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العالقة بين النحو والتفسير من خالل تفسير السمعاني
THE RELATIONSHIP BETWEEN GRAMMER AND INTERPRETATION TEFSIR
THROUGH INTERPRETATION TEFSIR OF THE SAMABNI
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KESKİN
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı. Gaziantep/Türkiye

امللخص
 إذ هبا نفهم النصوص فهما،  ألن فهم القرآن مبين عليها، يبني البحث ضرورة وأمهية علم النحو يف فهم كتاب هللا تبارك وتعاىل
 وبعدمها قد نقع يف أخطاء كثري مما،  وهبا نكتشف أوجها كثريا يف النص الواحد، صحيحا وفق كالم العرب الذي أنزل به القرآن
 وعرض منوذجي لبعض اآلايت،  فالبحث عبارة عن دراسة استقرائية لتفسري السمعاين. حيملنا على الفهم السيئ لكتاب هللا تعاىل
 أو بتقدير واحد وفق أقوال أئمة, نتج منها معان متعددة متغايرة,اليت تعرض هلا اإلمام السمعاين وفسرها بتقديرات إعرابية عدة
 والغرض من الدراسة بيان العالقة بني النحو والتفسري من خالل هذا التفسري اليت تعرب مصدرا. التفسري والنحو مع الرتجيح أحياان
.  مؤيدة أبقوال غريه من املفسرين واللغويني, من مصادر التفسري أبمثلة تطبيقية على الكتاب
ABSTRACT
This research is about the importance of Arabic Language Grammar in understanding the Koran. The fact that
Koran is Arabic firm reveals Arab language importance in understanding Koran. Because we can understand the
verses correctly through Arabic language. There is high probability of error in study of interpretation without
Arabic language grammar. This study consists of review of the interpretation of Semani. In this context,
Semani’s linguistic approach has been analyzed through examples from a number of verses; Semani’s
interpretation of the verses from the Arabic language grammar different interpretations were evaluated. In this
context, it was determined that Semani sometimes applied to the views of the commentators and expressed the
opinion he preferred. The study aims to reveal the thesis that Arabic language grammar and interpretation have
relations with each other. It is tried to prove in the example of Semani gloss by benefiting from opinions of
linguistics and exploiting the views of glossators on the subject.
Key Words: Arabic language, grammar, interpretation, Semani, relations

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES

املقدمة
احلمد هلل وبه نستعني ،والصالة والسالم على من جاء ابهلدى رمحة للعاملني ،بشريا ونذيرا ،وعلى آله وصحابته ومن تبعهم
إبحسان إىل يوم اجلزاء وبعد
فإن كتاب هللا عز وجل أوثق شفيع ،و خري جليس ،ال ميل اإلنسان من ترتيله وتدبره ،لذا كان للسلف منه عناية خاصة ،حفظا،
وتفسريا ،وغري ذلك ،فلمكانته وشرفه وددت االلتماس من نوره بدراسة بعنوان ،العالقة بني النحو والتفسري من خالل تفسري
السمعاين .وقد قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مطالب وخامتة ،وهللا تعاىل أسأل أن مين علينا ابلتوفيق.
املطلب األول  :التعريف ابلسمعاين
أولا :امسه ونسب :هو أبو املظفر السمعاين اإلمام العالمة ،مفيت خراسان ،شيخ الشافعية ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن
( )1

أمحد التميمي ،السمعاين ،املروزي ،احلنفي كان  ،مث الشافعي.
َ
اثنيا :مولده ووفاته :ولد أبو املظفر السمعاين سنة ست وعشرين وأربعمائة ،وتويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من ربيع األول سنة
( )2

تسع ومثانني وأربعمائة .عاش ثالاث وستني سنة رمحه هللا تعاىل.

اثلثا :ثناء العلماء عليه :لقد حظي اإلمام السمعاين بثناء مجلة من العلماء الكبار عليه ،مما يدل علو كعبه يف العلم واحلفظ ،نذكر
منها ما يلي :قال عبد الغافر( )3يف اترخيه(:)4هو وحيد عصره يف وقته فضال وطريقة ،وزهدا وورعا ،من بيت العلم والزهد ،تفقه
أببيه ،وصار من فحول أهل النظر ،وأخذ يطالع كتب احلديث ،وحج ورجع ،وترك طريقته اليت انظر عليها ثالثني سنة ،وحتول
شافعيا و أظهر ذلك يف سنة مثان وستني ،فاضطرب أهل مرو ،وتشوش العوام ،حىت وردت الكتب من األمري ببَ ْلخ ،يف شأنه
اجملديْن أبو القاسم املوسوي ،وطائفة من األصحاب ،وىف خدمته ِعدة من الفقهاء،
والتشديد عليه ،فخرج من مرو ،ورافقه ذو َ
()5

فصار إىل طوس ،وقصد نَيسابور ،فاستقبله األصحاب استقباال عظيما أايم نظام امللك،وعميد احلضرة أيب سعيد ،فأكرموه.
ُ

الذهيب ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء (لبنان :بيت األفكار الدولية ٢٠٠٤م) ص. ٣٩٥٧

1
2

الذهيب ،حممد بن أمحد ،املصدر السابق ص .٣٩٥٨
عبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر ابن حممد الفارسي ،من علماء العربية والتاريخ واحلديث ،فارسي األصل ،من أهل نيسابور ،وهو سبط أيب القاسم القشريي صاحب ( الرسالة القشريية ) ارحتل إىل خوارزم وغزنة واهلند،
وتويف بنيسابور .من مؤلفاته ( املفهم لشرح غريب مسلم ) و( السياق ) يف اتريخ نيسابور ،بلغ به سنة ٥١٨ه و (جممع الغريب ) ،انظر :الزركلي خري الدين ،األعالم (،بريوت :دار العلم للماليني ٢٠٠٢ ,م) ج ٤ص .٣١
3

نقال  :عن الذهيب ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ص .٣٩٥٧
الذهيب ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ص .٣٩٥٧
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وقال أبو سعد)6( :صنف جدي التفسري  ،وىف الفقه واألصول واحلديث  ،وتفسريه ثالث جملدات ،وله (االصطالم) الذي شاع
يف األقطار ،وكتاب القواطع يف أصول الفقه ،وله كتاب (االنتصار) ابألثر يف الرد على املخالفني ،وكتاب املنهاج ألهل السنة
( )7

وكتاب (القدر) وأملى تسعني جملسا .وقال احلسني بن أمحد احلاجي:

قرأت خبط أيب جعفر اهلمذاين احلافظ :مسعت إمام

احلرمني يقول :لو كان الفقه ثواب طاواي ،لكان أبو املظفر السمعاين طرازه .وقال أبو سعد :حدثنا أبو الوفاء عبد هللا بن حممد،
()8

حدثنا أبوبكر يقول  :مسعت أيب يقول :ما حفظت شيئا فنسيته .
املطلب الثاين  :التعريف ابلنحو والتفسري والعالقة بينهما

أول :تعريف النحو لغة :النحو :الطريق واجلهة وهو مشتق من الفعل حنا واجلمع أحناء وحنُو ،وحنوت الشيء قصدته فالنحو:
القصد ،ومنه حنو العربية ،وهو إعراب الكالم العريب ،ألن املتكلم ينحو به منهاج كالم العرب إفرادا وتركيبا ،والنحوي :العامل
ابلنحو ،واجلمع حنويون وحناة .وقيل :حنا الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفه ،ومنه مسي النحوي ألنه ِ
حيرف الكالم إىل وجوه اإلعراب،
( )9

وحنو العربية إمنا هو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه ،كالتثنية واجلمع والتحقري والتكبري واإلضافة والنسب .
ُ

اثنيا :تعريف النحو اصطالحا :النحو :علم بقوانني يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريمها ،وقيل :النحو
()10

علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعالل ،وقيل:علم أبصول يعرف هبا صحة الكالم وفساده.

اثلثا :أمهية علم النحو :ال خيفى أمهية النحو عند ما ننظر إىل اهتمام املفسرين هبا يف كتبهم قدميا وحديثا ،فاهتمام السلف هبا
()11

يدل على أمهيتها ولقد شحنوا كتبهم هبا ليكون عوان يف فهم كتاب هللا تبارك تعاىل .ولقد أورد القرطيب
أمهية النحو نذكر منها ما يلى :قال أبو بكر األنباري:

()12

آاثرا كثريا تدل على

جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه واتبعيهم ،رضوان هللا

عليهم  ،من تفضيل إعراب القرآن ،واحلض على تعليمه ،وذم اللحن وكراهيته ،ما وجب به على قراء القرآن أن أيخذوا أنفسهم

6

عبد الكرمي بن حممد بن منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد هللا السمعاين ،أبو سعد اتج اإلسالم ،اإلمام املؤرخ الكبري ،صاحب كتاب األنساب ،وصاحب التصانيف الكثرية ،والفوائد الغزيرة،
العكري احلنبلي الدمشقي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ( ،دمشق-بريوت :دار ابن كثري١٤٠٦ ،ه ١٩٨٦م ) ص . ٤١
والرحلة الواسعة .انظر  :ابن العماد شهاب الدمشقي ،أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد َ
مل نقف على ترمجته وإمنا ذكرانه نقال عن الذهيب ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ص .٣٩٥٧
الذهيب ،حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء ،ص .٣٩٥٨ ٣٩٥٧

