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  ماءات القرآن
   احلسن علي بن احلسنيأبيجلامع العلوم النحوي 
 عبد القادر السعدي/ حتقيق الدكتور

 ملحوظات ومآخذ

 )∗(فوزي حسن الشايبد .أ

ّأليب احلسن عـيل بـن احلـسني امللقـب بــ ,»ماءات القرآن«ّإن كتاب  جـامع  (:ّ
نيـت بدراسـة ُ عالتـيمـن الكتـب عدد ال حيـىص كثـرة ٌواحد من  )العلوم النحوي

 القـرآن ّحموريـةّ شواهد حيـة عـىل فهو وأمثالهالقرآن الكريم من خمتلف اجلوانب, 
ّالكريم ومركزيته يف الدراسات اللغوي وال غرو يف ذلك فهو الكتاب  ,عند العربة ّ

 .ةّة العربيغ للّاألول, بل الكتاب األم
وقد ). ه٥٤٣( أحد علامء القرن السادس اهلجريهو  وجامع العلوم النحوي,

 صفحاتهعدد حتقيق كتابه هذا, الذي بلغ ّتوىل الدكتور الفاضل عبد القادر السعدي 
 عـن دار وهـو صـادرّ من القطـع املتوسـط, ,ثمئة صفحة وثالًسبعا وأربعني) ٣٤٧(

 وقد بـذل فيـه. )م٢٠٠٣( املوافق عام )ه١٤٢٤(األنبار للطباعة والنرش يف بغداد عام 
ًاملحقق الفاضل جهدا , وختريج الشواهد, والتعريف باألعالم, ّ يف حتقيق النصً طيباّ

                                                 
 . األردن−أستاذ النحو والرصف   )∗(
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٧٠٦
ه بقيـت هنـاك بعـض ّغـري أنـ. )١(والتنبيه عىل بعض مـا وقـع فيـه املؤلـف مـن أوهـام

 ببحـث  نفردهـاْأنارتأينـا  ,ً وحتقيقـاًت بالكتـاب تأليفـاّامللحوظات واملآخذ التـي أملـ
 فـيخلص ,نهـا املحقـقوليفيد م ,من جهةة ّ خدمة للكتاب وللحقيقة العلمي,مستقل

 . للكتاب من اجلهة األخرى يف الطبعات القادمةهناتمن علق به الكتاب مما 
 :اآلتيةيف النقاط  ملحوظاتنا عىل هذا الكتابوسنجمل 

א−١ א א :א
 موضوع معروف ومطروق قبل املؤلف بقـرنني ,ّإن التأليف يف ماءات القرآن

 ّولكـن. )٢(كتابـه يف مقدمـة ّاملؤلف نفـسه ّأكدهّان عىل أقل تقدير, وهذا ما من الزم
ّإىل أي مـن األعـامل الـسابقة لعمـل املؤلـف, واكتفـى بـذكر عملـني  ّاملحقق مل يرش ّ

ّ الثنني من العلامء املتأخرين زمنيا عـن عـرص املؤلـ,حيمالن االسم نفسه هلـام ّ أو;فً
, واآلخـر )ه٥٦٩( ارّ أمحـد اهلمـذاين العطـبـن أيب العـالء احلـسن ,لشيخ اإلسالم

 وهـذا .)٣()ه٧٠٧( ّإلبراهيم بن عمر اجلعربي الذي كان قد فـرغ مـن تأليفـه عـام
ًكـان رائـدا يف هـذا املجـال, ) ه٥٤٣( ّيعطي االنطباع بـأن جـامع العلـوم النحـوي

 ,)ه٣٧٠( ابن خالويـهالتأليف يف هذا املوضوع فقد سبقه إىل ; واألمر ليس كذلك
ّ نص عىل أنهالذي ذكر صـاحب كـشف و .)٤(ًكتابايف القرآن الكريم ) ما(ـِ أفرد ل قدّ

ًالظنون أسامء اثنني من العلامء وضـع كـل مـنهام كتابـا حيمـل االسـم نفـسه, وهـو ّ: 
 بـن عـيل أمحـدالـشيخ أبـو الفـرج  ّاألول هـو; )ماءات القرآن عىل ترتيـب الـسور(

                                                 
 هــامش رقــم ١٢٤, ص )١( هــامش رقــم ٤٣, ص )٤( هــامش رقــم ٤١ص : نظــر مــثالا  )١(

 .امللحق) ١( هامش رقم٢٨١,ص)١( هامش رقم ١٨٨, ص )٢(
 .٣ص : ماءات القرآن  )٢(
 .٢٢ص ) قسم الدراسة(املرجع السابق   )٣(
 .٤٠إعراب ثالثني سورة من القرآن الكريم, ص   )٤(
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٧٠٧
بن حممد بـن  )عمر( أبو البقاء املعمرهو الشيخ  , واآلخر)ه٣٩٨( املغريب اهلمذاين

 .)٥(عبد الكريم املغريب الفاروقي
:אא−٢

ّهناك تأثر واضح للمؤلف  :ّ, ويتجىل ذلك من خالل اآليت بالنحو الكويفّ
 , وذلك بتجويزه إعـراب)٥سطر١٦ص(  إثباته عطف البيان يف النكرات− أ

 وهـذا ال. عطـف بيـان: ]٢٦: البقرة[ p q r z } :قوله تعاىل يف »بعوضة«
ــاريس, جيــوز إال عــىل مــذهب الكــوفيني والزخمــرشي , )ه٣٧٧ (وأيب عــيل الف

, )٧(أما البرصيون فال جيوز عندهم جمـيء عطـف البيـان يف النكـرات .)٦()٥٣٨(
 ً. بدالّإال عندهمولذا ال تكون 

  اإلشـارةاسـم; فـيام خيـص ً إثباته جمـيء أسـامء اإلشـارة أسـامء موصـولة− ب
 : يف قوله)هذا(

 » حتملني طليقهذانجوت و«
ًاسام موصوال)  السطر األخري١٨ص(ّ املؤلف ّعده وهـذا ال يـصح إال عـىل . ً

ً  موصـوالًستعمل يشء من أسامء اإلشـارة اسـامُ أما البرصيون فال ي.رأي الكوفيني
 ولـيس يكـون...  «: بقولـه)ه١٨٠( ّ وحدها, وبـرشوط, حـددها سـيبويه»ذا «ّإال

 )مـا(  بمنزلـة الـذي ويكـون»ذا«  يف االستفهام, فيكون)من( و)ما(  معّكالذي إال
ينطبـق يف هذا املـوطن,  )هذا( :وما ينطبق عىل اسم اإلشارة. )٨(»حرف االستفهام

                                                 
 .٢/١٥٧٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون,   )٥(
 .٣/٣٢٦رشح التسهيل   )٦(
 .١/٢٦٧البحر املحيط,   )٧(
 .٢/٤١٦الكتاب,   )٨(
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٧٠٨
 i j k l z } :يف قوله تعـاىل »تلك« :اسم اإلشارةكذلك عىل 

ً املؤلف اسامّ الذي عده).٥سطر١٧٨ص( ]١٧: طه[  .ًيضا أً موصوالّ
 U} :, وذلـك يف قولـه تعـاىلاً موصـوال حرفيـ)ّالـذي(  إثباته جميء− ج

V WXz )عـىل رأي ّإالًأيضا  ّ وهذا ال يصح.) السطر األخري١٠٤ص 
ّ فزعم يونس والفراء وتبعهام ابن )ّالذي(  وأما «:)ه٧٤٥ ( قال أبو حيان;الكوفيني
 A B } :لـه تعـاىلج عليـه قوَّسبك منها ومن صـلتها مـصدر, وخـرُه يّمالك أن

C D E z ]٢٣: الــــشور[
 ,

... ]٦٩: التوبــــة[ U V WXz}و
 .)٩(»والصحيح منع ذلك, وهو مذهب البرصيني

 مـن  يف مـا بعـدها)ّإال(  بشأن عمل مـا قبـل)ه١٨٩( يه لرأي الكسائيّ تبن− د
 ́ ³ ² } :يف قوله تعـاىل » بصائر «:; فبصددوتابعه غري املستثنىمعموالت 

