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تفـسير روح المعـاني "  : من تفاسـير القـرآن الكـريم، وهـوً مشهوراً تفسيراهذه الدراسة تتناول    
يـــة المـــنهج النحـــوي للمـــصنف، عنـــد تجل ، متوقفـــة "فـــي تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المثـــاني

  .لتي اعتمد عليهاا واألصول النحوية ، والمصطلحات، الشواهدمستعرضة
، أمــــا وأنهيتهــــا بخاتمــــة ، وأربعــــة فــــصول، وتمهيــــد، فــــي مقدمــــةهــــذه الدراســــة توقــــد جــــاء    

 الـسابقة ت والدراسـا، ومنهج البحث، وأهميته، فقد اشتملت على أسباب اختيار البحث؛المقدمة
  . و أثر التفسير فيمن بعده،فيه تعريف المنهجفتناولت  ؛عليه، وأما التمهيد

 حيـاة األلوسـي، ومنهجـه فـي تفـسيره، وأسـلوبه فيه عـن ًثم انتقلت إلى الفصل األول متحدثا    
في إعراب النصوص القرآنية، ومصادره التـي اسـتقى منهـا، وأمـا الفـصل الثـاني فقـد خصـصته 

وية وموقفه منها، والمصطلحات النحوية التي اسـتخدمها، واألصـول النحويـة التـي للشواهد النح
وتناولــت فــي   نمــاذج مــن اعتراضــاته علــى النحــاة،اعتمــد عليهــا، وتناولــت فــي الفــصل الثالــث

وختمــت البحــث اختياراتــه النحويــة، وموقفــه مــن المــذاهب النحويــة، الفــصل الرابــع نمــاذج مــن 
ائج والتوصــــيات التــــي توصــــلت إليهــــا، ثــــم أتبعــــت ذلــــك بقائمــــة  أهــــم النتــــبخاتمــــة ذكــــرت فيهــــا

  . س المحتوياتِرْهِالمصادر والمراجع، وف
 أن أكــون قــد وفقــت فــي بحثــي هــذا، وأن ينفــع بــه أهــل -عــز وجــل– أرجــو مــن اهللا ًوأخيــرا    

  . والمختصين، وغيرهم،اللغة العربية، والدارسين
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                                         Abstract 
 

 
    This study deals with a well-known explanation of Al-Quran. It's 

the explanation of the spirit of the meanings in the explanation of the 

Holy Quran and Al-Fateha. According to shedding light on the 

compiler's grammar curriculum. This research consist of a preface, an 

introduction, four chapters and a conclusion. The preface deals with 

the reasons of choosing this research, Its importance, its curriculum 

and previous studies. The introduction deals with the curriculum 

definition and the explanation's effect .  

    The first chapter handles with Al-Alusi's life, his approach in his 

explanation and his style of Al-Quran syntax and the resources that he 

took from. Regarding to the second chapter, it's assigned for 

grammatical evidences and his attitudes toward them, grammatical 

terminology that he used and grammatical origins that he relied on.                   

    The third and fourth chapters deal with models of his grammatical 

choices and demurs and his attitude toward grammatical schools.                    

     The conclusion deals with the most important results and 

recommendations I gain access to; then I followed that with the 

bibliographies and a table of contents. Finally, I hope to Allah that I 

have done well with this study and benefit the people of Arabic 

language, researchers, specialists and others. 

 

 



 ١

  �ـــــــــ�����
الــصادق ) (�، ســيدنا محمــد الم علــى أشــرف األنبيــاء والمرســلينالحمــد هللا رب العــالمين والــصالة والــس    

  : ، وبعد األمين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
 ،ور عجائبـه مـع مـرور األزمـان والـده، الـذي ال تنقـضيالقـرآن الكـريمنـا بكتابـه  باإلسالم وأعزفنا اهللاشر    
ه القــرائح دون أن تــصل  وأعملــت فيــ،وأفنيــت فيــه األعمــار ، مــا اشــتغل بــه الدارســون مــن العلــوم أفــضلوهــو

  . ، ودون أن تصل إلى منتهاه من اإلعجازإلى بالغته
ُن بحـر ال يـدرك غـوره  القرآ :، حتى قال العلماء في شأنه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنافالقرآن الكريم فيه     ٌ

  .  واألزمان أن تشغل به،أن تفنى فيهمما أحق األعمار ، رره وال تنقضي عجائبهوال تنفد د
 ألربــط بــين ؛" روح المعــاني كتابــهي النحــوي فــي مــنهج األلوســ " : للماجــستيررســالتيلهــذا كــان عنــوان     

 ألسس المهمة علم النحو من ا كما يعد،تهذيب البيانذي جاء لتقويم اللسان، و، ال القرآن وعلم النحوتفسير
  . تهاء من القرآن الكريم على تعدد قراءا، فكم من قاعدة نحوية استقاها العلموالمعينة على فهم القرآن الكريم

األلوســـي أكثـــر فـــي تفـــسيره مـــن ، الحظـــت أن  العظـــيم وتـــصفحت أوراقـــهالكتـــاب هـــذا ُولمـــا وقفـــت علـــى    
ار عليـه فـي  عـن وجـود مـنهج نحـوي سـئ تنبـ، واضـحة، وفق منهجيةئل النحوية في آي القرآن الكريمالمسا

َ، فأحببت أن ألج عباب هذا الموضوع عرضه للمسائل النحوية ُ.  
  : الدراسةأهمية :ًأوال
تهدف هذه الدراسة إلى بيان المنهج النحوي لأللوسي من خالل الوقوف على مصادره، واالطالع على     

، ثــم الوقـــوف علـــى نمــاذج مـــن اعتراضـــاته شــواهده، ومـــصطلحاته، واســتجالء مـــا عنـــده مــن أصـــول نحويـــة
  .واختياراته للوصول إلى الهدف المنشود

  :موضوع الدراسةأسباب اختيار : ًثانيا
  : لعدة أسباب من أهمها ما يأتي هذا الموضوعلقد تم اختيار 

  . - عز وجل -ب اهللا ورجاء المثوبة منه خدمة كتا -١
 .سة مستقلةٕوافراده في درا ،منهج األلوسي النحويبيان  -٢

بـــالكثير مـــن مـــسائل النحـــو  فـــي هـــذا المـــصنف الـــذي حفـــل الســـيمامكانـــة األلوســـي اللغويـــة والنحويـــة و -٣
  . واإلعراب

ً كتاب روح المعاني من أشهر مصنفات األلوسي شيوعا، وأغزرها علما، تناول فيه جوانب متعددة، يعد -٤ ً
 الكــشف عــن قــدرة األلوســي فــي االعتراضــات علــىفعزمــت كــان النحــو مــن أبرزهــا اعتنــاء، وأكثرهــا جــالء، 

  .واالختيار، والتعليل والتأصيل
 



 ٢

  :الدراسةأهداف  :ًثالثا
  :تية في النقاط اآلالدراسةن أهداف تكم

  . كتاب روح المعانيمنهج األلوسي النحوي فيمعرفة  -١ 
  . واختياراته،صوله وأ، وشواهده، تحديد المذهب النحوي لإلمام األلوسي من خالل الكشف عن مصادره-٢
  . كتاب روح المعاني، وبيان أهميتهطيات الكشف عن الكنز النحوي المركوز في -٣
  . في إغناء اللغة العربية الكريمالقرآنومعربي مفسري  جهود  إبراز-٤
  .  في تعزيز التراث النحوي من خالل ميراث األلوسييسهم إثراء المكتبة العربية بجهد -٥

  :اسةالدرمنهج  :ًرابعا 
وضــوعات ، فــي دراســة المفيــه ســبيل المــنهج الوصــفي التحليلــي، أن أســلك لقــد اقتــضت طبيعــة البحــث    

المــشك َ أن التحليــل يعمــق فهمنــا ، ونعلــم اســبة هــذا المــنهج لمثــل هــذه البحــوث، وذلــك لمنَلة لموضــوع البحــثُ
بـبعض للوصـول تهـا بعـضها وربـط جزئيا ،النحـو، وذلك من خالل الدراسـة المتفحـصة لمـسائل قواعد النحول

  .ُ، وأرجو من اهللا أن أكون قد وفقت في ذلك إلى النتائج المقنعة
  :الصعوبات التي واجهت الباحث: ًخامسا

  :من الصعوبات التي واجهتني
ً تشعب موضوع الدراسة ألزم الباحث جهدا ضخما-١ ً.  
  . قطاعنا الحبيب جراء الحصار الجائر على من تفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي-٢

  :الدراسات السابقة :ًسادسا
سواء أكان في مجـال التفـسير  ، حول القرآن الكريم الغزيرةساتال عجب أن تزخر المكتبة العربية بالدرا    

 الدراسـات التـي قامـت حـول لن أقف عنـد هـذه الدراسـات لكثرتهـا، ولكـن مـا يهمنـا فـي هـذا المقـام و،أو اللغة
  . تفسير روح المعاني 

، ختــصت بــالمنهج النحــوي عنــد األلوســي، لــم أعثــر علــى دراســة ا خــالل تنقيبــي فــي المكتبــة العربيــةمــن
  : ، ومنها اولت األلوسي وكتابه روح المعانيولكن ثمة دراسات تن

محمــد محــسن :  القــضايا النحويــة والــصرفية فــي ســورة النــساء مــن كتــاب تفــسير روح المعــاني، للباحــث -١
  .م١٩٨٨ة ماجستير في كلية اللغة العربية، القاهرة ، متولي الشرقاوي، رسال

حقيقـة لـم أتمكــن مـن الحــصول علـى هـذه الدراســة لالطـالع عليهــا، ولكـن يبـدو مــن عنوانهـا أن الباحــث     
ًوقف عند أهم القضايا النحوية والصرفية في تفسير سـورة النـساء مطبقـا علـى هـذه القـضايا آلراء األلوسـي، 

فة، وطبق عليهـا و فهو عالج قضايا معر في شيء، ولكن تبتعد عنها بأشياء؛راستيوهي بذلك تقترب من د
ًمقتصرا على سورة من القرآن الكريم، أما دراستي فقد وقفت فيها على المنهج النحوي عند األلوسي مستقرئا  ً

  .مصادره وشواهده ومصطلحاته وأصوله ونماذج من اعتراضاته واختياراته



 ٣

 الطيـب أحمـد عبـد اهللا األمـين، رسـالة ماجـستير فـي :سير القـرآن الكـريم، للباحـثفـي تفـ األلوسـيمنهج  -٢
  .م١٩٩٧ التفسير وعلوم القرآن، - كلية أصول الدين -جامعة أم درمان اإلسالمية 

  .وهذه الدراسة اختصت بمجال علم التفسير، وقد عالج فيها منهج األلوسي في تفسير القرآن الكريم    
شـــيماء  :للباحثــة،  تفــسير روح المعــاني ألبــي الثنــاء األلوســي دراســة صــرفية دالليــةأبنيــة الــصرف فــي -٣

ّمتعـب محمـود الشـمري   .م ٢٠٠٥ة ماجستير، جامعة بغداد، ، رسالّّ
 . موضوعات اختصت بعلم الصرف العربية فيها الباحثوقد عالجت    

 بــالل علــي العــسلي، رســالة :لباحــث ، ل روح المعــاني و أثرهــا فــي تفــسيرهمــنهج األلوســي فــي القــراءات -٤
  . م٢٠٠٩ قسم التفسير وعلوم القرآن، غزة،– كلية أصول الدين -الجامعة اإلسالميةماجستير، 

 .هتمت بجانب التفسير، ولكن أضاف صاحبها القراءات القرآنية، وأثرها في تفسير روح المعانيا    
ير القـرآن العظـيم  في تفسير روح المعـاني فـي تفـساختالف القراءات القرآنية وأثره في اختالف اإلعراب -٥

  . م ٢٠١٠،   أحمد علي عبد اهللا المسعيدين، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة:حث، للباوالسبع المثاني
 اإلعراب، للوقوف على مدى تأثير اختالف فيوقد عالج الباحث فيها القراءات القرآنية، وأثر اختالفها     

 .اللة على المعنىالقراءة القرآنية في الد
  خطة الدراسة: ًسابعا

   وأربعة فصول تقفوها خاتمة تتضمن أهم النتائج ، وتمهيد،اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تنقسم إلى مقدمة
  .والتوصيات التي توصل إليها الباحث

  . وفيها سبب اختياري لهذا الموضوع، وعرض ألهمية البحث وخطته: المقدمة* 
  .ف المنهج، وأثر األلوسي فيمن بعده من المفسرين وفيه تعري:التمهيد* 
  :اآلتية، ويشمل المباحث األلوسي، وتفسير روح المعاني :الفصل األول* 

  .األلوسي وحياته: المبحث األول
  .سبب تسمية الكتاب، ودواعي تأليفه: المبحث الثاني
  .منهجه في الكتاب: المبحث الثالث
  .ئل النحويةأسلوبه في عرض المسا: المبحث الرابع

  . النحويةمصادره: المبحث الخامس
  



 ٤

  :اآلتية، ويشمل المباحث شواهده، ومصطلحاته، وأصوله النحوية :الفصل الثاني* 
  .شواهده النحوية: المبحث األول
  .مصطلحاته النحوية: المبحث الثاني
  .أصوله النحوية: المبحث الثالث

  :اآلتية، ويشمل المباحث ومفسري القرآن ومعربيهاعتراضات األلوسي على النحاة  : الفصل الثالث* 
  .اعتراضاته في باب األسماء: المبحث األول
  .اعتراضاته في باب األفعال: المبحث الثاني
  .اعتراضاته في باب الحروف: المبحث الثالث

  :اآلتية، ويشمل المباحث اختياراته النحوية :الفصل الرابع* 
  .سماءاختياراته في باب األ: المبحث األول
  .اختياراته في باب األفعال: المبحث الثاني
  .اختياراته في باب الحروف: المبحث الثالث
  . موقفه من نحاة البصرة والكوفة:المبحث الرابع

  . وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث:الخاتمة* 
لثالــث والرابــع، فقــد قمــت بجمــع آراء أمــا عــن طريقــة توثيــق آراء العلمــاء فــي المــسألة النحويــة فــي الفــصلين ا

  .العلماء المتوافقة في حاشية واحدة؛ لكثرة اآلراء، ولكي ال تطغى الحاشية على المتن
ًاألعــالم فقــد ترجمــت لبعــضهم، حيــث كانــت الــضرورة تتطلــب ذلــك، أمــا بــاقي األعــالم، فنظــرا أمــا ترجمــة 

  .بالغرض علها تفي  لبعضهملكثرتهم، فقد اكتفيت بذكر سنة الوفاة
ًآمــال مــن اهللا أن ينفــع بهــذه الدراســة طــالب العلــم ومحبيــه، وال أدعــي أننــي أحطــت بالموضــوع مــن كــل     

  . جوانبه، وال أنني بلغت به الكمال، ولكني أعتقد أنني قد قمت بشيء من واجبي، بذلت فيه جهدي
إني رأيـت أنـه : " د األصفهانيوحسبي في هذا المقام أن أذكر قول الفاضل عبد الرحيم البيساني إلى العما

ًال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو 
لكــان أفـضل، ولـو تــرك هـذا لكـان أجمــل، وهـذا مـن أجمــل العبـر، وهـو دليــل علـى اسـتيالء الــنقص هـذا قـدم 

  ". على جملة البشر 
ًيجعـل هـذه الدراسـة خالـصة لوجهــه، وأن يعيننـا علـى خدمـة لغـة قرآنـه، وأن يهيــئ وأسـأل اهللا تعـالى أن     

  . ، واهللا ولي التوفيقًلي من أمري رشدا
  

  
    الباحث    

الحشاشمسلم علي جمعة 



 ٥

  
  
  
  
  
  

  التمهيد
  :ويشتمل على موضوعين

 . مفهوم المنهج -ًأوال     
 .األلوسي فيمن بعده من المفسرينأثر  -ًثانيا     

 
  
  



 ٦

   مفهوم المنهج  :ًأوال
   المنهج لغة-

الطريـق : والمنهـاج: " ، يقول ابن منظور)١(ورد لفظ المنهج في المعاجم اللغوية بمعنى الطريق الواضح    
  .)٢("الواضح 

  ً المنهج اصطالحاأما
لباحث طريقة التفكير والعمل التي يعتمدها ا: تعددت تعريفات المنهج إال أنها تدور في محور واحد هو    

 األمــر الــذي يــؤدي إلــى الوصــول لنتــائج وحقــائق معقولــة حــول موضــوع لتنظــيم أفكــاره وتحليلهــا وعرضــها؛
  .)٣( الدراسة

بيـــان المــنهج النحــوي لأللوســـي مــن خــالل الوقـــوف علــى مـــصادره، فالباحــث فــي هـــذه الدراســة ســيقوم ب    
يـة، ثـم الوقـوف علـى نمـاذج مـن واالطالع على شواهده، ومصطلحاته، واستجالء مـا عنـده مـن أصـول نحو

  . واختياراته للوصول إلى الهدف المنشود،اعتراضاته
   من المفسرينفيمن بعده األلوسيأثر : ًثانيا
،  علـــمبطالـــ لكـــل ً أصـــبح مرجعـــالهـــذاأجمعهـــا لـــصنوف العلـــوم، ومـــن  روح المعـــاني درة التفاســـير، إن    

وسـأتناول فـي هـذه ، م الشرعية والفقهيـة واللغويـة على اختالف العلو،عن معرفة لكل باحث ً أصيالًومصدرا
  : أثر األلوسي فيمن بعدهالسطور

ون علـى  في التفاسير التي جاءت بعده، فقد أخـذ بعـض المفـسرين يـسيرًواضحاًتأثيرا روح المعاني أثر     
  : آراءه، ومن هذه التفاسيرمنهجه في التفسير، وينقلون

  )ه١٣٩٣ت(البن عاشور  التحرير والتنوير -١
ر يفي تفسير التحرير والتنوير، فقد نقـل عنـه أسـماء الـسور، وبعـض تفـسكان لروح المعاني أثر واضح     

  :لكذ، مثال اآليات
  
  

                                                 
- ه١٣٨٤عبد السالم هارون وآخرون، الدار المصرية، مصر، : محمد بن أحمد األزهري، تحقيق: تهذيب اللغة)  (١

إبراهيم مصطفي، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد علي النجار، المكتبة : ، والمعجم الوسيط٦/٦٢،م١٩٦٤
  .٩٥٧  صم،١٩٧٢-ه١٣٩٢اإلسالمية، تركيا، الطبعة الثانية، 

  .٨/٧١٤ ،م٢٠٠٣، دار الحديث، القاهرة،  اإلفريقي المصريبن منظورمحمد بن مكرم : لسان العرب)  (٢
، وأسـاليب البحـث ٧٠م، ص ٢٠١٠إبـراهيم الـدعيلج، دار صـفاء، عمـان، األردن، : مناهج وطرق البحث العلمـي: ينظر)  (٣

 .٤١عة الثانية، ص ربحي عليان، وعثمان غنيم، دار صفاء، عمان، الطب: العلمي
     

    



 ٧

ّ أنهـــا تـــسمىذكـــر األلوســـي: "  عنـــد ذكـــره ألســـماء ســـورة آل عمـــران قـــال ابـــن عاشـــور-أ  َ، والكنـــزاألمـــان: ّ
ِوالمجادلة، وسورة االستغفار   .)١( "ِ ولم أره لغيره،ُ

   )٢(�m�m�m�m��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Allll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب
  .)٣( "ًوقد ذكر األلوسي في  تفسيره  منها ثمانيا وعشرين حكمة: " قال
   لسيد قطب  في ظالل القرآن-٢

  :مثال ذلكيظهر أن سيد قطب تأثر بروح المعاني، فقد نقل عنه تفسير بعض اآليات،     
   )٤(�m�m�m�m��©��¨��©��¨��©��¨��©��¨��«��ª���«��ª���«��ª���«��ª�llll: عند تفسيره لقوله تعالى

عتقدوا أنهم آلهة  أنهم ا)األرباب(ليس المراد من : األكثرون من المفسرينووقال األلوسي : " قال سيد قطب
  .)٥(" بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم ،العالم

   لمحمد طنطاوي  التفسير الوسيط-٣
 لكــريم، فقــد أخــذ عنــه أســباب النــزولرآن اًلقــد ظهــر واضــحا أثــر روح المعــاني فــي التفــسير الوســيط للقــ    

  :وبعض المناقشات اللغوية، مثال ذلك
���������m�m�m�mÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹ÅÅÅÅ: عند ذكره ألسباب نزول قوله تعالى -أ

����É���È��Ç������Æ����É���È��Ç������Æ����É���È��Ç������Æ����É���È��Ç������Ællll )٦(.  
  .)٧(� "يلة والحامنزلت في المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة والوص: يلوساألقال : " قال
   )٨(�m�m�m�m��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��q��u��t��s��r��qllll:  عند إعرابه لقوله تعالى-ب

 )نفقــوني(ـ بــ، وهــو متعلــق  الــضمير المجــرور يعــود للخبيــث)منــه تنفقــون(: لــهوقو: يلوســاألقــال : " قــال    
 صدوا الخبيث قاصرين اإلنفاق عليه ال تق:أي ؛)تيمموا(، والجملة حال مقدرة من فاعل والتقديم للتخصيص

  .)٩( " به اإلنفاقً مختصا:ي أ؛أو من الخبيث
  

                                                 
  .٣/١٤٣ ،م١٩٩٧بن عاشور، دار سحنون، تونس،محمد الطاهر : التحرير والتنوير)  (١
  .١٢  آية:لقمانسورة )  (٢
  .٢١/١٦٩: التحرير والتنوير)  (٣
  .٣١  آية:التوبةسورة )  (٤
  .٤/٢٠٣م، ١٩٧١-ه١٣٩١عة، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الساب: في ظالل القرآن)  (٥
  .١٦٨آية : سورة البقرة)  (٦
  .١/٣٤٣محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة األولى، : التفسير الوسيط للقرآن الكريم)  (٧
  .٢٦٧آية : سورة البقرة)  (٨
  .١/٦١٦: التفسير الوسيط)  (٩



 ٨

   )١(�m�m�m�m���H���G����F����E��D��C���H���G����F����E��D��C���H���G����F����E��D��C���H���G����F����E��D��C��I��I��I��Illll:  عند إعرابه لقوله تعالى-ج
هــو المــستحق : ي أ؛ والجملــة مــستأنفة، مبتــدأ ومــا بعــده خبــر)اهللا(ولفــظ الجاللــة : قــال األلوســي: " قــال    

  .)٢( "للعبودية ال غيره
���m�m�m�m��³��²��±��°: مـــــن قولـــــه تعـــــالى) ؤمنينمـــــن دون المـــــ( عنـــــد إعرابـــــه لجملـــــة -د �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬��³��²��±��°�� �̄�®��¬

´́́́llll)متجاوزين المؤمنين :ي أ؛فاعل حال من ال)من دون المؤمنين: (وقوله: يلوساألقال " : ، قال�)٣ 
  .)٤( "ً أو اشتراكاًإلى الكافرين استقالال

  )٥(��m�m�m�my���x��w��v��u��ty���x��w��v��u��ty���x��w��v��u��ty���x��w��v��u��t llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ه
 ،)كلــوا(ـ  مفعــول بــه لــ)ًحــالال(ـ فــاهللا،  مــا حــل لكــم وطــاب ممــا رزقكــم  كلــوا:يأ: يلوســاألقــال : " قــال    

  .)٦(� "ً وقد كان في األصل صفة له إال أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حاال، حال منه)ومما رزقناكم(
   )٧(�m�m�m�m��[��Z��Y��X��W��V����U��T��[��Z��Y��X��W��V����U��T��[��Z��Y��X��W��V����U��T��[��Z��Y��X��W��V����U��Tllll: من قوله تعالى) إذ (لـعند إعرابه  -و

اذكــروا هــذا : ي أ؛)واذكــروا(:  منــصوب علــى المفعوليــة لقولــه)إذ(و: مــا ملخــصه يلوســقــال األ: " قــال    
  .)٨( "الوقت المشتمل على النعم الجسام

   لمحمد الصابوني  صفوة التفاسير-٤
مثـال ٕعنه شرحه لبعض اآليات واعرابها،  في تفسير الصابوني، فقد نقل ًكان أثر روح المعاني واضحا    
  :ذلك

   )٩(�m�m�m�m��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X��[��Z��Y��Xllll: ه تعالى عند تفسيره لقول-أ
  وكأنه، )ألمألن( ولذا جيء بالالم في ،والجملة متضمنة معنى القسم: قال األلوسي: " قال الصابوني    
  .)١٠( " من اإلنس والجن أجمعينِ ألمألن جهنم من أتباع إبليساهللاو: قال
  

                                                 
  .٢آية : سورة آل عمران)  (١
  .٢/١٩: التفسير الوسيط)  (٢
  .٢٨آية :  سورة آل عمران) (٣
  .٢/٧٥: التفسير الوسيط)  (٤
  .٨٨آية : سورة المائدة)  (٥
  .٤/٢٦٢: التفسير الوسيط)  (٦
  .٦٩آية : سورة األعراف)  (٧
  .٥/٣٠٤: التفسير الوسيط)  (٨
  .١١٩  آية:هودسورة )  (٩

ــــسعود: صــــفوة التفاســــير)  (١٠ ــــصابوني، شــــركة الطباعــــة العربيــــة ال ــــى، محمــــد علــــى ال ية المحــــدودة، الريــــاض، الطبعــــة األول
  .٥/١١٨م، ١٩٨١-ه١٤٠١



 ٩

���m�m�m�m����[��Z����[��Z����[��Z����[��Za:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب �̀���_��^��]��\a�� �̀���_��^��]��\a�� �̀���_��^��]��\a�� �̀���_��^��]��\llll)١( �  
ال تتخـــذوا :  كأنـــه قيـــل؛ عليـــه مـــا تقـــدمدل ،وجـــواب الـــشرط محـــذوف: قـــال األلوســـي: " قـــال الـــصابوني    

  .)٢( "أعدائي إن كنتم أوليائي

   � )٣(�m�m�m�m��s��r��q��s��r��q��s��r��q��s��r��qllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ج
هم فـي  الغايـة، وذلـك احتيـالفـي ً كبيـرا:أي ؛ الكبـرفـي مبالغـة )ًوكبـارا( : قال األلوسـي: " قال الصابوني    

   .)٤( "- عليه السالم -ريضهم على أذية نوح ٕ، واغراؤهم وتحالدين، وصدهم الناس عنه
  

                                                 
  .١  آية:الممتحنةسورة )  (١
  .١٨/٣٣: صفوة التفاسير)  (٢
  .٢٢  آية:نوحسورة )  (٣
  .١٩/٤٥: صفوة التفاسير)  (٤



 ١٠

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الفصل األول

  )روح المعاني(األلوسي وكتاب 
  :وفيه

  .مدخل
  .األلوسي وحياته: المبحث األول

  .سبب تسميته ودواعي تأليفه: لثانيالمبحث ا
  .منهجه في كتابه: الثالثالمبحث 
  .أسلوبه في عرض المسائل النحوية: الرابعالمبحث 

 .مصادره النحوية: المبحث الخامس



 ١١

    

  مدخل
  

 مــن الكثيــر فقــد ظهــر ،عوامــل متعــددةلشــهد العــراق فــي القــرن التاســع عــشر نهــضة أدبيــة كبيــرة نتيجــة     
 الـذي األلوسـي الثنـاء أبـو الـشيخ العالمـةمـن أركـان هـذه النهـضة وكـان ، الشعراء واألدباء والعلماء والكتـاب

ذاع ، مـشهودة واألدبـاء  وكانـت عالقتـه بالعلمـاء، وانـضموا تحـت لوائـه،ًا كبيـرًالمعرفـة مـيال ومـال إليـه طـالب
ميـــة وفـــي هـــذا الفـــصل سأســـلط الـــضوء علـــى حياتـــه، وجهـــوده العل، نه بـــين أربـــاب األدبأيته وتعـــالى شـــصـــ

  .، ومصادره النحوية، وأسلوبه في إعراب النصوص القرآنيةهجه في تفسيرهواألدبية، ومن



 ١٢

  
  
  

  األلوسي وحياته: لمبحث األولا
  :، وهيعلى عشرة مطالبويشتمل هذا المبحث 

  
  .وكنيتهونسبه   اسمه-١
  . مولده ونشأته-٢
  . الحياة السياسية في عصره-٣
  . في عصره االجتماعية الحياة-٤
  . عصره في العلميةالحياة -٥
  . شيوخه وتالميذه-٦
  . عقيدته ومذهبه الفقهي-٧
  . آثاره العلمية-٨
   . شعره وصفاته-٩

  . وأقوال العلماء فيهوفاته -١٠
  
  
  



 ١٣

  وكنيته ونسبهاسمه  - ١
  اسمه * 

 الدين العلم وعضد طود، )١( أبو الثناء شهاب الدينالبغدادي لوسيمحمود بن عبد اهللا الحسيني األ هو    
  .)٢(عين الزمان ٕوانسان األعيان وعين البيان غة وأميرالبال وفحل

علـم ، فاأللوسـيون عائلـة نـذرت نفـسها لل األلوسـي علـى كثيـر مـن طـالب العلـمقد يختلط مسمى عائلـةو     
 الـدين صـالح السيد عبـد اهللا :، منهمعائلة الثناء أعالم كثر من هذه الي، فقد نبغ بجانب أبوالحركة العلمية

والــسيد  )٥( األلوسـي بــن محمـودوالــسيد نعمـان خيـر الـدين )٤(لـسيد عبـد اهللا بــن محمـود األلوسـيوا )٣(ياأللوسـ
  . )٦(محمود شكري األلوسي

  وكنيته نسبه  *
   إليها ّ، فر في وسط نهر الفرات)٧(لوسأنسب إلى جزيرة ُلوسية التي تينسب اإلمام إلى األسرة األ    
   .)٨(سب إليهاُ، فنندما دهم بغداده هوالكو التتري عهذه األسرة من وج جد
  

                                                 
لتفـــــسير ا و،٧/١٧٦ ،م٢٠٠٢،ة عــــشرخيــــر الــــدين الزركلــــي، دار القلــــم للماليـــــين، بيــــروت، الطبعــــة الخامــــسة: األعــــالم)  (١

  .١/٢٥٠، مكتبه وهبه ،حسين الذهبي محمد :والمفسرون
  .٢١ ص ،محمد بهجت األثري، دار الكتب المصرية: أعالم العراق)  (٢
ّوالــد شــهاب الــدين األلوســي أبــو الثنــاء، هــو أول مــن عــرف مــن األســرة األلوســية فــي العــراق بالفــضل والزهــد، درس نحــو )  (٣ ُ

ّالنعمـــان، ودرس نحـــو أربـــع ســـنين فـــي مدرســـة الـــشهيد علـــي باشـــا التـــي ُأعـــدت لـــرئيس أربعـــين ســـنة فـــي مدرســـة أبـــي حنيفـــة 
المدرســين، وهــو ثالــث مــدرس درس بهــا، كـــان نقــي الــذ ُات، بهــي الــصفات، زكـــي األعــراق، وافــي األوفيــاء، ال يخــلّ ّ ِّ  بحقـــوق ِ

  .١١ص : أعالم العراق: ينظر. ه ١٢٤٦ بالطاعون سنة - رحمه اهللا تعالى -ِاألخالء، توفي 
هو ابن شهاب الدين أبو الثناء، ووالد العالمة الـسيد محمـود شـكري األلوسـي، عـالم جليـل وكاتـب قـدير وأديـب بـارع، نـشأ )  (٤

كتـاب الواضـح فـي النحـو، والـروض : ه، من مؤلفاته١٢٤٨في حجر الفضل والحسن، وارتضع لبان العلم واألدب، ولد عام 
  .٤٧-٤٤ص : أعالم العراق: ينظر. ه ١٢٩١ سنة - اهللا  رحمه-الخميل في مدائح الجميل، توفي 

ه، أخـذ العلـم عـن والـده، وغيـره مـن العلمـاء، فحـاز إعجـابهم، فأجـاز ١٢٥٢ محـرم سـنة ١٢هو ابن أبي الثنـاء، ولـد فـي )  (٥
ّن تشغله عما ّوأجيز حسب العادة المألوفة، تولى في شبابه بفضله، ونبله القضاء في بالد متعددة، ثم ترك المناصب خشية أ َ

. ه١٣١٧ سـنة - رحمـه اهللا -جـالء العينـين فـي محاكمـة األحمـدين، تـوفي : هو آخذ بإتمامه من تأليف ونشر، مـن مؤلفاتـه
  .٦٠-٥٩ص : أعالم العراق: ينظر

 مــؤرخ عــالم ،ني، أبــو المعــالي حفيــد أبــو الثنــاء بــن عبــد اهللا بــن شــهاب الــدين محمــود األلوســي الحــسييهــو محمــود شــكر) (٦
 ٥٢ ، لـهوأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهما،  ه١٢٧٣لد في رصافة بغداد سنة ُ، وب والدين، من الدعاة إلى اإلصالحألدبا

الـضرائر ومـا و ،أخبـار بغـداد ومـا جاورهـا مـن القـرى والـبالدو ،بلـوغ األرب فـي أحـوال العـرب: ًمصنفا بـين كتـاب ورسـالة منهـا
  .٧/١٧٢ :األعالم: ينظر. ه١٣٤٢سنة  توفي في بغداد ،يسوغ للشاعر دون الناثر

  .٧ص : ، أعالم العراقبالقصر على األصح )لوسأ() (٧
  .٧/١٧٧:  األعالم)  (٨



 ١٤

  .)١(ثناء الاى األلوسي أبكنُيو
  مولده ونشأته -٢
  مولده  *

  .)٢(بغدادفي ، وذلك ً هجريةتين وسبع عشرةائسنة ألف ومشعبان شهر ولد اإلمام األلوسي في     
  نشأته  *

 والطالب، للعلماء كعبة بيته وكان بغداد، علماء كبار من واحد فأبوه وفضل، علم بيت في نشأ اإلمام    
 والبالغة ،والنحو ،والتفسير ،والحديث ،الفقه في المختلفة وقضاياه مسائله طرحُوت ،العلم جلسات عقدُت حيث

  .العلوم من وغيرها ،والبيان
لحلقـات ا يتـصدر تلـك يـراه وهـو ،بأبيـه عينـاه قـتّوتعل ،رالـصغي الـصبي نـشأ العلمـي الجـو هـذا وفـي    

ًاورا ومعلماًمناقشا ومح  إلـى الـصبي نفـس وسـمت ، ويلقى مـن الحاضـرين أسـمى آيـات التقـدير واإلعجـاب،ً
 في عالية ةّوهم ه،ؤتقر ما تلتهم قوية وحافظة عظيم  للعلم، استعداد نفسه في وكان وتحصيله، العلم طلب

 ،والعقيـدة ،والنحـو ،الفقـه فـي المتـون حفـظ ّأتـم قد كان حتى قليلة  سنواتِتمض ولم المذاكرة، على المثابرة
  . )٣(عمره من عشرة الرابعة يتم قبل أن والفرائض

  الحالة السياسية في عصره -٣
 -ه٩٤١والتـي امتـدت مـن  ،العثمانيـة الخالفـة عهـد فـي العـراق فـي األلوسـي اإلمـام عـاش لقـد    

-١٢١٧متدة من دت الفترة المقد شهف ؛ الحالة السياسيةّتعرفهو   في هذا الجانبوما يهمني )٤(ه١٣٣٤
 يـستقر لـم الـبالد ّحيـث إن،  حالـة مـن عـدم االسـتقرار الـسياسي- وهـي مـدة حيـاة األلوسـي -، ه١٢٧٠
 صف في قّوالتمز قّالتفر وفشا، الضعف فجثم متكررة، واضطرابات قالقل حينها الدولة أصاب  فقدحالها،
 القومي بّالتعص على التركيز بدأ هنأ ذلك، مظاهر من وكان، السياسية الحالة لضعف نتيجة وذلك ،األمة
  .)٥(الدولة تجزئة على التركيز وكذلك اإلسالم، يحاربه الذي

  :أشهرهمو ، الذين تعاقبوا على بغدادنالسياسييًوقد عاصر اإلمام عددا من القادة 

                                                 
  .١/٢٥٠: ، والتفسير والمفسرون٧/١٧٦: األعالم)  (١
  .٧/١٧٦: واألعالم، ٢١ص : أعالم العراق)  (٢
ــدار محمــد رجــب البيــوم: النهــضة اإلســالمية فــي ســير أعالمهــا المعاصــرين)  (٣ ــم، دمــشق، وال ، بيــروت، الــشاميةي، دار القل

   .٢/٣٣ ،م١٩٩٥-ه١٤١٥الطبعة األولى،
  .١١/١٢٧ ،١٩٨٥، بغداد،  من الباحثين العراقيين، دار الحرية للطباعةةنخب: حضارة العراق) (٤
عــة اإلســالمية، غــزه، بــالل علــي العــسلي، رســالة ماجــستير، الجام: مــنهج اإلمــام األلوســي فــي القــراءات وأثرهــا فــي تفــسيره)  (٥

  .٢٨  صم،٢٠٠٩



 ١٥

   )١(داود باشا* 
أنـشأ ، فقـد والـي بغـدادباشـا  داود بهـا قـام مباركـة نهـضة كيرابـو شـهدت قـد العراق كانت  الحقبةتلك في    

، فــشق التــرع جــع العــراق إلــى هيبتــه، واتجــه إلــى اإلصــالح االقتــصادي، ليرإدارة جديــدة ذات حــرس وجنــود
نــشأ ثمانيــة ، فأ الحركــة الثقافيــةوأحيــاتــصالح بعــض األراضــي الجــدباء، علــى اس وحــرص ،وأجــرى الجــداول

ًوعشرين معهدا علميا، فانجذب إليه العراقيون اتـه اإلصـالحية فـي غبطـة وتعـاون فاصـطدمت ، وتابعوا خطوً
ً له جندا كثيفا لمنازلته وطرده إذ أرسلت؛ العثمانيةبه الدولة فكـان ، د أعجب الشيخ األلوسـي بـداود باشـا، وقً

ولكن الظروف كانت ، وشارك في تهيئة الرأي العام  لشد أزره،  حيث جمع الناس من حوله، لهً وسنداًعونا
ًلمهــاجم أحكــم الحــصار حــول المدينــة أمــدا طــويال،  ألن الجــيش ا؛أقــوى وأشــد شر بهــا وبــاء  أن ينتــر اهللاوقــدً
  وفقــدت ، الــبالء بفيــضان دجلــة، ثــم عــمً شخــصاًغــداد يوميــا أكثــر مــن مائــة وخمــسين، وأن تفقــد بالطــاعون

، ت نفــسهفانكــسرومــن بــين الــذين مــاتوا مــن ذلــك الطــاعون أبنــاء دواد باشــا، ، )٢(بغــداد ثالثــة أربــاع ســاكنيها
  .)٣(ستانةسلمه بغداد ويرحل إلى اآليصالح قائد الجيش على أن و
  )٤(علي رضا باشا *

شــا،  علــى أنــصار وأعــوان داود باقــبض، وعنــدما دخــل بغــداد و الــذي حاصــر بغــداد زمــن داود باشــاهــ    
ل  حيــث اتــص،ودع الــسجن، ولكــن محنتــه لــم تطــل وُأُقــبض عليــه،، حيــث وكــان مــن بيــنهم شــيخنا األلوســي

 وكبــر فــي عــين ونفــس ، بأحــد المــساجدًنــه خطيبــا بــاإلفراج عنــه وعيً فأصــدر الــوالي أمــرا؛وتعرفــهبعلــي باشــا 
 ، أكبـر وظيفـة علميـة ببغـداد وعلى رأسها وظيفة اإلفتاء التي كانـت تعـد،الوالي، وقلده الكثير من المناصب

  . )٥(وال تسند إال ألعلم أهل البالد
   )٦(محمد نجيب باشا *
 فأســـاء معاملــــة الـــشيخ بــــإغراء ؛)ه١٢٥٨  (ي بعـــدها علــــى العـــراق ســــنةّ علــــى دمـــشق وولــــًكـــان واليـــا    

، ثم رفع عنه وقف مرجان رب اإلفتاء، فانقطع إلتمام التفسيمبغضيه وسعاية حاسديه حتى عزله عن منص
ومـا عـز وارتفـع فأخذ يبيع نفائس األثاث، ، يشأ الشيخ أن يعلن للناس ضيق يدهحتى ضاق به الحال، ولم 

 عن عالقته ًشيئا -رحمه اهللا  -شيخ ، وقد ذكر الكان يسلي نفسه بالتدريس والتأليف، و الكمالياتثمنه من
ً فلما جاء النجيب جعل حاله يتلـون معـي تلـون الحربـاء، فطـورا وصـال وطـورا والعيـاذ بـاهللا ": قال، حيث به ً

                                                 
. هو داود باشا، والي بغداد، ولد عام ثمانية وثمانين ومائة وألف للهجرة، وتوفي عام سبعة وسبعين ومائتين وألف للهجـرة)  (١

  .٢/٣٣١: األعالم: ينظر
  .٣٦-٢/٣٥: النهضة اإلسالمية)  (٢
  .٢/٣٣١: األعالم) (٣
  .لم أقف على ترجمته)  (٤
  .٣٧- ٢/٣٦:   اإلسالميةالنهضة) (٥
  .لم أقف على ترجمته)  (٦



 ١٦

، وأسـرع فـي امتثـال أمـره مـن خاصـة أهلـه، وكـم صـمم  وأنا في كلتا الحالتين أطوع له من ظله،تعالى جفاء
، لكل شيء حتى - ه وعالجل شأن -ر على عزلي وما عزل، حيث دفع بصدره عدم انتهاء األجل، فقد قد

، عزلنـي عـن منـصبي، ففرحـت بـذلك كأنـه رهّره، وقضى بـه فـي األزل وقـرّما قد، فلما انتهى ًالمناصب أجال
ًبإتمــام تفــسيري روح المعــاني، وكــان االشــتغال باإلفتــاء قاضــيا بتــضييق ًغايــة مطلبــي، حيــث كنــت مــشغوال 

زمــاني نعــم رفــع عنــي وقــف مرجــان، فأســبل علــي بــذلك ســجف األحــزان، وقطــع منــي بــشفرة إعراضــه نيــاط 
  . )١("قلبي

   .ويتضح مما سبق أن عالقة الشيخ بالوالة والحكام  كانت تتراوح بين الوصال والجفاء
  ية في عصرهالحالة االجتماع -٤

 القبائــل ويوجــد تقــدير لزعمــاء  كمــا هــو ظــاهر مــن حــال الــبالد العراقيــة، أنهــا حتــى اآلن تــسيطر عليهــا    
 فالقبائــل فــي العــراق كانــت هــي التــي ،العــشائر، وهــذا مــن أبــرز مــا يميــز العــراق فــي عــصر اإلمــام األلوســي

  .)٢(تحكم، وزعماؤها هم من يأمر في المجتمع
اع، وأصـــحاب ر وغيــرهم، وطبقـــة الــزونالتجـــار العراقيــ: تمع فيـــه طبقــات لعمــل، فــالمجأمــا مــن ناحيـــة ا    

  .)٣(والمزارعون هم الغالبية العظمى، ولكل طبقة ترتيب خاص بها وزعماء يقودونها، الحرف
لـم يتغيـر أي مظهـر مـن مظـاهر الحيـاة االجتماعيـة علـى فأما بالنـسبة للمظـاهر االجتماعيـة فـي بغـداد     
 واأللعـاب ، والمجـالس األدبيـة، والتقاليـد،، فالعـادات الفـت للنظـر خـالل الحكـم العثمـانيعلـى نحـواقيين العر

جلهاتفاالت ظل  واالح، والمالبس،واألزياء ة العراقيين علـى ، وهذا يدل على مدى محافظ بصورته األصليةُ
  .)٤(أصالتهم وتراثهم

   في عصرهالحالة العلمية -٥
 مختلـف وفـي ،المجاالت شتى في لإلسالم يعملون ًرجاال تنجب تزال وما ،أنجبت ميةاإلسال األمة ّإن    

 بحـق العـراق ّ تعـدحيـث العراقـي، القطـر اإلسـالم ثغـور مـن ًثغـرا كانـت التـي األقطـار تلـك ومـن األقطـار،
ار، التتـ بيـد العلـم صـرح وانهيـار ،)ه ٦٥٦ (عـام بغـداد سـقوط حتـى الحجـاز، بعد والقراء القراءات عاصمة

 أبـوو ،)ه١٢٨ت  (النجـود أبـي بـن عاصـم :وهـم ،منها السبعة القراء من أربعة أن من ذلك، على أدل وال
  . )٥( )ه١٨٩ت( الكسائي وعلي، )ه١٥٦ت  (الزيات  وحمزة،)ه١٥٤ت  (البصري عمرو

                                                 
 ،ه١٣١٧ندر، بغداد، شهاب الدين األلوسي، مطبعة الشاب: غرائب االغتراب ونزهة األلباب في الذهاب واإلقامة واإلياب)  (١

  .١٢ص 
  .١٠/١١١: حضارة العراق) (٢
  .١٠/١٢٥: حضارة العراق)  (٣
  .٢١٣/ ١٠:  حضارة العراق) (٤
  .٣١ص : األلوسي في القراءاتمنهج )  (٥



 ١٧

 إلـى بهـا أن ينحـدروا الكتـاب بعـض حـاول إذق؛ العـرا فـي العلميـة النهـضة بـدء حـول خـالف دار وقـد    
 القـرن مفتـتح فـي األلوسـي أبـي الثنـاء مثـل كبيـر إمـام وجـود نأل ؛واضـح خطـأ وهـذا العـشرين، القرن أوائل

 تـسمح  كانـت- عنهـا قيـل مهمـا - العلميـة أن البيئـة علـى يـدل منتـصفه، إلـى عمـره وامتداد عشر، التاسع
 اللجـاج لمنـعٍف كـا المجـال هـذا فـي واالستـشهاد ،أداء الفكـري أحـسن دوره أدى كبيـر، عمـالق بوجـود

 حقبـةذلـك مـا سـبق ذكـره مـن أن هـذه الومما يؤكد  ،)١(الرافدين بوادي العلمية ابتداء النهضة حول الصاخب
  . وهي تمثل بواكير نهضة مباركة، والي العراق،على يد داود باشاشهدت إصالحات علمية وصناعية 

: قـال )٢(زاوي األستاذ عباس العـحتى إن،  الشيخ أحد أعالم النهضة العلمية، ومن ألمع رموزهالقد كان    
، ألنـه المـصباح المـضيء فـي كـل اتجـاه ؛ يسمى عصر األلوسـيأنن العصر الحديث في العراق يجب إ" 

عــه إلــى  نفّ، كمــا امتــدوالتــاريخ ،والتفــسير ،العلمــي بتأليفــه المتــشعب فــي النحــو، والفقــهحيــث رفــع األســلوب 
، ولــواله لتــأخرت النهــضة العلميــة فــي ذ كبيــر لمدرســة فــي التــأليفســتا، فكأنــه أتالميــذه الــذين نهجــوا نهجــه

  .)٣( "العراق إلى أمد بعيد
ً وافتاءً،ً ووعظا،ً وتأليفا،ًتدريسا و،ًماّ، تعلياة حافلة بالعلمكانت حفقد  أما عن حياته العلمية     ، وسـأتحدث ٕ
  : هذا المطلب عن ثالثة أمور مهمةفي

   نشأته العلمية -أ
، وهـم ً والـده رئيـسا للمدرسـين فـي بغـداد، حيـث كـانرعـرع منـذ طفولتـه فـي بيـت علـم وأدبخ وتنشأ الـشي    

جـب معرفتـه ، ومـا ت فـي فـروع الفقـه والتفـسير والحـديثطائفة من علماء الـدين يـشتهرون بالتحـصيل العلمـي
  .من علوم اللسان العربي

ا الوالـد فـي ، لتريـت عينـا الناشـئ الـصغير والتوجيـه، وقـد تفتحـلإلفـادةلقاصدين مـنهم وكان منزله كعبة ا    
ًثال عاليا يجتذب الناشئ ويغريه، ولتسمع من النقاش العلمي ما يرسم ممكان القدوة العلمية ، ومـن الطبيعـي ً

  .)٤(، والتحفز المتوثبنشئة العلمية ذات اليقظة البصيرة، وتنشئته التًون والده حريصا على تربية ولدهأن يك
 ّى دروأثــر مــا فطمــت مــن ارتــضاع األلبــان، شــرعت أتحــس" :  للعلــم يقــول األلوســياكرةبــايتــه الوعــن بد    

جرومية، ، طويت على نول قلبي رداء حفظ اآل، وقبل أن أبلغ من تسدية ما بين الدفتين األمنيةراءة القرآنق
لـــم وفـــي أثنـــاء ذلـــك حفظـــت ألفيـــة ابـــن مالـــك، وقـــرأت غايـــة االختـــصار فـــي فقـــه الـــشافعية، وحفظـــت فـــي ع

، وكان قبل أن أبلغ من - أسكنه اهللا تعالى أعلى عليين -الفرائض المنظومة الرحبية، كل ذلك عند والدي 

                                                 
  .٢/٣٣: النهضة اإلسالمية)  (١
ته نـسب  ولـد عـام سـبعة وثالثمائـة وألـف،أديب،عباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر البايزيد العزاوي، مؤرخ محامٍ )  (٢

تـاريخ اليزيديـة  و،ين احتاللين العراق بتاريخ:  طبعت كلها، منهاًف كتباّوصن، ولد في مضاربها، في العراق) العزة(إلى قبيلة 
  .٣/٢٦٦: األعالم: ينظر. ، توفي ببغداد عام واحد وتسعين وثالثمائة وألفوأصل عقيدتهم

  .٢/٤٧: النهضة اإلسالمية)  (٣
  .٢/٣٤: النهضة اإلسالمية) (٤



 ١٨

ه وشــــهده، حتــــى اســــتوفيت الغــــرض مــــن علــــم ّنــــي لــــم أزل أقــــرأ عنــــده، وأحــــسو درإالعمــــر ســــبع ســــنين، ثــــم 
، يقتـصر علـى والـده وحـدهبـل أن يبلـغ الرابعـة عـشرة مـن عمـره، ولـم وقد حفظ كل هـذه المتـون ق، )١("العربية

  .)٢(  العلماء في عصرهّجلبل اتجه إلى 
   رحالته في طلب العلم -ب

 ، ورجـــعلــى لقــاء األســاتذة فــي بيــروت ودمــشق، بــل حــرص ع الناشــئ الطــامح بعلمــاء بغــدادِلــم يكتــف    
  . )٣(شهادة سبق ودليل تبريز ٍ، واإلجازة يومئذبإجازتهم كذلك

 بول،نسـتاإ إلـى الـسفر فـي الـشمول نـشوة: لـى رحالتـه التـي قـام بهـا وهـيها إؤلـه مـصنفات تـشير أسـماو   
 نـشوة ولـه األلبـاب، ونزهـة االغتـراب غرائـب ًولـه أيـضا واإليـاب، واإلقامـة في الـذهاب األلباب نزهة وكتاب
 ٕوايابـه ذهابـه فـي لقـي ومـن ،اآلستانة إلى رحلته تفصيلالكتب  في هذهو السالم، دار إلى العود في المدام

  .)٥(المباحثة من بينهما جرى وما، )٤( كب عارف حكمت اإلسالم شيخ سيما ال العلم واألدب، رجال نم
غايــة فــي الحــرص علــى تزايــد علمــه،  - رحمــه اهللا - وكــان ": الــذهبي عــن اهتمــام األلوســي بــالعلم    قــال

  :ًوتوفير نصيبه منه، وكان كثيرا ما ينشد
ـــــــذ ـــــــوم أل ـــــــيح العل ـــــــيســـــــهري لتنق ــــة    ل ــــاقٍمــــن وصــــل غاني ــــب عن    )٦( ِ وطي

  : مكانته العلمية -ج
يقـصدونه مـن أجـل الحـصول علـى الجديـد المفيـد ، أللوسي قبلة العلمـاء وطلبـة العلـمكان شهاب الدين ا    

، وقد لمع وبرع شيخنا فـي مـواطن ح الصحيح مما وصلهم من العلومّمنق، وعلى ال يصلهم من العلوممما لم
ا عــزز لــه المكانــة التــي وصــل إليهــا، ومــن هــذه ، ممــًن أحــد غيــره مــؤهال للبــروز فيهــايكــعلميــة حــساسة لــم 

 يلـُ، وكـذلك و س فـي عـدة مـدارس، ودر والتأليف وهو ابـن ثـالث عـشرة سـنة أنه اشتغل بالتدريس:المواطن
عطــى إال ألعلــم أهــل المكــان ذلــك ُ، ولــم يكــن هــذا المنــصب ي )ه١٢٤٨(داد ســنة منــصب اإلفتــاء فــي بغــ

  .)٧(لزمانا

                                                 
  .٢٢ -٢١ص : أعالم العراق)  (١
  . ٢/٣٤: النهضة اإلسالمية)  (٢
  .٢/٣٥: النهضة اإلسالمية)  (٣
 ولــد ســنة ،لرومــي مفتــي اإلســالم الحنفــيابــن إســماعيل رائــف باشــا أحمــد عــارف حكمــت بــن إبــراهيم عــصمت هــو الــسيد )  (٤
مجموعــة التــراجم فــي تــراجم علمــاء وف األحكــام المرعيــة فــي األراضــي األميريــة، ، صــن)ه١٢٧٥(وتــوفي ســنة ، )ه١٢٠٠(

إسـماعيل باشـا :  في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين العارفينوهدية، ١/١٤١: األعالم:  ينظر.القرن الثالث عشر، لم يكمل
  .١/٣٧١ ،م١٩٥١ البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

  .٧/١٧٦: ، واألعالم١/١٧٥،  التراث العربي، بيروت، دار إحياءةعمر كحال: معجم المؤلفين: ينظر)  (٥
  .١/٢٥٠: البيت لأللوسي في التفسير والمفسرون)  (٦
   .١/٢٥١: ، والتفسير والمفسرون٢/٣٧: النهضة اإلسالمية)  (٧



 ١٩

وكـان ، )١(ً ما استودعت ذهني شيئا فخانني، وال دعـوت فكـري لمعـضلة إال وأجـابنيًكثيرا ما كان يردد    و
، يقــول الــذهبي فــي معــرض حديثــه بع المثــانيتــاج هــذه المكانــة تفــسيره روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن والــس

عة تفسيرية قيمة، جمعت جل مـا قالـه علمـاء  ليس إال موسواأللوسيفروح المعاني للعالمة " : عن التفسير ُ 
 وصـفاء القريحـة، وهـو ، يعتمـد علـى قـوة الـذهنالـذيالتفسير الـذين تقـدموا عليـه، مـع النقـد الحـر، والتـرجيح 

ٍوان كان يستطرد إلى نواح  إال أنـه متـزن ًبوصـفه مفـسرا علمية مختلفـة، مـع توسـع يكـاد يخرجـه عـن مهمتـه ٕ
ما يشهد له بغزارة العلم على اخـتالف نواحيـه، وشـمول اإلحاطـة بكـل مـا يـتكلم فيـه، في كل ما يتكلم فيه، م

  .)٢("فجزاه اهللا عن العلم وأهله خير الجزاء، إنه سميع مجيب
  شيوخه وتالميذه - ٦
  شيوخه  *

 بــل جــالس ،ً األلوســي العلــم يافعــا، وحــرص علــى االزديــاد منــه، ولــم يقتــصر علــى والــده  العالمــة تلقــى    
 وتلقى من أهل األدب واللغة والحديث والتفسير حتى اجتمع له شـيوخ أهـل زمانـه، ،ماء وأجازه الفضالءالعل

  .وأخذ عنه طالب عصره وأوانه
 دروسـه علـى تم، فـأباألخـذ مـن غيـره )٣(، أذن لـهلمـا بلـغ العاشـرة مـن عمـره ":قال صاحب أعـالم العـراق    

  ، )٥( والعالمة السيد محمد أمين الحلي،)٤(يز الشوافالفاضل عبد العز: كثير من علماء عصره، منهم
  ، والعالم األديب )٧(والشيخ خالد النقشبندي  )٦(ث الحافظ السلفي الجليل الشيخ على السويديّحدُوالعالم الم

  
  

                                                 
ـــدين : وجـــالء العينـــين فـــي محاكمـــة األحمـــدين، ١/٢٥١: ، والتفـــسير والمفـــسرون٢٨ص : أعـــالم العـــراق)  (١ نعمـــان خيـــر ال

  .١/٥٢ ،م١٩٨١، مطبعه المدني، األلوسي
  .١/٢٥٧: التفسير والمفسرون)  (٢
  .أي والده)  (٣
  .رجمتهلم أقف على ت)  (٤
  .لم أقف على ترجمته)  (٥
 أديـب، نـاظم، نـاثر مـؤرخ،) أبـو المعـالي (هو علي بن محمد سعيد بن عبد اهللا بن الحسين السويدي، البغدادي، العباسـي)  (٦

سـبائك الـذهب فـي معرفـة والعقـد الثمـين فـي بيـان مـسائل الـدين، : ، مـن تـصانيفه)ه١٢٣٧ (ولد ببغـداد، وتـوفي بدمـشق عـام
 هديــــة : ينظــــر. والكوكــــب المنيــــر فــــي شــــرح المنــــاوي الــــصغيرخــــر المعــــاد فــــي معارضــــة بانــــت ســــعاد،ذورب، أنــــساب العــــ

  .٧/٢٠٠ومعجم المؤلفين ، ١/٧٧٣ارفينالع
ـــد بـــن هـــو )  (٧ ـــد ،شـــيخ الطريقـــة النقـــشبندية ، )بهـــاء الـــدين(، الكـــردي، الـــشافعي وريالـــشهر زحمـــد بـــن حـــسين أخال عـــام  ول
العقـد الجـوهري : ، ومـن آثـاره)هــ١٢٤٢(  عـام  شـوال٢٨ وتـوفي بهـا فـي ،حل إلى دمشقرثم هاجر إلى بغداد، ، )ه١١٩٣(

، وديـوان الحريـري شـرح مقامـات والرسـالة الخالديـة فـي آداب الطريقـة النقـشبندية،وفي الفرق بين كسبي الماتريدي واألشـعري، 
   .٢٩٥-٢/٢٩٤ :واألعالم، ٤/٩٥ : معجم المؤلفين: ينظر.شعر



 ٢٠

  . )٢(" )١(عالء الدين علي الموصلي
  تالميذه  *

  ، الحديث، وبرع وتفوق في سائر العلوم في نهضة العراق في العصر ًإن عالما كان له الدور األبرز    
  . الثناءيبيرة بالتلمذة على يد أب أن يكون له تالميذ عظماء حظوا بشهرة كّبد ال

 ًطلبـة الغربـاء مـسكنا، وللترحيـب بال منهـا لمالقـاة التالميـذً كبيـراًنبـا، جعل جا واسعةً دارا اإلماماشترى فقد   
نها كل ليلة بعـد الغـروب ليتطـارحوا األشـعار فـي حـضرة المفتـي ، وكان شعراء بغداد يقصدوً ومأوىًومطعما

 دانيهــا، ومــن أشــهرهمألــق كثيــر مــن أقاصــي الــبالد و لــه وأخــذ عنــه خِلمــذُوقــد ت، )٣(علــى مــسمع مــن تالميــذه
  .)٥(عبد الفتاح الشوافوكذلك العالم الجليل ، )٤(أبو البركات نعمان خير الدين، والسيد عبد الباقي: ابناه

  ومذهبه الفقهيته عقيد - ٧
   عقيدته *

ًب، مطلعــا علــى الملــل والنحــل، ً عالمــا بــاختالف المــذاه- رحمــه اهللا - وكــان ": عــن ذلــكي الــذهب    قــال
 ذهــب إلـى مـا ذهــب إليـه جمهــور فقـد ، ونــراه فـي كتابـه روح المعــاني يفـصح عــن مذهبـه،)٦(" االعتقـاديسـلف

 واليـد االسـتواء مـن الصفات النقليـة جعل الناس من ًراكثي أن اعلم ثم" :  قالإذعلماء السلف في الصفات 
  واألشعري السلف ومذهب، المتشابه وأمثالها من والتعجب الدنيا والضحك السماء إلى والنزول والقدم

 اعتقـاد إال كلفنـا مـا العقـل وراء ثابتـة أنهـا صـفات اإلبانـة حالـه عـن أبانت كما أعيانهم من -اهللا  رحمه -
  .)٧("َالعقل ُالنقل لئال يضاد والتشبيه التجسيم عدم اعتقاد مع ثبوتها

                                                 
أسـانيد فـي الكتـب : من آثـاره، )ه١٢٤٣  ( توفي عام،)عالء الدين(وسف بن رمضان الموصلي، الحنفي علي بن ي هو)  (١

  .٧/٢٦٥ :معجم المؤلفين: ينظر. الستة
  .٢٢ص : أعالم العراق)  (٢
  .٢/٣٨: النهضة اإلسالمية)  (٣
، عـالم مـشارك )ه١٢٥٠  ( ولـد عـام،) سـعد الـدين(هو عبد الباقي بن محمود بن عبـد اهللا األلوسـي، البغـدادي، الحنفـي )  (٤

ي عـــام قـــضاء كركـــوك، وتـــوف: ولـــي اإلفتـــاء ببغـــداد، وســـافر إلـــى الحجـــاز، وتقلـــد مناصـــب ســـامية، منهـــا فـــي بعـــض العلـــوم،
الفوائــد األلوســية علــى الرســالة وأوضــح مــنهج إلــى معرفــة مناســك الحــج، :  مــصنفاته، ومــنه، ودفــن بمقبــرة الكرخــي١٢٩٨

القول الماضي فيما يجب للمفتـي والقاضـي، والفوائـد الـسعدية وجرومية، بهجة البهية في إعراب اآلالوعروض، األندلسية في ال
  .٥٥-٥٣ ص: وأعالم العراق، ٧٦-٥/٧٥ : معجم المؤلفين: ينظر.في شرح العضدية

، ولــم )ه١٢٦٢  (تــوفي عــاماف، أديــب، نــاثر، نــاظم، مــؤرخ، هــو عبــد الفتــاح بــن ســعيد البغــدادي، الحنفــي الــشهير بالــشو)  (٥
: ينظـر .اب الـدين األلوسـي فـي جـزأينحديقة الورد في مدائح شيخه أبي الثنـاء شـه: ، ومن آثارهًيبلغ من العمر الثالثين عاما

    .٥/٢٧٩ :ومعجم المؤلفين، ٤/٣٦ :األعالم
  .١/٢٥١: التفسير والمفسرون)  (٦
   .٣/٨٧: روح المعاني)  (٧



 ٢١

يكم فـي بـاب العقائـد  علـّنـيَ يـا ب":ل وفاتـه حيـث كتـب لهـمومما يؤكد ذلك ما جاء في وصيته ألبنائه قبـ    
  .)١(" علمُ، فهي أبعد عن القول عن اهللا بما ال يبعقيدة السلف، فإنها أسلم بل أنصف، وهي أعلم وأحكم

  مذهبه الفقهي  *
ي كـان شــافعي ، الـذقـه هـو فقـه الـشافعية علـى يـد والـدهًلقـد ذكرنـا سـابقا أن أول مـا تعلمـه اإلمـام مـن الف    

  .ًث اتخذ المذهب الشافعي مذهبا له، حيله األثر الواضح في مذهبه الفقهي، مما كان المذهب
 يقلد اإلمام األعظم أبا حنيف- رحمه اهللا -كان " :  عن ذلكالذهبي     قال  -  رضي اهللا عنه- ة النعمانُ

  .)٢("، وكان في آخر أمره يميل إلى االجتهادفي كثير من المسائل
عنـدما تـصفحت روح المعــاني ظهـر لــي انتـصاره للمـذهب الحنفــي، ومـن ذلــك ولكــن ، كــر عنـهُهـذا مـا ذ    
 وكنت، فاتهُن لةأد وتوهين ،على إثباته الحجج بإقامة وذلك؛ عنه والذب ،مذهبه نصرة المرء وعلى" : قوله
 ملكـت كمـا ،هأقوالـ غـرة فـؤادي ملكـت وقـد ،منهـا إال نفـسي عدُأ وال ،ًةغزي لي الشافعية السادة أعد قبل من
   :عنها لي متأخر وال متقدم ال الحت فحيث العامرية ليلى قيس فؤاد

ََأتــــاني هواهــــا قبــــل أن أعــــرف الهــــوى َ ِ ْ ََ َ َفــــــــصادف قلبــــــــا فارغــــــــا فتمكنــــــــ   ِ  َ َ ً ًِ َ   ) ٣( اَ
 ،شـقائق النعمـان بريـاض منهـا وأقمـت ،الحنفيـة الـسادة بـأقوال ًمـشغوال فـصرت كـان مـا كـان أن إلـى   

  : القائل بقول أترنم جعلني ما حبها من علي واستولى
َمحـــــا حبهـــــا حـــــب اُأللـــــى كـــــن ق ُ  ُ ُ ُوحلت مكانا لم يكن حل مـن قبـل    هـــــاَبلَ َْ  ُ َْ ً ْ  )٥()٤ ( 

ِغزية(خذ كلمة وقد أ   :قول الشاعر من )قبيلة( التي تعني )َ

ْوهـــــل َأنـــــا إال مـــــن غزيـــــة إن غـــــوت  َ َ َِ ِ ِ ْ َِ  ُغويـــــت   ْ ْ َ ِ وان ترشـــــد غزيـــــة َأرشـــــد،َ ُ ُْ ْ ِ َ ِْ َ ْٕ )٦(  
 وقـد كـان ً، أنـه تعلـم المـذهب الـشافعي أواليين يجد أنه يفهم مـن البيـت األولالمتأمل في البيتين الشعرو    
أنه وبعد أن تعلم المذهب الحنفي وتعلـق بـه محـا مـا كـان فـي قلبـه  ، ومن البيت الثانيًا من الفقهاده خاليفؤ

   .للمذهب الشافعي

                                                 
  .٩٤  صه،١٤٢٠عبداهللا البخاري، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة األولى،: افضةجهود أبي الثناء في الرد على الر)  (١
  .١/٢٥١: التفسير والمفسرون)  (٢
أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، : البيــان والتبيـين، لــم أعثــر علــى ديوانـه، ولكــن البيــت موجــود فــي البيـت لــديك الجــن)  (٣

  .٢/٤٢م، ١٩٨٨-ه١٤١٨اهرة، الطبعة السابعة، عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، الق: تحقيق
البيت لمجنون ليلـى قـيس بـن ملـوح العـامري، لـم أعثـر علـى ديوانـه، ولكـن البيـت موجـود  فـي دليـل الـسالك إلـى ألفيـة بـن )  (٤

  .١/١٢٨عبد اهللا بن صالح الفوزان، دار المسلم، : مالك
   .١/٣٩: روح المعاني)  (٥
  .٦/٦٢٣:  أعثر على ديوانه، ولكن البيت موجود في لسان العربالبيت لدريد بن الصمة، لم)  (٦



 ٢٢

، فإنــه يـــذكرها ا يـــورد آراء المــذاهب فــي مـــسألة مــاأنــه عنــدم، وممــا يــدلل علــى صـــحة مــا ذهبــت إليـــه     
هبنا أو عنــدنا  أو مخــالف لمــذهبنا، ويقــصد  ومــذ:، فإنــه عنــدما يتنــاول رأيهــم  يقــولبأســمائها إال األحنــاف

  :بذلك المذهب الحنفي، ومن أمثلة ذلك
 الوالــدات أجــرة : أي؛ إيــصال ذلــك إلــيهن: أي ":قــال، )١(�m�m�m�m��«���ª��«���ª��«���ª��«���ªllll :قولــه تعــالىعنــد تفــسيره ل -١

  .)٢( " وعندنا ال يجوز ما دامت في النكاح أو العدة، واستئجار األم جائز عند الشافعي،لهن
وأخــرج الحــاكم عــن ابــن عمــر فــي ": قــال، �)٣(�m�m�m�mÁ��À��¿Á��À��¿Á��À��¿Á��À��¿ llll: قولــه تعــالىد تفــسيره لعنــ -٢

ف علـى منابـت أنهم مسحوا من المرافـق إلـى األكـ، - صلى اهللا عليه و سلم -ع رسول اهللا كيفية تيممهم م
 والجمهور ويشهد لهم القياس على الوضـوء الـذي وهذا مذهبنا ومذهب الشافعي )٤(الشعر من ظاهر وباطن

  .)٥("هو أصله 
  آثاره العلمية -٨

متـدفق،  وفكـر ال،سـي قلـم ذا كـان إذ ؛ونافعـة كبيـرة علميـة ثـروة للناس -رحمه اهللا  -لقد ترك األلوسي     
 حياتـه فـي مؤلفاتـه تتـرى تتابعـت ثـم عـشرة، الثالثـة فـي وهـو ،حقبـة بـاكرة منـذ التـأليف وبـدأ مـنظم، ومنطـق
  : حسب المجاالت العلمية اآلتيةبت ايمكن تصنيف هذه المؤلفو المديدة،

  األدب والنحو  :ًأوال
  .هاا ثم جاء ابنه السيد نعمان فأتمه، كتبها في صباه ولم يتمفي النحو: ر حاشية شرح القط-١
 فـي أثنـاء فـهّ، وهـو كتـاب لغـوي مهـم ألمختـصر درة الغـواص للحريـري وشـرحها:  كشف الطرة عن الغرة-٢

  .إقامته في القسطنطينية
  .ألفه في صباه حين ذهابه إلى ألوس:  كالم ابن عصامّبلوغ المرام من حل -٣
  .لوارد على روض مرثية موالنا خالد الفيض ا-٤
  .لعبد الباقي العمري: ب في شرح قصيدة الباز األشهب الطراز المذه-٥
                                                                                                                   .                                                في المنطق:  شرح سلم العروج-٦
  .، لناظمها عبد الباقي العمري- رضي اهللا عنه - في مدح اإلمام علي : شرح القصيدة العينية-٧
  .رح به قصيدة لعبد الباقي الموصليش:  الخريدة الغيبية–٨
  

                                                 
  .٢٣٣آية : سورة البقرة)  (١
  .٢/١٤٦: روح المعاني)  (٢
  .٤٣آية : سورة النساء)  (٣
شعيب األرنـؤوط وآخـرون، مؤسـسة الرسـالة، : ألبي الحسن الدار قطني، حققه وعلق عليه: الحديث في سنن الدار قطني)  (٤

  .١/٣٣٤، )٦٨٨( م، ٢٠٠٤األولى، ، الطبعة بيروت
  .٥/٤٤: روح المعاني)  (٥



 ٢٣

   البحث والمناظرة واألجوبة :ًثانيا
 - صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -  وهـــي ذب عـــن أصـــحاب النبـــي:ة العراقيـــة عـــن األســـئلة الالهوريـــة األجوبـــ-١

  .البررة
 والعقائـد ، والفقـه، واللغـة،يحتوي على ثالثين مسألة في التفـسير: ة العراقية عن األسئلة اإليرانية األجوب-٢

  . وغير ذلك، وردت من إيران، ولم يجب عنها أحد سواه،ئةلهي وا، والمنطق،والكالم
  .ات القدسية في الرد على اإلمامية النفح-٣
  .حث فيها على الجهاد ورد الغزاة:  سفر الزاد لسفرة الجهاد-٤
  . شرح البرهان في إطاعة السلطان-٥
يض نحــو عــشرين تــب منــه وهــو مــر، ك علــى الــشيعةبليــغ وهــو رد:  نهــج الــسالمة إلــى مباحــث اإلمامــة-٦

  .كراسة، فعاجلته المنية قبل أن يتمه
  التراجم :ًثالثا

  .وهو أحمد عارف حكمت: في ترجمة شيخ اإلسالم وولي النعمشهي النغم   -
  الرحالت: ًرابعا

  .نبولستاإ نشوة الشمول في السفر إلى -١
  . نشوة المدام في العودة إلى دار السالم -٢

ًفصل فيهما رحلته ذهابا وايابا ًٕ.  
وهــو الرحلــة الكبــرى الجامعــة لتـــراجم : هاب واإلقامــة واإليــاب غرائــب االغتــراب ونزهــة األلبــاب فــي الــذ-٣

ه ، وقـد اسـتوفى مـا كـان لـه فـي إقامتـية التي جرت بينه وبين عارف حكمـتالرجال واألبحاث العلمية واألدب
   .عرض عن أشياءأفي القسطنطينية و

   المقامات :رابعا
  .يةعدة مقامات حقيقية وخيال: لوسيمقامات األ -

  التفاسير  :خامسا
وهـو أعظـم مؤلفاتـه شـأنا وأجل: المثـاني والـسبع الكـريم القـرآن تفـسير فـي المعـاني روح - ًهـا قـدرا فـي تـسعة ً

  .مجلدات ضخام
 تفسير، و)ه٥٣٨ت  (للزمخشري الكشاف :مثل ،التفاسير من سبقه ما كل لخالصة تفسير جامع وهو    
 وتفـسير ،)ه٦٨٥ت  (البيـضاوي وتفـسير ،)ه٦٠٦ت  (الـرازي الفخـر وتفـسير ،)ه٥٤٦ت  (عطيـة ابـن
 أطـال أن بعـد تفـسيره كلـه ذلـك مـن وصـاغ ،)ه٩٨٢ت ( دالـسعو أبـي وتفـسير ،)ه٧٤٥ت  (حيـان أبـي

 الـشرع علـوم فـي الواسـعة الثقافـة مـن كبيـر زاد علـى ًمعتمدا ما اختاره، ورجح وقارن ووازن قرأ، فيما النظر
  .واللغة



 ٢٤

 منهـا أيـدي ًة انتهبـت كثيـرا، وتعليقات ورسائل وفتاوى كثيرٍ ما ذكر حواشإضافة إلى -رحمه اهللا  -وله    
 وخزائن ،ً وجمع مجاميع مهمة يجد الباحث شيئا منها في الخزانة النعمانية،ً، وانتسخ بيده كتبا جمةالضياع