لبنان مؤسسة الرسالة ،ت١٤٢٦ .ه ٢٠٠٥,م )ص  ١٣٣٧وانظر :لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري (بريوت :دار صادر ،بدون الفريوز آابدي ،حممد بن يعقوب القاموس احمليط (بريوت:

7
8
9

اتريخ) ج١٥ص  ٣٠٩وانظر  :جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ( ،مجهورية مصر العربية :مكتبة الشروق الدولية  ،ت١٤٢٥ .ه  ) ٢٠٠٤ص .٩٠٨
السيد الشريف اجلرجاين ،علي بن حممد ،معجم التعريفات (القاهرة :دار الفيصلية بدون اتريخ) ص ٢٠٢

10

حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي  ,أبو عبد هللا القرطيب ،من كبار املفسرين ،صاحل متعبد من أهل قرطبة ،رحل إيل الشرق واستقر مبنية ابن خصيب ( يف مشايل أسيوط ،مبصر ) وتويف فيها .من

11

كتبه ( اجلامع ألحكام القرآن ) له نظم أكمل ( الدر املنظم  ،يف مولد النيب املعظم ) من أتليف أبيه أيب العباس ،انظر :الزركلي خري الدين ،األعالم ،ج ٥ص . ٣٢٣-٣٢٢
12
أبوبكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن بن بيان بن مساعة بن فروة بن قطن بن دعامة األنباري النحوي صاحب التصانيف ،كان من أعلم الناس ابلنحو واألدب وأكثرهم حفظا ،مسع إمساعيل بن إسحاق
القاضي وأمحد بن اهليثم بن خالد البزاز وحممد بن يونس الكد ميي وأاب العباس أمحد بن حيىي ثعلب النحوي وحممد بن أمحد بن النضر وأابه القاسم بن حممد بن بشار األنباري وغريهم ،روى عنه أبو احلسن الدار قطين وأبو عمر

بن حيوية اخلزاز وأبو احلسني بن البواب وطبقتهم ،وكان صدوقا فاضال دينا خريا من أهل السنة وصنف كتبا كثرية يف علم القرآن وغريب احلديث واملشكل والوقف واالبتداء والرد على من خالف مصحف العامة .انظر :
السمعاين ،أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي ،األنساب ( اهلند :دائرة املعارف العمانية حبيدر آابد الدكن ،ت١٣٩٧ .ه ١٩٧٧م ) ج  ١ص .٣٥٤-٣٥٣
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ابالجتهاد يف تعلمه)13(.وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال:جردوا القرآن وزينوه أبحسن األصوات ،وأعربوه ،فإنه عريب،
()14

وهللا حيب أن يعرب به.

وعن حممد بن عبد الرمحن عن زيد( )15قال :قال أبوبكر وعمر رضي هللا عنهما :لَبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ
حروفه )16(.وقيل للحسن )17(:إن لنا إماما يلحن ،قال :أخره )18(.وعن علي بن اجلعد( )19قال :قال مسعت شعبة يقول :مثل
صاحب احلديث الذي ال يعرف العربية ،مثل احلمار ،عليه خمالة ال علف فيها .واآلاثر يف ذم اللحن يف الكالم كثرية جدا وهي
()20

ترمز إىل أمهية هذا العلم اليت هلا تعلق مباشر بكتاب هللا وبسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم.

رابعا :التفسري لغة  :التفسري:هو اإليضاح والبيان ومنه قوله تعاىل{وال أيتونك مبثل إال جئناك ابحلق وأحسن تفسريا} الفرقان،

 ٣٣وهو مأخوذ من الفسر وهو اإلابنة والكشف )21(.فسر :الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه ،من
ذلك الفسر ،يقال فسرت الشي وفسرته .والفسر والتفسرة :نظر الطبيب إىل املاء وحكمه فيه )22( .وقيل :الفسر :البيان ،وفسر
ِ
ويفسره ابلضم فسرا وفسره :أابنه ،والتفسري مثله .وقال ابن األعرايب:
الشيء يفسره ابلكسرُ ،

(٢٣١

ه ٨٤٥م) التفسري التأويل

رد أحد
واملعىن واحد ،وقوله عز وجل :وأحسن تفسريا ،الفسر :كشف املغطى ،والتفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل ،والتأويل ُ
()23

احملتملني إىل ما يطابق الظاهر ،واستفسر ته كذا أي سألته أن يفسره يل.

خامسا :التفسري اصطالحا :التفسري :توضيح معىن اآلية وشأهنا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه ،بلفظ تدل عليه داللة
ظاهرة )24(.وقيل :التفسري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،وبيان معانيه ،واستخراج
أحكامه وحكمه .واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات .وحيتاج ملعرفة أسباب
األنباري ،أبوبكر حممد بن القاسم بن بشار ،إيضاح الوقف والبتداء (دمشق :جممع اللغة العربية  ,ت ١٣٩١ه ١٩٧١م ) ص.١٤

13

القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن (بريوت :لبنان مؤسسة الرسالة ،ت١٤٢٧ .ه  ٢٠٠٦م ) ص.٤٢
نقال عن القرطيب ،حممد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،ص  ،٤٢ومل نقف على ترمجته .

14

القرطيب ،حممد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،ص ٤٢.

15
16
17

احلسن بن أيب احلسن يسار السيد اإلمام أبوسعيد البصري :إمام زمانه علما وعمال ،قرأ علي حطان بن عبد هللا الرقاشي عن أيب موسي األشعري وعلى أيب العالية عن أيب وزيد وعمر ،وروى عنه أبو عمرو بن العالء وسالم بن
سليمان الطويل ويونس بن عبيد وعاصم اجلحدري ،وأسند اهلذيل قراءته من رواية ابن عباد بن راشد وعباد بن متيم وسليمان بن أرقم وعتبة بن عتبة وعمر بن مقبل كلهم عن احلسن وهللا أعلم ،وقد أسند األهوازي قراءة احلسن
عن شجاع البلخي وأن شجاعا قرأ علي عيسى بن عمر وقراءة عيسى علي احلسن احلافظ أبو العالء ويكفي ذلك مع أن شجاعا مسع من عيسى بن عمر وعيسى مسع من احلسن ولكن ال نعلم أن أحدمها عرض علي اآلخر
فيحتمل أن يكون ذلك رواية مساع ال عرض وهللا أعلم ،روينا عن الشافعي رمحه هللا أنه قال :لو أشاء أقول  :إن القرآن نزل بلغة احلسن لقلت لفصاحته ،ومناقبه وأخباره طويلة ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر رضي هللا عنه

وذلك سنة إحدى وعشرين وتويف سنة عشر ومائة .انظر  :ابن اجلزري ،أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي الدمشقي الشافعي ،غاية النهاية يف طبقات القراء (بريوت  :دار الكتب العلمية ،ت٢٠٠٦ .م ) ج ١ص
٢١٣

القرطيب ،حممد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،ص .٤٢
علي بن اجلعد بن عبيد ،اإلمام احلافظ احلجة مسند بغداد ،أبو احلسن البغدادي اجلوهري مويل بين هاشم .ولد سنة أربع وثالثني ،ومسع من شعبة وابن أيب ذئب ،وحريز بن عثمان أحد صغار التابعني ،وجرير بن حازم

18
19

وسفيان الثوري وغريهم .انظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ص ٢٧٤٨

القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن ،ص .٤٣

الذهيب ،حممد حسني ،التفسري واملفسرون (القاهرة :مكتبة وهبة بدون اتريخ) ج ١ص .١٢
أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة) ،بدون مكان الطباعة :دار الفكر ،ت١٣٩٩ .ه ١٩٧٩م)ج ٤ص٥٠٤

مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي املصري ،لسان العرب ،ج ٥ص .٥٥
السيد الشريف اجلرجاين ،علي بن حممد ،معجم التعريفات ،ص .٥٧
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()25

النزول والناسخ واملنسوخ.

وقيل :التفسري علم يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية
()26

والرتكيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب ،وتتمات لذلك .

سادسا :عالقة التفسري ابلنحو :النحو وسيلة لفهم الكالم العريب ،وسبب لعدم الوقوع يف اللحن فيه ،ولقد حض العلماء على
تعلمه قدميا وحديثا ،والقرآن الكرمي كالم هللا تعاىل نزل بلسان عريب مبني ولفهمه ال بد من علم النحو ،فالنحو والتفسري عالقتهما
وطيدة ال ينفك أحدمها عن اآلخرعند إرادة تفسري وبيان كالم هللا تعاىل.
قال الزخمشري)27( :ومما ال شك فيه ،أن فهم القرآن الكرمي ،وتوضيح املعىن الذي تنشده اآلايت القرآنية ،وبيان ما تقصده من
دالالت ،يقتضي معرفة اإلعراب ،وقد نشأ هذا العلم وازدهرت مباحثه يف كنف احلاجة إىل تفسري القرآن و إن بعض التفاسري
مشحونة ابلرواايت عن النحويني البصريني والكوفيني ،واالستظهار هبا يف مآخذ النصوص ،والتثبيت أبهداب فسرهم وأتويلهم.
وقال أيضا :وإن اإلعراب أجدى من تفاريق العصا ،وآاثره احلسنة عديد احلصى ،ومن مل يتق هللا يف تنزيله ،فاجرتأ على تعاطي
أتويله وهو غري مع ِرب ،ركب عمياء وخبط خبط عشواء ،وقال ما هو تقول وافرتاء وهراء،وكالم هللا منه براء .وهو املرقاة املنصوبة
إىل علم البيان ،واملطلع على نكت نظم القرآن ،الكافل إببراز حماسنه ،املوكل إباثرة معادنه .فالصاد عنه كالساد لطرق اخلري كيال
تُسلك ،واملريد ملواره أن تعاف وترتك.

