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A

له، وأصيل رشيك  ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد العاملني، هللا رب احلمد
وبعد: األمني، العريب األمي النبي حممد سيدنا للعاملني، رمحة املبعوث عىل وأسلم

جمدها ورمز تقدمها، وعنوان األمة، غرس هم ثمرة عرص كل يف العلامء فإن
وترقى غلامناً، حتتضنهم  هبم، فرتقى لرتبيتهم، جهدها األمة تبذل وحضارهتا، 
املغفور املؤسس امللك وضع منذ أن السعودية وشيوخاً، والدولة رجاالً هبم وتزهو
قائمة وهي األول أساسها سعود حجر آل عبدالرمحن بن عبدالعزيز اهللا: له بإذن
القيام ذلك األول يف هدفها رسوله، وسنة اهللا كتاب جيل عىل إثر تنشئة جيل عىل
مواصلة للناس تبليغها ولكن فحسب، هذا ليس اإلسالمية، الرشيعة خدمة عىل
به. نث .  /  0  1  2  وجل عزّ اهللا خصها والذي هبا، املنوط الدور بذلك

(اجلمعة: ٢). 3  4  5    6  7  8  9  :  ;  مث

سهلة، نقية، طرية، ندية، غضة، للناس تبليغها يف وعظمته املهمة هذه ومجال
احلاقدين امللحدين ودسائس أفكار من العصور مر عىل شاهبا خلصت مما واضحة،

واحلاسدين.

البارزين األعالم من الزمان جمموعة من  قرن  مد اململكة عىل لذلك ربت
ارتقوا  منها، الرشعية األحكام Sواستنباط رسوله وسنة  اهللا  كتاب فقه يف
بأسلوب الناس وأفتوا العلم، حلقات يف ودرسوا  املجالس، وتصدروا املنابر،
ودروسهم بأقالمهم وسطروا  عبادته، هلم ويرسوا اهللا، رشع إليهم حببوا سهل،
يشار إليها شاخمة، علمية مؤسسات لدهيم فاكتملت العلم، طالب هبا انتفع علوماً
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ومكان. زمان كل يف منها ويستفاد بالبنان،

الفقيه، املحدث، صالح العثيمني، بن حممد الشيخ اإلمام بني هؤالء من وكان
، وتلقى دروسه شاباً،  طفالً Å  اهللا كتاب حفظ الذي اللغوي، األصويل، املفرس،
الكتب أمهات من جمموعة لألمة فخلَّف شيخاً، تراثاً فيه رجالً وسطر للناشئة ولقنه
واألصول والفقه واحلديث كالتفسري واللغوية الرشعية وفنوهنا علومها، يف خمتلف

والعقيدة. والنحو واللغة

عىل  القائمني اهللا وفق  Å فقد اهللا من بتوفيق الصاحلة تأيت كانت األعامل وإذا
جهود إبراز منها الغرض ،كرب علمية ندوة إلقامة القصيم جامعة يف الرشيعة كلية
فيه والكتابة الشيخ تراث إىل مطالعة الباحثني ودعوة العلمية، عثيمني ابن الشيخ
عىل للناشئة وسبيالً األمة بعلامئها هذه عناية عىل واضحاً وأثراً بارزاً معلامً ليكون

بنياهنم. وتعلية تراثهم من واالستفادة مشاخيهم منهج سلوك

جهود إبراز للغة العربية يف مدرساً بصفتي أقدم مشاركتي عزمت عىل أن لذلك
املعاين عىل القواعد النحوية وتنزيل القرآين، النص اللغة خلدمة توظيف يف املفرسين
الشيخ تناول خالل من اإلعرايب املوقع حتديد وأثره يف املعنى القرآنية، فاخرتت:
التي أصلها والقواعد والنامذج األمثلة من مجعت جمموعة الكريم، القرآن ألسلوب
اجلمل يتوقف وإعراب اجلمل، يف معانيها عىل املفردات يتوقف فإعراب الشيخ،
والفصل أو النحوية، واألدوات الزيادة، أو وكذلك احلذف والسياق، اتساقها عىل

اجلمل. الوصل بني

للمصادر. وثبت وخامتة، مباحث يف مقدمة ومتهيد ومخسة جاء البحث ثم ومن

موجز التمهيد حديث ويتناول وخطته. البحث سبب ـ قرأت كام املقدمة يف
العثيمني. صالح بن حممد للشيخ الشخصية اجلوانب عن
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ييل: كام فهي، املباحث اخلمسة أما

يف الدرس النحوي. ودوره املعنى األول:

املعنى واإلعراب. الثاين:

النحوية. املعنى واألدوات الثالث:

والزيادة. واحلذف املعنى الرابع:

والوصل. والفصل املعنى اخلامس:

وكثرة مطالعة طول بعد تراءت يل النتائج التي جمموعة من اخلامتة سجلت ويف
نظر حمل تكون أن توصيات أمتنى بمجموعة أردفتها الشيخ، ثم لتفسري مدارسة

العمل املبارك. هذا عىل القائمني

عليها. اطلعت التي واملراجع املصادر للمراجعني جمموعة وسجلت

الكريم لوجهه خالصاً العمل هذا جيعل أن واهللا أسأل

عليه.. والقادر ذلك أهل إنه
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a
(١)     

عثامن، بن عبدالرمحن بن سليامن بن حممد بن صالح بن عبداهللا حممد هو: أبو
فاشتهر به. عثيمني عليه أطلق

معروفة لعائلة ١٣٤٧هـ رمضان املبارك شهر من والعرشين السابع ليلة يف املولود
العربية. اجلزيرة القصيم قلب مدن إحد عنيزة يف مدينة بالدين واالستقامة

حفظ العلامء، ركب ومزامحة العلم حتصيل يف عالية ومهة ذكاءً اهللا حباه وقد
وجمالسة الكتب، مطالعة إىل انرصف ثم عمره، من العقد األول يف الكريم القرآن
نارص بن عبدالرمحن  املفرس العالمة الشيخ فالزم أيدهيم،  عىل والتلقي العلامء
جلسة أول فكانت فيها،  والتدريس حلقته يف باجللوس له أجاز حتى السعدي

بخمس سنوات. السعدي شيخه وفاة قبل أي ١٣٧١هـ، عام عقدها

بالصدق متيزه عىل ورسد حياته الشيخ عن للكتابة تصد من جيمع كل ويكاد
هذا وليس اجلانب، ولني والتواضع  والزهد الدنيا عن  واإلعراض واإلخالص
قصده منهج، وإمام  مدرسة وشيخ حلقة وأستاذ علم طالب عىل  بمستغرب

ويدرسون. ليتعلمون واألساتدة واملشايخ الطالب

من  كان عرصه أكابر من جمموعة عىل واللغة الدين علوم  الشيخ درس 
أشهرهم:

صالح بن حممد العالمة حلياة اجلامع : يف بالتفصيل وهي ، البحث نظراً لطبيعة خمترصة الرتمجة هذه جاءت (١)
احلكمة، جملة حترير رئيس احلسني أمحد بن وليد تلميذه/ بقلم: ، والعلمية العلمية اهللا، رمحه العثيمني،

. ٢٠٠٢م ١٤٢٢هـ  ـ األوىل، احلكمة، الطبعة سلسلة إصدارات
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الست قرابة فقد الزمه السعدي، نارص بن عبدالرمحن العالمة املفرس اإلمام ـ
سنة. عرشة

العربية اململكة عام مفتي باز  بن عبداهللا بن عبدالعزيز املحدث الشيخ ـ
السعودية.

صاحب الشنقيطي (١٣٩٣هـ) املختار حممد بن حممد األمني املفرس الشيخ ـ
بالقرآن». القرآن إيضاح يف «أضواء البيان املشهور التفسري

عام للتدريس الشيخ تصد فمنذ تعد،  أن من  أكثر فهي الشيخ تالميذ أما 
املعاهد يف حلقات ويدرس ويفتي ويرشد وهو يعلم ١٤٢١هـ إىل وفاته ١٣٧٦هـ

الرشيفني. احلرمني سيام وال املساجد أو أو اجلامعات العلمية

  

جناته، فسيح وأسكنه واسعة رمحة رمحه اهللا العثيمني، صالح حممد بن الشيخ ترك
من اإلسالمية الدين والرشيعة يف علوم اهلائل الرتاث هذا يف متثلت مكتبة ضخمة
والعقيدة والتوحيد، وأصوله واحلديث والتفسري الفقه وأمهات كتب ملتون رشوح
العلم بأسلوب اإلسالمي وعرضه لطالب الفقه قضايا تناول عىل منهجها يف ركزت
اهللا طالب نفع السلف، وأئمة والسنة القرآن الترشيع: مصادر ومؤصل من ميرس

حسناته. ميزان يف املكتبة هذه وجعل الشيخ العلم برتاث



املنية وافته فيه والتأليف وتعليمه وتدريسه العلم بطلب حافلة حياة وبعد
القرآنية:  اآليات  يردد وهو ١٤٢١/١٠/١٥هـ املوافق األربعاء  يوم عرص بعد

O     N   M    L  K  J  I   H    G  F  E    D   C   B   Aنث
والسبعني، الرابعة يناهز عمر (االنشقاق: ٦ - ٨)، عن S  R  Q  P  مث
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املكرمة، احلرام بمكة  باملسجد عليه يلّ وصُ واملسلمني، خدمة اإلسالم قضاها يف
 S نث :~ باز بن عبدالعزيز العالمة شيخه العدل بجوار قرب ودفن بمقربة
 b  a  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X   W V  U   T

(األحقاف: ١٦). e        d  c  مث
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األول املبحث
  

كالم سمت «انتحاء هو: جني بن عثامن  الفتح أبو فه  عرّ كام النحو كان إذا
يف بأهلها أهل العربية من ليس من ليلحق وغريه؛ اإلعراب من ترصفه العرب يف
أيضاً: ـ هو النحو ـ الذي اإلعراب فإن منهم»(١)، يكن مل وإن هبا الفصاحة وينطق

األلفاظ(٢). معاين عن اإلبانة

هي فها األلفاظ، نطق يف هو اخلطأ النحو يف وضع السبب الرئيس كان هنا من
االستفهام بلفظ فتنطق  احلر، شدة من  تتعجب أن  تريد الدؤيل األسود أيب بنت

(بالفتح)(٣). ! احلر أشدَّ ما قويل: بقوله: فريشدها أبوها

وحتديده املعنى ختصيص األول: يف درسه النحو العريب وظيفة كانت ولذلك
عىل ادعى عىل من الرد يف «باب جني: ابن يقول املبنى وتنظيمه. ضبط من أكثر

للمعاين: وإغفاهلا باأللفاظ عنايتها العرب

وإذا وأنزهها، وأعالها، فصول العربية، وأكرمها أرشف من الباب هذا أن اعلم
وذلك بك، مذهب له كل يف االستحسان يؤنفك، ويذهب وبه ما منه عرفت تأملته
فإن أحكامها... وتالحظ وتراعيها وهتذهبا فتصلحها بألفاظها كام تعنى العرب أن

نفوسها... قدراً يف وأفخم عليها وأكرم أقو عندها، املعاين

حواشيها، ومحوا وحسنوها، ألفاظها، أصلحوا قد العرب رأيت يقول: فإذا ثم
هي إنام ذاك، إذ العناية  أن  ترين فال وأرهفوها، غروهبا، وصقلوا وهذبوها،

. اخلصائص (٣٤/١) (١)
. (عرب) العرب لسان (٢)

. (ص٣٧) النحويني (٣) مراتب
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منها»(١). وترشيف هبا للمعاين وتنويه منهم خدمة عندنا هي باأللفاظ، بل
من األوىل للمرحلة مصنفاهتم تدوين يف اللغة  أهل  أئمة منهج  كان ولذلك
تدوين يف أساسياً عنرصاً كون املعنى اجلانب، وهو هذا مراعاة هي إنام العلم هذا
من الناس أفتي سنة ثالثني منذ «أنا يقول: اجلرمي عمرو أبا أن اللغة لدرجة قواعد
الشاطبي إسحاق أيب لد اإلمام بمستغربة هذه العبارة وليست سيبويه»، كتاب

معقباً: يقول األصويل املشهور، إذ
يف تكلم وإن أن سيبويه بذلك واملراد والتفتيش، النظر منه يتعلم سيبويه «كتاب
ومعانيها، يف ألفاظها ترصفاهتا وأنحاء العرب عىل مقاصد كالمه يف نبه فقد النحو،
بل ذلك،  ونحو منصوب،  واملفعول مرفوع، الفاعل أن بيان عىل فيه يقترص ومل
ووجوه والبيان، املعاين عىل علم احتو إنه حتى به، ما يليق باب كل يف يبني هو
يرو كالم وهو قال، ما اجلرمي عىل هنالك كان ومن األلفاظ واملعاين، ترصفات

غري إنكار»(٢). من سيبويه كتاب صدر يف عنه
الغرض  عن تنبئ الكتاب نفسه فأبواب سيبويه، كتاب يف وهذه الظاهرة واضحة

أبوابه: الكتاب، فمن أجله وضع من الذي
ـباباللفظللمعاين، الذييقول فيه:اعلمأنمن اختالفهم:اختالفاللفظنيالختالف

املعنيني(٣). واختالف اللفظني واتفاق واملعنى واحد، اللفظني املعنيني، واختالف
حيذفون مما أهنم واعلم  فيه: يقول األعراض، من اللفظ  فيه يكون ما باب ـ
ويستغنون ويعوضون، وحيذفون، ذلك، غري الكالم يف أصله كان  وإن الكلم،

اليشء(٤). عن باليشء

. اخلصائص (٢١٧/١) (١)
. املوافقات (١١٦/٤) (٢)

. (٣) الكتاب (٢٤/١)
. (٤) السابق (٢٤/١-٢٥)
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اللفظ عىل املعنى(١). األسامء ظروفاً، وتصحيح وقوع ـ باب يف
عىل وعكوفهم العربية، لتعلم القاصدين بني كتابه وظهور سيبويه برحيل
هؤالء طالب لد استقر ومدارسة واستنباطاً وحتليالً الكتاب مطالعة نصوص
القرآنية، املعاين عىل  النحوية القواعد تنـزيل مبارشة سيبويه تلت التي املرحلة
القرآن معاين حتمل  مؤلفات فظهرت القرآنية، الرتاكيب خلدمة اللغة وتوظيف
والنحاس، للزجاج، القرآن وإعراب والفراء، لألخفش، القرآن الكريم، كمعاين
يف يتفقهون والعلامء يومنا إىل طالب... أيب القرآن ملكي بن وجوه والكشف عن