  .)١(ب أحفادهكت
  وصفاتهشعره  -٩
   شعره*

 بـــه مقاماتـــه ً، فمـــن شــعره قولـــه مفتتحـــا)٢(ٕ ال بـــأس بــه وابـــداع فـــي اإلنـــشاءي شـــعرلــصاحب روح المعـــان    
  :ًومستغفرا

ــــ    هـــــو عـــــافي ٌ هـــــو راحـــــمٌهـــــو غـــــافر أنــــا عاصــــي    ٌ أنــــا مخطــــئٌ مــــذنباأن
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــةْهنُابلتَق ــــــــــــــــــةً ثالث   ه أوصــــــــــــافي ُ أوصــــــــــــافْوســــــــــــتغلبن                       ٍ بثالث

   :ً موته شاكيا في مرضًوقال أيضا   
ــــو أن ــــول ــــي م ــــا ب ــــذبل    ٍ صــــداعْنِ م ــــــذبل ِ الحــــــشاشةَألصــــــبح مــــــصدوع  بي    ي

  لفـرط سـموم الــسقم يـذوي ويـذبل غــافر   ســـــــالمني   َ أشـــــــكو إن روضِإلـــــــى اهللا
  :ًوقال أيضا     

ــــاسَأ ــــوالي إن الن ــــد جَم ــــري        َ ق ــــوا أم ـــال هل ـــدريِ أدري فهـــو واهللاَفمـــن ق    )٣( ال ي
  
  صفاته  *

، نــادرة أفــراد الــدنيا بفــضله وآدابــه وعلمــه، وذكائــه وفهمــهكــان أحــد  " :وصــفه أحــد أفاضــل تالميــذه فقــال    
، بــصفاء الـــذهن والقريحــة ونهايــة الفطنـــة رشرف الـــذي لــه علــى قطـــب الكمــال مــدااألدوار وفلــك المجــد والــ

 وشـــرف الطبـــع وكـــرم األخـــالق وقـــوة ، وحـــسن التحريـــر وحـــالوة المنطـــق وعذوبـــة التقريـــر،وســـرعة الخـــاطر
وكان حسن الثياب والمنظر، جليل المخبر، حـسن الـصورة، نقـي الـسريرة، أبـيض ، الحافظة وبالغة اإلنشاء

، وكـان نـسيج وحـده فـي النثـر وقـوة القريحـة  بالطويل وال السمين وال النحيـل، ليس بالقصير وال بحمرةًمشربا
  .)٤("التعبيروغزارة اإلمالء وجزالة 

  
  
  
  

                                                 
  .٣٢-٢٨ص : أعالم العراق: ينظر)  (١
  .٧/١٧٦ :األعالم)  (٢
  .٤١ص : األبيات لأللوسي في أعالم العراق)  (٣
   .٢٨-٢٧ص : أعالم العراق )(٤



 ٢٥

  وفاته وثناء العلماء عليه -١٠
  وفاته  *

 علـى فعـز الهجـرة، مـن ألـف ومـائتين وسـبعين سـنة القعـدة ذي مـن والعـشرين الخـامس  اإلمـام فـييتـوف    
د مشجية مثلـوا فيهـا ، ورثاه الشعراء في كل صقيع بقصائً عظيماًالناس موته وهالهم فقده، وأسفوا عليه أسفا

 ً حــسناً خلفــه ذكــراًدفــن فــي مقبــرة معــروف الكرخــي علــى يــسار الــذاهب إلــى مــسجده تاركــا، وزناألســى والحــ
  . )١( حفظوا مجد بيته إلى يومنا هذاً كراماًوذرية طيبة وأنجاال

  ثناء العلماء عليه  *
 بمـالر ولـواله التـأليف، فـي ومنهجـه بطريقتـه وتـأثرت بـه، امتـدت ةركبيـ لمدرسـة ًإمامـا األلوسـي كـان لقـد    

 األجيـال فـي تـأثيره فاتـصل طريقتـه، ونهجـوا رايتـه حملـوا تالميـذه ألن العـراق؛ فـي العلميـة النهـضة تـأخرت
  .ينقطع ولم الالحقة

 تلميذه جمع وقد واألمراء، للملوك إال نظائرها لم تتح كثيرة بأشعار مماته بعد ثيُور حياته في دحُم وقد    
 مجلدين من كبير كتاب في األشعار هذه الدين خير نعمان البركات وأب وابنه ،افالشو عبد الفتاح األديب

  .)٢(محمود الثناء أبي مدائح في الورود حديقة :هسميا
  :)٣(وقد قال فيه الفاروقي

   ً باكيــــــةِ العلــــــمُوباتــــــت عليــــــه أعــــــين  أبـــــو الثنـــــاء   ُ الـــــشهابَيقولـــــون مـــــات
ــــى الحــــشرُوروح   هُ شخـــصَ مـــن زالَفقلـــت لهـــم مـــا مـــات ــــه إل    )٤( باقيــــةِ معاني

  
  
  

   

  

                                                 
  .٧/١٧٦: ، واألعالم٢٦ص : أعالم العراق )(١
  .٢٦ص : أعالم العراق )(٢
 ولــد عــام أربعــة ومــائتين وألــف للهجــرة فــي الموصــل،  البــاقي بــن ســليمان بــن أحمــد العمــري الفــاروقي الموصــلي،هــو عبــد )(٣

:  عـام تـسعة وسـبعين ومـائتين وألـف للهجـرة، لـه حكومية، وتـوفي ببغـدادً ثم ببغداد أعماالفي الموصل،مؤرخ، وولي وشاعر، 
  .٢٧٢-٣/٢٧١: األعالم:  ينظر.نزهة الدهر في تراجم فضالء العصر

  .٥٢ص : البيتين للفاروقي في جالء العينين في محاكمة األحمدين )(٤



 ٢٦

  
  
  
  

  سبب تسميته، ودواعي تأليفه: المبحث الثاني
  :، وهي ثالثة مطالبويشتمل هذا المبحث على
  

  . سبب تسمية الكتاب بهذا االسم-١
  .تأليفه دواعي -٢
  . بداية تأليفه-٣
  

  
  

                                      
  
  



 ٢٧

  كتابه بهذا االسماأللوسي سبب تسمية  - ١
 وبعـد أن أبرمـت حبـل النيـة " :  بقولـه،لقد ذكر األلوسي سبب تسمية كتابه بهذا االسـم فـي مقدمـة كتابـه    

جعلـت أفكـر مـا ، وقرب ظهور طفل التفسير للعيـان، وعرا المخاض قريحة األذهان، ونشرت مطوي األمنية
، وتبـتش مـن سـماعه الخـواطر، تش له الضمائرظهر لي اسم ته فلم ي؟وبماذا أدعوه إذا وضعته أمه؟ اسمه

 ونـور حدقـة الـوزراء آيـة اهللا التـي ال تنـسخها ، ونور حديقة البهاء،فعرضت الحال لدى حضرة وزير الوزراء
 ومعـدن األذواق التـي يكـاد ، وصـاحب األخـالق التـي ملـك بهـا القلـوب،آية، ورب النهى الذي ليس له نهاية

اه علـى الفـور وبديهـة ّفـسم، ً وفراشـاًال زال لـه الرضـا غطـاء، علـي رضـا باشـاموالنـا ، أن يعلم معهـا الغيـوب
، ســماهأ فيــا لــه اســم مــا ، )فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــانيروح المعــاني (ذهنــه تغنــي عــن الغــور 

 بيــه حتــى، وأصــلي وأســلم علــى نبيــه النً غــضاً وأحمــد اهللا تعــالى حمــدا،نــسأل اهللا تعــالى أن يطابقــه مــسماه
  . )١("يرضى

لــيس ، " القــران العظــيم والــسبع المثــاني روح المعــاني فــي تفــسير" الــذي أســماه أن ممــا ســبق يتــضح لنــا     
 وانمــا بعــد أن أتــم المؤلــف تــصنيف الكتــاب تحيــ،مؤلفــه س الــوزراء فــي زمانــه فــذهب إلــى رئــي، تــسميتهر فــي ٕ

فاستحـسن األلوسـي ، عظـيم والـسبع المثـانين الآير القـرفسماه مباشرة روح المعاني فـي تفـس، علي رضا باشا
®��®��®��®����m�m�m�m:، قـال تعـالىفـي سـورة الحجـروقـد ورد هـذا االسـم  ، والمقصود بالسبع المثاني الفاتحة،هذه التسمية

��� �́��³��²��±��°��¯��� �́��³��²��±��°��¯��� �́��³��²��±��°��¯��� �́��³��²��±��°��¯llll)وقد ذكر العلماء لسورة الفاتحة أسماء كثيرة منها)٢ ،:  
أم القـــرآن هـــي الـــسبع : " -اهللا عليـــه وســـلم  صـــلى -وســـميت بهـــذا االســـم؛ لقـــول الرســـول : أم القـــرآن -١

  .)٣("المثاني والقرآن العظيم
الحمـد هللا أم القـرآن، وأم : " - صـلى اهللا عليـه وسـلم –وهذا االسم مأخوذ مـن قـول الرسـول : أم الكتاب -٢

  .)٤("الكتاب، والسبع المثاني 
الحمـد : " ورودهـا فـي نـص الحـديث، ول"الحمـد هللا  " ـوسـميت بهـذا االسـم؛ ألنهـا بـدأت بـ: سورة الحمـد -٣

  .)٥("هللا رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم 

                                                 
   . ١/٤ :روح المعاني)  (١
  . ٨٧ آية: الحجرسورة )  (٢
ـــى، : أبـــو بكـــر البيهقـــي، تحقيـــق: شـــعب اإليمـــان)  (٣ ـــة الرشـــد، الريـــاض، الطبعـــة األول ـــي عبـــد الحميـــد حامـــد، مكتب عبـــد العل

  .٤/٢٩م، ٢٠٠٣-ه١٤٢٣
شــعيب األرنــؤوط، وعــادل مرشــد، وآخــرون، : أبــو عبــداهللا أحمــد بــن حنبــل الــشيباني، تحقيــق: اإلمــام أحمــد بــن حنبــلمــسند )  (٤

  .١٥/٤٩١م، ٢٠٠١-ه١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
  .١/٧٩أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، : مسند اإلمام الشافعي)  (٥



 ٢٨

 روح المعانيدواعي تأليف  -٢

  : طبة كتابه، وذلك كما يلي، من خالل  خلكتابه روح المعانييمكن استخالص دواعي تأليف األلوسي     
ت في بعـض ليـالي الجمعـة مـن رجـب األصـم سـنة رأي: "  في ذلك، حيث قال التي رآها في المناما الرؤي-أ

 ال أعــدها ارؤيــ، - صــلى اهللا تعــالى عليــه وســلم - النبــي األلــف والمــائتين واالثنتــين والخمــسين بعــد هجــرة
أمرنــي بطــي الــسماوات  -جــل شــأنه وعظــم ســلطانه  -أن اهللا ، وال أحــسبها خيــاالت أوهــام، أضــغاث أحــالم

 ،ى مـستقر المـاء إلـى الـسماء وخفـضت األخـرى إلـًفرفعت يـدا، رضض، ورتق فتقهما على الطول والعواألر
لكتــب أنهــا فرأيــت فــي بعــض ا،  رؤيتــي، فجعلــت أفــتش لهــا عــن تعبيــر، وأنــا مــستعظميثــم انتبهــت مــن نــومت

 بــاهللا تعــالى العظــيم، ً علــى الــنفس تعللهــا القــديم وشــرعت مــستعيناٍ فــرددت حينئــذ،إشــارة إلــى تــأليف تفــسير
 بتـشنيع ٍ أنـادي وأقـول غيـر مبـال،ونجواي يريب عند إتمامه بعون عالم سر تعالى عن قوكأني إن شاء اهللا

  . )١( "هذا تأويل رؤياي: جهول
علـه يـسعى إلـى كـشف أسـرار القـرآن ، واطالعـه وعلمـه الكثيـر جنة التفـسير وعلـوم القـرآن فـي نفـسهمكا -ب

  . من خالل تأليف مصنف يبين ذلك
   األلوسي لكتابهتأليفبداية  - ٣

يا أن اهللا يأمره ر هذه الرؤ فس، وقدعة في منتصف شهر رجبمنه رأى رؤيا في ليلة من ليالي الجإقلنا     
، وهـي الـسنة الرابعـة ة الـسادسة عـشرة مـن شـعبان المبـاركفـي الليلـ، وقد كـان الـشروع فيـه بتصنيف التفسير

وهــذا دليــل علــى علــو همــة اإلمــام ، ه الرؤيــا بمــا يقــارب الــشهر أو أقــلعــد هــذب أي ؛)٢(والثالثــون مــن عمــره
 أعمالـه  وهـو درس لطالـب العلـم الجـاد أن ال يؤجـل،األلوسي و مبادرته إلـى جالئـل األعمـال وعـدم تـسويفه

    رحم اهللا أبا الحسن التهامي،ن للزمان قواطع وصوارف تنسي وتصرفإف، العلمية وقراءته وبحثه
   : عندما قال)ه٤١٦ت (

ـــــــش ـــــــل ال وتراكـــــــضوا خي َ ْ َُ َ ََ ـــــــادروا  َ ِباب وب َ َ َِأن تــــــــــــــسترد فــــــــــــــإنهن عــــــــــــــوار ََ َ َ ُ  َ  ََ ُْ ْ)٣(  
  

                                                 
    .١/٤: انيروح المع)  (١
    .١/٤ :روح المعاني)  (٢
ــم أعثــر علــى ديوانــه، ولكــن البيــت موجــود فــيحــسن التهــاميالبيــت ألبــي )  (٣ أحمــد بــن عبــد الــسالم : الحماســة المغربيــة ، ل

 .٢/٨٦٨ م،١٩٩١محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى، بيروت، : الجراوي، تحقيق
  



 ٢٩

  
  
  
  

  منهجه في كتابه: الثالمبحث الث
  :، وهمامطلبين ويشتمل هذا المبحث على

  
  . منهجه في الكتاب- ١
  . تبويب مادة كتابه- ٢



 ٣٠

  منهج األلوسي في كتابه :ًأوال
ًكـــان معروفـــا عنـــد علمـــاء التفـــسير  ، يؤلـــف فيـــه ويجـــاوز بـــين مـــاً فريـــداً األلوســـي لنفـــسه منهجـــااختـــار    

 ، والقـراءات القرآنيـةالسابقين، ويلحقه بالعصر الذي هو فيه، مع إيراد الشواهد الشعرية، واألحاديث النبويـة،
ومــــن خــــالل ، ميــــل عقــــدي أو مــــذهبي يــــراه دون تعــــصب أو وتــــرجيح مــــا والنحــــويين، واخــــتالف المفــــسرين

  : أن منهجه اشتمل علىوجدت والتتبع االستقراء
  :، ومن أمثلة ذلك عنايته بترتيب السور وأسمائها وعدد آياتها والمكي والمدني منها-١
، والظـاهر أن وضـعها هنـا تـوقيفي" : قـال،، فعند تفسيره لمطلع سـورة األنفـالبترتيب سور القرآن تنىعا  -أ

  . )١( "ر السور وهما من هذه الحيثية كسائ،وكذا وضع براءة بعدها
 بـالعقود والمنقـذة ًوتـسمى أيـضا: "  قـالالمائـدةلسورة ، فعند تفسيره أسماء متعددة لكثير من السور أورد -ب

وتــسمى "  :وقــال عنـد تفــسيره لــسورة النحــل، )٣("ألنهــا تنقــذ صـاحبها مــن مالئكــة العــذاب: )٢(قـال ابــن الفــرس
   .)٤(" فيها النعم على عبادهد اهللا تعالىلما عد:  قال ابن الفرس،سورة النعم

  :)٥(، فعند تفسيره لسورة السجدة قال  كان يورد مكان نزول السورة، والمقصود بذلك مكة أو المدينة-ج
نهــا أ عبــاس ابــن مردويــه والبيهقـي فــي الــدالئل عـن وابــن الـضريس ابــنأخــرج ، حيـث لقــول بمكيتهــاأطلـق ا" 

، اســتثناءر ْبــَوجــاء فــي روايــة أخــرى عــن الح، لزبيــر مثلــهردويــه عــن عبــداهللا بــن ا مابــن وأخــرج ،نزلــت بمكــة
إلـى تمـام  )٦(�����m�m�m�m��¡������������~��¡������������~��¡������������~��¡������������~llllنزلت سورة السجدة بمكة سـوى ثـالث آيـات" :  عنه أنه قالأخرج النحاس
  : الىعهما قوله ت أخريين و آيتينًوأستثنى بعضهم أيضا، وروى مثله عن مجاهد والكلبي، اآليات الثالث

�m�m�m�mh��g��f���e��dh��g��f���e��dh��g��f���e��dh��g��f���e��dv��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i����������
����{��z���y������x��w����{��z���y������x��w����{��z���y������x��w����{��z���y������x��w||||llll)والجمهور على أنها ،وتسمى سورة سبح" : ، وقال عند تفسيره لسورة األعلى)٧ 

   .)٨(" لذكر صالة العيد وزكاة الفطر فيها؛ وحكى ابن الفرس عن بعضهم أنها مدنية،مكية
  

                                                 
   . ٩/١٥٨ :روح المعاني)  (١
، ولـــد عـــام أربعـــة وعـــشرين أبـــو عبـــد اهللا المعـــروف بـــابن الفـــرسهـــو عبـــد المـــنعم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم الخزرجـــي، )  (٢

: ينظـــر. أحكـــام القـــرآن: وخمـــسمائة للهجـــرة، مـــن علمـــاء غرناطـــة، وتـــوفي عـــام تـــسعة وتـــسعين وخمـــسمائة للهجـــرة، مـــن كتبـــه
  . ٤/١٦٨: األعالم

  .٦/٤٧ :روح المعاني)  (٣
  .١٤/٨٩ :روح المعاني ) (٤
   . ٢١/١١٥ :روح المعاني)  (٥
  .١٨آية : السجدةسورة )  (٦
  .١٧-١٦آية : السجدةسورة )  (٧
  .٣٠/١٠١: روح المعاني)  (٨



 ٣١

وعـدة آيهـا مائـة "  :فعند تفسيره لسورة المائدة قـال: كل عدد لقائله كان يذكر عدد آيات السور مع عزو -د
  .)١("ان وعشرون عند غيرهمت واثن،نالبصريي وثالث وعشرون عند ،وعشرون عند الكوفيين

  :، ومن أمثلة ذلك نزول اآلياتاهتمامه بأسباب -٢
    )٢(�m�m�m�m����¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u����¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u����¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u����¡������~��}��|��{��z���y��x��w��v��u����¢�����¢�����¢�����¢�llll: عند تفسيره لقوله تعالى- أ

 كانـا ، ورجـل مـن بنـي المغيـرة،ابـن عبـد المطلـب -رضـي اهللا تعـالى عنـه  -نزلت في العباس "  : قال    
فجـاء ، وهـم بنـو عمـرو بـن عميـر، ربا إلى ناس من ثقيف من بني عمرةشريكين في الجاهلية يسلفان في ال

  .)٣("ها حين نزلت ااإلسالم ولهما أموال عظيمة من الربا فترك
)٤(�m�m�m�m«��ª«��ª«��ª«��ª¬¬¬¬±��°��¯������®��±��°��¯������®��±��°��¯������®��±��°��¯������®��llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب

   
حـين  ابت بن قيس بن شـماسنزلت في ث"  :ر وابن أبي حاتم عن ابن جريج قالأخرج ابن جري"  :قال    
 اهللا تعـــالى نزلأفـــ، طعم حتـــى أمـــسى وليـــست لـــه ثمـــرةأفـــ، ال يـــأتين اليـــوم أحـــد إال أطعمتـــه:  فقـــالً نخـــالذَجـــ

  .)٥("ذلك
  ه بالتفسير المأثوراهتمام -٣
رضـي  -وهو بيان مراد اهللا تعالى في اآليات من القرآن الكريم، أو الـسنة النبويـة، أو أقـوال الـصحابة      

  :، ومن أمثلة ذلك- اهللا عنهم أجمعين
هــو الجنــة : " )رزق كــريم(، قــال فــي معنــى )٦(�m�m�m�m�¿��¾��������½��¼�¿��¾��������½��¼�¿��¾��������½��¼�¿��¾��������½��¼llll:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى- أ

������m�m�m�m��N��M��L��N��M��L��N��M��L��N��M��L:المـؤمنين  تعـالى فـي سـورة األحـزاب فـي أمهـاتويـشهد لـه قولـه، لمفـسرينقاله أكثر اكما 

��O��O��O��Ollll)٨( "ًوالقرآن يفسر بعضه بعضا ،)أعتدنا( الجنة بقرينة ثمةفإن المراد ، )٧(.  
ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما " : قال، )٩(�m�m�m�m��D������������C��B��A��D������������C��B��A��D������������C��B��A��D������������C��B��Allll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب 

أهل الجنة  كسوة  وسعفها،ذهب أحمر  نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها: عن ابن عباس،نعرفه

                                                 
  .٦/٤٨: روح المعاني)  (١
  .٢٧٨ آية: البقرةسورة )  (٢
   . ٣/٥٢ :روح المعاني)  (٣
  .١٤١ آية: األنعامسورة )  (٤
   . ٨/٣٨ :روح المعاني)  (٥
  .٢٦  آية:النورسورة )  (٦
  .٣١  آية:األحزابسورة )  (٧
   . ١٨/١٣٢ :روح المعاني)  (٨
  .٦٨  آية:الرحمنسورة )  (٩



 ٣٢

من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد وليس  ًالقالل أشد بياضا أمثال  وثمرها، وحللهم،منها مقطعاتهم
  . )٢()١( "م له عج

  اهتمامه بالتفسير اإلشاري  -٤
 باهللا للعارفين تظهر أو العلم، لبعض أولي تظهر خفية إلشارات ظاهره، فخال على القرآن تأويل هوو    
الدقيقـة،  المعـاني بعـض أذهـانهم فـي انقـدحت أو العظـيم، القـرآن أسـرار فـأدركوا ،اهللا بـصائرهم رّنـو ممـن

 مـن اآليـات المـراد الظـاهر بـين و بينهمـا الجمـع إمكـان مـع الربـاني، الفـتح أو اإللهـي اإللهـام طةاسـبو
  .)٣(ريمةالك

 عـن إلـى دقـائق تنكـشف وأما كـالم الـسادة الـصوفية فـي القـرآن فهـو مـن بـاب اإلشـارات: "  األلوسي    قال
 وذلـك مـن كمـال اإليمـان ومحـض العرفـان ال ، ويمكـن التطبيـق بينهـا وبـين الظـواهر المـرادة،أرباب الـسلوك

 الباطنيـــة المالحـــدة اعتقـــاد إذ ذاك ؛طٕ وانمـــا المـــراد البـــاطن فقـــ،ً أن الظـــاهر غيـــر مـــراد أصـــالاعتقـــدواأنهـــم 
 ، وقد حضوا على حفظ التفـسير الظـاهر، سادتنا من ذلك كيفا وحاش،توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية

 فهــم أســرار ادعــى ومــن ، إذ ال يطمــع فــي الوصــول إلــى البــاطن قبــل أحكــام الظــاهر؛ًوقــالوا ال بــد منــه أوال
وقـد ، )٤( " البلـوغ إلـى صـدر البيـت قبـل أن يجـاوز البـابعـىّاد كمـن القرآن قبل إحكام التفسير الظاهر فهـو

بظـاهر اآليـات،  يتعلـق ما كل عن الكالم من يفرغ أن بعدف، سي في تفسيره من التفسير اإلشاريأكثر األلو
  :إلى باطنها، ومن أمثلة ذلك ظاهرها عن بها يخرج ًاتفسير يفسرها :أي ؛ًاإشاري  ًتفسيرا لها ذكري  تراه

يــوم الــدين تلــويح إلــى ومــن بــاب اإلشــارة أن :" قــال ،)٥(�m�m�m�m��P����O��N��P����O��N��P����O��N��P����O��Nllll:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى-أ
فعنـد ذلـك ،  ومـن مـات فقـد قامـت قيامتـه،جـسدالألنه مـوت الـنفس عـن شـهواتها وخروجهـا عـن  ؛مقام الفناء

  .)٦("  في مقام صدق عند المليك المعبوديحصل البقاء في جنة الشهود ويتحقق الجمع
ومن  " :قال، )٧(�m�m�m�m�Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��Â�Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��Â�Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��Â�Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ���Æ��Å��Ä���Ã��Âllll: تعالىعند تفسيره  لقوله -ب

عنـد سـطوات تجليـات بالـصبر معـي ) اسـتعينوا(اإليمـان العيـاني ) أيها الـذين آمنـوا يا(باب اإلشارة والتأويل 
  .)٨("أنوارييات المطيقين لتجل) إن اهللا مع الصابرين(د الحقيقي الشهو: أي؛)والصالة(عظمتي وكبريائي، 

                                                 
ــــصحيحين)  (١ ــــى ال ــــق: المــــستدرك عل ــــد اهللا النيــــسابوري، تحقي ــــو عب ــــروت، : أب ــــة، بي ، )٣٧٧٦(مــــصطفى عطــــا، دار المعرف
٢/٤٧٥.   
   . ٢٧/١٢٢ :روح المعاني)  (٢
   .٦١ص : األلوسي في القراءاتمنهج )  (٣
   .١/٧: روح المعاني)  (٤
  .٤  آية:الفاتحةسورة )  (٥
   . ١/٩٠ :روح المعاني)  (٦
  .١٥٣  آية:البقرةسورة )  (٧
   . ٢/٢٤ :روح المعاني)  (٨



 ٣٣

  اهتمامه بالنحو -٥ 
إن مـــن العلـــوم التـــي : "  فر فـــي المفـــسرا األلوســـي فـــي معـــرض ذكـــره لألشـــياء التـــي يجـــب أن تتـــو    قـــال

مـــن علـــم فرادهـــا وتركيبهـــا ويؤخـــذ ذلـــك إ العربيـــة مـــن جهـــة  لكـــالمعرفـــة األحكـــام التـــيم يحتاجهـــا المفـــسر
  .)١("النحو
 بــالنحو، وهــذا مــا أكــده الــذهبي ً كبيــراً اهتمامــاًن المــصنف كــان مهتمــاارس لــروح المعــاني يجــد أّ الــدإن    
ً ذلــك أحيانــا إلــى حــد يكــاد فــي الــصناعة النحويــة، ويتوســع فــي إلــى الكــالم األلوســيكــذلك يــستطرد " : بقولــه
ً به عن وصف كونه مفسرا، وال أحيلك على نقطة بعينها، فإنه ال يكـاد يخلـو موضـع مـن الكتـاب مـن يخرج 
  .)٢( "ذلك

  :ويمكن توضيح مظاهر اهتمامه بالنحو فيما يلي
  : احتوى التفسير على الكثير من المسائل النحوية، منها-أ
�: عند تفسيره لقوله تعالى:  في التفسير، ومثال ذلكًوقد ورد ذلك كثيرا :تقديم الخبر على المبتدأ -١ �

�m�m�m�m��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½llll)خبر مقدم )هفي): (يه شركاءف(، قال في إعراب )٣،   
  .)٤( "صفته )متشاكسون( و ،مبتدأ )شركاء(و 
���m�m�m�m��µ: عنـد تفــسيره لقولــه تعــالى: ومثــال ذلــك :البـدل -٢ �́�³��²��±��°����¯����®��¬��«��µ�� �́�³��²��±��°����¯����®��¬��«��µ�� �́�³��²��±��°����¯����®��¬��«��µ�� �́�³��²��±��°����¯����®��¬��«

������ �̧ �¶������ �̧ �¶������ �̧ �¶������ �̧ �¶llll)الشتمالها عليهـا اشـتمال ؛بدل البعض )الجنة( بدل من: )جنات عدن( ـ ، قال عند إعرابه ل)٥ 
  .)٦( "الكل على الجزء

^��_��`���m�m�m�m��d��c����b�����a��`��_��^��d��c����b�����a��`��_��^��d��c����b�����a��`��_��^��d��c����b�����a: عند تفسيره لقوله تعالى: ومثال ذلك :موقع الجملة من اإلعراب -٣

����j��i��h��g��f��e����j��i��h��g��f��e����j��i��h��g��f��e����j��i��h��g��f��ellll)والجملة في : " )تجري من تحتها األنهار(، قال عند إعرابه لجملة )٧
  .)٨( " لوصفها بالجار والمجرور قبل؛أو في موضع نصب حال منها، )جنة(موضع رفع صفة 

  
  

                                                 
       .١/٥ :روح المعاني)  (١
       . ١/٢٥٤: التفسير والمفسرون)  (٢
  .٢٩  آية:الزمرسورة )  (٣
  .٢٣/٢٦٢: المعانيروح )  (٤
  .٦١ – ٦٠  آية:مريمسورة )  (٥
  .١٦/١١٠: روح المعاني)  (٦
  .٢٦٦  آية:البقرةسورة )  (٧
  .٣/٣٧: روح المعاني)  (٨



 ٣٤

  :مثال ذلك :ان يعترض على النحاةك -ب
�m�m�m�m���É��È��Ç���É��È��Ç���É��È��Ç���É��È��Ç: مـــن قولـــه تعــــالى) هـــو يبـــور( لجملـــة )ه٦١٦ت  (اعتـــرض علـــى توجيـــه العكبـــري    

ÊÊÊÊllll)ولـم يـذهب إلـى ذلـك أحـد فيمـا علمنـا إال : ، فقـال)٢(خبـر) يبـور(ضـمير فـصل، و) هـو (، على أن )١
 هتوسأفرد العتراضـا، )٣( )هو يبور(ه جملة مبتدأ، خبر) مكر(عبد القاهر الجرجاني، ورد ذلك عليه، بل إن 

  . إن شاء اهللاً كامالًعلى النحاة فصال
ًرأيا نحويا ويختاره يرجح -ج ً:  

��m�m�m�m��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä:مـن قولـه تعـالى) أولئـك لهـم عـذاب(قال األلوسـي عنـد إعرابـه لجملـة     

���Ë���Ë���Ë���Ëllll)ْلمبتدأ رفع الفاعـل، ويجـوز أن يكـون لهـم العتماده على ا، و)٥( والظرف خبر،اسم اإلشارة مبتدأ ،)٤ ُ َ
ً، وعـــذاب مبتـــدأ مـــؤخراً مقـــدماًخبـــرا ٌ ، وســـأفرد الختياراتـــه )٦( واألول أحـــسن،، والجملـــة خبـــر عـــن اســـم اإلشـــارةَ

�. إن شاء اهللاً كامالًالنحوية فصال �
  اهتمامه بعلم اللغة -٦

  ألن بــه يعــرف شــرح مفــردات األلفــاظ؛علــم اللغــة المفــسرإن مــن العلــوم التــي يحتاجهــا : "  األلوســي    قـال
 وهــو يعلــم أحــد المعنيــين والمــراد ،ً إذ قــد يكــون اللفــظ مــشتركا؛ وال يكفــي اليــسير،لوالتها بحــسب الوضــعدومــ

  .)٧( " بلغات العرب ال يحل له التفسيرًاآلخر فمن لم يكن عالما
  :ويمكن توضيح مظاهر اهتمامه بعلم اللغة فيما يلي

   للمفردات في اآلياتية يذكر المعاني اللغو -١
 واضـح فـي تفـسيره أنـه اعتمـد علـى المعـاجم اللغويـة المتنوعـة فـي إيـراد معـاني على نحومن المالحظ      

  : ومن األمثلة على ذلكالمفردات، 
: قــال الراغــب"  :قــال، )٨(�m�m�m�m�~��}��|��{�~��}��|��{�~��}��|��{�~��}��|��{llll: فــي قولــه تعــالى" يقترفــوا "  عنــد تفــسيره لكلمــة -أ

واســـتعير ،  ومـــا يؤخـــذ منـــه قـــرف،جليـــدة عـــن الجـــرح وال، اللحـــاء عـــن الـــشجرةأصـــل القـــرف واالقتـــراف قـــشر

                                                 
  .١٠ آية: فاطرسورة ) (١
علــي محمــد البجــاوي، عيــسى : أبــو البقــاء عبــد اهللا بــن الحــسين بــن عبــد اهللا العكبــري، تحقيــق: التبيــان فــي إعــراب القــرآن) (٢

  .٢/١٠٧٣البابي الحلبي وشركاه، 
  .٢٢/١٧٦ :روح المعاني) (٣
  .٩١ آية: آل عمرانسورة  )(٤
 .كان األلوسي في بعض األحيان يطلق اسم الظرف على الجار والمجرور )(٥
  .٣/٢٢٠ :روح المعاني )(٦
  .٣/٢٢٠ :روح المعاني )(٧
  .١١٣آية : األنعامسورة )  (٨



 ٣٥

، )يزيــل االقتــراف االعتــراف:(ولهــذا يقــال، ً أكثــر اســتعماالاإلســاءةوفــي ء، االقتــراف لالكتــساب حــسن أو ســو
  .)١("ا عبته به واتهمته ذ بكذا إًقرفت فالنا: ويقال

)٢(�m�m�m�m��z���y��x��w��v��u��z���y��x��w��v��u��z���y��x��w��v��u��z���y��x��w��v��ullll :في قوله تعالى"  َنْدُالب"  عند تفسيره لكلمة -ب
    

، وفـــي "نحـــر بمكـــةُناقـــة أو بقـــرة ت"  :)ه٣٩٣ت  (وهـــي كمـــا قـــال الجـــوهري، والبـــدن جمـــع بدنـــة: " لاقـــ    
 وسـميت ،طلـق علـى الـذكر واألنثـىُ وت،هدى إلى مكةُ هي من اإلبل والبقر كاألضحية من الغنم ت:القاموس

  .)٣(" النوعين قول معظم أئمة اللغة هدونها، وكونها مننونها ثم ي ألنهم كانوا يسم؛بذلك لعظم بدنها
  : ومن أمثلة ذلكاهتمامه بلهجات العرب، -٢
   )٤(mmmm��q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d����q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d����q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d����q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d��llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-أ

وهـي لغـة ، دغامهـإإبـدالها مـع إبـدال الهـاء واب) أحد( و،بإبدال العين وحدها حاء مهملة) أحهد(و: " قال    
  .)٥("  لغة بني تميم)أحد(و،  لغة هذيل)أحهد(: وقيل،  دعها معها: أي؛ دحا محا:ومنه قولهمتميم 

   )٦(mmmm��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب
س  وهـي لغـة قـي،دُ يقعـَدَعـَح كقُ يجـنَحَنَبـضم النـون علـى أنـه مـن جـ) حُفـاجن(قرأ األشهب العقيلـي : " قال    

  .)٧( " وهي الفصحى،لغة تميموالفتح 
  :، ومن أمثلة ذلك يشير لمسألة المشترك اللفظي، واالشتقاق اللغوي-٣
   )٨(�m�m�m�m��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��q��v��u��t��s��r��qllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-أ

 ًمشترك بين الوطء والعقد اشتراكا هو :واختلفوا في مفهومه لغة فقيل، والنكاح هنا العقد باالتفاق: " قال    
  . )٩(" ً معنوياًبينهما اشتراكاوقيل هو مشترك ، بقلبه: لعقد مجاز في الوطء، وقيلحقيقة في ا: ، وقيلًلفظيا

                                                                 )١٠(�m�m�m�m��U��T��S��U��T��S��U��T��S��U��T��Sllll:  عن تفسيره لقوله تعالى-ب

                                                 
  .   ٨/٧ :روح المعاني)  (١
  .٣٦ آية: الحجسورة  ) (٢
   .     ١٧/١٥٥ :روح المعاني)  (٣
  .٦٠  آية:يسسورة )  (٤
   .  ٢٣/٤٠ :روح المعاني ) (٥
  .٦١  آية:األنفالسورة )  (٦
   .  ١٠/٢٧ :روح المعاني)  (٧
  .٤٩  آية:األحزابسورة )  (٨
   . ٤/٢٤٦ :روح المعاني)  (٩

   .٣آية : سورة آل عمران)  (١٠



 ٣٦

 ألنهــا ؛ إذ قــدح فظهــر منــه النــار؛الزنــاد )ىَرَو(مــن اق اشــتق" : فقيــل، )التــوراة(فــي اشــتقاق واختلــف  : "قــال
 ألن فيهــا ؛ضّى فــي كــالم إذا عــررَمــن و: وقيــل، لمــا عــدا القــرآن تجلــو ظلمــة الــضاللضـياء ونــور بالنــسبة 

  .)١( "لويحات جليلة كثيرة وتًرموزا
   ة البالغاهتمامه بعلم  -٧

عـــرف بـــاألول ُوي  علـــم المعـــاني والبيـــان والبـــديعإن مـــن العلـــوم التـــي يحتاجهـــا المفـــسر: "  األلوســـي    قـــال
 وبالثالــث وجــوه ،اختالفهــا وبالثــاني خواصــها مــن حيــث ،خــواص تراكيــب الكــالم مــن جهــة إفادتهــا المعنــى

يخفى ذلك على من ذاق طعـم العلـوم  تحسين كالم وهو الركن األقوم والالزم األعظم في هذا الشأن كما ال
  :رات البالغية ما يلي، ومن اإلشا)٢("ولو بطرف اللسان

 أن يـوفى بـدوكل كالم له حظ مـن البالغـة وقـسط مـن الجزالـة والبراعـة ال : " يقول:  اإليجاز واإلطناب-١
  :، ومن أمثلة ذلك)٣("طناب واإليجازفيه حق كل من مقام اإل

���m�m�m�mk��j��i��h��g���f��e��d��c��ba:  عنــــد تفــــسيره لقولــــه تعــــالى-أ �̀�_��~k��j��i��h��g���f��e��d��c��ba�� �̀�_��~k��j��i��h��g���f��e��d��c��ba�� �̀�_��~k��j��i��h��g���f��e��d��c��ba�� �̀�_��~��l����l����l����l��
�p��o��n��m�p��o��n��m�p��o��n��m�p��o��n��m��s��r��q����s��r��q����s��r��q����s��r��q����t��t��t��tllll)إذ كـانز؛وال يخفـى مـا فـي اآليـة مـن اإليجـا " :، قـال)٤  
 وأعلــم مــا كنــتم تبــدون ومــا كنــتم تكتمــون ومــا ســتبدون ،وات واألرض وشــهادتهمااالظــاهر أعلــم غيــب الــسم

  .)٥("وتكتمون
   )٦(�m�m�m�m��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��nllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب

ه عــن تلــك المــآرب فيــسمع واإلجمــال فــي نهايــة اآليــة يحتمــل أن يكــون رجــاء أن يــسأله ســبحان: " قــال    
  .)٧( "ً، وتطول المكالمة وتزداد اللذة التي ألجلها أطنب أوالمرة أخرى -جل عز و -كالمه 

  : المجاز والكناية، ومن أمثلة ذلك-٢
،  المطـــــر:أي ؛لنا الـــــسماءوأرســـــ: " ، قـــــال)٨(�m�m�m�m��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��yllll:  عنـــــد تفـــــسيره لقولـــــه تعـــــالى-أ

  .، فاهللا ال يرسل السماء إنما يرسل ماء المطر)٩("واستعمالها في ذلك مجاز مرسل

                                                 
  .٣/٧٦ :روح المعاني)  (١
         .٦-١/٥ :روح المعاني)  (٢
         .١/١٧٠ :روح المعاني)  (٣
        .٣٣  آية:البقرةسورة )  (٤
        .١/٢٢٨روح المعاني )  (٥
        .١٨آية : سورة طه)  (٦
  .١٦/١٧٦: روح المعاني)  (٧
     .٦  آية:األنعامسورة )  (٨
     .٧/٩٥: روح المعاني)  (٩



 ٣٧

ً اجعلــي محــل ثوائــه واقامتــه كريمــا:أي: " ، قــال)١(�m�m�m�m��©��¨��©��¨��©��¨��©��¨llll:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى-ب  : أي؛ٕ
 أكرم المحل بتنظيفه ْنَ ألن م؛على أبلغ وجه وأتمه -عليه السالم  - وهذا كناية عن إكرامه ،ًا مرضياًحسن

  .)٢("وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به
  :، ومن أمثلة ذلكالمسائل الصرفيةب  اهتمامه-٨
  : كثيرة منهاٍفي روح المعاني دالة على معان " تفاعل" وردت صيغة  -١
   في كلمة ة المضارعوصيغ: " قال، �)٣(��m�m�m�mN���M��LN���M��LN���M��LN���M��L llll: االستمرار، وجاء ذلك في قوله تعالى-أ
  .)٤( " للداللة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده)تحاوركما(

 -جـل شــأنه  -أي تعــالى : " قـال، )٥(�m�m�m�m��§��¦��¥��¤��§��¦��¥��¤��§��¦��¥��¤��§��¦��¥��¤llll:  التعظـيم، وجــاء ذلـك فــي قولـه تعــالى-ب
 وهـذا الفعـل ،ىناد صـيغة التفاعـل إليـه تعـالس كما يشعر به إ،في ذاته وصفاته وأفعاله على أتم وجه وأبلغه

  .)٦( "ال يسند في األغلب إلى غيره تعالى
 :ومثالـه" مفعـل "  الزمان والمكان من الثالثي وغير الثالثي، فمـن الثالثـي جـاء علـى وزن يصاغ اسما -٢
��©����m�m�m�m���ª:في قوله تعالى -أ �̈�§���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§���ª��©�� �̈�§llll)وأصله ، رجع: أي ؛ مفعل من آب يؤب)المآب: (قال ،)٧  
  .)٨(" ويقع اسم مكان وزمان،ً إلى الهمزة الساكنة قبلها ثم قلبت ألفافنقلت حركة الواو ،)مأوب(

���m��m��m��m�̀: "  في قوله تعالى-ب ��_���� �̂���]������\�̀���_���� �̂���]������\�̀���_���� �̂���]������\�̀���_���� �̂���]������\ llll)وقت النوم: أي؛)١٠( "اسم زمان )منامها(: " قال، ��)٩ .  
  : بكثرة، ومن أمثلة ذلك اإلعالل واإلبدال والقلب  وردت قضايا-٣
  �)١١(�m�m�m�m���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É���Ë��Ê��É���Ë��Ê��ÉÏ��Î��Í���Ì��Ï��Î��Í���Ì��Ï��Î��Í���Ì��Ï��Î��Í���Ì��llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-أ

  ثم قلبت ضمة ،  قلبت الهمزتان واوين،دل في جمع دلوأك )ولُول(وقرأ طلحة : " )ًلؤلؤا(قال في كلمة      
  .)١٢(" ٍ ثم أعل إعالل قاض، والواو ياءالالم كسرة

                                                 
  .٢١  آية:فيوسسورة  ) (١
     .١٦/١٧٦: روح المعاني)  (٢
  .١  آية:المجادلةسورة )  (٣
  .٢٨/٣: روح المعاني)  (٤
  .١  آية:الفرقانسورة )  (٥
  .١٨/٢٣٠: روح المعاني)  (٦
  .١٤  آية:آل عمرانسورة )  (٧
  .٣/١٠٠: روح المعاني  )(٨
  .٤٢  آية:الزمرسورة )  (٩

  .٢٤/٧: روح المعاني)  (١٠
  .٢٣  آية:لحجاسورة )  (١١
   . ١٧/١٣٦ :روح المعاني)  (١٢



 ٣٨

   )١(�m�m�m�m���h��g��f��e���h��g��f��e���h��g��f��e���h��g��f��ellll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب
 لتحركهـا ًثـم أبـدلت ألفـا، فأبـدل مـن ثالـث التمـاثالت يـاء، ْسسـَ د)سىَد(أصل : " )دساها(قال في كلمة     

  .)٢( "وانفتاح ما قبلها
   القرآنيةللقراءات   توسع في عرضه-٩

 ألنه به يعرف كيفية النطـق بـالقرآن القراءات؛علم إن من العلوم التي يحتاجها المفسر : "  األلوسيقال    
  :، ومن أمثلة ذلك)٣( "ضت ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعاءاوبالقر

، وهــي )الحمــد هللا(، ذكــر القــراءات الــواردة فــي )٤(��m�m�m�m��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��Fllll:عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى -أ
 بإتباع الدال الالم، وقراءة إبراهيم بن عبلة )ه١٢٢ت  (، وزيد بن علي)ه١١٠ت  (قراءة الحسن البصري

  .)٥("الحمد " بن موسى بنصب  بإتباع الالم للدال، وقرأ هارون : أيبالعكس؛) ه١٥٢ت (
بفتح ) ِمالك(:  وهي)مالك (، ذكر القراءات الواردة في )٦(�m�m�m�m�P����O��N�P����O��N�P����O��N�P����O��Nllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب

بفـتح  )ِكِلـَم(، و، وقـراءة العـشرة)ه٢٢٩ت  (قراءة عاصم والكسائي وخلـفوهي  الميم وكسر الالم والكاف،
وهـي بفـتح المـيم إسـكان الـالم وكـسر الكـاف،  )ِكْلَم(، و السبعةوهي قراءة باقي الميم وكسر الالم والكاف، 

ٕبفــتح المــيم وكــسر الــالم واشــباع كــسرة القــاف  )يِكــِلَم(، و ، وعاصــم الجحــدري)ه٥٧ت  ( هريــرةقــراءة أبــي
ٕبكــسر المــيم واســكان ) ِكْلــِم(، و )ه١٩٧ت  ( وورش،)ه١٦٩ت  (وهــي قــراءة نــافعحتــى ينــشأ منهــا يــاء، 
، )ه١٢١ت  ( وعطيــة،)ه١٠٥ ت (الــشعبي، و)ه١٤٤ت ( عثمــانوهــي قــراءة أبــي الــالم وكــسر الكــاف،

بفـتح المـيم ) ُكِلـَم(، و  )ه٩٣ت  (وهي قـراءة أنـس بـن مالـكبفتح الميم وكسر الالم وفتح الكاف،  )َكِلَم(و
علــى  )َكَلــَم(، و- رضــي اهللا عنهــا -  وهــي قــراءة ســعد بــن أبــي وقــاص وعائــشةوكــسر الــالم وضــم الكــاف،

وهـي بفـتح المـيم وكـسر الـالم وفـتح الكـاف، ) َكِالـَم(، و )ه٢٠٣ت (أبو حيـوة وهي قراءة ٍل ماض، أنها فع
وهـي قـراءة  ابـن بفـتح المـيم وكـسر الـالم ونـصب الكـاف وتنوينهـا،  )ًكاِالَم(، و قراءة األعمش وابن السميقع

، اءة خلــف وابــن هــشامهــي قــروبفــتح المــيم وكــسر الــالم ورفــع الكــاف وتنوينهــا، ) ٌكِالــَم(، و عاصــم واليمــاني
بفتح الميم وكسر  )ِليكَم(، و  وهي قراءة أبو هريرة وأبو حيوة بفتح الميم وكسر الالم وضم الكاف،)ُكِالَم(و

 باإلمالـة البليغـة )مالك( و ،وهي قراءة أبو هريرةٕالالم واشباع كسرة الالم حتى ينشأ منها ياء وضم الكاف، 

                                                 
  .١٠  آية:الشمسسورة )  (١
   . ٣٠/١٤٣ :روح المعاني)  (٢
  . ١/٦: روح المعاني)  (٣
   .٢  آية:الفاتحةسورة )  (٤
   .٧٥-١/٧٤: روح المعاني)  (٥
  .٤  آية:الفاتحةسورة )  (٦



 ٣٩

بفتح المـيم وتـشديد الـالم مـع فتحهـا  )ِكالَم( و،لسختيانيباإلمالة البليغة وهي قراءة يحيى بن يعمر وأيوب ا
  .)١(وهي قراءة علي بن أبي طالبوكسر الكاف، 

�:ومن أمثلة ذلكة،  وغير الفصيحةالفصيحاللغات يميز بين  -١٠ �

  �)٢(�m�m�m�m[����Z��Y��X��W���V[����Z��Y��X��W���V[����Z��Y��X��W���V[����Z��Y��X��W���V llll:  تعالىقولهل  عند تفسيره -أ
ْسيماهم : "قال     ُ  كثيـرة لغـة فـصيحةوهـي ،  بزيـادة يـاء بعـد المـيم والمـد)ؤهمسـيميا( وقرئ،  عالمتهم: أي؛ِ

  :رفي الشعر قال الشاع
ــــــــا   ــــــــسن يافع ــــــــاه اهللا بالح ًغــــــــالم رم ِ ِ ْ ُ ُ َ َ ٌ ـــصر ُ ـــى الب ـــشق عل ـــه ســـيمياء ال ت ْل َ ٌَ  ُ َ َ ِ ِ ُ َ)٣(  

لـــة مـــن  واليـــاء مبد، العالمـــة تجعـــل علـــى الـــشاة، بالـــضم)الـــسومة( واشـــتقاقها مـــن ، بالمـــد)ســـيماء(وجـــاء    
  .)٤("الواو
   �)٥(�m�m�m�m��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��¢���¡�����~��}��|��{��z���yllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب

 وكـذا ،ألن التعريـف الزم؛ وهـو وهـم،  بالـصرف)ً ويعوقـاًوال يغوثـا( األعمـش قـرأ: قال ابن عطية: " قال    
 أن : أحـدهما،جهـينجـوه علـى أحـد وفقـد خر،  األعمش لم ينفرد بـذلك ولـيس بـوهموأنت تعلم أن، وزن الفعل

،  مــن المــشاكلة ومعــدود مــن المحــسناتوهــو نــوع، )٦(�m�m�m�m��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ðllll :الــصرف للتناســب كمــا قــالوا فــي
وذلك لغة حكاها الكـسائي ، جميع ما ال ينصرف عند عامة العرب أنه جاء على لغة من يصرف :وثانيهما

 .)٧(" ال ينبغي التخريج عليها لغة غير فصيحةلكن يرد على هذا أنها ، وغيره
  :، ومن أمثلة ذلكبةاألعجمية والمعر األلفاظ يشير إلى  -١١
� )٨(�m�m�m�m��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ��Ë�����Ê��É��È��Ç��Æ��Ë�����Ê��É��È��Ç��Ællll:  عند تفسيره لقوله تعالى- أ �

على الحقيقة ، وعليه ال اشتقاق ألنه ال يجري  معرب أيشوع)عيسى(و: " )عيسى(كلمة قال في أصل      
 - عليه السالم -مي به ُوأنه إنما س، )سَيَالع(شتق من إنه م: )عيسى(ل في نعم قي، في األسماء األعجمية

ن القائـل  إال أن المعول عليه فيـه أنـه ال اشـتقاق لـه، وأ، بياض تعلوه حمرة: أي؛)ُيسِع(ألنه كان في لونه 
  .)٩("به كالراقم على الماء 

                                                 
  .٨٣-١/٨٢: روح المعاني: ينظر)  (١
  .٢٩ آية: الفتح سورة ) (٢
          .٤/٧٥٩: ، ولسان العرب١٢/٣١٤: البيت بال نسبة في تهذيب اللغة)  (٣
   .        ٢٦/١٢٤: روح المعاني)  (٤
  .٢٣  آية:نوحسورة  ) (٥
  .٤ آية :اإلنسانسورة  ) (٦
   . ٢٩/٧٨ :روح المعاني)  (٧
  .٤٥ آية :آل عمرانسورة )  (٨
   . ٣/١٦١ :وح المعانير)  (٩



 ٤٠

 � )١(�m�m�m�mt��s��rt��s��rt��s��rt��s��r llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب
  . )٢("ب رإنه مع : ")السرادق(ال في كلمة ق    
  : ، ومن أمثلة ذلك)تأمل -تدبر ( مثل ،يكثر من العبارات التي تحرك ذهن القارئ -١٢

   )٣(�m�m�m�m���m���m���m���m��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��nllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-أ
   .)٤(" ذاك واهللا سبحانه يتولى هداكفتأمل ":  في نهاية تفسيرهاقال    
   )٥(�m�m�m�mI��H���G��F��E��D��CI��H���G��F��E��D��CI��H���G��F��E��D��CI��H���G��F��E��D��C�����J�������J�������J�������J��llll:  عند إعراب قوله تعالى-ب

 فتـدبر ،خبـر) مـن رب(و، )الكتـاب(فـي موضـع الحـال مـن ) ال ريـب فيـه( وجملة ،مبتدأ) تنزيل( : "قال    
  .)٦(" وال تغفل

   خشية التكراراإلحالة   -١٣
ٕ، وانمـا سي في كثير من المواضع ال يكـرر أن األلو، يتضح ليل التتبع واالستقراء في التفسيرمن خال    

  :، ومن أمثلة ذلك، أو لكتبه األخرىاضع التي تقدم ذكرهايحيل إلى المو
ًقـال ردا علـى ، )٧(�m�m�m�m��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��allll: عن نوع االستعارة فـي قولـه تعـالىه في معرض حديث-أ

بعــض هــذه الوجــوه مــع  عــصام مــا يــرد علــى ابــنوقــد ذكرنــا فــي حواشــينا علــى رســالة " : مــا ذكــره مــن أنــواع
  .)٨("هرجع إليه إن أردتاف، الجواب عن ذلك

لـى الموجـود الحـق  الداللـة عفـي ٍ االسـم الجليـل جـارنإ ": ، قـال عندما تحـدث عـن معنـى اسـم الجاللـة-ب
 وقـد مـر مـا، األعـالم مجـرى الحقيقـيالمنفـرد بـالوجود ، المنعـوت بنعـوت الربوبيـة، لوهيـةالجامع لـصفات األ

  .)٩( "إليهفارجع يتعلق بذلك أول الكتاب 
  
  
  
  

                                                 
  .٢٩ آية :الكهفسورة )  (١
   .  ٢٦٨-١٥/٢٦٧ :روح المعاني)  (٢
  .١١٤  آية:التوبةسورة )  (٣
   . ١١/٣٨ :روح المعاني)  (٤
  .٢  آية:السجدةسورة )  (٥
   . ٢١/١١٧ :روح المعاني)  (٦
  .١٠٣  آية:آل عمرانسورة )  (٧
   . ٤/١٩ :روح المعاني)  (٨
   . ٣٠/٢٧١ :روح المعاني)  (٩



 ٤١

  الكتاب مادةتبويب : ً ثانيا
على نهج كتب التفسير سار األلوسي قي تبويب مادة مصنفه، فقد بوبه حسب ترتيب السور، بعد أن     

  :وضع المقدمة التي عالج فيها بعض الموضوعات أهمها
  . معنى التفسير، وبيان شرفه، وبيان ما يحتاجه المفسر-١
  . بيان األحرف السبعة وأقوال العلماء فيها-٢
  . وأنواعه إعجاز القرآن-٣

ثــم بــدأ فــي التفــسير، بــذكر اســم الــسورة وأســباب نزولهــا وأســمائها، وبعــد إتمــام تفــسيرها ينتقــل للــسورة       
  .ند جزءا مجل في كلًا مجلد عشرةاألخرى، والتفسير المطبوع اآلن عبارة عن خمس



 ٤٢

  المبحث الرابع
  إعراب النصوص القرآنيةفي األلوسي أسلوب 

ًبعـي للمـسائل النحويـة فـي روح المعـاني وجـدت أن األلوسـي اتبـع أسـلوبا معينـا فـي ل بحثـي وتتمن خال     ً
  :تحديد هذا األسلوب فيما يلي ويمكن ،إعراب النصوص القرآنية

ًكثيـرأ مـا يـستطرد األلوسـي عنـد إعرابـه للكلمـة القرآنيـة، ذاكـرا آراء العلمـاء فـي أوجههـا اإلعرابيـة؛ ولعــل  -١
  :مثال ذلكوية، وسعة اطالعه، ذلك يرجع إلى ثقافته النح

فيهــا : " )الحــي(قــال فــي إعــراب كلمــة ، �)١(�m�m�m�my��x���w���v��u��t��sy��x���w���v��u��t��sy��x���w���v��u��t��sy��x���w���v��u��t��s llll:  عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى-أ
ــةً ثانيــاً أن يكــون خبــرا:األول :ســبعة أوجــه  هــو : أي؛ لمبتــدأ محــذوفً أن يكــون خبــرا: الثــاني، للفــظ الجالل

 : الخـامس،وحـده )هـو( مـن ًبـدال  أن يكـون: الرابـع،)إلـه إال هـوال (:  من قولهً أن يكون بدال: الثالث،الحي
   .)٢( " أنه صفة له:السابع، )اهللا( أنه بدل من :السادس، )ال تأخذه(أن يكون مبتدأ خبره 

���m�m�m�m������z��y������z��y������z��y������z��y��f��e����d��c��b��a:  تعـالىولهقعند تفسيره ل -ب �̀���_��~��}��|��{�����f��e����d��c��b��a�� �̀���_��~��}��|��{�����f��e����d��c��b��a�� �̀���_��~��}��|��{�����f��e����d��c��b��a�� �̀���_��~��}��|��{���

ggggllll)يـورث منـه ألجـل القرابـة : أي؛ونصبها على أنها مفعول لـه " :)كاللة(قال في إعراب كلمة ، )٣ 
 الزجــاج، أو علــى أنهــا ختــارهاو،  حــال كونــه ذا كاللــة: أي؛ورثأو علــى أنهــا حــال مــن ضــمير يــ، المــذكورة
، وذكــر أبــو وروث ذا كاللــة لــيس بوالــد وال ولــد إن كــان رجــل مــ: أي؛ صــفة لرجــل)يــورث(، و)كــان(ــــ خبــر ل

 حــال مــن الــضمير فــي )كاللــة( صــفة لــه، و)يــورث( فاعلهــا، و)رجــل( و، تامــة)كــان(حتمــال كــون البقــاء ا
، وجوز فيها الرفع علـى أنهـا ر ظاهًتمال على أنها مفعول له أيضا، واحتمال نصبها على هذا االح)يورث(

، وجعـل نـصبها علـى ً فـال يجـوز القـراءة بـه أصـال،قرأ بـهعرف أحد ُ إال أنه لم ي،، أو بدل من الضميرصفة
  .)٤( ")يورث(ـ  لٍالشائع على أنها مفعول ثاناالستعمال غير 

   مراعاة المعنى-٢
، فـــاإلعراب عنــده متفـــرع مـــن المعنـــى، ومراعـــاة المعنـــى مـــن "المعنـــى " ً    يتــردد كثيـــرا فـــي التفـــسير كلمـــة 

  : األصول التي اعتمدها في تفسيره، ويظهر ذلك من خالل ما يلي
  : توقف اإلعراب على فهم المعنى-أ

ً    وممــا يؤكــد ذلــك أنــه عنــد ذكــر المتطلبــات التــي يجــب أن تتــوافر فــي المفــسر ذكــر أوال علــم اللغــة مقــدما  ً
  .)٥(على علم النحو؛ ألنه به يعرف شرح مفردات األلفاظ ومدلوالتها

                                                 
  .٢٥٥  آية:البقرةسورة  )(١
  .٧-٣/٦: روح المعاني )(٢
  .١٢  آية:النساءسورة  )(٣
   .٤/٢٣٠: روح المعاني )(٤
  .١/٥: روح المعاني )(٥



 ٤٣

ض لهــا كــان قبــل اإلعــراب يبــين معنــى الكلمــة أو الجملــة،     ثــم إنــه فــي جميــع المــسائل النحويــة التــي تعــر
  .)١(ذكر ما تحتمله الكلمة من معني) الكاللة(عند إعرابه لكلمة : مثال ذلكو
  :ومثال ذلك:  يمنع اإلعراب المؤدي إلى فساد المعنى-ب
مقــدر بالــذكر علــى أنــه " : ، قــال)٢(�m�m�m�m��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��Allll: فــي قولــه تعــالى) إذ (ـــــ عنــد إعرابــه ل-

 أو علــى مقــدر ،لــه عطــف القــصة علــى القــصة وهــو معطــوف علــى مــا قب، لفــساد المعنــى؛مفعــول ال ظــرف
  .)٣( "كخذ هذا

��m�m�m�m��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É:مـن قولـه تعـالى) أواري( اعترض على الزمخشري فـي توجيهـه لكلمـة -

Ó��Ò��Ñ��Ð���ÏÓ��Ò��Ñ��Ð���ÏÓ��Ò��Ñ��Ð���ÏÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï llll)وهـو بعيـد؛ ألن : " ، فقـال)٥(، على أنهـا منـصوبة علـى جـواب االسـتفهام)٤
  .)٦( ) "أكون( ال عليه، بل هي عطف على  فالمواراة تترتب على عدم العجزالمعنى ال يصح؛

  :، مثال ذلكً نحوياًيؤيد بالقراءة وجها -٣
 وقـد ذكــر )الحـي(قـال فـي إعـراب كلمـة ، ��)٧(�m�m�m�my��x���w���v��u��t��sy��x���w���v��u��t��sy��x���w���v��u��t��sy��x���w���v��u��t��s llll :عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى -أ

  .)٨("صفة هللا ويعضده القراءة بالنصب على المدح الختصاصه بالنعت ":لها سبعة أوجه
 )قــد (بإضــمارحــال : ")حــصرت(كلمــة قــال فــي ، )٩(�m�m�m�m��z��y��z��y��z��y��z��yllll:  تفــسيره لقولــه تعــالىعنــد -ب

  .)١٠( ")ٍ وحاصراتٍحصرات(وكذا قراءة  ،) صدورهمًةَرِصَح( قراءة الحسن ويؤيده
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٢٣٠: روح المعاني )(١
  .٧  آية:األحزابسورة  )(٢
  .٢١/١٥٤: روح المعاني )(٣
  .٣١ آية: المائدةسورة ) (٤
عبـد الـرازق المهـدي، :  محمود بن عمر الزمخـشري، تحقيـق: عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلفالكشا) (٥

  .٦/١١٦ :، وروح المعاني١/٦٦٠ ، التراث العربي، بيروتدار إحياء
  .٦/١١٦ :روح المعاني) (٦
  .٢٥٥  آية:البقرةسورة  )(٧
  .٣/٧: روح المعاني )(٨
  .٩٠  آية:النساءسورة  )(٩

  .٥/١١٠: روح المعاني )(١٠



 ٤٤

  المبحث الخامس
   النحويةمصادره

المــصنف، فقــد  اطالعــي علــى تفــسير روح المعــاني اســتوقفتني الثقافــة الواســعة لــصاحب هــذا لمــن خــال    
 يرجع إلى كثير مـن المراجـع والمـصادر، ه الكثير من العلوم والمعارف على اختالفها، وهذا األمر جعلضم

 ، والمـصنفات اللغويــة مـن معــاجم، وأمهــات التفاسـير،القـرآن الكــريم والـسنة النبويـةفقـد تنوعـت مــصادره بـين 
 عـن الـشواهد ًفـضالفات القـراءات القرآنيـة،  غيـر قليـل مـن مـصنًبالغة، كما ضم عـددا، ولغة، ووكتب نحو

التـي اسـتفاد منهـا المقـام عـن المـصادر هـذا وسـأفرد الحـديث فـي  ، العظـيمالكتابرية التي ضمنها هذا الشع
  :في مجال النحو

 يغطـي علـى نحـوعندما تتبعت أعالم النحاة الذين نقل آراءهم وجدتهم موزعين علـى المـدارس النحويـة     
فــي عــرض اآلراء، ونــسبتها  منهجــه التوســعي علــى مــن عالمنــا العربــي واإلســالمي، ممــا يــنم الرقعــة الواســعة

، )ه١٨٠ت  (، وسـيبويه)ه١٧٠ت  (فقد حشد لنا جمهرة من أئمـة المدرسـة البـصرية كالخليـلألصحابها، 
ـــــرد ،)ه٢١٥ت (، واألخفـــــش )ه٢٠٦ت (وقطـــــرب  ، كمـــــا نقـــــل عـــــن أعـــــالم المدرســـــة )ه٢٨٥ت  (والمب

، وجـــــــاب المدرســـــــة )ه٢٩١ت  (ً، وثعلبـــــــا)ه٢٠٧ت  (، والفـــــــراء)ه١٨٩ت  ( الكـــــــسائيالكوفيـــــــة، فـــــــذكر
، والعكبــري، وذكــر )ه٣١٠ت  (، والزجــاج)ه٣١٦ت  (البغداديــة، فنقــل بعــض آراء أعالمهــا كــابن الــسراج

 ، وأبـا حيـان، وابـن مالـك)ه٦٠٩ت  (، وابـن خـروف)ه٦٦٩ت (من نحاة المغـرب واألنـدلس ابـن عـصفور
، )ه٣٣٨ت  (، والنحـاس)ه٦٤٣ت  (، ومن نحاة مصر ابـن يعـيش)ه٥٨١ت  (لي، والسهي)ه٦٧٢ت (

، )ه٦٥٦ت  (لـرازي، والقرطبـيوغيرهم، وقد نسب بعض اآلراء النحوية إلى بعض المفسرين كفخر الـدين ا
ـــسعود، والنـــسفيوالبيـــضاوي، وأبـــي ـــا ينـــسب الـــرأي النحـــوي مجمـــال  ،)ه٥٣٧ت  ( ال ًوكـــان أحيان دون مـــن ً
  .الجمهور، النحاة، بعض النحاة، قيل، قالوا، وغير ذلك من األلفاظ: ليه بعبارات مثلتصريح بأسماء قائ

    إن ممــا يحــسب لأللوســي نثــره اآلراء النحويــة فــي كثيــر مــن األحيــان معــزوة ألصــحابها، وللكتــب التــي 
دث فـي وسـأتح وردت فيها، وهذا يؤكد على إلمامه الواسع، وكـان األلوسـي يـسترشد بـالمرجع أكثـر مـن مـرة،

  :ًهذا المقام عن هذه المصادر ذاكرا بعض مواطن االستشهاد بها
   النحو كتب -١

والمقتــضب للمبـــرد، والمفـــصل الكتـــاب لـــسيبويه، : فمنهــا ؛األلوســـي التـــي اعتمـــد عليهــا  كتـــب النحــوأمــا    
 ،)ه٧٦١ت (  ومغنــي اللبيــب البــن هــشام وشــرح التــسهيل البــن مالــك،والتــسهيل البــن مالــك،للزمخــشري، 
وهمــع الهوامـع، واألشــباه ، وجمــع الجوامـع،  )ه٦٨٦ت  ( البـن مالــك، وشـرح الكافيــة للرضـيوشـرح الكافيــة

  .)ه٩١١ت  ( األخيرة للسيوطية، والمصنفات الثالثوالنظائر
  
  
  



 ٤٥

  الستشهاد ببعض كتب النحوامواطن  
  :ً سأبدأ الحديث عن بعض مواطن االستشهاد بها، على أن أبدأ باألقدم عصرا

   لسيبويهالكتاب
ٕوهو مرجع نحوي مهم، ذكره منسوبا إلى مؤلفه في مواضع كثيرة، واليك بيان ذلك     ً:  

سـم الفاعـل إذا اسـتوفى شـروط العمـل ا األصـل فـي: "  في معرض بسط آراء النحاة في اسـم الفاعـل قـال-أ
  .)١( " سيبويه في الكتابإليهأن يعمل على ما أشار 

�m�m�m�m��w��v���u��t��w��v���u��t��w��v���u��t��w��v���u��t: مــــن قولــــه تعـــــالى) خلقــــه(عــــراب كلمــــة  فــــي معــــرض بــــسط آراء النحــــاة فــــي إ-ب

xxxxyyyyllll)ختــار أبــو علــي فــي الحجــة مــا ذكــره ســيبويه فــي الكتــاب أنــه او: "علــى قــراءة ســكون الــالم، قــال )٢
  .)٣(" )هللا( والضمير ، من معناه)أحسن(  لــمفعول مطلق

  التسهيل البن مالك
  :استدل األلوسي بالتسهيل في مواضع منها    

وعــده ابــن مالــك فــي التــسهيل مــن : " ، قــال)ينبغــي(صــرف الفعــل ه للخــالف بــين النحــاة فــي  فــي طرحــ-أ
  .)٤( "طه في ذلك أبو حيان وغل،األفعال التي ال تتصرف

 :قــال ابــن مالــك فــي التــسهيل: "   فــي بــسط آراء النحــاة حــول جــواز الفــصل بــين التــابع والمتبــوع، قــال-ب
  .)٥( " مباينتهحضال يتميجوز الفصل بين التابع والمتبوع بما 

    البن هشام مغني اللبيب
  :لقد استأنس صاحب روح المعاني بالمغني في مواضع كثيرة منها    

�m�m�m�m�������������h��g��f�������������h��g��f�������������h��g��f�������������h��g��f: مــن قولــه تعــالى) أنهــم إلــيهم ال يرجعــون( فــي طرحــه لــرأي ابــن هــشام فــي إعــراب جملــة -أ
����p�����o��n��m����l��k��j��i����p�����o��n��m����l��k��j��i����p�����o��n��m����l��k��j��i����p�����o��n��m����l��k��j��illll )أن( ابـــن هـــشام فـــي المغنـــى أن يكـــون وجـــوز: " قـــال ،)٦( 

  .)٧(" ألجلهً مفعوال)وأنهم إليهم ال يرجعون... ( معترضة بينهما)كم أهلكنا( وجملة ،)يروا(وصلتها معمول 

                                                 
  .١٩/٥٩: روح المعاني )(١
  .٧آية : سورة السجدة )(٢
  .٢١/١٢٣: روح المعاني )(٣
  .١٦/١٤٢: روح المعاني )(٤
  .٣٠/٩٢: روح المعاني )(٥
  .٣١آية : سورة يس )(٦
  .٢٣/٥: روح المعاني )(٧



 ٤٦

�m�m�m�m�������m��l��k��j�������m��l��k��j�������m��l��k��j�������m��l��k��j: من قوله تعالى) آيات( في تعليقه على رأي الشاطبي الذي أجاز في إعراب -ب

����n����n����n����nllll )إن(ن علــى إضــمار ، علــى قــراءة النــصب، أن تكــو)١( ،م فــي آخــر البــاب وقــال ابــن هــشا" : قــال
  .)٢( "إنه بعيد: الرابع من المغنى

   للسيوطيهمع الهوامع
قــال فــي : " لقــد اســتأنس صــاحب روح المعــاني بــالهمع وهــو يعــالج االســتثناء، وينثــر اآلراء حولــه، فقــال    

 وال قـام رجـال إال ،ًجـاء قـوم إال رجـال: فال يقال ،وال يستثنى من النكرة في الموجب ما لم تفد: همع الهوامع
¿���m�m�m�m��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À : نحــــــو، فــــــإن أفــــــاد جــــــاز، لعــــــدم الفائــــــدة،ًزيــــــدا

ÉÉÉÉllll)٤(" ً وقام رجال كانوا في دارك إال رجال، )٣(.  
   القراءات القرآنية كتب-٢

 مادته من ًا مستقي، منها والشاذة والصحيحةترةع األلوسي في عرضه للقراءات القرآنية، فذكر المتواتوس    
   :منهاوأصح وأوثق كتب القراءات القرآنية، 

، والحجة في القراءات السبع للفارسي، والكـشف )ه٣٩٢ت  (المحتسب في تبيين وجوه القراءات البن جني
  .)ه٨٣٣ت  (البن الجزري النشر في القراءات العشر، و)ه٤٣٧ت  (في القراءات السبع لمكي

  ب القراءاتمواطن االستشهاد ببعض كت
  المحتسب البن جني

   )٥(�m�m�m�m|��{����z��y|��{����z��y|��{����z��y|��{����z��yllll: لقوله تعالى) ك أو أنت يوسف نأئ ( ّبي    ذكره عند تخريجه قراءة ُأ
ك لغيـر يوسـف أو أنـت نـئ أ: وقـدره)ّإن(وخرج ذلك ابن جني في كتاب المحتـسب علـى حـذف خبـر : " فقال

  .)٦( "يوسف
  الحجة للفارسي

��m�m�m�m����o����n��m��l��k����o����n��m��l��k����o����n��m��l��k����o����n��m��l��k:مــــن قولــــه تعــــالى) ننجــــي (   اســــتدل بــــه فــــي معــــرض ذكــــره لقــــراءات كلمــــة   

pppp��������r���q�����r���q�����r���q�����r���q�llll )٨( " باإلدغام)نجي(روي عن أبي عمرو : وقال أبو علي في الحجة: " ، فقال)٧(.  

