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ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

ملﺨﹼ ﺺ البحﺚ
دراسة الظواهر النحوية كانت ملمحا بارزا من مالمح تفسري السيد عبد اهلل شرب

،فهذا التفسري عىل وجازته تضمن مباحث كثرية من مباحث علوم العربية والرشيعة
واالصول ،وكانت هذه الظواهر من معامل اجلمع بني علمي النحو والبالغة الذي

يدعو إليه كل من يسعى إىل جتديد النحو وختليصه من كل ما يثقله  ،وجيعله يسعى
إىل املعنى أكثر مما سعى إىل الصناعة النحوية .فقام هذا البحث عىل أربع ظواهر

نحوية األوىل هي التضمني النحوي وآراء العلامء فيه  ،واخلالف فيها بني املدرستني
البﴫية والكوفية .والظاهرة الثانية الزيادة يف حروف املعاين ومناقشتها لدى

القدامى واملحدثني ،والظاهرة الثالثة الداللة الزمنية لﻸفعال ،والظاهرة الرابعة

التعدي واللزوم ،فكان للسيد عبد اهلل شرب آراء جديدة سبق هبا الدرس النحوي
احلديث.
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Abstract
Studying of the Syntactic Phenomena is a prominent trait the
explanation saysed Abdullah Shubber did , though concise , such an
explication contains many research studies pertinent to Arabic, Sharia,
law , and fundamentals , origins.
These Phenomena gather the Syntactic and eloquence fields that is
quite recommended from those who call for reviving syntax and release
it from what burdens its remit. The current research study is based on four
Syntactic phenomena, The first is the grammatical inclusion , the second
is the increasing of the letters to be discussed by the old and the modern,
the third concerns transitive and intransitive verbs , So, Sayed Abdullah
Shubber has new opinion surpassing the modern syntactical lesson.
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املﻘدمة
فقسموه عىل أبواب نحوية  ،ودرسه البالغيون
درس النحاة الكالم العريب ّ

فقسموه عىل أساليب بالغية  ،فتداخلت مباحثهم أحيانًا وافرتقت أحيانًا أخرى ،
ّ
ﹴ
ال مشرتكًا ّ
ثمة عام ً
وصل بني العلمني تلك هي الظواهر النحوية
ظل حلقة
ولك ّن ّ

التي كانت خري أداة عند البالغيني يف استجالء املعنى  ،وسأعرض يف هذا البحث
شرب يف تفسريه وأوجز احلديث
بعض الظواهر النحوية التي تناوهلا الس ّيد عبداهلل ّ
عنها .

التﻀمني
التضمني ظاهرة لغوية تتم ّثل يف إنشاء عالقات غري معهودة بني الكلامت ؛

إلظهار معنى جديد ﳐتلف عن املعنى الذي نشأ من العالقات الشائعة بني األلفاظ
يف الرتكيب  ،ف ُيعطى احلرف معنى حرف آخر  ،ويتعدّ ى الفعل الالزم  ،ويقﴫ
الفعل املتعدي  ،ويأخذ االسم داللة أخرى غري داللته األصلية .

الزﳐرشي شيوع ظاهرة التضمني فمن شأﳖم أن يضمنوا الفعل معنى
ويرى
ّ

املضمن  .وقال ((و
فعل آخر فيجرونه جمراه ويستعملونه استعامله مع إرادة معنى
ّ

الغرض من التضمني إعطاء جمموع معنيني وذلك أقوى من إعطاء معنى ّ
فذ  ،أال

معنى((و َال َت ْعدُ َع ْين َ
َاك َعن ُْه ْم)) (الكهف ، )28 :إىل قولك وال
ترى كيف رجع
َ
((و َال ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َو َاهل ُ ْم إِ َ ٰىل
تقتحم عيناك جماوزتني إىل غريهم  ،ونحوه قوله تعاىل َ :
َّ
ولعل اعتامد ابن هشام
َأ ْم َوالِك ُْم ))(النساء، )2 :أي ال تضموها إليها آكلني))(. )1

هذا الرأي جعله ﳛدّ التضمني بقوله  (( :قد يرشبون لف ًظا معنى لفﻆ فيعطونه حكمه
ويسمى ذلك تضمينًا  ،فائدته أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتني ))(. )2
ّ
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التفتازاين يف حاشية ّ
الكشاف فقال  (( :فإن
الزﳐرشي املذكور آن ًفا رفضه
ورأي
ّ
ّ

قيل الفعل املذكور إن كان مستعم ً
احلقيقي فال داللة عىل الفعل اآلخر ،
ال يف معناه
ّ

وإن كان يف املعنى اآلخر  ،فال داللة عىل معناه احلقيقي  ،وإن كان فيهام ﲨي ًعا لزم
فالتفتازاين يرى َأ ّن اللفﻆ يف ظاهرة التضمني
اجلمع بني احلقيقة واملجاز))( )3إذن
ّ

ينفصل عن داللته األصلية إىل داللة جديدة  ،وال يمكن أن ﳛمل الداللتني م ًعا.

قائام
تناول الدكتور إبراهيم السامرائي مسألة التضمني  ،وعدَّ قول
ّ
الزﳐرشي ً

عىل أساس ضعيف  ،ونسب للعلامء القدماء اضطراهبم يف هذه املسألة وأ ّيدَ قول
التفتازاين املذكور آن ًفا  ،واستبعد إمكان أن يؤدي لفﻆ معنيني يف التضمني .
ّ

()4

اجلواري مسألة التضمني يف أثناء حديثه عن
وتناول الدكتور امحد عبد الستار
ّ

حروف اجلر يف القرآن الكريم  ،وعاب عىل النحاة القول بالتضمني  ،واستدل عىل

بطالن قوهلم ّ
بأن حروف اجلر بمعانيها املتعددة تعطي األفعال معاين مضافة إىل
معانيها حني تتعدى بحروف ال تتعدى هبا يف أصل استخدامها  ،فعند استخدام
ال ّ ،
حرف اجلر (عىل) مع فعل ال يتعدى به أص ً
فإن ذلك يعطي الفعل داللة

االستعالء فض ً
اللغوي الذي يدل عليه الفعل  ،وعزا هذا إىل التﴫف
ال عن املعنى
ّ

يف حروف اجلر و الدقة يف استعامهلا  ،وكانت أمثلته هلذا الفهم الدقيق ملعاين حروف
ﹴ
ثم أشار إىل أن هناك من يرى أن هذه
اجلر أقوال
ّ
الزﳐرشي يف آيات قرآنية ّ ،

تسمى بالتضمني  ،وعدّ ذلك إخالالً بدقة املعنى وعب ًثا
الظاهرة مستقلة هلا قواعد ّ

الزﳐرشي مثاالً هلذا اإلخالل بدقة املعنى و العبث
باملدلول اللغوي  ،وكانت أقوال
ّ

اجلواري ّ
الزﳐرشي وهو صاحب
أن
باملدلول اللغوي( . )5وال أدري كيف يرى
ّ
ّ

الفهم الدقيق  -كام وصفه  -كيف جيعله ﳐ ً
ال باملعنى وعابث ًا باملدلول اللغوي من
اجلواري يلغي ظاهرة التضمني
خالل ظاهرة التضمني نفسها  .وإن كان الدكتور
ّ

بدعوى أن املعنى اجلديد الذي أضيف للفعل هو من حرف اجلر الذي تعدى به ،
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فبامذا يلغي التضمني يف األفعال املتعدية بنفسها أو األفعال التي تتحول من التعدي

إىل اللزوم بفعل التضمني؟

واحلقيقة ّ
أن ظاهرة التضمني موجودة يف العربية واضحة الداللة يف باهبا تعمد

األصيل له  ،و املعنى اجلديد الذي يأﰐ به
اللغوي
إىل اللفﻆ فتعطيه معنيني  :املعنى
ّ
ّ

السياق وفنية األسلوب( . )6إال أن التضمني يتأ ّثر بمناسبات القول وخصوصية

األلفاظ وله مسالك دقيقة ربام ختفى عىل بعض الباحثني ويقول ابن جنّي  (( :إنّه

املسوغة
يكون بمعناه يف موضع دون موضع عىل حسب األحوال الداعية إليه  ،و
ّ
كل موضع و عىل ّ
له ،فأ ّما يف ّ
كل حال فال ))(. )7

والتضمني يكون يف األسامء و األفعال و احلروف (. )8
والتضمني أو النيابة يف احلروف حمل خالف بني املدرستني البﴫية والكوفية  ،إذ

قياسا  ،وما أوهم بذلك حممول عىل
يمنع البﴫيون إنابة احلروف بعضها عن بعض ً

تضمني الفعل معنى فعل آخر يتعدى بذلك احلرف  ،أو ﳛملون النيابة عىل الشذوذ
رجح ابن
قياسا( . )9وقد ّ
 ،و الكوفيون ّ
جيوزون نيابة احلروف بعضها عن بعض ً

هشام رأي الكوفيني بقوله  (( :ومذهبهم أقل تعس ًفا))( )10ومن اآليات التي تناوهلا
املفرس ضمن ظاهرة التضمني ما يأﰐ :
ّ

يف تفسري قوله تعاىل َ ((:أ ِن ا ْغدُ وا َع َىل َح ْرثِك ُْم إِن كُنت ُْم َص ِ
ني)) (القلم، )22 :
ار ِم َ
ٰ

املفرس (( :أخرجوا إىل زرعكم غدو ًة  ،وعدّ ى بـ(عىل)؛ لتضمنه معنى اإلقبال)
قال ّ

إن الفعل (غدا) ّ
(ّ . )11
يدل عىل السري وقت الغداة وهو أول النهار  ،وهو ال يتعدى
()12
املفرس تعدّ يه بحرف اجلر (عىل) بتضمنه معنى فعل
بحرف اجلر (عىل)  .فع ّلل ّ

آخر يتعدى هبذا احلرف وهذا الفعل هو (أقبلوا)( .)13وتضمني الفعل (أغدو) معنى
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الفعل (أقبلوا) جعله يعطي داللتني إحداﳘا داللة اإلقبال وهذه الداللة حتصلت من
خالل التضمني و الداللة األخرى الداللة اللغوية األصلية وهي (الغدو) وهو وقت

حدوث الفعل .

