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اخللفاء األربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأيب بن : اشتهر بالتفسري من الصحابة عشرة
  .كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى األشعري، وعبد اهللا بن الزبري

 عن الثالثة نزرة جدا، علي بن أيب طالب، والرواية: أما اخللفاء؛ فأكثر من روي عنه منهم
 �وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أيب بكر 

 في التفسري إال آثارا قليلة جدا، ال تكاد تجاوز العشرة، �للحديث، وال أحفظ عن أيب بكر 
  . وأما علي فروي عنه الكثري

  .  عن عليوأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي
اللهم فقهه في الدين، وعلِّمه $: جوأما ابن عباس؛ فهو ترمجان القرآن الذي دعا له النبِي 

، وقد ورد )٣(#اللهم علِّمه احلكمة$:  روايةوفي، #اللهم آته احلكمة$: ، وقال له أيضا)٢(#التأويل
حصىعن ابن عباس يف التفسري ما ال ي .  

  . كبريةوأما أيب بن كعب؛ فعنه نسخة 
وقد ورد عن مجاعة من الصحابة غري هؤالء اليسري من التفسري؛ كأنس، وأيب هريرة، 

أشياء تتعلق  عبد اهللا بن عمرو بن العاص  عنوابن عمر، وجابر، وأيب موسى األشعري، وورد
  .هل الكتابحمله عن أت امشبهها بأن يكون مأبالقصص وأخبار الفنت واآلخرة وما 

!�� ا�������"  

أهل مكة؛ ألنهم أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد، : أعلم الناس بالتفسري: )٤(قال ابن تيمية
وكذلك . وعطاء بن أيب رباح، وعكرمة موىل ابن عباس، وسعيد بن جبري، وطاوس، وغريهم

زيد بن أسلم الذي :  التفسري؛ مثلفيوعلماء أهل املدينة . أصحاب ابن مسعود:  الكوفةفي
  .’ا. عبد الرمحن بن زيد ومالك بن أنسأخذ عنه ابنه 
القرظي، احلسن البصري، وعطاء بن أيب سلمة اخلراساين، ومحمد بن كعب : ومنهم
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 ٤٣٣

  .وأبو العالية، والضحاك بن مزاحم، وعطية العويف، وقتادة، ومرة اهلمداين، وأبو مالك
  . الربيع بن أنس، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم في آخرين: ويليهم

  .الء قدماء املفسرين، وغالب أقواهلم تلقوها عن الصحابةفهؤ

]�"!�� أ$��ع ا������[  

سفيان بن عيينة، ثُم بعد هذه الطبقة أُلِّفت تفاسري جتمع أقوال الصحابة والتابعني؛ كتفسري 
 وآدم بن أيب إياس، ووكيع بن اجلراح، وشعبة بن احلجاج، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق،

اهويه، وروح بن عبادة، وعبد بن محيد، وسنيد، وأيب بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن ر
  . وآخرين

�!(ه'[ ����[  

  . وبعدهم ابن جرير الطربي، وكتابه أَجلّ التفاسري وأعظمها
ثُم ابن أيب حامت، وابن ماجه، واحلاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ ابن حيان، وابن املنذر 

ى الصحابة والتابعني وأتباعهم، وليس فيها غري ذلك، إال ابن في آخرين، وكلها مسندة إلَ
جرير؛ فإنه يتعرض لتوجيه األقوال، وترجيح بعضها على بعض، واإلعراب، واالستنباط، فهو 

  .يفوقها بذلك

� أ+�ى[���[  

ثُم ألف في التفسري خالئق، فاختصروا األسانيد، ونقلوا األقوال تترى، فدخل من هنا 
  . بس الصحيح بالعليلالدخيل، والت

ثُم صار كل من يسنح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثُم ينقل ذلك عنه 
من يجيء بعده؛ ظانا أن له أصالً، غري ملتفت إلَى حترير ما ورد عن السلف الصاحل ومن يرجع 

  .إليهم في التفسري

� أ+�ى[���[  

علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسريه على الفن ثُم صنف بعد ذلك قوم برعوا في ال
  : الذي يغلب عليه

تراه ليس له هم إال اإلعراب، وتكثري األوجه الْمحتملة فيه، ونقل قواعد النحو : فالنحوي
" البحر"، وأيب حيان في "البسيط"ومسائله وفروعه وخالفياته؛ كالزجاج، والواحدي في 

  ". النهر"و



 ٤٣٤

ه شغل إال القصص واستيفائها واإلخبار عمن سلف؛ سواء كانت  ليس ل:واإلخباري
  . صحيحة أو باطلة؛ كالثعلبِي

يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلَى أمهات األوالد، وربما استطرد إلَى : والفقيه
  .بِيإقامة أدلة الفروع الفقهية الَّتي ال تعلق لَها باآلية، واجلواب عن أدلة املخالفني؛ كالقرط

 قد مأل تفسريه بأقوال احلكماء -خصوصا اإلمام فخر الدين-وصاحب العلوم العقلية 
والفالسفة وشبهها، وخرج من شيء إلَى شيء، حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة 

  . الْمورد لآلية
ة بِها مجع اإلمام الرازي في تفسريه أشياء كثرية طويلة ال حاج: "البحر"قال أبو حيان في 

  .فيه كل شيء إال التفسري: في علم التفسري، ولذلك قال بعض العلماء
إنه متى  واملبتدع ليس له قصد إال تحريف اآليات وتسويتها على مذهبه الفاسد، حبيث 

  . الح له شاردة من بعيد؛ اقتنصها، أو وجد موضعا له فيه أدىن حمال؛ سارع إليه
: قوله تعاىل] قوله في تفسري[اعتزاالً باملناقيش من " شافالك"استخرجت من : قال البلقينِي

 إلَى، أشار به "وأي فوز أعظم من دخول اجلنة: ")٥(﴾       ﴿
  . عدم الرؤية

  فأي التفاسري ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟: فإن قلت
 لَمعتربون على أنه تفسري اإلمام أيب جعفر بن جرير الطربي، الذي أمجع العلماء امل: قلت

  .  التفسري مثلهفييؤلَّف 
  .  يصنف أحد مثلهلَم التفسري فيكتاب ابن جرير : "تهذيبه" فيقال النووي 

 تفسري جامع لجميع ما حيتاج إليه من التفاسري املنقولة، فيوقد شرعت :] قال السيوطي[
ت البالغة، وحماسن البدائع، وغري واألقوال املقولة، واالستنباطات واإلشارات، واألعاريب، ونك

، وهو الذي "جممع البحرين ومطلع البدرين" غريه أصالً، وسميته بـإلَىذلك، بِحيث ال حيتاج معه 
  . وآلهمحمد] وصلى اهللا على[جعلت هذا الكتاب مقدمة له، واهللا أسأل أن يعني على إكماله، 
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  :من أراد تفسري الكتاب العزيز طلبه: قال العلماء
من القرآن، فما أُمجل منه في مكان؛ فقد فُسر في موضع آخر، وما اختصر في : أوالً

  . مكان؛ فقد بسط في موضع آخر
  .  فإن أعياه ذلك طلبه من السنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له]:ثانيا[
 من السنة رجع إلَى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه  فإن لَم جيده]:ثالثًا[

من القرائن واألحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
  . الصاحل

 القرآن لطلب التفسري مآخذ كثرية، أمهاتها فيللناظر : )٧("الربهان"قال الزركشي في 
  : أربعة

، وهذا هو الطراز املعلم، لكن جيب احلذر من الضعيف منه ج النبِي النقل عن :األول
. املغازي، واملالحم، والتفسري: لَهاثالث كتب ال أصل : واملوضوع؛ فإنه كثري، وهلذا قال أمحد

  . ها أسانيد صحاح متصلةمراده أن الغالب أنه ليس لَ:  من أصحابه)٨(قال الْمحققون
  .ول الصحايباألخذ بق: الثاين

ي:  قالثُمقول التابعي روايتان عن أمحد، واختار ابن عقيل املنع، وحكوه إلَى الرجوع وف 
 كتبهم أقوالَهم؛ ألن غالبها تلقوها فيعن شعبة، لكن عمل املفسرين على خالفه، فقد حكوا 

  . من الصحابة
د ذكره مجاعة، ونص األخذ بِمطلق اللغة؛ فإن القرآن نزل بلسان عريب، وهذا ق: الثالث
أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت :  مواضع لكن نقل الفضل بن زياد عنهفيعليه أمحد 

  . ما يعجبنِي: من الشعر؟ فقال
 جواز تفسري القرآن بِمقتضى اللغة روايتان عن في: ولهذا قال بعضهم. ظاهره املنع: فقيل

  . أمحد
 معان خارجة حمتملة يدل عليها إلَى عن ظاهرها الكراهة تحمل على صرف اآلية: وقيل

  .  الشعر وحنوه، ويكون املتبادر خالفهافيالقليل من كالم العرب، وال يوجد غالبا إال 
ال أوتى برجل غري عالم بلغة العرب يفسر : "عن مالك؛ قال" الشعب "فيوروى البيهقي 
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 ٤٣٦

  .)٩("كتاب اهللا إال جعلته نكاالً
 الكالم، واملقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي معنىاملقتضى من التفسري ب: الرابع

 والذي عناه .)١٠(# الدين، وعلِّمه التأويلفياللهم فقهه $: البن عباس، حيث قالج النبِيدعا به 
  .)١١(" القرآنفيإال فهما يؤتاه الرجل : "علي بقوله

  . على منتهى نظره اآلية، فأخذ كل برأيه معنى فيومن هنا اختلف الصحابة 
ن ألصحابه  بيجي علم أن النبِجيب أن ي: ألفه يف هذا النوع )١٢( كتابفيوقال ابن تيمية 
يتناول هذا )١٣(﴾    ﴿: هم ألفاظه، فقوله تعاىلن لَمعاين القرآن كما بي 

  . وهذا
 عفان حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن كعثمان بن: وقد قال أبو عبد الرمحن السلمي

 يتجاوزوها لَم عشر آيات؛ ج النبِي كانوا إذا تعلموا من أنهم: "وعبد اهللا بن مسعود وغريمها
  . )١٤("فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعا:  يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالواحتى
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 ٤٣٧

  .  حفظ السورةفيوهلذا كانوا يبقون مدة 
 فيرواه أمحد ".  أعيننافيقرة وآل عمران؛ جد كان الرجل إذا قرأ الب ":وقال أنس

  .)١٥("مسنده"
  . )١٦("املوطأ "فيأخرجه . وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثَمان سنني
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 ٤٣٨

  ﴿: ، وقال)١٧(﴾     ﴿: وذلك أن اهللا قال
  . ، وتدبر الكالم بدون فهم معانيه ال يمكن)١٨(﴾

منع أن يقرأ قوم كتابا، فالعادة تيا وأيضفن من العلم؛ كالطب واحلساب وال ف 
 عصمتهم، وبه جناتهم وسعادتهم، وقيام دينهم فييستشرحونه، فكيف بكالم اهللا الذي هو 

 تفسري القرآن قليل جدا، وهو وإن كان بني فيوهلذا كان النزاع بني الصحابة ! ودنياهم؟
  .  ما بعدهمىإلَالتابعني أكثر منه بني الصحابة، فهو قليل بالنسبة 

 بعض ذلك في تكلموا وربماومن التابعني من تلقى مجيع التفسري عن الصحابة، 
  . باالستنباط واالستدالل

  ]: التفسريفياختالف السلف [
 إلَى التفسري قليل، وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع فيواخلالف بني السلف 

  : اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وذلك صنفان
 املسمى غري في معنىأن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على : دمهاأح

  :)١٩(﴾الصّراطَ الْمستقيم﴿:  اآلخر مع اتحاد املسمى؛ كتفسريهمالْمعنى
- إتباعه: بالقرآن؛ أي: بعض.  
- رآن، ولكن كل باإلسالم، فالقوالن متفقان؛ ألن دين اإلسالم هو إتباع الق: وبعض

 يشعر بوصف ثالث، ﴾راطَص﴿منهما نبه على وصف غري الوصف اآلخر، كما أن لفظ 
: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو السنة واجلماعة، وقول من قال: وكذلك قول من قال
 ذات واحدة، لكن وصفها إلَىوأمثال ذلك، فهؤالء كلهم أشاروا ... )٢٠(هو طاعة اهللا ورسوله
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 ٤٣٩

  . م بصفة من صفاتهاكل منه
 املستمع أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه: الثاين

على النوع، ال على سبيل احلد املطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل في قوله 
              ﴿: تعاىل

اول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات، واملقتصد ، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتن)٢١(﴾
يدخل فيه من سبق فتقرب باحلسنات مع : يتناول فاعل اخلريات وتارك الْمحرمات، والسابق

  . الواجبات، فاملقتصدون أصحاب اليمني، والسابقون السابقون أولئك املقربون
منهم يذكر هذا ثُم ي إن كالالسابق الذي : ول القائل نوع من أنواع الطاعات؛ كقف

 إلَى أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر فييصلي أول الوقت، واملقتصد الذي يصلي 
السابق الْمحسن بالصدقة مع الزكاة، واملقتصد الذي يؤدي الزكاة : أو يقول. االصفرار
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 ٤٤٠

  .املفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة
 والصفات، األسماءتارة لتنوع - تنوع التفسري في وهذان الصنفان اللذان ذكرنامها: قال

  . تفسري سلف األمة الذي يظن أنه خمتلففي هو الغالب -وتارة لذكر بعض أنواع املسمى
 فيومن التنازع املوجود عنهم ما يكون اللفظ فيه حمتمالً لألمرين، إما لكونه مشتركًا 

 الذي )٢٣(﴾﴿:  ولفظبه األسد، الذي يراد به الرامي ويراد )٢٢(﴾﴿اللغة؛ كلفظ 
، لكن املراد به أحد النوعني أو أحد  األصل فيوإما لكونه متواطئًا . يراد به إقبال الليل وإدباره

، ﴾ ﴿، ﴾﴿:  اآلية، وكلفظ)٢٤(﴾  ﴿:  قولهفيالشخصني؛ كالضمائر 
  . وأشباه ذلك.... ﴾ ﴿

  . قالَها السلف، وقد ال جيوز ذلكالَّتيفمثل هذا قد جيوز أن يراد به كل املعاين 
 هذا تارة، وهذا تارة، وإما لكون اللفظ املشترك بِهاإما لكون اآلية نزلت مرتني، فأريد : فاألول

 يكن ملخصصه موجب، فهذا لَمجيوز أن يراد به معنياه، وإما لكون اللفظ متواطئًا، فيكون عاما إذا 
  . لثاينالنوع إذا صح فيه القوالن؛ كان من الصنف ا

 أن يعربوا عن املعاين بألفاظ متقاربة، -وجيعلها بعض الناس اختالفًا-ومن األقوال املوجودة عنهم 
؛ ألن كال منهما قريب )٢٦()ترتهن:(، وبعضهم بـ)تحبس:( بـ)٢٥(﴾﴿كما إذا فسر بعضهم 

  . من اآلخر
يواالختالف : فصل:  قالثُمالتفسري على نوعنيف :  
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 ٤٤١

  . النقل فقطمنه ما مستنده 
  . ومنه ما يعلم بغري ذلك

إما عن املعصوم أو غريه، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غريه، ومنه ما ال يمكن : واملنقول
  .ذلك

 إلَى ال فائدة فيه، وال حاجة بنا مماوهذا القسم الذي ال يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته 
 البعض الذي ضرب به القتيل وفيلب أصحاب الكهف وامسه،  لون كفيمعرفته، وذلك كاختالفهم 

وحنو ذلك، فهذه ...  اسم الغالم الذي قتله اخلضروفي قدر سفينة نوح وخشبها، وفيمن البقرة، 
 قُبل، وما ال بأن نقل عن ج النبِي النقل، فما كان منه منقوالً نقالً صحيحا عن بِهااألمور طريق العلم 
إذا حدثكم أهل الكتاب فال $ :جعب ووهب؛ وقف عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله أهل الكتاب كك

  .)٢٧(#تصدقوهم وال تكذبوهم
 يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف لَموكذا ما نقل عن بعض التابعني، وإن 

  .  يكن بعض أقوالهم حجة على بعضلَمالتابعون؛ 
 ينقل عن التابعني؛ ألن مما؛ فالنفس إليه أسكن  ذلك عن الصحابة نقالً صحيحافيوما نقل 

 أو من بعض من مسعه منه أقوى، وألن نقل الصحابة عن أهل ج النبِياحتمال أن يكون مسعه من 
إنه أخذه عن أهل الكتاب :  يقوله؛ كيف يقالبِماالكتاب أقل من نقل التابعني، ومع جزم الصحايب 

  !وقد نهوا عن تصديقهم؟
م الذي يمكن معرفة الصحيح منه؛ فهذا موجود كثريا وهللا احلمد، وإن قال اإلمام وأما القس
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 ٤٤٢

  .، وذلك ألن الغالب عليها املراسيل"التفسري واملالحم واملغازي:  أصللَهاثالث ليس : "أمحد
وأما ما يعلم باالستدالل ال بالنقل؛ فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من جهتني حدثتا بعد تفسري الصحابة 

 يذكر فيها كالم هؤالء صرفًا ال يكاد يوجد فيها شيء الَّتيالتابعني وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسري و
  . عبد الرزاق، والفريايب، ووكيع، وعبد بن محيد، وإسحاق، وأمثاهلم" تفسري: "من هاتني اجلهتني؛ مثل

  .  أرادوا محل ألفاظ القرآن عليهاثُمقوم اعتقدوا معاين، : أحدمها
قوم فسروا القرآن بِمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقني بلغة العرب؛ من غري : والثاين

  .  التكلم بالقرآن والْمنزل عليه والْمخاطب بهإلَىنظر 
 ما تستحقه ألفاظ القرآن من الداللة والبيان، إلَى الذي رأوه من غري نظر الْمعنىفاألولون راعوا 
 ما يصلح للمتكلم وسياق إلَى اللفظ، وما جيوز أن يريد به العريب من غري نظر واآلخرون راعوا جمرد

  . الكالم
ا ما يغلطون ثُمي هؤالء كثريى احتمال اللفظ لذلك فعني الْمي اللغة كما يغلط فذلك الذين ف 

 ذلك فيا يغلط  الذي فسروا به القرآن كمالْمعنى صحة فيقبلهم، كما أن األولني كثريا ما يغلطون 
  .  اللفظ أسبقإلَى أسبق، ونظر اآلخرين الْمعنى إلَىاآلخرون، وإن كان نظر األولني 

 يدل لَمتارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة حيملونه على ما : واألولون صنفان
 باطالً، فيكون خطؤهم الْمعنى كال األمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من وفي يرد به، ولَمعليه 

- املدلول، فالذين أخطئوا فيهما في الدليل ال في الدليل واملدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم في
 القرآن فتأولوه على رأيهم، وليس هلم إلَى اعتقدوا مذاهب باطلة، وعمدوا -مثل طوائف من أهل البدع

 تفسريهم، وقد صنفوا تفاسري على أصول فيم، وال رأيه فيسلف من الصحابة والتابعني؛ ال 
 بن كيسان األصم، واجلبائي، وعبد اجلبار، والرماين، والزخمشري، الرمحن مذهبهم؛ مثل تفسري عبد

  .وأمثاهلم
كصاحب  كالمه وأكثر الناس ال يعلمون؛ فيومن هؤالء من يكون حسن العبارة، يدس البدع 

  . خلق كثري من أهل السنة كثري من تفاسريهم الباطلة يروج على حتىوحنوه، " الكشاف"
وتفسري ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة، وأسلم من البدعة، ولو ذكر كالم السلف املأثور 

وهو من أَجلِّ -عنهم على وجهه؛ لكان أحسن؛ فإنه كثريا ما ينقل من تفسري ابن جرير الطربي 
 ينقله عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول الْمحققني،  إنه يدع ماثُم -التفاسري وأعظمها قدرا

 طائفة من أهل الكالم الذين قرروا أصولَهم بطرق من جنس ما قررت به بِهم يعنِي وإنما
 السنة من املعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق إلَىاملعتزلة أصولَهم، وإن كانوا أقرب 

 اآلية تفسري، وجاء قوم فسروا اآلية بقول فيكان هلم حقه؛ فإن الصحابة والتابعني واألئمة إذا 
 صار -وذلك املذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعني-آخر ألجل مذهب اعتقدوه 

  .  مثل هذافيمشاركًا للمعتزلة وغريهم من أهل البدع 



 ٤٤٣

 ما خيالف ذلك؛ كان إلَى؛ من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعني وتفسريهم  اجلملةوفي
 أعلم باحلق الذي أنهم ذلك، بل مبتدعا؛ ألنهم كانوا أعلم بتفسريه ومعانيه؛ كما فيا خمطئً

  . بعث اهللا به رسوله
 الدليل ال املدلول؛ فمثل كثري من الصوفية والوعاظ والفقهاء، فيوأما الذين أخطئوا 

 ذكره مماثري  نفسها، لكن القرآن ال يدل عليها؛ مثل كفييفسرون القرآن بِمعان صحيحة 
انتهى كالم .  القسم األولفي، فإن كان فيما ذكروه معان باطلة؛ دخل "احلقائق "فيالسلمي 

  .ابن تيمية ملخصا، وهو نفيس جدا
  :تنبيه ≅

من املهم معرفة التفاسري الواردة عن الصحابة بِحسب قراءة خمصوصة، وذلك أنه قد يرد 
 كل تفسري على وإنماتلفان، فيظن اختالفًا، وليس باختالف،  اآلية الواحدة خمفيعنهم تفسريان 

  . قراءة، وقد تعرض السلف لذلك
من طرق عن ابن عباس  )٢٨(﴾   ﴿:  قوله تعاىلفيفأخرج ابن جرير 

  . )٣٠(أخذت: بِمعنى أنها، ومن طرق )٢٩(سدت: بِمعنى ﴾﴿أن : وغريه
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 ٤٤٤

م﴾﴿من قرأ  : " أخرج عن قتادة؛ قالثُم سدت، ومن قرأ : يما يعنِشددة؛ فإن
  . )٣١("ترح س:يخمففة؛ فإنه يعنِ) سكرت(

  . وهذا اجلمع من قتادة نفيس بديع
  ". زيلأسرار التن"ها كتابنا وأمثلة هذا النوع كثرية، والكافل ببيانِ

]حيتاجها من يتصدى للتفسري يالعلوم الت:[  
  ل جيوز لكل أحد اخلوض فيه؟ تفسري القرآن؛ هفياختلف الناس : قال بعضهم

 أديبا متسعا عالماال جيوز ألحد أن يتعاطى تفسري شيء من القرآن، وإن كان : فقال قوم
 النبِي ما روي عن إلَى معرفة األدلة والفقه والنحو واألخبار واآلثار، وليس له إال أن ينتهي في
  .  ذلكفي ج

  ]:وقد رد هذا[
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 ٤٤٥

 فهم في النقل إلَى أن علم التفسري مضطر إلَىن عاصرناه ذهب بعض م: )٣٢(قال أبو حيان
 جماهد وطاوس وعكرمة وأضرابِهم، وأن فهم اآليات يتوقف على إلَىمعاين تركيبه باإلسناد 

  . ذلك
  .وليس كذلك: قال

احلق أن علم التفسري منه ما يتوقف على النقل؛ كسبب : وقال الزركشي بعد حكاية ذلك
  .  حتصيل الثقة على الوجه املعتربفي الْمجمل، ومنه ما ال يتوقف، ويكفي النزول والنسخ وتبيني

والتمييز بني  اصطالح كثري على التفرقة بني التفسري والتأويل، فيوكأن السبب : قال
  .  املستنبطفي املنقول، وعلى النظر فياملنقول واملستنبط؛ ليحمل على االعتماد 

  :  يردلَمقسم ورد تفسريه بالنقل، وقسم : واعلم أن القرآن قسمان: قال
  .  أو الصحابة أو رءوس التابعنيج النبِيإما أن يرد عن : واألول -

  . فاألول يبحث فيه عن صحة السند
 في تفسري الصحايب، فإن فسره من حيث اللغة؛ فهم أهل اللسان؛ فال شك فيينظر : والثاين

