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   كافة وأرشحها للمناقشةاشهد أن إعداد هذه الرسالة قد جرى تحت إشرافي بمراحلها
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  د فاخر جبر مطر.أ:مـاالس                                              
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  خبير العلمي أرشح الرسالة للمناقشةبناء على ترشيح المشرف العلمي وتقرير ال
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  حاكم حبيب عزر الكريطي. د.أ :رئيس قسم اللغة العربية                                

  :التاريخ                                 



 ٤

بشأن تشكيل  ، ٢٠٠٨/   /بجلسته الثانية عشرة المعقودة بتاريخ         الكلية   ر مجلس قرااستنادا إلى   

في مفـاتيح   )هـ٦٠٦ت(التأويل النحوي عند الفخر الرازي    ( بـ   لجنة لمناقشة الرسالة الموسومة   

نقر نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقـشة بأننـا         ) أكرم نعيم عطوان الحميداوي   (للطالب)  الغيب

  بتـاريخ ،ة،وناقـشنا الطالـب فـي محتوياتهـا وفيمـا لـه عالقـة بها              اطلعنا علـى الرسال   

   بتقدير  في اللغة العربية وآدابها    جستيراالم،ووجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة      ١٠/٢٠٠٨ /٢٠

)   (      .  
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  مناقشةصادق مجلس كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة على قرار لجنة ال
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أتقدم بكل مشاعر الشكر والتقدير إلى كل من مد يد العـون بإسـداء              

نصيحة أو إرشاد والسيما األستاذ الدكتور فاخر جبر مطر الذي كان لـه             

  .الفضل في وضع منهج هذه الدراسة وتقويم خطواتها

اتذة قسم اللغة العربية وأخص بالذكر      وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أس    

،وأوجه شـكري   حاكم حبيب الكريطي  الدكتور  األستاذ  السيد رئيس القسم    

الدكتور علي كاظم أسد الذي لم يـدخر جهـدا فـي النـصح             األستاذ  إلى  

  واإلرشاد إال قدمه

وأحمد كريم علوان    تومان غازي حسين     ينوأوجه شكري إلى  الزميل    

فجزى اهللا الجميع عني خيـر جـزاء      .د العون لي    اه من مد ي   يعلى ما أبد  

  .المحسنين
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  املقدمة
نا محمد وعلى آله الطيبين     الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين نبي         

  .الطاهرين وصحبه المنتجبين

  :وبعد

يعد النحو العربي علما من علوم العربية الوثيقة الصلة بالنص القرآني، لكونـه األسـاس               

الذي تقاس عليه التحوالت اللغوية اإلعجازية لتراكيب القرآن الكريم وأساليبه،ولذلك كان األساس        

 األوائل،والسيما المفسرون الذين كان النحـو ومباحـث اللغـة           الذي انطلق منه علماء العربية    

ـ     ، كما هو الحـال لـدى الفـراء         )التفسير اللغوي للقرآن الكريم   (األخرى منطلقهم فيما يسمى ب

واألخفش وغيرهما ،ممن ارتكز اتجاههم في التفسير على علوم اللغة، آخذين بنظر االعتبار أن              

  .اص للغةالنص القرآني معجز في استعماله الخ

وقد أفاد بعض المفسرين من علوم أخـرى كالبالغـة واألصـول والمعـارف العقليـة                

والنقلية،فضال عن علوم اللغة،ومنها علم النحو،فامتزج اتجاه التفـسير للـنص القرآنـي بهـذه               

الذي ترك لنا سفرا تفسيريا ضخما، )هـ٦٠٦ت(العلوم،ومن أئمة هذا االتجاه اإلمام الفخر الرازي

  ).مفاتيح الغيب(تمثل في

وقد أخذ التأويل النحوي في تفسيره مكانا بارزا،ذلك أن النص القرآني نـص اعجـازي               

موح، يحتمل الحمل على وجوه متعددة، فهو نص خصب متجدد في كل زمان ومكان،وألهميـة               

  :التأويل النحوي جاءت هذه الدراسة مستندة إلى جملة من المسوغات، أهمها

بجهود الفخر الـرازي فـي البالغـة والتفـسير والعلـوم            عناية عدد من الباحثين      .١

الشرعية،والعقلية،فألفوا في ذلك الكتب والمصنفات، إال أنـي لـم أجـد ـ بحـسب      

  .اطالعي المتواضع ـ عناية بجهد الرازي في التأويل النحوي

يتصف التأويل النحوي عند الرازي بالعمق والكثرة مما ألف ظاهرة تصلح أن تكون              .٢

 .يا مستقالبحثا أكاديم

أهمية دراسة التراث العربي اإلسالمي من جوانبه المختلفة إلخراج ما خفي منه إلـى            .٣

 .النور، لينتفع به الناس

  



 ١٢

: تناولت في التمهيد  .وقد اقتضت صورة البحث أن يقسم على تمهيد وثالثة فصول،وخاتمة           

يل النحـوي فـي     التأو موارد: الفخر الرازي والتأويل النحوي، وخصص الفصل األول بدراسة       

حذف الفعل والجملة، وفـي     : حذف االسم،وفي الثاني  : درست في األول  : الحذف، بمباحث ثالثة  

  .حذف الحرف: الثالث

موارد التأويل النحوي فيمـا ال تظهـر عليـه الحركـات     : أما الفصل الثاني فدرست فيه   

  محـل مـن      درست فيه الجملة المؤولـة بمفـرد التـي لهـا          : األول: اإلعرابية، وفيه مباحث  

  درست فيه شبه الجملة: درست فيه المصادر المؤولة،والثالث: اإلعراب،والثاني

أما الفصل الثالث فقد خصص بدراسة موارد التأويل النحوي األخـرى، وفيـه مبحثـان               

: الحمــل علــى المعنــى، ودرســت فــي الثــاني: وتتمــة، درســت فــي المبحــث األول

  . التتمة فقد درست فيها تأويل المفردة بمفردة أخرى، أما)الحروف،واألفعال، واألسماء(الزيادة

وخصصت الخاتمة بعرض أهم النتائج التي توصل إليهـا البحث،وقـد أردفتهـا بقائمـة           

  .لمصادر البحث ومراجعه

وأخيرا ال بد من أن أشير إلى أنني سوف اعتمد في دراستي لظاهرة التأويل النحوي عند                

،ألنه هو المؤلف الرئيس الذي برزت فيه هذه الظاهرة         )لغيبمفاتيح ا (الفخر الرازي على كتابه     

  .بشكل كبير،بخالف كتبه األخرى المعنية بالمعقول والدراسات الشرعية

وفي هذا المقام كان ال بد لي من أن أتقدم بوافر الثناء والشكر إلى األستاذ الدكتور فاخر                 

علـى مقومـات البحـث      جبر مطر، الذي كان خير عون لي في جعل هذا البحـث مـشتمال               

العلمي،بمتابعته الجادة وإرشاده المتواصل، راجيا أن تنال رضا أسـاتذتي،على أنـي ال أدعـي        

الكمال فيما توصلت إليه من نتائج،فالكمال هللا وحده جلت قدرته،وحسبي بذلك أني بذلت قصارى              

  .جهدي

  

  

  

     أكرم نعيم عطوان الحميداوي                                                              

  م٢٣/٣/٢٠٠٨                                                                     بغداد 

  



 ١٣

  التمهيد
  الفخر الرازي والتأويل النحوي

  

  :امسه
  .)١())محمد بن عمر بن الحسين بن علي الملقب فخر الدين الرازي المولد((هو 

  :مولده

السنة الرابعة  : األول:)٢(وقد اختلف في مولده على رأيين     ) بالري  ( دين  ولد اإلمام فخر ال   

  .السنة الثالثة واألربعين وخمسمائة للهجرة: الثاني،وواألربعين وخمسمئة من الهجرة

  :شيوخه

كان والده أول أستاذ في حياته العلمية وهو ضياء الدين عمر الخطيب في الري،وأحد 

حدثني نجم الدين يوسف بـن      ):((هـ٦٥٤ت(ن  أبي أصيبعة   أئمة اإلسالم ،وقد قال عنه اب     

كان الشيخ اإلمام ضياء الدين عمر والد اإلمام : شرف الدين علي بن محمد االسفرايني قال

فخر الدين الرازي من الري، وتفقه واشتغل بعلم الخالف واألصول حتى تميز تميزاً  كثيرا 

 في أوقات معلومة هناك ويجتمع عنـده        ً وصار قليل المثل، وكان يدرس بالري ويخطب       

خلق كثير لحسن ما يورده وبالغته حتى اشتهر بذلك بين العام والخاص في تلك النواحي،               

ن يوبعد وفاة والده قصد آخر    .)٣())وله تصانيف عدة توجد في األصول والوعظ وغير ذلك        

  .)٤(من أعالم عصره واشتغل عليهم مدة

  :تالميذه

وكـان إذا   ((،)٥(وكان لمجلسه جاللة عظيمـة    ،لرازي مجلس درس  كان لإلمام فخر الدين ا    

 والقطـب   يكـش لجلس للتدريس يكون قريباً  منه جماعة من تالميذه الكبار مثل زين الـدين وا              
                                                 

، المباحث البيانية   ٣٧، فخر الدين الرازي بالغيا ص     ١٣/٥٧،وينظر البداية والنهاية    ٣/٣٨١وفيات األعيان   )١(

  ٩في تفسير الفخر الرازي ص
فخـر الـدين الـرازي    ،٨٢،طبقـات ابـن هدايـة،ص    ١١/٧٩ المؤلفين ،معجم٣/٣٨٤ ينظر وفيات األعيان   )٢(

   ٤٠صبالغياً،
  ٥٢،وينظر فخر الدين الرازي بالغيا  ص٣/٣٧عيون األنباء )٣(
  ١٣،المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي ص٤/٢٥٠ ينظر وفيات األعيان )٤(
  ٥٤ ينظر فخر الدين الرازي بالغياً  ص )٥(



 ١٤

المصري، وشهاب الدين النيسابوري ثم يليهم بقية التالميذ وسائر الخلق على قدر مراتبهم فكان              

لئك التالميذ الكبار فإن جرى بحث مشكل أو معنى غريب  من العلوم يباحثه أويءمن يتكلم في ش

  .)١())شاركهم الشيخ فيما هم فيه وتكلم في ذلك المعنى بما يفوق الوصف

  :كناه وألقابه

، )٥()اإلمام  ( ومن ألقابه   .)٤() الفضل   اأب( ، و   )٣() المعالي   اأب( ، و )٢() عبد اهللا    اأب( يكنى  

  .)٧(تهر به فابن  الخطيب واإلمامأما ما اش:وقيل، )٦()فخر الدين (و

  :مؤلفاته

التي أثبتها الدكتور أحمد هنداوي     ،ذكروا له مؤلفات كثيرة نختصرها بما ذكرها في تفسيره        

  :، وهي كاآلتي في المباحث البيانية)٨(هالل

 .، وهو في اآليات واألخبار المتشابهاتتأسيس التقديس -١

 ،وهو في علم الكالمالجبر والقدر  -٢

ويتحدث عن افتراق الناس في أألديان       ،وهو في علم الكالم   ونقةالرياض الم  -٣

 .واألخالق واألفعال

 . في الطب،وهوشرح الكليات للقانون -٤

 الدين،وهو في علم الكالمكتاب األربعين في أصول  -٥

تفـسير  : ،وهو في علم الكـالم    لوامع البينات في تفسير األسماء والصفات      -٦

 .ألسماء اهللا وصفاته

 ،وهو  في أصول الفقهصولالمحصول في علم األ -٧

  في البالغةوهو  ،نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز -٨

                                                 
  ٣٥-٣/٣٤ عيون األنباء  )١(
  ٣٩ـ ٣٨،فخر الدين الرازي بالغيا ١٣/٥٧ ينظر البداية والنهاية  )٢(
  ١٤ص في تفسير الفخر الرازي، ينظر المباحث البيانية )٣(
  المصدر نفسه ينظر  )٤(
  ١٥صفي تفسير الفخر الرازي، ،المباحث البيانية١١٥،طبقات المفسرين ٢/١٧٥٥ ينظر كشف الظنون  )٥(
  ١٣/٥٥ البداية والنهاية  )٦(
  ٥/٣٦ طبقات الشافعية  )٧(
  ٢٨صفي تفسير الفخر الرازي،،المباحث البيانية ٤/٢٤٩ ينظر وفيات األعيان  )٨(



 ١٥

  :وفاته

 يوم عيد الفطر سـنة      )هراة(ـتوفي ب : األول: على رأيين   الشهر الذي توفي فيه    اختلف في 

  .)٢( هـ٦٠٦توفي في شهر ذي الحجة : الثاني،و)١( هـ٦٠٦

  :التأويل لغة 

  :هذه اللفظة بعدة معان،أشهرها ثالثة، نقتصر على ذكرهاالتأويل مصدر أول يؤوُل،وقد وردت 

 وأوَل إليـه   ، رجع :أيومآال،ال ً ، يُؤول أو  يءُآل الش : ل، يقال وهو من األو  : الرجوع -١

  .)٣( إليهمرده: أول الحكم إلى أهله:  يقال،هع رجيءُالش

I�D- �ْDCُـ�I�D- �ْDC   DE%Fُـ�I�D- �ْDC   DE%Fُـ�I�D- �ْDC   DE%Fُـ�DE%F       �::، نحو  ومنه تأويل الكالم، وهو عاقبته وما يؤول إليه        ،والمصيرالعاقبة   -٢
F�!َ-ِ%ْM�َ N.ِ�F�!َ-ِ%ْM�َ N.ِ�F�!َ-ِ%ْM�َ N.ِ�F�!َ-ِ%ْM�َ N.ِ��) ٥(يؤول إليه بعثهم ونشورهم ما: ، أي)٤(.  

آل الرعية يؤولها إيالة حـسنة، وهـو        :((إنه مشتق من اإليالة، وهي السياسة، يقال       -٣

 .)٦())وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم، أي سائس محتكم.... حسن اإليالة 

  : التأويل اصطالحا
  :ل عند األصولينيمصطلح التأوي

  .)٧())رد الظاهر إلى ما آل إليه ماله في دعوة المتكلم():(هـ٤٧٨ت(ما قاله الجويني -١

حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله         (():هـ٦٣١ت(ما قاله اآلمدي   -٢

 . )٨())له بدليل يعضده

رك ظـاهر   يحتاج إلى دليل لواله ما ت      نقل ظاهر اللفظ من وضعه األصلي إلى ما       (( -٣

 .)١())اللفظ

                                                 
  ١١ص،،المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي٢١/٥٠٠ ينظر سير أعالم النبالء )١(
  ١١ص،،المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي١٣/٥٥ ينظر البداية والنهاية )٢(
، ٣/٣٣) أول:(،لسان العرب مادة  ١٢) أول  :( ،أساس البالغة،مادة ١/٨٦) أول  ( مادة  ، ينظر مقاييس اللغة     )٣(

  ١/١٨٠، دستور العلماء١/١١٩كشاف اصطالحات الفنون 
  ٥٣: األعراف  )٤(
   ١٣/٣٥)أول:(،لسان العرب مادة١٥/٤٦٠)أول:(،تهذيب اللغة مادة١/١٦٠،١٥٩)أول(ينظر مقاييس اللغة )٥(
  ١/٢٥) أول :(  أساس البالغة ،مادة )٦(
  ١/٥١١للجويني  اإلحكام في أصول األحكام  )٧(
  ٣/٥٠ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  )٨(



 ١٦

 .)٢())نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر(( -٤

  :مصطلح التأويل عند املفسرين

صرف اآلية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله اآلية غير مخالف للكتاب (( -١

  .)٣())والسنة عن طريق االستنباط

 وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر فإن كان نقله نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره(( -٢

قد صح ببرهان، وكان نقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان نقله بخالف ذلك طرح               

 .)٤())ولم يلتفت إليه وحكم ذلك النقل الباطل

  :مصطلح التأويل عند النحاة  

ـ     يءالتأويل إنَّما يسوغ إذا كانت الجادة على ش       (( -١ دة  يخـالف الجـا    يء ثم جـاء ش

  .)٥())فيتأول

التأويل وسيلة يذللون بها كـل صـعب لينـسجم الـنص المـروي وقواعـدهم                (( -٢

 .)٦())المقررة

 في مؤلفات النحو المختلفة وهي تدور في فلك حمـل الـنص    تشيع التأويل   ةإن لفظ  -٣

 .)٧(على غير ظاهره لتصحيح المعنى أو األصل النحوي

 .)٨())التأويل والرد مترادفان(( -٤

لمختلفة التي تهدف إلى إشباع صفة االتـساق علـى العالقـة بـين              األساليب ا ( ( -٥

 .)٩())النصوص والقواعد

                                                                                                                                               
  ١٨٠ النهاية في غريب الحديث واألثر  )١(
  ١/٤٢ اإلحكام في أصول األحكام البن حزم  )٢(
  ٣٤،التعريفات ص٢/١٥٠ البرهان في علوم القرآن  )٣(
  ٣/٥٠ البرهان في علوم القرآن  )٤(
  ١/٢٥٩، المزهر في علوم اللغة٤٧ االقتراح في علم أصول النحو  )٥(
  ٢١ النحو العربي نقد وبناء  )٦(
  ١/١٧ ينظر التأويل النحوي في القرآن الكريم  )٧(
  ١٤٨ األصول دراسة ،أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  )٨(
  )رسالة دكتوراه( ،١٦حتجاج عند أبي علي الفارسي  مباحث التأويل النحوي واال )٩(



 ١٧

ّـ    الدكتور عبد الستار الجوار   ورفض   -٦ اه بالتقدير الذي هو    ي الجنوح إلى التأويل وكن

قد يكون غرضهم في التقدير محض توجيـه للقاعـدة          (:(،وقالأحد مسميات التأويل  

مية، إالَّ أنَّه على كل حـال عبـث بـالنص،          النحوية ومحض التزام بالصناعة الكال    

ـَّه تضييع لفنية األسلوب ال يفتقر     نوخروج ع   المعنى الذي أريد به وهو بعد ذلك كَل

 .)١())فيه التذرع بالتزام القاعدة التي لم تستكمل أسباب قيامها باالستقراء الشامل

  :أسباب التأويل عند الفخر الرازي

  :المعنىـ ال بد من التأويل لتصحيح ١

في كثير من األحيان يلجأ المفسرون والمعربون إلى التأويل لتصحيح المعنى،وهـذا مـا              
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  :بالعاقبة، وذلك على اهللا تعالى محال، فال بد فيه من التأويل وهو من وجوه

: أي)لعله يتذكر أو يخشى   :(راجع إلى العباد ال إلى اهللا تعالى فتقول       ) لعل(أن معنى : أحدها

  .ه أمرهاذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في إيمانه،ثم اهللا تعالى عالم بما يؤول إلي

أن من عادة الملوك والعظماء أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنـون أنفـسهم              : ثانيها

لعّل وعسى ونحوها من الكلمات أو للظفـر مـنهم بـالرمزة، أو             :على إنجازها على أن يقولوا      

االبتسامة أو النظرة الحلوة، فإذا عثر على شيء من ذلك فلم يبقَ للطالـب شـيء فـي الفـوز                    

  . فعلى هذا الطريق ورد لفظ لعّل في كالم اهللا تعالىبالمطلوب

                                                 
  ٢٦ نحو القرآن، الدكتور عبد الستار الجواري ص )١(
  ٢١: البقرة )٢(
  ١٧: الشورى )٣(
  ١٨: الشورى )٤(
  ٢/٩٢ مفاتيح الغيب  )٥(



 ١٨

ولعّل ال يكون بمعنى كي،     :ما قيل إن كلمة لعّل بمعنى كي، قال صاحب الكشاف         : وثالثها

ولكن كلمة لعّل لإلطماع، والكريم الرحيم إذا أطمع فعلى ما يطمع فيه ال محالة تجري إطماعـه                 

  . في كالم اهللا تعالى بمعنى كيمجرى وعده المحتوم، فلهذا السبب قيل لعّل

أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله غيره القتضى رجاء حصول المقـصود،ألنه     : ورابعها

تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق لهم العقول الهادية وأزاح أعذارهم فكل مـن                

 فعل لو فعله غيره لكـان  فعل بغيره ذلك فإنّه يرجو من حصول المقصود، فالمراد من لفظة لعلّ     

  .موجبا للرجاء

علـال بعـد    : لعّل مأخوذ من تكرر الـشيء كقـولهم       ): هـ٣٦٥ت(قال القفال : خامسها

نهل،والالم فيها هي للتأكيد كالالم التي تدخل في لقد، فأصل لعّل عّل ،ألنهم يقولـون علـك أن                  

عل كذا لعلك تظفر بحاجتك، معناه      اف: تفعل كذا، فإذا كانت حقيقة التكرير والتأكيد كان قول القائل         

  .)١())افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له ويقويك عليه:

وهذا مثال يؤكد سبب اللجوء إلى التأويل، وهو لتعديل معنى مفردات اللغة لجعله متناسبا              

  .مع السياق الذي وردت فيه، وهناك شواهد  كثيرة سترد في متن البحث تبين هذا السبب

 إن التفنن باألوجه اإلعرابية من أسباب التأويل عند علماء          :وجه اإلعرابية ـ التفنن باأل  ٢
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كأنه قيل أخذنا ميثـاقهم     ) أن ال يعبدوا  (رفعه على ) :هـ١٨٩ت( قال الكسائي  :القول األول 

  ):هـ.ق٦٠ت(رفع الفعل كما قال طرفة) أن(بأن ال يعبدوا إال أنه لما أسقطت

أال أي٣( الوغي     وأن أشهد اللذات هل أنت مخلديهذا االئمي احضر(  

  ).أن(ولذلك عطف عليه)  احضرأن(أراد 

  .وإذا أقسمنا عليهم ال يعبدون:  موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنّه قيل:القول الثاني

                                                 
  المصدر نفسه   )١(
  ٨٣: البقرة )٢(
  .لة القسم، وسيأتي في بحث حذف جم٣٣البيت لطرفة بن العبد في ديوانه،ص  )٣(



 ١٩

أنه يكون في موضع الحال فيكون موضعه نصبا،       ): هـ٢٠٦ت( قول قطرب  :القول الثالث 

  .أخذنا ميثاقكم غير عابدين إال اهللا: كأنه قال

على النهي إال أنه جاء على لفظ الخبـر         ) ال يعبدون (موضعقول الفراء أن    : القول الرابع 

�D�َِ	ـ��DCR    �:تعالىكقوله   XaDـ�R	
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ـ ٣٢ت(أنّـه ينـصره ،قـراءة عبـد اهللا بـن مـسعود            : وثانيها،  )وأقيموا(قوله:أحدها وأ ) هـ

أن اإلخبار في معنى األمر والنهي آكد وأبلغ مـن صـريح            : وثالثها،  )ال تعبدوا )(هـ٢١ت(ُُبي

  .األمر والنهي،ألنه كان سورع إلى االمتثال واالنتهاء فهو يخبر عنه

مع الفعل بدال عن الميثاق، كأنه قيل أخذنا  ) أن( التقدير أن ال تعبدوا ،تكون     :القول الخامس 

F?O�R(O �:ىتعال،ومنه قوله )٢(ميثاق بني إسرائيل بتوحيدها 
�FB!َbَ D�-R/N	
 N.ِ� ٌZS�F" O)ُPO�!َDT ِU�S�!R	 DE�ُPD- S8$َR	  O)F?O�R 
�FB!َbَ D�-R/N	
 N.ِ� ٌZS�F" O)ُPO�!َDT ِU�S�!R	 DE�ُPD- S8$َR	  O)F?O�R 
�FB!َbَ D�-R/N	
 N.ِ� ٌZS�F" O)ُPO�!َDT ِU�S�!R	 DE�ُPD- S8$َR	  O)F?O�R 
�FB!َbَ D�-R/N	
 N.ِ� ٌZS�F" O)ُPO�!َDT ِU�S�!R	 DE�ُPD- S8$َR	 

          DE%Fَ�ـ�O?�َ O)ُـPN!D+	َD% O)ُPOـ�!َDT <R�DBO+R� S)R�ُMR	D% <R�O�D,O�
D% O)FCO�D,ْ��َ D83َ          DE%Fَ�ـ�O?�َ O)ُـPN!D+	َD% O)ُPOـ�!َDT <R�DBO+R� S)R�ُMR	D% <R�O�D,O�
D% O)FCO�D,ْ��َ D83َ          DE%Fَ�ـ�O?�َ O)ُـPN!D+	َD% O)ُPOـ�!َDT <R�DBO+R� S)R�ُMR	D% <R�O�D,O�
D% O)FCO�D,ْ��َ D83َ          DE%Fَ�ـ�O?�َ O)ُـPN!D+	َD% O)ُPOـ�!َDT <R�DBO+R� S)R�ُMR	D% <R�O�D,O�
D% O)FCO�D,ْ��َ D83َ�)إال الـذين  :(قولـه :((قال الرازي. )٣

  ):ظلموا

  . استثناء متصل:القول األول

 أنّه استثناء منقطع، ومعناه لكن الـذين ظلمـوا مـنهم يتعلقـون بالـشبهة                :نيالقول الثا 

  .ويضعونها موضع الحجة

لئال يكون : بمعنى الواو ،كأنه تعالى قال  ) إال(أن) هـ٢٠٩ت( زعم أبو عبيدة   :القول الثالث 

  .للناس عليكم حجة والذين ظلموا

كاف والميم في عليكم كأنه     خفض،ألنه بدل من ال   ) الذين(موضع: قال قطرب : القول الرابع 

لئال يكون عليكم حجة إال الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليكم وهم الكفار ،قال علـي بـن                  : قيل

  . )٤())هذان الوجهان بعيدان):هـ٣٨٤ت(عيسى

  :ـ القراءات القرآنية٣

                                                 
  ٢٣٣:البقرة )١(
  ١٥٠ـ٣/١٤٩ينظر مفاتيح الغيب )٢(
  ١٥٠:لبقرةا )٣(
  ١٢٧ـ٤/١٢٦ مفاتيح الغيب )٤(



 ٢٠

تعد القراءات القرآنية من األسباب الرئيسة للتأويل عند الفخر الرازي وعند غيـره مـن               

رين إذ إن النحاة والمفسرين يلجأون إلى التأويل للتخلص من مخالفة القـراءة السـيما إن                المفس

  .كانت القراءة سبعية


	dِe�ُ& QR/Nَ    �:تعالىومنه قوله    DE�َ�DD@ F�O?D6     َdِe�ُ& QR/N	
 DE�َ�DD@ F�O?D6     َdِe�ُ& QR/N	
 DE�َ�DD@ F�O?D6     َdِe�ُ& QR/N	
 DE�َ�DD@ F�O?D6  �)قرئ شهر رمضان بالرفع وبالنـصب، أمـا         )١ ،

كتـب  :  الصيام والمعنـى أنه ارتفع على البدل من: وهو قول الكسائي: أحدهاالرفع ففيه وجوه ،  

  .عليكم شهر رمضان

) اياما(إنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله      ):هـ٢١٥ت(وهو قول الفراء واألخفش   : الثاني

  .تفسير لأليام المعدودات وتبيين لها) شهر رمضان(هي شهر رمضان،ألن قوله: كأنه قيل

  .إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبر: قال أبو علي: الثالث

زيد الذي فـي  :مع صلته كقولك) الذي(يجوز أن يكون مبتدأ وخبره: قال بعضهم : الرابـع 

وصفا، ليكون لفظ القرآن نـصا فـي        ) الذي(واألشبه أن يكون  ): هـ٣٧٧ت(الدار،قال أبو علي  

ألنك إن جعلته خبرا لم يكن شهر رمضان منصوصا على صـومه بهـذا              . األمر بصوم الشهر  

وصفا كان حق النظم أن    ) الذي( القرآن فيه، وأيضا إذا جعلت     اللفظ، إنما يكون مخبرا عنه بإنزال     

  .شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه: يكنى عن الشهر ال أن يظهر كقولك

علـى  : وثانيهـا صوموا شهر رمضان،    : التقدير: أحدها: وأما قراءة النصب ففيها وجوه    

ا الوجـه ذكـره صـاحب       ،وهـذ ) وأن تصوموا (أنه مفعول : وثالثهااإلبدال من أيام معدودات،     

وان تصوموا رمضان الـذي     : فعلى هذا التقدير يصير النظم    : الكشاف، واعترض عليه بأن قيل    

انزل فيه القرآن خير لكم، وهذا يقتضي وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر وبهذا الكالم وهو غير                

يء ونفسه غيـر    جائز ،ألن المبتدأ والخبر جاريان مجرى الشيء الواحد، وإيقاع الفصل بين الش           

  .)٢(جائز

  

  

                                                 
  ١٨٥: البقرة )١(
   ٧٢ـ٥/٧١ينظر مفاتيح الغيب  )٢(



 ٢١

  

  

  

  

  

  

        ولولولولالفصل األالفصل األالفصل األالفصل األ
        احلـــذف عند الفخر الرازياحلـــذف عند الفخر الرازياحلـــذف عند الفخر الرازياحلـــذف عند الفخر الرازي



 ٢٢

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        األمساءاألمساءاألمساءاألمساءذف ذف ذف ذف ــــــــــــحححح

        ::::ـ حذف املرفوعاتـ حذف املرفوعاتـ حذف املرفوعاتـ حذف املرفوعات١١١١

  :حذف المبتدأ

أما وجوباً  فيحذف في .)١(جوازا أو وجوبا  : يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دّل عليه دليل        

  : عدة مواضع

الحمـد هللا   :( ، ثم ترك األصل وصار خبراً نحو       المبتدأ الذي خبره في األصل نعت      .١

 .هو أهل الحمد : ، أي)أهُل الحمد

 .)٢(هو زيد:،أي)نعم الرجُل زيد:(في باب المدح والذم،نحو .٢

 . )٣(يمين:،أي) ذمتي ألفعلن(في: أن يكون الخبر صريحاً في القسم،نحو .٣

 : شاعرسمع وطاعةٌ ،وقول ال:أن يكون الخبر مصدراً يؤدي معنى فعله ،نحو .٤

  )٤(انت بالحي عارفُأم ك ههنا     أذو نسب ـقالت حنان ما أتى بو

  . )٥(أمري سمع وطاعة،وأمري حنان: والتقدير

  . )٦(مذكورك زيد: ،أي)نت زيدأ نم:(قول العرب .٥

  .)٧(بالرفع أي السي الذي هو زيد) السيما زيد ( قولهم  .٦

جيء الخبر مثنى كــــقول     في ،فيما إذا اشترك المضاف والمضاف إليه في خبر        .٧

 طليحـان فحـذف     ناقةواللناقة   طليحان،واألصل راكب ا   الناقةراكب  :بعض العرب 

                                                 
، المبتـدأ   ١٧٠،المـشكاة الفتحيـة،ص   ١/٢٢٧،شرح ابن عقيل    ١/٢٤١شرح الرضي على الكافية     ينظر   )١(

 ٢٦٤لقراءات في النحو العربي،ص،أثر القرآن وا١٤٣والخبر،ص
 ١/٢٤٢شرح الرضي على الكافية ينظر  )٢(
  ١١٧، التطبيق النحوي،ص١/٣٣٦ينظر همع الهوامع   )٣(
شـرح  ،١/٢٩٦، شرح الرضي علـى الكافيـة        ١/٢٩٠،شرح المفصل   ١/٣٨٣البيت بال نسبة في الكتاب       )٤(

  ١/٢١١شرح االشموني  ،١/٢٢٢التصريح 
 ١/٣٣٦ ينظر همع الهوامع   )٥(
  ١/٣٢٣، حاشية الصبان ١/٢٣٨حاشية الخضري ،١/٢٢١شرح التصريح ينظر  )٦(
  ١١٧التطبيق النحوي،ص ،١/٣٣٦ينظر همع الهوامع   )٧(



 ٢٣

 .  )١(المعطوف لوضوح المعنى

  : وأما جوازا فيحذف في المواضع اآلتية

O�D�RC �D  �:يكثر في جواب االستفهام نحو .١ fَ
D@Ogَ& �DD% O�D�RC �D fَ
D@Ogَ& �DD% O�D�RC �D fَ
D@Ogَ& �DD% O�D�RC �D fَ
D@Ogَ& �DD% * * * *X@��َX@��َX@��َX@��َ �)٢(أي،:هي نار)٣(.  

Dـ�RBDT Oـَ� Djـ�	�D�R!3َ �i;Rْـ�R�R        �:تعالى: نحوبعد فاء الجواب     .٢       R�Rْـ��D�R!3َ �i;R	ـ�Dj �َـRBDT Oـ�D       R�Rْـ��D�R!3َ �i;R	ـ�Dj �َـRBDT Oـ�D       R�Rْـ��D�R!3َ �i;R	ـ�Dj �َـRBDT Oـ�Dلـه  ممن عمل صالحا فع  :(،أي)٤(�

 .)٥()لنفسه،ومن أساء فإساءته عليها

ُ�:قولـه تعـالى   :  حذف المبتـدأ عنـد الفخـر الـرازي          شواهد  ومن   �ُ �ُ�ُ�   O% َ& O)F?َ�� ُ! R5َـ��   O% َ& O)F?َ�� ُ! R5َـ��   O% َ& O)F?َ�� ُ! R5َـ��   O% َ& O)F?َ�� ُ! R5َـ��

 DE�FB R! Oـ�F- DE� FB R! Oـ�F- DE� FB R! Oـ�F- DE� FB R! Oـ�F-�)أحدهما يقـع،   "أو يسلمون "((:قال الفخر الرازي  .)٦ أو  ()٧( وقـريء  إشارة إلى أن

التحقيق فيه هو   و يسلموا، إلى أن   على معنى تقاتلونهم    ) أن(بالنصب على اضمار    ) يسلموا

أن أو ال تجيء إالَّ بين المتغايرين وتنبىء عن الحصر فيقال العدد زوج أو فرد ولهـذا ال      

يفهم ) أللزمنك أو تقضيني حقي (يصح أن يقال هو زيد أو عمرو، إذا علم هذا فقول القائل    

وقسم يكون فيه قضاء الحق فال ،منه أن الزمان انحصر في قسمين قسم يكون فيه المالزمة 

يكون بين المالزمة وقضاء الحق زمان ال يوجد فيه المالزمة وال قضاء الحق،فيكون فـي           

أللزمنك إلى أن تقضيني،المتداد زمان     :أللزمنك أو تقضيني، كما حكي في قول القائل       :قوله

  .)٨())لى القضاءالمالزمة إ

ي بـن   أوهم يسلمون والقراءة ألب   : على االستئناف والمعنى    ) يسلمون(وذكر النحاس أن    

ؤ كمـا قـال أمـر     ،إلـى أن  :بمعنـى : نيوالبـصر يقـول   حتى يـسلموا ،و   : ،والمعنى)٩(كعب

                                                 
  ١/٢٧٨شرح التسهيل ينظر  )١(
 ١١ـ١٠:القارعة  )٢(
 ١١٦،التطبيق النحوي،ص١/٢٩٣،الفوائد الضيائية ١/٣٣٤همع الهوامع   ينظر  )٣(
  ٤٦:فصلت  )٤(
 ١/٢٢٩شرح ابن عقيل ينظر  )٥(
  ١٦:الفتح )٦(
 ٢/٤٩٦اعراب القراءات الشواذ  )٧(
،البحـر  ١٦/١٨٠،تفـسير القرطبـي     ٩/١٨١،مجمع البيان   ٤/٣٣٠ الكشاف   وينظر،٢٨/٨١ مفاتيح الغيب )٨(

 ٦/١٠٢،تفسير أبي السعود ٨/٩٤المحيط 
  ٢/٤٩٦ينظر اعراب القراءات الشواذ  )٩(



 ٢٤

  :)م٥٦٥ت(القيس

  )١( ملكاً أو نموت فنعذرا إنَّمـا     نحاوُلـكًفقلت له ال تبك عين

) يـسلموا (من ثم تصريحه بقـراءة و الذي قدمه الرازي من أن أحدهما يقع    وبحسب البيان 

وهو المراد بإثبـات    ) وهم يسلمون :(بحذف النون، يتضح أن مراده أنه على االستئناف،والتقدير       

  .)٢(النحاس صرح وبهالنون ال غيره، 

ُ�
 -�D �:ومنه قوله تعالى	5َ3َ� ِ@�S�	
 'َ! DT 
� ُ� R= F% ْ_ ِ� kD�َ� O� َ 	 D%�D- 
�ُ	�َ5َ3 ِ@�S�	
 'َ! DT 
� ُ� R= F% ْ_ ِ� kD�َ� O� َ 	 D%�D- 
�ُ	�َ5َ3 ِ@�S�	
 'َ! DT 
� ُ� R= F% ْ_ ِ� kD�َ� O� َ 	 D%�D- 
�ُ	�َ5َ3 ِ@�S�	
 'َ! DT 
� ُ� R= F% ْ_ ِ� kD�َ� O� َ 	 D% DE�ُPَ�D% �D� l� D@ R2�D-mِ� Dno/َPُ� َ.D% VgD�ُ� �D� َ� O� َ	 DE�ُPَ�D% �D� l� D@ R2�D-mِ� Dno/َPُ� َ.D% VgD�ُ� �D� َ� O� َ	 DE�ُPَ�D% �D� l� D@ R2�D-mِ� Dno/َPُ� َ.D% VgD�ُ� �D� َ� O� َ	 DE�ُPَ�D% �D� l� D@ R2�D-mِ� Dno/َPُ� َ.D% VgD�ُ� �D� َ� O� َ	

D R� R Op FB ْ	
 O�RD R� R Op FB ْ	
 O�RD R� R Op FB ْ	
 O�RD R� R Op FB ْ	
 O�R  :))٤في هذه المسألة ما يأتي فصل الفخر الرازي.٣((�

   حمزة )٦(بالرفع فيهما ونكون بالنصب ،وقرأ    ) نرد ونكذب    ( )هـ١١٨ت( ابن عامر  )٥(قرأ

بالنـصب  )  ونكـذب ونكـون      (، بـالرفع    )نرد:()هـ١٢٨ت( عن عاصم  )هـ١٨٠ت(وحفص

ألنه داخل فـي    ) نرد  ( اتفق الجميع على الرفع في قوله       ،والرفع بالثالثة ب الباقون   )٧(قرأ،وفيهما

  :فيها وجهان) ال نكذب ، ونكون( قراءة الرفع ،فأما التمني

د                     في التمني فقد تمنوا الرةفتكون الثالثة داخل) نرد( أن يكون معطوفاً على قوله   : االول

  .          وأن ال يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين 

 فيكون التقدير يا ليتنا نرد ونحـن ال نكـذب                     ،أن يقطع وال نكذب وما بعده عن االول        : الثاني

نرد والمعنى يا ليتنا    .بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ، فهم ضمنوا أنهم ال يكذبون بتقدير حصول الرد             

  .ينا وشاهدنا  مـا ال نكـذب معـه أبـدا           قد عا : ونحن النكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد،أي       

                                                 
، وبال  ٤/٢٣٤، شرح المفصل    ١/٣٢٨، المقتضب   ٣/٢٥١،والكتاب  ٦٦انه ص  القيس في ديو   ئمرالبيت ال  )١(

  ٣/٢٠١،، شرح االشموني ٢٣١، الجنى الداني،ص١/٢٧٤نسبة في الخصائص 
 ٤/١٩٣ينظر إعراب القرآن للنحاس  )٢(
 ٢٧:االنعام )٣(
، ٢/٣٤٠ن للنحـاس    ، اعراب القـرآ   ٢/١٤٧،معاني القرآن واعرابه    ١٥٩ـ١٢/١٥٨ ينظر مفاتيح الغيب   )٤(

ـ ٤/١٠٥، البحـر المحـيط      ٦/٢٦٣،تفسير القرطبـي    ١٥ـ٢/١٤الكشاف   ، تفـسير أبـي الـسعود       ١٠٨ـ

  ٣٧١ـ٢/٣٧٠
  ١٩٣،النشر،ص٩٧، اعراب القراءات السبع وعللها،ص٢٣٦ص،الكفاية الكبرى ينظر  )٥(
  .ينظر المصادر نفسها )٦(
، التحفـة   ٢/١٩٣، النـشر    ٩٧،إعراب القراءات الـسبع وعللهـا،ص     ٢/١٥٣الحجة للقراء السبعة     ينظر   )٧(

  ١/٢٤٣المرضية 



 ٢٥

دعني وال أعود، فههنا المطلوب بالـسؤال تركـه،     : وهو مثل قولك  : )هـ١٨٠ت()١(قال سيبويه 

رد، ل في هذا التمني ال    الداخ) يا ليتنا نرد  :(ر داخل في الطلب، فكذا هنا قوله      يفأما أنه ال يعود فغ    

و حاصل سواء حصل الرد أو لـم        يمان فغير داخل في التمني، بل ه      ك التكذيب وفعل اإل   ا تر مفأ

الوجه الثاني أقوى   :  والنحويون ، قالوا     )٢()هـ٣١١ت(وهذان الوجهان ذكرهما الزجاج   يحصل،

ذبهم ويكون ما بعده إخباراً محضاً ، واحتجوا عليه بأن اهللا ك،وهو أن يكون الرد داخال في التمنّي

وهذا اختيار أبي عمرو،وقـد     .والمتمني ال يجوز تكذيبه   ) إنَّهم لكاذبون   : ( في اآلية الثانية فقال   

أمـا قـراءة    و.احتج على صحة قوله بهذه الحجة،إال أنا قد اجبنا عنها،وذكرنا أنها ليست قويـة             

  :ففيها أوجه) وال نكذب، ونكون:(صبالن

  .يا ليتنا نرد وأن ال نكذب : التقدير على جواب التمني و) أن(بإضمار  : االول

 يا ليتنا نرد فال نكذب ، فتكون الواو ههنا        :،والتقديرأن تكون الواو مبدلة من الفاء      : الثاني


ْ	D R�R�O;FB �:بمنزلة الفاء في قوله تعالى O�R DE�ُWَM3َ iaS�َW <R	 SEَ& O�	َD R�R�O;FB	ْ
 O�R DE�ُWَM3َ iaS�َW <R	 SEَ& O�	َD R�R�O;FB	ْ
 O�R DE�ُWَM3َ iaS�َW <R	 SEَ& O�	َD R�R�O;FB	ْ
 O�R DE�ُWَM3َ iaS�َW <R	 SEَ& O�	َ �)ويتأكد هذا الوجه بما روي أن )٣، 

  .بالفاء على النصب) فال نكذب( قرأابن مسعود كان ي

 ال:أن يكون معناه الحال ، والتقدير يا ليتنا نرد غير مكذبين  كما تقـول العـرب                : الثالث

وأما قراءة ابن عامر وهي أنّه كـان  . ال تأكل السمك شارباً اللبن: تأكل السمك وتشرب اللبن،أي  

داخال في التمني،بمعنى أنّا    ) وال نكذب (هأنّه يجعل قول  :فالتقدير) وتكون(وينصب) وال نكذب (يرفع

،أجـاز الـرازي    )ب،نكونذال نك (وعلى قراءة الرفع    . إن رددنا غير مكذبين نكن من المؤمنين      

ـ  : العطف على نرد،والثاني  :وجهين، األول  إذ :،وفيه الـشاهد  )ونحن ال نذكب  (القطع،وقدر ذلك ب

نحن(خبر لمبتدأ محذوف تقديره) نكذب(إن.(  

D��َ O�D	D�َ�َWD% 'N  �:لىومنه قوله تعا N.ِ� D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� * * * *D�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+	ْ
 F�N!	
 F�F�o/D+F�3َD�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+	ْ
 F�N!	
 F�F�o/D+F�3َD�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+	ْ
 F�N!	
 F�F�o/D+F�3َD�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+	ْ
 F�N!	
 F�F�o/D+F�3َ�)في اآلية ((:قال الرا زي.)٤

ـّى     : أن يقال التقدير    :االول،إنه إستثناء حقيقي وفيه احتماالن    :أحدهماقوالن، ـّر إالَّ من تولـ فذك

،يالتقدير لست علـيهم بمـس     و) عليهم  ( أنَّه استثناء عن الضمير في      :الثانيووكَفَر    ـنطر إالَّ م

ـّى قعدنا نتذاكر العلـم ، إالَّ أن       :كما تقول في الكالم     ،عما قبله   منقطع  إنَّه استثناء    : واآلخر.تول

 عليهم ، لكن من تولى منهم فإن اهللا كثيراً من الناس ال يرغب، فكذا ههنا ، التقدير لست بمسؤوٍل

                                                 
 ٣/٤٤ينظر الكتاب  )١(
  ٢/١٤٧ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٢(
 ٥٨:الزمر )٣(
 ٢٤ـ٢٣:الغاشية  )٤(
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وقالوا وعالمة كون االستثناء منقطعاً حسن دخول أن        ،اب جهنم يعذبه العذاب االكبر الذي هو عذ     

عندي مئتـان إال درهمـا،فال      :  أنك تقول  ىفي المستثنى بخالف المتصل فإنه ال يحسن ،أال تر        

ـّى وكفر فيعذبه اهللا : ، فإنك تقول    )أن(وههنا يحسن )أن(تدخل عليه   )٢(وقـرئ .)١())إالَّ أن من تول

  .يهعلى التنب) ـّىأال من تول(

هو جملـة  ) يعذبه:(وبحسب ما تقدم،وعلى جميع هذه الوجوه التي ذكرها الرازي فإن قوله   

فعلية مقترنة بالفاء،وهي جملة الجزاء التي يصلح فعلها ألن يكون جوابا،فإن المبتـدأ محـذوف               

فة فإن اهللا يعذبه، إشارة إلى أن الجملة المؤل       :فهو يعذبه، وقد قدر ذلك الرازي حينما قال       :وتقديره

  .في محل جزم جواب الشرط،وهي جملة ابتدائية محذوفة المبتدأ) فعل(وعجز) اسم(من صدر

ـ ٣٩٢ت(وما أولناه عن الرازي صرح بـه ابـن جنـي           تتـاح  فا) أال:(،إذ  قـال   )٣()هـ

 ،فهو يضربه زيد  : من قام فيضربه زيد،أي   :كقولك)  اهللا هب ِّ فيعذ(هنا شرط، وجوابه  ) من(الكالم،و

مـا   إنّ وذلك أن الفاء  ، من تقدير المبتدأ هنا    دال ب . لَّ ويكفر فهو يعذبه اهللا    وتَن ي م: وكذلك اآلية،أي 

يؤتى  بها في جواب الجزاء بدال من الفعل الذي يجاب به، فإذا رأيت الفاء مع الفعل الذي يصلح               

ر أن يكون جوابا للجزاء فال بد من تقدير مبتدأ محذوف هناك،ألنه لو أريد الجواب على الظـاه                

ـّى وك   (:لكان هناك فعل يصلح له فكان يقول       عطـه  أمن يقم   :  كقولك ،) اهللاُ هب ِّ عذر ي فأال من تول

نا أو فهو أعطيه درهما، فهـو       أف: من يقم فأعطيه درهما،أي   : ولو دخلت الفاء هنا لقلت    . درهما

�F�O�R:كقول اهللا سبحانه وتعالى F�N!	
 F)R5�َ�D�3َ Dg�DT O�DD%F�O�R F�N!	
 F)R5�َ�D�3َ Dg�DT O�DD%F�O�R F�N!	
 F)R5�َ�D�3َ Dg�DT O�DD%F�O�R F�N!	
 F)R5�َ�D�3َ Dg�DT O�DD%�)نتقم اهللا منهفهو ي: ،أي)٤   .  

D R�R  �:ومنه قوله تعالىOpFB	ْ
 D<R!O�F�R	D% 'DD@ D�N!	
 S�RP	َD% DqO�DD@ ْ_ِ� DqO�DD@ �DD% O)F?!َ�َ=َ D�N!	
 S�RP	َD% O)FC�ُ!ُ�ْ5�َ O)!َ3َ D R�ROpFB	ْ
 D<R!O�F�R	D% 'DD@ D�N!	
 S�RP	َD% DqO�DD@ ْ_ِ� DqO�DD@ �DD% O)F?!َ�َ=َ D�N!	
 S�RP	َD% O)FC�ُ!ُ�ْ5�َ O)!َ3َ D R�ROpFB	ْ
 D<R!O�F�R	D% 'DD@ D�N!	
 S�RP	َD% DqO�DD@ ْ_ِ� DqO�DD@ �DD% O)F?!َ�َ=َ D�N!	
 S�RP	َD% O)FC�ُ!ُ�ْ5�َ O)!َ3َ D R�ROpFB	ْ
 D<R!O�F�R	D% 'DD@ D�N!	
 S�RP	َD% DqO�DD@ ْ_ِ� DqO�DD@ �DD% O)F?!َ�َ=َ D�N!	
 S�RP	َD% O)FC�ُ!ُ�ْ5�َ O)!َ3َ

X)�R!DT X��RBD] D�N!	
 SEِ� �i�D�D" i0D8D� F�O�RX)�R!DT X��RBD] D�N!	
 SEِ� �i�D�D" i0D8D� F�O�RX)�R!DT X��RBD] D�N!	
 SEِ� �i�D�D" i0D8D� F�O�RX)�R!DT X��RBD] D�N!	
 SEِ� �i�D�D" i0D8D� F�O�Rجواب ) فلم تقتلوهم )  في قوله  أن الفاء:نقل الرازي عن الكشاف.٥((�

                                                 
قرآن ،اعراب ال ٢/٨١٥مشكل اعراب القرآن    ،٥/٢٢٥ينظر إعراب القرآن للنحاس     و، ٣١/١٤٥مفاتيح الغيب )١(

روح المعـاني   ،٢/٢٦تفسير القرطبي   ،٢/٧٠٤راءات الشواذ   اعراب الق ، ٤/٧٣٢الكشاف  ،٥/٣٣٨البي حيان   

٥/٣٣٠ 
 ٢/٤٢١المحتسب  )٢(
 ٢/٤٢١المحتسب ينظر  )٣(
 ٩٥:المائدة  )٤(
  ١٧:االنفال  )٥(



 ٢٧

وذهـب أبـو    .)١(شرط محذوف وتقديره إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلـوهم ولكـن اهللا قـتلهم              

هي لربط الجمل وليست لجـواب شـرط        ) فلم تقتلوهم :( إلى أن الفاء في قوله     )هـ٧٤٥ت(حيان

ـ نمحذوف،ولعطف الجملة الم   ـ   ) ما(فية ب نفي للماضـي، وإن    ) لم(ألن) لم(على الجملة المنفية ب

: على لفظه، واألخرى  ) ما(أن تدخل : نفي الماضي طريقين، أحداهما   لكان بصورة المضارع ألن     

ـ   واألصل هو األول، ألن النفي ينبغي  أن يكون على حـسب            . فتأتي بالمضارع ) لم(أن تنفيه ب

  .)٢(االيجاب

ُ�
 D] <R3ـ�ِ  �: ومنه قوله تعالى  !R�ُ= D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.D%  ِـ�D] <R3 
�ُ!R�ُ= D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.D%  ِـ�D] <R3 
�ُ!R�ُ= D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.D%  ِـ�D] <R3 
�ُ!R�ُ= D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.D%       DEُـ�=َrO�F- O)ِـ?l�D@ Dـ�O�RT X0ـ�D�O"َ& �ْـD�
�ًـ� D�Oَ& Rـ�N!	
 ِ��       DEُـ�=َrO�F- O)ِـ?l�D@ Dـ�O�RT X0ـ�D�O"َ& �ْـD�
�ًـ� D�Oَ& Rـ�N!	
 ِ��       DEُـ�=َrO�F- O)ِـ?l�D@ Dـ�O�RT X0ـ�D�O"َ& �ْـD�
�ًـ� D�Oَ& Rـ�N!	
 ِ��       DEُـ�=َrO�F- O)ِـ?l�D@ Dـ�O�RT X0ـ�D�O"َ& �ْـD�
�ًـ� D�Oَ& Rـ�N!	
قـال  ،)٣(���ِ 

) أحياء:()٤(قرئ:  صاحب الكشاف  لبل هم أحياء، قا   : التقدير:)هـ٤٦٨ت(قال الواحدي ((:الرازي

بالنصب لجـاز   ) احياء ً (لو قرئ :  قال )٥( الزجاج إن: وأقول. حياء ً أبالنصب على معنى أحسبهم     

ال يجوز ذلك   :  فيه فقال  )٦()هـ٣٧٧ت(اءً ، وطعن أبو علي الفارسي     يبل أحسبهم أح  : على معنى 

 ذلك لـم  ألن،ألنه أمر بالشك واألمر بالشك غير جائز على اهللا، وال يجوز تفسير الحسبان بالعلم          

قلتم إنّـه ال     فلمَِِالحسبان ظن ال شك،   : يذهب اليه أحد من علماء اللغة، وللزجاج أن يجيب فيقول         

 المناظرة   أن يأمر اهللا بالظن،أليس تكليفه في جميع المجتهدات ليس إال بالظن، وأقول هذه             يجوز

بالنصب، بل الزجاج كان يـدعي      ) أحياء( على أنه ما قرئ      من الزجاج وأبي علي الفارسي تدلّ     

عراب جازت القـراءة    زعه فيه،وليس كل ما له وجه في اإل       أن لها وجها في اللغة، والفارسي نا      

  .)٧())به

  :حذف الخبر

   :ةيحذف الخبر وجوباً في مواضع عد

أن يكون الخبر كوناً مطلقاً والمبتدأ واقع بعد لوال االمتناعية والمراد بالكون الوجـود               .١

                                                 
  ٢/٢٠١،الكشاف ١٥/١١٢ ينظر مفاتيح الغيب  )١(
  ٣/١٤٤، اعراب القرآن ألبي حيان ٤/٤٧١البحر المحيط ينظر  )٢(
 ١٦٩:آل عمران )٣(
 ١/٣٥٦، اعراب القراءات الشواذ ٣/١١٨ ابن أبي عبلة في البحر المحيط قراءة )٤(
 ١/٣٧٨ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٥(
 ٢/٤٩ينظر الحجة للقراء السبعة  )٦(
  ٣/١١٨، البحر المحيط ١/٤٣٠ الكشاف وينظر،٧٧ـ٩/٧٦  مفاتيح الغيب )٧(
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 .)∗( )١(وباالطالق عدم التقييد بأمر زائد على الوجود

) مركلع: ( أن يكون المبتدأ صريحاً في القسم بمعنى أنه ال يستعمل إال في القسم نحو  .٢

  .)٢(دهمسوإنما يجب حذف الخبر هنا لسد جواب القسم 

كـل رجـل    (  وهي نص في المعية نحو       )واو(ـأن يكون المبتدأ معطوفاً على اسم ب       .٣

) مـع ( ولو جيء بـ    ) مع  ( وإنما يجب حذف الخبر هنا لقيام الواو مقام         ) وضيعته

 .)٣(مكان الواو كان الكالم تاماً

اً عامالً في اسم مفسر لضمير ذي حال ال يصح كونها    أن يكون المبتدأ مصدراً صريح     .٤

أو يكون مـضافاً إلـى مـؤول        ) ضربي زيداً قائماً    (  المبتدأ المذكور نحو     نخبراً ع 

،وهذا هـو مـذهب جمهـور       )أخطب مايكون األمير قائماً     (:بالمصدر المذكور نحو  

  .)٥ (..)٤(البصريين وسيبويه

الخفش، واختاره الناظم، فيقدر الخبر ويقدر بمصدر مضاف إلى صاحب الحال عند ا

شربه ملتوتاً ، وفي :اكثر شربي السويق ملتوتاً : وفي . ضربه قائماً: في ضربي زيداَ قائماً

كونه قائماً فالمصدر الثاني هو الخبر وفاعله محذوف والهاء : أخطب ما يكون االمير قائماً 

                                                 
همع الهوامع    ،  ١/٢٢٤ شرح التصريح    ،١/٢٤٣، شرح الرضي على الكافية      ١/٢٧٣شرح التسهيل   ينظر   )١(

 ٣٢٨،المبتدأ والخبر،ص١/٣١٥، حاشية الصبان ١/٢٣١حاشية الخضري ،١/٢٠٦شموني، شرح األ١/٣٣٧

فــ  ) لوال زيد الكرمتك    ( إن كان امتناع الجواب لمجرد وجود المبتدأ فالخبر كون مطلق نحو            : بيان ذلك    )∗∗∗∗(

أي لـوال زيـد     ( مبتدأ وخبره محذوف وجوباً وهوكـون مطلـق          ) زيد( فـ  ) زيد  ( ممتنع لوجود   ) االكرام(

وإن كان امتناع الجواب لمعنى زائد على وجود المبتدأ فالخبر كون مقيد كما إذا قيل هل زيد محـسن                   ) موجود

ـ              فـالخبر كـون    ) إحسان زيد   ( إليك؟ فتقول لوال زيد لهلكت تريد لوال إحسان زيد إلي لهلكت فالهالك ممتنع ل

وإنما حذف الخبر بعد لوال إذا كان كوناً عاماً ألنه معلوم بمقتضى لوال إذ هي دالة على امتناع                  . باالحسان مقيد

لوجود والمدلول على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو المبتدأ، فإذا قيل لوال زيد الكرمتك لم يشك    

، وإنما وجب لسد الجـواب مـسده وحلولـه          في أن وجود زيد منع من االكرام فصح الحذف لتعيين المحذوف          

 ١/٢٢٤التصريح على التوضيح شرح :،وينظر) ابن الشجري والرماني،( ومن قيد الكون باالطالق . محله
،، شـرح   ١/٣٣٨همـع الهوامـع         ،  ١/٢٢٥، شرح التصريح    ١/٢٥٢شرح الرضي على الكافية     ينظر   )٢(

 ١٢٧،التطبيق النحوي،ص١/٣١٧، حاشية الصبان ١/٢٣٤حاشية الخضري ،١/٢٠٧األشموني 
شـرح   ،١/٣٣٨همـع الهوامـع         ،  ١/٢٢٨، شرح التـصريح     ١/٢٥٠شرح الرضي على الكافية     ينظر   )٣(

  ١/٣١٨، حاشية الصبان ١/٣٥،حاشية الخضري ١/٢٠٧األشموني 
 ١/٤٠٠ينظر الكتاب  )٤(
شـرح   ،١/٣٣٩همـع الهوامـع         ،  ١/٢٢٩، شرح التـصريح     ١/٢٤٥شرح الرضي على الكافية     ينظر   )٥(

 ١٢٧،التطبيق النحوي،ص١/٣١٩، حاشية الصبان ١/٢٣٦ حاشية الخضري ،١/٢٠٩األشموني 
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ن أقل حـذفاً مـن االول غيـر         المضاف إليها مفعوله ، وهي صاحبة الحال ، هذا وإن كا          

مرضي عند سيبويه وجمهور البصريين لما فيه من حذف المصدر وإبقاء معموله ، وهذا ال 

وإنما صح للحال أن    :  )١(يجوز عندهم وألن تقدير الظرف يناسب الحال قال أبن عصفور         

اً ضربي زيـد  : فرق بين    تسد مسد الخبر ألنها بمنزلة الظرف في المعنى أال ترى أنه ال           

) في ( قائماً، وضربي زيداً وقت قيامه ، فكل منهما سد مسد الخبر وكل منهما على معنى  

   .)٢(والظرف يسد مسد الخبر


D)�RC �:قوله تعالى:  حذف الخبر عند الفخر الرازيشواهد ومن D�O� ِ� �D� ُ! F]F@ O2D0�D� O�َ5 َ	 D% D)�RC
D�O� ِ� �D� ُ! F]F@ O2D0�D� O�َ5 َ	 D% D)�RC
D�O� ِ� �D� ُ! F]F@ O2D0�D� O�َ5 َ	 D% D)�RC
D�O� ِ� �D� ُ! F]F@ O2D0�D� O�َ5 َ	 D%

      Dsِ� َ	 � DB َ3 XtD8D] َd�َ= � i D8D] 
� ُ	� َ= kD�O,F� ْ	� ِ�      Dsِ� َ	 � DB َ3 XtD8D] َd�َ= � i D8D] 
� ُ	� َ= kD�O,F� ْ	� ِ�      Dsِ� َ	 � DB َ3 XtD8D] َd�َ= � i D8D] 
� ُ	� َ= kD�O,F� ْ	� ِ�      Dsِ� َ	 � DB َ3 XtD8D] َd�َ= � i D8D] 
� ُ	� َ= kD�O,F� ْ	� ِ�      u/ـ� R� D" ٍـ�O�R+ ِ� D0�D� OE َ&       u/ـ� R� D" ٍـ�O�R+ ِ� D0�D� OE َ&       u/ـ� R� D" ٍـ�O�R+ ِ� D0�D� OE َ&       u/ـ� R� D" ٍـ�O�R+ ِ� D0�D� OE : قالوا سالماً تقديره  ((:قال الرازي .)٣(� &َ

:  ويحتمل أن يكون المراد)٤(قال سالم تقديره أمري سالم،قال الواحدي. سلمنا عليك سالماً 

سالم عليكم ، فجاء به مرفوعاً حكاية لقوله كما قال ، وحذف عنه الخبر كما حذف مـن                  

�ـ�ٌ   �:قوله RB D� X�O� Dwـ�ٌ   3َـ� RB D� X�O� Dwـ�ٌ   3َـ� RB D� X�O� Dwـ�ٌ   3َـ� RB D� X�O� Dwوإنما يحسن هذا الحذف إذا كان المقصود معلوماً بعد الحذف وههنا        .)٥(�3َـ

=ُ�ْ [XtD8D �:المقصود معلوم فال جرم حسن الحذف ونظيره قوله تعالى D% O)F?O� DT Oxَ� Oj�َ3XtD8D] ْ�ُ= D% O)F?O� DT Oxَ� Oj�َ3XtD8D] ْ�ُ= D% O)F?O� DT Oxَ� Oj�َ3XtD8D] ْ�ُ= D% O)F?O� DT Oxَ� Oj�َ3�)على )٦

 جميعـاً منـصوبين أو مرفـوعين جـاز،فمن رفـع            ولو كانا ((:قال الفراء .)٧())حذف الخبر 

   .)٨( ))سالم سالم:التقينا فقلنا:ا كما تقول العربوإن لم يظهره) عليكم(أضمر

                                                 
 ١/٣٣٦ينظر شرح جمل الزجاجي  )١(
  ١/٢٢٩، شرح التصريح ١/٢٧٨شرح التسهيل ينظر  )٢(
 ٦٩:دهو )٣(
 ٢/٥٨١ينظر الوسيط  )٤(
 ١٨:يوسف )٥(
  ٨٩:الزخرف )٦(
، اعـراب   ٢/٣٩٤،الكشاف  ٢/٥٨١الوسيط  ،٢/٢٦٢ن للنحاس   آلقراعراب ا وينظر  ،١٨/٢٠ مفاتيح الغيب   )٧(

،تفسير أبي الـسعود    ٣/٣١٠اعراب القرآن ألبي حيان     ،٤/٣٦تفسير غرائب القرآن    ،١/٦٦٥القراءات الشواذ   

 ٣/٢٩١،تفسير الثعالبي ٣/٣٣٢
 ١/٣٣٧ معاني القرآن )٨(



 ٣٠

: قـال النحويـون   ((:قال الرازي .)١(� َ	+َ O)F?N�ِ� fَF�OBD	�Rـ> [DـF?DBO+D- O)ِ?R�D�ْPـ�َ       DE	َ O)F?N�ِ� fَF�OBD+	�Rـ> [DـF?DBO+D- O)ِ?R�D�ْPـ�َ       DE	َ O)F?N�ِ� fَF�OBD+	�Rـ> [DـF?DBO+D- O)ِ?R�D�ْPـ�َ       DE	َ O)F?N�ِ� fَF�OBD+	�Rـ> [DـF?DBO+D- O)ِ?R�D�ْPـ�DE       �:ومنه قوله تعالى  

باالبتداء والخبر محذوف والمعنى لعمرك قسمي وحذف الخبر ، ألن في الكـالم    ) لعمرك(ارتفع  

باهللا ألفعلن ، والمعنى أحلف باهللا فيحـذف لعلـم   : سم يحذف منه الفعل نحو     دليالً عليه وباب الق   

  . )٢())المخاطب ، بأنك حالف

  :حذف اسم كان أو ما يعمل عملها

) الت(أمـا   .)٣( جواز حذف اسم كان وأخواتها ألنه مشبه بالفاعل        معدإلى  ذهب أبو حيان    

 حذف اسمها، وقد ذكر النحـاة فـي         العاملة عمل كان وأخواتها، فإن أكثر النحويين على جواز        

ــا  ــواز عمله ــذهبينج ــدها : م ــشلوبين : أح ــه ال ــل وعلي ـــ٦٤٥ت(تعم ــن )ه  واب

 ،وهي فيما ذكر وشـبهه      )هـ٦٧٢ت(ال تعمل وعليه ابن مالك     : ،واآلخر)هـ٦٦٩ت(عصفور

والت أرى حين   : مهمله ،واالسم بعدها إن كان مرفوعاً فمبتدأ أو منصوباً فعلى اضمار فعل،أي           

بـن  اونقـل  ،)٦( والجمهـور ونقـل منعـه عـن االخفـش     )٥(وقد أثبت عملها سيبويه   ،)٤(مناص

  . )٧( في ذلكا إجماع العرب على عملها إال أن النحاة اختلفو)هـ٧٦١ت(هشام

َ.R" D2َـ R" D2َ.َ   Dـ R" D2َ.َ   Dـ R" D2َ.َ   Dـ D   �:قولـه تعـالى   ،  حذف اسم كان أو مايعمل عملها عند الـرازي          شواهد  ومن  

ز إالَّ أحد جزأيها إمـا االسـم   حيان وال يبر على األالتدخل إالَّ )الت( أن   : الرازي ذكر.)٨(�D�Dـ�7ٍ D�Dـ�7ٍ D�Dـ�7ٍ D�Dـ�7ٍ 

،ويرتفـع  منصوب بها كأنَّك قلـت والت حـين حـين منـاص لهم            ) حين مناص (،و الخبر وإما

عملت الت عمـل لـيس واسـمها        :)١٠(قال سيبويه ،و)٩(باالبتداء،أي والت حين مناص كائن لهم     

                                                 
 ٧٢:الحجر )١(
تفسير غرائب القرآن ،٢/٥٦٣ ، الكشاف ٢/٣٤٦حاس اعراب القرآن للن وينظر   ،   ١٩/١٦١  مفاتيح الغيب    )٢(

 ٣٠ـ٤/٢٩،تفسير أبي السعود ٤/٣٦اعراب القرآن ألبي حيان ،٤/٢٣٠
 ١/٣٦٩،همع الهوامع   ١/٢٦٩التصريح ينظر شرح  )٣(
 ١/٤٠٢ينظر همع الهوامع    )٤(
 ١/٥٨ينظر الكتاب  )٥(
 ١/٣٧٥حاشية الصبان ينظر  )٦(
 ١/٢٦٩التصريح ينظر شرح  )٧(
  ٣:صسورة  )٨(
  ٢٦/١٥٤ ينظر مفاتيح الغيب  )٩(
  ١/١٠١الكتاب ينظر  )١٠(



 ٣١

 اسـم   )حـين ( يكون   )١( قول االخفش  والت الحين حين فوات وال فرار وعلى      : محذوف تقديره   

والت أرى حـين    : ، عملت عمل إن نصبت االسم ورفعت الخبر، والخبر محذوف تقديره            الت

والت حين مناص حاصالً لهـم،      :  الرفع على تقدير     )٣()هـ٥٣٨ت(قال الزمخشري ،و)٢(مناص

  .والت الحين حين مناص: والنصب على تقدير 

  :حذف الفاعل ونائبه

إلى جـواز   : صريون هو وجوب ذكر الفاعل وال يجوز حذفه وذهب الكسائي           ما عليه الب  

ــدليل كا  ــل ل ــذف الفاع ــسهيلي ح ــه ال ــدأ والخبر،ورجح ـــ٥٨١ت(لمبت ــن وا) ه ب

  :ويستثنى على االول صور يجوز فيها الحذف،)٤()هـ٥٩٢ت(مضاء

 فحـذف   من أكرم ؟ والتقدير أكرم زيداً     : لمن قال  كقولك زيداَ . مع رافعه تبعاً له    :  أحدها

  .الفاعل مع الفعل 

 ،)٦(�3َإِSـ� َ�ـ�D�O-D   3َإِSـ� َ�ـ�D�O-D   3َإِSـ� َ�ـ�D�O-D   3َإِSـ� َ�ـ�D�O-D   �:،و)٥(�َ	�O�َُ!ـ�َ SEF	�O�َُ!ـ�َ SEF	�O�َُ!ـ�َ SEF	�O�َُ!ـ�SEF �:فاعل فعل أثنين المؤنث،أو الجماعة المؤكد بالنون نحو       :ثانيها

  .فإن ضمير المخاطبة والجمع حذف اللتقاء الساكنين 

uZD�َzO�D �:فاعل المصدر نحو  : ثالثها QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ& uZD�َzO�D QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ& uZD�َzO�D QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ& uZD�َzO�D QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ& * * * *�iB�R�D-�iB�R�D-�iB�R�D-�iB�R�D-�)٨( )٧(.  

ـ     : ولعلَّ الزمخشري أنكر حذف الفاعل عند العرب فقال          وإخالء ة،أما حذف الفاعـل البت

والذي يبدو لي أن إنكار حذف الفاعل مع كثرة         ،)٩(الفعل عنه فغير معروف في شيء من كالمهم       

شواهده غير مناسب ،وعند التأمل نجد أن النحويين من المدرسة البصرية قد حملوا هذا الحذف               

   .االضمار بشرط التفسير ، فيكون الكالم أقل مخالفة لما قالته العربعلى 

                                                 
  ٢٧٤ينظر  معاني القرآن،ص )١(
 ٩٠-٥/٨٩اعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٢(
 ٢/٣٨٩اعراب القراءات الشواذ و،٤/٦٨الكشاف ينظر  )٣(
 ١/٥١١ينظر همع الهوامع    )٤(
 ١٨٦:آل عمران  )٥(
  ٢٦: مريم  )٦(
 ١٥-١٤: البلد  )٧(
 ١/٥١٢،همع الهوامع   ١/٣٩٨شرح التصريح  ،٢/٥٤شرح التسهيل ينظر  )٨(
  ١/٢٠٦شرح المفصل ينظر  )٩(



 ٣٢

F�O �:في باب النائب عن الفاعل نحو  : رابعهاَ1
 D<R�ُ=F�Oَ1
 D<R�ُ=F�Oَ1
 D<R�ُ=F�Oَ1
 D<R�ُ=�)١(.   

�O�RwO �:في أفعل مكسور العين إذا دل عليه دليل نحو : سهاخامَ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&O�RwO�َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&O�RwO�َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&O�RwO�َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ& �)٣( )٢(.   

�َ �D��َ�ُ�ْMD- DtO�D- O�RwO	O�RP �: قوله تعالى،ي  حذف الفاعل عند الفخر الرازشواهد ومن َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ& O�RP	َ �D��َ�ُ�ْMD- DtO�D- O�RwO�َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ& O�RP	َ �D��َ�ُ�ْMD- DtO�D- O�RwO�َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ& O�RP	َ �D��َ�ُ�ْMD- DtO�D- O�RwO�َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&

       u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�	ْ
 DE�FBR	�NI	
       u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�	ْ
 DE�FBR	�NI	
       u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�	ْ
 DE�FBR	�NI	
       u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�	ْ
 DE�FBR	�NI	
 األول:والنحويون ذكروا له تأويالت   ) أبصر به وأسمع    :(قال الرازي ،)٤(�

 غدة، إالَّ أنَّه خرج  صار ذا : صار ذا كرم، كأغد البعير،أي    :  زيد،أي رمأصله أكْ قالوا أكرِم بزيد    :


ْ	5N!�َFBَـ�F2  �:كقوله تعـالى  ،معناه األمر ما  على لفظ االمر ومعناه الخبر كما خرج على لفظ الخبر           D%  F25َـ�N!�َFB	ْ
D%  F25َـ�N!�َFB	ْ
D%  F25َـ�N!�َFB	ْ
D%

 S�ِ?R�ُ��َMِ� D�OwS�D��َD- S�ِ?R�ُ��َMِ� D�OwS�D��َD- S�ِ?R�ُ��َMِ� D�OwS�D��َD- S�ِ?R�ُ��َMِ� D�OwS�D��َD-�)بـالكرم   :الثانيو،)٥ أن يقال أنَّه أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً كريماً أي بأن يصفه

   والباء زائدة مثل قوله:�َ.D%َ.D%َ.D%َ.D%    RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ� 
�ُ5!ُْ�     RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ� 
�ُ5!ُْ�     RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ� 
�ُ5!ُْ�     RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ� 
ولقد سمعتُ  لبعض األدباء فيه تـأويالً    .)٦(� �ُْ!5ُ�

تى ح،إلى حيث كأنه في ذاته صار كرماً   ثالثاً،وهو أن قولك ُأكرِم بزيد يفيد أن زيداً بلغ في الكرم            

 قال  لو أردت جعل غيره كريماً فهو الذي يلصقك بمقصودك ، ويحصل لك غرضك كما أن من               

غرضك ٧(أكتب بالقلم فمعناه أن القلم هو الذي يلصقك بمقصودك ويحصل لك(.  


 %D=ُ�	ُـ�
    �:ومنه قوله تعالى  i�Sـ�F] Dnـ�D�	ْ
 
�ُ!F�Og
D% 
i�َ|D@ O)ُ�$ْR6 FsO�D" �D?O�R 
�ُ!ُP3َ ZَD-O�َ5	ْ
 R}R/DC 
�ُ!F�Og
 �D�!ُْ= ْ_ِ�D%    

 %D=ُ�	ُـ�i�Sـ�F] Dnـ�D�	ْ
 
�ُ!F�Og
D% 
i�َ|D@ O)ُ�$ْR6 FsO�D" �D?O�R 
�ُ!ُP3َ ZَD-O�َ5	ْ
 R}R/DC 
�ُ!F�Og
 �D�!ُْ= ْ_ِ�D%    

 %D=ُ�	ُـ�i�Sـ�F] Dnـ�D�	ْ
 
�ُ!F�Og
D% 
i�َ|D@ O)ُ�$ْR6 FsO�D" �D?O�R 
�ُ!ُP3َ ZَD-O�َ5	ْ
 R}R/DC 
�ُ!F�Og
 �D�!ُْ= ْ_ِ�D%    

 %D=ُ�	ُـ�i�Sـ�F] Dnـ�D�	ْ
 
�ُ!F�Og
D% 
i�َ|D@ O)ُ�$ْR6 FsO�D" �D?O�R 
�ُ!ُP3َ ZَD-O�َ5	ْ
 R}R/DC 
�ُ!F�Og
 �D�!ُْ= ْ_ِ�D%

D% O)ُW�D-� َ�D� O)ُPَ	 O�R� ْz َ� ٌZ N�R"D% O)ُW�D-� َ�D� O)ُPَ	 O�R� ْz َ� ٌZ N�R"D% O)ُW�D-� َ�D� O)ُPَ	 O�R� ْz َ� ٌZ N�R"D% O)ُW�D-� َ�D� O)ُPَ	 O�R� ْz َ� ٌZ N�R"D R� R�O;FB ْ	
 F�- ِeD� D]D R� R�O;FB ْ	
 F�- ِeD� D]D R� R�O;FB ْ	
 F�- ِeD� D]D R� R�O;FB ْ	
 F�- ِeD� D]�)٨(.  

                                                 
 ٤١: يوسف  )١(
 ٣٨:مريم )٢(
 ١/٣٩٨التصريح شرح ينظر  )٣(
 ٣٨:مريم )٤(
 ٢٢٨:البقرة )٥(
 ١٩٥:البقرة )٦(
،تفسير القرطبي  ٦/٤١٤لبيان  مجمع ا ،٢/٣٩٩عراب القرآن للنحاس    إ،١٨٩ـ٢١/١٨٨ينظر مفاتيح الغيب     )٧(

  ٤/١١٦ إعراب القرآن ألبي حيان ،٤/٤٨٦،تفسير غرائب القرآن ١١/٧٣
  ٥٨:البقرة )٨(



 ٣٣

ـَة من الحط  كالجِلسة والركبـة       ) حطَة ()٢( عن صاحب الكشاف   )١(نقل الرازي  فعل

ـّا ذنوبنـا          : وهي خبر مبتدأ محذوف أي     ـّة، واألصل النصب بمعنى حط عنـ أمرك حط

إذ إنّه   بالنصب،وفيه الشاهد )٣(حطَةً،وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات،وقرأ ابن أبي عبلة

 .مصدر نائب عن فعله المحذوف

  :حذف خبر األحرف الناسخة

 إلى أن شأن خبر إن وأخواتها هو شأن خبر المبتدأ من            )٤()هـ٦٤٦ت(ذهب ابن الحاجب  

ابـن  ،وذكـر  حيث كونه مفرداً أو جملة متحداً ومتعدداً مثبتاً ومحـذوفاً وال يحـذف إال إذا علم           

ه، كما كان ذلك في االبتداء ومن ذلك ما         واو المصاحبة مسد   ن الخبر يحذف وجوباً لسد    أ:)٥(مالك

وقد يحذف وجوباً لسد الحال     .مع خير : يريد ،إنك ما وخيراً  : من قول بعض العرب    )٦(حكاه سيبويه 

  : مسده ،كما كان ذلك في االبتداء ومن ذلك قول الشاعر

  )٧ِ(دزمِ  والجلــك ما تبغيه ذا ثقـة     باهللا مستظهراً  بالحرتياخإن ا

  : بن مالك إلى كثرة حذف خبر ال النافية للجنس في قولهاوقد ذهب 

  )٨(هرـراد مع سقوطه ظـوشاع في ذا الباب إسقاط الخبر       إذا الم

 ، )١٠(� .َ Aَـ�A َ.    D�Oَـ�A َ.    D�Oَـ�A َ.    D�Oَـ�D�O   �: ،نحو )٩(وهذا الشيوع جوازي عند الحجازيين ولزومي عند التميميين والطائيين        

  .   )١٣()ال عدوى وال طيرة( ،و)١٢()ارال ضرر وال ضر(،و)١١(�D2O�3َ D83َD2O�3َ D83َD2O�3َ D83َD2O�3َ D83َ �و

                                                 
،تفـسير  ١/٢٠٧،مجمـع البيـان   ١/١٤٣،الوسيط ١/٣٧،معاني القرآن للفراء   ٣/٨٣ينظر مفاتيح الغيب       )١(

  ٢/١٣٥،إعراب القرآن ألبي حيان ١/١٧٩القرطبي 
  ١/١٤٥ينظر الكشاف  )٢(
  ١/٣٨ معاني القرآن للفراء ينظر )٣(
  ١/٢٥٦شرح الرضي على الكافية ينظر  )٤(
  ١/٣٢٩شرح التسهيل ينظر  )٥(
 ١/٣٠٢ينظر الكتاب  )٦(
  ٢/٤٣٠، المعجم المفصل ١/٤٣٦، همع الهوامع ١/٣٩٧البيت بال نسبة في شرح التسهيل  )٧(
  ١/٣٣١حاشية الخضري ينظر  )٨(
 ١/٣٣١حاشية الخضري،١/٣٤٦شرح األشموني،١/٤٦٩ الهوامعهمع،١/٢٦٥شرح المفصلينظر  )٩(
 ٥٠:الشعراء )١٠(
 ٥١:سبأ )١١(
 ٥/٣٢٧بن حنبل أحمد مسند ينظر  )١٢(
  ٢/٢٥، ١/٧٤ ينظر المصدر نفسه )١٣(



 ٣٤
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 F�DBO"S�	
 D�FC N.ِ�F)�R"S�	
 F�DBO"S�	
 D�FC N.ِ�    �)جماعة من النحويين قالوا الكالم فيه حذف واضمار :  الرازيذكر.)١ إن

ورد الرازي بأن هذا الكالم غير مطابق للتوحيد ،أو ال إله في الوجود إالَّ اهللاال إله لنا : والتقدير 

أنَّه ال إله لنا إالَّ اهللا لكان هذا توحيداً إللهنا ال توحيد لالله مطلقاً :الحق وذلك ألنك لو قلت التقدير

ٍ ال يبقى بين قوله   فرق ، فيكون ذلك )ال إله إالَّ هو ( وبين قوله) وإلهكم إله واحد ( فحينئذ

ال إله في الوجود ، فذلك االشكال زائل ، : تكراراً محضاً، وإنَّه غير جائز ، وأما لو قلنا التقدير 

إالَّ أنَّه يعود االشكال من وجهٍ  آخر ، وذلك ألنك إذا قلت ال إله في الوجود ال إله إالَّ هو كان 

ال إله إالَّ اهللا نفياً : هذا االضمار كان قولك أما لو لم يضمر  : والثاني،هذا نفياً لوجود اإلله

لماهية اإلله الثاني ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود ، فكان 

  .)٢(إجراء الكالم واالعراض عن االضمار أولى

هذا كالم من ال يعرف : بما مفاده ورد عليه أبو عبد اهللا بن محمد بن أبي الفضل المرسي

وعلى التقديرين ) ال(في موضع المبتدأ على قول سيبويه،وعند غيره اسم) ال إله(سان العرب،فإنل

إذا لم يضمر كان :ال بد من خبر للمبتدأ أوال، فما قاله من االستغناء عن االضمار فاسد، أما قوله 

ال مع الوجود نفي الماهية هو نفي الوجود،ألن نفي الماهية ال يتصور عندنا إ: نفيا للماهية، قلنا

فال فرق بين ال ماهية وال وجود، وهذا مذهب السنة خالفا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عارية 

ألن : ال بد من تقدير خبر بما مفاده: عقب أبو حيان على قوله. )٣(عن الوجود، والدليل يأبى ذلك

) إله(المسند اليه هوكالم فمن حيث هو كالم ال بد فيه من مسند ومسند اليه، ف) ال إله(قوله

: لوال زيد ألكرمتك،إذ تقديره:والمسند هو الكون المطلق، ولذلك ساغ حذفه كما ساغ بعد قولهم

 مسند نلوال زيد موجود، ألنها جملة تعليقية أو شرطية عند من يطلق عليها ذلك، فال بد فيها م

الحجازيين ووجب  حذفه عند إذا علم كثر حذفه عند ) ال(إن الخبر بعد:ومسند اليه، ولذلك نقلوا

التميميين، وإذا كان الخبر كونا مطلقا كان معلوما، ألنه إذا دخل النفي المراد به نفي العموم 

فالمتبادر إلى الذهن هو نفي الوجود،ألنه ال تنفي الماهية اال بانتفاء وجودها، بخالف الكون المقيد 

ال رجل يأمر بالمعروف اال زيد،إال :حذفه نحوفإنه ال يتبادر الذهن إلى تعيينه، فلذلك ال يجوز 

                                                 
 ١٦٣:البقرة  )١(
البحـر   ،١/٤٥١،تفسير غرائب القرآن ١/٤٢١مجمع البيان ، ١/٢٠٨،الكشاف  ٤/١٥٧ ينظر مفاتيح الغيب   )٢(

  ١/٤٢٨،روح المعاني ١/٢٢٥،تفسير أبي السعود ١/٦٣٧المحيط 
 ١/٣٦٧البحر المحيط ينظر  )٣(



 ٣٥

  .)١(وان دّل على ذلك قرينه من خارج، فيعلم، فيجوز حذفه
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DE�ُ�DeO;D- O)FC َ.D%DE�ُ�DeO;D- O)FC َ.D%DE�ُ�DeO;D- O)FC َ.D%DE�ُ�DeO;D- O)FC َ.D%�)٣(والصابئين ، وهكذا قرَأ: أن يقال:ظاهر االعراب يقتضي ((:قال الرازي.)٢(   

  : وللنحويين في علة القراءة المشهورة وجوه،)هـ٧٤٧ت(أُ بي بن كعب وابن مسعود وابن كثير

ة ارتفع الصابئون باالبتداء على ني،)٤( وسيبويه)هـ١٧٥ت(وهو مذهب الخليل : االول

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل : التأخير ، كأنه قيل

فال خوف عليهم والهم يحزنون والصابئون كذلك، فحذف خبره، والفائدة في عدم عطفهم  صالحاً

ل ك: على من قبلهم هو أن الصابئين أشد الفرق المذكورين في هذه اآلية ضالالً ، فكأنه قيل 

ن آمنوا بالعمل الصالح قبِل اهللا توبتهم وأزال ذنبهم حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا إهؤالء الفرق 

  .كانوا أيضاً كذلك

ضعيفة في العمل ههنا وبيانه من وجوه ) إن( كلمة نإ )٥(وهو قول الفراء:الوجه الثاني

 بين الفعل والحرف ةشابه المنأإنما تعمل لكونها مشابهه للفعل،ومعلوم ) إن(ان كلمة : االول

ا الخبر فإنّه بقي م،أانها وإن كانت تعمل  لكن إنما تعمل  في االسم، فقط :الثاني،وضعيفة

 وهذا مذهب،لهذا الحرف في رفع الخبر تأثيراً مرفوعاً بكونه خبرالمبتدأ،وليس

 ال يتغير حالها علىها إنما  يظهر أثرها في بعض االسماء ، أما االسماء التي نّأ:والثالث،الكوفيين

اختالف العوامل فال يظهر اثر هذا الحرف فيها ، واالمر ههنا كذلك ، الن االسم ههنا هو 

إنَّه اذا : اذا ثبت هذا فتقول ،وهذه الكلمة ال يظهر فيها اثر الرفع والنصب والخفض) الذين(:قوله

وز النصب على اعمال بحيث ال يظهر فيه أثر االعراب،فالذي يعطف عليه يج) إن( كان اسم 

إن زيداً وعمرو قائمان،الن زيداً :هذا الحرف ، والرفع على إسقاط عمله ، فال يجوز ان يقال

إن هؤالء واخوتك يكرموننا وإن هذا نفسه شجاع :ظهر فيه أثر االعراب،لكن إنّما يجوز أن يقال 

 االصل ضعيفة العمل ، كانت في) إن( كلمة نأ، وإن فطام وهند عندنا،والسبب في جواز ذلك 

واذا صارت بحيث اليظهر لها اثر في اسمها صارت في غاية الضعف فجاز الرفع بمقتضى 

                                                 
  ٦٣٨ـ١/٦٣٧البحر المحيط ينظر  )١(
 ٦٩:المائدة  )٢(
  ٢/٣٠١،تفسير أبي السعود ١/٤٥٢اعراب القراءات الشواذ و،١/٣٢٥المحتسبينظر  )٣(
  ٢/١٥٨الكتاب ينظر  )٤(
  ١/٢١٢ينظر معاني القرآن  )٥(



 ٣٦

يره قول الفراء ، وهو ركونه مبتدأ ، فهذا تقهو الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه ، و

تيب الذي مذهب حسن وأولى من مذهب البصريين،ألن الذي قالوه يقتضي أن كالم اهللا على التر

ورد عليه ليس بصحيح، وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم ،وأما على قول الفراء فال 

من العوامل الداخلة ) إن(ن كلمة في أن الشك يقال بعض النحوي.لىحاجة اليه ، فكان ذلك أو

حرف على المبتدأ والخبر وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا ال

يحوز انتصابه بناء ) إن(المعطوف على اسم : وقبله وكونه مبتدأ يقتضي الرفع،إذا ثبت هذا فنقول

على إعمال هذا الحرف ويجوز ارتفاعه أيضا لكونه في الحقيقة مبتدأ محدثا عنه ومخبرا 

  .)١())عنه

:  لتواسمها؟ ق) إن(فإن قلت هالّ  زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل((:قال الزمخشري

لم ال يصح : فإن قلت. عمرو منطلقانوإن زيدا : ال يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر، ال تقول

ألني إذا رفعته عطفا على محل :إن  زيدا منطلقٌ وعمرو؟ قلت: والنية به التأخير، فكأنك قلت

)االبتداء االبتداء، فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ألنهو واسمها، والعامل في محلهما ) إن 

المنوي به التأخير ) الصابئون(، فلو رفعت افي عمله) إن(له كما تنتظمهمامينتظم  الجزأين في ع

: فإن قلت.،ألعملت فيهما رافعين مختلفين )أن(باالبتداء وقد رفعت الخبر بـ

هو مع خبره المحذوف جملة : معطوف البد له من معطوف عليه فما هو؟ قلت،والصابئون:قوله


	D�-R/N  �: على جملة ،قولهمعطوفةD% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ� D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ� D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ� D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ�.............................�)وال محل لها،كما ال محل للتي )٢،

فائدته التنبيه على : ما التقديم والتأخير اال لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟،قلت:عطف عليها، فإن قلت

وذلك أن . ن بغيرهمأن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم االيمان والعمل الصالح، فما الظ

شدهم غيا ،وما سموا صابئيين إال ألنهم صبئوا عن أالصابئيين أبين هؤالء المعدودين ضالال و

  .)٣())األديان كلها،أي خرجوا

واعلم ان هذا الكالم ضعيف وبيانه من :على الزمخشري بالنحو اآلتي)٤(ورد الرازي

  :أوجه

                                                 
ـ ١٢/٤٤ ح الغيب  مفاتي )١( اعـراب القـرآن للنحـاس       ،٢/١١٧معـاني القـر آن واعرابـه        وينظـر   ،٤٥ـ

البحـر  ،  ٢/٢٩٨عراب القرآن ألبـي حيـان       ،إ٢/٢١٨تفسير غرائب القرآن     ،٤٦٨ـ١/٦٤٧،الكشاف  ٢/٢٨

 ٢/٤٠٦،تفسير الثعالبي ٢/٣٠١، تفسير أبي السعود ٣/٥٤١المحيط 
 ٦٢:البقرة )٢(
 ١/٦٤٧شافلكا )٣(
 ١٢/٤٥ تيح الغيب ينظر مفا )٤(



 ٣٧

 رافعه وناصبه ليس معناها أنّها كذلك لذواتها هذه االشياء التي تسميها النحويون نأ :االول

او ألعيانها ، فإن هذا ال يقوله عاقل،بل المراد أنّها معرفات بحسب الوضع واالصطالح لهذه 

الحركات واجتماع المعرفات الكثيره على الشكل الواحد غيرمحال ، االَّ ترى أن جميع اجزاء 

  .المحدثات دالة على وجود اهللا تعالى

 مؤثرة في نصب االسم) إن(ه بناه على ان كلمة نّأ:في ضعف هذا الجواب:  الثانيوالوجه

  .ال تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر البتة:  والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون ،ورفع الخبر

 طف بعضها على بعض فالخبر الواحد الوهو أن االشياء الكثيرة اذا ع:والوجه الثالث

 الخبر عن الشيء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته،ومن المحال ان نيكون خبراً عنها ، أل

  .خر وصفته المتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات المختلفةيكون حال الشيء وصفته عين حال اآل

 الخبر وان كان في اللفظ واحداً في التقدير متعدد وهو ال محاله ناذا ثبت هذا ظهر أ

 مرتفعاً هاواذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون بعضموجود بحسب التقدير والنية ، 

والذي يحقق ،وبهذا التقدير لم يلزم اجتماع الرافعين على مرفوع واحد، باالبتداءوالبعضبالحرف 

 بعد ذكر االسم وخبره جاز الرفع والنصب في المعطوف عليه ،وال شك أن هذا نألم ه سنّإذلك 

 نا نضمر له خبراً ،وحكمنا بأن ذلك الخبر المضمر مرتفع باالبتداءالمعطوف إنما جاز ذلك فيه ال

إن قبل ذكر الخبراذا عطفنا اسماً على اسمٍ  ،حكَم صريح العقل أنّه البد : واذا ثبت هذا فنقول 

من الحكم بتقدير الخبر وذلك إنّما يحصل بإضمار االخبار الكثيره ،وعلى هذا التقدير يسقط ما 

  .مذكر من االلتزا

        ::::املنصوبات املنصوبات املنصوبات املنصوبات حذف حذف حذف حذف ـ ـ ـ ـ ٢٢٢٢

  :حذف المفعول به

أن يكـون    : األول،أن المفعول به يحذف علـى ضـربين        )١()هـ٦٤٣ت(ذكر ابن يعيش  


	�rlَْ: �:،فيكون سقوطه لغرض التخفيف وهو في قوة المنطوق به ،نحو قوله تعالى       مراداً ُ�F�O�D- F�N!	
 :َْrl�	
 ُ�F�O�D- F�N!	
 :َْrl�	
 ُ�F�O�D- F�N!	
 :َْrl�	
 ُ�F�O�D- F�N!	


  F@R�ْ5D-D% F0�D,D- O�DBR	  F@R�ْ5D-D% F0�D,D- O�DBR	  F@R�ْ5D-D% F0�D,D- O�DBR	  F@R�ْ5D-D% F0�D,D- O�DBR	�)وقوله تعالى )٢،:� 
َ/DCَ&
َ/DCَ&
َ/DCَ&
َ/DCَ&    ً.�F]D@ F�N!	
 DsD+D� QR/N	
     ً.�F]D@ F�N!	
 DsD+D� QR/N	
     ً.�F]D@ F�N!	
 DsD+D� QR/N	
     ً.�F]D@ F�N!	
 DsD+D� QR/N	
Oـ�ِ 
	!Nـ�D)Rj�DT َ. D)Rj�DT َ. D)Rj�DT َ. D)Rj�DT َ.          N.ِ� R  �:،وقوله٣((� َ& Oـ�R DtOـ�D�	ْ
         N.ِ� Rـ�N!	
Oـ�ِ َ& Oـ�R DtOـ�D�	ْ
         N.ِ� Rـ�N!	
Oـ�ِ َ& Oـ�R DtOـ�D�	ْ
         N.ِ� Rـ�N!	
Oـ�ِ َ& Oـ�R DtOـ�D�	ْ
        

                                                 
  ١/٤٢٠شرح المفصل ينظر  )١(
 ٢٦:الرعد )٢(
 ٤١:الفرقان )٣(



 ٣٨

  D)ـR"D@ O�D  D)ـR"D@ O�D  D)ـR"D@ O�D  D)ـR"D@ O�Dأن يحذف وهو غير مـراد   : والثاني، لطول الصلةشواهد  وحذفت الهاء في هذه ال    ،)١(�

منـه قولـه    ومعرضاً عنه البته فيصير من قبيل االفعال الالزمة نحو ظرف، شرق، قام ، قعد و              

  : وقول الشاعر ،)٢(�% OxR!Ojَ&D	 OxR!Ojَ&D%<R�S-l@ُ_ <R3 <R	 OxR!Ojَ&D%<R�S-l@ُ_ <R3 <R	 OxR!Ojَ&D%<R�S-l@ُ_ <R3 <R	R�S-l@ُ_ <R3 <R> �:تعالى

   )٣( في عراقيبها نصليها    إلى الضيف يجرحـروعض        وإن تعتذر بالمحل من ذي 

  . )٤(الشاهد في يجرح والمراد يجرحها

 ست صور ال يصح فيها حذف المفعول،وذلك إذا صارعمدة          )هـ٩١١ت(ذكر السيوطي و

ما أحسن زيداً،أو يكون مجابـاً بـه        : ة النيابة عن الفاعل أو أن يكون متعجباً منه نحو           في حال 

ذ لو حذف لفهم    ما ضربت إالَّ زيداً إ    : وراً نحو   من رأيت ؟ أو يكون محص     : لمن قال   ) زيداً(لـ

نا خيراً لنا وشراً لعدو   : نفي الضرب مطلقاً ، والمقصود نفيه مقيدا ، أو يكون عامله حذف نحو              

زيد ضـربت   : زيد ضربته فال يقال اختياراً      :والعائد المفعول نحو  ) كل  ( أو يكون المبتدأ غير     

   .)٥(بحذف العائد، ورفع زيد بل يجب عند الحذف نصب زيد

=ُْ� &َ@O-َ&DـOEِ� O)ُP�َ &ََ�ـ�O-َ&D@َ& �ُْ=   O)ُWـOEِ� O)ُP�َ &ََ�ـ�O-َ&D@َ& �ُْ=   O)ُWـOEِ� O)ُP�َ &ََ�ـ�O-َ&D@َ& �ُْ=   O)ُWـOEِ� O)ُP�َ &ََ�ـ�O)ُW   �:تعالىقوله ، عند الفخر الرازي  حذف المفعول به شواهد  ومن  

   �ََ& O%َ& R�N!	
 Fn
َ/DT   �ََ& O%َ& R�N!	
 Fn
َ/DT   �ََ& O%َ& R�N!	
 Fn
َ/DT   �ََ& O%َ& R�N!	
 Fn
َ/DT          D R=Rgـ�Dj O)ُُ�ـ�W OEِ� DE�FTOَ�ـ� R�N!	
 D�O�َ|َ& ُZDT�S�	
 O)ُP�ْ          D R=Rgـ�Dj O)ُُ�ـ�W OEِ� DE�FTOَ�ـ� R�N!	
 D�O�َ|َ& ُZDT�S�	
 O)ُP�ْ          D R=Rgـ�Dj O)ُُ�ـ�W OEِ� DE�FTOَ�ـ� R�N!	
 D�O�َ|َ& ُZDT�S�	
 O)ُP�ْ          D R=Rgـ�Dj O)ُُ�ـ�W OEِ� DE�FTOَ�ـ� R�N!	
 D�O�َ|َ& ُZDT�S�	
 O)ُP�ْ�)تفصيل المسألة علـى     ذكر الرازي ،)٦ 

  :النحو اآلتي

فإذا قلت للرجل أرأيتك كان     ،رؤية العين :احداهما لغتان   )أرأيت  ( للعرب في   :)٧(قال الفراء 

ان  : الثـاني ما أرأيتكم، والمعنـى     أرأيتك: فتقول  : أهل رأيتَ نفسك ؟ ثم يثني ويجمع        : المراد  

تقول أرأيتك ، وتريد ، أخبرني ، واذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة علـى كـل حـال        

مذهب البـصريين أن الـضمير      : اذا عرفَت هذا فنقول     .أرأيتك أرأيتكما  أرأيتكم أرأيتكن    :تقول

                                                 
 ٤٣:هود )١(
 ١٥:االحقاف )٢(
، المعجـم   ١/٤١٨شـرح المفـصل     ،١/٦٤٠، اسـاس البالغـة      ٢١٩البيت لذي الرمة في ديوانـه ص         )٣(

 ٦/٥١١المفصل
 ٢/١٠همع الهوامع   ينظر  )٤(
  ٢/١٠وهمع الهوامع   ، ١/٣٠٩شرح الرضي على الكافية ينظر  )٥(
 ٤٠:االنعام  )٦(
 ١/٣٣٣معاني القرآن ينظر  )٧(



 ٣٩

&َ@O-َ&Dَ�ـ#DC Dـ/َ
    &َ@O-َ&Dَ�ـ#DC Dـ/َ
    &َ@O-َ&Dَ�ـ#DC Dـ/َ
    &َ@O-َ&Dَ�ـ#DC Dـ/َ
    �:تعالىالدليل قوله   أرأيتك ال محل له من االعراب، و      : الثاني وهو الكاف في قولك      

     S<ـ!َDT DqـOS�َW QR/ـN	
     S<ـ!َDT DqـOS�َW QR/ـN	
     S<ـ!َDT DqـOS�َW QR/ـN	
     S<ـ!َDT DqـOS�َW QR/ـN	
أرأيتك زيداً ما شأنه ، ولو جعلت الكاف محالً لكنت كأنـك  :ويقال ايضاً  ،)١(� 

عراب ،  فثبت ان الكاف ال محلَّ له من اإل       ،تقول أرأيت نفسك زيداً ما شأنه،  وذلك، كالم فاسد           

قعت التثنيه والجمع علـى      لو كانت الكاف توكيداً لو    ((:ءوقال الفرا .بل هو حرف ألجل الخطاب    

التاء ، كما يقعان عليها عند عدم الكاف ، فلما فتحت التاء في خطاب الجمع ، ووقعت عالمـة                   

أال ترى أن الكاف لو سقطت لم       .الجمع على الكاف،دلَّ ذلك على ان الكاف غير مذكور للتوكيد           

نَّها واجبه الزمه مفتقر أ بهذا إنصراف الفعل الى الكاف وأرأيت ؟ فثبت: يصلح ان يقال لجماعة    

بأن َّ هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك ، فإن عالمة الجمـع  :  عنه   )٣(أجاب الواحدي .)٢())ليهاإ

على قول البصريين ان الكاف حرف      و،)٤(تقع عليها ، مع أنَّها حرف للخطاب مجرد عن االسميه         

ي اختالفه عن اختالف التاء فـان المفعـول االول محـذوف       يدل على اختالف المخاطب، وأعن    

فـي موضـع المفعـول      ) أغير اهللاِ تدعون  (، وجملة االستفهام    ةعلمي) أرى(اختصاراً أن كانت    

 المفعولين من غير حاجة الى      ة مسد فهام ساد توقد يكون الفعل معلقاً عن العمل وجملة االس       .الثاني

   .)٥(تقدير مفعول

  : المسألة الى مذاهب)٦(الندلسيوفصل ابو حيان ا

  مذهب البصريين ان التاء هي الفاعل ، وما لحقها حرف يدل على اختالف  : االول

  .       المخاطب واغنى اختالفه عن اختالف التاء 

  مذهب الكسائي ان الفاعل هو التاء وان اداة الخطاب الالحقة في موضع المفعول : الثاني

  .      االول  

ـ     : مذهب الفراء   : الثالث  داة الخطاب بعده  أ نإنت و أفي  ) هي(ان التاء هي حرف خطاب ك

  . هي في موضع الفاعل ، استعيرت ضمائر النصب للرفع

                                                 
 ٦٢:االسراء )١(
  ١/٣٣٣  للفراءمعاني القرآن )٢(
 ٢/٢٦٩ينظر الوسيط  )٣(
، تفـسير   ٤/٤٩، مجمـع البيـان      ٢/٢١١، معالم التنزيل    ٢/٢٦٩،والوسيط  ١٢/١٨٣ ينظر مفاتيح الغيب   )٤(

  ٢/٣٦٢، إعراب القرآن وبيانه ٦/٣٧٣القرطبي 
  ١/٢٦٤التأويل النحوي ينظر  )٥(
  ٤/١٢٩البحر المحيط ينظر  )٦(



 ٤٠


 =d�ََ ]�ُ�:تعالىومنه قوله i@�َ� F�!َD+D� 
َ_ِ� 'N�D" 
�ُ�ُ��
 َd�َ= ِ�O�3َD�Sw	
 D�O�D� kD%�D] 
َ_ِ� 'N�D" R�-R�D;	ْ
 D�D�ُr <R��ُ�[ُ�[ َd�َ= 
i@�َ� F�!َD+D� 
َ_ِ� 'N�D" 
�ُ�ُ��
 َd�َ= ِ�O�3َD�Sw	
 D�O�D� kD%�D] 
َ_ِ� 'N�D" R�-R�D;	ْ
 D�D�ُr <R��ُ�[ُ�[ َd�َ= 
i@�َ� F�!َD+D� 
َ_ِ� 'N�D" 
�ُ�ُ��
 َd�َ= ِ�O�3َD�Sw	
 D�O�D� kD%�D] 
َ_ِ� 'N�D" R�-R�D;	ْ
 D�D�ُr <R��ُ�[ُ�[ َd�َ= 
i@�َ� F�!َD+D� 
َ_ِ� 'N�D" 
�ُ�ُ��
 َd�َ= ِ�O�3َD�Sw	
 D�O�D� kD%�D] 
َ_ِ� 'N�D" R�-R�D;	ْ
 D�D�ُr <R��ُ�[ �ِْ�ْ3ُ& <R�� �ِْ�ْ3ُ& <R�� �ِْ�ْ3ُ& <R�� �ِْ�ْ3ُ& <R��

  
iـ��ْR= R�O�!َDT  
iـ��ْR= R�O�!َDT  
iـ��ْR= R�O�!َDT  
iـ��ْR= R�O�!َDT�)أفرغ عليـه  ( وتقديره آتوني قطراً ) ُأفرغ (  منصوب بقوله " قطراً("(:قال الرازي،)١

  . )٢())فحذف االول لداللة الثاني) قطراً 

  :حذف المنادى

ذكر السيوطي أن هناك خالفاً في حذف المنادى ، فجزم ابن مالك بجـوازه قبـل األمـر      


 -ـ� 
  -ـ� 
  -ـ� 
  -ـ� 
  &َ.N.َ&  N.َ&  N.َ&  N   �:عليه قوله تعالى  والدعاء، وخرج   %F�Fـ�O] 
%F�Fـ�O] 
%F�Fـ�O] 
%F�Fـ�O]�)الذي يقتضيه النظر أنه ال     : )٤(قال أبو حيان  ،)٣

يجوز ، ألن الجمع بين حذف فعل النداء وحذف المنادى إجحاف ، ولم يرد سماع من العـرب ،   

   .)٥(في اآلية للتنبيه) يا ( فيقبل و 

%D�Dـ�D] O2D0ـ�D]O@َM3َ XaD@�Sـ!ُ�
      %D�Dـ�D] O2D0ـ�D]O@َM3َ XaD@�Sـ!ُ�
      %D�Dـ�D] O2D0ـ�D]O@َM3َ XaD@�Sـ!ُ�
      %D�Dـ�D] O2D0ـ�D]O@َM3َ XaD@�Sـ!ُ�
      �:قولـه تعـالى   ،  حذف المنادى عند الفخر الـرازي       شواهد  ومن  

DE�ُ!DBO+D- �DBِ� X)�R!DT F�N!	
D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�=َ F}D�	ْDg '	َOgَM3َ O)FCDgِ@
D%DE�ُ!DBO+D- �DBِ� X)�R!DT F�N!	
D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�=َ F}D�	ْDg '	َOgَM3َ O)FCDgِ@
D%DE�ُ!DBO+D- �DBِ� X)�R!DT F�N!	
D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�=َ F}D�	ْDg '	َOgَM3َ O)FCDgِ@
D%DE�ُ!DBO+D- �DBِ� X)�R!DT F�N!	
D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�=َ F}D�	ْDg '	َOgَM3َ O)FCDgِ@
D% �)يا":قولهفي ((:قال الرازي،)٦  

 عجبا من كـذا،وعلى     يا:إنّها كلمة تذكر عند البشارة، ونظيره قولهم      : القول األول قوالن، "بشرى

معنى النداء في هذه االشـياء التـي ال   :)٧(قال الزجاج: األولهذا القول ففي تفسير النداء وجهان،  

 قال أبـو    والثاني، فكأنك قلت اعجبوا   ،ياعجباه:  فإذا قلت    ،تجيب تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة    

طبت اآلن  لخو يخاطب نحو    يا أيتها البشرى هذا الوقت وقتك ، ولو كنت ممن         :كأنه يقول :)٨(علي

  .وألمرت بالحضور 

أن الذي نادى صاحبه وكان اسمهُ ، فقال يابشرى كما  يوهو الذي ذكره السد:القول الثاني

                                                 
 ٩٦:الكهف )١(
تفسير غرائب القـرآن     ،٢/٧١٩، الكشاف   ٢/٤١٤اعراب القرآن للنحاس    وينظر  ،٢١/١٤٦ مفاتيح الغيب    )٢(

  ٨/٣٦٢، روح المعاني ٤/١٣٠اعراب القر آن ألبي حيان ، ٤/٤٦١
 ٢٥:النمل  )٣(
 ٤/٣١٨آن ألبي حيان اعراب القر ينظر  )٤(
  ٢/٣٤،همع الهوامع   ٣٨٨ – ١/٣٨٥ينظر شرح المفصل  )٥(
 ١٩:يوسف )٦(
 ٣/٩معاني القرآن واعرابه ينظر  )٧(
 ٢/٤٣٩ينظر الحجة للقراء السبعة  )٨(



 ٤١

قال أبـو   ،)بشرى يا(دعا أمرأة اسمها بشرى     :  أنَّه قال    )هـ١٤٨ت  ( وعن االعمش  ،تقول يازيد 

 الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما اسماً للبشارة ، وهو) بشرى( إن جعلنا :)١(علي الفارسي

جعل ذلك  أنَّه: يا رجل الختصاصه بالنداء ، وجاز أن يكون في موضع النصب على تقدير : قيل

-D"�Dـ�DT iaD�Oَ!ـ'    -D"�Dـ�DT iaD�Oَ!ـ'    -D"�Dـ�DT iaD�Oَ!ـ'    -D"�Dـ�DT iaD�Oَ!ـ'    �:و) رجـالً    يـا ( النداء شائعاً في جنس البشرى ، ولـم يخــص كمـا تقـول               

Rg�D�R+	ْ
Rg�D�R+	ْ
Rg�D�R+	ْ
Rg�D�R+	ْ
�)٣(..)))٢(.  


	NIـ�	�D%              D RBRِ_ْ َ�ـ��D%    kDgِ_ْ َ�ـ��D%    kDgِ_ْ َ�ـ��D%    kDgِ_ْ َ�ـ�kDg    �: قوله تعـالى   هومن DtO5َـ�	ْ
 Rqـ\ْ
 OEَ& 'ـD]�F D#ـV�D@              D RBR	ـ�NI	
 DtO5َـ�	ْ
 Rqـ\ْ
 OEَ& 'ـD]�F D#ـV�D@              D RBR	ـ�NI	
 DtO5َـ�	ْ
 Rqـ\ْ
 OEَ& 'ـD]�F D#ـV�D@              D RBR	ـ�NI	
 DtO5َـ�	ْ
 Rqـ\ْ
 OEَ& 'ـD]�F D#ـV�D@ * * * *        DE5ُـ�N�D- َ.َ& DEOـ�DTO�R3 DtOـ�=َ         DE5ُـ�N�D- َ.َ& DEOـ�DTO�R3 DtOـ�=َ         DE5ُـ�N�D- َ.َ& DEOـ�DTO�R3 DtOـ�=َ         DE5ُـ�N�D- َ.َ& DEOـ�DTO�R3 DtOقـال  ،)٤(� َ=ـ�

أي يظلمـون غيـر     ) الظالمين  ( حاالً من الضمير في     ) أال يتقون   ( يحتمل أن يكون    ((:الرازي

نى أال يـا    متقين اهللا وعقابه، فأدخلت همزة االنكار على الحال ، ووجه ثالث وهو أن يكون المع              


�:ناس أتقون، كقوله%F�F�O�D- N.َ&
%F�F�O�D- N.َ&
%F�F�O�D- N.َ&
%F�F�O�D- N.َ&�)٦ (..)))٥( .  

  :حذف المفعول المطلق

ولم أعلم المصدر حذف في موضع وذلك أن الغرض فيه إذا تجرد مـن              ((:قال ابن جني  

قـال  ،)٧())الصفة أو التعريف أو عدد المرات فإنما هو لتوكيد الفعل ، وحذف المؤكد ال يجـوز               

  :ولقد وجدتُ في التنزيل ثالثة مواضع حذف فيها المفعول المطلق: لحموزالدكتور عبد الفتاح ا


 َ�ـ��iB�R!O          �: قوله تعالى : االول�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D-         �iB�R!Oَ�ـ� 
�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D-         �iB�R!Oَ�ـ� 
�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D-         �iB�R!Oَ�ـ� 
�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D-�)فحذف المفعول المطلق مـن     )٨،

  .األول والجار والمجرور من الثاني 

                                                 
 ٢/٤٣٩ينظر الحجة للقراء السبعة )١(
 ٣٠:يس )٢(
،مجمـع البيـان   ٢/٤٣٥كـشاف   ، ال٢/٢٨٧اعـراب القـرآن للنحـاس    وينظر  ،١٨/٨٥  مفاتيح الغيب  )٣(

 ٣/٣٧٤،تفسير أبي السعود ٩/١٠١،تفسير القرطبي ٥/٣٧١
 ١١ـ١٠:الشعراء )٤(
 ٢٥:النمل )٥(
،روح ٥/٣٥، تفـسير أبـي الـسعود        ٧/٨،البحر المحيط   ٣/٢٩٣،وينظر الكشاف   ٢٤/١٠٦ مفاتيح الغيب   )٦(

  ١٠/٦٤المعاني 
 ٢/١٥٦الخصائص  )٧(
 ٥٦:االحزاب )٨(



 ٤٢

�N.ِ� ُd�ُ5�َ OEِ�  N.ِ� ُd�ُ5�َ OEِ�  N.ِ� ُd�ُ5�َ OEِ�  N.ِ� ُd�ُ5�َ OEِ�    u0�F�ِ   �:قوله تعالى: الثاني �D�R�D?R	[ F�O+D� fَ
D��َOT
     u0�F�ِ� �D�R�D?R	[ F�O+D� fَ
D��َOT
     u0�F�ِ� �D�R�D?R	[ F�O+D� fَ
D��َOT
     u0�F�ِ� �D�R�D?R	[ F�O+D� fَ
D��َOT
  .إن تقول قوالً إالَّ قولنا هذا :  ،أي )١(�  

�O�Dـ�O)ُPD        �:قوله تعالى :الثالث F)ُـPO;D- Rـ�N!	
 F)ْـPF" O)ُـPR	َ_       O)ُPDـ�O�D� F)ُـPO;D- Rـ�N!	
 F)ْـPF" O)ُـPR	َ_       O)ُPDـ�O�D� F)ُـPO;D- Rـ�N!	
 F)ْـPF" O)ُـPR	َ_       O)ُPDـ�O�D� F)ُـPO;D- Rـ�N!	
 F)ْـPF" O)ُـPR	َ_ �)مستأنف، ويجوز ) يحكم(،)٢

يحكمه بينكم ، وهـذا العائـد       : على حذف العائد أي     ) حكم اهللا (أن يكون حاالً من     

   .)٣(قمفعول مطل

 إذ إن الحـذف ينـافي   ،والذي يبدو لي أن ابن جني كان مصيباً في رأيه إلى حـد بعيـد    

 الثالثة التي ذكرها صـاحب      شواهد  الغرض الذي جيء بالمصدر من أجله لذلك فإننا دققنا في ال          


         -D?V-َ&�Dـ� 
	Nـ/D?V-َ&�D-   -Rـ� 
	Nـ/D?V-َ&�D-   -Rـ� 
	Nـ/D?V-َ&�D-   -Rـ� 
	Nـ/R-   �:التأويل فلم نجد إالَّ مثاالً واحداً صالحاً لدارسته  وهو قوله تعالى           �FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
F�Dـ�
 Djـ!��[ D�         
�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
F�Dـ�
 Djـ!��[ D�         
�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
F�Dـ�
 Djـ!��[ D�         
�FBo!ـD]D% Rـ�O�!َDT 
F�Dـ�
 Djـ!��[ D�

�iB�R!O��َ�iB�R!O��َ�iB�R!O��َ�iB�R!O��َ�)٤(  .  