ف َلكُم َب ْع ُض َّل ِذى ت َْس َت ْع ِج ُل َ
يف تفسري قوله تعاىل ُ ((:ق ْل َع َس ٰ ٓى َأن َيك َ
ون))
ُون َر ِد َ
ف)
(ر ِد َ
(ر ِد َ
ضمن َ
ف لكم) حلقكم  ،و الالم زائدة أو ّ
املفرس َ (( :
(النمل ، )72 :قال ّ
ف) فعل ﹴ
()14
الزﳐرشي َ (( :ر ِد َفه
متعد يتعدى بنفسه قال
(ر ِد َ
ّ
معنى أزف ودنا ))  .الفعل َ

و أردفه و ارتدفه و تر ّدفه  :ركب خلفه  . . .ردفتهم كتب السلطان بالعزل ))( . )15وجاء
(الردف ا ُملرت َِدف ) وهو الذي يركب خلف الراكب و (أردفه)
يف ﳐتار الصحاح  (( :ﱢ
أركبه خلفه  .وكل ﳾء تبع شي ًﺌا فهو ِر ْدفه  . . .و (الرتادف) التتابع ))( )16؛ ّ
وألن الفعل

يف أصل وضعه ال ﳛتاج إىل التعدية بـ(الالم) وقد تعدّ ى هبا يف هذه اآلية( ، )17رأى
ف) واضح الداللة
(ر ِد َ
ضم َن معنى فعل آخر هو (أزف أو دنا)  ،و الفعل َ
املفرس بأنّه ّ
ّ

توجيها
الرﴈ هذا األسلوب يف اآلية
ووجه الرشيف
ً
يف اآلية عىل القرب و الدنو ّ .
ّ

بالغ ًيا فقال  (( :وهذه استعارة ؛ ّ
ألن حقيقة الردف هي محل اإلنسان غريه ممّا ييل ظهره
ف لكم) ههنا (واهلل اعلم) أي عسى
(ر ِد َ
عىل مركوب حتته  . . .فاملراد بقوله تعاىل َ :

أن يكون العذاب الذي تتوقعونه قد قرب منكم وهو يف آثاركم والحق بكم))(.)18
((و َأ ْق َس ُموا بِاهلل َج ْهدَ َأ ْي َام ِ ِﳖ ْم َل ِﺌن َجا َء ْ ُﲥ ْم آ َي ﹲة َّل ُي ْؤ ِمنُ َّن ِ َهبا ُق ْل إِن ََّام
 -3يف تفسري قوله تعاىلَ :

ات ِعندَ اهلل َو َما ُي ْش ِع ُرك ُْم َأ َّﳖَا إِ َذا َجا َء ْت َال ُي ْؤ ِمن َ
املفرس:
ْاآل َي ُ
ُون)) (األنعام ، )109 :قال ّ

خطاب للمؤمنني إذ طمعوا يف إيامﳖم فتمنوا جميء اآلية وقيل
(( أي ال تدرون وذلك
ﹲ
(ال) زائدة ،وقيل ( :أن) بمعنى ّ
الرتجي و
(لعل) ))( . )19سياق هذه اآلية محل معنى
ّ

(لعل)و(عسى) لذلك أعطيت (أن) معنى ّ
الرتجي يؤدى بأداتني ّ
(لعل)  ،ويف هذه اآلية
ّ

يقول سيبويه  ((:وأهل املدينة يقولون( . .أﳖا) فقال اخلليل  :هي بمنزلة قول العرب :
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أئت السوق أنّك تشرتي لنا شيﺌ ًا أي :لع ّلك فكأنّه قال  :لع ّلها إذا جاءت ال يؤمنون ))
الرتجي كام تفيده ّ
(أن) مناب ّ
( . )20ففي هذه اآلية نابت ّ
(لعل) .
(لعل) فأفادت ّ

ِ
الص َال ِة َفا ْغ ِس ُلوا
 -4يف تفسري قوله تعاىل َ (( :يا َأ ﱡ َﳞا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِ َىل َّ
ِ
ِ
املفرس ( (( :إىل املرافق) غاية
ُو ُج َ
وهك ُْم َو َأ ْيد َيك ُْم إِ َىل ا َْمل َراف ِق)) (املائدة ، )6 :قال ّ

املغسول من اليد ال الغسل  ،وكذا القول يف األرجل  ،أو(إىل) بمعنى (مع) ))
(ّ )21
أن حرف اجلر (إىل) إذا ُمحِ َل عىل معناه يف انتهاء الغاية( ، )22يف حكم غسل
الرشعي ثابت بأن
اليدين تكون املرافق غري داخلة يف حكم الغسل  ،و احلكم
ّ
املرافق داخلة يف حكم الغسل

()23

؛ لذلك عدّ ها املفرس بمعنى مع لتكون املرافق

داخلة يف حكم الغسل  ،وهذا املعنى عدّ ه بعض النحاة من معاين (إىل) أصال ًة
وليس من طريق التضمني(. )24

((و َّدت َّط ِائ َف ﹲة ﱢم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو ُي ِض ﱡلو َنك ُْم
 -5ويف تفسري قوله تعاىل َ :
ون إِ َّال َأن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
َو َما ُي ِض ﱡل َ
املفرس  (( :قيل
ون)) (آل عمران ، )69 :قال ّ
عام ًرا ومعا ًذا إىل اليهودية و (لو) بمعنى (أن) ))
هم اليهود دعوا حذيفة و ّ

()25

.

ويعدّ النحاة (لو) يف حال وقوعها بعد (و ّد) أو(يو ّد) مصدرية فيقول ابن هشام :

((تكون حرف ًا مصدري ًا بمنزلة (أن) إال أﳖا ال تنصب  ،و أكثر وقوع هذه بعد (و ّد)
أن (لو) هنا تعطي معنى (أن) ولكنها ت ِ
(يود) ))( . )26و الذي يبدو يل ّ
أيضا
ُلمح ً
أو ّ
أمرا وهم يعلمون
إىل معنى التمنّي ملا هو بعيد املنال إذ إن اآلية حتمل معنى أﳖم ﲤنّوا ً

أنه غري متحقق  ،فأعطت (لو) الداللتني م ًعا األوىل  :هي املصدرية حيث إﳖا يمكن أن

تؤول مع مدخوهلا بمفرد فيكون (ودوا لو يضلونكم) بمعنى (ودوا إضاللكم) كذلك

أعطت داللة التمني هلذا األمر البعيد ومعروف َّ
أن التمنّي أحد دالالت (لو)(. )27
٢١١
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الزيادة
الزيادة ظاهرة نحوية تتعلق بحروف املعاين أوجدها االستعامل اخلاص لبعض

حروف املعاين  ،وتأخذ هذه الزيادة اجتاهني  :إ ّما أن تكون زائدة من حيث حمل

اإلعراب كوقوعها بني اجلار و املجرور أو تأخذ الزيادة يف املعنى إذ َّ
إن الذي ال
يتقﴡ أثر الداللة بدقة ر ّبام جيد أن ال أثر هلا يف املعنى فإبقاؤها وحذفها سواء ّ .
ولعل

احلديث عن الزيادة يف حروف املعاين يستلزم توطﺌة عن معاين احلروف عند النحاة

سأعرضها بإجياز  .فسيبويه يقول يف حد احلرف  ((:فالكلم  :اسم وفعل وحرف
جاء ملعنى))( . )28واختلف النحاة بعد سيبويه يف معنى احلرف املستعمل للداللة

عليه  :أهو معنى قائم يف نفس احلرف ؟ أم هو قائم يف غريه ؟ فذهب أكثر النحاة إىل

اين (( :احلرف  :كلمة ال تدل عىل معنى إالّ
أن معنى احلرف قائم يف غريه فقال الر ّم ّ
اجي إىل مثل هذا املعنى ( . )30وقال
الزج ّ
مع غريها ممّا معناه يف غريها))( . )29وذهب ّ
ابن يعيش يف حدّ احلرف ومعناه (( :احلرف كلمة دلت عىل معنى يف غريها))(. )31

أن معنى احلرف قائم يف نفسه َّ
أما عن النحاة الذين يرون ّ
فإن ابن يعيش بعد

الفارﳼ رأ ًيا يف هذه املسألة فقال (( :قال أبو عيل
قوله املذكور آن ًفا نسب إىل أيب عيل
ّ

أن احلرف ما ّ
دل عىل معنى يف غريه  ،فأنه ينبغي ْ
الفارﳼ من زعم ّ
أن تكون أسامء
ّ

ألﳖا ّ
تدل عىل معنى يف غريها  ،فإن قال القيام يتوهم منفر ًدا
األحداث ك ّلها حرو ًفا ؛ ّ

من القائم  ،قيل له فأن اإللصاق و التعريف الذي يدل عليها باء اجلر والم املعرفة

قد يتوﳘان منفردين عن االسمني))(. )32

٢١٢

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

الفارﳼ يدل عىل استقالل احلرف بالفهم واإلدراك
عيل
ّ
وهذا القول أليب ّ
أي ّ
أن احلرف يدل عىل معنى يف نفسه  ،وهو معنى قوله بتوهم املعنى منفر ًدا أي
ﳛا
ثم جاء بعد ذلك من يقول بمسألة املعنى
احلريف للحرف تﴫ ً
ّ
خارج الرتكيبّ .

تلميحا وحاول ْ
النحاس ،
ال
أن يثبتها وأكثر االحتجاج هلا ذلك هو هباء الدين بن ّ
ً

النحاس كام ينقل
عيل
الفارﳼ املذكور آن ًفا فيقول ابن ّ
ّ
ولع ّله اعتمد عىل قول أيب ّ

أن احلرف له معنى يف نفسهْ ...
السيوطي (( :احلق ّ
وإن خوطب به من يفهم
عنه
ّ

ال ّ :
موضوعه لغ ًة  ،فال نس ّلم أنّه ال يفهم منه معنى  ،و اللغويون ك ّلهم قالوا مث ً
إن
(هل) لالستفهام ومل يقيدوا بحال الرتكيب دون حال اإلفراد))(. )33

النحاس هو الراجح عندي ملا احتج به
الفارﳼ وابن
وما ذهب إليه
ّ
ّ
النحاس ّ
بأن احلروف يفهم معناها قبل الرتكيب أي حال اإلفراد فحني تسأل
ابن ّ

من يعرف العربية عن (هل) وهي مفردة من دون إدخاهلا يف ﲨلة سيجيب بأﳖا

لالستفهام ولو مل تكن حتمل معنى يف نفسها ملا عرف ذلك  .وأرى ّ
أن من األسباب
احلريف ما يأﰐ .
التي تعضد الرأي القائل باملعنى
ّ

 -1لو صح َّ
أن احلرف ال يدل عىل معنى يف نفسه ألكتفي بحروف قليلة وإالّ فام
الداعي إىل هذا التعدد الواسع بحروف املعاين وهي ال حتمل معنى َّ
وأن

معناها يف غريها  ،أو ليس تعدد املعاين اقتﴣ تعدد احلروف ؟

 -2لو كان احلرف ال يدل عىل معنى يف نفسه جلاز ْ
أن تتناوب حروف املعاين

مطرد وواسع ومن دون ضوابط ؛ ألنَّه ال ضري يف ْ
أن ﳛل
فيام بينها عىل نحو ّ

حرف ال ﳛمل معنى يف نفسه  ،حمل آخر من جنسه .
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ّأوالً -زيادة (ال) :

يف تفسري قوله تعاىل ِ :
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم َغ ْ ِري ا َْمل ْغ ُض ِ
((رص َ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال
َ

((وإنام دخلت (ال) يف (وال الضالني) ملا يف
املفرس :
الضا ﱢل َ
َّ
ّ
ني ))(الفاحتة ، )7 :قال ّ

(غري) من معنى النفي))( ، )34وموقع (ال) يف هذه اآلية حمل عناية كثري من العلامء ،
فأبو عبيدة كان يرى ّأﳖا زائدة فيقول  (( :و (ال) من حروف الزوائد لتتم الكالم و

املعنى إلقاؤها))( . )35أ ّما الزجاج ّ
لتضمن (غري)
فعلل دخول (ال) عىل (الضالني)
ّ

معنى النفي (. )36

أ ّما النحاس فتناوهلا بوصفها مسألة خالفية فقال ( (( :ال) زائدة عند البﴫيني ،

()37
النحاس
مكي
القيﴘ إىل مثل قول ّ
وبمعنى (غري) عند الكوفيني))  .وذهب ّ
ّ

()38

 ،وكذلك فعل
العكربي(.)39
ّ

بأﳖا زائدة للتوكيد عند
وأوردها
ّ
الزبيدي يف املسائل اخلالفية ومل يعد قوهلم ّ

البﴫيني وبمعنى (غري) عند الكوفيني( . )40إالّ ّ
أن ابن هشام عند إيراده هذه املسألة

نسب إىل الكوفيني القول باسمية (ال) فقال  (( :وعند الكوفيني ّأﳖا اسم  ،وأن اجلار
دخل عليها نفسها ّ ،
ويسميها
وأن ما بعدها ُخ ِف َض باإلضافة ،وغريهم يراها حر ًفا ،
ّ
زائدة))(. )41

و الذي دعا إىل هذا اخلالف هو ّ
أن (ال) لو مل تكن مذكورة يف الكالم لعطف

(الضالني) عىل (املغضوب عليهم) ويكون إعراهبام واحدً ا وهو اجلر و االسمني قد

ُأخرجا من (الذين أنعمت) من طريق داللة (غري) فلم يستسيغوا عطف احلرف
(ال) عىل االسم (غري) ممّا جعلهم يعطون (ال) معنى (غري) بل دعاهم إىل أكثر
٢١٤

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

من ذلك  ،وهو القول باسمية (ال) ؛ ليتحقق عندهم التناظر بني (غري) وهو اسم
يضاف إىل ما بعده وينفيه  ،وبني (ال) اسم يضاف إىل ما بعده وينفيه  ،ولع ّلهم

لو آثروا جانب املعنى يف أن (غري) و (ال) أداتا نفي وجاء العطف  ،الشرتاكهام
يف املعنى ملا كانت هناك حاجة للقول بزيادة (ال)  ،أو ّأﳖا بمعنى (غري) أو القول

باسمية (ال).