                                                 
  .٥آية : سورة الجاثية )(١
  .٢٥/١٤٠: روح المعاني )(٢
  .١٤آية : سورة العنكبوت )(٣
  .١٤/٦٥: روح المعاني )(٤
  .٩٠ آية :سورة يوسف )(٥
  .١٣/٤٨: روح المعاني )(٦
  .٧٢آية : سورة مريم )(٧
  .١٧/٨٦: روح المعاني )(٨



 ٤٧

  ٕكتب تفسير القرآن واعرابه -٣
  :منهاوإعراب القرآن التي سبقته،   ورتفسيب اعتمد األلوسي على كت    

، )ه٣١٠ت  (ٕمعاني القرآن واعرابـه للزجـاج، وجـامع البيـان فـي تفـسير القـرآن للطبـريمعاني القرآن للفراء، 
، والكـــشاف للزمخـــشري، والمحـــرر الـــوجيز البـــن عطيـــة، ومفـــاتيح الغيـــب للـــرازي،  ٕواعـــراب القـــرآن للنحـــاس

 والبحــر المحــيط ألبــي حيــان، والــدر والتبيــان فــي إعــراب القــرآن للعكبــري، والجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي،
  .ٕ، وارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود)ه٧٥٦ت  (المصون للسمين الحلبي

  ٕمواطن االستشهاد ببعض كتب تفسير القرآن واعرابه
  الكشاف للزمخشري

  :واضع كثيرة منها وقد زخر هذا التفسير بالمسائل النحوية والصرفية، وقد أشار إليه األلوسي في م
 جمع باسموليس  ...و األحاديث جمع تكسير لحديث: "  عن الجمع واسم الجمع قال في معرض حديثه-أ

 وممـن صـرح ، يخـتص بـالجمع كمفاعيـل  الجمـع أن ال يكـون علـى وزناسـم ألن النحـاة قـد شـرطوا فـي ؛له
  .)١( " الجمع في الكشافاسم وهو مراده من ،بأنه جمع الزمخشري في المفصل

وهــي علــى مــا : " قــال ،)٢(�m�m�m�m��j��i��h��g��j��i��h��g��j��i��h��g��j��i��h��gllll:  فــي طرحــه لــرأي الزمخــشري فــي إعــراب قولــه تعــالى-ب
  . )٣( "ض بين القسم وجوابهااختاره في الكشاف اعتر

  البحر المحيط ألبي حيان
حـــوى هـــذا التفـــسير ثـــروة ســـمينة مـــن مختلـــف العلـــوم، وزخـــر بالمـــسائل النحويـــة والـــصرفية، وقـــد أشـــار إليـــه 

  : في كثير من المواضع، منهااأللوسي
���m�m�m�m���_��^���_��^���_��^���_��^��a: مـن قولـه تعـالى) مـن(حيـان فـي  منه نقل األلوسـي رأي أبـي -أ �̀��a�� �̀��a�� �̀��a�� �̀llll)مـن(و : "، فقـال)٤( 

  .)٥("كما في البحر للتبعيض 
���m�m�m�m����µ: بالنصب من قوله تعالى) يوم (قراءة في -ب �́�³��²��±��°����� �̄ �®��¬��«����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄ �®��¬��«����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄ �®��¬��«����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄ �®��¬��«llll)٦( ،
 إنجـاز : أي؛فيـه مـضاف محـذوف والعامـل ، علـى الظـرفانتصابهن يكون يجوز أ: وقال في البحر: " قال

  .)٧(" من صفته كيت وكيت وعد يوم
  

                                                 
  .١٢/١٨٦: روح المعاني )(١
  .٢آية : سورة البلد )(٢
  .٣٠/١٣٣: روح المعاني )(٣
  .١٩آية : سورة الحجر )(٤
  .١٤/٢٩: روح المعاني )(٥
  .٣٠آية : سورة سبأ )(٦
  .٢٢/١٤٤: روح المعاني )(٧



 ٤٨

  الدر المصون للسمين الحلبي
  :استأنس به األلوسي في مواضع كثيرة، منها

��°���m�m�m�m:  الحديث عن االستثناء في قوله تعالىطياتاإلشارة إليه جاءت في  -أ �̄��®��¬������«��°�� �̄��®��¬������«��°�� �̄��®��¬������«��°�� �̄��®��¬������«

��²��±��²��±��²��±��²��±llll)فيكون ، من االستشهادًتصالم ً يجوز أن يكون استثناءوفى الدر المصون: " قال، )١ 
  .)٢( " حال حضور التجارةفي كل حال إال فيقد أمر باالستشهاد 

  : قال ،)٣(�m�m�m�m���[��Z���Y���X��W��V���[��Z���Y���X��W��V���[��Z���Y���X��W��V���[��Z���Y���X��W��Vllll: من قوله تعالى) جانب( عند حديثه عن إعراب كلمة -ب
  .)٤( "وفي الدر المصون أنه منصوب على الظرفية" 
   المعاجم اللغويةكتب -٤

  :منهاو ، معني الكلمات من معاجم كثيرةاستقى األلوسي    
 ، والمفـردات فـي غريـب القـرآن للراغـب األصـفهاني، والصحاح للجوهري)ه٣٧٠ت  (تهذيب اللغة لألزهري

  .)ه١٢٠٥ت  (، وأساس البالغة للزمخشري، وتاج العروس للزبيدي)ه٥٠٢ت (
  المعاجم اللغويةببعض مواطن االستشهاد 
     الصحاح للجوهري

  .)٥( "ًاوُدُغدو غَ وقد غدا ي،واح نقيض الر)وُدُالغ(وفي الصحاح : "  فقال)الغدو(كلمة ه عند بيان معنى َرَكَذ
  المفردات لألصفهاني

أصــل القــرف واالقتــراف : قــال الراغــب: " فقــال) االقتــراف( كلمــة حــول معنــىه فــي معــرض بــسط اآلراء رذكــ
  .)٦( " وما يؤخذ منه قرف، اللحاء عن الشجرة والجليدة عن الجرحقشر

  أساس البالغة للزمخشري
 ؛الَحـَيقـال فـرس قـوي الم: األسـاسقـال فـي : " فقـال) الَحَالم(ذكره في معرض بسط اآلراء في معنى كلمة 

  .)٧( "ةّ والميم أصلي، محالة: الواحدة،قارَ الف:أي
 قد أفرغ فيـه مؤلفـه - والحق يقال -ثم إن هذا التفسير : " ن التفسير ع في معرض حديثهالذهبيقال      

ًه للنــاس كتابــا جامعــا آلراء الــسلحتــى أخرجــ، جهــودهوســعه، وبــذل م ًة وداريــة، مــشتمال علــى أقــوال ف روايــً
عـن تفـسير ابـن  سـبقه مـن التفاسـير، فتـراه ينقـل لـكف بكـل أمانـة وعنايـة، فهـو جـامع لخالصـة كـل مـا الخل

                                                 
  .٢٨٢آية :  البقرةسورة )(١
  .٣/٦١: روح المعاني )(٢
  .٦٨آية : سورة اإلسراء )(٣
  .١٥/١١٦: روح المعاني )(٤
  .٦/١٥٤: روح المعاني )(٥
  .٨/٧: روح المعاني )(٦
  .١٣/١٢٣: روح المعاني )(٧



 ٤٩

، وتفـــسير الفخـــر البيـــضاويفـــسير أبـــى حيـــان، وتفـــسير الكـــشاف، وتفـــسير أبـــى الـــسعود، وتفـــسير عطيــة، وت
قـال شـيخ : -ً غالبـا-ذا نقـل عـن تفـسير أبـى الـسعود يقـول، وغيرها من كتب التفسير المعتبـرة، وهـو إالرازي

 الــرازيلفخــر  نقــل عـن تفــسير إ، واذاالقاضــيقـال : -ً غالبــا-ل يقــوالبيــضاويٕواذا نقــل عــن تفـسير  ،اإلسـالم
ًوهــو إذ ينقــل عــن هــذه التفاســير ينــصب نفــسه حكمــا عــدال بينهــا، ويجعــل مــن ، قــال اإلمــام: -ً غالبــا-يقــول ً َ َ

ًنفسه نقادا مدققا، ثم يبـدى رأيـه حـرا فيمـا ينقـل، فتـراه كثيـرا مـا يعتـرض علـى مـا ينقلـه عـن أبـى الـسعود، أو  ً ً ًُ 
 كثيــر مـن المــسائل، فـي الـرازيا تـراه يتعقـب الفخــر  كمــ،، أو عــن أبـى حيـان، أو عــن غيـرهمالبيـضاويعـن 

ً بعـــض المـــسائل الفقهيـــة، انتـــصارا منـــه لمـــذهب أبـــى حنيفـــة، ثـــم إنـــه إذا فـــيويـــرد عليـــه علـــى الخـــصوص 
َاستصوب رأيا لبعض من ينقل عنهم، انتصر له ورجحه على ما عداه  َ ً" )١(.  

  دقته في نقل اآلراء ونسبتها
 عـن دقتـه فـي التـي نثرهـا األلوسـي فـي كتابـه، وفتـشت فـي الكتـب التـي ذكرهـاعندما تتبعـت آراء النحـاة     
ًوأمانتــه، وجدتــه بالعــدل موســوما، ومــن الكــذب معــصوما، وال يعنــي هــذا أن األلوســي حظــي بعــصمة  النقــل ً

  .-سبحانه وتعالى -وتبرأ من العثرات واألخطاء، فال كتاب يخلو من النقد والريب، إال كتاب اهللا  األنبياء،
ًوســأعرض فــي الفــصلين الثالــث والرابــع نمــاذج تبــرهن علــى دقتــه فــي النقــل والتــدوين، فغالبــا مــا يــأتي     

  .ون دون خلل في المعنىمًبالنص تاما، فإن تعذر عليه األمر أتى بالمض

                                                 
  .١/٢٥٢: التفسير والمفسرون )(١



 ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الفصل الثاني

  شواهده ومصطلحاته وأصوله النحوية
  :وفيه

  .مدخل
  .شواهده النحوية: المبحث األول
  .لنحويةمصطلحاته ا: المبحث الثاني
  .أصوله النحوية: المبحث الثاني

 



 ٥١

  مدخل
  

وصـحتها، كمـا أنـه يجلـى القاعـدة مـن  إذ هو الدليل على صدق القاعـدة للشاهد النحوي أهمية عظيمة؛    
 مــن ً عــن أثــره فــي تــذكر القواعــد النحويــة، فــإن كثيــراًفــضالخــالل المثــال الموضــح مــع التطبيــق للقاعــدة، 

القواعد ال يكاد الـدارس يحفظهـا إال مرتبطـة بالـشاهد النحـوي عليهـا، وقـد اعتمـد النحـاة علـى أصـول نحويـة 
  .بتة لوضع القواعد النحويةثا
  

  

  



 ٥٢

  
  
  

  مبحث األولال
  شواهده النحوية

  
  :شتمل على أربعة مطالبوي
  .القرآن الكريم، وقراءاته -١
  . األحاديث النبوية-٢
  . الشعر العربي-٣
  . النثر-٤
  



 ٥٣

  شواهده

ســبحانه  - مــن الفــصاحة وســحر البيــان وحــسن اإليجــاز، فأرســل اهللا ً عظيمــاًبلغــت اللغــة العربيــة شــأنا    
 بــه العــرب فــي ً متحــديا،، ومنحــه معجــزة القــرآن الكــريم-  اهللا عليــه وســلمصــلى - ًا ســيدنا محمــد- وتعــالى

���m�m�m�m: ً فخاطبهم اهللا سبحانه وتعالى قائال،بالغتهم وفصاحتهم بأن يأتوا بسورة من مثله �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³�� �̧�¶��µ�� �́�³
��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����Ç����Ç����Ç����Çllll)١(.   

 ظــاهرة جــدت وتعــددت ألــسنتهم ،ًخــل النــاس فــي ديــن اهللا أفواجــا ود،ولمــا ازدادت الفتوحــات اإلســالمية    
هــي قــضية اللحــن، فهــب العلمــاء لتقعيــد اللغــة وحفظهــا مــن الــضياع تفــشت فــي المجتمــع اإلســالمي آنــذاك 

 علـى العلمـاء أن يـذهبوا إلـى ًكـان لزامـاو ،ر مـدلوالت العبـارات الـذي أفـسد األلـسنة وغيـ،وصونها مـن اللحـن
بـرزت قـضية الـشواهد ف ، واسـتنباط القواعـد لتقعيـد قواعـدهم عليهـا،م الستقراء الواقع اللغويالعرب في بواديه

 ليشهد بصحة نسبة لفظ أو صيغة أو عبارة ؛ؤتى به من الكالم العربي الفصيحُهو ما ي"   فالشاهد،اللغوية
  .)٢ ( "أو داللة إلى العربية

 والحديث الشريف والكالم المأثور  وقراءاتهالقرآن الكريم عند استقراء الشواهد اللغوية نجدها متمثلة فيو    
ًعن العرب شعرا ونثرا منذ الجاهلية وحتى نهاية عصر االحتجاج  ً.  

وسـأقف  للقاعدة النحويـة، ولم يخرج األلوسي في مصنفه عن هذه الشواهد اللغوية في التأصيل والترجيح   
  :اآلتيةفي هذا المبحث عند الشواهد 

  لكريم القرآن ا-١
يعــد القــرآن الكــريم المــصدر األول لالستــشهاد، وبنــاء القاعــدة النحويــة، فقــد أجمــع النحــاة علــى أنــه حجــة ال 

ًرئ به جـاز االحتجـاج بـه فـي العربيـة سـواء كـان متـواترا، ُأما القرآن فكل ما ورد أنه ق: " ترد، قال السيوطي
ًأم آحادا، أم شاذا  ً")٣(.  

  .)٤("والكتاب أعرب، وأقوى في الحجة من الشعر : " الحجج، قال الفراءويؤمن النحاة بأن القرآن سيد 
أما األلوسي فقد أكثر مـن االستـشهاد والتمثيـل بآيـات القـرآن الكـريم بـشكل واضـح، حتـى ال تكـاد تـراه يعـالج 

  :كريم، ومن أمثلة ذلكمسألة نحوية إال ويدلل عليها من القرآن ال
������m��m��m��mº����¹: احتج بقوله تعالى -أ �̧���¶º����¹���� �̧���¶º����¹���� �̧���¶º����¹���� �̧���¶��������llll)٥(

  ، على جواز إبدال النكرة من المعرفة إذا وصفت، حيث 
   

                                                 
  .٢٣ آية: البقرةسورة )  (١
  .٥١  صم،١٩٨٦-ه١٤٠٦محمد حسن جبل، دار الفكر العربي، القاهرة، : وداللتهاالحتجاج بالشعر في اللغة الواقع )  (٢
  .٧٥ص :  االقتراح)(٣
  .١/١٤:  معاني القرآن للفراء)(٤
  .١٦-١٥آية :  سورة العلق)(٥



 ٥٤

���m�m�m�mº��¹ : كما في قوله تعالى، توصفأنوالنكرة تبدل من المعرفة بشرط : " قال �̧�¶º��¹�� �̧�¶º��¹�� �̧�¶º��¹�� �̧�¶����llll" )١(.  
 كما في �،بمعنى أقبل ًوالزما )...أحضر( بمعنى ًويكون متعديا: "  قال،ولزومه) هلم(ي الفعل في تعد -ب

   .)٢(" ��m�m�m�m�s�s�s�st�t�t�t� llll: قوله تعالى
الفصل : " ، على جواز الفصل بين الحال وصاحبها، فقال�)٣(�m�m�m�mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F llll:  احتج بقوله تعالى-ج

 حـال مـن )ًشـيخا(إن : إذ قيـل ؛ �m��m��m��m�H��G��FH��G��FH��G��FH��G��F llll: قولـه تعـالىفـي كمـا ،بين الحال وذيها ليس بممتنـع
 أو كجـزء ً إذا لـم يكـن جـزءاهإليـ الحـال مـن المـضاف مجـيء وأن الممنـوع ، والعامل فيه التنبيـه،اإلشارةاسم 

  .)٤( " فليس بممتنع، أو كجزء،ليهإ وههنا المضاف جزء من المضاف ،ًأو عامال
: ، على جواز إبدال الفعل من الفعل، فقـال)٥(�m�m�m�m��[����Z��Y��X��W����V��[����Z��Y��X��W����V��[����Z��Y��X��W����V��[����Z��Y��X��W����Vllll: احتج بقوله تعالى -د
  .)٦(" �m�m�m�m����Z��Y��X��W����V����Z��Y��X��W����V����Z��Y��X��W����V����Z��Y��X��W����V��[��[��[��[llll:  كما في قوله تعالى،ويجوز إبدال الفعل من الفعل" 

  القراءات القرآنية
  القراءة لغة

، والقـراءة )٧( وضـممت بعـضه لـبعض، جمعتـهً قـرأت الـشيء قرآنـا: قـولهم،جاء فـي معـاجم اللغـة العربيـة    
  .)٨(ضم الحروف، والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل

  ًالقراءة اصطالحا
رغم مـن تعـددها، فإنهـا تـدور فـي محـور واحـد،  وعلـى الـ،تعددت تعريفات القراءات القرآنية لدى العلمـاء    

  .)٩(ها وناقليها واختالف نطقها بحسب قرائ،القرآنيةداء الكلمات  أاختص بكيفية

                                                 
  .١/٣٩١:  روح المعاني)(١
  .١٨آية :  سورة األحزاب)(٢
  .٧٢آية :  سورة هود)(٣
  .٦/١٨٢:  روح المعاني)(٤
  .٦٩-٦٨آية : قان سورة الفر)(٥
  .١/٢٥٤:  روح المعاني)(٦
حمــد فــراخ، أعبــد الــستار : تــضى الزبيــدي، تحقيــقمحمــد مر: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، و٧/٢٨٣لــسان العــرب )  (٧

   .١/٣٧٠ ،م١٩٦٥-ه١٣٨٥لكويت، الكويت، مطبعة حكومة ا
  .٢/٢٣٨ ،، دار القلم، دمشقالراغب األصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن)  (٨
شـــمس الـــدين أبـــو الخيـــر ابـــن الجـــزري، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة األولـــى، : منجـــد المقـــرئين ومرشـــد الطـــالبين: ينظـــر)  (٩

أبــو عبــد اهللا بــدر الــدين محمــد بــن عبــد اهللا بــن بهــادر الزركــشي، : ، والبرهــان فــي علــوم القــرآن٣م، ص ١٩٩٩ -ه١٤٢٠
حيـــاء الكتـــب العربيـــة عيـــسى البـــابي الحلبـــي وشـــركائه، الطبعـــة األولـــى، دار إ: محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، الناشـــر: تحقيـــق
أحمــــد بــــن محمــــد أحمــــد بــــن عبــــد الغنــــي : ٕ، واتحــــاف فــــضالء البــــشر بــــالقراءات األربــــع عــــشر١/٣١٨م، ١٩٥٧-ه١٣٧٦

  .١/١٤م، ٢٠٠٦-ه١٤٢٧، الطبعة األولى، - بيروت-أنس مهرة، دار الكتب العلمية: الدمياطي، تحقيق



 ٥٥

  :وتنقسم القراءات القرآنية إلى ثالثة أقسام هي
هي ما تحققت فيها أركان القراءة الصحيحة من سـند وتـواتر ووافقـت الرسـم العثمـاني :  القراءة المتواترة-١

  .ًولو تقديرا
درجـة ، غير أنهـا لـم تـصل إلـى ةهي ما تحققت فيها أركان القراءة الصحيحة الثالث:  القراءة الصحيحة-٢

  .التواتر
 خالفــت المتــواترة مــن : أي؛هــي مــا لــم تبلــغ الــصحيحة وال المتــواترة مــن أحــد الــشروط:  القــراءة الــشاذة-٣

  .)١(جهة السند أو الرسم أو العربية
ٕلعلماء قـد شـغفوا بلغـة العـرب الـواردة فـي أشـعارهم ونثـرهم، لمـا فيهـا مـن نظـم واعجـاز متمثـل ٕواذا كان ا    

 فـي ًفي دقة األلفاظ وداللتها على المعاني، وبالغة اإليجاز وسحر البيان، فـاحتجوا بلغـتهم وجعلوهـا أساسـا
 بهــا أولــى، يقــول ســعيد  فاالحتجــاج،التنظيــر لعلــومهم، فــإن االحتفــاء بــالقراءات تمثــل الواقــع اللغــوي آنــذاك

ه مـن تـابعي التـابعين، فـألن يحتجـوا ُفِفـسد سـالئَون بكـالم مـن لـم تّوأنـت تعـرف أن النحـاة يحتجـ: " األفغاني
يؤكــد أن االحتجــاج بــالقراءات أولــى مــن االحتجــاج  ، فاألفغــاني)٢( "بقــراءة أعيــان التــابعين والــصحابة أولــى

التــابعين، وهــو بــذلك يوافــق مــا ذهــب إليــه العلمــاء فــي شــأن بلهجــات العــرب المــأخوذة مــن التــابعين وتــابعي 
أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات القرآنية الشاذة في : " )ه٩١١ت  (القراءات القرآنية، يقول السيوطي

ٕلــو خالفتــه يحــتج بهــا فــي مثــل ذلــك الحــرف بعينــه، وان لــم يجــز ؛ بــل ً معروفــاًالعربيــة، إذا لــم تخــالف قياســا
  .)٣(" وال يقاس عليه، كما يحتج بالجمع على وروده، ومخالفته القياس الوارد بعينهالقياس عليه،

، االحتجـاج للقواعـد النحويـة القـراءات القرآنيـة مـن أهـم المـصادر التـي اعتمـد عليهـا فـي وعلى ذلـك تعـد    
، ممـا ًت الشاذة أيـضاولم يقصر العلماء دراستهم على القراءة الصحيحة والمتواترة، بل اهتموا بدراسة القراءا

ٕ، وان اختلـــف العلمـــاء بالقواعـــد النحويـــة إفـــراز مـــادة خـــصبة عـــن القـــراءات وعالقتهـــا لهـــم الفرصـــة فـــيأتـــاح 
 ًوضـربا: "  الجمهور على جواز األخذ بهـا، يقـول ابـن جنـيّباألخذ بالقراءات الشاذة، واالستشهاد بها إال أن

  بعة، إال أنه مع خروجه عنها نازع عن قراءة القراء الس ً خارجا: أي؛ًتعدى ذلك، فسماه أهل زماننا شاذا
   في الفصاحة للمجتمعٍ مساو-ً أو كثيرا منه-ائه، محفوف بالروايات من أمام وورائه، ولعلهّبالثقة إلى قر

  .)٤( "عليه

                                                 
  .لسابقةالمراجع ا)  (١
  .٢٩سعيد األفغاني، دار الفكر، بيروت، ص :  في أصول النحو)  (٢
محمـود سـليمان يـاقوت، دار المعرفـة الجامعيـة، : جالل الدين السيوطي، قرأه وعلـق عليـه: االقتراح في علم أصول النحو)  (٣

  .٧٦-٧٥ ، صم٢٠٠٦-ه١٤٢٦مصر، 
علـي النجــدي : أبــو الفـتح عثمــان بـن جنــي الموصـلي، تحقيــق: عنهـاالمحتـسب فـي تبيــين وجـوه شــواذ القـراءات واإليــضاح )  (٤

  .٣٣-٣٢م، ص ١٩٩٩-ه١٤٢٠ المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، الطبعة األولى، –ناصف وآخرون، وزارة األوقاف 



 ٥٦

وقد توسع المصنف في عرضه للقراءات القرآنية، فهو يذكر الصحيحة منها والشاذة، ويحاكم بينهـا       فـي
  :كثير من المواضع، وينسبها ألصحابها، وقد استشهد بالقراءات في مواطن كثيرة منها

)١(�m�m�m�m��}���|��{��z��}���|��{��z��}���|��{��z��}���|��{��zllll: بالنـــصب مـــن قولـــه تعـــالى) أعبـــد( قـــراءة -أ
، وقـــد استـــشهد بهـــا علـــى أن  

 منــصوب بمــا دل عليــه )غيــر( و، بالنــصب)أعبــد(ويؤيــد قــراءة مــن قــرأ : ال يمنــع عملهــا، فقــال) أن(حــذف 
 ؛)أعبـد(ـ وال يـصح نـصبه بـ، تعـالى غيـره ً أتصيرونني عابـدا: أي؛ تعبدونني غير اهللا: أي؛)وني أعبدتأمر(

 بعــد الحــذف )أن( و،هــو منــصوب بــه:  وقــال بعــضهم، والمقــدر كــالموجود،ألن الــصلة ال تعمــل فيمــا قبلهــا
)٢(" يبطل حكمها المانع عن العمل

.    
بحـــــذف نـــــون الفعـــــل  )٣(��m�m�m�m��£��¢��£��¢��£��¢��£��¢llll:ىلقولـــــه تعـــــال  عـــــن عاصـــــم)ه١٨٠ت  (  قـــــراءة حفـــــص-ب

نــصب جــواز دون أن يــسبق بناصــب أو جــازم، وقــد احــتج األلوســي بهــذه القــراءة علــى ) تظــاهرا(المــضارع 
فعــل "  :ً نــاقال لــرأي أبــي حيــان فيهــا الفعــل المــضارع مــن غيــر أن يــسبق بناصــب أو جــازم، قــال األلوســي

، )٤(" ها كـذلك فـي قليـل مـن الكـالم وفـي الـشعر وجاء حـذف،أو جازم مضارع حذفت منه النون بدون ناصب
ولعــل الــرأي الــراجح فــي مــسألة حــذف نــون الفعــل ويبــدو أن األلوســي ذهــب إلــى مــا ذهــب إليــه أبــو حيــان، 

 حــذفت للتخفيــف، وهــذا مــا ذهــب إليــه الــسمين الحلبــي فــي ��m�m�m�m��£��¢��£��¢��£��¢��£��¢llll: المــضارع مــن قولــه تعــالى
َ، فــَأدغم التــاء فــي الظــاء وحــ) تتظــاهران(األصــل���"��������: فقــال،إعرابــه لآليــة الــسابقة َ ْ  ومــا ،)٥( "ً النــون تخفيفــافَذَ

والـذي نفـسي  ":- صـلى اهللا عليـه وسـلم -يؤكد قـول الـسمين حـذف نـون الفعـل للتخفيـف حـديث رسـول اهللا 
ـــوا، وال تؤمنـــوا حتـــى تحـــابوا ـــده ال تـــدخلوا الجنـــة حتـــى تؤمن بي َ ُ َِ َ ـــه الـــسالم -يريـــد  )٦(" ُ وال ن خلودتـــ ال: - علي

  : الشاعر، وقولتؤمنون
ــــــــــدلكي   ــــــــــي ت ــــــــــت َأســــــــــري وتبيت َِأبي ُ ْ َ ِ ْ ُ ـــــذكي ِ ـــــالعنبر والمـــــسك ال وجهـــــك ب ِ ِ ِْ ِ َ) ٧(   

  .تبيتين وتدلكين: يريد

                                                 
  .٦٤آية : سورة الزمر)  (١
  .٢٤/٢٣: روح المعاني)  (٢
  .٤٨ آية: القصصسورة )  (٣
  .٢٠/٩٢: روح المعاني)  (٤
أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالـسمين الحلبـي، تحقيـق أحمـد محمـد الخـراط، دار : الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون)  (٥

  .٨/٦٨٣القلم، دمشق، 
، )٦٨(محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، القـــاهرة، : أبـــو عبـــد اهللا القزوينـــي، تحقيـــق: ســـنن ابـــن ماجـــه)  (٦
١/٢٦.  
أحمـد : جالل الـدين الـسيوطي، تحقيـق: وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ٣/٣٩٨: نسبة في لسان العربالبيت بال )  (٧

  .١/١٧٢ ،م١٩٩٨-ه١٤١٨، شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى



 ٥٧

 بـــالغين، )١(��m�m�m�m��£��¢��¡�����£��¢��¡�����£��¢��¡�����£��¢��¡���llll:فــي قولـــه تعــالى) تعلــوا(كلمـــة -رضــي اهللا عنــه  -  قــرأ ابــن عبـــاس -ج
تعلـوا (أال " : وال ناهيـة، قـال األلوسـي) أن وال( تتكـون مـن )أال(علـى اء بهـا األلوسـي ليؤكـد ، وقـد جـ)تغلو(

:  نافيــة وقيــل)ال(درية ناصــبة للفعــل و ويحتمــل أن تكــون مــص، ناهيــة)ال( يحتمــل أن تكــون مفــسرة و)علــي
 أو خبــر لمبتــدأ مــضمر يليــق ،)كتــاب( ومحــل المــصدر الرفــع علــى أنــه بــدل مــن ًيجــوز كونهــا ناهيــة أيــضا

ـــوا علـــي مـــضمونه أن ال : أي؛بالمقـــام ـــي  أن ال: أي؛ّتعل ـــابرة الملـــوكّتتكبـــروا عل  وقـــرأ ابـــن ، كمـــا يفعـــل جب
ـــاس ـــه  -رضـــي اهللا تعـــالى عنهمـــا  -عب ـــة وهـــب بـــن منب ـــي واألشـــهبفـــي رواي ـــوا أن ال( العقيل ـــالغين )تغل  ب

  .)٢( "المعجمة من الغلو وهي مجاوزة الحد
��:من قوله تعالى) تلظى(د بن عمير كلمة  قرأ ابن الزبير وزيد بن علي وطلحة بن عيينة وعبي-د �

�m�m�m�m��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��Àllll)بتاءين، قال) تتلظى(تتلظى، وقد جاء األلوسي بهذه القراءة ليؤكد على أن الفعل  )٣:   

 وقـد قـرأ بـذلك ابـن الزبيـر وزيـد بـن ،همااحـدإ وأصـله تتلظـى بتـاءين فحـذفت منـه ،ب بمعنـى تلتهـ)تلظي(و" 
  .)٤( "بن عميرعلي وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد 

، وقد جاء بها )خرجُون(، )٥(��m�m�m�m®��¬®��¬®��¬®��¬llll:من قوله تعالى) يخرج( قرأ  يعقوب وابن عباس كلمة -ه
 :أي، )يخــرج أضــغانكم  ( " :، قــال- ســبحانه وتعــالى -األلوســي ليؤكــد علــى أن الــضمير يعــود علــى اهللا 

 عــن ابــن ً ورويــت أيــضا،ب ويعــضده قــراءة يعقــو، هللا تعــالى)يخــرج( وضــمير ،أحقــادكم لمزيــد حــبكم للمــال
  .)٦( " بالنون مضمومة)خرجُون(عباس 

  :ولقد بدت لي بعض المالحظات على استشهاده بالقراءات القرآنية أجملها فيما يلي    
  : يذكر األلوسي القراءة في الغالب منسوبة إلى صاحبها، مثال ذلك-١
 )يدركــه(وقــرأ الحــسن : " ، حيــث قــال)٧(�m�m�m�m���Ã��Â��Á���Ã��Â��Á���Ã��Â��Á���Ã��Â��Állll: مــن قولــه تعــالى) َيدركــه( قــراءة نــصب كلمــة -أ

  .)٨() "أن( بإضمارجه غير واحد على أنه  وخر،بالنصب
: مـن قولـه تعـالى) عـم(االستفهامية عند دخول حرف الجر عليها، قـال عـن كلمـة ) ما( في ثبوت ألف -ب
�m�m�m�m����B��A����B��A����B��A����B��Allll)عــم: " ()٩( أصــله )أللــف فحــذفت ااالســتفهامية )مــا( حــرف دخــل علــى ، علــى أصــله)عمــا، 

                                                 
            .٣١ آية: النملسورة )  (١
  .١٩/١٩٦: روح المعاني)  (٢
  .١٤ آية: الليلسورة )  (٣
  .٣٠/١٥٠: وح المعانير)  (٤
  .٣٧ آية: محمدسورة )  (٥
  .٢٦/٨١: روح المعاني)  (٦
  .١٠٠آية : سورة النساء)  (٧
  .٥/١٢٨: روح المعاني)  (٨
  .١آية : سورة النبأ)  (٩



 ٥٨

 وعيسى باأللف على األصل وهو قليـل ، وعكرمة، وأبي،وقد قرأ عبد اهللا ،وعلل بالتفرقة بينها وبين الخبرية
  .)١( "االستعمال

  : يصرح األلوسي بشذوذ القراءة، ومثال ذلك-٢
وفــى " ، )٢(�m�m�m�mQ��P��O������N��MQ��P��O������N��MQ��P��O������N��MQ��P��O������N��M llll: مــن قولــه تعــالى) أرجلكــم( قــال فــي كلمــة -أ

 وأمــــا ، وهــــى قــــراءة الحــــسن، أمــــا الــــشاذة فــــالرفع، واثنتــــان متواترتــــان،دة شــــاذةواحــــ: تاءااألرجــــل ثــــالث قــــر
 والجـر وهـى قـراءة ابـن كثيـر ، ويعقـوبوالكـسائي وهى قراءة نافع وابـن عـامر وحفـص ،المتواترتان فالنصب

  .)٣( "وحمزة وأبى عمرو وعاصم
��_mmmm: مــن قولــه تعــالى) أنفــسكم( قــال فــي رفــع كلمــة -ب �̂�]��\��[_�� �̂�]��\��[_�� �̂�]��\��[_�� �̂�]��\��[�l�l�l�l)قــرأ نــافع فــي و" ، )٤

 أو حفـظ أنفـسكم الزم علـيكم ، الزمـة علـيكم أنفـسكم: أي؛ مبتدأ وخبرٍ والكالم حينئذ، بالرفع)أنفسكم(الشواذ 
  .)٥( "بتقدير مضاف في المبتدأ

  :يرجح قراءة على قراءة، مثال ذلك -٣
لـسين مـن الطريـق، وأصـله با) الـصراط(و"  :قـال، )٦(�m�m�m�m���Y��X���W���Y��X���W���Y��X���W���Y��X���Wllll :  عند تفسيره لقوله تعـالى-أ

ن على األصل  قرأ ابن كثيـر، وقـرأ الجمهـور بالـصاد وهـي لغـة قـريش، وقـرأ حمـزة يالسرط وهو اللقم، وبالس
  .)٧(" بإشمام الصاد، والصاد عندي أفصح وأوسع

قـرأ مجاهـد وعلـي بـن الحـسين ويحيـى : " ، قـال�)٨(�mmmmr�����q��p��or�����q��p��or�����q��p��or�����q��p��ollll: عند تفسيره لقولـه تعـالى-ب
  . )٩( " والفتح أفصح،اء بكسر الط)فِيخط(بن وثاب ا
  
  

                                                 
  .٣٠/٢: روح المعاني) (١
  .٦آية : سورة المائدة )(٢
  .٦/٧٣: روح المعاني) (٣
  .١٠٥آية : سورة المائدة )(٤
  .٧/٤٥: نيروح المعا) (٥
  .٦ آية: الفاتحةسورة ) (٦
  .١/٩٢: روح المعاني) (٧
  .٢٠ آية: البقرةسورة ) (٨
  .١/١٧٥: روح المعاني)  (٩



 ٥٩

  األحاديث النبوية -٢
 ومـع ،- عـز وجـل - الحديث النبوي الشريف األصل الثـاني مـن أصـول االستـشهاد بعـد كتـاب اهللا يعد    

 وللنحــاة فــي االحتجــاج بالحــديث ،حــاة بــين مؤيــد ومعــارض لالحتجــاج بــهذلــك فقــد كثــر فيــه الجــدل بــين الن
  :الشريف ثالثة مذاهب

  ًذهب المانعين مطلقام: ًأوال
  : فقالً عنيفاًهجوما الذي هاجم ابن مالك )١( وأبو حيان،)ه٦٨٠ت  (ابن الضائعويمثل القائلين به     

ومـا رأيـت  ،ات القواعـد الكليـة فـي لـسان العـربألحاديـث علـى إثبـباكثر هـذا المـصنف مـن االسـتدالل قد أ "
  .)٢("ة غيره  من المتقدمين والمتأخرين كذا سلك هذه الطريقًأحدا

صـلى  -إنما ترك العلماء ذلك؛ لعدم وثوقهم أن ذلـك لفـظ الرسـول " :  سبب منعهمً السيوطي معلال    قال
ولعل السبب الحقيقي في بعد النحويين " : في ذلك الدكتور رمضان عبد التواب ، وقال)٣("- اهللا عليه وسلم

طن تزل فيه األقدام بعد شيوع الوضع في الحديث  إيثارهم االبتعاد عن مو؛األوائل عن االستشهاد بالحديث
   .)٤( "اتهام بعض الناس لبعض بهذا الوضع وكثرة ،في العصور اإلسالمية األولى

  ًمذهب المجوزين مطلقا: ًثانيا 
كما أكثر ابـن هـشام :  الذي قال عنه أبو حيان،)٥(ومن أبرز علماء هذا المذهب ابن مالك، وابن هشام    

  .)٦(ه كثرة فاقت استشهاد ابن مالكمن االستشهاد ب
  مذهب المتوسطين: ًثالثا
، فقـد أجـازوا االحتجـاج باألحاديـث التـي ً والمجـوزين مطلقـاً بين المانعين مطلقـاً وسطاًوقف هؤالء موقفا    

، ومنظــر هــذا المــذهب ً لفظــا- صــلى اهللا عليــه وســلم – ُأعتنــي بنقــل ألفاظهــا أو بمــا صــح نقلــه عــن النبــي
فيـستدل منـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم  -أمـا كالمـه : ، وكذلك السيوطي الـذي قـال)٧()ه٧٩٠ت  (الشاطبي

  . )٨(بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي

                                                 
  .٢٠  صم،١٩٨١خديجة الحديثي، دار الرشيد، العراق، : موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف)  (١
   .٥٢ ص: االقتراح)  (٢
   .٩٢ ص: المرجع السابق)  (٣
  .٩٧  صم،١٩٨٧-ه١٤٠٨رمضان عبد التواب، مكتبه الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، : العربيةصول في فقه ف)  (٤
   .٢٢ص : موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف)  (٥
  .٢٢ص : المرجع السابق)  (٦
  .٢٥ص : المرجع السابق)  (٧
  .٨٩ص : االقتراح)  (٨



 ٦٠

ا األلوسي فهو قليل االستشهاد باألحاديث النبوية في مجال اللغة والنحـو، فـي حـين يكثـر مـن ذكرهـا ّأم    
حاديـث التـي وقفـت عليهـا، تـدور حـول إثبـات القـراءات أو إثبـات واألفي مجال المسائل الـشرعية واألخبـار، 

  :معنى لغوي أو قضية نحوية، منها 
   :قالف ،)لرياحا(تكلم عن معنى ، )١(��m�m�m�m��z����y��x��z����y��x��z����y��x��z����y��xllll: عند تفسيره لقوله تعالى-أ

 وال ًحــااجعلهــا ريااللهــم :( ، وهــذه القــراءة ال تخــالف مــا جــاء فــي حــديث بــاإلفراد)وأرســلنا الــريح(قــرأ حمــزة " 
لكـل، فقـد ، فهـذا األمـر يؤخـذ باألغلـب ولـيس با تـستعمل للخيـر والـريح للـشرمن أن الرياح )٢( )ًتجعلها ريحا

  .)٤(" )٣(��m�m�m�m��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��f��i��h��g��fllll: بدليل قوله تعالىاستعملت الريح في الخير،

  ، تكلم عن معنى �)٥(mmmml��k��j�����i��hl��k��j�����i��hl��k��j�����i��hl��k��j�����i��hllll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب
 أبـي ابنـةد والدار قطني أن فاطمة و النسائي وأبو داهأخرجالحيض، بدليل ما : بالقرء مرادال:" ، فقال)رءُالق(

" :صــلى اهللا عليــه وســلم  فقــال،ةســتحاض فــال أطهــر أفــأدع الــصال ُأامــرأةيــا رســول اهللا إنــي :  حبــيش قالــت
  .)٧(" )٦("دعي الصالة أيام أقرائك

  :فقال) ىَتبُالع(، تكلم عن معنى)٨(�m�m�m�m�_��~��}��|��{���z�_��~��}��|��{���z�_��~��}��|��{���z�_��~��}��|��{���zllll: عند تفسيره لقوله تعالى-ج
لـيس بعـد " :-  عليـه وسـلمصـلى اهللا - بدليل قولـه،  مما هم فيهًهي الرجوع إلى ما يحبونه جزعاالعتبى "  

  .)١٠( ")٩( "الموت مستعتب
������m��m��m��m��²����±��������°:  عند تفسيره لقوله تعالى-د �̄���®������¬����«��²����±��������°���� �̄���®������¬����«��²����±��������°���� �̄���®������¬����«��²����±��������°���� �̄���®������¬����«llll)١٢( "  للتعدية)بها( في الباء"  :قال، )١١(  

                                                 
  .٢٢ آية: الحجرسورة )  (١
محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني، المكتـــب اإلســـالمي، : محمـــد بـــن عبـــد اهللا الخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق: ة المـــصابيحمـــشكا)  (٢

  .١/٣٤٣، )١٥١٩(م، ١٩٨٥-ه١٤٠٥بيروت، الطبعة الثالثة، 
   .٢٢آية : يونسسورة )  (٣
  . ١٤/٣١ :روح المعاني)  (٤
          .٢٢٨ آية: البقرةسورة )  (٥
جامعة الدراسـات اإلسـالمية، باكـستان، الطبعـة : عبد المعطي قلعجي، الناشر: بكر البيهقي، تحقيقأبو : السنن الصغرى)  (٦

  .٣/١٥١، )٢٧٧٣(م، ١٩٨٩األولى، 
  . ٢/١٣١ :روح المعاني)  (٧
  .٢٤ آية: فصلتسورة )  (٨
 الثانيـــة، بيـــروت، حمـــدي الـــسلفي، مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة: أبـــو عبـــد اهللا القظـــاعي المـــصري، تحقيـــق: مـــسند الـــشهاب)  (٩

  .٢/٢٠٤، )١١٨٩( م، ١٩٨٦
   . ٢٤/١١٨ :روح المعاني)  (١٠
   .٨٠ آية: األعرافسورة ) (١١
   . ٨/١٦٩ :روح المعاني ) (١٢



 ٦١

  .)٢()١( "سبقك بها عكاشة: "- صلى اهللا عليه و سلم - قولهب لى ذلك ومثل ع
نبــوي الــشريف  بروايــة الحــديث ال يحــتجاأللوســيتوضــيح مــا إذا كــان فــي هــذا المقــام،  ولكــن المهــم    

  .إلثبات قاعدة نحوية
ث النبـوي إلـى إثبـات قاعـدة نحويـة بروايـات الحـديال يميـل  -رحمـه اهللا  -ما خلصت إليه أن األلوسـي     

  . تأسيس وجاءت في معرض التمثيل ال اإلثبات وال،الشريف؛ ألن األحاديث التي أثبتها في هذا الباب قليلة
والــذي يــدعم مــا ذهبــت إليــه؛ أننــي وجــدت فــي تفــسيره مــسائل نحويــة احــتج لهــا بغيــر الحــديث الــشريف، مــع 

  :ٕشهرة الحديث وامكان االحتجاج به، ومن أمثلة ذلك
   : ، احتج بقول الشاعر برواية الرفع)٣(  على حذف عامل النصب ، ورفع الفعل بعدهعند احتجاجه -أ

َُأال َأيهـــــــذا الزاجـــــــري أحـــــــضر الـــــــوغى    ِوَأن أشــهد اللــذات هــل َأنــت مخلــدي ِْ ُ َ َْ ْ )٤(   
ُال تــسألوه ال يجــيء بــأمر " فــي حــديث اليهــودي  -صــلى اهللا عليــه وســلم  -وتــرك االحتجــاج بحــديث النبــي 

  .   بالرفع ،)٥("تكرهونه 
  : احتج بقول الشاعر )٦( عند احتجاجه على جواز االبتداء بالنكرة بمسوغ واو الحال-ب

ـــــدا ـــــد أضـــــاء فمـــــذ ب ْســـــرينا ونجـــــم ق َ ٌَ ْ ـــل شـــارق   َ ـــى ضـــوءه ك ـــاك َأخف ِمحي ِ  ُ ْ َ َ ْ ِ  ُ
) ٧(   

  .)٨("وبرمة على النار  - صلى اهللا عليه وسلم -دخل رسول اهللا " وترك االحتجاج بالحديث النبوي 
  
  

                                                 
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي، : أبــو الحــسين مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، تحقيــق:  صــحيح مــسلم) (١

  . ١/١٩٧، )٢١٦(بيروت، 
   . ٨/١٦٩ :روح المعاني ) (٢
   . ١٠/١٤ :روح المعاني)  (٣
-ه١٤٢٣مهــدي محمــد ناصــر الــدين، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثالثــة، :  تحقيــق فــي ديوانــه،البيــت لطرفــة بــن العبــد)  (٤

 ة هـــارون، مكتبـــعبـــد الـــسالم محمـــد: يـــق وشـــرحقأبـــو بـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر، تح: الكتـــاب فـــي، و١/٢٥م، ٢٠٠٢
واإلنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــالف بـــين النحـــويين البـــصريين ، ٣/٩٩م، ١٩٨٨-ه١٤٠٨خـــانجي، القـــاهرة، الطبعـــة الثالثـــة، ال

  .١/٣٠ :، وهمع الهوامع٢/١١١م، ٢٠٠٩أبو البركات بن األنباري، دار الطالئع، القاهرة، : والكوفيين
، )١٢٥(مـد الناصـر، دار طـوق النجـاة، دمـشق، مح: أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخـاري، تحقيـق: صحيح البخاري)  (٥
٣٧/ ١ .  
  . ٢١/١٠٠: روح المعاني)  (٦
بهاء الدين بن عبداهللا بن عقيل العقيلـي، دار الطالئـع، القـاهرة، :  ابن مالكة نسبة في شرح ابن عقيل على ألفيالبيت بال)  (٧

صـــالح عبـــد العزيـــز الـــسيد، دار :تحقيـــقجمـــال الـــدين بـــن هـــشام، : مغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــبو، ١/١٧٩ م،٢٠٠٩
  .١/٣٨٣ :، وهمع الهوامع٢/٦١٥ ،م٢٠٠٨، السالم، القاهرة، الطبعة الثانية

  . ٧/٩، )٥٠٩٧: (صحيح البخاري)  (٨



 ٦٢

  :، احتج بقول الشاعر)١( عند احتجاجه على جواز تثنية الجمع على تأويل الجماعة-ج
ُُنــــــــا إبــــــــالن فيهمــــــــا مــــــــا علمــــــــتمَل ْ ِ َِ ِ ِ ــــــوا   ِِ ــــــا شــــــئتم فتنكب ــــــا م ــــــن َأيه ُفع  ََ َُ َُ ِ  ْ َ

) ٢(   
فق كمثـل الـشاة العـائرة بـين الغنمـين مثل المنا" :- صلى اهللا عليه وسلم -وترك االحتجاج بحديث الرسول 
   .)٣( "ة ٕتعير إلى هذه مرة والى هذه مر

  الشعر العربي - ٣
ــذا فقــد عــد ،بيــة وللــشعراء مكــانتهم المرموقــة بــين القبائــل العر، الــشعر هــو ديــوان العــربإن      اللغويــون ل

ًرا أساســيا فــي االستــشهاد اللغــويالــشعر مــصد عــن شــيء مــن غريــب القــرآن إذا ســألتم : "  ابــن عبــاسقــال، ً
  .)٤( "فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب

، وقـد المولـدينشـعر ن بالـشعر حتـى نهايـة العـصر األمـوي، علـى أن ال يكـون مـن استشهد اللغويـووقد     
  فأهل هذه الفترة " :  الدكتور محمد عيدقال، )٥(آخر من يحتج بشعره) هــ١٧٦ت(  إبراهيم بن هرمةواعد
ـــاني – ـــة ، وشـــعرهم محبـــبإن:  يقـــول عـــنهم العلمـــاء – قبـــل القـــرن الث ، وهـــم فـــصحاء هـــم حجـــة فـــي العربي

ومقــدمون إلــى غيــر ذلــك مــن تلــك األحكــام الموثقــة التــي يــصادفها  القــارئ فــي موســوعات الــشعراء وكتــب 
  . )٦("اللغة
  :طبقاتأربع قسم العلماء الشعراء إلى وقد     

    .ةفر وطرـــــواألعشى وزهي وهم قبل اإلسالم كامرئ القيس ،هليونالشعراء الجا :الطبقة األولى
  .وكعب بن زهير وهم الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم كلبيد وحسان ،المخضرمون :الطبقة الثانية
  .والفرزدق وهم الذين كانوا في صدر اإلسالم كجرير ،ويقال لهم اإلسالميون ،المتقدمون :الطبقة الثالثة

ـــ  بالعـــصريبـــدؤونوهـــم  ، ويقـــال لهـــم المحـــدثون،المولـــدون :رابعـــةالطبقـــة ال  يالعباســـي كبـــشار بـــن بـــرد وأب
  .)٧(نواس

  
                                                 

  .٢٧/٨٢: روح المعاني)  (١
نـشورات يوسـف حـسن عمـر، م: محمد بن الحـسن الرضـي األسـتراباذي، تحقيـق :البيت بال نسبة في شرح الكافية للرضي)  (٢

  .٣/٣٦٣، م١٩٧٨-ه١٣٩٨، ليبيا، جامعه قار يونس
  .٤/٢١٤٦، )٢٧٨٤: (صحيح مسلم) (٣
فــؤاد علــي منــصور، دار الكتــب العلميــة، : جــالل الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطي، تحقيــق: المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا )(٤

   .٢/٢٦١ ،م١٩٩٨، بيروت، الطبعة األولى
   .١٤٨ ص: االقتراح)  (٥
   .١٥٠  صم،١٩٧٦محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، : رواية واالستشهاد باللغةال)  (٦
محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد، عـالم : عبد الرحمن بن أحمد العباسي، تحقيق: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص)  (٧

بـــن عمـــر البغـــدادي، عبـــد القـــادر : ، وخزانـــه األدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب١/٣١٥م، ١٩٤٧-ه١٣٦٧الكتـــب، بيـــروت، 
  .٦-١/٥م، ١٩٩٧-ه١٤١٨عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، : تحقيق



 ٦٣

  ، وقد خص الزمخشري ذلك بغير المحدثين الشعراء بشعر االحتجاج ترك على العلماء وقد أجمع 
  .)١(العربية أئمة
يحـتج  ، شـعراء الطبقتـين األوليـينعلـى أن ،وقـد أجمـع علمـاء اللغـة: "  الدكتور رمضان عبد التوابقال    

أن  غيــر ، صــحة األخــذ بــشعر هــذه الطبقــةأمــا الطبقــة الثالثــة فمعظــم اللغــويين يــرون ،بــشعرهم بغيــر نــزاع
فيما ،  من شعرهايء اللغويون االحتجاج بشفقد رفض ، وأما الطبقة الرابعة،االحتجاج بهبعضهم كان يأبى 

  .)٢( "عدا الزمخشري أجاز ذلك
 بعـض النحـاة علـى تـضييق دائـرة االحتجـاج باألشـعار، خـشية االنـزالق إلـى هـوة تـدخل إلـى وقد حـرص    

إن الـشعر فـتح بـامرئ القـيس : "  بن العالء يحصر األمر بقولـهوًاللغة شيئا من األكدار، فهذا هو أبو عمر
  . )٣("وختم بذي الرمة 

  :لويمكن توضيح موقف األلوسي من االحتجاج بالشعر العربي من خال    
  :االحتجاج بشعر الطبقات األربع : أوال
ومـن وهي طبقة الجاهليين الذين لم يدركوا اإلسالم، حيث احتج بشعر هـذه الطبقـة، :  الطبقة األولى-١

   :ذلكأمثلة 
   : الشاعرقال استشهد ببيت امرئ القيس على حذف حرف النفي مع الفعل الناسخ مع بقاء عمله، -أ

ْفقلـــــــت يمـــــــين اللـــــــه َأبـــــــ ِ ِ َ ًرح قاعـــــــداُ ِ ُ َولـــو قطعـــوا رأســـي لـــديك وَأوصـــالي   َ ْ َ َ) ٤(   
قــي حيــث حــذف حــرف النفــي الــذي يلــزم أن يــسبق زال وأخواتهــا وب) أبــرح (:موضــع الــشاهد فــي البيــت قولــه

ال أبـــرح :  إذ التقـــدير؛ً إال بعـــد القـــسم إذا كـــان المنفـــي مـــضارعاً معهـــا قياســـا)ال(عملهـــا، وال يحـــذف النـــافي 
½��¾��¿���m�m�m�m��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��Ã��Â��Á��À: من قوله تعالى) تفتؤا(ج األلوسي كلمة ّ، وعليه خر)٥(ًقاعدا

È��Ç��Æ�����Å���ÄÈ��Ç��Æ�����Å���ÄÈ��Ç��Æ�����Å���ÄÈ��Ç��Æ�����Å���Ällll)٧(ال تفتأ: إذ التقدير )٦(.  
  : استشهد ببيت األعشى على جواز حذف الم الفعل الناقص لغير الجزم، يقول الشاعر-ب

                                                 
  .١٤٥-١٤٤ص : االقتراح)  (١
  .١٠١  ص:فصول في فقه العربية)  (٢
  .٤/٨٤: البيان والتبيين)  (٣
-ه١٤٢٥ر المعرفـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، عبـد الـرحمن المـصطاوي، دا:  اعتنـى بـهرئ القـيس فـي ديوانـه،البيت الم)  (٤

د علـــي النجـــار، عـــالم محمـــ: أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقيـــق: ، والخـــصائص٣/٥٠٣فـــي الكتـــاب ، و١/١٣٧م، ٢٠٠٤
  .٢/٤٧٧ :، وهمع الهوامع٩/٢٤١ :، وخزانة األدب٢/٢٨٤ ،الكتب، بيروت

  .٢/٨٠٠: مغني اللبيب)  (٥
  . ٨٥ آية: يوسفسورة )  (٦
  .١٣/٤١:  المعانيروح)  (٧



 ٦٤

َفهـــــــــل يمنعنـــــــــي ارتيـــــــــادي الـــــــــبالد ِ ُ َ ْ ِمــــــــن حــــــــذر المــــــــوت    َ ِِ َ َ َْأن يــــــــأتينْ َْ َِْ) ١(   
فحــذف منــه اليــاء بغيــر ) يــأتيني(، حيــث إن األصــل فيــه )يــأتين (:موضــع الــشاهد فــي هــذا البيــت هــو قولــه

، بحــذف )٢(�mmmml��k��j��i����h��g��f��el��k��j��i����h��g��f��el��k��j��i����h��g��f��el��k��j��i����h��g��f��ellll:ج عليــه األلوســي مــن قــرأ قولــه تعــالىّوقــد خــر، جــازم
   .)٣("الياء

  :دغامها في ياء اإلضافة، يقول الشاعرٕ استشهد ببيت الهذلي على جواز قلب األلف ياء، وا-ج
ســــــــبقوا هــــــــوي َ ََ ُ وَأعنقــــــــوا لهـــــــــواهم،َ ُ َ ِ ُ َ ُفتخرمــــــوا   ْ  ُ ُ ُ ولكــــــل جنــــــب مــــــصرع،َ َ ْ َ ٍ ْ َ  )٤(  

فقلبـت األلـف يـاء علـى لغـة هـذيل، وأدغمـت ) هـواي(، واألصـل )هـوي (:موضع الشاهد في البيت هو قولـه
بقلـب األلـف يــاء  �)٦(�m�m�m�mm��l�����k��jm��l�����k��jm��l�����k��jm��l�����k��jllll: سـي مــن قـرأ قولـه تعـالىج األلوّ، وعليـه خـر)٥(فـي يـاء المـتكلم

 بقلـب )ييـا بـشر(والجحـدري وقرأ أبو الطفيل والحـسن وابـن أبـي إسـحاق "  :ٕوادغامها في ياء اإلضافة، قال
  .)٧( " وهي لغة لهذيل،ٕ وادغامها في ياء اإلضافةاأللف ياء

  :ضمار فعل، يقول الشاعر استشهد ببيت الحارث بن نهيك على جواز الرفع بإ-د
ٍليبــــــــــك يزيــــــــــد ضــــــــــارع لخــــــــــصومة ٌ ُ َ ْ ــــــا تطــــــيح الطــــــوائح   ُ ــــــبط مم ُومخت ِ ِ ِ ُ َ ٌ ِ ْ ُ )٨(   

لقرينـة وهـي الفعـل ) ضـارع(، حيـث حـذف عامـل الفاعـل )ليبك يزيد ضارع (:موضع الشاهد في البيت قوله
  .)٩( )يبكيه ضارع: (، والتقدير)يبك(الذي قبله 

  ، بالبناء )١٠(��m�m�m�m���â��á����à��ß����Þ��Ý���â��á����à��ß����Þ��Ý���â��á����à��ß����Þ��Ý���â��á����à��ß����Þ��Ý��A��A��A��Allll:ن قرأ قوله تعالىَج األلوسي مّوعلى هذا النحو خر
  .)١١( "يسبحه رجال: ، والتقدير)يسبح(فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل ) رجال("  ـــللمفعول، ف

                                                 
: ، وفـي الكتـاب١٥كامل سليمان، دار الكتاب اللبناني، بيـروت، الطبعـة األولـى، ص :  تحقيقالبيت لألعشى في ديوانه،)  (١
 الطباعــة المنيريـــة، بــن علـــي بــن يعــيش النحـــوي، داريعـــيش موفــق الــدين : وشــرح المفـــصل، ١/٣٤٩: ، والمحتــسب٢/١٥٢

  .٩/٤٠ ،مصر
   .٢٠ آية: آل عمرانسورة )  (٢
  .٣/١٠٨: روح المعاني)  (٣
عبـد الـستار أحمـد فـراج، دار المعرفـة، : أبـو سـعيد الـسكري، تحقيـق:  فـي شـرح أشـعار الهـذليينالبيت ألبي ذؤيـب الهـذلي)  (٤

محمـد : جمـال الـدين بـن هـشام، ضـبطه وعلـق عليـه: في شرح قطر الندى وبـل الـصدى، و١/٧م، ١٩٦٥-ه١٣٨٤القاهرة، 
  .٣/٦٦ :، وشرح ابن عقيل١٥٢  صم،٢٠٠٩ار السالم، القاهرة، الطبعة األولى، محمود القاضي، د

  .٦٦-٣/٦٥: شرح ابن عقيل)  (٥
  .١٩آية : سورة يوسف)  (٦
   .١٢/٢٠٣: روح المعاني)  (٧
  .١/٨٠: ، وشرح المفصل١/٢٨٨: البيت للحارث بن نهيك، لم أعثر على ديوانه، ولكن البيت موجود في الكتاب)  (٨
  .٥١٥-١/٥١٤: مع الهوامعه)  (٩

   .٣٧ – ٣٦ آية: النورسورة )  (١٠
   .٤/٢٣١: روح المعاني)  (١١



 ٦٥

   )ُالنار(، برفع )١(��m�m�m�m���O��N����M��L��K���O��N����M��L��K���O��N����M��L��K���O��N����M��L��Kllll:ج األلوسي من قرأ قوله تعالىّ خرًوعلى هذا النحو أيضا
  .)٢( "قتلتهم النار: ، والتقدير)قتل( فاعل لفعل محذوف، دل عليه الفعل الذي قبله وهو )النار" (ــــ ف
وهــي طبقــة المخــضرمين الــذين أدركــوا الجاهليــة واإلســالم، حيــث احــتج بــشعر هــذه :  الطبقــة الثانيــة-٢

  :ومن أمثلة ذلكالطبقة، 
   : في جواب االستفهام، يقول الشاعرالمعية واو  استشهد ببيت الحطيئة على نصب الفعل المضارع بعد-أ

َألــــــــــم أك جــــــــــاركم ويكــــــــــون بينــــــــــي ُ َ ـــــــــــــاء   ُ ـــــــــــــودة واإلخ ـــــــــــــنكم الم ُوبي ِ ُ ُ
) ٣(   

 بعـــد واو ً مـــضمرة وجوبـــا)أن(فقـــد نـــصب الفعـــل المـــضارع بعـــد ) ويكـــون: (موضـــع الـــشاهد فـــي البيـــت قولـــه
��:من قوله تعالى) يذرك(ب كلمة ج األلوسي نصّ، وعليه فقد خر)٤(المعية في جواب االستفهام �

�m�m�m�ml��k��j���i������h��g���fl��k��j���i������h��g���fl��k��j���i������h��g���fl��k��j���i������h��g���fllll)٦("في جواب االستفهام بعد واو المعية منصوبة "، أنها )٥(.  

   : استشهد ببيت حسان بن ثابت على جواز مجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة، يقول الشاعر-ب
ٍكـــــــــــأن ســـــــــــبيئة مـــــــــــن بيـــــــــــت رأس َْ ْ ِ ً ـــــــون مزاجهـــــــا عـــــــسل    َ ٌيك َ َ َ ـــــــاءُ ُ وم

) ٧(   
وخبرهـا ) عسل( حيث جعل اسم كان نكرة وهو ،)يكون مزاجها عسل وماء: (موضع الشاهد في البيت قوله

��m�m�m�m���I��H���I��H���I��H���I��H:ج األلوســي قــراءة ابــن مــسعود لقولــه تعــالىّ، وعلــى هــذا النحــو خــر)٨( )مزاجهــا(معرفــة وهــو 

JJJJllll)وهـو )أن أوحينـا(هو نكرة والخبر  كان واسم بالرفع على أنه )ٌعجب(وقرأ ابن مسعود "  :، فقال)٩ 
�.)١٠(  " مع الفعل في تأويل المصدر المضاف إلى المعرفة)أن( ألن ؛معرفة �

  : الشاعرقالٕاستشهد ببيت الخنساء على جواز حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه، -ج
                                                 

    .٥ – ٤ آية: البروجسورة )  (١
   .٣٠/٨٩: روح المعاني)  (٢
فـي ، و٨٤م، ص١٩٨٧نعمان محمد أمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعـة األولـى، :  تحقيق في ديوانه،البيت للحطيئة)  (٣

محمــد عبــد الخــالق عــضيمة، لجنــه إحيــاء التــراث : أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد، تحقيــق: ، والمقتــضب٣/٤٣ :الكتــاب
  .٢/٣٩٤ :، وهمع الهوامع٢/٩٥ :، وشرح ابن عقيل٢/٢٧م، ١٩٩٤-ه١٤١٥اإلسالمي، القاهرة، 

  .٣/٢٨: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك)  (٤
  .١٢٧ آية: األعرافسورة )  (٥
  .٩/٢٩: معانيروح ال)  (٦
عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي، المكتبـــة التجاريـــة الكبـــرى، مـــصر، : البيـــت لحـــسان بـــن ثابـــت فـــي شـــرح ديـــوان حـــسان بـــن ثابـــت)  (٧

  .٩/٢٢٤: ، والخزانة٤/٩٢: ، والمقتضب١/١٤٩: ، وفي الكتاب٣م، ص١٩٢٩-ه١٣٤٧
دار الجيــــــل، بيــــــروت، الطبعــــــة  محمــــــد الــــــريح هاشــــــم، :يــــــققأبــــــو محمــــــد يوســــــف الــــــسيرافي، تح: شــــــرح أبيــــــات ســــــيبويه)  (٨

  .١/٣٩ ،م١٩٩٦-ه١٤١٦،األولى
  .٢ آية: يونسسورة ) (٩

  .١١/٦٠ :روح المعاني) (١٠



 ٦٦

ْترتـــــع مـــــا رتعـــــت حتـــــى إذا ادكـــــرت  ْ  َ َ َ ََ ُ فإنمــــــــــا هــــــــــ   ْ ُ إقبــــــــــال وادبــــــــــاريِ ٕ ٌ )١(   
    حيث إنه قد حذف المضاف، وأقام المضاف إليه،)ٕهي إقبال وادبار (:موضع الشاهد في البيت قولها

  .)٣(��m�m�m�m��H��H��H��HK��J��I�K��J��I�K��J��I�K��J��I�llll:ج األلوسي قوله تعالىّوعليه خر، )٢(ذات إقبال، وذات إدبار: مقامه، والتقدير
  .)٤("إنه ذو عمل، لكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه: فاألصل" 
  : الشاعرقالكرب على جواز النصب على نزع الخافض،  استشهد ببيت عمرو بن معد ي-د

ََأمرتــــك الخيــــر فافعــــل مــــا ُأمــــرت بــــه ْ ِْ ْ َ ُ َ )٥(  
فحــذف حــرف الجــر، وتــسلط الفعــل علــى ) بــالخير(، يريــد )أمرتــك الخيــر (:موضــع الــشاهد فــي البيــت قولــه 

   )٧(��m�m�m�mt��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ollll:ج األلوسي قوله تعالىّ، وعليه خر)٦(االسم بعده فنصبه
فحــذف الجــار، فتعــدى الفعــل إلــى مــا بعــده، والمفعــول محــذوف لداللــة ) مــا آمــره منــه(فاألصــل فــي اآليــة "

  .)٨(" - السالمعليه –الضمير الذي يعود على يوسف 
  :ومن أمثلة ذلكوهي طبقة اإلسالميين، احتج بشعر هذه الطبقة، :  الطبقة الثالثة-٣
  :لفرزدق على جواز اإلبدال من الضمير المجرور، يقول الشاعر استشهد ببيت ا-أ

ًعلــــى حالــــة لــــو أن فــــي القــــوم حاتمــــا ِ ٍِ ْ ــــضن بالمــــاء حــــاتم   َ ــــى جــــوده ل ِِعل ِ َ َ ِ ُ) ٩(   
بــــالجر علــــى أنهــــا بــــدل مــــن الــــضمير المتــــصل فــــي كلمــــة ) حــــاتم (:موضــــع الــــشاهد فــــي البيــــت هــــو قولــــه

��m�m�m�m��j������i��h��g��f��j������i��h��g��f��j������i��h��g��f��j������i��h��g��f:مــن قولــه تعــالى) الــذين(حــد أوجــه كلمــة ج األلوســي أّ، وعليــه خــر)١٠()جــوده(

                                                 
م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٥ بيـروت، الطبعـة الثانيـة، حمد وطماس، دار المعرفـة،: البيت للخنساء في ديوانها، اعتنى به وشرحه)  (١

  .١/٤٣١: ، والخزانة٤/٣٠٥: ، والمقتضب١/٣٣٧: ، وفي الكتاب٤٦ص
  .٣/٢٣٠: المقتضب)  (٢
  . ٤٦ آية: هودسورة )  (٣
  .١٢/٦٩: روح المعاني)  (٤
َفقد تركتك ذا مـال وذا نـشب" هذا صدر البيت، وعجزه )  (٥ َ َ ُ َْ  وهـو لعمـرو بـن معـد يكـرب فـي ديوانـه، مجمـع اللغـة، دمـشق، ، "َ

  .١/٣١٥: ، ومغني اللبيب١/٣٧: ، وفي الكتاب٦٣م، ص١٩٧٤-ه١٣٩٤
  .١/١٧١: أبيات سيبويهشرح )  (٦
  . ٣٢ آية: يوسفسورة )  (٧
  .١٢/٢٣٣: روح المعاني)  (٨
إيليــا الحــاوي، دار الكتــاب اللبنــاني، بيــروت، :  معانيـه وشــروحه وأكملهــا، ضــبطهشــرح ديــوان الفــرزدق فــي البيـت للفــرزدق   )(٩

فــائز فــارس، دار الكتــب : ي، تحقيــقأبــو الفــتح عثمــان بــن جنــ: فــي اللمــع فــي العربيــة، و٢/٥٤٠، م١٩٨٣، الطبعــة األولــى
خليـل إبــراهيم : علـي بـن إســماعيل النحـوي المعــروف بـابن سـيدة، تحقيــق: ، والمخــصص١/١٩٢م، ١٩٧٢الثقافيـة، الكويـت، 

  .٥/١٤٠ ،م١٩٩٦-ه١٤١٧جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
  .١/١٩٢: اللمع في العربية)  (١٠



 ٦٧

y��x��w��v��u��������t��s��r��q��p���o��n��m��lky��x��w��v��u��������t��s��r��q��p���o��n��m��lky��x��w��v��u��������t��s��r��q��p���o��n��m��lky��x��w��v��u��������t��s��r��q��p���o��n��m��lk llll)مجرور على ) الذين( :قال ،)١
  .)٢( " وجاء إبدال المظهر من ضمير الغيبة في كالمهم،)قلوبهم( أو )أفواههم(أنه بدل من ضمير 

 وكــان ،ل علــى اطــراد حــذف المبتــدأ إذا وصــف بجملــة أو ظــرف استــشهد ببيــت الــشاعر تمــيم بــن مقبــ-ب
  : مقدم عليه، يقول الشاعر)في( أو )من(ـــ بعض اسم مجرور ب

ِومــــــــا الــــــــدهر إال تارتــــــــان فمنهمــــــــا ــدح   ُ ــي العــيش أك ُأمــوت وُأخــرى أبتغ َ ْ ُ) ٣(   
 تــارة أمــوت فيهــا، وتــارة فمنهمــا:  والتقــدير،)فمنهمــا أمــوت وأخــرى أبتغــي (:موضــع الــشاهد فــي البيــت قولــه

ارة  وتــأخــرى أبتغــي العــيش، فتــارة األولــى المحذوفــة مبتــدأ، وجملــة أمــوت فيهــا صــفتها، ومنهمــا خبــر مقــدم،
�m�m�m�m��M��L��M��L��M��L��M��L: ، وعليه فقد أجاز األلوسـي أن يكـون قولـه تعـالى)٤( مبتدأ وأخرى صفتهاًالثانية المحذوفة أيضا

NNNNllll)٥( ،خبـر لمبتـدأ محـذوف، وقولـه تعـالى:�m�m�m�m�P��O�P��O�P��O�P��OR��Q�R��Q�R��Q�R��Q�llll)مــن :  صـفة لـه، والتقـدير)٦
يحرفـون الكلـم عـن (: وقولـه تعـالى،  خبـر مبتـدأ محـذوف)من الذين هادوا(" : الذين هادوا قوم يحرفون، قال

 وقــد تقــرر أن المبتــدأ إذا وصــف بجملــة أو ظــرف ، مــن الــذين هــادوا قــوم يحرفــون: أي؛ صــفة لــه)مواضــعه
  .)٧( "د حذفهوكان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه يطر

  : استشهد ببيت أبي األسود الدؤلي على وجوب نصب الفعل المضارع بعد واو المعية، يقول الشاعر-ج
ـــــــه ـــــــأتي مثل ـــــــق وت َال تنـــــــه عـــــــن خل ُ ْْ ِ َ ٍ ُ َ َ ـــــــت   َ ـــــــك إذا فعل َعـــــــار علي ْ َ َ َ ُعظـــــــيم ٌ

) ٨(   
، وعليـه )٩(واو المعيـةبأن مضمرة بعد ) تأتي(، حيث نصب الفعل )وتأتي ( :موضع الشاهد في البيت قوله

، منصوبة )١٠(��m�m�m�m�����o������n��m��l��k�����o������n��m��l��k�����o������n��m��l��k�����o������n��m��l��k����ppppllll:من قوله تعالى) وتدعوا(فقد أجاز األلوسي أن تكون كلمة 

                                                 
  . ١٦٨ - ١٦٧ آية: آل عمرانسورة )  (١
   .٤/١٢٠: روح المعاني)  (٢
: ، والخزانـة١/٢١١: ، والمحتـسب٢/٣٤٦: البيت لتميم بن مقبل، لـم أعثـر علـى ديوانـه، ولكـن البيـت موجـود فـي الكتـاب)  (٣
  .٢/١٢٠: ، وهمع الهوامع٥/٥٥
  .٢/١٢٠: شرح أبيات سيبويه)  (٤
  .٤٦ آية: النساءسورة )  (٥
  .٤٦ آية: النساءسورة )  (٦
  .٥/٤٦: روح المعاني)  (٧
، وشــرح شــذور ٣/٤٢ :الكتــاب، و٢٣٣م، ص١٩٦٤-ه١٣٨٤ ديوانــه، مكتبــة النهــضة، البيــت ألبــي األســود الــدؤلي فــي)  (٨

 :، وهمــع الهوامــع٣١٠ل، بيــروت، لجيــحنــا الفــاخوي، دار ا: ابــن هــشام األنــصاري، تحقيــق: الــذهب فــي معرفــه كــالم العــرب
٢/٣٩٣.  
  .٣/٢٨: ، ودليل السالك إلى ألفية ابن مالك١/١٢٩: ، واللمع في العربية٢/١٧٨: هشرح أبيات سيبوي)  (٩

  . ٣٥ آية: محمدسورة )  (١٠



 ٦٨

ك علـــى  المــصدر المــسبوعطــف في)أن( بإضــمار ً منـــصوبا)تــدعوا (جــوز أن يكــون"  :، قــال)أن(بإضــمار 
  .)١("مصدر متصيد مما قبله 

ي علــى جــواز حـــذف التنــوين مــن اســم الفاعـــل لغيــر اإلضــافة، يقـــول  استــشهد ببيــت أبــي األســـود الــدؤل-د
  :الشاعر

َفألفيتـــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــست ُْ ُ َ ٍتبعَْ ً اهللا إال قلـــــــــــــــــــــيالِوال ذاكـــــــــــــــــــــر   ِ َ
) ٢(   

؛ اللتقـاء الـساكنين، ولفـظ )ذاكـر(حيـث حـذف التنـوين مـن ) وال ذاكـر اهللا ( :موضع الـشاهد فـي البيـت قولـه
 ����)٤(�m�m�m�mq��pq��pq��pq��p llll: ج األلوســي قــراءة األعمــش لقولــه تعــالىّذا النحــو خــر، وعلــى هــ)٣(الجاللــة منــصوب بــه

  .)٥("رح التنوين مع النصب  بط)ذائقة الموت(وقرأ األعمش "  :بطرح التنوين مع النصب، قال
فيبدو لي أنه سـار علـى نهـج العلمـاء فـي أما موقف األلوسي من االستشهاد بشعر الطبقة الرابعة،     

 عنـد  تفـسيره للفعـل تجاج به في إثبـات القواعـد النحويـة، وممـا يـدلل علـى ذلـكإجماعهم على عدم االح
، ٍ توجيــه أبــو تمــام للفعــل بأنــه متعــدذكــر أنــه الزم، ورد  ،)٦(�m�m�m�m��k��j��k��j��k��j��k��jllll: مــن قولــه تعــالى)  اويتفيــؤ(

ٕ واذا ،زم ال)فـاء( و، إذا رجـعً تفعل من فاء يفيء فيئا)التفيؤ: " (ًمستدال بأنه لم يثبت في كالم العرب، فقال
  : في قولهًوقد استعمله أبو تمام متعديا  ...)أهفي( و، اهللا تعالى)أفاءه(ـ ى فبالهمزة أو التضعيف كّدُع

ــــــا ــــــرى له ــــــة المم ــــــع ربيع ــــــت ربي َطلب ْ ُ َ َ ْ ْوتفيـــــــــــــَأت ظاللــــــــــــــه ممــــــــــــــدودا   َََ َ َ ْ  )٧(   
  .)٨( "ويحتاج ذلك إلى نقل من كالم العرب

ًة االستــشهاد لمعــاني المفــردات اللغويــة مستــشهدا بالــشعراء المولــدين، ومــن إال أننــي وجدتــه يتوســع فــي دائــر
  :أمثلة ذلك

                                                 
  .٢٦/٨٠: روح المعاني)  (١
 بـن زيـاد الفـراء، يـىيـا يحأبـو زكر: ومعـاني القـرآن، ١/١٦٩: ، وفي الكتـاب٥٤ص: البيت ألبي األسود الدؤلي في ديوانه)  (٢

  .١١/٣٧٤: ، والخزانة٢/٢٠٢ ،م١٩٨٣-ه١٤٠٣لطبعة الثالثة ،عالم الكتب، بيروت، ا
  .١/٦٦: شرح أبيات سيبويه)  (٣
  .١٨٥آية : سورة آل عمران)  (٤
  .٤/١٢٠: روح المعاني)  (٥
  .٤٨آية : سورة النحل)  (٦
عـادل : راسة وتحقيـقأبوحيان األندلسي، د: ألبي تمام، لم أعثر على ديوانه، ولكن البيت موجود في البحر المحيطالبيت )  (٧