رائن؛ فال شك فيه، وحينئذ إن تعارضت أقوال مجاعة من  شاهده من األسباب والقبِمااعتمادهم، أو 
:  بشره بذلك، حيث قالج النبِيالصحابة، فإن أمكن اجلمع فذاك، وإن تعذر قُدم ابن عباس؛ ألن 

  .)٣٤(#أفرضكم زيد$: قد رجح الشافعي قول زيد يف الفرائض؛ حلديثو، )٣٣(#اللهم علِّمه التأويل$

                                                           

�3� �"°�$S� �$�
�"� � F>�� 
�33� ����
� ���� �  �! :"#�$%  :&	'(�) *+��
� ���
� � ,-�. �16"2��� 
�34� ����
� ���� �  �! :" D	n  : y�6�Q
� � 1C0 D+� ,J�K;��F3>H �S� � 1~;) 1�	�3F�B4 �

 /�5_ ��A� � �g�	� D+� ,6��� D5)�44F�3= � 1�	S� � 1~; ,J�K;)�3F�B� � bs5¢
�)
2
� � D�	�>F==4N2!A�3EH �2
� � �|�	2�
�) ��2j
� D�	�>F=EN2!AB�4� � � ,2J�5 D2+�)

22
� D�	��F>>N22!A�>4 ,�>> � #�$d22
� � ��22�n D22+�)��=FE4N22!AHE�3� � � Ng�22t�)
 iA1:	S��3F4EE � � �6I��
�) D�	
� �W�C5�>F4>N!A3B4� � � �g�	2� D+�) /�25_ ��A�2

�>BF3HH−4a� �� � o��V
�) @A�:cS�=F��> ,��EN!A��4a,��4� � ��� D5 12
�K D2�
 Z�; D� �+v! O; D� o�st� ª9U+:"1�} NI{�W;) " �ª9
 �):"1�} ±|��9
�+ NI'U�;)" 

 bs5¢
�  �!:"#�$% D	n w�1n �s�"� 
 � ªW�t�  �! bA��
� #:W���F�a: �"D	n w�1n ;1���M) y�C+�:5 ,
)"� 

 �  �!) �+�%L���F>H4: �" #�$% _��0²+ 1~; ^�)A, �UC5 ,�` q�!) "� 



 ٤٤٦

فحيث جاز االعتماد فيما سبق، فكذلك هنا، وإال وجب وأما ما ورد عن التابعني؛ 
  .االجتهاد
 مفردات إلَى فهمه النظر إلَى يرد فيه نقل؛ فهو قليل، وطريق التوصل لَم وأما ما -

األلفاظ من لغة العرب ومدلوالتها واستعمالها حبسب السياق، وهذا يعتنِي به الراغب كثريا 
 تفسري مدلول اللفظ؛ ألنه اقتضاه فيزائدا على أهل اللغة ، فيذكر قيدا "املفردات" كتاب في

  .انتهى. السياق
 حيتاج املفسر إليها، وهي مخسة الَّتيجيوز تفسريه ملن كان جامعا للعلوم : ومنهم من قال

  .عشر علما
 يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتها حبسب الوضع، وال بِهااللغة؛ ألن : أحدها

معرفة اليسري منها، فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد املعنيني واملراد  حقه فييكفي 
  . اآلخر

  .  يتغري وخيتلف باختالف اإلعراب، فالبد من اعتبارهالْمعنىالنحو؛ ألن : الثاين
علمه فاته ومن فاته : التصريف؛ ألن به تعرف األبنية والصيغ، قال ابن فارس: الثالث
   .ثالً كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت بِمصادرهام) وجد(املعظم؛ ألن 
 الْمعنىاالشتقاق؛ ألن االسم إذا كان اشتقاقه من مادتني خمتلفتني؛ اختلف : الرابع

  باختالفهما؛ كاملسيح؛ هل هو من السياحة أو املسح؟
املعاين والبيان والبديع؛ ألنه يعرف باألول خواص تراكيب : اخلامس والسادس والسابع

، وبالثاين خواصها من حيث اختالفها بِحسب وضوح الداللة الْمعنىلكالم من جهة إفادتها ا
وخفائها، وبالثالث وجوه حتسني الكالم، وهذه العلوم الثالثة هي علوم البالغة، وهي من 

  .  العلومبِهذه يدرك وإنماأعظم أركان املفسر؛ ألنه البد له من مراعاة ما يقتضيه اإلعجاز، 
علم القراءات؛ ألن به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات يترجح بعض : ثامنال

  . الوجوه الْمحتملة على بعض
 القرآن من اآليات الدالة بظاهرها على ما ال جيوز على اهللا في بِماأصول الدين : التاسع

  .)٣٥(تعاىل، فاألصويل يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما جيب وما جيوز
  . أصول الفقه؛ إذ به يعرف وجه االستدالل على األحكام واالستنباط: عاشرال

                                                                                                                                                                      

 bs5¢
� D�0 #�$% � R��
h� ,$$%)�N!A3EH��"2��� 
�3> � Z�
�7 bs
� ^_�6:�� �	$+ ����	
� D5 �vj
� �s�) ,P� �� }�- m �5 ���?�6
� y��©� ���³ 

 �
� �7 �5vC
� ,�:g �5 �¬��) ,���e�) ��	
� q�; ,VC+ ��1'� ^s2� �2$�  �2n �Q�6��
� &5h� 
 �
�6S��7 "����
� o��{;"� E F43E− 443 �� 



 ٤٤٧

 اآلية الْمنزلة فيه معنىأسباب النزول والقصص؛ إذ بسبب النزول يعرف : احلادي عشر
  . حبسب ما أُنزلت فيه

  . الناسخ واملنسوخ ليعلم الْمحكم من غريه: الثاين عشر
  . الفقه: الثالث عشر

  . األحاديث املبينة لتفسري الْمجمل واملبهم: رالرابع عش
 علم، وإليه اإلشارة بِماعلم املوهبة، وهو علم يورثه اهللا تعاىل لمن عمل : اخلامس عشر

  .)٣٦(# يعلملَم علم؛ ورثه اهللا علم ما بِمامن عمل $: حبديث
 قلبه وفيأسراره اعلم أنه ال حيصل للناظر فهم معاين الوحي وال يظهر له ": الربهان "فيقال 

بدعة، أو كرب، أو هوى، أو حب الدنيا، أو وهو مصر على ذنب، أو غري متحقق باإليمان، أو 
 معقوله، وهذه كلها إلَىضعيف التحقيق، أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم، أو راجع 

  . حجب وموانع بعضها آكد من بعض
        ﴿:  قولهالْمعنى ومن هذا ]:قال السيوطي[
﴾)٣٧(.  

  . )٣٨(أخرجه ابن أيب حامت". أنزع عنهم فهم القرآن: "يقول: قال سفيان بن عيينة
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 ٤٤٨

 قدرة اإلنسان، وليس كما فيهذا شيء ليس : ولعلك تستشكل علم املوهبة، وتقول: قال
  .  حتصيله ارتكاب األسباب املوجبة له من العمل والزهدفيظننت من اإلشكال، والطريق 

  . وعلوم القرآن وما يستنبط منه حبر ال ساحل له:  ابن أيب الدنياقال
 ال يكون مفسرا إال بتحصيلها، فمن فسر - هي كاآللة للمفسرالَّتي-فهذه العلوم : قال

 يكن مفسرا بالرأي املنهي لَمبدونِها؛ كان مفسرا بالرأي املنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها؛ 
  . عنه

ابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع ال باالكتساب واستفادوا العلوم والصحابة والت: قال
  . ج النبِياألخرى من 

  ]:حكم التفسري بالرأي[
:  ال جيوز تفسري القرآن بِمجرد الرأي واالجتهاد من غري أصل؛ قال تعاىل]:قال الزركشي[

 ﴿: ، وقال)٤٠(﴾      ﴿: ، وقال)٣٩(﴾      ﴿
  .، فأضاف البيان إليه)٤١(﴾   

أخرجه أبو داود والترمذي . # القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأفيمن تكلم $: جوقال 
  .)٤٢(والنسائي
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 ٤٤٩

  .)٤٣(أخرجه أبو داود. # احلديث بغري علم؛ فليتبوأ مقعده من النارفيمن قال $: وقال
 الرأي الذي يغلب من -واهللا أعلم- أراد فإنماهذا إن صح :  احلديث األولفيقال البيهقي 

  . غري دليل قام عليه، وأما الذي يسنده برهان؛ فالقول به جائز
 فقد الطريق، -واهللا أعلم- أراد به فإنما هذا احلديث نظر، وإن صح في": املدخل" فيوقال 

 معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزولها وفي أهل اللغة، إلَى تفسريه ألفاظه فيفسبيله أن يرجع 
 أخبار الصحابة الذين شاهدوا ترتيله وأدوا إلينا من السنن ما يكون إلَى بيانه إلَى حيتاج فيه وما

         ﴿: بيانا لكتاب اهللا تعاىل؛ قال تعاىل
 يرد لَم، فما ورد بيانه عن صاحب الشرع؛ ففيه كفاية عن ذكره من بعده، وما )٤٤(﴾

  .  يردلَم ورد بيانه على ما بِمالم بعده؛ ليستدلوا عنه بيانه؛ ففيه حينئذ فكرة أهل الع
من قال فيه برأيه من غري معرفة منه بأصول العلم وفروعه؛ فيكون : وقد يكون املراد به: قال

  .  غري حممودة-إن وافقه من حيث ال يعرفه-موافقته للصواب 
ي معني به اهلوى، محله بعض أهل العلم على أن الرأ:  احلديث األولفيوقال ابن األنباري 

 القرآن قوالً يوافق هواه، فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصاب؛ فقد أخطأ؛ لحكمه فيفمن قال 
  .  ال يعرف أصله، وال يقف على مذاهب أهل األثر والنقل فيهبِماعلى القرآن 
  : له معنيان:  احلديث الثاينفيوقال 

ن مذهب األوائل من الصحابة  ال يعرف مبِما مشكل القرآن فيمن قال : أحدمها
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 القرآن قوالً يعلم فيمن قال : -وهو األصح-واآلخر . والتابعني؛ فهو متعرض لسخط اهللا تعاىل
  . أن احلق غريه؛ فليتبوأ مقعده من النار

 ﴿:  مجيعه؛ كما قال تعاىلإلَى املتشابه منه، ال إلَى انصرف إنماالنهي : قال أبو الليث
       ﴾)٤٥(نزل حجة عن اخللق، فلو مل جيز  ما؛ ألن القرآن إن

  . التفسري؛ مل تكن احلجة بالغة
 لَمفإذا كان كذلك؛ جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يفسره، وأما من 

يعرف وجوه اللغة؛ فال جيوز أن يفسره إال بِمقدار ما مسع، فيكون ذلك على وجه احلكاية ال 
، ولو أنه يعلم التفسري، وأراد أن يستخرج من اآلية حكما أو دليل احلكم؛ فال على وجه التفسري
  . عنهنهىاملراد من اآلية كذا؛ من غري أن يسمع فيه شيئًا؛ فال حيل، وهو الذي : بأس به، ولو قال

قد محل بعض املتورعة هذا احلديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط : وقال املاوردي
 يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول ولَمباجتهاده، ولو صحبتها الشواهد، معاين القرآن 

  ﴿:  القرآن واستنباط األحكام؛ كما قال تعاىلفيعما تعبدنا بِمعرفته من النظر 
 يعلم شيء باالستنباط، ولَما فهم األكثرون من لَم، ولو صح ما ذهب إليه؛ )٤٦(﴾ 

  . كتاب اهللا شيئًا
 يعرج على سوى ولَم القرآن بِمجرد رأيه فيث؛ فتأويله أن من تكلم وإن صح احلدي

لفظه، وأصاب احلق؛ فقد أخطأ الطريق، وإصابته احلق اتفاق؛ إذ الغرض أنه جمرد رأي ال شاهد 
  . له

 )٤٧(أخرجه أبو نعيم. #القرآن ذلول ذو وجوه، فامحلوه على أحسن الوجوه$:  احلديثوفي
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  . وغريه من حديث ابن عباس
  :  حيتمل معنيني#ذلول$: فقوله

  . حامليه، تنطق به ألسنتهم أنه مطيع ل:أحدمها
  . جتهدينمال تقتصر عنه أفهام الْ حتىأنه موضح ملعانيه، : والثاين
  :  حيتمل معنيني#ذو وجوه$ :وقوله

  . أن من ألفاظه ما حيتمل وجوها من التأويل: أحدمها
  . وامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحرميأنه قد مجع وجوها من األ: والثاين
  :  حيتمل معنيني#فامحلوه على أحسن وجوهه$: وقوله

  . احلمل على أحسن معانيه: أحدمها
وفيه داللة ظاهرة . أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون االنتقام: والثاين

  . تعاىل كتاب اهللا فيعلى جواز االستنباط واالجتهاد 
  : حديث التفسري بالرأي مخسة أقوالمعنى فيمجلة ما حتصل : وقال ابن النقيب

  .  جيوز معها التفسريالَّتيالتفسري من غري حصول العلوم، : أحدها
  . تفسري املتشابه الذي ال يعلمه إال اهللا: الثاين

سري تابعا، فريد إليه التفسري املقرر للمذهب الفاسد، بأن جيعل املذهب أصالً والتف: الثالث
  . بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفًا

  . التفسري بأن مراد اهللا كذا على القطع من غري دليل: الرابع
  . التفسري باالستحسان واهلوى: اخلامس

واعلم أن علوم القرآن ثالثة أقسام:  قالثُم:  
ن علوم أسرار كتابه من  يطلع اهللا عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به ملَمعلم : األول
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 ال يعلمها إال هو، وهذا ال جيوز ألحد الكالم فيه بوجه من الوجوه الَّتيمعرفة كنه ذاته وغيوبه 
  . إمجاعا

فيه إال له ما أطلع اهللا عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا ال جيوز الكالم : الثاين
  . من القسم األول:  القسم، وقيلوأوائل السور من هذا: قال. ، أو لمن أذن لهج

 أودع كتابه من املعاين اجللية واخلفية وأمره بتعليمها، وهذا مماعلوم علَّمها اهللا نبيه : الثالث
  :  قسمنيإلَىينقسم 

 منه ما ال جيوز الكالم فيه إال بطريق السمع، وهو أسباب النزول والناسخ واملنسوخ، -
  . مم املاضية، وأخبار ما هو كائن من احلوادث، وأمور احلشر واملعادوالقراءات، واللغات، وقصص األ

  :  ومنه ما يؤخذ بطريق النظر واالستدالل واالستنباط واالستخراج من األلفاظ، وهو قسمان-
  .  الصفاتفي، وهو تأويل اآليات املتشابِهات  جوازهفيقسم اختلفوا 

ية والفرعية واإلعرابية؛ ألن مبناها على األقيسة، وهو استنباط األحكام األصل: وقسم اتفقوا عليه
وكذلك فنون البالغة وضروب املواعظ واحلكم واإلشارات ال يمتنع استنباطها منه واستخراجها ملن 

  . انتهى ملخصا. له أهلية
وجه تعرفه : التفسري أربعة أوجه: " وغريه من طرق عن ابن عباس؛ قالوقد أخرج ابن جرير

جهالته، وتفسري تعلمه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال اهللا عذر أحد بِا، وتفسري ال يالعرب من كالمه
  . )٤٨("تعاىل

حالل وحرام ال يعذر : أُنزل القرآن على أربعة أحرف$:  مرفوعا بسند ضعيف بلفظمث رواه
اىل، ومن ادعى أحد جبهالته، وتفسري تفسره العرب، وتفسري تفسره العلماء، ومتشابه ال يعلمه إال اهللا تع

#علمه سوى اهللا تعاىل؛ فهو كاذب
)٤٩( .  

  :هذا تقسيم صحيح:  قول ابن عباسفي )٥٠("الربهان "فيقال الزركشي 
  :  لسانِهم، وذلك اللغة واإلعرابإلَى فأما الذي تعرفه العرب؛ فهو الذي يرجع -

 إن كان ما ثُمالقارئ، فأما اللغة؛ فعلى املفسر معرفة معانيها ومسميات أمسائها، وال يلزم ذلك 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم؛ كفى فيه خرب الواحد واالثنني، واالستشهاد بالبيت 

 يكف ذلك، بل البد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده لَموالبيتني، وإن كان يوجب العلم؛ 
  . من الشعر

 املفسر والقارئ تعلُّمه؛ ليتوصل وأما اإلعراب؛ فما كان اختالفه حميالً للمعنى؛ وجب على
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 يكن حميالً للمعنى؛ وجب تعلُّمه على لَم معرفة احلكم، ويسلم القارئ من اللحن، وإن إلَىاملفسر 
على أن جهله نقص [ املقصود بدونه إلَىالقارئ؛ ليسلم من اللحن، وال جيب على املفسر؛ لوصوله 

  ].  حق اجلميعفي
 معرفة معناه من النصوص املتضمنة إلَى؛ فهو ما تتبادر األفهام  وأما ما ال يعذر أحد جبهله-

 جليا يعلم أنه مراد اهللا تعاىل، فهذا القسم ال ىمعنشرائع األحكام ودالئل التوحيد، وكل لفظ أفاد 
، وأنه )٥١(﴾     ﴿:  التوحيد من قوله تعاىلمعنىيلتبس تأويله؛ إذ كل أحد يدرك 

لإلثبات، وأن مقتضى ) إال( اللغة للنفي، وفيموضوعة ) ال( يعلم أن لَمهية، وإن  اإللَفيال شريك له 
   ﴿: هذه الكلمة احلصر، ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعاىل

) افعل( يعلم أن صيغة لَم الوجود، وإن فيطلب إدخال املأمور به :  وحنوها من األوامر)٥٢(﴾
 معلومة ألنهاقسم ال يعذر أحد يدعي اجلهل بِمعاين ألفاظه؛ كان من هذا الللوجوب، فما 

  . لكل أحد بالضرورة
 وأما ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل؛ فهو ما جيري جمرى الغيوب؛ حنو اآلي املتضمنة قيام -

 القرآن عند أهل احلق؛ فال مساغ فيالساعة وتفسري الروح واحلروف املقطعة، وكل متشابه 
 ذلك إال بالتوقيف بنص من القرآن أو احلديث أو إمجاع إلَىتفسريه، وال طريق  فيلالجتهاد 

  . األمة على تأويله
 اجتهادهم؛ فهو الذي يغلب عليه إطالق التأويل، إلَى وأما ما يعلمه العلماء ويرجع -

وذلك استنباط األحكام، وبيان الْمجمل، وختصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيني 
 الذي ال يجوز العلماء االجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدالئل دون فصاعدا؛ فهو

جمرد الرأي، فإن كان أحد املعنيني أظهر؛ وجب احلمل عليه؛ إال أن يقوم دليل على أن املراد 
 أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية، فيواالستعمال فيهما حقيقة، لكن - هو اخلفي، وإن استويا 

 في؛ فاحلمل على الشرعية أوىل؛ إال أن يدل دليل على إرادة اللغوية؛ كما -رعية اآلخر شوفي
 أحدمها عرفية واآلخر لغوية؛ فاحلمل على في، ولو كان )٥٣(﴾   ﴿

لطريانِها على اللغة، ولو دار بني الشرعية والعرفية؛ فالشرعية أوىل؛ ألن الشرع [العرفية أوىل؛ 
  ]. ألزم

 يمكن إرادتهما باللفظ الواحد؛ كالقرء للحيض والطهر؛ ولَما، فإن تناىف اجتماعهم
 يظهر له لَم حقه، وإن في املراد منهما باألمارات الدالة عليه، فما ظَنه فهو مراد اهللا فياجتهد 
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  .  احلمل على أيهما شاء، أو يأخذ باألغلظ حكما، أو باألخف؟ أقوالفيشيء؛ فهل يتخري 
جب احلمل عليهما عند الْمحققني، ويكون ذلك أبلغ من اإلعجاز  يتنافيا؛ ولَموإن 

  .والفصاحة؛ إال إن دل دليل على إرادة أحدمها
 القرآن بغري علم؛ فليتبوأ مقعده من فيمن تكلم $: إذا عرف ذلك؛ فينزل حديث

  :على قسمني من هذه األربعة. )٥٤(#النار
  .  معرفة لسان العربفيلتبحر  اإلَىتفسري اللفظ؛ الحتياج املفسر له : أحدمها
 معرفة أنواع من إلَىمحل اللفظ الْمحتمل على أحد معنييه؛ الحتياج ذلك : والثاين

 العربية واللغة، ومن علم األصول ما يدرك به حدود األشياء، وصيغ األمر فيالعلوم، والتبحر 
قيد، والْمحكم واملتشابه، والنهي واخلرب، والْمجمل والْمبني، والعموم واخلصوص، واملطلق وامل

والظاهر واملؤول، واحلقيقة والْمجاز، والصريح والكناية، ومن الفروع ما يدرك به االستنباط 
حيتمل : واالستدالل على هذا أقل ما حيتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول

، فيحرم خالفه، مع ]ليهاجتهاده إ[ الفتوى به، فأدى إلَى حكم اضطر فيكذا، وال جيزم إال 
  .انتهى. جتويز خالفه عند اهللا

 3 �]��ِ�  ] $��"� ا� ��"

  .وأما كالم الصوفية في القرآن؛ فليس بتفسري
: وجدت عن اإلمام أيب احلسن الواحدي املفسر أنه قال": فتاويه"قال ابن الصالح في 

  . ذلك تفسري؛ فقد كفر، فإن كان اعتقد أن "حقائق التفسري"صنف أبو عبد الرمحن السلمي 
 الظن بِمن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه لَم يذكره :وأنا أقول: قال ابن الصالح

تفسريا، وال ذهب به مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كذلك؛ كانوا قد سلكوا مسلك 
ري، ومع ذلك؛ فيا ليتهم يذكر بالنظالباطنية، وإنما ذلك منهم لنظري ما ورد به القرآن؛ فإن النظري 

  . لَم يتساهلوا بِمثل ذلك؛ لما فيه من اإليهام واإللباس
النصوص على ظاهرها، والعدول عنها إلَى معان يدعيها أهل : "عقائده "وقال النسفي في

  . إحلاد: الباطن
على سميت املالحدة باطنية الدعائهم أن النصوص ليست : "شرحه"قال التفتازانِي في 

  . وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية، ها، بل لَها معان باطنية ال يعرفها إال املعلمظاهر
وأما ما يذهب إليه بعض الْمحققني من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها : قال

إشارات خفية إلَى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادة؛ فهو من 
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  . ل اإليمان وحمض العرفانكما
احلسن؛ عن ، عن يونس بن عبيد، حدثنا سفيان: فقد قال الفريابِي: فإن قلت: ]قال السيوطي[

  .)٥٥(#لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع$: جقال رسول اهللا : قال
القرآن حتت العرش له ظهر $: وأخرج الديلمي من حديث عبد الرمحن بن عوف مرفوعا

#وبطن يحاج العباد
)٥٦(.  
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 ٤٥٦

إن هذا القرآن ليس منه $: وأخرج الطرباين وأبو يعلى والبزار وغريهم عن ابن مسعود موقوفًا
#حرف إال له حد، ولكن حد مطلع

)٥٧(.  
  :أما الظهر والبطن ففي معناه أوجه: قلت

  . أنك إذا حبثت عن باطنها وقسته على ظاهرها؛ وقفت على معناها: أحدها
؛ كما قال ابن مسعود فيما بِها قوم سيعملون ولَها قوم، بِهان ما من آية إال عمل أ: والثانِي

  . )٥٨(أخرجه ابن أيب حامت
  .تأويلها: لفظها، وباطنها: أن ظاهرها: الثالث
 قصها اهللا تعاىل عن األمم الَّتيإن القصص : - وهو أشبهها بالصواب-قال أبو عبيد : الرابع

اهللا به قوم، وباطنها  حديث حدث إنماظاهرها اإلخبار بِهالك األولني، املاضية، وما عاقبهم به، 
  .بِهم مثل ما حل بِهموعظ اآلخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم، فيحل 

أن ظاهرها ما ظهر من معانيها ألهل العلم بالظاهر، وباطنها ما : وحكى ابن النقيب قوالً خامسا
  .  عليها أرباب احلقائق أطلع اهللالَّتيتضمنته من األسرار 

لكل حكم مقدار من : منتهى فيما أراد اهللا من معناه، وقيل: ؛ أي#ولكل حرف حد$:  قولهومعنى
  . الثواب والعقاب