µ ¶ ¸ ¹ º z ًأعرهبــا املؤلــف حــاال معمولــة  ,]١٠٢: اءاإلرس ّ
 وهـذا ال جيـوز عـىل رأي مجهـور .)١٠− ٩سـطر١٦١ص() أنزل( :للفعل السابق

ّألنه من ناحية, ال يستثنى بأداة واحدة شيئان, وألن ما قبل ;النحاة  ال يعمل يف ّإال ّ
 عـىل وقد أنكر املؤلـف. ًأن يكون مستثنى أو تابعا له من ناحية أخرى ّإالما بعدها 

ام متنـع عمـل مـا قبلهـا فـيام بعـدها إذا تـم ّ إنـ)ّإال( ّإن «: قائالّالنحاة رأهيم هذا ورد
يف هـذا  َذَخـَأّاملؤلـف و .».. فيعمل ما قبلها فيام بعـدها,الكالم قبلها, فأما إذا مل يتم

ّوأمـا مجهـور النحـاة فـال جيـوز . )١٠(الذي ذهب إليه برأي الكسائي يف هذه املـسألة
 :ّ وقد عللوه بشيئنيذلك,عندهم 

ّأن حــرف االســتثناء بمنزلــة حــرف النفــي, وحــرف النفــي لــه حــق : ّاألول ّ
                                                 

 .٥/٤٠البحر املحيط   )٩(
 .١/١٩٥رشح الريض عىل الكافية   )١٠(
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٧٠٩
ّأال تـرى أنـك إذا « :ّالصدارة, فال يعمل ما قبله فيام بعـده, قـال أبـو عـيل الفـاريس

قام القوم ال زيد? فكـام ال يعمـل مـا قبـل حـرف : ً زيدا فاملعنىّإالقام القوم : قلت
 فـيام بعـده; إذ كـان اك مل يعمل مـا قبـل االسـتثناء إذا كـان تامـالنفي فيام بعده, كذل

 .)١١(»بمعنى النفي
نجح :  يف التقدير من مجلة أخرى; فجملة مثل)ّإال(ّ أن ما بعد هو: واآلخر

ّالطالب إال زيدا, حمولة يف املستوى العميق عن مجلتني مها ًُ ّ ُنجح الطالب, و ما : ّ ّ
ٌطالب إال زيد ما نجح ال: ومجلة مثل. ٌنجح زيد ّ ُ ّحمولـة هـي األخـرى ) ًأو زيـدا(ّ

ٌما نجح الطالب, ونجح زيد:عن مجلتني, مها  ّوهذا يعني أن ما بعد إال هـو. ُ يف  ّ
ْقبلها, ومن ثم ال جيـوز لـه أنالذي  من العاملّالتقدير أجنبي  ّ يعمـل فيـه, وإنـام ّ

ّعـدم توغلـه يف ل و, لقربه مـن العامـل,ّعمله يف االسم الذي ييل إال مبارشة جاز
ّحيــز املعمــول األجنبــي ّفــإن أخــر املــستثنى منــه إىل مــا بعــد املــستثنى. ّ ُ أو أتبــع ,ُ

ّ عمل العامل الذي قبل إال فـيهام بـسبب ارتبـاطهام باملـستثنى, ,املستثنى بتابع ما
 غـري املـستثنى منـه ,ّ وقع بعد االسم الذي بعد إال معمول آخـرْفإن. ّوتعلقهام به

 كان هذا املعمول أجنبيا البتة, فـال يكـون للعامـل الـذي ستثنى,للمتابع  غري أو
ّقبل إال أي ّ عمل له فيه, فيقدر له من ثم ّ ًمنصوبا كان أو مرفوعا −ّ  عامل آخر − ً

ــنس األول ــن ج ــصائر«و. ّم ــة » ب ــي تابع ــؤخرا, وال ه ــه م ــستثنى من ــست م ًلي ّ
هـا, وهلـذا يل لـه فّللمستثنى, وعليه فهي أجنبية من العامل الذي قبلها, فال عمـ

 .)١٢(أنزهلا بصائر: ّمن جنس األول تقديره ّيقدر هلا عامل آخر
 A }:  يف قولـه تعـاىلR STz}يف اآليـة الـسابقة, » بصائر«: ومثل

                                                 
 .٦/١٣٤احلجة للقراء السبعة   )١١(
 .١/١٩٥رشح الريض عىل الكافية   )١٢(
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٧١٠
B  C  D  E  F  G  HI J K  L M N O P Q 

R ST z ]خرج شبه اجلملة بالطريقة ذاهتا, قال ابن هـشام ]٤٤ – ٤٣: النحل ّ ُ
ّ يقـدر للبـاء متعلـق حمـذوف, أيْجيب أن «):ه٧٦١( ّأرسـلناهم بالبينـات; ألنـه ال : ّ

ّ فــيام بعــدها إال إذا كــان )ّإال(ّيــستثنى بــأداة واحــدة شــيئان, وألنــه ال يعمــل مــا قبــل 
ًما قام إال زيدا أحد, أو تابعا له, نحو: مستثنى نحو ًٌ ٌما قام أحد إال زيدا فاضل: ّ ً ّ ٌ«)١٣(. 

א−٣ א :א
ّجىل هذه الظاهرة يف إخالل املؤلف بعدد كبري مـن املـاءات التـي مل يعـرض تت ّ

. منها, وهذا عدد لـيس بالقليـل) ٢٢٢( ني وعرشينت واثنمئتنيهلا, وقد أحصيت 
 .ّوقد أثبتناها كلها يف امللحق املرفق, آخر البحث

 مـع ,»الطـارق «أما االضـطراب فيـتجىل يف إغفـال سـورة كاملـة هـي سـورة
, وإيراد ما ورد فيهـا مـن مـاءات ً أيضا»زةَُماهل « سورةكذلك هها, وإغفالّلماءاهتا ك

, وذكـر )٢٨٨ص(, ويف مقابل ذلك أورد سـورة الفجـر )١٤(ضمن سورة القارعة
 وذلـك يف ,وهذا غري صحيح; فقـد ورد فيهـا ثنتـان زائـدتان. ّأهنا ختلو من املاءات

]١٦, ١٥: الفجر[ e f g z } :قوله تعاىل
 

. 
; كاخللط  يف السورة الواحدةاآلياتًر االضطراب أيضا اخللط بني من مظاهو

 يف )مـا( يف سـورة يـونس, فحكـم مـن ثـم عـىل) ٦(واآلية رقم ) ٥(بني اآلية رقم 
 يف )مـا(  بحكـم]٥: يونس[ º » ¼½ z ¹ ¸ ¶ }: األوىل وهي قوله تعاىل

ــاىل ــه تع ــة, وهــي قول  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì }: الثاني
Í z ]يف اآلية اخلامسة بأهنـا )ما( حكم عىل: إي) ١س١٠٩ص (]٦: يونس ّ

                                                 
 .٣٨١− ٣٨٠مغني اللبيب ص  )١٣(
 .٢٩١ماءات القرآن, ص     )١٤(
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٧١١
 واملوصــولة هــي التــي وردت يف اآليــة ,موصــولة معطوفــة, والــصحيح أهنــا نافيــة

ّالسادسة, ومل يتنبه املحقق   . ّ هذا كلهعىلّ
, كذلك تقديمه لبعض آيات السورة الواحدة عـىل بعـضاخللط ومن مظاهر 
ّ ثم عاد مرة )٢٤(  إىل اآلية)١٩(ف من اآلية ّ انتقل املؤل−  ًمثال − ففي سورة الرعد  ّ

 )٢٢( ّ ثم رجع بعد ذلك إىل اآلية)٢٥(  فاآلية)٢١(  فاآلية)١٩(إىل اآلية  أخرى
 )٣٤( ّ, وقد تكرر هذا السلوك منه يف سورة الروم حيث انتقل من اآليـة)١٣١ص(

 إىل )٢٨( ً, ويف سورة فاطر حيث انتقل راجعا من اآلية)٢١٥ص( )٣٢( إىل اآلية
 ).٢٢٨ص ()١٨( اآلية

ً خلـط أيـضا بـني اآليـات مـن فقـد ,كام خلط بني اآليـات مـن سـورة واحـدة
خمتلفتني; بني آيات من سورة هود وآيات من سورة الفرقان, ففي معرض سورتني 

