمف ُىذه ُالمعاني ُصر ً

وف لَ ْـ
وع ُد َ
وكأنوُباسـُاإلشارة ُالذيُقدره ُيشيرُإلىُقولوُتعالىَ  :كأ ََّن ُي ْـ َي ْوَـ َي َرْو َف َما ُي َ
اع ًة مف َّن َي ٍ
غٌ .
ار  أيُىذاُاألمرُببل ُ
س َ
َي ْم َبثُوا إَِّال َ
سي َئ ٍة ِب ِم ْثمِ َياُ[ُيونسُ:مفُاآليةُ .]ُٕٚ:
ُُُُ ً
اء َ
ثانيا :القوؿُفيُقولوُتعالىَ ُُ:ج َز ُ
ُُُُذكرُابفُجنيُثبلثةُأوجوُفيُإعرابُِ ُب ِمثْمِ َياُُيترتبُعميياُمعافُ ُ:

الوجوُاألوؿُ:نسبوُابفُجنيُلؤلخفشُ،وخبلصتوُأفُُِ ُب ِمثْمِ َياُُخبرُوالباءُزائدةُ،إذُقاؿُ:
ٍ
ُسيئة ُمثمُياُ،وانُماُاستدؿُعمىُ
اء
((ذىبُأبوُالحسفُإلىُأفُ ُالباءُزائدةُوتقديرهُعندهُ:جز ُ
ٍ
سي َئ ٌة م ْثمُ َيا [ الشورىُ:مفُاآليةُ،]ُٗٓ:
سي َئة َ
اء َ
ىذاُبقولوُتعالىُفيُموضعُآخر َ و َج َز ُ
اآليةُقدُتحتمؿُمعُصحُةُىذاُالقوؿُتأويميفُ
ُِ
وىذاُمذىبُحسفُ،واستدالؿُصحيحُ ،إالُ ُأفُُ

آخريف))(ٗ)ُ،فيذاُالوجوُارتضاهُابفُجنيُوحسُنوُ،وكاف ُابفُكيساف(تٕٜٜىػ)ُيذىبُإليوُ
فيوُيرىُ:أفُُ((الباءُزائدةُوالمعنىُ:جزاء ٍ
ُسيئةُمثمُيا))(٘)ُ .
ُ

أف ُتكوف ُالباء ُمع ُما ُبعدىا ُالخبر((ُ ،وىي ُمتعمقة ُبمحذوؼ ُقامتُ
الوجو ُالثانيُْ ُ :

ُكائفُ
ُكائف ُبمثمياُ ،كما ُتقوؿ ُإنُما ُأنا ُبؾُ ،أيُ :إنُي ٌُ
اء ُسيُئة ٌُ
مقامو))(ُ ،)ٙفكأنو ُقاؿُ :جز ُُ
(ٔ)ُ-مغنيُالمبيبُ،ٕٛٗ/ُُٕ:وينظرُمجمعُالبيافُ ُُ.ُٕٔٔ/ُُٜ:
(ٕ)ُ-النكتُوالعيوفُ .ُٕٜٛ/ُُ٘:
(ٖ)ُ-روحُالمعانيُُ.ُُٖ٘/ُُٕٙ:

(ٗ)ُ-سرُصناعةُاإلعرابُ،ُٖٔٛ/ُُٔ:وينظرُ:معانيُالقرآفُلؤلخفشُ .ُٖٕٚ/ُُٔ:
(٘)ُ-الجامعُألحكاـُالقرآفُ،ٗٛٙ/ُٔٓ:وينظرُ:البحرُالمحيطُ،ٔ٘ٓ/ُُ٘:ومغنيُالمبيب.ُٕ٘ٔ/ُٕ:
(ُ-)ٙالجامعُألحكاـُالقرآفُ .ُُٗٛٙ/ُُٔٓ:
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رُعزةُإذُقاؿ((ُ:سألتُأباُعميُ
موجودُبؾُ،إذاُصغرتُنفسؾُلو(ٔ)ُ،واستدؿُلذلؾُبقوؿُ ُكُثَيُ ُ
عفُقوؿُ ُكُثَيُرُ :

يت ِم ّما َبي َننا َوتَ َخمَّ ِت
تَ ّخمَّ ُ

وِا ّني وتَيي ِ
عدما
امي ِب َعَّزةَ َب َ
َ َ َْ

ُ

امي)ُمفُاإلعراب؟ ُفأفتىُبأنُوُمرفوعُباالبتداءُ ،وخبرهُ(بِ َعزُةَ)ُ...
فقمتُلوُ:ماُموضعُ(ُتَ ُْيَُي ُِ

فالباء ُعمى ُىذا ُفي ُ(بِ َعزُةَ)ُ ...فيما ُذىب ُإليو ُأبو ُعمي ُمتعمقة ُبمحذوؼ ُىو ُالخبر ُعفُ
(تَيي ِ
امي) ُفيُالحقيقة))(ٕ)ُ،فابفُجنيُفيُىذاُالوجوُجعؿُالجارُوالمجرورُخبراُلػ(جزاء)ُ
َْ
ُكائف ُبمثمياُ ،أو ُكما ُقدرهُ
اء ُسيُئة ٌُ
متعمؽ ُبمحذ ُوؼ ُىو ُالخبر ُفي ُالحقيقة ُوالمعنىُ :جز ُُ
ويجوزُأفُتكوفُغيرُزائدةُ[ُأيُالباءُ]ُوالتقديرُ:جزاءُسيئةُمقدرُبمثميا))(ٖ)ُ .
ُْ
الع ُْكَُبُِري((ُ:
ُُ

تفعاُ
أف ُتكوفُالباءُفيُِ ُ ب ِمثْمِ َيا ُُ متعمقةُبنفسُالجزاءُ،ويكوفُالجزاءُمر ًُ
الوجوُالثالثُْ ((ُ:
اقعٌُ،واذاُكافُىذاُ
كائفُ ،أوُو ُ
سي َئ ٍة ِب ِم ْث ِم َيا ٌُ ُ 
اء َ
باالبتداءُوخبرهُمحذوؼُ،كأنُوُقاؿَ ُ ُ:ج َز ُ
ُمتجيًا ُكما ُحذؼ ُفي ُعدة ُمواضع ُغيره ُممُا ُيطوؿُ
ُ
ُحسنا
ًُ
جائزُ ،وكاف ُحذؼ ُالخبر ُفيو
ًُا
القوؿُبذكرهُ ،كافُ(تَيي ِ
تفعاُباالبتداءُ ،والباءُمتعمقةُفيوُبنفسُ
رُأيضاُمر ًُ
ًُ
امي)ُمفُبيتُ ُكُثَيُ
َْ
المصدرُالذيُىوُالتيياـُ ،والخبرُأيضاُمحذوؼُ ،كأنُوُقاؿُ :وتيياميُبعزةُكائفُ ،أوُواقعُ

عمىُماُيقدرُفيُىذاُونحوهُ،فيذاُماُتحتمموُاآليةُمفُغيرُماُذىبُإليوُأبوُالحسف))(ٗ)ُ ُ.
ُّ

ُُُُوالفرؽُبيفُالوجوُالثانيُوالثالثُأفُُالجارُوالمجرور ِ ُب ِمثْمِ َيا ُمتعمؽُبمحذوؼُمرةُ،
وبالجزاءُمرةُأخرىُ ،والخبرُمحذوؼُفيُكبلُالوجييفُ ،واتفؽُمعُابفُجنيُفيُالوجييفُ
فاختُِمُؼُفيوُ ،فذكرهُبعضُالعمماءُ
المغوييفُوالمفسريف(٘)ُ،أمُاُقوؿُاألخفش ُ ُْ
ُ
األخيريفُأكثر ُ
سبُلؤلخفشُتارةُ،والبفُكيسافُتارةُأخرى(ُ ،)ٙوحسُنوُواستدؿُلوُ
ون ُِ
وُوجوُم ُْمكفُُ ُ ،
ُُ
عمىُأنُ

الباقوليُإذُقاؿ((ُ:والذيُأجازهُأبوُالحسفُأقوىُمفُىذاُفيُالقياسُ،وذلؾُأفُُخبرُالمبتدأُ
(ٔ)ُ-ينظرُ:سرُصناعةُاإلعرابُ .ُٖٔٛ/ُُٔ:

(ٕ)ُ-سرُصناعةُاإلعرابُ،ُٖٜٔ،ُٖٔٛ/ُُٔ:وينظرُالبيتُفيُديوافُكثيرُعزة.ُٖٔٓ:
(ٖ)ُ-التبيافُفيُإعرابُالقرآفُ .ُٕٙٚ/ُُٕ:

(ٗ)ُ-سرُصناعةُاإلعرابُ .ُٔٗٔ،ُٔٗٓ/ُٔ:
(٘)ُ-ينظرُ:إعرابُالقرآفُلمباقوليُ،ُٜٙٙ:والمحررُالوجيزُ،ٔٔٙ/ُٖ:والبحرُالمحيطُُ .ٔ٘ٓ/ُ٘:
(ُ-)ٙينظرُ:مجمعُالبيافُُ،ُٖٔٙ/ُُ٘:والجامعُألحكاـُالقرآفُُ،ُٗٛٙ/ُُٔٓ:والبحرُالمحيطُُ،ُٔ٘ٓ/ُ٘:

ُُٓ٘ٔ،والدرُالمصوفُ ُ.ُٔٛ٘/ُُٙ:
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متُ
خ ُْ
ُ،وقدُد َُ
َُ
ُ،كماُكافُالفعؿُمستقبلُبالفاعؿ
ًُ
شبوُالفاعؿُمفُحيثُلـُيكفُمستقبلُبالمبتدأ
ًُ
ُُي

عمى ُالفاعؿ ُفيما ُتدخمو ُبعدُ ،فكذلؾ ُيجوز ُدخوليا ُعمى ُالخبر))(ٔ)ُ ،ويرى ُالمراديُ

ُخبرُ ،والباء ُمتعمقةُ
ُأف ُيكوف ُالجار ُوالمجرور ًا
األولَى ُْ
(تٜٚٗىػ) ُأفُ ُغيره ُُأَ ُْوُلَى ُمنوُ ،و ْ
باالستقرار(ٕ)ُ ،وقاؿ ُابف ُىشاـ((ُ :وأمُا ُقوؿ ُأبي ُالحسف ُوابف ُكيساف ُإفُ ِ ُ ب ِمثْمِ َيا ُ ىوُ
الخبرُ ،وافُ ُالباء ُزيدت ُفي ُالخبر ُكما ُزيدت ُفي ُالمبتدأ ُفي ُبحسبؾ ُدرىـ ُفمردود ُعندُ
ٍ
سي َئ ٌة مثْمُ َياُ،)ٖ())ُ وجعؿُابفُيعيشُ
سي َئة َ
اء َ
الجميورُ،وقدُيؤنسُقوليماُبقولوَ ُ:و َج َز ُ
زيادة ُالباء ُمع ُالخبر ُفي ُىذا ُالموضع ُفقط ُقاؿ((ُ :وأما ُزيادتيا ُمع ُالخبرُ ،ففي ُموضعُ
سي َئ ٍة ِب ِم ْث ِم َيا ُُ ،زعـ ُأفُُ
واحد ًُ
اء َ
ُأيضا ُفي ُقوؿ ُأبي ُالحسفُ ،وىو ُقولو ُتعالىَ ُ ُ :ج َز ُ
سي َئ ٍة
اء َ
اء ُسيئة ُمثمياُ ،ودؿُ ُعمى ُذلؾ ُق ُولو ُتعالى ُفي ُموضع ُآخرَ ُ :و َج َز ُ
المعنىُ :جز ُ
سي َئ ٌة مثْمُ َياُوالُيبعدُذلؾُ؛ُألفُُماُيدخؿُعمىُالمبتدأُقدُيدخؿُعمىُالخبر))(ٗ)ُ .
َ

ُُُُُُوأضاؼ ُالفراءُُ ،والمج ِ
اشعي ُوجييف ُآخريف ُفي ُاآليةُ ،إذ ُقاؿ ُالفراء ُأرتفع ُ(الجزاء)ُ
َُ
اء ُالسيئة ُبمثمياُ ،وىذا ُالوجو ُعمى ُحذؼ ُالخبرُ
بإضمار ُ(ليـ) ُأيُ :كأنؾ ُقمتُ :فميـ ُجز ُ

كالوجوُالثالثُإال ُأف ُالحذؼُكافُفيُالخبرُوىوُمقد ٌـ ُوعندُابف ُجني ُمؤخرُ،وىذاُالوجوُ
عندُالفراءُأولى(٘)ُ،وقاؿُالمج ِ
اشعيُ:يجوزُأفُيكوفُ(الجزاء)ُفاعؿُلفعؿُمحذوؼُوالتقديرُ
َُ
ُ،ثـُحذؼُالفعؿ(ُ .)ٙ
اءُسيئةُبمثميا
ُ
والتقديرُاستقرُليـُجز ُ
ُُُُُوالذيُدعا ُالمغوييفُوالمفسريفُإلىُىذهُالوجوهُالمختمفة ُمفُالحذؼ ُفيُتفسيرُاآليةُ،
ُ،مماُجعؿُ
ؽُيُتَ َُعمُؽُبو ُِ
حوُالتيُتوجبُأفُيكوفُلكؿُُحرؼُجرُُ ُُمُتَ َُعمُ َُ
ُْ
ىوُُتَ َُمسُ ُكيـُبقواعدُالن
تمؾ ُالوجوه ُتتنوع ُوتختمؼ ُفيما ُبينيا؛ ُألنيا ُمبنيةٌ ُعمى ُالتقديرات ُالتي ُتُوجبيا ُقواعدُ
النُحوييفُالمستقراةُمفُكبلـُالعربُأوُعمىُأكثرهُ،معُأفُبعضُماُأسُسُلوُالنحويوفُ،قدُ
يخرجُعنوُبعضُكبلـُالعربُ،وسمواُىذاُالخارجُشا ًذاُمف ُالقاعدةُ،أماُفيُكبلـُالعربُ

فيوُجار ُفيوُوا ْف ُقؿُ؛ُألنوُمفُسميقتيـُوكبلميـُ .ومماُأسسُلوُالنحويوفُ،وخالفوُبعضُ
ٍُ
(ٔ)ُ-إعرابُالقرآفُلمباقوليُ .ُُٜٙٙ:
(ٕ)ُُ-الجنىُالدانيُفيُحروؼُالمعانيُ ُ.ُُ٘٘:
(ٖ)ُ-مغنيُالمبيبُ ُُ.ٕ٘ٔ/ُُٕ:
(ٗ)ُ-شرحُالمفصؿُ .ُٗٚٚ/ُُٗ:
(٘)ُ-ينظرُ:معانيُالقرآفُلمفراءُ ُُ.ُُٗٙٔ/ُُٔ:
(ُ-)ٙينظرُ:النكتُفيُالقرآفُ .ُُٕٗٔ:
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كبلـُالعربُلغةُ(أكمونيُالبراغيث)ُفيذاُاألسموبُمستعمؿُفيُكبلـُالعربُوشعرىـُ،وا ْفُ

كافُقميبلُ،مفُذلؾُقوؿُأميةُبفُأبيُالصمتُ :
ًُ

َىمِي ف ُكاُّ ُى ُـ َي ْعذ ُؿ
ػػػػؿ أ ْ

ش ِتر ِ
ِ
اء َّ
النخػْػػ
َيمُ ُموَنني في ا ْ َ

(ٔ)

وليذاُاألسموبُشواىدُليستُبالقميمةُمفُشعرُالعربُقبؿُاإلسبلـُوبعدُاإلسبلـُوفيُالقرآفُ

(ٕ)
ُ،وعميوُيمكفُأف ُتكوفُاآلية ُخالفتُقاعدةُ
ُْ
أيضاُ،ال ُبؿُحتىُفيُالمغاتُالسامية
الكريـُ ً

نحويةُوضعياُالنُحويوف؛ُلكنُياُلـُتخالؼُكبلـُالعربُوسميقتيـُ ،ألف ُالباءُتزادُفيُالخبرُ

ُالباءُتُزادُفيُخبرُليسُالمنفيُ،وأمثمةُذلؾُفيُالقرآفُ
ُ
كثيرُ،الُسيماُأفُالنُحوييفُقالواُأف
ًا
الكريـُكثيرةُ،ومفُذلؾُقولوُتعالىُ ُ:أَلَ ْيس المَّ ُو ِب َك ٍ
اؼ َع ْب َدهُ [ الزمرُ:مفُاآليةُ،]ُٖٙ:
َ
(ٖ)
ٍ
اُ(بكاؼ)ُخبرُليسُوالباء ُزائدةُلمتوكيد ُ،ولوُ
ومعُذلؾُلـُيقدرواُمحذوفًاُفيُاآلية ُوأعربو
أيُأعربواُ(بمثميا)ُخبرُوالباءُلمتوكيدُلَ َماُكافُىناؾُحاجةُ
ُ
مت ُاآليةُعمىُىذاُالوجوُ ،
ح ُِم ُْ
ُُ
لتقديرُمحذوؼُ،وىذاُالوجوُقريبُمفُالوجوُاألوؿُالذيُعميوُاألخفشُوحسنوُابفُجنيُ
ٍ
سي َئ ٌة م ْثمُ َياُ
سي َئة َ
اء َ
إالُأفُاألخفشُيرىُأفُالباءُزائدةُواستدؿُلذلؾُبقولوُتعالىَ ُ:و َج َز ُ
ف ُكاف ُمراد ُاألخفش ُبقولو ُالباء ُزائدةُ ،كما ُقاؿُ
ُوا ُْ
اء ُسيُئة ُمثُمُياُ .
أي ُأف ُالمعنىُ :جز ُُ
الزركشيُ((ُ:فإفُ ُمرادُالنحوييفُبالزائدُمفُجيةُاإلعرابُالُمفُجيةُالمعنى))(ٗ) ُفقولوُ
ٍ
سي َئ ٌة
س ٌفُُ،وا ُْ
ح َُ
َُ
سي َئة َ
اء َ
اءُسيئةُمثمياُ،كماُفيُقولوُتعالىَُ ُ:و َج َز ُ
فُأرادُأفُالمعنىُ:جز ُ
بياُفائدةُتَُْنُبِيُييةُ
ُ
سي َئ ٍة ِب ِمثْمِ َياُُ 
اء َ
مثْمُ َيا ُُ، فيذاُبعيدُ؛ُألف ُالباءُفيُقولوُتعالىَ ُ ُ:ج َز ُ
السي َئ ِ
ات
س ُبواْ َّ
عظيمةُويظيرُذلؾُبتدبُرُسياؽُاآليتيفُ،إذُقاؿُفيُقولوُتعالىَ ُُ:والَّ ِذ َ
يف َك َ
ج َزاء سي َئ ٍة ِب ِمثْمِيا وتَرَىقُيـ ِذلَّ ٌة َّما لَيـ م َف المّ ِو ِم ْف ع ِ
وى ُي ْـ ِقطَ ًعا
اصٍـ َكأ ََّن َما أُ ْغ ِش َي ْت ُو ُج ُ
َ
َ
ُ
َ
َ َ ْ ُْ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
يف
وف[ُيونسُ،]ُٕٚ:أماُقولوَ ُُ:والَّ ِذ َ
ييا َخ ِال ُد َ
َص َح ُ
م َف المَّْي ِؿ ُم ْظم ًما أ ُْولَػئ َؾ أ ْ
ار ُى ْـ ف َ
ٍ
إِ َذا أَصابيـ ا ْلب ْغي ُىـ ينتَ ِ
ص ُر َ
َصمَ َح فَأ ْ
َجُرهُ
َ َ ُُ َ ُ ْ َ
سي َئ ٌة مثْمُ َيا فَ َم ْف َعفَا َوأ ْ
سي َئة َ
وف َ و َج َزاء َ
يفُ[ُُالشورىُ،]ٖٜ،ُٗٓ:فالكبلـُفيُسورةُيونسُعفُالذيفُ
َعمَى المَّ ِو إِ َّن ُو َال ُي ِح ُّ
ب الظَّالِ ِم َ
(ٔ)ُ-ديوافُأميةُبفُأبيُالصمتُ.ُُٜٜ:

(ٕ)ُ -ينظرُ:اإلسنادُفيُلغةُأكمونيُالبراغيثُ،ُ ُٖٜٗ –ُ ُٖٜٛ:مجمةُأبحاثُاليرموؾُُ ،المجمدُٖٔ ُُ،
العددُُُٕ،عاـُُ٘ ُ.ٜٜٔ
(ٖ)ُ-ينظرُ:شرحُالمفصؿُ،ُُٔٛٛ/ُُٕ:وشرحُابفُعقيؿُ،ُُٖٜٓ/ُٔ:ىمعُاليوامعُ ُ.ُٗٓٗ/ُٔ:
(ٗ)ُ-البرىافُفيُعموـُالقرآفُ .ُُٕٚ/ُُٖ:
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جازوفُبماُعممواُ
كسبواُالسيئاتُوىـُأصحابُالنار؛ ُلذاُجاءت ُالباءُلمتأكيدُعمى ُأنيـُ ُُُي َُ
مفُالسيئاتُ،إذُال ُشفيعُليـُوالُعاصـُمفُأمرُاهللُ،أماُفيُسورةُالشورىُ،فاألمرُمخففًاُ
اُإف ُعفاُوأصمحُ ُفيكوفُأجره ُعمىُاهلل؛ُلذاُلـُ
وليسُقطعًُياُ،إذُإف ُلُِعامؿُالسُيُ
ئةُمخرج ْ
ً
تدخؿُالباءُلترؾُىذهُالفسحةُمفُمراجعةُالنفسُوالتُوبةُ،واهللُأعمـُ .

حذؼ مضاؼ واحد
أوًال :القوؿُفيُقولوُتعالىَ ُ:ولَ ِػك َّف ا ْل ِبَّر َم ِف اتَّقَىُ[ُالبقرةُ:مفُاآليةُ .]ُٜٔٛ:
ُُُُُُُواآلية ُعمى ُحذؼ ُالمضاؼ ُمف ُالجيتيف ُأيُ :مف ُالمبتدأ ُأو ُمف ُالخبرُ ،قاؿ ُابفُ
جني((ُ :في ُتقدير ُحذؼ ُالمضاؼ ُمف ُجيتيفُ ،أي ُالجيتيف ُشئت ُقوؿ ُاهلل ُسبحانوُُُُُُُ:
تُ
شُْئ َُ
ف ُ ُِ
ُ:ولكف ُالبِر ُبِر ُمفُاتُُقَىُ،وا ُْ
ت ُكافُعمىُتقدير
شُْئ َُ
إف ُ ُِ
َ ولَ ِػك َّف ا ْل ِبَّر َم ِف اتَّقَى ُُْ ،
ّ
ُ:ولكف ُذاُالبِرُ ُمفُاتُُقَىُ.والتقديرُاألوؿُفيُىذاُأجودُعندنا؛ُوذلؾُأف ُتقديرهُ
كافُتقديره
ّ
حذؼُالمضاؼُمفُالخبرُ،أعنيُ:بر ُمفُاتُُقَىُ ،والخبرُأ َْولَىُبذلؾُمفُالمبتدأ؛ُوذلؾُأفُ

ىُبوُمفُأوُلِوُ،كماُأفُالحذؼُ
ُ
ُآخرُالكبلـُأ َْولَ
حذؼُالمضاؼُضربُمفُالتوسعُ،والتوسعُ ُ

والبدؿُكمماُتأخرُكافُأمثؿ؛ُمفُحيثُكانتُالصدورُأ َْولَىُبالحقائؽُمفُاألعجازُوىذاُ

ُولكف ُالبِر ُبِر ُمفُ
واضحُ ،ولذلؾُاعتمده ُعندنا ُصاحبُالكتاب ُفحممو ُعمىُأف ُالتقدير:
ّ
اتُقى))(ٔ)ُ .

ُُُُُواختارُابفُجنيُالوجوُاألوؿُوحسنوُ،وقاؿُابفُاألثيرُفي ُتقديرُالمعنىُعمىُالوجوُ

األوؿُ:البرُخصمةُمفُاتقى(ٕ)ُ .

ُإالُ
ُُُُُُوفي ُاآلية ُأ ُْ
ُمعنى ُمف ُالمعاني ُبالذاتُ ،وىذا ُغير ُجائز ّ
ُخُبِ َُر ُعف ُ(الُبِرُ) ُوىو ً

مجازُ ،لذا ُحمؿ ُابف ُجني ُاآلية ُعمى ُالحذؼُ ،وفي ُاآلية ُأوجو ُغير ُما ُذكره ُابف ُجنيُ،
ًُا
ُمجاز ُعمى ُسبيؿ ُالمبالغةُ ،والمعنىُ:
ًُا
أف ُيكوف ُالمصدر ُبمعنى ُاسـ ُالفاعؿ
األوؿ ُمنياُْ ُ :

البارُ ُمفُاتُقىُُ ،والثانيُ:استعمؿُالمصدرُبدؿُاالسـُلمدُاللةُعمىُالتأكيدُوالمبالغة(ٖ)ُ ،قاؿُ
َُ
ُأف ُيقاؿُ ُ :ولكفُ ُالبرُ ُىوُ
الطباطبائي((ُ :أثبت ُ[اهلل] ُأفُ ُالُبِرُ ُىو ُالتُقوىُ ُ ،وكاف ُالظاىر ُْ

(ٔ)ُ-المحتسبُ،ُٕٔٚ/ُُٕ:وينظرُالخصائصُ ُ.ُٕٖٙ/ُُٕ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:المثؿُالسائرُ .ُٕٜٙ/ُُٕ:

(ٖ)ُ-ينظرُ:مجازُالقرآفُ،ُُٙٛ/ُُٔ:تفسيرُالقرآفُلمعثيميفُسورةُالبقرةُُ .ُٖٚٓ/ُُٕ:
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ُ،إشعاراُبأفُ ُالكماؿُإنُماُىوُفيُ
التقوىُ ،وُإنُماُعدؿُإلىُقولوَ  :ولَ ِػك َّف ا ْل ِبَّر َم ِف اتَّقَى ُ
ً
ُمر ُنظيره ُفي ُقولو ُتعالىُُُُُُ:
ُوىو ُالمقصود ُدوف ُالمفيوـ ُالخالي ُكما ُّ
االتصاؼ ُبالتقوىُ ،
ِ ِ
ش ِر ِ
آم َف [ُ البقرةُ:مفُ
وى ُك ْـ ِق َب َؿ ا ْل َم ْ
س ا ْل ِبَّر أَف تَُولُّواْ ُو ُج َ
ُ لَّ ْي َ
ؽ َوا ْل َم ْغ ِرب َولَػك َّف ا ْل ِبَّر َم ْف َ
اآليةُ ُ،)ٔ())]ُٔٚٚ:وقوؿُالطباطبائيُىوُاألحسف؛ُألفُ ُاآليةُبصددُتعريؼُالُبِرُ-وأجممتُ
التعريؼُبالتقوىُ -وذلؾُألفُ ُبعضيـ ُيقوموفُبأعماؿُيعتقدوفُأنُياُمفُالُبِرُُ ،وىيُليستُ

كذلؾُ،وذكرُأبوُحيافُفيُسببُنزوؿُاآليةُ((أفُ ُاهللُتعالىُأنزؿُىذهُاآليةُر ًادا ُعمىُمفُ
آمرُبإتيافُالبيوتُمفُأبوابيا))(ٕ)ُ .
جعؿُإتيافُالبيوتُمفُظيورىاُبِ ًارًُ ُ،ا

ِ
ِ
ييا[ُيوسؼُ:مفُاآليةُُ .]ٕٛ:
ُُُُُث ً
انيا :القوؿُفيُقولوُتعالىَ ُ:و ْ
اسأ َِؿ ا ْلقَ ْرَي َة الَّتي ُك َّنا ف َ
ُُُُُُحمؿُابفُجنيُاآليةُعمىُحذؼُالمضاؼُواقامةُالمضاؼُإليوُمقاموُ،والتقديرُأيُ:
ت ُعمىُالمجازُمرةُ
ُ،وحمم ُْ
المغوييفُوالمفسريف ُُ
ُ
ية(ٖ)ُ ،وىذاُالوجوُعميوُأكثرُ
ؿ ُالقر ُِ
واسأؿ ُأى َُ
وعبلقتو ُمحمية ُُ ،فذكر ُالمحؿ ُوالمراد ُبو ُالحاؿُ ،وعمى ُحذؼ ُالمضاؼ ُواقامة ُالمضاؼُ
(ٗ)
اسأ َِؿ ا ْلقَ ْرَي َة ُ يحتمؿُثبلثةُ
إليوُمقاموُمرةُأُخرى ُ ،قاؿُالسميفُالحمبيُ:قولوُتعالىَ ُ:و ْ
أوجوُ:أولياُ:وىوُالمشيورُأنُوُعمىُحذؼُالمضاؼُ،والثانيُ :أنُوُمجازُعبلقتوُمحميةُ،

ُيجوزُأفُ
ُْ
وُنبي
وُيجوزُأفَُُي ُْ
ُْ
والثالثُ:أنوُحقيقةُالُمجازُفيو؛ُوذلؾُأنُ
نفسياُألنُ ٌّ
سأؿُالقري ُةَُ َ

ينطؽُلوُالجماد ُوالبيائـ(٘)ُ ،والوجوُاألخيرُقاؿُبوُبعضُالعمماءُفيـُالُيروفُأفُ ُحذُفًاُأوُ
مجازاُفيُاآليةُ،فقاؿُالراغبُاألصفيانيُ(تٕٓ٘ىػ)((ُ :القريةُاسـُلمموضعُالذيُيجتمعُ
ًُ

اسأ َِؿ ا ْلقَ ْرَي َة ُ
فيوُالناسُ،ولمناسُجميعاُ ،ويستعمؿُفيُكؿُواحدُمنيماُ،قاؿُتعالىَ ُ:و ْ
قاؿ ُكثير ُمف ُالمفسريف ُمعناهُ :أىؿ ُالقريةُ ،وقاؿ ُبعضيـُ :بؿ ُالقرية ُىينا ُالقوـ ُأنفسيـُ،
ضرب المّ ُو مثًَال قَري ًة َكا َن ْت ِ
آم َن ًة ُّم ْط َم ِئ َّن ًة ُ[ُ النحؿُ :مف ُاآليةُ:
َْ
وعمى ُىذا ُقولوَ ُ  :و َ َ َ
َ
ُأف ُيكوف ُلفظ ُ(القرية) ُموضوع ُلمناسُ
ٕٔٔ]))(ُ ،)ٙورفض ُابف ُالحاجب(تٙٗٙىػ) ُْ
(ٔ)ُ-الميزافُفيُتفسيرُالقرافُ ُُ.ُ٘ٛ/ُُٕ:
(ٕ)ُ-البحرُالمحيطُُ .ُٚٔ/ُُٕ:

ةُأبيُنواسُ،ُٜٔٗ:
(ٖ)ُ-ينظرُ:الممعُفيُالعربيةُ،ُٕٛ:وسرُصناعةُاإلعرابُ ُ،ُٕٗ/ُٔ:وتفسيرُأرجوز
ُ

ُوالخصائصُ .ُٖٖٙ/ُُٕ:

(ٗ)ُ-ينظرُ:الكتابُ،ُٕٕٔ/ُٔ:ومجمعُالبيافُ،ٖٕٗ/ُ٘:والجامعُألحكاـُالقرآفُ ُ.ُٕٗٚ/ُٔٔ:
(٘)ُ-ينظرُ:الدرُالمصوفُ ُ.ُ٘ٗٗ/ُُٙ:
(ُ-)ٙالمفرداتُفيُغريبُالقرآفُ .ُٖٗٓ:
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ٍ
وُمعموـُأف ُالقريةُ
والجدر ً
افُمعاُ ،وقاؿُُ:ليسُبجيد ُأفُتكوفُالقريةُتدؿُعمييماُم ًعا؛ُ((ألن َ
قت ُعمى ُاألىؿ ُلـ ُتطمؽ ُإال ُبقياـُ
م ُوضوعة ُلمجدراف ُالمخصوصة ُدوف ُاألىؿُ ،فإذ ُأُطمِ ْ
ينةُتدلناُعمىُالمحذوؼُ،ولوُكانتُمشتركةُلـُتكفُكذلؾ))(ٔ)ُ،ويرىُالنيميُأف ُالفظُ
القر ُ
ُكبلُاالسميف ُمستعمبلفُفيُالقرآفُ
(القرية)ُفيُاآليةُالُيكوفُبمعنىُ(أىؿُالقرية)؛ُألف ُِ

ولكؿُ ُمنيماُداللةُليستُفيُاآلخرُ،فالقريةُفيُالقرآفُتجمعُسكانيُوكيافُاجتماعيُلوُ
طمؽ ُعمىُالمدف ُالكبرى ُمثؿ ُمكة ُومديفُ ،والقريةُتضـ ُأىؿ ُالقريةُ
عقؿ ُجماعيُ،وىو ُُُي ُْ

والمسافريفُوالمقيميفُوالعماؿُوالدارسيفُالذيفُليسواُمفُأىمياُ،أماُ(أىؿُالقرية)ُفيـُاألفرادُ
الذيف ُيشكموف ُالنظاـ ُاالجتماعي ُلمقرية(ٕ)ُ ،وعمى ُىذا ُالتفسير ُيجوز ُسؤاؿ ُالقرية ُأوُ

إىبلكياُ،وىوُوجوُجديرُبالقبوؿُ،وىذاُالتفسيرُقريبُمفُتفسيرُالراغبُاألصفيانيُإالُ
أكثرُدقُةُفيُالتُفريؽُبيفُاالسميفُ ُ.
ُِ
أنوُ
يد ِ
ض ُّ
اآلخ َرةَ ُ[ُ األنفاؿُ:
الد ْن َيا َوالمّ ُو ُي ِر ُ
وف َع َر َ
ثالثًا :القوؿ ُفيُقولوُتعالى ُ :تُ ِر ُ
يد َ
مفُاآليةُ،]ُٙٚ:بجرُِ 
الجمُازُ .
اآلخ َرةَُُعمىُقراءةُابفُ َُ
ُُُُُُُيرى ُابف ُجني ُأف ُالقراءة ُتُحمؿ ُعمى ُحذؼ ُالمضاؼُ ،وابقاء ُالمضاؼ ُإليو ُعمىُ

ض ُّ
الد ْن َيا ُُ ،فجرى ُذكرُ
وف َع َر َ
ُع َرض ُاآلخ ِرُةُ ،فإنُو ُلما ُقاؿُ ُ :تُ ِر ُ
يد َ
حالوُ ،أي ُأرادَ :
ُع َرض ُاآلخرُِةُ ،أي ُد ّؿ ُعمى ُالمحذوؼ ُماُ
َُ
ُثانياُ ،فقاؿَ :
العَُرض ُفيياُ ،فصار ُكأنو ُأعاده ً

فيُتقديرُع َرضُاآلخرةُىوُمفُ
قبموُ،وىذاُالحذؼُعزيزُونادرُعندُابفُجني(ٖ)ُ ،وقيؿ ُ
َ
بابُالتقابؿُ،وىوُيعنيُ:ثوابياُقالوُالزمخشري(ٗ)ُ،أوُمفُبابُالمشاكمةُقالوُاآللوسيُ،واالُُ

ُع َرض ُاآلخ ِرُة؛ ُألف ُأمور ُاآلخرة ُمستمرة(٘)ُ .وحذؼُ
سف ُْ
ح ُُ
واالُ ُفبل َُُي ُْ
ُأف ُيقاؿُ :واهلل ُيريد َ
ُ،إال ُأفُ ُتقديرُالمضاؼُليسُكماُ
المضاؼُمفُاآليةُقاؿُبوُكثيرُمفُالمغوييفُوالمفسريف ّ

قدُرهُابفُجنيُُ،إذُقاؿُابفُعقيؿُُ((ُ:واهللُيريدُباقيُاآلخرةُُ،ومنيـُمفُيقدرهُُ:واهللُيريدُ
ؿُأولىُ))(ُ .)ٙ
األو ُْ
ةُُ،فيكوفُالمحذوؼُعمىُىذاُمماثبلُلمممفوظُبوُو ُ
ًُ
عرضُاآلخر

(ٔ)ُ-اإليضاحُفيُشرحُالمفصؿ.ُٖٜٙ/ُٔ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:النظاـُالقرآنيُ .ُٔٙٓ-ُُٜٔ٘:
(ٖ)ُ-ينظرُ:المحتسبُُ.ُٕٛٔ/ُُٔ:

(ٗ)ُ-ينظرُ:الكشاؼُ ُُُ.ُٙٓٔ/ُُٕ:
(٘)ُ-ينظرُ:الدرُالمصوفُُ،ُٖٙٛ/ُُ٘:وروحُالمعانيُ ُ.ُٖٖ/ُُٔٓ:
(ُ-)ٙشرحُابفُعقيؿُ .ُٚٛ/ُُٖ:
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يد ِ
اآلخ َرةَُ((ُ:ُولعمريُإنُوُإذاُنصبُفقاؿُ
ُُُُوقاؿُابفُجنيُفيُقراءةُالعامةَ ُُ:والمّ ُو ُي ِر ُ
عمى ُقراءة ُالجماعةُ ُ :والمّ ُو ي ِر ُ ِ
ُع َرض ُاآلخ ِرُةُ ،إال ُأنُو ُيحذؼُ
يد اآلخ َرةَ ُُ ،فإنُما ُيريدَ :
ُ
َ

الع َرضُفيُ
المضاؼُويقيـُالمضاؼُإليوُمقاموُ،واذاُجر ُفقاؿُ:يريدُاآلخ ِرةُ،صارُكأفُ ُ َ
لمشؾُأفُ َيظفُُظافٌُُّ
ُْ
يداُلممعنىُوازال ُةًُ
ُْ
حَُذ
المفظُموجودُلـُي ُْ
ُُ
ؼُ،فاحتُ ُِمؿُضعؼُاإلعرابُتجر ً
أنُوُيريدُاآلخرةَ ُإرادةُمرسمةُىكذاُ.ىذاُإلىُماُقدمناهُمفُحذؼُلفظ ُ ُلمجيئوُفيماُقب ُؿ ُأوُ
بعُُد))(ٔ)ُ،وفيُالقراءةُالعامُةُالكبلـُعمىُحذؼُالمضاؼُواقامةُالمضاؼُإليوُمقاموُ،فابفُ

ُ:عرضُاآلخرةُفيُكبلُ
ُ
جنيُيوافؽُبيفُالقراءتيفُفيُالمعنىُ ُ،وفي ُتقديرُالمضاؼُ،فقاؿ َ
القراءتيفُُ ،وقاؿُالطوسيُفيُتقديرُالمضاؼ((ُ:معناهُواهللُيريدُعمؿُاآلخرةُمفُالطاعاتُ
التي ُتؤدي ُإلى ُالثوابُ ،وارادة ُاهلل ُلنا ُخير ُمف ُإرادتنا ُألنفسنا))(ٕ)ُ ،وقاؿ ُمكي ُبف ُأبيُ

ضعؼُالمعنىُ،فاهللُ
ُتقديرُالمضاؼُي ُْ
ُُ
طالب((ُ:يردُلكـُزينةُاآلخرةُوخيرىا))(ٖ)ُُ،وأرى ُأف
يريدُليـُاآلخرةُ،وافُكافُلفظُاآلخرةُالُيعنيُمنوُالجنُة ُأوُالخير ُعندُإطبلقوُ،لكف ُلماُ
ُ
لفرؽُبيفُع َرضُاآلخرةُأوُثوابياُ
ادىاُاهللُفييُخيرُليـُمفُعَُرضُالدنياُالُمحالةُ،وا
َُ
أر
َ
واآلخرة ُنفسيا ُبما ُىيُ ،كالفرؽُبيفُثوابُالعمؿ ُوالعمؿ ُنفسو ُبما ُىوُ ،وتقدير ُالمضاؼُ

كماُرأيتُيضعؼُالمعنىُ .

حذؼ المضاؼ قبؿ المصدر ُ
ُُُُُأوًال :القوؿ ُفي ُقولو ُتعالىُ ُ :فَِإف لَّـ تَ ْف َعمُوْا َولَف تَ ْف َعمُواْ فَاتَّقُواْ َّ
ود َىا
الن َار الَّ ِتي َوقُ ُ
ْ
َّت لِ ْم َك ِ
الناس وا ْل ِحجارةُ أ ِ
َّ
ود َىا ُ
يف ُُ [ُ 
ُعد ْ
البقرةُ،]ُٕٗ:بضـُالواوُاألولىُفي ُقولوَ ُ:وقُ ُ
اف ِر َ
ُ َ ََ
عمىُقراءةُالحسفُالبصريُ .

الوُقُود) ُبالفتحُ
الوُقُود) ُبالضـ ُىو ُالمصدر ُويجوز ُْ
ُأف ُيكوف ُ( َ
ُُُُُُيرى ُابف ُجني ُأفُ ُ( ُ

ُالوُقُودُ
الوُقُودُ :االتقاد ُىو ُالفعؿُ -أي ُالمصدرُ ُ -
ويق أر َ
المصدرُ ،وقاؿ ُاألخفشُ ((ُ :
(ٗ)
يدُبالوُقُودُالمصدرُالبدُمفُتقديرُمضاؼُمحذوؼ؛ُألفُُالمصدرُليسُ
الوُقُود)) ُ،فإذاُأُر ُ
ُو ُ
ليسُالناسُ،بؿُىوُاالتقادُإذُقاؿُابفُجني((ُ:ىذاُعندناُعمىُحذؼُالمضاؼ؛ُأيُ:ذوُ

(ٔ)ُ-المحتسبُ ُُُ.ُٕٛٔ/ُُٔ:
(ٕ)ُ-التبيافُفيُتفسيرُالقرآف.ُٔ٘ٙ/ُُ٘:
(ٖ)ُ-اليدايةُإلىُبموغُالنياية.ُٕٛٚٛ/ُٗ:
(ٗ)ُ-معانيُالقرآفُلؤلخفشُ ُ.ُ٘ٚ/ُٔ:
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ِ
الوُقُود)ُبالضـُىوُالمصدرُ،والمصدرُليسُ
ُوُقُوِد
ىاُ،أوُأصحابُوُقُودىاُالناس؛ُوذلؾُأفُُ( ُ
ُ
(ٔ)
ُ،فإفُ
الوُقُود) ُيعنىُبيماُالحطب ُأوُالمصدر ُْ
(
و
ُ
)
ود
ُ
ق
الو
(
يكوفُ
ُ
ُ
وقيؿُيجوزُأف
ُ،
بالناس))
ُ
ْ
َ
ُ

ف ُأُريدُبيماُالمصدرُفبلبدُمفُتقديرُ
أُريدُبيماُالحطبُفبلُحاجةُإلىُتقدير ُمضاؼُ،وا ُْ
(ٕ)
أيُج ُِعُمُواُنفسُالتوقد ُمبالغ ُةً ُفيُوصفيـُ
الوُقُود) ُالمبالغةُ(( ُ
مضاؼُمحذوؼ ُ،أو ُيرادُبػ( ُ
بالعذاب))(ٖ)ُ،وقيؿُأفُ ُقراءةُالضـُلغةُفيُالحطبُ ،إذ ُقاؿُالعكبري((ُ:وقرئُبالضـُوىوُ

(ٗ)
(الوقُود)ُفيُ
ُ
ة
لفظ
ُ
ت
ُ،وقدُورد
يكوفُمصدراُبمعنىُالتوقد))
ًُ
الجيدُأف ُ
ُْ
لغةُفيُالحطبُو
َ
القرآفُالكريـُأربعُمراتُ،فيُسورُالبقرةُوتكممناُعميياُ،وفيُسورةُآؿُعمرافُاآليةُالعاشرةُ،

وفيُسورةُالتحريـُاآليةُالسادسةُ،وفيُسورةُالبروجُاآليةُالخامسة(٘)ُ،وُقرأىاُالحسفُكمياُ

بالضـُووجُوُابفُجنيُقراءتوُفيُسورةُالتحريـُُكماُوجيياُفيُسورةُالبقرةُوأحاؿُعمييا(ُ .)ٙ

عمييا(ُ .)ٙ

ِ
وف ُ[ُ يسُ:
ثانيا :القوؿ ُفيُقولوُتعالىَ ُ ُ:وَذلَّ ْم َن َ
وب ُي ْـ َو ِم ْن َيا َيأْ ُكمُ َ
اىا لَ ُي ْـ فَم ْن َيا َرُك ُ
ُُُُُ ً
يُ
ُ،و(رُك َ
ُٕ]ٚبضـُالراءُمفَُ ُ رُك ُ
وب ُي ْـ ُُ عمىُقراءة ُاألعمش َ
وبتُيـ)ُمفُقراءةُعائشةُوأ َُب ّ
بفُكعبُُ .

ُُُُُُقاؿ ُابف ُجني((ُ :أمُا ُالرُكوبُ :بضـ ُالراء ُفمصدرُ ،والكبلـ ُمحموؿ ُعمى ُحذؼُ

ُمؤخر))(ُ ،)ٚفإذا ُكاف ُالحذؼ ُمف ُالثاني ُكاف ُالتقدير ُفيياُ :فمنيا ُذوُ
ًُا
ُمقدما ُأو
ًُ
المضاؼ

ُرُكوُبِيـُ ،وذو ُالرُكوب ُىنا ُىو ُالمركوبُ ،فيرجع ُالمعنى ُبعد ُإلى ُمعنى ُقراءة ُالعامةُُُُُُُ:

اُإذاُكافُالحذؼُمفُاألوؿُ
ُ
أم
وبتُيـ)ُمفُقراءةُعائشةُوأَُُب ُّ
ُ،و(رُك َ
َ رُك ُ
ي ُبفُكعبّ ُ،
وب ُي ْـ َ 
اضياُرُكوبيـُ،كماُتقوؿُلصاحبُُ:مفُمنافعؾُ
كافُالتقديرُفيياُ:فمفُمنافعياُأوُمفُأغر
ُ
ُإلي ُعمى ُيدؾ(ُ ،)ٛقاؿ ُابف ُجني((ُ :أجاز ُأبوُ
إعطاؤؾ ُليُ ،ومف ُبركاتؾ ُوصوؿ ُالخير ّ

(ٔ)ُ-المحتسبُ،ُٖٙ/ُٔ:وينظرُ ُ.ُٖٚٓ/ُُٔ:
ُ،والدرُالمصوفُ .ُٕٓٙ/ُُٔ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:معانيُالقرآفُلؤلخفشُ ُُ٘ٚ/ُٔ:
(ٖ)ُ-الدرُالمصوفُ ُ،ُٕٓٙ/ُُٔ:وينظرُ:البحرُالمحيطُ ُ.ُٕ٘ٓ/ُُٔ:
(ٗ)ُ-التبيافُفيُإعرابُالقراف.ُٗٔ/ُُٔ:

(٘)ُ-ينظرُ:معجـُالقراءاتُالقرآنيةُ،ُٖٛ/ُُٔ:وُُٕ،ُٛ/وُ،ُٔٚٛ/ُٚوُ.ُٔٓٚ/ُٛ
(ُ-)ٙينظرُ:المحتسبُ ُُ.ُٕٗٗ/ُُٕ:
(ُ-)ٚالمحتسبُ .ُٕٔٙ/ُُٕ:

(ُ-)ٛينظرُ:المحتسبُُ،ُٕٔٚ/ُُٕ:والتخريجاتُالنحويةُوالصرفيةُلقراءةُاألعمشُ .ُٕٛ٘:
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يكوفُالحذؼُمفُاألوؿُعمىُماُمضىُ،وىوُلعمريُجائزُ،إالُ ُأفُ ُالوجوُماُ
ُ
العباسُأف ُ
ُْ
ِ
ُإفُ
وبيُُْـ) ُعمى ُما ُقدمنا ُمتساوياف؛ ُوذلؾ ُْ
ُرُك ُ
قدمنا ُذكرهُ ،لكفُ ُالحذفيف ُفي ُقولو(ُ :فَم ْنيَا ُ
وبيـ ُمنياُ،
وبيـ ُفإنُماُحذفتُمفُالخبر؛ُألفُ ُتقديرهُ:فَُرُك ُ
ُقَدُُْرُتَوُعمىُأنُوُ:فمفُمنافعياُ ُرُك ُ
وبيـُ،
مؤخرُفيُالمعنىُ،وا ُْ
كافُمقدماُفيُالمفظُ ٌُ
ًُ
فُ
فيوُوا ُْ
فُقدُُْرُتَوُعمىُمعنىُ:فمنياُذوُ ُرُك ُ
ُمؤخر ُفي ُالمفظ))(ٔ)ُ ،وخبلصة ُكبلـ ُابفُ
ٌُ
ُمقدما ُفي ُالمعنى ُفإنُو
ًُ
ف ُكاف
ُأيضاُ ،وا ُْ
فحس ٌف ًُ
اُأوُمؤخراُويكوفُالمعنىُفيياُ :
اءةُاألعمشُعمىُحذؼُالمضاؼُمقدم
جنيُأفُُقر
ً
ً

اُ،أيُيكوفُالحذؼُفيُالمبتدأُ،يكوفُالمعنىُ:فمنياُذوُرُكوبيـُ،
إذاُكافُالحذؼُمُقَدُ ًم
ُُ
ُٔ -
ُ
وىذاُالوجوُفيُالتقديرُىوُاألجودُعندُابفُجنيُحمبلُعمىُقولوُتعالىَ ُ:ولَ ِػك َّف ا ْل ِبَّر َم ِف
ً
اتَّقَى ُ[ُ البقرةُ :مف ُاآليةُ ،]ُٜٔٛ :المتقدـ ُذكرهُ ،ويرجع ُمعنى ُقراءة ُاألعمش ُإلى ُمعنىُ
القراءةُالعامةُ،ألفُذاُالرُكوبُىوُالمركوب(ٕ).

مؤخراُ ،أيُيكوفُالحذؼُمفُالخبرُ ،ويكوفُالمعنىُفمفُمنافعياُ
ُٕ -أماُإذاُكافُالحذؼُ ً

فرُكُبيُـُ
أوُمفُأغراضياُ ُرُكوبيـُ ،وفيُىذاُالوجوُتقدـُالخبرُعمىُالمبتدأ؛ ُ((ألف ُتقديرهُ ُ :
مؤخرُفيُالمعنى))(ٖ).
منياُ،فيوُُ-وا
فُكافُمقدماُفيُالمفظُ–ُ ٌ
ً
ُُُُوىذاُالذيُقالوُابفُجني ُمفُتقديرُالمضاؼ ُفيُقراءةُاألعمش ُعميوُأكثرُالمغوييفُ

بمعنىُالمفعوؿُمثؿُالخُْمؽُبمعنىُ
َُ
يجوزُأفُيكوفُالمصدرُ
ُْ
ُوالمفسريف(ٗ)ُ ُ.وقاؿُالعكبري((ُ:
(٘)
ِ
وبيُُْـ) ُكماُتقوؿُ:منياُأكميـُ
اُرُك ُ
بمعنىُالمخموؽ)) ُ ،وقاؿُالفراء((ُ:ولوُقرأُقارئ(ُ:فَم ْنيَ ُ
بيـُوركوبيـُكافُوجيًا))(ُ ُ.)ٙ
وشر
ُ

(ٔ)ُ-المحتسبُ .ُٕٔٚ/ُُٕ:

(ٕ)ُ-ينظرُ:المحتسبُ،ُٕٔٚ/ُُٕ:ومجمعُالبيافُ .ُٕٜٔ/ُُٛ:
(ٖ)ُ-المحتسبُ .ُٕٔٚ/ُُٕ:

(ٗ)ُ -ينظرُ :الكشاؼُُ ،ُٜٕٔ/ُ ُ٘ :واعرابُالقراءاتُالشواذُُ ،ُٕٕٚ/ُ ُٕ :والبحرُالمحيطُ،ُٖٖٔ/ُ ُٚ :
والدرُالمصوفُ.ُٕ٘ٛ/ُُٜ:
(٘)ُ-إعرابُالقراءاتُالشواذُ،ُٕٖٚ/ُُٕ:وينظرُ:التبيافُفيُإعرابُالقرآف.ُٔٓٛٙ/ُُٕ:
(ُ-)ٙمعانيُالقرآفُلمفراءُ.ُٖٛٔ/ُُٖ:
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وبة(ٔ)ُ ،أيُ
وبةُ،والقَتُ َ
الحمُ َ
وبتُيـ)ُفييُ(فَ ُعولَو) ُبمعنىُ(مفعولة) ُك َ
(رُك َ
ُُُُُأماُفيُقراءةُأ َُبيُ ُ َ
ما ُي ْحمَب ُوما ُي ْقتَب(ٕ)ُ ،أي ُ(مرُكوبتيـ)ُ ،وقاؿ ُالعكبري(ُ ((ُ :رُكوبتُيـ)ُبزيادة ٍ
ُتاء ُبمعنىُ:
َ َ
ُ
ُ
َْ
(ٖ)
وب ُي ْـ ُ فقدُأشارُابفُ
وب
َم ْرُكوبتيـُ،م
ةُبمعنىُالم ْحمُوبة)) ُ،أماُقراءةُالعامةَ ُ:رُك ُ
ثؿُالحمُ َ
َ
َ
إذُإنوُجمعُبيفُقراءةُالعامةُ،
جنيُإليياُضمناُأنياُفَ
ُ:م ْرُكوبيـّ ُ ،
ً
عوؿُبمعنىُم ْف ُعوؿُ،أي َ
َ
اءةُاألعمشُإلييماُ،فضبل ُعفُذلؾ ُال ُفرؽُبيفُ
ي ُفيُالمعنىُ ،فارجعُمعنىُقر
وقراءةُُأَُُب ُّ
ً

يُعمىُ(ُفَ ُعوؿ)ُالتيُعدىاُبعضيـُكماُ
يُإالُدخوؿُالتاءُفيُقراءةُأ َُب ّ
قراءةُالعامةُوقراءةُأ َُب ّ
قاؿُالحمبيُشا ًذةُعمىُىذاُالوزف(ٗ)ُ .
حذؼ أكثر مف مضاؼ

س ِ
وؿ[ُطوُ:مفُاآليةُ .]ُٜٙ:
ض ًة م ْف أَثَ ِر َّ
ضُ
ُُُُأوًالُ:القوؿُفيُقولوُتعالى  :فَقَ َب ْ
ت قَ ْب َ
الر ُ
عمىُحذؼُالمضاؼُمكررُ،وتقديرُالمعنىُ،أيُُ:مفُترابُأثرُ
ًُا
ُُُُاآلية ُعندُابفُجني ُ
ِ
ُ:أنتُمنُىُفرسخافُأيُذوُمسافةُفرسخيف(٘)ُ،
حافرُفرسُالرسوؿُ،ومثموُمسألة ُالكتاب

ضةًُ
ُفَُقُدُ َُر ُمضافافُمحذوفافُىماُ(حافرُوفرس)ُ ،وُق أر ُعبدُاهللُبفُمسعود(ُ:فَقََب ْ
ضُ
ت ُقَ ْب َ
م ْف ُأَثَِر ُفَ َر ِ
وؿ) بإرجاع ُالمضاؼ ُالمحذوؼ(ُ ،)ٙوقاؿ ُابف ُجني ُفي ُموضع ُآخرُ:
س ُالر ُس ُِ
((والُتستنكرُكثرةُالمضافاتُالمحذوفةُىناؾُ،فإفُالمعنىُإذاُدؿُعمىُشيءُوقبموُالقياسُ
ض ًة م ْف
عمىُذلؾُولـُيستوحشُمنو َُ
ضي ُ
ُم ُِ
أ ُْ
ضُ
ُ،أال ُترىُإلىُقوؿُاهللُسبحانو ُ :فَقَ َب ْ
ت قَ ْب َ
ُ
س ِ
أالُتراهُأفُُمعناهُُ:مفُترابُأرضُأثرُوطءُحافرُفرسُالرسوؿُُ،أيُ:مفُ
وؿ َُ ُُ
أَثَ ِر َّ
الر ُ
ابُاألرضُالحاممةُألثرُوطءُفرسُالرسوؿُ.المعنىُعمىُىذا؛ُألنُوُفيُتصحيحوُمفُ
ُِ
تر
ُدؿُ ُالدليؿ ُكاف ُالتعجب ُمف ُحيمة ُالعاجز ُالذليؿ))(ُ ،)ٚفابفُ
تقريو ُالستيفاء ُمعانيو ُُ ،واذا َُ
ّ
جنيُفيُىذاُالنصُحذؼُمضافيفُقبؿُ(أثر)ُ ُوثبلثةُمضافاتُبعدهُُ،وىذاُتكمؼُمنوُُ .

ِ
ُوالقَتُوبةِ ُ :
تاب ُ َعمَى ُظُيُ ِ
ورَىاُ ،ينظرُ :لساف ُالعربُ
توض ُعُ ُاألَ ْق ُُ
يرُ ،
كاؼ ُاْلَب ِع ُِ
بُ :إِ ُُ
(ٔ)ُ -القَتَ ُُ
اإلبؿ ُالتي ُ َ

ٔ(ُ،ُٙٙٔ–ُٙٙٓ/قتب)ُ .

(ٕ)ُ-ينظرُ:المحتسبُ .ُٕٔٚ/ُُٕ:
(ٖ)ُ-إعرابُالقراءاتُالشواذ.ُٕٖٚ/ُُٕ:

(ٗ)ُ-ينظرُ:الدرُالمصوفُُ.ُٕٛ٘/ُُٜ:
(٘)ُ-ينظرُ:الخصائصُ ُ.ُٖٖٙ/ُٕ:
(ُ-)ٙينظرُ:جامعُالبيافُعفُتأويؿُآيُالقرآفُ،ُٜٙٙ/ُٔ:ومختصرُفيُشواذُالقرآف.ُٜٛ:
(ُ-)ٚالمحتسب.ُٕٜٙ/ُُٕ:
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ُُُُُويبدو ُأفُ ُالذي ُألجأُابف ُجني ُإلى ُالقوؿ ُبحذؼ ُأكثر ُمف ُمضاؼ ُىو ُما ُجاء ُمفُ
رواياتُبشأفُىذهُالقصةُبيفُموسىُ(عميوُالسبلـ)ُوالسامريُ،واالُُالُدليؿُمقاليُأوُحاليُ

يقوؿُ :بأفُ ُاألثر ُيعود ُإلى ُحافر ُفرس ُالرسوؿُ ،وأفُ ُىذا ُالرسوؿ ُىو ُجبرائيؿ ُ(عميوُ

السبلـ)ُ،قاؿُالطبري((ُ:حدثني ُموسىُ ...عفُالسديُ ...أتىُجبريؿُإلىُموسىُيذىبُبوُ
إلىُاهللُ،فأقبؿُعمىُفرسُ،فرآهُالسامريُفأنكرهُ ُ،وُُيقاؿُ:إنُوُفرسُالحياةُ.فقاؿُحيفُرآهُ:إفُُ

ليذاُلشأناُ،فأخذُمفُتربةُالحافرُ -حافرُالفرسُ،)ٔ())-وحذؼُأكثرُمفُمضاؼُفيُاآليةُ
ًُ
ُ،ونقؿُوجيًاُ
ُ
احداُمحذوُفًا
المغوييفُوالمفسريف(ٕ)ُ،إالُُأفُُاآللوسيُقدُرُمضاُفًاُو ًُ
ُ
قاؿُبوُأكثرُ

س ِ
وؿ ُ أيُ:مفُ
ض ًة م ْف أَثَ ِر َّ
ضُ
آخرُالُحذؼُفيوُ ،إذُقاؿ((ُ:قولوُتعالى ُ:فَقَ َب ْ
ت قَ ْب َ
الر ُ
أثرُفرسُالرسوؿُ،وكذاُقرأُعبدُاهللُ،فالكبلـُعمىُحذؼُمضاؼُكماُعميوُأكثرُالمفسريفُ،

ُوأثرُالفرسُ ،الترابُالذيُتحتُحافرهُ،وقيؿُ:الُحاجةُإلىُتقديرُمضاؼ؛ ُألفُ ُأثرُفرسوُ
أثرهُعميوُالسبلـ))(ٖ)ُ .

ثانيا :القوؿ ُفيُقولوُتعالىَ ُ ُ :ينظُر َ ِ
شى َعمَ ْي ِو ِم َف
َع ُي ُن ُي ْـ َكالَّ ِذي ُي ْغ َ
ور أ ْ
ُُُُُ ً
وف إلَ ْي َؾ تَ ُد ُ
ُ
ا ْل َم ْو ِت [ُاألحزابُ:مفُاآليةُ .]ُٜٔ:
افُعيفُالذيُيغشىُعميوُمفُالموت))(ٗ)ُ،فحذؼُالمضاؼُ
ُُُُُقاؿُابفُجني((ُ:أيُ:كدور
ُ

المضاؼ ُاألوؿ ُالذي ُىو ُ(دوراف) ُثـ ُحذؼ ُالمضاؼ ُالثاني ُالذي ُىو ُ(عيف)ُ ،وقاؿُ

قدُيضاؼُالمضاؼُإلىُمضاؼُفيحذؼُاألوؿُوالثانيُويبقىُالثالثُكقولوُ
ُ
الزركشي((ُ:
شى َعمَ ْي ِو ِم َف ا ْل َم ْو ِت ُ،أيُ:كدُورافُعيفُالذيُيغشىُ
َع ُي ُن ُي ْـ َكالَّ ِذي ُي ْغ َ
ور أ ْ
تعالىُُ...تَ ُد ُ
عميوُمفُالموت))(٘)ُ .
المفسريفُحذُفًاُثالُثًاُفيُاآلية ُمضافاُعمىُالحذفيفُالمذيفُقاؿُ
المغوييفُو ُ
ُ
ُُُُُُوزاد ُبعضُ

بيماُابفُجنيُ ،إذُقالواُإفُ ُالجارُوالمجرور(كالذي)ُصفوُمصدرُمحذوؼُوتقديرُالكبلـُ:

(ٔ)ُ-جامعُالبيافُ .ُٙٚٓ/ُُٔ:
(ٕ)ُ-ينظرُ :جامعُالبيافُ ،ُٜٔٗ/ُٔٙ :واليدايةُإلىُبموغُالنيايةُ ،ُٜٗٙٓ/ُ ُٚ :وكشؼُالمشكبلتُ/ُٔ :

ُٚٙوُُُُٕ،ُٕٔٓٚ/والبرىافُفيُعموـُالقرآفُ،ُٖٔ٘/ُُٖ:والكمياتُ .ُٜٚٚ:
(ٖ)ُ-روحُالمعانيُ ُُ.ُٕٖ٘/ُُٔٙ:
(ٗ)ُ-الخصائصُ ُ.ُٖٖٙ/ُُٕ:

(٘)ُ-البرىافُفيُعموـُالقرآفُ .ُٕٔ٘/ُُٖ:
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ُيغشى ُعميو(ٔ)ُ ،والذي ُألجأ ُابف ُجني ُوغيره ُمفُ
تدور ُأعينيـ ُدورًانا ُكدوراف ُعيف ُالذي ُ

المغوييفُوالمفسريفُإلىُىذاُالتقدير؛ُأفُمعنىُالكبلـُالُيستقيـُ،والفائدةُالُتتـُإالُبو؛ُألفُُ
ُ

الذيُيغشىُعميوُجسـُ،واألعراضُالُتشبوُاألجساـ(ٕ)ُ ُ.
افُعرضُ،و
الدور ُ
ُ
حذؼ الموصوؼ

ُُُُُقبؿُالبدءُبالكبلـُعمىُتفسيرُابفُجنيُمفُخبلؿُبيافُالموصوؼُالمحذوؼُومكانوُ،

والمعنىُالمترتبُعمىُتقديرُذلؾُالمحذوؼُ،سأعرضُكبلـ ُغانـُكامؿ ُفيُرسالتوُتحتُ
عنواف(ُ:السيوُأوُالتناقض)ُعندُابفُجنيُ،وىوُفيُقولوُُ -الذيُسأذكرُنصوُُ -جانبُ

الصوابُونسبُإلىُابفُجنيُماُليسُفيوُ ،إذُقاؿ((ُ:لـُيكفُالوضوحُفيُالتوجيوُالنُحويُ
س َُمة ُعامة ُفي ُمنيجوُ ،الذي ُتوزع ُعمى ُاتجاىات ُثبلثة ُىيُ :االتجاه ُالصوتيُ ،واالتجاهُ
ُِ
سبُ:
حُتَ َُ
ومفُأمثمةُذلؾُفيُالم ُْ
ُُ
فقدُكافُيقعُأحياناُفيُالسُيوُ ،
ًُ
الصُرفيُ ،واالتجاهُالنُحويُ ،
ش ُر أ َْمثَالِ َيا [ُ األنعاـُ:مفُاآليةُ]ٔٙٓ:بالحمؿُعمىُالمعنىُ
توجييوُقولوُتعالىَ ُ ُ:فمَ ُو َع ْ

فضُأف ُيحمموُعمىُحذؼُالموصوؼ))(ٖ)؛ُ
ُْ
فيُتأنيثُ(المثؿ)ُألنُوُفيُالمعنىُحسنةُور
وذلؾ ُألفُ ُحذؼ ُالموصوؼ ُواقامة ُالصفة ُمقامو ُليس ُبمستحسف ُفي ُالقياسُ ،وكذلؾُ
ضعؼُحمؿَُ ُ د ِان َي ًة  مفُقولوُتعالىَ ُ ُ:وَد ِان َي ًة َعمَ ْي ِي ْـ ِظ َال لُ َيا ُ[ُ اإلنسافُ:مفُاآليةُ:
ٗٔ]ُعمىُأنُوُوصؼُلموصوؼُمحذوؼُأيُ:جنةُدانية(ٗ)((ُ.وىذاُالرأيُليسُبجديدُعمىُ
أف ُنجدهُفيُالمحتسبُ
ابفُجنيُ ،فيوُقدُصرحُبوُفيُكتابُالخصائصُ ،ولكفُالجديدُ ُْ
ُأف ُينقض ُرأيو ُفيُ
ُأيضا ُْ
الذي ُيمثؿ ُذروة ُما ُألفو ُحيف ُختـ ُبو ُمؤلفاتو ُالكبيرةُ ،والجديد ًُ
الكتابُنفسوُمفُدوفُاإلشارةُالُإلىُخصوصيةُالتعبيرُالقرآنيُ ،والُإلىُماُتوافؽُعميوُ

النحاة ُالذيف ُاستقروا ُأساليب ُالعربُ ،فوجيوا ُطائفة ُمف ُالتراكيب ُالفصيحة ُعمى ُحذؼُ

الموصوؼُواقامةُالصفةُمقاموُ))ُ(٘) ُ
ُ

(ٔ)ُ -ينظرُ:إعرابُالقرآفُلمباقوليُ،ُ ُٛٓ/ُٔ:ومجمعُالبيافُ،ُٔٓٙ/ُ ُٛ:والبيافُفيُغريبُإعرابُ
القرافُ،ُٕٙٙ/ُُٕ:وروحُالمعاني.ُٔٙ٘/ُُٕٓ:

(ٕ)ُ-ينظرُ:البيافُفيُغريبُإعرابُالق ارفُ .ُٕٙٙ/ُُٕ:
(ٖ)ُ-التوجيوُالنحويُلمقراءاتُالقرآنيةُالشاذةُفيُكتابُالمحتسبُ ُُ.ُ٘ٓ:
(ٗ)ُ-ينظرُ:المحتسبُ ُ.ُٕٗٙ/ُُٕ:

(٘)ُ-التوجيوُالنحويُلمقراءاتُالقرآنيةُالشاذةُفيُكتابُالمحتسبُُ ُُ.ُ٘ٔ:
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ُُُُأقوؿُإفُ ُابفُجنيُلـُيقعُفيُىذاُالتناقضُالذيُنسبوُإليو ُغانـُكامؿُ،وىذاُواضحُ
وجميُلمفُاستقرىُتراثُابفُجني ُووقؼُعندهُوقفةُالمتدبرُالمتأنيُ،فيجدُأفُ ُابفُجنيُ

ويمكفُأفُيجابُعفُذلؾُبأمورُمنياُ :
ُْ
ُُمَُبُُأٌرُُمفُىذاُالتناقضُ،

ف ُقاؿُىذا ُغيرُمستحسفُ
األمرُاألوؿُ :أفُ ُابفُجنيُلـُيمنعُحذؼُالموصوؼُمطمقًاُ ،وا ُْ

فيُالقياس(ٔ)ُ،أوُغيرُمستحسفُفيُالقرآف ُ(ٕ)ُ،أيُإنُوُضعيؼُفيُموضعُُ ،وحسفُفيُ

موضعُآخرُ،أوُالُبدُمنوُُ.

األمرُالثانيُ:أفُ ُابفُجنيُوضعُفيُكتابُالمحتسبُ -الذيُيمثؿُآخرُمؤلُؼُلوُ -قاعدةُ

اعمـُمفُبعد ُأفُ
ومتىُالُيكوفُحسناُ،إذُقاؿ((ُ:و
ًُ
ومتىُيكوفُحسناُ،
ًُ
لحذؼُالموصؼُ،
ُ

الصفاتُالُتتساوىُأحوالياُفيُقيامياُمقاـُموصوفاتياُ،بؿُبعضياُفيُذلؾُأحسفُمفُ

بعضُ ،فمتى ُدلت ُالصفة ُعمى ُموصوفيا ُحسنت ُإقامتيا ُمقاموُ ،ومتى ُلـ ُتدؿ ُعمىُ

موصوفياُقبحتُإقامتياُمقاموُ،فمفُذلؾُقولؾُُ :مررتُبظريؼُُ،فيذاُأحسفُمفُقولؾُ:

اُورجبل ُأيضاُ،وذلؾُأفُالظرؼُ
ًُ
ُإنساناُمذكًُُر
ًُ
مررتُبطويؿ؛ُوذلؾُأفُ ُالظريؼُالُيكوفُإال
ُممُا ُيختص ُالرجاؿ ُدوفُ
ُأمر ُيخصُ ُالمساف؛ ُفظريؼ ُإًُذا ُِ
إنُما ُىو ُحسف ُالعبارةُ ،وأنُو ٌ
الصبياف؛ ُألفُ ُالصبي ُفي ُغالب ُاألمر ُال ُتصح ُلو ُصفة ُالظُرؼُ ،وليس ُكذلؾ ُقولناُ:
بلُ
ُحُْب ًُ
أف ُيكوف َُ
ُرمحاُ ،و ُْ
أف ُيكوف ًُ
جبلُ ،و ُْ
ُأف ُيكوف ُر ًُ
مررت ُبطويؿ؛ ُألف ُالطويؿ ُقد ُيجوز ُْ

يحسفُ،فإف ُقاـُدليؿُمفُوجوُ
ُْ
األوؿُىوُالذيُ
عاُ،ونحوُذلؾُ،فيذاُىوُالذيُيقبحُ،و ُ
جُْذ ًُ
و ُِ
آخر ُعمى ُإرادة ُالموصوؼ ُساغ ُوضع ُصفتو ُموضعوُ ،فاعرؼ ُذلؾ ُواعتبره ُبما ُذكرناُ.

وانُماُُقَُُبحُحذؼُالموصوؼُمفُموضعيفُ :أحدىماُ :أفُ ُالصفةُإنُماُلحقتُالموصوؼُإمُاُ
لمتخصيصُوالبيافُ،أو ُلئلسيابُواإلطنابُ،وكؿُواحدُمفُىذيفُالُيميؽُبوُالحذؼُ،بؿُ

ضب(ٖ)ُ.واعمـُأفُُالصفةُكماُتفيدُفيُالموصوؼُفكذلؾُقدُيفيدُ
اليَ ُْ
ىوُمفُأماكفُاإلطالةُو ُ
طويبل ُىناُ
طويؿُ ،فقد ُعمـ ُأفُ ُ ًُ
ُبغبلـ ُ ٍُ
ٍُ
الموصوؼ ُفي ُصفتوُ ،أال ُتراؾ ُإذا ُقمتُ :مررت
جُْذعُ،
ُيعمـ ُأنُو ُإلنساف ُأو ُغيرهُ :مف ُالرمحُ ،أو ُال ُِ
إنسافُ ،ولو ُلـ ُيتقدـ ُذكر ُالغبلـ ُلـ ُ

الرجؿُطويؿُوليسُبرُْبعةُوالُقصيرُ،وىذاُأحدُ
َُ
ونحوىماُ،وكذلؾُقدُعمـُبقولؾُ:طويؿُ،أفُُ
(ٔ)ُ-ينظرُ:المحتسبُ .ُٕٖٚ/ُُٔ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:المحتسبُ .ُٕٗٙ/ُُٕ:

ضبُكثيرُالكبلـُُ،أوالضخـُمفُالضبابُُ،ينظرُلسافُالعرب(ُ،ُُٚٛ٘/ُُٔ:ىضب).
الي ْ
(ٖ)َ ُ-
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ماُخمطُالموصوؼُبصفتوُحتىُصارتُمعوُكالجزءُمنوُ،وذلؾُلتساوييماُفيُإفادةُكؿُ
ُي ِفد ُفيو))(ٔ)ُ ،وكذلؾ ُصرح ُ ُبيذه ُالحقيقة ُفيُ
واحد ُمنيما ُفي ُصاحبو ُما ُلوال ُمكانو ُلـ ُ
الصفةُمقاموُوأكثرُذلؾُفيُالشُعرُ.
تُ
يم ُْ
وقدُحذؼُالموصوؼُوُأُُِق َُ
الخصائصُ ،إذُقاؿ((ُ:
ُ
ُ

وانُماُكانتُ ُكُثَُْرُتُوُفيوُدوفُالنثرُمفُحيثُكافُالقياسُيكادُيحظره؛ُوذلؾُأفُ ُالصفةُفيُ
الكبلـُعمىُضربيفُ:إماُلمتخميصُوالتخصيص ُوامُاُلممدحُوالثناءُ،وكبلىماُمفُمقاماتُ

اإلسيابُواإلطنابُالُمفُمظافُاإليجازُواالختصارُ،واذاُكافُكذلؾُلـُيم ِ
ؽ ُالحذؼُبوُ
البيافُ.أالُترىُأنُؾُ
َُ
ُ.ىذاُمعُماُينضاؼُإلىُذلؾُمفُاإللباسُوضدُُ
ُِ
والُتخفيؼُالمفظُمنو

دوفُرمحُأوُ
ٍُ
الممرورُبوُإنسافُ
ٌُ
فُمفُظاىرُىذاُالمفظُأفُُ
سُتَُبِ ُْ
؛ُلـُي ُْ
َُ
تُبطويؿ
ُ:م َُرُْر ُُ
إذاُقمت َُ
ثوبُأوُنحوُذلؾُ،واذاُكافُكذلؾُكافُحذؼُالموصوؼُ،إنُماُىوُمتىُقاـُالدليؿُعميوُأوُ
ٍُ

ف ُطاؿُ
وصوؼ ُكافُحذفوُغيرُالئؽُبالحديث))(ٕ)ُ ،وا ُْ
شيدتُالحاؿُبوُ،وكمماُاستبيـُالم
ُ
كبلـ ُابف ُجني ُفي ُالنصيفُ ،فذكرىما ُ ِمما ُالُُبد ُمنو؛ ُألنو ُفييما ُأسس ُلقاعدة ُحذؼُ
ُممتنعاُ .فيو ُفي ُالنصيف ُلـُ
ًُ
ُقبيحا
الموصوؼُ ،ومتى
ً
ُيكوفُحسنا ُالُُبد ُمنوُ ،ومتى ُيكوف ً
فُعمىُابفُجنيُ.
ج ٍُ
ُ،وىذاُتَ َُ
ُ
يمنعُحذؼُالموصوؼُمطمقًاُحتىُيوصؼُبالتُناقضُأوُالسيو
ُ

ُونعودُاآلفُإلىُتفسيرهُفيُىدىُحذؼُالموصوؼُ .

شتَد ْ ِ
يح
َع َمالُ ُي ْـ َك َرَم ٍاد ا ْ
القوؿ ُفيُقولوُتعالىَّ  :مثَ ُؿ الَّ ِذ َ
يف َكفَُرواْ ِب َرب ِي ْـ أ ْ
َّت ِبو الر ُ
اص ٍ
ِفي يوٍـ ع ِ
ؼ [ إبراىيـُ:مفُاآليةُ،]ُٔٛ:بإضافة ُيوـُعمىُعاصؼُعمىُقراءةُأبيُ
َْ َ
اص ٍ
(فيُيوِـُع ِ
بكير ِ
ؼ)ُ .
َْ َ
ُ
حُ
فيُيوـُري ٍُ
ُِ
ُُُُُُُقاؿُابفُجني((ُ:ىذاُعمىُحذؼُالموصوؼُواقامةُالصفةُمقامو؛ُأيُ:
ٍ
ؼ ُحذفوُفيُقراءةُالجماعةِ ُ:في
شيئا؛ ُألنُوُقدُأُُلِ َُ
وح ُُ
عاصؼَُ ُ،
سفُحذؼُالموصوؼُىناُ ً
اص ٍ
فإف ُقيؿُُ:فإذاُكافُ ع ِ
اص ٍ
يوٍـ ع ِ
ؼ ُ قدُجرىُوصفًاُعمىُ(يوـ)ُفكيؼُجازُ
ؼ ُْ ُ .
َ
َْ َ
إضافة ُ(يوـ) ُإليوُ ،والموصوؼ ُال ُيضاؼ ُإلى ُصفتو؛ ُإذ ُكانت ُىي ُىو ُفي ُالمعنى؛ُ
ُعاقؿُ،والُغبلـ ُظر ٍ
ٍ
يؼُ،وأنتُ
اؾُالُتقوؿُ:ىذاُرج ُؿ
ُ،أال ُتر
ضاؼُإلىُنفسو َُ
الشيءُالُي َُ
ُُ
و
ُ
ُ
ف ُكافُ
تريدُالصفةُ؟ُقيؿُ:جازُذلؾُمفُحيثُكافُ(اليوـ)ُغيرُالعاصؼُفيُالمعنىُوا ُْ

ُ،وليسُكذلؾُىذاُرج ُؿُ
إياهُفيُالمفظ؛ُألفُ ُالعاصؼُفيُالحقيقةُإنُماُىوُالريحُالُاليوـ
ُ

(ٔ)ُ-المحتسبُ .ُٕٔٓ،ُٔٓٔ/ُُٕ:
(ٕ)ُ-الخصائصُ.ُٖٙٙ/ُُٕ:
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عاقؿ؛ُألفُ ُالرجؿُىوُالعاقؿُفيُالحقيقةُ،والشيءُالُيضاؼُإلىُنفسوُُ،فيذاُفرؽ))(ٔ)ُ،
ٍُ

أبيُبكيرُعمىُحذؼُالموصوؼ(ٕ)ُ .
ُّ
وكذلؾُأوؿُالمفسروفُبعدُابفُجنيُقراءةُ ُ

اص ٍ
ُُُُُُأماُفيُقراءةُالجماعةِ ُ:في يوٍـ ع ِ
ؼ ُ فكذلؾُحمميا ُعمىُحذؼُالموصوؼُ،
َْ َ
ُ:فيُيوـُ
ُِ
فحُِذؼُالموصوؼُوأُقيمتُالصفةُمقاموُُ،والمعنى
فيوُمفُالمألوؼُحذفوُعندهُُ ُ ،
يحُ،إذُقاؿُالفراء((ُ:فممُاُجرىُذكرُ
عاصؼُالر ُِ
ُِ
ُ:فيُيوـُ
ٍُ
عاصؼُ،وقيؿُتقديرُالمعنى
ٍُ
يحُ
ر ٍُ
الريح))ُ،وكذلؾُقاؿُالطبريُ
عاصؼ ُ ُ
ُِ
ُ:فيُيوـ ُ
ٍُ
الريحُقبؿُاليوـُطرحتُمفُآخرهُ،كأنُوُقيؿ

ُوأبوُإسحاؽُالثعالبيُ،والسميفُالحمبي(ٖ)ُ ُ.

ورٍة م ْثمِ ِو ُ[ُ يونسُ:مفُ
ثانيا :القوؿ ُفيُقولوُتعالى ُ :أ َْـ َيقُولُ َ
ُُُُ ً
وف افْتََراهُ ُق ْؿ فَأْتُواْ ِب ُ
س َ
اآليةُُ]ُٖٛ:باإلضافةُ(سورة)ُإلىُ(مثمو)(ُ،بِسورِة ِ
ُمثْمِ ِو)ُعمىُقراءةُعمروُبفُفائدةُ .
ُ َ
ةُكبلـُ
ُُُُوالقراءةُعندُابفُجنيُ((عمى ُحذؼُالموصوؼُواقامةُالصفةُمقامو؛ُأيُ:بسور ٍُ
ِ
ُمثمِ
ٍ
مثمِ
وُ،أوُذ ْك ٍرُمثموُ،وقدُذكرناُحذؼُالموصوؼُواقامةُالصفةُمقامو))(ٗ)ُ،
وُ،أوُحديث ُ
ُ
والضميرُالذيُفيُ(مثمو)ُعمىُىذهُالقراءةُيعودُعمىُالقرآفُ،كماُىوُفيُقراءةُالعامةُ،

ُأف ُيعود ُالضمير ُعمى ُالنبيُ(صمى ُاهللُعميو ُوآلو)ُ ،وتقدير ُالمعنىُيكوفُ :فَأُْتُواُ
ويجوز ُْ
بسو ِرة ٍ
ُبشرُمثمِو(٘)ُ.فابفُجنيُحمؿُالنُصيفُالسابقيفُعمىُحذؼُالموص ُوؼُواقامةُالصفةُ

طاُ
مقامو َُ
ُ،ونبوُفيُنصوُاألخير ُعمى ُأنوُتكمـُعمىُحذؼُالموصوؼُسابقًاُووضعُشرو ً
لحذفوُذكرتياُفيماُسبؽُ .
قبح حذؼ الموصوؼ
البابُليسُحقوُأف ُيكوفُضمفُحذؼُالم ُوصوؼ؛ُألفُ ُابفُجنيُحمؿُاآليتيفُ
ُْ
ُُُُُُىذاُ

ُ،لكف ُُلَمُاُحمميماُغيرهُ
ُْ
ُ -اآلتيُذكرىما ُُ -عمىُوجوُأقوىُوأحسفُمف ُحذؼُالموصوؼ

(ٔ)ُ-المحتسبُ .ُٖٙٓ/ُُٔ:
(ٕ)ُ -ينظرُ :مجمعُالبيافُ ،ُٜٗ/ُ ُٙ :وُالدرُالمصوفُُ ،ُٛٗ/ُ ُٚ :والبحرُالمحيطُُ ،ُٗٓ٘/ُ ُ٘ :وروحُ

المعانيُ ُ.ُٕٓٗ/ُُٖٔ:

(ٖ)ُ-ينظرُ:جامعُالبيافُ،ُٕٖٙ/ُُٖٔ:والكشؼُوالبيافُ .ُٖٕٔ/ُُ٘:
(ٗ)ُ-المحتسبُُ.ُٖٕٔ/ُُٔ:

(٘)ُ-ينظرُ:البحرُالمحيطُ،ُٜٔ٘/ُُ٘:والدرُالمصوفُ .ُٕٓ٘/ُُٙ:
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ُ،فكافُفيُكبلموُرد ُعمىُمفُحمميماُعمىُحذؼُالموصوؼ؛ُألنُوُ
ٌُّ
عمىُحذؼُالموصوؼ

فُظفُُ
اُعمىُم ُْ
وجوُغيرهُأحسفُمنوُ،جازُلناُإيرادىماُىناُ،مضاؼُعمىُذلؾُأفُفييماُرد
َ
سفُحذؼُالموصوؼُفيُاآليتيفُ،وقاؿُبوُفيُ
ح ُِ
سُتَ ُْ
ناقضُنفسوُحينماُلـُُي ُْ
َُ
أفُ ُابفُجنيُ
ُآنفًا؛ ُوذلؾ ُألفُ ُعدـ ُاستحسانو ُحذؼ ُالموصوؼ ُفي ُاآليتيف ُحمموُ
غيرىما ُمف ُما ُبيناه ُ
ُمطمقًاُ ،واألمر ُليسُ
ُ
بعضيـ ُعمى ُاإلطبلؽُ ،فكأفُ ُابف ُجني ُال ُيقوؿ ُبحذؼ ُالموصوؼ

بؿُلـُيستحسفُحذؼُالموصوؼُفيُاآليتيفُفحسبُوليسُمطمقًاُ ُ.
ُ
كذلؾُ،

ير  متَّ ِك ِئ َ ِ
ييا َعمَى
ص َب ُروا َج َّن ًة َو َح ِر ًا
ُُُُُأوًال :القوؿ ُفيُقولوُتعالىَ  :و َج َز ُ
يف ف َ
اىـ ِب َما َ
ُ
ِ
ِِ
يالُُ
سا َوَال َزْم َي ِر ًا
ير َ وَد ِان َي ًة َعمَ ْي ِي ْـ ِظ َال لُ َيا َوُذلمَ ْت قُطُوفُ َيا تَذْلِ ً
ييا َ
ْاْل ََرائؾ َال َي َرْو َف ف َ
ش ْم ً

[ُاإلنسافُ .]ُٔٗ،ُٖٔ،ُٕٔ:

ُُُُُُُُواعرابَُ د ِان َي ًة ُُفيوُعندُابفُجنيُوجيافُ :
أف ُتكوفَُ د ِان َي ًة ُ صفةُموصوؼُمحذوؼُمعطوؼُعمىَُ ج َّن ًةُ مفُ
ُالوجوُاألوؿُْ ُ :
ير ُُ وتقديرُالمعنىُ:وجزاىـُبماُصبرواُجن ُةًُ
ص َبُروا َج َّن ًة َو َح ِر ًا
قولوُتعالىَ ُ ُ:و َج َز ُ
اىـ ِب َما َ
ير ُوجن ُةً ُداني ُةً ُعمييـ ُظبللياُ ،ثـ ُحذؼ ُالموصوؼ ُ(جنة) ُوأقامو ُالصفة َُ د ِان َي ًة ُ
وحرًُا
ف ُغيرهُأحسفُمنوُعندهُ،وعبُر ُعفُموقفوُ
مقامو(ٔ)ُ،وىذاُالوجوُالُيمنعوُابفُجنيُ،إالُ ُأ ُّ

(فأجيزُأفُيكوفُتقديرهُ:وجزاىـُبماُصبرواُجن ُةًُ
ُْ
ىذاُفيُثبلثةُمفُكتبوُ،فقاؿُفيُالتنبيو(ُ:
أقوىُمنوُأف ُتكوفَُ د ِان َي ًة ُ
ُْ
وحرًُيراُوجن ُةً ُداني ُةً ُعمييـُظبللياُُ،ثـُحذؼُالموصوؼُُ،و
(ويكوفُحذؼُالموصوؼُىناُجائزاُكماُجازُ
ًُ
حاال))(ٕ)ُ،وقاؿُفيُسرُصناعةُاإلعراب(ُ:
ًُ
ُتأوؿ ُاآلية ُعمى ُإقامة ُالصفة ُمقاـ ُالموصوؼ ُوىي ُقولو ُتعالىَ ُ :وَد ِان َي ًة
في ُقوؿ ُمف ُ
َعمَ ْي ِي ْـ ِظ َال لُ َيا ُُ...ُ أفُ ُحذؼُالموصوؼُواقامةُالصفةُمقاموُعمىُكؿُحاؿُقبيحُ ،وىوُ
فيُبعضُاألماكفُأقبحُمنو))(ٖ)ُ،وقاؿُفيُالمحتسبُىوُوجوُضعيؼ(ٗ)ُ،فبلُوجوُلمفُ
رمىُابفُجنيُبالتناقضُ ،فيوُلـُيمنع ُحذؼُالموصوؼُواقامةُالصفةُمقامو ُمطمقًاُ،لكنوُ

فيُبعضُالمواضعُحمموُعمىُغيرُذلؾُُأحسفُ،كماُفيُاآليةُ ُ.
(ٔ)ُ-ينظرُ:سرُصناعةُاإلعرابُ،ُٕٖٛ/ُُٔ:والتنبيوُ ُ.ُٜٗ:
(ٕ)ُ-التنبيو.ُٜٗ:
(ٖ)ُ-سرُصناعةُاإلعرابُ .ُٕٖٛ/ُُٔ:
(ٗ)ُ-ينظرُ:المحتسبُ ُُُُ.ُٕٖٚ/ُُٔ:
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حاال ُمعطوفةُعمىُالحاؿُالتيُقبمياُفيُقولوُتعالىُُُ:
ُ:أف ُتكوفَُ د ِان َي ًة ًُ ُ 
الوجوُالثاني ُْ
يف ِفييا عمَى ْاْلَر ِائ ِؾ ُُ ،والتقدير ُ :متَّ ِك ِئ َ ِ
ِِ
ييا َعمَى ْاْل ََر ِائ ِؾ ُ ودانيةً ُعمييـُ
ُ متَّكئ َ َ َ
يف ف َ
َ
ُ
أوُلَىُمفُغيرةُعندُابفُجنيُ،وعمىُىذاُالوجوُ،اآليةُالُحذؼُ
ظبللياُ،وىذاُالوجوُأقوىُو ُْ
فييا(ٔ)ُ ُ.

ُُُُُُوقاؿُأبوُعميُالفارسيُفيَُ د ِان َي ًة ُوجيافُ:األوؿُ:االنتصابُعمىُالحاؿُ،وتبعوُ
يرُ،
س ُحر ٍُ
ُجن ُةً ُوحرًُيراُ ،أيُُ :لَُْب ُُ
في ُذلؾ ُابف ُجنيُ،والثانيُ :مفعوؿ ُبوُ ،والمعنىُ:وجزاىـ ّ
ُحمميا ُعمى ُحذؼ ُالموصوؼ ُ(( ُفإفُ ُذلؾ ُليسُ
ُظ َُ
دانية ُعمييـ ُِ
ودخوؿ ُجنُ ٍُة ُ ٍُ
بلُلُيا ُُ ،أمُا ْ
ح(ٕ)ُ ،في ُكبلميـ))(ٖ)ُ ،عمى ُأف ُأبا ُعمي ُالفارسي ُيجيز ُحذؼ ُالموصوؼ ُواقامةُ
بالمط َرَُ
ُ

وحممياُعمىُالحاؿُقاؿُبوُكثيرُمفُالمغوييفُوالمفسريفُ،إذُقاؿُالرازيُ:
الصفةُمقامو(ٗ)ُْ ُ ،
الكسائيُوالفراءُوالزجاجُفيوُ
ُ
ود ِان َي ًة ُ ؟ُالجوابُ :ذكرُاألخفشُو
((ماُالسببُفيُنصبَُ 
يف ُ...ُ والثانيُ:الحاؿُبالعطؼُعمىُ
وجييفُأحدىماُ:الحاؿُبالعطؼُعمىُقولوُ ُ:متَّ ِك ِئ َ
ِ
يرُ
ائيفُفيياُشمسا ُوالُزميرًُا
ير ُ، والتقديرُغيرُر
سا َوَال َزْم َي ِر ًا
ييا َ
محؿَ  :ال َي َرْو َف ف َ
ً
ش ْم ً
وجوٌُمقبوؿُعندُكثيرُمفُ
ح ُْممياُعمىُحذؼُالموصوؼُفيوُ ُ
وداني ُةًُعمييـُظبلليا))(٘)ُُ،وأماُ َُ
المغوييفُوالمفسريفُومنيـُ:القيسيُُ،والباقوليُُ،القرطبي(ُ .)ٙ

شُر أ َْمثَالِ َيا [ُ األنعاـُ:مفُ
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
ُُُُُ ً
ثانيا :القوؿ ُفيُقولوُتعالىَ ُ ُ:مف َجاء ِبا ْل َح َ
اآليةُ .]ُٔٙٓ:
ِ
فإف ُقمتُ :فيبل ُحممتوُعمىُ
تأنيثُالمثؿ؛ُألنُوُفيُالمعنىُحسنةُْ ُ .
ُُُُُُقاؿُابفُجني((ُ:ف

حذؼ ُالموصوؼُ ،فكأنُو ُقاؿُ :فمو ُعشر ُحسنات ُأمثالياُ ،قيؿُ :حذؼ ُالموصوؼ ُواقامةُ
(ٔ)ُ-ينظرُ:سرُصناعةُاإلعرابُ،ُٕٛٗ/ُُٔ:والتنبيوُ،ُٜٗ:والمحتسبُ ُُُُ.ُٕٖٚ/ُُٔ:
ُأيُ:الُيْمتَفتُإليوُ،ينظرُ:تاجُالعروس(،ُُ٘ٚٙ/ُٙ:طرح)ُ.
المط َرحُ:البعيدُ،وقوؿُمط َرٌح
ُ
(ٕ)ُ ُ-
(ٖ)ُ-الحجةُلمقراءُالسبعةُُ.ُٖ٘ٗ/ُُٙ:

(ٗ)ُ-ينظرُ:الحجةُلمقراءُالسبعةُُ.ُٕٔٛ/ُُٕ:

(٘)ُ -التفسير ُالكبيرُ ،ٕٗٛ/ُٖٓ :وينظرُ :ومعاني ُالقرآف ُلمفراءُ ،ٕٙٔ/ُ ُٖ :ومعاني ُالقرآف ُلؤلخفشُ:
ُٕ،ُ٘ٙٓ/ومعانيُالقرآفُواعرابوُ،ُٕٜ٘/ُُ٘:والكشاؼُ.ُٕٜٚ/ُُٙ:
ُواليداية ُإلى ُبموغ ُالنيايةُُ ،ٜٕٚٔ/ُٕٔ :واعراب ُالقرآفُ
(ُ -)ٙينظرُ :مشكؿ ُإعراب ُالقرآفُ ،ُٖٗٛ /ُٕ :

لمباقوليُُ،ُُٕٜٔ/ُٔ:والجامعُألحكاـُالقرآفُ .ُٕٗٚ/ُُٕٔ:

955

الفصل الثاني التفسير اللغوي في المباحث النحوية والصرفية ................
الصفة ُمقامو ُقب ُؿ ُليس ُبمستحسف ُفي ُالقياسُ ،وأكثر ُمأتاه ُإنُما ُىو ُفي ُالشعرُ ...فميذاُ
يضعؼُأفُيكوفُتقديرُاآليةُعمىُ:فموُعشرُحسناتُأمثاليا؛ُبؿُتكوفُأمثالياُغيرُصفةُ
ُْ

لكنُوُمحموؿُعمىُالمعنى؛ُإذُ ُكفُ ُحسناتُكماُترى))(ٔ)ُ،ىذاُعميوُأبو ُعميُالفارسي(ٕ)ُ،
المغوييفُوالمفسريفُ،
ُ
وكوفُاألمثاؿُصفةُلموصوؼُمحذوؼُىوُوجوُفيُاآليةُعند ُأكثرُ

وتقدير ُالمعنىُ :عشر ُحسنات ُأمثاليا(ٖ)ُ ،وقاؿ ُالباقولي ُفي ُتأنيث ُاألمثاؿُ :قد ُيكتسيُ
ُع ْش ُر ُأ َْمثَالِيَا ُُ لماُأضاؼُ
المضاؼُالتأنيثُمفُالمضاؼُإليوُومنوُقولوُتعالىَ ُ ((ُ :فمَوُ َ
(األمثاؿ)ُإلىُالمؤنثُاكتسىُمنوُالتأنيثُ،ولـُيقؿُ(عشرة)ُ))(ٗ)ُ ُ.
حذؼ المفعوؿ بو لمعمـ بو
ش ْي ٍءُ[ُالنمؿُ:مفُاآليةُ .]ُٕٖ:
أوًالُ:القوؿُفيُقولوُتعالىَ ُُ:وأُوِت َي ْت ِمف ُكؿ َ
ٍ
بُعاؿُ
ُُُُُُيرىُابفُجنيُأفُ ُالمفعوؿُبوُفيُاآلية ُمحذوؼ ُلمعمـُبوُ،وأنُوُمعُذلؾُع ْذ
ُشيئاُ ،وىو ُكثير ُفي ُالقرآفُ
في ُالمغةُ ،والتقدير ُأيُ :مف ُكؿُ ُ ٍُ
شيئاُ ،أو ُأوتيت ُمنو ً
شيء ُ ً

ُممُا ُتحتاج ُإليوُ
والشعر(٘)ُ ،وجاء ُعف ُالمفسريف ُأفُ ُالمراد ُبػالذي ُُأُوتي ُلممكة ُسبأُ :أي ُِ
المممكةُمفُأمرُالدنيا(ُ،)ٙوقاؿُاألخفش((ُ:أيُ:أُوتيتُمفُكؿُش ٍ
ياُش ْي ًئا))(ُ،)ٚ
يءُفيُزمانِ َ

الذكرُأولَىُمفُحممياُعمىُالحذؼُ،ألفُالمرادُمفُاآليةُ:
َش ْي ًئا))(ُ،)ٚوحمؿُاآليةُعمىُعدـُ
ْ
شي ٍء ولَيا عر ٌ ِ
ِ
ِ
اآلية ُ:إِني َو َج ُّ
يـ ُ [ُ النمؿُ:
ام َأرَةً تَ ْمم ُك ُي ْـ َوأُوِت َي ْت مف ُكؿ َ ْ َ َ َ ْ
دت ْ
ش َعظ ٌ
ٖٕ] ُُ -عمى ُوفؽ ُسياقيا ُُ -المبالغ ُةَ ُفي ُممكيا ُووصفو ُبالسُعةُ ،وذكر ُالمفعوؿ ُبو ُيقيدُ

(ٔ)ُ-المحتسبُ .ُٕٖٚ/ُُٔ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:الحجةُلمقراءُالسبعةُ ُ.ُٕٛٛ/ُُٖ:

(ٖ)ُ -ينظرُ:الحجةُفيُالقراءاتُالسبعُ،ُٖٔ٘:والتبيافُفيُتفسيرُالقرآفُ،ُٖٖٓ/ُ ُٗ:واعرابُالقرآفُ
لمباقوليُ،ُُٕٜٓ/ُٔ:والجامعُألحكاـُالقرآفُ .ُٖٔٙ/ُُٜ:
(ٗ)ُ-إعرابُالقرآفُلمباقوليُ .ُُٖٛٔ/ُُٖ:

(٘)ُ -ينظرُ :الخصائصُُ ،ٖٕٚ/ُٕ :والفسرُ ،ٜٜ٘/ُٔ :والمحتسبُ ،ٖٖٙ/ُٔ :ومسألتاف ُمف ُكتابُ

األُْيمافُ،ُٔٓٙ:مجمةُمعيدُالمخطوطاتُالعربيةُ،المجمد،ُُٖٖ:الجزءُٜٜٔٛ،ُٔ:ـُُ .