 معرفته، إلَىلكل غامض من املعانِي واألحكام مطلع يتوصل به : #لكل حد مطلع$:  قولهومعنى
  .  اآلخرة عند الْمجازاةفيه من الثواب والعقاب يطلع عليه كل ما يستحق: ويوقف به على املراد به، وقيل

اإلشراف . أحكام احلالل واحلرام، واملطلع: الفهم، واحلد: التالوة، والباطن: الظاهر: وقال بعضهم
  .على الوعد والوعيد

إن : "  يؤيد هذا ما أخرجه ابن أيب حامت من طريق الضحاك عن ابن عباس؛ قال]:قال السيوطي[
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 ٤٥٧

آن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، ال تنقضي عجائبه، وال تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق جنا، القر
ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحالل وحرام، وناسخ ومنسوخ، وحمكم ومتشابه، وظهر 

  .)٥٩("فظهره التالوة وباطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء، وبطن

  ]�"�� �78 456 ا�����[� 3 

جيب على املفسر أن يتحرى في التفسري مطابقة املفسر، وأن يتحرز في ذلك : قال العلماء
من نقص عما حيتاج إليه في إيضاح الْمعنى، أو زيادة ال تليق بالغرض، ومن كون املفسر فيه 

ي والْمجازي، ومراعاة التأليف زيغ عن الْمعنى وعدول عن طريقه، وعليه بِمراعاة الْمعنى احلقيق
والغرض الذي سيق له الكالم، وأن يؤاخي بني املفردات، وجيب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، 
وأول ما جيب البداءة به منها حتقيق األلفاظ املفردة، فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثُم التصريف، 

 فيبدأ باإلعراب، ثُم بِما يتعلق باملعاين، ثُم ثُم االشتقاق، ثُم يتكلم عليها حبسب التركيب،
  (!). بالبيان، ثُم البديع، ثُم يبني الْمعنى املراد، ثُم االستنباط، ثُم اإلشارات 

قد جرت عادة املفسرين أن يبدءوا بذكر سبب : )٦٠("الربهان"وقال الزركشي في أوائل 
 ألنهابتقدم السبب على املسبب، أو باملناسبة :  البداءة بهأيما أوىل:  أنهفيالنزول، ووقع البحث 

  املصححة لنظم الكالم، وهي سابقة على النزول؟ 
: التفصيل بني أن يكون وجه املناسبة متوقفًا على سبب النزول؛ كآية: والتحقيق: قال

 ذكر السبب؛ ألنه حينئذ تقديم، فهذا ينبغي فيه )٦١(﴾       ﴿
  .  وجه املناسبةتقديم يتوقف على ذلك؛ فاألوىل لَم الوسائل على املقاصد، وإن تقديماب من ب

 أول كل في ذكر الفضائل أن يذكرها ممنجرت عادة املفسرين :  موضع آخرفيوقال 
  .  أواخرهافيسورة؛ لما فيها من الترغيب واحلث على حفظها؛ إال الزخمشري؛ فإنه يذكرها 

:  ذلك؟ فقالفيسألت الزخمشري عن العلة : ئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماينقال جمد األ
  .  املوصوفتقديم، والصفة تستدعي لَها صفات ألنها

  . ، فينبغي تجنبه"حكى اهللا كذا: " كتب التفسريفيوكثريا ما يقع 
 اهللا حمكي، وال كالم: ال يقال:  قال معظم أئمتنا":املرشد "فيقال اإلمام أبو نصر القشريي 

  .حكى اهللا؛ ألن احلكاية اإلتيان بِمثل الشيء، وليس لكالمه مثل: يقال
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 ٤٥٨

  .  اإلخباربِمعنىوتساهل قوم، فأطلقوا لفظ احلكاية 
 في] وقد تكلم عما فيه[وكثريا ما يقع من كالمهم إطالق الزائد على بعض احلروف، 

  . نوع اإلعراب
 يدفع توهم التكرار مما: ر ما أمكنه؛ قال بعضهموعلى املفسر أن يتجنب ادعاء التكرا

أن :  وأشباه ذلك)٦٣(﴾   ﴿، )٦٢(﴾   ﴿:  عطف املترادفني؛ حنوفي
 ال يوجد عند انفراد أحدمها؛ فإن التركيب يحدث ىمعنيعتقد أن جمموع املترادفني يحصل 

ا، وإذا كانت كثرة احلروف تفيد زيادة ىمعنى زائدعنانتهى. فكذلك كثرة األلفاظ، الْم .  
ليكن حمط نظر املفسر مراعاة نظم الكالم الذي سيق له، : "الربهان" فيوقال الزركشي 

  . وإن خالف أصل الوضع اللغوي؛ لثبوت التجوز
 بِها يظن الَّتي األلفاظ فيعلى املفسر مراعاة جمازي االستعماالت :  موضع آخرفيوقال 

 اإلفراد، وهلذا منع كثري معنى غري ىمعنلترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب الترادف، والقطع بعدم ا
 في التركيب، وإن اتفقوا على جوزاه فيمن األصوليني وقوع أحد املترادفني موقع اآلخر 

  . انتهى. اإلفراد
كثريا ما يشحن املفسرون تفاسريهم عند ذكر اإلعراب بعلل النحو، : )٦٤(وقال أبو حيان

 فيئل أصول الفقه، ودالئل مسائل الفقه، ودالئل أصول الدين، وكل ذلك مقرر ودالئل مسا
  .  علم التفسري دون استدالل عليهفي يؤخذ ذلك مسلَّما وإنماتأليف هذه العلوم، 

 الفضائل، وحكايات فيوكذلك أيضا ذكروا ما ال يصح؛ من أسباب نزول، وأحاديث 
  .  علم التفسريفيينبغي ذكر هذا ال تناسب، وتواريخ إسرائيلية، وال 

   1!���>�إ4�َ =�ا6( 1>�� ����ج ا����� ِ�� )٦٥(ا��ع ا���دي وا���!�ن

   ا��B��Aِ��=�6(ة 

  . ألَّف ابن األنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن جملدين
 مقام )٦٦(﴾     ﴿: أصل وضع الضمري لالختصار، وهلذا قام قوله
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 ٤٥٩

    ﴿:  مظهرة، وكذا قوله تعاىلبِهالمة لو أتى مخسة وعشرين ك
﴾)٦٧(.  

 كتاب اهللا آية اشتملت على ضمائر أكثر منها؛ فإن فيها مخسة فيليس : قال مكي
  . وعشرين ضمريا

 ﴿:  االبتداء، حنوفي املنفصل إال بعد تعذر املتصل، بأن يقع إلَى ال يعدل مثَومن 
  .)٦٩(﴾     ﴿: ؛ حنو)إال(، أو بعد )٦٨(﴾

  :مرجع الضمري
  :البد للضمري من مرجع يعود إليه، ويكون

  ﴿، )٧١(﴾  ﴿، )٧٠(﴾  ﴿:  ملفوظًا به سابقًا مطابقًا؛ حنو-
   ﴾)٧٢(.  

: له ؛ فإنه عائد على العدل املتضمن)٧٣(﴾   ﴿:  أو متضمنا له؛ حنو-
املقسوم : ؛ أي)٧٤(﴾ منه        ﴿، ﴾﴿
  .داللة القسمة عليهل

-القرآن؛ ألن اإلنزال يدل عليه : ؛ أي)٧٥(﴾ ﴿:  عليه بااللتزام؛ حنو أو داال
 يستلزم عافيا، أعيد ﴾﴿، فـ )٧٦(﴾         ﴿التزاما، 

  . ﴾﴿عليه الْهاء من 
   ﴿، )٧٧(﴾    ﴿:  أو متأخرا لفظًا ال رتبة مطابقًا؛ حنو-
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 ٤٦٠

 ﴾)٧٩(﴾       ﴿، )٧٨(.  
  .  باب ضمري الشأن والقصة، ونعم وبئس، والتنازعفي أو رتبة أيضا -
، )٨١(﴾   ﴿، )٨٠(﴾   ﴿:  أو متأخرا داال بااللتزام؛ حنو-

الشمس؛ : ؛ أي)٨٢(﴾  ﴿أضمر الروح أو النفس لداللة احللقوم والتراقي عليها، 
  . لداللة احلجاب عليها

 ﴿، )٨٣(﴾   ﴿:  السياق، فيضمر ثقة بفهم السامع؛ حنو وقد يدل عليه-
  .  يتقدم له ذكرولَمامليت، : ؛ أي)٨٥(﴾﴿األرض أو الدنيا، : ؛ أي)٨٤(﴾  

       ﴿:  وقد يعود على لفظ املذكور دون معناه؛ حنو-
  .عمر معمر آخر: ؛ أي)٨٦(﴾

  ﴿:  قوله إىل)٨٧(﴾   ﴿:  وقد يعود على بعض ما تقدم حنو-
؛ فإنه خاص بالرجعيات، والعائد ﴾﴿:  بعد قوله)٨٩(﴾  ﴿، )٨٨(﴾

  . غريهنوفيعليه فيهن 
 يتقدم لفظ ولَم، )٩٠(﴾  ﴿:  آية الكاللةفي؛ كقوله الْمعنى وقد يعود على -

نني ؛ ألن الكاللة تقع على الواحد واالث)]كاللة: ( لفظإلَى يعود وإنما[مثنى يعود عليه، 
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 ٤٦١

محالً ) من(؛ كما يعود الضمري مجعا على الْمعنىواجلمع، فثنى الضمري الراجع إليها محالً على 
  . على معناها

  . اجلنس من ذلك الشيء:  وقد يعود على لفظ شيء، واملراد به-
الفقري ي جنسبِ: ؛ أي)٩١(﴾       ﴿: كقوله: قال الزخمشري

  .على اجلنسني، ولو رجع إىل املتكلم به لوحده ﴾﴿ أو ﴾﴿ي، لداللة والغنِ
  ﴿:  أحدمها، والغالب كونه للثاين؛ حنوإلَى وقد يذكر شيئان ويعاد الضمري -
 ﴿. ﴾﴿لالستعانة املفهومة من : ، فأعيد الضمري للصالة، وقيل)٩٢(﴾  
  ﴿. القمر؛ ألنه الذي يعلم به الشهور: ؛ أي)٩٣(﴾     

 شفاها، ويلزم لَهمفأفرد؛ ألن الرسول هو داعي العباد واملخاطب يرضومها، : راد أ)٩٤(﴾  
  .من رضاه رضا ربه تعاىل

 وإنما، )٩٥(﴾   ﴿:  وقد يثنى الضمري ويعود على أحد املذكورين؛ حنو-
  .)٩٦(خيرج من أحدمها

      ﴿:  وقد جييء الضمري متصالً بشيء وهو لغريه؛ حنو-
  . يخلق من نطفةلَم، فهذه لولده؛ ألن آدم )٩٨(﴾  ﴿:  قالثُمآدم، : يعنِي؛ )٩٧(﴾

ضحى يومها، : ؛ أي)٩٩(﴾   ﴿:  وقد يعود الضمري على مالبس ما هو له؛ حنو-
  .لَهاال ضحى العشية نفسها؛ ألنه ال ضحى 

       ﴿:  وقد يعود على غري مشاهد حمسوس، واألصل خالفه؛ حنو-
 علم في عائد على األمر، وهو إذ ذاك غري موجود؛ ألنه لَما كان سابقًا ﴾﴿، فضمري )١٠٠(﴾
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 ٤٦٢

  .  املشاهد املوجودبِمنزلةاهللا كونه؛ كان 
  :قاعدة ≅

    ﴿:  قولهفي أخر املفعول األول مثَاألصل عوده على أقرب مذكور، ومن 
  .؛ ليعود الضمري عليه لقربه)١٠١(﴾       

: ن يكون مضافًا ومضافًا إليه، فاألصل عوده للمضاف؛ ألنه الْمحدث عنه؛ حنوإال أ
    ﴿: ، وقد يعود على املضاف إليه؛ حنو)١٠٢(﴾     ﴿

 ﴾)١٠٣(.  
، فمنهم من أعاده على املضاف، ومنهم )١٠٤(﴾    ﴿ فيواختلف 

  .من أعاده إىل املضاف إليه
  :قاعدة ≅

 ﴿ في املرجع حذرا من التشتيت، وهلذا لَما جوز بعضهم يفاألصل توافق الضمائر 
موسى؛ عابه   األول ل وفي الثاين للتابوت، في أن الضمري )١٠٥(﴾     

   ﴿:  قولهفيالزخمشري، وجعله تنافرا خمرجا للقرآن عن إعجازه، وكذا 
: سوله؛ قال الزخمشريتعزير دينه ور:  الضمائر هللا تعاىل، واملراد بتعزيره)١٠٦(﴾ 

  .ومن فرق الضمائر فقد أبعد
؛ فإن )١٠٧(﴾    ﴿:  قولهفيوقد يخرج عن هذا األصل؛ كما 

  ﴿: ومثله.  لليهود؛ قاله ثعلب واملربد﴾﴿ ألصحاب الكهف، و﴾﴿ضمري 
ساء ظنه بقومه، وضاق ذرعا : ؛ قال ابن عباس)١٠٨(﴾      

  .)١٠٩(بأضيافه
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 ٤٦٣

لالثني الضمري : )١١٠(﴾  ﴿: ني الضمائر حذرا من التنافر؛ حنووقد يخالف ب
  .؛ أتى بصيغة اجلمع خمالفًا لعوده على األربعة﴾  ﴿:  قالثُمعشر، 

  :ضمري الفصل
  . ضمري بصيغة املرفوع، مطابق لما قبله؛ تكلما وخطابا وغيبة، إفرادا وغريه

  ﴿: وقبل خرب كذلك؛ حنو يقع بعد مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، وإنما
﴾)١١٣(﴾   ﴿، )١١٢(﴾  ﴿، )١١١(.  

  . بالنصب)١١٤(﴾هن أَطْهر﴿: وجوز األخفش وقوعه بني احلال وصاحبها، وخرج عليه قراءة
  .)١١٥(﴾   ﴿: وجوز اجلرجاين وقوعه قبل مضارع، وجعل منه
  :وال حمل لضمري الفصل من اإلعراب، وله ثالثة فوائد

  . بأن ما بعده خرب ال تابع اإلعالم -
يقوى ويؤكد، وبنى :  دعامة؛ ألنه يدعم به الكالم؛ أي: والتأكيد وهلذا سماه الكوفيون-

  . زيد نفسه هو الفاضل: ، فال يقال]التأكيد[عليه بعضهم أنه ال يجمع بينه وبني 
  . واالختصاص-

  :ضمري الشأن والقصة
  . ويسمى ضمري الْمجهول

  :خالف القياس من مخسة أوجه": ياملغنِ" فيقال 
عوده على ما بعده لزوما؛ إذ ال جيوز للجملة املفسرة له أن تتقدم عليه، وال شيء : أحدها
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 ٤٦٤

  . منها
  . أن مفسره ال يكون إال مجلة: والثاين

  . أنه ال يتبع بتابع، فال يؤكد وال يعطف عليه وال يبدل منه: والثالث
  . بتداء أو ناسخأنه ال يعمل فيه إال اال: والرابع

  . أنه مالزم لإلفراد: واخلامس
  . )١١٧(﴾   ﴿، )١١٦(﴾   ﴿: ومن أمثلته

  .  يفَسرثُمالداللة على تعظيم املخبر عنه وتفخيمه؛ بأن يذكر أوالً مبهما : وفائدته
  :تنبيه ≅

 مثَه، ومن  أمكن احلمل على غري ضمري الشأن؛ فال ينبغي أن يحمل عليمتى: قال ابن هشام
، واألوىل كونه ضمري "ضمري الشأن) إن(إن اسم : ")١١٨(﴾ ﴿: فيضعف قول الزخمشري 
  .  بالنصب، وضمري الشأن ال يعطف عليه﴾هوقَبِيلَ﴿الشيطان، ويؤيده قراءة 

  :قاعدة ≅
: مجع العاقالت ال يعود عليه الضمري غالبا إال بصيغة اجلمع، سواء كان للقلة أو للكثرة؛ حنو

 ﴿:  قوله تعاىلفيوورد اإلفراد . )١٢٠(﴾ ﴿، )١١٩(﴾ ﴿
  .مطهرات:  يقلولَم، )١٢١(﴾

:  قولهفي القلة اجلمع، وقد اجتمعا وفي مجع الكثرة اإلفراد، فيوأما غري العاقل؛ فالغالب 
 ﴾﴿، فأعاد ﴾  ﴿:  أن قالإلَى، )١٢٢(﴾       ﴿

 ﴿: ، فأعاده مجعا على﴾  ﴿:  قالثُمة، بصيغة اإلفراد على الشهور، وهي للكثر
  . ، وهي للقلة﴾

وهو ما زاد على -وذكر الفراء هلذه القاعدة سرا لطيفًا، وهو أن املميز مع مجع الكثرة 
 لَما كان مجعا؛ جمع -وهو العشرة فما دونها- لَما كان واحدا؛ وحد الضمري، ومع القلة -العشرة
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 ٤٦٥

  . الضمري
  :قاعدة ≅

 في باملعنى، هذا هو اجلادة ثُم؛ بدئ باللفظ والْمعنى الضمائر مراعاة اللفظ فيإذا اجتمع 
  : القرآن

؛ أفرد أوالً باعتبار اللفظ، ﴾  ﴿:  قالثُم، )١٢٣(﴾   ﴿: قال تعاىل
ى مجع باعتبار ثُمعن١٢٤(﴾      ﴿: وكذا. الْم( ،﴿   

       ﴾)١٢٥(.  
 موضع في إال الْمعنى القرآن البداءة باحلمل على في جيئ ولَم: ال الشيخ علم الدين العراقيق

، )١٢٦(﴾          ﴿: واحد، وهو قوله
  .  انتهى﴾﴿:  راعى اللفظ فذكر فقالثُم، )ما (معنىعلى ) خالصا(فأنث 

، وإذا حمل الْمعنى احلمل بعده على إذا حمل على اللفظ؛ جاز": أماليه" فيقال ابن احلاجب 
الرجوع إليه بعد اعتبار  أقوى، فال يبعد الْمعنى؛ ضعف احلمل بعده على اللفظ؛ ألن الْمعنىعلى 

  .  األضعفإلَى القوي الرجوع الْمعنىاللفظ، ويضعف بعد اعتبار 
  .الْمعنى إلَىعنه ال جيوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه ": الْمحتسب" فيوقال ابن جني 

             ﴿: وأورد عليه قوله تعاىل
     ﴾)١٢٧( ،قالثُم  :﴿  ﴾)؛ فقد راجع اللفظ )١٢٨

  .الْمعنى إلَىبعد االنصراف عنه 
 أنه ال جيوز إلَىذهب بعض النحويني ": العجائب" كتاب فيوقال حممود بن محزة الكرماين 

 ﴿:  القرآن خبالف ذلك، وهو قولهفي، وقد جاء الْمعنىبعد احلمل على احلمل على اللفظ 
      ﴾)١٢٩(.  

، ومن الْمعنى إلَىوحنوه الرجوع من اللفظ ) من (فيالقاعدة ": كتاب ليس" فيقال ابن خالويه 
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 ٤٦٦

      ﴿:  املؤنث؛ حنوإلَى اجلمع، ومن املذكر إلَىالواحد 
  .  أمجع على هذا النحويون﴾  ﴿:  قولهإلَى )١٣١(﴾   ﴿، )١٣٠(﴾

 في اللفظ إال إلَى الْمعنى كالم العرب وال شيء من العربية الرجوع من فيوليس : قال
         ﴿: حرف واحد استخرجه ابن جماهد، وهو قوله تعاىل

:  قولهفي مجع ثُم، ﴾﴿ و﴾﴿، و﴾﴿ فيوحد .  اآلية)١٣٢(﴾  
﴿﴾ ،د ثُمي وحالتوحيدإلَى، فرجع بعد اجلمع ﴾   ﴿:  قولهف  .  

   ا��Gآ"� وا��C"DEِ��=�6(ة 

  .حقيقي وغريه: التأنيث ضربان
ال تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا؛ إال إن وقع فصل، وكلما كثر الفصل؛ : فاحلقيقي

   .حسن احلذف، واإلثبات مع احلقيقي أوىل ما لَم يكن مجعا
، )١٣٣(﴾    ﴿: وأما غري احلقيقي؛ فاحلذف فيه مع الفصل أحسن؛ حنو

   ﴿: ، فإن كثر الفصل ازداد حسنا؛ حنو)١٣٤(﴾   ﴿
 في، فجمع بينهما )١٣٦(﴾   ﴿: ، واإلثبات أيضا حسن؛ حنو)١٣٥(﴾

يث مجع  ترجيح احلذف، واستدل بأن اهللا قدمه على اإلثبات حإلَىوأشار بعضهم . سورة هود
  . بينهما

 ضمريه؛ إلَى ظاهره، فإن كان إلَىوجيوز احلذف أيضا مع عدم الفصل حيث اإلسناد 
  . امتنع

 فيوحيث وقع ضمري أو إشارة بني مبتدأ وخرب، أحدمها مذكر واآلخر مؤنث؛ جاز 
 فذكَّر واخلرب )١٣٧(﴾    ﴿: الضمري واإلشارة التذكري والتأنيث؛ كقوله تعاىل
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 ٤٦٧

 ذكر واملشار )١٣٨(﴾كفَذَانِك برهانان من رب﴿: وقوله تعاىل، وهو مذكر) السد(دم مؤنث؛ لتق
  .﴾﴿؛ لتذكري اخلرب وهو -ومها مؤنثان-) العصى(و) اليد: (إليه

 األجناس جيوز فيها التذكري محالً على اجلنس، والتأنيث محالً على اجلماعة؛ أسماءوكل 
:  وقرئ)١٤١(﴾   ﴿، )١٤٠(﴾  ﴿ )١٣٩(﴾  ﴿: كقوله

﴿﴾ ،﴿  ﴾)١٤٣(﴾  ﴿ )١٤٢(.  
  .)١٤٥(﴾  ﴿، )١٤٤(﴾  ﴿ :وجعل منه بعضهم

   ا��!��I وا��H"� ِ��=�6(ة 

  . اعلم أن لكل منهما مقاما ال يليق باآلخر
  :أما التنكري؛ فله أسباب

رجل واحد، : ؛ أي)١٤٦(﴾     ﴿: إرادة الوحدة؛ حنو: أحدها
  . )١٤٧(﴾         ﴿و

    ﴿؛ أي نوع من الذكر، )١٤٨(﴾ ﴿: إدارة النوع؛ حنو: الثاين
 املستقل؛ ألن احلرص ال يكون على املاضي وال على في؛ أي نوع منها، وهو االزدياد )١٤٩(﴾
  . احلاضر
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 ٤٦٨

: ؛ أي)١٥٠(﴾ ﴿:  أنه أعظم من أن يعني ويعرف؛ حنوبِمعنىالتعظيم؛ : الثالث
  .)١٥١(﴾  ﴿ بِحرب أي حرب،

  .وافرا جزيالً: ؛ أي)١٥٢(﴾  ﴿: التكثري؛ حنو: الرابع
   ﴿ حد ال يمكن أن يعرف، إلَىانحطاط شأنه : بِمعنىالتحقري؛ : اخلامس

   ﴿: ظنا حقريا ال يعبأ به، وإال التبعوه؛ ألن ذلك ديدنهم؛ بدليل: ؛ أي)١٥٣(﴾
﴾)١٥٤(.  

رضوان قليل منه أكرب من : ؛ أي)١٥٥(﴾   ﴿: التقليل؛ حنو: السادس
  . اجلنات؛ ألنه رأس كل سعادة

  . وعد السكاكي من األسباب أال يعرف من حقيقته إال ذلك
:  قالواأنهموجعل منه أن تقصد التجاهل وأنك ال تعرف شخصه؛ كقوله تعاىل عن الكفار 

﴿    ﴾)١٥٦(.  
، أو )١٥٧(﴾  ﴿: النفي؛ حنو سياق فيوعد غريه منها قصد العموم؛ بأن كانت 

    ﴿: ، أو االمتنان؛ حنو)١٥٨(﴾    ﴿: الشرط؛ حنو
﴾)١٥٩(.  