ذكر دون سبب ظاهر بعض اآليـة رقـم ) ٣س١٩٦ص(حديثه عن سورة الفرقان 
 .e f g hi z } : وهي قوله تعاىل, من سورة هود)١٢٠(

ومن مظاهر االضطراب الواضحة إيراد املؤلف لبعض اآليات التـي حتتـوي 
 وهيمل الكالم عـىل األخـرى; فمـن ,عىل ماءين, فيحكم عىل إحدامها دون حتديد

 j k l } : من سورة األنعام)٥٦(بشأن اآلية رقم ) ٧س٧٦ص( ذلك قوله
m z ّنفـــي, ثـــم أردف قـــائال  x y z { |} z } وكـــذا: ّ

والثانيـة األوىل نافيـة ولكن توجد ههنا مـاءان; .  أي أن ما نافية كذلك]٥٧: نعاماأل[
ــك ــد ذل ــال بع ــم ق ــذا: موصــولة, ث ــام[ Æ Ç È É ÊËz} وك , ]٥٩: األنع

ّ يف هـذه اآليـة نافيـة أيـضا, مـع أهنـ)مـا( ّوبحسب السياق يفهم من كالمه هذا أن ا ً
 من سورة يونس, وهي )٧٤ (ّوقد تكرر ذلك عند حديثه عن اآلية رقم. موصولة

ـــاىل ـــه تع ـــال,s t u v w x y z{ z } :قول ـــث ق  »موصـــولة«:  حي
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٧١٢
.  موصـولةواألخـرى ,وىل نافيـةّمع أنه توجد ههنا ماءان; األ) ٩− ٨س١١٤ص(

ًوقــد تكــررت هــذه الظــاهرة أيــضا عنــد حديثــه عــن اآليــة رقــم   مــن ســورة )٨١(ّ
a b c d z ̀ } :يوسف, وهي

 ،

 ,)٣س١٢٨ص.(نفي : حيث قال
 . موصولةواألخرىه توجد كام هو ظاهر ماءان; األوىل نافية ّأنمع 
א−٤ א א :א

 :من مظاهر ذلك
ّ, ذكـر املحقـق أن القـول بزيـادة)١٦(ص) ١(  اهلامش رقم− أ  يف قولـه )مـا( ّ
والصحيح . )ه٣١١( والزجاج )ه٢١٥( هو لألخفش p q rz}: تعاىل

 ْواالختيار عند مجيع البـرصيني أن تكـون «:, قال الزجاجّأنه رأي جلميع البرصيني
ّ, ويؤكد ذلك نص املربد)١٥(»ً لغوا)ما( ّ  عـىل زيادهتـا يف −   قبل الزجـاج−  )ه٢٨٥( ّ

 .)١٦(كتابه الكامل يف اللغة واألدب
ّ, ذكر املحقق أن القول بأن)١٦(ص) ٢(  اهلامش رقم− ب ّ  p} يف )مـا( ّ

q rz ّوالصحيح أن كال . )ه٣٣٨( النحاسنكرة بمعنى يشء هو للزجاج و
 .)١٨( قد قال بذلك قبلهام)ه٢٩١( , وثعلب)١٧()ه٢٠٧(من الفراء
ّ ذكر املحقق أن)٢٠( السابق ص)٣( اهلامش رقم − ت  القول الوارد يف املتن ّ

ّ, مـع أن رأي )ه٥٩٧( البن اجلـوزي )زاد املسري(:  عىل كتاب وأحالّهو للزجاج
 .)١/٥٧ ()معاين القرآن وإعرابه(موجود يف كتابه  ذا هالزجاج

                                                 
 .٣٤٨, وينظر مغني اللبيب ص١/١٠٤ معاين القرآن وإعرابه  )١٥(
 .١/٤٤٢ الكامل يف اللغة واألدب  )١٦(
 .١/٢١, معاين القرآنالفراء,   )١٧(
 .١/٢٦٦ البحر املحيط  )١٨(
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٧١٣
ّ إمهال املحقق توثيق قول منسوب إىل الزجـاج بـصدد− ث ّ  فيـه ّ يـنص»أيـنام «ّ

 موجـود يف وقـول الزجـاج). ٤س٢٨ص() حيـثام(ّعىل أهنـا عملـت كـام عملـت 
 ١/٢٢٦) معاين القرآن وإعرابه (:هكتاب

ّيــا للفــراء أّ نقــل املحقــق ر)١٧٥(ص ) ٤( اهلـامش رقــم − ج  عــىل حــال فيــهأً
ّاملذكر واملؤنث «كتاب   هذا موجودّرأي الفراءو, )ه٣٢٨( بن األنباريا أليب بكر »ّ

ّاملذكر واملؤنث( :يف كتابه  .)٦٤( ص)ّ
ّرأيـا أليب عـيل الفـاريس عـن املحقق , نقل )٢١٧(ص ) ٣( اهلامش رقم − ح ً

 )٥/٤٦٣() ّاحلجة( :ّ عيل موجود يف كتابهّمع أن رأي أيب. ّمرجع ثانوي
 )ه٣١٠ (ًقــوال للطــربيّاملحقــق ّ, خــرج )٢٤١(ص ) ١(مش رقــم  اهلــا− خ

 يف تفـسريه موجـودّ مـع أن رأي الطـربي البن اجلـوزي, )زاد املسري( بالرجوع إىل
)٢٤/١٠٢(. 

 الـوارد يف املـتن ّيـبن الـنص  االرتبـاطّ فيتمثـل يف فـك,وأما اخللل يف اإلحالة
 :فمن ذلك. ًحالة حينا آخريف مكان اإل  أو يف اخلطأ,ً حيناواملرجع املحال عليه

يل عن قوله عز لسألت اخل: )ه١٨٠( قال سيبويه «:)٣س١٢١ص (قوله − ١
أحـال املحقـق عـىل كتـاب سـيبويه . ]١١١: هـود[ m n o p z } :وجل

 مـن هـذين املكـانني, وقـد ّ يف أيّنا ال نجد هـذا الـنصّ, ولكن٣/١٠٩ و ٢/١٤٠
 البتة, فهذه مـن مجلـة اإلحـاالت تتبعت اآلية يف كتاب سيبويه فلم أجد هذا النص

 .التي ال معنى هلاالعائمة 
عىل مرجع ال عالقة له البتة بـام جـاء يف ) ٤ اهلامش رقم١٣٢ص( إحالته − ٢

املتن, فام جاء يف املـتن يتعلـق بالتجريـد, واملكـان الـذي أحـال عليـه يتعلـق بزيـادة 
 !..احلروف وحذفها, وشتان ما مها
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٧١٤
א−٥ א

  :ّويتجىل ذلك يف اآليت
, »مـن العـني«: والـصواب. حتريـف. »من الغري «: قوله)٧(سطر ) ١١(ص 
  .)١٩(ام يكون من األعيان ال األحداثّفاإلنفاق إن

  .ّبني أما وبني: والصواب,  حتريف »بني ما وبني «:قوله) ١٣( سطر )١٧(ص 
) مـا (ويكـون) مـا(مـن ) بـه( لبعد اهلاء من قولـه «:قوله) ٦( سطر )٣٠(ص

ًاسام موصوال بمعنى الذي ً«.  
لعود : ّفهذا كله حتريف, والصواب هو) ِمن(ـِلبعد اهلاء, وال ل: ال معنى لقوله

  ).ما( إىل )به(اهلاء من قوله 
. »واملضمر ال يوضع عنده موضـع املـضمر «:قوله) ٢( سطر) ٤٥( قوله ص

  .)واملظهر(: وصواب ما حتته خط هو, حتريف
  .أي يصنعه: والصواب. تصحيف. »أي بصنعة« : قوله)٨( سطر )٩١(ص 
  .هذه أهنا مصدرية: الصواب. »هذه أنه مصدرية«:  قوله)١١( سطر )٩١(ص 
يقــصد بــذلك املــاءات . »أربعــتهم نفــي «: قولــه الــسطر األخــري)١١٦(ص 

  ...أربعتهن: وهذا خطأ, والصواب.  من سورة هود)٢٩( و)٢٧(األربع يف اآليتني 
ًأما مالك أب قبال به أب«: وله ق)٣ ( السطر)١٣٢(ص  ّ إن هذه العبـارة عـىل »ٌ