الكريم. القرآن ثنايا تراكيب املعاين من اللغة الستنباط
أنه عىل التفسري يف املحيط البحر صاحب األندليس حيان أبو نص ولذلك
جهة من للكلمة العربية األحكام التي معرفة املفرس: إليها حيتاج التي من األشياء

النحو(٢). علم ويؤخذ ذلك من ومن جهة تركيبها، إفرادها،
تقتضيه «ما التفسري: يف العثيمني صالح بن حممد الشيخ أصول من كان ولذلك

واستدل بقوله تعاىل:  حسب السياق»(٣). اللغوية أو املعاين الرشعية من الكلامت
 h  g  f نث Z Y  X مث (الزخرف: ٣)، وقوله:  W V U نث

n مث (إبراهيم: ٤).  m  l  k  j  i

األرجح عىل اآلية حتمل حتتمل املعنيني واآلية ال واملعنى اللفظ اختلف «وإذا
املعنى»(٥). الذي يعني «والسياق هو أو غريه»(٤). السياق بداللة منها

xمث   w v  u  t  s نث تعاىل:  من قوله «فرحني» ويف إعراب
. (١) السابق (٢١٦/١)

. البحر املحيط (١٤/١) (٢)
. البقرة سورة التفسري (٣٣/١) يف أصول (٣)

. البقرة سورة (٤) السابق (٣٥/١)
تفسري آل عمران (٤٠٧/٢). (٥)
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الضمري من حال هي هل ولكن «فرحني»: منصوبة عىل احلال، ،(١٧٠ عمران: (آل
(عند الظرف من حال أو فرحني، أي: حال كوهنم أحياء»، أحياء «بل يف املسترت
هذا كل «يرزقون»، نائب الفاعل يف من حال متعلق الظرف، أو من رهبم)، أي:

فيه اختالفاً كثريا»(١). ال خيتلف واملعنى جائز،

تعاىل: نث +  ,  -    .  /  0  1  2  3  4  قوله تفسري ويف
التوراة) اختالف  (وأنزل الكتاب) عليك يقول: (نزل عمران: ٣)، 5  مث (آل

املعنى(٢). عىل اختالف يدل التعبري

عمران: ٣٧)،  نث Å   Ä  Ã Â مث (آل تعال: قوله يف تفسري وكذلك
املعنى، عىل زيادة تدل زيادة املبنى الغالب أن قبل، وذلك من أبلغ يقول: «(تقبل)

شدة العناية واملبالغة»(٣). ففيها

تتعلق لغوية مسألة دراسة عند التفسري يف قررها  التي الشيخ قواعد ومن
مل ما األيرس، هو فالراجح مسألة  يف  النحويون اختلف «إذا القرآين: باألسلوب
فحينئذ صحيح، غري لأليرس املعنى التابع يكون بحيث املعنى، اختالف منه يلزم
املعنى دام ما لكن غري صحيح، معنى إىل ويؤدي باملعنى، ألنه خيل األيرس نتبع ال

تعرسوا)»(٤). وال (يرسوا الراجح، هو فاأليرس الوجهني عىل مستقيامً

(١) السابق (٤٣٨/٢).
. (٢) السابق (١٠/١)

. (٣) السابق (٢٢٠/١)
يس (٢٢٢). سورة تفسري (٤)
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املبحث الثاين

 

النحوي الدرس يف استقر ولذلك  املعنى، فهم بعد إال اإلعراب يستقيم  ال
يدخل فلومل تصوره،  قبل عىل اليشء احلكم يمكن وال املعنى، فرع اإلعراب أن
أو مفعولية أو فاعلية  من املختلفة املعاين  عليها تتعاقب التي الكلمة اإلعراب

اللتبست. إضافة
«اإلعراب إنام اإلعراب: إىل احلاجة بيان سبب يف الربكات األنباري أبو يقول
املعاين بني  والفرق اللبس،  وإزالة الفصل  وهو:  ملعنى، األصل يف الكالم  دخل

ذلك»(١). غري إىل واملفعولية الفاعلية من بعض من بعضها املختلفة
الالحقة املعاين دليل عىل ألنه باألواخر اإلعراب «اختص القيم: ابن  ويقول

بحقيقته»(٢). العلم حتصيله، وحصول بعد إال تلحقه ال املعاين وتلك للمعرب،
معانيها عن إال اإلبانة وإعراهبا أواخر الكلامت ضبط اهلدف من ليس ولذلك

اإلعراب. هذا خالل من
مفرداً يعربه يفهم معنى ما أن املعرب عىل «املغني» يف هشام اشرتط ابن من هنا

.(٣) مركباً أو
مفردات حتليل عند الدقة يف غاية القرآن أسلوب تناولوا الذين النحويون وكان
تصادم املعنى وإذا اآلية، سياق مع يتسم الذي باملعنى وربطها مجله وإعراب القرآن

قالوا: اإلعراب، مع

. اخلالف (٢٠/١) يف مسائل اإلنصاف (١)
. الفوائد (٣٤/١) (٢) بدائع

. املغني (١٧٧/٣) (٣)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

معاين من ذكر يشء من بد وال إعراباً، القرآن يف أصعب ما من «هذا املوضع
هلا»(١). خادم فإنه اإلعراب عىل لنستيضء اآلية؛

إعراب يف النحو علامء اختلف «متى العثيمني: بن صالح حممد الشيخ يقول
حيتمله»(٢). املعنى دام باألسهل ما نأخذ فإننا مجلة: أو كلمة

يقول   ،(١٩٨ عمران:  (آل d مث     c  b a نث تعاىل:  قوله تفسري ويف
استدراك حرف «لكن» نقول: املعنى معرفة بعد اإلعراب إىل رجعنا «إذا الشيخ:

وخرب»(٣). جنات: مبتدأ وهلم مبتدأ، والذين: غري عاملة،

 ¥   ¤    £  ¢   ¡ ے   نث  تعاىل: قوله من  «خاشعني» إعراب ويف 
حاالً  تكون حيتمل أن «خاشعني» «قوله: يقول: عمران: ١٩٩)، ¦  §  مث (آل

« نْ املعنى، ألن «مَ هبا مراعاً يكون ذلك وبناءً عىل يؤمن)، (ملن قوله: يف «من» من
للعموم، يصح مفرداً كان  وإن املوصول اسم  ألن اجلمع؛ ومعناها مفرد، لفظها 
أن حتتمل «خاشعني» إن أقول: واجلامعة، للفرد املوصولة األسامء من « نْ «مَ مع أن
ملن فاعل «يؤمن» من أو للذي يؤمن حال كونه خاشعاً، أي: « نْ «مَ حاالً من تكون

ال يتغري»(٤). كونه خاشعاً، واملعنى حال يؤمن،

ففي القرآين،  والسياق  متسقاً يكون أن البد اإلعرايب للوجه  الشيخ واختيار
G F  E مث   D  C B A تعاىل: نث قوله من «املرسلني» إعراب:
املعمول،  به ألنه يتعلق صالح للعمل، مفعول اسم «مرسل: يقول: ،(٣ - ٤ (يس:
رصاط عىل الرسل مجيع ألن مستقيم، رصاط عىل أرسلوا الذين ملن فاملعنى: إنك

. املصون (٤٧٣/٤) الدر (١)
. البقرة (١٢٩/١) سورة تفسري (٢)

. آل عمران (٥٨٨/٢) تفسري سورة (٣)
. (٤) السابق (٥٩٥/٢)
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أن وهو املؤلف(١)، قال مما أحسن آخر وجهاً حيتمل ولكن شك، بال مستقيم 
مستقيم، رصاط إنك عىل )، أي: (إنّ لـ ثانياً خرباً مستقيم) رصاط (عىل تكون:
 B A @  ? >  = <   ; : 9 قوله: نث له ويشهد أنسب، وهذا
(عىل  إعراب يف الثاين فالوجه ،(٥٣  -  ٥٢  :الشور) مث   H  G  F  E  D  C

.(٢)( (إنّ لـ ثانٍ خرب أهنا مستقيم) رصاط

املرتتب والتأخري التقديم حيث من وترتيبها اجلملة تراكيب يف  الشيخ وفقه
تعاىل:   إعراب قوله املحيل الدين جالل عىل يستدرك جعله فقه املعنى وتدبره عىل
ـ): ـ مثالً (هلم املؤلف ~: «قال قال: نث! " # $ % مث (يس: ١٣)،
املؤلف، سهو من أنه الظاهر وهذا ثاين، مفعول (أصحاب القرية): أول، مفعول
األول، املفعول هو فيكون القرية، أصحاب هو املرضوب ألن العكس، والصواب
أصحاب فالصواب أن انقالب، املؤلف إعراب ففي الثاين، املفعول هو ـ مثالً و ـ
القرية هلؤالء أصحاب اجعل أي ثاين، مفعول ـ: مثالً ـ و أول، مفعول القرية:

به(٣). يعتربون ـ مثالً ـ اجعلهم املكذبني لك،

الوجه كان فإذا ضعفه، أو املعنى قوة عىل يتوقف دائامً اإلعرايب الوجه واختيار
يف إعراب قوله الشيخ يقول أحسن من غريه، فهذا املعنى يف قوة يعطي اإلعرايب
¼ مث (يس: ٣٨):        »   º  ¹  ¸¶     µ  ´  ³ تعاىل: نث
هلم الشمس وآية يعني، الليل، معطوفة عىل ـ  أيضاً ـ والشمس عطف، حرف «الواو
لكن مبتدأ، الشمس: استئنافية، أن تكون الواو وجيوز هلا، ملستقر جتري أيضاً ـ ـ

.(٤)«أقو األول املعنى
. الشيخ والذي رشحه اجلاللني تفسري يف املحيل الدين جالل (١)

. يس (١٣) سورة تفسري (٢)
. (٥٣) : يس سورة تفسري (٣)

. (١٣٥) : (٤) السابق
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

يعطي أحدها لكن الواحدة، اجلملة يف  اإلعراب من وجهان كان هناك وإذا
تعاىل: نث (  قوله إعراب يف يقول الشيخ عىل اآلخر، املفضل فهو املعنى يف سعة

/  مث (يس: ٥٦):  .  -  ,  +   *

بمتكئون، متعلقة األرائك عىل أي عىل، ثان متعلق املؤلف: خرب قال «متكئون:
ثان، خرب و(متكئون) خرب، ظالل) و(يف (هم) املبتدأ يكون املؤلف كالم وعىل
و(عىل متكئون)، ظالل يف اخلرب: (هم متعددة لكنها واحدة، كالمه عىل فاجلملة
لدينا فتكون هذا وعىل مؤخر، مبتدأ  و(متكئون) بمتكئون...  متعلقة  األرائك)
وما متكئون)، األرائك (عىل والثانية: ظالل)،  يف وأزواجهم  (هم  مجلة مجلتان:
أو الزوجات) األرائك مع (متكئني عىل يكون أن يشمل ذكرناه ما أعم؛ ألن ذكرناه
األرائك  عىل أن يكونوا متكئني يقتيض ~ املؤلف كالم وعىل زوجاهتم، يرون

الزوجات(١). مع
نث 5 6 7 مث (ص: ٣)، من  مجلة: حتديد موقع واضحاً يف هذا ويتجىل
قال حال، نصب حمل يف نصب أهنا عىل أعرهبا املحيل الدين فجالل األعراب،

الشيخ:
من حال واجلملة فرار... حني  ليس احلني تعاىل: أي اهللا  رمحه املؤلف، «قال
نصب، حمل يف احلالية دائامً اجلملة حمل نصب؛ ألن يف تكون هذا وعىل نادوا، فاعل

هبم.... نزل مما هلم مناص ال حال يف نادوا يعني:

مقيدة فتكون حالية، أهنا نث 5 6 7 مث أي يف مجلة: قدره املؤلف ما هذا
أن هذا وجل عزّ اهللا خيرب فنادوا ثم استئنافية، تكون جيوز أن ولكن مناداهتم، بحال
حالية كانت إذا أنه حالية: استئنافية أو مفر، والفرق بني قولنا وقت الوقت ليس
كانت استئنافية النداء، وإذا ال ينفعهم فيه حال يف يعني: نادوا للمناداة، قيداً صارت

. (١) السابق (٢٠٢)
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ثم أخرب بأهنم نادوا، أخرب اهللا قد فيكون قبلها، عام القيدية حيث من منفصلة تكون
الفرار»(١). من متمكنني ليسوا حال بأهنم يف

ومراعاته اجلملة تركيب يف واعتباره مفهوم املعنى غالباً ليؤصل ويتوقف الشيخ
  g نث  تعاىل:  قوله إعراب  يف فيقول  املعنى،  لتحمل اللفظ وصالحية السياق، يف 

m l k j i hمث (الكهف: ٥٧):
ضمري وأعيد  عنها)، فأعرض ربه  بآيات (ذكر من  قلوب أي قلوهبم: «عىل
جيوز أو رشطية موصوالً اسامً كان سواء ( نْ (مَ ألن باعتبار املعنى؛ مفرد عىل اجلمع
عىل معناها فيكون يعود أو فيكون مفرداً عىل لفظها، يعود أن إليها الضمري عود يف
اللفظ، عىل عاد فهنا من قام، يعجبني قلت: حسب السياق، فإذا مثنى أو جمموعاً
من يعجبني قلت: لو وكذلك املعنى، فهنا عاد عىل قاما، يعجبني من قلت: وإذا
األمرين ملراعاة الضامئر وتعود ،أخر مرة مرة واملعنى اللفظ يراعى وقد قاموا،
اللفظ، روعي اً)، فهنا احلِ صَ لْ مَ يَعْ وَ ِ بِاهللاَّ مِن ؤْ يُ ن مَ (وَ تعاىل: قال واحد، سياق يف

وقوله:   ـ، أيضاً ـ اللفظ روعي ،( ارُ َ هنْ َ ا األْ تِهَ ْ مِن حتَ رِي ْ جتَ نَّاتٍ جَ هُ لْ خِ دْ (يُ قوله: ويف
روعي قاً)، زْ رِ هُ  لَ ُ اهللاَّ نَ سَ أَحْ دْ (قَ قوله: ويف  املعنى، روعي بَداً)، أَ ا فِيهَ ينَ الِدِ (خَ
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À نث واحد:  يف سياق جاء هذا كل اللفظ،
(الطالق: ١١)، فروعي  Ó  Ò  Ñ  مث  Ð  Ï  ÎÍ    Ì      Ë     Ê   É  È  Ç

