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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

الضم ِدي النحوية ِفي تفسيره "ال ُفرات َّ ِ
الزم ْخ َشرِي
اع ِتَر َ
ْ
َ
النمير" على َّ َ
اضات َّ َ
الك َّشاف" :دراسة تحليلية
ِفي تفسيره " َ
إعداد
د .علي خليفة عطوة عبداللطيف
أستاذ النحو والصرف المساعد

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل -جامعة الملك فيصل
khy233@gmail.com
د .سعيد بن محمد بن علي آل موسى

أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها
كلية العلوم اإلنسانية-جامعة الملك خالد
smalmosa@kku.edu.sa
الملخص باللغة العربية:
ِ
الف َرات َّ
حفل كتاب َّ
يكتف
الن ِمير" بآراء النحاة على اختالف مذاهبهم ،ولم
الض َم ِدي " ُ
َّ
أحيانا ،وتظهر أهمية
الض َم ِدي بعرض اآلراء ونقلها ،بل كان ينقدها ،ويعترض عليها
ً
هذا البحث في كونه أول دراسة نحوية متخصصة تتضمن استقراء لمواضع ِ
اضات
اعت َر َ
ْ
الضم ِدي النحوية على َّ
الزَم ْخ َش ِري ،ودراستها دراسة نحوية ،مع إبداء الرأي الراجح ِفي
َّ َ
كل مسألة ،بمراعاة الداللة ومقتضيات السياق ،وتتمثل إشكالية البحث ِفي السؤال
ِ
الف َرات َّ
الن ِمير" على
اضات التي أوردها الضمدي ِفي تفسيره " ُ
االعت َر َ
الرئيس اآلتي :ما ْ
َّ
الك َّشاف"؟
الزَم ْخ َش ِري ِفي تفسيره " َ
وقد اتبع البحث المنهج االستقرائي التحليلي ،وجاء البحث ِفي مقدمة ،وتمهيد،

الك َّشاف" َّ
للزَم ْخ َش ِري يعد أهم مصادر
وأربعة مباحث ،وتتمثل أهم النتائج في أن كتاب " َ
الن ِمير" ،وأن مجموع ِ
الضم ِدي النحوية على َّ
الف َرات َّ
الزَم ْخ َش ِري
َّ
الض َم ِدي ِفي " ُ
اعت َر َ
ْ
اضات َّ َ
هو عشر مسائل :ثالث مسائل تتعلق بحروف المعاني ،وثالث مسائل تتعلق بأوجه
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اإلعراب ،ومسألتان تتعلقان بالضمير ،ومسألتان تتعلقان بالوزن الصرفي ،وقد وافقت
الضم ِدي في ست مسائل ،ووافقت َّ
الزَم ْخ َش ِري في مسألتين ،وتبنت الدراسة رًأيا
الدراسة َّ َ
للضم ِدي و َّ
الزَم ْخ َش ِري في مسألتين.
ثالثًا
ً
مخالفا َّ َ

الكلمات المفتاحية :آراء المعتزلة ،إعراب القرآن ،الداللة الصرفية ،الداللة النحوية ،كتب
التفسير.
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

المقدمة:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على خير الورى محمد ،وعلى آله وصحبه ومن
وااله ،وبعد:
فقد وعى علماء اللغة أهمية علم العربية خدمة لكاتبه العظيم ،فما فتئوا يؤلفون
ونظما ،ومن هؤالء العلماء المطهر محمد بن علي
إمالء
ًا
شرحا وتعليًقا و
فيه ً
ً
اختصار و ً
ير اْل ِكتَ ِ
اب اْل ُمِن ِ
الن ِمير ِفي تَْف ِس ِ
"الف َرات َّ
َّ
ير" الذي حفل بآراء النحاة على
الض َم ِدي وكتابه ُ
ِ
يكتف َّ
الض َم ِدي بعرض اآلراء ونقلها ،بل كان ينقدها
اختالف مذاهبهم ومشاربهم ،ولم
أحيانا ،وممن كان كثير االعتراض عليه َّ
الزَم ْخ َش ِري.
ويعترض عليها
ً
"الف َرات َّ
الن ِمير" من الكتب التي لم تأخذ نصيبها من الدراسة ،وصاحبه
وتفسير ُ

أي دراسة سابقة
حسب اطالعهماَّ -
لم ينل استحقاقه من الشهرة ،ولم يجد الباحثان – ْ
تناولت ِ
الضم ِدي النحوية على َّ
الزَم ْخ َش ِري؛ لذا آثر الباحثان تناول هذه
اعت َر َ
ْ
اضات َّ َ
ِ
اضات بالدراسة والتحليل ،وتظهر أهمية هذا البحث في كونه أول دراسة نحوية
االعت َر َ
ْ
متخصصة تتضمن استقراء لمواضع ِ
الضم ِدي النحوية على َّ
الزَم ْخ َش ِري،
اعت َر َ
ْ
اضات َّ َ
ودراستها دراسة نحوية ،مع إبداء الرأي الراجح ِفي كل مسألة ،بمراعاة الداللة
ومقتضيات السياق.

ِ
ِ
اضات التي أوردها
االعت َر َ
وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس اآلتي :ما ْ
الن ِمير" على َّ
"الف َرات َّ
"الك َّشاف"؟
الضمدي ِفي تفسيره ُ
الزَم ْخ َش ِري ِفي تفسيره َ
وقد اتبع البحث المنهج االستقرائي التحليلي -لمالءمته ألهداف البحث -بما
يتضمنه من تفسير ونقد واستنباط ،من خالل ذكر نص َّ
مشتمال على
الض َم ِدي
ً
االعتراض على َّ
الزَم ْخ َش ِري ،ثم دراسة المسألة ومناقشتها مع ذكر الرأي الذي يرجحه
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سبيال ،مع ربط ذلك
مستعينا باألدلة والحجج والبراهين ما استطاع إلى ذلك
البحث،
ً
ً
بداللة السياق والمعنى التفسيري لآلية القرآنية الكريمة.

وجاء البحث ِفي مقدمة ،وتمهيد ،وأربعة مباحث :تحدثت المقدمة عن إشكالية

َّ
بالض َمِدي
البحث ،وأسئلته ،وأهدافه ،وأهميته ،وإجراءاته ،وتناول التمهيد التعريف

و َّ
الزَم ْخ َش ِري وكتابيهما ،وجاء المبحث األول تحت عنوان "مسائل حروف المعاني"،
والمبحث الثاني تحت عنوان "مسائل أوجه اإلعراب" ،والمبحث الثالث تحت عنوان
"مسائل الضمير والعطف عليه" ،والمبحث الرابع تحت عنوان "مسائل الوزن الصرفي"،
وختم البحث بأهم النتائج ،وقائمة المصادر والمراجع.
التمهيد :التعريف َّ
بالض َم ِدي و َّ
الزَم ْخ َشرِي ،وكتابيهما:
التعريف بالعالمة َّ
الض َم ِدي:
الشقيري اليماني
هو المطهر بن علي بن محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم ُ

َّ
الض َم ِدي ،نسبة إلى ضمد( ،)1مفسر ،فقيه ،أديب ،نحوي ،من فقهاء الزيدية ،وهو من
مشهور بالذكاء ،والفطنة ،وجودة الحفظ(.)2
ًا
أهل ضمد باليمن ،كان

ير اْل ِكتَ ِ
اب اْل ُمِن ِ
الن ِمير ِفي تَْف ِس ِ
"الف َرات َّ
ير" ،و"شرح األزهار" ِفي
ومن مصنفاته ُ
الفقه ،و"المنقح ِفي شرح الموشح" وهو شرح الخبيصي للكافية ِفي النحو ،و"الطرفة ِفي
أيضا(.)3
الطب والحكمة" ،و"وجالء الهموم مختصر ضياء الحلوم" ،وله شعر ً
وقد ذكر المحبي ِفي خالصة األثر أن اسمه (مصطفى)  ،وهو خطأ ،أو
تصحيف(  ،) 4وقد ذكره باسمه الصحيح (المطهر) ِفي كتابه نفحة الريحانة(  ،) 5قال:
"اسمه مطهر ،ومسماه طاهر ،وفضله وأدبه كالهما زٍاه وزاهر ،وهو ِفي العلم ُمشار
إليه ،وفي ِ
حل المشكالت ُم َعَّول عليه ،لم يدع ًّ
معنى ُمغلًقا إال أبداه"(.)6
فنا إال أهداه ،وال ً
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

"الف َرات َّ
الن ِمير" ،وهو تفسير
وقال عنه الشوكاني" :ومؤلف التفسير المسمى ُ
مفيد ًّ
جدا مع اختصاره ،يدل على قوة ملكة صاحب الترجمة ِفي العلوم ،ورسوخ قدمه
ِفي فنون عدة.)7("...
وقد اختلف ِفي وفاته؛ فقيل سنة (1039هـ)(  ،) 8وقيل (1048هـ)(  ،) 9وقيل
(1049هـ)(.)10
التعريف بـ "ال ُفَرات َّ
الن ِمير":
أورد ال َّ
ض َم ِدي اسم كتابه ِفي أثناء التفسير ،فقال" :تم السفر األول من الفرات
()11
ِ
أيضا
في تفسير مشهور القراءات"  ،وفيه إشارة إلى عناية المؤلف بالقراءات ،وذكره ً
ِفي آخر تفسيره ،فقال" :وهذا آخر ما قصدناه ،ومنتهى ما أردناه من تأليف هذا السفر

ير اْل ِكتَ ِ
اب اْل ُمِن ِ
الن ِمير ِفي تَْف ِس ِ
بالف َرات َّ
ير" (.)12
الخطير ،المسمى ُ
"الف َرات َّ
الن ِمير" بالتوازن ِفي الحجم؛ فهو ليس بالمقتضب وال المطول،
وقد تميز ُ
كثير من العلوم ،ووظفها المؤلف فيه أحسن
وقد تنوعت فيه مصادر المؤلف ،وحوى ًا
توظيف ،كما تميز بقوة المؤلف العلمية من الناحية اللغوية التي أكسبت الكتاب قوةً
وتميزا ،وهذا ظاهر ِفي اختياراته وترجيحاته ،وفيه داللة على تمكنه وبراعته ،وقد حوى
ً

كثير من الق ارءات ،فال تكاد تمر آية إال ويبين فيها المؤلف ما فيها من
أيضا ًا
الكتاب ً
قراءات ،مع توجيه لها ،وبيان ألثرها على معنى اآلية.

قال المحبي فيه" :وهو أجل مصنفاته ،أحسن فيه العبارات ،وجود فيه الرمز
كثير من علمائه باألشعار
واإلشارات ،وقد حظي باليمن بالقبول عند الفحول ،ومدحه ٌ

ال ارئقة ،والمدائح الفائقة" (.)13

ير اْل ِكتَ ِ
اب اْل ُمِن ِ
الن ِمير ِفي تَْف ِس ِ
"الف َرات َّ
ير" ،مفخر ذلك
أيضا" :وتفسيره ُ
وقال عنه ً
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ائدا ،وأجل ٍ
ائدا" (.)14
القطر
أثر لم يمنع من تلقي الفوائد النوادر ر ً
إحسانا ز ً
ً
َّ
ير اْل ِكتَ ِ
اب اْل ُمِن ِ
الن ِمير ِفي تَْف ِس ِ
"الف َرات َّ
ير" هو
وأصل الكتاب المطبوع
المحقق من ُ
ثالث رسائل علميةُ ،قدمت ِفي الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،وقد ُح ِقق هذا

التفسير حسب المنهج العلمي المتبع ِفي تحقيق المخطوطات ،وُق ِدمت بين يديه دراسة
لترجمة المؤلف ،والتعريف بتفسيره ،ووصف النسخ الخطية له ،ومنهج تحقيقه.
وتكون فريق التحقيق من :د .محمد بن أحمد بن محمد الحواش ،و د .محمد
َّ
بن رزيق بن قبل الرحيلي ،و د .حمدان بن حميد بن بريك السلمي.
كما أشرف على إخراج التفسير المطبوع :أ.د .حسين بن علي الحربي ،و أ.د.
زيد بن علي مهارش.
وفي جهد مشكور قامت الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه
(تبيان) ،بطباعة التفسير ِفي ثالثة َّ
مجلدات.
التعريف باإلمام َّ
الزَم ْخ َشرِي:

هو أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي َّ
الزَم ْخ َش ِري ،كان

زمانا ،ولد بزمخشر سنة سبع وستين وأربعمائة
يقال له :جار هللا؛ ألنه جاور بمكة ً

(467هـ) من الهجرة النبوية الشريفة ،وقدم بغداد َّ
وحدث بها ،ثم أقام بخوارزم ،ثم خرج

إماما ِفي التفسير
منها إلى الحج ،وأقام ً
زمانا بالحجاز ،ثم رجع إلى خوارزم ،وكان ً
مجاهر بذلك(.)15
ًا
متفننا ِفي علوم شتى ،معتزلي المذهب
والنحو واللغة واألدب،
ً
أخذ العلم عن عدد كبير منهم :أبو مضر محمود بن جرير الضبي
األصبهاني ،وأبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري ،وأبو منصور نصر الحارثي،
وأبو سعد الشفاني ،وسمع من نصر بن البطر ،وغيره(  ،) 16وروى عنه باإلجازة أبو
طاهر السلفي وزينب بن الشعري(.)17
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

"الك َّشاف" ِفي تفسير القرآن الكريم ،و"الفائق" ِفي تفسير الحديث،
ومن مصنفاته َ
و"المفصل" ِفي النحو ،وقد اعتنى بشرحه كثير من الشراح،
و"أساس البالغة" ِفي اللغة،
َّ

و"األنموذج ِفي النحو" ،و"رؤوس المسائل" ِفي الفقه ،و"شرح أبيات سيبويه"،

و"المستقصى ِفي أمثال العرب"( ،)18توفي سنة ٍ
ثمان وثالثين وخمسمائة (538هـ) من
الهجرة النبوية الشريفة ،وقد عاش إحدى وسبعين سنة(.)19
"الك َّشاف":
التعريف بـ َ

كتاب "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ِفي وجوه التأويل" هو أول

كتاب ِفي التفسير يكشف عن بالغة القرآن ،ويبين عن وجوه إعجازه ،ويوضح عن دقة
المعنى الذي ُيفهم من التركيب اللفظي ِفي غير ما آية من القرآن ،ويظهر من جمال
النظم القرآني وبالغته.