 هــي إىل العجمــة أقــرب منهــا إىل العربيــة, بــسبب كثــرة مــا طاهلــا مــن هــذه الــصورة
 يف إعـراب القـرآن للزجـاج, ويف هـو مـا ورد والـصواب فيهـا .التحريف والتـشويه
 أو به, لك منه: , أي)٢٠(ا أبوك فلك به أبّأم«: وهو ,)٣٩٢(ّاخلصائص البن جني

                                                 
 .٢/٨٢البيان يف غريب إعراب القرآن   )١٩(
 .٢/٤٧٥اخلصائص : ًيضاأ وينظر. ٢/٦٦٥, إعراب القرآنالزجاج,   )٢٠(
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٧١٥
: من عبـارات الكتـاب, قـال سـيبويههي وهذه العبارة يف األصل . » بمكانه أب:أي

  .)٢١(»فلك به أب, أو فيه أب«: ا أبوك فلك أب, لكان عىل قولهّأم: ولو قال.... «
 ْأن «:والـصواب.  حتريـف» يكون هو نـصباْأن «:قوله )٨ ( سطر)١٥١(ص 

  .» فصال»هو «يكون
: والـصواب. حتريـف, »وليس هـو بمجـرور« :, قوله)١( سطر )١٥٢(ص 

  .وليس هو بمجزوم
ال ) ِمـن(ّأن  )ّيقـصد أبـا عـيل الفـاريس( فزعم  «:)٨ ( سطر قوله)١٦١(ص

  »ّيتعلق فيام بعدها
 Ë Ì         Í  Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô } :يف قوله تعاىل) ِمن(يقصد بذلك 

Õ Ö z ]٥١: الشور[.  
 ّإالّل فيام بعدها, ويف املقابل فإن ما بعد  ال يعمّإالّما حتته حتريف; ألن ما قبل 

  .ّال يتعلق بام قبلها: ّال يتعلق بام قبلها, وعليه فالصواب هو
ّمحللت من عنانه املمتـد «: قوله)٥ ( سطر)١٦٣(ص : حتريـف والـصواب. »ُ
ِجهلت ِ َ  

ِما علمت «:والصواب. حتريف. »ما عملت «:وكذلك قوله ْ ِ وهذا الشاهد . »َ
ّد عـىل مـا ذهـب إليـه األخفـش مـن زيـادة حـرف اجلـر ّأورده املؤلف لري يف ) ِمـن(ّ

ّاإلجيــاب الــذي ربــام حيــتج لــه بمثــل هــذا البيــت, فبــني أنــه لــيس فيــه حجــة; ألن ّ ّ ّّ ّ 
ّ إىل النفـي; يعنـي أن −   بحـسب قولـه−  فهو عائد»ِما علمت «: يف املعنى»ِجهلت«

ًح أن يكـون حجـة ّ يف هذا الشاهد جاءت عىل باهبـا, ومـن ثـم ال يـصل)من( زيادة ْ
  . ّ يف اإلجياب; ألن ما قبلها غري مثبت يف املعنى)من( لألخفش عىل زيادة

                                                 
 .٣٩٠ −  ١/٣٨٩الكتاب,   )٢١(
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٧١٦
 والـصواب,حتريـف, . »وال يكون أحـىص فعـل«:  قوله)٢ (سطر) ١٦٤(ص

 . أفعل تفضيل»أحىص «وال يكون: هو
 :, الشاهد)٢٥١( سطر )١٧٤(ص 

 بمعـصمّحـيّكـلوآخذ من
ُعص: بمعصم حتريف, والصواب: لهقو  .وهذا صدر بيت لألعشى كام سيأيت .مُ

 .وال يصار: والصواب. , حتريف»وال يضاف«:  قوله)١٠( سطر )١٧٩(ص 
 : السطر الثاين, قوله)١٩٥(ص

ــوا ــد علم ــق اهللا ق ــرم خل ــيس أك  جنحـودعند احلفاظ بنو عمـرو بـن  َأل
كام , بتقديم احلاء وتأخري اجليم »ُحنجود «: تصحيف, والصوابما حتته خط

 .)٢٣(و نقلته عنه معاجم اللغة )٢٢(يف كتاب سيبويهورد 
 . لتعم: والصواب.  حتريف»تعم «:قوله) ٣(  سطر)٢٢٤(ص 
ــه)٣ ( ســطر)٢٢٤(ص ــة«:  قول ــاين للمبالغ ــصواب. »والث : حتريــف, وال

 .والتاء للمبالغة
א−٦ א :א

ثلـة سـائرة هناك قصور واضح يف ختريج بعض الشواهد التي تكـاد تكـون أم
 :لشهرهتا, وكثرة تداوهلا, فمن ذلك

 .  البيت»...إذ ما أتيت عىل الرسول«:  الشاهد)٤ ( سطر)٩١(ص 
ه مل يقـف ّه مل يعثر هلذا البيت عىل تكملة, وأنـّ أن)١( رقم ذكر املحقق يف اهلامش

اس بن مرداس السلمي, وهو أحـد ّفالبيت لعب, وهذا عجب من العجب. عىل قائله
                                                 

 .٢/٣٧املرجع السابق   )٢٢(
 .)حنجد( لسان العرب, وتاج العروس مادة  )٢٣(
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 :, وهو بتاممه)٢٧(, واخلزانة)٢٦()ه٦٧٢ (, وابن مالك)٢٥(دّ, واملرب)٢٤(ويهشواهد سيب

 املجلـــس ّاطمـــأنإذاحقـــا عليـــك لــهْإذ مــا أتيــت عــىل الرســول فقــل
 :الشاهد) ١ ( سطر)٩٢(ومن ذلك ص 

ــطء ســعيكم ــراجيكم عــىل ب ـــاء ّوإين ل ـــامالت رج ـــون احل ـــام يف بط  ك
والبيـت . ٍ يعثـر عـىل قائـل هلـذا البيـتّأنـه مل) ١( ّذكر املحقق يف اهلـامش رقـم

ّملحرز بن املكعرب الضبي ّ َ ُ)٢٨(. 
 : الشاهد)٥ (سطر) ١٦٣(ومن ذلك ص

ـــد ........... . ـــه املمت ـــن عنان ـــت م  ّمحلل
وكنـا قـد . ّأنـه مل يعثـر هلـذا البيـت عـىل قائـل) ٤( ّذكر املحقق يف اهلامش رقم

ّإن هذا الشطر : ْبقي أن نقول. الشطرأرشنا إىل التحريف يف الكلمة األوىل من هذا 
ّهو صدر لبيت, وليس عجزا كام يـوهم إثبـات املحقـق لـه عـىل هـذا النحـو وهـو . ً

صــدر بيــت أورده صــاحب احلامســة ضــمن ثالثــة أبيــات لقبيــصة بــن النــرصاين 
 :اجلرمي, والبيت مع ما قبله وما بعده
ـــــعد ـــــت آل س ـــــا بن ـــــاجريت ي ـــــــورد ه ـــــــة لل ـــــــت لقح  ِأأن حلب

ِجهلــــــت ْ ِ  ّونظــــــــري يف عطفــــــــه األلــــــــد ّ مــــــن عنانــــــه املمتــــــدَ
                                                 

 .٣/٥٧الكتاب   )٢٤(
 .٢/٤٧املقتضب   )٢٥(
 .٤/٦٧رشح التسهيل   )٢٦(
 .٩/٢٩خزانة األدب   )٢٧(
, ورشح ٢/١٩٢ , وانظر رشح ديوان احلامسة للتربيـزي١/١٠٨الكامل يف اللغة واألدب   )٢٨(

 .٣/١٤٥٥ديوان احلامسة للمرزوقي 
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٧١٨
 )٢٩(ٍمملــــوءة مــــن غــــضب وحــــرد إذا جيـــاد اخليـــل جـــاءت تـــردي

 :, الشاهد)٢− ١( سطر )١٧٤(ص ومن ذلك 
ـــن ـــذ م ـــلوآخ ـــيّك ـــصمّح ـــــدهينّكـــــأن بمع  القـــــرق بالقـــــاعّ أي