DE��!DwF- F��ََPR\D8D �:قوله تعالى:  حذف المفعول المطلق عند الفخر الرازيشواهد ومن D% D�N!	
 SEِ� DE��!DwF- F��ََPR\D8DD% D�N!	
 SEِ� DE��!DwF- F��ََPR\D8DD% D�N!	
 SEِ� DE��!DwF- F��ََPR\D8DD% D�N!	
 SEِ�

 �iB�R!O��َ 
�FBo!D]D% R�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D- l<ِ�S�	
 '!َDT �iB�R!O��َ 
�FBo!D]D% R�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D- l<ِ�S�	
 '!َDT �iB�R!O��َ 
�FBo!D]D% R�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D- l<ِ�S�	
 '!َDT �iB�R!O��َ 
�FBo!D]D% R�O�!َDT 
��!Dj 
�F�D[ D�-R/N	
 �D?V-َ&�D- l<ِ�S�	
 '!َDT�)ذكر المصدر للتأكيد ليكمل الـسالم  ((:رازي قال ال،)٥

 اهللا ومالئكتـه يـصلون علـى        إن:عليه ولم يؤكد الصالة بهذا التأكيد ألنها كانت مؤكدة بقولـه          

  .)٦())النبي

  :حذف المفعول فيه

  :بن جني إلى أن الظرف قد حذفَ في كالم العرب نحو قوله اذهب 

ـِّـفإن متُّ فانعيني بما أنا أهل   )٧(بنةَ معبداي علي الجيب يا ه     وشق

إن متُّ قبلَكِ ،هذا يريد ال محالة، أال ترى أنَّه ال يجوز أن يشرط االنسان موته، ألنّه يعلـم                   :أي

                                                 
 ٥٤:هود )١(
 ١٠:تحنةالمم )٢(
  ٢٨٦ـ١/٢٨٥التأويل النحوي ينظر  )٣(
 ٥٦:االحزاب )٤(
 ٥٦:االحزاب )٥(
  ١٩٧\٢٥ مفاتيح الغيب )٦(
  ٢/١٥١بال نسبة في الخصائص ،و٢/٣٦١،والمعجم المفصل ٣٧البيت لطرفة بن العبد في ديوانه،ص )٧(



 ٤٣


	ـ,D�ْ!َ3 D�O?SـF�OBFw      �:ال محالة،وجعَل منه قوله تعالى    )مائت(أنّه O)ُPOـ�R D�ِ?ـD6 Oـ�DBَ3      F�OBFwـD�ْ!َ3 D�O?S,ـ	
 O)ُPOـ�R D�ِ?ـD6 Oـ�DBَ3      F�OBFwـD�ْ!َ3 D�O?S,ـ	
 O)ُPOـ�R D�ِ?ـD6 Oـ�DBَ3      F�OBFwـD�ْ!َ3 D�O?S,ـ	
 O)ُPOـ�R D�ِ?ـD6 Oـ�DBَ3 �)الشهر منكم : ،أي)١ من شهِد

اً في مصرٍ فليصمه،وذكر ابن جني أن أبا علي الفارسي يرى أن نصب الشهر هنا إنما هو                 صحيحاً بالغ 

  .)٢(على الظرف ، ويذهب إلى أن  المفعول محذوف،أي فمن شهد منكم المصر في هذا الشهر فليصمه


	QR/N &ُ�ـR3 َdِe �:قوله تعالى:  حذف المفعول فيه عند الفخر الرازي       شواهد  ومن   DE�َ�DD@ F�O?D6 R3 َdِeُ�ـ& QR/N	
 DE�َ�DD@ F�O?D6 R3 َdِeُ�ـ& QR/N	
 DE�َ�DD@ F�O?D6 R3 َdِeُ�ـ& QR/N	
 DE�َ�DD@ F�O?D6  Rـ��  Rـ��  Rـ��  Rـ��

   ِEــ� =َO�ُ�	ْ
D% kDــ� F?	ْ
 Oــ� R u2ــ� D�l�D�D% ِUــ� S�!R	 kiــ� FC FE[Oــ� ُ5	ْ
   ِEــ� =َO�ُ�	ْ
D% kDــ� F?	ْ
 Oــ� R u2ــ� D�l�D�D% ِUــ� S�!R	 kiــ� FC FE[Oــ� ُ5	ْ
   ِEــ� =َO�ُ�	ْ
D% kDــ� F?	ْ
 Oــ� R u2ــ� D�l�D�D% ِUــ� S�!R	 kiــ� FC FE[Oــ� ُ5	ْ
   ِEــ� =َO�ُ�	ْ
D% kDــ� F?	ْ
 Oــ� R u2ــ� D�l�D�D% ِUــ� S�!R	 kiــ� FC FE[Oــ� ُ5	ْ
 F�OBFwــ D�ْ!َ3 D�O?S,ــ	
 O)ُPOــ� R D�ِ?ــ D6 Oــ� DBَ3 F�OBFwــ D�ْ!َ3 D�O?S,ــ	
 O)ُPOــ� R D�ِ?ــ D6 Oــ� DBَ3 F�OBFwــ D�ْ!َ3 D�O?S,ــ	
 O)ُPOــ� R D�ِ?ــ D6 Oــ� DBَ3 F�OBFwــ D�ْ!َ3 D�O?S,ــ	
 O)ُPOــ� R D�ِ?ــ D6 Oــ� DBَ3    �ً�ــ -ِ�D DEــ� َW Oــ� DD% �ً�ــ -ِ�D DEــ� َW Oــ� DD% �ً�ــ -ِ�D DEــ� َW Oــ� DD% �ً�ــ -ِ�D DEــ� َW Oــ� DD% �)ــال ،)٣ ق

فمن شهد مـنكم  : محذوف ألن المعنى   ) شَهِد  ( أن مفعول   : أحدهما: ههنا قوالن  "شَهِد"((:الرازي

انتصابه على الظرف وكـذلك الهـاء فـي         ) الشهر  ( معنى لم يكن مسافراً وقوله      البلد أو بيته ب   

  ). فليصمه:(قوله

ـِد  ( مفعول  :القول الثاني  من شاهد الشهر بعقله ومعرفتـه      : والتقدير  ) شهر  ( هو  ) شَهِ

شهدت عصر فالن ،وأدركت زمان فالن ، واعلم أن كال القولين ال يتم : فليصمه، وهو كما يقال 

 بمخالفة الظاهر ، أما األول فإنما يتم بإضمار أمر زائد ، وأما القول الثاني فيوجـب دخـول      إالَّ

  . )٤())التخصيص في اآلية

  

  :حذف أحد مفعولي األفعال الناسخة أو حذفهما معاً

 الجواز باإلجماع في حذف مفعولي األفعال الناسخة اختصاراً )٥()هـ٩٠٥ت(نقل األزهري


	W D�-R/Nُ�ـ�ُ(FBFTOe�َ Oـ�DE   �:ليل، ومنه قوله تعالى   إذا دلَّ على ذلك د     <R\�َWD�F6 D�O-َ&  DEـ�FBFTOe�َ O)ُُ�ـ�W D�-R/N	
 <R\�َWD�F6 D�O-َ&  DEـ�FBFTOe�َ O)ُُ�ـ�W D�-R/N	
 <R\�َWD�F6 D�O-َ&  DEـ�FBFTOe�َ O)ُُ�ـ�W D�-R/N	
 <R\�َWD�F6 D�O-َ& �)فحذف في اآلية )٦،

  .تزعمونهم شركاء: ،أي)تزعمون(مفعولي

                                                 
 ١٨٥:البقرة )١(
 ٢/١٥١الخصائص ينظر  )٢(
 ١٨٥:البقرة )٣(
مجمـع البيـان    ،١/٢٢٦الكـشاف   ،١/١٣٤،معالم التنزيل   ١/٢٨١وينظر الوسيط    ، ٧٥/ ٥ مفاتيح الغيب   )٤(

، تفـسير الثعـالبي     ١/٢٤٢،تفسير أبي السعود    ٤٨/ ٢ البحر المحيط    ،١/٥٠١تفسير غرائب القرآن     ،٢/١٤

  ١/٢٣٦، إعراب القرآن وبيانه ١/٤٥٨، روح المعاني ١/٣٨١
  ٣٧٨ـ١/٣٧٧شرح التصريح ينظر  )٥(
 ٦٢:القصص )٦(



 ٤٤

ـ ٢٢٥ت( عن سيبويه والجرمـي )١(فنقل ابن مالك ) لغير دليل   ( أما الحذف اقتصاراً      )هـ

 وعن االكثـرين اإلجـازة      قاًوالشلوبين المنع مطل   وشيخه ابن طاهر  )هـ٦٠٩ت(وابن خروف   

 التفصيل فيجوز في أفعال الظن لورود الـسماع دون          )هـ٤٧٦ت(،وعن األعلم الشنتمري  مطلقاً

ويمتنع باالجماع حذف احدهما اقتصاراً وذلك لكون أصلهما مبتدأ وخبرا، فال يجوز            ،أفعال العلم   

  .دون خبر وبالعكس من حذف مبتدأ 

من المغـاربة وأجاز ذلـك      بن ملكون اأبو إسحاق   وأما الحذف ألحدهما اختصاراً فمنعه      


 	َ?�O)F:الجمهور، كقوله تعالىi�O�D� D�FC R�R!ْ�3َ O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D- D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D%O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�3َ O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D- D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D%O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�3َ O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D- D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D%O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�3َ O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D- D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D%�)وتقدير الكالم وال )٢، 

  .)٣( عليهيحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيراً لهم فحذف المفعول األول للدالله


	D�-R/N �: قوله تعالى:  حذف أحد مفعولي االفعال الناسخة عند الفخر الرازيشواهد ومن  S�D�D�O;D- َ.D% D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D% D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D% D�-R/N	
 S�D�D�O;D- َ.D%

   RZD�D�R5ْ	
 DtO�D- R�ِ� 
�ُ!R�D� �D DE�ُ=S�َ�F�D] O)F?َ	 ��D6 D�FC ْ�D� O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�َ3 O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D-   RZD�D�R5ْ	
 DtO�D- R�ِ� 
�ُ!R�D� �D DE�ُ=S�َ�F�D] O)F?َ	 ��D6 D�FC ْ�D� O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�َ3 O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D-   RZD�D�R5ْ	
 DtO�D- R�ِ� 
�ُ!R�D� �D DE�ُ=S�َ�F�D] O)F?َ	 ��D6 D�FC ْ�D� O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�َ3 O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D-   RZD�D�R5ْ	
 DtO�D- R�ِ� 
�ُ!R�D� �D DE�ُ=S�َ�F�D] O)F?َ	 ��D6 D�FC ْ�D� O)F?َ	 
i�O�D� D�FC R�R!ْ�َ3 O�R F�N!	
 O)FC�َ�[ �DBِ� DE�ُ!َ�O�D-  ـ�DBِ� F�N!	
D% ِ�O@َ1
D% R2
D%�DBS�	
 F�
D�R R�N!R	D%  ـ�DBِ� F�N!	
D% ِ�O@َ1
D% R2
D%�DBS�	
 F�
D�R R�N!R	D%  ـ�DBِ� F�N!	
D% ِ�O@َ1
D% R2
D%�DBS�	
 F�
D�R R�N!R	D%  ـ�DBِ� F�N!	
D% ِ�O@َ1
D% R2
D%�DBS�	
 F�
D�R R�N!R	D%

   X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+َ�   X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+َ�   X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+َ�   X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+َ��)٥(قرأ حمزة ((:قال الرازي ،)٤( )    بنبالتاء والباقون بالياء ،أما قراءة حمزة بالتـاء        ) وال تحس

ف المـضاف   معناه وال تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم ، فحـذ           : )٦(المنقطة من فوق فقال الزجاج    

) يحسبن(األول أن يكون فاعل     :لداللة يبخلون عليه ، وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان              

يحسبن أحد بخل الذين يبخلـون        رسول اهللا أو ال    أو ضميرأحد،والتقدير واليحسبن   }ضمير رسول اهللا    

  : وأنشد الفراء .ذب كان شراً له ، أي الكذبمن ك: خيراً لهم ، وإنما جاز حذفه لداللة يبخلون عليه، كقوله

  )٧(ه والسادة األولـهم الملوك وأبناء الملوك هم      واآلخذون ب

  .)٨())فقوله به يريد بالملك ولكنه أكتفى عنه بذكر الملوك

                                                 
 ٢/٥ينظر شرح التسهيل  )١(
 ١٨٠:آل عمران )٢(
 ١/٣٤٩، حاشية الخضري ٤٨٨ـ١/٤٨٧ينظر همع الهوامع    )٣(
 ١٨٠:آل عمران )٤(
  ٢/١٨٤، النشر ٧٥، المفتاح في القراءات السبع ،ص٢/٥٤الحجة للقراء السبعة ينظر  )٥(
  ،١/٣٨٢ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٦(
  .، ولم أعثر عليه في مكان آخر١/٢٨٣  للفراءقرآنبال نسبة في معاني الالبيت  )٧(
 ، تفـسير القرطبـي      ٤٣٦/ ١الكـشاف   ، ١٨٠/ ١مشكل اعراب القـرآن     وينظر   ، ٩٢/ ٩  مفاتيح الغيب    )٨(

 ٢/٢٥٠ روح المعاني،٤/١٨٥



 ٤٥

O%َ& <R�%Fg O�R	D0�D�R �:ومنه قوله تعالى QRg�D�RT 
%ُ/R�N�D- OEَ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 DYR�D;َ3َ& D0�D�R	O%َ& <R�%Fg O�R QRg�D�RT 
%ُ/R�N�D- OEَ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 DYR�D;َ3َ& D0�D�R	O%َ& <R�%Fg O�R QRg�D�RT 
%ُ/R�N�D- OEَ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 DYR�D;َ3َ& D0�D�R	O%َ& <R�%Fg O�R QRg�D�RT 
%ُ/R�N�D- OEَ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 DYR�D;َ3َ&ً.Feُ� D�-ِ�R3�َPْ!R	 D)S�D?D� �َ�O�َ�OTَ& �N�ِ�ً.Feُ� D�-ِ�R3�َPْ!R	 D)S�D?D� �َ�O�َ�OTَ& �N�ِ�ً.Feُ� D�-ِ�R3�َPْ!R	 D)S�D?D� �َ�O�َ�OTَ& �N�ِ�ً.Feُ� D�-ِ�R3�َPْ!R	 D)S�D?D� �َ�O�َ�OTَ& �N�ِ��)١(.   

)  الَّذين كَفَـروا   بَأفَحس( ولم يرفعه إلى عاصم      )٢()هـ١٩٣ت(قرأ أبو بكر  ((:قال الرازي 

 قـراءة أميـر     ا، وذكر أنَّه  بسكون السين ورفع الباء وهي من االحرف التي خالف فيها عاصماً          

،وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ، أن يتخذوا خبر ، )ه السالمعلي(المؤمنين علي بن أبي طالب  

والمعنى أفكافيهم وحسبهم أن يتخذوا كذا وكذا ، وأما الباقون فقرأوا أفَحسب على لفظ الماضي ،                

  .)٣())أفَحسب الذين كفروا أتخاذ عبادي أولياء نافعاً: وعلى هذا التقدير ففيه حذف والمعنى 

�iBD �:الىومنه قوله تعُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�iBDُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�iBDُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�iBDُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�)المعنى : )٥(قال الزجاج((:قال الرازي،)٤

نعت لموصوف محـذوف، وهـو      ) أسباطاً  ( فقوله  ) أسباطاً  ( فرقة  ) وقطعناهم اثنتي عشَرةَ    (

أثنتـي  (:مـن قولـه   تمييزاً ، ولكنَّه بدل     ) أسباطاً  ( ليس قوله   : وقال أبو علي الفارسي     ،الفرقة

بمعنى وقطعناهم  ) ثنتي عشرة   ا( هو بدل من    :)٦(قال صاحب الكشاف  ) أمماً  ( وأما قوله   ،)عشرةً

   .)٧())أمماً ألن كل سبط كانت أمةعظيمة وجماعة كثيفة العدد


	�S        �:ومنه قوله تعالى   O)FC
D%ْMDD% ِ�O@َ1
 <R3 D�-ِeِ�O+F 
%F�َ�َW D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.        S�	
 O)FC
D%ْMDD% ِ�O@َ1
 <R3 D�-ِeِ�O+F 
%F�َ�َW D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.        S�	
 O)FC
D%ْMDD% ِ�O@َ1
 <R3 D�-ِeِ�O+F 
%F�َ�َW D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.        S�	
 O)FC
D%ْMDD% ِ�O@َ1
 <R3 D�-ِeِ�O+F 
%F�َ�َW D�-R/N	
 S�D�D�O;�َ َ.   F�RwـDB	ْ
 D�$ِْ�	َD% F@�   F�RwـDB	ْ
 D�$ِْ�	َD% F@�   F�RwـDB	ْ
 D�$ِْ�	َD% F@�   F�RwـDB	ْ
 D�$ِْ�	َD% F@��)قال ،)٨

،فالمعنى ال تحسبن يامحمد الذين كفروا      "ال تحسبن الذين كفروا معجزين في األرض      (":(الر ازي 

 ال يحسبن بالياء المعجمة من تحتها ، وفيه         )٩(وقرىء. فائقين حتى يعجزوني عن إدراكهم     سابقين

ال يحسبن الذين كفـروا  :ا المفعوالن ، والمعنى أن يكون معجزين في األرض هم      : أحدها: أوجه

                                                 
  ١٠٢:الكهف )١(
 ٢٦٥، مفاتيح األغاني ،ص٢/٧٩المحتسب ،و٢/٨٠ينظر معاني القرآن للفراء  )٢(
الكـشاف  ،٣/١٦٩الوسـيط   ،٢/٤١٥ اعـراب القـرآن للنحـاس        وينظر،١٤٨ـ  ٢١/١٤٧  مفاتيح الغيب )٣(

  ٣/٥٤٤،تفسير الثعالبي ٢/٧٢٠
  ١٦٠:االعراف )٤(
  ٢/٢٣٩ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٥(
  ٢/١٦٢ينظر الكشاف  )٦(
،معـالم التنزيـل   ٢/٤١٩،الوسـيط  ٢/٢٣٩،وينظـر معـاني القـرآن وإعرابـه         ١٥/٢٨ مفاتيح الغيـب    )٧(

 ٧/١٩٣،تفسير القرطبي ٤/٣٤٩،مجمع البيان ٢/١٦٢الكشاف ،٢/٣٢٦
  ٥٧:النور )٨(
، جامع البيان فـي     ١٥٧، المفتاح في القراءات،ص   ٣٨٧،والتذكرة ،ص ٣/٢٠٥الحجة للقراء السبعة    ينظر   )٩(

  ٦٤٤القراءات السبع ،ص



 ٤٦

أن يكون فيه ضمير الرسول      : وثانيها،أحداً يعجز اهللا في األرض حتى يطعموا هم في مثل ذلك          

k    لتقدم ذكره في قوله :�   َdـ�F]S�	
 
�F+�R{َ&D%  َdـ�F]S�	
 
�F+�R{َ&D%  َdـ�F]S�	
 
�F+�R{َ&D%  َdـ�F]S�	
 
�F+�R{َ&D%�)الذين كفروا معجزين     )١ بنأن : وثالثها ،،والمعنى ال يحس

  . )٢()) الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول األوليكون األصل وال يحسبنَّهم

  :حذف التمييز

كان يعلم منها به    )حكم ما (م من الحال    لوقد حذف المميز وذلك إذا اع     ((ئصجاء في الخصا  

فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المـتكلم          ،واشتريت ثالثين ،عندي عشرون   : وذلك قولك   

ف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكـر التمييـز،   ْ ذن لم يرد ذلك واراد االلغاز وح، فإ بانةاإل

ـَّل لجواز الحذف ابن هشام )٣())وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم ،وعليه مدار الكالم ،ومث

Rـ�POُ     �: قوله تعـالى   األول: من التنزيل  ه أعطى لذلك مثالين   إنَّ إذ   مغني اللبيب   في   Oُـ�PD- OEِ�    ُPOـ�R Oُـ�PD- OEِ�    ُPOـ�R Oُـ�PD- OEِ�    ُPOـ�R Oُـ�PD- OEِ� O) O) O) O)

DE%F�ِ��Dj DE%F�O,RTDE%F�ِ��Dj DE%F�O,RTDE%F�ِ��Dj DE%F�O,RTDE%F�ِ��Dj DE%F�O,RT�)٤( ،قوله تعالىوالثاني :� D�D,DT ZَD+O�R� �D?O�!َDTD�D,DT ZَD+O�R� �D?O�!َDTD�D,DT ZَD+O�R� �D?O�!َDTD�D,DT ZَD+O�R� �D?O�!َDT �)٦( )٥(.  

�D-mِـ�R2      �: قوله تعالى:  حذف التمييز عند الفخر الرازي        شواهد  من  و 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َْـ�	
 ُ�َ D̂ D�ْ$ِ�     R2ـ�D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َْـ�	
 ُ�َ D̂ D�ْ$ِ�     R2ـ�D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َْـ�	
 ُ�َ D̂ D�ْ$ِ�     R2ـ�D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َْـ�	
 ُ�َ D̂ D�ْ$ِ�

 Rـ�N!	
 Rـ�N!	
 Rـ�N!	
 Rـ�N!	
بئس القوم مثالً الذين كذبوا كما فـي        : ،أي"اهللابئس مثَُل القوم الذين كذبوا بآيات       (":(قال الرازي .)٧(�


	5َْـ�FtO     �:قوله i8َ^ـD D0ـ�D]     FtO5َْـ�	
 i8َ^ـD D0ـ�D]     FtO5َْـ�	
 i8َ^ـD D0ـ�D]     FtO5َْـ�	
 i8َ^ـD D0ـ�D] �)ا بلغ كذبهم مبلغاً وهو             ،  )٨وموضع الذين رفع ، ويجوز أن يكون جراً،وبالجملة لم

كيف وصف المثل بهذا الوصـف ؟       :((ثم قال .)٩())أنهم كذبوا على اهللا تعالى كان في غاية الشر والفساد         

ـَهم           الو: تقول   صف وإن كان في الظاهر للمثل فهو راجع إلى القوم ، فكأنَّه قال بئس القوم قومـاً مثلـ
                                                 

  ٥٤:النور )١(
، ٤/١٢٥، معـالم التنزيـل      ٣/٣٢٧،الوسيط  ٢/١٥٩،وينظر معاني القرآن للفراء     ٢٤/٢٤  مفاتيح الغيب    )٢(

  ٣/٢٤٥الكشاف 
 ٢/١٥٥الخصائص  )٣(
  ٦٥:االنفال )٤(
 ٣٠:المدثر )٥(
 ٢/٨٣١ ينظر مغني اللبيب  )٦(
 ٥: الجمعة  )٧(
  ١٧٧: االعراف  )٨(
  ٣٠/٧مفاتيح الغيب   )٩(



 ٤٧

بئس مثالً مثُل القوم ، وفي بئس ضمير        : على حذف التمييز،والتقدير   )٢(وقد خرجه الزمخشري  .)١())هكذا

مير المستكن فـي    يفسره مثالً الذي ادعى في حذفه ،وقد نص سيبويه على ان التمييز الذي يفسره الض              

   .نعم وبئس ال يجوز حذفه


ْ	�َـ�	D R5R      3333 �:ومنه قوله تعالى   F�Dـ�O"َ& Fـ�N!	
 fَD@�D��َ      D R5R	َـ��	ْ
 F�Dـ�O"َ& Fـ�N!	
 fَD@�D��َ      D R5R	َـ��	ْ
 F�Dـ�O"َ& Fـ�N!	
 fَD@�D��َ      D R5R	َـ��	ْ
 F�Dـ�O"َ& Fـ�N!	
 fَD@�D��َ�)أحـسن  :،أي"أحسن الخالقين "((:قال الرازي .)٣

 عند الفخر الرازي  ،ومن موارد حذفه    )٤())المقدرين تقديراً،فترك ذكر المميز لداللة الخالقين عليه      

��iBD:تعالىإذا نابت صفته عنه كقوله ُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�iBDُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�iBDُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�iBDُ& �ً{�D�O]َ& DaD�O,DT O<�َD��ْ
 O)FC�D�O+N�=َD%�)٦(نقل الرازي عن الزجاج.)٥( : 

نعت لموصـوف محـذوف     ) أسباطاً  ( فقوله  ) أسباطاً  ( فرقة  ) وقطعناهم أثنتي عشرة    (المعنى  

أثنتـي  ( تمييزاً، ولكنه بدل من قوله      ) أسباطاً  ( ليس قوله   : قال أبو علي الفارسي     و.وهو الفرقة 

قال أبـو   ،و حيان أن التمييز محذوف لفهم المعنى تقديره أثنتي عشرة فرقة          ووذهب أب ،)٧()عشرة  

تمييـزاً ألنَّـه    ) أسباطاً  (  نعت ألسباط أو بدل بعد بدل واليجوز أن يكون           )٨()هـ٦١٦ت(البقاء

) أمماً(تمييز،و) طاً أسبا(  إلى أن    )٩(جمع وتمييز هذا النوع ال يكون إالَّ مفرداً وذهب الزمخشري         

  .)١٠()أمما) (وقطعناهم(،بمعنى )أثنتي عشرة(بدل من 

  :حذف الحال

كثر ما يكون ذلك إذا أ،وةفي تنبيه له أن الحال قد يحذف للقرين)هـ٩١٨ت(ذكر االشموني 

                                                 
،تفسير ٨/٢٦٤، البحر المحيط    ١٨/٦٣، تفسير القرطبي    ١٠/٦،وينظر مجمع البيان    ٧/ ٣٠  مفاتيح الغيب    )١(

  ٥/٤٢٩،تفسير الثعالبي ٦/٢٤٧أبي السعود 
 ٥/٩٨،وإعراب القرآن للنحاس ٤/٥١٨ينظر الكشاف  )٢(
 ١٤: المؤمنون  )٣(
اعـراب القـرآن ألبـي حيـان        ،١٢/٧٤،تفسير القرطبـي    ٣/٢٨٦الوسيط  ،  ٢٣/٧٥ ينظر مفاتيح الغيب     )٤(

  ٩/٢١٨،روح المعاني ٤/٢٣٨
 ١٦٠: االعراف  )٥(
 ٢/٢٣٩قرآن وإعرابه ينظر معاني ال )٦(
  ).حذف أحد مفعولي األفعال الناسخة(، وقد بحث الشاهد في٢٨ / ١٥ ينظر مفاتيح الغيب  )٧(
  ٢٥٦ينظر إمالء ما من به الرحمن،ص )٨(
 ٢/١٦٢ينظر الكشاف  )٩(
 ٩١/ ٣اعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )١٠(



 ٤٨

�n�Dٍ �:كانت قوالً أغنى عنه المقول،نحو o�ُW O�R O)ِ?O�!َDT DE�ُ!F�O�D- ُZَPR\D8DB	ْ
D% ٍn�D� o�ُW O�R O)ِ?O�!َDT DE�ُ!F�O�D- ُZَPR\D8DB	ْ
D% ٍn�D� o�ُW O�R O)ِ?O�!َDT DE�ُ!F�O�D- ُZَPR\D8DB	ْ
D% ٍn�D� o�ُW O�R O)ِ?O�!َDT DE�ُ!F�O�D- ُZَPR\D8DB	ْ
D% * * * *D8D]D8D]D8D]D8D]O)ُPO�!َDT XtO)ُPO�!َDT XtO)ُPO�!َDT XtO)ُPO�!َDT Xt �)أي )١، :

S�Rـ�   �:قائلين ذلك  �ْS�َ5�َ �D�S�D@ ُ��RT�DBO]ِ�D% RqO�D�	ْ
 O�R D�RT
D�َ5	ْ
 F)�RC
D�O�ِ� F�3َO�D- ْ_ِ�D%  ـ�S�R �ْS�َ5�َ �D�S�D@ ُ��RT�DBO]ِ�D% RqO�D�	ْ
 O�R D�RT
D�َ5	ْ
 F)�RC
D�O�ِ� F�3َO�D- ْ_ِ�D%  ـ�S�R �ْS�َ5�َ �D�S�D@ ُ��RT�DBO]ِ�D% RqO�D�	ْ
 O�R D�RT
D�َ5	ْ
 F)�RC
D�O�ِ� F�3َO�D- ْ_ِ�D%  ـ�S�R �ْS�َ5�َ �D�S�D@ ُ��RT�DBO]ِ�D% RqO�D�	ْ
 O�R D�RT
D�َ5	ْ
 F)�RC
D�O�ِ� F�3َO�D- ْ_ِ�D%�)وتابعه فـي  .)٣(قائلين ذلك:،أي)٢

حذفها لنيابتهـا عـن غيرهـا أو توقـف المـراد            ((بـامتناع قائال ،)هـ١٢٠٦ت(ذلك الصبان 

، إذ ذكر أن الحال جائزة الحذف إالَّ إذا عرض          )٥(ختار ذلك المنع لعارض السيوطي    او،)٤())عليها

لم : كيف جئت؟ أو مقصوداً حصرها نحو     : راكباً ،لمن قال    : لها ما يمنع منه ككونها جواباً نحو      

 لك ، هنيئاً: ضربي زيداً قائماً،أو عن اللفظ بالفعل نحو: أعده إالَّ حرضاً، أو نائبه عن خبر نحو   


	kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw �:أو منهياً عنه نحو 
�F�D�ْ5�َ َ.kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw	
 
�F�D�ْ5�َ َ.kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw	
 
�F�D�ْ5�َ َ.kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw	
 
�F�D�ْ5�َ َ. �)و)٦،:� �i"D�D ِ�O@َ1
 <R3 ِ�OB�َ َ.D%�i"D�D ِ�O@َ1
 <R3 ِ�OB�َ َ.D%�i"D�D ِ�O@َ1
 <R3 ِ�OB�َ َ.D%�i"D�D ِ�O@َ1
 <R3 ِ�OB�َ َ.D%�)ذكر  ،و)٨( )٧

ـ ٢٨٥ت(ال خالف بين سيبويه وأبي العباس     :  أن أبا علي قال    )هـ٧٩٤ت(الزركشي  فـي   )هـ

نهما في القياس فسيبويه يذهب إلـى  الحال المحذوف الذي المصدر منصوب به، وإنَّما الخالف بي  

وذهب ابن جنـي إلـى أن الحـذف ال يحـسن            .)٩(السماع وال يقيس، واألخفش والمبرد يقيسان     

يحسن ، وذلك أن الغرض فيها وإنّما هو توكيد بها،وما طريقه طريـق              وحذف الحال ال  ((:فقال

ا أجزناه من حذف الحال في فأما م.... التوكيد غير الئق به الحذف ، ألنّه ضد الغرض ونقيضه 


	,F�OBFwD�!ْ3َ D�O?S �:قول اهللا تعالى O)ُPO�R D�ِ?D6 O�DB3َF�OBFwD�!ْ3َ D�O?S,	
 O)ُPO�R D�ِ?D6 O�DB3َF�OBFwD�!ْ3َ D�O?S,	
 O)ُPO�R D�ِ?D6 O�DB3َF�OBFwD�!ْ3َ D�O?S,	
 O)ُPO�R D�ِ?D6 O�DB3َ�)فمن شهده صحيحاً بالغاً ، فطريقه أنَّه لما : ،أي)١٠

دلت الداللة عليه من االجماع والسنة ،جاز حذفُه تخفيفاً، وأما لوعريت الحال من هذه القرينـة                

والذي يبدو لي أن الحذف جائز إذا علم    ،)١١())ذف الحال على وجه   وتجرد األمر دونها لما جاز ح     

                                                 
 ٢٤ـ٢٣:الرعد )١(
 ١٢٧:البقرة )٢(
   ٢/٤٤شرح االشموني  ،٢/١١٩ البرهان في علوم القرآن ، ٢/٨٣٠ مغني اللبيب ينظر  )٣(
 ٢/٢٨٦حاشية الصبان ينظر  )٤(
 ٢/٢٦٠ينظر همع الهوامع    )٥(
  ٤٣:النساء )٦(
 ١٨:لقمان  )٧(
 ٢/٨٩شرح الرضي على الكافية ينظر  )٨(
 ٢/١١٩ ينظر البرهان في علوم القرآن )٩(
  ١٨٦:البقرة )١٠(
  ٢/١٥٦الخصائص ينظر  )١١(



 ٤٩

وسندرس في هذا البـاب     الشواهد في التنزيل،  المحذوف ودلَّ على ذلك دليل وما يؤيد ذلك كثرة          

  .منهامجموعة 


	�lـ�5o!�َ3َ D0�Dُـ�S�FC       �:قولـه تعـالى   : عند الفخر الـرازي      حذف الحال   شواهد  من  و O)ُ5ْـ�N!{َ 
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R+R	R+R	R+R	R+R	S�ِ?R�S�S�ِ?R�S�S�ِ?R�S�S�ِ?R�S��)فطلقوهن :، فيكون التقدير عنده  )في(بمعنى  ) لعدتهن( الالم عند الفخر الرازي هنا في       .)١

مـستقبالت  ) فطلقـوهن   :(قال صاحب الكشاف  .في الزمان الذي يصلح لعدتهن    : في عدتهن،أي 

 عنـد  ةذوف محفيكون مستقبالً حاال  ،)٢(أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبالً لها       :كقوله) لعدتهن(

،  الستقبال عدتهنهو على حذف مضاف ، اي) لعدتهن ( أن )٤(ومذهب ابي حيان .)٣(الزمخشري

كتبته لليلة بقيت من شهر كذا ، وتقدير الزمخشري هنا حاالً محذوفة يدل             : والالم للتوقيت نحو    

عـامالً  عليها المعنى يتعلق بها المجرور، اي مستقبالت لعدتهن ، وليس بجيـد ، ألنَّـه قـدر                  

خاصاً،وال يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور اذا كان خاصاً بل اذا كان كوناً مطلقاً لو                

زيد عندك أو في الدار ، تريد ضاحكاً عندك أو ضاحكاً في الدار ، لم يجز فتعليق الـالم                   : قلت

  .ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح) فطلقوهن:( بقوله 

اختلفوا في موضع   :((قال الرازي .)٥(�D" O)ُW%F0ـFj O2D�Rwـ�D" O)ُW%F0    O)FCF@%FـFj O2D�Rwـ�D" O)ُW%F0    O)FCF@%FـFj O2D�Rwـ�D" O)ُW%F0    O)FCF@%FـFj O2D�Rwـ�D� O%َ&    O)FCF@%Fـ�  &َ%D� Oـ�  &َ%D� Oـ�  &َ%D� Oـ�   �:ومنه قوله تعالى  

  :،وذكروا وجوهاً)حصرت صدورهم:(قوله

تقرب الماضي من الحـال، أال  ) قد(وذلك الن) قد(انه في موضع الحال باضمار     : االول 

ـ         :قد قامت الصالة ، ويقال    :تراهم يقولون  . ه أتاني فالن ذهب عقله ، اي اتاني فالن قد ذهب عقل

  .أو جاءوكم حال ما حصرت صدورهم :وتقدير اآلية

حـصرت  :(اوجاءوكم ، ثـم اخبـر بعـده فقـال         : أنه خبر بعد خبر ، كأنه قال       : الثاني

  ). جاءوكم(،بدالً من )حصرت صدروهم:(،وعلى هذا التقدير يكون قوله)صدورهم

 جاءوكم قوماً حصرت صـدورهم أو جـاءوكم رجـاالً         : أن يكون التقدير    : الثالث  

                                                 
  ١:طالقال )١(
،تفـسير  ١٠/٣٤،مجمـع البيـان     ٥/٢٤٦،معالم التنزيـل    ٤/٣١٠الوسيط   ، ٣٠/٢٨ ينظر مفاتيح الغيب     )٢(

 ٤/٣٢٥،روح المعاني ٥/٤٤٣،تفسير الثعالبي ٦/٢٦٠، تفسير أبي السعود ١٨/١٠١القرطبي 
  ٤/٥٤٠ينظر الكشاف  )٣(
  ٥/٢٦١اعراب القرآن البي حيان ينظر  )٤(
 ٩٠:النساء )٥(



 ٥٠

نـصب النـه صـفه      ) حصرت صـدورهم    (حصرت صدورهم ، فعلى هذا التقدير قوله        

لموصوف منصوب على الحال ، االَّ أنه حذف الموصوف المنتصب على الحال واقيمـت              

  .)١())صفته مقامه

مذهب الكوفيين أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حاال، : ويتلخص الخالف ههنا باآلتي

ش من البصريين، ومذهب البصريين أنه ال يجوز أن يقع حاال، واليه ذهب ابو الحسن األخف

  .)٢(او كان وصفا لمحذوف فإنه يجوز أن يكون حاال) قد(واجمعوا على أنه اذا كانت معه

جح في هذا المقام،ذلك لوقـوع الفعـل الماضـي داال علـى             ري الكوفيين أ  أن ر أويبدو  

ــه تعــالى ــ  �:المــستقبل، كمــا فــي قول N!	
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&َ%O%َ& O%َ& O%َ& O  �: عن عاصم، )هـ١٦٨ت(، والمفضل)هـ٢٠٥ت( ويعقوب الحضرمي)هـ١١٠ت(البصري
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        ::::ـ حذف اdروراتـ حذف اdروراتـ حذف اdروراتـ حذف اdرورات٣٣٣٣

  :حذف المضاف إليه


  �:ذهب ابن جني إلى جواز حذف المضاف إليه في نحو قوله تعـالى             Rـ�N!R	  
 Rـ�N!R	  
 Rـ�N!R	  
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 Fـ�O+D� Fـ�O+D� Fـ�O+D� Fـ�O+D�وذكر ابن يعيش إن    ،))٦أي أول ما تفعل   :،أي من قبل ذلك ومن بعده، وقولهم إبدأ بهذا أولُ         ٥((�

مـررت بكُـلِّ    (،و)كان ذلك إذ وحينئذ   :(وقد حذف المضاف إليه في قولهم     :صاحب المفصل قال  

  ). قائما

                                                 
 ، اعراب القران البـي     ١/٥٣٦الكشاف  ، ١/٢٣٨اعراب القران للنحاس    وينظر    ، ١٠/١٧٨ الغيب  مفاتيح  )١(

  ٣٢٩-٣/٣٢٨ ، البحر المحيط ٢/٢١٨حيان 
  ٢/٢٨، وشرح  المفصل ١/٢٣٣ينظر االنصاف  )٢(
  ١١٦:المائدة )٣(
  ٢/٥١٢،فريدة الدهر ٢/١٨٩ينظر النشر  )٤(
  ٤:الروم )٥(
 ٢/١٠٣ هان في علوم القرآنالبر ، ٢/١٤٣الخصائص ينظر  )٦(



 ٥١
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السيوطي أن المضاف إليه يكثر حذفه في االسماء التامة ويقل في غيرها كقبل وبعد ونحوهما ،                

وإلى حذف المضاف إليـه بـشروط       .)٤(ال يقاس إالَِّ في مفرد مضافه زمان      :وقال ابن عصفور    

   :ة وعليه شراحهاصرح أبن مالك في األلفي

  ُلــويحذف الثاني فيبقى األوُل      كحـــاله إذا بـه يتّص    

  )٥(فت األوالـبشرط عطف وإضافة إلـى      مثل الذي له أض    

أي يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيبقى األول فال ينون والتُرد إليه النـون إذا                

 االضافة ؛ألن بذلك يصير المحذوف في قوة المنطوق ،          كان مثنى أو مجموعاً بشرط العطف أو      

،فحذف ُهللا يد من قالها ورجل من قالهاقطع ا: ،األصل )قَطَع اُهللا يد ورجَل من قالها:(وذلك كقولهم

  .عليه )رجل( لداللة ما أضيف إليه،ما أضيف إليه  يد من قالها
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 <R3 �D F�	َ �ْD�كل ما في : ،أي"كل له قانتون "((:قال الرازي .)٦(� 

السموات واالرض قانتون مطيعون ، والتنوين في كل عوض عن المضاف اليه وهـو              

  .)٧()..))ـه٦٨ت(قول مجاهد وابن عباس
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D% ـ�D?ِ� OqR3�َ�ُ��)اً (التنوين في ((:قال الرازي.)٨مـا (ف اليه وعوض عن المضا) أي (

                                                 
  ٧٩:االنبياء )١(
  ٣٢:الزخرف )٢(
  ١/٦٩٩، شرح التصريح ٢/٢٠٠شرح المفصل ينظر  )٣(
  ٢/٤٣١ينظر همع الهوامع   )٤(
 ٢/٤١٤حاشية الصبان ،٢/٤٠حاشية الخضري،٢/١٧٧ شرح االشموني ،١٥٧ينظر شرح ابن الناظم،ص )٥(
 ١١٦: البقرة  )٦(
البحـر المحـيط    ،٢/٥٩تفسير القرطبي   ،١/١٨٠،الكشاف  ١/٨٩معالم التنزيل    روينظ،٤/٢٣ مفاتيح الغيب   )٧(

  ١/٣٧٧،تفسير غرائب القرآن ١/٥٣٣
  ١١٠: االسراء  )٨(



 ٥٢

) فله االسماء الحسنى  (أي هذين االسمين سميتم وذكرتم      :صله لإلبهام المؤكد لما في اي ،والتقدير      

سمين المذكورين ولكن سماهما وهو ذاته عـز        أحد اال ليس براجع الى    ) فله(والضمير في قوله    

  .)١())فهو حسن فوضع موضعه) ا ما تدعوا أي( وعال والمعنى 
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فان الجحيم هي المأوى  له،ثم حذفت الصلة لوضوح المعنى كقولك غض : تقدير اآلية ((:الرازي

مأوى الالئق  فإن الجحيم هي ال   : الطرف،أي طرفك ، وعندي فيه وجه آخر،وهو أن يكون التقدير         

  .)٣())بمن كان موضوعاً بهذه الصفات واالخالق
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�F�D�َW �SBR DE%F@R�ْ5D-����)الرياح في يومٍ عاصف:()٥(ئقر((:قال الرازي.)٤ (

يوم ماطر وليلة سـاكره،وإنما     :جعل العصف لليوم ، وهو لما فيه ،وهو الريح أو الرياح كقولك           

فـي يـوم   : ن شئت قلت إن شئت قلت في يوم ذي عصوف ، و       إو:)٦(السكور لريحها قال الفراء   

ـ             ك،وقريء فـي يـوم عاصـف       عاصف الريح، فحذف ذكر الريح لكونـه مـذكوراً قبـل ذل

: وقيل عاصف من صفة الريح ، إالَّ أنَّه لما جاء بعد اليوم اتبع اعرابه كما قيـل                  .)٧())باالضافة

  .)٨(خفض على الجوار:  ،يعني  ضب خربٍجحرهذا 

                                                 
تفـسير القرطبـي    ،٢/٦٧٣الكشاف  ،٣/٣١٣،معالم التنزيل   ٣/١٣٣وينظر الوسيط   ،٢١/٥٩ مفاتيح الغيب   )١(

   ٨/١٨١،روح المعاني ٤/١٠٦اعراب القرآن البي حيان ،١٠/٢٢٢
 ٣٩ـ٣٧:النازعات )٢(
  ١٥/٢٣٧،روح المعاني ٨/٤١٥،البحر المحيط ٤/٦٨٤، وينظر الكشاف ٣١/٤٧ مفاتيح الغيب )٣(
  ١٨:ابراهيم )٤(
 اعراب القراءات  ،٢٨٦،الكفاية الكبرى،ص ٥٧٨جامع البيان في القراءات السبع،ص    ،٢/٣٤المحتسب  ينظر   )٥(

 ١/٧٣٣الشواذ 
  ٢/٨ينظر معاني القرآن )٦(
 الكـشاف   ،٣/٢١٩معـالم التنزيـل     ،٣٣١ـ٢/٣٣٠اعراب القرآن للنحاس    وينظر  ،١٩/٨٤ يح الغيب   مفات)٧(

 ٧/١٩٣،روح المعاني ٢/٥٢٦
  ٤/١٢اعراب القرآن البي حيان ينظر  )٨(



 ٥٣

        ::::ـ حذف ما جيوز فيه الرفع والنصب واجلرـ حذف ما جيوز فيه الرفع والنصب واجلرـ حذف ما جيوز فيه الرفع والنصب واجلرـ حذف ما جيوز فيه الرفع والنصب واجلر٤٤٤٤

  :حذف المضاف

 المـضاف مـن التنزيـل        كثيرة علـى حـذف     شواهد  دون النحويون في مؤلفاتهم     

وذهب ابن جني إلى أن حذف المضاف كثير واسع ، وإن كان أبو الحسن ال يرى                .)١(والشعر


�5Nَـ'  �:القياس عليه ، نحو قول اهللا سبحانه    O�D S�ِ�ْ	
 S�RPَ	D% '5َـN�
 O�D S�ِ�ْ	
 S�RPَ	D% '5َـN�
 O�D S�ِ�ْ	
 S�RPَ	D% '5َـN�
 O�D S�ِ�ْ	
 S�RPَ	D%�)أتقى: ،أي)٢ نم ومنـه قولـه   .بر


[Oـ  �:تعالىD%   ـO]
D%   ـO]
D%   ـO]
D% $$$$  َZـD- O�َ5ْ	
 ْ�  َZـD- O�َ5ْ	
 ْ�  َZـD- O�َ5ْ	
 ْ�  َZـD- O�َ5ْ	
وفي القرآن منه زهاء    (( عن ابن جني   )٥(يونقل الزركش .)٤(أهلها:،أي)٣(��ْ 

ألف موضع ، وأما أبو الحسن فال يقيس عليه ، ثم رده بكثرة المجاز فـي اللغـة وحـذف                    

 ،كذلك أنه نقل عن المبرد أنَّه شرط لجوازه وجود دليل على المحـذوف              )٦())المضاف مجاز 

-DـO]D%َ$َ$َ$َ$  َZـ %O]Dـ %O]Dـ %O]Dـ �من عقل أو قرينه، نحو     O�َ5ْ	
 ْ�  َZـD- O�َ5ْ	
 ْ�  َZـD- O�َ5ْ	
 ْ�  َZـD- O�َ5ْ	
جاء : ال يجوز على هذا أن تقول       أهلها ، قال و   :،أي)٧(��ْ 

قـال ابـن    . )٨(زيد ، وأنت تريد غالم زيد ، ألن المجيء يكون له وال دليل على المحذوف              

  :مالك

  )١٠()٩(وما يلي المضاف يأتي خلفاً    عنه في االعراب إذا ما حذفا

 يجوز بشرط العلم بـه      ىوالذي يبدو لي أن الحذف هنا مثل غيره في أبواب النحو االخر           

  .والدليل عليه


	Nـ/��D-�D-�D-�D-          QR:قوله تعالى: عند الفخر الرازي   حذف المضاف  شواهد  ومن   O)ُـPS�D@ 

�5Nُـ� FUـ�S�	

	Nـ/D?V-َ&      QRـ�  O)ُـPS�D@ 

�5Nُـ� FUـ�S�	

	Nـ/D?V-َ&      QRـ�  O)ُـPS�D@ 

�5Nُـ� FUـ�S�	

	Nـ/D?V-َ&      QRـ�  O)ُـPS�D@ 

�5Nُـ� FUـ�S�	
&َ-D?Vـ� 
                                                 

 ٢/٨١١ ينظر مغني اللبيب  )١(
 ١٨٩: البقرة )٢(
 ٨٢:يوسف )٣(
 ٢/١٤٢الخصائص ينظر  )٤(
  ٢/٩٩ ينظر البرهان في علوم القرآن )٥(
  ٢/١٤٢الخصائص  )٦(
 ٨٢:يوسف )٧(
  ٢/٩٩:ينظر البرهان في علوم القرآن )٨(
  ٢/٧١شرح ابن عقيل  )٩(
،حاشـية الـصبان    ٢/٣٨،حاشـية الخـضري   ٢/١٧٢شرح االشموني  ،١٥٦ص  ،شرح ابن الناظم  ينظر    )١٠(

٢/٤١٠ 



 ٥٤

�D?D�O%َr �D?O�R D�!َD�D% uaD�R"
D% ٍ�ْ��َ O�R O)ُPَ5!َD��D?D�O%َr �D?O�R D�!َD�D% uaD�R"
D% ٍ�ْ��َ O�R O)ُPَ5!َD��D?D�O%َr �D?O�R D�!َD�D% uaD�R"
D% ٍ�ْ��َ O�R O)ُPَ5!َD��D?D�O%َr �D?O�R D�!َD�D% uaD�R"
D% ٍ�ْ��َ O�R O)ُPَ5!َD��)أي من جنسها وهو )وخلق منها زوجها :( قال الرازي.)١،


	!D+D� F�Nَ� َ	  �:كقوله تعالى D%  	َ �َD+D� F�N!	
D%  	َ �َD+D� F�N!	
D%  	َ �َD+D� F�N!	
D%    ـ�i�
D%ْrَ& O)ُPR�ُ��َ& O�R O)ُP    ـ�i�
D%ْrَ& O)ُPR�ُ��َ& O�R O)ُP    ـ�i�
D%ْrَ& O)ُPR�ُ��َ& O�R O)ُP    ـ�i�
D%ْrَ& O)ُPR�ُ��َ& O�R O)ُP�)من جنـسها  ( فقد قدر الرازي المحذوف      ،)٢ (

. وإنَّما صح الحذف هنـا لداللـة المعنـى عليـه          .)٣(المضاف والتقدير وخلق من جنسها زوجها     

  .)٤(والمعنى شعبكم من نفس واحد ، انشأها وابتدأها وخلق منها زوجها


 R3> =ُ!ُ �:ومنه قوله تعالى�F�ِ�O6ُ&D%ُ!ُ= <R3 
�F�ِ�O6ُ&D%ُ!ُ= <R3 
�F�ِ�O6ُ&D%ُ!ُ= <R3 
�F�ِ�O6ُ&D%O)RCِ�ْ�ُPِ� �َO�R+	ْ
 O)ِ?ِ��O)RCِ�ْ�ُPِ� �َO�R+	ْ
 O)ِ?ِ��O)RCِ�ْ�ُPِ� �َO�R+	ْ
 O)ِ?ِ��O)RCِ�ْ�ُPِ� �َO�R+	ْ
 O)ِ?ِ�واشربوافي قلوبهم "((:قال الرازي.)٥(��

  .)٦())واشربوا في قلوبهم حب العجل،"العجل


	R5ْ �:ومنه قوله تعالى O)F?O�R َ�D+D�D% R�O�!َDT DYR�َ|D% F�N!	
 F�D�D+	َ O�D R�N!	
 D�O�RT ًZD��ُ D̂ D#R	َ_ O�R ��D,ِ� O)ُPُ$l��َُ& �ْDC �ُْ=R5ْ	
 O)F?O�R َ�D+D�D% R�O�!َDT DYR�َ|D% F�N!	
 F�D�D+	َ O�D R�N!	
 D�O�RT ًZD��ُ D̂ D#R	َ_ O�R ��D,ِ� O)ُPُ$l��َُ& �ْDC �ُْ=R5ْ	
 O)F?O�R َ�D+D�D% R�O�!َDT DYR�َ|D% F�N!	
 F�D�D+	َ O�D R�N!	
 D�O�RT ًZD��ُ D̂ D#R	َ_ O�R ��D,ِ� O)ُPُ$l��َُ& �ْDC �ُْ=R5ْ	
 O)F?O�R َ�D+D�D% R�O�!َDT DYR�َ|D% F�N!	
 F�D�D+	َ O�D R�N!	
 D�O�RT ًZD��ُ D̂ D#R	َ_ O�R ��D,ِ� O)ُPُ$l��َُ& �ْDC �ُْ= DaDgD� DaDgD� DaDgD� DaDgD�

   D2�ُ|ـ�N�	
 D�D�DTD% D�-ِr�D�َ�	ْ
D%   D2�ُ|ـ�N�	
 D�D�DTD% D�-ِr�D�َ�	ْ
D%   D2�ُ|ـ�N�	
 D�D�DTD% D�-ِr�D�َ�	ْ
D%   D2�ُ|ـ�N�	
 D�D�DTD% D�-ِr�D�َ�	ْ
D%�)مـن حـذف          ) من ذلك (قوله  :((قال الرازي .)٧ داشارة الى المنقم ، وال ب

من لعنه اهللا ، وال يقال الملعون شر من ذلك          : بشر من أهل ذلك ، النه قال        : المضاف وتقديره   

  .)٨())إنّه شر ممن له ذلك الدين:الدين ، بل يقال

���D�Dًـ� &َ%FC Oـ(O َ=ـ�\DE�ُ!R                      �:عـالى ومنه قولـه ت    �Dـ�F]ْMD�Rـ�D-O�=َ OـDC�D�ْP!َOCَ& uZـ� DCD0�D�3َـ�  O)َـWD%                      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �Dـ�F]ْMD�Rـ�D-O�=َ OـDC�D�ْP!َOCَ& uZـ� DCD0�D�3َـ�  O)َـWD%                      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �Dـ�F]ْMD�Rـ�D-O�=َ OـDC�D�ْP!َOCَ& uZـ� DCD0�D�3َـ�  O)َـWD%                      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �Dـ�F]ْMD�Rـ�D-O�=َ OـDC�D�ْP!َOCَ& uZـ� DCD0�D�3َـ�  O)َـWD% �)قـال  .)٩

  :وكم من اهل قرية ، ويدل عليه وجوه:قيل في االية محذوف والتقدير((:الرازي

  .باالهلإال والبأس ال يليق ) فجاءها بأسنا(قوله  : احدهما

  .فعاد الضمير الى أهل القرية ) أوهم قائلون(قوله  : وثانيها

                                                 
 ١:النساء )١(
 ٧٢:النحل )٢(
  ٢/٣٩٢المعاني ،روح ٣/١٦٣ ،البحر المحيط ٩/١٣١  ينظر مفاتيح الغيب  )٣(
 ١/٤٥١الكشاف ينظر  )٤(
  ٩٣:البقرة )٥(
ن للنحـاس   آاعـراب القـر   ،  ٥٨وينظر تفسير غريب القـرآن البـن قتيبـة،ص         ، ٣/١٧١  مفاتيح الغيب    )٦(

  ١/٣٣٦،تفسير غرائب القرآن ١/٢٨٢،تفسير الثعالبي ١/٣٢١،مجمع البيان ١/٧٥،معالم التنزيل ١/٧٠
  ٦٠:المائدة )٧(
،روح ٣/٥٢٨البحـر المحـيط     ،٣/٤٢٩مجمـع البيـان      ، ١/٦٣٨الكشاف  وينظر   ، ١٢/٣١ مفاتيح الغيب   )٨(

  ٣/٣٤١المعاني
  ٤:االعراف )٩(



 ٥٥

  .أن الزجر و التحذير ال يقع للمكلفين اال باهالكهم  : وثالثها

  .أن معنى البيان والقائلة ال يصح إالَّ فيهم : ورابعها

فإن قيل فلماذا قال أهلكناها ؟ أجابوا أنَّه تعالى رد الكالم على اللفظ دون المعنـى كقولـه      

O�R َ=  �:تعالى O�l-َMَWD% =َ O�R O�l-َMَWD% =َ O�R O�l-َMَWD% =َ O�R O�l-َMَWD%  Oqَ�ـDT uZـD-O�  Oqَ�ـDT uZـD-O�  Oqَ�ـDT uZـD-O�  Oqَ�ـDT uZـD-O��)١(فرده على اللفظ ، ثم قال،:�    O)ـF?	َ Fـ�N!	
 Sـ�DTَ&   O)ـF?	َ Fـ�N!	
 Sـ�DTَ&   O)ـF?	َ Fـ�N!	
 Sـ�DTَ&   O)ـF?	َ Fـ�N!	
 Sـ�DTَ&�)فرده على المعنـى  )٢،

ال :وقـال بعـضهم   .فجاءهم بأسنا،لكان صـواباً   :ولو قال : )٣(دون اللفظ ولهذا السبب قال الزجاج     

ك ا أهال ممحذوف في االية والمراد اهالك نفس القرية ألن في إهالكها بهدم أو خسف  أو غيره               

محموالً على ظاهره وال حاجة فيـه       )فجاءها بأسنا :(من فيها ، وألن على هذا التقدير يكون قوله        

  .)٤())الى التأويل

  :حذف المبدل منه

قيل يجوز، وعليه االخفش     : األول:دون السيوطي رأيين في حذف المبدل منه وأبقاء البدل        

%D.َ 5�َُ�	ُـ�
 	DBRـ� َ�ـD%       F�Rw.َ 5�َُ�	ُـ�
 	DBRـ� َ�ـD%       F�Rw.َ 5�َُ�	ُـ�
 	DBRـ� َ�ـD%       F�Rw.َ 5�َُ�	ُـ�
 	DBRـ� َ�ـF�Rw        �:ته وجعل منـه   أحسن إلى الذي وصفت زيداً ، أي وصف       : نحو   )٥(وابن مالك 

  DnR/َـP	ْ
 O)ُPُ�D�R�	َْ&  DnR/َـP	ْ
 O)ُPُ�D�R�	َْ&  DnR/َـP	ْ
 O)ُPُ�D�R�	َْ&  DnR/َـP	ْ
 O)ُPُ�D�R�	َْ&�)ـ ٣٦٨ت(ال يجوز، وعليه السيرافي   : الثاني  ،و)٦  وغيـره؛ألن البـدل     )هـ

وعنون لـذلك ابـن     ،)٨(وبهذا االختالف صرح الزركشي في البرهان     ،)٧(والحذف ينافيه  لإلسهاب

،والثـاني قولـه    ١١٦: تقدم من سورة النحـل       األول ما : وذكر شاهدين  مغني اللبيب   هشام في   

�O)ُPO�R:تعالى ً.�F]D@ O)ُP�R3 �D�!ْD]O@َ& �DBَWO)ُPO�R ً.�F]D@ O)ُP�R3 �D�!ْD]O@َ& �DBَWO)ُPO�R ً.�F]D@ O)ُP�R3 �D�!ْD]O@َ& �DBَWO)ُPO�R ً.�F]D@ O)ُP�R3 �D�!ْD]O@َ& �DBَW�)١٠( )٩(.  

                                                 
 ٨:الطالق )١(
 ١٠:الطالق )٢(
 ٢/١٩٨ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٣(
، معـالم التنزيـل     ٢/٣٤٨ ،الوسـيط   ١/٢٥٠و معـاني القـرآن للفـراء        ،١٤/١٨ينظر مفاتيح الغيـب      )٤(

  ٣/٢٠٠،تفسير غرائب القرآن ٢/٨٤الكشاف ،٢/٢٦٦
  ٣/١٩٨ينظر شرح التسهيل  )٥(
  ١١٦:النحل )٦(
 ٣/١٥٤ ينظر همع الهوامع   )٧(
 ٢/١٠٧ ينظر البرهان في علوم القرآن )٨(
  ١٥١: البقرة  )٩(
 ٢/٨٢١ ينظر مغني اللبيب  )١٠(



 ٥٦

DBَWـ� &َ@D]Oـْ!�R3 �Dـ�DBَW      O)ُPـ� &َ@D]Oـْ!�R3 �Dـ�DBَW      O)ُPـ� &َ@D]Oـْ!�R3 �Dـ�DBَW      O)ُPـ� &َ@D]Oـْ!�R3 �Dـ�O)ُP      �: قوله تعـالى   : حذف المبدل منه عند الفخر الرازي      شواهد  ومن  

 O)ُPO�R ً.�F]D@ O)ُPO�R ً.�F]D@ O)ُPO�R ً.�F]D@ O)ُPO�R ً.�F]D@�)١(.  ذكر الرازي أن)ا أن يت)كما أرسلنا:(في قوله ) الكافعلق بما قبله، أو بمـا   إم

  :بعده ، فإن قلنا إنَّه متعلق بما قبله ففيه وجوه

،أي وألتم نعمتي علـيكم فـي       )٢(�وألتم نعمتي عليكم  �:أنّه راجع إلى قوله تعالى     : األول

  .الدنيا بإرسال الرسول

وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً    :،وهو أن التقدير  )هـ٣٢٢ت(قول أبي مسلم االصفهاني    : الثاني

 أرسلنا فيكم رسوالً ، أي كما أرسلنا فيكم رسوالً من شأنه وصفته كذا وكذا ، فكذلك جعلناكم                  كما

  .أمةً وسطاً

كما أرسلنا فيكم رسوالً مـنكم يعلمكـم الـدين          :أنّه متعلق بما بعده فالتقدير    : وأما إذا قلنا  

) مـا  (،ومذهب أبـي حيـان أن     )٣()هـ٢٢٥ت(والشرع ، فاذكروني اذكركم وهو اختيار األصم      

كالذي أرسلناه رسوالً ، إذ يبعد تقرير       : ، والعائد محذوف ،ورسوالً بدل منه ، والتقدير         مصدرية

وحذف المضاف وإقامه المضاف إليه هو      ،هذا التقدير مع الكالم الذي قبله ومع الكالم الذي بعده         

  .)٤( واالصم)هـ٢٩٩ت (بن كيسانااختيار االخفش والزجاج و


 DTَ!ـ' 
	!Nـ�D%َ.D%َ.D%َ.D%                      R.َ�:ومنه قوله تعالى  %Fَ��َْ�ـ�R	 Xt
Dـ�D" 

ْ	Pَـ/DC DnRـ/َ
 "DـDCD% ٌdD8ـ/َ O)ُPُ�D�Rـ�	َْ& F�Rwـ� َ�ـDBR	 

 DTَ!ـ' 
	!Nـ�R                       5�َُ�	ُـ�%Fَ��َْ�ـ�R	 Xt
Dـ�D" 

ْ	Pَـ/DC DnRـ/َ
 "DـDCD% ٌdD8ـ/َ O)ُPُ�D�Rـ�	َْ& F�Rwـ� َ�ـDBR	 

 DTَ!ـ' 
	!Nـ�R                       5�َُ�	ُـ�%Fَ��َْ�ـ�R	 Xt
Dـ�D" 

ْ	Pَـ/DC DnRـ/َ
 "DـDCD% ٌdD8ـ/َ O)ُPُ�D�Rـ�	َْ& F�Rwـ� َ�ـDBR	 

 DTَ!ـ' 
	!Nـ�R                       5�َُ�	ُـ�%Fَ��َْ�ـ�R	 Xt
Dـ�D" 

ْ	Pَـ/DC DnRـ/َ
 "DـDCD% ٌdD8ـ/َ O)ُPُ�D�Rـ�	َْ& F�Rwـ� َ�ـDBR	 
 5�َُ�	ُـ�

DE�F;R!ْ�F- َ. DnR/َP	ْ
 R�N!	
 '!َDT DE%F��َْ�D- D�-R/N	
 SEِ� DnR/َP	ْ
DE�F;R!ْ�F- َ. DnR/َP	ْ
 R�N!	
 '!َDT DE%F��َْ�D- D�-R/N	
 SEِ� DnR/َP	ْ
DE�F;R!ْ�F- َ. DnR/َP	ْ
 R�N!	
 '!َDT DE%F��َْ�D- D�-R/N	
 SEِ� DnR/َP	ْ
DE�F;R!ْ�F- َ. DnR/َP	ْ
 R�N!	
 '!َDT DE%F��َْ�D- D�-R/N	
 SEِ� DnR/َP	ْ
كما ( في انتصاب الكذب في قوله ((:قال الرازي.)٥(�

  :نوجها) تصف السنتكم الكذب 

وال تقولـوا ألجـل وصـف    :  ، والتقدير  ةمصدري) ما ()٦(قال الكسائي والزجاج   : األول

حمـل  : فإن قـالوا  ،ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام ، نظيره أن يقال ال تقولوا لكذا كذا كذا         

 أن: والجواب  عين ذلك، ) تفتروا على اهللا الكذب   ل(:اآلية عليه يؤدي إلى التكرار ،ألن قوله تعالى       
                                                 

 ١٥١:البقرة )١(
 ١٥٠:البقرة )٢(
،مجمـع  ٢٠٥/ ١الكـشاف   ،١/٢٣٣،الوسـيط   ١/٦٩للفراء  معاني القرآن    ، ١٢٩/ ٤ ينظر مفاتيح الغيب     )٣(

  ١/٤١٦،روح المعاني ١/٣٣٤،تفسير الثعالبي ٢/١١٥،تفسير القرطبي ١/٤٦٤البيان 
  ٦١٧/ ١يط حالبحر المينظر  )٤(
 ١١٦:النحل )٥(
 ٣/٩٠ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٦(



 ٥٧

لتفتروا علـى   :( ليس فيه بيان كذب على اهللا تعالى، فأعاد قوله        ) لما تصف ألسنتكم الكذب   :(قوله

ليحصل في هذا البيان الزائد ، ونظائره في القرآن كثيرة ،وهو أنه تعالى يذكر كالماً ) اهللا الكذب 

  .ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة

 تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا        موصولة ، والتقدير وال   ) ما(أن تكون    : الثاني

   .)١())حالل وهذا حرام ، وحذف لفظ فيه لكونه معلوماً

       بال ) هذا حالل وهذا حرام   (وتعلق  ) ما مصدرية (وقد ذهب إلى األول الزمخشري،وهو أن

ال تحرموا وتحللوا   : وال تقولوا هذا حالل وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب ، أي          : تقولوا على   

ـ ٦١٦ت(وأجـاز أبـو البقـاء     ،)٢(جل قول تنطق به ألـسنتكم ويجـول فـي أفـواهكم           ال  )هـ

 على أنه بدل من الضمير المحذوف العائــد       ) الكذب( أن يكون انتصاب     )هـ٤٣٠ت(والحوفي

جاءني الذي ضربت أخاك،أي ضربته أخاك ، وأجاز أبو البقاء أن يكـون             :كما تقول   ) ما(على  

   .)٣(منصوباً بأضمار أعني

  :لمعطوف عليهحذف ا


ْ	;D�Dـ�D      �:قوله تعالى ورد في    أن حذف المعطوف عليه       اللبيب جاء في مغني   fَ�DwـD+ِ� Onِْـ�A
      Dـ�D�D;	ْ
 fَ�DwـD+ِ� Onِْـ�A
      Dـ�D�D;	ْ
 fَ�DwـD+ِ� Onِْـ�A
      Dـ�D�D;	ْ
 fَ�DwـD+ِ� Onِْـ�A


O2D�D�َ���3َO2D�D�َ���3َO2D�D�َ���3َO2D�D�َ���3َ �)وقوله تعالى .)فضرب فانفجرت (أي  ،)٤:�       ZَـS�D�	ْ
 
�ُ!F�Oَ�ـ� OEَ& O)ُ�O�R�D" Otَ&      ZَـS�D�	ْ
 
�ُ!F�Oَ�ـ� OEَ& O)ُ�O�R�D" Otَ&      ZَـS�D�	ْ
 
�ُ!F�Oَ�ـ� OEَ& O)ُ�O�R�D" Otَ&      ZَـS�D�	ْ
 
�ُ!F�Oَ�ـ� OEَ& O)ُ�O�R�D" Otَ&�)أعلمتم :،والتقدير)٥

ـّت بالمكاره أم حسبتم      ـّ.)٦(أن الجنة حف RـF0�ْ           �:ل في البرهان بقوله تعالى    ومث O)RCRـ�D"َ& Oـ�RRـF0�ْ          3ََ!ـ�D�ْ5F- Oـَ�  O)RCRـ�D"َ& Oـ�RRـF0�ْ          3ََ!ـ�D�ْ5F- Oـَ�  O)RCRـ�D"َ& Oـ�RRـF0�ْ          3ََ!ـ�D�ْ5F- Oـَ�  O)RCRـ�D"َ& Oـ�R3ََ!ـ�D�ْ5F- Oـَ� 

        Rِـ�� kD3َْ�ـ�
 Oـ�	َD% ـ�i�DCَ_ ِ�O@َ1
        Rِـ�� kD3َْ�ـ�
 Oـ�	َD% ـ�i�DCَ_ ِ�O@َ1
        Rِـ�� kD3َْ�ـ�
 Oـ�	َD% ـ�i�DCَ_ ِ�O@َ1
        Rِـ�� kD3َْ�ـ�
 Oـ�	َD% ـ�i�DCَ_ ِ�O@َ1
ـّل لحذفه مع حرف العطف بقولـه       .لو ملكه ولو أفتدى به    : أي  ،)٧(�  ومث

                                                 
،تفـسير غرائـب القـرآن      ٥/١٢٨بي  ،تفسير القرط ٣/٢٦٦،معالم التنزيل   ١٠٥/ ٢٠ ينظر مفاتيح الغيب     )١(

  ٧/٤٨١،روح المعاني ٤/٣١٣
  ٦١٦/ ٢الكشاف ينظر  )٢(
 ٥/٥٢٦البحر المحيط ينظر  )٣(
  ٦٠:البقرة )٤(
  ٧٧:يوسف )٥(
  ٣/٢٣٨شرح التسهيل و ،٢/٨٢١ ينظر مغني اللبيب  )٦(
  ٩١:آل عمران )٧(



 ٥٨

ُ& ٍt�S-َ& O�R�D�D �:تعالى XaS�R+3َ ٍ�َ�D] '!َDT O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َD�D�ُ& ٍt�S-َ& O�R XaS�R+3َ ٍ�َ�D] '!َDT O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َD�D�ُ& ٍt�S-َ& O�R XaS�R+3َ ٍ�َ�D] '!َDT O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َD�D�ُ& ٍt�S-َ& O�R XaS�R+3َ ٍ�َ�D] '!َDT O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َ �)٢(فأفطر فعدة:أي،)١(.  

الذي ضربت :ومثل لذلك بقولكوصرح ابن جني بجواز حذف المعطوف والمعطوف عليه،    

  .)٣(وزيداً جعفر ، تريد الذي ضربته وزيداً،فتحذف المفعول من الصلة

بلـى  ):( ماقـام زيـد   :(وأخواتها ، تقول لمن قال    ) بلى  ( وقد يحذف المعطوف عليه بعد      

د وعمرو،ألنها حرف تصديق،فيدل على المعطوف عليه الـذي هـو           بلى قام زي  : ، أي )وعمرو

  .)٤(المصدق المثبت

  : حذف المعطوف عليه عند الرازيشواهد ومن 


DT ��َD��ْـ,i�O�DT DaD�Oـ� َ=ـ�R!DT Oـ       ����::::قوله تعالى  F�O�R O2D�D�َ���3َ D�D�D;	ْ
 fَ�DwD+ِ� Onِ�ْA
 �D�!ُْ53َ R�RO�َ5R	 'D]�F 'َ5O��َO]
 ْ_ِ�D%        ـR!DT Oـ� َ=ـ�i�O�DT DaD�O,ـDT ��َD��ْ
 F�O�R O2D�D�َ���3َ D�D�D;	ْ
 fَ�DwD+ِ� Onِ�ْA
 �D�!ُْ53َ R�RO�َ5R	 'D]�F 'َ5O��َO]
 ْ_ِ�D%        ـR!DT Oـ� َ=ـ�i�O�DT DaD�O,ـDT ��َD��ْ
 F�O�R O2D�D�َ���3َ D�D�D;	ْ
 fَ�DwD+ِ� Onِ�ْA
 �D�!ُْ53َ R�RO�َ5R	 'D]�F 'َ5O��َO]
 ْ_ِ�D%        ـR!DT Oـ� َ=ـ�i�O�DT DaD�O,ـDT ��َD��ْ
 F�O�R O2D�D�َ���3َ D�D�D;	ْ
 fَ�DwD+ِ� Onِ�ْA
 �D�!ُْ53َ R�RO�َ5R	 'D]�F 'َ5O��َO]
 ْ_ِ�D%  D) D) D) D)

       D�-R�Rْـ��F ِ�O@َ1
 <R3 
O�َ̂ O+�َ َ.D% R�N!	
 R:ْrِ@ O�R 
�F�D�O6
D% 
�ُ!ُW O)F?D�D�O,D ٍU��َُ& ��ُW       D�-R�Rْـ��F ِ�O@َ1
 <R3 
O�َ̂ O+�َ َ.D% R�N!	
 R:ْrِ@ O�R 
�F�D�O6
D% 
�ُ!ُW O)F?D�D�O,D ٍU��َُ& ��ُW       D�-R�Rْـ��F ِ�O@َ1
 <R3 
O�َ̂ O+�َ َ.D% R�N!	
 R:ْrِ@ O�R 
�F�D�O6
D% 
�ُ!ُW O)F?D�D�O,D ٍU��َُ& ��ُW       D�-R�Rْـ��F ِ�O@َ1
 <R3 
O�َ̂ O+�َ َ.D% R�N!	
 R:ْrِ@ O�R 
�F�D�O6
D% 
�ُ!ُW O)F?D�D�O,D ٍU��َُ& ��ُW�)الفاء ((:قال الفخر الرازي.)٥

  .)٦())فضرب فانفجرت، أو فإن ضربت فقد انفجرت:متعلقة بمحذوف، أي )فانفجرت:(في قوله

  :حذف المعطوف

جني أن المعطـوف    ابن  العرب، وشاع في التنزيل، فذكر      كثر حذف المعطوف في كالم      

ـّل لحذف المعطوف ما روي عن أحمد بن يحيـى أنهـم                 والمعطوف عليه يجوز حذفهما، ومث

ـّل لذلك الزركشي ب   .)٧(راكب الناقة والناقة طليحان   : راكب الناقة طليحان،أي  : يقولون  شواهد ومث


&َ%Dَ	ـ(I�D- Oُـ�D%َ&   Fَ	ـ(I�D- Oُـ�D%َ&   Fَ	ـ(I�D- Oُـ�D%َ&   Fَ	ـ(I�D- Oُـ�F   �:كقوله تعالى ،عدة من التنزيل    %
%
%
%�)٨(،�   
%F�Rـ�D- O)3َََ!ـ&   
%F�Rـ�D- O)3َََ!ـ&   
%F�Rـ�D- O)3َََ!ـ&   
%F�Rـ�D- O)٩(�&3َََ!ـ(،�      D�ـ=َD% ـ�D 
َ_ِ� S)َ�ُـ&      D�ـ=َD% ـ�D 
َ_ِ� S)َ�ُـ&      D�ـ=َD% ـ�D 
َ_ِ� S)َ�ُـ&      D�ـ=َD% ـ�D 
َ_ِ� S)التقـدير  )١٠(�&َ�ُـ ، :

                                                 
  ١٨٤:البقرة )١(
  ٢/٣٧٠ على الكافية شرح الرضي،و٢/١٠٦ ينظر البرهان في علوم القرآن )٢(
  ٢/١٥١الخصائص ينظر  )٣(
  ٢/٣٧٠شرح الرضي على الكافية ينظر  )٤(
 ٦٠:البقرة )٥(
البحر المحيط  ،١/٢٨٥تفسير القرطبي   ،  ١/١٤٧الكشاف  ،١/٥٦وينظر معالم التنزيل    ،٣/٨٩ مفاتيح الغيب   )٦(

 ١/٢٧٢،روح المعاني ١/٣٩٠
 ٢/١٥١الخصائص  )٧(
 ٨٥:االعراف )٨(
  ١٠٩:يوسف )٩(
 ٥١:يونس )١٠(



 ٥٩

  .)١(!أعموا؟ أمكثوا؟ أكفرتم


	xْ�َ�ِْ . . . . �:وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف نحو قوله تعالى ِ�O�َ= O�R D�َ�ْ�َ& O�D O)ُPO�R Qِ��َO�D-  ِxْ�َ�ْ	
 ِ�O�َ= O�R D�َ�ْ�َ& O�D O)ُPO�R Qِ��َO�D-  ِxْ�َ�ْ	
 ِ�O�َ= O�R D�َ�ْ�َ& O�D O)ُPO�R Qِ��َO�D-  ِxْ�َ�ْ	
 ِ�O�َ= O�R D�َ�ْ�َ& O�D O)ُPO�R Qِ��َO�D- 

�َ�َ�=َD%�َ�َ�=َD%�َ�َ�=َD%�َ�َ�=َD%�)ـّل   )٣(ومن أنفق من بعده   : ، أي )٢  أخر من التنزيل علـى جـواز   شواهد شام بهابن  ، ومث

Rـ�O)F?O           �:حذف المعطوف مع العاطف، نحو قوله تعالى       uـ�D"َ& D�O�D� 
�ُ=l�َ�F- O)	َD% R�R!F]F@D% R�N!	�ِ� 
�F�D[ D�-R/N	
D%          O)F?Oـ�R uـ�D"َ& D�O�D� 
�ُ=l�َ�F- O)	َD% R�R!F]F@D% R�N!	�ِ� 
�F�D[ D�-R/N	
D%          O)F?Oـ�R uـ�D"َ& D�O�D� 
�ُ=l�َ�F- O)	َD% R�R!F]F@D% R�N!	�ِ� 
�F�D[ D�-R/N	
D%          O)F?Oـ�R uـ�D"َ& D�O�D� 
�ُ=l�َ�F- O)	َD% R�R!F]F@D% R�N!	�ِ� 
�F�D[ D�-R/N	
D%�)٤( ،

Rـ�R]ْ&D@ Oـ�D-O�R�3َ RـZٌ         �: وقوله تعالى  kً_َ& Rِـ�� O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َ        ٌZـD-O�R�3َ Rـ�R]ْ&D@ Oـ�R kً_َ& Rِـ�� O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َ        ٌZـD-O�R�3َ Rـ�R]ْ&D@ Oـ�R kً_َ& Rِـ�� O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َ        ٌZـD-O�R�3َ Rـ�R]ْ&D@ Oـ�R kً_َ& Rِـ�� O%َ& �ً�-ِ�D O)ُPO�R DE�َW O�DB3َ�)ابن ، وأنشد )٦(فحلق ففدية: ي،أ)٥

  :مالك قول النابغة الذبياني

فما كانالخيرِ بين سالماً لو جاء ٧( إال ليالٍ  قالئُلجرٍ    أبــو ح(  

  .فما كان بين الخير وبيني إال ليال قالئل: أي

  :ومنه قول امرئ القيس

  )٩( )٨(كأن الحصى من خلفها وأمامها      إذا نجلتْه رجلها خذفُ أعسرا

  . المعطوفمعرجلها ويدها، فحذف الواو : أي

Rـ�O    * * * * &3ََـO�ُ� D8ـDE%F�Rw   &3ََـO�ُ� D8ـDE%F�Rw   &3ََـO�ُ� D8ـDE%F�Rw   &3ََـO�ُ� D8ـDE%F�Rw    �:قوله تعالى:عطوف عند الفخر الرازي  حذف الم  شواهد  ومن   Xـ�O�D� ََ�ـ�& Otَ&    Oـ�R Xـ�O�D� ََ�ـ�& Otَ&    Oـ�R Xـ�O�D� ََ�ـ�& Otَ&    Oـ�R Xـ�O�D� ََ�ـ�& Otَ&

X ِ?D D�FC QR/N	
 
َ/DCX ِ?D D�FC QR/N	
 
َ/DCX ِ?D D�FC QR/N	
 
َ/DCX ِ?D D�FC QR/N	
 
َ/DC�)١٠(.  

                                                 
 ٢/١٠٥ البرهان في علوم القرآن )١(
  ١٠:الحديد )٢(
 ٢/٣٧٠، شرح الرضي على الكافية ٣/٢٣٦شرح التسهيل و،٢/١٠٦ البرهان في علوم القرآنينظر  )٣(
  ٢٨٥:البقرة )٤(
  ١٩٦:البقرة )٥(
 ٣/١٩٣ وهمع الهوامع  ،٢/٨١٩ ينظر مغني اللبيب  )٦(
، المقاصـد   ٢١٤شرح ابـن النـاظم،ص    ،٣/٢٣٦ شرح التسهيل    ،٩٠يوانه ص الذبياني في د  البيت للنابغة    )٧(

 ٢/١٨٦شرح التصريح ،٣/١٨٩النحوية 
لـسان  ،  ٢١٤،شـرح ابـن النـاظم،ص     ٣/٢٣٦، شرح التـسهيل     ٦٤مرئ القيس في ديوانه ص    البيت ال  )٨(

 ٣/١٩٠المقاصد النحوية  ،)حذف،نجل(العرب،مادة
 ٣/٢٣٦شرح التسهيل ينظر  )٩(
  ٥٢-٥١: الزخرف  )١٠(



 ٦٠

 بـل انـا   (مجازهاأن   ههنا فقال أبو عبيدة   ) أم(في معنى   أن النحاة اختلفوا    :)١(ذكر الرازي 

بمعنى بل ) نا خير أم أ( ، ثم ابتدأ فقال )أفال تبصرون (  الكالم عند قوله ، وعلى هذا قد تم )خير

م تبصرون إالَّ أنه وضـع      أ) افال تبصرون   ( انا خير ، وقال الباقون أم هذه متصله ألن المعنى           

قال آخرون  موضع تبصرون ، ألنهم إذا قالوا له انت خير فهم عنده بصراء ، و             ) أنا خير ( قوله  

أم ) افـال تبـصرون     :( ابتداء الكالم والتقـدير   ) أنا خير   (وقوله  ) أم(إن تمام الكالم عند قوله      

أتأكل أم ال تأكل ، تقتصر      :أتأكل أم ، أي   : كما تقول لغيرك    ) أم(تبصرون لكنه اكتفى فيه بذكر      

  .إيثاراً لالختصار فكذا ههنا) أم(على ذكر كلمة

أفـال  : متصله بدأ بـه الزمخـشري؛ألن المعنـى         ) أم  ( ول بأن   إن الق : )٢(قال ابو حيان  

أنت خيـر،   :موضع تبصرون،ألنهم إذ قالوا   ) أنا خير :(تبصرون أم تبصرون،إال أنه وضع قوله     

نما يكون  إذ المعادل   إفهم عنده بصراء،وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب ،وهذا القول متكلف            

و جملة اسمية يتقدر منهـا  أفعلية ، كان المعادل جملة فعلية   مقابالً للسابق،وإن كان السابق جملة      

ـّ اي أم صم   )٣(�&FBُ�O�DTDgَـ�Otَ& O)FC &َْ�ـ�ُ(Dj Oـ�FBُ�O�DTDgَ&      DE�ُ�Rـ�Otَ& O)FC &َْ�ـ�ُ(Dj Oـ�FBُ�O�DTDgَ&      DE�ُ�Rـ�Otَ& O)FC &َْ�ـ�ُ(Dj Oـ�FBُ�O�DTDgَ&      DE�ُ�Rـ�Otَ& O)FC &َْ�ـ�ُ(Dj Oـ�DE�ُ�R      �:جملة فعلية كقوله   ،وهنا ال يتقـدر منهـا جملـه        م  ت

، كـان   ،وإن كان الـسابق اسـماً     )افال تبصرون ( :ليس مقابالً لقوله  ) أم أنا خير  (،ألن قوله   فعليه

لداللة المعنى عليـه،إذ    ) أم(، او جملة فعلية يتقدر منها اسم،وقيل حذف المعادل بعد         اسماًالمعادل  

أيقوم زيد أم   : ، نحو )ال) (أم(وهذا ال يجوز إال إذا كان بعد      ) تبصرون(تبصرون، فحذف : التقدير

  .أم ال هو عندك: أم ال يقوم؟ وأزيد عندك أم ال؟ أي: ال؟ تقديره
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  :قولين ) ليسوا سواء :(أن في قوله  )٥(الرازي

كـالم  ) هل الكتاب أمـة قائمـة     من أ :(كالم تام وقوله    ) يسوا سواء ل( ن قوله   أ : حدهماأ

                                                 
الكـشاف  ،٥/٦٢معـالم التنزيـل     ،  ٤/١٣١،اعراب القرآن للنحاس    ١٨٨-٢٧/١٨٧ينظر مفاتيح الغيب       )١(

 ٤/٧٧،روح المعاني ٤/٢٥١
 ٥/١٥٢اعراب القرآن البي حيان ينظر  )٢(
 ١٩٣:االعراف ينظر  )٣(
 ١١٣:آل عمران )٤(
،معـالم التنزيـل    ١/٤٨١،الوسـيط   ١/١٨١إعـراب القـرآن للنحـاس       ،٨/١٦٣ ينظر مفـاتيح الغيـب       )٥(

البحـرالمحيط  ،٢/٢٣٨تفـسير غرائـب القـرآن        ،٢/١١٢،تفسير القرطبـي    ٢/٣٦٧،مجمع البيان   ١/٣٢٩

  ١/٥١١، إعراب القرآن الكريم وبيانه ٢/٢٤٨، روح المعاني ٢/١٩،تفسير أبي السعود ٣/٣٦



 ٦١

كنـتم خيـر    :(بيانا لقوله ) تأمرون بالمعروف :(،كما وقع قوله    )ليسوا سواء :(ن قوله مستأنف لبيا 

منهم :(أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم ليسوا سواء،وهو تقرير لما تقدم من قوله            :، والمعنى )أمة

، وعلـى هـذا القـول       )من أهل الكتاب أمة قائمـة     :( ابتدأ فقال  مث) المؤمنون وأكثرهم الفاسقون  

ومنهم امة : ، كان تمام الكالم ان يقال  )من أهل الكتاب أمة قائمة    :(أنه لما قال    : أحدهمااحتماالن  

غنـي  ن ذكر احد الضدين ي    مة المذمومة على مذهب العرب من أ      مذمومة، إالَّ أنَّه أضمر ذكر اال     

ـ حدهم يستقل بإفادة العلم بهما      أ الضدين يعلمان معاً  فذكر       نأوتحقيقه  ،خرعن ذكر الضد اآل    ال ف

   :)هـ٢٧ت(بو ذؤيبأخر، قال جرم يحسن إهمال الضد اآل

  )١( طالبهاشد ادري أره     مطيع فمامري ألدعاني إليها القلب إنّ

ال  :)٣(،وقال الزجـاج )٢(فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي،وهذا قول الفراء) أم غي( اراد  

يـات فـال    ا قبل هذه اآل    جرى فيم  مة المذمومة قد  األ ذكر   نأل،مة المذمومة حاجة الى اضمار األ   

 كان ذكر أحدهما    ه لما كان العلم بالضدين معا،     ا قد ذكرنا أنّ   ضمارها مرة اخرى ،إلنّ   إحاجة الى   

، فيغنـي   ) زيد وعبد اهللا ال يستويان زيد عاقل دين ذكي        :(خر، وهذا كما يقال   مغنيا عن ذكر اآل   

أغنى ذلـك عـن     )ليسوا سواء :(ا تقدم قوله  وعبداهللا ليس كذلك ، فكذا ههنا كم      :ن يقال   أعن هذا   

  .اإلضمار

كالم غير تام وال يجوز الوقف عنده، بل هو متعلق          ) ليسوا سواء (إن قوله    : القول الثاني 

 رفع بليس، وإنما )أمة(ـمة مذمومة ف أمة قائمة و  أهل الكتاب   أليسوا سواء من    :بما بعده والتقدير    

 ةم هذا التقدير البد من اضمار األ       البراغيث ، وعلى   على مذهب من يقول اكلوني    ) ليسوا  ( قيل  

 نأكثرين على   ويين انكروا هذا القول التفاق األ     المذمومة وهو اختيار ابي عبيده إال أن أكثر النح        

  .قوله اكلوني البراغيث وامثالها لغة ركيكة 

uZS�ِ� O�R �:ومنه قوله تعالى O)ِ?ِ�R"�Dwِ� �D 
%F�NPَ��َD- O)	َD%َ&uZS�ِ� O�R O)ِ?ِ�R"�Dwِ� �D 
%F�NPَ��َD- O)	َD%َ&uZS�ِ� O�R O)ِ?ِ�R"�Dwِ� �D 
%F�NPَ��َD- O)	َD%َ&uZS�ِ� O�R O)ِ?ِ�R"�Dwِ� �D 
%F�NPَ��َD- O)	َD%َ&X ِ�F X�-R/�َ N.ِ� D�FC OEِ� X ِ�F X�-R/�َ N.ِ� D�FC OEِ� X ِ�F X�-R/�َ N.ِ� D�FC OEِ� X ِ�F X�-R/�َ N.ِ� D�FC OEِ� �)أو لم ((:قال الرازي،)٤

    )٥())في اللفظ محذوف ، والتقدير أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنه) يتفكروا 

                                                 
 ،٣/١٦٨ الهوامـع    ، همع١/٣٧،مغني اللبيب    ١/٣٩البيت ألبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين          )١(

  ،٤/٢٦٢شرح األشموني 
  ١/١٦٢ينظر معاني القرآن  )٢(
  ١/٣٥٤ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 ١٨٤:االعراف  )٤(
،تفـسير غرائـب القـرآن      ٤/٤٢٩،البحـر المحـيط     ٤/٣٧٤،وينظر مجمع البيان    ١٥/٦٢  مفاتيح الغيب    )٥(

 ٣/٨٢،إعراب القرآن الكريم وبيانه ٤/١١٩،روح المعاني ٣/٣٥٥



 ٦٢

  :حذف المستثنى منه

ويعرف على حسب العوامل ، إذا كان المستثنى منه غير مذكور وهو            (:(الحاجب  ابن  قال  

هذا الذي يسميه النحاة االستثناء المفـرغ ،        ( :()هـ٦٨٦ت(قال الرضي و،)١())في غير الموجب  

  .)٢())ألنه لم يشتغل بمستثنى منه ، فعمل في المستثنى) إال(والمفرغ في الحقيقة هو الفعل قبل

ما ضـرب   ( واالستثناء المفرغ يجيء في جميع معموالت الفعل وفي المبتدأ والخبر نحو            

وما ( و  ) وما ضرب إالَّ زيداً     ( و  ) وليس منطلقاً إالَّ زيد     ( و  ) زيد  ما ضرب إالَّ    (و  ) إالَّ زيد   

ما أمـتأل االنـاء إالَّ      ( ويقع بعد إالَّ كذلك الحال      ) وما ضربته إالَّ تأديباً     (و  ) رأيتُه إالَّ الجمعة    

امتنع مع كما أنَّه    )٤()ما ضربتُ إالَّ ضرباً     ( ويستثنى من ذلك المصدر المؤكد فال يجوز        ،)٣()ماء

قـام زيـد إالَّ     ( وكذلك عطف النسق فـال يقـال        ) التمشِ  إالَّ وزيداً     ( المفعول معه فال يقال     

   .)٥()عمرو

، قـام إالَّ زيـد    : ذهب بعضهم نحو  وذكر السيوطي أن الحذف يقع في الموجب والجواز م        

: الكذب ، إذ تقديره     ه يلزم منه    ألنّ،وضربت إالَّ زيداً ، ومررت إالَّ بزيد ، والجمهور على منعه          

   .)٦(ه جائزنّإثبوت القيام والضرب والمرور بجميع الناس إالَّ زيداً وهوغير جائز بخالف النفي ف

  : حذف المستثنى منه عند الفخر الرازيشواهد ومن 
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: هو استثناء متصل او منقطع، ورجـح الـرازي        ) إال أن يخافا  (اختلفوا في أن قوله تعالى      :((الرازي

بضم الياء والبـاقون بفتحهـا ، قـال    ) إالَّ أن يخافا()٨(ههنا لالستثناء المنقطع ،وقرأ حمزة) إال ّ (كون

حمزة إبدال أن ال يقيما من ألف الضمير وهو من بـدل االشـتمال ،                وجه قراءة    )٩(صاحب الكشاف 

                                                 
 ٢/١٣٣شرح الرضي على الكافية  )١(
 ٢/١٣٣المصدر نفسه  )٢(
  ،١/٥٠٩شرح االشموني  ،٢/١٧،شرح المفصل ١١٩لناظم ص اابن  ، شرح ٢/١٣٤المصدر نفسه ينظر  )٣(
 ١/٥١٠شرح االشموني ينظر  )٤(
  ٢/١٣٤شرح الرضي على الكافية ينظر  )٥(
 ٢/١٨٧ينظر همع الهوامع   )٦(
 ٢٢٩: البقرة  )٧(
، الكفايـة  ٢٠٤،التـذكرة،ص ١/٤٤٢، الحجـة للقـراء الـسبعة    ٧٦ينظر كتـاب معـاني القـراءات،ص     )٨(

 ١/٢٤٩، إعراب القراءات الشواذ ١١٥، مفاتيح األغاني ،ص٢/٦٠٨، كتاب االقناع ٢٠١الكبرى،ص
 ٢٧٢ـ١/٢٧١ينظر الكشاف  )٩(



 ٦٣

  )١())إال أن يخـافوا   (خيف زيد تركه إقامة حدود اهللا، وهذا المعنى متأكد بقـراءة عبـد اهللا               : كقولك  

إالَّ خائفين فيكون استثناء من االحـوال       : في موضع نصب الحال التقدير      ) أن يخافا   ( وقيل إن قوله    

 فال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً في كل حال إالَّ في حال الخوف أن ال يقيمـا                    :فكأنه قيل   

     أن مع الفعل بتأويل المصدر والمصدر في موضع اسم الفاعل فهـو منـصوب      : حدود اهللا وذلك أن

 قيل  أن والفعل حاالً والذي يظهر أنه استثناء من المفعول له كأنه          : ومنع سيبويه وقوع     .على الحال   

   .)٢(وال يحل لكم أن تأخذوا بسبب من االسباب إالَّ بسبب خوف عدم إقامة حدود اهللا
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التقدير إالَّ أن يعتصموا بحبل     :)٤(قال الفراء : ألول  ا،ا فيه وجوه  )إالَّ بحبل من اهللا   (:قوله((:الرازي

  :من اهللا وأنشد على ذلك 

  )٥(عاء الفؤاد فروق فصدت مخافة        وفي الحبل روهايلبرأتني بح

ال يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته ، ألن الموصول هـو           : واعترضوا عليه ، فقالوا     

األصل عليه ، أما حذف األصل وإبقـاء الفـرع   األصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لداللة      

  .فهو غير جائز

بحبل من  ( وذهب الزمخشري إلى أن     . )٦())أن االستثناء واقع على طريق المعنى      : الثاني

إالَّ معتصمين أو متمسكين أو ملتبسين بحبـل مـن          : ، في محل النصب على الحال بتقدير        )اهللا  

ضربت عليهم الذلة في عامة االحوال إالَّ في حال         : معنى  اهللا،وهو استثناء من أعم االحوال، وال     

  .)٧(اعتصامهم بحبل اهللا وحبل الناس

                                                 
ـ ١/١٩٠،معـالم التنزيـل     ١/٣٣٦وينظر الوسيط    ، ٦/٨٦ مفاتيح الغيب   )١( البحـر  ،٢/١٠٦ع البيـان    ،مجم

 ٢/٢٠٦المحيط
 ١/٣٥٧اعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٢(
 ١١٢: آل عمران  )٣(
 ١/٢٣٠  للفراءمعاني القرآن )٤(
،ولـسان  ١/٣٩٦وبـال نـسبة فـي أسـاس البالغـة           ،٣٥البيت لحميـد بـن ثـور فـي ديوانـه ص            )٥(

 )نسع،وفرق(العرب،مادة
، تفـسير   ٢/٣٦٣، مجمـع البيـان      ١/٣٤٠القرآن وإعرابه   ، وينظر معاني    ١٦١-٨/١٦٠ مفاتيح الغيب   )٦(

  ٢/٢٤٥،روح المعاني ٢/١٩،تفسير أبي السعود ٣/٣٤،البحر المحيط ٢/١١٢القرطبي 
  ١/٣٩٣الكشاف ينظر  )٧(



 ٦٤

�lـ>                       �:ومنه قوله تعـالى   D@ SEِ� <ـl�D@ D)ـR"D@ ـ�D N.ِ� R0�Vـ�	�ِ� XaD@ـ�Sَ1 D�ْ�Sـ�	
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 SEِ� <Rَ��ْـ� F�lـ�D�Dـ� &ُD%                      <ـl�D@ SEِ� <ـl�D@ D)ـR"D@ ـ�D N.ِ� R0�Vـ�	�ِ� XaD@ـ�Sَ1 D�ْ�Sـ�	
 SEِ� <Rَ��ْـ� F�lـ�D�Dـ� &ُD%                      <ـl�D@ SEِ� <ـl�D@ D)ـR"D@ ـ�D N.ِ� R0�Vـ�	�ِ� XaD@ـ�Sَ1 D�ْ�Sـ�	
 SEِ� <Rَ��ْـ� F�lـ�D�Dـ� &ُD%�)قـال  ،)١

أنَّـه متـصل وفـي      : األول  :و منقطع ، فيه وجهان     استثناء متصل أ   "إالَّ مارحم ربي  "(:(الرازي

أي إالَّ البعض الذي رحمه ربي بالعصمة ) إالَّ مارحم ربي( أن يكون قوله :األول :تقريره وجهان

كالمالئكة ، والثاني إالَّ مارحم ربي إي إالَّ وقت رحمة ربي يعني أنَّها أمارة بالسوء في كل وقت     

أنَّه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربـي هـي التـي تـصرف              : والثاني،إالَّ في وقت العصمة   

DE%�w�F- O)C .% DE%�w�F- O)C .% DE%�w�F- O)C .% DE%�w�F- O)C .%�S�R  �:االساءة ًZDBO"D@ N.ِ��S�R ًZDBO"D@ N.ِ��S�R ًZDBO"D@ N.ِ��S�R ًZDBO"D@ N.ِ��)٣(.)).)٢(.   

  :حذف المؤكَّد

الَّ يكون المحذوف مؤكَّدا وأول من ذكر هذا        أ أن من شروط الحذف       اللبيب جاء في مغني  

أن يؤكد العائد المحـذوف بقولـك   ) أيت زيدالذي ر ( الشرط االخفش، إذ إنَّه منع حذفه في نحو         

وقد تبعه في ذلك الفارسي وتبع أبـا        .يد للطول والحاذف مريد لالختصار      رد م ألن المؤك ،)نفسه(

: مالك فقال ابن  وتبعهم  ) الذي ضربتُ نفسهُ زيد   (ال يجوز   : )٤(علي أبو الفتح فقال في الخصائص     

ألن المقصود بـه تقويـة عاملـه        ) باً  ضربتُ ضر ( ال يجوز حذف عامل المصدر المؤكد كـ        

  .وتقرير معناه والحذف مناف لذلك 

خروف فقد خـالفوا هـؤالء   ابن طاهر وابن  و)هـ٢٤٩ت  (أما الخليل وسيبويه والمازني   

كيـف ينطـق    ) مررت بزيد و أتاني أخوه أنفـسهما      (النحاة ، فإن سيبويه سأل الخليل عن نحو         

أعنيهمـا أنفـسهما    :هما صاحباي أنفسهما ،وينصب بتقدير    : ير  بالتوكيد ؟ فأجابه بأنَّه يرفع بتقد     

مالك ما أجازه سيبويه والخليل فـي جـواز         ابن  وضعف  ،)٥(ووافقهم على ذلك جماعة من النحاة     

فـي الرفـع تقـدير مبتـدأ        : حذف المؤكد إذ أن الكالم يقتضي في الوجهين تقدير ثالثة أشياء            

فاعل ومفعول ، وفي التقـدير األول مخالفـة         ومضاف ومضاف إليه ، وفي النصب تقديرفعل و       

                                                 
 ٥٣: يوسف  )١(
 ٤٤:يس  )٢(
القرآن ، إعراب   ٣/٢٠،معاني القرآن وإعرابه    ١/٣٥٩،وينظر معاني القرآن للفراء     ١٨/١٢٦مفاتيح الغيب     )٣(

تفـسير غرائـب القـرآن       ،٩/١٣٨،تفسير القرطبي   ٥/٤٠٥،مجمع البيان   ٢/٤٦٢،الكشاف  ٢/٢٩٩للنحاس  

،إعراب القرآن الكريم وبيانـه     ٥/٤، روح المعاني    ٢/٤٠٥،تفسير أبي السعود    ٥/٣١٧ المحيط   ، البحر ٤/٩٦

 ٥٥٣ـ٣/٥٥٢
 ٢/١٥٦ينظر الخصائص  )٤(
 ٣/١٤٣همع الهوامع  ،٢/٧٩٤،مغني اللبيب  ٣/١٦٠شرح التسهيل ينظر  )٥(



 ٦٥

على الصحبة ، والمـشترط فـي       ) هما صاحباي   ( لقاعدة التقدير إذ ال يوجد دليل على تقديره         

كمـا قـدر فـي    ،)هما معنيان أنفسهما   ( الحذف هو أن يدل على ذلك دليل، والصحيح أن تقدر           

ين غير معلوم، وأيضا فإن هـذا       ن معلوم، وكونهما صاحب   ي،ألن كونهما معني  ) أعنيهما( النصب  

المتبوع وإبقاء تابعه، واألصل فيه حذف المنعوت وإبقاء نعته قائما       حذف  الحذف المدعى هو من     

مقامه، وإنما جعلت حذف المنعوت أصال لكثرته وكونه مجمعا على صحة استعماله، ومع ذلـك               

ـّل به ا            لخليل من حذف المذكور،    ال يستعمل إال والعامل في المنعوت المحذوف موجود، وما مث

  .)١(فالعامل فيه محذوف، فتجويزه مخالفة النظير فيما هو أصل أو كاألصل

  :ؤكد عند الفخر الرازي حذف المشواهد ومن 

��� و	���� :�         Xg�F] FY�ِ�
D�َ|D% �D?ُ�
D�	َْ& X�R!�َْ�F X�OBF"D% X��ِ� XgD�F� ِd�D�ِ�	ْ
 O�RD%        Xg�F] FY�ِ�
D�َ|D% �D?ُ�
D�	َْ& X�R!�َْ�F X�OBF"D% X��ِ� XgD�F� ِd�D�ِ�	ْ
 O�RD%        Xg�F] FY�ِ�
D�َ|D% �D?ُ�
D�	َْ& X�R!�َْ�F X�OBF"D% X��ِ� XgD�F� ِd�D�ِ�	ْ
 O�RD%        Xg�F] FY�ِ�
D�َ|D% �D?ُ�
D�	َْ& X�R!�َْ�F X�OBF"D% X��ِ� XgD�F� ِd�D�ِ�	ْ
 O�RD%�)ل ا���ازي     .)٢��ا����ه�  ((:

0"/ف را,+ ا�� آ* ��ن ،  ()ٌ' $#"!   أ��ا��� ، &�ٌ� $#"!  ا��ا���، و�� آ��ن ا����اد ان   أن ا� 

  ا�����0"/ف ا�:�����)' وا��������9 $#"!7�����8 ا��������ان �������6ن $������5د 	4آ)�����3 ،وا�ول أو��،2!������ ه�����1ا       

  �ـ�ـ � و0Dـ3 ا�:�)' وا���9   ـ�ـ �C (� ـ�ـ $#"!  أ��ا��� (�3 ا�:)' وا���9 وا�A�د، (* ذآ        ?<=�ل �> ی1آ�  

اية الـسواد فـال     لغرابيب ، ألن االسود لما ذكره مع المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غ            السود ا 

  . )٣())يكون فيه اختالف

ومـن الجبـال   :ان غرابيب معطوف على بيض او على جدد، كأنه قيل      :وذكر الزمخشري 

مخطط ذو جدد ،ومنها ما هو على لون واحد غرابيب، وهو الذي أبعد فـي الـسواد وأغـرب                   

اصفر فاقع، وأبيض يقق، وما أشـبه       :نه الغراب، ومن حق التأكيد ان يتبع المؤكد، كقولك        فيه،وم

وجهه أن يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيرا لما أضمر، وإنما يفعـل ذلـك                :ذلك قلت 

لزيادة التوكيد، حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي االظهار واالضمار جميعا، والبد مـن               

ومن الجبال ذو جدد وحمر وسود،حتى : ،بمعنى)ومن الجبال جدد:(مضاف في قولهتقدير حذف ال 

ومذهب أبي حيان   .)٤(ثمرات مختلف ألوانها  : ومن لجبال مختلف ألوانه، كما قال     :يؤول الى قولك  

ان ذا ال يصح إال على مذهب من يجيز حذف المؤكد، ومن النحاة من منع ذلك، وهو اختيار ابن    

سود بدل من غرابيـب، وهـذا       : سود غرابيب، وقيل  :  التقديم والتأخير،أي  مالك، وقيل هو على   
                                                 

 ٣/١٦٠شرح التسهيل ينظر  )١(
 ٢٧: فاطر  )٢(
،روح ١٤/٢١٩،تفـسير القرطبـي     ٨/٢٢٦،مجمع البيـان    ٣/٥٠٤،وينظر الوسيط   ٢٦/١٩ مفاتيح الغيب   )٣(

  ٦/٢٨٥، إعراب القرآن الكريم وبيانه ١١/٣٦١المعاني 
 ٣/٥٩٢ينظر الكشاف  )٤(



 ٦٦

  .)١(أحسن ويحسنه كون غرابيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيدا
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    DEُـ�!D+ْ��َ ـ�DBِ� X�ِ�D�    DEُـ�!D+ْ��َ ـ�DBِ� X�ِ�D�    DEُـ�!D+ْ��َ ـ�DBِ� X�ِ�D�    DEُـ�!D+ْ��َ ـ�DBِ� X�ِ�D��)فهو من المـصادر المؤكـدة كقولـه     ) صنع اهللا ( : قال الرازي .)٢:�   Rـ�N!	
 Dـ�OTD%  Rـ�N!	
 Dـ�OTD%  Rـ�N!	
 Dـ�OTD%  Rـ�N!	
 Dـ�OTD%�)٣( 


�ِ  �:و ُZzـ�Rj  ِ�
 ُZzـ�Rj  ِ�
 ُZzـ�Rj  ِ�
 ُZzـ�Rj �)ـ       )٤ وهذا نص ما قالـه     . )٥(..)))يوم ينفخ ( إالَّ أن مؤكده محذوف وهو الناصب ل

ويـوم  : نى بحسب قول الزمخشري     الزمخشري في تفسيره، إذ لم يزد عليه الرازي شيئا، والمع         

 ثم قال صنع اهللا ، يريد       ينفخ في الصور وكان كيت وكيت أثاب اهللا المحسنين وعاقب المجرمين          

  .)٦(ثابة والمعاقبهاإل: به 

مصدر مؤكد لمضمون الجملة الـسابقة، وهـي جملـة          ) صنع اهللا (واستظهر أبو حيان أن   

إال :(ض ومرها مرا مثل مر السحاب، وأما قوله       صنع اهللا بها ذلك، وهو قلعها من األر       :الحال،أي

يريد بها االثابة والمعاقبة، فذلك   )صنع اهللا :(،الى قوله )أن مؤكده محذوف، وهو الناصب ليوم ينفخ      

ال يصح ألن المصدر المؤكد لمضمون الجملة ال يجوز حذف جملته،ألنه منصوب بفعـل مـن                

تي أكد مضمونها بالمصدر، وذلـك حـذف        لفظه، فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة ال       

كثير مخل، ومن تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون هذه الجملة وجد الجمل مـصرحا                

بها لم يرد الحذف في شيء منها،إذ األصل أال يحذف المؤكد،إذ الحذف ينافي التوكيد،ألنه مـن                

علـى اإلغـراء،   ) اهللاصنع (انتصب:وقيل .حيث أكد معتنى به، ومن حيث حذف غير معتنى به    

  .)٧(انظروا صنع اهللا: بمعنى

  :حذف الموصوف

أشترط شراح األلفية في حذف المنعوت شرطين وهما إما كون النعت صـالحاً لمباشـرة               

                                                 
 ٢٩٧ـ٧/٢٩٦ينظر البحر المحيط  )١(
  ٨٨: النمل  )٢(
 ١٢٢:النساء  )٣(
 ١٣٨: البقرة )٤(
،تفـسير القرطبـي    ٧/٣٧٨،مجمـع البيـان     ٤/١٨٩،معـالم التنزيـل     ٢٤/١٨٩ ينظر مفـاتيح الغيـب       )٥(

  ٥/١٠٧،تفسير أبي السعود ١٣/١٦١
 ٣/٣٧٤الكشاف ينظر  )٦(
 ٧/٩٥ينظر البحر المحيط  )٧(



 ٦٧

�u2�َzِ :(العامل، نحو�D] �ْDBOT
 OEَ&u2�َzِ��D] �ْDBOT
 OEَ&u2�َzِ��D] �ْDBOT
 OEَ&u2�َzِ��D] �ْDBOT
 OEَ& (ن المنعوت بعض اسم مخفوض بـ أي دروعاً سابغات أو كو)من (

    .)١(منا فريق ظعن ومنا فريق أقام: ، أي)ومنّا أقام ا ظَعن نّم:(كقولهم) في(أو

رورة ضقامة الجملة وشبهها مقامة إالَّ في ال      إوبخالف الشرطين يمتنع حذف الموصوف و     

   :كقوله من الطويل

ا اِهللا المسجدلكم ممن بيورانِز هَى     لكم قبصص٢(ان أثرى واقترـ والح(  

وفصل الرضي فـي المـسألة أكثـر فـذكر أن           .)٣(قتروالتقدير من بين من أثرى ومن أ      


O�RTD%  F2ـ�O�RTD%   )CDـ�O�RTD%   )CDـ�O�RTD%   )CDـ�CD(   �:الموصوف يحذف كثيراً ، إن علم ولم يوصف بظرف أو جملة كقوله تعالى            Dـ�Rj�=َ  F2
Dـ�Rj�=َ  F2
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X RT R~O�N�	
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X RT R~O�N�	
فان وصف بأحدهما جاز كثيراً أيضاً بالشرط المذكور لكن ال كاألول في الكثرة ثم  )٤(�

جني إلى أن الحذف في الشعر أكثر مـن النثـر           ابن  هب  وذ،)٥(يشترط الشرطين إن وصف بهما    

ح وترجع قلته في النثر إلى مخالفة القياس،ذلك أن الصفة إما للتخليص والتخـصيص، أو للمـد               

طناب المن مظان الحذف واالختصار هذا مـع مـا          والثناء ،وكالهما من مقامات اإلسهاب واإل     

 ففيه لبس، هل هو رمح أم رجـل لـذلك           مررت بطويل : ينضاف إلى ذلك من االلباس فإذا قلت      

  . )٦(أحتاج إلى دليل أو قيام الحال به

  : حذف الموصوف عند الفخر الرازيشواهد ومن 
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  :وجوه) ً قليال( انتصاب 

  .مزيده وهو إيمانهم ببعض الكتاب ) ماو(،فإيماناً قليالً  ما يؤمنون : أحدها

                                                 
 ، شـرح    ٢/١٣٠ حاشـية الخـضري       ، ٢/٣٢٨شـرح االشـموني      ،١٩٥النـاظم ص  ابن  شرح  ينظر   )١(

  ٢/١٢٩حيالتصر
شـرح   ،٣/١٣٣،المقاصـد النحويـة     )سجد(،مادة لسان العرب  ،١١٧ ديوانه،ص البيت للكميت بن زيد في     )٢(

  ٢/٢٢٩االشموني 
 ٢/٣٢٩شرح االشموني  )٣(
 ٤٨:الصافات )٤(
 ٢/٢٥٥شرح المفصل و ،٢/٣٤٦شرح الرضي على الكافية ينظر  )٥(
 ٢/١٤٦الخصائص ينظر  )٦(
  ٨٨: البقرة  )٧(



 ٦٨

  .انتصب بنزع الخافض أي بقليل يؤمنون  : ثانيها

   .)١())فصاروا قليالً ما يؤمنون : وثالثها

ن انتصاب قليالً  على أنه نعت لمصدر محذوف أي فإيماناً قليالً  يؤمنون        إ:((قال أبو حيان  

: فيؤمنونـه، أي  : انتصابه على الحال ، والتقدير      :  وعلى مذهب سيبويه     )هـ١١٨ت(قاله قتادة 

وجوزوا انتصابه على أنه نعت لزمان محـذوف ، أي فزمانـاً قلـيالً                . االيمان في حال قلته     

الباء تعدى  وجوزوا أيضاً انتصابه بيؤمنون على أن أصله فقليل يؤمنون ثم لما أسقط             . يؤمنون  

: ، وجوزوا أيضاً أن يكون حاالً  من الفاعل الذي هو الضمير في يؤمنون ، المعنـى                  يه الفعل إل

  .)٢())أي فجمعاً  قليالً يؤمنون ، أي المؤمن منهم قليل


 "R6 FsO�Dـْ$�D% �DBُ.َ     �:ومنه قوله تعالى  i�َ|D@ �D?O�R D8ُWD% ZَS�D�	ْ
 D#F�O%َrD% Dq�َْ& O�ُPO]
 FtDg[�D- �D�!ُْ=D%     َ.D% �DBُ�$ْـR6 FsO�D" 
i�َ|D@ �D?O�R D8ُWD% ZَS�D�	ْ
 D#F�O%َrD% Dq�َْ& O�ُPO]
 FtDg[�D- �D�!ُْ=D%     َ.D% �DBُ�$ْـR6 FsO�D" 
i�َ|D@ �D?O�R D8ُWD% ZَS�D�	ْ
 D#F�O%َrD% Dq�َْ& O�ُPO]
 FtDg[�D- �D�!ُْ=D%     َ.D% �DBُ�$ْـR6 FsO�D" 
i�َ|D@ �D?O�R D8ُWD% ZَS�D�	ْ
 D#F�O%َrD% Dq�َْ& O�ُPO]
 FtDg[�D- �D�!ُْ=D%   R}R/ـDC ـ�D�D�ْ5�َ    R}R/ـDC ـ�D�D�ْ5�َ    R}R/ـDC ـ�D�D�ْ5�َ    R}R/ـDC ـ�D�D�ْ5�َ 

       D RBR	ـ�NI	
 O�R ��َ�ُP�َ3َ DaD�D�S,	
 R}R/DC �D�D�ْ5�َ َ.D% DaD�D�S,	
       D RBR	ـ�NI	
 O�R ��َ�ُP�َ3َ DaD�D�S,	
 R}R/DC �D�D�ْ5�َ َ.D% DaD�D�S,	
       D RBR	ـ�NI	
 O�R ��َ�ُP�َ3َ DaD�D�S,	
 R}R/DC �D�D�ْ5�َ َ.D% DaD�D�S,	
       D RBR	ـ�NI	
 O�R ��َ�ُP�َ3َ DaD�D�S,	
 R}R/DC �D�D�ْ5�َ َ.D% DaD�D�S,	
السكنى من :)٤(قال صاحب الكشاف((:قال الرازي.)٣(�

ليـصح العطـف   ) اسكن ( تأكيد للمستكن في ) أنت  ( السكون ألنَّها نوع من اللبث واالستقرار و      

إن :قـالوا :((قال أبو حيـان   .)٥())الً  رغداً  واسعاً  رافها      وصف للمصدر أي أك   ) رغدا(عليه و   

  .)٦())نعت لمصدر محذوف تقديره أكالً  رغداً ) رغدا(

أمـا األول   . عرابين نظر   مصدر في موضع الحال ، وفي كال اإل       هو  : كيسان  ابن  وقال  

باً  علـى    فإن مذهب سيبويه يخالفه ، ألنه ال يرى ذلك ، وما جاء من هذا النوع جعله منـصو                 

  .الحال من الضمير العائد على المصدر الدال عليه الفعل 

  .فإنه مقصور على السماع : وأما الثاني 


 %َ_ <R3 SEِ� �i�D�D" �ً=ْrِ@D	 ًZD-� D#R	DE�ُ!R5O+D- ٍtO�َ5R �:تعالىومنه قوله i�َPD] F�O�R DE%ُ/R�N�َ� ِn�D�OTَ1
D% ِ��R�S�	
 R2
D�DBَ� O�RD%DE�ُ!R5O+D- ٍtO�َ5R	 ًZD-� D#R	َ_ <R3 SEِ� �i�D�D" �ً=ْrِ@D% 
i�َPD] F�O�R DE%ُ/R�N�َ� ِn�D�OTَ1
D% ِ��R�S�	
 R2
D�DBَ� O�RD%DE�ُ!R5O+D- ٍtO�َ5R	 ًZD-� D#R	َ_ <R3 SEِ� �i�D�D" �ً=ْrِ@D% 
i�َPD] F�O�R DE%ُ/R�N�َ� ِn�D�OTَ1
D% ِ��R�S�	
 R2
D�DBَ� O�RD%DE�ُ!R5O+D- ٍtO�َ5R	 ًZD-� D#R	َ_ <R3 SEِ� �i�D�D" �ً=ْrِ@D% 
i�َPD] F�O�R DE%ُ/R�N�َ� ِn�D�OTَ1
D% ِ��R�S�	
 R2
D�DBَ� O�RD%�)٧(.  