28

وذكر الذهيب )29( :أن من أدوات االجتهاد يف التفسري عند الصحابة رضوان هللا عليهم معرفة أوضاع اللغة وأسرارها ،فمعرفة أوضاع
اللغة العربية وأسرارها تعني على فهم اآلايت اليت ال يتوقف فهمها على غري لغة العرب.

30

وال خيفى ما قاله الذهيب عند من اطلع على تفسري الصحابة والتابعني ،واملفسرون عول عليهم ،وكتب التفاسري قدميا وحديثا
مشحونة ابلنحو وغريها من العلوم اليت ال يسغين عنه املفسر .وسيتضح هذا كله عندما نشرع يف تفسري اآلايت اليت سيكون مدار
البحث عندها.

الزركشي ،حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن (القاهرة :مكتبة دار الرتاث بدون اتريخ )

25

ج ١ص ١٣.

ص  . ١٢١أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط (بريوت :لبنان دار الكتب العلمية ت ١٤١٣ه )١٩٩٣
أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد عمر الزخمشري – بفتح الالم وامليم – كان يضرب به املثل يف علم األدب والنحو ،لقي األفاضل والكبار وصنف تصانيف يف التفسري وشرح األحاديث وىف اللغة ،مسع احلديث من

26
27

املتأخرين ،وديوان شعره سائر ,ورد مرو يف زمانه ومل يتفق يل رؤيته واالقتباس منه ،وخرج إيل العراق وجاور مبكة سنني .انظر :السمعاين ،أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي ،األنساب ص .٣١٥
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر املفصل يف علم العربية (عمان :دار عمار ،ت ١٤٢٥ .ه  ٢٠٠٤م ) ص.٣١-٣٠

28

الشيخ احلافظ الكبري مؤرخ اإلسالم وشيخ احملدثني مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عثمان الذهيب.

29

انظر :ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،البداية والنهاية (بريوت :مكتبة املعارف١٤١٠ ،ه ١٩٩٠م) ج  ١٤ص٢٢٥
الذهيب ،حممد حسني ،التفسري واملفسرون ،ج ١ص .٤٥
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املطلب الثالث :بني يدي التفسري
أول  :قوله تعاىل { وما أنزل على امللكني} البقرة أية .١٠٢
قال السمعاين رمحه هللا تعاىل [:قرئ على النفي وهو حمكي عن عطاء بن عوف ،فعلى هذا يف اآلية تقدمي وأتخري ،تقديره :وما
كفر سليمان ،وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطني كفروا ،يعلمون الناس السحر ،وما يعلمان من أحد
وهذا قول غريب .والصحيح أن ما مبعىن الذي ،يعين :والذى انزل على امللكني ].
()32

قال صاحب الدر املصون:

31

قوله ( وما أنزل ) فيه أربعة أقوال أظهرها ،أن ما موصولة مبعىن الذي حملها النصب عطفا على

(السحر ) ،والتقدير :يعلمون الناس السحر واملنزل على امللكني .الثاين :أهنا موصولة أيضا وحملها النصب لكن عطفا على(ما تتلوا
الشياطني) .والتقدير :واتبعوا ما تتلوا الشياطني وما أنزل على امللكني وعلى هذا فما بينهما اعرتا ض وال حاجة إىل القول أبن يف
الكالم تقدميا و أتخريا .الثالث :أن حملها اجلر عطفا على(ملك سليمان ) والتقدير افرتاء على ملك وافرتاء على ما أنزل على
امللكني.

()33

وقال أبو البقاء )34(:تقديره :وعلى عهد الذى أنزل على .الرابع  :أن( ما )حرف نفي ،واجلملة معطوفة على اجلملة املنفية قبلها،
وهي( وما كفر سليمان ) واملعىن ،وما أنزل على امللكني إابحة السحر.

()35

نالحظ يف كل التقديرات معىن مغايرا يف اآلية ،والراجح يف ( ما ) أهنا موصولة مبعىن الذي وهو الذي ذهب إليه املؤلف و أكثر
املفسرين ،وأغلبهم على تضعيف القول أبهنا انفية.
وللطربي( )36فيها توجيه لطيف ،يقول :وأتويل ( ما ) اليت يف قوله ( :وما أنزل على امللكني ) مبعىن ( الذي ) وإمنا اخرتت ذل،
من أجل أن ( ما ) إن وجهت إىل معىن اجلهد ،تنفى عن امللكني ان يكوان منزال إليهما ،ومل خيل االمسان اللذان بعدمها أعين
(هاروت وماروت ) من أن يكوان بدال منهما وترمجة عنهما أو بدال من الناس يف قوله ( :يعلمون الناس السحر ) وترمجة عنهما.
السمعاين أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد التميمي ،تفسري القرآن (الرايض،دار الوطن  ١٤١٨ ،هـ  ١٩٩٧م)ج ١ص١١٦
أمحد بن يوسف بن حممد بن مسعود أبو العباس احلليب املعروف ابلسمني احلليب :نزيل القاهرة إمام كبري ،قرأ على أيب حيان ومسع كثريا منه وقرأ احلروف ابإلسكندرية علي أمحد بن حممد بن إبراهيم العشاب ،وألف تفسريا جليال

31
32

وإعرااب كبريا وشرح الشاطبية شرحا مل يسبق إيل مثله ،تويف سنة ست ومخسني وسبعمائة يف آخر شعبان .انظر :ابن اجلزري ،أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي الدمشقي الشافعي ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ج١
ص .١٣٨

السمني احلليب ،أمحد بن يوسف الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ( بريوت :دار القلم ،بدون اتريخ) ج ٢ص. ٣١

33
34

العكربي ،أبو البقاء حمب الدين عبد هللا بن احلسني اال َزجي الضرير الضرير احلنبلي النحوي الفرضي ،صاحب التصانيف قرأ القراءات علي بن عساكر البطائحي ،وأتدب علي بن اخلشاب ،وتفقه علي أيب يعلي الصغري،
ُ
العكرى احلنبلي الدمشقي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
وروى عن بن البطي وطائفة ،وحاز قصب السبق يف العربية ،وخترج به خلق  .انظر :ابن العماد شهاب الدمشقي ،أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد َ
(بريوت :دار بن كثري,ت١٤٠٦ .ه ١٩٨٦م )ج ٧ص.١٢١

العكربي ،أبو البقاء عبد هللا بن احلسني ،التبيان يف إعراب القرآن ( بدون مكان الطباعة :عيسى البايب احلليب وشركاؤه ،بدون اتريخ ) ص .٩٩وانظر :أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط ،ج ١ص ٤٩٧
ُ
أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي ،من ساكين بغداد استوطنها إىل حني وفاته وكان أحد أئمة العلماء ،حيكم بقوله ،ويرجع إيل رأيه ملعرفته وفضله و وكان قد مجع من العلوم مامل يشاركه فيه أحد من
أهل عصره وكان حافظا لكتاب هللا ،عارفا ابلقراءات ،بصريا ابملعاين ،فقيها يف أحكام القرآن ،عاملا ابلسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وانسخها ومنسوخها ،عارفا أبقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم من اخلالفني يف األحكام

35
36

ومسائل احلالل واحلرام ،عارفا أبايم الناس وأخبارهم انظر :السمعاين ،أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي ،األنساب ،ج ٩ص. ٤١ -٤٠
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فإن جعال بدال من امللكني وترمجة عنهما ،بطل معىن قوله ( :وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون
منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه ،فما الذي يتعلم منهما من يفرق بني املرء وزوجه ؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن (هاروت
اخر أمسائهما ،ألهنما يف موضع خفض على الرد على ( امللكني ) ولكنهما
وماروت ) مرتجم هبما عن امللكني ،ولذلك فتحت أو ُ
ملا كاان ال جيران ،فتحت أواخر أمسائهما.