غير أن الزمخشري تذرع ِفي تفسيره بالمعاني اللغوية ،وبالتمثيل ،والتخييل فيما
ُيستبعد ظاهره ،واالعتماد على الفروض المجازية؛ ُلنصرة مذهبه االعتزالي ،حتى أنه
كلما شرع ِفي تفسير آية من اآلي مضمونها يخالف عقيدة المعتزلة ،صرفها عن
ظاهرها ،حتى لو اقتضى األمر تكلفا ،وتعسفا ظاهرا.
لذلك انتقد العلماء تفسيره فيما يتعلق بحرصه على االنتصار لعقائد المعتزلة،
ِ
الح ْسن وال ُق ْبح العقليين ،ومعتقدهم ِفي السحر،
وقولهم في أصحاب الكبائر ،وفي ُ
ومذهبهم ِفي حرية اإلرادة ،وخلق األفعال ،مع اإلقرار التام بما ِفي "الكشاف" من علم
وبراعة ِفي الناحية البالغية للقرآن ،وقد أكد هذا المعنى غير واحد من أهل العلم
والفضل؛ كأبي حيان ،وابن خلدون ،والتاج السبكي ،وابن القيم ،وابن المنير،
وغيرهم(.)20
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المبحث األول :مسائل حروف المعاني:
ويتضمن هذا المبحث ثالث مسائل تتعلق بحروف المعاني:
المسألة األولىِ :في معنى "أو" ونصب المضارع بعدها بـ "أن" مضمرة:

ِ
الضم ِدي ِفي تفسيره لقوله تعالى{ :الَ جناح عَلي ُكم ِإن َ َّ
اء َما
يقول َّ َ
َُ َ َ ْ ْ
طلْقتُ ُم الن َس َ
ضوا) عطف على
يض ًة} [البقرة(" :]236:أ َْو تَْف ِر ُ
ضوا َل ُه َّن َف ِر َ
وه َّن أ َْو تَْف ِر ُ
َل ْم تَ َم ُّس ُ
وه َّن) وعند َّ
الزَم ْخ َش ِري أن (أو) بمعنى (إال أن) أو حتى تفرضوا( ،)21والظاهر ما
(تَ َم ُّس ُ
قدمنا"(.)22

(أو) حرف ،ولها موضعان ِفي الكالم ،أحدهما :أن تكون حرف عطف،
(أن)
فتعطف مفرد على مفرد وجملة على جملة ،والثاني :أن تكون ناصبة بإضمار ْ

بعدها ،ويكون معناها إال أن( ،)23وهذا ما ذهب إليه َّ
الزَم ْخ َش ِري ِفي قوله تعالى( :أ َْو
ضوا) منصوب بأن مضمرة بعد (أو) وقد اعترض عليه
ضوا) فقد ذكر أن الفعل (تَْف ِر ُ
تَْف ِر ُ

َّ
الض َم ِدي.

وقد اختلف ِفي (أو) هذه على األوجه اآلتية:
()24
ضوا) منصوب بأن
 )1أن تكون (أو) بمعنى "إال أن" أو "حتى"  ،والفعل بعدها (تَْف ِر ُ
وجوبا و(أن) المصدرية المضمرة والفعل ِفي تأويل مصدر معطوف على
مضمرة
ً

مصدر متصيد من الكالم قبلها ،والتقدير :ما لم تمسوهن ال مهر عليكم إال أن تفرضوا

ٍ
فحينئذ يجب المهر؛ ألن المطلقة غير المدخول بها إن
أو حتى تفرضوا لهن فريضة
مهر فلها النصف ،وإن لم ُيسم فليس لها النصف ،بل المتعة( ،)25وهو ما
ُسمي لها ًا
ذهب إليه َّ
الزَم ْخ َش ِري ِفي كالمه السابق.
 )2أن تكون (أو) بمعنى "إلى أن" ،وهي كالتي قبلها ِفي انتصاب المضارع بعدها
بـ(أن) مضمرة ،نحو :أللزمنك أو تقضيني حقي ،أي :إلى أن تقضيني ،والتقدير قريب
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من السابق ،أي :إلى أن تفرضوا.)26(...
 )3أن تكون (أو) عاطفة على بابها ،وتفيد التخيير ألحد الشيئين ،وقد عطفت الفعل
وه َّن)(.)27
(تَْف ِر ُ
ضوا) بالجزم على (تَ َم ُّس ُ

وه َّن) ،والتقدير:
 )4أنها بمعنى (الواو) ،وقد عطفت الفعل (تَْف ِر ُ
ضوا) بالجزم على (تَ َم ُّس ُ
ال تَِب َع َة عليكم وال إثم إن طلقتم النساء قبل الدخول أو البناء بهن مدة كونكم لم تمسوهن

مهر( ،)28وقد قال به عبد القاهر الجرجاني( ،)29وهو ما ذهب إليه
ولم تفرضوا لهن ًا

َّ
الض َم ِدي ِفي كالمه السابق.
وجدير بالذكر أن هناك أسبابا تؤيد هذا الوجه ،ولعلها هي التي دفعت َّ
الض َم ِدي
ٌ
إلى اعتراضه هذا ،منها:

ما ذكره المفسرون واللغويون ِفي معنى اآلية ،فقد نص البغوي ِفي تفسيره أنها
ِ
مهرا ،ثم طلقها قبل
نزلت في رجل من األنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم ُيسم لها ً
ِ
عها ولو
أن يمسها ،فنزلت هذه اآلية ،فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :مت َ
مهر
ِبَقَل ْن ُسوتك" ( ،)30وقال أبو هالل العسكري" :والمراد أن َمن تزوج امرأة ولم يسم لها ًا
ثم طلقها من غير أن يدخل بها ،فالواجب لها عليه أن يمتعها على قدر حاله ِفي الغنى
والفقر" (.)31
ِ
{والَ تُ ِط ْع
ولذلك نظائر في القرآن الكريم؛ منها قوله تعالىَ :
ضى أ َْو َعَلى َسَف ٍر أ َْو
{وإِن ُكنتُم َّم ْر َ
[اإلنسان ،]24:وقوله تعالىَ :
َّ ِ
ِِ
ين َه ُادوا َح َّرْم َنا ُك َّل
{و َعَلى الذ َ
اْل َغائط} [النساء ،]43:وقوله تعالىَ :
ِ
ورُه َما أ َِو اْل َح َو َايا
وم ُه َما ِإالَ َما َح َمَل ْت ُ
ظ ُه ُ
َواْل َغ َن ِم َح َّرْم َنا َعَل ْيه ْم ُش ُح َ

[األنعام ]146:فـ(أو) ِفي هذه المواضع بمعنى (الواو) (.)32

ِم ْن ُه ْم ِآث ًما
َحٌد
اء أ َ
َج َ

ورا}
أ َْو َكُف ً
نكم ِم َن
ِم ُ

ظُف ٍر َو ِم َن اْل َبَق ِر
ِذي ُ
ظمٍ}
ط ِب َع ْ
اخ َتَل َ
أ َْو َما ْ

وقد ذهب الكوفيون ،ووافقهم بعض البصريين ،إلى أن حرف العطف "أو" قد
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يستعمل بمعنى "الواو" عند أمن اللبس؛ فيجيء ِفي بعض األحيان ويراد به مطلق
الجمع بين المتعاطفين ،وهذا ما ذهب إليه الرضي ِفي قوله" :ولما كثر استعمال (أو)
ِفي اإلباحة التي معناها جواز الجمع ،جاز استعمالها بمعنى (الواو)" (.)33
ومما يؤيد رأي َّ
الض َم ِدي هنا أن "أو" وقعت بعد نفي ،والمطرد ِفي استعمالها
أنها إذا وقعت بعد نهي أو نفي كانت بمعنى "الواو" المردفة بـ "ال"؛ فمثال ذلك مع
ِ
ِ ِ
ورا} [اإلنسان ،]24:أي :وال تطع منهم آثما
{والَ تُط ْع م ْن ُه ْم آث ًما أ َْو َكُف ً
النهي قوله تعالىَ :
َّ
األع َرِج
األع َمى َح َرٌج َوالَ َعَلى ْ
وال كفورا ،ومثال ذلك مع النفي قوله تعالى{ :ل ْي َس َعَلى ْ
ْكلُوا ِمن بيوِت ُكم أَو بي ِ
َح َرٌج والَ َعَلى اْلم ِر ِ
وت َآب ِائ ُك ْم
يض َح َرٌج َوالَ َعَلى أ ُ
َنف ِس ُك ْم أَن تَأ ُ
ُُ ْ ْ ُُ
َ
َ
ام ُكم أَو بي ِ
وت أَخو ِات ُكم أَو بي ِ
وت ِإ ْخو ِان ُكم أَو بي ِ
ُمه ِات ُكم أَو بي ِ
ِ
وت أ ِ
وت َع َّم ِات ُك ْم
ْ
َع َم ْ ْ ُ ُ
َ َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
ُب ُيوت أ َّ َ ْ ْ ُُ

أ َْو
أ َْو

ِ
ِ
ِ
بي ِ
وت أ ْ ِ
ص ِد ِيق ُك ْم} [النور ،]61:أي :وال
ُُ
َخ َوال ُك ْم أ َْو ُبُيوت َخاالَت ُك ْم أ َْو َما َمَل ْكتُم َّمَفات َح ُه أ َْو َ
على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وال بيوت آبائكم.

المسألة الثانيةِ :في معنى حرف التنفيس (السين):

ِ
ِ
يقــول َّ
يم}
يك ُه ُم َّ
الضـ َم ِدي ِفـي تفســيره لقولــه تعــالىَ{ :ف َسـ َي ْك ِي َ
ُُ َو ُهـ َو ال َّسـم ُ
يع اْل َعلـ ُ
ِ
يك ُهم) قـال َّ
الزَم ْخ َشـ ِري :السـين هنـا للداللـة علـى حصـول ذلـك وإن
[البقـرةَ(" :]137:ف َسـ َي ْكي َ ُ
تأخر( ...)34والظاهر أنها لمجرد التنييس ،والداللة مأخوذة من وعد القادر الحكيم"(.)35

تــدخل الســين المفــردة علــى الفعــل المضــارع فتخلصــه لالســتقبال ،وتُســمى حــرف
ـتقبال بعـد احتمالـه للحــال أو
تنيـيس؛ ألنهـا تـنف ُس ِفـي الزمـان فيصـير الفعـل المضـارع مس ً

االستقبال(.)36

وقد ذهب َّ
الزَم ْخ َش ِري إلى أن السين ِفي اآلية السـابقة تفيـد وقـوع الفعـل وحصـوله
ُُ}
ال محالة ،وإن تأخر إلـى حـين ،وقـد ص َّـرح بـذلك ِفـي قولـه تعـالى{ :أُوَلِئـ َك َسـ َي ْر َح ُم ُه ُم َّ

[التوبــة ،]71:فــذهب إلــى أن الســين تفيــد وجــود الرحمــة ال محالــة ،وأنهــا تؤكــد الوعــد كمــا
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تؤكــد الوعيــد إذا قلــت :ســأنتقم منــك .وقــد اعتــرض عليــه ال َّ
ضـ َم ِدي بــأن الوعــد مســتفاد مــن
الفعل ال من السين.
وال َّ
ضـ َم ِدي يوافــق ِفـي هــذا مــا ذهــب إليـه جمهــور العلمــاء ،وممــن قــال بــه ال ارغــب
األصفهاني( ،)37والنسفي( ،)38وممن قال به أبو حيان( ،)39وابن هشام(.)40
وقد ألمح أبو حيان إلى معنى خفي أراده َّ
الزَم ْخ َش ِري من تأويلـه هـذا ،ولـه عالقـة
بمذهبه االعتزالي ،حيث قال" :وفيه دفينةٌ خييةٌ من االعتزال بقوله :السين مفيدةٌ وجـوب

الرحمــة ال محالــة ،يشــير إلــى أنــه يجــب علــى هللا تعــالى إثابــة الطــائع كمــا تجــب عقوبــة
العاصي ،وليس مـدلول السـين توكيـد مـا دخلـت عليـه ،إنمـا تـدل علـى تخلـيص المضـارع
لالستقبال فقط"(.)41

ولع ــل َّ
الزَم ْخ َش ـ ِري اس ــتند ِف ـي قول ــه ذل ــك عل ــى م ــا نس ــب إل ــى س ــيبويه ،كم ــا نقل ــه
ُُ} [البقـرة ،]137:معنـى
يك ُه ُم َّ
الزركشي ِفي قوله" :ومثله قـول سـيبويه ِفـي قولـهَ{ :ف َسـ َي ْك ِي َ
السين أن ذلك كائن ال محالة ،وإن تأخرت إلى حين"(.)42
ولعل ما جعل بعض الشراح يذهبون إلى أنها تفيد التوكيـد هـو كونهـا ِفـي مقابلـة
()43
ضـا ســوف يفعــل؛
(لـن) الدالــة علــى تأكيــد النفـي  ،قــال ســيبويه" :ومــن تلـك الحــروف أي ً
ألنها بمنزلـة السـين التـي ِفـي قولـك سـيفعل ،وإنمـا تـدخل هـذه السـين علـى األفعـال ،وإنمـا

إثبات لقوله لن يفعل ،فأشبهتها ِفي أال يفصل بينها وبين الفعل"(.)44
هي ٌ
والذي يميل إليه البحث أنه ال يمتنع كون السين مفيـدة للتوكيـد مـع إفـادة السـياق
لتمــام الوعــد؛ فــإن ممــا ورد ِف ـي التنزيــل القســم المفيــد لغايــة التوكيــد ،مــع تضــمن الســياق
لمؤكدات ،بأن يشتمل أسلوب القسم على أكثر من مؤكد ،وقد ُعرف ِفي البالغة اشتمال

الكالم على أكثر من مؤكد حسب مقامات الخطاب(.)45
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المسألة الثالثةِ :في معنى الحرف ( َق ْد):

السم ِ
َّ ِ ِ
ُّ
ِ ِ
اء}
يقول الض َمدي في تفسيره لقوله تعالىَ{ :ق ْد َن َرى تََقل َب َو ْجه َك في َّ َ
[البقرة" :]144:قال َّ
الزَم ْخ َش ِري :معناه كثرة الرؤية( ،)46كقوله(:)47
القرَن مصَف ًّار أَن ِ
َ *** .......................ق ْد أ َْتر ِ
املُ ْه
َ
ُُ
ك ْ ُْ
واألظهر أن (َقد) لمجرد تحقيق األمر ِفي المتوقع ِفي اآلية والبيت" (.)48
اسما فلها معنيان:
اسما وحرًفا ،فهي لفظ مشترك ،فإذا كانت ً
تأتي (َق ْد) ً
(ح ْسب) واآلخر :تكون اسم فعل بمعنى (كفى) ،وإذا كانت حرًفا
أحدهما :بمعنى َ
فتختص بالفعل ،واختلفت عبارات النحويين ِفي معناها ،فقيل :إنها للتقليل ،نحو :قد
اها} [الشمس،]9:
يصدق الكذوب ،وقيل :للتحقيق ،نحو قوله تعالىَ{ :ق ْد أَْفَل َح َمن َزَّك َ
وقيل :للنفي ،نحو :قد كنت ِفي خير فتعرَفه ،وقيل :للتكثير( ،)49وقد قال به َّ
الزَم ْخ َش ِري
السم ِ
ُّ
ِ ِ
ِ
اء} [البقرة ،]144:واعترض عليه
في قوله تعالىَ{ :ق ْد َن َرى تََقل َب َو ْجه َك في َّ َ

َّ
الض َم ِدي.