                                                 
،مجمـع  ١/١٦٤الكـشاف  ،١/٧٣، معالم التنزيـل  ١/١٧٢وينظر الوسيط  ،١٦٤ـ٣/١٦٣  مفاتيح الغيب  )١(

 ١/١٦٢، تفسير أبي السعود ٢/١٩، تفسير القرطبي ١/٢٧٢البيان 
  ١/٤٧٠ البحر المحيط وينظر ،١/١٧٨اعراب القرآن ألبي حيان )٢(
  ٣٥: البقرة  )٣(
  ١/١٣١ينظر الكشاف  )٤(
ـ ١/٢١٢،تفسير القرطبي ١/١٤٨مجمع البيان  ،٥/ ٣ ينظر مفاتيح الغيب  )٥( ،تفـسير أبـي الـسعود    ٢١٣ـ

  ١/٢٣٥، روح المعاني ١/١٢١
 ١/١١٠اعراب القرآن ألبي حيان  )٦(
 ٦٧: النحل  )٧(



 ٦٩

: ه  بمحـذوف تقـدير   : قلنـا   ) ومن ثمرات النخيل واالعناب     ( فإن قيل بم تعلق قوله      ((

وما ذكر  .عناب أي من عصيرها وحذف لداللة نسقيكم قبله عليه          ونسقيكم من ثمرات النخيل واأل    

   هو عينه ما جاء في الكشاف إذ إن الزمخشري ذهـب إلـى تعلـق شـبه الجملـة                     )١(الرازي

  .)٢())بمحذوف

F�Rـ�DE                �: قوله تعالى  ومنهOpF Rِـ�� O)َُْ�ـ�& QR/ـN	
 Dـ�N!	
 
�ُ5N�
D% �i�l�{َ ً.D8D" F�N!	
 O)ُP=ََrD@ �SBR 
�ُ!ُWD%               DEـ�F�ROpF Rِـ�� O)َُْ�ـ�& QR/ـN	
 Dـ�N!	
 
�ُ5N�
D% �i�l�{َ ً.D8D" F�N!	
 O)ُP=ََrD@ �SBR 
�ُ!ُWD%               DEـ�F�ROpF Rِـ�� O)َُْ�ـ�& QR/ـN	
 Dـ�N!	
 
�ُ5N�
D% �i�l�{َ ً.D8D" F�N!	
 O)ُP=ََrD@ �SBR 
�ُ!ُWD%               DEـ�F�ROpF Rِـ�� O)َُْ�ـ�& QR/ـN	
 Dـ�N!	
 
�ُ5N�
D% �i�l�{َ ً.D8D" F�N!	
 O)ُP=ََrD@ �SBR 
�ُ!ُWD%�)قـال  .)٣

 يحتمل أن يكون متعلقاً  باألكل ، وأن يكون متعلقاً  بالمـأكول فعلـى                "حالالً  طيبا ً   ((":الرازي

كلوا مـن الـرزق   :ً  مما رزقكم اهللا وعلى التقدير الثاني  كلوا حالالً  طيبا   : األول يكون التقدير    

  .)٤( ))الذي يكون حالالً  طيبا 

  :حذف الصفة

  :مالك جواز حذف الصفة بشرط العلم و به صرح في متن األلفية ابن مذهب 

  )٥(وما من المنعوت والنعت عقْل      يجوز حذفُه وفي النعت يقل

ه ،وحذف المنعوت أكثر، ومثـال حـذف النعـت قولـه            وحذف النعت عنده أقل بشرط العلم ب      

�ِ�	ْ;�l�D:تعالى Dqْ$ِ� DE�
 
�ُ	�َ=l�D;ْ	�ِ� Dqْ$ِ� DE�
 
�ُ	�َ=l�D;ْ	�ِ� Dqْ$ِ� DE�
 
�ُ	�َ=l�D;ْ	�ِ� Dqْ$ِ� DE�
 
D#R!OCَ& O�R �: ،أي البين وقوله تعالى)٦(�=َ�	ُ� D�O�َ	 F�N�ِ�D#R!OCَ& O�R D�O�َ	 F�N�ِ�D#R!OCَ& O�R D�O�َ	 F�N�ِ�D#R!OCَ& O�R D�O�َ	 F�N�ِ��)٨( أي الناجين)٧(.  

علل السيوطي قلة مجيء حذف الصفة بأنها جيء بها في األصل لفائدة إزالة االشتراك أو العموم               

Fـ#D      �:مقصود ومثل لذلك بقوله تعالى    فحذفه عكس ال  O�َ= Rِـ�� DnN/َـWD%     D#ـFO�َ= Rِـ�� DnN/َـWD%     D#ـFO�َ= Rِـ�� DnN/َـWD%     D#ـFO�َ= Rِـ�� DnN/َـWD%�)ـ� �ـ� �ـ� �ـ� � أي المعانـدون   )٩�  V�  V�  V�  V�   Nُـ�W   Nُـ�W   Nُـ�W   Nُـ�W u0O< D6ـ  

                                                 
، تفسير غرائـب القـرآن      ١٠/٨٥، تفسير القرطبي    ٣/٢٥٥، وينظر معالم التنزيل     ٢٠/٥٥  مفاتيح الغيب    )١(

 ٤/٢٦٨، إعراب القرآن الكريم وبيانه ٧/٤١٧، روح المعاني ٤/٢٧٩
 ٥٩٢/ ٢الكشاف ينظر  )٢(
 ٨٨: المائدة )٣(
 ١/٦٥٨،وينظر الكشاف ١٢/٨١ مفاتيح الغيب )٤(
 ٢/١٩٠عقيل ابن شرح  )٥(
  ٧١:البقرة  )٦(
 ٤٦: هود  )٧(
  ٢/١٣اشية الخضري ح ،٢/٣٢٨شرح االشموني،٢/١٢٩التصريح  ،شرح١٩٥ينظر شرح ابن الناظم،ص )٨(
  ٦٦: االنعام  )٩(



 ٧٠

�?l�@ ِ�M�ـّل لذلك ابن هشام من الشعر .)٢( أي سلطت عليه)١(�    : قول الشاعربومث

  )٣( شيئاً ولم أُ منعِ         فلم أعطِإٍ وقد كنت في الحرب ذا تُدر

  :وقول اآلخر 

  )٤(ا هاتا بدارِ ـن دارتاه         وليســيشنا هذا مهوليس لع

   .:)٥(أي من أختها السابقة ، وبدار طائلة

  : حذف الصفة عند الفخر الرازيشواهد ومن 


nٍ �:قوله تعالىD�D6D% uaD�R^َW uZD?RW�َ�ِ� �D?�R3 DE�FTO�D- �D?�R3 D R$RPN�Fٍn
D�D6D% uaD�R^َW uZD?RW�َ�ِ� �D?�R3 DE�FTO�D- �D?�R3 D R$RPN�Fٍn
D�D6D% uaD�R^َW uZD?RW�َ�ِ� �D?�R3 DE�FTO�D- �D?�R3 D R$RPN�Fٍn
D�D6D% uaD�R^َW uZD?RW�َ�ِ� �D?�R3 DE�FTO�D- �D?�R3 D R$RPN�Fبفاكهةٍ  كثيرة :(("قال الرازي. )٦(�

ومنه .)٧())بفاكهة كثيرة وشراب كثير:  والمعنى بألوان الفاكهة وألوان الشراب، والتقدير،"وشراب

ــالى ــه تع ــ�nِ   �:قول َ5R+	ْ
 F�-Rــ� D6 Dــ� N!	
 SEَ& 
ــ� FB!َOT
D% ًZــ Sj�D� O)ُPOــ� R 
ــ� FB!َbَ D�-R/ــ N	
 S�D��Rwــ ُ� َ. ًZــ D��ْR3 
ــ� ُ5N�
D%   ِnــ� َ5R+	ْ
 F�-Rــ� D6 Dــ� N!	
 SEَ& 
ــ� FB!َOT
D% ًZــ Sj�D� O)ُPOــ� R 
ــ� FB!َbَ D�-R/ــ N	
 S�D��Rwــ ُ� َ. ًZــ D��ْR3 
ــ� ُ5N�
D%   ِnــ� َ5R+	ْ
 F�-Rــ� D6 Dــ� N!	
 SEَ& 
ــ� FB!َOT
D% ًZــ Sj�D� O)ُPOــ� R 
ــ� FB!َbَ D�-R/ــ N	
 S�D��Rwــ ُ� َ. ًZــ D��ْR3 
ــ� ُ5N�
D%   ِnــ� َ5R+	ْ
 F�-Rــ� D6 Dــ� N!	
 SEَ& 
ــ� FB!َOT
D% ًZــ Sj�D� O)ُPOــ� R 
ــ� FB!َbَ D�-R/ــ N	
 S�D��Rwــ ُ� َ. ًZــ D��ْR3 
ــ� ُ5N�
D%�)ــال .)٨ ق

،إالَّ أنه جيء بـصيغة النهـي       صيبن الذين ظلموا منكم خاصة    تُواتقوا فتنةً  ال     :التقدير((:الرازي

مبالغةً  في نفي اختصاص الفتنة بالظالمين كأن الفتنة نهيت عن ذلك االختصاص وقيل لهـا ال                 

تصيبي الذين ظلموا خاصـة،والمراد منـه المبالغـة فـي عـدم االختـصاص علـى سـبيل           

قوالً  فيها ال تصيبن على جعـل الـصفة علـى إرادة    تقوا فتنةً  ما:وقيل إن التقدير .)٩())االعارة

   .)١٠(القول

  

                                                 
 ٢٥: االحقاف  )١(
 ٣/١٢٩ينظر همع الهوامع   )٢(
شـرح  ،  ٣/١٢٤المقاصـد النحويـة     ،٢/٨١٨ مغني اللبيب   ،٨٤البيت للعباس بن مرداس في ديوانه ص       )٣(

 ،٢/٣٣٢شرح األشموني  ،٢/١٢٩التصريح 
  ١/٨١٨  اللبيب مغني، ١/٥٥٨ ،المتقضب ٣/٥٤١الكتاب لعمران بن حطان في  )٤(
  ٢/١٠٥ البرهان في علوم القرآن ،٢/٨١٨ مغني اللبيب  )٥(
  ٥١: ص  )٦(
 ١٥/١٤٣،تفسير القرطبي ٣/٥٦٣، وينظر الوسيط ١٩١/ ٢٦ مفاتيح الغيب )٧(
  ٢٥: االنفال  )٨(
  ٣/٩١،تفسير أبي السعود ٤٧٨ـ٤/٤٧٧،وينظر البحر المحيط ١٥/١٢٠ مفاتيح الغيب )٩(
 ٢/٢٠٥الكشاف ينظر  )١٠(



 ٧١

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        حذف الفعل واجلملةحذف الفعل واجلملةحذف الفعل واجلملةحذف الفعل واجلملة

        ::::ـ حذف الفعل وحدهـ حذف الفعل وحدهـ حذف الفعل وحدهـ حذف الفعل وحده١١١١

جني إلى جواز حذف الفعل وحده ،واشترط في ذلك أن يكون الفاعل مفـصوالً              ابن  ذهب  

ـّل بقوله تعالى 
�,OqN5D �:عنه مرفوعاً به ومثـ F0�DBS�	
 
َ_ِ�OqN5D,�
 F0�DBS�	
 
َ_ِ�OqN5D,�
 F0�DBS�	
 
َ_ِ�OqN5D,�
 F0�DBS�	
 

D#!َDC X�F�O �:له تعالى وقو)١(��ِ_َ OEِ�D#!َDC X�F�O
 OEِ�D#!َDC X�F�O
 OEِ�D#!َDC X�F�O
 OEِ��)وقوله )٢ 

�l>      �:تعالىD@ RZDBO"D@ D�R\
DeD� DE�ُPR!OB�َ O)ُ��َ& O�	َ     <l�D@ RZDBO"D@ D�R\
DeD� DE�ُPR!OB�َ O)ُ��َ& O�	َ     <l�D@ RZDBO"D@ D�R\
DeD� DE�ُPR!OB�َ O)ُ��َ& O�	َ     <l�D@ RZDBO"D@ D�R\
DeD� DE�ُPR!OB�َ O)ُ��َ& O�	َ�)فيـه مـضمر وحـده ، أي انـشقت     فالفعل . ونحوه )٣

سم منصوب بـه،    طة في ذلك أن الفعل إن كان بعده ا        والضاب،،إن هلك أمرؤ، ولو تملكون    السماء

وعليـه قـول    .)٤(لمرفوع  به،فهو المضمر مجرداً من الفاعل      ففيه فاعله مضمراً وإن كان بعده ا      

   :الشاعر

  )٥(علفتها تبناً وماء بارداً    حتى شتت هماله عيناها

  .)٦(وسقيتها ماء: والتقدير 

  :فخر الرازياللفعل والجملة عند  حذف اشواهد ومن 

�lـ       �:قوله تعالى D@ RZDBO"D@ D�R\
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i@فيه بحثٌ يتعلق بالنحو وبحث آخر يتعلق بعلم البيان، أما البحث "لو انتم "((:قال الرازي .)٧(�َ=�ُـ� 

تفيد انتفـاء الـشيء     )  لو(  من شأنها  ان تختص بالفعل ألن كلمة          )لو(فهو ان كلمة    : النحوي  

حوال، والمنتفي هو   لفعل هو الذي يدل على اآلثار واأل      ،واالسم يدل على الذوات وا    النتفاء غيره   

                                                 
  ١: االنشقاق  )١(
 ١٧٦: النساء  )٢(
 ١٠٠: االسراء  )٣(
  ١٣٧ -٢/١٣٠ البرهان في علوم القرآن ، ٢/٨٢٧ مغني اللبيب  ،٢/١٥٧الخصائص ينظر  )٤(
، االشباه  ١/٢٩٨اوضح المسالك   ،٢/٨٢٨ مغني اللبيب    ،١/٥٤١عقيل  ابن  شرح   في   البيت مجهول القائل   )٥(

  ١/٤٩٩شرح األشموني  ،١/١٩٩والنظائر 
  ٢/٨٢٨ ينظر مغني اللبيب  )٦(
 ١٠٠: االسراء  )٧(



 ٧٢

  :فعال وانشدوا قول المتلمس مختصة باأل) لو(أن كلمة االحوال واآلثار ال الذوات فثبت 

  .)١(رادوا نقيصتي        نصبت لهم فوق العرانين مأتماألو غير أخوالي 

  .)٢ ())والمعنى لو أراد غير اخوالي
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   .)٤())وكذا القول في جميع اآليات التي تلوناها) خافت(بفعل يفسره ) امرأه(ههنا ارتفع :((الرازي
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 OEِ� RZـ	َD8َPْ	
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 fَDَ�ـ� fَDَ�ـ� fَDَ�ـ� fَDارتفع امرؤ بمـضمر     ،إن امرٌؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك           (:(قال الرازي .)٥(�َ�ـ� 

بو أجاز  أ )٦(الرفع على الصفة ، اي ان هلك امرؤ غير ذي ولد          )  لد  ليس له و  (يفسره الظاهر ، ومحل     

  . )٧(الجملة في موضع الحال من الضمير في هلك،وله اخت جملة حالية أيضاً )ليس له ولد(البقاء كون 

        ::::ـ حذف الفعل مع فاعله املضمرـ حذف الفعل مع فاعله املضمرـ حذف الفعل مع فاعله املضمرـ حذف الفعل مع فاعله املضمر٢٢٢٢

منصوب حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو    (:(هشام بابه بالعبارة اآلتية   ابن  عنون  

نه في تمثيله أدخل حذف القول      إ بل   ،عن بعض بعضها   واناتنه لم يفصل العن   إإذ  ،)٨())أو معهما 

 كالمه اسباب الحذف ومثل     أثناءوذكر في   ) وأكثر من ذلك كله حذف القول       :( وفاعله عندما قال  

  .)٩(لها بآي من الذكر الحكيم 
                                                 

، ٢/٦٤، وبال نسبة في المقتضب      ١٣٤، االصمعيات،ص ٣/١١٧ في معاني القرآن وإعرابه      البيت للمتلمس  )١(

  ٧/٨، المعجم المفصل )نقص(لسان العرب،مادة
ـ ٢/٦٦٨الكشاف  ،٣/١١٧وينظر معاني القرآن وإعرابه      ، ٢١/٥٣ مفاتيح الغيب   )٢( ، مجمـع البيـان     ٦٦٩ـ

  ٤/١٠٦، تفسير أبي السعود ٦/٨١، البحر المحيط ٥/٢١٧، تفسير القرطبي ٦/٢٩٠
 ١٢٨:النساء  )٣(
  ٢/٥٠٩،تفسير غرائب القرآن ٥/٢٥٩،تفسير القرطبي٣/٢١٤،وينظر مجمع البيان١١/٥٢مفاتيح الغيب )٤(
  ١٧٦:النساء )٥(
 ،٣/٢٥٦،مجمـع البيـان     ١/٥٨٦،الكشاف  ١/٢٦١اعراب القرآن للنحاس  وينظر   ، ١١/٩٥ مفاتيح الغيب   )٦(

  ٤٢٣ـ٣/٤٢٢،البحر المحيط ٢/٥٣٧تفسير غرائب القرآن 
 ٢/٢٥٣اعراب القرآن البي حيان ينظر  )٧(
  ٢/٨٢٧ مغني اللبيب )٨(
 ينظر المصدر نفسه  )٩(



 ٧٣

  :لى قسمينعأما الزركشي فقد قسم حذف الفعل 

  .مضمراً ) أعني(الخاص والذي مثل له بنحو :  األول

 تقديراً ، ثم ذكر بعـد       :أي،العام وهو كل منصوب دلَّ عليه الفعُل لفظاً أو معنى          : الثاني

   .)١(ذلك اسباب الحذف وبحسب مابيناه في حذف الفعل وحده

  : حذف الفعل مع فاعله المضمر عند الفخر الرازيشواهد ومن 

�O  �: قوله تعـالى   Dـ-D%                      O)ُُ�ـ�W D�-R/ Nـ	
 O)ُWF��َWD� F6ـ D� Oـ-َ& 
�ُWD� O6َـ& D�-R/ Nـ!R	 ُd5َُـ�� S)ُـ� � iـ+�RBD� O)FCF�F, Oـ;�َ Dt

DE�FBFTOeَ��)هم جميعا:((" قال الرازي.)٢أقوال ) يوم(، ففي ناصب قوله "يومَ  نحشُر:  

البهام كان كيت وكيت ، فترك ليبقى على ا) يوم نحشرهم :( أنَّه محذوف، وتقديره :األول

  .الذي هو أدخل في التخويف 

  .التقدير اذكر يوم نحشرهم :الثاني

أنَّه معطوف على محذوف كأنـه قيـل ال يفلـح الظـالمون أبـداً  ويـوم                  :الثالث

محـذوف  ) الذين كنتم تزعمون    ( نحشرهم،والعائد على الموصول من قوله      

لة السؤال  الذين كنتم تزعمون أنهم شفعاء، فحذف مفعول الزعم لدال        :والتقدير

  .)٣())عليه
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 O)FC D#R$َ	O%ُMَ3 R�R�ْ�َ� SxF6 َ:�F- O�D أن : الـرازي ذكـر .)٤(�

أنَّه ال يقـال     : األول:والذين تبوءوا المدينة واإليمان من قبلهم فإن قيل في اآلية سؤاالن          : وتقدير اآلية   

والجواب عن  .المهاجرينبتقدير أن يقال ذلك، لكن األنصار ما تبوءوا اإليمان قبل            : الثانيتبوأ اإليمان، 

  :تبوءوا الدار واخلصوا اإليمان كقوله : األول من وجوه أحدها 

                                                 
 ١٣١ -٢/١٣٠ ينظر البرهان في علوم القرآن )١(
 ٢٢: االنعام  )٢(
،تفـسير القرطبـي   ٤/٢٢مجمع البيان    ، ٢/١٢ الكشاف   ،٢/٢٦٠ الوسيط   وينظر ، ١٢/١٥٠ مفاتيح الغيب   )٣(

،تفسير ٢/٣٦٥، تفسير أبي السعود     ٢/٣٣٦، اعراب القرآن ألبي حيان      ٣/٦٠، تفسير غرائب القرآن     ٦/٢٥٨

  ٣/١١٥،روح المعاني ٢/٤٥٣الثعالبي 
 ٩: الحشر  )٤(



 ٧٤

  )١(ولو رأيتك في الوغى       متقلداً  سيفاً  ورمحا

: أن الكالم على التقديم والتأخير و التقـدير          : األول:والجواب عن السؤال الثاني بوجهين    

تبوءوا : أنَّه على تقدير حذف المضاف والتقدير        : يالثان،والذين تبوءوا الدار من قبلهم واإليمان     

    .)٢(الدار واإليمان من قبل هجرتهم
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، ويجـوز أن يكـون      لى الذم الرازي أن أحسن الوجوه في إعرابه أن يكون في محل النصب ع           

و مجروراً  على وصف المذكورين عاد وثمود        ،أ، أي  هم الذين طغوا       ) خباراإل(مرفوعاً  على  

   .)٤(وفرعون
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R� D"R� D"R� D"R� D" u/ـ� u/ـ� u/ـ� u/ومنه قوله تعالى    .)٦())تقديره سلمنا عليك سالماً     " قالوا سالماً   :((" قال الرازي .)٥(��ـ:�    

        �DC�D� 
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وا سقياها ، فال تمنعوها عنها وال األسد األسد ، والصبي الصبي بإضمار ذروا عقرها واحذر

  .)٨())تستأثروا بها عليها

                                                 
،شرح ٢/١٣١، االنصاف   ١/٨٠رتضى  ،أمالي الم ٢/١٩٨،الخصائص  ١/٣٥٢ في المقتضب    البيت بال نسبة   )١(

  ٢/٦٦، المعجم المفصل ١/١٩٩، االشباه والنظائر ٢/٣٦٢الرضي على الكافية 
، مجمـع  ٤/٤٩٢،الكشاف ٤/٢٧٣، الوسيط   ٥/٣٧ إعراب القرآن للنحاس     ،٢٩/٢٥٠ مفاتيح الغيب   ينظر   )٢(

  ١٨/١٥، تفسير القرطبي ٩/٤١٢البيان 
 .١١-١٠:الفجر  )٣(
،تفـسير أبـي   ٣٤٣/ ٥،اعراب القرآن ألبي حيـان      ٧٣٦/ ٤الكشاف  و ،   ١٥٣ /٣١ غيب   ينظر مفاتيح ال   )٤(

  ٦/٤٢٦السعود 
  ٦٩: هود  )٥(
  ٣/٢٣٢، معالم التنزيل ٢/٥٨١،الوسيط ١/٣٣٧، وينظر معاني القرآن للفراء ٢٠/ ١٨  مفاتيح الغيب )٦(
 ١٣:الشمس  )٧(
،الوسـيط  ٤/٣٤٨،معاني القرآن وإعرابـه     ٣/١٥٨،وينظر معاني القرآن للفراء     ٣١/١٧٧ مفاتيح الغيب    )٨(

 ٤/٧٤٨، الكشاف ٤/٤٩٩



 ٧٥

        ::::ـ حذف القول و فاعلهـ حذف القول و فاعلهـ حذف القول و فاعلهـ حذف القول و فاعله٣٣٣٣

ل في العنوانـات    هشام لم يفص  ابن  بينا في الحديث عن حذف الفعل مع فاعله المضمر أن           

وقد تطرق إلى حذف القول وفاعله عند حديثه عن حذف الفعل مع فاعله المضمر، حتى إنّه ذكر                 

   .)١())ذف القول من حديث البحر ، قل وال حرجح(:(ارسي قالأن أبا علي الف

على حذف القول حتى أنَّه عبر عن تلك الكثرة إنَّه في           شواهد  دون الزركشي كثيرا من ال    و
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  : حذف القول و فاعله عند الفخر الرازيشواهد ومن 
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   DE%Fgـ�F+�َ O)ُWَ&Dـ�D�   DE%Fgـ�F+�َ O)ُWَ&Dـ�D�   DE%Fgـ�F+�َ O)ُWَ&Dـ�D�   DE%Fgـ�F+�َ O)ُWَ&Dـ�D�خبـر  ) أمـر ربـي بالقـسط       ( ل  إنَّه لقائل أن يقـو    ((:قال الفخر الرازي  . )٦(�

قل أمر ربـي    :رأمر وعطف األمر على الخبر ال يجوز وجوابه التقدي        ) وأقيموا وجوهكم (:وقوله

    .)٧())بالقسط ، وقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين

        ::::ـ حذف كانـ حذف كانـ حذف كانـ حذف كان٤٤٤٤

  :اختصت كان من بين أخواتها بأنَّها تعمل محذوفة وذلك في أقسام

  :مثال ذلك ، ما يجوز بكثرة ، ذلك بعد إن ، ولو الشرطيتين ، فتحذف مع اسمها :األول

                                                 
 ٢/٨٢٧ مغني اللبيب )١(
 ٣: الزمر  )٢(
 ٨١-٨٠: طه  )٣(
  .٢٤-٢٣: الرعد  )٤(
 ١٣٠ – ٢/١٢٩ ينظر البرهان في علوم القرآن )٥(
  ٢٩:االعراف  )٦(
  ٤/٣٤٧، روح المعاني ٧/١٢١،وينظر تفسير القرطبي ٤٨ /١٤ مفاتيح الغيب )٧(



 ٧٦

  )١( حقاً وإن كذباً     فما اعتذارك من قوٍل إذا قيال نقد قيل ذلك إ

   :وقوله

  )٢(ال يأمن الدهر ذو بغيٍّ ولو ملكاً     جنُوده ضاق عنها السهُل والجبل

 كما أنه اليجوز عنـد عـدم األظهـار إالَّ           شواهد  هذه ال  إظهار الفعل في مثل      )٣(وأجاز سيبويه 

ن وم ُ نصب التالي على أنه خبر كان وربما يجوز فيه الرفع والجر ، فاألول إذا حسن هناك تقدير فيه أ                  

المرء مقتول بما قتـل بـه إن سـيفاً          (،و)الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر          :(نحو

فانتصاب االخبار هنا على تقدير إن كان العمل خيراً وإن كان المقتول بـه              )  فخنجر فسيفٌ وإن خنجراً  

 واألول أولى ، علله ابن مالك بأن أضـمار          سيفاً ، أو على تقدير كان التامة فتكون المنصوبات أحواال         

  .الناقصة مع النصب متعين وهو مع الرفع ممكن 

الثالثـة  ) الأ، وهالّ (  األولى والثانية بعد :ث وهو على صورٍ ثال    ـّةيجوز بقل  ما : الثاني

  )٤(          من لَد شوالً  فإلى إتالئها:كقول الشاعر) لدن(بعد 

   :كقوله) ما( بعد أن المصدرية إذا عوض منها:األولى،ما يجب وذلك في صورتين:الثالث

  )٥(ع     فإن قومي لم تأكلهم الضبت ذا نفرٍ  نأبا خُراشَة أما أ

عوضـاً  ) مـا (ختصاراً وكذلك كان،فانفصل الضمير وجـيء بــ     األن كنت فحذف الالم     أي  

أن كان المحذوفـة تامـة ، والمنـصوب         :األول:عنها،والمنصوب خبرها،وفي هذه الصورة أقوال أخر     

) مـا  (نأهي الرافعة الناصبة ، لكونها نابت مناب الفعل بالعوض،و زعم المبرد            ) ما(أن  : حال،والثاني

الشرطية إذا عوض   ) إن(الثالثة بعد   .ظهار معها نحو أما كنت منطلقاً انطلقت      ،فيجوز اإل  عوض زائدة ال 

  ،وذلك قليل بالنسبة للصورة األولى نحو أفعل هذا إما ال،أي إن كنت ال تفعل،وقول الراجز )ما(منها 

ِأمرعتماال  لو  األرض نوقاً  لك أو جماال ا     لو ان ٦ً(ن(.  

  ال امإ من غنمًٍ ةـّلـَاو ث

                                                 
، المقاصـد   ١/٢٧١قيـل   عابن  ،شرح  ١/٢٠٠أمالي المرتضى   ،١/٣١٨المنذر في الكتاب  بن  البيت للنعمان    )١(

 ١/٤٣٣النحوية
   ١/١١٩شرح االشموني  ،١/١٩٣شرح التصريح  ،١/٤٢٥ة المقاصد النحوي في البيت للعين المنقري )٢(
    ١/٣١٨ينظر الكتاب  )٣(
شـرح   ،١/٤٢٥المقاصـد النحويـة     ،١/٢٦٣، أوضع المسالك    ٢/١٠١شرح المفصل    بال نسبة في  البيت   )٤(

 ١/١١٩شرح األشموني  ،٨/٢٤٨ – ٢/٣٦١االشباه والنظائر ،١/٢٢٦التصريح 
،،المقاصـد  ١/٧٤، االنصاف   ٢/٨٧،شرح المفصل   ١٢٨البيت للعباس بن مرداس السلمي في ديوانه ص          )٥(

  ١/٢٠١ االشباه والنظائر ،١/٢٥٧، شرح التصريح ١/٤٢٧النحوية 
 ١/٢٥٠شرح االشموني ،١/٣٨٦بال نسبة في ، همع الهوامع البيت  )٦(



 ٧٧

  .)١(ن كنت ال تجد غيرها وسبب القلة هنا كثرة الحذفإي أ

  : حذف كان وأخواتها عند الفخر الرازيشواهد ومن 
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   :أقوال)وإما كفورا

هديناه السبيل كونه   : حاالن من الهاء،في هديناه السبيل،أي    ) شاكراً  أو كفورا   (أن   : األول

 مايتعلق بهداية اهللا وإرشاده،فقد تم في حـالتي         كفوراً ،والمعنى أن كلّ    وأشاكراً    

  .الكفر واإليمان

 كان شاكراً  أو سواء: ضمار كان والتقدير بإ،)شاكراً  وكفورا    (أنَّه انتصب قوله     : الثاني

  .كان كفوراً 

معناه إنّا هديناه السبيل،ليكون إما شاكراً وإما كفوراً ، أي ليتميز شكره عن كفره               : الثالث

  .)٣())وطاعته من معصيته

 قـال :قال أنّه    في ذلك خالفا بين البصريين والكوفيين مفاده       )٤()هـ٦٧١ت(بيطونقل القر 

زائدة،أي بينا له الطريق إن شكر وإن كفـر، واختـاره           ) ما(ههنا تكون جزاء،و  ) إن:(الكوفيون

  . للجزاء على األسماء اال أن يضمر بعدها فعل)إن(، ولم يجزه البصريون،إذ ال تدخل)٥(الفراء

        ::::ـ حذف فعل الشرط ـ حذف فعل الشرط ـ حذف فعل الشرط ـ حذف فعل الشرط ٥٥٥٥

      جاء في شرح الكافية أن)الشرطية يحذف بعدها الشرط والجزاء في الشعر خاصة       ) إن  ، 

  : مع القرينة، قال الراجز

  .)٦(       كان فقيراً معدماً قالت وإننإقالت بنات العم يا سلمى و

إتني وإالّ (نحو قولك ) ال(بقاء إمع ) ال ( ويحذف في السعة شرطها وحده اذا كان منفياً بـ
                                                 

ـ ١/٣٨٥ همع الهوامـع       ،   ٢٥٩ـ١/٢٥٤التصريح  شرح   ،٥٦ـ٥٥الناظم ص ابن  شرح  ينظر   )١(  ،٣٨٦ـ

ـ ١/٢٤٦شرح األشـموني     ـ ١/٣٥٦حاشـة الـصبان     ،١/٢٥٨حاشيةالخـضري   ،٢٥٠ـ ،التطبيـق  ٣٦٠ـ

  ١٣٨النحوي،ص
 ٣:االنسان  )٢(
، البحـر  ١٠/٢٠٢، مجمع البيان ٤/٦٥٤، الكشاف   ٥/٣٠٨وينظر معالم التنزيل    ، ٣٠/٢١١ ب  مفاتيح الغي )٣(

  ١٥/١٦٩، روح المعاني ٨/٣٨٧المحيط 
  ١٩/٨٠تفسير القرطبي : ينظر )٤(
  ٣/١٠٥معاني القرآن : ينظر )٥(
  ١/٣٧، شرح التصريح ٢/٤٦٤همع الهوامع ،٢/٨٥٢ مغني اللبيب،١٨٦،ص في ملحق ديوانه ةلرؤب )٦(



 ٧٨

لى أن حذف جملة الشرط مطرد وجعـل        ابن هشام إ  وذهب  .)١(ال تأتني أضربك  إ و أي) أضربك  
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  : داة كثير كقولهجملة الشرط من دون األ

ـّها فلستَ  لها بكفء       و   .)٣(ال يعُل مفرقك الحسامإفطلق
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ـِم تقتلون ؟   .)٧(كنتم آمنتم بما أنزل إليكم فل

  :خر الرازيَ حذف فعل الشرط عند الفشواهد من 
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D��َ& R�N!R	 
�ُ!D+O��َ D83َ O)ُP	َ �ً=ْrِ@�)٨(.   تعلق قوله :دهنقل الرازي عن الكشاف ما مفا بِم) فال

 :؟ الجواب فيه ثالثة أوجه)تجعلوا 

أن يتعلق باألمر، أي أعبدوا ربكم فال تجعلوا هللا أنداداً ،فإن أصل العبادة وأساسـها               :أحدها

  .التوحيد 

بلعَل،والمعنى خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فال تبتغوا له نداً فإنه مـن أعظـم               : وثانيها

  . موجبات العقاب

أي هو الذي خلق لكم هذه الدالئل البـاهرة         ) الذي جعل لكم األرض فراشاً    (بقوله   : الثهاث

                                                 
  ٣/٩٠شرح الرضي على الكافية : ينظر )١(
 ٣١: آل عمران )٢(
، االرتـشاف  ٢/٤٦٤همـع الهوامـع     ، ٢/٣٤٩عقيـل  في شرح ابن )محمد بن عبداهللا (البيت لالحوص    )٣(

٣/٢٦٨  
 ٢٦٢،الفعل في نحو ابن هشام،ص٢/٨٤٨ ينظر مغني اللبيب  )٤(
 ٨٠: البقرة  )٥(
  ٩١:البقرة  )٦(
  ٢/١٢٠ القرآن ينظر البرهان في علوم )٧(
  ٢٢: البقرة  )٨(



 ٧٩

طلع في قوله أوعلى الوجه الثاني ينتصب تجعلوا إنتصاب ف. )١(فال تتخذوا له شركاء


Dn�D�O]َ1  �:عزوجل ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ Dn�D�O]َ1
 ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ Dn�D�O]َ1
 ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ Dn�D�O]َ1
 ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ * * * *'D]�F R�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DBS�	
 Dn�D�O]َ&'D]�F R�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DBS�	
 Dn�D�O]َ&'D]�F R�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DBS�	
 Dn�D�O]َ&'D]�F R�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DBS�	
 Dn�D�O]َ&�)٣)(٢(.  

منصوب على الترجي،وهو   ) تجعلوا(ناهية،بل نافية و  ) ال(ال تكون ) الثاني(وعلى هذا الوجه  

) لعـل (ال يجوز على مذهب البصريين إنما ذهب الى جواز ذلك الكوفيـون،أجروا           

، فكما أن االستفهام ينصب الفعل في جوابه فكـذلك الترجـي، فهـذا              )هل(مجرى

  .)٤(جوز على مذهب البصريينالتخريج الي أخرجه الزمخشري ال ي

DT O�Rـ/َ
َ& ٍn	Rـ�(ٍ           -�D-�D-�D-�D �:ومنه قوله تعالى   O)ُP�ِ��ُ� uaD@�D�R� '!َDT O)ُP�	Fgَ& �ْDC 
�F�D[َ D�-R/N	
 �D?V-َ&       ٍ)ـ�R	َ& ٍn
DT O�Rـ/َ O)ُP�ِ��ُ� uaD@�D�R� '!َDT O)ُP�	Fgَ& �ْDC 
�F�D[َ D�-R/N	
 �D?V-َ&       ٍ)ـ�R	َ& ٍn
DT O�Rـ/َ O)ُP�ِ��ُ� uaD@�D�R� '!َDT O)ُP�	Fgَ& �ْDC 
�F�D[َ D�-R/N	
 �D?V-َ&       ٍ)ـ�R	َ& ٍn
DT O�Rـ/َ O)ُP�ِ��ُ� uaD@�D�R� '!َDT O)ُP�	Fgَ& �ْDC 
�F�D[َ D�-R/N	
 �D?V-َ& * * * *   Rـ�N!	�ِ� DEـ�F�ROpُ�   Rـ�N!	�ِ� DEـ�F�ROpُ�   Rـ�N!	�ِ� DEـ�F�ROpُ�   Rـ�N!	�ِ� DEـ�F�ROpُ�

        X�O�D� O)ُPR	َ_ O)ُPR�ُ��َ&D% O)ُPR	
D�OَMِ� R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�ُ�D% R�R	�F]D@D%        X�O�D� O)ُPR	َ_ O)ُPR�ُ��َ&D% O)ُPR	
D�OَMِ� R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�ُ�D% R�R	�F]D@D%        X�O�D� O)ُPR	َ_ O)ُPR�ُ��َ&D% O)ُPR	
D�OَMِ� R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�ُ�D% R�R	�F]D@D%        X�O�D� O)ُPR	َ_ O)ُPR�ُ��َ&D% O)ُPR	
D�OَMِ� R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�ُ�D% R�R	�F]D@D%       O)ُP	َ O�R�ْzD- DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� O)ُP	َ        O)ُP	َ O�R�ْzD- DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� O)ُP	َ        O)ُP	َ O�R�ْzD- DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� O)ُP	َ        O)ُP	َ O�R�ْzD- DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� O)ُP	َ 

F)�RID+	ْ
 ُrO�َ�	ْ
 D#R	َ_ ٍEO�DT R2�S�D� <R3 ًZD�l�{َ D�RW�D�DD% F@�D?�َْ1
 �D?R�O;�َ O�R Qِ�O��َ u2�S�D� O)ُP!ْR�O�F-D% O)ُPD��ُ�ُ_F)�RID+	ْ
 ُrO�َ�	ْ
 D#R	َ_ ٍEO�DT R2�S�D� <R3 ًZD�l�{َ D�RW�D�DD% F@�D?�َْ1
 �D?R�O;�َ O�R Qِ�O��َ u2�S�D� O)ُP!ْR�O�F-D% O)ُPD��ُ�ُ_F)�RID+	ْ
 ُrO�َ�	ْ
 D#R	َ_ ٍEO�DT R2�S�D� <R3 ًZD�l�{َ D�RW�D�DD% F@�D?�َْ1
 �D?R�O;�َ O�R Qِ�O��َ u2�S�D� O)ُP!ْR�O�F-D% O)ُPD��ُ�ُ_F)�RID+	ْ
 ُrO�َ�	ْ
 D#R	َ_ ٍEO�DT R2�S�D� <R3 ًZD�l�{َ D�RW�D�DD% F@�D?�َْ1
 �D?R�O;�َ O�R Qِ�O��َ u2�S�D� O)ُP!ْR�O�F-D% O)ُPD�قال .)٥(�_ُ�ُ�

لما أنه   ) وتجاهدون في سبيل اهللا    تؤمنون باهللا ورسوله  ( جواب قوله    ،يغفر لكم ذنوبكم  ((:الرازي

ذلكم (:آمنوا باهللا وجاهدوا في سبيل اهللا يغفر لكم،وقيل جوابه        :في معنى األمر كما مر ،فكأنه قال      

	ـ�.  	ـ�.  	ـ�.  	ـ�.  �:ومحله جزم ، كقوله تعـالى     )ذلكم خير لكم    (لما أنه ترجمه     )ليغفر لكم   ( وجزم   ،)خير لكم 

   َM3َ ٍYـ�ٍ َ=�ِ-ـD�َ& '	َِ� <R��َO�S�َ&   َM3َ ٍYـ�ٍ َ=�ِ-ـD�َ& '	َِ� <R��َO�S�َ&   َM3َ ٍYـ�ٍ َ=�ِ-ـD�َ& '	َِ� <R��َO�S�َ&   َM3َ ٍYـ�ٍ َ=�ِ-ـD�َ& '	َِ� <R��َO�S�َ& :َSـ�Sj :َSـ�Sj :َSـ�Sj :َSـ�Sj�)٦( ،محل ألن )قيـل جـزم   ) لوال أخرتني(جزم على قوله  )فأصدق

  .)٧( ))بهل ، ألنه في معنى األمر) يغفر لكم (

�ُ?DT O)F �:ومنه قوله تعالىO+D� D8D+	َD% D�!َD� �DBِ� u�	َِ� ��ُW DYDCَ/	َ 
ً_ِ� u�	َِ� O�R F�D+D DE�َW �DD% u�	َD% O�R F�N!	
 َ/َ�N�
 �DDT O)F?ُ�O+D� D8D+	َD% D�!َD� �DBِ� u�	َِ� ��ُW DYDCَ/	َ 
ً_ِ� u�	َِ� O�R F�D+D DE�َW �DD% u�	َD% O�R F�N!	
 َ/َ�N�
 �DDT O)F?ُ�O+D� D8D+	َD% D�!َD� �DBِ� u�	َِ� ��ُW DYDCَ/	َ 
ً_ِ� u�	َِ� O�R F�D+D DE�َW �DD% u�	َD% O�R F�N!	
 َ/َ�N�
 �DDT O)F?ُ�O+D� D8D+	َD% D�!َD� �DBِ� u�	َِ� ��ُW DYDCَ/	َ 
ً_ِ� u�	َِ� O�R F�D+D DE�َW �DD% u�	َD% O�R F�N!	
 َ/َ�N�
 �D '!َ '!َ '!َ '!َ

                                                 
  .١/١٠٠ ، الكشاف ٢/١٠٣ مفاتيح الغيب: ينظر )١(
  .٣٧:غافر  )٢(
   .١/١٠١الكشاف ينظر )٣(
  ١/٢٤٠ينظر البحر الميحط  )٤(
  .١٢- ١٠: الصف  )٥(
 .١٠:المنافقون   )٦(
ـ ٤/٢٣٦،معاني القـرآن وإعرابـه      ٣/٥٦و معاني القرآن للفراء      ، ٢٩/٢٧٥ينظر مفاتيح الغيب   )٧( ، ٢٣٧ـ

  .٥/٢٥٠إعراب القرآن ألبي حيان ،٩/٤٤٣مجمع البيان ،٤/٥١٤الكشاف  ،٢٩٣ـ٤/٢٩٢الوسيط 



 ٨٠

        DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT Rـ�N!	
 DE�D;Oـ�F] ٍ�O+D�        DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT Rـ�N!	
 DE�D;Oـ�F] ٍ�O+D�        DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT Rـ�N!	
 DE�D;Oـ�F] ٍ�O+D�        DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT Rـ�N!	
 DE�D;Oـ�F] ٍ�O+D�إذاً  لذهب كل إله بما خلق ولعال بعضهم على    :قوله  ((:قال الرازي   .)١(�

اليدخل إال على كالم هو جزاء وجواب ، فكيف وقع قوله لذهب جـزاء              ) إذاً  (فإن قيل   ) بعض

قديره ولو كان معه آلهةً ، وإنما وجوباً ولم يتقدمه شرط وال سؤال سائل ؟ قلنا الشرط محذوف وت

 ٢())عليه) وما كان معه من إله (حذف لداللة قوله(.   

        ::::ـ حذف جواب الشرطـ حذف جواب الشرطـ حذف جواب الشرطـ حذف جواب الشرط٦٦٦٦

اكثر الزركشي من التمثيل لحذف جواب الشرط وعلل بعد ذلك أن كثرة الحذف ترجع الى               

وذكر ايضاً أن   ،فأوجب ذلك طوالً فخفف بالحذف    ، معاً صارا جملة واحدة      اأن الجملتين لما ربطت   

خيم والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب به ، وإنمـا يحـذف            فحذف الجواب يقع في مواقع الت     

وجعل الزركشي منـه    ،لقصد المبالغة وال يحسن تقدير الجواب مخصوصاً إال بعد العلم بالسياق          

S               �:قوله تعالى Dـ� 3َـ�D�R��D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َـ�	ْ

_D�DCْـ� �َِ	ـ'               SDـ� 3َـ�D�R��D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َـ�	ْ

_D�DCْـ� �َِ	ـ'               SDـ� 3َـ�D�R��D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َـ�	ْ

_D�DCْـ� �َِ	ـ'               SDـ� 3َـ�D�R��D-mِ� 
�F�N/َـW D�-R/ـN	
 ِtO5َـ�	ْ

_D�DCْـ� �َِ	ـ' O)FC��َO�O)FC��َO�O)FC��َO�O)FC��َO��)فـذهبا الـيهم فكـذبوهما      :(تقـديره ،)٣

�R?�،و)فدمرناهمO+D�ِ� F}�F�ِ�ْA
?R�O+D�ِ� F}�F�ِ�ْA
?R�O+D�ِ� F}�F�ِ�ْA
?R�O+D�ِ� F}�F�ِ�ْA
  .)٥( تقديره فضربوه فحيي،)٤(�����

هشام الى أن ذلك الحذف واجب إن تقدم أو اكتنفه ما يدل على الجواب، نحـو                ابن  وذهب  


	!َ F�N	�DE%F��َO?FB:قوله تعالى D0�D6 OEِ� �N�ِ�D%DE%F��َO?FB	َ F�N!	
 D0�D6 OEِ� �N�ِ�D%DE%F��َO?FB	َ F�N!	
 D0�D6 OEِ� �N�ِ�D%DE%F��َO?FB	َ F�N!	
 D0�D6 OEِ� �N�ِ�D%�)ومنه قوله تعالى.)٧( إنا لمهتدونإن شاء اهللا:  اي )٦:� ََW O�DََW O�DََW O�DََW O�DDE�DE�DE�DE�    
       u2� Rـ�N!	
 �َD�َ& SEِ3َإ R�N!	
 D0�َ5R	 �F�O�D-       u2� Rـ�N!	
 �َD�َ& SEِ3َإ R�N!	
 D0�َ5R	 �F�O�D-       u2� Rـ�N!	
 �َD�َ& SEِ3َإ R�N!	
 D0�َ5R	 �F�O�D-       u2� Rـ�N!	
 �َD�َ& SEِ3َإ R�N!	
 D0�َ5R	 �F�O�D-�)ذلك أن الجواب هنا سبب عن الشرط وأجل اهللا آت سـواء وجـد         ،)٨

  .)٩(الرجاء أم لم  يوجد ، وإنما االصل فليبادر بالعمل فإن اجل اهللا آلت

                                                 
  .٩١:المؤمنون  )١(
،مجمـع البيـان    ٣/١٩٥،الكـشاف   ٢/١٤٤وينظـر معـاني القـرآن للفـراء          ، ١٠٢/ ٢٣ مفاتيح الغيب  )٢(

عراب القرآن الكـريم وبيانـه   ،ا٩/٢٥٩،روح المعاني ٤/١٦٠،تفسير الثعالبي ٦/٩٨،تفسير القرطبي   ٧/١٨٩

٥/٢٢٣  
  .٣٦:الفرقان  )٣(
 .٧٣: البقرة  )٤(
 .٢/٨٤٩ مغني اللبيب  ،٢/١٢١ ينظر البرهان في علوم القرآن )٥(
  .٧٠: البقرة  )٦(
 ٢٦٤،الفعل في نحو ابن هشام،ص٣/٤٤٤،حاشية الدسوقي ٢/٥٢٤ينظر شرح الدماميني  )٧(
  .٥:العنكبوت )٨(
  ٣/٤٤٤،حاشية الدسوقي ٢/٥٢٤ي على مغني اللبيب شرح الدمامين ينظر )٩(



 ٨١

ُ��DـZٌ      �:قوله تعالى،لفخر الرازي حذف جواب الشرط عند ا  شواهد  ومن  ^DB	َ 
O5َـ�N�
D% 
F�Dـ�[ O)ـF?N�َ& O�	َD%     ٌZـD��ُ^DB	َ 
O5َـ�N�
D% 
F�Dـ�[ O)ـF?N�َ& O�	َD%     ٌZـD��ُ^DB	َ 
O5َـ�N�
D% 
F�Dـ�[ O)ـF?N�َ& O�	َD%     ٌZـD��ُ^DB	َ 
O5َـ�N�
D% 
F�Dـ�[ O)ـF?N�َ& O�	َD%

DE�FB!َO+D- 
�ُ��َW O�	َ X�O�D� R�N!	
 R�O�RT O�RDE�FB!َO+D- 
�ُ��َW O�	َ X�O�D� R�N!	
 R�O�RT O�RDE�FB!َO+D- 
�ُ��َW O�	َ X�O�D� R�N!	
 R�O�RT O�RDE�FB!َO+D- 
�ُ��َW O�	َ X�O�D� R�N!	
 R�O�RT O�R�)١(ذكر الرازي أن،في قوله :)أحدها :اوجوه)لمثوبةٌ من عند اهللا خير 

أنَّه تركتْ  الجملة الفعلية إلى هذه أن الجواب محذوف وتقديره ولو أنهم آمنوا وأتقوا ألثيبوا إالَّ  : 

هال قيل لمثوبـة اهللا     :فإن قيل   .األسمية لما في الجملة من الداللة على ثبات المثوبة وإستقرارها           

؟ قلنا ألنلهم خير المراد لشيء من ثواب اهللا خير .  

از عـن إرادة    يمانهم على سبيل المج   تمنياً إل ) ولو أنَّهم آمنوا  (له  يجوز أن يكون قو    :ثانيها

قيل وليتهم آمنوا ، ثم إبتدأ لمثوبة من عند اهللا خير ٢(اهللا إيمانهم كأنه( .  

Rــ�O)ُPO   �:ومنــه قولــه تعــالى D)Sــ� D?D� SE�َــOَ1 O)F?Oــ� R D#ــD+ِ��َ Oــ�DB	َ 
i@�F"Oــ�D �i%F0ْ/ــDD?O�Rــ�  O�Fــ�O�
 َdــ�=َ  O)ُPOــ�R D)Sــ� D?D� SE�َــOَ1 O)F?Oــ� R D#ــD+ِ��َ Oــ�DB	َ 
i@�F"Oــ�D �i%F0ْ/ــDD?O�Rــ�  O�Fــ�O�
 َdــ�=َ  O)ُPOــ�R D)Sــ� D?D� SE�َــOَ1 O)F?Oــ� R D#ــD+ِ��َ Oــ�DB	َ 
i@�F"Oــ�D �i%F0ْ/ــDD?O�Rــ�  O�Fــ�O�
 َdــ�=َ  O)ُPOــ�R D)Sــ� D?D� SE�َــOَ1 O)F?Oــ� R D#ــD+ِ��َ Oــ�DB	َ 
i@�F"Oــ�D �i%F0ْ/ــDD?O�Rــ�  O�Fــ�O�
 َdــ�=َ

 D ـR+DBO�َ& D ـR+DBO�َ& D ـR+DBO�َ& D ـR+DBO�َ&�)٣(.       ذكر الرازي أن الالم في قوله):ن تبعك   لم (    للقسم وجوابه قوله)قال صاحب  )ألمألن

) لمن تبعك منهم هذا الوعيد(بكسر الالم بمعنى ) ِلمن تَبِعك ( عصمة عن عاصم    روي )٤(الكشاف

 جهنم منكم أجمعين(وهو قوله ألمألن(  في محل اال:وقيل ألمألن بتداء أن)٥(خبره) لمن تبعك( .  

Oــ�D%  Fَ	ــ�D% Oَ	ــ�D% Oَ	ــ�D% Oَ	ــ�O  �:ومنــه قولــه تعــالىَ1
 Rــ�N!R	 ْــ�D� 'َ�Oــ�DBْ	
 Rِــ�� D)ــo!ُW O%َ& F�O@َ1
 Rِــ�� OqــD+o�ُ= O%َ& ُdــ�D�ِ�ْ	
 Rِــ�� O2D�lــ�F] ًــ��[O�ُ= SEَ&  Fــ�Oَ1
 Rــ�N!R	 ْــ�D� 'َ�Oــ�DBْ	
 Rِــ�� D)ــo!ُW O%َ& F�O@َ1
 Rِــ�� OqــD+o�ُ= O%َ& ُdــ�D�ِ�ْ	
 Rِــ�� O2D�lــ�F] ًــ��[O�ُ= SEَ&  Fــ�Oَ1
 Rــ�N!R	 ْــ�D� 'َ�Oــ�DBْ	
 Rِــ�� D)ــo!ُW O%َ& F�O@َ1
 Rِــ�� OqــD+o�ُ= O%َ& ُdــ�D�ِ�ْ	
 Rِــ�� O2D�lــ�F] ًــ��[O�ُ= SEَ&  Fــ�Oَ1
 Rــ�N!R	 ْــ�D� 'َ�Oــ�DBْ	
 Rِــ�� D)ــo!ُW O%َ& F�O@َ1
 Rِــ�� OqــD+o�ُ= O%َ& ُdــ�D�ِ�ْ	
 Rِــ�� O2D�lــ�F] ًــ��[O�ُ= SEَ&

لـو أن   (المحذوف هو أنَّه    :)٨(لكونه معلوماً، وقال الزجاج    )لو(حذف جواب   : )٧(ذكر الرازي .)٦(��i+�RBDـ� �i+�RBDـ� �i+�RBDـ� �i+�RBDـ� 

                                                 
 ١٠٣:البقرة  )  )١(
تفسير غرائـب    ،٢/٣٩،تفسير القرطبي ١/٣٠٨مجمع البيان ،١/١٧٤الكشاف  ، ٣/٢٠٢مفاتيح الغيب    ينظر   )٢(

    ١/١٥٢،اعراب القرآن الكريم وبيانه ١/٣٤٧، روح المعاني ١/١٩٥عراب القرآن ألبي حيان،إ١/٣٥٣القرآن 
  ١٨:راف االع )٣(
  ٢/٩٠ينظر الكشاف  )٤(
،تفـسير  ٤/٢١٧،مجمـع البيـان   ٢/٢٧١، معالم التنزيـل  ٢/٣٥٦، الوسيط ١٤/٣٧ ينظر مفاتيح الغيب   )٥(

  ٤/١١٤القرطبي 
 ٣١:الرعد )٦(
ـ ١/٣٧١ومعاني القرآن للفـراء      ، ٤٢/ ١٩ ينظر مفاتيح الغيب   )٧( ،معـالم التنزيـل    ٣/١٦،الوسـيط   ٣٧٢ـ

 ٣/٤٥٨،تفسير أبي السعود ٩/٢٠٩ير القرطبي ،تفس٥٠٩/ ٢الكشاف  ،٣/٢١٠
  ٣/٤٢ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٨(



 ٨٢


	�O�DBَْ' �:نوا به كقولها آموكذا لم ،)قرءآناً سيرت به الجبال O)F?DBN!َWD% َZَPR\D8DBْ	
 O)ِ?O�َ	ِ� �D�ْ	Seَ� �D�N�َ& O�َ	D%'َ�O�DBْ	
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 O)ِ?O�َ	ِ� �D�ْ	Seَ� �D�N�َ& O�َ	D%�)١(.  

�D�F"D@ �DBِـAD% Oqَـ�َ=DT Oqَ!ـ�O)ِ?O                �:ومنه قوله تعالى   F�O@َ1
 O)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA 
َ_ِ� 'N�D" 
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 RZ�َD8N^	
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َ_ِ� 'N�D" 
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 O)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA 
َ_ِ� 'N�D" 
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 RZ�َD8N^	
 '!َDTD%

 
�V�bَD% O)F?F�ُ��َ& 
�V�bَD% O)F?F�ُ��َ& 
�V�bَD% O)F?F�ُ��َ& 
�V�bَD% O)F?F�ُ��َ&F)�R"S�	
 Fn
S�N�	
 D�FC D�N!	
 SEِ� 
�F��ُ�D�R	 O)ِ?O�!َDT Dn�َ� S)ُ� R�O�	َِ� N.ِ� R�N!	
 O�R َMD�!ْD َ. OEَ&F)�R"S�	
 Fn
S�N�	
 D�FC D�N!	
 SEِ� 
�F��ُ�D�R	 O)ِ?O�!َDT Dn�َ� S)ُ� R�O�	َِ� N.ِ� R�N!	
 O�R َMD�!ْD َ. OEَ&F)�R"S�	
 Fn
S�N�	
 D�FC D�N!	
 SEِ� 
�F��ُ�D�R	 O)ِ?O�!َDT Dn�َ� S)ُ� R�O�	َِ� N.ِ� R�N!	
 O�R َMD�!ْD َ. OEَ&F)�R"S�	
 Fn
S�N�	
 D�FC D�N!	
 SEِ� 
�F��ُ�D�R	 O)ِ?O�!َDT Dn�َ� S)ُ� R�O�	َِ� N.ِ� R�N!	
 O�R َMD�!ْD َ. OEَ&�)ثم تاب "((:قال الرازي.)٢

تى إذا ضاقت عليهم األرض بمـا رحبـت         ح: والتقدير  . علم أنه البد ههنا من إضمار       إ "عليهم

ملجأ من اهللا إالَّ إليه ، تاب عليهم ثم تاب عليهم ، فما الفائدة                أن ال  وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا   

هذا التكرار حسن للتأكيد كما أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو              :في هذا التكرار؟ قلنا   

  .)٣())لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك


D��ْـ�DBFC ْ_ِ� ِ�Oـ� R3ـ> 
ْ	zَـ�@ِ �ِ_ْ -5Dُـ�F}D�Dw�َ O�َ53َ F}%F�Fw��َ N.ِ� F}D�Dw�َ O�َ53َ F}%F�Fw��َ N.ِ� F}D�Dw�َ O�َ53َ F}%F�Fw��َ N.ِ� F}D�Dw�َ O�َ53َ F}%F�Fw��َ N.ِ�        ُd �: تعالى ومنه قوله  D<Rَ�ـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/N	
 F�D�D�O�َ& ْ_ِ� F�N!	
         ُd5ُـ�D- ْ_ِ� ِ@َـ�z	ْ

D��ْـ�DBFC ْ_ِ� ِ�Oـ� R3ـ>  D<Rَ�ـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/N	
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%Fَ�َـ�W D�-R/N	
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D��ْـ�DBFC ْ_ِ� ِ�Oـ� R3ـ>  D<Rَ�ـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/N	
 F�D�D�O�َ& ْ_ِ� F�N!	
 

D�D+Dـ�         Dـ�N!	
 SEِ� OEDeـO;�َ َ. R�ِ�R"�DwR	        ـ�D�D+D Dـ�N!	
 SEِ� OEDeـO;�َ َ. R�ِ�R"�DwR	        ـ�D�D+D Dـ�N!	
 SEِ� OEDeـO;�َ َ. R�ِ�R"�DwR	        ـ�D�D+D Dـ�N!	
 SEِ� OEDeـO;�َ َ. R�ِ�R"�DwR	�)جواباً ) فقد نصره اهللا(:كيف يكون قوله :لقائل أن يقول  ((:قال الرازي .)٤

   ه أن٥())سينصره من نصره  إالَّتنصروه،ف: التقدير للشرط ؟ وجواب(.ودّل     على المحذوف قوله ) فقد

 )٦(ينصره في المستقبل كما نصره في الماضي وهناك جواب آخر ذكره الزمخشري           :أي،)نصره

جواباً للشرط مفاده أن اهللا تعـالى أوجـب لـه           ) فقد نصره اهللا  (عن جواز أن يكون قوله تعالى       

  . )٧( من بعدهالنصرة وجعله منصوراً في ذلك الوقت فلم يخذل

        ::::ـ حذف مجلة القسمـ حذف مجلة القسمـ حذف مجلة القسمـ حذف مجلة القسم٧٧٧٧

 من التنزيل وصدر كالمه بأن الحذف شواهد هشام االنصاري لهذا الباب ثالثة   ابن  أعطى  

                                                 
  ١١١: األنعام  )١(
  ١١٨: التوبة )٢(
  ٣/٥٤١، تفسير غرائب القرآن ٢/٣٠٨الكشاف وينظر  ،١١٨ / ١٦ مفاتيح الغيب  )٣(
 ٤٠: التوبة  )٤(
تفـسير   ،٨/٩٢،تفسير القرطبـي    ٥/٥٦ ،مجمع البيان ٢٦٣/ ٢ الكشاف   وينظر ، ٥١/ ١٦ مفاتيح الغيب    )٥(

،روح ٣/١٨٢،تفـسير الثعـالبي     ٣/١٤٨، تفسير أبي الـسعود      ٥/٤٥،البحر الميحط   ٣/٤٧٠غرائب القرآن   

   ٥/٢٨٩المعاني 
  ٢/٢٦٣الكشاف  ينظر )٦(
 ٣/١٩٨إعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٧(
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 �:ها هنا كثير جداً نحو  i�-R�D6 �i�
َ/DT F�S�D�o/DTُ1
i�-R�D6 �i�
َ/DT F�S�D�o/DTُ1
i�-R�D6 �i�
َ/DT F�S�D�o/DTُ1
i�-R�D6 �i�
َ/DT F�S�D�o/DTُ1 �)و)١،���� F}D�OTD% F�N!	
 O)ُP=َD�Dj O�َ5	َF}D�OTD% F�N!	
 O)ُP=َD�Dj O�َ5	َF}D�OTD% F�N!	
 O)ُP=َD�Dj O�َ5	َF}D�OTD% F�N!	
 O)ُP=َD�Dj O�َ5	َ ���� )و)٢،����  َ. 
�F�ِ�O�ُ& O�R$	َ َ. 
�F�ِ�O�ُ& O�R$	َ َ. 
�F�ِ�O�ُ& O�R$	َ َ. 
�F�ِ�O�ُ& O�R$	َ

 DE�F�F�ْ�D- DE�F�F�ْ�D- DE�F�F�ْ�D- DE�F�F�ْ�D-O)F?D+DO)F?D+DO)F?D+DO)F?D+D ����)٤( )٣(.  

  :جملة القسم عند الفخر الرازي حذف شواهد ومن 


	ـ�Sw	َ R2�D;R	�Dـ�R3 )F?S�َ�R!ْ��َOـ> 
DBَW ِ�O@َ1ـ� 
[Oـَ��َْ!�D         �: قوله تعالى  
�ُ!RBDTD% O)ُPO�R 
�F�D[ D�-R/N	
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     O)F?Dــ�-Rg O)ـــF?	َ S�Dــ�oPDBF�	َD% O)ِ?R!Oـــ�=َ Oــ�R D�-R/ــN	
     O)F?Dــ�-Rg O)ـــF?	َ S�Dــ�oPDBF�	َD% O)ِ?R!Oـــ�=َ Oــ�R D�-R/ــN	
     O)F?Dــ�-Rg O)ـــF?	َ S�Dــ�oPDBF�	َD% O)ِ?R!Oـــ�=َ Oــ�R D�-R/ــN	
     O)F?Dــ�-Rg O)ـــF?	َ S�Dــ�oPDBF�	َD% O)ِ?R!Oـــ�=َ Oــ�R D�-R/ــN	
i�Oــ�    َ& O)ِ?R3Oـــ�D� Rــ�O+D� Oـــ�R O)F?S�	َlــ�D�F�	َD% O)ـــF?	َ 'َ�
@Oَ�ــ QR/ـــN	
i�Oــ�    َ& O)ِ?R3Oـــ�D� Rــ�O+D� Oـــ�R O)F?S�	َlــ�D�F�	َD% O)ـــF?	َ 'َ�
@Oَ�ــ QR/ـــN	
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قـــال .)٥(� 

ـّهم"((:الرازي ين القسم المتلقى بالالم والنون في ليستخلفهم ؟ قلنا هو          أن يقول   أ فلقائل   "ليستخلفن

ـّهم أو نزل وعد اهللا في تحققه منزلة القسم فتل              ـّى بمـا    محذوف تقديره وعدهم اهللا ليستخلفن قـ

ـّهم        ـّى به القسم كأنه قال أقسم اهللا ليستخلفن وعلى تقدير حذف القسم يكـون معمـول        .)٦())يتلق

  .)٧(محذوفاً تقديره استخالفكم وتمكين دينكم ودلَّ عليه جواب القسم المحذوف) وعد(


\N.ِ� DE%F�F�O+�َ َ. �َ�R        �:ومنه قوله تعالى  D�O]ِ� <R�D� :َ�َ̂ �R ��َْ/D�َ& ْ_ِ�D%       N.ِ� DE%F�F�O+�َ َ. �َ�R\
D�O]ِ� <R�D� :َ�َ̂ �R ��َْ/D�َ& ْ_ِ�D%       N.ِ� DE%F�F�O+�َ َ. �َ�R\
D�O]ِ� <R�D� :َ�َ̂ �R ��َْ/D�َ& ْ_ِ�D%       N.ِ� DE%F�F�O+�َ َ. �َ�R\
D�O]ِ� <R�D� :َ�َ̂ �R ��َْ/D�َ& ْ_ِ�D%        'D
ْ	�Dَ�ـ�D% 'ـD�O�ُ5	ْ
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         'D
ْ	�Dَ�ـ�D% 'ـD�O�ُ5	ْ
 QR_D% �ً��Dـ�O"ِ� ِ�O-Dـ�R	
D�ْ	�ِ�D% D�N!	
 

DE�ُAِ�O+F O)ُ��َْ&D% O)ُPO�R i8�R!=َ N.ِ� O)ُ�O�N	D��َ S)ُ� Da�َWSe	
 
�ُ�[D% DaD8Sw	
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D%�)ذكر )٨،

عراب علـى خمـسة     من اإل ) يعبدون(اختلفوا في موضع    أنهم  ية   اآل  في شرح  )٩(الفخر الرازي 

  :أقوال

                                                 
  ٢١: النمل  )١(
 ١٥٢:آل عمران  )٢(
 ١٢:الحشر )٣(
  ٣/٤٤١لدسوقي حاشية اينظر  )٤(
  ٥٥:النور  )٥(
،تفـسير  ٧/٢٤٥مجمـع البيـان    ،٣/٢٤٥الكشاف ،٤/١٢٣وينظر معالم التنزيل     ، ٢٤/٢٣ مفاتيح الغيب    )٦(

 ٤/١٩٥،تفسير الثعالبي ٤/٤٧٨، تفسير أبي السعود ١٢/١٩٧القرطبي 
 ٤/٢٦٨ينظر اعراب القرآن ألبي حيان  )٧(
 ٨٣: البقرة  )٨(
 ،١/٧٠،معــالم التنزيــل ١/١٦٦،الوســيط ١/٤٧،معــاني القــرآن للفــراء ٣/١٥٠مفــاتيح الغيــب  ينظــر )٩(

تفـسير   ، ١/٣٢٢تفـسير غرائـب القـرآن        ،٢/١١،تفـسير القرطبـي   ١/٢٦٠مجمـع البيـان    ،١/١٦٠الكشاف

  ١/٢٧١الثعالبي



 ٨٤

ه قيل أخذنا ميثاقهم بأن اليعبـدوا االَّ        كأنّ،ن ال يعبدوا  أقال الكسائي رفعه على     :القول االول 

   :رفع الفعل كما قال طرفه) أن(أنه لما أسقطت 

أال أي١(؟ مخلدي الوغى       وأن أشهد اللذات هل انتهذا الالئمي أحضر(  

وأجاز هذا الوجه االخفش والفـراء والزجـاج        ) أن(ولذلك عطف عليه    ) أحضر(ن  أراد  أ

  . وابو مسلم )هـ٣٨٤ت(وقطرب وعلي بن عيسى

منا عليهم ال يعبدون، ذ أقسإو:موضعه رفع على انه جواب القسم كأنه قيل : القول الثـاني  

  .خفش أحد قولي األ وهو  والكسائي والفراء والزجاج)٢(الوجه المبردوأجاز هذا 

: أنه يكون في موضع الحال فيكون موضعه نصباً كأنه قال           : قول قطرب   : القول الثالث 

  .عابدين االَّ اهللا أخذنا ميثاقكم غير

ه جاء على لفـظ     نّأاالَّ  ،على النهي ) ال تعبدون   (  إن موضع    )٣(قول الفراء  : القول الرابع 

بالرفع والمعنى على النهي ،والذي يؤكد كونـه         )٤(�اِلدةٌ بِولَدها الَ تُضار و  � :الخبر كقوله تعالى  

 : ثالثها) ال تعبدوا ()٥(ه ينصره قراءة عبد اهللا وأبي     نّ أ وثانيها،  )أقيموا( قوله  : نهياً أمور، أحدها  

ر والنهي،ألنّه كأنه سـورع الـى       ممر والنهي آكد وابلغ من صريح األ      معنى اال  أن االخبار في  

  .نتهاء فهو يخبر عنه اإلثال ومتاإل

مع الفعل بدالً عن الميثاق ، كأنه قيل أخذنا         ) نأ( التعبدوا تكون    نأالتقدير  :القول الخامس 

  : وجوها أخر في إعرابه تتلخص باآلتي)٦(،وذكر أبو حيانميثاق بني اسرائيل بتوحيدهم

نـى النهـي    وقلنا لهم ال تعبدوا إال اهللا،وهو نفي في مع        :ان يكون المحذوف القول،أي    .١

  .أيضا

أخذنا (مفسرة لمضمون الجملة،ألن في قوله    )أن(أن ال تعبدون، وتكون   :ان يكون التقدير   .٢

 .المفسرة، وأبقى المفسر) أن(ميثاق بني اسرائيل معنى القول،فحذف 

 .أن تكون الجملة تفسيرية ،فال موضع من اإلعراب .٣
                                                 

، سـر صـناعة االعـراب       ١/٣٨٥ المقتـضب    ،٣/١١٥الكتاب  ،٣٣في ديوانه،ص العبد  بن   ةالبيت لطرف  )١(

، شرح ابـن عقيـل      ١/٣٤٠،وبال نسبة في شرح المفصل    ٣/٢٦٦،المقاصد النحوية   ٢/٩١،االنصاف  ١/٢٩٤

 ١/٢٧،همع الهوامع   ١٨٤، شذور الذهب ،ص٢/١٩، مغني اللبيب  ٢/٣٣٣
  ٣٨٥ـ١/٣٨٤المقتضب  ينظر )٢(
 ١/٤٧معاني القرآن   ينظر)٣(
 ٢٣٣:البقرة )٤(
  ٥٤ كتاب معاني القراءات ،صينظر )٥(
 ١/٤٥١ينظر البحر الميحط  )٦(



 ٨٥

 غيره، وتؤيده القـراءة، إذ      والذي يبدو للباحث أن ما ذهب اليه الفراء هو أقوى حجة من           

تقتضي القاعدة، الرفع ما لم يدخل على الفعل المضارع ما يغيره، ولمـا كـان الفعـل يـصلح        


ْ	F��ِ�FBـ�DE          �:ومنه قوله تعـالى   .ولم تدخل تعين الرفع فيه    )أن(لدخول D)O+R3ََ!ـ� X4َ�ـ� �ُـ�
Dg��َ O5َـ�	َD%         DEـ�F��ِ�FB	ْ
 D)O+R3ََ!ـ� X4َ�ـ� �ُـ�
Dg��َ O5َـ�	َD%         DEـ�F��ِ�FB	ْ
 D)O+R3ََ!ـ� X4َ�ـ� �ُـ�
Dg��َ O5َـ�	َD%         DEـ�F��ِ�FB	ْ
 D)O+R3ََ!ـ� X4َ�ـ� �ُـ�
Dg��َ O5َـ�	َD% �)قـال  ،)١

جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح محـذوف ،        ) فلنعم المجيبون (الالم في قوله    ((:الرازي

  . )٢())أي فلنعم المجيبون نحن

        ::::ـ حذف جواب القسمـ حذف جواب القسمـ حذف جواب القسمـ حذف جواب القسم٨٨٨٨

 ما يغني عن الجواب فيجب حينئذ حـذف      فهشام في المسألة أن يتقدم أو يكتن      ابن  اشترط  


	��D%D%D%D%S:الجواب نحو قوله تعالى   S�	
S�	
S�	
ِr�ِr�ِr�ِr� ـDT ـDT ـDT ـDTR2�R2�R2�R2� َ|  َ|  َ|  َ| O�O�O�O� َلزركـشي   وقد ذكر ا   ،)٤(لتبعثن بدليل ما بعد   :  اي   )٣(��ً�ً�ً�ً=ـَ =ـَ =ـَ =ـ

 ، )٥( حول جواز حذف جملة جـواب القـسم        البرهان في علوم القرآن    يطول ذكرها في     شواهد  

يعيش في شرح المفصل إال أنه اشار الى     ابن  هشام كان قد ذهب إليه      ابن  وإلى مثل ما ذهب اليه      

ن أ في الحذف وهي الداللة على المحذوف وقد تقدم في جملتي الشرط والجـزاء               ةالشروط العام 

فكما يجوز هناك حذف جواب الشرط للتخفيف،كذلك هنا يحـذف          ،جملتين صارتا جملةً واحدة     ال

  .جواب القسم للتخفيف وشرط الداللة عليه

وقد يكون الجواب مقصوداً بعينه وذلـك نحـو       ،)٦( ال وجوباً  جائزاوبهذا يكون الحذف هنا     


	ـ,D R{�D�S    �:قوله تعالى D% O)F?N�D�F,ـO;D�	َ D#l�D@D�3َ    D R{�D�S,ـ	
D% O)F?N�D�F,ـO;D�	َ D#l�D@D�3َ    D R{�D�S,ـ	
D% O)F?N�D�F,ـO;D�	َ D#l�D@D�3َ    D R{�D�S,ـ	
D% O)F?N�D�F,ـO;D�	َ D#l�D@D�3َ�)بل يتبع لكل ما يحتمله  ، ،وقد يكون غير مقصود بعينه     )٧


ْ	R��ِ�DB  �:المقام وذلك نحو قوله تعالى   ِE[O�ُ5	ْ
D% : R��ِ�DB	ْ
 ِE[O�ُ5	ْ
D% : R��ِ�DB	ْ
 ِE[O�ُ5	ْ
D% : R��ِ�DB	ْ
 ِE[O�ُ5	ْ
D% : * * * *      

ْ	Pَـ�DC DE%F�R3ـ/َ َd53ََـ� O)F?Oـ�R X@R/ـO�F O)FCD0�D� OEَ& 
�F�ِ�DT �ْD�      

ْ	Pَـ�DC DE%F�R3ـ/َ َd53ََـ� O)F?Oـ�R X@R/ـO�F O)FCD0�D� OEَ& 
�F�ِ�DT �ْD�      

ْ	Pَـ�DC DE%F�R3ـ/َ َd53ََـ� O)F?Oـ�R X@R/ـO�F O)FCD0�D� OEَ& 
�F�ِ�DT �ْD�      

ْ	Pَـ�DC DE%F�R3ـ/َ َd53ََـ� O)F?Oـ�R X@R/ـO�F O)FCD0�D� OEَ& 
�F�ِ�DT �ْD�

                                                 
  ٧٥: الصافات  )١(
تفـسير   ،١٥/٦٠،تفسير القرطبي   ٨/٢٩٣، مجمع البيان    ٤/٤٦، وينظر الكشاف    ٢٦/١٢٦ مفاتيح الغيب  )٢(

   ٦/٣٩٩، اعراب القرآن الكريم وبيانه ٢/٩٥، روح المعاني ٥/٣٣،تفسير الثعالبي ٥/٥٦٣غرائب القرآن 
  ١:النازعات  )٣(
  ٢/٨٤٦ مغني اللبيب )٤(
 ٢/١٢٧ هان في علوم القرآنينظر البر )٥(
  ٥/٢٤٧شرح المفصل ينظر  )٦(
 ٦٨: مريم  )٧(



 ٨٦

 XY�ِ�DT X0O<D6 XY�ِ�DT X0O<D6 XY�ِ�DT X0O<D6 XY�ِ�DT X0O<D6 * * * * X��R+D� X�O�D@ D#R	َ_ �i�
D�ُ� �S�ُWD% �D��ْR 
َ/R\َ& X��R+D� X�O�D@ D#R	َ_ �i�
D�ُ� �S�ُWD% �D��ْR 
َ/R\َ& X��R+D� X�O�D@ D#R	َ_ �i�
D�ُ� �S�ُWD% �D��ْR 
َ/R\َ& X��R+D� X�O�D@ D#R	َ_ �i�
D�ُ� �S�ُWD% �D��ْR 
َ/R\َ& * * * *ٌ��R�D" Xn��َRW ��َD�O�RTD% O)F?O�R F�O@َ1
 F�ُ5O��َ �D �D�OBR!DT O�َ=ٌ��R�D" Xn��َRW ��َD�O�RTD% O)F?O�R F�O@َ1
 F�ُ5O��َ �D �D�OBR!DT O�َ=ٌ��R�D" Xn��َRW ��َD�O�RTD% O)F?O�R F�O@َ1
 F�ُ5O��َ �D �D�OBR!DT O�َ=ٌ��R�D" Xn��َRW ��َD�O�RTD% O)F?O�R F�O@َ1
 F�ُ5O��َ �D �D�OBR!DT O�َ=�)١(.  

O�R  �:قوله تعالى،جواب القسم عند الفخر الرازي حذف شواهد ومن  �َ�D0�D� �D '!َDT َfD�R�Opُ� O�َ	 
�ُ	�=َ O�R �َ�D0�D� �D '!َDT َfD�R�Opُ� O�َ	 
�ُ	�=َ O�R �َ�D0�D� �D '!َDT َfD�R�Opُ� O�َ	 
�ُ	�=َ O�R �َ�D0�D� �D '!َDT َfD�R�Opُ� O�َ	 
�ُ	�=َ

R�ْ5�َ �DBN�ِ� ٍ��=َ Dq�َْ& �D ِ�=ْ�3َ ��َD��َ3َ QR/N	
D% R2�D�l�D�ْ	
R�ْ5�َ �DBN�ِ� ٍ��=َ Dq�َْ& �D ِ�=ْ�3َ ��َD��َ3َ QR/N	
D% R2�D�l�D�ْ	
R�ْ5�َ �DBN�ِ� ٍ��=َ Dq�َْ& �D ِ�=ْ�3َ ��َD��َ3َ QR/N	
D% R2�D�l�D�ْ	
R�ْ5�َ �DBN�ِ� ٍ��=َ Dq�َْ& �D ِ�=ْ�3َ ��َD��َ3َ QR/N	
D% R2�D�l�D�ْ	
�D��ْV�	
 Da�D�D;	ْ
 R}R/DC <�D��ْV�	
 Da�D�D;	ْ
 R}R/DC <�D��ْV�	
 Da�D�D;	ْ
 R}R/DC <�D��ْV�	
 Da�D�D;	ْ
 R}R/DC <�)٣(ذكر الرازي،)٢( ،أقوله ن  ): لن نؤثرك (

   وأدلة جواباً لما قاله، وبي الذي جاءهم بينات فيـه  ) الـذي فطرنـا   ( قولـه  و.نوا العلة وهي ان

  :وجهان

: ان التقدير لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات وعلى الذي فطرنا ،أي               : االول

  . لى طاعة الذي فطرنا وعلى عبادتهوع

  .يجوز ان يكون خفضاً على القسم  : الوجه الثاني

ــالى ــه تع ــه قول ــ�F%�ِ �:ومن F�	ْ
 R2
َ_ R0�DBSــ�	
D%  ِ�%Fــ� F�	ْ
 R2
َ_ R0�DBSــ�	
D%  ِ�%Fــ� F�	ْ
 R2
َ_ R0�DBSــ�	
D%  ِ�%Fــ� F�	ْ
 R2
َ_ R0�DBSــ�	
D%  * * * * Rgــ� FTO�DB	ْ
 ِtOــ� D�	ْ
D% Rgــ� FTO�DB	ْ
 ِtOــ� D�	ْ
D% Rgــ� FTO�DB	ْ
 ِtOــ� D�	ْ
D% Rgــ� FTO�DB	ْ
 ِtOــ� D�	ْ
D% * * * * ug�F?O,ــ DD% u�RCــ� D6D% ug�F?O,ــ DD% u�RCــ� D6D% ug�F?O,ــ DD% u�RCــ� D6D% ug�F?O,ــ DD% u�RCــ� D6D% * * * * Fn�D;ــ Ojَ& �َــ R�ُ= Fn�D;ــ Ojَ& �َــ R�ُ= Fn�D;ــ Ojَ& �َــ R�ُ= Fn�D;ــ Ojَ& �َــ R�ُ=

Rg%F�O�ُM	ْ
Rg%F�O�ُM	ْ
Rg%F�O�ُM	ْ
Rg%F�O�ُM	ْ
  :،واختلفوا فيه على وجوه ه البد للقسم من جوابنّأاعلم :)٥(،قال الرازي)٤(�

والـالم  ) قتل أصـحاب األخـدود    : (ما ذكره االخفش وهوأن جواب القسم قوله         : أحدها


	,�DC�D;ُAD% ِ�OBS �:مضمرة فيه ، كما قال D%�DC�D;ُAD% ِ�OBS,	
D%�DC�D;ُAD% ِ�OBS,	
D%�DC�D;ُAD% ِ�OBS,	
D%� )ـ�    �:،)٦DC�NWَr Oـ�D Dx3ََْ!ـ& O�=َ   ـ�DC�NWَr Oـ�D Dx3ََْ!ـ& O�=َ   ـ�DC�NWَr Oـ�D Dx3ََْ!ـ& O�=َ   ـ�DC�NWَr Oـ�D Dx3ََْ!ـ& O�=َ �)فلح ، قال ألقد : ، يريد )٧

  .والسماء ذات البروج  قتل اصحاب االخدود: وإن شئت على التقديم كأنه قيل

                                                 
 ٢/٨٤٧ينظر مغني اللبيب  )١(
  ٧٢: طه  )٢(
،الكشاف ٤/١٥،معالم التنزيل   ٣/٢١٥، الوسيط   ٢/١٠٢،معاني القرآن للفراء    ٢٢/٧٧ ينظر مفاتيح الغيب     )٣(

  ٤/٢٩٥ود ،تفسير أبي السع١١/١٥٠،تفسير القرطبي ٧/٣٤،مجمع البيان ٣/٧٤
 ٤ـ١:البروج )٤(
، ١٠/٣٠٢مجمـع البيـان   ،  ٤/٧١٧الكشاف  ،٣/١٤١معاني القرآن للفراء    ،٣١/١٠٧ ينظر مفاتيح الغيب   )٥(

،تفـسير أبـي    ٨/٤٤٣البحر المحيط   ،  ٤٧٥ـ٦/٤٧٣تفسير غرائب القرآن     ،١٨٩ـ٩/١٨٧تفسير القرطبي   

  ١٥/٢٩٧، روح المعاني ٥/٥٧١،تفسير الثعالبي ٦/٤٠٥السعود 
 ١:الشمس )٦(
 ٩:الشمس )٧(



 ٨٧

�lـ#D َ	ـ,X�-R�D       � جواب القسم    نأ،وهو  )١(ما ذكره الزجاج  : وثانيهاD@ Dـ��ْD� SEِ�      X�-R�D,ـ	َ D#ـl�D@ Dـ��ْD� SEِ�      X�-R�D,ـ	َ D#ـl�D@ Dـ��ْD� SEِ�      X�-R�D,ـ	َ D#ـl�D@ Dـ��ْD� SEِ� �)ابن ،وهو قول   )٢

  .)هـ١١٨ت(قتادةو ،)هـ٣٢ت(مسعود


����:أن جواب القسم قوله : وثالثها�F��َ3َ D�-R/N	
 SEِ� 
�F��َ3َ D�-R/N	
 SEِ� 
�F��َ3َ D�-R/N	
 SEِ� 
�F��َ3َ D�-R/N	
 SEِ�  �)نهأالَّ إ،االية كما تقول واهللا ان زيداً لقائم ، )٣ 

  ).ان الذين فتنوا( الى قوله) قتل أصحاب األخدود : ( القسم وجوابه قوله  اعترض بين

ما ذكره جماعة من المتقدمين ان جواب القسم محذوف ،وهذا اختيار صـاحب             : رابعهاو

وقـال  ،مر حق في الجزاء على االعمال     ن األ أ المتقدمين قالوا ذلك المحذوف هو       نأال  إالكشاف  

كأنه قيـل    ) قتل أصحاب األخدود  : ( واب القسم هو الذي يدل عليه قوله        ج: )٤(صاحب الكشاف 


	��S:ومنه قوله تعالى  األشياء،أقسم بهذه   %S�	
%S�	
%S�	
%R2�Tr�R2�Tr�R2�Tr�R2�Tr�َ| َ| َ| َ| O�O�O�O�=َ=ََ==َ����****D% D% D% D% S�	
S�	
S�	
S�	
R6�R6�R6�R6��َ�ََ��َR2�R2�R2�R2��َ �َ �َ �َ O,O,O,O,�َ�ََ��َ����****D% D% D% D%  ـ��	

	ـ�� 
	ـ�� 
	ـ�� ِ��ِ��ِ��ِ��D;D;D;D;R2�R2�R2�R2� ـD]  ـD]  ـD]  ـD] O�O�O�O�D;D;D;D;����**** R2�5�     �3	ـ���R2�5  �3	ـ���R2�5  �3	ـ���R2�5  �3	ـ��

D]D]D]D]O�O�O�O�َ5َ5َ5َ5  ً�  ً�  ً�  ً�****ُ(�3ُ(�3ُ(�3ُ(�3D�D�D�D�ِ�ِ�ِ�ِ�l�l�l�l�R2
R2
R2
R2
 O&  O&  O&  O&   ً
�  ً
�  ً
�  ً
�****Dt�-Dt�-Dt�-Dt�- D��  D��  D��  D�� ِ�ِ�ِ�ِ�F�F�F�F� S�	
  S�	
  S�	
  S�	
 ِ�
ِ�
ِ�
ِ�
َ�َ�َ�َ�ُZُZُZُZ    ****�َ�ََ��َ�ْ�ْْ��ْD�D�D�D�F+F+F+F+D?D?D?D?  �  �  �  �S�	
S�	
S�	
S�	
Rg
Rg
Rg
Rg
 جواب القسم المتقـدم     ن،إ)٦(ذكر الرازي .)٥(�3ZZZZـَ 3ـَ 3ـَ 3ـَ 

  :و مذكور، فيه وجهانأمحذوف 

 )٧(قـال الفـراء    : االول،يـة احتمـاالت   ، ثم على هذا الوجه فـي اآل       نه محذوف أ:االول

ـ�ً �ـ�a       � :لتبعثن،والدليل عليه ما حكى اهللا تعالى عنهم ، أنهم قـالوا          :التقدير�IT ـ��W 
ـ�ً �ـ�a       &\ـ/�IT ـ��W 
ـ�ً �ـ�a       &\ـ/�IT ـ��W 
ـ�ً �ـ�a       &\ـ/�IT ـ��W 
ي ،أ)٨(�&\ـ/

لننفخن في الصور نفختين، ودلَّ :)٩(قال االخفش والزجاج : الثانيو.ا صرنا عظاما نخرةأنبعث أذ

قال الكسائي الجواب المضمر    : والثالث،على هذا المحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان       

                                                 
 ٤/٣٢٧معاني القرآن وإعرابه ينظر  )١(
 ١٢:البروج )٢(
  ١٠:البروج )٣(
 ٤/٧١٧ينظر الكشاف  )٤(
  ٧-١: النازعات  )٥(
 ،١٩/١٢٧،تفـسير القرطبـي     ١٠/٢٤٥،مجمع البيان    ٤/٦٨٠ الكشاف   و ، ٣١/٣٢ ينظر مفاتيح الغيب     )٦(

،تفسير أبي السعود ٨/٤١٢ البحر المحيط ،٦/٤٣٨لقرآن  تفسير غرائب ا  ،٥/٣١٨اعراب القرآن البي حيان    

 ٢٢٧ـ١٥/٢٢٦، روح المعاني ٥/٥٤٨،تفسير الثعالبي ٦/٣٦٦
 ٣/١٢٠ينظر معاني القرآن للفراء  )٧(
 ١١:النازعات )٨(
 ٣١٠ـ٤/٣٠٩ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٩(



 ٨٨


ً � :هو ان القيامة واقعة ،وذلك ألنه سبحانه وتعالى قال %@_ 2�-@

	ـ/% ً
%@_ 2�-@

	ـ/% ً
%@_ 2�-@

	ـ/% ً
%@_ 2�-@

�ـ� ��Tـ�%E  �:ثـم قـال  ،)١(�%
	ـ/  E%ـ�T�� ـ��
  E%ـ�T�� ـ��
  E%ـ�T�� ـ��
    

:g�w	:g�w	:g�w	:g�w	�)�3ً    �: وقال تعالى ، )٢�T 28]�(
%   ً�3�T 28]�(
%   ً�3�T 28]�(
%   ً�3�T 28]�(

=ـ�  ������������................%�	 E%�T��  �ـ=
�	 E%�T��  �ـ=
�	 E%�T��  �ـ=
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   . الواحدةةكالسور

المقسم عليـه هـو      : االول: وعلى هذا القول احتماالت    ،ن الجواب مذكور  أ:الوجه الثاني 

� �C@�w��Z+6     �:قوله
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% u/$�- n�!= �)ن يوم ترجـف الراجفـة   أ والتقدير والنازعات غرقاً ،)٤

DCـْ� &َ�ـ�D" fَـ�DC      Fs-Rـْ� &َ�ـ�D" fَـ�DC      Fs-Rـْ� &َ�ـ�D" fَـ�DC      Fs-Rـْ� &َ�ـ�D" fَـ�Fs-R       �:جـواب القـسم هـو قولـه          : والثاني،بصارها خاشعة أتحصل قلوب واجفة    


ْ	R6�َzـ�RZD    �: ههنا بمعنى قد كما في قوله      )هل(ن  إ،ف)٥(�D]�Fـ' D]�Fـ' D]�Fـ' D]�Fـ'  Fs-Rـ�D" fَـْ� &ََ�ـ�DC    RZDـ�R6�َz	ْ
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 Fs-Rـ�D" fَـْ� &ََ�ـ�DC�)تـاك حـديث   أ: ،أي)٦

  .)٧(� َ	+ iaD�O�R	َ 'D,ْ�D- O�DBR	 iaD�O�R+	َ 'D,ْ�D- O�DBR	 iaD�O�R+	َ 'D,ْ�D- O�DBR	 iaD�O�R+	َ_ <R3 SEِ�'D,ْ�D- O�DBR	َ_ <R3 SEِ�D#R	َ_ <R3 SEِ�D#R	َ_ <R3 SEِ�D#R	�D#R:جواب القسم هو قوله : والثالث،الغاشية

        ::::حذف مجلة أو أكثرحذف مجلة أو أكثرحذف مجلة أو أكثرحذف مجلة أو أكثرـ ـ ـ ـ ٩٩٩٩

 فكذلك ههنا يجوز الحذف     ،ن الحذف يجوز بشرط العلم والداللة     أتقدم في أكثر من موضع      

  . من الشعر مثاال واحداً،و من التنزيلشواهد  ثالثة )٨(هشامابن بالشرطين ، وقد أورد 

�O+D�ِ   �:نحو قوله تعالى     F}�F�ِ�ْA
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: إن التقدير فضربوه فحيي فقلنـا  ، )٩(��َ/َW �D?R	O;F- D#Rـ>ِ 

�R]O@َMَ3 R�R!-ِ%ْMَ�ِـ!E�ُِ    �:وفي قوله تعالى  .كذلك يحيي اهللا   O)ُPُ$l�َ�ُ& �َ�َ&   ِE�ُ!ـR]O@َMَ3 R�R!-ِ%ْMَ�ِ� O)ُPُ$l�َ�ُ& �َ�َ&   ِE�ُ!ـR]O@َMَ3 R�R!-ِ%ْMَ�ِ� O)ُPُ$l�َ�ُ& �َ�َ&   ِE�ُ!ـR]O@َMَ3 R�R!-ِ%ْMَ�ِ� O)ُPُ$l�َ�ُ& �َ�َ&�)التقدير)١٠ فأرسـلون إلـى يوسـف    : ،إن

                                                 
 ١:الذاريات )١(
  ٥: الذاريات  )٢(
  ٧ـ١:المرسالت )٣(
  ٩ـ٨:النازعات )٤(
  ١:المرسالت )٥(
  ١:الغاشية )٦(
 ٢٦:النازعات  )٧(
  ٢/٨٥٢ ينظر مغني اللبيب  )٨(
 ٧٣: البقرة  )٩(
  ٤٥:يوسف )١٠(



 ٨٩

�D�R��D-mِـ�               �: وفي قوله تعالى  .ألستعبره الرؤيا فأرسلوه فأتاه ،وقال له يا يوسف        
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 O)FC�َ�O�SD3َـ� O)FC�َ�O�SD3َـ� O)FC�َ�O�SD3َـ� O)FC�َ�O�SDومن ذلك حذف القول، فقد كثر في       .تياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم    أف: والتقدير،)١(�3َـ�


��Nَ�:القرآن الكريم حتى إنَّه في اإلضمار بمنزلة اإلظهار،كقوله تعالى           D�-R/N	
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  : حذف جملة او أكثر عند الفخر الرازيشواهد ومن 
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DE�FBR!O�FDE�FBR!O�FDE�FBR!O�FDE�FBR!O�F هو على إضمار القول عند البصريين ، وعند الكوفيين يتعلـق    ،يابني( (:قال الرازي ،)٤(�

مسعود ابن ألنه في معنى القول، وفي قراءة أبي و،ىبوص :أنيا ب ن٥())ي(.   
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  ٌdD8ـR� َ.D%  ٌdD8ـR� َ.D%  ٌdD8ـR� َ.D%  ٌdD8ـR� َ.D%�)يجوز أن يكون جواباً  ألمر محـذوف         : األول:وجهان) يقيموا  :( في قوله   :(( الرازي قال.)٦

يجـوز   : والثانيقل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصالة وأنفقوا يقيموا الصالة وينفقوا،         : قول تقديره   هو م 

قل لزيد ليضرب عمراً ،وإنَّما     : أن يكون هو أمراً  مقوالً  محذوفاً  منه الم األمر ، أي ليقيموا ،كقولك                 

  .)٧())صالة لم يجزعوض منه ولو قيل ابتداءً  يقيموا ال) قل:(جاز حذف الالم ألن قوله

                                                 
 ٣٦:الفرقان )١(
  ٣:الزمر )٢(
  ٢/١٢٩ ينظر البرهان في علوم القرآن )٣(
 ١٣٢: البقرة  )٤(
،مجمع البيان  ١/١٩٠الكشاف،١/٩٩، معالم التنزيل    ١/٦٢معاني القرآن للفراء    ،٦٧/ ٤ينظر مفاتيح الغيب     )٥(

، روح  ١/٢٠٢،تفـسير أبـي الـسعود       ٥٧١ـ١/٥٧٠،البحر الميحط   ٢/٩٢،تفسير القرطبي   ٣٦٩ـ١/٣٦٨

 ١/٣٨٧المعاني 
 ٣١:إبراهيم  )٦(
ـ ٢/٥٣٤،الكشاف  ٣/٣٢،الوسيط  ٢/١١،وينظر معاني القرآن للفراء     ٩٨/ ١٩مفاتيح الغيب )٧( ،مجمـع  ٥٣٥ـ

  ٢٠٨ـ٧/٢٠٧،روح المعاني ٤/١٩٣، تفسير غرائب القرآن ٩/٢٤٠، تفسير القرطبي ٦/٧٧البيان 



 ٩٠

        املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
        رفرفرفرفــــــــــــــــــــاحلاحلاحلاحلذف ذف ذف ذف ــــحححح

            ::::ـ حذف حروف اجلرـ حذف حروف اجلرـ حذف حروف اجلرـ حذف حروف اجلر١١١١

 �F�F�F�F َ َ َ َ�:يكثر ويطرد مع أن وأن، نحو  �FB!َO]َ& OEَ& D#O�!َDT DE�V� 
�FB!َO]َ& OEَ& D#O�!َDT DE�V� 
�FB!َO]َ& OEَ& D#O�!َDT DE�V� 
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  <R	  <R	  <R	  <R	�)جاء في غيرهما نحو     )٢،:�      َdِrـ�D�D F}��َO@Sـ�=َ       َdِrـ�D�D F}��َO@Sـ�=َ       َdِrـ�D�D F}��َO@Sـ�=َ       َdِrـ�D�D F}��َO@Sـ�  ��ـ�  ��ـ�  ��ـ�  �:ومثله. لهأي قدرنا ، )٣(� َ=ـ���    F~lَـ��F- FE��َO�S,ـ	
 O)ُـPR	َ_     F~lَـ��F- FE��َO�S,ـ	
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   F}D0ـ�D�R	O%َ&   F}D0ـ�D�R	O%َ&   F}D0ـ�D�R	O%َ&   F}D0ـ�D�R	O%َ&�)٥(يخوفكم بأوليائه : ،أي)٤( .            بعد وقد يحذف حرف الجر ويبقى عمله وذلك في رب) الفاء

  :وبه صرح ابن مالك) أو الواو

  )٦(والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل)     بل ( وحذفت رب فجرت بعد 

  :نحو

  )٧(         ...........................عماق خاوي المخترقن األتموقا     

  :ومثاله بعد الفاء 

فمثلكح ومرضعٍ           فألهيتُ طرقتُبلى قد ها عن٨( محولِِ ذي تمائم(  

فدرهم ) شتريت هذا ابكم درهمٍ     :(وقد يطرد حذف حرف الجر ويبقى عمله في مثل نحو           

،فعلى مذهب سيبويه والخليـل     وباالضافة عند الزجاج  ه والخليل، مجرور بمن محذوفه عند سيبوي    

االستفهامية إذا دخل عليها    ) كم(،وهذا مطرد عندهما في مميز      ار قد حذف وأبقي عمله    يكون الج 

                                                 
 ١٧:الحجرات )١(
  ٨٢:الشعراء )٢(
  ٣٩:يس )٣(
 ١٧٥:آل عمران )٤(
 ٢/١٤٠ والبرهان في علوم القرآن ،٢/٨٣٨ مغني اللبيب  ينظر )٥(
  ٢/٣٥شرح ابن عقيل  )٦(
مغنـي اللبيـب     ،١/١٩شرح التـسهيل    ،٢/٢٩الخصائص   ، ١٠٤ ص ،الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه      )٧(

،شـرح  ٢/١٢٤،شـرح المفـصل     ٥، وبال نسبة في شرح ابن النـاظم،ص       ٢/٤٩٤ المقاصد النحوية  ،١/٦٤٥

 ،١/٢٩شرح األشموني  ،١/١٦٧، االشباه والنظائر ١/٣٥المرادي 
المقاصد النحوية  ،١/٣٢٥مغني اللبيب     ،  ٣/٥٧شرح التسهيل    ،١١٣ص  ، القيس في ديوانه     ئالبيت المر  )٨(

 ١/٣٦٠، اوضح المسالك ١٤٦وبال نسبة في شرح ابن الناظم ،ص، ٢/٤٨٧



 ٩١

  .)١(حرف الجر

  : حذف حروف الجر عند الفخر الرازيشواهد ومن 
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 N.ِ� 
%F�F�O+�َ N.َ& <R�N�ِ� D�N!	
 N.ِ� 
%F�F�O+�َ N.َ& <R�N�ِ� D�N!	
 N.ِ� 
%F�F�O+�َ N.َ& <R�N�ِ� D�N!	
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      X�R,ـD�D% X�-R/َ�ـ F�O�R O)ُP	َ      X�R,ـD�D% X�-R/َ�ـ F�O�R O)ُP	َ      X�R,ـD�D% X�-R/َ�ـ F�O�R O)ُP	َ      X�R,ـD�D% X�-R/َ�ـ F�O�R O)ُP	َ�)ان : االول:وجوها) أالَّ تعبدوا إالَّ اهللا : ( علم أن في قولها:((،قال الرازي)٢

أن : لثـاني اووا إالَّ اهللا،  يكون مفعوالً  له والتقدير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألجل أالَّ تعبـد             

وأن ( تكون مفسرة ألن في تفصيل اآليات معنى القول والحمل على هـذا أولـى، ألن قولـه                   

أي ال تعبدوا ، ليكون األمر  : فيجب أن يكون معناه     ) أالَّ تعبدوا   ( معطوف على قوله    ) استغفروا

أن يكـون    : لثالثاومر عليه، معطوفاً  على النهي ، فإن كونه بمعنى لئال تعبدوا يمنع عطف األ            

عبـدوا إالَّ اهللا    يالر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ليأمر الناس أن ال               :التقدير

�ِـ�R            �:ومنـه قولـه تعـالى       .)٣())ويقول لهم أنني لكم منه نـذير وبـشير         DE�ُ	D0�Dَ�َ�ـ� QR/ـN	
 Dـ�N!	
 

�5Nُـ�D%             Rِـ�� DE�ُ	D0�Dَ�َ�ـ� QR/ـN	
 Dـ�N!	
 

�5Nُـ�D%             Rِـ�� DE�ُ	D0�Dَ�َ�ـ� QR/ـN	
 Dـ�N!	
 

�5Nُـ�D%             Rِـ�� DE�ُ	D0�Dَ�َ�ـ� QR/ـN	
 Dـ�N!	
 