()37

اثنيا :قوله تعاىل { ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة

والكتاب والنبيني وآتى املال على حبه ذوى القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني وىف الرقاب وأقام الصالة

وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا  }..البقرة آية . ١٧٦
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل {:وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا}فإن قال قائل :مل قال ( :واملوفون ) على الرفع
؟ قيل :فيه قوالن  .أصحهما  :أنه معطوف على خرب لكن  ,وتقديره :ولكن ذا الرب املؤمنون ابهلل واملوفون .وقيل تقديره :وهم
املوفون كأنه عد أصنافا ،مث قال :هم املوفون كذا وكذا .وفيه قول اثلث :أن الكالم إذا طال فالعرب قد ختالف يف اإلعراب ].
وهذا الذي صححه املؤلف نفس ما ذكره الزخمشري يف تفسريه ومل يذكر غريه .وأما السمني احلليب( )38فقد ذكر وجها رابعا :وهو
أن يكون معطوفا على الضمري املسترت يف (آمن ) ومل حيتج إىل التأكيد ابلضمري املرفوع املنفصل ألن طول الكالم أغين عن
ذلك )39(.وهذا التعليل الذي ذكره السمني احلليب أقرب إىل القول الثالث الذي ذكره السمعاين ،وهو أن العرب قد ختالف يف
اإلعراب إذا طال الكالم  .فكل هذه األقوال اليت يقوم اإلمام السمعاين بعرضه ومناقشته علميا مع الرتجيح أحياان يدل على سعة
اطالعه والعمق العلمي عنده.
اثلثا :قوله تعاىل { قل بل ملة إبراهيم حنيفا } البقرة آية .١٣٥
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل :قرأ األعرج بل ملة ،ابلرفع  .ومعناه بل ملتنا ملة إبراهيم .والقراءة املعروفة ابلفتح معناه :أي بل نتبع ملة
إبراهيم .وقيل معناه :بل نكون على ملة إبراهيم ،فحذف ( على ) فصار منصواب .قال الكسائي )40(:هو نصب على اإلغراء كأنه
يقول :اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا.
()41

قال أبو حيان:

قرأ اجلمهور بنصب ملة إبضمار فعل إما على املفعول أي بل نتبع ملة ،ألن معىن قوله ( :كونوا هودا أو

نصارى ) اتبعوا اليهودية أو النصرانية ،وإما على أنه خرب كان أي بل تكون ملة إبراهيم أي أهل ملة إبراهيم كما قال عدي بن
الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة ،ت١٤١٥ .ه ١٩٩٤م ) ج ١ص .١٠٢

37

هو صاحب الدر املصون ،وقد تقدم ترمجته.

38

السمني احلليب ،أمحد بن يوسف الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ج ٢ص .٢٥٠
إمام القراء أبو احلسن علي بن محزة بن عبد هللا بن هبمن بن فريوز األسدي الكويف  ,املعروف ابلكسائي النحوي ،أحد أئمة القراء من أهل الكوفة سكن بغداد ،وكان يعلم هبا الرشيد مث األمني من بعده ،وإمنا قيل له الكسائي

39
40

ألنه أحرم يف كساء .انظر :السمعاين ،أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي ,األنساب،ج ١١ص.١٠٠-٩٩
41
حممد بن يوسف بن علي بن حيان أثري الدين أبو حيان األندلسي الغرانطي اإلمام احلافظ األستاذ شيخ العربية واألدب والقراءات مع العدالة والثقة .ولد يف العشر األخري من شوال سنة أربع ومخسني وستمائة بغرانطة ،وأول
من قراءته سنة سبعني وستمائة قرأ السبع ببلده علي عبد احلق بن علي بن عبد هللا األنصاري وأمحد بن علي بن حممد بن الطباع واألستاذ أيب جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري وإيل آخر سورة مرمي على أمحد بن سعيد بن أمحد بن
بشري القزاز وإىل آخر سورة احلجر على احلافظ أيب علي احلسن بن عبد العزيز بن علي بن أيب األحوص وبرواية ورش مث قالون إىل أول سورة اجلن على اليسر بن عبد هللا بن حممد بن خلف وقرا عليه املصباح أليب الكرم مث قدم
هذه البالد فقرأ ابلثمان على عبد النصري بن علي بن حيىي املربوطي ابإلسكندرية مث قرأ السبع على إمساعيل بن هبة هللا بن املليحي وقرأ اإلرشاد أليب العز علي يعقوب بن بدران اجلرائدي وخليل بن عثمان املراغي ومسع من هؤالء
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حامت ( :إين من دين أي من أهل دين) .قاله الزجاج ،وإما على أنه منصوب على اإلغراء أي الزموا ملة إبراهيم ،قاله أبو عبيد،
وإما على أنه منصوب على إسقاط اخلافض أي نقتدي ملة أي مبلة ،وهو حيتمل أن يكون خطااب للكفار فيكون املضمر اتبعوا أو
كونوا ،وحيتمل أن يكون من كالم املؤمنني فيقدر ب (نتبع ) أو نكون أو نقتدي على ما تقدم تقديره ،وقرأ ابن هرمز واألعرج وابن
أيب عبلة ( :بل ملة ) ابلرفع ،وهو خرب مبتدأ حمذوف أي بل اهلدى ملة أو أمران ملته أو خنن ملته أي أهل ملته أو مبتدأ حمذوف
()42

اخلرب أي بل ملة إبراهيم حنيفا ملتنا.

قد تبني جليا يف هذه اآلية الكرمية كسابقاهتا أبن املؤلف يعتمد على االوجه اإلعرابية يف تقرير معاين اآلايت أحياان ومعتمده يف
ذلك قول من سلف من املفسرين واللغويني ،وهذه األوجه قد تكون راجعة إىل معين واحد كما هو واضح يف هذه اآلية.
رابعا :قوله تعاىل { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آايت حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وما يعلم أتويله إل هللا و الراسخون يف العلم يقولون آمنا به  }..آل
عمران آية ٦
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل :اعلم أن أيب بن كعب وعائشة وابن عباس يف رواية طاووس عنه رأوا الوقف علي ( إال هللا ) وهو قول
احلسن ،وأكثر التابعني  ,وبه قال الكسائي ،والفراء ،واألخفش  ,وأبو عبيد ،أبو حامت ،قالو إن الواو يف قوله ( والراسخون ) واو
االبتداء ،والدليل عل صحته قراءة ابن عباس ( :ويقول الراسخون يف العلم آمنا به ) وروى ابن جريج ،عن جماهد عن ابن عباس يف
رواية أخرى  :الواو للنسق ،وال وقف على قوله ( :إال هللا ) وأن الراسخون يف العلم يعلمون التأويل ،قال ابن عباس :أان ممن يعلم
أتويله ،وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل .قالوا :والصحيح رواية طاووس ،عن
ابن عباس كما ذكران ،وعليه إمجاع القراءة.
قال القرطيب رمحه هللا :اختلف العلماء يف ( والراسخون يف العلم ) هل هو ابتداء كالم مقطوع مما قبله ،أو هو معطوف علي ما
قبله فتكون الواو للجمع ،فالذي عليه األكثر أنه مقطوع مما قبله ،و أن الكالم مت عند قوله ( إال هللا ) هذا قول ابن عمر وعائشة
وعروة بن الزبري وعمر بن عبد العزيز وغريهم ،وهو مذهب الكسائي واألخفش والفراء وأيب عبيد وغريهم.

()43

وغريهم كثريا من كتب القراءات وغريها تويف سنة مخس أربعني وسبعمائة ابلقاهرة ودفن برتبته ابلربقية .انظر :ابن اجلزري ،أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي الدمشقي الشافعي ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،ج ٢ص
.٢٥٠ -٢٤٩

أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط ،ج ١ص  .٥٧٧وانظر :السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٢ص ١٣٦- ١٣٥

القرطيب ،حممد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن،ج ٥ص ٢٥
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وقال أبو َهنيك األسدي )44(:إنكم تصلون هذه اآلية ،وإهنا مقطوعة ،وما انتهى علم الراسخون إال قوهلم ( :آمنا به كل من عند
ربنا ) وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز ،وحكى الطربي حنوه عن يونس ،عن أشهب ،عن مالك بن أنس .ويقولون على هذا
()45

خرب ( الراسخون )

ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام يف هذه اآلية ،إمنا هو عند قوله تعاىل ( :وما يعلم أتويله إال هللا ) وأن ما بعده استئناف
كالم آخر ،وهو ( والراسخون يف العلم يقولون آمنا به ) وروي ذلك عن ابن مسعود وأيب بن كعب وابن عباس وعائشة ،و إمنا
روي عن جماهد أنه نسق الراسخني على ما قبله وزعم أهنم يعلمونه ،واحتج له بعض أهل اللغة فقالو :معناه :والراسخون يف العلم
يعلمونه قائلني آمنا ،وزعم أن موضع ( يقولون ) نصب علي احلال ،وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه ،ألن العرب ال تضمر
الفعل واملفعول معا ،وال تذكر حاال إال مع ظهور الفعل ،فإذا مل يظهر فعل فال يكون حاال ،ولو جاز ذلك جلاز أن يقال :عبد هللا
راكبا ،مبعىن أقبل عبد هللا راكبا ،و إمنا جيوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله:عبد هللا يتكلم يصلح بني الناس ،فكان ( يصلح ) حاال
له )46(.ولكون اجلملة مستقلة ال بد هلا من رابط يربطها بذي احلال ويف املثال هو الفاعل املسترت.

47

الواو فيما سبق كما بينه السمعاين على خالف بني العلماء يف كوهنا استئنافيه أو معطوفة ،وأغلبهم على أهنا مستأنفة ،وضعفوا
القول ابلعطف ،إال أنين أ رى أبن القول ابلرتجيح مبين علي املعين اليت يتبناها املفسر ,فمن قال ابن املتشاهبات ال يعلمها إال هللا
ال شك انه سيقول أبن الواو استئنافية ومن قال أبن الراسخون يعلموهنا فإنه سيقول ابلعطف.
تساءلون به واألرحام } النساء آية.١
خامسا :قوله تعاىل {:واتقوا هللا الذى ّ
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل :وأما قوله تعاىل ( واألرحام ) قرأ محزة بكسر امليم ،وتقديره :واتقوا هللا الذى تساءلون به وابألرحام،
قال إبراهيم النخعي :تقول العرب :نشدتك ابهلل وابلرحم .وضعفوا هذه القراءة ،والقراءة املعروفة :بنصب امليم ،وتقديره  :واتقوا
األرحام أن تقطعوها .قال السمني احلليب :قوله (واألرحام) اجلمهور على نصب ميم (واألرحام) وفيه وجهان:
أحدمها :أنه عطف على لفظ اجلاللة أي واتقوا هللا أي ال تقطعوها .وقدر بعضهم مضافا أي قطع األرحام ،ويقال :إن هذا يف
احلقيقة من عطف اخلاص على العام ،وذلك أن معىن اتقوا هللا :اتقوا خمالفته ،وقطع األرحام مندرج فيها.