(ُ-)ٙينظرُ:المحررُالوجيزُ،ُٕ٘ٙ/ُُٗ:والبحرُالمحيطُ،ُٙٗ/ُُٚ:وروحُالمعانيُ،ٜٔٓ/ُٜٔ:ومجمعُ
ومجمعُالبيافُ .ُٕٖٚ/ُُٚ:

(ُ-)ٚمعانيُالقرآفُلؤلخفشُ .ُٗٓٛ/ُُٕ:
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السعةُميماُكانت ُفيوُقيدُ ُ،وليسُالغرضُمفُاآليةُإالُ ُإفادةُكثرةُماُأوتيت(ٔ)ُ،والىُىذاُ
وصؼ ُلسعةُممكياُ
ش ْي ٍء ُُ 
المعنىُأشارُالطباطبائيُ ،إذُقاؿ((ُ:قولوَ  :وأُوِت َي ْت ِمف ُكؿ َ
ٌ
ُوىو ُالقرينة ُعمى ُأف ُالمراد ُبكؿ ُشيء ُفي ُاآلية ُكؿ ُشيء ُىو ُمف ُلوازـ ُالممؾُ
وعظمتو ُ
ُ،وخصُُ
العظيـُمفُحزـُوعزـُوسطوةُومممكةُعريضةُوكنوزُوجنودُمجندةُُورعيةُمطيعة ُ

بالذكرُمفُبينياُعرشياُالعظيـ))(ٕ)ُ،فالغرضُمفُاآليةُاإلشارةُإلىُسعةُممكياُوليسُذكرُ

تفاصيموُ .

سأَْلتُ ُموهُ ُ[ُ إبراىيـُ:مفُاآليةُ:
ُُُُُُُُ ً
ثانيا :القوؿ ُفيُقولوُتعالى َُ ُ وآتَا ُكـ مف ُكؿ َما َ
ٖٗ]ُ،بتنويفُ( ُكؿُ)ُعمىُقراءةُابفُعباسُ ُ:
آتاكـُماُسألتموهُأفُ
ُْ
ُُُُُُُقاؿُابفُجنيُ:و((عمىُىذه ُالقراءةُفالمفعوؿُممفوظُبو؛ُأيُ:و

سأَْلتُ ُموهُ  عمىُاإلضافةُفالمفعوؿُ
يؤتيكـُمنوُ،وأمُاُعمىُقراءةُالجماعة ُ:مف ُكؿ َما َ
شيء؛ُأيُ:وآتاكـُماُساغُإيتاؤهُإياكـُإياه ُمنوُ،فيوُ
ُ:وآتاكـُسؤُلَكـُمفُكؿُ ُ ٍُ
ُُ
محذوؼ؛ُأي
ُشيئاُ ،وقد ُسبؽُ
كقولو ُعزُ ُوجؿَُ ُ ُ :وأُوِت َي ْت ِمف ُكؿ َ
ش ْي ٍء ُُ أيُ :أوتيت ُمف ُكؿ ُشيء ً
ذكرنا ُحذؼ ُالمفعوؿ ُلمعمـ ُبوُ ،وأنُو ُمع ُذلؾ ُعذب ٍ
ُعاؿ ُفي ُالمغة))(ٖ)ُ ،ولـ ُتتفؽ ُأحكاـُ
ُ
المغوييفُوالمفسريفُقبؿُابفُجنيُوبعدهُفيُتقديرُالمحذوؼُمعُبقاءُالمعنىُالذيُقدُرهُابفُ
ٍ
ُسألتموهُشيئاُ،أوُآتاكـُمفُكؿُُ
ًُ
ُشيء
جنيُنفسوُ،فقالواُفيُتقديرُالمحذوؼُ:آتاكـُمفُكؿ

وؿُشيئاُأوُمسئوال(ٗ)ُ .
ًُ
مسُؤ
بيف الحذؼ وعدـ الذ ْكر ُ ُ

ِ
ود ِ
اف[ُالقصصُ:مفُاآليةُ .]ُٕٖ:
ام َرأتَ ْي ِف تَ ُذ َ
ُُُُالقوؿُفيُقولوُتعالىَ ُ:وَو َج َد مف ُدوِن ِي ُـ ْ

(ٔ)ُ-ينظرُ:وروحُالمعانيُ .ُٜٔٓ/ُُٜٔ:

(ٕ)ُ-الميزافُفيُتفسيرُالقرآفُ ُ.ُٖ٘ٙ/ُُٔ٘:
(ٖ)ُ-المحتسبُ ُ.ُٖٖٙ/ُُٔ:
(ٗ)ُ-ينظرُ:معانيُالقرآفُلؤلخفشُ،ُٗٓٛ/ُُٕ:والحجةُلمقراءُالسبعةُ،ُٖٕٛ/ُُٗ:والكشؼُوالبيافُ/ُ٘:

ُ٘،ُُٖٕٓ/والدرُالمصوفُ .ُٜٔٓ/ُُٚ:
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ُُُُقاؿ ُابف ُجنيُ :أف ُالمعنى ُ((أيُ :تذوداف ُإبميماُ ،ولو ُنطؽ ُبالمفعوؿ ُُلَ َُما ُكاف ُفيُ
(ٔ)
أقوؿُلماُكانتُ
و
ُ
ُ،
تممحُابفُجنيُىذاُالحذؼُفيُاآلية
ُ،اس
عذوبةُحذفوُوالُفيُعموه))
ّ

الُيكونافُإال ُبتماـُالمعنىُ،واذاُتـُ ُالمعنىُفبلُ
العذوبةُوالعموُفيُالحذؼُ،وىماُببلُشؾُ ُ
ّ
حاجة ُلمقوؿ ُبالحذؼُ ،ألفُ ُتقدير ُالمحذوؼ ُيكوف ُلتماـ ُالمعنىُ ،وىو ُفي ُاآلية ُتاـ ُبعدـُ
أيُُ:كافُمنيماُذود(ٕ)ّ ُ،إال ُإفُ ُىذاُ
ٌُ
الذُ ُْكر؛ُألفُ ُالغرضُىو ُبيافُفعؿُالذود ُالُالمفعوؿُ ،
االستمبلح ُلـ ُيمنع ُابف ُجني ُمف ُالقوؿ ُبالحذؼ ُفي ُاآليةُ ،ىذا ُما ُعميو ُأكثر ُالمغوييفُ
ُفمرة ُىوُ :تذوداف ُغنميما ُوأخرى ُتذوداف ُالناسُ
والمفسريفُ ،واختمفوا ُفي ُتقدير ُالمحذوؼ ُ

(ٖ)
ُ،وصرحُبعدـُالذكرُفيُاآليةُالجرجانيُفقاؿ((ُ:ألفُ ُفيُحذفوُوترؾُذكرهُ
ُ
عفُغنميما

فائدة ُجميمةُ ،وأفُ ُالغرض ُال ُيصح ُإالُ ُعمى ُتركو))(ٗ)ُ ،وكذلؾ ُابف ُىشاـُ ،إذ ُقاؿ((ُ :قدُ

ُ،وليسُمنوُُ...أال ُترىُأنُوُ(عميوُالصبلةُوالسبلـ) ُإنُماُ
َُ
ُُيظَُفُ ُأفُ ُالشيءُمفُبابُالحذؼ

غنما ُومسقييـُ
رحميماُإذُكانتاُعمىُصفةُالذيادُوقوميماُعمىُالسُقيُ،الُلكوفُمذودىماُ ً

إببل))(٘)ُ ،وتقدير ُابف ُجني ُلمفعوؿ ُبو ُمحذوؼ ُفي ُاآلية ُألجأتو ُإليو ُالصناعة ُالنحويةُ،
ًُ
أف ُيكوفُلوُمفعوؿُبوُ،وقاؿُعبدُالستارُالجواريُفيُرفضُ
فعؿُمتعد ُ ُْ
ٍُ
التيُتُوجبُلكؿُ ُ
مثؿُىذاُالتقدير((ُ:وقدُيكوفُغرضيـُمفُالتقديرُمحضُتوجيوُلمقاعدةُالنحويةُومحضُ
التزاـُبالصناعةُالكبلميةّ ُ،إال ُأنُوُعمىُكؿُحاؿُعبثُبالنص ُوخروجُعمىُالمعنىُالذيُ

ضيعُلفنيةُاألسموبُ ،الُيغتفرُفيوُالتُذرعُبالتزاـ ُالقاعدةُالتيُ
وُتَ ُْ
أُريدُبوُ،وىوُبعدُذلؾُكمُ ُ
لـُتستكمؿُأسبابُقيامياُباالستقراءُالشامؿ))ُ(ُ .)ٙ

حذؼ الحاؿ ُ ُ
ش ِي َد ِمن ُك ُـ َّ
ص ْم ُو [ البقرةُ:مفُاآليةُ ُ.]ُٔٛ٘:
ُالقوؿُفيُقولوُتعالى ُ:فَ َمف َ
الش ْي َر َف ْم َي ُ
(ٔ)ُ-المحتسبُ.ُٖٖٖ/ُُٔ:

(ٕ)ُ-ينظرُ:دالئؿُاإلعجازُ ُ.ُٔٙٔ:
(ٖ)ُ -ينظرُ :ومعانيُالقرآفُلمفراءُ ،ُٖٓ٘/ُٕ :ومعانيُالقرآفُواعرابوُ ،ُٖٜٔ/ُٗ :والنكتُوالعيوفُ/ُٗ :

ُٕ٘ٗ،ومجمعُالبيافُ،ُٖٔٓ/ُٚ:والدرُالمصوفُ .ُٕٙٙ/ُُٛ:
(ٗ)ُ-دالئؿُاإلعجازُ ُ.ُٕٔٙ:
(٘)ُ-مغنيُالمبيبُ ُ.ُٜٚٛ،ُٜٚٚ/ُٕ:
(ُ-)ٙنحوُالقرآفُ .ُٕٙ:
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ُُُُُُذكرُابفُجنيُفيُاآليةُثبلثةُأمورُ :
ص ُْموُ،
اُبالغاُفُْمَُي ُُ
ير ُ
ؼ ُالحاؿُمف ُاآليةُ ،والتقديرُأيُ:مفُ َش ِيَُد ُمنكـُالشُ َُ
حُْذ ُُ
األوؿَُ ُ :
صحيح ً
ً
ّ
حذفوُتخفيفًاُ،
ُ
وطريؽُحذؼُالحاؿُفيُاآليةُ((دلُتُالداللةُعميوُمفُاإلجماعُوالسُنُةُجازُ

ُوتجرد ُاألمر ُدونيا ُُلَ َُما ُجاز ُحذؼ ُالحاؿ ُعمىُ
ُ
ت ُالحاؿ ُمف ُىذه ُالقرينة
ُعُرَُي ُْ
وأمُا ُلو ُُ

ابفُجنيُالُيحسفُحذؼُالحاؿُ؛ُوذلؾُألفُُالغرضُمنياُالتوكيدُ،وماُكافُ
وجو))(ٔ)؛ُألفُُ
ّ
طريقوُالتوكيدُغيرُالئؽُبوُالحذؼ(ٕ)ُ،وىذاُاألمرُانفردُبوُابفُجنيُ،وتبعوُفيوُالباقوليُ،

ُشاىدا ُعمى ُحذؼ ُالحاؿُ
ًُ
فأورد ُنصُ ُكبلمو ُمف ُغير ُتعميؽ ُأو ُرفضُ ،وانُما ُجاء ُبو
ُجميعا ُوىوُ
ًُ
والصفةُ ،إذ ُقاؿ((ُ :ىذا ُباب ُما ُجاء ُفي ُالتنزيؿ ُمف ُإضمار ُالحاؿ ُوالصفة
(ٖ)
شاىداُلقولوُ .وتكوفُالحاؿُمفُالفاعؿُ،وتقديرهُمفردُ
شيءُلطيؼُغريب)) ُ ،وذكرُاآليةُ ً

(صحيحا)ُ ،وجممةُعندُمكيُابفُأبيُطالبُ ،فقاؿ))ُ :أيُ :فمفُ َش ِيَُد ُمنكـُ
ًُ
عندُابفُجني ُ

ص ُْمو))(ٗ)ُ.
الشيرُفيُالمصرُوىوُصحيحَُُفُْمَُي ُُ

ُ

اُبالغاُفيُ
منكـُصحيح ًُ
ًُ
يرُ
ؼُالظرؼُمفُاآليةُوالتقديرُأيُ:مفُ َش ِيَُدُالشُ َُ
ح ْذ ُُ
األمرُالثانيَُ ُ:

ص ْموُ ،وعمى ُىذا ُالتقدير ُيكوف َُّ 
ٍ
ال ُبوُ ،وىذا ُما ُرفضو ُأكثرُ
الش ْي َر مفعوًُ
مصر ُ َفْم َي ُ
المغوييفُوالمفسريفُُ-كماُسيجيءُ-وَّ 
ٍ
ش ِي َد ُ
الش ْي َرُو
ُ
الظرؼُ(فيُمصر)ُمتعمقافُبػَ ُ
فيكوفُفيُاآليةُثبلثةُمحذوفاتُىيُ:الحاؿُوالظرؼُُوالمفعوؿُبوُكماُسيجيء(٘)ُ ُُ.
األمرُالثالثُ:نقموُابفُجنيُعفُأبيُعميُالفارسيُإذُقاؿ((ُ:وكافُأبوُعميُ-رحموُاهللُ-

يرىُأفُ ُنصبَُّ 
الش ْي َرُ ىناُإنُماُىوُعمىُالظرؼُويذىبُإلىُأفُ ُالمفعوؿُمحذوؼُأيُ
فمف ُشيد ُمنكـ ِ
ُأف ُيعمؽُ
ُالمصر ُفي ُىذا ُالشير ُفميصمو))(ُ ،)ٙذكره ُعمى ُأنُو ُوجو ُدوف ُْ
عميوُ .

(ٔ)ُ-الخصائصُ ُ.ُٖٜٚ،ُٖٚٛ/ُُٕ:
(ٕ)ُ-ينظرُ:الخصائصُ .ُٖٚٛ/ُُٕ:

(ٖ)ُ-إعرابُالقرآفُلمباقوليُ ُُ.ُٖٚٛ/ُُٖ:
(ٗ)ُ-اليدايةُإلىُبموغُالنياية.ُٙٓ٘/ُُٔ:
(٘)ُ-ينظرُ:الخصائصُ .ُٖٚٛ/ُُٕ:
(ُ-)ٙالخصائصُ .ُٖٖٚ/ُُٕ:
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الُيجوزُأفُيكوفَُّ 
ذلؾُيمزـُ
ُ
الُبو؛ُألفُُ
الش ْي َرُمفعوًُ
ُْ
المغوييفُوالمفسريفُ:
ُ
ُُُُُ ُوقاؿُأكثرُ

منوُصياـُالمسافرُ،كماُيمزـُصياـُالشاىدُأيُالمقيـ؛ُألفُ ُكمييماُيشيدُالشُيرُ،لذاُيكوفُ
نصبَُّ 
ُ،وليسُبمفعوؿ ُبوُ،والتقديرُفمفُشيدُمنكـُالمصرُفيُ
ٍُ
عمىُأنوُظرؼ
الش ْي َرُ 
ّ
بمدة ُفي ُالشُيرُ
ُشاىد ُ ٍُ
َُ
ص ْمو(ٔ)ُ ،وقاؿ ُالمبرد((ُ :ومجاز ُاآليةُ :فمف ُكاف ُمنكـ
الشُير ُ َفْم َي ُ

ص ْموُ،ونصبُالشيرُلمظرؼُالُ
ص ْموُ،والتقديرُ:فمفُكافُ ً
شاىدا ُفيُشيرُرمضافُ َفْم َي ُ
َفْم َي ُ
نصبُالمفعوؿ))(ٕ)ُ .

ُُُُُُوأمُاُنصبَُّ 
الش ْي َرُعمىُأنُوُمفعوؿُبوُفقاؿُبوُبعضُالمغوييفُُوالمفسريفُعمىُأنُوُ

ص ُْمو(ٖ)ُ ،وقاؿُ
وجوُ ،وىو ُعمى ُحذؼ ُالمضاؼُ ،أيُ :مف ُشيد ُمنكـ ُدخوؿ ُالشير َُُفُْمَُي ُُ
ؼُمضاؼُ،ثـُاختمفواُفيُ
ٍُ
ُ،وىوُعمىُح ْذ
السميفُالحمبي((ُ:أنُوُمنصوبُعمىُالمفعوؿُبوُ
َ
تقدير ُذلؾ ُالمضاؼُ :فالصحيح ُأف ُتقديره ُ(دخوؿ ُالشُير)ُ ،وقاؿ ُبعضيـُ :ىبلؿ ُالشُيرُ،

ُشاىدتُ
وىذا ُضعؼ ُلوجييفُ ،أحدىماُ :أنُؾ ُال ُتقوؿُ :ش ِيدت ُاليبلؿُ ،إنُما ُتقوؿ:
َ
اضُأكثرُالمفسريفُوالمُغويُيفُعمىُكوفَُّ 
الش ْي َرُ مفعوًال ُبوُ،يمكفُ
اعُتَُِر ُُ
اليبلؿ))(ٗ)ُ .أقوؿُ ُْ
أفُيجابُعنوُمفُوجييفُ ُ:
يمكفُ ُْ

الوجو ُاألوؿُ :إفُ ُإلزاـ ُالمسافر ُبالصوـ ُال ُوجو ُلو؛ ُألنُو ُجاء ُالكبلـ ُعميو ُبعد ُ(الشاىد)ُ
ض َ ِ
ي
واستثنيُمفُالصياـُفيُحاؿُالسفرُوالمرضُ،فقاؿُفي ُتماـ ُاآليةَ ُ ُ:
ش ْي ُر َرَم َ
اف الَّذ َ
اس وبي َن ٍ
ُنز َؿ ِف ِ
ش ِي َد ِمن ُك ُـ َّ
ات م َف ا ْل ُي َدى َوا ْلفُْرقَ ِ
أِ
ص ْم ُو
اف فَ َمف َ
يو ا ْلقُْر ُ
آف ُى ًدى ل َّمن ِ َ َ
الش ْي َر َف ْم َي ُ
يضا أَو َعمَى سفَ ٍر فَ ِع َّدةٌ م ْف أَي ٍ
يد ِب ُك ُـ
س َر َوالَ ُي ِر ُ
َّاـ أُ َخ َر ُي ِر ُ
َو َمف َك َ
يد المّ ُو ِب ُك ُـ ا ْل ُي ْ
اف َم ِر ً ْ
َ
وف ُُ[ُ البقرةُُُ]ُٔٛ٘:
س َر َولِتُ ْك ِممُواْ ا ْل ِع َّدةَ َولِتُ َكبُرواْ المّ َو َعمَى َما َى َدا ُك ْـ َولَ َعمَّ ُك ْـ تَ ْ
ش ُكُر َ
ا ْل ُع ْ
فالمريضُوالمسافرُأُخرجاُمفُاإللزاـُبصريحُاآليةُ ُ.
ش ِي َد ُعمىُمعنىُحضرُوأقاـُوىوُضدُالسفرُ ُ،وبذلؾُيخرجُ
الوجوُالثانيُ:يمكفُحمؿَُ 
ص ُْموُ ،وقاؿ ُالطوسي((ُ :قيؿ ُفيُ
ضر ُدخوؿ ُالشُير َُُفُْمَُي ُُ
ُح َُ
المسافر ُوتقدير ُالمعنىُ :فمف َُ
(ٔ)ُ -ينظرُ :الحجة ُلمقراء ُالسبعةُ ،ٖٗ/ُٔ :ومشكؿ ُإعراب ُالقرآفُ ،ٛٚ/ُٔ :المخصصُ،ُٖٚ /ُٕٔ :

والكشاؼُ،ٖٖٛ/ُٔ:واعرابُالقرآفُلمباقوليُ،ُٜٗٗ/ُٕ:ومجمعُالبيافُ ُُُ.ٔٔ/ُُٕ:
(ٕ)ُ-فقوُالمغةُوسرُالعربيةُ،ُٕ٘ٙ:وينظرُ:الكامؿُ ُ.ُٖٔ٘ٓ/ُُٖ:

(ٖ)ُ-ينظرُ:والبحرُالمحيطُ،ٗٛ/ُٕ:الدرُالمصوفُ،ٕٖٛ/ُٕ:والجدوؿُفيُإعرابُالقرآفُ .ُٖٚٔ/ُٕ:
(ٗ)ُ-الدرُالمصوف.ُٕٖٛ/ُُٕ:
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بُ ،ألنُو ُيقاؿُ :شاىدُ :بمعنىُ
ُي ُِغ ُْ
ضَُرهُ ،ولـ َُ
ح َُ
ف ُ َُ
ش ُِيَُدهُ ،بأ ُْ
ف ُ َُ
معناىا ُقوالفُ ...والثانيَُ ُ :م ُْ
ُ:بمعنىُمشاىد))ُ(ٔ)ُ .
ُُ
حاضرُوشاىد

(ٔ)ُ-التبيافُفيُتفسيرُالقرآفُ .ُٕٖٔ/ُُٕ:
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المبحـث الثالـث
التوابـــع وأثرىا في التفسير المغوي
ويةَّالتيَّلياَّأثر َّفيَّكشؼَّالمعنىََّّ،فََّتَ َّْعَّيِيفَّكوفَّالتابعَّ
التَََّّوابعَّمفَّالموضوعاتَّالنح
ٌ
َّ،وتََّْبَّيِيفَّالمعطوؼَّوالمعطوؼَّعميوََُّّيَِّفيدَّفيَّالكشؼَّعفَّالمعنىَّوايضاحو؛َّ
َّأوَّبدالَّ َّ
صفةً
ً
لذاَّنرىَّابفَّجنيَّوظؼَّىذهَّالموضوعاتَّالنَّحويَّةَّخيرَّتوظيؼَّفيَّتفسيرَّالقرآفَّ،والكشؼَّ
عف َّالمعنى َّالمراد َّمف َّآي َّالقرآف َّالكريـَّ ،وكذلؾ َّأفاد َّمف َّىذه َّالموضوعات َّفي َّتفسيرَّ
قبوًال َّفي َّالتفسيرَّ ،وأوردت َّفي َّىذا َّالمبحثَّ
بعض َّالقراءات َّوتوجيييا َّليكوف َّمعناىا َّم َّ

اَّالتوكيدَّفأوردتَّلوَّمثاليفَّوىماَّليساَّمفَّالتوابع؛َّفكافَّايرادىماَّ
العطؼَّوالصفةَّوالبدؿَّ،أم
ُ

ىناَّألفَّالتوكيدَّفيَّوجوَّمفَّوجَّوىوَّيدخؿَّفيَّالتوابعَََََّّّّّ
 -1العطـــف
العطف بالواو

ِ ِِ
ِ
ال
ََََََّّّّّّ ً
سمِ ِو َو ِج ْب ِري َل َو ِمي َك َ
أولَّ :القوؿَّفيَّقولوَّتعالىَ  :م ْن َك َ
ان َع ُد ِّوا لّْمّو َو َمآلئ َكتو َوُر ُ
فَِإ َّن المّ َو ع ُد ّّو لّْ ْم َك ِ
ين [َّالبقرةَّ َّ.]َّٜٛ:
اف ِر َ
َ

ََََّّّّقاؿ َّابف َّجني((َّ :أفردىما َّ[أي َّالممكيف َّجبريؿ َّوميكاؿ] َّ-صمى َّاهلل َّعمييماَّ -بالذَّ َّْكرَّ

َّالمَّقَدَّـ َّذكرىـَّ ،وىذا َّظاىر َّاألمرَّ
مخصوصيف َّبوَّ ،وا ْف َّكانا َّداخميف َّفي َّجممة َّالمبلكئكة َُّ
وبادئ َّالرأيَّ ،وا ْف َّكاف َّمذىب َّالفقياء َّالعراقييف َّفي َّنحو َّىذاَّ ،أف َّجبريؿ َّوميكاؿ َّليساَّ

داخميفَّفيَّاآليةَّفيَّجممةَّالمبلكئكةََّّ.قالواَّألنيماَّلوَّكاناَّداخميفَّمعيـَّلَماَّجازَّعطفيماَّ
عمييـَّ .وكذلؾ َّالقوؿ َّفي َّقولو َّعز َّاسموِ  :في ِيما فَ ِ
ان [َّ الرحمفَّ:
اك َي ٌة َوَن ْخ ٌل َوُرَّم ٌ
َ
َّ .َّ)ٔ())]ٙٛ
ادىماَّبالذكرَّعطفًاَّ
َّ
ََََََََّّّّّّّبيَّفَّابفَّجنيَّأف َّعطؼ َِّ ج ْب ِري َل َو ِمي َكا َل َّ عمىَّالمبلكئكةَّ،وافر
يفًاَّليماَّعفَّساكئرَّالمبلكئكةَّ،وىذا َّالذيَّدؿ َّعميوَّ
اَّبؿَّتخصيصاَّلمممكيفَّوتشرَّ
ًَّ
ليسَّتغاير
ًَّ

َّ،فيوَّالَّي ْخ ِرجَِّ ج ْب ِري َل َو ِمي َكا َل َّمفَّكونيماَّ
ظاىرَّاآليةَّعندهَّ،وأماَّقوؿَّالفقياءَّالعراقييف
ُ
ممكيفَّ ،بؿ َّىما َّليسا َّداخميف َّفي َّاآلية؛ َّألف َّالواو َّتوجب َّالتغاير َّعندىـَّ ،وجاء َّعف َّأبيَّ
ِ
عنبا َّأو َّرم ًانا َّأوَّ
حنيفة َّ(تٓ٘ٔىػ) َّ((إذا َّحمؼ َّ َّ
الرجؿ َّال َّيأكؿ َّفاكية َّوال ََّّنيَّة َّلوَّ ،فأكؿ َّ ً
(ٔ)َّ-التنبيو.َّٙٙ-ََّّٙ٘:
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رطباَّ،فإنَّوَّالَّيحنث))(ٔ)َّ.وقاؿَّابفَّجنيَّفيَّالمحتسبَّ:الشيءَّالَّيجوزَّعطفوَّعمىَّنفسوَّ
ً
ِ ِِ
ِ
سمِ ِو َو ِج ْب ِري َل َو ِمي َكا َل فَِإ َّن المّ َو َع ُد ّّو
كماَّفيَّقولوَّتعالىَ َّ:من َك َ
ان َع ُد ِّوا لّْمّو َو َمآلئ َكتو َوُر ُ
لّْ ْم َك ِ
ين ((َّ الَّيكوفَِّ ج ْب ِري َل َو ِمي َكا َل َّ داخميف َّفي َّجممة َّالمبلكئكة؛ َّألنيما َّمعطوفافَّ
اف ِر َ
َّ،فبلبدَّأفَّيكوناَّخارجيفَّمنيـَّ،فأماَّقولوَّ :
َّْ
عمييـ
أ ُكُّر َعمَ ْي ِي ْم َد ْعمَ ًجا َولَ َبـــــــــــــا َن ُو

اح تَ َح ْم َح َما
الرَم ِ
إ َذا َما اشتَ َكى وقعَ ّْ

اَّونصباَّ،فمفَّرفعوَّفبلَّنظرَّفيو؛َّألنوَّمبتدأَّوماَّبعدهَّخبرَّعنوَّ،وأمَّاَّ
ًَّ
فيروىَّ(َّلَََّب ََّانو)(ٕ)َّر ًَّ
فع
النصبَّفعمىَّأنوَّأخرجَّعفَّالجممةَّ(َّلَََّب ََّانو)َّ،ثـَّعطفوَّعميوَّ،وساغَّلوَّذلؾ؛َّألنوَّمازهَّمفَّ

َّوتفخيما َّمنوَّ ،كما َّماز َِّ ج ْب ِري َل َو ِمي َكا َل َّ مف َّجممة َّالمبلكئكة َّتشرَّيفًاَّ
َّإكبار َّلو
ًا
جممتو
ً
ليما))(ٖ)َّ .
لموىمةَّاألولىَّقدَّنجدَّتناقضاَّبيفَّقوليَّابفَّجنيَّفيَّالتنبيوَّوالمحتسب؛َّلكفَّعندَّ
ََََََّّّّّّ
ً

الَّمفَّكونيماَّممكيفَّ
إنعاـَّالنظرَّنجدَّأف
َّابفَّجنيَّفيَّالمحتسبَّلـَّيخرجَِّ ج ْب ِري َل َو ِمي َك َ
ُ
َّيكوناَّخارجيفَّمنيـ)َّ،فيـَّمفَّالمبلكئكة؛َّونتيجةَّ
بداللةَّقولو(َّ:منيـ)َّفيَّقولو(َّ:فبلبدَّأف َّ
ْ
كبلموَّفيَّالنصيفَّواحدةَّ،ونستشعرَّأنَّوَّفيَّالتنبيوَّينقؿَّكبلـَّالفقياءَّ،وفيَّالمحتسبَّالَّ
َّمناقشا َّبقولو(َّ :وا ْف َّكاناَّ
نستشعر َّذلؾَّ ،والفرؽ َّبيف َّالقوليف َّيكمف َّفي َّأنَّو َّفي َّالتنبيو َّبدأ
ً
(ٔ)َّ-المبسوطَّ .َّٕٖٜ-ََّّٕٖٛ/ََّّٖ:
َّم ْف ِ
(ٕ)َّ -المبافَّ:الص ْدر ِ
َّذيَّاْل َح ِاف ِر َّخاصةًَّ ،ينظرَّ:لسافَّالعربََّّ،َّٖٚٙ/َّٖٔ:وقاؿَّالمرزوقي َّفيَّ
ُ
ُ
ٍ
اَّبعدَّفرَّ،واذاَّاشتكىَّمفَّكثرةَّ
َّ،وكر
اَّعمييـَّ،حاال
َّفرسيَّد ْعَم ًج
يقوؿََّّ:أعطؼ
شرحَّالبيتَّ ))َّ :
َّبعدَّحاؿ ًّ
ٍّ
ً
َ
ُ
وقوع َّالطعف َّبصدره َّحمحـَّ .وجعؿ َّالفعؿ َّلمصدر َّعمى َّالمجاز َّوالسعة َّ؛ َّلكونو َّ َموِق َع َّالطعفَّ .ىذا َّإذاَّ
ت(َّ :ولبانو) َّبالرفع؛ َّألف َّبعض َّالناس َّروى َّ(ولبانو) َّبالنصبَّ ،كأنو َّفر َّمف َّأف َّيكوف َّاالشتكاءَّ
َرَوْي ََّ
ادَّأكرَّعمييـَّ
و
التحمحـَّلمَبافَّعمىَّكثرةَّنسبةَّاالشتكاءَّإلىَّاألعضاءَّاآللمةَّ.فوقَعَّفيماَّىوَّأقبح؛َّألفَّالمر ُّ
ُ

افَّعميوَّ.وسمعت َّمفَّيجعموَّمفَّبابَّتكريرَّالبعضَّمفَّالكؿ َّبالعطؼَّ
سيََّّ،فبلَّمعنىَّلعطؼ َّالمَب
فَ َر
ُ
َ

ان
َّكافَّداخبل
عميوَّ،وا ْف
ً
َ
َّفيماَّد َخؿَّفيوَّعمىَّوجوَّاالختصاصَّوتفخيـَّالشأفَّ،كقولوَّعزَّوجؿََّ َّ:م ْن َك َ
ِ ِِ
ِ
قاؿَّ:ووجوَّاالختصاصَّأفَّالذ َكرَّ
َّ
ال [َّالبقرةَّ:مفَّاآليةَّ.]َّٜٛ:
يل َو ِمي َك َ
سمِ ِو َو ِج ْب ِر َ
َع ُد ِّوا لّْمّو َو َمآلئ َكتو َو ُر ُ
َّالم ِرُح َّفي َّالسْير َّو ُّ
الب ِعيرَّ
وصؼ َّبو َّالفَ َرس َّو َ
الترددُ ،
َّوي َ
بصدرهَّ ،كما َّأف َّاألنثى َّبعجزهَّ .والد ْعمَجَ :
والحمار))َّ(،شرحَّديوافَّالحماسةَّ .)َّٔ٘٘–ََّّٔ٘ٗ/ََّّٔ:
(ٖ)َّ -المحتسبَّ،َّ٘ٗ -َّ َّٖ٘/َّٕ:وينظرَّالبيتَّفيَّديوافَّعامرَّبفَّطفيؿَّ،َّٖٔٗ:وروايتوَّفيَّالديوافَّ

برفعَّ(لبانو)ََّّ .
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داخميف َّفيَّجممةَّالمبلكئكةَّالمقدـَّذكرىـ)َّ،أماَّفيَّالمحتسبَّ،أرسؿَّالنتيجة َّأوًال َّبقولو(َّ:الَّ

يفًا َّليماَّ ،كماَّ
َّوافرادىما َّبالعطؼ َّتشرَّ
َّوميكاكئيؿ َّداخميف َّفي َّجممة َّالمبلكئكة)َّ ،
يكوف َّجبريؿ َّ
ِ
سبَّ،قاؿَّالرازي((َّ:أفردىماَّبالذكرَّلفضميماَّكأنيماَّلكماؿَّ
حَّتَ ََّ
رَّكبلموَّفيَّالم َّْ
َُّ
جاءَّفيَّآخ
اَّآخرَّسوىَّجنسَّالمبلكئكة))(ٔ)؛َّلذاَّجازَّعطفيماَّعمىَّالمبلكئكةَّ.وجاءَّ
اَّجنس َ
فضميماَّصار ً
تخصيصاَّ
لمغوييفَّوالمفسريفَّأف َّإفرادىماَّمفَّجممةَّالمبلكئكة؛ َّألمريفَّ :أحدىماَّ :
َّ
عفَّأكثر َّا
ً

َّعَُّد َُّّوناَّ
يانا َّلفضميما َّعمى َّساكئر َّالمبلكئكةَّ .واآلخرَّ :لقوؿ َّالييودَّ :جبريؿ ََّ
وتشريفًا َّليماَّ ،وب ً

َّ،فخصاَّبالذكرَّإلبطاؿَّماَّيتأولونوَّمفَّالتخصيصَّبينيماَّ،وىذاَّاآلخرَّىوَّ
َُّّ
وميكاؿَّوليََّنا ُ

قوؿَّأكثرَّالمفسريف(ٕ)َّ .

َََََّّّّّوجاءَّعفَّأكثرَّالمغوييفَّأف َّاآليةَّمفَّعطؼَّالخاصَّعمىَّالعاـ(ٖ)َّ،ولزيادةَّشرفيماَّ
صبل َّبالواوَّ ،عف َّغيرىـ َّمف َّالمبلكئكةَّ ،إذ َّقاؿ َّالثعالبي((َّ :العرب َّتفعؿ َّذلؾَّ
وفضميما ََّّفُ َِّ

فت ْذكر َّالشيء َّعمى َّالعموـ َّثـ َّتخص َّمنو َّاألفضؿ َّفاألفضؿ َّفتقوؿَّ :جاء َّالقوـ َّوالركئيسَّ
ات و َّ ِ
الصمَو ِ
ِ
طى [ البقرةَّ :مف َّاآليةَّ:
سَ
الصالَة ا ْل ُو ْ
والقاضيَّ ،وفي َّالقرآفَ َّ:حافظُواْ َعمَى َّ َ
ان ع ُد ِّوا لّْمّ ِو وم ِ
آلئ َك ِت ِو
َّ...َّ]ٕٖٛكما َّأفردَّجبريؿَّوميكاكئؿَّمفَّالمبلكئكةَّ،فقاؿَ َّ:من َك َ َ
ََ
سمِ ِو َو ِج ْب ِري َل َو ِمي َكا َل َّ َّ.)ٗ())
َوُر ُ
َنص ِ
ين
ثانيا :القوؿ فيَّقولوَّتعالىَ َّ:و َّ
ار َوالَّ ِذ َ
ون ِم َن ا ْل ُم َيا ِج ِر َ
ون األ ََّولُ َ
السا ِبقُ َ
ََََََّّّّّّ ً
ين َواأل َ
ان َّر ِ
سٍ
ضواْ َع ْن ُو [َّ التوبةَّ :مف َّاآليةَّ ]َّٔٓٓ :برفعَّ
اتََّب ُع ُ
ض َي المّ ُو َع ْن ُي ْم َوَر ُ
وىم ِبِإ ْح َ
َنص ِ
ارَّعمىَّقراءةَّعمرَّبفَّالخطابَّ .
األ َ
ون ِم َن
َُّ
َََََََّّّّّّّقاؿ َّابف َّجني(َّ ((َّ :
األنصار) َّمعطوؼ َّعمى َّقولوَ َّ :و َّ
ون األ ََّولُ َ
السا ِبقُ َ
ا ْلم َي ِ
سٍ
َنص ِ
فيجوزَّأفَّيكوفَّمعطوفًاَّ
َّْ
ان ،
ين اتََّب ُع ُ
ار  فأمَّاَّقولوَ َّ:والَّ ِذ َ
اج ِر َ
وىم ِبِإ ْح َ
ين َواأل َ
ُ
َنص ِ
أفَّ
ار ََّّ في َّرفعو َّ
َّأف َّيكوف َّمعطوفًاَّعمىََّّ 
السا ِبقُ َ
ون َّ،و ْ
َّوجرهَّ ،ويجوز ْ
عمىَّ األ َ
َنص ِ
ارََّّلقربوَّمنو))(٘)َّ .
يكوفَّمعطوفًاَّعمىَّ األ َ
(ٔ)َّ-التفسيرَّالكبيرَّ َّ.َّٕٔٗ/َّٖ:
(ٕ)َّ -ينظرَّ :والنكتَّوالعيوفَّ ،َّٖٔٙ/َّٔ :والتبيافَّفيَّتفسيرَّالقرآفَّ َّ ،َّٖٙٗ/َّٔ :وتفسيرَّالقرآفَّالعظيـَّ

البفَّكثيرَّ .َّٖٖ٘/َّٔ:

َّ،وارتشاؼَّالضربَّ،ٜٖٔٛ/َّٗ:وىمعَّاليوامعَّ َّ.َّٔ٘ٚ/َّٖ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:معانيَّالقرآفَّواعرابوَّ َّٖٕٓ/َّٔ:
(ٗ)َّ-فقوَّالمغةَّوسرَّالعربيةَّ َّ.ََّّٕٕٖ:
(٘)َّ-المحتسبَّ .َّٖٓٔ-ََّّٖٓٓ/َّٔ:
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األنصار) َّبالرفع َّمبتدأ َّخبره َّقولو َّتعالىَّ َّ :ر ِ
ضواْ َع ْن ُو َّ،
َُّ
ََََََّّّّّّو(
ض َي المّ ُو َع ْن ُي ْم َوَر ُ
األنصار) َّعمى َّالسابقيف َّيخرجيـ َّمف َّالسابقيف؛ َّألف َّالعطؼ َّيوجب َّالتغايرَّ،
َُّ
وعطؼ َّ(
َّ:عمىَّأف َّيجعؿَّ
األنصار)َّبالرفع
فالسبؽَّيكوفَّلممياجريفَّخاصة(ٔ)َّ ،قاؿَّالباقولي(َّ((َّ:و
ْ
ُ

(األنصار)َّابتداءَّ،والَّتجعميـ َّمفَّالسابقيفَّالذيفَّىـَّالمياجروفَّ.دليؿَّىذهَّالقراءة َّقولوََّّ:
َُّ
س َبقُوَنا ِب ِْ
يم ِ
ان َّ
ين َج ُ
ون َرَّب َنا ا ْغ ِف ْر لَ َنا َوِِِل ْخ َو ِان َنا الَّ ِذ َ
اؤوا ِمن َب ْع ِد ِى ْم َيقُولُ َ
َ والَّ ِذ َ
ين َّ َ
اِل َ
[الحشرَّ:مفَّاآليةَّ،]َّٔٓ:والذيفَّجاءواَّمفَّبعدىـَّاألنصار))(ٕ)ََّّ.وكافَّعمرَّبفَّالخطابَّ
سٍ
ان  بغير َّواو َّصفة َّلؤلنصارَّ ،إذ َّروىَّ
ين اتََّب ُع ُ
يرى َّأف َّقولو َّتعالىَ َّ :والَّ ِذ َ
وىم ِبِإ ْح َ
سٍ
ان َّ
الزمخشر ُّ
ين اتََّب ُع ُ
ىَّأف َّقولوَ َّ :والَّ ِذ َ
ي َّعفَّعمرَّبفَّالخطابَّ((أنوَّكافَّير ّ
وىم ِبِإ ْح َ
ُبيَّ،فقاؿَّتصديؽَّ
بغيرَّواوَّ،صفةَّلؤلنصارَّ،حتىَّقاؿَّلوَّزيدَّ:إنوَّبالواوَّ،فقاؿَّ:اكئتونيَّبأ ٍَّّ
ين
َّ
ين ِم ْن ُي ْم [َّ الجمعةَّ:مفَّاآليةَّ،]َّٖ:وأوسطَّالحشر َ والَّ ِذ َ
ذلؾَّفيَّأوؿَّالجمعةََّ وآ َخ ِر َ
وَّسمعَّرجبلَّيقرؤهَّبالواوَّ،فقاؿَّ:
ًَّ
ورَّويَّأنَّ
اؤوا ِمن َب ْع ِد ِى ْم [َّالحشرَّ:مفَّاآليةَُّ َّ...َّ]َّٔٓ:
َج ُ
ُبي َّفدعاهَّفقاؿَّ :أقرأنيوَّرسوؿَّاهللَّ(صمىَّاهللَّعميوَّوسمـ)َّ،وانَّؾََّّلََّتََّبِيعَّ
مفَّأقرأؾ َّ؟َّقاؿَّ:أ َّّ
أفَّيقوؿَّبحذؼَّالواو؛َّوذلؾَّألفَّالمعنىَّ
قت))(ٖ)ََّّ،والذيَّدعاَّعمرَّ َّْ
ظَّبالبقيعَّ،قاؿَّ:صََّد ََّ
ََّ
القَََّر
َّ
الَّيستقيـَّإالَّبحذؼَّالواوَّعمىَّقراءتو؛َّلذاَّقاؿَّبرفعياََّّ .
ََََََّّّّّّثالثا :القوؿ فيَّقولوَّتعالىَ َّ :ولَ ْو تَرى إِ ْذ ُوِقفُواْ َعمَى َّ
الن ِ
ار فَقَالُواْ َيا لَ ْيتََنا ُن َرُّد َولَ
َ
(ٗ)
ُن َك ّْذب ِبآي ِ
ين [َّاألنعاـَّ،]َّٕٚ:برفعَّ لَ ُن َك ّْذ َب َّ . َّ
ون ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ات َرّْب َنا َوَن ُك َ
َ َ

َََََّّّّّقاؿَّابفَّجنيَّعفَّأبيَّالحسفَّاألخفش((َّ:ىوَّفيَّالمفظَّمعطوؼَّوفيَّالمعنىَّجوابَّ،
َّيَّتَ ََّمنَّوا َّترؾ َّالتَّكذيب َّواإليمافَّ ،بؿ َّأَّوجبوىما َّعمىَّ
َّتَ ََّمنَّوا َّالردََّّ ،ولـ ََّ
قاؿ َّوذلؾ َّأنيـ َّإنما َّ
(ٔ)َّ-ينظرَّ:معانيَّالقرافَّلمنحاسَّ،َّٕٗٚ/ََّّٖ:والكشؼَّوالبيافَّ .َّٖٛ/ََّّ٘:
(ٕ)َّ-إعرابَّالقرافَّلمباقوليَّ .َّٕٓٔ/ََّّٔ:
(ٖ)َّ-الكشاؼَّ .َّٛ٘/ََّّٖ:

(ٗ)َّ -لكتابَّالتنبيوَّأكثرَّمفَّتحقيؽَّ،وجاءَّفيَّتحقيؽَّسيدةَّحامدَّوتغريدَّحسفَّاآليةَّمفَّسورةَّاألنعاـَّ
مفَّغيرَّشكؿَّوىوَّأمرَّيشكؿَّعمىَّالقارئَّوالباحثَّفأي َّالوجييفَّيرجحَّ؟ََّّألف َّاآلية َّتُقرأَّ
لَ ُن َك ّْذ َب َّ 
ُ
بالنصبَّوالرفعَّ،وجاءَّفيَّتحقيؽَّحسفَّمحمودَّىنداويَّاآليةَّبالنصبَّ،وىوَّمناقضَّلِماَّجاءَّفيَّمعانيَّ

القرآفَّلؤلخفشَّ،ٕٜٚ/َّٔ:فجاءتَّاآليةَّبالرفعَّ،ومناقضَّلمنص َّنفسو؛َّألنوَّجاءَّفيَّالنصَّ(فكافَّيجبَّ
النصب)َّوىذا َّيوحيَّأنوَّكافَّيتكمـَّعمىَّقراءة َّالرفعَّ.وذكرَّابف َّجنيَّقوؿَّأبيَّالحسفَّىذاَّفيَّكتابوَّ
ب َّبالموضعيفَّ.ينظرَّ:المحتسبَّ،َّٜٕٔ/ََّّٔ:ؤَّ .ٕٕ٘/
المحتسبَّفيَّموضعيفَّ،وىوَّبرفعَّ لَ ُن َك ّْذ َ
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َّرَِّدَّْدناَّآمناَّولـَّنكذَّبَّ.قاؿَّ:ولكنوَّجرىَّفيَّ
َّ
أنفسيماَّعندَّالردََّّ،فكافَّيجبَّالنَّصبَّ.أي ْ
َّ:إف ُ

المفظَّمعطوَّفًاَّوالمعنىَّالجوابَّ،وشبيوَّفيَّالحمؿَّعمىَّالعطؼَّوالمعنىَّمخالؼَّبقراءةَّمفَّ
ق أر َّ وامسحواْ ِبر ُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجمَ ُك ْم [َّ الماكئدةَّ :مف َّاآليةَّ ]َّٙ :بالجر َّفيذا َّيقتضي َّمسحَّ
َ ْ َُ ُ
الرجميفَّ ،وانما َّالمفروض َّفيو َّالغسؿ َّلكنو َّجرى َّفي َّالمفظ َّعمى َّالجر َّوالمعنى َّمعنىَّ
النصب))(ٔ)َّ َّ.

ََََََّّّّّّقَُِّرئَّقولوَّتعالىَ َّ :ولَ ُن َك ّْذ َب َّ بالرفعَّوالنصبَّ،فالرفعَّقرأَّبوَّابفَّكثيرَّونافعَّوأبوَّ
عمروَّوالكساكئيَّوعاصـَّفيَّروايةَّأبيَّبكرَّ،والنصبَّقرأَّبوَّابفَّعامرَّوحمزةَّوعاصـَّفيَّ
أخَّتَُّمِؼَّفيَّ(الواو) َّفيَّكؿَّقراءةَّعمىَّوجوهَّعدةَّ،ففيَّقراءةَّالرفعَّتكوفَّ
روايةَّحفص(ٕ)َّ،و َّْ
الواوَّعمىَّوجوهَّ :

نكذب)َّعمىَُّ ن َرُّد َّ،فيكوفَّقولوَّ(الَّ
َّ:أف َّتكوفَّالواوَّعاطفةَّ ،عطفتَّ(الَّ َُّ
الوجوَّاألوؿ َّْ
تناَّالَّنكذبَّبآياتَّربنا(ٖ)َّ،وابفَّ
َّ:ياَّليتناَّن َرُدَّوياَّلي
نكذب)َّداخؿَّفيَّالتمنيَّ،ويكوفَّالمعنى
َُّ
ُ
ُ

ابَّ
َّنكذب) َّداخؿ َّفي َّالتمنيَّ ،بؿ َّىو َّجو ٌَّ
َُّ
َّأف َّيكوف َّ(ال
جني َّيرى َّالعطؼ َّلفظًَّا َّفقطَّ ،ال َّْ

َّإال َّأفَّ َّقوؿَّ
لمتمني َّأوجبوه َّعمى َّأنفسيـ َّعند َّالرجوعَّ ،وىذا َّنقمو َّابف َّجني َّعف َّاألخفش ّ
األخفشَّليسَّكذلؾَّفقدَّ((قاؿ َّ :ولَ ُن َك ّْذب ِبآي ِ
ب؛َّ
ص ٌَّ
ين ََََّّّ ن َّْ
ون ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ات َرّْب َنا َوَن ُك َ
ُ َ
َ
وجعمتَوَّعمىَّمثؿَّاليميفَّ،
فعتَّ َّ
شَّْكئتَّر ََّ
فَّ َِّ
َّ،واَّ َّْ
ألنوَّجوابَّلمتَّمنَّيَّوماَّبعدَّالواوَّكماَّبعدَّالفاء َّ
ِ
ِ
َّالمؤمنيفَّ .ىذا َّإذا َّكاف َّذا َّالوجوَّ
كأنيـ َّقالواَّ :
َّوال َّ ُنكذ ُ
نكوف َّواهلل َ
َّو ُ
َّمف ُ
ب َّواهلل َّبآيات َّربَّنا َ
عطؼَّ،
ٍَّ
ب َّجعميا َّ(واو) َّ
ص ََّ
َّن ََّ
منقطعا َّمف َّاألوؿَّ .والرفع َّوجو َّالكبلـَّ ،وبو َّنق أر َّاآليةَّ ،واذا ََّ
ً

أفَّيكونواَّ،وىذاََّّ-واهللَّأعمـَّ-الَّيكوفَّ،ألنيـَّلـَّيتمنَّواَّاإليمافَّ
فكأنَّيـَّقدَّتمنَّواَّأال َُّ
َّي ََّكذََُّّبواَّو ْ
اَّالردَّ َّوأخبرواَّأنيـَّالَّيكذَّبوفَّويكونوفَّمفَّالمؤمنيف))(ٗ)َّ ،فاألخفشَّحينماَّحمؿَّ
إنماَّتمنَّو َّ
نكذب) َّمنقطع َّعف َّقولوُ َّ :ن َرُّد َّ وتكوف َّالواو َّلبلستكئناؼَّ
اآلية َّعمى َّالرفع َّفقولو(َّ :ال َّ َُّ
ويكوفَّالكبلـَّخبراَّألنيـَّتمنواَّالردَّ َّفقطَّ،وتقديرَّالمعنىَّعندهَّ:والَّنكذب ََّّواهلل َّبآياتَّربناَّ
ًَّ

ونكوف ََّّواهلل َّمف َّالمؤمنيفَّ،وىذاَّالتقديرَّقالو َّاألخفشَّونقموَّالطبري َّفيَّتفسيرهَّ ،ونسبوَّإلىَّ

(ٔ)َّ-التنبيوَّ،ََّّٕٗٚ:وينظرَّ:المحتسبََّّ،َّٕٕ٘/ََّّٔ:ومعانيَّالقرافَّلؤلخفشَّ .َّٕٜٚ/ََّّٔ:
(ٕ)َّ-ينظرَّ:الحجةَّلمقراءَّالسبعةَّ ََّّ.ََّّٕٜٕ/ََّّٖ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:الحجةَّلمقراءَّالسبعةَّ،َّٕٜٕ/ََّّٖ:ومعانيَّالقراءاتَّ َّ.َّٖٜٗ/َّٔ:
(ٗ)َّ-معانيَّالقرافَّلؤلخفشَّ .َّٕٜٚ/ََّّٔ:
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بعضَّنحوييَّالبصرة(ٔ)َّ ،وكذلؾَّقاؿَّبو َّالقيسي(ٕ)َّ،وقاؿَّسيبويو((َّ:فالرفعَّعمىَّوجييفَّ:
ِ
َّممَّف َّالَّ
َّفإني َِّ
َّاألو ََّ
ؿَّ .و َ
اآلخر َّعمى َّقولؾ َّدعني َّوال َّأعودَّ ،أي ّ
فأحدىما ْ
َّأف َ
َّي َ
شرؾ َّاآلخ ُر ّ
رؾَّأوَّلـَّيترؾَّ،ولـَّ
سأ ُؿ َّالترؾ
ماَّي َّْ
يعودَّ،فإن ََّ
َّ،وقدَّأوجبَّعمىَّنفسوَّأف َّالَّعودةَّلوَّالبتّةَّتُ
ّ
ْ
ُ
أفَّالَّيعود))(ٖ)َّ .
َّْ
أفَّيجتمعَّلوَّالترؾَّو ْ
يردَّأفَّيسأؿَّ ْ
َّ،ولسناََّّنكذَّبَّبآياتَّربَّناََّّ،
َُّ
المعنىََّّ:ياَّليتناَّنََّرَُّّد
َُّ
فَّتكوفَّالواوَّلبلستكئناؼَّ،و
الوجوَّالثانيَّ:أ َّْ

أوَّياَّليتناَّنََّرَُّّدَّ،ونحفَّالَّنكذبَّبآياتَّربَّنا(ٗ)َّ،قاؿَّالسَّميفَّالحمبيَّفيَّىذاَّالوجوَّ((أفَّقولوَّ
َُّ
تَّ
ماَّع ِطفَ َّْ
ب) َّخبر َّلمبتدأ َّمحذوؼَّ ،والجممة َّاستكئنافية َّالَّتعمُّ َ
ؽ َّليا َّبما َّقبمياَّ ،وانَّ ُ
(وال َّنكذ ُ
ت َّداخمةً َّفيَّ
تافَّعمىَّالجممةَّالمشتممةَّعمىَّأداةَّوماَّفيَّحيز
ىاتافَّالجممتافَّالفعمي
ىاَّفميس ْ
َ
َ

يـَّالَّيك ّذبوفَّبآياتَّ
أصبلَّ،وانَّماَّأخبرَّاهللَّتعالىَّعنيـَّأنَّيـَّأَخبرواَّعفَّأنفسيـَّبأن
التَّمنيَّ ًَّ
ُ

ربَّيـَّ،وأنيـَّيكونوفَّمفَّالمؤمنيف))(٘)َّ .

)َّخبر َّلمبتدأَّمحذوؼَّ،والتقديرَّ:ياَّليتناَّ
ًَّا
َّ:أف َّتكوفَّالواوَّلمحاؿَّ،و(الَّ َُّ
نكذب
الوجوَّالثالث َّْ
ُن َرُّد َّغي َر َّمكذبيفَّوكاكئنيفَّمفَّالمؤمنيفَّ،وعمىَّىذاَّالوجوَّ((يكوف َّتمنيَّالردَّمقي ًدا َّبياتيفَّ

أيضا َّداخمَيفَّفيَّالتمني))(َّ.)ٙوكوفَّالواوَّلمحاؿَّ ،وجوَّلـَّيجوزهَّ
الحالَ ْيف َّ
َّ،فيكوف َّالفعبلفَّ ً
ُ
؛َّألفَّذلؾََُّّيوجبَّدخوؿَّ(الَّنكذب)َّفيَّالتمنيَّ؛ألفَّ
ماَّنقؿَّعنو َّّ
الجرجانيَّ(تٔٗٚىػ)َّفيَّ َُّ
واوَّالحاؿَّتربطَّالجممةَّبماَّقبميا(َّ .)ٚ

ََََّّّّأماَّفيَّحالةَّالنصبَّفتكوفَّالواوَّعمىَّوجييفَّ َّ:
فَّ
بَّون َُّك َّْ
َّرِد ْدناَّلـَّنكذَّ ََّ
الوجوَّاألوؿَّْ َّ:
أف َّتكوفَّالواوَّكالفاءَّفيَّجوابَّالتمنيَّ،والمعنى ْ
َّ:إف ُ
ب َّ غير َّداخؿ َّفي َّالتَّمنيََّّ ،وىذا َّالوجو َّأشار َّإليو َّابفَّ
مف َّالمؤمنيف ََّّ ،وقولو َّ:لَ ُن َك ّْذ َ
(ٔ)َّ-ينظرَّ:جامعَّالبيافَّ .َّٕٜٓ/ََّّٜ:
(ٕ)َّ-ينظرَّ:اليدايةَّإلىَّبموغَّالنيايةَّ .َّٜٜٔٗ-ََّّٜٜٖٔ/َّٖ:
(ٖ)َّ-الكتابَّ .َّٗٗ/ََّّٖ:

(ٗ)َّ -ينظرَّ :معاني َّالقرآف َّلمفراءَّ ،ٕٚٙ/َّٔ :ومعاني َّالقرآف َّواعرابوَّ ،َّٕٖٜ /َّ َّٕ :والمساكئؿ َّالمنثورةَّ:

َّ،ٔ٘ٚوالبيافَّفيَّغريبَّإعرابَّالقرآفَّ.ٖٔٛ/َّٔ:

(٘)َّ-الدرَّالمصوفَّ،َّ٘ٛٙ/َّٗ:وينظرَّ:النكتَّفيَّالقرآفَّ َّ.َّٕٔٗ:
(َّ-)ٙالدرَّالمصوفَّ،َّ٘ٛ٘/َّٗ:وينظرَّ:التبيافَّفيَّإعرابَّالقرآفَّ .َّٕٖٜ/َّٔ:
(َّ-)ٚإعرابَّالقرافَّلمباقوليَّ .َّٕٛٗ/َّٖ:
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جني َّفي َّقولو َّالذي َّنقمو َّعف َّاألخفش َّإذ َّقاؿ((َّ :وىذا َّيوجب َّالنصب َّألنَّو َّجوابَّ
لمتمني))(ٔ)َّ ،وكوف َّ لَ ُن َك ّْذ َب َّ جوًَّابا َّلمتمنيَّ ،والواو َّكالفاء َّقاؿ َّبو َّأكثر َّالمغوييفَّ

أف َّتكوفَّالواوَّمثؿَّ
َّوالمفسريفَّعمىَّأنوَّوجوَّفيَّقراءةَّالنصب(ٕ)َّ،وأنكرَّبعضَّالنحوييفَّْ َّ،
الَّمماَّ
فبلَّينعقدَّمماَّقبمياَّو َِّ
َِّ
الفاءَّفيَّجوابَّالتمني؛َّ((ألف َّالواوَّالَّتقعَّفيَّجوابَّالشرطَّ،
بعدىاَّشرطَّوجواب))(ٖ)َّ .

المصدرَّالمؤوؿَّ
َّ
اَّبأفَّمضمرةَّ،و
َّ:أفَّتكوفَّالواوَّلممعيةَّو لَ ُن َك ّْذ َب َّ
الوجوَّالثاني َّْ
منصوب ْ
ً
معطوؼَّعمىَّمصدرَّمتوىـَّمفَّالفعؿَّ(نرد)َّحتىَّيكوفَّالعطؼَّاسـَّعمىَّاسـَّ ،والتقديرَّ:

ناَّوكونا َّمفَّالمؤمنيفَّ،وعمىَّىذاَّالمعنىَّعدـَّ
ًَّ
انتفاء َّمف َّالتَّكذيبَّبآياتَّربَّ
ياَّليت َّلناَّ َرًّدا َّو ً

التَّكذيبَّداخؿَّفيَّالتَّمني(ٗ)َّ .

الفعؿَّبعدىاَّمنصوباَّعمىَّالصرؼَّ ،إذ َّقاؿَّالفراءَّ:
ََََََّّّّّّوالواو َّعندَّالكوفييفَّلمصرؼ(٘)َّ ،و
ً
اختَُّمِؼَّفيَّ
((والنصبَّجاكئزَّعمىَّالصرؼَّ،كقولؾَّ:الَّيسعني َّشيءَّويضيؽ َّعنؾ))(َّ،)ٙو َّ
(ٔ)َّ-المحتسبَّ،َّٕٕ٘/ََّّٔ:وينظرَّ:التنبيوَّ .َّٕٗٚ:

(ٕ)َّ-ينظرَّ:معانيَّالقرآفَّواعرابوَّ،َّٕٗٓ/َّٕ:ومعانيَّالقراءاتَّ،َّٖٜٗ/ََّّٔ:الكشؼََّّوالبيافَّ،َّٕٔٗ/َّٗ:
واليدايةَّإلىَّبموغَّالنيايةَّ،َّٜٜٖٔ/َّٖ:التبيافَّفيَّإعرابَّالقرآفَّ .ٕٖٜ/َّٔ:
(ٖ)َّ-البحرَّالمحيطَّ،َّٔٓ٘/ََّّٗ:ينظرَّ:النكتَّفيَّالقرآفَّ.َّٕٔٗ:

(ٗ)َّ-ينظرَّ:البيافَّفيَّغريبَّإعرابَّالقرآفَّ،َّٖٔٛ/ََّّٔ:ومغنيَّالمبيبَّ.َّٜٗٙ/ََّّٔ:
(٘)َّ -النصبَّعمىَّالصرؼَّمصطمحَّكوفيَّ ،يقصدَّبوَّمخالفةَّالفعؿَّالثانيَّالمعطوؼَّلؤلوؿَّالمعطوؼَّ

َّقمتَّ :وماَّ
عميو َّبالمعنىَّ ،وتسمى َّالواو َّواو َّالصرؼَّ ،وىي َّلممعية َّعند َّالبصرييفَّ .وقاؿ َّالفراء َّ((فإف َ
ٍ
ياَّعمىَّماَّع ِطؼَّ
َّعمىَّكبلـ
الص
رؼ؟َّقمت ََّّ:أفَّتأتيَّبالواوَّمعطوفةً
َّفيَّأولوَّحادثةَّالَّتستقيـَّإعادتُ
ُ
ُ
ّ
الصرؼَّأفَّ
)َّ.وقاؿَّأيضا((َّ:و
ؼ)) َّ(معانيَّالقرآف َّلمفراءََّّٖٗ/َّٔ:
عميياََّّ،فإذاَّكافَّكذلؾَّفيو َّالصَّ ْر َُّ
ْ
ً
يجتمعَّالفعبلفَّبػ(الواو) َّأوَّ(ثُـَّ) َّأو َّ(الفاء) َّأو(أو)َّ،وفيَّأولوَّجحدَّأوَّاستفياـََّّ،ثُـ َّترىَّذلؾَّالجحدَّأوَّ

فََُّّي ََّكرَّفيَّالعطؼَّ،فذلؾَّالصرؼ))(َّ.معانيَّالقرآفَّلمفراءََّّ.)َّٕٖ٘/َّٔ:وقيؿَّإفَّأوؿَّ
متنعاَّأ َّْ
االستفياـَّم ًَّ
َُّ
ورودَّليذاَّالمصطمحَّىوَّعندَّالفراءَّفيَّمعانيَّالقرآف(َّ.ينظرَّ:الصرؼَّبيفَّسيبويوَّوالفراءَّ،َّٜٙ:مجمةَّ

مجمع َّالمغة َّاألردني َّالعدد ََّّٖ٘ ،)َّٜٜٔٚ ،إال َّإني َّوجدت َّالخميؿ َّمف َّقب ُؿ َّقد َّاستعمؿ َّىذا َّالمصطمحَّ
ِ
َّسبحاف َّاهللَّعمىَّالص ْرؼَّ،وليسَّبذلؾ))َّ(العيفَّ،)ٔ٘ٔ/َّٖ:معَّخبلؼَّأف َّالفراءَّ
ب
فقاؿ((َّ:ويقاؿَُّ:نص َ
َ
خصوَّبالفعؿَّ.
(َّ -)ٙمعاني َّالقرآف َّلمفراءَّ ،َّٔٚٙ /َّٔ :وينظرَّ :معاني َّالقراءاتَّ ،َّٖٜٗ /َّٔ :واإلنصاؼ َّفي َّمساكئؿَّ
الخبلؼَّبيفَّالنحوييفَّالبصرييفَّوالكوفييفَّ ََّّ.َّٕٗ٘/ََّّٕ:
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َّمعنوياَّ ،أو َّىو َّمنصوبَّ
ًَّ
ًَّ
َّعامبل
الناصب َّلمفعؿ َّىؿ َّىو َّمنصوب َّعمى َّالصرؼ َّبوصفو

َّ،أوَّمنصوبَّبأفَّمضمرةَّكماَّىوَّعندَّالبصرييفَّ.فمصطمحَّ(النصبَّعمىَّالصرؼ)َّ
َّْ
بالواو
أف)َّ
وردَّعندَّالفراءَّفيَّأكثرَّمفَّموضوعَّ ،ولـَّيشرَّإلىَّأفَّ َّالناصبَّلمفعؿَّعمىَّالصرؼَّ( َّْ

المضمرةَّ،ولـَّيشرَّإلىَّأفََّّالصرؼَّعام ٌؿَّمعنويَّيعمؿَّالنصبَّ،بؿَّوردَّعندهَّأفََّّالنصبَّ
َّأف َّتكوفَّ
َّنصبت َّبالواو َّعمى َّالصرؼ َّْ
بالواوَّ ،إذ َّقاؿ((َّ :فيؿ َّيجوز َّفي َّاألفاعيؿ َّالتي َُّ
َّ:لست َّألبيَّإِ ْف َّلـَّ
مردودة َّعمىَّماَّقبمياَّ،وفيياَّمعنىَّالصَّرؼ؟َّقمتَّ:نعـ؛ َّالعربَّتقوؿ
ُ

تذىب َّنفسي))(ٔ)َّ ،ويرى َّابف َّجني َّوالجرجاني َّأفَّ َّنصب َّالجواب َّعمى َّالصرؼَّ
أقتْمؾ َّأو َّ َُّ
َّبدَّ َّلو َّمفَّ
َّمعنوًيا َّيعمؿ َّالنصب؛ َّألف َّاألفعاؿ َّال ََّّتَُّْنصب َّبعامؿ َّمعنوي َّفبل َُّ
َّ
ًَّ
َّعامبل
ليس
(ٕ)
َّأف َّيكوفَّ
ناصب َّمقدَّر َّ ،فالصَّرؼ َّعنده َّفيو َّداللة َّعمى َّمعنى َّمخالفة َّالثاني َّلؤلوؿ َّال ْ

عامبل َّفيَّالفعؿَّبعدهَّ،بؿَّيجبَّتقديرَّناصبَّلمفعؿَّ .ويرىَّبعضَّالباحثيفَّأفَّ َّمصطمحَّ
ً
الصرؼ َّليس َّفيو َّتأثير َّعمى َّاإلعرابَّ ،وليس َّىو َّبعامؿَّ ،وانَّما َّىو َّمصطمح َّيدؿ َّعمىَّ

معنىَّمخالفةَّالثانيَّلؤلوؿَّفيَّالمعنى(ٖ)َّ .

َّبأف َّمضمرة َّبعد َّالواو(ٗ)َّ َّ ،ومنيـ َّأبو َّالقاسـَّ
ََََََّّّّّّويرى َّالبصري َّوف َّأفَّ َّالفعؿ َّمنصوب َّْ

الزجاجيَّ(تٖٚٚىػ)(٘)ََّّ َّ،ونقؿَّأبوَّالبركاتَّبفَّاألنباريَّ(ت٘ٚٚىػ)َّعفَّأبيَّعمرَّالجرميَّ

الجرمي َّ(تٕٕ٘ىػ) َّأفَّ َّالواوَّىيَّالناصبةَّلمفعؿ؛َّألنياَّخرجتَّعفَّبابَّالعطؼ(َّ،)ٙوىذاَّ
ماَّعميوَّالفراءَّ .
َّ

انش َّ
آي ًة
ابعا :القوؿ َّفي َّقولو َّتعالى  :اقْتََرَب ِت َّ
اع ُة َو َ
ق ا ْلقَ َمُر َ وِان َي َرْوا َ
الس َ
ََََََّّّّّّر ً
ِ
ستَ ِقّّر [ القمرَّ،ٔ:
ستَ ِمّّر َ و َك َّذ ُبوا َواتََّب ُعوا أ ْ
َى َو ُ
ُي ْع ِر ُ
اءى ْم َو ُك ُّل أ َْم ٍر ُّم ْ
ضوا َوَيقُولُوا س ْحٌر ُّم ْ
ستَ ِقّّر َّعمىَّقراءةَّأبيَّجعفرَّيزيدَّ .
َّٕ]َّٖ،بجر ُّ م ْ

(ٔ)َّ-معانيَّالقرآفَّلمفراء.َّٖٗ/ََّّٔ:
(ٕ)َّ-ينظرَّ:سرَّصناعةَّاإلعرابَّ،َّٕٚ٘/َّٔ:والمقتصدَّفيَّشرحَّاإليضاحَّ .َّٔٓٚٗ/ََّّٕ:

(ٖ)َّ-ينظرَّ:الصرؼَّبيفَّسيبويوَّوالفراءَّ،ََّّٚٗ:مجمةَّمجمعَّالمغةَّاألردنيَّالعددََّّٖ٘.ٜٜٔٚ،
(ٗ)َّ-ينظرَّ:واإلنصاؼَّفيَّمساكئؿَّالخبلؼَّ َّ.َّٕٗ٘/ََّّٕ:
(٘)َّ-ينظرَّ:أخبارَّأبيَّالقاسـَّالزجاجيَّ َّ.َّٖٔ:

(َّ-)ٙينظرَّ:اإلنصاؼَّفيَّمساكئؿَّالخبلؼ.َّٕٗ٘/ََّّٕ:
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أمرَّ،
وكؿ َّ ٍَّ
بت َّالساع َّةُ َّ َُّّ
ََََََّّّّّّقاؿ َّابف َّجني((َّ :رفعو َّعندي َّعطؼ َّعمى َّالساعة َّأيَّ :اقتر َّْ

قدَّاقتربَّاستقرارَّاألمورَّفيَّيوـَّالقيامةَّ،مفَّحصوؿَّأىؿَّالجنَّةَّفيَّالجنةَّ،وحصوؿَّ
ََّ
أيَّ:

أىؿَّالنَّارَّفيَّالنارَّ.ىذاَّوجوَّرفعو))(ٔ)َّ .

َََََّّّّّالضمير َّفي َّ(رفعو) َّمف َّكبلـ َّابف َّجني َّيرجع َّعمى َُّ ك ُّل َّ كما َّيرى َّمحققوَّ
(ٕ)
انش َّ
ق
اع ُةَّمفَّقولوَّتعالى  :اقْتََرَب ِت َّ
المحتسب َّ.وعطؼ ُ ك ُّل َّعمى َّ 
اع ُة َو َ
الس َ
الس َ
ا ْلقَ َم ُر [َّ القمرَّ]َّٔ :يكوفَّفيَّقراءةَّأبيَّجعفرَّبجرَّ( ُم ْستَِقٍَّّر)َّصفةَّلػ  أ َْم ٍرَّ،والمعنىَّ:
أمر َّ ُم ْستَِقٍَّّر(ٖ)َّ ،ورد َّأبو َّحياف َّىذا َّالوجو َّالذي َّارتضاه َّابفَّ
كؿ َّ ٍَّ
اقترب َّ َُّّ
بت َّالساع َّةُ َّو ََّ
اقتر َّْ
َّ،وبعيدَّأف َّيوجدَّمثؿَّىذاَّالتركيبَّفيَّ
َّْ
وىذاَّبعيدَّلطوؿَّالفصؿَّبجمؿ َّثبلث
ٍَّ
جنيَّ،فقاؿ((َّ:
يد َّأكرموَّورحؿَّإلىَّبنيَّفبلفَّ
أف َّيجيءَّز ٌَّ
يداَّ،و َّْ
كبلـَّالعربَّ،نحوَّ:أكمتَّ ًا
خبز َّوضربتَّز ً

خبز)َّ،بؿ َّالَّيوجد َّمثمو َّفي َّكبلـ َّالعرب))(ٗ)ََّّ ،والوجوَّ
ولحما َّعطفًا َّعمى َّ( ًا
ولحماَّ ،فيكوف َّ ً
ً
الذيَّقالوَّابفَّجنيَّ،ىوَّوجوَّمقبوؿَّعندَّأكثرَّالمفسريفَّوالمغوييف(٘)َّ،وقاؿَّالسميفَّالحمبيَّ

الحمبيَّر ًاداَّعمىَّأبيَّحياف((َّ:قمتَّ:واذاَّدؿَّدليؿَّعمىَّالمعنىَّ،فبلَّنباليَّبالفواصؿَّ.وأيفَّ

ِ
بوَّىوَّحتىَّيقيسوَّعميوَّفيَّالمنعَّ؟))(َّ َّ.)ٙ
ََّ
آفَّمفَّىذاَّالتركيبَّالذيَّرك
فصاحةَّالقر

ستَ ِقّّر  بجرَّ
َّآخرَّ ،وىو َّْ
ََََََّّّّّّوقيؿ َّفي َّاآلية َّوجو َ
َّأف َّيكوف َّقولو َّتعالىَ  :و ُك ُّل أ َْم ٍر ُّم ْ
مستقر َّ ٍ
آتَّ
أمر َّ ٍَّّ
أوَّكؿ َّ ٍَّ
َُّّ
مستقر َّمعموؿَّبوَّ،
أمر َّ ٍَّّ
كؿ َّ ٍَّ
( ُم ْستَِقٍَّّر)َّمبتدأَّخبرهَّمحذوؼَّوالتقديرَُّّ َّ:
خبرَّ
مستقرَّبالغوه(َّ،)ٚوقيؿَّإفََّّ( ُم ْستَِقٍَّّر)َّ ٌَّ
أمرَّ ٍَّّ
َّ،أوكؿَّ ٍَّ
َُّّ
الَّمحالةَّأوَّكاكئفَّفيَّالموحَّالمحفوظَّ

(ٔ)َّ-المحتسبَّ .َّٕٜٚ/ََّّٕ:

(ٕ)َّ-ينظرَّ:المحتسبَّ،ىامشَّ(ٖ)َّ .َّٕٜٚ/ََّّٕ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:الكشاؼَّ،َّٙ٘ٗ/ََّّ٘:إرشادَّالعقؿَّالسميـَّإلىَّمزاياَّالكتابَّالكريـ.َّٕٖٖ/ََّّ٘:
(ٗ)َّ-البحرَّالمحيطَّ .َّٕٔٚ/َََّّّٛ:

(٘)َّ-ينظرَّ:الكشاؼَّ َّ،َّٙ٘ٗ/ََّّ٘:وكشؼَّالمشكبلتَّ،َّٖٗٔ/َّٔ:والتبيافَّفيَّإعرابَّالقرافَّ،ٜٕٔٔ/َّٕ:

َّٕ،ٜٕٔٔ/والفريدَّفيَّإعرابَّالقرافَّ،ٖٜٔ/ََّّٗ:وأنوارَّالتنزيؿَّوأسرارَّالتأويؿَّ .َّٔٙٗ/ََّّ٘:
(َّ-)ٙالدرَّالمصوفَّ.َّٕٔٔ/ََّّٔٓ:

(َّ-)ٚينظرَّ:التبيافَّفيَّإعرابَّالقرافََّّ،ٜٕٔٔ/َّٕ:والفريدَّفيَّإعرابَّالقرافَّ،َّٖٜٔ/ََّّٗ:والجامعَّألحكاـَّ

ألحكاـَّالقرآفَّ،َّٚٙ/َّٕٓ:والبحرَّالمحيطَّ .َّٕٔٚ/َّٛ:
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المغوييفَّوالمفسريف؛ َّالف َّالجرَّ
َّ
وَّجرَّ َّعمىَّالجوار(ٔ)َّ،وىوَّوجوَّالَّيجوزَّعند َّأكثرَّ
إال َّأنَّ َُّ
عمىَّالجوارَّجاءَّفيَّالصفةَّوليسَّالخبرَّ(ٕ)َّ .

العطف بالفاء َّ

ات قَ ْدحا  فَا ْلم ِغير ِ
وري ِ
أول  :القوؿَّفيَّقولوَّتعالىَّ  :وا ْلع ِادي ِ
ات
ً
ات َ
ً
ض ْب ًحا  فَا ْل ُم ِ َ
َ َ َ
ُ َ
ص ْب ًحا [َّالعادياتَّ .]َّٖ،َّٕ،َّٔ:
ُ
َََََََّّّّّّّذكرَّابفَّجنيَّفيَّاآلياتَّوجييفَّ :

أف َّتكوفَّالعادياتَّوالمورياتَّوالمغيراتَّصفاتَّلموصوؼَّواحدَّ،إذَّقاؿَّابفَّ
الوجوَّاألوؿَّْ َّ:

يمكفَّأف َّيكوفَّمفَّىذاَّالضربَّالذيَّنحفَّبصدده))(ٖ)َّ،إشارةَّإلى َّقولوَّالسابؽَّ
َّْ
جني((َّ:
الذي َّقاؿ َّفيو((َّ :قولو َّسبحانو َّ :والَّ ِذي ُىو ي ْ ِ ِ
س ِق ِ
ت فَ ُي َو
ضُ
ين َ وِا َذا َم ِر ْ
َ ُ
طع ُمني َوَي ْ
َ
يئ ِتي َي ْوَم الد ِ
ين َ والَّ ِذي ُي ِميتُِني ثُ َّم ُي ْح ِي ِ
ش ِف ِ
ّْينَّ
َي ْ
ين َ والَّ ِذي أَ ْط َمعُ أَن َي ْغ ِف َر لِي َخ ِط َ
[الشعراءَّ ]َّٕٛ ،َّٛٔ،َّٛٓ،َّٜٚ:وىذاَّكموَّصفةَّموصوؼَّواحدَّوىوَّالقديـَّعز َّاسمو))(ٗ)َّ،
وجاز َّالعطؼ؛ َّألف َّىذه َّالصفات َّمتغايرة َّوىي َّلذات َّواحدة َّلعطفيا َّبالفاء َّالتي َّتقتضيَّ

التعقيبَّ ،وقيؿ َّىي َّالخيؿ َّفي َّالجياد َّوقيؿ َّىي َّاإلبؿ َّفي َّالحجَّ ،وىذا َّالوجو َّعميو َّأكثرَّ
المفسريفَّوالمغوييف(٘)َّ َّ.

أف َّتكوف َّالعاديات َّغير َّالموريات َّوالمغيرات َّغيرىماَّ ،فيكوف َّعطؼَّ
الوجو َّالثانيَّْ ((َّ :

مررتَّ
موصوؼَّعمىَّموصوؼَّآخرَّحقيقةَّالَّمجاز
ً
اََّّ،كقولؾَّمررتَّبالضاحؾَّفالباكيَّإذاَّ َ
ُ
َّباؾ))(َّ َّ ،)ٙولـ َّيذكر َّابف َّجني َّالمراد َّبكؿ َّواحد َّمف َّىذهَّ
باثنيفَّ :أحدىما َّضاحؾ َّواآلخر ٍَّ
األلفاظَّ،إالَّإننِ
يَّوجدت َّبعضَّالمفسريفَّقالواَّأكثرَّمفَّمعنىَّلكؿَّواحدَّمفَّىذهَّاأللفاظَّ
َُّ
(ٔ)َّ-ينظرَّ:كشؼَّالمشكبلتَّ .َّٖٗٔ/ََّّٔ:
(ٕ)َّ-ينظرَّ:البحرَّالمحيطَّ،َّٕٔٚ/َّٛ:والدرَّالمصوفَّ َّ،َّٕٕٔ/َّٔٓ:ومغنيَّالمبيبََّّ.ٖٚٔ/َّٕ:
(ٖ)َّ-التنبيوَّ .َّٙٗ:
(ٗ)َّ-التنبيو.َّٙٗ:

(٘)َّ-ينظرَّ:تفسيرَّغريبَّالقرآفَّ ،َّٖ٘٘:ومعانيَّالقرآفَّلمفراءَّ َّ،َّٕٛٗ/ََّّٖ:ومعانيَّالقرآفَّواعرابوَّ/َّ٘:
َّ٘ َّ ،َّٖٖ٘/ومجمعَّالبيافَّ،َّٖٕٙ -َّ َّٖٕ٘/َّٔٓ:والنكتَّوالعيوفَّ ،َّٖٕ٘ -َّ َّٖٕٖ/َّٙ :والبحرَّالمحيطَّ:
َّ .٘ٓٔ-ََّّ٘ٓٓ/ٛ

(َّ-)ٙالتنبيوَّ .َّٙٗ:
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ةَّمختمفةََّّ،فقالواَّفيَّالعادياتَّىيَّالخيؿَّأوَّاإلبؿَّ،والمورياتَّىيَّنيرافَّ
َّ
وىيَّمعانيَّمتغاير

َّ،والمغيرات َّقدَّتكوف َّىيَّ
الحجيجَّبمزدلفةَّأوَّالمجاىديفَّأوَّىيَّم َّْك َُّر َّالرجاؿَّفيَّالحرب(ٔ) َّ
ََّ
القباكئؿَّالمياجمة(ٕ)َّ،واختبلؼَّالوجوهَّفيَّاآليةَّكافَّسببوَّالنظرَّإلىَّالموصوؼَّإذاَّكافَّ

احداَّأوَّغيرَّواحدَّ َّ.
و ً

ض َّ
ض ْع َن ِبا ْلقَ ْو ِل فَ َي ْط َم َع الَّ ِذي ِفي َق ْم ِب ِو َم َر ٌ
ثانيا :القوؿ َّفيَّقولوَّتعالى  :فَ َال تَ ْخ َ
ََََََّّّّّّ ً
ط ََّمع)َّعمىَّقراءةَّعثمافَّبفَّعفافَّوأبافَّ .
[األحزابَّ:مفَّاآليةَّ]َّٖٕ:بكسرَّالعيفَّمفَّ(ََّي َّْ
ط ََّمع) َّبكسر َّالعيف َّ((معطوؼ َّعمى َّقوؿ َّاهلل َّتعالى َّ :فَ َال
(ي َّْ
ََََََّّّّّّيرى َّابف َّجني َّأف ََّ
ض ْع َن ِبا ْلقَ ْو ِل َّ ،أيَّ :فبل َّيطمع َّالذي َّفي َّقمبو َّمرضَّ ،فكبلىما َّمنييَّ َّعنوَّ ،إالَّ َّأفََّّ
تَ ْخ َ
طمعوَّإنَّماَّ
وَّإذاَّنصبَّكافَّمعناهَّ :أفَّ َّ ََّ
َُّ
أشد َّإصاب َّةً َّلمعذر؛َّوذلؾَّأنَّ
النصبَّأقوىَّمعنىَّ،و َُّّ
ًَّ

ب َّعفَّ
َُّّ
وع َِّيفَّ َّبالقوؿَّ ،فاألصؿ َّفي َّذلؾ َّمنييَّ َّعنوَّ ،و
ض َِّ
َّخ َُّ
ب َّعف َُّ
المنيي َّمسب ٌ
ىو َّمسب ٌ
كافَّنيياَّليفََّّولوَّ،وليسَّفيوَّدليؿَّعمىَّأفََّّالطَّمعَّراجعَّاألصؿَّإلييفََّّ،
ًَّ
َِّف َّْعَّمِ َِّيفََّّ،واذاَّعطفوَّ
وواقعَّمفَّأجميفََّّ.وعميوَّبيتَّامرئَّالقيسَّ :
ص ّْو ْب ول تُ ْج ِي َد َّن ُو
فَ ُق ْم ُ
ت لَو َ

فَ ُي ْذ ِر َك ِمن أُ ْخ َرى القطاة فَتَْزلَ ِ
ق

(ٖ)
سرَّ
ط َم َِّع)َّفيَّالقراءةَّالشاذةَّمجزوـَّ َُّك َِّ
فيذاَّنييَّبعدَّنيي ََّّ،كالقراءةَّالشاذة)) َّ،وقولوَّ(فََي ْ

َّدوفَّ
ض ْع َن َّ ،وقاؿ َّابف َّعطية((َّ:وكأفَّ َّالنَّيي َُّ
اللتقاء َّالساكنيف َّمعطوؼ َّعمىَّ فَ َال تَ ْخ َ
َّورجَّح َّابف َّجني َّقراءة َّالعامة؛ َّألنَّيا َّأقوى َّفي َّالمعنىَّ ،وتربط َّبيفَّ
ظاىر))(ٗ)َّ ،
اب َّ ٍَّ
جو ٍَّ
عَّمنيياَّعنوَّفأثرهَّزاكئؿَّالَّمحالةَّ .
ًَّ
الخضوعَّبالقوؿَّوالطَّمعَّ،ولماَّكافَّالخضو
َّ
َّ

(ٔ)َّ-ينظرَّ:النكتَّوالعيوفَّ َّ،َّٖٕٗ/ََّّٙ:ومجمعَّالبيافَّ .َّٖٕٙ/ََّّٔٓ:
(ٕ)َّ-ينظرَّ:تفسيرَّاألمثؿَّ .َّٗٚٙ/ََّّٔ٘:

(ٖ)َّ -المحتسبَّ،َّٔٛٔ/َّ َّٕ:وينظرَّالبيتَّفيَّديوافَّامرئَّالقيسَّ،َّٔ٘ٔ:وروايةَّالشطرَّالثانيَّفيوَّ:

في ْذلؽَّمفَّأعمىَّالقَطاةَّفَ ْتزل ِ
ؽ)ََّّ .
( ََّ

(ٗ)َّ-المحررَّالوجيزَّ.َّٖٖٛ/ََّّٗ:
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العطف بـ(أو)
أول :القوؿ َّفي َّقولو َّتعالى َّ :فَاص ِبر لِح ْكِم رّْب َك وَل تُ ِطع ِم ْنيم ِ
ور 
آث ًما أ َْو َكفُ ًا
ََََََّّّّّّ ً
ْ ْ ُ َ َ
ْ ُْ
[اإلنسافَّ:اآليةَّ .]َّٕٗ:
ولوَّجالسيماَّجميعاَّ
ًَّ
ََََََّّّّّّقاؿَّابفَّجني((َّ:فمفَّذلؾَّقوليـَّ:جالسَّالحسفَّأوَّابفَّسيريفَّ،

اَّالَّمخالفًاَّ ،وا ْف َّكانتَّ(أو) َّإنماَّىيَّفيَّأصؿَّوضعياَّألحدَّالشيكئيفَّ،
َّ
لكافَّمصيبا َّ ًَّ
مطيع
ًَّ
ماَّجازَّذلؾَّفيَّىذاَّالموضعَّالَّلشيءَّرجعَّإلىَّنفسَّ(أو)َّبؿَّلقرينوَّانضمتَّمفَّجيةَّ
ٍَّ
وان

ماَّرغبَّفيَّمجالسةَّالحسفَّلِ ََّماَّلمجالسوَّفيَّ
المعنىَّإلىَّ(أو)؛ َّوذلؾَّألنو َّ ُ
قدَّع ِرؼَّأنوَّإن ُ

يفَّأيضاََّّ،وكأنَّوَّقاؿَّجالسَّىذاَّ
ًَّ
ذلؾَّمفَّالحظََّّ،وىذهَّالحاؿَّموجودةَّفيَّمجالسةَّابفَّسير

الضرب َّمف َّالناسَّ ،وعمى َّذلؾ َّجرى َّالنيي َّفي َّىذا َّالطَّ َّْرَِّز(ٔ) َّمف َّالقوؿ َّفي َّقوؿ َّاهللَّ
سبحانو َّ :وَل تُ ِطع ِم ْنيم ِ
ور  وكأنَّو ََّّ -واهلل َّأعمـ ََّّ -قاؿ ََّّ :ال َّتطع َّىذاَّ
آث ًما أ َْو َكفُ ًا
َ
ْ ُْ
(ٕ)
َّأف َّ(أو) َّباقية َّعمى َّمعناىا َّلمتخيير َّوانضماـَّ
الضرب َّمف َّالناس)) َّ ،فابف َّجني َّيرى ّ
َّ،واختمؼَّالمغويوفََّّوالمفسروفَّفيَّمعنىَّ
الشيكئيفَّفيَّالنييَّلقرينةَّمعنويةَّانضمتَّإلىَّ(أو) َّ
(أو)َّفيَّاآليةَّعمىَّوجوهَّمنياَّ :

َّأفَّسياقياَّفيَّ
الوجوَّاألوؿَّ:أفَّتكوفَّ(أو)َّعمىَّمعناىاَّلمتخييرَّوىيَّكذاَّعندَّابفَّجنيَّإال ّ

َّخبزاَّأوَّ
اإلثباتَّيختمؼَّعفَّسياقياَّفيَّالنفيَّ،وىذاَّماَّوضَّحوَّسيبويوَّفيَّنحوَّقولؾَُّ َّ:ك ْؿ ً

اَّأوَّتمراَّ
اَّأوَّلحم
َّخبز
احداَّمفَّىذهَّاألشياءَّ،وقولؾ
ؿَّو ًَّ
اَّأوَّتمرَّ،فكأنؾَّقمتَّ َُّك َّْ
ًا
لحم
ْ
َّ:الَّتأكؿ ً
ً
ً
ً
أحداَّمفَّىذهَّاألشياءَّ،وكذاَّقولوَّتعالى َّ َّ:وَل تُ ِطع ِم ْنيم ِ
آث ًما أ َْو
َّْ
كأنؾَّقمتَّالَّتأكؿ َّ ً
َ
ْ ُْ
َّأحدا َّمنيـ(ٖ)َّ ،أما َّابف َّجني َّفجمع َّبيف َّاإلثبات َّوالنفي َّفي َّالمعنىَّ
َكفُ ًا
ور َّ أي َّال َّتطع ً
جَِّزئ َّجموسوَّمعَّأحدىماَّ،أمَّاَّفيَّاآليةَّفبلَُّي ْج ِزئَّ
َّ،في َّْ
فقولوَّ:جالسَّالحسفَّأوَّابفَّسيريف َُّ
َّ،فج َّْمعَّابفَّجنيَّبيفَّ
أحدىماَّبؿَّكبلىماَّمنييََّّعنوَّوالَّ ُي ْج ِزئَّأحدىماَّكماَّبيَّفَّذلؾَّسيبويو ََّ

اآليةَّوالمثاؿَّفيَّطرازَّواحدَّفيوَّنظرَّ .

(ٔ)َّ-الط ْرزَّ:الييأةَّ،القاموسَّالمحيط(َّ،َّٕ٘٘:طرز)َّ ََّّ.
(ٕ)َّ-الخصاكئصَّ .َّٖٗٛ-ََّّٖٗٚ/ََّّٔ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:الكتابَّ .َّٔٛٗ/ََّّٖ:
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َّوكفورَّ،
ًَّا
َّآثما
أف َّتكوف َّ(أو) َّلئلباحة َّبمعنى َّالواوَّ ،والمعنىَّ :ال َّتطع َّمنيـ ًَّ
الوجو َّالثانيَّْ َّ :
وىذاَّالوجوَّقالوَّأبوَّعبيدةَّوابفَّخالويوَّوالثعالبي(ٔ)َّ،فقاؿَّأبوَّعبيدة ((ليسَّىاَّىناَّتخييرَّ

وكفور))(ٕ)َّ .
آثماَّ ًَّا
أرادَّ ً

َّيفيـ َّمف َّكبلـَّ
َََََََّّّّّّّوىي َّعمى َّبابيا َّلمتخيير َّعند َّسيبويو َّكما َّنقؿ َّعنو َّالعكبريَّ ،وكما ُ

الزجَّاجَّكونياَّعمىَّبابياَّوليستَّبمعنىَّ
سيبويو َّآنؼَّالذكر(ٖ)َّ ،والزجاجَّواآللوسي(ٗ)َّ ،وعمؿَّ َّ َّ
مراَّفأطاعَّ
يد ََّ
الواوَّبقولو(َّ ((َّ:أو) َّىيناَّأوكدَّمفَّالواو؛َّألف َّالواوَّإذاَّ ُق ََّ
متَّ:الَّتطعَّز ً
اَّوع ً

َّكفورَّ،
َّآثما َّأو ًا
ٍَّ
أحدىما َّكاف َّغير
َّعاصَّ ،ألنو َّأمره َّأال َّيطيع َّاالثنيفَّ ،فإذا َّقاؿَّ :ال َّتطع ً
فََُّّيعصى))(٘)َّ .
ألَ َّْ
ؿَّ َِّ
فػ(أو)َّقدَّدلَّتَّعمىَّأفَّكؿَّواحدَّمنيماَّأى ٌَّ
َََََََّّّّّّّثانياَّ :القوؿ َّفيَّقولوَّتعالى َّ:وأَرس ْم َناه إِلَى ِم َئ ِة أَْل ٍ
ون [َّ الصافاتَّ:
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
َْ َ ُ
ً
َّ .]ٔٗٚ
َََََََّّّّّّّذكرَّابفَّجنيَّفيَّاآليةََّّأمريفَّ :
َّ:أف َّالَّتكوفَّ(أو)َّبمعنىَّ(بؿ) َّكماَّعندَّالفراءََّّوالَّبمعنىَّالواوَّ ،كماَّعندَّقطرب(َّ،)ٙ
األوؿ َّْ

إذَّقاؿَّالفراء((َّ:مفَّزعـَّأفَّ(أو)َّفيَّىذهَّاآليةَّعمىَّغيرَّمعنىَّ(بؿ)َّفقدَّافترىَّعمىَّاهلل؛َّ
ؾَّ،ومنوَّقوؿَّاهللَّتبارؾَّوتعالى َّ:وأَرس ْم َناه إِلَى ِم َئ ِة أَْل ٍ
ف أ َْو
ألف
َّاهللَّتبارؾَّوتعالىَّالَّي ُش ّ
َْ َ ُ
َ
ون َّ،)ٚ())وىذاَّالقوؿَّلـَّيرضوَّابفَّجنيَّ،وفسادَّقوؿَّالفراءَّأجمموَّالمبردَّفيَّوجييفَّ:
َي ِز ُ
يد َ
وَّلوَّجازَّأف َّتقعَّ(بؿ)َّموقعَّ(أو) َّفيَّىذاَّالموضع؛َّلجازَّأ ْف َّتقعَّفيَّ
َّ:إن
وجييفَّ:األوؿ ّ
ْ
احد َّإالََّّ
َّكبلـ َّو ٍَّ
موقع َّآخر َّوىذا َّال َّيجوزَّ ،الثاني((َّ :أفَّ َّ(بؿ) َّال َّتأتي َّفي َّالواجبَّ ،في ٍَّ

(ٔ)َّ-ينظرَّ:إعرابَّالقراءاتَّالسبعَّوعممياَّ،َّٕٙٙ/ََّّٕ:وفقوَّالمغةَّوسرَّالعربيةَّ َََّّّ.َّٕٗٛ:
(ٕ)َّ-مجازَّالقرآفَّ َّ.َّٕٛٓ/ََّّٕ:

(ٖ)َّ-ينظرَّ:الكتابَّ،َّٔٛٗ/ََّّٖ:والتبيافَّفيَّإعرابَّالقرآفَّ ََّّ.َّٕٔٙٔ/ََّّٕ:
(ٗ)َّ-ينظرَّ:روحَّالمعاني.َّٔٙ٘/ََّّٜ:

(٘)َّ-معانيَّالقرآفَّواعرابوَّ،َّٕٖٙ/ََّّ٘:وينظرَّ:روحَّالمعانيَّ َّ.َّٔٙ٘/ََّّٜ:
(َّ-)ٙينظرَّ:الخصاكئصَّ .َّٗٙٔ/ََّّٕ:
(َّ-)ٚمعانيَّالقرآفَّلمفراء.َّٕ٘ٓ/ََّّٔ:

111

الفصل الثاني التفسير اللغوي في المباحث النحوية والصرفية ...............
لئلضرابَّبعدَّ ٍ
غمط َّأوَّنسيافَّ،وىذاَّمنفيَّعفَّاهللَّعزَّ َّوجؿَّ؛َّألفَّ َّالقاكئؿَّإذاَّقاؿَّ:مررتَّ
َّ،ويَّثَّْبِتَّذا))(ٔ)َّ َّ.
؛َّليضَِّربَّعفَّذلؾ َُّ
َّْ
ناسياَّفذكرَّ،قاؿَّ:بؿَّعمرو
يدَّغالِ ًَّ
بز َّ
طاَّفاستدرؾَّ،أوَّ ً
َّوالثانيَّ:أفَّتكوفَّ(أو)َّعمىَّبابياَّلمشؾَّ((وذلؾَّأفََّّىذاَّكبلـَّخرجَّحكايةَّمفَّاهللَّعزََّّوجؿَّ
لقوؿَّالمخموقيفَّ،وتأويموَّعندَّأىؿَّالنظرَّ:وأرسمناهَّإلىَّجمعَّلوَّرأيتموىـَّلقمتـَّأنتـَّفييـَّ:
ق إِنَّ َك
َِّ
ىؤالءَّماكئةَّألؼَّأوَّيزيدوفَّ ،
ومثموَّممَّاَّمخرجوَّمنوَّتعالى َّعمىَّالحكايةَّقولوُ َّ:ذ ْ

كف َّمعناهَّ:ذؽَّ
يم [َّ الدخافَّ]َّٜٗ :وانماَّىوَّفيَّالحقيقةَّالذليؿَّالميافََّّلَ َّْ
َنت ا ْل َع ِز ُ
أ َ
يز ا ْل َك ِر ُ
إنؾَّأنتَّالذيَّكافَّيقاؿَّلوَّ:العزيزَّالكريـ))(ٕ)َّ،والشؾََّّداخؿَّفيَّالحكايةَّلقوؿَّالمخموقيف؛َّ

َّ،وكاف َّاألخفش َّيقوؿ((َّ:كانواَّكذاؾَّ
ألفَّ َّالخالؽَّالَّيعترضوَّالشؾَّفيَّشيءَّمفَّخبره(ٖ) َّ
عندكـَّ))(ٗ)َّ .