وقد ذهب النحويون ِفي ذلك مذاهب مختلفة ،فذهب ابن مالك(  ،) 50وأبو
حيان( ،)51والرضي( ،)52والشاطبي( ،)53وناظر الجيش

()54

إلى أنها لتحقيق األمر ،وذهب

()56
()55
وجوي( )57إلى أنها للتكثير.
ابن هشام  ،وابن عرفة  ،والُق َ

رد أبو حيان ما ذهب إليه َّ
وقد َّ
الزَم ْخ َش ِري من أن (قد) ِفي اآلية والبيت تفيد
و"ر َّب"
التكثير ،قائال" :وشرحه على هذا ُم َ
تض ٌاد؛ ألنه قد شرح (قد نرى) بـ "ربما نرى"ُ ،
الشيء ِفي ِ
ِ
ِ
لتقليل
نفس ِه أو
على مذهب المحققين من النحويين إنما تكون لتقليل

نظيره ...وإنما ُف ِ
ِِ
همت الكثرة من متعلِق الرؤية ،وهو التقلب؛ ألن من رفع بصره إلى
ِ
َّ
السماء ،وإنما يقال َقَّل َب إ َذا َرَّد ،فالتكثير
بصرهُ إلى
السماء مرة واحدة ،ال يقال فيه قل َب َ
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طعتُه َفتََق َّ
َّ
ُّ
ِ
ط َع.)58( "...
ُف ِه َم من التََقلب الذي هو مطاوعُ التقليب ،نحو َق ُ
وقد قال النحويون إنها إذا كانت بمعنى "ربما" فإنها تكون على جهة التقليل،
نحو قد يكون كذا وكذا (.)59
واالختالف الحاصل ِفي اآلية متعلق بفهم السياق القرآني ،فالذي يترجح أنها
ِفي كل موضع بحسبه ،ويعرف معناها من خالل تضافر القرائن ِفي السياق ،وال يمنع
أنها للتكثير ِفي اآلية؛ ولذلك يجب العودة إلى سياق النص القرآني سواء أكان داخليا أم
خارجيا ،وال يغفل السياق الخارجي وأسباب النزول ِفي هذا ،والذي يميل إليه البحث
وجاهة ما ذهب إليه َّ
الزَم ْخ َش ِري من أنها للتكثير؛ ألن السياق يدعمه.
المبحث الثاني :مسائل أوجه اإلعراب:
ويتضمن هذا المبحث ثالث مسائل تتعلق بأوجه اإلعراب:
المسألة األولىِ :في جواب القسم:

ِِ
يقول َّ
{واْلُقـ ْر ِ
الض َم ِدي ِفي تفسيره لقوله تعالى{ :ق َواْلُق ْر ِ
آن
آن اْل َمجيد} [ق" :]1:و َ
اْل َم ِج ِيد} الرفيع الشريف ،وجـواب القسـم محـذوف ،أي :مـا آمـن كفـار قومـك ،وهـذا أحسـن
م ـ ــن تق ـ ــدير َّ
الزَم ْخ َش ـ ـ ِري للج ـ ـواب هن ـ ــا ،وف ـ ــي (ن) بأن ـ ــه لمعج ـ ــز( )60ب ـ ــدليل المعط ـ ــوف
عليه"(.)61

وأسلوب القسم يأتي ِفي القرآن الكريم على عدة صور:
 -1صورة اكتمال األركان :وفيها تأتي أركان أسلوب القسم كاملة؛ وهي :فعل الَق َسم -
وحرف الَق َسم ،والمقسم به ،والمقسم
وهو ما ُيطلق عليه
اصطالحا "جملة الَق َسم"َ -
ً
اصطالحا "جملة جواب الَق َسم") :ومن أمثلة هذه الصورة
عليه (وهو ما ُيطلق عليه
ً
وت} [النحل.]38:
اَّللِ َج ْه َد أ َْي َم ِان ِه ْم الَ َي ْب َع ُث َّ
{وأَ ْق َس ُموا ِب َّ
ُُ َمن َي ُم ُ
قوله تعالىَ :
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 -2صورة حذف الجملتين ("جملة الَق َسم" و"جملة جواب الَق َسم") :وفيها يظهر ِفي
أسلوب القسم ركنان ويحذف ركنان؛ يظهر َحرف الَق َسم والمقسم به ،وتحذف "جملة
ازع ِ
{و َّ
ات َغ ْرًقا}
الن ِ َ
الَق َسم" و"جملة جواب الَق َسم" :ومن أمثلة هذه الصورة قوله تعالىَ :
[النازعات.]1:

 -3صورة حذف َحرف الَق َسم والمقسم به :وهذه الصورة عكس الصورة السابقة؛ ففيها
تظهر "جملة الَق َسم" و"جملة جواب الَق َسم" ،ويحذف َحرف الَق َسم والمقسم به :ومن
اع ُة ُيْق ِس ُم اْل ُم ْج ِرُمو َن َما َلِبثُوا َغ ْي َر
وم َّ
الس َ
أمثلة هذه الصورة قوله تعالىَ :
{وَي ْوَم تَُق ُ
اع ٍة} [الروم.]55:
َس َ

 -4صورة حذف فعل الَق َسم (جملة الَق َسم) :وفيها تظهر أركان أسلوب القسم ما عدا
الضحى( )1و َّ
اللْي ِل ِإ َذا َس َجى
{و ُّ َ
َ
"جملة الَق َسم" :ومن أمثلة هذه الصورة قوله تعالىَ :
ُّك َو َما َقَلى ([ })3الضحى.]3-1:
(َ )2ما َوَّد َع َك َرب َ

فالقسم غير الصريح هو ما لم يصرح فيه بلفظ القسم ،ويحتـاج إلـى قرينـة كـذكر
دينه( ،)62وكقوله تعـالى{ :ق َواْلُقـ ْر ِ
آن اْل َم ِجي ِـد}،
جواب بعده ،نحوَّ :
عهد هللا ألنصرَّن َ
علي ُ
واختلف ِفي موضع جواب القسم وتقديره ِفي اآلية السابقة على األقوال اآلتية:
ِ
ض ِمـ ْن ُه ْم} [ق ،]4:أي :لقـد علمنـا،
األر ُ
ص ْ
 )1أن الجواب قوله تعالىَ{ :ق ْد َعل ْم َنا َمـا تَـنُق ُ
ـوض عنهـ ــا ،نحـ ــو قولـ ــه تع ــالىَ{ :قـ ـ ْد أَْفَلـ ـ َح َمـ ـن َزَّكا َهـ ـا}
فح ــذف الـ ــالم؛ ألن مـ ــا قبلهـ ــا ع ـ ٌ
[الش ــمس ،]9:أي :لق ــد أفل ــح( )63وه ــو ق ــول الكس ــائي

()64

واألخف ــش( ،)65وق ــد ض ــعفه اب ــن

جزي( ،)66وأبو حيان(.)67

ِ
اء ُهم ُّمنـ ِـذٌر ِم ـ ْن ُه ْم} [ق ،]2:واحــتج أصــحاب هــذا القــول
 )2أن الج ـواب {َب ـ ْل َعج ُب ـوا أَن َج ـ َ
بأن (بل) تؤكد وتوجب وقوع ما بعدها مثل (أن) و(الالم) كما أن قول :لقـد عجبـوا ،وبـل

عجب ـوا واح ــد ،وه ــو ق ــول الك ــوفيين( ،)68ق ــال الزركش ــي" :وق ــال أب ــو القاس ــم الزج ــاجي :إن
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إن (ب ــل) تق ــع ِفـ ـي جـ ـواب القس ــم كم ــا تق ــع َّ
النح ــويين ق ــالواَّ :
(إن) ألن المـ ـراد به ــا توكي ــد
الخبر"( ،)69وقد ضعفه أبو حيان(.)70
 )3أن الج ـ ـواب {ِإ َّن ِف ـ ـي َذلِ ـ ـ َك َل ـ ـ ِذ ْك َرى} [ق ،)71(]37:وقـ ــد ضـ ــعفه ابـ ــن جـ ــزي( ،)72وأبـ ــو

حيان(.)73

ِ
 )4أن الج ـ ـواب { َّم ـ ـا يْل ِف ـ ـ ُ ِ
ٍ
ـب َعِتيـ ـ ٌـد} [ق ،]18:وهـ ــو قـ ــول ابـ ــن
ظ م ـ ـن َق ـ ـ ْول ِإالَ َل َد ْي ـ ـه َرِقيـ ـ ٌ
َ
كيسان( ،)74وقد ضعفه ابن جزي(.)75
{ما ُي َب َّد ُل اْلَق ْو ُل َل َد َّي} [ق.)76(]29:
 )5أن الجواب َ
واألوجـه المـذكورة مــن الثالـث ،وال اربـع ،والخــامس ليسـت بشـيء عنــد البحـث لبعــد
الفصل بين القسم وجوابه؛ ألن ذلك مما يشتت المعنى ويضعفه.
 )6أن م ــا قب ــل القس ــم يق ــوم مق ــام الج ـواب وي ــدل علي ــه؛ ألن تق ــديم ج ـواب القس ــم ممتن ــع،
ض ـي األمــر ،أيُ :ق ِ
فمعنــى (ق)ُ :ق ِ
ضـي األمــر والق ـرآن المجيــد ،فــالجواب :قضــي األمــر،
وقد دلت عليه (ق) كما قيل ِفي {حم} [غافرُ :]1:ح َّم األمر( ،)77وقد قال به الفراء(.)78
واحتج أصحاب هذا القول بقول الشاعر من الرجز(:)79

ِِ
اف *** ال تَ ْح ِسِبي أََّنا َن ِس َينا ِ
اف
يج ْ
ُقْل َنا َل َها قفي َقاَل ْت َق ْ
اإل َ
ومعناه :قالت :أقف.
 )7أن الجواب محذوف وقد اختلفوا ِفي تقديره على النحو اآلتي:
 أن التقدير :هو ق ،والقرآن المجيد ،و(ق) اسم جبل محيط باألرض ،والجملةتسد مسد جواب القسم(.)80
 أو تق ــديره :والقـ ـرآن المجي ــد لتبع ــثن ،فح ــذف ذك ــر البع ــث لم ــا ِفـ ـي الك ــالم م ــنالداللــة عليــه مــن جحــد الكفــار للبعــث والنشــور ،وهــو قــولهم{ :أَِإ َذا ِم ْت َن ـا َوُكَّن ـا
يد} [ق ،]3:وهو قول الزجاج(.)81
تَُرًابا َذلِ َك َر ْج ٌع َب ِع ٌ
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 أو يقدر :إنه لمعجز( ،)82وهو اختيار َّالزَم ْخ َش ِري ،واعترض عليه َّ
الض َم ِدي.
 أو أن التقدير :والقران المجيد لتعلمن عاقبة تكذيبكم(.)83 أو التقــدير :م ــا ردوا أمــرك بحج ــة وم ــا آمــن كف ــار قوم ــك ومــا ك ــذبوك ببره ــانوشبه ذلك( ،)84وقد حسنه ابن عطية( ،)85وضعفه أبو حيان( ،)86وهو اختيار

َّ
الض َم ِدي.

 أو التقــدير :مــا األمــر كمــا يقــول ه ـؤالء ،أو كمــا زعم ـوا أو الحــق مــا جــاء بــهالنبي صلى هللا عليه وسلم( ،)87وهو قول السيوطي(.)88
لرسول نذير(.)89
 أو التقديرَّ :إنكٌ

وال ـراجح هنــا -وهللا أعلــم -أن الج ـواب محــذوف مشــتمل علــى عــدة أمــور :كــون
الرسول -صلى هللا عليـه وسـلم -مرسـل مـن ربـه ،صـادق فيمـا جـاء بـه ،وإثبـات تفـرد هللا
تعــالى بالعبــادة ،وإثبــات البعــث والنشــور ،وهــذا القــول هــو األقــرب لداللــة ســياق اآليــات،
وهــو الــذي رجحــه الشــنقيطي رحمــه هللا ،ووجــه التناســب بــين القســم وجوابــه أن هللا تعــالى
أقسـم بــالقرآن المجيــد علــى تفـرده بالعبــادة ،وعلــى صــدق رسـوله -صــلى هللا عليــه وســلم-
وعلـى إثبـات البعـث والنشـور فإقسـامه بـالقرآن فيــه تنويـه بشـأن القـرآن الـذي بلـ بـه أعلــى
مراتب الشرف والكمال ِفي ألفاظه ومعانيـه؛ فهـو دليـل صـدق القـرآن ،وإذا ثبـت هـذا ثبـت
م ــا في ــه م ــن المع ــاني م ــن توحي ــد هللا وص ــدق الرس ــول -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم -والبع ــث
والنشور وغيرها من أصول الدين؛ فوصف القرآن بأنه مجيـد موجـب التباعـه والعمـل بمـا
فيه(.)90
{خالِ َصةً}:
المسألة الثانيةِ :في إعراب كلمة َ

يقول َّ ِ ِ
ام َأرَةً ُّم ْؤ ِم َن ًة ِإن َو َه َب ْت َنْف َس َها لِ َّلنِب ِي
{و ْ
الض َمدي في تفسيره لقوله تعالىَ :
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ ْن أ ََرَاد َِّ
ص ًة
ص ًة ل َك من ُدو ِن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين} [األحزابَ {" :]50:خال َ
النب ُّي أَن َي ْستَنك َح َها َخال َ
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َّ
حال ُمؤكدةٌ من امرٍأة ،وال يضر كون الحال لبعض المعموالت ،وقال البيضاوي:
ل َك} ٌ
()91
الزم ْخ َش ِري :وهو مصدر مؤكد كـ ِ
ِ
َّ
{ص ْب َغ َة
ٌ ُ
من الضمير في { َو َه َب ْت}  ،وفيه بعد ،وقال َ
خلوصا لك وهو أبعد"(.)92
ُِ} [البقرة ،]138:بمعنى:
َّ
ً
اآلتية:

ِ
ِ
ص ًة} ِفي اآلية السابقة ،وهم على األقوال
اختلف النحويون في إعراب { َخال َ

 )1أنها منصوبة على الحال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المظهر،
والتقدير :أحللنا لك أزواجك ،وأحللنا لك امرأةً مؤمنة ،وأحللناها خالص ًة بلفظ الهبة وبغير

صداق(.)93

{و َهَب ْت} ،والتقدير :حال كونها خالص ًة لك دون
 )2أنها منصوبة على الحال من فاعل َ
غيرك(.)94

ام َأرَة}؛ ألنها وصفت فتخصصت ،وإليه ذهب
 )3أنها منصوبة على الحال من { ْ
الزجاج( .)95وهو قول َّ
الض َم ِدي.
 )4أنها منصوبة على المصدرية ،أي مصدر مؤكد ،والتقدير :خلص لك إحالل ما

أحللنا لك خالصة ،بمعنى خلوصا(  ،) 96وهو قول َّ
الزَم ْخ َش ِري .وقد اعترض عليه
ً

َّ
الض َم ِدي.