فاملفرس ال يرى زيادة (ال) غري مفيدة بل علل دخول (ال) بأن (غري) حتمل
ّ

معنى النفي  ،فالعطف جرى بني أداﰐ نفي بغض النظر عن كون إحداﳘا اس ًام
يقوي نفي ما دخلتا عليه .
و األخرى حرف ًا وهذا
ّ

((:و َما َي ْست َِوي ْاألَ ْع َم ٰى َوا ْل َب ِص ُري (َ )19و َال ال ﱡظ ُل َام ُت َو َال
 -2يف تفسري قوله تعاىل َ

املفرس ( (( :وال الظل
ور)) (فاطر )21 - 19 :قال ّ
احل ُر ُ
ﱡور (َ )20و َال ال ﱢظ ﱡل َو َال ْ َ
الن ُ
وال احلرور) اجلنة و النار  ،وتكرير (ال) لزيادة النفي ))( ، )42وقد كان األخفش

ﳛمل (ال) يف هذه اآلية عىل الزيادة فيقول  (( :فيشبه أن تكون (ال) زائدة ألنّك لو
قلت (ال يستوي عمر و ال زيد) )) يف هذا املعنى مل يكن إال أن تكون (ال ) زائدة))

العكربي  (( :قوله تعاىل (وال النور  . . .و احلرور)،
( . )43وقري ًبا من هذا القول ذهب
ّ

(ال) فيها زائدة ؛ ألن املعنى الظلامت ال تساوي النور ،و ليس املراد ّ
أن النور يف نفسه

العكربي ّأﳖام يعطيان (ال) معنى
ال يستوي ))( )44وواضح من قويل األخفش و
ّ

الزيادة من دون أن يكون هلذه الزيادة أثر يف املعنى  ،ويذهبان إىل أن جعل (ال) غري
زائدة يﴫف املعنى إىل ﳾء آخر هو أن يستوي النور يف نفسه  ،أو احلرور يف نفسه .

املفرس فعدّ (ال) يف اآليتني تكررت لزيادة النفي ويرجح عندي هذا
أما
ّ
ﹴ
وقفة وتفصيل ؛ ّ
الرأي إالّ أنه ﳛتاج إىل
سوغ
ألن هذه اآلية فيها حذف  ،و الذي ّ
٢١٥
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هذا احلذف هو أن اآلية نفت أن يستوي األعمى و البصري أي ّأﳖا نفت االستواء
ثم جاءت اآلية بعدها (وال الظلامت و ال النور) فبذكر الظلامت
بني الضدين ّ ،

يفهم إرادة نفي أن تستوي مع ضدها وهو النور  ،وهذا املعنى يستفاد قبل وصول
أيضا بعدم استوائه
اآلية إىل (وال النور)  ،أما جميء هذا املقطع من اآلية فيوحي ً

مع ضده وهو (الظلامت) وهنا قرينتان األوىل النفي بني املتضادات الذي سبق
يف اآلية  ،و األخرى تقدم ذكر الظلامت يف بداية اآلية قبل العطف  ،فاكتفى بذكرها

املتقدم ّ ،
ولعل تأويل اآلية عىل شكل تفسري يوضح األمر اكثر فيكون معناها (ما
يستوي األعمى والبصري ،وال الظلامت و النور  ،وال النور و الظلامت  ،وال الظِل
حلرور والظل)  ،وهبذا تكون (ال) جاءت بأوكد صيغة للنفي من
واحلرور  ،وال ا َ

خالل تقليب نفي الضدين عىل وجهني  ،وينفي عن اآلية زيادة غري مسوغة  ،وال

حتمل أي داللة .

ثان ًيا -زيادة (ما) :

ِ
اي َف َال
 -1يف تفسري قوله تعاىل َ ((:فإِ َّما َي ْأت َينَّكُم ﱢمنﱢي ُهدً ى َف َمن تَبِ َع ُهدَ َ
ﳛ َزن َ
املفرس ( (( :ما) زائدة
ُون ))(البقرة )38 :قال
َخ ْو ﹲ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ّ

 .إن إدغام (ما) يف (إن) الرشطية يعطيها

تؤكد (إن) الرشطية و اجلواب))
ﹴ
فحينﺌذ يتصل الفعل بعدها بنون التوكيد  ،وال تتكرر وتكثر الفاء
خصوصية
الفراء  (( :وال تكاد العرب تُدْ ِخل النون
يف جواهبا كام يف هذه اآلية  ،ويقول ّ
()45

الشديدة و اخلفيفة يف اجلزاء حتى يصلوها بام  ،فإذا أوصلوها آثروا التنوين ،

شبها بإ ّما من التخيري فأحدثوا النون ؛
وذلك ّأﳖم وجدوا لـ (إ ّما) وهي جزاء ً
ثم جعلوا أكثر جواهبا بالفاء  ،وكذلك جاء التنزيل ))(. )46
ليعلم هبا تفرقة بينهام ّ ،
٢١٦

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

وﲨيع ما يف القرآن من الرشط بعد (إ ّما) مؤكد بالنون ملشاهبة فعل

الرشط بدخول ما للتأكيد بفعل القسم  ،من جهة أن (ما) كـ(الالم) يف القسم ملا فيها
من التأكيد( . )47و بلحاظ ّ
املفرس بتوكيد (ما) لعموم ﲨلة الرشط .
كل ما تقدم قال ّ

مح ﹴة ِم َن اهلل لِن َْت َهل ُ ْم)) (آل عمران ، )159 :قال
 -2يف تفسري قوله تعاىلَ (( :فبِ َام َر ْ َ
املفرس ( ((:ما) مزيدة للتوكيد))( . )48و(ما) يف هذه اآلية إذا نُظِ َر إليها من جانب
ّ

العمل النحوي  ،فرياها زائدة لتخطي حرف اجلر هلا وهذا ما ذهب إليه كل من أيب
العكربي(.)49
القيﴘ و
ومكي
الفارﳼ
عيل
ّ
عبيدة و األخفش و ّ
ّ
ّ
ّ
النحاس وأيب ّ

أما من يبحث عن املعنى النحوي الذي تأﰐ به هذه احلروف التي ﳛملوﳖا

الرﴈ عىل من يقول بزيادﲥا أو
عىل الزيادة فله موقف آخر  ،وقد ر ّد الرشيف
ّ
ﹴ
أﳖا مقحمة فقال  (( :وقوله ّ
فربمحة من اهلل لِن َْت
إن (ما) ههنا زائدة و املراد
هلم فليس األمر عىل ظنّه ؛ ّ
ألن (ما) ههنا هلا فائدة معلومة وذلك تضخيم قدر

()50
الرمحة التي َ
املفرس .
الن هبا هلم ))  .و إىل مثل هذا املعنى ذهب ّ

يل َّليصبِحن ن ِ
ِ
ني)) (املؤمنون،)40:
َاد ِم َ
 -3يف تفسري قوله تعاىلَ ((:ق َال َع َّام َقل ﹴ ُ ْ ُ َّ

ﹴ
قليل) من الزمان (ما) زائدة لتوكيد القلة ))
املفرس ( (( :عام
قال ّ

()51

ّ
ولعل
.

(ما) يف استعامهلا يف هذه اآلية تؤكد ﲨيع املعاين املستفادة من اجلملة بام فيها
من داللة القرب و االستمرار و التوكيد يف (ليصبح َّن) وداللة ندمهم يف

النحاس يف عموم اآليات التي تقع فيها (ما)
(نادمني)  ،ويرى الدكتور مصطفى ّ
بني اجلار و املجرور ّ
بأن (( :الراجح ّأﳖا مؤكدة ملعنى السياق))(. )52

٢١٧
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واملفرس مع أنه ذكر الدالالت لـ (ما) من توكيد ألداة الرشط واجلزاء  ،وتوكيد
ّ

املفرس أبقى عىل
املجرور بحرف اجلر عند دخوهلا بينهام وتوكيد السياق إال أن ّ

النحوي هلذا النوع من أنواع (ما) ،
تسميتها بالزائدة وذلك لشيوع هذا املصطلح
ّ
ومثل ذلك يقال يف سائر احلروف التي ترد للزيادة .

وزياد ًة عىل ما تقدم من دالالت لـ (ما) أرى فيها دالل ًة صوتية ﲨالية

يؤدﳞا جرس األلفاظ عند دخول (ما) عليها ال ﳜفى عىل متذوق ﲨالية األداء
القرآين  ،وهذه الفائدة راجحة تستحق أن يأﰐ من أجلها احلرف وال يعد زائدً ا .

ثال ًثا -زيادة ( الالم) :
ون النَّبِ َّي َو َي ُقو ُل َ
((:و ِمن ُْه ُم ا َّل ِذي َن ُي ْؤ ُذ َ
ون ُه َو ُأ ُذ ﹲن ُق ْل
يف تفسري قوله تعاىل َ
مح ﹲة لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ِمنْك ُْم َوا َّل ِذي َن ُي ْؤ ُذ َ
ون
ني َو َر ْ َ
ُأ ُذ ُن َخ ْ ﹴري َلك ُْم ُي ْؤ ِم ُن بِاهلل َو ُي ْؤ ِم ُن لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ِ
َر ُس َ
املفرس ( (( :يؤمن للمؤمنني)
ول اهلل َهل ُ ْم َع َذ ﹲ
يم )) (التوبة ، )61 :قال ّ
اب َأل ﹲ

يصدُ قهم خللوصهم و (الالم) زائدة للفرق بني إيامن اإلذعان وغريه))( . )53ويقول
النحاس يف هذه اآلية  (( :فالالم عىل هذا زائدة عند الكوفيني(، )54
ومثله((ه ْم لِ َر ﱢ ِهب ْم
ُ
ّ
ون)) (األعراف ، )154 :وعند حممد بن يزيد متعلقة بمصدر َّ
َي ْر َه ُب َ
دل عليه الفعل))
خاصا به بل اكتفى بام أورد من آراء غريه .
النحاس رأ ًيا ً
( ، )55ومل يذكر ّ

القيﴘ فقال فيها  (( :الالم يف للمؤمنني زائدة تقديره  :ويؤمن للمؤمنني
مكي
أ ّما ّ
ّ

ومكي محلها عىل الزيادة املحضة فلم يعطها أي معنى.
أي يصدقهم))(. )56
ّ

٢١٨

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

العكربي اآلية باإلعراب فقال  (( :الالم يف (للمؤمنني) زائدة لتفرق
وتناول
ّ

بني (يؤمن) بمعنى يصدق  ،و (يؤمن) بمعنى يثبت األمان))(. )57

املفرس قد جعل زيادة (الالم) يف هذه اآلية للفرق بني إيامن اإلذعان
أ ّما ّ

املفرس ؛ ّ
ألن اآلية جاءت ﳐربة
والتصديق وغريها  ،ويرجح عندي هذا الرأي من ّ

بأﳖم يؤذون النبي (صىل اهلل عليه آله وسلم) ويصفونه بأنّه أذن يستمع
عن املنافقني ّ

ّ
لكل أحد فأخربﲥم اآلية الكريمة ّ
بأن ذلك خري هلم ولفتت نظرهم إىل أنه يصدق

باهلل تعاىل يف إخباره عنهم ويصدق املؤمنني ال كل أحد  ،فدخلت الالم؛ لتخصص

املؤمنني بأﳖم من يصدقون من النبي (صىل اهلل عليه آله وسلم) ال سواهم .