ََََََّّّّّّويرىَّالنيمي َّأفَّ َّقولوَّتعالىِ َّ:م َئ ِة أَْل ٍ
ف َّ ىوَّالعددَّالحقيقيَّعندَّإرساؿَّالرسوؿَّ،
أف َّتكوفَّ(أو)َّفيَّاآليةَّلمتخيير؛َّألنوَّتعالى َّيعمـَّالعددَّ،
أماَّقولو َّ:أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ون َّ فأنكر َّ ْ
وال َّىي َّلئلبياـَّ ،إذ َّكيؼ َّيبيـ َّاألمر َّبعدما َّحدده َّ َّوال َّىي َّبمعنى َّ(بؿ)َّ ،فتصبح َّالزيادةَّ

تعبيرَّ
محتومةَّ،و(يزيدوف)َّىوَّفعؿَّمضارعَّمستمرَّيبدأَّعمموَّمفَّلحظةَّاإلرساؿَّ،وليسَّ ًا
َّ
ٍ
رسؿَّإلييـَّ،باتَّباعيـ َّالرسوؿَّ،
يادةَّمتعمقةَّبالم ََّ
َُّ
تَّمبيَم َّةًَّ،وألمحَّالنيميَّأف َّالز
عفَّزيادة َّتُِرَك ُ
رسؿَّإلييـ(٘)َّ .
بحسبَّتقبؿَّالم ََّ
َُّ
حتمؿَّأفَّيزيدَّأوَّينقصَّ
َّ،فالعددَّالكميَّي
وايمانيـَّبو
ْ
ُ
 - 2الصفة
ين [َّ الذارياتَّ]َّ٘ٛ:
أول :القوؿ َّفيَّقولوَّتعالى َّ:إِ َّن المَّ َو ُى َو َّ
َََّّّ ً
الرَّز ُ
اق ُذو ا ْلقَُّوِة ا ْل َم ِت ُ
ين َّفيَّقراءةَّاألعمشَّ .
بجرَّ ا ْل َم ِت ُ

ََََََّّّّّّذكرَّابفَّجنيَّفيَّالقراءةَّوجييفَّ َّ:
وصفًا َّلمقوة ََّّ ،فذكَّره َّعمى َّمعنى َّالحبؿَّ ،والمعنىَّ :إفَّ َّاهلل َّىوَّ
يف) َّ َّ
َّأف َّيكوف َّ(اْل َمتِ َِّ
األوؿَّْ :
وىوَّممَّاَّيستويَّفيوَّالمذكرَّ
َِّ
المتيفَّعمىَّوزف َّفعيؿ َّ
َّ
الرزاؽَّذوَّالحبؿَّالمتيفَّ،أوَّذكَّر؛َّألفَّ َّ
(ٔ)َّ-المقتضب.َّٖٓ٘/ََّّٖ:

(ٕ)َّ-الخصاكئصَّ .َّٗٙٔ/ََّّٕ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:سرَّصناعةَّاإلعرابَّ .َّٗٓٙ/ََّّٔ:
(ٗ)َّ-معانيَّالقرآفَّلؤلخفش.ٜٗٔ/ََّّٕ:

(٘)َّ-ينظرَّ:النظاـَّالقرآنيَّ َََّّّ.َّٕٖٓ-ََّّٕٕٜ:
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َّوصفًا َّلممؤنث َّنحوَّ :ناق َّةٌ َّحسير(ٔ)َّ ،أو َّألفَّ َّالقوةَّ
َّ
َّمذكر
ًَّا
والمؤنثَّ ،وقد َّ ََّكَّثُر َّمجيء َّفعيؿ

َّحقيقي(ٕ)َّ .وقاؿ َّالعكبريَّ :المتيف َّبالكسر َّ((صفة َّلمقوة َّعمى َّالمعنىَّ ،أي َّذوَّ
ٍَّّ
مذكر َّغير
ٌَّ
القيرَّالمتيف))(ٖ)ََّّ ََّّ.

فعَّوصفًاَّلمرزاؽَّ،إالَّأنوَّجاءَّعمىَّلفظَّالقوةَّلجوارىاَّإياهَّ،عمىَّ
َّ
ادَّالر
أفَّيكوفَّأر َّ
َّوالثانيَّْ ((َّ:

ضبَّ ٍ
خربَّ،وعمىَّىذاَّفيَّالنكرةَّ-عمىَّماَّفيوَّ-أسيؿَّمنوَّفيَّالمعرفة؛َّ
قوليـَّ:ىذاَّ ُج ْح َُّرَّ ٍَّّ
وذلؾ َّأفَّ َّالنكرة َّأشد َّحاجة َّإلى َّالصفةَّ ،فبقدر َّقوة َّحاجتيا َّإلييا َّتتشبث َّباألقرب َّإليياَّ،
ٍّ
خرب؛َّلقوةَّحاجةَّالنكرةَّإلىَّالصفةَّ،فأمَّاَّالمعرفةَّفتقؿَّحاجتياَّإلىَّ
َّضبَّ ٍَّ
فيجوزَّىذاَّ ُج ْح ُر
أالَّ
الصفةََّّ،فبقدرَّذلؾَّالَّيسوغَّالتشبثَّبماَّيقربَّمنياَّالستغناكئياَّفيَّغالبَّاألمرَّعنياََّ َّ.

فةَّتداخمتَّفيماَّبعدَّ،فجازَّ
رتَّالمعر
ترىَّأنوَّقدَّكافَّيجبَّأالَّتوصؼَّالمعرفةَّ،لكنَّوَّلمَّاَّ ََّكَّثُ َّْ
ُ

ياَّفيَّأوؿَّوضعياَّمحتاجةََّّ-إلبيامياَّ-إلىَّوصفيا))(ٗ)َّ،
َّ
وصفياَّ،وليسَّكذلؾَّالنكرة؛َّألن

أيَّجر َّ(المتيف)عمىَّالجوارَّ -ضعيؼَّعندَّكثير َّمف َّالمفسريف(٘)َّ ،وكذلؾَّ
َُّّ
وىذاَّالوجو ََّّ -
جنيَّكماَّيفيـَّمفَّقولوَّاآلنؼَّ َّ،وقاؿَّأبوَّجعفرَّالنحاس((َّ:والجوارَّالَّيقعَّفيَّ
ىوَّعندَّابفَّ
ُ
َّ،وىوَّعندَّرؤساءَّالنحوييفَّغمطَّممَّفَّقالوَّمفَّالعربَّ،ولكفَّ
َِّ
القرآفَّ،والَّفيَّكبلـَّفصيح
القوؿ َّفي َّقراءة َّمف َّخفضَّ :أنو َّتأنيث َّغير َّحقيقي))(َّ ،)ٙوقاؿ َّالحمبي((َّ :وىذا َّمرجوٌحَّ

الَّيصارَّإليوَّإالَّعندَّالحاجة))(َّ،)ٚأيَّغيرهَّأفضؿَّمنوَّ َّ.
إلمكافَّغيرهََّّ،والجوارَّ ُ

ثانيا :القوؿَّفيَّقولوَّتعالىَ  :ي ْو َم ِئ ٍذ ُي َوفّْي ِي ُم المَّ ُو ِدي َن ُي ُم ا ْل َح َّ
َن المَّ َو ُى َو
ون أ َّ
ق َوَي ْعمَ ُم َ
َََََّّّّّ ً
ين [َّالنورَّ]َّٕ٘:برفعَّ ا ْل َح َّ
ا ْل َح ُّ
ُبيَّومجاىدَّ .
ق َّعمىَّقراءةَّأ ٍّ
ق ا ْل ُم ِب ُ
يوفييـَّاهللُ َّ ُّ
َّدينيـَّ،
الحؽ ََّ
َّ
يومكئذ َّ
َّوجؿََّّ،والمعنىٍَّ َّ:
الحؽ) َّعمىَّإنوَّصفةَّهللَّعز َّ
ََََََّّّّّّ ُرِفعَّ( َُّّ
وجاز َّوصفو َّتعالى َّبالحؽَّ؛ ََّّلِ ََّما َّفي َّذلؾ َّمف َّالمبالغةَّ ،حتى َّكأنَّو َّيجعمو َّىو َّىو َّعمىَّ
(ٔ)َّ-ينظرَّ:المحتسبَّ .َّٕٜٛ/ََّّٕ:

(ٕ)َّ-ينظرَّ:المحررَّالوجيزَّ .َّٖٔٛ/ََّّ٘:
(ٖ)-إعرابَّالقراءاتَّالشواذ.َّ٘ٔٗ/ََّّٕ:
(ٗ)َّ-المحتسب.َّٕٜٛ/َّٕ:

(٘)َّ-ينظرَّ:مجمعَّالبيافَّ،ٕٓٗ/َّٜ:والفريدَّفيَّإعرابَّالقرافَّ،ٖٙٛ/َّٗ:وروحَّالمعانيَّ .ٕٗ/َّٕٚ:
(َّ-)ٙإعرابَّالقرآفَّلمنحاسَّ .َّٜٖٔٓ:
(َّ-)ٚالدرَّالمصوفَّ َّ.َّٙٔ/ََّّٔٓ:
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اءةَّالرفعَّفيَّماَّنقموَّعنوَّالنحاسَّ،إذَّقاؿ((َّ:قاؿَّأبوَّعبيدَّ:
المبالغة(ٔ)َّ،ورجَّحَّأبوَّعبيدةَّقر َّ

افقًاَّلقراءةَّ
الَّكراىةَّخبلؼَّالناسَّلكافَّالوجوَّالرفعَّ،ليكوفَّنعتًاَّهللَّجؿ َّوعز َّويكوفَّمو َّ
لو َّ
(ٕ)
ُّ ِ
ِ
َّيرض َّبوَّ
ََّ
ُبي َّلـ
ُبيُ (...لي َوفيي ُـ َّالموُ َّاْل َحؽ َّد َينيَُّْـ) َّ)) َّ ،واستشياد َّأبي َّعبيدة َّبقراءة َّأ ّ
أ ّ
النحاسَّ،ورجحَّقراءةَّالعامة؛َّألف َّ(ال َحؽَّ)َّيكوفَّنعتًاَّلػِ دي َن ُي ُم َّ،و((المعنىَّحسف؛َّألفَّ
اهللَّجؿَّوعزَّذكرَّالمسيكئيفَّفأعمـَّأنوَّيجازييـَّبالحؽَّكماَّقاؿَّجؿَّوعزََّ  :و َى ْل ُن َج ِ
ازي إَِّل

ور [َّ سبأَّ:مفَّاآليةَّ]َّٔٚ:ألف َّمجازاةَّاهللَّجؿ َّوعز َّلمكافرَّوالمسيءَّبالحؽَّوالعدؿَّ،
ا ْل َكفُ َ
(ٖ)
َّأفَّ
ومجازاتو َّلممحسنيف َّبالفضؿ َّواإلحساف)) َّ .وفي َّاآلية َّوجو َ
َّآخر َّقالو َّالعكبريَّ ،وىو ْ
الحؽَّ،وىذاَّوجوَّانفردَّبوَّالعكبري(ٗ)َّ.
خبراَّلمبتدأَّمحذوؼَّأيَّ:ىوَّ َُّّ
يكوفَّ( َُّّ
الحؽ)َّ ً

َّ

 - 3البدل
ِ
اب [ صَّ .]َّ٘ٓ:
ً
أول :القوؿَّفيَّقولوَّتعالىَ  :ج َّنات َع ْد ٍن ُّمفَتَّ َح ًة لَّ ُي ُم ْاأل َْب َو ُ
بدال َّمفَّالضميرَّفيَُّّ مفَتَّ َح ًة  أيَّ:مفتحةًَّ
اب ًَّ 
َّ:م َّْ
ََََّّّّقاؿَّابفَّجني ََّ
ف َّ((جعؿَّْ األ َْب َو ُ
َّ،كماَّالبدََّّلؾَّمنوَّ
َُّ
ليـَّاألبوابَّمنياَّ،البدََّّمفَّتقديرؾَّىذاَّ،وأنتَّتبدؿَّاألبوابَّمفَّالضمير
ٍ
لياَّمفَّضميرَّفييا))(٘)َّ،وتكمـَّابفَّجنيَّ
غيرَّأفَّتبد
وأنتَّترفعَّاألبوابَّبػَُّّ مفَتَّ َح ًة  مفَّ
ْ
عمىَّىذهَّاآليةَّفيَّالخصاكئصَّبشيءَّمفَّالتفصيؿَّ،وقاؿَّفيَّرفعَّاألبوابَّوجيافَّ :

إذاَّجعؿَّفيَّمفتحةَّ
اب  بدؿَّمفَّالضميرَّفيَُّّ مفَتَّ َح ًة 
ُ
الوجوَّاألوؿَّ:أفَّتكوفَّْ األ َْب َو ُ
ضمير َّأيَّ :مفتحة َّىيَّ ،أيَّ :الجناتَّ،والمعنىَّ :مفتحة َّليـ َّاألبواب َّمنياَّ ،والضمير َّفيَّ
()ٙ
اب 
اب َّ ، وىو َّالرابط َّالذي َّيربط َّْ األ َْب َو ُ
(منيا) َّعاكئد َّعمى َّالمبدؿ َّمنو َّْ األ َْب َو ُ
الَّمفَّ(الجنات)َّأوَّصفة(َّ َّ.)ٚ
بػُّ مفَتَّ َح ًة  بوصفياَّحا ًَّ

(ٔ)َّ-ينظرَّ:المحتسبَّ،ٔٓٚ/َّٕ:وينظرَّقراءةَّأَُب ٍّيَّفيَّ:مختصرَّفيَّشواذَّالقراءات.َّٔٓٔ:
(ٕ)َّ-إعرابَّالقرآفَّلمنحاسَّ َّ.َّٙٗٚ:

(ٖ)َّ-إعرابَّالقرآفَّلمنحاس.َّٙٗٛ-َّٙٗٚ:

(ٗ)َّ-ينظرَّ:إعرابَّالقراءاتَّالشواذ.َّٔٛٔ/ََّّٔ:
(٘)َّ-التنبيوَّ ََّّ.َّٖ٘:
(َّ-)ٙينظرَّ:الخصاكئص.َّٗٔٗ-ََّّٖٗٔ/ََّّٕ:

(َّ-)ٚينظرَّ:والمحررَّالوجيزَّ،َّ٘ٔٓ/ََّّٗ:الدرَّالمصوفَّ ََّّ.َّٖٛ٘/ََّّٜ:
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َّأيضاَّ
اب  مرتفعة َّباسـ َّالمفعوؿ َُّّ مفَتَّ َح ًة َّ ،والمعنى ًَّ
الوجو َّالثانيَّْ :
َّأف َّتكوف َّْ األ َْب َو ُ
َّ،وىذاَّماَّنبوَّعميوَّابفَّجنيَّبقولوَّ:البدَّ
ََّ
َّ:مَّفَتَّح َّةًَّليـَّاألبوابَّ َِّمَّْنيا
يكوفَّمثؿَّالمعنىَّاألوؿ َُّ

مف َّتقدير َّىذا َّالمعنى َّمع َّتقدير َّالضمير َّأوَّعدموَّ ،والضمير َّفي َّ(منيا) َّفي َّىذا َّالوجوَّ
اَّالغبلـَّمعو(ٔ)َّ .
يدَّو َّ
عاكئدَّعمىَّالحاؿَُّّ مفَتَّ َح ًة  كقولؾَّ:مررتَّبز ٍَّ
ٌَّ
اقفً
ُ
َََََّّّّّواختمؼ َّالنحويوف َّالبصريوف َّوالكوفيوف َّفي َّالضمير َّالعاكئد َّعمى َّالحاؿَّ ،وتعويضَّ
األلؼَّوالبلـَّمفَّالضميرَّفيَّاآليةَّموضوعَّالبحثَّ .

اب  مرتفعة َّباسـ َّالمفعوؿَّ ،والرابط َّبيف َّالحاؿَّ
قاؿ َّالبصريوفَّ :مفتحة َّحاؿَّ ،وْ األ َْب َو ُ
وصاحبياَّضميرَّمقدَّرَّ ،أيَّ:مفتحة َّليـ َّاألبوابَّمنياَّ،قاؿَّالزجاجَّىوَّالوجوَّاألجودَّفيَّ
ـَّعوضاَّمفَّالياء؛َّألفَّ َّمعنىَّاأللؼَّوالبلـَّليسَّمعنىَّ
ًَّ
بيةَّمفَّأف َّتجعؿَّاأللؼَّوالبل
َّْ
العر
الياء َّفي َّشيء(ٕ)َّ ،أمَّا َّابف َّجني َّفيو َّعمى َّرأي َّالبصرييفَّ ،وتبع َّرأي َّشيخو َّأبي َّعميَّ

الفارسيَّ ،وألبيَّعمي َّالفارسي َّكبلـَّطويؿَّعمىَّىذهَّاآليةَّقالوَّفيَّاإلغفاؿ(ٖ)َّ ،وذكرَّقوًالَّ
ِ
اب َّ فميس َّعمىَّ
آخر َّفي َّغير َّاإلغفاؿ((َّ :قولو َّتعالىَ َّ:ج َّنات َع ْد ٍن ُّمفَتَّ َح ًة لَّ ُي ُم ْاأل َْب َو ُ
مفت ٍ
حة َّليـ َّاألبواب َّمنياَّ ،وال َّعمى َّأف َّاأللؼ َّولبلـ َّسدتا َّمسد َّالضمير َّالذي َّفيَََََََََََّّّّّّّّّّّ
الس َماء
حت َّأبوابياَّ.وفيَّالتنزيؿَ َّ:وفُ ِت َح ِت َّ
حت َّالجنافَّإذاَّفُت ْ
ُّ مفَتَّ َح ًةَّ ؛َّألنؾَّتقوؿَّفَُّتِ ْ
أس َّوُ))(ٗ)َّ ََّّ.
فَ َكا َن ْت أ َْب َو ًاباَّ[َّالنبأَّ،]َّٜٔ:فصارَّذلؾَّبمنز
لةَّقولؾَّ:ض ِربَّز ٌ
ُ
يدَّر ُ
اب  مرتفعةَّباسـَّالمفعوؿَّ،والمعنىَّ:
ََََََّّّّّّوقاؿَّالكوفيوفَّ:إفََُّّّ مفَتَّ َح ًة  حاؿَّ،وْ األ َْب َو ُ
وض َّمف َّالياء َّالمحذوفة َّالتي َّىي َّرابط َّالحاؿَّ ،إذ َّقاؿَّ
مفتح َّةً َّأبوابياَّ ،واأللؼ َّوالبلـ َّ َِّ
ع ٌ
العرب َّتجعؿَّاأللؼَّوالبلـَّ
اب ؛َّألف َّالمعنىََّّ:مفت َحةً َّلَ ْ
يـَّأبوَُّابياَّ.و ُ
الفراء((َّ:ترفعَّْ األ َْب َو ُ
َّاألنؼ َّوالمعنىٍ َّ :
َخمفا َّمف َّاإلضافة َّفيقولوفَّ :مررت َّعمى ٍ
حسنةَّ
َّقبيح
َّح َس َن ٍة
َّالعيف ٍ
ُ
َّرجؿ َ
ُ
عينوَّقَبي ٍحَّأنفو))(٘)َّ .
(ٔ)َّ-ينظرَّ:الخصاكئصَّ .َّٗٔٗ-ََّّٖٗٔ/ََّّٕ:
(ٕ)َّ-ينظرَّ:معانيَّالقرآفَّواعرابوَّ،ٖٖٚ/ََّّٗ:واإلغفاؿََّّ،َّٕٕ٘-َّٕٕٗ/ََّّٕ:والتبيافَّفيَّإعرابَّالقرافَّ:

ََّّٕ .َّٖٔٔٓ/

(ٖ)َّ-ينظرَّ:اإلغفاؿَّ .َّٕٕ٘–ََّّٕٕٗ/ََّّٕ:
(ٗ)َّ-اإليضاحَّ،َّٔٗٓ:وينظرَّ:المساكئؿَّالمشكمةَّ .َّٖٔٗ-ََّّٔٗٔ:

(٘)َّ-معانيَّالقرآفَّلمفراءَّ،َّٗٓٛ/ََّّٕ:وينظرَّ:التبيافَّفيَّإعرابَّالقرآف.َّٖٔٔٓ/ََّّٕ:
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ََََََّّّّّّأقوؿ َّإفَّ َّالذي َّدفع َّالنحوييف َّإلى َّىذا َّالتعقيدَّفي َّىذه َّاآليةَّ ،ىو َّتحكيميـ َّالصنعةَّ

النَّحويةَّ ،ومحاولتيـ َّالحفاظ َّعمى َّالمعنىَّ ،مما َّأدى َّإلى َّعدـ َّوضوح َّمعنى َّاآلية َّ َّوتعقيدَّ

سياؽَّاآليةَّيحتـَّأفَّ
َّْ
نحوًّياَّ،معَّأفَّ َّاآليةَّالَّتحتاجَّإلىَّتقديرَّرابط َّمحذوؼ؛ َّألفَّ َّ
فيمياَّ َّ
تكوفَّىذهَّاألبوابَّأبوابَّجناتَّعدفَّالَّغيرَّ،فبلَّحاجةَّإلىَّضميرَّيرجعَّعمىَّ(الجنات)َّ

يربطَّالحاؿَّ .
ُم ٍة تُ ْد َعى إِلَى ِكتَا ِب َيا َّ
ُم ٍة َج ِاث َي ًة ُك ُّل أ َّ
ثانيا :القوؿ َّفيَّقولوَّتعالىَ َّ :وتََرى ُك َّل أ َّ
ََََََّّّّّّ ً
[الجاثيةَّ:مفَّاآليةَّ]َّٕٛ:بنصبَُّ ك ُّل  الثانيةَّعمىَّقراءةَّيعقوبَّ .
ُم ٍة َج ِاث َي ًةََّّ، وجازَّ
ََََََّّّّّّقاؿَّابفَّجنيُ (َّ((َّ:كؿَّأُم ٍةَّتُ ْد َعى)ََّّبدؿَّمفَّقولوَ َّ:وتََرى ُك َّل أ َّ
جَّثَُّوىاَّ
إبداؿَّالثانيةَّمفَّاألولى؛ََّّلِ ََّماَّفيَّالثانيةَّمفَّاإليضاحَّالذيَّليسَّفيَّاألولى؛َّألفَّ َّ َُّ
َّالجَّثُوََّّ ،والثانية َّفييا َّذكر َّالسبب َّالدَّاعي َّإلىَّ ُجثَُّوىاَّ ،وىوَّ
َّشيء َّمف َّشرح َّحاؿ َُّ
ٍَّ
ليس َّفيو
استدعاؤىاَّإلىَّماَّفيَّكتابياَّ،فييَّأشرحَّمفَّاألولى؛ َّفمذلؾَّأفادَّإبدالياَّمنياَّ.ونحوَّذلؾَّ:
َّ.فإف َّقمت ََّّ:فموَّقاؿ ََّّ:وترىَّكؿَّ ََّّأُمَّةَّجاثيةَّ
ةَّرجبل َّمفَّال ََّكبلَّء َّ َّْ
أيتَّرجبل َّمفَّأىؿَّالبصر ًَّ
ًَّ
ر
ألغنى َّعف َّاإلطالةَّ .قيؿَّ :الغرض َّىنا َّىو َّاإلسياب؛ َّألنَّو َّموضعَّ
تدعى َّإلى َّكتابيا؛ َّ ََّ

إغبلظ َّووعيدَّ،فإذاََّّأُعيدَّلفظَّ(كؿ َّأُمة) َّكافَّأفخـَّمفَّاالقتصارَّعمىَّالذكرَّاألوؿ))(ٔ)َّ،

هَّىذاَّأكثر َّالمفسريفَّوالمغوييف(ٕ)َّ ،بؿَّبعضيـَّنقؿَّكبلموَّبالمعنىَّ
َُّ
ابف َّجنيَّفيَّتفسير
وتََّبِ ََّع َّ ََّ
َّ

أو َّبحذؼ َّبعضو َّكالطبرسي َّمف َّغير َّاإلشارة(ٖ)َّ ،وبعضيـ َّنقؿ َّنص َّكبلمو َّمع َّاإلشارةَّ

كالمَّْنَّتَجبَّ(تٖٗٙىػ)(ٗ)َّ .
َُّ

َّأف َّيكوف َّالنصب َّعمى َّتقديرَّ :ترى َّكؿ َّأُم ٍة َّتُدعىَّ ،كما َّفيَّ
َََََّّّّّوقاؿ َّالعكبريَّ :يجوز َّْ

َّ:يجوزَّأف َّيكوفَّفيَّموضعَّ
َّْ
الموضعَّاألوؿ(٘)َّ،وقاؿَّأبوَّالبركاتَّبفَّاألنباريَّ(ت٘ٚٚىػ)
المفعوؿَّالثانيَّإفَّجعمتَّ(ترى)َّقمبية(َّ َََََّّّّّ.)ٙ
ْ
(ٔ)َّ-المحتسبَّ .َّٕٖٙ-ََّّٕٕٙ/ََّّٕ:

(ٕ)َّ -ينظرَّ :معانيَّالقراءاتََّّ ،َّٖٚٚ/َّ َّٕ :والكشاؼََّّ ،َّٜٗٛ/َّ َّ٘ :واعرابَّالقراءاتَّالشواذَّ،َّٕٗٚ/َّ َّٕ :
والبحرَّالمحيطَّ،َّ٘ٓ/ََّّٛ:ومغنيَّالمبيبَّ .َّٜ٘٘/ََّّٕ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:مجمعَّالبيافَّ ََّّ.َّٕٔٓ/ََّّٜ:

(ٗ)َّ-ينظرَّ:الفريدَّفيَّإعرابَّالقرآفَّ .َّٕٛٚ-ََّّٕٛٙ/ََّّٗ:
(٘)َّ-ينظرَّ:إعرابَّالقراءاتَّالشواذَّ .َّٕٗٚ/ََّّٕ:

(َّ-)ٙينظرَّ:البيافَّفيَّغريبَّإعرابَّالقرآفََّّٕ .ََّّٖٙٙ/
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 -4التوكيد
ِ
ِ َّ
ام ِة
ََََََّّّّّّ ً
أولَّ :القوؿ َّفي َّقولو َّتعالى َّ :ثُ َّم إِ َّن ُك ْم َب ْع َد َذلِ َك لَ َم ّْيتُ َ
ون  ثُ َّم إن ُك ْم َي ْوَم ا ْلق َي َ
ون َّ[َّالمؤمنوفَّ .]َّٔٙ،َّٔ٘:
تُْب َعثُ َ
أمريفَّ :
ََََََََّّّّّّّّذكرَّابفَّجنيَّفيَّاآليةَّ َّ
توكيدَّ ،إذَّقاؿ((َّ:قولوَّعزَّ َّوجيو َّ :ثُ َّم إِ َّن ُك ْم َب ْع َد
ون ٌَّ َّ 
األوؿَّ:إفَّ َّالبلـَّفيَّقولو َّ:لَ َم ّْيتُ َ
ِ ِ
ون َّ كقولو َّسبحانو َّ وما ِمن َدآب ٍ
َّة ِفي األ َْر ِ
اح ْي ِو 
َذلِ َك لَ َم ّْيتُ َ
ير ِب َج َن َ
ض َولَ طَائ ٍر َيط ُ
ََ
وَّبجناحيوَّتوكيدَّ،والجمعَّبينيماَّأفَّ
ٌَّ
ذكرهَّطيرَان
[األنعاـَّ:مفَّاآليةَِّ َّٖٛ:
]َّممَّفَّذىبَّإلىَّأفََّّ َ
َّممَّا َّال َّارتيابَّبو َّفيحتاج َّإلى َّتوكيدَّ ،فكذلؾ
توكيد ََّّ ،وىذا َِّ
ون ٌَّ َّ 
البلـ َّفي َّقولو َّ :لَ َم ّْيتُ َ
ِ
اح ْي ِو َّتوكيدَّعندَّأكثرَّالناس))(ٔ)َّ .
ير ِب َج َن َ
َ يط ُ
ون َّ ،إذ َّقاؿ َّ((ولو َّقاؿَّ :ثـ َّإنَّكـ َّيوـ َّالقيامةَّ
َّمرادة َّفي َّقولو َّ :تُْب َعثُ َ
َّوالثانيَّ :إف َّالبلـ ُ
غنىَّ
َّمست ً
ويشبو ْ
لتبعثوف؛ َّبالبلـ َّلكانت َّتوكيد َّما َّفيو َّاختبلؼُ َّ ،
َّأف َّتكوف َّالبلـ َّىنا َّمرادةً ُ
عنياَّبالتيَّتقدمتياَّكقولوَّ :

ام َأرَ القيس بعدما
ْأولى ْ
فأولى يا ْ

َخص ْف َن بآثار ِ
الحو ِاف َرا
المط ّْي َ
َ
َ

َّباء َّوحذؼ َّأخرىَّ ،فكانت َّالزاكئدةَّ
إال َّترى َّأف َّمعناه َّخصفف َّآثار َّالمطي َّبالحوافرَّ ،فزاد ًَّ

تكادَّتكوفَّعوضا َّمفَّ
ون َّ 
عوضا َّعفَّالمحذوفةَّ،فكذلؾَّالبلـَّفيَّقولوَّتعالى َّ :لَ َم ّْيتُ َ
ً
ً
ون َّ .)ٕ())
البلـَّفيََّّ تُْب َعثُ َ
مشكبل؛ َّألنوَّكيؼَّ
قوؿَّابفَّجني(َّ:وىذاَّمماَّالَّارتيابَّبوَّفيحتاج َّإلىَّتوكيد)َّ ،يبدوَّ ًَّ
ََََََّّّّّّ َّْ

َّيحمؿَّاسـَّاإلشارةَّ(ىذا)َّ
يكوفَّمماَّالَّارتيابَّبوَّ ،ومعَّذلؾَّيحتاجَّإلىَّتوكيدَّ .
ْ
ويمكفَّأف ُ
الموتَّممَّاَّالَّارتيابَّبوَّفيحتاجَّ
َِّ
إشارةَّإلىَّالبلـَّمفَّكونياَّلمتوكيدَّالَّلكوفَّاإلشارةَّإلىَّأفََّّ

ِ
اح ْي ِو َّ وىيَّتوكيدَّمفيدَّعندهَّ
ير ِب َج َن َ
إلىَّتوكيدَّ ،فابفَّجنيَّشبوَّاآليةَّبقولوَّتعالىَ َّ:يط ُ
اَّمفيداَّ .
توكيد
ً
ون ً َّ
كماَّسيجيءَّفيَّكبلموَّعمىَّاآليةَّمفَّسورةَّاألنعاـَّ،فيكوفَّقولوَّ لَ َم ّْيتُ َ

(ٔ)َّ-الخاطرياتَّ َّ.ََّّٖٚ:

اسَّالعاكئذيَّ،ينظرَّ:المفضمياتَّ .ََّّٖٓٙ:
(ٕ)َّ-الخاطرياتَّ،ََّّٖٛ:والبيتَّلِمق
ّ
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هَّأحدََّّ،فيوَّ
لـَّيكفَّممَّاَّأنكر ٌَّ
َِّ
فَّ
َََََّّّّّوالذيَّعميوَّأكثرَّالمفسريفَّأفَّتوكيدَّالموتَّتوكيدافَّوا َّْ
صب َّعينيو َّوال َّيغفؿ َّعنوَّ ،فأنزؿ َّالمخاطبيف َّمنزلةَّ
َّن َّْ
تنبيو َّلئلنساف َّحتى َّيضع َّالموت ََّ
المتردديفَّتنبيياَّليـَّمفَّالغفمةَّواإلعراضَّعفَّالعمؿ(ٔ)َّ .

ستغنىَّعنياَّبالتيَّتقدمتياَّفيذاَّممَّاَّانفردَّ
ََََََّّّّّّأماَّقولوَّالبلـَّمرادةَّفيَّقولوَّ تُْب َعثُ َ
ون ُ َّم ً
عوضاَّعفَّ
ون َّز َّ
َّْ
بوَّابفَّجنيَّ،وقولوَّىذاَّيتر
تبَّعميوَّأفَّتكوفَّالبلـَّفيَّقولوَّ لَ َم ّْيتُ َ
اكئدةًَّ ً
ون َّ ،وىذا َّال َّيستقيـ َّوكبلمو َّعمى َّالتوكيدَّ ،إذ َّقاؿ((َّ :وذلؾ َّأفََّّ
المحذوفة َّفي َّ تُْب َعثُ َ
التوكيدَّمفَّمواضعَّاإلطنابَّواإلسيابَّوالَّيميؽَّبوَّالحذؼَّواالختصار))(ٕ)َّ ،إال َّأف َّابفَّ

تكادَّتكوفَّعوضاَّمفَّالبلـَّ َّ.وقيؿَّإفََّّ
جنيَّلـَّيقؿَّىذاَّالوجوَّعمىَّالجزـَّ،فقاؿَّمتردداَّ َّ:
ً
ً

البلـَّغالباَّتُ َخمصَّالمضارعَّلمحاؿَّفبلَّيمكفَّ
ون َّ،ألفََّّ
سببَّعدـَّدخوؿَّالبلـَّفيَّ تُْب َعثُ َ
ً
وَّمخمَصَّلبلستقباؿ(ٖ)َّ .
دخولياَّفيَّ تُْب َعثُ َ
ون َّألن ُ
ض ولَ َ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
اح ْي ِو إِلَّ
ير ِب َج َن َ
ََََّّّّ ً
ثانيا :القوؿ َّفيَّقولوَّتعالىَ  :و َما م ْن َدآبَّة في األ َْر ِ َ
طائ ٍر َيط ُ
ُم ٌم أ َْمثَالُ ُكم [ األنعاـَّ:مفَّالآليةَّ .]َّٖٛ:
أَ
ََََََّّّّّّذكرَّابفَّجنيَّفيَّاآليةَََّّّوجييفَّ :
حاالَّمؤك َدةَّ،إذَّقاؿ((َّ:ومفَّالحاؿَّالمؤكَّدةَّقوؿَّ
اح ْي ِو ًَّ 
األوؿَّ:يجوزَّأفَّيكوفَّقولوِ َّ:ب َج َن َ
ط ِائ ٍر
ين [َّالتوبةَّ:مفَّاآليةَّ...]َّٕ٘:فأماَّقولوَّسبحانوَ َّ:ولَ َ
اهللَّتعالى َّ:ثُ َّم َولَّ ْيتُم ُّم ْد ِب ِر َ
َي ِطير ِب َج َن َ ِ ِ َّ
ُم ٌم أ َْمثَالُ ُكم َّفيكوفَّمفَّىذا))(ٗ)َّ،وىذاَّماَّانفردَّبوَّابفَّجنيَّوتبعوَّفيوَّ
ُ
اح ْيو إل أ َ
ِ
َّتكوفَّحاالَّ،وىوَّ
ًَّ
أف
اح ْي ِو 
يرَّ ،و ْ
ْ
العكبريَّإذَّقاؿِ ((َّ:ب َج َن َ
يجوزَّأف َّتتعمؽَّالباءَّبػ َ يط ُ
َّغيرَّالطاكئرَّقدَّيقاؿَّفيوََّّ:طارَّإذاَّأسرع))(٘)َّ .
َُّ
عَّمجاز؛َّألف
ٍَّ
توكيدَّوفيوَّرَّْف

وروحَّ
(ٔ)َّ-ينظرَّ:البحرَّالمحيطَّ،َّٖٜٙ/ََّّٙ:والدرَّالمصوفَّ،َّٖٕ٘/ََّّٛ:ومعترؾَّاألقرافَّ َّ،َّٕٖ٘/ََّّٔ:
المعانيَّ َّ.َّٔٚ/ََّّٔٛ:

(ٕ)َّ-سرَّصناعةَّاإلعرابَّ،َّٕٛ/ََّّٔ:وينظرَّ:الخصاكئصَّ َََّّّ.َّٕٔٙ/ََّّٔ:
(ٖ)َّ-ينظرَّ:البحرَّالمحيطََّّ،َّٖٚٓ/َّٙوالدرَّالمصوفَّ .َّٖٕ٘/ََّّٛ:
(ٗ)َّ-الخصاكئصَّ َََّّّ.َّٕٙٛ/ََّّٕ:

(٘)َّ-التبيافَّفيَّإعرابَّالقرآفَّ .َّٜٖٗ/ََّّٔ:
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ِ
َّمفيدا َّ َّوليس َّالغرض َّتشبييوَّ
اح ْي ِو 
َّوالثانيَّ :أ َّْ
توكيدا ً
ً
ير ِب َج َن َ
ف َّيكوف َّقولو َّتعالىَ َّ :يط ُ
أيتُو َّبعينيَّ،
بالطاكئر َّذي َّالجناحيفَّ ،بؿ َّىو َّالطاكئر َّبجناحيو َّالبتةَّ ،وىو َّكما َّيقولوفَّ :ر َّ
ألنوَّكثيرَّماَّجاءَّلفظَّ(طار)َّلغيرَّذيَّالجناحيفَّ،فإذاَّ
وكممتُوَّبفيَّ،وجيءَّبوَّلرفعَّالمبس؛َّ ّ
كافَّذلؾَّحسنتَّاآلية(ٔ)ََّّ،ومفَّأبياتَّالكتابَّ ََّّ:

َدو ِ
السريحاَّ(ٕ)ََّّ .
األي ِد َي ْخ ِب ْط َن ّْ
امي ْ

صمِى في َي ْع َمالت
ُ
بم ْن ُ
وطرت ُ

توكيداَّ
ًَّ
اح ْي ِو 
َّ
ََََََّّّّّّوالوجوَّالثانيَّىوَّالذيَّعميوَّأكثرَّ
المغوييفَّوالمفسريفَّمفَّكوفَِّ ب َج َن َ
ِ
َّ:ط ْر َّفيَّحاجتيَّ ،أيَّ:
ير ؛َّألنوَّقدَّيقاؿ َِّ
َِّ
جيءَّبوَّلرفعَّالمجازَّالذيَّكافَّيحتمموَّ َ يط ُ

أسرع َّفييا(ٖ)َّ ،أما َّثعمب َّفإنو َّيرى َّأفَّ َّذكر َّالجناحيف َّليس َّمف َّالتوكيدَّ ،إذ َّقاؿ((َّ :قولوََََّّّّ:
ِ ِ
َّتوكيداَّ ،ولكنَّو َّدخؿ؛ َّألف َّالطيراف َّيكوف َّبالجناحيفَّ
اح ْي ِو َّ ليس
ً
ير ِب َج َن َ
َ ولَ طَائ ٍر َيط ُ
أال َّترى َّأنؾَّ
ويكوف َّبالرجميفَّ ،فطيراف َّالطاكئر َّمف َّالبياكئـ َّبجناحيوَّ ،ومف َّالناس َّبرجميوََّ َّ ،
تقوؿَّ:زيدَّطاكئرَّفيَّحاجتوَّمعناهَّمسرعَّبرجميو))(ٗ)َّ .

ََََََّّّّّّواآليةَّليستَّمفَّالتوكيدَّالذيَّيتبعَّفيَّحكموَّمتبوعوَّ ،بؿَّىي َّمفَّأسموبَّالتوكيدَّ

الذيَّلوَّطراكئؽَّكثيرةَّ،ومنياَّاآليةَّ ،قاؿَّفاضؿَّالسامراكئيَّ:و((قدَّيكوفَّالتوكيدَّعمىَّصورَّ
ةَّجار َّومجرورَّ ...نحوَّ  :ولَ َ ِ ِ
ير
ابيةَّوتركيبيةَّمختمفةََّّ ...وقدَّيكوفَّبصور ٍَّ
َّ
إعر
َ
طائ ٍر َيط ُ
اح ْي ِو ََّّ والطيراف َّال َّيكوف َّإال َّبالجناحيف))(٘)؛ َّلذا َّجاءت َّفي َّىذا َّالمكاف َّكونيا َّمفَّ
ِب َج َن َ
التوكيدَّالَّمفَّالتوابعَّ،واَّ ْفَّكافَّعنوافَّىذاَّالمبحثَّالتوابعََََّّّّ.

(ٔ)َّ-ينظرَّ:الخصاكئصَّ،ََّّٕٙٛ/ََّّٕ:ومختارَّتذكرةَّأبيَّعميَّ،َّٜٗ٘:والفسرَّ .َّٛٙٓ/َّٔ:
(ٕ)َّ-البيتَّلمضرسَّبفَّربعيَّاألسديَّ،ينظرَّ:ضراكئرَّالشعرَّ .َّٕٔٓ:

(ٖ)َّ-ينظرَّ:معانيَّالقرآفَّواعرابوَّ،َّٕٗ٘/َّٕ:والصاحبيَّ،َّٕٔٓ:والتبيافَّفيَّتفسيرَّالقرآفَّ،َّٕٔٛ/َّٗ:
والنكتَّفيَّالقرآفَّ،َّٕٔٓ:والمحررَّالوجيزَّ،ٕٜٓ/ََّّٕ:والبحرَّالمحيط.َّٕٔ٘/ََّّٗ:
(ٗ)َّ-الزاىرَّفيَّمعانيَّكمماتَّالناسَّ َّ.َّٖٔ٘/َّٔ:
(٘)َّ-معانيَّالنحوَّ َّ.ََّّٖٔٔ-ََّّٕٔٔ/ََّّٗ:
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المبحث الرابع
الموضوعات الصرفية وأثرىا في التفسير المغوي
توطئة:
عالقة عمم الصرف بتفسير القرآن

ََيَْرَتَبطَعمـ َالصَرؼ َبتفسير َالقرآفَالكريـ َارتباطًا َوثيقًاَ،بوصفوَأحد َأىـ َاألسبابَ

التي َتكشؼ َعف َالمعنىَ ،إذ َقاؿ َاألقدموف َوالمحدثوفُّ َ :
كؿ َزيادة َفي َالمبنى َتؤدي َإلىَ
ُخرىَيصحبوَعدوؿَفيَالمعنى(ٔ)ََ،واَف ِّ
َلكؿَ
َُّ
زيادةَفيَالمعنى
َ،وكؿَعدوؿَمفَصيغةَإلىَأ ْ
ِّ
ىَتشتيرَبوَأوَمعافَمتعددةَ(ٕ)ََ،قاؿَابفَفارسَ
صيغةَمفَصيغَاألفعاؿَأوَاألسماءَمعن
ً

في َباب َالخطاب َالذي َيقع َبو َاإلفياـ َمف َالقائؿَ ،والفيـ َمف َالسامع((َ :يقع َذلؾ َبيفَ
المتخاطبيفَمفَوجييفَ:أحدىماَاإلعرابَ،واآلخرَالتصريؼََ...وأمَاَالتصريؼَفإفَ َمفَ

حت َفقمناَفيَ
(َ:و َج َد
فاتوَعمم
ص ْ
)َوىيَكممةَمبيمةَفإذاَصرْفناَأ ْف َ
َ
ُ
ُ
وَفاتوَالمعظـ؛َألناَنقوؿ َ

وفيَالغضبَ(م ْو ِج َدةً)َ ،وفيَالحزفَ( َو ْج ًدا)َ.وقاؿَ
دانا)َ ،
الماؿَ(َُو ْج ًدا)َ ،وفيَالضالةَ( ِو ْج ً
َ
طبا [َ الجفَ]َٔ٘:وقاؿ َ :وأَق ِ
ِ
َما ا ْلقَ ِ
ْسطُوا إِ َّن
اهللَج ّؿ َثناؤهَ َ:وأ َّ
اسطُ َ
ون فَ َكا ُنوا ل َج َي َّن َم َح َ ً
َ
ين [ الحجراتَ:مفَاآليةَ]َٜ:كيؼَتحوؿَالمعنىَبالتصريؼَمفَالعدؿَ
المَّ َو ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
إلىَالج ْور))(ٖ)َ،وعد َالزركشيَوالسيوطيَعمـَالصرؼَمفَعموـَالقرآفَالتيَيحتاجَإليياَ
َ
المفسرَحتىَيقؼَعمىَالمعنىَالقرآنيَالصحيحَ،بؿَإفَالزركشيَيرىَالعمـَبالصرؼَأىـََ

مفَالنحوَإذَقاؿ((َ:وفائدةَالتصريؼَحصوؿَالمعاني َالمختمفةَالمتشعبةَعفَمعنىَواحد؛َ

َنظٌَر َفي َذات َالكممةَ
َأىـ َمف َمعرفة َالنحو َفي ُّ
فالعمـ َبو ُّ
َتعرؼ َالمغة َ؛ َألف َالتَصريؼ َ
حوَنظٌَرَفيَعوراضياَوىوَمفَالعموـَالتيَيحتاجَإليوَالمفسِّر))(ٗ)َ .
والن َ

َََََوعمـَالصرؼَمفَالعموـَالتيَتُعيفَالمفسرَعمىَإدراؾَالمعنىَالمرادَمفَألفاظَالقرآفَ
ُّ
ٍ
َعميوَتمؾَالصيغَمفَمعاف َعمىَوفؽَ
حسبَماَتدؿ
أفعاًل َب
الكريـ َسواء َأ
كانتَأسماء َأـ َ ً
ً
ي َفائدةَ
َبَِْنََيَتِياَالصرفيةَمفَزيادةَوحذؼَوتقديـَوتأخيرَفيََبَِْنََيةَالكممةَ ،وقدَبيَفَالزمخشر ُّ
(ٔ)َ-ينظرَ:شرحَالمموكيَفيَالتصريؼَ،َٙٛ:ومعانيَاألبنيةَََ.ََٙ:
(ٕ)َ-ينظرَ:شرحَالمموكيَفيَالتصريؼََ.ََٖٚ-ََٙٛ:
(ٖ)َ-الصاحبيَ َ.َٔٗٗ-ََٖٔٗ:

(ٗ)َ-البرىافَفيَعموـَالقرافَ .َٕٜٚ/ََٔ:
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عمـَالصرؼَفيَتفسيرَالقرآفَوبيافَالمعنىَالمرادَبكالموَعمى َقولوَتعالىَ َ:ي ْوَم َن ْد ُعو
ُك َّل أَُن ٍ ِ ِ
ام ِيم [َ اإلسراءَ:مفَاآليةَ]َٚٔ:إذَقاؿ((َ:ومفَبدعَالتفاسيرَ:أف ِ
َ(اإلماـ)َ
اس ِبإ َم ْ
َي ْد َعوفَيوـَالقيامةَبأمياتيـََ...وليتَشعر ُّ
يَأييماَأبدع؟َأصحةَ
جمعَ(َأُ ٍّـ)َ،وأف
َالناس ُ
َ

(ٔ)
ُّ
َأفَتُ ْجمعَعمىَإماـ(ٕ)َ،وسببَ
مشيراَبذلؾَإلىَأفَ(َأُ ًّم
ا)ًَلَيصح ْ
لفظوَأـَبياءَحكمتو)) ً َ،

ِّ
ٍ
إلىَتفسيرَخاطئَ .
بالصرؼَالذيَيؤديَ
ذلؾَالجيؿَ

ََََََوابفَجنيَمفَأفضؿَالعمماءَالذيفَبرعواَفيَعمـَالصرؼَ،وسبرواَأغوارهَواستخرجواَ

َ،فعموـَالمغةَمفَأجؿ َالعموـَالتيَخدمتَ
َِّ
َ،بماَيخدـَلغةَالقرآفَالكريـ
َ
دررهَوبينواَحقائقو
ِ
آفَ،ووظفتَلبيافَمعانيو ََ،ومفَأجَمِّياَعمـَالصرؼَكماَعدهَالزركشيَ،وقدَبيَفَابفَ
القر
جنيَفائدةَالصَرؼَ،وربطَبيفَالصرؼَوالنحوَلبيافَالمعنىَبقولوَ:إفَ((التَصريؼَوسيطةَ
بيفَالنحوَوالمُّغةَيتجاذبانو ََ...فالتصريؼَإنَماَىوَلمعرفةَأنفس َالكمـَالثابتةَ،والنحوَإنماَ

َببكرَ،
َومررت ٍَ
َبكر،
أيت ًا
ىو َلمعرفة َأحوالو َالمتنقمةََ ،
ُ
َبكرَ ،ور ُ
َأًل َترى َأنؾ َإذا َقمتَ :قاـ ٌ

ماَخالفتَبيفَحركاتَحروؼَاإلعرابًَلختالؼَالعامؿَ،ولـَتعرضَلباقيَالكممةَ،
َ
فإنؾَإن

َأف َيبدأ َبمعرفةَ
واذا َكاف َذلؾ َكذلؾ َفقد َكاف َمف َالواجب َعمى َمف َأراد َمعرفة َالنحو ْ
فةَحالوَالمتَ ِّنقمة))(ٖ)َ،
أصالَلمعر
التصريؼ؛َألفَمعر
فةَذاتَالشيءَالثابتةَينبغيَأفَيكوفَ ً
ْ
ُ

َأىـ َاألمور َالتي َتكشؼ َعفَ
ومعرفة َأنفس َالكمـ َالتي ََُيعوؿ َبيا َعمى َعمـ َالصرؼ َمف َِّ
ِ
كأف َ َتكوف َعمىَوزف َ(أ ْف َعؿ)َ
المعنى َ
َوتََُبَِّيف َالمراد َمف َالكممة َعمى َوفؽ ََبَِْنََيَتيا َالصرفية َ ْ
ُّ
معافَ .
ىَتدؿَعميوَأوَعدةَ ٍَ
عن
اعؿ)َفكؿَصيغةَمفَتمؾَالصيغَلياَم ً
أو(فعؿ)َأو(تَفَ َ
 -1صيغة بمعنى أُخرى
اح لَ َو ِاق َح َ[ الحجرَ:مفَاآليةَ َ.]َٕٕ:
س ْم َنا ِّ
ً
الرَي َ
أولَ:القوؿَفيَقولوَتعالىَ  :وأ َْر َ
َََََذكرَابفَجنيَفيَاآليةَوجييفَ:
األوؿَ:أف َتكوفَ لَو ِاقح  بمعنىَ(م ِ
يحَ
القح)َ.و لَ َو ِاق َح  جمعَ( ُمْم ِق َحة)َمف َألقَ َح ِت ِّ
ْ
َالر ُ
َ َ
َ
ماَقياسوَ(مالَ ِقح)َجمعَ( ُمْم ِق َحة)َ،فيوَ
حَ،فيذاَعمىَحذؼَىمزةَأ ْف َعؿَ،وان
حابَ،فيوًَلَ ِق ٌَ
السَ ََ
َ
(ٔ)َ-الكشاؼََ.َٖ٘ٚ/ََٖ:
(ٕ)َ-البرىافَفيَعموـَالقرافَ .َٕٜٜ/ََٔ:
(ٖ)َ-المنصؼ.َٗ/ََٔ:
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ِ
َفتستد ّرهَ،
َحرؼ َالزيادة َ(الميـ) َمف َاسـ َالفاعؿ؛ َألف َالريح َتُ ِمقح َالسحاب
عمى َحذؼ َ
ياحَ
َالسحابَ،حتىَيحمؿَالماء(ٔ)َ.وقاؿَالجوىريَ(تٖٖٜىػ)((َ:ور ٌَ
ََ
يح
والمعنىَ:ألقَ َح ِت ِّ
َالر ُ
لَو ِاقحَ،وًلَيقاؿَم ِ
ياًَلَتُْم ِق ُح َإًلََ
َ
َ:األصؿَفيوَ(مْم ِق َحةٌ)َولكن
الق ُحَ.وىوَمفَالنوادرَوقدَقيؿ
ُ
ُ
َ
(ٕ)
وىي َفي َنفسيا ِ
َأف َيكوف َمفَ
ًَلق ٌَ
َيحمؿ َعمى َوجييفَ :أحدىماْ :
ح)) َ ،وقوؿ َالجوىري ُ
ال ِقح)َ
الفاعؿَمنياَ(م ََ
ح؛َفيكوفَقياسَاسـَ
ياحَتُْم ِق َُ
النادرَوصؼَالرياحَبػَلَ َو ِاق َح ؛َألف ِّ
َالر َ
َ

َوالذي َعبر َعنو َابف َجني َوانما َقياسوَ
وقاؿ َعنو َابف َدريد َ(تٕٖٔىػ)َ :ىو َاألصؿ(ٖ)َ .
(م ََ ِ
ال ِقح)؛ َألنوَىوَاألصؿَ،وكالَ
(م ََ
َ:أف َيكوفَمفَ
ْ
القح)َ.أماَالثاني ْ
النادرَأف ًَلَيقاؿَ َ:
َ
الوجييفَيحمؿَالمعنىَنفسوَ.وقوؿَابفَدريدَوالجوىريَوابفَجنيَمبنيَعمىَأفَََلَ َو ِاق َح
ت)ًَلَمفَ(لَ ِق َحت)َ .
مفَ(أَْلقَ َح ْ
َ:أف َتكوفََ لَ َو ِاق َح  جمعَ(ًلَ ِقح)َعمىَبابياَمفَلَ ِق َحت َىي((َ،أيَ:تجيءَ
الوجوَالثاني ْ
بالماءَ ،فكأنَيا َىي َالحامؿ))(ٗ)َ ،أي َتحمؿ َالماءَ ،وىي َعمى َىذا َالمعنى َصف َةٌ َمشبي َةٌَ
حت) َىي َفإذاَ
َأف َيكوف َعمى َ(لَِق ْ
كبائف َعمى َوزف َفاعؿَ ،وقاؿ َابف َجني((َ :وقد َيجوز ْ
بَ.وضدهَقوؿَ
ي َفيوَبالسببَمفَالمسب
حت َفزكتَأْلقَ َح ِت َالسحابَ ،فيكوفَىذاَمماَا َْكتَُِف ََ
ّ
لَ ِق ْ
استَ ِع ْذ ِبالمّ ِو [ النحؿَ:مفَاآليةَ]َٜٛ:أيَ :فإذاَأردتَ
اهللَتعالى  :فَِإ َذا قََأر َ
ْت ا ْلقُْر َ
آن فَ ْ
ي َبالمسبب َالذي َىو َالقراءة َمف َالسبب َالذي َىو َاإلرادة))(٘)َ ،وكوفَ
قراءة َالقرآفَ ،فا َْكَتَُِف ََ
جائز َعند َالزجاج()ٙ؛ َألفََ
َوجوٌ َ ٌَ
الريح ًَلَ ِق َح َةً َىو َالوجو َالذي َعميو َالفراء ََواألخفشَ ،وىو َ
يح ًَلَ ِقحَ.
((الريحَىيَالتيَتَْمقَحَبِمرورىاَعمىَالترابَوالماءَ ،فيكوفَفيياَالمقَاحَ،فيقاؿَ :ر ٌ
يح
َوصؼ َر ََ
ََ
َيقاؿَ :ناقةٌ ًَلَ ِقحَ .ويشيد َعمى َذلؾ َأنو
يح َالعذاب َفقاؿَ َ :عمَ ْي ِي ُم ِّ
الر َ
كما ُ
ِ
]َفجعمياَعقيماَإِذَلَ ْـَتَْمقَح))(َ .)ٚ
يم [َالذارياتَ:مفَاآليةَٗٔ:
ً
ا ْل َعق َ
(ٔ)َ-ينظرَ:التنبيوَ،َٖٛٔ:والخصائصَ،َٕٜٔ/ََٕ:والمحتسب.َٕٕٗ:
ِّحاحَ .َٗٓٔ/ََٔ:
(ٕ)َ-الص َ

(ٖ)َ-ينظرَ:جميرةَالمغةَ َ.َٜ٘٘/ََٔ:
(ٗ)َ-التنبيوَ .َٖٛٔ:

(٘)َ-الخصائص.َٕٕٓ/ََٕ:
(َ -)ٙينظرَ:معانيَالقرآفَلمفراءَ،ٛٚ/َٕ:ومعانيَالقرآفَلؤلخفشَ،ٗٔٔ/َ َٕ:ومعانيَالقرآفَواعرابوَ:
َٖ.ََٔٚٚ/

آفَلمفراء.َٛٚ/ََٕ:
(َ-)ٚمعانيَالقر َ
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ق ِمن َّماء َد ِاف ٍ
ق [ الطارؽَ َ ،]َٙ :وقولو َ :فَ ُي َو
ثانيا :القوؿَفيَقولوَتعالىُ  :خمِ َ
ََََ ً
اضي ٍة َ[ الحاقةَ،]َٕٔ:وقولو  :لَ ع ِ
ِفي ِع َ ٍ ِ
اص َم ا ْل َي ْوَم ِم ْن أ َْم ِر المّ ِو إِلَّ َم ْن َّر ِح َم َ
َ
يشة َّر َ

[ىودَمفَاآليةَ .]َٖٗ:

ََََََذكرَابفَجنيَفيَاآلياتََوجييفَ َ:
اضي ٍة  وَ ع ِ
ِ
َ:أف َيكوفَقولوََ َ د ِاف ٍ
اص َم َ فاعؿَبمعنىَمفعوؿَ،أيَأفَ
األوؿ ْ
َ
ق  وَ َ ر َ
(ٔ)
فوؽَ.وعيشةٌ َمر ِ
َ،وىذاَتفسير َعمىَالمعنىَعندَ
َ.وًلَمعصوـَاليوـ
ضيةٌ َ
َم ْد ٌ
ٌ
ٌ
َْ
المعنىَ:ماء َ
اَتفسيرَأىؿَالمُّغةَأفََ
َ
أىؿَالمغةَكماَعبرَعنوَابفَجنيَ َ،وقدَأقرهَوارتضاهَ،إذَقاؿ((َ:فأمَ

؛َأًلَتراىـَقالواَ
استاؼَالقوـَفيَمعنىَتسايفو
اَفتفسيرَعمىَالمعنى؛َكعادتيـَفيَأمثاؿَذلؾ َ
ٌ
وَعزَوج ّؿَِ من َّماء َد ِاف ٍ
ق َ:إنوَبمعنىَمدفوؽَ،فيذاََ-لعمريَ-معناه))(ٕ)َ .
فيَقوؿَالمّ ّ
ٍ
ٍ
فيَعيشةَ
المعنىَ:مفَماءَذيَدفؽَ َ،و
الوجوَالثانيَ:أفَتكوفَاآلياتَعمىَالنسبَ،أيَأفََ
ْ
اَ،وًلَذا َ ِع ٍ
َ،وىوَمفَبعد َيرجعَإلىَالمعنىَاألوؿَإذَقاؿ((َ :وكذلؾَ
صمة َاليوـ
ذاتَرض َ
ُ
ً
َعص ٍ
اصم ا ْليوم ِم ْن أَم ِر المّ ِو  أي ًَل َذا ِ
ِ
مةَ ،وذو َالعصمة َيكوفَ
ْ
ْ
قولو َتعالى َ :لَ َع َ َ ْ َ
(ٖ)
يش ٍة
ًَ
مفعوًًل
َكماَيكوفَفاعال َفمفَىناَقيؿَإِفَ َمعناهًَلَمعصوـ)) َ،وكذلؾَذكر َفي َِ ع َ

َّر ِ
َبعد َبمعنى َمرضية(ٗ)َ .وكوف َمعنى َاآليات َعمى َالنسب َيرجع َإلىَ
اض َي ٍة َ :فيي َمف ُ
ؿَانفردَبوَابفَجنيَ،ولـَيقؿَبوَأحدَغيرهَ،بؿَىوَوجوَفيَاآلياتَ
معنىَالوجوَاألوؿَ،قو ٌَ
عندَأكثرَالمغوييفَوالمفسريفَونسبوَأكثرىـَلمخميؿَوسيبويو(٘)َ،وىوَمماَنقموَسيبويو َعفَ
يش ٍة َّر ِ
اض َي ٍة َ ،)ٙ(وعد َالباقولي َاآليات َعمى َالنسبَ ،وىو َالوجوَ
الخميؿ َفي َقولو َِ ع َ
َفاعال َبمعنى َمفعوؿ(َ ،)ٚإذ َقاؿ((َ :الوجو َماَ
ًَ
المرضي َعندهَ ،ورد َقوؿ َالفراء َفي َكونيا

(ٔ)َ-ينظرَ:بقيةَالخاطرياتَ،ََٕٓ:والفسرَ .َٚٓٗ/ََٕ:
(ٕ)َ-الخصائصََ.َٕٔ٘/ََٔ:
(ٖ)َ-الخصائصََ.َٕٔ٘/ََٔ:
(ٗ)َ-ينظرَ:الخصائصَ ََ.َٕٔ٘/ََٔ:

(٘)َ-ينظرَ:معانيَالقرآفَواعرابوَ،َ٘ٗ/ََٖ:والتبيافَفيَإعرابَالقرآفََ،َٕٖٔٚ/ََٕ:والمحررَالوجيزَ:
الوجيزَ،َٗٙ٘/ََ٘:والبحرَالمحيطََ،َٜٗٗ/ََٛ:واعرابَالقرآفَلمنحاسََََ.َٜٕٔٔ:
(َ-)ٙينظرَ:الكتابَََ.َٖٕٛ/ََٖ:

(َ-)ٚينظرَ:معانيَالقرآفَلمفراء.َٔٙ-ََٔ٘/ََٕ:
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قمنا))(ٔ)َ،أيَأف َاآلياتَمماَجاءَفيَالتنزيؿَمفَبناءَالنسب(ٕ)َ،وقاؿَالعكبريَفيَقولوَ
يش ٍة َّر ِ
اض َي ٍة  فييَعمىَبابياَاسـَفاعؿَ ،إذَقاؿ((َ:ىيَعمىَبابياَ
تعالى  :فَ ُي َو ِفي ِع َ
وكأفَ َالعيشة َرضيت َبمحمياَ ،وحصموىا َفي َمستحقيا))(ٖ)َ ،وكذلؾ َقاؿ َفي َقولو َتعالىَََََ:
ق ِمن َّماء َد ِاف ٍ
ق ((َ:ىوَعمىَالمعنى؛َألفَاندفاؽَالماءَبمعنىَنزؿ))(ٗ)َ َ،وتبعوَابفَ
ُ خمِ َ
ابفَعطيةَفػََ َد ِاف ٍ
ويصحَأفَيكوفَالماءَدافقًاَ،
َْ
ق  عندهَعمىَوجيوَاسـَفاعؿَإذَقاؿ((َ:
ؽ ومنوَمدفوؽ))(٘)َ،وكذلؾَنقؿَفيَ((قولو َ:لَ ع ِ
اص َمَ
َبعضوَيدفعَبعضاَ،فمنوَ َد ِاف ٍَ
ألف
َ
ً
ع ِ
اص َمَ قيؿَفيوَ:إنَوَعمىَلفظةَفاعؿ؛َوقولو َ:إِلَّ َمن َّر ِح َم َ يريدَإًلَاهللَالراحـَ،فػ ََ
َ

َم ْن  كنايةَعفَاسـَاهللَتعالىَ،المعنىًَ:لَعاصـَاليوـَإًل َالذيَرحمناَ ،فػ ََ َ م ْن  فيَ
موضع َرفعَ ،وقيؿَ :قولو َ :إِلَّ َمن َّر ِح َم َ استثناء َمنقطع َكأنَو َقاؿًَ :ل َعاصـ َاليوـَ
موجودَ،لكفَمفَرحـَاهللَموجودَ،وحسفَىذاَمفَجيةَالمعنىَ،أف َنفيَالعاصـَيقتضيَ
نفيَالمعصوـَ.فيوَحاصؿَبالمعنى))(َ.)ٙوتبعياَمفَالمحدثيفَالنيميَ،فيوًَلَيرىَأفَفيَ

القرآف َالكريـ َصيغة َبمعنى َأخرىَ ،أي َأف َالتدفؽ َمف َفعؿ َالماء َنفسوَ ،والعيشة َىيَ
ُّ
َتمؾَالتيَيعطيياَالربَ
الراضيةَ((وًلَتوجدَفيَالحقيقةَعيشةَعمىَىذاَالنحوَاألخيرَإًل

العظيـَلعبادهَالذيفَرضيَعنيـ))(َ .)ٚ
ُ

ََََََوأضاؼ َابف َجني َأف َالتاء َفي َ :ر ِ
اض َي ٍة َ ليست َلمتأنيث َفيي َعنده َلممبالغة َإذَ
َ
قاؿ((َ :وينبغيَأف َيعمـَأفَىذهَالتاءَفيَ ر ِ
اض َي ٍة َ...َ ليستَالتاءَالتيَيخرجَبياَاسـَ
ْ
َ
؛َأًل َترىَأنوَ
الفاعؿَعمىَالتأنيثَلتأنيثَالفعؿَمفَلفظو؛ َألنياَلوَكانتَتمؾَلفسدَالقوؿ َ
يت ِ
ض ِ
بت َالناقةُ َوًلَر ِ
ذاَلـَتكفَإياىاَوجبَأ ْف َتكوفَالتيَلممبالغةَ
َالعيش َةَُ،وا
ًلَيقاؿَض َر َِ
ّ
َ
َ
)
ٛ
(
ٍ
فَذلؾَأيضاَ
َ.وحس
وداىيةَ،ور ٍَ
َ،وص ُرَوَ ٍرَة َ،
كفَُر ٍَ
وقة
ً
اويةَ،مماَلحقتوَالتاءَلممبالغةَوالغاية َ
َ
إعرابَالقرآفَلمباقولي.َٛٗٗ/ََٖ:
(ٔ)َ َ-

(ٕ)َ-ينظرَ:إعرابَالقرآفَلمباقولي.َٛٗٗ/ََٖ:
(ٖ)َ-التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ .َٕٖٔٚ/ََٕ:
(ٗ)َ-التبيافَفيَإعرابَالقرآف.َٕٔٛٔ/ََٕ:
(٘)َ-المحررَالوجيزَ .َٗٙ٘/ََ٘:

(َ-)ٙالمحررَالوجيزََ.َٔٚ٘-ََٔٚٗ/ََٖ:
(َ-)ٚالنظاـَالقرآنيَ .َٔٗٗ:
(َ-)ٛالػَ(الفَ ُروقَة)َالرجؿَكثيرَالفزعََ،ينظرََ:لسافَالعرب(،َٖٓ٘/ََٔٓ:فرؽ)َ.والػ(صرَورة)َالرجؿَ
الذيَلـَيح ُّجَقَ ُّ
طَ،وىوَمفَالصرَبمعنىَالحبسَ،ينظرَ:لسافَالعرب(،ََٖٗ٘/ََٗ:صرر)َ.
َُ
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آخرَوىوَج َريانياَصفةَعمىَمؤنثَ،وىيَبمفظَالجاريَعمىَالفعؿَ،فزادَذلؾَفيماَ
شيء َ
َ
ذكرنا))(ٔ)َ .

 -2أثر الجمع في بيان المعنى
ِ
ات ِع َ ِ
ون [َ آؿَ
ََََََ ً
أولَ :الق َوؿَفيَقولوَتعالىُ َ :ى ْم َد َر َج ٌ
ير ِب َما َي ْع َممُ َ
ند المّو والمّ ُو َبص ٌ
عمرافَ .]َٖٔٙ:
َََََََيرىَابفَجنيَأف َجمعَالمؤنثَالسالـَيدؿ َعمى َالقمةَمفَثالثة َإلىَعشرةَ،واأللؼَ
َأيضا(ٕ)َ ،و((العرب َتستغني َبالجمعَ
والتاء َموضوعتاف َلمقمة َعندهَ ،كما َُّ
َيدؿ َعمى َالكثرة ً

القميؿَعفَالجمعَالكثيرَ َ ،وبالكثيرَعف َالقميؿ))(ٖ)َ ،فقدَيوضعَجمعَالقمةَموضعَالكثرةَ،
ِ
ات ِع َ ِ
ورتبَالناسَفيَ
قاؿَفيَقولوَتعالىُ َ:ى ْم َد َر َج ٌ
ير ِب َما َي ْع َممُ َ
ون ُ ((َ:
ند المّو والمّ ُو َبص ٌ
(ٗ)
ين
سمِ ِم َ
عمـ َاهلل َأكثر َمف َالعشرة ًَل َمحالة)) َ ،وكذلؾ َقاؿ َفي َقولو َتعالى َ :إِ َّن ا ْل ُم ْ
الص ِادقَ ِ
ين وا ْلقَ ِانتَ ِ
ِِ
ِ
وا ْلمسمِم ِ
ين
ات َو َّ
ين َو َّ
ات َو َّ
الصا ِب ِر َ
الص ِاد ِق َ
ات َوا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َنات َوا ْلقَانت َ َ
َ ُ ْ َ
الص ِائم ِ
ين وا ْلمتَص ِّدقَ ِ
ات وا ْلمتَ ِ
اشع ِ
ِ
ات وا ْل َخ ِ
و َّ ِ
ات
ات َو َّ
الص ِائ ِم َ
اش ِع َ
صدِّق َ َ ُ َ
َ ُ َ
ين َوا ْل َخ َ
الصا ِب َر َ
َ
ين َو َّ َ
ات و َّ
ين المَّ َو َك ِث ا َّ ِ ِ
الذ ِ
ِ ِ
وا ْلح ِ
َج ًار
اك ِر َ
اف ِظ َ
َع َّد المَّ ُو لَ ُيم َّم ْغ ِف َرةً َوأ ْ
ير َوالذاك َرات أ َ
ين فُُر َ
َ َ
وج ُي ْم َوا ْل َحافظَ َ
ً
ِ
ُّ
َ،فجمعَالمؤنثَفيَاآليةَيدؿَعمىَالكثرةَ،إذَقاؿ((َ:والغرضَفيَ
يما [َاألحزاب]َٖ٘:
َعظ ً
ًَ،لَماَىوَلِماَبيفَالثالثةَإلىَالعشرة))(٘)َ،وتبعَابفَجنيَبقولوَىذاَشيخوَ
َ
جميعوَالكثرة
أبا َعميَالفارسيَفيَدًللةَاأللؼَوالتاء َعمى َالكثرة(ِّ )ٙ
َ،وردهَالحكاية َالمزعومةَالمنسوبةَ
إلىَالنابغةَالذبياني(َ،َ)ٚفيَبيتَحسافَبفَثابتَ :
الضحى
الجفَ ُ
مم ْع َن ِب ُ
لَ َنا َ
نات ال ُغُّر َي َ

جد ٍة َدما
رن ِمن َن َ
وأَسيافُنا َيقطُ َ

(ٔ)َ-الخصائصَ.َٔ٘ٗ-ََٖٔ٘/ََٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:المحتسبَ َ.َٔٛٚ/ََٔ:
(ٖ)َ-مجمعَالبيافَ َ.َٖٓٓ/ََٙ:
(ٗ)َ-التنبيوَ .َٕٜٔ:

(٘)َ-المحتسب.َٔٛٚ/ََٔ:
(َ-)ٙينظرَ:التكممةَ .َٕٗٗ-ََٕٖٗ:
(َ-)ٚينظرَ:األغانيََ،َٕٕ٘/ََٜ:والمصوفَفيَاألدبَ،َٖ:والتكممةَ .َٕٗٗ:
(َ-)ٛديوافَحسافَبفَثابت.َٖ٘/ََٔ:
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فقاؿَابفَجني((َ:وكافَأبوَعميَيطعفَفيَالحكايةَالمحفوظةَىناَالمنسوبةَإلىَالنابغةَفيَ
َأًل َترى َقولو َتعالى َ :و ُىم ِفي ا ْل ُغرفَ ِ
ات
قولو َلحسافَ :لقد َقممت َجفانؾ َوأسيافؾَ .قاؿَ :
ُ
َ ْ
ِ
اَيظف))(ٔ)َ.وكذلؾَحمؿَالمجاشعيَ
وغ
ون [ سبأَ:مفَاآليةُ َ،]َٖٚ:
آم ُن َ
رؼَالجنةَأكثرَمم ُ
َ

(تٜٗٚىػ)َاآليةَمفَدًللةَجمعَالقمةَعمىَالكثرة(ٕ)َ،ونقؿَنصَكالـَابفَجنيَ،وىوَممفَ

ممفَتأثرواَبابفَجنيَ،فقدَنقؿَعنوَكثيرَمفَالتفسيرَواإلعرابَفيَكتابوَالنكتَ .

ُّ
َ:قدَيدؿ َجمعَالمؤنثَعمى َالكثرةَ،ىوَسياؽَاآلياتَ
َََََإفَ َالذيَدفعَابفَجنيَأف َيقوؿ

ةَكماَفيَغََرؼَالجنةَ،ودرجاتَالمؤمنيفَ،أوَالمعموماتَالقبميةَالتيَتشيرَ
َُ
الداؿَعمىَالكثر
َُّ
أحدَ،وكذلؾَلماَكافَالتفاوتَبيفَ
إلىَأف َالجنةَفيياَماًَلَعيفَرأتَ ،وًلَخطرَعمىَباؿ َ ٍَ
درجاتيـَكثيرةَ،أيَأكثرَمفَعشرةَ .
َ
َ،فمفَالطبيعيَأفَتكوفَ
المؤمنيفَسنَةَطبيعية
َُ
ْ

َجمُ ُي ْم َ[َ األعراؼَ :مفَاآليةَ]َٖٗ :بجمعََ
ثانياَ :القوؿَفيَقولوَتعالىَ َ :فَِإ َذا َجاء أ َ
َََََ ً
(َ،آجالُيَُْـ)َ .
َجمُ ُي ْمََعمىَقراءةَابفَسيريف َ
 أَ
ََََََذكرَابفَجنيَفيَالقراءةَأمريفََ َ:
َلكؿ َإنسافَ
األوؿَ :أفَ َالجمعَىوَالمعنىَالمرادَمفَاآليةَإذَقاؿ((َ :ىذاَىوَالظاىر؛ َألف َِّ
أجال))(ٖ)َ،فتعددَاإلنسافَيوجبَتعددَاآلجاؿَ .
ًَ

َجمُ ُي ْم ََ باألفرادَفدًللتياَعمىَالجمعَمفَوجوهَثالثة َعندَابفَ
والثانيَ :أماَقراءةَالعامةَ أ َ

جنيَ :األوؿَ :أنَوَاسـَجنسَ ،والجنسَيدؿَعمىَالجمعَ ،الثانيَ :أنوَمصدرَفأتتوَالجنسيةَ
ِ
مفَقبؿَالمصدريةَ ،الثالثَ :إضافتوَإلىَضميرَالجماعةَ(ىـ)َ .وحسفَابفَجنيَاألفرادَ
فيَقراءةَالعامة؛َوذلؾَإلضافتوَإلىَالجماعة؛َألفَكؿَواحدَلوَأجؿ(ٗ)َ .
َ
َ
(ٔ)َ-التنبيو.َٕٜٔ:
(ٕ)َ-النكتَفيَالقرآفَ .َٖٓٛ:
(ٖ)َ-المحتسب.َٕٗٙ/ََٔ:

(ٗ)َ-ينظرَ:المحتسبَ،َٕٗٙ/ََٔ:واعرابَالقراءاتَالشواذَ .َٖ٘٘/ََٔ:
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 -3أثر صيغة الفعل في بيان المعنى
َلصيغةَالفعؿَأثر َفيَبيافَمعناهَ ،فكؿَصيغةَمفَصيغَالفعؿَ
ًَا
َََََََيرىَابفَجنيَأف
ُّ
تدؿ َعمىَمعنىًَلَيكوفَفيَغيرىاَمفَنفسَالجذرَفػ(دخؿ)َليستَكػ(أدخؿ)َفيَالدًللةَ،

ٍ
َوج َْعؿَ
ؿَ :لمنقؿ ََ
َلمعنىَ ،فأفع َ
ًَ
المثُؿ َجاء
فػ ػ(( َ
فاعؿ َوأفعؿ ّ
َوفعؿَ ...أف َكؿ َواحد َمف َىذه َ ُ

ِ
َأحصدَ
َأيضا َلمبموغ َنحو
ًَ
ًلَ ،نحوَ :دخؿ َو ْأدخمتُوَ ،وخرج َوأخرجتُو َويكوف
الفاعؿ َمفعوًَ
َ

يدَ
اَفاعؿَفمكونوَمفَاثنيفَفصاعداَ ،
نحوَضارب َز ٌ
َ
الزرعَُ...ولغيرَذلؾَمفَالمعانيَ ،وأم َ
شرَ ،وأمَا َفعؿ َفممتكثير َنحو َغمؽ َاألبوابَ ،وقطع ِ
َالحباؿ َوكسرَ
عمر َوشاتـ َجعفر َبِ ًَا
ًا
ال ِجرار))(ٔ)ُ َ.يضاؼ َإلى َذلؾَ ،أف َابفَجنيَيرى َأفَ َالزيادةَبالتضعيؼَأبمغَمف َالزيادة َفيَ
غيره؛َألفَالزيادةَبالتضعيؼَتكوفَفيَلفظَاألصؿَبتكريرَالحرؼَنفسوَ،وىيَليستَكذلؾَ

بحروؼَالزيادةَ،معَأفَكؿَزيادةَفيَالفعؿَتوجبَالزيادةَفيَالمعنى(ٕ)َ َ.
الفعل بين التَّخفيف والتَّشديد

أول :القوؿ َفي َقولوَتعالىَ َ:وِا ْذ فََرْق َنا ِب ُك ُم ا ْل َب ْحر [َ البقرةَ:مفَاآليةَ]َ٘ٓ:بتشديدَ
ً
الراءَمفَ فََرْق َنا َعمىَقر ُّ
اءةَالزىريَ .
ََََذكر َابف َجني َأفَ َ((معنى َ(فرقنا) َأيَ :جعمناه ِ
َف َرقًػاَ ،ومعنى َ فََرْق َنا َ :شققنا َبكـَ
البحرَ ،و(فرْقنا) َ ُّ
ان ُك ُّل ِف ْر ٍ
ق َكالطَّ ْوِد
أشد
َتبعيضا َمف َ فََرْق َنا َ وقولو َتعالى َ :فَ َك َ
ً
ِ
َأف َيكوف َأف ارقًا؛ َأًلَ
َأف َيكوف َفرقيفَ ،ويحتمؿ ْ
ا ْل َعظ ِيم[َ الشعراءَ :مف َاآليةَ]َٖٙ:يحتمؿ ْ
ٍ
َ،فكافَكؿ َ ٍ
اعاَ،كماَتقوؿَ
َُّ
َالثوب َقسميف
ت
ترىَأنؾَتقوؿَ:قَ َس ْم ُ
قسـ َواحد َمنيماَعشريفَذر ً
َ
ذلؾَوىوَجماعةَأقساـ))(ٖ).

؛َإنياَعمىَمعنىَالجمعَأيَأف َكؿ ٍ
َرجؿَ
َََََبيفَابفَجنيَقراءةَالزىريَ(فرقنا)َمشددة ّ
َ:جعمتوَف َرقًاَ،وجازَىناَلفػظَالجمع؛َألفَ
َِ
قتَش ْع َرهَأي
منيـَقدَفَ َرؽَالبحرَإذَإنوَقاؿ((َ:فر َ
َوىذا َالمعنى َنقمو َالطبرسيَ
َخ ْرقًا َوِف ْرقًا))(ٗ)َ ،
كؿ ٍَ
َرجؿ َمنيـ َقد َخرؽ َمف َالبحر َوفَ َرؽ َ
(ٔ)َ-الخصائصَ َ.َٕٕٖ/ََٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:الخاطرياتََ َ.َٔٙٛ:
(ٖ)َ-المحتسبَ .َٕٛ/َٔ:

(ٗ)َ-المحتسبَ .َٕٛ/ََٔ:
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(ت٘ٗٛىػ)َعفَابفَجنيَ ،إذَقاؿَ ((َ:قاؿَابفَجنيَ :فرْقناَأشد َتفريقاَمفَفََرقناَ ،فمعنىَ
ِ
قناَبكـَالبحرَجعمناهَفرقاَ َ،ومعنىَفَ َرقناَبكـَالبحرَشققناَبكـَالبحر))(ٔ)َ .
َفَر
ََََََأماَقراءةَالجماعةَ فََرْق َنا َ مخففةَفييَعمىَمعنىَ:شققناَالبحرَقسميفَ،كؿ َقسـَ
َكثير َمف َالمفسريف(ٕ)َ ،وبعض َالمغوييفَ ،قاؿَ
كالطود َالعظيـََ ،وىذا َالمعنى َأشار َإليو ٌ

اَبيفَالماءيفَحيفَم ََررَتُـَفيو))(ٖ)َ .
ََ
األخفشَ((َ:فَََرَْقََن

قناَوفرقنا َفيَالمعنىَ ،إذَقاؿ((َ:وقدَيكوفَ
َ
يمكفَالجمعَبيفَفر
ََََََ َويرى َابفَجني َأنو َ
َ
تدؿ َعمىَ
َفرقنا َمخففة َمعنى َفرَْقََنا َمشددة))(ٗ)َ ،و(َفَ ََعؿ) َصيغة َصرفية َعامة َ َُّ
ً
أيضا َفي َ
القميؿَوالكثيرَ،فػ(الفَ ْرؽ)َقدَيك َوفَجعؿَالبحرَفرقيفَفيوَمسمؾَواحدَ،أوَأفراؽَفيوَمسالؾَ
متعددة(٘)َ .
ِ ِِ ِ
سواْ ِف ِي َيا [َ النساءَ:مفَ
ََََََ ً
ثانيا :القوؿَفيَقولوَتعالىُ َ:ك َّل َما ُرد َُّواْ إِ َلى ا ْلفتْنة أ ُْرك ُ
اآليةَ]َٜٔ:بحذؼَاليمزةَوتشديدَالكاؼَ( ُرِّك ُسوا)َ،عمىَقراءةَابفَمسعودَ .
ٍ
َبعدَشيء؛َوذلؾَألنيـَجماعةَ،فمماَكانواَ
وَشيء
َََََذكر َابفَجنيَأفَ َ((وجوَذلؾَ،أن
ٌ
ٍ
قتَ
َشيء َمنو َبعد
كذلؾ َوقع
َشيء َفطاؿَ ،فالؽ َبو َلفظ َالتكثير َوالتكريرَ ،كقولؾَ :غمَ ُ
ٌ
عت َالحباؿ))(َ،)ٙوالتكثيرَمفَأشيرَمعانيَصيغةَ(َفَعؿ)(َ ،)ٚقاؿَالعكبريَ
األبوابََ،وقط ُ

لـَي َْؤثرَعفَالمغوييفَأفََ(َفَعؿ)َ
فيَقراءةَابفَمسعود((َ:التشديدَلمثُْقؿَوالتكثيرَمعاَ))(َ َ،)ٛو َُ
الذيَدفعَابفَجنيَأف َيقوؿَأف َالتشديدَفيَ
يدؿَعمىَالتكريرَالذيَقاؿَبوَابفَجني(َ.)ٜو
ْ

(ٔ)َ-مجمعَالبيافَ .َٜٔٓ/َٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:التبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ،َٕٕ٘/َٕ:وكشؼَالبيافَ،ٜٖٔ/َٔ:وروحَالمعانيَ .ٕ٘٘/َٔ:
(ٖ)َ-معانيَالقرآفَلؤلخفشَ .َٜٛ/َٔ:
(ٗ)َ-المحتسبَ .َٕٛ/ََٔ:

(٘)َ-ينظرَ:العموـَالصرفيَ .َٗٚ:
(َ-)ٙالمحتسبَ َ.َٜٔٗ/ََٔ:

(َ-)ٚينظرَ:شرحَشافيةَابفَالحاجبَ،َٜٕ/ََٔ:وارتشاؼَالضرب.َٔٚٗ/ََٔ:
(َ-)ٛالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ .َٖٜٚ/ََٔ:
(َ-)ٜينظرَ :شرحَالمفصؿَ،َٖٜٗ/َ َٗ:وشرحَشافيةَابفَالحاجبَ،َٜٙ-َ َٜٕ/َٔ:وارتشاؼَالضربَ:

الضربََ.َٔٚٗ/ََٔ:
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( ُرِّك ُسوا)َيدؿَعمىَالتكريرَليسَبسببَالصيغةَ ،بؿَىوَبسببَصوتَالراءَفيَ( ُرِّك ُسوا)؛َ
ألفَابفَجنيَيرىَأفَصوتَالر ُّ
اءَيدؿَعمىَالتكريرَفيَالمفظَ،كماَبيَفَذلؾَفيَ(جر)َ،إذَ

المجرورَجميعاَ،ثـَ
ًَ
َعمىَالجار َو
ؿَالجر َبمشقّ ٍة
قدمواَالجيـَألنياَحرؼ َشديدَو ّأو
قاؿّ ((َ:
ّ
ّ
اءَ،وىوَحرؼَمكررَ،وكرروىاَمعَذلؾَفيَنفسيا؛َوذلؾَألف َالشيءَإذاَ
اَذلؾَبالر
َ
عقّبو
ّ

اضطربَصاعداَعنياَونا ًزًلَإليياَ،وتكررَ
َ،و
األرضَفيَغالبَاألمرَاىتزَعمييا َ
ُج ّرَعمىَ
ّ
ً
ياَأيضاَ
ًَ
ذلؾَمنوَعمىَماَفيوَمفَالتَ َْعَتَعةَوالقمَؽَ،فكانتَالراءَََ-لِ ََماَفيياَمفَالتكريرَ ،وألنَ
فؽ َليذا َالمعنى َمف َجميع َالحروؼَ
َ(جر) َو(جررت)ْ َ -أو َ
قد َكررت َفي َنفسيا َفي ّ
غيرىا))(ٔ)َ ،وىنا َابف َجني ًَلَيشير َإلى َأفَ َالتكرير َمف َصفات َحرؼ َالراءَ ،بؿ َأرد َأفَ

الرءَيدؿَعمىَمعنىَالتكريرَفيَالمفظَ،كماَبيفَذلؾَفيَمثالوَعمىَ(جر)ََ .
َا
َََََأما َمعنى َقراءة َالعامة َبالتخفيؼ َفقد َأشار َابف َجني َإلى َأنَو َقد َيكوف َفيو َمعنىَ
التكريرَإذَقاؿ((َ:وقدَيكوفَمعنىَالتكريرَمعَلفظَالتخفيؼَ،أنشدَأبوَالحسفَ :
الف َداء ِل ْ ٍ
أ ْن َت ِ
َّمتَيا
ُ
قبمة ىد ْ

وَنقَ ْرتَ َيا ِب َي َد ْيك َّ
كل ُم َنقَّر

َ

وىذاَونحو ِ
هَمماَ
(م َنقر)َ .
َ
فصارَو(نقَ ْرتَيَا)َكأنوَقاؿَ :ونقرتياَ ،يدؿَعميوَمصدرهَالذيَىوَ ُ
َ ُُ
ُّ
َالمفظةَالواحدةَتصمحَلكثيرهَ
َ
يدؿَعمىَاشتماؿَلفظَاألفعاؿَعمىَمعانيَاألجناسَ،حتىَإف
(ٕ)
ُّ
َعمىَالتكثيرَأيضا؛َ
ؿ)َقدَتدؿ
ىَأفَصيغةَالتخفيؼَ(أَْف ََع
صالحياَلقميمو)) َ.فابفَجنيَير ْ
ً
َ
أيضا؛ َوذلؾ َلدًللة َالفعؿ َعمى َالمصدرَ ،والمصدر َاسـ َجنس َيدؿ َعمى َالكثرة َوالعموـَ،
ً
ون أ َْب َناء ُك ْم َ[ البقرةََ:مفَاآليةََ:
وكذلؾَحمؿَقراءةَابفَمحيصَفيَقولوَتعالىُ َ:ي َذ ِّب ُح َ
َ(فعمت)َبالتخفيؼَقدَيكوفَفيوَمعنىَالتكثير؛َ
َ]ٜٗبتخفيؼَُ ي َذ ِّب ُح َ
ون  و((وجوَذلؾَأف َ
َس َعةًَ
وذلؾ َلدًللة َالفعؿ َعمى َمصدرهَ ،والمصدر َاسـ َالجنسَ ،وحسبؾ َبالجنس َ

وعموما))(ٖ)َ .
ً

(ٔ)َ-الخصائصَ ََ.َٔٙٗ/ََٕ:
(ٕ)َ-المحتسبَ،َٜٔٗ/ََٔ:ولـَينسبَالبيتَلشاعرَينظرَ:معانيَالقرآفَلؤلخفشََ،َٕٗٗ/َٕ:وروايةَ
َالف ِ ٍ
ت ِ
َىد ْمتَيا)ََ .
وروايةَالشطرَاألوؿَفيوَ(أَْن َ
داءَل َك ْعَبة َ
ُ
(ٖ)َ-المحتسبَ ََ.َٛٔ/ََٔ:
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َََََ ثالثًا :القوؿ َفي َقولو َتعالى َ :حتَّى إِ َذا جاء أَح َد ُكم ا ْلمو ُ َّ
سمُ َنا َو ُى ْم لَ
َ
َ ُ َْ
ت تََوفتْ ُو ُر ُ
َ َ
ون َعمىَقراءةَاألعرجَ .
ون [َاألنعاـَ:مفَاآليةَ]َٙٔ:بتخفيؼَالراءَمفَُ يفَِّرطُ َ
ُيفَِّرطُ َ
ََََََذكرَابفَجنيَأنوَ((يقاؿَ:أ ْف َرطَفيَاألَمرَإذاَزادَفيوَ،وفرطَفيوَ:إذاَقصرَ،فكماَأفََ
ًَ:لَيقصروفَفيماَيؤمروفَبو َمفَتَوفِّ
يَمفَتحضرَمنِيتُوَ،
َِّ
ون 
قراءةَالعامةَ لَ ُيفَِّرطُ َ
َ
َ
ف َأُمرواَبتََوفِّيوَ.ونظيرهَقولوَجؿَ َوعزََ  :و ُك ُّل
َم َْ
ًلَيتََوف ْو َف َإًلَ ََ
يضاًَلَيزيدوفَ،و َ
فكذلؾَأ ً
ندهُ ِب ِم ْق َد ٍار [ الرعدَ :مفَاآليةَ،)ٔ())]َٛ:وتخريجَابفَجنيَلمقراءةَكافَعمىَوفؽَ
َ
ش ْي ٍء ِع َ
وف)عمىَدًللةَالفعؿَالمزيدَ(أفرط)َ ،أيَ:زادَ
الصيغةَالصرفيةَلمفعؿَفحمؿَ،
ُ
معنىَ(ي ْف ِرطُ َ

َوأكثر َالمفسريف َتبعوا َابف َجني َفي َتفسيره َلقراءة َاألعرج َبالتخفيؼَ ،فقالواًَ :لَ
فيوَ ،

يتجاوزوفَالحد َبزيادةَأوَنقصاف(ٕ)َ،وقاؿَأبوَبكر َبف َاألنباريَ(تٖٕٛىػ)َفيَالقراءتيفََ:
(ٖ)
ِ
ِّ
َ،وىذاَمخالؼَلَماَعميوَابفَجنيَمفَ
ءتيفًَلَيقدموفَالعجزَوالتقصير))
((ومعنىَالق ار
معنىَالزيادةَفيَ(أفرط)َ .

الفعل بين فَ َعل وأ ْفت َعل
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما
القوؿ َفيَقولوَتعالى َ :لَ ُي َكمِّ ُ
سا إِلَّ ُو ْ
س َع َيا َل َيا َما َك َ
ف المّ ُو َن ْف ً
س َب ْت [ البقرةَ:مفَاآليةَ َ.]َٕٛٙ:
ا ْكتَ َ
َىناؾَفرؽَبيفَ(فَ َعؿ)َو(ا ْفتَ َعؿ)َفيَالدًللةَ،وأفَ(ا ْفتَ َعؿ)َأقوىَمفَ
ََََََيرىَابفَجنيَأف
ٌ
ُّ
ؿ)َ،وىوَيدؿ َعمىَالكثرة؛َوذلؾَبسببَالزيادةَفيو(ٗ)َ،ويظيرَأثرَىذاَالفرؽَبيفَفَ َعؿَ
(فَ َع
وأ ْفت َعؿَمفَخالؿَتفسيرَابفَجنيَلآليةَ،فقدَجاءَلفظَ(كسب)َمعَالحسنة َو(أ ْكتسب)َمعَ
ياَتص ُغرَفيَجنبَالجزاءَعنياَوالثوابَ
ألن
؛َألنوَعزَاسموَ((ىوفَ...قدرَالحسنة؛َ ّ
السيئة ّ
ْ
ش ُر أ َْمثَالِ َيا [ األنعاـَ:مفَاآليةَ]ٔٙٓ:
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
عميياَ،لقولوَتعالىَ َ:من َجاء ِبا ْل َح َ
ات
اَمنياَوزجر
ىيب
اد َّ
َ
الس َم َاو ُ
اَعنياَ،أًل َترىَقولوَتبارؾَاسمو َ:تَ َك ُ
وعظـَحاؿَالسيئةَتر ً
ً
نش ُّ
َن َد َع ْوا ِل َّمر ْح َم ِن َولَ ًدا [َ مريـَ،َٜٓ :
َيتَفَطَّ ْر َن ِم ْن ُو َوتَ َ
ض َوتَ ِخُّر ا ْل ِج َبا ُل َى ِّدا  أ ْ
ق ْاْل َْر ُ
(ٔ)َ-المحتسبَ ََ.َٕٕٖ/ََٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:الكشؼَوالبيافَ،ٔ٘٘/َٗ:والكشاؼَ،ٖ٘ٙ/َٕ:والتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ ََ.َٗٓ٘/َٔ:
(ٖ)َ-الزاىرَلمعانيَكمماتَالناسَ .َٖٗٔ/ََٔ:

َ،والمحتسبَ،ََٜٔٙ/ََٕ:الخاطرياتَ .َٖٕ:
(ٗ)َ-ينظرَ:التنبوَ َٕٕٚ:
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بتَ
فيوَورك َْ
َِ
عميياَماَأعظمت َ
َْ
س َب ْت  ،أيَ :
َٔ،]ٜفمذلؾَزادَفيوَوقاؿَ َ:و َعمَ ْي َيا َما ا ْكتَ َ
ب)َجاءَمعَالسَيئة؛ َوذلؾَألفََ
أى َوؿَاألىواؿَمنو))(ٔ)َ،وأضاؼَابفَجنيَأفَ َلفظَ(ا ْكتَ َس ََ
ْ

ب) َمع َالحسنة؛ َوذلؾ َألفَ
ت)ََ ،وجاء َ( َك َس ََ
السَيئة َُ
َم َكثرة َمستعظمة َفعبر َعنيا َبػ(ا ْكتَ َس َب ْ

َفجاءت َبغيرَ
مجازى َعمييا َبعشر َحسنات َفصارت َباإلضافة َإلييفَ َمستقمة،
الحسنة َ ً
ْ
زيادة(ٕ)َ،ويظيرَأفََابفَجنيَيربطَبيفَالسياؽَالذيَوردَفيوَالفعؿَ َوَبَِْنََيَتِوَالصَرفيةَ،ثـَمفَ
ت)َ
بعد َيستنتج َالمعنى َالذي َيد َُّ
َُ
ؿ َعميو َالفعؿ َفي َىذا َالسياؽَ ،فيو َلـ َيربط َبيف َ(ا ْكتَ َس َب ْ
(ٖ)
)َيدؿ َعمىَ
ب َُّ
َوالسيئةَ ،وبيف َ( َك َس َب ْ
ت)َوالحسنةَ ،كماَنقؿ َبعضَالمفسريف َ ،أيَأفَ َ(ا ْكتَ َس َ
ِّ
ِّ
عمىَالخيرَفيَكؿ َسياؽَ،وىذاَالوجوَخطَأهَابفَالسيَدَ
)َيدؿ َ
ب َُّ
فيَكؿ َسياؽَو( َك ََ
الشََِّر َ
سَ
(ٗ)
ِ
ب) َفيو َدًللة َعمى َالتكثير؛ َألنوَ
البطَْم َيوسي َ(تٕٔ٘ىػ) َ ،وًل َوجو َلو َعندهَ ،بؿ َ(ا ْكتَ َس َ
َ
ب)َعمى َوزفَ(فَ َعؿ)َيصمحَلمقمةَوالكثرةَ،ولماَكافَاإلنسافًَلَ
عمىَوزفَ(أَْفَتَ ََعؿ)َ ،و( َك َس َ
يجازى َبالشََِّر َإًل َعمى َالكبائر َناسبو َ(أ ْفتَ َعؿ) َلمدًللة َعمى َالتكثيرَ ،ولممفسريف َوالمغوييفَ
وجيافَفيَمعنىَالمفظيفَ َ:

الوجوَاألوؿَ :أف َالكسبَواًلكتسابَمعناىماَواحدَ ،قاؿَأبوَحياف((َ :والصحيحَعندَأىؿَ

المغة َأفَ َالكسب َواًلكتساب َواحدَ ،والقرآف َناطؽ َبذلؾ َقاؿ َاهلل َتعالىُ َ :ك ُّل َن ْف ٍ
س ِب َما
س ُبوا [َاألحزابَ:مفَاآليةَ،]َ٘ٛ:
س َب ْت َرِىي َن ٌة [ المدثرَ...]َٖٛ:وقاؿَِ َ:ب َغ ْي ِر َما ا ْكتَ َ
َك َ

ؽَفقاؿَ:اًلكتسابَأخص َمفَالكسب))(٘)َ،وىذاَالكالـَليسَدقيقًا َفيَوجيوَ
ومنيـَمفَفر
ُّ
احد َ؛ َلَ َماَجاءاَفيَاآلية َنفسياَ،مضافًاَعمىَذلؾَأفََ
بمعنىَو ٍَ
األوؿَ ،إذَلوَكافَالمفظاف َ ًَ
فائدةَالزيادة َفيَالمبنى َالتيَتوجبَالزيادةَفيَالمعنى َتكوفَمعدومةَ،وىذاَما َوضحوَابفَ
جنيَفيَكالموَالسابؽَ .