�5Nُـ�D% 

 Dtـ�D"O@َ1
D% Dtـ�D"O@َ1
D% Dtـ�D"O@َ1
D% Dtـ�D"O@َ1
D%�)بجر ) واالرحامِ    ( وحده   )٦(قرأ حمزة  :)٥(ل في هذا الشاهد فقال    ،فصل الرازي القو  )٤

وقد رويت هذه القراءة عن غير القراء الـسبعة عـن           : )هـ٣٦٥ت(الميم وقال القفال رحمه اهللا    

، وقـال صـاحب    ، وأما الباقون من القـراء فكلهـم قـرءوا بنـصب المـيم      مجاهد وغيره

  .ثةبالحركات الثال) واالرحام (قريء :)٧(الكشاف

                                                 
  ٥٣٩-١/٥٣٦،حاشية الخضري ١٤٦ـ١٤٥ شرح ابن  الناظم صينظر )١(
 ٣ـ١:هود )٢(
،الوسـيط  ٢/٣٢١، معاني القرآن وإعرابـه      ١/٣٢٤وينظر معاني القرآن للفراء      ، ١٧/١٤٤ مفاتيح الغيب   )٣(

تفسير غرائب   ا،٩/٤،تفسير القرطبي   ٥/٢٣٦مجمع البيان    ، ٣٦٤/ ٢الكشاف  ،٣/١١٢،معالم التنزيل   ٢/٥٦٣

   ٦/١٩٣، روح المعاني ٣/٢٨١،تفسير أبي السعود ٢٩٠/ ٣عراب القرآن ألبي حيان ،٤/٥القرآن 
  ١:نساء )٤(
،الكـشاف  ٢/٣،معـالم التنزيـل     ١/٢٠٤،اعـراب القـرآن للنحـاس       ١٣٤ـ٩/١٣٣  ينظر مفاتيح الغيب     )٥(

ـ ٢/١٥٣، اعراب القرآن ألبي حيان     ٧ـ٥/٤، تفسير القرطبي    ٥ـ٣/٤، مجمع البيان    ٤٥٣ـ١/٤٥٢ ، ١٥٥ـ

 ١/٦٠٨، اعراب القرآن الكريم وبيانه ٢/٣٩٤، روح المعاني ٢/١٦٠تفسير الثعالبي 
، الكفايـة   ٢٣٣،التـذكرة،ص ٢/٦١الحجـة للقـراء الـسبعة       ،١١٨كتـاب معـاني القـراءات،ص      ينظر )٦(

 ٢/١٨٦، النشر ٢/٦٢٧اع ، كتاب االقن١٣٧، مفاتيح األغاني،ص٢٢٣الكبرى،ص
 ١/٤٥٢ينظر الكشاف  )٧(



 ٩٢

أما قراءة حمزة فقد ذهب األكثرون من النحويين إلى أنَّها فاسدة ، قالوا ألن هذا يقتـضي                 

  :  واحتجوا على عدم جوازه بوجوه ،عطف المظهر على المضمر المجرور وذلك غير جائز

المضمر المجرور بمنزلة الحرف ، فوجب أن ال يجـوز     :)١(قال أبو علي الفارسي    : ولهاأ

أنَّه الينفـصل   : عليه ، إنّما قلنا المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه األول           عطف المظهر   

به ، وبك ، التـرى واحـداً          : وذلك أن الهاء والكاف في قوله       .البتة كما أن التنوين ال ينفصل       

أنَّهم يحذفون الياء من المنادى المضاف فـي        : الثاني   .فصالً  عن الجار البتة فصار كالتنوين      نم

يا غالم ، فكان المضمر المجرور مشابهاً         : ار كحذفهم التنوين من المفرد ، وذلك كقولهم         االختي

للتنوين من هذا الوجه ، فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين ، فوجب أن ال يجوز                 

عطف المظهر عليه ألن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليـه ،               

  .مشابهة ههنا وجب أن ال يجوز العطف فإذا لم تحصل ال

إنَّهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر       :)هـ٣٨٤ت(قال علي بن عيسى    : ثانيها

 اذهب انـت وزيـد ،       :اذهب وزيد ، وذهبت وزيد بل يقولون        : المرفوع ، فال يجوز أن يقال       

�Vـ#D 53ََـ��D8R  �: قال تعالى   .وذهبت أنا وزيد  D@D% Dq�َْ& OYDCْ_�3َ   D8R53ََـ�� D#ـV�D@D% Dq�َْ& OYDCْ_�3َ   D8R53ََـ�� D#ـV�D@D% Dq�َْ& OYDCْ_�3َ   D8R53ََـ�� D#ـV�D@D% Dq�َْ& OYDCْ_�3َ �)مع أن المضمر المرفوع قد ينفـصل ،  )٢،

فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب أنه                

فألن ال يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة ال ينفـصل كـان                 قد ينفصل 

  .أولى 

طوف عليه متـشاركان ،     المعطوف والمع : )هـ٢٤٩ت(قال أبو عثمان المازني    : وثالثها

وإنما يجوز عطف األول على الثاني ، لو جاز عطف الثاني على األول وههنا هذا المعنى غير                 

  .مررت بزيدٍ  وبك فكذلك ال تقول مررت بك وزيد: حاصل ، وذلك ألنك ال تقول 

وأعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً  قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات ، وذلـك                 

 حمزة أحد القراء السبعة ، والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه ، بل رواها عـن                    ألن

 وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ،والقياس يتضاءل عند السماع ال سيما بمثـل               kرسول اهللا   

  :هذه االقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت وأيضاً  فلهذه القراءة وجهان 

  .قدير تكرير الجار ، كأنه قيل تسألون به وباالرحام أنها على ت : أحدها

  :أنَّه ورد ذلك في الشعر وأنشد سيبويه في ذلك  : واآلخر

                                                 
 ٢/٦١الحجة للقراء السبعة ينظر  )١(
  ٢٤:المائدة )٢(



 ٩٣

   )١(ا وتشتمنا      فأذهب فما بك واأليام من عجبـوم قربتَّ تهجونـفالي

  وأنشد أيضاً  

ـَّسواري سيوفُنا     وما بينها والكعبِ غوطُ نفانفُُ ـّقَ في مثل ال    )٢(تعل

والعجب من هؤالء النحاة أنَّهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين وال               

 ،يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد ، مع أنَّهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن               

فإذا عطفت  ،)ائكمبال تحلفوا بآ  (: k على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله          )٣(حتج الزجاج او

االرحام على المكني عن اسم اهللا اقتضى ذلك جواز الحلف باألرحام،ويمكن الجواب عنه بأن هذا 

اسألك باهللا والرحم ، وحكاية هـذا       :حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية ألنهم كانوا يقولون         

حديث نهي عن الحلف الفعل عنهم في الماضي التنافي ورود النهي عنه في المستقبل، وأيضاً  فال    

باالباء فقط، وههنا ليس كذلك، بل هو حلف باهللا ثم يقرن بعده ذكر الرحم، فهذا ال ينافي مدلول                  

  .بالجر ) واألرحامِ (ذلك الحديث فهذا جملة الكالم في قراءة قوله 

  : وجهان اأما قراءة النصب ففيه

عطف على موضـع الجـار      وهو اختيار أبي علي الفارسي وعلي بن عيسى أنَّه           : األول

  :والمجرور كقوله

  )٤(معاوي إنّنا بشر فاسجِح     فلسنا بالجبال وال الحديدا

واتقوا األرحام أن تقطعوها، وهـو قـول        : أن التقدير : وهو قول أكثر المفسرين    : الثاني

ـ ٥٤ت( وابن زيـد   )هـ٢١٢ت( والسدي والضحاك  )هـ١١٨ت( وقتادة )هـ١٠٤ت(مجاهد  )هـ

اتقـوا اهللا   :أي) اهللا(، وعلى هذا الوجه فنصب األرحام بالعطف على قوله          )٦(جاج والز )٥(والفراء

ويجـوز أيـضا  أن   :)٧(واتقوا األرحام أي اتقوا حق األرحام فصلوها وال تقطعوها قال الواحدي   

األسد األسد،وهذا التفـسير    :يكون منصوباً  باإلغراء ، أي واألرحام فأحفظوها وصلوها كقولك         

                                                 
شرح ،  ٢/٢٢٠،شرح ابن عقيل    ٢/٤،االنصاف  ٢/٢٨٢شرح المفصل    ،٢/٤٠٤ الكتاب    في البيت بال نسبة   )١(

  ،٢/٣٩٤شموني شرح األ ،١/٣٨٢ ،همع الهوامع  ٢/١٨٦المقاصد النحوية ، ٢/٣٥٩الرضي على الكافية 
، المقاصـد النحويـة     ٢/٣٨٣شرح المفـصل     ،٢/٥ االنصاف   ،٥٣صي في ديوانه،  البيت لمسكين الدارم   )٢(

  ٢/٣٩٥شرح األشموني  ،٣/١٨٧
  ٢/٤ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٣(
 ١/٣٨٠، االنصاف ١/١١٣ الكتاب  فيالبيت لعقبة او عقيبة األسدي )٤(
 ١/١٧٧معاني القرآن ينظر  )٥(
 ٢/٤معاني القرآن وإعرابه ينظر  )٦(
 ٢/٥الوسيط ينظر  )٧(



 ٩٤

وأما القراءة بـالرفع فقـال صـاحب    . طيعة الرحم، ويدل على وجوب صلتها  يدل على تحريم ق   

واألرحام كذلك على معنى واألرحـام      : الرفع على انَّه مبتدأ خبره محذوف كأنَّه قيل         : الكشاف  

  .مما يتقى،أو واألرحام مما يتساءل به

Dــ�D% O �:ومنــه قولــه تعــالى  N.ِ� َ/ــF�ْM�َ OEَ& Rـ�N!	
D+Dــ�_َ  َdــ�=َ  D% Oــ�D N.ِ� َ/ــF�ْM�َ OEَ& Rـ�N!	
D+Dــ�_َ  َdــ�=َ  D% Oــ�D N.ِ� َ/ــF�ْM�َ OEَ& Rـ�N!	
D+Dــ�_َ  َdــ�=َ  D% Oــ�D N.ِ� َ/ــF�ْM�َ OEَ& Rـ�N!	
D+Dــ�_َ  َdــ�=َ    DE�FBR	ــ�Iَ	َ 
D�DT��َDــ� O�RTــ�N�ِ� F}Dـ� �ِ_ً ��َOـ�D�   DE�FBR	ــ�Iَ	َ 
D�DT��َDــ� O�RTــ�N�ِ� F}Dـ� �ِ_ً ��َOـ�D�   DE�FBR	ــ�Iَ	َ 
D�DT��َDــ� O�RTــ�N�ِ� F}Dـ� �ِ_ً ��َOـ�D�   DE�FBR	ــ�Iَ	َ 
D�DT��َDــ� O�RTــ�N�ِ� F}Dـ� �ِ_ً ��َOـ�D��)قــال .)١

أعوذ باهللا من أخذ    : موضع أن نصب والمعنى     :)٢(قال الزجاج ،)معاذ اهللا أن نأخُذ ُ    :( قوله:الرازي


	��R0�D�l:ومنه قوله تعالى .)٣(انتصب الفعل عليه) من(أحدٍ  بغيره فلما سقطت كلمة  <R3 D#�َ�ُ�ْ��َO�D-D% R0�D�l�	
 <R3 D#�َ�ُ�ْ��َO�D-D% R0�D�l�	
 <R3 D#�َ�ُ�ْ��َO�D-D% R0�D�l�	
 <R3 D#�َ�ُ�ْ��َO�D-D%  �ُْ=  �ُْ=  �ُْ=  �ُْ= 

          R0�Dـ�l�	
 'D
ْ	R3 ِn��َRPـ> -Dَ�ـ� <R3 O)ُPO�!َDT '!َ�ْF- �DD% S�ِ?�R3 O)ُP�R�ْ�F- F�N!	
          R0�Dـ�l�	
 'D
ْ	R3 ِn��َRPـ> -Dَ�ـ� <R3 O)ُPO�!َDT '!َ�ْF- �DD% S�ِ?�R3 O)ُP�R�ْ�F- F�N!	
          R0�Dـ�l�	
 'D
ْ	R3 ِn��َRPـ> -Dَ�ـ� <R3 O)ُPO�!َDT '!َ�ْF- �DD% S�ِ?�R3 O)ُP�R�ْ�F- F�N!	
          R0�Dـ�l�	
 'D
ْ	R3 ِn��َRPـ> -Dَ�ـ� <R3 O)ُPO�!َDT '!َ�ْF- �DD% S�ِ?�R3 O)ُP�R�ْ�F- F�N!	
في هـذا الـشاهد   ،)٥(ذكر الرازي.)٤(�

  :ففيه أقوال) وما يتلى عليكم : ( مامفاده

  .قل اهللا يفتيكم في النساء :أنَّه رفع باالبتداء والتقدير : األول

  .خبره وهي جملة معترضة ) في الكتاب(مبتدأ و) ما يتلى عليكم و( ان قوله  : الثاني

قل اهللا يفتيكم فيهن وأقسم بما يتلى عليكم فـي         :أنه مجرور على القسم ، كأنه قيل       : الثالث

  .الكتاب،والقسم أيضاً بمعنى التعظيم 

وفيمـا  قل اهللا يفتيكم فيهن     : والمعنى  ) فيهن  ( أنه عطف على المجرور في قوله       :الرابع

وهذا الوجه بعيد جداً  نظراً  إلى اللفظ         : )٦(قال الزجاج .يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء        

والمعنى ، أما اللفظ فألنه يقتضي عطف المظهر على المضمر ، وذلك غير جائز كما شـرحناه                 

مفـاتيح  ،جاء فـي  )٨(�ا بشَرا ما هذَ�:ومنه قوله تعالى    .)٧(� تَتَساءلُون بِه واَألرحام   �:في قوله   

ما �:،ومنها قوله )ماهذا بشرا ً  ( عمل ليس وبها ورد قوله      ) ما  ( هل الحجاز إعمال    ألغة  :الغيب  

                                                 
  ٧٩:يوسف )١(
 ٣/٢٥معاني القرآن وإعرابه ينظر  )٢(
، ٥/٤٢٩، مجمـع البيـان      ٢/٤٧٤، الكشاف   ٢/٣٦٢،معاني القرآن للفراء    ١٨/١٤٨ينظر مفاتيح الغيب       )٣(

   ٤/٢١نه ، اعراب القرآن الكريم وبيا٣/٤٢٠، تفسير أبي السعود ٩/١٥٧تفسير القرطبي 
 ١٢٧:النساء )٤(
، معـالم التنزيـل     ٢/١٢٣،الوسـيط   ١/٢٠٠،معـاني القـرآن وإعرابـه       ١١/٥٠ينظر مفاتيح الغيـب        )٥(

  ٣/٣٧٦،البحر الميحط ٥/٢٥٨،تفسير القرطبي ٣/٢١١،مجمع البيان ١/٥٥٨،الكشاف ٢/١٠٢
  ٢/٦٧معاني القرآن وإعرابه  ينظر )٦(
 ١:النساء )٧(
  ٣١:يوسف )٨(



 ٩٥

 هِماتهُأم نوهـي قـراءة ابـن       ) ماهـذا بـشر     (ومن قرأ على لغة بنـي تمـيم ، قـرأ            )١(�ه

ثـم  ) إن هذا إال َّ ملك كـريم        ( ر  ،أي ما هو بعبد مملوك للبش     )ماهذا بشرا ً  ( وقرىء  ،)٢(مسعود

هذا لك بشراً  أم بكـراً  ،         :،وتقولى هذا مشترى  ما هذا بشراً  ، أي حاصل بشراً  بمعن         : تقول  

   .)٣(صحف ولمقابلة البشر للملكموالقراءة المعتبرة هي األولى لموافقتها ال

  ::::حذف احلروف الناصبةحذف احلروف الناصبةحذف احلروف الناصبةحذف احلروف الناصبةـ ـ ـ ـ ٢٢٢٢

 وشاذ في غيرها    ،مطرد في مواضع معروفة    الناصبة   جاء في مغني اللبيب  أن حذف أنِ ِ        

وإذا رفع الفعل بعد إضمار أن سهل األمر، ومع ذلك          ،رهافومره يح ) خذ اللص قبل يأخذك   :(نحو

F�OTَ& <R��َ%F�Fـ�F       �:ال ينقاس ومنه قوله تعـالى     ْMَ�ـ Rـ�N!	
 Dـ�O�َz3ََ&       Fـ�F�OTَ& <R��َ%F�FْMَ�ـ Rـ�N!	
 Dـ�O�َz3ََ&       Fـ�F�OTَ& <R��َ%F�FْMَ�ـ Rـ�N!	
 Dـ�O�َz3ََ&       Fـ�F�OTَ& <R��َ%F�FْMَ�ـ Rـ�N!	
 Dـ�O�َz3ََ&�)٤(:�          :َOـ�D�	ْ
 O)ُP-ِـ�F- Rـ�R��D-[ Oـ�RD%           :َOـ�D�	ْ
 O)ُP-ِـ�F- Rـ�R��D-[ Oـ�RD%           :َOـ�D�	ْ
 O)ُP-ِـ�F- Rـ�R��D-[ Oـ�RD%           :َOـ�D�	ْ
 O)ُP-ِـ�F- Rـ�R��D-[ Oـ�RD% �)٥(،) وتـسمع 

  : ،وقول طرفة ) أن تراه منيربالمعيدي خ

  )٦( اللذات هل أنت مخلديدأال أيهذا الزاجري أحضر الوغى     وأن أشه

  . )٧()أحضر(بالنصب كما روي ) أعبد ( وقريء 

ما يجب حـذفها    وإنّ) الفاء ،والواو، و أو   (ولعل ابن هشام يريد أطراد الحذف وكثرته بعد         

صب ما بعدها للتنصيص على معنـى الـسببية والجمعيـة           ها لما اقتضت ن   في هذه الموارد فألنّ   

  .واالنتهاء ، صارت كعوامل النصب فلم يظهر الناصب بعدها 

تضمر فـي غيـر المواضـع       " أن"إعلم أن   ((:وهذا ما فهمناه من تصريح ابن  الحاجب       

المذكورة كثيراً لكنه ليس بقياس كما في تلك المواضع فال تعمل لضعفها نحـو قـولهم تـسمع                  

 يصلح  بعد حتى أضماراً واجباً وعالمتها أن     ) أن  ( كذلك تضمر   ،)٨())المعيدي خير من أن تراه    ب

ـ وقد تكون للتعليل  ) إلى  ( موضعها   وعالمتهـا ان يـصلح فـي       ) جد حتى تسر ذا حـزن       ( ك

                                                 
 ٢ : المجادلة)١(
  ١/٧٠٢اعراب القراءات الشواذ )٢(
، معـالم التنزيـل    ٢/٦١١، الوسـيط    ٣٥٥ـ١/٣٥٤،معاني القرآن للفراء    ١٠٤/ ١٨ مفاتيح الغيب    ينظر )٣(

،  ٤/٨٣تفسير غرائب القـرآن        ،٩/١٢٠، تفسير القرطبي    ٥/٣٨٨، مجمع البيان    ٢/٤٤٨، الكشاف   ٣/١٦٤

  ٦/٤٢٣ روح المعاني ،٣/٣٨٨، تفسير أبي السعود ٥/٣٠٤البحر الميحط 
 ٦٤:الزمر )٤(
 ٢٤:الروم )٥(
 ).حذف جملة القسم من هذا البحث( تقدم ذكره في)٦(
 ٣٥٧ـ٣٥٦و ٣٤٩ و٤/٨٢شرح الرضي على الكافية  ،٢/٨٤٠ مغني اللبيب  ينظر )٧(
  ٢/٣٢١ ، ٢/٣١٧ همع الهوامع   ،٣/٣٤٥شرح التسهيل وينظر  ، ٤/٨١شرح الرضي على الكافية   )٨(



 ٩٦

  .)١(وجوز الكوفيون إظهار أن بعد حتى كما أجازوا ذلك بعد الم الجحود) كي ( موضعها 

  :  الحروف الناصبة عند الفخر الرازيذف حشواهد ومن 

َ��ُ�
 �:قوله تعالى W �DBFCDg�F� F�D% DE�D�DCD% DEO�DTO�R3 SEِ� �ً� DeD"D% 
�%F�DT O)F?َ	 DE� ُPD�R	 DE O� DTO�R3 ُd[ F� َ�َ5 َ� ْ 	� َ3  
�ُ��َW �DBFCDg�F� F�D% DE�D�DCD% DEO�DTO�R3 SEِ� �ً� DeD"D% 
�%F�DT O)F?َ	 DE� ُPD�R	 DE O� DTO�R3 ُd[ F� َ�َ5 َ� ْ 	� َ3  
�ُ��َW �DBFCDg�F� F�D% DE�D�DCD% DEO�DTO�R3 SEِ� �ً� DeD"D% 
�%F�DT O)F?َ	 DE� ُPD�R	 DE O� DTO�R3 ُd[ F� َ�َ5 َ� ْ 	� َ3  
�ُ��َW �DBFCDg�F� F�D% DE�D�DCD% DEO�DTO�R3 SEِ� �ً� DeD"D% 
�%F�DT O)F?َ	 DE� ُPD�R	 DE O� DTO�R3 ُd[ F� َ�َ5 َ� ْ 	� َ3 

   D R$ R{ـ�D�   D R$ R{ـ�D�   D R$ R{ـ�D�   D R$ R{ـ�D��)يراد بها العاقبـة،   ،)ليكون لهم عدواً وحزناً   :(قوله أن الالم في     )٣(الرازيذكر  .)٢ 

!D#O�َ �:، ونقض قوله )وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك:(وإالَّ نقض قوله:قالوا DT FqO�َ5ْ	 َ& D%  D#O�َ! DT FqO�َ5ْ	 َ& D%  D#O�َ! DT FqO�َ5ْ	 َ& D%  D#O�َ! DT FqO�َ5ْ	 َ& D% 

 <l� R ًZ S� D;D <l� R ًZ S� D;D <l� R ًZ S� D;D <l� R ًZ S� D;D�D)S �:،ونظير هذه الالم قوله تعالى٤((� D? D�R	 � َ� ْ& D@َ_ O�َ5 َ	 D%  D)S� D? D�R	 � َ� ْ& D@َ_ O�َ5 َ	 D%  D)S� D? D�R	 � َ� ْ& D@َ_ O�َ5 َ	 D%  D)S� D? D�R	 � َ� ْ& D@َ_ O�َ5 َ	 D% �)٥(.  

على  التعليل  هذه الالم هي المنأ وهو )٦( التحقيق ما ذكره صاحب الكشافنأواعلم 

  نه مقصود الشيء وغرضه يؤول اليه أمره فاسـتعملوا هـذه الـالم            سبيل المجاز وذلك أل   

فيما يؤول اليه الشيء على سبيل التثنية ، كاطالق لفظ االسد على الشجاع والبليـد علـى             

  .الحمار

  ::::حذف الالماتحذف الالماتحذف الالماتحذف الالماتـ ـ ـ ـ ٣٣٣٣

  : حذف الالم الموطئة للقسم

 %OEِ�D َ	ـ(F?�َ�D- Oـ�
 SBDTـ� -5Dُ�	ُـ�OEِ�D%            DE َ	ـ(F?�َ�D- Oـ�
 SBDTـ� -5Dُ�	ُـ�OEِ�D%            DE َ	ـ(F?�َ�D- Oـ�
 SBDTـ� -5Dُ�	ُـ�OEِ�D%            DE َ	ـ(F?�َ�D- Oـ�
 SBDTـ� -5Dُ�	ُـ�DE           �: تعـالى    قولـه :األول:ذكر ابن هشام مثالين لحذف الم التوطئـة       

S�S�DBD�	َS�S�DBD�	َS�S�DBD�	َS�S�DBD�	َ�)ألـيم،      )٧ الذين كفروا منهم عذاب نوالثـاني ، والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمس : 

                                                 
  ٢/٢٦٠ ، حاشية الخضري ٢٠٤ – ٣/٢٠٣ ، شرح االشموني ٣٦٥ شرح ابن  الناظم ص رينظ )١(
 ٨:القصص )٢(
 ،١٣/١٦٧، تفسير القرطبي    ٧/٣٨٦، مجمع البيان    ٤/١٩٢معالم التنزيل    ، ٢٤/١٩٥ مفاتيح الغيب    ينظر )٣(

، تفـسير  ٥/١١٤، تفسير أبي السعود     ٧/١٠١،البحر الميحط   ١٠/٢٥٦، روح المعاني    ٥/٣٢٩غرائب القرآن   

 ٥/٥٧٤، تفسير ، اعراب القرآن الكريم وبيانه ٤/٢٦٤الثعالبي 
 ٣٩:طه )٤(
  ١٧٩:االعراف )٥(
  ٣/٣٨١الكشاف  )٦(
 ٧٣:المائدة )٧(



 ٩٧

   .)٢( )١(� %َ O)ُPN�ِ� O)FC�FBُ�O+{ََ& OEِ�D	َ O)ُPN�ِ� O)FC�FBُ�O+{ََ& OEِ�D% DE�ُWِ�O,FB	َ O)ُPN�ِ� O)FC�FBُ�O+{ََ& OEِ�D% DE�ُWِ�O,FB	َ O)ُPN�ِ� O)FC�FBُ�O+{ََ& OEِ�D% DE�ُWِ�O,FB	�DE�ُWِ�O,FB:قوله تعالى 

   :حذف الم جواب القسم

  : االنصاري إلى أن ذلك ثالثةذهب ابن  هشام

  . )٣(� َ	�َ �i��D�ُ& F}�D�!ْD+D� F0�D,�َ O	�َ �i��D�ُ& F}�D�!ْD+D� F0�D,�َ O	�َ �i��D�ُ& F}�D�!ْD+D� F0�D,�َ O	���i��D�ُ& F}�D�!ْD+D� F0�D,�َ O:،نحو )لو(حذف الم جواب .١

��DC�NWَr O�D:حذف الم لقد ، يحسن مع طول الكالم نحو .٢ Dx!َ3َْ& O�=َ �DC�NWَr O�D Dx!َ3َْ& O�=َ �DC�NWَr O�D Dx!َ3َْ& O�=َ �DC�NWَr O�D Dx!َ3َْ& O�=َ �)٤(.  

  : وحذف الم ألفعلن يختص بالضرورة كقول عامر بن الطفيل .٣

رعف      فإنَّه ة أثأرنرثأروقتيل م٦ِ( )٥( وإن أخاكم لم ي(  

  : الالمات عند الفخر الرازيحذف شواهد ومن 


	,�DC�D;ُAD% ِ�OBS    �:قوله تعالى D%     �DC�D;ُAD% ِ�OBS,	
D%     �DC�D;ُAD% ِ�OBS,	
D%     �DC�D;ُAD% ِ�OBS,	
D% ))))ـ     ) ) ) )١١١١CD8�َ 

ْ	DBَ5ـ�ِ �ِ_َD%    ـCD8�َ 

ْ	DBَ5ـ�ِ �ِ_َD%    ـCD8�َ 

ْ	DBَ5ـ�ِ �ِ_َD%    ـCD8�َ 

ْ	DBَ5ـ�ِ �ِ_َD%����......�)وهـو   ، قد افلـح   ((:قال الرازي .)٧ 

المعنى لقد افلح ، لكن الالم حذفت ألن الكالم طال فـصار طولـه              :)٨(جواب القسم قال الزجاج   


	��6��2 �,��ً�:،ومنه قوله تعالى)٩())وضاً منهاع% ً�=�| 2�Tr��	
%ً��,� 2��6��	
% ً�=�| 2�Tr��	
%ً��,� 2��6��	
% ً�=�| 2�Tr��	
%ً��,� 2��6��	
% ً�=�| 2�Tr��	
يوم :(ولهق:وقال الرازي. )١٠(�...%

بحث وقد تقدم :جواب القسم المتقدم محذوف أو مذكور فيه وجهان،)ترجف الراجفة تتبعها الرادفة   

  .)١١())هذا الشاهد في حذف جواب القسم

                                                 
 ١٢١:االنعام )١(
  ٢/٨٣٨ مغني اللبيب  ينظر )٢(
  ٧٠:الواقعة )٣(
  ٩:الشمس )٤(
،همـع  ٣/٤٤١مغني اللبيـب    ،) لم يقصد  فرع وإن أخاهم  (،وفيه٢٥٢ص،االصمعياتالبيت لعامر بن الطفيل،    )٥(

 .٢/٤٢ الهوامع
 ١٤٣و ٥/١٤١شرح المفصل و ،٣/٤٤٠ حاشية الدسوقي ينظر )٦(
  ٩ـ١:الشمس )٧(
  ٤/٣٤١معاني القرآن وإعرابه  ينظر )٨(
،تفسير أبي  ٢٠/٥٢،تفسير القرطبي   ١٠/٣٦١،مجمع البيان ٤/٧٤٨، وينظر الكشاف    ٣١/١٧٢مفاتيح الغيب )٩(

  ٨/٣٣٠،اعراب القرآن الكريم وبيانه  ١٥/٣٦١،روح المعاني ٥/٥٩٥ر الثعالبي ،تفسي٦/٤٣٤السعود 
  ٧-١: النازعات  )١٠(
  ٣١/٣١ينظر مفاتيح الغيب   )١١(



 ٩٨

�W OEُِ���:ومنه قوله تعالى D% �ً3 F�O�ُrD% ��ُW OEِ� D% �ً3 F�O�ُrD% ��ُW OEِ� D% �ً3 F�O�ُrD% ��ُW OEِ� D% �ً3 F�O�ُrD% D R5N�FBْ! R	 D#l�D@ D�O�RT FaD�R��
D% �D�ْ� V�	
 Ra�D�D;ْ	
 F¢�َ�D �SBَ	 D#R	َ_ D R5N�FBْ! R	 D#l�D@ D�O�RT FaD�R��
D% �D�ْ� V�	
 Ra�D�D;ْ	
 F¢�َ�D �SBَ	 D#R	َ_ D R5N�FBْ! R	 D#l�D@ D�O�RT FaD�R��
D% �D�ْ� V�	
 Ra�D�D;ْ	
 F¢�َ�D �SBَ	 D#R	َ_ D R5N�FBْ! R	 D#l�D@ D�O�RT FaD�R��
D% �D�ْ� V�	
 Ra�D�D;ْ	
 F¢�َ�D �SBَ	 D#R	َ_ �)قال .)١

، بتشديد الميم) لما()٣(،قرأ عاصم وحمزة)وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا :(قوله:)٢(الرازي

 ، وحكى سيبويه    والباقون بالتخفيف ، وأما قراءة حمزة بالتشديد فإنه جعل لما في معنى إالَّ            

وما ذلـك  : )٤(نشدتك باهللا لما فعلت بمعنى إالَّ فعلت ، ويقوي هذه القراءة أن في حرف أُ بي      

إال متاع الحياة الدنيا،وهذا يدل على ان لما بمعنى إال وأمـا القـراءة بـالتخفيف ، فقـال                   

الوجه التخفيفُ،ألن لما :سنبو الحألغو،والتقدير لمتاع الحياة الدنيا قال  ) ما( لفظة   )٥(الواحدي

ومنـه قولـه    .ال أعـرف وجـه التثقيـل      : بمعنى إال  ال تعريف وحكى الكسائي أنه قـال           

���u0%F�ُ= َZَ�D8َ� S�ِ?R�ُ:تعالى َMِ� D�OwS� D�َ� D- F2�َ5N! َ�FBْ	
 D%u0%F�ُ= َZَ�D8َ� S�ِ?R�ُ�� َMِ� D�OwS� D�َ� D- F2�َ5N! َ�FBْ	
 D%u0%F�ُ= َZَ�D8َ� S�ِ?R�ُ�� َMِ� D�OwS� D�َ� D- F2�َ5N! َ�FBْ	
 D%u0%F�ُ= َZَ�D8َ� S�ِ?R�ُ�� َMِ� D�OwS� D�َ� D- F2�َ5N! َ�FBْ	
 D%�)ال شك انه خبر والمراد " يتربصن:(("قال الرازي.)٦

ضـمار  إ، وقيل هو أمر لفظـا ومعنـى علـى           )٨(ين، وهذا على رأي الكوفي    )٧())منه االمر 

  ".ليتربصن:"الالم،أي

        ::::حذف احلروف الرابطةحذف احلروف الرابطةحذف احلروف الرابطةحذف احلروف الرابطةـ ـ ـ ـ ٤٤٤٤

  :حذف واو الحال

الرابط هو الواو والضمير نحو قوله       : األول:)٩(الرابط في الجمل الحالية ال يخلو من أمور       


	�kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw:تعالى  
�F�D�ْ5�َ َ. kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw	
 
�F�D�ْ5�َ َ. kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw	
 
�F�D�ْ5�َ َ. kD@�َPF] O)ُ��َْ&D% DaD8Sw	
 
�F�D�ْ5�َ َ. �)ر فقط نحو الضمي : والثاني،)١٠:� R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ�  R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ�  R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ�  R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ� 

                                                 
 ٣٥:الزخرف  )١(
  ٩/٧١، مجمع البيان ٤/٢٤٣، الكشاف ٤/٧٢، الوسيط ٢٧/١٨٢ مفاتيح الغيب ينظر )٢(
، كتـاب االقنـاع     ٤٦٠، التذكرة ،ص  ٣/٣٧٦السبعة  ، الحجة للقراء    ٤٣٩كتاب معاني القراءات ،ص    ينظر )٣(

  ٤٠٢، اعراب القراءات السبع وعللها ،ص٢/٧٦٠
  ٢/٣٠٣، المحتسب ٣/٣٧٦الحجة للقراء السبعة ينظر  )٤(
  ٤/٧٢ينظر الوسيط  )٥(
  ٢٢٨:البقرة )٦(
ـ    ١/٢٦٧، الكشاف   ١/١٨٨، معالم التنزيل    ١/٣٣٢، وينظر الوسيط    ٦/٧٤  مفاتيح الغيب  )٧( ان ، مجمـع البي

  ١/٥٢٦، روح المعاني ١/٢٧١، تفسير أبي السعود ٢/١٠٢
  ٢/١٩٦ينظر البحر الميحط  )٨(
 ٢/٦٥٦ مغني اللبيب  ينظر )٩(
 ٤٣:البقرة )١٠(



 ٩٩

 XaSgD�O�F O)F?FC�F�F% XaSgD�O�F O)F?FC�F�F% XaSgD�O�F O)F?FC�F�F% XaSgD�O�F O)F?FC�F�F%�)الواو فقط نحو   : والثالث،)١:�       ٌZD�OwFT F�O;�َD% FY\ْo/	
 F�!ََWَ& O�R$	َ        ٌZD�OwFT F�O;�َD% FY\ْo/	
 F�!ََWَ& O�R$	َ        ٌZD�OwFT F�O;�َD% FY\ْo/	
 F�!ََWَ& O�R$	َ        ٌZD�OwFT F�O;�َD% FY\ْo/	
 F�!ََWَ& O�R$	َ �)زعم أبـو   : والرابع،)٢

 )٣(زعم الزمخـشري   : والخامس.الفتح ابن جني في الصورة الثالثة أنه ال بد من تقدير الضمير           

في الثانية أنها شاذة نادرة ،وهذا الزعم غير صحيح لورود ذلك في القرآن الكريم نحـو قولـه                  

�   �:تعالى%F�DT ٍ�O+D�R	 O)ُPُ�O+D� 
�ُ�ِ�OC
   �%F�DT ٍ�O+D�R	 O)ُPُ�O+D� 
�ُ�ِ�OC
   �%F�DT ٍ�O+D�R	 O)ُPُ�O+D� 
�ُ�ِ�OC
   �%F�DT ٍ�O+D�R	 O)ُPُ�O+D� 
�ُ�ِ�OC
�)٤(،�     R�RBْPF;R	 DYo5D+F َ. F)ُPO;D- F�N!	
D%      R�RBْPF;R	 DYo5D+F َ. F)ُPO;D- F�N!	
D%      R�RBْPF;R	 DYo5D+F َ. F)ُPO;D- F�N!	
D%      R�RBْPF;R	 DYo5D+F َ. F)ُPO;D- F�N!	
D% �)وقـد يخلـو    :والسادس،)٥

و الواو كقولـه  أ،)البر قفير بدرهم مررت ب :(الكالم من الضمير والواو لفظاً، فيقدر الضمير نحو       

  يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار وهو غائص وصاحبه ال يدري ما حاله 

  )٦(نَصفَ النهار الماء غامره      ورفيقه بالغيب ال يدري

  . أي انتصف النهار والحال أن الماء غامر هذا الغائص

  :حذف الفاء

ء فيجوز رفع تاليها حاالً ، أو وصفاً أو استئنافاً ، وجزمه ،             تحذف الفا (:(همع الهوامع     جاء في   

 ،  )٧())وهل هو بما قبلها مضمناً معنى الشرط أو نائباً عن جملته ، أو بأن ، أو الالم مضمرة ، أو مبني                    


	D% �ًWD@Dg F~�َ�َ� َ. �i�D�D- ِ�O;D�ْ.َ �َ�ْـ,D       �:ومثال الرفع،   :أقول <R3 �ً5-ِ�َ{ O)F?َ	 Onِ�ْA�َ3       D,َ�ْـ� َ.D% �ًWD@Dg F~�َ�َ� َ. �i�D�D- ِ�O;D�ْ	
 <R3 �ً5-ِ�َ{ O)F?َ	 Onِ�ْA�َ3       D,َ�ْـ� َ.D% �ًWD@Dg F~�َ�َ� َ. �i�D�D- ِ�O;D�ْ	
 <R3 �ً5-ِ�َ{ O)F?َ	 Onِ�ْA�َ3       D,َ�ْـ� َ.D% �ًWD@Dg F~�َ�َ� َ. �i�D�D- ِ�O;D�ْ	
 <R3 �ً5-ِ�َ{ O)F?َ	 Onِ�ْA�َ3''''�)يحتمل الحال ويحتمـل  )٨،

F�Dـ�
 -FB�R5Fـ�
           �:ومثـال الجـزم نحـو     .غير خـائف ، أو إنـك ال تخـاف         : االستئناف، أي [ D�-R/ـN	
 QRgـ�D�R+R	 ُْـ�=            
F�Dـ�
 -FB�R5Fـ�[ D�-R/ـN	
 QRgـ�D�R+R	 ُْـ�=            
F�Dـ�
 -FB�R5Fـ�[ D�-R/ـN	
 QRgـ�D�R+R	 ُْـ�=            
F�Dـ�
 -FB�R5Fـ�[ D�-R/ـN	
 QRgـ�D�R+R	 ُْـ�= 

 aD8Swـ	
 aD8Swـ	
 aD8Swـ	
 aD8Swـ	
،والتضمين مذهب ابن مالك في شـرح الكافيـة وقـد ضـعف هـذا المـذهب ورده ابـن         )٩(�

سي والسيرافي ،بمعنى أنّها نابت مناب الشرط ،  وابن  عصفور،والنيابة مذهب الفار،)هـ٦٨٦ت(الناظم

                                                 
 ٦٠:زمرال )١(
 ١٤:يوسف )٢(
  ٢/٢٦شرح المفصل  )٣(
 ٣٦:البقرة )٤(
 ٤١:الرعد )٥(
 ٢/٢٥١همع الهوامع   ،٢/٦٥٦ مغني اللبيب  ،٢/٢٤ شرح المفصل  فيالبيت للمسيب بن علس )٦(
  ٢/٣١٥ همع الهوامع  )٧(
  ٧٧:طه  )٨(
   ٣١:إبراهيم  )٩(



 ١٠٠

،ويرى ابن  هشام أن حـذف فـاء         )١(بعد حذف جملة الشرط ،والبناء مذهب الفراء والمازني والزجاج        

  :الجواب مختص بالضرورة كقوله

  )٢(كرها     والشر بالشر عند اهللا مثالنشمن يفعل الحسنات اهللا ي


      �: الجـواب كقولـه تعـالى        وقد خرج أبو الحسن االخفش على حذف فـاء        iـ�O�D� fَDَ�ـ� OEِ�       
iـ�O�D� fَDَ�ـ� OEِ�       
iـ�O�D� fَDَ�ـ� OEِ�       
iـ�O�D� fَDَ�ـ� OEِ� 

ُZS�RjD�	ْ
ُZS�RjD�	ْ
ُZS�RjD�	ْ
ُZS�RjD�	ْ
  .)٤(فالوصية:،أي)٣(�

Rـ�D-O�=َ OـuZ       �: قوله تعـالى   ، حذف الحروف الرابطة عند الفخر الرازي      شواهد  ومن   O)َـWD%        uZـD-O�=َ Oـ�R O)َـWD%        uZـD-O�=َ Oـ�R O)َـWD%        uZـD-O�=َ Oـ�R O)َـWD% 

      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �D�F]ْMD� �DCD0�D�َ3 �DC�D�ْPَ!OCَ&      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �D�F]ْMD� �DCD0�D�َ3 �DC�D�ْPَ!OCَ&      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �D�F]ْMD� �DCD0�D�َ3 �DC�D�ْPَ!OCَ&      DE�ُ!R\ـ�=َ O)ـFC O%َ& ًـ���D�D� �D�F]ْMD� �DCD0�D�َ3 �DC�D�ْPَ!OCَ&�)أنه حال معطوفـة علـى   ) ون أوهم قائل:( قوله:((،قال الرازي)٥

وفيـه واو مـضمرة ،      : )٦(فجاءها بأسـنا بـائتين أو قـائلين، قـال الفـراء           : ،كأنه قيل   )بياتا(:قوله

هم قائلون ، إال َّ أنهم استثقلوا الجمع بين حرفي العطف ، ولـو       و أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو    :والمعنى

صواب ألن واو الحال قريبة من واو العطـف فـالجمع           إنَّه ليس ب  : كان صواباً ، وقال الزجاج      : قيل  

 لم يحتج فيه    ،جاءني زيد راجالً  وهو فارس     : بينهما يوجب الجمع بين المثلين وأنه اليجوز، ولو قلت          

DBِ�َ3 uZD��RwFـ� Wَـ�O-َ& OqD�Dـ�P-Rُ(�O+D-D% Oُـ� DTـ�W Oَـ^R      �:ومنه قوله تعالى  .)٧())إلى واوالعطف  O�R O)ُPD��Djَ& �DD%       R^َـW Oـ�DT ُـ��O+D-D% O)ُP-Rـ�O-َ& OqD�Dَـ�W ـ�DBِ�َ3 uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ& �DD%       R^َـW Oـ�DT ُـ��O+D-D% O)ُP-Rـ�O-َ& OqD�Dَـ�W ـ�DBِ�َ3 uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ& �DD%       R^َـW Oـ�DT ُـ��O+D-D% O)ُP-Rـ�O-َ& OqD�Dَـ�W ـ�DBِ�َ3 uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ& �DD% u�u�u�u��)٨( .

ـ ١٦٩ت(،وقـرأ نـافع   )مـا كـسبت أيـديكم     بوما أصابكم من مـصيبة ف     :(قال الرازي   وابـن   )هـ

                                                 
 ٣١٧ – ٢/٣١٦ همع الهوامع   ينظر )١(
، شرح المـرادي    ٢٧٤، شرح ابن الناظم،ص   ٥/١٠٩، شرح المفصل    ٢/٦٨بال نسبة في الخصائص     البيت   )٢(

، ونسب  ٤/٨٨الشباه والنظائر   ، ا ٢/٩٤، اوضح المسالك    ٤/١٨٧٢، االرتشاف   ٦٩، الجنى الداني،ص  ٢/١٦٧

، المقاصـد  ١/٨٠،مغني اللبيب  )بجل(، لسان العرب، مادة  ١/٣٧٥البيت لعبد الرحمن بن حسان في المقتضب        

، ونسب لحسان بن ثابـت  ٧٦، ونسب لكعب بن مالك في ديوانه،ص٢/٤٠٦، شرح التصريح ٣/٣٩٥النحوية  

 ٣/٧٣في الكتاب 
  ١٨٠: البقرة  )٣(
  ٣/٤٢٠ ، الدسوقي ٢/١٣٩ البرهان في علوم القرآن ، ٢/٨٣٣ بيب مغني الل ينظر )٤(
 ٤:االعراف )٥(
  ١/٢٥٠معاني القرآن  ينظر )٦(
ـ ٢/٨٣، الكـشاف    ٢/٢٦٦، معالم التنزيل    ٢/٣٤٩، وينظر الوسيط    ١٤/١٩ مفاتيح الغيب   )٧( ، مجمـع   ٨٤ـ

 ٣٢١ـ٤/٣٢٠، روح المعاني ٧/١٠٥، تفسير القرطبي ٤/٢٠٣البيان 
  ٣٠:الشورى )٨(



 ١٠١

بغير فاء، وكذلك هي فـي مـصاحف الـشام والمدينـة والبـاقون       ) بما كسبت ( )١()هـ١١٨ت(عامر

بالفاء،وكذلك هي في مصاحفهم ، وتقدير األول أن ما مبتدأ بمعنى الذي ، وبما كسبت خبره والمعنـى                  

  .)٢(معنى الشرطية) ما ( ي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم ، وتقدير الثاني تضمين كلمة والذ

        ::::حذف حروف العطفحذف حروف العطفحذف حروف العطفحذف حروف العطفـ ـ ـ ـ ٥٥٥٥

تضح لنا أن حذف حروف العطف بابه الـشعر،         امن طريق التتبع لجملة من آراء النحاة        

  :  من الشعر وكالم العرب نحوشواهد ،وذكر لذلك عدة )٣( ما صرح به أيضاً ابن  هشامووه

  )٤(رين جاراً شد ما أغترباب رهطُه بالشَّام، منزله     برمل يً إن  امرأ

. رين ، كذا قالوا ، ولك أن تقول الجملة الثانية صفة ثانية ال معطوفة               بأي ومنزله برمل ي   

علـى بـدل    : علـى حـذف الـواو ، وقيـل          : فقيل  ) أكلتُ خبزاً لحماً تمراً     :(وحكى أبو زيد  

 منها ى ذلك آيات  ج عل االضراب،وقد خر :�        ٌZـDBRT��َ u/ـR$DO�D- X}ـ�F�F%         ٌZـDBRT��َ u/ـR$DO�D- X}ـ�F�F%         ٌZـDBRT��َ u/ـR$DO�D- X}ـ�F�F%         ٌZـDBRT��َ u/ـR$DO�D- X}ـ�F�F% �)٥(     عطفاً على، أي ووجوه،)  ـوهوج


�ِ[OـFtD8         �:،و)يومئذ خاشعة  Rـ�N!	
 D�O�RT D�-l�	
 SEِ�          FtD8ـO]ِ�
 Rـ�N!	
 D�O�RT D�-l�	
 SEِ�          FtD8ـO]ِ�
 Rـ�N!	
 D�O�RT D�-l�	
 SEِ�          FtD8ـO]ِ�
 Rـ�N!	
 D�O�RT D�-l�	
 SEِ� �)٦(،       الدين ، عطفاً على فيمن فتح الهمزة، أي وأن ) أنَّه

عين بالمنصوب ، وبين المنـصوبين      ويبعده أن فيه فصالً بين المتعاطفين المرفو      ) ال إله إالَّ هو     

ـ  ) القسط  (بالمرفوع ، وقيل بدل من أن االولى وصلتها ، أو من             على أن  ) الحكيم  (أو معمول ل

وال يجوز إضمار حروف العطف عند السهيلي،ألن الحروف أدلة         .أصله الحاكم ثم حول للمبالغة    

 يسفر به عما فـي الـنفس        على معانٍ في نفس المتكلم، فلو أضمر الحتاج المخاطب إلى وحي          

ـِّمه، وحكم حروف العطف في هذا حكم حروف النفي والتوكيد والتمني والترجـي وغيـر                مكل

  .ذلك

�Fـ,kD�O          �: قوله تعالى    ومن شواهد  حذف حروف العطف عند الرازي،        N.ِ� Fـ�N!	
 Fَـ�! D+ D� ـ�DD%           kD�O,ـF� N.ِ� Fـ�N!	
 Fَـ�! D+ D� ـ�DD%           kD�O,ـF� N.ِ� Fـ�N!	
 Fَـ�! D+ D� ـ�DD%           kD�O,ـF� N.ِ� Fـ�N!	
 Fَـ�! D+ D� ـ�DD% 

                                                 
، جامع البيان فـي    ٤٥٧، التذكرة ،ص  ٣/٣٦٢الحجة للقراء السبعة    ،  ٤٣٤كتاب معاني القرءات ،ص    ينظر )١(

 ٢/٢٧٥، النشر ٧١١القراءات السبع ،ص
، تفسير القرطبـي    ٩/٤٦، مجمع البيان    ٤/٢١٩، الكشاف   ٤/٥٦، الوسيط   ٢٧/١٤٨ مفاتيح الغيب    ينظر )٢(

   ١٣/٤٠ني ، روح المعا٦/٢٠، تفسير أبي السعود ١٦/٢١
  ٢/٣٩٨، شرح األشموني ٨٣٢ـ٢/٨٣١ينظر مغني اللبيب   )٣(
 ٣/٤١٩، حاشية الدسوقي ٢/٤١١، مغني اللبيب  ١٩البيت للحطيأة في ديوانه ص )٤(
 ٨:الغاشية )٥(
 ١٩:آل عمران  )٦(



 ١٠٢

N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ! ُ= S�R$ DBْ�َ� R	 D% O)ُPَ	N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ! ُ= S�R$ DBْ�َ� R	 D% O)ُPَ	N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ! ُ= S�R$ DBْ�َ� R	 D% O)ُPَ	N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ! ُ= S�R$ DBْ�َ� R	 D% O)ُPَ	 ِ)�RPD;ْ	
 ِe-ِeD+ْ	
 R�N!	
 R�O�RT O�R  ِ)�RPD;ْ	
 ِe-ِeD+ْ	
 R�N!	
 R�O�RT O�R  ِ)�RPD;ْ	
 ِe-ِeD+ْ	
 R�N!	
 R�O�RT O�R  ِ)�RPD;ْ	
 ِe-ِeD+ْ	
 R�N!	
 R�O�RT O�R  * * * * O%َ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 O�R �ً3D�َ{ D�َ�ْ5D�R	 O%َ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 O�R �ً3D�َ{ D�َ�ْ5D�R	 O%َ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 O�R �ً3D�َ{ D�َ�ْ5D�R	 O%َ& 
%F�َ�َW D�-R/N	
 O�R �ً3D�َ{ D�َ�ْ5D�R	

D ِ�R\�D� 
�F� R! َ5O� D� َ3 O)F?َ� ِ� ْPD-D ِ�R\�D� 
�F� R! َ5O� D� َ3 O)F?َ� ِ� ْPD-D ِ�R\�D� 
�F� R! َ5O� D� َ3 O)F?َ� ِ� ْPD-D ِ�R\�D� 
�F� R! َ5O� D� َ3 O)F?َ� ِ� ْPD-�)ذكر بغير حرف العطف ألنَّه إذا ) ليقطع طرفا( قوله :((قال الرازي.)١

أكرمتـك  : لسيد لعبـده    كان البعض قريباً  من البعض جاز حذف العاطف وهو كما يقول ا            

لتخدمني لتعينني لتقوم بخدمتي،حذف العاطف ، ألن البعض يقـرب مـن الـبعض، فكـذا                

!F?F�ْ(�iBO�D@ O �: ،ومنه قوله تعالى)٢())ههنا َW O)F?F]Rg�D] ٌZD�OBD� DE�ُ	�ُ5D- D% O)F?F�ْ! َW O)F?F+ِ�
 D@ ٌZَ� D8َ� DE�ُ	� ُ5D� D] �iBO�D@ O)F?F�ْ! َW O)F?F]Rg�D] ٌZD�OBD� DE�ُ	�ُ5D- D% O)F?F�ْ! َW O)F?F+ِ�
 D@ ٌZَ� D8َ� DE�ُ	� ُ5D� D] �iBO�D@ O)F?F�ْ! َW O)F?F]Rg�D] ٌZD�OBD� DE�ُ	�ُ5D- D% O)F?F�ْ! َW O)F?F+ِ�
 D@ ٌZَ� D8َ� DE�ُ	� ُ5D� D] �iBO�D@ O)F?F�ْ! َW O)F?F]Rg�D] ٌZD�OBD� DE�ُ	�ُ5D- D% O)F?F�ْ! َW O)F?F+ِ�
 D@ ٌZَ� D8َ� DE�ُ	� ُ5D� D]

َ� D% ٌZD+ O� D] DE�ُ	�ُ5D- D% ِYO�َz ْ	�ِ�َ� D% ٌZD+ O� D] DE�ُ	�ُ5D- D% ِYO�َz ْ	�ِ�َ� D% ٌZD+ O� D] DE�ُ	�ُ5D- D% ِYO�َz ْ	�ِ�َ� D% ٌZD+ O� D] DE�ُ	�ُ5D- D% ِYO�َz ْ	�ِ�ٌ��R!َ= N.ِ� O)F?FBَ!O+D- �D O)ِ?R�S�R+ِ� F)َ!OTَ& <l�D@ ْ�ُ= O)F?F�ْ! َW O)F?F� R�ٌ��R!َ= N.ِ� O)F?FBَ!O+D- �D O)ِ?R�S�R+ِ� F)َ!OTَ& <l�D@ ْ�ُ= O)F?F�ْ! َW O)F?F� R�ٌ��R!َ= N.ِ� O)F?FBَ!O+D- �D O)ِ?R�S�R+ِ� F)َ!OTَ& <l�D@ ْ�ُ= O)F?F�ْ! َW O)F?F� R�ٌ��R!َ= N.ِ� O)F?FBَ!O+D- �D O)ِ?R�S�R+ِ� F)َ!OTَ& <l�D@ ْ�ُ= O)F?F�ْ! َW O)F?F� Rذهب :((قال الرازي.)٣(��

عاطفة وهناك حذف حرف عطـف سـابق        ) وثامنهم كلبهم :(كثيرون إلى أن الواو في قوله     

غيب فحذفت  والتقدير سيقولون ثالثة ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجماً بال          

وهذه الواو مقدرة دلت علـى      ) وثامنهم  ( ودل عليها الواو في قوله      ) وسادسهم  ( الواو من 

هي ) وثامنهم  ( قال الرازي   . فيكون من باب الحذف التدريجي    ) ورابعهم(الواو المقدرة في    

ة الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حاالً  عن المعرف               

Dـ�   �:في نحو قولك جاءني رجل ومعه آخر،ومررت بزيد وفي يده سيف، ومنه قوله تعالى             D%    ـ�DD%    ـ�DD%    ـ�DD% 

Xt�ُ!O+D Xn�َ� RW �D?َ	 D% N.ِ� uZ D- O�َ= O�R �D� ْPَ!OCَ&Xt�ُ!O+D Xn�َ� RW �D?َ	 D% N.ِ� uZ D- O�َ= O�R �D� ْPَ!OCَ&Xt�ُ!O+D Xn�َ� RW �D?َ	 D% N.ِ� uZ D- O�َ= O�R �D� ْPَ!OCَ&Xt�ُ!O+D Xn�َ� RW �D?َ	 D% N.ِ� uZ D- O�َ= O�R �D� ْPَ!OCَ&�)وفائدتها توكيد ثبوت الصفة للموصوف والداللة على ((،)٤

ين قالوا إنَّهـم كـانوا      أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، فكانت هذه الواو دالة على صدق الذ            

  .)٥())سبعة وثامنهم كلبهم

        

                                                 
 ١٢٧ـ١٢٦:آل عمران )١(
، ٢/٢٩، تفسير أبي السعود     ٤/١٢٧، تفسير القرطبي    ٢/٣٨٢، وينظر مجمع البيان     ٨/١٨٩ مفاتيح الغيب   )٢(

  ١/٥٢٧اعراب القرآن الكريم وبيانه 
 ٢٢:الكهف )٣(
 ٤:الحجر )٤(
، مجمـع   ٦٨٦ـ٢/٦٨٥، الكشاف   ٣/٣٢٧، معالم التنزيل    ٣/١٤٢، وينظر الوسيط    ٢١/٩٠ مفاتيح الغيب   )٥(

  ٢٣٢ـ٨/٢٣١، روح المعاني ١٠/٢٤٩،تفسير القرطبي ٦/٣١٩البيان 



 ١٠٣

        ::::حذف حروف النفيحذف حروف النفيحذف حروف النفيحذف حروف النفيـ ـ ـ ـ ٦٦٦٦
ـّرد ذلك في جـواب القـسم إذا كـان المنفـي مـضارعاً نحـو                 َ��	!Nـ�R َ��َْ�ـMُ َ�ـ/��َ        F�ُWْ	N!ـ�R َ��َْ�ـMُ َ�ـ/��َ        F�ُWْ	N!ـ�R َ��َْ�ـMُ َ�ـ/��َ        F�ُWْ	N!ـ�R َ��َْ�ـMُ َ�ـ/F�ُWْ       �:يط

D�F]�F-D�F]�F-D�F]�F-D�F]�F-�)ويقل مع الماضي كقوله .)١:  

  جرِ  األسود كنِ  والحليتُ بين المقا        مِ  والرُ إن شئت آـ                   ف

  )٢(دــرم أمد بـه أمـد الس                   نسيتك مادام عقلي معـي        

  : على القسم كقوله) ال ( ويسهله تقدم 

  )٣(       هدوا بالمسـاءة والعالطفال واِهللا نادى الحي قومي 


	!َ F�N	Pُـ(OEَ& O  �:دون قسم وقد قيل به في   من  وسمع   F�l�D�F-   OEَ& O)ُـP	َ F�N!	
 F�l�D�F-   OEَ& O)ُـP	َ F�N!	
 F�l�D�F-   OEَ& O)ُـP	َ F�N!	
 F�l�D�F-  
��!R�
 َ�ـ��!R�
 َ�ـ��!R�
 َ�ـ��!R�لئال،وقيل المحـذوف  :،أي)٤(�َ�ـ

ـّوا     وما رأيت في كتب النحـو إالَّ       : )هـ٦٣٧ت(قال ابن  الخباز   .)٥(مضاف أي كراهة أن تضل

أكثر من التـصرف    ) ال  ( ف في   ألن التصر ) ما  ( يجوز حذف    ال:وقال لي شيخنا    ) ال(حذف  

  .)٦()ما(في 

  : حذف حروف النفي عند الفخر الرازيشواهد ومن 


 %F]Dـ� i8F	PN!D+Nُـ(O?�َ Oَ�ـ�DE%F         �:تعالى  قوله  i@ـ�D?�َْ&D% O)ُـPِ� Dـ��RB�َ OEَ& D<ـR]
D%D@ ِ�O@َ1

 %F]Dـ� i8F	PN!D+Nُـ(O?�َ Oَ�ـ�D%          DE%F&َْ	5َـ' R3ـ> i@ـ�D?�َْ&D% O)ُـPِ� Dـ��RB�َ OEَ& D<ـR]
D%D@ ِ�O@َ1

 %F]Dـ� i8F	PN!D+Nُـ(O?�َ Oَ�ـ�D%          DE%F&َْ	5َـ' R3ـ> i@ـ�D?�َْ&D% O)ُـPِ� Dـ��RB�َ OEَ& D<ـR]
D%D@ ِ�O@َ1

 %F]Dـ� i8F	PN!D+Nُـ(O?�َ Oَ�ـ�D%          DE%F&َْ	5َـ' R3ـ> i@ـ�D?�َْ&D% O)ُـPِ� Dـ��RB�َ OEَ& D<ـR]
D%D@ ِ�O@َ1
قـال  .)٧(� %D&َْ	5َـ' R3ـ> 

 يعني لئال تميد بكم على قول الكوفيين ، وكراهةَ أن تميد بكم على              "أن تميد بكم   ((:قوله  :الرازي

  .)٨())قول البصريين

                                                 
  ٨٥:يوسف  )١(
 همـع  ،٢/٨شرح أشعار الهـذليين  ، وألمية بن عائد الهذلي في  ٢/٨٣٤ مغني اللبيب     في  نسبة البيت بال  )٢(

 ٣/٤٢٣،حاشية الدسوقي  ٢/٤٠٢العوامع 
، ٣/٤٢٤،حاشـية الدسـوقي     )علط(،لسان العرب،مادة ٤٦٥في أمالي المرتضى،ص  البيت للمتنخل الهذلي     )٣(

 .، ولم أعثر عليه في شرح أشعار الهذليين٢/٨٣٥ مغني اللبيب  ، وبال نسبة في٤/١٦٢المعجم المفصل 
 ١٧٦:النساء  )٤(
  ٢/٨٣٥ مغني اللبيب  ينظر )٥(
 المصدر نفسه ينظر  )٦(
 ١٥: النحل  )٧(
، روح  ٥/٦٠، تفـسير القرطبـي      ٦/١٤١، مجمع البيـان     ٢/٥٧٥، وينظر الكشاف    ٧/ ٢٠ مفاتيح الغيب  )٨(

  ٧/٣٧٥المعاني 



 ١٠٤

ُ�
 َ��:ومنه قوله تعالى	�=َ �َ 
�ُ	�=َ �َ 
�ُ	�=َ �َ 
�ُ	�=َ  D RPR	�D?	ْ
 O�R DE�ُP�َ O%َ& �ًAD�D" DE�ُP�َ 'N�D" D�F]�F- F�ُWْ/�َ ُM�َْ��َ R�N!	� D RPR	�D?	ْ
 O�R DE�ُP�َ O%َ& �ًAD�D" DE�ُP�َ 'N�D" D�F]�F- F�ُWْ/�َ ُM�َْ��َ R�N!	� D RPR	�D?	ْ
 O�R DE�ُP�َ O%َ& �ًAD�D" DE�ُP�َ 'N�D" D�F]�F- F�ُWْ/�َ ُM�َْ��َ R�N!	� D RPR	�D?	ْ
 O�R DE�ُP�َ O%َ& �ًAD�D" DE�ُP�َ 'N�D" D�F]�F- F�ُWْ/�َ ُM�َْ��َ R�N!	��)ذكر .)١

مازلت أفعله وما فتئت أفعله ومابرحت أفعله ،واليتكلم        : قال   )هـ٢٤٤ت(الرازي أن ابن السكيت   

تان فتياً وفتـؤا إذا     مافتيت ومافتئتُ لغ  : يقال  : )٢()هـ٢٧٦ت(ةبهن إالَّ مع الجحد ، قال ابن  قتيب        

ماتفتؤ والتفتـؤ   :وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا      : نقطعت عنه قال النحويون   انسيته و 

واِهللا التفعلـن، فلما كان بغيـر الـالم        :وجاز حذفه ألنه لو أريد األثبات لكان بالالم والنون،نحو        

  :مضمره ، وأنشدوا قول أمرئ القيس ) ال(والنون عرف أن كلمة 

  )٣(ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالياعداً    ــت يمين اهللا أبرح قفقل

   . )٤(والمعنى ال أبرح قاعداً ومثله كثير

        ::::أخرىأخرىأخرىأخرى حروف  حروف  حروف  حروف حذفحذفحذفحذفـ ـ ـ ـ ٧٧٧٧

  :حذف الهمزة

أم لم تتقدمها ،ومثـال  ) أم ( من أحكام الهمزة في العربية جواز حذفها سواء تقدمت على           

  :)هـ٩٣ت(األول قول عمر ابن  أبي ربيعة

         بدا لي منها معصم حين جمرت      وكفٌّ خضيب زينتْ ببــــنان       

  )٥(            فواهللا ما أدري وإن كنت داريـاً      بسبعٍ  رميت الجمر أم بثمانِ ؟

  : )هـ١٢٦ت(ومثال الثاني قول الكميت.أبسبع: أي 

  )٦( مني وذو الشيب يلعب؟            طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب     وال لعباً

                                                 
 ٨٥: يوسف  )١(
  ٢٢١ن ،صتفسير غريب القرآ )٢(
،وبال نسبة في المقتـضب     ٤/٣٦٢،شرح المفصل   ٣/٥٦٠،الكتاب  ١٢٥يوانه ص دالبيت المرئ القيس في      )٣(

  ١/٢٢٠شرح األشموني  ،١/٤٠٣،المقاصد النحوية ٢/٤١٤،مغني اللبيب١/٨٠، ،أوضح المسالك١/٥٩٣
آن البـن   ، تأويـل مـشكل القـر      ١/٣٦٤، ومعـاني القـرآن للفـراء        ١٥٧ / ١٨ مفاتيح الغيـب     ينظر )٤(

، معـالم   ٢/٦٢٨، الوسـيط    ٢/٣٠٨، إعراب القرآن للنحـاس      ٣/٢٧، معاني القرآن وإعرابه     ١٤٢قتيبة،ص

   ١٦٤ـ٩/١٦٣، تفسير القرطبي ٥/٤٣٥، مجمع البيان ٢/٤٧٩، الكشاف ٣/١٨٥التنزيل 
 المقاصد  ،١/٣٨،مغني اللبيب ٥/١٠٤،شرح المفصل   ٣/١٩٨،الكتاب  ٣٠٦البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه،ص       )٥(

  ٣/١٦٧،همع الهوامع٣٥،الجنى الداني،ص٤/٤٣١،وبال نسبة في شرح الرضي على الكافية٣/١٧٢النحوية
حاشـية  ،٢/١٠١همـع الهوامـع     ، ١/٣٩ مغني اللبيب  ،١٥البيت للكميت بن زيد األسدي ،ديوانه ص       )٦(

  ١/٤٣٩الخضري 



 ١٠٥

ثم إن االخفش يقـيس حـذفها فـي االختيـار عنـد أمـن              .)١(أوذو الشيب يلعب ؟   : أراد

 على حذف الهمزة مـاذكره  شواهد ومن ال.)٢(�%DT �D?V�FB�َ ٌZDBO+R� D#!ْR�Dَ!ـ>DT �D?V�FB�َ ٌZDBO+R� D#!ْR�D% Sَ!ـ>DT �D?V�FB�َ ٌZDBO+R� D#!ْR�D% Sَ!ـ>DT �D?V�FB�َ ٌZDBO+R� D#!ْR�D% Sَ!ـ>S �:اللبس،وحمل عليه قوله تعالى    


	!N    �:،في قوله تعالى  )٣(الزركشي R�O�!َDT S�D� �SB!َ3َ     N!	
 R�O�!َDT S�D� �SB!َ3َ     N!	
 R�O�!َDT S�D� �SB!َ3َ     N!	
 R�O�!َDT S�D� �SB!َ3َ    <ـl�D@ 
�lـ>   �DC َd�=َ �i�َWO�َW kَ&D@ ُ�Oـ/َD@ 
�lـ>   �DC َd�=َ �i�َWO�َW kَ&D@ ُ�Oـ/َD@ 
�lـ>   �DC َd�=َ �i�َWO�َW kَ&D@ ُ�Oـ/َD@ 
أهـذا ربـي ؟،   : ،أي)٤(��DC َd�=َ �i�َWO�َW kَ&D@ ُ�Oـ/َ

�D#R�ْ��َ O�RB3َ uZ$َl�D] O�R:و D#D��Djَ& �DD%D#R�ْ��َ O�RB3َ uZ$َl�D] O�R D#D��Djَ& �DD%D#R�ْ��َ O�RB3َ uZ$َl�D] O�R D#D��Djَ& �DD%D#R�ْ��َ O�RB3َ uZ$َl�D] O�R D#D��Djَ& �DD%�)أفمن نفسك؟ :،أي)٥  

  : حذف الهمزة عند الفخر الرازيشواهد ومن 

�OـF@�Dw  �: تعالى  قوله  َ1
 O)F?Oـ�DT Oqَ|
َr Otَ& � �- ِ�ْ�R] O)FC�َ� ْ/َ�N�
   F@�DwـO� َ1
 O)F?Oـ�DT Oqَ|
َr Otَ& � �- ِ�ْ�R] O)FC�َ� ْ/َ�N�
   F@�DwـO� َ1
 O)F?Oـ�DT Oqَ|
َr Otَ& � �- ِ�ْ�R] O)FC�َ� ْ/َ�N�
   F@�DwـO� َ1
 O)F?Oـ�DT Oqَ|
َr Otَ& � �- ِ�ْ�R] O)FC�َ� ْ/َ�N�
 أن فـي  لـرازي  اذكر.)٦(� 

مـن   ()٧(وحمـزة والكـسائي   )هـ١٥٤ت(قرأ أبو عمرو  : مسائل) تخذناهم سخرياً   ا:(قوله

والباقون بفتحها على األستفهام ،قال أبو عبيـد        ) تخذناهم  ا(بوصل ألف   )تخذناهمااألشرار  

وألن المـشركين   ) مالنا النـرى رجـاالً      : (وبالوصل يقرأ ألن األستفهام متقدم في قوله      

ر عنهم بذلك في قولـه  ب اتخاذهم المؤمنين في الدنيا سخرياً ،ألنه تعالى قد أخ اليشكون في 

:�      Qِْـ�WR_ O)ُWO�D��َ& 'N� D" ��- ِ�ْ�R] O)FC�FB ُ� ْ/َ�N�� َ3       Qِْـ�WR_ O)ُWO�D��َ& 'N� D" ��- ِ�ْ�R] O)FC�FB ُ� ْ/َ�N�� َ3       Qِْـ�WR_ O)ُWO�D��َ& 'N� D" ��- ِ�ْ�R] O)FC�FB ُ� ْ/َ�N�� َ3       Qِْـ�WR_ O)ُWO�D��َ& 'N� D" ��- ِ�ْ�R] O)FC�FB ُ� ْ/َ�N�� ،فكيف يحسن أن يتفهمـوا عـن شـيء     )٨(� 3َ

 عنه بأن قال هذا من األستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ ،ومثل            )٩(علموه؟،أجاب الفراء 

ستفهام جائز عن الشئ المعلوم ، أما وجه قول من ألْحقََ الهمزة لالستفهام أنَّه البد               هذا األ 

فإن قيـل فمـا     ) أم زاغت عنهم    (بأم في قوله    ) أتخذناهم  ( ر إليه ليعادل قوله     يمن المص 

،قلنـا إنَّهـا محذوفـة والمعنـى        ؟على القراءة األولى  ) أم زاغت   (الجملة المعادلة لقوله    

                                                 
  ٥/١٠٣شرح الرضي على الكافية و ، ٢٠-٢/١٩ مغني اللبيب  ينظر )١(
 ٢٢:الشعراء )٢(
 ٢/١٣٩ البرهان في علوم القرآن ينظر )٣(
 ٧٦:االنعام )٤(
 ٧٩:النساء )٥(
 ٦٣:ص )٦(
ـ ٣/٣٣٣، الحجة للقراء السبعة     ٤١٨، وكتاب معاني القراءات،ص   ٤٤٤ينظر الوقف واالبتداء،ص   )٧( ، ٣٣٤ـ

  ٢/٣٦٠فة المرضية ، التح٢/٢٧١، النشر ٢/٧٤٨، كتاب االقناع ٣٦٤، الكفاية الكبرى،ص٤٤٣التذكرة،ص
 ١١٠:ؤمنونمال )٨(
  ٢/٢٩٢معاني القرآن  )٩(



 ١٠٦


 �Ql%F�DT:،ومنه قوله تعالى )١(هم أم زاغت عنهم األبصارالمقصودون %ُ/R�N�َ� َ. 
�F� D[ D�- R/N	
 �D?V- َ&�D- Ql%F�DT 
%ُ/R�N�َ� َ. 
�F� D[ D�- R/N	
 �D?V- َ&�D- Ql%F�DT 
%ُ/R�N�َ� َ. 
�F� D[ D�- R/N	
 �D?V- َ&�D- Ql%F�DT 
%ُ/R�N�َ� َ. 
�F� D[ D�- R/N	
 �D?V- َ&�D-     

Ra Sg D� DB ْ	� ِ�  O)ِ?O� َ 	 ِ� DE� ُ5 ْ! ُ� D0�D� R 	 O% َ& O)ُWS%F�DTD%Ra Sg D� DB ْ	� ِ�  O)ِ?O� َ 	 ِ� DE� ُ5 ْ! ُ� D0�D� R 	 O% َ& O)ُWS%F�DTD%Ra Sg D� DB ْ	� ِ�  O)ِ?O� َ 	 ِ� DE� ُ5 ْ! ُ� D0�D� R 	 O% َ& O)ُWS%F�DTD%Ra Sg D� DB ْ	� ِ�  O)ِ?O� َ 	 ِ� DE� ُ5 ْ! ُ� D0�D� R 	 O% َ& O)ُWS%F�DTD%�)بماذا يتعلق ، نقول في وجوه) تلقون ( :في قوله.)٢.:  

  .)٣(الفراءهو وصف النكرة التي هي أولياء ، قاله :األول

  . يجوز أن يتعلق بال تتخذوا حاالً من ضميره، وأولياء صفة له)٤(قال في الكشاف : الثاني

قال ويجوز أن يكون استئنافاً فال يكون صلة ألولياء، والباء في المودة كهي فـي               : الثالث

بالمودة التي  وسره kتلقون إليهم أخبار النبي : ،والمعنى ) ومن يرد فيه بإلحاد بظلم: (قوله تعالى

�ِ�ْ	RaSgD�DB �:بينكم وبينهم ويدل عليه O)ِ?O�	َِ� DE�ُ5!ُْ�  RaSgD�DB	ْ�ِ� O)ِ?O�	َِ� DE�ُ5!ُْ�  RaSgD�DB	ْ�ِ� O)ِ?O�	َِ� DE�ُ5!ُْ�  RaSgD�DB	ْ�ِ� O)ِ?O�	َِ� DE�ُ5!ُْ� �)٦()٥(.  

  :حرف النداء حذف

 -F]�Fـ�F]�F-    Fـ�F]�F-    Fـ�F]�F-    Fـ�F   �:ختصاراً، ومثل لذلك بقولـه تعـالى        ا إلى جواز حذف النداء      )٧(ذهب السيوطي 

O�ِ�OTَ&O�ِ�OTَ&O�ِ�OTَ&O�ِ�OTَ&�)٨(،:�   �ِْeُ� َ. �D�S�D@    �ِْeُ� َ. �D�S�D@    �ِْeُ� َ. �D�S�D@    �ِْeُ� َ. �D�S�D@ �)عالى ، اذا لم تلحقه الميم، اسم اهللا ت   : األولى،واستثنى من ذلك صورا،   )٩

يـا  : المتعجـب منـه، نحـو        : والثالثـة يالَزيـد، : المستغاث، نحـو     : والثانيةياهللا،: نحو  

اسـم   : والـسادسة اسـم الجـنس،   : والخامـسة   يا زيداه ،  : المندوب، نحو    : والرابعة،للسماء

إلى جواز حذفه   هذا مذهب البصريين،وذهب طائفة     . النكرة غير المقصودة     : والسابعة،اإلشارة

                                                 
، تفـسير   ٤/٩٩، الكـشاف    ٤/٣٦٥، معالم التنزيـل     ٣/٥٦٥، و الوسيط    ١٩٤/ ٢٦ مفاتيح الغيب    ينظر )١(

 .٢٠٩ـ٢/٢٠٨، روح المعاني ٨/١٤٦القرطبي 
  ١:الممتنحة )٢(
  ٣/٥٢ينظر معاني القرآن  )٣(
  ٤/٥٠٠ينظر الكشاف  )٤(
 ١:نحةالممت )٥(
، معـالم التنزيـل     ٤/٢٨٢،والوسـيط   ٤/٢٣٠، ومعاني القرآن وإعرابه     ٢٥٨/ ٢٩  مفاتيح الغيب    ينظر )٦(

  ١٤/٢٦٠، روح  المعاني ٨/٣٦، تفسير القرطبي ٩/٤٢٢، مجمع البيان ٥/٢٢٢
 ٢/١٣٩ والبرهان في علوم القرآن ، ٢/٣٣ همع الهوامع   ينظر )٧(
  ٢٩:يوسف )٨(
  ٨:آل عمران )٩(



 ١٠٧

،وكثـر حـذف   )٢(� �ُـ(S &َْ�ـ�ُ(DC OـFp.0َ 5�َْ�ُ!ُـ�DE      �ُـ(S &َْ�ـ�ُ(DC OـFp.0َ 5�َْ�ُ!ُـ�DE      �ُـ(S &َْ�ـ�ُ(DC OـFp.0َ 5�َْ�ُ!ُـ�DE      �ُـ(S &َْ�ـ�ُ(DC OـFp.0َ 5�َْ�ُ!ُـ�DE     �:وقوله تعالى  ،)١(في الثالثة االخيرة، وعليه ابن  مالك      

وحكمه داللته على التعظيم والتنزيه ، ألن النـداء يتـشرب           :حرف النداء في نداء الرب سبحانه     

،فحذف ياء من نداء الرب ، ليزول معنى        معنى األمر ، ألنك إذا قلت يازيد، فمعناه أدعوك يازيد         

  .)٣(األمر ويتمحض التعظيم واإلجالل

 : حذف حرف النداء عند الفخر الرازيشواهد ومن 

�X��ِ�D:قوله تعالى  X��RBD" F�N�ِ� RqO�D�	ْ
 �َOCَ& O)ُPO�!َDT F�ُ��َWD�D�D% R�N!	
 ُZDBO"D@ R�N!	
 ِ�Oَ& O�R D ِ�D�O+�ََ& 
�ُ	�=َ X��ِ�D X��RBD" F�N�ِ� RqO�D�	ْ
 �َOCَ& O)ُPO�!َDT F�ُ��َWD�D�D% R�N!	
 ُZDBO"D@ R�N!	
 ِ�Oَ& O�R D ِ�D�O+�ََ& 
�ُ	�=َ X��ِ�D X��RBD" F�N�ِ� RqO�D�	ْ
 �َOCَ& O)ُPO�!َDT F�ُ��َWD�D�D% R�N!	
 ُZDBO"D@ R�N!	
 ِ�Oَ& O�R D ِ�D�O+�ََ& 
�ُ	�=َ X��ِ�D X��RBD" F�N�ِ� RqO�D�	ْ
 �َOCَ& O)ُPO�!َDT F�ُ��َWD�D�D% R�N!	
 ُZDBO"D@ R�N!	
 ِ�Oَ& O�R D ِ�D�O+�ََ& 
قال .)٤(� َ=�	ُ�

  .)٥())تصاصخ،مدح لهم فهو نصب على النداء أو اال)أهل البيت ((:زياالر

DE%F�DC�َI�َ�َ O)RCِ@�D-Rg O�R �:ومنه قوله تعالى  O)ُPO�R �ً5-ِ�َ3 DE�F�ِ�ْ�ُ�D% O)ُPD�ُ��َ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ 0َ.FpDC O)ُ��َْ& S)ُ�  DE%F�DC�َI�َ�َ O)RCِ@�D-Rg O�R O)ُPO�R �ً5-ِ�َ3 DE�F�ِ�ْ�ُ�D% O)ُPD�ُ��َ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ 0َ.FpDC O)ُ��َْ& S)ُ�  DE%F�DC�َI�َ�َ O)RCِ@�D-Rg O�R O)ُPO�R �ً5-ِ�َ3 DE�F�ِ�ْ�ُ�D% O)ُPD�ُ��َ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ 0َ.FpDC O)ُ��َْ& S)ُ�  DE%F�DC�َI�َ�َ O)RCِ@�D-Rg O�R O)ُPO�R �ً5-ِ�َ3 DE�F�ِ�ْ�ُ�D% O)ُPD�ُ��َ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ 0َ.FpDC O)ُ��َْ& S)ُ� 

    ِE
D%Oـ�F+	ْ
D% ِ)�ِِْـ��� O)ِ?O�!َDT    ِE
D%Oـ�F+	ْ
D% ِ)�ِِْـ��� O)ِ?O�!َDT    ِE
D%Oـ�F+	ْ
D% ِ)�ِِْـ��� O)ِ?O�!َDT    ِE
D%Oـ�F+	ْ
D% ِ)�ِِْـ��� O)ِ?O�!َDT�)أنـتم  (فيـه أشـكال ألن قولـه     )ثم أنتم هؤالء    (قوله  : قال الرازي  .)٦ (

 : أحـدها :للحاضرين وهؤالء للغائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب ؟ وجوابه من وجـوه            

أنه بمعنـى    : وثالثهاتقديره ثم أنتم  أعني هؤالء الحاضرين،       : وثانيهاثم أنتم ياهؤالء،  :تقديره  

قـال  .ذا كان خبراً ،والموضع له إذا كـان صـلة  ،وموضع تقتلون رفع إ)تقتلون (الذين وصلته   

D]�Fـ'         �:ومثله في الصلة قوله تعالى      : )٧(الزجاج�D- D#ـR��RBD�ِ� D#ـ!ْR� ـ�DD%          'ـD]�F�D- D#ـR��RBD�ِ� D#ـ!ْR� ـ�DD%          'ـD]�F�D- D#ـR��RBD�ِ� D#ـ!ْR� ـ�DD%          'ـD]�F�D- D#ـR��RBD�ِ� D#ـ!ْR� ـ�DD% �)يعنـي ومـا تلـك التـي        )٨،

                                                 
  ٢/٢٣٤ر شرح ابن عقيل ينظ )١(
 ٨٥:البقرة )٢(
  ٢/١٣٩:البرهان في علوم القرآن ينظر )٣(
 ٧٣:هود )٤(
، تفـسير   ٩/٤٨، تفسير القرطبي    ٥/٣٠٥، مجمع البيان    ٢/٣٩٦،وينظر الكشاف   ٢٤/ ١٨  مفاتيح الغيب    )٥(

اعـراب  ،  ٦/٢٩٧، روح المعـاني     ٣/٣٣٤، تفسير أبي السعود     ٥/٢٤٥، البحر المحيط    ٤/٣٨غرائب القرآن   

   ٣/٤٦٠القرآن الكريم وبيانه 
 ٨٥:البقرة )٦(
  ١/١٣٤معاني القرآن وإعرابه  )٧(
 ١٧:طه )٨(



 ١٠٨

  .)١(هؤالء تأكيد ألنتم ، والخبر تقتلون: ورابعهابيمينك؟،

  :حذف أل

.  من اسم اهللا ،والجمل المحكيـة إالَّ) يارحمن ( ضافة المعنوية وللنداء ،نحو تحذف أل لإل  

على اضمار أل، وجوز كونـه علـى        ) سالم عليكم   ( وقد ذكر ابن  هشام أنه سمع من العرب          

  .)٢(تقدير المضاف إليه ،واألصل سالم اهللا عليكم

 :عند الفخر الرازي) أل( حذف شواهد ومن 

WD@�D�Fً� �: تعالى  قوله i0�D R0�DBS�	
 O�R �D� ْ	 Seَ� D%  �ًWD@�D�F i0�D R0�DBS�	
 O�R �D� ْ	 Seَ� D%  �ًWD@�D�F i0�D R0�DBS�	
 O�R �D� ْ	 Seَ� D%  �ًWD@�D�F i0�D R0�DBS�	
 O�R �D� ْ	 Seَ� D%  R��RwـD;ْ	
 SYD"D% u2�S�D� R�ِ� �D� ْ� D� ْ� َM َ3 R��RwـD;ْ	
 SYD"D% u2�S�D� R�ِ� �D� ْ� D� ْ� َM َ3 R��RwـD;ْ	
 SYD"D% u2�S�D� R�ِ� �D� ْ� D� ْ� َM َ3 R��RwـD;ْ	
 SYD"D% u2�S�D� R�ِ� �D� ْ� D� ْ� َM ،قـال الفخـر   )٣(�3َ

ويحتمل .وحب الزرع الحصيد ،وهو المحصود : فيه حذف، تقديره" وحب الحصيد:(("الرازي

 %D�Dـ�D�D%   O2D0ـ�D�D%   O2D0ـ�D�D%   O2D0ـ�O2D0  �:،ومنه قوله تعـالى   )٤())أن يقال التقدير وننبت الحب الحصيد ،واألول هو المختار        

  Dgِ@
D% 
�ُ! D]O@َMَ3 Xa D@�S� D]  Dgِ@
D% 
�ُ! D]O@َMَ3 Xa D@�S� D]  Dgِ@
D% 
�ُ! D]O@َMَ3 Xa D@�S� D]  Dgِ@
D% 
�ُ! D]O@َMَ3 Xa D@�S� D]      DEُـ�! DBO+ D- �DBِ� X)�R! DT F�N!	
 D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�َ= F} D� ْ	 Dg 'َ	 OgَMَ3 O)FC      DEُـ�! DBO+ D- �DBِ� X)�R! DT F�N!	
 D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�َ= F} D� ْ	 Dg 'َ	 OgَMَ3 O)FC      DEُـ�! DBO+ D- �DBِ� X)�R! DT F�N!	
 D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�َ= F} D� ْ	 Dg 'َ	 OgَMَ3 O)FC      DEُـ�! DBO+ D- �DBِ� X)�R! DT F�N!	
 D% ًZDT�َ�ِ� F}%V�D]َ&D% XtD8ُ| 
َ/DC kD�O,F��D- َd�َ= F} D� ْ	 Dg 'َ	 OgَMَ3 O)FC�)قال .)٥

يأيتُها البشرى هذا الوقت وقتك ولو : كأنه يقول : )٦(،قال أبو علي)يابشرى:( قوله :((الرازي

   .)٧())كنت ممن يخاطب لخُوطبت األن والمرت بالحضور

  :نوني التثنية والجمع حذف

  :حدد ابن  هشام أسباب حذف النون بما يأتي

                                                 
، تفـسير   ١/٢٦٦، مجمـع البيـان      ١/٧٠، معالم التنزيل    ١/١٦٧، الوسيط   ١٥٦/ ٣ مفاتيح الغيب    ينظر )١(

، اعـراب   ١/٢٧٣، تفـسير الثعـالبي      ١/٤٥٨،البحر المحيط   ١/٣٢٧تفسير غرائب القرآن     ،٢/١٥القرطبي  

  ١/١٣٤القرآن الكريم وبيانه 
  ٢/٨٤٥ مغني اللبيب  ينظر )٢(
 ٩:ق )٣(
،تفسير غريب القرآن البن قتيبة     ٢/٣٦١، وينظر معاني القرآن للفراء      ١٣٦ – ١٣٥ / ٢٨  مفاتيح الغيب    )٤(

، تفـسير القرطبـي     ٩/٢٢٢، مجمع البيان    ٤/٣٧٢، الكشاف   ٥/١٣٢، معالم التنزيل    ٤/١٦٣، الوسيط   ٤١٧

 ٦/١٢٤، تفسير أبي السعود ٨/١٢١، البحر المحيط ١٧/٦
 ١٩:يوسف )٥(
  ٢/٤٣٩الحجة للقراء السبعة  )٦(
  ٢٧٧، فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن ٥/٢٨٢، وينظر تفسير الثعالبي ٨٥ / ١٨ مفاتيح الغيب )٧(



 ١٠٩

�ِ> َ	?SY�َD% ٍYD    �:ضافة لإل .١َ& 
D�D- OqS��َSY�َD% ٍYD?	َ <ِ�َ& 
D�D- OqS��َSY�َD% ٍYD?	َ <ِ�َ& 
D�D- OqS��َSY�َD% ٍYD?	َ <ِ�َ& 
D�D- OqS��َ�)١(.  

  ). ال غُالمي لزيدٍ :(ضافة،نحولشبه اإل .٢

  .الضاربا زيداً :لتقصير الصلة نحو .٣


nِ�:للالم الساكنة قليالً نحو .٤َ/D+	ْ
 �ُ5R\
َ/	َ ِn
َ/D+	ْ
 �ُ5R\
َ/	َ ِn
َ/D+	ْ
 �ُ5R\
َ/	َ ِn
َ/D+	ْ
 �ُ5R\
  .)٣(لنصبمن قرأه باي،ف)٢(� َ	/َ


	!Oq!َِ�D% F�N =ُ!ُـ��O)F?F       �: قوله تعالى  : حذف النون عند الفخر الرازي     شواهد  ومن   D�RWُ_ 
َ_ِ� D�-R/N	
        O)F?F�
	!Oq!َِ�D% F�N =ُ!ُـ� D�RWُ_ 
َ_ِ� D�-R/N	
        O)F?F�
	!Oq!َِ�D% F�N =ُ!ُـ� D�RWُ_ 
َ_ِ� D�-R/N	
        O)F?F�
	!Oq!َِ�D% F�N =ُ!ُـ� D�RWُ_ 
َ_ِ� D�-R/N	
 

    RB�R5FB	ْ
D% O)F?D��Djَ& �D '!َDT D�-ِ�ِ��Sw	
D%    RB�R5FB	ْ
D% O)F?D��Djَ& �D '!َDT D�-ِ�ِ��Sw	
D%    RB�R5FB	ْ
D% O)F?D��Djَ& �D '!َDT D�-ِ�ِ��Sw	
D%    RB�R5FB	ْ
D% O)F?D��Djَ& �D '!َDT D�-ِ�ِ��Sw	
D%<<<<        DE5ُـ�R�O�F- O)FCـ�D�=َْrD@ ـ�SBRD% RaD8Swـ	
         DE5ُـ�R�O�F- O)FCـ�D�=َْrD@ ـ�SBRD% RaD8Swـ	
         DE5ُـ�R�O�F- O)FCـ�D�=َْrD@ ـ�SBRD% RaD8Swـ	
         DE5ُـ�R�O�F- O)FCـ�D�=َْrD@ ـ�SBRD% RaD8Swـ	
المقيمـي  : (قولـه :قـال الـرازي   .)٤(� 

 )٦(بالنصب على تقدير النون ، وقـرأ ابـن مـسعود          ) والمقيمي الصالة  ()٥(سن،قرأ الح )الصالة

  .)٧(والمقيمين الصالة على االصل

                                                 
 ١: المسد )١(
 ٣٨:الصافات )٢(
 ،حاشـية الخـضري     ٢/١٢١ ،شرح االشموني    ١٤٦  ،شرح ابن  الناظم ص     ٢/٨٤٢ مغني اللبيب    ينظر )٣(

٢/٤ 
  ٣٥:الحج )٤(
  ٢/١٣٨،اعراب القراءات الشواذ ٣١٨،الكفاية الكبرى ٢/١٢٢،المحتسب ٢/١٣٢معاني القرآن، للفراء  )٥(
  ٣/١٥٤الكشاف  )٦(
 ٤/٣٨٢،تفسير أبي السعود ٣/١٥٤، الكشاف ٤/٦٦،ومعالم التنزيل ٣١/ ٢٣ مفاتيح الغيب  ينظر )٧(



 ١١٠

  

  

  

  

  الفصل الثاني
موارد التأويل النحوي فيما ال تظهر عليه 

   عند الفخر الرازياحلركات اإلعرابية
  



 ١١١

  املبحث األول
   من اإلعرابحملاجلمل املؤولة باملفرد التي هلا 

 ويكون لها محٌل مـن      ، في الجمل أالََّ تحل محل المفرد وقد تخرج عن هذا األصل           األصل

ما لم يكن له محل من األعراب وهو        : عراب وذلك بحلولها محل المفرد،فالجملة قسمان،األول     اإل

عراب بحسب  محل لها من اإل   عراب والجمل التي ال     له  محل من اإل    ما  : موافق لألصل، والثاني  

 : سبع)١(ونما ذكره النحوي

�R�R:تعالىنحو قوله .الجملة االبتدائية أو المستأنفة : األولىO�=َD% DEO�DTO�R3 '	َِ� u2�D-[ ِ�O�R� <R3 R�RO�=َD% DEO�DTO�R3 '	َِ� u2�D-[ ِ�O�R� <R3 R�RO�=َD% DEO�DTO�R3 '	َِ� u2�D-[ ِ�O�R� <R3 R�RO�=َD% DEO�DTO�R3 '	َِ� u2�D-[ ِ�O�R� <R3 �)٢( .  

3َإOEِ َ	ـ(D+ْ��َ O!ُـ�
 %Dَ	ـ�O     3َإOEِ َ	ـ(D+ْ��َ O!ُـ�
 %Dَ	ـ�O     3َإOEِ َ	ـ(D+ْ��َ O!ُـ�
 %Dَ	ـ�O     3َإOEِ َ	ـ(D+ْ��َ O!ُـ�
 %Dَ	ـ�O     �:المعترضة بين شيئين إلفادة تقوية الكالم وتحسينه، كقوله تعالى         : الثانية

     D@ـ�S�	
 
�ُ5N3َـ�� 

	�Sـ�@D+ْ��َ     D!ُـ� 
�ُ5N3َـ�� 

	�Sـ�@D+ْ��َ     D!ُـ� 
�ُ5N3َـ�� 

	�Sـ�@D+ْ��َ     D!ُـ� 
�ُ5N3َـ�� 

=Rـ�ِ 
	�F�Vـ�tِ         �:،وقوله تعـالى  )٣(�َ��ْ+D!ُـ�D�DBِ� F)Rـ�=ُْ& D83َـ         ِtـ�F�V�	

=Rـ�ِ D�DBِ� F)Rـ�=ُْ& D83َـ         ِtـ�F�V�	

=Rـ�ِ D�DBِ� F)Rـ�=ُْ& D83َـ         ِtـ�F�V�	

=Rـ�ِ D�DBِ� F)Rـ�=ُْ& D83َـ * * * *           X)ـ�RIDT DEـ�FB!َO+�َ Oـ�	َ X)D5َـ�	َ Fـ�N�ِ�D%           X)ـ�RIDT DEـ�FB!َO+�َ Oـ�	َ X)D5َـ�	َ Fـ�N�ِ�D%           X)ـ�RIDT DEـ�FB!َO+�َ Oـ�	َ X)D5َـ�	َ Fـ�N�ِ�D%           X)ـ�RIDT DEـ�FB!َO+�َ Oـ�	َ X)D5َـ�	َ Fـ�N�ِ�D% * * * *    XE[O5ُـ�	َ Fـ�N�ِ�    XE[O5ُـ�	َ Fـ�N�ِ�    XE[O5ُـ�	َ Fـ�N�ِ�    XE[O5ُـ�	َ Fـ�N�ِ�

X)-ِ�َWX)-ِ�َWX)-ِ�َWX)-ِ�َW�)٤( .  


 �::::وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليها نحو:التفسيرية :الثالثةَ/DC ْ�DC 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�O�S�	
 
%V�D]َ&D%  
َ/DC ْ�DC 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�O�S�	
 
%V�D]َ&D%  
َ/DC ْ�DC 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�O�S�	
 
%V�D]َ&D%  
َ/DC ْ�DC 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�O�S�	
 
%V�D]َ&D% 

D,D� N.ِ�D,D� N.ِ�D,D� N.ِ�D,D� N.ِ�O)ُPُ!ْ̂ R X�O)ُPُ!ْ̂ R X�O)ُPُ!ْ̂ R X�O)ُPُ!ْ̂ R X��)٥(.  


ْ	;�RPD(ِ * * * * -� -� -� -�  �:المجاب بها القسم نحو : الرابعة ِE[O�ُ5	ْ
D% ِ)�RPD;	ْ
 ِE[O�ُ5	ْ
D% ِ)�RPD;	ْ
 ِE[O�ُ5	ْ
D% ِ)�RPD;	ْ
 ِE[O�ُ5	ْ
D% * * * *D R!D]O�FB	ْ
 O�RB	َ D#N�ِ�D R!D]O�FB	ْ
 O�RB	َ D#N�ِ�D R!D]O�FB	ْ
 O�RB	َ D#N�ِ�D R!D]O�FB	ْ
 O�RB	َ D#N�ِ��)٦(.  

أو جازم ) لما(و) لوال(و)لو (الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقاً نحو جواب         : الخامسة

قم ،وأن قمتَ قمـتُ،ففي المثـال األول        إن تقم أُ  :  الفجائية،نحو )إذا(ـ وال ب  )لفاءا(ـولم يقترن ب  

ظهر الجزم على الفعل ال الجملة،أما المثال الثاني فألن الفعل في موضـع الجـزم ال الجملـة                  
                                                 

  ٥٣٦ ،٥٣٤ ، ٥٢٧ ،٥٢١ ، ٥٠٦ ،٥٠٠/ ٢ مغني اللبيب  ، ١٧-٢/١٥ األشباه والنظائر نظري )١(
  ١٢:النمل )٢(
  ٢٤: البقرة )٣(
  ٧٧ـ٧٥: الواقعة )٤(
  ٣: األنبياء )٥(
  ٣ـ١: يس  )٦(



 ١١٢

  .بأسرها

فالذي في موضع رفع    ،الواقعة صلةً السم أو حرف ، نحو جاء الذي قام أبوه             : السادسة

  .والصلة ال محّل لها من األعراب ،

   .قام زيد ولم يقم عمرو،إذا جعلنا الواو عاطفة: نحو،ة لما ال محّل لهالتابع : السابعة

الواقعـة  : األولـى :  أنها سبع)١(أما الجمل التي لها محل من اإلعراب فقد ذكر النحويون         


	ـD% DaD8Sw&َْ�ـ�ُ(O       �: قولـه تعـالى    الواقعة حـاالً نحـو     : الثانيةو،زيد أبوه قائم  :خبراً ، نحو   
�Fـ�D�ْ5�َ َ.      O)َُْ�ـ�&D% DaD8Swـ	
 
�Fـ�D�ْ5�َ َ.      O)َُْ�ـ�&D% DaD8Swـ	
 
�Fـ�D�ْ5�َ َ.      O)َُْ�ـ�&D% DaD8Swـ	
 
�Fـ�D�ْ5�َ َ.    

kD@�َPF]kD@�َPF]kD@�َPF]kD@�َPF]�)قوله تعالى  المحكية بالقول نحو   : الثالثةو،)٢ :� R�N!	
 F�O�DT <o�ِ� َd�=َR�N!	
 F�O�DT <o�ِ� َd�=َR�N!	
 F�O�DT <o�ِ� َd�=َR�N!	
 F�O�DT <o�ِ� َd�=َ�)المضاف  : الرابعةو،)٣

 نحو  ،الواقعة بعد الفاء أو إذا جواباً لشرط جازم        : الخامسة،و)٤(�-Dـ�5R��D- َ. FtOُـ�D-    DEـ�5R��D- َ. FtOُـ�D-    DEـ�5R��D- َ. FtOُـ�D-    DEـ�5R��D- َ. FtOُـ�DE     �: تعالى قولهإليها،

��DBِ     �:قوله تعالى  ٌZ$َl�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%     �DBِ� ٌZ$َl�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%     �DBِ� ٌZ$َl�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%     �DBِ� ٌZ$َl�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%    DEُـ��D�ْ5D- O)FC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�=َ    DEُـ��D�ْ5D- O)FC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�=َ    DEُـ��D�ْ5D- O)FC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�=َ    DEُـ��D�ْ5D- O)FC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�=َ�)التابعة لمفرد نحو قولـه   : السادسة،)٥

R��R3 DE�F+D�O�ُ� �i   �:تعالىO�D- 
�ُ5N�
D%  R��R3 DE�F+D�O�ُ� �iO�D- 
�ُ5N�
D%  R��R3 DE�F+D�O�ُ� �iO�D- 
�ُ5N�
D%  R��R3 DE�F+D�O�ُ� �iO�D- 
�ُ5N�
D% �)التابعة لجملة لها محّل ويقع في بابي العطف والبدل  : الـسابعة ،)٦

�DE�ُ\ِeO?�َO�F:نحو قوله تعالى F�O;�َ �DBN�ِ� O)ُPD+D �N�ِ�DE�ُ\ِeO?�َO�F F�O;�َ �DBN�ِ� O)ُPD+D �N�ِ�DE�ُ\ِeO?�َO�F F�O;�َ �DBN�ِ� O)ُPD+D �N�ِ�DE�ُ\ِeO?�َO�F F�O;�َ �DBN�ِ� O)ُPD+D �N�ِ��)٧(.  

 أنهـا   عنـده قرره النحويون،و   ،أن انحصار الجمل في السبع بحسب ما       )٨(وذكر ابن هشام  

نحو قولـه   ،فتسع، والذي أهملوه الجملة المستثناة والجملة المسند إليها،أمـا الجملـة المـستثناة            

��R�O�D�FBٍِ �:تعالى O)ِ?O�!َDT DqO�	َ ٍ�R�O�D�FBِ� O)ِ?O�!َDT DqO�	َ ٍ�R�O�D�FBِ� O)ِ?O�!َDT DqO�	َ ٍ�R�O�D�FBِ� O)ِ?O�!َDT DqO�	َ * * * * D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� D�َ�َWD% 'N	D��َ O�D N.ِ� * * * *
 F�F�o/D+F�3َ
 F�F�o/D+F�3َ
 F�F�o/D+F�3َ
 F�F�o/D+F�3َF�N!	F�N!	F�N!	F�N!	 �)من مبتدأ، ويعذبه :قال ابن خروف .)٩

                                                 
  ٥٥٦-٢/٥٣٦ مغني اللبيب  ، ١٦/ ٢  األشباه والنظائر ينظر  )١(
  ٤٣: النساء )٢(
  ٣٠: مريم )٣(
  ٣٥: المرسالت  )٤(
  ٣٦: الروم )٥(
  ٢٨: البقرة )٦(
  ١٤: البقرة )٧(
  ١٧/ ٢األشباه والنظائر و ، ٥٥٨/ ٢  مغني اللبيب   ينظر  )٨(
  ٢٤ـ٢٢: الغاشية )٩(



 ١١٣


X0   �:اهللا الخبر والجملة في موضع نصب على االستثناء المنقطع، أما الجملة المسند إليها نحو             Dـ�D]  X0
Dـ�D]  X0
Dـ�D]  X0
Dـ�D]

O)F?�َO@َ/�َ&َ& O)ِ?O�!َDTO)F?�َO@َ/�َ&َ& O)ِ?O�!َDTO)F?�َO@َ/�َ&َ& O)ِ?O�!َDTO)F?�َO@َ/�َ&َ& O)ِ?O�!َDT�)خبرا، وأأنذرتهم  مبتدأ) سواء(،إذا أعربنا )١ . 

        ::::ـ اجلملة الواقعة خرباـ اجلملة الواقعة خرباـ اجلملة الواقعة خرباـ اجلملة الواقعة خربا١١١١

والجملة ،)٢())فاد الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ كالماً تاماً       هو الجزء المست  ((:الخبر

 الخبـر   ،ثم أن )٣(الواقعة خبراً موضعها الرفع في بابي المبتدأ وإن، والنصب في بابي كان وكاد            

ينقسم إلى جملة ومفرد،والمراد من المفرد هنا ما لعوامل األسماء تسلط على لفظه عارياً كان من 

  .زيد منطلق ، وعمرو صاحبك ، وبشر قائم أبوه: أو متلبساً بأحدهما نحو ،بههاإضافة وش

ـ يوالجملة ما تضمن جزأين ليس لعوامل األسماء تسلط علـى لفظ           ا أو لفـظ أحـدهما      هم

وفي شرح التصريح ذكر أن ابن خروف في شرح         ،)٤(زيد أخوه عمرو ،وبشر حضر أخوه       :نحو

كلُّ منها يخالف صاحبه في حكمٍ  ما ، وكلّها          ،وسبعين قسماً الكتاب ذكر أن الخبر ينقسم إلى نيف        

  .)٥(ترجع إلى المفرد والجملة

ما تكونت من فعـل وفاعلـه ،أمـا         :والفعلية،واسمية،وقد قسم النحويون الجملة إلى فعلية     

لنوعين من الجملـة    لاالسمية فهي ما تكونت من مبتدأ وخبره ،وقد مثل ابن الحاجب في الكافية              

ذلك أن الجملة تتضمن الحكم   ،وزيد قام أبوه،وعلل الرضي مجيء الخبر جملة      ،د أبوه قائم  زي:بنحو

  .)٦(المطلوب من الخبر لتضمن المفرد له

اإلخبار بالجملة الطلبية كونها تحتمل الـصدق والكـذب، خالفـاً البـن         )٧(وأجاز الرضي 

 بخبر المبتدأ عند النحاة ما  وبعض الكوفيين،وعد ذلك إيهاماً ،إذ ليس المراد)هـ٣٢٨ت(األنباري

،يسمون )زيد عندك :(يحتمل الصدق والكذب ،كما أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئاً ففي قولك            

                                                 
  ٦: البقرة )١(
  ٢٢٧/ ١ شرح المفصل   )٢(
  ٥٣٦/ ٢  مغني اللبيب  ينظر  )٣(
  ١/٢٨٥حاشية الصبان،٢٠١/ ١،حاشية الخضري١/٣١٥همع الهوامع،١/٢٩٠ شرح التسهيلينظر  )٤(
  ١٩٨/ ١ شرح التصريح ينظر  )٥(
  ٢٠٧/ ١ شرح الرضي على الكافية  ينظر  )٦(
   ٢٠٨/ ١  المصدر نفسه ينظر  )٧(



 ١١٤

�Dـْ� &َْ�ـ�ُ(O .َ      �:ستدل على جواز ذلك بقوله تعـالى      االظرف خبراً وهو ال يحتمل الصدق والكذب،و             َ. O)ُـْ� &َْ�ـ�D�       َ. O)ُـْ� &َْ�ـ�D�       َ. O)ُـْ� &َْ�ـ�D� 

   O)ُـPِ�i�D"O�Dـ�    O)ُـPِ�i�D"O�Dـ�    O)ُـPِ�i�D"O�Dـ�    O)ُـPِ� ه،واألولى عند )ضربنهزيد واهللا أل  :(لك نحو يجيز ذ  ،وخالف ثعلب أيضاً الذي الّ    )١(�i�D"O�Dـ� 


 �D��R3   �: بالسماع نحو قوله تعالى    )هـ٢٩١ت(مانع،ويرد المنع عند ثعلب    الجواز إذ ال  %F�DC�D� D�-R/N	
D%  �D��R3 
%F�DC�D� D�-R/N	
D%  �D��R3 
%F�DC�D� D�-R/N	
D%  �D��R3 
%F�DC�D� D�-R/N	
D%

 �D�!َF�F] O)F?S�D-R�O?D�	َ �D�!َF�F] O)F?S�D-R�O?D�	َ �D�!َF�F] O)F?S�D-R�O?D�	َ �D�!َF�F] O)F?S�D-R�O?D�	َ�)٢(، وقوله تعالى:�     O)F?S�!َR�Oـ�F�	َ R2�D;R	�Sw	
 
�ُ!RBDTD% 
�F�D[ D�-R/N	
D%     O)F?S�!َR�Oـ�F�	َ R2�D;R	�Sw	
 
�ُ!RBDTD% 
�F�D[ D�-R/N	
D%     O)F?S�!َR�Oـ�F�	َ R2�D;R	�Sw	
 
�ُ!RBDTD% 
�F�D[ D�-R/N	
D%     O)F?S�!َR�Oـ�F�	َ R2�D;R	�Sw	
 
�ُ!RBDTD% 
�F�D[ D�-R/N	
D%�)ر ابن السراج القول    )٤( )٣وقد،

زيـد مقـول فيـه اضـربه ، وذلـك المقـدر هـو               :زيد اضربه،على تقدير  :قبل الطلبية نحو  

  .)٥(الخبر،والمذكور معموله

 في التسهيل جواز اإلخبار بالجملة الطلبيـة والقـسمية،وعلل جـواز       )٦(ومذهب ابن مالك  

 هو مفرد ليس مـن شـأنه احتمـال          كونه يحل محل المفرد،والمفرد من حيث     لاإلخبار بالطلب   

الصدق والكذب،فالجملة النائبة محله حقيقة ال يشترط فيها ذلك فال يمتنع ثبوته قياساً لو كان غير                

  .ع ذلك فهو مسموع شائع في كالم العربممسموع و

 وشرطية وظرفيـة،  ،واسمية،فعلية: وعد الزمخشري في هذا الباب أربعة أضرب للجملة        

  ا فعلية أو أسمية،والشرطية ترجع إلى الجملة الفعلية إذ إنَّها تتألف من الـشرط              والصحيح أنها إم

ومن الجواب الذي هو كذلك،أما الظرفية فهي ترجع إلـى الجملـة            ،وهو عبارة عن فعل وفاعل    

  .)٧(وهو فعل فاعل) استقر(كونها تتعلق بـلالفعلية 

،فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فـال  والجملة إما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو الً          

بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ،والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ أو إشـارة ،نحـو قولـه                  


	�َ_ kD�ْ5N	Rـ# D�O�Dـ�X      �:تعالى FU�D�R	D%     Xـ�O�D� D#ـR	َ_ kD�ْ5N�	
 FU�D�R	D%     Xـ�O�D� D#ـR	َ_ kD�ْ5N�	
 FU�D�R	D%     Xـ�O�D� D#ـR	َ_ kD�ْ5N�	
 FU�D�R	D% �)أو تكرار المبتدأ بلفظه نحو    )٨،:�   ُZـN=�D;	ْ
  ُZـN=�D;	ْ
  ُZـN=�D;	ْ
  ُZـN=�D;	ْ
 * * * *  ُZـN=�D;	ْ
Dـ�   ُZـN=�D;	ْ
Dـ�   ُZـN=�D;	ْ
Dـ�   ُZـN=�D;	ْ
،أو عمـوم  )١(�Dـ� 

                                                 
  ٦٠: ص سورة   )١(
  ٦٩:  العنكبوت  )٢(
  ٩:   العنكبوت  )٣(
  ٣١٥/ ١ همع الهوامع   ينظر  )٤(
)٥( المصدر نفسه   
   ٢٩٦/ ١ شرح التسهيل  ينظر  )٦(
  ٢٢٩/ ١ شرح المفصل  ينظر  )٧(
  ٢٦:  األعراف   )٨(



 ١١٥

،وإن كانت الجملة الخبرية هي المبتدأ فـي المعنـى          )زيد نعم الرجُل    :(لمبتدأ نحو   يدخل تحته ا  

،وشرطه أن يكـون مطابقـاً لـه        )٢( كلمة التقوى  ال إله إالََّ اهللا   :قولي:أغنى ذلك عن الرابط نحو    

  : أقوال؟وهل يجوز حذفه.زيد قام غالمه:نحو

ؤدي حذفه إلى تهيئة عامل آخر   المنع وعليه الجمهور إالَّ إذا جر بحرف وال ي        :أحدها

منوان منه،وقيل يجوز حذف المرفوع إذا كان مبتـدأ،إذ ال          :،أي)السمن منوان بدرهم  :(نحو

زيد هو قائم، وقيل يجوز حذف المنصوب بفعل تام متـصرف بقلة،وعليـه     :مانع منه نحو  


	 %WDُـ8� %WDُـ8� %WDُـ8� %WDُـ8� �:تعـالى قـال  ، كقـراءة ابـن عـامر    )هـ٦٨٨ت(قراءة ابن أبي الربيع   Dـ�DTD%  	
 Dـ�DTD%  	
 Dـ�DTD%  	
 Dـ�DTD%   Fـ�N!  Fـ�N!  Fـ�N!  Fـ�N!

'D� O�F;ْ	
'D� O�F;ْ	
'D� O�F;ْ	
'D� O�F;ْ	
من الكوفيين،وقيل يجوز ) هـ٢٠٩ت(وعليه هشام .وعده ،وقيل يجوز بكثرة:،أي)٣(�

وما أشبهها في اقتضاء العموم،وقيل يجوز حذف المنصوب بفعـل جامـد            ) كّل(الرفع في   

والصحيح وهو المختار جواز الحذف لوجـود       .أبوك ما أحسن ،أي أحسنه    : كالتعجب نحو   

  .)٤( عمٍل آخر بأن يؤدي تهيئة العامل للعملالدليل وعدم رجحان

RZ �: وقوع الجملة خبرا عند الفخر الرازي قوله تعالى      شواهد  ومن   S� R! RC�D�ْ	
 D)ْPF;َ3 َ& RZ S� R! RC�D�ْ	
 D)ْPF;َ3 َ& RZ S� R! RC�D�ْ	
 D)ْPF;َ3 َ& RZ S� R! RC�D�ْ	
 D)ْPF;َ3 َ&

   DEــ� F� R=� F-  ٍt O� ــ َ5 R ــ� 	 iB ْPF" Rــ� N! 	
 Oــ� R F�Dــ� O"َ& Oــ� D D% DEــ� ُz O� D -   DEــ� F� R=� F-  ٍt O� ــ َ5 R ــ� 	 iB ْPF" Rــ� N! 	
 Oــ� R F�Dــ� O"َ& Oــ� D D% DEــ� ُz O� D -   DEــ� F� R=� F-  ٍt O� ــ َ5 R ــ� 	 iB ْPF" Rــ� N! 	
 Oــ� R F�Dــ� O"َ& Oــ� D D% DEــ� ُz O� D -   DEــ� F� R=� F-  ٍt O� ــ َ5 R ــ� 	 iB ْPF" Rــ� N! 	
 Oــ� R F�Dــ� O"َ& Oــ� D D% DEــ� ُz O� D ــرازي.)٥(�- ــال ال ــامر:((ق ــن ع ــرأ اب  )٦(ق

) الحكم(برفع  )أفحكم الجاهلية :()٧( على المغايبة،وقرأ السلمي   بالتاء،والباقون بالياء )تبغون(

ــداء،وإيقاع  ــى االبت ــون(عل ــوره،   ) يبغ ــه لظه ــع عن ــقاط الراج ــرا وإس   خب

                                                                                                                                               
  ٢ـ١: الحاقة )١(
 ،٣١٩- ٣١٨/  ، همع الهوامـع   ١/٢١٢شرح الرضي على الكافية ،٢٩٧-٢٩٦/ ١ شرح التسهيل  ينظر )٢(

  ٣٤١التطبيق النحوي،ص،٢٨٨-٢٨٦/ ١،حاشية الصبان٢٠٣- ٢٠٢/ ١حاشية الخضري
  ٩٥: النساء )٣(
  ٢١١ – ٢٠٨/ ١شرح الرضي على الكافيةو،٣١٨ -٣١٦/ ١ همع الهوامع   ينظر  )٤(
  ٥٠:المائدة  )٥(
، جامع البيان فـي  ٢٤٦، التذكرة،ص٢/١٢٠، والحجة للقراء السبعة     ١٤٢ ينظر كتاب معاني القراءات،ص    )٦(

، إعـراب   ١٥٣، مفاتيح األغاني،ص  ٢٣٢، الكفاية الكبرى،ص  ٢/٦٣٤، كتاب اإلقناع    ٤٨٤القراءات السبع،ص 

  ١/٤٢٤ القراءات الشواذ
  ٢/٢٠٢، المحرر الوجيز ١/٦٢٨، الكشاف ٣١٨ ينظر المحتسب،ص )٧(



 ١١٦

?ِـ(O       �:ومنه قوله تعالى.)٢()..))أبحكمِِ الجاهلية :()١(وقرأ قتادة  l� D@ 'َـ	 ِ� DEُـ�z َ� O� D -  DE� FTOـ�D-  D�- R/ـN	
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 i@%ُ/ــ O;D DEــ� َW D#ــ l� D@ Dn
ــ/َ DT SE ِ� F� ــ D�
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ــ/َ DT SE ِ� F� ــ D�
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 َ/DT DE�ُ3ــ� َ�D- D% Fــ� َ� DB O"D@ DEــ� F�O�D- D% FnDــ� ْ= َ& O)�)ــال .)٣ ق

وقـال  .)٤())معناه أن أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسـيلة     ) يبتغون:(قوله:((الرازي

تهم أولئـك   أن آله :خبره،يعني) يبتغون(صفته،و)الذي يدعون (مبتدأ،و" أولئك:(("الزمخشري

��Oِ �:ومنه قوله تعالى.)٥())يبتغون الوسيلة،وهي القربى إلى اهللا تعالى َz ِ� R2
D%�DBS�	
 D� َ3 D@ QR/N	
 F� N!	
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 D% D�OBS,	
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 D% D�OBS,	
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 DE�F� R=�ُ� O)ُPl�D@ R0�َ5 R! ِ�  O)ُPN!D+ َ	 DE�F� R=�ُ� O)ُPl�D@ R0�َ5 R! ِ�  O)ُPN!D+ َ	 DE�F� R=�ُ� O)ُPl�D@ R0�َ5 R! ِ�  O)ُPN!D+ َ	 DE�F� R=�ُ� O)ُPl�D@ R0�َ5 R! ِ�  O)ُPN!D+ الذي (مبتدأ،و"اهللا:((" أن صاحب الكشاف قال)٧(ذكر الرازي.)٦(�	َ


D�O@َ1 �:خبره،بدليل قوله تعالى)رفع السماوات  S�D QR/N	
 D� FC D%  D�O@َ1
 S�D QR/N	
 D� FC D%  D�O@َ1
 S�D QR/N	
 D� FC D%  D�O@َ1
 S�D QR/N	
 D� FC D% �)الـذي رفـع   (،ويجـوز أن )٨


 �DeD  �:ومنه قوله تعالى  .)٩())صفة)السماوات� ُ	� َ=   DeD� 
� ُ	� َ=   DeD� 
� ُ	� َ=   DeD� 
� ُ	� َ=            QِeـO�َ� D#R	 {W Fَـ/َ F�
 DeD� D� F? َ3 R� R! O"D@ <R3 D�ِ�F% O�D F} F�
           QِeـO�َ� D#R	 {W Fَـ/َ F�
 DeD� D� F? َ3 R� R! O"D@ <R3 D�ِ�F% O�D F} F�
           QِeـO�َ� D#R	 {W Fَـ/َ F�
 DeD� D� F? َ3 R� R! O"D@ <R3 D�ِ�F% O�D F} F�
           QِeـO�َ� D#R	 {W Fَـ/َ F�
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D RB R	� NI	
D RB R	� NI	
D RB R	� NI	
D RB R	� NI	
جزاء هذا الجرم من وجد المسروق في رحله،أي ذلك       :والمعنى  :((قال الرازي .)١٠(�

قـال  .أن اسـتعباده هـو جـزاء ذلـك الجـرم          :الشخص هو جزاء ذلك الجرم،والمعنـى     
                                                 

  ٢/٢٠٢، المحرر الوجيز ١/٦٢٨، الكشاف ٣١٨ ينظر المحتسب،ص )١(
،المحـرر الـوجيز   ١/٦٢٨، الكـشاف  ٢/٣٨٠، وينظر إعراب القرآن للنحـاس  ١٢/١٤مفاتيح الغيب    )٢(

  ٢/٥٤١،الدر المصون ٦/١٣٩،تفسير القرطبي ٣٦٥ـ٣/٤٦٤، مجمع البيان ٢٠٣ـ٢/٢٠٢
  ٥٧:اإلسراء  )٣(
، ١٠/١٨١،تفـسير القرطبـي   ٣/٤٦٦، المحرر الوجيز ٣/٢٩٤، معالم التنزيل ٢٠/١٨٥مفاتيح الغيب    )٤(

  ٨/٩٤،روح المعاني ٤/٤٠٠، الدر المصون ٤/٣٦٠تفسير غرائب القرآن 
  ٢/٦٤٧الكشاف   )٥(
  ٢:الرعد  )٦(
، تفسير غرائب ٣/٢٩١، المحرر الوجيز ٢/٣١٥راب القرآن للنحاس ، إع١٨/١٨٥ينظر مفاتيح الغيب    )٧(

  ٣/٤٣٦، تفسير أبي السعود ٥/٣٥٣،البحر المحيط ٤/١٣٦القرآن 
  ٣٠:الرعد  )٨(
  ٢/٤٩٢الكشاف   )٩(
  ٧٥:يوسف  )١٠(



 ١١٧

ومــن وجــد فــي (مبتــدأ،) اؤهجــز:(أن يقــال: أحــدهما:وفيــه وجهــان:)١(الزجــاج

لـه الـسرقة،ويكون    حجزاء السرقة هو اإلنسان الذي وجـد فـي ر         :خبره،والمعنى)رحله

أن :الثـاني .جزاء السارق القطع فهو جـزاؤه     :زيادة في البيان،كما تقول   )فهو جزاؤه :(قوله

جملة وهي في موضـع خبـر       )من وجد في رحله فهو جزاؤه     :(مبتدأ، وقوله ) جزاؤه:(يقال

جزاؤه من وجد في رحله فهو هو،إال أنه أقام المضمر للتأكيـد  :كأنه قيل : التقديرالمبتدأ، و 

��F �:ومنه قوله تعالى  .)٢())والمبالغة في البيان   R�ُ� َ. �N� ِ� Da D8Sw	
 
� F�َ= َ& D% ِn�َ� RPْ	�ِ�  DE�ُPl�DBF- D�- R/N	
 D%  F�� R�ُ� َ. �N� ِ� Da D8Sw	
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 D�O�َ& D R;R! OwFB ْ	
 D�O�َ& D R;R! OwFB ْ	
 D�O�َ&�)أن :القـول األول  :قوالن)ون بالكتاب يمسكوالذين  :(في قوله :((قال الرازي .)٣

ع إنـا ال نـضي    :،والمعنـى )جر المـصلحين  إنا ال نضيع أ   (يكون مرفوعا باالبتداء وخبره   

�i8DBDT D�D�O"َ& O�D:أجرهم،وهو كقوله تعالى D�O�َ& F�� R�ُ� َ. �N� ِ� R2�D;R	� Sw	
 
� ُ! RB DTD% 
� F� D[ D�- R/N	
 SE ِ� i8DBDT D�D�O"َ& O�D D�O�َ& F�� R�ُ� َ. �N� ِ� R2�D;R	� Sw	
 
� ُ! RB DTD% 
� F� D[ D�- R/N	
 SE ِ� i8DBDT D�D�O"َ& O�D D�O�َ& F�� R�ُ� َ. �N� ِ� R2�D;R	� Sw	
 
� ُ! RB DTD% 
� F� D[ D�- R/N	
 SE ِ� i8DBDT D�D�O"َ& O�D D�O�َ& F�� R�ُ� َ. �N� ِ� R2�D;R	� Sw	
 
� ُ! RB DTD% 
� F� D[ D�- R/N	
 SE وهذا .)٤(� �ِ

القول .كر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعيد من تمسك به          الوجه حسن ألنه لما ذ    

زيادة ) عإنا ال نضي  :( قوله ،ويكون)الذين يتقون :(أن يكون مجرورا عطفا على قوله     :الثاني

  .   )٦(وهذا ما نص عليه الزمخشري.)٥()) ما قبلهمذكورة لتأكيد

اجلملة الواقعة مفعوال اجلملة الواقعة مفعوال اجلملة الواقعة مفعوال اجلملة الواقعة مفعوال  ـ  ـ  ـ  ـ ٢٢٢٢
ًً ًً

  :  به به به به

  :في موارد ثالثة تقع الجملة مفعوالً  به 

  : هي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده ،وهي ثالثة أنواع،والحكاية : المورد األول

  . حكاية الجمل وتختص بالقول .١

 .حكاية المفرد وتختص بالعلم  .٢

                                                 
  ٣/٢٤ينظر معاني القرآن وإعرابه   )١(
،معـالم  ٢/٣٠٤اب القـرآن للنحـاس      ، إعر ١/٣٦٢،وينظر معاني القرآن للفراء     ١٨/١٤٤ مفاتيح الغيب      )٢(

،تفـسير القرطبـي    ٥/٤٢٥،مجمع البيان   ٣/٢٦٥، المحرر الوجيز    ٤٧٢ـ٢/٤٧١، الكشاف   ٣/١٨٠التنزيل  

  ٧/٢٦،روح المعاني ٤/٢٠٠، الدر المصون ٤/١١٠، تفسير غرائب القرآن ٩/١٥٣
  ١٧٠:األعراف  )٣(
  ٣٠:الكهف  )٤(
،البحـر المحـيط   ٤/٣٥٩، مجمع البيـان  ٢/١٤٣ن للنحاس ، وينظر إعراب القرآ١٥/٣٨مفاتيح الغيب    )٥(

  ٥/٩٢،روح المعاني ٣/٤٨،تفسير أبي السعود ٣/٣٦٧،الدر المصون ٤/٤١٦
  ٢/١٦٨ينظر الكشاف   )٦(



 ١١٨

 .)١(االستفهاميتين)من(و ) أي ( حكاية حال المفرد وتختص بـ  .٣

 بعـد القـول وفروعـه مـن الفعـل      ةي مطردوالذي يعنينا في هذا الباب هو حكاية الجمل وه   
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D�O��ِ�	ْ;l�D �:، و)٤(� �ِ F~R/ْ5D- <l�D@ SEِ� ْ�ُ=l�D;ْ	�ِ� F~R/ْ5D- <l�D@ SEِ� ْ�ُ=l�D;ْ	�ِ� F~R/ْ5D- <l�D@ SEِ� ْ�ُ=l�D;ْ	�ِ� F~R/ْ5D- <l�D@ SEِ� ْ�ُ= �)5َْ �:، و)٥	
D%َ5ْ	
D%َ5ْ	
D%َ5ْ	
D%�D�O�َ	ِ� S)ُ!DC O)ِ?R�
D�O�ِإR	 D R!R\��D�O�َ	ِ� S)ُ!DC O)ِ?R�
D�O�ِإR	 D R!R\��D�O�َ	ِ� S)ُ!DC O)ِ?R�
D�O�ِإR	 D R!R\��D�O�َ	ِ� S)ُ!DC O)ِ?R�
D�O�ِإR	 D R!R\��)٦(.  