٢١٩
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الداللة الزمنية لﻸﻓعال
من أوضح الدالالت عىل الزمن هي ما حتمله األفعال بصيغها وطبيعة وضعها يف

اجلمل ودخول األدوات عليها ؛ لذلك اقرتن احلديث عن األفعال بالزمن منذ نشوء

علم النحو فيقول يف ذلك سيبويه  (( :وإ ّما الفعل فأمثلة ُأخذت من لفﻆ أحداث

األسامء و ُبنيت ملا مﴣ  ،وملا يكون ومل يقع  ،وما هو كائن مل ينقطع ))(ّ . )58
وظل

ربد إىل قول
كالم سيبويه يرتدد عند النحاة بفحواه ولكن بألفاظ ﳐتلفة  ،فذهب امل ّ

الزجاجي يف تقسيمه للفعل
قريب من قول سيبويه يف لفظه ومعناه( . )59وكذلك فعل
ّ
فقال (( :اعلم ّ
ثم كان  ،و
أسبق األفعال يف التقدم املستقبل ؛ ألن الﴚء مل يكن ّ
أن ّ

ثم ماض ًيا فيخرب عن
ثم يصري يف احلال ّ ،
العدم سابق للوجود  ،فهو يف التقدم منتظر ّ ،

ثم املاﴈ ))( )60هذه آراء
ثم فعل احلال ّ ،
املاﴈ  ،فأسبق األفعال يف املرتبة املستقبل ّ

((قسموا
الزمني فهم قد:
البﴫيني  ،ومل يكن الكوفيون بعيدين عن هذا التقسيم
ّ
ّ

ﹴ
ماض  ،ومستقبل و دائم))(. )61
الفعل باعتبار داللته الزمنية إىل

وقد كان تقسيم النحاة للزمن  (( :يقوم عىل أساس االعتبار بالصيغ الﴫفية

النحوي الذي ينسجم مع ما تؤديه
الفلسفي  ،وغري عابﺊ بالزمن
الشكلية  ،و الزمن
ّ
ّ

األلفاظ املرتابطة من الوظيفة الزمنية ))(. )62

النحوي احلديث أخذت العناية بالزمن نمط ًا علم ًيا واقع ًيا ينبع من
ويف الدرس
ّ

اللغوي ويصب فيه  ،وال يفهم اللغة عىل وفق مفاهيم الفلسفة ومنطقها
الدرس
ّ

يف التقسيم  ،وأظهر هذا الدرس خصوصيات وتقسيامت الزمن الواحد فهناك يف
املاﴈ املاﴈ البعيد و القريب و املستمر  ،وقد انطلق الدرس النحوي احلديث إىل

النحوي مما يدل
الﴫيف من شكل الصيغة وعىل املستوى
فهمه للزمن من املستوى
ّ
ّ
٢٢٠

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

عليه الرتكيب و السياق من داللة  ،ومن قرائن أخرى ربام تكون خارجة عن اللغة ،
وأفادوا من داللة دخول األدوات النحوية عىل األفعال يف الداللة عىل زمن خاص

أو إىل قلب الزمن أو جتزئة الزمن الواحد بام يفيد يف حتديد فهم الزمن من الكالم

()63
املفرس من حيث داللة األفعال عىل الزمن :
فهام دقي ًقا  .وفيام يأﰐ آيات تناوهلا ّ
ً

((:ه ْل َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َّال َأ ْن َي ْأتِ َي ُه ُم اهلل ِيف ُظ َل ﹴل ِم َن ا ْل َغ َام ِم
 -1يف تفسري قوله تعاىل
َ
ِ
ِ
املفرس:
ور )) (البقرة ، )210 :قال ّ
ﴤ ْاألَ ْم ُر َوإِ َىل اهلل ت ُْر َج ُع ْاألُ ُم ُ
َوا َْمل َالئ َك ُة َو ُق َ
(( (وقﴤ األمر) ُف ِر َغ من تدمريهم  ،والتعبري باملاﴈ لتحقق وقوعه))( . )64يف
هذه اآلية ويف آيات كثرية مثلها ال يمكن أن يفهم أو يستدل عىل الزمن

من الصيغة الﴫفية لﻸفعال إذ إن هذه اآلية تبدأ بالفعل (ينظرون)

تعني كوﳖام للمستقبل بداللة االستفهام
ثم الفعل (يأتيهم) وﳘا فعالن مضارعان ّ

()65
ثم إن القرائن تشري وتدل
بـ(هل) يف األول ،ودخول أن عىل الفعل الثاين ّ .

عىل املستقبل ؛ ّ
ألن اآلية وعيد للكافرين  ،وهذا الوعيد ّملا يتحقق  ،ويأﰐ من
ﴤ) وزمن حصوله بعد هذه األفعال الدالة
بعد هذه األفعال فعل ماض ( ُق َ
املفرس استعامل صيغة الفعل املاﴈ ؛ للداللة عىل حدث
عىل املستقبل فعلل ّ

باملستقبل بتحقق وقوع هذا الفعل ؛ ألنه وعيد من اهلل تعاىل فكأنه قد وقع

وتتقارب عبارات املفرسين يف تعليل هذا االستعامل لتحقق الوقوع أو لوضوح

األمر و ارتفاع األشكال عنه(. )66

ّ
يقسم الفعل املاﴈ بحسب داللته
ولعل من املفيد أن أذكر أن هناك من ّ

الزمنية  ((:املاﴈ ثالثة أنواع  :نص  ،وممثل  ،وراهن  .فالنص ما وافق لفظه لفﻆ
املاﴈ ومعناه معناه  . . .و املمثل  :ما كان لفظه لفﻆ املاﴈ ومعناه ملستقبل الزمان
٢٢١
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ومستأنفه و الراهن املقيم عىل حالة واحدة ))( . )67إال ّ
يلق عناية
أن هذا التقسيم مل َ

تذكر  ،وليس له أثر يذكر يف كتب من جاء بعده ّ ،
وظل اإلعراب حمور اهتاممهم

ال ماض ًيا وإن َّ
فالفعل بصيغة املاﴈ يعرب فع ً
دل عىل املستقبل  ،أ ّما البالغيون
فيعطون خصوصية استعامل الزمن ألساليب بالغية ال يمكن أن يصاغ منها قاعدة

نحوية وأخذ املفرسون من كل جانب بسبب ؛ لكن ظ ّلت آراؤهم شذرات هنا
وهناك وال ترقى إىل مستوى الدراسة املعمقة للزمن بشكل يغني الدارس (. )68

ويف تفسري قوله تعاىلَ ((:أ َف ُك َّل َام َجا َءك ُْم َر ُس ﹲ
ْربت ُْم
اس َتك َ ْ
ول بِ َام َال َ ْﲥ َو ٰى َأن ُف ُسك ُُم ْ
َف َف ِري ًقا ك ََّذ ْبت ُْم َو َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ
املفرس ( (( :وفري ًقا تقتلون)
ون ))(البقرة ، )87 :قال ّ

وعرب باملضارع حكاية للحال املاضية ؛ لتستحﴬ يف النفوس للفظاعة و أسند إليهم
ّ

ألنّه فعل أسالفهم ورضوا به))

()69

يف هذه اآلية جاء الفعل املضارع (تقتلون ) و

الفعل املضارع (( :يصلح لزماين احلال و االستقبال وهو مبهم فيهام))

()70

 ،وقد

جاء هذا الفعل بعد الفعلني املاضيني (استكربتم  ،وكذبتم) والفعل املاﴈ هو :

((الدال عىل اقرتان حدث بزمان قبل زمانك أي قبل زمان إخبارك ))( . )71ويالحﻆ

ّ
ثم
أن السياق الذي جاءت به اآلية وجميء الفعلني املاضيني (استكربتم  ،وكذبتم) ّ
جميء الفعل املضارع (تقتلون) بعدﳘا ّ
دال عىل الزمن الذي حدثت به األفعال وهو
الزمن املاﴈ وكذلك تعضده القرينة التارﳜية ؛ ّ
ألن بني إرسائيل مل يقتلوا نب ًيا وقت

نزول هذه اآلية ؛ وذلك ّ
نبي موجود غري نبينا حممد (صىل اهلل عليه
ألن ليس هناك ّ

وآله وسلم ) الذي نزلت عليه اآلية .

وقد ّ
املفرس التعبري باملضارع عن فعل حدث يف املاﴈ  .حكاية احلال
علل ّ

املاضية  ،وجيوز عند النحاة التناوب بالداللة الزمنية يف حكاية احلال املاضية (.)72
٢٢٢

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

وفائدة حكاية احلال املاضية بصيغة املضارع الدال عىل احلال هي استحضار تلك
احلال يف النفوس وكأن السامع يرى احلدث عند إخباره به  .وهناك من يرى ّ
أن

القرائن املصاحبة للكالم تبيح للمتكلم استعامل الصيغ الﴫفية لﻸفعال بدالالﲥا

الزمنية املتنوعة بحرية اعتام ًدا عىل تلك القرائن و السياق يف الداللة عىل الزمن فيقول
الرساج عن األفعال يقع بعضها
ابن ّ
عيل  :سألت أبا بكر ابن ّ
جني (( :قال يل أبو ّ

موقع بعض فقال  :كان ينبغي لﻸفعال ك ّلها أن تكون مثاالً واحدً ا ؛ ألﳖا ملعنى
واحد ،ولكن ُخولِف بني صيغها ؛ الختالف أحوال البيان  ،فإذا اقرتن بالفعل ما

يدل عليه من لفﻆ أو حال جاز وقوع بعضها موقع بعض))(. )73

ِ
ِ
ﴬ ًة إِ َّن
يف تفسري قوله تعاىلَ ((:أ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهلل َأ َنز َل م َن َّ
الس َامء َما ًء َفت ُْصبِ ُح ْاألَ ْر ُض ُﳐ ْ َ َّ
املفرس ( (( :فتصبح األرض ﳐﴬة)  ،بالنبات،
اهلل َلطِ ﹲ
يف َخبِ ﹲري ))(احلج ، )63 :قال ّ
أتى باملضارع إيذانًا ببقاء أثر املطر مدة طويلة))( .)74الفعل (أصبح ) دال عىل الوقت
()75
املفرس
املخصوص وهو ّأول النهار  ،ويف هذه اآلية جاء الفعل بصيغة املضارع و ّ

فهم من هذا االستعامل إرادة التجدد و الدوام هلذا الفعل من طريق صياغة املضارع

منه وكذلك إرادة الداللة عىل بقاء أثر املطر مدة طويلة الذي يستلزم دوام األرض
ﳐﴬة فجاءت (الفاء) العاطفة ؛ لرتبط الداللة بني اجلملتني  .إالّ ّ
أن ابن عطية
يرى الفعل أصبح داالً عىل االستمرار وداالً عىل ﲨيع األوقات يف ﲨيع اشتقاقاته
وخصت هذه اللفظة هبذا املعنى من حيث هي مبدأ النهار  ،وفيها مبدأ
فيقول (( :
ّ

األعامل  ،فاحلال التي ﳛسبها املرء من نفسه فيها هي احلال التي يستمر عليها يومه
يف األغلب))( . )76وهذا الرأي من ابن عطية يرفضه أبو ح ّيان (( :هذا الذي ذكره

من تعليل كون أصبح عبارة عن ﲨيع أوقاته وأقيم بعض الزمان مقام ك ّله يكون
ص بذلك ؛ ألنّه بدء النهار ليس بج ّيد  ،أالّ ترى اﳖم جعلوا أضحى و
الصباح ُخ ّ
٢٢٣
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أمسى وبات بمعنى صار وليس منها ﳾء بدء النهار  ،فكام جرت هذه جمرى صار
كذلك أصبح ال للع ّلة التي ذكرها أبن عطية))( . )77وأرى ّ
أن هذه األفعال التي

حتدث عنها ابن عطية وأبو ح ّيان من حيث الداللة عىل ﲨيع األوقات فهي بمعنى

(صار) وتفيد االستمرار  ،أرى ّأﳖا ال حتمل هذه الدالالت بنفسها  ،وإنام حتمل هذه

الداللة من طبيعة عالقة املسند باملسند إليه يف اجلملة االسمية التي دخلت عليها هذه
األفعال فإذا كانت عالقة املسند باملسند إليه تتصف بالدوام و االستمرار  ،فيأخذ

الفعل (أصبح) وغريه من األفعال الداللة عىل االستمرار من خالل دخوله عىل

ﳐﴬة) تتصف
هذه اجلملة وكذلك يف اآلية موضوع البحث فإن ﲨلة (األرض ّ

باالستمرار ؛ ّ
ألن اخﴬار األرض بالزرع يكون ملدّ ة طويلة وهذه الداللة أخذها

الفعل (أصبح) بدخوله عىل هذه اجلملة التي تفيد الدوام و االستمرار قبل دخول

الفعل ( نصبح ).