 )5وقيل إنها نعت المرأة(.)97

ـ{و َه َب ْت}(.)98
 )6أو إنها نعت لمصدر محذوف ،والتقدير :أي هبة خالصة ،وقد ُنصب ب َ
الضم ِدي على َّ
الزَم ْخ َش ِري هو ما ذكره من
ويظهر للبحث أن سبب اعتراض َّ َ
أن مجيء المصدر على وزن فاعلة قليل ،قال" :وقال َّ
الزَم ْخ َش ِري :والفاعل والفاعلة ِفي
المصادر غير عزيزين ،كالخارج والقاعد والعاقبة والكاذبة ،انتهى ،وليس كما ذكر ،بل

هما عزيزان"( ،)99وقال المبرد" :وقلما يجيء المصدر على فاعل ،فمما جاء على وزن

- 243 -

العدد ( 54الجزء األول) يناير 2022

مجلة كلية اآلداب بقنا

()100

وقال الزبيدي:

قياما"
(فاعل) قولهم :عوفي عافي ًة ،وفلج ً
قائما :أي قم ً
فالجا ،وقم ً
ِ
"قال شي ُخناِ ،
ٍِ
المص ِ
يب"(.)101
رح َمه َّ
در على فاعل َو ُه َو َغر ٌ
َ ْ
ُُ تَ َعاَلىَ :و ُه َو من ُوُرود ْ

ويظهر أن سبب الخالف يعود إلى ملحظين عند العلماء من حيث الصيغة
ومن حيث الوظيفة النحوية للمفردة ِفي اآلية؛ فهي إما أن تكون مصد ار أو حاال أو نعتا
لمصدر ،ويبعد أن تكون نعتا المرأة لبعد الفصل بين النعت ومنعوته.
وعند البحث يترجح كونها حاال؛ وذلك بالنظر إلى الصيغة ،وعالقتها بما قبلها
{و َه َب ْت} ،والتقدير :حال كونها خالص ًة لك دون غيرك ،وهذا القول
فهي حال من فاعل َ
قريب من قول َّ
الض َم ِدي ،ومما ذهب إليه الزجاج من أنها منصوبة على الحال من
ام َأرَة} ،إذ إن جعلها حاال من فاعل {وهبت} ،أو من {امرأة} يعود الى المعنى نفسه.
{ْ
وأما القول بأنها منصوبة على الحال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه
المظهر -كما اختاره ابن العربي -والتقدير :أحللنا لك أزواجك ،وأحللنا لك امرأةً مؤمنة،
وأحللناها خالص ًة بلفظ الهبة وبغير صداق ،فهذا يقول يحتاج إلى تقدير ،والقاعدة أن
"ما ال يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير"( ،)102وإنما لجأ إلى التقدير من قدر
فعال مضارعا ليصح الجزاء -كالفارسي والباقولي -لما جعل نصب {امرأة مؤمنة} بفعل
محذوف على تقدير :ونحل لك امرأة مؤمنة إن وهبت؛ ألن قولهِ{ :إ ْن َو َه َب ْت} شرط،
ِ
ِ
أيضا،
والشرط ال يصح في الماضي ،وإذا لم يصح الشرط في الماضي لم يصح الجزاء ً

مخطئا(.)103
غدا قمت أمس ،لكنت
ً
أال ترى أنك لو قلت :إن قمت ً
{دَر َجةً}:
المسألة الثالثةِ :في إعراب كلمة َ

ِِ
يقول َّ
الض َم ِدي ِفي تفسيره لقوله تعالىَ{ :ف َّ
ين ِبأ َْمَوالِ ِه ْم
ض َل َّ
ُُ اْل ُم َجاهد َ
ِِ
"{د َر َج ًة} مفعول ثان
ين َد َر َج ًة َوُكالً َو َع َد َّ
ُُ اْل ُح ْس َنى} [النساءَ :]95:
َعَلى اْلَقاعد َ
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لتضمينه معنى زاد ،والمراد بالدرجة الجنس ال العدد ،بدليل قوله بعد ذلك {درج ٍ
ات}
ََ َ

وقال َّ
طا( ،) 104
{د َر َج ًة} على المرة من التفضيل ،نحو :ضربه سو ً
الزَم ْخ َش ِري :نصب َ
{أجرا} على المصدر؛ ألن َّ
{فضل} بمعنى أجر ،...وفيه تكلف"(.)105
ونصب ً
{د َر َج ًة} ِفي اآلية على أقوال هي:
اختلف ِفي نصب َ
 )1أن انتصابها على الظرف لوقوعها موقعه ،والتقديرَّ :
فضلهم ِفي درجة ومنزلة(.)106
 )2أن انتصابها على نزع الخافض ،والتقدير :بدرجة(.)107

 )3أن انتصابها على المصدر لوقوعها موقع المرة من التفضيل ،والتقدير :فضلهم
طا( ،)108وهو اختيار َّ
الزَم ْخ َش ِري.
تفضيلة ،كما تقول :ضربته سو ً

( ) 109
{د َر َج ًة} هي المنزلة
 )4أن انتصابها على المصدر ِفي معنى تفضيال
؛ ألن َ
والمرتبة ،وهي تكون ِفي الترقي والفضل؛ لذلك وقعت موقع المصدر ،أي :فضلهم

تفضيلة ،وقد تضمنت معنى التفضيل(.)110
 )5أن انتصابها على الحال من المجاهدين ،والتقدير :ذوي درجة ،والتنوين
للتفخيم(.)111
 )6أن انتصابها على أنها مفعول ٍ
ثان لـ {َف َّ
ض َل} على تضمين التفضيل معنى اإلعطاء
أو الزيادة( ،)112وهو اختيار َّ
الض َم ِدي.
 )7أن انتصابها على التمييز ،ذكره الجرجاني(.)113

الضم ِدي على َّ
الزَم ْخ َش ِري ،وهو يعلل ضعف الوجه الذي ذهب
وقد اعترض َّ َ
إليه َّ
تكلفا.
الزَم ْخ َش ِري بأن فيه ً

الض َم ِدي الفعل {َف َّ
ويؤول َّ
ض َل} بالتضمين لمعنى (أعطى) ،وفيه نظر عند
البحث؛ الختالفهما من حيث الداللة ،كما أن الفعل أعطى ليس فيه معنى التفضيل،
ض َل} ِفي اآلية الكريمة ُيضعف معنى تضمين الفعل {َف َّ
كما أن تكرار الفعل {َف َّ
ض َل}
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ِِ
َنف ِس ِه ْم
معنى فعل آخر ،يقول تعالىَ { :ف َّض َل َّ
ين ِبأ َْم َوالِ ِه ْم َوأ ُ
ُُ اْل ُم َجاهد َ
ِِ
ِِ
ين
ُُ اْل ُح ْسَنى َوَف َّض َل َّ
َد َر َج ًة َوُك ًّال َو َع َد َّ
ين َعَلى اْلَقاعد َ
ُُ اْل ُم َجاهد َ
[النساء.]95:

ِِ
ين
َعَلى اْلَقاعد َ
ِ
يما}
أْ
َج ًار َعظ ً

والذي يترجح عند البحث قوالن :إما النصب على نزع الخافض ،أو على أنها
تمييز نسبة محول عن مفعول ،وعند التدقيق ِفي سياق اآلية نجد أن القول بالنصب
على نزع الخافض ال يتفق مع السياق القرآني للفعل (َف َّ
ض َل) فإنه لم يأت ِفي القرآن
ض َل ..على ..بـ) .وإنما يأتي دائماَ( :ف َّ
الكريم بتركيب مثلَ( :ف َّ
ض َل ..على .)..كما ِفي

ِ
ِِ
ِِ
ِ
{وَف َّ
يما}
ض َل َّ
ين َعَلى اْلَقاعد َ
ُُ اْل ُم َجاهد َ
ين أ ْ
قوله تعالى في اآلية نفسهاَ :
َج ًار َعظ ً
[النساء .]95:فتقدير دخول الباء هنا مخالف لسياق الفعل (َف َّ
ض َل) ِفي القرآن الكريم.
ومن ثم يكون أرجح األقوال هو النصب على أنها تمييز نسبة محول عن
مفعول ،وهو يتفق مع ما ذكره الجرجاني( ) 114؛ كأن المعنى :فضل هللا درجة
المجاهدين ،فصارت فضل هللا المجاهدين درجة(.)115
المبحث الثالث :مسائل الضمير والعطف عليه:
ويتضمن هذا المبحث مسألتين تتعلقان بالضمير والعطف عليه:
ِ
ِ
{و َمَل ِئ ِه ْم}:
المسألة األولى :في مرجع الضمير في َ

َّ ِ ِ
ِ
وسى ِإالَ ُذ ِرَّي ٌة ِمن َق ْو ِم ِه
آم َن ل ُم َ
يقول الض َمدي في تفسيره لقوله تعالىَ{ :ف َما َ
ِ
ٍ ِ ِ
ِِ
"{و َمَلِئ ِه ْم} الضمير للذرية،
َعَلى َخ ْوف من ف ْرَع ْو َن َو َمَلئه ْم أَن َيْفت َن ُه ْم} [يونسَ :]83:
والمعنى :أنهم كانوا يخافون من أشراف بني إسرائيل؛ ألنهم كانوا يمنعونهم من اإليمان

خوًفا عليهم وعلى أنفسهم من فرعون بدليل قوله{ :أَن َيْفِت َن ُه ْم} بإفراد الفاعل ،وقال
َّ
الزَم ْخ َش ِري :الضمير يعود إلى فرعون؛ ألن المراد آله ،كما يقال :ربيعة ومضر ،وفيه

تكلف"(.)116
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ِ
ِ
{و َمَلِئ ِه ْم} فيما يعود عليه ،وهم ِفي ذلك على
اختلف النحويون في الضمير في َ
األوجه اآلتية:
عظيما عند قومه،
جبارا ،وكان
 )1أن الضمير يعود على فرعون نفسه؛ ألنه كان
ً
ً
فلذلك عاد عليه الضمير بالجمع(.)117
 )2أن الضمير يعود على المضاف المحذوف على سبيل التأويل ،وهو (آل) ،والتقدير:
على خوف من آل فرعون وملئهم ،وقد حذف كما ِفي قوله تعالى{ :واسأ ِ
َل اْلَق ْرَي َة}
ُ
َ ْ
[يوسف ،]82:وهو قول الفراء(.)118
 )3أن الضمير يعود على لفظ { ِف ْرَع ْو َن} المسمى به كل القبيلة؛ وقد ُس ُّموا كلهم بهذا
اسما للقبيلة كلها ،فلذلك رجع الضمير إليهم بهذا
اللفظ ،مثل :ثمود؛ ألنه أصبح ً

النحاس(.)119
االعتبار ،وهو اختيار َّ

 )4أن الضمير يعود إلى محذوف ،وهو جنوده وحاشيته ،وقيل :أصحابه ،وقيل:
أتباعه ،والتقدير :على خوف من هؤالء(.)120
 )5أن الضمير يعود على الذريَّة المتقدم ذكرها ،أي :مأل الذريَّة ،ولم تؤنث؛ ألن الذرية
قوم ،فهو مذكر ِفي المعنى ،وهو مذهب األخفش( ،)121واختيار الطبري( ،)122وهو قول
ٌ
َّ
الض َم ِدي السابق.
 )6أن الضمير يعود على القوم المتقدم ذكرهم(.)123

ِ
َّ
{و َمَلِئ ِه ْم} يعود على فرعون ،وقد
وقد ذهب الزَم ْخ َش ِري إلى أن الضمير في َ
اعترض عليه َّ
الض َم ِدي.
ِ
ِ
{مَلِئ ِه ْم} يعود إلى
إن اللبس الحاصل في مرجع الضمير الذي يعود إليه في َ
تعدد المرجع الدال على الجمع قبله ،ولكن ينبغي النظر إلى مقدرات النص ،وأدوات

ترابطه ،وتماسكه ،ويمكن أن تعود اآلراء السابقة إلى معنيين:
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المعنى األول :فما آمن لموسى إال ذرية من قومه على خوف من فرعون ومأل
فرعون ،ومأل آل فرعون ،وفي هذا المعنى عاد الضمير بالجمع؛ ألن فرعون كان
عظيما ِفي قومه ،أو لداللة اسمه على القبيلة ،أو على محذوف يدل على حاشية
فرعون ،وبهذا يكون الخوف من فرعون ،وقوم فرعون.
والمعنى الثاني :فما آمن لموسى إال ذرية من قومه على خوف من فرعون ومأل
ذريته التي من قومه ،وفي هذا المعنى عاد الضمير بالجمع على (الذرية التي آمنت
من قوم موسى).
وبالنظر إلى ما تقدم فيترجح رأي َّ
الض َم ِدي؛ النسجامه مع سياق السورة واآلية،

ويكون المعنى( :على خوف من فرعون ،ومأل الذرية)؛ ألنه كان ِفي ذرية القرن الذين
أرسل إليهم موسى من كان أبوه قبطيًّا ،وأمه إسرائيلية ،فمن كان كذلك منهم ،كان مع
فرعون على موسى(.)124
المسألة الثانيةِ :في العطف على الضمير:

الض ـم ِدي ِف ـي تفســيره لقولــه تعــالىَ{ :قـال ِإِنـي ج ِ
اعُلـ َك لِلَّنـ ِ
ال
َ
اس ِإ َما ًمـا َقـ َ
َ
يقــول َّ َ
َو ِمن ُذ ِريَِّتي} [البقـرةَ {" :]124:و ِمـن ُذ ِرَّيِتـي} متعلـق بفعـل يـدل عليـه مـا قبلـه ،أي :واجعـل
من ذريتي إماما ،و{ ِمن} للتبعيض ،وقال َّ
عطف على الكاف( ،)125وفيـه
الزَم ْخ َش ِري :هو
ٌ
ً
نظر"(.)126

ذه ــب َّ
الزَم ْخ َش ـ ِري إل ــى ج ـواز عط ــف االس ــم الظ ــاهر المق ــدر (بع ــض) ِف ـي اآلي ــة
الكريمة السابقة على الضمير (الكاف) ِفي {ج ِ
اعلُ َك} ،والتقدير :وبعض ذريتـي( ،)127وقـد
َ

اعترض عليه َّ
الض َم ِدي.