ثالثاً»(٢).  اللفظ ثم ثانياً، ، ثم املعنى اللفظ أوالً

 

اجلار  إن «يقولون: عمران: ١٠٩)، ـ نث !  "  #  $  %  &  ' مث (آل
؟ مجلة يكون فكيف عامل، إىل حيتاج ألنه ليس مجلة؛ بنفسه واملجرور

. ص (٢١) سورة تفسري (١)
. تفسري سورة الكهف (١٠٤) (٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

وجمرور جار  اإلعراب: يف نقول وهلذا حمذوف، ليشء متضمن  ألنه قالوا:
املبتدأ خرب يف وقدر  ، فعالً املوصول االسم يف املحذوف قدر بمحذوف، متعلق
زيد قلت: وإذا عندك، استقر الذي فالتقدير: عندك، الذي يعجبني قلت: فإذا اسامً،
غري مفرداً يكون املبتدأ أن خرب األصل يف ألن عندك؛ مستقر زيد عندك، التقدير:
املوصول، يف صلة مجلة، فنقدرها فعالً تكون أن املوصول صلة يف واألصل مجلة،

القاعدة. هي املبتدأ، هذه خرب اسامً يف ونقدرها

املعروفة  القاعدة مبنياً عىل الالم، «بضم عمران: ٤)، ـ نث 7  8  9  : مث (آل
عىل الضم»(١). بنيت معناه ونوي املضاف، حذف إذا أخواهتا: أنه فيها، ويف

ضمري  ويسمى (أنت) بالضمري «أتى عمران: ٨)، ـ نث Ì  Ë  Ê مث (آل
احلرص»(٢). ـ التوكيد ـ واخلرب الصفة بني الفصل لثالث فوائد: الفصل

عمران: ١٥)، ½مث (آل  ¼  »  º   ¹    ¸  ¶  µ  ´ نث ـ 
احلرص؛ يفيد اخلرب وتقديم مرفوع و(جنات): مبتدأ مؤخر مقدم، اتقوا: خرب «للذين

احلرص»(٣). يفيد التأخري حقه تقديم ما أن البالغة: يف املعروفة القواعد من ألن

ألن  مطهرات، يقل: «(مطهرة): ومل عمران: ١٥)، Á  مث (آل  À نث ـ
السامل، املؤنث مجع إال مفرداً، يكون أن جمموعاً، وجيوز أن يكون جيوز اجلمع نعت
مؤمنة، بنساء تقول: وال مؤمنات، ـ: مررت بنساء مثالً ـ فتقول جمموعاً، فإنه يكون

صاحلة. تقول: بمسلامت وال صاحلات، بمسلامت ومررت

جيوز: أزواج واجلمع، اإلفراد وصفه فيجوز يف تكسري؛ مجع وقوله: (وأزواج)
مالك: ابن وأزواج مطهرة، قال مطهرات،

. آل عمران (١١/١) تفسري سورة (١)
. (٢٥٩ (٢) السابق (٥٤/١،

. (٣) السابق (٩٧/١)
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هببات وافرة). يقيض واهللا  ...... ......)

لصح»(١). (وافرات) قال: ولو
الضمري  x w v  u  t مث (البقرة: ٢١٣)،   s  r q p نث ـ
تعاىل: قوله فيكون هذا وعىل الكتاب، أوتوا  الذين  إىل يعود (اختلفوا) قوله: يف
ويبني موصول، اسم التي هي بياناً لـ (ما) احلال عىل موضع نصب احلق) يف (من
الذي للحق آمنوا الذين اهللا  فهد) قلت:  لو أنك  هلا، بيان واملجرور اجلار أن
احلق) (من تعاىل: قوله يف أن (من) هنا نعرف املعنى، ومن يستقيم فيه) اختلفوا

املوصولة»(٢). (ما) يف الكائن اإلهيام لبيان ولكنها للتبعيض، ليس

حلذف ناهية، نث R Q P O مث (البقرة: ٢٣٥)، ال: قال تعاىل:  ـ
تواعدوهن ال أي ـ النكاح أسامء من الرس أن املفرسين من كثري ذكر و(رساً): النون،

رساً. وامرأته بني الرجل يقع ألنه النكاح؛ أسامء إن الرس من وقالوا: ـ نكاحاً

وإذا وبينهن، بينكم فيام رساً وعداً أي: رساً، تواعدوهن ال بعض العلامء: وقال
القولني، فإذا قلنا: عىل اإلعراب بناءً أوىل، وخيتلف باب من فالعالنية الرس عن هنى
ضد (رساً) إن قلنا: وإذا (تواعدوهن)، لـ ثانياً مفعوالً صار النكاح بمعنى رساً أن

.(٣) مطلقاً صار مفعوالً رساً، وعداً تواعدوهنّ املعنى: ال وأن العالنية،

 

وتصوره، املعنى  استيعاب  بعد إال يأت مل نوعه وحتديد املستثنى  عىل  احلكم
التي يف األساليب الشيخ لد واضحاً هذا جتىل وقد املنقطع، املستثنى  وبخاصة

ذلك: أمثلة ومن منه، جنس املستثنى من ليس املستثنى جاء فيها

. (١) السابق (١٠٢/١)
. (٢) السابق (٣٠/٣)

. (٣) السابق (١٦٠/٣)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

 Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ نث ¶   تعاىل: قوله إعراب يف ـ
منقطع،  أنه والصواب استثناء، حرف هنا «(إال): قال: عمران: ٢٨)، Ã  Âمث (آل
ونخالفهم الظاهر، يف ولكن نوافقهم أولياء، نتخذهم ال التقاة حال يف ألنه يتعني بل
منهم، فنتقي نخشاهم، وقدرة وقوة سيطرة هلم الكفار هؤالء أن واملعنى: الباطن، يف

الباطن(١).  دون يف الظاهر بنا، لكن بطشهم وتنكيلهم من وقاية نتخذ أي:
عمران: ١١١)،  تعاىل: نث K  J I  H مث (آل قوله إعراب ويف ـ

قال:
فمنهم متصل، أم منقطع استثناء هذا هل فيها: املفرسون اختلف :(أذ «(إال
وعىل هذا يكون يف يف االستثناء، األصل هو هذا متصل؛ ألن إنه استثناء من قال:

.رضراً أذ إال يرضوكم لن تقديره: احلذف من يشء اآلية
لن املعنى: يكون القول هذا وعىل منقطع، هنا االستثناء أن الثاين: والقول

الرضر... منها يلزم ال واألذية يؤذونكم، ولكن يرضوكم،
لكنه األصل، وإن كان خالف وهو منقطع، أن االستثناء وهو أصح، القول وهذا
رضر»(٢). واألذ ليس سيرضون عليه، األذ ولكن يرضوكم، البالغة، لن يف أعىل

مث (النجم:  s r q p o n mتعاىل: نث إعراب قوله يف ـ
منقطع؛  استثناء إنه متصل، وقيل استثناء إنه اللمم: قيل «إال الشيخ: يقول ،(٣٢
يأتون أهنم أي الكبائر، من القليل اليشء إال املعنى فهل القليل، اللمم اليشء ألن

الذنوب. من الصغائر إال املعنى أو الكبائر، من القليل اليشء
وتكون منقطع، فاالستثناء بالثاين وإن قلنا متصل، فاالستثناء باألول إن قلنا
الكبائر ذكر اهللا  ألن التقسيم، حيث  من أقرب الثاين  واملعنى (لكن)،  بمعنى

. (١) السابق (١٧٢/١)
. (٢) السابق (٥٦/٢)
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الذين هؤالء أن يعني اللمم) (إال معنى فيكون هذا وعىل والصغائر، والفواحش
باحلسنات»(١). مكفرة هللا بالصغائر، والصغائر واحلمد يأتون أحسنوا

Qمث    P   O   N   M   L     K   J   I   H   Gنث تعاىل: قوله إعراب يف ـ
غري  من ألن املستثنى منقطع؛ هنا سالماً): االستثناء «(سالماً قال: ،(٢٥ - ٢٦ (الواقعة:
املنقطع االستثناء وعالمة التأثيم، من وال اللغو، من ليس فالسالم منه، املستثنى جنس
(ال يسمعون القرآن: غري يف قيل لو وهنا (إال) لكن فيستقيم الكالم، بدل جتعل أن
تعاىل:  قوله ذلك ومثل الكالم، الستقام سالماً) وال تأثيام ولكن قيالً سالماً لغواً فيها
«  ¼ ½ مث (الغاشية:   º  ¹   ¸  ¶ µ  ´  ³  ² نث ° ±  
قبلها، من جنس ما ليس (إال) ما بعد ألن منقطع؛ هنا (إال من) ٢١ - ٢٣)، فاالستثناء

غريهم»(٢). عىل الكافرين وال عىل ال بمصيطر Sليس الرسول ألن

سورة الغاشية  يف مث (الغاشية: ٢٣)،  ½  ¼  »  ºنث اآلية: إعراب ويف ـ
وليس بمتصل، منقطع، اآلية االستثناء يف أن يعني لكن، بمعنى هنا يقول: «إال
منه، املستثنى من جنس املستثنى فيه يكون املتصل أن املتصل واملنقطع بني والفرق
لست اآلية: معنى لصار متصل قلنا إنه لو ـ مثالً ـ فـ منه، أجنبياً يكون واملنقطع
بل كذلك األمر وليس مصيطر، عليهم فأنت وكفر توىل من إال عليهم بمصيطر

األكرب»(٣). العذاب اهللا فيعذبه ذكرته، أن بعد وكفر من توىل لكن املعنى:

 ،(١٥٠ (البقرة:  مث   |   {  z   y  x  w    v  u  t نث  ـ 
من ومنهم متصل، إنه قال: فمنهم من منقطع؟ متصل أم أهو يف االستثناء اختلف
حجة، لكن عيكم للناس يكون لئال (لكن)، يعني: بمعنى و(إال) منقطع، إنه قال:

. احلجرات (٢٣٣) سورة تفسري (١)
. (٢) السابق (٣٣٦)

. عم (١٨٧) جزء تفسري (٣)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

إنه متصل، قال: قال: ومن وخماصمتهم، حماجتهم من تنجوا لن منهم ظلموا الذين
من ليس ومنهم منهم ظامل، الناس ألن من الناس، مستثنى (الذين ظلموا) يكون
(لئال تعاىل: قوله منقطع؛ ألن االستثناء أن ـ أعلم واهللا ـ عندي بظامل، واألقرب
املرشكني أو من اليهود ظلم من لكن شامل، عام هذا عليكم حجة) للناس يكون

وجل(١). اهللا عزّ أباهنا التي احلكمة هبذه لن يرعوي فإنه

ألن نث ®   ¯  ° مث (النبأ: ٢٥): «االستثناء هنا منقطع عند النحويني؛ ـ
املاء وهو احلميم، هذا إال هلم ليس واملعنى منه، املستثنى جنس ليس من املستثنى

احلرارة»(٢). يف احلار املنتهي

 

نزله  bمث (البقرة: ٩٧)، «فإنه  a ` _  ^  ]   \ [  Z ـ نث
قلبك: فيه إعرابان: عىل

الناحية من الرشط بفعل  ارتباطه  ووجه الرشط، جواب اجلملة أن األول:
العداوة، فيه ما يوجب يكن مل كأنه جلربيل، املعادين اليهود هؤالء ذم تأكيد املعنوية

القائل: كقول الذم، يشبه املدح، بام تأكيد يشبه قلبك، وهذا عىل نزله أنه إال

الكتـائب قـراع من فلــول ســيوفهم         هبـن فيهم غري أن عيب وال

عىل ـ القرآن أي ـ نزله أنه إال لعداوته، موجب فال جلربيل عدواً كان من فاملعنى
حمذوف، الرشط إن جواب وقيل: ال عداوته، واليته، الوصف يقتيض وهذا قلبك،
وأبلغ»(٣). أصح األول لكن اإلعراب غيظاً، فليمت جلربيل عدواً من كان والتقدير:

بقوله: «وهذا الشيخ الذي اختاره اإلعراب عىل هذا عاشور ابن عقب ولذلك
. البقرة (١٥٥/٢) سورة تفسري (١)

. (٢) السابق (٣٠/١)
. (٣١٣/١) : (٣) السابق
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بعد:  بقوله ِ) وأظهر ارتباطاً اهللاّ نِ تعاىل  (بِإِذْ وأسعد بقوله ذكروه، مما أحسن الوجه
نث q p o n m مث (البقرة: ٩٨).

كفروا،  يف الفاعل من حالية مجلة نث / 0  1 مث (البقرة: ١٠٢)، ـ
نوع لبيان  استئنافية تكون أن وجيوز السحر، الناس  يعلمون كوهنم حال  يعني

كفرهم(١).