ِ
ويف اآلية ِ
((:يف ُق ُل ِ
يم بِ َام كَانُوا َيك ِْذ ُب َ
ون
وهبِم َّم َر ﹲض َف َزا َد ُه ُم اهلل َم َر ًضا َو َهل ُ ْم َع َذ ﹲ
اب َأل ﹲ

املفرس ( (( :بام كانوا يكذبون) بالتخفيف( )78أي بسبب كذهبم
))(البقرة ،)10 :قال ّ
بقوهلم آمنّا باهلل و بالتشديد أي لتكذيبهم الرسول ولفﻆ (كان لالستمرار))( . )79يف

هذه اآلية دخل الفعل الناقص (كانوا) الذي يدل يف أصله عىل املاﴈ عىل ﲨلة ،
واملسند فيها فعل مضارع ّ
دال عىل التجدد و احلدوث  ،وواضح ّ
أن هذا االستعامل

املفرس داللة (كان) عىل االستمرار
لﻸفعال املختلفة الزمن يراد منه داللة خاصة يراها ّ

النحوي احلديث هذا الرأي نفسه يف
لدخوله عىل الفعل املضارع  .ويرى الدرس
ّ
السامرائي يقول (( :وقد
طبيعة هذا الرتكيب يف الداللة عىل الزمن فالدكتور إبراهيم
ّ
يأﰐ بناء (يفعل) ونحوه مسبوقـًا بـ (كان) للداللة عىل أن احلدث كان مستمر ًا يف

زمن املاﴈ ))( ، )80وهذه الداللة محلها الفعل (كان) بدخوله عىل الفعل املضارع
٢٢٤

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

ﹴ
ماض فإن الداللة عىل الزمن ختتلف ّ
ألن (( :صيغة (كان فعل ،
وإالّ لو دخل عىل

كان قد فعل  ،قد كان فعل  ،وما عىل مثاهلن  ،تستعمل للتعبري عن وقوع حدث يف

زمان ماض بعيد ) ))(. )81

يف تفسري قوله تعاىل َ (( :قدْ َأ ْف َل َح ا ُْمل ْؤ ِمن َ
املفرس (( :
ُون)) (املؤمنون ، )1 :قال ّ

فازوا بام قد طلبوا ( ،قد) للتحقيق وإثبات املوقع وتقريب املاﴈ من احلال))

()82

 .التحقيق وتقريب املاﴈ من احلال معنيان من معاين (قد) يزاد عليهام التقليل و
()83
املفرس داللة (قد) عليهام يف هذه اآلية  .والذي
التكثري  .وهذان املعنيان رأى ّ

يبدو يل ّ
أن هذه اآلية أسندت فعل الفالح للمؤمنني  ،و املؤمنون وصف يتصف به

كثريون ال ﳜلو منهم زمان فقرنت الفالح باإليامن فحيثام وجد اإليامن وجد الفالح
وهذا يعطي الفعل داللة زمنية خاصة فهي عالقة اقرتانية تصلح لكل زمان فالفعل

ّ
ألن صيغة املاﴈ حتتمل ّ
يدل عىل املاﴈ و احلال و املستقبل عىل حد سواء ؛ ّ
أن

كثريا يف احلاﴐ و املستقبل (.)84
كثريا  ،ويمكن إن ﳛدث و يتكرر ً
احلدث قد وقع ً

٢٢٥
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التعدي و اللزوم
األفعال املتعدية هي األفعال التي تصدر من فاعل ويقع تأثريها عىل

يسمى مفعوالً به .
طرف آخر يتأثر هبذه األفعال ويقع عليه فعل الفاعل  ،لذلك ّ

أ ّما األفعال الالزمة فهي األفعال التي تصدر من فاعل ويكتفي بالداللة عليها بذكر
الفاعل وال تقع هذه األفعال عىل مفعول به يقول ابن عقيل (( :ينقسم الفعل إىل
متعدﱟ والزم  ،فاملتعدي هو الذي يصل إىل مفعوله بغري حرف جر ،والالزم ما ليس

كذلك))( )85أو ّ
إن (( :املتعدي ما مل يتم فهمه بغري ما وقع عليه الفعل كﴬب ،

والالزم بخالفه  ،كـ(قام)))(. )86

ويتعدى الالزم أصال ًة بوسائل منها دخول أحرف الزيادة عىل الفعل كأكرم

كفرحت زيدً ا  ،أو التضمني وهو أن ترشب كلمة الزمة
عمرا  ،أو التضعيف ّ
زيد ً

مر يف مبحث التضمني وكذلك حذف
معنى كلمة متعدية لتتعدى مثل تعدﳞا كام ّ

حرف اجلر توس ًعا كدخلت الدار  ،ويعدّ ى الالزم أصال ًة بالتضمني للفعل الالزم

ملعنى فعل متعدﱟ ؛ ليتعدى بتعديته  ،وحتويل الفعل املتعدي إىل الزم بصيغة ( ُف ُعل)

ﴐب زيد أي (ما اﴐبه) أو ضعف العامل بسبب
لقصد التعجب و املبالغة نحو ُ ُ :
تأخريه كقوله تعاىل  (( :و َق َال ا َْمل ِل ُك إِ ﱢين َأرى سبع ب َقر ﹴ
اف
ات ِس َام ﹴن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ﹲع ِع َج ﹲ
َ
َ ٰ َ َْ َ َ
ﹴ
ﴬ و ُأ َخر يابِس ﹴ
ﻸ َأ ْفت ِ
ات ۖ َيا َأ ﱡ َﳞا ا َْمل َ ُ
اي إِ ْن ُكنْت ُْم لِ ﱡلر ْؤ َيا
ُوين ِيف ُر ْؤ َي َ
َو َس ْب َع ُسنْ ُب َالت ُخ ْ ﹴ َ َ َ َ
ون)) (يوسف ، )43 :وهبذه الوسائل يتحول الالزم إىل ﹴ
رب َ
متعد ويتحول املتعدي
َت ْع ُ ُ
إىل فعل الزم(. )87

املفرس فيها ظاهرة التعدي و اللزوم.
وفيام يأﰐ آيات من الذكر احلكيم تناول ّ
ِ
ِ
ِ
اس ُم ُه َو َس َعى
 -1تفسري قوله تعاىل َ
((:و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم َّ ْن َمن ََع َم َساجدَ اهلل َأ ْن ُي ْذك ََر ف َيها ْ
٢٢٦

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

ِيف َخر ِاهبا)) (البقرة ، )114:قال املفرس ((( :أن يذكر فيها اسمه) مفعول ﹴ
ثان ملنع
ّ
َ َ

أو مفعول له أي  :كراهة أن يذكر))( . )88املصدر املؤول يف هذه اآلية وقع موق ًعا
وجوها  .لذلك صار حمل عناية أصحاب
 من حيث املعنى و اإلعراب  -ﳛتملً

فالنحاس يرى ْ :
(أن  ،يف موضع نصب عىل البدل من مساجد
كتب إعراب القرآن ،
ّ

 ،وجيوز أن يكون التقدير  :من أن يذكر  ،وحروف اخلفض حتذف مع أن لطول

الكالم ))(. )89

القيﴘ فكان يرى ّ
أن املصدر املؤول إ ّما أن يكون يف حمل نصب بدل
مكي
أ ّما ّ
ّ

اشتامل من مساجد  ،أو هو مفعول ألجله (. )90

العكربي فيقول ((( :أن يذكر) فيه ثالثة أوجه  :أحدها  :هو يف موضع
أ ّما
ّ

نصب عىل البدل من مساجد بدل االشتامل تقديره  :ذكر اسمه فيه  ،و الثاين  :أن

يكون يف موضع نصب عىل املفعول له تقديره  :كراهة أن يذكر  ،و الثالث  :أن يكون

يف موضع جر تقديره  :من أن يذكر))( . )91وواضح ّ
العكربي ﲨع بني رأيي
أن
ّ
القيﴘ .
النحاس و
ّ
ّ

شرب قال برأيني أحدﳘا ( :أن يذكر) مفعول ألجله وهو
أ ّما السيد عبداهلل ّ

العكربي  .و الثاين  :هو كون (أن يذكر) مفعوالً
القيﴘ وتابعه
مكي
ّ
ما ذهب إليه ّ
ّ
املفرس هذا الرأي بلحاظ ظاهرة التعدي  ،فجعل الفعل
ثان ًيا للفعل منع  ،وإنام رأى ّ

(منع) متعد ًيا إىل مفعولني  ،وأرى ّ
أن هذا أرجح الوجوه التي قيلت يف إعراب اآلية

وذلك ّ
ألن الفعل (منع) هو ضد (أعطى) يف داللته اللغوية ( ، )92و الذي يتعدى إىل

مفعولني  ،وهذان الفعالن من حيث عالقتهام بالعامل اخلارجي بمستوى واحد إذ إن

الفعل أعطى يستلزم مفعولني يكون ا حدﳘا املعطى و اآلخر ا ُملعطى له  ،كذلك
٢٢٧
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الفعل (منع ) يقتﴤ مفعولني أحدﳘا املمنوع و اآلخر املمنوع منه  ،وإن شاع يف

رصح النحاة يف غري موضع من
العربية جر املفعول الثاين (منع) بـ (من) ((وقد ّ

كتبهم أن موضع اجلار واملجرور بعد األفعال نصب عىل املفعولية :ولكنهم أبوا أن

يسموا مفعوالً إالّ املنصوب))(. )93
ّ

((:و َّد كَثِ ﹲري ﱢم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو َي ُر ﱡدو َنكُم ﱢمن َب ْع ِد إِ َيامنِك ُْم
 -2يف تفسري قولة تعاىل َ
(كفار ا) مفعول ثان لريدون  ،أو حال من
املفرس(( :
ً
ُك َّف ًارا)) (البقرة ، )109 :قال ّ
مفعوله))( . )94الفعل (رد) يف داللته األصلية يعنى رجع ( (( :رد) عليه الﴚ إذا مل

يقبله  ،وكذا إذا خ ّطأه و(ر ّده) إىل منزله و(رد) إليه جوا ًبا راجع ))( .)95والفعل هبذه
الداللة ينصب مفعوالً واحدً ا وعىل هذا األساس وجه املفرس ّأول رأييه يف اإلعراب

وتكون(كفارا) حاالً
 ،ففي حال كون (ر ّد) ينصب مفعوالً واحدً ا وهو الضمري(كم)
ً

من املفعول به ويكون معنى اآلية يرجعونكم بحال الكفر  ،وقد وافق املفرس يف رأيه
القيﴘ ( . )97إ ّما الداللة األخرى للفعل (رد) هو ّ
أن يكون
ومكي
هذا النحاس(. )96
ّ
ّ