ويظهر أن االثنين متفقان على معنى التبعيض ِفي اآلية ،إال أن َّ
الزَم ْخ َش ِري
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يقدر معطوفا على ضمير المخاطب وهو اسم (بعض) ،و َّ
الض َم ِدي يقدر فعال يدل عليه
األول وهو (اجعل) من ذريتي ،والتبعيض مستفاد من حرف الجر (من) ،وال شك ِفي
أنه معناه هنا التبعيض ،وجوهر الخالف هو ِفي تقدير المعطوف على الكاف أهو اسم
أم فعل؟ وذلك بسبب الحذف ِفي الجملة لالختصار لداللة الكالم السابق على
المحذوف.
وهذه المسألة يمكن النظر فيها من خالل معطيات علم النص ،فهل هي جملة
واحدة أم جملتان؟ فعلى رأي َّ
الزَم ْخ َش ِري يكون التقدير :إني جاعلك للناس إماما ،قال:
وبعض ذريتي ،..فالمراد معنى التبعيض من الحرف (من) ،وكأنه مرادف لـ(بعض)،

وأما تأويل َّ
الض َم ِدي فهو من عطف جملة على جملة ،والتقدير :إني جاعلك للناس
إماما ،قال :واجعل من ذريتي ،..حيث قدر الفعل الطلبي (اجعل).
ويجب النظر ِفي هذا الحوار إلى أن الفعل (قال) المستعمل ِفي الخطاب
القرآني يحذف ِفي سياقه بعض الكالم لالختصار ولداللة السياق عليه.
والراجح ِفي اإلعراب هنا هو قول َّ
الض َم ِدي أنه من عطف جملة على جملة؛
ص ٌب ،وهذا مما
ألن العطف على موضع الكاف ال يصح -كما يقول أبو حيان -ألنه َن ْ

ال يعطف فيه على الموضع على مذهب سيبويه(.)128
المبحث الرابع :مسائل الوزن الصرفي:

ويتضمن هذا المبحث مسألتين تتعلقان بالوزن الصرفي:
ِ
ان}:
{س ْب َح َ
المسألة األولى :في نوع لفظ ُ

الضم ِدي ِفي تفسيره لقوله تعالى{ :سبح َّ ِ
َس َرى ِب َع ْب ِدِه َل ْيالً ِم َن
ُْ َ َ
ان الذي أ ْ
يقول َّ َ
ِِ
ِِ
ِ
ان} اسم لمصدر ،سبح
"{س ْب َح َ
صى} [اإلسراءُ :]1:
اْل َم ْسجد اْل َح َار ِم إَلى اْل َم ْسجد األ ْق َ
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بالتخييف ،وقد أنزلوه منزلة الفعل فسد مسده ،ودل على التنزيه البلي  ،وقال َّ
الزَم ْخ َش ِري:

هو علم للتسبيح كعثمان للرجل ،وفيه تكلف"(.)129

ِ
ان} وهم ِفي ذلك على األقوال اآلتية:
{س ْب َح َ
اختلف النحويون في نوع لفظ ُ
األول :أنه مصدر مفعول مطلق بمعنى التسبيح وهو من المصادر التي ال تستعمل إال
ان،
منابه ،أي :أسبح ُس ْب َح َ
منصوبة نائبة مناب الفعل ،وعامله فعل هو ناب َ

ان هللا ،وحذف التنوين منه ليس لمنع
وهو مالزم لإلضافة ،والتقديرُ :س ْب َح َ
الصرف ،وإنما ٍ
منونا
باق على إرادة المضاف إليه المحذوف ضرورة وقد جاء ً
اضطر ا ِ
ان هللا :براءة هللا من السوء(  ،) 130قال
ار في الشعر ،ومعنى ُس ْب َح َ
ً

الشاعر(:)131

الج ِ
الج ُمد
ُس ْب َح َانه ثم ُس ْب َح َانا َي ُ
عود له *** وَقْبَلنا َسب َ
ود ُّي و ُ
َّح ُ
وقد قال به الخليل(  ،) 132وسيبويه( ) 133و ،والفراء(  ،) 134والمبرد( ،) 135
واألخفش(  ،) 136والنحاس(  ،) 137والسيرافي(  ،) 138وابن خالويه(  ،) 139وابن مالك( ،) 140
والرضي(.)141
ان هللا
أيضا من المصادر ينتصب ...وذلك قولكُ :س ْب َح َ
باب ً
قال سيبويه" :هذا ٌ
تسبيحا"(.)142
ان هللا
ومعاذ هللا كأنه حيث قالُ :س ْب َح َ
ً
وقد احتج أصحاب هذا القول بأنه ٍ
فكثير ما تُبنى على
ًا
جار على المصادر،

وشكران ،ونحوهما(.)143
ُف َ
كغفرانُ ،
عالنُ ،

()144
ان أقل منه حروًفا ،وهو كالمصدر
الثاني :أنه اسم مصدر  ،وهو التَّسبيح؛ ألن ُس ْب َح َ
ِفي لزوم اإلضافة وحذف التنوين والتقدير(  ،) 145وقد قال به القيرواني( ،) 146

واألصبهاني(  ،) 147والنووي(  ،) 148وابن فرحون(  ،) 149وأبو حيان(  ،) 150والسمين
الحلبي(  ،) 151وحجة من قال بهذا أنهم رأوه ال يجري على الفعل الذي هو
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سبَّح(.)152
جل
ان هللا ،وهو تنزيه له َّ
الثالث :أنه علم للتسبيح -مثل عثمان للرجل -يقالُ :س ْب َح َ

ان
انُ ،
ون ِزل ُس ْب َح َ
جالله ،وقد انتصب بفعل مضمر ،والتقدير :أسبح هللا ُس ْب َح َ

منزلة الفعل فسد مسده ،وقد ُمنع من الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون(.)153
واستدل على ذلك بقول األعشى(:)154

أقول لما جاءني َف ْخره  ...سبحان ِمن عْلَقم َة ِ
الفاخ ِر
ُْ َ َ
ُُ
ُ
َ َ
( ) 156
( ) 155
 ،وقد ُنسب لسيبويه
فمنعه من الصرف؛ إذ لو كان نكرة النصرف

ولألخفش(  ،) 157وقال به الفارسي(  ،) 158وابن جني(  ،) 159وابن الشجري( ،) 160
ط ِرِزي(  ،) 161وابن يعيش(  ،) 162واألشموني(  ،) 163وقد قال بهذا القول َّ
الزَم ْخ َش ِري،
الم َ
وُ
واعترض عليه َّ
الض َم ِدي.

الرابع :أنه منصوب على النداء ،وقد قال به الكسائي( ،)164وأبو عبيدة( ،)165وقد منعه
وأباه جمهور النحاة(.)166
و(بعد) فال ينون ،وقد ُرَّد هذا القول(.)167
(قبل)
ُ
الخامس :أنه بمنزلة ُ
وبالنظر ِفي اآلراء السابقة نجدها على شكلين:
األول :أنها مصدر أو اسم مصدر ،وهذا الوجه ال اختالف فيه من جهة المعنى ،وإنما
االختالف من جهة الصيغة وهو يسير.
الثاني :أنها علم ،وفي هذا نظر وفيه تكلف واضح؛ ألن السياق ال يحتمله كما أن
ان) علما لم يرد إال قليل ِفي الشعر ،وأما أنه منادى فهو بالنظر
(س ْب َح َ
استعمال ُ
إلى الوظيفة النحوية لكونه علما.

ومما يؤيد ضعف هذا الوجه ما ذكره الشهاب ِفي حاشيته" :وال يستعمل
علما إال شا ًذا ،وأكثر استعماله مضاًفا ،وإذا كان مضاًفا فليس بعلم؛ ألن
{س ْب َح َ
ان} ً
ُ
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األعالم ال تضاف لتعريفها"(.)168
ان) :التنزيه والتعظيم والتكبير واإلبعاد؛ فمعنى
(س ْب َح َ
فالراجح عندنا أن معنى ُ

ان هللا) أي :بعيد ذلك من صفات هللا عز وجل ،وتنزيها هلل عنه ،وقولنا
(س ْب َح َ
قولنا ُ
ان)
(س ْب َح َ
(س ْب َح َ
ان هللا عن هذا) أي :براءته عن هذا براءة ،ونزاهته تنزيها ،ثم جعلت ُ
ُ
مكان ذلك ،فهي منصوبة على المصدر ،وأما قول األعشى:

أقول لما جاءني َف ْخره  ...سبحان ِمن عْلَقم َة ِ
الفاخ ِر
ُْ َ َ
ُُ
ُ
َ َ
ان) غير منون؛ ألنه نوى اإلضافة ،فالمعنى :تنزيها للفخر من أن
(س ْب َح َ
فنصب ُ

يكون علقمة من أهله(.)169

ِ
ِ
(م ْف ِعل):
المسألة الثانية :في مجيء ( َفعيل) بمعنى ُ

الضم ِدي ِفي تفسيره لقوله تعالىِ :
ِ
األر ِ
ضى
يع َّ
ض َوإِ َذا َق َ
الس َم َاوات َو ْ
َ
{بد ُ
يقول َّ َ
أَم ار َفِإَّنما يُقول َله ُكن َفي ُكون} [البقرةِ :]117:
السماو ِ
ات} أي :مبدعها ،بمعنى:
َ ُ
ًْ َ َ ُ ُ
َ
"{بد ُ
يع َّ َ َ
الزم ْخ َش ِري جعل "َف ِعيل" بمعنى "م ِ
ٍ
َّ
فعل" لشذوذه،
َْ َ
ُ
مخترعها على غير مثال ،واستضعف َ

وجعله من إضافة الصفة إلى موصوفها ،أي :بديع سماواته ،واألول أقرب لما ثبت

بطريق حسنة عن أبي هريرة رضي هللا عنه ،قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َّ
لجَّن َة"(  ،) 170ثم سردها وعد (البديع)
"إن هلل تسع ًة
َ
أحص َ
اها َد َخ َل ا َ
اسماَ ،من َ
وتسعين ً
منها ،ولم يضفه لشيء"(.)171
مخالفا لمعناه ،ومن ذلك الدعاء على جهة الذم ال ُيراد
قد يأتي اللفظ ِفي ظاهره
ً
ِ
أيضا أن يأتي فعيل
اصو َن} [الذاريات ،]10:ومن ذلك ً
به الوقوع كقوله تعالىُ{ :قت َل اْل َخ َّر ُ
بمعنى م ِ
أليم ،بمعنىُ :مؤلِم( ،)172وقد اختلف ِفي مجيء فعيل بمعنى
فعل ،نحو:
ٌ
عذاب ٌ
ُ
مِ
فعل ،فهناك من قال إنه كثير(  ،) 173وهناك من وصفه بالقلة(  ،) 174ومنهم
ُ

َّ
الزَم ْخ َش ِري(.)175
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وال ـ ـراجح ِف ـ ـي هـ ــذا الخـ ــالف أن {ب ـ ـ ِديع ال َّس ـ ـماو ِ
ات} صـ ــفة مشـ ــبهة ِف ـ ـي صـ ــيغتها
َ ُ
ََ
ِ
يع
وداللته ــا ،فه ــي م ــن (ب ـ ُـدع) بض ــم ال ــدال ،أي :كان ــت البداع ــة ص ــفة ذاتي ــة ل ــه؛ ف ـ ـ { َبـ ـد ُ

ال َّس ـماو ِ
ات} بمعنــى مبــدعها ،ومعناهــا مخترعهــا علــى غيــر مثــال ،فالصــيغة محولــة عنــد
ََ
ال َّ
ض ـ َم ِدي والم ـراد داللته ــا ،وه ــو اختـ ـراع الش ــيء ألول وهل ــة .وق ــد ذك ــر اب ــن الش ــجري أن
للعــرب غرضــا ِفـي ذلــك ،وهــو أنهــم إذا أرادوا المبالغــة ِفـي الوصــف ،عـدلوا عــن بنـ ٍ
ـاء إلــى
بناء أدل على المبالغة من األول ،وهذا العدول له ضربان ،أحدهماِ :فـي الخبـر ،واآلخـر
ِفـ ـي الن ــداء ،وع ــدولهم ع ــن "مف ِعـ ـل" إل ــى ِ
"فعي ــل" ه ــو ع ــدول ِفـ ـي الخب ــر( ،)176ومن ــه ق ــول
ُ
الشاعر(:)177
الد ِ
اعي َّ ِ
أِ
َم ْن َرْي َحان َة َّ
يع
السم ُ

أصحاِبي ُه ُجوعُ
يؤرُقني و َ

أي :الم ِ
سمع ،وقال الشاعر(:)178
ُ

ور َشمر ٍ
صد ِ
دالت
من ُ
وتَ ْرَف ُع ْ
ْ

َليم
ص ُّك ُو َ
َي ُ
جوهها َو َه ٌج أ ُ

أي :مؤلِم.
الضم ِدي ِفي اعتراضه على َّ
الزَم ْخ َش ِري بالسماع وهو قول النبي
وقد احتج َّ َ
صلى هللا عليه وسلم السابق؛ ولذلك نظائر ِفي القرآن كما ذكر األزهري ،قال" :وكأنه
ِ
ِ
(م ِنذر) ،ولها نظائر ِفي
"مفعل" ،مثل( :نذير) بمعنىُ :
على هذا "َفعيل" ،بمعنى ُ
القرآن"(.)179
يل" بمعنـى "مف ِعـ ٍل" ،نحـو :ب ِ
صف ِات ِه ما جاء على "َف ِع ٍ
صـ ٍ
ير
وقال ابن قتيبة" :و ِمن َ
َ
َ
ُ
ِ
ـديع الخل ـ ـ ِ
ـق ،بمعن ـ ــىُ :مبـ ـ ـ ِـدع الخل ـ ــق ،كم ـ ــا ق ـ ــالواَ :سـ ـ ـ ِميع بمعنـ ـ ــى
بمعن ـ ــى ُمبصـ ـ ـ ٍر ،وب ـ ـ ُ
ِ ()180
ِ
يع مص ــروف م ــن مب ــدع كبص ــير م ــن
ُمس ــمع"  ،وعلي ــه أيض ــا ق ــول اب ــن عطي ــة" :وَب ـد ُ
مبصر ..والمبدع المخترع المنشئ"(.)181
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الخاتمة:

"الف َرات َّ
الن ِمير" ل َّ
لض َم ِدي أن مجموع
تبين بعد البحث واالستقراء التام لكتاب ُ
ِ
الضم ِدي النحوية على َّ
"الك َّشاف" هو عشر مسائل:
الزَم ْخ َش ِري ِفي تفسيره َ
اعت َر َ
ْ
اضات َّ َ
ثالث مسائل تتعلق بحروف المعاني ،وثالث مسائل تتعلق بأوجه اإلعراب ،ومسألتان

تتعلقان بالضمير والعطف عليه ،ومسألتان تتعلقان بالوزن الصرفي ،وقد وافقت الدراسة
الضم ِدي في ست مسائل ،ووافقت َّ
الزَم ْخ َش ِري في مسألتين ،وتبنت الدراسة رًأيا ثالثًا
َّ َ
للضم ِدي و َّ
الزَم ْخ َش ِري في مسألتين .وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها
ً
مخالفا َّ َ
الدراسة في النقاط اآلتية:
•

"الك َّشاف" َّ
"الف َرات َّ
للزَم ْخ َش ِري أهم مصادر َّ
الن ِمير" ،وأكثرها
الض َم ِدي ِفي ُ
يعد كتاب َ
تأثير فيه ،وأحظاها بالدرس والمناقشة والمعارضة العلمية بينه وبين المؤلف.
ًا
الضم ِدي ِفي تفسيره مجرد النقل لكالم َّ
ناقدا
الزَم ْخ َش ِري ،بل كان ً
لم يكن دور َّ َ
بصير ِفي الجملة؛ إذ أخضع أقوال َّ
الزَم ْخ َش ِري للتمحيص فنقل منها ما استحسن،
ًا

•

الضم ِدي ِفي اعتراضاته على َّ
الزَم ْخ َش ِري ينزع إلى السهولة وطرح
تبين أن أسلوب َّ َ
التكلف ،والبعد عن الجدل المنطقي المغالى فيه.