  :أما التعريف؛ فله أسباب
  .  فباإلضمار؛ ألن املقام مقام التكلم أو اخلطاب أو الغيبة-
   ﴿:  ذهن السامع؛ ابتداء باسم خمتص به؛ حنوفي وبالعلمية؛ إلحضاره بعينه -
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 ٤٦٩

، أو لتعظيم، أو إهانة، حيث علمه يقتضي ذلك، فمن التعظيم )١٦١(﴾  ﴿، )١٦٠(﴾
إسرائيل؛ لما فيه من املدح والتعظيم بكونه صفوة اهللا أو سري اهللا، ومن اإلهانة : ذكر يعقوب بلقبه

  . )١٦٢(﴾   ﴿: قوله
   ﴿:  ذهن السامع حسا؛ حنوفي وباإلشارة؛ لتمييزه أكمل تمييز؛ بإحضاره -
 إنه ال يتميز له الشيء إال حتى، وللتعريض بغباوة السامع، )١٦٣(﴾     

:  األول؛ بنحوفي القرب والبعد، فيؤتى فيبإشارة احلس، وهذه اآلية تصلح لذلك، ولبيان حاله 
  ﴿: ، ولقصد حتقريه بالقرب؛ كقول الكفار)أولئك(و) ذلك: ( الثاين؛ بنحوفي، و)هذا(

؛ ذهابا إىل )١٦٥(﴾    ﴿: تعظيمه بالبعد؛ حنو، ولقصد )١٦٤(﴾ 
اعد درجته، وللتنبيه بعد ذكر املشار إليه بأوصاف قبله على أنه جدير بيرد بعده من أجلها؛ حنو بِم :

﴿       ﴾)١٦٦(.  
إما سترا عليه، أو إهانة له، أو لغري  ذلك، فيؤتى :  وباملوصولية؛ لكراهة ذكره خباص امسه-

    ﴿:  صدر منه من فعل أو قول؛ حنوبِماوحنوها موصولة ) لذيا(بـ
    ﴿: ، وقد يكون إلرادته العموم؛ حنو)١٦٨(﴾    ﴿، )١٦٧(﴾

:  أي؛)١٧٠(﴾        ﴿: ، ولالختصار؛ حنو)١٦٩(﴾  
 يقولوا لَمئيل كلهم  القائلني لطال، وليس للعموم؛ ألن بنِي إسراأسماءإنه آدر، إذ لو عدد : قولُهم

  .  حقه ذلكفي
 معهود خارجي أو ذهنِي أو حضوري، ولالستغراق حقيقة إلَى وباأللف والالم؛ لإلشارة -
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 ٤٧٠

  )]. ال (في نوع األدوات فيكما قُرر [أو جمازا، أو لتعريف املاهية؛ 
     ﴿:  وباإلضافة؛ لكونِها أخصر طريق، ولتعظيم املضاف؛ حنو-
ابن عباس  اآليتني كما قاله فياألصفياء : ؛ أي)١٧٢(﴾   ﴿، )١٧١(﴾

  .كل أمره: ؛ أي)١٧٤(﴾    ﴿: ، ولقصد العموم؛ حنو)١٧٣(وغريه

�"H����!��I وا�� J5!�$ 6(ة  أ+�ى�=  

إذا ذُكر االسم مرتني؛ فله أربع أحوال؛ ألنه إما أن يكونا معرفتني أو نكرتني، أو األول 
  . لعكسنكرة والثاين معرفة، أو با

 فإن كانا معرفتني؛ فالثاين هو األول غالبا؛ داللة على املعهود الذي هو في األصل في -
، )١٧٥(﴾       ﴿: الالم أو اإلضافة؛ حنو

﴿       ﴾)١٧٦(.  
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 ٤٧١

 وإن كانا نكرتني؛ فالثاين غري األول غالبا، وإال لكان املناسب هو التعريف؛ بناًء على -
               ﴿:  سابقًا؛ حنوكونه معهودا

: الطفولية، وبالثالث: النطفة، وبالثاين: ؛ فإن املراد بالضعف األول)١٧٧(﴾  
  . الشيخوخة

، فالعسر )١٧٨(﴾        ﴿:  قوله تعاىلفيوقد اجتمع القسمان 
#لن يغلب عسر يسرين$: ية اآلفي جالثاين هو األول، واليسر الثاين غري األول، وهلذا قال 

)١٧٩(.  
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 ٤٧٢

 ﴿:  وإن كان األول نكرة والثاين معرفة؛ فالثاين هو األول؛ محالً على العهد؛ حنو-
      ﴾)١٨١(﴾      ﴿، )١٨٠(.  

 وإن كان األول معرفة والثاين نكرة؛ فال يطلق القول، بل يتوقف على القرائن، فتارة -
، وتارة )١٨٢(﴾        ﴿: تقوم قرينة على التغاير؛ حنو
             ﴿: تقوم قرينة على االتحاد؛ حنو

﴾)١٨٣(.  
 كالم فيوقد ذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أن املراد بذكر االسم مرتني كونه مذكورا 

ر واحد أو كالمني بينهما تواصل؛ بأن يكون أحدمها معطوفًا على اآلخر، وله به تعلق ظاه
  . وتناسب واضح، وأن يكونا من متكلم واحد

   ا��Kاد وا��8	ِ��=�6(ة 

حيث وقع في القرآن ذكر األرض؛ فإنها مفردة ولَم ، السماء واألرض:  من ذلك-
، وهلذا لَما أريد ذكر مجيع -)أرضون(وهو - لثقل مجعها -خبالف السموات-تجمع 

رت تارة بصيغة اجلمع، وتارة ، وأما السماء؛ فذُك)١٨٤(﴾  ﴿: األرضني؛ قال
  . بصيغة اإلفراد؛ لنكت تليق بذلك الْمحل

 سياق الرمحة جمعت، فيذُكرت جمموعة ومفردة، فحيث ذُكرت :  ومن ذلك الريح-
  .)١٨٥( سياق العذاب أُفردتفيأو 
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 ٤٧٣

إفراد النور ومجع الظلمات، وإفراد سبيل احلق ومجع سبل الباطل؛ ألن :  ومن ذلك-
 بِمنزلة طرق الباطل والنور بِمنزلةوطريق الباطل متشعبة متعددة، والظلمات ، حدةطريق احلق وا

  . طريق احلق، بل مها مها
إفراد النار حيث وقعت، واجلنة وقعت جمموعة ومفردة؛ ألن اجلنان خمتلفة :  ومن ذلك-

ع األوىل والنار مادة واحدة، وألن اجلنة رمحة والنار عذاب، فناسب مج، األنواع فحسن مجعها
  . وإفراد الثانية على حد الرياح والريح

       ﴿:  قوله تعاىلفيإفراد الصديق ومجع الشافعني :  ومن ذلك-
  .  العادة وقلة األصدقاءفي، وحكمته كثرة الشفعاء ﴾

  .  يقع إال جمموعا؛ ألن مفرده ثقيل لفظًالَم، )األلباب: ( ومن ذلك-
واملغرب باإلفراد والتثنية واجلمع، فحيث أفردا؛ فاعتبارا جميء املشرق :  ومن ذلك-

 فيللجهة، وحيث ثُنيا ملشرق الصيف والشتاء ومغربِهما، وحيث جمعا فاعتبارا لتعدد املطالع 
  . كل فصل من فصلي السنة

  :قاعدة ≅
: تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا؛ كقوله: مقابلة اجلمع باجلمع -

وتارة يقتضي ثبوت اجلمع لكل فرد من . استغشى كل منهم ثوبه: ؛ أي)١٨٦(﴾ ﴿
 دليل إلَىوتارة حيتمل األمرين، فيحتاج . )١٨٧(﴾  ﴿: أفراد الْمحكوم عليه؛ حنو

  . يعني أحدمها
 وأما مقابلة اجلمع باملفرد؛ فالغالب أال يقتضي تعميم املفرد، وقد يقتضيه؛ كما في -

على كل واحد لكل يوم : الْمعنى؛ )١٨٨(﴾     ﴿: قوله تعاىل
  . طعام مسكني

�>� ��O ا�Nِ�� ا��M�ظ ِ��=�6(ة ِ21 P�"ا���ادف و�   

  . اخلوف واخلشية: من ذلك
  . الشح والبخل
  . البخل والضن

  . السبيل والطريق
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 ٤٧٤

  . جاء وأتى
  . مد وأمد

  . سقى وأسقى
  . عمل وفعل

  . القعود واجللوس
  . التمام والكمال
  .اإلعطاء واإليتاء

  . السنة والعام

   ا��Tال وا��8ابِ��=�6(ة 

  . األصل في اجلواب أن يكون مطابقًا للسؤال إذا كان السؤال متوجها
 وقد يعدل في اجلواب عما يقتضيه السؤال؛ تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن -

  . األسلوب احلكيم: يكون كذلك، ويسميه السكاكي
  . ء اجلواب أعم من السؤال؛ للحاجة إليه في السؤال وقد جيي-
  .  وقد جييء أنقص؛ القتضاء احلال ذلك-
        ﴿: قوله تعاىل: مثال أسلوب احلكيم[

 ذكر املنفق عليه؛ ألنه إلَى، -وهو الْمسئول عنه-، فعدل عن جنس املنفق )١٨٩(﴾
  .)١٩٠(]أهم

          ﴿: قول موسى:  اجلوابفيمثال الزيادة 
 اجلواب استلذاذًا فيزاد  )١٩٢(﴾وما تلْك بِيمينِك يا موسى﴿:  جوابفي؛ )١٩١(﴾ 

  . خبطاب اهللا تعاىل
 ﴿:  جوابفي )١٩٣(﴾     ﴿: قوله تعاىل: ومثال النقص منه
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 ٤٧٥

  . ؛ أجاب عن التبديل دون االختراع)١٩٤(﴾    
إمكان البشر دون االختراع، فطوى ذكره للتنبيه على أنه  فيألن التبديل : قال الزخمشري

  . سؤال حمال
  . التبديل أسهل من االختراع، وقد نفى إمكانه، فاالختراع أوىل: وقال غريه
  :تنبيه ≅

    ﴿: قد يعدل عن اجلواب أصالً، إذا كان السائل قصده التعنت؛ حنو
   ﴾)١٩٥(.  

يهود تعجيزا وتغليظًا إذ كان الروح يقال باالشتراك  سأل الإنما": اإلفصاح"قال صاحب 
على روح اإلنسان والقرآن وعيسى وجربيل وملك آخر وصنف من املالئكة، فقصد اليهود أن 

ليس هو، فجاءهم اجلواب جممالً، وكان هذا اإلمجال كيدا : يسألوه، فبأي مسمى أجابهم قالوا
  . يرد به كيدهم
  :قاعدة ≅
    ﴿:  نفس السؤال؛ ليكون وفقه؛ حنوفين يعاد أصل اجلواب أ: قيل

 أتوا عوض إنهم ثُم سؤالهم، فهذا أصله، في ﴾﴿ جوابه هو في ﴾﴿، و )١٩٦(﴾ 
  . ذلك بِحروف اجلواب اختصارا وتركًا للتكرار

        ﴿: وقد يحذف السؤال؛ ثقة بفهم السامع بتقديره؛ حنو
إنه ال يستقيم أن يكون السؤال واجلواب من واحد، ؛ ف)١٩٧(﴾      

 ثُمفمن يبدأ اخللق :  جواب سؤال، كأنهم سألوا لَما سمعوا ذلك﴾ ﴿: فتعني أن يكون
  يعيده؟
  :قاعدة ≅

 اجلواب أن يكون مشاكالً للسؤال، فإن كان مجلة امسية؛ فينبغي أن يكون فياألصل 
 في) زيد: ( قولكفيب املقدر؛ إال أن ابن مالك قال  اجلوافياجلواب كذلك، وجييء كذلك 

  . إنه من باب حذف الفعل؛ على جعل اجلواب مجلة فعلية): من قرأ؟: (جواب
 األجوبة إذا قصدوا في قدرته كذلك ال مبتدأ مع احتماله جريا على عادتهم وإنما: قال
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 ٤٧٦

علية مع فوات ، فلما أتى بالف)١٩٨(﴾       ﴿: تمامها، قال تعاىل
  . انتهى. مشاكلة السؤال؛ علم أن تقدير الفعل أوالً أوىل

من قام؟ :  جوابفي) زيدا(أطلق النحويون القول بأن ": الربهان" فيوقال ابن الزملكاين 
  :قام زيد، والذي توجبه صناعة علم البيان أنه مبتدأ؛ لوجهني: فاعل على تقدير

  ﴿:  قولهفي االمسية؛ كما وقع التطابق في بِهاأن يطابق اجلملة املسئول : أحدمها
    ﴿:  قولهفي يقع التطابق لَم وإنما الفعلية، في )١٩٩(﴾     

  . ؛ ألنهم لو طابقوا لكانوا مقرين باإلنزال، وهم من اإلذعان به على مفاوز)٢٠٠(﴾ 
؛ الْمعنى في فوجب أن يتقدم الفاعل  يقع عند السائل إال فيمن فعل الفعل،لَمأن اللبس : الثاين

 السؤال عنه، فحري أن يقع إلَىألنه متعلق غرض السائل، وأما الفعل؛ فمعلوم عنده، وال حاجة به 
  .  هي حمل التكمالت والفضالتالَّتي األواخر في

؛ فإن )٢٠٢(﴾  ﴿:  يف جواب)٢٠١(﴾  ﴿وأشكل على هذا 
 يستفهموه عن الكسر، بل عن الكاسر، ومع ذلك لَم فإنهم السؤال وقع عن الفاعل ال عن الفعل؛

  . صدر اجلواب بالفعل
:  الكالم، والتقديربِهاال تصلح أن يصدر ) بل(بأن اجلواب مقدر دل عليه السياق، إذ : وأجيب

  ). ما فعلته بل فعله(
اب  اجلوفي حيث كان السؤال ملفوظًا به، فاألكثر ترك الفعل :قال الشيخ عبد القاهر

واالقتصار على االسم وحده، وحيث كان مضمرا؛ فاألكثر التصريح به؛ لضعف الداللة عليه، ومن 
  . قراءة البناء للمفعولفي )٢٠٣(﴾ رِجالٌ����ح لَه فيها بِالْغدوِّ واآلصالِ يسب﴿: غري األكثر


' وا�UV�ب ����!3ِ��=�6(ة W��   ا�UV�ب 

تمرار، والفعل يدل على التجدد واحلدوث، وال حيسن االسم يدل على الثبوت واالس
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 ٤٧٧

  .)٢٠٤(وضع أحدمها موضع اآلخر
 يؤد الغرض؛ ألنه لَم) يبسط: (، وقيل)٢٠٥(﴾  ﴿: فمن ذلك قوله تعاىل

  .  أشعر بثبوت الصفة﴾﴿يؤذن بِمزاولة الكلب البسط وأنه يتجدد له شيء بعد شيء، فـ 
؛ قال اإلمام )٢٠٦(﴾       ﴿:  سورة األنعامفيوقال تعاىل 

لَما كان االعتناء بشأن إخراج احلي من امليت أشد؛ أتى فيه باملضارع؛ ليدل على : فخر الدين
  .)٢٠٧(﴾  ﴿:  قولهفيالتجدد؛ كما 
  :تنبيهات ≅

 املضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة وفي املاضي احلصول، فياملراد بالتجدد : األول
  .)٢٠٨(﴾اللَّه يستهزِئ بِهِم﴿:  قولهفيمجاعة؛ منهم الزمخشري صرح بذلك . بعد أخرى

؛ )علم اهللا كذا: ( يتضح اجلواب عما يورد من حنووبِهذا: قال الشيخ بهاء الدين السبكي
 معنىأن :  يستعمل فيها الفعل، وجوابهالَّتيفإن علم اهللا ال يتجدد، وكذا سائر الصفات الدائمة 

 زمن في يكن قبل ذلك؛ فإن العلم لَم الزمن املاضي، وال يلزم أنه فيوقع علمه ) علم اهللا كذا(
ماضٍ أعم من املستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغريه، ولهذا قال تعاىل حكاية عن 

 اخللق؛ ألنه مفروغ منه، في اآليات، فأتى باملاضي )٢٠٩(﴾   ﴿: إبراهيم
  .  متكررة متجددة تقع مرة بعد أخرىألنهاعام واإلسقاء والشفاء؛  اهلداية واإلطفيوباملضارع 
إن سالم اخلليل أبلغ من سالم :  كمظهره، ولهذا قالوا-فيما ذكر-مضمر الفعل : الثاين

  يكون على إرادة الفعل؛  إنما ﴾﴿؛ فإن نصب )٢١٠(﴾   ﴿: املالئكة، حيث
حدوث التسليم منهم؛ إذ الفعل متأخر عن وجود ذه العبارة مؤذنة بِمنا سالما، وهسلَّ: أي

الفاعل؛ بِخالف سالم إبراهيم؛ فإنه مرتفع باالبتداء، فاقتضى الثبوت على اإلطالق، وهو أوىل 
  .  حيوه بهمما يعرض له الثبوت، فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما

واحلدوث هو ، ددوالفعل على التج، ما ذكرناه من داللة االسم على الثبوت: الثالث
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 ٤٧٨

  . املشهور عند أهل البيان
البن الزملكاين، " التبيان"على " التمويهات" كتاب فيوقد أنكره أبو املطرف بن عمرية 

 الْمعنى يدل على معناه فقط، أما كونه يثبت إنماإنه غريب ال مستند له؛ فإن االسم : وقال
، )٢١١(﴾          ﴿:  أورد قوله تعاىلثُمللشيء فال، 

  .)٢١٢(﴾            ﴿: وقوله
طريقة العربية تلوين الكالم، ومجيء الفعلية تارة واالمسية أخرى؛ من غري : وقال ابن املنري

تكلف لما ذكروه، وقد رأينا اجلملة الفعلية تصدر من األقوياء الْخلَّص؛ اعتمادا على أن 
، )٢١٤(﴾ ﴿، وال شيء بعد )٢١٣(﴾ ﴿: واملقصود حاصل بدون التأكيد؛ حن

  .)٢١٥(﴾  ﴿:  كالم املنافقني، فقالوافيوقد جاء التأكيد 

   ا�� (رِ��=�6(ة 

   ﴿: سبيل الواجبات اإلتيان باملصدر مرفوعا؛ كقوله تعاىل: قال ابن عطية
وسبيل املندوبات اإلتيان به . )٢١٧(﴾    ﴿، )٢١٦(﴾ 

، ولهذا اختلفوا؛ هل كانت الوصية للزوجات )٢١٨(﴾ ﴿: منصوبا؛ كقوله تعاىل
   بالرفع والنصب؟)٢١٩(﴾ ﴿:  قولهفيواجبة؛ الختالف القراءة 

؛ فإن )٢٢٠(﴾   ﴿:  قوله تعاىلفي هذه التفرقة فيواألصل : قال أبو حيان
  . عليةأن اجلملة االمسية أثبت وآكد من الف:  ذلكفيالنكتة واجب، و: مندوب، والثاين: األول

                                                           

���� ����5¤S� @A�0 :�>− �=� 
���� ����5¤S� @A�0 :>E− >B� 
���3 ����'�  ? @A�0 :>3� 
���4 �@�6�
� @A�0 :�B>� 
���> �@�6�
� @A�0 :��� 
���= �@�6�
� @A�0 :��H� 
���E �@�6�
� @A�0 :�EB� 
���B � @A�01'�� � :4� 
���H �@�6�
� @A�0 :�4a� 
���a �y��A�s
� @A�0 :�>� 



 ٤٧٩

   ا�!IUِ��=�6(ة 

  :هو ثالثة أقسام
: حنو[إمكان توجه العامل إلَى املعطوف؛ : وهو األصل، وشرطه: عطف على اللفظ -

  . )٢٢١(]ليس أمحد بالعالم وال القانت
  :وله ثالثة شروط: عطف على الْمحل -

نه ال ؛ أل)مررت بزيد وعمرا: (إمكان ظهور ذلك الْمحل في الفصيح، فال يجوز: أحدها
  ). مررت زيدا: (يجوز

: وال ختتص مراعاة املوضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا، وقد أجاز الفارسي في قوله
  ). هذه(أن يكون يوم القيامة عطفًا على حمل : )٢٢٢(﴾      ﴿

؛ ألن )هذا الضارب زيدا وأخيه: (أن يكون املوضع حبق األصالة، فال جيوز: الثاين
  . املستويف لشروط العمل األصل إعماله ال إضافتهالوصف

وعمرو قاعدان؛ ) إن زيدا: (الطالب لذلك الْمحل، فال جيوز: أي: وجود الْمحرز: الثالث
 هذا الشرط في، وخالف )إن(ألن الطالب لرفع عمرو هو االبتداء، وهو قد زال بدخول 

وأجيب .  اآلية)٢٢٣(﴾ .....نوئوالصابِ     ﴿: الكسائي مستدال بقوله تعاىل
  .مأجورون أو آمنون: فيها حمذوف؛ أي) إن(بأن خرب 
 في؛ باخلفض على توهم دخول الباء )ليس زيد قائما وال قاعد: (حنو: وعطف التوهم -

اخلرب، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل املتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، وقد 
      ﴿:  قراءة غري أيب عمروفيزوم  الْمجفيوقع هذا العطف 

  ..... ﴿   معنى؛ خرجه اخلليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم؛ ألن )٢٢٤(﴾
  . واحد) أخرين أصدق: (ومعنى، ﴾

عطف التوهم [؛ خرجه الفارسي على )٢٢٥(﴾   ﴿: وقراءة قنبل
  . الشرطمعنىاملوصولة فيها ) من(؛ ألن ]الْمجزوم
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 ٤٨٠

ي املنصوب يوف؛ بفتح الباء؛ ألنه )٢٢٦(﴾   ﴿:  قراءة محزة وابن عامرف
  .ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب: معنىعلى 

  :تنبيه ≅
ظن ابن مالك أن املراد بالتوهم الغلط، وليس كذلك كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام، 

 ذهنه مالحظة ذلك في جوز العريب :؛ أيالْمعنىبل هو مقصد صواب، واملراد أنه عطف على 
 ذلك، وهلذا كان األدب أن يقال في املعطوف عليه، فعطف مالحظًا له، ال أنه غلط في الْمعنى

  . الْمعنىإنه عطف على :  القرآنفي مثل ذلك في
  :مسألة ≅

  : جواز عطف اخلرب على اإلنشاء وعكسهفياختلف 
  . ن عصفور ونقله عن األكثرين فمنعه البيانيون، وابن مالك، واب-
 سورة في )٢٢٧(﴾  ﴿:  وأجازه الصفار ومجاعة؛ مستدلني بقوله تعاىل-

  .  سورة الصففي )٢٢٨(﴾ ﴿: البقرة
 يطلب له مشاكل، بل حتى ليس املعتمد بالعطف األمر :- األوىلفي-قال الزخمشري 

  . نعطف مجلة ثواب املؤمنني على مجله ثواب الكافري: املراد
  ). آمنوا (بِمعنى؛ ألنه ﴾﴿ إن العطف على :- الثانيةفي-] وقال أيضا[

 أنه ﴾﴿ في، وبأن الظاهر جللنبِي ) بشر(ورد بأن اخلطاب به للمؤمنني، وبـ 
  . تفسري للتجارة ال طلب

، وحذف القول ﴾﴿مقدرة، قبل ) مثل(األمران معطوفان على : وقال السكاكي
  . كثري

  :مسألة ≅
  : جواز عطف االمسية على الفعلية، وعكسهفيتلف اخ
  .  فاجلمهور على اجلواز-
وضعفه ابن [كثريا، " تفسريه "في وبعضهم على املنع، وقد لَهج به الرازي -

  .)٢٢٩(]هشام
  :مسألة ≅
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 ٤٨١

  : جواز العطف على معمويل عاملنيفياختلف 
  .  وهشاماملنع، وبه قال املربد وابن السراج: فاملشهور عن سيبويه -
   ﴿:  وجوزه األخفش والكسائي والفراء والزجاج، وخرج عليه قوله تعاىل-
                     
) آيات(، فيمن نصب )٢٣٠(﴾            
  . األخرية
 الدار زيد، في: ( حنوفيواحلق جواز العطف على معمويل عاملني : قال ابن هشام[

  .)٢٣١()]جرة عمروواحل
  :مسألة ≅

  : جواز العطف على الضمري الْمجرور من غري إعادة اجلارفياختلف 
  .  فجمهور البصريني على املنع-
واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ ﴿:  وبعضهم والكوفيون على اجلواز، وخرج عليه قراءة محزة-