هكذا أثبت املحقق هذين الشطرين مـن بيتـني خمتلفـني, ولـشاعرين خمتلفـني 
وهذا مـن ! إىل رؤبة بن العجاج ) ١(ام بيت واحد نسبه يف اهلامش رقم ّهن وكأًأيضا

 : آفات التحقيق العلمي, فقوله
 »)بمعصم(ّوآخذ من كل حي «

 :هو عجز بيت لألعشى, وهو يف ديوانه عىل النحو اآليت
ــــرسى ــــل ال ــــيس أطي ــــرء ق ّإىل امل ُعـــصم ّحـــيّكـــلوآخـــذ مـــن ٍ ُ)٣٠( 

ُعصم:  حتريف, والصواب»بمعصم «:له قوّوكام هو ظاهر من البيت فإن ُ. 
ُوهن عواقد حبك النطاق «: الشاهد)٥( سطر )٢٦١(ص ومن ذلك  ُ ٌّ«. 
ًأيـضا وهذا ! ه مل هيتد إىل مصدر هلذا البيتّأن) ٣(ق يف اهلامش رقم ّذكر املحق

 هـو أبـو كبـري ,ً لشاعر مشهور أيـضا,عجب من العجب, فهذا صدر بيت مشهور
 :ن أحد شواهد سيبويه, وهو بتاممه يكوْأن ويكفيه شهرة .ّاهلذيل

ّمهبـل حبك النطاق فعاش غـري عواقـــــدّوهـــــنبــــهّممــــا محلـــــن َ ُ)٣١( 
ــة ــوان )٣٢(ًوهــو أيــضا أحــد شــواهد اخلزان , وهــو موجــود أيــضا يف رشح دي

 .)٣٣(اهلذليني
                                                 

 ).أدين هبذا الشاهد لتلميذي وصديقي الدكتور ياسني أبو اهليجاء( ١/٢٤٨رشح ديوان احلامسة   )٢٩(
 .٦٧٦, ٢/٤٧٧ّ, وانظر رس صناعة اإلعراب ٧٣ديوان األعشى ص  )٣٠(
 .١/١٠٩الكتاب   )٣١(
 .٨/١٩٢خزانة األدب,   )٣٢(
 .٣/١٠٧٢ رشح أشعار اهلذليني,  )٣٣(
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لتي وضعها  نقدم املعايري اْوقبل الرشوع يف عرض هذه املآخذ حيسن بنا أن
 :)٣٤(ّوكالم العرب عامة, وهي, ّ يف القرآن الكريم خاصة)ما( النحاة لتحديد نوع

 . فهي موصولة)ّإال(  أو بعد»ال « أو»مل « أو»ليس « تقع قبل)ما( ّكل  − ١
 . تقع بعد كاف التشبيه فهي مصدرية)ما( ّكل  − ٢
 .ة واملصدريةّ حمتملة للموصولي, الواقعة بعد الباء)ما(و  − ٣
 فهي حمتملة , سابقهام علم أو دراية أو نظر, وقعت بعد فعلني)ما( ّوكل  − ٤

 .ّةة واالستفهاميّللموصولي
 .)٣٥( يف ثالثة عرش موضعاّ فهي نافية إال)ّإال(  وقعت قبل)ما( ّوكل  − ٥

 ّونعرض فيام يأيت ألهم هذه املآخذ
ّعد املؤلف :)٤( سطر )٢١(ص   x y zz}:  يف قولـه تعـاىل)ما(ّ
ر ال يوصـف ّ املفعـول املقـدّ ذلـك; ألن)٦١٦( وقد أنكـر العكـربي .ةّمصدري

 أو ,ها موصـولةّ اإلنبات مـصدر, واملحـذوف جـوهر, ولـذا عـدّباإلنبات; ألن
 .)٣٦(نكرة موصوفة

ُها املؤلـف موصـولة, وقـد اسـتبعد ّعـد Ä Å z} :)٣( سطر )٢٢(ص  ُ
ّواألصح أهن,فيها ذلك,  .)٣٧(ا مصدريةّ
 ,ها املؤلف موصولةّعد. h i j k l z }: )١( سطر )٣٤(ص 

                                                 
 ٨٣٣, والكليات ص ٤/٢٤٤وم القرآن اإلتقان يف عل: , وانظر٤/٤٠١الربهان يف علوم القرآن,   )٣٤(
, ٢/٢٤٥ اإلتقان يف علوم القرآن :, وانظر٤٠٧ – ٤/٤٠٦الربهان يف علوم القرآن   )٣٥(

 .٨٣٣والكليات ص 
 .١/٦٨التبيان   )٣٦(
 .١/٨٢ املرجع السابق  )٣٧(
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 .)٣٨(نا مصدريةها هّوالصحيح أهن. )الذي(بمعنى 

 شـأنه يف ذلـك −  ههنـا)مـا(ّ املؤلـف ّعد U VW z } ):٤( سطر )٣٧(ص 
 وهـذا هـو مـا ذهـب إليـه. ً تعرب متييـزا, نكرة غري موصوفة− شأن أغلب النحويني 

ّقديام كل من  وذهب بعـضهم إىل . )٤٠(يه يف أحد قول عيل الفاريسأيب, و)٣٩(األخفشً
ّأهنا كافة, هيأت  ّ ّويضعف هذا الرأي تكلف إضـامر . )٤١(للدخول عىل اجلمل» نعم«ّ

ّ الفاريس يف أحد قوليه إىل أهنا موصولة بمعنى , وأبو عيل)٤٣(ّوذهب الفراء. )٤٢(مبتدأ
ّويضعف هذا القول قلة وقوع . )٤٤(الذي ِ فاعال رصحيا لـ)ّالذي(ُ ً , هـذا »نعم وبئس«ً
ّتكلف حذف الصلة بأمجعها; ألن فة إىل إضا  .)٤٥(املخصوص باملدح» هي«ّ

; »الـيشء«بــِّ تقـدر ,ّ تكون معرفة تامةْأن −   من وجهة نظرنا− واألفضل فيها 
ً; ذلـك أن إعراهبـا متييـزا فـنعم الـيشء هـي:ْأي ًوتكون فاعال;  يتنـاقض والغـرض ّ

ّالذي يؤتى بالتمييز من أجله; ألنه إنام يؤتى به لتع ّ  يف هـذه )مـا(ّيني جنس املميز, وّ
, بل هي يف غايـة اإلهبـام, وعليـه, فـال تكـون )٤٦(اآلية مساوية للمضمر يف اإلهبام

ّمتييزا; ألن املبهم حيتاج إىل ما يبينه, فال يكون مبينا لغريه; ألن فاقد اليشء ال يعطيـه ً ّ ًّ ّ. 
ّ يف هــذه اآليــة معرفــة تامــة هــو الــذي عليــه إمامــا العرب)مــا( وكــون ــةّ ســيبويه, : ّي

                                                 
 .٢٩, ص )٣القسم األول, جـ (الكريم دراسات ألسلوب القرآن   )٣٨(
 .١/١٣٩, )األخفش(معاين القرآن   )٣٩(
 .٢/٣٩٩احلجة,   )٤٠(
 .٤/٢٤٩رشح الكافية   )٤١(
 .٤/٢٥٠املرجع السابق  )٤٢(
 .٤/٢٥٠, وانظر رشح الكافية ٥٧−١/٥٦) الفراء( معاين القرآن  )٤٣(
 .٤/٢٥٠, وانظر رشح الكافية ٢٥١البغداديات ص  )٤٤(
 .٤/٢٥٠رشح الكافية   )٤٥(
 .٣/١٣رشح التسهيل   )٤٦(
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ّ, فهي عندمها اسم تـام مكنـى)٤٧(والكسائي ّ بـه عـن اسـم معـرف بـاأللف والـالم ّ

فحذف املـضاف , فنعم اليشء إبداؤها :U VW z }: اجلنسية, يكون تقديره يف
 . فنعم اليشء هي: وأقيم املضاف إليه مقامه فصارت يف التقدير

ّ معرفة تامة; )ما( ال يثبت جميء −ّ عىل حسب ما قدمنا − وأكثر النحويني
ّنظرا إىل أن جميء  . )٤٨(يف غري هذا املوضع غري معهود» اليشء« بمعنى )ما(ً