)َمستعمال َفيَالشر؛َألفَ َالسيئاتَفيياَاعتماؿَ،فكاسبياَ
ًَ
ب
الوجوَالثانيَ:أ َْ
ف َيكوفَ(ا ْكتَ َس َ

ب)َمستعمؿَفيَالخير(َ.)ٙوىذاَفيوَنظرََ،وىوَ
يتكمؼَفيياَفناسبياَالزيادةَفيَالفعؿَ،و( َك َس َ
(ٔ)َ-الخاطرياتَ،ََٔٙٛ-ََٔٙٚ:وينظر.َٖٕ:
(ٕ)َ-ينظرَ:التنبيوَ .َٕٕٚ:

(ٖ)َ-ينظرَ:المفرداتَفيَغريبَالقرآفَ،َٖٖٗ:والنكتَوالعيوفَ ََ.َٖٖٙ/ََٔ:
(ٗ)َ-ينظرَ:شرحَأبياتَالجمؿَ.َٕٕٙ:
(٘)َ-البحرَالمحيطَ،ََٖٛٔ/َٕ:وينظرَ:النكتَوالعيوفَ ََ.َٖٖٙ/ََٔ:
(َ-)ٙينظرَ:الكشاؼَ،َٕ٘ٓ/َٔ:المحررَالوجيزََ َ.ٖٜٕ/َٔ:
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ب) ََ -وىي َأكثر َمفَ
َوىو َمخالؼ َلصريح َالقرآفَ ،فأغمب َاآليات َالتي َجاء َفييا َ( َك َس َ

ب
ًَ
خمسيفَآيةَ-
سَ
مستعمالَفيَالكسبَغيرَالمحمودَكالسيئةَفيَقولوَتعالىَ َ:بمَى َمن َك َ
ِ
ِ
اب َّ
الن ِ
ون [ البقرةَ،]َٛٔ :
َحا َ
ط ْت ِب ِو َخ ِط َ
ييا َخالِ ُد َ
َص َح ُ
س ِّي َئ ًة َوأ َ
يـئتُ ُو فَأ ُْولَـئ َك أ ْ
ار ُى ْم ف َ
َ
يئا فَقَ ِد
يئ ًة أ َْو إِثْ ًما ثُ َّم َي ْرِم ِب ِو َب ِر ً
َوالخطيئة َأو َاإلثـ َفي َقولو َتعالىَ َ :و َمن َي ْك ِس ْب َخ ِط َ
احتَ َم َل ُب ْيتَا ًنا َوِاثْ ًما ُّم ِبي ًنا [ النساءَ ،]َٕٔ:وقد َيكوف َ(الكسب) َفي َالخيرَكما َفي َقولوَ
ْ
ِ
ِ ِ
س ْبتُ ْم [َ البقرةَ:مفَاآليةَ،]َٕٙٚ:
ُّيا الَّ ِذ َ
تعالىَ َ:يا أَي َ
آم ُنواْ أَنفقُواْ من طَ ِّي َبات َما َك َ
ين َ
(ٔ)
ب)َفقدَوردَفيَالقرآفَفيَخمسةَ
فالكسبَلـَيكفَفيَالخيرَفيَأغمبَموارده َ،أماَ(ا ْكتَ َس َ
َمرتيف َفي َآية َواحدة َفيَ
مواضع(ٕ)َ ،ثالثة َمنيا َفي َاًلكتساب َغير َالمحمودَ ،وجاء َ
ض ُك ْم َعمَى َب ْع ٍ
ض
اًلكتساب َالمحمود َفي َقولو َتعالى ََ َ :ولَ تَتَ َم َّن ْواْ َما فَ َّ
ض َل المّ ُو ِب ِو َب ْع َ
ِ
لِّ ِّمرج ِ ِ
ضمِ ِو إِ َّن المّ َو
اسأَلُواْ المّ َو ِمن فَ ْ
ساء َنص ٌ
ال َنص ٌ
َ
س ْب َن َو ْ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
س ُبواْ َولِ ِّمن َ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
ان ِب ُك ِّل َ ٍ ِ
يما [َ النساءَ َ،]َٖٕ:ويرى َمحمدَياس َخضر َأفَ َاًلكتسابًَلَيقعَإًلََ
َك َ
ش ْيء َعم ً
َ،واعتمدَفيَذلؾَعمى َوجو َقالوَالطبري ََ ،فػَ((َلَمَاَنزؿ َ :لِ َّ
مذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّ
ظ
فيَاإلثـ(ٖ) َ َ
اْلُنثََي ْي ِن [َالنساءَ:مفَاآليةَٔٔ]َقالتَالنساءَ:كذلؾَعمييـَنصيبافَمفَالذنوبَ،كماَليـَ
ِ
نصيباف َمف َالميراثَ ،فأنزؿ َاهلل  :لِّ ِّمرج ِ ِ
يب ِّم َّما
ساء َنص ٌ
ال َنص ٌ
َ
س ُبواْ َوِل ِّمن َ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َ
(ٗ)
ولـَيََبَِّيفَسببَترجيحَىذاَ
س ْب َن َ[َ النساءََ:مفَاآليةََ،َ ]َٖٕ:يعنيَالذنوب)) َُ َ،
ا ْكتَ َ

ٍّ
َ،فمكؿَ
الرأيََ،والوجوَالذيَرجحو َالطبري َفيَاآليةَأ ْف َيكوفَاًلكتسابَفيَالخيرَوالشر
أف َاًلكتسابَفيَاآليةَمفَ
نصيبَممَاَعمؿ(٘)َ،بؿَالذيَعميوَأكثرَالمغوييف َوالمفسريف َ َ َْ
َِ
اًلكتسابَالمحمودَ(َ .)ٙ
َََََوكوفَاًلكتسابَمفَاًلكتسابَالمحمودَفيَآية َالنساءَالتيَتقدمت َ ُّ
يدؿ َعميوَسياؽَ

ض َل المّ ُو
اآليةَ،وذلؾَأف َالذيَاكتسبوهَ،ىو َفض ٌَ
ؿ َمفَاهللََ،قاؿَتعالىَ َ:ولَ تَتَ َم َّن ْواْ َما فَ َّ
(ٔ)َ-ينظرَ:دقائؽَالفروؽَالمغويةَفيَالبيافَالقرآني(َ،َٕٗٛ:أطروحة)َ .
(ٕ)َ-ينظرَ:المعجـَالمفيرسَأللفاظَالقرآفَالكريـَ َ.َٙٓ٘:

(ٖ)َ-ينظرَ:دقائؽَالفروؽَالمغويةَفيَالبيافَالقرآنيَ .َٕٗٛ:
(ٗ)َ-جامعَالبيافَ .َٙٙٛ/ََٙ:

(٘)َ-ينظرَ:جامعَالبيافَ .َٜٙٙ/ََٙ:
(َ-)ٙينظرَ:معانيَالقرآفَلمنحاسَ،َٚٗ/َ َٕ:والتبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ،َٔٛ٘/َ َٖ:ومجمعَالبيافََٖ:

وبصائرَذويَالتمييزَ،ٖ٘ٓ/ََٗ:وروحَالمعانيَ ََ.َٕٓ/ََ٘:
َ
َََٖ،َٕٙ/والكشاؼَ،َٙٗ/ََٕ:
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ض ُك ْم ََ وفضؿَاهللَخيرَ ،ثـ َختـَاآليةَبحَثِّيـَعمىَسؤاؿَاهللَمفَفضموَ ،قاؿَتعالىَ:
ِب ِو َب ْع َ
ضمِ ِو َ،وىوَمناسبَلكوفَاًلكتسابَمفَالمحمودَ .
اسأَلُواْ المّ َو ِمن فَ ْ
َ و ْ
ب) َصيغة َصرفية َعامة َيدخؿ َتحتيا َالكسبَ
َََََوخالصة َالقوؿ َفي َالمفظيفَ :أف َ( َك َس ََ
القميؿَوالكثيرَوالحسفََوالمحمود َوغيرَالمحمودَ،والكسبَباجتيادَأوَمفَغيرَاجتيادَ،أمَاَ

(ا ْكتَ َسب)َفصيغةَصرفيةَخاصةَ،تدؿَعمىَحدوثَالكسبَباجتيادَومشقة(ٔ)َ َ.
صيغة فَ َعل

الس َماء ِب َماء ُّم ْن َي ِم ٍر [ القمرَ .َ]َٔٔ:
اب َّ
القوؿَفيَقولوَتعالى  :فَفَتَ ْح َنا أ َْب َو َ
ََََََذكرَابفَجنيَأفَصيغةَ(فَ َع َؿ)َربماَتجيءَفيَالقرآفَالكريـَويرادَبياَالكثرةَكماَفيَ
ِ
الس َماء
اب َّ
 فَفَتَ ْح َنا َ،فقاؿ((َ:مماَوقعَفيوَ(فَ َع َؿ)َلمكثرةَ...قوؿَاهللَتعالى َ:فَفَتَ ْح َنا أ َْب َو َ
ِب َماء ُّم ْن َي ِم ٍر َ ،ودليمو َموضعافَ :أحدىما َأف َأبواب َالسماء َكثيرةَ ،واآلخرَ :العطؼ َعميوَ
ض ُع ُيوًنا [ القمرَ:مفَاآليةَ .]َٕٔ:إذاَاستعمؿَىناَ(فَعؿ)َوالمفظَ
َّرَنا ْاْل َْر َ
بقولوَ َ :وفَج ْ
حمال َعمى َالمعنىَ ،فما ُّ
ظاَ
َظنؾ َبػ(األبواب) َوىي َجمع َلف ً
ض ً َ
واحد َأعني َْ اْل َْر َ

ومعنى؟))(ٕ)َ،فابفَجنيَىناَحمؿَمعنىَبناءَ(فَ َعؿ)َعمىَالكثرة َوالجمعَ،وبناءَ(فَ َعؿ)َمفَ
ًَ

توَلـَيختصَبمعنىَمفَالمعانيَ،بؿَاستعمؿَفيَ
األبنية َالتيَتعددتَمعانييا؛َفيو َ((لخف
ً

جميعيا؛َألف َالمفظَإذاَخؼ َكثرَاستعمالوَواتسعَالتصريؼَفيو))(ٖ)َ،واعتمدَابفَجنيَفيَ

دًللةَالكثرة َوالجمع َفيَ(فَ َعؿ)َعمى َسياؽَاآليةَ،فمماَكانتَالجنَةَلياَأبوابَمتعددة َدؿَ

عمىَأف َ(فَ َعؿ) َلمكثرة َوالجمعَ،وتبعوَفيَذلؾَالطوسيَوالطبرسيَفػ(فَ َعؿ)َيدؿَعمىَالقميؿَ
والكثير َعندىما(ٗ)َ ،أما َابف َخالويو َوأبو َزرعة َالمتوفى َحوالي َ(ٖٓٗىػ) َفػ َ فَفَتَ ْح َنا 
عندىما َيدؿ َعمى َاإلفراد؛ َألف َالفتح َكاف َمرة َواحدة َأو َفي َوقت َواحد َوا ْف َ َكَثَُرتَ

األبواب(٘)َ .

(ٔ)َ-ينظرَ:العموـَالصرفيَفيَالقرآفَالكريـَ .َٚٚ:
(ٕ)َ-بقيةَالخاطرياتَ َ.َٕٖ:

(ٖ)َ-شرحَشافيةَابفَالحاجبَ َ.َٚٓ/ََٔ:
(ٗ)َ-ينظرَ:التبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ،َٗٗٚ/ََٜ:ومجمعَالبيافَ .َٕٗٓ/ََٜ:
(٘)َ-ينظرَ:الحجةَفيَالقراءاتَالسبعََ،َٖٖٛ:وحجةَالقراءاتَ َ.َٜٙٛ:
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َ
َ
اعل
صيغة تَفَ َ
ض َل ب ْي َن ُكم إِ َّن المّ َو ِبما تَعممُ َ ِ
ير [َالبقرةَ:
القوؿَفيَقولوَتعالىَ َ:ولَ تَ َ
ون َبص ٌ
نس ُواْ ا ْلفَ ْ َ ْ
َ َْ
ض َؿ)َ .
اس ُواَاْلفَ ْ
مفَاآليةَ،]َٕٖٚ:عمىَقراءةَاألماـَعميَ(عميوَالسالـ)(َ،وًلَتََن َ
أموراَعدةََمنياَ:
َََََََذكرَابفَجنيَفيَالقراءَ ًَ
اس ُوا)َ،أفَالنييَفيَ(تَْن َس ْوا)َنييَعفَالنسيافَ
نس ُواْ َ،و(ًلَتََن َ
األوؿَ:أفَالفرؽَبيفََ ولَ تَ َ
اس ػػى)َعم ػػىَوزفَ(تَفاَ َع ػػؿ)َي ػػدؿَعم ػػىَ
اس ػ ُػوا)َف ػ ػ(تََن َ
اس ػػوهَ،أم ػػاَ(تََن َ
عم ػػىَاإلط ػػالؽَ ْان ُس ػػوهَأوَتََن َ
المشػػاركةَ،فػػالنييَفيػػوَعػػفَفعميػػـَالػػذيَاختػػاروهَىػػـَوتظػػاىرواَفيػػوَ،أيَ:تظػػاىرواَبنسػػيافَ
الفضؿ((َ،فإفَقيؿَ َ:و َمفَذاَالذيَيتظاىرَبنسيافَالفضؿ؟َقيؿَ:معناهََ-واهللَأعمـََ-إنكػـَ

إذاَاسػػتكثرتـَمػػفَىجػػرَالفضػػؿَ،وتثػػاقمتـَعنػػو؛َص ػرتـَكػػأنَكـَمتعػػاطوفَلتركػػوَ،متظػػاىروفَ
عارؼَبوَوأنتَ ِ
ٍ
معتم ٌؿَ
يَ
َ.وىذاَكقولؾَلمرجؿَيكثرَخطَ ُؤهَ:أنتَتتحايدَالصوابَتَوقِّ ََ
بنسيانو
َ
ًلَي ْح َسفَ،وا ْفَلـَيقصدَىوَلذلؾ))(ٔ)َ .
لماَ َ
اس ُوا)َعمىَوزفَ(تَفاَ َعؿ)َ ،وبناءَتفاعؿَيدؿَعمىَالمشاركةَبيفَاثنيفَ
األمر َالثانيَ:أف َ(تََن َ

فأكثر(ٕ)َ ،وناسب َذلؾ َسياؽ َاآلية؛ َألف َالمأموريف َجماعة(ٖ)َ ،فتماـ َاآليةَ َ :وِان
ضتُم لَي َّن فَ ِر َ ِ
ون
وى َّن ِمن قَ ْب ِل أَن تَ َم ُّ
َ
صُ
س ُ
طمَّ ْقتُ ُم ُ
ف َما فََر ْ
ضتُ ْمَإَلَّ أَن َي ْعفُ َ
يض ًة فَن ْ
وى َّن َوقَ ْد فََر ْ ْ ُ
اح وأَن تَعفُواْ أَقْر ِ
أ َْو َي ْعفُ َو الَّ ِذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
ض َل َب ْي َن ُك ْم إِ َّن المّ َو
نس ُواْ َا ْلفَ ْ
َُ
ْ
ب لمتَّ ْق َوى َولَ تَ َ
الن َك ِ َ
ِبما تَعممُ َ ِ
ض َؿ)َعمىَبابَ
اس ُواَاْلفَ ْ
ير [َالبقرةَ،]َٕٖٚ:وقاؿَالعكبري((َ:وقرئَ(وًلَتََن َ
ون َبص ٌ
َ َْ
المفاعمةَ،وىوَبمعنىَالمتاركةًَلَبمعنىَالسيو))(ٗ)َ،فيكوفَالتناسيَفيَقراءةَاإلماـَعميَ

منسوبا َإلىَالجماعةَعمىَالتظاىرَكماَعبرَابفَجنيَ .وحسَفَابفَجنيَىذهَالقراءة َمفَ
ًَ
وجييفَ َ:

(ٔ)َ-المحتسبَ َ.َٕٔٚ/ََٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:شرحَشافيةَابفَالحاجبََ،َٜٜ/ََٔ:والممتعَالكبيرَفيَالتصريؼَ .َٕٔ٘:
(ٖ)َ-ينظرَ:المحتسبَ .َٕٔٛ/ََٔ:

(ٗ)َ-التبيافَفيَإعرابَالقرآفَ َ.َٜٔٓ/َٔ:
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ماَتََْنيىَاإلنسافَعفَفعموَىوَ،و(التَناسي)َمفَفعموَ،فأماَالنسيافَفظاىرهَ
َاألوؿ((َ:أنؾَإن َ
أنوَمفَفعؿَغيرهَبوَ،فكأنوَأ ُْن ِس َ ِ
يو إَِّل َّ
ان 
الش ْي َ
َنس ِان ُ
ط ُ
يَفنس َيَ،قاؿَاهللَسبحانوَ  :و َما أ َ
أيضا(ٕ)؛َألفَالموضعَموضعَ
[الكيؼَ:مفَاآليةَ،)ٔ())]َٖٙ:وحسفَابفَعطيةَىذهَالقراءةَ ًَ
ٍ
تناسًَلَنسيافَ،وتبعوَفيَذلؾَالسميفَالحمبيََوأبوَحيافََوالثعالبي(ٖ)َ .
اصمواَ
َوتَََو ََ
ط َُعوا َ
(تفاع َؿ) ًَلئؽ َبالجماعة؛ َ َكَتََقَا ََ
الوجو َالثاني((َ :أفَ َالمأمور َىنا َجماعةَ ،و َ
ِ
يب َك ِم َن ُّ
الد ْن َيا [َ القصصَ:مفَاآليةَ:
اَوتَََب َُ
وتََقَارَُبو َ
َ
نس َنص َ
اعدواَ.فأماَقولوَتعالىَ َ:وَل تَ َ
العرؼَوالعادةَأفَاإلنسافًَلَيكادَ
]َفالؽَبوَفعؿَ( َن ِس َي)؛َألفَالمأمورَىناَواحدَ،وألفََ َُ
ٚٚ
َ
ُي ُّ
ضعَ
؛َبؿَالغالبَالمعتادَأفَُي َكؼَعماَليسَلوَتناولو
َْ
حضَعمىَماَىوَحالؿَلو
َ،وعميوَو ْ
َ

َّن َع ْي َن ْي َك إِلَى َما
التكميؼَلما َ ُيستحؽَعفَالطاعةَفيوَمفَالثوابَ.قاؿَتعالىََ َ:وَل تَ ُمد َّ
متَّع َنا ِب ِو أ َْزواجا ِّم ْنيم َزْىرةَ ا ْلحي ِ
اة َ[ طوََ:مفَاآليةََ .)ٗ())]َٖٔٔ:
ُْ َ ََ
َ ً
َ ْ
صيغة أف َْعل

ََالقوؿَفيَقولوَتعالىَ  :وَل تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْم َنا َق ْم َب ُو َعن ِذ ْك ِرَنا َواتََّب َع َى َواهُ َو َك َ
ان أ َْمُرهُ
طاَ[َالكيؼَ:مفَاآليةَ .]َٕٛ:
فُُر ً
َََََذكرَابفَجنيَفيَدًللة صيغةَ(أ ْف َعؿ)َفيَقولوَ أَ ْغ َف ْم َنا َقوليفَ:
َ:أفَيكوفَقولوَ أَ ْغ َف ْم َنا َمفَبابَأ ْفعمتَالشيءَ،أيَصادفتوَووافقتوَكذلؾَ،فػعمىَ
األوؿ ْ
ذلؾ َ(أََْف َعؿ) َيدؿ َعمى َالمصادفة َوالوجدافَ ،فيكوفَ((معنى  أَ ْغ َف ْم َنا َق ْم َب ُو َعن ِذ ْك ِرَنا َ،
ؼَغافال َفقدَغفؿًَلَمحالةَ ،فكأنَوََ -واهللَ
ًَ
ذاَصوَِد
صادفناهَغافال َعمىَماَمضىَ،وا َُ
أيَ :
ً

ًلَتطعَمفَغفؿَقمبوَعفَذكرناَواتبعَىواهَوكافَأمرهَفُُرطاَ،أيًَ:لَتطعَمفَفعؿَ
أعمـََ-و
ُ

كذاَوفعؿَكذاَ ،واذاَصح َىذاَالموضعَثبت َبوَلناَأصؿَشريؼَيعرفوَمفَيعرفوَ ،ولوًلَماَ

وزاَعميوَ
لكافَىذاَالموضعَونحوهَم ُج ًَ
سَود ْربةَالفكرَ ،
ةَصاحبياَمفَقوةَالن ْف
تعطيوَالعربي
ُ
َ
ّ

(ٔ)َ-المحتسب.َٕٔٛ/ََٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:المحررَالوجيزَ.ََٖٕٕ/ََٔ:
(ٖ)َ-ينظرَ:الدرَالمصوفَ،َٜٗٛ/ََٕ:والبحرَالمحيطَ،ٕٗٚ/ََٕ:والجواىرَالحسافَ .َٗٗٚ/ََٔ:
(ٗ)َ-المحتسب.َٕٔٛ/ََٔ:
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غيرَمَْأَُبوهَلو))(ٔ)َ ،وىذاَالمعنىَمستحسفَعندَابفَجنيَ،ويرىَفريدَعبدَالعزيزَأف َابفَ
ََ

جنيَاجتيدَفيَحمؿَدًللةَ(أَ ْف َعؿ)َعمىَالوجدافَوالمصادفة؛َلكونوَمعتز ًّلياَ،ففسرَاآليةَ

بماَيوافؽَمذىبو(ٕ)َ .

َ:أف َيكوفَقولوَ أَ ْغ َف ْم َنا َ عمىَمعنىَ:منعناَوصددناَ ،فػ(أَ ْف َعؿ) َعمىَىذاَ
القوؿَالثاني ْ
المعنىَيدؿَعمىَالتعديةَ،ولـَيَر ِ
تض َابفَجنيَىذاَالقوؿَ،ونسبوَلمخصـَ،إذَقاؿ((َ :أوَ

َ:منعناَوصددناَ،نعوذَباهللَمفَذلؾ؛َفموَ
يكوفَماَقالوَالخصـَ:أفَمعنىَ أَ ْغ َف ْم َنا َق ْم َب ُو ْ 
أفَ
كافَاألمرَعمىَماَذىبواَإليوَمنوَ ،
لوجبَأف َيكوفَالعطؼَعميوَبالفاءَدوفَالواوَ،و ْ
ْ

عمىَىذاَ،األو ُؿَ
يقاؿَ:وًلَتطعَمفَأغفمناَقمبوَعفَذكرناَفاتبعَىواهَ،وذلؾَأنوَكافَيكوفَ
ّ
ِ
ؿَ،لَماَ
وسأَْلَتُوََفَََبَذ َ
خَذ َ ََ
طَْيَتَُوُ ََفََأَ ََ
َ:أع ََ
عاَلوَكقولؾ َْ
ؿَومطاو ًَ
اَعفَاألو
الثانيَم َسبب
ِعمةَلمثانيَ،و
ّ
ُ
ِ
اوَأًلَ
اَعفَالعطيةَو
كافَاألخذَم َسبًَب
البذؿَم َسبًَباَعفَالسؤاؿَ،وىذاَمفَمواضعَالفاءًَلَالو َ
ُ
ُ
اَعفَاألوؿَ.
سبًَب
اَجعمتَالثانيَم ََ
َُ
جَذبَوًلَتقوؿَ:وانجذبَ،إذ
َ:جَذَْبَتُوََفَ َْان ََ
ترىَأنؾَإنماَتقوؿ ََ
ّ

خََبَْرَتُوَفأخبرَكمّوَبالفاءَ .فمجيءَقولوَتعالىَ  :واتََّب َع َى َواهُ َ
اسَتَ َْ
سرَو َْ
سَْرَتُوََفَ َْان َك ََ
وتقوؿََ َ:ك ََ
عفَاألوؿَعمىَماَيعتقدهَالمخالؼ))(ٖ)َ َ.
سبًَباَ
الثانيَليسَم ََ
َُ
بالواوَدليؿَعمىَأفََ
ّ
سميناهَغافالَ،
ًَ
وىوَأفَيكوفَمعنىَ(أَ ْف َعؿ)َالتسميةَ،أيَ:
َْ
أضاؼَالطوسيَمعنىَثالثًاَ،
ََََو
ً

ونسبناهَإلى َالغفمة(ٗ)َ،وجمعَىذهَالوجوهََفريدَعبدَالعزيزَفيَكتابوَالخالؼَالتصريفيَ،

فػ(أَ ْفعؿ)َفيَقولوَ أَ ْغ َف ْم َنا ُّ َ
يدؿَعمىَالتسميةَ،والتعديةَ،والمصادفةَأوَالوجداف(٘)َ،ويرىَ
َ
عرضناهَ
الطباطبائي َأنو ًَل َحاجة َإلى َالتأويؿ َالمراد َمف َقولو َتعالى َ أَ ْغ َف ْم َنا َ عمىَ َ :

لمغفمةَ،أوَصادفناهَغافالَ،أوَنسبناهَإلىَالغفمةَ ،وانما َالمرادَمفَقولو  :أَ ْغ َف ْم َنا َق ْم َب ُو َ
ً
سَمِ
يـَع ََانَُدواَ
ساَئِ َِو ََِذ َْك َِر َاهللَسبحانوَعمىَسبيؿَالمجازاةَحيثَإنَ ََ
عميوَواَْن ََ
َ
يطَالغَْفَمَ َِة َ
ََ
عندهَ((َتَ َْ
جَْبَِرَِهَ
اآليةَمفَأدلَ َِة َ ََ
َِ
ساغ َ َلقوؿَمفَقاؿَ:إفَ َ
َ...فالَم ََ
ََ
فأضمَيـَاهللَبإغفاليـَعفَذكره
الحؽَ َ ََ
ََ
رَوالمعصية؛َوذلؾَألفََاإللجاءَمجازَاةًًَلَينافيَاًلختيارَ،والذيَينافيوَىوَ
تعالىَعمىَال َُكَْف َ
(ٔ)َ-الخصائصَ،َٕ٘٘/ََٖ:والمحتسبَ .َٔٗٓ/ََٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:الخالؼَالتصريفيََ .ََٜٙ:

(ٖ)َ-الخصائصَ،َٕ٘ٗ/ََٖ:وينظرَالمحتسبَ .َٔٗٓ/ََٔ:
(ٗ)َ-ينظرَ:التبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ َ.َٖ٘/ََٚ:

(٘)َ-ينظرَ:الخالؼَالتصريفيَوأثرَالدًلليَفيَالقرآفَالكريـَ .َٜٜ–ََٜٔ:
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وَموردَاآليةَمفَالقبيؿَاألوؿ))(ٔ)َ،وىذاَالمعنىَىوَاألوفؽَ،و(أَ ْف َعؿ)َفيوَ
َ
اإللجاءَابتداء َ
ًَ
َابتداءَ ،وكذلؾ َحمؿ َفريد َعبد َالعزيز َاآليةَ
ًَ
لمتعديةَ ،أي َأغفمنا َقمبو َمجازاة َلفعموَ ،وليس

عمىَىذاَالمعنىَورجحَالتعديةَعمىَىذاَالمعنى(ٕ)َ،وأرىَأف َالخالؼَالصرفيَفيَدًللةَََ

 أَ ْغ َف ْم َنا َ لـ َينشأ َمف َصيغتيا َالصرفيةَ ،بؿ َنشأ َفي َاألصؿ َمف َإسناد َالفعؿ َإلىَ
الضميرَ(نا)َالذيَيرجعَإلىَاهللَعز َوجؿََ،وىذاَعندَبعضَالمفسريفًَلَيجوزَعمىَاهلل؛َ

ؿَ،فمماَلـَيستطعَالمفسروفَوالمغويوفَتأويؿَإسنادَالفعؿَإلىَغيرَاهللَ،أولواَدًللةَ
وَعَْد ٌَ
ألن ََ

سواْ المّ َو
صيغةَالفعؿَكماَترىَ،ويمكفَحمؿَاآليةَفيَالمعنىَ،عمىَمعنىَقولوَتعالىَ ََ:ن ُ
فَ َن ِس َي ُي ْم َ[َ التوبةَ :مفَاآليةَ،]َٙٚ:فيـَتركواَذكرَاهللَتعالىَفجعميـَاهللَسبحانوَوتعالىَ
كالذيًَلَييتـَألمرىـَ،وكذلؾَقولوَتعالى َ:أَ ْغ َف ْم َنا َق ْم َب ُو َفالذاتَاإللييةَعميمةَ
متروكيف
ُ
ِّ
َ،فعزىَتركيـَواغفاليـَعفَاهللََبقولو َ:أَ ْغ َف ْم َنا َ .
بكؿَشيء َ

 -4اسم التفضيل
ٍِ
ِ
يال 
س ُن َم ِق ً
ً
ستَقَِّار َوأ ْ
َص َح ُ
اب ا ْل َج َّنة َي ْو َمئذ َخ ْيٌر ُّم ْ
أول :القوؿ َفيَقولوَتعالى َ :أ ْ
َح َ
[الفرقافَ .َ]َٕٗ:
َح ْس ِفَ
ََََََقاؿ َابف َجني((َ :ونحف َنعمـ َأف َأصحاب َالنار َليسوا َفي َِ
َخير َاستقرٍار َوًل ُ
سَمِ
َاعتقدَمعتقد َذلؾَوسمِّ
ٍ
ًَلَتسميـَيقيفَمتصورَ،فأصحابَ
يـَنظر
ـَلوَتَ َْ
َ
َ،ولكفَإف
ََمَِق ٍَ
يؿ
ِّ
ٌ
ْ
ُ
َِّ ٍ
َمنيـَمستقراَوأحسف))(ٖ)َ،ويرىَابفَجنيَأف َاألصؿَفيَبابَ
َخير
الجنَ
ةَعمىَكؿ َحاؿ ٌ
ً
اشتركاَفيَالصفةَنفسياَ،وًلَيقاؿَ:
َِّ
فَ
صوفَ ْي َِ
ؿ)َأف َيك
َْ
(أ ْف َع
وفَالتفضيؿَفيَالصفةَبيفَم ْو ُ
َ
العسؿَأحمىَمفَالصبِر؛َألنَيماَلـَيشتركاَفيَصفةَالحالوة؛َلذاَحمؿَابفَجنيَالكالـَفيَ
َإف َكاف َليـ َخيرَ،
اآلية َعمى َمعناه َدوف َلفظو(ٗ)َ ،أو َعمى َالتظاىر َبأف َأصحاب َالنار َْ

(ٔ)َ-الميزافَفيَتفسيرَالقرآفَ.َٖٓٓ/ََٖٔ:
(ٕ)َ-ينظرَ:الخالؼَالتصريفيَ .َٜٛ:
(ٖ)َ-التنبيوَ َ.َٕٓ٘:
(ٗ)َ-التنبيوَ َ.َٕٓ٘:
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ةَخير َمنيـَ،وتعددتَأقواؿَالمفسريفَوالمغوييف(ٔ) َفيَتخريجَاآليةَ ،وتوجيوَ
فأصحابَالجن
ٌ
المعنىَعمىَوجوهَمنياَ َ:

َخيرَ
أف َتكوف َصيغة َ(أ ْف َعؿ) َعمى َبابيا َلمتفضيؿَ ،أي َأف َأصحاب َالجنة ٌَ
الوجو َاألوؿَْ َ :
المَِق ِ
اقعاَبيفَالمستقر ِ
يميفَ
يفَو ََ
يالَ،أوَيكوفَالتَفضيؿَو ًَ
أحسفَمفَأصحابَالن
و َُ
وم ِق ً
ً
ارَمستقراَ َ
أيَخيرَمنيـَفيَاآلخرةَمنيـَفيَالدنياَ َ.
باعتبارَالزمافَ،
ٌ
َذلؾَيمزـَمنوَأف َيكوفَألصحابَالنارَخيرَ
أف ًَلَتكوفَعمىَبابياَ ،ألف
الوجوَالثانيَْ َ :
ْ

وحسفَ،بؿَتكوفَلمجردَالوصؼَمفَغيرَمفاضمةَ .

اب ا ْل َج َّن ِة
أف َيكوفَالكالـَ َ
الوجوَالثالثْ ((َ:
َص َح ُ
إثباتًاَلؤلوؿَ ً
ونفيا َلمثانيَ .كقولوَتعالىَ أ ْ
ٍِ
ستَقَِّار َ،فيذاَفيوَنفيَالخيرَعفَالنارَوأصحابيا))(ٕ)َ .
َي ْو َمئذ َخ ْيٌر ُّم ْ
خيراَ،
الوجوَالرابعَ:أفََيكوفَالكالـَعمىَالتظاىرَواًلعتقادَبأفََأىؿَالنارَيعتقدوفَأفََليـَ ً

اقعا َعمى َسبيؿ َاًلعتقاد ًَل َعمى َسبيؿ َالوجودَ ،وىذا َماَعبرَعنو َابفَ
فيكوف َالتفضيؿ َو ًَ
جنيَفيَكالموَالسابؽَ .

َوأغمب َالمفسريف َوالمغوييف َإلىَتقدير َىذه َالوجوه َوغيرىا َفيَ
َََََوالذي َدفع َابف َجنيَ ،
اَمفضال َعميو َفيَاآليةًَلَوجودَلو َإًل َفيَأذىانيـَ،أوَعمىَحسبَماَ
ًَ
اآليةَىوَأنَيـَقدَرو
تقتضيوَالصناعةَالنحويةَ،وىوَ(أصحابَالنار)َ،وأدىَتقديرىـَىذاَإلىَإشكاؿَفيَالمعنىَ

مما َدفعيـ َإلى َالتأويؿ َوالتقديرَ ،ولو َلـ َيقولوا َبتقدير َالمفضؿ َعميو َوحمموا َاآلية َعمىَ
ٍ
َمقيالَ ،لكاف َالمعنى َأوفؽ َمما َقدره َابف َجنيَ
َمستقر َوأحسف ًَ
الظاىر َوىو َأنَيـ َفي َخير
بالحمؿَعمىَالمعنىَدوفَالمفظَ،أوَالتظاىرَواًلعتقادَبأفَ َأصحابَالنارَيظنوفَأف َليـَ

خيرَ.وخيرَدليؿَعمىَىذاَالقوؿَقوؿ َالمرزوقي َ(تٕٔٗىػ) َإذَقاؿ((َ:والطريقةَفيَاآليةَ
ًَا
َأفَ
َأف َيوازنوا َوأنفع َمبادلة َمف َْ
ار َفي َالخيرية َمف َْ
أفَ َالمراد َأصحاب َالجنَة َأزيد َاستقرًا
يكايمواَ،وىذاَعمىَالتفخيـَألمرىـَ،والتعظيـَلشأنيـَ،فأمَاَتفضيؿَأحدَالشيئيفَعمىَاآلخرَ،

و ِّادعاءَالزيادةَلوَفيَمعنىًَلَيحصؿَفيَاآلخرَمنوَشيءَالبتَةَ،فبعيدَفيَالعرؼَوالعقؿَ
(ٔ)َ-ينظرَ:جامعَالبيافَ،ٖٖٗ/َٔٚ:والتبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ،ٗٛٗ/َٚ:والمحررَالوجيزَ،َٕٓٚ/َٗ:
الدرَالمصوفَ،َٗٚ٘/ََٛ:إعرابَالقرآفَلمنحاسَ،َٙٙٗ:البحرَالمحيطََٕٗ٘/ََٙ:وََٕ َ.َٔٚٗ/
(ٕ)َ-اليدايةَلبموغَالنيايةَ .َٕٕ٘ٓ/ََٛ:
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أًلَترىَأفََ
جميعا؛ًَلرتفاعَالمُّبسَمنوَ،وظيورَالحاؿَفيوَ،وسقوطَالفائدةَفيَاإلخبارَبوََ َ،
ً
َ،أوَالخؿَأحمضَمفَالسكرًَلستُخؼَخبرهَ،إذَلـَ
َُّ
قائالَلوَقاؿََ:العسؿَأحمىَمفَالصََبِر
ًَ
يكف َفي َالصبر َحالوة َبوجو َمف َالوجوهَ ،فيقاؿ َبفضميا َحالوة َالعسؿَ ،وًل َفي َالسكرَ

حموضةَفيدعيَأفَ َحموضةَالخؿَأزيدَمنيا))(ٔ)َ،وانعدـَذكرَالمفضؿَعميوَفيَاآليةَأوَ
الحسفَوتأكيداَليذاَالمعنىَ .
طيَذكرهَفيوَزيادةَفيَالخيرَو
ِّ
ً
 -5صيغة المبالغة َ
َََََََالقوؿَفيَقولوَتعالى  :المّ ُو ل إِلَ َ ِ َّ
ُّوم [َآؿَعمرافَ:َ]َٕ:عمىَ
ـو إل ُى َو ا ْل َح ُّي ا ْلقَي ُ
اءةَعمقمةَ(الحيَالقَيِّـ)َ .
اءةَاألعمشَ(الحيَالقياـ)َوعمىَقر
قر
ُّ
ُّ
ِّ
ِّـَعمىَكؿَ
َََََقاؿَابفَجني((َ:أمَاَ(القياـ)َفػ(فَ ْي َعاؿ)َمفَقاـَيقوـ؛َألفَاهللَتعالىَىوَالقي

أصموَ:القي َواـَ،فمماَالتقتَالواوَ
الب ْيطارَ،و
سَ،ومثموَمفَالصفةَعمىَ(َفَ ْي َع
َن ْف ٍَ
ْ
ْ
اؿ)َالغيداؽَو َ
والياءَوسبقتَاألولىَبالسكوفَقمبتَالواوَياءَوأدغمتَفيياَالياءَفصارتَ(القياـ)َومثموَ

قوليـَ:ماَبالدارَديار))(ٕ)َ،فابفَجنيَحمؿَالقراءةَعمىَالمبالغةَ،ويرىَالفراءَوالطوسيَأفَ
وـ)َ،وىيَلغةَأىؿَالحجاز(ٖ)َ.أماَقراءةَعمقمةَفييَعندَابفَجنيَمفَ
(القياـ)َلغةَفيَ(القَُّي َُ
القيوـَوالقياـَكأنيماَ
لفظَ(القياـ)َومعناهَ،و(القيِّـ)َعمىَوزفَفَ ْي َعؿ َمفَقاـَيقوـَبأمره(ٗ)َ .و َُّ

شيء َواحدَ،والفرؽَبينيماَفيَالمدَفيذاَباأللؼَوذاؾَبالواوَ ،فكأف َالمبالغةَفييماَواحدةَ
ٌ
وقوـ َمالواَإلىَاأللؼَ،ولعؿ ُّ
َ(القيوـَ
َ،فقوـ َمالواَإلىَالواوٌَ َ ،
والمائزَبينيماَالمَيجةًَلَغير
ٌ

والقياـ)ََ-واهللَأعمـَ–َأكثرَمبالغةَمفَ(القَيِّـ)َعمىَقاعدةَماَزادَمبناهَزادَمعناهَ .

(ٔ)َ-أماليَالمرزوقيَ َ.َٜٜ:
(ٕ)َ-المحتسب.َٔ٘ٔ/ََٔ:
(ٖ)َ-ينظرَ:معانيَالقرآفَلمفراءَ،ٜٔٓ/َٔ:والتبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ.َٖٛٛ/ََٕ:
(ٗ)َ-ينظرَ:المحتسب.ٕٔ٘/َٔ:
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الفصل الثالث
التفسير المغوي في المباحث الدِّاللية
توطئة
عالقة عمم الداللة بتفسير القرآن الكريم
ُعرفت ِّ
الداللة بأنيا ((كون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر،
والشيء األول ىو الدال ،والثاني ىو المدلول))( ،)1وييتم عمم ِّ
الداللة بدراسة المعنى
والكشف عنو بوسائل متعددة منيا الصرف والنحو والمعجم ،وأساليب العرب وغيرىا من

العموم المغوية التي تُعين عمى فيم المعنى ،بل إن ِّ
أمور أخرى تساعد في
الداللة قد توظف ًا
كشف المعنى ،ومنيا قرينة السياق وقرينة الحال ،والمعمومات القبمية في فيم المعنى

وايضاحو.

إن العالقة بين التفسير وعمم الداللة عالقة ترابطية ،فكل من عمم الداللة والتفسير

دفعا لمتوىم والمبس
يبحثان عن المعنى ،ثُم إيصالو لممتمقي بأفضل صورة وأحسن حال ً
الذي قد يعتري بعض النصوص ،بسبب غموض بعضيا عمى المتمقي .ويظير أثر الداللة
في تفسير القرآن في كثير من البحوث التي وقف أصحابيا عند ىذا الموضوع  ،ومن تمك

البحوث (داللة السياق) لمباحث ردة اهلل الطمحي ،إذ وقف في رسالتو لمدكتوراه عند أثر

أيضا وقفت الباحثة ابتيال كاصد الزيدي
داللة السياق وأنواعو في تفسير القرآن ،وكذلك ً
في رسالتيا الموسومة (البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن) عند أنواع ِّ
الداللة

وأثرىا في التفسير ،إذ وقفت عند ِّ
الداللة الصوتية وأثرىا في التفسير ،وكذلك الداللة

السياقية ،والمغوية ،وكذلك وقفت عند العالقات الداللة من اشتراك
الصرفية ،والنحوية ،و ِّ
وتضاد وترادف وغيرىا من الظواىر الداللة ،ويظير من ىذه البحوث وغيرىا أن لمداللة
كبير في التفسير.
أثر ًا
بأنواعيا ًا
وسأقف في ىذا الفصل عند الداللة المغوية والسياقية وأثرىما في التفسير ،ثم عند
أخير عند بعض الظواىر الداللة وأثرىا في التفسير.
تفسير غريب القرآن عند ابن جنيً ،ا
( )1معجم التعريفات.09 :
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المبحث ال َّول
الداللة المعجمية ّوأثرىا في التفسير المغّوي
ج ِِّميِّةِّ :ىي ِِِّّداللة ِّالمفظِّعمىِّالمعنىِّبنفسوِّ ،أوِّىي ِّالمعنىِّالذيِّيحمموِّ
اللةِّالم ِّْع َِّ
ُِّ
الدِّ

سمِّىِّالداللةِّاألصميةِّ،أوِّالدِّاللةِّالمغويةِّ،أوِّالحقيقةِّالمِّغويِّةِّعندِّ
وتُ َِّ
المفظِّحينماِّيردِّمفرداِّ ِّ،
ً

ِّأثر ِّفي ِّفيـ ِّمعنى ِّالنِّص ِّالقرآني ِّ ِّوتُعدِّ
البالغييف(ٔ) ،والوقوؼ ِّعمى ِّالمعنى ِّالمعجمي ِّلو ٌِّ
س ِّالتي ِّاعتمدىا ِّالمفسروف ِّلفيـ ِّمعاني ِّالقرآف ِّواستنباطِّ
س ِِّ
ألُ ِِّ
((الدِّاللة ِّالمِّغويِّة ِّمف ِّأىـِّ ِّا ِّ
ِّاسما ِّكانت ِّأوِّ
ِّيقيموف ِّتأويالتيـ ِّ
أحكامو؛ ِّلذا ِّوجدناىـ ُ
ِّوفقًا ِّلممعاني ِّالتيِّتحمميا ِّالكممةً ،

عٌ ِّمفِّالعالقاتِّبغيرىاِّمفِّ
ذىفِّالمعجميِّلياِّأذرِّ
ِّ
فعال ِّأو ِّحرفًا))(ٕ)ِّ ،فالكممةِّالمفردةِّفي ِّ
ً
الكممات ِّترتبط ِّمعياِِّّ،فَِّتُ َِّك ِّوفِّالمعنى(ٖ)ِّ،إذِّ((ليسِّفيِّالذِّىفِّكممةِّواحدةِّمنعزلةِّ ،فالذِّىفِّ
شبِّثِّ
ِّتَِّتَ َِّ
ِّع ًرى ِّجديدة ِّتجمع ِّبينياِّ ،والكممات ِّ
دائما ِّإلى ِّجمع ِّالكمماتِّ ،إلى ِّاكتشاؼ ُِّ
يميؿ ِّ ً

ميزىا))(ٗ)ِّ ،وقد وقؼ ِّابفِّ
دائما ِّبعائمةِّلغويةِّبواسطة ِّداؿ ِّالمعنىِّ،أو ِّدواؿ ِّالنِّسبة ِّالتيِّتُ ِّّ
ً

عجميا ِّفيِّكالموِّعمىِّتفسيرِّشعرِّأبيِّ
ُِّ
ِّ،وبيِّ
يِّعمىِّكثير ِّمفِّألفاظِّالقرآف َِّ
ٍِّ
جنِّ
فِّمعناىاِّم ً

ُِّنواس ِِّّوالمتنبيِِّّ،وأشعارِّىذيؿِِّّ،وأشعارِّالحماسةِّ،إذِّكافِّيستشيد ِّعمىِّتفسيرهِّلمشعرِّبآيِّ
دوفِّرِّْبطِّىذاِّالمعنىِّ
َِّ
ِّ،ويَِّبِّيِفِّمعناه ِّ
آنيِّتفسيراِّلغويًّا ُِّ
ِّ،ثـِّيِّفَسِّر ِّىذا ِّالشاىدِّالقر
ُِّ
مفِّالقرآف
ً

المعجمي ِّبسياؽ ِّاآلية ِّمرِّةًِّ ،أو ِّيربطو ِّبسياؽ ِّاآلية ِّمرة ِّأُخرىِّ .وافِّ ِّالكشؼ ِّعف ِّالمعنىِّ
المعجمي ِّأللفاظ ِّالقرآف ِّالكريـ ِّيساعد ِّعمى ِّإيضاح ِّالمراد ِّمف ِّاآلية ِّوالكشؼ ِّعف ِّمعناىاِّ

ِّيِّْرَِّبط؛ ِّألفِّ ِّالمفظ ِّنفسو ِّقد ِّيكوف ِّمعناهِّ
سواء ِِّّأَُِّرِّبِط ِّالمعنى ِّالمعجمي ِّبسياؽ ِّاآلية ِّأـ ِّلـ ُِّ

كالِّوِِّمماِّيكتنفوِّالغموضِّوالغرابةِّ،فيحتاجِّفيـِّاآليةِّإلىِّفيـِّمعنىِّالمفظِّفيِّالمغةِّ .
ش ًِّ
ُِّم ِّْ
ِّ
ِّ
(ٔ)ِّ-ينظرِّ:التمخيصِّفيِّعموـِّالبالغةِّ،ِّٕٜٖ:وعمـِّالداللةِّلمنقورِّ .ِّٙٗ:

(ٕ)ِّ -أثر ِّالداللة ِّالمغوية ِّفي ِّالتأويؿ ِّعند ِّالمفسريفِّ ،ِّٕٜٗ :المجمة ِّاألردنية ِّلمدراسات ِّاإلسالميةِّ،

المجمدِّ،٘:العددِِّّ.ِّٕٜٓٓ،ِّٖ:

(ٖ)ِّ -ينظرِّ :القرينةِّالمعجمية ِّوأثرىاِّفيِّتوجيوِّالمعنىِّ ،ِّٕٛٛ :مجمةِّالعميدِّ ،المجمدِّ ،ِّٖ :الجزءِّ،ِّ٘:
ِّٖٕٔٓ .

(ٗ)ِّ-المغةِّلفندريسِّ .ِّٕٖٕ:
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الداللة المعجمية في اللفاظ القرآنية
آفِّتفسير ًّ
اِّلغوياِّ،بماِّيممؾِّمفِّقريحةِّلغويةِِّّ،تؤىموِّ
ِِِِِِِّّّّّّّفَسِّرِّابفِّجنِّيِّبعضِّألفاظِّالقر
ً
فيِّكثيرِّمفِّكتبوِّوخصوصاِّالشِّ ُِّروحِّالشِّ ِّْعريِّةِّ،
ِّلِئفِّيكوفِّفيِّصؼ ِّأصحابِّالمعجماتِّ ،
ً
ِّإبداعاِّعفِّأصحابِّالمعجماتِِّّ .
رِّلوِّأفِّيمجِّفيِّالتأليؼِِّّالمعجميِّ،لماِّقؿ
ِّولوِِّّقُدِّ
ْ
ً
أّوًالَ :إرَم
ُّك ِبع ٍاد  إِرم َذ ِ
ات ا ْل ِع َم ِاد [ِّ الفجرِّ:
القوؿِّفيِّقولوِّتعالى  :أَلَ ْم تََر َك ْي َ
ف فَ َع َل َرب َ َ
ََ
ِّ .]ِّٚ،ٙ
ادِّ ،أَرـ ِّ َذ ِ
ِ ٍ
اتِّ
ًِّ
وروي ِّ
ِِِِِِّّّّّّقاؿِّابفِّجني((ِّ:قرأِّابفِّعبِّاسُِّ ِّ،
ذلؾِّأيضاِّعفِّالضِّحِّاؾ(ِّ:ب َع ِّ َ
ادِّ،أَرـِّ َذ ِ
ِ ٍ
الراءِّساكنةِّ،
اد)ِّ،األلؼِّمفتوحةِّ،و ِّ
اتِّاْل ِع َم ِِّ
ورِِّويِّ ًِّ
اد)ُِّ ِّ،
اْل ِع َم ِِّ
أيضاِّعفِّالضِّحِّاؾ(ِّ:ب َع ِّ ْ َ
عفِّابفِّالزبير(ِّ:بِع ٍادِّ،أ َِرـ ِّ َذ ِ
ادِّ،إِ َرِـِّ
بيرِّأيضا(ِّ:بِ َع ِِّ
ًِّ
ورِوي ِّعفِّابفِّالز
اد)ُِّ ِّ،
ات ِّاْل ِع َم ِِّ
ِّ
ورِِّوي ِّ
ُِّ
َ
َ
َذ ِ
اد)ِّ،بكسرِّالميـ))(ٔ)ِّ .
اتِّاْل ِع َم ِِّ
صؿِّابفِّجنيِّالقوؿِّفيِّمعنىِّلفظةِّ(إِ َرَـ)ِّفيِّكؿِّقراءةِِّّ :
ِِِِِِّّّّّّفَ َِّ
ِّفقاؿِّفيِّقراءةِّالعامة ِّ إِرم َذ ِ
ات ا ْل ِع َم ِاد ِّ(ِّ إِ َرَـ)ِّمدينةِّيقاؿِّلياِّذاتِّالعمادِّ،و(األ ََرـ)ِّ:
ََ
وجمعوِّآراـِّ،قاؿِّلبيدِّ:
العِّمَـِّ،
َِّ
َ
ِ
ِ
جل َ ِ
َ
ام َيا
ُز ً
كأن ن َع َ
اج تُّوض َح فَّوقَ َيا ّوظ َب َ
اء َّو ْج َرةَ ُعطفًا آر ُ

(ٕ)

ِّي ْنصب ِّمف ِّحجارة ِّأوِّ
ِّالمغوي ِّوف ِّأف ِّ(إِ َرـ)ِّبكسر ِّاليمزةَِّ ِّ :
َع َالميا(ٖ)ِّ .والذي ِّعميو ِّ
أي ِّأ ْ
عِّمَـ ُ
بكوفِّ(األرـ)ِّبفتحِّ
اـِّوِّأَ ُرْوـ(ٗ)ِّ،ويبدوِّأفِّابفِّجنيِّانفردِّفيِّ
جمعوِّآر ِّ
َِّ
)ِّمفردِّ
ٌِّ
اإلرـ
َ
نحوىاِّ،و( َ

عميوِّالمغويوفِّ .
ِّ
اليمزةِّبمعنىِّالعمـِّ،وىذاِّخالؼِّماِّ

(ٔ)ِّ-المحتسبِّ .ِّٖٜ٘/ِِّّٕ:
(ٕ)ِّ-ديوافِّلبيدِّ .ِّٔٓٛ:

(ٖ)ِّ-ينظرِّ:المحتسبِّ ِّ.ِّٖٙٓ/ِِّّٕ:
(ٗ)ِّ -ينظرِّ :جميرةِّالمغة(ِّ،ِّٔٓٙٛ/ِّ ِّٖ :أرـ)ِّ ،ومعجـِّمقاييسِّالمغة(ِّ ،ِّٛ٘/ِّٔ :أرـ)ِّ ،ولسافِّالعربِّ:

ِّٕٔ(ِِّّٖٔ/أرـ)ِّ،والقاموسِّالمحيط(ِّ،ِّٔٓٚ٘:أرـ)ِّ ِّ.
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ِِِِِّّّّّأماِّفيِّقراءةِّابفِّعباسِّ(بِع ٍادِّأَرـِِّّ َذ ِ
ِّ ِ
تِّ
اتِّاْل ِع َم ِاد)ِّبتشديدِّالميـ
يماَ ِّ،رم ْ
َ
َ َ
ِّ((ِّ،فجعمياِّرِّم ً
ِّرًِّّم ِّ ِ
ِّون ِخرِّقاؿِّ:
ِّالع ْ
تِّ،وأ ََرم َ
استََرم ْ
إذاِّبمِ َي َ
يماَ ِّ،
ىيِّو ْ
ِّ،ورـ َ
ظُِّـِّ َي ِرـ َِّ َ
ياِّغ ْي ُرىا َ
اِّورِّم ً
ّو ِّ
إن تَ ْع ُر ِم ِّني ِرَم ًة َخمَقًا
ب ْ
الن ْي ُ

بع َد المم ِ
ات ِّ
ت أَثَِئُر ))(ٔ)ِّ .
فإني ُك ْن ُ
َْ َ َ

ِّ(رـ)ِّ ،واليمزة ِّفيو ِّلمتعديةِّ ،فقاؿِّ :أرمياِّ
ِِِِّّّّفابف ِّجني ِّ
ِّخرج ِّالقراءة ِّعمى ِّأنيا ِّمف ِّالفعؿ َ

ضادِّافِّ :أحدىماِّ :لَـِّ
ِّمِّتَ َِّ
ِّالراء ِّوالميـ ِّأربعة ِّأصوؿِّ ،أصالف ُِّ
غيرىاِّ ،وقاؿ ِّابف ِّفارس ِّ((َِّرـِِّّ :
ُ

ضادِّافِّ :أحدىماِّ :السكوتِّ ،واآلخرِّ
ِّمِّتَ َِّ
الؤهِّ ،وأصالف ُِّ
صالحوِّ ،واآلخر َ
ال ّشيء ِّوا ْ
ِّب ُ
ِخالفُو))(ٕ)ِّ،وحمؿِّابفِّجنِّيِّقراءةِّابفِّعبِّاسِّعمىِّأحدِّاألصميفِّاألوليفِّ،ىوِّبالءِّالشِّيءِّ،
ت) ِّأي ِّطمبت ِّالتِّرميـِّ ،فجاء ِّفي ِّلساف ِّالعربِّ:
استََرم ْ
وأشار ِّإلى ِّالمعنى ِّالثاني ِّبقولو ِّ( ْ

استََرـ ِّدعا ِّإلىِّ
ع ِّْيُِّده ِّبالتِّ ِّْ
ِّب ُِّعَِّد ِّ َِّ
ِّأف ِّ ُي َرـ ِّإذا َِّ
طُِّ ،أي ِّحاف ِّلو ِّْ
استََرـ ِّالحائ ِّ
طِّيِيف ِِّّ ...و ْ
((و ْ

ظـِّ
ِّ
ِّ،وسياؽِّ
إصالحو))(ٖ) ِّ
ِّالع ْ
ورـ َ
اآليةِّيطمبِّالمعنىِّاألوؿ؛ِّلذاِّأكِّدِّعميوِّابفِّجنيِّفقاؿَِّ ِّ:
ِّرًّم ِّ ِ
ِّون ِخرِّ .
يم
اِّإذاِّبمِ َي َ
َ
َي ِرـ َِّ َ
اِّورِّم ً
ثانيا :البّوار
ً
ِ
ِ
َحمُّّواْ قَ ّْو َم ُي ْم َد َار
القوؿِّفيِّقولوِّتعالى ِّ :أَلَ ْم تََر إِلَى الَ ِذ َ
ين َب َدلُّواْ ن ْع َم َة المّو ُك ْف ًار َّوأ َ
ّورِّ[ِّالفتحِّ:مفِّاآليةِّ .]ِّٕٔ:
ا ْل َب َّو ِار [ِّإبراىيـِّ]ِّٕٛ:وقولوَّ ِِِّّّ:و ُكنتُ ْم قَ ّْو ًما ُب ًا
ِِِِِِّّّّّّذكرِّابفِّجنيِّفيِّكالموِّعمىِّشرحِّبيتِّالمتنبيِّ ِّ:
ِ
الكتائ ِب(ٗ) ِّ
ــــو في
تَ َعَز فيذا ِف ْعمُ ُ

الما ُل الذي قَ ْد َأب َارهُ
أََال أي َ
ُّيا َ

ّورِِّّ
ورِّ،قاؿِّاهللِّتعالىَّ ِّ:و ُكنتُ ْم قَ ّْو ًما ُب ًا
أىِّمَ َِّكوِّ،ورج ٌؿِّبائٌِرِّ،أيِّ:ىال ٌِّ
ؾ
ِّ(( َِّأب َِّارهِّْ ِّ:
ُ
ِّ،وجمعوِّب ٌ
َحمُّّواْ قَ ّْو َم ُي ْم َد َار ا ْل َب َّو ِار ِّ أيِّاليالؾ))(٘)ِّ،وأجمعِّالمِّغويِّ ِّوفِّعمىِّ
أيِّ :ىالكيف؛ِّوقاؿَّ ِّ:وأ َ

(ٔ)ِّ-ينظرِّ:المحتسبِّ،ِّٖٙٓ/ِِّّٕ:وينظرِّالبيتِّفيِّديوافِّلبيدِّ .ِّٖٛ:
(ٕ)ِّ-معجـِّمقاييسِّالمغة(ِّ،ِّٖٚٛ/ِِّّٕ:رمـ)ِّ .
(ٖ)ِّ-لسافِّالعرب(ِّ،ِّٕ٘ٔ/ِِّّٕٔ:رمـ)ِّ ِّ.
(ٗ)ِّ-ديوافِّالمتنبيِّ،ِّٕٕٔ:وينظرِّالفسر.ِّٕ٘ٚ:
(٘)ِّ-الفسر.ِّٕ٘ٚ-ِِّّٕ٘ٙ/ِِّّٔ:
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(ٔ)
ِّ(بور) ِّجمع ِّبائرِّ ،وقاؿ ِّالمغويوف ِّفيوِّ
أف ِّ(اْل َب َوار) ِّىوِّ :اليَ َالؾ ِّ ،ويرى ِّابف ِّجني ِّأف ُ

ِّ(بور)ِّيستويِّفيوِّالواحدِّوالمثنىِّوالجمعِّواإلناثِّوالذكورِّ،فيقاؿِّ:ىوِّ
وجيافِّ:أحدىماِّ:أف ُ
ورِّ ،وعد ِّالخميؿ ِّواألخفش ِّأف ِّذلؾ ِّلُغة ِّفيِّ
ِّب ٌِّ
ورّ ،
ِّوىف ُ
ور ِّوىـ ُ
ورِّ ،وىما ُ
ور ِّوىي ُ
ِّب ٌ
ِّب ٌ
ِّب ٌ
ُب ٌ
عمىِّىذاِّالوجوِّليسِّجمعاِّلِبائرِّ .
(بور)(ٕ)ِّ،فيوِّ
ُ
ً
عِّ،فيقاؿِّىوِّبائرِّ،وىماِّبائرافِّ،وىـِّ
ج ِّْم ِّعٌ ِّلَِبائِرِّ،والِّيستويِّفيوِّالجمي
(بور) ِّ َِّ
واآلخرِّ:أفِّ ِّ ُ
ٌ
ىِّفيوِّبائرِّ،
ُب ٌِّ
أماِّفيِّالمّغةِّالفُضمَ
ورِّ،وعد ِّالخميؿِّأف ِّذلؾِّىوِّالمِّغةِّالفُ ْ
ٌ
ضمىِّ ،إذِّقاؿِّ((ِّ:و ّ

ّورِِّّ
ؿَّ ِّ ِّ:و ُكنتُ ْم قَ ّْو ًما ُب ًا
ىِّ،ومنوِّقوؿِّاهللِّعز ِّوج ِّّ
وفِّىْم َك
ورِّ،أي َِّ
وىماِّبائر
ّ
ِّ:ضالّ َ
ُ
افِّ،وىـِّب ٌ
وؽ ِّبائرةِّ،أيِّ:كاسدة))(ٖ)ِّ،وىذاِّالوجوِّىوِّالذيِّعميوِّابفِّجنيِّ،أماِّالوجوِّاألوؿِّفمـِّ
وس ٌ
ُ
لوِّذكرِّعندِّابفِّجنيِّ .
يردِّ
ٌ

ثالثًا :الترائب
ق ِمن َماء َد ِاف ٍ
الص ْم ِب َّوالتََر ِائ ِب ِِِّّّ
ق َِّ ِّ ي ْخ ُر ُج ِم ْن َب ْي ِن ُّ
القوؿِّفيِّقولوِّتعالىُ ِّ ِّ:خمِ َ
[الطارؽِّ .]ِّٚ،ِّٙ:

ِِِِّّّّقاؿِّابفِّجنيِّفيِّكالموِّعمىِّشرحِّبيتِّالمتنبيِّ :
ِ (ٗ)
حاّوْل َن تَ ْف ِديتي ِ
ين فّوق تَرائ َبا
أيدي َ
ّوخ ْف َن ُمر ِاق ًبا فَ َّو َ
ض ْع َن َ
َ
َ
((والت َرائبِّجمعِّتَ ِريبةِّ،وىيِّمجاؿِّالقالدةِّعمىِّالص ْدرِّ ،قاؿِّاهللِّعز ِّوجؿَِّ ِّ ِّ:ي ْخُر ُج ِمن
ِّيِّمِي ِّالتِّرقُوتَْيف ِ
ِّمف ِّالص ْدرِّ ،ويقاؿِّ :الت ِرْي َبةِّ:
الص ْم ِب َّوالتََر ِائ ِب ِِّّ ،ويقاؿ ِّالترائبِّ :ما َِّ
َب ْي ِن ُّ
ْ َ
مابيفِّالث ْدييفِّإلىِّالتِِّّْرِّقُوةِّ،وأنشدِّأبوِّالنجـِّ :
ام َأرً َن ّْوَفمِ َيــــــــ ٌة
َأال ال تَ ُغَر َن ْ

ِ
الر ِ ِ
َعمى َأْ
َح))(٘)ِّ .
ب ُّوض ُ
س َب ْعدي أّو التَرائ ُ

(ٔ)ِّ -ينظرِّ :العيف(ِّ ،ٕٛ٘/ِّٛ :بور)ِّ ،وجميرةِّالمغة(ِّ،ٖٖٓ/ِّٔ :بور)ِّ ،ومعجـِّمقاييسِّالمغةِّ،ٖٔٙ/ِّٔ :
(بور).

(ٕ)-ينظرِّ:العيف(ِّ،ٕٛ٘/ِّٛ:بور)ِّ،ومعانيِّالقرآفِّلألخفشِّ،ٗ٘ٛ/ِّٕ:وجميرةِّالمغة(ِّ،ٖٖٓ/ِّٔ:بور)ِّ .
(ٖ)ِّ-ينظرِّ:العيف(ِّ،ِّٕٛ٘/ِِّّٛ:بور)ِّ،والصحاح(ِّ،ِّٜ٘ٚ/ِّٕ:بور)ِّ .
(ٗ)ِّ-ديوافِّالمتنبيِّ،ِّٜٜ:وينظرِّ:الفسرِّ ِّ.ِّٗٔٔ/ِّٔ:

(٘)ِّ-الفسرِّ،ٗٔٔ/ِّٔ:وينظرِّالبيتِّفيِّديوافِّجرافِّالعودِّ .ِّٖٚ:
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ِّأجمع ِّالمِّغويِّوف ِّقبؿ ِّابف ِّجني ِّوبعض ِّمعاصريو ِّعمى ِّتعدد ِّمعنى ِّ(التِّرِّائِب)ِّ ،وذكرواِّ
المعانيِّالتيِّذكرىاِّابفِّجنيِّمعِّالخالؼِّفييِّعندىـِّعمىِّمعافِّ :

ِ
وىيِّعظاـِّالصدرِّ،مابيفِّالتَْرِّقُوةِّإلىِّالث ْن ُد َؤةِّ،أو(الث ْن ُدوة).
ِّٔ-التَ ِرْي َبةِّ:واحدةِّالترائبِّ،
ِّتَِِّرِّْيَِّبةِّ ،والجمعِِّّ
ِّعظـ ِّمنو ِّ
ٍِّ
ؿِّ :كؿ
ند َوتَِّْي ِف ِّإلى ِّالت ْرقُوتَْي ِفِّ ،وقي َِّ
ِّفوؽ ِّالث ُ
ِّٕ -التَ ِرْي َبةِّ :ىي ِّما َ

التِّرائب.

ِ
اؿِّالقالدةِّفيِّالص ْدرِّ،والجمعِّالترائبِّ(ٔ).
ِّ:مج
ِّٖ-التَ ِرْي َبة َ
فضال ِّعف ِّأقواؿ ِّالمغوييف ِّفييِّ
ِّالمفسروف ِّفي ِّمعاني ِّالتِّرائب ِّأقو ًِّ
ِِِِِِّّّّّّوزاد ُِّ
اال ِّمتعددةً ِّ ،

جالفِّأوِّالعينافِّ،أوِّ
الرِّْ
عندىـِّماِّبيفِّثدييِّالمرأةِّ،أوِّماِّبيفِّالمنكبيفِّوالصدرِّ،أوِّاليدافِّو ِّ

أربعةِّأضالعِّمفِّالجانبِّاألسفؿِّ،أو ِّىيِّعصارةِّالقمب(ٕ)ِّ،ورجحِّالطبريِّوالثعالبيِّقوؿِّ
ِ
موضعِّالقالدةِّمفِّالمرأةِّ،أيِّعظاـِّالص ْدر(ٖ)ِّ .
المغوييفِّالذيِّيذىبِّإلىِّأنياِّ
ِِِِِِّّّّّّواختمفتِّأقواؿِّالمفسريفِّفيِّكوفِّالصمبِّوالتِّرِّائِ
جؿِّفقطِّأـِّيكوفِّالصمبِّ
بِّمفِّالرُِّ
ِّ

عـِّبعضيـِّ
وزَِّ
مفِّالرجؿِّوالترائبِّمفِّالمرأةِّ(ٗ)ِّ،وأشارِّإلىِّىذاِّالخالؼِّاآللوسيِّإذِّقاؿَِّ ((ِّ:
ِّ
جؿ ِّوترائبوِّ ،فالمرادِّ
ب ِّكؿِّ َِِّّر ٍِّ
ِّصِّْم ِِّ
جواز ِّكوف ِّالصِّمب ِّوالتِّرائب ِّلمرجؿِّ ،أيِّ :يخرج ِّمف ِّبيف ُِّ

بالماءِّالدافؽِّماءِّالرجؿِّفقطِّ،وجعؿِّالكالـِّإماِّعمىِّالتِّ ِّْغميبِّأوِّعمىِّأنوِّالِّماءِّلممرأةِّ
ِّ

فضالِّعفِّالماءِّالدِّافؽِّ،كماِّقيؿِّبوِّوالِّيخفىِّماِّفيوِّ،والقوؿِّبأفِِّّالمرأةِّالِّماءِّلياِّ
ًِّ
أصالً ِّ،
جؿِّوترائبو؛ِّ
مبِّالرُِّ
ِّ
ُِّ
مفِّص
تكذِّبوِّالشِّريعة))(٘)ِّ،ورجِّحِّبعضِّالمحدثيفِّأفِّخروجِّالماءِّيكوفِّ
وترائبو؛ ِّألف ِّالماء ِّالدِّافؽ ِّىو ِّماء ِّالرجؿ ِّال ِّماء ِّالمرأة؛ ِّألنِّو ِّقاؿ ِّفي ِّاآلية ِِّ ِّ من َب ْي ِن
الص ْم ِب َّوالتََر ِائ ِبِّ،ولـِّيقؿِِّّ:مفِّالصمبِّوالترائب(ِّ .)ٙ
ُّ

(ٔ)ِّ-ينظرِّ:العيف(ِّ،ٔٔٚ/ِّٛ:ترب)ِّ،وجميرةِّالمغة(ِّ،ِّٕٖ٘/ِّٔ:ترب)ِّ،والصحاح(ِّ،ٜٔ/ِّٔ:ترب)ِّ ِّ.

(ٕ)ِّ-ينظرِّ:جامعِّالبيافِّ،ِّٕٜٙ-ِّٕٜٖ/ِّٕٗ:والكشؼِّوالبيافِّ،ٜٔٚ/ِّٔٓ:والنكتِّوالعيوفِّ .ِّٕٗٚ/ِّٙ:
(ٖ)ِّ-ينظرِّ:جامعِّالبيافِّ،ِّٕٜٙ/ِِّّٕٗ:والكشؼِّوالبيافِّ .ِّٜٔٚ/ِّٔٓ:

(ٗ)ِّ-ينظرِّ:المحررِّالوجيزِّ،ٗٙ٘/ِّ٘:والتفسيرِّالكبيرِّ،ٖٔٓ/ِِّّٖٔ:وروحِّالمعانيِّ ِِِّّّ.ٜٚ/ِّٖٓ:
(٘)ِّ-روحِّالمعانيِّ ِِِِّّّّ.ِّٜٛ/ِِّّٖٓ:
(ِّ-)ٙينظرِّ:محاسفِّالتأويؿِِّّ،ٕٔٙ٘/ِّٔٚ:واإلعجازِّالطبيِّفيِّالقرآفِِّّ،ٕٕٔ:وخمؽِّاإلنسافِّبيفِّالطبِّ

الطبِّوالقرآفِّ.ِّٜٔٔ:
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إلىِّأي ِّمفِّالقوليف؛ِّألنوِّتحدثِّعفِّالمفظِّمفِّجيةِّالمِّغةِّولـِّ
لـِّي ِش ِّْر ِّابفِّجنيِّ
ٍّ
ِِِِِّّّّّو ِّ ُ

نجدِّلوِّكالماِّفيِّ
ًِّ
يوافؽِّبيفِّمعنىِّالمفظةِّفيِّالمغةِّوسياقياِّالقرآنيِّالذيِّوردتِّفيوِّ،لذاِّالِّ
الترائبِّ،كونياِّمفِّالرجؿِّأوِّمفِّالمرأةِِّّ ِّ.

ِّ:يخرجِّمفِّبيفِّ
ِِِِِِّّّّّّونقؿِّاآللوسيِّعفِّقتادةِّفيِّالترائبِّوجيًاِّثالثًاِّ ،وىوِّ((أف ِّالمعنى َ
مفِّالرجؿِّوالمرأةِّ،وترائبِّكؿِّمنيما))(ٔ)ِّ.وخالصةِّالقوؿِّأفِّ(الترائب)ِّقدِّ
ِّ
احدِّ
صمبِّكؿِِّّو ٍِّ
تكوفِّعظاـِّالصدرِّمفِّالرجؿِّوحدهِّ،أوِّمفِّالمرأةِّوحدىاِّ،أوِّمفِّكمييماِّ ِّ.

ابعاُ :ج َذا ًذا ِّ
رً
ّونِّ[ِّاألنبياءِّ:
ِِِِِِّّّّّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالى ِّ:فَ َج َعمَ ُي ْم ُج َذا ًذا إَِال َك ِب ًا
ير لَ ُي ْم لَ َعمَ ُي ْم إِلَ ْي ِو َي ْر ِج ُع َ
ِّ .]٘ٛ
ِِِِِّّّّّقاؿِّابفِّجنيِّفيِّكالموِّعمىِّشرحِّبيتِّالمتنبيِّ ِّ:
(ٕ)
ت ُذباب ُو ِقطَعا ّوقَ ْد تَر َك ِ
اد ُج َذا ًذا
الع َب َ
ِش ْم ما ا ْنتَ َ
ض ْي َت فَقَ ْد تََرْك َ َ َ
ً
َ

ِ
احدهِّج َذا َذِّةٌِّ،فأماِّ
كسرةِّ،قاؿِّاهللِّتعالى ِّ:فَ َج َعمَ ُي ْم ُج َذا ًذا ِّ،ويقاؿِّ:و
((الج َذ
اذِِّّ:الق َ
ُ
ُ
عِّالمتَ ُ
ط ُ
معِّ(الجِِّذيذ)ِّوىوِّالمجذوذِّ،أيِّالمقطوعِّ .أخبرناِّأبوِّبكرِّمحمدِّبفِّ
ِّ،فج
ال ِج َذاذِّبكسرِّالجيـ ْ
َ

ِّالج َذاذِّ :االسـِّ،
الحسف ِّعف ِّأحمد ِّبف ِّيحيى ِّفي ِّقولو ِّتعالى ِّ :فَ َج َعمَ ُي ْم ُج َذا ًذا ِّ ،قاؿ ُ
ِّونقؿ ِّابف ِّجني ِّفي ِّالمحتسب ِّعف ِّأبي ِّحاتـ ِّوقطرب ِّأفِّ ِّبقولوِّ
ِّوال ِج َذاذِّ :المصدر))(ٖ)ِّ ،
ِّكالحطاـِّ
ِّوجذاًِّذاِّ ،وأجودىا ِّالضـ،
ُ
وجذاًِّذا َ
تعالىُ ِّ :ج َذا ًذا ِّ فيو ِّثالث ِّلغاتِ ِّ :ج َذا ًذا ِّ ُ
والرفاتِّ،جذِّالشيءِّيجذِّ ًّ
اِّوجذا ًذا(ٗ)ِّ .
اِّوجذا ًذاِّو ِجذا ًذ َ
هِّجذ ُ
َ ُ َ
َ
طعِّالمستَأصؿِّالو ِحيِِّّ-أيِّالسِّريعِِّّ-و(الج َذاذ) ِ
طَعِّماِّ ُك ِسرِّ .
ِّ:ق ِّ
ُ
ِِِِِّّّّّو َ
الجذِّفيِّالمغةِّ:القَ ْ ُ
َ َ
ِ
طعِّ
(الج َذ
ِّكز َج
ِّو
اذ)ِّجمعٌ ِّ
و(الج َذ
اذ)ِّاسـِّلتمؾِّالق ْ
ُ
احدهِّج َذا َذةٌ ُ
اجِّوز َجاجةِّ،وعمىِّىذاِّيكوفِّ ُ
ُ
ِّ ُ
ْ
(٘)
عِّ(ج ِذيذ)ِّ،وىوِّ
اذ)ِّجمع
ذ
(الج
ِّ
ِّ،وعندِّأكثرِّالمغوييفِّأف
المتكسرة
َ
ِّمفردهِّج َذا َذةٌ
ِّ،وقيؿِّج ْم َ
َ
ُ
ُ
ٌ
(ٔ)ِّ-روحِّالمعانيِّ ِِِِّّّّ.ِّٜٚ/ِِّّٖٓ:

(ٕ)ِّ-ديوافِّالمتنبيِّ،ِّٖٙ:ينظرِّ:الفسرِّ .ِّٔٔ/ِِّّٕ:
(ٖ)ِّ-الفسر.ِّٔٔ/ِِّّٕ:
(ٗ)ِّ-ينظرِّ:المحتسبِِّّ.ِّٙٗ/ِِّّٕ:

(٘)ِّ-ينظرِّ:العيف(،ِِّّٔٔ/ِِّّٙ:جذذ)ِّ،ولسافِّالعرب(ِّ،ِّٜٗٚ/ِِّّٖ:جذذ)ِّ ِِِِِِِّّّّّّّ.
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(ٔ)
احد ِّمثؿِّ
ػ(الج َذاذ) ِّعند ِّاألوؿ ِّو ٌ
ِّالج ْمع ِّالعزيز ِّ ،خال ِّالفراء ِّوقطرب ِّوابف ِّخالويوِّ ،ف ُ
مف َ
طاـِّ ،وىو ِّمصدرِّ ،وعند ِّالثاني ِّفيما ُ ِ
ِّيثنىِّ ،في ِّلغاتوِّ
الح َ
ِّنِّقؿ ِّعنو ِّمصدر ِّال ِّيجمع ِّوال ُ
ُ
(ٕ)
الرفَات ِّال ِّيجمع ِّوال ِّيثنى(ٖ)ِّ ،وقاؿ ِّابف ِّاليائـِّ
الثالث ِّ ،وعند ِّالثالثِّ :بمعنى ُ
ِّالحطاـ ِّو ُ
ع(ج ِذيذ)(ٗ)ِّ ،وىذاِّغيرِّمقبوؿِّ
ِّ،وقاؿِّأيض
اذ)ِّ:ج ْمعِّالِّواحد ِّلو
ػ)ِّ(الج َذ
(ت٘ٔٛى
اِّىوِّجم َ
ً
َ
ُ
ْ
ِ
جائز ِّجمعوِّ ِّ،وكذلؾِّعندِّثعمبِّ
المتَك ُسرةٌ ِّ،
مفِّابفِّاليائـِّ ،وىوِّعندِّابفِّجنيِّاسـِّلمقطَعِّ ُ

فيِّماُِِّّنقؿِّعنوِّعفِّطريؽِّابفِّدريدِّ .

ِ (٘)
ِّو ِ ِ
ِِِِِِِِّّّّّّّّأما ِّ(ال ِج َذاذ)ِّ :فيوِّ :جمع ِ
ِّم ْف ُعوؿِّ،
ِّ(جذيذ)ِّ ،ك َك ِريـ ِّوكَِّراـ َ ِّ ،
َ
الجذيذ ِّفَعيؿ ِّبمعنى َ
)
ٙ
(
ؿِّ
ةِّالمتَوفىِّحواليِّسنةِّ(ٖٓٗىػ) َ ((ِّ:ج ِذيذِّمعدو ٌِّ
ذيذِّبمعنىِّم ْج ُذوذِّ،وقاؿِّأبوِّ َِّزِّْرَِّ
أيَ ِّ:ج
ع ُ
َ
ؿ ِّعف ِّ(م ْج ُذوذ) ِّمثؿ ِّقَتِيؿ ِّو ِّم ْقتُوؿِّ ،ثـ ِّج ِمع ِّ ِ
ِّالخ ِفيؼِّ
معدو ٌِّ
ِّج ِِّمع َ
ِّالجِّذيذ ِّ ِج َذا ًذا ِّكما ُ
َ
ُ
َ
َ
ِ
طعِِّّ،وىذاِّمحمو ٌؿ ِّعمىِّأفِّ ِّ(ال ِج َذاذ)ِّلغةِّفيِّ
ِّ،ونقؿ ِّابفِّمنظورِّ:أف ِّ(ال ِج َذ
ِخفَافًا))(ِّ )ٚ
اذ)ِّالق َ

ِّم ْنوِّ ،وضمو ِّأَفصح ِ
ِ ِ
ِ
ِّم ْف ِّ َك ْس ِره))(ِّ،)ٛ
َ ُ
ِّما ِّ ُكس َر ُ
(الج َذاذ)ِّ ،فقد ِّقيؿ ِّأفُِّ ((ِّ :
ُ
الجَِّذاذ ِّوالجَِّذاذَ :
يؿِّبمعنىِّم ْف ُعوؿِّ .
الج ِذيذِّعندِّابفِّجنيِّفَ ِع
و َ
َ
()ٜ
ِّ(الج َذاذ) ِّبالفتحِّ
ِّ(الج َذاذ) ِّفيوِّ :فصؿ ِّالشِّيء ِّعف ِّالشِّيء ِّ ،وقاؿ ِّالمفسروفَ :
ِِِِِّّّّّأما َ

ِّكالحصادِّبمعنىِّالمحصودِِّّ،وىوِّمصدرِّبمعنىِّالمفعوؿِّأيِّجعميـِّمجذوذيف(ٓٔ)ِّ ِّ.
مصدر
ٌ
ٌ
ِِِِِّّّّّ ِّونخمصِّمفِّكالـِّابفِّجنيِّعمىِّقولوِِّّتعالىُِّ ِّ:ج َذا ًذا ِّإلىِّقوليفِّ ِّ:

(ٔ)ِّ-ينظرِّ:لسافِّالعرب(،ِِّّٜٗٚ/ِِّّٖ:جذذ)ِّ،وتاجِّالعروس(ِّ،ِّٖٕٛ/ِِّّٜ:جذذ)ِّ ِِِِّّّّ.
(ٕ)ِّ-ينظرِّ:معانيِّالقرآفِّلمفراءِّ،ٕٓٙ/ِّٕ:وحجةِّالقراءاتِّ،ِّٗٙٛ:والبحرِّالمحيطِّ ِّ.ٖٓٔ/ِّٙ:
(ٖ)ِّ-ينظرِّ:الحجةِّفيِّالقراءاتِّالسبعةِّ .ِّٕ٘ٓ:

(ٗ)ِّ-ينظرِّ:التبيافِّفيِّتفسيرِّغريبِّالقرآف.ِّٕٖٕ:
(٘)ِّ-ينظرِّ:تيذيبِّالمغة(ِّ،ِّٜٗٙ/ِِّّٔٓ:جذذ)ِِِّّّ.
(ِّ-)ٙينظرِّ:األعالـِّ .ِّٖٕ٘/ِِّّٖ:

(ِّ -)ٚحجةِّالقراءاتِّ ،ِّٗٙٛ :وينظرِّ :الحجةِّفيِّالقراءاتِّالسبعةِّ ،ِّٕ٘ٓ :والتبيافِّفيِّتفسيرِّالقرآفِّ/ٚ:

ِِِّّّ.ٕ٘ٚ

(ِّ-)ٛلسافِّالعرب(ِّ،ِّٜٗٚ/ِِّّٖ:جذذ)ِِّّ.
(ِّ-)ٜينظرِّ:المحيطِّفيِّالمغة(،ِّٖٜٚ/ِِّّٙ:جذذ)ِِّّ ِّ،وتاجِّالعروس(ِّ،ِّٖٕٛ/ِِّّٜ:جذذ)ِّ ِِّّ.

(ٓٔ)ِّ-ينظرِّ:البحرِّالمحيطِِّّ،ٚٚ٘/ِّٚ:والدرِّالمصوفِّ،ِّٖٔٚ/ِِّّٛ:وروحِّالمعانيِّ ِِّّ.ٕٙ/ِّٔٚ:
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ِ
صح ِّجمعوِّ ،أما ِّبكسر ِّالجيـ ِّفيوِّ
ِّأحدىماُِّ :
ِّ(الج َذاذ) ِّبضـ ِّالجيـ ِّأسـ ِّلمقطع ِّالمتكسرة َ
ِّي ُ
الجذاذِّيختمؼِّعفِّمعنىِّال ِج َذاذِّ .
فاعؿِّبمعنىِّمفعوؿ
ِّ،أيِّم ْج ُذذِّ،أيِّأفِِّّ ُ
َ

لغات ِّفيِّ(الجذاذ)ِّ،وقوؿِّابفِّجنيِّ:
واآلخرِّ:أفِّيكوفِّبضـِّ ِّالجيـِّوكسرىاِّوفتحياِّ،وىيِّ ٌِّ
جذ ِّالشيء ِّيجذه ًّ
ِّوجذا ًذاِّ ،يدؿِّ ِّعمى ِّأف ِّ(الجذاذ) ِّفي ِّلغاتو ِّالثالثِّ
ِّوجذا ًذا ِّو ِجذا ًذا َ
ِّجِّذا ُ
َ ُ َ
َ
طاـِّ،ومعناهِّمفعوؿِّ،أي ِّمجذوذِّكماِّتقدِّـِّ،
مصدر ِّالِّواحدِّلوِّ،وأجود ِّلغةِّفيوِّالض
ـِّكالح َ
ُ
ٌ

ِّيجمع ِّوالِّ
ونقؿ ِّالسِّميف ِّالحمبي ِّعف ِّقطرب((ِّ :ىي ِّفي ِّلغاتيا ِّكميا
ِّمصدر ِّفال ِّيثنى ِّوال ُ
ٌ
المِّفَسِّريفِّ .
ث))(ٔ)ِّ،وابفِّجنيِّفيِّقولوِّلـِّيخالؼِّالمِّغويِّيفِّو ُِّ
يؤن ُِّ

خامساَ :ج َن ُحّوا
ً
اج َن ْح لَ َياِِّّ[ِّاألنفاؿِّ:مفِّاآليةِّ .]ِّٙٔ:
ِِِِّّّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىَّ ِِّّ:وِان َج َن ُحّواْ لِم َ
س ْمِم فَ ْ
ِِِِّّّّذكرِّابفِّجنيِّفيِّكالموِّعمىِّشرحِّبيتِّالمتنبيِّ ِّ:
َ
سات ِم ْن الحرير َجل ِب َبـــــا
الل ِب ُ

بأبي ُّ
ات َغّو ِاريا
الج ِان َح ُ
ّوس َ
الش ُم ُ

(ٕ)

ِ
س ْمِم
ِّإلىِّكذاِّمِّْم ُِّ
ت
ِّ،وجَِّن ِّْ
ِّ:الم ِّائِالت َِّ
حات َِّ
الج ِّانِ َِّ
(( َِّ
ت ِّإليوِّ،قاؿ ِّاهلل ِّتعالىَِّّ ِّ ِّ:وِان َج َن ُحّواْ لِم َ
حُ
ؿِّ،قاؿِّابفِّ
ح)ِّ:ما َِّ
ِّمعنىِّ(ج َن
المغوييفِّذىبواِّإلىِّأف
أيِّماِّلُوا))(ٖ)ِّ،وأكثرِّ ِّ
اج َن ْح لَ َيا َِِّّ ِّ ،
فَ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِّج َن َح ِّإلَىِّ َك َذاِّ،
ِّ،ويقَا ُؿ َ
العدواف ُ
فارس((ِّ:ال ِجيـِّوالنوفِّو َ
الحاءِّأ ْ
َص ٌؿ ِّواح ٌد ِّ َي ُدؿ ِّعمىِّاْل َمْيؿ ِّو ُ
ِ (ٗ)
ِ
َيضا ِّإلىِّ
ِّما َؿ ِّإلَْي ِّو)) ِِّّ ،والمعنى ِّعند ِّالمفسريفِّ :إِذا ِّمالوا ِّإِلَى ِّالصْمحِّ ،فَم ْؿ ِّأَنت ِّأ ً
أَي َ
الصمح(٘)ِّ .
ِّ
ِّ
(ٔ)ِّ-الدرِّالمصوفِّ.ِّٖٔٚ/ِِّّٛ:
(ٕ)ِّ-ديوافِّالمتنبيِّ،ِّٜٜ:وينظرِّ:الفسرِّ .ِّٗٓٚ/ِِّّٔ:
(ٖ)ِّ-الفسر.ِّٗٓٚ/ِِّّٔ:

(ٗ)ِّ-معجـِّمقاييسِّالمغة(ِّ،ِّٗٛٗ/ِّٔ:جنح)ِّ،وينظرِّ:جميرةِّالمغة(ِّ،ِّٕٗٗ/ِِّّٔ:جنح)ِّ،والصحاحِِّّٔ:
ِّٔ(ِّ،ِّٖٙٓ/جنح)ِّ ِِّّ.

(٘)ِّ-ينظرِّ:ياقوتةِّالصراطِّ،ِّٕٖٜ:والتبيافِّفيِّتفسيرِّالقرآفِّ،ٜٔٗ/ِّ٘:والكشؼِّوالبيافِِّّ.ٖٚٓ/ِّٗ:

210

الفصل الثالث التفسير اللغوي في المباحث الداللية .....................
صر
سادسا :القَ ْ
ً
ص ِر ِّ[ِّ المرسالتِّ ]ِّٖٕ :بكسرِّ
ِِِِِِِّّّّّّّالقوؿ ِّفي ِّقولو ِّتعالىِّ ِّ :إِ َن َيا تَْرِمي ِب َ
ش َر ٍر َكا ْلقَ ْ
القاؼِّوفتحِّالصادِّعمىِّقراءةِّسعيدِّبفِّجبيرِّ،وبفتحِّالقاؼِّوالصادِّعمىِّقراءةِّابفِّعباسِّ .

صر)ِّثالثةِّأوجوِّ،فيِّكؿِّقراءةِّوجوِّ :
ِِِِِِِّّّّّّّذكرِّابفِّجنيِّفيِّ(القَ ْ

صر) ِّعمىِّقراءةِّالعامةِّ،بمعنىِّالقُصورِّ،أيِّ:البناءِّ ،إذِّقاؿِّابفِّجنيِّ:
ِّالوجوِّاألوؿ(ِّ:القَ ْ

صورِّقاؿِّ:وىيِّبيوتِّمفِّأ ََدـِّكانواِّيضربونياِّ
(( َِّ
حدِِّّثَناِّأبوِّعميِّأفِّ ِّالقَ ْ
صرِّىناِّبمعنىِّالقُ ُ

صور(ٕ)ِّ،
القَ ِّْ
إذاِّنزلوا ِّعمىِّالماء))(ٔ)ِّ،وقاؿِّالمِّغويِّوفِّ( ِّ
صر)ِّ:مفِّالبناءِّ ،معروؼِّجمعوِّقُ ُ

صرِّفيِّ ُِّكِّْبرهِّوعظمتوِِّّ،وىوِّواحدِّيدؿِِّّعمىِّالجمع(ٖ)ِّ .
وقاؿِّالمفسروفِّ َِّ
شبِّوِّالشررِّبالقَ ْ

صر)ِّ
ِّ،وىوِّعمىِّمعاف ِّ
ٍِّ
صر)ِّعمىِّقراءةِّابفِّعباس
ْ
ىيِّ:أف ِّيكوف ِّ(القَ َ
الوجوِّالثاني(ِّ:القَ َ

ر)ِّج ْمعِّ
ص َرةِّ،وىيُِّ ِّ:
ص َ
أصوؿِّالش َجرِّأوِّالنخؿ.أوِّيكوفِّ ُح َزـِّالشجرِّ.أوِّيكوفِّ(القَ َ
َج ْمعِّقَ َ

ؿِّالع ُنؽ(ٗ).
صَِّرةِّ،وىيِّْ ِّ:
أص ُ
قَ َ

ِِِِِِّّّّّّوىذهِّالمعانيِّقالياِّبياِّابفِّجنيِّعفِّأبيِّحاتـِّوقتادةِّوالكمبيِّومجاىدِِّّ،وىيِّماِّقالوِّ

جاؿ ِّواإلبؿ(٘)ِّ ِّ ،ويرى ِّالخميؿِّ
األعناؽِّبالرَِّ
ِّ
دوا ِّ
صر) ِّإال ِّأف ِّالمِّغويِّيف ِّقيِّ ِّ
بوِّالمِّغويِّوف ِّفيِّ(القَ َ

خمةِّ
ِّ،وكذلؾِّعُِّنؽِّالنِّ ِّْ
ُِّ
ؿِّالعُِّنؽ
صرةِّ:أص ُِّ
ِّ
صر)ِّ:أعناؽِّالنِّخؿِّ((ِّوالقَ َ
وتبعوِّالزمخشريِِّّأفِِّّ(القَ َ

()ٙ
العُِّنؽ(ِّ،)ٚ
صرةِّ ،أيُِّ ِّ :
ً
صر) ِّداء ِّيأخذ ِّبالقَ َ
صرات)) ِّ ،وقيؿ ِّ(القَ َ
صر ِّوالقَ َ
أيضاِّ ،ويجمع ِّالقَ َ
()ٛ
يبِّالع ُنؽ ِّ .
ِّي ِِّ
ص
وىوِّي ْب ٌس ُِّ
ُ
ُ

(ٔ)ِّ-المحتسبِّ،ِّٖٗٚ/ِِّّٕ:وينظرِّ:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِّنواس.ِّٛ٘:
(ٕ)ِّ-ينظرِّ:العيف(ِّ،ٜ٘/ِّ٘:قصر)ِّ،والصحاح(ِّ،ٜٕٚ/ِّٕ:قصر)ِّ ِّ،ولسافِّالعرب(ِّ،ٔٓٓ/ِّ٘:قصر).
(ٖ)ِّ -ينظرِّ :اليدايةِّلبموغِّالنيايةِّ ،ٜٚٙٛ/ِّٕٔ :والتبيافِّفيِّتفسيرِّالقرآفِّ ،ٕٖٔ/ِّٔٓ :والدرِّالمصوفِّ:

ِّٓٔ .ِّٖٜٙ/

(ٗ)ِّ-ينظرِّ:المحتسبِّ،ِّٖٗٙ/ِِّّٕ:وتفسيرِّأرجوزةِّأبيِّنواسِّ .ِِّّٛ٘-ِِّّٖٛ:

(٘)ِّ -ينظرِّ :العيف(ِّ ،ٜ٘/ِّ٘ :قصر)ِّ ،ومعجـ ِّمقاييس ِّالمغة(ِّ ،ٜٛ/ِّ٘ :قصر)ِّ ،والصحاحِّ،ٜٖٚ/ِّٕ :
(قصر).

(ِّ-)ٙالعيفِّ،ٜ٘/ِِّّ٘:وينظرِّ:الكشاؼِّ ِّ.ِّٕٜٛ/ِِّّٙ:
(ِّ -)ٚينظرِّ :العيف(ِّ ،٘ٛ/ِّ٘ :قصر)ِّ ،ومعجـ ِّمقاييس ِّالمغة(ِّ ،ٜٙ/ِّ٘ :قصر)ِّ ،والصحاحِّ،ٜٖٚ/ِّٕ :

(قصر).

(ِّ-)ٛينظرِّ:لسافِّالعرب(ِّ،ِّٕٔٓ/ِِّّ٘:قصر)ِّ ِّ.
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ِ
ِ
اِّفيِّحْمقَةِّالحديدِّ:
ض
َ
اجةِّوح َوجِّ،قدِّقالواِّأي ً
ِّ،كح َ
صر)ِّ((بكسرِّالقاؼِّلغةٌ َ
الوجوِّالثالث(ِّ:الق َ
حمَقَةِِّّ-بفتحِّالالـِّ–ِّوقالو ِ
اِّ:حمَؽ؛ِّبكسرِّالحاء))(ٔ)ِِّّ،قالوِّابفِّجنيِّعفِّأبيِّحاتـِّ.ويريدِّ
َ
ِ
ِ
صر)ِّخالؼِّالطوؿِّ،الذيِّعميوِّأكثرِّالمغوييف(ٕ)ِّ،
صر)ِّ،لغةٌِّفيِّالقَ ْ
صرِّ،الِّأنوِّ(الق َ
أفِّ(الق َ
ِ (ٖ)
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
حدِّثِّابفِّجنيِّعفِّمعنىِّ
ِّ،ولـِّيِّتَ َِّ
َِّ
ةِّوخمَ ٍِّ
ؽ
ة)ِّمثؿِّخْمقَ ِّ
ص َر
صر َ
)ِّج ْمعِّ(ق ْ
المغوييف ِّ،و(الق َ
معنىِّىذهِّالقراءةِّ،ويبدوِّأنوِّيحممياِّعمىِّمعنىِّقراءةِّالعامِّة؛ِّألنِّياِّلغةِّفيياِّ.وقاؿِّابفِّ
جنيِّفيِّتفسير ِّاألرجوزةِِّّفيِّذيؿِّكالموِّعمىِّاآلية((ِّ:القَ ِ
ص ُر ِّالِّوجوِّلو))(ٗ) ِّقالوِّعفِّ
اءةِّلـِّتُ َِّع َِّزِّ،ونسبياِّأبوِّحيافِّلبعضِّالقراءِّ،ولـِّيصرحِّباسـِّ
ِّ
أبيِّعميِّالفارسيِّ ،وىذهِّقر
أي ِّقارئ(٘)ِّ،وىذهِّالقراءةِّغريبةِّالِّوجوِّلياِّعندِّابفِّجنيِّ ،وقاؿِّالسميفِّالحمبيِّفيياِّإنياِّ
ِ
عمىِّاإلتباعِّ ،إذِّقاؿ((ِّ:وقُرئ ِّ(كالقَ ِ
ِ
ِّالصادِّ،ولـِّأ ََر ِّلياِّتوجييًاِّ،
بفتحِّالقاؼِّوكسر
ص ِِّر) ِّ
ِ
ِّذلؾِّم ْف ِ
ِّبابِّ ِ
الصادِّحركةَِّ
ص ِرِّبسكوفِّالصادِّ،ثـِّ ِّأتَِّْبعِّ
ويظيرِّأف
َ
اإلتباعِّ،واألصؿِِّّ:كالقَ ْ
ُ
()ٙ
فكسرىا)) ِّ .
الراءِّ َ

س ًحا
بعاَ :م ْ
سا ً
ب ا ْل َخ ْي ِر َعن ِذ ْك ِر رِّبي َحتَى تََّوار ْت ِبا ْل ِح َج ِ
اب
ت ُح َ
َح َب ْب ُ
القوؿِّفيِّقولوِّتعالى ِّ :فَقَا َل إِِّني أ ْ
َ
َ
َع َنا ِ
السّو ِ
قِّ[ِّصِّ .]ِّٖٖ،ِّٖٕ:
س ًحا ِب ُّ
ُ رد َ
ُّّوىا َعمَ َي فَطَ ِف َ
ق َّو ْال ْ
ق َم ْ
عمىِّبيتِّذيِّالرمِّةِِّّ ِّ:
ِّ
ِِِِِِّّّّّّقاؿِّابفِّجنيِّفيِّكالموِّ
()ٚ
ِ
ِ
امة تُستَام ْ ِ
ّومستَ ٍ
مس ُح
ص ٌة
ُ ْ
تُباعُ ِبساحات اليادي ّوتُ َ
ّوىي َرخ ْي َ
ْ ُ
السّو ِ
ق
ِّ:القَ ِّْ
حِّمفِّالم ْسحِّوىو ِّ
((تُ ْم َس
س ًحا ِب ُّ
طعِِّّ،مفِّقوؿِّاهللِّتبارؾِّوتعالى ِّ:فَطَ ِف َ
ق َم ْ
َ
()ٛ
ِ
ِ
َع َنا ِ
طاَ ِّ ،و َم َس ْحتُوُ ِّبَِي ِديِّ
و
ِّ،
ق ِّ))
ِّب ْس ً
َّو ْال ْ
الم ْسحِّفيِّالمغةِّ:ىوِّإِ ْم اررِّالشيء ِّعمىِّالشيء َ
َ
(ٔ)ِّ-المحتسبِّ .ِّٖٗٙ/ِِّّٕ:

(ٕ)ِّ-ينظرِّ:العيف(ِّ،ٜ٘/ِّ٘:قصر)ِّ،ومعجـِّمقاييسِّالمغة(ِّ،ٜٛ/ِّ٘:قصر)ِّ،والقاموسِّالمحيطِّ،ِّٕٗٙ:
ٕ(ِّ،ٗٙقصر)ِّ .