  .)٢٣٢(﴾بِه واَألرحامِ
إن : )٢٣٣(﴾       ﴿ : قوله تعاىلفيوقال أبو حيان 

  .  يعد اجلارلَم، وإن ﴾﴿املسجد معطوف على ضمري 
: قال. )٢٣٤( كالم العرب كثريا؛ نظما ونثرافيوالذي خنتاره جواز ذلك؛ لوروده : قال

  .)٢٣٥(ولسنا متعبدين باتباع مجهور البصريني، بل نتبع الدليل

   ����ج إ�">� ا�����ا�!1��ِN��D اMدوات  1!��� ِ�� )٢٣٦(ا��ع ا�Y��D وا���!�ن

  . وأعنِي باألدوات احلروف وما شاكلها من األسماء واألفعال والظروف
اعلم أن معرفة ذلك من املهمات املطلوبة الختالف مواقعها، وهلذا خيتلف الكالم 
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 ٤٨٢

  : واالستنباط حبسبها؛ كما في
 في) على(، فاستعملت )٢٣٧(﴾        ﴿: قوله تعاىل
 جانب الضالل؛ ألن صاحب احلق مستعلٍ يصرف نظره كيف شاء، في) في(جانب احلق، و

  .  ظالم منخفض ال يدري أين يتوجهفيوصاحب الباطل كأنه منغمس 
           ﴿: وقوله تعاىل

؛ عطف على اجلمل األول بالفاء واألخرية بالواو لَما انقطع نظام )٢٣٨(﴾  
؛ ألن التلطف غري مرتب على اإلتيان بالطعام؛ كما كان اإلتيان به مرتبا على النظر فيه، الترتب

 املسألة عن في طلبه مترتبا على قطع اجلدال في طلبه، والتوجه فيوالنظر فيه مترتبا على التوجه 
  . مدة اللبث وتسليم العلم له تعاىل

 األربعة في) في (إلَى) مالال(عدل عن .  اآلية)٢٣٩(﴾  ﴿: وقوله تعاىل
) من( سبق ذكره بالالم؛ ألن ممن أكثر استحقاقًا للتصدق عليهم أنهم إلَىاألخرية؛ إيذانا 

 أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم؛ كما يوضع أنهمللوعاء، فنبه باستعمالها على 
  .   وعائه مستقرا فيهفيالشيء 

؛ ليدل على أن العبد ال )وللرقاب: ( يقلولَم، ﴾ ﴿:  قالإنما: قال الفارسي
  . يملك شيئًا

 في: ( يقلولَم، )٢٤٠(﴾  ﴿: احلمد هللا الذي قال$ :وعن ابن عباس قال
  . )٢٤١( #)صالتهم
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 ٤٨٣

  :وهذا سردها مرتبة على حروف املعجم

)٢٤٢(ا�>�\ة 
  

  :تأيت على وجهني
  :االستفهام: أحدمها

  :ثَم اختصت بأموروحقيقته طلب اإلفهام، ومن 
  . جواز حذفها: أحدها
 للتصديق خاصة، فإنها) هل(؛ خبالف )٢٤٤( والتصديق)٢٤٣(أنها ترد لطلب التصور: ثانيها

  . وسائر األدوات للتصور خاصة
 )٢٤٦(﴾ ﴿ )٢٤٥(﴾  ﴿:  تدخل على اإلثبات؛ حنوأنها: ثالثها

  : ، وتفيد حينئذ معنيني)٢٤٧(﴾ ﴿: وعلى النفي حنو
                                                                                                                                                                      

A�2��_ D2+ o�2Q�  �2! D25 o�J ����	
� ^�gx bs
� ª9U
�) : 8	29:
� � �2��J D2+� ,2J�K; ��2W [2
x)
�3aF3�3 � 8	229:
� � �22�UC�
� ,226��� D225)��aF3a> � 8	229:
� � N�22n O; D22+� ,22J�K;)
��F4B>N!A�>=E � D� �'U0 O; D+ )�'� D� &6��� D5 D2+ o�2Q� D� ·1Y ���U0 D+ �'�

 �22! ,22�; A�22��_:"  �22! bs22
� P 122't� }����220 N£v22% D22� N22� D�s22
�{ N£v22% � q226� ]) ,
����0"� 

� ��g �` D	n ^_��0`)�� D5 \ &�:� NUW m`) p�6
� �� ���U0 D+ �'� 
,���: ,
�!) :"����0 N£v% � q6� ])" 126W �2�UC�
� 8	29 D25 ,2:��;) ,�2��J D+� �C�� D5 �Q!�0 

 @_���
� ^s� ���J D+m A���S� A1
� � ����	
� �I:��; �sg) ,,6��� D5 ���)A�BF=43�"2��� 
��4� ��¬�� :"�)�t� R�C5"�U
  R�5� <3�� ,"���U
� ���57" ���� D+m �� F�3�� 
��43 �/2Q�S� q�; 1�� A�d:
�� : _�29S� i�A_` �2�−�2���S�−y�2��` ); �29�+ �2I�U� N2jY �; 82� D25  �

"y�9��C:
�"�  <>H� ,"/Q�S� q�I	"�  <H�� 
��44 �/Q�S� q�; 1�� /�1d:
� : i�A_L��_�29'U
 �N2jn ,2C5 bs2
� �"�2W�CS� °+��2{"� < �4� ,

"/Q�S� q�I	"�  <H�� 
��4> �Z��� @A�0 :�� 
��4= ���C�h� @A�0 :�43� 
��4E �z�
� @A�0 :�� 



 ٤٨٤

      ﴿: التذكر والتنبيه؛ كاملثال املذكور، وكقوله تعاىل: دمهاأح -
﴾)٢٤٨(.  

      ﴿: التعجب من األمر العظيم؛ كقوله تعاىل: واآلخر -
    ﴾)٢٤٩(.  

  .)٢٥٠(﴾  ﴿: وفي كال احلالني هي حتذير؛ حنو
  ﴿: و التصدير؛ حنفيتقديمها على العاطف تنبيها على أصالتها : رابعها

﴾)٢٥٣(﴾   ﴿، )٢٥٢(﴾   ﴿، )٢٥١(.  
 ﴿: وسائر أخواتها يتأخر عنه كما هو قياس مجيع أجزاء اجلملة املعطوفة؛ حنو

﴾)٢٥٨(﴾ ﴿، )٢٥٧(﴾ ﴿، )٢٥٦(﴾ ﴿، )٢٥٥(﴾ ﴿، )٢٥٤( ،
﴿   ﴾)٢٥٩(.  

؛ )له(خبالف  النفس إثبات ما يستفهم عنه؛ في يهجس حتى بِهاأنه ال يستفهم : خامسها
  .حكاه أبو حيان عن بعضهم.  نفي وال إثباتفيفإنه لَما ال يترجح عنده 

   ﴿، )٢٦٠(﴾   ﴿: أنها تدخل على الشرط؛ حنو: سادسها
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 ٤٨٥

  .  خبالف غريها)٢٦١(﴾ 
معانوخترج عن االستفهام احلقيقي، فتأيت ل .  

  :فائدة ≅
 بِمعنىلقلب، وصار ؛ امتنع أن تكون من رؤية البصر أو ا)رأيت(إذا دخلت على 

  ). أخربين(
  .  بالقصر)٢٦٢(﴾ها أَنتم هؤالََ﴿: ، وخرج على ذلك قراءة قنبل)ها(وقد تبدل 
  .  باملد﴾اِهللا﴿ بالتنوين )٢٦٣(﴾والََ نكْتم شهادةً﴿:  القسم، ومنه ما قرئفيوقد تقع 

  :الثاين من وجهي اهلمزة
 على )٢٦٤(﴾أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ﴿: نه الفراءأن تكون حرفًا ينادى به القريب، وجعل م

  . يا صاحب هذه الصفات: قراءة ختفيف امليم؛ أي
، ويقربه سالمته من دعوى )يا( التنزيل نداء بغري فيويبعده أنه ليس : )٢٦٥(قال ابن هشام

؛ إذ التقدير عند الْمجاز؛ إذ ال يكون االستفهام منه تعاىل على حقيقته، ومن دعوى كثرة احلذف
   ﴿: املخاطب بقوله: أمن هو قانت خري أم هذا الكافر؟ أي: من جعلها لالستفهام

  .معادل اهلمزة واخلرب: ، فحذف شيئان)٢٦٦(﴾

  )أ^((

فالن : هو اسم أكمل من الواحد، أال ترى أنك إذا قلت": الزينة"قال أبو حامت في كتاب 
  . ال يقوم له أحد: أن يقوم اثنان فأكثر؛ بِخالف قولكال يقوم له واحد؛ جاز في الْمعنى 

، فيجوز أن )ليس في الدار واحد: (وفي األحد خصوصية ليست في الواحد؛ تقول
ليس في الدار : (يكون من الدواب والطري والوحش واإلنس فيعم الناس وغريهم؛ بِخالف

  .؛ فإنه خمصوص باآلدميني دون غريهم)أحد
في كالم العرب بِمعنى األول وبِمعنى الواحد، فيستعمل في اإلثبات ويأيت األحد : قال
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 ٤٨٦

  ﴿واحد وأول، : ؛ أي)٢٦٧(﴾   ﴿: وفي النفي؛ حنو
﴾)٢٦٨(.  
ما جاءين :  النفي؛ تقولفي، فال يستعمل إال ] األول والواحدمعنىويأيت األحد بِخالف [

   ﴿، )٢٧٠(﴾   ﴿، و)٢٦٩(﴾     ﴿: من أحد، ومنه
﴾)٢٧٢(﴾   ﴿، )٢٧١(.  

  .يستعمل فيهما مطلقًا: وواحد
؛ بِخالف )٢٧٣(﴾   ﴿: يستوي فيه املذكر واملؤنث؛ قال تعاىل: وأحد

  . كواحد من النساء، بل كواحدة: ، فال يقال)الواحد(
  .يصلح لإلفراد واجلمع: وأحد

؛ )٢٧٤(﴾     ﴿:  قوله تعاىلفيوهلذا وصف به ] :قال السيوطي[
  .بِخالف الواحد

األحدون واآلحاد، وليس للواحد مجع من لفظه، فال : له مجع من لفظه، وهو: واألحد
  . اثنان، ثالثة: واحدون، بل: يقال

 شيء من احلساب؛ بِخالف وفي الضرب والعدد والقسمة فيممتنع الدخول : واألحد
  . الواحد

  . وقد تحصل من كالمه بينهما سبعة فروق
 كالم العرب فياملشهور : فإن قيل:  سورة اإلخالصفيللبارزي " رار التنزيلأس "وفي

 واحد، ىبِمعن أنهماقد اختار أبو عبيد : قلنا. أن األحد يستعمل بعد النفي والواحد بعد اإلثبات
 النفي، وجيوز أن فياستعمال أحد وحينئذ فال يختص أحدمها بِمكان دون اآلخر، وإن غلب 

  .انتهى. عدول هنا عن الغالب رعاية للفواصليكون ال
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 ٤٨٧

 النفي فقط، في: أحدمها: أحد يستعمل على ضربني: )٢٧٥("مفردات القرآن "فيوقال الراغب 
  .  اإلثباتفيواآلخر 

ما من أحد : الستغراق جنس الناطقني، ويتناول الكثري والقليل، ولذلك صح أن يقال: فاألول
  . )٢٧٦(﴾     ﴿: فاضلني؛ كقوله تعاىل

  :على ثالثة أوجه: والثاين
  .أحد عشر، أحد وعشرين:  العدد مع العشرات؛ حنوفيالْمستعمل : األول -
  .)٢٧٧(﴾    ﴿:  األول؛ حنوبِمعنىاملستعمل مضافًا إليه : والثاين -
، )٢٧٨(﴾   ﴿: املستعمل وصفًا مطلقًا، ويختص بوصف اهللا تعاىل؛ حنو: والثالث -
  . انتهى.  غريهفي؛ إال أن وحدا يستعمل )وحد(وأصله 

)٢٧٩()إذ(
  

  :ترد على أوجه
  . أن تكون امسا للزمن املاضي، وهو الغالب: أحدها

  .)٢٨٠(﴾      ﴿: ال تكون إال ظرفًا؛ حنو: ثُم قال اجلمهور

  ﴿، )٢٨٢(﴾ ﴿، )٢٨١(﴾  ﴿: أو مضافًا إليها الظرف؛ حنو
﴾)٢٨٣(.  

، وكذا املذكورة )٢٨٤(﴾   ﴿:  مفعوالً به؛ حنوتكون: وقال غريهم
                                                           

��E>� � <���� 
��E= ��!�t� @A�0 :4B� 
��EE ��0�� @A�0 :4�� 
��EB �<vKL� @A�0 :� � 
��EH �"��n�d
�7"�  <�H=− �HE� ,"���U
� ���57"� � FBa �� 
��Ba ��+�:
� @A�0 :4a� 
��B� ����'�  ? @A�0 :B� 
��B� ��
�
�
� @A�0 :4� 
��B3 ��C!��
� @A�0 :B4� 
��B4 �����h� @A�0 :�a� 



 ٤٨٨

  ). اذكر: ( كلها مفعول به بتقديرئل القصصايف أو
بدل اشتمال من مريم ) إذ(، فـ)٢٨٥(﴾     ﴿: وبدالً منه؛ حنو

       ﴿، )٢٨٦(﴾     ﴿ فيعلى حد البدل 
  . هي بدل كل من كل هي اجلعل املذكور، فالَّتياذكروا النعمة :  أي؛)٢٨٧(﴾

واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ :  األول ظرفًا ملفعول حمذوف؛ أيفيواجلمهور جيعلونها 
واذكر قصة مريم، ويؤيد ذلك :  املفعول حمذوف؛ أيإلَىظرفًا ملضاف :  الثاينفيكنتم قليالً، و
  .)٢٨٨(﴾      ﴿: فيالتصريح به 
  :فائدة ≅

) إن( القرآن فيما كان : "ق السدي عن أيب مالك؛ قالأخرج ابن أيب حامت من طري
  . )٢٨٩("فقد كان) إذ(بكسر األلف فلم يكن، وما كان 

        ﴿: أن تكون للتعليل؛ حنو: الوجه الثاين
  .  الدنيافي العذاب ألجل ظلمكم فيولن ينفعكم اليوم إشراككم : ؛ أي)٢٩٠(﴾

، وتبعه ابن قتيبة، ومحال )٢٩١(قاله أبو عبيدة. الزيادةالتوكيد بأن حتمل على : الوجه الثالث
  .)٢٩٢(﴾   ﴿: عليه آيات؛ منها
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 ٤٨٩

 ﴿: ، وحملت عليه اآلية املذكورة، وجعل منه السهيلي قوله)قد(التحقيق؛ كـ: الرابع
  ﴾)٢٩٣(.  

  .وليس القوالن بشيء: قال ابن هشام

)٢٩٤()إذا(
  

  :على وجهني
   :أن تكون للمفاجأة: أحدمها

حتص باجلمل االمسية، وال حتتاج جلواب، وال تقع في االبتداء، ومعناها احلال ال  فت-
  ﴿، )٢٩٦(﴾    ﴿، )٢٩٥(﴾    ﴿: االستقبال؛ حنو

          ﴾)٢٩٧(.  
: وقيل.  حرف، وعليه األخفش، ورجحه ابن مالكإنها: فقيل: هذه) إذا (فيواختلف 

ظرف زمان، وعليه الزجاج، ورجحه : وقيل. د، ورجحه ابن عصفورظرف مكان، وعليه الْمرب
  . الزمخشري
  :أن تكون لغري املفاجأة: الثاين

 الشرط، وتختص بالدخول على معنى فالغالب أن تكون ظرفًا للمستقبل مضمنة -
  .  االبتداء عكس الفجائيةفي، وتحتاج جلواب، وتقع )٢٩٨(اجلمل الفعلية

  ﴿: ، أو مقَدر؛ حنو)٢٩٩(﴾   ﴿: هر؛ حنووالفعل بعدها إما ظا
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 ٤٩٠

﴾)٣٠٠(.  
أو مجلة امسية مقرونة بالفاء؛ . )٣٠١(﴾     ﴿: وجوابها إما فعل؛ حنو

أو فعلية . )٣٠٣(﴾     ﴿، )٣٠٢(﴾        ﴿: حنو
  ﴿: الفجائية؛ حنو) إذا(أو امسية مقرونة بـ . )٣٠٤(﴾  ﴿: طلبية كذلك؛ حنو

وقد . )٣٠٦(﴾         ﴿، )٣٠٥(﴾     
  . يكون مقَدر لداللة ما قبله عليه أو لداللة املقام

  . وقد خترج إذا عن الظرفية عند قوم، واجلمهور أنكروا خروجها عن الظرفية-
فإن الغشيان مقارن . )٣٠٧(﴾  ﴿ :فترد للحال؛ حنو  وقد تخرج عن االستقبال-
  .)٣٠٩(﴾  ﴿، )٣٠٨(﴾  ﴿الليل، 

 اآلية؛ فإن اآلية نزلت بعد الرؤية )٣١٠(﴾    ﴿: وللماضي؛ حنو
           ﴿: )٣١٢(، وكذا قوله تعاىل)٣١١(واالنفضاض
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 ٤٩١

 ﴾)٣١٥(﴾    ﴿، )٣١٤(﴾    ﴿، )٣١٣(.  
     ﴿، )٣١٦(﴾    ﴿:  وقد تخرج عن الشرطية؛ حنو-
 ظرف خلرب املبتدأ بعدها، ولو كانت شرطية واجلملة االمسية  اآليةفي) إذا(، فـ )٣١٧(﴾

 ال تحذف إال لضرورة، بأنهاإنه على تقديرها؛ مردود : جوابا؛ القترنت بالفاء، وقول بعضهم
جوابها : إن الضمري توكيد ال مبتدأ، أو إن ما بعده اجلواب؛ تعسف، وقول آخر: وقول آخر

  .ها؛ تكلُّف من غري ضرورةحمذوف مدلول عليه باجلملة بعد
  :تنبيهات ≅

 األحوال املاضية واحلاضرة واملستقبلة كما فيلالستمرار ) إذا(قد تستعمل : األول
            ﴿: يستعمل الفعل املضارع لذلك، ومنه

    ﴿: ؛ أي إن هذا شأم أبدا، وكذا قوله تعاىل)٣١٨(﴾   
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 ٤٩٢

 ﴾)٣١٩(.  
، وقد ذكرها الشيخ )إذا ما( يذكر ولَم، )إذ ما: ()٣٢٠("املغنِي" فيابن هشام ذكر : الثاين

  .  أدوات الشرطفي" عروس األفراح "فيبهاء الدين السبكي 
 إنها:  حرف، وقال الْمربد وغريهأنها القرآن، ومذهب سيبويه في؛ فلم يقع )إذ ما(فأما 

  . باقية على الظرفية
   ﴿، )٣٢١(﴾  ﴿:  قوله تعاىلفي القرآن في؛ فوقعت )إذا ما(وأما 
 احلرفية، ويحتمل إلَى أر من تعرض لكونِها باقية على الظرفية أو محولة ولَم، )٣٢٢(﴾

 أبعد عن ألنها، ويحتمل أن يجزم ببقائها على الظرفية؛ )إذ ما (فيأن جيري فيها القوالن 
  ).إذ ما(التركيب؛ خبالف 

  :])إن(و ) إذا(الفرق بني  في[الثالث 
 فإنها؛ )إن(بدخولها على الْمتيقن والْمظنون والكثري الوقوع؛ بِخالف ) إذا( تختص -
  .  املشكوك واملوهوم والنادرفيتستعمل 

   ﴿:  قالثُم، )٣٢٣(﴾    ﴿: وهلذا قال تعاىل
 اجلنابة لندرة في )إن(يف الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه، وبـ ) إذا(، فأيت بـ )٣٢٤(﴾

  .  احلدثإلَىوقوعها بالنسبة 
             ﴿: وقال تعاىل

، بِها؛ ألن نعم اهللا على العباد كثرية ومقطوع )إذا( جانب احلسنة بـ فيأيت : )٣٢٥(﴾
  . نادرة الوقوع ومشكوك فيهاألنها جانب السيئة؛ في) إن(وبـ 

 ظرف ألنهايجوز دخوهلا على املتيقن واملشكوك؛ ) إذا(ه أن الذي أظن: قال الْخويي
 الظرف تدخل على املتيقن إلَى الشرط تدخل على املشكوك، وبالنظر إلَىوشرط، فبالنظر 
  . كسائر الظروف
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 ٤٩٣

  . إفادة العمومفيأيضا ) إنَّ) (إذا(خالفت ] و [-
 حتىال يقع ) إن (وفيحلال،  افي إذا كان عدما يقع اجلزاء بِها أن الْمشروط وفي -

  .يتحقق اليأس من وجوده
  ).إن( أن جزاءها مستعقب لشرطها على االتصال، ال يتقدم وال يتأخر؛ خبالف وفي -
  .  ال تتمحض شرطًاألنها أن مدخوهلا ال تجزمه؛ في و-
  :خاتمة ≅
اء؛ كما انشقت السم: ؛ أي)٣٢٦(﴾  ﴿زائدة، وخرج عليه ) إذا(قد تأيت : قيل

  .)٣٢٧(﴾ ﴿: قال

)٣٢٨()إذن(
  

  .  معناها اجلواب واجلزاء:قال سيبويه
  .  كل موضعفي: )٣٢٩(قال الشلوبني
  .  األكثرفي :قال الفارسي

  . ظاهرتني أو مقَدرتني) لو(أو ) إن(واألكثر أن تكون جوابا لـ 
 ﴿: اهرة؛ حنو تكن ظلَممقدرة إن ) لو(وحيث جاءت بعدها الالم؛ فقبلها : قال الفراء

    ﴾.  
وهي حرف ينصب املضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصاله، أو انفصالها بالقسم أو 

  . بال النافية
   ﴿: وإذا وقعت بعد الواو والفاء؛ جاز فيها الوجهان؛ حنو: قال النحاة

  . ، وقرئ شاذا بالنصب فيهما)٣٣١(﴾   ﴿، )٣٣٠(﴾
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 ٤٩٤

: يعنِي-) إن تزرين أزرك وإذن أُحسن إليك: (يق أنه إذا قيلالتحق: )٣٣٢(قال ابن هشام
؛ فإن قدرت العطف على اجلواب جزمت وبطل عمل -شرط وجزاء وعطفت) إذن(تقدم 

على اجلملتني مجيعا؛ جاز الرفع والنصب لتقدم ] قدرت العطف[لوقوعها حشوا، أو ) إذن(
 أو ألن املعطوف على األول أول، يتعني النصب؛ ألن ما بعدها مستأنف،: العاطف، وقيل

؛ إن عطفت على الفعلية رفعت، أو على االمسية )زيد يقوم وإذن أُحسن إليه: (ذلك  ومثل 
  . فاملذهبان

  :نوعان) إذن: (وقال غريه
أزورك : (أن تدل على إنشاء السببية والشرط، بِحيث ال يفهم من غريها؛ حنو: األول

 هذا الوجه عاملة، تدخل على اجلمل الفعلية، فتنصب يف، وهي )إذن أُكرمك: (، فتقول)غدا
  . املضارع املستقبل املتصل إذا صدرت

 احلال، فيأن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بِمقدم أو منبهة على مسبب حصل : والثاين
إن تأتينِي : (وهي حينئذ غري عاملة؛ ألن املؤكدات ال يعتمد عليها، والعامل يعتمد عليه؛ حنو

 لو سقطت لفُهم االرتباط، وتدخل هذه على أنها، أال ترى )واهللا إذن ألفعلن(، )ن آتيكإذ
 ﴿: ، ويجوز توسطها وتأخرها، ومن هذا قوله تعاىل)إذن أنا أُكرمك: (االمسية، فتقول

 بِما فهي مؤكدة للجواب مرتبطة )٣٣٣(﴾         
  . تقدم

  :تنبيه ≅
 عليها باأللف املبدلة من النون، وعليه إمجاع القراء، وجوز يوقف) إذن(اجلمهور على أن 

، وينبنِي )إن(و) هلن( غري القرآن الوقوف عليها بالنون؛ كـفي -منهم الْمربد والْمازين-قوم 
 املصحف، في الوقوف عليها كتابتها، فعلى األول تكتب باأللف كما رسمت فيعلى اخلالف 

  . وعلى الثاين بالنون
 اسم منون أنها القرآن على الوقف عليها وكتابتها باأللف دليل على فياإلمجاع : قولوأ

 الْمعنى تقع فيه ناصبة للمضارع، فالصواب إثبات هذا لَم أنهاال حرف آخره نون، خصوصا 
  . لَها

  )أف(

  .كلمة تستعمل عند التضجر والتكره
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 ٤٩٥

  :  قولني)٣٣٥(﴾   ﴿ : يف قوله تعاىل)٣٣٤(وقد حكى أبو البقاء
  . كُفَّا واتركا: أنه اسم لفعل األمر؛ أي: أحدمها
  . كرهت وتضجرت: أنه اسم لفعل ماض؛ أي: والثاين

  . أتضجر منكما: أنه اسم لفعل مضارع؛ أي: وحكى غريه ثالثًا
  : ﴾ ﴿: )٣٣٦( سورة األنبياءفيوأما قوله تعاىل 

  . الْمعنى فيمقتضاه تساويهما فأحاله أبو البقاء على ما سبق يف اإلسراء، و
  . بئسا لكم: هنا؛ أي": غريبه "فيوقال العزيزي 
  . قذرا: بِمعنى؛ )أف" (الصحاح"وفسر صاحب 

  . أتضجر): أف": (االرتشاف "فيوقال 
 حكى فيها تسعا ثُم. تضجرت: الضجر، وقيل: التضجر، وقيل: معناه": البسيط "وفي
  . وثالثني لغة

)٣٣٧()ال(
  

  :على ثالثة أوجه
وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلني ) الذي(أن تكون امسا موصوالً بِمعنى : أحدها

  .)٣٣٩(﴾ ﴿ آخر اآلية، إلَى )٣٣٨(﴾  ﴿: واملفعولني؛ حنو
  . موصول حريف: هي حينئذ حرف تعريف، وقيل: وقيل
  : منهما ثالثة أقسامعهدية وجنسية، وكل: أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: الثاين

  :فالعهدية
        ﴿:  إما أن يكون مصحوبِها معهودا ذكريا؛ حنو-
أن يسد الضمري : ، وضابط هذه)٣٤١(﴾       ﴿، )٣٤٠(﴾

                                                           

�334 �"D~�
� ,+ D5 �5 ov5`� �"� � FHa�� 
�33> �o�´L� @A�0 :�3� 
�33= �o����h� @A�0 :=E� 
�33E �"�)�t� R�C5" R�5�U
 � <=>� ,"���U
� ���57"� � F4H�� 
�33B �f��nh� @A�0 :3> � 
�33H ��+�:
� @A�0 :���� 
�34a �q5�S� @A�0 :�>− �=� 



 ٤٩٦

  . مسدها مع مصحوبِها
  .)٣٤٣(﴾ ﴿، )٣٤٢(﴾   ﴿:  أو معهودا ذهنيا؛ حنو-
   ﴿، )٣٤٤(﴾   ﴿:  أو معهودا حضوريا؛ حنو-
﴾)٣٤٥(.  