نقال عن القرطيب يف تفسريه ،وقد ذكر ابن حجر ترمجة لرجالن بنفس الكنية ومل يتحقق لدي أي منهما يعنيه القرطيب ،مها :عثمان بن األزدي الفراهيدي البصري ،والقاسم بن حممد األسدي الضيب ،انظر :شهاب الدين أيب

44

الفضل ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،بدون اتريخ) ج ١٢ص .٢٥٩
القرطيب ،حممد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن،ج ٥ص .٢٥

45

القرطيب ،حممد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن،ج ٥ص .٢٦
Ahmet Tekin. Arap Gramerinde Hâl Atlas Internatıonal Referred Journal On Socıal Scıences Published, 2018, Vol 4, Issue:8 s. 246-256
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والثاين :أنه معطوف على حمل اجملرور يف (به) حنو مررت بزيد وعمرا ،ملا مل يشركه يف اإلتباع على اللفظ تبعه على املوضع ويؤيد
(وابألرحام ) وقال أبو البقاء :تعظمونه واألرحام ،ألن احللف به تعظيم له.
هذا قراءة عبد هللا ابن مسعود:
َ

()48

وقرأ محزة ( :واألرحام ) ابجلر ،وفيها قوالن :أحدمها :أنه عطف على الضمري اجملرور يف ( به ) من غري إعادة اجلار ،وهذا ال جييزه
البصريون .وقد طعن مجاعة على هذه القراءة كالزجاج وغريه ،حىت حيكى عن الفراء الذي مذهبه جواز ذلك أنه قال :حدثين
شريك بن عبد هللا عن األعمش عن إبراهيم قال( :واألرحام ) خبفض االرحام هو كقوهلم :أسألك ابهلل والرحم ،قال :وهذا قبيح،
ألن العرب ال ترد خمفوضا على خمفوض قد كين عنه .والثاين :أنه ليس معطوفا على الضمري اجملرور بل الواو للقسم وهو خفض
حبرف القسم مقسم به ،وجواب القسم :إن هللا كان عليكم رقيبا .وضعف هذا بوجهني أحدمها :أن قراءيت النصب وإظهار حرف
اجلر يف ( ابألرحام مينعان من ذلك ،واألصل توافق القراءات .والثاين:أنه هني عن احللف بغري هللا تعاىل واألحاديث مصرحة بذلك.
وقدر بعضهم مضافا فرارا من ذلك فقال :وتقديره ِ
ورب األرحام ،قال أبو البقاء وهذا قد أغىن عنه ما قبله يعىن احللف ابهلل تعاىل.
ولقائل أن يقول :إن هلل تعاىل أن يقسم مبا شاء كما أقسم مبخلوقاته كالشمس والنجم والليل ،وإن كنا حنن املنهيني عن ذلك ،إال
أن املقصود من حيث املعىن ليس على القسم ،فاألوىل محل هذه القراءة على العطف على الضمري وال التفات إىل طعن من طعن
فيها .وقرأ عبد هللا أيضا ( :واألرحام رفعا على االبتداء ،واخلرب حمذوف فقدره ابن عطية :أهل أن توصل ،وقدره الزخمشري:
واألرحام مما يتقى ،أو مما يتساءل به ،وهذا أحسن للداللة اللفظية واملعنوية فقط ،وقدره أبو البقاء :واألرحام حمرتمة ،أي واجب
()49

حرمتها.

هذه القراءات الثالثة على اختالف حركاهتا أفادت معان متغايرة يف اآلية الكرمية ،أما ما ذهب إليه بعض النحاة البصريني من
تضعيف قراءة اخلفض اليت هي قراءة محزة فال التفات هلا كما قال صاحب الدر املصون.
ووجه ذلك أهنا من القراءات املتواترة اليت أمجع األمة على قبوهلا ،وهلا شواهد يف القرآن الكرمي ويف اللغة العربية ،كما أهنا جائزة عند
حناة الكوفة.
قال أبو حيان :وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزخمشري وابن عطية ،من ا متناع العطف على الضمري اجملرور إال إبعادة
اجلار ،ومن اعتالهلم لذلك غري صحيح ،بل الصحيح مذهب الكوفيني يف ذلك ،وأنه جيوز)50( .وقد بني أبو حيان وجه صحة
السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ج ٣ص .٥٥٤

48

العكربي،
السمني احلليب ،أمحد بن يوسف  ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٣ص  ٥٥٥-٥٥٤وانظر :أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط  ،ج ٣ص  ١٦٥وانظر :أيب البقاء عبد هللا بن احلسني ُ
التبيان يف إعراب القرآن ،ص . ٣٢٧
49

أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط،ج ٣ص .١٦٧
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مذهب الكوفيني عند تفسري قوله تعاىل( وكفر به واملسجد احلرا م ) فأسهب وأشفى ،ومل يقف الباحث عندها ألن السمعاين مل
يتطرق إىل هذا اخلالف عند تفسري اآلية ،وإليك بيان ذلك .قال أبو حيان :العطف املضمر اجملرور فيه مذاهب
أحدها :أنه ال جيوز إال إبعادة اجلار إال يف الضرورة فإنه جيوز بغري إعادة اجلار فيها ،وهذا مذهب مجهور البصريني ،الثاين :أنه
جيوز ذلك يف الكالم وهو مذهب الكوفيني ويونس وأىب احلسن.
الثالث  :أنه جيوز ذلك يف الكالم إن أكد الضمري ،وإال مل جيز يف الكالم ،حنو مررت بك نفسك وزيد ،وهذا مذهب اجلرمي،
والذى خنتاره أنه جيوز ذلك يف الكالم مطلقا ألن السماع يعضده والقياس يقويه ،أما السماع ،فما روي من قول العرب :ما فيها
غريه ِ
وفرسه ،جبر الفرس عطفا على الضمري يف غريه ،والتقدير :ما فيها غريه وغري فرسه ،والقراءة الثابتة يف السبعة (تساءلون به
واألرحام) أي وابألرحام وأتويلها على غري العطف على الضمري مما خيرج الكالم عن الفصاحة ،فال يلتفت إىل التأويل .و قرأها
كذلك ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة والنخعي وحيىي بن واثب واألعمش وأبو رزين ومحزة ،ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط
على محزة فقد كذب ،وأما القياس فهو أنه كما جيوز أن يبدل منه ويؤكد من غري إعادة ،كذلك جيوز أن يعطف عليه من غري
إعادة جار ،ومن احتج للمنع أبن الضمري كالتنوين فكان ينبغي أن ال جيوز العطف عليه إال مع اإلعادة ،ألن التنوين ال يعطف
عليه بوجه ،وإذا تقرر أن العطف بغري إعادة اجلار اثبت من كالم العرب يف نثرها ونظمها ،كان عطف ( واملسجد احلرام ) على
()51

الضمري يف ( به ) أرجح ،بل متعني ،ألن وصف الكالم ،وفصاحة الرتكيب تقتضي ذلك.

سادسا :قوله تعاىل {:لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك واملقيمني الصالة
واملؤتون الزكاة } النساء آية . ١٦٢
قال السمعاين رمحه هللا تعاىل :واملقيمني الصالة فيه إشكال من حيث النحو ،قيل إن هذا ذكر لعائشة وأابن بن عثمان ،فادعيا
الغلط على الكاتب وقاال :ينبغي أن يكتب (واملقيمون الصالة) وليس كذلك بل هو صحيح يف النحو ،وهو نصب على املدح،
وتقديره :واذكروا املقيمني الصالة ،أو أعين :املقيمني الصالة ،وهم املؤتون الزكاة .ومثله قول الشاعر :النازلني بكل معرتك -
والطيبون معاقد األزر 52أي :أعىن النازلني بكل معرتك ،وهم الطيبون معاقد األزر ،فيكون نصبا على املدح ،وقيل تقديره :وما أنزل
على املقيمني الصالة .قال العكربي يف التبيان ()53(:واملقيمني الصالة ) قراءة اجلمهور ابلياء وفيه عدة أوجه.