(ٖ)ِّ-ينظرِّ:إعرابِّالقراءاتِّالشواذِّ ِِّّ.ِّٙٙٗ/ِِّّٕ:
(ٗ)ِّ-تفسيرِّأرجوزةِّأبيِّنواسِّ.ِّٛ٘:

(٘)ِّ-ينظرِّ:البحرِّالمحيطِّ،ِّٖٜٛ/ِِّّٛ:ومعجـِّالقراءاتِّالقرآنيةِّ.ِّٖٛ/ِِّّٛ:
(ِّ-)ٙالدرِّالمصوفِّ ِّ.ِّٙٗٓ/ِِّّٔٓ:
(ِّ-)ٚديوافِّذيِّالرمةِّ .ِّٜٗ:

(ِّ-)ٛالخصائصِّ،ِّٕٙٛ/ِِّّٔ:وينظرِّ:المقتضبِّالبفِّجني.ِِّّٙٔ:
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ؼِّم ْس ًحاِّ ،ومنوِّقولوِّعزِّ
َِّ
بِّالعُن
الم ْس ُِّ
َم ْس ًحا(ٔ) ِّ
ح َ
ِّ:ض ْر ُ
ؽِّتمس ُحوِّبالس ْي َ
ِّ،ويرى ِّالخميؿ ِّأفَِّ ((ِّ:
َع َنا ِ
السّو ِ
أكثرِّالمِّغويِّيفِّفيِّكوفِّالمسحِّ
ؿِّ ُِّ
وتَِّبِعِّالخمي َِّ
قِِّّ ِّ)ٕ())
س ًحا ِب ُّ
وجؿِّ ِّ:فَ َ
ط ِف َ
ق َّو ْال ْ
ق َم ْ
ِّ،واختمؼِّالمفسِّروفِّفيِّمعنىِّفعؿِّالمسحِّ
المسحِّفيِّاآلية ِّىوِّالقطع(ٖ)ِّ،ومنيـِّابفِّجني ِّ
مفِّنبيِّاهللِّسميمافِّ(عميوِّالسالـ)ِِّّفيِّاآليةِّعمىِّأقواؿ:

افِّمباحاِّ
القوؿِّاألوؿِّ:أف ِّالمسحِّىوِّالقطعِّ،أيِّ:عقرىاِّوضربِّأعناقياِّ،وقيؿِّإف ِّذلؾِّك
ِّ
ً
حِّرـِِّّ،وىذاِّالمعنىِّعميوِّأكثرِّالمِّغويِّيفِّ .
ِّالنبيِّالِّيقدـِّعمىِّم َِّ
ُِّ
لسميمافِّ(عميوِّالسالـ)؛ِّألف

اقيبياِّحبًّاِّبيا(ٗ)ِّ .
ِّوالقوؿِّالثانيِّ:أفِّسميمافِّ(عميوِّالسالـ)ِّجعؿِّيمسحِّأعرافياِّوعر
ُ
ِّيكوف ِّ(المسح) ِّإمرار ِّالماء ِّعمى ِّالعضوِّ .فيكوف ِّالضمير ِّفي ِّقولوِّ
أف ِّ
ِّوالقوؿ ِّالثالثْ ِّ :
السّو ِ
ق
س ًحا ِب ُّ
ُّّوىاِّ يرجعِّعمىِّالشمس؛ ِّلكيِّيصميِّ((وقولوِّتعالى ِّ:فَ َ
تعالىُ ِّ:رد َ
ط ِف َ
ق َم ْ
َع َنا ِ
أعناقيـِّوكافِّ
ِّ
اِّسوقيـِّو
ِّ
عِّيمسحِّساقيوِّوعنقوِّويأمرِّأصحابوِّأنِّوِّيمسحو
ِّ
قِّ،أيِّشر
َّو ْال ْ
ىِّوصمِّوا))(٘)ِّ.والقوؿِّالثانيِّأقربِّألفعاؿِّاألنبياءِّ،وىوِّالراجحِّ .
ذلؾِّوضوءىـِّثـِّصمِّ ِّ

ثام ًنا :تترى ِّ
سّولُ َيا َك َذ ُبّوهُ فَأَتْ َب ْع َنا
سمَ َنا تَتَْار ُك َل َما َجاء أُ َم ًة َر ُ
س ْم َنا ُر ُ
ِِِِِّّّّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالى ِّ:ثُ َم أ َْر َ
ّونِِّّ[ِّالمؤمنوفِِّّ .]ِّٗٗ:
َح ِاد َ
ض ُيم َب ْعضاً َّو َج َع ْم َن ُ
يث فَ ُب ْعداً لِّقَ ّْوٍم َال ُي ْؤ ِم ُن َ
َب ْع َ
اى ْم أ َ
ِِِِِّّّّّتكمـِّابفِّجنيِّعمىِّلفظِّ(تترى)ِّفيِّشرحوِّبيتِّالمتنبيِّ ِّ:
ق ِ
ب
سر َ
ستُ ُ
ىار ٌ
ُّم ْ
َ
اياك تَترى َّوالد ُ

()ٙ

َصحاب ُو قَتمى َّوأَمّوالُ ُو ُنيبى
َّوأ
ُ

(ٔ)ِّ-ينظرِّ:جميرةِّالمغة(ِّ،ٖ٘٘/ِِّّٔ:مسح)ِّ،ومعجـِّمقاييسِّالمغة(،ِِّّٖٕٕ/ِّ٘:مسح)ِّ،ولسافِّالعربِّ:
ٕ(ِّ،ِّٜٖ٘/مسح)ِّ ِّ.

(ٕ)ِّ-العيف(ِّ،ِّٔ٘ٙ/ِِّّٖ:مسح)ِّ.
(ٖ)ِّ -ينظرِّ :معانيِّالقرآفِّلمفراءِّ ،ِّٗٓ٘/ِّ ِّٕ :وتيذيب ِّالمغة(ِّ ،ِّٖ٘ٓ/ِّ ِّٗ :مسح)ِّ ،وجميرةِّالمغةِِّّٔ :

(ِّ،ٖ٘٘/مسح)ِّ،وفقوِّالمغةِّوسرِّالعربيةِّ ِِّّ.ِّٔٙٔ:

(ٗ)ِّ-ينظرِّ:جامعِّالبيافِّ،ِّٚٛ-ِّٛٙ/ِّٕٓ:مجمعِّالبيافِّ،ِّٕٚٗ-ِّٕٖٚ/ِّٛ:النكتِّوالعيوفِّ ِّ.ٜٖ/ِّ٘:
(٘)ِّ-الميزافِّفيِّتفسيرِّالقرآفِِِّّّ.ِِّّٕٓٗ/ِِّّٔٚ:

(ِّ-)ٙديوافِّالمتنبيِّ،ِّٖٕٓ:وينظرِّ:الفسرِّ .ِّٕٕٙ/ِِّّٔ:
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ِ
ِّتاءِّ ،كما ِّقالواِّ(ِّ :تَِّْوَِّراة)ِّ
ت ِّ ِّ
ِّ(وتْرى) ِِّّفَُِّقِّمَِِّب ِّْ
فقاؿِّ ((ِّ :
الواو ً
ِّ(تَِّتَِّْرى) ِّفَ ْعمَى ِّمف ُ
ِّالمواتَرةِّ ،وأصميا َ
ِّ،ومثؿِّس ِّْكَِّرىِّ،
َِّ
ِّ:تَِّتَِّْرى ِّغيرِّمنونة
أصمياِّ(وْوَرية)ِّ،وفيياِّلُغتاف ِّ
مةِّمفِّوَرىِّيريِّ،و
وىيِّفَ ْو َع
َ
َ
ٍ
س ْم َنا
طى ِِّّ ...معنى ِّ
ومنونة ِّمثؿ ِّأر ً
ِّ(تَِّتَِّْرى) ِّأيٌ ِّ :
شيء ِّخمؼ ِّشيء ِّكقولو ِّتعالى ِّ :ثُ َم أ َْر َ
ِّ(تَِّتَِّْرى) ِّأصمياِّ
سمَ َنا تَتَْار ِّ ،)ٔ())وىذا ِّالمعنى ِّعمية ِّأكثر ِّالمِّغويِّيف(ٕ)ِّ ،وقوؿ ِّابف ِّجنيِّ :
ُر ُ
احدا ِّبعدِّ
ِّيريد ِّبو ِّجذرىا؛ ِّألف ِّأصميا ِّمف ِّالوتر ِّوىو ِّالفردِّ ،ومعنى ِّ(تَتَِّْرى) ِّو ً
(وتْرى)ِّ ،ال ُ
َ

واحدِّ،أيِّرسوًالِّبعدِّرسوؿِّ .

السياق
ِّ
الم ْعجمية ّوأثرىا في ِّ
الداللة ُ
ًّ
ِّمعجمياِّ ،وحاوؿ ِّربط ِّمعناىا ِّالمعجميِّ
َِّوِّقَؼ ِّابف ِّجنِّي ِّعمى ِّكثير ِّمف ِّألفاظ ِّالقرآف

بسياؽِّاآليةِّالتيِّوردِّفيياِّالمفظِّ،فتكوفِّداللتياِّالمعجميةِّىيِّداللتياِّفيِّسياؽِّالتركيبِّ،

فيكوفِّلمسياؽِّأثرِّفيِّىذاِّالربطِّ،ويظيرِّىذاِّجميًِّّاِّفيِّاأللفاظِّالتيِّعرضِّلياِّومنياِّ ِّ:
أّوًال :تي َممّوا
ِِِِِّّّّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىَّ  :وِان ُكنتُ ْم
ِِ
ستُ ُم
َجاء أ َ
َح ٌد َمن ُكم ِّم َن ا ْل َغائط أ َّْو الَ َم ْ

سفَ ٍر أ َّْو
ُج ُن ًبا فَاطَ َي ُرّواْ َّوِان ُكنتُم َم ْر َ
ضى أ َّْو َعمَى َ
ِّ
يدا طَ ِّي ًبا ِّ
ص ِع ً
ساء َفمَ ْم تَ ِج ُدّواْ َماء فَتََي َم ُمّواْ َ
الن َ

[المائدةِّ:مفِّاآليةِّ،]ِّٙ:فيِّكالـِّابفِّجنيِّفيِّشرحِّبيتِّأبيِّنِّواسِّ :
َي َم ْم َن ِم ْن َج ْن َبي َى َج ْر

الع َك ْرِّ
أ َ
ام َ
َخض َر طَ ّم َ

(ٖ) ِّ

ِّ،ويم ْمتُوُِّ:إذاِّقصدتوِّ،ومفِّىناِّلـِّ
أم ْمتُوُِّ،وأم ْمتُوُ َ
ص ْد َفِّ،يقاؿ َ
قاؿ(ِّ((ِّ :يمِّ ِّْم َف)ِّقَ َ
ِّ:ي َم ْمِّتُوُِّ،و َ
ةِّبدِّ ِّفي ِّقوؿ ِّالفقياء ِّعند ِّالت َيمـِّبالصعيد ِّإذا ِّأعوز ِّالماء؛ ِّألنو ِّقاؿ ِّتعالىِِِِّّّّ:
ِّم ِّْ
َِّي ُِّكف ِِّ
ف ِّالني ُ
ِّي ِ
يدا طَ ِّيبا ِّ ،فكأنو ِّقاؿ ِّسبحانو ِّا ْق ِ
صح ِّإال ِّبالنيةِّ
ص ُدواِّ ،والقصد ِّال َِّ
ص ِع ً
ً
 فَتََي َم ُمّواْ َ
صؿِّعندِّأبيِّحنيفةِّوأصحابوِّمفِّالتطَِّيِّرِّبالماءِّ.أمرِّالناسِّبالقصدِّ
؛ِّفميذاِّانِّفَ َِّ
ِّْ
واالعتقاد
لمصعيدِّعندِّالتِّ َيمـ))(ٗ)ِّ،وفيِّاآليةِّأمرافِّ :
(ٔ)ِّ-الفسرِّ .ِّٕٕٚ–ِِّّٕٕٙ/ِِّّٔ:
(ٕ)ِّ-ينظرِّ:العيف(ِّ،ِّٖٖٔ/ِّٛ:وتر)ِّ،والصحاح(ِّ،ِّٕٛٗ/ِّٕ:وتر)ِّولسافِّالعرب(ِّ،ِّٕٚٙ/ِّ٘:وتر)ِّ .
(ٖ)ِّ-ديوافِّأبيِّنواسِّ،ِّٔٚٛ/ِّٔ:وينظرِّ:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِّنواسِّ.ِّٕٔٓ:
(ٗ)ِّ-تفسيرِّأرجوزةِّأبيِّنواسِّ ِّ.ِّٕٔٔ-ِّٕٔٓ:
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لغاتِّ
ِّويمَِّـ ِّ ٌِّ
أمَِّـِّ ،وأمَِّـَ ،
األمر ِّاألوؿِّ :األـ ِّفي ِّالمغةِّ :القصدِِّّ .وأجمع ِّالمِّغويِّوف ِّأف َ
ِّي َم َـِّ ،و َ

(ٔ)
يث [ِّالبقرةِّ:
بمعنىِّواحدِّوىوِّالقصد ِّ،وقاؿِّابفِّجنيِّفيِّقولوِّتعالىَّ ِِّّ:والَ تََي َم ُمّواْ ا ْل َخ ِب َ
ً
شدِّدة ِّعمى ِّقراءة ِّالزىريِّ( :تُيمِّموا) ِّ((فيياِّ
ِّالم َِّ
مف ِّاآليةِّ ]ِّٕٙٚ :بضـ ِّالتاء ِّوكسر ِّالميـ ُِّ
ِّونِِّقؿ ِّعفِّ
صدتُو))(ٕ)ُِّ ،
ت ِّالشِّيءَِّ ِّ ،
ِّأم ْم ُ
وي َِّم ْمتُوِّ ،وأَم ْمتُيف ِّ َ
ويم ْمتُوِّ ،وتَيم ْمتُوِّ ،وكمِّو ِّقَ َ
ِّلُغاتَ :
يِّوجدتُوِّيقوؿِّفيِّ(ما ِّاختمفتِّألفاظوِّ
ِّ
الِّي ِّْعِِّرؼِّ(أَم ْمتُو) ِّبالتشديد(ٖ)ِّ،إال ِّأنِّ
األصمعيِّأنو ِّ َِّ
ِّوصقَ َرتْوُِّ،
ت ِّعميو ِّالشمسِّ :أم ِّْ
واتفقت ِّمعانيو)((ِّ :يقاؿ ِّ
ِّرَك َد ْ
يرِّتْوَُ ،
ت ِّعميوَ ،
ِّوص َ
ِّلمر ُجؿ ِّإذا َ

ِّ،وابفِّمنظورِّ،
وص َد َختْ ِّوُ))(ٗ)ِّ،وىذاِّخيرِّدليؿِّعمىِّأنِّوِّلـِّينكر(أَم ْمتُو)ِّكماِّقاؿ ِّاألزىري ِّ
َ
فيوِّقدِّاستعممياِّفيِّكالمو.

ِّ:الِّبدِّ ِّمفِّالنيةِّعندِّالتِّيمِّـِّإذاِّأعوزِّالماءِّ،ىذاِّالمعنىِّتوافرِّ
ُِّ
األمرِّالثانيِّ:قوؿِّابفِّجني

غويِّلمتَيمِّـِّ ،وىوِّالقصدِّالذيِّيوجبِّالنيةِّواالعتقادِّ،وقاؿِّ
ِّ
عميوِّابفِّجنيِّمفِّالمعنىِّالمِّ

اِّطيباِّ،فإذاِّكافِّالتيمـِّالقصدِّ
الماتريدي ِّ(تٖٖٖىػ)((ِّ:قولو ِّ:فَتََي َم ُمّواْ ِِّّ تَ َِّع َِّمُِّدو
ً
اِّصعيد ً
أم َِّر ِّبالقصدِّإليوِّوالتِّعمدِّ،وذلؾِّ
ِّو َجؿ َِِّّ ِّ-
والتعمدِّإلىِّالصعيدِّلـِّيجزِّإالِّبالنِّيِّة؛ِّألنوَِّ -عز َ
ِّنِيِّة))(٘)ِّ ،فقد ِّوظِّؼ ِّابف ِّجني ِّالداللة ِّالمغويةِّلِمَفظ ِّالتيمـ ِّبصيغةِّ
أمر ِّبالنية؛ ِّألف ِّالقصد ِّ
ٌ
األمرِّ(فَتََيم ُموْا)ِّ،فيِّتبييفِّمعنىِّاآليةِّ،الذيِّىوِّوجوبِّالنيةِّعندِّالتيمـِّ،والىِّىذاِّالمعنىِّ
ِّمعناهِّ
ص ِع ً
يدْ : 
أشار ِّابف ِّعربي ِّ(ت ِّٖٗ٘ىػ) ِّإذ ِّقاؿ((ِّ :قَ ْولو ِّتعالى ِّ :فَتََي َم ُمّواْ َ
ِ
اِّومعنىُ ِّ.قمناِّ:
ص ُدِّلفظً
ً
فَا ْقص ُدواِّ...و ِم ْف ُ
ِّىاى َناِّقاؿِّأَبوِّحنيفةِّ:تَْم َزُـِّالنيِّةُِّفيِّالت َيمـ؛ِّألَنوُِّالقَ ْ
ِ
ص ُد ِّالتقَربِّ
وِّلالس ِّْ
ِّإلي
ِّى َو ِّالنيةُِّ،إن َماِّمعناه ِّ ْ
ص ُد ْ
تع َماؿ ِّ َب َد َؿ ِّالماء ُ
اجعموه ِّ َب َد ًالِّ،فأَماِّقَ ْ
ْ
ليس ِّالقَ ْ
ِّآخ ِّرِّ:وذلؾِّأَف ِّقولو ِّ:فَتَي َممّواْ  إف ِّكاف ِّي ْقتَ ِ
ضيِّبمَ ْفظو ِّالنية ِّفقولوِّ:
فيوِّغ ُِّيرهِّ ِّ.
جو ٌ
ْ َ َ
اب َ ُ
َ ُ
ضي ِّبم ِ
اغتَ ِسمُوا) ِّي ْقت ِ
فظو ِّالنيةِّ ،كما ِّتَقَدـ))(ِّ .)ٙوالتيمـ ِّمف ِّاأللفاظ ِّالتي ِّطرأِّ
(تَ َ
طي ُروا) ِّو( ْ
ِ
طِّمَؽ ِّعمىِّ
ِّي ِّْ
ص ُد)ِّ ،وصار ُِّ
عمييا ِّالتطور ِّالدالليِِّّ ،فَُِّنِّقؿ ِّمف ِّداللتو ِّاألصمية ِّالتي ِّىي ِّ(القَ ْ
ح ِّالوجوِّواليديفِّبالتِّرابِّ،وأوؿِّمفِّأشارِّإلىِّىذاِّالتِّطورِّفيِّلفظِّ(التيمـ)ِّىوِّالخميؿِّ،
س ِِّ
َِّم ِّْ
(ٔ)ِّ-ينظرِّ:العيف(ِّ،ٖٗٓ/ِِّّٛ:أمـ)ِّ،وتيذيبِّالمغة(ِّ،ٙٗٔ/ِِّّٔ٘:أـ)ِّ .
(ٕ)ِّ-المحتسبِِّّ.ِّٖٔٛ/ِِّّٔ:

(ٖ)ِّ-ينظرِّ:تيذيبِّالمغة(ِّ،ِّٙٗٔ/ِِّّٔ٘:أـ)ِّ،ولسافِّالعرب(ِّٕٖ/ِِّّٕٔ:أمـ)ِّ .
(ٗ)ِّ-ماِّاختمفتِّألفاظوِّواتفقتِّمعانيوِّ .ِّٜٙ:
(٘)ِِّّ-تأويالتِّأىؿِّالسنة.ِّٜٔٗ/ِِّّٖ:
(ِّ-)ٙأحكاـِّالقرآفِّ.ِِّّ٘ٙٛ/ِِّّٔ:
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إذِّقاؿ((ِّ:فصارِّ(التيمـ)ِّفيِّأفواهِّالعام ِ
ىِّإنيـِّيقولوفِِّّ:تََيم ْـِّ
ةِّف ً
بالصعيدِِّّ،حتّ ّ
َ
لمم ْسحِّ ّ
ّ
عالِّ َ
بالتِّرابِّ،و ِّتََيمِّْـ ِّبالثّوبِّ،أيِّ:بغبارِّالثّوب))(ٔ)ِّ ،وىكذاِّأضحى ِّلفظِّ(التيمـ) ِّمفِّاأللفاظِّ

اإلسالمية؛ِّألفِّالقرآفِّخصصوِّبمسحِّالوجوِّواليديفِّبالتِّرابِّالطاىر(ٕ)ِّ .
ثانياِ :ع ِ
ين
ض َ
ً

آن ِع ِ
ينِّ
ِِِِّّّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىَ ِّ ِّ:ك َما أ َ
ض َ
ين َج َعمُّوا ا ْلقُْر َ
ين  الَ ِذ َ
الم ْقتَ ِس ِم َ
َنزْل َنا َعمَى ُ
[ِّالحجرِّ .]ٜٓ،ِّٜٔ:
ِ
ضة)ِّفمفِّ
ةِّعمىِّع ُِّ
ِِّ
كالموِّعمىِّجمعِّع َِّ
ض
ِِّ
ِِِِِِّّّّّّقاؿِّابفِّجني ِّفي ِّ
ضوفِّبالواو((ِّ:وأماِّ(ع َ
الواو ِّأيضا ِّ[أي ِّالمحذوؼ ِّمنيا]ِّ ،وأصميا ِ
ِّأال ِّترى ِّأنيـ ِّفسروا ِّقولو ِّتعالىِِِِِِِّّّّّّّ:
ضوة) َِّ
ِّ(ع ْ
ً
آن ِع ِ
ين ِِّّ،ِّ أيِّ:فرقُوهِّوجعموهِّأعضاءِّ ،قاؿِّابفِّعباسِّ(رحموِّاهلل)ِّ
ض َ
ين َج َعمُّوا ا ْلقُْر َ
ِّ الَ ِذ َ
ضو ِّومعناهِّ ،وقاؿ ِّالكسائيِّ ِّ ِ
ضة)ِّ
(الع َِّ
ض ِِّوِّ ،فيو ِّلف ِّ
ض ِِّوِّ ،وَِّكِّفَُِّروا ِِّّبَِِّب ِّْع ِِّ
ِّآمُِّنوا ِِّّبَِِّب ِّْع ِِّ
أيَِّ :
الع ْ
ظُ ِّ ُ
ضِّْيية)ِّوىيِّالكذبِّ،و(الالِّـ)ِّعمىِّىذاِّ(ىاء)ِّبمنزلةِّ ٍ
و(العضوف)ِّمفِّ(الع ِ
ِ
)ِّو(سنة)ِّ
(است
ُ
َ
َ
فيمفِّقاؿِّس ْنياء))(ٖ)ِّ،وفيِّاآليةِّأمرافِّ :
َ

ِ
وِّفيِّأصؿِّ(عضة)ِّوجيافِّ:األوؿِ (ِّ:ع ِ
ِ
ضة)ِّأصمياِّ
ِّ
ض َِّ
يف
األمرِّاألوؿِّ:قول
)ِّجمعٌِّمفردهِّ(ع َ
َ
مف ِّ ِ
ضوة) ِّوالمحذوؼِّمنياِّالـِّالكممةِّوىيِّالواوِّ،والعضةِّ:القطعةِّمفِّالشيءِّ،وعمىِّ
(ع ْ

ىذا ِّيكوف ِّمعنى ِّ( ِع ِ
ِّوفرقوهِّ ،وقاؿ ِّالخميؿِّ:
يف) ِّفي ِّاآليةِّ :جعموا ِّالقرآف ِّأعضاء ِّ
ض َِّ
ضةً ِ
ِ
((و ِ
عتوِّبكذاِّ،قاؿِّ :
ِّإذاِّوِّزِّْ
ضةً َِّ
ِّع َِّ
يءِّع َِّ
يتِّالشِّ
ِّ:القطعةِّمفِّالشيءِّ،عضِّ ُِّ
َِّ
الع َِّ
ض ِّةُ
* ّولَ ْيس ِد ُ ِ
الم َعضَى *
َ َ
ين الل ِب ُ
آن ِع ِ
ِّتفرقِّواِّفيوِّفآمنواِّببعضوِّوكفرواِّ
ضةً ِّ
ِّع َِّ
ضةً ِِّ
ِّ،أيِّ:ع َِّ
ِِّ
ينِّ
ض َ
وقولوِّتعالىَ ِِّّ:ج َعمُّوا ا ْلقُْر َ
ببعضو))(ٗ)ِّ ،واآلخرِّ :أصميا ِّمف ِّ(عضية)ِّ ،والمحذوؼ ِّمنيا ِّالـ ِّالكممة ِّالياءِّ ،ومعناىاِّ
الكذبِِّّ،وقيؿِّالسِّحر.

(ٔ)ِّ-العيف(ِّ،ٖٗٓ/ِِّّٛ:أمـ) ِّ

(ٕ)ِّ-ينظرِّ:الظواىرِّالمغويةِّوالنحويةِّفيِّكتبِّالغريبيفِّ.ِِّّٖٖٔ:
(ٖ)ِّ-سرِّصناعةِّاإلعرابِّ ِّ.ِِّّٙٓٙ-ِِّّٙٓ٘:
(ٗ)ِّ -العيف(ِّ ،ِّٜٖٔ /ِّٕ :عضو)ِّ ،وينظر ِّصدر ِّالبيت ِّفي ِّديواف ِّرؤبةِّ ،ِّٛٔ :وعجزه ِّ(إف ِّلنا ِّىو َسةًِّ
ِ
ضا)ِِّّ ِّ.
ع ْرَب َ
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ِِِِِّّّّّوأكثرِّالمِّغويِّيفِّقالواِّفيِّأصؿِّ ِ
ضة)ِّالوجييفِّالذيفِّذكرىماِّابفِّجنيِّ،ولـِّيرجحواِّ
(ع َِّ

ؿِّالعربيةِّفيِّاشتقاؽِّأَصموِّوتفسيرهِّ:فمنيـِّمفِّ
اختمؼِّأى ُِّ
ًِّّأياِّمفِّالوجييفِّ،قاؿِّاألزىريِّْ ((ِّ:
ِّ(عضة)ِّ ،وأَصميا ِ
قاؿ ِّواحدىا ِ
قصافِّ
يت ِّالش ْي َءِّ ،إِذا ِّفرقتَوِّ ،جعمُوا ِّالن
ِّ(ع ِّْ
ضوة)ِّ ،مف ِّعض ُ
َ
َ
َ
ِّمرةًِّ
وف ِِّّ -أقاويمَيـ ِّفي ِّ ِّ
الواوِّ .المعنى ِّأنيـ ِّفرقوا ِّ– ُِّي َ
عنى[كذا] ِّاْل ُم ْشرُك َ
القرآفِّ ،أَي ِّفجعموه ّ
َ
ِّ:أصؿِّالعض ِ
ِ
حرِّ،ومرةًِّشعراِّ ِّ،ومر ِ
ِ
ِ
ضيةِّ،فاستثقمواِّ
ةِّكيَانةِّ ِّ،و ِم ْنيُـِّمفِّقاؿ
ةِّع ْ
َ
ِّ،ومرةِّس ًا ّ
كذ ًبا ّ
ً
ِ
ِّوأَصميَاِّ
ِّشفَة ِّوا ِّ
ِّش ْفيةِّ ،وكذل َ
صؿ َ
ضةِّ ،كما ِّقالوا َ
الجمع ِّبيف ِّىاءيف ِّفَقَالُوا ِّع َ
ألَ ْ
ؾ َ
ْ
ِّس َنة َ
)
ٔ
(
عِِّّ(ع ٍ
ِ
س ْنية)) ِّ ،وقاؿِّالطبري((ِّ:احتمؿِّقولوِِّ ِّ ع ِ
احتمؿِّ
ِّيكوفِّج ْم
َف
ض َ
ين ِِّّ،أ ْ
َ
َ
َ
ضة)ِّ،و َ
َ
ِّ،ألَف ِّمعنىِّالتع ِ
ضو) ِ
اةُِّ،فتُفَرؽِّ
ور ِّوالش ِّ
الج ُز ُِّ
ض َيةِّ:الت ْف ِريؽَ ِّ،ك َماِّتُ َعضِّى ِّ ُِّ
َف
عِّ(ع ْ
أْ
ِّيكوفِّج ْم ُ
َ
ْ
ِ
اطؿِّم َفِّالقوؿِّ،فيماِّمتقاربافِّفيِّالمعنى))(ٕ)ِّ ِّ،
وِّبالب
ض َِّ
ِّ،واْل َع ْ
أْ
ض ِّوُِّ:اْل َب ِّْي ُ
ِّورْم ُي َ
َع َ
ت َ
اء َ
ِِِِِِّّّّّّوأكثرِّالمغوييفِّذكرواِِّ ِّ ع ِ
ين ِِّّ وعضة ِّفيِّمادةِّ(عضو)ِّمرةِّ،وفيِّمادةِّ(عضا)ِّ
ض َ
الِّ .
ش ِِّك ًِّ
يِّأصموِّ ُِّم ِّْ
اِّبِِّق َِّ
مرةِّأخرىِّ(ٖ)ِّ،وىذاِّيدؿِّعمىِّأفِّىذاِّالمفظِّمم َِّ
األمرِّالثانيِّ:ربطِّابفِّجنيِّبيفِّداللةِّلفظةِِّ ِّ ع ِ
ضَِّيةِّالشِّيءِّ
أيِّتَ ِّْع ِِّ
ين ِِّّ في ِّالمِّغة ِِّّ ِّ -
ض َ
آن
ُِّ
يقو
وتَِّْفِِّرِِّ
ِّ
ِّ،وجعموِّأعضاءِّمِّتَِّفَِّرِّقَةِّ -وداللتياِّفيِّالسياؽِّ ،فمعنى ِّقولوِّتعالىَ ِّ ِّ:ج َعمُّوا ا ْلقُْر َ
ِع ِ
ًّ
بطِّجمياِّوالتوظيؼِّلممعنىِّالمِّغويِّ
وهِّوجعموهِّأعضاءِّ،ويظيرِّىذاِّالر
ًِّ
ين ِِّّ،أيِّ:فرقُ
ض َ
فيِّتفسيرِّمعنىِّاآليةِّفيِّكالموِّعمىِّقوؿِّابفِّعباسِّ:إذِّقاؿ((ِّ:قاؿِّابفِّعباسِّرحموِّاهللِّ
ضوِّومعناه))(ٗ)ِّ ،أيِّأف ِّعضيفِّلفظيا ِّمفِّ
أيِّ:آمنواِّببعضوِّوكفرو
اِّببعضوِّ،فيوِّلفظِّالع ْ
ُ
ِ
ِ
ضةًِّأيِّفرقوهِّ،وجعموهِّأعضاءِّ .
( ِع ْ
ضةًِّع َ
ضو)ِّومعناىاِّ:جعمواِّالقرآفِّع َ
ثالثًا :قَ ْر َن
اىمِي ِ
ِِِِِّّّّّالقوؿ ِّفي ِّقولو ِّتعالىِّّ ِّ :وقَر َن ِفي بيّوِت ُك َن ّوَال تَبَر ْج َن تَبُّرج ا ْلج ِ
َة ْالُّولَى ِِِِِِِّّّّّّّ
َ َ َ
َ َ
ُُ
َ ْ
[األحزابِّ:مفِّاآليةِّ .]ِّٖٖ:
(ٔ)ِّ-تيذيبِّالمغة(ِّ،ِّٖٔٔ–ِّٖٔٓ/ِّٔ:عضو)ِّ،وينظرِّ:الصحاح(ِّ،ٕٕٗٔ/ِّٙ:عضو)ِّ ِّ،ولسافِّالعربِّ:
ٖٔ(ِّ،ِّ٘ٔٙ/عضو)ِّ ِِّّ.

(ٕ)ِّ-جامعِّالبيافِّ ِّ.ِّٖٜٔ/ِِّّٔٗ:
(ٖ)ِّ -ينظرِّ :تيذيبِّالمغة(ِّ ٖٔٓ/ِّٔ :عضو)ِّ،وٖ ِّ(ِّ،ِّٙٚ/عضا)ِّ ،والصحاح(ِّ ،ٕٕٗٔ/ِّ ِّٙ :عضو)ِّ،

و(ِّ،ٕٖٗٓ/ِّٙعضا)ِّ،ولسافِّالعرب(ِّ،ِّ٘ٔٙ/ِّٖٔ:عضو)(ِّ،ِّٙٛ/ِِّّٔ٘،عضا)ِّ ِِّّ.
(ٗ)ِّ-سرِّصناعةِّاإلعرابِّ ِّ.ِّٙٓٙ-ِِّّٙٓ٘/ِّٕ:
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ِِِِِّّّّّقاؿِّابفِّجنيِّفيِّكالموِّعمىِّشرحِّبيتِّأبيِّنواسِّ ِّ:
ب إذا َالقَى َأب ْر
ص ْع ٌ
َ

ّوم َّوقَ ْر
ّوا ْن َىفَا القَ ُ

(ٔ) ِّ

وِّمفِّالوِّقَارِّ،
َِّ
ْشوِّ،ومثموِّقولوِّتعالىَّ ِّ ِّ:وقَ ْر َن ِفي ُب ُيّوِت ُك َن ِّ،ألن
تِّ،وارتبطِّجأ ُ
((وقَ َرِّ:ثََب َ
ِّ َ
يِّياِّزلِ َزِّةُ)ِّ،والزلِ َزةِّ:المرأةِّالكثيرةِّالدخوؿِّ
َِّ
وتَ ُكفِِّّ،ومثموِّمفِّأمثاؿِّالعربِّ(تََوقِِّر
أيِّالتَْب َر ْح َفِّ ُبُي ِّ

والخروج))(ٕ)ِّ،وفيِّاآليةِّأمرافِّ ِّ:

مأخوذِّمفِّالوِّقَارِّ،وىوِّأمرِّمفِّوقَر ِّ ِ
وقدِّوِّقَ َرِّالرجؿِّ
َِّ
األوؿِّ:قولوِّتعالىِِّّ:قَ ْر َن ِّ،
َ َ َ
ٌ
ِّيِّقرَ ((ِّ،
ِ
ِّ،حذفتِّالراءِّاألولىِّ
ِّ،فيوِّوِّقُور))(ٖ)ِّ ،واألصؿِّفيِّ(قَ ْرَف)ِّا ْق َرْرَِّ
قاراِّوِق َرِّةًِّ،إذاِِّّثََِّب َِّ
ت
ف ُ
ِّو ً
َ
َيق ُر َ
ت ِّاليمزةِّلتحرؾِّالقاؼِّ ،فصارتِّ
وحِِّذِّفَ ِّْ
ت ِّفتحتياِّلمقاؼِّ ،أوِّاللتقاءِّالساكنيفُِّ ِّ ،
لمتخفيؼِِّّفَُِّنِِّقِّمَ ِّْ
وف)ِّبالتخفيؼِّفذىبِّقطربِّإلىِّ
(قَ ْرَف)ِّوأشارِّابفِّجنيِّإلىِّىذاِّالتحميؿِّبقولو((ِّ:فأمِّ َ
اِّ(ي ِزفُ َ
ف))(ٗ)ِّ .
وف)ِّ،كماِّقاؿِّاهللِّتعالىَّ ِِّّ:وقَ ْر َن ِفي ُب ُيّوِت ُك َن ِّ،أيِّ:ا ْق َرْرَِّ
أن
َ
ياِّتخفيؼِّ(ي ِزف َ
ِّاخِّتُِّمِؼِّفي ِّأصمو ِّعمى ِّوجوه ِّمتعددةِّ ،فإذا ِّقُرئ ِّبفتح ِّالقاؼ ِّوىي ِّقراءةِّ
ِِِِِّّّّّو(قَ ْرَف) ِّمما ِّْ
ج ِ
ؿِّيقرِِّّ،
ِّالرُِّ
ِّي ِقرِِّّ،وِّقَر ِّ
مفِّالقََِّرارِّوفعموِِّّقَر َِّ
ِّ
أفِّيكوفِّ(قَ ْرَف)ِّ
األوؿِّْ ِّ:
العامِّةِّ،ففيوِّثالثةِّأوجوِّ ِّ:
ِّاألوِّلَى ِّلمتخفيؼ ِِّّفَُِّنِِّقِّمَت ِّفتحتيا ِّلمقاؼِّ،
ِّالراء ِّْ
ِّحذفت ِّ
إذا ِِّّثََِّب َِّ
تِّ ،وىو ِّأمر ِّأصمو ِّ(ا ْق َرْرَف)ُ ،
وحِِّذِّفَتِّاليمزةِّلتحرؾِّالقاؼ(٘)ِّ،وىذاِّالوجوِّأشارِّإليو ِّابفِّجنيِّفي ِّكالموِّعمى ِّقراءة ِّابفِّ
ُِّ
يعمر ِّفي ِّقولوِّتعالىَ ِّ:ح َممَ ْت َح ْم ًل َخ ِفيفًا فَ َمَر ْت ِب ِو ِّ[ِّ األعراؼِّ:مفِّاآليةِّ،]ِّٜٔٛ:إذِّ
تِّبِو)ِّخفيفةِّ.قاؿِّأبوِّالفتحِّ:أصموِّ فَ َمَر ْت ِب ِوُِّ ِّمثَقم ِّةٌِّ،كقراءةِّ
قاؿِّ:ق أرِّ((ابفِّيعمر(ِّ:فَ َم َر ْ
ض ِِّعيؼِّ...ومنوِّقولوِّتعالىَّ ِِّّ:وقَ ْر َن
اِّلِِّثِِّْقؿِّالتِّ ِّْ
الجماعةِّ،غيرِّأنيـِّقدِّحذفواِّنحوِّىذاِّتخفيفً ِّ
أف ِّيكوفِّ(قَ ْرَف)ِّ
ارِّالِّمفِّالوِّقَار))(ِّ )ٙأماِّالوجوِّالثانيِّْ ِّ:
َِّ
مفِّالقََِّر
ِّ
ِفي ُب ُيّوِت ُك َن ِّ فيمفِّأخذهِّ
ِّي ِق ُِّرِّ ،إذاِّسكفِّ،وىذاِّالوجوِّىو ِّالذيِّعميوِّابفِّجنيِّ،وىذاِّ
الوِّقَار
مأخوًِّذاِّمف ِّ َِّ
ِّ،وفعموِّوقَ َر َ
َ
ِّ(صعبا)ِّ
(ٔ)ِّ -تفسير ِّأرجوزة ِّأبي ِّنواسِّ ،ِّٜٔٙ :وينظرِّ :ديواف ِّأبي ِّنواسِّ ،ٜٔٛ/ِّٔ :وروايتو ِّفيو
ً

بالنصبِّ .

(ٕ)ِّ-تفسيرِّأرجوزةِّأبيِّنواس.ِّٜٔٚ:
(ٖ)ِّ-الصحاح(ِّ،ِّٜٛٗ/ِِّّٕ:وقر)ِّ .
(ٗ)ِّ-المحتسب.ِّٕٕٔ/ِِّّٕ:
(٘)ِّ-ينظرِّ:الصحاح(ِّ،ِّٜٛٗ/ِِّّٕ:وقر)ِّ،ولسافِّالعرب(ِّ،ِّٕٜٓ/ِِّّ٘:وقر)ِّ.
(-)ٙالمحتسبِّ .ِّٕٜٙ/ِِّّٔ:
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ِّ:قيؿِّمفِّالوِّقَار(ٔ)ِّ،
َِّ
الزبيديِّ ِّبصيغةِّالتِّمريضِّإذِّقالوا
الوجوِّنقموِّابفِّسيدةِّوابفِّمنظورِّو ِّ
إذِّقاؿِّالفراء((ِّ :وقرأِّع ِ
اصـِّوأىؿِّالمدينة َِّّ ِّ وقَ ْر َن ِّ بالفتحِّ،
ِّ
وكذلؾِّرفضوِّأكثرِّالمِّغويِّيفِّ
َ
ؿِّ
ش َِّك َِّ
ِّمفِّالوِّقَار))(ٕ)ِّ،وقراءةِّالفتحِّفيِّ(قَ ْرَف)ِّ ،وىيِّقراءةِّالعامةِّ ،وىي ِّ ِِّمماِّأ ِّْ
َِّ
ؾ
والِّيكوفِّذل َ
أصمياِّومعناىاِّ ،حتىِّفُضمَتِّعميياِّقراءةِّالكسرِّ،فييِّاألجودِّعندِّالزجاج(ٖ)ِّ،وفييا ِّنظرِّ
عندِّالمج ِ
ِّ،وذلؾِّأنوِّالِّيخموِّ
اءةِّفيياِّنظَِّر
َِّ
اشعيِّ،إذِّقاؿ((ِّ:فأماِّمفِّق أرَِّّ ِّوقَ ْر َن ِّفييِّقر
ّ
َُ
ار)؛ِّألنوِّإنماِّيقاؿِّ:
َِّ
ِّ،فالِّيجوزِّأف
ار)ِّأوِّمفِّ(القََِّرار)
ِّ
أف ِّيكوفِّمف ِّ َِّ
ِّيكوفِّمفِّ(الوِّقَ
(الوِّقَ
ّ
ْ
ْ
ت ِّ ِ
وقَر ِ
أت ِّالجماعةِّ ،وىذا ِّعمى ِّميزافِّ
ف)ِّ ،كما ِّقر ِّْ
(قِّْرَِّ
ت ُِِّّقِّْم َِّ
ِّأمِّْر َِّ
ِّي ِعدِّ ،فإذا َِّ
ِّو َع َد َ
َ َ َ
ِّيق ُرِّ ،مثؿَ :
ِّفيِّالمكافِّي ِقرِّ ِّبكسرِّ
َِّ
ألنوِّإنِّماِّيقاؿِِّّ:قَ ّر
الِّيجوزِّأف ِّيكوفِّمفِّ( ِّ
ِّْ
ف)ِّ،و
قولؾِ (ِّ:عِّْد َِّ
القََِّرار)؛ ِّ ّ
ِّالراءِّ
ؿ ِّتكرير ِّ
سِّتَِّثَِّْق ُِّ
ِّي ِّْ
ف)ِّ ،ثـ ُِّ
القََِّرار)؛ ِّلقيؿ(ِّ :اِّْق ِِّرِّْرَِّ
ِّعِّْيُِّن ِّوُ ِِّّتَِِّقرِِّّ ،فمو ِّكاف ِّمف ِّ( ِّ
القاؼِّ ،وقرت َِّ

حَِّذؼِّىمزةِّالوصؿِّ
ائيفِّاللتقاءِّالساكنيفِّ،وتُ ِّْ
ِّ
حَِّذؼِّإحدىِّالر
حركتياِّإلىِّالقاؼِّ،ثـِّتُ ِّْ
ِّ
ؿ ِّ
ِّفَِّتُِّْنَِّق ُِّ
لالستغناء ِّعنيا ِّفيبقى ِ
ف) ِّكما ِّقرأت ِّالجماعةِّ ،فيذاف ِّالوجياف ِّيجوزاف ِّفي ِّقراءة ِّمفِّ
ِّ(قِّْرَِّ
كسرِّ ،وأما ِّالفتح ِّفبعيد))(ٗ)ِّ ،وقوؿ ِّالمج ِ
اشعيِّ :كما ِّقرأت ِّالجماعةِّ ،ال ِّيقصد ِّبو ِّقراءةِّ
َُ
ِ
ف)ِّواثنيفِّمنيـِّقَ َرَءاِّبالفتحِّ،
اِّبالكسرِّ(قِّْرَِّ
ِّخمسةِّمفِّالقُِّراءِّالسِّبعةِّقرؤو
ِّ
العامةِّ،بؿِّيقصدِّأف
جازِّفيِّ
ألىؿِّالح َِّ
ِِّ
وىماِّنافعِّوعاصـ(٘)ِّ،أماِّالوجوِّالثالثِّ:فقيؿِّعفِّالكسائيِّأفِّالفتحِّلغةِّ
ِ
)ِّأمر ِّمفِِّّقَارِّ
ِّ،وىوِّأف ِّيكوفِّ(قَ ْرَف ٌِّ
ِّْ
انفردِّواِّبو
يفِّوجوٌ ِّ ِّ
ِّ
(قرف)(ِّ،)ٙوجاءِّعفِّبعضِّالمفسر
خاؼ(ِّ .)ٚ
اؼِّي َِّ
ِّ،فيوِّكخ َِّ
َِّ
َِّيِّقَارِّ،أيِّ:اجتمع

(ٔ)ِّ -ينظرِّ :المحكـ ِّوالمحيط ِّاألعظـ(ِّ ،ٖٗٓ/ِّ ِّٙ :وقر)ِّ ،ولساف ِّالعرب(ِّ ،ٕٜٓ/ِّ ِّ٘ :وقر)ِّ ،وتاجِّ

العروس(ِّ.ِّٗٓٚ/ِّٖٔ:قرر)ِّ .

(ٕ)ِّ -معانيِّالقرآفِّلمفراءِّ ،ِّٖٕٗ/ِّٕ :وينظرِّ :تيذيبِّالمغة(ِّ ،ِّٕٚٚ/ِّ ِّٛ :قرر)ِّ ،ومعجـِّمقاييسِّالمغةِّ:

(ِّ،ِّٖٕٔ/ٙوقر)ِّ .

(ٖ)ِّ-معانيِّالقرآفِّواعرابوِّ ِّ.ِّٕٕ٘/ِِّّٗ:
(ٗ)ِّ-النكتِّفيِّالقرآفِّ .ِّٖٜٗ-ِِّّٖٜٖ:

(٘)ِّ-ينظرِّ:السبعةِّفيِّالقراءاتِّ ِّ.ٕٕ٘-ِِّّٕ٘ٔ:
(ِّ-)ٙينظرِّ:النكتِّفيِّالقرآفِّ،ِّٖٜٗ:واليدايةِّلبموغِّالنياية.ِّٕ٘ٛٛ/ِِّّٜ:

(ِّ-)ٚينظرِّ:الكشاؼِّ،ِّٙٙ/ِِّّ٘:والبحرِّالمحيطِّ،ِّٕٕٖ/ِِّّٚ:والدرِّالمصوفِّ ِّ.ِّٕٔٔ/ِِّّٜ:
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ِِِِِِِّّّّّّّأماِّمفِّق أرِّ ِ
(ق ْرَف) ِّبالكسرِّعمىِّقراءةِّابفِّكثير(ٔ)ِّ ،ففيِّأصموِّوجيافِّ:الوجوِّاألوؿِّ
خِِّفيؼِّ
تِّ ،وأصمو ِّ(ا ْق ِرْرَف) ِّوجرى ِّعميو ِّالتِّ ِّْ
ِّي ِق ُِّرِّ ،أيِِّّ :ثََِّب َِّ
أمر ِّمف َِّ
أف ِّيكوف ِّ ٌِّ
ِّوقَر َ
ِّالوِّقَارَ ،
والحذؼِّفصا ِ
ِّ،أمرِّ
ِِّّ:أفِّيكوف ًا
اءِّوأبوِّعبيدة(ٕ)ِِّّ.والوجوِّالثاني ِّْ
رِّ(ق ْرَف)ِّوىذاِّالوجوِّعميوِّالفر ِّ
ِ
الحذؼِّفصارِّ(ق ْرَف)ِّ(ٖ)ِّ .
خِِّفيؼِّو
ِّي ِقرِّوأصموِّ(ا ْق ِرْرَف)ِّوجرىِّعميوِّالتِّ ِّْ
ِّ
مفِّالقََِّرارِّ،قر َ
األمرِّالثانيِّ:وظؼِّابفِّجني ِّالداللةِّالمغويةِّلقولوِّتعالىَّ ِّ ِّ:وقَ ْر َن ِّ ،وىيِّالثِّبات ِّفيِّ
فِّ ،فيِّالكشؼِّعفِّ
أوِّس َِّك َِّ
ت ِّ َِّ
ِّ،ووقَرِّفيِّالمكافِّإذاِِّّثََِّب َِّ
المكافِّ ،وأصموِّعندهِّمفِّ( َِّ
الوِّقَار) َ

ِّ(ب ِرح) ِّفي ِّالمغةِّ :زاؿ ِّعفِّ
المعنىِّ ،فقاؿ ِّفي ِّمعنى ِّاآليةِّ :ال ِّتَْب ْ
رح َف ِّ ُبُيوتِ ُكفِِّّ ،ومعنى َ
ِّعِّْنيُف ِّيعني ِِّّثََِّب ِّاتِ ِِّيفِّ ِّفي ِّالمكافِّ ،أيِّ :في ُِِّّبُِّيوِّتِ ِِّيفِِّّ ،وقاؿ ِّابفِّ
ِّالزواؿ َِّ
موضعو(ٗ)ِّ ،ونفي ِّ
ِ
ِّم َال َزَمِّتِ ِِّيفِّ
ِّأمر ُ
ِّخص ْ
عاشور ِّفي ِّاآليةَّ ((ِّ :وقَ ْر َن في ُب ُيّوِت ُك َن ِّ ىذا ٌ
ص َف ِّبو ِّوىوِّوجوب ُ
بادةٌ))(٘)ِّ ،أيِّنساء ِّالنِِّّبِيِّ
ِّع ِّ
ِّبُِّيوتِ ِِّيف ِِّ
ِّح ْرَمتِ ِِّيفِِِّّّ ،فَِّقََِّرُارُىف ِّفي ُِّ
ًا
ُِّبُِّيوِّتِ ِِّيف
ِّتوقير ِِّّلَيُفِِّّ ،وتقويةً ِّفي ُ
(صمِّىِّاهللِّعميوِّوآلو)ِّ .
اما
رً
ابعا :قَ َّو ً
ِ
اماِِّّ
س ِرفُّوا َّولَ ْم َي ْقتُُرّوا َّو َك َ
ِِِِّّّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىَِّّ ِّوالَ ِذ َ
ين إِ َذا أَنفَقُّوا لَ ْم ُي ْ
ان َب ْي َن َذل َك قَ َّو ً
اماِِّّعمىِّقراءةِّحسافِّبفِّعبدِّالرحمفِّ ِِّّ.
[الفرقافِّ،]ِّٙٚ:بكسرِّالقاؼِّمف  قَ َّو ً
فيِّاآليةِِّّأمريفِّ :
ِّ
ِِِِِِّّّّّّذكرِّابفِّجنيِِّّ
األمر ِّاألوؿِّ :أف ِّمعنى ِّ(القَ َواـ) ِّعمى ِّقراءة ِّالعامة((ِّ :االعتداؿ ِّفي ِّاألمرِّ ،ومنو ِّقوليـِّ:
الخِّْمؽ))(ِّ .)ٙ
إذاِّكانتِّم ِّْعِّتَِِّدلةِّالطِّوؿِّو َِّ
ُِّ
سَِّن ِّةُِّالقَ َواـِّ:
ح َِّ
جاري ِّةٌِّ َِّ
َِّ
ِ
األمرِّالثانيِّ:أف ِّ( ِ
معناه((ِّ:م َالؾِّ
بفِّعبدِّالرحمف ِّ
ِّ
القَِّواـ) ِّبكسرِّالقاؼِّعمىِّقراءةِّحسِّاف ِّ
األمرِّوعصاموِّ،يقاؿ ِ
ِ
الِّنِيِِّّتِؾِّ،فكذلؾِّقولوِّ:
ؾِّوع َِّ
اموِّأف ِّتَتِِِّّقيِّاهللِّفيِّسر َِّ
ِّ:م َالؾِّأمرؾِّوِق َو
ْ
َ ُ
(ٔ)ِّ-ينظرِّ:السبعةِّفيِّالقراءاتِِّّ ِّ.ِّٕٕ٘:
(ٕ)ِّ-ينظرِّ:معانيِّالقرآفِّلمفراءِّ،ِّٖٕٗ/ِِّّٕ:ومجازِّالقرآفِّ .ِّٖٔٚ/ِِّّٕ:

(ٖ)ِّ-ينظرِّ:لسافِّالعرب(ِّ،ِّٕٜٓ/ِِّّ٘:وقر)ِّ،وتاجِّالعروس(ِّ،ِّٗٓٚ/ِِّّٖٔ:قرر).
(ٗ)ِّ-ينظرِِّّ:مقاييسِّالمغةِّ(ِّ،ِِّّٕٖٜ/ِِّّٔ:برح).
(٘)ِّ-التحريرِّوالتنويرِّ .ِّٔٓ/ِِّّٕٕ:
(ِّ-)ٙالمحتسبِّ.ِّٕٔ٘/ِِّّٕ:
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ِّقواما)ِّ ،أيِ :
( َكاف ِّب ْيف ِّ َذلِ َ ِ
ِّوعصاما))(ٔ)ِّ ،فحمؿ ِّابف ِّجني ِّمعنىِّ
ِّونظاما
ًِّ
ِّمال ًِّكا ِّلألمر
َ َ َ
ً
ؾ ًَ
(القِّواـ)ِ ،
ِ
ظاموِّ
ِّفق َواـ ِّاألمر ِّفي ِّالمِّغةِِّّ :نِ ُِّ
القراءة ِّعمى ِّالمعنى ِّالمِّغوي ِّالذي َِّ
ِّيُِّدؿ ِّعميو ِّلفظ ِّ َ
(ٕ)
ِ
ِّأف ِّتَتِّقي ِّاهللِّ ،وىذا ِّنِظاـِّ
وع ُِّ
ِِّ
ماده ِّ ،وكذلؾ ِّقاؿ ِّابف ِّجني ِّفي ِّمعنى ِّالقراءةِّ :قَِّواـ ِّأمرؾ ْ
ِ
األمرِّوعمادهِّ .
موراِّعدةِّاِّْن َِّمازِّبياِّتفسيرِّابفِّجنيِّالمعجمي ِّمفِّغيره ِِّّ،فيِّالكشؼِّ
ويبدوِّلي ِّأف ِّىناؾِّأ ً
عفِّمعنىِّآيِّالقرآفِّالكريـِِّّ،ويمكفِّعدىاِّفيِّنقاطِّمنياِّ :

جمي ِّعندِّالمعنىِّالذيِّينسجـِّمعِّاآليةِّ،معِّأفِِّّ
هِّالم ِّْع َِّ
ِّٔ -كافِّابفِّجنيِّيقؼِّفيِّتفسير ُِّ
ح َِّمؿِّالمفظِّعميوِّ؛ِّلكنوِّكافِّيقؼِّعندِّالمعنىِّ
يمكفِّأف ِّ ُي ِّْ
ِّْ
ىِّلغوي ِّ
ٍِّّ
المفظِّلوِّأكثرِّمفِّمعن
ً

الذي ِّيطمبو ِّسياؽ ِّاآلية ِّحسب ِّما ِّيرىِّ ،ومف ِّذلؾ ِّقولوِّ ،أفِّ ِّ(المسح) ِّفي ِّقولو ِّتعالىِِِِِِّّّّّّ:
َع َنا ِ
السّو ِ
ِّح ْمؿِّ
القَ ِّْ
ق ِّ[ِّ صِّ :مف ِّاآليةِّ ،]ِّٖٖ :ىوِّ ِّ :
س ًحا ِب ُّ
 فَطَ ِف َ
ق َّو ْال ْ
طعِّ ،ويمكف َ
ق َم ْ
(المسح)ِّعمىِّأنوِّإمرارِّاليدِّعمىِّالممسوح.
ضاِِّّ،فيوِّفيِّاألصؿِّيفسر ِّويشرحِّمعنىِّ
َِّ
ِّٕ -أكثرِّتفسيرهِّالمعجميِّآليِّالقر
آفِّكافِّعَِّر ً
ًّ
اِّمعجمياِِِّّّ.
آنيِّتفسير
البيتِّويستشيدِّلوِّبآيِّالقرآفِِّّ،ثـِّيفسرِّويشرحِّالشاىدِّالقر
ً

ِّ،ثـِّيَِّبيِّفِّمعناىاِّ،
ُِّ
ِّٖ -فيِّبعضِّاألحيافِّيبدأِّبذكر ِّالفعؿِّالماضيِّلمكممةِّالمرادِّتفسيرىا
وفيِّبعضياِّاآلخرِّيبدأِّبذكرِّاالسـِّ،ومفِّذلؾِّقولوِّفيِّكالموِّعمىِّبيتِّالمتنبيِّ:
ِ
أن تََر ِاني
الع َج ِائ ِب ْ
ّوا َن م َن َ

فَتَع ِد َل ِبي أق َل ِم َن اليب ِ
اء
ََ
ْ

(ٖ)

أج َوادِّ ،قاؿ ِّاهلل ِّعزِّ ِّوجؿِّ ِّ :فَ َكا َن ْت
(( ِّ
اليََِّباءُ :
ِّكج َواد ِّو ْ
ِّالغ َبارِّ ،وجمعوِّأىباءِّعمى ِّأفعاؿَ ،
ِّ:الغِّْبَِّرة))(ٗ)ِّ،وقدِّيذكرِّبعضِّاألمور ِّالتيِّ
ش ًراِّ،واليَ ْبوة َِّ
َى َباء ُّم ْن َبثًّاِّ[ِّ الواقعةِّ،]ِّٙ:أيُِّ ِّ:مِّْنِّتَ ِِّ
توضحِّالمعنىِّ،كجمعِّالكممةِّووزنياِّالصرفيِّ،وأصؿِّجذرىاِّوغيرىاِّ .

(ٔ)ِّ-المحتسبِّ.ِّٕٔ٘/ِِّّٕ:
(ٕ)ِّ-ينظرِّ:الصحاح(ِّ،ِّٕٓٔٚ/ِِّّ٘:قوـ)ِّ،ولسافِّالعرب(ِّ،ِّٜٜٗ/ِِّّٕٔ:قوـ)ِّ .
(ٖ)ِّ-ديوافِّالمتنبيِّ،ِّٚٔ:وينظرِّالفسرِّ .ِّٙٙ/ِّٔ:
(ٗ)ِّ-الفسرِّ .ِّٙٙ/ِّٔ:
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المبحث الثاني
الداللة السياقية وأثرىا في التفسير المغوي
ص َحب المفظ ِمما يساعد عمى توضيح المعنى ،وقد
ٍّ
السياؽ في االصطالح :ىو ((ما َي ْ
يكوف التوضيح بما ترد فيو المفظة مف االستعماؿ ،وقد يكوف ما يصحب المفظ مف غير

السياؽ ،وقيؿ :ىو ارتباط المفظ
ًا
الكالـ
مفسر لمكالـ))(ٔ) ،وىذا التعريؼ يشمؿ كؿ أنواع ٍّ
ص ،ويتحدد مف خاللو المعنى المقصود(ٕ) ،وقسـ المغويوف
بالسابؽ والالحؽ مف الن ٍّ

السياؽ عمى أقساـ متعددة ،فمنيا سياؽ لغوي وغير لغوي ،أو سياؽ داخمي
الم ْح َدثُوف ٍّ
ُ
(ٗ)
(ٖ)
وآخر خارجي ،ومنيا لفظي وحالي وعقمي  ،والى غير ذلؾ مف التقسيمات  ،ونظر

فعٍّرؼ بأنو(( :عالقة المفظ مع ما قبمو وما بعده
بعضيـ إلى السياؽ القرآني بشكؿ منفرد ُ
معنى في ىذا الموضع أو في موضع آخر ،وسبب الن ُزوؿ،
مف اآليات ،وما يكسبو مف ً

ولمسياؽ أىمية كبيرة في تحديد المعنى األصح عند
والجو العاـ الذي نزلت فيو اآلية))(٘)ٍّ ،

غنى ٍّ
لكؿ ُمفَ ٍّسر عنو ،وذكر الزركشي أف
االختالؼ ،وىو أصؿ مف أصوؿ التفسير ال ً
السياؽ ((ترشد إلى تَْبيِيف المجمؿ ،والقطع بعدـ احتماؿ غير المراد ،وتخصيص
داللة ٍّ
العاـ وتَ ْقيِيد المطمؽ ،وتنوع ٍّ
الداللة وىو مف أعظـ القرائف الدالة عمى مراد المتكمـ ،فمف

يز
َنت ا ْل َع ِز ُ
أىممو غمط في نظيره وغالط في مناظراتو وانظر إلى قولو تعالى ُ  :ذ ْ
ق إِ َّن َك أ َ
يم [ الدخاف ]ٜٗ :كيؼ تجد سياقو يدؿ عمى أنو الذليؿ الحقير))( ،)ٙوأشار إلى ىذه
ا ْل َك ِر ُ
المفَ ٍّسر ويفيـ بو
األىمية كاصد الزيدي ،بقولو(( :والقرائف ٍّ
السياقية مف ٍّ
أىـ ما ُي ْع َنى بو ُ
تفسير لمقرآف
ًا
القرآف ،وىو أحسف طُ ِرؽ التفسير))( ،)ٚحتى ُعد التفسير بمحاظ السياؽ
(ٔ) -المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة الحديث.ٔٔٙ :

(ٕ) -ينظر :الداللة السياقية عند المغوييف ،ٕ٘ :وأثر داللة السياؽ في توجيو معنى المتشابو المفظي في
القصص القرآني( ،ٕٗ :رسالة).

(ٖ) -ينظر :عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،ٖٕٔ - ٖٔٓ :الداللة السياقية عند المغوييف،ٕ٘ :
والبحث الداللي في التبياف في تفسير القرآف( ،ٕٜٛ :أطروحة).

(ٗ) -ينظر :عمـ الداللة لمختار ،ٜٙ :والداللة السياقية عند المغوييف ،ٖ٘ :وٓ.ٕٛ - ٛ
(٘) -السياؽ القرآني والداللة المعجمية ،ٕ :المجمة الجامعة ،جامعة الزاوية ،العدد ،ٜ :عاـ .ٕٓٓٚ
( -)ٙالبرىاف في عموـ القرآف.ٕٓٔ - ٕٓٓ/ٕ :

( -)ٚمف أوىاـ الراغب في معجمو ،٘ٙ :مجمة آداب الرافديف ،العدد ،ٕٗ :عاـ ٕ.ٜٜٔ
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بالقرآف؛ ألف ىذا النوع مف التفسير يعتمد بياف المعنى مف تتابع األلفاظ والتراكيب القرآنية

المترابطة(ٔ).

ٍ
جني فََبي ُنوا أقساـ ٍّ
باحث عمى ٍّ
السياقية عند ابف ٍّ
الداللة
وقد وقؼ أكثر مف
الداللة ٍّ
عنده ،وفائدتيا في كشؼ المعنى بشكؿ عاـ ،وكانت ٍّ
السياقية مف القضايا التي
الداللة ٍّ

اعتمدىا ابف ٍّ
جني في الكشؼ عف معاني األلفاظ والتراكيب ،وتناوؿ داللة السياؽ مف
خالؿ التركيب الكمي لمكالـ ،ووضع الكممة في التركيب ،والحاؿ المشاىدة ،والمعتقدات

الدينية ،ومف أىـ تمؾ األقساـ التي أفاد منيا في تفسير القرآف ثالثة أقساـ ىيٍّ :
الداللة

السياقية المفظية ،و ٍّ
السياقية العقمية(ٕ) .وىناؾ أقساـ أخرى
السياقية الحالية ،والداللة ٍّ
الداللة ٍّ
ٍّ

تناوليا الباحثوف عند ابف جني(ٖ) ،إال أني ارتضيت ىذا التقسيـ ىنا ،ألف كؿ تمؾ األقساـ
يمكف ردىا إلى ىذه األقساـ الثالثة ،وسأعرض لكؿ ٍ
قسـ مف ىذه األقساـ الثالثة التي أفاد
َ
منيا ابف ٍّ
جني ووظفيا في تفسير القرآف الكريـ.
الداللة السياقية المفظية وأثرىا في التفسير
ِ
المصاحبة لمفظ المراد تَْبيِيف معناه ،أو النسؽ
ٍّ
السياؽ المفظي :ىو مجموعة األلفاظ ُ
الكالمي الذي ترد فيو المفظة وما يشتمؿ عميو مف عناصر لغوية مختمفة تُِفيد الكشؼ عف
المعنى(ٗ) .وتُعد ٍّ
السياقية المفظية مف األمور التي وظفيا ابف ٍّ
جني في الكشؼ عف
الداللة ٍّ
دور ُم ِي ًّما في
المعنى القرآني ،وكاف ليا األثر األكبر في تفسيره ،إذ إف السياؽ يؤدي ًا
تحديد معاني األلفاظ وتوضيحيا ال سيما في القرآف الكريـ ،إذ في بعض األحياف ال يكفي

المعنى المغوي لتحديد المراد مف اآلية (٘) ،وسأعرض لبعض األلفاظ التي فسر معناىا في

في ضوء السياؽ المفظي.

(ٔ) -ينظر :السياؽ القرآني وأثره في التفسير( ،ٚٙ :رسالة) ،وتفسير القرآف بالقرآف نشأتو وتطوره:

 ،ٕٛٛمجمة آداب الرافديف ،العدد ٕٔ ،عاـ ٓ.ٜٔٛ

(ٕ) -ينظر :الداللة السياقية عند المغوييف ،ٔٗ٘ - ٕٜٔ :داللة السياؽ لمطمحي،ٜ٘ٚ - ٘ٙٛ :

أنموذجا( ،ٛٔ - ٚٙ :رسالة) ،والشاىد القرآني عند
والسياؽ في كتب التفسير الكشاؼ وتفسير ابف كثير
ً
ابف جني( ،ٕٜٙ – ٕٛٙ :أطروحة).
(ٖ) -ينظر :الداللة السياقية عند المغوييف.ٔٗ٘ - ٕٜٔ :

(ٗ) -ينظر :الداللة السياقية عند المغوييف ،٘ :البحث الداللي في التبياف في تفسير القرآف،ٕٜٓ :
(أطروحة).

(٘) -الشاىد القرآني عند ابف جني( ،ٕٛٙ :أطروحة).
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أوًال :سقيم
القوؿ في قولو تعالى  :فَقَا َل إِّْني ِ
يم [ الصافات.]ٜٛ :
َ
سق ٌ
سقيما ،ولكف الس ْقـ
يكف في الوقت
ذكر ابف جني أف إبراىيـ (عميو السالـ) ((لـ ْ
ً
لمموت ٍ
جار عميو ال محالة))(ٔ) .ف َح َمؿ قوؿ إبراىيـ (عميو السالـ) عمى العموـ ،ويستشرؼ

ت ،فيو بذلؾ سقيـ ،فابف جني لـ يحمؿ قوؿ
البد َمي ٌ
فيو المستقبؿ ،أي أف كؿ إنساف ُ
وح َممو عمى غير
إبراىيـ عمى الظاىر ،أي أنو سقيـ في حاؿ تكممو ،بؿ تأوؿ قولو َ

الظاىر ،وسياؽ اآليات – بعد اآلية موضوع البحث – يدؿ عمى أف إبراىيـ (عميو السالـ)
لـ يكف في حاؿ تكممو سقيما  ،إذ قاؿ تعالى   :فَ َنظَر َن ْظرةً ِفي ُّ
الن ُج ِ
وم  فَقَا َل إِّْني
َ َ
ً
ِ
ون َ ما لَ ُك ْم َال
ين  فََار َ
غ إِلَى آلِ َي ِت ِي ْم فَقَا َل أََال تَأْ ُكمُ َ
يم  فَتََولَّ ْوا َع ْن ُو ُم ْد ِب ِر َ
َ
سق ٌ
تَ ِ
ض ْرًبا ِبا ْل َي ِم ِ
ين [ الصافات،]ٜٖ ،ٜٕ ،ٛٛ،ٜٛ،ٜٓ،ٜٔ :
نطقُ َ
ون  فََارغَ َعمَ ْي ِي ْم َ
فالعطؼ بالفاء َي ُدؿ عمى أف تمؾ األفعاؿ ُمتَ َع ِاق َبةً ،فالفاء تُِفيد الت ْع ِقيب ،والضرب باليميف ال
ِ
يما ،وىذا المعنى ماؿ إليو الفراء  ،فََنقؿ أنوُ(( :يقاؿ :إنيا كممة فييا
ينسجـ مع كونو َسق ً
ِ
اف ِفي ُعُن ِق ِو الموت ،فيو سقيـ ،وا ْف لَ ْـ يكف بو حيف قاليا ُس ْقـ
م ْعراض ،أي إنو ُكؿ مف َك َ
ظاىر ،وىو وجوٌ حسف))(ٕ) ،وتعددت أقواؿ المفسريف والمغوييف في داللة ِ 
يم  إلى
َ
سق ٌ
أقواؿ منيا:

ِ
ظ ِر قو ِمو؛ ألنيـ كانوا
كن َ
اعوف؛ فََن َ
ظر في الن ُجوـ َ
قومو أنو َسقيـ بالط ُ
األوؿ :أنو ْأو َى َـ َ
يتعاطوف ِعْمـ النجوـ ،فأوىميـ أنو يقوؿ بمثؿ قوليـ ،فقاؿ عند ذلؾ  إِّْني ِ
يم  فتركوه
َ ُ
َ
سق ٌ
ِ ِ (ٖ)
ظَ ًنا منيـ أف نجمو َي ُدؿ عمى َس ْقمو .
القوؿ الثاني :أنو ُم ْغتٌَـ بسبب ضالليـ ،فكأنو (عميو السالـ) قاؿ ليـٍّ (( :إني ُم ْغتٌَّـ
بضالَلتِكـ ،حتى َأنا كالس ِقيـ))(ٗ) ،أو ٍّإني َس ِقيـ َغ ًّما بضاللكـ ،أو (( ٍّإني َس ِقيـ القمب ِمما
َ
(ٔ) -المنصؼ.ٖٓ٘ /ٔ :

(ٕ) -معاني القرآف لمفراء.ٖٛٛ /ٕ :
(ٖ) -ينظر :معاني القرآف لمفراء ،ٖٛٛ / ٕ :تأويؿ مشكؿ القرآف ،ٕٕٓ :ومعاني القرآف واعرابو/ٗ :
 ،ٖٓٛومجمع البياف.ٕٛٓ /ٛ :

(ٗ) -معاني القرآف واعرابو.ٖٜٚ / ٖ :
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أرى مف أحوالكـ القبيحة مف عبادة غير اهلل وعدولكـ عف عبادتو مع وضوح ٍّ
األدلة الدالة
منفردا بيا ))(ٔ).
عمى توحيده واستحقاقو لمعبادة
ً

اضا ،أي :أف إبراىيـ (عميو
القوؿ الثالث :أف في كالـ إبراىيـ (عميو السالـ) تَْوِريةً و ِم ْعر ً
الغ ُد ٍّو
أسقَـ فال أقدر عمى ُ
السػالـ) َعرض َوورى في كالمو لقومو ،قاؿ ابف قتيبة(( :أيَ :س ْ
غدا ال محالة؛ ألف مف كانت
معكـ .ىذا الذي أوىميـ بمعاريض الكالـ ،ونِيتُوُ أنو سقيـ ً
ون 
غايتو الموت ومصيره إلى الفناء فَ َس َي ْسقَـ ،ومثمو قولو تعالى  :إِ َّن َك َم ّْي ٌ
ت َوِا َّن ُي ْم َم ّْيتُ َ
[الزمر ]ٖٓ :ولـ يكف النبي( ،صمّى اهلل عميو وسمـ) ميٍّتًا في ذلؾ الوقت ،وانما أراد :أنؾ
ستموت ،وسيموتوف))(ٕ) ،وىذا الوجو ىو الذي عميو ابف جني ،فيو حمؿ معنى لفظ
السياؽ المفظي في اآليات الالحقة.
(الس ْقـ) عمى التوري ِة بما َدؿ عميو ٍّ
ثانيا :الموت
ً
ان وما ُىو ِبم ّْي ٍت و ِمن ور ِ
يو ا ْلمو ُ ِ
القوؿ في قولو تعالى  :ويأ ِْت ِ
آئ ِو
ََ
َْ
َ
ََ
ت من ُك ّْل َم َك ٍ َ َ َ َ
اب َغمِيظٌ [ إبراىيـ :مف اآلية.]ٔٚ :
َع َذ ٌ
ِ
الم َال َب َس ِة قوؿ
قاؿ ابف جنيُ (( :ي َسمى الشيء باسـ غيره إذا كاف ُم َالب ًسا لو ،ومثمو في ُ
اهلل سبحانو  :ويأ ِْت ِ
ت ِمن ُك ّْل َم َك ٍ
ان َو َما ُى َو ِب َم ّْي ٍت  ،ومعناه – واهلل أعمـ– أسباب
يو ا ْل َم ْو ُ
ََ

الموت؛ إذ لو جاءه الموت نفسو لَ َمات بو ال محالة))(ٖ) .وكأف ابف جني حمؿ اآلية عمى
المجاز ،أو عمى حذؼ المضاؼ ،فقاؿ :أسباب الموت .وىذا المعنى الذي ذىب إليو
ٍ
أف يكوف الموت في قولو تعالى
فرضو سياؽ اآلية ،قاؿ تعالىَ  :و َما ُى َو ِب َم ّْيت ؛ َفمَ ِزـ ْ
 ويأ ِْت ِ
ت  ليس ىو فقداف الحياة بداللة قولو تعالىَ  :و َما ُى َو ِب َم ّْي ٍت  وىذا ما
يو ا ْل َم ْو ُ
ََ
َح َمؿ ابف جني عمى أ ْف يقوؿ :لو جاءه الموت نفسو لَ َمات بو ال محالة ،وقاؿ في
ِِ
ٍ
الخاطريات (( :ويأ ِْت ِ
ت ِمن ُك ّْل َم َك ٍ
اب َغمِيظٌ ،
يو ا ْل َم ْو ُ
ان َو َما ُى َو ِب َم ّْيت َو ِمن َوَرآئو َع َذ ٌ
ََ
البتة))(ٗ) ،وكاف ابف عباس يرى أف
البتة لَ َمات َ
أي ما ُيقَ ِارب الموت؛ ألنو لو أتاه الموت َ
(ٔ) -التبياف في تفسير القرآف ،ٜ٘ٓ/ٛ :وينظر :الكشؼ والبياف ،ٔٗٛ /ٛ :والكميات.ٙٗٙ :
(ٕ) -تأويؿ مشكؿ القرآف.ٖٖٙ :
(ٖ) -الخصائص.ٕٓ - ٜٔ / ٔ :
(ٗ) -الخاطريات.ٖٔٙ :
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المراد بقولو تعالى  :ويأ ِْت ِ
ت ِمن ُك ّْل َم َك ٍ
ان (( أنواع العذاب الذي ُي َع ٍّذُبوُ اهلل بيا
يو ا ْل َم ْو ُ
ََ
ولكف ال
يوـ القيامة في نار َجيَنـ ،وليس منيا نوع إال الموت َي ْأتِيو منو لو كاف يموت،
ْ
ف َع ْن ُيم ّْم ْن َع َذا ِب َيا َك َذ ِل َك
ضى َعمَ ْي ِي ْم فَ َي ُموتُوا َوَال ُي َخفَّ ُ
يموت؛ ألف اهلل تعالى قاؿَ  :ال ُي ْق َ
َن ْج ِزي ُك َّل َكفُ ٍ
ور [ فاطر :مف اآلية ،)ٔ())]ٖٙ :وكأف الموت في اآلية نوع مف أنواع

وح َمؿ
العذاب ألصحاب النار ،ألف أصحاب النار ال يموتوف ،بؿ ىـ في العذاب خالدوفَ .

بعض المفسريف الموت في اآلية عمى المجاز أو حذؼ المضاؼ فقالوا  :أي تأتي أسباب
وس ْق ِم ِو(ٕ)،
الموت مف الشدائد وأنواع العذاب التي تؤدي إلى الموت ،فكأنو يجد ألَ َـ الموت ُ
ونقؿ أبو حياف عف األخفش وتبعو اآللوسي ،قولو في اآلية فقاؿ(( :قاؿ األخفش :أراد
ِ
يدؿ عمى
ألف سياؽ الكالـ ُ
الباليا التي تُصيب الكافر في الد ْن َياَ ،سماىا موتًا ،وىذا بعيد؛ ّ
أف ىذا مف أحواؿ الكافر في جينـ ،وقولوَ  :و َما ُى َو ِب َم ّْي ٍت  لتطاوؿ شدائد الموت،
ّ

(ٖ)
ورد أبي حياف واآللوسي عمى األخفش ،تؤيده اآليات قبؿ اآلية
،
وامتداد سكراتو))
َ
استَ ْفتَ ُحواْ
موضوع البحث ،فسياؽ اآليات يتكمـ عمى وصؼ أصحاب النار ،قاؿ تعالىَ  :و ْ
آئ ِو جي َّنم ويسقَى ِمن َّماء ص ِد ٍ
ِ
و َخاب ُك ُّل جب ٍ ِ ٍ
اد
يد َ يتَ َجَّر ُع ُو َوالَ َي َك ُ
َ
َ َ
َّار َعنيد ّْ من َوَر َ َ ُ َ ُ ْ
َ
ِِ
ٍ
ي ِسي ُغ ُو ويأ ِْت ِ
ت ِمن ُك ّْل َم َك ٍ
اب َغمِيظٌ [ إبراىيـ:
يو ا ْل َم ْو ُ
ان َو َما ُى َو ِب َم ّْيت َو ِمن َوَرآئو َع َذ ٌ
ََ
ُ
٘ٔ ،]ٔٚ،ٔٙ ،فسياؽ اآليات يشير إلى أحواؿ الكافر في النار ،وليس في الحياة الدنيا،

إال أف الثعالبي نقؿ عف األخفش كالمو في اآلية فقاؿ (( :قاؿ إبراىيـ الت ْيمي :حتى مف
تحت كؿ شعرة في جسده .الضحاؾ :حتى مف إبياـ رجمو .األخفش :يعني الباليا التي
سماىا موتًا))(ٗ) ،وقَُبوؿ قوؿ األخفش عف الثعالبي ْأولَى مف قَُبولو
تصيب الكافر في النار ّ
عف أبي حياف واآللوسي؛ ألنيما أبعد مف الثعالبي عف األخفش ،وىو األقرب.

(ٔ) -تفسير القرآف العظيـ البف كثير. ٗٛٙ /ٗ :
(ٕ) -ينظر :الكشؼ والبياف ،ٖٔٓ/٘ :البحر المحيط ،ٖٖٚ/ٔ :وروح المعاني.ٕٕٓ /ٖٔ :
(ٖ) -البحر المحيط ، ٖٗٓ /٘ :وينظر :روح المعاني.ٕٖٓ / ٖٔ :
(ٗ) -الكشؼ والبياف.ٖٔٔ /٘ :
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ثالثًا :ل َن ْن ِز َع َّن
نزع َّن ِمن ُك ّْل ِش ٍ
الر ْح َم ِن ِع ِتيِّا 
َش ُّد َعمَى َّ
ُّي ْم أ َ
القوؿ في قولو تعالى  :ثُ َّم لَ َن ِ َ
يعة أَي ُ
َ
[مريـ.]ٜٙ :
استشيد ابف ٍّ
جني باآلية في أكثر مف كتاب مف ُكتُبو ،ووقؼ عمى المعنى المراد مف
قولو  :لَ َن ِ
وبيف داللتو في سياؽ اآلية ،وأشار إلى قضية الخالؼ النحوي بيف
نز َع َّن َ 
البصرييف والكوفييف في اآلية ،ويمكف إجماؿ قولو في اآلية بأمريف:

األوؿ :قاؿ في ِداللة قولو تعالى  :لَ َن ِ
نز َع َّن  في سياؽ اآلية :و((جاز عند يونس تَ ْعمِيؽ
نزع َّن ِمن ُك ّْل ِش ٍ
الر ْح َم ِن ِع ِتيِّا لَما
َش ُّد َعمَى َّ
ُّي ْم أ َ
( َن َن ِزَعف) مف قولو تعالى  :ثُ َّم لَ َن ِ َ
يعة أَي ُ
َ
كاف معنى ( َن َن ِزع) ىنا ليس المراد بو النزع باليد كاستخراجؾ المسمار مف الساجة(ٔ) ،والوتد

(ن َن ِزع) ىنا معنى الت ْميِيز بالفكر واالستخالص بالنفس؛ ىكذا كالـ
مف الحائط ،وانما معنى َ
ترددا في معموـ عندهَ ،أال ترى أف الرحمة
العرب ،وا ْف كاف اهلل عز اسمو ال رؤية لو ،وال ً
يف ورقةٌ ،ومف الباري تعالى إيناس واقالة ،فالمفظ واحد والمعنياف كما ترى
مف العباد لِ ٌ
أف يذىب يونس إلى تعميؽ قولو  لَ َن ِ
نز َع َّن  ،ولو كاف مف النزع
اثناف؛ فميذا جاز عندنا ْ
ِ
ضو،
بس ْ
طُ
ت ما قََب َ
الظاىر المتقدـ ذكره لَ َما جاز تَ ْعميقُوُ ،وىذا تمخيص أبي عمي ،وانما َ

مت ما أجممو))(ٕ) ،وقد تناوؿ أبو عمي الفارسي ىذه المسألة في كتابيف مف كتبو
وفص ُ
ِ (ٖ)
(ن َن ِزع)؛ ألنو نظر إلى معناه
بشيء مف الت ْف
صيؿ  .وابف جني ارتضى قوؿ يونس بِتَ ْعمِيؽ َ
بمحاظ السياؽ فمما كاف معناه :الت ْميِيز بالفكر واالستخالص بالنفس جاز تَ ْعمِيقُوُ عنده،
ويرى الباقولي أف جواز الت ْعمِيؽ في ىذا الفعؿ عند يونس؛ ألف المراد بو التمييز بيف
(ٗ)
(ن َن ِزع) لو معنياف
الصالح والطالح  ،وليس المراد بو نزع الشيء مف الشيء  ،والفعؿ َ
عند ابف جني األوؿ :نزع الشيء مف الشيء ،واآلخر :الت ْميِيز ،وعميو حمؿ قوؿ يونس،

العتَاة أييـ أعتى.
أي أف النزع يكوف بالت ْميِيز بيف ُ

(ٔ) -الساجة :الخشبة المربعة  ،ينظر لساف العرب( ،ٖٖٓ / ٕ :سوج).
(ٕ) -التنبيو ،ٔٓٓ :وينظر :المحتسب.ٛٙ - ٛ٘ / ٕ :
(ٖ) -ينظر :اإلغفاؿ ،ٗٓٓ - ٖٜٚ / ٕ :والتعميقة.ٔٓٛ - ٔٓٙ / ٕ :
(ٗ) -ينظر :شرح الممع ،ٕٗٙ :واعراب القرآف لمباقوليٗٚٚ / ٕ :
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ولـ أقؼ عمى المالزمة التي بيف قولو  :لَ َن ِ
نز َع َّن  ومعناه إذا كاف (التمييز) ،الذي
بو يجوز تعميؽ قولو  :لَ َن ِ
نز َع َّن  ،أي أنو لِ َـ يجوز التعميؽ إذا كاف معنى الفعؿ التمييز؟
وىذا لـ ُي َبٍّي ْنو يونس ،ولـ يجب عنو ابف جني وال الباقولي ،فكأف التمييز عندىـ مما ُيوجب

التعميؽ ،أو ألف داللتو معنوية كأفعاؿ القموب ،ويرى أبو السعود أف قولو  :لَ َن ِ
نز َع َّن 
ِ
ضمنِ ِو معنى التمييز الالزـ لمعمـ))(ٔ) ،وقاؿ بعض الم ٍّ
غوييف والمفسريف عف الفراء
معمؽ ((لتَ َ
ِ
والكسائي أف معنى قولو  :لَ َن ِ
الر ْح َم ِن ِع ِتيِّا
َش ُّد َعمَى َّ
ُّي ْم أ َ
نز َع َّن  النداء ،أيُ :لن َناديف  أَي ُ
وجاز تعميقو عندىـ؛ ألف معناه النداء ،وفعؿ النداء عندىـ يجوز تعميقو(( ،قاؿ الفراء:
نزَعف بالنداء ،ومعنى  لَ َن ِ
المعنى :ثـ لََن ِ
نز َع َّن ُ :لن َن ِاديف .الميدوي :و(نادى) فعؿ ُي َعمؽ إذا
كاف بعده جممة كظننت ،فتعمؿ في المعنى وال تعمؿ في المفظ))(ٕ).
واختمؼ المفسروف في معنى  لَ َن ِ
نز َع َّن  ،فقيؿ معناه :لََن ْخ ُر َجف ،وىو ما عميو أكثر
المفسريف(ٖ) ،وقيؿ معناه لََن ْرِميف وىذا ما انفرد بو أبو حياف فذكر أف معنى  لَ َن ِ
نز َع َّن 
رجف  ...وقيؿ :لََن ْرِميف مف نزع القوس وىو الرمي بالسيـ))(ٗ).
((لََن ْخ َ

ُّي ْم ،وىي مف مسائؿ الخالؼ النحوي،
األمر الثاني :الخالؼ النحوي في قولو تعالى :أَي ُ
فقد ((ذىب الكوفيوف إلى أف (أَييُ ْـ) إذا كاف بمعنى (الذي) وحذؼ العائد مف الصمة
مبني عمى الضـ،
ب ،نحو قوليـَ :ألضرَبف أَييُ ْـ أفضؿ ،وذىب البصريوف إلى أنو
عر ٌ
ُم َ
ٌ
ِ
ب ،نحو قوليـَ :ألضرَبف أَييُ ْـ ىو أفضؿ))(٘)،
عر ٌ
وأجمعوا عمى أنو إذا ُذكر العائد أنو ُم َ
شاىدا ليذه المسألة ،وتناوليا كثير مف المغوييف وتعددت آ ارؤىـ فييا وىي:
وكانت اآلية
ً

َش ُّد 
ُّي ْم  مرفوعةٌ عمى الحكاية بالقوؿ المقدر ،وىي مبتدأ ،و أ َ
ٔ -يرى الخميؿ أف  أَي ُ
ٍ
َشد َعمَى الر ْح ِ
مف ِعتًِّيا ،وكذلؾ قاؿ
خبره ،والتقديرَ :لن ْن ِزَعف مف ُكؿ
شيعة المقوؿ فييـ أييُـ أ َ
(ٔ) -إرشاد العقؿ السميـ.ٜ٘ٚ / ٖ :

(ٕ) -جامع البياف ،ٜٗٓ / ٖٔ :وينظر :مشكؿ إعراب القرآف ،ٕٙ / ٕ :والمحرر الوجيز،ٕٙ / ٗ :
والبحر المحيط.ٜٔٙ / ٙ :

(ٖ) -ينظر :بحر العموـ،ٖٖٓ/ٕ :وتأويالت أىؿ السنة ،ٕ٘ٔ/ٚ :والكشؼ والبياف .ٕٕٗ/ٙ :
(ٗ) -البحر المحيط.ٜٔٙ /ٙ :
(٘) -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ٖ٘ٛ / ٕ :وينظر :ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الكوفة

والبصرة .ٙٚ :
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يونس في اآلية إال أنو جعؿ قولو  :لَ َن ِ
نز َع َّن ُ م َعمقًا (ٔ) .وقوؿ الخميؿ بعيد عند سيبويو
في اآلية ،وقاؿ ىو جائز في الشعر أو في اضطرار(ٕ) ،أما الزجاج فقد رجح قوؿ الخميؿ
وىو موافؽ لمتفسير عنده(ٖ).

لمخالفتيا أخواتيا ((إذ ىي أخت (الذي
ٕ -يرى سيبويو أف  أَي ُ
ُّي ْم  مبنيةٌ عمى الضـ ُ
ولما) وخالفتيما في جواز اإلضافة فييا فأعربت لذلؾ ،فمما حذؼ مف صمتيا ما يعود

عمييا ضعفت فرجعت إلى البناء))(ٗ) ،وقاؿ النحاس إف الزجاج خطأ سيبويو في ىذه

سمعت
أحدا مف النحوييف إال وقد خطأ سيبويو في ىذا.
المسألة ،بؿ قاؿ(( :وما عممت أف ً
ُ
أبا إسحاؽ يقوؿ :ما َيبِيف لي أف سيبويو غمط في كتابو إال في موضعيف ىذا أحدىما))(٘)،

أحدىما))(٘) ،وقوؿ النحاس ىذا عف الزجاج لـ يصرح بو الزجاج في كتابو معاني القرآف

واعرابو ،بؿ رجح قوؿ الخميؿ ،وقاؿ جاسـ الحاج جاسـ :أف تخطئة النحوييف لسيبويو ،لـ
أت عف ٍ
ت ِ
أحد مف النحوييف في ما عممناه( ،)ٙإال أني وجدت أبا بكر بف السراج يستبعد
بناء(أَييُ ْـ) مضافةً(.)ٚ

ُّي ْم  وجياف مف اإلعراب:
أما ابف جني فمو في قولو تعالى  :أَي ُ
أف يكوف معنى قولو تعالى:
ُّي ْم 
ٌ
معرب ووافؽ فيو قوؿ يونس بشرط ْ
الوجو األوؿ :أف  أَي ُ
 لَ َن ِ
الر ْج َؿ مف الخؼ أو المسمار مف الجذع( ،)ٛوىذا
نز َع َّن  التمييز ،ال كنزع الر ُج ِؿ ٍّ
الوجو جائز عنده.

(ٔ) -ينظر :الدر المصوف.ٕٕٙ / ٚ :
(ٕ) -ينظر :الكتاب.ٗٓٔ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :معاني القرآف واعرابو.ٖٗٓ / ٖ :

(ٗ) -المحرر الوجيز ،ٕٙ / ٗ :وينظر :الكتاب.ٗٓٓ /ٕ :
(٘) -إعراب القرآف لمنحاس.٘ٚٔ :

( -)ٙينظر :تخطئة النحاس لمنحوييف في إعراب القرآف ،ٗٗ :مجمة الجامعة اإلسالمية ،العدد،ٕٔ :
الجزء ،ٔ :عاـ .ٕٓٓٛ
( -)ٚينظر :األصوؿ في النحو.ٖٕٗ / ٕ :

( -)ٛالتنبيو ،ٔٓٓ :وينظر :المحتسب.ٛٙ - ٛ٘ /ٕ :
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ُّي ْم  مبنية عمى مذىب سيبويو ،وىو المذىب الذي
الوجو الثاني :ىو أف تكوف  :أَي ُ
نزع َّن ِمن ُك ّْل ِش ٍ
ُّي ْم
اختاره ابف جني إذ قاؿ(( :أال ترى إلى قوؿ اهلل سبحانو  :ثُ َّم لَ َن ِ َ
يعة أَي ُ
َ
الر ْح َم ِن ِع ِتيِّا  ... وغرضنا نحف مذىب سيبويو ال غير))(ٔ)  ،فيو عمى مذىب
َش ُّد َعمَى َّ
أَ
سيبويو في ىذه المسألة ،إال أنو جوز مذىب يونس بالشرط المتقدـ.

ابعا :الصالة
رً
ِ
ض ُيم ِب َب ْع ٍ َّ
القوؿ في قولو تعالىَ  :ولَ ْوَال َدفْعُ المَّ ِو َّ
اس َب ْع َ
ص َوامعُ َوِب َيعٌ
ّْم ْت َ
الن َ
ض ل ُيد َ
ِ
ير [ الحج :مف اآلية ،]ٗٓ :وقولو تعالى:
اس ُم المَّ ِو َك ِث ًا
صمَ َو ٌ
ييا ْ
سا ِج ُد ُي ْذ َكُر ف َ
ات َو َم َ
َو َ

َّ
س ِب ٍ
يل 
 الَ تَ ْق َرُبواْ َّ
س َك َارى َحتَّ َى تَ ْعمَ ُمواْ َما تَقُولُ َ
ون َوالَ ُج ُنباً إِال َعا ِب ِري َ
الصالَةَ َوأَنتُ ْم ُ
[النساء :مف اآلية. ]ٖٗ :
ات  ىنا :المساجد ،وىي عمى حذؼ المضاؼ،
صمَ َو ٌ
ذكر ابف جني أف ((معنى َ 
المسجد ،أي:
المسجد ،أي :أىمُو ،وأذ َف
أي :مواضع الصمَ َوات ،ومنو قوليـ :صمى
ُ
ُ

ات ،فعدلوا إلى بقية
صمَ َو ٌ
مؤذنو ...قاؿ أبو حاتـ :ضاقت صدورىـ لَما سمعوا ليُ ٍّد َم ْ
ت َ
ات) مساجد
(صمُو ٌ
(صمُو ٌ
ات) مساجد الييود ،وقاؿ الجحدريُ :
القراءات ،وقاؿ الكمبيُ :

بالباصمُوث،
النصارى ،وعندنا مف خارج باب الموصؿ بيوت يدفف فييا النصارى تعرؼ
َ

بثاء منقوطة ثالث ...وقاؿ أبو حاتـ :قاؿ الحسف :تيديميا :تعطيميا ،وقوؿ اهلل سبحانو:
َّ
س ِب ٍ
يل  ،فيذا يدؿ عمى
 الَ تَ ْق َرُبواْ َّ
س َك َارى  ،ثـ قاؿَ  :والَ ُج ُن ًبا إِال َعا ِب ِري َ
الصالَةَ َوأَنتُ ْم ُ
أف المراد :ال تقربوا المسجد ،فقاؿ :الصالة))(ٕ) ،وقوؿ ابف جني الصموات ىنا المساجد،
تفسير بمحاظ السياؽ؛ وذلؾ ألف السياؽ يفرض ىذا التفسير؛ ألف التيديـ واقع عمى أماكف
ِ
ير  جممة وصفية لمساجد وما
اس ُم المَّ ِو َك ِث ًا
ييا ْ
العبادة عند الممؿ ،وقولو تعالىُ  :ي ْذ َك ُر ف َ
(ٖ)
ات  أماكف لمعبادة ُي ْذ َكر فييا
صمَ َو ٌ
قبميا مف المعطوفات  ،وىذا يدؿ عمى أف قولوَ  :
اسـ اهلل ،بقرينة أماكف العبادة المتقدـ ذكرىا في النص القرآني ،وال يقصد بقولو( :المساجد)
أماكف عبادة المسمميف ،بؿ أماكف العبادة التي يصمي فييا المصموف ،إذ قاؿ مساجد

ات  أماكف لمعبادة قاؿ بو أكثر المغوييف
صمَ َو ٌ
الييود ،ومساجد النصارى .وكوف َ 
(ٔ) -التماـ ،ٕٓٔ :وينظر :الخصائص.ٖٔٛ / ٕ :
(ٕ) -المحتسب.ٛ٘ - ٛٗ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :الجدوؿ في إعراب القرآف.ٕٔٓ / ٜ :
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فعٍّرب
صمَ َو ٌ
(صمُوتَا) ُ
ات  كنائس الييود ،وىي بالعبرانية َ
والمفسريف إذ قالوا :قولو تعالىَ  :
(ٔ)
ات  ىنا يعني بيا مصميات
صمَ َو ٌ
صمَ َوات)  ،ويرى الشريؼ الرضي أف َ 
جمعيا ،فقيؿَ ( :
الييود سميت بذلؾ لكثرة الصالة فييا(ٕ) ،إال أف ابف جني حمميا عمى حذؼ المضاؼ،
ٍ
مضاؼ
أي :مواضع الصموات ،وىذا المعنى قاؿ بو الحمبي ،إذ قاؿ(( :وال ُبد مف حذؼ
ٍ
ِ
ت)
ليصح تَ َسمطُ
(عطٍّمَ ْ
(ى ٍّد َم ْ
ضمف ُ
ت) معنى ُ
اليدـ عمييا ،أي :مواضع صموات ،أو ُي َ
ٍ
فيكوف قَ ْد ار مشترًكا بيف المواضع واألفعاؿ؛ فإف تعطيؿ ٍّ
شيء بِ َحسبِو))(ٖ).
كؿ
ً
س َك َارى  بمعنى
أما قولو أف (الصالَةَ) في قولو تعالى  :الَ تَ ْق َرُبواْ َّ
الصالَةَ َوأَنتُ ْم ُ
أيضا  ،واستدؿ لذلؾ بسياؽ اآلية ،إذ
المسجد ،أي ال تقربوا المسجد،
تفسير بمحاظ السياؽ ً
ٌ

َّ
س ِب ٍ
يل  ،فيذا يدؿ
قاؿ  الَ تَ ْق َرُبواْ َّ
س َك َارى  ،ثـ قاؿَ  :والَ ُج ُن ًبا إِال َعا ِب ِري َ
الصالَةَ َوأَنتُ ْم ُ
عمى أف المراد بالصالة :المسجد ،ألف العبور يكوف في الموضع ال في فعؿ الصالة؛ لذا
حمؿ معنى لفظة (الصالة) عمى المسجد بقرينة العبور(ٗ).