  : ظن وأعلم: المورد الثاني 

 ذلك ألنها خبر في األصل   ،أن الجملة تقع مفعوالً  ثانياً  لظن وثالثاً  ألعلم           : )٧(ذكر النحاة 

  : جملة في قول أبي ذؤيب ،وقد اجتمع مرفوع خبري كان وإن والثاني من مفعولي باب ظن.

  )٨(ني كنت أجهل فيكم     فإني شريت الحلم بعدك بالجهلفإن تزعمي

   .التعليق: الثالث المورد

، وأرادوا بالعمـل    )٩ً(وهو إبطال للعمل لفظاً ال محال       ،وهو يجري في غير باب ظن     

 والمانع من إعماله في اللفظ اعتراض ما        ،إعماله: وتقديره ،في المحل تعلق العامل بالمحل    

  .)١٠(له صدر الكالم

ابن عصفور أنه ال يعلق غير علم وظن حتى يضمن معناهما وعلى هذا فتكون الجملـة                وزعم  

، ومذهب ثعلب والمبرد وابن كيسان أنه ال يعلق من األفعال إالَّ ما كان بمعنـى              )١١(سد المفعولين مسادة  

 بأن آلة )هـ٦٤٧ت(ووجهه إدريس،)هـ٦٤٥ت(العلم ، وأما الظن ونحوه فال يعلق ، ورجحه الشلوبين 

                                                 
  ٣٤٥، التطبيق النحوي،ص٤/١٢٤حاشية الصبان و ،٢/٤٧٩ شرح التصريح ينظر  )١(
  ١٥٧: النساء )٢(
  ٣٠: مريم )٣(
  ١٤٠: البقرة )٤(
  ٤٨: سبأ )٥(
  ١٨: األحزاب )٦(
  ٢/٢٦ ، حاشية الصبان ١/٤٧٥ وهمع الهوامع   ،٢/٥٤٣ مغني اللبيب  ينظر  )٧(
،مغنـي  ٢/٩ ،شرح التسهيل    ١/١٧٦والكتاب   ، ١/٦٩ليين  ذ اله  أشعار    البيت ألبي ذؤيب الهذلي في شرح      )٨(

  ١/٣٨٦،وبال نسبة في شرح ابن عقيل ٢/١٤٤، المقاصد النحوية ٢/٧٠اللبيب  
  ٣٤٦، التطبيق النحوي،ص١/٣٧٠ التصريح وشرح ،٢/٣٦ حاشية الصبان ينظر  )٩(
  ٢/٣٦وحاشية الصبان  ،١/٤٩٤ وهمع الهوامع   ،١/٣٧٠ التصريح ينظر شرح  )١٠(
  ٢/٥٤٤ مغني اللبيب  ينظر  )١١(



 ١١٩

  .)١(أما التحقيق فال يكون بعد الظن ألنه نقيضه. التعليق في األصل حرف االستفهام وحرف التأكيد 

ُ�
 [�D�O+RBD �3ًَـ' -Dـ/O)FCF�ُWْ   �:ومن أمثله الجملة الواقعة مفعوال به عند الفخر الرازي قوله تعالى        	�=َ    O)FCF�ُWْ/ـD- '�3ًَـ �D�O+RBD] 
�ُ	�=َ    O)FCF�ُWْ/ـD- '�3ًَـ �D�O+RBD] 
�ُ	�=َ    O)FCF�ُWْ/ـD- '�3ًَـ �D�O+RBD] 
�ُ	�=َ 

      F)�RC
Dـ�O�ِ� Fـ�	َ ُd�َ5F-      F)�RC
Dـ�O�ِ� Fـ�	َ ُd�َ5F-      F)�RC
Dـ�O�ِ� Fـ�	َ ُd�َ5F-      F)�RC
Dـ�O�ِ� Fـ�	َ ُd�َ5F-�)على معنى يقال هو   :أحدهما:فع إبراهيم على وجهين   ارت:)٣(قال الزجاج :((قال الرازي .)٢

والـصحيح أنّـه    :)٤(يقال له يا إبراهيم،قال صـاحب الكـشاف       :على النداء على معنى   :إبراهيم،والثاني


�SEَ& Dn:تعالىومنه قوله .)٥())ألن المراد االسم دون المسمى   : فاعل،يقالَ/D+	ْ
 DEO%D�D- ْ_ِ� 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�D- O�	َD% SEَ& Dn
َ/D+	ْ
 DEO%D�D- ْ_ِ� 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�D- O�	َD% SEَ& Dn
َ/D+	ْ
 DEO%D�D- ْ_ِ� 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�D- O�	َD% SEَ& Dn
َ/D+	ْ
 DEO%D�D- ْ_ِ� 
�FB!َbَ D�-R/N	
 kD�D- O�	َD%   DaS5ُـ�	ْ
   DaS5ُـ�	ْ
   DaS5ُـ�	ْ
   DaS5ُـ�	ْ
 

       ِn

ْ	+Dـ/َ F�-Rـ�D6 Dـ�N!	
 SEَ&D% ـ�i+�RBD� R�N!R	       ِn

ْ	+Dـ/َ F�-Rـ�D6 Dـ�N!	
 SEَ&D% ـ�i+�RBD� R�N!R	       ِn

ْ	+Dـ/َ F�-Rـ�D6 Dـ�N!	
 SEَ&D% ـ�i+�RBD� R�N!R	       ِn

ْ	+Dـ/َ F�-Rـ�D6 Dـ�N!	
 SEَ&D% ـ�i+�RBD� R�N!R	�)بالتاء المنقوطة مـن فـوق،وذكر   ) ولو ترى :()٧(قرأ نافع وابن عامر.)٦

بضم اليـاء   ) يرون ()٨(،فقرأ ابن عامر  )أن(و)يرى(الرازي أربعة احتماالت وردت تبعا الختالف قراءة      


َ/َW u2	َ/َW  R	َ/َW  R	َ/َW  R	R �:تعالىعلى التعدية،وحجته قوله    D�D�D" O)F?	َ�DBOTَ& F�N!	
 O)ِ?-ِ�F- D#u2
D�D�D" O)F?	َ�DBOTَ& F�N!	
 O)ِ?-ِ�F- D#u2
D�D�D" O)F?	َ�DBOTَ& F�N!	
 O)ِ?-ِ�F- D#u2
D�D�D" O)F?	َ�DBOTَ& F�N!	
 O)ِ?-ِ�F- D#�)رون(والباقون.)٩بـالفتح علـى   )ي

بكسر األلف على االستئناف،وأما القـراء      ) إن( فقرأ بعض القراء   ،)أن(واختلفوا في . إضافة الرؤية إليهم  

حـت مـع فـتح      بالياء المنقوطة من ت   ) ولو يرى (أن يقرأ :السبعة،فعلى فتح األلف فيها،واالحتمال األول    

ولو يرى  :ولو يرون أن القوة هللا،ومعناه    :،والوجه فيه أنهم أعملوا يرون في القوة،والتقدير      )أن(الهمزة من 

محذوف،وهو كثيـر   ) لو(الذين ظلموا شدة عذاب اهللا وقوته لما اتخذوا من دونه أندادا،فعلى هذا جواب            

ولو يرى  :والتقدير)إن( مع كسر الهمزة من    االحتمال الثاني أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت       .في التنزيل 

أن تقـرأ بالتـاء     : االحتمـال الثالـث   .الذين ظلموا عجزهم حال مشاهدتهم عذاب اهللا لقالوا إن القوة هللا          
                                                 

  ١/٤٩٥همع الهوامع   )١(
  ٦٠:األنبياء )٢(
  ٣/٢٠٢ينظر معاني القرآن وإعرابه  )٣(
  ٣/١٢١ينظر الكشاف  )٤(
، مجمـع البيـان   ٤/٨٧، المحرر الـوجيز     ٣/٦٠، وينظر إعراب القرآن للنحاس      ٢٢/١٥٩ مفاتيح الغيب      )٥(

،الـدر المـصون    ٦/٣٠٢، البحر المحيط    ٣١ـ٥/٣٠، تفسير غرائب القرآن     ١١/١٩٧،تفسير القرطبي   ٧/٨٧

  ٩/٦١،روح المعاني ٩٦ـ٥/٩٥
  ١٦٥: البقرة )٦(
ـ ١٩٨، التذكرة ،ص١/٤٠٢الحجة للقراء السبعة ،٦٨ينظر كتاب معاني القراءات ،ص  )٧( ، الكفايـة  ١٩٩ـ

  ١٩٦الكبرى،ص
  المصادر نفسها  )٨(
  ١٦٧:البقرة   )٩(



 ١٢٠

الوجه فيه تكريـر    : )١(وهي قراءة نافع وابن عامر،قال الفراء     ) أن(المنقوطة من فوق مع فتح الهمزة من      

أن :االحتمال الرابع .لذين ظلموا إذ يرون العذاب ترى أن القوة هللا جميعا         ولو ترى ا  :الرؤية، والتقدير فيه  

ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت إن         : يقرأ بالتاء المنقوطة من فوق مع كسر الهمزة،وتقديره       

   .)٢())القوة هللا جميعا،وهذا ايضا تأويل ظاهر جيد

        ::::الواقعة حاالالواقعة حاالالواقعة حاالالواقعة حاالـ اجلمل ـ اجلمل ـ اجلمل ـ اجلمل ٣٣٣٣

مفرداً  ويخرج عن هذا األصل فتحل الجملة محله ، واشـترط  األصل في الحال أن يكون     

وعلل الرضـي   .)٣(النحاة أن تكون الجملة خبرية وأن يكون فيها رابط وهو إما الواو أو الضمير             

 مضمون الحال قيد لعاملها، ويصح أن يكون القيد مضمون الجملة           أنبجواز كون الحال جملة ،      

وب خبريتها بأن مقصود المجيء بالحال، تخصيص وقوع وعلل وج ،، كما يكون مضمون المفرد    

أن المجـيء   ) جاءني زيد راكباً      : ( مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، فمعنى قولك       

الذي هو مضمون العامل واقع وقت الركوب الذي هو مضمون الحال ومن ثم قيـل إن الحـال                  

  .)٤(يشبه الظرف في المعنى

 الجملـة الحاليـة بالنعـت وهـو ال يكـون جملـة              )٥(يحوقد شبه صاحب شرح التصر    

إنشائية،وأورد إشكاالً  مفاده أن الحال لها شبه بالخبر وبالنعت ، فلم غلبتم شبه النعت على شبه                 

قلنا الحال وإن كان كخبر المبتدأ في المعنى إالَّ أنها قيد،والقيود تكون ثابتة مع ما قيد بها                 ،الخبر؟

بل يظهر مع اللفظ ، ويزول بزواله فال يصلح للقيد ،ولهذا لم يقع اإلنـشاء   واإلنشاء ال خارج له     

اشترطوا في الجملة الخبريـة أن تكـون خاليـة مـن عالمـات االسـتقبال                ،وشرطاً  وال نعتا   

وذلك لمنافاة االستقبال الشتراط تخصيص وقوع مضمون عاملها        ) السين،وسوف،ولن،ولم(وهي

ــال  ــضمون الح ــصول م ــت ح ــ.)٦(بوق ــد ذك ــكوق ــن مال ــة)٧(ر اب ــة الحالي   ،أن الجمل
                                                 

  ١/٧٣ ينظر معاني القرآن للفراء   )١(
، المحـرر الـوجيز     ١١٩ـ١/١١٨، معالم التنزيل    ١/٢٥٠،وينظر الوسيط   ١٨٩ـ٤/١٨٨ مفاتيح الغيب      )٢(

ـ ١/٤٢٨، مجمع البيـان     ١/٢٣٥ ـ ٢/١٣٧فـسير القرطبـي     ، ت ٤٢٩ـ ، تفـسير غرائـب القـرآن       ١٣٨ـ

  ١/٤٢٨، الدر المصون ١/٦٤٥،البحر المحيط ١٦١ـ١/٤٦٠
، التطبيــق ٢/٢٧٧ ، حاشــية الــصبان ١/٥٠٠ ، حاشــية الخــضري ٢/٢٤ شــرح المفــصل ينظــر)٣(

  ٢٦٨النحوي،ص
  ٢/٧٧ شرح الرضي على الكافية ينظر  )٤(
  ٦٠٩ -١/٦٠٨ شرح التصريح ينظر  )٥(
  ١/٣٤٧ ، البهجة المرضية ١/٦٠٩ شرح التصريح ظرين  )٦(
  ١/٣٤٧ ، البهجة المرضية ٢٧٩ -٢/٢٧٨ ، حاشية الصبان ١/٥٠٢ حاشية الخضريينظر  )٧(



 ١٢١

ال تنفك إما أن تكون اسمية أو فعلية ، والفعل إما مضارع أو ماض وكل واحدة مـن االسـمية                    

والفعلية إما مثبتة أو منفية ، فالجملة الفعلية التي فعلها مضارع مثبت ال تصحبها الواو بل تربط                 

  .حدها أو بالضمير وحده أو بهمابالضمير وما عداها فإنه يجوز أن يربط بالواو و

ـ        ،أو مـصدرة  )نأ(ـوتنحصر الجملة الحالية بكونها إما جملة ابتدائية أو جملة مصدرة ب

 ،أو مصدرة بال التبرئة ،أو مصدرة بمـا،أو مـصدرة بمـضارع مثبـت ،أو منفـي                )كأن(ـب

 مـاض متلـو   ،أو مـصدرة ب   )إال(لـ تاٍل  ،أو مصدره بماضٍ   )لم(ـ، أو مصدره ب   )ما(أو)ال(بـ

وفي كل هذه الحاالت البد من الرابط، وهو كما تقـدم           .، أو مصدرة بماض مخالف لذينك     )أو(بـ

ومن شواهد  الجملة الواقعة حاال عند الفخـر الـرازي           .)١(إما الضمير، أو الواو ،أو كالهما معا      

�D-  �D-  �D-  �D-      Rg O�DT O)ُPO�R �:تعالىقوله   S��َO�D- O�D 
�F�D[ D�-R/N	
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�R_َ& F��َ�V�R;F-D% O)F?V�R;F- ٍtO�َ5ِ	DT uZNَ!ـ'  F�N!	
 <R�ْMD- D~O�D�3َ R�R�-    uaSeـRTَ& D R�ROpـFB	ْ
�R_َ& F��َ�V�R;F-D% O)F?V�R;F- ٍtO�َ5ِ	DT uZNَ!ـ'  F�N!	
 <R�ْMD- D~O�D�3َ R�R�-    uaSeـRTَ& D R�ROpـFB	ْ
�R_َ& F��َ�V�R;F-D% O)F?V�R;F- ٍtO�َ5ِ	DT uZNَ!ـ'  F�N!	
 <R�ْMD- D~O�D�3َ R�R�-    uaSeـRTَ& D R�ROpـFB	ْ
�R_َ& F��َ�V�R;F-D% O)F?V�R;F- ٍtO�َ5ِ	DT uZNَ!ـ'  F�N!	
 <R�ْMD- D~O�D�3َ R�R�-

         X�ـR]
D% Fـ�N!	
D% F0�D,D- O�D R��R�OpF- R�N!	
 ُ�ْ�3َ D#R	َ_ ٍ)R\َ. ZَDO�	َ DE�ُ3�َ�D- َ.D% R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�F- D�-ِ�R3�َP	ْ
 '!َDT         X�ـR]
D% Fـ�N!	
D% F0�D,D- O�D R��R�OpF- R�N!	
 ُ�ْ�3َ D#R	َ_ ٍ)R\َ. ZَDO�	َ DE�ُ3�َ�D- َ.D% R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�F- D�-ِ�R3�َP	ْ
 '!َDT         X�ـR]
D% Fـ�N!	
D% F0�D,D- O�D R��R�OpF- R�N!	
 ُ�ْ�3َ D#R	َ_ ٍ)R\َ. ZَDO�	َ DE�ُ3�َ�D- َ.D% R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�F- D�-ِ�R3�َP	ْ
 '!َDT         X�ـR]
D% Fـ�N!	
D% F0�D,D- O�D R��R�OpF- R�N!	
 ُ�ْ�3َ D#R	َ_ ٍ)R\َ. ZَDO�	َ DE�ُ3�َ�D- َ.D% R�N!	
 ِ��ِ�D] <R3 DE%F�RC�D�F- D�-ِ�R3�َP	ْ
 '!َDT  X)ـ�R!DT   X)ـ�R!DT   X)ـ�R!DT   X)ـ�R!DT �)قال .)٢

أن : أن تكون هذه الواو للحال،الثـاني     :فيه وجهان،األول )وال يخافون لومة الئم   :(قوله:((الرازي

الشاهد يكون على الوجه األول ،إذ إن الجملة حالية فـي موضـع             .)٣())تكون هذه الواو للعطف   


[�F�ُ��َْ& �D?�ْD�َ5O��َO:تعالىومنه قوله   .النصبD% �D?ِ� 
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ْ	�FBْـ�FTD% �iB!ُْb O)F?       D�-R�R!ُـ�� ُZـD�R=�DT DEَـ�W Dـ�O�َW O�ُI3َـ�� 

ْ	�FBْـ�FTD% �iB!ُْb O)F?       D�-R�R!ُـ�� ُZـD�R=�DT DEَـ�W Dـ�O�َW O�ُI3َـ�� 

ْ	�FBْـ�FTD% �iB!ُْb O)F?       D�-R�R!ُـ�� ُZـD�R=�DT DEَـ�W Dـ�O�َW O�ُI3َـ�� 
?FTD% �iB!ُْb O)F!ُـ��

بعدها مـضمرة،وفائدة   )قد(،فالواو فيها واو الحال،و   )واستيقنتها أنفسهم :(قوله:((قال الرازي .)٤(�

ذكر األنفس،أنهم جحدوها بألسنتهم واستيقنوها في قلـوبهم وضمائرهم،واالسـتيقان أبلـغ مـن          


[FCD% F}�F+DB�َO(DE�F�D+!ْD- O �:تعالىمنه قوله و.)٥())اإليقان N.ِ� u�D�O;F O)ِ?l�D@ O�R ٍ�ْWR_ O�R O)ِ?�R�ْMD- �D  DE�F�D+!ْD- O)FCD% F}�F+DB�َO]
 N.ِ� u�D�O;F O)ِ?l�D@ O�R ٍ�ْWR_ O�R O)ِ?�R�ْMD- �D  DE�F�D+!ْD- O)FCD% F}�F+DB�َO]
 N.ِ� u�D�O;F O)ِ?l�D@ O�R ٍ�ْWR_ O�R O)ِ?�R�ْMD- �D  DE�F�D+!ْD- O)FCD% F}�F+DB�َO]
 N.ِ� u�D�O;F O)ِ?l�D@ O�R ٍ�ْWR_ O�R O)ِ?�R�ْMD- �D  * * * * O)F?F��ُ!ُ= ًZD�RCَ. O)F?F��ُ!ُ= ًZD�RCَ. O)F?F��ُ!ُ= ًZD�RCَ. O)F?F��ُ!ُ= ًZD�RCَ.

حـاالن مترادفـان أو     )وهم يلعبون الهيـة قلـوبهم     :()٧(قال صاحب الكشاف  :((قال الرازي .)٦(�

خبـر بعـد خبـر      ) الهيـة قلـوبهم   (ة،ألنبالرفع فالحـال واحـد    ) الهية ٌ (متداخالن،ومن قرأ 

                                                 
  ٢٧٦ـ٢/٢٧٤ينظر شرح التسهيل   )١(
  ٥٤:المائدة  )٢(
،الـدر المـصون    ٣/٥٢٥،البحـر المحـيط     ٢/٦٠٤، وينظر تفسير غرائب القرآن      ١٢/٢٢مفاتيح الغيب      )٣(

  ٣/٣٣١،روح المعاني ٢/٢٨٨،تفسير أبي السعود ٢/٥٤٩
  ١٤:النمل   )٤(
  ٥/٧٢،تفسير أبي السعود ٥/٣٠٠،الدر المصون ٣/٣٤١،وينظر الكشاف ٢٤/١٥٨مفاتيح الغيب    )٥(
  ٣ـ٢:األنبياء  )٦(
  ٣/٩٩ينظر الكشاف   )٧(



 ١٢٢

��D?�َ�ُzO��َD% R�ِ        �:تعالىومنه قوله   .)١()..))هم(لقوله D�D[ O�D R�N!	
 ِ��ِ�D] O�DT DE%V�Fw�َD% DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D%         �D?�َ�ُzO��َD% R�ِ� D�D[ O�D R�N!	
 ِ��ِ�D] O�DT DE%V�Fw�َD% DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D%         �D?�َ�ُzO��َD% R�ِ� D�D[ O�D R�N!	
 ِ��ِ�D] O�DT DE%V�Fw�َD% DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D%         �D?�َ�ُzO��َD% R�ِ� D�D[ O�D R�N!	
 ِ��ِ�D] O�DT DE%V�Fw�َD% DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D% 

محله ومحل ما عطف عليـه النـصب علـى الحـال            ) توعدون:(قوله:((قال الرازي .)٢(�i�D�RTـ� i�D�RTـ� i�D�RTـ� i�D�RTـ� 

وال تقعدوا موعدين وال صادين عن سـبيل اهللا،وال أن تبغـوا عوجـا فـي سـبيل                  : التقدير،و

اهللا،والحاصل أنه نهاهم عن القعود على صـراط اهللا حـال االشـتغال بأحـد هـذه األمـور                   


ْ	;D�Dـ�Ra        �:تعالىومنه قوله   .)٣())الثالثة ZَD�-ِr F�-ِ�ُ� O)F?O�DT fَ�D�O�DT F�O+�َ َ.D%         Raـ�D�D;	ْ
 ZَD�-ِr F�-ِ�ُ� O)F?O�DT fَ�D�O�DT F�O+�َ َ.D%         Raـ�D�D;	ْ
 ZَD�-ِr F�-ِ�ُ� O)F?O�DT fَ�D�O�DT F�O+�َ َ.D%         Raـ�D�D;	ْ
 ZَD�-ِr F�-ِ�ُ� O)F?O�DT fَ�D�O�DT F�O+�َ َ.D% �)تريـد زينـة    :(( "قال الرازي .)٤

فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إال لرغبتك في     )إن(،نصب في موضع الحال،يعني أنك    "الحياة الدنيا 

ومنـه  .إذ إنه حال من المضاف إليه ألنه جزء منه        ) تريد(والشاهد في قوله  .)٥())زينة الحياة الدنيا  


D��َD- ِ�O@َ1 )  )  )  ) �:تعالىقوله  <R3 D�F]�F�R	 �S�NPD D#R	َ/َWD%D��َD- ِ�O@َ1
 <R3 D�F]�F�R	 �S�NPD D#R	َ/َWD%D��َD- ِ�O@َ1
 <R3 D�F]�F�R	 �S�NPD D#R	َ/َWD%D��َD- ِ�O@َ1
 <R3 D�F]�F�R	 �S�NPD D#R	َ/َWD% F0�D,D- FsO�D" �D?O�R ُ&S� F0�D,D- FsO�D" �D?O�R ُ&S� F0�D,D- FsO�D" �D?O�R ُ&S� F0�D,D- FsO�D" �D?O�R ُ&S��)أ(أن قوله:ذكر الرازي.)٦في )يتبو

  . )٧(مكناه متبوئاًً: موضع نصب على الحال،تقديره

        : : : :  إليها إليها إليها إليها املضافة املضافة املضافة املضافةةةةةـ اجلملـ اجلملـ اجلملـ اجلمل٤٤٤٤

  : ، في ألفاظ )٨(انحصرت اإلضافة إلى الجمل عند النحاة


	�D8S �: أم ظروفاً  نحو    أسماء الزمان سواء أكانت أسماءً    : األولD%  D8S�	
D%  D8S�	
D%  D8S�	
D%  S<!َDT Ft S<!َDT Ft S<!َDT Ft S<!َDT Ft     F2O�R	F% DtO�D- F2O�R	F% DtO�D- F2O�R	F% DtO�D- F2O�R	F% DtO�D-�)و)٩،:�  
DCـ/َ
  DCـ/َ
  DCـ/َ
  DCـ/َ

                                                 
،تفـسير القرطبـي   ٧/٦٤ ،مجمع البيـان ٤/٢٤،معالم التنزيل ٣/٢٢٩،الوسيط ٢٢/١٢٢مفاتيح الغيب    )١(

  ٩/٩،روح المعاني ٤/٣٢٢،تفسير أبي السعود ٤/٨٠،تفسير الثعالبي ٦/٢٧٥،البحر المحيط ١١/١٧٨
  ٨٦:االعراف  )٢(
  ٤/٤١٥، روح المعاني ٣/٣٠٠،الدر المصون ٢/١٢٣، وينظر الكشاف ١٤/١٤٣مفاتيح الغيب    )٣(
  ٢٨:الكهف  )٤(
،تفسير القرطبـي   ٦/٣٣٠، مجمع البيان    ٢/٦٩٠،الكشاف  ٣/١٤٥، وينظر الوسيط    ٢١/٩٨مفاتيح الغيب      )٥(

  ٨/٢٥١،روح المعاني ٤/١٨٦،تفسير أبي السعود ٤/٤٤٩،الدر المصون ١٠/٢٥٤
  ٥٦:يوسف  )٦(
  ٤/١٩٣، والدر المصون ١٨/١٣٠ينظر مفاتيح الغيب    )٧(
  ٣٥٢،التطبيق النحوي،ص٢/٥٤٧ مغني اللبيب  ينظر  )٨(
  ٣٣: مريم )٩(



 ١٢٣

 DE5ُـــــ�R��D- َ. FtOـــــ�D- DE5ُـــــ�R��D- َ. FtOـــــ�D- DE5ُـــــ�R��D- َ. FtOـــــ�D- DE5ُـــــ�R��D- َ. FtOـــــ�D-�)ـــــ> �:تعـــــالىقولـــــه ،و)١R=D8N�	
 DtOـــــ�D- D@R/ـــــO�F�R	  <ـــــR=D8N�	
 DtOـــــ�D- D@R/ـــــO�F�R	  <ـــــR=D8N�	
 DtOـــــ�D- D@R/ـــــO�F�R	  <ـــــR=D8N�	
 DtOـــــ�D- D@R/ـــــO�F�R	  * * * * DE%ُrِ@ـــــ�D� O)ـــــFC DtOـــــ�D- DE%ُrِ@ـــــ�D� O)ـــــFC DtOـــــ�D- DE%ُrِ@ـــــ�D� O)ـــــFC DtOـــــ�D- DE%ُrِ@ـــــ�D� O)ـــــFC DtOـــــ�D-�)٢(،  


Fn    �:وتعالىَ/D+	ْ
 O)ِ?�R�ْMD- DtO�D- DU�S�	
 O@R/�َ&D%    Fn
َ/D+	ْ
 O)ِ?�R�ْMD- DtO�D- DU�S�	
 O@R/�َ&D%    Fn
َ/D+	ْ
 O)ِ?�R�ْMD- DtO�D- DU�S�	
 O@R/�َ&D%    Fn
َ/D+	ْ
 O)ِ?�R�ْMD- DtO�D- DU�S�	
 O@R/�َ&D% �)يوم (ظرف وفي اآلية الثانية ) يوم ( ففي اآلية األولى  ،)٣ (

وقد خـصت بعـض أسـماء الزمـان       .خبر وفي اآلية الثالثة بدل وفي اآلية الرابعة مفعول ثان         

  .)٤()لما ) ( إذا ) ( إذ ( :باإلضافة إلى الجـمل إضـافة الزمـة وهي

 إذ
ْ
:  


 �ِ_ْ O)ُ��ُW �:وتضاف إلى الجمل االسمية والفعلية على حد سواء نحو قوله تعالى         %F�ُWْ_
D%  O)ُ��ُW ْ_ِ� 
%F�ُWْ_
D%  O)ُ��ُW ْ_ِ� 
%F�ُWْ_
D%  O)ُ��ُW ْ_ِ� 
%F�ُWْ_
D% 

i8ــ� R!=َi8ــ� R!=َi8ــ� R!=َi8ــ� R!=َ�))))¥¥¥¥((((ــالى ،و ــه تع 
   �:قول%Fَ�َــ�W D�-R/ــ N	
 D#ــ ِ� Fُــ�POBD- ْ_ِ�D%    
%Fَ�َــ�W D�-R/ــ N	
 D#ــ ِ� Fُــ�POBD- ْ_ِ�D%    
%Fَ�َــ�W D�-R/ــ N	
 D#ــ ِ� Fُــ�POBD- ْ_ِ�D%    
%Fَ�َــ�W D�-R/ــ N	
 D#ــ ِ� Fُــ�POBD- ْ_ِ�D% �)ــه،)٦ ــالى وقول 
 �:تع%Fُــ�Wْ_
D%  
%Fُــ�Wْ_
D%  
%Fُــ�Wْ_
D%  
%Fُــ�Wْ_
D%         

جملـة فعليـة   ) كنتم قليال(،وقوله )إذ(إليهاجملة اسمية مضافة  ) نتم قليلٌ أ( فقوله  ،  ))))¦¦¦¦((((���ُ(�R!=َ Oـ�ٌ  ��ُ(�R!=َ Oـ�ٌ  ��ُ(�R!=َ Oـ�ٌ  ��ُ(�R!=َ Oـ�ٌ  &ُ&ُ&ُ&ُ�ِ_ْ  �ِ_ْ  �ِ_ْ  �ِ_ْ  

ارع هنـا    ويـراد مـن المـض      )إذ(اليهـا جملة فعلية مـضافة     ) يمكر(وقوله  ،)إذ(مضافة اليها 

 وذلك  ،)جئتك إذ زيد قام   (:ويقبح أن تكون الجملة االسمية بعجزها فعالً  ماضياً  نحو          ،)٨(المضي

  . )٩(للفصل بين إذ التي للماضي والفعل الماضي المناسب لها بفاصل

 أبداً مبنية ومضافة إلى المضي،وال تقع لالستقبال بحسب الجمهور وخالف ذلـك جماعـة               )إذ(و

هي تلزم الظرفية وال تتصرف خالفاً  لألخفش والزجاج وابن مالك،إذ جوزوا وقوعها ومنهم ابن مالك و 

D;ُ� u/R$Dـ�َ& F�l�DCD@�D�Oـ�     �: ذلك قوله تعالى   شواهد  مفعوالً  به وبدالً ،و    O�D-      ـ�DCD@�D�O�َ& F�lـ�D;ُ� u/R$DO�D-      ـ�DCD@�D�O�َ& F�lـ�D;ُ� u/R$DO�D-      ـ�DCD@�D�O�َ& F�lـ�D;ُ� u/R$DO�D- �)إذ يرى الجمهور أن المعنى على )١٠،

                                                 
  ٣٥:ت المرسال )١(
  ١٦ـ١٥: غافر )٢(
  ٤٤: إبراهيم )٣(
  ٣/٢٥٦ شرح الرضي على الكافية ينظر  )٤(
  ٨٦:األعراف  )٥(
  ٣٠: األنفال )٦(
  ٢٦: األنفال )٧(
  ١/٦٩٨ ، شرح التصريح ٢/٣٨٣ ،حاشية الصبان ٢/١٨١ شرح المفصل ينظر  )٨(
  ١/٦٩٩ ، شرح التصريح ٢/١٢٨ همع الهوامع    ينظر)٩(
  ٤:  الزلزلة  )١٠(



 ١٢٤

ابـن مالـك أنهـا      ويـرى   . المضي وهو من قبيل تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقـع            


 �ِ_ْ i8�R!َ= O)ُ��ُW �:لالستقبال،وقوله تعالى%F�ُWْ_
D%  i8�R!َ= O)ُ��ُW ْ_ِ� 
%F�ُWْ_
D%  i8�R!َ= O)ُ��ُW ْ_ِ� 
%F�ُWْ_
D%  i8�R!َ= O)ُ��ُW ْ_ِ� 
%F�ُWْ_
D% �)مفعول به، وقوله تعالى) إذ ( ،)١:� ِn�َ�RPْ	
 <R3 O�ُWْ_
D%  ِn�َ�RPْ	
 <R3 O�ُWْ_
D%  ِn�َ�RPْ	
 <R3 O�ُWْ_
D%  ِn�َ�RPْ	
 <R3 O�ُWْ_
D% 

D)D-O�DD)D-O�DD)D-O�DD)D-O�D) إذ( ،ومن أحكام )٣(وهو رأي األخفش والزجاج وابن مالك وال يثبت ذلك الجمهور.بدل) إذ ( ،)٢(�

،أي حين إذا )٤(�%�DE%F�ُI�َ� u/R$D��R" O)ُ�ْ�َ&D%DE%F�ُI�َ� u/R$D��R" O)ُ�ْ�َ&D%DE%F�ُI�َ� u/R$D��R" O)ُ�ْ�َ&D%DE%F�ُI�َ� u/R$D��R" O)ُ�ْ�َ&D:عويض عنها بالتنوين ،نحو قوله تعالىهو حذف الجملة المضافة والت

R$Dـ/R3 uـ> 
ْ	+Dـ/َ
nِ     �:وقد تزاد للتعليل خالفاً  للجمهـور كقولـه تعـالى          .)٥(بلغت الروح الحلقوم  O�D- O)F?N�ِ3َـإ      ِn
R$Dـ/R3 uـ> 
ْ	+Dـ/َO�D- O)F?N�ِ3َـإ      ِn
R$Dـ/R3 uـ> 
ْ	+Dـ/َO�D- O)F?N�ِ3َـإ      ِn
R$Dـ/R3 uـ> 
ْ	+Dـ/َO�D- O)F?N�ِ3َـإ 

 DE�ُWِ��َO,ـF DE�ُWِ��َO,ـF DE�ُWِ��َO,ـF DE�ُWِ��َO,ـFظرف،والتعليـل  : ة،وقيلألجل ظلمكم في الدنيا ،وهي حرف بمنزلة الم العل        :،أي)٦(�

،وهي الواقعة بعـد    )٨(وترد للمفاجأة ،نص على ذلك سيبويه     .)٧(مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ      

  ،كقول الشاعر )بينا(و) بين (

بينا كذلك واإلعدادهتُ وجها      إذ راعها لحفـَ خلفَيف   )٩(زعها ف

 لها أة ، أختار أبو حيان إقرارا مفاجوهي حينئذ ظرف مكان أو زمان ، أو حرف لمعنى ال       

بين ( واختلفوا في عامل إذ الظرفية بعد ،)١٠(واختار ابن مالك والشلوبين الثالث،على ما استقر لها

فذهب ابن جني إلى أن الفعل الذي بعدها هو العامل ألنها غير مضافة إليه وعامل بين                ) وبينما  

بين أن المضاف إليه ال يعمل في المضاف        وبينما محذوف يفسره الفعل المذكور ، ومذهب الشلو       

 ٍ  أربعة معان)إذ(ـفتحصل أن النحاة ذكروا ل   ،)١١(بدل منهما ) إذ(والعامل محذوف يفسره الكالم و    

                                                 
  ٨٦:  األعراف  )١(
  ١٦:  مريم  )٢(
  ١/١١١ مغني اللبيب  ، ٢/١٢٧ همع الهوامع   ينظر  )٣(
  ٨٤:  الواقعة  )٤(
  ١/٦٩٩ ، شرح التصريح ٢/١٢٩ همع الهوامع    )٥(
  ٣٩:  الزخرف  )٦(
  ١/١١٣ مغني اللبيب  ينظر  )٧(
  ١/١١٥ مغني اللبيب  ينظر  )٨(
  ٣/١٧٦ همع الهوامع    في قائله مجهول )٩(
  ٢/١٣٠ همع الهوامع ينظر  )١٠(
   المصدر نفسه )١١(



 ١٢٥

األول كونها ظرفية والثاني كونها مفعوالً  به والثالـث كونهـا تعليليـة ،والرابـع أن تكـون                   


1َ|ْـR3 ُdD8ـ>       �ِ_ْ 
1َ|ْـR3 ُdD8ـ>       �ِ_ْ 
1َ|ْـR3 ُdD8ـ>       �ِ_ْ 
1َ|ْـR3 ُdD8ـ>      �:تعـالى ند الفخر الرازي قوله     ع) إذ(ومن شواهد  الجمل المضافة اليها     .)١(للمفاجأة ْ_ِ� 

    DE�F�D;Oـ�F- ُ�R]D8S�	
D% O)ِ?R=�D�OTَ&    DE�F�D;Oـ�F- ُ�R]D8S�	
D% O)ِ?R=�D�OTَ&    DE�F�D;Oـ�F- ُ�R]D8S�	
D% O)ِ?R=�D�OTَ&    DE�F�D;Oـ�F- ُ�R]D8S�	
D% O)ِ?R=�D�OTَ&�)ومنـه قولـه   .)٣(أن يكون في أعناقهم األغالل والـسالسل :والمعنى.)٢


	,�R+=َ ِd�DBlـ�X      �:تعالى O�DTD% R RBD�	ْ
 O�DT ِE�D�o5!َ�َFB	ْ
 'N5!َ�َD- ْ_ِ�       Xـ��R+=َ ِd�DBl,	
 O�DTD% R RBD�	ْ
 O�DT ِE�D�o5!َ�َFB	ْ
 'N5!َ�َD- ْ_ِ�       Xـ��R+=َ ِd�DBl,	
 O�DTD% R RBD�	ْ
 O�DT ِE�D�o5!َ�َFB	ْ
 'N5!َ�َD- ْ_ِ�       Xـ��R+=َ ِd�DBl,	
 O�DTD% R RBD�	ْ
 O�DT ِE�D�o5!َ�َFB	ْ
 'N5!َ�َD- ْ_ِ� �)والعامل فيه مـا فـي قولـه    ظرف، ) إذ:(قوله.)٤


�RC(D      �:تعالىومنه قوله   .)٥()ونحن أقرب اليه من حبل الوريد     :(تعالىD�O�ِ� R�R�D+�R6 O�R SEِ�D%       D)�RC
D�O�ِ� R�R�D+�R6 O�R SEِ�D%       D)�RC
D�O�ِ� R�R�D+�R6 O�R SEِ�D%       D)�RC
D�O�ِ� R�R�D+�R6 O�R SEِ�D%  * * * *    Fـ�S�D@ D0ـ�D� ْ_ِ�    Fـ�S�D@ D0ـ�D� ْ_ِ�    Fـ�S�D@ D0ـ�D� ْ_ِ�    Fـ�S�D@ D0ـ�D� ْ_ِ�

   ٍ)�R!D] ٍY!َْ5ِ�   ٍ)�R!D] ٍY!َْ5ِ�   ٍ)�R!D] ٍY!َْ5ِ�   ٍ)�R!D] ٍY!َْ5ِ�من معنى المشابهة، )وإن من شيعته:(ما دّل عليه قوله )إذ(العامل في :((قال الرازي .)٦(�

  . )٧())لى دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليموأن ممن شايعه ع:يعني

        ::::إذاإذاإذاإذا


 �Dـ�D0 َ�ـF�Ow     �:وتضاف إذا إلى الجمل الفعلية خاصة ذلك لتضمنها معنـى الـشرط نحـو             َ_ِ�      F�Owَ�ـ D0ـ�D� 
َ_ِ�      F�Owَ�ـ D0ـ�D� 
َ_ِ�      F�Owَ�ـ D0ـ�D� 
َ_ِ�         

   Fx�َْـ�	ْ
D% Rـ�N!	
    Fx�َْـ�	ْ
D% Rـ�N!	
    Fx�َْـ�	ْ
D% Rـ�N!	
    Fx�َْـ�	ْ
D% Rـ�N!	
از االخفش إضافتها ظرف ضمّن معنى الشرط والجملة مضافة إليه،وأج     ) إذا  ( فـ  ،)٨(� 

ويقع شـرطها وجوابهـا ماضـيين       ،)٩(ه ابن مالك في شرح التسهيل     واختار،سميةإلى الجملة األ  

                                                 
  ١١٥ – ١/١١١ مغني اللبيب ينظر  )١(
  ٧١:غافر  )٢(
،الدر ١٥/٢١٦،تفسير القرطبي ٨/٤٢٧،مجمع البيان ٤/٥٦٩،المحرر الوجيز ٢٧/٧٦ينظر مفاتيح الغيب  )٣(

  ٦/٤٨المصون 
  ١٧:سورة ق  )٤(
،تفـسير  ٩/٢٢٥،مجمع البيـان  ٥/١٦٠،المحرر الوجيز ٤/٣٧٥، الكشاف ٢٧/١٤٠ينظر مفاتيح الغيب   )٥(

  ٦/١٧٧، الدر المصون ١٧/٨القرطبي 
  ٨٤ـ٨٣:الصافات  )٦(
،روح المعـاني  ٥/٥٠٧،الـدر المـصون   ٨/٢٩٥، مجمع البيان ٤/٤٦، الكشاف ٢٦/١٢٧ مفاتيح الغيب    )٧(

١٢/٩٧  
  ١: النصر )٨(
   ٢/١٤١ تسهيل شرح الينظر )٩(



 ١٢٦

ــو ــ�OTَ& ِE�Dــــ��D%D%D%D% D�D:نحــ ــ� DTَ!ــــ' 
�ِْ�ــ 
 &َْ�+D�OBDــَ_ِ� D�Dــــ�OTَ& ِE�Dــ� ــ� DTَ!ــــ' 
�ِْ�ــ 
 &َْ�+D�OBDــَ_ِ� D�Dــــ�OTَ& ِE�Dــ� ــ� DTَ!ــــ' 
�ِْ�ــ 
 &َْ�+D�OBDــَ_ِ� D�Dــــ�OTَ& ِE�Dــ� ــ� DTَ!ــــ' 
�ِْ�ــ ــو)١(��ِ_َ
 &َْ�+D�OBDــ ــضارعين نحــ ــ�O)ِ?O �:،ومــ 
 -Fْ�َ!ــــ' DTَ!ــَ_ِ�  O)ِ?Oــ� 
 -Fْ�َ!ــــ' DTَ!ــَ_ِ�  O)ِ?Oــ� 
 -Fْ�َ!ــــ' DTَ!ــَ_ِ�  O)ِ?Oــ� 
 -Fْ�َ!ــــ' DTَ!ــَ_ِ�         

 DE%V�R�D- DE%V�R�D- DE%V�R�D- DE%V�R�D-�)ومختلفين نحو)٢،:� 
%V�D� ِ�DBO"S�	
 F2�D-[ O)ِ?O�!َDT '!َ�ُْ� 
َ_ِ� 
%V�D� ِ�DBO"S�	
 F2�D-[ O)ِ?O�!َDT '!َ�ُْ� 
َ_ِ� 
%V�D� ِ�DBO"S�	
 F2�D-[ O)ِ?O�!َDT '!َ�ُْ� 
َ_ِ� 
%V�D� ِ�DBO"S�	
 F2�D-[ O)ِ?O�!َDT '!َ�ُْ� 
إذا كان فيها ) إذا ( وزعم الفراء أن ،)٣(��ِ_َ

يالؤهـا الماضـي أكثـر مـن        إمعنى الشرط ال يكون بعدها إالَّ الماضـي،وقال ابـن هـشام             

  ):إذا( عدة لـيٍ معان)٥(،وذكر السيوطي)٤(المضارع

يالؤها جملة فعلية ولزمـت     إأنها ظرف للمستقبل مضمن معنى الشرط ولذلك وجب         : األول


 ��Ow�َ D0�D:الفاء نحو قوله تعالىَ_ِ� Ow�َ D0�D� 
َ_ِ� Ow�َ D0�D� 
َ_ِ� Ow�َ D0�D� 
َ_ِ� Fx�َْ�	ْ
D% R�N!	
 F�Fx�َْ�	ْ
D% R�N!	
 F�Fx�َْ�	ْ
D% R�N!	
 F�Fx�َْ�	ْ
D% R�N!	
 F�...�)(: ،إلى قوله)٦xl��3xl��3xl��3xl��3(.   


	!�ـ�ِ �_
    �:قد ال تضمن معنـى الـشرط بـل تتجـرد للظرفيـة المحـضة نحـو                : الثاني%     

	!�ـ�ِ �_%     

	!�ـ�ِ �_%     

	!�ـ�ِ �_% 

',z-',z-',z-',z-�)و)٧،:�'D�D] 
_� ِ��!	
%'D�D] 
_� ِ��!	
%'D�D] 
_� ِ��!	
%'D�D] 
_� ِ��!	
%�)٨(.  

زعمه ابن مالك من خروجها إلى المفعولية نحو حـديث   الخروج عن الظرفية وهو ما : الثالث

  . )٩() إذا كُنت عنِّي راضية وإذا كُنت علي غضبىإنَّي ألعلم:(عائشة


 %D+=َDـOq    �:كونها مبتدأ وهو خـروج عـن الظرفيـة أيـضاً  نحـو قولـه تعـالى                  :الرابعَ_ِ�     OqـD+=َD% 
َ_ِ�     OqـD+=َD% 
َ_ِ�     OqـD+=َD% 
َ_ِ� 
ُZD+R=
D�	ْ
ُZD+R=
D�	ْ
ُZD+R=
D�	ْ
ُZD+R=
D�	ْ

ZD+R3ٌ �:والخبر إذا الثانية و.)١٠(�D@ ٌZَ�R3�D�  ٌZD+R3
D@ ٌZَ�R3�D�  ٌZD+R3
D@ ٌZَ�R3�D�  ٌZD+R3
D@ ٌZَ�R3�D� �)بالنصب حاالن )١١،.  


 �N�D"  'N�D"  'N�D"  'N�D"  fَ%F0�D' �: في قوله تعالى)حتى(ـمجرورة ب: الخامسَ_ِ� fَ%F0�D� 
َ_ِ� fَ%F0�D� 
َ_ِ� fَ%F0�D� 
َ_ِ��)١٢( .  

                                                 
  ٨٣: اإلسراء )١(
  ١٠٧:إلسراء ا )٢(
  ٥٨: مريم )٣(
  ٢/١٣٣همع الهوامع   ينظر  )٤(
 ١/١٢٨ مغني اللبيب  ، ٢/١٣١همع الهوامع    ينظر  )٥(
  ١: النصر )٦(
  ١: الليل )٧(
  ٢: الضحى )٨(
  ٦/٢١٣أحمد بن حنبل مسند   )٩(
  ١: الواقعة )١٠(
  ٣: الواقعة )١١(
  ٧٣: الزمر )١٢(



 ١٢٧

 ذلك، فحتى في اآلية حرف ابتداء دخل على الجملة          اولـ ذلك كله وأو   )١(الجمهورأنكر  و

، فإذا الثانية بدل من األولى، واألولـى ظـرف،   )إذا وقعت الواقعة  :(بأسرها وال عمل لها،وقوله   

محـذوف وهـو    في الحديث ظرف ل   ) إذا  ( وجوابها محذوف لفهم المعنى وحسنه طول الكالم،و      

  .شأنك ونحوه: مفعول اعلم، وتقديره

للمفاجأة فتختص بالجملة االسمية فيما جزم به ابن مالك ، ورده أبـو             ) إذا  ( ترد  :السادس

ومعناها الحال ال   ،تدخل على الفعل مطلقاً  وقيل تدخل على الفعلية المصحوبة بقد          : حيان، وقيل   

  .)٣) (٢(�D+O��َ ٌZ'D+O��َ ٌZ'D+O��َ ٌZ'D+O��َ ٌZ' 3َإِ_َ
 S�D" D<RC 3َإِ_َ
 S�D" D<RC 3َإِ_َ
 S�D" D<RC 3َإِ_َ
 �S�D" D<RC:تعالىكقوله االستقبال 

  : مذهبان) إذا ( وفي ناصب 

أنَّه شرطُها ،وهو قول المحققين، فتكون بمنزلة متى وحيثما وأيان ، وقول أبـي               : األول

عند هؤالء غير   ) إذا(البقاء إنه  مردود بأن المضاف إليه ال يعمل في المضاف غير وارد ،ألن               

  .مضافة

ومن شـواهد  الجمـل      .)٤(ل وشبهه وهو قول األكثرين    أنَّه ما في جوابها من فع      : الثاني


=D+RـZُ   �:تعالىعند الفخر الرازي قوله ) إذا(المضافة اليها D�	ْ
 OqـD+=َD% 
َ_ِ�    ُZـD+R=
D�	ْ
 OqـD+=َD% 
َ_ِ�    ُZـD+R=
D�	ْ
 OqـD+=َD% 
َ_ِ�    ُZـD+R=
D�	ْ
 OqـD+=َD% 
) إذا(العامل في:((قال الرازي.� �ِ_َ

كأنـه  ) اذكـر (مفعوال به ال ظرفا، وهـو     )إذا(فعل متقدم يجعل  :حدهاأ:ماذا؟تقول فيه ثالثة أوجه   

�DـZٌ        �:العامل فيها :يهاثان.اذكر القيامة :قالR_�َW ـ�D?R�D+=ْD�R	 D�Oـ�	َ         ٌZـD�R_�َW ـ�D?R�D+=ْD�R	 D�Oـ�	َ         ٌZـD�R_�َW ـ�D?R�D+=ْD�R	 D�Oـ�	َ         ٌZـD�R_�َW ـ�D?R�D+=ْD�R	 D�Oـ�	يوم الجمعـة لـيس لـي       :،كما تقول )٥(� َ


D+R3ـZٌ       �:يخفض قوم ويرفع قوم،وقـد دّل عليـه       :ثالثها.شغلD@ ٌZَ�
D+R3ـ        ٌZ�R3�DـD@ ٌZَ�
D+R3ـ        ٌZ�R3�DـD@ ٌZَ�
D+R3ـ        ٌZ�R3�DـD@ ٌZَ�وقيـل العامـل فيهـا      .)٦(� �R3�Dـ


ْ	D�DBO�DBـRZ      �:قوله Fn�D;ـOjَ& ـ�D RZD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;OjَM3َ      RZـD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;ـOjَ& ـ�D RZD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;OjَM3َ      RZـD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;ـOjَ& ـ�D RZD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;OjَM3َ      RZـD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;ـOjَ& ـ�D RZD�DBO�DB	ْ
 Fn�D;OjَM3َ�)تعـالى ومنه قوله .)٨())،أي في يوم  وقوع الواقعة)٧:� 
َ_ِ�  
َ_ِ�  
َ_ِ�  
َ_ِ� 

                                                 
  ١/١٢٩ مغني اللبيب  ينظر  )١(
  ٢٠: طه )٢(
  ٣/١٢٤ شرح المفصل ،١/١٢٠ مغني اللبيب  ينظر  )٣(
  ١/١٣١ مغني اللبيب  ينظر  )٤(
  ٢:الواقعة  )٥(
  ٣:الواقعة  )٦(
  ٨:الواقعة  )٧(
، ٩/٣٣٧، مجمـع البيـان   ٥/٢٣٩، المحرر الـوجيز  ٤/٤٤٤، وينظر الكشاف ٢٩/١٢٣مفاتيح الغيب    )٨(



 ١٢٨

    OqN5D,ـ�
 F0�DBS�	
    OqN5D,ـ�
 F0�DBS�	
    OqN5D,ـ�
 F0�DBS�	
    OqN5D,ـ�
 F0�DBS�	
 )َأيهـا اِإلنـسان    يا:(إلى قوله ) ِإذَا السماء انشَقَّتْ  :(تعالىاعلم أن قوله    :((قال الرازي .)١(�

حـذف  :)٢(قـال صـاحب الكـشاف     :األول:شرط والبد له من جزاء ،واختلفوا فيه على وجـوه         

إنمـا تـرك    :)٣(قال الفراء :ء فيكون أدخل في التهويل،الثاني    ليذهب الوهم إلى كّل شي    )إذا(جواب

قـال بعـض    : الثالـث .الجواب،ألن هذا المعنى معروف قد تردد في القـرآن معنـاه فعـرف            

) يا أيها اإلنـسان إنّـك كـادح إلـى ربـك كـدحا             :(،وقوله)فمالقيه(الجواب هو قوله  :المحققين

  . )٤())معترض

ــــململململ
ََّّ ََّّ
        ::::ـاـاـاـا

ـ ٣١٦ت(ية عند من قال باسميتها كـابن الـسراج     وهي تختص بالجمل الفعل     وتبعـه  )هـ

إنّها اسم وهي ظرف    :  وجماعه فقال    )هـ٤٧١ت(الفارسي وتبعهما ابن جني والشيخ عبد القاهر      

 بالماضي  ة ألنها مختص  مغني اللبيب   واستحسنه في   ) إذ(بمعنى  : ،وقال ابن مالك    )حين(:بمعنى

 في )٥(واستدل ابن هشام. أنها حرف وجود لوجودوالصحيح عند سيبويه.)لما جاءني أكرمته(نحو 

Dg �D	F?Nـ(O       �:قطر الندى على ذلك بقوله تعالى      D2O�DB	ْ
 R�O�!َDT �D�O�َ�=َ �SB!َ3َ        O)ـF?N	Dg �D D2O�DB	ْ
 R�O�!َDT �D�O�َ�=َ �SB!َ3َ        O)ـF?N	Dg �D D2O�DB	ْ
 R�O�!َDT �D�O�َ�=َ �SB!َ3َ        O)ـF?N	Dg �D D2O�DB	ْ
 R�O�!َDT �D�O�َ�=َ �SB!َ3َ �)وجه الدليل منه أنها لو كانـت   )٦،

إذ لـيس   ) دلهم  (،أو  )قضينا(وذلك العامل إما  .ظرفاً الحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب       

مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما          ) قضينا  ( وكون العامل   معنا سواهما،   

 ال يعمل   ةالنافي) ما(مردود بأن   ) دلهم(كون العامل   لو.يليها،والمضاف إليه ال يعمل في المضاف     

ما بعدها فيما قبلها وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن ال موضع لها من اإلعـراب، وذلـك                    

 وكونه مضافاً إليه ممنوع بان القائلين باسـميتها ال  .)قضينا( العامل نأويجاب ب .رفيةيقتضي الح 

 )إذا(ـيكون جوابها فعالً ماضياً اتفاقاً،وجملة اسمية مقرونة ب       ،و)٧( ما بعدها  إلى يقولون بإضافتها 

                                                                                                                                               
  ٣٩٢ـ٧/٣٩١، إعراب القرآن وبيانه ٦/٢٥١صون ،الدر الم٨/٢٠٣،البحر المحيط ١٧/١٢٦تفسير القرطبي 

  ١:االنشقاق  )١(
  ٤/٧١٢ينظر الكشاف   )٢(
  .لم أعثر عليه في تفسير الفراء لهذه اآلية  )٣(
  ٦/٤٩٦،الدر المصون ١٠/٢٩٦،مجمع البيان ٥/٤٥٧، المحرر الوجيز ٣١/٩٥مفاتيح الغيب    )٤(
   ٤٣ينظر شرح قطر الندى،ص  )٥(
   ١٤: سبأ )٦(
   ١/٣٦٩، مغني اللبيب  ١/٧٠٠ح التصريح  شرينظر  )٧(



 ١٢٩

� S��َـ�S��َ �    �� O)ُWـ�S��َ �    �� O)ُWـ�S��َ �    �� O)ُWـ�SB!َ3َ     �� O)ُWـ   SB!َ3َـ   SB!َ3َـ   SB!َ3َـ  �:الفجائية أو بالفاء عند ابن مالك،وفعالً مضارعاً عند ابن عصفور ،دليل األول           

 O)ُ�ْAD�OTَ& l�D�	ْ
 O)ُ�ْAD�OTَ& l�D�	ْ
 O)ُ�ْAD�OTَ& l�D�	ْ
 O)ُ�ْAD�OTَ& l�D�	ْ

 FCـF- O)ـ,DE�ُWِ�O           �:،والثاني١((�َ_ِ� l�D�	ْ
 �� O)FC�S��َ �SB!َ3َ            DE�ُWِ�O,ـF- O)ـFC 
َ_ِ� l�D�	ْ
 �� O)FC�S��َ �SB!َ3َ            DE�ُWِ�O,ـF- O)ـFC 
َ_ِ� l�D�	ْ
 �� O)FC�S��َ �SB!َ3َ            DE�ُWِ�O,ـF- O)ـFC 
َ_ِ� l�D�	ْ
 �� O)FC�S��َ �SB!َ3َ �)والثالـث )٢،:�    lـ�D�	ْ
 �� O)FCـ�S��َ ـ�SB!َ3َ     lـ�D�	ْ
 �� O)FCـ�S��َ ـ�SB!َ3َ     lـ�D�	ْ
 �� O)FCـ�S��َ ـ�SB!َ3َ     lـ�D�	ْ
 �� O)FCـ�S��َ ـ�SB!َ3َ 

 X�Rw�َْ5F O)F?O�RB3َ X�Rw�َْ5F O)F?O�RB3َ X�Rw�َْ5F O)F?O�RB3َ X�Rw�َْ5F O)F?O�RB3َ�)والرابع)٣،:�       O,F�	ْ
 F��ْD0�D�D% F¢O%S�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ        O,F�	ْ
 F��ْD0�D�D% F¢O%S�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ        O,F�	ْ
 F��ْD0�D�D% F¢O%S�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ        O,F�	ْ
 F��ْD0�D�D% F¢O%S�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ   ـ�D�ُ	Rg�D�F- kD�  ـ�D�ُ	Rg�D�F- kD�  ـ�D�ُ	Rg�D�F- kD�  ـ�D�ُ	Rg�D�F- kD��)ومـن شـواهد     . )٥( )٤

ـ   
ْ	�Fـ,kD�O     �:تعالىعند الفخر الرازي قوله     ) لما(الجمل المضافة ل Fْ�ـ�D0�D�D% F¢O%Sـ�	
 D)�RC
Dـ�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SBَ!3َ       kD�O,ـF�	ْ
 Fْ�ـ�D0�D�D% F¢O%Sـ�	
 D)�RC
Dـ�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SBَ!3َ       kD�O,ـF�	ْ
 Fْ�ـ�D0�D�D% F¢O%Sـ�	
 D)�RC
Dـ�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SBَ!3َ       kD�O,ـF�	ْ
 Fْ�ـ�D0�D�D% F¢O%Sـ�	
 D)�RC
Dـ�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SBَ!3َ  

     u¤�ُ	 ِtO�=َ <R3 �D�ُ	Rg�D�F-     u¤�ُ	 ِtO�=َ <R3 �D�ُ	Rg�D�F-     u¤�ُ	 ِtO�=َ <R3 �D�ُ	Rg�D�F-     u¤�ُ	 ِtO�=َ <R3 �D�ُ	Rg�D�F-�)ا زال الخوف وحصل السرور بـسبب مجـيء          :المعنى:((قال الرازي .)٦أنه لم

إال أنه حـذف فـي      )أخذ:(هو قوله ) لما(لبشرى بحصول الولد أخذ يجادلنا في قوم لوط،وجواب       ا

    �:تعالىومنه قوله   .)٧())لما ذهب عن إبراهيم الروع جادلنا     :اللفظ لداللة الكالم عليه، وقيل تقديره     
      �ُ��َWD% O)F?D+D �DBR	 ٌ:l�DwF R�N!	
 R�O�RT O�R Xn��َRW O)FCD0�D� �SB	َD%      �ُ��َWD% O)F?D+D �DBR	 ٌ:l�DwF R�N!	
 R�O�RT O�R Xn��َRW O)FCD0�D� �SB	َD%      �ُ��َWD% O)F?D+D �DBR	 ٌ:l�DwF R�N!	
 R�O�RT O�R Xn��َRW O)FCD0�D� �SB	َD%      �ُ��َWD% O)F?D+D �DBR	 ٌ:l�DwF R�N!	
 R�O�RT O�R Xn��َRW O)FCD0�D� �SB	َD%       ـ�D O)FCD0ـ�D� ـ�SB!َ3َ 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
DT DE�F;R�ْ��َO�D- ُ�O�=َ O�Rَ!ـ'  
Dـ�        O)FCD0ـ�D� ـ�SB!َ3َ 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
DT DE�F;R�ْ��َO�D- ُ�O�=َ O�Rَ!ـ'  
Dـ�        O)FCD0ـ�D� ـ�SB!َ3َ 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
DT DE�F;R�ْ��َO�D- ُ�O�=َ O�Rَ!ـ'  
Dـ�        O)FCD0ـ�D� ـ�SB!َ3َ 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
DT DE�F;R�ْ��َO�D- ُ�O�=َ O�Rَ!ـ'  


    D�-ِ�R3َـ�P	ْ

	!Nـ�DT  Rَ!ـ'  ُZD�O+!َ3َ R�ِ� 
%F�َ�َW 
�ُ3D�DT    D�-ِ�R3َـ�P	ْ

	!Nـ�DT  Rَ!ـ'  ُZD�O+!َ3َ R�ِ� 
%F�َ�َW 
�ُ3D�DT    D�-ِ�R3َـ�P	ْ

	!Nـ�DT  Rَ!ـ'  ُZD�O+!َ3َ R�ِ� 
%F�َ�َW 
�ُ3D�DT    D�-ِ�R3َـ�P	ْ

	!Nـ�DT  Rَ!ـ'  ُZD�O+!َ3َ R�ِ� 
%F�َ�َW 
�ُ3D�DT�)ا ثالثة أوجه.)٨أنـه  :أحدها:ذكر الرازي أن في جواب لم


ْ	�D�ِـ   �:تعالىمحذوف، كقوله    R�ِ� O2D�l�F] �ً�[O�ُ= SEَ& O�	َD%   ـD�ِ�	ْ
 R�ِ� O2D�l�F] �ً�[O�ُ= SEَ& O�	َD%   ـD�ِ�	ْ
 R�ِ� O2D�l�F] �ً�[O�ُ= SEَ& O�	َD%   ـD�ِ�	ْ
 R�ِ� O2D�l�F] �ً�[O�ُ= SEَ& O�	َD% ُd� ُd� ُd� ُd��)جوابـه محـذوف وهـو   )٩ لكـان هـذا   :،فإن

 &َ-R+Dـ�PN�َ& O)ُWFُـ(R+D-َ&    Oـ�PN�َ& O)ُWFُـ(R+D-َ&    Oـ�PN�َ& O)ُWFُـ(R+D-َ&    Oـ�PN�َ& O)ُWFُـ(O   �:تعالىكفروا به، كقوله :أنه على التكرير لطول الكالم،والجواب  :ثانيها.القرآن

                                                 
  ٦٧: اإلسراء )١(
  ٦٥: العنكبوت )٢(
  ٣٢: لقمان )٣(
  ٧٤: هود )٤(
  ١/٣٧٠ مغني اللبيب  ينظر  )٥(
  ٧٤: هود )٦(
،الكـشاف  ٢/٢٦٥،إعراب القـرآن للنحـاس      ١/٣٣٩،وينظر معاني القرآن للفراء     ١٨/٢٤ مفاتيح الغيب      )٧(

،البحـر المحـيط    ٤/٣٨،تفـسير غرائـب القـرآن       ٩/٤٩،تفسير القرطبـي    ٣/١٩٢،المحرر الوجيز   ٢/٣٩٦

  ٤/١١٦،الدر المصون ٥/٢٤٤
  ٨٩:البقرة  )٨(
  ٣١:الرعد  )٩(



 ١٣٠

DE�F�D�ْ�F   �:إلى قوله )١(� O)ُPN�َ&   DE�F�D�ْ�F O)ُPN�َ&   DE�F�D�ْ�F O)ُPN�َ&   DE�F�D�ْ�F O)ُPN�َ&�)ـ    :،وثالثها)٢ جوابا )وكفروا به (األولى) لما(أن تكون الفاء جوابا ل


DQ 3َـ D8�Dـ�DT X~Oَ!ـ�FC َ.D% O)ِ?Oـ(�DeO;D- Oُـ�DE               �:هو قوله الثانية،و) لما(لـDـ�FC D�َ��ِـ Oـ�DB3َ kiـ�FC <ـl�R O)ُPS�D�R�ْMD- �S
DQ 3َـ D8�Dـ�DT X~Oَ!ـ�FC َ.D% O)ِ?Oـ(�DeO;D- Oُـ�DE                3َإِDـ�FC D�َ��ِـ Oـ�DB3َ kiـ�FC <ـl�R O)ُPS�D�R�ْMD- �S
DQ 3َـ D8�Dـ�DT X~Oَ!ـ�FC َ.D% O)ِ?Oـ(�DeO;D- Oُـ�DE                3َإِDـ�FC D�َ��ِـ Oـ�DB3َ kiـ�FC <ـl�R O)ُPS�D�R�ْMD- �S
DQ 3َـ D8�Dـ�DT X~Oَ!ـ�FC َ.D% O)ِ?Oـ(�DeO;D- Oُـ�DE                3َإِDـ�FC D�َ��ِـ Oـ�DB3َ kiـ�FC <ـl�R O)ُPS�D�R�ْMD- �S )٣(� 3َإِ


ْ	�FـlY            �:تعالىومنه قوله   .)٤( RZـD��D�َ| <ـR3 F}�ُ!D+O�D- OEَ& 
�F+DBO�َ&D% R�ِ� 
�F�DCَ_ �SB!َ3َ             lYـF�	ْ
 RZـD��D�َ| <ـR3 F}�ُ!D+O�D- OEَ& 
�F+DBO�َ&D% R�ِ� 
�F�DCَ_ �SB!َ3َ             lYـF�	ْ
 RZـD��D�َ| <ـR3 F}�ُ!D+O�D- OEَ& 
�F+DBO�َ&D% R�ِ� 
�F�DCَ_ �SB!َ3َ             lYـF�	ْ
 RZـD��D�َ| <ـR3 F}�ُ!D+O�D- OEَ& 
�F+DBO�َ&D% R�ِ� 
�F�DCَ_ �SB!َ3َ �)ـا  :(أن قولـه :ذكر الرازي.)٥فلم

فجعلوه فيها،وحذف الجواب فـي     : غير مذكور، وتقديره  ) لما(البد له من جواب،إذ جواب    )ذهبوا

  .   )٦(القرآن كثير،بشرط أن يكون للمذكور دليل عليه وههنا كذلك

  :ـ اجلملة التابعة ملفردـ اجلملة التابعة ملفردـ اجلملة التابعة ملفردـ اجلملة التابعة ملفرد٥٥٥٥

  :)٧(وهي ثالثة أقسام

مـل بعـد     باباً  ذكر فيه حكم الج      مغني اللبيب   عقد ابن هشام في     :  المنعوت بها    :أحدها  

الجمل بعد النكرات صـفات     :يقول المعربون على سبيل التقريب    ((:المعارف وبعد النكرات فقال   

ومفاد هذا القول أن الجمل الخبرية إن كانت مرتبطة بنكرة، فهي صفة .)٨())وبعد المعارف أحوال

ــا  ــال عنهـ ــي حـ ــة ،فهـ ــا ،أو بمعرفـ ــ.لهـ ــه تعـ ــو قولـ iـــ��:الىنحـO�D- 

�5Nُـــ�D% ـــ�iO�D- 

�5Nُـــ�D% ـــ�iO�D- 

�5Nُـــ�D% ـــ�iO�D- 

�5Nُـــ�D%         

DE�F+D�O�ُ� DE�F+D�O�ُ� DE�F+D�O�ُ� DE�F+D�O�ُ�  R��R3  R��R3  R��R3  R��R3 �)ومنه قوله تعالى)يوما ( في محل نصب نعت لـ ،)ترجعون فيه (،فالجملة)٩،:� ِ�O�=َ O�R ِ�O�=َ O�R ِ�O�=َ O�R ِ�O�=َ O�R

                                                 
  ٣٥:المؤمنون  )١(
  ٣٥:المؤمنون  )٢(
  ٣٨:البقرة  )٣(
،تفـسير غرائـب   ١/٢٧٤،مجمع البيان ١/٦٩،وينظر إعراب القرآن للنحاس ٣/١٦٤ينظر مفاتيح الغيب   )٤(

  ١/٢٩٨،الدر المصون ١/٣٣٢ن القرآ
  ١٥:يوسف  )٥(
،مجمـع البيـان   ٣/٢٢٥،المحرر الوجيز ٢/٤٣٢،الكشاف ٢/٦٠٣،الوسيط ١٨/٧٨ينظر مفاتيح الغيب    )٦(

  ١٦٢ـ٤/١٦١،الدر المصون ٩/٩٤،تفسير القرطبي ٥/٣٦٥
  ٢/٥٥٣ مغني اللبيب  ينظر  )٧(
  ٢/٥٦٠ المصدر نفسه  )٨(
  ٢٨: البقرة )٩(



 ١٣١

      Rـ��R3 X�O�D� َ. XtO�D- D<R�ْMD- OEَ&      Rـ��R3 X�O�D� َ. XtO�D- D<R�ْMD- OEَ&      Rـ��R3 X�O�D� َ. XtO�D- D<R�ْMD- OEَ&      Rـ��R3 X�O�D� َ. XtO�D- D<R�ْMD- OEَ&�)فيه ( ،)١ ـ�  �:قوله تعالى ،ومنه)يوم ( جملة في محل رفع نعت لـ ) ال بيعD�S�D@  ـ�D�S�D@  ـ�D�S�D@  ـ�D�S�D@

           Rـ��R3 DYـO-D@ َ. ٍtOـ�D�R	 ِU�S�	
 F�R�D� D#N�ِ�           Rـ��R3 DYـO-D@ َ. ٍtOـ�D�R	 ِU�S�	
 F�R�D� D#N�ِ�           Rـ��R3 DYـO-D@ َ. ٍtOـ�D�R	 ِU�S�	
 F�R�D� D#N�ِ�           Rـ��R3 DYـO-D@ َ. ٍtOـ�D�R	 ِU�S�	
 F�R�D� D#N�ِ��)قولـه  ومنـه . جملة في محل جر نعـت   ) ال ريب فيه    ( ،فقوله  )٢ 


	Dj O)ِ?Rـ�l?�َُ� ًZ=َDـ�O)FCF        �:تعالىDـ�Oَ& Oـ�R
	Dj O)ِ?Rـ�l?�َُ� ًZ=َDـ�         O)FCF�Fـ/ْ Dـ�Oَ& Oـ�R
	Dj O)ِ?Rـ�l?�َُ� ًZ=َDـ�         O)FCF�Fـ/ْ Dـ�Oَ& Oـ�R
	Dj O)ِ?Rـ�l?�َُ� ًZ=َDـ�         O)FCF�Fـ/ْ Dـ�Oَ& Oـ�Rومنه ،جملة في محل نصب لـصدقة ) تطهرهم:( ،فقوله)٣(� �Fـ/ْ 

 ki�FCD% �ًWD@�D�F	�D+!ْRَ	    �:قوله تعالى  ZَNPD�ِ� QR/N!	َ ِU�S�!R	 D�RAF% uqO�D� َdS%َ& SEِ�     	َ�D+!ْR	 ki�FCD% �ًWD@�D�F ZَNPD�ِ� QR/N!	َ ِU�S�!R	 D�RAF% uqO�D� َdS%َ& SEِ�     	َ�D+!ْR	 ki�FCD% �ًWD@�D�F ZَNPD�ِ� QR/N!	َ ِU�S�!R	 D�RAF% uqO�D� َdS%َ& SEِ�     	َ�D+!ْR	 ki�FCD% �ًWD@�D�F ZَNPD�ِ� QR/N!	َ ِU�S�!R	 D�RAF% uqO�D� َdS%َ& SEِ� D RBD RBD RBD RB�)نعـت لقولـه   ) وضع(،جملة )٤

،ومنـه قولـه    )٥()وضـع (باإلضـافة وبالـصفة     ) أول(بيت، وإنَّما صح اإلخبار هنا لتخصص       

 O�=َ ٌZS�Oq!َD     �����:تعالىُ& D#!ْ     Oq!َD� O�=َ ٌZSُ& D#!ْ     Oq!َD� O�=َ ٌZSُ& D#!ْ     Oq!َD� O�=َ ٌZSُ& D#!ْ�)قـد  (في موضع رفع نعت ألمة ويجوز أن يكـون       ) قد خلت   ( ،جملة  )٦

�RT R�ِْ!(X �:ومنه قوله تعالى،)٧(،بدل من تلك)أمة(خبراً  عن تلك و   ) خلت O)ُP	َ D�O�	َ �DB�R3 DE�V��D;ُ� D)R!3َ  X)!ْRT R�ِ� O)ُP	َ D�O�	َ �DB�R3 DE�V��D;ُ� D)R!3َ  X)!ْRT R�ِ� O)ُP	َ D�O�	َ �DB�R3 DE�V��D;ُ� D)R!3َ  X)!ْRT R�ِ� O)ُP	َ D�O�	َ �DB�R3 DE�V��D;ُ� D)R!3َ 

إن كانت نكرة موصوفة وصلة موصول إن كانـت         ) ما(نعت لـ   ) ليس لكم به علم     ( ،قوله  )٨(�

�O)F?F �:ومنه قوله تعالى.موصولةo/D+F O%َ& O)F?ُPR!O?F F�N!	
 �iO�=َ DE�ُIR+�َ D)R	  O)F?F�o/D+F O%َ& O)F?ُPR!O?F F�N!	
 �iO�=َ DE�ُIR+�َ D)R	  O)F?F�o/D+F O%َ& O)F?ُPR!O?F F�N!	
 �iO�=َ DE�ُIR+�َ D)R	  O)F?F�o/D+F O%َ& O)F?ُPR!O?F F�N!	
 �iO�=َ DE�ُIR+�َ D)R	 �)في محل ) اُهللا مهلكهم ( ،قوله )٩

  ). قوما( نصب نعت لقوله 

  

  : المعطوفة بالحرف: الثاني

إن قدرت الواو عاطفة على الخبر، فلو       ) زيد منطلق وأبوه ذاهب   :(ومثل له ابن هشام بنحو    

قدرت العطف على الجملة فال موضع لها ، أو قدرت الواو واو الحــال فـال تبعيـة،والمحل                  

                                                 
  ٢٥٤: البقرة )١(
  ٩: آل عمران )٢(
  ١٠٣: التوبة )٣(
  ٩٦:  آل عمران  )٤(
  ٢/٨٣ إعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٥(
  ١٣٤:  البقرة  )٦(
  ١/٨٣ إعراب القرآن للنحاس ينظر  )٧(
  ٦٦:  آل عمران  )٨(
  ١٦٤:  األعراف  )٩(



 ١٣٢

�ََ&  iaS�َ	ََ& D��َ O)	ََ& D��َ O)	D��َ O) &ََ	(�D��َ O:ومما حمل عليه قوله تعالى.)١(نصبْ�F F�O@َ1
 Fxِ�Owُ�3َ i0�D R0�DBS�	
 O�R َdDe�َ& D�N!	
 SEَ& k iaS�َ�ْ�F F�O@َ1
 Fxِ�Owُ�3َ i0�D R0�DBS�	
 O�R َdDe�َ& D�N!	
 SEَ& k iaS�َ�ْ�F F�O@َ1
 Fxِ�Owُ�3َ i0�D R0�DBS�	
 O�R َdDe�َ& D�N!	
 SEَ& k iaS�َ�ْ�F F�O@َ1
 Fxِ�Owُ�3َ i0�D R0�DBS�	
 O�R َdDe�َ& D�N!	
 SEَ& k�)٢( .  

األصل فهـي تـصبح ، والـضمير للقـصة          : وذكر ابن هشام أن أبا البقاء قال في ذلك          

وذكـر  ،)٣(فال محل له  ) أنزل  ( أصبحت وهو معطوف على     :،بمعنى)تصبح(خبره أو   ) تصبح(و

 لفـظ المـضارع ؟   إلىفأصبحت ؟ ولم صرفَ     : هالّ  قيل    : ً  مفاده    الزمخشري في ذلك إشكاال   

لنكتة فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً  بعد زمان كما تقول أنعم علي فالن عام كـذا،            : قلت

فما له رفع   :فإن قلت .فرحت وغدوت ، لم يقع ذلك الموقع      : ولو قلت   . فأروح وأغدو شاكراً  له      

عكس الغرض،ألن معنـاه أثبـات      الستفهام ؟ قلت لو نصب ألعطى ما هو         ولم ينصب جواباً  ل    

ألم تر أني أنعمت عليك     : نفي االخضرار،مثاله أن تقول لصاحبك     إلىاالخضرار،فينقلب بالنصب   

وهـذا  . فتشكر،إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه،وإن رفعته فأنت مثبـت للـشكر               

ولـم يبـين    ،)٤(بالعلم في علم اإلعراب وتـوقير أهلـه       وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم         

 عند جعل الفـاء     االزمخشري كيف يكون النصب نافياً  لالخضرار،وال كيف يكون المعنى فاسد          

هذا واجـب وهـو تنبيـه، كأنـك     : ، فقال وسألته يعني الخليل عن اآلية: ه وقال سيبوي ،جوابية

وقوله فقال هذا واجب    :قال ابن خروف  .  وكذا فكان كذا ) أنزل اهللا من السماء ماء      ( أتسمع؟  :قلت

، وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان ، وفسر الكالم بأن تسمع ليريك أنه ال يتصل باالسـتفهام                  

ويقول بعض شراح الكتاب أن النصب أمتنع جواباً  لالستفهام هنـا            ،لضعف حكم االستفهام فيه     

قتضي تقريراً  في بعض الكالم هو معامل معاملة         ،ألن النفي إذا دخل عليه االستفهام وإن كان ي        

�Dَ!' �: قولهإلىالنفي المحض في الجواب اال ترى  
�ُ	�=َ O)ُPl�D�ِ� FqO�	ََ&  '!َD� 
�ُ	�=َ O)ُPl�D�ِ� FqO�	ََ&  '!َD� 
�ُ	�=َ O)ُPl�D�ِ� FqO�	ََ&  '!َD� 
�ُ	�=َ O)ُPl�D�ِ� FqO�	ََ& �)٦( )٥(.  

  :الجمل المبدلة: الثالث 

ـّل لها ابن هشام في  �O�R: بقوله تعالىمغني اللبيب مث ِ�F]V�!R	 َ��R= O�َ= �D N.ِ� D#َ	 ُd�َ5F- �D O�R ِ�F]V�!R	 َ��R= O�َ= �D N.ِ� D#َ	 ُd�َ5F- �D O�R ِ�F]V�!R	 َ��R= O�َ= �D N.ِ� D#َ	 ُd�َ5F- �D O�R ِ�F]V�!R	 َ��R= O�َ= �D N.ِ� D#َ	 ُd�َ5F- �D  D#R! O� َ=  D#R! O� َ=  D#R! O� َ=  D#R! O� َ= 

                                                 
  ٢/٥٥٤ مغني اللبيب  ينظر  )١(
  ٦٣:  الحج  )٢(
  ٣/٨٦ ، اعراب القرآن للنحاس ٥٥٥-٢/٥٥٤ مغني اللبيب  ينظر  )٣(
  ٢٣٠-٤/٢٢٩ ،اعراب القرآن ألبي حيان ٢٠/٥٥ مفاتيح الغيب ،٣/١٦٤ الكشاف ينظر  )٤(
  ١٧٢:  األعراف  )٥(
  ٤/٢٣٠عراب القرآن ألبي حيان إ ينظر  )٦(



 ١٣٣

	Rـ�(ٍ          َ& ٍn5َـ� RT %ُ_D% ua Dـ�R� ْz D %ُ/َ	 D#S� D@ SE 	Rـ�(ٍ         �ِ َ& ٍn5َـ� RT %ُ_D% ua Dـ�R� ْz D %ُ/َ	 D#S� D@ SE 	Rـ�(ٍ         �ِ َ& ٍn5َـ� RT %ُ_D% ua Dـ�R� ْz D %ُ/َ	 D#S� D@ SE 	Rـ�(ٍ         �ِ َ& ٍn5َـ� RT %ُ_D% ua Dـ�R� ْz D %ُ/َ	 D#S� D@ SE ِ� �)١(، وما عملت فيه بدل من ما وصلتها ،ويجوز أن      إذ إن 

 الجملة التابعة لمفرد عند الفخـر الـرازي قولـه           شواهد  ومن  .)٢(تكون الجملة استئنافية  

��D:تعالى N! 	
 SE ِ� F)D- O�D�D-  ُZ َPR\ D8DB ْ	
 Oqَ	� َ= ْ_ ِ� D� N! 	
 SE ِ� F)D- O�D�D-  ُZ َPR\ D8DB ْ	
 Oqَ	� َ= ْ_ ِ� D� N! 	
 SE ِ� F)D- O�D�D-  ُZ َPR\ D8DB ْ	
 Oqَ	� َ= ْ_ ِ� D� N! 	
 SE ِ� F)D- O�D�D-  ُZ َPR\ D8DB ْ	
 Oqَ	� َ= ْ_ ِ�  <R3 �i?�ِ�D% D)D- O�D F�O�
 'D��RT Fx�R�DB ْ	
 F� FB O]
 F� O� R uZ DB R! َPِ� RfF�l,D� F-   <R3 �i?�ِ�D% D)D- O�D F�O�
 'D��RT Fx�R�DB ْ	
 F� FB O]
 F� O� R uZ DB R! َPِ� RfF�l,D� F-   <R3 �i?�ِ�D% D)D- O�D F�O�
 'D��RT Fx�R�DB ْ	
 F� FB O]
 F� O� R uZ DB R! َPِ� RfF�l,D� F-   <R3 �i?�ِ�D% D)D- O�D F�O�
 'D��RT Fx�R�DB ْ	
 F� FB O]
 F� O� R uZ DB R! َPِ� RfF�l,D� F-  

     D ِ� S�َ5 FB ْ	
 O�R D% Ra D�R��
D% �D� ْ� V�	
     D ِ� S�َ5 FB ْ	
 O�R D% Ra D�R��
D% �D� ْ� V�	
     D ِ� S�َ5 FB ْ	
 O�R D% Ra D�R��
D% �D� ْ� V�	
     D ِ� S�َ5 FB ْ	
 O�R D% Ra D�R��
D% �D� ْ� V�	
 * * * *     D R;R	� Swـ	
 O�R D% i8O? َWD% R�O? DB ْ	
 <R3 DU�S�	
 F)o! َPF- D%      D R;R	� Swـ	
 O�R D% i8O? َWD% R�O? DB ْ	
 <R3 DU�S�	
 F)o! َPF- D%      D R;R	� Swـ	
 O�R D% i8O? َWD% R�O? DB ْ	
 <R3 DU�S�	
 F)o! َPF- D%      D R;R	� Swـ	
 O�R D% i8O? َWD% R�O? DB ْ	
 <R3 DU�S�	
 F)o! َPF- D% �)بحث الشاهد في .)٣

،وهو من عطف   )وجيها(على قوله )يكلم(ف جملة عط: الجمل الحالية، ومحل الشاهد هنا هو     

R5>                  =ـَ =ـَ =ـَ =ـَ     �:ومنه قوله تعالى  .)٤(الجمل على المفردات   Oَـ�� َ.D% D�O@َ1
 F�R^ُـ� ٌdُـ�	 َ_ َ. Xa D5َـ� D�?Dـ�  N � ِ� ُd5ُـ� D-  Fـ�N � ِ� َd�                  <R5 Oَـ�� َ.D% D�O@َ1
 F�R^ُـ� ٌdُـ�	 َ_ َ. Xa D5َـ� D�?Dـ�  N � ِ� ُd5ُـ� D-  Fـ�N � ِ� َd�                  <R5 Oَـ�� َ.D% D�O@َ1
 F�R^ُـ� ٌdُـ�	 َ_ َ. Xa D5َـ� D�?Dـ�  N � ِ� ُd5ُـ� D-  Fـ�N � ِ� َd�                  <R5 Oَـ�� َ.D% D�O@َ1
 F�R^ُـ� ٌdُـ�	 َ_ َ. Xa D5َـ� D�?Dـ�  N � ِ� ُd5ُـ� D-  Fـ�N � ِ� َd�

�?Dـ�         R3 َZ Dـ�R6 َ. ٌZ DB N! Dـ�F D�Oـ�D;ْ	
�?Dـ�         R3 َZ Dـ�R6 َ. ٌZ DB N! Dـ�F D�Oـ�D;ْ	
�?Dـ�         R3 َZ Dـ�R6 َ. ٌZ DB N! Dـ�F D�Oـ�D;ْ	
�?Dـ�         R3 َZ Dـ�R6 َ. ٌZ DB N! Dـ�F D�Oـ�D;ْ	
ـ   )إنها بقرة ال ذلول تثيـر األرض      :(قوله.)٥(� ، )بقـرة (صـفة لـ

لم تذّل للركوب وإثارة األرض،وال هي من البقر التي يسقى : بقرة غير ذلول، بمعنى:معنىب

ال ذلول  :األولى للنفي،والثانية مزيدة لتوكيد األولى،ألن المعنى     ) ال(عليها فتسفي الحرث،و  

ـ        ال ذلـول مثيـرة     : كأنـه قيـل   )ذلـول (تثير األرض وتسقي، على أن الفعلين صفتان ل

�Oـ�ِ %FCDـ(O             �: تعالى ومنه قوله .)٦(وساقية N! 	
 D0َـ��[ Rـ�N! 	
 R2ـ�D-[ DEُـ�! ْ� D -  ٌZ DB R\� َ= ٌZ S ُ& ِn�َ� RPْ	
 ِ� OC َ& O�R i0
 D� D] 
� F�O� َ	              O)ـFCD% ِـ�O� N! 	
 D0َـ��[ Rـ�N! 	
 R2ـ�D-[ DEُـ�! ْ� D -  ٌZ DB R\� َ= ٌZ S ُ& ِn�َ� RPْ	
 ِ� OC َ& O�R i0
 D� D] 
� F�O� َ	              O)ـFCD% ِـ�O� N! 	
 D0َـ��[ Rـ�N! 	
 R2ـ�D-[ DEُـ�! ْ� D -  ٌZ DB R\� َ= ٌZ S ُ& ِn�َ� RPْ	
 ِ� OC َ& O�R i0
 D� D] 
� F�O� َ	              O)ـFCD% ِـ�O� N! 	
 D0َـ��[ Rـ�N! 	
 R2ـ�D-[ DEُـ�! ْ� D -  ٌZ DB R\� َ= ٌZ S ُ& ِn�َ� RPْ	
 ِ� OC َ& O�R i0
 D� D] 
� F�O� َ	 

DE%F�F�O�D-DE%F�F�O�D-DE%F�F�O�D-DE%F�F�O�D-�)أي )أمـة :(في محل الرفع صفتان قوله    ) يتلون ويؤمنون :(قوله:((قال الرازي  . . . .)٧،

�Iُ�:ومنه قوله تعالى.)٨())أمة قائمة تالون مؤمنون D-  ْ� DC ُI�D-  ْ� DC ُI�D-  ْ� DC ُI�D-  ْ� DC  D#V� D@ D<R� ْMD- O%َ& ُZ َPR\D8DBْ	
 O)F?D� R� ْMَ� OEَ& N.ِ� DE%F� D#V� D@ D<R� ْMD- O%َ& ُZ َPR\D8DBْ	
 O)F?D� R� ْMَ� OEَ& N.ِ� DE%F� D#V� D@ D<R� ْMD- O%َ& ُZ َPR\D8DBْ	
 O)F?D� R� ْMَ� OEَ& N.ِ� DE%F� D#V� D@ D<R� ْMD- O%َ& ُZ َPR\D8DBْ	
 O)F?D� R� ْMَ� OEَ& N.ِ� DE%F�

                                                 
  ٤٣:  فصلت  )١(
  ٥٥٦ـ٢/٥٥٥ مغني اللبيب  ينظر  )٢(
  ٤٦ـ٤٥:آل عمران  )٣(
  ٨/٤٥ينظر مفاتيح الغيب    )٤(
  ٧١:البقرة  )٥(
ــب    )٦( ــاتيح الغي ــر مف ــ٣/١١٩ينظ ــراء  ١٢٠ـ ــرآن للف ــاني الق ــرآن١/١٥١، ومع ــراب الق   ،إع

، ٢/٤٨٢،البحـر المحـيط   ٤/٥٨،تفسير القرطبي ١/٤٣٦، المحرر الوجيز ١/٣٥٧،الكشاف ١/١٦٢للنحاس  

  ٢/١٥٦،روح المعاني ١/٣٦٩، تفسير أبي السعود ٢/٩٧الدر المصون 
  ١١٣:آل عمران  )٧(
،تفسير أبـي  ٢/١٩٠،الدر المصون ٣/٣٧،البحر المحيط ١/٣٩٤، وينظر الكشاف ٨/١٦٥مفاتيح الغيب   )٨(



 ١٣٤

 <R3 OqD�D�َW O%َ& ُ�O� َ= O�R OqD�D[ O�ُPَ� O)َ	 � D? ُ�� D� ِ� � i�ْ� َ� F� َ�� D-  َ. D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� <R� ْM D -  Dt O� D-  D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� D<R� ْM D -  O% َ& <R3 OqD�D�َW O%َ& ُ�O� َ= O�R OqD�D[ O�ُPَ� O)َ	 � D? ُ�� D� ِ� � i�ْ� َ� F� َ�� D-  َ. D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� <R� ْM D -  Dt O� D-  D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� D<R� ْM D -  O% َ& <R3 OqD�D�َW O%َ& ُ�O� َ= O�R OqD�D[ O�ُPَ� O)َ	 � D? ُ�� D� ِ� � i�ْ� َ� F� َ�� D-  َ. D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� <R� ْM D -  Dt O� D-  D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� D<R� ْM D -  O% َ& <R3 OqD�D�َW O%َ& ُ�O� َ= O�R OqD�D[ O�ُPَ� O)َ	 � D? ُ�� D� ِ� � i�ْ� َ� F� َ�� D-  َ. D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� <R� ْM D -  Dt O� D-  D#l� D@ R2�D-[ F�O+D� D<R� ْM D -  O% َ&


 i�O� D� �D? R�� D� ِ�
 i�O� D� �D? R�� D� ِ�
 i�O� D� �D? R�� D� ِ�
 i�O� D� �D? R�� D� أو كسبت :(،وقوله)نفسا(صفة لقوله،لم تكن آمنت من قبل:قوله((:يقال الراز.)١(��ِ

إن أشـراط الـساعة إذا      :صفة ثانية معطوفة على الصفة األولى،والمعنى     )في إيمانها خيرا  

ظهرت ذهب أوان التكليف عندها،فلم ينفع اإليمان نفسا ما آمنت قبل ذلك،وما كسبت فـي               

  .)٢())إيمانها خيرا قبل ذلك

  : هلا حمل من اإلعراب هلا حمل من اإلعراب هلا حمل من اإلعراب هلا حمل من اإلعرابتابعة جلملةتابعة جلملةتابعة جلملةتابعة جلملةـ  اجلملة الـ  اجلملة الـ  اجلملة الـ  اجلملة ال٦٦٦٦


	QR/N �:ل لذلك ابن هشام بقوله تعالىـّومث، )٣(وذلك يقع في بابي البدل والنسق خاصة 
�ُ5N�
D%  QR/N	
 
�ُ5N�
D%  QR/N	
 
�ُ5N�
D%  QR/N	
 
�ُ5N�
D% 

   DE�FB!َO+�َ �DBِ� O)ُWS�Dَ&   DE�FB!َO+�َ �DBِ� O)ُWS�Dَ&   DE�FB!َO+�َ �DBِ� O)ُWS�Dَ&   DE�FB!َO+�َ �DBِ� O)ُWS�Dَ& * * * *   D Rـ�D�D% ٍtـ�D+�َْMِ� O)ُWS�Dَ&   D Rـ�D�D% ٍtـ�D+�َْMِ� O)ُWS�Dَ&   D Rـ�D�D% ٍtـ�D+�َْMِ� O)ُWS�Dَ&   D Rـ�D�D% ٍtـ�D+�َْMِ� O)ُWS�Dَ& * * * *   ٍEـ�F�FTD% u2ـ�S�D�D%   ٍEـ�F�FTD% u2ـ�S�D�D%   ٍEـ�F�FTD% u2ـ�S�D�D%   ٍEـ�F�FTD% u2ـ�S�D�D%�)فإن داللة الثانية على نعم اهللا مفصلة )٤،

وهو ما شرطه ابن هـشام لـصحة   ،بخالف األولى،فالثانية أوفى من األولى بتأدية المعنى المراد 


    �:ومثال العطف قوله تعالى   .)٥(ن جملةٍ  أخرى   مجعل الجملة بدالً      i�ِ�ْP�َOـ�F
 �ُْ�َ!' D% �D�ُ��D-[ R�O�!َDT	Nـ' َ_ِ�D%     
i�ِ�ْP�َOـ�F
 �ُْ�َ!' D% �D�ُ��D-[ R�O�!َDT	Nـ' َ_ِ�D%     
i�ِ�ْP�َOـ�F
 �ُْ�َ!' D% �D�ُ��D-[ R�O�!َDT	Nـ' َ_ِ�D%     
i�ِ�ْP�َOـ�F
 �ُْ�َ!' D% �D�ُ��D-[ R�O�!َDT	Nـ' َ_ِ�D% 

    
i�=ْD% R�O��َُ_ُ& <R3 SEَMَW �D?O+DBO�D- O)	َ OEَMَW    
i�=ْD% R�O��َُ_ُ& <R3 SEَMَW �D?O+DBO�D- O)	َ OEَMَW    
i�=ْD% R�O��َُ_ُ& <R3 SEَMَW �D?O+DBO�D- O)	َ OEَMَW    
i�=ْD% R�O��َُ_ُ& <R3 SEَMَW �D?O+DBO�D- O)	َ OEَMَW�)ـَّى( في موضع الحال والعامل ) كأن لم يسمعها(جملة .)٦ ) ول

ويجوز .، جملة اسمية بدل من الجملة االسمية السابقة   )كأن في أذنيه وقرا   :(وجملة) مستكبرا ً ( أو  

،وجوز الزمخشري أن تكون الجملتين مستأنفتين واسمهما       )٧()يسمعها(أن تكـون جملة حالية من      

  . )٨(ضمير الشأن

                                                                                                                                               
  ٢/٢٤٩،روح المعاني ٢/٢٠السعود 

  ١٥٨:االنعام  )١(
،الـدر المـصون    ٤/٢٥٩،البحـر المحـيط     ٤/١٩٠،مجمع البيان   ٢/٧٩، الكشاف   ١٤/٧ التفسير  الكبير     )٢(

٣/٢٢٤  
  ٣٥٦، التطبيق النحوي،ص٢/٤٢٦ ينظر مغني اللبيب )٣(
  ١٣٤ - ١٣٢:  الشعراء  )٤(
  ٢/٥٥٦ مغني اللبيب  ينظر  )٥(
  ٧: لقمان )٦(
  ٥/٨ إعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٧(
  ٣/٤٧٦ الكشاف ينظر  )٨(



 ١٣٥


[OـO�ُP &َْ�ـF�O%َrD% Dqـ#D        �:على ذلك قوله تعالى   )١( ابن مالك  وقد حمل          D#ـF�O%َrD% Dqَْ�ـ& O�ُPـO]
         D#ـF�O%َrD% Dqَْ�ـ& O�ُPـO]
         D#ـF�O%َrD% Dqَْ�ـ& O�ُPـO]

_DCْـOY  �:،وقوله تعالى )٢(� َ  OYـDCْ_
َ  OYـDCْ_
َ  OYـDCْ_
َ

     D#ـV�D@D% Dqَْ�ـ&     D#ـV�D@D% Dqَْ�ـ&     D#ـV�D@D% Dqَْ�ـ&     D#ـV�D@D% Dqمـضمرين مـدلول عليهمـا      ) ليسكن وليذهب (مرفوعان بـ   ،)زوجك وربك (ـ،ف)٣(�&َْ�ـ

كنه وإن ، والمحوج لهذا التقدير أن فعل األمر ال يرفع إالَّ ضمير المأمور المخاطب ، ل)اسكن واذهب(ـب

قلت لهم قوموا :(وحمل عليه ابن مالك قولك.لم يكن صالحاً  لرفع غيره فهو صالح للداللة على ما يرفعه 

ليقم : ،فجعل أولكم وآخركم بدل وعامله من إبدال الجمل بعضها من بعض والتقدير عنده              )أولكم وآخركم 

  .)٤(وعد ابن هشام كل ذلك من غريب هذا الباب.أولكم وآخركم

Dـ�  �:تعالىشواهد  الجملة التابعة لجملة عند الفخر الرازي قوله      ومن  D% 
�F�D[ D�-R/N	
D% D�N!	
 DE�FTRg�َ�F-   ـ�DD% 
�F�D[ D�-R/N	
D% D�N!	
 DE�FTRg�َ�F-   ـ�DD% 
�F�D[ D�-R/N	
D% D�N!	
 DE�FTRg�َ�F-   ـ�DD% 
�F�D[ D�-R/N	
D% D�N!	
 DE�FTRg�َ�F- 

          DE%F�F+O,ـD- ـ�DD% O)F?Dَ��ُـ�& N.ِ� DE�FTDْـ��D-          DE%F�F+O,ـD- ـ�DD% O)F?Dَ��ُـ�& N.ِ� DE�FTDْـ��D-          DE%F�F+O,ـD- ـ�DD% O)F?Dَ��ُـ�& N.ِ� DE�FTDْـ��D-          DE%F�F+O,ـD- ـ�DD% O)F?Dَ��ُـ�& N.ِ� DE�FTDْـ��D-�)ويجـوز أن  )يقول(بيانا لـ)يخادعون:(قوله:((ثم قال الرازي  .)٥ ،

وذهـب  .)٦())يخـادعون :ذبين وما نفعهم فيه؟ فقيل    ولم يدعون اإليمان كا   :يكون مستئنفا،كأنه قيل  


	Nـ/F- QRـ�WF�l�Dُ(R3 Oـ>    �:تعالىومنه قوله  .)٧(ال موضع لها من اإلعراب    )يخادعون(النحاس إلى أن   D�FC     <ـR3 O)ُWF�l�Dـ�F- QR/ـN	
 D�FC     <ـR3 O)ُWF�l�Dـ�F- QR/ـN	
 D�FC     <ـR3 O)ُWF�l�Dـ�F- QR/ـN	
 D�FC 

�ْD0�D� �D?ِ� 
�F"ِ�َ3D% uZD�l�{َ ٍx-ِ�ِ� O)ِ?ِ� D�O-D�D�D% R#!ُْ�ْ	
 <R3 O)ُ�O�ُW 
َ_ِ� 'N�D" ِ�O;D�	ْ
D% l�D�	ْ
�ْD0�D� �D?ِ� 
�F"ِ�َ3D% uZD�l�{َ ٍx-ِ�ِ� O)ِ?ِ� D�O-D�D�D% R#!ُْ�ْ	
 <R3 O)ُ�O�ُW 
َ_ِ� 'N�D" ِ�O;D�	ْ
D% l�D�	ْ
�ْD0�D� �D?ِ� 
�F"ِ�َ3D% uZD�l�{َ ٍx-ِ�ِ� O)ِ?ِ� D�O-D�D�D% R#!ُْ�ْ	
 <R3 O)ُ�O�ُW 
َ_ِ� 'N�D" ِ�O;D�	ْ
D% l�D�	ْ
�ْD0�D� �D?ِ� 
�F"ِ�َ3D% uZD�l�{َ ٍx-ِ�ِ� O)ِ?ِ� D�O-D�D�D% R#!ُْ�ْ	
 <R3 O)ُ�O�ُW 
َ_ِ� 'N�D" ِ�O;D�	ْ
D% l�D�	ْ
 o�ُW O�R F�O�DB	ْ
 O)FCD0�D�D% X�Rj�DT Xx-ِ@ �D? o�ُW O�R F�O�DB	ْ
 O)FCD0�D�D% X�Rj�DT Xx-ِ@ �D? o�ُW O�R F�O�DB	ْ
 O)FCD0�D�D% X�Rj�DT Xx-ِ@ �D? o�ُW O�R F�O�DB	ْ
 O)FCD0�D�D% X�Rj�DT Xx-ِ@ �D?

             D�-ِ�RW�S,ـ	
 Oـ�R S��َُـ�PD�	َ R}R/ـDC Oـ�R
	ـ�D�-l َ	ـ$D��َO�D��َْ& O�Rـ�  F�	َ D RwR!ْ�F D�N!	
 
O�DTDg O)ِ?ِ� �َ�R"ُ& O)F?N�َ& 
�V�bَD% ٍE�َPD             D�-ِ�RW�S,ـ	
 Oـ�R S��َُـ�PD�	َ R}R/ـDC Oـ�R
	ـ�D�-l َ	ـ$D��َO�D��َْ& O�Rـ�  F�	َ D RwR!ْ�F D�N!	
 
O�DTDg O)ِ?ِ� �َ�R"ُ& O)F?N�َ& 
�V�bَD% ٍE�َPD             D�-ِ�RW�S,ـ	
 Oـ�R S��َُـ�PD�	َ R}R/ـDC Oـ�R
	ـ�D�-l َ	ـ$D��َO�D��َْ& O�Rـ�  F�	َ D RwR!ْ�F D�N!	
 
O�DTDg O)ِ?ِ� �َ�R"ُ& O)F?N�َ& 
�V�bَD% ٍE�َPD             D�-ِ�RW�S,ـ	
 Oـ�R S��َُـ�PD�	َ R}R/ـDC Oـ�R
	ـ�D�-l َ	ـ$D��َO�D��َْ& O�Rـ�  F�	َ D RwR!ْ�F D�N!	
 