جعلناها ألننا لو استئنافية، الواو هنا ـ نث Å  Ä Ã  Â مث (البقرة: ١٤٥):
يف قبلتهم بتابع أنت وما املعنى: )، لصار تَكَ لَ قِبْ واْ بِعُ تَ ا (مَّ تعاىل: قوله عاطفة عىل
ال الرسول أن ومعلوم به، جئت  ما  صدق عىل تدل التي باآليات  إتيانك  حال
قوله االسمية يف باجلملة  التعبري يف الرس هو  قبلتهم مطلقاً، وهذا يتبع أن يمكن
واْ بِعُ تَ ا تعاىل:  (مَّ يف قوله أتى باجلملة عنهم الكالم ويف ،( ابِعٍ بِتَ أَنتَ ا مَ تعاىل: (وَ

.(٢)«( تَكَ لَ قِبْ

(إن  تعاىل: قوله نث È        Ç  Æ  ÅÄ Ã Â Á  مث (البقرة: ٢٨٠)، ـ
(مستقلة) العلم، عىل  هبا احلث يراد مستقلة،  الرشطية  اجلملة هذه تعلمون) كنتم 
أن أوهم فاسداً، معنىً ألوهم قبلها بام وصلت ألهنا لو قبلها، بام توصل ال أهنا أي
معنى هذا أن شك وال لنا، خرياً فليس نكن نعلم مل كنا نعلم، فإن إن لنا خري التصدق

تصدقوا(٣). أي فافعلوا العلم ذوي من إن كنتم املعنى: لكن باآلية، ال يراد فاسد

:;  >  =  < مث (البقرة: ٣٩)،   9  8   7  6     5  4 نث ـ
فيها (هم ومجلة املبتدأ، أصحاب النار) خرب (أولئك ومجلة مبتدأ، كفروا): (الذين
تكون أن وجيوز خالدين، كوهنم احلال، يعني حال عىل نصب يف موضع خالدون)

    

. (٣٢٨/١) : (١) السابق
. (٢) السابق (١٣٤/٢)
. (٣) السابق (٣٩٠/٣)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

هلم(١). ما لبيان استئنافية

(البقرة: Hمث   G FE   D C B A @ ?  >نث ـ
عام  منقطع والكالم مستأنف، هو قال  من فمنهم  فيها، املفرسون اختلف   ،( ٩٦
كان وإن وهذا يعمر.. لو أحدهم يود من أرشكوا الذين ومن  والتقدير: قبله،
قوله عىل معطوف إنه قال:  من ومنهم جداً، بعيد املعنى يف لكنه لفظاً حمتمالً
أرشكوا، الذين من وأحرص الناس، أحرص يعني: ولتجدهنم (الناس)،  تعاىل: 
يؤمنون كتاب، أهل اليهود أن من الرغم عىل املرشكني من أحرص اليهود يعني
بالبعث يؤمن  ال والذي بذلك، يؤمنون ال واملرشكون وبالنار، وباجلنة بالبعث، 
فتجده يعود، أمره، وال انتهى مات إذا أنه ير ألنه حياة، عىل أحرص الناس يصري
الصواب(٢). هو القول وهذا ماله، رأس أهنا هي ير احلياة التي هذه عىل حيرص

املفرسين كالزخمرشي(٣) وابن  من اللغة أهل أئمة اختيار الشيخ إليه ذهب وما
عاشور(٤).

  Ý  Ü  Û     Ú  Ù  Ø  ×Ö Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í نث ـ
عمران: ٢٩). Þ مث (آل

األرض): (يعلم) بالرفع عىل االستئناف، يف وما السموات يف (ويعلم ما «وقوله:
بخالف اهللا)، (يعلمه عىل عطفاً يف مثل هذا اجلزم وال جيوز يعلم، وهو والتقدير:
Zمث (البقرة:  YX   W  V  U   T  S  R  Q  P  O تعاىل: نث قوله
ثالثة أوجه.  ( (فيغفرَ وجيوز: ،( (فيغفرُ وجيوز: ملن يشاء، ( (فيغفرْ جيوز: ٢٨٤)، فإنه

. (٤٠٠/١ ابن عاشور ( للطاهر والتنوير البقرة (١٤٠/١)، وانظر التحرير سورة تفسري (١)
. البقرة (٣٠٨/١) سورة تفسري (٢)

. (٣) الكشاف (٣٠٠/١)
والتنوير (٦٠٠/١) . (٤) التحرير
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صار علم اهللا بام باجلزم جعلناه لو الرفع؛ ألننا سو جيوز ال اآلية هذه يف لكن
تبدوه) يف صدوركم أو ما ختفوا (قل إن مقيداً بقوله: يف األرض وما السموات يف
معلق الرشط وجواب الرشط، جواب حكم له الرشط جواب عىل املعطوف ألن
وال جيوز والرفع، االستئناف (ويعلم) قوله: يف فيتعني هذا الرشط، وعىل بفعل

اجلزم»(١).

عمران: ١١١). Sمث (آل  R  Q   P  O  N  M ـ نث
حمل النون، وهو فيها ينرصون) و(ال والرتاخي، للمهلة ينرصون): (ثم) ال «(ثم
عىل واملعطوف معطوف عليه، عطف، و(يولوكم األدبار) حرف ألن ثم إشكال؛
لالستئناف، ولكنها للعطف، ليست هنا (ثم) نقول: ولكن جمزوماً، يكون املجزوم
عىل كانت عطفاً لو ألهنا التقدير؛ من هنا بد وال ال ينرصون)، هم والتقدير: (ثم
ألنه املعنى؛ يفسد وحينئذ ينرصوا، ال ثم جلزمت، ولقيل: األدبار) (يولوكم قوله:
بعد ينترصون إهنم يقول: لقائل أن ألمكن يقاتلوننا حني النرص عنهم انتفاء كان لو
ال إهنم كذلك، ليس األمر ولكن قاتلونا، إذا بام مقيداً النرص انتفاء ولصار ذلك،
فتبني الذلة)، عليهم (رضبت قال: وهلذا يقاتلونا، مل أم قاتلونا سواء أبداً ينرصون
ألهنا مرفوع؛  بعدها والفعل استئنافية، ولكنها  عاطفة، ليست هنا (ثم) أن اآلن 

جمزوم»(٢). وال مل تعطف عىل منصوب، هبا، مبتدأ مجلة

وجزمه رفعه بني فرق قلت: فأي «فإن يف الكشاف: الزخمرشي يقول ولذلك
وحني األدبار. كتولية بمقاتلتهم، النرص مقيداً نفي لكان لو جزم قلت: املعنى، يف
عنها التي أخربكم شأهنم وقصتهم ثم قال: كأنه مطلقاً وعداً النرص نفي كان رفع
ينهضون ال  والقوة، النرص عنهم منتفٍ خمذولون أهنم التولية بعد هبا وأبرشكم

    

. آل عمران (١٧٧/١) تفسري سورة (١)
. (٢) السابق (٥٨/٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

؟ قلت: يف «ثم» الرتاخي معنى فام قلت: فإن أمر، هلم يستقيم وال بجناح، بعدها
بتوليتهم اإلخبار أعظم من عليهم اخلذالن بتسليط اإلخبار ألن املرتبة؛ يف الرتاخي

األدبار(١).

لألوىل،  توكيد الثانية «واجلملة نث -   .  /  0  1  2  مث (النبأ: ٤ - ٥)، ـ
فصل ألنه النحويني؛ باعتبار اصطالح توكيداً كانت ليست وإن املعنى، حيث من
من بيشء مؤكد بينه وبني يفصل ال والتوكيد العطف، بحرف قبلها التي وبني بينهام

احلروف»(٢).

. (١) الكشاف (٦١٠/١)
. عم (٢١/١) جزء تفسري (٢)
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الثالث املبحث
  

األدوات هيتمون بدراسة جعلهم واهتاممهم باملعنى قبل املبنى النحويني عناية
هلا يف املتقدمني بتناول املتأخرون يكتف ومل واجلمل، املفردات التي بني الروابط أو
خاصة ولكن أفردوها بتصانيف املختلفة، النحو أبواب خالل من مصنفاهتم بطون

أشهرها: من كان

للهروي، واألزهية للزجاجي، الالمات وكتاب للرماين، احلروف  معاين ـ
اللبيب ومغني للمرادي، واجلني الداين للاملقي، املعاين حروف يف املباين ورصف

األدوات. هذه يف دراسة القمة فيه بلغ والذي األنصاري هشام البن

فهم يف كبرية أمهية من هلا ما األدوات إىل هذه بدراسة ويرجع اهتامم النحويني
يقول املعنى عليها، وتوقف ومجاهلا، روعتها وبيان أرسارها وإدراك اللغة أساليب

املعاين»: حروف يف الداين «اجلني كتابه يف مقدمة املرادي

معاين عىل أكثرها مبنياً  صنوفه اختالف عىل العرب  كالم  مقاصد كانت «ملا
قلتها مع  وهي  وتفصيلها، مجلتها ومعرفة حتصيلها، إىل اهلمم رصفت حروفه
األذهان عىل فعزت غورها، وبعد دورها،  كثر قد  مجلتها، عىل الوقوف وتيرس

يعانيها»(١). ملن إال اإلذعان وأبت معانيها

احلروف هذه باستيعاب ـ منهم خاصة واملفرسين اللغويني ـ اهتامم كان لذلك
أسلوب القرآن الكريم. مدخالً لدراسة ومعانيها

الذين اللغويني املفرسين أعالم أحد العثيمني صالح بن حممد الشيخ ويعد

    

. (ص١٩) الداين اجلنى (٥٧)



٢٣٦٦
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

وأبرزوا الكريم، القرآن أسلوب تراكبيها يف وفقهوا  األدوات، هذه فقهوا معاين
األمثلة: بعض وهناك القرآنية، األساليب يف مواقعها خالل من معانيها

جماهد، عن مروي وهذا اإلطالق، عىل معنى ليس هلا هجائية حروف ـ (أمل):
يف معنى هلا ليس احلروف  وهذه العرب، بلغة نزل القرآن أن القول هذا وحجة

هجائية(١). حروف كذلك فهي تاء، باء، ألف، تقول: ما مثل العربية، اللغة

ابن الشيخ  يقول اللغويني، املفرسين أئمة كبار املحققني من كبار رأي وهذا
التهجي احلروف أسامء القارئ هبا ينطق الفواتح حني هاته خالف أن «وال عاشور:
خاصة بكيفيات املكيفة األصوات مسمياهتا وأن بمسمياهتا، الكالم يف ينطق التي
وال ـ: مثالً ميم» ـ الم القارئ: «ألف يقول إنام احلروف، ولذلك يف خمارج حتصل

«أمل». يقول:

تفيد للجنس النافية (ال): &' )مث (البقرة: ٢)،،   %  $  # (ال): نث ـ
فإذا والكثري، القليل املطلق، فتشمل العموم عىل تدل يعني غايته، أقىص يف العموم

كثري(٢).  قليل، وال فيه ريب، ال ليس القرآن

والتحقري،  للنفي هنا االستفهام (البقرة: ١٣)، ~ ے  ¡ مث  نث |  {  ـ
ـ اإلنكار معنى مضمناً أيضاً ـ يكون وربام السفهاء،  آمن كام  نؤمن ال واملعنى:
النفي من أبلغ وهذا  الناس)، آمن كام (آمنوا قال:  من عىل  ينكرون أهنم  أي

املحض(٣).

أبلغ وجه»(٤). عىل اإليامن من التربيء منه «قصدوا عاشور: ابن الطاهر يقول

. البقرة (٢٢/١) سورة تفسري (١)
. (٢) السابق (٢٦/١)

. البقرة (١٤٩/١) سورة تفسري (٣)
. والتنوير (٢٨٣/١) (٤) التحرير



٢٣٦٧

هنا  الباء  :(باهلد) ،(١٦ (البقرة:  نثÊ    É  È  Ç  Æمث  ـ
بدرهم، الثوب اشرتيت تقول: مثلام ،اهلد وأعطوا الضاللة أخذوا للعوض،
عن عوض أن الدرهم املدفوع كام املأخوذة، عوض عن الضاللة املدفوع فاهلد

املأخوذ(١). الثوب

تفيد  لكنها عاطفة، هذه 7  8مث (البقرة: ١٨)، الفاء  6  5  4 نث3   ـ
بسامع ينتفعون غيهم، فال عن يرجعون ال الثالثة األوصاف هذه بسبب أي السببية،

به(٢).  وال ينطقون بمشاهدته، وال احلق،

املثل الثاين  ألن هنا للتنويع، (أو): نث : ;    > = مث (البقرة: ١٩)، ـ
نقول: إن أن وجيوز صيب، مثل أو فاملعنى: بمعنى مثل، اسم والكاف آخر، نوع

كصيب(٣). مثلهم أو والتقدير: تشبيه، حرف الكاف

(أو) مخسة «يف احللبي: يقول السمني اللغة، من أهل املفرسين وهذا رأي حذاق
يشبههم من منهم هؤالء حال يف الناظرين أن بمعنى أهنا للتفصيل، أظهرها: أقوال:
صفته»(٤). هذه بأصحاب صيب يشبههم من ومنهم صفته، هذه بحال املستوقد الذي

هلا معنيان:  هنا الالم (لكم): Ä  Ãمث (البقرة: ٢٩)،  Â  Á  À  ¿ نث¾   ـ
خلق التعليل، أي الثاين: واملعنى لك، أبحت تقول اإلباحة، كام األول: املعنى

ألجلكم(٥).

: قائالً من التفصيل عاشور بيشء تناوله ابن الشيخ أوجزه وما

    

. البقرة (٦٠/١) سورة تفسري (١)
. (٢) السابق (٦٤/١)
. (٣) السابق (٦٦/١)

. املصون (١٦٧/١) الدر (٤)
. البقرة (١٠٩/١) سورة تفسري (٥)



٢٣٦٨

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

األرض يف ما أن خلق عىل دلت األوىل: أن الم التعليل فائدتان: هذه اآلية «يف
وفائدته. لثمرته وبيان للخلق، تعليل هذا ويف الناس، ألجل كان

أن ،( ضِ رْ األَ يفِ ا مَّ م قَ لَكُ لَ خَ ي الَّذِ وَ تعاىل:  (هُ قوله من أخذوا الثانية: الفائدة
دليل يدل حتى اإلباحة هو االستعامل أنواع من له يراد فيام األشياء أصل استعامل

ألجلنا»(١). خملوقاً األرض يف ما جعل عدمها، ألنه عىل
الشيخ:  يقول  ،(٣٤ (البقرة:  }مث    z    y  x   w   vنث ـ

والتعقيب»(٢). للرتتيب هنا فالفاء تأخر، غري من أي «فسجدوا:
يشري التعقيب بفاء وعطف (فسجدوا) كالم الشيخ: شارحاً عاشورا قال ابن
أن من التخوف من نفوسهم يف كان ما يصدهم ومل باالمتثال، املالئكة مبادرة إىل

املعايص»(٣). عن ألهنم منزهون دماء وسفك فساد مظهر املخلوق هذا يكون
معنى  الشيخ حقق اآلية هذه يف ،(٣٤ (البقرة:  مث   £   ¢   ¡ نث  ـ

فقال: القرآن الكريم يف استعامهلا خالل من (كان)
علم الكافرين يف من كان املراد أن بعض العلامء زعم الكافرين) من «(وكان
خترجياً هناك لكن سابق، يشء عىل يدل وامليض ماض(٤)، فعل (كان) أن عىل بناءً اهللا
حتقيق هبا ويراد الزمان، مسلوبة أحياناً تأيت (كان) نقول: إن أن من هذا، أحسن
Nمث   M  L  K نث تعاىل: قوله ذلك ومن الصفة، هبذه املوصوف اتصاف

 Ô تعاىل: نث وقوله nمث (النساء: ١٥٨)،  m  l  k وقوله: نث ،(٩٦ (النساء:
فيام مىض،  املعنى أنه كان ليس هذه أشبهها، وما Ö  Õ  ×  مث (النساء: ١٣٤)،

. والتنوير (٣٧٥/١) (١) التحرير
. البقرة (١٢٥/١) سورة تفسري (٢)

. والتنوير (٤٠٩/١) (٣) التحرير
قبل األرض كانوا يف الذين الكافرين القوم من وكان عىل باهبا، واملعنى: أهنا ”األظهر : احللبي السمني قال (٤)

. [(٢٧٨/١) املصون [الدر اهللا“ علم يف كان أو ، روي ما آدم عىل خلق



٢٣٦٩

املوصوف اتصاف حتقيق ويراد هبا الزمان، مسلوبة هنا كان  فتكون  يزال،  ال  بل
عىل الكالم  وجيري تأويل، فيه وليس  األقرب، هو وهذا اجلملة،  عليه  دلت بام

ظاهره»(١).