•

كان أسلوب َّ
جارحا ،فنجده يعترض بقوله
الض َم ِدي ِفي اعتراضه معتدال ولم يكن
ً
"واألظهر" ،وأخرى بـ “والظاهر" ،أو "فيه تكلف" ،أو "فيه بعد" ،وغيرها من األلفاظ

•

ومحص ما ال يرتضي َّ
ورد عليها.
ونقد َّ

المعتدلة.
•

•

اعتمد َّ
الض َم ِدي على السماع كدليل من األدلة؛ وذلك كما ِفي مسألة :مجيء
ِ
(مْف ِعل).
(َفعيل) بمعنى ُ
اعتمد َّ
الض َم ِدي على المعنى والداللة ِفي المسائل التي اعترض فيها على
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َّ
الزَم ْخ َش ِري.

يجب االعتماد على معطيات علم النص وسياق الخطاب القرآني ِفي مناقشة مثل

هذه المسائل.
التوصيات:
يوصي البحث بتوسيع الدراسات عن َّ
الض َم ِدي وفكره اللغوي واإلفادة من مثل
هذه الدراسات ِفي إعادة النظر ِفي بعض قضايا التفسير بناء على المعنى ،ومعطيات
علم النص ،وسياق الخطاب القرآني.
الهوامش:
)(1

بلدة تقع ِفي وادي ضمد بين مكة واليمن على الطريق التهامي ،وتبعد عن جازان من جهة
رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه
ميال ،وفي بعض األخبار أن ً
الشمال الشرقي حوالي (ً )40
وسلم عن البداوة ،فقالِ :
اتق هللا وال يضرك أن تكون بجانب الضمد من جازان .ينظر :األكوع،
البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي.187/2 ،

)(2

ينظر :الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،310/2 ،وكحالة ،معجم
المؤلفين.295/12 ،

)(3

الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،310/2 ،والزركلي ،األعالم،253/7 ،
.254

)(4

ينظر.403/4 :

) (5ينظر.494/3 :
)(6

المحبي ،نفحة الريحانة ورشحة ِطالء الحانة.494/3 ،

)(7

الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.310/2 ،
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)(8

ينظر :كحالة ،معجم المؤلفين.295/12 ،

)(9

الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.310/2 ،

)(10

ينظر :الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،310/2 ،وكحالة ،معجم

المؤلفين ،295/12 ،ونويهض ،معجم المفسرين (من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر)،
.679/2
)(11

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.37/1 ،

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
)َّ (12
الن ِمير.72/1 ،
)(13

نويهض ،معجم المفسرين (من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر).679/2 ،

)(14

نويهض ،معجم المفسرين (من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر).679/2 ،

)(15

ينظر :األصبهاني ،الوجيز ِفي ذكر المجاز والمجيز ،ص ،134والحموي ،معجم األدباء (إرشاد
األريب إلى معرفة األديب) ،2688/6 ،والذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،
.697/11

)(16

ينظر :الحموي ،معجم األدباء (إرشاد األريب إلى معرفة األديب) ،2688/6 ،وابن خلكان،
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،168/5 ،والذهبي ،سير أعالم النبالء.17/15 ،

)(17

ينظر :الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،697/11 ،والذهبي ،سير أعالم
النبالء.17/15 ،

)(18

ينظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.169/5 ،

) (19ينظر :الذهبي ،العبر ِفي خبر من غبر ،455/2 ،وابن الوردي ،تاريخ ابن الوردي.44/2 ،
()20

الذهبي ،التفسير والمفسرون 306/1 ،وما بعدها.
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)(21

ينظرَّ :
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.284/1 ،

)(22

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.210/1 ،

)(23

ينظر :ابن األنباري ،األضداد ،ص  ،279والمالقي ،رصف المباني ِفي شرح حروف المعاني،
ص .133-131

)(24

تكون (أو) بمعنى (حتى) إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئا فشيئا كقول الشاعر:
ِ
ال ِإال لصاَِب ِر
َس َت ْس ِهَل َّن َّ
أل ْ
اآلم ُ
المَنى *** َف َما اْنَق َادت َ
الص ْع َب أو ْأد ِر َك ُ
المَنى ،وتكون (أو) بمعنى (إال أن) إذا كان الكالم قبلها
أي :ألستسهلن الصعب حتى ْأد ِر َك ُ

ينقضي دفعة واحدة كقول الشاعر:

ِ
يما
ُ
وكنت إذا َغ ْم ُزت َقَنا َة َق ْو ٍم *** َك َسْر ُت ُك ُع َ
وبها أو َت ْس َتق َ
ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.9-8/4 ،
)(25

ينظر :ابن الحاجب ،أمالي ابن الحاجب ،262/1 ،والنسفي ،تفسير النسفي (مدارك التنزيل
وحقائق التأويل) ،198/1 ،والطيبي ،فتوح الغيب ِفي الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي
على الكشاف).435/3 ،

)(26

ينظر :ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص .94

)(27

ينظر :ابن الحاجب ،أمالي ابن الحاجب.262/1 ،

)(28

ينظر :ابن عجيبة ،البحر المديد ِفي تفسير القرآن المجيد ،264/1 ،والمنتجب الهمذاني،
الكتاب الفريد ِفي إعراب القرآن المجيد.536/1 ،

)(29

الس َور.405/1 ،
ُّرر ِفي َت ِفسِير ِ
اآلي و ُّ
ينظر :الجرجانيَ ،دْر ُج الدَ
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ينظر :البغوي ،معالم التنزيل ِفي تفسير القرآن (تفسير البغوي) ،283/1 ،والعيني ،عمدة
القاري شرح صحيح البخاري.11/21 ،

)(31

العسكري ،الوجوه والنظائر ،ص .369

)(32

ينظر :الكيا الهراسي ،أحكام القرآن.201 ،200/1 ،

)(33

ينظر :الرضي ،شرح الرضي على الكافية البن الحاجب ،398/4 ،وابن هشام ،مغني اللبيب
عن كتب األعاريب ،ص .94

)(34

َّ
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.196/1 ،

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
)َّ (35
الن ِمير.157/1 ،
)(36

ينظر :المالقي ،رصف المباني ِفي شرح حروف المعاني ،ص .396-393

)(37

ينظر :الراغب األصفهاني ،المفردات ِفي غريب القرآن ،ص .436

)(38

ينظر :النسفي ،تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل).143/1 ،

)(39

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.460/5 ،

)(40

ينظر :ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص .185

)(41

أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.460/5 ،

)(42

سيبويه ،الكتاب.115/3 ،

)(43

ينظر :الشهاب ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي على
تفسير البيضاوي).246/2 ،

)(44

سيبويه ،الكتاب.115/3 ،
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

ينظر :ظافر بن غرمان بن غارم بن محمد العمري ،المعاني البالغية لحرفي التنفيس ِفي النظم

)(45

القرآني ،ص ص .603-563
َّ
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.201/1 ،

)(46

َّت ِب ِفْر َص ِاد) ،وهو لعبيد بن األبرص ِفي ديوانه
) (47صدر بيت من البسيط ،وعجزه( :كأ َّ
َن أَ ْث َو َاب ُه ُمج ْ
ص  ،64وابن يعيش ،شرح المفصل َّ
للز َم ْخ َشرِي ،147/8 ،وبال نسبة في :المالقي ،رصف
المباني ِفي شرح حروف المعاني.393 ،
الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.162/1 ،

)(48

) (49ينظر :سيبويه ،الكتاب ،224/4 ،والمبرد ،المقتضب ،43 ،42/1 ،والمرادي ،الجنى الداني
ِفي حروف المعاني ،ص  ،254وابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب.232 – 226 ،
)(50

ينظر :ابن مالك ،شرح التسهيل.108/4 ،

)(51

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.22/2 ،

)(52

ينظر :الرضي ،شرح الرضي على الكافية البن الحاجب.445/4 ،

) ( 53

ينظر :الشاطبي ،المقاصد الشافية ِفي شرح الخالصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)،

.267/9
)(54

ينظر :ناظر الجيش ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل).4466/9 ،

)(55

ينظر :ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص .231

)(56

ينظر :ابن عرفة ،تفسير ابن عرفة.454/2 ،

)(57

وجوي ،شرح قواعد اإلعراب البن هشام ،ص .148
ينظر :الُق َ

) (58أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.22/2 ،
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) (59الهروي ،األزهية ِفي علم الحروف ،ص.212
)(60

ينظرَّ :
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.70/4 ،

)(61

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.207/3 ،

)(62

ينظر :ابن مالك ،شرح التسهيل.195/3 ،

) (63ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،682/2 ،والسمرقندي ،بحر العلوم.331/3 ،
ينظر :النحاس ،القطع واالئتناف ،ص ،677والقيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية.7026/11 ،

)(64
) ( 65

ينظر :األخفش األوسط ،معاني القرآن ،522/2 ،وابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب

األعاريب ،ص.847
)(66

ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل.300/2 ،

) (67ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.528/9 ،
)(68

ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي) ،93/9 ،والقيسي ،الهداية
إلى بلوغ النهاية ،7025/11 ،والبغوي ،معالم التنزيل ِفي تفسير القرآن (تفسير البغوي)،
 ،270/4وابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص .847

) (69الزركشي ،البرهان ِفي علوم القرآن.193/3 ،
)(70

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.528/9 ،

)(71

اآلي
ُّرر ِفي َت ِفسِير ِ
ينظر :القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،2027/11 ،والجرجانيَ ،دْر ُج الدَ

)(72

ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل.300/2 ،

)(73

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.528/9 ،

الس َور.1564/4 ،
و ُّ
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ
)(74

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي) ،93/9 ،وابن هشام ،مغني
اللبيب عن كتب األعاريب ،ص .847

)(75

ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل.300/2 ،

) (76ينظر :القشيري ،لطائف اإلشارات (تفسير القشيري).447/3 ،
) (77ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،682/2 ،والزجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،41/5 ،وابن
عرفة ،تفسير ابن عرفة.53/4 ،
)(78

ينظر :الفراء ،معاني القرآن.75/3 ،

) (79الرجز بال نسبة في :الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مادة (س ي ن).
) (80ينظر :الفراء ،معاني القرآن ،75/3 ،والقيسي ،مشكل إعراب القرآن.682/2 ،
) (81ينظرَّ :
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.70/4 ،
) (82ينظر :الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه  ،41/5والنحاس ،إعراب القرآن ،146/4 ،والباقالني،
االنتصار للقرآن.574/2 ،
)(83

ينظر :النحاس ،إعراب القرآن.146/4 ،

)(84

ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،300/2 ،والثعالبي ،الجواهر الحسان ِفي تفسير
القرآن (تفسير الثعالبي).280/5 ،

) (85ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ِفي تفسير الكتاب العزيز.155/5 ،
)(86

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.528/9 ،

)(87

ينظر :الزركشي ،البرهان ِفي علوم القرآن.194/3 ،

)(88

ينظر :السيوطي ،اإلتقان ِفي علوم القرآن.215/3 ،
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)(89

ينظر :ابن عجيبة ،البحر المديد ِفي تفسير القرآن المجيد.444/5 ،

)(90

ينظر :ناصر بن محمد آل عشوان الدوسري ،التناسب بين القسم المفرد وجوابه ِفي القرآن
الكريم ،ص .184

) (91البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي).235/4 ،
)(92

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.18/3 ،

) (93ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن ،600/3 ،وابن العربي ،قانون التأويل ،ص.622
)(94

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ،235/4 ،والسمين الحلبي،
الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون.135/9 ،

)(95

ينظر :السمين الحلبي ،الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون.135/9 ،

)(96

ينظر :النسفي ،تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل).39/3 ،

)(97

ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل.155/2 ،

) (98ينظر :السمين الحلبي ،الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون.135/9 ،
) (99أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.493/8 ،
)(100

المبرد ،الكامل ِفي اللغة واألدب.282/1 ،

)(101

الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مادة (أ م ن).