(صري) فيتعدى إىل مفعولني أسوة بأفعال التصيري والتحويل( .)98وكانت
بمعنى
ّ

هذه اآلية من شواهد ابن هشام عند ذكره  :لﻸفعال الدالة عىل التصيري والتحويل
األنباري( )100و
التي أحلقها بباب (ظن) و أخواﲥا( . )99وإىل مثل هذا الرأي ذهب
ّ

(كفارا) مفعوالً
العكربي( . )101ومما تقدم يالحﻆ أن آراء العلامء ترددت بني إعراب
ّ
ً

ثاني ًا  ،أو إعرابه حاالً ويرجح عندي الرأي األول َّ
ألن الفعل (ر ّد) واضح الداللة

عىل التحويل من اإليامن إىل الكفر وهذه الداللة جتعله يتعدّ ى إىل مفعولني والذي
يعضد داللة الفعل عىل التحويل و التبديل اآلية التي سبقت هذه اآلية َ ((:أ ْم ت ُِريدُ َ
ون
ِ
وس ٰى ِمن َق ْب ُل َو َمن َي َت َبدَّ ِل ا ْل ُك ْف َر بِ ْ ِ
اإل َيام ِن َف َقدْ َض َّل
َأن ت َْس َأ ُلوا َر ُسو َلك ُْم ك ََام ُسﺌ َل ُم َ

السبِ ِ
يل ))(البقرة ، )108 :فسياق اآليتني و ألفاظهام تدل عىل التحويل الذي
َس َوا َء َّ

يتجىل يف الفعل (ر ّد) الذي ينصب مفعولني .
٢٢٨

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

يف تفسري قوله تعاىل  :ﭽ إِ ْذ َق َال يوس ُ ِ ِ
ِ ِ
رش ك َْو َك ًبا
ُ ُ
ف ألَبِيه َيا َأ َبت إ ﱢين َر َأ ْي ُت َأ َحدَ َع َ َ
ِ ِ
َو َّ
املفرس  (( :كرر (رأيت)
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َر َأ ْيت ُُه ْم ِيل َساجدي َنﭼ (يوسف ، )4 :قال ّ

تأكيدً ا أو ألن إحداﳘا بﴫية  ،و األخرى من الرؤيا))( )102الفعل (رأيت) تكرر يف

هذه اآلية مرتني ّ ،
املفرس هذا التكرار برأيني أحدﳘا  :أن يكون الفعل قد تكرر
فعلل ّ

للتأكيد فهو الفعل نفسه يف الداللة و التعدي وهذا ما ذهب إليه األخفش وعدّ ه لغة

النحاس ذهب إىل ّ
أن التكرار يفيد
((الذين قالوا  ،ﴐبت زيدً ا ﴐبته))( . )103و ّ
التوكيد ومل يتطرق إىل كون (رأيت) هنا بﴫية أو ُحلمية(. )104

القيﴘ فعدّ (رأيت) بﴫية فقال ((( :ساجدين) حال من اهلاء
مكي
أ ّما ّ
ّ
وامليم يف (رأيتهم) ألنّه من رؤية العني))( ، )105لذلك تعدّ ت إىل مفعول واحد وهو

العكربي فيقول  (( :وكرر(رأيت) تفخيام لطول الكالم
الضمري املتصل هبا  .أ ّما
ّ

 . . .و (ساجدين) حال ؛ ّ
ألن الرؤية من رؤية العني))

()106

 .أ ّما الرأي اآلخر

للمفرس فهو  :كون (رأيت) األوىل بﴫية و األخرى من الرؤيا أي رؤيا املنام فهي
ّ
ُحلمية وهو عندي أرجح الرأيني ؛ ّ
ألن (رأيت) األوىل تعدت إىل مفعول واحد

فهي بﴫية  ،فيكون النبي يوسف  أخرب أباه  أنّه رأى ببﴫه أحد عرش كوك ًبا
ثم عاد ليخربه بأن املشاهدة بالعني كانت يف رؤيا يف منامه فجاء بـ (رأيت) الثانية
ّ

وعدّ اها إىل مفعولني لتدل عىل الرؤيا يف املنام وبذلك تكون (ساجدين) مفعوالً ثان ًيا

وليس حاالً و الذي يعضد كون الرؤيا التي تدل عليها (رأيت) الثانية هي ُحلمية ّ
أن
ف
وس ُ
السورة حتكي عن يوسف  حني جاء أبواه وأخوته وسجدوا له ((:إِ ْذ َق َال ُي ُ
ِ
الشم َس َوا ْل َقمر ر َأ ْيت ُُهم ِيل س ِ
ِ ِ
اج ِدي َن ))
َ
ْ
ََ َ
رش ك َْو َك ًبا َو َّ ْ
ألَبِيه َيا َأ َبت إ ﱢين َر َأ ْي ُت َأ َحدَ َع َ َ

(يوسف ، )100 :فهذه اآلية خترب عن تأويل رؤيا النبي وحتققها بشكل آخر إذ ّ
إن
رؤية البﴫ حتدث كام هي ال حتتاج إىل تأويل كام هو احلال يف الرؤيا احلُلمية .
٢٢٩
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ّ
أن للفعل (رأى) دالالت متعددة وكل داللة من هذه الدالالت هلا صلة

بالتعدي و اللزوم فرأينا أﳖا تعدت إىل مفعول واحد إذ كانت بﴫية وتعدت إىل
((وإِ َذا َر َأ ْي َت
املفرس ففي اآلية َ :
مفعولني إذ كانت ُحلمية  ،وقد تأﰐ الزمة كام يرى ّ

ِ
املفرس ( (( :رأيت) ال مفعول
َث َّم َر َأ ْي َت نَع ًيام َو ُم ْلكًا كَبِ ًريا ))(اإلنسان ، )20 :قال ّ
ون ن ِ
((و َل ْو ت ََر ٰى إِ ِذ ا ُْمل ْج ِر ُم َ
َاك ُسو
له أي  :إذا رميت ببﴫك يف اجلنة))( . )107ويف اآلية َ
ِ
ِ
ألﳖا
املفرس  (( :وال مفعول لـ(ترى) ؛ ّ
ُر ُءوس ِه ْم عندَ َر ﱢهبِ ْم ))(السجدة ، )12 :قال ّ
بﴫية))( . )108وجاء الفعل (رأى) يف اآليتني الزم ًا ؛ ألنه غري متوجه ملفعول به أي
أن الرؤية غري متوجهة ملرئي يكون مفعوالً به  ،وإنام يقصد به إعامل حاسة البﴫ أي

أن يكون املخاطب بالفعل ذا رؤية (. )109

((:و ََّملا َو َر َد َما َء َمدْ َي َن َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ﱢم َن الن ِ
َّاس َي ْس ُق َ
ون
 -4يف تفسري قوله تعاىل َ
َني ت َُذود ِ
وﳖ ُم ا ْم َر َأت ْ ِ
َو َو َجدَ ِمن ُد ِ ِ
ان � َق َال َما َخ ْط ُبك َُام � َقا َلتَا َال ن َْس ِقي َحت َّٰى ُي ْص ِد َر
َ
الر َعا ُء َو َأ ُبونَا َش ْي ﹲخ كَبِ ﹲري َف َس َق ٰى َهل ُ َام ُث َّم ت ََو َّ ٰىل إِ َىل ال ﱢظ ﱢل َف َق َال َر ﱢب إِ ﱢين َملِا َأ َنز ْل َت إِ َ َّيل
ﱢ
ِ
ِ
املفرس(( :وحذفت مفاعيل اخلمسة
م ْن َخ ْ ﹴري َفق ﹲري ))(القصص ، )24 - 23 :قال ّ
ّ
ألن الغرض هو الفعل ال الفاعل))( . )110األفعال التي وردت يف هاتني اآليتني
( :يسقون  ،وتذودان  ،ونسقي  ،ويصدر  ،و فسقى) هذه األفعال جمموعها

ومسوغات
أفعال متعدية ولكن مل يذكر هلا مفاعيل  ،و حلذف املفعول به دواع
ّ
عند النحاة و البالغيني فالنحاة يعزون احلذف إىل سبب لفظي كتناسب

معنوي كاحتقار املفعول أو استهجانه (، )111
الفواصل أو اإلجياز  ،و إىل سبب
ّ
وزاد البالغيون أسباب ًا أخرى للحذف منها  ،إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه ،

أو للعموم  ،أو لﻺﳞام  ،وقصد إحداث الفعل للفاعل  ،أو ألن الغرض الفعل

()112
املفرس مال إىل تعليل البالغيني يف ّ
أن القصد هو الفعل
ال املفعول
 ،ويالحﻆ أن ّ

٢٣٠

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(

ال املفعول ولع ّله الراجح يف هذه اآلية وذلك لعدم تطابق باقي املسوغات عليها

ّ
مهام أن يذكر املفعول ؛ ألنه ال يزيد فائدة للسامع
ألن املراد يف اآلية األفعال و ليس ً
يف حال ذكره  .وبنا ًء عىل هذا فالفعل املتعدي ال يستلزم ذكر مفعوله  ،وإن وجد يف

مسوغ مما ذكره النحاة و البالغيون إالّ أن عدم ذكر املفعول
الواقع إذا كان للمتكلم ّ
به ال جيعل الفعل الزما ألنّه ﹴ
باق عىل داللته يف الوقوع عىل مفعول به
ً
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نتاﺋﺞ البحﺚ
وبعد هذه اجلولة يف رحاب كتاب اهلل العزيز من خالل تفسري الس ﱢيد عبد اهلل

شرب  ،أذكر أهم ما توصل إليه البحث من نتائج :
ّ

 -1التضمني ظاهرة نحو ّية كانت حمل خالف بني العلامء القدماء و املحدثني

املفرس كان ممن أ ّيد وجود
وهذا اخلالف يف أصل وجود الظاهرة وداللتها و ّ

كثريا من آيات القرآن وهذه الظاهرة حقيقية
هذه الظاهرة ّ ،
وفرس عىل أساسها ً

ﳛمل األلفاظ أكرب قدر من املعاين ،
يؤيدها القرآن الكريم و الكالم البليغ الذي ّ

توخ ًيا لﻺجياز يف األلفاظ و إعطاء هذه األلفاظ القليلة معاين كثرية من خالل قرائن

يف اجلملة تعزز هذه املعاين .

 -2إن ورود حروف املعاين زائدة يف الكالم العريب حمل أخذ ورد عند علامء

العربية و املفرسين و الذي وضعهم يف احلرج هو القرآن الكريم  ،فالقول بالزيادة
غري املسوغة حمل إشكال  ،و الزيادة غري املسوغة يف غري القرآن ُحتمل عىل فضول

القول أو تدعو إليه ﴐورة وهذا يف حق القرآن ال جيوز ولو كانت الزيادة يف الكالم
املفرس أعطى حلروف املعاين الزائدة
العريب غري القرآن لقالوا بالزيادة غري آهبني  .و ّ
داللة ال جتعلها زائدة  ،ولكنّه احتفﻆ بالتسمية لشيوع املصطلح .