ْولكن يكفي للتدليل عىل كوهنا معرفة, وعىل ورودها يف غري هذا املوضع, قول 
ْإين مما أن أصنع, أي : ً وحدها اسام, قول العرب)ما(ونظري جعلهم «: سيبويه ّ

ّغسلته غسال نعام: ً وحدها اسام, ومثل ذلك)ما(ْمن األمر أن أصنع, فجعل  ً :
ّوحكى الفراء عن الكسائي أنه قال. )٤٩(»أي نعم الغسل ْأرادت العرب أن «: ّ

 .)٥٠(»ً بمنزلة الرجل حرفا تاما)ما(جتعل 
ّومما يقوي القول بأن ّ  ههنا معرفة ال نكرة, هـو كثـرة االقتـصار عليهـا يف )ما( ّ

ّغسلته غسال نعام, و «:نحو  ال يقتـرص عليهـا »نعم «ّ نعام; إذ النكرة التاليةادققته دقً
ّإين « :ً أيضا يف نحو قوهلم)ما( ّومما يقوي القول بتعريف. )٥١( يف نادر من القولّإال

ْمما أن أصنع  −  باالسـتقراء − , كوهنا جمرورة بحرف خمرب به, وما كان كذلك ال يكون »ّ
ّكورة ههنا ليست نكرة موصـوفة, فيتعـني  املذ)ما( معرفة, أو نكرة موصوفة, وّإال

 .)٥٢( لزم ثبوت ما ال نظري له يف كالمهمّإالإذن كوهنا معرفة, و
                                                 

 .٤/٢٥٠املرجع السابق, يف املكان نفسه, ورشح الكافية   )٤٧(
 .١/٣٩١, ومغني اللبيب ٤/٢٥٠رشح الكافية   )٤٨(
 .٣/١٥٦, ١/٧٣الكتاب   )٤٩(
 .٣/١٣رشح التسهيل   )٥٠(
 .املرجع السابق يف املكان نفسه  )٥١(
 .املرجع السابق يف املكان نفسه  )٥٢(
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ّكأنه سأله عنه فأجابه بأنـ «:قوله )١٠−٩( سطر )٤٣(ص  . »ه بمعنـى الـذيّ

ــا « يف)مــا(: يقــصد بــذلك ــه تعــاىل»َمل  p q r } : بقــراءة الفــتح يف قول
s z ]َّإن عد امل. ]٨١: آل عمـران  ههنـا موصـولة بنـاء عـىل ظـاهر )مـا(:ـِؤلف لـّ

 ّ وسيبويه; ذلـك أن)ه١٧٥(  خطأ مبني عىل سوء فهم ملقصد اخلليل,كالم سيبويه
والقـول فـيام قالـه  «: عندمها رشطية وليست موصولة, قال أبو عـيل الفـاريس)ما(
اسـم,  )ّالـذي( ّه اسـم كـام أنّه أراد أنـّ بمنزلة الذي, أنـ»ملا «ّمن أن] يقصد اخلليل[

ا موصـولة ّ, ومل يرد أهن)ّالذي( ه بمنزلةّإن:  بقولههَفهذا املعنى أراد...وليس بحرف
ه لو محله عىل ّ موصولة بمنزلة الذي; ألن)ما( ّام مل حيمله سيبويه عىل أنّوإن. كالذي
ــك ــزم أن,ذل ــصلةْ لل ــة عــىل ال ــة املعطوف  u v}:  وهــي يكــون يف اجلمل

wz مل يـر ذلـك مظهـرا, ومل يـر أن يعود إىل املوصـول, فلـامٌرْكِذ ْ  يـضع املظهـر ً
ا ّ إىل أهنـ, موصـولة)مـا( ّ عدل عن القـول بـأن, كام يراه أبو احلسن,موضع املضمر

 .)٥٤(ّوقد ذهب الزجاج إىل أن اجلزاء أجود الوجهني فيها. )٥٣(»للجزاء
) ٢(ذكر املحقق يف اهلامش رقم . »الشيوخ الثالثة«:  قوله)٧( سطر )٥٢(ص 

وهـذا .  وأبـو عـيل الفـاريس)٢٢٥( د واجلرميّاملرب: ود بالشيوخ الثالثة املقصّأن
واجلرمـي واملـربد, فهـؤالء هـم الـذين  الفراء: ّغري دقيق, والصحيح أن الثالثة هم

 £ ¢ ¡ � ~ { | }} : الثانية يف قولـه تعـاىل»ّأن «ّذهبوا إىل أن
¤z ]ني ومعنامهـا ّأعيـدت أنكـم مـرت «:قـال الفـراء. )٥٥( توكيد]٣٥: املؤمنون
ّ أن ذلك حسن ملا فرقت بني أنكم وبني خربها بـِّإالواحد,  ّ  :ّ املربدقال, و )٥٦(»إذا: ّ

                                                 
 .٣/٦٦احلجة,   )٥٣(
 .١/٤٣٦معاين القرآن وإعرابه,   )٥٤(
 .٦/٣٧٤البحر املحيط,   )٥٥(
 .٢/٢٣٤ ,معاين القرآنالفراء,   )٥٦(
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ّرت الثانية توكيدا, ولست تريد هبا إالّفكر... «  ما أردت باألوىل, فمن ذلك قولـه ً

ّعــز وجــل ّ: {{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤z . فهــذا أحــسن
وممـا جـاء  «:بقولـه عىل بـدليتها ّ فنصسيبويه ّأما )٥٧(»األقاويل عندي يف هذه اآلية

ه ّفكأن. z¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }} :ًمبدال من هذا الباب
 .)٥٨(»كم خمرجون إذا متمّأيعدكم أن: عىل

ّفقد كان تابعا فيها لغريه, إذ اقترص عملـه عـىل عـرض  ,ا أبو عيل الفاريسّوأم
ّخمتلف وجهات نظر النحـاة بـشأهنا, مبينـا أدلـة كـل فريـق, غـري أن  ًّ تقديمـه لـرأي ّ

 .)٥٩(ّسيبويه يوحي بأنه يرى فيها رأيه
ً يكــون موصــوال إذا رفــع ْز أبــو إســحاق أنّوجــو«: قولــه) ٣( ســطر )٥٣(ص 

 s t} :يقــصد بــذلك قولــه تعــاىل. »ّ يكــون خــرب إنْعــىل أن» أجــوركم«
uz ]فالزجـاج ال جييـز كوهنـا ;هذا الكـالم غـري صـحيحو. ]١٨٥: آل عمران 

عــىل رفــع » أجــوركم«وال جيــوز «: قــال هبــذا اخلــصوصموصــولة عــىل هــذا الوجــه, 
, »توفـون«يصري مـن صـلة » يوم القيامة «ّ; ألن)ّالذي( يف معنى )ما(األجور, وجعل 

 .)٦٠(»خرب» أجوركم«و» أجوركم« فال يأيت ما يف الصلة بعد ,)ما(من صلة » توفون«و
. ها مـــصدريةّ عـــدµ z ́ ³ }:  قولـــه)٢( ســـطر )٥٩(ص 
 .ولةا موصّ أهنوالصحيح

ّعد املؤلـف. e f g h ij z } :قوله) ١( سطر )٦١(ص   ههنـا )مـا( ّ
 . موصولة: وهذا خطأ, والصواب. مصدرية

                                                 
 .٢/٣٥٦املقتضب,   )٥٧(
 .٣/١٣٢الكتاب,   )٥٨(
 .١٩٣−١٩٢املسائل املنثورة ص:  وانظر.١/٦٦٨املسائل البرصيات,   )٥٩(
 .١/٤٩٥معاين القرآن وإعرابه,   )٦٠(
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 § ¦ ¥ ¤ } : يف قولـه تعـاىل)ما( قوله بصدد )٣(س) ٨٤(ص

¨© z ]بــ حـرم ً منـصوباًاسـتفهاما )مـا( يكـون ْوجيوز أن«: ]١٥١: األنعام 
 .»مقدم عليه
 :مأخذانههنا 
 .ًمقدما:  والصواب.خطأ» مقدم«قوله : ّاألول
 ذلـك ّ يـضعفه أن, يف هـذه اآليـةًاستفهاما تكون ْ أن)ما(ـِجتويزه ل: واآلخر