()102

الخضير ،شرح منظومة الزمزمي ِفي علوم القرآن ،ص .15

)(103

ينظر :الفارسي ،المسائل البصريات ،809/2 ،549/1 ،والباقولي ،كشف المشكالت وإيضاح

المعضالت ِفي إعراب القرآن وعلل القراءات ،1084/2 ،وفريد بن عبد العزيز الزامل السليم،
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

مسائل كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين النحوية ألبي بكر بن
جمعا ودراسة ،ص ص .196-97
العربي (ت543.هـ)ً :
)(104

َّ
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.554/1 ،

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
)َّ (105
الن ِمير.340/1 ،
)(106

ينظر :المنتجب الهمذاني ،الكتاب الفريد ِفي إعراب القرآن المجيد.328/2 ،

)(107

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي).91/2 ،

)(108

ينظر :النسفي ،تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل).387/1 ،

) (109ينظر :ابن قيم الجوزية ،التبيان ِفي أيمان القرآن.383/1 ،
) (110ينظر :األلوسي ،روح المعاني ِفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني.118/3 ،
) ( 111

ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود)،

.221/2
) (112ينظر :المنتجب الهمذاني ،الكتاب الفريد ِفي إعراب القرآن المجيد.328/2 ،
)(113

الس َور.626/2 ،
ُّرر ِفي َت ِفسِير ِ
اآلي و ُّ
ينظر :الجرجانيَ ،دْر ُج الدَ

)(114

الس َور.626/2 ،
ُّرر ِفي َت ِفسِير ِ
اآلي و ُّ
ينظر :الجرجانيَ ،دْر ُج الدَ

) (115ينظر :عبد الجبار فتحي زيدان ،النصب على نزع الخافض ِفي القرآن الكريم :قراءة جديدة
ودراسة تطبيقية لشواهد قرآنية مختارة ،ص .187
الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
)َّ (116
الن ِمير.52/2 ،
)(117

ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،155/2 ،والنحاس ،القطع واالئتناف ،ص .308
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ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،353/1 ،وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ص

 ،361وأبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.95/6 ،
) (119ينظر :النحاس ،إعراب القرآن .155/2
) (120ينظر :النحاس ،القطع واالئتناف ،ص ،308وتاج القراء ،غرائب التفسير وعجائب التأويل،
.491/1
)(121

ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،353/1 ،وابن قيم الجوزية ،التبيان ِفي أيمان القرآن،

.683/2
)(122

ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي).370/8 ،

)(123

ينظر :القيسي ،مشكل إعراب القرآن.353/1 ،

)(124

ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي).370/8 ،

)(125

َّ
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.184/1 ،

)(126

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.150/1 ،

)(127

ينظرَّ :
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،184/1 ،والبيضاوي ،أنوار التنزيل

)(128

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.603/1 ،

)(129

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.190/2 ،

)(130

ينظر :المبرد ،المقتضب ،218/3 ،وابن عجيبة ،البحر المديد ِفي تفسير القرآن المجيد،

وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي).104/1 ،

 ،179/3والسمين الحلبي ،الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون.265/1 ،
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اضات َّ
الض َم ِدي النحوية ِفي تفسيره
اعِتَر َ
ْ
)(131

د .علي خليفة عطوة  +د .سعيد بن محمد بن علي

البيت من البسيط ،وهو ألمية بن أبي الصلت ِفي ديوانه ص  ،318وسيبويه ،الكتاب،

.326/1
)(132

ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن.177/3 ،

) (133ينظر :سيبويه ،الكتاب.322/1 ،
)(134

ينظر :األنباري ،الزاهر ِفي معاني كلمات الناس.51/1 ،

) (135ينظر :المبرد ،المقتضب.217/3 ،
) (136ينظر :األخفش األوسط ،معاني القرآن.64/1 ،
)(137

ينظر :النحاس ،إعراب القرآن.268/4 ،

) (138ينظر :السيرافي ،شرح أبيات سيبويه.134/1 ،
) (139ينظر :ابن خالويه ،إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ،ص .54
)(140

ينظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية.959/2 ،

)(141

ينظر :الرضي ،شرح الرضي على الكافية البن الحاجب.123/2 ،

)(142

سيبويه ،الكتاب.322/1 ،

) (143ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن.177/3 ،
) (144قيل ِفي تعريف اسم المصدر :هو ما ساوى المصدر ِفي الداللة على معناه وخالفه ِفي أنه ال
وتقديرا بدون تعويض،
ظا
يشتمل على جميع حروف فعله الماضي بل ينقص من حروف فعله لف ً
ً
مثل عطاء من أعطى ،وأنبت نباتا ،وتوضأ وضوءا وتكلم كالما ،واغتسل ُغسالَّ ،
وسلم سالما،

وع َّذ َب َعذابا( .السامرائي ،معاني النحو ،164/2 ،والغالييني ،جامع الدروس
وَقَّب َل ُقْبَلةَ ،
العربية.)176/1 ،
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ينظر :تاج القراء ،غرائب التفسير وعجائب التأويل ،619/1 ،وابن الخشاب ،المرتجل ِفي

شرح الجمل ،ص  ،292والشهاب ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي
وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي) ،384/5 ،واأللوسي ،روح المعاني ِفي تفسير القرآن
العظيم والسبع المثاني.228/1 ،
)(146

ينظر :القيرواني ،النكت ِفي القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه) ،ص .127

) (147ينظر :النحاس ،إعراب القرآن ،ص.28
) (148ينظر :النووي ،تحرير ألفاظ التنبيه ،ص.66
)(149

ينظر :ابن فرحون ،العدة ِفي إعراب العمدة ،ص .224/1

) (150ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.224/1 ،
) (151ينظر :السمين الحلبي ،الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون.265/1 ،
)(152

ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن.177/3 ،

) (153ينظر :ابن الخشاب ،المرتجل ِفي شرح الجمل ،ص  ،291والنسفي ،تفسير النسفي (مدارك
التنزيل وحقائق التأويل) ،244/2 ،واأللوسي ،روح المعاني ِفي تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني.228/1 ،
) ( 154

البيت من السريع ،وهو له ِفي ديوانه ص  ،193وفي :سيبويه ،الكتاب،324/1 ،

و َّ
الز َم ْخ َشرِي ،أساس البالغة ،مادة (س ب ح).
)(155

ينظر :ابن سيده ،المحكم والمحيط األعظم.211/3 ،

)(156

ينظر :سيبويه ،الكتاب ،324/1 ،وأبو حيان ،التذييل والتكميل ِفي شرح كتاب التسهيل،

 ،177/7والسيوطي ،همع الهوامع ِفي شرح جمع الجوامع.116/2 ،
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) (157ينظر :العالئي ،مجموع رسائل الحافظ العالئي ،ص.159
)(158

ينظر :الفارسي ،الحجة للقراء السبعة.151/2 ،

)(159

ينظر :ابن جني ،الخصائص.199/2 ،

)(160

ينظر :ابن الشجري ،أمالي ابن الشجري.578/2 ،

)(161

المطرزي ،المغرب ِفي ترتيب المعرب ،ص.215
ينظرُ :

)(162

ينظر :ابن يعيش ،شرح المفصل َّ
للز َم ْخ َشرِي.119/1 ،

)(163

ينظر :األشموني ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك.116/1 ،

)(164

ينظر :ابن فرحون ،العدة ِفي إعراب العمدة ،ص .224/1

) (165ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن.177/3 ،
) (166السمين الحلبي ،الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون.266/1 ،
)(167

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ِفي التفسير.224/1 ،

) (168الشهاب ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير
البيضاوي).127/2 ،
)(169

ان صنعة أبي عبد هللا إبراهيم بن محمد بن عرفة
ينظر :ياسين محمد السواس ،مسألة ُسْب َح َ

النحوي نفطويه (323-244هـ) ،ص .375

الجَّنةَ" أخرجه البخاري ِفي
"إن هلل تسع ًة
) (170أصل الحديث َّ
أحص َ
َ
اها َد َخ َل َ
اسماَ ،من َ
وتسعين ً
صحيحه  ،198/3وأخرجه مسلم ِفي صحيحه  .2063/4وأما الطرق التي فيها سرد األسماء
الحسنى فهي ضعيفة ،وخالصة القول فيها أن هذه الزيادة مدرجة ِفي الحديث وال يصح رفعها.
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ض اَ ُّلرو ِ
َن سرَد َها ِإ ْدر ٌ ِ
قال ِفي "بلوغ المرام"" :و َّ ِ
اة" ،ابن حجر العسقالني ،بلوغ
يق أ َّ َ ْ
َ
الت ْحق ُ
اج م ْن َب ْع ِ َ
َ
المرام من أدلة األحكام.419/1 ،

)(171

الض َم ِدي ،ال ُفَرات َّ
َّ
الن ِمير.148/1 ،

)(172

ينظر :ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،ص .181

)(173

ينظر :الزوزني ،شرح المعلقات السبع ،ص  ،67وابن يعيش ،شرح المفصل َّ
للزَم ْخ َشرِي،

)(174

ينظر :ناظر الجيش ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرح التسهيل).4642/9 ،

)(175

َّ
الز َم ْخ َشرِي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.181/1 ،

.93/4

) (176ينظر :ابن الشجري ،أمالي ابن الشجري.345/2 ،
)(177

البيت من الوافر ،وهو لعمرو بن معديكرب ِفي ديوانه ص  ،140وهو أيضا في :األصمعي،

األصمعيات ،ص .172
)(178

البيت من الوافر ،وهو لذي الرمة ِفي ديوانه ،ينظر :الباهلي ،ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر

الباهلي رواية ثعلب.677/2 ،
)(179

األزهري ،معاني القراءات.154/1 ،

)(180

ابن قتيبة ،غريب القرآن ،ص .17

)(181

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ِفي تفسير الكتاب العزيز ،201/1 ،وعواطف عبد السالم

عباس محمد ،معاني صيغة فعيل ِفي سورة البقرة ،ص .2149
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المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. األخفش األوسط ،سعيد بن مسعدة ،معاني القرآن ،تحقيق :هدى قراعة ،ط،1القاهرة :مكتبة الخانجي1411 ،هـ.
 األزهري ،محمد بن أحمد ،معاني القراءات ،ط ،1الرياض :مركز البحوث ِفي كليةاآلداب بجامعة الملك سعود1412 ،هـ.
 األشموني ،علي بن محمد ،شرح األشموني على أليية ابن مالك ،ط ،1بيروت :دارالكتب العلمية1419 ،هـ.
 األصبهاني ،أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد ،الوجيز ِفي ذكر المجاز والمجيز،تحقيق :محمد خير البقاعي ،ط ،1بيروت :دار الغرب اإلسالمي1411 ،هـ.
 األصمعي ،عبد الملك بن أصمع ،األصمعيات ،تحقيق :أحمد شاكر وعبد السالمهارون ،ط ،7القاهرة :دار المعارف1993 ،م.
 األكوع ،إسماعيل بن علي ،البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي ،ط ،2بيروتوصنعاء :مؤسسة الرسالة ومكتبة الجيل الجديد 1408هـ.
 األلوسي ،محمود بن عبد هللا ،روح المعاني ِفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،تحقيق :علي عبد الباري عطية ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
 ابن األنباري ،محمد بن القاسم ،األضداد ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط،1بيروت :المكتبة العصرية1407 ،هـ.
 األنباري ،أبو بكر أحمد بن القاسم ،الزاهر ِفي معاني كلمات الناس ،تحقيق :حاتمالضامن ،ط ،1بيروت :مؤسسة الرسالة1412 ،هـ.
 -الباقالني ،أبو بكر محمد بن الطيب القاضي ،االنتصار للقرآن ،تحقيق :محمد
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عمان وبيروت :دار الفتح ودار ابن حزم1422 ،هـ.
عصام القضاة ،طَّ ،1

 الباقولي ،أبو الحسن علي بن الحسين ،كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ِفيإعراب القرآن وعلل القراءات ،تحقيق :محمد أحمد الدالي ،د.ط ،دمشق :مجمع اللغة
العربية1415 ،هـ1995/م.
 الباهلي ،أبو نصر أحمد بن حاتم ،ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي روايةثعلب ،تحقيق :عبد القدوس أبو صالح ،ط ،1القاهرة :مؤسسة اإليمان،
1402هـ1982/م.
 البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسننه وأيامه) ،تحقيق :محمد زهير الناصر،
ط ،1بيروت :دار طوق النجاة1422 ،هـ.
 البغوي ،الحسين بن مسعود ،معالم التنزيل ِفي تفسير القرآن (تفسير البغوي)،تحقيق :محمد النمر وعثمان جمعة وسليمان الحرش ،ط ،4الرياض :دار طيبة
للنشر والتوزيع1417 ،هـ.
 البيضاوي ،عبد هللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)،تحقيق :محمد المرعشلي ،ط ،1بيروت :دار إحياء التراث العربي1418 ،هـ.
 تاج القراء ،محمود بن حمزة بن نصر ،غرائب التفسير وعجائب التأويل ،د.ط ،جدةوبيروت :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن ،د.ت.
 الثعالبي ،عبد الرحمن بن محمد ،الجواهر الحسان ِفي تفسير القرآن (تفسيرالثعالبي) ،تحقيق :محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود ،د.ط ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي1418 ،هـ.
 -الثعلبي ،أحمد بن محمد ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي) ،تحقيق:
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أبو محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :نظير الساعدي ،ط ،1بيروت :دار إحياء
التراث العربي1422 ،هـ.
 الجرجاني ،عبد القاهرَ ،د ْرُج ُّالد َرر ِفي تَ ِفسِير ِ
الس َور ،تحقيق :وليد بن أحمد
اآلي و ُّ
الحسين وإياد عبد اللطيف القيسي ،ط ،1بريطانيا :مجلة الحكمة1429 ،هـ.
 ابن جزي ،محمد بن أحمد الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق :عبد هللا الخالدي،ط ،1بيروت :شركة دار األرقم بن أبي األرقم1416 ،هـ.
 ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،ط ،3القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب1999 ،م.
 ابن الحاجب ،عثمان بن عمر ،أمالي ابن الحاجب ،تحقيق :فخر صالح قدارة،د.ط ،األردن :دار عمار ودار الجيل1409 ،هـ.
 ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ،بلوغ المرام منأدلة األحكام ،تحقيق وتخريج وتعليق :سمير بن أمين الزهري ،ط ،7الرياض :دار
الفلق1424 ،هـ.
 الحموي ،ياقوت بن عبد هللا ،معجم األدباء (إرشاد األريب إلى معرفة األديب)،تحقيق :إحسان عباس ،ط ،1بيروت :دار الغرب اإلسالمي1414 ،هـ.
 أبو حيان ،محمد بن يوسف ،البحر المحيط ِفي التفسير ،تحقيق :صدقي جميل،ط ،1بيروت :دار الفكر1420 ،هـ.
 أبو حيان ،محمد بن يوسف ،التذييل والتكميل ِفي شرح كتاب التسهيل ،تحقيق:حسن هنداوي ،ط ،1دمشق :دار القلم ،د.ت.
 ابن خالويه ،الحسين بن أحمد ،إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ،د.ط ،القاهرة:مطبعة دار الكتب المصرية1360 ،هـ.
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 ابن الخشاب ،عبد هللا بن أحمد ،المرتجل ِفي شرح الجمل ،تحقيق :علي حيدر،ط ،1دمشق :المجمع العلمي العربي1392 ،هـ.
 الخضير ،عبد الكريم بن عبد هللا ،شرح منظومة الزمزمي ِفي علوم القرآن( ،تاريخاالسترجاع )2021/06/02 :على الرابط اإللكتروني:
(.)https://bit.ly/3iebr78
 ابن خلكان ،أحمد بن محمد ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسانعباس ،ط ،1بيروت :دار صادر1900 ،م.
 الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،العبر ِفي خبر من غبر ،تحقيق :محمد السعيدبسيوني زغلول ،د.ط ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت.
 الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،عواد معروف ،ط ،1بيروت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م.
تحقيق :بشار َّ
 الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان ،سير أعالم النبالء ،د.ط ،القاهرة :دار الحديث،1427هـ.
 الذهبي ،محمد السيد حسين ،التفسير والمفسرون ،د.ط ،القاهرة :مكتبة وهبة ،د.ت. الراغب األصفهاني ،الحسين بن محمد ،المفردات ِفي غريب القرآن ،تحقيق :صفوانعدنان الداودي ،ط ،1دمشق وبيروت :دار القلم والدار الشامية1412 ،هـ.
 الرضي ،رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي ،شرح الرضي على الكافية البنالحاجب ،تحقيق :يوسف عمر ،د.ط ،ليبيا :جامعة قار يونس1395 ،هـ.
 الزبيدي ،محمد بن محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق:مجموعة من المحققين ،د.ط ،الكويت :دار الهداية1205 ،هـ.
 -الزجاج ،إبراهيم بن السري ،معاني القرآن وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي،
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ط ،1بيروت :عالم الكتب ،د.ت.
 الزركشي ،محمد بن عبد هللا ،البرهان ِفي علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضلإبراهيم ،ط ،1بيروت :دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه،
1376هـ.
 الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد ،األعالم ،ط ،15بيروت :دار العلمللماليين2002 ،م.
 َّالزَم ْخ َش ِري ،محمود بن عمر ،أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود،
ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1419 ،ه.