، ٥/٤٨٠م، ١٩٩٣-ه١٤١٣أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة األولـى، 
  .٧/٢٢٧: والدر المصون

  .١٤/١٥٣: روح المعاني)  (٨



 ٦٩

رابني من " :  األلوسي قال إذ الفرق بينهما كما؛ استشهد ببيت بشار في إثبات الفرق بين رابني و أرابني-أ
 وعليــه قــول ،رابنــي ولــم تــستيقن منــه قلــت أ،ٕ واذا أســأت بــه الظــن، منــه بالريــبً إذا كنــت مــستيقنا،أمــرفــالن 
  :بشار 

َِأخــــــوك الـــــــذي إن ربتــــــه قـــــــال إنمـــــــا َِ ْ ِ ْ َ ـــــت وان الينتـــــه الن جانبـــــه   ُ َْأرب ُ َِ َ َ ْٕ ْ ِ َ ْ َ
) ٢(" )١(   

 أصـاب كبـده : أي؛ يكون بمعنـى كبـده)كبته("  :قال استشهد ببيت المتنبي في إثبات معنى الكبت، إذ -ب
  : ومنه قوله المتنبي  ،كرآه بمعنى أصاب رئته

ًَألكبـــــــــــــــت حاســـــــــــــــدا وأري عـــــــــــــــدوا ًُ ََ َِ ِ ُكأنهمـــــــــا وداعـــــــــك والرحيـــــــــل   ْ ّ َ ُ َ َ ُ 
) ٤(" )٣(   

  موقف األلوسي من االحتجاج بشعر لم يعرف قائله: ًثانيا
 هـا، وقـد اختلـفو قائلُفَعـرُإذا تتبعنـا الـشواهد الـشعرية فـي تفـسير األلوسـي، وجـدناه يحـتج بأبيـات ال ي    

 أن مـن ًخوفـا االحتجـاج بـه، تـرك إلـى بعـضهم فـذهب ه،ُقائلـ فَعـرُي ال الـذي لشعربا االحتجاج في العلماء
 وحجـتهم الـشعر، الـضرب مـن بهـذا االحتجـاج اآلخـرون  وأجـاز،)٥(بفـصاحته يوثـق ال مـن أو لمولـد يكـون
  .)٦(سيبويه عند الشعر االحتجاج بهذا جواز على يدل وهذا سيبويه، كتاب في القائل مجهولة أبيات وجود

  : ومن الشواهد التي تدل على ذلك
 فـــــي المـــــضمر ال يكـــــون إال فـــــي )حتـــــى(قائلـــــه علـــــى أن إعمـــــال  استـــــشهد ببيـــــت لـــــم ينـــــسبه العلمـــــاء ل-١

  : الشاعرقال، )٧(الضرورة
ٌفـــــــــــــــــال واهللا ال يلقـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــاس َ َ ْ َ ِ ِفتـــــى حتـــــاك يـــــا ابـــــن أبـــــي يزيـــــد   َ َ ْ َ  ً) ٨(   

  .لجارة على الضمير ا)حتى(حيث دخلت ) حتاك(قوله : الشاهد فيه

                                                 
عبـد القـاهر : جـاز، ودالئـل اإلع٤/٢٠٥ : فـي المخـصص، لم أعثر على ديوانه، ولكن البيت موجـودالبيت لبشار بن برد)  (١

 :، ولــــسان العــــرب١٤٨  صم،١٩٩٥محمـــد التنجــــي، دار الكتـــاب العربــــي، بيـــروت، الطبعــــة األولـــى، : الجرجـــاني، تحقيــــق
٤/٣١٥.  
  .١/١٠٦: روح المعاني)  (٢
مـصطفى عليـان، مؤســسة : إبـراهيم بـن محمـد بـن زكريـا الزهـروي، دراسـة وتحقيـق: البيـت للمتنبـي فـي شـرح شـعر المتنبـي)  (٣

   .١/١٧٩ ،م١٩٩٢-ه١٤١٢روت، الطبعة األولى، الة، بيالرس
   .٤/٤٩: روح المعاني)  (٤
  .٥٥ ص: االقتراح) (٥
   .٥٧ص : االقتراح)  (٦
   ١٠/٥٣: روح المعاني)  (٧
فخـر الـدين قبـاوه، ومحمـد نـديم : الحسن بن قاسـم المـرادي، تحقيـق: البيت بال نسبة في الجنى الداني في حروف المعاني)  (٨

أبي  "  بلفظ، وقد ورد في شرح ابن عقيل٥٤٤  صم،١٩٩٢-ه١٤١٣ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، فاضل،
  .٢/٣٤١ :، وهمع الهوامع٣/٩ :"زياد



 ٧٠

  :، قال الشاعر)١(المخففة) كأن( استشهد ببيت لم ينسبه العلماء لقائله على إعمال -٢
ِووجـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــشرق النحـــــــــــــــــــر ِْ ْ ِ ْ ُ َ َْكـــــــــــــــــــأن ثد   َ ِ حقـــــــــــــــــــانييـــــــــــــــــــهْ  ُ) ٢(   

  .)٣(المخففة حيث جاز إعمالها) كأن(الشاهد في البيت 
  : الشاعرقال، )٤(سميةضافة لدن إلى الجملة اإلئله على إقال استشهد ببيت لم ينسبه العلماء -٣

ـــــــدن أنـــــــت يـــــــافع ٌوتـــــــذكر نعمـــــــاه ل ِ َ ُْ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ )٥(   
  . إلى الجملة االسمية)لدن(حيث أضيفت ) لدن أنت (:لهقو: الشاهد فيه 

 إذا كـان الفعـل جـواز إضـافة اسـم الفاعـل إلـى المفعـول بـهعلـى قائلـه، ل استشهد ببيت لم ينسبه العلمـاء -٤
  :، قال الشاعرمفعولينيتعدى ل

رى الثـــور فيهــــا مـــدخل الظـــلَتـــ  َ ُ َ ْ ُ رَأســــهَ ُوســــائره بــــاد إلــــى الــــشمس َأجمــــع   َ َ ْ ِ ْ َ ٍ َ ُ َ
 )٦(   

: ، فقــد أضــاف مــدخل إلــى الظــل، ونــصب الــرأس، والمعنــى)مــدخل الظــل رأســه (:الــشاهد فــي البيــت قولــه
 فابـدأ ...كـسوتك الثـوب :  مثـل، شيئين مختلفينإذا كان الفعل يقع على: " قال الفراء، )٧(مدخل رأسه الظل

، )٨(" هــو كاســي الثــوب عبــد اهللا:  ويجــوز ...ً عبــد اهللا ثوبــاهــو كاســي: بإضــافة الفعــل إلــى الرجــل، فتقــول
 إلــى )مخلــف(ٕواضــافة : " ، فقــال)٩(�m�m�m�mi��h��gi��h��gi��h��gi��h��gllll: ج األلوســي قولــه تعــالىّوعلــى هــذا النحــو خــر

 ا كــان يتعــدى إلــى اثنــينلمــ وهــو  ...ل إلــى المفعــول الثــاني عنــد الجمهــور مــن إضــافة اســم الفاعــ)الوعــد(
  .)١٠("تأخر   فينصب ما، إضافته إلى كل منهماجازت

   :وقد بدت لي بعض المالحظات على شواهده الشعرية أجملها فيما يلي
ً جاءت شواهده الشعرية في أغلبها كاملة، وما تبقى منها جاء مجزوءا أو مشطورا، فمثال الكامل-أ ً :  

  : ومنه قول زهير، )١١("ا تملوا أو تضجرو"  :قال )تسئموا(  عند حديثه عن معنى 
                                                 

  .١١/٨٠: روح المعاني)  (١
  .١/٤٥٧: ، وهمع الهوامع٢/١٤٠: الكتاب نسبة في البيت بال)  (٢
  .١/٤٥٧: همع الهوامع)  (٣
   .١١/٢٠٦ :روح المعاني)  (٤
ُإلــى أنــت ذ"  وعجــزه  ،هــذا صــدر البيــت)  (٥ ِو فــودين أبــيض كالنــسر َ ْ ُ ْ َ ْ ، وهــو بــال نــسبة  فــي شــرح األشــموني علــى ألفيــه ابــن "َ

، ٢/١٥٩م، ١٩٩٨-ه١٤١٩نــور الــدين علــى بــن محمــد األشــموني، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األولــى، بيــروت، : مالــك
  .٢/١٦١ :وهمع الهوامع

  .٢/٨٠: ، ومعاني القرآن١/١٨١: الكتاب بال نسبة البيت)  (٦
  .٤/٣/٤٦٤: األصول في النحو)  (٧
  .٨٠-٢/٧٩: معاني القرآن)  (٨
  .٤٧آية : سورة إبراهيم)  (٩

  .١٣/٢٥٣: روح المعاني)  (١٠
   .٣/٦٠: روح المعاني)  (١١



 ٧١

ـــــش ـــــاة ومـــــن يع ـــــاليف الحي ْســـــئمت تك ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ  
  

ــــــسَأم  ــــــك ي ِثمــــــانين حــــــوال ال أبــــــا ل ْ َْ ََ َ ً َ) ١(   
  : الشاعرومن شواهده التي جاءت مشطورة، فذكر صدر البيت ولم يذكر عجزه، قول  

ُمـــــن يفعـــــل الحـــــسنات اللـــــ ِ َ َ َِ ْ ُه يـــــشكرهاَ ُ
) ٢(   

  .)٣(فاهللا يشكرها: ، والتقدير للضرورةحيث حذف الفاء من جواب الشرط) اهللا يشكرها: (قولهفيه الشاهد  
  : ًسمية بالفاء إذا وقعت جوابا لشرط إال فيما شذ، قاللوسي على وجوب اقتران الجملة اإلواستدل به األ

  .)٤( " شذ إال فيماًاقترانها بالفاء إذا وقعت جواباولزم " 
  :ًوقد يأتي بعجز البيت مستغنيا عن صدره، كقول الشاعر

ِسبع رمــــــــين الجمــــــــر أم بثمــــــــانبــــــــ َ ََ َْ َ ْ َْ ٍ )٥(   
، وقــد اســتدل بــه األلوســي )٦( )أم(أســبع، حيــث حــذفت همــزة االســتفهام مــع :  أي؛)ســبع: (الــشاهد فيــه قولــه 

�m�m�m�m����L��K��J����L��K��J����L��K��J����L��K��J: مـن قولـه تعـالى) لـعأط(، فقـال عمـن قـرأ )أم(على جواز حذف همزة االستفهام إذا تقدمت 

��P����O��N��M��P����O��N��M��P����O��N��M��P����O��N��Mllll )٧(
 )أم( لداللة ؛ وحذف همزة االستفهام، بكسر الهمزة)اطلع(رئ ُوق" بكسر الهمزة،  

  .)٨(  "عليها
  .تراوحت الشواهد التي جاء بها األلوسي بين النسبة إلى قائليها، وعدم النسبة -ب

جــواز الجــزم والرفــع فــي جــزاء ر، وقــد جــاء بــه كــشاهد علــى ومــن الــشواهد التــي نــسبها إلــى قائلهــا بيــت زهيــ
�m�m�m�m���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A:  من قوله تعـالى) تود(الشرط، قال عند إعرابه لكلمة 

                                                 
ـــن أبـــي ســـلمى)  (١ ـــر ب ـــه وشـــرحهالبيـــت لزهي ـــى ب ـــه، اعتن ـــة، بيـــروت، الطبعـــة الثانيـــة، اس، دار المـــحمـــد وط:  فـــي ديوان معرف

 ، الـسامرائيٕمهـدي المخزومـي وابـراهيم: حمد الفراهيدي، تحقيـقأالخليل بن : كتاب العين في، و٧٠م، ص٢٠٠٥ -ه١٤٢٦
محمــد باســل عيــون الــسود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، : محمــود بــن عمــر الزمخــشري، تحقيــق: وأســاس البالغــة، ٥/٣٧٢

  .٢/١٤٤م، ١٩٩٨-ه١٤١٩الطبعة األولى،
ِوالشر بالشر عند الله مثالن"  وعجزه  ،هذا صدر البيت)  (٢ ْ ِ ِ   "، ولعبـد الـرحمن بـن ٦٥-٣/٦٤: لحسان بن ثابث فـي الكتـاب ،

  .١/٣٣١: حسان في لسان العرب
  .١/٢٢٦: مغني اللبيب)  (٣
  .٢٩/٨٩: روح المعاني)  (٤
ْلعمــرك مــا أدري وان" عجــز البيــت، وصــدره هــذا )  (٥ ٕ ِ َ ُ ْ َ ً كنــت داريــاَ عبــد اهللا : ، لعمــر بــن أبــي ربيعــة فــي ديوانــه، شــرح وتقــديم "ُ

: ، وشرح ابن عقيل٣/١٧٥: ، وفي الكتاب٢٦٦م، ص١٩٨٦ -ه١٤٠٦مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
٣/١٦٩ .  
  .١٧٠-٣/١٦٩: شرح ابن عقيل)  (٦
  .٧٨آية : سورة مريم)  (٧
  .١٦/١٣٠: روح المعاني)  (٨



 ٧٢

T��S��R��Q��P���O��N��M��LT��S��R��Q��P���O��N��M��LT��S��R��Q��P���O��N��M��LT��S��R��Q��P���O��N��M��L �l�l�l�l )ألنـــه إذا كـــان الـــشرط ماضـــيا؛ لـــيس بمـــانع)تـــود(ورفـــع " ، )١ ً، 
شـهد بـه   ... الـشرطوأسـماءع والجزم من غير تفرقـة بـين إن الـشرطية  الجزاء الرفي جاز فًوالجزاء مضارعا

  : قول زهيرفي حيث لم يوجد إال ،االستعمال
ـــــــــــوم مـــــــــــسغبة ـــــــــــل ي ـــــــــــاه خلي ٍوان أت َ ْ َ ٌ ُ ٕ  

  
ُيقـــــول ال غائـــــب مـــــالي وال حـــــرم  ِ ٌ ُ) ٣)(٢(  

ً جـــاء مرفوعـــا، وهـــذا جـــائز؛ ألنـــه إذا كـــان فعـــل الـــشرط ماضـــيا، وحيـــث) يقـــول (:الـــشاهد فيـــه قولـــه   الجـــزاء ً
  .)٤(ًمضارعا جاز الرفع

 شــهرة هــذه الــشواهد، وكثــرة ، ولعــل ذلــك يرجــع إلــىوهنــاك مــن الــشواهد التــي لــم ينــسبها األلوســي إلــى قائلهــا
تــداولها، ثــم إن النحــويين ال يهتمــون بالقائــل بقــدر مــا يهتمــون بــالقول، ونــسبة الــشاهد ال يفيــد النحــاة إال فــي 

  .معرفة عصر االستشهاد
  .)في قوله(، )كقوله(، )قال الشاعر: (ًي لم يذكر األلوسي قائلها يبدأها أحيانا بقولهواألبيات الت

)٥(�m�m�m�m[����Z��Y��X��W����V��U����T��S[����Z��Y��X��W����V��U����T��S[����Z��Y��X��W����V��U����T��S[����Z��Y��X��W����V��U����T��Sllll: وقد جاء ذلك في معرض إعرابه لقوله تعالى
، حيث  

 مـن المجـزوم بالـشرط اإلبـدال وجـاء ،بدل كل من كل أو بـدل اشـتمال) يلق(بدل من  )...يضاعف: " (قال
  :ي قولهف

ــــــى تأتنــــــا تلمــــــم بنــــــا فــــــي ديارنــــــا ِمت ِ ِْ ُْ  
  

َتجـــــد حطبـــــا جـــــزال ونـــــارا تَأججـــــا  َ َ ً ً ً َْ ْ ِ َ) ٧()٦(  
  .)٨(على إبدال الفعل من الفعل) تأتنا(فهو بدل من ) تلمم: (الشاهد فيه قوله  

اإلعراب، لكنها كانت سليمة من التحريف، وقد وجـدت فـي خلت شواهد األلوسي من الشكل وعالمات  -جـ
يثــه عــن زيــادة ة، وأربــأ باأللوســي أن يقــدم علــى مثلــه، ومنهــا عنــد حديــًعــضها إشــكاال أحــسبه هفــوات مطبعب
  :، قال الشاعر)كان(
  
  

                                                 
  .٣٠آية : سورة آل عمران)  (١
  .٢/٥٥٩: ، ومغني اللبيب٨/١٥٧: ، وشرح المفصل٦٠ص: البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه)  (٢
  .٣/١٢٧: روح المعاني)  (٣
  .٣/٥٤: دليل السالك إلى ألفية)  (٤
  .٦٩-٦٨آية : سورة الفرقان)  (٥
أبــو الفــتح عثمــان بــن  :كــن البيــت موجــود فــي ســر صــناعة اإلعــرابالبيــت لعبيــد اهللا بــن الحــر، لــم أعثــر علــى ديوانــه، ول)  (٦

  .٩/٩٤: ، وخزانة األدب٢/٦٧٨، م١٩٨٥، الطبعة األولى، حسن هنداوي، دار القلم، دمشق: جني، تحقيق
  .١٩/٤٨: روح المعاني)  (٧
  .٣/٨٦: الكتاب)  (٨



 ٧٣

ٍاخـــــــــــوانَو ٍ لنـــــــــــا كـــــــــــانوا كـــــــــــرامٕ َ ِ ُ ََ َ) ٢( ")١(   
  :والبيت في ديوان الفرزدق كما يلي 

َفكيـــــــــــف إذا رأيـــــــــــت ديـــــــــــار قـــــــــــوم   يَ
  

ــــــــــــــران  ٍوجي ــــــــــــــا كــــــــــــــانوا كــــــــــــــرامِ ِ لن ِ  
  ).وجيران(بدل كلمة ) ٕواخوان(لمة ولعلك رأيت ك  

  النثر - ٤
وا الــشعر أعلــى مرتبــة مــن  عــدلــم يحــظ النثــر باالهتمــام كمــا حظــي الــشعر؛ ألن أكثــر النحــاة القــدامى    

 وألنه أسهل في الحفظ والنقل من النثر، ولكونه أقرب إلى ما يريده منـه العلمـاء مـن فـصاحة وصـفاء النثر؛
  . أقوال العرب واألمثال والحكم : ، ويقصد بالنثر)٣ (طف الساميةوبالغة وصحة تعبير عن العوا

ٕلــم يعتمــد األلوســي علــى الــشواهد النثريــة فــي إثبــات القواعــد النحويــة، وانمــا جــاء بهــا فــي الغالــب     
وجــاءت لالســتئناس، وذلــك بعــد االستــشهاد لهــا مــن القــرآن والــشعر، فيــأتي بالــشاهد النثــري بعــد ذلــك، 

  :الشواهد النثرية 
استـشهد بـه و ،ويقـصد بـذلك الـذود مـع الـذود إبـل ، "الـذود إلـى الـذود إبـل:" قـولهم : نحو إلثبات معنى، -١

ــ ختــار بعــضهم كونهــا او" : قــال، )٤(�m�m�m�mm��l��k��j���im��l��k��j���im��l��k��j���im��l��k��j���i llll:  فــي قولــه تعــالى)إلــى (ـلمعنــى المعيــة ل
 ؛)٥(" االنتفــاعلمــالين فــي  والمــراد بالمعيــة مجــرد التــسوية بــين ا، كمــا فــي الــذود إلــى الــذود إبــل)مــع(بمعنــى 

 :أي؛ "دعـــاك اهللا تعـــالى: " يقـــصد أنهـــم أكلـــوا أمـــوال اليتـــامى مـــع أمـــوالهم مـــع الغنـــى عنهـــا، وكـــذلك قـــولهم
  .)٧)(٦(��m�m�m�me���d��c���be���d��c���be���d��c���be���d��c���bllll: من قوله تعالى)تدعو(كك، استشهد به لمعنى كلمة أهل
  : الفعل بعدها، قالقبل الفعل المضارع يوقف عملها ويرتفع) ْأن( حذف : إلثبات رأي، نحو-٢
  .)٨(" ي خير من أن تراهِيدَعُ تسمع بالم:" وقد أجازه النحاة ومنه،الحذف والرفع فال محذور فيه أما"  
  ن إ ف"أخبرني عن زيد إن جاءك":  فيتقول" : جواز حذف جواب الشرط إن دل عليه دليل، قالفي و

ـــة أخبرنـــي، حيـــثخبرنيأ إن جـــاءك فـــ:التقـــدير ـــه حـــذف الجـــواب لدالل ـــر ذلـــك ، علي أنـــت ظـــالم إن  ( ونظي
  .)٩(")فعلت

                                                 
  . ٢/١٥٣: ، وفي الكتاب٢/٥٢٩: البيت للفرزدق في شرح ديوان الفرزدقهذا )  (١
  . ٢/٧: روح المعاني)  (٢
   .٨٠ ، صلحديثي، وكالة المطبوعات، الكويتخديجة ا: دراسات في كتاب سيبويه)  (٣
   .٢آية : سورة النساء)  (٤
   .٤/١٨٨: روح المعاني)  (٥
   .١٧آية : سورة المعارج)  (٦
   .٢٩/٦١: روح المعاني)  (٧
   .٢٩/١٢٠: روح المعاني) (٨
   .٧/١٥٠: روح المعاني) (٩



 ٧٤

  : لتدل على لغة من لغات العرب، نحو-٣
" ضـربته بـين أذنـاه، ومـن يـشتري الخفـان : " كقـولهم:  على لغـة بعـض العـربً إجراء المثنى باأللف دائما-

  .)١(وهي لغة كنانة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .١٦/٢٢٣: روح المعاني) (١



 ٧٥

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  مصطلحاته النحوية

  
  : هذا المبحث على مطلبينويشتمل

  . مصطلحاته-١ 
  . مصطلح الفاء الفصيحة-٢ 



 ٧٦

  مصطلحاته - ١
 ، والعالقــات فيمــا بينهــا، وتكوينهــا وخصائــصها، طبيعــة المفــاهيمهــو أهــم مــا يتناولــه علــم المــصطلح إن    

 وكيفيــــة تخــــصيص المــــصطلح ،وم وتعريفــــات المفهــــ، المخــــصوصيءوطبيعــــة العالقــــة بــــين المفهــــوم والــــش
  .)٢(ً، إن المصطلح ليس إال جزءا من بناء نظري للغة )١(، وطبيعة المصطلحات ووضعهامفهوملل

روا تلــك ّوهــم تخيــ" : فقــال،  دور العــرب فــي وضــع المــصطلحات)ه٢٥٥ت  (جــاحظ لنــا الروقــد صــو    
ا لـم يكـن األلفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقوا لها من كالم العرب تلك األسماء، وهم اصطلحوا على تسمية مـ

  .  )٣("ّ لكل خلف، وقدوة لكل تابع ًله في لغة العرب اسم، فصاروا في ذلك سلفا
هـــو عبـــارة عـــن األلفـــاظ الفنيـــة التـــي اتفـــق النحـــاة علـــى التعبيـــر بهـــا عـــن األفكـــار : والمـــصطلح النحـــوي    

  .)٤(والمعاني اللغوية
 ظهر فـي عـدد منهـا، بـل لعـل ًن تبايناومع اتفاق البصريين والكوفيين في كثير من المصطلحات، إال أ    

بعض المصطلحات وجـدت عنـد فريـق دون اآلخـر، وهنـاك مـصطلحات عنـد البـصريين لهـا مـا يقابلهـا عنـد 
  :، منهاالكوفيين

   ما يقابله عند الكوفة                           المصطلح البصري
  )٥(الصفة                                           النعت

  )٦(لظرف                                          المحل أو الصفةا
  )٧(التمييز                                          التفسير والمفسر

  )٨(النفي                                            الجحد
  )٩(ال النافية للجنس                                 ال التبرئة

  )١٠(ر الشأن                                    المجهولضمي
  

                                                 
   .٣٢ ، صم١٩٨٥مي، وزارة الثقافة، بغداد، علي القاس: مقدمة في علم المصطلح )(١
  .٢ ، صم١٩٩٠-ه١٤١٠الغني، دار الثقافة، حمد عبد أ: المصطلح النحوي دراسة نقدية تحليلية )(٢
   . ١/١٣٩ :البيان والتبيين )(٣
عـــوض محمـــد القـــوزي، عمـــاده شـــؤون المكتبـــات، جامعـــة الريـــاض، الطبعـــة األولـــى، : المـــصطلح النحـــوي نـــشأته وتطـــوره )(٤

  .٢٣-٢٢  صم،١٩٨١
  .٣/١١٧: همع الهوامع )(٥
   . ١/٦١: اإلنصاف )(٦

   .١/٢٦٢: همع الهوامع )(٧
   .٣٨٣  صم،٢٠٠٢مهدي المخزومي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة و النحو )(٨
  . ١٧٢ص : المصطلح النحوي نشأته وتطوره )(٩

  . ٣/١١٤: شرح المفصل )(١٠



 ٧٧

  )١(اسم الفاعل                        الفعل الدائم  
  )٢(  المضارع                          المستقبل

 )٤(، واســم الفعــل)٣(الم االبتــداء: منهــاغيــر موجــودة عنــد الكــوفيين، خالــصة وهنـاك مــصطلحات بــصرية     
  .)٥(نعطف البياو

    األلوسيعندالمصطلحات النحوية 
 اســـتخدم مـــصطلحات نحويـــة بـــصرية خالـــصة، لـــم يعرفهـــا الكوفيـــون، ومـــصطلحات بـــصرية لقـــد وجدتـــه    

اصـــطلح عليهـــا الكوفيـــون بأســـماء أخـــرى، ومـــصطلحات كوفيـــة اصـــطلح عليهـــا البـــصريون بأســـماء أخـــرى، 
  :يأتيويمكن عرض ما سبق باألمثلة الموضحة فيما 

  ات بصرية خالصةصطلح م-١
، )٦(��m�m�m�mn���m��l��k��jn���m��l��k��jn���m��l��k��jn���m��l��k��jllll: من قوله تعالى)لبئس(لالم في كلمة ند إعرابه ع:  الم االبتداء-أ

  . )٧("  ابتداءمالالم فيه ال: " قال

اسـم فعـل أمـر : " قال، )٨(��m�m�m�mL��K��JL��K��JL��K��JL��K��Jllll:  من قوله تعالى)هيت(عند إعرابه لكلمة :  اسم الفعل-ب
  . )٩("مبني على الفتح 

  ها ما يقابلها عند كل مدرسةل مصطلحات -٢
  )١٠(�m�m�m�m�������������������������¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡�llll:  من قوله تعالى)ًحسيبا(عند إعرابه لكلمة :  التمييز-أ

  .)١١("تمييز : " قال
  

                                                 
عبــد الــسالم هــارون، دار المعــارف، القــاهرة، الطبعــة : تحقيــقشــرح وأبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى ثعلــب،  : مجــالس ثعلــب)(١

  .١/٢٣١ ،م١٩٦٠، الثانية
   .٢/٣٨٨:  مجالس ثعلب)(٢
  .٣٨٠ص: مدرسة الكوفة  )(٣
    .٣٨١ ص: وفةلكمدرسة ا )(٤
محمــد بهجــة البيطــار، المجمــع العلمــي العربــي، دمــشق، :  أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بــن األنبــاري، تحقيــق:أســرار العربيــة )(٥

  .٣٩٧م، ص ١٩٥٧
   .١٠٢آية : سورة البقرة )(٦
  .١/٣٤٦: روح المعاني )(٧
   .٢٣آية : سورة يوسف )(٨
   .١٢/٢١١: روح المعاني )(٩

   .١٥آية : سورة اإلسراء )(١٠
   . ١٥/٣٣: روح المعاني )(١١



 ٧٨

  )١( �m�m�m�ml��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��hl��k���j��i��h llll:  من قوله تعالى)عند(عند إعرابه لكلمة :  الظرف-ب
   .)٢(" وهي على كل تقدير ظرف : "  قال

)٣(�m�m�m�m�Y���X�Y���X�Y���X�Y���Xllll:  من قوله تعالى)ال (ـبه لعند إعرا: ال التبرئة -ج
  .)٤(" للتبرئة )ال( ـف: " ، قال 

 مخففــة )نإ (: "، قــال)٥( �m�m�m�mn��mn��mn��mn��m����q��p��oq��p��oq��p��oq��p��ollll: مــن قولــه تعــالى) إن (ـعنــد إعرابــه لــ:  ضــمير الــشأن-د
  .)٦( " واسمها ضمير شأن،من المثقلة

 األلوســـــي اســـــتخدم  إنلوبعـــــد دراســـــتي للمـــــصطلحات النحويـــــة التـــــي وردت فـــــي التفـــــسير يمكـــــن القـــــو    
المـــصطلحات البـــصرية أكثـــر مـــن اســـتخدامه للمـــصطلحات الكوفيـــة، ولـــيس معنـــى هـــذا أن مذهبـــه النحـــوي 
بصري؛ بل ألن المتأخرين من العلماء أخذوا يستخدمون المصطلحات الشائعة في دائرة االستعمال، بغض 

إن المــصطلحات " : سني إذ قــالالنظــر عــن تــصنيفها المــذهبي، وهــو مــا يفهــم مــن كــالم األســتاذ محمــود حــ
البــصرية قــد طغــت فــي أواخــر القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده علــى المــصطلحات الكوفيــة، فلــم تعــد هــذه 

  .)٧(" على مذهب نحوي ًالمصطلحات تصلح أن تكون دليال
  :ٕواليك أبرز المالحظات على مصطلحاته النحوية

فـي قولـه ) الـذين(عند إعرابـه لكلمـة : حوية، ومثاله بين المصطلح البصري والكوفي في المسألة النجمع -أ
  : قالاستخدم مصطلح الجر والنعت، حيث  )٨(�m�m�m�m���i��h��g��f��e���i��h��g��f��e���i��h��g��f��e���i��h��g��f��e��k��j��k��j��k��j��k��jllll:تعالى

  .)٩( "في موضع جر على أنه نعت) الذين(" 
عنـــد إعرابـــه لكلمـــة :  فـــي تفـــسيره بـــين مـــصطلحات المـــذهبين البـــصري والكـــوفي النحويـــة، ومثالـــهخلـــط -ب
  استخدم مصطلح )١٠(��m�m�m�m��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b��e��d��c��b��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f��j��i��h��g��f��j��i��h��g��fllll:له تعالىفي قو) حمية(

�:في قوله تعالى) ال(ـ ، وعند إعرابه ل)١١("بدل من الحمية : " قال هو مصطلح بصري، حيث والبدل  �

� �

                                                 
   .١٩آية : سورة آل عمران )(١
  . ٣/١٠٦: روح المعاني )(٢

   .٧١آية : سورة البقرة )(٣
   .١/٢٩١: روح المعاني )(٤
   .١٠٨آية : سورة اإلسراء )(٥
   .١٥/١٩٠: روح المعاني )(٦
   .١٢٧ ص م،١٩٨٦، الرسالة، عمانسة محمود حسني، مؤس: المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي )(٧
  .١٩١ – ١٩٠  آية:آل عمرانسورة  )(٨
   .٤/١٥٧: روح المعاني )(٩

  .٢٦ آية: الفتحسورة  )(١٠
   .٢٦/١١٦ :روح المعاني )(١١



 ٧٩

��m�m�m�m�̂ �]��\��[���Z���Y���X�̂�]��\��[���Z���Y���X�̂�]��\��[���Z���Y���X�̂�]��\��[���Z���Y���Xllll)١( وظقال، حيثًا خالصًا كوفيًاف مصطلح " :) ٢(" للتبرئة )ال(.  
  حةمصطلح الفاء الفصي - ٢

  تعريفها: ًأوال
  .)٣(، أو على شرط مقدرهي التي تدل على معطوف عليه مقدر    
  سبب تسميتها بهذا االسم: ًثانيا
  : تسميتها على وجوه، أشهرها  سبباختلف العلماء في    
  . تدل عليه: أي؛  أنها تفصح عن محذوف-١
  .اب المجاز يعرفها الفصيح ويميزها من غيرها، فسميت بذلك من ب أنها إنما-٢
 لــم يوردهــا فــي ًلــم يكــن فــصيحا، وذلــك ألن المــتكلم مــا  لهــا باســم صــاحبهاًذه التــسمية وصــفا جــاءت هــ-٣

  .)٤(؛ ألن غير البليغ ال يعرف موضع إيرادهاكالمه
  أول من أشار إليها : ًثالثا
تفـسير قولـه   عنـدحيـث قـال، زمخـشري للية لـدى العلمـاء فـي تفـسير الكـشافأول ما تطالعنـا هـذه التـسم    

 كأنــه قــال فـــإن فعلــتم فقــد تـــاب ، متعلقــة بــشرط محـــذوف فــصيحة، وهـــيالفــاء : "�)٥(��m�m�m�ms��rs��rs��rs��rllll:تعــالى
 ؛الفــاء متعلقــة بمحــذوف " :�)٧(��m�m�m�mx��w��v�����u��tx��w��v�����u��tx��w��v�����u��tx��w��v�����u��tllll:قولــه تعــالىل هوقــال فــي تفــسير، )٦( "علــيكم

  .)٨( "انفجرت، وهي على هذا فاء فصيحة فضرب ف:أي
  :حالتين  يرى ورود هذه الفاء في وهو

  .عند حذف المعطوف عليه وبقاء المعطوف : األولى
  .)٩(عند حذف الشرط وأداته وبقاء الجواب: الثانية

                                                 
  .٧١ آية: البقرةسورة  )(١
   .٢٦/١١٦: روح المعاني )(٢
م، ٢٠١١، دار تمـوز، دمـشق، الطبعـة األولـى، طه محـسن: محمد بن أسعد جالل الدين الدواني، تحقيق: الفاء الفصيحة )(٣

  .١٧ ص
  .١٧ص : الفاء الفصيحة )(٤
   .٥٤ آية: البقرة سورة )(٥
   .١/١٦٩:  الكشاف)(٦
  .٦٠آية :  سورة البقرة)(٧
  .١/١٧٣:  الكشاف)(٨
  .١٧ص :  الفاء الفصيحة)(٩



 ٨٠

  روح المعاني الفاء الفصيحة في :ًرابعا
ج آيـــات كثيـــرة تـــضمنتها الفـــاء علـــى أنهـــا فـــاء لقـــد أكثـــر المـــصنف مـــن ذكـــر هـــذا المـــصطلح، فقـــد خـــر    

  :فصيحة، ومنها
 )فهزمـوهم(أللوسـي الفـاء فـي كلمـة جعـل ا ،)١(mmmm�����w��v���u��t��s��r�w��v���u��t��s��r�w��v���u��t��s��r�w��v���u��t��s��rllll:  قال تعالى-١

 وثبتــوا ونــصروا فهزمــوهم  اســتحباب اهللا تعــالى دعــاءهم فــصبروا:الفــاء فــصيحة، والتقــدير: " قــالفــاء فــصيحة، 
  .)٢( "اهللا بإذن 

فـصيحة اء الفـ: "  فاء فـصيحة، قـال)فقد( الفاء في  األلوسيّ، عد�)٣(��m�m�m�m|��{��z��y|��{��z��y|��{��z��y|��{��z��yllll : قال تعالى-٢
  .)٤(" م  ال تعتذروا فقد جاءك:هنا  والتقدير،تفصح عن محذوف ما بعدها

���m�m�m�m¹:  قــال تعــالى-٣ �̧�¶��µ �́�³��²��±��°¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°llll)فــذرهم  (جعــل األلوســي الفــاء فــي كلمــة، )٥( 
 أو مـا يفترونـه مـن  إذا كان ما كان بمشيئة اهللا تعالى فدعهم وافتـراءهم: أي؛الفاء فصيحة"  :قالفاء فصيحة، 
  .)٦(" ة  بالغًفي ما يشاء اهللا تعالى حكما فإن ، بهمِالكذب وال تبال

 ) فقـالوا(لوسي أن الفاء فـي كلمـة بين األ ،)٧(��m�m�m�mWV��U��T���S��RQ��P��O��NWV��U��T���S��RQ��P��O��NWV��U��T���S��RQ��P��O��NWV��U��T���S��RQ��P��O��Nllll: قال تعالى-٤
 وكـذلك أعثرنـا النـاس علـى الفتيـة وقـت تنـازعهم فـي مـدة لبـثهم ليـزدادوا : أي؛الفاء فصيحة " :قالفاء فصيحة، 

  .)٨(" ا فقالوا ابنو،  فكان ما كان وصار لهم بين الناس شأن، بالبعثًعلما
  )فهـــذا(المـــصنف أن الفـــاء فـــي كلمـــة أكـــد  ،)٩(�m�m�m�m¤��£���¢��¡���¤��£���¢��¡���¤��£���¢��¡���¤��£���¢��¡��������¦��¥�¦��¥�¦��¥�¦��¥llll:  قـــال تعـــالى-٥

  .)١٠(" إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه:والتقدير ،الفاء فصيحة: " قالفاء فصيحة،
 فــاء فــصيحة، ) فــراغ(عــل المــصنف الفــاء فــي كلمــة ج ،)١١(�m�m�m�m��¾��½��¾��½��¾��½��¾��½�Â��Á��À��¿�Â��Á��À��¿�Â��Á��À��¿�Â��Á��À��¿llll: ى قــال تعــال-٦

  .)١٢( " بهء  فجاًفذبح عجال :والتقدير ،الفاء فصيحة: " قال
                                                 

  .٢٥١ آية: البقرة سورة )(١
  .٢/١٧٣:  روح المعاني)(٢
    .١٩ ةآي: المائدة سورة )(٣
  .٦/١٠٤:  روح المعاني)(٤
  .١٣٧ آية: األنعام سورة )(٥

  .٣٤ /٨:  روح المعاني)(٦
  .٢١آية :  سورة الكهف)(٧
  .١٥/٢٣٦:  روح المعاني)(٨
  .٥٦ آية: الروم سورة )(٩

  .٢١/٦١:  روح المعاني)(١٠
  .٢٦ آية: الذاريات سورة )(١١
  .١٢ /٢٧:  روح المعاني)(١٢



 ٨١

  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  أصوله النحوية

  
  :، وهيعلى خمسة مطالبهذا المبحث  ويشتمل 

   السماع-١
  القياس -٢
  التعليل -٣
  التأويل -٤
  االستدالل -٥
  
  



 ٨٢

   النحويةأصوله
، سماع والقياس والتعليـل والتأويـل ال:منها، ؛ الستنباط الحكم النحوي على أصول نحويةاأللوسيمد اعت    

وهذه األصول يعتمدها عامة النحاة مع التفاوت فيما بيـنهم فـي االعتمـاد علـى أكثـر مـن أصـل واالستدالل، 
  .واحد

  السماع - ١
الكريم وكـالم  ، وهذا يشمل القرآن بفصاحتهمن كالم العرب الذي يوثقما ثبت "  :يقصد به عند النحاة    

ف رُوعـ ،)١( "ن فـسدت األلـسنة بكثـرة المولـدينأ إلى ، وبعده،في زمنهو ،بعثتهوكالم العرب قبل ) �(النبي 
: " وقيــل، )٢(  "الكـالم العربـي الفـصيح المنقـول بالنقـل الـصحيح الخــارج عـن حـد القلـة إلـى حـد الكثـرة" بأنـه 

  .)٣(" الفصحاء ونقل لغاتهم، وتسجيل شعرهم ونثرهم هو األخذ من األعراب
،  كـوفيينمكـانوا بـصريين أأ فهو أصل عنـدهم فـي تقعيـد قواعـدهم، سـواء ،أما موقف النحاة من السماع    

  .فهو المصدر الذي شاع وذاع؛ الستنباط األحكام والقواعد النحوية من منابعها األصلية
مـن " ، فعنـده ، وهـو ينـاقش القـضايا النحويـةًل عليـه كثيـراّ، وعوً كبيراًاواإلمام األلوسي اهتم بالسماع اهتمام

  :ٕ، واليك أمثلة للسماع قد لمعت في روح المعاني)٤("سمع حجة على من لم يسمع 
 للتأكيـد، يلـزم )ما( إليها  الشرطية، المضموم)إن(المكونة من ) إما(ه على من ذهبوا إلى أن مجيء رد -١

 فـال ،لزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيـد: " ن التأكيد، فال يحذف إال ضرورة، حيث قالبعدها نوالفعل 
 بــأن كثــرة ســماع الحــذف تبعــد ورد  ... المبــرد والزجــاج ومــن تبعهمــا إال ضــرورةإليــهتحــذف علــى مــا ذهــب 

  .)٥( "القول بالضرورة
الــشرط بهــا  وفــي االســتفهام،) كيــف (أكثــر مــا تــستعمل: "  اســتعمالين عنــد النحــاة، فقــال)كيــف( ـذكــر لــ -٢

الحـذف و: "  بعـد فعـل األمـرحـذف حـرف الجـر، وقـال فـي موضـع آخـر عـن )٦( " والجزم غير مـسموع،قليل
  .)٧(  "بعد أمر مسموع عن العرب

  
  

                                                 
  .٧٤ص : االقتراح)  (١
-ه١٣٧٧ســعيد األفغــاني، مطبعــة الجامعــة الــسورية، : أبــو البركــات ابــن األنبــاري، تحقيــق: اإلغــراب فــي جــدل اإلعــراب )(٢

  .٤٥  صم،١٩٥٧
  .٢٣٦  صم،١٩٦٨عبد الرحمن السيد، القاهرة، : مدرسة البصرة النحوية  )(٣
  .١٣/١٩٤: روح المعاني  )(٤
  .٨/١١٤: روح المعاني )(٥
   . ١/٢١٢: روح المعاني )(٦

    .١١/١٩٧: روح المعاني )(٧



 ٨٣

  :جاء السماع إلثبات قراءة -٣
وعـــن ، ًيــاء بقلــب الهمـــزة )الـــذيتمن(ئ ِرُقــ: "قـــال، )١(�m�m�m�m�S��R��Q��P�S��R��Q��P�S��R��Q��P�S��R��Q��Pllll:عنــد تفــسيره لقولـــه تعــالى -

هــو خطــأ؛ ألن المنقلبــة عــن الهمــزة فــي حكمهــا فــال : ، وقيــل التــاءي بإدغــام اليــاء فــ)الــذتمن(نــه قــرأ أعاصـم 
 علـى الـسماع، إنـه مقـصور: د بأنه مسموع فـي كـالم العـرب، وقـد نقـل ابـن مالـك جـوازه؛ ألنـه قـالُيدغم، ور

  .)٢( )اتمن (ومنه قراءة ابن محيصن
  :ث كلمة جاء السماع إلثبات تأني-٤
  .)٤( "الكأس مؤنث سماعي كالخمر"  :، قال)٣(��m�m�m�m���r��q���p���r��q���p���r��q���p���r��q���pllll:عند تفسيره لقوله تعالىف -  
ً خرج ما ورد به السماع أحيانا-٥  لضرورةعلى ا:  
 إلى واحد وجب تأخير الفعل، ًيا، والفعل متعدً منفصالً ومن ذلك تأكيده على أن المعمول إذا كان ضميرا- 

 إلى واحد هو ًيا والفعل متعد،ً منفصالًإذا كان المعمول ضميرا: " لى الضرورة، فقالج ما خالف ذلك إوخر
  :  نحو قوله ، وال يجوز أن يتقدم إال في ضرورة،  إياك نعبد :  نحو، وجب تأخر الفعل،الضمير

َإليـــــــــك حتــــــــــى  بلغـــــــــ  َ َ   )٦(" )٥(ْت إياكــــــــــاَ
  : على الندورًج ما ورد به السماع  أحيانا خر-٦ 

، ورفعه ً قليال)الباء(ـ ، و بً كثيرا)من( ـ ظرف مكان ال ينصرف، ويستعمل  ب) دون(ن ذلك تأكيده أن  وم- 
  : في قوله

ــــــــي ــــــــت حقيقت ــــــــي حمي ــــــــا أن ــــــــم تري َأَل َِ َ َ َُ ْ َ  َ َْ  
  

ــا  َوباشــرت حــد المــوت والمــوت دونه ُ ُ ُ ُْ َْ ََ َِ  َ َْ َ
 )٧(   

  .)٨ (نادر ال يقاس عليه  
  
  

                                                 
  .٢٨٣ آية: البقرةسورة  )(١
    .٣/٦٣: روح المعاني )(٢

  .٢٣ آية: الطورسورة  )(٣
         .٢٧/٣٤:  روح المعاني)(٤

فخـر الـدين قبـاوة، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، : الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق: البيت بال نـسبة فـي الجمـل فـي النحـو )(٥
  .٢/٣٦٢: ، ولحميد األرقط في الكتاب١/٩٢م، ١٩٨٥-ه١٤٠٥ولى، الطبعة األ

        .١٤/١٦٣:  روح المعاني)(٦

أحمد : أبو علي المرزوقي، تحقيق: البيت لموسى بن جابر، لم أعثر على ديوانه، ولكن البيت موجود  في شرح الحماسة)  (٧
:  ، وبــال نــسبة فــي همــع الهوامــع٣٧١م، ١٩٦٨الثانيــة، أمــين، وعبــد الــسالم هــارون، مطبعــة لجنــة التــأليف والنــشر، الطبعــة 

٢/١٥٥.  
  .١/١٩٥:  روح المعاني)  (٨



 ٨٤

  القياس - ٢
 ابن وقال، )١(  بما حكمت لألول؛ الشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في األولهو أن تحكم للثاني    

وأما القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه كرفـع الفاعـل " : )ه٥٧٧ت  (األنباري
ًونصب المفعول في مكان، وان لم يكن كل ذلـك منقـوال  فـي ٕ عـنهم، وانمـا كـان غيـر المنقـول عـنهم فـي ذلـكٕ

، وهـذا يعنـي قيـاس األمثلــة )٢ ("، وكـذلك كـل مقـيس فـي صـناعة اإلعـراب  عليـهًمعنـى المنقـول كـان محمـوال
إدخـــال شـــيء فـــي حكـــم طائفـــة مـــن القـــضايا التـــي " علـــى القاعـــدة أو رد الـــشيء إلـــى نظيـــره، ويهـــدف إلـــى 

 ًم العــرب، ومعيــاراُ يخــضعون لــه كــالً ومحــوراً، وقــد جعلــه النحــاة أصــال)٣ ( "أصــبحت مــسلمة مــن المــسلمات
  .)٤( منذ نشأة النحوًمتداوال

 في تفسير روح المعـاني ، وهـو مـن األصـول المعتمـدة لـدى المـصنف، ويتبـين ًويتردد لفظ القياس كثيرا    
  :اآلتيةذلك من خالل األمثلة 

  :)٥(��m�m�m�mL��K��J���I��H��G��FL��K��J���I��H��G��FL��K��J���I��H��G��FL��K��J���I��H��G��Fllll:عند تفسيره لقوله تعالى، قال ً إذا جعلت ظرفا)ما(في  -أ
 ً وهــي ممــا ينــصب علــى الظرفيــة قياســا،ا فــالمراد بهــا األمكنــة التــي تحــيط بالمــستوقدً إذا جعلــت ظرفــ)امــ" (

  .)٦ ("ًمطردا
  : )٧(��m�m�m�m��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��Allll:عند تفسيره لقوله تعالىوفي منع إضافة األعالم، قال  -ب
  .)٨(" ً تضاف قياسا ألن األعالم ال؛ فيقطع عن اإلضافة، للتنزيهً علما)سبحان(  المصدرقد يستعمل" 
  )٩(��m�m�m�m��Æ��Å��Æ��Å��Æ��Å��Æ��Ållll:عند تفسيره لقوله تعالى لمخالفتها القياس، ف؛قراءة على الشذوذالرج خُوقد ي -ج

عــن ابــن مــسلم   والنــضر،بكــسر المــيم الثانيــة) ع ِمجمــ( قــرأ الــضحاك وعبــد اهللا بــن مــسلم بــن يــسار: "  قــال
   )لَيفع( )فعل(ألن قياس اسم المكان والزمان من  ؛ وهو شاذ على القراءتين، بالكسر لكال الحرفين)عِجمِم(

  .)١٠(" بفتح العين فيهما

                                                 
  .٦ ، صه١٤٠٤، فائز فارس، الكويت، الطبعة األولى: ابن برهان العكبري، تحقيق: شرح اللمع)  (١
  .٤٥ص : اإلغراب في جدل اإلعراب)  (٢
 بكــري عبــد الكــريم، دار الكتــاب الحــديث، الطبعــة األولــى، :أصــول النحــو العربــي فــي ضــوء مــذهب ابــن مــضاء القرطبــي)  (٣

   .٨١  صم،١٩٩٩
  .١٣٧  صم،١٩٩٧سعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق، عمان، : القياس في النحو العربي نشأته وتطوره)  (٤
  .١٧ آية: البقرةسورة )  (٥
   .١/١٦٥ :روح المعاني)  (٦
  .١ آية: اإلسراءسورة )  (٧
   .١٥/٣ :روح المعاني) (٨
  .٦٠ آية: الكهفسورة )  (٩

  .١٥/٣١٢ :روح المعاني)  (١٠



 ٨٥

 )أهـل( جمـع )األهلـون(و: " حيـث قـال) أهـل (  مـا يخـالف القيـاس كمـا فـي لفـظ  وقد ينـوه األلوسـي إلـى-د
 اســم )أهــل( و، أو صــفةً إذ شــرط هــذا الجمــع أن يكــون علمــا؛)أرضــون( و)أرض(ـ  كــ،علــى خــالف القيــاس

  .)١( " فأشبه الصفة)مستحق( والذي سوغه أنه استعمل كثيرا بمعنى : قيل،جامد
  التعليل - ٣

 أن أول مــن أجــاد القيـاس والتعليــل هــو عبـد اهللا بــن أبــي إســحاق )ه٢٣٢ت ( الجمحـي ذكـر ابــن ســالم    
، وقــد اهــتم )٢(" القيــاس والعلــلكــان أول مــن بعــج النحــو، ومــد: "  ابــن ســالمقــال، )ه١١٧ت  (الحــضرمي

وذكــر " :)ه٣٣٧ت  ( قــال الزجــاجي الخليــل أول مــن بــسط القــول فــي العلــل،ّ ويعــدل وســيبويه بالعلــة،الخليــ
عـن : ، سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو، فقيل له- رحمه اهللا -بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد 

فـــت مواقـــع إن العـــرب نطقـــت علـــى ســـجيتها وطباعهـــا، وعر: العـــرب أخـــذتها أم اخترعتهـــا مـــن نفـــسك؟ فقـــال
ٕكالمها، وقام في عقولها علله، وان لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منـه، فـإن 
ــة لــه فمثلــي فــي ذلــك مثــل رجــل حكــيم دخــل دارا ًأصــبت العلــة فهــو الــذي التمــست، وان لــم تكــن هنــاك عل ٕ  

 بـــالخبر الـــصادق أو بـــالبراهين محكمـــة البنـــاء، عجيبـــة الـــنظم واألقـــسام، وقـــد صـــحت عنـــده حكمـــة بانيهـــا
ا فعـل هـذا هكـذا لعلـة إنمـ: الواضحة والحجج الالئحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء فيها قـال

 فجائز أن يكـون الحكـيم البـاني للـدار فعـل ذلـك للعلـة التـي ذكرهـا هـذا الرجـل، وجـائز أن يكـون ...كذا وكذا
   . )٣(" بهاِ لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأتفعله لغير تلك العلة، فإن سنح لغيري علة

اإليضاح في علل النحو : وقد كثر االهتمام بالعلل النحوية حتى أفردها بعض العلماء بكتب، من أشهرها  
عوا في دراسة العلة ابن جني فقد ذكر أن ومن الذين توس، )ه٣٢٥ت  (للزجاجي، وعلل النحو البن الوراق

  .)٤( علل النحو ثلث ما جاء به النحاةنيخه أبا علي الفارسي ربما خطر له، وانتزع مش
ًالـسبب الــذي يفـسر حـدوث الظــاهرة اللغويـة رفعـا ونــصبا وجـرا وجزمـا فــي " : ويمكـن تعريـف العلــة بأنهـا     ً ً ً

ًحالــة اإلعــراب، أو ضــما وفتحــا وكــسرا وســكونا فـــي حالــة البنــاء  ً ً وجــود الـــشيء يــه مــا يتوقــف عل" أو  ،)٥("ً

                                                 
  .٧/١٢ :روح المعاني)  (١
-ه١٤٠٢محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني، القــاهرة، الطبعــة الثالثــة، : ابــن ســالم الجمحــي، شــرح: طبقــات فحــول الــشعراء)  (٢

      .١/١٤م، ١٩٨٢
ت ، الطبعــــة الثالثــــة، ازن المبــــارك، دار النفــــائس، بيــــرومــــ: أبــــو القاســــم الزجــــاجي، تحقيــــق: اإليــــضاح فــــي علــــل النحــــو)  (٣

      .٦٦ ، صم١٩٧٩-ه١٣٩٩
      .١/٢٠٨: الخصائص)  (٤
، ١٩٩٠محمود أحمد الدراويش، مؤسسة زهران للخدمات، عمان، الطبعة األولـى، : مدخل إلى علم النحو وقواعد العربية)  (٥

     . ٣١ص 



 ٨٦

 نقـلقـد و، )٢( "فـي األصـل ّالنحـوي الحكـم عليـه ّيعلـق الـذي  المعنـى"أو ، )١(" فيـه ً مـؤثراًويكـون خارجـا
  :النحويين صنفان اعتالالت السيوطي أن

  .)٣(ًوأشد تداوال ًاستعماال، أكثر وهذه لغتهم، قانون إلى وتنساق العرب، كالم على تطرد ّعلة: األول
  .)٤(موضوعاتهم في ومقاصدهم أغراضهم صحة عن وتكشف حكمتهم، رُتظه علة: الثاني

  العلل النحوية في روح المعاني
 ّ فقـد اهـتم،ّالنحـو أصـول علمـاء ذكرهـا التـي ّالنحويـة العلـل أنـواع  مـنًكثيـرا فيـه يجـد التفـسير قـارئ إن   

ًاأللوسي بالتعليل اهتماما عظيما، فال تكاد تخلو صفحة من    :، ومنهاهً
   استثقال علة-١
  )يـدتعون(، فقـد جعـل األلوسـي علـة حـذف اليـاء مـن الفعـل )٥(�m�m�m�m�V��U���T�V��U���T�V��U���T�V��U���Tllll:  ومثالها في قوله تعـالى-

،  ضـــمت العـــين ألجـــل واو الجمـــع، علـــى وزن يفتعلـــون)يـــدتعيون( )يـــدعون(أصـــل : " قـــالهـــي االســـتثقال، 
  .)٦("  وأدغمتً فقلبت التاء داال)يدتعون(  الفعل فصارً استثقاال الياء؛حذفتو
 األلوســـي علـــة ســـكون اليـــاء فـــي كلمـــة ، فقـــد جعـــل )٧(�m�m�m�m��\��\��\��\�̂�]��̂�]��̂�]��̂�]�llll:  قولـــه تعـــالىً ومثالهـــا أيـــضا-
 بـسكون علـى لغـة مـن يـسكنها فـي كـل األحـوال )مثـاني(قرأ هشام وأبـو بـشر :" قال هي االستثقال، )مثاني(

  .)٨ (" للحركة عليهاً استثقاال؛النكسار ما قبلها
   علة توكيد -٢
  : في اآلية التوكيد، يقول)ما(، حيث جعل األلوسي علة زيادة )٩(��m�m�m�m��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��Àllll:تعالى ومثالها قوله -
   .)١٠ ("  لتأكيد معنى القلة ال نافية؛ مزيدة)ما" (
  
  

                                                 
      .١٥٦ ، صم١٩٨٥ني، مكتبه لبنان، بيروت، جاعلي بن محمد الجر: كتاب التعريفات)  (١
   ه،١٣٩١أبو البركات بن األنباري، تحقيق سعيد األفغاني، بيروت، الطبعة الثانية، : لمع األدلة في أصول النحو)  (٢

      .١٠٥ ص
  .    ٢٥٧ص : ينظر أنواعها في االقتراح)  (٣
  .    ٢٥٦ص : االقتراح)  (٤
      .٥٧ آية: يسسورة )  (٥
      .٢٣/٣٧: روح المعاني)  (٦
     .٢٣ آية: الزمرسورة )  (٧
      .٢٣/٢٥٩: روح المعاني)  (٨
      . ٨٨ آية: البقرةسورة )  (٩

      .١/٣١٩: روح المعاني)  (١٠



 ٨٧

   علة فرق-٣
   )لم(علة حذف األلف من  األلوسي ّ، فقد عد)١( ��m�m�m�m���r��q��p��o�����n���r��q��p��o�����n���r��q��p��o�����n���r��q��p��o�����nllll:ومثالها قوله تعالى -

  .)٢(" بين االستفهامية والخبرية ًفرقا) لم(حذفت األلف من : " لخبرية، يقولللتفريق بين االستفهامية وا
   علة تعويض-٤
 ً عوضـا)التنـور(لـة تـشديد النـون فـي كلمـة ، فقـد جعـل األلوسـي ع)٣(��m�m�m�m���f��e���f��e���f��e���f��ellll: ومثالها قوله تعـالى-

 ؛ت الـواو األولـى همـزة فقلبـ)وورتنـ( وأصـله ر، مـن النـو)تفعول(وزنه ) ورالتن: " (عن الواو المحذوفة، يقول
  .)٤("  عما حذفً ثم شددت النون عوضا،ً ثم حذفت تخفيفاالنضمامها

   علة الحمل على المعنى-٥
فقــــد جعــــل األلوســــي علــــة تأنيــــث ، )٥(��m�m�m�m��o��n��m��lk��j���i���h��g��f��o��n��m��lk��j���i���h��g��f��o��n��m��lk��j���i���h��g��f��o��n��m��lk��j���i���h��g��fllll: ومثالهــــا قولــــه تعــــالى-

ــ)تــك(ر فــي الفعــل النــاقص الــضمير المــستت الــضمير "  :ى المعنــى، يقــول العائــد علــى المثقــال، الحمــل عل
ً وانما أنث حمال،المستتر في الفعل الناقص عائد إلى المثقال ٕ ألنـه بمعنـى وان تكـن زنـة ذرة ؛ علـى المعنـىٕ

  .)٦(" حسنة
   علة المجاورة-٦
سي علة فتح النون فـي كلمـة  ، جعل األلو)٧(��m�m�m�m�����S��R��Q��P��O��N��M�����S��R��Q��P��O��N��M�����S��R��Q��P��O��N��M�����S��R��Q��P��O��N��Mllll: ومثالها قوله تعالى-
 لمجــاورة ؛ ووجــه بأنــه فــتح، بفــتح النــون)َعلــى حــين( القــارئقــرأ أبــو طالــب "  :، يقــول مجــاورة الغــين)حــين(

  .)٨("  لمجاورة الالم؛)الحمد هللا(ت الدال في ءاسر في بعض القراُ كما ك،الغين
   علة تخفيف-٧
 أصـل"  :جعل األلوسي علة حذف التاء التخفيف، يقـول ،)٩(�m�m�m�m��s��r��q��s��r��q��s��r��q��s��r��qllll:  ومثالها قوله تعالى-

  .)١٠(" ً حذفت إحداهما تخفيفا، بتاءين)تتيمموا( تيمموا
  

                                                 
      .٢ آية: الصفسورة )  (١
      .٢٨/٨٣: روح المعاني ) (٢
      .٤٠ آية: هودسورة )  (٣
      .١٢/٥٢: روح المعاني) (٤
      .٤٠ آية: النساءسورة )  (٥
      .٥/٣٢: روح المعاني) (٦
   .١٥ آية: القصصسورة )  (٧
      .٢٠/٥٣: روح المعاني) (٨
      .٢٦٧ آية: البقرةسورة )  (٩

      .٣/٣٩: روح المعاني) (١٠



 ٨٨

  التأويل - ٤
إلفــصاح عــن التركيــب  علــى مقدرتــه ا والدالــة مــن األصــول النحويــة التــي تتجلــى فيهــا براعــة النحــويّإن    

تفــسير مـــآل : ، فالتأويــل فــي األصــل هــو التأويــلان الوجــه الــصحيح الــذي تــرتكن إليـــه، وبيــاللغــوي للجملــة
، ويكـون معنى تبيينه والكشف عن المراد به، بقبته التي يصير عليها، ومنها تأويل الكالميان عا، وبيءالش

ٕنـاه واال ذلك عادة في الكالم المتشابه الذي يحتمل غير وجه ال في الكالم القاطع واألداء الـصريح علـى مع
  . )١(ًاعتسافاوًكان تكلفا 

 ، نحـو الغـرضًا قد سـدد سـهمًذلك أن ترى رجالمن ": بن جني في الخصائص التأويل بقولهح اقد وض    
 اآلن في حكم الملفوظ بـه )أصاب( فـ ، أصاب القرطاس: أي؛القرطاس واهللا:  فتقولًاثم أرسله فتسمع صوت

  .)٢("ٕالبتة، وان لم يوجد في اللفظ، غير أن داللة الحال عليه نابت مناب اللفظ به
  .)٣("لجادة على شيء، ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول إنما يسوغ التأويل إذا كانت ا: " وقال السيوطي

هــو صــرف الكــالم عــن ظــاهره إلــى وجــوه خفيــة تحتــاج إلــى تقــدير : " ويــرى الــدكتور محمــد عيــد أن التأويــل
  .)٤("وتدبر، وأن النحاة قد أولوا الكالم وصرفوه عن ظاهره لكي يوافق قوانين النحو وأحكامه 

  : من األصول النحوية، ومن أمثلة ذلكًالوقد اعتمد األلوسي التأويل أص
  )٥( ��m�m�m�m�{��z��y��x��w�{��z��y��x��w�{��z��y��x��w�{��z��y��x��wllll: عند تفسيره لقوله تعالى-أ

  .)٦( " على تأويل الفئة بالقوم أو الفريق)يقاتل(رئ ُق "  : قال
)٧(�m�m�m�m��z��y��x��z��y��x��z��y��x��z��y��xllll: من قوله تعالى) ًتضرعا( عند إعرابه لكلمة -ب

   
  .)٨( "على الحال من الفاعل بتقدير أو تأويلصبه ن فت، ذوي تضرع أو متضرعين: أي؛ًتضرعا: " قال
)٩(�m�m�m�mw��v��uw��v��uw��v��uw��v��ullll: من قوله تعالى) من (ـعند إعرابه ل -ج

   
   ويجوز أن يكون المفعول، أسكنت بعض ذريتي: أي؛ وهي في تأويل المفعول به،)بعض(بمعنى : " قال
  

                                                 
   . ٨٢ ، صم١٩٥٧-ه١٣٧٦دي ناصف، مكتبة مصر، علي الجني: من قضايا اللغة والنحو)  (١
   .٢٨٥-٢٨٤ ص/١ :صائصالخ)  (٢
  .٢٥٨ص : لمزهرا)  (٣
  .١٥٧ص : أصول التفكير النحوي ) (٤
  .١٣ آية: آل عمرانسورة )  (٥
   . ٣/٩٥: روح المعاني)  (٦
  .٥٥آية : سورة األعراف )  (٧
  .٨/١٣٩: روح المعاني )  (٨
  .٣٧آية : سورة إبراهيم )  (٩



 ٨٩

  
  .)١( " أسكنت ذرية من ذريتي: أي؛ والجار والمجرور صفته سدت مسدهً محذوفا

  )٢( �m�m�m�m���M��L���M��L���M��L���M��Lllll:  من قوله تعالى) الفاء(ـ  عند إعرابه ل-د
  .)٣( "ً فأراد بلوغ المغرب فأتبع سببا: والتقدير،الفاء فصيحة: " قال
  )٤(��m�m�m�m��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��U��T���S��R��Q��P��O��N��M�����YX����W��V�����YX����W��V�����YX����W��V�����YX����W��Vllll: عند تفسيره لقوله تعالى-ه

 يــدل عليــه ،)يتنــاجون(ال بإضــمار  بالنــصب علــى أن الحــ)خمــسة( و،)ثالثــة(قــرأ ابــن أبــي عبلــة : "  قــال
�.)٥ ( " ونصبهما من المستكن فيه، بمتناجين)نجوى( أو على تأويل ،)نجوى( �� �� �� �
  االستدالل - ٥

ّتوصـل بـصحيح النظـر فيـه إلـى علـم مـا ُعبارة عن معلوم يهو  وأ، )٦(تقرير الدليل إلثبات المدلول  هو    
ًال يعلم في مستقر العادة اضطرارا  ُ)٧(.   