اجلنس،  لبيان هنا (من) ،(٥٧ (البقرة:  مث   À    ¿  ¾  ½     ¼ نث  ـ 
الطيبات(٢). مجيع يأكلوا أن هلم ألهنم أبيح للتبعيض، وليست

منها: فيها، اآلراء هو أحد اآلية يف (من) نوع بيان يف ذكره الشيخ وما

واملفعول اجلنس، أولبيان  للتبعيض  هنا  (من)  أن العكربي  البقاء أبو ير
طيبات(٣). من شيئاً كلوا والتقدير: حمذوف،

للتبعيض(٤). أو الغاية البتداء احلنبيل أهنا عادل وابن احللبي وير السمني

بعض والسلو املن  ألن  قال: للتبعيض،  أهنا عىل جزم فقد حيان أبو أما
ذلك األلويس البغدادي(٥). يف وتبعه الطيبات،

الطربي جرير  ابن يقول الشيخ، ير اجلنس، كام لبيان اآلية يف أهنا والظاهر
وقد رزقناكموه، رزقنا الذي شهيات كلوا من طيبات) «(كلوا من املفرسين: شيخ
لكم، فجعلناه أبحناه حالل الذي من رزقناكم) ما (من طيبات بقوله: عنى قيل:

رزقاً. لكم
هنئ العيش من القوم فيه كان ما وصف ألنه أوىل بالتأويل؛ القولني من واألول
بأنه وصفه من أحر اللذة بمعنى الذي هو بالطيب ذلك فوصف أعطاهم، الذي

. البقرة (١٢٦/١) سورة تفسري (١)
. (٢) السابق (١٩٦/١)

. (٣) التبيان (٥٥)
. اللباب (٩١/٢) املصون (٣٧١/١) ، الدر (٤)

. (٣٥٨/١) املعاين روح البحر املحيط (٣٧٥/١)، (٥)

    



٢٣٧٠

4
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

مباح»(١). حالل

واللذيذ»(٢). احلالل مجعت قد هنا «والطيبات والقرطبي: عطية، ويقول ابن

وامتنان»(٣). أباحة وإرشاد رزقناكم): أمر ما من طيبات كثري: «(كلوا ابن ويقول

متصلة،  (أم) إن ـ نث i h  g  f  e  d c مث (البقرة: ٨٠)، قيل:
(بل)، بمعنى تكون املنقطة أن وجهني: من بينهام والفرق  منقطعة، إهنا وقيل:
وما (أو)، بمعنى فتكون املتصلة وأما قبلها، عام منقطع بعدها  ما  أن والثاين: 
تعاىل: نث !    "  #     $  %  قوله املتصلة: قبلها، مثال ملا معادل بعدها
قوله تعاىل: نث !  "  #  املنقطعة ومثال &  '  )   (    مث (البقرة: ٦)،
اآلية  هذه يف أما طاغون، قوم هم أي: بل $% & '  )   ( مث (الطور: ٣٢)،
تقولون بل معناها: فيكون هذا وعىل منقطعة، أهنا  فيحتمل  بصددها نحن  التي
عند اختذتم أنتم هل معناها: فيكون متصلة، أهنا وحيتمل تعلمون، ال ما اهللا عىل
ابتدأه الذي وهذا تعلمون»(٤). ال ما اهللا عىل تقولون أنكم أو فادعيتموه، عهداً اهللا
أسلوب تناولوا الذين من أئمة املحققني أثبته هو ما (أم) متصلة بقوله: «إن الشيخ
والزخمرشي ٢٠٧هـ، الفراء زياد بن زكريا حييى كابن بدراسة معاين مفرداته القرآن
عهد اهللا عندكم من هل حممد: يا «قل الفراء: يقول عاشور، بن والطاهر ٥٣٨هـ

تعلمون»(٥). ما ال أم تقولون عىل اهللا الذي قلتم، هبذا

عىل سبيل كائن أي األمرين بمعنى معادلة تكون أن «أم: إما ويقول الزخمرشي:

. تفسري الطربي (٧١١/١) (١)
. اجلامع (١٢١/٢) القرطبي تفسري ، املحرر الوجيز (٢٢٩/١) (٢)

. كثري (٢٤٦/١) ابن تفسري (٣)
. البقرة (٢٦٠/١) سورة تفسري (٤)

. القرآن (٤٥/١) معاين (٥)



٢٣٧١

منقطعة»(١). أن تكون وجيوز أحدمها، بكون واقع العلم ألن التقرير،
ال تعلمون) ما اهللا تقولون عىل قوله (أم يف فقال: «أم: عاشور بذلك ابن وجزم
احلاجب، به ابن رصح كام اجلملة، متصلة، وتقع بعدها فهي االستفهام، معادلة مهزة

التحقيق»(٢). وهو اإليضاح، يف
املفرسون: قال مث (البقرة: ٨١)، q  p o   n    m l kنث ـ
لإلرضاب تكون أن وحيتمل االنتقايل،  لإلرضاب فهي (بل) بمعنى هنا  (بىل)

معدودة»(٣). أياماً إال النار متسنا «لن قوهلم: إلبطال أي اإلبطايل،
القائلني ثناؤه جلَّ اهللا من تكذيب سيئة) كسب من الطربي: «(بىل جرير قال ابن
أرشك من معذب أنه هلم منه معدودة) وإخبار إال أياماً النار متسنا (لن اليهود: من

ذنوبه»(٤). به وأحاطت وبرسله، به وكفر
معدودة) أياماً إال النار (لن متسنا لقوهلم: إبطال «(بىل) عاشور: ابن ويقول
أنتم بل (بىل): فمعنى بعدها، ما عىل الكالم السابق عىل تدخل اجلواب وكلامت

طويلة»(٥). مدة النار متسكم
رشطية  هي وهل اآلية، يف ( نْ (مَ معنى لبيان  عثيمني ابن  الشيخ ينتقل  ثم
(فأولئك وجوابه: رشط، اسم  تكون أن  حيتمل ( نْ «و(مَ فيقول: استئنافية، أم
وهي الذي، بمعنى موصولة أن تكون وحيتمل خالدون)، فيها هم النار أصحاب
االسم االسم املوصول ملشاهبة بالفاء وقرن النار)، أصحاب (فأولئك وخربه مبتدأ،

أوىل»(٦). األول واالحتامل العموم يف الرشط

. (١) الكشاف (٢٨٩/١)
. (٢) التحرير (٥٦٢/١)

. البقرة (٢٦٠/١) سورة تفسري (٣)
. تفسري الطربي (١٧٨/٢) (٤)

. والتنوير (٥٦٢/١) (٥) التحرير
. البقرة (٢٦١/١) سورة تفسري (٦)

    



٢٣٧٢
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

دخول رشطية بدليل سيئة) كسب يف قوله: (من نْ عاشور: «مَ بن الطاهر يقول
بجملة مؤذنة كانت فلذلك العموم،  صيغ من الرشط يف وهي جواهبا، يف الفاء

(بىل)»(١). تعقيب عليها دل حمذوفة

نث̂   _ ̀   f  e  d  c  b   a مث (البقرة: ١٩٤)، ادعى  ـ
عليكم، اعتد ما مثل فاعتدوا عليه التقدير: إن زائدة، وقال: هنا الباء أن بعضهم

اعتدائه(٢). اعتداءاً مثل أو عدواناً، أي مطلقاً، مفعوالً هنا (مثل) أن تكون عىل

بمثله، عليه اعتدوا املعنى وأن أصلية، زائدة، وأهنا ليست أهنا ولكن الصواب
كيفيته، ويف يف هيئته، اعتد عليكم به ملا مطابقاً املثل بحيث يكون للبدل، فالباء
اعتد وإذا يف احلرم فاقتلوه، بقتال عليكم أحد اعتد فإذا مكانه، ويف ويف زمنه،
املقابلة عىل دالة هنا الباء فتكون فقاتلوه، احلرم األشهر  يف  بقتال أحد عليكم

والعوض(٣).

أبو يقول  املفرسين،  من اللغة  أهل أئمة عليه نص الشيخ  حققه الذي وهذا
يقول: بالعدوان، وإنام يأمر مل فإن اهللا عليه) (فاعتدوا «وأما قوله: احلسن األخفش:
إن تقول: كام بكم، فعلوا كام هبم باالعتداء، أي: افعلوا كان يسمى الذي ائتوا إليهم

بظامل»(٤). ليس منك، والثاين ظلامً تعاطيته مني تعاطيت

فاعتدوا فقاتلكم،  احلرم، يف عليكم اعتد فمن «معناه:  جرير: ابن وقال
قصاصاً، قد جعلت احلرمات ألين إياكم، اعتدائه عليكم بقتاله نحو بالقتال عليه

. والتنوير (٥٦٣/١) (١) التحرير
األدوات قسم / الزائدة الباء  : يف القرآن ألسلوب دراسات يف عضيمة حممد عبداخلالق الشيخ عدها  (٢)
الدر : وانظر ، (١٢٢) التبيان يف البقاء وأيب ،(٧٨/٢) البحر حيان يف أيب بكالم واستدل ،(٥١/٢)

. (٣٥٠/٣) الكتاب يف علوم واللباب ،(٣١٠/٢) املصون
. البقرة (٣٨٦/٢) سورة تفسري (٣)

. القرآن (٣٥٤/١) معاين (٤)



٢٣٧٣

مثله فاستحلوا منه حرمي، يف املرشكني حرمة أهيا املؤمنون من منكم فمن استحل
فيه»(١).

املقدار، يف املامثلة يشمل اعتد عليكم)، (بمثل ما «وقوله: عاشور: ويقول ابن
احلرام»(٢). يف البلد أو احلرام الشهر يف األحوال، ككونه ويف

وعىل  إيامهنم، قليالً «أي: نث ¼  ½  ¾  ¿  Â  Á  À مث (البقرة: ٨٨)، ـ
العدم، أو املراد بالقلة وهل القلة، لتوكيد زائدة وإما مصدرية، إما (ما) تكون هذا
بالكلية، اإليامن عدم حاهلم الظاهر من ألن األقرب، ظاهرها، املعنى األول عىل هي

اللفظية»(٣). أو احلالية القرائن العدم، إذا دلت عليه بالقلة يراد أن يمتنع وال

احلالية، القرائن عليه دلت إذا العدم بالقلة يراد أن يمتنع «وال الشيخ: وعبارة
شيوخه: عن نقله الطربي الذي كالم يف مرشوحة اللفظية» أو

ما يؤمنون) (فقليالً قيل: وإنام بيشء، مؤمنني إهنم كانوا غري بعضهم: قال «وقد
رأيت ما تريد: قط، هذا مثل رأيت العرب: قلام تقول كام كافرون، باجلميع وهم
والبصل، الكراث إال ينبت قلام ببلد مررت منها: سامعاً عنهام قط، وروي هذا مثل
به من الكالم الذي ينطق ذلك أشبه وما والبصل، الكراث إال شيئاً ينبت ما يعني:

مجيعه»(٤). نفي فيه واملعنى بالقلة، اليشء بوصف

يقول   ،(١٠١ (البقرة:  Êمث    É    È  Ç  Æ   Å   Ä نث ـ 
اخلرب، وترفع االسم تنصب (إن) عمل عملها: عمل، وهلا معنى، هلا «(كأن) الشيخ:
ال ظهورهم وراء اهللا لكتاب يف نبذهم كأهنم يعني: للتشبيه، هنا فهو معناها: وأما

. تفسري الطربي (٣١١/٣) (١)
. والتنوير (٢٠٧/٢) (٢) التحرير

. البقرة (٢٨٤/١) سورة تفسري (٣)
. تفسري الطربي (٢٣٥/٢) (٤)

    



٢٣٧٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

التشبيه فيها، حرف وداللة اآلية، ملعنى فقه فيها حق». وعبارة الشيخ أنه يعلمون
ثناؤه جل اهللا من يعلمون): «هذا ال (كأهنم قوله: معنى يف الطربي ابن جرير يقول
اهللا أمر عاندوا وأهنم ومعرفة، به منهم  احلق عىل علم جحدوا عنهم أهنم إخبار

عليهم»(١). بوجوبه منهم علم عىل فخالفوه

«مث (البقرة: ١٠٥)، يقول   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² نث ـ
هنا لبيان و(من) املحبة، والود: خالص بمعنى حيب، و(يود): نافية، «(ما): الشيخ:
(وال كفار، كلهم الكتاب أهل أن املعنى: يصري وعليه للتبعيض(٢)، وليست اجلنس،
كفروا الذين ما يود الكتاب)، يعني: أهل (من تعاىل: قوله عىل معطوفة املرشكني)
معطوفة كانت لو ألهنا املرشكني)؛ (وال قال تعاىل: وهلذا هؤالء، وال هؤالء، من
الذين أي اجلنس، لبيان (من) هذا تكون فعىل بالرفع، لكانت كفروا) (الذين عىل

املرشكني»(٣). من وكذلك الكتاب، هم أهل الذين الصنف هذا من كفروا

نوعان: حتته جنس الذين كفروا ألن للبيان، األوىل (من) » الزخمرشي: يقول
الكتاب أهل من كفروا الذين يكن (مل تعاىل: كقوله واملرشكون، الكتاب  أهل 

واملرشكني)»(٤).