ّ -3
املفرس قائم عىل أساس االعتداد بالصيغة عىل املستوى
إن مفهوم الزمن عند ّ

النحوي ومن دخول األدوات
الﴫيف وما يدل عليه الرتكيب و السياق عىل املستوى
ّ
الدالة عىل الزمن ومن قرائن أخرى من خارج الكالم تعني عىل فهم الزمن يف الكالم

.
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املفرس بظاهرة التعدي و اللزوم بتحديد الفعل من حيث
 -4ظهرت عناية ّ

اخلارجي  ،ومن حيث
التعدي واللزوم لتحديد اجتاهات وقوع الفعل يف الواقع
ّ

حتديد العالقة بني الفاعل و املفعول ومن حيث حذف مفاعيل الفعل املتعدي

ومسوغاته .
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اهلوامﺶ
ّ )1
الكشاف . 670/2 :
)2مغني اللبيب . 685/2 :
ّ )3
الكشاف . 670/2 :
 )4ينظر فقه اللغة املقارن . 215 :
 )5ينظر نحو القرآن . 60-52 :
النحوي وجهوده يف الدراسات اللغوية و الصوتية . 105 :
عيل
ّ
 )6ينظر أبو ّ
 )7اخلصائص  ، 280/2 :وينظر الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جنّي . 41 :
 )8ينظر الربهان يف علوم القرآن . 338/3 :
 )9ينظر اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ، 266/1:وائتالف النﴫة  ،148 :ومدرسة
الكوفة . 326
 )10مغني اللبيب . 111/1 :
شرب . 528 :
 )11تفسري عبداهلل ّ
 )12ينظر أساس البالغة ( :غدا) ، 321 ،وﳐتار الصحاح ( :غدا) . 414،
 )13ينظر ﳐتار الصحاح ( :قبل) . 458 ،
شرب . 368 :
 )14تفسري عبداهلل ّ

(ر ِدف) . 160،
 )15أساس البالغة َ :

(ر ِدف)  ، 210،وينظر األلفاظ املرتادفة  ، 18 :و الرتادف يف اللغة :
 )16ﳐتار الصحاح َ :
. 31
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 )17ينظر املسائل العسكريات يف النحو العريب . 128 :
 )18تلخيص البيان . 172 :
شرب . 162 :
 )19تفسري عبداهلل ّ
للفراء  ، 350/1 :وإعراب القرآن
 )3( )20كتاب سيبويه  ، 123/3 :وينظر معاين القرآن ّ
للنحاس  ، 574- 573/1 :ومشكل إعراب
ّ
القرآن  ، 283/1 :ومغني اللبيب . 40/1 :
شرب . 134 :
 )21تفسري عبداهلل ّ
 )22ينظر حروف املعاين . 65 :
 )23ينظر ّ
الكشاف . 644/1 :
 )24ينظر مغني اللبيب . 75/1 :
شرب . 93 :
 )25تفسري عبداهلل ّ
 )26مغني اللبيب . 265/1 :
 )27ينظر مغني اللبيب  ، 266 :وأرسار النحو . 306 :
 )28كتاب سيبويه . 3/1 :
 )29منازل احلروف . 38 :
 )30ينظر اإليضاح يف علل النحو . 54 :
 )31ﴍح املفصل  ، 2/8 :وينظر ﴍح أبن عقيل  ، 15/1 :و املرجتل . 23 /
 )32ﴍح املفصل . 3/8 :
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 )33األشباه و النظائر النحوية  ، 5/7 :و ينظر  :ﳘع اهلوامع . 4/1 :
شرب . 39 :
 )34تفسري عبداهلل ّ
 )35جماز القرآن . 25/1 :
 )36ينظر معاين القرآن وإعرابه . 17/1 :
 )37إعراب القرآن .125/1 :
 )38ينظر مشكل أعراب القرآن .72/1 :
 )39ينظر إمالء ما م ّن به الرمحن . 8/1 :
 )40أئتالف النﴫة . 159 :
 )41مغني اللبيب . 245/1 :
شرب . 413 :
 )42تفسري عبداهلل ّ
 )43معاين القرآن . 665/2 :
 )44إمالء ما م َّن به الرمحن . 200 :
شرب . 46 :
 )45تفسري عبداهلل ّ
 )46معاين القرآن . 414/1 :
 )47ينظر اإلتقان  ، 177-176 :و الربهان . 416 - 415/2 :
شرب . 102 :
 )48تفسري عبداهلل ّ
 )2( )49ينظر جماز القرآن  ، 107/1 :ومعاين القرآن  ، 427/1 :وإعراب القرآن :
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 ، 374/1واملسائل املشكلة  ، 343 :ومشكل إعراب القرآن  ، 178/1 :وإمالء ما م َّن به الرمحن
. 155/1 :
الرﴈ وجهوده النحوية . 103 :
 )50حقائق التأويل  ، 169/5 :وينظر الرشيف
ّ
شرب . 333 :
 )51تفسري عبداهلل ّ
 )52دراسات يف األدوات النحوية . 133 :
شرب . 206 :
 )53تفسري عبداهلل ّ
للفراء .444/1 :
 )54ينظر معاين القرآن ّ
 )55أعراب القرآن للنحاس . 27/2 :
 )56مشكل إعراب القرآن . 330/1 :
 )57إمالء ما م ّن به الرمحن . 17/2 :
 )58كتاب سيبويه . 2/1 :
 )59املقتضب . 336 - 335/4 :
 )60اإليضاح يف علل النحو . 85 :
 )61الفعل زمانه وأبنيته  ، 19 :وينظر النحو العريب نقد وتوجيه . 115 :
 )62الداللة الزمنية يف اجلملة العربية . 41 :
 )63ينظر التطور النحوي  ، 57 :ومن أرسار اللغة  ، 175 - 165 :يف النحو العريب نقد
وتوجيه  ، 160-141 :و اللغة العربية معناها ومبناها  ،260 - 240 :ودراسات يف األدوات
النحوية  ، 65-35 :و الداللة الزمنية يف اجلملة العربية . 52-37 :
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شرب . 70 :
 )64تفسري عبداهلل ّ
 )65ينظر مغني اللبيب . 28/1 :
 )66ينظر املحرر الوجيز . 205/3 :
 )67دقائق التﴫيف . 19-17 :
 )68من أرسار اللغة . 173 - 172 :
شرب . 52 :
 )69تفسري عبداهلل ّ
 )70ﴍح املفصل . 6/7 :
 )71نفسه  ، 4/7 :وينظر فصل اخلطاب يف أصول لغة اإلعراب . 19 :
 )72ينظر ﴍح ابن عقيل . 107/3 :
 )73اآلمايل الشجرية . 304/1 :
شرب . 329 :
 )74تفسري عبداهلل ّ
 )75ينظر أوضح املسالك . 59/1 :
 )76املحرر الوجيز . 484/1 :
 )77البحر املحيط . 465/3 :
الكسائي  ،وقرأ باقي السبعة بالتشديد  ،ينظر احلجة يف
 )78وهي قراءة عاصم ومحزة و
ّ
القراءات السبعة  ، 68 :و إحتاف فضالء البرش . 378/1 :
شرب. 41 :
 )79تفسري عبداهلل ّ
 )80الفعل زمانه و أبنيته  ، 33 :وينظر اللغة العربية معناها ومبناها . 245 :
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 )81يف النحو العريب نقد وتوجيه . 156 :
شرب . 330 :
 )82تفسري عبداهلل ّ
 )83ينظر مغني اللبيب . 175 - 171/1 :
 )84ينظر يف النحو العريب نقد وتوجيه . 155 :
 )85ﴍح ابن عقيل  ، 145 /2 :و ينظر األنموذج يف النحو. 98 :
 )86أرسار النحو. 239 :
 )87ينظر أرسار النحو  ، 239:و شذا العرف يف فن الﴫف  ، 50-49 :و األنموذج يف
النحو . 98 :
شرب . 57 :
 )88تفسري عبداهلل ّ
 )89إعراب القرآن . 208/1 :
 )90ينظر مشكل إعراب القرآن . 109/1 :
 )91إمالء ما م ّن به الرمحن . 59/1 :
 )92ينظر القاموس املحيط ( :منع)  ، 151/4 ،وﳐتار الصحاح ( :منع). 559،
 )93نحو الفعل  ، 67:وينظر داللة اإلعراب لدى النحاة القدماء . 111 :
 )94تفسري عبداهلل شرب . 56:
 )95ينظر تاج اللغة و صحاح العربية ( :رد)  ، 473/2 ،وﳐتار الصحاح ( :رد) . 210،
 )96ينظر إعراب القرآن .207/1 :
 )97ينظر مشكل إعراب القرآن . 108/1:
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 )98ينظر ﴍح ابن عقيل .42/2:
 )99ينظر أوضح املسالك . 118/1 :
)100ينظر البيان يف غريب إعراب القرآن . 118/1 :
)101ينظر إمالء ما م َّن به الرمحن . 57/1 :
شرب . 239 :
 )102تفسري عبداهلل ّ
)103معاين القرآن . 587/2 :
)104ينظر إعراب القرآن . 132/2 :
)105مشكل إعراب القرآن . 387/1 :
)106إمالء ما م ًن به الرمحن . 48/2 :
شرب . 543 :
)107تفسري عبداهلل ّ
 )108نفسه . 395 :
 )109ينظر اإليضاح يف علوم البالغة . 107 :
شرب . 372 :
 )110تفسري عبداهلل ّ
)111ينظر أوضح املسالك .160/1 :
)112ينظر اإليضاح يف علوم البالغة . 109-106 :
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ﺛبﺖ املصادر
القرآن الكريم
الكتب املطبوعة
.1ائتالف النﴫة يف اختالف نحاة الكوفة
الرشجي
و البﴫة  :عبد اللطيف بن أيب بكر
ّ
الزبيدي ت (802هـ)  ،حتقيق الدكتور طارق
ّ

يب  ،الطبعة األوىل  ،عامل الكتب  ،بريوت ،
اجلنا ّ
(1407هـ 1987-م) .
النحوي وجهوده يف الدراسات
عيل
ّ
.2أبو ّ
اللغوية و الصوتية  :الدكتور عيل جابر
املنصوري  ،مطبعة اجلامعة  ،بغداد 1987 ،م .
ّ

.6أرسار النحو  :شمس الدين أمحد
بن سليامن املعروف بابن كامل باشا  ،حتقيق
الدكتور أمحد حسن حامد  ،دار الفكر  ،عامن
( ،د  .ت) .
.7األشباه و النظائر  :جالل الدين عبد
السيوطي حتقيق الدكتور عبد العال
الرمحن
ّ
سامل مكرم  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1985 ،
م.
النحاس
.8إعراب القرآن  :أبو جعفر
ّ
ت(338هـ)  ،حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد
 ،مطبعة العاين  ،بغداد 1399( ،هـ 1979 -م)
.

.3إحتاف فضالء البرش بقراءات القراء
األربعة عرش  :أمحد بن حممد البنّا ت()1117
 ،حتقيق الدكتور شعبان حممد إسامعيل  ،الطبعة
األوىل  ،عامل الكتب  ،بريوت 1407( ،هـ -
1987م) .

عيل بن
.9األلفاظ املرتادفة  :أبو احلسن ّ
الرماين ت (384هـ) تصحيح الشيخ
عيسى
ّ
حممد حممود الشنقيطي  ،ﴍح حممد حممود
الرافعي  ،الطبعة الثانية  ،طبعت بمطبعة
ّ
املحمودية التجارية  ،مﴫ ( ،د  .ت) .

.4اإلتقان يف علوم القرآن  :جالل الدين
السيوطي ت(911هـ)  ،دار
عبد الرمحن
ّ
الندوة اجلديدة  ،بريوت -لبنان ( ،د.ت)

.10األمايل الشجرية  :أبو السعادات
هبة اهلل بن عيل املعروف بابن الشجري ت
(542هـ)  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،لبنان (
د.ت) .

.5أساس البالغة  :جار اهلل حممود بن عمر
الزﳐرشي ت(538هـ)  ،حتقيق عبد الرحيم
ّ
حممود  ،دار املعرفة بريوت  ،لبنان (1402هـ
1982 -م) .