ّعن العمل, وتعليق هذا الفعل ضعيف; نظرا إىل أنـه » أتل«يقتيض تعليق الفعل  ً
 .)٦١(قّليس من أفعال القلوب, فال يعل

 Ø Ù Ú ×}:  يف قولـه تعـاىل)مـا(بـصدد  قوله )٩( سطر )٨٦(ص 
Û Ü ÝÞ ß à áz.  ّوهـذا غـري صـحيح; ألنـه . صـلة, أي زائـدةإهنا

ّخمــالف للمعنــى, ومعــروف أن اإلعــراب فــرع املعنــى, فــإذا عــارض اإلعــراب 
ّاملعنى متسكنا بعروة املعنى ووجهنا اإلعراب وجهة تكون يف ركابه, مـا مل يمنـع  ّ

الـذين كـانوا والسؤال يف اآلية هو عـن معبـوداهتم, أو الـرشكاء . من ذلك مانع
ّ سـيؤدي إىل الـسؤال عـن املكـان, ال )مـا(يدعوهنم من دون اهللا, والقول بزيادة 

ُعن املعبودات والرشكاء, وال معنى لسؤال كهذا, يؤكد ذلـك قولـه تعـاىل بعـد ّ :
{ß à ázأي ذهبوا عنا, أو هلكوا واضمحلوا ;ّ ّوهـذا ال يـصح يف . )٦٢(ّ

ّحق األمكنة, وإنـام هـو للـذوات واألشـياء عليـه, فهـي هنـا اسـم موصـول, و. ّ
ًاجلملة قبله يعرب خربا مقدماًيعرب مبتدأ مؤخرا, وشبه  ًّ. 

                                                 
 .٤/٢٥٠البحر املحيط,   )٦١(
ــان:انظــر  )٦٢( ــب ,٢/٧٧ , والكــشاف٨/٢٠٤ جــامع البي ــاتيح الغي ــري, أو مف ــسري الكب  والتف

 .٤/٢٩٧ , والبحر املحيط١٤/٦٠
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 ,»كمّأيعـدكم بـأن:  التقـديرّإن: وقول من قال«: قوله) ٦( سطر )٨٧(ص 

 .»ه يتعدى بنفسهّفحذفت الباء غلط; ألن
 ّذلـك أن ; الزجـاج مل يغلـطّنأقـع اويف الو. ّيقصد املؤلـف بـذلك الزجـاج

ً تتعدى إىل اثنني مبارشة تـارة, وإىل ْمن األفعال التي جيوز فيها أن» وعد«الفعل 
وعدتـه «): ٥١٥(قال ابن القطـاع . ً وإىل آخر بالباء تارة أخرى,واحد مبارشة

ٍّخريا ورشا أو بخري ورش ٍ ً . )٦٤(»وعـده األمـر وبـه«: وجاء يف لسان العـرب. )٦٣(»ً
 زوج عبد امللك بـن , البننيّ مع أم,ّة صاحبة كثريّوحترضنا يف هذا املقام قصة عز

 :ّأخربيني عن قول كثري:  حني قالت هلا,مروان
ــه ــوىف غريم ــن ف ــل ذي دي ــىض ك ّق ــــزة ُّ ــــىٌممطــــولّوع ــــا ّمعن  غريمه

 .)٦٥(»...وعدته بقبلة: ما هذا الدين الذي طلبك به? قالت
ــه )١٠( ســطر )٩١(ص  ــا(عــن  قول ــه تعــاىل)م  R S TU z }:  يف قول

; )٦٦(ّ, أو كافـة تكـون مـصدريةْاألرجح فيها أنو .ّبأهنا موصولة ]١٣٨: األعراف[
ّألن عدها موصولة سيضطرنا إىل تقدير عائد, أي كالـذي هـو هلـم, ومعـروف : ّ

ّأن األصل عدم التقدير, هذا فضال عىل أهنم قد نصوا عىل أن كل ّ ّّ ّ  تقـع بعـد )ما(ً
 .)٦٧(ّكاف التشبيه مصدرية

 v w}: يف قولـه تعـاىل) إله( لمةّ أعرب املؤلف ك)٩( سطر )٩٢(ص
x y zzبــدال مــن الــضمري يف الظــرف ً: {x yzوالتقــدير عنــده  :

                                                 
 .٣/٢٩٦األفعال,   )٦٣(
 ).وعد(لسان العرب   )٦٤(
 .٧/١٥٤العقد الفريد,   )٦٥(
 .٥٩٢/ ١التبيان   )٦٦(
 .٤/٢٤٤رآن , واالتقان يف علوم الق٤/٤٠١, والربهان يف علوم القرآن ٨٣٣الكليات ص   )٦٧(
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وال حيسن  «:قال ابن هشام. ُوقد استبعد هذا التخريج. وهو الذي يف السامء هو
 | }}ًبدال من الضمري املسترت فيه, وتقـدير » إله«تقدير الظرف صلة, و

}~zمعطوفا كذلك لتضمنه اإلبدال من ّ ُ ضمري العائد مرتني, وفيه بً ّد, حتـى ْعّ
ّقيل بامتناعه; وألن احلمل عىل الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه الـتخلص بـه  ْ ّ

ًمن حمذور, فأما أن يكون هو موقعا فيام حيوج إىل تأويلني فال ْ ّ«)٦٨(. 
 من اآلية z°̄ }: ( جاء يف هذا املوضع قوله)٦(  سطر)١٠٣(ص 

 ّأن) ٤(ق يف اهلـامش رقـم ّذكر املحقـ. )ً يكون استفهاماْوجيوز أن ]كان[ نفي و٥٤
ّهنا زيادة تفسد النص, وتـيسء أ ويف الواقع .ّ زيادة يقتضيها النصما بني املعقوفتني

 ْالبتة لوجودهـا; إذ معنى فال; ّ أيام إساءة, وال أدري كيف استساغ زيادهتا ههناإليه
ّيتحدث املؤلف عن   تكـون ْ وجيـوز أن, نفـيّليها بأهنـاوحيكم ع  يف هذه اآلية,)ما(ّ

  .أ واضح خط إذنزيادهتاف ,»كان« فالكالم مستقيم دون .ًاستفهاما
ًفإذا كان نفيا منع فعال منفيـ«:  قوله)٧( سطر )١٠٣(ص  هـذا الـضبط . »اً

 .ٌ فعل منفي»منع«: فـًفإذا كان نفيا : الصحيح هوو. عىل هذا النحو غري صحيح
 يقـصد بـذلك ,» يكون للتخيري بمنزلة أوْأن«: قوله )٣( سطر )١٠٧(ص 

وهـذا غـري . ]١٠٦: التوبـة [Ç È É Ê ËÌz} :يف قوله تعاىل» ّإما«
ّصحيح; نظرا إىل أن   مـن ّ فـال بـد, وجاء بعـدها الفعـل,إذا كانت للتخيري» اّإم«ً

 a b c ̀ _ ^ [ } :, وذلك كقوله تعاىل)٦٩(قبل الفعل» ْأن«وجود 
d e f g z ]ـــف ـــاىل, وق]٨٦: الكه ـــه تع  A B C D E F G }: ول

H I J K z ]وعليـه,.  بعـدها فليـست للتخيـري»ْأن«, وإذا مل ترد ]٦٥: طه 
                                                 

 .٢/٤٨٥ مغني اللبيب  )٦٨(
 .٢/٦٥١التبيان, : , وانظر٢/٩٩٦ارتشاف الرضب,   )٦٩(
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 .)٧٠( لإلهبامههنا» ّإما«ّفالصحيح أن 

ّ, يقــصد املؤلــف »ّ يــضم إليهــا مــاْومنهــا أن«: قولــه) ٧( ســطر )١٠٧(ص 
يف  يوجــد :بقولـه) ٣( املحقـق يف اهلـامش رقـم ّوقـد علــق. »ّإمـا«: كلمـةبـذلك 

 تركهـا ْوالـصحيح أن. وال معنى هلا: قال»  يكونْأن«املخطوط قبل هذه العبارة 
 املؤلـف ّدوهنـا ال معنـى لـه; ذلـك أنمـن ً بالنص كثريا, وأصبح النص ّقد أخل
 :جتيء يف التنزيل عىل غري وجه» ّإما «ّذكر أن