يف قول النحويني اآلية يف لبيان اجلنس أن (من) اختيار الشيخ يرجح والذي
إلفراط أوىل؛ هبا (ما)، و(مهام) ومها بعد تقع ما «كثرياً اجلنس: لبيان هي التي (من)

. (١) السابق (٣١٢/٢٠)
اجلنس ولبيان للتبعيض  حمتملة املوضع هذا يف القرآن ألسلوب  دراسات يف عضيمة الشيخ عدها (٢)
يف (من) «و : وقال للتبعيض ، بأهنا جزم فقد املحيط يف البحر حيان أبو أما ، األدوات قسم (٣٤٣/٣)
أن أثبت ومن الكتاب ، أهل من كائنني : ، أي فتتعلق بمحذوف ، تبعيضية الكتاب) أهل (من : قوله
،(٥٠٩/١) كوهنا للبيان» ال يثبتون وأصحابنا وبه قال الزخمرشي ، هنا ذلك اجلنس قال لبيان (من) تكون

. (٥٣/٢) املصون الدر وانظر:

. البقرة (٣٤٠/١) سورة تفسري (٣)
. (٤) الكشاف (٢٠١/١)



٢٣٧٥

و نث " # $ % مث  نحو: نث » ¬ ® ̄    ° ± مث (فاطر: ٢)، إهبامها،
(األعراف: ١٣٢)»(١). ?  مث  >   =  < ١٠٦)، و نث ;  (البقرة:

النفي،  تفيد لن  ،(٩٢ عمران:  (آل مث   '   &   %   $   #   "   ! نث  ـ
النصب، ظاهراً وهو تغري الفعل االستقبال، وتعمل، إىل من احلال الفعل وحتول
معنىً النصب، وأما إىل الرفع من تنقله فألهنا شكالً أما ، ومعنىً شكالً الفعل فتغري

االستقبال. إىل احلال من فتنقله

النفي، يقول اإلثبات إىل من تنقله أهنا وهو املعنى، يف وجه آخر ـ ـ أيضاً وهناك
تدركوه. لن الرب)، أي تنالوا (لن وجل: عز اهللا

يف تفارقها لكنها (مل) بمعنى «(ملا): هنا ¡  مث (عبس: ٢٣). {   ~  ے  نث |  ـ
وقدراً، أي كوناً أمر به ما أي: ما أمره، مل يقض تعاىل األشياء، واملعنى أن اهللا بعض

منتظر»(٢). له موعد بل امليت، هذا أوالنتشار لنرش مل يتم األمر أن
الشاطبي: األداتني يقول بني الفرق بيان ويف

تقول: ندم املايض املنقطع، بنفي خمتصة وهي النفي، معناها أداة فهي (مل) «أما
املايض غري فإهنا لنفي (ملا) ما نفعته عقيب ندمه، بخالف الندامة، أي تنفعه ومل زيد
(قد لنفي و(ملا) (فعل) لنفي (مل) فـ اآلن، الندامة إىل وملا تنفعه ندم تقول: املنقطع،

فعل)»(٣).
(ملا) منفي «أن هشام: ابن قال فقد عثيمني ابن  الشيخ  إليه ذهب ملا وتأكيداً 
معنى نث x w v  u  مث (ص: ٨)،  أن تر أال ثبوته، بخالف منفي (مل) متوقع

 h  g نث يف  الزخمرشي قال متوقع، له ذوقهم وأنه اآلن، إىل  يذوقوه مل أهنم

. الدسوقي (٢٥٦/٢) بحاشية املغني (١)
. عم (٦٦/١) جزء تفسري (٢)

. املقاصد الشافية (١٠٠/٦) (٣)

    



٢٣٧٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

هؤالء  أن عىل التوقع دال من معنى يف (ملا) ما (احلجرات: ١٤)، k مث  j  i
بعد»(١). آمنوا فيام قد

هذه  الكريم:  القرآن يف أشبهها  وما ،(١٦ (االنشقاق:  مث   }   |  { نث  ـ
(ال قوله: يف فالقسم ومقسم، عليه، ومقسم به، ومقسم م، سَ قَ من مكونة اجلملة
هو بل وليس كذلك، نفي، أقسم) (ال  معنى: أن الظان يظن قد بالشفق) أقسم
مُ سِ قْ أُ )، (الَ دِ لَ بَ الْ ا ذَ َ هبِ مُ سِ قْ أُ (الَ مثل: نظائر وهلا هبا للتنبيه، جيء هنا و(ال) إثبات،

) وكلها ونَ ُ بْرصِ تُ بِامَ مُ سِ قْ أُ الَ (فَ ،( ارِبِ َغَ املْ قِ وَ ارِ َشَ املْ بِّ بِرَ مُ سِ قْ أُ الَ (فَ ةِ)، يَامَ قِ الْ مِ بِيَوْ
وجل، عزّ فهو اهللا املقسم أما مثبت، وأن القسم للتنبيه، فيها (ال) إن يقول العلامء
يقسم ملاذا قائل: قال فإن عليه، عطف وما الشفق، فهو يف هذه اآلية به م سَ أما املُقْ
عليه صىل اهللا النبي يقسم وكذلك ؟ قسم بال الصادق سبحانه وهو خربه، اهللا عىل

؟. قسم بال صادق وهو خربه عىل وآله وسلم

عاداهتم ومن العريب، باللسان نزل الكريم والقرآن الكالم، يؤكد القسم قلنا: إن
الذي عىل اللسان العريب جارياً هذا األسلوب فصار بالقسم، الكالم يؤكدون أهنم

به القرآن(٢). نزل

تدل نافية وأصلها  للتوكيد مزيدة (أقسم)، و(ال) أقسم) بمعنى (ال «فمعنى
القسم. يف الكذب خشية سوء عاقبة به أقسم بام القسم عىل يقدم ال عىل أن القائل

هذه كثر كام الثبوت، واضح األمر  ألن القسم إىل حمتاج غري أنه وبمعنى 
القسم»(٣). فساو اخلرب تأكيد مراداً فصار االستعامل

هنا «(إن) .(٢٧  -  ٢٦ (التكوير:  نث ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ مث  ـ
. الدسوقي (١١٧/٢) بحاشية املغني (١)

. عم (١١٦/١) جزء تفسري (٢)
. والتنوير (٣٠١/٢٧) (٣) التحرير



٢٣٧٧

أهنا أي: (ما) بمعنى (إن) فهي بعد (إال) أنه إذا جاءت قاعدة: وهذه (ما)، بمعنى
والذي يبني الثقيلة، من خمففة وتأيت رشطية، وتأيت نافية، تأيت (إن) ألن تكون نافية،
ـ أي هو أي: ما فهي نافية، (إال) وبعدها (إن) جاءت فإذا هو السياق، املعاين هذه

ذكر للعاملني)»(١). (إال قلبه عىل جربيل Sونزل به حممد به جاء الذي ـ القرآن

القرآن  يف  وردت إذا «(كال) (املطففني: ٧)، نث ! " #     $  % & مث ـ
وقد حقاً، بمعنى تكون وقد وزجر، ردع حرف تكون قد السياق، حسب معان هلا
معنى ذايت هلا ليس العربية اللغة يف الكلامت ألن السياق؛ يعينها معان أخر يكون هلا
الكالم»(٢). سياق بحسب ختتلف معان هلا العربية الكلامت من كثري تتجاوزه، بل ال

تكون أو  سجني، لفي الفجار كتاب إن حقاً بمعنى تكون أن حتتمل (كال)
الدين. بيوم التكذيب عن الردع بمعنى

وال مبعوثني، غري  أهنم الكفار يظن هؤالء كام  األمر «ليس الطربي: اإلمام يقول 
سجني»(٣). الدنيا لفي يف يعملوهنا التي كانوا أعامهلم فيه الذي كتب كتاهبم إن معذبني،

تطفيف من عليه هو ما عىل أي: ليس األمر القرطبي: «(كال) ردع وتنبيه، ويقول اإلمام
ردع وزجر»(٤). كلمة ذلك، فهي عن فلريتدعوا تكذيب باآلخرة، أو وامليزان، الكيل

وردع، إبطال «(كال)  فيقول:  عاشور  ابن لد واضحاً  جلياً  املعنى ويتضح
العاملني»(٥). رب العظيم، ولتلقي قضاء اليوم لذلك مبعوثون بل هم كال واملعنى:

ظرف،  هذه ( (إذْ عمران: ١٢٤)، «قوله: ?مث (آل  >     =  <  ; نث ـ

. عم (٨١/١) جزء تفسري (١)
. (٢) السابق (٨٥/١)

. تفسري الطربي (١٩٣/٢٤) (٣)
. القرطبي (١٣٩/٢٢) تفسري (٤)

. والتنوير (١٧٢/٣٠) (٥) التحرير

    



٢٣٧٨

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

أن متعلق، وذلك من له واملجرور البد واجلار الظرف أن العربية اللغة يف والقاعدة
به املفعول موقع واقعاً كان وما به، املفعول موقع واملجرور يقعان واجلار الظرف

عليه»(١). واقعاً يكون عامل من البد هلا
(قد  عمران: ١٣٧)، «قوله: mمث (آل  l  k   j i  h  g  f ـ نث
وإذا التحقيق، تفيد الفعل املايض (قد) إذا دخلت عىل ألن مجلة حمققة بقد؛ خلت)
فقول القائل: بالقرائن، التحقيق التقليل، وقد تفيد تفيد املضارع الفعل عىل دخلت
(األحزاب:  مث  P   O   N     M   L نث  وقوله: للتقليل،  هذه البخيل، جيود  قد
كقول  للتحقيق، تكون فإهنا املايض عىل دخلت إذا أما التحقيق، تفيد هذه ،(١٨

الصالة»(٢). قامت قد املقيم،
نر فيها حرص، ـ  كام اجلملةـ  أيضاً «هذه عمران: ٦٢)، نث '  )  (  *  + مث (آل ـ
يف واإلثبات قوله (ما)، يف واإلثبات، النفي النفي احلرص فطريقة توكيد، أما وفيها
حيث  جر زائد من ألن (من) حرف إله)؛ (من قوله: ففي التوكيد وأما (إال)، قوله
إن نقول: وهلذا توكيداً، املعنى يزيد املعنى؟ يزيد ماذا املعنى، يزيد لكنه اإلعراب،
حيث من زائدة اإلعراب، حيث من هي زائدة الكريم القرآن يف الزائدة احلروف

لومل تكن موجودة»(٣). ما زائداً عىل تفيد معنى أهنا أي: املعنى،
األسامء من «(ما): عمران: ٢٩). ـ نث Þ  Ý  Ü  Û    Ú  Ù  Ø مث (آل
كالذين اجلمع صيغ من أكان سواء العموم، يفيد فإنه موصول اسم وكل املوصولة،
و(من)، (ما) كـ املشرتكة الصيغ أو من كالذي والتي، املفرد صيغ من أو والالئي،
إىل قوله تروا أمل العموم، تفيد كلها الثالثة املوصولة بأصنافها األسامء فجميع وعليه
أين ;مث (الزمر: ٣٣)،  :  9 87 تعاىل: نث3  4 5 6 

. آل عمران (١٣١/٢) تفسري سورة (١)
. (٢) السابق (١٩٨/٢)
. (٣) السابق (٣٦١/١)



٢٣٧٩

يف مفرد ألنه مفرد، املبتدأ أن مع مجعاً، اخلرب فجعل املتقون)، هم اخلرب؟ (أولئك
ما وكل ـ وجل عزّ ـ هللا معلوم فهو الساموات يف ما فكل يف املعنى، لكنه عام اللفظ؛

القديم»(١).  ـ بعلمه األزيل ـ عزّ وجل معلوم هللا فهو يف األرض

 Ä  Ã  Â عمران: ٣٠)، نث 2  3  4 مث (آل  1  0 ـ نث .  /  
والقاعدة  ،( (أنْ بمعنى مصدرية عمران: ٦٩)، «(لو) È  Ç Æ  Å  مث (آل
تعاىل:   قوله كام يف مصدرية، تكون واملحبة الود ما يفيد بعد أتت إذا أهنا (لو) يف

نث^ وقوله:  تدهن، أن ودوا يعني:  ،(٩ (القلم:  مث   ª  ©         ¨ نث§ 
يردونكم»(٢). أن أي: _ ` d c b  aمث (البقرة: ١٠٩)،



نجعل أننا املعمول، أو يناسب معنى الفعل تضمن هل فيه: خمتلف التضمني
ومن يناسب احلرف، معنى الفعل نضمن أننا الراجح والقول احلرف، يف التضمني

قوله: ذلك األمثلة عىل أبرز
بمعنى  الباء  اهللا: عباد هبا  «يرشب ،(٦ (اإلنسان:  مث  %  $  #  "  ! نث  ـ
الرشب، ظاهرها من عىل يرشب تكون القول هذا وعىل منها، يرشب (من)، أي:
وليست بمعنى للسببية، هذا فالباء وعىل يروي، بمعنى يرشب إن بل قال: وبعضهم
معنى: يرشب ضمنت إذا أصح؛ ألنه وهذا املعنى اهللا، عباد يرو هبا (من)، أي:
عىل معنى الفعل (يروي) داالً يكون هذا وعىل بعد رشب، إال ري ال فإنه ،يرو
نستفد (من) مل بمعنى والباء قلت: يرشب عىل ظاهرها، إذا لكن وزيادة، الرشب

الري»(٣). وهي الفائدة، هذه

    

. (١) السابق (١٧٩/١)
. (١٣٦/٢) الدسوقي بحاشية املغني وانظر : ،(٣٩٨ (٢) السابق (١٨٥/١،

. آل عمران (٤٢٨/١) تفسري سورة (٣)



٢٣٨٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املبحث الرابع
  

الفكر عليها قام التي العامة ـ األصول من  أصل املعنى صحة عىل «احلفاظ
النحوي(١).