O�DTDg O)ِ?ِ� �َ�R"ُ& O)F?N�َ& 
�V�bَD% ٍE�َPDقـال  .)٨(�

ن دعاءهم من لوازم ظنهم الهالك،وقال بعـض        ،أل)ظنوا(،فهو بدل من  )دعوا اهللا :(قوله:((الرازي

جاءتهم ريح عاصف   :(على االستئناف كان أوضح،كأنه لما قيل     ) دعوا اهللا (لو حمل قوله  :األفاضل

دعـوا  :(،قـال قائـل فمـا صـنعوا؟فقيل    )وجاءهم الموج من كّل مكان وظنوا أنهم أحيط بهـم         

                                                 
  ٣/٢٢٩ شرح التسهيل ينظر  )١(
  ٣٥: البقرة )٢(
  ٢٤: المائدة )٣(
  ٢/٥٥٧ مغني اللبيب  ينظر  )٤(
  ٩:البقرة  )٥(
ـ ١/٧٧، وينظر مشكل إعـراب القـرآن        ٢/٥٧مفاتيح الغيب      )٦( ، الـدر المـصون     ١/٦٦،الكـشاف   ٧٨ـ

  ١/١٤٩،روح المعاني ١/٥٧،تفسير أبي السعود ١/١١٣
  ١/٣٠ينظر إعراب القرآن للنحاس   )٧(
  ٢٢: يونس)٨(



 ١٣٦


F�-ِr   �:تعالىومنه قوله   .)١()..))اهللاD�D OqN�D� O�DD%    F�-ِr
D�D OqN�D� O�DD%    F�-ِr
D�D OqN�D� O�DD%    F�-ِr
D�D OqN�D� O�DD%     DE%Fـ�R	�D� D)Sـ�D?D� <ـR3 O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 D#R$	َO%ُM3َ F�    DE%Fـ�R	�D� D)Sـ�D?D� <ـR3 O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 D#R$	َO%ُM3َ F�    DE%Fـ�R	�D� D)Sـ�D?D� <ـR3 O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 D#R$	َO%ُM3َ F�    DE%Fـ�R	�D� D)Sـ�D?D� <ـR3 O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 D#R$	َO%ُM3َ F��)قال  .)٢

،أو خبر بعد خبـر  )خسروا أنفسهم(بدل من) في جهنم خالدون  :()٣(قال صاحب الكشاف  :((الرازي

   .)٤())،أو خبر مبتدأ محذوف)أولئك(لـ

        ::::ـ  اجلملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ـ  اجلملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ـ  اجلملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ـ  اجلملة الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم ٧٧٧٧

أن الجواب والجزاء يصلح له كل الجمل ، فيكون جملة   : ا ال بد من تقديم مقدمة مفادها      ههن

طلبية، وخبرية شرطية وغير شرطية،أو جملة اسمية أو فعلية ، واألصل كونه جملـة يـصلح                

،أو غيرها، أو ض مجرد من قد لفظاً  أو تقديراً جعلها شرطاً  وهي المصدرة بفعل متصرف، ما      

لـيس   وأخواتها تعليـق حـصول مـا   ) إن(و منفي بال أو لم ، ألن الشرط بـمضارع مجرد ،أ 

بحاصل على حصول غيره فاستلزم في جملتيه امتناع الثبوت ، أو إمكان الحصول فـال تكـون       

  .إحداهما اسمية أو طلبية إالَّ بتأويل 

شرط وتعلـق   وإذا جاء الجزاء على غير ما هو االصل فيه وجب اقترانه بالفاء ليعم ارتباطه بال              

  =ُـ�ْ �OEِ    =ُـ�ْ �OEِ    =ُـ�ْ �OEِ    =ُـ�ْ �OEِ  �:اداته به، لما لم يكن على وفق ما يقتضيه الشرط، وذلك إذا كان جملة طلبية نحو قولـه تعـالى          

       <R��F+ِ�N3َـ�� Dـ�N!	
 DE�V�R;ُ� O)ُ�O�ُW       <R��F+ِ�N3َـ�� Dـ�N!	
 DE�V�R;ُ� O)ُ�O�ُW       <R��F+ِ�N3َـ�� Dـ�N!	
 DE�V�R;ُ� O)ُ�O�ُW       <R��F+ِ�N3َـ�� Dـ�N!	
 DE�V�R;ُ� O)ُ�O�ُW�)جملة طلبية في محـل جـزم جـواب الـشرط مقترنـة      ) اتبعوني:(،فقوله)٥

�R:بالفاء،وكقراءة ابن كثير  ْ�DBO+D- O�DD% R ْ�DBO+D- O�DD% R ْ�DBO+D- O�DD% R ْ�DBO+D- O�DD% �iBْ�DC َ.D% �iBْ!ُb F~�َ�D- D8َ3 X�ROpF D�FCD% R2�D;R	�Sw	
 O��iBْ�DC َ.D% �iBْ!ُb F~�َ�D- D8َ3 X�ROpF D�FCD% R2�D;R	�Sw	
 O��iBْ�DC َ.D% �iBْ!ُb F~�َ�D- D8َ3 X�ROpF D�FCD% R2�D;R	�Sw	
 O��iBْ�DC َ.D% �iBْ!ُb F~�َ�D- D8َ3 X�ROpF D�FCD% R2�D;R	�Sw	
 O��)جملة في ) فال يخاف:(،قوله)٦

Dـ�.ً      �D�� OEِ �ـ    �D�� OEِ �ـ    �D�� OEِ �ـ    �D�� OEِ �ـ   �:يخاف، ومنه قوله تعالى      محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء والتقدير فهو ال         D#ـO�R Nـ�.ً     > &ََ�ـ� &ََ=ـ�D D#ـO�R Nـ�.ً     > &ََ�ـ� &ََ=ـ�D D#ـO�R Nـ�.ً     > &ََ�ـ� &ََ=ـ�D D#ـO�R Nََ�ـ� &ََ=ـ�& <

                                                 
سير ،تف٤/١٨،الدر المصون   ١٤٣ـ٥/١٤٢،البحر المحيط   ٢/٣٢٧، وينظر الكشاف    ١٧/٥٦مفاتيح الغيب      )١(

  ٦/٩٢،روح المعاني ٣/٢٢٨أبي السعود 
  ١٠٣: المؤمنون )٢(
  ٣/١٩٩ ينظر الكشاف )٣(
، الـدر المـصون   ٦/٣٨٨، البحر المحـيط  ٥/١٣٦،وينظر تفسير غرائب القرآن ٢٣/١٠٧ مفاتيح الغيب   )٤(

  ٩/٢٦٥، روح المعاني ٥/٢٠٢
  ٣١: آل عمران )٥(
  ١١٢: طه )٦(



 ١٣٧

  
i�َ	D%D%  
i�َ	D%D%  
i�َ	D%D%  
i�َ	D%D% * * * *  <R�D�R�OpF- OEَ& <l�D@ 'D�D+َ3  <R�D�R�OpF- OEَ& <l�D@ 'D�D+َ3  <R�D�R�OpF- OEَ& <l�D@ 'D�D+َ3  <R�D�R�OpF- OEَ& <l�D@ 'D�D+َ3D#R�S�D� O�R 
i�O�D�D#R�S�D� O�R 
i�O�D�D#R�S�D� O�R 
i�O�D�D#R�S�D� O�R 
i�O�D��)جملة في محل جزم جواب ) فعسى ربي أن يؤتين خيراً :(،قوله)١

 الفجائية نحـو قولـه      )إذا(ـ،وقد يقترن الجواب ب   )٢(الشرط مقترنة بالفاء ومصدرة بفعل غير متصرف      


 FCـ(D�ْ5D- O�ُـ�DE    �:تعالىَ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�َ= �DBِ� ٌZَ$l�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%     DEُـ��D�ْ5D- O)ـFC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�َ= �DBِ� ٌZَ$l�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%     DEُـ��D�ْ5D- O)ـFC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�َ= �DBِ� ٌZَ$l�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%     DEُـ��D�ْ5D- O)ـFC 
َ_ِ� O)ِ?-R�O-َ& OqDS�َ= �DBِ� ٌZَ$l�D] O)F?O�Rwُ� OEِ�D%  � )ـ )إذا هم يقنطون:(،وقوله)٣  )إذا(ـجملة مصدرة ب

  . )٤(الفجائية في محل جزم جواب الشرط

وال يخفى أن إذا الفجائية إذا أخلفت الفاء في صدارة الجمل التي في موضع الجزم فال بد أن تكـون                    

  : ألفيته ابن مالك في –وهذا منفهم من تمثيل الناظم .تلك الجمل اسمية وهي مدخوالت إذا الفجائية

   )٥()مكافأه لنا تجد إذاً نإ(ـ     كهجأفا                   وتخلفُ الفاء إذا الم

  .)٦()تجد إذا لنا مكافأة:(بقوله

جوابا لشرط جازم عند الفخر الرازي قولـه        ) إذا( الجملة الواقعة بعد الفاء أو     شواهد  ومن  


Dn�D�O]َ1  �:تعالى ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ   Dn�D�O]َ1
 ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ   Dn�D�O]َ1
 ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ   Dn�D�O]َ1
 ُ�ُ!O�َ& <o!D+	َ  * * * *S�	
 Dn�D�O]َ&S�	
 Dn�D�O]َ&S�	
 Dn�D�O]َ&S�	
 Dn�D�O]َ&  'ـD]�F Rـ�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DB  'ـD]�F Rـ�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DB  'ـD]�F Rـ�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DB  'ـD]�F Rـ�	َِ� '	َِ� D�R!N{َM3َ R2
D%�DB�)فاطلع إلى إلـه  :(قوله:((قال الرازي.)٧

من رفع فقـط    : بفتح العين، والباقون بالرفع،قال المبرد    )فاطلع()٨(، قرأ حفص عن عاصم    )موسى

أشد تراخيا مـن    )ثم(لعلي أبلغَ األسباب ثم أطلع ،إال أن حرف       : ، والتقدير )أبلغ:(عطفه على قوله  

لعلي أبلغ األسـباب فمتـى بلغتهـا أطلـع، والمعنـى            :لفاء، ومن نصب جعله جوابا، والمعنى     ا

لعلي أبلغ،وأنا ضـامر أنـي متـى بلغـت فالبـد وأن             : لعلي اطلع،والثاني :مختلف،ألن األول 

ـَّع   .)٩())اطل

                                                 
  ٤٠ـ٣٩: الكهف )١(
  ٩٠ – ٤/٨٩، معاني النحو ٢/٢٨٢، حاشية الخضري ٣/٣٩٤هيل  شرح التسينظر  )٢(
  ٣٦:  الروم  )٣(
  ٢/٢٨٤، حاشية الخضري ٢/٥٥٢ مغني اللبيب  ينظر  )٤(
  ٢/٣٤٥شرح ابن عقيل   )٥(
  ٢/٢٨٤ حاشية الخضري ينظر  )٦(
  ٣٧ـ٣٦:غافر  )٧(
، كتـاب اإلقنـاع   ٤٤٩رة،ص، التذك٣/٣٥١، والحجة للقراء السبعة ٤٢٧ينظر كتاب معاني القراءات،ص  )٨(

  ٢/٢٧٣، النشر ٣٨٧، إعراب القراءات السبع وعللها،ص٣٦٠، مفاتيح األغاني،ص٢/٧٥٤
،الوسـيط  ٤/٧٥،إعراب القرآن للنحـاس   ٣٠٨ـ٢/٣٠٧،وينظر معاني القرآن للفراء     ٢٧/٥٩مفاتيح الغيب   )٩(

ـ ٨/٤١٤،مجمـع البيـان     ٤/٥٦٠،المحرر الوجيز ٤/١٦٣،الكشاف٥/٢٧،معالم التنزيل   ٤/١٣ ،الـدر  ٤١٥ـ

  ١٢/٣٢٢،روح المعاني ٦/٤٢المصون 



 ١٣٨

        ::::ـ  اجلملة املستثناة ـ  اجلملة املستثناة ـ  اجلملة املستثناة ـ  اجلملة املستثناة ٨٨٨٨

�FBِـ��R�O�Dٍ  �:ه تعالى في مغني اللبيب  من ذلك قول)١(وما حمل على ذلك ما ذكره ابن هشام       O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	   ٍ�R�O�Dـ�FBِ� O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	   ٍ�R�O�Dـ�FBِ� O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	   ٍ�R�O�Dـ�FBِ� O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	 

 * * * *   Dَ�َـ�WD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�   Dَ�َـ�WD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�   Dَ�َـ�WD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�   Dَ�َـ�WD% 'N	D�َ� O�D N.ِ� * * * *     Dـ�D�ْWَ1
 Dn

	ْ+Dـ/َ Fـ�N!	
 Fـ�F�o/D+F�َ3     Dـ�D�ْWَ1
 Dn

	ْ+Dـ/َ Fـ�N!	
 Fـ�F�o/D+F�َ3     Dـ�D�ْWَ1
 Dn

	ْ+Dـ/َ Fـ�N!	
 Fـ�F�o/D+F�َ3     Dـ�D�ْWَ1
 Dn

	ْ+Dـ/َ Fـ�N!	
 Fـ�F�o/D+F�َ3�)شرطية والجملة االسمية في ) من (  ،فأجازوا أن تكون )٢

O�Rـ�F �ِ    �:موضع نصب على االستثناء المنقطع،وحمل الفراء على ذلك قراءة بعضهم          
�F�ِ�D,3َـ    ِ� Fـ�O�R 
�F�ِ�D,3َـ    ِ� Fـ�O�R 
�F�ِ�D,3َـ    ِ� Fـ�O�R 
�F�ِ�D,ـ�ٌ  3َـ�R!َ= N.  ٌـ��R!َ= N.  ٌـ��R!َ= N.  ٌـ��R!َ= N.    O)F?Oـ�R     O)F?Oـ�R     O)F?Oـ�R     O)F?Oـ�R �)٣(، )


D�O&ََ�ـ#D   �:مبتدأ حذف خبره أي لم يشربوا، وقال جماعة       ) قليل   N.ِ�    D#ََ�ـ&D�O
 N.ِ�    D#ََ�ـ&D�O
 N.ِ�    D#ََ�ـ&D�O
 N.ِ� �        بالرفع على أنه مبتدأ والجملـة بعـده،

��R�O�D�FBٍِ �:ومن شواهد  الجملة المستثناة عند الفخر الرازي قوله تعالى.خبر O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	 ٍ�R�O�D�FBِ� O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	 ٍ�R�O�D�FBِ� O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	 ٍ�R�O�D�FBِ� O)ِ?O�َ!DT DqO�َ	 * * * *D�َ�َWD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�D�َ�َWD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�D�َ�َWD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�D�َ�َWD% 'N	D�َ� O�D N.ِ�     * * * *

D�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+ْ	
 F�N!	
 F�F�o/D+F�َ3D�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+ْ	
 F�N!	
 F�F�o/D+F�َ3D�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+ْ	
 F�N!	
 F�F�o/D+F�َ3D�D�ْWَ1
 Dn
َ/D+ْ	
 F�N!	
 F�F�o/D+F�َ3�)بحث هذا الشاهد في حذف المبتدأ من هذا البحث.)٤.  

        :::: املسند إليها املسند إليها املسند إليها املسند إليهاةةةة اجلمل اجلمل اجلمل اجلملـ ـ ـ ـ ٩٩٩٩


DT X0َ!ـ�O)ِ?O &َ&َ�ـ/َ@O)F?َ�O         �:ما حمل على ذلك ما ذكره ابـن هـشام نحـو قولـه تعـالى               Dـ�D]          O)F?َ�O@َ/َ�ـ&َ& O)ِ?Oـ�!َDT X0
Dـ�D]          O)F?َ�O@َ/َ�ـ&َ& O)ِ?Oـ�!َDT X0
Dـ�D]          O)F?َ�O@َ/َ�ـ&َ& O)ِ?Oـ�!َDT X0
Dـ�D] �)إذا )٥،

  في ارتفاع سواء     أن:)٧ ( الرازي ذكر،)٦(ملة مسندا إليها  مبتدأ ،فتكون ج  ) أنذرتهم(خبراً ،و ) سواء(أعرب

  :نيقول

في موضع الرفـع بـه      ) أأنذرتهم أم لم تنذرهم   (أن ارتفاعه على أنه خبر،ألن و      : أحدهما

إن زيداً  مختصم    :إن الذين كفروا مستوٍ  عليهم إنذارك وعدمه،كما تقول        :على الفاعلية، كأنه قيل   

  .أخوه وابن عمه

،بمعنى وسواء خبره مقـدما   في موضع االبتداء ،   ) أأنذرتهم أم لم تنذرهم   (تكون  أن  :الثاني
                                                 

  ٢/٥٥٨مغني اللبيب   ينظر  )١(
  ٢٤ـ٢٢: الغاشية )٢(
  ٢٤٩: البقرة )٣(
  ٢٤ـ٢٢: الغاشية )٤(
  ٦: البقر ة )٥(
  ٢/٥٥٨ مغني اللبيب  ينظر  )٦(
ألبـي  ، إعراب القـرآن  ١/٥٦،الكشاف ١/٨٦، معاني القرآن وإعرابه ٣٨ – ٢/٣٧ مفاتيح الغيب  ينظر  )٧(

  ١/١٢٨،روح المعاني ٥٢ـ١/٥١،تفسير أبي السعود ١٠٤ـ٢/١٠٣، الدر المصون ١/٤٤حيان 



 ١٣٩

      عليهم إنذارك وعدمه الجملة خبر ألن الوجه الثاني أولـى، ألن        .سواء اسـم  ،)سـواء (واعلم أن

  . وإنه ال يجوزةوتنزيله بمنزلة الفعل يكون تركاً  للظاهر من غير ضرور

من المعلوم أن المراد وصف اإلنذار وعدم اإلنذار باالستواء، فوجـب أن            : وإذا ثبت هذا نقول     

يكون سواء خبراً ،فيكون الخبر مقدماً  وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، ونظيره قولـه                

DBDـ��ُ?O)F        �:تعالىD% O)FCـ�D�O;D i0
Dـ�D]         O)F?ُـ��DBDD% O)FCـ�D�O;D i0
Dـ�D]         O)F?ُـ��DBDD% O)FCـ�D�O;D i0
Dـ�D]         O)F?ُـ��DBDD% O)FCـ�D�O;D i0
Dـ�D] �)ي أنا :(،وروى سيبويه قولهم  )١ا الكوفيون  )ومشنوء من يشنؤك  (،)تميمأم،

المبتدأ ذاتٌ،والخبر صفة،والذات قبل الـصفة      :الوجه األول :فإنَّهم ال يجوزونه واحتجوا عليه من وجهين      

 الوجه الثانيباالستحقاق، فوجب أن يكون قبلها باللفظ قياساً على توابع اإلعراب والجامع التبعية المعنوية،

الضمير،فلو قدم الخبر على المبتدأ لوجد الضمير قبل الذكر، وإنه غير جائز، أن الخبر البد أن يتضمن : 

ألن الضمير هو اللفظ الذي أشير به إلى أمر معلوم، فقبل العلم به امتنعت اإلشارة إليه، فكان اإلضمار                  

ال أن  قبل الذكر محاالً ، أجاب البصريون على األول بأن ما ذكرتم يقتضي أن يكون تقدم المبتدأ أولى،                  

،قال )في بيته يؤتى الحكم:(يكون واجباً  وعن الثاني أن االضمار قبل الذكر واقع في كالم العرب كقولهم

D]�F'�:تعالى ًZَ��R� R�R�ْ�َ� <R3 D�D�O%َMَ3 'D]�F ًZَ��R� R�R�ْ�َ� <R3 D�D�O%َMَ3 'D]�F ًZَ��R� R�R�ْ�َ� <R3 D�D�O%َMَ3 'D]�F ًZَ��R� R�R�ْ�َ� <R3 D�D�O%َMَ3 �)هـ.ق١٣ت(وقال زهير.)٢(:  

  )٣(قالُدى خُ والنَّ منه السماحةَلقَتته هرماً        يوماً  على عالّلقَإن ت

الفعل أبـداً  خبـر ال       : فإن قلت   : إشكاالً  آخر في الكشاف مفاده      )٤(رد الزمخشري وقد أو 

هو من جنس الكالم المهجور فيه جانب :مخبر عنه فكيف صح االخبار عنه في هذا الكالم ؟ قلت          

اللفظ إلى جانب المعنى، وقد وجدنا العرب يميلون في مواضع من كالمهم مع المعاني ميالً  بيناً  

معناه ال يكون منك أكل السمك وشرب اللبن،وإن        ،ال تأكل السمك وتشرب اللبن    : ولهم  من ذلك ق  

  .كان ظاهر اللفظ على ما ال يصح من عطــف االسم على الفعل

 مجردتان لمعنى االستواء وقد انسلخ عنهما معنى االستفهام رأسـاً  قـال              )أم(والهمزة و 

اللهم أغفر لنا أيتها    : حرف النداء قولك    جرى هذا على حرف االستفهام كما جرى على         : سيبويه

العصابة يعني أن هذا جرى على صورة االستفهام وال استفهام كما أن ذلك جرى على صـورة                 

النداء وال نداء ومعنى االستواء استواؤهما في علم المستفهم عنهما ألنه قد علم أن أحد األمرين                

  .ما معلوم بعلم غير معينكائن ، إما اإلنذار أو عدمه، ولكن ال بعينه فكاله

                                                 
  ٢١: الجاثية )١(
  ٦٧: طه )٢(
   ٣٨  البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص )٣(
  ١/٥٦ الكشاف ينظر  )٤(



 ١٤٠

  املبحث الثاني
  شبــه اجلملة

  : تعلق بمذكورتتعلق بمحذوف وأخرى ت تارة شبه الجملة

        ::::ـ ما يتعلق مبحذوفـ ما يتعلق مبحذوفـ ما يتعلق مبحذوفـ ما يتعلق مبحذوف١١١١

  ا أن يكون خبر المبتـدأ،أو يكـون                إنالذي يتعلق بمحذوف في أشهر الموارد ال يخلو إم

بد أن يكون فعالً  أو ما يشبه الفعل،         ،والمتعلق به ال  )١(، أو مفعول األفعال الناسخة    صفة، أو حاال  

أنا سائر فـي    :(،وشبه الفعل نحو  )سرت في الطريق  :(أو ما هو بمعناه، فالمتعلق بالفعل نحــو      

هو أسد :(بعدت، ونحو) أين أنت(،ألن معنى )أين أنت مني:(،وما هو بمعنى الفعل نحـو)الطريق

  . )٢(شجاع: ،أي)في المعركة

 &َْ�+OBDـDT Dqَ!ـ�O�َ| O)ِ?Oـ�ِ 
ْ	zDBْـ�OBD+�َْ&          ِn�ُـDT Dqَ!ـ�O�َ| O)ِ?Oـ�ِ 
ْ	zDBْـ�OBD+�َْ&          ِn�ُـDT Dqَ!ـ�O�َ| O)ِ?Oـ�ِ 
ْ	zDBْـ�OBD+�َْ&          ِn�ُـDT Dqَ!ـ�O�َ| O)ِ?Oـ�ِ 
ْ	zDBْـ�n�ُِ         �: بذلك من التنزيل قوله تعـالى      لةشبه الجم  تعلق   شواهد  ومن  

    D o	�N�
	ـ َ.D% O)ِ?Oـ�!َDT    D o	�N�
	ـ َ.D% O)ِ?Oـ�!َDT    D o	�N�
	ـ َ.D% O)ِ?Oـ�!َDT    D o	�N�
	ـ َ.D% O)ِ?Oـ�!َDT�)متعلـق بــ    ) علـيهم (:وقولـه ،)أنعمـت (متعلـق بــ     ) علـيهم (:فقوله.)٣


	D% O)ِ?R&َ��ُـ�DT O)ِ?Rَ!ـ' 
ْ	RT�َ5ـ�D�-R         �:و).المغضوب(D�OَMِ� D�-R�RC�D�FB	ْ
 F�N!	
 �َN�3َ         D�-Rـ�RT�َ5	ْ

	D% O)ِ?R&َ��ُـ�DT O)ِ?Rَ!ـ' D�OَMِ� D�-R�RC�D�FB	ْ
 F�N!	
 �َN�3َ         D�-Rـ�RT�َ5	ْ

	D% O)ِ?R&َ��ُـ�DT O)ِ?Rَ!ـ' D�OَMِ� D�-R�RC�D�FB	ْ
 F�N!	
 �َN�3َ         D�-Rـ�RT�َ5	ْ

	D% O)ِ?R&َ��ُـ�DT O)ِ?Rَ!ـ' D�OَMِ� D�-R�RC�D�FB	ْ
 F�N!	
 �َN�3َ    ًZـD�D@Dg     ًZـD�D@Dg     ًZـD�D@Dg     ًZـD�D@Dg �)متعلـق  ) بـأموالهم   ( ،)٤

PR�-Rg O�Rُ(O �:و.متعلق بفضل) على القاعدين(بالمجاهدين،و 
%F�َ�َW D�-R/N	
 D�R$D- DtO�D�	ْ
  O)ُPR�-Rg O�R 
%F�َ�َW D�-R/N	
 D�R$D- DtO�D�	ْ
  O)ُPR�-Rg O�R 
%F�َ�َW D�-R/N	
 D�R$D- DtO�D�	ْ
  O)ُPR�-Rg O�R 
%F�َ�َW D�-R/N	
 D�R$D- DtO�D�	ْ
) من دينكم( ،)٥(� 


 u0O<D6 '!َDT �:،)يئس(ـمتعلق ب�F�D�َW �SBR DE%F@R�ْ5D- َ.  u0O<D6 '!َDT 
�F�D�َW �SBR DE%F@R�ْ5D- َ.  u0O<D6 '!َDT 
�F�D�َW �SBR DE%F@R�ْ5D- َ.  u0O<D6 '!َDT 
�F�D�َW �SBR DE%F@R�ْ5D- َ. �)يقدرون ( متعلق بـ ) على شيء ( ، )٦(.   

  : أحكام البد من التنبيه عليها لةولشبه الجم

 ال تتعلق بالفعل الناقص،وعلل النحاة ذلك بأن األفعال الناقصة ال تـدل       شبه الجملة  نإ -١

على الحدث،وقد صحح ذلك ابن هشام إالَّ في ليس فإنها عنده ال تدل على الحدث واستدل بقوله                 
                                                 

  ١/٤٤٦ ،حاشية الخضري ٢/٥٨١ ينظر مغني اللبيب  )١(
  ٣/٩٧ النحو  ،معاني٢/٥٦٦ ينظر مغني اللبيب )٢(
  ٧ـ٦: الفاتحة )٣(
  ٩٥: النساء )٤(
  ٣: المائدة )٥(
  ١٨: إبراهيم )٦(



 ١٤١

 ألنـه مـصدر مـؤخر، وال    )عجبـاًً (ـ،إذ الالم ال تتعلق ب)١(� & DE�َWَ	 DE�َWَ&  �D�O�D"O%َ& OEَ& �i�D�DT ِU�S�!R	 DE�َWَ&  �D�O�D"O%َ& OEَ& �i�D�DT ِU�S�!R	 DE�َWَ&  �D�O�D"O%َ& OEَ& �i�D�DT ِU�S�!R	�D�O�D"O%َ& OEَ& �i�D�DT ِU�S�!R �:تعالى

 المصدر الذي ليس في تقـدير حـرف          أن علم لفساد المعنى، وألنه صله، ألن وقد        )أوحينا(بـ

  .)٢(موصول وال صلة ال يمتنع التقديم عليه

  : اختلف النحاة بجواز تعلق الظروف بأحرف المعاني على مذاهب -٢

  المنع مطلقاً  * 

  واز مطلقاً  الج* 

 الفعل المحذوف، وأن يكون ذلك على سبيل        عن فأجازه في نيابة الحرف      ،فصل بعضهم * 

مذهب أبي علـي     ، وهو )يا(فالالم متعلقة بـ    ) يا لزيد :(نحوذلك،ومنع غيره   ،النيابة ال األصالة    

�DBO+R�ِـRZ        �:وما حمل عليه قوله تعالى    ،)٣(الفارسي وأبي الفتح ابن جني     Dqـ� &َْ�ـD         RZـDBO+R�ِ� Dqـ� &َْ�ـD         RZـDBO+R�ِ� Dqـ� &َْ�ـD         RZـDBO+R�ِ� Dqـ� &َْ�ـD      ٍEـ�F�O�DBِ� D#ـl�D@     ٍEـ�F�O�DBِ� D#ـl�D@     ٍEـ�F�O�DBِ� D#ـl�D@     ٍEـ�F�O�DBِ� D#ـl�D@�)البـاء  )٤،

متعلقة بالنفي، إذ لو علقت بمجنون ألفاد نفي جنون خاص،وهو الجنون الذي يكون من نعمة اهللا                

وجمهور النحاة يمنعون التعلق بالحرف،بل يقـدرون       . تعالى ، وليس في الوجود جنون هو نعمة       

  .)٥( ربكانتفى ذلك بنعمة: التعلق بالفعل الدال عليه النافي وتقديره 

 أن بعض حروف الجر تستثنى من التعلق ذلك إن معانيها فـي بعـض               )٦( ذكر النحاة  -٣

ذلـك إذا   ) حروف االستثناء ، خال ، عـدا ، حاشـا           ( ومنها  ،األحوال تنافي التعلق واالرتباط     

�W  R� R� R� Rَ�َـ' �ِ�	!Nـ     Wَ�َـ' �ِ�	!Nـ     Wَ�َـ' �ِ�	!Nـ     Wَ�َـ' �ِ�	!Nـ    �:ومنها الباء الزائدة في نحو قوله تعالى      .خفضن فإنهن لتنحية الفعل عما دخلن عليه      


i��ِ?D6
i��ِ?D6
i��ِ?D6
i��ِ?D6�)والمراد من التعلق هو التعلق في ،،فالحرف الزائد إنما يتصل في الكالم لتقويته وتوكيده)٧ 

على قول سيبويه فهي جارة للضمير ) لوالي ، ولوالك ، ولواله(فيمن قال ) لوال ( ومنها ،المعنى

في لغـة عقيـل ألنَّهـا       ) لعّل  ( فهي بمنزلة لعّل في أن ما بعدها مرفوع المحل باالبتداء،ومنها           

زيـد  :(قاله األخفش وابن عصفور بأنه إذا قيـل       ) كاف التشبيه   ( بمنزلة الحرف الزائد ، ومنها      
                                                 

  ٢: يونس )١(
  ٤٧، العقد الوسيم،ص٥٧١ـ٢/٥٧٠ مغني اللبيب ينظر  )٢(
  ٥٧٣ـ٢/٥٧٢ المصدر نفسه  )٣(
  ٢: القلم )٤(
  ٤٨،العقد الوسيم،ص٢/٥٧٣:مغني اللبيب  ينظر )٥(
  ٢/٥٧٥ المصدر نفسه ينظر  )٦(

  ١٣:لرعدا )٧( 



 ١٤٢

  ).زيد في الدار ( فإن المتعلق استقر فالكاف ال تدل عليه بخالف نحو ) كعمروٍ 

ن  كحكم الجمل وقد تقدم ذلك في الحديث ع        والنكرات،بعد المعارف   شبه الجملة    حكم   -٤

رأيـت  (: أشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال نحو         نإالجمل المؤولة بمفرد إذ     

صـفات  ) فوق ، علـى غـصن     (و،نكرة محضة ) طائر(و،)طائراً  فوق غصنٍ  أو على غصن       

) الهالل(فالظروف هنا حال،ألن    ) رأيت الهالل بين السحاب أو في األفق      :(ومثال الحال نحو  لها،

  .)١(ةمعرف

األصل في العامل أن يقدر مقدماً  على الظرف ،وقد يعرض ما يقتضي ترجيح تقديره     -٥

المحذوف هنا هو الخبر واألصـل      ) في الدار زيد  (:ومثال األول نحو  ،مؤخراً، وما يقتضي إيجابه   

 ال يليهـا  )إن(وعلتهـا أن  ) إن في الـدار زيـدا ً  (:ومثال الثاني نحو  ،فيه أن يتأخر عن المبتدأ      

  .عهامرفو

-�D     �:قوله تعـالى   وقوع شبه الجملة خبرا عند الفخر الرازي،       شواهد  ومن   R/ـN	
 ُd5ُـ� D- D%      D�- R/ـN	
 ُd5ُـ� D- D%      D�- R/ـN	
 ُd5ُـ� D- D%      D�- R/ـN	
 ُd5ُـ� D- D% 

           ِnَـ�� RPْ	
 F)ْـ! RT F} Dـ�O� RT Oــ�D D% O)ُPDـ�O� D� D% <ـR� O� D�  
 i��ِ?ـD6 Rـ�N! 	� ِ��َــ'  َW ُْـ�= i8ـD]O�F DqOَـ�	 
% Fَـ�� َW           ِnَـ�� RPْ	
 F)ْـ! RT F} Dـ�O� RT Oــ�D D% O)ُPDـ�O� D� D% <ـR� O� D�  
 i��ِ?ـD6 Rـ�N! 	� ِ��َــ'  َW ُْـ�= i8ـD]O�F DqOَـ�	 
% Fَـ�� َW           ِnَـ�� RPْ	
 F)ْـ! RT F} Dـ�O� RT Oــ�D D% O)ُPDـ�O� D� D% <ـR� O� D�  
 i��ِ?ـD6 Rـ�N! 	� ِ��َــ'  َW ُْـ�= i8ـD]O�F DqOَـ�	 
% Fَـ�� َW           ِnَـ�� RPْ	
 F)ْـ! RT F} Dـ�O� RT Oــ�D D% O)ُPDـ�O� D� D% <ـR� O� D�  
 i��ِ?ـD6 Rـ�N! 	� ِ��َــ'  َW ُْـ�= i8ـD]O�F DqOَـ�	 
% Fَـ�� َW�)قــال .)٢

ومـن  :(القراءة المشهورة : أحدهما:انوفيه قراءت )  الكتاب ه علم  عند نوم:(قوله:((الرازي

ههنـا  )من(،وكلمة)ه علم الكتاب   عند نوم:(والثانية). الكتاب ه علم والذي عند : ، يعني )عنده

   البتداء الغاية،أي ومن عند   وقال الزمخشري .)٣()) الكتابِ  اهللا حصل علم :      فـإن قلـت بـم

بالمقـدر بـالظرف،    )العلم(فعتري؟،في القراءة التي وقع فيها عنده صلة،      )علم الكتاب (ارتفع

فيكون فاعال ألن الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل،العتماده على الموصول فعمل         

ـ    : عمل الفعل، كقولك   بالذي اسـتقر   :فاعل، كما تقول  )أخوه(مررت بالذي في الدار أخوه،ف

ومنه قوله .)٤(اءباالبتد) العلم(في الدار أخوه، وفي القراءة التي لم يقع فيها عنده صلة يرتفع

ــالى ــ�ٍ   ����:تعـ +Oـ D�ــ'  !َـ DT O)ُPُ�ــ +Oـ D� O)ُPOــ� !َـ DT DEــ� 
3ُـ S� ــ�ٍ    }َ +Oـ D�ــ'  !َـ DT O)ُPُ�ــ +Oـ D� O)ُPOــ� !َـ DT DEــ� 
3ُـ S� ــ�ٍ    }َ +Oـ D�ــ'  !َـ DT O)ُPُ�ــ +Oـ D� O)ُPOــ� !َـ DT DEــ� 
3ُـ S� ــ�ٍ    }َ +Oـ D�ــ'  !َـ DT O)ُPُ�ــ +Oـ D� O)ُPOــ� !َـ DT DEــ� 
3ُـ S� ــرازي .)٥(���� }َ ــال الـ ــم :((قـ بـ

                                                 
  ٢/٥٧٨ مغني اللبيب ينظر  )١(
   ٤٣:الرعد )٢(
،مجمـع  ٣/٣٢٠،المحرر الوجيز ٣/٢١،الوسيط ١/٣٧٤،وينظر معاني القرآن للفراء ١٩/٥٥مفاتيح الغيب )٣(

  ٣/٤٦٦،تفسير أبي السعود ٢٧٨ـ٤/٢٤٧، الدر المصون ٩/٢٢٠،تفسير القرطبي ٦/٤٩البيان 
  ٢/٥١٥ينظر الكشاف   )٤(
   ٥٨:النور )٥(



 ١٤٣

طائف على بعض،وإنما   :على معنى )على بعض (باالبتداء، وخبره :؟،الجواب)بعضكم(ارتفع

ذف ألنأنه بإضمار فعل،أي يطوف )هـ٣٣٨ت(ومذهب النحاس.)١())يدل عليه) طوافون(ح 

ومنـه  ).طوافون(هو بدل من قوله     : )٣()هـ٥٤٦ت(وعند ابن عطية  .)٢(بعضكم على بعض  

!Nـ�F      ����:قوله تعالى  ُW Dـ�O َ1
 SE ِ� ْ� ُ=       Fـ�N! ُW Dـ�O َ1
 SE ِ� ْ� ُ=       Fـ�N! ُW Dـ�O َ1
 SE ِ� ْ� ُ=       Fـ�N! ُW Dـ�O َ1
 SE ِ� ْ� برفـع  ) كلـه :()٥(وقـرأ أبـو عمـر     :((قال الرازي .)٤(�����ِ�ِ�ِ�ِ  =ُ

خبره،ثم صـارت   )هللا(مبتدأ،وقوله) كله(الالم،والباقون بالنصب،أما وجه الرفع فهو أن قوله      

ـ    ،ولـو  )أجمـع (للتأكيد،فكانت كلفظة ) كل(ما النصب فألن لفظة   ،وأ)إن(هذه الجملة خبرا ل

  .)٦()كله(إن األمر أجمع، لم يكن إال النصب،فكذا إذا قال:قيل

 وقوع شبه الجملة موضع المفعـول بـه عنـد الفخـر الرازي،قولـه               شواهد  ومن  

!R           ����:تعالى ْ�Rـ�O 3َـ Dـ�N! 	
 
� ُ	 َMـO]
D% D�O� D�َ� ْW
 �SB R XY�Rwَ� R0�D�l�! R 	 D%           R! ْ�Rـ�O 3َـ Dـ�N! 	
 
� ُ	 َMـO]
D% D�O� D�َ� ْW
 �SB R XY�Rwَ� R0�D�l�! R 	 D%           R! ْ�Rـ�O 3َـ Dـ�N! 	
 
� ُ	 َMـO]
D% D�O� D�َ� ْW
 �SB R XY�Rwَ� R0�D�l�! R 	 D%           R! ْ�Rـ�O 3َـ Dـ�N! 	
 
� ُ	 َMـO]
D% D�O� D�َ� ْW
 �SB R XY�Rwَ� R0�D�l�! R 	 D%R�R�R�R�����)قـال أبـو علـي     :قال الـرازي  .)٧

في موضع المفعول الثاني ،ويكون المفعول الثاني محـذوفا         ) من فضله :(قوله:)٨(الفارسي

وتقع شبه الجملة خبرا عن     .)٩(واسألوا اهللا نعمة من فضله    : ،والصفة قائمة مقامه،كأنه قيل   

SE ����: ذلـك عنـد الفخـر الـرازي قولـه تعـالى            شواهد  األحرف الناسخة،ومن    َ& D%  SE َ& D%  SE َ& D%  SE َ& D%      D�ـD Dـ�N! 	
      D�ـD Dـ�N! 	
      D�ـD Dـ�N! 	
      D�ـD Dـ�N! 	
 

 D R� R OpـFB ْ	
 D R� R OpـFB ْ	
 D R� R OpـFB ْ	
 D R� R OpـFB ْ	
بفـتح  ) وأن اهللاََ :()١١(قرأ نافع، وابن عامر،وحفص عن عاصم     :((قال الرازي .)١٠(����

                                                 
  ٤/٤٨٤،تفسير أبي السعود ٥/٢٣٥،الدر المصون٢٤٧ـ٣/٢٤٦،وينظر الكشاف ٢٤/٣٠ مفاتيح الغيب )١(
  ١٢/٢٠١، تفسير القرطبي ٧/٢٥٠، ومجمع البيان ٣/١١٩ينظر إعراب القرآن للنحاس   )٢(
  ٤/١٩٤ينظر المحرر الوجيز   )٣(
  ١٥٤:آل عمران  )٤(
، إعراب القراءات الـسبع  ٢١٩، الكفاية الكبرى،ص ٢٢٧، التذكرة،ص ١١١ينظر كتاب معاني القراءات،ص    )٥(

  ٧٥وعللها،ص
،المحرر ١/٣٥٠،معالم التنزيل   ١/٥٠٧،الوسيط  ١/١٧٠معاني القرآن للفراء    وينظر  ،٩/٣٩مفاتيح الغيب      )٦(

  ٢/٣٠٨،روح المعاني ٢/٢٣٩،الدر المصون ٤/١٥٦،تفسير القرطبي ١/٥٢٨الوجيز 
    ٣٢: النساء)٧(
  ٢/٨٠قراء السبعة ينظر الحجة لل  )٨(
  ،٢/٣٥٥،الدر المصون ٣/٢٤٦،وينظر البحر المحيط ١٠/٦٨ينظر مفاتيح الغيب    )٩(
    ١٩: األنفال)١٠(
ــراءات،ص)١١( ــاني الق ــاب مع ــذكرة،ص١٩٩ ينظــر كت ــرى،ص٢٨٢،الت ــة الكب ــاتيح ٢٥٧، الكفاي ، مف

    ٢/٢٠٧، النشر ١٣٦، اعراب القراءات السبع وعللها،ص١٩١األغاني،ص



 ١٤٤

هـو  :  المؤمنين، وقيـل معوألن اهللا :والباقون بكسرها،أما الفتح على تقدير  ) أن(األلف في 

-�D            �:تعـالى : معطوف على قولـه    ِ�R3َـ�Pْ	
 Rـ�O� َW F�RCـ�F Dـ�N! 	
 SE َ&             D�- ِ�R3َـ�Pْ	
 Rـ�O� َW F�RCـ�F Dـ�N! 	
 SE َ&             D�- ِ�R3َـ�Pْ	
 Rـ�O� َW F�RCـ�F Dـ�N! 	
 SE َ&             D�- ِ�R3َـ�Pْ	
 Rـ�O� َW F�RCـ�F Dـ�N! 	
 SE   ،وأمـا الكـسر فعلـى      ) ١(� &َ

  .)٢())االبتداء

  

        ::::ـ  ما يتعلق مبذكورـ  ما يتعلق مبذكورـ  ما يتعلق مبذكورـ  ما يتعلق مبذكور٢٢٢٢

FC Raـ(O     �: ذلك قوله تعالى   شواهد  فالمذكور إما قبل شبه الجملة أو بعدها،ومن         D�R�ِـ���      O)ـFC Ra D�R�ِـ���      O)ـFC Ra D�R�ِـ���      O)ـFC Ra D�R�ِـ��� 

DE�F� R=� F-DE� F� R=� F-DE� F� R=� F-DE� F� R=� F-�)ـ  )٣ �َـ�D% ِn.َ   �:،وقوله تعالى)يوقنون(،باآلخرة يتعلق ب RPْ	
OCـ�ِ  َ& O�R 
%F�َ� َW D�- R/N	
 Vg D� D-  � D    َ.D% ِnَـ�� RPْ	
OCـ�ِ  َ& O�R 
%F�َ� َW D�- R/N	
 Vg D� D-  � D    َ.D% ِnَـ�� RPْ	
OCـ�ِ  َ& O�R 
%F�َ� َW D�- R/N	
 Vg D� D-  � D    َ.D% ِnَـ�� RPْ	
OCـ�ِ  َ& O�R 
%F�َ� َW D�- R/N	
 Vg D� D-  � D 





   O)ُـPl�D@ O�R ٍ�O� D� O�R O)ُPO�َ! DT َd SeD� F-  OE َ& D RWِ�O,FBْ	   O)ُـPl�D@ O�R ٍ�O� D� O�R O)ُPO�َ! DT َd SeD� F-  OE َ& D RWِ�O,FBْ	   O)ُـPl�D@ O�R ٍ�O� D� O�R O)ُPO�َ! DT َd SeD� F-  OE َ& D RWِ�O,FBْ	   O)ُـPl�D@ O�R ٍ�O� D� O�R O)ُPO�َ! DT َd SeD� F-  OE َ& D RWِ�O,FBْ	�)كم(،)٤ومن ).أن ينزل(يتعلق بـ ) من رب

�O]R�ِ(ِ �: تعلق شبه الجملة بالمذكور عند الفخر الرازي قوله تعالىشواهد  �D?�R3 
�F� َWO@
 َd�َ= D%  ِ)O]R�ِ� �D?�R3 
�F� َWO@
 َd�َ= D%  ِ)O]R�ِ� �D?�R3 
�F� َWO@
 َd�َ= D%  ِ)O]R�ِ� �D?�R3 
�F� َWO@
 َd�َ= D% 

�DCــ�D]O�F D% ــ�DC
 D�O�D Rــ�N! 	
� DCــ�D]O�F D% ــ�DC
 D�O�D Rــ�N! 	
� DCــ�D]O�F D% ــ�DC
 D�O�D Rــ�N! 	
� DCــ�D]O�F D% ــ�DC
 D�O�D Rــ�N! 	
بــسم (ا فــي عامــل اإلعــراب فــيذكــرو:((قــال الــرازي.)٥(�

بـسم اهللا إجراؤهـا     : ابدأوا بسم اهللا،والثالـث   : اركبوا بسم اهللا، والثاني   :األول:وجوها)اهللا

  .)٦())وإرساؤها

                                                 
    ٣٢: النساء)١(
،الوسـيط  ٢/١٦١،إعراب القرآن للنحـاس     ١/٢٧٣،وينظر معاني القرآن للفراء     ١٥/١١٥  مفاتيح الغيب    )٢(

،روح ٣/٤١٠،الـدر المـصون    ٤/٤١٥،مجمـع البيـان     ٢/٥١٣،المحرر الـوجيز    ٢/٢٠٢،الكشاف  ٢/٤٥١

   ٥/١٧٥المعاني
  ٤: البقرة )٣(
  ١٠٥: البقرة )٤(
  ٤١:هود  )٥(
، مـشكل  ٢/٢٥٤، إعراب القرآن للنحاس ١/٣٣٢، وينظر عاني القرآن للفراء ١٧/١٨٣مفاتيح الغيب    )٦(

، مجمـع البيـان     ٣/١٧٢، المحرر الوجيز    ٢/٣٧٩، الكشاف   ٢/٥٧٣، الوسيط   ٣٦٢ـ١/٣٦١إعراب القرآن   

  ٤/٩٩، الدر المصون ٩/٢٦، تفسير القرطبي ٥/٢٧٦



 ١٤٥

Rـ�PR�%Fg Oُـ(O     �:ومنه قوله تعالى   ًZَـ �� َ�ِ� 
%ُ/R�N� َ� َ. 
� F� D[ D�- R/N	
 � D? V- َ&� D-       O)ُـPR�%Fg Oـ�R ًZَـ �� َ�ِ� 
%ُ/R�N� َ� َ. 
� F� D[ D�- R/N	
 � D? V- َ&� D-       O)ُـPR�%Fg Oـ�R ًZَـ �� َ�ِ� 
%ُ/R�N� َ� َ. 
� F� D[ D�- R/N	
 � D? V- َ&� D-       O)ُـPR�%Fg Oـ�R ًZَـ �� َ�ِ� 
%ُ/R�N� َ� َ. 
� F� D[ D�- R/N	
 � D? V- َ&� D- فـي  :((قال الرازي.)١(� 

،أي ال تتخـذوا مـن      )ال تتخذوا :(أن يكون متعلقا بقوله   :أحدهما:الناحتما) من دونكم :(قوله

  . )٢())بطانة كائنات من دونكم:أن يجعل وصفا للبطانة، والتقدير: دونكم بطانة،والثاني

                                                 
   ١١٨:آل عمران )١(
، ٢/٣٧١، مجمع البيـان  ١/٣٩٨، الكشاف ١/١٨٢للنحاس ،وينظر إعراب القرآن ٨/١٧٣مفاتيح الغيب   )٢(

   ٢/٢٥٣،روح المعاني ٢/١٩٣،الدر المصون ٣/٤١،البحر المحيط ٤/١١٦تفسير القرطبي 



 ١٤٦

  املبحث الثالث
  ةـــادر املؤولـــاملص

، ،يستعمل أحياناً  استعمال الفعل فيكون له فاعـل         من الزمان  هو الحدث المجرد  : المصدر  

uZD�َzO�D    �:ومفعول به وذلك كقوله تعالى     QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ&     uZD�َzO�D QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ&     uZD�َzO�D QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ&     uZD�َzO�D QR_ ٍtO�D- <R3 Xt�D+{ِْ� O%َ&  * * * *   uZـD�D�ْ5D 
�DـiB�R�D-   uZـ� _َD�ْ5D 
�DـiB�R�D-   uZـ� _َD�ْ5D 
�DـiB�R�D-   uZـ� _َD�ْ5D 
 �PN�ُِـ(PN�ِ�   Oُـ(PN�ِ�   Oُـ(PN�ِ�   OُـO)  �:وقوله تعالى،١((�-iB�R�Dـ� _َ


ْ	+O�Rـَ�          O)ُWR_َـ��o��ِ� O)ُPDَ��ُـ�& O)ُـ�OB!َbَ         �َـO�R+	ْ
 O)ُWR_َـ��o��ِ� O)ُPDَ��ُـ�& O)ُـ�OB!َbَ         �َـO�R+	ْ
 O)ُWR_َـ��o��ِ� O)ُPDَ��ُـ�& O)ُـ�OB!َbَ         �َـO�R+	ْ
 O)ُWR_َـ��o��ِ� O)ُPDَ��ُـ�& O)ُـ�OB!َbَ�)وقد يستعمل استعمال األفعال الالزمة نحو قوله تعالى،)٢:�    

DEO�DTO�R3 F�O�َW �DD%DEO�DTO�R3 F�O�َW �DD%DEO�DTO�R3 F�O�َW �DD%DEO�DTO�R3 F�O�َW �DD% ٍn�D��َ <R3 N.ِ�  ٍn�D��َ <R3 N.ِ�  ٍn�D��َ <R3 N.ِ�  ٍn�D��َ <R3 N.ِ� �)٣( .  

   :والمصدر نوعان

 مصدر صريح ومصدر مؤول،وهناك اختالف بينهما في المعنى واالستعمال، فقـد يقـع             

المصدر الصريح في مواطن ال يقع فيها المؤول وبالعكس، وقد يؤدي أحدهما معنـى ال يؤديـه          

ولم يثبت ).أن ، لو ، كيما ، :( والحروف التي تنسبك مع حيزها في مصدر مؤول هي    .)٤(اآلخر

مصدرية،بل شرطية،وهي حرف يفيد التمني،وقد صرح بذلك في أكثر مـن           ) لو(عند الرازي أن  

Dـ�                        �:ومنـه قولـه تعـالى     . موضعD% O)F?Dَْ��ُـ�& N.ِ� DE��!R�Dـ� -FـD% O)ُP�َ��!R�Rـ�OCَ& Oـ�ِ 
ْ	RPَ�ـ�nِ َ	ـ�F- Oـ ٌZَـ�R\�{َ O2SgD%                         ـ�DD% O)F?Dَْ��ُـ�& N.ِ� DE��!R�Dـ� -FـD% O)ُP�َ��!R�Rـ�OCَ& Oـ�ِ 
ْ	RPَ�ـ�nِ َ	ـ�F- Oـ ٌZَـ�R\�{َ O2SgD%                         ـ�DD% O)F?Dَْ��ُـ�& N.ِ� DE��!R�Dـ� -FـD% O)ُP�َ��!R�Rـ�OCَ& Oـ�ِ 
ْ	RPَ�ـ�nِ َ	ـ�F- Oـ ٌZَـ�R\�{َ O2SgD%                         ـ�DD% O)F?Dَْ��ُـ�& N.ِ� DE��!R�Dـ� -FـD% O)ُP�َ��!R�Rـ�OCَ& Oـ�ِ 
ْ	RPَ�ـ�nِ َ	ـ�F- Oـ ٌZَـ�R\�{َ O2SgD% 

DE%F�F+O,D-DE%F�F+O,D-DE%F�F+O,D-DE%F�F+O,D-�)أن يضلوكم (،ولم يقل )لو يضلونكم :(وإنما قال : )٦(إذ قال .)٥(ألن،)لو :للتمني،فإن قولك ) لو


 َ	�O �:ومنه قوله تعالى.)٧(� -َ O)FCF�D"َ& VgD�D	�َْ& F�SBD+F- O	�َ O)FCF�D"َ& VgD�D-  uZD�D] D	�َْ& F�SBD+F- O	�َ O)FCF�D"َ& VgD�D-  uZD�D] D	�َْ& F�SBD+F- O	�َ O)FCF�D"َ& VgD�D-  uZD�D] D	�َْ& F�SBD+F- O	�uZD�D] D �:كان كذا، يفيد التمني، ونظيره قوله تعالى%VgD%  O�	َ 
%VgD%  O�	َ 
%VgD%  O�	َ 
%VgD% 

                                                 
   ١٥ – ١٤:  البلد  )١(
  ٥٤:  البقرة  )٢(
  ٣٧: غافر )٣(
  ٣/١٢٦ معاني النحو ينظر  )٤(
  ٦٩:آل عمران  )٥(
  ٨/٨٠ينظر مفاتيح الغيب    )٦(
  ٩٦:قرةالب  )٧(



 ١٤٧

  DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCO�ُ�  DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCO�ُ�  DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCO�ُ�  DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCO�ُ��)وهـو جـواب   ) أن(ولم ينـصب بإضـمار  ) فيدهنون(وإنما جاز رفع:)٢(إذ قال .)١

التمني،ألنه عدل به إلى طريق آخر، وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف،أي فهـم يـدهنون،على                

   . ودوا لو تدهن فهم يدهنون:معنى

        ::::ما ما ما ما ـ ـ ـ ـ ١١١١

 توصل بالفعل المتصرف ، إذ الذي ال يتصرف ال مصدر له حتى يؤول الفعل مع الحرف 

مـع  ) ما(مع الفعل ما أفاده ) ما(أن يقيد المصدر المؤول به به، وال توصل باألمر ، ألنه ينبغي       

�DBِـ� @D�F"DـOq      �:فمعنـى   ،)٣(ذلك الفعل ، وإالَّ فليسا مؤولين به             OqـD�F"D@ ـ�DBِ�       OqـD�F"D@ ـ�DBِ�       OqـD�F"D@ ـ�DBِ�ـ    ، )٤(�   واحـد،أما   يء وبرحبهـا ش

   .)أن قم(فليس معناه القيام، ألن القيام ليس فيه معنى طلب القيام بخالف ،)كتبت إليه أن قم(:قولك

  : لى زمانية وغير زمانيةع )٥(وقسمها النحاة 

O)��R�DT �D �:فمثال غير الزمانية قوله تعالى R�O�!َDT Xe-ِeDT  O)��R�DT �D R�O�!َDT Xe-ِeDT  O)��R�DT �D R�O�!َDT Xe-ِeDT  O)��R�DT �D R�O�!َDT Xe-ِeDT �)٦(،وقوله تعالى :�F)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA F)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA F)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA F)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA  F�O@َ1
  F�O@َ1
  F�O@َ1
  F�O@َ1
 

 OqD�F"D@ �DBِ� OqD�F"D@ �DBِ� OqD�F"D@ �DBِ� OqD�F"D@ �DBِ�
 �: وقوله تعالى،)٧(�َ/DC O)ُPRO�D- D0�َ5R	 O)ُ��R��َ �DBِ� 
�ُ=%ُ/3َ  
َ/DC O)ُPRO�D- D0�َ5R	 O)ُ��R��َ �DBِ� 
�ُ=%ُ/3َ  
َ/DC O)ُPRO�D- D0�َ5R	 O)ُ��R��َ �DBِ� 
�ُ=%ُ/3َ  
َ/DC O)ُPRO�D- D0�َ5R	 O)ُ��R��َ �DBِ� 
�D �:ومثال الزمانية قوله تعالى،)٨(� 3َ/ُ%=ُ�  �D  �D  �D 

 ���D" FqOFg ���D" FqOFg ���D" FqOFg ���D" FqOFg�)٩(،مدة دوامي حياً ،ومثله قوله تعالى:أي :� O)ُ�O+�َ�َO]
 �D D�N!	
 
�ُ5N��3َ  O)ُ�O+�َ�َO]
 �D D�N!	
 
�ُ5N��3َ  O)ُ�O+�َ�َO]
 �D D�N!	
 
�ُ5N��3َ  O)ُ�O+�َ�َO]
 �D D�N!	
 
�ُ5N��3َ �)١٠( .  

 أن ابن خروف زعم أن ما المصدرية حرف باتفاق ورد        مغني اللبيب   وذكر ابن هشام في     

وأبـو بكـر    صرح االخفـش    :(على من نقل فيها خالفاً  وصوب ابن هشام ناقل الخالف بقوله           

باسميتها ويرجحه أن فيه تخلصاً  من دعوى اشتراك ال داعي إليه فإن ما الموصـولة االسـمية     

                                                 
  ٩:القلم  )١(
  ٣٠/٧٤ينظر مفاتيح الغيب    )٢(
  ٣/١٣٦، معاني النحو ٤/٤٧١ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب   )٣(
  ١١٨: التوبة )٤(
  ١/٣٩٩ مغني اللبيب  ينظر  )٥(
  ١٢٨: التوبة )٦(
  ١١٨: التوبة )٧(
  ١٤: السجدة )٨(
  ٣١: مريم )٩(
  ١٦: التغابن )١٠(



 ١٤٨

جلستُما (ويرد عليه قولك،)ثابتة باتفاق وهي موضوعة لما ال يعقل،واألحداث من جملة ما ال يعقل

ا أعجبني م (:قل ،وإنه يستلزم أن يسمع كثيرا     تريد به المكان ممتنع مع أنه مما ال يع        ) جلس زيد   

  .)١(،ألنه عندهما األصل وذلك غير مسموع)قمته

ال تكون عند سيبويه إال َّ فعلية وجوز غيره أن تكون اسمية أيضا،             ) ما المصدرية (وصلة  

  وهو قليل كقول الشاعر 

ـَّغام المخْلس    )٢(أعالقـةً  أم الوليــد بعدمـا      فنان رأسك كالث

مـا  ) ( ما خال زيد    ( فيجوز على مذهبه    ،جرورا ً مها جاراً  و   وأجاز ابن جني كون صلت    

 وجوهاً  عدة للفرق بين ما       )٤(ذكر الدكتور فاضل السامرائي   و.)٣(بالجر وما مصدرية  ) عدا زيد   

المصدرية وأن المصدرية رداً  على من قال بتطابقهما في كثير من الصفات واألحكام ولعل أهم                

  :هذه الوجوه

تفيد الحال فيما إذا دخلتا على المضارع نحـو قولـه           ) ما(د االستقبال ، و   تفي) أن  ( ن  أ* 

ُ�
 �َِ	�O)F?D-R�O-َ& O)ُPO �:تعالى �F�O�D- OEَ& XtO�=َ S)DC ْ_ِ�  O)F?D-R�O-َ& O)ُPO�	َِ� 
�ُ�F�O�D- OEَ& XtO�=َ S)DC ْ_ِ�  O)F?D-R�O-َ& O)ُPO�	َِ� 
�ُ�F�O�D- OEَ& XtO�=َ S)DC ْ_ِ�  O)F?D-R�O-َ& O)ُPO�	َِ� 
�ُ�F�O�D- OEَ& XtO�=َ S)DC ْ_ِ� �)وقوله تعالى ،)٥:�DE%F��َْ�D- �DD% O)FCO@َ/3َ DE%F��َْ�D- �DD% O)FCO@َ/3َ DE%F��َْ�D- �DD% O)FCO@َ/3َ DE%F��َْ�D- �DD% O)FCO@َ/3َ  �)٦(.  

Dـ�     ����3ـ 3ـ 3ـ 3ـ �:،وذلك نحـو قولـه تعـالى        )أن(قد تكون ظرفية زمانية بخالف      ) ما (نأ*  Dـ�N!	
 
�ُ5N�     ـ�D Dـ�N!	
 
�ُ5N�     ـ�D Dـ�N!	
 
�ُ5N�     ـ�D Dـ�N!	
 
�ُ5N�

 O)ُ�O+�َ�َO]
 O)ُ�O+�َ�َO]
 O)ُ�O+�َ�َO]
 O)ُ�O+�َ�َO]
�)٧( .  

تكون اسماً  موصوالً  وتكون حرفاً  مصدرياً ،وقد تحتمل المعنيـين فـي آن                ) ما   ( نأ*

DE�ُ!DBO+D- �D �:واحد نحو قوله تعالى      D0�D]  DE�ُ!DBO+D- �D D0�D]  DE�ُ!DBO+D- �D D0�D]  DE�ُ!DBO+D- �D D0�D] �)لونـه  مفقد يحتمل ساء عملهم وساء الـذي يع ،)٨

 . فال تكون إالَّ مصدرية) أن(بخالف

                                                 
  ١/٤٠٢ يب مغني اللب ينظر  )١(
، همـع الهوامـع     )علـق (، لسان العرب،مادة٢/٣٥٥، المقتضب ١/١٧٢في الكتاب  البيت للمرار االسدي  )٢(

٢/١٤٢  
  ٤/٤٧٢ شرح الرضي على الكافية ينظر  )٣(
  ٣/١٣٧ معاني النحو ينظر  )٤(
  ١١: المائدة )٥(
  ١١٢: االنعام )٦(
  ١٦: التغابن )٧(
  ٦٦: المائدة )٨(



 ١٤٩

أن يكون إلرادة مجرد    ) أن(أن يكون مخصوصاً ،وفي مصدر      ) ما(صدر  األصل في م  * 

الحدث ، وهذا فرق رئيس بين استعماليهما ، ولذا ال يحسن وضـع إحـداهما مكـان                 

�O)F?D�O�D �ُـ(S .َ   �:األخرى أحياناً  فمثالً  قوله تعالى       D�D�D6 �DB�R3 fَ�FBoPD;F- 'N�D" DE�F�ROpF- َ. D#l�D@D% D83َ    َ. S)ُـ� O)F?D�O�D� D�D�D6 �DB�R3 fَ�FBoPD;F- 'N�D" DE�F�ROpF- َ. D#l�D@D% D83َ    َ. S)ُـ� O)F?D�O�D� D�D�D6 �DB�R3 fَ�FBoPD;F- 'N�D" DE�F�ROpF- َ. D#l�D@D% D83َ    َ. S)ُـ� O)F?D�O�D� D�D�D6 �DB�R3 fَ�FBoPD;F- 'N�D" DE�F�ROpF- َ. D#l�D@D% D83َ 

D-D-D-D- �iB�R!O��َ 
�FBo!D�F-D% DqO�َ�=َ �SBR �i�D�D" O)ِ?R�ُ��َ& <R3 
%F�ِ� �iB�R!O��َ 
�FBo!D�F-D% DqO�َ�=َ �SBR �i�D�D" O)ِ?R�ُ��َ& <R3 
%F�ِ� �iB�R!O��َ 
�FBo!D�F-D% DqO�َ�=َ �SBR �i�D�D" O)ِ?R�ُ��َ& <R3 
%F�ِ� �iB�R!O��َ 
�FBo!D�F-D% DqO�َ�=َ �SBR �i�D�D" O)ِ?R�ُ��َ& <R3 
%F�ِ��)١(. 

،وهي تقوم مقام حرف التعليل مع األفعال الماضية        )ما(تستعمل للتعليل بخالف  ) أن(ن  أ* 


 �:تعالىقوله وذلك نحو ��DC ُd�D�ِ�	ْ
 V�R��َD%  
��DC ُd�D�ِ�	ْ
 V�R��َD%  
��DC ُd�D�ِ�	ْ
 V�R��َD%  
��DC ُd�D�ِ�	ْ
 V�R��َD%  * * * * 
i�	َD% ِ�DBO"S�!R	 
O�DTDg OEَ&  
i�	َD% ِ�DBO"S�!R	 
O�DTDg OEَ&  
i�	َD% ِ�DBO"S�!R	 
O�DTDg OEَ&  
i�	َD% ِ�DBO"S�!R	 
O�DTDg OEَ& �)٢(. 

قولـه  .مع ما في حيزها بمصدر مؤول عند الفخر الرازي          ) ما( سبك   واهد  شومن  

�X~%F0D@ D R �:تعالى R Op FB ْ	� ِ�  O)ُPO�َ! DT X�-ِ�D" O)�� R� DT �D R� O� َ! DT Xe- ِeDT O)ُPR�ُ�� َ& O�R ٌd� F]D@ O)ُWD0�D� O�َ5 َ	  X~%F0D@ D R� R Op FB ْ	� ِ�  O)ُPO�َ! DT X�-ِ�D" O)�� R� DT �D R� O� َ! DT Xe- ِeDT O)ُPR�ُ�� َ& O�R ٌd� F]D@ O)ُWD0�D� O�َ5 َ	  X~%F0D@ D R� R Op FB ْ	� ِ�  O)ُPO�َ! DT X�-ِ�D" O)�� R� DT �D R� O� َ! DT Xe- ِeDT O)ُPR�ُ�� َ& O�R ٌd� F]D@ O)ُWD0�D� O�َ5 َ	  X~%F0D@ D R� R Op FB ْ	� ِ�  O)ُPO�َ! DT X�-ِ�D" O)�� R� DT �D R� O� َ! DT Xe- ِeDT O)ُPR�ُ�� َ& O�R ٌd� F]D@ O)ُWD0�D� O�َ5 َ	 

X)�R"D@X)�R"D@X)�R"D@X)�R"D@�)رفع والمعنى عزيز    في موضع ) ما()٤(قال الفراء ) ما عنتّم :(قوله:((،قال الرازي )٣ 

،والمصدر المنسبك هنا فاعل لعزيز بحـسب       )٥(..))عليه عنتكم ، أي يشق عليه مكروهكم      

عنتكم عزيز عليه ،وقدم خبره وأجـاز       :التقدير المتقدم،ويجوز أن يكون ما عنتم مبتدأ،أي      

الحوفي أن يكون عزيز مبتدأ وما عنتم الخبر ، وأن تكون ما بمعنى الـذي ، وأن تكـون           

5َـ�D0         �:ومنه قوله تعالى  .)٦(ة وهو أعرب دون اإلعرابين السابقين     مصدري R 	 O)ُ�� Rـ� �َـ�DB ِ� 
� 5َـ�D0         3َـ/ُ%=ُ R 	 O)ُ�� Rـ� �َـ�DB ِ� 
� 5َـ�D0         3َـ/ُ%=ُ R 	 O)ُ�� Rـ� �َـ�DB ِ� 
� 5َـ�D0         3َـ/ُ%=ُ R 	 O)ُ�� Rـ� �َـ�DB ِ� 
� 3َـ/ُ%=ُ

   
 DC O)ُPRـ/َOـ�D -   
 DC O)ُPRـ/َOـ�D -   
 DC O)ُPRـ/َOـ�D -   
 DC O)ُPRـ/َOـ�D يحتمل أن يكون منـصوبا     )فَذُوقُوا بِما نَسيتُم ِلقَاء       :(قوله:((قال الرازي .)٧(�-

،أي بما )تمنسي:(،أي ذوقوا لقاء يومكم بما نسيتم،ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله   )ذوقوا(بـ

                                                 
  ٦٥: النساء )١(
  ٩١ـ٩٠: مريم )٢(
  ١٢٨: التوبة )٣(
  ١/٣٠٦ينظر معاني القرآن للفراء   )٤(
،المحـرر الـوجيز   ٢/٣١٤كشاف ال،٣/٨٠،معالم التنزيل ٢/٥٣٦، الوسيط ١٦/١٨٧مفاتيح الغيب   ينظر )٥(

  ٣/٥١٤،الدر المصون ٣/٥٥١،تفسير غرائب القرآن ٨/١٩٢،تفسير القرطبي ٥/١٤٥،مجمع البيان ٣/١٠٠
  ٣/٢٤٥راب القرآن ألبي حيان  إعينظر  )٦(
  ١٤: السجدة )٧(



 ١٥٠

OـFq       �:ومنـه قولـه تعـالى     . )١())نسيتم لقاء هذا اليوم ذوقوا     Fg ـ�D Raَـ�WSe	
 D% Ra D8Swـ	�ِ� <Rـ��DjO%َ& D%        FqـO Fg ـ�D Raَـ�WSe	
 D% Ra D8Swـ	�ِ� <Rـ��DjO%َ& D%        FqـO Fg ـ�D Raَـ�WSe	
 D% Ra D8Swـ	�ِ� <Rـ��DjO%َ& D%        FqـO Fg ـ�D Raَـ�WSe	
 D% Ra D8Swـ	�ِ� <Rـ��DjO%َ& D% 

��� D"��� D"��� D"��� D"�)يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه في جميع زمان ) ما دمت حيا:(قوله:((قال الرازي.)٢

�R:ومنه قوله تعالى.)٣())حياته O)ُPَ	 Dn�َ{ �D 
� F;RP��َ3 R O)ُPَ	 Dn�َ{ �D 
� F;RP��َ3 R O)ُPَ	 Dn�َ{ �D 
� F;RP��َ3 R O)ُPَ	 Dn�َ{ �D 
� F;RP��َ3  D¢�D� F@D% D�D8ُ� D% 'D� ْ^ D R0�D�l�	
 D� D¢�D� F@D% D�D8ُ� D% 'D� ْ^ D R0�D�l�	
 D� D¢�D� F@D% D�D8ُ� D% 'D� ْ^ D R0�D�l�	
 D� D¢�D� F@D% D�D8ُ� D% 'D� ْ^ D R0�D�l�	
 D�....�)ما .()٤

،وهـي  )٥(ما مع ما بعدها في تقدير المصدر ، وتقديره فانكحوا الطيب من النـساء             ) طاب

بمعنى اسم الفاعل في هذا التقدير، وقيل ما ظرفية مصدرية أي مدة طيب النكـاح لكـم،                 

نت ظرفية أو مـصدرية فـأن  مفعـول          فانكحوا،وإذا كا : مفعولة بقوله   ) ما(والظاهر أن   

�َـ�Dn    �:ومنه قوله تعالى  .)٦()من النساء (فانكحوا هو    RPْ	
 Fـ�N! 	
 Fـ�D� R� Op F-  OE َ& ٍ�D,ـD� R 	  DE�َW �D     Dnَـ�� RPْ	
 Fـ�N! 	
 Fـ�D� R� Op F-  OE َ& ٍ�D,ـD� R 	  DE�َW �D     Dnَـ�� RPْ	
 Fـ�N! 	
 Fـ�D� R� Op F-  OE َ& ٍ�D,ـD� R 	  DE�َW �D     Dnَـ�� RPْ	
 Fـ�N! 	
 Fـ�D� R� Op F-  OE َ& ٍ�D,ـD� R 	  DE�َW �Dقـال  .)٧(� 

كونـوا ربـانيين    : الفعل،والتقدير معفي القراءتين هي التي بمعنى المصدر       " ما:(("الرازي

مع الفعـل  ) ما(م الكتاب، ومثل هذا من كون    بسبب كونكم عالمين ومعلمين،وبسبب دراستك    


�:بمعنى المصدر،قوله تعالى َ/DC )ِ?R O� D-  D0�َ5 R	 
� F�َ� � DB َW O)FC�D��َ� DtO� D� ْ 	� َ3 
 َ/DC )ِ?R O� D-  D0�َ5 R	 
� F�َ� � DB َW O)FC�D��َ� DtO� D� ْ 	� َ3 
 َ/DC )ِ?R O� D-  D0�َ5 R	 
� F�َ� � DB َW O)FC�D��َ� DtO� D� ْ 	� َ3 
 َ/DC )ِ?R O� D-  D0�َ5 R	 
� F�َ� � DB َW O)FC�D��َ� DtO� D� ْ 	� َ3 �)٩()))٨( .  

   ::::ـ أن املصدرية ـ أن املصدرية ـ أن املصدرية ـ أن املصدرية ٢٢٢٢

  :هي الناصبة للفعل المضارع وتقع في موضعين 


 �O�Dـ�َ X	Pُـ(OEَ&D%  OEَ&D%  OEَ&D%  OEَ&D%         OEِ� O �:نحـو تعـالى   مبتدأ  في االبتداء فتكون في موضع رفع       : األول�F�Fwَ�ـ         OEِ� O)ُـP	َ Xـ�O�D� 
�F�Fwَ�ـ         OEِ� O)ُـP	َ Xـ�O�D� 
�F�Fwَ�ـ         OEِ� O)ُـP	َ Xـ�O�D� 
�F�Fwَ�ـ 
                                                 

،مجمـع  ٤/٣٦١،المحرر الـوجيز  ٣/٤٩٥،الكشاف ٤/٢٤٦،وينظر معالم التنزيل ٢٥/١٥٦ مفاتيح الغيب      )١(

  ١١/١٢٧،روح المعاني ٥/٣٩٧،الدر المصون ٨/٩٩البيان
  ٣١: مريم )٢(
،الدر ٦/١٧٧،البحر المحيط   ١١/٧٠،تفسير القرطبي   ٦/٤١٢،وينظر مجمع البيان    ٢١/١٨٤مفاتيح الغيب      )٣(

   ٤/٥٠٤المصون 
  ٣: النساء )٤(
  ٢/٣٠٠،الدر المصون ٢/٥،معالم التنزيل ١/٢٠٥،وينظر إعراب القرآن للنحاس ٩/١٤٠ مفاتيح الغيب   )٥(
  ٢/١٥٦ إعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٦(
  ٧٩:آل عمران  )٧(
  ٥١:األعراف  )٨(
،مجمـع البيـان    ١/٤٦٢،المحرر الـوجيز    ١/٣٧٥،الكشاف  ١/٤٥٧ط  ،وينظر الوسي ٨/٩٩مفاتيح الغيب      )٩(

  ١/٣٨٥،تفسير أبي السعود ٢/١٤٨،الدر المصون ٢/١٩٥،تفسير غرائب القرآن ٢/٣٣١



 ١٥١

O)ُ��ُWO)ُ��ُWO)ُ��ُWO)ُ��ُW O+�O+�O+�O+�DBDBDBDBDE�!DE�!DE�!DE�!�)وقوله تعالى،)١:� kD�ْ5N�!R	 FnD�=َْ& 
�ُ�O+�َ OEَ&D%  kD�ْ5N�!R	 FnD�=َْ& 
�ُ�O+�َ OEَ&D%  kD�ْ5N�!R	 FnD�=َْ& 
�ُ�O+�َ OEَ&D%  kD�ْ5N�!R	 FnD�=َْ& 
�ُ�O+�َ OEَ&D% �)٢(.  

 &ََ	ـ(O   &ََ	ـ(O   &ََ	ـ(O   &ََ	ـ(O  �:بعد لفظ دال على معنى غير اليقين، فتكون في موضع رفع نحو قوله تعالى          : الثاني

       O)F?F��ُ!ُ= D�D,ْ��َ OEَ& 
�F�D[ D�-R/N!R	 ِEْMD-       O)F?F��ُ!ُ= D�D,ْ��َ OEَ& 
�F�D[ D�-R/N!R	 ِEْMD-       O)F?F��ُ!ُ= D�D,ْ��َ OEَ& 
�F�D[ D�-R/N!R	 ِEْMD-       O)F?F��ُ!ُ= D�D,ْ��َ OEَ& 
�F�D[ D�-R/N!R	 ِEْMD-�)تعالى وقوله. )٣ :�   �ً$Oـ�D6 
�FCD�ْP�َ OEَ& '�DT    �ً$Oـ�D6 
�FCD�ْP�َ OEَ& '�DT    �ً$Oـ�D6 
�FCD�ْP�َ OEَ& '�DT    �ً$Oـ�D6 
�FCD�ْP�َ OEَ& '�DT �)ونـصب نحـو قولـه    ، )٤


ْ	F2O�DB        �:،وخفض نحو )٥(��D?D��RTَ& OEَ& F2OgD@َM3َ    �D?D��RTَ& OEَ& F2OgD@َM3َ    �D?D��RTَ& OEَ& F2OgD@َM3َ    �D?D��RTَ& OEَ& F2OgD@َM3َ    �:تعالى O)ُWD�D"َ& D<R�ْMD- OEَ& ِ�O�=َ O�R         F2O�DB	ْ
 O)ُWD�D"َ& D<R�ْMD- OEَ& ِ�O�=َ O�R         F2O�DB	ْ
 O)ُWD�D"َ& D<R�ْMD- OEَ& ِ�O�=َ O�R         F2O�DB	ْ
 O)ُWD�D"َ& D<R�ْMD- OEَ& ِ�O�=َ O�Rوتوصـل بالفعـل   ،)٧( )٦(� 


	!�D�O�!َDT F�N �:الماضي كذلك نحو قوله تعالى S�D OEَ& َ.O�	َ  �D�O�!َDT F�N!	
 S�D OEَ& َ.O�	َ  �D�O�!َDT F�N!	
 S�D OEَ& َ.O�	َ  �D�O�!َDT F�N!	
 S�D OEَ& َ.O�	َ �)٨(،الىوقوله تع:� fَ�D��ْS��َ OEَ& َ.O�	َ  fَ�D��ْS��َ OEَ& َ.O�	َ  fَ�D��ْS��َ OEَ& َ.O�	َ  fَ�D��ْS��َ OEَ& َ.O�	َ �)٩(.  

المصدرية المنسبكة مع ما في حيزها بمصدر مؤول عند الفخر          ) أن(ومن شواهد     


	!�RBD] F�N�X �:قوله تعالىالرازي، D% ِU�S�	
 D�O� D� 
�F;R! Owُ� D% 
� ُ5 N� َ� D% 
%V�D� َ� OE َ& O)ُPR��DB O-1 ًZ َAO�FT D� N! 	
 
� ُ! D+ O�َ� َ.D%  X��RBD] F�N!	
 D% ِU�S�	
 D�O� D� 
�F;R! Owُ� D% 
� ُ5 N� َ� D% 
%V�D� َ� OE َ& O)ُPR��DB O-1 ًZ َAO�FT D� N! 	
 
� ُ! D+ O�َ� َ.D%  X��RBD] F�N!	
 D% ِU�S�	
 D�O� D� 
�F;R! Owُ� D% 
� ُ5 N� َ� D% 
%V�D� َ� OE َ& O)ُPR��DB O-1 ًZ َAO�FT D� N! 	
 
� ُ! D+ O�َ� َ.D%  X��RBD] F�N!	
 D% ِU�S�	
 D�O� D� 
�F;R! Owُ� D% 
� ُ5 N� َ� D% 
%V�D� َ� OE َ& O)ُPR��DB O-1 ًZ َAO�FT D� N! 	
 
� ُ! D+ O�َ� َ.D% 

X)�R! DTX)�R! DTX)�R! DTX)�R! DT�)وا .()١٠كونوا يا معشر المـؤمنين    : مصدر مؤول من أن والفعل، والتقدير       ) أن تبر

،والمصدر المـؤول فـي محـل رفـع         )١١(برره أتقياء مصلحين في األرض غير مفسدين      

ومنـه قولـه    .)١٢(خير لكم، فحذف الخبر وقيل التقدير مخافـة البـر         ) أن تبروا :(والتقدير

                                                 
  ١٨٤: البقرة )١(
  ٢٣٧: البقرة )٢(
  ١٦: الحديد )٣(
  ٢١٦: البقرة )٤(
  ٧٩: الكهف )٥(
  ١٠: المنافقون )٦(
  ٢/٢٨٢ الهوامع  همع ، ٤٢ـ١/٤١ مغني اللبيب  ينظر  )٧(
  ٨٢: القصص )٨(
  ٧٤: االسراء )٩(
  ٢٢٤: البقرة )١٠(
،المحـرر  ١/٢٦٤،الكـشاف  ١/٣٣٠،الوسـيط  ١/١٠٤،معاني القرآن للفراء ٦/٦٥ مفاتيح الغيب  ينظر  )١١(

،الـدر المـصون    ٢/١٨٨،البحر المحيط   ١/٦١٨،تفسير غرائب القرآن    ٣/٦٦،تفسير القرطبي   ١/٣٠٠الوجيز

  ١/٥٢٠،روح المعاني ١/٥٤٦
  ١/٤٢ مغني اللبيب   ينظر  )١٢(



 ١٥٢

$ً�:تعالى O� D6 
�FCD�ْPَ� OE َ& 'D�DTً$ O� D6 
�FCD�ْPَ� OE َ& 'D�DTً$ O� D6 
�FCD�ْPَ� OE َ& 'D�DTً$ O� D6 
�FCD�ْPَ� OE َ& 'D�DT�����)تكرهوا(أن مصدرية منسبكة مع ما بعدها،و) أن تكرهوا(،)١ (

فعـل درج   ) عـسى (ههنـا أن    :((في مصدر مؤول في محل رفع اسم عسى،قال الرازي          

عـسى زيـد،كما    :مضارعه وبقي ماضيه،ويرتفع االسم بعده كما يرتفع بعد الفعل فتقـول          

ومنـه قولـه   .)٢())قيام زيدعسى :عسى زيد أن يقوم،تقديره:قام زيد ،أي قرب،فقولك :تقول

]�kD�َ�ْ�F- OEَ& FE:تعالى O�ُ5 ْ	
 
 َ/DC DE�َW �D D% kD�َ�ْ�F- OEَ& FE[ O�ُ5 ْ	
 
 َ/DC DE�َW �D D% kD�َ�ْ�F- OEَ& FE[ O�ُ5 ْ	
 
 َ/DC DE�َW �D D% kD�َ�ْ�F- OEَ& FE[ O�ُ5 ْ	
 
 َ/DC DE�َW �D D% �)قوله تعالى:((قال الرازي.)٣):     َأن آنذَا الْقُره ا كَانمو

وما كـان   :في تقدير المصدر،والمعنى  )أن يفترى :(أن قوله تعالى  :األول:فيه وجهان )يفْتَرى

إن :أن يقـال  :ما كان هذا الكالم إالّ كذباً،والثاني     : تقول هذا القرآن افتراء من دون اهللا،كما     

ما كان هذا القرآن ليفترى من دون اهللا،كقولـه         : جاءت ههنا بمعنى الالم،والتقدير   )أن(كلمة

Zً �:تعالى N3� َW 
%F�R�� D� R 	  DE� F� R Op FB ْ	
 DE�َW �D D%  ًZ N3� َW 
%F�R�� D� R 	  DE� F� R Op FB ْ	
 DE�َW �D D%  ًZ N3� َW 
%F�R�� D� R 	  DE� F� R Op FB ْ	
 DE�َW �D D%  ًZ N3� َW 
%F�R�� D� R 	  DE� F� R Op FB ْ	
 DE�َW �D D% �)٤( ،�ِYO�َz ْ	
 'َ! DT O)ُPD+R! ْ�F� R 	 F� N! 	
 DE�َW �D D% ِYO�َz ْ	
 'َ! DT O)ُPD+R! ْ�F� R 	 F� N! 	
 DE�َW �D D% ِYO�َz ْ	
 'َ! DT O)ُPD+R! ْ�F� R 	 F� N! 	
 DE�َW �D D% ِYO�َz ْ	
 'َ! DT O)ُPD+R! ْ�F� R 	 F� N! 	
 DE�َW �D D% �)أي لم )٥،

يكن ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك،فكذلك ما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى،أي ليس وصفه وصف 

OE               �:ومنه قوله تعالى  .)٦())شيء يمكن أن يفترى به على اهللا       َ& Rـ�N! 	
 D�ِ��Dـ�D D�ـD� D Oـ�SB R F)َـ! ْbَ& Oـ�D D%                OE َ& Rـ�N! 	
 D�ِ��Dـ�D D�ـD� D Oـ�SB R F)َـ! ْbَ& Oـ�D D%                OE َ& Rـ�N! 	
 D�ِ��Dـ�D D�ـD� D Oـ�SB R F)َـ! ْbَ& Oـ�D D%                OE َ& Rـ�N! 	
 D�ِ��Dـ�D D�ـD� D Oـ�SB R F)َـ! ْbَ& Oـ�D D% 

   F� FB O]
 �D?� R3 D�َWْ/F-   F� FB O]
 �D?� R3 D�َWْ/F-   F� FB O]
 �D?� R3 D�َWْ/F-   F� FB O]
 �D?� R3 D�َWْ/F-�)ل النصب،واختلفوا في العامـل  في مح )أن يذكر:(قوله:((قال الرازي.)٧

OE     �:منعه كذا،ومثله :ألنك تقول )منع(أنه ثاني مفعولي  :األول:فيه على أقوال   �Dـ� &َ D+ D� DDـ�  D%      OE �Dـ� &َ D+ D� DDـ�  D%      OE �Dـ� &َ D+ D� DDـ�  D%      OE �Dـ� &َ D+ D� DDـ�  D%      َـ�R]O�ُ� َـ�R]O�ُ� َـ�R]O�ُ� َـ�R]O�ُ�        

            

                                                 
  ٢١٦: البقرة )١(
،الـدر  ٢/١٥٢،البحر المحـيط    ٣/٢٨،تفسير القرطبي   ٢٥٥ـ١/٢٥٤،وينظر الكشاف   ٦/٢٤مفاتيح الغيب   )٢(

  ١/٥٢٦المصون 
  ٣٧: يونس )٣(
  ١٢٢:التوبة  )٤(
  ١٧٩:آل عمران  )٥(
،تفـسير  ٥/١٨٤،مجمـع البيـان     ٣/٩٣،معالم التنزيـل    ٢/٥٤٨، وينظر الوسيط    ١٧/٧٦ مفاتيح الغيب      )٦(

  ٦/١١٠،روح المعاني ٣٣ـ٤/٣٢،الدر المصون ٣/٥٨٣،تفسير غرائب القرآن ٨/٢١٩القرطبي 
  ١١٤:البقرة  )٧(



 ١٥٣

R2�D-��ِ�R2�D-��ِ�R2�D-��ِ�R2�D-��ِ�منع مساجد اهللا من : كأنه قيل)من(يجوز أن يكون على حذف:قال األخفش:،الثاني)١(�

يجوز :)٢(قال الزجاج :الرابع).مساجد اهللا (نأن يكون على البدل م    :الثالث.أن يذكر فيها اسمه   

    �:ومنه قوله تعالى  .)٣("))منع"أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها اسمه والعامل فيها          
R� N!	
 Dg%F�F" �DB�R5F- N.َ& �َ3� َ�D- OE َ& N.ِ� � ً$ O� D6 S�FC�FB ُ� O� َ�[ � SB R 
%ُ/F�ْMَ� OE َ& O)ُPَ	 �� R;D- َ.D%R�N!	
 Dg%F�F" �DB�R5F- N.َ& �َ3� َ�D- OE َ& N.ِ� � ً$ O� D6 S�FC�FB ُ� O� َ�[ � SB R 
%ُ/F�ْMَ� OE َ& O)ُPَ	 �� R;D- َ.D%R�N!	
 Dg%F�F" �DB�R5F- N.َ& �َ3� َ�D- OE َ& N.ِ� � ً$ O� D6 S�FC�FB ُ� O� َ�[ � SB R 
%ُ/F�ْMَ� OE َ& O)ُPَ	 �� R;D- َ.D%R�N!	
 Dg%F�F" �DB�R5F- N.َ& �َ3� َ�D- OE َ& N.ِ� � ً$ O� D6 S�FC�FB ُ� O� َ�[ � SB R 
%ُ/F�ْMَ� OE َ& O)ُPَ	 �� R;D- َ.D%�)إال أن :()٥(قرأ حمزة.)٤

أن ال  (إبـدال :وجه قراءة حمـزة   :)٦(قال صاحب الكشاف  .بضم الياء والباقون بفتحها   )يخافا

خيف زيد تركه إقامة حدود اهللا،وهذا      :من ألف الضمير،وهو من بدل االشتمال،كقولك     )يقيما

  .)٨()..))إال أن يخافوا:()٧(المعنى متأكد بقراءة عبد اهللا

   ::::ـ كي املصدرية ـ كي املصدرية ـ كي املصدرية ـ كي املصدرية ٣٣٣٣


    �:أن المصدرية معنى وعمال ، وذلك في نحو       هي بمنزلة   Oـ�D]ْM�َ D8Oَـ�PR	     
Oـ�D]ْM�َ D8Oَـ�PR	     
Oـ�D]ْM�َ D8Oَـ�PR	     
Oـ�D]ْM�َ D8Oَـ�PR	 �)ويؤيده صـحة   )٩،

محلها ،وألنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليهـا حـرف تعليـل نحـو قولـه                  ) أن(حلول  

في جميع استعماالتها حرف جر     ) كي(ومذهب األخفش أن    .)١١( )١٠(�Wَـ>PD- َ. Oُـ�Fg DE%َ	ـW        ًZَـ>PD- َ. Oُـ�Fg DE%َ	ـW        ًZَـ>PD- َ. Oُـ�Fg DE%َ	ـW        ًZَـ>PD- َ. Oُـ�Fg DE%َ	ـZً        �:تعالى

لكـي أن   ( لكوفيـون عـن العـرب       ها بتقدير أن وقد تظهر كما حكـى ا        وانتصاب الفعل بعد  

  :قال الشاعر،)اكرمك

                                                 
  ٥٩:اإلسراء  )١(
  ١/١٥٥ينظر معاني القرآن وإعرابه   )٢(
مـصون  ،الـدر ال ٢/٥٣،تفسير القرطبـي  ١/١٧٨،الكشاف ١/١٩٣،وينظر الوسيط ٤/١٠مفاتيح الغيب    )٣(

  ١/٣٦٢،روح المعاني ١/١٨٦،تفسير أبي السعود ١/٣٤٨
  ٢١٩:البقرة  )٤(
  ١١٥،مفاتيح األغاني،ص٢٠١،الكفاية الكبرى،ص٢٠٤،التذكرة،ص٧٦ينظر كتاب معاني القراءات،ص )٥(
  ٢٧٢ـ١/٢٧١ينظر الكشاف   )٦(
  ١/١٥٥ينظر معاني القرآن وإعرابه   )٧(
،تفـسير  ١/١٩١،معالم التنزيل   ١/٣٣٦،الوسيط  ١/١٠٥رآن للفراء   ،وينظر معاني الق  ٦/٨٧مفاتيح الغيب      )٨(

  ١/٥٣٤،روح المعاني ٢٠٧ـ٢/٢٠٦،البحر المحيط ٤/٩١القرطبي 
  ٢٣:الحديد )٩(
  ٧: الحشر )١٠(
  ٣/١٤١، معاني النحو ١/٢٤٢ مغني اللبيب  ينظر  )١١(



 ١٥٤

  )١(أردت لكيما أن تطير بقربتي      فتتركها شَنَّا ببيداء بلقع 

،ومـذهب  )أن(وعند الخليل أن الناصب مضمر بعدها بناء على مذهبه، وهو أن ال ناصب سوى             

) أن( بأن ) كيما أن تعز ( في نحو ناصبة مثل أن ويقتدرون الكوفيين، أنها في جميع استعماالتها حرف 

) كـي   ( بأن الفعل المنصوب بـ     ) كيمه(بزيادة الالم وفي    ) كي لتقضيني   ( زائدة أو بدل من كي،وفي      

  .)٢(كي أفعل كذا: كيمه أي : فتقول ) جئتك ( منصوب بذلك الفعل، كأنه قيل ) ما( مقدر، و

،ألنها إما جـارة أو     )جئتك كي زيداً  تضرب    :(صوب بعدها، فال يقال   وال يتقدم معمول الفعل المن    

  . )٣(ناصبة، وال يتقدم عليهما معمول ما بعدهما وأجاز الكسائي تقديم معمول منصوب كي عليها

VgD�F- O�D �ِ	َ' �:قوله تعالى،ا عند الفخر الرازي المؤولة مع الفعل مصدر)كي( شواهد ومن  O)ُPO�RD%  'َ	ِ� VgD�F- O�D O)ُPO�RD%  'َ	ِ� VgD�F- O�D O)ُPO�RD%  'َ	ِ� VgD�F- O�D O)ُPO�RD% 

  ِdَ_O@َ&  ِdَ_O@َ&  ِdَ_O@َ&  ِdَ_O@َ&        �ً$Oـ�D6 ٍ)ـ!ْRT Dـ�O+D� D)ـ!َO+D- َ. O<َـPR	 ِ�FBF+ْ	
        �ً$Oـ�D6 ٍ)ـ!ْRT Dـ�O+D� D)ـ!َO+D- َ. O<َـPR	 ِ�FBF+ْ	
        �ً$Oـ�D6 ٍ)ـ!ْRT Dـ�O+D� D)ـ!َO+D- َ. O<َـPR	 ِ�FBF+ْ	
        �ً$Oـ�D6 ٍ)ـ!ْRT Dـ�O+D� D)ـ!َO+D- َ. O<َـPR	 ِ�FBF+ْ	
مصدر مؤول، والتقدير لعدم العلم ، وهنا ) كي ال يعلم ( :قوله.)٤(�

إنما رده إلى أرذل العمر ألجل أن يزيـل         :( إفادة التعليل وهذا منفهم من كلمات الفخر الرازي حيث قال         

ـ       دخ )كي(هي الم    )لكي( ،والالم في قوله    )٥())عقله ، والـذي   )يرد( لت على كي للتوكيد وهي متعلقة ب

ـ هي الناصبة ك  ف حرف مصدري إذا دخلت عليها الالم        )كي(ذهب إليه محققو النحاة في مثل لكي، أن         

، والالم جارة، فينسبك من كي والمضارع بعدها مصدر مجرور بالالم تقديراً ، فالالم على هذا لم                 )أن(

ناهما واختالف عملهما ، ألن الالم مشعرة بالتعليل، وكـي حـرف   تدخل على كي للتوكيد الختالف مع 


 DTَ!ـ' Dـ� 3َـ��Pَُ(O       �:،ومنه قوله تعالى    )٦(مصدري والالم جارة وكي ناصبة    O�D]ْMَ� D8O�َPR	        O)ُPَـ� 3َـ��D
 DTَ!ـ' O�D]ْMَ� D8O�َPR	        O)ُPَـ� 3َـ��D
 DTَ!ـ' O�D]ْMَ� D8O�َPR	        O)ُPَـ� 3َـ��D
 DTَ!ـ' O�D]ْMَ� D8O�َPR	 �)لكيال تأسوا( ،)٧ (

المصدر المؤول من كي والفعل تأسوا في موضع الجر بالالم المشعرة بالتعليل والكـالم فيهـا مثـل                  

  .)٨(قتهاساب

                                                 
  ٣/٥٤٩ االشمونيشرح،٢/٢٣١،شرح التصريح١/٢٤٢مغني اللبيب،٢/٥٨٠البيت بال نسبه في االنصاف)١(
  ٢/٢٨٩ وهمع الهوامع ، ٤/٥٠ شرح الرضي على الكافية ينظر  )٢(
  ٢/٢٩٢  وهمع الهوامع ،٤/٥٠ شرح الرضي على الكافية ينظر  )٣(
  ٧٠: النحل )٤(
،المحـرر الـوجيز    ٢/٥٩٥،الكـشاف   ٢/٣٥٩إعراب القـرآن للنحـاس      و،  ٢٠/٦٣ مفاتيح الغيب    ينظر )٥(

  ١٠/٩٣ير القرطبي ،تفس٦/١٦٩،مجمع البيان ٣/٤٠٧
  ٤/٥٩ إعراب القرآن ألبي حيان ينظر  )٦(
  ٢٣:  الحديد  )٧(
  ٢٠٩ـ٢٩/٢٠٨ينظر مفاتيح الغيب    )٨(



 ١٥٥

        
        
        

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        موارد التأويل النحوي األخرىموارد التأويل النحوي األخرىموارد التأويل النحوي األخرىموارد التأويل النحوي األخرى

        عند الفخر الرازيعند الفخر الرازيعند الفخر الرازيعند الفخر الرازي



 ١٥٦

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        احلمل على املعىناحلمل على املعىناحلمل على املعىناحلمل على املعىن

        ::::ـ العطف على التوهمـ العطف على التوهمـ العطف على التوهمـ العطف على التوهم١١١١

بأنّه يكون باعتبار عمل لم يوجد هو وال طالبه،نحو ليس زيد قائمـاً وال              :عرفه الزركشي 

ـ وب باعتبار جـره بال المنص) ليس ( وهو معطوف على خبر     ) ذاهب(جر  بذاهبٍ ،    اء، ولـو  ب

دخلت عليه فالجر على مفقود، وعامله هو الباء مفقود أيضاً ، إالَّ أنَّه متوهم الوجود لكثرة دخوله      

  .)٢(وشرط حسنه كثرة دخوله هناك،وشرط جوازه صحة دخول العامل المتوهم.)١(في خبر ليس

صوب اسما   وفي المن  ،يقع العطف على التوهم في المجرور والمجزوم والمرفوع اسما          و

  : قول الشاعر  على التوهم المجرورشواهد ومن .)٣(وفي المركبات،وفعال

قْدم مالشَّه قِّ غالَّبااما الحازمطٍَل      إن لم يكن للهوى بالح٤ً(ماً وال ب(  

> �َِ	ـ'  > �َِ	ـ'  > �َِ	ـ'  > �َِ	ـ'  .َ &َ�َ& َ.R��َO�S�َ& َ.R��َO�S�َ& َ.R��َO�S�R��َO�S	�	�	�	�    �: )٦( في قراءة غير أبي عمرو )٥(ومثال المجزوم ما قال به الخليل وسيبويه      

      :َSـ�SjَM3َ ٍYـ-ِ�=َ ٍ�D�َ&      :َSـ�SjَM3َ ٍYـ-ِ�=َ ٍ�D�َ&      :َSـ�SjَM3َ ٍYـ-ِ�=َ ٍ�D�َ&      :َSـ�SjَM3َ ٍYـ-ِ�=َ ٍ�D�َ&  Oُـ�Wَ&% Oُـ�Wَ&% Oُـ�Wَ&% Oُـ�Wَ&%�)ـ ألـوال أخرتنـي ف    (:،فإن معنـى  )٧ صرتنـي  إن أخَّ (:معنـى  و ،)قد


	!D�N � :)*()هـ١٩٥ت( في قراءة قُنْبل)٩(وقال به الفارسي. )٨(،واحد)قَدصأ SEِ3َإ O�ِ�OwD-D% ِ�N�D- O�D F�N�ِ�  D�N!	
 SEِ3َإ O�ِ�OwD-D% ِ�N�D- O�D F�N�ِ�  D�N!	
 SEِ3َإ O�ِ�OwD-D% ِ�N�D- O�D F�N�ِ�  D�N!	
 SEِ3َإ O�ِ�OwD-D% ِ�N�D- O�D F�N�ِ� �)١٠( ،

                                                 
  ٢/٧٠ ينظر البرهان في علوم القرآن  )١(
  ٢/١٩٦ ينظر همع الهوامع    )٢(
  ١/٦٢٠ينظر مغني اللبيب   )٣(
  ٢/٦١٩ مغني اللبيب ، ٣/١٩٧ همع الهوامع  بال نسبة في  )٤(
  ٣/١١٧الكتاب   )٥(
،مفـاتيح  ٥٠٤، التـذكرة،ص  ٤/٤٤الحجـة للقـراء الـسبعة        ،٤٩١ينظر كتـاب معـاني القـراءات،ص      )٦(

  ٤٠١األغاني،ص
  ١٠:المنافقون  )٧(
  ١/٦٢٠مغني اللبيب    )٨(
  ٢/٤٦٠الحجة للقراء السبعة   )٩(
كي المخزومي، كذا نـسبه ابـن         هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرمة الم             : قنبل) *(

  ١/٧٩كتاب اإلقناع ينظر مجاهد، 
)٩٠: ����  )١٠  



 ١٥٧

وأنَّهـا  ،يتقي  ) ءيا (تموصولة، فلهذا ثبت  ) نم (فزعم أن ) بريص(وجزم  ) يتقي (في) ءياال(بإثبات

، )نم(على توهم معنى    ) يصبر(ضمنت معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنَّما جزم           

D�O;Dـ�OQ �:)١(ة الوقف كقراءة نافع   بني) يصبر(بل وصل   : وقيلD% OQـ�D�O;DD% OQـ�D�O;DD% OQـ�D�O;DD%  <Rـ��DBDD%   <Rـ��DBDD%   <Rـ��DBDD%   <Rـ��DBDD% �)(ءبسكون يـا  ،)٢ محيـاي (

  .)٣(وصال

إنَّهـم أجمعـون    (:واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون      :لمرفوع فقال سيبويه  وأما ا 

ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم، وذلـك ظـاهر مـن             ،)٤()ذاهبون، وإنَّك وزيد ذاهبان   

  .)٥(كالمه


O]ِ� R0ـ;5O+D- :َ�Dُـ�Dn        �:ومثال المنصوب اسماً ما تقدم    D@D% Oـ�RD%         Dn5ُـ�O+D- :َ�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�RD%         Dn5ُـ�O+D- :َ�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�RD%         Dn5ُـ�O+D- :َ�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�RD% �)ـ . )٦ ـ من فـتح البـاء، كأ     يف ه نّ

مـن وراء   و ، أي ،)وهبنـا (:على إضمار :وقيل،ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب      :قيل

 ، في معنى الهبـة     من اهللا تعالى بالشيء     ،ألن البشارة  )٧ (� D�3َـ,D�3َ   �DC��َO�Sـ,D�3َ   �DC��َO�Sـ,D�3َ   �DC��َO�Sـ,�DC��َO�S  �إسحاق وهبنا يعقوب، بدليل   

  .)٨(،أو منصوب عطفاً على محله)بإسحاق(هو مجرور عطفاً على :وقيل


 َ	�O �ُـ�F�3َ F�RCOـ�DE�F�RCO   �:الً فكقراءة بعضهم  وأما المنصوب فع  %VgD%    DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCOُـ�� O�	َ 
%VgD%    DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCOُـ�� O�	َ 
%VgD%    DE�F�RCOـ�F�3َ F�RCOُـ�� O�	َ 
%VgD% �)حمالً  على معنى)٩  :ودوا أن 


u2             �:المركبـات فقـد قيـل فـي قولـه تعـالى           في  أما  و.)١٠(تدهنD�l,ـD�F D4ـ�D-l�	
Rـ�R��D-[ Oـ�R]O�F- OEَ& Rـَ� D%              u2
D�l,ـD�F D4ـ�D-l�	
Rـ�R��D-[ Oـ�R]O�F- OEَ& Rـَ� D%              u2
D�l,ـD�F D4ـ�D-l�	
Rـ�R��D-[ Oـ�R]O�F- OEَ& Rـَ� D%              u2
D�l,ـD�F D4ـ�D-l�	
Rـ�R��D-[ Oـ�R]O�F- OEَ& Rـَ� D% 

 O)ُPَ5-R/ـF�R	D% O)ُPَ5-R/ـF�R	D% O)ُPَ5-R/ـF�R	D% O)ُPَ5-R/ـF�R	D%�)ليبشركم وليذيقكم، ويحتمل أن   : إنَّه على تقدير  :)١١    كـذا    التقدير وليذيقكم وليكـون   

                                                 
  ٢/٤٦٠الحجة للقراء السبعة ينظر  )١(
  ١٦٢: األنعام )٢(
  ١/٦٢١ مغني اللبيب  ينظر  )٣(
  ٢/١٥٥الكتاب ينظر  )٤(
  ١/٦٢٢ مغني اللبيب  ينظر )٥(
  ٧١: هود )٦(
  ٧١: هود )٧(
  ١/٦٢٢ مغني اللبيب ينظر  )٨(
  ٩: القلم   )٩(
  ١/٦٢٣ينظر مغني اللبيب    )١٠(
  ٤٦: الروم )١١(



 ١٥٨

َ̂��DـZً         �: قوله تعالى  ، عند الرازي  شواهد  العطف على التوهم    من  و. )١(وكذا أرسلها  D DqـO�D�	ْ
َ̂��DـD�!ْD+D� ْ_ِ�D%          ًZـ�  D DqـO�D�	ْ
َ̂��DـD�!ْD+D� ْ_ِ�D%          ًZـ�  D DqـO�D�	ْ
َ̂��DـD�!ْD+D� ْ_ِ�D%          ًZـ�  D DqـO�D�	ْ
 %D�!ْD+D� ْ_ِ�Dـ� 

 OEَ& َ��RT�DBO]ِ�D% D)�RC
D�O�ِ� '	َِ� �َ�O�ِ?DTD% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% �i�Oَ&D% ِU�S�!R	 OEَ& َ��RT�DBO]ِ�D% D)�RC
D�O�ِ� '	َِ� �َ�O�ِ?DTD% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% �i�Oَ&D% ِU�S�!R	 OEَ& َ��RT�DBO]ِ�D% D)�RC
D�O�ِ� '	َِ� �َ�O�ِ?DTD% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% �i�Oَ&D% ِU�S�!R	 OEَ& َ��RT�DBO]ِ�D% D)�RC
D�O�ِ� '	َِ� �َ�O�ِ?DTD% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% �i�Oَ&D% ِU�S�!R	 ِ�NWV�	
D% D R�RW�D+	ْ
D% D R�R\�N�!R	 <R�O�D� 
D�l?َ{ ِ�NWV�	
D% D R�RW�D+	ْ
D% D R�R\�N�!R	 <R�O�D� 
D�l?َ{ ِ�NWV�	
D% D R�RW�D+	ْ
D% D R�R\�N�!R	 <R�O�D� 
D�l?َ{ ِ�NWV�	
D% D R�RW�D+	ْ
D% D R�R\�N�!R	 <R�O�D� 
D�l?َ{

 Rg�F�Vـ�	
 Rg�F�Vـ�	
 Rg�F�Vـ�	
 Rg�F�Vـ�	
ـ واتّ(: وحمزة وعاصم والكسائي   و كثير وأبو عمر   ابنقرأ  :  أنه )٣( الرازي ذكر.)٢(� ذواخ (

  .)٤(عامر بفتح الخاء على صيغة الخبرابن وقرأ نافع وبكسر الخاء على صيغة األمر،

  :عطف على ماذا ؟ وفيه أقوال) واتخذوا(فقوله : أما القراءة األولى


	DT FqOBD+�َْ& <R�Nَ!ـ�o�َ&D% O)ُPOـ> 3َـ�DT O)ُPُ�!ْNَ!ـ' 
ْ	+Dـ�َ	D RB              �: أنَّه عطف على قراءة    -١ <R�DBO+R� 
%F�ُWْ_
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	DT FqOBD+�َْ& <R�Nَ!ـ�o�َ&D% O)ُPOـ> 3َـ�DT O)ُPُ�!ْNَ!ـ'  <R�DBO+R� 
%F�ُWْ_
         

'�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D%'�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D%'�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D%'�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D%�)٥(.   

 D#ُ!RT�D� <o�ِ� �i	 D#ُ!RT�D� <o�ِ�     ِ� ِU�S�!R	 D#ُ!RT�D� <o�ِ�     ِ� ِU�S�!R	 D#ُ!RT�D� <o�ِ�     ِ� ِU�S�!R	U�S�!Rِ �ِ    �:أنَّه عطف على قوله    -٢�D�i�D�i�D�i�D�)٦(.     ا ابتاله بكلمات وأتمهن، والمعنى أنَّه لم

��i:قال له جزاء لما فعله من ذلك�Dِ� ِU�S�!R	 D#ُ!RT�D� <o�ِ� �i�Dِ� ِU�S�!R	 D#ُ!RT�D� <o�ِ� �i�Dِ� ِU�S�!R	 D#ُ!RT�D� <o�ِ� �i�Dِ� ِU�S�!R	 D#ُ!RT�D� <o�ِ� �،وقال:�'�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% '�!DwF D)�RC
D�O�ِ� ِt�َ5D O�R 
%ُ/R�N�
D% �.   

ونظيـره قولـه    ).وقـال :(يجوز أن يكون أمر بهذا ولده، إالَّ أنَّه تعالى اضمر قوله           -٣

��uaS�ُ5ِ:عالىت O)ُW�D�O��َ[ �D 
%ُ/F�uaS�ُ5ِ� O)ُW�D�O��َ[ �D 
%ُ/F�uaS�ُ5ِ� O)ُW�D�O��َ[ �D 
%ُ/F�uaS�ُ5ِ� O)ُW�D�O��َ[ �D 
%ُ/F��)٧(. 

 أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهـو كـالم     kأنَّه أمر من اهللا تعالى ألمة محمد         -٤

i�Oـ�            �: ذكر قصة إبراهيم عليه السالم وكـأن وجهـه         أثناءاعترض في   َ&D% ِUـ�S�!R	 ًZـD��َ̂ D DqـO�D�	ْ
i�Oـ�             %D�!ْD+D� ْ_ِ�Dـ� َ&D% ِUـ�S�!R	 ًZـD��َ̂ D DqـO�D�	ْ
i�Oـ�             %D�!ْD+D� ْ_ِ�Dـ� َ&D% ِUـ�S�!R	 ًZـD��َ̂ D DqـO�D�	ْ
i�Oـ�             %D�!ْD+D� ْ_ِ�Dـ� َ&D% ِUـ�S�!R	 ًZـD��َ̂ D DqـO�D�	ْ
 %D�!ْD+D� ْ_ِ�Dـ� 

                                                 
  .١٩٢، النحويون والقرآن ص٣/٢٣٠، معاني النحو ١٩٧ـ٣/١٩٦ينظر همع الهوامع   )١(
  ١٢٥: البقرة )٢(
،الكـشاف  ١/٩٣،معالم التنزيل ١/٢٠٤،الوسيط ١/٦١ومعاني القرآن للفراء ،٤/٤٤ينظر مفاتيح الغيب    )٣(

  ،١/٣١٤تفسير الثعالبي  ،١/٥٥٢البحر المحيط ، ١/٧٦لقرطبي ،تفسير ا١/١٨٤
،المفتـاح فـي   ١٩٤،التـذكرة ،ص ١/٣٧٩الحجة للقـراء الـسبعة   ،٦٢ينظر كتاب معاني القراءات ،ص  )٤(

  ٦٠٢،كتاب اإلقناع،ص١٩٤،الكفاية الكبرى،ص٦٢القراءات،ص
  ١٢٥:البقرة  )٥(
  ١٢٤:البقرة  )٦(
  ١٧١: األعراف )٧(



 ١٥٩

 

�R�Nـ/ُ%D% 

�R�Nـ/ُ%D% 

�R�Nـ/ُ%D% 

�R�Nـ/ُ%D%�  ن مقام إبراهيم مصلى والتقدير أنَّا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابةً  للناس وأمنا               أنتم م

فاتخذوه أنتم قبلة ألنفسكم والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما في هذا الموضع وإن كانت الفاء                 

 .أوضح

ذا عطفا  أما قراءة الفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم أنَّهم اتخذوا من مقامه مصلى فيكون ه              

وإذ اتخـذوه   ) %D�!ْD+D� ْ_ِ�Dـ� 
ْ	�O�DـD�!ْD+D� ْ_ِ�D%    Dqـ� 
ْ	�O�DـD�!ْD+D� ْ_ِ�D%    Dqـ� 
ْ	�O�DـD�!ْD+D� ْ_ِ�D%    Dqـ� 
ْ	�O�DـDq    (واتخذوه مصلى ويجوز أن يكون عطفاً علـى         ) جعلنا البيت (ًعلى  

 ، فههنا عطف جملة أمرية على خبريـة وهـو           )١(وهو من عطف الجمل عند أبي حيان      ،مصلى

موضع خذوا منه   أي وقلنا اتَّ  ،وهو عند الزمخشري على إرادة القول     ،يستظهر أنه عطف مفردات   

Dـ�   �:ومنه قوله تعالى  ،)٣(،والجملة مقول القول محذوف معطوف على جعلنا      )٢(صالة تصلون فيه  D%    ـ�DD%    ـ�DD%    ـ�DD% 

ِ)�RPD;	ْ
 ِe-ِeD+	ْ
 R�N!	
 R�O�RT O�R N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ!ُ= S�R$DB�ْ�َR	D% O)ُP	َ kD�O,F� N.ِ� F�N!	
 F�!َD+D�ِ)�RPD;	ْ
 ِe-ِeD+	ْ
 R�N!	
 R�O�RT O�R N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ!ُ= S�R$DB�ْ�َR	D% O)ُP	َ kD�O,F� N.ِ� F�N!	
 F�!َD+D�ِ)�RPD;	ْ
 ِe-ِeD+	ْ
 R�N!	
 R�O�RT O�R N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ!ُ= S�R$DB�ْ�َR	D% O)ُP	َ kD�O,F� N.ِ� F�N!	
 F�!َD+D�ِ)�RPD;	ْ
 ِe-ِeD+	ْ
 R�N!	
 R�O�RT O�R N.ِ� F�OwS�	
 �DD% R�ِ� O)ُPF��ُ!ُ= S�R$DB�ْ�َR	D% O)ُP	َ kD�O,F� N.ِ� F�N!	
 F�!َD+D� �)٤( .  