 اسم فيأو ) إذا( النداء وفي) أي(وكذا كل واقعة بعد اسم اإلشارة أو : قال ابن عصفور
  ).اآلن: (الزمان احلاضر؛ حنو

  :واجلنسية
 ﴿: حقيقة؛ حنو) كل( يخلفها الَّتي إما الستغراق األفراد، وهي -
﴾)٣٤٧(﴾  ﴿ ،)٣٤٦(ها؛ حنو، ومن دالئلها صحة االستثناء من مدخول :

    ﴿: ، ووصفه باجلمع؛ حنو)٣٤٨(﴾       ﴿
﴾)٣٤٩(.  
 ﴿: جمازا؛ حنو) كل( يخلفها الَّتي وإما الستغراق خصائص األفراد، وهي -

 الْهِداية اجلامع لصفات مجيع الكتب الْمنزلة فيالكتاب الكامل : ؛ أي)٣٥٠(﴾
  . وخصائصها

ال حقيقة وال ) كل( ال يخلفها الَّتيواجلنس؛ وهي  وإما لتعريف الْماهية واحلقيقة -
  .)٣٥٢(﴾     ﴿، )٣٥١(﴾     ﴿: جمازا؛ حنو
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 ٤٩٧

هو الفرق بني املقيد : هذه وبني اسم اجلنس النكرة) ال(والفرق بني الْمعرف بـ : قيل
جلنس النكرة يدل  الذهن، واسم افي يدل على احلقيقة بقيد حضورها بِهاواملطلق؛ ألن الْمعرف 

  . على مطلق احلقيقة ال باعتبار قيد
  :أن تكون زائدة، وهي نوعان: الثالث

 األعالم في املوصوالت على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالَّتي فيكالَّتي : الزمة -
لطيبة، ) املدينة(للكعبة، و) البيت(، أو لغلبتها كـ )العزى(و) الالت(املقارنة لنقلها؛ كـ 

  .  األصل للعهدفيللثريا، وهذه ) النجم(و
خرِجن اَألعز منها لَي﴿:  كالواقعة في احلال، وخرج عليه قراءة بعضهم:وغري الزمة -

غري فصيح، ذليالً؛ ألن احلال واجبة التنكري، إال أن ذلك : ؛ بفتح الياء؛ أي)٣٥٣(﴾اَألذَلَّ
  .ذل كما قدره الزمخشريخروج األ: واألحسن ختريجه على حذف مضاف؛ أي

)Wَ٣٥٤()أ(
  

  :بالفتح والتخفيف، وردت في القرآن على أوجه
  . التنبيه، فتدل على تحقيق ما بعدها: أحدها

ولذلك قَلَّ وقوع اجلمل بعدها إال مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، : قال الزمخشري
     ﴿ )٣٥٥(﴾   ﴿: وتدخل على االمسية والفعلية؛ حنو

﴾)٣٥٦(.  
حرف استفتاح، فيبينون مكانها، ويهملون :  ويقول املعربون فيها)٣٥٧(":املغنِي" فيقال 

، ومهزة االستفهام إذا دخلت على )ال(التحقيق من جهة تركيبها من اهلمزة و: معناها، وإفادتها
  .)٣٥٨(﴾  ﴿: النفي أفادت التحقيق؛ حنو

طلب بِحثٍّ، : طلب الشيء، لكن األول: االتحضيض والعرض، ومعنامه: الثاين والثالث
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 ٤٩٨

  ﴿، )٣٥٩(﴾   ﴿: طلب بلني، وتختص فيهما بالفعلية؛ حنو: والثاين
 ﴾)٣٦٢(﴾     ﴿، )٣٦١(﴾ ﴿، )٣٦٠(.  

)NW٣٦٣()أ(
  

؛ إال أنه -فيما أعلم-حرف حتضيض، لَم يقع في القرآن هلذا الْمعنى : بالفتح والتشديد
؛ )٣٦٥(﴾  ﴿: ، وأما قوله تعاىل)٣٦٤(﴾  ﴿:  عليه قولهجيوز عندي أن يخرج

  .رة وال الناهيةاملفس) أن(الناصبة وال النافية، أو ) أنْ: (فليست هذه، بل هي كلمتان

)NW٣٦٦()إ(
  

  :بالكسر والتشديد على أوجه
، أو )٣٦٨(﴾   ﴿، )٣٦٧(﴾   ﴿: االستثناء متصالً؛ حنو: أحدها
  ﴿، )٣٦٩(﴾             ﴿: منقطعا؛ حنو

         ﴾)٣٧٠(.  
 وبتاليها مجع منكر أو شبهه، ويعرب االسم بِها، فيوصف )غري (بِمعنىأن تكون : الثاين
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 ٤٩٩

، فال جيوز أن تكون )٣٧١(﴾      ﴿: ؛ حنو)غري(الواقع بعدها بإعراب 
ثبات، فال عموم له، فال يصح االستثناء منه،  اإلفيهذه اآلية لالستثناء؛ ألن آلهة مجع منكَّر 

لو كان فيهما آلهة ليس فيهم اهللا لفسدتا، وهو باطل باعتبار :  حينئذالْمعنىوألنه يصري 
  . مفهومه

 التشريك، ذكره األخفش والفراء وأبو عبيدة، في) الواو (بِمنزلةأن تكون عاطفة : الثالث
     ﴿، )٣٧٢(﴾        ﴿: وخرجوا عليه

وال الذين ظلموا، وال من ظلم، وتأولَهما اجلمهور : ؛ أي)٣٧٣(﴾       
  . على االستثناء املنقطع

       ﴿: ، ذكره بعضهم، وخرج عليه)بل (بِمعنى: الرابع
  . بل تذكرة: ؛ أي)٣٧٤(﴾

بدل : ؛ أي)٣٧٥(﴾  ﴿: ، ذكره ابن الصائغ، وخرج عليه)بدل (بِمعنى: اخلامس
من جهة ) إال( الوصف بـ وفي االستثناء، فياهللا أو عوضه، وبه يخرج عن اإلشكال املذكور 

  . املفهوم
، وليست )٣٧٦(﴾    ﴿: وغلط ابن مالك فعد من أقسامها؛ حنو

  .النافية) ال(الشرطية، و) إن: (منها، بل هي كلمتان
  :فائدة ≅

االختصاص بالشيء دون غريه، فإذا : الالزم لَها) إال(معنى : "تفسريه"قال الرماين في 
ما جاءين إال زيد؛ : جاءين القوم إال زيدا؛ فقد اختصصت زيدا بأنه لَم جيئ، وإذا قلت: قلت

ما جاءين زيد إال راكبا؛ فقد اختصصته بِهذه احلالة دون : فقد اختصصته بالْمجيء، وإذا قلت
  . غريها من املشي والعدو وحنوه

  )ناآل(
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: هي حد للزمانني؛ أي: اسم للزمن احلاضر، وقد يستعمل في غريه جمازا، وقال قوم
  . ظرف للماضي وظرف للمستقبل، وقد يتجوز عما قرب من أحدمها

: لوقت حضر مجيعه؛ كوقت فعل اإلنشاء، حال النطق به، أو بعضه؛ حنو: وقال ابن مالك
 وظرفيته غالبة ال :قال. )٣٧٨(﴾      ﴿، )٣٧٧(﴾   ﴿

  . الزمة
  . زائدة الزمة: للتعريف احلضوري، وقيل: فقيل:  فيهالَّتي) ال (فيواختلف 

)٣٧٩()إ4�َ(
  

حرف جر له معان:  
 ﴿: ، أو مكانا؛ حنو)٣٨٠(﴾    ﴿: انتهاء الغاية زمانا؛ حنو:  أشهرها-
 لَهاكر  يذولَممنته إليك، : ؛ أي)٣٨٢(﴾ ﴿: ، أو غريمها؛ حنو)٣٨١(﴾ 

  . الْمعنىاألكثرون غري هذا 
  :وزاد ابن مالك وغريه تبعا للكوفيني معاين أخر

 ﴿:  احلكم به أو عليه أو التعلق؛ حنوفي آخر إلَىوذلك إذا ضممت شيئًا : منها املعية -
  ﴾)٣٨٥(﴾    ﴿، )٣٨٤(﴾  ﴿، )٣٨٣(.  

  .  أموالكموإلَى املرافق، ىإلَمضافة :  لالنتهاء؛ أيأنهاوالتحقيق : قال الرضي
 والْمعنىعلى أصلها، ) إلَى(ما ورد من ذلك مؤول على تضمني العامل، وإبقاء : وقال غريه

   اهللا؟إلَى نصرة اهللا؟ أو من ينصرين حال كوين ذاهبا إلَىمن يضيف نصرته :  اآلية األوىلفي
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   ﴿فيه، : ؛ أي)٣٨٦(﴾   ﴿: ؛ حنو)في(الظرفية؛ كـ : ومنها -
  .  أنفي: ؛ أي)٣٨٧(﴾ 

  .لك، وتقدم أنه من االنتهاء: ؛ أي﴾واَألمر إِلَيك﴿: مرادفة الالم، وجعل منه: ومنها -
وهي املبينة لفاعلية جمرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل : التبيني؛ قال ابن مالك: ومنها -

  .)٣٨٨(﴾   ﴿: تعجب أو اسم تفضيل؛ حنو
 قراءة في )٣٨٩(﴾ إِلَيهِمىفَاجعلْ أَفْئدةً مّن الناسِ تهوَِ﴿: التوكيد، وهي الزائدة؛ حنو: ومنها -

  ).تميل (معنى) تهوى(هو على تضمني : تهواهم؛ قاله الفراء، وقال غريه: بعضهم بفتح الواو؛ أي

  )ا�5>'(

  . م املشددة في آخرهيا أهللا، حذفت ياء النداء وعوض منها املي: ملشهور أن معناها
  ).حيهال(أصله يا أهللا أمنا خبري، فركب تركيب : وقيل

  . )٣٩٠(امليم فيها تجمع سبعني امسا من أمسائه: وقال أبو رجاء العطاردي

)٣٩١()أم(
  

  :حرف عطف، وهي نوعان
  :وهي قسمان: متصلة

       ﴿: أن يتقدم عليها مهزة التسوية: األول -
﴾)٣٩٢(.  

   ﴿: التعيني؛ حنو) أم( أن يتقدم عليها مهزة يطلب بِها وبـ:والثاين -
﴾)٣٩٣(.  
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وسميت في القسمني متصلة؛ ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغنى بأحدمها عن اآلخر، 
وتسمى أيضا معادلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم األول، واالستفهام في 

  . القسم الثاين
  :ترق القسمان من أربعة أوجهويف

أن الواقعة بعد مهزة التسوية ال تستحق جوابا؛ ألن الْمعنى معها ليس على : أحدها وثانيها
االستفهام، وأن الكالم معها قابل للتصديق والتكذيب؛ ألنه خرب، وليست تلك كذلك؛ ألن 

  . االستفهام معها على حقيقته
زة التسوية ال تقع إال بني مجلتني، وال تكون اجلملتان أن الواقعة بعد مه: والثالث والرابع

  ﴿: معها إال في تأويل املفردين، وتكون اجلملتان فعليتني وامسيتني وخمتلفتني؛ حنو
 ﴿: وهو الغالب فيها؛ حنواألخرى تقع بني املفردين، ) أم(، و)٣٩٤(﴾   

  .  تأويلهمافي، وبني مجلتني ليسا )٣٩٥(﴾   
  :منقطعة، وهي ثالثة أقسام: ثاينالنوع ال

           ﴿: مسبوقة باخلرب الْمحض؛ حنو -
﴾)٣٩٦( .  

، )٣٩٧(﴾        ﴿: ومسبوقة باهلمزة لغري االستفهام؛ حنو -
  . النفي، واملتصلة ال تقع بعدهبِمنزلة ذلك لإلنكار، فهي فيإذ اهلمزة 
         ﴿ :حنوومسبوقة باستفهام بغري اهلمزة؛  -
﴾)٣٩٨(.  

 تارة تكون له جمردا، وتارة تضمن مع ثُماإلضراب، : املنقطعة الذي ال يفارقها) أم (ومعنى
  . ذلك استفهاما إنكاريا

  .؛ ألنه ال يدخل االستفهام على استفهام)٣٩٩(﴾    ﴿: فمن األول
 النفي، بِمنزلةنكار، فهي  ذلك لإلفي، إذ اهلمزة )٤٠٠(﴾    ﴿: ومن الثاين

                                                           

�3H4 �����h� @A�0 :�H3� 
�3H> �y��}��
� @A�0 :�E � 
�3H= �@A�0@1�	
�  :�− 3� 
�3HE �����h� @A�0 :�H>� 
�3HB �1��
� @A�0 :�=� 
�3HH �1��
� @A�0 :�=� 



 ٥٠٣

  .واملتصلة ال تقع بعده
         ﴿ :ومسبوقة باستفهام بغري اهلمزة؛ حنو -
﴾)٤٠١(.  

 تارة تكون له جمردا، وتارة تضمن مع ثُم اإلضراب، :املنقطعة الذي ال يفارقها) أم (ومعنى
  . ذلك استفهاما إنكاريا

  .ه ال يدخل االستفهام على استفهام؛ ألن)٤٠٢(﴾    ﴿: فمن األول
بل أله البنات؟ إذ لو قدرت : تقديره: )٤٠٣(﴾    ﴿: ومن الثاين

  . اإلضراب الْمحض لزم الْمحال

)�N1٤٠٤()أ(
  

  .بالفتح والتشديد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد
     ﴿: ؛ فبدليل لزوم الفاء بعدها؛ حنوأما كونها حرف شرط -

      ﴾)٤٠٥(.  
 ﴿، )٤٠٦(﴾   ﴿: ؛ فهو غالب أحوالها؛ كقولهوأما التفصيل -
﴾)٤٠٨(﴾ ﴿، )٤٠٧(.  

  . وقد يترك تكرارها استغناء بأحد القسمني عن اآلخر
إما أن تعطيه فضل توكيد؛ :  الكالمفي) أما(فائدة : وأما التوكيد؛ فقال الزمخشري -

 حمالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه ، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه ال)زيد ذاهب: (تقول
مهما يكن من شيء فزيد :  تفسريهفي، ولذلك قال سيبويه )أما زيد فذاهب: (منه عزيمة؛ قلت
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  . ذاهب
  :تنبيه ≅

) أم: (، بل هي كلمتان)٤٠٩(﴾   ﴿: الَّتي في قوله تعاىل) أما(ليس من أقسام 
  . االستفهامية) ما(املنقطعة، و

)٤١٠()إ1�(
  

  :ر والتشديد، ترد لمعانبالكس
  .)٤١١(﴾        ﴿:  اإلبهام؛ حنو-
        ﴿، )٤١٢(﴾       ﴿:  والتخيري؛ حنو-

﴾)٤١٤(﴾    ﴿، )٤١٣(.  
  .)٤١٥(﴾   ﴿:  والتفصيل؛ حنو-
  :تنبيهات ≅

يبنى ) إما(أن ) إما(أيضا، والفرق بينها وبني ) أو(سيأيت أن هذه املعاين تكون لـ: األول
يفتتح الكالم ) أو(تكرارها، و ألجله، ولذلك وجب بِهاالكالم معها من أول األمر على ما جيء 

  . يتكررلَم يطرأ اإلبهام أو غريه، وهلذا ثُممعها على اجلزم، 
: ، بل هي كلمتان)٤١٦(﴾    ﴿:  قولهفي الَّتي) إما(ليس من أقسام : الثاين

  . الزائدة) ما(الشرطية و) إن(
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)٤١٧()إن(
  

  :بالكسر والتخفيف على أوجه
   ﴿، )٤١٨(﴾      ﴿: أن تكون شرطية؛ حنو: األول

﴾)٤١٩(.  
، )٤٢٠(﴾    ﴿: أن تكون نافية، وتدخل على االمسية والفعلية؛ حنو: الثاين

﴿    ﴾)٤٢٢(﴾   ﴿، )٤٢١( ،﴿     
﴾)٤٢٣(.  

  .)٤٢٤(﴾       ﴿:  قولهفية وقد اجتمعت الشرطية والنافي
 تعمل عند اجلمهور، وأجاز الكسائي واملربد إعمالَها لَموإذا دخلت النافية على االمسية 

 الَّذين تدعونَ من دون اللَّه عباد إِن﴿: ، وخرج عليه قراءة سعيد بن جبري)ليس(عمل 
ثَالُكُم٤٢٥(﴾أَم(.  
  :فائدة ≅

  .)٤٢٦(#فهو إنكار) إنْ( القرآن فيكل شيء $: عن جماهد؛ قالأخرج ابن أيب حامت 
 األكثر إذا دخلت على ثُمأن تكون خمففة من الثقيلة، فتدخل على الْجملتني، : الثالث
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     ﴿، )٤٢٧(﴾      ﴿: االمسية إمهالُها؛ حنو
الَ  كُوإِنْ﴿: وقد تعمل حنو.  قراءة حفص وابن كثريفي )٤٢٩(﴾  ﴿، )٤٢٨(﴾

مهنيّفوا لَيي )٤٣٠(﴾لَّمقراءة احلرمينيف  .  
، )٤٣١(﴾  ﴿: وإذا دخلت على الفعل؛ فاألكثر كونه ماضيا ناسخا؛ حنو

﴿      ﴾)٤٣٣(﴾   ﴿، )٤٣٢(.  
   ﴿، )٤٣٤(﴾    ﴿: ودونه أن يكون مضارعا ناسخا؛ حنو

﴾)٤٣٥(.  
  . توحة؛ فهي املخففة من الثقيلةوبعدها الالم املف) إن(وحيث وجدت 

  .)٤٣٦(﴾   ﴿: أن تكون زائدة، وخرج عليه: الرابع
  . للجمهور] خمالفني[قاله الكوفيون ). إذ(أن تكون للتعليل؛ كـ : اخلامس
؛ )٤٣٧(﴾   ﴿: ، ذكره قطرب، وخرج عليه)قد (بِمعنىأن تكون : السادس

: وقال غريه. ألنه مأمور بالتذكري على كل حال الشرط فيه؛ معنىقد نفعت، وال يصح : أي
 تنفع؛ على حد لَموإن : التقدير: هي للشرط، ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكري فيهم، وقيل

  .)٤٣٨(﴾سرابِيلَ تقيكُم الْحر﴿: قولهم
  :فائدة ≅

 ﴿:  ستة مواضعفيبصيغة الشرط، وهو غري مراد ) إن( القرآن فيوقع : قال بعضهم
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      ﴾)٤٤٠(﴾      ﴿، )٤٣٩( ،
﴿        ﴾)٤٤٢(﴾  ﴿، )٤٤١( ،﴿  
   ﴾)٤٤٤(﴾       ﴿، )٤٤٣(.  

)٤٤٥()أْن(
  

  :بالفتح والتخفيف، على أوجه
  : أن تكون حرفًا مصدريا ناصبا للمضارع، ويقع في موضعني: األول

   ﴿، )٤٤٦(﴾   ﴿: فيكون في حمل رفع؛ حنو: االبتداء -
﴾)٤٤٧(.  
     ﴿:  وبعد لفظ دال على معنى غري اليقني في حمل رفع؛ حنو-
  ﴿، )٤٥٠(﴾   ﴿: ونصب؛ حنو. )٤٤٩(﴾   ﴿، )٤٤٨(﴾

، )٤٥٣(﴾    ﴿: وخفض؛ حنو. )٤٥٢(﴾  ﴿، )٤٥١(﴾   
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 ٥٠٨

﴿     ﴾)٤٥٤( .  
  ﴿: ل اليقني أو ما نزل منزلته؛ حنوأن تكون خمففة من الثقيلة، فتقع بعد فع: الثاين

  .  قراءة الرفعفي )٤٥٧(﴾وحِسبوا أَالََّ تكُونُ﴿، )٤٥٦(﴾  ﴿، )٤٥٥(﴾   
، )٤٥٨(﴾     ﴿: ؛ حنو)أي (بِمنزلةأن تكون مفسره : الثالث

  :، وشرطها)٤٥٩(﴾   ﴿
      ﴿:  أن تسبق بِجملة، فلذلك غلط من جعل منها-

﴾)٤٦٠(.  
  .  وأن يتأخر عنها مجلة-
    ﴿: ، ومنه]ال أحرفه[ القول معنى اجلملة السابقة في وأن يكون -

 الكالم، كما أنه ليس بِهذااملشي، بل انطالق ألسنتهم : ؛ إذ ليس املراد باالنطالق)٤٦١(﴾
  . املراد املشي املتعارف، بل االستمرار على املشي

  .  وأالَّ يدخل عليها حرف جر-
    ﴿: التوقيتية؛ حنو) لَما(أن تكون زائدة، واألكثر أن يقع بعد : الرابع

﴾)٤٦٢(.  
  ﴿: أن تكون شرطية؛ كاملكسورة؛ قاله الكوفيون، وخرجوا عليه: اخلامس

﴾)٤٦٤(﴾    ﴿، )٤٦٣( ،﴿    
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 ٥٠٩

﴾)٤٦٥(.  
، وقد ويرجحه عندي تواردمها على حمل واحد، واألصل التوافق: )٤٦٦(قال ابن هشام

  .)٤٦٧(﴾﴿:  قولهفي اآليات املذكورة، ودخول الفاء بعدها فيقرئ بالوجهني 
: أي: )٤٦٨(﴾     ﴿:  قولهفيأن تكون نافية؛ قال بعضهم : السادس

  . وال تؤمنوا أن يؤتى أي أحد:  مصدرية؛ أيأنهاال يؤتى، والصحيح 
     ﴿: ىلأن تكون للتعليل كما قاله بعضهم في قوله تعا: السابع

 مصدرية، وقبلها الم العلة أنها: ، والصواب)٤٧٠(﴾    ﴿، )٤٦٩(﴾
  . مقدرة

، )٤٧١(﴾    ﴿ :  قولهفي؛ قاله بعضهم )لئال (بِمعنىأن تكون : الثامن
  . كرهوا أن تضلوا:  مصدرية، والتقديرأنها: والصواب

)N٤٧٢()إن(
  

  :بالكسر والتشديد على أوجه
  ﴿، )٤٧٣(﴾   ﴿: أكيد والتحقيق، وهو الغالب؛ حنوالت: أحدها

﴾)٤٧٤(.  
وأكثر مواقعها حبسب : قال.  أقوى من التأكيد بالالمبِهاوالتأكيد : قال عبد القاهر

  . اجلواب لسؤال ظاهر أو مقدر إذا كان للسائل فيه ظن: االستقراء
     ﴿: التعليل، أثبته ابن جني وأهل البيان، ومثلوه بنحو: الثاين
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﴾)٤٧٦(﴾     ﴿، )٤٧٥( ،﴿      
  . ، وهو نوع من التأكيد)٤٧٧(﴾

 هذَان إِنَّ﴿: أثبته األكثرون، وخرج عليه قوم منهم الْمربد) نعم (معنى: الثالث
انراح٤٧٨(﴾لَس(.  