ثالثة: رشوطاً يف املحذوف اشرتط النحويون لذلك

اللفظ وال  يطلبه من جهة ما مل يكن معنا وإن يطلبه، ما يكون معنا أن أحدها:
بغري دليل. وادعاه اإلضامر تكلف قد فيكون املعنى من جهة

بالكالم. إخالل له مفرس وليس اليشء حذف يفرسه، فإن ما معنا أن يكون الثاين:

الكالم  من أخل باملعنى املقصود باملعنى فإنه إذا خيل مل إذا ظهر يكون أن الثالث:
فاسداً(٢). تقديره كان

التي املواضع يف املحذوف وتقدير القرآن ألسلوب العثيمني الشيخ تناول ويف
منها: ضوابط تقدير كان له حتتاج إىل

  

ےمث  ~} | { z y  x  w   v  u    t s r q نث ـ
مجلة  عىل اجلملة معطوفة هذه إن بعض املفرسين: قال ٢٣٦)، «ومتعوهن: (البقرة:
من قوله: تقدير: فطلقوهن مستفاد وأن مقدرة، والتقدير: فطلقوهن ومتعوهن،
طالق لكم أبحنا  قد  أننا  ذلك: معنى ألن  النساء)؛ طلقتم إن عليكم جناح (ال 
فطلقوهن ألن التقدير؛ هذا إىل حاجة ال املعربني: بعض النساء، فطلقوهن. وقال

. النحوي (٥٠٥/٢) الفكر (١) ضوابط
أيب الربيع (٥٥٤/١) . البن البسيط (٢)
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دام وما عليكم إن طلقتم النساء)، جناح (ال تعاىل: قوله من مفهوم اإلباحة به املراد
وألن التأويل، نوع من التقدير ألن التقدير؛ ال جيوز فإنه تقدير بدون يفهم املعنى

القول أرجح»(١). وهذا إىل تقدير، احتياجه وعدم الكالم، متام األصل

(البقرة:  مث   ,    +   *  )(  '  &  %   $   #  "  ! نث  ـ
مقدر عىل دخلت اهلمزة أن أحدمها: مشهوران، إعرابان فيها تؤمن: «أومل ،(٢٦٠
هذا وعىل السياق، بحسب يكون املقدر وهذا تؤمن، أومل تعاىل: قوله عليهام عطف
سبق، واهلمزة لالستفهام، عطف عىل ما حرف أن الواو الثاين: حملها، يف فاهلمزة
اإلنسان وأسلم، ألن أسهل والثاين تؤمن، والتقدير: وأمل الواو، بعد حملها وأصل
فعل طلب  يف نفسه اإلنسان  يتعب  لئال وأسهل، املراد، هو ليس فعالً يقدر ربام

مناسباً»(٢). يكون

مصدر هو هل مصدر، لكن «سعياً: ـ نث E  D  C  B مث (البقرة: ٢٦٠).
بمعنى احلال، فيكون موضع يف مصدر هو أو سعياً، يسعني والتقدير: حمذوف، عامله
دار إذا أنه والقاعدة تقدير، ال حيتاج إىل ألنه أوىل والثاين وهذا، هذا حيتمل ساعيات،

منه»(٣). فهو غري حمذوف حمذوف أو غري حمذوفاً منه، الكالم أن يكون بني األمر

ذلك جلريان نظرا اجلمهور حاال مذهب يف اآلية إعراب (سعياً) الشيخ واختيار
مالك: ابن قول رشح يف الشاطبي العرب، قال عىل لسان

طلـع) زيـد (بغتـة ـاالً يقــع        بكـثرة كـ حَ منكـر ومصـدر

(طلع تقول: كام حاال، وقوعه كالم العرب يف أن املصدر املنكر يكثر «يعني:
احلال. موقع واقع مصدر (بغتة): فـ بغتة)، علينا زيد

    

. البقرة (١٦٧/٣) سورة تفسري (١)
. (٢) السابق (٢٩٩/٣)
. (٣) السابق (٣٠٢/٣)
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4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

،(٢٦٠ (البقرة: مث   E   D   C   B نث  الكريم:  القرآن  يف ذلك ومن
 ،(٢٧٤ (البقرة:  ²  ³مث    ±  °   ¯ نث¬  ®  
(األعراف:  (األعراف: ٥٥)،  نث ©  ª  » مث نث z y  x  } مث

اجلمهور»(١).  مذهب وهو نث Ä Ã Â Á مث (نوح: ٨)، ،(٥٦

قوله تعاىل: نث ! " # $ % & ' ) ( * +  تفسري يف ـ
الشيخ:  عمران: ٣٠)، يقول ,  -  مث (آل

(ما) فتكون استئنافية، أن تكون حيتمل هذه تود: الواو سوء من «وما عملت
ما يعني: األوىل، (ما) عىل معطوفة (ما) فتكون عاطفة تكون أن وحيتمل مبتدأ،

كذلك. سوء حمرضاً من وما عملت حمرضاً، خري من عملت

الثاين:  وعىل (ما)، خرب بعيداً) أمداً وبينه بينها أن لو مجلة (تود تكون األول: فعىل
األول املعنى ولكن حمرضاً)، سوء من عملت (وما تقديره: الكالم حذف يف يكون
هنا وهو العربية، اللغة يف وارد كثري واالستئناف عدم احلذف، األصل ألن أظهر،

حيرض»(٢). وال اإلنسان به يقرر وقد حيرض، قد سوء من عملت ما ألن أبلغ؛

شاهد،  بمعنى «شهد  ،(١٨٥ (البقرة:  مث   y   x  w  v   u نث  ـ
ألن (الشهر)؛ تعاىل: قوله يف إشكال يرد األول القول حرض، فعىل بمعنى وقيل
والتقدير: حمذوفاً، يف اآلية أن واجلواب تشاهد، ال واملدة ما بني اهلاللني الشهر مدة
حرض، بشهد املراد أن الثاين أصح، والقول فليصمه، هالل الشهر منكم شهد فمن
(عىل تعاىل: ، ألن قوله ويرجح هذا قوله: نث }  |  {  ~     ے  ¡   مث

سفر) يقابل احلرض»(٣). 

واختصار. بترصف املقاصد الشافية (٤٣٨/٣-٤٤٠) (١)
. آل عمران (١٨٤/١) تفسري سورة (٢)

. البقرة (٣٣٤/٢) سورة تفسري (٣)
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مهزة  بعد واقعة «الفاء يقول: تعاىل: نث à ß مث (البقرة: ٧٦)، قوله يف ـ
أومل يسريوا، أفلم تذكرون، أفال أفال تعقلون، القرآن: يف يكثر وهذا االستفهام،

ذلك. وأشباه به، وقع آمنتم ما إذا أثم يسريوا،

هلا الصدارة االستفهام ومهزة االستفهام، مهزة حرف العطف بعد يأيت أنه يعني
النحويني: بعض فقال عاطفة، الفاء ألن العاطف، وجود مع صدارة وال مجلتها، يف
حرف بعد اجلملة التي عليها عطفت مجلة حمذوفة العطف وحرف اهلمزة بني إن
مقدمة، اهلمزة إن بل آخرون: وقال املقام، يناسب بام تقدر اجلملة وهذه العطف،
وجعلت العطف عن مكانه، حرف زحلق يعني تأخر، العطف هو الذي حرف وإن
التقدير: فيكون األول عىل أما تعقلون، فأال التقدير: وعىل هذا فيكون مكانه، اهلمزة
حسب مناسب يشء يقدر املهم تعقلون، أفال أسفهتم أو  تعقلون، أفال  أجهلتم 
فيام وتكلفاً عناءاً حيتاج ال الثاين ألن أسهل؛ والثاين األول أدق، فالقول السياق،

والعاطف»(١). اهلمزة بني تقدره

عليه واملعطوف عاطفة: هنا «الفاء .(٢١٣ (البقرة:  مث   T  S  R نث  ـ 
 º  ¹    ̧ ¶           µ   ́نث الالحق، كقوله تعاىل: السياق من معلوم حمذوف،
فبعث اختلفوا، املعنى أهنم يكون أن البد حال كل «مث (يونس: ١٩)، وعىل
نث }  |  تعاىل:  قوله السياق يعينه الذي املحذوف هذا من ونظري الرسل،
العدة  عليهام ليس واملسافر فاملريض {  ~     ے ¡    ¢  مث (البقرة: ١٨٥)،

عدة(٢). فعليه فأفطر، نقدر: أن البد لو صاما، إذاً

    

. (١) السابق (٢٥٤/١)
. (٢) السابق (٢٧/٣)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

    

(آل  نث s  r  q p o n  m  l مث  تعاىل:  قوله  تفسري  يف
ومنه نقول: أن يتعني وهنا متشاهبات، أخر ومنه «يعني: الشيخ: يقول .(٧ عمران:
نظري أخر متشاهبات، يعني: ومنه حمذوف، مبتدأ خربه (أخر): فـ التقسيم، ليتم أخر؛
عىل  هنا ليست معطوفة فسعيد نث ¬ ® ¯ مث (هود: ١٠٥)، تعاىل: قوله
التقدير: فمنهم  التقسيم، ولكن معطوفة عليها لفسد كانت لو شقي؛ ألهنا

سعيد»(١). ومنهم شقي،

  

'  مث (البقرة: ٢٣٤).  &  %  $  #  " نث !  ـ
ومجلة املوصول، صلة (يتوفون) ومجلة رفع، حمل يف مبتدأ اسم موصول الذين:
ألن باملبتدأ؛ يربطها  رابط  يوجد مل حيث إشكال، وفيها الذين، خرب (يرتبصن)
الناس فاختلف الذين، عىل ليس فيها ضمري يعود بأنفسهن) (يرتبصن تعاىل: قوله
منكم يتوفون والذين التقدير: بعضهم فقال  واخلرب،  املبتدأ  بني الربط كيفية  يف
الرابط هو بعدهم يف الضمري يكون بعدهم، وعىل هذا يرتبصن ويذرون أزواجاً
منكم يتوفون الذين وأزواج وقال بعضهم: التقدير: واخلرب، املبتدأ بني يربط الذي
من أيرس األول ولكن وجهان، هذان املبتدأ،  فقدروا يرتبصن، أزواجاً ويذرون

وأقرب(٢). الثاين

  

من «(إن): خمففة ^مث (البقرة: ١٩٨).  ]   \  [  Z  Y نث ـ

. آل عمران (٣١/١) تفسري سورة (١)
. البقرة (١٥٣/٣) سورة تفسري (٢)
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قبله كنتم من وإنكم والتقدير: الفارقة، الالم وجود بدليل فهي للتوكيد الثقيلة؛
وبعض للسياق، مناسب وهو حمذوف،  الشأن ضمري ( (إنْ واسم  الضالني، ملن
وإنه، التقدير: غائب، فيكون مذكر مفرد بضمري دائامً الشأن ضمري يقدر النحويني
كنتم وإنكم يعني: السياق، يقتضيه بام يقدر أنه األول القول الشأن، والصواب: أي

الضالني(١). ملن قبله من

    

الشيخ:  عمران: ٣٥)، يقول t s مث (آل  r qتعاىل: نث يف تفسري قوله ـ
العامل وإنام حذف كثرياً، القرآن يف موجود الرتكيب وهذا قالت، إذ اذكر «يعني:
يف مالك ابن إليها أشار عند النحويني قاعدة مشهورة وتلك عليه، لداللة السياق

فقال: األلفية

عندكمـا من بعـد جائــز كمــا        تقـول: زيـد، يعلـم ما وحـذف

التي احلال هذه اذكر قالت،  إذ  اذكر بالسياق: معلوم  املحذوف  العامل فهنا
عمران»(٢). امرأة من القول فيها صدر

  

اجتمعا وإذا وقسم، رشط مجلة فيه ـ نث 2 3 4 مث (البقرة: ١٢٠):
األلفية: يف مالك ابن قال منهام، املؤخر جواب حيذف والقسم فإنه الرشط

ملتـزم فهـو أخـرت مـا وقسم      جـواب لد اجتامع رشط واحذف
لئن واهللا التقدير: إن إذ اتبعت) (ولئن تعاىل:  قوله  يف الالم  عليه دلت والقسم
القاعدة عىل بناء القسم اهللا)، وهو جواب من لك (ما واجلواب: والرشط (إن) اتبعت،

    

. (١) السابق (٤٢٢/٢)
. آل عمران (١٩٠/١) تفسري سورة (٢)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

ألنه نفي بالفاء؛ اقرتانه لوجب الرشط كان جواب لو وألنه مالك، ابن إليها أشار التي
حيتاج إنه ال وقيل: جواب القسم، إنه حمذوف دل عليه قيل: الرشط وجواب بـ (ما)
بدونه، الكالم لتامم إليه حيتاج ال أنه الراجح: القول هو وهذا بدونه، الكالم لتامم إليه
يأتِ فإذا مل العربية، اللغة يف أي أسلوب من أساليب يأت ذكره أنه مل ذلك عىل والدليل

عنه(١). مستغن الكالم أن دل عىل العربية، من أساليب اللغة أسلوب أي يف
 

أي بأنفسهن: «يرتبصن مث (البقرة: ٢٢٨).  J     I  Hنث ـ
الزواج. عن أنفسهن وحيبسن العدة، ينتظرن يف

وجعل الباء، زيدت فيه يرتبصن يف للفاعل إن أنفسهن توكيد قال: من قول وأما
الزيادة، وألن عدم األصل ألن بصحيح، ليس فهذا أنفسهن، يرتبصن اآلية: معنى
هذا وعىل الشاذ، عىل  اهللا كالم حيمل فال العربية اللغة  يف شاذ التقدير هذا مثل

يعجلن»(٢). فال أن ينتظرن بأنفسهن الصحيح فاملعنى
 

يف  املعربون اختلف تعاىل: نث X W V U T S مث (البقرة: ١٣٧)، قال
التقدير: فإن آمنوا وأن الزائدة، هي (مثل) إن فقيل: الزائد، أهيام (مثل) ويف الباء،
املعنى: أهنم إن آمنوا بام وأن معنى، ال إعراباً مثل زائدة وأن اهتدوا، فقد آمنتم به بام

(مثل). كلمة يف الزيادة تكون هذا فعىل مماثالً إليامنكم آمنتم به إيامناً
أي آمنتم، ما مثل آمنوا فإن التقدير: وأن اجلر، حرف الباء هو الزائد إن وقيل:

قوالن: فصار زائدة، ـ أيضاً ـ الثانية والباء إيامنكم، مثل
الزيادة  املراد عىل أن اتفقوا واجلميع الباء، الزائد أن والثاين: مثل، الزائد أن األول:

. البقرة (٣١/٢) سورة تفسري (١)
. (٢) السابق (٩٩/٣)



٢٣٨٧

فيه. ال فائدة أي معنى، زائد هو ما يف القرآن ليس ألنه املعنوية، الزيادة وليست اإلعرابية،
كلمة االسم ألن فكثرية، احلروف يف الزيادة  وأما تزاد،  ال األسامء أن واملعروف
وزنا لو أننا ومعلوم  غريها،  يف ملعنى جاءت كلمة واحلرف  نفسها، يف ملعنى جاءت