1746

أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط ،ج ٢ص .١٥٧-١٥٦

51

اخلرنق بنت بدر بن هفان بن مالك ،من بين ضبيعة ،البكرية العداننية،شاعرة يف اجلاهلية.ديوان اخلرنق (بريوت :دارالكتب العلمية ،ت ١٩٩ . .م ) ص.٤٣
العكربي ،وقد سبق ترمجته .
هو أبو البقاء حمب الدين عبد هللا بن احلسني بن أيب البقاء ُ
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أحدها :أنه منصوب على املدح أي  :وأعين املقيمني  ،وهو مذهب البصريني  ،وإمنا أييت ذلك بعد متام الكالم .
والثاين :أنه معطوف على (ما) أي يومنون مبا أنزل إليك وابملقيمني الصالة ،واملراد هبم املالئكة ،وقيل األنبياء ،وقيل التقدير:
وبدين املقيمني ،فيكون املراد املسلمني .والثالث :أنه معطوف على ( قبل ) تقديره :ومن قبل املقيمني ،فحذف قبل ،وأقيم
املضاف إليه مقامه .والرابع :أنه معطوف على الكاف يف قبلك .اخلامس :أنه معطوف على الكاف يف إليك ،وتقديره :يؤمنون
مبا أنزل إليك وإىل املقيمني الصالة ،وهم األنبياء.
والسادس :أنه معطوف على اهلاء وامليم يف منهم  ،تقديره :لكن الراسخون يف العلم منهم ومن املقيمني الصالة.
()54

وهذه األوجه الثالثة عندان خطأ ،ألن فيها عطف الظاهر على املضمر من غري إعادة اجلار.

قلت هذا على مذهب البصريني وقد بينا جواز ذلك سابقا مع األدلة .وقال السمني احلليب :وقد نص قوم ال اعتبار هبم أهنا حلن،
ونقلوا عن عائشة وأابن بن عثمان أهنا خطأ من جهة غلط كاتب املصحف ،قالوا:وأيضا فهي مصحف ابن مسعود ابلواو فقط
نقله الفراء ،ويف مصحف أيب كذلك  ،وهذا ال يصح عن عائشة ،وال أابن ،وما أحسن قول الزخمشري رمحه هللا :وال يلتفت إىل ما
زعموا من وقوعه حلنا يف خط املصحف ،ورمبا التفت إليه من مل ينظر يف الكتاب ومن مل يعرف مذاهب العرب وماهلم يف النصب
ِ
وغيب عليه أن السابقني األوليني الذين مثلُهم يف التوراة ومثلُهم يف اإلجنيل كانوا أبعد مهة يف الغرية
على االختصاص من االفتتانَ ،
ليسدها من بعدهم ،وخرقا ْيرفوه من يلحق هبم.
عن اإلسالم وذب املطاعن عنه من أن يقولوا ثلمة يف كتاب هللا ُ

()55

واليت تبدو أقوى من بني هذه التوجيهات ،هي ما ذهب إليه املؤلف وأغلب املفسرين على ترجيحها وهي أهنا نصب على املدح
وهللا أعلم .
سابعا:قوله تعاىل { :وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني } املائدة آية . ٦
قال السمعاين رمحه هللا :قرأ انفع  ،وابن عامر  ،والكسائي  ،وحفص:ابلنصب فيكون تقديره  :فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
وأرجلكم  ،وقرأ الباقون ابلكسر ،وأما من قرأ ابخلفض فتقديره :فامسحوا برءوسكم و(اغسلوا) أرجلِكم  .وجيوز أن يعطف الشيء
على الشيء وإن كان خيالفه يف الفعل،قال الشاعر :ورأيت زوجك يف الوغى-متقلدا سيفا ورحما.

56

العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،ص :٤٠٨ – ٤٠٧وانظر السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٤ص .١٥٥ – ١٥٤
أيب البقاء عبد هللا بن احلسني ُ
السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٤ص .١٥٥

 .وهو من شواهد ابن جين يف اخلصائص  ،٤٣١ /٢ ،نقال من مكتبة الشاملة ،جزء ٢صفحة ٥.١الشعر لعبد هللا بن الزبعرى،
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أي متقلدا سيفا ،ومتنكبا رحما ،كذلك اآلية إال أنه خفض على اإلتباع واجملاورة كما قالت العرب ( :جحر ضب خرب ) وحنو
ذلك .قال صاحب التبيان (:وأرجلكم ) ابلنصب ،وفيه وجهان.
أحدمها :هو معطوف على الوجوه و األيدي؛ أي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم؛ وذلك جائز يف العربية بال خالف والسنة
الدالة على وجوب غسل الرجلني تقوى ذلك.
الثاين :أنه معطوف على موضع برءوسكم ،واألول أقوى ،ألن العطف على اللفظ أقوى من العطف على املوضع.
ويقرأ يف الشذوذ ابلرفع على االبتداء ،أي وأرجلكم مغسولة كذلك .ويقرأ ابجلر ،وهو مشهور أيضا  ،كشهرة النصب وفيها
وجهان :أحدمها :اهنا معطوفة على الرؤوس يف اإلعراب ،واحلكم خمتلف ؛ فالرؤوس ممسوحة واألرجل مغسولة ،وهو اإلعراب
الذى يقال هو على اجلوار وليس مبمتنع أن يقع يف القرآن لكثرته ،فقد جاء يف القرآن والشعر ،فمن القرآن قوله تعاىل{ :وحوٍر
عني } على قراءة من جر،وهو معطوف على قوله {أبكواب وأابريق}واملعىن خمتلف ،إذ ليس املعىن :يطوف عليهم ولدان خملدون
حبور عني وقال الشاعر :مل يبق إال أسريغري منفلت-أو موثق يف حبال ِ
القد جمنوب.

57

جر األرجل جبار حمذوف ،تقديره:وافعلوا أبرجلكم غسال  ،وحذف اجلار وإبقاء اجلر جائز.
والثاين :أن يكون َ

()58

وذكر السمني احلليب وجها اثلثا ورابعا هلا :أوهلما :أهنا معطوف على (برءوسكم ) لفظا ومعىن ،مث نسخ ذلك بوجوب الغسل ،أو
هو حكم ابق ،وبه قال مجاعة ،أو حيمل مسح األرجل على بعض األحوال وهو لبس اخلف ،ويعزى للشافعي .اثنيهما :أهنا جرت
مْنبهة على عدم إلسراف ابستعمال املاء ألهنا مظنة لصب املاء كثريا .فعطفت على املمسوح ،واملراد غسلهما ملا تقدم وإليه ذهب
()59

الزخمشري.

محل السمعاين القراءتني على الغسل،وابلرجوع إىل املصادر األخرى جند أن قراءة اجلر يؤخذ منه حكم جواز املسح على الرجلني أو
اخلفني أو أهنا متعينة يف حالة دون أخرى كما ذكره صاحب الدر املصون .وهبذا يتضح مدى أتثري احلركة االعرابية على التفسري
وكيف تتعدد املعىن حبسب وجهات النظر اإلعرابية.
اثمنا :قوله تعايل { إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى  } ..املائدة ٦٩آية .

ديوان انبغة الذبياين (بريوت :دار الكتاب العريب ،بدون اتريخ) ١٩٩١ص.٣٨

العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،ص  :٤٢٢وانظر :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،م ٤/ص .٢١٥ -٢١٠وانظر :البحر احمليط ج ٣ص ٤٥٢
أيب البقاء عبد هللا بن احلسني ُ
السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٤ص ٢١٥
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قال املؤلف رمحه هللا تعاىل(:إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى) قال الكسائي وحناة الكوفة :تقديره :هم الصابئون.
وقال سيبويه :يف اآلية تقدمي وأتخري ,وتقديره  :إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال
خوف عليهم والهم حيزنون ،والصابئون كذلك.
قال أبو حيان يف البحر :قرأ عثمان وأيب وعائشة وابن جبري و اجلحدري ( والصابئني ) قال الزخمشري ،وهبا قرأ ابن كثري )60(.وقرأ
احلسن والزهري (والصابئون)ابلرفع ,وعليه مصاحف األمصار واجلمهور ويف توجيه هذه القراءة وجوه.
أحدها :مذهب سيبويه واخلليل ،وحناة البصرة :أنه مرفوع ابالبتداء ،ىوهو منوي به التأخري ،ونظريه :إن زيدا وعمرو قائم ،التقدمي:
إن زيدا قائم وعمرو قائم ،فحذف خرب عمرو ،لداللة خرب َّ
إن عليه ،وينوى بقوله :وعمرو التأخري .ويكون عمرو قائم خبربه هذا
املقدر معطوفا على اجلملة ،وهو :إن زيدا قائم ،وكالمها ال موضع له من اإلعراب.
اثنيها :أنه معطوف على موضع اسم َّ
إن ،ألنه قبل دخول إ َن كان موضع رفع ،وهذا مذهب الكسائي والفراء ،أما الكسائي ،فإنَّه
أجاز رفع املعطوف على املوضع ،سواء كان االسم مما خفي فيه اإلعراب ،أو مما ظهر فيه ،وأما الفراء فإنَّه أجاز ذلك بشرط خفاء
اإلعراب ،واسم َّ
إن هنا خفي فيه اإلعراب.
أبن العطف عليه يقتضي َّ
اثلثها :أنَّه مرفوع معطوف على الضمري املرفوع ،يف ( هادو) وروي هذا عن الكسائي ،ورد َّ
أن الصابئني
هتودوا ،وليس األمر كذلك.
رابعها :أن تكون َّ
(إن) مبعين نعم حرف جواب  ,وما بعده مرفوع ابالبتداء  ,فيكون ( والصابئون ) معطوفا على ما قبله من
ألن ثبوت َّ
املرفوع ،وهذا ضعيفَّ ،
إن مبعىن نعم فيه خالف بني النحويني ،وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب ،فتحتاج إىل
شيء يتقدَّمها ،يكون تصديقا له ،وال جتيء ابتدائية أو الكالم من غري أن تكون جوااب لكالم سابق )61(.وأضاف السمني احلليب
يف الدر املصون أوجها أخري أذكرها مبنية على التسلسل السابق.
إن وتبتدئ (الصابئون)  ,والتقديرَّ :
خامسها :قال الواحدي :ويف اآلية قول رابع هلشام بن معاوية :وهو أن تضمر خرب َّ
إن الذين
آمنوا والذين هادوا يرمحون على قول من يقول إهنم مسلمون ،ويعذبون على قول من يقول إهنم كفار ،فيحذف اخلرب إذ ُعرف
موضعه ،كما حذف من قوله تعاىل( :إن الذين كفروا ابلذكر) أي يعاقبون ،مث قال الواحدي :وهذا القول قريب من قول البصريني،