.11إمالء ما م ّن به الرمحن من وجوه
اإلعراب و القراءات يف ﲨيع القرآن (وهو
العكربي
التبيان يف إعراب القرآن) :أبو البقاء
ّ
ت(616هـ)  ،الطبعة األوىل  ،دار الكتب
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العلمية  ،بريوت 1399( ،هـ 1979 -م) .
 .12اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني
النحويني البﴫيني و الكوفيني  :أبو الربكات
عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري
ت(577هـ)  ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد  ،الطبعة الرابعة ،دار إحياء الرتاث
العريب مﴫ (1380هـ 1961 -م) .
.13األنموذج يف النحو  :جار اهلل
الزﳐرشي ت
أبو القاسم حممود بن عمر
ّ
(538هـ) ( ،مطبوع مع نزهة الطرف يف فن
الﴫف)  ،الطبعة األوىل  ،دار اآلفاق اجلديدة
 ،بريوت (1401هـ 1981 -م) .
 .14أوضح املسالك إىل إلفية أبن مالك :
أبو حممد عبداهلل ﲨال الدين بن يوسف بن امحد
األنصاري ت(761هـ) ،
بن عبداهلل بن هشام
ّ
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  ،الطبعة
األوىل  ،املكتبة التجارية الكربى  ،القاهرة ،
1354هـ .
 .15اإليضاح يف علل النحو  :أبو القاسم
اجي  ،حتقيق
عبد الرمحن بن إسحاق
ّ
الزج ّ
الدكتور مازن مبارك  ،الطبعة اخلامسة  ،مطبعة
املدين  ،مﴫ(1378هـ 1959 -م) .
 .16اإليضاح يف علوم البالغة  :جالل
الدين حممد بن عبد الرمحن املعروف باخلطيب
القزويني ت (739هـ)  ،الطبعة األوىل  ،دار
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الكتب العلمية بريوت  ،لبنان 1405( ،هـ -
1985م) .
 .17الربهان يف علوم القرآن  :بدر الدين
الزركﴚ ت(764هـ)  ،حتقيق
حممد عبداهلل
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة دار املعرفة
بريوت 1391هـ
.18بالغة الكلمة يف التعبري القرآين :
الدكتور فاضل السامرائي  ،الطبعة األوىل  ،دار
الشؤون الثقافية  ،بغداد 2000 ،م .
 .19البيان يف تفسري القرآن  :الس ﱢيد أبو
اخلوئي  ،الطبعة األوىل  ،مطبعة العامل
القاسم
ّ
املركزية  ،بغداد 1410( ،هـ 1989 -م) .
 .20البيان يف غريب إعراب القرآن  :أبو
األنباري  ،حتقيق
الربكات عبد الرمحن بن حممد
ّ
د .طه عبد احلميد طه  ،دار الكتاب العريب ،
القاهرة . 1969
 .21الرتادف يف اللغة  :حاكم مالك
لعيبي  ،دار الرشيد للنرش  ،بغداد . 1980 ،
 .22التطور النحوي للغة العربية :
برجسرتارس  ،مطبعة السامح  ،القاهرة  1929م .
 .23تلخيص البيان يف جمازات القرآن
:أبو احلسن حممد بن احلسني امللقب بالرشيف
مكي الس ﱟيد
الرﴈ ت (406هـ)  ،صححه
ّ
ّ
جاسم  ،مطبعة املعارف  ،بغداد 1375( ،هـ
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 .30دقائق التﴫيف  :القاسم بن حممد
 1955م) .بن سعيد املؤ ﱢدب  ،حتقيق الدكتور امحد ناجي
 .24احلجة يف القراءات السبع  :أبو
القيﴘ و الدكتور حاتم صالح الضامن و
ّ
عبداهلل احلسني ابن امحد املعروف بابن خالويه
الدكتور حسني تورال  ،مطبعة املجمع العلمي
ت(370هـ)  ،حتقيق الدكتور عبد العال سامل
العراقي 1407( ،هـ 1987-م) .
مكرم  ،الطبعة األوىل  ،مؤسسة الرسالة ،
 .31داللة اإلعراب لدى النحاة القدماء
بريوت  ،لبنان ( 1421هـ 2000 -م) .
 :الدكتورة بتول قاسم نارص ،الطبعة األوىل ،
 .25حروف املعاين  :أبو القاسم عبد
دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد 1999 ،م .
الرمحن بن إسحاق الزجاجي ت (340هـ)
 .32الداللة الزمنية يف اجلملة العربية ،
 ،حتقيق عيل توفيق احلمد  ،الطبعة األوىل ،
املنصوري  ،الطبعة األوىل ،
نرش مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1404( ،هـ  -الدكتور عيل جابر
ّ
طبع بمطبعة اجلامعة  ،بغداد 1984 ،م .
1984م) .
 .33شذا العرف يف فن الﴫف  :الشيخ
 .26حقائق التأويل يف متشابه التنزيل :
الرﴈ ت (406هـ)  ،ﴍح حممد أمحد احلمالوي  ،مكتبة النهضة  ،بغداد ،
للرشيف
ّ
رضا كاشف الغطاء  ،دار املهاجر  ،بريوت 1988 ،م .
(د  .ت) .
 .34ﴍح أبيات سيبويه  :أبو جعفر أمحد
 .27اخلصائص  :أبو الفتح عثامن بن بن حممد النحاس ت (338هـ)  ،حتقيق زهري
جني ت (392هـ)  ،حتقيق حممد عيل النجار  ،غازي زاهد  ،مطبعة الغري احلديثة ،النجف ،
ّ
دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،لبنان ( ،د  .ت)  .الطبعة األوىل 1974 ،م .
 .28الدراسات اللهجية و الصوتية عند
النعيمي  ،دار
ابن جنى  :الدكتور حسام سعيد
ّ
الرشيد للنرش 1980 ،م .

 .35ﴍح املفصل  :الشيخ موفق الدين
النحوي ت (643هـ)
يعيش بن عيل بن يعيش
ّ
 ،عامل الكتب  ،بريوت (د  .ت) .

 .29دراسات يف األدوات النحوية :
النحاس  ،الطبعة األوىل
الدكتور مصطفى
ّ
 ،ﴍكة الربيعان للنرش و التوزيع  ،الكويت
(1399هـ 1979-م).

 .36الرشيف الرﴈ وجهوده النحوية :
احليل  ،الطبعة الثانية ،
الدكتور حازم سليامن
ّ
دار الشؤون الثقافية  ،بغداد . 1990 ،
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أ.م.د .أمين عبيد جيجان
 .37فصل اخلطاب يف أصول لغة
اإلعراب  :الشيخ ناصيف اليازجي ت
( ، )1288تقديم و مراجعة ﲨيل إبراهيم
حبيب  ،مكتبة النهضة  ،مطبعة منري  ،بغداد ،
1984م .
 .38الفعل زمانه و أبنيته  :الدكتور
إبراهيم السامرائي  ،الطبعة الثانية  ،مؤسسة
الرسالة  ،بريوت 1400 ( ،هـ  1980 -م ) .
 .39فقه اللغة املقارن  :الدكتور إبراهيم
السامرائي  ،الطبعة الرابعة  ،دار العلم للماليني
 ،بريوت  1987 ،م .

الزﳐرشي اخلوارزمي  ،ت ( 538هـ)
بن عمر
ّ
 ،حتقيق عبد الرزاق املهدي ،الطبعة الثانية  ،دار
إحياء الرتاث العريب  ،بريوت  ،لبنان ( 1421
هـ  2001 -م) .
 .44اللغة العربية معناها ومبناها :
الدكتور ﲤّام حسان  ،الطبعة الثالثة عامل الكتب
 ،القاهرة 1418( ،هـ 1998 -م) .
 .45جماز القرآن  :أبو عبيدة معمر بن
مثنى ت ( 210هـ)  ،حتقيق الدكتور فؤاد
سزكني  ،مطبعة الرسالة  ،مﴫ  1954 ،م .

 .40يف النحوالعريب نقد و توجيه :
املخزومي  ،الطبعة األوىل،
الدكتور مهدي
ّ
منشورات املكتبة العﴫية  ،بريوت لبنان ( ،
 1964م ) .

 .46املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب
العزيز  :القاﴈ عبد احلق بن عطية ،
ت(541هـ)  ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف ،
الطبعة األوىل  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
1413هـ . 1993 -

 .41القاموس املحيط  :جمد الدين حممد
بن يعقوب الفريوز آبادي ت (817هـ)  ،مكتبة
احلياة  ،بريوت ( ،د  .ت) .

 .47ﳐتار الصحاح  :الشيخ حممد بن أيب
بكر الرازي ت(بعد 666هـ) ،مكتبة لبنان ،
بريوت 1989 ،م .

 .42كتاب سيبويه  :أبو برش عمر بن
عثامن بن قنرب  ،ت (180هـ) حتقيق و ﴍح
عبد السالم هارون  ،الطبعة الثانية  ،اهليﺌة
املﴫية العامة للكتاب  ،القاهرة 1397 (:هـ
1977 -م ) .

 .48مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة
املخزومي
مهدي
اللغة و النحو  :الدكتور
ّ
ّ
 ،مطبعة دار املعرفة  ،بغداد  1374( ،هـ -
1955م) .

ّ
الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون
.43
األقاويل يف وجوه التأويل  :أبو القاسم حممود
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 .49املرجتل يف ﴍح اجلمل :أبو
حممد عبداهلل بن أمحد بن أمحد بن اخلشاب
ت(567هـ) ،حتقيق  ،عيل حيدر  ،دمشق ،

ظواهر نحو ﹼية يف التفسري الوﺟيز للسيد عبد اﷲ شﱪ )ت١٢٤٢هـ(
1972م .

 ،عامل الكتب (د  .ت) .

 .50املسائل العسكريات يف النحو
الفارﳼ ،
العريب  :أبو عيل احلسن بن أمحد
ّ
املنصوري  ،الطبعة
حتقيق الدكتور عيل جابر
ّ
الثانية  ،مطبعة اجلامعة  ،بغداد  1982 ،م .

 .56من أرسار اللغة  :الدكتور إبراهيم
أنيس  ،الطبعة السابعة  ،مكتبة االنجلو املﴫية
 ،القاهرة 1994م .

عيل
 .57منازل احلروف  :أبو احلسن ّ
الرماين  :حتقيقي الدكتور مصطفى
املعروفة بن عيسى
املشكلة
 .51املسائل
ّ
مسكوين (يف كتاب
الفارﳼ  ،حتقيق صالح جواد ويوسف يعقوب
بالبغداديات أليب عيل
ّ
ّ
السنكاوي  ،مطبعة العاين  ،بغداد  ،رسائل يف النحو و اللغة)  ،نرش دار اجلمهورية
الدين
ّ
 ،بغداد 1969 ،م .
1983م .
 .52مشكل إعراب القرآن  :أبو حممد

 .58نحو الفعل  :الدكتور أمحد عبد

القيﴘ  ،ت (437هـ)  ،الستار اجلواري  ،مطبعة املجمع العلمي
مكي بن أيب طالب
ّ
ّ
حتقيق الدكتور حاتم صالح الضامن  ،الطبعة العراقي  ،بغداد 1394 ،هـ 1974 -م .
الثانية  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت (1405هـ
 .59نحو القرآن  :الدكتور أمحد عبد
 1984م) .الستار اجلواري  ،مطبعة املجمع العلمي
 .53معاين القرآن  :أبو زكريا ﳛيى بن العراقي  ،بغداد 1394 ،هـ 1974 -م .

الفراء ت (207هـ )  ،حتقيق حممد عيل
زياد ّ
النجار و أمحد يوسف نجاﰐ  ،الطبعة الثالثة ،
عامل الكتب  ،بريوت  1403( ،هـ  1983 -م)
.
 .54مغني اللبيب عن كتب االعاريب
 :ابن هشام األنصاري ت (761هـ)  ،حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد  ،مطبعة املدين ،
القاهرة ( ،د  .ت)
 .55املقتضب  :أبو العباس املربد
ت(285هـ) ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة
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