وذكر المغويوف والمفسروف في معنى (الصالة) في اآلية قوليف :األوؿ أنيا بمعنى

المسجد ،وىذا يكوف مف جيتيف األولى :عمى حذؼ المضاؼ ،أي :موضع الصالة وىو
أف تكوف الصالة ىي المسجد وىذا جائز؛ وذلؾ لكثرة وقوع الصالة فيو ،
المسجد ،والثانية ْ
أف تكوف الصالة ىي الصالة
وىذا القوؿ ىو الذي عميو ابف جني ،والقوؿ اآلخرْ :
المعروفة(٘) ،قاؿ الرازي(( :القوؿ الثاني :وعميو األكثروف :أف المراد بالصالة في ىذه اآلية
()ٙ
أف تكوف (الصالة) في
نفس الصالة ،أي ال تصموا إذا كنتـ سكارى))  ،والمعنى الراجح ْ
ُّيا
اآلية ىي الصالة المعروفة؛ وذلؾ لداللة سياؽ اآلية كاممة عمييا ،قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ون َوالَ ُج ُن ًبا إِالَّ َعا ِب ِري
آم ُنواْ الَ تَ ْق َرُبواْ َّ
س َك َارى َحتَّ َى تَ ْعمَ ُمواْ َما تَقُولُ َ
الَّ ِذ َ
الصالَةَ َوأَنتُ ْم ُ
ين َ

(ٔ) -ينظر :معاني القرآف لمفراء ،ٕٕٚ/ٕ :ومعاني القرآف واعرابو ،ٖٗٓ/ٖ :والتبياف في تفسير القرآف:
 ،ٖٕٓ/ ٚوالنكت والعيوف ،ٖٓ/ ٗ :والمعرب مف الكالـ األعجمي.ٕٜ٘ :
(ٕ) -ينظر :حقائؽ التأويؿ.ٖٖٛ :
(ٖ) -الدر المصوف.ٕٛ٘ / ٛ :

(ٗ) -ينظر :مجمع البياف .ٚٚ / ٖ :
(٘) -ينظر :معاني القرآف واعرابو ،٘٘- ٘ٗ :وحقائؽ التأويؿ في متشابو التنزيؿ ،ٖٖٛ :الكشاؼ:
ٕ ،ٛوالتفسير الكبير ،ٔٔٔ/ ٔٓ :والتبياف في إعراب القرآف ،ٖٙٓ / ٔ :وارشاد العقؿ.ٜٜٙ / ٔ :
( -)ٙالتفسير الكبير.ٔٔٔ/ ٔٓ :
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ضى أَو عمَى سفَ ٍر أَو جاء أَح ٌد ّْمن ُكم ّْمن ا ْل َغ ِ
ِ
س ِب ٍ
آئ ِط أَْو
َ
ْ َ
يل َحتَّ َى تَ ْغتَسمُواْ َوِان ُكنتُم َّم ْر َ ْ َ
َ
َ
ستُم ّْ
س ُحواْ ِب ُو ُجو ِى ُك ْم َوأ َْي ِدي ُك ْم إِ َّن المّ َو
يدا َ
ص ِع ً
ام َ
ساء َفمَ ْم تَ ِج ُدواْ َماء فَتََي َّم ُمواْ َ
الن َ
ط ّْي ًبا فَ ْ
الَ َم ْ ُ
ور [ النساء ،]ٖٗ :فالقوؿ مف أفعاؿ الصالة ،والتطير مف الغائط ،والت َيمـ
ان َعفُِّوا َغفُ ًا
َك َ

المالمسة يكوناف لمدخوؿ في الصالة ال لدخوؿ المسجد ،وعطؼ ىذه الجمؿ عمى
عند ُ
ٍّد كوف (الصالة) في اآلية
ون ُ ،يؤي ُ
س َك َارى َحتَّ َى تَ ْعمَ ُمواْ َما تَقُولُ َ
الجممة الحالية َ وأَنتُ ْم ُ
ىي الصالة المعروفة(ٔ).
الداللة السياقية الحالية وأثرىا في التفسير
المكونة لمموقؼ الكالمي مف
السياؽ الحالي ىو(( :جممة العناصر غير المغوية
ٍّ

شخصية المتكمـ والسامع وعالقات الزماف والمكاف وسائر الظروؼ المحيطة ،والتي [كذا]
تسيـ في تكويف معنى الكالـ وتترؾ أثرىا فيو))(ٕ) ،أو يقصد بو جممة الظروؼ المتعمقة
بالمقاـ الذي ينطؽ فيو الكالـ  ،ويطمؽ عمى سياؽ الحاؿ  ،السياؽ الخارجي أو العاـ ،أو

سياؽ المقاـ ،أو االجتماعي أو غير المغوي(ٖ) ،فالسياؽ الحالي يشمؿ كؿ تمؾ األمور التي

خارج نطاؽ المغة وتفيد في تبييف المعنى ،وكذلؾ ُعدت أسباب النزوؿ والناسخ والمنسوخ
مظير مف مظاىر السياؽ الحالي التصاليا بمعنى اآلية المنطوؽ إذ البد مف الرجوع إلى
ًا
أسباب النزوؿ لموقوؼ عمى المعنى المراد(ٗ).

وابف جني مف أبرز المغوييف الذيف عرضوا لسياؽ الحاؿ في مواضع متفرقة مف

((تجوزىـ في تسميتيـ االعتقادات واآلراء قوًال فنأف
كتابو الخصائص فقد ذكر أف:
ّ
االعتقاد يخفى فال يعرؼ إال بالقوؿ أو بما يقوـ مقاـ القوؿ مف شاىد الحاؿ))(٘) ،ويفيـ
مف كالمو أف كشؼ المعنى لو طريقاف :األوؿ منيما القوؿ بالكالـ الصريح ،واآلخر يفيـ
بما يقوـ مقاـ القوؿ وىو سياؽ الحاؿ الذي قيؿ فيو الكالـ.

(ٔ) -ينظر :إعراب القرآف وبيانو ،ٕٜ / ٕ :واإلعراب المفصؿ.ٕٜٛ - ٕٛٚ / ٕ :
أنموذجا( ٔٚ :رسالة).
(ٕ) -ينظر :السياؽ في كتب التفسير الكشاؼ وتفسير ابف كثير
ً
(ٖ) -ينظر :الداللة السياقية عند المغوييف.ٚٙ :
(ٗ) -ينظر :البحث الداللي في التبياف في تفسير القرآف( ،ٕٜٙ :أطروحة) ،وقرينة السياؽ وأثرىا في
النص القرآني ،ٕٕٔ :مجمة كمية التربية األساسية العدد  ،ٙٛعاـ ٕٔٔٓ.
(٘) -الخصائص.ٜٔ / ٔ :

222

الفصل الثالث التفسير اللغوي في المباحث الداللية .....................
وقد وظؼ ابف جني داللة سياؽ الحاؿ في تفسير بعض آيات القرآف الكريـ

لموصوؿ إلى المعنى المراد ،فوظؼ سياؽ الحاؿ في تقدير المحذوؼ ،وغيرىا مف األمور،
وفي ما يأتي أمثمة لتوظيفو سياؽ الحاؿ في الكشؼ عف المعنى المراد.

أوًال:
ند
سأَلُوَن َك َع ِن َّ
س َ
اىا ُق ْل إِ َّن َما ِع ْم ُم َيا ِع َ
اع ِة أَي َ
الس َ
القوؿ في قولو تعالىَ  :ي ْ
َّان ُم ْر َ
ِ
السماو ِ
ِ
رّْبي الَ يجمّْ ِ ِ
َّ
ات َواأل َْر ِ
سأَلُوَن َك
ض الَ تَأْتي ُك ْم إِالَّ َب ْغتَ ًة َي ْ
َُ َ
ييا ل َوقْت َيا إِال ُى َو ثَ ُقمَ ْت في َّ َ َ
َ
ند المّ ِو َولَ ِـك َّن أَ ْكثَر َّ
الن ِ
ون [ األعراؼ:
َكأ ََّن َك َح ِف ّّي َع ْن َيا ُق ْل إِ َّن َما ِع ْم ُم َيا ِع َ
اس الَ َي ْعمَ ُم َ
َ
حفي بِيا) بحذؼ (عنيا) واضافة (بيا).
 ،]ٔٛٚعمى قراءة ابف عباس (كأنؾ ٌّ
سأَلُوَن َك َكأ ََّن َك َح ِف ّّي َع ْن َيا  إلى أف
((قاؿ أبو الفتح :ذىب أبو الحسف في قولوَ  :ي ْ
تقديره :يسألونؾ عنيا كأنؾ حفي بيا ،فأخر (عف) وحذؼ الجار والمجرور لمداللة عمييما،

فيذا الذي قدره أبو الحسف قد أظيره ابف عباس ،وحذؼ (عنيا) لداللة الحاؿ عميياَ ،أال
ترى أنو إذا كاف ًّ
حفيا بيا ،فمف العرؼ وجاري عادة االستعماؿ أف ُي ْسأَؿ عنيا  ،كما أنو
إذا ُسئِؿ عنيا فميس ذلؾ إال لحفاوتو بيا ،واذا لـ يكف بيا ًّ
حفيا لـ يكف عنيا مسئوًال [كذا]،
الجر دؿ عميو ما صحبو فساغ حذفو ،وىذا واضح))(ٔ) ،فابف جني
وكؿ واحد مف حرفي ٍّ
قدر الجار والمجرور(عنيا) في قراءة ابف عباس لداللة سياؽ الحاؿ عميو ،وعمؿ ذلؾ بأنو
عينا البف
أف ُي ْسأؿ عنيا ،فكاف سياؽ الحاؿ ُم ً
حفيا بيا – أي الساعة – فال بد ْ
ْ
إف كاف ً
جني في تفسير قراءة ابف عباس وتوضيح معناىا.

سأَلُوَن َك َكأ ََّن َك َح ِف ّّي َع ْن َيا  فتقدير المعنى فييا :يسألونؾ عنيا
أما قراءة العامة َ ي ْ
وح ِذؼ الجار والمجرور (بيا) لداللة سياؽ الحاؿ عميو؛ وذلؾ لحفاوتو بيا
كأنؾ حفي بياُ ،
ُسئِؿ عنيا ،ويرى أبو عمي الفارسي والرازي أف الجار والمجرور (بيا) ُح ِذؼ لطوؿ الكالـ،
أو ألنو معموـ ال يحصؿ التباس بسبب حذفو(ٕ) ،وذىب الطبرسي إلى المعنى الذي ذكره
ابف جني لقراءة ابف عباس والقراءة العامة فقاؿ(( :معناه يسألونؾ عنيا كأنؾ حفي بيا،

حفي بِيا) فعمى ىذا يكوف الجار
ورِوي عف ابف عباس أنو ق أر (كأنؾ ٌّ
أي :عالـ بياُ ...

(ٔ) -المحتسب.ٕٜٙ /ٔ :

(ٕ) -الحجة لمقراء السبعة ،ٕٔٗ / ٕ :التفسير الكبير.ٛٙ / ٔ٘ :
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والمجرور الذي ىو (عنيا) محذوفًا لداللة الحاؿ عمييا ،كما يكوف في التقدير األوؿ يكوف
الجار والمجرور الذي ىو (بيا) محذوفًا لمداللة عمييا أيضاَ ،أال ترى أنو إذا كاف حفيًّا بيا

أف ُيسأؿ عنيا ،كما أنو إذا سأؿ [كذا] عنيا فميس ذلؾ إال لمحفاوة بيا))(ٔ) ،وىذا
فال بد ْ
الذي قالو الطبرسي ىو قوؿ ابف جني.
ثانيا:
ً

النيار لِتَس ُك ُنوا ِف ِ
ِِ
يو َولِتَ ْبتَ ُغوا ِمن
القوؿ في قولو تعالىَ  :و ِمن َّر ْح َمتو َج َع َل لَ ُك ُم المَّْي َل َو َّ َ َ ْ
ون [ القصص.]ٖٚ :
ضمِ ِو َولَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
فَ ْ
ش ُك ُر َ
صمو العمـ بو قولو تعالىَ  :و ِمن َّر ْح َم ِت ِو
قاؿ ابف جني :و((مف المجمؿ الذي ُيفَ ٍّ
النيار لِتَس ُك ُنوا ِف ِ
ضمِ ِو  ،وانما تقديره – واهلل اعمـ – ومف
يو َولِتَ ْبتَ ُغوا ِمن فَ ْ
َج َع َل لَ ُك ُم المَّْي َل َو َّ َ َ ْ

رحمتو جعؿ لكـ الميؿ لتسكنوا فيو ،والنيار لتبتغوا مف فضمو ،فترؾ التفصيؿ لعمـ
المخاطبيف بوقت االبتغاء مف وقت السكوف))(ٕ) ،وتفسير ابف جني ىذا دؿ عميو سياؽ

غالبا ،وأف ((المخاطبيف يعمموف وقت
الحاؿ في اآلية؛ ألف االبتغاء ال يكوف إال ًا
نيار ً
السكوف ووقت االكتساب))(ٖ) ،وتبييف المجمؿ وتفصيمو مف وظائؼ السياؽ كما قاؿ
الزركشي(ٗ) ،وقاؿ أكثر المغوييف والمفسريف أف الضمير في قولوِ  :ف ِ
يو  يعود عمى
ضمِ ِو  يعود عمى النيار ،فيكوف المعنى :ولِتَْبتَ ُغوا مف
الميؿ ،وأف قولو َ ولِتَ ْبتَ ُغوا ِمن فَ ْ
فضمو فيو ،أي :في النيار ،فحذؼ الضمير وجاره ،لداللة المعنى(٘) ،وىذا ىو المعنى
آخر خالصتو
الذي عميو ابف جني ،وجوز الفراء والزجاج وتبعيما القرطبي في اآلية وجيًا َ
ِ ِ
أف
أف يكوف الضمير في قولو تعالى  :فيو  لمزماف ،أي :الميؿ والنيار ،فيكوف المعنى ْ
ْ
تسكنوا فييما  ،وتبتغوا مف فضؿ اهلل فييما(.)ٙ

(ٔ) -مجمع البياف.ٕٜٜ / ٗ :
(ٕ) -المنصؼ.ٔٔٚ / ٕ :
(ٖ) -الكامؿ.ٜٕٖ / ٕ :

(ٗ) -ينظر :البرىاف في عموـ القرآف.ٕٓٓ / ٕ :

(٘) -ينظر :معاني القرآف لمفراء ،ٖٜٓ/ ٕ :ومعاني القرآف واعرابو ،ٖٔ٘ / ٗ :واليداية لبموغ النياية:
 ،٘٘ٙٚ/ ٛوالكشاؼ ،ٕ٘ٔ/ٗ :والفريد في إعراب القرآف المجيد ،ٕٚٗ/ٖ :والبحر المحيط.ٕٔ٘/ ٚ :
( -)ٙينظر :معاني القرآف لمفراء ،ٖٜٓ/ٕ :ومعاني القرآف واعرابو  ،ٖٔ٘ /ٗ :والجامع ألحكاـ القرآف:

.ٖٔٔ/ٔٙ
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ثالثًا:
يد [ ؽ.]ٖ :
القوؿ في قولو تعالى  :أ َِئ َذا ِمتْ َنا َو ُك َّنا تَُر ًابا َذلِ َك َر ْجعٌ َب ِع ٌ
ِ
ذكر ابف جني أف ((معنى قولوَ  :ذل َك َر ْجعٌ
في الزماف؛ ألنيـ لـ يكونوا يعترفوف بالبعث ،ال

بعيد في التقدير والظ ٍّف ،ال
يد  ،أيٌ :
َب ِع ٌ
بعيدا))(ٔ) ،وتفسيره ىذا تفسير
قر ًيبا وال ً

أصال ،بقطع النظر عف كونو قر ًيبا أو
بمحاظ سياؽ الحاؿ؛ ألف الكفار ال يؤمنوف بالبعث
ً
بعيدا؛ لذا قاؿ ابف جني :إنو بعيد في التقدير والظ ٍّف ال في الزماف ،وىذا التفسير عميو
ً
أغمب المفسريف فذكروا أنو بعيد عف العقؿ واألوىاـ واإلمكاف ،أو استحالة الرجوع(ٕ) ،وقاؿ
ابف الشجري(( :والعرب تقوؿ ِلما ال يصح في اعتقادىـ تكونو :ىذا بعيد ...والشاىد بذلؾ

يد  ،)ٖ())وىذا المعنى ىو
قولو تعالى
حاكيا عنيـ  أ َِئ َذا ِمتْ َنا َو ُك َّنا تَُر ًابا َذ ِل َك َر ْجعٌ َب ِع ٌ
ً
المعنى الذي قالو ابف جني إال أف ابف الشجري لـ يفسر اآلية بمحاظ سياؽ الحاؿ ،بؿ
حمؿ معنى لفظ (بعيد) عمى المعاني التي قالتيا العرب ومنيا االستحالة وعدـ اإلمكاف.

ربعا:
ً
القوؿ في قولو تعالى  :و َكا ُنوا يقُولُ َ ِ ِ
ِ
َّ
ون 
اما أ َِئ َّنا لَ َم ْب ُعوثُ َ
َ
َ
ون أَئ َذا متْ َنا َو ُكنا تَُر ًابا َوعظَ ً
[الواقعة ، ]ٗٚ :عمى قراءة َم ْف حذؼ ىمزتي االستفياـ.
ِ ِ
ٍ
ِ
اما إنا) ،عمى
قاؿ ابف جني في قراءة لـ ينسبيا(( :ومف ذلؾ قرأ( :إ َذا متَْنا َو ُكنا تَُرًابا َوعظَ ً
الخبر كالىما بال استفياـ .قاؿ أبو الفتح :مخرج ىذا منيـ عمى اليُ ْزء ،وىذا كما تقوؿ لمف

بحرا ،أي :األمر بخالؼ
تي أز بو :إذا
نظرت إلي ُمت منؾ فَ َرقًا ،واذا سألتُؾ َج َم ْم َ
َ
ت لي ً
ذلؾ ،وانما أقولو ىازًئا ،ويدؿ عمى ىذا شاىد الحاؿ حينئذ ،ولوال شيود الحاؿ لكاف حقيقةً
ِ
ِ
(ب ِعثَْنا) وال
ال عبثًا ،فكأنو قاؿ :إِ َذا متَْنا َو ُكنا تَُرًابا ُبعثَْنا ،ودؿ قولو ( :إنا لَ َم ْب ُعوثُوف) عمى ُ
أف يعمؿ فيو (مبعوثوف)؛ ألف ما بعد (إف) ال يعمؿ فيما قبميا))(ٗ) ،وىذه القراءة
يجوز ْ

(ٔ) -المحتسب.ٕٕٛ / ٕ :
(ٕ) -ينظر :جامع البياف ،ٕٗٓ/ٕٔ :والمحرر الوجيز ،ٔ٘ٙ/٘ :والبحر المحيط.ٕٔٓ/ٛ :
(ٖ) -أمالي ابف الشجري.ٖٜٗ / ٕ :
(ٗ) -المحتسب.ٖٜٓ / ٕ :
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نسبيا محمد بف أبي نصر الكرمانِي  -مف عمماء القرف السادس اليجري  -إلى يحيى بف

وثاب(ٔ).

وظؼ ابف جني لتفسير ىذه القراءة وتبييف معناىا شاىد الحاؿ الذي ىو سياؽ الحاؿ،

إذ إف القراءة عمى الخبر تدؿ عمى أنيـ يؤمنوف بالبعث ،إال أف سياؽ الحاؿ دؿ عمى أف

أصال  ،كما ىو المعنى في قراءة
الكالـ عمى االستيزاء ؛ ألف الكفار ال يؤمنوف بالبعث
ً

العامة  ،فاالستفياـ فييا يدؿ عمى اإلنكار ،أي :أنيـ ينكروف البعث بعد الموت(ٕ) ،فكذلؾ

معنى قراءة ابف وثاب بداللة قرينة سياؽ الحاؿ.
الداللة السياقية العقمية وأثرىا في التفسير

ص ،ويدؿ
السياؽ العقمي :ىو
وي ْستَْن َبط مف داخؿ الن ٍّ
ٌ
سياؽ طريقُو االستنتاج العقميُ ،
المقصود ،أو المعنى المراد كشفو(ٖ) ،ويسمى
عميو المعنى العاـ ،وبو ُيتَوصؿ إلى المعنى َ

أيضا الدليؿ العقمي أو قرينة العقؿ ،أو ىو قرينة عقمية تسمح لنا بالوصوؿ إلى المعنى
ً
(ٗ)
المراد كشفو عف طريؽ االستنتاج واعماؿ العقؿ .
ويعد السياؽ العقمي مف أىـ القرائف التي تساعد عمى كشؼ المعنى ،وقد وظؼ ابف
ُ
جني قرينة العقؿ في تفسيره ،والكشؼ عف المعنى القرآني ،ولَما كاف ابف جني معتز ًّليا فإف

قرينة العقؿ تُعد عنده أىـ مف القرينة المفظية إذ ((يعتصـ المعتزلة بالقرينة العقمية التي
اعتبروىا [كذا] أشد داللة مف القرينة المفظية المتصمة بالكالـ))(٘) ،وتفضيؿ قرينة العقؿ
عاما في عموـ تفسير القرآف ،بؿ يكوف في اآليات التي تتعارض مع معتقد المعتزلة
ليس ًّ

ال سيما في العدؿ والتوحيد ،وغيرىما مف القضايا التي يؤمنوف بيا ،و((الداللة العقمية غير
وخفاء
وضوحا
منضبطة الختالفيا باختالؼ العقوؿ ،وتفاوت مراتب الممزوـ العقمي
ً
ً
بخالؼ الداللة الوضعية ،فإنيا لتوقفيا عمى العمـ بالوضع ال يتصور فييا االختالؼ وال

(ٔ) -ينظر :شواذ القراءات.ٖ٘ٗ :

(ٕ) -ينظر :التفسير الكبير.ٖٔٚ / ٕٜ :
(ٖ) -البحث الداللي في التبياف في تفسير القرآف( ،ٖٓٓ :أطروحة).
(ٗ) -ينظر :االتجاه العقمي في التفسير.ٖٔٙ :
(٘) -ينظر :االتجاه العقمي في التفسير.ٕٗ٘ :
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يتفاوت فييا الغبي والذكي))(ٔ) ،فتكوف الداللة العقمية متفاوتة بتفاوت العقوؿ ،ومف اآليات
التي وظؼ فييا ابف جني قرينة السياؽ العقمي.

أوًال:
ون [ الزمر.]ٖٓ :
القوؿ في قولو تعالى  :إِ َّن َك َم ّْي ٌ
ت َوِا َّن ُيم َّم ّْيتُ َ
قاؿ ابف جني(( :أي كمكـ سيموت))(ٕ) ،وتفسيره ىذا استنتاج مف معنى عموـ اآلية،

واآلية خطاب لمنبي محمد (صمى اهلل عميو وآلو) ،أي أنو لما كاف مآلو (صمى اهلل عميو
وآلو) الموت ،ومآؿ الناس المؤمنيف والكفار الموت ،فينتج مف ذلؾ أنيـ كميـ سيموتوف ال

محالة(ٖ) ،وىذا تفسير عمى وفؽ سياؽ العقؿ.
ثانيا:
ً

ش ْي ٍء  [ الرعد :مف اآلية.]ٔٙ :
ق ُك ّْل َ
القوؿ في قولو تعالى  :المّ ُو َخالِ ُ
قاؿ ابف جني(( :وىو سبحانو شيء وىذا مما يستثنيو العقؿ ببدييتو ،وال يحوج إلى

كائنا ما كاف ال يخمؽ نفسو))(ٗ) ،وظؼ ابف جني
التشاغؿ باستثنائو؛ أال ترى أف الشيء ً
استُثْنِ َي مف الخمؽ بدليؿ
في تفسير اآلية قرينة سياؽ العقؿ ،فيو يثبت أف اهلل
ٌ
شيءْ ،
العقؿ ،فيو عموـ يراد بو الخصوص بقرينة العقؿ(٘) ،وىذا المعنى في اآلية أشار إليو كثير
ش ْي ٍء  وىذه الجممة
ق ُك ّْل َ
كثير مف المفسريف ،قاؿ الطاىر بف عاشور (( :المّ ُو َخالِ ُ
ولي التصرؼ فيو ال يخرج مف ذلؾ إالّ
أ َْد َخمت كؿ موجود في أنو مخموؽ هلل تعالى ،فيو ّ
ذات اهلل تعالى وصفاتو ،فيي مخصوصة مف ىذا العموـ بدليؿ العقؿ  ،وىو أنو خالؽ ٍّ
كؿ
ُ

ٍ
خالؽ نفسو أو صفاتِو لَ ِزـ توقؼ الشيء عمى ما يتوقؼ ىو عميو ،وىذا ما
شيء ،فمو كاف
َ

(ٔ) -الكميات.ٖٔٓٛ :
(ٕ) -التنبيو.ٖٔٗ :

(ٖ) -ينظر :اليداية لبموغ النياية. ٖٖٙ٘ /ٔٓ :
(ٗ) -الخصائص.ٗ٘ٙ / ٕ :

(٘) -ينظر :الكميات.ٔٓٙٔ :
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ُي َسمى بالد ْور في الحكمة ،واستحالتُو عقمية ،ف ُخص ىذا العموـ العقؿ))(ٔ) ،فتكوف قرينة
العقؿ مانعة مف حمؿ اآلية عمى العموـ.
ٍ
مسألة في اآلية ،وىي :ىؿ يجوز تسمية (اهلل) تعالى بمفظ
وعرض الرازي إلى

ونقؿ
(الشيء)؟ وقاؿ :إف األكثريف يطبقوف عمى جواز تسمية (اهلل) تعالى بمفظ (الشيء)ُ ،
عف جيـ بف صفواف (تٕٔٛىػ ) أنو ال يجيز ذلؾ ،أما أدلة المجيزيف فمنيا:

ش َيادةً [ األنعاـ :مف اآلية ،]ٜٔ :وىذا يدؿ عمى
ٔ -قولو تعالىُ  :ق ْل أ ُّ
ش ْي ٍء أَ ْك َب ُر َ
َي َ
أنو يجوز تسمية اهلل باسـ الشيء.
ش ْي ٍء َىالِ ٌك إَِّال َو ْج َي ُو [ القصص ]ٛٛ :والمراد بوجيو ذاتو ،ولو
ٕ -قولو تعالىُ  :ك ُّل َ
ش ْي ٍء َىالِ ٌك  ،وذلؾ يدؿ عمى أف اهلل
شيئا لما جاز استثنائو عف قولوُ  :ك ُّل َ
لـ تكف ذاتو ً
سمى بالشيء.
تعالى ُم ًّ
شيئا.
أف يعمـ ويخبر عنو ،وذات اهلل تعالى كذلؾ ،فيكوف ً
ٖ -أف الشيء عبارة عما يصح ْ
أما األدلة التي احتج بيا جيـ النعداـ الجواز فمنيا:
ٍ
ق ُك ّْل َ ٍ
شيء مخموقًا
أف يكوف كؿ
ٔ -قولو تعالى  :المّ ُو َخالِ ُ
ش ْيء  ،فيذا يقتضي ْ
ومقدور ،واهلل تعالى ليس بمخموؽ وال مقدور ،ينتج مف ذلؾ أف اهلل سبحانو وتعالى ليس
ًا
بشيء.

ٕ -أف لفظ (الشيء) ال يفيد صفة مف صفات الجالؿ والعظمة والمدح والثناء ،وأسماء اهلل
ِ
اد ُعوهُ ِب َيا
س َنى فَ ْ
َس َماء ا ْل ُح ْ
تعالى يجب كونيا كذلؾ والدليؿ عميو قولو تعالىَ  :ولِمّو األ ْ
ون ِفي أ ِ ِ
ون [ األعراؼ ]ٔٛٓ :ينتج أف
س ُي ْج َزْو َن َما َكا ُنواْ َي ْع َممُ َ
ين ُي ْم ِح ُد َ
َوَذ ُرواْ الَّ ِذ َ
ْ
َس َمآئو َ
اسما هلل تعالى(ٕ).
لفظ الشيء ليس ً

(ٔ) -التحرير والتنوير ،٘ٗ /ٕٗ :وينظر :المحرر الوجيز ،ٖٓٚ /ٖ :والميزاف في تفسير القرآف/ٚ :
.ٖٓٙ

(ٕ) -ينظر :التفسير الكبير.ٕٔ٘ - ٕٖٔ /ٔ :
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ويخبر عنو
صح أ ْ
َف ُيعمـ ُ
وتسمية (اهلل) تعالى بمفظ (الشيء) – و((الشيء :كؿ ما َ
(ٔ)
ِ
بينت
كثير مف المفسريف كما
ُ
فيو :شيء)) – مما جاءت بو األحاديث وأجمع عميو ٌ
أيضا ،فيو يجيز تسمية (اهلل) تعالى بمفظ
مسبقًا ،وىذا المعنى يفيـ مف كالـ ابف جني ً
بابا ليذه المسألة وسماه (باب إطالؽ القوؿ
(الشيء) ،وقد أفرد الكميني في كتابو الكافي ً
بأنو شيء) وأورد فيو سبعة أحاديث ومنيا:

ٔ -عف الحسيف بف سعيد قاؿُ :سئِؿ أبو جعفر الثاني محمد الجواد (عميو السالـ) :يجوز
وح ٍّد الت ْشبِيو.
أف ُيقاؿ هلل :إنو
ْ
شيء؟ قاؿ  :نعـُ ،ي ْخرجو مف الحديفَ :ح ٍّد الت ْعطيؿ َ
ٌ
وخْمقَو ِخْمٌو ِم ْنو،
ٕ -عف أبي جعفر الصادؽ (عميو السالـ) قاؿ :إف اهلل ِخْمٌو مف َخْم ِقوَ ،
وكؿ ما وقع عميو اسـ شيء فيو مخموؽ ما خال اهلل(ٕ).
ثالثًا:
ِ ٍِ ِ
يم  [ يوسؼ :مف اآلية .]ٚٙ
القوؿ في قولو تعالىَ  :وفَ ْو َ
ق ُك ّْل ذي ع ْمم َعم ٌ
ِ ٍِ ِ
يم  قراءة حسنة محتاط
قاؿ ابف جني  (( :وقراءة الجماعةَ  :وفَ ْو َ
ق ُك ّْل ذي ع ْمم َعم ٌ
ِ ٍِ ِ
يم  ،كاف لفظو لفظ العموـ ومعناه
فييا؛ وذلؾ أنو إذا قاؿ القائؿَ  :وفَ ْو َ
ق ُك ّْل ذي ع ْمم َعم ٌ
ق ُك ّْل ِذي ِع ْمٍم
الخصوص؛ وذلؾ ألف اهلل عز وجؿ عالـ وال عالـ فوقو ،واذا قاؿَ  :وفَ ْو َ
ِ
يم  ،فذلؾ مستقيـ وسميـ؛ ألف القديـ تعالى خارج منو ،أال تراه -عز وعال  -عال ًما
َعم ٌ
لنفسو بال عمـ ،والكالـ ُم َال ٍ
ؽ ظاىره لباطنو ،وليس لفظو عمى شيء ومعناه عمى
غيره))(ٖ) ،والبف جني في اآلية وجياف مف التفسير:

األوؿ :استدؿ بقرينة العقؿ وا ْف لـ يصرح بذلؾ بحمؿ العموـ في اآلية عمى الخصوص،
وعمؿ ذلؾ بأف اهلل عز وجؿ َعالِ ٌـ ،وال عالـ فوقو ،والذي دؿ عميو العقؿ؛ أنو ال عميـ فوؽ
ِ
يم 
اهلل عز وجؿ ،وأشار الطاىر بف عاشور إلى ىذا المعنى بقولو(( :وظاىر تنكير َ عم ٌ
أف ينتيي إلى عمـ اهلل تعالى ،فعموـ
أف يراد بو الجنس فيعـ ك ّؿ موصوؼ بقوة العمـ إلى ْ
ْ
ىذا الحكـ بالنسبة إلى المخموقات ال إشكاؿ فيو ،ويتعيف تخصيص ىذا العموـ بالنسبة إلى
(ٔ) -شمس العموـ ودواء كالـ العرب مف الكموـ.ٖٜ٘ٗ /ٙ :
(ٕ) -ينظر :أصوؿ الكافي.ٙٔ / ٔ :
(ٖ) -المحتسب.ٖٗٛ - ٖٗٚ /ٔ :
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اهلل تعالى بدليؿ العقؿ إذ ليس فوؽ اهلل عميـ))(ٔ) ،فيو كذلؾ بتخصيص العموـ بقرينة

العقؿ.

أف
كثير مف المغوييف والمفسريف إف المعنى :وفوؽ كؿ ذي عمـ عميـ إلى ْ
وقاؿ ٌ
ينتيي إلى اهلل ،أو فوؽ العمماء كميـ عميـ ىـ دونو في العمـ وىو اهلل عز وجؿ(ٕ) ،وىذا
المعنى قريب مف تفسير ابف جني.

الوجو الثاني :حمؿ ابف جني اآلية عمى ظاىرىا ،ولـ يتأوْليا بقولو :فذلؾ مستقيـ وسميـ؛

عالما لنفسو بال عمـ ،والكالـ ُم َال ٍ
ؽ
ألف القديـ تعالى خارج منو ،أال تراه  -عز وعال ً -
ظاىره لباطنو ،وليس لفظو عمى شيء ومعناه عمى غيره ،فيو يرى اآلية عمى ظاىرىا واف
اهلل تعالى عا ٌلـ لنفسو بال ِعمـ ،فيو ال يدخؿ في عموـ اآلية ،بؿ اآلية عمى عموميا في
أيضا ،إذ قاؿ(( :فأما
كسبا ،وىذا المعنى قالو في الخصائص ً
العمماء الذيف يكسبوف العمـ ً
ِ ٍِ ِ
يم  ،فحقيقة ال مجاز؛ وذلؾ أنو سبحانو ليس
قولو سبحانوَ  :وفَ ْو َ
ق ُك ّْل ذي ع ْمم َعم ٌ
كؿ ٍ
عالما بعمـ فيو إ ًذا العميـ الذي فوؽ ذوي العموـ أجمعيف؛ ولذلؾ لـ يقؿ :وفوؽ ٍّ
عالـ
ً
عالـ فوقو))(ٖ) ،ونسب بعض المفسريف ىذا الوجو في
عميـ؛ ألنو  -عز اسمو ٌ -
عالـ وال َ
عالما بالعمـ
اآلية إلى المعتزلة؛ ألف المعتزلة يروف أف اهلل عالـ بذاتو ال بالعمـ؛ إذ لو كاف ً
لكاف ذا عمـ  ،فيكوف ىناؾ مف أعمـ منو(ٗ).

(ٔ) -التحرير والتنوير.ٖٖ / ٖٔ :

(ٕ) -ينظر :معاني القرآف لمنحاس ،ٗٗٛ/ٖ :وبحر العموـ ،ٔٚٔ/ٕ :واليداية لبموغ النياية،ٖٙٓٚ/٘ :
والمفردات في غريب القرآف ،ٖٗٛ :والكشاؼ ،ٖٔٓ / ٖ :وأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ.ٕٔٚ /ٖ :
(ٖ) -الخصائص.ٗ٘ٚ / ٕ :

(ٗ) -ينظر :التفسير الكبير ،ٔٛٙ /ٔٛ :وغرائب القرآف ورغائب الفرقاف.ٔٔٔ /ٗ :
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المبحث الثالث
تفسير غريب القرآن
َ،وكالم َغريبَ ،أيَ:
ل َغريبَ ،أيََ:بعيدَعنَوطنو
َ:الب َِعيدَ،ورج ٌَ
غة ََ
يب َفيَالمَ َِ
الغَِر َُ
ََ
ٌ

دتُو(ٔ)َ َ.
وَإذاَن َح ْيتَوَوَْأب ََع َ
بَ،أيََ َ:ب ُع َدََ،والتَّ َغر َُ
غامضََ،وغ َر ََ
بَالب َْعدَ،وأغرْبتُوَ َّ
وغرْبتُ
َ
َ

َََََوالغريب َمن َالكالم َفي َاالصطالح((َ :ىو َالغامض َالبعيد َمن َالفيم َكالغريب َمنَ
الناس َّ
َ،إنماَىوَالبعيدَعنَالوطنَالمنقطعَعنَاألىل))(ٕ)َ،ويرىَالجرجانيَأنَالغرابةَفيَ

األلفاظ َتنتج َمن َكون َالكممة َوحشية َأو َغير َظاىرة َالمعنىَ ،أو َغير َمألوفة َفيَ

االستعمال(ٖ)َ َ.

حَوتََْبَيِينَ،
َ،وب ُع َد َمعناهَفيحتاجَإلىَشر َ
ََََََ َّ
أماَغريبَالقرآنَ:فيوَماَغمضَمنَألفاظو َ

حتىَيظيرَمعناهَويفيمَالمرادَمنو(ٗ)َ،أوَىوَ((العممَالمختصَبتفسيرَاأللفاظَالغامضةَ
ُ

في َالقرآنَ ،وتوضيح َمعانييا َبما َجاء َفي َلغة َالعرب َوكالميمَ .فيو َمبحث َلغويَ
متخصصَأوَالجانبَالمغويَمنَعممَالتفسير))(٘)َ،وليسَالمرادَبغرابةَألفاظَالقرآن َ(( َّأنياَ

آنَم َّنزهَعنَىذاَجميعوَ،واَّنماَالمفظةَالغريبةَىيناَىيَ
منكرةَأوَنافرةَأوَشاذةََ،فإنََّ َالقر ُ
سنةَ ،مستغربة َفي َالَتَّأويلَ ،بحيث َال َيتساوى َفي َالعمم َبيا َأىميا َوسائرَ
َح ََ
التي َتكون ََ
َّ
َ،وكذلكَعد َمساعدَالطيارَ
الناس))(َ ،)ٙفتفسيرَغريبَالقرآنَفرعَمنَفروعَالتفسيرَالمغوي
كتب َتفسير َالغريب َمن َمصادر َالتفسير َالمغويَ ،إذ َّ
َإنيا َتبحث َعن َالمعنى َبوسائلَ

لغوية(َ .َ)ٚ

(ٔ)َ-ينظرَ:العينَ،ٗٔٔ/َٗ:وشمسَالعمومَ،َٜٖٗٓ/ََٛ:ولسانَالعرب(َ،َٖٜٙ/ََٔ:غرب)َ .
(ٕ)َ-غريبَالحديثَ .َٚٓ:

(ٖ)َ-ينظرَ:التعريفاتَ .َٖٔ٘:

(ٗ)ََ-ينظرَ:الظواىرَالمغويةَفيَكتبَالغريبينَ .َٔٙ:
(٘)َ-العمدةَفيَغريبَالقرآنَ(مقدمةَالمحقق)َ .َٔٗ:
(َ-)ٙإعجازَالقرآنَوالبالغةَالنبويةَ .َٖ٘:
(َ-)ٚينظرَ:التفسيرَالمغويَ .َٖٕٛ:
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أسباب الغرابة في القرآن
حينماَنزلَالقرآنَالكريمَعمىَرسولَاهللَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َكانَالعربَيفيمونو؛َ

َّ
ألنوَنزلَبمغتيمَ،فممَيكابدواَفيَمعرفةَمعانيو؛َألنَّيمَكانواَسميميَالسميقةَوغمبتَعمييمَ
الفصاحةَ،وماَخفيَعنيمَكانواَيسألونَعنوَرسولَاهللَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َفيجيبيمَ،إلىَ

أن َتطاولَالعيدَبيمَ،وفُتحتَاألمصارَ،وانتشرَاإلسالمَخارجَالجزيرةَالعربيةَ ،ودخلَفيَ
ْ
َكثير َمنَاألممَ،فوجدوا َفي َألفاظ َالقرآن َالكريم َبعضَالغموض َوالغرابةَ ،فتكونَ
اإلسالم ٌ

الغرابة َناشئة َمن َعدم َمعرفتيم َبمسان َالعرب َوتصاريف َكالميمَ ،وعند َانتشار َاإلسالمَ
َم َّما َأبعدىم َعن َالمَغةَ
ت َألسنتيم َوتداخمت ََلُغاتيم َِ
ج ََ
َفامَتَََزََ
اختمط َالعرب َبغيرىم َمن َاألمم َْ
الفصيحةَوماَالَيحتاجونَإليوَفيَكالميمَفسقطتَمنَاستعماليمَكثيرَمنَاأللفاظَوتقادمَ
العيدَبياََفَ ََغَُربَمعناىاَعنيم(ٔ)َ،وأرجعَبعضَالمحدثينَأسبابَالغرابةَإلىَأمورَمتعددةَ

منياَ :

َٔ-تفاوتَالناسَفيَالفصاحةَوكثرةَالميجاتَ،ونزولَالقرآنَفيَأكثرَمنَلغة.
َمما َأدى َإلى َابتعاد َالناس َعنَ
َٕ -مخالطة َالعرب َلألعاجم َنتيجة َالفتوحات َاإلسالمية َّ
الفصاحة.

َٖ-وجودَ،الترادفَوالتضادَواالشتراكَالمفظي.
َٗ-وجودَبعضَاأللفاظَالمعربةَ،أوَىيَألفاظَاشتركتَبياَكثيرَمنَاألمم.
ًّ
إسالمياَلمَيستعملَقبلَاإلسالمَ،أوَكونوَلمَيكنَيدلَعمىَالمعنىَالجديدَ
َ٘-كونَالمفظَ
اإلسالمَعميوََمماَأدىَإلىَغرابتوَعمىَبعضيم(ٕ).
الذيَأضفاهَ
َّ

(ٔ)َ -ينظرَ :العمدة َفي َغريب َالقرآن َ(مقدمة َالمحقق)َ ،َ َٔٙ :والمعجم َالمفصل َفي َتفسير َغريبَ
القرآنََ.َٗ:
(ٕ)َ-ينظرَ:تفسيرَالمشكلَمنَغريبَالقرآن َ(مقدمة َالمحقق)َ،َ٘ٗ–َ َٕ٘:والظواىرَالمغويةَفيَكتبَ
غريبَالقرآنَحتىَنيايةَالقرنَالخامس(َ،ٔٔ-ََٜ:رسالة)َ .
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ََََََويبدوَلي َ َّ
َأىم َاألسبابَالتيَتؤديَإلىَغرابةَاأللفاظَىوَابتعادَتمكَاأللفاظَعنَ
أن ََّ

االستعمالَمنَحياةَالناسَفيَشؤونيمَومعامالتيمَ،والىَىذاَأشارَالجرجانيَ،فذكر َ َّ
أنَ
الغرابةَفيَاأللفاظَتنشأَمنَعدمَاأللفةَفيَاالستعمالَ َ.

ََََََوا َّنَالغرابةَفيَاأللفاظَتكونَنسبيةَفقدَتكونَلفظةَفيَزمنَغريبةَوفيَغيرهَواضحةَ

َّ
معناىاَبأنياَ
الداللةَ،وىذاَماَنجدهَفيَبعضَالمعاجمَ،إذَيصفونَبعضَاأللفاظَعندَشرحَ
َ،وىيَالدُبرَ
معروفةَوىيَغريبةَالمعنىَعندناَومنَذلكَقولَالخميل((َ:والفَ ْقحةَ:معروفة
ُ
فالخميلَأولَماَبدأَبوَعندَشرحَمعنىَالكممةَقالَ
بجم ِعياَ.والتفقحَ:التفتحَبالكالم))(ٔ)َ ،
َّ
ُ
َيََبٍَّين َمعناه َبعد َقولوَ
َّإنيا َ(معروفة) َوىي َعندنا َمن َالغريب َلعدم َاستعمالياَ ،ولو َلم َُ

؛َلبقيَمعناهَغامضاَعمىَالقارئَ َ.
(معروفة)
ً
الغريب عند ابن جني

عرضَابنَجنيَإلىَقضيةَالغريبَفيَالمغةَفيَكتابينَمنَكتبوَ ،ىما َالخصائصَ

بي َالفصيحَالَيسمعَمنَ
والمنصفَ،قالَفيَالخصائصَفيَبابَ(
ُ
الشيءَيسمعَمن َالعر ّ
غيره)َوىوَفيَىذاَالبابَيشيرَإلىَالغريبَفيَالمغةَإذَقال((َ:وذلكَماَجاءَبوَابنَأحمرَ

في َتمك َاألحرف َالمحفوظة َعنوَ .قال َأحمد َبن َيحيىَ :حدثني َبعض َأصحابي َعنَ
َابنَأحمرَالباىميَ،
َّ
ََّ
اَأتىَبياَإال
َ:الَأعممَأحد
األصمعي َ َّأنوَذكرَحروفًاَمنَالغريبَفقال
ً
ّ
(ٕ)
ِ
يَبذلكََ-أظنَََّ َ-
ألنوَيجبرَبجوده)) َ،وىوَفيَىذاَ
ماَس ٍّم ََ
ََ
منياَ(الج ْبر)َوىوَالممك؛َواَّن ُ
َ(المارية) َو(البابوس)َ
الباب َعرض َلأللفاظ َالغريبة َالتي َجاءت َعن َابن َأحمرَ ،ومنياَ :
َ،ويرجعَابنَجنيَأسبابَالغ اربةَفيَ
ان)َو(المأنوسة)َو(الح ْي َرم)َ،وغيرىاَمنَاأللفاظ َُ
و(الرَّب
َُ
َ
ىذهَاأللفاظَإلىَأمورَمنياَ :

َأحدا َفيَ
أن َتكون َىذه َاأللفاظ َأُخذت ََ
َع ََّمن َينطق َبمغة َقديمة َلم َيشارك َابن َأحمر ً
ْٔ َ -
سماعياَ ،وىنا َابن َجني َيشير َإلى َّ
القََدَُم َينشأ َمن َعدمَ
َالقََدمَ ،و َِ
َأن َالغرابة َنشأت َبسبب َِ
استعمالياَفتكونَبعيدةَوقديمةَفيَاالستعمالَ،وقدَتكونَىذهَاأللفاظَاستعممتَفيَزمنَماَ

(ٔ)َ-العين(َ،َٕ٘/ََٖ:فقح)َ .
(ٕ)َ-الخصائصَ َ.َٕٔ/ََٕ:
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َواندثرتَفيَزمنَآخرَوقلَاستعمالياَ،واذاَاستعممتَمنَبعضيمَتكونَغريبةَالمعنى؛َلقمةَ
االستعمالَوعدمَاالطرادَ.

أنَتكونَىذهَاأللفاظَمرتجمةَمنَابنَأحمرَ،فإنَاألعرابيَإذاَقويتَفصاحتوَارتجلَ،
ْٕ َ -

ويكون َطريق َىذا َاالرتجال َالقياس َعمى َكالم َالعرب َفي َألفاظ َال َتقبل َالقياس َعمى َماَ
ِ
تَعميوَ،وماَقيسَعمىَكالمَالعربَفيوَمنَكالمَالعرب(ٔ)َ .
يس ْ
ق َ
ََََوشرط َقبول َابن َجني َىذه َاأللفاظَ ،ىو َّ
أما َإذاَ
َع َّمن َُ
َأنيا َجاءت ََ
َي َوَثَق َبفصاحتوَ ،و َّ

َإن َجاء َنحو َىذا َالذيَ
َعمن َال َُ
جاءت َّ
ْ
َيوَثَق َبفصاحتو َفال َتُ ْقبل َمنو َإذ َقال((َ :وكذلك ْ
رويناهَعنَابنَأحمرَعنَفصيحَآخرَغيرهَكانتَحالوَفيوَحالوَ.لكنَلوَجاءَشيءَمنَ
وَكانَمردوداَ
ًَ
َ
الَس َب
َُ
ذلكَعنَظَ
قتَإلىَاألنفسَثَِقَتُ
نينَأوَمتَّيمَأوَمنَلمَتَْر َ
قَبوَفصاحتوَ،و َ
ألنوَعمىَغيرَالقاعدة؛َ
غيرَمَتََقََّبل))(ٕ)َ،وغرابةَىذاَاالرتجالَتكونَبسببَعدمَاستعمالوَ،و ََّ
َُ
تجاالَ .
لذاَس ٍّميَار ًَ
ُ
عََرضَفيوَطائفةَمنَاأللفاظَالغريبةَفيَتصريفَالمازنيَ
أماَفيَكتابوَالمنصفَفقدَ ََ
َََ َّ
وجعلَليذهَاأللفاظَالقسمَاألولَمنَالجزءَالثالثَوسماه((َ:ىذاَتفسيرَالمغةَمنَكتابَأبيَ
(ٖ)
تيباَفيَغريبَ
عثمانَبشواىدهَوحججوَ،واَّنماَذلكَفيَالغريبَمنيا))
َ،ويعد َىذاَالقسمَ ُك ً
ُ

ظاَ .
المغةََ َ،
إذَعََرضَفيوَإلىَأكثرَمنَخمسينَلف ً

إذَعََرضَلبعضَألفاظَالقرآنَالكريمَمعَ
لفاظَنصيبََ َ ،
ٌَ
َََوكانَلغريبَالقرآنَمنَتمكَاأل
أماَفيَكتابَالخصائصَفممَيعرضَإلىَ
َِذ
كرَاآليةَوغفال َمنَاآليةَفيَبعضَاألحيانَّ َ ،
ً
ألفاظَالقرآنَالكريمَفيَالبابَالذيَوضعوَلمغريبَ .

ىاَوبيََّنَمعناىاَ،وىيَ
فسر ََ
َََََوىناكَبعضَاأللفاظَعرضَلياَابنَجنيَفيَمختمفَكتبوَف ََّ
َّ
َّ
آنَعندَمنَسبقوهَإال َّ
وَلمَيذكرَأنياَمنَالغريبٍَّ َ،
لكنيَسأذكرىاَفيَىذاَ
َأن
منَغريبَالقر
ياَلوَلمَتكنَمماَغمضَمعناهَ
س ٍَّميا ََّ
؛َألن
لمَي ََ
نَ َُ
المبحثَعمىَأََّنياَمنَغريبَالقرآنَعندهَوا َْ
َّ

لَ َماَعرضَلياَوفسَّرىاَكماَفسرىاَأصحابَالغريبَ .
(ٔ)َ-ينظرَ:الخصائصَ .َٕٗ/ََٕ:
(ٕ)َ-الخصائصَ .َٕ٘/ََٕ:
(ٖ)َ-المنصفَ .َٕ/ََٖ:
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األلفاظ التي صرح بغرابتيا
ً ِ
ون
يي َ
أولَ :يت ُ
ِ
ون ِفي األ َْر ِ
ض
يي َ
ََََََالقولَفيَقولوَتعالىَ َ :قَا َل فَِإ َّن َيا ُم َحَّرَم ٌة َعمَ ْي ِي ْم أ َْرَب ِع َ
س َن ًة َيت ُ
ين َ
فَالَ تَأْس عمَى ا ْلقَوِم ا ْلفَ ِ
ينَ[َالمائدةَ .]َٕٙ:
اس ِق َ
َ َ
ْ
ِ
ِ
َّ
َّ
ون ِفي
ََّ
اَ:إذاَضل
ََََََقالَابنَجنيَ :
يي َ
َ
َ،قالَاهللَعز َوجلَ َ َ:يت ُ
((َيقالَ:تاهَيت ْيوَتَْييً
األ َْر ِ
َيتِْيو َتِييًا َفيو َتائو َّ
َيتِيوَ :إذاَ
َوتياهَ ،من َّ
َيتُوه َبمعنى َ
َالصمَفَ ،ويقالَ:تاه َ
ض َ ،وتاه َ
َّ (ٔ)
َ،اعتماداَ
ََ،بينَابنَجنيَأمورَعدةَفيَتفسيرهَلمعنىَ(تاه)َ،وكونياَمنَالغريب
ًَا
ضل))
َ
ً

عمىَماَذكرهَفيَعنوانَالقسمَاألولَمنَالجزءَالثالثَمنَكتابَالمنصفََ،كماَتقدمَذكرهَ

َّ
َ،أماَاألمورَ
سابقًا
َ،إذَإنوَعقدَىذاَالقسمَلتفسيرَغريبَالمغةَفيَكتابَأبيَعثمانَالمازني َّ
التيَبينياَفييَ :

َّ
يبَ،أماَتفسيرهَعندهَ،فيوَ
فقدَعد َابنَجني َأنََّ َلفظَ(تاه)َمنَالغر
األولَ:تفسيرهَالغريبَ.
َّ
ِ
ََ َّ
َ،و َّ
عدَ
ون َ أيَ :يضمون َ
بمعنىَ(ض َّل
ََ
يي َ
)َأيَضل َالطريقَ،وعميوَحملَقولوَتعالىَ َ َ:يت ُ
ِ
ارونَ
ح َُ
هَعندىمَي ََ
ََ
ون َ منَغريبَالقرآنَوتفسير
يي َ
بعضَمؤلفيَغريبَالقرآنَقولوَ َ َ:يت ُ
ضَمُون(ٕ)َ ،قال َأبو َىالل َالعسكري ََ ((َ :والتٍّ
الضالل ََ ،واَّ
الحَْيََرة َو َّ
يَ
َ
م
َس
ما
ن
َ
َ
َ
َ
و
َ
م
َ
َأص
يو
وي َِ
ََ
ٍّ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
شَبِ
الَيوصفَاهللَبوَ،والتٍّيوَمنَاألرضَ
يوَبالضاللَوالَتَّحيرَ ،و َُ
ََّ
رَتائِيًاَعمىَوجوَالَتَّ َْ
المَتَ َكٍَّب َ
َُ
ِ
ون ِفي األ َْر ِ
حََّي َُرون))(ٖ)ََ،والذيَعميوَأكثرَ
ض َ،أيَََ:يَتَ ََ
ماَيَتَ ََ
ََ
يي َ
حََّيرَفيوَ،وفيَالقرآنََ َيت ُ
ِ
ون ِفي األ َْر ِ
المفسر َّ
ينَالَي َْيَتََُدونَ
ََ
حٍَّيَِر
ونَفيَاألرضَمَتَ ََ
َُ
سي َُر
ض َ،أيَََ:ي َِ
يي َ
ينَأنَمعنىََ َيت ُ
طريقًاَفمبثواَأربعينَسنةَ(ٗ)َ .
َّ
األمرَالثانيََ:أشارَابنَجنيَإلىَأن َ(التٍّيو)َفيَأصموَلغتانَيائيَوواوي ََ،إذَقالََ:تاهَ
وهَلغةَفيَيَتِيو ََ ،أي ََّ َ :
َّ
أن َاألصلَفيوَ( َيَتِيو) ََ،والمعنىَفييماَ
َيتُ
َيتِيو ََ،وتاهَ َيتُ
َ
وهََ،أوَأن َ
(ٔ)َ-المنصفَ .َٕٗ/ََٖ:

(ٕ)َ -ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَالمجيدَ،َ َٛٙ:ونفس َالصباحَفيَغريبَالقرآنَوناسخوَومنسوخوَ:
َٖٓٓ،والتبيانَفيَتفسيرَغريبَالقرآنَ .َٔ٘ٓ:
(ٖ)َ-الفروقَالمغويةَ .َٕٗٙ:

َ،وغرائبَالقرآنَورغائبَالفرقانَ .َ٘ٚ٘/َٕ:
(ٗ)َ-ينظرَ:الكشفَوالبيانَ،ٗٗ/َٗ:والكشافَ ٕٕٖ/َٕ:
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َالضاللَ ،وىذا َالكالم َأشار َإليو َمن َقب ُل َالخميلَ ،فيو َيرى َّ
َأن َ((التَّْيو َوالتَّْوهَ،
واحد َوىو ََّ
ِ
وهَتَ ْوًَىاَ،والتٍّيوُ َأعمَ َمنَالتّْوه))(ٔ)َ،وكذلكَقالَبوَأكثرَ
اَ،وتاهَيتُ َ
لغتانَ.يقال
َ
َ
َ:تاهَيتيوُ َتَْييً
َأصال َ(ٕ)َّ ،
َورجح َابن َجني َفي َالخصائص َ َّ
المغويينَ ،ويرى َابن َفارس َّ
أنََ
ًَ
َأن َالتَّْوه َليس
(ٖ) َ
(التٍّيو)َأصموَيائي .
َّ
ف)َمعنىَمنَمعانيَ(التٍّيو)َ،إذَقالَ:وتاهَ َيتِ ْيوَ
َ:أشارَابنَجنيَإلىَأن
األمرَالثالث
َّ
َ(الصمَ
ً
سعَ
َالو َْ
َالرجل ََقََْدره َفي َُ
جاوزة ََّ
َ((م ََ
الصمَف َفي َالمغةَُ :
َالصمَفَ ،و َّ
تِييًا َفيو َتائو َوتيَّاهَ ،من َّ
َ،وىذاَالذيَأجمموَابنَجنيَفصموَأكثرَالمغويينَ،
ََّ
عاؤهَفوقَماَعنده))(ٗ)َ،معَالتَّ َكبر
اد ََ
و ٍَّ
الصمَفَو ِ
يوَعندىمَالصمَفَو ِ
فمنَمعانيَالتٍّ
الك ْبرَ،
الك ْبرَ،فقدَنقلَابنَمنظورَأنَََّ((َ:التٍّيوَّ َ:
َّ

ِ
وقَ ْد َتاه ِ
وراَ
َج َُ
يان َوتَي ٌَ
َ،ور ُج ٌل َتَْي ٌ
ٍّيانَ ،إِذاَكان َ
َ َ
سً
َ.ور ُج ٌل َتائوٌ َوتَََّياهٌ َوتََّييان َ
َيتيو َتَْييًاَ:تَ َكَّب َر َ
َ
ْسوَفيَاألُمور))(٘)َ .
َي ْرَكبَ أر َ

َّ
ويبدوَأن َسببَالغرابةَفيَ(تاه)َعدمَاستعمالياَفي َمعناىاَالمجازيَ،أيَ(الضاللَ
َََََ

زمنَابنَجنيَمماَدعاهَلئنَيسمكياَضمنَغريبَالمغةَمنَىذهَالجيةَ،أوَ
لصمَف) َفي َ
وا َّ
َّ
َّ
َّ
َ،فقدَعدىاَ
يبَممنَسبقوهَفيَالتأليفَفيَغريبَالقرآن
وَاعتمدَعمىَمنَعدىاَمنَالغر
َّأن
َّ

اإلمامَزيدَ(تٕٕٔىـ)َوأبوَبكرَالسجستانيَ(تٖٖٓىـ)َمنَغريبَالقرآنَ(َ .)ٙ
استَ ْح َوَذ
ً
ثانياْ :

استَ ْح َوَذ َعمَ ْي ِي ُم َّ
اى ْم ِذ ْك َر المَّ ِو أ ُْولَ ِئ َك ِح ْز ُب
الش ْي َ
َنس ُ
ط ُ
القول َفي َقولو َتعالىْ َ :
ان فَأ َ
ان ُىم ا ْل َخ ِ
ان أََل إِ َّن ِح ْز َب َّ
َّ
طِ
ونَ[َالمجادلةَ .]َٜٔ:
الش ْي َ
الش ْي َ
اسُر َ
طِ ُ
فيَاآليةَأمرينَ :
َ
َََََََذكرَابنَجنيَ
(ٔ)َ-العينَ(َ،َٛٓ/ََٗ:توه)َ.

(ٕ)َ -ينظرَ :المحيطَفيَالمغة(َ ،٘ٓ/َٗ:توه)َ،ومقاييسَالمغة(َ ،َٖٜ٘/َٔ:توه)َ ،ولسانَالعربَ/َٖٔ :
ٕ(َ،ٗٛتوه)َ .

(ٖ)َ-ينظرَ:الخصائص.َٕٙٙ/َٔ:
(ٗ)َ-شمسَالعموم(َ،َٖٜٛٓ/َٙ:صمف)َ .
(٘)َ-لسانَالعرب(،ََٕٗٛ/ََٖٔ:تيو)َ.

الم َس َّمىَبـ(نزىةَالقموب)َ.َٕٕٓ:
(َ-)ٙينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَالمجيدَ،َٛٙ:وغريبَالقرآنَ ُ
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ح ََوذ َعميوَ :إذا َغمب َعميوَ ،قال َاهلل َتعالىََََََََ:
َاسَتَ َْ
األولَ :تفسيره َالغريبَ ،قال((َ :يقال َْ
ََّ
(ٔ)
َّ
استَ ْح َوَذ َعمَ ْي ِي ُم َّ
َ،وكذلكَعد َمفسروَ
حاذ))
غاتَاسَتُ ََ
َ،وح ِك َي َفيَبعضَالم
ان َُ 
الش ْي َ
ط ُ
ْ
ْ 
َغمَب َعمييمَ
َوفسروه َكما ََّ
استَ ْح َوَذ َ من َغريب َالقرآنََّ ،
َفسره َابن َجني َفقالوا َ
الغريبْ َ:
الشيطانَواستولى(ٕ)َ .
َكماَي َعل َاستقامَ
َي َع َّل
استَ ْح َوَذ َ لفظَخرجَعنَالقياسَفيَاشتقاقو
ْ
ُ
َ،فإنَقياسوَأن ُ
ََََوْ 
واستعاذَفيقالَاستَحاذ(ٖ)َ،فقدَيكونَخروجوَعنَالقياسَسبباَفيَغرابتو َّ
َ،إال َّ
َأن َابن َجنيَ
ً
ْ َ
َسببا َلغرابتوَ ،فالفظ َوا ْن َكان َعمى َغير َالقياس َلكنَّو َمطَّرد َفي َاالستعمالَ
ال َيعد َذلك ً

تَ
تعارض ََّ
مقبول َعند ََّ
َالسماع َوالقياس)((َ :إذا َتعارضا َنط ْق َ
َالناسَ ،إذ َقال َفي َباب َ( ُ
ِ
استَ ْح َوَذ
بالمسموع َعمىَماَجاءَعميوَولمَتَق ْسوَفيَغيرهَ،وذلكَنحوَقولَاهللَتعالىْ َ:
َعمَ ْي ِي ُم َّ
َمنَقبولو؛َألن َّ
َّ
َّ
كَإنماَتنطقَبمغتيمَ،وتحتذيَ
وَالَبد
فيذاَليسَبقياس؛َلكن
انَ
الش ْي َ
ّ
ط ُ
؛َأال َتراكَالَتقولَفيَاستقامَ
فيَجميعَذلكَأمثمتيمََ،ثم َ َّإنكَمنَبعدَالَتقيسَعميوَغيره ََ
طَّرد َفي َاالستعمالَ ،واطٍّراده َفيَ
َم َ
َاستبيع))(ٗ)َ ،فالمفظ َعنده َُ
است ْق َومَ ،وال َفي َاستباع
ْ
َّ
االستعمالَيوحيَبعدمَغرابتوَ،ويبدوَ َّ
استَ ْح َوَذَ
أنَابنَجنيَاَتَّبعَمفسريَالغر
يبَفيَعدَْ 
منَغريبَالقرآنَكماَأشرتَإلىَأقواليمَسابقًاَ .
َّ
استَ ْح َوَذ َ،وىذاَماَانفردَ
استُ ََ
األمرَالثانيَ:حكىَ
حاذ)َبضمَالتاءَلغةَفيَْ 
ابنَجنيَأنَ( ْ
َّ
وقدَعدَ
بوَابنَجنيَ،ولمَيردَعنَغيرهَ،أوَيكونَىذاَخطأَوقعَمنَالناسخَأوَالمحققَ ،
َّ
استَ َحاذ)َىوَ
استَ ْح َوَذ َ،)٘(وير
ىَابنَجنيَأنَ( ْ
استَ َحاذ)َلغةَفيَْ 
الخميلَوتبعةَاألزىريَ( ْ
استَ َحاذ))(َ .)ٙ
القياسَفيَحاذَإذَقالَ((َ:قوليمَفيَ
الفعلَ(استَ ْح َوَذ)ََ...وقياسوْ َ:
ْ
َ
َ
(ٔ)َ-المنصفَ .َٗ٘/ََٖ:
(ٕ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٗ٘ٛ:ونزىةَالقموبََ،َٖٛ:والغريبينَ ََ.َ٘ٓٚ/ََٕ:
(ٖ)َ-ينظرَ:األصولَفيَالنحوَ.َ٘ٚ/ََٔ:
(ٗ)َ-الخصائصَ .َٔٚٚ/ََٔ:
(٘)َ-ينظرَ:العينَ(َ،َٕٛٗ/َٖ:حوذ)َ،وتيذيبَالمغة(َ،َٕٓٚ/َ٘:حاذ)َ .
(َ-)ٙالمنصفَ .َٕٚٚ/ََٔ:
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ثالثًاَ :ج ُابوا
الص ْخ َر ِبا ْل َو ِادَ[َالفجرَ .]َٜ:
ين َج ُابوا َّ
القولَفيَقولوَتعالىَ ََ:وثَ ُم َ
ود الَّ ِذ َ
ين َج ُابوا
ََََقال َابن َجني((َ :اجتابَ :أي َقَ َ
طع َودخلَ ،ومنو َقولو َتعالىَ َ َ :وثَ ُم َ
ود الَّ ِذ َ
َ،فسرَابنَجنيَقولوَتعالىَ َ َ:ج ُابوا َ بمعنىَ
اَوخ َرقُوا))(ٔ) ََّ
َّ
الص ْخ َر ِبا ْل َو ِاد ََ،أيَ:قَطَ ُعو َ

َوخ َرقُوهَ ،وكذلك َقال َمفسرو َالغريبَ ،قال َأبو َبكرَ
َوخ َرقُواَ ،أيَ َ :قَطَ ُعوا ََّ
َالصخر َ
قَطَ ُعوا َ

َج ُابواَ:
الص ْخ َر َ أيَ َ :خ َرقُوا ََّ
السجستانيَ ((َ :ج ُابوا َّ
َالصخرَ ،واَتَّخذوا َفيو َبيوتًاَ ،ويقالَ :
َّ
الص ْخ َر َ فيوَ
وهَبيوتًا))(ٕ)َ،وير
َ
خرَفابَتَََن
َْ
ط ُعو ََّ
اَالص
ىَالماورديَأن َقولوَتعالىَ َ:ج ُابوا َّ
قَ َ
َالصخر َونقبوهَ ،فجعموه َبيوتًاَ ،وىذا َما َعميو َابن َجني َوأصحابَ
وجيانَ :أحدىما َقَطَعوا ََّ

؛َألخذَالصخرَبالوادي(ٖ)َ،وكانَأبوَعبيدةَيرىَ َّ
أنََ ج ُابواَ
ََّ
الغريبَ،واآلخرَ:معناهَطافوا

منَيجوبَالفالةََ،أيََ:يدخلَفيياَويقطعياَ،أوَيكونَالمعنىَنقبواَالصخرةَ(ٗ)َ .
ابعا :تََزَّيمُوا
رً

ِ
ِ
يما َ[َ الفتحَ:منَ
ََََالقولَفيَقولوَتعالى َ :لَ ْو تََزَّيمُوا لَ َع َّذ ْب َنا الَّ ِذ َ
ين َكفَُروا م ْن ُي ْم َع َذ ًابا أَل ً
اآليةَ .]َٕ٘:
ت َاألمرَ ،أيَ:ف َّرْقتُوَفَتَزَّيلََ،قال َسبحانوَ لَ ْو تََزَّيمُوا َ،
ََََََقالَابنَجنيَ :
َ
((يقالَ:زَّيْم ُ
ختمفَمفسروَالغريبَفيَمعنىَقولوَتعالى َ:تََزَّيمُوا ََ فبعضيمَوافقَ
َ
أيَ :لَوَتَفََّرقُوا))َ،وا

قولَابنَجنيَفقالَ:معنىَ تََزَّيمُوا ََ تَفََّرقُوا(٘)َ ،وأكثرىمَذىبواَإلىَأنََّ َ َ:لَ ْو تََزَّيمُوا َ
َامتَازواَ ،أي َلو َتَ َمَّيز َالمؤمنون َمن َالكافرين(َ ،)ٙوبعضيم َجمع َبينَ
معناهَ :لو َتَ َمَّي ُزوا َأو ْ
(ٔ)َ-المنصفَ .َٜٕ/ََٖ:
(ٕ)َ -نزىةَالقموبَ ،َٚٓ :وينظرَ :التبيانَفيَتفسيرَغريبَالقرآنَ ،َٖٖٗ :وتحفةَاألريبَبماَفيَالقرآنَ

منَالغريبَ .َٔٚ:

(ٖ)َ-ينظرَ:النكتَوالعيونَ َ.َٕٜٙ-ََٕٙٛ/ََٙ:
(ٗ)َ-ينظرَ:مجازَالقرآنَ .َٕٜٚ/ََٕ:

(٘)َ-ينظرَ:تحفةَاألريبَبماَفيَالقرآنَمنَالغريب.َٗٚ:
(َ-)ٙينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَالمجيدَ،َٕٖٚ:ونزىةَالقموبَ،َٜ٘:وتذكرةَاألريبَفيَتفسيرَالغريبَ:

الغريب.َٔٙٚ/ََٕ:
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قَ،أوَلوَتَ َميَّ ُزواَوا ْفتََرقوا(ٔ)َ،والىَىذاَالمعنىَأشارَ
المعنيينَفقالواَ:المعنىَلوَتَ َمَّي ُزواَبا ْفتِ َار ٍَ

َبأن َيمتاز َالمؤمنون َمنَ
الزمخشري(ٕ)َ ،وكذلك َالطباطبائيَ ،إذ َقال((َ :أيَ :لو َ
َتََفَََّرَقُوا ْ

ٍ
الكفار))(ٖ)َ،وذكرَالماورديَ َّ
ثالثةَمعان َ((أحدىاَ:لوَتَ َمَّي ُزواَ،قالوَابنَ
أن َ تََزَّيمُوا ََ فيوَ

قتيبةَ ،الثانيَ :لو َتَفََّرقُواَ ،قالو َالكمبيَ ،الثالثَ :لو َأ ُِزْيمُواَ ،قالو َالضحاك َحتى َال َيختمطَ
بمشركيَمكةَمسمم))(ٗ)َ .

ََََََواختمفَالمفسرونَفيَأصلَالفعلَ(زَّي َل)َفيَقولو َ:تََزَّيمُواََىلَىوَواويٌَّمنَ َزالَ

الَي ُزولَنسبوَأبوَعبيدَاليرويَ(تٔٓٗىـ)َإلىَ
الَي ِزْيل
َمنَز ََ
َ،أوَيائي
َي ُزول
ٌّ
َ
َ
؟َوكونوَمنَز َ
َوالثعالبي َبصيغة َالتمريضَ
َخْمطٌ َ(٘)َ ،وىذا َالوجو َنقمو َابن َعطية َ
ابن َقتيبةَ ،وقالَ :ىو َ

الَي ُزول(َ،)ٙوالذيَ
الَي ُزول َّ
َ،أماَقوليماَ:ف َّإنوَليسَمنَ َز َ
والتشكيكَ،فذك ارَ:قدَقيلَ:منَ َز َ

الَي ِزْيلَ،ومعناهَتَفََّرقُواَأوَتَ َمَّي ُزوا َّ
عميوَأكثرَالمفسر َّ
الََي ُزولَ
وَمنَز ََ
ينَأن
َ
َ،ألنوَلوَكانَمنَ َز َ

الذيَمعناهَالذىاب؛َلقالَ(زَّو َلنا)؛َو َّ
ألنيمَلمَيقولواَ:زاولَبمعنىَفارقَ،بلَقالواَزايلَبمعنىَ
َ

فارقَوىوَالمعنىَالذيَيطمبوَسياقَاآليةَوعميوَأكثرَالمفسرين(َ .)ٚ
اجا
خامسا :أَف َْو ً
ً

ون ِفي ِد ِ ِ
ََََالقولَفيَقولوَتعالىَ َ:و أر َْي َت َّ
اجا َ[َالنصرَ .]َٕ:
اس َي ْد ُخمُ َ
ين المَّو أَف َْو ً
الن َ
َ
اجَ :جمعَفَ ْوجَ،وىوَالجماعةَمنَالناسَ،قالَتعالىَ َ :وَأر َْي َت
َََََقالَابنَجنيَ((َ :أفو ٌ
ون ِفي ِد ِ ِ
َّ
اجا َ،وقالَالراجزَ :
اس َي ْد ُخمُ َ
ين المَّو أَف َْو ً
الن َ
اج
اج وعمى َر َج ِ
فَ ُي ْم َر َج ٌ

اجَ))(.َ)ٛ
اجا إلى أفو ِ
َي ْم ُ
ش َ
ون أ ْفو ً

َ

َ،والمصباحَالمنير(َ،َٜٜ:زيل).
(ٔ)َ-ينظرَ:باىرَالبرىانَفيَمعانيَمشكالتَالقرآنَ َٖٖٔٔ/ََٖ:
(ٕ)َ-ينظرَ:الكشاف.َ٘ٗٚ/ََ٘:

(ٖ)َ-الميزانَفيَتفسيرَالقرآنَ َ.َٕٜٗ/ََٔٛ:
(ٗ)َ-النكتَوالعيون.َٖٕٓ/ََ٘:
(٘)َ-ينظرَ:الغريبينَ َ.َٛٗٗ:

(َ-)ٙينظرَ:المحررَالوجيزََ،َٖٔٚ/ََ٘:والجواىرَالحسان.َٕ٘ٛ/ََ٘:
(َ-)ٚينظرَ :الكشافََ ،َ٘ٗٚ/َ٘ :والدرَالمصونَ ،َٜٕٔ-َ َٜٔٔ/َ َٙ :والمصباحَالمنير(َ ،َٜٜ :زيل)َ،
(زيل)َ،والمبابَفيَعمومَالكتابَ َ.َٖٔ٘/ََٔٓ:

(َ-)ٛالمنصفَ،َ٘ٔ/َٖ:والبيتَمجيولَالقائلَ،ينظرَ:الحيوانَ َ.َٖٓٔ/ََٕ:
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والفوج َىو َالجماعة َمن َالناسَ ،والجمع َأ ْفواجَ ،وىو َكذلك َعند َأكثر َمفسري َالغريب(ٔ)َ،
الناس ي ْد ُخمُو َن ِفي ِد ِ ِ
اجاَ
ين المَّو أَف َْو ً
َوكانَاإلمام َزيدَيذكرَأنََّ َ((قولوَتعالىَ َ:وَأر َْي َت َّ َ َ
يعنيَجماعاتَفيَتفرقة))(ٕ)َ،أيَّ َ:
ج َيدخلَبينوَوبينَاآلخرَمسافةَ،أيَُ َ :مَْفَتََِرقًاَ
َكل َفو ٍَ
أن ََّ
َمَْفَتََِرقًا َعن َاآلخرَ ،وىذا َالمعنى َّ
َدل َعميو َالجمع َ(أفواج) َإذ َلو َلم َيكونوا َمتفرقين َلكانواَ
ُ
ةَالم َّارةَالمسرعةَ
احدا ََّ
فوجا َو ًَ
ًَ
َ،وقيدهَالراغبَ َبالجماعةَالمسرعةَ،إذَقال((َ:الفوجَالجماع َ
وجمعو َأفواج))(ٖ)َ ،ويبدو َّ
َأن َابن َجني َساق َىذا َالمفظ َمن َالغريب؛ َبسبب َوروده َعندَ
عمرَالزىدَ َ،ومعاصرهَأبيَعبيدَاليرويَ .
ََّا
مفسريَالغريبَقبموَكاإلمامَزيدَوأبيَ
األلفاظ التي لم يصرح بغرابتيا
َّ
ولمَيصرحَابنَجنيََبغرابتياَ،لكنيَأوردتياَىناََ،
ظًاَ
ومنَالجديرَبالذكرَأنَىناكَألفا َ
ٍّ

َّ
ذلكَأن َمنَسبقَابنَجنيَمنَمفسري َالغريب َجعموىاَمنَغريبَالقرآنَ ،ويمكنَحممياَ

َّ
َ،إذَإنياَتدخلَضمنَىذاَالعنوانَ،بلَتفسيرَالغريبَ
عمىَمبحثَالداللةَالمغويةَالمعجمية
كمٍّوَيدخلَضمنَىذاَالعنوانَويعودَىذاَاألمرَإلىَأسبابَمنياَ :
صٍَّرحَ
َي ََ
َكثير َمن َغريب َالقرآن َفي َأثناء َكتبوَ ،ولم َُ
َٔ -لمَتََّْنَبِيو َعمى َأنََّ َابن َجني َفسَّر ًَا
بغرابتوَ َ،ويمكنَجمعَىذهَاأللفاظَمعَماَوردَفيَكتابَالمنصفَ،والبابَالذيَعقدهَفيَ
الخصائص َالسابق َذكرىماَ ،تحت َعنوان َ(الغريب َعند َابن َجني) َويضم َغريب َالقرآنَ

َ،ومنَذلكَلفظَ(حبِط)َفيَ
فسرَبعضَغريبَالحديثَفيَالمنصف
والحديث َوالمغةَ،فقد َ ََّ
َ

وَ:إذاَانتَفخَ،وقالَالنبيَ َصمىَاهللَ
ط ُن
قولَرس
َب ْ
ْ
ولَاهللَ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َ((يقالَحبِطَ َ
َ
ِ
اَي ْنبِ
َ:أن َتأ َُكلَالماشيةَالكألَ
طُ َْ
َ.فالحَْب َ
ََ
َيمِمَ
َّ
َح َب ً
اَأو ُ
اَي ْقتُ ُل َ
تَالرَبِيعُ َلَ ََم َ
عميوَوسممَ:وانََّ َم َّم ُ
ط ْ
(حبط)َأيضاَمنَغريبَالقرآنَكماَ
َ،وىوَالحََباطَإذاَأصابياَذلك))(ٗ)،و
َُ
حتىَتنتَفخَبطونيا
ْ
ً
كماَصرحَبذلكَمفسروَالغريبَ،إذَوردَفيَأكثرَمنَآيةَومنياَقولوَتعالىَ َ َ:و َمن َي ْرتَِد ْد
ََّ

(ٔ)َ -ينظرَ :ياقوتة َالصراطَ ،َٕٗٗ :ؤََ٘٘ ،والغريبينَ ،َٜٔٗٚ :والتبيان َفي َتفسير َغريب َالقرآنََ:

َ .ٖٜٔ

(ٕ)َ-تفسيرَغريبَالقرآنَالمجيد.َٖٕٔ:
(ٖ)َ-المفرداتَفيَغريبَالقرآنَ َ.َٖٛٛ:

(ٗ)َ-المنصفَ،ٔٔ/َٖ:وينظرَالحديثَفيَصحيحَمسممَ َ.َٕٚٛ/ََٕ:
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الد ْنيا و ِ
ِ
ين ِو فَيم ْت و ُىو َك ِ
ِمن ُكم عن ِد ِ
اآلخ َرِة [َ البقرةَ:منَ
افٌر فَأ ُْولَ ِـئ َك َح ِبطَ ْت أ ْ
ْ َ
َع َمالُ ُي ْم في ُّ َ َ
َُ َ َ
(ٔ)
طمَت .
ط ْت َ َب َ
اآليةَ،]َٕٔٚ:ومعنى َ َ :ح ِب َ
َّٕ َ -
صٍَّرحَبغرابتياَ– َوردتَعندَمفسريَالغريبَقبلَابنَ
أيَالتيَلمَي ََ
َُ
إن َتمكَاأللفاظَ– َ
جنيَمنَغريبَالقرآن.

َّ
َّٖ َ-
َابنَجنيَلمَيفسرَتمكَاأللفاظَإالَبسببَغموضياَوغرابتياَفيَالمعنىَ،وسمكَفيَ
إن
فتشابيتَأقوالوَمعَأقوليم.
َ
تفسيرىاَمسمكَمفسريَغريبَالقرآنَ،

َعدىا َمن َغريب َالقرآن َقبل َابنَ
أدل َعمى َمن ََّ
ََََسأذكر َىذه َاأللفاظ َبشكل َموجزَ ،و ُ

إن َكانَىناكَخالفَفيَتفسيرَالمفظَبينَابنَجنيَومفسريَ
ن َ َْ
جنيَ ،أوَمعاصريوَ ،وَأََُبٍَّي َُ
الغريبَ .

ِ
ييا ِع َو ًجا َوَل أ َْمتًا َ[َ طوَ]َٔٓٚ:ىوَاالنخفاضَ
ٔ( -أمتًا) َفيَقولوَتعالىََ َ :ل تََرى ف َ
ِ
ييا ِع َو ًجا َوَل أ َْمتًا ََ ،أيَ :اختالفًا(ٕ)َ،
واالرتفاع َواالختالفَ ،وقولو َتعالىََ َ :ل تََرى ف َ
ابنَقتيبةَوأبوَبكر َالس َّ
َّجستاني َ َّ
أنَ
َ
وكذلكَقال َاإلمام َزيدَوأبوَبكرَالسجستانيَ،وأضافَ
احدهَن َب َك َةٌَ،أوَىوَالروابيَمنَ
تفعَمنَاألرضَ،جمعٌ َو
(األ َْمت)َالنَّ َبك(ٖ)َ،والنَّ َبكَ:ىوَماَار
َ
ْ
الطين(ٗ)َ.

ين ِب ِو س ِ
ون [َ المؤمنونَ،]َٙٚ :
ام ًار تَ ْي ُجُر َ
ستَ ْك ِب ِر َ
ٕ( -تَ ْي ُج ُر َ
ون) َفي َقولو َتعالىُ َ َ :م ْ
َ
جلَفيَمنطقوَ
َالرَُ
َ،وى َج َر ََّ
الفُ َْ
معناهََ :تَ َْيَِذ َُرونَ،أيَ:تقولونَ :اليُ ْجرَ،واليُ ْجرَ َ :
حشَمنَالقول َ
رَأيضاَاليذيانَ،
اليََْذ
اليََذََيانَ،و َ
إذاَىَذىَ،ذكرهَفيَ(الفسر)َ،وقالَفيَ(المحتسب)َ:اليُ ْجرَ َ:
ََ
ً

َونبيَ ،وعمى َىذا َفقولوََََََ:
ٍَّ
ون َكتابي
َأيضا َقولو َتعالى َ :تَ ْي ُجُر َ
وقال ً
ون َ ،أيَ :تَ ْي ُج ُر َ
ون َمنَ(ال ِي ْج َرة)َوىيَالتركَواإلعراض(٘).
 تَ ْي ُج ُر َ

(ٔ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٖٛ:وياقوتةَالصراطَ،َٔٛٙ:والغريبينََ.َ٘ٓٚ/ََٕ:
(ٕ)َ-ينظرَ:الخصائصََ.َٖٔٛ/َٔ:

(ٖ)َ -ينظرَ :تفسير َغريب َالقرآن َالمجيدَ .َٔ٘٘ :تفسير َغريب َالقرآنَ ،َٕٕٛ :ونزىة َالقموبَ،َٖٛ :
الغريبينََ.َ٘ٓٚ/ََٕ:
(ٗ)َ-ينظرَ:تيذيبَالمغة(َ،َٕٜٛ-ََٕٛٛ/ََٔٓ:نبك)َ َ.

(٘)َ-ينظرَ:الفسرَ،َٙٓ-َٜ٘/َٔ:والمحتسبَ .َٜٚ/ََٕ:

142

الفصل الثالث التفسير اللغوي في المباحث الداللية .....................
)َمنَغيرَأنَينسبياَ:تقولونَ
ون
ْ
َََََََوقالَفيَقراءةَنافعَبضمَالتاءَوكسرَالجيمَ(تُ ْي ِج ُر َ

(ٔ)
الخ َناَ:ىوَ
جلَي ْي ُج
أى َج َر ََّ
اليُ ْج
رَإذاَجاءَبالخ َناَفيَمنطقو َ،و َ
َ
َ
رَوىوَالخ َناَ،وىوَمنَ ْ
َالر َ

الخ َناَمنَالكالمََ:أَ ْف َح ُش َوُ))(ٕ)َ .
اإلفحاشَفيَالمنطقَ،أيَالكالمَالفاحشَ،قالَالخميلَ ((َ:

اءةَابنَعباسَوعكرمةَمنَغيرَأن َينسبياَبضمَالتاءَوكسرَالجيمَمشددةًَ
أماَفيَقر
َََََ َّ
ْ
َ:أن َتكونَ– َواهللَأعممَ– ََتُ ْكثِرونَمنَاليُ ْج ِر َوىوَ
أوجوَ:األول َْ
ون)َقالَفيياَثالثةَ
َّ
ٍّر َ
(تُ ْيج ُ
َ(صمىَاهللَعميوَوآلو)َوكتاب َاهللََ.والثالثَ:تُ ْكثِرونَ
ََ
رَالنبي
اليذيانَ.والثانيَ:تكثرون َ َى ْج
َّ
منَاإلى َجارَ،وىوَ:إفحاشَالقول؛َأل َّنَفعَّلَتأتيَلمتكثير(ٖ)َ .
ْ
ََََوكذلكَكانتَأقوالَمفسريَغريبَالقرآنَ،فقدَذكرَأبوَبكرَالسجستانيَ َّ
أنَقولوَتعالىَ:

جََرة) َوىي َالَتَّركَ
أيضا َمن َ(ال َِي َْ
َاليََذيانَ َ ،وتَ ْي ُج ُر ََ
ون َ من َاليُ ْجرَ ،وىو َ
(( تَ ْي ُج ُر َ
ون َ ً
ون) َمنَ
ون) َبتشديد َالجيمَ :
ضون َإعر ً
َتُ ْع ِر ُ
اضا َبعد َإعراضَ ،و(تَ ْي ُج ُر َ
ٍّر َ
واإلعراضَ ،و(تُ ْيج ُ
(ٗ)
ون)َفييَعندَابنَ
جرَفيَالقولَوىوَاإلفحاشَفيَالمنطق))
اليُ َْ
َّ
َ،أماَقراءةَنافعَ(تُ ْي ِج ُر َ

قتيبةَبمعنىَالسَّبَواإل ْفحاشَفيَالمنطقَ،وتبعوَفيَذلكَأبوَعبيدَاليروي(٘)َ .

(ج ْي َرةً) َفي َقولو َتعالىَ  :فَقَالُواْ أ َِرَنا المّ ِو َج ْي َرةً [َ النساءَ :من َاآليةَ،]َٖٔ٘ :
َٖ -
َعََي ًاناَ ،ومنوَ
َالصوت َوظيورهَ ،وقولو َتعالى َ :أ َِرَنا المّ ِو َج ْي َرةً َ ،أي ََ
ال َجيَارةَ :ارتفاع ََّ
ماَفيياَمنَالح َْمَأََِة(َ،)ٙفأظيرتوَلمرآةَالعين(َ َ،)ٚوكانَابنَ
ََ
رَإذاَأخرجت َ
َُ
رت َالَبَِْئ
َ:جيَ ُ
قوليم َ
الَنََِية(َ .)ٛ
ع ََ
قتيبةَوأبوَبكرَالسجستانيَيذكرانَأنََََّ ج ْي َرةً َمعناىاََ َ:

(ٔ)َ-ينظرَ:الفسرَ،ٙٓ/َٔ:وتنظرَالقراءةَفيَ:الحجةَلمقراءَالسبعةَ .َٕٜٛ/َ٘:
(ٕ)َ-العين(َ،َٖٔٓ/َٗ:خنو).

(ٖ)َ-ينظرَ:المحتسبَ،ٜٚ/َٕ:وتنظرَالقراءةَفيَ:شواذَالقراءاتَ .َٖٜٛ:
(ٗ)-نزىةَالقموبَ،َ٘ٙ:وينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَالمجيدَ،َٔٙٛ:وتفسيرَغريبَالقرآنَ َ.َٕٜٜ:
(٘)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٕٜٜ:والغريبينَ.َٜٕٔٔ:
ٍّ
َسودَالمنتنَ،لسانَالعرب(َ،َٙٔ/َٔ:حمأ)َ .
ينَاأل
(َ-)ٙالحمأةَ:الط ُ
ُ
(َ-)ٚينظرَ:المنصفَ َ.ٖٜ/َٔ:
(َ-)ٛينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ َ،َٜٗ:ونزىةَالقموبَ .َٙٛ:
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ِٗ -
ور [َ الفرقانَ :من َاآليةَ،]َٕٕ :
ون ِح ْج ًار َّم ْح ُج ًا
(ح ْج ًرا) في َقولو َتعالىَ َ  :وَيقُولُ َ
ِ
َمحرًما(ٔ)َ ،وىو َقول َابنَ
َالحرامَ ،وقولو َتعالىِ َ  :ح ْج ًار َّم ْح ُج ًا
اما َّ
ور َ ،أيَ :
الح ْجرَ :
َح َر ً
قتيبةَوأبيَبكرَالس َّ
َّجستاني(ٕ)َ .

اس من يعب ُد المَّ َو عمَى حر ٍ
٘( -حر ٍ
ف)َفيَقولوَتعالىَ ََ:و ِم َن َّ
فَ[َالحجَ:منَاآليةَ:
الن ِ َ َ ْ ُ
َ َْ
َْ
غيرَ
عََبََد َ ََ
ن َ ََ
أوَم َْ
الر ْجزَعبادةَاألوثانَ،تأويموََ َ ،
ٔٔ]َمعناه
َ:عمىَش ٍك َقالَابنَجني((َ :و ٍّ
َ
اب َمنَاعتقادهَ،كماَقالَاهللَسبحانوَ َ َ:و ِم َن َّ
الن ِ
اس
ب َمنَأمرهَواضطر ٍَ
َ،فيوَعمىَرَْي ٍَ
ََ
اهلل
ك َو ِ ِ ٍ
من يعب ُد المَّ َو عمَى حر ٍ
َ ٍّ
الَم ْسكةَوالَطُمأْنينة))(ٖ)َ،وىذاَ
ف ََ ،أَيَ :
َ
َ َ ُْ
َْ
غير َثقَة َو ُ
عمىَش َ
النصَنقموَابنَسيده َ ًّ
أن ََينسبوَإلىَابنَ
حرفيا َفيَ(المحكمَوالمحيطَاألعظم)َمنَغير َ َْ
جنيَ،وىوَكثيرَالنقلَعنو(ٗ)َ .

ِ
(-ٙح ِ
ورُى ْم [ النساءَ:منَاآليةَ.]َٜٓ:
ص َر ْت)َفيَقولوَتعالى َ:أ َْو َج ُ
َ
آؤو ُك ْم َحص َر ْت ُ
ص ُد ُ
َيقال ِ
قال((َ :الحصرِ :
َّدر َباألمرَ ،لِ َّ
ص ًراَ ،ومنوَ
شدتوَُ .
يق َالص ْ
َض ُ
صر َ
َحصر َفالن َ
َ
َح ْ
َ ْ
َي ْح َ
صر ْت ص ُدورُىم َ،وح ِ
ِ
ص َرةٌَصدورىمَ،أيَّ َ:
ضيقَة))(٘)َ،وكذلكَ
قولوَتعالى َ:أ َْو َج ُ
َ
ُ ُ ْ
آؤو ُك ْم َح َ
ِ
َّ
اقت(.)ٙ
ض َْ
وكذلكَقالَابنَقتيبةَو
ورُى ْم َ،أيَ َ:
أبوَعمرَالزاىدَواألزىريَ َ:حص َر ْت ُ
ص ُد ُ
ير َ[َ اإلسراءَ :منَ
س ِع ًا
اى ْم َج َي َّن ُم ُكمَّ َما َخ َب ْت ِزْد َن ُ
َ ( -ٚخ َب ْت) في َقولو َتعالىَ َ :مأ َْو ُ
اى ْم َ
اآليةَ .]َٜٚ :خبتَ :إذا َسكن َلَيَُبيا(َ َ ،)ٚوكان َابن َقتيبة َيقول َوتبعو َأغمب َمفسري َغريبَ
ت َّ
وَ،فإنَ
َالنار– َإذاَسكنَلَيَُبياَ– َتَ ْخُب
َ،ي
القرآنَُ ((َ:كمَّ َما َخ َب ْت َ،
َ
قالَ:خ َب ْ
أيَس َك َن ْ
ْ
ت ُ
َ
َمنياَشيءَقيلَ
ٌَ
َولمَيبق
ت
طفَأَالج
سكنَالمييبَولمَي ْ
َ
َخ ُم ً
مرَقمتَخ َمدتَتَ ْخ ُم ُد ُ
َ
َ،فإنَطَ ِف َئ ْ
ودا ْ
َ
()ٛ
ىم ْ ِ
َّ
العذابَلمَيَْفَتََْر َعنَالمجرمينَأشارَإليوَ
ََ
طفَأَ،و
ودا))
َ،وكونَالنارَلمَتَ ْ
َى ُم ً
دت َتَ ْيم ُد ُ
ََ
(ٔ)َ-ينظرَ:المبيج.َٕٛ:

(ٕ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٖٖٔ:ونزىةَالقموبَ .َٖٛ:
(ٖ)َ-المعربَفيَشرحَقوافيَأبيَالحسنَ:الورقةَ،َٖٚ:بَوََ،ٖٛأَ(مخطوط)َ.
(ٗ)َ-ينظرَ:المحكمَوالمحيطَاألعظم(َ،َٕٓٚ:رجز)َ َ.
(٘)َ-تفسيرَأرجوزةَأبيَنواسَ.َٔٛ٘:

(َ -)ٙينظرَ :تفسير َغريب َالقرآنَ ،َٖٔٗ :وياقوتة َالصراطَ ،َٕٓٔ :والزاىر َفي َغريب َألفاظ َاإلمامَ
الشافعيَ .َٔٚٗ:
(َ-)ٚينظرَ:الفسرَ .َٕٖٔ/َٕ:

(َ-)ٛتفسيرَغريبَالقرآنَ،َٕٙٔ:وينظرَ:نزىةَالقموبَ،َٛ٘:وياقوتةَالصراطَ َ.َٖٔ٘:
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يرَ ،وقالَفيَ
س ِع ًا
ابنَجنيَفيَالخاطرياتَإذَقال((َ:قولوَسبحانوُ َ:كمَّ َما َخ َب ْت ِزْد َن ُ
اى ْم َ
ِ ِ ِ
ون َ[َ الزخرفَ ،]َٚ٘ :وقال َفي َموضعَ
س َ
موضع َآخرََ َ :ل ُيفَتَُّر َع ْن ُي ْم َو ُى ْم فيو ُم ْبم ُ
ف َع ْن ُيم ِّم ْن َع َذا ِب َيا
ضى َعمَ ْي ِي ْم فَ َي ُموتُوا َوَل ُي َخفَّ ُ
آخرَ ََ:والَّ ِذ َ
ين َكفَُروا لَ ُي ْم َن ُار َج َي َّن َم َل ُي ْق َ
ورَ[فاطرَ،]َٖٙ:وىوَكماَنفعموَنحنِ َ،
َك َذلِ َك َن ْج ِزي ُك َّل َكفُ ٍ
إذاَخ ْفناَالخمودَألقيناَالحطبَ،
َّ
َىناكَخُب ًّوا))(ٔ)َ.
الَأن
ُ
ون َ[َ المطففينَ:
ان َعمَى ُقمُوِب ِيم َّما َكا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
ان) َفي َقولوَتعالىَ َ َ :ك َّال َب ْل َر َ
(ر َ
َ -ٛ
َّ
َابنَقتيبةَوأبوَ
َ
ين َعمى َقمبو(ٕ)َ ،وقال
الرَُ
َوغشاىاَ ،و ََّ
انَ :غطَّى َعمى َقموَبِيم
َر ََ
َم ِر ٌ
ٗٔ]َ .
جل َ
(ٖ)
َ،وغطَّىَوغمبَنفسَالمعنىَ،وقالَ
َ
بكرَالسجستانيَأيَغمبَعمىَقموبيمَكسبَالذنوب
أبوَعبيدَاليرويَ:غمبَعمييمَحتىَغطَّىَ،فيوَقدَجمعَبينَالقولين(ٗ).