وعطف الفعـل علـى االسـم       ،اسم) بشرىإال ّ (:وقوله،فعل) طمئنلت(:قوله((:قال الرازي 

أو يقال إالَّ ليبشركم ولتطمئن قلوبكم به       ،مستنكر، فكان الواجب أن يقال إالَّ بشرى لكم واطمئنانا        

ـَلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على االسم؟   ف

  :والجواب عنه من وجهين

 إدخـال  فأحدهما، أقوى في المطلوبية من اآلخر في ذكر اإلمداد مطلوبان، أحدهما  :األول  

 إعانـة اهللا     حصول الطمأنينة على أن    والثاني.)إالَّ بشرى :(السرور في قلوبهم وهو المراد بقوله     

 ففرق بين هاتين العبارتين ، فال يجبنوا عن المحاربة، وهذا هو المقصود األصلي  ،ونصرته معهم 

ولكن ،ين في المطلوبية، فكونـه بـشرى مطلـوب        تنبيهاً على حصول التفاوت بين هذين األمر      

الطمأنينـة،  فعـل   المطلوب األقوى حصول الطمأنينة، فلهـذا أدخـل حـرف التعليـل علـى               

  .)ولتطمئن(:فقال

الواو زائدة والتقدير وما جعلـه اهللا إالَّ بـشرى لكـم            : قال بعضهم في الجواب     : الثاني  

                                                 
  ١/٢٧٨إعراب القرآن للنحاس و،١/١٦٣،معاني القرآن وإعرابه ١/٢١٥ القرآن ألبي حيان إعرابينظر   )١(
  ١/١٨٤الكشاف ينظر  )٢(
  ١/١٧١إعراب القرآن الكريم وبيانه ينظر  )٣(
  ١٢٦: آل عمران )٤(



 ١٦٠

  .)١( ))لتطمئن به قلوبكم

 أخرى بتفصيل   ا أوجه )٢(عنه في البحر المحيط وذكر     قله أبو حيان  وما ذهب إليه الرازي ن    

  :نذكره بحسب وروده عنه

وهو أنَّه مصدر متحد الفاعل والزمان      ،مفعول ألجله،وشروط نصبه موجودة   :بشرى -١

) لتطمئن(ختلف الفاعل في    اإذ أصله لبشرى، ولما     ) بشرى  ( معطوف على موضع    ) ولتطمئن  (

حاد الفاعل،ألن فاعل بشرى هو اهللا وفاعل تطمئن هو قلوبكم، وتطمئن أتى بالالم إذ فات شرط ات

 )جعَل(منصوب بإضمار أن بعد الم كي ، فهو من عطف االسم على توهم موضع اسم آخر، و                

 .  إلى واحدةعلى هذا التقدير متعدي

إالَّ بشرى في موضع نصب على البدل من الهاء، وهي عائدة على            :قال الحوفي  -٢

 .الوعد بالمدد

) لتطمـئن (فعلى هذين القولين تتعلق الالم في       ٍ  لجعله اهللا،    مفعول ثانٍ  )بشرى(قيل    -٣

 :بـشرى ،و)ولتطمئن قلوبكم به بشركم  (:تقديره:بمحذوف، إذ ليس قبله عطف يعطف عليها، قالوا       

ـَّر    ىعجى مصدر كر  لَعـُف  والهاء في به تعود علـى مـا         د الثالثي المجر  ، وهو مصدر من بش

 . في جعله على الخالف المتقدمعادت عليه

متعلقة بفعل مضمر يدل عليه جعله، ومعنـى        ) ولتطمئن( الالم في    )٣(وقال ابن عطية   -٤

وما كان االمداد إالَّ لتستبشروا به، وتطمئن به قلوبكم،انتهى،وكأنه عليها بحسب المـصدر رأى              : اآلية  

 مـن شـرط العطـف علـى         على بشرى على الموضع، ألن    ) ولتطمئن(أنه ال يمكن عنده أن يعطف     

الموضع عند أصحابنا أن يكون ثم محرز للموضع، وال محرز هنا،ألن عامل الجر مفقود، ومـن لـم                  

ومنـه قولـه    .)٤(يشترط المحرز فيجوز ذلك على مذهبه وإالَّ فيكون من باب العطف علـى التـوهم              

�ِإِ[D% َ:�D;O     �:تعالى �DC�َ�O�S,D�َ3 OqَPR;َ�َ3 ٌZDBR\�َ= F�ُ�َ&D�O
َ     D% َ:�D;O]ِِإ� �DC�َ�O�S,D�َ3 OqَPR;َ�َ3 ٌZDBR\�َ= F�ُ�َ&D�O
َ     D% َ:�D;O]ِِإ� �DC�َ�O�S,D�َ3 OqَPR;َ�َ3 ٌZDBR\�َ= F�ُ�َ&D�O
َ     D% َ:�D;O]ِِإ� �DC�َ�O�S,D�َ3 OqَPR;َ�َ3 ٌZDBR\�َ= F�ُ�َ&D�O
َ      Dn5ُـ�O+D- َ:�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�R      Dn5ُـ�O+D- َ:�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�R      Dn5ُـ�O+D- َ:�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�R      Dn5ُـ�O+D- َ:�D;ـO]ِ� R0
D@D% Oـ�Rقرأ ابـن  عـامر      ((:،قال الرازي )٥(�

، أما وجه النصب، فهـو أن يكـون   )٦(بالنصب والباقون بالرفع) يعقوب ( وحمزة وحفص عن عاصم     

                                                 
  ٢/٢٩،وينظر تفسير أبي السعود ١٨٩ـ٨/١٨٨ مفاتيح الغيب  )١(
    ٣/٥٥ ينظر البحر المحيط )٢(
  ١/٥٠٥محرر الوجيز ينظر ال )٣(
  ٢/١٠٥إعراب القرآن ألبي حيان  )٤(
  ٧١:هود )٥(
، المفتـاح فـي القـراءات    ٥٥٧،جامع البيان في القراءات الـسبع،ص ٢/٤١٢الحجة للقراء السبعة ينظر  )٦(

  ٢/٢١٨، النشر ١٧١، مفاتيح األغاني،ص٢/٦٦٦، كتاب اإلقناع ٢٧٣، الكفاية الكبرى،ص١١٦،ص



 ١٦١

: بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب، وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير                : التقدير  

  .)١())ق يعقوب مولود أو موجودومن وراء إسحا

بفعل متوهم فـي    ) إسحاق(وما ذهب إليه الرازي من العطف على التوهم ، توهم نصب            

وحجتهم في ذلـك أن العطـف       ، غير مرضٍ عند بعض النحاة       ،)وهبنا له (وهو) بشرناها(:معنى

اق ومـن وراء إسـح    : بإضمار فعل تقديره   )يعقوب(واألظهر أن ينتصب    ،على التوهم ال ينقاس     

ه معطوف على   نّإ:وقيل،)٢( ألن البشارة في معنى الهبة     ،)فبشرناها(:وهبنا يعقوب ودل عليه قوله    

 عطـف حـرف ال  وهو مذهب ضعـفه النحويون للفصل بالجار والمجرور بين         .)بإسحاق(:قوله

مررت بزيد اليوم و أمس     : يصح إالَّ بإعادة الخافض وهو من باب         وهو ال ومعطوفه المجرور، 


	!Nـ�F                         �:ومنه قوله تعـالى   ،)٣( جاء ففي الشعر   عمرو،فإن F}َ�ـ�[ OEَ& Rـ�l�D@ <ـR3 D)�RC
Dـ�O�ِ� Sـ��D" QR/ـN	

	!Nـ�F                          &ََ	ـ(O َ�ـ�D �َِ	ـ'  F}َ�ـ�[ OEَ& Rـ�l�D@ <ـR3 D)�RC
Dـ�O�ِ� Sـ��D" QR/ـN	

	!Nـ�F                          &ََ	ـ(O َ�ـ�D �َِ	ـ'  F}َ�ـ�[ OEَ& Rـ�l�D@ <ـR3 D)�RC
Dـ�O�ِ� Sـ��D" QR/ـN	

	!Nـ�F                          &ََ	ـ(O َ�ـ�D �َِ	ـ'  F}َ�ـ�[ OEَ& Rـ�l�D@ <ـR3 D)�RC
Dـ�O�ِ� Sـ��D" QR/ـN	
 &ََ	ـ(O َ�ـ�D �َِ	ـ' 

D#!ْFB	ْ
D#!ْFB	ْ
D#!ْFB	ْ
D#!ْFB	ْ
............    �D?R�O�D D�O+D� F�N!	
 R}R/DC <ِ�O;F- 'N�َ& َd�=َ �D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&    �D?R�O�D D�O+D� F�N!	
 R}R/DC <ِ�O;F- 'N�َ& َd�=َ �D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&    �D?R�O�D D�O+D� F�N!	
 R}R/DC <ِ�O;F- 'N�َ& َd�=َ �D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&    �D?R�O�D D�O+D� F�N!	
 R}R/DC <ِ�O;F- 'N�َ& َd�=َ �D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&�)في  الرازي،ذكر)٤ 

 D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D��D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D    �:قوله QR/N	�َW O%َ&�D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&�D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&�D?R6%F�FT '!َDT ٌZD-ِ%�D� D<RCD% uZD-O�=َ '!َDT S�D QR/N	�َW O%َ&�،اختلف النحويون في إدخال أنه اختلف النحويين

  :وذكروا فيه ثالثة أوجه.)أو كالذي(:الكاف في قوله

)  إبراهيم   ألم تر كالذي حاج   (في معنى ) ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم       (: أن يكون قوله   -١

أو كالذي مر علـى قريـة   ، أرأيت كالذي حاج إبراهيم:وتكون هذه اآلية معطوفة عليه، والتقدير   

 وأبي علي الفارسي وأكثر النحويين )٦( وهو قول الكسائي والفراء)٥(فيكون هذا عطفاً على المعنى

��D?�R3 O�D:قالوا ونظيره من القرآن قوله تعالىD% F�O@َ1
 O�DBR	 �ُْ= �D?�R3 O�DD% F�O@َ1
 O�DBR	 �ُْ= �D?�R3 O�DD% F�O@َ1
 O�DBR	 �ُْ= �D?�R3 O�DD% F�O@َ1
 O�DBR	 �ُْ= DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� DE�FB!َO+�َ O)ُ��ُW OEِ� * * * * R�N!R	 DE�ُ	�ُ5D�D]R�N!R	 DE�ُ	�ُ5D�D]R�N!R	 DE�ُ	�ُ5D�D]R�N!R	 DE�ُ	�ُ5D�D]�)ثم قال)٧  :

                                                 
،مجمـع البيـان    ٢/٣٩٥،الكـشاف   ٣/١٣٣،معالم التنزيل   ٢/٥٨٢وينظر الوسيط   ،١٨/٢٢  مفاتيح الغيب    )١(

إعراب القرآن ألبـي    ،٣/٣٣٣،تفسير أبي السعود    ٤/٣٧،تفسير غرائب القرآن    ٩/٤٧،تفسير القرطبي   ٥/٢٩٦

   ٣/٣١٢حيان 
  ٥/٢٤٤البحر المحيط  ينظر )٢(
  ٣/٣١٢إعراب القرآن ألبي حيان ينظر   )٣(
  ٢٥٩ـ٢٥٨: البقرة  )٤(
  ١/٢٧٠معاني القرآن وإعرابه ينظر   )٥(
  ١/١٧٠معاني القرآن للفراء ينظر   )٦(
  ٨٥ـ٨٤: المؤمنون  )٧(



 ١٦٢


ْ	+RIDـ�(ِ        �:تعالى ِ£Oـ�D+	ْ
 VnD@D% ِ�O�S�	
 R2
D%�DBS�	
 VnD@ O�D
ْ	+RIDـ�(ِ         =ُْ�  ِ£Oـ�D+	ْ
 VnD@D% ِ�O�S�	
 R2
D%�DBS�	
 VnD@ O�D
ْ	+RIDـ�(ِ         =ُْ�  ِ£Oـ�D+	ْ
 VnD@D% ِ�O�S�	
 R2
D%�DBS�	
 VnD@ O�D
ْ	+RIDـ�(ِ         =ُْ�  ِ£Oـ�D+	ْ
 VnD@D% ِ�O�S�	
 R2
D%�DBS�	
 VnD@ O�D �ُْ= ****  Rـ�N!R	 DE�ُ	�ُ5Dـ�D]  Rـ�N!R	 DE�ُ	�ُ5Dـ�D]  Rـ�N!R	 DE�ُ	�ُ5Dـ�D]  Rـ�N!R	 DE�ُ	�ُ5Dـ�D]�)فهذا عطف على المعنـى ألن  )١،

  .لمن السموات؟ فقيل هللا : معناه 

ألم تر إلى الذي حاج والذي مر على : والتقدير أن الكاف زائدة،  : وهو اختيار األخفش   -٢

  .قرية 

ألم تر إلى الـذي حـاج       : أنا نضمر في اآلية زيادة، والتقدير       :  وهو اختيار المبرد     -٣

  .)٢(إبراهيم وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية

 إليـه أبـو      الكاف اسماً على ما يذهب      تكون هو أن  : )٣(وهناك وجه آخر ذكره أبو حيان     

ألم تـر إلـى الـذي حـاج         :(الحسن، فتكون الكاف في موضع جر معطوفة على الذي، التقدير         

 ة ومجـرور ة، ومبتـدأ  ومجيء الكاف اسماً  فاعلـة    ،)الذي مر على قرية   :(أو إلى مثل  ،)إبراهيم

بحرف الجر، ثابت في لسان العرب وتأويلها بعيد، وإنَّما عرض لهم اإلشكال من حيث اعتقـاد                

رفية الكاف، حمالً على مشهور مذهب البصريين والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن، أال ترى               ح

  : في قول الشاعر )مثل(ـفي الفاعلية ل

ـّبِ   )٤(وإنَّك لم يفْخَر عليك كفــاخرٍ       ضعيف ولم يغلبك مثل مغَل

        :::: احلمل على املوضع احلمل على املوضع احلمل على املوضع احلمل على املوضع-٢٢٢٢

 أنَّه مقدر الوجود لوجود طالبه، نحو أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في المعطوف، إالَّهو 

  .)٥(ألنه خبر ليس) قائم(عطفاً على موضع ً(ذاهبا (ليس زيد بقائم وال ذاهباً بنصب

  :أن له عند المحققين ثالثة شروط : )٦(هشامابن ذكر و

ما جاءني مـن    ( و  ) ليس زيد بقائم    ( إمكان ظهوره في الفصيح أال ترى أنَّه يجوز في           : األول


	ـ� �D�ْ�V	D�O+َـZً      �:وأجاز الفارسي في قوله تعالى.فترفع) من(أن تسقط الباء فتنصب، و   ) امرأة R}R/ـDC <ـR3 O)FCـ�D�O+D�ْ�َ&D%       ًZـD�O+َ	 �D�ْ�Vـ�	
 R}R/ـDC <ـR3 O)FCـ�D�O+D�ْ�َ&D%       ًZـD�O+َ	 �D�ْ�Vـ�	
 R}R/ـDC <ـR3 O)FCـ�D�O+D�ْ�َ&D%       ًZـD�O+َ	 �D�ْ�Vـ�	
 R}R/ـDC <ـR3 O)FCـ�D�O+D�ْ�َ&D% 

                                                 
  ٨٦: المؤمنون )١(
،معـالم  ١/١٣٨،مشكل اعـراب القـرآن      ١٢٤ـ١/١٢٣،معاني القرآن للفراء    ٧/٢٥ينظر مفاتيح الغيب       )٢(

  ٣/١٨٧، تفسير القرطبي ٢٠٢ـ١/٢٠١،الكشاف ١/٢٢٧التنزيل 
  ١/٣٩٦إعراب القرآن ألبي حيان ينظر   )٣(
  ،١/٤٦٤، المعجم المفصل )غلب(، لسان العرب مادة٣١المرئ القيس في ديوانه،ص البيت  )٤(
  ٤/٦٩ البرهان في علوم القرآن ينظر  )٥(
  ٢/٦١٦ ينظر مغني اللبيب   )٦(



 ١٦٣

RZD�D�R5ْ	
 DtO�D-D%RZD�D�R5ْ	
 DtO�D-D%RZD�D�R5ْ	
 DtO�D-D%RZD�D�R5ْ	
 DtO�D-D%�)عطفاً على محل هذه ألن محله النصب) يوم القيامة (  أن يكون )١.  

ألن ) يـداً وأخيـه   هذا ضـارب ز   (أن يكون الموضع بحق األصالة، فال يجوز         : الثاني

  .الوصف المستوفي لشروط العمل األصُل إعماله ال إضافته اللتحاقه بالفعل

إن زيداً وعمرو قائمان،    : وجود المحرز، أي الطالب لذلك المحل، فال يجوز        : الثالث

 وال) إن ( وذلك ألن الطالب لرفع عمرو هو االبتداء ،واالبتداء هو التجرد، وقد زال بدخول 

 إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل ال مبتدأ،وأجاز هذه بعض ،)إن زيداً قائم وعمرو (يجوز

البصريين، أال أنهم لم يشترطوا المحرز، وإنما منعوا األولـى لمـانع آخر،وهـو تـوارد                

على معمول واحد وهو الخبر،وأجازهما الكوفيون ألنهم ال يشترطون         ) إن واالبتداء :(عاملين

م تعمل عندهم في الخبر شيئا،بل هو مرفوع بما كان مرفوعا بـه قبـل               ل) إن(المحرز،وألن

  .دخولها


ْ	R3 D�-ِ�R3�َPـ> �D?Dـ�i+�RBD� D)Sـ�    �: ذلك عند الرازي قوله تعالىشواهد ومن  D% D R5R3�D�FB	ْ
 F�R�D� D�N!	
 SEِ�     ـ�i+�RBD� D)Sـ�D?D� <ـR3 D�-ِ�R3�َP	ْ
D% D R5R3�D�FB	ْ
 F�R�D� D�N!	
 SEِ�     ـ�i+�RBD� D)Sـ�D?D� <ـR3 D�-ِ�R3�َP	ْ
D% D R5R3�D�FB	ْ
 F�R�D� D�N!	
 SEِ�     ـ�i+�RBD� D)Sـ�D?D� <ـR3 D�-ِ�R3�َP	ْ
D% D R5R3�D�FB	ْ
 F�R�D� D�N!	
 SEِ� ****    

   O)ُـPِ� DE�FwـS�D��َD- D�-R/N	
   O)ُـPِ� DE�FwـS�D��َD- D�-R/N	
   O)ُـPِ� DE�FwـS�D��َD- D�-R/N	
   O)ُـPِ� DE�FwـS�D��َD- D�-R/N	
إما بدل من الذين يتخـذون، وإمـا    "الذين يتربصون"( :(،قال الرازي)٢(�...

  .)٣())صفة للمنافقين وإما نصب على الذم أو رفع على خبر االبتداء محذوف

أنـه فـي    : االوليمكن تصوره بـوجهين،     ) كونه نعتا للمنافقين  (وفي الوجه الثاني  

أنه في موضع نصب حمال علـى       : الثاني.كون المنافقين مجرورا  لموضع جر على اللفظ     

إذا أضيف جاز في معموله أن يتبـع        ) جامع المنافقين :(ن اسم الفاعل في قوله    الموضع أل 

!NـZَ                        �: ومنه قوله تعـالى   .)٤(لفظا وموضعا  RiBـ�  D� R= ـ�i� - Rg ٍ)�R5َ� Oـ�F u¤
Dـ�Rj 'َـ	 �lـ> �ِ D@ <R�
 Dـ�DC <ـR� N � !NـZَ                         =ُـ�ْ �ِ RiBـ�  D� R= ـ�i� - Rg ٍ)�R5َ� Oـ�F u¤
Dـ�Rj 'َـ	 �lـ> �ِ D@ <R�
 Dـ�DC <ـR� N � !NـZَ                         =ُـ�ْ �ِ RiBـ�  D� R= ـ�i� - Rg ٍ)�R5َ� Oـ�F u¤
Dـ�Rj 'َـ	 �lـ> �ِ D@ <R�
 Dـ�DC <ـR� N � !NـZَ                         =ُـ�ْ �ِ RiBـ�  D� R= ـ�i� - Rg ٍ)�R5َ� Oـ�F u¤
Dـ�Rj 'َـ	 �lـ> �ِ D@ <R�
 Dـ�DC <ـR� N �  =ُـ�ْ �ِ

D RWِ�O,FBْ	
 O�R DE�َW �D D% �ً�� R� D" D)�RC
D�O� ِ�D RWِ�O,FBْ	
 O�R DE�َW �D D% �ً�� R� D" D)�RC
D�O� ِ�D RWِ�O,FBْ	
 O�R DE�َW �D D% �ً�� R� D" D)�RC
D�O� ِ�D RWِ�O,FBْ	
 O�R DE�َW �D D% �ً�� R� D" D)�RC
D�O� ِ��)٥(.  

                                                 
  ٦٠: هود )١(
  ١٤١ـ١٤٠: النساء  )٢(
، ٢/٢٣٩إعراب القرآن ألبي حيـان ،٣/٣٩١البحر المحيط  ،١/٥٦٦،الكشاف ١١/٦٥ ينظر مفاتيح الغيب   )٣(

  ٢/١٣٥وبيانه  إعراب القرآن الكريم،٣/١٦٧روح المعاني 

  ١٢١٨ ص،ا���و�� ا���ي  )٤(
  ١٦١: االنعام )٥(



 ١٦٤

  :انتصب ديناً لوجهين((: الرازيقال

: كما قـال   ً على البدل من محل صراط ألن معناه هداني ربي صراطاً مستقيماً          : أحدهما 

��iB�R5�َO�F �ً{
D�Rj D#D-R�O?D-D%�iB�R5�َO�F �ً{
D�Rj D#D-R�O?D-D%�iB�R5�َO�F �ً{
D�Rj D#D-R�O?D-D%�iB�R5�َO�F �ً{
D�Rj D#D-R�O?D-D%�)١(.  

  .أن يكون التقدير الزموا ديناً  : الثاني

  .  )٢(اهتداء:  على المعنى كأنه قال )هداني(ـويجوز فيه أن يكون منصوباً على المصدر ل

وهذا المورد من موارد إبدال اسم منصوب من موضع الجار والمجرور ألنَّـه فـي    

�fِ@O�Dj <R3 O�ُPD- D8َ3 D#Oَ      �:ومنه قوله تعالى  .)٣())موضع نصب على المفعول به     َ	 ِ� َd ِe� ُ& Xn�َ� RW       َfِ@O�Dj <R3 O�ُPD- D8َ3 D#O� َ	 ِ� َd ِe� ُ& Xn�َ� RW       َfِ@O�Dj <R3 O�ُPD- D8َ3 D#O� َ	 ِ� َd ِe� ُ& Xn�َ� RW       َfِ@O�Dj <R3 O�ُPD- D8َ3 D#O� َ	 ِ� َd ِe� ُ& Xn�َ� RW 

         D R� R OpـFB ْ! R 	  kDْـ�WR_D% R� ِ� D@R/�ُ� R 	 F� O� R X�D�D"         D R� R OpـFB ْ! R 	  kDْـ�WR_D% R� ِ� D@R/�ُ� R 	 F� O� R X�D�D"         D R� R OpـFB ْ! R 	  kDْـ�WR_D% R� ِ� D@R/�ُ� R 	 F� O� R X�D�D"         D R� R OpـFB ْ! R 	  kDْـ�WR_D% R� ِ� D@R/�ُ� R 	 F� O� R X�D�D"�)يريـد مـواعظ    : عبـاس   قال ابـن    ((:،قال الرازي )٤

اسـم  ) الـذكرى  ( قال الليـث    . وهو اسم في موضع المصدر    : )٥(قال الزجاج . للمصدقين

  :يجوز : )٦(قال الفراء،من اإلعراب وجوه) ذكرى ( للتذكرة، وفي محل 

  .لتنذر به ولتذكر: أن يكون في موضع نصب على معنى  -١

كتاب حق وذكرى ويجـوز      : والتقدير) كتاب  ( ويجوز أن يكون رفعاً بالرد على قوله         -٢

 .)٧(هو ذكرى: أن يكون التقدير 

ألن تنذر به فهو في موضع الخفض،       : ويجوز أن يكون خفضاً ، ألن معنى لتنذر به           -٣

                                                 
  ٢: الفتح )١(
  ٢/٤٠٣إعراب القرآن ألبي حيان ينظر   )٢(
، المحـرر   ٤/١٩٥ البيـان    ،مجمـع ٢/٨٠الكـشاف  ،٢/٣٤٢وينظـر الوسـيط     ،١٤/١٠ مفاتيح الغيـب    )٣(

،تفـسير أبـي الـسعود    ٣/٢٢٧،الدر المـصون  ٤/٢٦٢،البحر المحيط ٧/٩٩،تفسير القرطبي   ٢/٣٦٩الوجيز

٢/٤٦٩  
  ٢: األعراف )٤(
  ٢/١٩٧ظ معاني القرآن وإعرابه  )٥(
ـ    : النصب،والثاني: األول، الفراء وجهين  قد ذكر ، و ١/٣٧٠لفراء  لمعاني القرآن   ينظر   )٦( ى الرفع ولم أقف عل

  .٢الوجه الثالث،وهو الخفض في تأويل سورة األعراف آية 
  ٢/٢٦٦ينظر معالم التنزيل  )٧(



 ١٦٥

وقـال قـوم هـو      ،)١())وهو عطف على موضع الجار والمجرور     ،ألن المعنى لإلنذار والذكرى   

3َ�D- i8ْـ� �:تعالىومنه قوله ،)٢(وهو مذهب كوفي ) به  ( معطوف على الضمير من      �S�R Dg%F%
Dg �D�O��َ[ O�َ5	َD%  ـ�D- i8ْ�3َ �S�R Dg%F%
Dg �D�O��َ[ O�َ5	َD%  ـ�D- i8ْ�3َ �S�R Dg%F%
Dg �D�O��َ[ O�َ5	َD%  ـ�D- i8ْ�3َ �S�R Dg%F%
Dg �D�O��َ[ O�َ5	َD%     

       Dـ�-R�D;	ْ
 F�	َ �S�	ََ&D% D�O�N�	
D% F�D+D <ِ�l%َ& ُd�D�ِ�       Dـ�-R�D;	ْ
 F�	َ �S�	ََ&D% D�O�N�	
D% F�D+D <ِ�l%َ& ُd�D�ِ�       Dـ�-R�D;	ْ
 F�	َ �S�	ََ&D% D�O�N�	
D% F�D+D <ِ�l%َ& ُd�D�ِ�       Dـ�-R�D;	ْ
 F�	َ �S�	ََ&D% D�O�N�	
D% F�D+D <ِ�l%َ& ُd�D�ِ��)يـا جبـالُ  ( قولـه  : )٤(قال الـرازي  ،)٣قـال  ) بـي معـه    أو

نـا  معناه آتيناه فضالً  قولنا يا جبال، أو من آتي         ) فضال ً : ( بدل من قوله   "يا جبال "((:الزمخشري

 بالنصب حمالً  على محل المنادى والطير بالرفع    )٦(قرئ) الطير(قوله  . )٥( ))ومعناه قلنا يا جبال   

�ِ�	!Nـ�R �: ومنه قوله تعالى .حمالً على لفظه  D�D[ O�D kD@�DwS�	
D% DE�ُ$ِ��Sw	
D% 
%Fg�DC D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ�  Rـ�N!	�ِ� D�D[ O�D kD@�DwS�	
D% DE�ُ$ِ��Sw	
D% 
%Fg�DC D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ�  Rـ�N!	�ِ� D�D[ O�D kD@�DwS�	
D% DE�ُ$ِ��Sw	
D% 
%Fg�DC D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ�  Rـ�N!	�ِ� D�D[ O�D kD@�DwS�	
D% DE�ُ$ِ��Sw	
D% 
%Fg�DC D�-R/N	
D% 
�F�D[ D�-R/N	
 SEِ� �)وقـد  .)٧

على ً معطوف) الصابئون ( والذي ينفعنا هنا هو أن     حث حذف الخبر،  تقدم بحث هذه اآلية في مب     


	RC �SBR+R�3َ R2�=َD�Swـ>DC�ُ�ْ�ُ� OEِ�D% Dـ� %DC�ُ�Opُ�Dـ�       �:ومنه قوله تعالى  .)٨(قبل دخولها عليه  ) إن  ( محل اسم    
%F�O�ُ� OEِ�        ـ�DC�ُ�Opُ�D% ـ�DC�ُ�ْ�ُ� OEِ�D% D<ـRC �SBR+R�3َ R2�=َD�Sw	
 
%F�O�ُ� OEِ�        ـ�DC�ُ�Opُ�D% ـ�DC�ُ�ْ�ُ� OEِ�D% D<ـRC �SBR+R�3َ R2�=َD�Sw	
 
%F�O�ُ� OEِ�        ـ�DC�ُ�Opُ�D% ـ�DC�ُ�ْ�ُ� OEِ�D% D<ـRC �SBR+R�3َ R2�=َD�Sw	
 
%F�O�ُ� OEِ� 

       �$َl�D] O�R O)ُPO�DT F�o�َPF-D% O)ُP	َ X�O�D� D�F?3َ D0
D�َ5ُ�	ْ
       �$َl�D] O�R O)ُPO�DT F�o�َPF-D% O)ُP	َ X�O�D� D�F?3َ D0
D�َ5ُ�	ْ
       �$َl�D] O�R O)ُPO�DT F�o�َPF-D% O)ُP	َ X�O�D� D�F?3َ D0
D�َ5ُ�	ْ
       �$َl�D] O�R O)ُPO�DT F�o�َPF-D% O)ُP	َ X�O�D� D�F?3َ D0
D�َ5ُ�	ْ
        X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+�َ ـ�DBِ� Fـ�N!	
D% O)ُPR�        X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+�َ ـ�DBِ� Fـ�N!	
D% O)ُPR�        X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+�َ ـ�DBِ� Fـ�N!	
D% O)ُPR�        X�ِـ�D� DEُـ�!DBO+�َ ـ�DBِ� Fـ�N!	
D% O)ُPR��)ابن قرأ ((:قال الرازي ،)٩ 

  :بالنون ورفع الراء وفيه وجوه ) نكفر( في رواية أبي بكر)١٠(كثير وأبو عمرو وعاصم

                                                 
ـ ٢/٣٧٢،المحـرر الـوجيز     ٢/٨٣الكـشاف   وينظـر   ،١٤/١٥ مفاتيح الغيب   )١( ،تفـسير القرطبـي    ٣٧٣ـ

، تفسير  ٢٣١ـ٣/٢٣٠، الدر المصون    ٢٦٨ـ٤/٢٦٧، البحر المحيط    ٣/١٩٩،تفسير غرائب القرآن    ٧/١٠٥

  ٢/٤٧٣د ابو السعو
  ٤/٢٦٨البحر المحيط ينظر   )٢(
  ١٠: سبأ )٣(
ـ ٢/٢٤٢معـاني القـرآن للفـراء       ،٢٥/٢١٢  ينظر مفـاتيح الغيـب       )٤( ، مـشكل إعـراب القـرآن       ٢٤٣ـ

،تفـسير  ٨/١٨٥، مجمع البيـان     ٤/٤٠٧، المحرر الوجيز    ٣/٥٤٥، الكشاف   ٣/٤٨٨،الوسيط  ٣٨٤ـ٢/٥٨٣

  ٥/٤٤إعراب القرآن ألبي حيان ،١٤/١٧٠القرطبي 
  ٣/٥٤٥الكشاف   )٥(
  ٣٥١ص،الكفاية الكبرى ينظر كتاب معاني القراءات ،  )٦(
  ٦٩: المائدة )٧(
  ١٢/٤٤ ينظر مفاتيح الغيب   )٨(
  ٢٧١: البقرة )٩(
، كتـاب اإلقنـاع     ٢١١التـذكرة،ص ،١/٤٨١الحجة للقـراء الـسبعة      ،٨٩ينظر كتاب معاني القراءات،ص   )١٠(

، ١٢٣،مفـاتيح األغـاني،ص   ٦٣ الـسبع وعللهـا،ص    ،إعـراب القـراءات   ٢٠٧ص،الكفاية الكبرى   ،٢/٦١٥

   ٢/١٧٨النشر



 ١٦٦

أن يكون خبر مبتدأ محذوف : الثاني.أن يكون عطفاً على محل ما بعد الفاء : أحـدها 

. ن فعل وفاعل مبتدأ بمستأنفه منقطعة عمـا قبلهـا         أنَّه جملة م  : الثالث. ونحن نكفر : أي  

 بالنون والجزم، ووجهه أن يحمل الكـالم        )١(والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي     

وإن تخفوها :فإن موضعه جزم، أال ترى أنَّه لو قال) فهو خير لكم: (على موضـــع قوله

 في موضع جزم ومثله في الحمـل        )خير لكم   ( تكن أعظم لثوابكم، لجزم فيظهر أن قوله        

-Dـ/َ@O)FCF         �:على موضع الجزم قراءة من قرأ تعالى       D% Fَـ� 	  DQRgـ�DC D83َـ Fـ�N! 	
 ْ� R! ْ�-Fـ  O�D          O)FCF@َ/ـD- D% Fَـ� 	  DQRgـ�DC D83َـ Fـ�N! 	
 ْ� R! ْ�-Fـ  O�D          O)FCF@َ/ـD- D% Fَـ� 	  DQRgـ�DC D83َـ Fـ�N! 	
 ْ� R! ْ�-Fـ  O�D          O)FCF@َ/ـD- D% Fَـ� 	  DQRgـ�DC D83َـ Fـ�N! 	
 ْ� R! ْ�-Fـ  O�D.  بـالجزم  )٢(� 

بالياء وكسر الفاء ورفـع     ) ويكفر ()٣(والقراءة الثالثة قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم       

 )٤(قراءة الرابعة ما نقله صـاحب الكـشاف       وال. يكفر اهللا أو يكفر االخفاء    : الراء،والمعنى  

ً ،والفاعل الصدقات    ) وتكفر( ً ومجزوما والقراءة الخامـسة وهـي قـراءة       . بالتاء مرفوعا

ومعناها إن تخفوها يكن خير لكم، وإن نكفّر عنكم         ) إن( بالتاء والنصب بإضمار     )٥(الحسن

  .)٦())سيئاتكم فهو خير لكم

   : التضمني التضمني التضمني التضمني-٣

 الغرض في   نإ: وجاء في األشباه والنظائر   .)٧(ظ آخر فيأخذ حكمه   شراب لفظ معنى لف   إهو  

%F�O+�َ َ.D% F�O+�َ َ.D% F�O+�َ َ.D% F�O+�َ َ.D �:وذلك أقوى من إعطاء معنى، إالَّ ترى كيف رجع معنى،التضمين إعطاء مجموع معنيين

                                                 
، كتـاب اإلقنـاع     ٢١١،التـذكرة،ص ١/٤٨١،الحجة للقـراء الـسبعة      ٨٩ ينظر كتاب معاني القراءات،ص    )١(

، ١٢٣،مفـاتيح األغـاني،ص   ٦٣،إعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا،ص       ٢٠٧،الكفاية الكبرى ،ص  ٢/٦١٥

  ٢/١٧٨النشر
  ١٨٦: األعراف )٢(
،الكفايـة  ٢/٦١٥، كتاب اإلقناع ٢١١،التذكرة،ص١/٤٨١،الحجة للقراء السبعة ٨٩تاب معاني القراءات،صينظر ك  )٣(

  ٢/١٧٨، النشر ١٢٣، مفاتيح األغاني،ص٦٣،إعراب القراءات السبع وعللها،ص٢٠٧الكبرى،ص
  ١/٣١٢ينظر الكشاف   )٤(
  . كتب القراءات،ولم أعثر على هذه القراءة في١/٣١٢وردت هذه القراءة في الكشاف   )٥(
، مجمـع  ١/٢٦٦، المحرر الـوجيز  ١/٣١٢الكشاف ،١/٢٤٣وينظر معالم التنزيل ،٧/٦٦ مفاتيح الغيب   )٦(

ـ ١/٦٥١،الدر المصون ٢/٥٢، تفسير غرائب القرآن ٣١٨ـ٣/٢١٧، تفسير القرطبي   ٢/٢٠١البيان   ، ٦٥٢ـ

  ١/٥٢٨تفسير الثعالبي 
  ٥١ر في لغة القرآن،ص، تناوب حروف الج٢/٨٩٧ ينظر مغني اللبيب   )٧(



 ١٦٧

   O)F?Oـ�DT fَـ�D�O�DT   O)F?Oـ�DT fَـ�D�O�DT   O)F?Oـ�DT fَـ�D�O�DT   O)F?Oـ�DT fَـ�D�O�DT�)١(    ـَ       �.وال تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيـرهم      :  إلى قولك	ِ� O)F?	َ
Dـ�Oَ& 
�ُ!ُWْMَ�ـ َ.D%        َـ	ِ� O)F?	َ
Dـ�Oَ& 
�ُ!ُWْMَ�ـ َ.D%        َـ	ِ� O)F?	َ
Dـ�Oَ& 
�ُ!ُWْMَ�ـ َ.D%        َـ	ِ� O)F?	َ
Dـ�Oَ& 
�ُ!ُWْMَ�ـ َ.D%  ' ' ' '

O)ُPR	
D�Oَ&O)ُPR	
D�Oَ&O)ُPR	
D�Oَ&O)ُPR	
D�O  .))٣وال تضموها إليها آكلين:  أي ٢((�&َ

 الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحـرف،            نإ((:وجاء في الخصائص  

واآلخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً  بأن هذا الفعـل فـي                   

  .)٤())تاد مع ما هو في معناهمعنى ذلك اآلخر، فلذلك جيء معه بالحرف المع

التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعـل             ((:وجاء في النحو الوافي   

  .)٥())آخر أو ما في معناه، فيعطى حكمه في التعدية واللزوم

  :وينحصر التضمين في األفعال والحروف

Rـ�O      &ََ	ـ(O َ�ـ�D      &ََ	ـ(O َ�ـ�D      &ََ	ـ(O َ�ـ�D      &ََ	ـ(O َ�ـ�D     �: فـي األفعـال عنـد الـرازي ،قولـه تعـالى            أمثلتـه ومن   
Rـ�O     �َِ	ـ' 
	Nـ/ D�-R�F�D�Dـ� 
Rـ�O     �َِ	ـ' 
	Nـ/ D�-R�F�D�Dـ� 
Rـ�O     �َِ	ـ' 
	Nـ/ D�-R�F�D�Dـ� 
�َِ	ـ' 
	Nـ/ D�-R�F�D�Dـ�

 O)RCِ@ـ�D-Rg O)RCِ@ـ�D-Rg O)RCِ@ـ�D-Rg O)RCِ@ـ�D-Rg................�)اعلم أن الرؤية قد تجيء بمعنى رؤية البصيرة والقلب وذلـك           ((:قال الرازي . )٦

�D�َPR]�D�D �:راجع إلى العلم كقوله تعالى     �َ�ِ@َ&D%  �D�َPR]�D�D �َ�ِ@َ&D%  �D�َPR]�D�D �َ�ِ@َ&D%  �D�َPR]�D�D �َ�ِ@َ&D% �)وقال،علمنا:  معناه)٧:� Fـ�N!	
 َf
D@َ& �DBِ� ِU�S�	
 D�O�D� D)ُPO;َ�R	  Fـ�N!	
 َf
D@َ& �DBِ� ِU�S�	
 D�O�D� D)ُPO;َ�R	  Fـ�N!	
 َf
D@َ& �DBِ� ِU�S�	
 D�O�D� D)ُPO;َ�R	  Fـ�N!	
 َf
D@َ& �DBِ� ِU�S�	
 D�O�D� D)ُPO;َ�R	 �)٨( 

ن هذا اللفظ قد يستعمل فيما تقدم للمخاطب العلم به،وفيما ال يكون كذلك فقـد يقـول                 إثم  أي علمك،   

   .)٩())ألم تر إلى ما جرى على فالن ، فيكون هذا ابتداء تعريف: الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء

من فـالن إلـى     : عندهم حرف لالنتهاء كقولك     ) إلى  ( يحتمل أن يكون ألجل أن      و((:ثم قال 

                                                 
  ٢٨:  الكهف )١(
  ٢: النساء  )٢(
  ١/١٠٦األشباه والنظائر ينظر   )٣(
  ٢/٩٢ الخصائص  )٤(
  ٣٦صن في حروف الجر في القرآن الكريم،رسالة ماجستير،النيابة والتضميوينظر ،٢/٤٦٠النحو الوافي  )٥(
  ٢٤٣ البقرة  )٦(
  ١٢٨: البقرة  )٧(
  ١٠٥:  النساء )٨(
، معـالم التنزيـل   ١/٣٥٤،والوسـيط  ١/١٢٤،وينظر إعراب القـرآن للنحـاس   ٦/١٣٧  الغيب مفاتيح  )٩(

، ٢/٢٥٨،البحـر المحـيط     ٣/١٥١، تفسير القرطبي    ٢/١٣٧، مجمع البيان    ١/٣٢٧،المحرر الوجيز   ١/٢٠٩

  ١/٢٨٤، تفسير أبي السعود ١/٤٨٣، تفسير الثعالبي ١/٥٩٣الدر المصون 



 ١٦٨

فالن، فمن علم بتعليم معلم فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وإنهائه إليه، فحـسن            


	َ&     N�oI	َ& D�َ� O)َ	َ& D�َ� O)َ	D�َ� O)َ &َ	َ(�D�َ� O:فيه، ونظيره قوله تعالى) إلى(من هذا الوجه دخول حرف  S�D D�O�َW D#l�D@ 'َ	ِ� N�oI	
 S�D D�O�َW D#l�D@ 'َ	ِ� N�oI	
 S�D D�O�َW D#l�D@ 'َ	ِ� N�oI	
 S�D D�O�َW D#l�D@ 'َ	ِ� �)٢(..)))١( .  

معنـى أنظـر أو     ) ترى(لوبحسب ما تقدم أرى أن الرازي يذهب إلى تضمين الفع         

، فلذلك لم   )إلى (ـإن الرؤية هنا علمية وضمنت معنى ما يتعدى ب        :)٣(انتبه،وقال أبو حيان  

�  �:يتعد إلى مفعولين، وكأنه قيل ألم ينته علمك إلى كذا،ومنه قوله تعالى      D� ْ � Vـ�	
 R} R/DC <R3 
� F+ ِ� ْ� ُ& D%   � D� ْ � Vـ�	
 R} R/DC <R3 
� F+ ِ� ْ� ُ& D%   � D� ْ � Vـ�	
 R} R/DC <R3 
� F+ ِ� ْ� ُ& D%   � D� ْ � Vـ�	
 R} R/DC <R3 
� F+ ِ� ْ� ُ& D% 

     
 ig�DT SE ِ� َ.َ& RZ D�D� R5 ْ	
 DtO� D- D% ًZ D� O+ َ 	     
 ig�DT SE ِ� َ.َ& RZ D�D� R5 ْ	
 DtO� D- D% ًZ D� O+ َ 	     
 ig�DT SE ِ� َ.َ& RZ D�D� R5 ْ	
 DtO� D- D% ًZ D� O+ َ 	     
 ig�DT SE ِ� َ.َ& RZ D�D� R5 ْ	
 DtO� D- D% ًZ D� O+ َ 	  O)F?S� D@ 
%F�َ� َW   O)F?S� D@ 
%F�َ� َW   O)F?S� D@ 
%F�َ� َW   O)F?S� D@ 
%F�َ� َW     ugـ�FC ِtOَـ�= ugـ�D+ R	 
 i�O+ F� َ.َ&   ugـ�FC ِtOَـ�= ugـ�D+ R	 
 i�O+ F� َ.َ&   ugـ�FC ِtOَـ�= ugـ�D+ R	 
 i�O+ F� َ.َ&   ugـ�FC ِtOَـ�= ugـ�D+ R	 
 i�O+ F�َأالَ ِإن عادا     ((:،قال الرازي)٤(�&َ.َ 

مهبوا رهم فحذف الباء، وقيل الكفر هو الجحد: ،قيل )كَفَرفالتقدير . أراد كفروا برب : أال إن

،وعلـى  )٥())هو من باب حذف المضاف أي كفروا نعمة ربهـم         : عاداً جحدوا ربهم، وقيل   

القول بأن الكفر هو الجحد فالفعل كفروا ضمن معنى الفعل جحدوا،وحذف المضاف هو ما              

ومعنى كـالم   . ويقال كفرته وكفرت به، وشكرتُ له وشكرتُه      :  قال ،إذ )٦(ذهب إليه الفراء  

،ومنـه قولـه    .)٧(الفراء أن كفر كشكر تارة يتعدى بنفسه وأخرى يتعـدى بحـرف جـر             

!�N:تعالى 	
 َ� N�َ3 D%N! 	
 َ� N�َ3 D%N! 	
 َ� N�َ3 D%N! 	
 َ� N�َ3 D%�iB�RIDT 
i�O�َ& D�- R�RT�َ5ْ	
 'َ! DT D�-R�RC�D�FBْ	
 F��iB�RIDT 
i�O�َ& D�- R�RT�َ5ْ	
 'َ! DT D�-R�RC�D�FBْ	
 F��iB�RIDT 
i�O�َ& D�- R�RT�َ5ْ	
 'َ! DT D�-R�RC�D�FBْ	
 F��iB�RIDT 
i�O�َ& D�- R�RT�َ5ْ	
 'َ! DT D�-R�RC�D�FBْ	
 F��)أجراً:(ي انتصاب قوله:((قال الرازي.)٨ (

انتصب :والثاني.آجرهم أجراً : ،ألنه في معنى قولهم   )وفضل(انتصب بقوله   :األول:وجهان

ومراد الرازي في الوجه األول أن الفعل فضل ضمن معنـى الفعـل آجـر               .على التمييز 

                                                 
  ٤٥: الفرقان  )١(
  ٦/١٣٨ غيب مفاتيح ال  )٢(
  ١/٣٨١اعراب القرآن ألبي حيان ينظر   )٣(
  ٦٠: هود )٤(
،مجمـع البيـان   ٣/١٨٣،المحـرر الـوجيز   ٣/١٣٠وينظـر معـالم التنزيـل    ،١٨/١٤ مفاتيح الغيـب    )٥(

  ٣/٣٠٧إعراب القرآن ألبي حيان ،٩/٣٨،تفسير القرطبي ٥/٢٨٩
  ٢/٢٠  للفراءمعاني القرآنينظر   )٦(
   ٣/٣٠٧ ألبي حيان إعراب القرآنينظر   )٧(
  ٩٥: النساء  )٨(



 ١٦٩

�kD               �:ومنه قوله تعـالى   .)١())طىوأع ْ! Sـ�	
 D% Sـ�DB ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ 	 De� َ& D% Dtـ�DB َz ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ! N! َbD%                kD� ْ! Sـ�	
 D% Sـ�DB ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ 	 De� َ& D% Dtـ�DB َz ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ! N! َbD%                kD� ْ! Sـ�	
 D% Sـ�DB ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ 	 De� َ& D% Dtـ�DB َz ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ! N! َbD%                kD� ْ! Sـ�	
 D% Sـ�DB ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ 	 De� َ& D% Dtـ�DB َz ْ	
 O)ِ?Oَـ�! DT ـ�D� ْ! N! َbD% �)قـال .)٢ 

معنـى  ) ظلل(تضمين الفعل ومراده هنا .)٣())لكمظوجعلنا الغمام ت  ) ظللناو(:قوله((:الرازي


	�DYَ�َW  DYَ�َW  DYَ�َW  DYَ�َW  َZDBO"S �:ومنه تضمين كتب معنى القول في قوله تعالىالفعل جعل، R�R�ْ�َ� 'َ! DT O)ُPV�D@ َZDBO"S�	
 R�R�ْ�َ� 'َ! DT O)ُPV�D@ َZDBO"S�	
 R�R�ْ�َ� 'َ! DT O)ُPV�D@ َZDBO"S�	
 R�R�ْ�َ� 'َ! DT O)ُPV�D@

            X)ـ�R"D@ X@ُـ�� َ| Fـ�N � َM َ3 Dxَ! Ojَ& D% R} R�O+ D� O�R Dn�َ� S)ُ� uZ َ	� D? D�ِ� 
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 i0� F] O)ُPO�R َ� RB DT O�D F� N� قـرأ  :،قال الرازي)٤(�&َ

 عاصم وابـن   )٦(بكسر األلف، وقرأ ) فإنّه غفور (بفتح األلف   ) أنه من عمل منكم     . ()٥(نافع

: أما فتح األولى فعلى التفسير للرحمة، كأنَّه قيل.الفتح فيهما، والباقون بالكسر فيهماعامر ب

قال .وأما فتح الثانية فعلى أن يجعله بدالً من األولى.كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم

على من فتح األولى فقد جعلها بدالً من الرحمة، وأما التي بعد الفاء ف            : )٧(أبو علي الفارسي  

) أن(أي فله غفرانه، أو أضمر مبتدأ يكون ،فله أنَّه غفور رحيم:أنه أضمر له خبراً  تقديره 

كتب ربكم ( فأمره أنه غفور رحيم ، وأما من كسرهما جميعاً فألنه لما قال : خبره كأنه قيل

ثـم  ه من عمل منكم سوءاً بجهالة       إنّ(:الكالم، ثم ابتدأ وقال   هذا  فقد تم   ) على نفسه الرحمة  

فدخلت الفاء جواباً  للجزاء، وكـسرت إن ألنهـا          ) تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم      

هذا قـول   ، أوكد )أن(ـ إالَّ أن الكالم ب    .دخلت على مبتدأ وخبر كأنك قلت فهو غفور رحيم        

الزجاج، وقرأ نافع األولى بالفتح والثانية بالكسر،ألنه أبدل األولى من الرحمة، واستأنف ما 

                                                 
،تفسير ٣/١٩٥،مجمع البيان ١/٥٤٣الكشاف ،١/٢٤١وينظر إعراب القرآن للنحاس ،١١/٨لتفسير الكبير  )١(

  ٢/٤١٨،الدر المصون ٣/٣٤٧،البحر المحيط ٥/٢٢١القرطبي 
  ٥٧: البقرة )٢(
، تفـسير   ١/٢٧٦ القرطبـي    ، تفـسير  ١/٢٠٤، مجمع البيان    ١/١٤٤،وينظر الكشاف   ٣/٨٢مفاتيح الغيب )٣(

  ١/٣٧٤،البحر المحيط ١/٢٩٢غرائب القرآن 
  ٥٤: االنعام  )٤(
ــداء،ص )٥( ــف واالبت ــر الوق ــراءات،ص١٩٣ينظ ــاني الق ــاب مع ــسبعة ، ١٥٣، كت ــراء ال ــة للق الحج

، كتاب اإلقنـاع    ٢٣٧،الكفاية الكبرى،ص ٤٩١، جامع البيان في القراءات السبع،ص     ٢٥٤،التذكرة،ص٢/١٦٣

  ٢/١٩٤، النشر ٢/٦٣٩
  المصادر نفسها  )٦(
  ٢/١٦٣الحجة للقراء السبعة ينظر   )٧(



 ١٧٠

 معنى القـول    اوأراد الرازي بتمامية الكالم في حالة الكسر كون الفعل مضمن         .)١(اءبعد الف 

  .نووهذا ما عليه النحاة والمفسر

  

  : تضمين الحروف معاني حروف أخرى عند الرازيشواهد ومن 

�lـD% ِY.َ                   �:قوله تعـالى   N�	�ِ� Dsـ� ِ� َ�ْ	
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 D� O َ&
 i�ِ� َW �i�� F" DE�َW F�N� ِ� O)ُPR	
 D� O 
	PRُ(O �:)٣(ذكر الرازي.)٢(�&َ D� O َ& 'َ	 ِ� O)F?َ	
 D� O َ& 
� ُ! ُWْMَ� َ.D%  O)ُPR	
 D� O َ& 'َ	 ِ� O)F?َ	
 D� O َ& 
� ُ! ُWْMَ� َ.D%  O)ُPR	
 D� O َ& 'َ	 ِ� O)F?َ	
 D� O َ& 
� ُ! ُWْMَ� َ.D%  O)ُPR	
 D� O َ& 'َ	 ِ� O)F?َ	
 D� O َ& 
� ُ! ُWْMَ� َ.D% �. فيه

وال تضموا أموالهم إلى أموالكم في اإلنفاق حتـى ال تفرقـوا بـين              : معناه: األولوجهان،

Dـ�O   �:قال تعالى ) مع(بمعنى  ) إلى(أن يكون   : الثاني.نتفاع بها أموالكم وأموالهم في حل اال     

     Rـ�N! 	
َـ'  	 ِ� Qِ@�Dwْـ� : األول،أي مع اهللا،واألول أصح وفي كالم الرازي في الوجهين تضمينان،      )٤ (�&َ

تضمين حـرف معنـى     : والثانيتضمين فعل معنى فعل آخر وهو تأكلوا بمعنى تضموا،          

  ) .مع(معنى) إلى(حرف آخر وهو


	�َ ZَDBO"S	�َِ� O)ُPS�D+DBO�D	tO�D- 'ِ �:نه قوله تعالىوم R�R�ْ��َ '!َDT DY�ََW R�N!R	 ْ�ُ= ِ�O@َ1
D% R2
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D% R2
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D% R2
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          DEـ�F�ROpF- َ. O)F?3َ O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 R��R3 DYO-D@ َ. RZD�D�R5	ْ
          DEـ�F�ROpF- َ. O)F?3َ O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 R��R3 DYO-D@ َ. RZD�D�R5	ْ
          DEـ�F�ROpF- َ. O)F?3َ O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 R��R3 DYO-D@ َ. RZD�D�R5	ْ
          DEـ�F�ROpF- َ. O)F?3َ O)F?D�ُ��َ& 
%F�R�D� D�-R/N	
 R��R3 DYO-D@ َ. RZD�D�R5	ْ
 فيهـا   ،إلـى يـوم القيامـة     ((:قال الـرازي  .)٥(�

أي ليجمعـنكم   ) في(بمعنى  ) إلى:(وقيل. ليجمعنكم يوم القيامة  : أنَّها صلة والتقدير    : أقوال،األول

                                                 
ـ ٢/٥٩، إعراب القرآن للنحاس     ١/٢٢٩، معاني القرآن للفراء     ١٣/٥  ينظر مفاتيح الغيب     )١( ، مـشكل   ٦٠ـ

، مجمـع البيـان     ٢/٢٧، الكـشاف    ٢/٢١٦، معالم التنزيـل     ٢/٢٧٧، الوسيط   ٢٥٤ـ١/٢٥٣إعراب القرآن   

  ٧٥ـ٣/٧٣، الدر المصون ٢/٤٧٠، تفسير الثعالبي ٢٨١ـ٦/٢٨٠، تفسير القرطبي ٣/٦٤
  ٢: النساء  )٢(
، تفسير غريـب  ٣٠٠،تأويل مشكل القرآن،ص١/١٧٨معاني القرآن للفراء ،٩/١٣٨ ينظر مفاتيح الغيب   )٣(

المحـرر  ،١/٤٥٥الكـشاف   ،٢/٤، معالم التنزيل    ٢/٧،الوسيط  ٢/٥، معاني القرآن وإعرابه     ١١٨القرآن ،ص 

  ٢/٣٩٨،روح المعاني ٢/٢٩٨،الدر المصون ٣/١٦٨البحر المحيط ،٥/٩، تفسير القرطبي ٢/٦الوجيز
  ٥٢: آل عمران  )٤(
  ١٢: األنعام )٥(
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  .)٢(..)))١(في يوم القيامة

   :الباء 


ْ	+Dـ/َ �:في قوله تعالى ) عن(معنى  )الباء  ( ومنه تضمين    
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    Fn�Dـ�O]َ1
 O)ِـ?ِ� OqD+N�َ5�َD%    Fn�Dـ�O]َ1
 O)ِـ?ِ� OqD+N�َ5�َD%    Fn�Dـ�O]َ1
 O)ِـ?ِ� OqD+N�َ5�َD%    Fn�Dـ�O]َ1
 O)ِـ?ِ� OqD+N�َ5�َD%�)كقولـه  ) عـن (بمعنـى  ) بهم األسباب  ( الباء في قوله    : )٤(،قال الرازي )٣


 �:تعالىi�ِ�D� R�ِ� ْdَMO]�3َ
i�ِ�D� R�ِ� ْdَMO]�3َ
i�ِ�D� R�ِ� ْdَMO]�3َ
i�ِ�D� R�ِ� ْdَMO]�3َ�)هـ.ق٢٠ت( أي عنه ، قال علقمة بن عبدة)٥(:   

فإن تسألونفإنَّي بالنساء ني       بصيربأدو اءالنساء ٦( طبيب(  

  .)٧(نساءعن ال: أي 

�ِـ> �:كقوله تعالى) إلى(معنى  ) الباء(وقد تضمنت    D�D�O"َ& O�=َD%  <ِـ� D�D�O"َ& O�=َD%  <ِـ� D�D�O"َ& O�=َD%  <ِـ� D�D�O"َ& O�=َD% ....�)٩( الـرازي ذكـر ،)٨(: أن

  :)ت   (أحسن بي وإلي ، وقال كثير:أي إلي ، يقال ) وقد أحسن بي(:قوله

  )١١( )١٠(تـّقلتأسيئي بنا أو أحسني ال ملومة        لدينا وال مقلية إن 

 :في 


ْ	DBَzـ�tِ              �:في قوله تعـالى   )مع( معنى   )في(ومنه تضمين  Oـ�R
	!Nـ�R3 Fـ> bَُ!ـ�ٍ  O)F?D�R�ْMـD- OEَ& N.ِ� DE%Fُـ�I�D- �ْـDC               ِtـ�DBَz	ْ
 Oـ�R
	!Nـ�R3 Fـ> bَُ!ـ�ٍ  O)F?D�R�ْMـD- OEَ& N.ِ� DE%Fُـ�I�D- �ْـDC               ِtـ�DBَz	ْ
 Oـ�R
	!Nـ�R3 Fـ> bَُ!ـ�ٍ  O)F?D�R�ْMـD- OEَ& N.ِ� DE%Fُـ�I�D- �ْـDC               ِtـ�DBَz	ْ
 Oـ�R
	!Nـ�R3 Fـ> bَُ!ـ�ٍ  O)F?D�R�ْMـD- OEَ& N.ِ� DE%Fُـ�I�D- �ْـDC 
                                                 

:  ، آل عمران     )الباء(معنى )إلى(تضمين،١٤:  أخرى في تضمين إلى معنى حرف آخر،البقرة          ينظر شواهد    )١(

   ٦:،المائدة)مع(معنى) إلى( تضمين٥٢:  هود ٥٢
  ١٨ـ٣/١٧،الدر المصون ٦/٢٥٥،تفسير القرطبي ٢/٢٠٢،وينظر معالم التنزيل ١٢/١٣٨  الغيب مفاتيح)٢(
  ١٦٦:البقرة   )٣(
، تفسير غرائب   ١/٤٣٥، مجمع البيان    ١/١١٩،معالم التنزيل   ١/٢٥١،الوسيط  ٤/١٩٠ مفاتيح الغيب    ينظر)٤(

  ١/٤٣١،الدر المصون ١/٤٦٣القرآن 
  ٥٩:الفرقان  )٥(
  ٤١، والجنى الداني،ص٢١٩،والمفضليات،ص٨٥ في ديوانه صبن عبده البيت لعلقمة  )٦(
  ٩١ينظر تناوب حروف الجر في لغة القرآن،ص  )٧(
  ١٠٠: يوسف)٨(
  ١٨/١٧١مفاتيح الغيب    )٩(
  ١٢٦ البيت لكثير عزة في ديوانه ص  )١٠(
بمعنـى عـن ،      البـاء    ٢٥:  أخرى عن تصمين الباء معنى الباء معنى حرف آخر، الفرقان            ينظر شواهد   )١١(

  . الباء بمعنى إلى ٨٠:  األعراف ١٨:   الباء بمعنى في ، المزمل ٣٦:  القمر ٦٠: األنعام 
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صول أن سماع ذلك النداء وو    :  أي مع ظلل ، والتقدير       ،في ظلٍل من الغمام   ((:قال الرازي 

  .)٢())تلك الظلل يكون في زمان واحد

Rـ�O      �: قوله تعالى في)مع  (معنى  ) في  (ومنه تضمين    O)ُPR!Oـ�=َ Oـ�R Oqـ!َD� Oـ�=َ ٍ)Dُ& <R3 
�ُ!F�Og
 َd�=َ       Oـ�R O)ُPR!Oـ�=َ Oـ�R Oqـ!َD� Oـ�=َ ٍ)Dُ& <R3 
�ُ!F�Og
 َd�=َ       Oـ�R O)ُPR!Oـ�=َ Oـ�R Oqـ!َD� Oـ�=َ ٍ)Dُ& <R3 
�ُ!F�Og
 َd�=َ       Oـ�R O)ُPR!Oـ�=َ Oـ�R Oqـ!َD� Oـ�=َ ٍ)Dُ& <R3 
�ُ!F�Og
 َd�=َ 


	�Sـ�@ِ     <R3 ِ��ِ�
D% l�ِ�	ْ

	�Sـ�@ِ     <R3 ِ��ِ�
D% l�ِ�	ْ

	�Sـ�@ِ     <R3 ِ��ِ�
D% l�ِ�	ْ

	�Sـ�@ِ     <R3 ِ��ِ�
D% l�ِ�	ْ
الوجـه  ، فيـه وجهـان    ،)ادخُلُوا فـي ُأمـمٍ        (:تعالىقوله  ((:، قال الرازي  )٣(�

 أدخلوا في النار مع أمم ، وعلى هذا القول ففي اآلية إضمار ومجاز أما اإلضمار                :رالتقدي:األول

ألنا قلنا ،)مع(على معنى ) في (في النار وأما المجاز ،فألنا حملنا كلمة : فألنا أضمرنا فيها قولنا 

ز،  أن ال يلتـزم اإلضـمار وال يلتـزم المجـا           والوجه الثاني . أي مع أمم   ،)في ُأمم (:معنى قوله 

  .)٤())أدخلوا في أممٍ في النار ومعنى الدخول في األمم الدخول فيما بينهم:والتقدير

على أحد الوجـوه التـي ذكرهـا الـرازي فـي قولـه              ) إلى(معنى  ) في(ومنه تضمين   
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D�3َْ& <R3 O)F?D-R�O-َ& 
%VgD�3َ R2�D�l�D�	ْ�ِ� O)F?ُ!F]F@ O)F?�ْD0�         َW �N�ِ� 
�ُ	�=َD% O)ِ?RC
D�3َْ& <R3 O)F?D-R�O-َ& 
%VgD�3َ R2�D�l�D�	ْ�ِ� O)F?ُ!F]F@ O)F?�ْD0�         َW �N�ِ� 
�ُ	�=َD% O)ِ?RC
D�3َْ& <R3 O)F?D-R�O-َ& 
%VgD�3َ R2�D�l�D�	ْ�ِ� O)F?ُ!F]F@ O)F?�ْD0�          ـ�SBR�ِـ�N�ِ�D% Rـ� َ	�Rـ> D6ـ#�  O)ُ�!ْـR]O@ُ& ـ�DBِ� ��َO�َ�          ـ�SBR�ِـ�N�ِ�D% Rـ� َ	�Rـ> D6ـ#�  O)ُ�!ْـR]O@ُ& ـ�DBِ� ��َO�َ�          ـ�SBR�ِـ�N�ِ�D% Rـ� َ	�Rـ> D6ـ#�  O)ُ�!ْـR]O@ُ& ـ�DBِ� ��َO�َ�          ـ�SBR�ِـ�N�ِ�D% Rـ� َ	�Rـ> D6ـ#�  O)ُ�!ْـR]O@ُ& ـ�DBِ� ��َO�َ�

     ٍYـ-ِ�F Rـ�O�	َِ� �D��َ�FTOَ�ـ�     ٍYـ-ِ�F Rـ�O�	َِ� �D��َ�FTOَ�ـ�     ٍYـ-ِ�F Rـ�O�	َِ� �D��َ�FTOَ�ـ�     ٍYـ-ِ�F Rـ�O�	َِ� �D��َ�FTOأن :األول،وفي معناه قوالن) فردوا أيديهم في أفواههم (قوله : )٦(ذكر الرازي،)٥(�َ�ـ�

 أن المراد غير الجارحتين وإنما ذكرهما مجازاً      :والثاني.المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان    

أنهم وضعوا أيـديهم    ،ينفعنا ههنا منها هو الوجه الثالث       ما ،وعلى األول ففيه ثالثة أوجه    .وتوسعاً

على أفواههم مشيرين بذلك إلى األنبياء أن كفوا عن هذا الكـالم وأسـكتوا عـن ذكـر هـذا                    

إما أن الكفار أخذوا أيدي الرسـل ووضـعوها علـى      ،الحديث،وعلى القول بالمجاز فهو يقتضي    

أو أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيدي أنفـسهم           ،هم ليسكتوهم ويقطعوا كالمهم   أفواه

                                                 
  ٢١٠: البقرة )١(
  ٨٤، وينظر كتاب حروف المعاني،ص٥/١٨٣ مفاتيح الغيب   )٢(
  ٣٨: األعراف )٣(
، محرر الـوجيز    ٢/٩٩، الكشاف   ٢/٢٧٧، معالم التنزيل    ٢/٣٦٦، وينظر الوسيط    ١٣/٦٠ مفاتيح الغيب      )٤(

  ٣/٢٦٦، الدر المصون ٢/٣٩٨
  ٩: إبراهيم )٥(
، ٣/٢٥،الوسـيط   ٢٣٠، تفسير غريب القـرآن،ص    ٢/٥،معاني القرآن للفراء    ١٩/٧٠ ينظر مفاتيح الغيب     )٦(

  ٢/٥٢١، الكشاف ٣/٢١٧معالم التنزيل 



 ١٧٣

على أفواه أنفسهم فإن من ذكر كالما عند قومٍ وأنكروه وخافهم فذلك المتكلم ربما وضع يد نفسه                 

  .لبتةايعود إلى ذلك الكالم  على فم نفسه وغرضه أن يعرفهم أنَّه ال

  :على 

 "�R5Dـ�DT Xَ!ـ' &�R5D"       OEَـ�DT Xَ!ـ' &�R5D"       OEَـ�DT Xَ!ـ' &�R5D"       OEَـ�DT Xَ!ـ' &OEَ      �:في أحد التأويالت عند الرازي في قوله تعالى       ) الباء(عنى  م) على  (ضمنت  

    �َ�R\
Dـ�O]ِ� <ـR�D� <R+D �ْR]O@َM3َ O)ُPl�D@ O�R uZD�l�D�ِ� O)ُPُ�$ِْ� O�=َ S�D;	ْ
 N.ِ� R�N!	
 '!َDT َd�ُ=َ& َ.    �َ�R\
Dـ�O]ِ� <ـR�D� <R+D �ْR]O@َM3َ O)ُPl�D@ O�R uZD�l�D�ِ� O)ُPُ�$ِْ� O�=َ S�D;	ْ
 N.ِ� R�N!	
 '!َDT َd�ُ=َ& َ.    �َ�R\
Dـ�O]ِ� <ـR�D� <R+D �ْR]O@َM3َ O)ُPl�D@ O�R uZD�l�D�ِ� O)ُPُ�$ِْ� O�=َ S�D;	ْ
 N.ِ� R�N!	
 '!َDT َd�ُ=َ& َ.    �َ�R\
Dـ�O]ِ� <ـR�D� <R+D �ْR]O@َM3َ O)ُPl�D@ O�R uZD�l�D�ِ� O)ُPُ�$ِْ� O�=َ S�D;	ْ
 N.ِ� R�N!	
 '!َDT َd�ُ=َ& َ.�)٢(،ذكـر الـرازي  )١(: أن  

) فحقيق(والباقون بسكون الياء والتخفيف ، أما قراءه نافع         مشدد الياء   ) حقيق علي ( )٣(ا قرأ  نافع

حق الشيء معناه وجب ،ويحق عليك أن تفعل كـذا          : قال الليث   . يجوز أن يكون بمعنى فاعل      

، ويجوز   ترك القول على اهللا إالَّ بالحق      والمعنى واجب علي  . وحقيق علي أن أفعله بمعنى فاعل       

حق علي أن أفعـل كـذا       :  موضع مفعول ، تقول العرب       أن يكون بمعنى مفعول ، وضع فعيل      

  . ستحق اوإني لمحقوق علي أن أفعل خيراً ، أي حق علي ذلك بمعنى 

 D;3َـ�D;3َ    Sـ�D;3َ    Sـ�D;3َ    Sـ�S   �: قال تعالى  )على(ـإذا عرفت هذا فنقول حجة نافع في تشديد الياء أن حقَّ يتعدى ب            

�D�lـ�     D@ ُdOـ� َ=ـ�D�O�!َDT     ـ�D�l�D@ ُdOـ� َ=ـ�D�O�!َDT     ـ�D�l�D@ ُdOـ� َ=ـ�D�O�!َDT     ـ�D�l�D@ ُdOـ� َ=ـ�D�O�!َDT�)من هذا الوجه ، وأيـضاً فـإن        ) على(حرف   فحقيق يجوز أن يكون موصوالً ب      )٤

 ،كذلك حقيق إن أريد به وجب يتعدى        )على(ـبمعنى واجب ،فكما أن وجب يتعدى ب      ) حقيق(قوله

  .)على(ـب

أن العرب تجعل الباء    : األول  : ففيه وجوه   ،بسكون الياء  )حقيق على  ()٥( العامة وأما قراءة 

   وبحـاٍل  ةجئـت علـى حـاٍل حـسن    و،تقول رميت على القـوس وبالقوس    ) على  (في موضع   

                                                 
  ١٠٥: األعراف )١(
، الوسـيط   ١٩٧معاني القرآن لألخفش،ص  ،  ١/٢٩٩، معاني القرآن للفراء     ١٤/١٥٦ ينظر مفاتيح الغيب     )٢(

  ٩٨ـ٩٧،تناوب حروف الجر،ص١٣٣ـ٢/١٣٢، الكشاف ٢/٣٠٤، معالم التنزيل ٢/٣٩٢
، جامع البيان في القراءات     ٢٧٢،التذكرة،ص٢/٢٥٥الحجة للقراء السبعة    ،١٨٤ ينظر معاني القراءات،ص   )٣(

ــسبع،ص ــرى،ص٥١٥ال ــة الكب ــا،ص ٢٥٠، الكفاي ــسبع وعلله ــراءات ال ــراب الق ــاتيح ١٢١، إع ، مف

  ٢/٢٠٣، النشر ١٨١ـ١٨٠األغاني،ص
  ٣١:الصافات )٤(
، جامع البيان في القراءات     ٢٧٢،التذكرة،ص٢/٢٥٥الحجة للقراء السبعة    ،١٨٤ ينظر معاني القراءات،ص   )٥(

ــسبع،ص ــرى،ص٥١٥ال ــة الكب ــا،ص ٢٥٠، الكفاي ــسبع وعلله ــراءات ال ــراب الق ــاتيح ١٢١، إع ، مف

  ٢/٢٠٣، النشر ١٨١ـ١٨٠األغاني،ص



 ١٧٤


¤DE%F�RT�ُ� u   �:وهذا كما قال  : )١(حسنه قال األخفش  D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D%    DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D%    DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D%    DE%F�RT�ُ� u¤
D�Rj o�ُPِ� 
%F�F+ْ5�َ َ.D% �)فكما وقعت الباء في قوله )٢ 

حقيق على أن ال    (موضع الباء في قوله     ) على  (كذلك وقعت كلمة  ) على(موضع  ) بكل صراط   (

أنـا  : وعلى هذه القراءة فالتقـدير      ) يق بأن ال أقول   حق ()٣(يؤكد هذا الوجه قراءه عبد اهللا     ) أقول

أن الحق هـو    : والثاني.)أن ال أقولَ  (حقيق بأن ال أقول،وعلى قراءة نافع يرتفع باالبتداء وخبره        

 .إال الحـق  : أنا ثابت مستمر على أن لـم أقـل        : الثابت الدائم،والحقيق مبالغة فيه،وكان المعنى    

حققت الرجل إذا ما تحققته وعرفته علـى        :  وهو من قولك    الحقيق ههنا بمعنى المحقوق    والثالث


	R�Nـ>       �:ههنا هي التي تقرن باألوصاف الالزمة األصلية كقوله وتعالى        ) على(يقين،ولفظة Rـ�N!	
 DaDـ��ْR3        <ـR�N	
 Rـ�N!	
 DaDـ��ْR3        <ـR�N	
 Rـ�N!	
 DaDـ��ْR3        <ـR�N	
 Rـ�N!	
 DaDـ��ْR3 


	�Sـ�D?O�!َDT DUـ�        Dـ�       3ََ�ـ�D?O�!َDT DUـ�S�	
 Dـ�       3ََ�ـ�D?O�!َDT DUـ�S�	
 Dـ�       3ََ�ـ�D?O�!َDT DUـ�S�	
 Dجاءني فالن على هيأته وعادته وعرفته وتحققته على كذا وكذا مـن          : ،وتقول)٤(�3ََ�ـ�

  .  أني لم أعرف ولم أتحقق إال على قول الحق:عنى اآليةالصفات، فم

  : عن

، )٥(� َ	َ�ـ�5D�{َ S�F�َWOًـ� DTـ�D�{َ Oـ�ٍ          َ	َ�ـ�5D�{َ S�F�َWOًـ� DTـ�D�{َ Oـ�ٍ          َ	َ�ـ�5D�{َ S�F�َWOًـ� DTـ�D�{َ Oـ�ٍ          َ	َ�ـ�5D�{َ S�F�َWOًـ� DTـ�D�{َ Oـ�ٍ         �:عند الرازي فـي قولـه تعـالى       ) دعب(معنى  ) عن(تضمن  

  :أي بعد طبق كقول الشاعر ) عن طبق(:قوله

  )٦(مازلت أقطع منهالً عن منهـل      حتى أنخت بباب عبد الواحد

 ،ن اإلنسان إذا صار من شيء إلى شيء آخر فقد صار إلى الثاني بعـد األول    ووجه هذا أ  

  . )٧(وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والمجاوزة فكانت مشابهة للفظه بعد. فصلحت بعد وعن معاقبة 

�O�D- O�Dَْ� 3َإ�R�R�ْ��َ O�DT ُ�َ�O�D- �DBN�ِ:ومنه قوله تعالىD% R�R�ْ��َ O�DT ُ�َ�O�D- �DBN�ِ3َإ �َْ�O�D- O�DD% R�R�ْ��َ O�DT ُ�َ�O�D- �DBN�ِ3َإ �َْ�O�D- O�DD% R�R�ْ��َ O�DT ُ�َ�O�D- �DBN�ِ3َإ �َْ�O�D- O�DD% �)بخل ضرر يبين أن ذلك ال) يبخل عن نفسه ()٨

                                                 
  ١٩٧معاني القرآن،ص  )١(
  ٨٦: األعراف )٢(
  ١٢١، وإعراب القراءات السبع وعللها،ص١/٢٥٩ينظر معاني القرآن للفراء   )٣(
  ٣٠: الروم )٤(
  ١٩: االنشقاق )٥(
  ٣١/١٠١،وقد ورد في مفاتيح الغيب   لم أقف على قائله )٦(
، الكشاف ٥/٣٣٨، معالم التنزيل ٤/٤٥٥، الوسيط ٣/١٤٠،معاني القرآن للفراء ٣١/١٠١ مفاتيح الغيب   )٧(

  ٦/٥٠٠، الدر المصون ٦/٥٢١، تفسير غرائب القرآن ١٩/١٨٣، تفسير القرطبي ٤/٧١٥
  ٣٨: محمد )٨(



 ١٧٥

 ونه على أنفسهم فإن من يبخل بـأجرة       ينفق عائد إليه فال تظنوا أنهم ال ينفقونه على غيرهم بل ال          

) عـن (  ومراده من ذلك تـضمين        )١(الطبيب وثمن الدواء فهو مريض فال يبخل إالَّ على نفسه         

  ) على(معنى 

  : إالَّ


	!Nـ�lnD@ R               َ	ـ�W Oَـ�DBِ?�R3 DEـ       َ	ـ�W Oَـ�DBِ?�R3 DEـ       َ	ـ�W Oَـ�DBِ?�R3 DEـ       َ	ـ�W Oَـ�DBِ?�R3 DEـ      �:في قوله تعالى  ) غير  (معنى  ) إالَّ(ضمنت   DE�D;O�F3َـ� ��َD�Dَـ��	َ Fـ�N!	
 N.ِ� ٌZـD?R	[ �              lnD@ Rـ�N!	
 DE�D;O�F3َـ� ��َD�Dَـ��	َ Fـ�N!	
 N.ِ� ٌZـD?R	[ �              lnD@ Rـ�N!	
 DE�D;O�F3َـ� ��َD�Dَـ��	َ Fـ�N!	
 N.ِ� ٌZـD?R	[ �              lnD@ Rـ�N!	
 DE�D;O�F3َـ� ��َD�Dَـ��	َ Fـ�N!	
 N.ِ� ٌZـD?R	[ �

     DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT ِ£Oـ�D+	ْ
     DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT ِ£Oـ�D+	ْ
     DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT ِ£Oـ�D+	ْ
     DE�ُ�RwـD- ـ�SBDT ِ£Oـ�D+	ْ
كان يتوالهمـا     أي لو  ،)غير( ههنا بمعنى    )إالَّ:( أهل النحو  قال: الرازي قال.)٢(�

ويدير أمورهما شيء غير الواحد الذي هو فاطرهما لفـسدتا ، وال يجـوز أن يكـون بمعنـى                   

 لو حملناه على االستثناء لكان المعنى لو كان فيهما آلهة ليس معهم اهللا لفسدتا وهذا                االستثناء ألنا 

يوجب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم اهللا أن ال يحصل الفساد ،ذلك باطل ألنه لـو                   

ثبت ولما بطل حمله على االستثناء . كان فيهما آلهة فسواء لم يكن اهللا معهم أو كان فالفساد الزم 

  .)٣(أن المراد ما ذكرناه

في ) إن(بمنزلة) لو(ألن:فإن قلت ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت        : )٤(وقال الزمخشري 

 %R��َ!ْD- َ.DـR��َ!ْD- َ.D%     OqـR��َ!ْD- َ.D%     OqـR��َ!ْD- َ.D%     OqـOq    �:أن الكالم معه موجب،والبدل ال يسوغ إال في الكالم غير الموجب كقولـه وتعـالى              

   D#�ََ&D�O
 N.ِ� X�D"َ& O)ُPO�R   D#�ََ&D�O
 N.ِ� X�D"َ& O)ُPO�R   D#�ََ&D�O
 N.ِ� X�D"َ& O)ُPO�R   D#�ََ&D�O
 N.ِ� X�D"َ& O)ُPO�Rلـو كـان   :يصح إيجابه والمعنـى يصح نفيه وال عام  م ال ع وذلك ألن أ   )٥(�

داللـة علـى أمـرين،      فيه  و. توالهما ويدبر أمرهما آلهة غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا         

  .أال يكون ذلك إال إياه وحده: اآلخرا إال واحد،وهموجوب أال يكون مدبر: أحدهما

                                                 
، تفسير ١٦/١٧٠، تفسير القرطبي ٩/١٦٨، مجمع البيان ٤/٣٢٢، الكشاف ٢٨/٦٥ ينظر مفاتيح الغيب   )١(

  ١٣/٢٣٨، روح المعاني ٥/٢٤٤لثعالبي ، تفسير ا٦/١٥٨، الدر المصون ٦/١٣٩غرائب القرآن 
  ٢٢:   األنبياء )٢(
، مجمع ٤/٢٧، معالم التنزيل ٣/٣٣،الوسيط ٢/١١٣،معاني القرآن للفراء ٢٢/١٣٠ ينظر مفاتيح الغيب   )٣(

  ٥/١٣، تفسير غرائب القرآن ٧/٧١البيان 
   ٣/١٠٧الكشاف  )٤(
  ٨١: هود  )٥(



 ١٧٦

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        ادةادةادةادةــــــــــــــــــــــــالزيالزيالزيالزي

  : عندما عنون للزيادة ولعلها تتلخص باآلتيالمهمةسائل  جملة من الم)١(ذكر الزركشي

أن االكثرين ينكرون إطالق هذه العبارة في كتاب اهللا ومنهم من يسميه بالصلة أو              : األول

  .المقحم

  .أن النحاة اختلفوا في وقوع الزائد في القرآن الكريم: الثاني

زعم المبرد وثعلـب    : )العمدة  (  في   )ت      (  فمنهم من أنكره، قال الطرطوسي      -أ  

ثبـات  إأالَّ صلة في القرآن والدهماء من العلماء والفقهاء والمفـسرين علـى             

  .)٢(يسعنا إنكاره فذكر كثيراً  الصالت في القرآن، وقد وجد ذلك على وجه ال

وهو أفسد الطـرق بحـسب تعبيـر        .  ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم      -ب

  .الزركشي

ن الزيادة من ناحية اإلعراب ال من ناحية المعنـى           ومنهم من جوزه وعندهم أ     –ج  

  .وعندهم أن الزائد إنَّما للتوكيد والتقوية

فالزيادة واللغو عند البصريين، والصلة     ،أن النحاة عندهم مصطلحات كثيرة للزيادة     : الثالث

  . )٣(والحشو عند الكوفيين

اء فنص أكثـر النحـويين      وأما األسم ،حق الزيادة أن تكون في الحروف واألفعال      : الرابع

تزاد، ووقع في كالم كثير من المفسرين الحكم عليها في بعض المواضع بالزيـادة               على أنَّها ال  

  . موارد الزيادة عندهن الحديث عفيومنهم الرازي وسنبين ذلك الحقا 

 أما وقوعها في صدر الكالم فهو يستلزم التناقض         ،راً وحشوا ً  حقها أن تكون آخ   : الخامس

ها وقد وقعت الحروف واألسماء واألفعال زائـدة عنـد          من ناحية الحشوية لها واالهتمام بتقدي     م

  . وسنبين ذلك إن شاء اهللا،الرازي وهي متصدرة في بعض التأويالت

زوائد ) إن، وأن، وما، وال، ومن، والباء     ( األحرف  هذه  وقوع أن بعضهم أنكر  :)٤(ابن يعيش  ذكرو

العبث والتنزيل منزه عن مثل ذلك، وليس يخلو إنكارهم لذلك من أنَّهـم لـم   ك يكون ك للغير معنى، إذ ذ   
                                                 

  ٣/٥٢ ينظر البرهان في علوم القرآن  )١(
   المصدر نفسه )٢(
  ٥/٦٤شرح المفصل ينظر   )٣(
  ١/٢٢٠األشباه والنظائر و، ٥/٦٤شرح المفصل ينظر   )٤(



 ١٧٧

فإن كان األول، فقد جاء منه في التنزيل والشعر ماال يحصى           . يجدوه في اللغة أو لما ذكروه من المعنى       

نَّه قد ليس المراد أ) زائد(:وإن كان الثاني، فليس كما ظنوا، ألن قولنا. على ما سنذكره في كل حرف منها

 DBِ�َ3ـ�    DBِ�َ3ـ�    DBِ�َ3ـ�    DBِ�َ3ـ�   � عقيـب  )١( قال سيبويه  .ضرب من التأكيد، والتأكيد معنى صحيح     لدخل لغير معنى البتة، بل يزاد       

   O)F?َ=َ̂ـ� �R O)ِ?R�َ̂ـ�=َ?O)F   �5َْـ �R O)ِ?R�َ̂ـ�=َ?O)F   �5َْـ �R O)ِ?R�َ̂ـ�=َ?O)F   �5َْـ �R O)ِ?R�فهو لغو من حيث إنَّها لم تحدث شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من المعنـى،                .  ونظائره )٢(��5َْـ

  .سوى تأكيد الكالم

إلغاء في المعنى فقط، وإلغاء في اإلعمال فقط،        :  أوجه على ثالثة عند ابن يعيش    اإللغاء  و

ما جاءني  ( ،  ) ما زيد بقائم  (فاإللغاء في المعنى نحو حروف الجر كقولك        . وإلغاء فيهما جميعا ً   

وأمـا  ) ما كان أحسن زيدا ً    ( و) زيد منطلق ظننت    : ( وأما ما ألغي في العمل، فنحو     ) من أحد   

  .)٣()إن ( و ) ال ( و ) ما ( فنحواإللغاء في المعنى واللفظ، 

فائدة الحرف الزائد في كالم العرب إما معنوية وإما لفظية، فالمعنوية           : قيل((:قال الرضي 

فيجـب أالَّ   : فإن قيل .)ليس(و  ) ما(االستغراقية والباء في خبر     ) من(تأكيد المعنى، كما تقدم في      

 سميت زائدة، ألنه ال يتغير بها أصل المعنى، بـل           إنَّما: قيل. تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية     

ا العارضة ال يزيد بسببها إالَّ تأكيد المعنى الثابت وتقويته، فكأنَّها لم تفد شيئاً ، لما لم تغاير فائدته          

  االبتداء، وألفاظ التأكيد، أسماء    )الم(و) إن  ( ويلزمهم أن يعدوا، على هذا      .الفائدة الحاصلة قبلها  

 الزائدتين، وبعـضها ال   ) من(وبعض الزوائد يعمل، كالباء، و    . وا به ل، ولم يقو  م ال زوائد  أكانت أ 

َ̂�َ=?�O)F:يعمل نحو �R O)ِ?R�ْ5�َ �DBِ�3َO)F?=َ�َ̂ �R O)ِ?R�ْ5�َ �DBِ�3َO)F?=َ�َ̂ �R O)ِ?R�ْ5�َ �DBِ�3َO)F?=َ�َ̂ �R O)ِ?R�ْ5�َ �DBِ�3َ�)٤(.  

زيادتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكـالم        ب هوأما الفائدة اللفظية، فهي تزيين اللفظ، وكون      

وال يجـوز   ،أو غير ذلك من الفوائد اللفظية     ،ن السجع أو لحس ،هيأ الستقامة وزن الشعر   مسببها،  ب

خلوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاً ، وإالَُّ عدت عبثاً  وال يجوز ذلك في كالم الفـصحاء،                  

وقد تجتمع الفائدتان في حرف، وقد      .والسيما في كالم الباري تعالى وأنبيائه، وأئمته عليهم السالم        

خرى وإنَّما سميت هذه الحروف زوائد، ألنَّها قد تقع زائدة، ال ألنَّها ال تقع              تنفرد إحداهما عن األ   

حروف الصلة،ألنَّها يتوصل بها إلى زيادة      ً:إالَّ زائدة، بل وقوعها غير زائدة أكثر، وسميت أيضا        

                                                 
  ٤/٣٤٢الكتاب ينظر   )١(
  ١٥٥: النساء )٢(
  ٥/٧٧شرح المفصل ينظر   )٣(
  ١٥٥:النساء  )٤(



 ١٧٨

  . )١())الفصاحة، أو إلى إقامة وزن أو سجع، أو غير ذلك

        ::::ـ زيادة احلروفـ زيادة احلروفـ زيادة احلروفـ زيادة احلروف١١١١

        :::: زيادة حروف اجلر زيادة حروف اجلر زيادة حروف اجلر زيادة حروف اجلر    

  :ادة الباءزي

إالَّ أنَّها في التعجب ) أحسن بزيد ( كفى اهللا، ونحو : أي) كفى باهللا ( تزاد في الفاعل نحو  


     �:الزمة، ويجوز حذفها في الفاعل    i��ِ?ـD6 Rـ�N!	�ِ� 'َ�َWD%      
i��ِ?ـD6 Rـ�N!	�ِ� 'َ�َWD%      
i��ِ?ـD6 Rـ�N!	�ِ� 'َ�َWD%      
i��ِ?ـD6 Rـ�N!	�ِ� 'َ�َWD% �)تعـالى :  وفي المفعول نحـو    )٢:�   
 %D.َ �ُْ!5ُـ�
    %D.َ �ُْ!5ُـ�
    %D.َ �ُْ!5ُـ�
    %D.َ �ُْ!5ُـ�

RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ�RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ�RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ�RZَPُ!O?N�	
 '	َِ� O)ُP-R�O-َMِ�
ْ	�FE�ُ�ْ�DB:ومنه عند سيبويه،قليل وفي المبتدأ وهو )٣(� O)ُP�l-َMِ� FE�ُ�ْ�DB	ْ
 O)ُP�l-َMِ� FE�ُ�ْ�DB	ْ
 O)ُP�l-َMِ� FE�ُ�ْ�DB	ْ
 O)ُP�l-َMِ� وفي خبر )٤(� 

��F}D�O�DT u~�َPِ:ليس نحو F�N!	
 D�O�	ََ& F}D�O�DT u~�َPِ� F�N!	
 D�O�	ََ& F}D�O�DT u~�َPِ� F�N!	
 D�O�	ََ& F}D�O�DT u~�َPِ� F�N!	
 D�O�	ََ& �)٦)(٥(.  

الحال المنفـي عاملهـا     : األولمغني اللبيب ،   هشام موضعين آخرين في      ابن  وقد أضاف   

  : كقوله

  )٧(فما رجعت بخائبة ركـاب       حكيم بن المسيب منتهاها

�Mَِ��ُـ�S�ِ?R    �:قوله تعالى بعضهم  التوكيد بالنفس والعين وجعل منه      : والثاني D�OwـS�D�َ�D-     S�ِ?Rَ��ُـ�Mِ� D�OwـS�D�َ�D-     S�ِ?Rَ��ُـ�Mِ� D�OwـS�D�َ�D-     S�ِ?Rَ��ُـ�Mِ� D�OwـS�D�َ�D- �)وفيه نظر، إذ   .)٨

) قمتم أنتم أنفسكم    ( حق الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين أن يؤكد أوالً بالمنفـــصل نحو             

لى أن المأمور غيرهن بخالف قولـك       وألن التوكيد هنا ضائع إذ المأمورات بالتربص ال يذهب الوهم إ          

وإنَّما ذكر األنفس هنا لزيادة البعث على التربص، ألشعاره بما يستنكفن منه من             ) زارني الخليفة نفسه    (

                                                 
  ٤٦٣-٤/٤٦٢شرح الرضي على الكافية   )١(
  ٩٦: اإلسراء  )٢(
  ١٩٥: البقرة )٣(
  ٦: القلم )٤(
  ٣٦: الزمر )٥(
مغنـي  ، ٤/٢٨٦، شرح الرضي على الكافية ٥/٧٨،شرح المفصل ٣/٦٠ ينظر البرهان في علوم القرآن  )٦(

  ١٤٥-١/١٤٤ اللبيب 
، لـسان  ٥٥،وبـال نـسبة فـي الجنـى الـداني،ص       ١/٢١٧ مغنـي اللبيـب     البيت للقحيف العقيلي فـي      )٧(

   )منّي(العرب،مادة
  ٢٢٨: البقرة )٨(



 ١٧٩

  . )١(طموح أنفسهن إلى الرجال

  ،قـال )٢(� %WDَ�َـ' �ِ�	!Nـ�D" Rـ�WD%       �i��Rَ�َـ' �ِ�	!Nـ�D" Rـ�WD%       �i��Rَ�َـ' �ِ�	!Nـ�D" Rـ�WD%       �i��Rَ�َـ' �ِ�	!Nـ�D" Rـ��i��R      �:قولـه تعـالى   : زيادة البـاء عنـد الـرازي       شواهد  ومن  

�D#l  �و) وكفى باهللا   ( لباء في قوله    اعلم أن ا  ((:الرازيD�ِ� 'َ�َWD%   D#l�D�ِ� 'َ�َWD%   D#l�D�ِ� 'َ�َWD%   D#l�D�ِ� 'َ�َWD% �)في جميع القرآن زائدة، هكذا     )٣ 

نصب على الحال أي كفى اهللا حال كونه محاسباً ، وحال           ) حسيباً( و )٤(نقله الواحدي عن الزجاج   

  .)٥())كونه كافياً

	��Rـ� %WDَ�َـ' �ِ          %WD%    'َ�َWD%    'َ�َWD%    'َ�َWDَ�َ'   �:قوله تعالى ) الباء(ومثله في زيادة   D% R�N!	�ِ�     ِ�	��Rـ� %WDَ�َـ'  D% R�N!	�ِ�     ِ�	��Rـ� %WDَ�َـ'  D% R�N!	�ِ�     ِ�	��Rـ� %WDَ�َـ'  D% R�N!	�ِ�  
i�Rwَـ� Rـ�N!	�  
i�Rwَـ� Rـ�N!	�  
i�Rwَـ� Rـ�N!	�  
i�Rwَـ� Rـ�N!	��)٧(ذكر الرازي.)٦( 

ما :، والذي يهمنا هو السؤال الثالث ومفاده      )وكفى باهللا وليا  (:جملة أسئلة في تفسير قوله تعالى     

،كان يتصل الفعل بالفاعل، ثـم      )كفى باهللاِ :(لو قيل :األولوجها في الجواب،  أ؟ذكروا  )الباء(فائدة  

 ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظيم المنزلـة          ههنا زيدت الباء،إيذانا بأن الكفاية من اهللا      

دّل علـى   ) كفـى (كفى اكتفاؤك باهللا وليا، ولما ذكرت     :تقدير الكالم : قال ابن السراج  : والثاني،

كان الكذب شرا لـه، فأضـمرته       :من كذب كان شرا له أي       : االكتفاء،ألنه من لفظه كما تقول    

اء في األصل لإللصاق وذلك إنمـا يحـسن فـي           يخطر ببالي أن الب   :الثالثلداللة الفعل عليه،    

المؤثر الذي ال واسطة بينه وبين التأثير، ولو قيل كفى اهللا، دّل ذلك على كونه تعالى فـاعال                  

لهذه الكفاية، ولكن ال يدل ذلك على أنه تعالى يفعل ذلك بواسطة أو بغير واسطة،فإذا ذكـرت                 

لى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب ابتـداء       حرف الباء دّل على أنه يفعل بغير واسطة،بل هو تعا         


	�R�-ِ@D�ْ:من غير واسطة أحد كما قال ِ�O�D" O�R R�O�َ	 ِ� FnD�ْ=َ& F�O;َ�D% R�-ِ@D�ْ	
 ِ�O�D" O�R R�O�َ	 ِ� FnD�ْ=َ& F�O;َ�D% R�-ِ@D�ْ	
 ِ�O�D" O�R R�O�َ	 ِ� FnD�ْ=َ& F�O;َ�D% R�-ِ@D�ْ	
 ِ�O�D" O�R R�O�َ	 ِ� FnD�ْ=َ& F�O;َ�D% �)الفاعل مضمر وهو ضمير :، وقيل)٨

                                                 
  ١/١٥٠يب ينظر مغني اللب  )١(
  ٦: النساء )٢(
  ١٧: اإلسراء   )٣(
ينظـر  . ٤٥:النـساء ���� وكَفَى بِاللَّه وِليا وكَفَى بِاللَّه نَصيرا        ����:قال الزجاج بزيادتها وافادتها التوكيد في قوله تعالى        )٤(

   ٢/٦١ ،وبحسب تتبعي لكلمات الواحدي لم أجد نقله عن الزجاج، ينظر الوسيط٢/٣٤معاني القرآن وإعرابه 
،البحـر  ٢/٣٥٥،تفسير غرائب القـرآن     ٥/٣١،تفسير القرطبي   ٣/١٨،وينظر مجمع البيان    ٩/١٥٧مفاتيح الغيب   )٥(

  ١/٦١٨،إعراب القرآن الكريم وبيانه٢/٤١٩،روح المعاني٢/٣١٣،الدر المصون٣/١٨٢المحيط
  ٥٠: النساء )٦(
  ١٠/٩٤ينظر مفاتيح الغيب    )٧(
  ١٦:سورة ق  )٨(



 ١٨٠

كفى هو أي االكتفاء باهللا، والباء ليست بزائدة، فيكون باهللا في موضع نـصب،              : االكتفاء، أي 

ا الوجه ال يسوغ إالَّ على مذهب الكوفيين، حيث يجيزون إعمـال         وهذ. ويتعلق إذ ذاك بالفاعل   

ضمير المصدر كإعمال ظاهره وإن عني باإلضمار الحذف ففيه إعمال المصدر وهو موصول           

حذف الفاعل وحذف المصدر، وانتـصب      : وإبقاء معموله وهو عند البصريين ال يجوز، أعني       

وكفى هنا متعدية إلى واحـد      .  على الحال  وقيل. حسيباً على التمييز لصالحية دخول من عليه      


	!Nـ�D" Rـ�WD%  ِ )W� ِ )W� ِ )W� ِ )W�   �i��Rَ�ـَ   %WDَ�ـَ   %WDَ�ـَ   %WDَ�ـَ  �:وهو محذوف، التقدير     �i��Rـ�D" Rـ�N!	
   �i��Rـ�D" Rـ�N!	
   �i��Rـ�D" Rـ�N!	
،وتأتي بغير هذا المعنى متعدية إلى اثنـين      )١(�


	!F�N �:كقوله تعالى  O)F?َP�R�ْPD�D�َ3 F�N!	
 O)F?َP�R�ْPD�D�َ3 F�N!	
 O)F?َP�R�ْPD�D�َ3 F�N!	
 O)F?َP�R�ْPD�D�َ3�)ومنه قوله تعالى  )٢،:�   O� َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&    O� َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&    O� َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&    O� َ&D% O)ِ?ِ� O�RBO]َ&  ـ�RPَ	 �D�َ��ُ�ْMD- DtO�D- O�Rw ـ�RPَ	 �D�َ��ُ�ْMD- DtO�D- O�Rw ـ�RPَ	 �D�َ��ُ�ْMD- DtO�D- O�Rw ـ�RPَ	 �D�َ��ُ�ْMD- DtO�D- O�Rw DE�FBR	ـ�NI	
  DE�FBR	ـ�NI	
  DE�FBR	ـ�NI	
  DE�FBR	ـ�NI	
     

      u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�ْ	
      u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�ْ	
      u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�ْ	
      u ِـ�F ٍdD8َـA <ـR3 DtO�D�ْ	
وقد تقدم ، النحويون له تأويالت،ذكر)اسمع بهم وأبصر(قوله :،قال الرازي)٣(�

ــن الباحث ــرحها مــ ــاني ،شــ ــل الثــ ــو التأويــ ــا هــ ــذي ينفعنــ   والــ

  أن يقال إنَّه أمر لكل أحد بـأن يجعـل زيـداً  كريمـاً  أي بـأن     : الذي ذكره الرازي ومفاده  

ــد  يــصفه ــالكرم، والبــاء زائ !5ُْــ�
 �: ة كمــا فــي نحــو قولــه تعــالىب ُ� َ.D%  
!5ُْــ� ُ� َ.D%  
!5ُْــ� ُ� َ.D%  
!5ُْــ� ُ� َ.D%     O)ُP-Rــ�O- َMِ�O)ُP-Rــ�O- َMِ�O)ُP-Rــ�O- َMِ�O)ُP-Rــ�O- َMِ�        

'َ	ِ� 'َ	ِ� 'َ	ِ� 'َ	ِ�      RZَPُ!O?N�	
  RZَPُ!O?N�	
  RZَPُ!O?N�	
  RZَPُ!O?N�	
�O)ُP-R�O-َMِ �ِ	َـ' 
	�Pُ!O?NَـRZ     �:ومنه قوله تعالى  .)٥( )٤(�   
�ُ5ْ! ُ� َ.D%      RZَـPُ!O?N�	
�O)ُP-R�O-َMِ �ِ	َـ'  
�ُ5ْ! ُ� َ.D%      RZَـPُ!O?N�	
�O)ُP-R�O-َMِ �ِ	َـ'  
�ُ5ْ! ُ� َ.D%      RZَـPُ!O?N�	
�O)ُP-R�O-َMِ �ِ	َـ'  
�ُ5ْ! ُ� َ.D% �)اتفقوا ((:،قال الرازي)٦

: ء زائدة والتقديرالبا:  فقال قومتقتضي إما زيادة أو نقصانا ً    ) بأيديكم  ( على أن الباء في قوله      

نقاس، تفي المفعول ال ) الباء( ومذهب أبي حيان أن زيادة .)٧(..)))وال تلقوا أيديكم إلى التهلكة(

وال تلقوا أنفسكم بأيديكم إلـى التهلكـة، وتتعلـق البـاء            : وقيل مفعول ألقى محذوف، التقدير    

والذي تختاره في هـذا أن    . ال تفسد حالك برأيك   : ، أو تكون الباء للسبب، كما تقول        )تلقوا(بـ

: اه بها، كأنَّه قيلألقى معنى ما يتعدى بالباء، فعد    : بأيديكم، لكنه ضمن  : المفعول في المعنى هو   

                                                 
  ١٣٧:البقرة  )١(
  ٢/١٦٠إعراب القرآن ألبي حيان ينظر   )٢(
  ٣٨: مريم   )٣(
  ١٩٥: البقرة   )٤(
  ٤/٦٠٦، إعراب القرآن وبيانه ٤/٥٠٧،الدر المصون ٢١/١٨٩ ينظر مفاتيح الغيب   )٥(
  ١٩٥: البقرة )٦(
، محرر الـوجيز    ١/٢٣٥، الكشاف   ١/١٤٧، معالم التنزيل    ١/٢٩٣،وينظر الوسيط   ٥/١١٦  مفاتيح الغيب    )٧(

  ٤٧٥ـ١/٤٧٤، روح المعاني ١/٤٨٣، الدر المصون ٢/٣٧، مجمع البيان ١/٢٦٤



 ١٨١

طرحتُ جنبي علـى    : أي،أفضيتُ بجنبي إلى األرض   : كقوله. وال تفضوا بأيديكم إلى التهلكة    

ا الحركة والبطش واالمتناع، فكأنه األرض، ويكون إذ ذاك قد عبر عن األنفس باأليدي، ألن به

  إن الشيء الذي من شأنه أن يمتنع به من الهالك وال يهمل ما وضـع لـه، ويفـضي                   : يقول

  )١(به إلى الهالك

  :زيادة من

Rـ�D@D% Oَ=ـD?FB!َO+D- N.ِ� uZـ�            �:تزاد في الكالم الوارد بعد نفي أو شبهه، نحـو          ُ�ُ5Oـ� َ�ـ�DD%             ـ�D?FB!َO+D- N.ِ� uZـ=َD@D% Oـ�R ُ�ُ5Oـ� َ�ـ�DD%             ـ�D?FB!َO+D- N.ِ� uZـ=َD@D% Oـ�R ُ�ُ5Oـ� َ�ـ�DD%             ـ�D?FB!َO+D- N.ِ� uZـ=َD@D% Oـ�R ُ�ُ5Oـ� َ�ـ�DD% �)ز  .)٢وجـو

D��َ O�Rإِ 
ْ	D R!D]O�FB     �: مطلقاً ،محتجاً بنحو قوله تعالى     األخفش زيادتها  fَD0�D� O�َ5	َD%    D R!D]O�FB	ْ
D��َ O�Rإِ  fَD0�D� O�َ5	َD%    D R!D]O�FB	ْ
D��َ O�Rإِ  fَD0�D� O�َ5	َD%    D R!D]O�FB	ْ
D��َ O�Rإِ  fَD0�D� O�َ5	َD%�)وال تـزاد عنـد   ،)٤)(٣

 ،وأن يكون مجرورها نكرة   ،جمهور البصريين إالَّ بشرطين األول وقوعها في سياق النفي وشبهه         

دتها في  وأجاز الكوفيون زيا  .)ال تضرب من أحد   (،)هل جاءك من أحد   (،)ما جاءني من أحد   (:نحو

 هـشام   ابـن    زادوقـد   .)٥()قد كان من مطـر    ( االيجاب بشرط تنكير مجرورها ومنه عندهم       

  .)٦(ً أو مبتدأ، أو مفعوالً به، وهو كونها فاعالً مغني اللبيب األنصاري شرطاً ثالثاً في 

 N.ِ� ٍd�F]D@ O�R	F�Rَ��:قوله تعالى: زيادتها عند الرازيشواهد  ومن   �D�!ْD]O@َ& �DD% �َF�R	 N.ِ� ٍd�F]D@ O�R �D�!ْD]O@َ& �DD% �َF�R	 N.ِ� ٍd�F]D@ O�R �D�!ْD]O@َ& �DD% �َF�R	 N.ِ� ٍd�F]D@ O�R �D�!ْD]O@َ& �DD% R�N!	
 ِEْ_ِِإ� D¢�R�N!	
 ِEْ_ِِإ� D¢�R�N!	
 ِEْ_ِِإ� D¢�R�N!	
 ِEْ_ِِإ� D¢��)قـال  ،)٧

ههنا صلة زائدة،   ) نم( كلمة   )٨( قال الزجاج  ،وما أرسلنا من رسوٍل إالَّ ليطاع بإذن اهللا       ((:الرازي

وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً  إالَّ كـذا          : وما أرسلنا رسوالً ويمكن أن يكون التقدير      : والتقدير

وقدر ذلك الزمخشري فقال وما أرسلنا رسـوالً       . )٩())وكذا، وعلى هذا التقدير تكون المبالغة أتم      

�SـR3 uZـ> 
D% ِ�O@َ1.َ َ}ـ�\R�D- ٍ�Rـ�F                �:ومنه قوله تعـالى   ،)١٠(الزائد) من  ( بإسقاط حرف الجر    ،قط
Dg Oـ�RDـ� D%                 Fـ�R�D- ٍ�R\ـ�{َ َ.D% ِ�O@َ1
�SـR3 uZـ> 
Dg Oـ�RDـ� D%                 Fـ�R�D- ٍ�R\ـ�{َ َ.D% ِ�O@َ1
�SـR3 uZـ> 
Dg Oـ�RDـ� D%                 Fـ�R�D- ٍ�R\ـ�{َ َ.D% ِ�O@َ1
�SـR3 uZـ> 
Dg Oـ�RDـ� D% 

                                                 
  ١/٢٥٤وبيانه، إعراب القرآن الكريم ٢/٧٩البحر المحيط ،٢٩٩-١/٢٩٨راب القرآن ألبي حيان إعينظر   )١(
  ٥٩: األنعام )٢(
  ٣٤: األنعام )٣(
  ٣/٥٩ ينظر البرهان في علوم القرآن  )٤(
  ١/٥٢٣حاشية الخضري و، ٤/٢٧١افية شرح الرضي على الكينظر   )٥(
  ١/٤٢٦ ينظر مغني اللبيب   )٦(
  ٦٤: النساء  )٧(
  ٢/٤١معاني القرآن وإعرابه ينظر   )٨(
  ٥/١٧١، القرطبي ٣/١٢٤، مجمع البيان ٢/٧٤،وينظر الوسيط ١٠/١٢٨ مفاتيح الغيب   )٩(
  ١/٥١٧ الكشاف  )١٠(



 ١٨٢

           D@ 'ـ	َِ� S)ُ� u0O<D6 O�R ِn��َRP	ْ
 <R3 �D�{ْS�3َ �D O)ُPُ	�َ̂ Oَ& X)Dُ& N.ِ� R�O�D"�D�D�ِ�           D@ 'ـ	َِ� S)ُ� u0O<D6 O�R ِn��َRP	ْ
 <R3 �D�{ْS�3َ �D O)ُPُ	�َ̂ Oَ& X)Dُ& N.ِ� R�O�D"�D�D�ِ�           D@ 'ـ	َِ� S)ُ� u0O<D6 O�R ِn��َRP	ْ
 <R3 �D�{ْS�3َ �D O)ُPُ	�َ̂ Oَ& X)Dُ& N.ِ� R�O�D"�D�D�ِ�           D@ 'ـ	َِ� S)ُ� u0O<D6 O�R ِn��َRP	ْ
 <R3 �D�{ْS�3َ �D O)ُPُ	�َ̂ Oَ& X)Dُ& N.ِ� R�O�D"�D�D�ِ�  DE%F�D,ـO;F- O)ِـ?l�  DE%F�D,ـO;F- O)ِـ?l�  DE%F�D,ـO;F- O)ِـ?l�  DE%F�D,ـO;F- O)ِـ?l�  )من شـيء (:قوله. )١(�

ما تركنا في الكتاب شـيئاً لـم        : ي من أحد، وتقديره   نما جاء : زائدة كقوله ) نم(:)٢(قال الواحدي 

 يحتاج المكلف   ما فرطنا في الكتاب بعض شيء     : لمعنىللتبعيض فكان ا  ) نم(كلمة  :وأقول. نبينه

لى ما ترك شيئاً  مما يحتاج المكلف إلى معرفته في هذا            وهذا هو نهاية المبالغة في أنَّه تعا      . إليه

ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئاً يحتاج إليه من دالئـل اإللهيـة              : وقدر أبو حيان    .)٣(الكتاب

 )من شيء (أن  : ونقل عن أبي البقاء وجهاً آخر مفاده      .هنا تبعيضية ) من(ويبعد جعل   . والتكاليف

قال وعلى هذا التأويل ال يبقى في اآلية حجة لمـن         . در، أي تفريطا ً    واقعاً  موقع المص    في اآلية 

 .َ -Dـ�O�َW O)ُWV�ُـ�D- َ.       O)FCFـ�O�َW O)ُWV�ُـ�D- َ.       O)FCFـ�O�َW O)ُWV�ُـ�D- َ.       O)FCFـ�O�َW O)ُWV�ُـ�O)FCF      �: صـريحاً  ونظيـر ذلـك       يءظن أن الكتاب يحتوي على ذكر كل ش       

�ً$O�D6�ً$O�D6�ً$O�D6�ً$O�D6�)أي ضرراً )٤ ،.  

ورد ذلك بأن إذا تسلط النفي على المصدر كان المصدر منفياً على جهة العموم، ويلـزم                

فهـذا نفـي    ) ال قيـام  (ونظير ذلـك    . هذا العموم نفي أنواع المصدر ونوع مشخصاته       من نفي 

فيلزم من ذلك أن الكتاب يحتوي على       ،عام،فينقضي منه جميع أنواع القيام ومشخصاته ومتعلقاته      

 . )٥(ذكر كل شيء

  :زيادة الالم 

D@  D@  D@  D@  D~Rg D~Rg D~Rg D~Rg �: قولـه تعـالى    )٦(وجعل منـه المبـرد    ،معترضة بين الفعل ومفعولـه    الالم  تزاد  

O)ُP	َO)ُP	َO)ُP	َO)ُP	َ�)٧(،      ا لتأخره نحوَوتزاد لتقوية العامل الضعيف إم  :� DE%Fـ�F�O+�َ �D-O�V�!R	 O)ُ��ُW OEِ�  DE%Fـ�F�O+�َ �D-O�V�!R	 O)ُ��ُW OEِ�  DE%Fـ�F�O+�َ �D-O�V�!R	 O)ُ��ُW OEِ�  DE%Fـ�F�O+�َ �D-O�V�!R	 O)ُ��ُW OEِ� �)أو لكونه )٨ 

                                                 
  ٣٨: األنعام  )١(
  ٢/٢٦٨الوسيط   )٢(
،تفـسير غرائـب القـرآن    ٦/٢٧٠، تفسير القرطبـي  ٤/٤٥،مجمع البيان ١٢/١٨٠ اتيح الغيب ينظر مف  )٣(

  ٤/١٣٧، روح المعاني ٣/٥٢، الدر المصون ٣/٧٦
  ١٢٠: آل عمران  )٤(
  ٤/١٢٦البحر المحيط ينظر   )٥(
  ١/٣٣٧المقتضب ينظر   )٦(
  ٧٢: النمل   )٧(
  ٤٣: يوسف   )٨(



 ١٨٣

O)ُPD+D  �: فرعاً  في العمل نحو     �DBR	 �ً=l�DwF  O)ُPD+D �DBR	 �ً=l�DwF  O)ُPD+D �DBR	 �ً=l�DwF  O)ُPD+D �DBR	 �ً=l�DwFوقد تجيء الالم للتوكيد بعد النفـي، وتـسمى الم          ،)١(�


	!Nـ �:مثل) كان  ( الجحود وتقع بعد     DE�َW �DD%  ـN!	
 DE�َW �DD%  ـN!	
 DE�َW �DD%  ـN!	
 DE�َW �DD%  O)F?D�o/ـD+F�R	 F� O)F?D�o/ـD+F�R	 F� O)F?D�o/ـD+F�R	 F� O)F?D�o/ـD+F�R	 F��)وقد تعترض بـين  ،)٣( الالم لتأكيد النفي)٢

واألصل يا بؤس الحـرب، فأقحمـت تقويـةً           ) بؤس للحرب  يا( المتضايفين، وذلك في قولهم     

  :لالختصاص قال

  )٤(يا بؤس للحرب الــتي     وضعت أراهط فاستراحوا

ل ألن الالم أقـرب وألن      وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قوالن، أرجحهما األو         

D]�Fـ' 
ْ	zَـ�َ& FYَ�Dـ/َ         �: زيادتها عند الرازي،قوله تعالى    شواهد  ومن  .)٥(الجار ال يعلق   O�DT DqَPD] �SB	َD%          َ/ـD�َ& FYَ�D]�Fـ' 
ْ	zَـ O�DT DqَPD] �SB	َD%          َ/ـD�َ& FYَ�D]�Fـ' 
ْ	zَـ O�DT DqَPD] �SB	َD%          َ/ـD�َ& FYَ�D]�Fـ' 
ْ	zَـ O�DT DqَPD] �SB	َD% 

       DEـ�F�DCO�D- O)ِ?l�D�R	 O)FC D�-R/N!R	 ٌZDBO"D@D% ki�FC �D?R�َ�O�ُ� <R3D% D4
D�	َْ1
       DEـ�F�DCO�D- O)ِ?l�D�R	 O)FC D�-R/N!R	 ٌZDBO"D@D% ki�FC �D?R�َ�O�ُ� <R3D% D4
D�	َْ1
       DEـ�F�DCO�D- O)ِ?l�D�R	 O)FC D�-R/N!R	 ٌZDBO"D@D% ki�FC �D?R�َ�O�ُ� <R3D% D4
D�	َْ1
       DEـ�F�DCO�D- O)ِ?l�D�R	 O)FC D�-R/N!R	 ٌZDBO"D@D% ki�FC �D?R�َ�O�ُ� <R3D% D4
D�	َْ1
التقـدير للـذين   : فإن قيـل :((قال الرازي.)٦(�

أن تأخير الفعل عـن     : األول،قلنا فيه وجوه،  ؟)لربهم:( فما الفائدة في الالم في قوله      ،هبون ربهم ير

هـا الم   نّأ: الثـاني و.)٧(���� 	D-O�V�!Rـ� َ�+F�Oـ�       DE%F	D-O�V�!Rـ� َ�+F�Oـ�       DE%F	D-O�V�!Rـ� َ�+F�Oـ�       DE%F	D-O�V�!Rـ� َ�+F�Oـ�DE%F      ����: قوله مفعوله يكسبه ضعفاً  فدخلت الالم للتقوية، ونظيره       

أنَّه قد يـزاد حـرف      : لثالثاو.للذين هم ألجل ربهم يرهبون ال رياء وال سمعة        : األجل والمعنى 

 الـسورة،وألقى  أت فـي الـسورة وقـر   تالجر في المفعول وإن كان الفعل متعدياً ، كقولك قرأ    


	!�kD�D- D�N: وفي القرآن.وألقى بيده،يده SEَMِ� O)!َO+D- O)	ََ& kD�D- D�N!	
 SEَMِ� O)!َO+D- O)	ََ& kD�D- D�N!	
 SEَMِ� O)!َO+D- O)	ََ& kD�D- D�N!	
 SEَMِ� O)!َO+D- O)	ََ& �)وفي موضع آخر)٨ :�D�N!	
 SEَ& DE�FB!َO+D-D% D�N!	
 SEَ& DE�FB!َO+D-D% D�N!	
 SEَ& DE�FB!َO+D-D% D�N!	
 SEَ& DE�FB!َO+D-D% �)فعلى هذا .)٩

                                                 
  ٩١: البقرة   )١(
  ٣٣: األنفال   )٢(
  ٢٩٠-١/٢٨٥ مغني اللبيب ، ٤/٢٩٢،شرح الرضي على الكافية ٣/٦١ ينظر البرهان في علوم القرآن  )٣(
، ١/٣٤٧شـرح المفـصل    ،٢/١٣٦،المحتـسب  ٢/٣٣٥، الخصائص ٢/٢١٠البيت بال نسبة في الكتاب   )٤(

  .٣/٢، األشباه والنظائر )رهط(لسان العرب ،مادة
  ٢/٣٣٦ ، الخصائص١/٢٨٦ ينظر مغني اللبيب   )٥(
  ١٥٤: األعراف  )٦(
  ٤٣: يوسف )٧(
  ١٤: العلق )٨(
  ٢٥: النور )٩(



 ١٨٤

  أن المبرد )٣(وذكر أبو حيان،)٢(..)))١(�@َ D~RgD	Pُـ(َ D~RgD@ O	Pُـ(َ D~RgD@ O	Pُـ(َ D~RgD@ O	Pُـ(O     �:يد كقولهالالم صلة وتأك ) لربهم(هذا قوله   

ألن فيه  ،ن  و البصري ما ال يقره  وهذا  . الذين هم رهبتهم لربهم   : هي متعلقة بمصدر، المعنى   : قال  

حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو ال يجوز عندهم إالَّ في الشعر، وأيضاً فهذا التقدير يخـرج                

  .الكالم عن الفصاحة

  :زيادة الكاف


	�DـF�Rw           �:قوله تعالى :ومن زيادتها عند الرازي    F�� RB Sـ�	
 Dـ�FC D% X0 O<ـD6 Rـ�R! ْ^ RB َW D�O� َ	            F�RwـD�	
 F�� RB Sـ�	
 Dـ�FC D% X0 O<ـD6 Rـ�R! ْ^ RB َW D�O� َ	            F�RwـD�	
 F�� RB Sـ�	
 Dـ�FC D% X0 O<ـD6 Rـ�R! ْ^ RB َW D�O� َ	            F�RwـD�	
 F�� RB Sـ�	
 Dـ�FC D% X0 O<ـD6 Rـ�R! ْ^ RB َW D�O� ،قـال  )٤(� 	َ

والمعنى ليس كهو شيء على سبيل المبالغة من الوجه الذي ذكرناه، وعلى هذا              ((:الرازي

لغة مـن الوجـه الـذي    التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطاً  عديم األثر، بل كان مفيداً  للمبا   

ذكرناه، وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه اآلية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم             

معناه ليس مثل   ) ليس كمثله شيء  :(ألن كل شيء يكون مثالً لمثل نفسه، فقول       :قال،الشيء  

 وعندي فيه طريقـة أخـرى    ،مثله شيء،وذلك يقتضي أن ال يكون هو مسمى باسم الشيء         

لمقصود من ذكر الجمع بين حرفي التشبيه الدليل الدال على كونه منزهـاً عـن        وهي أن ا  

أن يقال لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه، وهذا محال، فإثبات المثل له               : المثل، وتقريره 

هـذا                 محال،أم ا بيان أنه لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه،فاألمر فيه ظاهر،وأما بيان أن

ل مثل نفسه لكان مساوياً  لمثله في تلك الماهية ومبايناً  له في نفسه، محال فألنه لو كان مث

وما به المشاركة غير ما به المباينة، فتكون ذات كل واحد منهما مركبا،وكل مركب ممكن، 

فثبت أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لما كان هو نفسه واجب الوجود، إذا عرفت هـذا                 

 ه مثل مثل نفسه لما كان هو شيئا  أنه لو صدق عليه أنَّفقوله ليس مثل مثله شيء إشارة إلى

بناء على ما بينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لما كان واجب الوجود، فهذا ما يحتمله                 

  .)٥( ))اللفظ

                                                 
  ٧٢: النمل )١(
  ٢/١٥٧الكشاف ،٢/٣٢٢،معالم التنزيل ٢/٤١٤وينظر الوسيط ،١٥/٤ مفاتيح الغيب   )٢(
  ٤/٣٩٦البحر المحيط   )٣(
  ١١: الشورى )٤(
ـ  ٣٩١وينظر تفسير غريب القرآن،ص   ،٢٧/١٣٢  مفاتيح الغيب    )٥( ،الوسـيط  ١٥٧شكل القـرآن،ص  ،تأويل م

البحـر المحـيط     ،١٦/٧،تفسير القرطبـي    ٩/٣٦مجمع البيان   ،  ٤/٢٠٧الكشاف  ،٥/٤٦،معالم التنزيل   ٤/٤٥

  ٦/١١،تفسير أبي السعود ٤٨٩-٧/٤٨٨



 ١٨٥

  :زيادة عن 

  :تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة، كقوله) عن (   أن )١( هشامابن ذكر 

 أتاها حمامهاأأتجزع ٢(           فهالَّ التي عن بين جنبيك تدفعن نفس(   

مـن أول الموصـول     ) عـن (أراد فهالَّ تدفع عن التي بين جنبيك، فحذفت       : جني ابن  قال  

  .وزيدت بعده

  : زيادتها عند الرازيشواهد ومن 

%O �:قوله تعالى َ& ٌZ D� ْ� R3 O)F?D�� Rwُ� OE َ& R} ِ�O َ& O�DT DE�ُ� R	� َ�F- D�- R/N	
 O@َ/O;D� ْ! َ3  O% َ& ٌZ D� ْ� R3 O)F?D�� Rwُ� OE َ& R} ِ�O َ& O�DT DE�ُ� R	� َ�F- D�- R/N	
 O@َ/O;D� ْ! َ3  O% َ& ٌZ D� ْ� R3 O)F?D�� Rwُ� OE َ& R} ِ�O َ& O�DT DE�ُ� R	� َ�F- D�- R/N	
 O@َ/O;D� ْ! َ3  O% َ& ٌZ D� ْ� R3 O)F?D�� Rwُ� OE َ& R} ِ�O َ& O�DT DE�ُ� R	� َ�F- D�- R/N	
 O@َ/O;D� ْ! َ3 X)�R	 َ& Xn
َ/DT O)F?D�� RwF-X)�R	 َ& Xn
َ/DT O)F?D�� RwF-X)�R	 َ& Xn
َ/DT O)F?D�� RwF-X)�R	 َ& Xn
َ/DT O)F?D�� RwF-�)قال )٣،

يخـالفون  (صـلة،والمعنى ) عـن :(قال األخفش ) فليحذر الذين يخالفون عن أمره    :(الرازي

معناه يعرضون عن أمره ويميلون عن سنته، فدخلت عـن لتـضمين            :)٤(وقال غيره ).أمره

�َــ�dِ�:ومنــه قولــه تعــالى.)٥(المخالفــة معنــى االعــراض ْ� َ1
 Oــ�DT D#َ�� ُ	 َM Oــ�D-  ِdَــ�� ْ� َ1
 Oــ�DT D#َ�� ُ	 َM Oــ�D-  ِdَــ�� ْ� َ1
 Oــ�DT D#َ�� ُ	 َM Oــ�D-  ِdَــ�� ْ� َ1
 Oــ�DT D#َ�� ُ	 َM Oــ�D-   R� ــ N! R 	  ُdَــ�� ْ� َ1
�R  =ُــ�ْ  ــ N! R 	  ُdَــ�� ْ� َ1
�R  =ُــ�ْ  ــ N! R 	  ُdَــ�� ْ� َ1
�R  =ُــ�ْ  ــ N! R 	  ُdَــ�� ْ� َ1
 =ُــ�ْ 

 ِdـ�F]S�	
 D% ِdـ�F]S�	
 D% ِdـ�F]S�	
 D% ِdـ�F]S�	
 D%...�)أي من األنفال، والمراد من هذا السؤال االستعطاء على ما          ((:قال الرازي .)٦

روي في الخبر أنهم كانوا يقولون يا رسول اهللا أعطني كذا أعطني كذا وال يبعـد إقامـة                  

قـال أبـو    .)٨())"يـسألونك األنفـال   " )٧(وقرأ عبـد اهللا   .هذا قول عكرمة  ) من(مقام  ) عن(

) عن األنفـال  : ( هذه القراءة بالنصب مؤدية عن السبب للقراءة األخرى التي هي         ((:الفتح

هل يسوغ طلبها؟،وهـذه    : وذلك أنهم إنَّما سألوه عنها تعرضاً  لطلبها، واستعالماً  لحالها          

ل فه: القراءة بالنصب إصراح بالتماس األنفال وبيان عن الغرض في السؤال عنها فإن قلت

يسألونك عن األنفال، فلما حـذف  : يحسن أن تحملها على حذف حرف الجر حتى كأنه قال  

                                                 
  ١/١٩٨ ينظر مغني اللبيب   )١(
ـ   ١/٢٩٨، مغني اللبيب      ٢٤٨، الجنى الداني،ص  ٤/١٧٢٨البيت بال نسبة في االرتشاف       )٢( صريح ،شـرح الت

  ٢/٩٦شرح االشموني  ،٢/٣٧، الدرر اللوامع ٢/٣٣٩، همع الهوامع   ١/٦٥٤
  ٦٣: النور )٣(
  ٧/٢٥٦، ومجمع البيان ٣/٣٣١ينظر الوسيط   )٤(
 البحـر المحـيط     ،١٢/٢١٢،تفـسير القرطبـي     ٤/١٢٨معـالم التنزيـل      ، ٢٤/٣١ ينظر مفاتيح الغيب     )٥(

  ٥/٢٣٩،الدر المصون ٦/٤٣٧
  ١: األنفال )٦(
  ١/٣٨٦المحتسب   )٧(
  ١٥/١١٤مفاتيح الغيب    )٨(



 ١٨٦

  :نصب المفعول، كقوله )عن(

   )١(أمرتك الخير فافعل ما أُ مرتَ به       فقد تركتك ذا ماٍل وذا نَشَبِ

هذا شاذ إنَّما يحمله الشعر، فأما القرآن فيختار لـه أفـصح اللغـات وإن كـان قـد                 : قيل

i8F�D@ D R+O�D] F�D �:جاءO�=َ 'D]�F D@��َO�
D% i8F�D@ D R+O�D] F�DO�=َ 'D]�F D@��َO�
D% i8F�D@ D R+O�D] F�DO�=َ 'D]�F D@��َO�
D% i8F�D@ D R+O�D] F�DO�=َ 'D]�F D@��َO�
D%�)٢(،�u�DjO�D N�ُW O)F?	َ 
%F�F+=ْ
D% u�DjO�D N�ُW O)F?	َ 
%F�F+=ْ
D% u�DjO�D N�ُW O)F?	َ 
%F�F+=ْ
D% u�DjO�D N�ُW O)F?	َ 
%F�F+=ْ
D% �)٤()) فإن األظهر ما قدمناه)٣( .  