واالســتعالم  ّ كمــا أن االســتفهام طلــب الفهــم،،لاالســتدالل طلــب الــدلي" :  بقولــهابــن األنبــاريفــه ّروقــد ع    
  .)٨( "طلب العلم

  : من األصول النحوية، ومن أمثلة ذلكً أصال بوصفه االستدالل علىوقد اعتمد األلوسي    
  )٩(��m�m�m�m|��{���z|��{���z|��{���z|��{���z��~��}��~��}��~��}��~��}llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-أ

، وهـو غيـر  مـن مـضاف ومـضاف إليـهًيـا مزجًاعل مركبا تركيبُ وج، من جبروت اهللامشتق) جبريل" ( : قال
 فكونه لم يسمع فيه اإلضافة ، ألن ما يركب هذا التركيب يجوز فيه البناء واإلضافة ومنع الصرفصحيح؛

  .)١٠( " ً مزجياً تركيباًمركباأو البناء دليل على أنه ليس 
  )١١(�m�m�m�mj��i��hj��i��hj��i��hj��i��hm����l��k��m����l��k��m����l��k��m����l��k��llll:  عند تفسيره لقوله تعالى-ب

                                                 
  .١٣/٢٣٦: روح المعاني )  (١
  .٨٥ة آي: سورة الكهف )  (٢
  .١٦/٣١: روح المعاني )  (٣
  .٧ آية: المجادلةسورة )  (٤
  . ٢٨/٢٥: روح المعاني)  (٥
  .١٢٧ ص:  لمع األدلة ٦)(
  .٤٥ ص:  اإلغراب في جدل اإلعراب ٧)(
  .١٢٧ ص:  لمع األدلة ٨)(
  .٩٧ آية: البقرةسورة   ٩)(
  .٣٣٢ /١: روح المعاني  ١٠)(
  .١٠٨ آية: األعرافسورة  ١١)(



 ٩٠

  
  .)١( "  بدليل جمعها على أيدي، يدي)يد(أصل: " قال
�¨��©����m�m�m�m�«��ª��©��¨�«��ª��©��¨�«��ª��©��¨�«��ª: عند تفسيره لقوله تعالى-ج �̄�®��¬� �̄�®��¬� �̄�®��¬� �̄�®��¬llll)٢(  

  .)٣( " بدليل نصب فنكون من المؤمنين،ستعملة في التمنيم) لو: " ( قال
  

فهـا بـصورة دقيقـة تـدل علــى ، وظن أن األصـول النحويـة عنـد األلوســي ثريـة عميقـةّوبعـد الجولـة الـسابقة تبـي
  .عقلية نحوية فذة لأللوسي في عصر النهضة العلمية الذي كان هو أحد ركائزه األساسية

                                                 
  .٢١ /٩: المعانيروح   ١)(
  .١٠٢ آية: الشعراءسورة   ٢)(
  . ١٠٦ /١٩: روح المعاني  ٣)(



 ٩١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  الفصل الثالث
  اعتراضاته على النحاة ومعربي القرآن

  :وفيه
  .مدخل

  .تعريف االعتراض
  .اعتراضاته في باب األسماء: المبحث األول
  .اعتراضاته في باب األفعال: المبحث الثاني
  .اعتراضاته في باب الحروف: المبحث الثالث

 



 ٩٢

  مدخل
ني بعض العبارات التي تؤكد ت التنقيب في كتاب روح المعاني في تفسير القرآن الكريم استوقفلمن خال    

لــيس (  :العبــارات إعــراب المعــربين والمفــسرين للقــرآن الكــريم مــن قبلــه، ومــن هــذه اعتــراض األلوســي علــى
بشيء، وفي غاية الغرابة، وينبغي أن يغمـض طـرف القبـول عنـه، وفـي غايـة الـشذوذ، وال ينبغـي أن يلتفـت 

  .)، وغيرها ًإليه أصال
د، وهـذا يؤكــد علــى  فلـم تقــف عنـد زمــن أو عـصر محــد؛كمـا تعــددت اعتراضـات األلوســي علـى العلمــاء    

  :ٕ والمامه العميق بمسائل اختصت بعلم النحو والتفسير، ومن العلماء الذين اعترض عليهم،ثقافته الواسعة
، والزمخشري، وابن )ه ٥١٦ت ( ، والحريري )ه ٤٣٠( ، والحوفي الكسائي، والفراء، واألخفش، والزجاج(

  ).، وغيرهم وحيان، وأب، وابن مالك، والعكبري )ه ٦٠٦ت ( والرازي عطية، 
  



 ٩٣

  ًتعريف االعتراض لغة واصطالحا
  لغة -
واإلنكـار، جـاء  المنع، وعدم االستقامة،: ، منها)١( كثيرةٍورد لفظ االعتراض في المعاجم اللغوية بمعان     

:  كمـا تكـون الخـشبة فـي النهـر أو الطريـق، ويقـالًاعتراض الشيء صـار عارضـا"  :في المعجم الوسيط أن
  .)٢( "أنكر قوله أو فعله: منعه، واعترض عليه:  حال، واعترض له:اعترض دونه

  : ًأما اصطالحا -
  . العلماءٕ عن المعنى اللغوي، وان تعدد تعريفه عندًلم يبتعد المدلول االصطالحي كثيرا    

  كل كالم أدخل فيه لفظ مفرد أو مركب، لو أسقط لبقي األول على " : فاالعتراض عند النحاة هو
فلــو )  مجتهــد-واهللا –محمــد : (فهــي جملــة تامــة المعنــى، ولــو قلــت) محمــد مجتهــد: (، كــأن تقــول)٣( "حالــه

  .أزالت جملة القسم لبقيت الجملة األولى على حالها
تقابل الدليلين علـى سـبيل الممانعـة، بحيـث يقتـضي أحـدهما ثبـوت األمـر، واآلخـر " : أما عند اللغويين فهو

معنــى، بــشيء يــتم الغــرض األصــلي دونــه، وال يفــوت ثنــاء كــالم أو كالمــين اإلتيــان فــي أ" ، أو)٤( "انتفــاءه
  .)٥("ة  بين الكالم والكالمين، لنكتًبفواته، فيكون فاصال

ممانعــة " : أمــا فــي مجــال التطبيــق فــي العــصر الحــديث وعلــى الخــصوص فــي الرســائل العلميــة فيقــصد بــه
  .)٦( " أو دليل عقلي أو نقليالخصم بمساواته فيما يورده؛ لعدم استقامته، بإقامة حجة

مــن قبــل عــالم، بإقامــة إنكــار وجحــود آراء العلمــاء :  فــي هــذا البحــث هــواعتمدتــهولعــل التعريــف الــذي     
  . وفقا للعلم المدروسالحجة والدليل،

  .فاأللوسي في هذا الفصل رفض وأنكر بعض إعرابات النحاة والمفسرين، ألسباب معينة
  
  

                                                 
أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم الماليـين، بيـروت، الطبعـة الثالثـة، : إسماعيل بن حمـاد الجـوهري، تحقيـق: الصحاح)  (١

  .٤٠٨/ ١٨ :، وتاج العروس٦/١٨٠ :، ولسان العرب٣/١٠٨٢م، ١٩٨٤-ه١٤٠٤
  .٢/٥٩٤ : الوسيطالمعجم)  (٢
أحمــد الحــوفي، وبــدوي طبانــة، دار : أبــو الفــتح ضــياء الــدين بــن األثيــر، تحقيــق: المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر)  (٣

  .٣/٤٠م، ١٩٧٣نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الثانية، 
  .١٢٤ ص: كتاب التعريفات)  (٤
  .٣/٥٦ :البرهان في علوم القرآن)  (٥
،  أم القـرى، الـسعوديةة عبـداهللا بـن صـويلح المـالكي، جامعـمحمـد بـن: ي علـى سـيبويه فـي شـرح الكافيـةاعتراضات الرض)   (٦

حـسان محمـد علـى تايـه، رسـالة ماجـستير، الجامعـة : ، واعتراضات الرضي على النحـاة فـي شـرح الكافيـة١٠ ، صه١٤٢٤
  .٣٠ ص م،٢٠١١اإلسالمية، غزه، 



 ٩٤

  المبحث األول
  األسماءفي باب اعتراضاته 

  
  :اآلتيةالمسائل  سوف أتناول في هذا المبحث

  
  :النداء، وتندرج تحته مسألتان: ًأوال

  .الخطاب) كاف(ـ نداء المضاف ل: األولى
  .النصب على النداء: الثانية
  : مسألتاناالحال، وتندرج تحته: ًثانيا

  .الفصل بين الحال وصاحبها: األولى
  .النصب على الحال: الثانية

  .المفعول ألجله: ًلثاثا
  :ندرج تحته مسألتانعود الضمير المتصل، وي: ًرابعا

  .عود الضمير المتصل على المبتدأ: األولى
  .عود الضمير المتصل على الفاعل: الثانية
  .المفعول المطلق: ًخامسا
  .البدل: ًسادسا
  :ندرج تحتها مسألتانالظروف، وي: ًسابعا
  ). إذ(تعلق : األولى
  .بين الظرفية والشرطية) اإذ: (الثانية
  .الفصل بين العطف والمعطوف: ًثامنا

  
  
  



 ٩٥

  النداء :األولىالمسألة 
  الخطاب) كاف(ـ نداء المضاف ل  -أ

��m�m�m�m��s��r��q���p��s��r��q���p��s��r��q���p��s��r��q���p: تعـالى مـن قولـه)  سـبحانك(اعترض األلوسي على الكسائي في توجيهه لكلمة     
w��v��u��tw��v��u��tw��v��u��tw��v��u��tllll)ومجيئـه " : ، فقـال)٢(نى على رأيـه يـا سـبحانك إذ المعلى النداء؛، على أنها منصوبة ع)١ 

  .)٣(  "ال حجة له ، زعمه الكسائيكما ىمناد
  :المناقشة والتحليل 

  :قولينفي اآلية الكريمة إلى ) سبحانك(كلمة في إعراب  العلماء اختلف    
اس، ، والنحـسـيبويه:  وممـن اختـار هـذا التوجيـه:نـسبحك:  منصوبة على المصدر بفعل محـذوف تقـديره-١

هـــذا بــاب مـــن " :  ســيبويهقـــال ،)٥) (٤(وابــن عطيـــة، والعكبــري، وأبـــو حيــان، والـــسمين الحلبــي، وأبـــو الــسعود
ًالمصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره، ولكنها مـصادر وضـعت موضـعا واحـدا ال تتـصرف فـي  ً

:  كأنـه حيـث قـال...حانـه  سبحان اهللا، ومعاذ اهللا وري: وذلك قولك...الكالم تصرف ما ذكرنا من المصادر
، فنــصب هــذا ؛ ألن معنــى الريحــان الــرزقًواســترزاقا: وريحانــه، قــال: ًتــسبيحا، وحيــث قــال: سـبحان اهللا، قــال

ًعلــى أســبح اهللا تــسبيحا، وأســترزق اهللا اســترزاقا، فهــذا بمنزلــة ســبحان اهللا وريحانــه، وخــزل الفعــل ههنــا؛ ألنــه  ً
                                                           .)٦("أسبحك وأسترزقك : بدل من اللفظ بقوله

                                                 
  .٣٢ آية: البقرةسورة )  (١
خالد العلي، دار : أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، اعتنى به : لكتابه، لذا نقلت رأيه من إعراب القرآن للنحاسِلم أهتد)  (٢

  .١/٢٢٦ :، وروح المعاني١/٢٩٧ :، والبحر المحيط٣٣ص م،٢٠٠٨-ه١٤٢٩وت، الطبعة الثانية ،المعرفة، بير
  .١/٢٢٦ :روح المعاني)  (٣
دي، المولى أبـو الـسعود، مفـسر شـاعر، مـن علمـاء التـرك المـستعربين، ولـد بقـرب هو محمد بن محمد بن مصطفى العما)  (٤

إرشــاد العقــل :  وثمــانين وتــسعمائة هجريــة، مــن كتبــهينتــنثمانمائــة هجريــة، وتــوفي ســنة اثالقــسطنطينية ســنة ثمــان وتــسعين و
عبـد الحـي بـن : ي أخبـار مـن ذهـبشـذرات الـذهب فـ: ينظر. السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ورسالة في المسح على الخفين

 :، واألعـــالم٨/٤٠٣ ه،١٤٠٦رنـــؤوط، دار بـــن كثيـــر، دمـــشق،األ عبـــد القـــادر األرنـــؤوط، ومحمـــود: أحمـــد الحنبلـــي، تحقيـــق
٧/٥٩ .  
أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة : ، والمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز٣٣  ص:إعراب القرآن للنحاس)  (٥

 م،٢٠٠١-ه١٤٢٢عبــــد الــــسالم عبــــد الــــشافي محمــــد، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة األولــــى، : األندلــــسي، تحقيــــق
، وتفــسير إرشــاد ٢٦٦-١/٢٦٥: ، والــدر المــصون١/٢٩٧: ، والبحــر المحــيط٤٩ /١ :، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن١/١٢١

ــا القــرآن الكــريم ار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة محمــد بــن محمــد العمــادي أبــو الــسعود، د: العقــل الــسليم إلــى مزاي
  .١/٨٥م، ١٩٩٤-ه١٤١٤الرابعة، 

  .١/٣٢٢ :الكتاب)  (٦



 ٩٦

ونــصب هـــذه األســـماء : " ، وابــن يعـــيش، الــذي قـــال الرضـــيوذهـــب إليــه:  منــصوبة علـــى االختــصاص-٢
  .)١( "كنصب ما ينتصب على التعظيم والشتم بإضمار أريد، أو أعني، أو أخص

ئي، والحــق أن األلوســي لــيس وحــده المعتــرض علــى هــذا وهكــذا لــم يقــل أحــد مــن النحــاة بمــا قالــه الكــسا    
وزعم الكسائي أنه منادى مضاف، ويبطله أنه ال يحفظ " :  هذا اإلعراب بقولهنالتوجيه، فقد رفض أبو حيا

  . )٢( "دخول حرف النداء عليه، ولو كان منادى لجاز دخول حرف النداء عليه ونقل لنا
يا غالمـك؛ ألن المنـادى حينئـذ : ما أضيف لكاف الخطاب نحوفال يصح أن ينادى : " وقال السيوطي    

  .)٣( "فكيف ينادى من ليس بمخاطب؟ غير من له الخطاب،
 ومما سبق يتبين أن قول الكسائي قد جانبه الصواب، والرأي الراجح في المسألة هو التوجيه القائل بأن    

ه قول الجمهـور وعلـى رأسـهم سـيبويه، ثـم نسبح، وذلك ألن:  تقديرهًمنصوب بفعل محذوف وجوبا) سبحانك(
  . بدليل يستند إليهِإن الكسائي لم يأت

  النصب على النداء -ب
َحسن�(كلمة  به إعرااعترض األلوسي على أبي الفضل الرازي في     ْ   �:في قراءة النصب من قوله تعالى) ُ
�m�m�m�mH���G��F��EH���G��F��EH���G��F��EH���G��F��Ellll)وقـال : " ، فقـال)٥(يا طوبى لهم ويا حـسن مـآب: ، على أنها منادى، والتقدير)٤

 فحــسن معطــوف علــى المنــادى وهــو مــضاف ،حــسن مــآب طــوبى لهــم ويــا  التقــدير يــاإن: صــاحب اللــوامح
  .)٦(  "وال يخفى ما فيه من التكلف  ... والالم مقحمة،للضمير

  :المناقشة والتحليل 
  :أقوالثالثة  إلى النصب قراءةعلى ) حسن(كلمة في  العلماء اختلف    

الفراء، والزمخشري، وابن عطيـة، والنـسفي، :  وقد ذهب إلى هذا الوجه:)طوبى(طف على بالعالنصب  -١
طــوبى مــصدر "  : الزمخــشري قــال،)٧(وأبوحيــان فــي أحــد قوليــه، والــسمين الحلبــي فــي أحــد أقوالــه، واأللوســي

                                                 
  .٢/١٨ :، وشرح المفصل٤٣٣-١/٤٣٢ :الكافية للرضيشرح )  (١
  .١/٢٩٧ :البحر المحيط) (٢
  .٢/٣٦ :همع الهوامع) (٣
  .٢٩ آية: الرعدسورة )  (٤
  .١٣/١٥١ :، وروح المعاني٧/٤٨: ، والدر المصون٥/٣٨٠ :ر المحيط لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحِلم أهتد)  (٥
  .١٣/١٥١ :روح المعاني)  (٦
أبـو البركـات عبـد اهللا بـن : ، وتفـسير النـسفي٣/٣١١ :، والمحرر الـوجيز٢/٤٩٧ :، والكشاف٢/٦٣ :معاني القران للفراء)  (٧

 :، والــدر المـــصون٥/٣٨١ :، والبحــر المحـــيط٢/٣١٠ مجـــدي منــصور، المكتبـــة التوفيقيــة، القـــاهرة،: أحمــد النـــسفي، تحقيــق
  .١٣/١٥١ :، وروح المعاني٧/٤٨



 ٩٧

ًأصــبت خيــرا وطيبــا، ومحلهــا النــصب أو الرفــع، كقولــك) طــوبى لــك(مـن طــاب، ومعنــى   ًطيبــا لــك، وطيــب: ً
  .)١( "بالرفع والنصب ، تدلك على محليها) وحسن مآب (:ًلك، وسالما لك، وسالم لك، والقراءة في قوله

  النحاس، ومكي، وابن األنباري في أحد قوليه، والسمين : وقد ذهب إلى هذا الوجه:  النصب بمقدر-٢
هم أعطا: عل، والتقديرفي موضع نصب بتقدير ف) طوبى(يجوز أن يكون " :  ابن األنباريقال، )٢(الحلبي 

  .)٣ ( " وأعطاهم حسن مآب: أيطوبى لهم، وحسن مآب، عطف عليه؛
أبــو الفــضل الــرازي، وابــن األنبــاري فــي أحــد قوليــه، : وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه:  النــصب علــى النــداء-٣

منـادى ) سنحـ(" :  ابـن األنبـاريقـال، )٤(أبوحيان في أحد قوليه، والسمين الحلبي في أحد أقوالهووالعكبري، 
  .)٥( " يا حسن مآب:اف، حذف حرف النداء منه، وتقديرهمض
 قـــالوقـــد نقـــل أبـــو حيـــان هـــذا الـــرأي ولـــم يعتـــرض عليـــه، بـــل شـــرحه ووضـــحه، واحـــتج لـــه بمـــا يـــشبهه،     

 فحـــسن ،، ويـــا حـــسن مـــآب بتقـــدير يـــا طـــوبى لهـــم:، فقـــالوخرجـــه صـــاحب اللـــوامح علـــى النـــداء"  :أبوحيـــان
معطــوف : قولــه ويعنــي ب، اف فــي هــذه القــراءة، فهــذا نــداء للتحنــين والتــشويقى المنــادى المــضمعطــوف علــ

  :  والالم مقحمة كما أقحمت في قوله، مضاف للضمير)طوبى(ّعلى المنادى المضاف، أن 
  )٦(وامْقـــــــًارا اَألرَ ضـــــــِلْهـــــــَ للجَسْؤُيـــــــا بـــــــ

مــا :  أي؛يــا طيبهــا ليلــة: مــا أطيــبهم وأحــسن مــآبهم، كمــا تقــول: أي ؛ وحــسن مــآبيــا طوبــاهم: قيــلوكأنــه  
  .)٧( "أطيبها ليلة

دام هـذا التخــريج  ويتـضح ممـا ســبق أن لـيس هنــاك مـا يــدعو إلـى وصــف رأي أبـي الفــضل بـالتكلف مــا    
  .ه غيره ، ووافقه عليه من جاء بعدهي سنن العربية وقواعدها، وقد سبقه إليتفق مع

                                                 
  .٢/٤٩٧ :الكشاف)  (١
 محمـد الـسواس،  ياسـين:مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي، تحقيـق: ، ومـشكل إعـراب القـرآن٤٧٢ ص: إعراب القرآن للنحـاس) (٢

بــن اأبــو البركــات  :غريــب إعــراب القــرآن، والبيــان فــي ١/١٤٣ ،م١٩٧٤-ه١٣٩٤مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، دمــشق،
، ٢/٥١ م١٩٨٠-ه١٤٠٠مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : طه عبد الحميد طه، مراجعه: األنباري، تحقيق
  .٧/٤٨ :والدر المصون

  .٢/٥١ :البيان في غريب إعراب القرآن) (٣
محمـد الـسيد أحمـد : أبو البقاء العكبري، دراسة وتحقيـق :شواذٕ، واعراب القراءات ال٢/٥١ :البيان في غريب إعراب القرآن)  (٤

 :، والـــدر المـــصون٥/٣٨٠ :، والبحـــر المحـــيط١/٧٢٧ ،م١٩٩٦-ه١٤١٧عـــزوز، عـــالم الكتـــب، بيـــروت، الطبعـــة األولـــى، 
٧/٤٨.  
  .٢/٥١ :البيان في غريب إعراب القرآن)  (٥
َقالــت ب" : وصــدره، هــذا عجــز بيــت)  (٦ َنــو عــامر خــالوا بنــي ْ ُ َ ٍ ٍَأســدِ محمــد أبــو الفــضل :  فــي ديوانــه، تحقيــقللنابغــة الــذبياني، " َ

أبــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الــسراج : األصــول فــي النحــوفــي ، و٨٢إبــراهيم، دار المعــارف، القــاهرة، الطبعــة الثانيــة، ص 
  .١/٣٧١، م١٩٩٦-ه١٤١٧عبد الحسين الفتلي، مؤسسه الرسالة، الطبعة الثالثة، : النحوي البغدادي، تحقيق

  .٥/٣٨٠ :البحر المحيط)  (٧



 ٩٨

  .وجه لأللوسي في االعتراض على واحد منهاوال   جميع هذه اآلراء يحتملها المعنى،إنويمكن القول 
   الحال:الثانيةالمسألة 

���m�m�m�m�����^��]�����^��]�����^��]�����^��]������b��a:  تعالىمن قوله) هم يعلمون (جملةاعترض األلوسي على توجيه  -أ �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_

s�r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d��cs�r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d��cs�r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d��cs�r��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g����f��e��d��cllll)١( ،
ـــ)٢( )اســـتغفروا(علـــى أنهـــا فـــي موضـــع الحـــال مـــن الـــضمير فـــي  الجملـــة حـــال مـــن ضـــمير : قيـــل" : ال، فق

  .)٣() "أصروا( أنها حال من ضمير  والمشهور،بعد لفظيوفيه ، )استغفروا(
  :المناقشة والتحليل 

  :إلى قولين) هم يعلمون(اختلف النحاة في إعراب جملة     
كبـري الزمخـشري، والع: وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجـه): وايـصر(حال من الضمير فـي ) هم يعلمون( جملة -١

ـــه، واأللوســـي ـــسمين الحلبـــي فـــي أحـــد قولي ـــان، وال ـــه، والبيـــضاوي ، والنـــسفي، وأبوحي  قـــال، )٤(فـــي أحـــد قولي
ا، أو وهـم يعلمـون أنـه ال يغفـر  وهم يعلمون أنهـم أسـاؤو: أي؛)واولم يصر(حال من الضمير في  " :النسفي

  .)٥("ذنوبهم إال اهللا 
العكبــري فــي أحــد : وقـد ذهــب إلــى هــذا الوجــه) : فروااســتغ(حــال مــن الــضمير فــي ) هــم يعلمــون( جملـة -٢

 ثانيــة مــن ًحــاال) هــم يعلمــون(يجــوز أن تكــون جملــة : " قــال فــي أحــد قوليــه، حيــث يقوليــه، والــسمين الحلبــ
  .)٦() "استغفروا(فاعل 
  مـن الـضميرًحـاال) وهـم يعلمـون(ن وأجاز أبـو البقـاء أن يكـو"  : على رأي العكبريً أبو حيان معلقاقال    

وهـم (جـاز أن يكـون ) فاسـتغفروا (يجملـة حاليـة مـن الـضمير فـ) وام يصرول( ، فإن أعربنا )فاستغفروا (يف
 ًه أبــو البقـاء بعيــداكـان مــا قالـ) فاســتغفروا( علـى ًمعطوفــا) واولــم يـصر(ٕ وان كـان ،ًيــضا منـه أًحــاال) يعلمـون

  .)٧( "الحال والحال بالجملةي للفصل بين ذ
فـي موضـع نـصب علـى ) وهـم يعلمـون(، يبـدو أن الـراجح فـي المـسألة هـو أن جملـة وبعد هذا العرض     

وأمـا مـا ذكـره العكبـري فـال يـصح صحة المعنـى واتـصال الحـال بـصاحبها، ؛ لـ)وايـصر(أنها حال مـن فاعـل 

                                                 
  .١٣٥ آية: آل عمرانسورة  )(١
  .٢٩٣ /١:  التبيان في إعراب القرآن)(٢
  .٤/٦٢ : روح المعاني)(٣
عبـد اهللا بـن عمـر البيـضاوي، دار  :، أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل٢٩٣ /١: ، والتبيان في إعراب القرآن١/٤٥ : الكشاف)(٤

 :، وروح المعــــاني٣/٣٩٧ :، والــــدر المــــصون٣/٦٥ :، والبحــــر المحــــيط١/٢١٤ :لنــــسفي، وتفــــسير ا٢/٩٤ الفكــــر، بيــــروت،
٤/٦٢.  
  .١/٢١٤ : تفسير النسفي)(٥
  .٣/٣٩٧ :، والدر المصون٢٩٣ /١:  التبيان في إعراب القرآن)(٦
  .٣/٦٥ : البحر المحيط)(٧



 ٩٩

ًحــاال ) لمــونوهــم يع(جــاز أن يكـون ) فاســتغفروا(جملـة حاليــة مــن الــضمير فـي ) ولــم يــصروا(إال إذا أعربنـا 
  .، وهذا كالم أبي حيان، واهللا تعالى أعلى وأعلممنه
، )١(��m�m�m�mh��g��fh��g��fh��g��fh��g��fllll:فـي قولـه تعـالى) ًمـثال(اعترض األلوسي على ابن عطية في توجيهه لكلمة  -ب

  .)٣ ("ًجوز ابن عطية أن يكون حاال، وفيه بعد  : "، فقال)٢(ًعلى أنها يجوز أن تكون حاال
  :المناقشة والتحليل 

  : وجهينإلى) ًمثال(ربو القرآن في إعراب كلمة اختلف المفسرون ومع    
 والقرطبــي ، وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه ابــن عطيــة فــي أحــد قوليــه، والعكبــري،:  النــصب علــى التمييــز-١

وانتـصب : " ، قـال أبوحيـان)٤(واأللوسـي، وابـن عاشـور وأبـو حيـان، والـسمين الحلبـي، والبيضاوي، والنسفي،
  .)٥("هل يستوي مثالهما : الفاعل، وأصلهعلى التمييز المحول عن ) ًمثال(
 حيـــان، ، وقوبـــل هـــذا القـــول بـــاعتراض مـــن أبـــيوهـــو قـــول انفـــرد بـــه ابـــن عطيـــة:  النـــصب علـــى الحـــال-٢

صــناعة  ًجــوز ابـن عطيـة أن يكـون حــاال، وفيـه بعـد: " ، قــال الـسمين الحلبـي)٦(والـسمين الحلبـي، واأللوسـي
ْمن(ومعنى؛ ألنه على معنى    .)٧( ) "في(ال على معنى ) ِ

منــصوبة علــى التمييــز؛ الســتقامة المعنــى وبعــده عــن التكلــف، ثــم إن هــذه ) ًمــثال(والخالصــة أن كلمــة     
  . ، وهذه هي وظيفة التمييز)يستويان( قبلها وهو كلمة ًالكلمة فسرت مبهما

�����m�m�m�m:على قراءة النصب من قوله تعالى) ًالُك(  توجيه كلمة اعترض األلوسي على-ج �̧�¶��� �̧�¶��� �̧�¶��� �̧�¶��������¹¹¹¹llll)على )٨ ،
أنهـا منـصوبة علــى الحـال مــن الـضمير المرفــوع، وقـد قــدمت الحـال عليــه مـع عــدم تـصرفه، كمــا قـدمت فــي 

   .)١٠(�)٩(�m�m�m�mÄ��Ã���ÂÄ��Ã���ÂÄ��Ã���ÂÄ��Ã���Âllll: قراءة
                                                 

  .٢٤ آية: هودسورة )  (١
  .٣/١٦٢ :المحرر الوجيز)  (٢
  .١٢/٣٥ :روح المعاني)  (٣
 أبــو عبــداهللا محمــد بــن أحمــد :والجــامع ألحكــام القــرآن، ٢/٦٩٤ :، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن٣/١٦٢ :المحــرر الــوجيز)  (٤

 وأنـوار التنزيـل ،٩/٢١ ،م٢٠٣٣-ه١٤٢٣هشام سمير البخاري، دار عالم الكتـب، الريـاض، : شمس الدين القرطبي، تحقيق
 :، وروح المعـــاني٦/٣٠٨ :، والـــدر المـــصون٥/٢١٤ : والبحـــر المحـــيط،٢/٢٣٠ :، وتفـــسير النـــسفي٥/٦٦: وأســـرار التأويـــل

  .٢/٤٣ :، والتحرير والتنوير١٢/٣٥
  .٥/٢١٤ :البحر المحيط) (٥
  .١٢/٣٥ :، وروح المعاني٦/٣٠٨ :، والدر المصون٥/٢١٤ :البحر المحيط)  (٦
  .٦/٣٠٨ :الدر المصون)  (٧
  .٤٨ آية: غافرسورة  )(٨
  .٦٧ آية: الزمرسورة  )(٩

عبـد الـرحمن الـسيد و محمـد بـدوي : ، تحقيـق أبـو عبـد اهللا بـن مالـكجمـال الـدين: شرح التـسهيلھذا الرأي �بن مالك في  )(١٠
  .٣/٢٩٣م، ١٩٩٠-ه١٤١٠المختون، دار هجر، الطبعة األولى، 



 ١٠٠

  .)١ ("ًنصبه حاال في غاية الشذوذ : " قال
  :المناقشة والتحليل 

  :ثة أوجهعلى قراءة النصب إلى ثال) ًكال (ـاختلف النحاة في التوجيه اإلعرابي ل    
أبــو حيـان، والــسمين الحلبــي، وابــن : وقـد ذهــب إلــى هـذا الوجــه) : إنــا(بــدل مــن الـضمير فــي ) ًكـال( أن -١

إن : قـد وليـت العوامـل فكأنـه قيـل) ًكـال(؛ ألن )إنـا(في ) نا(بدل من ) ًكال: " (، قال السمين الحلبي)٢(هشام
  .)٣("كال فيها 

الزمخـشري، وابـن عطيـة، وأبـو الـسعود، : ذهـب إلـى هـذا الوجـهوقـد ): إنا(توكيد للضمير في ) ًكال( أن -٢
  .)٥("بالنصب على التوكيد ) ًإنا كال: " (، قال ابن عطية)٤(واأللوسي

، وقـــد اعتـــرض عليـــه كـــل مـــن )٦(، وهـــو قـــول انفـــرد بـــه ابـــن مالـــك)إنـــا(حـــال للـــضمير فـــي ) ًكـــال( أن -٣
فــإن : " ؛ قــال الزمخـشري)٧(الـسعود، واأللوسـيالزمخـشري، وأبـو حيــان، والـسمين الحلبـي، وابــن هـشام، وأبــو 

 ألن الظـرف ال يعمـل فـي الحـال ؛ال: فيها ؟ قلت) فيها ( ًاال قد عمل ح ) ًكال( هل يجوز أن يكون : قلت
، وعليـه )٨( "ً قائمـا فـي الـدار زيـد: وال تقـول، يـوم لـك ثـوب كـل: تقـول،ًمتقدمة كما يعمل فـي الظـرف متقـدما

  .)٩("، وهذا مذهب الجمهور ًحاال) ًكال(فال يجوز كون 
ًفـي قـراءة النـصب تعـرب توكيـدا السـم إن، وال تـصلح أن تنـصب علـى الحاليـة؛ ) ًكال (إنويمكن القول     

  . ألن الظرف ال يعمل في الحال المتقدمة، وهذا مذهب الجمهور

                                                 
  .٢٤/٧٥ : روح المعاني)(١
  .٢/٦٥٧ :، ومغني اللبيب٩/٤٨٩ :، والدر المصون٧/٤٤٩ : البحر المحيط)(٢
  .٩/٤٨٩ :الدر المصون )(٣
  .٢٤/٧٥ :، وروح المعاني٧/٢٧٩ : السعودي، وتفسير أب٤/٥٦٣ :، والمحرر الوجيز٤/١٧٥ : الكشاف)(٤
  .٤/٥٦٣ : المحرر الوجيز)(٥
  .٣/٢٩٣ : شرح التسهيل)(٦
 :سعود الي،  وتفسير أب٢/٦٥٧ :، ومغني اللبيب٩/٤٨٩ :، والدر المصون٧/٤٤٩ :، والبحر المحيط٤/١٧٥ : الكشاف)(٧
  .٢٤/٧٥ :، وروح المعاني٧/٢٧٩
  .٤/١٧٥: الكشاف )(٨
  .٩/٤٨٩ : الدر المصون)(٩



 ١٠١

   المفعول ألجله:المسألة الثالثة
��m�m�m�m�h��g���f��e�h��g���f��e�h��g���f��e�h��g���f��e��i��i��i��i:مـــــن قولـــــه تعـــــالى) ًتـــــابيا(اعتـــــرض األلوســـــي علـــــى توجيـــــه العكبـــــري لكلمـــــة     

jjjjllll)احتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو : " ، فقال)٢(، أنها منصوبة على أنها مفعول له)١
  .)٣ ( "إليهالبقاء مما ال يلتفت 
  :المناقشة والتحليل 

  : ثالثة أوجهإلى) ًبياتا(كلمة   المفسرون ومعربو القرآن في إعراباختلف    
مكـي، والزمخـشري، وابـن عطيـة، والعكبـري فـي أحـد : وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجـه: نـصوبة علـى الحـال م-١

ى علـ) ًبياتـا(وانتـصب : " ، قـال أبـو حيـان)٤(أقواله، وأبـو حيـان، والـسمين الحلبـي فـي أحـد أقوالـه، واأللوسـي
  . )٥(" فجاءها بأسنا بائتين : أيالحال، وهو مصدر؛

فــي ) ًبياتــا(ويجــوز أن يكــون  " :  إذ قــال؛العكبــري: ب إلــى هــذا الوجــهوقــد ذهــ:  منــصوبة علــى الظــرف-٢
  . )٦("حكم الظرف 

أراد تفـسير : ًوظاهر هذه العبارة أن يكـون ظرفـا، لـوال أن يقـال: "  عن اآليةوقال السمين في معرض حديثه
  .)٧("المعنى

وجـوزوا أن يكـون : "  قولـهالسمين الحلبـي فـي: وقد ذهب إلى هذا الوجه:  منصوبة على أنها مفعول له-٣
  .، وهذا القول يوافق قول العكبري السابق)٨("ًمفعوال له 

  .فجاءها بأسنا بائتين: ، والمعنى منصوبةفي هذه المسألة حال) ًبياتا(أن والخالصة     

                                                 
  .  ٤ آية: األعرافسورة )  (١
  .١/٥٥٧: التبيان في إعراب القرآن)  (٢
  .٨/٧٩ :روح المعاني)  (٣
، ١/٥٥٧: رآن، والتبيــان فــي إعــراب القـــ٢/٣٧٤ :، والمحــرر الــوجيز٢/٨٣ :، والكــشاف١/٣٠٤ :مــشكل إعــراب القــرآن)  (٤

  .٨/٧٩ :، وروح المعاني٥/٢٤٩ :، والدر المصون٤/٢٦٩ :والبحر المحيط
  .٤/٢٦٩ :البحر المحيط) (٥
  .٥٥٧ /١: التبيان في إعراب القرآن)  (٦
  .٥/٢٥٠: الدر المصون)  (٧
  .٥/٢٥٠ :، والدر المصون١/٥٥٧: التبيان في إعراب القرآن)  (٨



 ١٠٢

   الضمير المتصلعود :الرابعةالمسألة 
   المبتدأ على الضمير المتصل عود-أ

����m�m�m�m:من قوله تعالى) منه( العكبري للضمير المتصل في اعترض األلوسي على توجيه     �́��³��²��±�� �́��³��²��±�� �́��³��²��±�� �́��³��²��±

½����¼��»��º��¹��¸��¶��µ½����¼��»��º��¹��¸��¶��µ½����¼��»��º��¹��¸��¶��µ½����¼��»��º��¹��¸��¶��µllll)وزعم : " ، فقال)٢() ماذا(، على أنه عائد على المبتدأ )١  
 ولـيس ،ًزيـد أخـذت منـه درهمـا:  وجعل ذلك نظيـر قولـك،أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدأ وهو الرابط

  . )٣(" بشيء كما ال يخفى
   :المناقشة والتحليل 

  : ثالثة أقوال إلى�)منه( النحاة في عودة الضمير في اختلف   
الفراء في أحد قوليه، والزجاج في أحـد قوليـه، : وقد ذهب إلى هذا الوجه: )العذاب( الضمير يعود على -١

ي أحــد قوليــه، وأبــو والنحــاس فــي أحــد قوليــه، ومكــي فــي أحــد قوليــه، والعكبــري فــي أحــد أقوالــه، والقرطبــي فــ
خبــر ) ذا(اســتفهام رفــع باالبتــداء، و) مــا: " ( مكــيقــال، )٤(حيــان فــي أحــد قوليــه، واأللوســي فــي أحــد قوليــه

ً واحــدا فــي ًاســما) ذا(و) مــا(ٕتعــود علــى العــذاب، وان شــئت جعلــت ) منــه(االبتــداء، بمعنــى الــذي، والهــاء فــي
  .)٥("تعود على العذاب ) منه(لهاء في موضع رفع باالبتداء، والخبر في الجملة التي بعده، وا

الزجـاج فـي أحـد قوليـه، والنحـاس فـي أحـد قوليـه، : وقد ذهب إلى هذا الوجـه: )اهللا( الضمير يعود على -٢
ومكي في أحد قوليه، وابن عطية، والعكبري في أحد أقوالـه، والقرطبـي فـي أحـد قوليـه، وأبـو حيـان فـي أحـد 

تعـود علـى ) منـه(ٕوان جعلـت الهـاء فـي : " مكـي،  قـال )٦(ي أحـد قوليـهقوليه، والسمين الحلبي، واأللوسـي فـ
ًاســما واحـدا، كانـت ) ذا(و) مـا(اهللا جـل ذكـره، و أي شــيء : ، والمعنـى)يـستعجل(ـ فـي موضـع نـصب بــ) مــا(ً

   .)٧("يستعجل المجرمون من اهللا 

                                                 
  .٥٠ آية: يونسسورة )  (١
  .٢/٦٧٧: ن في إعراب القرآنالتبيا)  (٢
  .١١/١٣٣ :روح المعاني)  (٣
، ١/٤٦٧ م،١٩٨٣-ه١٤٠٣أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن زيـــاد الفـــراء، عـــالم الكتـــب، بيـــروت، الطبعـــة الثالثـــة، : معـــاني القـــرآن)  (٤

 :ب القـرآن، والتبيان في إعـرا١/٣٨٤ :، ومشكل إعراب القرآن٣٩٨: ٕ، واعراب القرآن للنحاس٣/٢٤ :ٕومعاني القرآن واعرابه
  .١١/١٣٣ :، وروح المعاني٥/١٦٦:، والبحر المحيط ٨/٣٥٠: ، والجامع ألحكام القرآن٢/٦٧٧
   .١/٣٨٤: مشكل إعراب القرآن) (٥
ـــه)  (٦ ـــوجيز١/٣٨٤ :، ومـــشكل إعـــراب القـــرآن٣٩٨: سٕ، واعـــراب القـــرآن للنحـــا٣/٢٤ :ٕمعـــاني القـــرآن واعراب  :، والمحـــرر ال
 :، والدر المـصون٥/١٦٦ :، والبحر المحيط٨/٣٥٠ :، والجامع ألحكام القرآن٢/٦٧٧ :، والتبيان في إعراب القرآن٣/١٢٤
  .١١/١٣٣ :، وروح المعاني٦/٢١٦
   .١/٣٨٤ :مشكل إعراب القرآن) (٧



 ١٠٣

وقيـل فيهـا : "  إذ قـال؛هالعكبـري فـي أحـد أقوالـ وذهب إلى هـذا الوجـه): ماذا( الضمير يعود على المبتدأ-٣
ًاسـما واحـدا مبتـدأ، و) مـاذا(قول ثالـث؛ وهـو أن تكـون  تعـود علـى ) منـه(الخبـر، والهـاء فـي ) يـستعجل منـه(ً

  .)١( ") ًزيد أخذت منه درهما: ( فهو كقولك ...المبتدأ
 واهللا، لـفما ذهب إليه العكبري ففيـه تكوالخالصة جواز عودة الضمير على العذاب، أو على اهللا، أما     

  .أعلى وأعلم تعالى
   الضمير المتصل على الفاعل عود-ب

) فتـأتيهم بغتـة(علـى قـراءة ) فت�أتيھم(اعترض ا$لوسي على توجيه الرازي للضمير المتصل ف�ي كلم�ة     
 يعود ، على أنه)٢(��m�m�m�m¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿�����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿�����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿�����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿�llll:من قوله تعالى

 فاكتـسى ، وأنث الشتماله على الـساعة،للعذابالضمير " : قال أبو الفضل الرازي: " ، فقال)٣ (على العذاب
  .)٤(" وهو في غاية الغرابة، "لون عذاب القيامة تكذيبا بهاأ وذلك ألنهم كانوا يس،منها التأنيث

  :المناقشة والتحليل 

  : قولينإلى) فتأتيهم بغتة (في عودة الضمير في قراءة العلماء اختلف     
  ابن جني، والزمخشري، وابن عطية، : وقد ذهب إلى هذا الوجه: )الساعة( الضمير يعود على -١

، )٥( فـي أحـد قوليـه، واأللوسـي في أحد قوليه، والسمين الحلبي في أحد قوليهوالعكبري، والقرطبي، وأبوحيان
ة العـذاب الواقـع فيهـا  فتـأتيهم الـساعة بغتـة، فأضـمرها لداللـ: أي؛الفاعـل المـضمر الـساعة"  : ابن جنيقال

)٦("ا عليها، ولكثرة ما تردد في القرآن من ذكر إتيانه
.  

أبوحيـان، والـسمين : وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجـه: ؛ ألنـه فـي تأويـل العقوبـة)العـذاب( الضمير يعـود علـى -٢
وم  فتــأتيهم العقوبــة يـــ: أي؛ ألنــه العقوبــة؛أنــث علــى معنــى العــذاب " : أبــو حيــانقــالالحلبــي، واأللوســي، 

، فلمـا سـئل أتتـه كتـابي : هـذا التركيـب وارد فـي كـالم العـرب، حيـث ذكـر قـول أحـدهم، واحتج له بأنالقيامة
  .)٧( "أو ليس بصحيفة ؟: قال
: ؛ ألن التقــدير)الــساعة( علــى يجــوز أن يعــود  )فتــأتيهم(فــإن الــضمير فــي كلمــة وبعــد هــذا العــرض،     

 فتــأتيهم :أي ؛ ألنــه فــي تأويــل العقوبــة؛)العــذاب( علــى  الــضميريجــوز عــودفتــأتيهم الــساعة بغتــة، وكــذلك 

                                                 
  .٦٧٧ /٢: التبيان في إعراب القرآن)  (١
  . ٢٠٢ – ٢٠١ آية: الشعراءسورة )  (٢
  .٧/٤١ :يط البحر المحِلم أهتد لكتابه لذا نقلت رأيه من)  (٣
  .١٩/١٣٠ :روح المعاني)  (٤
ــــوجيز٣/٣٤٢ :، والكــــشاف٢/١٣٣ :المحتــــسب)  (٥ ــــراءات٤/٢٤٤ :، والمحــــرر ال ــــشواذٕ، واعــــراب الق ، والجــــامع ٢/٢٢٧ : ال

  .١٩/١٣٠ :، وروح المعاني٨/٥٥٧ :، والدر المصون٧/٤١ :، والبحر المحيط٣/١٣٩ :ألحكام القرآن
  .٢/١٣٣ :المحتسب)  (٦
  .١٩/١٣٠ :، وروح المعاني٨/٥٥٧ :، والدر المصون٧/٤١ :حيطالبحر الم)  (٧



 ١٠٤

؛ ألننـا حـين نرجـع إلـى كتـب النحـاة نجـد أنهـم  عنـد النحـاةأما ما قالـه الـرازي فـال يـصحالعقوبة يوم القيامة، 
؛ ألنــه رد فــرع إلــى أصــل؛ لكــن تأنيــث ًوتــذكير المؤنــث واســع جــدا" :  ابــن جنــيقــالضــعفوا تأنيــث المــذكر، 

  .)٢( ، ووصف ابن جني تأنيث المذكر بأنه من قبيح الضرورة)١( "لتناكر واإلغرابالمذكر أذهب في ا
وال : " ، قــال أبــو حيــانالمؤنــث إال فــي بــاب اإلضــافة ولــم يــذكر النحــاة أن المــذكر يكتــسب التأنيــث مــن    
ًيثــا إال إن كــان مــضافا إليــه نحــو المــذكر مــن المؤنــث تأنييكتــس  اجتمعــت أهــل اليمامــة، وقطعــت بعــض: ً

وقد يكتسي المـضاف التأنيـث مـن : " ًوهذا ما أكده الرضي سابقا بقوله، )٣(  "، وشرقت صدر القناةأصابعه
ســقطت بعــض : المــضاف إليــه، إن حــسن االســتغناء فــي الكــالم الــذي هــو فيــه عنــه بالمــضاف إليــه، يقــال

  . )٤("سقطت أصابعه، بمعناه : أصابعه، إذ يصح أن يقال
   المطلقالمفعول :الخامسةالمسألة 

��m�m�m�m��������Ä��Ã��������Ä��Ã��������Ä��Ã��������Ä��Ã: قولـه تعــالىمـن) ًمـددا(كلمـة لاعتـرض األلوسـي علـى أبـي الفـضل الـرازي فــي توجيهـه النـصب     

Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������ÅÔ�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������ÅÔ�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������ÅÔ�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å������������llll)ى معنى عل ،، على أنها مصدر)٥
نا  ولو أمـدد: على معنى،وجوز أبو الفضل الرازي نصبه على المصدر " :قال، ف)٦( ًولو أمددنا بمثله إمدادا

، )٧(�m�m�m�m���p�o����n��m��l���p�o����n��m��l���p�o����n��m��l���p�o����n��m��lllll : ونـاب المــدد عـن اإلمــداد علـى حــد مـا قيــل فـي قولــه تعــالى،ًبمثلـه إمــدادا

� .)٨( "وفيه تكلف �

  :المناقشة والتحليل 
  :أوجه ةإلى ثالث) ًمددا( كلمة في نصبالمفسرون ومعربو القرآن اختلف     

الزجـاج، والزمخـشري، والعكبـري، والقرطبـي فـي أحـد : وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجـه:  النصب علـى التمييـز-١
منـــصوب علـــى ) ًمـــددا: " ( الزجـــاج قـــال، )٩(قوليـــه، وأبوحيـــان، والـــسمين الحلبـــي، واأللوســـي، وابـــن عاشـــور

  .)١٠( "ً، ومثل هذا ذهباًلي ملء هذا عسال: التمييز، تقول

                                                 
  .٢/٤١٥ :الخصائص البن جني)  (١
  .١/١١: سر صناعة اإلعراب)  (٢
  .٧/٤١ :البحر المحيط)  (٣
  .٢/٢١٥ :الكافية للرضيشرح )  (٤
  .١٠٩ آية: الكهفسورة )  (٥
  .١٥/٥٢: ، وروح المعاني٩/٢٥٧ :لدر المصون، وا٦/١٦٠ :لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط)  (٦
  .١٧آية : سورة نوح)  (٧
  .١٦/٥٢ :روح المعاني)  (٨
 :، والجــامع ألحكــام القـــرآن٨٦٤ /٢: بيــان فــي إعــراب القـــرآنت، وال٢/٧٠٠ :، والكـــشاف٣/٣١٦ :ٕمعــاني القــرآن واعرابــه)  (٩

  .١٦/٥٤ :، والتحرير والتنوير١٥/٥٢ :ني، وروح المعا٩/٢٥٧ :، والدر المصون٦/١٦٠ : ، والبحر المحيط١١/٦٨
  .٣/٣١٦ :ٕمعاني القرآن واعرابه)  (١٠



 ١٠٥

، )١(، والقرطبـي فـي أحـد قوليـه فـي أحـد قوليـهوقد ذهب إلى هذا الوجـه، ابـن جنـي: الحال النصب على -٢
  .)٢(" معك ً لك ويداً جئتك بزيد عونا:فمنصوب على الحال كقولك) ًمددا(�وأما: "  ابن جنيقال
ٕوان شــئت نــصبته علــى : " قــالابــن جنــي حيــث : وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه:  النــصب علــى المــصدر-٣

ــهالمــصدر بفعــ  ً، ثــم وضــع مــدداًولــو أمــددناه بــه إمــدادا:  كأنــه قــال�)جئنــا بمثلــه( �:ل مــضمر يــدل عليــه قول
  .، وهو قول موافق لما ذهب إليه الرازي)٣("موضع إمداد، ولهذا نظائر كثيرة 

ِبمثله(ُمفسر لإلبهام الذي في لفظ    على التمييز؛ ألنهمنصوبة) ًمددا(كلمة والخالصة أن      مثـل : أي؛)ِ
  . واهللا أعلم،، أما ما ذهب إليه أبو الفضل الرازي ففيه شيء من الغرابة، وبعد التأويلبحر في اإلمدادال

    البدل :السادسةالمسألة 
  :من قوله تعالى) ذرية(اعترض األلوسي على توجيه العكبري لكلمة     
�m�m�m�m�b��a�� �̀�_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X�b��a�� �̀�_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X�b��a�� �̀�_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X�b��a�� �̀�_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X��k��ji��h��g��f��e���d��c���k��ji��h��g��f��e���d��c���k��ji��h��g��f��e���d��c���k��ji��h��g��f��e���d��c�

lllln��m�n��m�n��m�n��m�����llll)مــن موســىًوجــوز أبـو البقــاء كونــه بـدال" : ، فقـال)٥ ()موســى( علـى أنهــا بـدل مــن ،)٤ ، 
  . )٦("ًجدا وهو بعيد 

  :المناقشة والتحليل 
  :إلى أربعة أوجه ���)ذرية(المفسرون ومعربو القرآن النصب في كلمة عزا     

ه، ومكـي فـي أحـد أقوالـه، النحـاس فـي أحـد أقوالـ: وقد ذهب إلى هذا الوجـه:  النصب على االختصاص-١
والزمخـشري فــي أحــد أقوالــه، وابـن عطيــة فــي أحــد أقوالـه، وابــن األنبــاري فــي أحـد أقوالــه، والعكبــري فــي أحــد 
أقواله، والقرطبي في أحد أقواله، والنسفي في أحد قوليه، وأبوحيان في أحد أقواله، والسمين الحلبي فـي أحـد 

  منصوبة بإضمار : "  العكبريقال، )٧(اشور في أحد قوليهأقواله، واأللوسي في أحد أقواله، وابن ع
  .)٨("أعني 

                                                 
  . ١١/٦٨ :والجامع ألحكام القرآن، ٢/٣٥ :المحتسب)  (١
  .٢/٣٥ :المحتسب)  (٢
  .٢/٣٥ :المحتسب)  (٣
  .٣ – ٢ آية: اإلسراءسورة )  (٤
   .٢/٨١٢ :التبيان في إعراب القرآن)  (٥
  .١٥/١٥ :روح المعاني)  (٦
، والبيان ٣/٤٣٧ :، والمحرر الوجيز٢/٦٠٦:، والكشاف٢/٢٦ :، ومشكل إعراب القرآن٥١٤ص: إعراب القرآن للنحاس)  (٧

 :، وتفـسير النـسفي١٠/٢١٤ :، والجامع ألحكـام القـرآن٢/٨١٢ :، والتبيان في إعراب القرآن٢/٨٦ :في غريب إعراب القرآن
  .٢٦-١٥/٢٥ :، والتحرير والتنوير١٥/١٥ :، وروح المعاني٧/٣١٠ :، والدر المصون٦/٧ :، والبحر المحيط٢/٣٨١
  .٢/٨١٢ :التبيان في إعراب القرآن)  (٨



 ١٠٦

الزجـاج فـي أحـد أقوالـه، والنحـاس فـي أحـد : وقد ذهب إلى هـذا الوجـه ):ًوكيال( النصب على البدل من -٢
أقواله، ومكي في أحد أقواله، والزمخشري في أحد أقواله ، وابن األنباري في أحـد أقوالـه، والعكبـري فـي أحـد 

واله، والقرطبي في أحد أقواله ، وأبوحيان فـي أحـد أقوالـه، والـسمين الحلبـي فـي أحـد أقوالـه، واأللوسـي فـي أق
  .)٢() "ًوكيال (�منصوبة على البدل من: "  النحاسقال، )١(أحد أقواله

الفــراء، والزجــاج فــي أحــد أقوالــه، والنحــاس فــي أحــد : وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه:  النــصب علــى النــداء-٣
له، ومكي في أحد أقواله، والزمخشري في أحد أقواله، وابن عطية في أحد أقواله، وابن األنباري في أحد أقوا

أقواله، والعكبري في أحد أقواله، والنسفي في أحد قوليه، وأبوحيان في أحد أقواله، والسمين الحلبـي فـي أحـد 
منـصوبة علـى النـداء، ) ذريـة: " ( الفراءالق، )٣(أقواله، واأللوسي في أحد أقواله، وابن عاشور في أحد قوليه

  .)٤("يا ذرية من حملنا مع نوح، يعني في أصالب الرجال، وأرحام النساء ممن لم يخلق : ناداهم
الزجـاج فـي أحـد أقوالـه، والنحـاس : وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجـه): تتخذوا (� النصب على أنها أحد مفعولي-٤

ه، وابــن عطيــة فــي أحــد أقوالــه، وابــن األنبــاري فــي أحــد أقوالــه، فــي أحــد أقوالــه، والزمخــشري فــي أحــد أقوالــ
، واأللوسـي فـي أحــد )٥(والقرطبـي فـي أحـد أقوالـه، وأبوحيـان فـي أحـد أقوالــه، والـسمين الحلبـي فـي أحـد أقوالـه

ُأال تتخذوا يجوز النصب على : "  الزجاجقالأقواله،    .)٦ (ً"  من دوني وكيال مع نوحًة من حملناذريِ
ٕيجــوز فيهــا األوجــه اإلعرابيــة الــسابقة، وان كــان فــي بعــضها تكلــف ) ذريــة( ممــا ســبق أن كلمــة نخلــص    

، وعليــــه إجمــــاع المعــــربين منــــصوبة علــــى االختــــصاص ولكــــن مــــا تطمــــئن إليــــه الــــنفس هــــو أنهــــا ظــــاهر، 
  . والمفسرين

                                                 
، ٢/٦٠٦: ، والكشاف٢/٢٦ :، ومشكل إعراب القرآن٥١٤ ص: ٕ، واعراب القرآن للنحاس٣/٢٢٦ :ٕمعاني القرآن واعرابه)  (١

، والبحـر ١٠/٢١٤ :، والجـامع ألحكـام القـرآن٢/٨١٢ :، والتبيـان فـي إعـراب القـرآن٢/٨٦ :والبيان فـي غريـب إعـراب القـرآن
  .١٥/١٥ :، وروح المعاني٧/٣١٠ :، والدر المصون٦/٧ :المحيط

  .٥١٤ ص: إعراب القرآن للنحاس)  (٢
، ومــشكل إعــراب ٥١٤ ص: ٕ، واعــراب القــرآن للنحــاس٣/٢٢٦ :ٕ، ومعــاني القــرآن واعرابــه٢/١١٦ :معــاني القــرآن للفــراء)   (٣

، والتبيـــان فـــي ٢/٨٦ :، والبيـــان فـــي غريـــب إعــراب القـــرآن٣/٤٣٧ :ز، والمحـــرر الــوجي٢/٦٠٦ :كـــشاف، وال٢/٢٦  :القــرآن
ــــدر المــــصون٦/٧ :، والبحــــر المحــــيط٢/٣٨١ :، وتفــــسير النــــسفي٢/٨١٢ :إعــــراب القــــرآن  :، وروح المعــــاني٧/٣١٠ :، وال

  .٢٦-١٥/٢٥ :، والتحرير والتنوير١٥/١٥
  .٢/١١٦ :معاني القرآن للفراء)   (٤
، ٣/٤٣٧ :، والمحــرر الــوجيز٢/٦٠٦ :، والكــشاف٥١٤ ص: ٕ، واعــراب القــرآن للنحــاس٣/٢٢٦ :ٕمعــاني القــرآن واعرابــه ) (٥

ـــدر المـــصون٦/٧ :، والبحـــر المحـــيط١٠/٢١٤ :، والجـــامع ألحكـــام القـــرآن٢/٨٦ :والبيـــان فـــي غريـــب إعـــراب القـــرآن  :، وال
  .١٥/١٥ :، وروح المعاني٧/٣١٠
  .٣/٢٢٦ :ٕمعاني القرآن واعرابه)  (٦



 ١٠٧

  الظروف: السابعةالمسألة 
  )إذ(تعلق  -أ

���mmmm�j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e���j��i��h��g��f��e:في قوله تعالى) إذ (علقاعترض األلوسي على الحوفي في توجيهه لمت    

�k�k�k�kllll)ألن إتيـان نبـأ ؛ وال يكاد يصح)بأتى(وزعم الحوفي تعلقها " : ، فقال)٢(، على أنها متعلقة بأتى)١ 
  .)٣("الخصم لم يكن وقت تسورهم المحراب إذ دخلوا على داود 

   :  والتحليلالمناقشة
  : خمسة أوجهإلى) إذ(مل في  في العااختلف المفسرون ومعربو القرآن    

مكي، وابن عطية، وابن األنبـاري فـي أحـد قوليـه، والعكبـري فـي أحـد : وقد ذهب إلى هذا الوجه) : نبأ (-١
  .)٥("نبأ الخصم ) إذ(مل في االع: "  مكيقال، )٤(قوليه، واأللوسي في أحد قوليه
 ال يــصح إتيانـــه ،- عليــه الــسالم -اود  بـــأن النبــأ الواقــع فــي عهـــد ددُور: " واعتــرض أبوحيــان عليــه بقولــه

ًواذا أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصبا  ،رسول اهللا ٕ")٦(.  
وهـــو قـــول انفـــرد بـــه الحـــوفي، وقـــد اعتـــرض عليـــه الزمخـــشري، وأبوحيـــان، والـــسمين الحلبـــي، ): أتـــاك (-٢

 صــلى اهللا عليــه - أ رســول اهللاّ؛ ألن إتيــان النبــ)أتــاك(ـ ال يــسوغ انتــصابه بــ: "  الزمخــشريقــال، )٧(واأللوسـي
  .)٨( " يقع إال في عهده ال في عهد داودال ،- وسلم

الزمخشري فـي أحـد قوليـه، :  وقد ذهب إلى هذا الوجه،وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم : محذوف، والتقدير-٣
حـــد والنـــسفي فـــي أحـــد قوليـــه، وأبوحيـــان فـــي أحـــد أقوالـــه، والـــسمين الحلبـــي فـــي أحـــد قوليـــه، واأللوســـي فـــي أ

  .)١٠( "وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم :منصوب بمحذوف، وتقديره) إذ: " ( الزمخشري قال،)٩(قوليه

                                                 
  .٢١ آية: صسورة )  (١
  .٢٣/١٧٨ :، روح المعاني٩/٣٦٧ :، والدر المصون٧/٣٧٥ :لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط)  (٢
  .٢٣/١٧٨ :روح المعاني)  (٣
، والتبيــان فــي إعــراب ٢/٣١٣ :، والبيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن٤/٤٩٨ :، والمحــرر الــوجيز٢/٢٤٩ :مــشكل القــرآن)  (٤

  .٢٣/١٧٨ :، وروح المعاني٢/١٠٩٨ :القرآن
  .٢/٢٤٩ :مشكل إعراب القرآن)  (٥
  .٧/٣٧٥: البحر المحيط)  (٦
  .٢٣/١٧٨ :، وروح المعاني٩/٣٦٧ :، والدر المصون٧/٣٧٥ :، والبحر المحيط٤/٨٥ :الكشاف)  (٧
  .٤/٨٥ :الكشاف)  (٨
ـــــسفي٤/٨٥ :الكـــــشاف)  (٩ ـــــسير الن ـــــدر المـــــصون٧/٣٧٥ :، والبحـــــر المحـــــيط٤/٤٥ :، وتف  :، وروح المعـــــاني٩/٣٦٧ :، وال

٢٣/١٧٨.  
  .٤/٨٥ :الكشاف)  (١٠



 ١٠٨

الزمخشري في أحد قوليه، والنسفي في أحد قوليه، وأبو حيان في : وقد ذهب إلى هذا الوجه): الخصم (-٤
مــن الخــصم لمــا فيــه ويجــوز أن ينتــصب ب"  : أبوحيــانقــال، )١(أحــد أقوالــه، والــسمين الحلبــي فــي أحــد قوليــه

  .)٢("ل معنى الفع
ابـن األنبـاري فـي أحـد قوليـه، والعكبـري فـي أحـد قوليـه، وأبوحيـان : وقد ذهب إلى هذا الوجـه): تسوروا (-٥

  .)٤() "تسوروا(ـ ظرف ل) إذ: " ( العكبريقال، )٣(في أحد أقواله
التــسور مــرتبط بوقــت معــين، ، ففعــل ظرفيــة للفعــل تــسوروا؛ ألن المعنــى بهــا واضــح) إذ(والخالصــة أن     

  .واهللا أعلم
   بين الظرفية والشرطية)إذا( -ب

{��~�����¡���¢��£���¤��{��~�����¡���¢��£���¤��{��~�����¡���¢��£���¤��{��~�����¡���¢��£���¤����m�m�m�m:فـي قولـه تعـالى) إذا (ـاعتـرض األلوسـي علـى الحـوفي فـي توجيهـه لـ    

��¥��¥��¥��¥llll)ومــن العجيــب قــول " : ، فقــال)٦(ً قبلهــا وتوكيــدا)إذا(ــــ ًهــا تكــرارا ل، علــى أنهــا ظرفيــة جــيء ب)٥
 إذا كـان : والتقـدير، وقد حذف شـرطها،ً قبلها وتوكيدا)إذا(ـ  لً الثالثة ظرفية جيء بها تكرارا)إذا(الحوفي إن 

  .)٧(" ً وال ينبغي أن يلتفت إليه أصال،ذلك هم يستبشرون
  :المناقشة والتحليل 

  :اختلف المفسرون ومعربو القرآن فيها إلى قولين    
، )٨(والــشوكاني ري، والنــسفي، وأبوحيــان، والــسمين الحلبــي،الزمخــش: وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه: فجائيــة -١

  . )١٠("فجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاء ) إذا: " ( أبوحيانقال، )٩(واأللوسي، وابن عاشور، 
  

                                                 
  .٩/٣٦٧ :، والدر المصون٧/٣٧٥ :، والبحر المحيط٤/٤٥ :، وتفسير النسفي٤/٨٥ :الكشاف)  (١
  .٧/٣٧٥ :البحر المحيط)  (٢
  .٧/٣٧٥ : المحيط، والبحر٢/١٠٩٨ :، والتبيان في إعراب القرآن٢/٣١٣ :البيان في غريب إعراب القرآن)  (٣
  .٢/١٠٩٨ :التبيان في إعراب القرآن)  (٤
  .٤٥ آية: الزمرسورة )  (٥
  .٢٤/١٠ :، وروح المعاني٩/٤٣١ :، والدر المصون٧/٤١٥ :لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط)  (٦
  .٢٤/١٠ :روح المعاني)  (٧
ولــد ســنة قيــه مجتهــد مــن كبــار علمــاء الــيمن، مــن أهــل صــنعاء، هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الــشوكاني، ف)  (٨

سائل الفقهيـة، الـدرر البهيـة فـي المـ: ثالث وسبعين ومائة وألف هجرية، وتوفي سنة خمسين ومـائتين وألـف هجريـة، مـن كتبـه
  .٦/٢٩٨ :األعالم: ينظر .وفتح القدير

ــــسفي٤/١٣٥ :الكــــشاف)  (٩ ــــدر المــــصون٧/٤١٥ :، والبحــــر المحــــيط٤/٧٣ :، وتفــــسير الن  :، وروح المعــــاني٩/٤٣١ :، وال
محمـــد بـــن علـــي : ، وفـــتح القـــدير الجـــامع بـــين فنـــي الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفـــسير٢٤/٣٠ :، والتحريـــر والتنـــوير٢٤/١٠

  . ٤/٤٦٧الشوكاني، دار الفكر، بيروت، 
  .٧/٤١٥ :البحر المحيط)  (١٠



 ١٠٩

ول أمـا قـ"  : أبوحيـان قال،)١( أبوحيان، واأللوسي عليهوهو قول انفرد به الحوفي، وقد اعترض:  ظرفية-٢
مكـررة للتوكيـد  )إذا(و: فة إلى االبتداء والخبر، ثـم قـالا مض)إذا( إذ جعل ؛ عن الصوابًافبعيد جدالحوفي 

؟ وهـذا كلـه يوجبـه )يستبـشرون هـم(، فكيف تكـون مـضافة إلـى االبتـداء والخبـر الـذي ذف ما تضاف إليهُوح
يـــست  الـــشرطية ل)إذا(قـــد قررنـــا فـــي علـــم النحـــو الـــذي كتبنـــاه أن ، وعـــدم اإلتقـــان لعلـــم النحـــو والتحـــدث فيـــه

ٕمضافة إلى الجملة التي تليها، وان كان مذهب األكثرين، وأنها ليست بمعمولة للجواب، وأقمنـا الـدليل علـى 
  .)٢( "، كسائر أسماء الشرطية الظرفيةا، بل هي معمولة للفعل الذي يليهذلك
  : قال ابن عاشورجملة الشرط، في هذه اآلية فجائية رابطة لجملة الجزاء ب) إذا(ن فإوبعد هذا العرض،     

  .)٣( "م آلهتهمٍإذا للمفاجأة للداللة على أنهم يعاجلهم االستبشار حينئذ من فرط حبه" 
   الفصل بين العطف والمعطوف  :الثامنة المسألة   

�:من قوله تعالى) مستقر(في قراءة جر ) كل(اعترض األلوسي على أبي حيان حين اعترض على أن      �
�mmmm�®¬��«��ª�®¬��«��ª�®¬��«��ª�®¬��«��ª±��°��¯±��°��¯±��°��¯±��°��¯llll)واعتــرض ذلــك "  :، فقــال)٥ (معطوفــة علــى الــساعة، )٤

 ًأكلـت خبـزا( وجعـل الكـالم عليـه نظيـر ،أبو حيان بأنه بعيد لكثرة الفواصل بين المعطوف والمعطـوف عليـه
 ثـم قـال ،)ًخبـرا( علـى )ًلحما( بعطف ،)ً ولحما،فالن إلى بني  ورحل،ٕ وان يجيء زيد أكرمه،ًخالدا وضربت

  ذلك  على العطف الدليل ال يعد دل  ألنه إذا؛ وتعقب بأنه ليس بشيء،ثله في كالم العربال يوجد م بل
  . )٦( "ًمانعا

  :المناقشة والتحليل 
  : وجهين إعرابيينإلىفي قراءة الجر ) مستقر(اختلف العلماء حول إعراب     

  :، وهذا الوجه ينبني عليه ثالثة توجيهات)أمر (ـصفة ل) مستقر( أن -١
وقد ذهب إلى هـذا : اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر: ، والتقدير)الساعة(معطوفة على ) كل( أن -أ

  والعكبري في أحد قوليه، والقرطبي في أحد قوليه، والسمين الحلبي في ابن جني، والزمخشري،: التوجيه
  ، واقترب كل ساعة اقتربت ال: أي؛ على الساعة عطف)كل(" :  الزمخشريقال، )٧( أحد أقواله، واأللوسي

  

                                                 
  .٢٤/١٠ :، وروح المعاني٧/٤١٥ :البحر المحيط)  (١
  .٧/٤١٥ :البحر المحيط) (٢
  .٢٤/٣٠: التحرير والتنوير) (٣
  .٣ آية: القمرسورة )  (٤
  .٨/١٧٢ :البحر المحيط)  (٥
  .٢٧/٧٨ :روح المعاني)  (٦
، ١٧/١٢٨ :، والجــامع ألحكــام القــرآن١١٩٢ /٢: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن٤/٤٣٢ :، والكــشاف٢/٢٩٧ :المحتــسب)  (٧

  .٢٧/٧٨ :لمعاني، وروح ا١٠/١٢١ :والدر المصون



 ١١٠

  . )١( "أمر مستقر يستقر ويتبين حاله
العطف بعيـد؛ لكثـرة الفواصـل بـين المعطـوف والمعطـوف " : واعترض أبو حيان على هذا التوجيه فقال    

، وأن ً، وضـربت زيـداًأكلـت خبـزا: عليه، وأضاف أنه بعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كالم العرب، نحـو
  .)٢( ")ًخبزا( على ً عطفا)ًلحما(، فكيف يكون ًحل إلى بني فالن، ولحمايجيء زيد أكرمه، ور

إذا دل دليل علـى المعنـى فـال نبـالي بالفواصـل، " : حيانعلى أبي  السمين الحلبي في معرض رده قال    
  .)٣( "وأين فصاحة القرآن من هذا التركيب الذي ركبه حتى يقيسه عليه في المنع

وممـن : أمر مستقر بالغوه، أو أتى: صفة ألمر، والخبر محذوف، والتقدير) قرمست(مبتدأ، و) كل( أن -ب
  العكبري في أحد قوليه، والقرطبي في أحد قوليه، وأبوحيان في أحد قوليه، والسمين : تبنى هذا الوجه

   .)٤(الحلبي في أحد أقواله
أبوحيان في أحد : ذا الوجهوممن تبنى ه): حكمة بالغة(صفة ألمر، والخبر) مستقر(مبتدأ، و) كل( أن -ج

  .)٥(قوليه، والسمين الحلبي في أحد أقواله، وابن هشام
) كــل (":  إذ قــالقــد ذهــب إلــى ذلــك أبــو الفــضل الــرازي؛و: خبــر، وجــر للجــوار) مــستقر(مبتــدأ و) كــل (-٢

  .)٦( "خبر لكل، وجر للجوار) مستقر(مبتدأ، و
وهـذا لـيس بجيـد؛ ألن الخفـض علـى الجـوار فـي " : وحيـان أب قـال،)٧( أكثـر العلمـاء هـذا التوجيـهوقد رد     

  .)٨("ٕ خبر المبتدأ، وانما عهد في الصفة غاية الشذوذ، ولم يعهد في
  :ويمكن إجمال موقف النحاة في مسألة الجر على الجوار فيما يلي    

فـي كتـاب وال يجوز أن يعرب شـيء علـى الجـوار " : قالومنهم النحاس حيث : ًفريق أنكر وجوده أصال -أ
  .)١٠(السيرافي، وابن جني كذلك ، و)٩( "ٕ، وال في شيء من الكالم، وانما الجوار غلط- عز وجل -اهللا 
  : قالومنهم ابن مالك حيث :  بالنعت والتوكيد والعطفً فريق جعل الخفض على الجوار مختصا-ب
  

                                                 
  .٤/٤٣٢ :الكشاف)  (١
  .٨/١٧٢: البحر المحيط)  (٢
  .١٠/١٢١ :الدر المصون)  (٣
 :، والــدر المــصون٨/١٧٢ :، والبحــر المحــيط١٧/١٢٨ :، والجــامع ألحكــام القــرآن١١٩٢ /٢: التبيــان فــي إعــراب القــرآن)  (٤

١٠/١٢١.  
  .٢/٧٠٠ :للبيب، ومغني ا١٠/١٢٢ :، والدر المصون٨/١٧٢ :البحر المحيط)  (٥
  .٨/١٧٢: ِلم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط)  (٦
  . ٢/٧٠٠ :، ومغني اللبيب١٠/١٢٢ :الدر المصون)  (٧
  .٢٧/٧٨ :، وروح المعاني٨/١٧٢ :البحر المحيط)  (٨
  .٩٢ ص: إعراب القرآن للنحاس)  (٩

  .٢/٨٦٠ :مغني اللبيب)  (١٠



 ١١١

  .)١("التوكيد أمن اللبس، وقد يفعل ذلك بوربما تبع في الجر غير ما هو له دون رابط إن " 
 ال ســيما أن فــي هــذه اآليــة صــالحة لالبتــداء، وللعطــف علــى الفاعليــة، ) كــل(ن فــإوبعــد هــذا العــرض،     

، ثم إنه إذا دل دليل على المعنى فـال نبـالي بالفواصـل، )كل(ال يتغير إعرابها بتغير إعراب ) مستقر(كلمة 
ألن النحاة يـرون أنـه ال يـأتي فـي خبـر لجوار؛  في رفض الوجه القائل بالجر على اًوقد كان األلوسي محقا

  .ٕالمبتدأ، وانما يأتي في مواضع أخرى كالصفة، والتوكيد
  

                                                 
  .٣/٣٠٧ :شرح التسهيل)  (١



 ١١٢

  
  

  المبحث الثاني
  اعتراضاته في باب األفعال

  
  : اآلتية هذا المبحث المسائل فيتناولسوف أ

  . وثالثة مفاعيل، بين التعدي لمفعولين)معل(الفعل : ًأوال
  .ص والتمام كان بين النق:ًثانيا
  . اسم الفعل:ًثالثا
   . في جواب االستفهام) الفاء( نصب الفعل المضارع بعد :ًرابعا

  . وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل:ًخامسا



 ١١٣

   وثالثة مفاعيل، بين التعدي لمفعولين)معل(الفعل  :المسألة األولى
" : ، ورفـض األلوسـي هـذا الـرأي بقولـه)١(لثالثـة مفاعيـ يتعـدى إلـى )علـم(حريري إلـى أن الفعـل ذهب ال    

  .)٢( "وقد وهم الحريري في ذلك
  :المناقشة والتحليل 

، وأنهمــا بــالهمزة يتعــديان إلــى ثالثــة مفاعيــل؛ )علــم ورأى(أصــلهما ) أعلــم وأرى(أجمــع النحــاة علــى أن     
ً منطلقـا، ورأى خالـد بكـرا ًعلـم زيـد عمـرا: ألنهما قبل دخـول الهمـزة عليهمـا كانـا يتعـديان إلـى مفعـولين، نحـو ً

ًأخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعـوال ثالثـا، وهـو الـذي كـان فـاعال قبـل دخـول الهمـزة، ً وذلـك  ً
ًأعلمت زيدا عمرا منطلقا: نحو ً ً)٣(.  