اعم ْل سا ِب َغ ٍ
(الس ْرد) َفي َقولو َتعالىَ َ:أ ِ
الس ْرِد َ[َ سبأَ :من َاآليةَ:
-ٜ
ات َوقَد ِّْر ِفي َّ
َّ
َن ْ َ َ
الس ْرِد ََ أيَ :قَ ٍّد ْر َفي ٍّ
ٔٔ]َ ،الس َّْردٍّ :
َالنظامَ ،وقال َثعمبَ :الس َّْردَ:
َالنظام ََ َ وقَد ِّْر ِفي َّ
ٍّ
الد ْرع(٘)َ،واختمفَمفسرو َغريبَالقرآنَفيَمعنىَ(الس َّْرد)َ،فقدَكانَاإلمام َزيدَوابنَقتيبةَ

وأبوَبكرَالسجستانيَيرونَ َّ
جَ،والَتجعلَمسمارَالدرعَ
س َِ
َفيَالن َْ
ََّ
سجَ،أيَ:قَ ٍّد ْر
َ:الن َْ
أنَالس َّْرد ََّ
قولَالسابقينَوقالَأيضاَ:
الحمَق(َ َ.)ٙوذكرَأبوَعبيدَاليرويَ
دقيقًاَفََي ْفمقَ،والَغميظًاََفَََيَْق َِ
ً
صمَ َ
ابعةَحمَ ٍّ
قالَ:فالنَيسردَالحديثَس ْرًداَ،
اَبعدَشيءَحتىَيتناسقَ،ي
قَالدرعَش ًيئ
دَمتَ
ُ
َ
َ
((الس َّْر ُ
َّ
ظامَ،وقالَمكيَ
د)َالن ََ
يبَمنَقولَابنَجنيَاألولَأن َ(الس َّْر ٍَّ
أيَيتابعو))(َ،)ٚوقولوَىذاَقر
ُ
وقيلَالدرع(َ،)ٜ
ٍَّ
ابنَأبيَطالبَإ َّن َ(الس َّْرد)َالثقب(َ َ،)ٛوقيلَ(الس َّْرد)َالخرزَ،وقيلَالمسمارَ،

(ٔ)َ-الخاطريات.َٕٔ٘:

(ٕ)َ-ينظرَ:المقتضبَالبنَجنيَ َ.ََٔٛ-ََٔٚ:
(ٖ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٜ٘ٔ:ونزىةَالقموب.َٔٓٔ:
(ٗ)َ-الغريبين.َٛٓٚ:

(٘)َ-ينظرَ:الفسرَ .َٕٛٗ/َٔ:

(َ -)ٙينظرَ :تفسير َغريب َالقرآن َالمجيدَ ،َٕٓٔ :وتفسير َغريب َالقرآنَ ،َٖ٘ٗ :ونزىة َالقموبَ،َٔٔ :
وياقوتةَالصراطَ .َٖٔ٘:
(َ-)ٚالغريبينَ .َٛٛ٘:

(َ-)ٛينظرَ:العمدةَ .َٕٗ٘:
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الدرع(ٔ)َ َ ،وكان َالخميل ََ -وتبعو َأكثر َالمغويين ََ -يرى َ َّ
أن َ(الس َّْرد)((َ :اسم َجامع َلمدروعَ
ٍَّ
طرفا َ ُك ٍّل َح ٍ
ِ
مقة َب ِمسمارَ ،فذلكَ
َس ْرًدا َ ّ
َ
َفيثْقَ ُ
َي ْس َّرُد ُ
ألنو ُ
ونحوىا َمن َ َع َمل َ
َوس ٍّم َي َ
َالحمَقُ ،
ب َ ََ
َالمسامير َعمى َقَ ْدرَ
َاجع ِل
َعز َ ََّ
َالم َس َّردَ ،قال َاهلل ََّ
وجلَ َ َ :وقَد ِّْر ِفي َّ
َ
الس ْرِد ََ اي َ
َ
الحمَق ُ
نخ ِرمَوالَتُِد َّ
ق))(ٕ).
ق َ
ُخ ُر
وقَالحمَقَ،الَتُغمِ ْ
َفتََْفمَ َ
َ
ظَفتَ َ َ
ط ِّي ًبا 
يدا َ
ص ِع ً
(ص ِع ً
يدا) َورد َلفظ َالصعيد َفي َأكثر َمن َآيةَ ،ومنيا  :فَتََي َّم ُمواْ َ
َٓٔ -
]َنقلَابنَجنيَفيَالصعيدَثالثةَ ٍ
َّ
َ:عنَأبيَعبيدةَأنَ
معانَ:األول
ََّ
[النساءَ:منَاآليةَٖٗ:

يخالطوَس َبخَوالَرملَ،والثانيَّ َ:
أنَالصعيدَىوَالظاىرَ
الصعيدَمنَاألرضَالترابَالذيَلمَ
ََّ
َ
يدا طَ ِّي ًبا [َ النساءَ:منَاآليةَ،]َٖٗ:
ص ِع ً
منَاألرضَ،وىوَتفسيرَقولوَتعالى َ:فَتََي َّم ُمواْ َ
والثالثَ:عنَثعمبَ َّ
ص ِب َح
أنَالصعيدَىوَالمرتفعَمنَاألرضَ،وىوَتفسيرَقولوَتعالى َ:فَتُ ْ
يدا َزلَقًا َ[َ الكيفَ :من َاآليةَ ،)ٖ(]ٗٓ:ويبدو َّ
َالصعيد َحسبَ
َفسر َلفظ ََّ
َأن َابن َجني ََّ
ص ِع ً
َ
آيةَ ،وكذلك َفسرىا َمفسرو َالغريب َفآيتا َالتيمم َفي َالنساءَ
َكل َ ٍَ
سياقو َالذي َورد َفيو َفي ٍَّ
يدا َزلَقًا َ،ففسره
والمائدةَالصعيدَفيياَ:الترابَالنظ
َّ
ص ِع ً
يفَ،أماَالصعيدَفيَقولوَتعالىَ  :
ابن َقتيبة َباألممس َالمستوي(ٗ)َ ،وىذا َخالف َتفسيرَابن َجني َعن َثعمبَ ،وقال َاألزىريَ:
َصعيداَ،
س ََّمى
َي ََ
((والصعيد َفي َكالم َالعرب َعمى َوجوهَ ،فالتراب َالذي َعمى َوجو َاألرض َُ
ً
صعيدا))(٘).
صعيداَ،والطريقَُي َس َّمىَ
ووجوَاألرضَ ُي َس َّمىَ
ً
ً

ط ِ
اب [َ صَ :من َاآليةَ ،]َٕٖ :معناهَ
(عَّزِني) َفي َقولو َتعالىَ َ  :و َعَّزِني ِفي ا ْل ِخ َ
َٔٔ -
ٍ
ٍّ
مَ:أعزكَاهللَ،ليسَمنقوًال َمنَىذاَ،ولوَكانَكذلك؛َ
غمبيَ،وىوَمتعد َإلىَمفعولينَ،وقولي

َّ
َ(أعزك) َفي َنثر َأو َنظم َأكثر َمنَ
َيسمع َفي
لََوجب َبالنقل ْ
َأن َيتعدى َإلى َمفعولينَ ،ولم ُ

(ٔ)َ-ينظرَ:تحفةَاألريبَبماَفيَالقرآنَمنَالغريبََ،َٗٚ:وغرائبَالتفسيرَوعجائبَالتأويلَ .ٜٕٚ/َٕ:
(ٕ)َ-العينَ،ٕٕٙ/ََٚ:وينظرَ:تيذيبَالمغةَ،ٖٙ٘/َٕٔ:ومعجمَمقاييسَالمغة(َ،ٔ٘ٚ/َٖ:سرد)َ .
(ٖ)َ-ينظرَ:مجازَالقرآنَ،َٕٔٛ/َٔ:وََ٘٘ٔ،والفسرَ َ.َٜٕٖ-ََٜٕٕ/َٔ:
(ٗ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآن.ََٕٙٚ:

(٘)َ-ال ازىرَفيَغريبَألفاظَاإلمامَالشافعي.َٜٔٔ:
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(ٔ)
َّ
َّ
َ،وكذلكَقالَمفسروَغريبَ
َ
َإذَاشتدَوصمب
َ،فيوَإذنََمنَعزَالشيءَيعز
مفعولَواحد
ط ِ
اب َمعناهَ َغمََبنِيَفيَالقولَأوَاالحتجاج(ٕ).
القرآنَفقولوَتعالىَ َ :و َعَّزِني ِفي ا ْل ِخ َ

يض ا ْلماء وقُ ِ
ِٕٔ -
ض َي األ َْمُر َ[َ ىودَ:منَاآليةََ]َٗٗ:
(غ َ
يض) َفيَقولوَتعالىَ  :و ِغ َ َ َ
يض ا ْلماء ََ أي َأ ِ
ِ
ُغ ْي َر))(ٖ)َ ،وىوَ
ار َْ
َوغ ََ
صت ََ
َنقَ ْ
اض ْ
ت َ
قال َابن َجنيَ ((َ :غ َ
تَ ،ومنوََ وغ َ َ
َّ
عمرَالزاىد(ٗ).
بكرَالسجستانيَوأبيَ
َ
كذلكَعندَابنَقتيبةَوأبيَ
ٖٔ( -ا ْلقَ ِان َع) َفي َقولو َتعالىَ َ :وأَ ْط ِع ُموا ا ْلقَ ِان َع َوا ْل ُم ْعتََّر َ[َ الحجَ :من َاآليةَ،]َٖٙ :
وعاَإذاَسألَ،و(ا ْل ُم ْعتََّر)َالمعترضَلمعروفكَمنَغيرَمسألة(٘)َ
ََّ
َي ْق َنعَقُُن ً
فالقانعَالسائلَ َ،وقََن َع َ
()ٙ
مسألة(٘) َوكذلك َقال َابن َقتيبةَوأبو َعمر َّ
َ((ع َراهَُ
َالزاىد َفي َاالسمين َ .وقال َابن َجنيَ :
عترىَ.
المفعولَم ْع ُرَّوَ،واعتراهَيعتريوَاعتر
اَفيوَع ٍارَ،و
َع ْرًَو
َ
َي ْع ُروهُ َ
اءَفيوَمعتَ ٍرَ،والمفعولَ ُم ً
ُ
َ

المفعولَم ْعتٌَّرَ
اَفيوَع ٌّارَ،والمفعولَمعرورَ،واعترهَيعترهَاعترًاراَفيوَمعتٌََّرَ،و
هَعر
هَي َعر ًّ
َو َّ
َ
عر َ
ُ
أيضاَ .لفظ َالفاعل َوالمفعول َبو َسواءَ ،وكموَ :أتاه َوقصدهَ ،والقانعَ :السائلَ ،والمعترَ:
ً
المتعرضَلكَمنَغيرَمسألة))(َ.)ٚ

ِ
ِ
يمَ[َ الصافاتَ]َٕٔٗ:معناهََقدَ
يم)َفيَقولوَتعالىَ َ:فَا ْلتَقَ َم ُو ا ْل ُح ُ
وت َو ُى َو ُمم ٌ
ُٗٔ (َ-مم ٌ
ِ
يمَ،أيَ :مذنبَ ،وقالَأبوَبكرَالسجستانيَأتىَماَ
أتىَماَيالمَعميو(َ،)ٛوق
الَابنَقتيبةَ:مم ٌ
ُ
َأن ََيالم َعميوَ ،وىو َما َعميو َابن َجني َفي َتفسير ِ
يم)؛ َ َّ
َيالمَ
َمما َُ
ألن َالذنب َّ
يجب َْ ُ
َ(مم ٌ
ُ
عميو(.)ٜ

(ٔ)َ-ينظرَ:التنبيوَ،َٕٕٓ:والفسر.َٕٖٔ/ََٕ:

(ٕ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٖٜٚ:نزىةَالقموبَ،َٖٔٗ:والغريبينَ .َٕٜٔٙ:
(ٖ) -الفسرََ .َٕٖٔ/َٕ:

(ٗ)َ-ينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٖٜٚ:ونزىةَالقموبَ،َٖٔٗ:وياقوتةَالصراطَ.َٕٙٗ:
(٘)َ-ينظرَ:الفسر.َٖٜٗ/َٔ:

(َ-)ٙينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٕٜٖ:ونزىةَالقموبَ .َٖٔٗ:
(َ-)ٚالمحتسبَ .َٕٛ/ََٕ:
(َ-)ٛينظرَ:الفسرَ.َٕٜ/َٔ:

(َ-)ٜينظرَ:تفسيرَغريبَالقرآنَ،َٖٚٗ:وياقوتةَالصراطَ .َٖٚٓ:
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الد ْنيا حس َن ًة وِفي ِ
ِِ
ِ
اآلخ َرِة إِ َّنا ُى ْد َنـا
ُ٘ٔ -
(ى ْد َنـا) َفيَقولوَتعالىَ َ َ:وا ْكتُ ْب لَ َنا في َىـذه ُّ َ َ َ َ
إِلَ ْي َك [َاألع ارفَ:منَاآليةَ،]َٔ٘ٙ:ايَتُْبناَإليك(ٔ)َ،وكذلكَكانَيق َولَابنَقتيبةَوأبوَبكرَ
بكرَالسجستاني(ٕ).

َّ
وفيَنيايةَمطافَىذاَالمبحثَيبدوَأن َالسببينَالَمَّذينَقاليماَابنَجنيَفيَكتابَ
ََََََ
حظٌَّفي َأسبابَ
الخصائصَالمتقدم َذكرىماَالَمَّذينَألجميماَيكونَالمفظَغر ًيباَ،لمَيكنَليما َ َ
غريبَالقرآن َعندَابنَجنيَ ،بلَىماَ َمنَأسبابَغريبَالمغةَوحسبَّ َ ،
إذَأن َألفاظَالقرآنَ

َّ
ويبدوَأنَأسبابَالغرابةَعندَابنَجنيَ
ىاَالَيوجدَفيياَلفظَمرتجلَأوَقديمَمندثرَ،
َ
التيَفسَّر
فيَغريبَالقرآنَترجعَإلىَسببينَ َ:
َعد َىذه َاأللفاظ َمن َغريب َالقرآن َإذ َإ َّن َّ
َأنو َاتبع َمفسري َغريب َالقرآن َفي ٍّ
األولَّ :
َكلَ
َّ
األلفاظ َالتي َّ
َعدىا َمن َغريب َالقرآن َىي َعندىم َمن َغريب َالقرآنَ ،وسمك َفي َتفسيرىاَ
مسمكيمَفيَالتفسيرَ َ.

َأن َتمك َاأللفاظ َلم َتكن َمعروفة َعند َالعرب َقبل َنزول َالقرآنَ ،أو َّ
َوالثانيَّ :
َأنيا َلم َتكنَ
مستعممة َفي َالمعنى َالذي َجاء َبو َالقرآنَ ،وىي َعمى َىذا َألفاظ َإسالمية َأضفى َعميياَ

اإلسالمَداللةَجديدةَ َ.

(ٔ)َ-ينظرَ:المقتضبَالبنَجنيَ،َٕٗ:والمحتسبَ .َٕٙٓ/ََٔ:

(ٕ)َ-ينظرََ:وتفسيرَغريبَالقرآنَ،َٕٜٖ:ونزىةَالقموبَ .َٖٔٗ:
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المبحث الرابع
بعض الظواىر الداللية وأثرىا في التفسير المغوي
 -1الداللة الصوتية وأثرىا في التفسير المغوي
بأنيا ٍّ
تُ َع َّرف ٍّ
الداللة الصَّوتيةَّ :
الداللة التي تُ ْستَمد من طبيعة األصوات ،وليا
مظاىر متعددةَّ ،
وقوة الحرف ،وضعفو(ٔ).
كالنبر والتَّنغيمَّ ،
عالقة الصوت بالمعنى عند ابن جني
أدرك ابن جني عالقة الصوت بالمعنى في كثير من أبواب كتابو الخصائص ،كما
أن تمك العالقة لم تكن عامة في ٍّ
كل األلفاظَّ ،
نت ذلك سابقًا(ٕ)َّ ،إال َّ
وبين تمك العالقة
َبَّي ُ
مضاىيا بأجراس حروفو أصوات األفعال التي َّ
بقولوَّ (( :
عبر
وجدتُو
فإن ًا
كثير من ىذه المغة ْ
ً
ضم في اليابس َ ِ
بيا عنياَ ،أال تراىم قالوا :قَ ِ
لقوة القاف وضعف
طب؛ وذلك َّ
الر ْ
وخضم في ّ
الصوت األضعف لمفعل األضعف ،وكذلك
الخاء فجعموا الصوت األقوى لمفعل األقوى و َّ
ِ
ص َر البازي
ص َّر ُ
ص ْر َ
الج ْن َدب فكرروا الراء ل َما ىناك من استطالة صوتو ،وقالواَ :
قالواَ :
وسموا الغراب غا ِ
ق حكاية لصوتو ،والبط بطّا ،حكاية
فقطّعوه لِ َما ىناك من تقطيع صوتوَّ ،
أن تكون أسباب التَّسمية تخفى عمينا لبعدىا في الزمان َّ
عنا؛ َأال
ألصواتيا  ...وقد يمكن ْ
ِ
أن يكون
األول وصل إليو عمم لم يصل إلى اآلخر .يعنى ْ
ترى إلى قول سيبويو :أو لع ّل ّ
شاىد الحال ،فعرف السبب الذي لو ومن أجمو ما وقعت عميو التَّسمية،
األول الحاضر َ
ّ
و ِ
اآلخر لبعده عن الحال لم يعرف السبب لمتَّسمية؛ َأال ترى إلى قوليم لإلنسان إذا رفع
بأن تجمع بين معنى الصوت وبين معنى (ع
صوتو قد رفع عقيرتو فمو ذىبت تشتق ىذا ْ
وتعسفت ،وأصمو َّ
ووضعيا عمى
ت إحدى رجميو فرفعيا
ق ر) لبعد عنك
أن ً
رجال قُ ِط َع ْ
ّ
ّ

األخرى ،ثم صرخ بأرفع صوتو فقال الناس :رفع عقيرتو))(ٖ) ،وقد وقف عمى ىذه العالقة
حسام النعيمي في كتابو الدراسات الميجية والصوتية عند ابن جني ،وعقد ليذه العالقة

فصال سماه ( :الصوت والمعنى) َّ
وبين فيو أثر الصوت في المعنى عند ابن جني ،وعرض
ً
(ٔ) -ينظر :داللة األلفاظ.ٗٙ :
(ٕ) -الرسالة.٘ٙ :

(ٖ) -الخصائص.ٙٙ -ٙ٘ / ٔ :

858

الفصل لثالث التفسير اللغوي في المباحث الدِّالليَّة .......................
ليا حيدر جبار عيدان أيضا في ٍ
بحث عنوانو( :نظرات ابن جني في الصوت والمعنى –
ً
موذجا)  ،فبيَّنا مظاىر ىذه العالقة ،ومنيا التقديم والتأخير في األصل
الخصائص– أن ً
لقوة المعنى وضعفو
قوة الصوت َّ
الواحد ،وىو باب االشتقاق األكبر ،وتقارب األصمين ،و َّ

لضعف المعنى  ،ونكتفي بما ذك ار من عالقة الصوت بالمعنى وداللتو عميو ،إذ عرضا

مفص ًال ،وبيَّنا رأي ابن جني فييا(ٔ) ،فيو يرى َّ
أن ىناك عالقة بين
عرضا
ىذه المسألة
َّ
ً
الصوت والمعنىَّ ،إال َّ
أن ىذه العالقة ليست مطردة في كل األلفاظ ،وعرض محمد حسين

أيضا إلى بعض الموضوعات الصوتية التي وقف عمييا ابن جني في كتبو(ٕ).
الصغير ً

إ َّن ابن جني تكمَّم عمى عالقة الصوت بالمعنى داخل األلفاظ ،ولم يتكمم عمى داللة

األصوات مفردة ،فيو إذن يستوحي معاني ىذه األصوات من المعنى العام لأللفاظ ،بما
الصوت بمعنى المفظ ،كما قال :في قوليم
يممك من ذائقة سمعية تُ َم ٍّك ُنوُ من ربط جرس َّ
طب ،والقَ ِ
فالخ ِ
ضم وقَ ِ
(خ ِ
ضم لمصمب واليابس ،فناسبت الخاء لرخاوتيا
ضم لألكل َّ
الر ْ
ضم) َ
َ
)
ٖ
(
طب ،وناسبت القاف لصالبتيا األكل الصمب واليابس  ،وقد وظَّف ابن جني
األكل َّ
الر ْ
بعض النظريات الصوتية التي أسس ليا كاالشتقاق األكبر ،وامساس األلفاظ أشباه

المعاني ،لتفسير معاني بعض األلفاظ في القرآن الكريم ،ومثل كذلك عن التنغيم.
االشتقاق األكبر وأثره في تفسير القرآن

أصال من األصول الثالثية ،فتعقد عميو وعمى
((أن تأخذ
االشتقاق األكبر :ىو
ً
ْ
الستَّة وما يتصرف من كل واحد منيا عميو،
احدا ،تجتمع التَّراكيب ٍّ
تقاليبو ٍّ
معنى و ً
الستَّة ً

وا ْن تباعد شيء من ذلك عنو ُرّد بمطف الصنعة والتأويل إليو؛ كما يفعل االشتقاقيون ذلك
(ٗ)
عاما في ٍّ
كل المغة ،واَّنما ىو في
في التركيب الواحد))  ،وىذا النوع من االشتقاق ليس ًّ
صرح بو ابن جني إذ قال(( :واعمم َّأنا ال ندعى َّ
مستمر في جميع
أن ىذا
بعضيا ،وىذا ما َّ
ٌ
(ٔ) -ينظر :الدراسات الميجية والصوتية ،ٖٖٛ - ٕٜٚ :ونظرات ابن جني في الصوت والمعنى:
ٖٖ٘ ،مجمة مركز دراسات الكوفة ،المجمد ،ٔ :العدد ،ٗ :عام ٕ٘ٓٓ.

(ٕ) -ينظر :ظواىر الفكر الصوتي عند ابن جني ،ٖ :الندوة المتخصصة األولى أبو الفتح عثمان ابن

جني ،جامعة الموصل كمية التربية ،عام .ٜٜٔٛ
(ٖ) -ينظر :الخصائص.ٔ٘ٛ - ٔ٘ٚ / ٕ :
(ٗ) -الخصائص.ٖٔٗ / ٕ :
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المغة؛ كما ال َن َّد ِعي لالشتقاق األصغر َّأنو في جميع المغة ،بل إذا كان ذلك الذي ىو في
مذىبا و َّ
أعز
طتو أصعب
القسمة سدس ىذا أو خمسو متع ّذ ًار
صعبا كان تطبيق ىذا واحا ْ
ً
ً

المادةُ الواحدة تتقمّب عمى ضروب التقمب
ص ّح من ىذا النحو وىذه الصنعة ّ
ممتمسا ،بل لو َ
َ
ِ
الم َدى
كان غريبا معجبا .فكيف بو وىو يكاد يساوق االشتقاق األصغر ويجاريو إلى َ
األبعد))(ٔ) ،وىذا النوع من االشتقاق َم َحل نزاع عند القدماء والمحدثين فقد عرض لو
ٍ
مستقيم في المغة؛ أل َّن
السيوطي في المزىر ،وىو يرى ىذا النوع من االشتقاق غير
المعاني كثيرة والحروف قميمة(ٕ) ،ويرى إبراىيم أنيسَّ ،
أن ىذا النوع من االشتقاق فيو
(ٖ)
ٍ
أن يؤاخذ ابن جني في
تعسف وتكمف  ،ويرى رمضان عبد التواب َّأنو ال مبرر ألحد ْ
مسألة االشتقاق األكبر ،إذ إ َّن ابن جني يرى َّأنو غير مطَّرد في المغة كمٍّيا ،كما ىو ظاىر

َّ
نص ابن جني السابق(ٗ) ،ويرى سيروان الجنابي َّ
الموحد في نظرية االشتقاق
أن المعنى
في ٍّ
يرجع إلى أصوات ىذه التقاليب ،فمتى أطمق صوت خطر في ٍّ
الذىن المعنى المناسب لو
وسمى ىذا النوع من الداللة بـ(الداللة االستدعائية) ،أي إ َّن ىذه األصوات تستدعي معنى
َّ

معنى واحد(٘).
وا ً
حدا ،وا ْن تغيرت أماكنيا ،إذ َّأنيا تعود إلى ً

وقد وظَّف ابن جني ىذه النظرية الصوتية في تفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم،
وسأعرض لبعض اآليات التي وظَّف ابن جني االشتقاق األكبر لتفسيرىا.
أوًالِ :ج ِب ِّال
ون [ يس :من
َض َّل ِمن ُك ْم ِج ِب ِّال َك ِث ًا
ير أَ َفمَ ْم تَ ُكوُنوا تَ ْع ِقمُ َ
القول في قولو تعالىَ  :ولَقَ ْد أ َ
اآلية.]ٕٙ :
تأمل ابن جني تصريف (ج ل ب) ،ومقموبو (ج ب ل ) ،و(ب ج ل) ،و(ب ل ج)
َّ
و(ل ج ب) ،و(ل ب ج) ،فَوجد جماع ذلك يؤول إلى معنى الكثرة و ِ
العظَم ،قال في معنى
َ َ َُ
(ٔ) -الخصائص.ٖٜٔ - ٖٔٛ / ٕ :
(ٕ) -ينظر :المزىر في عموم المغة وأنواعيا.ٕٗٚ / ٔ :
(ٖ) -ينظر :من أسرار المغة.٘ٙ :

(ٗ) -ينظر :فصول في فقو المغة.ٕٜٚ :
(٘) -االشتقاق عند ابن جني ،ٔٛ٘ :مجمة المغة العربية وآدابيا ،كمية اآلداب جامعة الكوفة ،العدد،ٙ :

.ٕٓٓٛ
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الجَبل) لِ ِعظَ ِم ِو و ُكثَْرة أجزائو ،و(ال ِجَبل) من
(ج ب ل )(( :ومن ذلك (ج ب ل ) :منو ( َ
َض َّل ِمن ُك ْم
أيضا ،قال سبحانوَ  :ولَقَ ْد أ َ
الناس؛ لكثرتيم ،وجمعو ( ِجَب ٌل) ،ومنو (ال ِجبِل) ً
ٍ
بعض،
بعضوُ إلى
ق لمشيء وما تساند
ِج ِب ِّال َك ِث ًا
ون  ،و(ال ِجبِمَّةُ) َخْم ٌ
ير أَ َفمَ ْم تَ ُكوُنوا تَ ْع ِقمُ َ
ُ
بعضا ،وكذلك بقيتو))(ٔ) ،حمل ابن جني معنى (ال ِجبِمَّة) عمى معنى الكثرة
و َكثَّر
بعضوٌ
ً
ُ
وِ
العظَم  ،وىو المعنى الذي تَ ُؤول إليو تقاليب (ج ل ب) ،بحسب نظرية االشتقاق األكبر،
الخْمق الكثير ،أو
وىذا المعنى ىو الذي عميو أكثر المفسرين ،إذ قالوا :إ َّن ال ِجبِمَّةَ ىي َ
(ٕ)
ق لمشيء ،فيو نظر ،ويبدو َّانو تحريف وقع من
الجموع الكثيرة  ،وقولو :و(ال ِجبِمَّةُ) َخْم ٌ
ق لمشيء ،بل الوارد فييا عند
الناسخ أو المحقق ،إذ لم يرد في معنى (ال ِجبِمَّة) َّأنيا َخْم ٌ
الشيء طَبِيعتُوِ ،
الخْمق الكثير ،أو ِجبِمَّة َّ
وخْمقَتُوَ ،واْل ِجبِمَّةُ:
المغويين والمفسرينَّ :أنيا َ
َ
اْل َخمِيقَةُ(ٖ) ،أي إ َّن (لمشيء) في نص ابن جني السابق تحريف لـ(كثير) ،واهلل أعمم.
ستُ ُم
ً
ثانيا :الَ َم ْ
ستُم ّْ
ساء [ النساء :من اآلية. ]ٖٗ :
الن َ
القول في قولو تعالى  :أ َْو الَ َم ْ ُ
يرى ابن جني َّ
أن المعنى الجامع لتقاليب (س م ل)  ،ىو اإلصحاب والمالينة،

ستُم ّْ
ساء  ،إذ قال(( :ومنيا
الن َ
وعميو حمل معنى (الَ َم ْستُ ُم) في قولو تعالى  :أ َْو الَ َم ْ ُ
َّ
َّ
لمس؛
اليد شيء حائ ٌل بينيا وبين الممموس لم
الممس ،وذلك َّأنو ْ
إن عارض َ
يصح ىناك ٌ

َّ
بد مع الممس من
اء باليد نحوه ،ووصول منيا إليو ال حاجز وال مانع ،وال ّ
فإنما ىو إىو ٌ
إمرار اليد وتحريكيا عمى الممموس ،ولو كان ىناك حائ ٌل الستوقفت بو عنو ومنو المالمسة
ستُم ّْ
بد ىناك من حركات واعتمال وىذا
ساء  ،أي :جامعتم؛ وذلك َّأنو ال ّ
الن َ
 أ َْو الَ َم ْ ُ
واضح))(ٗ).
القوة واالجتماع ،وعميو حمل معنى
وقال في تقاليب (ق و س) :أ َّنيا تدل عمى َّ

ق [ االنشقاق ، ]ٔٚ :أي :جمع(٘) ،وقال في
سَ
(الو َسق) في قولو تعالىَ  :والمَّْي ِل َو َما َو َ
َ
(ٔ) -الخاطريات.ٜٕٔ / ٕ :

(ٕ) -ينظر :جامع البيان ،ٖٙٙ/ٔٚ :وتأويالت أىل السنة  ،ٖٖ٘/ٛ :والنكت والعيون.ٕٚ/ ٘ :
(ٖ) -ينظر :العين ،ٖٔٚ / ٙ :ومعجم مقاييس المغة.ٕ٘ٓ / ٔ :
(ٗ) -الخصائص.ٖٔٛ / ٕ :

(٘) -ينظر :الخصائص.ٖٔٙ / ٕ :
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أن معانييا تدل عمى الشدة والضيق واالجتماعَّ ،إال (ر ح ج)؛ َّ
تقاليب ( ح ج ر) َّ
ألنو
ِِ
ط َع ُم َيا إِالَّ َمن
ث ِح ْجٌر الَّ َي ْ
ام َو َح ْر ٌ
ميمل ،وعميو حمل معنى قولو تعالىَ  :وقَالُواْ َىـذه أَ ْن َع ٌ
وحرٌج) ،ف ِ
شاء ِب َز ْع ِم ِيم [ األنعام :من اآلية ،]ٖٔٛ :عمى قراءة األعمش (وحر ٌ ِ
الح ْرُج
ّن َ
ث ْ
َ َْ
ْ
ث ِ
وح ْرٌج) ىو معنى قراءة العامة نفسو،
(و َح ْر ٌ
و َ
الح ْرج معناه الضٍّيق ،ومعنى قراءة األعمش َ
ط َع َميا َّإال من يشاؤون(ٔ) ،والجامع بين معنى قراءة األعمش وقراءة العامة
أن َي ْ
أي :ممنوع ْ
ىو االشتقاق األكبر؛ َّ
ألن المعنى الذي تَ ُؤول إلية تقاليب (ح ج ر) واحد ،وقال أبو حيان
(حرٌج) معنى ِ
ِ
(ح ْجٌر) ،كما في جذب وجبذ عند من يرى
ىذه القراءة عمى القمب ومعنى ْ
فييا القمب ،أو يدل عمى التضييق(ٕ).
قوة المفظ لقوة المعنى
ىذا عنوان باب من أبواب كتاب الخصائص عالج فيو ابن جني بعض القضايا

الصوتية ،وبدأ ىذا الباب بقولو(( :ىذا فصل من العربية َح َسن ،منو قوليمَ :خ ُشن
واخشوشن ،فمعنى َخ ُشن دون معنى اخشوشن؛ لِما فيو من تكرير العين وزيادة الواو))(ٖ)،
وابن جني في ىذا الباب يتحدث عن ٍّ
الشدة التي تكون من زيادة الحروف في المفظ أو

(خ ُشن واخشوشن)
تكرارىاَّ ،
مما يعطي لمفظ المزيد شدة في الصوت؛ لزيادة حروفو كما في َ
(خ ُشن)َّ ،
مما ُيتبعيا ِش َّدةً
فالشدة في (اخشوشن) ُمتَأتٍّيةٌ من كثرة الحروف فييا بالنسبة إلى َ
في الصوت؛ لكثرة الحروف ،وعمى ىذا المنوال عالج ابن جني بعض ألفاظ القرآن وحاول
أن يمتمس ىذه الشدة في تمك األلفاظ التي َع َرض ليا ومنيا:
ْ

أوًالُ :م ْقتَِدر
َّ
َخ َذ َع ِز ٍ
يز ُّم ْقتَِد ٍر[ القمر.]ٕٗ :
اى ْم أ ْ
آي ِات َنا ُكمّْ َيا فَأَ َخ ْذ َن ُ
القول في قولو تعالىَ  :كذ ُبوا ِب َ
يرى ابن جني َّ
أن مقتدر في اآلية أشد من قادر؛ لِ َما كان فيو من التفخيم في المفظ،
َّ
وشدة األخذ ،فيو أوفق لممعنى من قادر(ٗ) ،ومعنى الشدة الذي تَ َحصَّل عميو ابن جني كان
(ٔ) -ينظر :المحتسب.ٕٖٕ / ٔ :
(ٕ) -ينظر :البحر المحيط.ٕٖٖ / ٗ :
(ٖ) -الخصائص ،ٕٙٗ / ٖ :والمحتسب.ٜٔ٘ / ٕ :
(ٗ) -ينظر :الخصائص.ٕٙ٘ / ٖ :
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عند مقارنة مقتدر بقادر ،والشدة في مقتدر ُمتأتٍّيةٌ من سكون القاف وقمقمتيا  ،وقطع النفس
أن يجري معيا(ٔ) ،ال كما في قادر فالنفس فييا سمس ٍ
عندىاَّ ،
جار
فإن النفس ممنوع ْ

مت في المفظ ،والى ىذا المعنى أشار الزركشي بقولو(( :واعمم َّ
أن المفظ إذا كان عمى
فَ َسيُ ْ
مما
أن يتضمن من المعنى أكثر َّ
وزن من األوزان ثم ُنقل إلى وزن آخر أعمى منو ،فال ُب َّد ْ
تضمنو أوًال؛ َّ
يدت في األلفاظ وجب زيادة المعاني
ألن األلفاظ أدلة عمى المعاني فإذا ِز َ
َخ َذ َع ِز ٍ
يز ُّم ْقتَِد ٍر  ،فيو أبمغ من (قادر) لداللتو
اى ْم أ ْ
ضرورة ،ومنو قولو تعالى  :فَأَ َخ ْذ َن ُ

عمى َّأنو قادر متمكن القدرة ال يرد شيء عن اقتضاء قدرتو ويسمى ىذا قوة المفظ لقوة
أن َّ
فضال عن ذلك َّ
كل زيادة في المبنى يتبعيا زيادة في المعنى.
المعنى))(ٕ)،
ً
س َب ْت
ً
ثانيا :ا ْكتَ َ
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما
القول في قولو تعالى  :الَ ُي َكمّْ ُ
ف المّ ُو َن ْفساً إِالَّ ُو ْ
س َع َيا لَ َيا َما َك َ
س َب ْت [ البقرة :من اآلية.]ٕٛٙ :
ا ْكتَ َ
َّ
تقدم الكالم عمى اآلية في مبحث الصرف في الكالم عمى الفرق بين صيغة (فَ َعل

تعل) بشكل مفصَّل ،وايرادىا ىنا؛ َّ
ألن ابن جني استشيد بيا عمى قوة المفظ لقوة المعنى،
وأ ْف َ
وتأويل ذلك عنده (( َّ
ومستصغر؛
أمر يسير
أن كسب الحسنة باإلضافة إلى اكتساب َّ
َ
السيئة ٌ
وذلك لقولو َّ
الس ّْي َئ ِة فَالَ ُي ْج َزى
ش ُر أ َْمثَالِ َيا َو َمن َجاء ِب َّ
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
عز اسموَ  :من َجاء ِبا ْل َح َ
إِالَّ ِمثْمَ َيا [ األنعام :من اآلية ، ]ٔٙٓ:أفال ترى َّ
أن الحسنة تصغر بإضافتيا إلى جزائيا،
ِ
ولما كان جزاء السيئة َّإنما ىو بمثميا لم تحتقر إلى الجزاء عنيا،
صغر الواحد إلى العشرةَّ ،

ات
اد َّ
الس َم َاو ُ
فعمم بذلك ق ّوة فعل السيٍّئة عمى فعل الحسنة؛ ولذلك قال تبارك وتعالى  :تَ َك ُ
نش ُّ
َن َد َع ْوا لِ َّمر ْح َم ِن َولَ ًدا [ مريم،ٜٓ:
َيتَفَطَّ ْر َن ِم ْن ُو َوتَ َ
ض َوتَ ِخُّر ا ْل ِج َبا ُل َى ِّدا  أ ْ
ق ْاأل َْر ُ
ذاىبا بصاحبو إلى ىذه الغاية البعيدة المترامية ُعظٍّم قدرىا
ٔ ،]ٜفإذا كان فعل َّ
السيئة ً
س َب ْت ِ ،
فزيد في لفظ ِفعل
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما ا ْكتَ َ
وفُ ٍّخم لفظ العبارة عنيا فقيل  :لَ َيا َما َك َ
(ٖ)
ت)
َّ
السيئة وانتُِقص من لفظ فعل الحسنة))  ،وىنا ابن جني ربط بين كثرة حروف (ا ْكتَ َس َب ْ

(ٔ) -ينظر :عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي.ٔٙٔ :
(ٕ) -البرىان في عموم القرآن.ٖٗ / ٖ :
(ٖ) -الخصائص.ٕٙ٘ / ٖ :
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السيئة الفعل المزيد
ت)؛ لذا ناسب َّ
َّ
مما يعطي المفظ قوة في الصوت ال توجد في ( َك َس َب ْ
ت)؛ ألنيا مجازى عمييا.
ت) ،وناسب الحسنة الفعل المجرد ( َك َس َب ْ
(ا ْكتَ َس َب ْ
التنغيم دال لتو وأثره في التفسير
التنغيم :ىو ((تغيرات تنتاب صوت المتكمم من صعود إلى ىبوط ،ومن ىبوط إلى

صعود؛ لبيان مشاعر الفرح والغضب والنفي واإلثبات والتيكم واالستيزاء واالستغراب))(ٔ)،
أو ىو إطار صوتي لمجممة داخل السياق(ٕ) ،والتنغيم يكون في الجمل أو أجزاء الجمل،
وىو قسمان قسم ينتيي بنغمة ىابطة عمى آخر المقطع المنبور ،وقسم ينتيي بنغمة

صاعدة عمى آخر المقطع المنبور(ٖ)ولمتَّنغيم أثر داللي فالجممة الواحدة قد تكون خبرية أو

استفيامية أو تقريرية ،فيكون التَّنغيم ىو الفيصل في بيان المعاني المرادة من الجممة داخل

السياق(ٗ) ،وابن جني من العمماء الذين التمسوا داللة التنغيم وأثره في تغيير جية المعنى

وبَّين داللة التنغيم وأثره
وتحول الخطاب من خبر إلى استفيام أو من استفيام إلى توبيخ َ ،
أن تكون في مدح
في تبيين المعنى بقولو(( :وأنت تحس ىذا من نفسك إذا تأممتو  ،وذلك ْ
إنسان والثَّناء عميو فتقول :كان واهلل رجال! فتزيد في قوة المفظ بـ(اهلل) ىذه الكممة وتَتَ َّ
مكن

يما أو نحو
فاضال أو
جال
ً
في تمطيط الالم واطالة الصوت بيا وعمييا ،أي ر ً
ً
شجاعا أو كر ً
ذلك ،وكذلك تقول :سألناه فوجدناه إنسانا! ٍّ
وتمكن الصوت بإنسان وتفخمو ،فتستغني بذلك
إن ذممتو ووصفتو بالضيق
سمحا أو جو ًادا أو نحو ذلك ،وكذلك ْ
عن وصفو بقولك :إنسانا ً
ِ
ئيما أو
قمت :سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجيك وتقطبو ،فيغنى ذلك عن قولك :إنسانا ل ً
لِ َح ًاز أو َّ
مبخال أو نحو ذلك))(٘) ،فابن جني في نصو ىذا تكمم عن أثر التنغيم وا ْن لم

يصرح بمصطمحو في كالمو ،إذ َّ
أن تمكين الصوت في المفظ وتفخيمو مظير من مظاىر

التنغيم.

(ٔ) -في البحث الصوتي عند العرب.ٖٙ :
(ٕ) -ينظر :المغة مبناىا ومعناىا.ٕٕٙ :

(ٖ) -ينظر :الداللة الصوتية في المغة العربية ،ٜٔٛ -ٜٔٚ :وفي البحث الصوتي عند العرب.ٖٙ :
(ٗ) -ينظر :المدخل إلى عمم أصوات العربية.ٕ٘ٛ :
(٘) -الخصائص.ٖٚٔ / ٕ :
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وقد وظَّف ابن جني التنغيم في تفسير بعض القراءات ،وقد ربط بين التنغيم والحالة

النفسية التي يمر بيا اإلنسان أثناء التكمم ،إذ إ َّن ىناك عالقة بين نغمة الصوت والحالة
النفسية لممتكمم (ٔ) ،ومن اآليات التي وظَّف التنغيم لتفسيرىا:
أوَال
ِ
ِ ِ
س ٍ
ول إِالَّ َكا ُنوا ِب ِو
القول في قولو تعالىَ  :يا َح ْ
س َرةً َعمَى ا ْلع َباد َما َيأْتي ِيم ّْمن َّر ُ
س َرةً  عمى قراءة األعرج
ستَ ْي ِزُئون [ يس ]ٖٓ :بتسكين الياء من قولو تعالىَ  :يا َح ْ
َي ْ
(يا َح ْس َرْه).

في بادئ األمر أشكل ابن جني عمى ىذه القراءة ؛ َّ
ألن قولو تعالىَ  :عمَى ا ْل ِع َب ِاد 
متعمق بـ(حسره) أو صفة ليا ،فال يحسن الوقوف عمييا دون قولو تعالىَ  :عمَى ا ْل ِع َب ِاد 
مستعينا بالتنغيم ،إذ قال(( :ووجو
َّإال َّأنو سرعان ما حمل القراءة عمى وجو مقبول عنده
ً
أن العرب إذا أخبرت عن الشيء  -غير معتَ ِم َد ِ
ذلك عندي ما أذكره؛ وذلك َّ
تو وال ُم ْعتَ ِزَم ٍة
ُْ
عميو  -أسرعت فيو ،ولم تتأن عمى المفظ ،المعبر بو عنو ،وذلك كقولو:
اف *
* ُق ْم َنا لَيا ِق ِفي لَنا قالَ ْت قَ ْ
ِ
بالحال ،وتثاقُ ًال عن
تياوًنا
ت،
فاقتص َر ْ
معناه :وق ْف ُ
َ
ت من جممة الكممة عمى حرف منيا؛ ُ
اإلجابة ،و ِ
اعتماد المقال ...وعمى ذكر طول األصوات وقصرىا لقوة المعاني المعبر بيا
عنيا وضعفيا ما يحكى َّ
ابنا لو ،فقالت لو أمو :ال تضربو ،ليس ىو ابنك،
أن ً
رجال ضرب ً
فرافعيا إلى القاضي فقال :ىذا ابني عندي ،وىذه أمو تذكر أنَّو ليس مني ،فقالت المرأة:

ليس األمر عمى ما ذكره ،واَّنما أخذ يضرب ابنو فقمت لو :ال تضربو ليس ىو ابنك ،ومدت

جدا ،فقال الرجل :واهلل ما كان فيو ىذا الطويل الطويل))(ٕ) ،وعمى ىذا التفسير
فتحة النون ً
بمحاظ التنغيم الذي حمل عميو بيت الوليد بن عقبة وحكاية المرأة ،حمل قراءة األعرج ،إذ
قال(( :واذا كان جميع ما أوردناه ونحوه ِم َّما استطمناه فحذفناه يدل َّ
أن األصوات تابعة
ط َع وقَطَّ َع،
يت ،ومتى ضعفت ضعفت ،ويكفيك من ذلك قوليم :قَ َ
يت قَ ِو ْ
لممعاني  -فمتى قَ ِو ْ
و َك َس َر و َكس ََّر ،زادوا في الصوت لزيادة المعنى ،واقتصدوا فيو القتصادىم فيو  -عممت َّ
أن
(ٔ) -ينظر :التوجيو النحوي لمقراءات الشاذة في المحتسب( ،ٛٛ :أطروحة).

(ٕ) -المحتسب ،ٕٔٓ – ٕٓٛ / ٕ :وصدر البيت تقدم تخريجو ،ينظر :الرسالة.ٙٛ :
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(يا َح ْس َرْه َعمَى اْل ِع َب ِاد) ،بالياء ساكنة َّإنما ىو لتقوية المعنى في النفس؛
قراءة من ق أرَ :
وذلك َّأنو في موضع وعظ وتنبيو ،وايقاظ وتحذير ،فطال الوقوف عمى الياء كما يفعمو

المستعظم لألمر ،المتعجب منو ،الدال عمى َّأنو قد بيره  ،وممك عميو لفظو وخاطره ،ثم
عاذر نفسو في الوقوف عمى الموصول دون صمتو لِ َما كان
ًا
قال من بعد( :عمى العباد)،
فيوَّ ،
وداال لمسامع عمى أنَّو َّإنما تجشم ذلك  -عمى حاجة الموصول إلى صمتو وضعف
ذىاب الصورة بالناطق)) (ٔ) ،وا ْن طال
اإلعراب وتحجره عمى جممتو  -ليفيد السامع منو
َ
مما َّ
كالم ابن جني في تفسير اآليةَّ ،إال َّ
أن
أن نقمو َّ
البد منو؛ لكي َيبِين المعنى الذي يريد ْ

يوصمو ،وكالمو عمى القراءة يوحي َّأنو حمل اآلية عمى التَّنغيم ،مع وقفة طويمة عمى

الياء ،وربط ىذا التنغيم بالحالة النفسية لممتكمم بحيث َّأنو ال يستطيع وصل الموصول
بصمتو التي ال تنفك عنو لِ َما بو من تحسر ،وبيذا يكون التَّحسر من جيتين :األولى نفس
المفظ الموضوع وىو (الحسرة) ،واألُخرى التَّنغيم الذي ُي َبٍّين الحالة َّ
النفسية ،والتَّنغيم في لفظ
(الحسرة) مستعمل في عاميتنا اليوم عند التَّحسر عمى شيء كما في قراءة األعرج ( َيا

َح ْس َرْه) مع الوقوف عمى الياء ،وقال أبو َّ
حيان(( :ووقفوا عمى الياء مبالغة في التَّحسر،
(ٕ)
ِ
ِ
س َرةً
ل َما في الياء من التَّأَىو َكالتَّأَوِه  ،ثم وصموا عمى تمك الحال))  ،وقولو تعالىَ  :يا َح ْ
نداء وأسموب النداء قائم عمى التَّنغيم إذ يبدأ بنغمة صاعدة  ،وينتيي بنغمة ىابطة (ٖ).
ثانيا
ً
ُّك قَا َل إِ َّن ُكم َّم ِ
اد ْوا َيا َمالِ ُك لِ َي ْق ِ
ون 
ض َعمَ ْي َنا َرب َ
القول في قولو تعالىَ  :وَن َ
اكثُ َ
(يا م ِ
ال)عمى قراءة عمي ابن أبي طالب (عميو السالم) ،وابن
[الزخرف ،]ٚٚ :بالترخيم َ َ
مسعود واألعمش.
((قال أبو الفتح :ىذا المذىب الم ْألوف في التَّرخيمَّ ،إال َّ
سر
أن فيو في ىذا الموضع ًّا
ِِ
وص ُغر كالميم؛
ت َّ
ً
قواىم ،وذلَّ ْ
ض ُعفَ ْ
جديدا؛ وذلك َّأنيم – لعظَِم ما ىم عميو– َ
ت أنفسيمَ ،
فكان ىذا من مواضع االختصار ضرورةً عميو ،ووقوفًا دون تجاوزه إلى ما يستعممو المالك

(ٔ) -المحتسب.ٕٔٔ – ٕٔٓ / ٕ :
(ٕ) -البحر المحيط.ٖٔٛ / ٚ :

(ٖ) -ينظر  :التشكيل الصوتي في المغة العربية ٔٗٔ :وٗٗٔ.
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لقولو  ،القادر عمى التصرف في منطقو))(ٔ) ،وفي ىذا النص ربط ابن جني بين التنغيم
والحالة النفسية التي عمييا أصحاب النار؛ لِ َما أصابيم من ُذ ٍّل وانكسار حتى صغر
كالميم فيم ال يستطيعون إتمام الكالم  ،فناسب وضع أصحاب النار ىذا النوع من
ال) عمى التَّ ِ
أيضا إذ قال(( :وقُ ِرئ (يا م ِ
رخيم
التنغيم ،والى ىذا المعنى ذىب أبو السعود ً
َ
المفظ ب ِ
تأدية ِ
وعجزِىم عن ِ
ِ
ِ
بالضم و ِ
تمامو))(ٕ) ،وقولو تعالى:
ضعفيم
رمز إلى
ٍّ
الكسر ،ولعمَّو ٌ
َ يا َمالِ ُك  نداء ،يبدأ بنغمة صاعدة ،وينتيي بنغمة ىابطة (ٖ).
 -2التَّضاد في ألفاظ القرآن
ِ
ٍ
يض َّ
َّ
الش ْي ِء ومعاكسو،
شيئا
شيء
التَّضاد في المغة :كل
ضاد ً
ليغمبو ،والضٍّدَ :نق ُ
َ
وقت و ِ
الش ْي َئان ال يجوز اجتماعيما ِفي ٍ
ادانَّ :
ض َّ
اح ٍد ،كالمَّْي ِل و َّ
النيَ ِار(ٗ) ،وقال أبو
ُ
المتَ َ
َو ُ
ٍ
ض ٍّدِ ،
الطيب المغوي(( :األضداد :جمع ِ
وضد ٍّ
َّ
شيء ما نافاه ،نحو البياض والسواد،
كل
ّ
َْ
(٘)
والسخاء والبخل والشجاعة والجبن ،وليس كل ما خالف الشيء ِ
أما في
ض ًّدا لو)) َّ ،
االصطالح فيي :األلفاظ التي تدل عمى معنيين متضادين أو متعاكسين كالجون يدل عمى
البياض والسواد(.)ٙ

والتَّضاد ظاىرة من ظواىر المغة ،وىي ظاىرة أختمف فييا المغويون بين منكر ليا ُمتَ َع ٍّسف،
وبين مثبت ليا مسرف ،أو بينيما ،وقد أشار إلى ىذا الخالف غير واحد من الباحثين ليس

ىنا محل ذكره( ،)ٚوالتَّضاد وا ْن كان ظاىر موجودة في المغة لمسيا األقدمون ،وقال بيا
أصال فييا ،أي َّ
أن واضع المغة حينما
المحدثونَّ ،إال َّإنيا ظاىرة طارئة عمى المغة ليست
ً
لكل ٍ
وضعيا وضع ٍّ
معنى بإزائو ،ثم نشأ التَّضاد فييا فيما بعد ،بسبب َّأنيا بعد وضعيا
لفظ ً
أصال في
يجابا ،إذ لو كان التَّضاد
ً
سمبا وا ً
صارت ظاىرة اجتماعية تتأثر بمحيطيا ً

(ٔ) -المحتسب.ٕ٘ٚ / ٕ :

(ٕ) -إرشاد العقل السميم.ٜ٘ / ٘ :
(ٖ) -ينظر :التشكيل الصوتي في المغة العربية ٔٗٔ :وٗٗٔ.

(ٗ) -ينظر :العين ،ٙ / ٚ :ومعجم مقاييس المغة( ،ٖٙٓ / ٖ :ضد).
(٘) -األضداد في كالم العرب.ٖٖ :
( -)ٙينظر :األضداد في المغة.ٜٜ :

( -)ٚينظر :فصول في فقو العربية ،ٖٖٙ :وفقو المغة.ٔٗٛ :
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المغة لما َّبين لو العمماء أسباب تؤدي إلى وقوعو  ،والى ىذا المعنى أشار رمضان عبد
التواب بقولو(( :ومن الطبيعي َّ
أن الكممة من الكممات األضداد لم توضع لممعنيين

المتضادين في َّأول األمر؛ واَّنما وضعت ألحدىما ،ثم جدت عوامل مختمفة أدت إلى نشأة
المعنى الثاني المضاد لألول))(ٔ) ،والعوامل ىي األسباب التي أدت إلى ظاىرة التضاد في

المغة  ،وقد أشار إلييا رمضان عبد التواب وعمي عبد الواحد وافي(ٕ).

ويبدو َّ
أن القائمين بالتَّضاد لم يختمفوا في وقوعو في ألفاظ القرآن إذ َّإنيم راحوا

يستشيدون لمتَّضاد بألفاظ القرآن الكريم ،فيذكرون ليذه األلفاظ معنيين متضادين ،بل وضع

بعضيم كتابو لتَْبيِين ىذه الظاىرة في القرآن الكريم حتى ال يقع االختالف في تفسير
القرآن ،وتَبِين معانيو ،إذ قال أبو حاتم السجستانيَّ (( :إنا وجدنا من األضداد في كالميم
َّ
يقينا
والمقموب ً
كثيرا ،فأوضحنا ما حضر منو ،إذ كان يجيء في القرآن (الظن) ً
شيئا ً
ًّ
عز َّ
أن اهلل َّ
أن يكون ال يرى من ال يعرف لغات العرب َّ
وجل حين قال:
وشكا ...فأردنا ْ
 وِا َّنيا لَ َك ِبيرةٌ إِالَّ عمَى ا ْل َخ ِ
ون [ البقرة :من اآليتين ]ٗٙ ،ٗ٘ :مدح
ين َيظُ ُّن َ
ين  الَّ ِذ َ
اش ِع َ
َ
َ َ
َ
(ٖ)
الش ٍّ
َّ
اكين في لقاء رٍّبيم ،واَّنما المعنى يستيقنون))  .وكذلك نرى المحدثين ال يشكون في
وقوع التَّضاد في ألفاظ القرآن ،وىذا ُيفيم من دراستيم ليذه الظاىرة ،وتكمميم عمييا ،ومنيم
إبراىيم السامرائي ،وأحمد مختار عمر ،وعبد الواحد حسن(ٗ) ،والتضاد في ألفاظ القرآن
عمى نوعين:

النوع األول :يكون المفظ من األضداد ،ولكن ال يجتمع المعنيان المتضادان في اآلية
َّ
ون أ ََّن ُيم ُّمالَقُوا َرّْب ِي ْم
نفسيا ،كما في لفظ
ين َيظُ ُّن َ
(الظن)  ،فيو في قولو تعالى  :الَّ ِذ َ
ون [ البقرة ]ٗٙ :معناه يستيقنون ،وفي قولو تعالىَ  :وِا َذا ِقي َل إِ َّن َو ْع َد
َوأ ََّن ُي ْم إِلَ ْي ِو َار ِج ُع َ
ِ
المَّ ِو َح ّّ
اع ُة إِن َّنظُ ُّن إَِّال ظَ ِّنا َو َما َن ْح ُن
ييا ُق ْمتُم َّما َن ْد ِري َما َّ
ق َو َّ
الس َ
الس َ
اع ُة َال َرْي َب ف َ
ين  [ الجاثية  ، ]ٖٕ :فمعناه الشك (٘).
ستَ ْي ِق ِن َ
ِب ُم ْ
(ٔ) -فصول في فقو العربية.ٖٖٛ :
(ٕ) -ينظر  :فصول في فقو العربية ،ٖ٘٘ - ٖٕٗ :وفقو المغة.ٕٔ٘ - ٔ٘ٔ :
(ٖ) -ثالثة كتب في األضداد (السجستاني).ٕٚ :

(ٗ) -ينظر :التطور المغوي التاريخي ،ٔٓٔ :واالشتراك والتضاد في القرآن الكريم ،ٕٜٔ :والعالقات
الداللية والتراث البالغي العربي.ٖٛ :

(٘) -ينظر :ثالثة كتب في األضداد (السجستاني).ٕٚ :
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أن يكون المفظ من األضداد ،ويحممو المفسرون عمى المعنيين المتضادين في
النوع الثانيْ :
َّص َن ِبأَنفُ ِس ِي َّن ثَالَ ثَ َة
اآلية نفسيا ،ومن ذلك لفظ (القُ ْرء) في قولو تعالىَ  :وا ْل ُم َ
طمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
قُُرَو ٍء [ البقرة :من اآلية ]ٕٕٛ :قيل ىو الحيض والطير(ٔ) ،وقيل َّ
إن القُرء في المغة:
الوقت ،فيو عمى ىذا يصدق عمى الحيض والطير(ٕ) ،فال يكون من األضداد ،وىذا النوع

قميل ًّ
جدا ،بل التَّضاد فيو يرجع إلى أسباب منيا اختالف المغات وغيرىا.
التضاد في ألفاظ القرآن عند ابن جني

تناولت نوال كريم زرزور ظاىرة التضاد عند ابن جني ،فََبَّي َنت َّ
أن التَّضاد بمعناه
ٍ
ألفاظ تدل
مذكور عنده ،فقد ((كان ابن جني يطمق مصطمح التَّضاد عمى
االصطالحي
ٌ
عمى التَّقابل ،وما التَّضاد عنده َّإال التَّقابل  ...لكننا مع ذلك ال نعدم إشارات صريحة
(ٖ)
ٍّ
ت طائفة من
نص أبو الفتح عمى
وواضحة لبعض األلفاظ ،وقد َّ
ضْ
وع َر َ
تضادىا)) َ ،
ٍّ
بتضادىا ،وبينت أسباب التضاد عنده.
األلفاظ التي قال ابن جني

ٍّ
َّ
أن ُن َبٍّين موقفو في
صرح ابن جني
إن األلفاظ التي َّ
بتضادىا قميمة ً
جدا ،ال نستطيع ْ
ٍّ
بتضادىاَّ ،إال َّأنو في تفسيره
صرح ابن جني
آنيا ،وقد َّ
ضوئيا  ،وكان بعض ىذه األلفاظ قر ً
لتمك األلفاظ كان يحمميا عمى أحد المعنيين المتضادين ،وتمك األلفاظ ىي:

َّأوًال :أ ْ ِ
ييا
ُخف َ

اد أ ْ ِ
ِ
ييا لِتُ ْج َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
س َعى 
آت َي ٌة أَ َك ُ
س ِب َما تَ ْ
ُخف َ
 عمى قراءة سعيد بن جبير ،وفييا أمور عدة:

اع َة
القول في قولو تعالى  :إِ َّن َّ
الس َ
[طو ]ٔ٘ :بفتح اليمزة من قولو  :أ ْ ِ
ييا
ُخف َ
َّ
وكأنو ساق ما قالو مؤلفو
َخفَى) بفتح اليمزة بمعزل عن اآلية،
األول :قال بتضاد (أ ْ
جميعا))(ٗ) ،وىذا نص ما قالو
ظيرتُو
كتمتُو ،وأ ْ
األضداد إذ قال(( :أ ْ
ً
َخفَ ْيت الشي َءْ :
األصمعي ،وابن السكيت (ت ٕٗٗىـ) ،وأبو حاتم السجستاني(٘).

(ٔ) -ينظر :النكت والعيون.ٕٜٔ - ٕٜٓ / ٔ :
(ٕ) -ينظر :المحرر الوجيز.ٖٓٗ / ٔ :

(ٖ) -ابن جني وعمم الداللة( ،ٜٔٚ :رسالة).
(ٗ) -المحتسب.ٗٚ / ٕ :

(٘) -ينظر :ثالثة كتب في األضداد ،األصمعي ،ٕٔ :والسجستاني ،ٔٔ٘ :وابن السكيت.ٔٚٚ :

869

الفصل لثالث التفسير اللغوي في المباحث الدِّالليَّة .......................
فأما
األمر الثانيَّ :أنو حمل معنى القراءة عمى أحد المعنيين ،وىو اإلظيار ،إذ قالَّ (( :
مبني عمى َّ
َخفَ ْيت)
َخ ِفييَا) بفتح األلف فإنَّو أُظيرىا))(ٔ) ،وتفسيره ىذا
ٌّ
أن اليمزة في (أ ْ
(أ ْ
لمسمب؛ َّ
أن تكون لإلثباتَّ ،إال
ت) ،و(أَ ْف َعْم ُ
ألنيا عمى وزن (أَ ْف َعْم ُ
ت) وان كانت في الغالب ْ
ت استعجامو ،وكذلك
َّإنيا قد تأتي ويراد بيا السمب ،نحو :أ ْ
ت الكتاب ،أي أ َْزْل ُ
َع َج ْم ُ
(ٕ)
َخ ِفييَا) بفتح اليمزة عمى قراءة
َخ ِفييَا) أي أُزيل عنيا خفائيا  ،وفسَّر مؤلفو األضداد (أ ْ
(أ ْ
سيعد بن جبير باإلظيار ،ولم يذكروا المعنى الثاني في كالميم عمى القراءة ،إذ قال أبو
َخ ِفييَا) بالفتح  ،فذلك معروف في معنى أُظيرىا)) (ٖ)،
حاتم السجستاني(( :و َّ
أما من ق أر (أ ْ
وتبعو أكثر األضداديين.
ُخ ِفييا (( :من ق أر  :أ ْ ِ
ييا  قالوا :معناه
ُخف َ
األمر الثالث :قال في قراءة العامة  :أ ْ َ
ظ ِي ُرىا ،قال أبو عمي :الغرض فيو أ ُِزيل عنيا خفاءىا ،وىو ما تُمَف فيو القربة ونحوىا:
أُ ْ

من كساء ،وما يجري مجراه))(ٗ) ،وىو حمل المعنى ىنا عمى اإلظيار ،بداللة ىمزة السمب

أيضا يراد بيا السمب والنفي ،وذلك
إذ قال في سر صناعة اإلعراب(( :فقد تأتي أفعمت ً
الساع َة ِ
آت َي ٌة
نحو أشكيت ز ً
يدا إذا زلت لو عما يشكوه  ...ومثمو قولو َع َّز و َج َّل  :إِ َّن َّ َ
اد أ ْ ِ
ييا  تأويمو واهلل أعمم عند أىل النظر أكاد أظيرىا ،وتمخيص حال ىذه المفظة
أَ َك ُ
ُخف َ

أي أكاد أُزيل عنيا خفاءىا وخفاء كل شيء غطاؤه))(٘) ،وتفسيره ىذا ىو تفسير القراءة
نفسو  ،وكذلك قال األضداديون في القراءة العامة ( ،)ٙخال أبا حاتم السجستاني ،فيو حمل

الشيء كتمتُو وأظيرتو  ،وزعم
فيت
حمل القراءة العامة عمى المعنيين ،إذ قال(( :يقال ْ
أخ ُ
َ
اد أ ْ ِ
الساع َة ِ
َّ
ييا  عمى ذلك ،واهلل أعمم بذلك))( ،)ٚويفيم
آت َي ٌة أَ َك ُ
أن قولو تعالى  :إِ َّن َّ َ
ُخف َ
(ٔ) -المحتسب.ٗٚ / ٕ :

(ٕ) -ينظر :المحتسب.ٗٚ / ٕ :
(ٖ) -ثالثة كتب في األضداد ،السجستاني ،ٔٔ٘ :وينظر :األصمعي ،ٕٖ :و األضداد لقطرب،ٛٚ :
واألضداد في كالم العرب.ٔٙٙ :

(ٗ) -المحتسب.ٗٚ / ٕ :

(٘) -سر صناعة اإلعراب.ٖٛ - ٖٚ / ٔ :
( -)ٙينظر :ثالثة كتب في األضداد  ،األصمعي ،ٕٔ :وابن السكيت ،ٔٚٚ :واألضداد في كالم
العرب .ٔٙٙ :

( -)ٚثالثة كتب في األضداد ،السجستاني.ٔٔ٘ :
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من ىذا الكالم َّ
أن أبا حاتم السجستاني حمل اآلية عمى المعنيين المتضادين ،وذكر أبو
اد أ ْ ِ
بكر بن األنباري َّ
ييا  أكاد استرىا ،وىو بقولو ىذا انفرد عن
أن معنى  أَ َك ُ
ُخف َ
األضداديين ،وقال بصيغة التمريض :يقال :أكاد أُظيرىا (ٔ).
فيت) الشيء ،بال ألف ،معناه أظيرتُو البتة(ٕ) ،أي ال يكون
األمر الرابع :قال ابن جنيَ :
(خ ُ
معناه َّإال اإلظيار ،وكذلك قال أبو حاتم السجستاني وأبو الطيب وأبو بكر بن األنباري(ٖ).
(أكاد أُخفييا من نفسي) ،وفي ىذا ضرب من
األمر الخامس :قال ابن جني (( :وقيل:
ُ
(أكاد أُخفييا من نفسي) ىي قراءة
التصوف ،وقيل :أكاد أخفييا :أريد أخفييا)) (ٗ) ،وقولو:
ُ
ظ ِيركم
ُخ ِفييا من نفسي فكيف أُ ْ
أ ٍّ
أكاد أ ْ
ُبي نسبيا ابن خالويو إليو في المختصر ،وتماميا (( ُ
عمييا))(٘) ،ونسب ابن جني تمك القراءة لمتصوف؛ َّ
ألن اهلل ال َي ْخفَى عميو شيء ،وقال
إن اهلل
الثعمبي عن قطرب(( :فإن قيل :كيف ُي ْخفي اهلل من نفسو وىو خمق اإلخفاء؟ ُقمناّ :

أن الرجل يعذل أخاه فيقول لو :أذعت
سبحانو كمّم العرب بكالميم الذي يعرفونوَ ،أال ترى ّ
سرك نفسي فكيف أذعتو؟! معناه
سري ،فيقول
ً
مجيبا لو معتذ ار إليو :واهلل لقد كتمت ّ
ّ
()ٙ
عندىم :أخفيتو اإلخفاء كمَّو))  .وخالصة القول َّ
َخفَ ْيت) في القراءتين
أن ابن جني حمل (أ ْ
القراءتين عمى أحد المعنيين المتضادين وىو اإلظيار.

ص ِري َخ
ً
ثانياَ :
ون [ يس:
القول في قولو تعالىَ  :وِان َّن َ
ص ِري َخ لَ ُي ْم َوَال ُى ْم ُينقَ ُذ َ
شأْ ُن ْغ ِرق ُ
ْي ْم فَ َال َ
ٖٗ] ،عند كالمو عمى بيت المتنبي:
الص ِرْي ُخ إلى َم ٍ
كان
وا ْن َنقَعَ َّ

ـــو ُم َؤلَّمَ ًة ِدقَـقَـــا
ص ْب َن لَ ٌ
َن َ

()ٚ

(ٔ) -ينظر :األضداد لألنباري.ٜٙ - ٜ٘ :
(ٕ) -ينظر :المحتسب.ٗٚ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :ثالثة كتب في األضداد ،السجستاني ،ٔٔ٘ :واألضداد في كالم العرب ،ٔٙٙ :واألضداد
واألضداد لألنباري.ٜٙ :

(ٗ) -ينظر :المحتسب.ٗٛ / ٕ :
(٘) -مختصر في شواذ القراءات.ٛٚ :
( -)ٙالكشف والبيان عن تفسير القرآن.ٕٗٔ / ٙ :

( -)ٚينظر :ديوان المتنبي ،ٕٛٓ :والفسر.ٗٚٗ / ٕ :
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ِ
الم ِغيث ،قال تعالى  :فَ َال
قالَّ (( :
الم ْستَغيث ،ويكون ُ
الصريخ :الصَّارخ ،والصَّارخ يكون ُ
ص ِري َخ لَ ُي ْم  ،أي :ال معين ،واهلل أعمم))(ٔ) ،فقد حمل ابن جني معنى (الصريخ) عمى
َ
أحد المعنيين المتضادين ،وىو الم ِغيث ،وىذا المعنى َّ
دل عميو سياق اآلية ،إذ قولو تعالى:
ُ
ون  ،قرينة مانعة من حمل لفظ (الصريخ) عمى المعنى اآلخر ،وكذلك
َ وَال ُى ْم ُينقَ ُذ َ
الصريخ
الم ْستَ ِغيث ،والصَّارخ و َّ
قال األضداديون ،إذ قال األصمعي(( :والصَّارخ و َّ
الصريخ ُ
ِ
ص ِري َخ َل ُي ْم  ،أي :ال ُم ِغيث ليم))(ٕ) ،ونقل أبو الطيب المغوي
المغيث قال تعالى  :فَ َال َ
ُ
(ٖ)
َّ
عن أبي حاتم السجستاني َّ
الم ْستَ ِغيث  ،ولم أجد ىذا
أن (الصَّارخ) ال ُي ْع َرف إال بمعنى ُ
عند أبي حاتم السجستاني في كتابو األضداد .والذي عميو المفسرون أ َّن معنى قولو تعالى:

الغ َرق ،أو ينجييم من الموت ،ولم
ص ِري َخ لَ ُي ْم  ،أي :ال ُم َ
غيث ليم يخرجيم من َ
 فَ َال َ
يذكروا َّ
أن المفظ من األضداد(ٗ).
ين
ثالثًا :ا ْل َغا ِب ِر َ
ين  [ الشعراء ،] ٔٚٔ :عند كالمو
القول في قولو تعالى  :إَِّال َع ُج ًا
وز ِفي ا ْل َغا ِب ِر َ
عمى بيت المتنبي:
حياة الغابرين لِص ِ
وأوفَى ِ
اح ٍب
ْ
َ

عد م ِ
ٍ
شيب
حياةُ امرئ خانتْ ُو َب َ َ

(٘)

َّ
وكأنو من األضداد عندىم ،قال
ويقال  :الغابر :الماضي،
قال(( :الغابرون :الباقونُ ،
ٍ
وغَّبر ٍّ
شيء آخره)) (،)ٙ
كل
تعالى  :إَِّال َع ُج ًا
وز ِفي ا ْل َغا ِب ِر َ
ين  ،أي الباقين ،واهلل أعممُ ُ ،
فكأن ابن جني يشك في َّ
َّ
أن يكون (الغابر) من
وىو من األضداد عند األضداديين(،)ٚ

(ٔ) -الفسر.ٗٚٗ /ٕ :
(ٕ) -ثالثة كتب في األضداد ،األصمعي ،٘ٗ - ٖ٘ :والسجستاني ،ٔٓ٘ :وابن السكيت .ٕٓٛ :
(ٖ) -ينظر :األضداد في كالم العرب.ٕٚٗ :

(ٗ) -ينظر :جامع البيان ،ٗٗٚ /ٜٔ :والتبيان في تفسير القرآن ،ٗٙٔ /ٛ :البحر المحيط في التفسير:

التفسير.ٖٕٗ / ٚ :

(٘) -ينظر :ديوان المتنبي ، ٖٔ٘ :والفسر.ٜٔٛ /ٔ :
( -)ٙالفسر.ٜٔٛ /ٔ :

( -)ٚينظر :ثالثة كتب في األضداد ،األصمعي ،٘ٛ :واألضداد في كالم العرب.ٖٖٔ :
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األضداد  ،وكان أبو حاتم السجستاني يقول  :واألكثر َّأنو الباقي(ٔ) ،واستبعد محمد حسين

أن (الغابر) من األضداد(ٕ) ،ويرى أكثر المفسرين َّ
آل ياسين َّ
أن معنى الغابرين الباقون،
كبير
ويعني بالباقينَّ :أنيا ((من الباقين قبل اليالك و ٍّ
دىر ٌ
المعمرين الذين قد أتى عمييم ٌ
فيم ْن َى ِرم من الناس ،فكانت ِم َّمن َغ َب َر َّ
الدىر الطويل
َّ
كثير ،حتى َى ِرَم ْ
ومر بيم ٌ
زمن ٌ
ت َ
َ
قبل ىالك القوم ،فيمكت مع من ىمك من قوم لوط حين جاءىم العذاب  ،وقيل :معنى

ذلك :من الباقين في عذاب اهلل))(ٖ) ،ويرى أبو السعود َّ
ين  ىم الباقون في
أن  ا ْل َغا ِب ِر َ
العذاب أو الماضون اليالكون ،فيو حمل المفظ عمى المعنيين(ٗ) ،وقال الماوردي في وجو
حكاه عن مقاتل بن سميمان (تٓ٘ٔىـ)َّ :
ين  الماضين(٘) ،ولم يرد ذلك عن
أن  ا ْل َغا ِب ِر َ
مقاتل في تفسيره ،بل وافق المفسرين في تفسيرىم(.)ٙ
إن ابن جني في تفسير لأللفاظ المتضادة يعقب تفسيره بقول (واهلل أعمم)َّ ،
َّ
وكأنو في

تفسيره ىذا تبع المفسرين فيما قالوا في تفسير ىذه األلفاظ؛ لذا نجد تفسيره لتمك األلفاظ
موافقًا لتفسير المفسرين.
وألمح ابن جني إلى َّ
أن لفظ  ظَ َّن  ،من األضداد ،ولم يصرح بو ،بل يفيم من

كالمو ذلك ،وىو عند األضداديين من األلفاظ المتضادة ،قال ابن جني في قولو تعالى:
اق) إذ قال:
(وأيقن أَنَّوُ اْل ِف َر ُ
َ وظَ َّن أ ََّن ُو ا ْل ِف َر ُ
اق [ القيامة ]ٕٛ :عمى قراءة ابن عباس َ
َّ
أن ُيحسن الظَّ َّن بابن
((وقال ابن عباس في تفسيره :ذىب الظن .قال أبو الفتح :ينبغي ْ
عباس ،فيقال :إنَّو أعمم بمغة القوم من كثير من عممائيم ،ولم يكن ليخفى عميو َّ
أن
ت) ،كقولو:
(عمِ ْم ُ
(ظَ َن ْن ُ
ت) قد تكون بمعنى َ
َّج
ت لَ ُي ْم ظُ ُّنوا ِبأَْلفَ ْي ُم َدج ٍ
فَ ُق ْم ُ

سراتُيم في الفَ ِ ِ
سّْرِد
الم َ
ََ ُ ْ
ارس ّْي ُ

(ٔ) -ثالثة كتب في األضداد ،السجستاني.ٖٔ٘ :
(ٕ) -ينظر :األضداد في المغة.ٕٔٙ :

(ٖ) -جامع البيان ،ٖٜٓ/ٔٓ :وينظر :المحرر الوجيز ،ٕٗٔ/ٗ :والبحر المحيط.ٔٛ٘/ٛ :
(ٗ) -ينظر :إرشاد العقل السميم.٘ٗٛ / ٗ :
(٘) -ينظر :النكت والعيون.ٙٙ /٘ :

( -)ٙينظر :تفسير مقاتل بن سميمان.ٕٚٚ / ٖ :
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أي :أيقنوا بذلك وتحققوه ،لكنو أراد لفظ اليقين الذي ال يستعمل في الشك ،وكأنو قال :ذىب
المفظ الذي يصمح لمشك ،وجاء المفظ الذي ىو تصريح باليقين .إلى ىذا ينبغي أن يذىب

بقولو ،واهلل أعمم))(ٔ) ،فابن جني في ىذا النص يقول َّ
ظ َّن  يكون بمعنى اليقين
أن َ 

والشك ،وحمل معنى اآلية عمى (اليقين) كما صرح بو ابن عباس في قراءتو.
 -3الحمل عمى المعنى

ِ
كثير من المغويين
الحمل عمى المعنى ظاىرة من الظواىر المغوية التي َعني بيا ٌ
(ٕ)
أن يكون الكالم في معنى كالم آخر ،فَُيحمل
والمفسرين  ،والحمل عمى المعنى(( :ىو ْ
معنى ُيخالف لفظيا ،فيحمل الكالم عمى المعنى دون
عمى ذلك المعنى ،أو يكون لمكممة ً
المفظ))(ٖ) ،وىو مظير من مظاىر سعة المغة العربيةَّ ،
وعده ابن جني من شجاعة العربية
وعقد لو في الخصائص بابين أحدىما (الحمل عمى المعنى) وقال فيو(( :اعمم َّ
أن ىذا

َّ
منثور
ًا
فسيح  ،قد ورد بو القرآن وفصيح الكالم
ومذىب نازٌح
بعيد ،
غور من العر َّبية ٌ
ٌ
ٌ
الشرج ٌ
ومنظوما كتأنيث المذكر ،وتذكير المؤنث وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في
ً
أصال كان ذلك المفظ ،أو فرًعا
األول
الواحد وفي حمل الثاني عمى لفظ قد يكون عميو َّ
ً
وغير ذلك مما تراه بإذن اهلل))(ٗ) ،واآلخر (التفسير عمى المعنى دون المفظ)(٘) ،ومظاىر

ىذه الظاىرة متعددة كما َبَّي َنيا ابن جني في نصٍّو ا ٍّ
لمتقدم ،ففسَّر بعض آي القرآن عمى
وفق ىذه الظواىر.
أوًال :التذكير والتأنيث
َّ
َّ
المذكر ،ظاىرتان من ظواىر المغة وردتا في القرآن الكريم
المؤنث وتأنيث
تذكير

وكالم العرب ((قد شاع واتَّسع عنيم حمل ظاىر المفظ عمى معقود المعنى ،وترك الظاىر

ٍ
فاش
إليو ،وذلك كتذكير المؤنث وتأنيث المذكر وافراد الجماعة وجمع المفرد ،وىذا
الديون(،ع َالنَِّيةً)
(ٔ) -المحتسب ،ٖٕٗ/ٕ :وينظر :البيت في ديوان دريد بن الصمة ،ٙٓ :وجاء في
َ

ت).
بدل (فَ ُقْم ُ

(ٕ) -ينظر :الحمل عمى المعنى في المغة العربية.ٜٕ – ٜٔ :
(ٖ) -ينظر  :الحمل عمى المعنى في المغة العربية.ٖٓ :
(ٗ) -الخصائص.ٗٔٔ / ٕ :
(٘) -الخصائص.ٕٙٓ / ٖ :
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عنيم))(ٔ) ،وفي ما يأتي ٍ
آيات ظاىرىا التذكير ومعناه التأنيث أو ظاىرىا التأنيث ومعناىا

التذكير ،قولو تعالىَ  :فمَ َّما َأرَى َّ
س َب ِ
از َغ ًة قَا َل َىـ َذا َرّْبي [ األنعام :من اآلية،]ٚٛ :
الش ْم َ
ظ ٌة ّْمن َّرّْب ِو [ البقرة :من اآلية ،]ٕ٘ٚ :وقولو  :إِ َّن َر ْح َم َت
وقولو  :فَ َمن َجاءهُ َم ْو ِع َ
ِ
ين [ األعراف :من اآلية.]٘ٙ :
يب ّْم َن ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
المّو قَ ِر ٌ
حمل ابن جني ىذه اآليات عمى معناىا خالفًا لِظاىرىا و َّأوليا عمى المعنى ،فقال:
عز و َّ
((قول اهلل َّ
جلَ  :فمَ َّما َأرَى َّ
س َب ِ
از َغ ًة قَا َل َىـ َذا َرّْبي  ،أي :ىذا الشخص أو
الش ْم َ
ظ ٌة ّْمن َّرّْب ِو ؛ ألن الموعظة
ىذا المرئي ونحوه ،وكذلك قولو تعالى  :فَ َمن َجاءهُ َم ْو ِع َ
ِ
ين  أَّنو أراد
يب ّْم َن ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
والوعظ واحد ،وقالوا في قولو سبحانو  :إِ َّن َر ْح َم َت المّو قَ ِر ٌ
أن يكون التَّذكير ىنا إنَّما ىو؛ ألجل فَ ِعيل)) (ٕ) ،فأشار إلى
َّ
بالرحمة ىنا المطر ،ويجوز ْ
ا َّ
لشمس بالمذكر وىي مؤنث؛ وذلك َّ
مؤول عنده عمى ىذا الشخص أو ىذا المرئي،
ألنو َّ
أسبابا أخرى لتذكير اسم اإلشارة ،وجمعيا الرازي بقولو(( :إنَّما قال في
وذكر المفسرون
ً
أن َّ
الشمس (ىذا) مع َّأنيا مؤنثة ،ولم يقل (ىذه)؛ لوجوه :أحدىاَّ :
الشمس بمعنى الضياء

والنور ،فحمل المفظ عمى التأويل َّ
فذكر ،وثانيياَّ :
أن الشمس لم يحصل فييا عالمة
التأنيث؛ فمما أشبو لفظيا لفظ المذكر وكان تأويميا تأويل النور صمح التذكير من ىاتين
الجيتين ،وثالثيا :أراد ىذا الطالع أو ىذا الذي أراه ،ورابعيا :المقصود منو رعاية األدب،

وىو ترك التأنيث عند ذكر المفظ الدال عمى الربوبية))(ٖ) ،والوجو الثالث ىو الذي عميو ابن

أن قولو تعالىَ  :فمَ َّما َأرَى َّ
س َب ِ
جني ،ويرى ابن َّ
فضال المجاشعي َّ
از َغ ًة  إخبار من
الش ْم َ
اهلل ،وقولو تعالىَ  :ىـ َذا َرّْبي  من كالم إبراىيم ،وىو لم يكن عر ًّبيا فجاءت اآلية عمى
لغتو بتذكير المؤنث(ٗ) ،وىذا تفسير غريب من ابن َّ
أما تذكير الفعل في
فضال انفرد بوَّ .
ظ ٌة  ،أرجعو العكبري إلى ثالثة وجوه :األول :الحمل عمى
قولو تعالىَ  :جاءهُ َم ْو ِع َ
ظ ٌة  بمعنى َو ْعظ ،والثانيَّ :
المعنى؛ َّ
ألن تأنيث موعظة ليس حقيقيًّا ،والثالث :
ألن َ م ْو ِع َ
لوجود فاصل ،وىو الياء في قولو َ جاءهُ .)٘(

(ٔ) -المحتسب.ٔٗ٘ / ٔ :

(ٕ) -الخصائص.ٕٗٔ / ٕ :
(ٖ) -التفسير الكبير.ٙٓ / ٖٔ :
(ٗ) -ينظر :النكت في القرآن.ٕٔٛ :

(٘) -ينظر :البيان في غريب إعراب القرآن.ٔٛٓ / ٔ :
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ثانيا :الجمع واإلفراد
ً
ظاىر المفظ في اآلية
قد يقع المفرد موقع الجمع ،ويقع الجمع موقع المفرد ،أي :يكون
ُ
كثير في المغة وفاش
مفردا ومعناه
مفردا ،ويكون ظاىره ً
جمعا ومعناه ً
ً
ً
جمعا ،ووقوع ىذا ٌ
تصور لمعنى الجممة ،والجماعة وىي
ًا
أن ُيوقَع عمى الناس كمٍّيم صفةٌ مفردةٌ
فييا(( ،وجاز ْ
ٍ
أيضا إلى الناس بمفظ الواحد في قولو:
بمفظ الواحد ،كما جاز لمَبيد ْ
أن يشير ً
مت ِم َن الح ِ
ياة َوطولِيا
س ِئ ُ
َ
َولَقَد َ

سؤ ِال َىذا َّ
الن ِ
يد
اس َك َ
يف لَ ِب ُ
َو ُ

ين قَا َل لَ ُي ُم
ومن معكوسو في إيقاع لفظ الجماعة عمى معنى الواحد قولو تعالى  :الَّ ِذ َ
الناس قَ ْد َجمعواْ لَ ُكم [ آل عمران :من اآلية ،]ٖٔٚ :والمراد بو الواحدٌّ ،
َّ
كل
َُ
اس إِ َّن َّ َ
الن ُ
ْ
من كالم العرب))(ٔ) ،وقال الطوسي (( :الَّ ِ
َّ
احدا بال
الن
م
ي
ل
ل
ا
ق
ين
ذ
َ
َ
َ
اس  واَّنما كان و ً
َ
ُ
ُُ
خالف :وىو نعيم بن مسعود األشجعي))(ٕ) وعمى ىذه الظاىرة فسَّر ابن جني بعض آي
القرآن وبعض الق ارءات.

أوًال
الشي ِ
اط ِ
ون َذلِ َك
ون َع َم ًال ُد َ
ون لَ ُو َوَي ْع َممُ َ
وص َ
القول في قولو تعالىَ  :و ِم َن َّ َ
ين َمن َي ُغ ُ
و ُك َّنا لَيم ح ِ
َسمَ َم َو ْج َي ُو لِمّ ِو َو ُى َو ُم ْح ِس ٌن َفمَ ُو
اف ِظ َ
ُْ َ
ين  [ األنبياء ،]ٕٛ :وقولوَ  :بمَى َم ْن أ ْ
َ
ون [ البقرة.]ٕٔٔ :
ند َرّْب ِو َوالَ َخ ْو ٌ
َج ُرهُ ِع َ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ
أْ
الشي ِ
اط ِ
يرى ابن جني َّ
ون  حمل عمى
وص َ
أن قولو تعالىَ  :و ِم َن َّ َ
ين َم ْن َي ُغ ُ
يفصل القول في اآلية(ٖ) ،وىذا الذي أجممو ابن جني فصَّمو األخفش من قب ُل
المعنى ،ولم ٍّ
ِ
ون  وَ م ْن في المفظ واحد؛ َّ
ألن َ م ْن في المعنى
وص َ
بقولو(( :واَّنما ُجمع َ ي ُغ ُ
ٍ
حيان والسمين الحمبي ،ويرى أبو َّ
لجماعة))(ٗ) ،وكذلك حمل اآلية عمى المعنى أبو َّ
حيان

(ٔ) -المحتسب ،ٜٔٛ / ٔ :وينظر البيت في ديوان لبيد.ٖٕ :
(ٕ) -التبيان في تفسير القرآن . ٜٔٙ / ٕ :
(ٖ) -ينظر :الخصائص.ٜٗٔ / ٕ :

(ٗ) -معاني القرآن لألخفش.ٗٗٚ / ٕ :
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أن األكثر في لسان العرب َّ
َّ
أن تكون َ م ْن  دالة عمى اإلفراد والتذكير؛ لذا حمل قولو
ون  عمى المعنى؛ َّ
ألن اإلفراد والتذكير األكثر في كالم العرب(ٔ).
وص َ
َ م ْن َي ُغ ُ
ف
َّ
ند َرّْب ِو َوالَ َخ ْو ٌ
َج ُرهُ ِع َ
َسمَ َم َو ْج َي ُو ِلمّ ِو َو ُى َو ُم ْح ِس ٌن َفمَ ُو أ ْ
أما قولو تعالىَ  :بمَى َم ْن أ ْ
بعد))(ٕ) ،أي َّإنو
ون  فقال فيو(( :فأفرد عمى لفظ ( َم ْن) ثم جمع من ُ
َعمَ ْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ

َج ُرهُ) عمى المفظ والمعنى جمع(ٖ)،
(و ْجيَوُ) و( ُى َو) و(لَوُ) و(أ ْ
أفرد الضمير في (أ ْ
َسمَ َم) ،وفي َ
َسمَ َم َو ْج َي ُو لِمّ ِو َو ُى َو ُم ْح ِس ٌن  ،ذىب إلى لفظ الواحد،
إذ قال أبو عبيدةَ (( :بمَى َم ْن أ ْ

(ٗ)
ون  محمول
والمعنى يقع عمى الجميع))  ،وقولو تعالىَ  :والَ َخ ْو ٌ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ
عمى المعنى وىو الجمع َّ
(م ْن) لفظيا اإلفراد ومعناىا الجمع.
ألن َ

(م ْن) دالة عمى اإلفراد أمر فيو نظر؛ َّ
ألن ( َم ْن) اسم موصول نكرة يقع عمى
وكون َ
(م ْن) كذلك ،فحمميا عمى المعنى ال
المفرد كما لمجمع ،والمذكر كما لممؤنث ،فإذا كانت َ

موجب لو؛ َّ
ألنيا دالة عمى الجمع بنفسيا ،فالمفظ والمعنى يدالن عمى الجمع ،والى ىذا
ـ(م ْن) تقع عمى الواحد والجمع عندىما عمى ٍّ
حد َس َواء(٘).
المعنى أشار َّ
الفراء وأبو عبيدة ،ف َ

ثانيا
ً
القول في قولو تعالى  :ثُ َّم َخمَ ْق َنا ُّ
ض َغ َة
ض َغ ًة فَ َخمَ ْق َنا ا ْل ُم ْ
الن ْطفَ َة َعمَقَ ًة فَ َخمَ ْق َنا ا ْل َعمَقَ َة ُم ْ
اما  األولى وجمع
ام لَ ْح ًما [ المؤمنون :من اآلية ]ٔٗ:بإفراد ِ ع َ
س ْوَنا ا ْل ِع َ
ِع َ
اما فَ َك َ
ظً
ظً
ظَ
ام  الثانية وجمع األولى عمى قراءة مجاىد.
الثانية ،عمى قراءة السمَمي ،وبإفراد  ا ْل ِع َ
ظَ
ِ
َّ
ام لَ ْح ًما) بالحمل
ض َغةَ َع ْ
وجو ابن جني قراءة السمَمي (فَ َخمَ ْق َنا اْل ُم ْ
ظ ًما فَ َك َس ْوَنا اْلعظَ َ
أما من
عمى المفظ ،ومن جمع كما ىي قراءة الجماعة فمحمول عمى المعنى ،إذ قالَّ (( :

العمقَة ،ومن جمع َّ
وح َد َّ
َّ
فإنو أراد َّ
عام
فإنو ذىب إلى لفظ إفراد اإلنسان والن ْ
طفة و َ
أن ىذا ٌ
أمر ٌ

(ٔ) -ينظر :البحر المحيط ،ٕٔٙ - ٔٙٔ / ٘ :والدر المصون.ٔٛٛ / ٛ :
(ٕ) -الخصائص.ٜٗٔ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :إعراب القرآن لمباقولي ،ٖٜٙ / ٔ :ومجمع البيان.ٕ٘ٛ / ٔ :
(ٗ) -ينظر :مجاز القرآن.٘ٔ / ٔ :

(٘) -ينظر :ومعاني القرآن لمفراء ،ٜ٘ / ٖ :ومجاز القرآن.ٗٔ /ٕ :
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(ٔ)
أما قراءة مجاىد
في جميع النَّاس ،وقد شاع عنيم وقوع المفرد في موضع الجماعة)) َّ ،
(فَ َخمَ ْق َنا اْلم ْ ِ
ظ َم لَ ْح ًما) ،فإفراد العظم فييا حمل عمى المفظ المتقدم،
الع ْ
اما فَ َك َس ْوَنا َ
ض َغةَ عظَ ً
ُ
أن حمل قولو تعالى  فَ َخمَ ْق َنا
أي :والنطفة والعمقة والمضغة ،وفيو عود إلى المفظ بعد ْ
ِ
ِ
اما  ،وىذا ليس بحسن عند ابن جني ،إذ
ا ْل ُم ْ
اما  عمى المعنى فجمع  عظَ ً
ض َغ َة عظَ ً
إن ((من َّ
قدم اإلفراد ثم َعقَّب بالجمع أشبو لفظًا؛ َّ
قالَّ :
ألنو جاور بالواحد لفظ الواحد الذي

ىو (إنسان) و(ساللة) و(نطفة) و(عمقة) و(مضغة) ،ثم َعقَّب بالجماعة؛ َّ
ألنيا ىي
الغرض ،ومن َّ
قدم الجماعة بادر إلييا إذ كانت ىي المقصود ،ثم عاد فعامل المفظ المفرد

َحرى عمى قوانينيمَ ،أال تراك تقول :من قام وقعدوا إخوتك ،فيحسن
بمثمو ،واألول أ ْ
النصرافو عن المفظ إلى المعنى ،واذا قمت :من قاموا وقعد إخوتك ،ضعف؛ َّ
ألنك قد
انتحيت بالجمع عمى المعنى وانصرفت عن المفظ ،فمعاودة المفظ بعد االنصراف عنو

جدا)) (ٕ).
كثير ً
تراجع وانتكاث ،فاعرفو وابن عميو فإنو ٌ

والحمل عمى المعنى ثم الحمل عمى المفظ محل خالف بين العمماء(ٖ) ،فمنيم من

يجيزه ،كأبي َّ
ض ٍّعفُوُ ويستقبحو ،كأبي بكر بن السراج (ٗ) ،وابن جني كما
حيان ،ومنيم من ُي َ
نصو ال ٍّ
متقدم ،وقال في الخصائص(( :اعمم َّ
مت عمى المعنى لم تكد
في ٍّ
أن العرب إذا َح َم ْ
إلي
تُراجع المفظ ،كقولك:
إلي عمى فعمو ،ولو :قمت شكرت من أحسن َّ
شكرت من أحسنوا َّ
ُ
عمى فعميم جاز))(٘) ،ومنيم من يمنعو كابن خالويو َّإال في موضع واحد نقمو عن ابن
ات المَّ ِو مب ّْي َن ٍ
مجاىد في قولو تعالى  :رسوًال ي ْتمُو عمَ ْي ُكم آي ِ
آم ُنوا َو َع ِممُوا
ات لّْ ُي ْخ ِر َج الَّ ِذ َ
َُ
َ ْ َ
َ ُ َ
ين َ
ور وم ْن ي ْؤ ِمن ِبالمَّ ِو ويعم ْل صالِحا ي ْد ِخ ْم ُو ج َّن ٍ
ات ِم َن الظُّمُم ِ
الص ِالح ِ
ات إَِلى ُّ
ات تَ ْج ِري ِمن
َ
َََْ َ ً ُ
الن ِ َ َ ُ
َّ َ
َ
تَ ْح ِتيا ْاألَ ْنيار َخ ِال ِد َ ِ
س َن المَّ ُو لَ ُو ِرْزقًا [ الطالق ،]ٔٔ :فوحد ُ ي ْؤ ِمن 
ييا أََب ًدا قَ ْد أ ْ
ين ف َ
َ
َح َ
َُ
ين  عمى معنى َ م ْن  ،ثم بعد
عمى لفظ َ م ْن  ،وكذلك ُ ي ْد ِخ ْم ُو  ،ثم جمع َ خالِ ِد َ
ذلك رجع إلى المفظ ،ووحد قولو  لَ ُو ِرْزقًا  عمى لفظ َ م ْن .)ٙ( 

(ٔ) -المحتسب.ٚٛ / ٕ :
(ٕ) -المحتسب.ٛٛ - ٚٛ / ٕ :

(ٖ) -ينظر :الحمل عمى المعنى في المغة العربية.ٔٔٓ -ٔٓ٘ :
(ٗ) -ينظر :األصول في النحو ، ٖٗٚ / ٕ :والبحر المحيط.ٕٖٗ / ٗ :
(٘) -الخصائص.ٕٗٓ / ٕ :

( -)ٙينظر :ليس في كالم العرب.ٕٜٔ :
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 -4أثر المجاز والعقيدة في التفسير عند ابن جني
جمعت بين المجاز والعقيدة ىنا؛ َّ
ألن ابن جني وظَّف المجاز في تفسير القرآن بما
ُ
ينسجم مع معتقده الديني ،فيو تفسير متأثر بالمجاز من جية وبمعتقده الديني من جية
أُخرى ،وابن جني معتزلي المذىب ،والمعتزلة وظَّفوا المغة وأساليبيا في الدفاع عن مذىبيم
ومعتقداتيم الدينية التي يؤمنون بيا ،وكانت من أىم أدواتيم التي يدافعون بيا ،ويحتجون

بابا في كتابو الخصائص سماه (ما
بيا عمى خصوميم ،وعقد ابن جني لمعقيدة والمجاز ً
ُي ْؤ ِم ْنو عمم العربية من االعتقادات الدينية) ،وقال فيو(( :اعمم َّ
أن ىذا الباب من أشرف
ٍ
أن االنتفاع بو ليس إلى ٍ
نياية .وذلك َّ
أبواب ىذا الكتاب ،و َّ
أن أكثر َمن
غاية ،وال وراءه من
َّ
ضل ِمن أىل الشريعة عن القصد فييا ...حتى ذىب بعض ىؤالء الجيَّال في قولو تعالى:

سا ٍ
ض ْعفة
َ ي ْوَم ُي ْك َ
شُ
ق [ القمم :من اآليةَّ ]ٕٗ :أنيا ساق رٍّبيم ،ونعوذ باهلل من َ
ف َعن َ
ف فييا أو مزاولةٌ
صر ٌ
النظر وفساد المعتبر ...ولو كان ليم ْأن ٌس بيذه المغة الشريفة ،أو تَ َ
الش ْقوة إليو ،بالبعد عنيا))(ٔ) ،وعرض ٍ
ليا؛ لحمتيم السعادة بيا ،ما أصارتيم ِ
آيات في ىذا
دفعا ليذا التشبيو .
الباب ظاىرىا التشبيو؛ َّ
مما جعمو يحمميا عمى المجاز ً

أوًال
ب فَأ َْي َن َما تَُولُّواْ فَثَ َّم َو ْج ُو المّ ِو إِ َّن المّ َو
القول في قولو تعالىَ  :ولِمّ ِو ا ْل َم ْ
ش ِر ُ
ق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
ِ
ِ
يم  [ البقرة.]ٔٔ٘ :
َواسعٌ َعم ٌ
حمل ابن جني قولو تعالىَ  :و ْج ُو المّ ِو  عمى المجاز؛ َّ
ألن حممو عمى الحقيقة الزمو
التَّجسيم والتَّشبيو ،وىذا ُمناف لعقيدتو التي ال تقول بالتَّجسيم والتَّشبيو ،فقال(( :قولو
سبحانو  :فَأ َْي َن َما تَُولُّواْ فَثَ َّم َو ْج ُو المّ ِوَّ إنما ىو االتجاه إلى اهلل؛ َأال ترى إلى بيت الكتاب:
ت م ْح ِ
ِ
يو
ص ُ
أستَ ْغفُر المَو َذ ْن ًبا لَ ْ
ْ
سُ ُ

العباد ِ
ِ
العم ُل
إليو
ب
َر َّ
ُ
الوجو و َ

مصدر محذوف الزيادة َّ
فإن شئت قمتَّ :
ضع الفَ ْعل
إن الوجو ىنا
أي االتجاهْ ،
كأنو َو َ
ٌ
موضع االفتعال ،كوحده ِ
وقيد األوابد -في أحد القولين  -ونحوىما .وا ْن شئت قمت :خرج

مخرج االستعارة ،وذلك َّ
أبدا ،ىو أكرمو وأوضحو ،فيو المراد منو والمقصود
أن وجو الشيء ً
(ٔ) -الخصائص.ٕٗٙ - ٕٗ٘ / ٖ :
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العرف فيو والعادة في أمثالو ،أي لو
إليو ،فجرى استعمال ىذا في القديم سبحانو مجرى ُ
موضع تُ ٍّ
وجو إليو فيو وجيًا لوَّ ،إال أنَّك إذا جعمت
كان تعالى ِم َّما يكون لو وجو لكان كل
ٍ
مصدر كان في المعنى مضافًا إلى المفعول دون الفاعل؛ َّ
ألن
ًا
(الوجو) في القول األ ّول

سأ َُم ِْ
َّ
ان
المتوجو إليو مفعول في المعنى ،فيكون إ ًذا من باب قولو ّ
نس ُ
عز وج ّلَ  :ال َي ْ
اإل َ
ِ
س َؤ ِال َن ْع َج ِت َك [ ص :من
من ُد َعاء ا ْل َخ ْي ِر [ فصمت :من اآلية ،]ٜٗ :و لَقَ ْد ظَمَ َم َك ِب ُ

مما أضيف فيو المصدر إلى المفعول بو))(ٔ) ،وأكثر المفسرين
اآلية ،]ٖٗ :ونحو ذلك ّ
َّأولوا اآلية َّ
ألن الزميا التَّجسيم والتَّشبيو ،واهلل ُم َن َّزه عن ذلك  ،فحمموىا عمى المجاز ،وقالوا

وجوىا منيا:
فييا
ً

أن يكون الوجو بمعنى الجية ،فيي الجية التي فييا رضا اهلل.
الوجو األولْ :
أن يكون الوجو بمعنى الذات ،أي ذات اهلل ،وعميو قولو تعالىَ  :وَي ْبقَى
الوجو الثانيْ :
َو ْج ُو َرّْب َك ُذو ا ْل َج َال ِل َو ِْ
اإل ْك َرِام [ الرحمن.]ٕٚ :
أن يكون المراد من قولو  ،فَثَ َّم َو ْج ُو المّ ِو  أي :مرضاتو.
الوجو الثالثْ :
أن يكون المراد قبمة اهلل التي يعبد بيا(ٕ).
الوجو الرابعْ :
وقال ابن عطية(( :والعبارة عنو بالوجو من مجاز كالم العرب ،إذ كان الوجو أظير

قدر))(ٖ) .وانفرد ابن جني عن المفسرين في كون (الوجو) في
األعضاء في الشاىد وأجميا ًا
اآلية مصدر محذوف الزيادة كقيد األوابد ،أي تقييد ،فمم يقل بو أحد غيره.