  : زيادة في 

أجازه الفارسي في   ،وهي الزائدة لغير التعويض   ، هشام التوكيد  ابن  عند  ) في  ( من معاني   

  :الضرورة وأنشد

  )٥(        يخاُل في سواده يرندجا دجا أنا أبو سعد إذا الليُل


 ��D?�R3:وأجازه بعضهم في قوله�F�َWO@
 َd�=َD% �D?�R3 
�F�َWO@
 َd�=َD% �D?�R3 
�F�َWO@
 َd�=َD% �D?�R3 
�F�َWO@
 َd�=َD% �)٦(.  

ضـربت  (:كقولك،ن أخرى محذوفـة   مومن معانيها عنده التعويض، وهي الزائدة عوضا ً       

مالك وحده بالقياس على نحو قولهابن ضربت من رغبت فيه، أجازه : أصله،)من رغبتَيف  :  

   )٧( ناب من حدث        إالَّ أخو ثقة فانظُر بمن تثقوال يؤاتيك فيما

   .)٨(على حمله على ظاهره وفيه نظر

eD- �Dِ-ـ�O)FCF          �:قوله تعالى  زيادتها عند الفخر الرازي،    ومنD% 
%F�NWN/D�R	 ِE[O�ُ5	ْ
 
َ/DC <R3 �D�3ْS�Dj O�َ5	َD%           O)FCFـ�-ِeD- �DD% 
%F�NWN/D�R	 ِE[O�ُ5	ْ
 
َ/DC <R3 �D�3ْS�Dj O�َ5	َD%           O)FCFـ�-ِeD- �DD% 
%F�NWN/D�R	 ِE[O�ُ5	ْ
 
َ/DC <R3 �D�3ْS�Dj O�َ5	َD%           O)FCFـ�-ِeD- �DD% 
%F�NWN/D�R	 ِE[O�ُ5	ْ
 
َ/DC <R3 �D�3ْS�Dj O�َ5	َD% 

 
i@�ُ�ُ� N.ِ� 
i@�ُ�ُ� N.ِ� 
i@�ُ�ُ� N.ِ� 
i@�ُ�ُ� N.ِ��)ولقد صـرفنا  : األولصريف محذوف وفيه وجوه، ومفعول الت  أي بينا  ،)ولقد صرفنا .()٩

 %Ojَ&Dـ! OxR	Rـ> R3ـ>        %Ojَ&Dـ! OxR	Rـ> R3ـ>        %Ojَ&Dـ! OxR	Rـ> R3ـ>        %Ojَ&Dـ! OxR	Rـ> R3ـ>       �:زائـدة كقولـه   )في( أن تكون لفظة    : الثانيوضروباً من كل مثل،   في هذا القرآن    
                                                 

 وبال نسبه   ،١/٤٠٦،مغني اللبيب     ١/٧٢، الكتاب   ٦٣،صمن قول عمرو بن معد يكرب الزبيدي في ديوانه         )١(

  ٢/١٧١األشباه والنظائر ،١/٤٢٧شرح المفصل ،٢/٣٣٦في المقتضب 
  ١٥٥: األعراف  )٢(
  ٥: التوبة  )٣(
  ٢/٦٦المحتسب   )٤(
  ٢/٨٧شرح األشموني ،٢/٣٦٢ ،همع الهوامع  ١/٣٤٢نسبة في مغني اللبيب  بال الرجز  )٥(
  ٤١: هود   )٦(
  ٢/٨٦شرح االشموني  ،٢/٣٣٩،همع الهوامع   ١/٢٨٧ مغني اللبيب   فيةبالبيت لسالم بن واص  )٧(
  ١/٢٢٥ ينظر مغني اللبيب   )٨(
  ٤١: االسراء   )٩(



 ١٨٧

<R�S-l@ُ_<R�S-l@ُ_<R�S-l@ُ_<R�S-l@ُ_�)٢( أي أصلح لي ذريتي)١(،ف أبو حيان زيادتها وذهب إلى أنها ال تزادوقد ضع)٣(.  

رآن إبطال إضافتهم إلى اهللا البنات، ألنـه        يجوز أن يريد بهذا الق    : ((وقال الزمخشري 

ولقد صرفنا القول في هذا المعنى، أو أوقعنا التـصريف          : مما صرفه وكرر ذكره، والمعنى    

ولقد صـرفناه،   :فيه وجعلناه مكاناً  للتكرير،ويجوز أن يشير بهذا القرآن إلى التنزيل ويريد           

صرفنا : )٥(وقرئ. )٤())ه معلوم يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل، فترك الضمير ألنَّ         

  .بالتخفيف

        ::::زيادة حروف العطفزيادة حروف العطفزيادة حروف العطفزيادة حروف العطف

  :زيادة الواو

"N�Dـ'  "N�Dـ'  "N�Dـ'  "N�Dـ'  �:الواو الزائدة دخولها كخروجها، اثبتها الكوفيون واالخفش وجماعة وحمل على ذلك      

  �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3D% �DC%F0�D� 
َ_ِ�  �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3D% �DC%F0�D� 
َ_ِ�  �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3D% �DC%F0�D� 
َ_ِ�  �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3D% �DC%F0�D� 

 �َِ	ـ' �D   �: بدليل اآلية األخرى)٦(��ِ_َ%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
 D��R]D%    D� 'ـ	َِ� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
 D��R]D%    D� 'ـ	َِ� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
 D��R]D%    D� 'ـ	َِ� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
 D��R]D%      ـ�DC%F0�D� 

 "N�Dـ' �ِ_َiـ�Dُr D)Sـ�D?     ـ�DC%F0�D� 

 "N�Dـ' �ِ_َiـ�Dُr D)Sـ�D?     ـ�DC%F0�D� 

 "N�Dـ' �ِ_َiـ�Dُr D)Sـ�D?     ـ�DC%F0�D� 

 "N�Dـ' �ِ_َiـ�Dُr D)Sـ�D?

 �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3 �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3 �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3 �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3�)٧(.    ـ�   �:تعالىقوله وقيل هي عاطفة والزائدة الواو فيD?ُ��َDeD� O)ـF?	َ َdـ�=َD%    ـ�D?ُ��َDeD� O)ـF?	َ َdـ�=َD%    ـ�D?ُ��َDeD� O)ـF?	َ َdـ�=َD%    ـ�D?ُ��َDeD� O)ـF?	َ َdـ�=َD% �)همـا  :  وقيل)٨

  SB!َ3َـ� &َ[Oـَ!N!�َD% �DBـ� F	D�!ْRـ�ِ SB!َ3َ         Rـ� &َ[Oـَ!N!�َD% �DBـ� F	D�!ْRـ�ِ SB!َ3َ         Rـ� &َ[Oـَ!N!�َD% �DBـ� F	D�!ْRـ�ِ SB!َ3َ         Rـ� &َ[Oـَ!N!�َD% �DBـ� F	D�!ْRـ�ِ R        �:عاطفتان، والجواب المحذوف أي كان كيت كيـت، وكـذا البحـث فـي             

األولى أو الثانية زائدة على القول األول أو هما عاطفتان والجواب محـذوف علـى               ،)٩(�{{{{%��g-�ـ� %��g-�ـ� %��g-�ـ� %��g-�ـ� 

  :القول الثاني، والزيادة ظاهرة في قوله

                                                 
  ١٥: االحقاف   )١(
  ٦/١٣٩،الدر المصون ٦/٣٧، البحر المحيط ٢٠/١٧٣ ينظر مفاتيح الغيب   )٢(
  ٦/٣٧البحر المحيط ينظر   )٣(
  ٢/٦٤٢ الكشاف  )٤(
  ٢/٦٦المحتسب ينظر   )٥(
  ٧٣: الزمر   )٦(
  ٧١: الزمر   )٧(
  ٧٣: الزمر   )٨(
  ١٠٥-١٠٣: الصافات   )٩(



 ١٨٨

  )١( عظمه        حفاظاً وينوي من سفاهته كَسرِيربفما باَل من أسعى ألج

  :وقوله

ـِّها      فإذا وأنتَ تعين مـن يب   )٣)(٢(غينــيولقد رمقتك في المجالس كل

�Xt�ُ!O+D:ومنه قوله تعالى Xn��َRW �D?	َD% N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �DD% Xt�ُ!O+D Xn��َRW �D?	َD% N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �DD% Xt�ُ!O+D Xn��َRW �D?	َD% N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �DD% Xt�ُ!O+D Xn��َRW �D?	َD% N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �DD% �)لو : )٥(قال الفراء:((قال الرازي،)٤

Dـ�  �:كان صواباً كما في آية أخرى وهـي تعـالى    ) ولها كتاب ( لم تكن الواو مذكورة في قوله       D%   ـ�DD%   ـ�DD%   ـ�DD% 

 �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ& �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ&DE%F@R/�FDE%F@R/�FDE%F@R/�FDE%F@R/�Fإالَّ : إالَّ وعليه ثياب وإن شئت قلت  وهو كما تقول ما رأيت أحدا )٦(�

Dـ�   �:القياس أن ال يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعـالى          ((:وقال الزمخشري   ،)٧())عليه ثياب D%    ـ�DD%    ـ�DD%    ـ�DD% 

  DE%F@R/ـ�F �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ&  DE%F@R/ـ�F �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ&  DE%F@R/ـ�F �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ&  DE%F@R/ـ�F �D?	َ N.ِ� uZD-O�=َ O�R �D�ْP!َOCَ&�)ومنـه قولـه   .)٩())صوف وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة بالمو)٨

�َ َd�=َD% �D?F	F?ـ( O�D?ُ��َDeDـ� [DـDT XtD8َ!ـ�O)ُPO      �:تعالى
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D�O�َ& OqD;R�ُ3D% �DC%F0�D� 
َ_ِ� 'N�D" 
i�Dُr RZS�D�	ْ
 '	َِ� O)F?S�D@ 
O�َ5N�
 D�-R/N	
 D��R]D%      O)ُPOـ�!َDT XtD8ـD] ـ�D?ُ��َDeD� O)ـF?	َ َd�=َD% �D?F�
D�O�َ& OqD;R�ُ3D% �DC%F0�D� 
َ_ِ� 'N�D" 
i�Dُr RZS�D�	ْ
 '	َِ� O)F?S�D@ 
O�َ5N�
 D�-R/N	
 D��R]D%

   D�-Rـ�R	�D� �DC�ُ!F�Og�3َ O)ُ�O�R{   D�-Rـ�R	�D� �DC�ُ!F�Og�3َ O)ُ�O�R{   D�-Rـ�R	�D� �DC�ُ!F�Og�3َ O)ُ�O�R{   D�-Rـ�R	�D� �DC�ُ!F�Og�3َ O)ُ�O�R{�)قال أهل النـار فتحـت   :إن قيل ف،)وفتحت أبوابها:(قوله:((قال الرازي .)١٠

أبوابها بغير الواو، وقال ههنا بالواو فما الفرق؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم ال تفتح إالَّعند دخول                 

D;N�َ�Fـَ ًZ	F?ـ(O         �:أهلها فيها، فأما الجنة ففتحها يكون متقدماً على وصولهم إليها بدليل قوله            ٍEOـ�DT R2ـ�S�D�          O)ـF?	َ ًZـD;N�َ�F ٍEOـ�DT R2ـ�S�D�          O)ـF?	َ ًZـD;N�َ�F ٍEOـ�DT R2ـ�S�D�          O)ـF?	َ ًZـD;N�َ�F ٍEOـ�DT R2ـ�S�D� 
                                                 

، ١/١٧٣جـالس ثعلـب     ، والبن  الذئبة الثقفي في م      ٧٥حماسة البحتري ص  في    بني عامر  مجنونلالبيت   )١(

  ٦٣سمط الآللي ص
،وبال نسبة في مغني    ٢/٢٦٣، المعجم المفصل    ١/٢٧٦البيت ألبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين          )٢(

  ١/٦٨١اللبيب  
  ٤/٤١٦شرح الرضي على الكافية و، ٤٧٤-١/٤٧٣ ينظر مغني اللبيب   )٣(
  ٤: الحجر   )٤(
  ٢/٨٣معاني القرآن   )٥(
  ٢٠٨ :الشعراء  )٦(
  ٤/٢٨٧،الدر المصون ٥/٤٣٤،البحر المحيط ٤/٢١٠،وينظر تفسير غرائب القرآن١٩/١٢٤مفاتيح الغيب )٧(
  ٢٠٨:  الشعراء  )٨(
  ٥٤٩ – ٢/٥٤٨ الكشاف  )٩(
  ٧٣: الزمر   )١٠(



 ١٨٩

Fn
D�O�َ1
Fn
D�O�َ1
Fn
D�O�َ1
Fn
D�O�َ1
  .)٢())حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها:  بالواو كأنه قيل فلذلك جيء)١(�

  : زيادة ثم 

عثر إالَّ على شاهد صالح للدراسة وهـو        أفي التنزيل لم    ) ثم( تتبع موارد زيادة     في أثناء 

  : على رأي األخفش والكوفيين وقد رده الفخر الرازي بحسب البيان اآلتي

   زعم األخفش والكوفيون أن)وحملوا على ذلك قوله    ،زائدة فال تكون عاطفة البتة     قد تقع    )ثم
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 O�R َMD�!ْD َ. OEَ& 
�V�bَD% O)F?F�ُ��َ& O)ِ?O�!َDT Oq=َ�َAD% OqD�F"D@ �DBِ� F�O@َ1
 O)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA 
َ_ِ� 'N�D" Dn�َ� S)ُ� R�O�	َِ� N.ِ� R�N!	
 O�R َMD�!ْD َ. OEَ& 
�V�bَD% O)F?F�ُ��َ& O)ِ?O�!َDT Oq=َ�َAD% OqD�F"D@ �DBِ� F�O@َ1
 O)ِ?O�!َDT Oq=َ�َA 
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O)ِ?O�!َDTO)ِ?O�!َDTO)ِ?O�!َDTO)ِ?O�!َDT�)٣( .   ت اآلية على تقدير الجوابخُرج)وهذا ال يرتضيه الرازي فليس ثمةَ  حذف ههنـا  .)٤

حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضـاقت علـيهم           : والتقدير،نَّه البد من اإلضمار   إبل  

فلو قيل ما فائدة هذا التكرير،      ،أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إالَّ إليه تاب عليهم ثم تاب عليهم             

 أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو لبعض عبيده يقـول              ألجيب بأنَّه حسن للتأكيد كما    

  . )٥(عفوت عنك ثم عفوت عنك

  :الفاءزيادة 

 أن الفاء تكون زائدة دخولها في الكالم كخروجها وهذا ال يثبته سيبويه،             )٦( هشام ابن  ذكر  

لـم وجماعـة    د الفـراء واألع   وقي،)أخوك فوجد (:وأجاز األخفش زيادتها في الخبر مطلقاً وحكى      

Dـ�   �:ا حمل على زيادة الفاء عند الرازي قولـه تعـالى          ممو،الجواز بكون الخبر أمراً  أو نهيا        D%    ـ�DD%    ـ�DD%    ـ�DD% 

u�R^َW O�DT �ُ�O+D-D% O)ُP-R�O-َ& OqD�D�َW �DBِ�3َ uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ&u�R^َW O�DT �ُ�O+D-D% O)ُP-R�O-َ& OqD�D�َW �DBِ�3َ uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ&u�R^َW O�DT �ُ�O+D-D% O)ُP-R�O-َ& OqD�D�َW �DBِ�3َ uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ&u�R^َW O�DT �ُ�O+D-D% O)ُP-R�O-َ& OqD�D�َW �DBِ�3َ uZD��RwF O�R O)ُPD��Djَ&�)٧(.  

                                                 
  ٥٠: ص سورة   )١(
  ٨/٣٩٤،مجمع البيان ٤/١٤٢الكشاف ،٣/٥٩٥وينظر الوسيط ،٢٧/٢٢٠ مفاتيح الغيب   )٢(
  ١١٨: بة التو  )٣(
  ١/١٥٩ ينظر مغني اللبيب   )٤(
  ٢/٥٢٩، الوسيط ١٦/١٧٤ مفاتيح الغيب ينظر   )٥(
  ١/٢١٩ ينظر مغني اللبيب   )٦(
  ٣٠: الشورى   )٧(



 ١٩٠

حف بغير فاء، وكذلك هي فـي مـصا  ) بما كسبت(  عامرابن  و )١(قرأ نافع ((:قال الرازي 

 مبتـدأ بمعنـى     )ما(الشام والمدينة والباقون بالفاء وكذلك هي في مصاحفهم، وتقرير األول أن            

والمعنى والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم،وتقرير الثاني تـضمين          ،الذي، وبما كسبت خبره     

  .)٢())معنى الشرطية) ما(كلمة

        ::::زيادة احلروف غري اجلارة وغري العاطفةزيادة احلروف غري اجلارة وغري العاطفةزيادة احلروف غري اجلارة وغري العاطفةزيادة احلروف غري اجلارة وغري العاطفة

  :زيادة ما

غير كافة لهمـا عـن      ) عن(و  ) من(خمس كلمات من حروف الجر، فتزاد بعد        تزاد بعد   

والكافة إما أن تكف عن عمل النصب       ،العمل، وتزاد بعد الكاف، ورب، والباء، كافة وغير كافة          
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�َ �D+O	�َِ� �D	i?ـ� DBَWـ� َ	?FـO)   �: وإما أن تكف عن عمل الجر، كقوله  .٤((�   O)ـF?	َ ـ�DBَW ـ�i?	َِ� �D�	َ �D+O�
   O)ـF?	َ ـ�DBَW ـ�i?	َِ� �D�	َ �D+O�
   O)ـF?	َ ـ�DBَW ـ�i?	َِ� �D�	َ �D+O�
 وغير الكافة تقع بعـد  )٥(�


  �: الجازم نحو �FTO��َ �D ��-َ&  
�FTO��َ �D ��-َ&  
�FTO��َ �D ��-َ&  
�FTO��َ �D ابـن  وأشار إلى زيادتهـا  ،)٨)(��R!=َ �SBDT ٍ��R!=َ �SBDT ٍ��R!=َ �SBDT ٍ��R!=َ �SBDT �)٧ٍ�: وبعد الخافض حرفاً نحو    ٦((�&َ-�� 

  :مالك في االلفية

  فلم يعق عن عمل قد علما )        ما(زيد )من وعن وباء(       وبعد 

   )٩(فكفّ        وقد يليهما وجر لم يكَف) رب والكاف (       وزيد بعد 

  :وهي زائدة إالَّ في شاذ القول كقوله) ما ( وال تتصدر 
                                                 

، مفـاتيح  ٧١١، جـامع البيـان فـي القـراءات الـسبع،ص     ٣٦٣-٣/٣٦٢الحجة للقراء الـسبعة     ينظر   )١(

  ٢/٢٧٥، النشر ٣٦٣األغاني،ص
البحـر  ،١٦/٢١تفـسير القرطبـي     ،  ٤/٢١٩الكـشاف   ،٤/٥٦وينظر الوسـيط    ،٢٧/١٤٨ مفاتيح الغيب   )٢(

  ٦/٢١،تفسير أبي السعود ٥/٦١،تفسير الثعالبي ٧/٤٩٦المحيط
  ١٧١: النساء    )٣(
  ٦: األنفال )٤(
  ١٣٨: األعراف   )٥(
  ١١٠: اإلسراء   )٦(
  ٤٠: المؤمنون   )٧(
،شـرح الرضـي علـى الكافيـة        ٧٤-٥/٦٧فـصل   ،شرح الم ٥٦-٣/٥٥ ينظر البرهان في علوم القرآن     )٨(

  ١٠١،ومعاني الحروف،ص١/٤٠٣مغني اللبيب ،٤/٤٦٥
  ١/٥٣٤حاشية الخضري   )٩(



 ١٩١

  )١(وقَد ما هاجني فازددت شوقـاً      بكـاء حمامتين تجاوبانِ

أي ) وقدما(:وقد هاجني، ال فيمن رواه فقال     : دة ما على أنه يريد    بزيا) وقَدما  ( فمن رواه   

ذلك أن الزيادة اتساع واالتساع إنَّما يقع في آخر الكـالم وأوسـطه ال صـدره        . وقديماً  هاجني  


	!�F�N: قوله تعالى،ما ورد في عند الرازي)ما(ومن زيادة.)٢(وأوله O)F?D�D+	َ ْ�D� X�!ُْ| �D�F��ُ!ُ= 
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       DEـ�F�ROpF- ـ�D i8ـ�R!َ53َ       DEـ�F�ROpF- ـ�D i8ـ�R!َ53َ       DEـ�F�ROpF- ـ�D i8ـ�R!َ53َ       DEـ�F�ROpF- ـ�D i8ـ�R!َ53َ�)فإيماناً  قليالً  ما يؤمنـون       : وجوه، أحدها   ) قليال ً (في انتصاب   ((:قال الرازي ،)٣

انتصب بنزع الخافض أي بقليـل يؤمنـون،        : مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وثانيها     ) وما(

انتصابه : فعلى مذهب سيبويه: )٥(أخرً  وجوهاوذكر أبو حيان.)٤( ))فصاروا قليالً  ما يؤمنون : وثالثها

وجوزوا انتصابه على أنه نعت لزمان محذوف       . فيؤمنونه أي اإليمان في حال قلته     : على الحال، التقدير  

الذي هو الضمير فـي يؤمنـون،        أي فزماناً  قليالً  يؤمنون، وجوزوا أيضاً  أن يكون حاالً من الفاعل             

زائـدة  ) ما يؤمنـون  (: في قوله  )ام(و،قليال ً  منون، أي المؤمن منهم   أي فجمعاً  قليالً  يؤ     : المعنى  

أن ) مـا (مؤكدة، دخلت بين المعمول والعامل نظير قولهم رويد ما الشعر، وال يجوز في              

واألحسن من هذه   . تكون مصدرية، ألنه كان يلزم رفع قليل حتى ينعقد منهما مبتدأ وخبر           

ليالً  يؤمنون، ألن داللة الفعل على مصدره أقوى         فإيماناً  ق  : المعاني هو أن يكون المعنى    

الهيئة، وعلى المفعول، وعلى الفاعل ولموافقته ظاهر قولـه    من داللته على الزمان وعلى    
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ْ	;Fـ�D�O'       �:ومنه قوله تعالى  .)٦(�=َ F0�DBـO]َ1
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 F3ََ!ـ� 
�FTOَ�ـ� �D ��-َ&        'D�Oـ�F;	ْ
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�FTOَ�ـ� �Dصـلة  ) مـا .()٧(� &َ-�� 

                                                 
  ١/٢٩٧بال نسبة في الخصائص ،و)جوب(البيت لجحدر في لسان العرب،وتاج العروس،مادة  )١(
  ١/٢٩٧الخصائص   )٢(
  ٨٨: البقرة   )٣(
، مجمـع البيـان     ١/١٦٤،الكـشاف   ١/٧٣، معالم التنزيل    ١/١٧٢،وينظر الوسيط   ٣/١٦٢  مفاتيح الغيب    )٤(

، تفسير أبي الـسعود     ١/٤٧٠، البحر المحيط    ١/٣٣١تفسير غرائب القرآن     ،٢/١٩، تفسير القرطبي    ١/٢٧٢

  ٣١٩ـ١/٣١٨، روح المعاني ١/٢٧٧، تفسير الثعالبي ١/١٦٢
  ١/١٧٨إعراب القرآن ألبي حيان ينظر   )٥(
  ٤٦: النساء   )٦(
  ١١٠: راء اإلس  )٧(



 ١٩٢

  .)١(أي هذين االسمين سميتم وذكرتم: إلبهام المؤكد لما في أي والتقديرل

  :زيادة ال


	ـ�Z$َl�Sُ        �:تعالىتزاد مع الواو بعد النفي كقوله        َ.D% ُZD�Dـ�D;	ْ
 Qِ��َOَ�ـ� َ.D%       ُZ$َl�Sـ�	
 َ.D% ُZD�Dـ�D;	ْ
 Qِ��َOَ�ـ� َ.D%       ُZ$َl�Sـ�	
 َ.D% ُZD�Dـ�D;	ْ
 Qِ��َOَ�ـ� َ.D%       ُZ$َl�Sـ�	
 َ.D% ُZD�Dـ�D;	ْ
 Qِ��َOَ�ـ� َ.D% �)من األفعال  ) استوى(،ألن  )٢

) أن(زائـدة،وتزاد بعـد    ) ال( فعلـم أن  ) اختصم ( ال تليق بفاعل واحد نحو : التي تطلب اسمين أي     

) ال(،أي ليعلم، ولوال تقدير الزيادة ال نعكس المعنى، فزيدت  )٣(�O+D- S8َ!ـ(OCَ& Dـ�ُ 
	RPَْ�ـ�O+D- S8      ِnَ!ـ(OCَ& Dـ�ُ 
	RPَْ�ـ�O+D- S8      ِnَ!ـ(OCَ& Dـ�ُ 
	RPَْ�ـ�O+D- S8      ِnَ!ـ(OCَ& Dـ�ُ 
	RPَْ�ـ�nِ      	َ$	َ$	َ$	َ$    �:المصدرية كقوله 

ألن مـا   ،وقال الشلوبين الزيادة ههنا متفق عليها، وال يمكن أن تحمل اآلية إالَّ على الزيادة             .لتوكيد النفي 

RZD �:وقد تزاد قبل القسم نحو. بعده يقتضيهقبله من الكالم وما �D�R5ْ	
 ِtO�D�ِ� F)R�ْ=ُ& َ.  RZD�D�R5ْ	
 ِtO�D�ِ� F)R�ْ=ُ& َ.  RZD�D�R5ْ	
 ِtO�D�ِ� F)R�ْ=ُ& َ.  RZD�D�R5ْ	
 ِtO�D�ِ� F)R�ْ=ُ& َ. �)٥( )٤(.  

Rـ�O             	$َ	$َ	$َ	$َ    �:قوله تعالى :  ومن زيادتها عند الرازي    u0O<ـD6 'َـ! DT DE%F@R5ْـ�D- N.َ& ِn�َ� RPْ	
 ُ�OCَ& D)َ! O+D- S8             Oـ�R u0O<ـD6 'َـ! DT DE%F@R5ْـ�D- N.َ& ِn�َ� RPْ	
 ُ�OCَ& D)َ! O+D- S8             Oـ�R u0O<ـD6 'َـ! DT DE%F@R5ْـ�D- N.َ& ِn�َ� RPْ	
 ُ�OCَ& D)َ! O+D- S8             Oـ�R u0O<ـD6 'َـ! DT DE%F@R5ْـ�D- N.َ& ِn�َ� RPْ	
 ُ�OCَ& D)َ! O+D- S8

      O�D R��R� Op F- R� N!	
 R�D� ِ� َ�ْ�َ�ْ	
 SEَ& D% R�N!	
 ِ�ْ�َ3      O�D R��R� Op F- R� N!	
 R�D� ِ� َ�ْ�َ�ْ	
 SEَ& D% R�N!	
 ِ�ْ�َ3      O�D R��R� Op F- R� N!	
 R�D� ِ� َ�ْ�َ�ْ	
 SEَ& D% R�N!	
 ِ�ْ�َ3      O�D R��R� Op F- R� N!	
 R�D� ِ� َ�ْ�َ�ْ	
 SEَ& D% R�N!	
 ِ�ْ�
	ْ+RIDـ�(ِ 3َ ِ�ْ�َ�ْ	
 %ُ_ F�N!	
 D% F0�D,D- ِ)ـ�RID+ْ	
 ِ�ْ�َ�ْ	
 %ُ_ F�N!	
 D% F0�D,D- ِ)ـ�RID+ْ	
 ِ�ْ�َ�ْ	
 %ُ_ F�N!	
 D% F0�D,D- ِ)ـ�RID+ْ	
 ِ�ْ�َ�ْ	
 %ُ_ F�N!	
 D% F0�D,D-�)أكثـر   :((قال الرازي.)٦ واعلـم أن

ليعلم أهل الكتـاب، وقـال أبـو مـسلم          : ههنا صلة زائدة، والتقدير   ) ال(المفسرين على أن    


=Rـ�ِ        �:،ومنه قوله تعالى  )٧())هذه الكلمة ليست بزائدة   : االصفهاني وجمع آخرون   D� DBِ� F)Rْـ�= ُ& D8ِ         3َـ�ـR=
 D� DBِ� F)Rْـ�= ُ& D8ِ         3َـ�ـR=
 D� DBِ� F)Rْـ�= ُ& D8ِ         3َـ�ـR=
 D� DBِ� F)Rْـ�= ُ& D83َـ 

                                                 
مجمـع  ،  ٢/٦٧٣الكشاف   ، ٣/٣١٣،معالم التنزيل   ٢/٥٨معاني القرآن للفراء    ،٢١/٥٩ ينظر مفاتيح الغيب    )١(

تفسير  ،٤٢٩ـ٤/٤٢٨،الدر المصون   ٤/١٠٦إعراب القرآن ألبي حيان     ،  ٦/٨٧،البحر المحيط   ٦/٢٩٤البيان  

  ٤/١٦٣أبي السعود 
  ٣٤: فصلت   )٢(
  ٢٩: الحديد   )٣(
  ١: القيامة  )٤(
،مغنـي  ٤/٤٦٦،شرح الرضي على الكافية   ٧٦-٥/٧٤،شرح المفصل   ٣/٥٧ ينظر البرهان في علوم القرآن       )٥(

  ٣٣٤-١/٣٢٧اللبيب 
  ٢٩: الحديد   )٦(
،معـالم التنزيـل    ٤/٢٥٧،الوسـيط   ٣/٤٢ينظـر معـاني القـرآن للفـراء          و،٢٩/٢١٦ مفاتيح الغيـب    )٧(

،تفسير أبي  ٨/٢٢٧البحر المحيط   ،١٧/١٧٣بي  ،تفسير القرط ٩/٣٨٢مجمع البيان   ،  ٤/٤٧٠الكشاف  ،٥/١٩٨

  ٦/٢١٠السعود 



 ١٩٣

F�V�	
F�V�	
F�V�	
F�V�	
  ِt�  ِt�  ِt�  ِt� * * * *     X)ـ�RIDT DE�FBَ! O+ َ� O� َ	 X)D�َ5َ	 F� N� ِ� D%     X)ـ�RIDT DE�FBَ! O+ َ� O� َ	 X)D�َ5َ	 F� N� ِ� D%     X)ـ�RIDT DE�FBَ! O+ َ� O� َ	 X)D�َ5َ	 F� N� ِ� D%     X)ـ�RIDT DE�FBَ! O+ َ� O� َ	 X)D�َ5َ	 F� N� ِ� D%�)ال أقسم، مع أنـك  : ما المعنى من قوله   :((قال الرازي .)١

) ال(أن :فأحدهاتقول إنَّه قسم؟ تقول فيه وجوه منقولة ومعقولة غير مخالفة للنقل، أما المنقول 

!َ(D	$َ	$َ	$َ	$َ�:زائدة مثلها في قوله تعالى O+ D- S8D)َ!O+D- S8D)َ!O+D- S8D)َ!O+D- S8�)أصلها ألقسم بالم التأكيد أشبعت : ثانيها .،معناه ليعلم)٢

ال، نافية واصلة على مقالتهم والقسم بعدها كأنه : وثالثهاكما في الوقف ) ال(فتحتها فصارت 

  .)٣())ال، واهللا ال صحة لقول الكفار أقسم عليه: قال

 زيادة إن:  

  :تطرد زيادتها مع ما النافية كقول امرئ القيس

  )٤ِ(ةَ فاجــرٍ    لناموا فما إن من حديث وال صال ــاهللا حلف             حلفتُ لها ب

إن الخفيفة زائدة، فجمعوا بينها وبـين مـا         : قال الفراء .للتوكيد) إن(زاد  ف: فما حديث :أي

 من التأكيد اللفظي وعند سيبويه مـن التأكيـد   هالنافية تأكيداً للنفي، فهو بمنزلة تكرارها فهو عند 

  :عد ما الموصولة االسمية كقولهوقد تزاد ب،)٥(المعنوي

  )٦(             يرجى المرء ما إن ال يراه        وتَعرِض دون أدناه الخطــوب

  :وبعد ما المصدرية كقوله

خيراً  ال يزاُل يزيــد نعلى الس     الفتى للخير ما إن رأيتَه ج٧(            ور(  

  :وبعد أال االستفتاحية كقوله

             

                                                 
  ٧٦-٧٥: الواقعة   )١(
  ٢٩:الحديد  )٢(
،مجمـع البيـان    ٤/٤٥٦الكـشاف   ،٥/١٨٦،معالم التنزيل   ٤/٢٣٩وينظر الوسيط   ،٢٩/١٦٣ مفاتيح الغيب   )٣(

  ٦/٢٦٦، الدر المصون ٣٧١ـ٥/٣٧٠،تفسير الثعالبي ٩/٣٥٥
،لـسان  ٥/١٣٩،شـرح المفـصل   ١٣٥، الجنـى الـداني،ص  ١٢٥نـه،ص ديوا القيس في ئمرالبيت ال  )٤(

  ،٢/٤٠٢، همع الهوامع   ١/٣٤٩وبال نسبة في مغني اللبيب  ).حلف(العرب،مادة
مغنـي   ، ٤/٤٦٥، شرح الرضي على الكافية٥/٦٥، شرح المفصل ٣/٥٥ ينظر البرهان في علوم القرآن  )٥(

  .١/٣٨ اللبيب 
،األشـباه  ٢/٣٥٩شـرح التـصريح     ،١/٣٨،مغنـي اللبيـب       ٢١١ي،ص البيت بال نسبة في الجنى الـدان       )٦(

  ١/٢٣٢والنظائر
الجنـى  ،٥/٢٦٦ فـي شـرح المفـصل    ةبال نـسب و، ١/٢٤٦في شرح التصريح  البيت للمعلوط القريعي  )٧(

  ١/٥٣٢األشباه والنظائر ،٢١١الداني،ص



 ١٩٤

  )٢()١(      أحاذر أن تنأى النَّوى بغضوباباأال إن سرى ليـلي فبتُّ كئي

�Sـ�FC(O  �: في قوله تعالى  )٣(رد عليه الرازي فقال   ) إن( ما أورده النحاة في زيادة     NPD O�َ5 َ	 D%   O)FCـ�S� NPD O�َ5 َ	 D%   O)FCـ�S� NPD O�َ5 َ	 D%   O)FCـ�S� NPD O�َ5 َ	 D% 

R�� R3 O)ُW�S� NPD OEِ� � DB� R3R�� R3 O)ُW�S� NPD OEِ� � DB� R3R�� R3 O)ُW�S� NPD OEِ� � DB� R3R�� R3 O)ُW�S� NPD OEِ� � DB� R3    ........�)٤():ناهم في الذي ما مكناكم فيه ولقد مك: بمنزلة ما والتقدير) إن

 ، زائـدة  )إن( كلمة )٥(وقال ابن قتيبة  .والمعنى أنَّهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم أمواال ً         

 حرفـا  أن الحكم بأن: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وهذا غلط، لوجوه،األول      : والتقدير

من هذا الكالم أنَّهم كانوا أقوى  أن المقصود   : والثاني. من كتاب اهللا عبث ال يقول به عاقل       

منكم قسوة، ثم إنَّهم مع زيادة القوة ما نجوا من عقاب اهللا فكيف يكـون حـالكم، وهـذا                   

أن سـائر   : والثالـث . المقصود إنما يتم لو دلت اآلية على أنهم كانوا أقوى من قوم مكة            

��i:اآليات تفيد هذا المعنى، قال تعالى ْ \ ِ@D% � ً�� َ� َ&  F� D�O"َ& O)FC i� ْ \ ِ@D% � ً�� َ� َ&  F� D�O"َ& O)FC i� ْ \ ِ@D% � ً�� َ� َ&  F� D�O"َ& O)FC i� ْ \ ِ@D% � ً�� َ� َ&  F� D�O"َ& O)FC �����)وقال)٦،:� ia S�ُ= S�D6َ& D% O)F? O� R D�َ^ ْWَ& 
�ُ�� َW ia S�ُ= S�D6َ& D% O)F? O� R D�َ^ ْWَ& 
�ُ�� َW ia S�ُ= S�D6َ& D% O)F? O� R D�َ^ ْWَ& 
�ُ�� َW ia S�ُ= S�D6َ& D% O)F? O� R D�َ^ ْWَ& 
�ُ�� َW

 ِ�O@َ1
 <R3 
 i@�َ�[ D% ِ�O@َ1
 <R3 
 i@�َ�[ D% ِ�O@َ1
 <R3 
 i@�َ�[ D% ِ�O@َ1
 <R3 
 i@�َ�[ D%�)٧(.  

زيادة أن:  

�ِ?ِـ(َD%  OE&  OE&  OE&  OE&        O	َD%  �SB	َD%  �SB	َD%  �SB	�SB   �:تعالىتزاد بعد لما الظرفية، كقوله       D0<ـR] ًـ�{�ُ	 �D�ُ!ـF]F@ O2D0�D�        O)ِـ?ِ� D0<ـR] ًـ�{�ُ	 �D�ُ!ـF]F@ O2D0�D�        O)ِـ?ِ� D0<ـR] ًـ�{�ُ	 �D�ُ!ـF]F@ O2D0�D�        O)ِـ?ِ� D0<ـR] ًـ�{�ُ	 �D�ُ!ـF]F@ O2D0�D��)وإنَّمـا حكمـوا    )٨،

غيره، وظـروف الزمـان غيـر        لوجود   يءبزيادتها، ألن لما ظرف زمان، ومعناها وجود الش       

المفتوحة تجعل الفعل بعدها في تأويل المفرد، فلم تبـق         ) أن  ( المتمكنة ال تضاف إلى المفرد و       

  :وتقع زيادتها بين لو وفعل القسم كقوله.)٩(مضافة إلى الجمل، فلذلك حكموا بزيادتها) لما ( 

                                                 
  ١/٦٢، ومغني اللبيب  ٢١١الجنى الداني،صبال نسبة في البيت   )١(
  ١/٣٨ مغني اللبيب  ، ٤/٤٦٤، شرح الرضي على الكافية ٥/٦٦ شرح المفصل ينظر   )٢(
،معـالم التنزيـل   ٤/١١٤،الوسـيط  ٢/٣٤٤معـاني القـرآن للفـراء    ،٢٨/٢٥ ينظر مفـاتيح الغيـب     )٣(

  ١٦/١٣٨، تفسير القرطبي ٩/١٤١، مجمع البيان ٣٠١-٤/٣٠٠الكشاف،٥/٨٦
  ٢٦: االحقاف   )٤(
    ٤٠٨، تفسير غريب القرآن،ص١٥٨،صينظر تأويل مشكل القرآن  )٥(
  ٧٤: مريم    )٦(
  ٨٢: غافر   )٧(
  ٣٣العنكبوت    )٨(
  ١/٥٠،مغني اللبيب٤/٤٦٤،شرح الرضي على الكافية ٥/٦٧،وشرح المفصل ٣/٥٥ينظر البرهان في علوم القرآن )٩(



 ١٩٥

منفأقسم ـُم         لكان لكم يوم   )١( مظلــم الشر أن لو التقينا وأنت

  :ومنه قوله

  )٢(أمــا واِهللا أن لو كنتَ حراً        ومــا بالحر أنت وال العتيقِ 

  :وتقع زيادتها بين الكاف ومخفوضها وهو نادر كقوله 

  )٣(ويوماً  توافينا بوجــه مقسمٍ       كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

  .في رواية من جر الظبية

  : دتها بعد إذا كقوله وتقع زيا

ـُجة الماء غامرـــى إذا أن كأنْـفأمهلَه حت   )٥)(٤(ه      معاطي يد في ل


 �:قوله تعالى، ومن زيادتها عند الرازيi�RwD� S�َ�O@�َ3 R�ِ?O�D% '!َDT F}�َ5	َْ& F�R,D�	ْ
 D0�D� OEَ& �SB!َ3َ  
i�RwD� S�َ�O@�َ3 R�ِ?O�D% '!َDT F}�َ5	َْ& F�R,D�	ْ
 D0�D� OEَ& �SB!َ3َ  
i�RwD� S�َ�O@�َ3 R�ِ?O�D% '!َDT F}�َ5	َْ& F�R,D�	ْ
 D0�D� OEَ& �SB!َ3َ  
i�RwD� S�َ�O@�َ3 R�ِ?O�D% '!َDT F}�َ5	َْ& F�R,D�	ْ
 D0�D� OEَ& �SB!َ3َ ....�)قال )٦،

أنَّه ال موضع لها من اإلعراب وقـد        : األول،قوالن) أن  ( ي   ف "فلما أن جاء البشير   " (:(الرازي


	ـ�F¢O%S   �:تعالى تذكر تارة كما ههنا، وقد تحذف كقوله     D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ F¢O%Sـ�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ F¢O%Sـ�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ F¢O%Sـ�	
 D)�RC
D�O�ِ� O�DT DYDCَ_ �SB!َ3َ �) والمذهبان جميعـا  ،)٧

فـي موضـع رفـع بالفعـل        ) ما(قال البصريون هي مع     : والثاني.موجودان في أشعار العرب   

  .)٨())لما ظهر أن جاء البشير، أي ظهر مجيء البشير فأضمر الرافعف: المضمر تقديره

�RWD% <R�%Fg O�R!ً��:ومنه قوله تعالى 
%ُ/R�N��َ �N	َ& �َ�R\
D�O]ِ� <R�D�R	 ki�FC F}�D�!ْD+D�D% Dn��َRP	ْ
 'D]�F �D�O��َ[D% �ً!�RWD% <R�%Fg O�R 
%ُ/R�N��َ �N	َ& �َ�R\
D�O]ِ� <R�D�R	 ki�FC F}�D�!ْD+D�D% Dn��َRP	ْ
 'D]�F �D�O��َ[D% �ً!�RWD% <R�%Fg O�R 
%ُ/R�N��َ �N	َ& �َ�R\
D�O]ِ� <R�D�R	 ki�FC F}�D�!ْD+D�D% Dn��َRP	ْ
 'D]�F �D�O��َ[D% �ً!�RWD% <R�%Fg O�R 
%ُ/R�N��َ �N	َ& �َ�R\
D�O]ِ� <R�D�R	 ki�FC F}�D�!ْD+D�D% Dn��َRP	ْ
 'D]�F �D�O��َ[D% �)قال .)٩

                                                 
 ٢/٣٦٤تصريح  ،شرح ال ١/٧٦،مغني اللبيب     ٥/٢٤٩، ،شرح المفصل    ٣/١٢٣البيت بال نسبة في الكتاب       )١(

  ٣/١٩٠شرح االشموني  ،
   ٢/٣٩٨،همع الهوامع ٢/٣٦٤،شرح التصريح٢٢٢،الجنى الداني،ص١/١٨٥بال نسبة في اإلنصافالبيت )٢(
 ،وألرقم بن علباء اليـشكري فـي        ١/٣٣٣، شرح التصريح    ١٥٧البيت لعلباء بن أرقم في األصمعيات ص      )٣(

  ١/١٨٩ك ، وبال نسبة في أوضح المسال٢/٨٢المقاصد النحوية 
  ٢/٣٦٥،شرح التصريح ٢/٣٢٦ همع الهوامع  ، وبال نسبه في ٧١ألوس بن حجر في ديوانه ص البيت )٤(
  ٤/٤٦٤شرح الرضي على الكافية و، ١/٥١ ينظر مغني اللبيب   )٥(
  ٩٦يوسف   )٦(
  ٧٤هود   )٧(
  ٧/٥٢، روح المعاني ٩/١٧١،وتفسير القرطبي ١٨/١٦٦ مفاتيح الغيب   )٨(
  ٢ :اإلسراء  )٩(



 ١٩٦

) أن( أن تكون   : األوله ثالثة أوجه،  في) أالَّ تتخذوا   ( إن قوله   :)١(قال أبو علي الفارسي   ((:الرازي

بمعنى أي التي   ) أن  ( أن تكون   : الثانيو.وجعلناه هدى لئال تتخذوا   : المعنىفيكون  ،ناصبة للفعل 

وانصرف الكالم من الغيبة إلى الخطاب في قراءة العامة كما انصرف منها إلى الخطاب              ،للتفسير


ْ	DBـ�ُ Rـ��D% D% D% D%   َ& O)F?O:واألمر في قوله  D�!َ�َ�
  َ& O)F?Oـ�R
ْ	DBـ�ُ  D�!َ�َ�
  َ& O)F?Oـ�R
ْ	DBـ�ُ  D�!َ�َ�
  َ& O)F?Oـ�R
ْ	DBـ�ُ  D�!َ�َ�
ِEِEِEِE     
�F,ـO
 
�F,ـO
 
�F,ـO
 
�F,ـO
أالَّ ( ،فكذلك انصرف من الغيبة إلى النهي في قوله )٢(�

وجعلناه :  والتقدير ،زائدة ويجعل تتخذوا على القول المضمر     ) أن  ( أن تكون   : الثالثو.)تتخذوا  

  .)٣())هدى لبني إسرائيل فقلنا ال تتخذوا من دوني وكيال

  : زيادة األفعالـ ٢


ْ	 O)ُ�O�ُW       ِ�َP�FB� O)ُ�O�ُW   O�D� O)ُ�O�ُW   O�D� O)ُ�O�ُW   O�D�O�D  �:ومنه قوله تعالى   O�DT DEO�D?O��َD% R~%F�O+DB	ْ�ِ� DE%F�FْM�َ ِU�S�!R	 OqD�ِ�O�ُ& uZSُ& D�      ِ�َP�FB	ْ
 O�DT DEO�D?O��َD% R~%F�O+DB	ْ�ِ� DE%F�FْM�َ ِU�S�!R	 OqD�ِ�O�ُ& uZSُ& D�      ِ�َP�FB	ْ
 O�DT DEO�D?O��َD% R~%F�O+DB	ْ�ِ� DE%F�FْM�َ ِU�S�!R	 OqD�ِ�O�ُ& uZSُ& D�      ِ�َP�FB	ْ
 O�DT DEO�D?O��َD% R~%F�O+DB	ْ�ِ� DE%F�FْM�َ ِU�S�!R	 OqD�ِ�O�ُ& uZSُ& D��)قـال  )٤،

قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو        ) كان( لفظة   ، كنتم خير أمة أخرجت للناس     :((الرازي

ههنـا تامـة    ) كان(ن  أ: األولعلى وجوه، ) كنتم(فسرون في قوله    واختلف الم ،مشروح في النحو  

حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خيـر       : والمعنى،بمعنى الوقوع والحدوث وهو ال يحتاج إلى خبر       

ههنا ) كان(أن: الثانيو وهذا قول جمع من المفسرين،     بمعنى الحال ،)خير أمة   ( أمة ويكون قوله    

قـوا اآلن    ب ين بهذه الصفة وأنَّهـم مـا       أن هذا يوهم أنَّهم كانوا موصوف      وهو: وفيه سؤال ،ناقصة


  �:هو كقوله) كنتم خير أمة (:زائدة، وقال بعضهم قوله   ) كان  ( أن يقال   : الثالثوعليها،%Fُـ�Wْ_
D%   
%Fُـ�Wْ_
D%   
%Fُـ�Wْ_
D%   
%Fُـ�Wْ_
D% 

  O)ُWDــ�N^َP3َ i8ــ�R!=َ O)ُُ�ــ�W ْ_ِ�  O)ُWDــ�N^َP3َ i8ــ�R!=َ O)ُُ�ــ�W ْ_ِ�  O)ُWDــ�N^َP3َ i8ــ�R!=َ O)ُُ�ــ�W ْ_ِ�  O)ُWDــ�N^َP3َ i8ــ�R!=َ O)ُُ�ــ�W ْ_ِ��)٥(   ــ�ٌ   �:، وقــال فــي موضــع آخــر�R!=َ O)َُْ�ــ�& ْ_ِ� 
%Fُــ�Wْ_
D%    ٌــ��R!=َ O)َُْ�ــ�& ْ_ِ� 
%Fُــ�Wْ_
D%    ٌــ��R!=َ O)َُْ�ــ�& ْ_ِ� 
%Fُــ�Wْ_
D%    ٌــ��R!=َ O)َُْ�ــ�& ْ_ِ� 
%Fُــ�Wْ_
D% 

DE�ُ�D+ْ��َO�FDE�ُ�D+ْ��َO�FDE�ُ�D+ْ��َO�FDE�ُ�D+ْ��َO�F  .للتأكيد ووقوع األمر ال محالة،وإضمار كان وإظهارها سواء إالَّ أنها تذكر )٦(�

                                                 
، ٥٩١،جامع البيان في القراءات السبع ،ص٣/٤٨الحجة للقراء السبعة ،٢٥٢كتاب معاني القراءات ،ص  )١(

  ٢١٢، إعراب القراءات السبع وعللها،ص٢٤٥،مفاتيح األغاني،ص٢٩٤الكفاية الكبرى،ص
  ٦:صسورة   )٢(
تفـسير القرطبـي     ،٦/٢٠٨،مجمع البيان   ٢/٦٢٣،الكشاف  ٣/٩٦وينظر الوسيط   ،٢٠/١٢٣ مفاتيح الغيب  )٣(

ــيط ،١٠/١٤٠ ــر المح ــسعود  ٦/٧البح ــي ال ــسير أب ــالبي ٤/١١١،تف ــسير الثع ــدر ٣/٤٥٠، تف ، ال

  ٨/١٥،روح المعاني ٤/٣٧٠المصون
  ١١٠: آل عمران   )٤(
  ٨٦: األعراف   )٥(
  ٢٦: األنفال   )٦(



 ١٩٧

تلغى متوسطة ومـؤخرة، وال     ) كان  ( هذا القول ظاهر االختالل، ألن      : األنباريابن  قال  

تلغى متقدمة، تقول العرب عبد اهللا كان قائم وعبد اهللا قائم كان على أن كان ملغاة وال يقولـون                   

تنصرف العناية إليه، والمعنى ال يكـون  اهللا قائم على إلغائها، ألن سبيلهم أن يبدأوا بما      كان عبد 

 وإذا عمل الكون فـي      ،في محل العناية، وأيضاً  ال يجوز إلغاء الكون في اآلية النتصاب خبره            

  .)١())الخبر فنصبه لم يكن ملغى

        ::::زيادة األمساءزيادة األمساءزيادة األمساءزيادة األمساءـ  ـ  ـ  ـ  ٣٣٣٣

�l        �:مل على هذا الباب عند الفخر الرازي قوله تعالى        ما ح مDِـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
َ̂ـ�ُ  D         l�Dِـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
َ̂ـ�ُ  D         l�Dِـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
َ̂ـ�ُ  D         l�Dِـ�� 
%Fَ�َـ�W D�-R/ـN	
َ̂ـ�ُ  D    O)F?ُ	ـ�DBOTَ& O)ِ?   O)F?ُ	ـ�DBOTَ& O)ِ?   O)F?ُ	ـ�DBOTَ& O)ِ?   O)F?ُ	ـ�DBOTَ& O)ِ?

          DE%F@R�ْ5D- َ. u�Rj�DT ٍtO�D- <R3 Fx-l�	
 R�ِ� O2S��َO6
 ug�DD�َW          DE%F@R�ْ5D- َ. u�Rj�DT ٍtO�D- <R3 Fx-l�	
 R�ِ� O2S��َO6
 ug�DD�َW          DE%F@R�ْ5D- َ. u�Rj�DT ٍtO�D- <R3 Fx-l�	
 R�ِ� O2S��َO6
 ug�DD�َW          DE%F@R�ْ5D- َ. u�Rj�DT ٍtO�D- <R3 Fx-l�	
 R�ِ� O2S��َO6
 ug�DD�َW................�) مثل الذين   ( في ارتفاع   : )٣( الرازي ،ذكر)٢ (

وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا أو مثل الذين كفروا فيمـا            : التقدير: قال سيبويه : األولأوجها،

: كيـف مـثلهم فقيـل     : جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول      ) كرماد  ( يتلى عليكم وقوله    

التقدير مثل أعمال الذين كفروا بـربهم كرمـاد فحـذف           : )٤(قال الفراء : والثاني.أعمالهم كرماد 

 &َ"Oـ�O"َ&   D�Dـ�O"َ&   D�Dـ�O"َ&   D�Dـ�D�D  �:ومثله قوله تعـالى ) أعمالهم ( المضاف اعتماداً على ذكره بعد المضاف إليه وهو قوله        

 F�َ5!َD� u0O<D6 N�ُW F�َ5!َD� u0O<D6 N�ُW F�َ5!َD� u0O<D6 N�ُW F�َ5!َD� u0O<D6 N�ُW�)٥(أي خلق كل شيء وكذا قوله تعالى،:� O)F?FC�F�F% R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ� RZD�D�R5	ْ
 DtO�D-D%  O)F?FC�F�F% R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ� RZD�D�R5	ْ
 DtO�D-D%  O)F?FC�F�F% R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ� RZD�D�R5	ْ
 DtO�D-D%  O)F?FC�F�F% R�N!	
 '!َDT 
�F�َ/َW D�-R/N	
 kD�َ� RZD�D�R5	ْ
 DtO�D-D% 

 XaSgD�Oـ�F XaSgD�Oـ�F XaSgD�Oـ�F XaSgD�Oـ�F أن يكون التقدير صفة الـذين : الثالث.، المعنى ترى وجوه الذين كذبوا على اهللا مسودة        )٦(�

أن تكون أعمالهم : والرابع.بذولكفروا أعمالهم كرماد، كقولك صفة زيد عرضه مصون، وماله م

                                                 
يـل  ،معـالم التنز ١/٤٧٧،الوسـيط  ١/١٦١وينظـر معـاني القـرآن للفـراء     ،٨/١١٠ مفاتيح الغيـب   )١(

إعـراب القـرآن ألبـي حيـان        ،٤/١٠٩،تفسير القرطبـي    ٢/٣٦١مجمع البيان   ،  ١/٣٩٢الكشاف  ،١/٣٢٧

  ٢/١٨٥، الدر المصون ٢/١٧،تفسير أبي السعود٢/٩٤
  ١٨: إبراهيم   )٢(
مجمـع البيـان    ،  ٢/٥٢٦الكـشاف   ،٣/٢١٨،معالم التنزيـل    ٣/٢٧الوسيط  ،١٩/٨٣  ينظر مفاتيح الغيب     )٣(

،تفـسير  ٤/١٢إعراب القرآن ألبي حيان     ،٤/١٨٦تفسير غرائب القرآن     ،٩/٢٣٢،تفسير القرطبي   ٦٣ـ٦/٦٢

  ١٩٣ـ٧/١٩٢روح المعاني  ،٣/٤٧٩أبي السعود 
  ٢/٧٢معاني القرآن  )٤(
  ٧: السجدة )٥(
  ٦٠: الزمر  )٦(



 ١٩٨

هـو  ) كرمـاد (مثـل أعمـالهم وقولـه       : والتقـدير ،)مـثل الذين كـــفروا   (بدالً  من قوله     

وقد حمل بعـضهم علـى      الذين كفروا أعمالهم،  : لة وتقديره أن يكون المثل ص   : والخامس،الخبر

D �: زيادة االسم قوله تعالى �DBR	 �ً=l�DwF Fq	ْDe�َ& �DBِ� 
�F�R[D%D �DBR	 �ً=l�DwF Fq	ْDe�َ& �DBِ� 
�F�R[D%D �DBR	 �ً=l�DwF Fq	ْDe�َ& �DBِ� 
�F�R[D%D �DBR	 �ً=l�DwF Fq	ْDe�َ& �DBِ� 
�F�R[D% �i�DB�َ <R��D-mِ� 
%F�َ�O,َ� َ.D% R�ِ� ٍ�R3�َW َdS%َ& 
�ُ��ُP�َ َ.D% O)ُPD+ �i�DB�َ <R��D-mِ� 
%F�َ�O,َ� َ.D% R�ِ� ٍ�R3�َW َdS%َ& 
�ُ��ُP�َ َ.D% O)ُPD+ �i�DB�َ <R��D-mِ� 
%F�َ�O,َ� َ.D% R�ِ� ٍ�R3�َW َdS%َ& 
�ُ��ُP�َ َ.D% O)ُPD+ �i�DB�َ <R��D-mِ� 
%F�َ�O,َ� َ.D% R�ِ� ٍ�R3�َW َdS%َ& 
�ُ��ُP�َ َ.D% O)ُPD+

     ِE�ُ5N3َـ�� DQـ�S-ِ�D% i8ـ�R!=َ     ِE�ُ5N3َـ�� DQـ�S-ِ�D% i8ـ�R!=َ     ِE�ُ5N3َـ�� DQـ�S-ِ�D% i8ـ�R!=َ     ِE�ُ5N3َـ�� DQـ�S-ِ�D% i8ـ�R!=َ�)زائد وقد ضعفه الرازي عندما ذكر أحـد تـسعة          ) أول  ( فذهب بعضهم أن    ،)١

  .)٢(والمعنى وال تكونوا كافرين به، وجوه

        تتمةتتمةتتمةتتمة
  ىنىنىنىنتأويل لفظ بلفظ آخر موافق له يف املعتأويل لفظ بلفظ آخر موافق له يف املعتأويل لفظ بلفظ آخر موافق له يف املعتأويل لفظ بلفظ آخر موافق له يف املع

  :تأويل المضارع بالماضي

�D R�R:ومنه قوله تعالىOpF O)ُ��ُW OEِ� ُ�O�=َ O�R R�N!	
 D0�D�ِ��َْ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ D)R!3َ D R�ROpF O)ُ��ُW OEِ� ُ�O�=َ O�R R�N!	
 D0�D�ِ��َْ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ D)R!3َ D R�ROpF O)ُ��ُW OEِ� ُ�O�=َ O�R R�N!	
 D0�D�ِ��َْ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ D)R!3َ D R�ROpF O)ُ��ُW OEِ� ُ�O�=َ O�R R�N!	
 D0�D�ِ��َْ& DE�ُ!ُ�ْ5�َ D)R!3َ �)إن كان خطاب و:،قال الرازي)٣

أن األنبياء في ذلك الزمان ما      : أحدها: لكن المراد من تقدم من سلفهم ويدل عليه وجوه          ،مشافهة

فأما المراد به   ،أنَّه ال يتأتى فيه من قبل     : وثالثها.أنَّهم ما أقدموا على ذلك      : اثانيه. كانوا موجودين 

ولـم  (خطاب لهؤالء الموجـودين     ) أمنوا:(فإن قيل قوله  . الماضي فظاهر ألن القرينة دالة عليه     

أنكم بهذا التكذيب خرجتم من     : فكيف وجه الجميع بينهما؟ قلنا معناه     ،حكاية فعل أسالفهم  ) تقتلون

،وأراد بـذلك   )٤( ياء عن اإليمـان بالبـاقين      كما خرج أسالفكم بقتل بعض األنب      يمان بما آمنتم  اإل

  . )٥(وهذا ما صرح به أبو حيان) قتلتم(بالماضي ) تقتلون(الرازي تأويل لفظ المضارع 

  :تأويل الماضي بالمضارع 


	!�F�N:ومنه قوله تعالى O)F?D�R�ْMD- OEَ& N.ِ� DE%F�ُI�D- �ْDC F�N!	
 O)F?D�R�ْMD- OEَ& N.ِ� DE%F�ُI�D- �ْDC F�N!	
 O)F?D�R�ْMD- OEَ& N.ِ� DE%F�ُI�D- �ْDC F�N!	
 O)F?D�R�ْMD- OEَ& N.ِ� DE%F�ُI�D- �ْDC  F�D�O�ُ� R�N!	
 '	َِ�D% F�Oَ1
 D<R�ُ=D% ُZَPR\D8DB	ْ
D% ِt�DBَz	ْ
 O�R ٍ�!َُb <R3  F�D�O�ُ� R�N!	
 '	َِ�D% F�Oَ1
 D<R�ُ=D% ُZَPR\D8DB	ْ
D% ِt�DBَz	ْ
 O�R ٍ�!َُb <R3  F�D�O�ُ� R�N!	
 '	َِ�D% F�Oَ1
 D<R�ُ=D% ُZَPR\D8DB	ْ
D% ِt�DBَz	ْ
 O�R ٍ�!َُb <R3  F�D�O�ُ� R�N!	
 '	َِ�D% F�Oَ1
 D<R�ُ=D% ُZَPR\D8DB	ْ
D% ِt�DBَz	ْ
 O�R ٍ�!َُb <R3 

                                                 
  ٤١:البقرة   )١(
بحر المحيط  ال،١/١٣٤،الكشاف ١/١٢٨،الوسيط ١/٣٤معاني القرآن للفراء ،٣/٣٩ ينظر مفاتيح الغيب   )٢(

  ١/٢٠٦الدر المصون  ،٣٢٧-١/٣٢٦
  ٩١: البقرة    )٣(
، ١/٧٤، معالم التنزيـل  ١/١٧٥، الوسيط ٥٢ـ١/٥١، معاني القرآن للفراء ٣/١٧٠ ينظر مفاتيح الغيب   )٤(

  ،٢/٢٢، تفسير القرطبي ١/٢٨٠مجمع البيان 
  ١/٤٧٥البحر المحيط ينظر   )٥(



 ١٩٩

 F@�FُMـ	ْ
 F@�FُMـ	ْ
 F@�FُMـ	ْ
 F@�FُMـ	ْ
إالَّ أن يـأتيهم اهللا     : ويقضى األمر والتقدير  : معناه) وقضي األمر (قوله  :((،قال الرازي )١(�

ر وهذا كثير في القرآن وخـصوصاً فـي أمـو         ،فوضع الماضي موضع المستقبل   ،ويقضى األمر 

:  فإن اإلخبار عنها يقع كثيراً  بالماضي، والسبب في اختيار هذا المجاز أمران، أحدهما              ،اآلخرة

المبالغة في  :  فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد اهللا إيقاعه، الثاني          ،التنبيه على قرب أمر اآلخرة    

زم بوقوعه كأنه تأكيد أنَّه البد من وقوعه لتجزى كل نفس بما تسعى، فصار بحصول القطع والج   

  . )٢())قد وقع وحصل

  :تأويل االسم باالسم


ْ	;DـR��Rw               �:ومنه قوله تعالى   SYـD"D% u2ـ�S�D� Rِـ��WD@�D�Fًـ� D��ْD��َْM3َـ�  i0�D R0�DBS�	
 O�R �D�	ْSe�َD%                R��RwـD;	ْ
 SYـD"D% u2ـ�S�D� Rِـ��WD@�D�Fًـ� D��ْD��َْM3َـ�  i0�D R0�DBS�	
 O�R �D�	ْSe�َD%                R��RwـD;	ْ
 SYـD"D% u2ـ�S�D� Rِـ��WD@�D�Fًـ� D��ْD��َْM3َـ�  i0�D R0�DBS�	
 O�R �D�	ْSe�َD%                R��RwـD;	ْ
 SYـD"D% u2ـ�S�D� Rِـ��WD@�D�Fًـ� D��ْD��َْM3َـ�  i0�D R0�DBS�	
 O�R �D�	ْSe�َD% �)فيـه حـذف   )٣،

ـ ) الحـصيد (ول مفرده   ،وقد أ )٤(وهو المحصود ،حب الزرع الحصيد  : والتقدير  ،)المحـصود (بـ

D)R"D@ O�D �:ومنه قوله تعالى،المفردتان مشتقتانو N.ِ� R�N!	
 ِ�Oَ& O�R DtO�D�	ْ
 D)Rj�DT َ. َd�=َ  D)R"D@ O�D N.ِ� R�N!	
 ِ�Oَ& O�R DtO�D�	ْ
 D)Rj�DT َ. َd�=َ  D)R"D@ O�D N.ِ� R�N!	
 ِ�Oَ& O�R DtO�D�	ْ
 D)Rj�DT َ. َd�=َ  D)R"D@ O�D N.ِ� R�N!	
 ِ�Oَ& O�R DtO�D�	ْ
 D)Rj�DT َ. َd�=َ �)ال (:،قال الرازي)٥

u0�D �:ومعناه ذو رحم وذو لبن وقال تعالىبن، أي ال ذا عصمة كما قالوا راحم وال،)عاصم O�R D�R!F�  u0�D O�R D�R!F�  u0�D O�R D�R!F�  u0�D O�R D�R!F� 


R3ـ�ٍ Dg ٍـ�R3
Dg ٍـ�R3
Dg ٍـ�R3
Dg�)و)٦،�    uZDـ�RA
D@ uZD,ـ�RT     uZDـ�RA
D@ uZD,ـ�RT     uZDـ�RA
D@ uZD,ـ�RT     uZDـ�RA
D@ uZD,ـ�RT �)العاصـم هـو ذو العـصمة، فيـدخل فيـه           : على هذا التقـدير    و )٧

   .،فقد أولَّ عاصم بمفرده معصوم وهو من قبيل األسماء المشتقة)٨(المعصوم

                                                 
  ٢١٠: البقرة   )١(
  ١/٥١٣،الدر المصون ١/٥٨١،وينظر تفسير غرائب القرآن ٥/١٨٥ مفاتيح الغيب   )٢(
   ١٠: ق   )٣(
  ).بحث هذا الشاهد في حذف المضاف(، ٢٨/١٣٥ ينظر مفاتيح الغيب   )٤(
  ٤٣: هود   )٥(
  ٦: الطارق   )٦(
  ٢١: الحاقة   )٧(
، تفسير ١٨٠رآن،ص، تأويل مشكل الق٣٣٤ـ١/٣٣٣،معاني القرآن للفراء ١٧/١٨٦ ينظر مفاتيح الغيب   )٨(

  ٢/٣٨٢، الكشاف ١/٥٧٤،الوسيط ٢٠٤غريب القرآن ،ص



 ٢٠٠

  امتةــاخل
أنفـع  بعد هذه الرحلة التي اصطحبت فيها الفخر الرازي في سفرنا الخالد الذي عشنا معه               

 حقائقه ولطائفه بدءا مـن عـصر         على بين المفسرين والمعربين للوقوف   األوقات ونحن نتقلب    

  .الرسالة الخالد وانتهاء بيومنا هذا

  :ولعل البحث قد وقف على نتائج مهمة تدور على النحو اآلتي

  :تركزت أسباب التأويل عند الفخر الرازي بما يأتي .١

أ ـ القراءات القرآنية وأثرها في حمل النص على أوجه عدة لتبيان المراد، وعـدم   

  .ةمخالفة القراء

  .ب ـ المعنى، ذلك أن اللفظة لو حمل على الظاهر لفسد المعنى، فيلجأ إلى التأويل

ج ـ نظرية العامل، وما الحذف في هذا البحث اال دليال على شيوع هذه الظـاهرة،   

  .فبسبب العامل يحمل النص على وجوه يحتملها اللفظ خالفا للظاهر

لذي ال تجوز مخالفته، ممـا يـدعو   د ـ األصل النحوي،الذي يتعبد به النحويون، وا 

  .النحاة والمفسرين إلى التأويل

منهج الفخر الرازي في التأويل كان عقليا يربط األسباب بمسبباتها إذ إنه لم يعمـد               . ٢

  .إلى التأويل إال لألسباب  المتقدمة الذكر

، موقف الرازي من المذاهب النحوية يعتمد على االنتقائية بما ينسجم ومنهجـه فـي               ٣

التفسير الذي يعتمد على العقل في الكشف عن مرامي النص ومقاصـده،وإن كـان              

يميل إلى  المذهب البصري، ويبدو أن سبب هذا الميل العتماد المـذهب البـصري            

  .على األصول العقلية في معالجة القضايا النحوية

دهم لم تختلف أدلة الفخر الرازي عن أدلة النحاة والمفسرين في التوصل إلى مـرا             . ٤

عن طريق العقل والنقل، إال أنه كان ينفرد بطريق آخر وهـو مـا يتركـب مـن                  

  .،وهذا ما أبان به حقيقة االستثناء ،وصرح  به في المحصول)العقل والنقل(االثنين

تبين للباحث أن الرازي كان مفسرا وظف اللغة والعلوم األخـرى للوصـول إلـى          . ٥

ليب القرآنية كي تتالءم والواقع، وبهذا لم       مراده، وأدى ذلك إلى تعديل كثير من األسا       

يعط للنص خصوصيته واستقالليته في التعبير عن عوالم قد ال تنسجم مـع الواقـع               

الزمخـشري والزجـاج    : وهو بكل هذا كان يعتمد على آراء سابقيه ومنهم        .المعيش

  .والواحدي والفراء



 ٢٠١

  املصادر واملراجع

  القرآن الكريم �

محمد سمير نجيـب اللبـدي، دار الكتـب         . لنحو العربي،د أثر القرآن والقراءات في ا     .١

  .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، ١الثقافية، الكويت، ط

اإلحكام في أصول األحكـام، أبـو الحـسن علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد                      .٢

الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتـب العلميـة، لبنـان،          : ، تحقيق )هـ٦٣١ت(اآلمدي

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت، 

كام، تأليف اإلمام أبي محمد بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم              اإلحكام في أصول األح    .٣

محمد محمد ثامر، دار الكتب :،ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه )هـ٤٥٦ت(الظاهري

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١العلمية، بيروت، لبنان،ط

  .اإلحكام في أصول األحكام، للجويني .٤

: يق ودراسة تحق) هـ٧٤٥ت(ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي          .٥

مكتبة الخانجي  : الدكتور رمضان عبد التواب الناشر    : رجب عثمان محمد، مراجعة   . د

  .م١٩٩٨/ هـ١،١٤١٨بالقاهرة، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، ط 

 ،القاضي أبو السعود محمد بن محمد بـن         ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       .٦

طيف عبد الـرحمن، دار     لعبد ال :،وضع حواشيه )ـه٩٨٢ت(مصطفى العمادي الحنفي  

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١الكتب العلمية،بيروت، لبنان،ط

أساس البالغة، تأليف أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر بـن احمـد الزمخـشري                 .٧

،  ١محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة بيـروت،ط          : ، تحقيق )هـ٥٣٨ت(

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩لبنان،

لنظائر في النحو، تأليف اإلمام جالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر                األشباه وا  .٨

وضع هوامشه غريد الشيخ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،           ) هـ٩١١ت(السيوطي  

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١لبنان،ط

  



 ٢٠٢

األصـــمعيات، اختيـــارات أبـــي ســـعيد عبـــد الملـــك بـــن قريـــب  .٩

 بيـروت، لبنـان،     قصي الحسين، دار مكتبة الهالل،    . د:،تحقيق)هـ٢١٣ت(األصمعي

  .م٢٠٠٤الطبعة األخيرة، 

أصول التفسير والتأويل مقارنة منهجية بين آراء الطباطبائي وأبرز المفسرين، السيد            .١٠

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١كمال الحيدري،مؤسسة التأريخ العربي، بيروت، لبنان،ط

غة، األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحوـ فقه اللغة ـ البال  .١١

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الدكتور تمام حسان،عالم الكتب، القاهرة، 

إعراب القراءات السبع وعللها،أبو جعفر محمد بن أحمد بـن نـصر بـن خالويـه                 .١٢

أبو محمد األسـيوطي، دار الكتـب       :،ضبط نصه وعلق عليه     )هـ٦٠٣ت(األصبهاني

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١العلمية، بيروت، لبنان،ط

: ، دراسة وتحقيق)م١٢١٩/هـ٦١٦ت(ألبي البقاء العكبري  إعراب القراءات الشواذ،     .١٣

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١محمد السيد أحمد عزوز،عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

إعراب القرآن الكريم وبيانه، تأليف األستاذ محيي الدين الدرويش،دار اليمامة للطباعة       .١٤

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٩والنشر،دار ابن كثير،دمشق ـ بيروت،ط

ـ ٣٣٨ت(لقرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحـاس         إعراب ا  .١٥ ، دار  )هـ

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١الضياء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

إعراب القرآن، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الشهير بأبي                .١٦

ـ       )هـ٧٤٥ت(حيان األندلسي الغرناطي   راث العربـي،   ، دار الضياء، دار إحيـاء الت

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ١بيروت، لبنان، ط

أبي البركات عبـد    :اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحو، تأليف            .١٧

سـعيد األفغاني،مطبعـة    : ، تقديم )هـ٥٧٧ت(الرحمن كمال الدين بن محمد األنباري     

  .م ١٩٥٧/هـ١٣٧٧،)ط.د(الجامعة السورية،

إلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر          االقتراح في علم أصول النحو، ا      .١٨

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،      : ، تحقيق )هـ٩١١ت(السيوطي  

  .هـ١٤٢٧/م٢٠٠٦،  ٢بيروت لبنان، ط



 ٢٠٣

اإلقناع في القراءات السبع، تأليف أبي جعفر احمد بن علي بن احمـد بـن خلـف                   .١٩

الدكتور عبد المجدي قطامش أستاذ     : م له حققه وقد ) هـ٥٤٠ت(األنصاري بن الباذش    

مساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومحقق بمركز البحـث العلمـي وإحيـاء     

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ٢التراث اإلسالمي، مطابع جامعة أم القرى، ط

علـي بـن حمـزة    مالي ، ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة اهللا بـن     األ .٢٠

ــي أل،رتــب هــذه ا)هـــ٤٩٩ت( مــالي العالمــة محيــي بــن احمــد بــن عل

، ١محمد حسن محمد حسن إسماعيل،دار الكتب العلمية، ط       :،تحقيق)هـ٦٢٣ت(القرشي

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

، تحقيـق الـدكتور     )هـ٦٤٦ت(أمالي ابن الحاجب، ألبي عمرو عثمان بن الحاجب          .٢١

  .م١٩٨٩فخر صالح سليمان قدارة، دار عمارة عمان، األردن ،

محمد أبو الفضل   : ، تحقيق )هـ٤٣٦ت(، للشريف المرتضى البغدادي   أمالي المرتضى  .٢٢

  . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦إبراهيم،المكتبة العصرية،صيدا،بيروت، 

إمالء ما من به الرحمن من وجوه االعراب والقراءات في جميع القرآن، تأليف أبي               .٢٣

ـ ٦١٦ت(البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبـري       ،راجعـه وعلـق عليـه نجيـب        )هـ

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨لمكتبة العصرية، بيروت، لبنان،الماجدي،ا

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف كمال الـدين             .٢٤

، قدم لـه    )هـ٥٧٧ت(نباري  ن بن أبي الوفاء بن عبيد اهللا األ       أبي البركات عبد الرحم   

دار الكتب  ميل بديع يعقوب،    أحسن حمد، بإشراف الدكتور     : ووضع هوامشه وفهارسه  

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، لبنان،ط

 عبد اهللا بن يوسف  أبي محمدجمال الدين: يفنأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تص    .٢٥

، قدم لـه ووضـع هوامـشه        )هـ٧٦١ت(بن احمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري         

، ٣الدكتور إميـل يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط              : وفهارسه

  ).هـ١٣٢٨/م٢٠٠٧(

البحث النحوي عند األصوليين، الدكتور مصطفى جمال الدين،منشورات دار الرشيد           .٢٦

  .م١٩٨٠، )٢٢٨(للنشر،بغداد، سلسلة دراسات



 ٢٠٤

: ، تحقيـق  )هـ٧٤٥ت(البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي           .٢٧

الكتـب العلميـة،   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض،دار           

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢بيروت، لبنان،ط

،وثقه وقابل  )هـ٧٧٤ت(أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي       : البداية والنهاية، تأليف   .٢٨

الشيخ محمد علي معوض، والشيخ عادل أحمـد عبـد الموجود،وضـع            : مخطوطاته

، ٢طأحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،              . د:حواشيه

  ..م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

البرهان في علوم القرآن، تأليف اإلمام بدر الدين أبي عبد اهللا محمد بن بهادر بن عبد                 .٢٩

مصطفى عبد القـادر    : ، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه      )هـ٧٩٤ت(اهللا الزركشي   

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

كريم، تأليف الدكتور عبد الفتاح احمد الحمـوز ،مكتبـة          التأويل النحوي في القرآن ال     .٣٠

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١الرشد، الرياض، ط

ـ ٢٧٦ت(تأويل مشكل القرآن،ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الـدينوري            .٣١ ، )هـ

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،       : علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه    

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢لبنان،ط

، )هـ٦١٦ت(التبيان في اعراب القرآن تأليف أبي البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري .٣٢

  .، بال طبعة)ت.د(مكتبة االيمان 

التحفة المرضية في تحرير وجمع القراءات السبع من طريـق الـشاطبية، تحريـر               .٣٣

دار : دار البيان العربي،القاهرة، مصر، توزيع    : محمد إبراهيم ممد سالم، الناشر    :وجمع

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

ـ التذكرة في القراءات،أبو الحسن طاهر بن عبد المـنعم بـن غل    .٣٤ ـ ٣٩٩ت(ونب ، )هـ

، ١ســعيد صــالح زعيمــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان،ط. د:تحقيــق

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

لطباعـة،  عبده علي الراجحي، دار المسيرة للنشر والتوزيـع وا        . التطبيق النحوي،د  .٣٥

  .م٢٠٠٨هـم١٤٢٨، ١األردن، عمان، ط



 ٢٠٥

 الحسن علي بن محمد بن علـي الحـسيني الجرجـاني            والتعريفات،السيد الشريف أب   .٣٦

محمد باسل عيـون الـسود،دار الكتـب        :،وضع حواشيه وفهارسه  )هـ٨١٦ت(الحنفي

  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢العلمية،بيروت،لبنان،ط

ار غريب للطباعـة والنـشر، القـاهرة،     علي أبو المكارم، د   . تقويم الفكر النحوي، د    .٣٧

  .م٢٠٠٥

محمد حـسن عـواد، دار الفرقـان للنـشر          . تناوب حروف الجر في لغة القرآن،د      .٣٨

  .م١٩٨٢هـم١٤٠٢، ١والتوزيع،األردن، عمان، ط

عبد السالم : ،تحقيق)هـ٣٧٠ت(تهذيب اللغة، ألبي منصور محمد بن احمد األزهري  .٣٩

  ).ت.د(ار صادر للطباعة والنشرمحمد علي النجار، د:محمد هارون،راجعه

جامع البيان في القراءات السبع المشهورة، اإلمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد              .٤٠

محمد صدوق الجزائري، دار الكتب العلميـة، بيـروت،         : ، تحقيق )هـ٤٤٤ت(الداني

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ١لبنان،ط

، )هـ٦٧١ت(ري القرطبي ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصا    الجامع ألحكام القرآن،   .٤١

ــق ــان،ط : تحقي ــة،بيروت، لبن ــب العلمي ــدري، دار الكت ــصطفى الب ــالم م ، ٢س

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

الدكتور فخر : تحقيق) هـ٧٤٩ت(الجنى الداني في حروف المعاني ،الحسن بن قاسم المرادي.٤٢

ـ الدين قباوة واألستاذ محمـد نـديم فا         ١ل، دار الكتـب العلميـة بيـروت، لبنـان، ط          ض

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣،

الجواهر الحسان في تفسير القرآن،لإلمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد              .٤٣

الشيخ علي محمد معوض وآخرون،دار إحيـاء       :، تحقيق )هـ٨٧٥ت(الثعالبي المالكي 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،بيروت،لبنان،ط

ـ ٦٧٢ت( ابن مالك  حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية        .٤٤ ، شـرحها   )هـ

، ٢وعلق عليها تركي فرحان المصطفى، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط              

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

  



 ٢٠٦

، )هـ١٢٣٠ت(حاشية الدسوقي، العالم العالمة الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي           .٤٥

عاريب لإلمام جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن احمـد  على مغني اللبيب عن كتب األ 

عبـد الـسالم    : ، ضبطه وصححه ووضع حواشيه    )هـ٧٦١ت(ن هشام األنصاري    ب

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢محمد أمين،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ط

، على شـرح    )هـ١٢٠٦ت(ن الشافعي   حاشية الصبان، الشيخ محمد بن علي الصبا       .٤٦

ـ  )هـ٩١٨ت(شموني ي، الشيخ علي بن محمد بن عيسى األ     شموناأل ن ، على ألفيـة اب

إبراهيم شمس الـدين،دار الكتـب العلميـة،        : مالك، ضبطه وصححه وخرج شواهده    

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١بيروت، لبنان، ط

الحجة للقراء السبعة، أئمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد، .٤٧

يه وعلق  وضع حواش ) هـ٣٧٧ت(تأليف أبي علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي           

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ ،١كامل مصطفى الهنداوي،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط: عليه

لويس شيخو، دار الكتاب العربي، بيـروت،       : ، تحقيق )هـ٢٨٤ت(الحماسة للبحتري  .٤٨

  .م١٩٦٧

الدكتور عبد  : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت(الخصائص، البن جني، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني          .٤٩

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالحميد هنداوي ، د

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،اإلمام شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن              .٥٠

الشيخ علـي محمـد     : ،تحقيق)هـ٧٥٦ت(محمد بن إبراهيم المعروف السمين الحلبي     

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١ن، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،طيعوض وآخر

أحمـد بـن األمـين      : الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تـأليف          .٥١

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة،        : حواشيه ع،وض)هـ١٣٣١ت(الشنقيطي

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١بيروت، لبنان،ط

دستور العلماء، تأليف القاضي عبد النبي بن عبد الرسول، األحمد نكري، دار الكتب              .٥٢

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ لبنان، بيروت،طالعلمية،

، ٢حمــدو طمــاس، دار المعرفــة، ط: ديــوان الحطيئــة، اعتنــى بــه وشــرحه .٥٣

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦



 ٢٠٧

يحيى الجبوري، المؤسسة العامـة  . د:ديوان العباس بن مرداس السلمي، جمعه وحققه  .٥٤

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨للصحافة والطباعة، دار الجمهورية، بغداد، 

محمـد نبيـل طريفـي،دار      . د:األسدي، جمع وشرح وتحقيق   ديوان الكميت بن زيد      .٥٥

  .م٢٠٠٢، ١صادر، بيروت، ط

. د:ديوان المتلمس الضبعي، رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي، شرح وتحقيـق            .٥٦

  .م١٩٩٨، ١ي، دار صادر،بيروت، طنجمحمد التو

لبنـان،  حمدو طماس، دار المعرفة،بيروت، :ديوان النابغة الذبياني، اعتنى به وشرحه  .٥٧

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢ط

األستاذ مصطفى عبد الشافي،دار الكتب العمليـة،       :ديوان امرئ القيس،ضبطه وجمعه    .٥٨

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ٥بيروت،لبنان،ط

محمد يوسف نجم، دار بيـروت للطباعـة والنـشر،          : ديوان أوس بن حجر، تحقيق     .٥٩

  .م١٩٨٦بيروت، 

األستاذ عبد العزيـز    : األيادي، حققه ديوان حميد بن ثور الهاللي،وفيه بائية أبي دؤاد          .٦٠

  .م١٩٥١/هـ١٣٧١الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، : الميمني، الناشر

عبـد الـرحمن المـسطاوي،دار      :ديوان ذي الرمة، اعتنـى بـه وشـرح غريبـه           .٦١

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١المعرفة،بيروت،لبنان، ط

، ٢فاق الجديدة، بيـروت، ط    وليم بن الورد، دار اآل    : ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق     .٦٢

  .م١٩٨٠

، ٢حمدو طماس،دار المعرفـة،بيروت،لبنان،ط   :ديوان زهير بن أبي سلمى، اعتنى به       .٦٣

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيـروت،       : ديوان طرفة بن العبد، اعتنى به      .٦٤

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢لبنان، ط

: لطفـي الـصقال،راجعة   : ، تحقيق )هـ٤٧٦ت(ديوان علقمة، شرح األعلم الشنتمري     .٦٥

  .م١٩٦٩، ١فخر الدين قباوة،دار الكتاب العربي، حلب،ط



 ٢٠٨

، ١عبـد الـرحمن المـصطاوي،دار المعرفـة،لبنان،ط       :ديوان عمر بن أبـي ربيعـة،تحقيق       . ٦٦

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  .م١٩٩٤، ١ديوان كثير عزة، شرح عدنان زكي درويش، دار صادر ،بيروت، ط .٦٧

عبد الرحمن المـصطاوي، دار المعرفـة،       : ري، تحقيق ديوان كعب بن مالك األنصا     .٦٨

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١ط

خليل إبراهيم العطية، وعبـد     : ، جمع وتحقيق  )ربيعة بن عامر  (ديوان مسكين الدارمي   .٦٩

  .م١٩٧٢، ١اهللا الجبوري، مطبعة دار البصري، ط

لسيد الفضل شهاب الدين اروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ألبي  .٧٠

ضبطه وصححه عبد البـاري عطيـة، دار        ) هـ١٢٧٠ت(لوسي البغدادي، محمود اآل 

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

محمد : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت(سر صناعة اإلعراب، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني           .٧١

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

، )هـ٤٨٧ت(مط الآللئ في شرح أمالي القالي،أبو عبيد البكري عبد اهللا بن عبد العزيزس .٧٢

  .م١٩٣٦عبد العزيز الميمني،لجنة التأليف والترجمة والنشر،القاهرة،: تحقيق

ـ ٧٤٨ت(سير أعالم النبالء، لشمس الـدين الـذهبي        .٧٣ محـي هـالل    : ، تحقيـق  )هـ

  .م١٩٨٨السرجان،مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ذهب في معرفة كالم العرب، اإلمام أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف              شذور ال  .٧٤

محمـد  . د: ،تحقيـق )هـ٧٦١ت(بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصري        

  ).ت.د(محيي الدين عبد الحميد، دار الطالئع، مدينة نصر، القاهرة،

على ألفية ) هـ٧٦٩ت( المصريشرح ابن عقيل بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمداني.٧٥

ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد، ،انتـشارات اسـتقالل، تهران،ناصـر               

  ).ت.د(خسرو

ـ ٢٧٥ت(شرح أشعار الهذليين،أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري        .٧٦ ، ضـبطه   )هـ

، ١خالد عبـد النبـي محفـوظ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،ط               : وجمعه

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧



 ٢٠٩

:  على ألفية ابن مالك، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه         )هـ٩١٨ت(شمونيشرح األ  .٧٧

الدكتور أميل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،             : حسن حمد، إشراف  

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١لبنان،ط

فخر . د:، تحقيق)هـ٧٤٩ت(الحسن بن قاسم المرادي :شرح أأللفية البن مالك، تأليف       .٧٨

ــاوة، دار مكت ــدين قب ــان، ط ال ــشر،بيروت، لبن ــة والن ــارف للطباع ــة المع ، ١ب

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تأليف جمال الدين محمد بن عبـد اهللا               .٧٩

محمد عبد القادر   : ، تحقيق )هـ٦٧٢ت(بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي         

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١عطا وطارق فتحي السيد،دار الكتب العلمية،ط

على ) هـ٩٠٥ت(لشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري       اشرح التصريح على التوضيح ،       .٨٠

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لإلمام جمال الدين أبي محمد بـن عبـد اهللا بـن                  

محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة،         : يوسف بن هاشم األنصاري، تحقيق    

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢بيروت، لبنان، ط

، )هـ٨٢٨ت(شرح الدماميني على مغني اللبيب، لإلمام محمد بن أبي بكر الدماميني             .٨١

، ١أحمد عزوز عناية،مؤسسة التراث العربي، بيروـ، لبنان، ط       : صححه وعلق عليه  

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحـسن االسـترابادي          .٨٢

الدكتور أميل بديع يعقوب،دار الكتب     :  حواشيه وفهارسه  ، قدم له ووضع   )هـ٦٨٦ت(

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٢العلمية، بيروت، لبنان،ط

شرح السيوطي توضيحات للبهجة المرضية في شرح األلفية، تأليف الـسيد صـادق              .٨٣

  ).ت.د(الشيرازي،مؤسسة األعلمي

إلمام العالمـة   شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم ، أبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن ا               .٨٤

 ، تـصحيح محمـد بـن سـليم          )هـ٦٨٦ت(حجة العرب جمال الدين محمد بن مالك      

 .هـ١٣١٢اللبابيدي،مطبعة القديس جاور جيوس، بيروت، 

  



 ٢١٠

شرح المفصل للزمخشري، تأليف موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بـن يعـيش                .٨٥

بديع يعقوب،  ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، الدكتور إميل         )هـ٦٤٣ت(الموصلي  

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علـي بـن عـصفور              شرح جمل الزجاج، أبو    .٨٦

الدكتور إميـل   : ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار إشراف        )هـ٦٦٩ت(

  .م١٤١٩/م١٩٩٨ ،١بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

إبراهيم السامرائي، مطبعـة    . د: شعر األحوص بن محمد األنصاري، جمع وتحقيق       .٨٧

  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨النعمان، النجف االشرف، 

حسين عطوان، مطبوعـات مجمـع      . د: شعر عمرو بن أحمد الباهلي، جمعه وحققه       .٨٨

  ).ت.د(اللغة العربية،دمشق،

 اللغة العربيـة،    ، مجمع ٢مطاع الطرابيشي، ط  : شعر عمرو بن معدي كرب، تحقيق      .٨٩

  .م١٩٨٥دمشق، 

عادل نويهض، دار اآلفـاق     : طبقات الشافعية ألبي بكر بن هبة اهللا الحسيني، تحقيق         .٩٠

  ).م١٩٧٩(، ٢الجديدة، بيروت، ط

  .هـ١٣٥٦، )ط.د(طبقات الشافعية، البن هداية، مطبعة بغداد .٩١

علي محمد عمر، طبعـة وهبـة،       : ، تحقيق )هـ٩١١ت(طبقات المفسرين، للسيوطي   .٩٢

  .م١٩٧٦، ١ط

صـالح الـدين بـن      : العقد الوسيم في أحكام الجار والمجرور والظـرف، تـأليف          .٩٣

رياض بن الحسن الخوام،    .  د:، تحقيق ودراسة  )هـ١١٤٢ت(الحسين،األخفش اليمني 

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١المكتبة العصرية، صيدا،بيروت،ط

، مطبعـة   )هـ٦٥٤ت(عيون األنباء في طبقات األطباء، البن أبي أصيبعة المصري         .٩٤

  .م١٩٥٧/هـ١٣٧٧اإلقبال، 

العالمة نظام الدين الحسن بن محمـد بـن         :غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تأليف       .٩٥

الـشيخ زكريـا    :،ضبطه وخرج آياته وأحاديثه   )هـ٧٢٨ت(حسين القمي النيسابوري    

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١عميرات،دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان،ط



 ٢١١

أحمد صقر،  :، تحقيق )هـ٢٧٦ت(هللا بن مسلم الدينوري   غريب القرآن،أبو محمد عبد ا     .٩٦

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، 

فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن،شيخ اإلسالم زكريا بن محمـد بـن أحمـد                 .٩٧

يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،       . د:، علق عليه  )هـ٩٢٥ت(األنصاري

  . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ط

ر الدين الرازي بالغيا، تأليف ماهر مهدي هالل،منشورات وزارة اإلعـالم فـي             فخ .٩٨

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧، )٤٩(الجمهورية العراقية،سلسلة كتاب التراث

محمد إبراهيم محمـد    :فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر، تحرير وجمع         .٩٩

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١سالم، دار البيان العربي،القاهرة،مصر،ط

عـصام نـور الـدين، دار الكتـب العلميـة، لبنـان،             . ل في نحو ابن هشام،د    الفع .١٠٠

  .م٢٠٠٧/هـ٢٤٢٨، ١بيروت،ط

الفوائد الـضيائية، شـرح كافيـة ابـن الحاجـب، نـور الـدين عبـد الـرحمن                    .١٠١

أسـامة الرفاعي،مطبعـة وزارة األوقـاف       . د: ، دارسة وتحقيق  )هـ٨٩٨ت(الجامي

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣والشؤون الدينية، 

ـ ٢٨٥ت(ي اللغة واألدب،تأليف أبي العباس بن زيد المبـرد        الكامل ف  .١٠٢ : ،تحقيـق )هـ

  هـ١٤١٩/م١،١٩٩٩الدكتور عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية بيروت،لبنان، ط

ــحق        .١٠٣ ــن اس ــرحمن ب ــد ال ــم عب ــاني،أبو القاس ــروف المع ــاب ح كت

علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة للطباعة والنـشر        . د:،تحقيق)هـ٣٤٠ت(الزجاجي

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤لتوزيع،بيروت، لبنان، وا

عبـد  .د: ، تحقيـق  )هـ٣٨٤ت(كتاب معاني الحروف،ألبي الحسن عيسى الرماني      .١٠٤

الفتاح إسماعيل شلبي، دار ومكتبة الهالل ـ بيروت، دار الشروق ـ جـدة،بيروت،    

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩لبنان، 

ه وعلق ،حقق)هـ٣٧٠ت(كتاب معاني القراءات،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري .١٠٥

، ١الشيخ أحمد فريـد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،ط              : عليه

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠



 ٢١٢

ـ         .١٠٦ ، علق عليه   )هـ١٨٠ت)(سيبويه(الكتاب، تأليف عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب ب

إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،         . د: ووضع حواشيه وفهارسه  

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١ط

اف اصطالحات الفنون، تأليف الشيخ العالمة محمد علي بن علـي بـن محمـد               كش .١٠٧

احمد حسن، دار الكتب العلمية، لبنان،      : ، وضع حواشيه  )هـ١١٥٨ت(التهانوي الحنفي 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢بيروت، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تأليف اإلمام أبي              .١٠٨

،رتبـه وضـبطه    )هـ٥٣٨ـ٤٦٧( محمود بن عمر بن محمد الزمخشري        القاسم جار اهللا  

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٣وصححه محمد عبد السالم شاهين،دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،ط

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا المعروف بحـاجي              .١٠٩

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، )هـ١٠٦٩ت(خليفة

اإلمام الحافظ مقرئ الطرق أبي العـز       : الكفاية الكبرى في القراءات العشر، تأليف      .١١٠

عثمـان محمـود    : ، تحقيق )هـ٥٢١ت(محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القالنسي      

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١غزال،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

محمـد بـن مكـرم اإلفريقـي       لسان العرب، البن منظور أبو الفضل، جمال الدين          .١١١

  .م٢٠٠٤، ٢،دار صادر،بيروت،ط) هـ٧١١ت(األنصاري 

المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي، دراسة بالغية تفصيلية، للـدكتور أحمـد              .١١٢

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١هنداوي هالل،مكتبة أميرة للطباعة، القاهرة، ط

ز، دار عمار للنشر والتوزيع،     عبد الفتاح الحمو  . المبتدأ والخبر في القرآن الكريم، د      .١١٣

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١عمان،األردن، ط

عبـد  : ، شرح وتحقيـق   )هـ٢٩١ت(مجالس ثعلب،أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب       .١١٤

  .م١٩٨٧، ٥السالم محمد هارون، دار المعارف،مصر، ط

مجمع البيان فـي تفـسير القـرآن، تـأليف أبـي علـي الفـضل بـن الحـسن                     .١١٥

ة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر، دار ومكتبـة            لجن: ،حققه)هـ٥٤٨ت(الطبرسي

  .م٢٠٠٥، ١الهالل،بيروت،ط



 ٢١٣

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، تأليف أبي الفتح عثمـان              .١١٦

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت،         : ،تحقيق) هـ٣٩٢ت(بن جني   

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٦٩، ١لبنان،ط

 الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن       المحرر الوجيز في تفسير    .١١٧

عبد السالم عبد الـشافي محمـد، دار الكتـب          : ، تحقيق )هـ٥٤٦ت(عطية األندلسي 

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١العلمية،بيروت، لبنان، ط

المحصول في علم أصول الفقه لإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي               .١١٨

طـه جـابر فيـاض      : الدكتور:  دراسة وتحقيق  ،)م١٢٠٩ـ١١٤٩/هـ٦٠٦ـ٥٤٤(

  ).هـ١٤١٨/م١٩٩٧ (٢العلواني،  بيروت، لبنان، ط

  ).ت.د(،)ط.د(، دار صادر، بيروت،)هـ٢٤١ت(مسند أحمد ، اإلمام أحمد بن حنبل .١١٩

، محمد بن محمـد بـن   )هـ٩١١ت(المشكاة الفتحية على الشمعة المضية، للسيوطي   .١٢٠

، وزارة األوقاف والـشؤون     )هـ١١٤٠ت(اطيمحمد بن أحمد أبو حامد البديري الدمي      

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الدينية، إحياء التراث اإلسالمي،

، دراسـة   )هـ٤٣٧ت(مشكل إعراب القرآن،ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي         .١٢١

  .م١٩٧٥حاتم صالح الضامن، منشورات وزارة اإلعالم، لسلة كتب التراث،: وتحقيق

اإلمام أبي محمد الحسين بـن مـسعود الفـراء          معالم التنزيل في التفسير والتأويل،       .١٢٢

  .م٢٠٠٢/هـ١،١٤٢٢دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،ط) هـ٥١٠ت(البغوي 

معاني القرآن وإعرابه، المسمى بالمختصر بإعراب القرآن ومعانيه تـأليف، أبـي             .١٢٣

، علق عليه ووضع    )هـ٣١١ت(إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي         

  ).ت.د( فتحي عبد الرحمن حجازي،.قدم له د احمد فتحي عبد الرحمن،:حواشيه

، علق عليه ووضـع     )هـ٢٠٧ت(معاني القرآن، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء          .١٢٤

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية،ط:حواشيه

معـروف  معاني القرآن،أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البـصري ال           .١٢٥

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميـة،       : ، علق عليه  )هـ٢١٥ت(باألخفش األوسط 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١بيروت، لبنان،ط



 ٢١٤

، ٢معاني النحو، تأليف الدكتور فاضـل صـالح الـسامرائي،دار الفكر،عمـان، ط             .١٢٦

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

  .م١٩٥٧ ،١معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط .١٢٧

أميل بديع يعقـوب، دار الكتـب       . د:المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إعداد       .١٢٨

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١العلمية، بيروت، لبنان،ط

المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة نويد إسـالم،              .١٢٩

  ).هـ١٣٨٣(إيران، قم، 

ـ ٧٦١ت(ن هشام األنصاري    بل الدين   عاريب، لجما مغني اللبيب عن كتب األ     .١٣٠ ، )هـ

مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، راجعه سعيد األفغاني، طهران، ناصـر خـسرو،            

  .هـ،ش١٣٧٨

. د: ،تحقيق)هـ٥٦٣ت(مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني،ألبي العالء الكرماني       .١٣١

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١عبد الكريم مصطفى مدلج، دار ابن حزم، ط

، لإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بـن علـي               مفاتيح الغيب  .١٣٢

ـ ٥٤٤(التميمي البكري الرازي الشافعي      ـ ٦٠٦ـ ،دار الكتـب العلميـة،بيروت،     )هـ

  .م٢٠٠٤/هـ٢،١٤٢٥لبنان،ط

المفتاح في القراءات السبع، الشيخ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب               .١٣٣

يد المزيدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         أحمد فر : ، تحقيق )هـ٤٦١ت(القرطبي

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١لبنان،ط

ـ           .١٣٤ شـرح الـشواهد    (المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المـشهور بـ

محمـد  : ، تحقيق )هـ٨٥٥ت(، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني          )الكبرى

  هـ ١٣٢٦/م٢٠٠٥،  ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط

، وضع  )هـ٣٩٥ت(مقاييس اللغة، ألبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي            .١٣٥

  .٢٠٠٨/هـ١٤٢٩حواشيه إبراهيم شمس الدين،، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،

حسن حمد  ، تحقيق)هـ٢٨٥ت(المقتضب، تأليف أبي العباس محمد بن يزيد، المبرد  .١٣٦

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١علمية،بيروت،لبنان،طإميل يعقوب،دار الكتب ال.د:ومراجعة



 ٢١٥

السيد رائد الحيـدري، مؤسـسة التـاريخ        :المقرر في توضيح منطق المظفر،تأليف     .١٣٧

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١العربي للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة التاريخ العربي،ط

ـ ٥٨١ت(نتائج الفكر في النحو،ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا الـسهيلي            .١٣٨ ، )هـ

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمـد معـوض، دار          : علق عليه حققه و 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).ت.د(النحو العربي نقد وبناء، الدكتور إبراهيم السامرائي، دار صادر بيروت .١٣٩

ـ            .١٤٠ ي، نحو القرآن، الدكتور احمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراق

  ).م١٩٧٤(بغداد، 

، ١النحو الوافي ، تأليف عباس حـسن، مكتبـة المحمـدي، بيـروت، لبنـان، ط                .١٤١

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

النحويون والقرآن، الدكتور خليل بنيان الحسون،مكتبة الرسـالة الحديثـة، عمـان،             .١٤٢

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١األردن، ط

محمد الدمشقي الشهير   النشر في القراءات العشر، اإلمام الحافظ أبو الخير محمد بن            .١٤٣

الـشيخ  :األستاذ علي محمد الضباع، خـرج آياتـه         :،قدم له )هـ٨٣٣ت(يربابن الجز 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٣زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط

نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز، تأليف اإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين               .١٤٤

الدكتور نصر اهللا حاجي مفتي اوغلى،دار صـادر،        : ، علق عليه  )هـ٦٠٦ت(الرازي

  ).ت.د(بيروت،

لإلمام مجد الـدين أبـي      ) هـ٦٠٦ت(النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير         .١٤٥

طاهر احمد الزواوي، ومحمد الطنـاحي،      : السعادات المبارك محمد الجزري، تحقيق    

  .م١٩٩٧، العلمية، بيروتدار الكتب

ع الجوامع، جالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر             همع الهوامع في شرح جم     .١٤٦

أحمـد شـمس الـدين، دار    :احمد شمس الدين،تحقيق  : ، تحقيق )هـ٩١١ت(السيوطي  

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط
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الوسيط في تفـسير القـرآن المجيـد،أبو الحـسن علـي بـن أحمـد الواحـدي                   .١٤٧

أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب      الشيخ عادل   : ، تحقيق )هـ٤٦٨ت(النيسابوري

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١العلمية، بيروت، لبنان،ط

ـ ٦٨١ت(،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد       وفيات األعيان، البن خلكان    .١٤٨  )هـ

  ).ت.د(إحسان عباس، دار صادر، بيروت: ،تحقيق

أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل : الوقــف واالبتــداء، تــأليف .١٤٩

أحمد فريد المزيـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،           :، تحقيق )ـه٣٣٨ت(النحاس

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١لبنان،ط

  : الرسائل الجامعية

أثر معاني القرآن، للفراء ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج في الكـشاف للزمخـشري،              .١

فـي جامعـة   ) ابن رشد(دراسة نحوية، سعدون أحمد علي،رسالة دكتوراه ،كلية التربية     

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣بغداد ،

ـ ٣٧٧ت(واالحتجاج عند أبـي علـي الفارسـي       النحوي  التأويل  مباحث   .٢ ، علـي   )هـ

  .م١٩٩٦جميل،رسالة دكتوراه،كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية،

النيابة والتضمين في حروف الجر في القرآن الكـريم، رسـالة ماجـستير،رنا سـفيان              .٣

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦سلمان،كلية اآلداب في جامعة بغداد ،
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Sammary 

The studiers were interested in(The Grammatical Interpretation phenomenal to 

show all what proves or disproves that phenomenon and they dealt with its reasons 

which are no more that the religious factor. The grammarians were interested in this 

phenomenon in order to adapt the Quranic verses for the interest of their belief. The 

other element is corresponding the grammatical origin because it is for many 

grammarians dedicate for worship. 

That made a lot of grammarians and studiers call for renovation in grammar and 

refusing the idea of interpretation because it is often based on pure mental 

contemplations which has no relation to the reality of the Arabs and their sound state. 

The one who pursue the Quranic text knowingly will find  that he must 

interpreter the Quranic text for text was understood depending on its obvious meaning 

that is what made me choose the phenomenon of interpretation in the field of my study, 

the other reason is that the subject has never been studied before. Moreover the 

phenomenon of interpretation of Al- Fakher Al- Rahzes took another form where it is 

one of the pillars of rational aspects in the Arabic reforming culture where Man is 

chracterised by his rational contemplations in some aspects. 

This thesis fall into an interdiction and three charters as following: 

The first chapter entitled: The sources of Grammatical Interpretation in 

Elision:The first section: Elision of names 

1. Nominatives 

2. Apposaives 

3. Genatives  

4. Where the three are applicable  

The second section: Elision in verbs 

1. Deleting the verb only 

2. Deleting the verb and its subject. 

3. Deleting the conditional sentence and the oath. 

4. Deleting a complete sentence or more. 

The third section: Deleting the letter 

1. Elision of the prepositions 

2. Elision of conjunctions 

3. Subjunctival particles Elision. 
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4. Connective particles Elision. 

The second chapter: Grammatical Interpretation sources of non- inflected words: 

The first section: The singular sentences which are inflected. The second section: The 

Adverb(The preposition and the word it governs, the adverb). The third section: Al- 

Mu'wal Infinitive.  

The third charter: The other sources of Grammatical interpretation. The first 

section: Syllepsis, the second section: Augement. 

The  most impotent results the study reached are: 

1. Dealing with all of the Grammatical Interpretation resources of 

Rahazes in(elision ,non-inflectional nouns and other positions) and comparing 

them with the opinions of the grammarians and interpreters who coeval led with 

him and with the others before and after him. 

2. Knowing his difference with the interpreters and grammarians when 

dealing the. Quranic texts concerning the interpretation phenomenon. 

3. Knowing the resources of Rahazes in dealing those texts. 

4. Knowing his proofs with which he discussed most scholars and in 

which he declared in Al- Mahsoul. 

5. Rahazes is a scholar in the interpretation the Arabic language, 

principles and the mental sciences, but he was giving each science its due when 

he was dealing with its matters. 

The researcher recommends the following: 

1. Research in the Quranic t ext needs a wide awareness, especially those 

phenomenon in which the traditional and mental proofs are interlinked in 

particular ,the grammatical interpretation. 

2. It is necessary for the studier to set a staid scientific method so as not 

leave a bit of investigation of that phenomenon and to produce scientific 

researches have the same higher level of those Quranic phenomenon of the great 

studiers of the Quranic phenomena we read. 

3. We hope that our honorable researchers and professors concern the 

Quranic studies and incorporate them the different study fields for the good of 

the world and afterlife. 

 

  