هذا غلط من الزخمشري ،ألن ابن كثري يقرأ كاجلمهور.انظر  :السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٤ص ٣٦٢
أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط ،ج ٣ص٥٤١
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غري أهنم يضمرون خرب االبتداء ،وجيعلون ( من آمن ) خرب َّ
(إن) وهذا على العكس من ذلك ألنه جعل ( من آمن ) خرب
االبتداء ،وحذف خرب َّ
(إن).
سادسهاَّ :
أن (الصابئون) مرفوع ابالبتداء وخربه حمذوف كمذهب سيبويه واخلليل ،إال أنَّه ينوي هبذا املبتدأ التأخي ،فالفرق بينه
وبني مذهب سيبويه نية التأخري وعدمها ،وهو ضعيف أيضا ملا فيه من لزوم احلذف والفصل أي ملا يلزم من اجلمع بني احلذف
أن املكان من مواضع احلذف الالزمَّ ،
والفصل وال يعين بذلك َّ
ألن القرآن يلزم أن يتلى على ما أنزل وإن كان ذلك املكان يف غريه
جيوز فيه الذكر واحلذف.
سابعهاَّ :
أن (الصابئون) منصوب ،وإمنا جاء على لغة بين احلرث وغريهم الذين جيعلون املثىن ابأللف يف كل حال حنو :رأيت الزيدان
ومررت ابلزيدان ،نقل ذلك مكي بن أيب طالب وأبو البقاءَّ ،
كان شبهة هذا القائل على ضعفها أنه رأى األلف عالمة رفع املثىن،
وقد جعلت يف هذه اللغة انئبة رفعا ونصبا وجرا ،وكذا الواو هي عالمة رفع اجملموع سالمة ،فيبقى حالة النصب واجلر كما بقيت
األلف ،وهذا ضعيف بل فاسد.
اثمنها :أن عالمة النصب يف(الصابئون) فتحة النون ،والنون حرف اإلعراب كهي يف (الزيتون) (وعربون) قال أبو البقاء :فإن قيل:
إمنا أجاز أبو علي ذلك مع الياء ال مع الواو قيل :قد أجازه غريه  ,والقياس ال يدفعه ،قلت يشري إىل مسألة وهوَّ :
أن الفارسي
أجاز يف بعض مجوع السالمة وهي ماجرت جمرى املكسر كبنني وسنني أن حيل اإلعراب نوهنا بشرط أن يكون ذلك مع الياء
خاصة دون الواو فيقال :جاء البنني ويف احلديث (:اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنني يوسف ) فأثبت النون يف اإلضافة ،فلما
جاءت هذه القراءة وجهت َّ
فتح النون ،وكان املشهور هبذا القول إمنا هو الفارسي ،سأل أبو البقاء هذه املسألة
أبن عالمة النصب ُ
أبن غريه جييزه حيت مع الواو ،وجعل َّ
,وأجاب َّ
أن القياس الأياب .قلت:القياس أيابه ،والفرق بينه حال كونه ابلياء وبني كونه ابلياء
وبني كونه ابلواو ظاهر قد حققته يف شرح (التسهيل) نعم إذا مسي جبمع املذكر السامل جاز فيه مخسة أوجه ،أحدها أن يعرب
ابحلركات مع الواو ،ويصري نظري ( اللذون ) فيقال ( :جاء الزيدون ورأيت الزيدون ومررت ابلزيدون) ك ( جاء اللذون ورأيت اللذون
ومررت ابللذون ) هذا إذا مسي به ،أما مادام مجيعا فال أحفظ فيه ما ذكره أبو البقاء ،ومن أثبت حجة علي من نفى ال سيما مع
تقدمه يف العلم والزمان .اتسعا :قال مكي :وإمنا رفع ( الصابئون ) ألن ( إن ) مل يظهر هلا عمل يف ( الذين ) فبقي املعطوف
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على رفعه األصلي قبل دخول ( إن ) على اجلملة  .قلت :هذا هو بعينه مذهب الفراء ،أعين أنه جييز العطف على حمل اسم ( إن
()62

) إذا مل يظهر فيه إعراب ،إال أن عبارة مكي ال توافق هذا ظاهرا.

اتسعا :قوله تعاىل { وكذلك نفصل اآلايت ولتستبني سبيل اجملرمني } االنعام آية .٥٥
سبيل
سبيل بنصب الالم  ،ومعناه:
َ
ولتستبني اي حممد سبيل اجملرمني،وبرفع الالم معناه :وليظهر ُ
قال املؤلف رمحه هللا تعاىلَ :
اجملرمني .فسبيل مفعول به على قراءة النصب واملخاطب حممد صلى هللا عليه وسلم وابلرفع تكون سبيل الفاعل وقيل املراد أمته.
سبيل اجملرمني ،ومن قرأ
قال أبو حيان يف البحر :استبان يكون الزما ومتعداي فمن قرأ ابلرفع فهي على أهنا ال زمة أي ولتظهر ُ
ابلنصب فهي متعدية ،فقيل هي خطاب للرسول صلى هللا عليه وسلم ،وقيل له ظاهرا ،واملراد أمته ألنه صلى هللا عليه وسلم كان
()63

استبا هنا.

عاشرا :قوله تعاىل { إن هذان لساحران } طه .٦٣
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل :اعلم َّ
أن هذه اآلية مشكلة يف العربية ،وفيها ثالث قراءات :قرأ أبو عمرو(:إن هذين لساحران) ،وقرأ
حفص( :إ ْن هذان لساحران) وقرأ الباقون( :إن هذان لساحران)  .أما قراءة أبو عمرو :فهي املستقيمة على ظاهر العربية ،وزعم
أن (هذان) غلط من الكاتب يف املصحف .وأما قراءة حفص  :فهي مستقيمة أيضا على العربية؛ َّ
أبو عمرَّ :
ألن إن املخففة يكون
ما بعدها مرفوعا ،ومعناه ،ما هذان إال ساحران .
وأما قراءة األكثرين وهي األصح ،قال الزجاج :ال نرضى قراءة أىب عمرو يف هذه اآلية؛ ألهنا خالف املصحف ،وأما وجه قوله
تعاىل(:إن هذان)فله وجوه يف العربية:أما القدماء من النحويني فإهنم قالوا:هو على تقدير :إنه هذان فحذف اهلاء ومثله كثري يف
اللغة العربية ،والوجه الثاين :أن هذا لغة كنانة وخثعم وزبيد ،وقال الكسائي:لغة احلارث بن كعب من كنانة ،وأنشد الكسائي
شعرا :تزود مىن بني أانه ضربة دعته إىل هذه الرتاب عقيم قال الكسائي:على هذه اللغة يقولون :أاتين الزيدان ،ورأيت الزيدان ،
ومررت ابلزيدان  ،وال يرتكون ألف التثنية يف شيء منها .وأما الوجه الثالث ،هو أصح الوجوه َّ ،
فإن القرآن ال حيمل على اللغة
البعيدة  ،وهو أن معىن قوله ( إن هذان ) أي نعم هذان ،قال الشاعر :
بكر العواذل يف الصبا
ويقلن شيب قد عالك

ح يلمنين وألومهن
وقد كربت فقلت إنه

64

السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  ،ج ص ٣٦١ ٣٥٨

أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط  ،ج ٤ص :١٤٥-١٤٤وانظرالسمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ج ٤ص ٦٥٦ -٦٥٥
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وروي أن أعرابيا أتى عبد هللا بن الزبري يطمع شيئا فلم حيصل له طمعه  ،فقال األعرايب  :لعن هللا انقة محلين إليك  ،فقال بن
الزبري  :إن ،وصاحبها ،أي نعم .وىف قراءة أيب بن كعب ( :إن ذان إال ساحران ) وهي شاذة ].
اكتشفنا معان عدة يف هذه األوجه اليت قدرها أهل اللغة واملفسرون يف اآلية إال أن بعضها على خالف بني العلماء يف القبول
والرد.
قال السمني احلليب  :فأما قراءة ابن كثري وحفص فهي أوضح القراءات معىن ولفظا وخطا  ،وذلك أهنما جعال ( إ ْن ) ،املخففة
من الثقيلة فأمهلت ،وملا أمهلت ،كما هو األفصح من وجهيها ،خيف التباسها ابلنافية فجيء ابلالم فارقة يف اخلرب ،فهذان مبتدأ
ولساحران خربه ،ووافقت خط املصحف ؛ فإن الرسم بدون ألف وال ايء يف هذان .مث قال  :فأما الكوفيون فيزعمون أن ( إن )
انفية مبعىن ما ،والالم مبعىن إال وهو خالف مشهور وقد وافق خترجيهم هنا قراءة بعضهم ( ما هذان إال ساحران )  ،وأما قراءة أيب
عمرو فواضحة من حيث اإلعراب واملعىن .أما اإلعراب فهذين اسم ( إن ) وعالمة نصبه الياء ،و(لساحران ) خربها ودخلت الالم
توكيدا ،وأما من حيث املعىن :فإهنم أثبتوا هلما السحر بطريق أتكيدي من طرفيه  ،ولكنهم استشكلوها من حيث خط املصحف
إبسقاط األلف ،وإذا كتبوا النصب واخلفض كتبوه ابلياء  ،وال يسقطوهنا  .قلت يعىن  :املؤلف ،وهذا ال ينبغي أن يرد به على أىب
عمرو ،وكم جاء يف الرسم أشياء خارجة عن القياس ،وذهب مجاعة ،منهم عائشة رضي هللا عنها وأبو عمرو إىل أن هذا مما حلن
فيه الكاتب وأقيم ابلصواب :يعنون أنه كان من حقه أن يكتبه ابلياء فلم يفعل ،فلم يقرأه الناس إال ابلياء .
واما قراءة الباقني ففيها أوجه :
أحدها  :أن ( إن ) مبعىن نعم  ،و(هذان ) مبتدأ و (لساحران) خربه  ،وكثر ورود إن مبعىن نعم وأنشدوا.
بكر العواذل يف الصبا