ثانيا
ً
سا ٍ
الس ُجوِد فَ َال
ق َوُي ْد َع ْو َن إِلَى ُّ
القول في قولو تعالىَ  :ي ْوَم ُي ْك َ
شُ
ف َعن َ
ي ِ
ون [ القمم.]ٕٗ :
يع َ
َْ
ستَط ُ
َّنزه ابن جني الباري َّ
أن تكون لو ساق بمعنى الجارحة في قولو تعالى:
جل جاللو من ْ
َ
سا ٍ
فأما قول من
َ ي ْوَم ُي ْك َ
شُ
ف َعن َ
ق  ،وحمل اآلية عمى المجاز ،إذ قال في تأويمياّ (( :
(ٔ) -الخصائص ،ٕٗٛ - ٕٗٚ /ٖ :والبيت مجيول القائل ،ينظر :الكتاب.ٖٚ / ٔ :
(ٕ) -ينظر :المحرر الوجيز ،ٕٓٓ/ٔ :والتفسير الكبير ،ٕٕ/ٗ :والبحر المحيط.ٖ٘ٓ/ٔ :

(ٕ) -ينظر :المحرر الوجيز.ٕٓٓ/ٔ :
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سا ٍ
ق
طغى بو جيمو وغمبت عميو ِش ْقوتو حتى قال في قول اهلل تعالىَ  :ي ْوَم ُي ْك َ
شُ
ف َعن َ
جوىر كيذه الجواىر الشاغمة لألماكن ،واَّنيا ذات َش َع ٍر
َّإنو أراد بو ِعضو القديم ،واَّنيا
ٌ
وكذا وكذا ِم َّما تتابعوا في شناعتو ِ
أن َن َّزىنا عن
فأمر نحمد اهلل عمى ْ
وركسوا في غوايتو ٌ ،
َ
الساق ىنا يراد بيا ِش ّدة األمر كقوليم :قد قامت الحرب عمى سا ٍ
ق،
حراه ،واَّنما َّ
اإللمام ب َ

الشدةَّ ،
فإنما ىي َّ
ولَ ْسنا ندفع مع ذلك َّ
مشبية بالساق ىذه التي
أن الساق إذا أ ُِريدت بيا ّ
تعمق القدم  ،و َّأنو َّإنما قيل ذلك؛ َّ
الم ْن ِيضة ليا ،فَ ُذ ِكرت ىنا
ألن الساق ىي الحاممة لمجممة ُ
فأما أن تكون لمقديم تعالى جارحة :ساق أو غيرىا فنعوذ باهلل من
لذلك تشبييًا
وتشنيعا َّ ،
ً
اعتقاده أو االجتياز بطَ َواره))(ٔ) ،وكذلك حمل المفسرون اآلية عمى المجازَّ ،
ألن حمميا

جسما ُم َع ًّ
ضى ،فحينئذ يجب صرف لفظ (الساق) عمى
أن يكون اهلل
عمى الحقيقة الزمو ْ
ً
المجاز ،وليم فييا وجو منيا:
الساق َّ
بالساقَّ :
لمشدة،
فاستُ ِعيرت َّ
أن يكون المراد َّ
الوجو األولْ :
الشدة ،وىذا من االستعارةْ ،
شمر عن ساقو ،وعمى ىذا
ويقال لمرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيو لمجيد وشدةَّ :

الشدةَّ ،
فإنما ىي َّ
بالساق ،وقيل إنَّيا كناية عن
مشبية َّ
حمميا ابن جني فقال :إذا أُ ِريدت بيا ّ
شدة األمر.
أن يكون المراد بالساق إقبال اآلخرة ،وىي َّأول ساعة من يوم القيامة ،وىو
الوجو الثانيْ :
يوم عظيم.
الوجو الثالث :قيل َّ
أن المراد بالساق الغطاء(ٕ).

(ٔ) -الخصائص.ٕ٘ٔ / ٖ :

(ٕ) -ينظر :الكشف والبيان ،ٜٔ/ٔٓ :والنكت والعيون ،ٚٓ/ٙ :والبحر المحيط.ٖٜٓ/ ٛ :
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بعد ىذه الرحمة الطويمة والممتعة مع ابن جني (رحمو اهلل) وتفسيره المغوي لمقرآن
توصمت إلييا في ىذا البحث ،وبعض
الكريم ،ال بد من الوقوف عمى أبرز النتائج التي
ُ
التوصيات:
ٔ -ثبت لي َّ
لغوي ،يضاىي تفسيره المغوي تفسير المفسرين المغويين
ّْر
ّّ
أن ابن جني مفسٌ
الذين سبقوه كأبي عبيدة والمبرد واألخفش ،ولو قُ ّْدر لو أن يؤلف في تفسير القرآن ومعانيو،
لذكره مؤلفو طبقات المفسرين في عديد المفسرين ،بل َّ
إن توجييو لمقراءات الشاذة في كتاب
المحتسب ُّ
تفسير لغويِّا ،كما صرح بذلك مساعد الطيار.
ًا
يعد

ٕ -كان تفسير ابن جني المغوي عمى نوعين :نوع خاص ييتم بتفسير معاني األلفاظ

تفسير ِّ
ِّ
لغويا ،والنوع اآلخر :ييتم بتفسير آي القرآن
ًا
معجميا ،وقد يس َّمى ىذا الخاص
تفسير
ًا

الصرفية والنَّحوية والداللية ،وغيرىا من األساليب
أو ألفاظو بالوسائل المغوية الصَّوتية و َّ

ِّ
نحويا أو صر ِّ
ِّ
دالليا أو
فيا أو
تفسير
ًا
يسمى
المغوية التي تعين عمى توضيح المعنى ،وقد َّ
ِّ
صوتيا.
أصيل نابعا من عقميتو َّ
الفذة في التَّفكير والتَّحميل والكشف،
ٖ -أكثر تفسيره المّغوي كان
ً
ً
عالم موسوعي وظَّف فنون المغة العربية وأساليبيا خير توظيف في تفسير القرآن،
فيو ٌ
متأثر بالعمماء السابقين كالخميل وسيبويو وأبي عبيدة والمبرد
ًا
وكان في بعض تفسيره
واألخفش وغيرىم من المفسرين.

وصا كثيرةً من كتب لم تصل إلينا ،ككتاب أبي حاتم السجستاني في
ٗ -نقل ابن جني نص ً
سماه ابن جني (الكتاب الكبير) ،أو معاني القرآن ،وقد حوت
القراءات وكتاب قطرب الذي َّ

تفسير في بيان معاني القرآن ،وتوجيو القراءات وغيرىاُّ ،
وتعد ىذه النصوص صورة لتمك
ًا
أن يعتمدوا عمى كتب ابن جني في جمع الكتب
الكتب المفقودةَّ ،
مما جعل بعض الباحثين ْ

معتمدا
المفقودة ،كما فعل الباحث خضير حسين إذ جمع جيود قطرب في معاني القرآن،
ً
عمى كتب ابن جني وغيرىا ،وكذلك الباحثة يسرى محمد جمعت جيود أبي حاتم في

التفسير والقراءات بعنوان (أبي حاتم السجستاني والدراسات القرآنية قراءةً وتوجييًا واعرًابا
لمقرآن) رسالة لمماجستير واعتمدت عمى كتاب المحتسب والخصائص ،وغيرىا .
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٘ -تأثر بابن جني كثير من المغويين -الذين ألفوا في معاني القرآن وقراءاتو  -وكذا من
حيان والمج ِ
والمفسرين ،وأكثروا النقل عنو ،كالباقولي ،والطَّب ْرِسي وأبي َّ
اشعي ،وغيرىم ،وىذا
ُ
ُّ
يدل عمى َّ
لغوي .
مفسر
أن ابن جني
ّّ
ٌ
نحوي بين البصريين
خلف
 -ٙوقف ابن جني عمى بعض اآليات التي كان فييا
ّّ
ٌ
يسمييم ،وانفرد في ذكر مسألة خلفية لم
والكوفيين ،وانتصر فييا ألصحابو البصريين كما ّْ
ترد في كتب الخلف النحوي ،وىي مسألة حذف فعل القول.

 -ٚتنوعت شواىد ابن جني عمى تفسيره المغوي ،فاستشيد لتفسيره بالقرآن الكريم والحديث
الشريف والشعر وكلم العرب.

 -ٛمن المعروف َّ
الم ْحتسب في توجيو القراءات الشاذةَّ ،إال ّْإني
أن ابن جني عمل كتاب ُ
كثير لمقراءة العامة أي قراءة حفص عن عاصم.
تفسير ًا
ًا
وجدت فيو
كبيرا ،فيو ُيورده شاى ًدا عمى كثير من
 -ٜكان أثر القرآن الكريم في كتب ابن جني ً
المسائل المغوية ،ثم يفسر أغمب ىذه الشواىد ،أو تكون اآلية نفسيا محل شرح وتفسير.
تفسير
ًا
مساويا لتفسيره العام تقر ًيبا ،وأكثر تفسيره الخاص كان
ٓٔ – كان تفسيره الخاص
ً
نحويا ثم صر ِّ
ِّ
فيا ثم
تفسير
ًا
معجميا لغريب األلفاظ وغامضيا ،وأكثر تفسيره العام كان
ً
ِّ
صوتيا .

ٔٔ -امتاز تفسير ابن جني بتعدد الوجوه واآلراء ،ويرجح بعضيا مرةً ،ويذكرىا من غير
ترجيح مرة أخرى ،وىذا ُّ
يدل عمى موسوعيتو وسعة اطلعو.
ٕٔ -انفرد ابن جني في موارد من تفسيره المغوي  ،ومن ذلك قولو في قولو تعالى  :ثُ َّم
ِ
ِ َّ
ون [ المؤمنونَّ ،]ٔٙ ،ٔ٘ :
أن الم
ام ِة تُْب َعثُ َ
إِ َّن ُك ْم َب ْع َد َذلِ َك لَ َم ِّيتُ َ
ون  ثُ َّم إن ُك ْم َي ْوَم ا ْلق َي َ

ون  ،وكذلك قال بحذف كان ،وىي مرادة ،في قولو تعالى:
التوكيد مرادة في قولو  :تُْب َعثُ َ
الشي ِ
ين [ البقرة :من اآلية ،]ٕٔٓ :أي :ما كنت تتمو ،وفي غيرىما
اط ُ
َ واتََّب ُعواْ َما تَ ْتمُواْ َّ َ
من اآليات.

كثير من الموضوعات النحوية في الكشف عن المعنى كالحذف
ٖٔ -وظّف ابن جني ًا
والمبتدأ والخبر والتوابع وغيرىا من الموضوعات التي ليا مساس في الكشف عن المعنى،
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وكذلك أفاد من عمم الصرف في تبيين معاني بعض األلفاظ القرآنية على وفق صيغها
الصرفية وداللتها ،ومن الصوت وأثره في تبيين المعنى كشدة الصوت وضعفه ،والتنغيم .
تحرز ابن جني من القطع بمعنى المفظ القرآني في تفسير لمقرآن بقولو (واهلل أعمم)
َّٗٔ -
في ذيل تفسيره لكثير من اآليات ،فيو عمى الرغم من عممو بالمغة وأساليبيا كان يتحرز

من القول في القرآن الكريم عمى وجو القطع.
جامدا عمى معناه ،بل يوجيو
٘ٔ -إ َّن ابن جني في تفسيره لبعض األلفاظ ،ال يجعل المفظ
ً
كثير ما يفسر في ىدى الصرف والنحو والمعجم
عمى حسب ما يقتضيو السياق ،فيو ًا
بمحاظ السياق .

 -ٔٙحمل ابن جني معاني كثير من القراءات الشاذة عمى معاني قراءة العامة؛ َّ
ألنو قيل
إ َّن األصل في القراءات توافقيا في المعنى.

 -ٔٚأنكر ابن جني عمى ابن مجاىد تخطيئو بعض القراءات التي ليا وجو من العربية
يمكن أن تحمل عميو.

 -ٔٛيؤخذ عمى ابن جني أَّنو َّ
فضل معاني بعض القراءات الشاذة ،عمى معاني القراءة
ألنيا تنسجم مع مذىبو َّ
يره مرة ،أو َّ
العامة؛ َّ
النحوي مرة
ألنيا تنسجم مع المعنى الذي ا

أخرى ،مع أ َّن ابن جني يرى َّ
معنى فقط.
أن القراءة سنة ال تخالف ،فكان تفضيمو ً

 -ٜٔيؤخذ عمى ابن جني تحكيمو الصناعة النحوية في تفسيره لبعض اآلياتِ ،م َّما يؤدي
النحو وصعوبتو.
إلى تشتيت المعنى وضياعو ،وتعقيد ّ

ٕٓ -أوصي بإعادة جمع تفسير ابن جني؛ َّ
ألن محمد إبراىيم فاتو كثير من اآليات التي
لغوي ،وذلك أل َّن منيج
تفسير
فسَّرىا ابن جني ،وفاتو بعض كتب ابن جني التي فييا
ّّ
ٌ
إن وجد فييا
أن يجمع تفسير المفسر من جميع كتبو ،وغيرىا ْ
الجمع ُيحتّْم عمى الباحث ْ
محمدا فعل ذلك ،ويبقى الفضل لمباحث محمد إبراىيم كونو َّأول من جمع
سير ،ولم أجد
تف ًا
ً
مفسرا.
أن أشار إليو كاصد الزيدي في بحثو المعنون ابن جني
تفسير ابن جني ،بعد ْ
ً

ِّ
معجميا
تفسير
ًا
وجدت لو
بأن ُيدرس ابن جني دراسة معجمية؛ ألني
ُ
أيضا ْ
ٕٔ -وأوصي ً
كثير بعضو في ألفاظ القرآن وقد تناولتو ،وبعضو اآلخر في ألفاظ لغويو وىو كثير في ما
ًا
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َّ
ِّ
معجميا؛ َّ
ألن تناولو
أن يكون ابن جني
اط ُ
معت عميو من كتب ابن جني ،وليس بالغريب ْ
ِّ
صغير في معاني األلفاظ الميموزة
ًا
معجما
معجميا يشيد لو بذلك ،بل إ َّن لو
األلفاظ
ً
والمقصورة والممدودة عرض فيو لتمك األلفاظ ،وبين معانييا واستعماالتيا بشكل مختصر

ِّ
جدا.

وال َّ
بمغت الغاية ،ووصمت إلى النتيجة كاممةً ،فالكمال هلل
أدعي في بحثي ىذا َّأنني
ُ
وحدة .وآخر دعوانا أن الحمد هلل ّْ
رب العالمين والصَّلة والسَّلم عمى محمد وآلو الطيبين
الطاىرين.
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 القرآف الكريـ.

ثبت المصادر والمراجع

 ائتالؼ ُّ
النصرة في اختالؼ نحاة الكوفة والبصرة :ألبي عبد اهلل عبد المطيؼ بف أبي
بكر الزبيدي ،المتوفى سنة >08لميجرة ،تحقيؽ :طارؽ الجنابي ،عالـ الكتب ،بيروت،
الطبعة األولى7?>= ،ـ.

 اإلبانة في تفصيؿ ماءات القرآف وتخريجيا عمى الوجوه التي ذكرىا أرباب الصنعة:
ألبي الحسف عمي بف الحسيف األَصفياني الباقولي ،المتوفى سنة  ;:9لميجرة،
تحقيؽ :محمد أحمد الدالي ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،الكويت800? ،ـ.

 ابف جني عالـ العربية :لحساـ سعيد النعيمي ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،الطبعة
األولى7??0 ،ـ.

 ابف جني َّ
عماف -األردف ،الطبعة
عمارَّ ،
النحوي :لفاضؿ صالح السامرائي ،دار َّ
الثانية800? ،ـ.

 االتجاه العقمي في التفسير :لنصر حامد أبو زيد ،المركز الثقافي العربي ،بيروت -
لبناف ،الطبعة الثالثة7??< ،ـ.

 اإلتقاف في عموـ القرآف :لجالؿ الديف أبي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي،
المتوفى سنة  ?77لميجرة ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،الييأة المصرية العامة

لمكتاب7?=: ،ـ.

 أثر القراءات القرآنية في الدراسات َّ
جرح
النحوية :لعبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة عمي ّا
الصباح ،الكويت.

 أحكاـ القرآف :ألبي بكر محمد بف عبد اهلل المعروؼ بابف عربي ،المتوفى سنة ;:9
لميجرة ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة
الثانية8009 ،ـ.

الزجاجي ،المتوفى
 أخبار أبي القاسـ الزجاجي :ألبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ
ّ
سنة = 99لميجرة ،تحقيؽ :عبد الحسيف مبارؾ ،دار الرشيد7?>0 ،ـ.
 أخبار النحوييف البصرييف :ألبي سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافي ،المتوفى سنة
>< 9لميجرة ،تحقيؽ :طو محمد الزيني ،ومحمد عبد المنعـ خفاجي ،مطبعة مصطفى
البابي الحمبي ،القاىرة ،الطبعة األولى7?;; ،ـ.
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 األدوات َّ
النحوية في كتب التفسير :لمحمود أحمد الصغير ،دار الفكر ،دمشؽ -سوريا،
الطبعة األولى8007 ،ـ.

 ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب :ألبي حياف محمد بف يوسؼ األندلسي ،المتوفى
سنة ; =:لميجرة ،تحقيؽ :رجب عثماف محمد ،مراجعة :رمضاف عبد التواب ،مكتبة
الخانجي ،القاىرة  ،الطبعة األولى7??> ،ـ.

 إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ :ألبي السعود محمد بف محمد بف مصطفى
العمادي ،المتوفى سنة  ?>8لميجرة تحقيؽ :عبد القادر أحمد عطا ،مطبعة السعادة.

 االستدراؾ عمى أبي عمي الفارسي في الحجة :ألبي الحسف الباقولي ،تحقيؽ :محمد
أحمد الدالي ،مكتبة البابطيف المركزية ،الكويت ،الطبعة األولى800= ،ـ.

 االشتراؾ والتضاد في القرآف الكريـ :ألحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 أصوؿ التفسير والػتأويؿ مقارنة منيجية بيف آراء الطباطبائي وأبرز المفسريف :لكماؿ
الحيدري ،دار فراقد ،إيراف ،الطبعة الثانية800< ،ـ.

 أصوؿ التفسير وقواعده :لخالد عبد الرحمف العؾ ،دار النفائس ،بيروت ،الطبعة
الثانية7?>< ،ـ.

 أصوؿ التفكير النحوي :لعمي أبو المكارـ ،دار غريب ،القاىرة ،الطبعة األولى،
<800ـ.

الس َّراج،
 األصوؿ في النحو :ألبي بكر محمد بف السري بف سيؿ ،المعروؼ بابف َّ

المتوفى سنة < 97لميجرة ،تحقيؽ :عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -

لبناف ،الطبعة الثالثة7??< ،ـ.

 أصوؿ الكافي :لمحمد بف يعقوب الكميني ،المتوفى سنة ? 98لميجرة ،دار المرتضى،
بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى800; ،ـ.

 األضداد :ألبي بكر محمد بف القاسـ بف بشار بف األنباري ،المتوفى سنة >98
لميجرة ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،بيروت  -لبناف،

=>?7ـ.

 األضداد :ألبي عمي محمد بف المستنير المعروؼ بقطرب ،المتوفى بعد سنة 870
لميجرة ،تحقيؽ :حنَّا حداد ،دار العموـ لمطباعة ،الرياض ،الطبعة األولى7?>: ،ـ.
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 األضداد في كالـ العرب :ألبي الطيب عبد الواحد بف عمي المغوي ،المتوفى سنة 9;7
لميجرة ،تحقيؽ :عزة حسيف ،دار طالس ،سوريا ،الطبعة الثانية7??< ،ـ.

 األضداد في المغة :لمحمد حسيف آؿ ياسيف ،مطبعة المعارؼ ،بغداد ،الطبعة األولى،
7?=9ـ.

 اإلعجاز الطبي في القرآف :لمريـ شمس ،تعريب :زىراء يگانو ،دار اليادي لمطباعة،
بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى800; ،ـ.

 إعجاز القرآف والبالغة النبوية :لمصطفى صادؽ الرافعي ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
الطبعة األولى800; ،ـ.
 إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ :ألبي عبد اهلل الحسيف بف أحمد ،المعروؼ بابف
خالويو ،المتوفى سنة  9=0لميجرة ،دار التربية لمنشر والتوزيع.

 إعراب القراءات السبع وعمميا :البف خالويو ،تحقيؽ عبد الرحمف سميماف العثيميف،
مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة األولى7??8 ،ـ.

ي ،المتوفى سنة <<7
 إعراب القراءات الشواذ :ألبي البقاء عبد اهلل بف الحسف العك َبر ّ
لميجرة ،تحقيؽ محمد السيد َّ
عزور ،عالـ الكتب ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى،
<??7ـ.

 إعراب القرآف :ألبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس ،المتوفى سنة >99
لميجرة ،تحقيؽ :خالد العمي  ،دار المعرفة ،الطبعة الثانية >800ـ.

 إعراب القرآف :ألبي الحسف الباقولي المنسوب خطأً لمزجاج ،تحقيؽ :إبراىيـ األبياري،
دار الكتاب المصري ،القاىرة ،ودار الكتب المبنانية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة الثانية،

7?>8ـ.

 إعراب القرآف وبيانو :لمحيي الديف أحمد مصطفى درويش ،دار ابف كثير ،دمشؽ،
الطبعة السابعة7??? ،ـ.

عماف
 اإلعراب
َّ
المفصؿ لكتاب اهلل المرتَّؿ :لبيجت عبد الواحد صالح ،دار الفكرَّ ،
األردف ،الطبعة األولى7??9 ،ـ.

 األعالـ :لخير الديف الزركمي ،دار العمـ لممالييف ،بيروت  -لبناف ،الطبعة الخامسة
عشرة8008 ،ـ.
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 األغاني :ألبي الفرج عمي بف الحسيف األصفياني ،المتوفى سنة <; 9لميجرة ،تحقيؽ:
إحساف عباس ،وابراىيـ السَّعافيف ،وبكر عباس ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة،

>800ـ.

 اإلغفاؿ :ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي ،المتوفى سنة == 9لميجرة ،تحقيؽ :عبد
اهلل عمر الحاج إبراىيـ ،المجمع الثقافي ،دبي8009 ،ـ.

البغدادي ،المتوفى سنة< =7لميجرة،
 اإلكسير في عمـ التفسير :لسميماف بف عبد القوي
ّ
تحقيؽ :عبد القادر حسيف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة.
 األمالي :ألبي جعفر محمد بف الحسف الطوسي ،المتوفى سنة  :<0لميجرة ،تحقيؽ
بيراد الجعفري ،وعمي أكبر الغفَّاري ،دار الكتب اإلسالمية ،طيراف.

 أمالي ابف الشجري :ليبة اهلل بف عمي بف محمد الحسني العموي ،المتوفى سنة ;:8
لميجرة ،تحقيؽ :محمود محمد الطناحي ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة األولى،

7??8ـ.

 أمالي المرزوقي :ألبي عمي أحمد بف محمد بف الحسف المرزوقي ،المتوفى سنة :87
لميجرة ،تحقيؽ :يحيى وىيب الجبوري ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى،
;??7ـ.

 األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ :لناصر مكارـ الشيرازي ،دار نشر مدرسة اإلماـ
عمي بف أبي طالب (عميو السالـ) ،قـ  -إيراف ،الطبعة األولى7:8< ،ىػ .

أنباه النحاة :ألبي الحسف عمي بف يوسؼ القفطي ،المتوفى سنة
 إن َباه ُّ
الرواة عمى َ
 <8:لميجرة ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر العربي القاىرة ،ومؤسسة
الكتب الثقافية بيروت ،الطبعة األولى7?>< ،ـ.

 أنساب األشراؼ :ألحمد بف يحيى بف جابر البالذري ،المتوفى سنة ?= 8لميجرة،
تحقيؽ سيير َّ
زكار ،ورياض زركمي ،دار الفكر ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى،
<??7ـ.

 اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحوييف البصرييف والكوفييف :ألبي البركات عبد
الرحمف بف محمد بف األنباري ،المتوفى سنة ==; لميجرة  ،تحقيؽ :محمد محيي الديف
عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت ،الطبعة األولى8009 ،ـ.
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أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :ألبي سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازي

البيضاوي ،المتوفى سنة ;>< لميجرة ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة األولى7:7> ،ىػ.

 اإليضاح :ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ،عالـ الكتب ،بيروت -
لبناف ،الطبعة الثانية7??< ،ـ.

المفصؿ :ألبي عمرو عثماف بف أبي بكر بف يونس المعروؼ بابف
 اإليضاح في شرح
َّ
الحاجب ،المتوفى سنة < <:لميجرة ،تحقيؽ :إبراىيـ محمد عبد اهلل ،دار سعد الديف،

دمشؽ ،الطبعة األولى800; ،ـ.
عز وج ّؿ :ألبي بكر بف األنباري ،تحقيؽ :محيي
 إيضاح الوقؼ واالبتداء في كتاب اهلل ّ
الديف عبد الرحمف رمضاف ،مجمع المغة العربية بدمشؽ ،دمشؽ7?=7 ،ـ.
 باىر البرىاف في معاني مشكالت القرآف :ألبي القاسـ محمود بف أبي الحسف ،الشيير

بػبياف الحؽ ،المتوفى بعد سنة  ;;9لميجرة ،تحقيؽ :سعاد صالح سعيد بابقي ،جامعة

أـ القرى ،مكة المكرمة7??> ،ـ.

 بحر العموـ (تفسير السمرقندي) :ألبي الميث نصر بف محمد بف أحمد السمرقندي،
معوض ،وعادؿ أحمد عبد الموجود،
المتوفى سنة ;= 9لميجرة تحقيؽ :عمي محمد َّ
وزكريا عبد المجيد َّ
النوتي ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى،

7??9ـ.

 البحر المحيط :ألبي حياف محمد بف يوسؼ األندلسي ،المتوفى سنة ; =:لميجرة،
تحقيؽ عادؿ أحمد عبد الموجود ،وعمي محمد معوض وزكريا عبد المجيد  ،وأحمد

النجولي  ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??9 ،ـ.

 بحوث في أصوؿ التفسير ومناىجو :لفيد عبد الرحمف سميماف ،مكتبة التوبة7:7?،ىػ.

 البرىاف في عموـ القرآف :لمحمد بف بدر بف عبد اهلل الزركشي ،المتوفى سنة ?=:
لميجرة ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،دار التراث ،القاىرة ،الطبعة الثانية7?>:،ـ.

حياف عمي بف محمد بف َّ
 البصائر والذخائر :ألبي َّ
عباس التوحيدي ،المتوفى سنة :7:
لميجرة ،تحقيؽ :وداد القاضي ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى7?>> ،ـ.
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 بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز :لمجد الديف محمد يعقوب الفيروزآبادي،

المتوفى سنة = >7لميجرة ،تحقيؽ محمد عمى النجار ،المجمس األعمى لمشؤوف

اإلسالمية ،القاىرة ،الطبعة الثالثة7??< ،ـ.

 بقية الخاطريات :ألبي الفتح عثماف بف جني ،المتوفى سنة  9?8لميجرة ،تحقيؽ محمد
أحمد الدالي ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ ،دمشؽ7??8 ،ـ.

 بياف إعجاز القرآف :ألبي سميماف حمد بف محمد الخطابي ،المتوفى سنة >> 9لميجرة،

في ضمف ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف ،تحقيؽ :محمد خمؼ اهلل أحمد ومحمد
زغموؿ سالـ ،دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة الثالثة7?=< ،ـ.

 البياف في تفسير القرآف :ألبي القاسـ الخوئي ،مؤسسة األعممي ،بيروت  -لبناف،
الطبعة الثانية7?=: ،ـ.

 البياف في غريب إعراب القرآف :ألبي البركات بف األنباري ،تحقيؽ :طو عبد الحميد
طو  ،ومراجعة  :مصطفى السقا ،الييأة المصرية العامة لمكتاب7?>0 ،ـ.

 تاج العروس مف جواىر القاموس :لمحب الديف أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني
َّ
الزبيدي ،المتوفى سنة ; 780لميجرة  ،تحقيؽ :مجموعة مف األساتذة ،التراث العربي
سمسمة تصدرىا و ازرة اإلعالـ ،دولة الكويت8007 -7?<; ،ـ

 تأويالت أىؿ السنة (تفسير الماتريدي) :ألبي منصور محمد بف محمد بف محمود
الماتريدي ،المتوفى سنة  989لميجرة ،تحقيؽ مجدي باسمُّوـ ،دار الكتب العممية،
بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى800; ،ـ.

 تأويؿ مشكؿ القرآف :ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ،المتوفى سنة <=8
لميجرة ،تحقيؽ  :أحمد صقر ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،الطبعة الثانية7?=9 ،ـ.

 التبياف في إعراب القرآف :ألبي البقاء عبد اهلل بف الحسف العك َبري ،تحقيؽ :محمػد عمي
البجاوي ،مطبعة عيسى البابي الحمبي.
 التبياف في تفسير غريب القرآف :لشياب الديف محمد بف أحمد بف محمد المعروؼ بابف

اليائـ ،المتوفى سنة ; >7لميجرة ،تحقيؽ :ضاحي عبد الباقي محمد ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة األولى 8009 ،ـ.

الطوسي ،تحقيؽ :أحمد حبيب
 التبياف في تفسير القرآف :ألبي جعفر محمد بف الحسف
ّ
قصير العاممي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبناف.
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 التحرير والتنوير :لمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشور التونسي
المتوفى سنة  79?9لميجرة ،الدار التونسية لمنشر ،تونس7?>: ،ـ.

 تحفة األريب بما في القرآف مف غريب :ألبي حياف األندلسي ،تحقيؽ :ماىر النعساني،
مطبعة اإلخالص ،حماة7?8< ،ـ.

 التخريجات َّ
الصرفية لق ارءة األعمش ،المتوفى سنة > 7:لميجرة :لسمير أحمد
النحوية و َّ
عبد الجواد ،مطبعة الحسيف اإلسالمية ،الطبعة األولى7??7 ،ـ.

 تذكرة األريب في تفسير الغريب :ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد المعروؼ
البواب ،مكتبة المعارؼ،
بابف الجوزي ،المتوفى سنة =?; لميجرة ،تحقيؽ :عمي حسيف َّ

الرياض ،الطبعة األولى7?>< ،ـ.
الصوتي في المُّغة العربيَّة :لسمماف حسف العاني ،ترجمة  :ياسر المالح،
 التَّشكيؿ َّ
مراجعة :محمد محمود غالي ،النادي األدبي الثقافي ،جدة ،الطبعة األولى7?>9 ،ـ.

 التصريؼ المموكي ،البف جني ،عني بتصحيحو :محمد سعيد مصطفى النعساف،
شركة التمدف الصناعية ،مصر ،الطبعة األولى7?79 ،ـ.

 التطور المغوي التاريخي :إلبراىيـ السامرائي ،دار األندلس ،بيروت -لبناف ،الطبعة
الثانية7?>7 ،ـ.

عماف،الطبعة الرابعة800< ،ـ.
عمارَّ ،
 التعبير القرآني :لفاضؿ صالح السامرائي ،دار َّ

 التعريفات :لعمي بف محمد بف عمي الجرجاني ،المتوفى سنة < >7لميجرة ،تحقيؽ:
محمد ِّ
صديؽ المنشاوي ،دار الفضيمة ،القاىرة.

 تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف :لصالح عبد الفتاح الخالدي ،دار القمـ ،دمشؽ،
الطبعة الثالثة800> ،ـ.

 التعميقة عمى كتاب سيبويو :ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ :عوض حمد القَوزي ،مطبعة
األمانة ،القاىرة ،الطبعة األولى7??< -7??0 ،ـ.
 تفسير أرجوزة أبي نواس :البف جني ،تحقيؽ :محمد بيجة األثري ،مجمع المغة العربية
بدمشؽ ،الطبعة الثانية.

 تفسير غريب القرآف :البف قتيبة  ،تحقيؽ :احمد صقر ،دار الكتب العممية ،بيروت -
لبناف7?=> ،ـ.
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 تفسير غريب القرآف المجيد :ألبي الحسف زيد بف عمي بف الحسيف ،المتوفى سنة 788
لميجرة ،تحقيؽ :محمد يوسؼ الديف ،الجامعة العثمانية ،اليند8007 ،ـ.

 تفسير القرآف العزيز :ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي زمنيف ،المتوفى سنة
?? 9لميجرة ،تحقيؽ :حسيف عكاشة ،ومحمد مصطفى الكنز ،الفاروؽ الحديثية
لمطباعة ،القاىرة ،الطبعة األولى8008 ،ـ.

الرازي ،المتوفى
 تفسير القرآف العظيـ :ألبي حاتـ عبد الرحمف بف محمد بف أدريس َّ
سنة > 98لميجرة ،تحقيؽ :أسعد محمد الطيب ،مكتبة نزار ومصطفى الباز ،مكة
المكرمة  ،الطبعة األولى7??= ،ـ.
 تفسير القرآف العظيـ :ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،المتوفى سنة ==:
لميجرة ،تحقيؽ :سامي محمد سالمة ،دار طيبة لمنشر ،الرياض ،الطبعة الثانية،
???7ـ.

 تفسير القرآف الكريـ (سورة الفاتحة والبقرة) :لمحمد صالح العثيميف ،دار ابف الجوزي،
السعودية ،الطبعة األولى7:89 ،ىػ .

 التفسير المغوي في لساف العرب :ليعقوب حسيف المشيداني ،دار اإليماف ،اإلسكندرية،
الطبعة األولى8077 ،ـ.

َّ
الطيار ،دار ابف الجوزي ،المممكة
 التفسير المغوي لمقرآف الكريـ :لمساعد سميماف
العربية السعودية ،الطبعة الثانية7:8= ،ىػ.

 التفسير المبيف :لمحمد جواد مغنية ،مؤسسة عز الديف لمطباعة والنشر ،بيروت -
لبناف ،الطبعة الثانية7?>9 ،ـ.

 تفسير المشكؿ مف غريب القرآف العظيـ عمى اإليجاز واالختصار :ألبي محمد ِّ
مكي

بف أبي طالب القيسي ،المتوفى سنة = :9لميجرة ،تحقيؽ :ىدى الطويؿ المرعشمي،

دار النور اإلسالمي ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7?>> ،ـ.

 تفسير مقاتؿ بف سمماف :ألبي الحسف مقاتؿ بف سمماف ،المتوفى سنة  7;0لميجرة،
تحقيؽ :عبد اهلل محمود شحاتو ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت -لبناف ،الطبعة

األولى8008 ،ـ.

 التفسير والمفسروف :لمحمد حسيف الذىبي ،مكتبة وىبة ،القاىرة .
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 التفسير ومنيج التفاسير الحديثة لمقرآف الكريـ :لنجـ عبد مسمـ َّ
الفحاـ ،دار المدينة
الفاضمة ،بغداد ،الطبعة األولى.8079 ،

 التكممة :ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ،بيروت  -لبناف ،عالـ
الكتب ،الطبعة الثانية7??? ،ـ.

 تكممة المعاجـ العربية :لرينيارت دوزي ،ترجمة :محمد سميـ النعيـ  ،مراجعة :جماؿ
الخياط ،دار الرشيد ،الطبعة األولى8000 - 7?>0،ـ .

 التمخيص في عموـ البالغة :لجالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف القزويني ،المتوفى
سنة ? =9لميجرة ،تحقيؽ :عبد الرحمف البرقوقي ،دار الفكر العربي.
 التماـ في تفسير أشعار ىذيؿ م َّما أغفمو أبو سعيد السكري :البف جني ،تحقيؽ :أحمد
ناجي القيسي ،وخديجة عبد الرزاؽ الحديثي ،وأحمد مطموب ،مطبعة العاني ،الطبعة

األولى7?<8 ،ـ.

 التنبيو عمى شرح مشكؿ أبيات الحماسة :البف جني ،تحقيؽ :حسف محمود ىنداوي،
و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية بدولة الكويت ،الطبعة األولى800? ،ـ .

 التنبيو عمى شرح مشكؿ أبيات الحماسة :البف جني ،تحقيؽ سيدة حامد ،وتغريد حسف
أحمد ،مراجعة حسيف نصَّار ،دار الكتب والوثائؽ القومية بالقاىرة ،مصر8070 ،ـ.

 تنوير المق َباس مف تفسير ابف عباس :لمفيروزآبادي ،دار الكتب العممية ،بيروت -
لبناف ،الطبعة األولى7??8 ،ـ.
ي ،المتوفى سنة  9=0لميجرة،
 تيذيب المغة :ألبي منصور
محمد بف أحمد األزىر ّ
ّ
تحقيؽ :مجموعة محققيف ،الدار المصرّية لمتأليؼ والترجمة ،القاىرة7?<=-7?<: ،ـ.
 ثالثة كتب في األضداد :لألصمعي ،المتوفى سنة المتوفى سنة < 87لميجرة ،وأبي
حاتـ السجستاني ،المتوفى سنة ;; 8لميجرة ،وابف السكيت ،المتوفى سنة 8::
لميجرة ،تحقيؽ :أوغست ىنفر ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف7?79 ،ـ.

 جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف :ألبي جعفر الطبري ،تحقيؽ :عبد اهلل عبد المحسف
التركي ،دار ىجر ،القاىرة  -مصر ،الطبعة األولى 8007 ،ـ.

تضمنو مف السنة وآي القرآف :ألبي عبد اهلل محمد
 الجامع ألحكاـ القرآف والمبيف لما
َّ
بف أحمد بف أبي بكر األنصاري القرطبي ،المتوفى سنة  <=7لميجرة ،تحقيؽ :عبد اهلل
عبد المحسف التركي وآخريف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى800< ،ـ.
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 الجدوؿ في إعراب القرآف وصرفو وبيانو :لمحمود بف عبد الرحيـ صافي ،دار الرشيد،
دمشؽ ،الطبعة الثالثة7??; ،ـ.

 جميرة المغة :ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدي ،المتوفى سنة  987لميجرة،
تحقيؽ :رمزي منير بعمبكي ،دار العمـ لممالييف ،بيروت ،الطبعة األولى7?>= ،ـ.

 الجنى الداني في حروؼ المعاني :ألبي محمد الحسف بف قاسـ المرادي ،المتوفى سنة
? =:لميجرة ،تحقيؽ :فخر الديف قباوة ،ومحمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية،
بيروت – لبناف ،الطبعة األولى7??8 ،ـ.

 الجواىر الحساف في تفسير القرآف :ألبي زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخموؼ
معوض ،وأحمد عبد الموجود،
الثعالبي ،المتوفى سنة ;=> لميجرة تحقيؽ :عمي محمد َّ

وعبد الفتاح أبو سنَّة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبناف ،الطبعة األولى
=??7ـ.

 الجيـ :ألبي عمرو الشيباني ،المتوفى سنة  879لميجرة ،تحقيؽ :إبراىيـ األبياري،
ومحمد خمؼ اهلل ،الييأة العامة لشؤوف المطابع األميرية ،القاىرة7?=: ،ـ.

الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف مالؾ :ألبي العرفاف محمد بف عمي
 حاشية ّ
الصباف الشافعي ،المتوفى سنة < 780لميجرة ،تحقيؽ :طو عبد الرزاؽ سعيد ،المكتبة
ّ
التوفيقية ،سيدنا الحسيف -مصر.

 الحجة في القراءات السبع :البف خالويو ،تحقيؽ :عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار الشروؽ،
بيروت ،الطبعة الثالثة7?=? ،ـ.

 حجة القراءات :ألبي زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة ،المتوفى نحو سنة :09
لميجرة ،تحقيؽ :سعيد األفغاني ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الخامسة7?>8 ،ـ.

 الحجة لمقراء السبعة :ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ :بدر الديف القيوجي ،وبشير
جويجاتي ،دار المأموف لمتراث  ،دمشؽ ،الطبعة األولى 7??9 - 7?>: ،ـ.

 الحصائؿ في عموـ العربية وتراثيا :لمحمد أحمد الدالي ،دار النوادر ،الطبعة األولى،
8078ـ.

 حقائؽ التأويؿ في متشابو التنزيؿ :ألبي الحسف محمد بف الحسيف المعروؼ بالشريؼ
الرضي ،المتوفى سنة < :0لميجرة ،شرح :محمد رضا آؿ كاشؼ الغطاء ،دار
األضواء ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7?>< ،ـ.
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 الحمؿ عمى المعنى في العربية :لعمي عبد اهلل حسيف العنبكي ،ديواف الوقؼ السني،
مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،بغداد ،الطبعة األولى8078 ،ـ.

 الحيواف :ألبي عثماف عمرو بف بحر الجاحظ ،المتوفى سنة ;; 8لميجرة ،تحقيؽ :عبد
السالـ محمد ىاروف ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده ،مصر ،الطبعة الثانية،

;<?7ـ.

 الخاطريات :البف جني ،تحقيؽ :عمي ذو الفقَار شاكر ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت -لبناف ،الطبعة األولى7?>> ،ـ.
 الخاطريات المنسية :البن جني ,ضمن أربع رسائل في النحو ,تحقيق :عبد الفتاح
سميـ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة.

 الخصائص :البف جني ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،دار الكتب المصرية7?;= ،ـ.

 خطوات التفسير البياني لمقرآف الكريـ :لمحمد رجب البيومي ،مجمع البحوث
اإلسالمية -األزىر7?=7 ،ـ.

 الخالؼ التصريفي وأثره الداللي في القرآف الكريـ :لفريد عبد العزيز ،دار ابف الجوزي،
المممكة العربية السعودية ،الطبعة األولى7:=0 ،ىػ.

 خمؽ اإلنساف بيف الطب والقرآف :لمحمد عبد البار ،الدار السعودية لمنشر ،جدة،
الطبعة الرابعة7?>9 ،ـ.

 الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف :ألحمد بف يوسؼ بف عبد الدائـ ،المعروؼ
بالسميف الحمبي ،المتوفى سنة <;= لميجرة ،تحقيؽ :أحمد محمد الخراط ،دار القمـ،
ّ
دمشؽ.

 الدراسات الميجية والصوتية عند ابف جني :لحساـ سعيد النعيمي ،دار الرشيد منشورات
و ازرة الثقافة واإلعالـ العراقية ،بغداد7?>0 ،ـ.

 دراسات نقدية في المغة و َّ
عماف  -األردف،
النحو :لكاصد ياسر الزيدي ،دار أسامةَّ ،
الطبعة األولى800: ،ـ.

 الدرس َّ
النحوي في تفسير ابف عطية :لمحمد الحسف خميؿ مميطاف ،منشورات فكر،
=800ـ.

 دروس في كتب النحو :لعبده الراجحي ،دار النيضة العربية ،بيروت7?=; ،ـ.
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 دالئؿ اإلعجاز :ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني ،المتوفى سنة :=7

لميجرة ،تحقيؽ :محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،مصر ،الطبعة الخامسة،

800:ـ.

 داللة األلفاظ  :إلبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمو المصرية ،الطبعة الخامسة .7?>:

 داللة السياؽ :ل َرَّدة اهلل َرَّدة الطمحي ،جامعة أـ القرى معيد البحوث العممية ،مكة
المكرمة ،الطبعة األولى7:89 ،ىػ.
 الداللة السياقية عند المغوييف :لعواطؼ كنوش المصطفى ،دار السياب لمطباعة ،لندف،
الطبعة األولى800= ،ـ.
 الداللة الصوتية في المغة العربية :لصالح سميـ عبد القادر الفاخري ،نشر المكتب
العربي الحديث ،اإلسكندرية.

 ديواف ابف مقبؿ المتوفى بعد سنة = 9لميجرة ،تحقيؽ :ع َّزة حسف ،دار الشرؽ العربي،
بيروت  -لبناف7??; ،ـ.

 ديواف أبي الطيب المتنبي ،المتوفى سنة  9;:لميجرة  ،تحقيؽ :عبد الوىاب َّ
عزاـ،
لجنة التأليؼ والنشر والترجمة ،مصر.

 ديواف أبي النجـ العجمي الفضؿ بف قدامة ،المتوفى سنة  780لميجرة ،جمع وشرح

وتحقيؽ :محمد أديب عبد الواحد جمراف ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ،
<800ـ.

 ديواف أبي نواس ،المتوفى سنة >? 7لميجرة ،تحقيؽ :إيفالد فاغنز ،وغريغور شولر،
النشرات اإلسالمية ،الطبعة األولى.

 ديواف األعشى الكبير ميموف بف قيس ،المتوفى سنة = لميجرة ،شرح وتعميؽ :محمد
محمد حسيف ،المطبعة النموذجية ،القاىرة7?;0 ،ـ.

 ديواف اإلماـ عمي أمير المؤمنيف (عميو السالـ) ،المتوفى ،سنة  <7لميجرة ،جمع
وتحقيؽ :عبد العزيز الكرـ ،دار القمـ ،بيروت  -لبناف.

 ديواف امرئ القيس ،المتوفى نحو سنة  >0قبؿ اليجرة ،تحقيؽ :مصطفى عبد الشافي،
دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة الخامسة800: ،ـ.

 ديواف أمية بف أبي الصَّمت ،المتوفى سنة ; لميجرة ،جمع وتحقيؽ :سجيع جميؿ
الجبيمي ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى7??> ،ـ.
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 ديواف توبة بف الحميِّر المتوفى ،سنة ;; لميجرة ،تحقيؽ :خميؿ إبراىيـ العطية ،دار
صادر ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??> ،ـ.

 ديواف جرير ،المتوفى سنة  77:لميجرة ،تحقيؽ :نعماف محمد أميف طو ،دار
المعارؼ ،القاىرة  ،الطبعة الثالثة.

 ديواف جراف العود (عامر بف الحارث النميري) ،المتوفى سنة >< لميجرة ،تحقيؽ:
نوري حمود القيسي ،دار الرشيد لمنشر ،بغداد7?>8 ،ـ.

 ديواف حساف بف ثابت ،المتوفى نحو سنة  :0لميجرة ،تحقيؽ :وليد عرفات ،دار
صادر ،بيروت800< ،ـ.
طماس ،دار المعرفة،
 ديواف الحطيئة ،المتوفى سنة ; :لميجرة ،تحقيؽ :حمدو َّ
بيروت -لبناف ،الطبعة الثانية800; ،ـ.

ِّمة ،المتوفى سنة > لميجرة ،تحقيؽ :عمر عبد الرسوؿ ،دار
 ديواف دريد بف الص َّ
المعارؼ ،القاىرة.

الرَّمة ،المتوفى سنة = 77لميجرة ،تحقيؽ :عبد القدوس أبو صالح ،مؤسسة
 ديواف ذي ُّ
اإليماف لمطباعة ،بيروت ،الطبعة األولى7?>8 ،ـ.

 ديواف رؤبة بف َّ
العجاج ،المتوفى سنة ; 7:لميجرة ،اعتنى بتصحيحو وترتيبو وليـ بف
الورد البروسي ،دار ابف قتيبة ،الكويت.

الشماخ بف ضرار الذبياني ،المتوفى سنة  88لميجرة  ،تحقيؽ :صالح الديف
 ديواف
َّ
اليادي ،دار المعارؼ ،مصر7?<> ،ـ.

طماس ،دار
 ديواف طَرفَة بف العبد ،المتوفى نحو سنة  <0قبؿ اليجرة ،تحقيؽَ :حمدو َّ
المعرفة ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى8009 ،ـ.
 ديواف عامر بف طفيؿ ،المتوفى سنة  70لميجرة ،تحقيؽ :كرـ البستاني ،دار صادر،
بيروت7?=? ،ـ.



ديواف عنترة ،المتوفى سنة  88قبؿ اليجرة ،تحقيؽ :محمد سعيد مولوي ،المكتب

اإلسالمي ،دمشؽ.
 ديواف كثِّير َّ
عزة ،المتوفى سنة ; 70لميجرة ،جمع وتحقيؽ :إحساف عباس ،دار
الثقافة ،بيروت  -لبناف7?=7 ،ـ.
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طماس،
 ديواف لَبيد بف ربيعة العامري ،المتوفى سنة  :7لميجرة ،تحقيؽ :حمدو أحمد َّ
دار المعرفة ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى800: ،ـ.

 ديواف النابغة الجعدي ،المتوفى سنة  ;0لميجرة ،جمعو وحققو :واضح الصمد ،دار
صادر ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??> ،ـ.

 ديواف َّ
النابغة الذبياني ،المتوفى سنة > 7قبؿ اليجرة ،تحقيؽ :عباس عبد الساتر ،دار
الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،الطبعة الثالثة7??< ،ـ.

 روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني :لشياب الديف السيد محمود البغدادي
اآللوسي ،المتوفى سنة  78=0لميجرة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
ي ،تحقيؽ :عبد المنعـ
 الزاىر في غريب ألفاظ اإلماـ الشافعي :ألبي منصور األزىر ّ
طوعي ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??> ،ـ.
 الزاىر في معاني كممات الناس :ألبي بكر بف األنباري ،تحقيؽ :حاتـ صالح الضامف،
دار الشؤوف الثقافية ،بغداد  -العراؽ ،الطبعة الثانية7?>= ،ـ.

 السبعة في القراءات :ألبي بكر أحمد بف موسى بف العباس ،المعروؼ بابف مجاىد،
المتوفى سنة > :8لميجرة ،تحقيؽ :شوقي ضيؼ ،دار المعارؼ بمصر7?=8 ،ـ.

 سر صناعة اإلعراب :البف جني ،تحقيؽ :حسف ىنداوي ،دار القمـ ،دمشؽ ،الطبعة
األولى7?>; ،ـ.

 شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ :لعبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني
المعروؼ بابف عقيؿ ،المتوفى سنة ?<= لميجرة ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد
الحميد ،دار التراث ،القاىرة  ،الطبعة العشروف7?>0 ،ـ.

البطَميوسي ،المتوفى  ;87لميجرة،
 شرح أبيات الجمؿ :ألبي محمد عبد اهلل بف محمد َ
تحقيؽ عبد اهلل الناصير ،منشورات دار عالء الديف ،دمشؽ  -سوريا ،الطبعة األولى،

8000ـ.

 شرح ديواف الحماسة :ألبي عمي المرزوقي ،تحقيؽ :أحمد أميف ،وعبد السالـ محمد
ىاروف ،دار الجيؿ ،بيروت ،الطبعة األولى7??7 ،ـ.

 شرح ديواف الفرزدؽ ،المتوفى سنة  77:لميجرة ،جمع وتحقيؽ :عبد اهلل الصاوي،
مطبعة الصاوي ،القاىرة7?9< ،ـ.
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اباذي ،المتوفى سنة
 شرح الرضي عمى
ّ
الكافية :لرضي الديف محمد بف الحسف االستر ّ
<>< لميجرة ،تحقيؽ :يوسؼ حسف عمر ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،الطبعة
الثانية7??< ،ـ.

ي ،تحقيؽ :محمد نور الحسف،
 شرح شافية ابف الحاجب :لرضي الديف االستراباذ ّ
ومحمد الزفزاؼ ،ومحمد محيي الديف ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبناف7?>8 ،ـ.
 شرح شواىد الشافية (بذيؿ شرح شافية ابف الحاجب لالستراباذي) :لعبد القادر بف عمر

البغدادي ،المتوفى سنة  70?9لميجرة ،تحقيؽ :محمد نور الحسف ،ومحمد الزفزاؼ،

ومحمد محيي الديف ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف7?>8 ،ـ.
 شرح المُّ َمع :ألبي الحسف الباقولي ،تحقيؽ :إبراىيـ محمد أبو عباة ،جامعة اإلماـ محمد
بف سعود اإلسالمية7??0 ،ـ.
المفصؿ :ألبي البقاء يعيش بف عمي بف يعيش ،المتوفى سنة  <:9لميجرة،
 شرح
َّ
تحقيؽ :إميؿ بديع يعقوب ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبناف ،الطبعة األولى،

8007ـ.

 شرح المموكي في التصريؼ :البف يعيش ،تحقيؽ :فخر الديف قباوه ،المكتبة العربية
بحمب ،الطبعة األولى7?=9 ،ـ.

 شعر ط َريح بف إسماعيؿ الثقفي ،المتوفى سنة ;< 7لميجرة ،جمع وتحقيؽ :بدر أحمد
ضيؼ ،دار المعرفة ،اإلسكندرية7?>= ،ـ.
 شعر الكميت بف زياد األسدي ،المتوفى سنة < 78لميجرة ،جمع وتحقيؽ :داوود سموـ،
مطبعة النعماف ،النجؼ األشرؼ7?<? ،ـ.

 شمس العموـ ودواء كالـ العرب مف الكموـ :ألبي سعيد نشواف بف سعيد الحميري،
المتوفى سنة  ;=9لميجرة ،تحقيؽ :حسيف عبد اهلل العمري ،ومطير عمي اإلرياني،

ويوسؼ محمد عبد اهلل ،دار الفكر المعاصر ،بيروت -لبناف ،الطبعة األولى7???،ـ.

 شواذ القراءات :ألبي عبد اهلل محمد بف نصر الكرماني– مف عمماء القرف السادس
اليجري– تحقيؽ :شمراف سركاؿ يونس العجمي ،بيت الحكمة ،بغداد ،الطبعة األولى،
8078ـ .
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 الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كالميا :ألبي الحسيف أحمد
بف فارس ،المتوفى سنة ;? 9لميجرة ،تحقيؽ :أحمد حسف بسج ،دار الكتب العممية،
بيروت ،الطبعة األولى7??= ،ـ.

 الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري ،المتوفى
سنة  9?9لميجرة ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ لممالييف ،بيروت،
الطبعة الرابعة7??0 ،ـ.

 صحيح مسمـ :ألبي الحسف مسمـ بف الحجاج الق َشيري ،المتوفى سنة < 87لميجرة،
تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث ،القاىرة ،الطبعة األولى7??7 ،ـ.

 الصوت المغوي في القرآف :لمحمد حسيف عمي الصغير ،دار المؤرخ العربي ،بيروت -
لبناف ،الطبعة األولى8070 ،ـ.

 ضرائر ِّ
الشعر :ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد اإلشبيمي المعروؼ بابف
عصفور ،المتوفى سنة ?<< لميجرة ،تحقيؽ :السيد إبراىيـ محمد ،دار األندلس
لمطباعة ،الطبعة األولى7?>0 ،ـ.

 طبقات المفسريف :ألحمد بف محمد األد َنروي ،مف عمماء القرف الحادي عشر اليجري،
تحقيؽ :سميماف صالح الخزي ،مكتبة العموـ والح َكـ ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى،
=??7ـ.

 طبقات المفسريف :لجالؿ الديف لسيوطي ،تحقيؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة وىبة،
القاىرة ،الطبعة األولى7?=< ،ـ.

 طبقات المفسريف :لشمس الديف محمد بف عمي الداوودي ،المتوفى سنة  ?;:لميجرة،
تحقيؽ :لجنة مف العمماء ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبناف ،الطبعة األولى7?>9،ـ.

 الظواىر المغوية والنحوية في كتب الغريبيف :لميثـ محمد عمي ،دار الكتب العممية،
بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى8077 ،ـ.

 العالقات الداللية والتراث البالغي :لعبد الواحد حسف ،مطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر،
الطبعة األولى ???7ـ.

 عمـ الداللة :ألحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة الخامسة7??> ،ـ.
 عمـ الداللة :لمنقور عبد الجميؿ ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ8007 ،ـ.
 عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي :لمحمود السعراف ،دار النيضة العربية ،بيروت.
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 العمدة في غريب القرآف :ل ِّ
مكي بف أبي طالب ،تحقيؽ :يوسؼ عبد الرحمف المرعشمي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى7?>7 ،ـ.

 العموـ الصرفي في القرآف الكريـ :لرضا ىادي حسوف ،المركز التقني ،بغداد ،الطبعة
الثانية8079 ،ـ.



العيف :ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ،المتوفى سنة ;= 7لميجرة،

تحقيؽ :ميدي المخزومي ،وابراىيـ السامرائي ،مؤسسة األعممي ،بيروت -لبناف،

الطبعة األولى7?>> ،ـ.

 غرائب التفسير وعجائب التأويؿ :ألبي القسـ محمود بف حمزة الكرماني ،المعروؼ
القراء ،المتوفى بعد سنة  ;97لميجرة ،تحقيؽ :شمراف سركاؿ يونس العجمي ،دار
بتاج َّ
القبمة لمثقافة اإلسالمية ،جدة ،ومؤسسة عموـ القرآف ،بيروت.

 غرائب القرآف ورغائب الفرقاف :لنظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف النيسابوري،
المتوفى سنة < :0لميجرة ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبناف،
الطبعة األولى7??< ،ـ.

 غريب الحديث :ألبي سميماف َحمد بف محمد الخطابي ،المتوفى سنة >> 9لميجرة،
تحقيؽ عبد الكريـ إبراىيـ العزباوي ،دار الفكر ،دمشؽ7?>8 ،ـ.
 غريب القرآف (المسمى بنزىة القموب) :ألبي بكر محمد بف عزيز السجستاني ،المتوفى

سنة  990لميجرة ،تحقيؽ :لجنة مف العمماء ،مطبعة محمد عمي صبيح وأوالده،
مصر7?<9 ،ـ.



الغريبيف في القرآف والحديث :ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد اليروي ،المتوفى سنة

 :07لميجرة  ،تحقيؽ :أحمد فريد المزيدي ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة ،
الطبعة األولى7??? ،ـ.

َّ
المفضؿ بف سممة بف عاصـ ،المتوفى سنة  8?7لميجرة ،تحقيؽ:
 الفاخر :ألبي طالب
عبد العميـ الطحاوي ،وراجعة محمد عمى النجار ،الييأة المصرية العامة لمكتاب،

7?=:ـ.

 الفتح الوىبي عمى مشكالت المتنبي :البف جني ،تحػقيؽ :محسف غيَّاض ،و ازرة
األعالـ ،بغداد7?=9 ،ـ.
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 الفروؽ المغوية :ألبي ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكري ،المتوفى سنة :00
لميجرة ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ سميـ ،دار العمـ والثقافة لمنشر ،القاىرة.

 الفريد في إعراب القرآف المجيد :لمحسيف بف أبي ِّ
العز ،المعروؼ بػالمنتجب اليَ َمداني،
المتوفى سنة <:9لميجرة ،تحقيؽ :فؤاد عمي مخيمر ،وفيمي حسف النمر ،دار الثقافة،

الدوحة.

 الفَسر شرح ابف جني الكبير عمى ديواف المتنبي :البف جني ،تحػقيؽ  :رضا رجب،
دار الينابيع ،دمشؽ ،الطبعة األولى800: ،ـ.
 فصوؿ في فقو المغة :لرمضاف عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،مصر ،الطبعة السابعة،
?800ـ.

 الفصوؿ والغايات في تمجيد اهلل والمواعظ :ألبي العالء أحمد بف عبد اهلل المعري،
المتوفي سنة ? ::لميجرة ،تحقيؽ :محمود حسف زناتي ،دار األفاؽ الجديدة ،بيروت.

 فقو المغة :لعمي عبد الواحد وافي ،نيضة مصر لمطباعة ،القاىرة ،الطبعة السادسة،
>800ـ.

 فقو المغة وسر العربية :ألبي منصور عبد الممؾ بف محمد الثعالبي ،المتوفى سنة
? :8لميجرة ،تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبناف
الطبعة األولى8070 ،ـ.

 الفيرست :ألبي جعفر الطُّوسي ،صححو وعمؽ عميو :محمد صادؽ آؿ بحر العموـ،
المكتبة المرتضوية ،النجؼ األشرؼ  -العراؽ.

 الفيرست :ألبي الفرج محمد بف إسحاؽ النديـ ،المتوفى سنة == 9لميجرة ،تحقيؽ:
أيمف فؤاد سيِّد ،مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ،لندف800? ،ـ.

 في البحث الصوتي عند العرب :لخميؿ إبراىيـ العطية ،الموسوعة الصغيرة ،منشورات
دار الجاحظ ،بغداد7?>9 ،ـ.



في عمـ داللة النص نظرات في قصدية الحذؼ :لمحمد جعفر العارضي ،تموز

لمطباعة ،دمشؽ ،الطبعة األولى8078 ،ـ.

فيروزبادي ،تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة
 القاموس المحيط :لم آ
بإشراؼ محمد نعيـ العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبناف ،الطبعة الثامنة،

;800ـ.

222

المصادر والمراجع ......................................................
 القرآف في اإلسالـ :لمسيد محمد حسيف الطباطبائي ،ترجمة أحمد الحسيني ،مؤسسة
المحبيف ،قـ  -إيراف ،الطبعة األولى800: ،ـ.

 القرآف الكريـ وأثره في الدراسات النحوية :لعبد العاؿ سالـ مكرـ ،مؤسسة عمي جراح
الصباح ،الطبعة الثانية7?=> ،ـ.

 قضايا المغة في كتب التفسير :لميادي الجطالوي ،دار محمد عمي الحامي ،تونس،
الطبعة األولى7??> ،ـ.

 قواعد الترجيح عند المفسريف :لحسيف عمي حسيف الحربي ،دار القاسـ ،الرياض،
الطبعة األولى7??< ،ـ.

 قواعد التفسير :لخالد عثماف السبت ،دار ابف عفَّاف ،الطبعة األولى7:87 ،ىػ.

 القوافي  :ألبي الحسف سعيد بف مسعدة األخفش ،المتوفى سنة ; 87لميجرة ،تحقيؽ:
َّ
عزة حسف ،مديرية إحياء التراث القديـ ،دمشؽ7?=0 ،ـ.

 الكامؿ :ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد ،المتوفى سنة ;> 8لميجرة ،تحقيؽ :محمد
أحمد الدالي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبناف ،الطبعة الثالثة7??= ،ـ.

 الكتاب :ألبي بشر عمرو بف عثماف الممقب بسيبويو ،المتوفى سنة  7>0لميجرة،
تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة الثالثة7?>> ،ـ.

 الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ :ألبي القاسـ
محمود بف عمر الزمخشري ،المتوفى سنة > ;9لميجرة ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد
معوض ،مكتبة العبيكاف ،الرياض ،الطبعة األولى7??> ،ـ.
الموجود ،وعمي محمد َّ

 كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف :لمصطفى عبد اهلل المعروؼ بحاجي خميفة،
المتوفى سنة =< 70لميجرة ،عني بتصحيحو وطبعو :محمد شرؼ الديف بالتقايا،

ورفعت بيمكو الكميسي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبناف7?:7 ،ـ.

 الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا وحججيا :لمكي بف أبي طالب ،تحقيؽ:
محيي الديف رمضاف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبناف ،الطبعة الخامسة7??= ،ـ.

 كشؼ المشكالت وايضاح المعضالت :ألبي الحسف الباقولي ،تحقيؽ :محمد أحمد
الدالي ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ ،الطبعة األولى7??; ،ـ.
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 الكشؼ والبياف :ألبي إسحاؽ أحمد الثعمبي ،المتوفى سنة = :8لميجرة ،تحقيؽ محمد

بف عاشور ،مراجعة وتدقيؽ :نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -

لبناف ،الطبعة األولى 8008 ،ـ.

الكفوي،
 الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ الفردية :ألبي البقاء أيوب بف موسى
ّ

المتوفى سنة  70?:لميجرة ،تحقيؽ :عدناف درويش ،ومحمد المصري ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية ،بيروت7??> ،ـ.

العماؿ في سنف األقواؿ واألفعاؿ :لعالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف
 كنز َّ

اليندي ،المتوفى سنة ;=? لميجرة ،تحقيؽ :بكري َّ
حياني وصفوة السقَّا ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت ،الطبعة الخامسة7?>; ،ـ.

 المباب في عموـ الكتاب :ألبي حفص عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي ،المتوفى سنة
 >>0لميجرة ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد الموجود ،وآخريف ،دار الكتب العممية ،بيروت
الطبعة األولى7??> ،ـ.

 لساف العرب :ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف عمي بف منظور ،المتوفى
سنة  =77لميجرة ،دار صادر  ،بيروت – لبناف ،الطبعة الثالثة7:7: ،ىػ.

 المغة :لفندريس ،ترجمة :عبد الحميد الدواخمي ،ومحمد القصاص ،مكتبة األنجمو
المصرية7?;0 ،ـ.

تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة الخامسة،
 المغة العربية مبناىا ومعناىا :ل َّ
<800ـ.
 المُّمع في العربية :البف جني ،تحػقيؽ :سميح أبو مغمي ،دار مجدالوي لمنشر ،عماف ،
>>?7ـ.

 ليس في كالـ العرب :البف خالويو ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور العطار ،مكة المكرمة ،
?=?7ـ.

 ما اختمفت ألفاظو واتفقت معانيو :لألصمعي ،تحقيؽ :ماجد حسيف الذىبي ،دار الفكر،
دمشؽ ،الطبعة األولى7?>< ،ـ.
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 ما تبقَّى مف أراجيز أبي محمد عبد اهلل بف ربعي الفقعسي ،كاف ِّ
حيا في خالفة أبي
بكر ،جمع وتحقيؽ وشرح :محمد جبار المعيبد ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،الطبعة

األولى8007 ،ـ.

 ما يحتاج إليو الكاتب مف ميموز ومقصور وممدود :ألبي الفتح عثماف بف جني،
تحػقيؽ :عبد الباقي الخزرجي ،مكتبة دار الوفاء ،جدة ،الطبعة األولى7?>= ،ـ.

 مباحث في عموـ القرآف :لصبحي الصالح ،دار العمـ لممالييف ،بيروت  -لبناف.

 المبسوط :ألبي عبد اهلل محمد بف الحسف الشيباني ،المتوفى سنة ?> 7لميجرة،
تحقيؽ :أبو الوفاء األفغاني ،عالـ الكتب ،بيروت ،الطبعة األولى7??0 ،ـ.
 المبيج في تفسير أسماء شعراء الحماسة :البف جني ،تحػقيؽ :حسف ىنداوي ،دار
القمـ ،دمشؽ ،الطبعة األولى7?>= ،ـ.

 المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر :لضياء الديف نصر اهلل بف محمد بف األثير،
المتوفى سنة = <9لميجرة ،تحقيؽ :أحمد الحوفي ،وبدوي طبانة ،دار نيضة مصر،
القاىرة  -الفجالة ،الطبعة الثانية.

التيمي ،المتوفى سنة  870لميجرة ،تحقيؽ:
المثنى
 مجاز القرآف :ألبي عبيدة معمر بف ّ
ّ
محمد فؤاد سزگيف ،مكتبة الخانجي ،مصر79>7 ،ىػ.
ّ
 المجاز وقوانيف المغة ،قراءة إبستيمولجية في النظرية المسانية العربية :لعمي محمد عمي
سمماف ،المؤسسة العربية لمدراسات ،بيروت ،الطبعة األولى8070 ،ـ.

 مجالس ثعمب :ألبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب ،المتوفى سنة  8?7لميجرة ،تحقيؽ:
عبد السالـ محمد ىاروف ،دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة الثانية7?<0 ،ـ.
عمي الفضؿ بف الحسف الطََّبرسي ،المتوفى سنة
 مجمع البياف في تفسير القرآف :ألبي ّ
> ;:لميجرة ،دار العموـ لمتحقيؽ والطباعة ،بيروت -لبناف ،الطبعة األولى800< ،ـ.
 محاسف التأويؿ :لمحمد جماؿ الديف القاسمي ،المتوفى سنة  7998لميجرة ،صححو:
محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،الطبعة األولى7?;= ،ـ.

 المحتَ َسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا :البف جني ،تحػقيؽ :عمي
النجدي ناصؼ ،وعبد الحميـ النجار ،وعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،المجمس األعمى
لمشؤوف اإلسالمية ،القاىرة7??: ،ـ.
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 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية

األندلسي ،المتوفى سنة  ;:7لميجرة ،تحقيؽ :عبد السالـ عبد الشافي محمد ،دار

الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى8007 ،ـ.

 المحكـ والمحيط األعظـ :ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده ،المتوفى سنة >;:

فراج ،وآخريف ،معيد المخطوطات بجامعة الدوؿ
لميجرة ،تحقيؽ :عبد الستَّار أحمد َّ
العربية ،الطبعة األولى7?<> ،ـ.

 المحيط في المغة :ألبي القاسـ إسماعيؿ بف عباد المعروؼ بالصاحب بف َّ
عباد،
المتوفى سنة ;> 9لميجرة ،تحقيؽ :محمد حسف آؿ ياسيف ،عالـ الكتب ،بيروت -
لبناف ،الطبعة األولى7??: ،ـ.

 مختار تذكرة أبي عمي الفارسي وتيذيبيا :البف جني ،تحػقيؽ :حسيف أحمد بوعباس،
تحقيؽ التراث ،الطبعة األولى 8070 ،ـ.

 مختصر في شواذ القراءات مف كتاب البديع :البف خالويو ،المتوفى سنة  9=0لميجرة،
عني بنشره برجشتراسر ،دار اليجرة.

 المخصص :البف سيده ،المكتبة األميرية ببوالؽ ،مصر ،الطبعة األولى797< ،ىػ -
7987ىػ.

 المدارس النحوية :لخديجة عبد الرزاؽ الحديثي ،دار األمؿ ،أربد -األردف ،الطبعة
الثالثة8007 ،ـ.

 المدارس النحوية أسطورة وواقع :إلبراىيـ السامرائي ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة
األولى7?>= ،ـ.

 المدخؿ إلى عمـ أصوات العربية :لغانـ قدوري الحمد ،منشورات المجمع العممي
العراقي ،بغداد8008 ،ـ.

 المذكر والمؤنث :لممبرد ،تحقيؽ :رمضاف عبد التواب ،وصالح الديف اليادي ،مركز
تحقيؽ التراث ،الجميورية العربية المتحدة7?=0 ،ـ.

 مراتب النحوييف :ألبي الطيب عبد الواحد بف عمي المغوي ،المتوفى سنة  9;7لميجرة،
تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة نيضة مصر ،الفجالة -القاىرة.
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 المزىر في عموـ المغة وأنواعيا :لجالؿ الديف السيوطي ،تحقيؽ :محمد أحمد جاد
المولى ،ومحمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،وعمى محمد البجاوي ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،
الطبعة الثالثة.

 المسائؿ الحمبيات :ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ :حسف ىنداوي ،دار القمـ دمشؽ ،ودار
المنارة ،بيروت ،الطبعة األولى7?>= ،ـ.

 المسائؿ المشكمة :ألبي الفارسي ،تحقيؽ :صالح الديف عبد اهلل ،مطبعة العاني ،بغداد.

عمار،
 المسائؿ المنثورة :ألبي عمي الفارسي ،تحقيؽ :شريؼ عبد الكريـ نجار ،دار َّ
الطبعة األولى800: ،ـ.

 مسائؿ نافع بف األزرؽ :لعبد اهلل بف العباس ،المتوفى سنة >< لميجرة ،تحقيؽ :محمد
أحمد الدالي ،نشر الجفاف والجابي ،الطبعة األولى7??9 ،ـ.
 مشكؿ إعراب القرآف :ل ِّ
السواس ،دار
مكي بف أبي طالب ،تحقيؽ :ياسيف محمد
َّ
المأموف لمتراث ،دمشؽ ،الطبعة الثانية.

 المصباح المنير :ألحمد بف محمد بف عمي الفيومي ،المتوفى سنة  ==0لميجرة ،مكتبة
لبناف ،بيروت -لبناف =>?7ـ.

 المصوف في األدب :ألبي أحمد الحسف بف عبد اهلل العسكري ،المتوفى سنة 9>8

لميجرة ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،التراث العربي سمسمة تصدرىا و ازرة

اإلعالـ ،دولة الكويت ،الطبعة الثانية7?>: ،ـ.

 المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة الحديث :لمحمد أحمد أبو الفرج ،دار
النيضة العربية ،بيروت7?<< ،ـ.

عمار ،الطبعة الثانية،
 معاني األبنية في العربية :لفاضؿ صالح السامرائي ،دار َّ
=800ـ.

ي ،دار المعرؼ ،تحقيؽ :عيد مصطفى درويش،
 معاني القراءات :ألبي منصور األزىر ّ
وعوض حمد القَوزي ،الطبعة األولى7??7 ،ـ 7??9 -ـ.
 معاني القرآف :ألبي جعفر النحاس ،تحقيؽ :محمد عمي الصابوني ،جامعة أـ القرى
مركز إحياء التراث اإلسالمي ،مكة المكرمة ،الطبعة األولى7?>> ،ـ.

 معاني القرآف :ألبي الحسف األخفش ،تحقيؽ :ىدى محمود قراعة ،مكتبة الخانجي،
القاىرة ،الطبعة األولى7??0 ،ـ.
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 معاني القرآف :ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء ،المتوفى سنة = 80لميجرة ،تحقيؽ:
أحمد يوسؼ نجاتي ،ومحمد عمي نجار ،وعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،عالـ الكتب،

بيروت ،الطبعة الثالثة7?>9 ،ـ.

 معاني القرآف واعرابو :ألبي اسحؽ إبراىيـ بف السري الزجاج ،المتوفى سنة 977
لميجرة ،تحقيؽ :عبد الجميؿ َعبده شمبي ،عالـ الكتب ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى،
>>?7ـ.

الكرنكوي،
 المعاني الكبير في أبيات المعاني :البف قتيبة ،صححو :المستشرؽ سالـ َ
دار النيضة الحديثة ،بيروت  -لبناف7?;9 ،ـ.

 معاني النحو :لفاضؿ صالح السامرائي ،شركة العاتؾ لصناعة الكتاب ،القاىرة ،الطبعة
الثانية8009 ،ـ.

 معترؾ األقراف في إعجاز القرآف :لجالؿ الديف السيوطي ،تحقيؽ :أحمد شمس الديف،
دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7?>> ،ـ.

 معجـ األدباء :ألبي عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل الحموي ،المتوفى سنة < <8لميجرة،
تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى7??9 ،ـ.

مكرـ ،مطبوعات جامعة
 معجـ القراءات القرآنية :ألحمد عمر مختار ،وعبد العاؿ سالـ َ
الكويت ،الطبعة الثانية7?>> ،ـ.
 المعجـ الكبير :ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطَّبراني ،المتوفى سنة  9<0لميجرة،
تحقيؽ :حمدي عبد المجيد ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة.

 معجـ المصطمحات النحوية والصرفية :لمحمد سمير نجيب ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
 -لبناف ،الطبعة األولى7?>; ،ـ.

 المعجـ المفصؿ في تفسير غريب القرآف الكريـ :لمحمد التونجي ،دار الكتب العممية،
الطبعة األولى8009 ،ـ.

 المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ :لمحمد فؤاد عبد الباقي ،دار الحديث ،القاىرة،
79<:ـ.

 معجـ مقاييس المغة :ألحمد بف فارس ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،دار الفكر،
?=?7ـ.
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عرب مف الكالـ األعجمي عمى حروؼ المعجـ :ألبي منصور موىوب بف أحمد بف
 الم َّ
الج َواليقي ،المتوفى سنة  ;:0لميجرة ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مطبعة دار
محمد َ
الكتب ،الطبعة الثانية7?<? ،ـ.

 المعنى القرآني بيف التفسير والتأويؿ :لعباس أمير ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت
 -لبناف ،الطبعة األولى 800> ،ـ.

ي ،المتوفى سنة
 مغني المبيب عف كتب األعاريب :لجماؿ الديف بف ىشاـ األنصار ّ
األفغاني،
مي حمد اهلل ،مراجعة :سعيد
 =<7لميجرة ،تحقيؽ :مازف المبارؾ،
ّ
ّ
ومحمد ع ّ

مؤسسة الصادؽ ،طيراف ،الطبعة األولى.
ّ
 المفردات في غريب القرآف :ألبي القاسـ الحسف بف محمد المعروؼ بالراغب
األصبياني ،المتوفى سنة  ;08لميجرة ،تحقيؽ محمد خميؿ عيتاني ،دار المعرفة،
بيروت  -لبناف ،الطبعة السادسة8070 ،ـ.

 المفضميات :ألبي العباس محمد بف َيعمَى بف عامر الضبي ،المتوفى سنة <>7
لميجرة ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،وعبد السالـ محمد ىاروف ،دار المعارؼ  ،مصر،
الطبعة السادسة.

 المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية :ألبي إسحاؽ إبراىيـ الشاطبي ،المتوفى
سنة  =?0لميجرة ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،وآخريف ،معيد البحوث
العممية واحياء التراث اإلسالمي جامعة القرى ،مكة المكرمة ،الطبعة األولى800= ،ـ.

 المقتصد في شرح اإليضاح :لعبد القاىر الجرجاني ،تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف ،دار
الرشيد7?>8 ،ـ.

ضب :ألبي العباس المبرد ،تحقيؽ :عبد الخالؽ عضيمة ،المجمس األعمى لمشؤوف
 المقتَ َ
اإلسالمية ،القاىرة ،الطبعة الثالثة7??: ،ـ.
ضب في اسـ المفعوؿ مف الثالثي المعتؿ العيف :البف جني ،تحػقيؽ :مازف
 المقتَ َ
المبارؾ ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،الطبعة األولى7?>> ،ـ.
 المقدمات األساسية في عموـ القرآف :لعبد اهلل يوسؼ الج َديع ،مركز البحوث
اإلسالمية ،ليدز -بريطانيا ،الطبعة األولى8007 ،ـ.
 مقدمة في أصوؿ التفسير :البف تيمية أحمد بف عبد الحميـ ،المتوفى سنة >=8
لميجرة ،تحقيؽ :عدناف زرزور ،الطبعة الثانية7?=8 ،ـ.

222

المصادر والمراجع ......................................................
 الممتع الكبير في التصريؼ :البف عصفور ،تحقيؽ :فخر الديف قباوه ،مكتبة لبناف
ناشروف ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??< ،ـ.

عماف -األردف ،ومؤسسة الرسالة
 مف أساليب القرآف :إلبراىيـ السامرائي ،دار الفرقافَّ ،
بيروت ،الطبعة الثانية7?>= ،ـ.

 مف أسرار المغة :إلبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمو المصرية ،الطبعة الثامنة8009 ،ـ.

 المناىج التفسيرية في عموـ القرآف :لجعفر السبحاني ،مؤسسة اإلماـ الصادؽ (عميو
السالـ) ،قـ  -إيراف ،الطبعة الرابعة7:89 ،ىػ .

 مناىج تفسير القرآف :لكماؿ الحيدري ،دار فراقد ،إيراف ،الطبعة األولى.
 مناىج المفسريف :لمساعد مسمـ آؿ جعفر ،ومحيي ىالؿ سرحاف ،دار المعرفة ،الطبعة
األولى7?>0 ،ـ.

فواز أحمد
 مناىؿ العرفاف في عموـ القرآف :لمحمد عبد العظيـ الزرقاني ،تحقيؽَّ :
زممي ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى ،بيروت7??; ،ـ.

 المنصؼ شرح أبي الفتح لكتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني :البف جني ،تحقيؽ:
إبراىيـ مصطفى ،وعبد اهلل أميف ،دار إحياء التراث القديـ  ،الطبعة األولى7?;: ،ـ.


منيج ابف عطية في تفسير القرآف :لعبد الوىاب عبد الوىاب فايد ،الييأة العامة

لشؤوف المطابع األميرية ،القاىرة7?=9 ،ـ.

 الميزاف في تفسير القراف :لمحمد حسيف الطباطبائي ،صححو حسف األعممي ،مؤسسة
األعممي ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??= ،ـ.

 نتائج الفكر في َّ
النحو :ألبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمي،
المتوفى سنة  ;>7لميجرة  ،دار الكتب العممية ،بيروت ،الطبعة األولى7??8 ،ـ.

 نحو القرآف :ألحمد عبد الستار الجواري ،مطبعة المجمع العممي العراقي ،بغداد،
7?=:ـ.

يده ،الدار الجماىيرية ،الجماىيرية العربية
 النحو وكتب التفسير :إلبراىيـ عبد اهلل رفَ َ
الميبية ،الطبعة الثالثة7??0 ،ـ.

 النخمة :ألبي حاتـ السجستاني ،تحقيؽ :حاتـ صالح الضامف ،دار البشائر اإلسالمية،
الطبعة األولى8008 ،ـ.

222

المصادر والمراجع ......................................................
 نزىة األلباء في طبقات األدباء :ألبي البركات بف األنباري ،تحقيؽ :إبراىيـ السامرائي،
مكتبة المنار ،األردف  -الزرقاء ،الطبعة الثانية7?>; ،ـ.

 النشر في القراءات العشر :ألبي الخير محمد بف محمد بف يوسؼ الجزري ،المتوفى
سنة  >99لميجرة ،تحقيؽ :عمي محمد الضباع ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف.

 النظاـ القرآني :لعالـ سبيِّط النيمي ،منشورات ذوي القربى ،قـ  -إيراف ،الطبعة األولى.

 نفس الصباح في غريب القرآف وناسخو ومنسوخو :ألبي جعفر حمد بف عبد الصمد
عز الديف المعيار ،و ازرة األوقاؼ
الخزرجي ،المتوفى سنة  ;>8لميجرة ،تحقيؽ :محمد ّ
والشؤوف اإلسالمية ،المغرب7??: ،ـ.

 النكت في القرآف الكريـ ( في معاني القرآف الكريـ واعرابو ) :ألبي الحسف عمي بف
فَ َّ
ضاؿ الم َجاشعي ،المتوفى سنة ?= :لميجرة ،تحقيؽ :عبد اهلل عبد القادر الطويؿ،
دار الكتب العممية ،بيروت ،الطبعة األولى800= ،ـ.

 النكت والعيوف :ألبي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماوردي ،المتوفى سنة :;0

لميجرة ،تحقيؽ :السيد بف عبد المقصود بف عبد الرحيـ ،دار الكتب العممية ،بيروت-

لبناف.

 نيج البالغة :مجموع ما اختاره الشريؼ أبو الحسف محمد الرضي ،المتوفى سنة <:0
لميجرة ،مف كالـ أمير المؤمنيف أبي الحسف عمي بف أبي طالب (عميو السالـ) ،تحقيؽ
صبحي الصالح ،دار الكتاب المصري ،القاىرة ،ودار الكتاب المبناني ،بيروت  -لبناف،

الطبعة الرابعة800: ،ـ.

 اليداية إلى بموغ النياية :ل ِّ
مكي بف أبي طالب ،تحقيؽ :مجموعة باحثيف ،كمية
الدراسات العميا والبحث العممي ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة

األولى800> ،ـ.

 ىدية العارفيف ،أسماء المؤلفيف وأثار المصنفيف :إلسماعيؿ باشا البغدادي ،المتوفى سنة

? 799لميجرة ،وكالة المعارؼ الجميمة ،استنبوؿ7?;; ،ـ.

 ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع :لجالؿ الديف السيوطي ،تحقيؽ :أحمد شمس
الديف ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف ،الطبعة األولى7??> ،ـ.
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 ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآف :ألبي عمر محمد بف عبد الواحد الزاىد،
المتوفى سنة ; 9:لميجرة ،تحقيؽ :محمد يعقوب التركستاني ،مكتبة العموـ والح َكـ،
المدينة المنورة ،الطبعة األولى8008 ،ـ.

الرسائل واألطاريح والمخطوطات
ناقدا ِّ
لغويا :إلسراء عريبي فدعـ( ،أطروحة دكتو اره) ،كمية التربية (ابف رشد)
 ابف جني ً
بجامعة بغداد800; ،ـ.
 ابف جني وعمـ الداللة :لنواؿ كريـ زرزور(،رسالة ماجستير) كمية اآلداب بالجامعة
المستنصرية7?>> ،ـ.

 أبو عمي الفارسي في مصنفات ابف جني :لرحيـ جمعة عمي الخزرجي(أطروحة
دكتو اره) ،كمية اآلداب بجامعة بغداد800; ،ـ.

 أثر داللة السياؽ في توجيو معنى المتشابو المفظي في القصص القرآني :تياني سالـ
أحمد( ،رسالة ماجستير) كمية الدعوة وأصوؿ الديف بجامعة أـ القرى800= ،ـ.

 االستدالؿ بالقراءات القرآنية في كتاب الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني :إلبراىيـ
سطعاف عواد (رسالة ماجستير) ،كمية اآلداب بجامعة أىؿ البيت في األردف.

 البحث الداللي في التبياف في تفسير القرآف ألبي جعفر الطوسي :ابتياؿ كاصد الزيدي
(أطروحة دكتوراه) ،كمية التربية لمبنات بجامعة بغداد800: ،ـ.

 التفسير المغوي في محاسف التأويؿ :لمحمد جاسـ ماىر (أطروحة دكتوراه) ،كمية
اآلداب بجامعة الموصؿ 8009 ،ـ.

 التوجيو النحوي لمقراءات الشاذة في المحتَ َسب البف جني :لغانـ كامؿ سعود الحسناوي
(أطروحة دكتوراه) ،كمية اآلداب بجامعة الكوفة800? ،ـ.
جمعا ودراسة ،لمحمد إبراىيـ عبد الفتاح،
 جيود ابف جني في التفسير وعموـ القرآف – ً
(رسالة ماجستير) ،كمية أصوؿ الديف والدعوة بجامعة األزىر800> ،ـ.
 جيود قطرب في معاني القرآف واعرابو جمع وتحقيؽ ودراسة :لخضير حسيف صالح
(أطروحة دكتوراه) ،كمية التربية بجامعة تكريت800> ،ـ.

 الخاطريات الجزء الثاني :ألبي الفتح عثماف بف جني (ت9?8ىػ) ،تحقيؽ :سعيد محمد
عبد اهلل (رسالة ماجستير) ،كمية المغة العربية بجامعة أـ القرى7??< ،ـ.
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 دقائؽ الفروؽ المغوية في البياف القرآني :لمحمد ياس خضر (أطروحة دكتوراه) ،كمية
التربية (ابف رشد) بجامعة بغداد800; ،ـ.

 داللة السياؽ القرآني وأثرىا في التفسير – دراسة تطبيقية مف خالؿ تفسير ابف جرير:
لعبد الحكيـ القاسـ( ،رسالة ماجستير) ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود7:80 ،ىػ.

أنموذجا :لمحمد الميدي حمامي،
 السياؽ في كتب التفسير الكشاؼ وتفسير ابف كثير
ً
(رسالة ماجستير) كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة حمب.
 السياؽ القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبيقة مف خالؿ تفسير ابف كثير :لعبد
الرحمف عبد اهلل سرور( ،رسالة ماجستير) كمية الدعوة وأصوؿ الديف بجامعة أـ القرى،
>800ـ.

 الشاىد القرآني عند ابف جني :لممياء أحمد عمي( ،أطروحة دكتو اره) ،كمية اآلداب
بجامعة الموصؿ800= ،ـ.

 الظواىر المغوية في كتب غريب القرآف المطبوعة حتى نياية القرف الخامس اليجري:
لميثـ محمد عمي (رسالة ماجستير) ،كمية اآلداب بجامعة بغداد7??; ،ـ.

 المعرب في شرح قوافي أبي الحسف :البف جني ،مخطوط في مكتبة عبد العزيز العامة
في الرياض تحت الرقـ (( ،)::=:نسخة مصورة عمى قرص).

الدوريات
 أبو الفتح بف جني وأثره في المغة :لمحمد سعيد أطمس ،مجمة المجمع العممي العربي
دمشؽ ،المجمد ،98 :الجزء7?;= ،: :ـ.

 أثر الداللة المغوية في التأويؿ عند المفسريف :لكماؿ أحمد فالح ،المجمة األردنية في
الدراسات اإلسالمية ،المجمد ،; :العدد800? ،9 :ـ.

 أثر الصوت في توجيو الداللة :لساجدة عبد الكريـ ،مجمة جامعة تكريت لمعموـ
اإلنسانية ،المجمد ،7= :العدد8070 ،9 :ـ.

 االستعماؿ الصرفي ومظاىره في التعبير القرآني :لرياض كريـ عبد اهلل البدري ،مجمة
مركز دراسات الكوفة ،المجمد ،7 :العدد900? ،79 :ـ.

 اإلسناد في لغة أكموني البراغيث :لعبد الحميد األقطش ،مجمة أبحاث اليرموؾ،
األردف ،المجمد ،79 :العدد7??; ،8 :ـ.
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 االشتقاؽ عند ابف جني :لسيرواف الجنابي ،مجمة المغة العربية وآدابيا ،كمية اآلداب -
جامعة الكوفة ،العدد800> ،< :ـ.

 تخطئة النحاس لمنحوييف في إعراب القرآف :لجاسـ الحاج جاسـ ،مجمة الجامعة
اإلسالمية ،بغداد ،العدد ،87 :الجزء800> ،7 :ـ.

 تفسير القرآف بالقرآف نشأتو وتطوره :لكاصد ياسر الزيدي ،مجمة آداب ال ارفديف ،جامعة
الموصؿ ،العدد7?>0 ،78 :ـ.

َّماؿ :لعبد اهلل عويقؿ السممي ،مجمة معيد اإلماـ
 التوجييات النحوية لقراءة أبي الس َّ
الشاطبي لمدراسات القرآنية ،العدد7:8= ،8 :ىػ.

 الخاطريات المنسية :البف جني ،مجمة عالـ الكتب ،المجمد ،7: :العدد7??9 ،< :ـ.

 السياؽ القرآني والداللة المعجمية :لماجد صالح حسف ،المجمة الجامعة حولية جامعة
الزاوية ليبيا ،العدد800= ،? :ـ.

 الصرؼ بيف سيبويو والفراء :لحسف حمزة  ،وسالـ بزي ،مجمة مجمع المغة األردني،
العدد7??= ،;9 :ـ.

 ظاىرة القطع في العربية :لمدكتور فاضؿ صالح السامرائي ،مجمة كمية اآلداب جامعة
بغداد ،العدد7??0 ،9= :ـ.

 ظواىر الفكر الصوتي عند ابف جني :لمحمد حسيف عمي الصغير ،الندوة المتخصصة
األولى أبو الفتح عثماف بف جني ،جامعة الموصؿ كمية التربية7?>? ،ـ.

 قرينة السياؽ وأثرىا في النص القرآني :لعبد الباقي بدر الخزرجي ،مجمة كمية التربية
األساسية الجامعة المستنصرية ،العدد8077 ،<> :ـ.

موذجا :ألحمد
 القرينة المعجمية وأثرىا في توجيو المعنى تفسير البحر المحيط أن ً
خضير عباس ،مجمة العميد ،العتبة العباسية المقدسة ،المجمد ،9 :الجزء;،8079 :ـ.
 مسألتاف مف كتاب األَي َماف لمحمد بف الحسف :ألبي الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ:
محمد ميدي أحمد ،مجمة معيد المخطوطات العربية ،المجمد ،99 :الجزء7?>?،7:ـ.
 المعرفة المغوية في تفسير النص القرآف :لزىير غازي زاىد ،مجمة المغة العربية
بدمشؽ ،المجمد ،>7 :الجزء800< ،: :ـ.

 مصطمح القراءة الشاذة في المحتَ َسب ودعوى ُّ
تردد ابف جني في المذىب :لخير اهلل
الشريؼ ،مجمة مجمع المغة في دمشؽ ،المجمد ،>: :الجزء8000 ،7 :ـ.
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 مف أوىاـ الراغب في معجمو :لكاصد ياسر الزيدي ،مجمة آداب الرافديف ،جامعة
الموصؿ ،العدد7??8 ،8: :ـ.

 منيج الطبرسي في تفسير األلفاظ :لصبيح حمود الشاتي ،مجمة آداب الرافديف جامعة
الموصؿ ،العدد7?>7 ،79 :ـ.

 نظرات ابف جني في الصوت والمعنى :لحيدر جبار عيداف ،مجمة مركز دراسات
الكوفة ،جامعة الكوفة ،المجمد ،7 :العدد800; ،: :ـ.

 نظريات ابف جني في داللة األلفاظ ومواقؼ المحدثيف :ألميف محمد فاخر ،حولية كمية
اإلنسانيات والعموـ االجتماعية ،جامعة قطر ،العدد7?=? ،7 :ـ.
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Abstract
I have dealt with my research which is marked by (Ibn- Jinni's Linguistic
Interpretation of holy Quran) Linguistic interpretation as a method of curriculum
interpretation of Al- Quran, has a big impact in showing the meaning and explain it
according to language's parts and its techniques at ibn- Jni. This simple and modest
study is a part of the studies that deal with the Holy Quran and the Arabic language,
and the study of Al- Quran in the side of the aspects of the spacious is an honor to
every researcher as the best science what contact with the Book of Allah Almighty,
the goal to this study is to the impact of the Arabic language and sciences in the
interpretation of Al- Quran to ibn- Jini as described as a symbol of the language in
which Quran has an abundant share of research and dimpling and stand on the mini
linguistic things have an impact in clarifying sense, detect, he had in Al- Quran
worthy to stand on and uncover them and show them, and to indicate its approach
in this type of interpretation and opinions by himself and influenced by linguists and
interpreters who preceded him .
Ibn- Jini is a great figure of Arabic language, excelled in many of its arts, but,
he has the great efforts in the detection of some ambiguities and the incorporation of
some of its obvious states, and have used these arts in detecting the meaning of AlQuran, in verses addressed between the folds of his books, and tried to reveal the
meaning of the verse directly by speaking about it or indirectly by bringing a witness
on the subject of language and then explains what this witness agrees then he
explained the witness according to the topic that was witnessed by.
According to the nature of the research it was divided into three chapters and
put it into two demands: first in the definition of linguistic interpretation in brief and
other about Ibn- Jini as linguistic interpreter. The first chapter was titled of Ibn- Jini's
curriculum interpretation of the language, and was in four sections: the first to speak
on the approach to the interpretation of linguistic and second in the effect of AlQuran in the books of Ibn- Jini, and the third in the impact of language and the arts
in the interpretation of the language to Ibn- Jini, and fourth in his sources in the
interpretation of the language, and the second chapter was titled linguistic

interpretation in the syntactic and morphological, detectives I put it in four sections,
the first of which was in the statements sentences and some of the syntactic topics
and its impact on the interpretation of the language and the second in the erasing
and its impact on the interpretation of linguistic and the third in the affixes and its
impact on the interpretation of linguistic and the fourth in the morphological topics
and its impact on the interpretation of language. The third chapter was entitled
linguistic interpretation in semantic and it has four sections the first of which is the
significance of lexical and its impact on the interpretation of the language and the
second in the contextual significance and its impact in the interpretation of linguistic
and the third in strange interpretation Quran and fourth in some semantics
phenomena and their impact on the interpretation of language.
Then have concluded the thesis with the most important findings, including
that Ibn- Jini is a linguistic interpreter resembles in his interpretation the
interpretation of the linguistic interpreters who preceded him such as Abu Obadiah,
furan and Al akhfash, since he used many of language arts in the detection of
meaning, it is the subjects grammatical used a erasing in the detection of meaning.
then the deleted has shown and its kind of helps to reveal the meaning and also
explained many of the words of Al- Quran and clarify their meanings, including the
words ambiguous by the need to interpret the language and the words counted from
the strange of the language and words of opposites and also benefited from
Morphology in showing some words of Quran according to the morphological form and
significance.
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