)N٤٧٩()أن(
  

  :بالفتح والتشديد على وجهني
 فرع املكسورة، وأنها موصول حريف، أن تكون حرف تأكيد، واألصح أنها: أحدمها

: فتؤول مع امسها وخربها باملصدر، فإن كان اخلرب مشتقا؛ فاملصدر املؤول به من لفظه؛ حنو
  . قدرته، وإن كان جامدا؛ قُدر بالكون: ؛ أي)٤٨٠(﴾      ﴿

  !يدا يفد تأكلَموقد استشكل كونها للتأكيد؛ بأنك لو صرحت باملصدر املنسبك منها 
 في يفَرق بينها وبني املكسورة؛ ألن التأكيد وبِهذاوأجيب بأن التأكيد للمصدر املنحل، 

  . املكسورة لإلسناد، وهذه ألحد الطرفني
      ﴿: ، وخرج عليها)لعل (فيأن يكون لغة : الثاين

  . لعلها:  قراءة الفتح؛ أيفي )٤٨١(﴾

)4ND٤٨٢()أ(
  

  : والشرطاسم مشترك بني االستفهام
 ﴿، )٤٨٣(﴾     ﴿: ؛ حنو)كيف(فأما االستفهام؛ فترد فيه بِمعنى 
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﴾)٤٨٤(.  
  من أين جاء؟: أىن هذا؛ أي: من أين قلتم: ؛ أي)٤٨٥(﴾  ﴿: ؛ حنو)من أين(و

  ).متى (وبِمعنى
  .)٤٨٦(﴾   ﴿:  قوله تعاىلفيوقد ذكرت املعاين الثالثة 

]: بِمعنى اآلية في [أنهاير عن ابن عمر وغريه فقد أخرج ابن جر)] حيث (وبِمعنى[
  .)٤٨٧( )حيث شئتم(
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 اآلية شرطية وحذف جوابها لداللة ما قبلها عليه؛ في أنهاواختار أبو حيان وغريه 
 بِماأن تكتفي  بعدها؛ كما هو شأن االستفهامية بِما لو كانت استفهامية؛ الكتفت ألنها

  . السكوت عليه إن كان امسا أو فعالًتكون كالما حيسن : بعدها؛ أي

)٤٨٨()أو(
  

  .حرف عطف
  . ألحد الشيئني أو األشياء) أو: (قال املتقدمون

موضوعة ألحد الشيئني أو األشياء، وهو الذي ) أو(أن : التحقيق: )٤٨٩(قال ابن هشام
مستفادة من  الواو، وأما بقية املعاين؛ فمعنى وإلَى، )بل (معنى إلَىيقوله املتقدمون، وقد خترج 

  ]. من القرائن: يعنِي[غريها 
  ]:فمن هذه املعاين[
  .)٤٩٠(﴾     ﴿:  الشك من املتكلم؛ حنو-
  .)٤٩١(﴾        ﴿:  اإلبهام على السامع؛ حنو-
    ﴿، )٤٩٢(﴾     ﴿:  التفصيل بعد اإلمجال؛ حنو-

  . قال بعضهم كذا وبعضهم كذا: ؛ أي)٤٩٣(﴾
 ﴿، )٤٩٤(﴾     ﴿: ، وخرج عليه)بل(كـ إلضراب؛  ا-

   ﴾)٤٩٥(.  

                                                                                                                                                                      

N:ÃM X�; Nj��n{ �! :"�+1
� ��C� @�J�C5 8� �I�Q�
 ���I³ "� 
,�W ;�1J ��C{ ^_��0`)u :,�W) ,b}��
� 1�~ D+ 1'� :��g)¢5 ,�j:C
� 1��� D+ 1
�K"2��� 

�4BB �"�t� R�C5�)"�  <EE� ,"��n�d
�7"�  <�Ea� ,"���U
� ���57"� � F=��� 
�4BH �"���U
� ���57"� � F=E�qK�W �:K� ����	
�) ,,5vg lU6� ,�5) ,� 
�4Ha ����5¤S� @A�0 :��3� 
�4H� ���0 @A�0 :�4� 
�4H� �@�6�
� @A�0 :�3� 
�4H3 �y��A�s
� @A�0 :>�� 
�4H4 �y�W�d
� @A�0 :�4E� 
�4H> �N��
� @A�0 :H� 



 ٥١٣

     ﴿، )٤٩٦(﴾   ﴿:  مطلق اجلمع؛ كالواو؛ حنو-
﴾)٤٩٧(.  

  :تنبيهات ≅
 اإلباحة، فيجب اجتناب األمرين؛ في) أو( النهي نقيضة في) أو: (قال أبو البقاء: األول

 جمع بينهما؛ كان فعالً ، فال جيوز فعل أحدمها، فلو)٤٩٨(﴾     ﴿: كقوله
  . للمنهي عنه مرتني؛ ألن كل واحد منهما أحدمها

  .  الواو؛ تفيد اجلمعبِمعنى مثل هذا في) أو: (وقال غريه
 معنى جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه وإنما على بابِها، أنهااألوىل : )٤٩٩(قال الطيبِي
أي : تطيع آثما أو كفورا؛ أي:  قبل النهيلْمعنىا سياق النفي تعم؛ ألن فيالنفي، والنكرة 

ال تطع واحدا منهما، فالتعميم : واحد منهما، فإذا جاء النهي؛ ورد على ما كان ثابتا، فاملعنى
  . فيها من جهة النفي، وهي على بابِها

او،  مفرديها باإلفراد؛ خبالف الوإلَىلكون مبناها على عدم التشريك عاد الضمري : الثاين
:  الواو، وقيلبِمعنى إنها: ، فقيل)٥٠٠(﴾       ﴿: وأما قوله تعاىل

  . إن يكون اخلصمان غنيني أو فقريين: الْمعنى

  )أو�4(

  .)٥٠٢(﴾ ﴿:  قولهوفي، )٥٠١(﴾  ﴿: في قوله تعاىل
  . ؛ كلمة تهديد ووعيد﴾ ﴿: قولُهم:  الصحاحفيقال 

  .نزل به: ا يهلكه؛ أيقاربه م: معناه: قال األصمعي
  .  قال األصمعيمما يقل أحد فيها أحسن ولَم: قال اجلوهري

  . تبيني) لك(وليك شر بعد شرك، و: هو اسم فعل مبنِي، ومعناه: وقال قوم
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  . الكالمفيلكثرة دورانه ، الذم لك أوىل من تركه؛ حمذوف املبتدأ:  معناه:وقيل
  .  العذابأنت أوىل وأجدر هلذا: الْمعنى: وقيل

أوىل لك : كدت تهلك، وكأن تقديره: أوىل لك؛ أي:  العرب تقول:وقال النحاس
  . الْهلكة



 ٥١٥

)٥٠٣()إي(
  

   :بالكسر والسكون
  . ، فتكون لتصديق اخلرب، وإلعالم املستخرب، ولوعد الطالب)نعم(حرف جواب بِمعنى 

  . وال تقع إال قبل القسم: قال النحاة
  .)٥٠٤(﴾     ﴿: الستفهام؛ حنووإال بعد ا: قال ابن احلاجب

)٥٠٥()أي(
  

  :بالفتح والتشديد على أوجه
    ﴿، )٥٠٦(﴾     ﴿: أن تكون شرطية؛ حنو: األول

 ﴾)٥٠٧(.  
 عما يميز أحد بِها يسأل وإنما، )٥٠٨(﴾   ﴿: استفهامية؛ حنو: الثاين
  ؟محمد أم أصحاب أنحن: ؛ أي)٥٠٩(﴾   ﴿:  أمر يعمهما؛ حنوفياملتشاركني 
  .)٥١٠(﴾     ﴿: موصولة؛ حنو: الثالث
 الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها في األوجه الثالثة معربة، وتبىن فيوهي 

  .وأضيف؛ كاآلية املذكورة
  .﴾ ﴿، ﴾ ﴿: ؛ حنو)ال( نداء ما فيه إلَىأن يكون وصلة : الرابع

)٥١١()إ��(
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  : واجلمهور ضمري، ثُم اختلفوا فيه على أقوالزعم الزجاج أنه اسم ظاهر، 
  . أنه كله ضمري، هو وما اتصل به: أحدها
أنه وحده ضمري، وما بعده اسم مضاف له يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة : والثاين

  .)٥١٤(﴾ ﴿، )٥١٣(﴾  ﴿، )٥١٢(﴾ ﴿: وخطاب؛ حنو
  . أنه وحده ضمري، وما بعده حروف تفسر املراد: والثالث

  . أنه عماد، وما بعده هو الضمري: لرابعوا
مع بتشديد الباء وتخفيفها : بِهاوقد غلط من زعم أنه مشتق، وفيه سبع لغات قرئ 

  . اهلمزة، وإبدالها بِهاء مكسورة ومفتوحة، هذه ثَمانية يسقط منها بفتح الْهاء مع التشديد

)٥١٥()أ��ن(
  

  :اسم استفهام
ستقبل؛ كما جزم به ابن مالك وأبو حيان، ولَم يذكر فيه وإنما يستفهم به عن الزمان امل

  . خالفًا
  . جميئها للماضي" إيضاح املعاين"وذكر صاحب 
  ﴿، )٥١٦(﴾ ﴿: ال تستعمل إال في مواضع التفخيم؛ حنو: وقال السكاكي

﴾)٥١٧(.  
  .  التفخيم وغريهفي؛ تستعمل )متى( كـ أنهاواملشهور عند النحاة 

 إنما: ، فقال"البسيط"علي بن عيسى الربعي، وتبعه صاحب : من النحاةوقال باألول 
  .  االستفهام عن الشيء املعظم أمرهفيتستعمل 

)٥١٨()أ��(
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 ٥١٧

) أينما( األمكنة، وفي، ويرد شرطًا عاما )٥١٩(﴾ ﴿: اسم استفهام عن املكان؛ حنو
  .)٥٢٠(﴾    ﴿: أعم منها؛ حنو

)٥٢١()ا���ء ا����دة(
  

  : معانحرف جر له
": شرح اللب"إنه ال يفارقها قال في : اإللصاق، ولَم يذكر سيبويه غريه، وقيل: أشهرها

  . وهو تعلُّق أحد املعنيني باآلخر
ءوسكم، ألصقوا املسح بر: ؛ أي)٥٢٢(﴾ ﴿: ثُم قد يكون حقيقة؛ حنو

﴿   ﴾)٥٢٣(.  
  . املكان يقربون منه: ؛ أي)٥٢٤(﴾  ﴿: وقد يكون جمازا؛ حنو

    ﴿، )٥٢٥(﴾  ﴿: التعدية؛ كاهلمزة؛ حنو: الثاين
  . )٥٢٧(﴾  ﴿: أذهبه؛ كما قال: ؛ أي)٥٢٦(﴾

  . االستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل؛ كباء البسملة: الثالث
، )٥٢٨(﴾  ﴿:  تدخل على سبب الفعل؛ حنوالَّتيالسببية، وهي : الرابع

﴿   ﴾)٥٢٩(ا بالتع، ويليلعرب عنها أيض .  
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 ٥١٨

   ﴿، )٥٣٠(﴾ ﴿: ؛ حنو)مع(املصاحبة؛ كـ : اخلامس
﴾)٥٣٢(﴾  ﴿، )٥٣١(.  

  ﴿، )٥٣٣(﴾ ﴿: زمانا ومكانا؛ حنو) في(الظرفية؛ كـ : السادس
﴾)٥٣٤(.  

 ﴿: عليه؛ بدليل: ؛ أي)٥٣٥(﴾   ﴿: ؛ حنو)على(االستعالء؛ كـ : السابع
   ﴾)٥٣٦(.  

: عنه؛ بدليل: ؛ أي)٥٣٧(﴾  ﴿: ؛ حنو)عن(الْمجاوزة؛ كـ : الثامن
﴿  ﴾)٥٣٨(.  

  . منها: ؛ أي)٥٣٩(﴾    ﴿: ؛ حنو)من(التبعيض؛ كـ : التاسع
  . إيل: ؛ أي)٥٤٠(﴾  ﴿: ؛ حنو)إلَى(الغاية؛ كـ : العاشر

    ﴿:  املقابلة، وهي الداخلة على األعواض؛ حنو:احلادي عشر
 كما قال املعتزلة؛ ألن املعطى بعوض قد يعطى السببية) باء( نقدرها لَم وإنما، )٥٤١(﴾

  .)٥٤٢(جمانا، وأما املسبب فال يوجد بدون سبب
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 ٥١٩

  ﴿:  حنوفي الفاعل وجوبا فيالتوكيد، وهي الزائدة، فتزاد : الثاين عشر
؛ فإن االسم الكرمي فاعل، وشهيدا )٥٤٤(﴾  ﴿:  حنوفي، وجوازا غالبا )٥٤٣(﴾

 ﴿:  قولهفي، والباء زائدة، ودخلت لتأكيد االتصال؛ ألن االسم نصب على احلال أو التمييز
  .  متصل بالفعل اتصال الفاعل﴾

)3�()٥٤٥(
  

  .حرف إضراب إذا تالها مجلة
      ﴿: اإلبطال لما قبلها؛ حنو: ثُم تارة يكون معنى اإلضراب

  .)٥٤٧(﴾      ﴿بل هم عباد، : ؛ أي)٥٤٦(﴾ 
       ﴿:  آخر؛ حنوإلَىاالنتقال من غرض وتارة يكون معناه 

      ﴿: حاله، وكذافيه على ) بل(، فما قبل )٥٤٨(﴾      
       ﴾)٥٤٩(.  
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 القرآن إال على هذا الوجه، وومهه في ال تقع أنها" شرح كافيته "فيوذكر ابن مالك 
 في، ووافقه ابن احلاجب، فقال "يطالبس" ذلك صاحب إلَىابن هشام، وسبق ابن مالك 

 اإلثبات من باب الغلط، فال يقع مثله فيإبطال األول وإثباته للثاين إن كان ": شرح املفصل"
  .’ ا)٥٥٠( القرآنفي

  .  القرآن كذلكفي يقع ولَمأما إذا تالها مفرد؛ فهي حرف عطف، 

)45�()٥٥١(
  

هي للتأنيث؛ بدليل : قيل، واأللف زائدة، و)بل(األصل : حرف أصلي األلف، وقيل
  :إمالتها، ولَها موضعان

: ؛ أي)٥٥٢(﴾     ﴿: أن تكون ردا لنفي يقع قبلها؛ حنو: أحدمها
         ﴿يبعثهم، : ؛ أي)٥٥٣(﴾     ﴿عملتم السوء، 

﴾)٥٥٤(.  
م أن تقع جوابا الستفهام دخل على نفي، فتفيد إبطاله، سواء كان االستفها: الثاين
       ﴿: بلى، أو توبيخا؛ حنو: أليس زيد بقائم؟ فيقول: حقيقيا؛ حنو
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﴾)٥٥٦(﴾      ﴿، )٥٥٥(.  

)gh�(  

  . فعل إلنشاء الذم، ال يتصرف

)�"�(  

  ﴿هي موضوعة للخلل بني الشيئني ووسطهما؛ قال تعاىل : )٥٥٧(قال الراغب
﴾)٥٥٨(.  

  !وتارة تستعمل ظرفًا، وتارة امسا
، )٥٦٠(﴾    ﴿، )٥٥٩(﴾     ﴿ :الظرففمن 

﴿  ﴾)٥٦١(.  
بني : اثنان فصاعدا؛ حنو: بني البلدين، أو له عدد ما: وال تستعمل إال فيما له مسافة؛ حنو

  . الرجلني وبني القوم
، )٥٦٢(﴾   ﴿:  الوحدة إال إذا كُرر؛ حنومعنى ما يقتضي إلَىوال يضاف 

﴿   ﴾)٥٦٣(.  
 بالنصب على أنه ظرف، وبالرفع على أنه اسم )٥٦٤ (﴾  ﴿:  تعاىلوقرئ قوله

  . معنى الوصلمصدر بِ
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وقوله)٥٦٥(﴾ ﴿: حتمل األمرين قوله تعاىلوي ، :﴿   
  . فراقهما: ؛ أي)٥٦٦(﴾

)٥٦٧()ا���ء(
  

  . حرف جر، معناه القسم، يختص بالتعجب وباسم اهللا تعاىل
الباء أصل أحرف القسم، : )٥٦٨(﴾  ﴿ :في قوله" الكشاف"قال في 

 التعجب؛ كأنه تعجب من تسهل معنىوالواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، وفيها زيادة 
  . انتهى. الكيد على يديه وتأَتيه مع عتو نمروذ وقهره

  )$��رك(

  . فعل ال يستعمل إال بلفظ املاضي، وال يستعمل إال هللا تعاىل

  )$!�ل(

  .  إنه اسم فعل:م قيلفعل ال يتصرف، ومن ثَ

)N'kُ()٥٦٩(
  

  .وفي كلٍّ اختالف، واملهلة، والترتيب، التشريك في احلكم: حرف يقتضي ثالثة أمور

)N'kَ()٥٧٠(
  

، وهو ظرف ال )٥٧١(﴾  ﴿: اسم يشار به إلَى املكان البعيد؛ حنو: بالفتح
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:  وقرئ،)٥٧٢(﴾  ﴿:  قولهفي) رأيت(يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعوالً لـ 
  .)٥٧٤(﴾هنالك الْوالَيةُ للَّه الْحقِّ﴿: هنالك اهللا شهيد؛ بدليل: ؛ أي)٥٧٣(﴾م اللَّهفَإِلَينا مرجِعهم ثَ﴿

  . الْمعنى في؛ ألنه هو )حيث (إلَى اإلشارة معنىظرف فيه ): مثَ (:لَخطَّاب" التوشيح "وفي

)3!l(  

وسائر ) صنع(و) فعل(عال كلها، وهو أعم من  األففيلفظ عام : )٥٧٥(قال الراغب
  : أخواتها، ويتصرف على مخسة أوجه

  . جعل زيد يقول كذا: وال يتعدى؛ حنو) طفق(و) صار(جيري جمرى : أحدها
  .)٥٧٦(﴾  ﴿: جمرى أوجد فتتعدى ملعمول واحد؛ حنو: والثاين

، )٥٧٧(﴾    ﴿:  إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه؛ حنوفي: والثالث
﴿    ﴾)٥٧٨(.  

، )٥٧٩(﴾    ﴿:  تصيري الشيء على حالة دون حالة؛ حنوفي: والرابع
﴿   ﴾)٥٨٠(.  

، أو )٥٨١(﴾  ﴿: حقا كان؛ حنو: احلكم بالشيء على الشيء: واخلامس
  .)٥٨٣(﴾   ﴿، )٥٨٢(﴾  ﴿: باطالً؛ حنو
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)�0�^(  

    ﴿، )٥٨٤(﴾      ﴿: اسم بِمعنى التنزيه في قوله تعاىل
﴾)٥٨٥(.  

  . بعض اللغاتفيورد بإعرابِها .  أتربأ، وتربأت؛ لبنائها: اسم فعل معناهاأنهاوزعم قوم 
جانب يوسف املعصية ألجل : وزعم الْمربد وابن جني أنها فعل، وأن الْمعنى في اآلية

  . وهذا التأويل ال يتأتى في اآلية األخرى. اهللا
بعد مما : صار في ناحية؛ أي: فعل من احلشاء، وهو الناحية؛ أي: حاشا: سيوقال الفار

  . رمي به وتنحى عنه فلم يغشه ولَم يالبسه
  . إال استثنائية) حاشا(ولَم يقع في القرآن 
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)4N�^()٥٨٦(
  

  :، لكن يفترقان في أمور)إلَى(حرف النتهاء الغاية؛ كـ
: الظاهر، وإال اآلخر املسبوق بذي أجزاء أو املالقي له؛ حنوبأنها ال جتر إال ) حتى(فتنفرد 

﴿    ﴾)٥٨٧(.  
  .  إلفادة تقضي الفعل قبلها شيئًا فشيئًاوأنها
  .  ابتداء الغايةبِها ال يقابل وأنها
  .  تأويل مصدر خمفوضفياملقدرة، ويكونان ) أن( يقع بعدها املضارع املنصوب بـوأنها

ا ثُملَهحينئذ ثالث معان :  
  .  رجوعهإلَى: ؛ أي)٥٨٨(﴾       ﴿: ؛ حنو)إلَى( مرادفة -
    ﴿، و)٥٨٩(﴾    ﴿: التعليلية؛ حنو) كي( ومرادفة -

    ﴾)٥٩٠(.  
  .)٥٩١(﴾       ﴿: وحتتملهما

     ﴿:  االستثناء، وجعل منه ابن مالك وغريهفي) إال( ومرادفة -
﴾)٥٩٢(.  
  :مسألة ≅
 حكم ما قبلها أو عدم في) حتى(و) إلَى( بعد الَّتي دل دليل على دخول الغاية متى

  . دخوله؛ فواضح أنه يعمل به
دلت السنة : )٥٩٤(﴾  ﴿، )٥٩٣(﴾  ﴿: حنو: فاألول
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  .  الغسلفيعلى دخول املرافق والكعبني 
م دخول الليل دل النهي عن الوصال على عد: )٥٩٥(﴾    ﴿: حنو: والثاين

؛ فإن الغاية لو دخلت هنا؛ لوجب اإلنظار حال اليسار )٥٩٦(﴾  ﴿. يف الصيام
  . أيضا، وذلك يؤدي إىل عدم املطالبة، وتفويت حق الدائن

  :)٥٩٧( يدل دليل على واحد منهما؛ ففيهما أربعة أقواللَم وإن
 البابني؛ ألن فيب ؛ محالً على الغال)إلَى(دون ) حتى(تدخل مع : -وهو األصح-أحدها 

  . ، فوجب احلمل عليه عند التردد)حتى(والدخول مع ) إلَى(األكثر مع القرينة عدم الدخول مع 
  .تدخل فيهما عليه: الثاين

  . ال فيهما: والثالث
 ﴿: ، وقرأ ابن مسعود)٥٩٨(﴾  ﴿:  استوائهما بقولهفيواستدل القوالن 

﴾.  
  :تنبيه ≅
تستأنف، فتدخل على االمسية : حرف يبتدأ بعده اجلمل؛ أي: أيابتدائية؛ ) حتى( ترد -

، )٦٠٠(﴾  ﴿ بالرفع، )٥٩٩(﴾  ﴿: والفعلية املضارعية واملاضوية؛ حنو
﴿     ﴾)٦٠١(.  