   :وهذا ما أكده ابن مالك بقوله
ــــــــــــــــــا                ــــــــــــــــــة رأى وعلم ــــــــــــــــــى ثالث َإل ِ ٍَ َ َ َ َعــــــــــدوا، إذا صــــــــــ َ ْ ّ َارا أرى وأعلمــــــــــاَ َ ْ َ َ

)٤(   
  )حدث: (، وزاد الكوفيون)خبر(و) أخبر: ( وزاد الفراء) ...أنبأ(و: ، وقال ابن هشام)أنب(وزاد سيبويه " 

َِعلم(المتعدية بالتضعيف المنقولة من ) علم: ( وذكر الحريري...   .)٥("المتعدية إلى اثنين ) َ
الـذي : " ًاصـفا رأيـه بـالوهم، وقـد سـبقه إلـى ذلـك أبـو حيـان بقولـهوقد اعترض األلوسي على قـول الحريـري و

َعلــم(ذكــر أصــحابنا أن  ِ  ثالثــة فــي لــسان إال بــالهمزة، ولــم توجــد متعديــة إلــىالمتعديــة إلــى اثنــين لــم تنقــل ) َ
  .)٦("العرب 

أجمعــوا المتعديــة الثنــين ال تتعــدى بالتــضعيف إلــى ثالثــة؛ ألن العلمــاء ) علــم(فــإن وبعــد هــذا العــرض،     
 فــي كــالم العــرب متعديــة إلــى ثالثــة ِتــأتعلــى أنهــا تتعــدى إلــى ثالثــة بــالهمزة ال بالتــضعيف، ثــم إنهــا لــم 

  . بالتضعيف
  

                                                 
ـــــق: رح ملحـــــة اإلعـــــرابشـــــ) (١ ـــــري، تحقي ـــــي الحري ـــــن عل ـــــو محمـــــد القاســـــم ب ار األمـــــل، األردن، الطبعـــــة فـــــائز فـــــارس، د: أب

  .٣٩  صم،١٩٩١-ه١٤١٢،األولى
  .١/٢٢٤ :روح المعاني) (٢
رمــضان : رجــب عثمــان محمــد، مراجعــة: أبــو حيــان األندلــسي، تحقيــق وشــرح ودراســة:  مــن لــسان العــربارتــشاف الــضرب) (٣

الحـسن : ، وتوضـيح المقاصـد والمـسالك٥/٢١٣٣ م،١٩٩٨-ه١٤١٨كتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، عبد التواب، م
 م،٢٠٠١-ه١٤٢٢عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى، : بن قاسم المرادي، شرح وتحقيق

  .١/٥٠٧ :همع الهوامعو، ٢/٤٦ :، وشرح ابن عقيل١/٥٧١
   . ٢/٦٤ :وشرح ابن عقيل، ١/١٦٩: من ألفية ابن مالك في دليل السالك إلى ألفية ابن مالكالبيت ) (٤
  .٥/٢١٣٣ :ارتشاف الضرب) (٥
  .٥/٢١٣٤ :ارتشاف الضرب) (٦



 ١١٤

  النقص والتمامكان بين  :المسألة الثانية
على أنهـا  ،)١(�����m�m�m�m���n��m���n��m���n��m���n��m��o��o��o��ollll: لىفي قوله تعا) كان(ـ اعترض األلوسي على الزمخشري في توجيهه ل    

 تامـة )كـان(وجوز الزمخـشري أن تكـون " : ، فقال)٢(ير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييزتامة، والضم
ليـست مـن األفعـال التـي ) كـان ( ألن؛ ولـم يرتـضه النحـاة،والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييـز

  .)٣(" )َمْعِن( بباب الختصاصه يفسره ما بعده ًيكون فاعلها مضمرا
  :المناقشة والتحليل 

  : وجهينإلىفي اآلية ) كان(وجه مفسرو القرآن ومعربوه    
الزجـاج، والنحـاس، : وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجـه: ناقصة، واسمها الضمير المتصل وخبرها نـساء) كان (-١

  .)٤(ومكي، والزمخشري في أحد قوليه، وابن األنباري، والعكبري، والنسفي، وأبوحيان، والسمين الحلبي
، وقـد اعتـرض )٥(ر مبهم مفـسر بالمنـصوب علـى أنـه تمييـز، وهـو رأي الزمخـشريتامة، والضمي) كان (-٢

ليــست مــن األفعــال التــي ) كــان" ( : أبوحيــانقــال، )٦(حيــان، والــسمين الحلبــي، واأللوســيعليــه كــل مــن أبــي 
  .)٧("ًيكون فاعلها مضمرا يفسره ما بعده، بل هو مختص من األفعال بنعم و بئس، وما حمل عليهما 

ليـست مـن األفعـال التـي ) كـان(؛ ألن الـصحيح أن ما ذهب إليه األلوسـي هـو الوجـه ُي أخلص إليهوالذ    
 عندما تـأتي تامـة فهـي تحتـاج إلـى مرفـوع دون )كان(ًيكون فاعلها مضمرا يفسره ما بعده، ومن المعلوم أن 

وقــد تــأتي : " ه، وهـذا مــا ذهــب إليـه ابــن هــشام بقولـ)تقــدم الجـيش فكــان النــصر(: منـصوب، كمــا فـي المثــال
بــئس (، ثــم إن مــا ذهــب إليــه الزمخــشري خــاص ببــاب )٨("تامــة، فتحتــاج إلــى مرفــوع دون منــصوب ) كــان(

   : وما حمل عليهما، بدليل قول ابن مالك)ونعم
ُويرفعـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــضمرا يفـــــــــــــــــسره           َ ُ ًَ َ ُْ ِ َ ََ ْمميـــــــــز كـــــــــنعم قومـــــــــا معـــــــــشره ْ ُ َ ْ َْ َ َ ًُ َ َ ِ َ ٌ )٩(  

  .  )١٠( "ضمير مفسر بالتمييز بعده ) َمْعِن(اعلف: " قال المرادي
                                                 

  .١١ آية: النساءسورة )  (١
  .٤/٢٢٣ :الكشاف)  (٢
  .٤/٢٢١ :روح المعاني)  (٣
 :، والكــــشاف١/١٨١ :، ومــــشكل إعــــراب القــــرآن١٧٤ ص: نحــــاسٕ، واعــــراب القــــرآن لل٢/١٨١ :ٕمعــــاني القــــرآن واعرابــــه)  (٤
، والبحر ١/٢٤٣ :، وتفسير النسفي١/٣٣٤ :، والتبيان في إعراب القرآن١/٢٤٤ :، والبيان في غريب إعراب القرآن٤/٢٢٣

  .٣/٥٩٨ :، والدر المصون٣/١٩٠ :المحيط
  .٤/٢٢١ :، وروح المعاني٤/٢٢٣ :الكشاف)  (٥
  .٤/٢٢١ :، وروح المعاني٣/٥٩٨ : والدر المصون،٣/١٩٠ : البحر المحيط)(٦
  .٣/١٩٠ :البحر المحيط)  (٧
  .١٢٢ ص: شرح قطر الندى)  (٨
   . ٣/١٦٠ :، وشرح ابن عقيل١/١٧٢ :البيت من ألفية ابن مالك في شرح األشموني على ألفية ابن مالك)  (٩

  .٢/٩١٢ :توضيح المقاصد والمسالك) (١٠



 ١١٥

  اسم الفعل: المسألة الثالثة
، على أنها منصوبة )١(�mmmmL��K��JL��K��JL��K��JL��K��Jllll:من قوله تعالى) كتاب(كلمة  على توجيهاعترض األلوسي     

ـــى اإلغـــراء ب ـــاب اهللا: ، والتقـــدير)علـــيكم( ــــــعل منـــصوب بعلـــيكم : وقيـــل : "، فقـــال)٢(الزمـــوه:  أي؛علـــيكم كت
  .)٣( "يء وليس بش،تدلوا به على جواز تقديم المفعول في باب اإلغراءواس

  :المناقشة والتحليل 
الـزم : بمعنـى) ًعليـك زيـدا(من المعلوم أن من أحكام اسم الفعل أال يتـأخر عـن معمولـه، فـال يجـوز فـي     

  .)٤( جائزًزيدا عليك، وهذا على مذهب البصريين، أما على مذهب الكوفيين فهو: ًزيدا، أن يقال
  :يأتي فيما إعراب اآليةويمكن إجمال موقف النحاة في     

 )٥(mmmmssssllll:قولـــه تعـــالى منـــصوبة علـــى أنهـــا مـــصدر مؤكـــد لمـــضمون الجملـــة المتقدمـــة قبلـــه وهـــي -١
، والفراء في أحد قوليـه، والزجـاج فـي أحـد قوليـه، سيبويه: ٕالى هذا الرأي ذهب كل منو: ونصبه بفعل مقدر

يــه، ومكـــي، والزمخـــشري، وابــن األنبـــاري، والعكبـــري، وأبــو حيـــان، والـــسمين الحلبـــي، والنحــاس فـــي أحـــد قول
ً ســيبويه فــي بــاب مــا يكــون المــصدر فيــه مؤكــدا لنفــسه نــصباقــال، )٦(واأللوســي ًتوكيــدا، كمــا ) كتــاب اهللا: " (ً

ًعا وكتابـا، ًوعـدا وصـن: ؛ ألن الكـالم الـذي قبلـه وعـد وصـنع، فكأنـه قـال)وعـد اهللا(، وكذلك )صنع اهللا: (قال ً
  .)٧( ) "عليكم كتاب اهللا (:نصب على قوله) كتاب اهللا(وقد زعم بعضهم أن 

وقـد ذهـب إلـى هـذا الوجــه : الزمـوه:  أي؛علـيكم كتـاب اهللا: ، والتقـدير)علـيكم(ـ علـى اإلغـراء بـ  منـصوبة-٢
  .)٨( والفراء في أحد قوليه، والزجاج في أحد قوليه، والنحاس في أحد أقواله،الكسائي

  حيان، والسمين الحلبي، وابن هشام، واأللوسي ي، وابن األنباري، والعكبري، وأبي قد اعترض كل من مكو
  ، وهو بعيد؛ ألن ما )عليكم(ــ وقال الكسائي هو منصوب على اإلغراء ب: "  مكيقال، )٩(على هذا الوجه

                                                 
  .٢٤ آية: النساءسورة ) (١
  .٣/٦٤٨ :، والدر المصون٣/٢٢٢ :البحر المحيط، و١/١٦٨: مشكل إعراب القرآن هذا الرأي للكسائي في) (٢
  .٥/٤ :روح المعاني) (٣
  .١٩٧-١٩٦ ص: شرح قطر الندى) (٤
  .٢٣ آية: النساءسورة ) (٥
 ص: لقــرآن للنحــاسٕ، واعــراب ا٢/٣٦ :ٕ، ومعــاني القــرآن واعرابــه١/٢٦٠ :، ومعــاني القــرآن للفــراء٣٨٢-١/٣٨١ :الكتــاب) (٦

، والتبيـان فـي إعـراب ١/٢٤٨ :، والبيان في غريب إعراب القرآن١/٥٢٩ :، والكشاف١/١٦٨ :، ومشكل إعراب القرآن١٧٨
  .٥/٤ :، وروح المعاني٦٤٩-٣/٦٤٨ :، والدر المصون٣/٢٢٢ :، والبحر المحيط٢٤٦ /١: القرآن

  .٣٨٢-١/٣٨١ :الكتاب) (٧
  .١٧٨ ص: ، إعراب القرآن للنحاس٢/٣٦ :ٕومعاني القرآن واعرابه، ١/٢٦٠ :معاني القرآن للفراء) (٨
، ٣/٢٢٢ :، والبحـر المحـيط٢٤٦ /١: ، والتبيان في إعـراب القـرآن١/٢٠١ :، واإلنصاف١/١٦٨ : مشكل إعراب القرآن) (٩

  .٥/٤ :، وروح المعاني١٩٧-١٩٦ ص: ، وشرح قطر الندى٦٤٩-٣/٦٤٨ :والدر المصون



 ١١٦

  في هذا الموضع، ولو كان ، وقد تقدم )عليكم(انتصب باإلغراء ال يتقدم على ما قام مقام الفعل، وهو 
فـــال : "  ابـــن هـــشامقـــالو، )١("، لكـــان نـــصبه علـــى اإلغـــراء أحـــسن مـــن المـــصدر )علـــيكم كتـــاب اهللا(الـــنص 
ً، خالفـا للكـسائي، فإنـه أجـازه محتجـا عليـه بقولـه )ًزيـدا عليـك: (ًبمعنى الزم زيدا، أن يقال) ًعليك زيدا(يجوز
) كتـاب اهللا(الزمـوه، وعنـد البـصريين أن : علـيكم كتـاب اهللا، أي: ًزاعمـا أن معنـاه) كتاب اهللا علـيكم: (تعالى

كتـــاب اهللا ذلـــك علـــيكم : جـــار ومجـــرور متعلـــق بـــه أو بالفعـــل المقـــدر) علـــيكم(مـــصدر محـــذوف العامـــل، و 
  .)٢("الكتابة؛ ألن التحريم يستلزم )حرمت عليكم: (ًكتابا، ودل على ذلك المقدر قوله تعالى

 أن الــرأي الــراجح فــي المــسألة مــا ذهــب إليــه األلوســي، وهــو أنــه مــصدر، رفالظــاهوبعــد هــذا العــرض،     
ٕكتب كتابا اهللا عليكم، وانما قدر هذا الفعل ولم يظهر؛ لداللة ما تقدم : والعامل فيه فعل مقدر، والتقدير فيه ً

وى الفرع ٕ، فال يتصرف تصرفه، واال لتسالهٕإن اسم الفعل وان كان يعمل عمل فعله إال أنه فرع " عليه، ثم 
، وعليه فإن هذه الفروع ال يجـوز )٣( "ًباألصل، وذلك ال يجوز؛ ألن الفروع أبدا تنحط عن درجات األصول

  .تقديم معموالتها عليها
    في جواب االستفهام) الفاء(نصب الفعل المضارع بعد  :المسألة الرابعة

��m�m�m�m��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É��Ì��Ë��Ê��É:تعـالىمـن قـال ) أواري(اعترض األلوسي علـى الزمخـشري فـي توجيهـه لكلمـة     

Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��ÍÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��ÍÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��ÍÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Íllll)وجعلـه " : ، فقـال)٥(، على أنها منصوبة علـى جـواب االسـتفهام)٤
ألن المعنـــى ال يــــصح،   ... واعترضـــه كثيـــر مـــن المعـــربين، جـــواب االســـتفهامفـــي ً الكـــشاف منـــصوبايفـــ

  .)٦( "فالمواراة تترتب على عدم العجز ال عليه
   :المناقشة والتحليل 

  :إلى وجهين، )أواري(فق النحاة على أنها منصوبة، ولكن اختلفوا في وجه نصب الفعل ات    
وذهـــب إليـــه النحـــاس فـــي أحـــد قوليـــه، والعكبـــري، والنـــسفي، وأبوحيـــان، :  العطـــف علـــى فعـــل منـــصوب-١

  .)٨( ")أكون(عطف على ) أواري: " ( النحاسقال، )٧(والسمين الحلبي، واأللوسي
  

                                                 
  .١/١٦٨ :مشكل إعراب القرآن) (١
  .١٩٧-١٩٦ ص: شرح قطر الندى) (٢
  .١/٢٠١ :اإلنصاف) (٣
  .٣١ آية: المائدةسورة ) (٤
  .١/٦٦٠ :الكشاف) (٥
  .٦/١١٦ :روح المعاني) (٦
 :، والبحــر المحــيط١/٣٢٨ :، وتفــسير النــسفي٤٣٣ /١: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن٢٣١  ص:إعــراب القــرآن للنحــاس) (٧
  .٦/١١٦ :وروح المعاني، ٤/٢٤٥ :، والدر المصون٣/٤٨١
  . ٢٣١ ص: إعراب القرآن للنحاس) (٨



 ١١٧

   قال، )١(وذهب إليه النحاس في أحد قوليه، والزمخشري، والشوكاني: تفهام النصب على جواب االس-٢
  .)٢("منصوبة على جواب االستفهام ) أواري: " (الزمخشري

وذكـر بعـضهم : " رض عليه العكبـري بقولـهتلم يكن األلوسي وحده المعترض على هذا التوجيه، فقد اع    
 أيكون منـي عجـز فمـواراة، أال : إذ ليس المعنىشيء؛ب على جواب االستفهام، وليس بأنه يجوز أن ينتص

  .)٣("لو عجزت لواريت : لو عرفت لزرت، وليس المعنى هنا:  معناه؟أين بيتك فأزورك: ترى قولك
ًأ أبو حيان الزمخشري؛ ألن الفاء الواقعة جوابا لالستفهام تنعقد من الجملـة االسـتفهامية، والجـواب وخط    

 ألن المــواراة ال  ســوءة أخــي؛يإن أعجــز أن أكــون مثــل هــذا الغــراب أوار:  تقــولشــرط وجــزاء، فــال يــصح أن
  . )٤(تترتب على عجزه عن كونه مثل الغراب

أن جـــواب الـــشيء مـــسبب عنـــه، والمـــواراة ال : قـــول الزمخـــشري فاســـد، ووجـــه فـــساده: " قـــال ابـــن هـــشام    
  .)٥( ) "أكون(ٕتتسبب عن العجز، وانما انتصابه بالعطف على 

؛ ألن المعنـى هـو )أكـون(بـالعطف علـى ) أواري( الراجح في المسألة هو نصب الفعـل فإن الرأيوبعد،     
ثـــــم إن النحـــــاة يـــــشترطون فـــــي جـــــواز نـــــصب الفعـــــل المـــــضارع " الـــــذي رجـــــح هـــــذا اإلعـــــراب علـــــى غيـــــره، 

شــرط  أن ينحــل الكــالم إلــى شــرط وجــزاء، فــإن انعقــد منــه -غيــر النفــي–بعــد األشــياء الثمانيــة ) أن(بإضــمار
:  إذ يـصير التقـديرعنـى؛ٕوجزاء صح النصب، واال امتنع، وفي هذا المقام لو حل منه شرط وجـزاء لفـسد الم

  .)٦( "إن عجزت واريت، وهذا ليس بصحيح؛ ألنه إذا عجز فكيف يواري
  وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل :الخامسةالمسألة 

�m�m�m�m���É��È��Ç���É��È��Ç���É��È��Ç���É��È��Ç: مـن قولـه تعـالى) هو يبور(ملة  العكبري لج الحوفي واعترض األلوسي على توجيه    

�Ê�Ê�Ê�Ê����llll)وأجــاز الحــوفي وأبــو البقــاء كــون الخبــر " : ، فقــال)٨(خبــر) يبــور(ضــمير فــصل، و) هــو(، علــى أن )٧
القـاهر الجرجـاني فـي  ولم يذهب إلـى ذلـك أحـد فيمـا علمنـا إال عبـد ... ضمير فصل )هو( و،)يبور(جملة 

   .)٩( " ذلك عليهدُ ور،ً فصال)هو(أن يكون  )زيد هو يقومكان ( فإنه أجاز في ،شرح اإليضاح له
  

                                                 
  .٢/٤٨ :، وفتح القدير١/٦٦٠ :، والكشاف٢٣١ص :إعراب القرآن للنحاس) (١
  .١/٦٦٠ :الكشاف) (٢
  .١/٤٣٣: التبيان في إعراب القرآن) (٣
  .٣/٤٨١ :البحر المحيط) (٤
  .٢/٦٨٦ :مغنى اللبيب) (٥
  .٤/٢٤٦ :الدر المصون) (٦
  .١٠ آية: فاطر سورة) (٧
  .١٠٧٣ /٢: التبيان في إعراب القرآن) (٨
  .٢٢/١٧٦ :روح المعاني) (٩



 ١١٨

  :المناقشة والتحليل 
  : رأيينإلىاختلف العلماء في إعرابهم لهذه اآلية الكريمة     

العكبــري فــي أحــد قوليــه، والرضــي، : وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه): هــو يبــور(مبتــدأ، خبــره جملــة ) مكــر (-١
 خبـره،) يبـور(مبتـدأ، و) هـو(" :  السمين الحلبيقال، )١(ن هشام، واأللوسيوأبو حيان، والسمين الحلبي، واب

  . )٢() "ومكر أولئك: (والجملة خبر لقوله
وابن األنبـاري،  النحاس،: وقد ذهب إلى هذا الوجه: ضمير فصل) هو(، و)يبور(مبتدأ، والخبر) مكر (-٢

مبتـدأ، ) مكـر أولــئكو(" :  ابـن األنبـاريقـال، )٤) (٣(والعكبري فـي أحـد قوليـه، والنـسفي، والطـاهر بـن عاشـور
فصل بين المبتدأ وخبره، وقد قدمنا أن الفصل يجوز أن يدخل بين المبتدأ والخبر إذا ) هو(، و)يبور(وخبره 

وقـــد اعتـــرض كـــل مـــن ، )٥("ا  فجـــاز أن يـــدخل الفـــصل بينهمـــ،فعـــل مـــضارع) يبـــور(، وً مـــضارعاًكـــان فعـــال
فـإن " :  أبـو حيـانقـال، )٦(ي، وابن هشام، واأللوسي، علـى هـذا التوجيـهحيان، والسمين الحلبالرضي، وأبي 

، والـــصحيح ً فقـــد أجـــاز بعـــضهم أن يكـــون فـــصال،)كـــان زيـــد هـــو يقـــوم( :كــان بعـــد الـــضمير مـــضارع، نحـــو
 ال )هـو(واعلم أن " : وقد ذهب سيبويه إلى جواز وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل، فقال، )٧("المنع

أو مــا أشــبه المعرفــة ممــا طــال، ولــم تدخلــه األلــف،   حتــى يكــون مــا بعــدها معرفــة،ًفــصاليحــسن أن يكــون 
 ينــك، وشــر منــك، كمــا أنهــا ال تكــون فــخيــر منــك، ومثلــك، وأفــضل م: ، نحــوً وعمــراً فــضارع زيــدا،والــالم

     .)٨( "الفــــصل إال وقبلهــــا معرفــــة، أو مــــا ضــــارعها، كــــذلك ال يكــــون مــــا بعــــدها إال معرفــــة، أو مــــا ضــــارعها
 إال ألنه شـابه االسـم، وهـذا مـا أكـد عليـه المـازني عنـدما ًي مضارعامُومن المعلوم أن الفعل المضارع ما س

                                                 
 :، والـــدر المـــصون٧/٢٩٠ :، والبحـــر المحـــيط٢/٤٦٠: الكافيـــة للرضـــيشـــرح و، ٢/١٠٧٤:  التبيـــان فـــي إعـــراب القـــرآن)(١
  .٢٢/١٧٦ :، وروح المعاني٢/٦٤١ :، ومغني اللبيب٩/٢١٨
  .٩/٢١٨ : الدر المصون)(٢
 وشــيخ جــامع الزيتونــة وفروعــه بتــونس، ولــد بتــونس ســنة ســت ،لطــاهر بــن عاشــور، رئــيس المفتــين المــالكيينامحمــد  هــو) (٣

مقاصـد الـشريعة اإلسـالمية، : وتسعين ومائتين وألف هجرية، وتوفي بها سنة ثالث وتسعين وثالثمائة وألف هجرية، من كتبـه
  .٦/١٧٤ : األعالم: ينظر.والتحرير والتنوير، وموجز البالغة

، وتفـسير ٢/١٠٧٣:  والتبيـان فـي إعـراب القـرآن،٢/٢٨٧ :راب القـرآنالبيـان فـي غريـب إعـ، ٢٠٨ إعراب القرآن للنحاس )(٤
  .٢٢/٢٧٥ :، والتحرير والتنوير٣/٤٢٥ :النسفي

  .٢/٢٨٧ : البيان في غريب إعراب القرآن)(٥
، وروح ٢/٦٤١ :، ومغنــي اللبيـــب٩/٢١٨ :مــصون، والــدر ال٧/٢٩١ :، والبحــر المحـــيط٢/٤٦٠ :الكافيــة للرضــي شــرح )(٦

  .٢٢/١٧٦ :المعاني
  .٢/٩٥٦: ارتشاف الضرب من لسان العرب )(٧
  .٢/٣٩٢ :الكتاب) (٨



 ١١٩

وقوعـه  وأجـاز المـازني" : ز وقـوع الفعـل المـضارع بعـد ضـمير الفـصل، وهـذا مـا نقلـه عنـه الرضـي بقولـهجو
  .)١( "السم المعرفةقبل المضارع؛ لمشابهته لالسم، وامتناع دخول الالم عليه، فشابه ا

العكبــري؛ ألنــه يجــوز وقــوع  الحــوفي واأللوســي قــد جانبــه الــصواب عنــدما رفــض توجيــه أنوالخالصــة     
  :الفعل المضارع بعد ضمير الفصل؛ لمشابهته االسم؛ ولكثرة ما ورد من شواهد قرآنية تؤيد ذلك، منها

  .)٢(�m�m�m�m�Õ�Ô�Õ�Ô�Õ�Ô�Õ�Ô�Ø��×��Ö��Ø��×��Ö��Ø��×��Ö��Ø��×��Ö�llll:  قال تعالى-١

�mmmm��w��v��w��v��w��v��w��v:  قال تعالى-٢ �̀�_��~��}��|��{��z��y��x�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x�� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x�llll)٣(.  
  

                                                 
  .٢/٤٦٠ :الكافية للرضي شرح )(١
  .٥٨ آية: المؤمنونسورة  )(٢
  .٢٥ آية: السجدةسورة  )(٣



 ١٢٠

   
   

  المبحث الرابع
  الحروفاعتراضاته في باب  

  
  :اآلتيةالمسائل  في هذا المبحث سوف أتناول

  .بين الزيادة والتبعيض) من(: ًأوال
  .بين النافية والشرطية) إن(: ًثانيا
  .بين المصدرية والشرطية) أن(: ًثالثا
  .الم القسم: ًرابعا

  ).كي(م الداخلة على الال: ًخامسا
  ).الباء(تعلق حرف الجر : ًسادسا
  .بين النافية والموصولة) ما(: ًسابعا
  .دخول الم األمر على فعل المخاطب: ًثامنا
  .منهج األلوسي في اعتراضاته النحوية: ًتاسعا

  
  



 ١٢١

   بين الزيادة والتبعيض) من: (المسألة األولى
�m�m�m�m��y��x��w��v����u��t��s��y��x��w��v����u��t��s��y��x��w��v����u��t��s��y��x��w��v����u��t��s:فـي قولـه تعــالى) ِمــن(ـ اعتـرض األلوسـي علـى األخفــش فـي توجيهـه لـ    

zzzzllll)عــى األخفــش زيادتهــاّداو" : ، فقــال)٢(يخــرج لنــا مــا تنبتــه األرض :، علــى أنهــا زائــدة ، والتقــدير)١، 
  .)٣("وليس بشيء 

  :المناقشة والتحليل 
  : وجهينإلىفي اآلية الكريمة ) من(اختلف العلماء في إعراب     

النحاس، ومكي في أحـد قوليـه، وابـن عطيـة فـي أحـد قوليـه، وابـن : إلى هذا الوجهوقد ذهب :  تبعيضية-١
األنباري، والبيضاوي، والقرطبـي فـي أحـد قوليـه، وأبوحيـان فـي أحـد قوليـه، والـسمين الحلبـي فـي أحـد قوليـه، 

 ممـا ًمـأكوال: مفعـول يخـرج محـذوف، ومـن تبعيـضية، والتقـدير: "  أبو حيانقال، )٤(واأللوسي، وابن عاشور
  .)٥ ("تنبت، هذا على مذهب سيبويه 

األخفش، ومكي في أحد قوليه، وابن عطية فـي أحـد قوليـه، والقرطبـي : وقد ذهب إلى هذا الوجه:  زائدة-٢
  .)٦ (في أحد قوليه، وأبو حيان في أحد قوليه، والسمين الحلبي في أحد قوليه

  ال يطلبون جميع البقل بل هم ألن" يض؛ في اآلية الكريمة حرف جر يفيد التبع) من(والراجح أن     
 اللغة العربية تنأى بنفسها عن التكرار والحشو والزيادة، وكل لفظ لـه فـي ، ثم إنه من المعلوم أن)٧(" بعضه

 يقـول ابـن هـشام م؟سياقها داللته ومعناه الخاص، هذا إذا كان في لغة العوام ، فكيـف فـي لغـة القـرآن الكـال
وينبغـي أن يتجنـب المعـرب، أن يقـول فـي حـرف فـي " : لحـروف فـي الـنص القرآنـيًمؤكدا على عدم زيـادة ا

- وكــالم اهللا ،ًكتــاب اهللا تعــالى إنــه زائــد؛ ألنــه يــسبق فــي األذهــان أن الزائــد هــو الــذي ال معنــى لــه أصــال
 أنكــر زيـادة الحــروف فــي فقــد، وذهـب ابــن الــسراج إلـى أبعــد مــن ذلـك، )٨( "منـزه عــن ذلــك -سـبحانه وتعــالى

                                                 
  .٦١ آية: البقرةسورة )  (١
  .٩٨ ص: معاني القرآن)  (٢
  .١/٢٧٤ :المعانيروح )  (٣
، والبيـان فـي غريـب إعـراب ١/١٥٣ :، والمحـرر الـوجيز١/٤٩ :، ومـشكل إعـراب القـرآن٤٥ ص: إعراب القرآن للنحاس)  (٤

، والـدر ١/٣٩٤ :، والبحـر المحـيط١/٤٢٤ :، والجـامع ألحكـام القـرآن١/٣٣١ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل١/٨٥ :القرآن
  .١/٥٢٢ :، والتحرير والتنوير١/٢٧٤ :، وروح المعاني١/٣٩٢ :المصون

  .١/٣٩٤ :البحر المحيط)  (٥
، ١/٤٢٤ :، والجـامع ألحكـام القــرآن١/١٥٣ :، والمحـرر الـوجيز١/٤٩ :، ومـشكل إعـراب القــرآن٩٨ ص: معـاني القـرآن)  (٦

  .١/٣٩٢ :، والدر المصون١/٣٩٤ :والبحر المحيط
  .١/٥٢٢: التحرير والتنوير)  (٧
جامعــة ، ؤون المكتبــاتعلــى فــودة نيــل، عمــادة شــ: ابــن هــشام األنــصاري، تحقيــق وتقــديم: اعــد اإلعــراباإلعــراب عــن قو)  (٨

  .١٠٨  صم،١٩٨١-ه١٤٠١الرياض، الرياض، الطبعة األولى، 



 ١٢٢

 ألنــه ؛لـيس فـي كـالم العـرب زائـد: " رآن الكـريم وكـالم العـرب، وحمـل زيـادة الحـروف علـى التوكيـد، فقـالالقـ
  .)١("كالم بغير فائدة، وما جاء منه يحمل على التوكيد 

   بين النافية والشرطية) إن: (نيةالمسألة الثا  
، علــى أنهــا )٢(��m�m�m�m�x��w�x��w�x��w�x��w����y�y�y�y�llll:فــي قولــه تعــالى) إن(ـ اعتــرض األلوســي علــى توجيــه الزجــاج لــ    

  .)٤(  "عدهُ وال يخفى ب، هنا نافية)ْإن(: جاجزوقال ال": ، فقال)٣( ما كنتم مؤمنين:نافية، بمعنى
  :المناقشة والتحليل 

  :اختلف العلماء فيها إلى قولين    
الزجـاج فـي أحـد قوليـه، وابـن عطيـة فـي أحـد : وقد ذهب إلى هـذا الوجـه: ُا شرطية وجوابها محذوفأنه -١
 قـال، )٥(ليه، والعكبري، والقرطبي في أحد قوليه، وأبو حيان ، والـسمين الحلبـي فـي أحـد قوليـه، واأللوسـيقو

ــتم ذلــك، ويكــون الــشرط وجوابــه قــد كــرر َمِفلــ: شــرطية، والجــواب محــذوف، والتقــدير) إن: " (أبــو حيــان  فعل
، وحذف الجواب مـن ) تقتلونَمِفل(مرتين على سبيل التوكيد لكن حذف الشرط من األول، وأبقى جوابه وهو 

  .)٦("الثاني، وأبقى شرطه 
د قوليـه، الزجـاج فـي أحـد قوليـه، وابـن عطيـة فـي أحـ: وقد ذهب إلى هذا الوجـه :)ما(فية بمعنى أنها نا -٢

  .)٨(" )ما(نافية بمعنى ) إن" (: قال ابن عطية، )٧(، والسمين الحلبي في أحد قوليهوالقرطبي في أحد قوليه
 تقتلـون أنبيـاء َمِإن كنتم مؤمنين فلـ: إذ المعنى ؛على هذا الوجهأنها شرطية؛ الستقامة المعني واألرجح     

فلم فعلتم : التقديرو شرطية، والجواب محذوف، )ْإن( ّواألظهر أن: " ما ذهب إليه أبو حيان بقولهاهللا، وهذا 
رط مـن األول وأبقـى جوابـه  الـش، لكـن حـذفه قـد كـرر مـرتين علـى سـبيل التوكيـد؟ ويكون الشرط وجوابذلك
  .)٩( "؟ وحذف الجواب من الثاني وأبقى شرطهفلم تقتلون: وهو

                                                 
  . ٢/٢٦٧: ول في النحواألص)  (١
  .٩١ آية: البقرةسورة )  (٢
  .١/١٧٥ :ٕمعاني القرآن واعرابه)  (٣
  .١/٣٢٥ :روح المعاني)  (٤
 :، والجـامع ألحكـام القـرآن١/٩٣: ، والتبيان في إعراب القرآن١/١٧٩ :، والمحرر الوجيز١/١٧٥ :ٕمعاني القرآن واعرابه  )(٥
  .١/٣٢٥ :، وروح المعاني١/٥١٧ :، والدر المصون١/٤٧٥ :، والبحر المحيط٢/٣٠
  .١/٤٧٥ :البحر المحيط)  (٦
، ١/٤٧٥ :، والبحـر المحـيط٢/٣٠ :، والجامع ألحكام القـرآن١/١٧٩ :، والمحرر الوجيز١/١٧٥ :ٕ معاني القرآن واعرابه) (٧

  .١/٥١٧ :والدر المصون
  .١/١٧٩: المحرر الوجيز) (٨
  .١/٤٧٥: البحر المحيط) (٩



 ١٢٣

   بين المصدرية والشرطية)أن(: لثالثةالمسألة ا
 علـــى أنهـــا ،)١(���m�m�m�m{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll: قول���ه تع���الىفـــي) أن(ـ اعتـــرض األلوســـي علـــى توجيـــه الفـــراء لـــ    

 أن تغمــض وينبغــي ، ألن معنــاه إن أغمــضتم أخــذتم؛ شــرطية هنــا)ْنَأ(  أنم الفــراءَعــَزو" : ، فقــال)٢(شــرطية
  . )٣( "طرف القبول عنه

  :المناقشة والتحليل 
  :في اآلية الكريمة إلى أنها) أن(وجه المفسرون ومعربو القرآن    

النحاس، وابن األنباري، والعكبري، والقرطبي، وأبوحيان، والـسمين : وقد ذهب إلى هذا الوجه:  مصدرية-١
  .)٥("ن  إال بأ:والتقديرفي موضع النصب، ) أن: " ( القرطبيقال، )٤( واأللوسيالحلبي،

 وهي فـي ،بعد إال) أن(فتحت : " قالوهو قول الفراء، حيث : إن أغمضتم أخذتم :  شرطية؛ ألن معناه-٢
د فـي الجـزاء قـ) أن(قد وقعت عليها بمعنى خفض يصلح، فـإذا رأيـت ) إال(ٕمذهب جزاء، وانما فتحتها؛ ألن 

إن أغمــضتم : أصــابها معنــى خفــض أو نــصب أو رفــع انفتحــت، ويــدلك علــى أنهــا جــزاء أنــك تجــد المعنــى
لــم تكــن مكــسورة قــط، ) أن: " (ه علــى الفــراء أبــو حيــان فــي معــرض ردقــال، )٦("بعــض اإلغمــاض أخــذتموه 

  .)٧("إال بإغماضكم : وهي التي تتقدر هي وما بعدها بالمصدر، وهي مفتوحة على كل حال، والمعنى
؛ ألنـه مـن األفعـال عالمـة نـصبه حـذف النـونوالفعـل المـضارع فـي اآليـة مـصدرية، ) أن(والخالصة أن    

  .يل، واهللا تعالى أعلى وأعلما ذهب إليه الفراء فيه بعد تأو، ومالخمسة
  الم القسم: المسألة الرابعة

�m�m�m�m��c��b��c��b��c��b��c��b: مـن قولـه تعـالى) إنكـم لمـشركون(اعترض األلوسي علـى العكبـري فـي توجيهـه لجملـة     

e��de��de��de��dllll)وتبعـه بعـضهم ، البقـاءأبـووجعـل " : ، فقـال)٩( ، على أنها جـواب الـشرط، حـذفت الفـاء منـه)٨ 
 ،ا كـان الـشرط بلفـظ الماضـي كمـا هنـاذعى أن حذف الفاء منه حسن إّواد ، وال قسم،المذكور جواب الشرط

                                                 
  .٢٦٧ آية: البقرةسورة )  (١
  .١/١٧٨ :معاني القرآن للفراء)  (٢
  .٣/٣٩ :روح المعاني)  (٣
، ١/٢١٩: ، والتبيــان فــي إعــراب القــرآن١/١٧٦ : غريــب إعــراب القــرآن، والبيــان فــي١١٠ ص: إعــراب القــرآن للنحــاس)  (٤

  .٣/٣٩ :، وروح المعاني٢/٦٠٢ :، والدر المصون٢/٣٣٢ :، والبحر المحيط٣/٣٢٨ :والجامع ألحكام القرآن
  .٣/٣٢٨ :الجامع ألحكام القرآن)  (٥
  .١/١٧٨ :معاني القرآن للفراء)  (٦
  .٢/٣٣٢ :البحر المحيط)  (٧
  .١٢١ آية: ألنعاماسورة ) (٨
  .١/٥٣٦ :التبيان في إعراب القرآن) (٩



 ١٢٤

 ولــم ،ســميةلكــل علــى وجــوب الفــاء فــي الجملــة اإل بــل اتفــق ا،واعتــرض بــأن هــذا لــم يوجــد فــي كتــب العربيــة
  .)١( "يجوزوا تركها إال في ضرورة الشعر

  :المناقشة والتحليل 
عنــدما تتقــدم حــرف الــشرط فــي الجملــة؛ لإليــذان بــأن مــن مواضــع الــالم أن تكــون موطئــة للقــسم، وذلــك     

ًالجواب بعدها مبني على قسم قبلهـا ال علـى شـرط، ويلـزم إثباتهـا غالبـا إذا كـان القـسم محـذوفا، وذلـك لتـدل  ً
  .)٢(ًعليه، ويجوز حذفها إذا كان القسم مذكورا، وقد تحذف والقسم محذوف

  : وجهينلىإلقد اختلف العلماء في توجيه اآلية السابقة     
وقد ذهب إلى هذا الوجه الرضي، وأبو حيـان، والـسمين : جواب قسم محذوف،) إنكم لمشركون ( جملة -١

  لقسم محذوف مقدر قبل الشرط بدليلالجملة جواب : "  ابن هشامقال، )٣(الحلبي، وابن هشام، واأللوسي
�m�m�m�m���p��o��n��m��l��k���p��o��n��m��l��k���p��o��n��m��l��k���p��o��n��m��l��kllll)٤(

 ")٥(.  
، محتجين لهذا الحـذف بماضـي فعـل الـشرط، )الفاء(محذوف منه جواب شرط ) إنكم لمشركون ( جملة -٢

حــذف : "  العكبــريقــال، )٧(، والعكبــري، والبيــضاوي)٦(وقــد ذهــب إلــى هــذا الوجــه الحــوفي): أطعتمــوهم(وهــو 
ن ٕاو( : وهـــو قولـــه، وهـــو هنـــا كـــذلك، وهـــو حـــسن إذا كـــان الـــشرط بلفـــظ الماضـــي،الفـــاء مـــن جـــواب الـــشرط

  .)٨() "أطعتموهم
  :  ابن هشامقال، )٩( حيان والسمين الحلبي وابن هشام واأللوسي على هذا الوجه من أبيواعترض كل

  :سمية جواب الشرط على إضمار الفاء، كقولهٕليس هنا قسم مقدر، وان الجملة االوقول بعضهم " 
َمــــــن يفعــــــل الحــــــسنات اهللا يــــــشكرها ُْ ُ ْ َ َ َُ ِ َ َ َِ ْ َ

)١٠(   
  .)١١("مردود؛ ألن ذلك خاص بالشعر  

                                                 
  .٨/١٧ :روح المعاني) (١
  .١٣٦ ص: الجنى الداني) (٢
، ١/٣٢٢ :، ومغنــي اللبيــب٥/١٣٢ :، والــدر المــصون٢١٦-٤/٢١٥ :، والبحــر المحــيط٤/١١٠ :رضــيالكافيــة للشــرح ) (٣

  .٨/١٧ :وروح المعاني
  .٧٣  آية:المائدةسورة ) (٤
  .١/١٣٧: لبيبمغني ال) (٥
  .٥/١٣٣ :، والدر المصون٤/٢١٥ : إلى تفسيره، انظر رأيه في البحر المحيطِلم أهتد) (٦
  .٢/٢٠٦ :، وأنوار التنزيل٥٣٦ :التبيان) (٧
  .٥٣٦ :التبيان) (٨
  .٨/١٧ :، وروح المعاني١/٣٢٢ :، ومغني اللبيب٥/١٣٣ :، والدر المصون٤/٢١٥ :البحر المحيط) (٩

  .٧١لبيت ص  قمت بتخريج ا) (١٠
  .١/٣٢٢ :مغني اللبيب) (١١



 ١٢٥

؛ ألن حــذف الفــاء جــواب قــسم) إنكــم لمــشركون(أن جملــة  الوجــه الــراجح فــي المــسألة هــو صــة أنوالخال    
وهـذا الحـذف مـن : " ، وهذا ما ذهـب إليـه أبوحيـان بقولـه)١( "ألن بابه الشعر" في مثل هذه اآلية ال يصح؛ 

    .سمً، وما يدلل على أنها جواب قسم أيضا وجود الم الق)٢( " فال يكون في القرآن،الضرائر
  الالم الداخلة على كي: خامسةلمسألة الا

��°��±��������m�m�m�m:مـن قولـه تعـالى) لكـي(الم فـي كلمـة لـض األلوسي على الحوفي فـي توجيهـه اعتر     �̄�®��¬������±��°�� �̄�®��¬������±��°�� �̄�®��¬������±��°�� �̄�®��¬

²²²²llll)دخلت على )كي(وزعم الحوفي أن الالم الم "  :، فقال)٤ (يها للتوكيدلعلى أنها الم كي دخلت ع، )٣ 
  .)٥(  " وليس بشيء،كي للتوكيد

  : المناقشة والتحليل 
  :اختلف العلماء في هذه الالم  إلى ثالثة أوجه    

النحـــاس، وأبوحيـــان، والـــسمين الحلبـــي فـــي أحـــد قوليـــه، وابـــن : وقـــد ذهـــب إلـــى هـــذا الوجـــه:  الم التعليـــل-١
دها والمـضارع بعـ) كي(ناصبة، فينسبك من ) كي(الالم جارة مشعرة بالتعليل، و: "  أبوحيانقال، )٦(عاشور

  .)٧ ("مصدر مجرور بالالم 
، )٨(الزمخـشري، وابـن عطيـة، والـسمين الحلبـي فـي أحـد قوليـه: وقد ذهب إلى هذا الوجه:  الم الصيرورة-٢

م يـسرع فـي نـسيانه ًليصير إلى حالة شبيهة بحـال الطفولـة فـي النـسيان، وأن يعلـم شـيئا ثـ: " الزمخشريقال 
  .)٩("ل عنه فال يعلمه إن سئ

حيــان، ، وقــد اعتــرض عليــه كــل مــن أبــي  للتوكيــديهــادخلــت عل )كــي(هــي الم : ال الحــوفيقــ:  الم كــي-٣
د الخـتالف معناهـا،  للتوكيـ)كـي(الـالم هنـا لـم تـدخل علـى : " أبوحيـانقـال ، )١٠(والسمين الحلبي، واأللوسـي

  .)١١("ناصبة ) كي(حرف مصدري، والالم جارة، و) كي( ألن الالم مشعرة بالتعليل، وواختالف عملها؛

                                                 
  .٣/٧١: الكتاب) (١
  .٤/٢١٥: البحر المحيط) (٢
  .٧٠ آية: النحلسورة )  (٣
  .١٤/١٨٨ :، وروح المعاني٧/٢٦٣ :، والدر المصون٥/٤٩٨ :لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط)  (٤
  .١٤/١٨٨ :روح المعاني)  (٥
  .١٤/٢١٢: ، والتحرير والتنوير٧/٢٦٣ :، والدر المصون٥/٤٩٨ :، والبحر المحيط٥٠٤  ص:إعراب القرآن للنحاس)  (٦
  .٥/٤٩٨ :البحر المحيط)  (٧
  .٧/٢٦٤ :، والدر المصون٣/٤٠٧ :، والمحرر الوجيز٢/٥٧٨ :الكشاف)  (٨
  .٢/٥٧٨ :الكشاف)  (٩

  .١٤/١٨٨ :، وروح المعاني٧/٢٦٣ :، والدر المصون٥/٤٩٨ :البحر المحيط)  (١٠
  .٥/٤٩٨ :البحر المحيط)  (١١



 ١٢٦

ً التعليــل مــستعملة فــي معنــى الــصيرورة  والعاقبــة تــشبيها للــصيرورة )الم(  فــي اآليــة الــالمّ أنوالخالصــة    
هنـــا حـــرف ) كـــي(بعيـــد؛ ألن فهـــو  ذهـــب إليـــه الحـــوفي وأمـــا مـــا  وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن عاشـــور،بالعلـــة،

اصـبة يجـب أن تقتـرن عنـدما تكـون ن) كـي(مصدري، والفعل بعدها منـصوب بـه، وقـد ذهـب النحـاة إلـى أن 
ًبالالم لفظا أو تقديرا،  ٕ، وانما تكون كذلك )أن(ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة) كي(تكون: "  ابن هشامقالً

ًإذا دخلت عليها الالم لفظا، كما في اآلية السابقة، أو تقديرا، نحو   .)١( ) "جئتك كي تكرمني:(ً
  تعلق الجار :السادسةالمسألة 

��m�m�m�m��×����Ö�����Õ��×����Ö�����Õ��×����Ö�����Õ��×����Ö�����Õ:مـن قولـه تعـالى) بـم(في كلمـة ) الباء(ى توجيه الحوفي لمتعلق اعترض األلوسي عل    

�Ø�Ø�Ø�Øllll)وهو وهم،)ناظرة(ــ  أنه متعلق بيووقع للحوف" : ، فقال)٣( )ناظرة(ـ ، على أنها  متعلقة ب)٢   
  .)٤( " فاحش

  :المناقشة والتحليل 
  :ين قولإلىفي اآلية السابقة ) الباء(اختلف النحاة في متعلق     

 قال، )٥(أبوحيان، والسمين الحلبي، وابن هشام، واأللوسي: وقد ذهب إلى هذا الوجه): يرجع(ــــ  متعلقة ب-١
  .)٦("ً، والنظر هنا معلق أيضا، والجملة في موضع مفعول به )يرجع(ـ متعلق ب) بم: " (أبوحيان

حيــان، الوجــه كــل مــن أبــي قــد اعتــرض علــى هــذا ، وهــو قــول انفــرد بــه الحــوفي، و)نــاظرة(ـ  متعلقــة بــ-٢
ـــــــ وقــد وهــم الحــوفي فجعلهــا متعلقــة ب: "  الــسمين الحلبــيقــال، )٧(والــسمين الحلبــي، وابــن هــشام، واأللوســي

  .)٨( ) "ناظرة(ـ معلق ل) بم يرجع(، وهذا ال يستقيم؛ ألن اسم االستفهام له صدر الكالم، و)ناظرة(
ـــراجح فـــي المـــسألة هـــو مـــاوالخالصـــة     ـــه األلوســـي؛ ألن  أن الوجـــه ال ـــاء( ذهـــب إلي ـــ) الب ـــة ب ) مـــا(ـ مقترن

) البــاء(االســتفهامية التــي أكــسبتها مــن صــدارتها فــصارت هــي األخــرى ذات صــدارة، وهــذه الــصدارة جعلــت 
معلقـــة عــن العمــل فــي مفعولهــا، فــال يــصح أن تتعلــق بهـــا ) نــاظرة(تتعلــق بمــا بعــدها ال بمــا قبلهــا، ثــم إن 

  ). الباء(
  

                                                 
  .٨١ ص: شرح قطر الندى)  (١
  .٣٥ آية: النملسورة  )(٢
  .١٩/١٩٨ :، وروح المعاني٨/٦١١ :، والدر المصون٧/٧٠ : لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط)(٣
  .١٩/١٩٨ : روح المعاني)(٤
  .١٩/١٩٨ :، وروح المعاني٢/٦٩٢ :بيب، ومغني الل٨/٦١١ :، والدر المصون٧/٧٠ : البحر المحيط)(٥
  .٧/٧٠ : البحر المحيط)(٦
  .١٩/١٩٨ :، وروح المعاني٢/٦٩٢ :، ومغني اللبيب٨/٦١١ :، والدر المصون٧/٧٠ : البحر المحيط)(٧
  .٨/٦١١ : الدر المصون)(٨



 ١٢٧

    بين النافية والموصولة) ما(: المسألة السابعة
���mmmm��J��I���H��G��F��E��D��C��B����J��I���H��G��F��E��D��C��B����J��I���H��G��F��E��D��C��B����J��I���H��G��F��E��D��C��B:في قوله تعـالى) ما(ـ اعترض األلوسي على توجيه العكبري ل    

N��M���L��KN��M���L��KN��M���L��KN��M���L��Kllll)يجـوز أن تكـون : ا يكـون قـول أبـي البقـاءومن أبعد م" : فقال ،)٢(، على أنها زائدة، )١
  .)٣(" بل هو ليس بشيء ، من السماءً وقد كنا منزلين على غيرهم جندا: أي؛ زائدة)ما(

  :المناقشة والتحليل 
  :اختلف العلماء فيها إلى وجهين إعرابيين

الزجاج، والنحاس، والزمخشري، وابن عطية في أحد قوليـه، والعكبـري : وقد ذهب إلى هذا الوجه:  نافية-١
  حلبــــي فـــي أحــــد قوليــــه،والبيـــضاوي فــــي أحــــد قوليـــه، والقرطبــــي، وأبــــو حيـــان، والــــسمين ال فـــي أحــــد قوليــــه،

إنهــا نافيــة كــالتي قبلهــا، فتكــون الجملــة الثانيــة جاريــة : "  الــسمين الحلبــيقــال )٤ (واأللوســي فــي أحــد قوليــه
ًومـا كـان يـصح فـي حكمتنـا أن ننـزل فـي إهـالك قـوم حبيـب جنـدا مـن : بمعنى" ، )٥( "مجرى التأكيد لألولى

  .)٦("لى بعض الوجوه دون البعض السماء؛ وذلك ألن اهللا تعالى أجرى هالك كل قوم ع
 مكـــي، وابـــن عطيـــة فـــي أحـــد قوليـــه،: وقـــد ذهـــب إلـــى هـــذا الوجـــه):  جنـــد( علـــى ة معطوفـــ موصـــولة-٢

ومـا : " (قـال، واأللوسـي فـي أحـد قوليـه، حيـث )٧(والبيضاوي في أحد قوليه، والسمين الحلبـي فـي أحـد قوليـه
 ومـا أنزلنـا الـذي ،ًلى قومه من بعـده جنـدا مـن الـسماءما أنزلنا ع: ، والمراد)جند(معطوفة على ) كنا منزلين

  . )٨("كنا منزليه على الذين من قبلهم من حجارة وريح وغير ذلك 
  :  القرطبي في تفسير اآليةقالفي اآلية نافية؛ الستقامة اللفظ والمعنى والداللة، ) ما( أن والخالصة    

  في اآلية ) ما(، أما ما ذهب إليه العكبري من زيادة )٩( "أي ما أنزلنا عليهم من رسالة وال نبي بعد قتله" 
  .)١٠( "ًفال يجوز البتة لفساده لفظا ومعنى" 

                                                 
  .٢٨ آية: يسسورة )  (١
  .١٠٨٠ /٢: التبيان في إعراب القرآن)  (٢
  .٢٣/٢ :روح المعاني)  (٣
، ٤/٤٥٢ :، والمحـــرر الـــوجيز٤/١٥ :، والكـــشاف٨١٩ ص: ٕ، واعـــراب القـــرآن للنحـــاس٤/٢٨٣ :ٕمعـــاني القـــرآن واعرابـــه)  (٤

، والــدر ٤/٤٣١ :، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل١٥/٢٠ :، والجــامع ألحكــام القــرآن٢/١٠٨٠: والتبيــان فــي إعــراب القــرآن
  .٢٣/٢ :، وروح المعاني٩/٢٥٧ :المصون

  .٩/٢٥٧ :صونالدر الم)  (٥
  .٤/١٥ :الكشاف)  (٦
 :، والــدر المــصون٤/٤٣١ :، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل٤/٤٥٢ :، والمحــرر الــوجيز٢/٢٢٤ :مــشكل إعــراب القــرآن)  (٧
٩/٢٥٧.  
  .٢٣/٢ :روح المعاني)  (٨
  .١٥/٢٠ :الجامع ألحكام القرآن)  (٩

  .٩/٢٥٨ :الدر المصون)  (١٠



 ١٢٨

   . دخول الم األمر على فعل المخاطب :المسألة الثامنة
��m�m�m�m���S���S���S���S:مـن قولـه تعـالى) لتـستووا(فـي كلمـة ) الـالم (ـاعترض األلوسي علـى ابـن عطيـة فـي توجيهـه لـ    

��Y��X��W��V��U���T��Y��X��W��V��U���T��Y��X��W��V��U���T��Y��X��W��V��U���T[��Z[��Z[��Z[��Z]\]\]\]\llll)وقـال ابـن عطيـة" : فقـال، )٢(، على أنها الم األمـر)١ :
  .)٣(  " وفيه بعد من حيث استعماله أمر المخاطب بتاء الخطاب،هي الم األمر

  :المناقشة والتحليل 
:  لقولـه تعـالىيرى النحـاة أن دخـول الم األمـر علـى فعـل المخاطـب قليـل، كقـراءة عثمـان، وأبـي، وأنـس    
�m�m�m�m��f��e��f��e��f��e��f��ellll)وقد اختلف في الالم في اآلية ، )٦( )٥()لتأخذوا مصافكم( الحديث اء الخطاب، وفي بت)٤

  :السابقة على قولين
ابـن عطيـة فـي أحـد قوليـه، وأبـو حيـان، والـسمين الحلبـي، وابـن : وقد ذهب إلى هذا الوجـه:  الم التعليل-١

  .)٨( ")كي(  المالظاهر أنها) لتستووا(الالم في " :  أبوحيانقال، )٧(هشام، واأللوسي
وهو قول انفرد به ابن عطية، وقد اعترض عليه أبو حيـان، والـسمين الحلبـي، وابـن هـشام، :  الم األمر-٢

، وهـو مـن القلـة اسـتعمال أمـر المخاطـب بتـاء الخطـابوفيـه بعـد مـن حيـث "  : أبـو حيـانقـال، )٩(واأللوسي
نحويــون علــى ضرب، بــل نــص اللتــ: اضــرب، وقيــل:  فالفــصيح المــستعمل،بحيــث ينبغــي أن ال يقــاس عليــه

ثون  ومـا آثـر المحـد، بالتـاء للخطـاب)فبـذلك فلتفرحـوا(  إذ ال تكاد تحفظ إال قراءة شـاذة؛أنها لغة رديئة قليلة
   :الراوي روى بالمعنى، وقول الشاعر ، مع احتمال أن)لتأخذوا مصافاكم(: من قوله عليه الصالة والسالم

ــــــ ــــــنْمُقَتِل ــــــا ب ــــــت ي ــــــرَ أن ــــــِ خي ـــــــُتَف   ٍشْيَرُ ق   )١١()١٠(لميناْسُ المـــــــُحـــــــوائجي ضَق
للتعليــل، والفعــل بعــدها :  هــذه المــسألة جــواز الــوجهين فــي الــالم، فــالالم فــي الوجــه األولوالخالصــة فــي    

، فاألخــذ ًالم األمــر، والفعــل بعــدها مجـزوم بحــذف النــون أيــضا: وفــي الوجـه الثــانيمنـصوب بحــذف النــون، 
ًمن ترك أحدهما؛ ألن الوجه الثاني أجازه النحاة وان كان مقيدابالوجهين أولى    يجوز : "  بالقلة، قال الرضيٕ

                                                 
  .١٣ -١٢ آية: الزخرفسورة )  (١
  .٥/٤٧ :المحرر الوجيز)  (٢
  .٢٥/٦٨ :روح المعاني)  (٣
  .٥٨آية : سورة يونس)  (٤
  ".لنا على مصافكم : قال" ، ١/١٦٤: لم أقف على هذه الرواية، والذي في مشكاة المصابيح)  (٥
  .٩/٥٧٦: الدر المصون)  (٦
  .٢٥/٦٧ :ح المعاني، ورو٩/٥٧٦ :، والدر المصون٨/٩ :، والبحر المحيط٥/٤٧ : المحرر الوجيز)(٧
  .٨/٩ : البحر المحيط)(٨
  .٢٥/٦٨ :، وروح المعاني٢/٧٠٢ :، ومغني اللبيب٩/٥٧٦ :، والدر المصون٨/٩ :البحر المحيط) (٩

   . ٩/١٥ : وخزانة األدب،٢/٥٢٥ : البيت بال نسبة في اإلنصاف في مسائل الخالف)(١٠
  .٨/٩ :البحر المحيط)  (١١



 ١٢٩

ًفـــي المـــضارع المخاطـــب وان كـــان ذلـــك قلـــيال) الـــالم(إدخـــال  ، إضـــافة إلـــى ورود القـــراءة بـــه، وكـــذلك )١(  "ٕ
  .الحديث والشعر

   منهج األلوسي في اعتراضاته النحوية:ًتاسعا

عتراضات األلوسي النحوية على العلماء الـسابقين اتـضح لـي المـنهج واألسـس التـي من خالل مناقشة ا    
  :، وهي كما يأتي في اعتراضاته على العلماءوسلكها ،اعتمد عليها

  منهجه في اعتراضاته: ًأوال
  . بالدليلً أحياناً كان يعرض الرأي النحوي في إعراب اآلية، ثم يورد االعتراض عليها مدعوما-١
 بعــض اعتراضــاته ال يعلــل، وال يبــين ســبب االعتــراض، وقــد يكــون هــذا األمــر لوضــوح ســبب  أنــه فــي-٢

وهـذا ظـاهر، وكمـا ال يخفـى، ولـيس بـشيء، وغيرهـا مـن التعبيـرات، وهـو فـي : االعتراض، فيكتفي أن يقول
  .اعتراضات أخرى يعلل ويبين سبب االعتراض

لــيس بــشيء، زعــم، : ، فمــن عبــارات االعتــدالتراوحــت عباراتــه فــي اعتراضــاته بــين االعتــدال والتطــرف -٣
وينبغي أن يغمض : ًوهذا يشير إلى احترامه آلراء غيره مع كونه معترضا عليهم، ومن عبارات القسوةوهم، 

  .يرة منه على علم اللغة العربيةِفسر بأنه حماسة من األلوسي وغُوهذا يطرف القبول عنه، وغاية الشذوذ، 
  .  لنحوي معين، بل شملت الكثير من النحاة والمذاهب لم تكن اعتراضاته موجهة -٤

  األسس التي اعتمد عليها في اعتراضاته: ًثانيا
  :اعتمد األلوسي في اعتراضاته النحوية على جملة من األسس، وهي

  المعنى -١
ى ، ولعـل ذلـك يرجـع  إلـ أو رفـضه، وبنى عليه قبول الوجه اإلعرابيً واضحاًاهتم األلوسي بالمعنى اهتماما

 اهتمامـــه بـــالمعنى الـــداللي للفظـــة القرآنيـــة فـــي ســـياقها الفريـــد، كيـــف ال وهـــو مفـــسر بالدرجـــة األولـــى، وهـــذا
ًكثيـرا مـن ٕ وان تـضمن ، أكثـر مـن أي علـم آخـرلعلم اللغة العربيةمي ف الذي نحن بصدد دراسته ينتنَالمص

  .العلوم األخرى
  األصول النحويةوالقواعد  -٢

 ويختار وجها آخر ،ً، فقد يخالف وجها إعرابيالى القواعد واألصول النحوية  ع يؤسس األلوسي اعتراضاته
  :ا في اعتراضه على من خالفهاإليهاستند بناء على هذه القواعد واألصول، ومن القواعد التي 

  .الخطاب) كاف(ـ  بين التمام والنقص، وعدم جواز نداء المضاف ل)كان(مسألة 
   الشواهد النحوية -٣

 توجيهه بابه الشعر، وال يصلح للتطبيق على آيات القرآن الكريم، مثـال ألنلوسي على المعرب يعترض األ
  .القسم) الم(مسألة : ذلك

                                                 
  .٤/٨٤ :شرح الرضي)  (١



 ١٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  ابعالفصل الر
  اختياراته النحوية

  :وفيه
  .مدخل

  .تعريف االختيار
  .اختياراته في باب األسماء: المبحث األول
  .اختياراته في باب األفعال: المبحث الثاني
  .اختياراته في باب الحروف: المبحث الثالث
  .موقفه من نحاة البصرة والكوفة: المبحث الرابع
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  مدخل

ني بعض العبارات التي تؤكد ترجيح واختيار المصنف تمن خالل بحثي في كتاب روح المعاني استوقف    
  : يأتيخر، ومن األلفاظ التي تؤكد ذلك مالرأي نحوي دون رأي آ

 والــصحيح الجــواز، فــالالئق أن تجعــل منــصوبة، ورجــح األول، واألول أحــسن، وال يخفــى رجحــان الوجــه (
  ).، وهو الظاهر، واألول أولى، وعلى الصحيح، وهو األظهراألول، وصحح األول

  .، ثم أذكر اآلراء الواردة فيهاةالمعروض في المسألة على اختيارات العلماءفي هذا المبحث وسأقف 

� �



 ١٣٢

   ًتعريف االختيار لغة واصطالحا
   لغة-

ـــشيئين، : ، منهـــا)١( كثيـــرةٍورد لفـــظ االختيـــار فـــي المعـــاجم اللغويـــة بمعـــان     االصـــطفاء، والتخييـــر بـــين ال
  .)٢(" أي فوضت إليه الخيار،االصطفاء، وخيرته بين الشيئين: واالختيار" : والتفضيل، يقول ابن منظور

  .)٣( "انتقاه واصطفاه: فضل بعضها على بعض، واختاره: ر بين األشياءخي" وجاء في المعجم الوسيط أن 
  ً أما اصطالحا-

للطــرف  إلرادة مــع مالحظــة مــاا"  :لــم يبتعــد المــدلول االصــطالحي عــن المعنــى اللغــوي، فاالختيــار هــو    
، )٤("ه الــذي يريــد إلــى الطــرفوالمريــد ينظــر ، اويميــل إلـى أحــدهم ، كــأن المختــار ينظــر إلــى الطــرفيناآلخـر

  .)٥( "إثبات مرتبة في أحد الدليلين على اآلخر"  ًوهو أيضا
اصــطفاء وتفـضيل وميــل األلوســي إلــى رأي نحــوي دون :  فـي هــذا البحــث هــواعتمدتــهف الــذي ولعـل التعريــ

  .رأي آخر
  
  

                                                 
 .١١/٢٤١: ، وتاج العروس٢/٦٥٢: حاحالص )(١
 .٣/٢٦٣: لسان العرب )(٢
 .١/٢٦٤: المعجم الوسيط )(٣
ســـسة الرســـالة، عـــدنان درويــش و محمـــد المــصري، مؤ: أبـــو البقــاء أيـــوب بـــن موســى الحـــسيني الكفــوي، تحقيـــق: الكليــات )(٤

 .٧٤، ص م١٩٩٨-ه١٤١٩بيروت، 
 .٧٨ص : التعريفات )(٥



 ١٣٣

  
  
  

  المبحث األول
  األسماء اختياراته في باب 

  :اآلتيةذا المبحث المسائل  في هسوف أتناول
  .البدل: ًأوال
  .الظرفية" إذ " : ًثانيا
  .االستثناء المنقطع: ًثالثا
 ؟تي الحال من المنادىهل تأ: ًرابعا

  .الحال: ًخامسا
    .حذف المبتدأ: ًسادسا
  .الخبر شبه الجملة :ًسابعا
  .االستثناء المتصل: ًثامنا
  .الجملة بعد اسم اإلشارة: ًتاسعا
 .لمفعول ألجلها: ًعاشرا

  .ضمير الفصل:  عشرأحد
  
  
  



 ١٣٤

  البدل: المسألة األولى 
��m�m�m�m�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ:من قوله تعالى) سبع(قال األلوسي عند إعرابه لكلمة     

�Ñ��Ð��Ï�Ñ��Ð��Ï�Ñ��Ð��Ï�Ñ��Ð��Ïllll)َسـبع(وفي نصب " ، )١ ْ البـدل مـن المـبهم، أو العائـد إلـى الـسماء، أو مفعـول : أوجـهخمـسة  )َ
 - ولـم يثبــت- بنــاء علـى أنهـا بمعنــى صـير)سـوى(ـ  لـٍمـنهن، أو حــال مقـدرة، أو مفعـول ثــان سـوى : أي؛بـه

  .)٢( "والبدلية أرجح لعدم االشتقاق
  المناقشة والتحليل

  :خمسة أوجه) سبع(ذكر العلماء في نصب 
واختــار هــذا الوجــه أبوحيــان، والــسمين الحلبــي، : العائــد علــى الــسماء) فــسواهن( بــدل مــن الــضمير فــي -١

 علـى أن الـضمير عائـد علـى مـا ً بدال مـن الـضمير)سبع(قد أعرب بعضهم و"  :أبوحيانقال ، )٣(واأللوسي
: ً أن يكـــون منـــصوبا علـــى المفعـــول بـــه، والتقـــدير)ســـبع ســـموات(وأجـــازوا فـــي قبلـــه، وهـــو إعـــراب صـــحيح، 

ًضا أن يكـــون مفعـــوال ثانيـــا لـــسوى، ويكـــون معنـــى ســـ، وأجـــازوا أيـــ)فـــسوى مـــنهن ســـبع ســـموات( ً  صـــير،: وىً
بـــه، ، والمفعـــول  نـــصب ســـموات أوجـــه البـــدل باعتبـــارين، فـــتلخص فـــيًوأجـــازوا أيـــضا النـــصب علـــى الحـــال

ويتــرجح البــدل بعـــدم ، ، والمختـــار البــدل باعتبــار عــود الـــضمير علــى مــا قبلــه والحـــال، وحــالٍومفعــول ثــان
  .)٤(  "االشتقاق

، )٥(فه أبوحيـان، والـسمين الحلبـيوقـد ضـع: ً بدل من الضمير أيضا، ولكن هـذا الـضمير يفـسره مـا بعـده-٢
ًر مرتبط بما قبله ارتباطا كليالكن هذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غي :"  أبوحيانقال  إذ يكون الكالم ؛ً
الـسماء ، فيكـون قـد   إلـىب اسـتوائه عقـ)سبع سموات(تضمن أنه تعالى استوى على السماء، وأنه سوى قد 

وظــاهر الكــالم أن الــذي ، )ســبع ســموات(تــسويته :  واآلخــر،واؤه إلــى الــسماءأحــدهما اســت: أخبــر بإخبــارين
  .)٦ ( ")سبع سموات(  علىاستوى إليه هو بعينه المستوي

وقــد ذكــره النحــاس، ومكــي، وابــن األنبـاري، وابــن عطيــة، والعكبــري، وقــد ذكــر هــؤالء الوجــه :  مفعـول بــه-٣
ًأن يكـون منـصوبا علـى : أحـدهما: ، وذلـك مـن وجهـينمنصوب) سبع: " ( ابن األنباريقال، )٧(ًاألول أيضا

                                                 
 .٢٩ آية: البقرةسورة  )(١
 .١/٢١٧: روح المعاني )(٢
 .١/٢١٧: ، وروح المعاني١/٢٤٤: ، والدر المصون١/٢٨١: البحر المحيط )(٣
 .١/٢٨١: البحر المحيط )(٤
 .١/٢٤٤: ، والدر المصون١/٢٨١: البحر المحيط )(٥
 .١/٢٨١: البحر المحيط )(٦
، والمحــرر ١/٦٨: ريــب إعــراب القــرآن، والبيــان فــي غ١/٣٤: ، ومــشكل إعــراب القــرآن٣١ص : إعــراب القــرآن للنحــاس )(٧

 .١/٤٥: ، والتبيان في إعراب القرآن١/١١٥: الوجيز



 ١٣٥

فـسوى : ، علـى تقـدير)سـوى(ًأن يكون منصوبا؛ ألنه مفعـول : ، والثاني)سواهن(البدل من الهاء والنون في 
  .)١( "منهن سبع سماوات 

 أن يكــون )ســبع(وأجــازوا فــي "  : أبوحيــانقــال، )٢( وقــد ضــعف هــذا الوجــه أبوحيــان، والــسمين الحلبــي    
 ومـن ،، وهـذا لـيس بجيـد مـن حيـث اللفـظ)فـسوى مـنهن سـبع سـموات(: ًوبا علـى المفعـول بـه، والتقـديرمنص

حــذف حــرف الجــر منــه فــي ، فيجــوز  فــإن ســوى لــيس مــن بــاب اختــار: اللفــظ أمــا مــن حيــث،حيــث المعنــى
 لـيس ً كثيـرة، فـسوى مـنهن سـبعا، واألمـرواتامس، وأما من حيث المعنى فألنه يدل على أن الفصيح الكالم

  .)٣(  "وات سبعا إذ المعلوم أن السم؛كذلك
منـصوب علـى البـدل ) سبع: " ( إذ قال؛وقد ذكره العكبري): صير(بمعنى ) سوى(؛ ألن ٍ مفعول به ثان-٤

) رصــي(بمعنــى ) ىســو( بــه، وقيــل ًفــسوى مــنهن ســبع ســماوات، فيكــون مفعــوال: مــن الــضمير، وقيــل التقــدير
ًفيكون مفعوال ثانيا ً" )٤(.  

َوهــذا لــم يثبــت أيــضا أعنــي جعــل "  :ف هــذا الوجــه أبوحيــان، والــسمين الحلبــي حيــث يقــولقــد ضــعو ْ َ ســوى"ًُ َ"، 
َ صير:مثل َ" )٥(.  
 ـ أو علــى المفعــول بــر، نــصب علــى البــدل مــن الــضمي)ســبع" (:  إذ قــالوقــد ذكــره ابــن عطيــة؛:  حــال-٥
  .)٦("ل  نصب على الحا: وقيل،بع فسوى منهن س: بتقدير حذف الجار من الضمير كأنه قال)سوى(

ٌوفيه بعد من وجهين"  :وقد رد هذا الوجه السمين الحلبي حيث يقول ْ حال مقدرة وهـو خـالف أنه : ُأحدهما: ُ
ً األصل أيضا بالمشتق وهو خالف أنها مؤولة:  والثاني،األصل ِ")٧(.  

 )فـسواهن(ضمير المتـصل فـي كلمـة  منـصوبة علـى البدليـة مـن الـ)سـبع(والرأي الراجح فـي المـسألة أن     
ٌأنــه بــدل مــن : ُفــي نــصبه خمــسة أوجــه، أحــسنها : "، وهــذا مــا ذهــب إليــه الــسمين بقولــهالعائــد علــى الــسماء

فسواهن(ِالضمير في  ُ  َ َ العائد على السماء كقولك)َ ِ ِ   .)٨( "ٍيدُأخوك مررت به ز: ِ

                                                 
 .١/٦٨: البيان في غريب إعراب القرآن )(١
 .١/٢٤٥: ، والدر المصون١/٢٨١: البحر المحيط )(٢
 .١/٢٨١: البحر المحيط )(٣
 .١/٤٥: التبيان في إعراب القرآن )(٤
 .١/٢٤٥: لمصون، والدر ا١/٢٨٢: البحر المحيط )(٥
 .١/١١٥: المحرر الوجيز )(٦
 .١/٢٤٥: الدر المصون )(٧
 .١/٢٤٤: الدر المصون )(٨



 ١٣٦

   الظرفية)إذ(: الثانيةالمسألة 
�m�m�m�m���JI��H��G��F��E��D��C��B��A���JI��H��G��F��E��D��C��B��A���JI��H��G��F��E��D��C��B��A���JI��H��G��F��E��D��C��B��A: فــي قولــه تعــالى) إذ(ابــه قــال األلوســي عنــد إعر    

W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��KW��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��Kllll)١(�  
ختلـــف او ،ســـميةاويكـــون مـــا بعـــدها جملـــة فعليـــة أو  ...ٕواذ ظـــرف زمـــان للماضـــي مبنـــي لـــشبهه بـــالحرف " 

 وفـي موضـع نـصب ،قكـم إذ خلابتـداء : أي؛ وفـي موضـع رفـع، وبمعنـى قـد،زائدة: المعربون فيها هنا فقيل 
 عـــدة أقـــوال ، هـــذهويكفـــي فـــي صـــحة الظرفيـــة ظرفيـــة المفعـــول  ... خلقكـــم أو أحيـــاكم إذابتـــدأ : أي؛بمقـــدر

  .)٢( " اآلتي)بقالوا(فالالئق أن تجعل منصوبة  ، فيه تكلفبعضها و،بعضها غير صحيح
  المناقشة والتحليل

 وهـي لمـا مـضى مـن الـدهر: "  سـيبويه يقـولعند جمهـور النحـويين ظـرف لمـا مـضى مـن الزمـان،) إذ(    
ًهذا البـاب أن الزمـان إذا كـان ماضـيا أضـيف إلـى الفعـل  جملة" : ً، ويقول أيضا�)٣("وهي ظرفية بمنزلة مع 

ٕ واذا كان لما لم يقع لم يضف إال ، فأضيف إلى ما يضاف إليه إذ، ألنه في معنى إذ؛ٕوالى االبتداء والخبر
عنــــد ســــيبويه ) إذ(ـ ، فــــ)٤( " هــــذه ال تــــضاف إال إلــــى األفعــــال)إذا( و،)إذا(  ألنــــه فــــي معنــــى؛إلــــى األفعــــال

 عنـه بعـض النحـويين َعلـى المـستقبل، إال أن ذلـك لـم يـرض) إذا(والجمهور تدل علـى الماضـي، بينمـا تـدل 
ًال تقع إال ظرفا أو مضافا إليه ) إذ(وزعم الجمهور أن : "  حيث قالبن هشامكا ً")٥(.  

 )٦(عند متأخري النحـاة، فقـد قـسمها ابـن هـشام إلـى أربعـة أوجـهال سيما و) إذ(لنحاة حول وتشعبت آراء ا    
  .)٧(والمرادي إلى ستة أوجه

تــدل علــى الــزمن المــستقبل، إال أن بعــض ) إذا(تــدل علــى الــزمن الماضــي، و) إذ(ًوقــد ذكــرت آنفــا أن     
ا علــى المــستقبل فــي بعــض النــصوص، نحــو ، أوجبــا داللتهــ)٩(، وابــن هــشام)٨(النحــاة المتــأخرين كــابن مالــك

                                                 
 .٣٠ آية: البقرةسورة  )(١
 .١/٢١٨: روح المعاني )(٢
 .٤/٢٢٩: الكتاب )(٣
 .٣/١١٩: الكتاب )(٤
 .١/١١٥: مغني اللبيب )(٥
 .١/١١٤: مغني اللبيب )(٦
 . ١٨٥ص : الجنى الداني )(٧
 .٢/٢١٠:  التسهيلشرح )(٨
 .١/١١٥: مغني اللبيب )(٩



 ١٣٧

ًمستقبل لفظا ) يعلمون( ـــ، ف)١( ��m�m�m�m�k��j��i��h��g��f��e�����d��c�k��j��i��h��g��f��e�����d��c�k��j��i��h��g��f��e�����d��c�k��j��i��h��g��f��e�����d��cllll:قوله تعالى
  .)٢( )إذا(، فيلزم أن يكون بمنزلة )إذ(ومعنى، لدخول حرف التنفيس عليه، وقد أعمل في 

��:وقع، وهو من باب قوله تعالىوقد رد الجمهور بأن هذا من باب تنزيل المستقبل الواجب منزلة ما قد  �
�m�m�m�m���]��\��[���]��\��[���]��\��[���]��\��[�_���^�_���^�_���^�_���^llll)٣(.  