نفسه. ملعنى يف مما جييء بالزيادة أوىل غريه يف جييء ملعنى زائد ما لكان املستقيم بامليزان
األسامء؛ تزاد أن يمكن ال وقالوا: األسامء، زيادة النحويني بعض أنكر وهلذا
أي: الباء، يف الزيادة تكون هذا فعىل احلروف، بخالف ذاهتا ملعنى يف جاءت ألهنا

إيامنكم. مثل أي آمنتم، ما مثل آمنوا فإن
إيامناً آمنوا إن أي: واحد، فاملعنى  اإلعراب حيث من االحتاملني كال  وعىل

اهتدوا(١). فقد الوجوه كل من مماثالً إليامنكم مطابقاً
نافية «ال:  .(١٦٣ (البقرة:  Øمث  ×    Ö   Õ   ÔÓ ÒÑ   Ð  Ï نث  ـ 
لقوله: (حق) قدرنا وإنام هو، ال إله حق إال والتقدير: حمذوف، وخربها للجنس،
تعاىل قال اهللا وهلذا الباطل)، دونه هو  من وأن ما يدعون هو احلق، بأن اهللا (ذلك 
¾مث   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± نث هذه اآلهلة: عن
ألنه واضح، غلط وهذا موجود، اخلرب: تقدير أن بعضهم زعم ٢٣)، وقد (النجم:

كبرياً من وجهني: اختالالً املعنى به خيتلُّ
تعاىل:   قال كام باطلة، لكنها اهللا، سو موجودة آهلة هناك أن األول: الوجه
)، وكام قال تعاىل:   مُ هُ تُ َ آهلِ مْ نْهُ عَ نَتْ أَغْ امَ (فَ وكام قال تعاىل:  ،( قُّ َ وَ احلْ هُ َ اهللاَّ بِأَنَّ لِكَ (ذَ

.( رَ آخَ اً إِهلَ ِ اهللاَّ عَ مَ عُ تَدْ الَ (فَ
فساد  خيفى وال اهللا، هي اهللا دون املعبودة من اآلهلة أن الثاين: أنه يقتيض الوجه

كام فرسنا(٢). حق، إله التقدير: ال يكون فيتعني أن وعليه هذا،

    

. تفسري سورة البقر (٩١/٢-٩٢) (١)
. (٢) السابق (٢٠٦/٢-٢٠٧)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املبحث اخلامس
 

ال،  فقال: أتبيعها؟ ناقة: معه لرجل قال أنه < الصديق بكر عن أيب روي
اهللا(١). وعافاك ال، قل: ولكن هكذا، تقل ال عافاك اهللا، فقال:

الثاين بينام عليه، دعاء األول ألنه رأ الكالم عبارته، بكر أبو له صحح وإنام
له. دعاء

عباراهتا، واهتمت أداء يف واالبتداء الوقف مواطن عىل حرص العرب هنا من
ونثره. شعره كالمه يف به

كتاب اهللا، فهم يتحقق ال اهللا أشد؛ ألنه كتاب عىل مراعاته يف حرصها وكان
يصل ما وال املعنى، متام قبل يقف فقد هيتم به مل فمن بذلك، إال معناه يدرك وال

عليه. يقف أن ما يصح إىل ينتهي حتى عليه بام بعده وقف
وصحة املعنى، التفسري الصحيح، واستقامة وجوه مع تتفق أن للوقوف فال بد
التفسري مناسب من غري وجه عىل القارئ فال خيرج من علومها، تقتضيه اللغة، وما
الذي الغرض يتحقق وهبذا وسبل أدائها، وجوه اللغة خيالف وال جهة، من واملعنى

واإلدراك. الفهم القرآن الكريم، وهو يقرأ أجله من
معرفة وغريبه ومعانيه القرآن إعراب  معرفة  متام  «ومن األنباري: ابن يقول 

فيه»(٢). واالبتداء الوقف
القرآن»(٣). يعلم الوقف مل مل يعرف «من السجستاين: أبو حاتم ويقول

. (ص٢٠) النحاس جعفر واالئتناف ، أليب القطع (١)
. (ص١٢) واالبتداء (٢) الوقف

. القراءات (٢٤٩/١) اإلشارات لفنون لطائف (٣)
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ورشف للمستمع، وفهم التايل، وبالغ القارئ، وزينة التالوة، حلية فالوقف
املتنافيتني، واحلكمني والقضيتني املختلفني، املعنيني الفرق بني يعرف وبه للعامل،

املتغايرين(١).
والوصل الوقف وعالمات القرآن أساليب مع عثيمني ابن الشيخ توقف وقد
االبتداء ثم عليها الوقف أو وصلها ببعضها، معناها حال مبيناً أرسارها مربزاً فيها،

بياهنا: هاك يسرية، نامذج منها أخذت ذلك، بعد

.(٦ (القمر:  Ëمث   Ê  É  È  Ç  Æ ÅÄ Ã نث  تعاىل:  قال ـ
يدع (يوم ويقول: ثم يستأنف عنهم)، (فتول عىل قوله: القارئ أن يقف «حيسن
أن ومعلوم الداع، يكون يوم يدع التويل أن ألوهم وصل لو القارئ الداع)؛ ألن

يدع الداع»(٢). يوم وليس الدنيا يف التويل
مث   V  U T  S  R  Q  PO  N  Mنث تعاىل:  قوله  تفسري ويف ـ
أن  ألوهم وصلت لو (قوهلم)؛ ألنك  قوله: عىل الوقوف جيب «هنا ،(٧٦ (يس:
لبيان استئنافية مجلة هي بل كذلك، وليست قوهلم، من نعلم) (إنا مجلة: تكون
أهنم وحاهلم به، Sوما جاء رسول اهللا يف يقولون ما يقولون الذين هؤالء حال

يعلنون»(٣). ملا يرسون وما وجل عزّ اهللا بعلم مهددون

(النساء: ٧)،  4مث    3  21     0 /  .  - نث تعاىل:  قوله  إعراب ويف  ـ
ال مفروضا) (نصيباً قوله وهو بعدها، ما ألن عليها؛ ينبغي الوقوف اجلملة «هذه
هذا جعل واملعنى: بمقدر،  متعلق هو بل و(كثر) (قل) قوله: يف  بالفاعل يتعلق

مفروضاً»(٤). كونه نصيباً حال ، أو مفروضاً نصيباً

    

. السابق (١) املصدر
. (ص٢٦٥) احلجرات سورة تفسري (٢)

(ص٢٨٧). يس سورة (٣) تفسري
. النساء (٥١/١) سورة تفسري (٤)
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والداه، رباه

تتعلق ال اجلملة هذه «(بناها): ̀   مث (النازعات: ٢٧). _  ̂ ] \ [ Z ـ نث
يستأنف ثم السامء) (أم قوله: عىل يقف أن قرأ إذا للقارئ ينبغي وهلذا قبلها، بالتي

السامء(١). عظمة لبيان استئنافية (بناها)، فاجلملة فيقول:

عندها، الوقف فيكون فاصلة، (بناها) كلمة جعلت «وقد عاشور: ابن يقول
بعدها ال يقع املعادلة وأم مجلة، (بناها) املعنى؛ ألن يف لبس ال ذلك، إذ يف ضري وال

مفرد»(٢). اسم إال

لطيفة  سكتة (بل) «يف (املطففني: ١٤)، R      Q مث  P  O  N M LK JI نث _

  M  LK JI نث تقول: أن عىل هذا فيجوز سكتة، ال آخرين وعند بعض القراء، عند
فاملعنى تسكت، مل أم سكت سواء املعنى تغري ال وهذه R       Q  P  O  N  مث،

يتغري»(٣). ال

تفسريه هلذه يف خالويه ابن وضحه ما والوصل بالوقف املعنى عدم تأثر ولعل
الراء يف الالم عىل عدم إدغام القراء اتفق قلوهبم): عىل ران «(بل بقوله: القراءة
وقفة الالم عىل وقوفه عاصم من عن رواه حفص ما إال املخرج، يف لقرهبا منها
وأن كل واحدة من الراء، الالم بانفصال ليعلم قلوهبم؛ ران عىل يبتدئ: خفيفة، ثم
فال يتصل ما وبني عليه، فيوقف من ذلك ما ينفصل بني فرقاً بذاهتا، منهام كلمة

الرحيم»(٤). الرمحن كقوله: عليه، يوقف

الشيخ: يقول عمران: ٧). ¬   مث (آل  «  ª  ©¨ § ¦ ¥ ¤ ـ نث
يعلم (وما قوله: عىل وقف  السلف فأكثر عليها،  الوقف يف املفرسون «اختلف 

. عم (٥٠/١) جزء تفسري (١)
. والتنوير (٧٥/٣٠) (٢) التحرير

. عم (١٠٠/١) جزء تفسري (٣)
. القراءات السبع (٣٦٥/١) يف احلجة (٤)
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وعىل به)، آمنا يقولون العلم يف (والراسخون يبتدئ فيقول: ثم  اهللا)، إال تأويله
مبتدأ، (والراسخون) لالستئناف، العلم) يف (والراسخون  يف  الواو تكون هذا
اهللا إال تأويله ال يعلم املتشابه هذا أن املعنى: املبتدأ، ويصبح خرب (يقولون) ومجلة
كل به (آمنا يقولون: تأويله مل يعلموا الذين العلم الراسخون يف وأما ـ وجل ـ عزّ
اهللا األمر إىل فيسلمون وال تضارب، تناقض، ربنا كالم يف وليس ربنا)، من عند

قسمني: إذاً إىل وينقسم الناس أراد، بام العامل هو ألنه ـ وجل عزّ ـ

به).  أمنا يف العلم يقولون (والراسخون ـ ١

منه).  تشابه ما فيتبعون زيغ قلوهبم (الذين يف ـ ٢

والراسخون اهللا إال تأويله يعلم  (وما يقف، فقرأ: ومل السلف بعض ووصل
ال أي:  اجلاللة، لفظ عىل معطوفة والراسخون  الواوللعطف،  فتكون العلم) يف
ال فهؤالء زيغ قلوهبم الذين يف بخالف العلم، والراسخون يف اهللا إال تأويله يعلم

يعلمون.

ألن:  القراءتني التعارض؛ ظاهر أن واحلقيقة

اهللا.  إال املتشابه هذا تأويل يعلم ال أنه األوىل: تقتيض القراءة

العلم.  والراسخون يف تأويله اهللا املتشابه يعلم هذا تقتيض أن الثانية: القراءة

وأن بينهام، تعارض ال أنه الصحيح ولكن التعارض، القولني ظاهر فيكون
(وما يعلم تأويله إال قوله: معنى التأويل يف يف االختالف هذا اخلالف مبني عىل
يف العلم الراسخني ألن أوىل؛ فقراءة الوصل التفسري، بالتأويل املراد كان فإن اهللا)،
وبلوغهم العلم، يف لرسوخهم عليهم؛ خيفى وال املتشابه، القرآن تفسري يعلمون
وثبوت لتمكنهم فهم منه، املتمكن الثابت فيه، هو اليشء يف الراسخ ألن عمقه،

غريهم. عىل خيفى يعلمون ما فيه العلم وتعمقهم أقدامهم يف
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والداه، رباه

اهللا) (إال عىل فالوقف بمعنى العاقبة والغاية املجهولة، التأويل جعلنا إذا أما
جمهول لكل اخللق»(١). إليه أمره يؤول وما املتشابه هذا عاقبة ألن أوىل؛

عاشور أر ابن إىل التفسري من الطربي مصادر من جمموعة عىل االطالع وبعد
عىل ونزل املسألة يف هذه املتضاربة اآلراء بني يف اجلمع فق وُ الشيخ قد استنبطه ما

التفسري. أهل من املحققني رأي

. آل عمران (٣٥/١) تفسري سورة (١)
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أسلوب القرآن  لدراسة األول األساس هو اإلعراب عند املعنى اعتبار : أوالً
الكريم.

خلدمة  وظفها والتي اللغوية، عثيمني ابن شخصية عن البحث  كشف  ثانياً:
الكريم. القرآن أسلوب

ظهرت  التي التفاسري  أهم من واحد الكريم للقرآن عثيمني ابن تفسري ثالثاً:
إليه. احلاجة أمس يف نحن والتي واإلسالمية، العربية املكتبة رف عىل

بني  ربطه يف املنهجي التعليمي العلمي بأسلوبه عثيمني ابن تفسري يتسم رابعاً:
باألصول. الفروع وربط القضايا الكلية واجلزئية،

بحاجة أشد  اآلن وهم العلم، لطالب هذا تفسريه عثيمني ابن خامساً: درس
الكريم. القرآن أسلوب خالل من فهم اللغة إىل يتطلعون الذين وبخاصة إليه،

تفسري  من قدمها التي النامذج خالل من  واضحة رسالة البحث يف سادساً:
يمكن وال القرآن، أسلوب عن منفردة اللغة دراسة يمكن ال أنه عثيمني ابن
القرآن تفسري لقراءة أساس اللغة فدراسة اللغة، عن منفردا القرآن أسلوب دراسة

الكريم.



القائمني يوفق أن وجل عز اهللا نسأل املطبوع عثيمني ابن قراءة تفسري خالل من ـ
العلم. طالب منه يستفيد حتى الصوتية األرشطة حبيس ما تبقى عىل إخراج

عىل القائمني يدي بني  نضع املطبوع عثيمني ابن تفسري قراءة  خالل من ـ
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والداه، رباه

الرشيعة لطالب الدرايس املنهج ضمن التفسري يكون أن واملناهج الدراسية اخلطط
اإلسالمية.

فيه كأنه جزءا يطالع فن الكريم، للقرآن لغويا عثيمني تفسريا ابن تفسري يعد ـ
اللغة بأن اقتناع الشيخ خالل من النحو، وذلك يعلم الطالب شيخ حلقة يف جيلس
بتدريس أويص لذلك الكريم؛ القرآن  أسلوب لدراسة  مدخل النحو وبخاصة 

اإلسالمية. الرشيعة وطالب العربية اللغة لطالب تفسري الشيخ

ودراسته إلبرازه جهد إىل حيتاج العثيمني بن صالح حممد الشيخ تراث مازال ـ
خطاهم. وسدد ذلك، عىل القائمني اهللا وفق العلم، طالب يدي بني ونرشه
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