 :, ثم ذكر الوجه اآلخر, فقال)٣سطر.... ( يكون للتخيريْأن: منها
َّا ترينّفإم«:  نحو,)ما(يضم إليها » ْأن«: ومنها َ  ).٧سطر(» َ

 غايـة يف اخللـل ,وهذا الوجه األخـري الـذي أثبتـه املحقـق عـىل هـذا النحـو
بــالفتح, » ْأن«ً كثــريا, فقــد ضــبط احلــرف ّ بحيــث أفــسد الــنص,واالضــطراب

:  مـن إضـافة عبـارةّثم ال بـد, الرشطية» ْإن« املؤلف يقصد ّ, ألن»ْإن«الصواب 
 : اجلملة عىل النحو اآليتتصبحل»  يكونْأن«

ضـمري يعـود عـىل » يكـون« واسـم ,)مـا(يضم إليها » ْإن« يكون ْأن: ومنها
 )مـا(مت إليهـا ُالرشطية, ض» ْإن« تكون ْ أن,»ّإما«ـِ الوجه اآلخر لّنإ; أي »ّإما«

 .F G ...z }: من قوله تعاىل» ّإما« كام هو يف ,الزائدة
» ّ أن هـذا جيـوز يف الـرضورةزعم فارسهمو«: قوله )١( سطر )١١٢(ص 

ذكـر املحقـق يف . يقصد بذلك حذف الضمري العائد من اخلـرب الفعـيل إىل املبتـدأ
بياري ًهو أبو عيل الفاريس اتباعا منه إلبراهيم األ. بفارسهمّاهلامش أن املقصود 

ّوهذا مردود; ألن سـيبويه نـص عـىل ذلـك قبـل . )٧١(حمقق كتاب إعراب القرآن ّ
                                                 

 .١/٧٢مغني اللبيب,   )٧٠(
 .٣/١٠٩٧, إعراب القرآنالزجاج,   )٧١(
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ــابقــال ّيل,أيب عــ ــا عــىل ْوال حيــسن يف الكــالم أن«:  يف الكت ً جيعــل الفعــل مبني
وهو ضعيف يف الكـالم, قـال الـشاعر ...  وال يذكر عالمة إضامر األول,االسم

 :وهو أبو النجم العجيل
ّقـــد أصــــبحت أم اخليــــار تــــدعي  ِأصـــــــنع ملّ كلـــــــهًذنبـــــــاّعـــــــيل ّ

صب ال يكـرس البيـت,  النـّفهذا ضعيف, وهو بمنزلته يف غـري الـشعر; ألن
 .)٧٢(» به ترك إظهار اهلاءّوال خيل

 مـا ذهـب إليـه فارسـهم ,واألحسن فيام قيل«: قوله )٨( سطر )١٢١(ص 
ّأكال ملا«من قوله » ّملا«هي » ّملا« قوله ّمن أن كـالم املؤلـف . »واأللـف للتأنيـث» ً

 هـذا ّ املقصود بفارسهم ليس أبا عيل الفـاريس, وذلـك أنّهذا دليل آخر عىل أن
, وأبـو عبيـد كـام ذكـر أبـو )٧٣()٢٢٤( سـالم ابـنالقول هو أليب عبيد القاسـم 

هذا مـن جهـة, ومـن . )٧٤(كان ناقص العلم باإلعراب) ٣٥١(الطيب اللغوي 
 هـذا الوجـه بـل مل يعـرض لـه البتـة يف يعتمدجهة أخرى فإن أبا عيل الفاريس مل 

 .)٧٥(ا مشكلةّ بأهن»ّملا«ام وصف القراءة بتشديد ّ, وإن»ةّاحلج«كتابه 
ًق إليهــا أبــو عــيل أيــضا يف كتابــهّتطــرو ّ, وشــكك يف هــذه »البغــداديات«: ّ
فالوجـه فيـه التخفيـف  «:ً, قـائالً مقبوالًوجها» ّملا«مل ير للتثقيل يف ّألنه  ;القراءة

 .)٧٦(»وال مساغ له غريه يف العربية
 هـو يف ,ه أحـسن مـا قيـل يف هـذه اآليـةّ بأن, ما وصفه مؤلف الكتابّثم إن

                                                 
 .١٢٧, ١/٨٥الكتاب,   )٧٢(
 .٥/٢٦٧البحر املحيط, : , وانظر٢/٣٠٦, إعراب القرآنالنحاس,   )٧٣(
 .١٤٨مراتب النحويني, ص   )٧٤(
 .٣٨٧ − ٤/٣٨٦جة, احل  )٧٥(
 .٣٩١البغداديات, ص   )٧٦(
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ومـا «: انّقون; قـال أبـو حيـّاستبعده املحق ولذلك , فيهاالواقع أضعف الوجوه
ْفعىل« ال يعرف بناء ْقاله أبو عبيد بعيد; إذ ِمن اللم, ومل» َ ْفعـىل«ا يلزم ملن أمـال ّ َ «

 .)٧٧(» يميلها, ومل يملها أحد باإلمجاع, ومن كتابتها بالياء ومل تكتب هباْأن
, نفـــــي, ]٣٧ :الرعـــــد[ c d e f g hz}:  قولـــــه)١٣٢−١٣١(ص 
 ,»البـاء« وأخـرى بــ)مـن(هذا املعنى يذكر مرة بــ. اًليس اهللا واقيا وولي: واملعنى
 َكَلـ أمـا مـا. أي عذاب من جهنم... f g h i jk z }: قال اهللا

 .»...ٌأب قبال به أب
هذا الـنص عـىل هـذا النحـو دليـل واضـح عـىل عـدم فهـم املحقـق ملقـصد 

 بـني عـذاب وجهـنم, وقـال يف اهلـامش )من(اد ههنا حرف اجلر املؤلف; فقد ز
, ّا زيادة تيسء إىل النصّويف احلقيقة إهن! ّ هذه زيادة يقتضيها النصّإن): ١(رقم 

 يف واد, −  عــىل مــا يبــدو−  املحقــق كــانّ ال معنــى لزيادهتــا, ولكــنْ, إذوتفــسده
ّ ذلك أن ما قصده املؤلـف بقولـهواملؤلف يف واد آخر; ا املعنـى يـذكر مـرة هـذ«: ّ
 , ينتزع من أمـر ذي صـفةْوالتجريد هو أن. »التجريد« هو ,»بمن وأخرى بالباء

ّومعنـى التجريـد أن  «:ّقـال ابـن جنـي ,)٧٨( فيها مبالغة لكامهلا فيه,أمر آخر مثله
. )٧٩(»ّ كأنه حقيقته وحمـصوله,ّالعرب قد تعتقد أن يف اليشء من نفسه معنى آخر

دنـا مـن اهللا ّجر.  لـكّ اهللا ويلّأن: فمعنـى ذلـك» ّهللا ويللك مـن ا«: فعندما نقول
ليس اهللا وليـك, : ا مبالغة لكامل هذه الصفة فيه سبحانه, وإذا نفينا ذلك قلناّولي

 .ً وولياًليس اهللا واقيا: ومن هنا فرس املؤلف قوله تعاىل بقوله
                                                 

 .١/٣١٢مغني اللبيب, : , وانظر٥/٢٦٧البحر املحيط,   )٧٧(
 .٢٧٣الكليات, ص : , وانظر٤٣٢املطول, ص   )٧٨(
 .٢/٤٧٣اخلصائص   )٧٩(
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بـاء,  وال)مـن(: التجريد عىل حريف اجلر ه قرصّ أن,ؤخذ عىل املؤلفُ يْولكن
 ¿ ¾ ½ }: ًأيضا, وعليه قوله تعاىل )٨٠(»يف«ه يكون بحرف اجلر ّوالصحيح أن

ÀÁ zجرد من جهنم دارا هلم, أي ْ ً  : قولهًاومنه أيض. جهنم دار اخللديف  ّ
 )٨١( مل يعدلوا حكم عـدلْويف اهللاّ إن ًأفـــاءت بنـــو مـــروان ظلـــام دماءنـــا

 . يف عدل اهللاّ حكم عدلْأي
 للبحث صلة

*   *   *  

                                                 
 .٢٧٤الكليات, ص : , وانظر٤٣٣املطول, ص   )٨٠(
 .٢/٤٧٥اخلصائص   )٨١(