مـــن الظرفيـــة، فيعربونهـــا بـــصور شـــتى ) إذ(وبعـــض القـــدماء وأكثـــر المتـــأخرين مـــن النحـــويين يخرجـــون     
 الــسابقة، فقــد فــي اآليــة) إذ(حــسب معنــى الــنص الــذي يتــصدون إلعرابــه، والــذي يعنينــا فــي هــذا المقــام هــو 

  : عدة أوجه منهاإلىا  إعرابهاختلف العلماء في
ة، والعكبــري، والنــسفي، وابــن واختــار هــذا الوجــه الزجــاج، ومكــي، والزمخــشري، وابــن عطيــ:  مفعــول بــه-١

 ابـن قـال، و)٥("واذكـر يـا محمـد إذ قـال : في موضع نصب بإضمار فعل تقديره) إذ: " ( مكيقال، )٤( هشام
��:اذكر، نحو: يل أن تكون مفعوال به، بتقديروالغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنز: " هشام �� �� �� �

�m�m�m�m�C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�ADDDDllll)٧(" )٦(.  
واختـار هـذا الوجـه القرطبـي، والبيـضاوي، وأبوحيـان، ): قـالوا(ـ ـــ ظرف لما مضى مـن الزمـان منـصوب ب-٢

ُه تــسعة أوجــه، أحــسنها أنــه  فيــ)إذ(واعلــم أن "  : الــسمينقــال، )٨(والــسمين الحلبــي، وابــن عاشــور، واأللوســي ُ
 إنــي جاعــل فــي األرض: قــالوا ذلــك القــول وقــت قــول اهللا تعــالى لهــم:  أي؛)اتجعــل فيهــ أالواقــ( بـــ وبمنــص

  .)٩("ه خليفة، وهذا أسهل األوج
  : عن معنى اآلية السابقة أبوعبيدة في حديثهقال، )١٠(، وابن قتيبةةواختار هذا الوجه أبوعبيد:  زائدة-٣

                                                 
 .٧١ -٧٠ آية: غافرسورة  )(١
 .١/١١٦: مغني اللبيب )(٢
 .٩٩ آية: الكهفسورة  )(٣
، والتبيان ١/١١٦:  والمحرر الوجيز،١/١٥٣: ، والكشاف١/٣٤: ، ومشكل إعراب القرآن٢/١٠٨: ٕمعاني القرآن واعرابه )(٤

 .١/١١٤: ، ومغني اللبيب١/٥٥: سفي، وتفسير الن١/٤٦: في إعراب القرآن
 .١/٣٤: مشكل إعراب القرآن )(٥
 .٣٠ آية: البقرةسورة  )(٦
 .١/١١٤: مغني اللبيب )(٧
: ، والــدر المــصون١/٢٨٤: ، والبحــر المحــيط١/٢٧٧: ، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل١/٢٦١: الجــامع ألحكــام القــرآن )(٨
 .١/٢١٨: لمعاني، وروح ا١/٤٢٠: ، والتحرير والتنوير١/٢٤٨
 .١/٢٤٨: الدر المصون )(٩

يــة، بيــروت، الطبعــة األولــى، أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلم: أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى، تحقيــق: مجــاز القــرآن )(١٠
إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب : أبو محمد عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة، تحقيـق: تأويل مشكل القرآن، و٣٧ ، صه١٤٢٧

 .١٥٨ ، صم٢٠٠٧علمية، بيروت، ال



 ١٣٨

     .)١("د الزوائمن حروف ) إذ(ووقلنا للمالئكة، : معناه"  
 وابــن فــذهب أبــو عبيــدة" : ، قــال أبوحيــان)٢(أبوحيــانووقــد اعتــرض علــى هــذا الوجــه الطبــري، والزجــاج،     

  .)٣("و ضعيفين في علم النح، وكان أبو عبيدة وابن قتيبة قتيبة إلى زيادتها، وهذا ليس بشيء
 ظـرف لمـا مـضى مـن )إذ(ر، وهو أن ن الوجه الراجح في المسألة هو رأي الجمهوفإوبعد هذا العرض     

والذي تقتضيه العربية نصبه " : الزمان؛ ألن األصل فيها أن تكون كذلك، وهذا ما ذهب إليه أبوحيان بقوله
، كما تقـول فـي )قالوا أتجعل(، )إني جاعل في األرض(:  وقت قول اهللا للمالئكة: أي؛)قالوا أتجعل(: بقوله
 إلـى حـسن هـذا  فـانظر،ٕ مجيئك أكرمتك، واذ قلت لي كذا قلت لك كذا وقت: أي؛ئتني أكرمتكإذ ج: الكالم

  ، وارتبكوا في دهياء وخبطوا خبط لم يوفق أكثر الناس إلى القول به، وكيف الوجه السهل الواضح
  .)٤("ء عشوا

  االستثناء المنقطع : لثةالمسألة الثا
��°��±����m�m�m�m:مـن قولـه تعـالى) إال أن تكـون تجـارة(قال األلوسـي عنـد إعرابـه      �̄��®��¬������«��±��°�� �̄��®��¬������«��±��°�� �̄��®��¬������«��±��°�� �̄��®��¬������«

��²��²��²��²llll)٥( : "تعــالىقولــه ف،اســتثناء منقطــع مــن األمــر بالكتابــة :��m�m�m�mO��N��M��LO��N��M��LO��N��M��LO��N��M��L llll)٦( 
 لكـــن وقـــت كـــون تـــداينكم أو تجـــارتكم تجـــارة :أي ؛إلـــى هنـــا جملـــة معترضـــة بـــين المـــستثنى والمـــستثنى منـــه

 ثناءمــصون يجــوز أن يكــون اســتوفــى الــدر ال،  بيــدًتــديرونها بيــنكم بتعاطيهــا يــداحاضــرة بحــضور البــدلين 
إنــه :  وقيــل، حــال حــضور التجــارةفــي كــل حــال إال فــي فيكــون قــد أمــر باالستــشهاد ، مــن االستــشهادًمتــصال

 ، لكـن التجـارة الحاضـرة يجـوز فيهـا عـدم االستـشهاد والكتابـة:أي ؛ًاستثناء من هذا وذاك وهـو منقطـع أيـضا
  .)٧( " ولعل األول أولى،غير ذلك: وقيل

   والتحليلالمناقشة
  :إلى قولين) إال إن تكون تجارة حاضرة ( اختلف العلماء في االستثناء في جملة     

  واختار هذا الوجه مكي، والقرطبي، والسمين الحلبي، وأبو السعود، واأللوسي،:  االستثناء منقطع-١

                                                 
 .٣٧ص : مجاز القرآن )(١
 .١/٢٨٦: ، والبحر المحيط١/١٠٨: ٕ، ومعاني القرآن واعرابه٢/٤٩٦: جامع البيان )(٢
 .١/٢٨٦: البحر المحيط )(٣
 .١/٢٨٧: البحر المحيط )(٤
 .٢٨٢ آية: البقرةسورة  )(٥
 .٢٨٢ آية: البقرةسورة  )(٦
 .٣/٦١ :روح المعاني )(٧



 ١٣٩

 ؛ مـن الجـنساسـتثناءألنـه ؛ أنـه متـصل: هماي هذا االستثناء قـوالن، أحـدف"  : السمينقال، )١( وابن عاشور
ِإال فـــي حـــال حـــضور : ير، والتقـــد باالستـــشهاد فـــي كـــل معاملـــة، واســـتثنى منهـــا التجـــارة الحاضـــرةٌرألنـــه أمـــ
َلكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم االستـشهاد :  وهذا هو الظاهر، كأنه قيل،نه منقطعأ:  والثاني،التجارة ّ
  .)٢( " فيهاوالكتب

والجملـة المـستثناة فـي موضـع نـصب؛ ألنـه : " قـال هذا الوجه العكبري حيث واختار:  االستثناء متصل-٢
إال فـي : استثناء من الجنس؛ ألنه أمر باالستشهاد في كل معاملة، واستثنى منه التجارة الحاضرة، والتقـدير

  .)٣("حال حضور التجارة 
التجــارة الحاضــرة ليــست مــن ألن "  أن الوجــه الــراجح فــي المــسألة هــو أن االســتثناء منقطــع؛ والخالصــة    

 تجـــارتكم تجـــارة حاضـــرة بحـــضور البـــدلين أولكـــن وقـــت كــون تـــداينكم "  :، وكأنـــه قـــال)٤( "الــدين فـــي شـــيء
 فـال بــأس بـأن ال تكتبوهــا لبعــده : أي؛فلــيس علــيكم جنـاح أن ال تكتبوهــا ، بيـدًتـديرونها بيــنكم بتعاطيهمـا يــدا

  .)٥( "عن التنازع والنسيان
  ؟ الحال من المنادىأتيتل ه: الرابعةالمسألة 

الجملـة يجـوز أن تكـون جملـة هذه " : )٦(��m�m�m�m��|��{��|��{��|��{��|��{�~��}��~��}��~��}��~��}�llll:قال األلوسي عند إعرابه لقوله تعالى    
 وفـى ، مـن المنـادىً وجـوز جعلهـا حـاال، يـستدعيه مالكيـة الملـكيمبينـة لـبعض وجـوه التـصرف الـذمستأنفة 

 مــن ي منــه كمــا تــأتتــأتيال حــ وال، مفعــول بــههألنــ ؛ح الجــوازيصحالــ و، خــالفمــن المنــادىانتــصاب الحــال 
  .)٧( "الفاعل

  المناقشة والتحليل
  :)٨(اختلف النحاة في جواز مجيء الحال من المنادى إلى ثالثة مذاهب    

  ، والسمين الحلبي، )١٠(، وظاهر كالم ابن مالك)٩(وهو مذهب المبرد: ًالجواز مطلقا: المذهب األول

                                                 
ـــدر المـــصون١٥٤١/ ٣: ، وارتـــشاف الـــضرب٣/٤٠١: ، والجـــامع ألحكـــام القـــرآن١/١١٧: مـــشكل إعـــراب القـــرآن )(١ : ، وال
 .٣/١١٥: ، والتحرير والتنوير٣/٦١: ، وروح المعاني١/٢٧١: ٕ، وارشاد العقل السليم٦٧٣-٢/٦٧٢
 .٦٧٣-٢/٦٧٢: الدر المصون )(٢
 .١/٢٣١: التبيان في إعراب القرآن )(٣
 .٣/١١٥: التنويرالتحرير و )(٤
 .١/٢٧١: إرشاد العقل السليم )(٥
 .٢٦ آية: آل عمرانسورة  )(٦
 .٣/١١٤: روح المعاني )(٧
 .٤/٢١٨١: ارتشاف الضرب )(٨
 .٤/٢١٨١: ارتشاف الضرب )(٩

 .٣/٣٩٠: شرح التسهيل )(١٠



 ١٤٠

ًأناديـه قائمـا، وال أناديـه : وأجـازه قـوم مـنهم المبـرد، وقـال: "  نقله عنه ابن مالك المبرد فيماقال، )١(واأللوسي
  :ًقاعدا، وأنشد

ِيــــــا بــــــؤس للجهــــــل ضــــــرارا ألقــــــوام ً  َ ِ َ )٢(   
   .)٣("حال من البؤس المنادى : ًفضرارا 

  عليه، و)٤(وحمل سيبويه هذا البيت على أنه ضرورة شعرية، والالم مقحمة، واألصل يا بؤس الجهل    
ًليست حاال من المنادى، ورجح البغدادي أن تكون حاال من المضاف، حيث ) ًضرارا(ـ  ف مـن جعـل "  :قـالً

      ، )٥(" فــإن الجهــل ضــار وبؤســه ضــرار، وفيــه مناســبة جيــدة،عامــل الحــال النــداء جعــل الحــال مــن المــضاف
 أعنــي ، صــاحب الحــالالظــاهر أن عاملــه بــؤس، الــذي بمعنــى الــشدة، وهــو مــضاف إلــى"  :وقــال الرضــي
  .)٦(" ً زيد راكبايءأعجبني مج:  فهو مثل،لزيادة الالم ًالجهل تقديرا

والـذي يــدل علــى : " وهــو مـذهب الكــوفيين وبعــض البـصريين، قــال الكوفيــون: ًالمنـع مطلقــا: المـذهب الثــاني
تنـاقض معنـى  بببـسفـالمنع " ، وأمـا عنـد البـصريين )٧("ًأنه ليس منصوبا بفعـل امتنـاع الحـال أن تقـع معـه 

 ، علـى معنـى الحـال لكـان التقـدير أن النـداء فـي حـال الركـوب)ًيـا زيـد راكبـا( : وذلك ألنا لو قلنـا،الكالم فيه
ًوان لم يكن راكبا  لـم يخرجـه ً فـإن لـم يكـن راكبـا،)يـا زيـد( : ألن النداء قد وقـع بقولـه؛ فال نداء وهذا مستحيلٕ

 أال ترى أنك لو قلـت اضـرب ، وليس ذلك في سائر الكالم،)زيديا ( : بقولهًذلك عن أن يكون قد نادى زيدا
  .)٨( " لم يجز أن تضربهً فلم تجده راكباً راكباًزيدا

التفــصيل فــي أمــر الحــال بــين أن تكــون مبينــة أو مؤكــدة، فــإن كانــت مبينــة امتنــع عنــد :  المــذهب الثالــث
  .)٩(ٕاألخفش، والمازني، وان كانت مؤكدة جاز ذلك عندهم

ً أن الــرأي الــراجح فــي هــذه المــسألة هــو المنــع مطلقــا؛ ألن المنــع جــاء مــن الكــوفيين وبعــض صــةوالخال    
تنــاقض معنــى  ً أنــه لــيس منــصوبا بفعــل امتنــاع الحــال أن تقــع معــه، و: وهمــا،البــصريين لــسببين مختلفــين

                                                 
 .٣/١١٤: ، وروح المعاني٣/١٠١: الدر المصون )(١
  .٩٧ًقمت بتخريج البيت سابقا ص )  (٢
محمـد كامـل بركـات، مركـز إحيـاء التـراث اإلسـالمي، : بهاء الدين بن عقيل، تحقيق وتعليـق: المساعد على تسهيل الفوائد )(٣

 .٢/٤٨٨، م٢٠٠١-ه١٤٢٢جامعه أم القرى، الطبعة الثانية، 
 .٢/٢٧٨: الكتاب )(٤
 .٢/١٣٠: خزانة األدب )(٥
 .١/٣٤٧: شرح الكافية للرضي )(٦
 .١/٢٨١: اإلنصاف )(٧
 .١/٢٨١: اإلنصاف )(٨
 .٤/٢١٨١: ارتشاف الضرب )(٩



 ١٤١

مكــن أن  مــن إعــراب للبيــت الــسابق يبعــضهم مــا ذهــب إليــه أن، ممــا يقــوي المنــع، ومــن الواضــح الكــالم فيــه
  .ًيؤول بحيث ال يكون حاال من المنادى

  الحال: الخامسةالمسألة 
���m�m�m�m�s��r��q�s��r��q�s��r��q�s��r��q����{��z��y������x��w��v��u��t�����{��z��y������x��w��v��u��t�����{��z��y������x��w��v��u��t�����{��z��y������x��w��v��u��t:من قوله تعالى) ًمحررا(كلمة قال األلوسي عند إعرابه ل    

¤��£��¢���¡���~��}��|¤��£��¢���¡���~��}��|¤��£��¢���¡���~��}��|¤��£��¢���¡���~��}��|llll)مـن :  وقيـل،والعامـل فيـه نـذرت، )مـا(وانتصابه على الحاليـة مـن "  ،)١
  .)٢( "األول وال يخفى رجحان الوجه ، االستقرارٍ الجار والمجرور والعامل فيه حينئذفي الذي الضمير

  المناقشة والتحليل
  :أربعة أوجه) ًمحررا(ذكر العلماء في إعراب كلمة     

، )٣(واختـار هـذا الوجـه الطبـري، والنـسفي، وأبوحيـان، وأبوالـسعود، واأللوسـي ): مـا( حال من الموصول -١
 من الضمير الـذي فـي : وقيل،)نذرت (، فالعامل)ما( من : قيل، على الحالًوانتصب محررا" :وحيان أبقال

ه علــى النعـــت  فمـــن نــصب:، وقــال مكــي)اســـتقر( العامــل فـــي الجــار والمجــرور، فالعامـــل فــي هــذا )اســتقر(
ًغالمــا محــررا: ّلمفعــول محــذوف يقــدره ي معنــى ً، علــى أن يكــون مــصدرا فــ)ًمحــررا( ويحتمــل أن ينتــصب ،ً

ويكــون إذ ذاك  ، ألن المــصدر يجــوز أن يكــون علـى زنــة المفعــول مــن كــل فعـل زائــد علــى الثالثــة؛)ًتحريـرا(
نـذرت لـك مـا (: ألن معنـى ؛ نـذرت: نذر تحرير، أو على أنـه مـصدر مـن معنـى:  أي؛على حذف مضاف

  .)٤( )"ما(من ًوهو أن يكون حاال   والظاهر القول األول، حررت لك بالنذر ما في بطني)في بطني
ـــان، والـــسمين : العامـــل فـــي الجـــار والمجـــرور) اســـتقر(الـــذي فـــي  حـــال مـــن الـــضمير -٢ وقـــد ذكـــره أبوحي

  .ذكر السمين الوجه السابقو، )٥(الحلبي
وقـد : المـضاف حـذف علـى تحريـر، َنـذر بطنـي فـي مـا لـك نـذرت :والتقـدير ،االنتـصاب علـى المـصدر -٣

  .)٦(ذكره أبوحيان والسمين الحلبي
ًغالما محررا: نعت مفعول محذوف، والتقدير -٤   ًذكر كل منهما أيضا الرأيووقد ذكره مكي، والعكبري، : ً

  : ، وقيل)ما(حال من : "  مكيقال، )٧(ً هذا الوجه أيضا أبوحيان، والسمين الحلبيوذهب إلى األول، 

                                                 
 .٣٥ آية: آل عمرانسورة  )(١
  .٣/١٣٤: روح المعاني )(٢
، وروح ٢/٢٨: ٕ، وارشـــاد العقـــل الـــسليم٢/٤٥٦: البحـــر المحـــيطو ،١/١٨٢ :تفـــسير النـــسفي، و٢٥/٤٢٥: جـــامع البيـــان )(٣

 .٣/١٣٤: المعاني
 .٢/٤٥٦ :البحر المحيط )(٤
  .٣/١٣٠ :، والدر المصون٢/٤٥٦ :البحر المحيط )(٥
  .٣/١٣٠: ، والدر المصون٢/٤٥٦: البحر المحيط )(٦
: ، والــــدر المــــصون٢/٤٥٦:  والبحــــر المحــــيط،١/٢٥٤: ، والتبيــــان فــــي إعــــراب القــــرآن١/١٣٦ :مــــشكل إعــــراب القــــرآن )(٧
٣/١٣٠. 



 ١٤٢

ًغالما محررا؛: تقديره   .)١("ً خالصا لك : أيً
 ًفمن نصبه على النعت لمفعول محـذوف يقـدره غالمـا"  :ا الوجه بقولهوقد اعترض ابن عطية على هذ    

  .)٣("فال يتعدى إلى آخر ) ما في بطني(قد أخذ مفعوله، وهو ) نذر(ألن " ؛ )٢( " وفي هذا نظر،ًمحررا
 )ًمحـررا( حـال؛ ألن كلمـة )ًمحـررا(المسألة هو التوجيه القائل بـأن هذه  أن الوجه الراجح في والخالصة    

 نــصب علــى الحــال، )ًمحــررا: " (نــت هيئــة صــاحبها عنــد وقــوع الفعــل، وهــذا مــا ذهــب إليــه القرطبــي بقولــهبي
ة ، واألول أولـــى مـــن جهـــً محـــرراً إنـــي نـــذرت لـــك مـــا فـــي بطنـــي غالمـــا: أي؛نعـــت لمفعـــول محـــذوف: وقيـــل

  .)٤( " واإلعراب، وسياق الكالم،التفسير
    حذف المبتدأ: السادسةالمسألة 

�����m�m�m�mS���R��QS���R��QS���R��QS���R��QTTTT��W��V��U����W��V��U����W��V��U����W��V��U:من قوله تعالى) الحق من ربك(سي عند إعرابه لجملة قال األلو     �� �� �� �

XXXXllll)ًوالجــار والمجــرور حــاال  ... مبتــدأ)الحــق(وجــوز أن يكــون ، هــو الحــق :أي ؛خبــر لمحــذوف :)٥ 
  .)٦(" خبره، ورجح األول) من ربك( و،مبتدأ، وجوز أن يكون الحق من الضمير في الخبر

  المناقشة والتحليل
  :إلى ثالثة أوجه) الحق من ربك( في إعراب جملة اختلف العلماء    

الحــق مــن (وفــي جملــة " : قــالواختــار هــذا الوجــه الــسمين الحلبــي حيــث :  مبتــدأ خبــره الجــار والمجــرور-١
  .)٧(" وخبره الجار والمجرور بعده ، مبتدأثالثة أوجه أظهرها أنه) ربك
الفراء، والزجاج، واأللوسي، وابـن : واختار هذا الوجه: )كهو الحق من رب(:  خبر لمبتدأ محذوف تقديره-٢

ْ ابتداء محذوُرَى أنه خبمرفوع عل"  : الزجاجقال، )٨(عاشور   .)٩("ف َ
، )١٠(وقــد ذكـره باإلضـافة إلــى الوجـه الثـاني  مكـي، وابــن األنبـاري، وابـن عطيــة:  مبتـدأ والخبـر محـذوف-٣

  .)١١("ق من ربك يتلى عليك، أو يوحى إليك الح: همبتدأ خبره محذوف، وتقدير" :  ابن األنباريقال

                                                 
 .١/١٣٦: مشكل إعراب القرآن )(١
 .١/٤٢٤ :المحرر الوجيز )(٢
 .٢/٤٥٦ :البحر المحيط )(٣
 .٤/٦٦: الجامع ألحكام القرآن )(٤
   .١٤٧ آية: البقرةسورة  )(٥
 .  ٣/١٨٧: روح المعاني )(٦
 .  ٢/١٧٠: الدر المصون )(٧
 .٢/٤١: ، والتحرير والتنوير٣/١٨٧: ، وروح المعاني١/٤٢٢: ٕ، ومعاني القرآن واعرابه١/٨٥: معاني القرآن للفراء )(٨
 .١/٤٢٢: ٕمعاني القرآن واعرابه )(٩

 .١/٢٢٤: ، والمحرر الوجيز١/١٢٧: ، والبيان في غريب إعراب القرآن١/٧٤: مشكل إعراب القرآن )(١٠
 .١/١٢٧: البيان في غريب إعراب القرآن )(١١



 ١٤٣

 خبـر لمبتـدأ محـذوف؛ ألنـه تحقـق فـي الجملـة مـسوغ حـذف )الحق( أن الوجه الراجح هو أن والخالصة    
: مـن قولـه تعـالى) عرفونـهي(المبتدأ، وهو وجود دليل عليه وهو الـضمير العائـد علـى سـيدنا محمـد فـي كلمـة 

�m�m�m�m�D��C��B��A�D��C��B��A�D��C��B��A�D��C��B��Allll)خبـر مبتــدأ محـذوف تقــديره"  :هــب إليـه ابــن عاشـور بقولــه، وهـذا مـا ذ)١: 
ُ، وحذف المـسند إليـه فـي مثـل هـذا ممـا جـرى علـى متابعـة االسـتعمال فـي حـذف المـسند إليـه بعـد هذا الحق َ

  .)٢( "َجريان ما يدل عليه
 الخبر شبه الجملة :السابعةالمسألة 

���m�m�m�mÊ��É��È����Ç��Æ��Å��ÄÊ��É��È����Ç��Æ��Å��ÄÊ��É��È����Ç��Æ��Å��ÄÊ��É��È����Ç��Æ��Å��Ä:وله تعالىمن ق) أولئك لهم عذاب(قال األلوسي عند إعرابه لجملة      �� �� �� �

Ë��Ë��Ë��Ë��llll)ُْلهم(العتماده على المبتدأ رفع الفاعل، ويجوز أن يكون ، و والظرف خبر،اسم اإلشارة مبتدأ"  :)٣ َ( 
ٌعذاب(، وً مقدماًخبرا � . )٤( " واألول أحسن،، والجملة خبر عن اسم اإلشارةً مبتدأ مؤخرا)َ �

  المناقشة والتحليل
  : ابن مالكقالى جواز اإلخبار بشبه الجملة بقسميها،  النحاة علأجمع    

ــــــــروا بظــــــــرف أو بحــــــــرف جــــــــر ّوأخب َ َ َِ ٍْ ِْ ِْ َ ُ ْ َّنــــــاوين معنــــــى كــــــائن أو اســــــتقر   َ َ ْ ِْ ٍِ ِ َ َ ََ َ )٥(  
ٕوقـــد أجـــاز النحـــاة اإلخبـــار بـــشبه الجملـــة بتقـــدير محـــذوف كـــائن أو اســـتقر، وان الحـــذف واجـــب فـــي هـــذا 

وأجاز قوم أن يكـون ذلـك : "  يقول ابن عقيل أهو من قبيل المفرد، أم الجملة؟:التركيب، واختلفوا في الخبر
ٕ كــان مــن قبيــل الخبــر المفــرد، وان )ًكائنــا( فــإن قــدرت ،)اســتقر ( أو)كــائن(:  نحــو،ً أو فعــالًالمحــذوف اســما

ل  كان من قبيل الخبر الجملة، واختلـف النحويـون فـي هـذا، فـذهب األخفـش إلـى أنـه مـن قبيـ)استقر(قدرت 
زيـد كــائن أو :  منهمــا متعلـق بمحــذوف، وذلـك المحــذوف هـو اســم الفاعـل، والتقــديرًالخبـر بــالمفرد، وأن كـال

ًمــستقر عنــدك، ومــذهب البــصريين أن الخبــر مــن قبيــل الجملــة، وان كــال  منهمــا متعلــق بمحــذوف هــو فعــل، ٕ
أو المجـرور قـسم برأسـه،  مـن الظـرف ًوذهب ابن السراج إلى أن كـال، زيد استقر أو يستقر عندك: والتقدير

  .)٦( "وليس من قبيل المفرد، وال من قبيل الجملة
 ذهــب الكوفيــون إلــى أن: "  ابــن األنبــاريقــالواختلــف فــي رافــع االســم بعــد الظــرف والجــار والمجــرور،     

ٕ وانمــا ،وذهــب البــصريون إلــى أن الظــرف ال يرفــع االســم إذا تقــدم عليــه، الظــرف يرفــع االســم إذا تقــدم عليــه
 وفـي ،أمامـك زيـد( : ألن األصـل فـي قولـك؛ إنمـا قلنـا ذلـك:أما الكوفيون فـاحتجوا بـأن قـالوا، تفع باالبتداءير

 ،واكتفى بالظرف منه وهو غير مطلـوب فحذف الفعل ، وحل في الدار عمرو، حل أمامك زيد)الدار عمرو
                                                 

 .١٤٦آية : سورة البقرة )(١
 .٢/٤١: التحرير والتنوير )(٢
 .٩١ آية: آل عمرانسورة  )(٣
  .٣/٢٢٠ :روح المعاني )(٤
  .١/٤٧٩: ، وتوضيح المقاصد والمسالك١/١٧٠:  ابن مالك في شرح ابن عقيلالبيت من ألفية)  (٥
  .١/١٧١: شرح ابن عقيل )(٦



 ١٤٤

ا قلنـــا إن االســـم بعـــده يرتفـــع  إنمـــ:وأمـــا البـــصريون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا بالفعـــل، فـــارتفع االســـم بـــه كمـــا يرتفـــع
، قدر هاهنا عامل لم يكـن إال الظـرف وهو معنى االبتداء فلو ، ألنه قد تعرى من العوامل اللفظية؛باالبتداء

  .)١(" ًوهو ال يصلح هاهنا أن يكون عامال
  :إلى وجهين) أولئك لهم عذاب(جملة وقد اختلف العلماء في إعراب      

واختـــار هـــذا الوجــــه الـــسمين الحلبـــي، وأبـــو الــــسعود، : فاعـــل) عــــذاب(، و)ملهـــ(مبتـــدأ، خبـــره ) أولئـــك (-١
 فاعـــل بـــه، وعمـــل )عـــذاب( اإلشـــارة، وســـم الً خبـــرا)لهـــم(  أن يكـــونيجـــوز " : الـــسمينقـــال،  )٢(واأللوســـي
ً خبـــرا مقـــدما)لهـــم( ونأولئـــك اســـتقر لهـــم عـــذاب، وأن يكـــ:  أي؛ه علـــى ذي خبـــرالعتمـــاد  مبتـــدأ )عـــذاب(، وً

ِة خبــر عــن اســم اإلشــارة، واألول أحــسن، ألن اإلخًمــؤخرا، والجملــ ِِن اإلخبــار بالجملــة،  مــ بــالمفرد أقــرببــار
  .)٣( "ِ اإلخبار بالمفردواألول من قبيل

وقـد ذكـر :  مبتـدأ مـؤخر، والجملـة خبـر عـن اسـم اإلشـارة) عـذاب(خبر مقـدم، و) لهم(مبتدأ، و) أولئك (-٢
 أنـه فاعـل بالجـار  علـى)عـذاب (وارتفـاع"  :قـالخـر حيـث أبوحيان الوجهين دون أن يقـدم أحـدهما علـى اآل

  .)٤( "االبتداء ويجوز ارتفاعه على ،ً لكونه خبرا عنه)أولئك(، ألنه قد اعتمد على والمجرور قبله
 مبتـدأ )عـذاب( خبر مقـدم، و)لهم( مبتدأ، و)أولئك( أنمما سبق يبدو أن الوجه الراجح في المسألة هو     

فلو وقفـت عنـد الجـار والمجـرور  للمعنى، أنسب؛ ألنه )أولئك(مبتدأ والخبر خبر عن مؤخر، والجملة من ال
  .لتكمل المعنى، واهللا تعالى أعلى وأعلم) عذاب(تشعر أن الجملة ناقصة، فجاءت كلمة ) لهم(
  االستثناء المتصل: الثامنةالمسألة  

��m�m�m�m��S��S��S��S:مـن قولـه تعـالى) يل علـى نفـسهإال مـا حـرم إسـرائ(قال األلوسي عند إعرابه لالسـتثناء فـي جملـة     

�̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T�̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T�̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T�̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���Tllll)ألن المراد على كل ؛ متصلناءواالستث"  :)٥ 
 ولكـن حـرم إسـرائيل علـى نفـسه خاصـة : والتقـدير،منقطـع:  وقيـل، وعلـى أوالده،تقدير أنه حرمه علـى نفـسه

  .)٦( " وصحح األول،ولم يحرمه عليهم
  لالمناقشة والتحلي

  :ذكر العلماء في االستثناء الوارد في اآلية السابقة قولين   

                                                 
  .١/٦١: اإلنصاف)  (١
  .٣/٢٢٠: ، وروح المعاني٢/٥٧: ٕ، وارشاد العقل السليم٣/٣٠٩: الدر المصون )(٢
  .٣/٣٠٩: الدر المصون )(٣
  .٢/٥٤٥: البحر المحيط )(٤
 .٩٣ يةآ: آل عمرانسورة  )(٥
 .٤/٢: روح المعاني )(٦



 ١٤٥

، )١(واختــار هــذا الوجــه القرطبــي، أبوحيــان، والــسمين الحلبــي، وأبــو الــسعود، واأللوســي:  اســتثناء متــصل-١
ًع ، فــإن كــان متــصال كــان التقــديرُوهــذا االســتثناء يحتمــل االتــصال واالنقطــا"  : أبوحيــانقــال إال مــا حــرم : ْ ّ

ْ وان كــان ،ائــد التــي افتروهــا وادعــوا تحريمهــا، فليــست فيهــا الزوم علــيهم فــي التــوراةرُ علــى نفــسه فحــســرائيلإ ٕ
 ، علـــى بنـــي إســـرائيل، ولـــم يحرمـــه اهللا إســـرائيل حـــرم ذلـــك علـــى نفـــسه خاصـــةلكـــن: ًمنقطعـــا كـــان التقـــدير

  .)٢( "واالتصال أظهر
كــل : وتأويــل اآليــة"  :قــالك أنــه اســتثناء منقطــع، ذكــر الطبــري فيمــا نقلــه عــن الــضحا:  اســتثناء منقطــع-٢

ًالطعام كان حال إال مـا حـرم إسـرائيل علـى نفـسه مـن ( لبني إسـرائيل مـن قبـل أن تنـزل التـوراة وبعـد نزولهـا، ِ
وكــأن ، لكــن إســرائيل حــرم علــى نفــسه مــن قبــل أن تنــزل التــوراة بعــض ذلــك:  بمعنــى،)قبــل أن تنــزل التــوراة
االســتثناء  (ى االســتثناء الــذي يــسميه النحويــون إلــ) علــى نفــسه مــا حــرم إســرائيلإال (:ّالــضحاك وجــه قولــه

  .)٣() "المنقطع
أن المطــاعم " ن االســتثناء فــي اآليــة متــصل؛ ألن المعنــى أن الوجــه الــراجح فــي المــسألة هــو فــإوبعــد،     

ه، فلمـا نزلـت التــوراة  لبنـي إسـرائيل مــن قبـل إنـزال التـوراة سـوى مـا حــرم إسـرائيل علـى نفـسًكلهـا لـم تـزل حـال
  .)٤("  لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه؛م عليهم فيها لحوم اإلبل وألبانهارُعلى موسى ح

  الجملة بعد اسم اإلشارة :التاسعةالمسألة 
هـــي فـــي محـــل : قـــال البـــصريون : ")٥(��m�m�m�m��r��q��p��r��q��p��r��q��p��r��q��pllll:قـــال األلوســـي عنـــد إعرابـــه لقولـــه تعـــالى    

 ، ألن الفائـــدة معقـــودة بهـــا وبهـــا تـــتم؛ والحـــال ههنـــا الزمـــة، "ًذا قـــائالهـــا أنـــت "  : أي؛النـــصب علـــى الحـــال
وال يخفـــى أن مـــا قالـــه البـــصريون هـــو الظـــاهر مـــن كـــالم   ...ســـم اإلشـــارةاوالعامـــل فيهـــا حـــرف التنبيـــه أو 

  .)٦( "ٕ وان كان المعنى على اإلخبار بالحال،حوا بالحالية فصر) ًها أنت ذا قائما(:  ألنهم قالوا؛العرب
  لمناقشة والتحليلا

  :إلى عدة آراء) ها أنتم أوالء تحبونهم (:اختلف العلماء في إعراب قوله تعالى    
: )أوالء( جملــة فعليــة فــي موضـــع نــصب علــى الحــال مـــن )تحبـــونهم( خبــره، و )أوالء( مبتــدأ، و)أنــتم (-١

لــــف واخت"  : أبوحيــــانقــــال، )٧(واختــــار هــــذا الوجــــه ابــــن األنبــــاري، وأبوحيــــان، والــــسمين الحلبــــي، واأللوســــي

                                                 
ٕ، وارشـاد العقـل ٤/٢: ، وروح المعـاني٣/٣١١: ، والـدر المـصون ٣/٤ :البحر المحيط، و٤/١٣٥: الجامع ألحكام القرآن )(١

 .٢/٥٨: السليم
 .٣/٤: البحر المحيط )(٢
 .٦/٩: جامع البيان )(٣
 .١/١٩٩: تفسير النسفي )(٤
 .١١٩ آية: عمرانآل سورة  )(٥
 .٣٩-٤/٣٨: المعانيروح  )(٦
 . ٣٩-٤/٣٨: ، وروح المعاني١/٤٧٤: ، والدر المصون١/٤٥٨: ، والبحر المحيط٢/٢٣٨: اإلنصاف )(٧



 ١٤٦

 وقـد قالـت ، حـال)تحبـونهم(، و خبـر)هـؤالء( مبتـدأ، و)أنـتم(، فالمختـار أن المعربون في إعراب هـذه الجملـة
ًهـا أنــت ذا قائمـا، وهاأنــا ذا قائمـا: العـرب ًهــذا أنـا قائمــا، وهـا هــو ذا قائمـا: ً وقالــت أيـضا،ً عــن ٕ، وانمــا أخبـر ً

ود مـن  والمقـص،حاضـر، وأنـا الحاضـر، وهـو الحاضـرأنـت ال: لالضمير باسم اإلشـارة فـي اللفـظ، وكأنـه قـا
ًباالسم المفرد منصوبا علـى الحـال، فيمـا  ويدل على أن الجملة حال مجيئهم ،حيث المعنى اإلخبار بالحال

  . )١("ه  ونحو،ًها أنت ذا قائما: قلناه من قولهم
وقـد ذكـر هـذا الوجـه :  خبـر المبتـدأ)تحبـونهم(ذف منه حرف النـداء، و منادى ح) أوالء(مبتدأ، و) أنتم (-٢

، ومذهب البصريين أن حذف حرف النداء مع اسم )٣(، واعترض األلوسي عليه)٢(أبوحيان، والسمين الحلبي
، ولكن أجازه طائفـة مـن النحـاة مـنهم ابـن مالـك؛ لـورود الـسماع )٤(اإلشارة ال يجوز إال في شذوذ أو ضرورة
يــا هــؤالء، : ، أي)٥(�m�m�m�m��U��T��S��R��Q��U��T��S��R��Q��U��T��S��R��Q��U��T��S��R��Qllll: ه تعــالىبــه، فممــا ورد منــه مــع اســم اإلشــارة قولــ

  :وقول الشاعر

  .)٧(يا ذا: أي
ا الوجـه الزجـاج، وذكـر هـذ:  صلته، وهـو خبـر المبتـدأ)تحبونهم( الذي، و:بمعنى) أوالء(مبتدأ، و) أنتم (-٣

، ومجيء ألفاظ اإلشارة أسماء موصولة مـسألة خالفيـة فـي علـم النحـو، فقـد )٨(ومكي، والزمخشري، والنسفي
 ومــا أشــبهه مــن )هــذا(ذهــب الكوفيــون إلــى أن " :  ابــن األنبــاريقــالأجــازه الكوفيــون، ورفــضه البــصريون، 

 الــذي قــال ذاك :أي ؛)هــذا قــال ذاك زيــد( : نحــو، واألســماء الموصــولة)الــذي(بمعنــى  أســماء اإلشــارة يكــون
 وكـــذلك ســـائر أســـماء اإلشـــارة ال تكـــون بمعنـــى ،)الـــذي(وذهـــب البـــصريون إلـــى أنـــه ال يكـــون بمعنـــى  ،زيـــد

  .)٩( "األسماء الموصولة
وقــد ذكــره :  خبــره)تحبــونهم(، و)أعنــى(ختــصاص بإضــمار  منــصوب علــى اال)أوالء(مبتــدأ، و) أنــتم  (-٤

  .)١٠(مكي، والعكبري
                                                 

 .١/٤٥٨: البحر المحيط )(١
 .١/٤٧٦: ، والدر المصون١/٤٥٩: البحر المحيط )(٢
 .٤/٣٩: روح المعاني )(٣
 .٢/١٠٥٤: توضيح المقاصد والمسالك )(٤
 .٨٥آية : سورة البقرة )(٥
عبـد : ، تحقيـقبـن مالـكجمـال الـدين أبـي عبـد اهللا : وشـرح الكافيـة الـشافية، ٣/١٨٩البيت بـال نـسبة فـي شـرح ابـن عقيـل )  (٦

  . ٢/١٢٩٢ ،المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث
 .١٩٠-٣/١٨٩: شرح ابن عقيل )(٧
 .١/٢٠٨: ، وتفسير النسفي١/٤٣٥: ، والكشاف١/٥٩: ، ومشكل إعراب القرآن١/٤٦٣: ٕمعاني القرآن واعرابه )(٨
 .٢/٢٣٦: اإلنصاف )(٩

 .١/٨٦: ، والتبيان في إعراب القرآن١/٥٩: مشكل إعراب القرآن )(١٠

ــــر،َذا ــــد اشــــتعال ال ــــيس بع  ارعــــواء فل ِ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ـــصبا مـــن ســـبيل   ْ ـــى ال ِأس شـــيبا إل ِ َِ ْ ِ َ  ً ْ َ ْ )٦(  



 ١٤٧

وقد نص النحويون " :  أبوحيانقال، على هذا الوجه، )١( اعترض أبوحيان، والسمين الحلبي، واأللوسي وقد
فلـيس " :  بقولـهً، وهذا ما أكده سـيبويه سـابقا)٢( "، وال بأسماء اإلشارة التخصيص ال يكون بالنكراتعلى أن

ن فـــصلوا فيـــه المـــرادي، حيـــث ، وذهـــب إليـــه أكثـــر العلمـــاء، ومـــن الـــذي)٣("هـــذا مـــن مواضـــع النكـــرة والمـــبهم 
  : وذلك االسم ثالثة أنواع" :استعرض مواضع النصب على االختصاص، حيث يقول

صـلى اهللا  -قولـه : المعـرف باإلضـافة، نحـو: الثـانيأنا أفعل كذا أيهـا الرجـل، و: ، نحو)أيها وأيتها: (األول
: المعـرف بـاأللف والـالم، نحـو: الـثالثألنبيـاء ال نـورث، مـا تركنـاه صـدقة، ونحن معاشر ا" : - عليه وسلم

  . )٤(" "نحن العرب أقرى الناس للضيف
واختار هذا الوجه :  مستأنفة مبينة للجملة قبلها)تحبونهم"  خبره، وجملة )أوالء(مبتدأ، و ) أنتم (-٥

   هي إذ ربة، وال محل لها، الزمة، لبيان الحالة المستغاإلشارةفالجملة بعد اسم "  :قالالرضي حيث 
   .)٥("ة تأنفمس
:  خبر المبتـدأ الثـاني، والجملـة خبـر المبتـدأ األول)تحبونهم(، و ٍمبتدأ ثان) أوالء(مبتدأ أول، و ) أنتم  (-٦

  .)٦(وقد ذكره أبوحيان، واأللوسي
وقـد ذكـره أبوحيـان :  في محل نصب بفعل يفسره ما بعده، والجملة خبر المبتـدأ)أوالء(مبتدأ، و ) أنتم(  -٧

  .)٧(واأللوسي
 جملــة فعليــة فــي موضــع نــصب علــى الحــال، أو خبــر المبتــدأ )تحبــونهم(اجح فــي المــسألة هــو إن والــر    

  .الثاني، وهذا ال يتعارض مع تمام المعنى، واهللا أعلم
  المفعول ألجله: العاشرةالمسألة  

����m�m�m�m�³��²����±��°��¯��®��¬��«�³��²����±��°��¯��®��¬��«�³��²����±��°��¯��®��¬��«�³��²����±��°��¯��®��¬��«����µ:مـن قولـه تعـالى) ابتغـاء(قال األلوسي عنـد إعرابـه لكلمـة      �́�����µ�� �́�����µ�� �́�����µ�� �́�

¶¶¶¶llll)إنـــه مـــصدر فـــي موضـــع :  وقـــال الحــوفي، علـــى أنـــه مفعــول كمـــا هـــو الظـــاهر)ابتغـــاء(ونــصب " :)٨
�.)٩("يتزين ويتجمل به كالحلي المتخذ من الذهب والفضة  وهي ما، مبتغين وطالبين اتخاذ حلية: أي؛الحال �� �� �� �

                                                 
 .١/٤٧٧: ، والدر المصون١/٤٥٨: البحر المحيط )(١
 .١/٤٥٨: البحر المحيط )(٢
 .٢/٢٣٦: الكتاب )(٣
 .٣/١١٥٠: توضيح المقاصد )(٤
 .٤/٤٢٣: شرح الكافية للرضي )(٥
 .٣/٣٩: ، وروح المعاني٣/٤٢: البحر المحيط )(٦
 .٣/٣٩: ، وروح المعاني٣/٤٢: البحر المحيط )(٧
 .١٧ آية: الرعدسورة  )(٨
 .١٣/١٣١: روح المعاني )(٩



 ١٤٨

  المناقشة والتحليل
  :وجهين) ابتغاء(ذكر العلماء في إعراب كلمة     

واختــار هــذا الوجــه القرطبــي، والعكبــري، وأبوحيــان، والــسمين الحلبــي، واأللوســي، وابــن : عــول ألجلــه مف-١
 مصدر أنه:  والثاني،جلهأِأنه مفعول من :  فيه وجهان، أظهرهما)ابتغاء(: قوله"  : السمينقال، )١( عاشور

ِتغين حلبم:  أي؛في موضع الحال   .)٢( "يةِ
إنــه مــصدر فــي "  : الحــوفيقــال، )٣(والنــسفي الحــوفي، ذا الوجــهواختــار هــ:  مــصدر فــي موضــع الحــال-٢

  .)٤( " مبتغين حلية: أي؛موضع الحال
 مفعــول ألجلـه؛ ألنــه تحقــق فيهــا شــروط )ابتغــاء(وممـا ســبق يبــدو أن الــرأي الــراجح فـي المــسألة هــو أن     

ًالمـــصدر المعلـــل لحـــدث شـــاركه وقتـــا، وفـــاعال : " المفعـــول ألجلـــه، الـــذي هـــو  مـــصدر )ابتغـــاء(لمـــة فك، )٥("ً
، وهــذا مــا ذهــب إليــه أبوحيــان منــصوب ذكــر علــة إليقــاد النــار، وزمنــه وزمــن اإليقــاد واحــد، وفاعلهمــا واحــد

   . واهللا أعلم،)٦( "، وشروط المفعول من أجله موجودة فيه على أنه مفعول من أجلهوانتصب ابتغاء: " بقوله

  ضمير الفصل :الحادية عشرةالمسألة  
   :)٧(��m�m�m�m�a��`��_��~�a��`��_��~�a��`��_��~�a��`��_��~llll:من قوله تعالى) هو(سي عند إعرابه للضمير المنفصل قال األلو    

  .)٨( ")شانئك( والجملة خبر ،)األبتر( وجوز أن يكون مبتدأ خبره ،األظهرهو و ، ضمير فصل)هو(" 
  المناقشة والتحليل

  :ثالثة وجوه) هو(ذكر العلماء في إعراب     
   : أبوحيانقال، )٩(وأبوحيان، واأللوسي، وابن عاشورواختار هذا الوجه النسفي، :  ضمير فصل-١

   هو المنفرد بالبتر المخصوص : أي؛ً األعرف في المعنى أن يكون فصال، واألحسن مبتدأ)هو(و" 
  

                                                 
، ٧/٤٠: ، والدر المـصون٥/٣٧٢: ، البحر المحيط٢/٧٥٦: ، والتبيان في إعراب القرآن٩/٣٠٦: الجامع ألحكام القرآن )(١

 .١٣/١٢٠: ، والتحرير والتنوير١٣/١٣١: انيوروح المع
 .٧/٤٠: الدر المصون )(٢
 .٢/٣٠٦: ، تفسير النسفي٥/٣٧٢: لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط )(٣
 .٥/٣٧٢: لم أهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من البحر المحيط )(٤
 .١٧٥ص : شرح قطر الندى )(٥
 .٥/٣٧٢: البحر المحيط )(٦
 .٣ آية: الكوثرورة س )(٧
 .٣٠/٢٤٨: روح المعاني )(٨
 .٣٠/٥٧٦: ، والتحرير والتنوير٣٠/٢٤٨: ، وروح المعاني٨/٥٢١: ، والبحر المحيط٤/٤٧٠: تفسير النسفي )(٩



 ١٤٩

  .)١("  به
 ، نباري، والعكبري، والسمين الحلبيذكر هذا الوجه باإلضافة إلى الوجه السابق كل من ابن األ:  مبتدأ-٢

 ال موضـع ًأن يكـون فـصال: أحـدهما: فيـه وجهـان" :  ابن األنباريقال، )٢( على اآلخرً وجهادون أن يقدموا
خبــر خبــره، والمبتــدأ وخبــره، ) األبتــر( وأن يكــون مبتــدأ،: ، والثــاني)إن(خبــر ) األبتــر(لــه مــن اإلعــراب، و

  .)٣( ")إن(
 :عترض عليه ابن هشام بقوله، وا)٤(وقد ذكر هذا الوجه العكبري): شانئك( للضمير المستتر في  توكيد-٣
 وقــد يريــد أنــه توكيــد لــضمير مــستتر فــي ،التوكيــد) إن شــانئك هــو األبتــر ( ووهــم أبــو البقــاء فأجــاز فــي " 
   .)٥(  ")شانئك( ال لنفس )شانئك(

ضــــمير فــــصل؛ ألن فائــــدة ضــــمير الفــــصل هــــو قــــصر الــــصفة علــــى فــــي اآليــــة ) هــــو( والخالصــــة أن    
 قــال ،- صــلى اهللا عليــه وســلم -  النبــيشــانئ وهــو ،ر علــى الموصــوفقــصر صــفة األبتــالموصـوف، فهنــا 

  وأضاف إلى ،فائدة الفصل عند الجمهور إعالم السامع بأن ما بعده خبر ال نعت مع التوكيد" : السيوطي
 أفــاد اختــصاصه بالقيــام دون ، كــان زيــد هــو القــائم: فــإذا قلــت،ذلــك البيــانيون وتــبعهم الــسهيلي االختــصاص

  . )٧(" )٦(�m�m�m�m�~�~�~�~�a��`��_�a��`��_�a��`��_�a��`��_llll : وعليه،غيره

                                                 
 .٨/٥٢١: البحر المحيط )(١
 .١١/١٢٦: ، والدر المصون٢/١٣٠٦: ، التبيان في إعراب القرآن٢/٥٤١: البيان في غريب إعراب القرآن )(٢
 .٢/٥٤١: البيان في غريب إعراب القرآن )(٣
 .١٣٠٦ /٢: بيان في إعراب القرآنتال )(٤
 .٦٤٤-٢/٦٤٣: مغني اللبيب )(٥
 .٣ آية: الكوثرسورة  )(٦
 .١/٢٣١: همع الهوامع )(٧



 ١٥٠

   
  
  
  
  
  : الثانيالمبحث

  ه في باب األفعال اختيارات
  :اآلتية المسائل  في هذا المبحثسوف  أتناول    

  .سمية والفعليةبين اإل" هات : " ًأوال
  .جزم الفعل المضارع: ًثانيا



 ١٥١

  سمية والفعليةبين اإل) هات: (المسألة األولى
��m�m�m�m��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹:مــن قولــه تعــالى) هــاتوا(ة قــال األلوســي عنــد إعرابــه لكلمــ    

ÂÂÂÂÃÃÃÃÅ��Ä���Å��Ä���Å��Ä���Å��Ä���ÆÆÆÆÌ���Ë��Ê��É��È��Ç��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��llll)بمعنـــــى أحـــــضروا)هـــــاتوا(و"  :)١ ، 
ســم فعــل أو ا لمــن زعــم أنهــا ً وهــي فعــل أمــر خالفــا، للتنبيــه)هــا(و، )آتــوا (والهــاء أصــلية ال بــدل مــن همــزة

   .)٢(  ")ها (صوت بمنزلة
  المناقشة والتحليل

  :إلى ثالثة أقوال) هات(انقسمت آراء النحاة والمفسرين حول    
وابــن هــشام، وأبوحيــان، والــسمين الحلبــي، وابــن مالــك، العكبــري، ،  وقــد اختــار هــذا الوجــه:  أنهــا فعــل-١

أحــدها أنــه : علــى ثالثــة أقــوال) هــات(واختلــف فــي " :  الــسمينقــال، )٣(والــسيوطي، واأللوســي، وابــن عاشــور
  .)٤( "هاتوا، هاتي، هاتيا، هاتين:  نحو،صحيح؛ التصاله بالضمائر المرفوعة البارزةفعل، وهذا هو ال

ســماء األفعــال أ" : قــالواختــار هــذا الوجــه الزمخــشري فــي المفــصل، إذ :  أنهــا اســم فعــل بمعنــى أحــضر-٢
  ضرب لتسمية األوامر، وضرب لتسمية األخبـار، والغلبـة لـألول، وهـو ينقـسم إلـى:واألصوات على ضربين

بـه قر:  أي؛ً أروده وأمهلـه، وهلـم زيـدا: أي؛ً زيـداًرويـدا:  نحو قولـك، له، فالمتعديٍ للمأمور، وغير متعدٍمتعد
  .)٦(") ٥(��m�m�m�m��É��È��Ç��É��È��Ç��É��È��Ç��É��È��Çllll: أعطنيه، قال تعالى: أيوأحضره، وهات الشيء؛

،  الـــرازيًواختـــار هـــذا الوجـــه الزمخـــشري فـــي الكـــشاف، واختـــاره أيـــضا): هـــا(اســـم صـــوت بمعنـــى  أنهـــا -٣
                         .)٨( " فــــــــــــــي معنــــــــــــــى أحــــــــــــــضر)هــــــــــــــا( صــــــــــــــوت بمنزلــــــــــــــة )هــــــــــــــات("  : الــــــــــــــرازيقــــــــــــــال، )٧(والنــــــــــــــسفي

 فعـل؛ ألن حـد الفعـل ينطبـق عليهـا، وهـو )هـات(أن هـو التوجيـه القائـل بـومما سبق يتبين أن الرأي الراجح 

                                                 
 .١١١ آية: البقرةسورة  )(١
 .١/٣٥٩: روح المعاني )(٢
، ٥٨ص : ، وشــرح شــذور الــذهب٢/٢٠٥ : علــى ألفيــة ابــن مالــكي، وشــرح األشــمون١/١٠٦: التبيــان فــي إعــراب القــرآن )(٣

: جـالل الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي، تحقيـق: اإلتقـان فـي علـوم القـرآنو، ٢/٧١: ، والـدر المـصون١/٥٠٧: والبحر المحيط
 .١/٦٧٤ :، والتحرير والتنوير١/٣٥٩ :، وروح المعاني١/٥٢٢مركز الدراسات القرآنية، السعودية، 

 .٢/٧١: مصونالدر ال )(٤
 .١١١ آية: البقرةسورة  )(٥
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مطبعة التقدم، مصر، الطبعة : المفصل في علم العربية المفصل في علم العربية )(٦
 .١٥١، ص ه١٣٢٣ألولى، ا

، ت، الطبعــة األولــىدار الكتــب العلميــة، بيــروفخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي،  :، ومفــاتيح الغيــب١/٢٠٤: الكــشاف )(٧
 .١/٨٦: ، وتفسير النسفي٤/٤، م٢٠٠٠-ه١٤٢١

 . ٤/٤: مفاتيح الغيب )(٨



 ١٥٢

 لمن زعم أنها اسم فعل، والدليل ًوهي فعل خالفا" : قبول ضمائر الرفع البارزة، وهذا ما أكده أبوحيان بقوله
  .)١( "على فعليتها اتصال الضمائر بها

  جزم الفعل المضارع: المسألة الثانية 
��©���m�m�m�m :من قوله تعالى) فتنقلبوا(قال األلوسي عند إعرابه لكلمة      �̈��§��¦��¥��¤��©�� �̈��§��¦��¥��¤��©�� �̈��§��¦��¥��¤��©�� �̈��§��¦��¥��¤llll)٢(:  

  .)٣( " جواب النهىفيٕ واما منصوب ، وهو األظهر،إما مجزوم بالعطف" 
  ناقشة والتحليلالم

  :من اآلية السابقة إلى قولين) فتنقلبوا(اختلف النحاة في إعراب كلمة     
فيـه  " : الـسمينقـال، )٤(واختار هذا الوجـه الـسمين الحلبـي، واأللوسـي:  على فعل النهيً مجزومة عطفا-١

 بعــد الفــاء فــي )ْأن(ٌأنــه منــصوب بإضــمار : ني والثــا،ًوم عطفــا علــى فعــل النهــيأنــه مجــز: وجهــان أظهرهمــا
  .)٥( "جواب النهي

وقــد ذكــر هــذا الوجــه باإلضــافة إلــى الوجــه األول : بعــد الفــاء فــي جــواب النهــي) أن( منــصوبة بإضــمار -٢
 ً، وأن يكون منصوبا)ترتدوا( على ً عطفاًيجوز أن يكون مجزوما" :  العكبريقال، )٦(  السعودالعكبري، وأبو

  .)٧( "على جواب النهي
 أن كــال الــوجهين راجــح فــي المــسألة؛ ألن كــل وجــه لــه مــن األدلــة مــا يرجحــه، فالوجــه اهرفالظــوبعــد،     

، ويتــــرجح الوجــــه الثــــاني بكــــون الفعــــل )ترتــــدوا( علــــى الفعــــل المجــــزوم ًاألول يتـــرجح بكــــون الفعــــل معطوفــــا
ن  ابـ قـال التي تنصب الفعـل المـضارع،)أن(ي، وفي هذه الحالة يجب حذف  في جواب النهًاالمضارع واقع

 التي تنصب الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض، أو طلـب محـض، واجبـة )أن (ّإن" : عقيل
  .)٨("الحذف

                                                 
 . ١/٥٠٧: البحر المحيط )(١
 .٢١ آية: المائدةسورة  )(٢
 .٦/١٠٦: روح المعاني )(٣
 .٦/١٠٦: ، وروح المعاني٤/٢٣١: الدر المصون )(٤
 .٤/٢٣١: الدر المصون )(٥
 .٣/٢٣: ، إرشاد العقل السليم١/٤٣٠: التبيان في إعراب القرآن )(٦
 .١/٤٣٠: التبيان في إعراب القرآن )(٧
 .٤/٩: شرح ابن عقيل )(٨



 ١٥٣

   
  
  
  

  المبحث الثالث
  اختياراته في باب الحروف

  :اآلتيةسوف أتناول فيه المسائل 
  .حكم العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض: ًأوال
  ًل يقتضي ترتيبا؟ العطف بالواو ه:ًثانيا
  .منهج األلوسي في اختياراته: ًثالثا



 ١٥٤

   من غير إعادة الخافض العطف على الضمير المخفوضحكم: األولىالمسألة 
  )١(��m��m��m��mW������V����UW������V����UW������V����UW������V����UX��X��X��X��llll: على قراءة الجر من قوله تعالى)األرحام(قال األلوسي عند إعرابه لكلمة     

 ومــا ذكــر مــن امتنــاع ... الــضمير المجــرورعلــى العطــف علــىوقــرأ حمــزة بــالجر، وخرجــت فــي المــشهور " 
  .)٢( "تباعهم مذهب البصريين، ولسنا متعبدين باالعطف على الضمير المجرور هو

  المناقشة والتحليل
  :للنحاة في هذه المسألة ثالثة مذاهب    

وذهـب :  وهـو عـدم جـواز العطـف علـى الـضمير المجـرور مـن غيـر إعـادة الجـار: )٣( مذهب البصريين-١
  : سيبويهقال،  )٤ (سيبويه، والمازني، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، وأبو علي الفارسي، والزمخشريإليه 

َوممـــا يقـــبح أن يـــشركه المظهـــر عالمـــة المـــضمر المجـــرور وذلـــك قولـــك "  ٍمـــررت بـــك وزيـــد: ُ  وهـــذا أبـــوك ،ُ
ً كرهوا أن يشرك المظهر مضمرا داخال فيما قبله،ٍوعمرو ً ْمعـت أنهـا َلداخلـة فيمـا قبلهـا ج ألن هذه العالمة ا؛َ

ٌال يــتكلم بهــا إال معتمــدة علــى مــا قبلهــا وأنهــا بــدل مــن اللفــظ بــالتنوين ّ  فــصارت عنــدهم بمنزلــة التنــوين فلمــا ؛ُ
ُضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها االسم ْ "َ)٥(.  

  :ومما احتجوا به
 والـضمير المجـرور –جـرور أن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحد، ، فـإذا عطفـت علـى الـضمير الم  " -

ًإذا كـــان مجـــرورا اتـــصل بالجـــار، ولـــم ينفـــصل منـــه، ولهـــذا ال يكـــون إال متـــصال، بخـــالف ضـــمير المرفـــوع  ً
، )٦(" فكأنك قد عطفت االسم على الحرف الجار، وعطف االسم الجار على الحرف ال يجـوز -والمنصوب

ـــالوا ـــو: " وكـــذلك ق ـــه أن يـــصلحا لحل ل كـــل واحـــد منهمـــا محـــل اآلخـــر، إن حـــق المعطـــوف والمعطـــوف علي
  .)٧("وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه، فامتنع العطف عليه إال مع إعادة الجار 

أن الضمير مشبه بالتنوين، فكما ال يجوز العطف على التنوين، ال يجوز كذلك العطف على الضمير  " -
  .)٨("إال بإعادة الجار 

                                                 
 .١آية : سورة النساء )(١
 .٤/١٨٤: روح المعاني )(٢
 .٣/١٧٦: ، وشرح ابن عقيل٢/١٠٢٦: ، وتوضيح المقاصد والمسالك٢/٣٤: اإلنصاف )(٣
، واألصـول فــي ٢/٦: ٕ، ومعـاني القـرآن واعرابـه٤/١٥٢: ، والمقتــضب١/١٧٧: ، ومـشكل إعـراب القـرآن٢/٣٨١: الكتـاب )(٤

 . ١/٤٩٢: ، الكشاف٢/٥: ، والمحرر الوجيز٢/١١٩: النحو
 .٢/٣٨١: الكتاب )(٥
 .٣٧-٢/٣٦: اإلنصاف )(٦
 .٣/٣٧٥: شرح التسهيل )(٧
 .٢/٦: ٕمعاني القرآن واعرابه )(٨



 ١٥٥

مررت بـك : دون إعادة الجار، مثلمن واز العطف على الضمير المجرور وهو ج: )١( مذهب الكوفيين-٢
يـــونس، واألخفـــش، والـــرازي، والـــشلوبين، وأبوحيـــان، والـــسمين الحلبـــي، وابـــن عقيـــل، : وذهـــب إليـــه : وبزيـــد

 علـى العطـف علـى الـضمير، وال التفـات إلـى  هذه القـراءةَفاألولى حمل: "  السمين الحلبيقال، )٢(واأللوسي
ْمزة بالرتبة السنية المانعة له من نقلن فيها، وح طعَمن طعن ِ ِ    .)٣( " قراءة ضعيفةُ

  : ومما احتجوا به
الدليل على أنه يجوز أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكالم العرب ، فأما التنزيل فقـد جـاء فـي قولـه : قالوا " -

���©��¢��£��¤¥��¦�¢��£��¤¥��¦�¢��£��¤¥��¦�¢��£��¤¥��¦���m�m�m�m:، وقوله تعالى�)٤(�m�m�m�mX����W���V��U��T��SX����W���V��U��T��SX����W���V��U��T��SX����W���V��U��T��S llll: تعالى �̈�§���©��� �̈�§���©��� �̈�§���©��� �̈�§�

��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ª��¬��«��ªllll)وأما كالم العرب، فقد قال الشاعر �)٥ ،:  
ُفــــــــاليوم قربــــــــت تهجونــــــــا وتــــــــشتمنا ِ ْ َ ُ َ ْ َ ِفاذهــب فمــا بــك واأليــام مــن عجــب   َ َ َ ْ ِ ْ )٦(  

  .)٧("بك وباأليام : ، والتقدير)بك(خفض بالعطف على الكاف في : فاأليام
  :وقال الشاعر

ِتعلــــــق فــــــي مثــــــل الــــــسواري  ِ ُ َ ٌ غـــوط نفـــانفالكعـــبومـــا بينهـــا و   ُ ســــــيوفناُ ِ َ ٌ ْ َ )٨(  
ومـا بينهـا وبـين الكعـب غـوط : ، والتقدير)بينها( على الضمير المخفوض في مخفوض بالعطف: فالكعب" 

  .)٩("نفانف 
هــو لحــن ال : فأمــا البــصريون فقــال رؤســاؤهم " : وقــد وصــف البــصريون هــذه القــراءة بــاللحن، قــال النحــاس

  . )١١(، وقد ردوا أدلة الكوفيين)١٠("اءة به تحل القر

                                                 
 .٣/١٧٦: ، وشرح ابن عقيل٢/١٠٢٦: ، وتوضيح المقاصد والمسالك٢/٣٤: اإلنصاف )(١
البحـر ، و٢/٤٧٠: ، والمـساعد٩/١٣٣ :مفـاتيح الغيـب، و٢/١٢٦: ، وتوضيح المقاصـد والمـسالك٣/٣٧٥: شرح التسهيل )(٢

 .٤/١٨٤: ، روح المعاني٣/١٧٦: ، وشرح ابن عقيل٣/٥٥٥: ، والدر المصون٣/١٦٧: المحيط
 .٣/٥٥٥: الدر المصون )(٣
 .١آية : سورة النساء )(٤
 .١٢٧آية : سورة النساء )(٥
  .٢/١٠٢٦: ، وتوضيح المقاصد والمسالك٣/١٧٦: ، وشرح ابن عقيل٢/٣٤: البيت بال نسبة في اإلنصاف)  (٦
 .٣٥-٢/٣٤: اإلنصاف )(٧
أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، : الحيــوان فــي ، لــم أعثــر علــى ديوانــه، ولكــن البيــت موجــودالبيــت لمــسكين الــدرامي)  (٨

، ٢/٨٦ :، وبال نسبة فـي معـاني القـرآن للفـراء٦/٤٩٤ م،١٩٩٦-ه١٤١٦سالم هارون، دار الجيل، بيروت، عبد ال: تحقيق
  .٢/٣٥ :واإلنصاف

 .٢/٣٥: اإلنصاف )(٩
 .١٦٩ص : إعراب القرآن للنحاس )(١٠
 .٤٢-٣٧/ ٢: اإلنصافينظر  )(١١



 ١٥٦

عى اللحن فيها أول الغلط على حمزة فقد ّومن اد: " واعترض أبوحيان على وصف قراءة حمزة باللحن فقال
  .)١("كذب 

مـن وهو أنه إذا أكد الضمير جاز عطف الظاهر على الـضمير المجـرور : )٢( مذهب الجرمي والزيادي-٣
  .)٣(رت بك أنت وزيد، ورد هذا المذهب بأنه لم يسمع ذلك، وأنه خالف القياسمر: دون إعادة الجار، مثل

 في المسألة هـو جـواز العطـف علـى الـضمير المجـرور مـن غيـر إعـادة الجـار؛ ألن الـسماع والخالصة    
ًمــا فيهــا غيــره وفرســه، بجــر الفــرس عطفــا : يعــضده والقيــاس يقويــه، أمــا الــسماع، فمــا روي مــن قــول العــرب

  .)٥) (٤(�m�m�m�mX����W���V��UX����W���V��UX����W���V��UX����W���V��Ullll: مير في غيره، وقراء الجر لقوله تعالىعلى الض
وأمــا القيــاس فكمــا يجــوز أن يبــدل مــن الــضمير المجــرور ويؤكــد بغيــر إعــادة الجــار، كــذلك يجــوز أن     

، ثـم إن حمـزة لـم ينفـرد بهـذه القـراءة بـل قـرأ بهـا ابـن عبـاس، والحـسن، )٦(يعطف عليه من غير إعادة الجار
  .تادة، واألعمش؛ لذلك ال يمكن الطعن فيهاومجاهد، وق
  ًالعطف بالواو هل يقتضي ترتيبا؟: نيةالمسألة الثا

�mmmm���Y��X��W��V���Y��X��W��V���Y��X��W��V���Y��X��W��V��]��\��[��Z��]��\��[��Z��]��\��[��Z��]��\��[��Z:في قوله تعالى) الواو (ـقال األلوسي عند إعرابه ل    

����b���a�� �̀�_��^����b���a�� �̀�_��^����b���a�� �̀�_��^����b���a�� �̀�_��^��e��d���c����e��d���c����e��d���c����e��d���c����h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��fllll )جعلنـــــــا( علـــــــى )قلنـــــــا(وعطـــــــف " ، )٧( 
  .)٨( " على الصحيحً بالواو التي ال تقتضي ترتيبا)ناآيات(المعطوف على 

  المناقشة والتحليل
  :في الواو العاطفة من حيث الداللة على الترتيب أو عدمه ثالثة مذاهب    

  فمعنى الواو الجمع بين : " ، والمبرد حيث يقول)٩(وهذا قول سيبويه:  أن الواو للجمع المطلق-١
  .)١١(ور النحاة هو رأي جمه:، وقيل)١٠("الشيئين 

                                                 
 .٢/١٥٦: البحر المحيط )(١
 . ٢/١٠٢٧: توضيح المقاصد والمسالك )(٢
 .٢/٣٦٠: لكافية للرضيشرح ا )(٣
 .١آية : سورة النساء )(٤
 .٢/١٥٦: البحر المحيط )(٥
 .٢/١٥٧: البحر المحيط )(٦
 .٣٦ – ٣٥ آية: الفرقانسورة  )(٧
 .١٩/١٨: روح المعاني )(٨
 .٤٣٨-١/٤٣٧: الكتاب )(٩

 .٢/٢٥: المقتضب )(١٠
 .١٥٩ص : الجنى الداني )(١١



 ١٥٧

  
  .)١("الواو ال تدل على الترتيب عند الجمهور، وقال شرذمة تدل عليه : "  وقال العكبري

  :وقد احتجوا
كـان يلـزم أن ، ثـم إنـه  إذ ال ترتيـب فيـه؛ تقاتـل زيـد وعمـرو:أنه لو كانت للترتيب لمـا حـسن قـول القائـل " -

  . وليس كذلك،ًمعا أو تقدم المتأخرً كاذبا عند مجيئهما ، جاء زيد وعمرو:يكون قول القائل
ً وتـأخر اآلخـر لكونـه مفهومـا مـن ظـاهر ،أنها لو كانت للترتيب لما حسن االستفـسار عـن تقـدم أحـدهما  -

  . إيت بزيد وعمرو:نه كان يجب على العبد الترتيب عند قول سيده له، ثم إالعطف
 الحـــروف مـــا يفيـــده ســـوى الـــواو  ولـــيس ثـــم مـــن،أن الجمـــع المطلـــق معقـــول فـــال بـــد لـــه مـــن حـــرف يفيـــده -

نها لو أفادت الترتيب لـدخلت فـي جـواب الـشرط كالفـاء وال يحـسن ، ثم إ فتعين أن يكون هو الواو،باإلجماع
  .)٢( "ً كما يحسن أن يقال فأعطه درهما،ً إذا دخل زيد الدار وأعطه درهما:أن يقال

ب، وهـــشام، والربعـــي، وأبـــي جعفـــر وهـــو قـــول قطـــرب، وأبـــي عبيـــدة، وثعلـــ:  أن الـــواو تقتـــضي الترتيـــب-٢
  .)٣(الدينوري، والشافعي

  : للترتيب في المعنى والحكم بما يأتي)الواو(و احتجوا على اقتضاء 
  . للترتيبٍفإنه مقتض، )٤(�m�m�m�m��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��ellll: قوله تعالى " -
ليـــه ع - قـــال الـــصحابة للنبـــي ،)٥(��m�m�m�mz��y��x��w��v���u��z��y��x��w��v���u��z��y��x��w��v���u��z��y��x��w��v���u�� llll:مـــا روي أنـــه لمـــا نـــزل قولـــه تعـــالى -

  . ولوال أن الواو للترتيب لما كان كذلك،" ابدؤوا بما بدأ اهللا به  ": قال؟ بم نبدأ:- السالم
 عـصاهما فقـد ْنَ ومـ، أطـاع اهللا ورسـوله فقـد اهتـدىْنَ مـ: وقال،ًما روي أن واحدا قام بين يدي رسول اهللا -

 ولــو ،"  ورســوله فقـد غـوى عـصى اهللاْنَ ومـ: قـل،بـئس خطيـب القـوم أنــت  ":- عليـه الــسالم - فقـال ،غـوى
  .)٦(" "كانت الواو للجمع المطلق لما وقع الفرق

وقد رد على هذه الحجج بما يلي هـو ،  بـل مـن دليـل آخـر،أما اآلية فال نـسلم أن الترتيـب مـستفاد منهـا " -:ُ
نــت  ولــو كا،" صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي  ": وقــال،رتــب الركــوع قبــل الــسجود - عليــه الــسالم -أن النبــي 

  .إلى هذا البيان -عليه السالم  -الواو للترتيب لما احتاج النبي 
                                                 

غازي مختار طليمات، وعبد اإللـه نبهـان، مطبوعـات مركـز : البقاء العكبري، تحقيقأبو : اللباب في علل البناء واإلعراب )(١
 .١/٤١٧ ه،١٤٢٢جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 

  د الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي،عب: أبو الحسن على بن محمد اآلمدي، علق عليه: اإلحكام في أصول األحكام )(٢
 ١/٦٤. 