 َّالزَم ْخ َش ِري ،محمود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،3بيروت:
دار الكتاب العربي1407 ،هـ.

 الزوزني ،حسين بن أحمد ،شرح المعلقات السبع ،ط ،1بيروت :دار إحياء التراثالعربي1423 ،هـ.
 السامرائي ،فاضل صالح ،معاني النحو ،ط ،1عمان :دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع1420 ،هـ.
 أبو السعود ،محمد بن محمد أبو السعود العمادي ،إرشاد العقل السليم إلى مزاياالكتاب الكريم (تفسير أبي السعود) ،ط ،1بيروت :دار إحياء التراث العربي،
1428هـ.
 السمرقندي ،نصر بن محمد ،بحر العلوم ،تحقيق :محمود مطرجي ،د.ط ،بيروت:دار الفكر ،د.ت.
 السمين الحلبي ،أحمد بن يوسف ،الدر المصون ِفي علوم الكتاب المكنون ،تحقيق:أحمد الخراط ،د.ط ،دمشق :دار القلم ،د.ت.
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 سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ط،3القاهرة :مكتبة الخانجي1408 ،هـ.
 السيرافي ،أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان ،شرحأبيات سيبويه ،تحقيق :محمد علي الريح هاشم ،راجعه :طه عبد الرؤوف سعد،
د.ط ،القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
1394هـ1974/م.
 ابن سيده ،علي بن إسماعيل ،المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميدهنداوي ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ.
 السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،اإلتقان ِفي علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبوالفضل إبراهيم ،ط ،1القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب1394 ،هـ.
 السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،همع الهوامع ِفي شرح جمع الجوامع ،تحقيق:عبد الحميد الهنداوي ،د.ط ،القاهرة :المكتبة التوفيقية ،د.ت.
 الشاطبي ،إبراهيم بن موسى ،المقاصد الشافية ِفي شرح الخالصة الكافية (شرح ألييةابن مالك) ،تحقيق :عبد الرحمن العثيمين وآخرون ،ط ،1مكة المكرمة :معهد
البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى1428 ،هـ.
 ابن الشجري ،هبة هللا بن علي ،أمالي ابن الشجري ،تحقيق :محمود محمد عليالطناحي ،ط ،1القاهرة :مكتبة الخانجي1413 ،هـ.
 الشهاب ،أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي ،حاشيةالشهاب على تفسير البيضاوي (عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير
البيضاوي) ،د.ط ،بيروت :دار صادر ،د.ت.
 -الشوكاني ،محمد بن علي ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،د.ط،
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بيروت :دار المعرفة ،د.ت.
 ابن أبي الصلت ،أمية ،الديوان ،ط ،1أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،1430هـ.
 الضمدي ،المطهر بن علي بن محمد ،الفرات النمير في تفسير الكتاب المنير،الطبعة األولى ،الجمعية العلمية السعودية للقران الكريم وعلومه "تبيان"،
1439هـ2018/م.
 الطيبي ،الحسين بن عبد هللا ،فتوح الغيب ِفي الكشف عن قناع الريب (حاشيةالطيبي على الكشاف) ،تحقيق :إياد الغوج وجميل عطا ومحمد عبد الرحيم ،ط،1
دبي :جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم1434 ،ه.
 ابن عجيبة ،أحمد بن محمد األنجري ،البحر المديد ِفي تفسير القرآن المجيد،تحقيق :أحمد عبد هللا القرشي رسالن ،ط ،1القاهرة :منشورات حسن عباس زكي،
1424هـ.
 ابن العربي ،محمد بن عبد هللا أبو بكر ،قانون التأويل ،تحقيق :محمد السليماني،ط ،1جدة وبيروت :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن1406 ،هـ.
 ابن العربي ،محمد بن عبد هللا األشبيلي ،أحكام القرآن ،مراجعة وتعليق :محمدعطا ،ط ،3بيروت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ.
 ابن عرفة ،محمد بن عرفة التونسي ،تفسير ابن عرفة ،تحقيق :حسن المناعي ،ط،1تونس :مركز البحوث بالكلية الزيتونية1986 ،م.
 العسكري ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا ،الوجوه والنظائر ،تحقيق :محمد عثمان،ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1428 ،هـ.
 -ابن عطية ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندلسي
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المحاربي ،المحرر الوجيز ِفي تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم عبد
الشافي محمد ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ.
 ابن عقيل ،عبد هللا بن عبد الرحمن العقيلي ،شرح ابن عقيل على أليية ابن مالك،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،20القاهرة :دار التراث ودار مصر
للطباعة1400 ،هـ.
 العالئي ،خليل بن كيكلدي ،مجموع رسائل الحافظ العالئي ،تحقيق :وائل محمدزهران ،ط ،1القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر1429 ،هـ.
 العيني ،محمود بن أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،د.ط ،بيروت :دارإحياء التراث العربي ،د.ت.
 الغالييني ،مصطفى محمد ،جامع الدروس العربية ،ط ،28صيدا – بيروت :المكتبةالعصرية1414 ،هـ.
 الفارسي ،أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ،المسائل البصريات ،تحقيق:محمد الشاطر ،د.ط ،القاهرة :مطبعة المدني1405 ،هـ1985/م.
 الفارسي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ،الحجة للقراء السبعة ،تحقيق :بدر الدينقهوجي وبشير جويجابي ،راجعه ودققه :عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق،
ط ،2دمشق وبيروت :دار المأمون للتراث1413 ،هـ.
 الفراء ،يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ومحمد عليالنجار وعبد الفتاح الشلبي ،ط ،1القاهرة :دار المصرية للتأليف والترجمة ،د.ت.
 ابن فرحون ،عبد هللا المدني ،العدة ِفي إعراب العمدة ،تحقيق :مكتب الهدي لتحقيقالتراث ،ط ،1الدوحة :دار اإلمام البخاري ،د.ت.
 -ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم الدينوري ،تأويل مشكل القرآن ،تحقيق :إبراهيم شمس
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الدين ،د.ط ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت.
 ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم الدينوري ،غريب القرآن ،تحقيق :أحمد صقر ،د.ط،بيروت :دار الكتب العلمية1398 ،هـ.
 القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ،الجامع ألحكام القرآن(تفسير القرطبي) ،د.ط ،بيروت :دار احياء التراث العربي1405 ،هـ.
 القشيري ،عبد الكريم بن هوازن ،لطائف اإلشارات (تفسير القشيري) ،تحقيق :إبراهيمالبسيوني ،ط ،3القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ت.
وجوي ،محمد بن مصطفى شيخ زاده ،شرح قواعد اإلعراب البن هشام ،تحقيق:
 الُق َإسماعيل مروة ،ط ،1بيروت ودمشق :دار الفكر المعاصر ودار الفكر1416 ،هـ.

 القيرواني ،علي بن َّفضال المجاشعي ،النكت ِفي القرآن الكريم (في معاني القرآن
الكريم وإعرابه) ،تحقيق :عبد هللا عبد القادر الطويل ،ط ،1بيروت :دار الكتب
العلمية1428 ،هـ.
 القيسي ،مكي بن أبي طالب ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،تحقيق :مجموعة رسائلجامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،ط ،1الشارقة:
مجموعة بحوث الكتاب والسنة كلية الشريعة والدارسات اإلسالمية بجامعة الشارقة،
1419هـ.
 القيسي ،مكي بن أبي طالب ،مشكل إعراب القرآن ،تحقيق :حاتم صالح الضامن،ط ،2بيروت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ.
 ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر ،التبيان ِفي أيمان القرآن ،تحقيق :عبد هللا سالمالبطاطي ،ط ،1مكة المكرمة :دار عالم الفوائد1429 ،هـ.
 -كحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،د.ط ،بغداد وبيروت :مكتبة المثنى ،ودار إحياء
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التراث العربي ،د.ت.
 الكيا الهراسي ،عماد الدين علي بن محمد الطبري ،أحكام القرآن ،تحقيق :موسىمحمد وعزة عطية ،ط ،2بيروت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ.
 المالقي ،أحمد بن عبد النور ،رصف المباني ِفي شرح حروف المعاني ،تحقيق:أحمد الخراط ،د.ط ،دمشق :مطبوعات مجمع اللغة العربية ،د.ت.
 ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،شرح التسهيل ،تحقيق :عبد الرحمن السيد ومحمدالمختون ،ط ،1القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1410 ،هـ.
 ابن مالك ،محمد بن عبد هللا ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق :عبد المنعم هريدي،ط ،1مكة المكرمة :مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي بكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى1402 ،هـ.
 المبرد ،محمد بن يزيد ،الكامل ِفي اللغة واألدب ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،ط ،1القاهرة :دار الفكر العربي1417 ،هـ.
 المبرد ،محمد بن يزيد ،المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ،د.ط،بيروت :عالم الكتب ،د.ت.

 المحبي ،محمد أمين ،نفحة الريحانة ورشحة ِطالء الحانة ،تحقيق :عبد الفتاحالحلو ،ط ،1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1388 ،هـ.
 المرادي ،حسن بن قاسم ،الجنى الداني ِفي حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدينقباوة ومحمد فاضل ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1413 ،هـ.
 مسلم ،ابن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقلالعدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد
الباقي ،د.ط ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ت.
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المطرزي ،ناصر بن عبد السيد ،المغرب ِفي ترتيب المعرب ،د.ط ،بيروت :دار
 ُالكتاب العربي ،د.ت.

 معديكرب ،عمرو ،ديوان (شعر) ،ط ،2دمشق :مطبوعات مجمع اللغة العربية،1405هـ.
 المنتجب الهمذاني ،أحمد بن الحسين بن يحيى ،الكتاب الفريد ِفي إعراب القرآنالمجيد ،تحقيق :محمد نظام الفتيح ،ط ،1المدينة المنورة :دار الزمان للنشر
والتوزيع1427 ،هـ.
 ناظر الجيش ،محمد بن يوسف بن أحمد ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (شرحالتسهيل) ،تحقيق :على فاخر وآخرون ،ط ،1القاهرة :دار السالم1428 ،هـ.
 النحاس ،أحمد بن محمد بن إسماعيل ،إعراب القرآن ،وضع حواشيه وعلق عليه:عبد المنعم خليل إبراهيم ،ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1421 ،هـ.
 النحاس ،أحمد بن محمد بن إسماعيل ،القطع واالئتناف ،تحقيق :عبد الرحمنالمطرودي ،ط ،1بيروت :دار عالم الكتب1413 ،هـ.
 النسفي ،عبد هللا بن أحمد ،تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ،تحقيق:يوسف علي بديوي ،مراجعة :محي الدين ديب ،ط ،1بيروت :دار الكلم الطيب،
1419هـ.
 النووي ،محيي الدين يحيى بن شرف ،تحرير ألفاظ التنبيه ،تحقيق :عبد الغنيالدقر ،ط ،1دمشق :دار القلم1418 ،هـ.
 نويهض ،عادل ،معجم المفسرين (من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر) ،قدمله :الشيخ حسن خالد ،ط ،3بيروت :مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة
والنشر1409 ،هـ.
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 الهروي ،علي بن محمد ،األزهية ِفي علم الحروف ،تحقيق :عبد المنعم الملوحي،ط ،1دمشق :مطبوعات مجمع اللغة العربية1413 ،هـ.
 ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازنالمبارك ،ومحمد حمد هللا ،ط ،6دمشق :دار الفكر1985 ،م.
 ابن الوردي ،عمر بن مظفر المعري ،تاريخ ابن الوردي ،ط ،1بيروت :دار الكتبالعلمية1417 ،هـ.
 ابن يعيش ،يعيش بن علي ،شرح المفصل َّللزَم ْخ َش ِري ،تحقيق :إميل بديع يعقوب،
ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ.

الدوريات:
 ظافر بن غرمان بن غارم بن محمد العمري ،المعاني البالغية لحرفي التنييس ِفيالنظم القرآني ،مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة طيبة ،السعودية ،مج ،7ع1439( ،14هـ2018/م) ،ن ن
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غوامض النحويين واللغويين النحوية ألبي بكر بن العربي (ت543.هـ) :جمعاً
ودراسة ،مجلة الدراسات اللغوية ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
الرياض ،السعودية ،مج ،18ع ،4سبتمبر2016( ،م1437/هـ) ،ن ن -97
.196
 ناصر بن محمد آل عشوان الدوسري ،التناسب بين القسم المفرد وجوابه ِفي القرآنالكريم،

مجلة

تبيان

للدراسات

القرآنية،

الرياض،

السعودية،

ع،6

(2010م1431/هـ) ،ن ن .206-159
ان صنعة أبي عبد هللا إبراهيم بن محمد بن عرفة
 -ياسين محمد السواس ،مسألة ُس ْب َح َ

النحوي نفطويه (323-244هـ) ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،مجمع اللغة
العربية ،دمشق ،سوريا ،مج ،64ج ،3يوليو1989( ،م) ،ن ن .391-361
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Abstract
Al-Damadi’s book “Al-Furat Al-Nameer” celebrated the
opinions of grammarians of different sects, and Al-Damadi was
not satisfied with presenting and conveying the opinions, but he
criticized and sometimes objected to them.
The importance of this research appears in that it is the first
specialized grammatical study that includes an extrapolation of the
positions of Al-Damadi’s grammatical objections to AlZamakhshari, and studying it as a grammatical study, with
expressing the most correct opinion on each issue, taking into
account the significance and the requirements of the context.
The problem of the research is represented in the following
main question: What are the objections that Al-Damadi mentioned
of Al-Zamakhshari?
The research followed the inductive-analytical approach, and
the research came in an introduction, a preliminary study and four
chapters.
The most important results are that the book “Al-Kashaf” is
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considered the most important source of Al-Damadi, and that the
sum of Al-Damadi’s grammatical objections to Al-Zamakhshari is
ten issues: Three issues related to letters of meaning, three related
to syntax, two related to the pronoun, and two related to
morphological weight. The study agreed with Al-Damadi in six,
and Al-Zamakhshari agreed with two, and the study adopted a
third opinion in two issues.
Keywords:
Grammatical
significance,
Morphological
significance, Mu'tazilites' opinions, Quran interpretation books,
Qur'an' parsing.
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