 اآليتني، واألكثرون فيمضمرة ) أن(ولـ ) إذا( اآلية جارة لـ في أنهاوادعى ابن مالك 
  . على خالفه

 أنكره مثَ قليل جدا، ومن بِها القرآن؛ ألن العطف فيلمه  وترد عاطفة، وال أع-
  . الكوفيون ألبتة
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)C"^()٦٠٢(
  

  .ظرف مكان
وترد للزمان مبنية على الضم تشبيها بالغايات؛ فإن اإلضافة إلَى اجلمل كال : قال األخفش

 ، وليستلَهاصلة ) حيث(ما بعد : )٦٠٣(﴾   ﴿: إضافة، وهلذا قال الزجاج في قوله
كالزيادة وليست : ؛ أيلَها غري مضافة للجملة بعدها، فصارت كالصلة أنها يعنِيبِمضافة إليه؛ 

  . جزًءا منها
  .  موصولة، فرد عليهأنهاوفهم الفارسي أنه أراد 
  . ومن العرب من يعربها

ومنهم من يبنيها على الكسر بالتقاء الساكنني، وعلى الفتح للتخفيف، وتحتملها قراءة 
  . ؛ بالفتح)٦٠٥(﴾ يجعلُ رِسالَتهاللَّه أَعلَم حيثَ﴿؛ بالكسر، )٦٠٤(﴾ الََ يعلَمونَمن حيث﴿: ن قرأم

  .  ال تتصرفأنهاواملشهور 

  )دون(

  . تتصرف: فال تتصرف على املشهور، وقيل) فوق( ترد ظرفًا نقيض -
  . ريهغ: ؛ أي)٦٠٦(﴾    ﴿: ؛ حنو)غري( وترد امسا بِمعنى -

  .أدىن مكان من الشيء: معناه: وقال الزمخشري
  .  الشرف والعلمفي: زيد دون عمر؛ أي:  احلال؛ حنوفيوتستعمل للتفاوت  -
      ﴿:  واتسع فيه فاستعمل في جتاوز حد إلَى حد؛ حنو-
  . والية الكافرينإلَىال جتاوزوا والية املؤمنني : ؛ أي)٦٠٧(﴾

)٦٠٨()ذو(
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ماء األجناس؛ كما أن اسم بِمعنع للتوصل إلَى وصف الذوات بأسى صاحب، وض
وضعت صلة إلَى وصف املعارف باجلمل، وال يستعمل إال مضافًا، وال يضاف إلَى ) الذي(

  . ضمري وال مشتق
واإلضافة بِها أشرف؛ ) صاحب(أبلغ من الوصف بـ ) ذو(والوصف بـ : قال السهيلي

أبو هريرة صاحب النبِي، وال : مضاف إلَى املتبوع؛ تقول) بصاح(يضاف للتابع و ) ذو(فإن 
ذو الْمال، وذو الفرس، فتجد االسم : فإنك تقول) ذو(النبِي صاحب أيب هريرة، وأما : تقول

  . األول متبوعا غري تابع
 إلَى، فأضافه ﴾ ﴿:)٦٠٩(وبنِي على هذا الفرق أنه تعاىل قال في سورة األنبياء

 واحد، والْمعنى: ؛ قال﴾   ﴿: )٦١٠( سورة نفيوت، وقال النون، وهو احل
 معرض الثناء في احلالتني؛ فإنه حني ذكره إلَى حسن اإلشارة فيلكن بني اللفظني تفاوت كثري 

؛ ألن لفظه أشرف من لفظ )النون( أشرف، وبـ بِها؛ ألن اإلضافة )ذي(عليه أتى بـ 
 لفظ احلوت ما يشرفه، لذلك فأتى به وبـ فيس  أوائل السور، وليفي؛ لوجوده )احلوت(
  .  معرض النهي عن اتباعهفيحني ذكره ) صاحب(

)٦١١()رو�ً(ا(
  

  .، وهو املهل)رود(اسم ال يتكلم به إال مصغرا مأمورا به، وهو تصغري 

)N٦١٢()ُرب(
  

  :حرف في معناه ثَمانية أقوال
  . أنها للتقليل دائما، وعليه األكثرون: أحدها

؛ فإنه يكثر )٦١٣(﴾      ﴿: للتكثري دائما؛ كقوله: اينالث
هم مشغولون بغمرات األهوال، فال يفيقون، بِحيث ال يتمنون : منهم تمني ذلك، وقال األولون

  . ذلك إال قليالً
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  .  لَهما على السواءأنها: الثالث
  .اختياريوهو :] قال السيوطي[التقليل غالبا، والتكثري نادرا، : الرابع

  . عكسه: اخلامس
 توضع لواحد منهما، بل هي حرف إثبات ال يدل على تكثري وال تقليل، لَم: السادس

  .  يفهم ذلك من خارجوإنما
  .  موضع املباهاة واالفتخار، وللتقليل فيما عداهفيللتكثري : السابع
  . ملبهم العدد، تكون تقليالً وتكثريا: الثامن

تكفها عن عمل اجلر، وتدخلها على اجلمل، والغالب حينئذ ، ف)ما(وتدخل عليها 
: ، ومن دخولها على املستقبل اآلية السابقة، وقيلىومعندخولُها على الفعلية املاضي فعلها لفظًا 

  .)٦١٤(﴾  ﴿: إنه على حد

)٦١٥()ا��"�(
  

 تعمل حرف يختص باملضارع، ويخلصه لالستقبال، ويتنزل منه منزلة اجلزاء، فلذا لَم
  .فيه

: املعربني، وعبارة )سوف(وذهب البصريون إلَى أن مدة االستقبال معه أضيق منها مع 
 إلَى -وهو الْحال- حرف توسع؛ ألنها نقلت املضارع من الزمن الضيق: حرف تنفيس، ومعناها

  . الزمن الواسع، وهو االستقبال
 )٦١٦(﴾ ﴿ :له تعاىلوذكر بعضهم أنها قد تأيت لالستمرار ال لالستقبال؛ كقو

، فجاءت )٦١٨(﴾ ﴿:  نزل بعد قولهمإنما اآلية؛ ألن ذلك )٦١٧(﴾ ﴿اآلية، 
  . السني إعالما باالستمرار ال باالستقبال

املضارع، والسني وهذا ال يعرفه النحويون، بل االستمرار مستفاد من : )٦١٩(قال ابن هشام
  .  املستقبلفي يكون إنماباقية على االستقبال؛ إذ االستمرار 
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أفادت أنه واقع ال  إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه؛ أنهاوزعم الزمخشري : قال
 تفيد الوعد بِحصول الفعل، فدخولُها على ما أنها:  أر من فهم وجه ذلك، ووجههولَممحالة، 

  . يفيد الوعد أو الوعيد مقتضى لتوكيده وتثبيت معناه


ـ�ف ( ()٦٢٠(  

سع زمانا منها عند البصريني؛ ألن كثرة احلروف تدل على كثرة الْمعنى، كالسني، وأو
  .)٦٢١(﴾ ﴿: ومرادفة لَها عند غريهم، وتنفرد عن السني بدخول الالم عليها؛ نحو

: في ]���[ امتنع إدخال الالم على السني كراهة توايل الْحركات، وإنما: قال أبو حيان
  .  طرد الباقيثُم، )لسيدحرج(

السني استعمالُها وعلى  الوعيد والتهديد، فياستعمالُها ) سوف(والغالب على : قال ابن بابشاذ
  .  الوعيدفي الوعد، والسني في) سوف( الوعد، وقد تستعمل في


ــ�اء ( ()٦٢٢(  

مد مع الفتح؛ ، وت)٦٢٣(﴾وىمكَانا س﴿:  تكون بِمعنى مستوٍ، فتقصر مع الكسر؛ نحو-
٦٢٤(﴾     ﴿: حون(.  

  .)٦٢٥(﴾  ﴿:  نحوفي الوصل، فيمد مع الفتح وبِمعنى -
  . تماما: ؛ أي)٦٢٦(﴾   ﴿:  التمام، فكذلك نحووبِمعنى -

  .)٦٢٧(﴾   ﴿:ويجوز أن يكون منه
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  ). غري (بِمعنى القرآن في ترد ولَم


ــ�ء ( (  

  . فعل للذم، ال يتصرف
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���ن ( (  

، )٦٢٨(﴾ ﴿: بيح، الزم النصب واإلضافة إلَى مفرد ظاهر؛ نحومصدر بِمعنى التس
   ﴿، )٦٣٠(﴾    ﴿: ، أو مضمر؛ نحو)٦٢٩(﴾  ﴿

  .  أُميت فعلهمما، وهو )٦٣١(﴾
تنزيه اهللا نفسه عن : "؛ قال﴾ ﴿:  وقولهفيأخرج ابن أبِي حاتم عن ابن عباس 

  . )٦٣٢("السوء

  )oــ� ( 

  .)٦٣٣(﴾     ﴿:  كقوله تعاىلأصله لالعتقاد الراجح؛
  .)٦٣٤(﴾    ﴿: اليقني؛ كقوله تعاىلبِمعنىوقد تستعمل 

  :  القرآن ضابطانفيللفرق بينهما : )٦٣٥("الربهان" فيوقال الزركشي 
وجد مذموما متوعدا أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه؛ فهو اليقني، وحيث : أحدهما

                                                           

�=�B ��0�� @A�0 :�aB� 
�=�H �o�´L� @A�0 :�� 
�=3a �o�	�
� @A�0 :�E�� 
�=3� �@�6�
� @A�0 :3�� 
�=3� � ����
� ���� �  �!:"��C{ :
� � N�n O; D+� ,J�K; 8	29:�4F���3 ,�3=�N2!A=3�4 ,

EE�=� )�=F�EB>N2222222!A�aa=� �)�BF�>4HN2222222!A�4�3B� S�) \�22222225h� � k5�2222222$
�3B�N!A43H � D� &6��� D5 D+� D� ���t� ��� ·��� D+ µ9n; ¥��� D+� D� ��jU5 O ,��

 ,+� 
 � ,:�	� ����	
� _�}) A���S� A1
���F�=H �
 1�~ D+ 1�C� 

 ,@��A; D+ ���t� ,�W ;��C{ ^_��0`)Z�
1:
�) �Q(� 8�g �)1%"2��� 
�=33 �@�6�
� @A�0 :�3a� 
�=34 �@A�0@�6�
�  :4=� 
�=3>� �4 F�>= �� 



 ٥٣٣

  . لشكعليه بالعقاب؛ فهو ا
     ﴿: اخلفيفة فهو شك؛ حنو) أنْ(أن كل ظن يتصل بعده : والثاين

، )٦٣٧(﴾    ﴿: ، وكل ظن يتصل به أنَّ املشددة فهو يقني؛ كقوله)٦٣٦(﴾
املشددة للتأكيد، ) أنَّ: ( ذلكفي والْمعنى، ﴾الفراق نهأ يقنأو﴿: ، وقرئ)٦٣٨(﴾  ﴿

:  نحوفي الشك، وهلذا دخلت األوىل في، فدخلت فدخلت على اليقني، واخلفيفة خبالفها
:  احلسبان؛ نحوفي، والثانية )٦٤٠(﴾   ﴿، )٦٣٩(﴾     ﴿
﴿   ﴾)٦٤١(.  

  ". تفسريه "فيذكر ذلك الراغب 
  .)٦٤٢(﴾     ﴿: وأورد على هذا الضابط

 فيذكره . بالفعلصلت  ات األمثلة السابقةوفي هنا اتصلت باالسم، وهو ملجأ، بأنها: وأجيب
  .  الضابط، فهو من أسرار القرآنبِهذافتمسك : ؛ قال"الربهان"

 ) 456()٦٤٣(
  

  :حرف جر له معان •
   ﴿، )٦٤٤(﴾   ﴿: االستعالء حسا أو معنى؛ حنو: أشهرها
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﴾)٦٤٧(﴾  ﴿، )٦٤٦(﴾   ﴿، )٦٤٥(.  
  ﴿به، مع ح: ؛ أي)٦٤٨(﴾   ﴿: ؛ حنو)مع (���للمصاحبة؛ : ثانيها

    ﴾)٦٤٩(.  
 ﴿من الناس، : ؛ أي)٦٥٠(﴾   ﴿: ؛ نحو)من (���االبتداء؛ : ثالثها

#احفظ عورتك إال من زوجتك$: منهم؛ بدليل: ؛ أي)٦٥١(﴾    
)٦٥٢(.  
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 ٥٣٥

لهدايته : ؛ أي)٦٥٣(﴾    ﴿: ؛ نحو)الالم (���التعليل؛ : رابعها
  . إياكم

 في: ؛ أي)٦٥٤(﴾      ﴿: ؛ نحو)في (���الظرفية؛ : خامسها
  .يف زمن ملكه: ؛ أي)٦٥٥(﴾      ﴿حني،

  .بأن أقول؛ كما قرأ أيب: ؛ أي)٦٥٦(﴾ أَن الََّ أَقُولَيحقيق علَ﴿:  الباء؛ حنومعنى: سادسها
  :فائدة •

أضف : واإلسناد؛ أياإلضافة : بِمعنى؛ )٦٥٧(﴾     ﴿:  نحوفيهي 
  ﴿:  نحوفيو باء االستعانة، بِمعنى فيه أنها، كذا قيل، وعندي توكلك وأسنده إليه

   ﴿:  نحوفيواالستحقاق، وكذا ؛ لتأكيد التفضل ال اإليجاب )٦٥٨(﴾ 
  .  لتأكيد الْمجازاة)٦٥٩(﴾

وإذا أُريدت ، )على (��� تقترن لَم الغالب مع احلمد فيإذا ذُكرت النعمة : قال بعضهم
، وإذا #الذي بنعمته تتم الصالحاتالْحمد هللا $:  إذا رأى ما يعجبه قالج، وهلذا كان بِها النعمة أُيت
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  .)٦٦٠(#الْحمد هللا على كل حال$: رأى ما يكره؛ قال

)٦٦١()6ــ�  ( 
  

  :حرف جر له معان
جياوزونه ويبعدون : ؛ أي)٦٦٢(﴾    ﴿: الْمجاوزة؛ حنو: أشهرها

  . عنه
  .)٦٦٣(﴾     ﴿:البدل؛ حنو: ثانيها
ألجل : ؛ أي)٦٦٤(﴾       ﴿:التعليل؛ حنو: ثالثها
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 ٥٣٧

  .لقولك: ؛ أي)٦٦٥(﴾     ﴿موعدة،
  . عليها: ؛ أي)٦٦٦(﴾   ﴿:؛ حنو)على (بِمعنى: رابعها

  ﴿:منهم؛ بدليل: ؛ أي)٦٦٧(﴾   ﴿:؛ حنو)من (بِمعنى: خامسها
﴾)٦٦٨(.  

 آية في بدليل أن ؛)٦٦٩(﴾   ﴿:؛ حنو)بعد (بِمعنى: سادسها
  .حالة بعد حالة: ؛ أي)٦٧١(﴾   ﴿،)٦٧٠(﴾  ﴿:أخرى

 ) 4�6()٦٧٢(
  

  . فعل جامد ال يتصرف، ومن ثَم ادعى قوم أنه حرف
: الترجي في الْمحبوب، واإلشفاق في املكروه، وقد اجتمعا في قوله تعاىل: ومعناه

﴿             ﴾)٦٧٣(.  
  .)٦٧٤(﴾     ﴿:  وتأيت للقرب والدنو؛ حنو:قال ابن فارس
على وجه اخلرب فهو موحد كاآلية السابقة، ) عسى( القرآن من فيكل ما : وقال الكسائي

: األمر أن يكون كذا، وما كان على االستفهام؛ فإنه يجمع؛ حنو: معنىعلى ) عسى(ووحد 
﴿   ﴾)٦٧٥( .  
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  هل جزتموه؟ هل عدومت ذلك؟ و:  معناه:قال أبو عبيدة
 القرآن في) عسى(كل $: وأخرج ابن أيب حامت والبيهقي وغريمها عن ابن عباس؛ قال

  .)٦٧٦(#فهي واجبة
  . عسى من اهللا واجبة: يقال: وقال الشافعي

  :عسى إطماع من اهللا تعاىل لعباده وفيه وجهان:  سورة التحريمفي" الكشاف "وفي
ووقوع ) عسى(و) لعل (���اجلبابرة من اإلجابة أن يكون على ما جرت به عادة : أحدهما

  . ذلك منهم موقع القطع والبت
  . أن يكون جيء به تعليما للعباد أن يكونوا بني اخلوف والرجاء: والثانِي
 كالم فيمن اهللا واجبتان، وإن كانتا رجاء وطمعا ) لعل(و) عسى: ()٦٧٧("الربهان"وفي 

  .  عن ذلكمنزهض لَهم الشكوك والظنون، والباري الْمخلوقني؛ ألن اخللق هم الذين يعر
 استعمال هذه األلفاظ أن األمور املمكنة لَما كان اخللق يشكون فيها وال فيوالوجه 

 إلَىنسبة :  نسبتانلَهايقطعون على الكائن منها، واهللا يعلم الكائن منها على الصحة؛ صارت 
  .نسبة شك وظن: قني تسمى املخلوإلَىنسبة قطع ويقني، ونسبة : اهللا تسمى

فصارت هذه األلفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع؛ حبسب ما هي عليه عند اهللا تعاىل؛ 
، وتارة بلفظ الشك؛ حبسب ما هي عليه عند اخللق؛ )٦٧٨(﴾     ﴿: حنو
       ﴿: ، وحنو)٦٧٩(﴾        ﴿: حنو

فرعون، لكن ورد اللفظ بصورة ما ي إليه حال ، وقد علم اهللا حال إرسالهما ما يفض)٦٨٠(﴾
  .  نفس موسى وهارون من الرجاء والطمعفيخيتلج 

 ذلك، والعرب قد تخرج الكالم فيولَما نزل القرآن بلغة العرب؛ جاء على مذاهبهم 
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  .  صورة املشكوك ألغراضفياملتيقن 

) )6 ()٦٨١(
  

  :ظرف مكان تستعمل في الْحضور والقرب •
       ﴿،)٦٨٢(﴾   ﴿: انا حسيني؛ حنو سواء ك-

﴾)٦٨٣(.  
   ﴿، )٦٨٤(﴾     ﴿:  معنويني؛ حنو]أم[ -

﴾)٦٨٧(﴾  ﴿، )٦٨٦(﴾    ﴿، )٦٨٥( ،﴿     

  . قرب التشريف ورفعة الْمنزلة:  هذا اآلياتفي، فاملراد )٦٨٨(﴾
  ﴿، )٦٨٩(﴾ ﴿ :خاصة؛ حنو) من(����وال تستعمل إال ظرفًا، أو مجرورة 

   ﴾)٦٩٠(.  
    ﴿،)٦٩٢(﴾ ﴿،)٦٩١(﴾ ﴿:؛ حنو)لدن(و) لدى(وتعاقبها 

          ﴾)٦٩٣(.  
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، ولو جيء فيهما )٦٩٤(﴾       ﴿: قولهفيوقد اجتمعتا 
  ﴿في) لدى( حسن تكرار وإنماصح، لكن ترك دفعا للتكرار، ) لدن(أو ) عند (���

  . ا بينهما لتباعد م﴾
  :؛ من ستة أوجه)لدن): (لدى(و) عند(وتفارق 

 ابتداء فيإال ) لدن( حمل ابتداء غاية وغريها، وال تصلح فيتصلح ) لدى(و) عند (��� -
  . غاية

   ﴿،)٦٩٥(﴾  ﴿:يكونان فضلة؛ حنو) لدى(و) عند( و-
  . ال تكون فضلة) لدن(، و)٦٩٦(﴾

 القرآن منصوبة، وجر في تجئ لَم إنها حتى أكثر من نصبها،) من (���) لدن( وجر -
  . ممتنع) لدى(كثري، وجر ) عند(

  .  لغة األكثرينفيمبنية ) لدن(يعربان، و) لدى(و) عند( و-
  . قد ال تضاف، وقد تضاف للجملة؛ خبالفهما) لدن( و-
. فعل النِهايةوأبلغ؛ ألنه يدل على ابتداء ) عند(أخص من ) لدن: ()٦٩٧(وقال الراغب -

  . انتهى
  :من وجهني) لدى(أمكن من ) عند(و
  ).لدى( تكون ظرفًا لألعيان واملعاين؛ خبالف أنها -
 الْحاضر، ذكرمها فيإال ) لدى( احلاضر والغائب، وال تستعمل فيتستعمل ) عند( و-

  . ابن الشجري وغريه

) �"p ()٦٩٨(
  

  . ني ضديناسم مالزم لإلضافة واإلبهام، فال تتعرف ما لَم تقع ب
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  :تقال على أوجه) غري: ( للراغب)٦٩٩("املفردات"وفي 
؛ )برجل غري قائممررت : (أن تكون للنفي الْمجرد من غري إثبات معنى به؛ حنو: األول

    ﴿، )٧٠٠(﴾      ﴿: ال قائم؛ قال تعاىل: أي
﴾)٧٠١(.  

    ﴿ : وتوصف به النكرة؛ حنوبِها، فيستثنى )إال (بِمعنى: الثاين
﴾)٧٠٣(﴾    ﴿، )٧٠٢(.  

، )الْماء إذا كان حارا غريه إذا كان باردا: (لنفي الصورة من غري مادتها؛ حنو: الثالث
  .)٧٠٤(﴾     ﴿: ومنه قوله تعاىل

 ﴿، )٧٠٥(﴾      ﴿: أن يكون ذلك متناوالً لذات؛ حنو: الرابع

  . انتهى.)٧٠٨(﴾  ﴿، )٧٠٧(﴾   ﴿، )٧٠٦(﴾   

)٧٠٩()ا���ء  (
  

  :ترد على أوجه
  :أن تكون عاطفة، فتفيد ثالثة أمور: أحدها •
وهو عطف : ، أو ذكريا)٧١٠(﴾   ﴿: الترتيب معنويا كان؛ حنو: أحدها -
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  .)٧١١(﴾      ﴿: مفصل على جممل؛ حنو
 ﴿: و حنفي كل شيء حبسبه، وبذلك ينفصل عن التراخي فيالتعقيب، وهو : ثانيها -

     ﴾)٧١٣(﴾     ﴿، )٧١٢(.  
      ﴿،)٧١٤(﴾   ﴿: السببية غالبا؛ حنو: ثالثها -

﴾)٧١٥(.  
 ﴿،)٧١٦(﴾        ﴿:وقد جتيء لمجرد الترتيب؛ حنو

   ﴾)٧١٧(.  
    ﴿: أن يكون لمجرد السببية من غري عطف؛ حنو: الوجه الثانِي

 ﴾)٧١٨(عطف اإلنشاء على اخلرب، وعكسه؛ إذا ال ي .  
أن تكون رابطة للجواب، حيث ال يصلح ألن يكون شرطًا؛ بأن كان مجلة : الثالث

       ﴿:، أو فعلية فعلها جامد؛ حنو)٧١٩(﴾   ﴿:امسية؛ حنو

    ﴿:، أو إنشائي؛ حنو)٧٢١(﴾    ﴿،)٧٢٠(﴾    
       ﴿:  قولهفي ، واجتمعت االمسية واإلنشائية)٧٢٢(﴾ 

                                                                                                                                                                      

�E�a �µd6
� @A�0 :�>� 
�E�� �@�6�
� @A�0 :3=� 
�E�� ��t� @A�0 :=3� 
�E�3 ����5¤S� @A�0 :�4� 
�E�4 �µd6
� @A�0 :�>� 
�E�> �@�6�
� @A�0 :3E� 
�E�= �0y��A�s
� @A� :�=− �E� 
�E�E �y��A�s
� @A�0 :�H� 
�E�B ����j
� @A�0 :�− �� 
�E�H �@1|�S� @A�0 :��B� 
�E�a ��Ij
� @A�0 :3H− 4a� 
�E�� �@�6�
� @A�0 :�E�� 
�E�� ����'�  ? @A�0 :3�� 



 ٥٤٣

، أو مقرون )٧٢٤(﴾       ﴿: ؛ حنوىومعن، أو ماض لفظًا )٧٢٣(﴾
  . )٧٢٥(﴾        ﴿: حبرف استقبال؛ حنو

   ﴿: وكما تربط اجلواب بشرطه، تربط شبه اجلواب بشبه الشرط؛ حنو
  .)٧٢٦(﴾﴿: قولهإلَى ﴾   

  .)٧٢٧(﴾  ﴿:رج عليه الفارسيأن تكون زائدة، وخ: الوجه الرابع
  . بالرفع)٧٢٨(﴾ ﴿:أن تكون لالستئناف، وخرج عليه: اخلامس
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