 .٢/٤٤٤:  والمساعد على تسهيل الفوائد،١٥٩ص : الجنى الداني )(٣
 .٧٧آية : سورة الحج )(٤
 .١٥٨آية : سورة البقرة )(٥
 .١/٦٦: اإلحكام في أصول األحكام )(٦



 ١٥٨

 حيـث سـأله الـصحابة عـن ذلـك ،فهـو دليـل علـيهم"  ابـدؤوا بمـا بـدأ اهللا بـه  ":- عليه السالم -وأما قوله  -
  . ولو كانت الواو للترتيب لما احتاجوا إلى ذلك السؤال،مع أنهم من أهل اللسان

إنما قـصد بـه إفـراد ذكـر اهللا تعـالى "   ومن عصى اهللا ورسوله فقد غوى:قل "-سالم عليه ال -وأما قوله  -
  .)١( " ال أن الواو للترتيب،ة في تعظيمه مبالغًأوال
  .)٢(ونسب هذا القول للفراء:  أن الواو للترتيب حيث يستحيل الجمع-٣

ٍوينبغــي اإلشــارة إلــى أن هنــاك خلطــا، وعــدم تحــر     أصــحابها، فقــد نــسبوا إلــى ثعلــب  فــي نــسبة اآلراء إلــى ً
قـام زيـد وعمـرو، فـإن : إذا قلـت: " القول باقتضاء الواو للترتيـب، ومـا فـي مجالـسه عكـس ذلـك، يقـول ثعلـب

ًشئت كان عمرو بمعنى التقديم على زيد، وان شئت كان بمعنى التأخير، وان شئت كان قيامهمـا معـا  ٕ ٕ")٣( ،
قبـل، فـالواو أشـركت بينهمـا فـي مـررت برجـل وحمـار : قولكوذلك : " ث يقولوهذا يتفق مع قول سيبويه حي

مــررت : البــاء فجريــا عليــه، ولــم تجعــل للرجــل منزلــة بتقــديمك إيــاه يكــون بهــا أولــى مــن الحمــار، كأنــك قلــت
نـه ررت بهما، وليس في هذا دليـل علـى أ ما م: أيما مررت برجل وحمار؛: هذا أن تقولبهما، فالنفي في 

مــررت بزيــد وعمــرو، والمبــدوء بــه فــي : بــشيء مــع شــيء؛ ألنــه يجــوز أن تقــولبــدأ بــشيء قبــل شــيء، وال 
  .)٤("ًالمرور عمرو، ويجوز أن يكون زيدا، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة 

 الفة في هذا، وليس بصحيح؛وبعضهم يحكي عن الفراء المخ: " وقد التفت الشاطبي إلى ذلك حين قال    
فأمـا الـواو : " ، يقول الفراء)٥("ن على ما نص عليه غيره من عدم التزام الترتيب اني القرآإذ قد نص في مع

ًزرت عبــد اهللا وزيــدا، فأيهمـا شــئت كــان هــو : فـإن شــئت جعلــت اآلخـر هــو األول، واألول اآلخــر، فــإذا قلـت
  .، وهو موافق لكالم سيبويه وغيره من البصريين والكوفيين)٦("المبتدئ بالزيارة 

، وقـد )٧("ومـذهب الكـوفيين أنهـا للترتيـب : " وقد نسب ابن عقيل القول بالترتيب إلى الكوفيين حين قـال    
وزعم بعض أهل الكوفة أن الـواو للترتيـب، ولـيس : " نفي ابن مالك هذه التهمة عن أئمة الكوفيين حين قال
  .)٨("بمصيب، وأئمة الكوفة برآء من هذا القول، لكنه مقول 

                                                 
 .١/٦٧: اإلحكام في أصول األحكام )(١
: تحقيقأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، : المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافيةو، ١٥٩ ص: الجنى الداني )(٢

رمــة، الطبعــة األولــى، ٕمجموعــة مــن البــاحثين، معهــد البحــوث العلميــة واحيــاء التــراث اإلســالمي، جامعــة أم القــرى، مكــة المك
 .٥/٧٠ ،م٢٠٠٧-ه١٤٢٨

 .٢/٣٨٦: مجالس ثعلب )(٣
 .٤٣٨-١/٤٣٧: الكتاب )(٤
 .٥/٧٠: المقاصد الشافية )(٥
 .١/٣٩٦: معاني القرآن للفراء )(٦
 .٣/١٦٦ :شرح ابن عقيل )(٧
 .١/١٢٠٦: شرح الكافية الشافية )(٨



 ١٥٩

، لكن المرادي نسب إليهمـا التفـصيل )١(يوطي القول بالترتيب إلى هشام وأبي جعفر الدينوريونسب الس    
معنـى اجتمـاع، فـال تبـالي : إن الـواو لهـا معنيـان: ولكن قال هـشام والـدينوري: " في هذه المسألة، حيث قال

ًاختـصم زيـد وعمـرو، ورأيـت زيــدا وعمـرا، إذا اتحـد زمـان رؤيتهمـا،: بأيهمـا بـدأت، نحـو  ومعنـى افتـراق، بــأن ً
  .)٢("يختلف الزمان، فالمتقدم في الزمان يتقدم في اللفظ، وال يجوز أن يتقدم المتأخر 

وأجمع النحويون واللغويون من البـصريين والكـوفيين أن : " وقد أنكر كثير من النحويين على السيرافي قوله
د علـم بـذلك أن مـا ذكـره الـسيرافي، والفارسـي، وق: " ، فقد قال المرادي)٣(" الواو ال توجب تقدم ما تقدم لفظه

  .)٤("والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو ال ترتب غير صحيح 
  .)٥("غير صحيح؛ لوجود الخالف في ذلك : " وقال أبوحيان

؛ من وافقـه قول سيبويه وًالواو العاطفة ال تقتضي ترتيبا على الصحيح، وهو أنالمسألة والخالصة في     
ألن الواو بأصل وضعها ال تقتضي إال مطلق الجمع، أما الترتيب أو المعيـة فقـد يحـصالن بعوامـل محـددة 

 مـــا تقـــدم فـــي الكـــالم : "اعـــاة الترتيـــب الزمـــاني أو المكـــاني، يقـــول الـــسهيليكالتقـــديم بـــسبب األهميـــة، أو مر
إمـا بالزمـان، : تتقـدم بأحـد خمـسة أشـياءفتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنـان، والمعـاني 

ٕواما بالطبع، واما بالرتبة، واما بالسبب، واما بالفضل والكمال  ٕ ٕ ٕ")٦(.  
  منهج األلوسي في اختياراته: ًثالثا
 عليهـا يخلـص الباحـث إلـى المـنهج واألسـس التـي اعتمـدمن خالل مناقشة اختيارات األلوسي النحويـة،     

  :تيوسلكها في اختياراته، وهي كاآل
  منهجه في اختياراته: ًأوال
  :اآلتيةيمكن وصف منهجه في االختيارات من خالل النقاط     

كمـا فـي ، ً يعرض األلوسي آراء العلماء فـي المـسألة النحويـة، ثـم يـرجح الـرأي النحـوي الـذي يـراه مناسـبا-١
�.الظرفية) إذ(مسألة  �� �� �� �

وهــو الــصحيح، وال يخفــى : فيكتفــي بــأن يقــول األلوســي فــي بعــض اختياراتــه ال يعلــل، وال يبــين الــسبب، -٢
  ).االستثناء المنقطع(كما في مسألة رجحان الوجه األول، واألول أولى، 

                                                 
 .٣/١٥٦: همع الهوامع )(١
 .١٥٩ص : الجنى الداني )(٢
أحمـد حـسن مهـدلي، وعلـي سـيد علـي، دار الكتـب العلميـة، : يوسـف بـن أبـي سـعيد الـسيرافي، تحقيـق: شرح كتاب سيبويه )(٣

 .٢/٣٣٠ ،ه١٤٢٩بيروت، الطبعة األولى، 
 .١٥٩: الجنى الداني )(٤
 .٤/١٩٨٢: ارتشاف الضرب )(٥
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد : أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــداهللا الــسهيلي، حققــه وعلــق عليــه: نتــائج الفكــر )(٦

 .٢٠٩م، ص ١٩٩٢-ه١٤١٢معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 



 ١٦٠

  )هل تأتي الحال من المنادى؟(كما في مسألة  في اختيارات أخرى يعلل ويبين سبب االختيار، -٣
والـــصحيح الجـــواز، :  ذلـــك كانـــت عباراتـــه التـــي اســـتخدمها فـــي اختياراتـــه صـــريحة ال لـــبس فيهـــا، مثـــال-٤

  .فالالئق أن تجعل منصوبة، ورجح األول، واألول أحسن، وال يخفى رجحان الوجه األول، وصحح األول
  األسس التي اعتمد عليها في اختياراته: ًثانيا
  :اعتمد األلوسي جملة من األسس، بنى عليها قناعته  باختيار الوجه النحوي، وهذه األسس هي    

   المعنى-١
، ومن األمثلة التي ًال، فاإلعراب عنده يتوقف على فهم المعنى أوً عظيماًيهتم األلوسي بالمعنى اهتماما    

  :تدل على اعتماده على المعنى في االختيار
 مبتدأ مـؤخر أو بـالعكس )آيات( و ،الظرف فيه خبر مقدم )١(��m�m�m�m��m��l��m��l��m��l��m��lllll: قال عند إعرابه لقوله تعالى-

 انقـسام الكتـاب إلـى القـسمين المعهـودين ال األصلي إذ المقصود ؛ جزالة المعنىيفدخل أبأنه الثاني ورجح 
  .)٢(كونهما من الكتاب

  الشواهد النحوية -٢
فـي قولـه ) مـن(قال عند تفسيره لمعنى : ً    يختار األلوسي رأيا باالستناد إلى الشواهد النحوية، ومثال ذلك

بعــــض مــــا ( ويؤيــــده قـــراءة عبــــد اهللا ، تبعيــــضية)مــــن(و" ، )٣(��m�m�m�m�G��F��E��D���C��B��A�G��F��E��D���C��B��A�G��F��E��D���C��B��A�G��F��E��D���C��B��Allll:تعـــالى
  .)٤( ) "تحبون

   واألصول النحوية القواعد النحوية-٣
جـزم الفعـل (كمـا فـي مـسألة ، ًأيـضاواألصـول النحويـة يؤسس األلوسي ترجيحاته علـى القواعـد النحويـة     

  ).؟هل تأتي الحال من المنادى(المضارع، ومسألة 
 

                                                 
 .٧ آية: آل عمرانسورة  )(١
  .٣/٨٠:  روح المعاني)(٢
 .٩٢ آية: آل عمران سورة )(٣
 .٣/٢٢٢: روح المعاني )(٤



 ١٦١

  
  
  
  

  المبحث الخامس
  المذاهب النحويةموقفه من 

  
  :اآلتيةسوف أتناول في هذا المبحث المسائل 

  .موقفه من المذهب البصري: ًأوال
  .موقفه من المذهب الكوفي: ًثانيا
  .مذهبه النحوي: ًثالثا



 ١٦٢

  موقفه من المذهب البصري: ًأوال
يعترض  يجد أن المصنف لم يتعصب ألي مذهب، بل كان يختار وتفسير روح المعانيإن الناظر في     

 أخرى يعترض عليهم، وهذا األمـر كـرره ًرأي البصريين، وأحيانا يميل إلى ًبناء على ثقافته النحوية، فأحيانا
بالنــسبة للمــذهب الكــوفي، والمــذاهب النحويــة األخــرى، والباحــث توقــف عنــد هــذين المــذهبين دون غيرهمــا 

ويختــار بنــاء علــى ثقافتــه النحويـــة،  ليــدلل علــى أن األلوســي كــان يعتــرض ًلــشهرتهما، واتخاذهمــا أنموذجــا
  : يأتيويمكن توضيحه من خالل ما

  رأي البصريين ويختاره  يرجح-١
منـصوبة علـى الحـال مـن "  :�)١(��m�m�m�mb��a��`b��a��`b��a��`b��a��` llll: قولـه تعـالى إعـراب رأي البصريين فيً قال مرجحا-أ

 )مــن(ر جعــل علــى تقــدي )النــساء( مــن ً وجــوز العالمــة كونهــا حــاال، أو مــن مرجعــه، المــستتر)طــاب(فاعــل 
 ، وهـو المـذهب المختـار،ٕوالـى الحاليـة ذهـب البـصريون، )مـا( من ًبيانية وذهب أبو البقاء إلى كونها بدال

  .)٢( " وأوجبوا في هذا المقام ما ذهب إليه أبو البقاء، ألنها معارف عندهم؛والكوفيون لم يجوزوا ذلك
جـواب الـشرط محـذوف  :)٣(���m�m�m�m�l��k�l��k�l��k�l��km��m��m��m�� llll:ى قوله تعـال إعراب رأي البصريين فيً قال مرجحا-ب

  .)٤( " وهو الصحيح،ما ذهب إليه جمهور البصريين علىيدل عليه ما قبله 
   يعترض على البصريين-٢
�m�m�m�m��{��z��{��z��{��z��{��z: علــــى رأي البــــصريين فــــي مــــسألة إدغـــام الــــراء فــــي الــــالم فــــي قولــــه تعــــالىً قـــال معترضــــا-أ

||||llll)مـــنهم،ً الكوفيـــون وحكـــوه ســـماعاازهأجـــ وقـــد ، الـــالم مـــذهب البـــصريينفـــيمنـــع إدغـــام الـــراء و"  :)٥ : 
اء ّ والقـر، فيمـا نقلـه البـصريون فقـطًولسان العـرب لـيس محـصورا ،الرواسـي وأبو جعفر ، والفراء،الكسائي

 وقــد أجــازوه عــن العــرب فوجــب قبولــه والرجــوع فيــه إلــى ،مــن الكــوفيين ليــسوا بمنحطــين عــن قــراء البــصرة
   .)٦( "لم إذ من علم حجة على من لم يع؛علمهم ونقلهم

��mmmm��U��T��S���U��T��S���U��T��S���U��T��S: مــن قولــه تعــالى)األرحــام( علــى رأي البــصريين فــي قــراءة الجــر لكلمــة ً قــال معترضــا-ب

X����W���VX����W���VX����W���VX����W���Vllll)ما، وقرأ حمزة بالجر وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور"  ، �)٧ 
 وقــد ،تبــاعهماولــسنا متعبــدين ب ، العطــف علــى الــضمير المجــرور هــو مــذهب البــصريينامتنــاعذكــر مــن 

                                                 
  .٣آية : النساءسورة  )(١
  .٤/١٩٠: روح المعاني )(٢
  .٨٦آية : سورة هود )(٣
  .١٢/١١٦: روح المعاني )(٤
   . ٢٨٤آية : البقرةسورة  )(٥
  .٣/٦٦: روح المعاني )(٦
  .١آية : النساءسورة  )(٧



 ١٦٣

 بـل الـصحيح مـا ،دعـى أن مـا ذهبـوا إليـه غيـر صـحيحافـي البحـر الكـالم فـي الـرد علـيهم وأطال أبـو حيـان 
مــن ) مــا(، وقــال فــي إعــراب )١( "ًا  ونظمــً وورد ذلــك فــي لــسان العــرب نثــرا،ذهــب إليــه الكوفيــون مــن الجــواز

���m�m�m�m:قوله تعـالى �̄ �®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ª�� �̄�®��¬��«��ªllll)الرفـع، والنـصب، والجـر:تمـاالت ثالثـة اح)مـا(فـي " ، )٢ ... 
 هتباعـا فيجب بوحيوما عند البصريين ليس ،  تكون معطوفة على الضمير المجرورأن إماوعلى الثالث 

")٣(.  
  موقفه من المذهب الكوفي: ثانيا
  :اآلتيةيمكن تجلية موقفه من المذهب الكوفي في النقاط     

   ويختارهيؤيد رأي الكوفيين -١
�m�m�m�m��¡������~��}�������|��{���������z��y��¡������~��}�������|��{���������z��y��¡������~��}�������|��{���������z��y��¡������~��}�������|��{���������z��y:  مـن قولـه تعـالى)ليـذر(كوفيين في إعراب كلمة  رأي الً قال مؤيدا-أ

§��¦��¥����¤��£��¢§��¦��¥����¤��£��¢§��¦��¥����¤��£��¢§��¦��¥����¤��£��¢ llll)ــــ  متعلقـــة بمحـــذوف هـــو الخبـــر ل)ليـــذر(والـــالم فـــي "  :�)٤  والفعـــل ،)كـــان(ـ
 وقـال ،ن ألن يـذر المـؤمنيًكان اهللا مريـدا ما :أي ؛كما ذهب إليه البصريون  مضمرة بعدها)أن(ــ منصوب ب
 إذ ؛ وال يقــدح فــي عملهــا زيادتهــا، والخبــر هــو الفعــل، وناصــبة للفعــل بنفــسها، الــالم مزيــدة للتأكيــد:الكوفيــون

  .)٥( "فال ضعف في مذهبهم كما وهم ،الزائد قد يعمل كما في حروف الجر المزيدة
   :)٦(��m��m��m��mU����TU����TU����TU����T��W����V������W����V������W����V������W����V����llll:)قيام(  رأي الكوفيين في إعرابه لقوله تعالى على قراءة نصبً قال مرجحا-ب
 إذ هـي محـط ؛وهـي حـال ال بـد منهـا،  الفجائيـة)إذا( المبتدأ الظرف الـذي هـووخبر  ، على الحالب النص"

ً واذا نـصب قيامـا،ً فإذا هم مبعوثون أو موجودون قياما: أي؛ًالفائدة إال أن يقدر الخبر محذوفا  علـى الحـال ٕ
ظـرف ) إذا( فـإن كـان ،لعامـل هـو العامـل فـي الظـرفٕ واال فا،فالعامل فيها ذلك الخبر المحذوف إن قلنـا بـه
ٕ وان كـان ظـرف زمـان كمـا ذهـب ،ً قيامـا هـمفتقـديره فبالحـضرة، مكان علـى مـا يقتـضيه ظـاهر كـالم سـيبويه

 كمـا زعـم ًحرفـا )إذا(ٕ وان كانت  ... وجودهم: أي؛ ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه هم: فتقديره،إليه الرياشي
 ، فـــي الحـــالًهـــو الخبـــر ويكـــون عـــامال )ينظـــرون( إال إن اعتقـــدنا أن ،ر الخبـــرالكوفيـــون فـــال بـــد مـــن تقـــدي

  .)٧( "ًولعمري أن مذهب الكوفيين أقل تكلفا
  

                                                 
  .٤/١٨٤: روح المعاني )(١
  .١٢٧ة آي: النساءسورة  )(٢
  .١٦٠-٥/١٥٩: روح المعاني )(٣
  .١٧٩آية : سورة آل عمران )(٤
  .٤/١٣٦: روح المعاني )(٥
  .٦٨آية : سورة الزمر )(٦
  .٢٤/٢٩: روح المعاني )(٧



 ١٦٤

   يعترض على رأي الكوفيين-٢
هي  )إن(و  ":)١(�����m�m�m�m��y����x��w��y����x��w��y����x��w��y����x��wllll: قوله تعالىمن) إن( إعراب  على رأي الكوفيين فيً قال معترضا-أ

لفاصـلة اوالـالم هـي ، )كـان( أكيـد الحكـم ألغيـت عـن العمـل فيمـا بعـدها بتوسـطالمخففة من الثقيلـة المفيـدة لت
لــو كــان : وقــال البــصريون،  إال :هــي النافيــة والــالم بمعنــى )إن( وزعــم الكوفيــون أن ،بــين المخففــة والنافيــة
  .)٢( "ً على معنى إال زيداًء القوم لزيداجا: كذلك لجاز أن يقال

وزعــم "  :)٣(�m�m�m�m��C���B��A��C���B��A��C���B��A��C���B��Allll:  مــن قولــه تعــالى)امــرأة(يين لكلمــة  علــى توجيــه الكــوفً قــال معترضــا-ب
الطـراد حـذف كـان  )كانـت( وقدر بعضهم هنـا ،بعده الخبر وليس بالمرضى  وما،الكوفيون أن امرأة مبتدأ

  .)٤( " وهو مخالف للمشهور بين الجمهور، ولم يجعله من االشتغال،)إن(بعد 
  لكوفي دون ترجيح أو اعتراض من المذهب البصري والُ كَيذكر رأي -٣

في مسائل كثيرة يكتفي األلوسي بذكر آراء المذهب البصري والكوفي دون تـرجيح أو اعتـراض، ومـن أمثلـة 
  :ذلك

علــــى "  :)٥(��m�m�m�m�y�x����w��v�y�x����w��v�y�x����w��v�y�x����w��v��{��z���{��z���{��z���{��z�llll:مــــن قولـــه تعــــالى) يــــا بنـــي( قـــال عنــــد تفـــسيره لكمــــة -أ
 ،ً أو قـــائال، قـــال: أي؛)يعقـــوب(ير نـــصب  علـــى تقــدفـــراداإل ويقــدر بـــصيغة ،إضــمار القـــول عنـــد البـــصريين

 ووقــوع الجملــة بعــد القــول مــشروط بــأن يكــون المقــصود مجــرد الحكايــة ،وبــصيغة التثنيــة علــى تقــدير الرفــع
 وذهـب الكوفيـون ،ٕ وان كان المخاطبون في الحالين متغـايرين،والكالم المحكي مشترك بين إبراهيم ويعقوب

 ، بل هي القول المخصوص كان حكمها حكمه،على معنى القول تشتمل ألن التوصية ؛إلى عدم اإلضمار
  .)٦("ا فيجوز وقوع الجملة في حيز مفعوله

، دل من شجرةب" ، ���)٧(���m�m�m�m²��±��°��¯��®²��±��°��¯��®²��±��°��¯��®²��±��°��¯��®l�l�l�l: من قوله تعالى)زيتونة( قال عند إعرابه لكلمة -ب
 ن فـــيكـــوفيين مـــن تجـــويزهم عطـــف البيـــاوهـــو مبنـــي علـــى مـــذهب ال،  عطـــف بيـــان عليهـــا:وقـــال أبـــو علـــي

  .)٨( " فال يجوزونه إال في المعارف وأما البصريون،النكرات
  
  

                                                 
  .١٤٣آية : سورة البقرة )(١
  .٢/٧: روح المعاني )(٢
  .١٢٨آية : سورة النساء )(٣
  .٥/١٦١: روح المعاني )(٤
  .١٣٢آية : سورة البقرة )(٥
  .١/٣٨٩: روح المعاني )(٦
  .٣٥آية : سورة النور )(٧
  .١٨/١٦٧: روح المعاني )(٨



 ١٦٥

  مذهبه النحوي: ثالثا
 لم يستقر على مذهب نحوي معين ه األلوسي النحوية أنتيتضح لي بعد مناقشة اعتراضات واختيارا    

لى االستقراء لعقلية ع وقدرته ا،واختياراته على ثقافته النحويةٕ، وانما بنى اعتراضاته ًيكون له مرجعا
، واهللا تعالى ًالقياس ما استطاع إلى ذلك سبيالالتعليل أو التأويل أو أو   بالسماعًامستعينواالستنباط، 

  .أعلم
  
  
 
 



 ١٦٦

  ةـــــــــــــــالخاتم
دراســـة ، و)روح المعـــاني(  العظـــيمكتابـــهالرائعـــة والمفيـــدة مـــع هـــذا العـــالم الجليـــل فـــي الجولـــة هـــذه وبعـــد     

 دلـت واختياراته النحويـة، والتـينحوية، ونماذج من اعتراضاته  الأصوله، ومصطلحاته، وهشواهد، ومصادره
التـي ،  وتوصـياتسأقوم بذكر أهم ما توصـلت إليـه مـن نتـائج، - رحمه اهللا -  النحويعلى مذهبه بوضوح

  :اآلتيةيمكن إيجازها في النقاط 
  - :النتائج: ًأوال
ًسوعة ثقافية ضـخمة، شـملت العلـوم الـشرعية فقهـا، وتفـسيرا، وكـذلك  موعدُي" روح المعاني "  إن تفسير -١ ً

ًالعلوم اللغوية، لغة، ونحوا، وصرفا، وبالغة،  ً   .معرفة بغيتهإذ يجد فيه كل طالب ً
ً روح المعاني يعد تفسيرا جامعا للقراءات بأنواعها، فهو يذكر المتواترة، والصحيحة، والشاذة إن-٢ ً.  
 ببيـان داللـة ِ بالكشف عن أصول كثير من مفـردات ألفـاظ القـرآن الكـريم، فلـم يكتـف لقد اعتنى األلوسي-٣

  .األلفاظ اللغوية، بل كان يشير إلى أصولها اللغوية التي تطورت عنها
نقل األلوسي عن عـدد كبيـر مـن النحـاة مـوزعين علـى المـدارس النحويـة المـشهورة، ممـا يـوحي بنظرتـه  -٤

  ليس بفرض،   اتباع المذهب البصري أن يرى في طلب الرأي السديد، فهوالشمولية، ومنهجيته التوسعية
   .)١("ٕوان سيبويه ليس بنبي " 
الشريف في إثبات القاعدة النحوية، شأنه في ذلك شأن  األلوسي ال يميل إلى االحتجاج برواية الحديث -٥

  .النحاة األوائل
  .من عصور االحتجاج المتفق عليهاهده  استشهد األلوسي بالشعر وفق إجماع النحاة، فجاء بشوا-٦
القرآنيــة والــشعرية، وهــذا األمــر موجــود عنــد ً جــاءت الــشواهد النثريــة عنــد األلوســي قليلــة قياســا بالــشواهد -٧

   .جمهور النحاة
ومـن سـمع حجـة علـى : " قـال، حيـث ًواعتمـده أساسـا فـي قبـول اآلراء أو ردهـا اعتد األلوسي بالسماع، -٦

  .)٢( "من لم يسمع
ـــد مدرســـة بعينهـــا، وان غلبـــت المـــصطلحات -٧ ـــم يقـــف األلوســـي فـــي اســـتخدامه للمـــصطلح النحـــوي عن ٕ ل

  .النحوية البصرية في التفسير
  . في نسبة اآلراء النحوية ألصحابها، وكذلك نسبة آراء المفسرينً وصادقاً كان دقيقا-٨
ي كثير من المسائل بعبارات مثل  األلوسي أال يجعل القارئ متلقيا فقط، بل يجعله يعمل ذهنه ف يحاول-٩
  ". وهو كما ترى – تأمل –تدبر " 
 

                                                 
  .٢٣/٥: روح المعاني )(١
  .١٣/١٩٤: روح المعاني )(٢



 ١٦٧

  -:التوصيات: ًثانيا
  .، ودراسته بتعمق االهتمام بالتراث النحوي-١
  . يجب ترغيب الطالب في دراسة النحو، ففي دراسة النحو إحياء للتراث، وصيانة للميراث-٢
فهــو ميــدان خــصب للدراســات النحويــة واللغويــة  )روح المعــاني( توجيــه الدراســات والبحــوث نحــو تفــسير -٣

  .والصرفية والبالغية، والشرعية
حفل روح المعاني بـالقراءات القرآنيـة، لـذلك يجـب االهتمـام بهـا، ومـا تحويـه مـن تـأويالت نحويـة، فهـذا  -٤

  .ًيزيد اللغة اتساعا



 ١٦٨
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   .  الكريمةفهرس اآليات القرآنية: ًأوال
  . الشريفة األحاديث النبويةفهرس: ًثانيا
 . فهرس أمثال العرب وأقوالهم : ًثالثا
   .القوافيفهرس : ًرابعا

  .المصادر والمراجع: ًخامسا
  .فهرس الموضوعات: ًسادسا

  



 ١٦٩

ً��ً��ً��ً�� : : : :�������� �
��� ������������ �
��� ������������ �
��� ������������ �
��� ���������� ������ ������ ������      
رقم  اسم السورة ورقمها واآلية رقم اآلية 

 الصفحة
 ) ١(الفاتحة 

٢ �m�m�m�m��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��F��I��H��G��Fllll ٣٨ 

٤  �m�m�m�m�P����O��N�P����O��N�P����O��N�P����O��Nllll ٣٨، ٣٢ 

٦ �m�m�m�m����Y��X���W����Y��X���W����Y��X���W����Y��X���Wllll ٥٨ 

 )٢(البقرة 
١٧ �m�m�m�m��L��K��J���I��H��G��F��L��K��J���I��H��G��F��L��K��J���I��H��G��F��L��K��J���I��H��G��Fllll ٨٤ 

٢٠ �m�m�m�mr�����q��p��or�����q��p��or�����q��p��or�����q��p��o llll ٥٨ 

٢٣ �m�m�m�m���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾���½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³
����Ç����������������Æ��Å����Ç����������������Æ��Å����Ç����������������Æ��Å����Ç����������������Æ��Ållll 

٥٣ 

٢٩ �m�m�m�m��Ð��Ï�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ��Ð��Ï�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ��Ð��Ï�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ��Ð��Ï�����Î��ÍÌ��Ë��Ê��É��������È��Ç��Æ�����Ñ�����Ñ�����Ñ�����Ñllll ١٣٤ 

٣٠ �m�m�m�m��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K���JI��H��G��F��E��D��C��B��A
W��V��U��T���S��R��QW��V��U��T���S��R��QW��V��U��T���S��R��QW��V��U��T���S��R��Q llll 

١٣٦، 
١٣٧ 

٣٢ �m�m�m�mw��v��u��t��s��r��q���pw��v��u��t��s��r��q���pw��v��u��t��s��r��q���pw��v��u��t��s��r��q���p llll����٩٥ 
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١١١ �m�m�m�mÀ������¿��¾��½��¼��»��º��¹À������¿��¾��½��¼��»��º��¹À������¿��¾��½��¼��»��º��¹À������¿��¾��½��¼��»��º��¹Â��Á��Â��Á��Â��Á��Â��Á��ÃÃÃÃÅ��Ä���Å��Ä���Å��Ä���Å��Ä���ÆÆÆÆÈ��Ç��È��Ç��È��Ç��È��Ç������
ÉÉÉÉllll�������� 

١٥١ 

١٣٢ �m�m�m�m��{��z���y���x����w��v��{��z���y���x����w��v��{��z���y���x����w��v��{��z���y���x����w��vllll ١٦٤ 

١٤٣ �m�m�m�m��y����x��w��y����x��w��y����x��w��y����x��wllll ١٦٤ 
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٩٠ �m�m�m�m��z��y��z��y��z��y��z��yllll ٤٣ 

١٠٠ �m�m�m�m���Ã��Â��Á���Ã��Â��Á���Ã��Â��Á���Ã��Â��Állll ٥٧ 
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٥٠ �m�m�m�m��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��½����¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±llll ١٠٢ 

٥٨ �m�m�m�m��f��e��f��e��f��e��f��ellll ١٢٨ 

 )١١(هود 
٢٤ �m�m�m�mh��g��fh��g��fh��g��fh��g��fllll ٩٩ 

٤٠ �m�m�m�m���f��e���f��e���f��e���f��ellll ٨٧ 



 ١٧٤

٤٦ �m�m�m�mK��J��I��������HK��J��I��������HK��J��I��������HK��J��I��������H llll ٦٦ 

٧٢ �m�m�m�mH��G��FH��G��FH��G��FH��G��F llll ٥٤ 

٨٦ �m�m�m�mm���l��k��j��i��h��gm���l��k��j��i��h��gm���l��k��j��i��h��gm���l��k��j��i��h��g llll ١٦٢ 

١١٩ �m�m�m�m��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X��[��Z��Y��X��[��Z��Y��Xllll ٨ 

 )١٢(يوسف 
١٩ �m�m�m�m��l�����k��j��l�����k��j��l�����k��j��l�����k��jmmmmllll ٦٤ 

٢١ �m�m�m�m��©��¨��©��¨��©��¨��©��¨llll ٣٧ 

٢٣ �m�m�m�mL��K��JL��K��JL��K��JL��K��Jllll ٧٧ 

٣٢ �m�m�m�mt��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ot��s��r��q��p��ollll ٦٦ 

٨٥ �m�m�m�m����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½llll ٦٣ 

٩٠ �m�m�m�m|��{����z��y|��{����z��y|��{����z��y|��{����z��yllll ٤٦ 

 )١٣(الرعد 
١٧ �m�m�m�m¶����µ�� �́��³��²����±��°�� �̄�®��¬��«¶����µ�� �́��³��²����±��°�� �̄�®��¬��«¶����µ�� �́��³��²����±��°�� �̄�®��¬��«¶����µ�� �́��³��²����±��°�� �̄�®��¬��« llll ١٤٧ 

٢٩ �m�m�m�m����H���G��F��E����H���G��F��E����H���G��F��E����H���G��F��Ellll ٩٦ 

 )١٤(إبراهيم
٣٧ �m�m�m�m��v��u��v��u��v��u��v��uwwwwllll ٨٨ 

٤٧ �m�m�m�mi��h��gi��h��gi��h��gi��h��gllll ٧٠ 

 )١٥(الحجر
١٩ �m�m�m�m��a�� �̀��������_��^��a�� �̀��������_��^��a�� �̀��������_��^��a�� �̀��������_��^llll ٤٧ 

٢٢ �m�m�m�m��z����y��x��z����y��x��z����y��x��z����y��xllll ٦٠ 

٨٧ �m�m�m�m��� �́��³��²��±��°�� �̄�®��� �́��³��²��±��°�� �̄�®��� �́��³��²��±��°�� �̄�®��� �́��³��²��±��°�� �̄�®llll ٢٧ 

 )١٦(النحل 
٤٨ �m�m�m�m��k��j��k��j��k��j��k��jllll ٦٨ 

٧٠ �m�m�m�m²������±��°�� �̄�®��¬²������±��°�� �̄�®��¬²������±��°�� �̄�®��¬²������±��°�� �̄�®��¬llll ١٢٥ 

 ) ١٧(اإلسراء
١ �m�m�m�m��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��Allll ٨٤ 



 ١٧٥

٣-٢ �m�m�m�m��_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X��_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X��_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X��_�� �̂����]��\���[��Z��Y��X��e���d��c��b��a��`��e���d��c��b��a��`��e���d��c��b��a��`��e���d��c��b��a��`

�n��m�����l��k��ji��h��g��f�n��m�����l��k��ji��h��g��f�n��m�����l��k��ji��h��g��f�n��m�����l��k��ji��h��g��fllll 

١٠٥ 

١٥ �m�m�m�m�������������������������¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡��¤��£��¢��¡�llll ٧٧ 

٦٨ �m�m�m�m���[��Z���Y���X��W��V���[��Z���Y���X��W��V���[��Z���Y���X��W��V���[��Z���Y���X��W��Vllll ٤٨ 

١٠٨ �m�m�m�mn��mn��mn��mn��m����q��p��oq��p��oq��p��oq��p��ollll ٧٨ 

 ) ١٨(الكهف 
٢١ �m�m�m�m����WV��U��T���S��RQ��P��O��N����WV��U��T���S��RQ��P��O��N����WV��U��T���S��RQ��P��O��N����WV��U��T���S��RQ��P��O��Nllll ٨٠ 

٢٩ �m�m�m�mt��s��rt��s��rt��s��rt��s��r �l�l�l�l ٤٠ 

٦٠ �m�m�m�m��Æ��Å��Æ��Å��Æ��Å��Æ��Ållll ٨٤ 

٨٥ �m�m�m�m���M��L���M��L���M��L���M��Lllll ٨٩ 

٩٩ �m�m�m�m�\��[�\��[�\��[�\��[����_��� �̂�����]�����_��� �̂�����]�����_��� �̂�����]�����_��� �̂�����]�llll ١٣٧ 

١٠٩ �m�m�m�m��Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã��Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã��Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ã��Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç��������Æ���������Å��������Ä��Ãllll ١٠٤ 

 ) ١٩ (مريم
٦١- ٦٠ �m�m�m�m������ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄���®��¬��«������ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄���®��¬��«������ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄���®��¬��«������ �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄���®��¬��«llll ٣٣ 

٧٢ �m�m�m�mp����o����n��m��l��kp����o����n��m��l��kp����o����n��m��l��kp����o����n��m��l��k��������r���q�����r���q�����r���q�����r���q�llll ٤٦ 

٧٨ �m�m�m�m�J�J�J�J��P����O��N��M����L��K���P����O��N��M����L��K���P����O��N��M����L��K���P����O��N��M����L��K�llll   ٧١ 

 ) ٢٠ (طه
١٨ �m�m�m�m��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��z��y��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��nllll ٣٦ 

 )٢٢(الحج
٢٣ �m�m�m�mÏ��Î��Í���Ì�����Ë��Ê��ÉÏ��Î��Í���Ì�����Ë��Ê��ÉÏ��Î��Í���Ì�����Ë��Ê��ÉÏ��Î��Í���Ì�����Ë��Ê��É �l�l�l�l ٣٧ 

٣٦ �m�m�m�m��z���y��x��w��v��u��z���y��x��w��v��u��z���y��x��w��v��u��z���y��x��w��v��ullll ٣٥ 

٧٧ �m�m�m�m��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��e��i��h��g��f��ellll ١٥٧ 

 )٢٣(المؤمنون
٥٨ �m�m�m�m����Ø��×��Ö���Õ��Ô����Ø��×��Ö���Õ��Ô����Ø��×��Ö���Õ��Ô����Ø��×��Ö���Õ��Ôllll ١١٩ 

 )٢٤(النور
٢٦ �m�m�m�m¼¼¼¼�¿��¾��������½���¿��¾��������½���¿��¾��������½���¿��¾��������½��llll ٣١ 



 ١٧٦

٣٥ �m�m�m�m²��±��°�� �̄�®²��±��°�� �̄�®²��±��°�� �̄�®²��±��°�� �̄�®l�l�l�l� ١٦٤ 

٣٧- ٣٦ �m�m�m�m���â��á����à��ß����Þ��Ý���â��á����à��ß����Þ��Ý���â��á����à��ß����Þ��Ý���â��á����à��ß����Þ��Ý��A��A��A��Allll ٦٤ 

 )٢٥(الفرقان
١ �m�m�m�m��§��¦��¥��¤��§��¦��¥��¤��§��¦��¥��¤��§��¦��¥��¤llll ٣٧ 
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��h��g��f����������e��d��h��g��f����������e��d��h��g��f����������e��d��h��g��f����������e��dllll 

١٥٦ 

٦٩- ٦٨ �m�m�m�m[����Z��Y��X��W����V��U����T��S[����Z��Y��X��W����V��U����T��S[����Z��Y��X��W����V��U����T��S[����Z��Y��X��W����V��U����T��Sllll ٥٤،٧٢  

 )٢٦(الشعراء 
١٠٢ �m�m�m�m���� �̄�®��¬��������������«��ª��©��¨���� �̄�®��¬��������������«��ª��©��¨���� �̄�®��¬��������������«��ª��©��¨���� �̄�®��¬��������������«��ª��©��¨llll ٩٠ 

٢٠١ -
٢٠٢ 

�m�m�m�m����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼����È����Ç��Æ�����Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿����¾��½��¼llll ١٠٣ 

 )٢٧(النمل
٣١ �m�m�m�m��£��¢��¡�����£��¢��¡�����£��¢��¡�����£��¢��¡���llll ٥٧ 

٣٥ �m�m�m�m�Ø��×����Ö�����Õ�Ø��×����Ö�����Õ�Ø��×����Ö�����Õ�Ø��×����Ö�����Õllll ١٢٦ 

 )٢٨(القصص
١٥ �m�m�m�m�����S��R��Q��P��O��N��M�����S��R��Q��P��O��N��M�����S��R��Q��P��O��N��M�����S��R��Q��P��O��N��Mllll ٨٧ 

٤٨ �m�m�m�m��£��¢��£��¢��£��¢��£��¢llll ٥٦ 

 )٢٩(العنكبوت
١٤ �m�m�m�m��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��������Ã���Â��Á���À��¿llll ٤٦ 

 )٣٠(الروم
٥٦ �m�m�m�m����¦��¥�����������¤��£���¢��¡�������¦��¥�����������¤��£���¢��¡�������¦��¥�����������¤��£���¢��¡�������¦��¥�����������¤��£���¢��¡���llll ٨١ 

 )٣١(لقمان
١٢ �m�m�m�m��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Allll ٧ 

 )٣٢(السجدة
٢ �m�m�m�m�������J��I��H���G��F��E��D��C�������J��I��H���G��F��E��D��C�������J��I��H���G��F��E��D��C�������J��I��H���G��F��E��D��Cllll ٤٠ 

٧ �m�m�m�mx��w��v���u��tx��w��v���u��tx��w��v���u��tx��w��v���u��tyyyyllll ٤٥ 



 ١٧٧
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٣٠ 

١٨ �m�m�m�m��¡������������~��¡������������~��¡������������~��¡������������~llll ٣٠ 

٢٥ �m�m�m�m����� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v����� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v����� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v����� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��vllll ١١٩ 

 )٣٣(األحزاب
٧ �m�m�m�m��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��Allll ٤٣ 

١٨ �m�m�m�mt��st��st��st��s llll ٥٤ 

٣١ �m�m�m�m����O��N��M��L����O��N��M��L����O��N��M��L����O��N��M��Lllll ٣١ 

٤٩ �m�m�m�ms��r��qs��r��qs��r��qs��r��q��v��u��t����v��u��t����v��u��t����v��u��t��llll ٣٥ 

 )٣٤ (سبأ
٣٠ �m�m�m�m�����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«�����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«�����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«�����µ�� �́�³��²��±��°����� �̄�®��¬��«llll ٤٧ 

 )٣٥(فاطر 
١٠ �m�m�m�m������Ê���É��È��Ç������Ê���É��È��Ç������Ê���É��È��Ç������Ê���É��È��Çllll ١١٧، ٣٤ 

 ) ٣٦(يس
٢٨ mmmm����N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B������N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B������N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B������N��M���L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��llll ١٢٧ 

٣١ �m�m�m�m���h��g��f���h��g��f���h��g��f���h��g��f����p�����o��n��m����l��k��j��i������p�����o��n��m����l��k��j��i������p�����o��n��m����l��k��j��i������p�����o��n��m����l��k��j��i��llll ٤٥ 

٥٧ �m�m�m�m����V��U���T����V��U���T����V��U���T����V��U���Tllll ٨٦ 

٦٠ mmmm����q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d������q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d������q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d������q��p����o��n��ml��k�����j��i��h��g��f��e���d��llll  ٣٥ 

 )٣٨(ص
٢١  mmmm���k�j��i��h��g��f��e�����k�j��i��h��g��f��e�����k�j��i��h��g��f��e�����k�j��i��h��g��f��e��llll ١٠٧ 

 )٣٩(الزمر
٢٣ �m�m�m�m�� �̂�]��������\�� �̂�]��������\�� �̂�]��������\�� �̂�]��������\llll ٨٦ 

٢٩ �m�m�m�m��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½llll ٣٣ 

٤٢ � ��m�m�m�m�̀�_�� �̂�]���\�̀�_�� �̂�]���\�̀�_�� �̂�]���\�̀�_�� �̂�]���\ llll  ٣٧ 

٤٥ � ��m�m�m�m��¥��¤���£��¢���¡�����~��}��¥��¤���£��¢���¡�����~��}��¥��¤���£��¢���¡�����~��}��¥��¤���£��¢���¡�����~��}llll  ١٠٨ 

٦٤ �m�m�m�m��{��z��{��z��{��z��{��z��}���|��}���|��}���|��}���|llll ٥٦ 
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٦٧ �m�m�m�mÄ��Ã���ÂÄ��Ã���ÂÄ��Ã���ÂÄ��Ã���Â llll ٩٩ 

٦٨ �m�m�m�m�W��V��U��T�W��V��U��T�W��V��U��T�W��V��U��Tllll ١٦٣ 

 )٤٠(غافر
٤٨ �m�m�m�m��¹���������� �̧�¶��¹���������� �̧�¶��¹���������� �̧�¶��¹���������� �̧�¶llll ٩٩ 

٧١- ٧٠ �m�m�m�m�k��j��i��h��g��f��e�����d��c�k��j��i��h��g��f��e�����d��c�k��j��i��h��g��f��e�����d��c�k��j��i��h��g��f��e�����d��cllll ١٣٧ 

 )٤١(فصلت
٢٤ �m�m�m�m����_��~��}��|��{���z����_��~��}��|��{���z����_��~��}��|��{���z����_��~��}��|��{���zllll ٦٠ 

 ) ٤٣(الزخرف 
١٣- ١٢ �m�m�m�m���]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T���S���]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T���S���]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T���S���]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T���Sllll ١٢٨ 

 )٤٥(الجاثية
٥ �m�m�m�m����n�������m��l��k��j����n�������m��l��k��j����n�������m��l��k��j����n�������m��l��k��jllll ٤٦ 

 )٤٧(محمد
٣٥ �m�m�m�mp������o������n��m��l��kp������o������n��m��l��kp������o������n��m��l��kp������o������n��m��l��kllll ٦٧ 

٣٧ �m�m�m�m����®��¬����®��¬����®��¬����®��¬llll ٥٧ 

 ) ٤٨(الفتح 
٢٦ �m�m�m�m��j��i��h��g��f��������e�����������������d��c��b��j��i��h��g��f��������e�����������������d��c��b��j��i��h��g��f��������e�����������������d��c��b��j��i��h��g��f��������e�����������������d��c��bllll ٧٨ 

٢٩ �m�m�m�m[����Z��Y��X��W���V[����Z��Y��X��W���V[����Z��Y��X��W���V[����Z��Y��X��W���V llll ٣٩ 

 )٥١(الذاريات 
٢٦ �m�m�m�m��Â��Á��À��¿��������¾��½��Â��Á��À��¿��������¾��½��Â��Á��À��¿��������¾��½��Â��Á��À��¿��������¾��½llll ٨٠ 

 )٥٢(الطور
٢٣ �m�m�m�m������r��q���p������r��q���p������r��q���p������r��q���pllll ٨٣ 

 )٥٤(القمر
٣ �m�m�m�m��±��°�� �̄��®¬��«��ª��±��°�� �̄��®¬��«��ª��±��°�� �̄��®¬��«��ª��±��°�� �̄��®¬��«��ªllll ١٠٩ 

 )٥٥(الرحمن
٦٨ �m�m�m�m��D������������C��B��A��D������������C��B��A��D������������C��B��A��D������������C��B��Allll ٣١ 

 )٥٨(المجادلة
١ �m�m�m�mN���M��LN���M��LN���M��LN���M��L llll ٣٧ 



 ١٧٩

٧ �m�m�m�mY��X����W��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��MY��X����W��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��MY��X����W��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��MY��X����W��V����U��T���S������R��Q��P��O����N��Ml�l�l�l� ٨٩ 

 )٦٠ (الممتحنة
١ �m�m�m�m�� �̂�]��\��������������[��Z�� �̂�]��\��������������[��Z�� �̂�]��\��������������[��Z�� �̂�]��\��������������[��Za�� �̀���_a�� �̀���_a�� �̀���_a�� �̀���_llll ٩ 

 )٦١(الصف
٢ �m�m�m�m�����r��q��p��o�����n�����r��q��p��o�����n�����r��q��p��o�����n�����r��q��p��o�����nllll ٨٧ 

 )٧٠(المعارج 
١٧ �m�m�m�m����e���d��c���b����e���d��c���b����e���d��c���b����e���d��c���bllll ٧٣ 

 )٧١(نوح
١٧ �m�m�m�m���p��o����n��m��l���p��o����n��m��l���p��o����n��m��l���p��o����n��m��lllll ١٠٤ 

٢٢ �m�m�m�m��s��r��q��s��r��q��s��r��q��s��r��qllll ٩ 

٢٣ �m�m�m�m��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��¢���¡�����~��}��|��{��z���yllll ٣٩ 

 )٧٦(اإلنسان
٤ �m�m�m�m��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ð��Ñ��Ðllll ٣٩ 

 )٧٨(النبأ
١ �m�m�m�m����B��A����B��A����B��A����B��Allll ٥٨ 

 )٨٥(وجالبر
٥-٤ �m�m�m�m���O��N����M��L��K���O��N����M��L��K���O��N����M��L��K���O��N����M��L��Kllll ٦٥ 

 )٩٠(البلد
٢ �m�m�m�m��j��i��h��g��j��i��h��g��j��i��h��g��j��i��h��gllll ٤٧ 

 )٩١(الشمس
١٠ �m�m�m�m��h��g��f��e��h��g��f��e��h��g��f��e��h��g��f��ellll ٣٨ 

 )٩٢(الليل
١٤ �m�m�m�m��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��Àllll ٥٧ 

 )٩٦(العلق 
١٦- ١٥ �m�m�m�m��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��À��Â��Á��Àllll ٥٣ 

 )١٠٨(الكوثر 
٣ �m�m�m�m�������a�� �̀�_�����~�������a�� �̀�_�����~�������a�� �̀�_�����~�������a�� �̀�_�����~llll����١٤٨ 



 ١٨٠
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 رقم الصفحة حديثال

 ٢٧ " أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم "
 ٢٧ " الحمد هللا أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني "

 ٢٧ " الحمد هللا رب العالمين هي السبع المثاني، والقرآن العظيم "
َوالذي نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تح " ُ َِ َ  ٥٦ " ابواُ

 ٦٠ " ً وال تجعلها ريحاًاجعلها رياحااللهم " 
 ٦٠  "دعي الصالة أيام أقرائك" 
 ٦٠  "ليس بعد الموت مستعتب" 

 ٦١ "سبقك بها عكاشة  "
 ٦١ "ُال تسألوه ال يجيء بأمر تكرهونه " 

 ٦١ "دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبرمة على النار " 
 ٦٢ "ٕالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة والى هذه مرةمثل المنافق كمثل "

 ١٢٨ "لتأخذوا مصافاكم" 
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 رقم الصفحة المثل

 ٧٣ الذود إلى الذود إبل 
 ٧٣ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

 ٧٤ ضربته بين أذناه ، ومن يشتري الخفان 
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 رقم الصفحة القائل القافية 
 ٦٥ الحطيئة ِاإلخاء
 ٦٥ حسان بن ثابت ماء

َعجب  ١٥٥ بال نسبة َ
 ٢٥ الفاروقي باقية
 ٢٥ الفاروقي باكية

ُالطوائح ِ  ٦٤ الحارث بن نهيك 
 ٦٧ تميم بن مقبل العامري ُأكدح
 ٧٢ عبيد بن الحر تأججا
 ٢١ دريد بن الصمة أرشد
 ٦٨ بو تمامأ ممدودا
 ٦٩ بال نسبة ِأبي يزيد
ِمخلدي ْ  ٦١ طرفة بن العبد العامري ُ
ْالبصر َ  ٣٩ بال نسبة َ
ََّاستقر  ١٤٣ ابن مالك ْ
 ٦٦ الخنساء ُإدبار
 ٢٤ األلوسي غافر
ِعوار َ  ٢٨ أبو حسن التهامي َ
ُمصرع َ ْ  ٦٤ أبو ذؤيب الهذلي َ
ٌيافع  ٧٠ بال نسبة ِ
 ٧٠ بال نسبة أجمع
ٌنفانف ِ  ١٥٥ مسكين الدرامي َ

 ٢٤ األلوسي أوصافي
 ١٨ بال نسبة ِعناق
 ٦١ بال نسبة ِقشار
 ٨٣ حميد األرقط إياكا
 ٦٨ أبو األسود الدؤلي قليال



 ١٨٢

 ٢١ قيس بن الملوح قبل
ُالرحيل  ٦٩ المتنبي ّ
 ٢٤ األلوسي يذبل
ِسبيل ِ  ١٤٦ بال نسبة َ

ََأوصالي  ٦٣ امرؤ القيس ْ
َأعلما َ  ١١٣ ابن مالك ْ
 ٧٢ زهير بن أبي سلمى حرم
 ٦٧ أبو األسود الدؤلي ُعظيم
ِيسَأم ْ  ٧١ زهير بن أبي سلمى َ
 ٧٣ الفرزدق كرام

 ٩٧،١٤٠ النابغة الذبياني َْاألقوام
 ٦٦ الفرزدق ِِحاتم
ْيأتين َ َِ  ٦٤ األعشى ْ
 ٢١ ديك الجن فتمكنا

ْالمسلمينا  ١٢٨ بال نسبة ُ
 ٧٠ بال نسبة حقان
 ٧١  ربيعةعمر بن أبي بثمان
ْجانبه  ٦٩ بشار بن برد ُِ
ْمعشره ُ َ ْ  ١١٤ ابن مالك َ

َيشكرها     ُ ُ ْ  ١٢٤، ٧١ حسان بن ثابت َ
 ٨٣ موسى بن جابر دونها

َُأمرت به ْ  ٦٦ عمر بن معدي كرب ِ
ُفتنكبوا  ََ  ٦٢ بال نسبة َ
 ٢٤ األلوسي يدري
 ٢٤ األلوسي عافي
 ٥٦ بال نسبة الذكي
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: أحمد بن محمد أحمد بن عبد الغني الدمياطي، تحقيـق: ةإتحاف فضالء البشر بالقراءات األربع عشر -١

  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، الطبعة األولى، - بيروت-أنس مهرة، دار الكتب العلمية
ـــوم القـــرآن-٢ ـــسيوطي، تحقيـــق:  اإلتقـــان فـــي عل ـــرحمن ال ـــد ال ـــدين عب ـــة،: جـــالل ال  مركـــز الدراســـات القرآني

  .السعودية
عبــد الــرزاق عفيفــي، : أبــو الحــسن علــى بــن محمــد اآلمــدي، علــق عليــه:  اإلحكــام فــي أصــول األحكــام-٣

  .المكتب اإلسالمي
رجــب عثمــان محمــد، : أبوحيــان األندلــسي، تحقيــق وشــرح ودراســة:  ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب-٤

  .م١٩٩٨-ه١٤١٨ألولى، رمضان عبد التواب، مكتبه الخانجي، القاهرة، الطبعة ا: مراجعه
محمــد بـن محمـد العمـادي أبـو الـسعود، دار إحيـاء التــراث :  إرشـاد العقـل الـسليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم-٥

  .م١٩٩٤-ه١٤١٤العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، 
محمـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب العلميـة، : محمـود بـن عمـر الزمخـشري، تحقيـق:  أساس البالغـة-٦

  .م١٩٩٨-ه١٤١٩الطبعة األولى،بيروت، 
  .ربحي عليان، وعثمان غنيم، دار صفاء، عمان، الطبعة الثانية: أساليب البحث العلمي -٧
مـسعد عبـد الحميـد الـسعدني، دار الطالئـع، : عبد الملك بن قريب األصمعي، تحقيـق:  اشتقاق األسماء-٨

  .القاهرة
عبـــد الحـــسين : ج النحــوي البغـــدادي، تحقيــقأبـــو بكــر محمـــد بــن ســـهل بــن الـــسرا:  األصــول فـــي النحــو-٩

  .م١٩٩٦-ه١٤١٧الفتلي، مؤسسه الرسالة، الطبعة الثالثة، 
بكري عبـد الكـريم، دار الكتـاب الحـديث، :  أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي-١٠

  .م١٩٩٩الطبعة األولى، 
علــى فــودة نيــل، عمــادة شــؤون : قــديمابــن هــشام األنــصاري، تحقيــق وت:  اإلعــراب عــن قواعــد اإلعــراب-١١

  .م١٩٨١-ه١٤٠١ جامعة الرياض، الرياض، الطبعة األولى، -المكتبات
ســعيد األفغــاني، مطبعــة الجامعــة : أبــو البركــات ابــن األنبــاري، تحقيــق: اإلغــراب فــي جــدل اإلعــراب -١٢

  .م١٩٥٧-ه١٣٧٧السورية، 
محمـد الـسيد أحمـد عـزوز، عـالم الكتـب، : وتحقيقأبو البقاء العكبري، دراسة : إعراب القراءات الشواذ -١٣

  .م١٩٩٦-ه١٤١٧بيروت، الطبعة األولى، 
خالــد العلــي، دار المعرفــة، بيــروت، : أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس، اعتنــى بــه:  إعــراب القــرآن-١٤

  .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩الطبعة الثانية ،
  .م٢٠٠٢،ةلطبعة الخامسة عشريين، بيروت، اخير الدين الزركلي، دار القلم للمال: األعالم -١٥



 ١٨٤

  .محمد بهجت األثري، دار الكتب المصرية: أعالم العراق -١٦
محمود سليمان يـاقوت، دار : جالل الدين السيوطي، قرأه وعلق عليه: االقتراح في علم أصول النحو -١٧

  .م٢٠٠٦-ه١٤٢٦المعرفة الجامعية، مصر، 
أبــو البركــات بــن األنبــاري، دار : ين والكــوفيين اإلنــصاف فــي مــسائل الخــالف بــين النحــويين البــصري-١٨

  .م٢٠٠٩الطالئع، القاهرة، 
  .عبد اهللا بن عمر البيضاوي، دار الفكر، بيروت: أنوار التنزيل وأسرار التأويل -١٩
، الطبعة ازن المبارك، دار النفائس، بيروتم: أبو القاسم الزجاجي، تحقيق: اإليضاح في علل النحو -٢٠

  .م١٩٧٩-ه١٣٩٩الثالثة، 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود والــشيخ علــي محمــد : أبوحيــان األندلــسي، دراســة وتحقيــق:  البحــر المحــيط-٢١

  .م ١٩٩٣ -ه١٤١٣معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة األولى، 
: أبــو عبــد اهللا بــدر الــدين محمــد بــن عبــد اهللا بــن بهــادر الزركــشي، تحقيــق: البرهــان فــي علــوم القــرآن -٢٢

دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة عيـــسى البـــابي الحلبـــي وشـــركائه، الطبعـــة : بـــو الفـــضل إبـــراهيم، الناشـــرمحمـــد أ
  .م١٩٥٧-ه١٣٧٦األولى، 

: طــه عبــد الحميــد طــه، مراجعــه: أبــو البركــات بــن األنبــاري، تحقيــق:  البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن-٢٣
  .م ١٩٨٠-ه١٤٠٠مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

عبـد الـسالم هـارون، مكتبـة الخـانجي، : أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ، تحقيـق:  البيان والتبيين-٢٤
  .م١٩٨٨-ه١٤١٨القاهرة، الطبعة السابعة، 

إبراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب : أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، تحقيق:  تأويل مشكل القرآن-٢٥
  .م٢٠٠٧العلمية، بيروت، 

عبـد الـستار احمـد فـراخ، مطبعـة : محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: روس من جواهر القاموس تاج الع-٢٦
  .م١٩٦٥-ه١٣٨٥حكومة الكويت، الكويت، 

علـي محمـد : أبو البقـاء عبـد اهللا بـن الحـسين بـن عبـد اهللا العكبـري، تحقيـق: التبيان في إعراب القرآن -٢٧
  .البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه

  .م١٩٩٧محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس،: والتنوير التحرير -٢٨
: أبــو الحــسن طــاهر بـن عبــد المــنعم بــن غلبـون الحلبــي، دراســة وتحقيــق: التـذكرة فــي القــراءات الثمـان -٢٩

  .أيمن رشدي سويد، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة
  .م١٩٨٥علي بن محمد الجرجاني، مكتبه لبنان، بيروت، : التعريفات -٣٠
  .محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة األولى: التفسير الوسيط للقرآن الكريم -٣١
  .محمد حسين الذهبي، مكتبه وهبه: التفسير والمفسرون  -٣٢



 ١٨٥

عبـــد الـــسالم هـــارون وآخـــرون، الـــدار المـــصرية، : محمـــد بـــن أحمـــد األزهـــري، تحقيـــق:  تهـــذيب اللغـــة-٣٣
  .١٩٦٤-١٣٨٤مصر، 

عبــد : الحــسن بــن قاســم المــرادي، شــرح وتحقيــق:  ابــن مالــكوضــيح المقاصــد والمــسالك بــشرح ألفيــةت -٣٤
  .م٢٠٠١-ه١٤٢٢الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 

هـــشام ســـمير : أبـــو عبـــداهللا محمـــد بـــن أحمـــد شـــمس الـــدين القرطبـــي، تحقيـــق:  الجـــامع ألحكـــام القـــرآن-٣٥
  .م٢٠٣٣-ه١٤٢٣ عالم الكتب، الرياض، البخاري، دار

محمـــد أحمـــد شـــاكر، : محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد الطبـــري، تحقيـــق:  جـــامع البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآن-٣٦
  .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

  .م١٩٨١نعمان خير الدين األلوسي، مطبعه المدني، :  جالء العينين في محاكمه األحمدين-٣٧
فخـر الـدين قبـاوه، ومحمـد نـديم : الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: لداني في حروف المعاني الجنى ا-٣٨

  .م١٩٩٢-ه١٤١٣فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
فخـر الـدين قبـادة، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، : الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، تحقيـق: الجمل في النحـو -٣٩

  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥الطبعة األولى، 
ــــى الرافــــضة-٤٠ ــــاء فــــي الــــرد عل ــــداهللا البخــــاري:  جهــــود أبــــي الثن ــــان، القــــاهرة، الطبعــــة عب ، دار ابــــن عف

  .ه١٤٢٠األولى،
- ه١٤٠٦محمد حسن جبل، دار الفكر العربي، القاهرة، :  االحتجاج بالشعر في اللغة الواقع وداللته-٤١

  .م١٩٨٦
  .١٩٨٥الحرية للطباعة، بغداد، نخبه من الباحثين العراقيين، دار :  حضارة العراق-٤٢
ــــق:  الحماســــة المغربيــــة-٤٣ ــــسالم الجــــراوي، تحقي ــــن عبــــد ال محمــــد رضــــوان الدايــــة، دار الفكــــر : أحمــــد ب

  .م١٩٩١المعاصر، الطبعة األولى، بيروت، 
عبــد الــسالم هــارون، دار الجيــل، بيــروت، : أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق:  الحيــوان-٤٤

  .م١٩٩٦-ه١٤١٦
عبـد الـسالم هـارون، : عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي، تحقيـق: خزانة األدب ولب لبـاب لـسان العـرب -٤٥

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
  .محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت: أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق:  الخصائص-٤٦
  .يثي، وكالة المطبوعات، الكويتخديجة الحد: دراسات في كتاب سيبويه -٤٧
أحمـد بـن يوسـف المعـروف بالـسمين الحلبـي، تحقيـق أحمـد :  الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون-٤٨

  .محمد الخراط، دار القلم، دمشق
محمد التنجي، دار الكتاب العربـي، بيـروت، الطبعـة : عبد القاهر الجرجاني، تحقيق:  دالئل اإلعجاز-٤٩

  .م١٩٩٥األولى، 



 ١٨٦

  .عبداهللا بن صالح الفوزان، دار المسلم:  ابن مالك دليل السالك إلي ألفية -٥٠
  .م١٩٦٤-ه١٣٨٤ديوان أبو األسود الدؤلي، مكتبة النهضة،  -٥١
  .كامل سليمان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة األولى:  ديوان األعشى، تحقيق-٥٢
مـــصطاوي، دار المعرفـــة، بيـــروت، الطبعـــة الثانيـــة، عبـــد الـــرحمن ال:  ديـــوان امـــرئ القـــيس، اعتنـــى بـــه-٥٣

  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥
  .م١٩٨٧نعمان محمد أمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، :  ديوان الحطيئة، تحقيق-٥٤
-ه١٤٢٥حمد وطمـاس، دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، :  ديوان الخنساء، اعتنى به وشرحه-٥٥

  .م٢٠٠٤
حمد وطمـاس، دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، : بن أبي سلمى، اعتنى به وشرحه ديوان زهير -٥٦

  .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦
مهـــدي محمـــد ناصـــر الـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الثالثـــة، :  ديـــوان طرفـــة بـــن العبـــد، تحقيـــق-٥٧

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣
  .م١٩٧٤-ه١٣٩٤ ديوان عمر بن معد يكرب، مجمع اللغة، دمشق، -٥٨
 .محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار المعــارف، القــاهرة، الطبعــة الثانيــة: ان النابغــة الــذبياني، تحقيــق ديــو-٥٩
  .م١٩٧٦محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، : الرواية واالستشهاد باللغة -٦٠
حسن هنداوي، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة : أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق:  سر صناعة اإلعراب-٦١

  .م١٩٨٥األولى، 
محمــد فـؤاد عبــد البــاقي، دار إحيـاء الكتــب العربيــة، : أبــو عبــد اهللا القزوينـي، تحقيــق: سـنن ابــن ماجـه -٦٢

  .القاهرة
شعيب األرنؤوط وآخرون ، مؤسسة : ألبي الحسن الدار قطني، حققه وعلق عليه : سنن الدار قطني -٦٣

  .م٢٠٠٤ الرسالة، بيروت، الطبعة األولى،
عبـــد المعطـــي قلعجـــي، جامعـــة الدراســـات اإلســـالمية، : أبـــو بكـــر البيهقـــي، تحقيـــق: الـــسنن الـــصغرى -٦٤

  . م١٩٨٩باكستان، الطبعة األولى، 
عبــد القــادر األرنــؤوط، : عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبلــي، تحقيــق:  شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب-٦٥

  .ه١٤٠٦األرنؤوط، دار بن كثير، دمشق، ومحمود
بهاء الدين بن عبداهللا بن عقيل العقيلي، دار الطالئع، القاهرة، : ابن مالك شرح ابن عقيل على ألفية -٦٦

  .م٢٠٠٩
أبــو محمــد يوســف الــسيرافي، تحيــق محمــد الــريح هاشــم، دار الجيــل، بيــروت، :  شــرح أبيــات ســيبويه-٦٧

  .م١٩٩٦-ه١٤١٦الطبعة األولى،



 ١٨٧

راج، دار المعرفــة، القــاهرة، عبــد الــستار أحمــد فــ: أبــو ســعيد الــسكري، تحقيــق: شــرح أشــعار الهــذليين -٦٨
  .م١٩٦٥-ه١٣٨٤

نــور الــدين علــى بــن محمــد األشــموني، دار الكتــب العلميــة، :  ابــن مالــك شــرح األشــموني علــى ألفيــة-٦٩
  .م١٩٩٨-ه١٤١٩الطبعة األولى، بيروت، 

عبـــد الـــرحمن الـــسيد و محمـــد بـــدوي المختـــون، دار : جمـــال الـــدين األندلـــسي، تحقيـــق:  شـــرح التـــسهيل-٧٠
  .م١٩٩٠-ه١٤١٠لطبعة األولى، هجر، ا

أحمد أمين، وعبـد الـسالم هـارون، مطبعـة لجنـة التـأليف : أبو علي المرزوقي، تحقيق: شرح الحماسة -٧١
  .م١٩٦٨والنشر، الطبعة الثانية، 

-ه١٣٤٧عبــد الــرحمن البرقــوقي، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، مــصر، : شــرح ديــوان حــسان بــن ثابــت -٧٢
  .م١٩٢٩

إيليـا الحــاوي، دار الكتـاب اللبنـاني، بيــروت، : لفــرزدق، ضـبطه معانيـه وشــروحه وأكملهـاشـرح ديـوان ا -٧٣
  .م١٩٨٣الطبعة األولى، 

يوســف حــسن عمــر، : محمــد بــن الحــسن الرضــي األســتراباذي، تحقيــق:  شــرح الرضــي علــى الكافيــة-٧٤
  .م١٩٧٨-ه١٣٩٨، ليبيا، سمنشورات جامعه قار يون

حنـا الفـاخوي، دار الميـل، : ابن هشام األنـصاري، تحقيـق: م العرب كال شرح شذور الذهب في معرفة-٧٥
  .بيروت

مـصطفى عليـان، مؤسـسة : إبراهيم بن محمد بـن زكريـا الزهـروي، دراسـة وتحقيـق:  شرح شعر المتنبي-٧٦
  .م١٩٩٢-ه١٤١٢الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 

محمــد عــالم، مطبوعــات : راجعــةعبــد درويــش، م: عبــداهللا بــن بــري، تحقيــق:  شــرح شــواهد اإليــضاح-٧٧
  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥مجمع اللغة العربية، القاهرة، 

محمـد محمـود القاضـي، : جمال الدين بن هـشام، ضـبطه وعلـق عليـه:  شرح قطر الندى وبل الصدى-٧٨
  .م٢٠٠٩دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى، 

عبــد المــنعم أحمــد هريــدي، دار : قيــق عبــد اهللا بــن مالــك ، تحجمــال الــدين أبــو:  الكافيــة الــشافية شــرح-٧٩
  .ٕالمأمون للتراث، مركز البحث العلمي واحياء التراث اإلسالمي

أحمـد حـسن مهـدلي، وعلـي سـيد علـي، : يوسـف بـن أبـي سـعيد الـسيرافي، تحقيـق:  شرح كتاب سيبويه-٨٠
  .ه١٤٢٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

  .ه١٤٠٤فائز فارس، الكويت، الطبعة األولى، :  تحقيقابن برهان العكبري،:  شرح اللمع-٨١
  .يعيش ابن علي بن يعيش النحوي، دار الطباعة المنيرية، مصر:  شرح المفصل-٨٢
دن، فـائز فـارس، دار األمـل، األر: أبو محمـد القاسـم بـن علـي الحريـري، تحقيـق:  شرح ملحة اإلعراب-٨٣

  .م١٩٩١-ه١٤١٢الطبعة األولى ،



 ١٨٨

عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، :  أبــو بكــر البيهقــي، تحقيــق:شــعب اإليمــان -٨٤
  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٣الطبعة األولى، 

أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم الماليـــين، : إســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري، تحقيـــق:  الـــصحاح-٨٥
  .م١٩٨٤-ه١٤٠٤بيروت، الطبعة الثالثة، 

محمــد الناصــر، دار طــوق النجــاة، :  البخــاري ، تحقيــق إســماعيل بــنأبــو عبــد اهللا: صــحيح البخــاري -٨٦
  .دمشق

مجموعـــة مـــن المحققـــين، دار : لم بـــن الحجـــاج النيـــسابوري، تحقيـــقسأبـــو الحـــسين مـــ: صـــحيح مـــسلم -٨٧
  .الجيل، بيروت

اض، الطبعة محمد على الصابوني، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، الري: صفوة التفاسير -٨٩
  .م١٩٨١-ه١٤٠١لى، األو
عبــد العلــيم خــان، عــالم : أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن قاضــي شــهبة، تحقيــق:  طبقــات الــشافعية-٩٠

  .ه١٤٠٧الكتب، بيروت، الطبعة األولى، 
محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني، القــاهرة، الطبعــة : ابــن ســالم الجمحــي، شــرح:  طبقــات فحــول الــشعراء-٩١

  .م١٩٨٢-ه١٤٠٢الثالثة، 
  .ٕمهدي المخزومي وابراهيم السامرائي: حمد الفراهيدي، تحقيقالخليل بن أ: ين الع-٩٢
شـــهاب الـــدين األلوســـي، مطبعــــة :  غرائـــب االغتـــراب ونزهـــة األلبــــاب فـــي الـــذهاب واإلقامـــة واإليــــاب-٩٣

  .ه١٣١٧الشابندر، بغداد، 
وز، دمـــشق، طـــه محـــسن، دار تمـــ: محمـــد بـــن أســـعد جـــالل الـــدين الـــدواني، تحقيـــق: الفـــاء الفـــصيحة -٩٤

  .م٢٠١١الطبعة األولى، 
محمـد بـن علـي الـشوكاني، دار الفكـر، : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير -٩٥

  .بيروت
-ه١٤٠٨رمــضان عبــد التــواب، مكتبــه الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة الثالثــة، :  فــصول فــي فقــه العربيــة-٩٦

  .م١٩٨٧
-ه١٣٩١طـــب، دار إحيــــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، الطبعـــة الــــسابعة، ســـيد ق: فـــي ظـــالل القـــرآن -٩٧

  .م١٩٧١
  .م١٩٩٧سعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق، عمان، :  القياس في النحو العربي نشأته وتطوره-٩٨
عبـــد الـــسالم محمـــد هـــارون، مكتبـــه : أبـــو بـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر، تحيـــق وشـــرح:  الكتـــاب-٩٩

  .م١٩٨٨-ه١٤٠٨ة الثالثة، الخانجي، القاهرة، الطبع
محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري، :  الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل-١٠٠
  .عبد الرازق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق



 ١٨٩

عـدنان درويـش و محمـد المـصري، : أبو البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني الكفـوي، تحقيـق:  الكليات-١٠١
  .م١٩٩٨-ه١٤١٩سسة الرسالة، بيروت، مؤ

غــازي مختـار طليمـات، وعبـد اإللــه : أبـو البقـاء العكبـري، تحقيـق:  اللبـاب فـي علـل البنـاء واإلعــراب-١٠٢
  .ه١٤٢٢نبهان، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 

  .م٢٠٠٣لقاهرة، ، دار الحديث، ا اإلفريقي المصريبن منظورمحمد بن مكرم :  لسان العرب-١٠٣
أبــو البركــات بــن األنبــاري، تحقيــق ســعيد األفغــاني، بيــروت، الطبعــة :  لمــع األدلــة فــي أصــول النحــو-١٠٤

  .ه١٣٩١الثانية، 
فــائز فــارس، دار الكتــب الثقافيــة، الكويــت، : أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقيــق:  اللمــع فــي العربيــة-١٠٥

  .م١٩٧٢
أحمـد الحـوفي، : أبو الفتح ضـياء الـدين بـن األثيـر، تحقيـق: لشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب وا -١٠٦

  .م١٩٧٣وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الثانية، 
أحمـــد فريـــد المزيـــدي، دار الكتـــب العلميـــة، : أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثنـــى، تحقيـــق:  مجـــاز القـــرآن-١٠٧

  .ه١٤٢٧بيروت، الطبعة األولى، 
عبــد الــسالم هــارون، دار المعــارف، :  العبــاس أحمــد بــن يحيــى ثعلــب، تحقيــقأبــو:  مجــالس ثعلــب-١٠٨

  .م٢٠٠٦القاهرة، الطبعة السادسة، 
أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلــسي، :  المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز-١٠٩

  .م٢٠٠١-ه١٤٢٢ولى،عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األ: تحقيق 
خليــل إبــراهيم جفــال، دار : علــي بــن إســماعيل النحــوي المعــروف بــابن ســيدة، تحقيــق:  المخــصص-١١٠

  .م١٩٩٦-ه١٤١٧إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
محمــود أحمــد الــدراويش، مؤســسة زهــران للخــدمات، عمــان، : مــدخل إلــى علــم النحــو وقواعــد العربيــة -١١١

  .١٩٩٠لى، الطبعة األو
  .م١٩٦٨عبد الرحمن السيد، القاهرة، : مدرسة البصرة النحوية -١١٢
ـــاريخ النحـــو العربـــي-١١٣ ـــة فـــي ت محمـــود حـــسني، مؤســـسة الرســـالة، عمـــان، الطبعـــة :  المدرســـة البغدادي

  .م١٩٨٦األولى، 
 ظبـي، مهـدي المخزومـي، المجمـع الثقـافي، أبـو:  مدرسة الكوفـة ومنهجهـا فـي دراسـة اللغـة و النحـو-١١٤

  .م٢٠٠٢
فـؤاد علـي منـصور، : جـالل الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي، تحقيـق:  المزهر في علوم اللغة وأنواعها-١١٥

  .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
محمــد كامــل بركــات، مركــز : بهــاء الــدين بــن عقيــل، تحقيــق وتعليــق:  المــساعد علــى تــسهيل الفوائــد-١١٦

  .م٢٠٠١-ه١٤٢٢المي، جامعه أم القرى، الطبعة الثانية، إحياء التراث اإلس
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،  مــــصطفى عطــــا، دار المعرفــــة:أبــــو عبــــد اهللا النيــــسابوري، تحقيــــق: المــــستدرك علــــى الــــصحيحين -١١٧
  .بيروت
شــعيب األرنــؤوط، : اهللا أحمــد بــن حنبــل الــشيباني، تحقيــق أبــو عبــد: مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل -١١٨

  .م٢٠٠١-ه١٤٢١ الرسالة، الطبعة األولى، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة
  .أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت: مسند اإلمام الشافعي -١١٩
حمـدي الـسلفي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، : أبو عبد اهللا القظاعي المصري، تحقيق: مسند الشهاب -١٢٠

  .م١٩٨٦الطبعة الثانية، 
محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني، : محمـــد بـــن عبـــد اهللا الخطيـــب التبريــزي، تحقيـــق: حمــشكاة المـــصابي -١٢١

  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥المكتب اإلسالمي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
يسن محمـد الـسواس، مطبوعـات مجمـع : مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: مشكل إعراب القرآن -١٢٢

  .م١٩٧٤-ه١٣٩٤اللغة العربية، دمشق،
  .م١٩٩٠-ه١٤١٠حمد عبد الغني، دار الثقافة، أ: نحوي دراسة نقدية تحليليةلح الالمصط -١٢٣
عوض محمد القـوزي، عمـاده شـؤون المكتبـات، جامعـة الريـاض، :  المصطلح النحوي نشأته وتطوره-١٢٤

  .م١٩٨١الطبعة األولى، 
-ه١٤٠٣لثــة ، بــن زيــاد الفــراء، عــالم الكتــب، بيــروت، الطبعــة الثاىأبــو زكريــا يحيــ:  معــاني القــرآن-١٢٥

  .م١٩٨٣
عبد الجليل عبدو شلبي، عالم الكتـب، بيـروت، : أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: ٕ معاني القرآن واعرابه-١٢٦

  .م١٩٨٨-ه١٤٠٨الطبعة األولى، 
محمــد محيــي : عبــد الــرحمن بــن أحمــد العباســي، تحقيــق: معاهــد التنــصيص علــى شــواهد التلخــيص -١٢٧

  .م١٩٤٧-ه١٣٦٧ت، الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيرو
  .عمر كحاله، دار إحياء التراث العربي، بيروت :  معجم المؤلفين-١٢٨
حمـــد حـــسن الزيـــات، و حامـــد عبـــد القـــادر، ومحمـــد علـــي إبـــراهيم مـــصطفي، و أ: لمعجـــم الوســـيط ا-١٢٩

  .م١٩٧٢-ه١٣٩٢النجار، المكتبة اإلسالمية ، تركيا، الطبعة الثانية، 
صـالح عبـد العزيـز الـسيد، دار :جمـال الـدين بـن هـشام، تحقيـق: ريـب مغني اللبيـب عـن كتـب األعا-١٣٠

  .م٢٠٠٨السالم، القاهرة، الطبعة الثانية، 
فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي،  دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة األولــى، :  مفــاتيح الغيــب-١٣١

  .م٢٠٠٠-ه١٤٢١
  . دمشقالراغب األصفهاني، دار القلم،:  مفردات ألفاظ القرآن-١٣٢
أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري، مطبعـة التقـدم، مـصر، الطبعـة :  المفصل في علـم العربيـة-١٣٣

  .ه١٣٢٣األولى، 
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: أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي، تحقيــق:  المقاصــد الــشافية فــي شــرح الخالصــة الكافيــة-١٣٤
مي، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ٕمجموعــة مــن البــاحثين، معهــد البحــوث العلميــة واحيــاء التــراث اإلســال

  .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨الطبعة األولى، 
محمــد عبــد الخــالق عــضيمة، لجنــه إحيــاء : أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد، تحقيــق:  المقتــضب-١٣٥

  .م١٩٩٤-ه١٤١٥التراث اإلسالمي، القاهرة، 
  .م١٩٨٥علي القاسمي، وزارة الثقافة، بغداد، :  مقدمة في علم المصطلح-١٣٦
  م٢٠١٠إبراهيم الدعيلج، دار صفاء، عمان، األردن، : مناهج وطرق البحث العلمي -١٣٧
شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة : منجد المقرئين ومرشد الطالبين -١٣٨

  .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠األولى، 
  .م١٩٥٧-ه١٣٧٦علي الجنيدي ناصف، مكتبة مصر، :  من قضايا اللغة والنحو-١٣٩
  .م١٩٨١خديجة الحديثي، دار الرشيد، العراق، :  موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف-١٤٠
محمـد رجـب البيـومي، دار القلـم، دمـشق، والـدار :  النهضة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصـرين-١٤١

  .م١٩٩٥-ه١٤١٥الشامية، بيروت، الطبعة األولى،
إســماعيل باشــا البغــدادي، دار إحيــاء التــراث : لمــؤلفين وآثــار المــصنفين هديــه العــارفين فــي أســماء ا-١٤٢

  .م١٩٥١العربي، بيروت، 
أحمــد شــمس الــدين، دار : جــالل الــدين الــسيوطي، تحقيــق:  همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع-١٤٣

  .م١٩٩٨-ه١٤١٨روت، الطبعة األولى، الكتب العلمية، بي
  رسائل علمية

اهللا بـن صـويلح المـالكي، جامعـه أم  محمـد بـن عبـد: بويه في شـرح الكافيـةاعتراضات الرضي على سي -١
  .ه١٤٢٤القرى، السعودية، 

حـسان محمـد علـى تايـه، رسـالة ماجـستير، الجامعـة :  اعتراضات الرضي على النحـاة فـي شـرح الكافيـة-٢
  .م٢٠١١اإلسالمية، غزه، 

ل علــي العـسلي، رســالة ماجــستير، الجامعــة بــال:  مـنهج اإلمــام األلوســي فـي القــراءات وأثرهــا فــي تفـسيره-٣
  .م٢٠٠٩اإلسالمية، غزه، 
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 ب ................................................ ...................................اإلهداء
 ج .............................................................................الشكر والتقدير
 ه-د .................................. ..........................................ملخص البحث
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 ١٢٩- ٩١ ...........................  على النحاة ومعربي القرآنعتراضات األلوسيا: الفصل الثالث
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