ح يلمنين وألومهن

ويقلن شيب قد عالك

وقد كربت فقلت إنه

أي :فقلت نعم ،واهلاء للسكت .وقال رجل البن الزبري :لعن هللا انقة محلتين إليك ،فقال :إن وصاحبها ،أي :نعم ،ولعن
صاحبها .وهذا رأي املربد وعلى بن سليمان يف آخرين .وهو مردود من وجهني.

ديوان عبيد بن قيس،حتقيق حممد يوسف جنم(بريوت دارصادر ٢ ..٩ ،م) ص.٦٦
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أحدمها :عدم ثبوت ( إن ) مبعىن نعم ،وما أوردوه مؤول :أما البيت فإن اهلا امسها  ،واخلرب حمذوف لفهم املعىن تقديره  :إنه
كذلك  .وأما قول ابن الزبري فذلك من حذف املعطوف عليه وإبقاء املعطوف وحذف خرب إن للداللة عليه ،تقديره  :إهنا
وصاحبها ملعوانن  ،وفيه تكلف ال خيفى .
والثاين  :دخول الالم على خرب املبتدأ غري املؤكد ب (إن ) املكسورة ،ألن مثله ال يقع إال ضرورة كقوله :
أم احلُلَ ِ
يس لعجوز َش ْهَر بَ ْه

الرقبه
ترضى من اللحم بعظم ْ

65

وقد جياب عنه بوجهني
أحدمها :أبن ( لساحران ) جيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف دخلت عليه هذه الالم تقديره :هلما ساحران .وقد فعل ذلك الزجاج
كما ستأيت حكايته .
الثاين  :أن امسها ضمري القصة وهو ( ها ) اليت قبل ( ذان ) وليست ب (هاء ) اليت للتنبيه الداخلة على أمساء اإلشارة والتقدير  :إن
القصة ذان لساحران  .وقد ردوا هذا من وجهني  :أحدمها  :من اخلط ،وهو أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن تكتب ( إهنا )
فكت بُهم إايها مفصولة من ( إن ) متصلة ابسم اإلشارة مينع
فيصلوا الضمري ابحلرف قلة كقوله تعاىل  ( :فإهنا ال تعمى األبصار ) ْ
كوهنا ضمريا ،وهو واضح ،والثاين :أنه يؤدي إىل دخول الم االبتداء يف اخلرب غري املنسوخ ،وقد جياب عنه مبا تقدم .
الثالث  :أن امسها ضمري الشأن حمذوف  ،واجلملة من املبتدأ واخلرب بعده يف حمل رفع خرب ل ( إن ) التقدير  :إنه ،أي األمر
والشأن ،وقد ضعف هذا بوجهني ،أحدمها:حذف اسم إن وهو غري جائز ،إال يف الشعر ،بشرط أن ال تباشر إن فعال كقوله :إن
من يدخل الكنيسة يوما

يلق فيها جاذرا وظباء.

66

والثاين :دخول الالم يف اخلرب  .وقد أجاب الزجاج ابهنا داخلة على مبتدأ حمذوف تقديره :هلما ساحران ،وهذا قد استحسنه شيخه
املربد ،أعين جوابه بذلك.
الرابع :أن ( هذان ) امسها و(لساحران ) خربها ،وقد رد هذا أبنه كان ينبغي أن يكون ( هذين ) ابلياء كقراءة أيب عمرو .وقد
أجيب عن ذلك :أبنه على لغة بين احلارث وبين اهلُجيم وبين العنرب وزبَيد وعذرة ومراد وخثعم ،وحكى هذه اللغة األئمة الكبار
كأيب اخلطاب وأيب زيد األنصاري والكسائي ،وقال أبو زيد :مسعت من العرب من يقلب كل ايء ينفتح ما قبلها ألفا ) جيعلون

ابن عقيل هباء الدين عبد هللا(،بريوت  ،املكتبة العصرية أبو النجم العجلي ١٩٨٨م) ،شرح ابن عقيل،ج١ص.٣٣٧
شرح ابن عقيل ،ج ١ص . ٣٤٦
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املثىن كاملقصور فيثبتون ألفا يف مجيع أحواله ،ويقدرون إعرابه ابحلركات  ،وأنشدوا قوله :فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى
لصمما.
َمساغا لناابه الشجاع َ

67

أي  :لنابيه  .وقوله  :إن أابها وأاب أابها

قد بلغا يف اجملد غايتاها.

68

أي  :غايتيهما  ،إىل غري ذلك من الشواهد  .وقرأ ابن مسعود  ( :أن هذان ساحران ) بفتح ( أن ) وإسقاط الالم  :على أهنا
وما يف حيزها بدل من ( النجوى ) كذا قاله الزخمشري  ،وتبعه الشيخ( )69ومل ينكره  ،وفيه نظر  :ألن االعرتاض ابجلملة القولية
بني البدل واملبدل منه ال يصح ،وأيضا فإن اجلملة القولية مفسرة للنجوى يف قراءة العامة  ،وكذا قاله الزخمشري أوال فكيف يصح
أن جيعل ( أن هذان ساحران ) بدال من النجوى ؟

()70

اخلامتة
احلمد هلل أوال وآخرا فمن خالل استقرائنا هلذا التفسري املبارك واليت تعترب من أسهل كتب التفاسري علي الرغم من أن مؤلفها عاش
يف القرن الرابع اهلجري إال أن تفسريه تتميز بسهولة واختصار غري خمل للمقصود ،فقد توصلت من خالل هذه الرحلة البحثية إيل
أوال:إن للنحو عالقة قوية ابلتفسري يف فهم اآلايت القرآنية ،وخاصة اآلايت اليت فيها أكثر من قراءة ،و َّ
َّ
أن تفسري السمعاين
التايل:
من التفاسري القدمية اليت اعتنت ابلنحو ،كيف ال وهو من العلماء املتخصصني يف التفسري ويظهر ذلك عندما تراه يناقش أقوال
العلماء من أهل اللغة والتفسري .يف اآلايت اليت وقع فيها اخلالف بينهم يف موقع إعراهبا وترجيحه لبعض هذه األقوال  ,فالرتجيح
دليل علي َّ
أن له ابعا يف اللغة إذ أنه ال يرجح بني األقوال إال من هو متخصص يف الفن .
اثنياَّ :
إن نقله ألقوال علماء اللغة ليستشهد به على ما ذهب إليه أو بغرض ذكرها للعلم مبا قالوا به كا الكسائي والنخعي وغريهم
من علماء النحو مما يدل على اعتنائه هبذا العلم وخاصة يف تفسريه .وجتدر بنا هنا اإلشارة إىل َّ
أن السمعاين على الرغم من اعتنائه
ابلنحو يف تفسريه إال أنَّه مل يكن من املكثرين فيها وهذا بطبيعة احلال يرجع إىل طبيعة الكتاب وغرض املؤلفَّ ،
فإن تفسريه خمتصر
كما قلنا سابقا وتناولت علوما عدة منها ،الفقه والقراءات وعلم الوقف واالبتداء إضافة إىل النحو فلم تكن كالتفاسري اليت اهتمت
ابللغة فقط أو الفقه أو الوقف واالبتداء فقط فإهنا مشلت هذه العلوم كلها ،لذلك جتد بعض من درسوا منهج كتابه ال يذكرون

67

ديوان املتلمس ،حتقيق حسن كامل الصرييف ( ،معهد املخطوطات  ،جامعة الدول العربية  ،م)  ١٩٧ .ص٣٤
شرح ابن عقيل ،ج ١ص.٥٣
69
يعىن أاب حيان ،يف البحر احمليط م ٦/ص ٢٣٨
70
،
العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ص  , ٨٩٥وانظر :أبو حيان األندلسي ،حممد بن
السمني احلليب ،أمحد بن يوسف الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  ،م ٨/ص .٦٨ – ٦٣وانظر :أيب البقاء عبد هللا بن احلسني ُ
يوسف ،البحر احمليط م ٦/ص ٢٣٨
68
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منهجه يف النحو وهذا نقص يف نظران ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم إبحسان إىل يوم
الدين.
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