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ُةمقدم

الحمد هلل وحده، والصبلة والسبلـ عمى َمف ال نبي بعده، وعمى آلو وصحبو  
        .الذيف عمَُّروا الكوَف بعمميـ وتقواىـ، فكانوا مصابيَح الظبلـ، وىداَة األناـِ 

 :وبعد
ـَ يْشُرُؼ بشَرِؼ موضوِعِو، ويحُسف بحْسِف مقدماتو ونتائجو، ويتجمَُّؿ   فإفَّ العم

 .ويرقى بجودة المناقشة ،توجو والمقصدبسبلمة ال
فكاف محؿَّ  ،ولقْد ُعنَي المسمموَف قديًما وحديثًا بالقرآف الكريـ عنايًة فائقةً  

فجاَءت جيوُدىـ متكاممًة متتابعًة في  ،اىتماميـ وُمْنَطَمَؽ تفكيِرِىـ وغايَة عموِميـ
لذلؾ تعددت  ،والبحِث عف أسراره وعجائبو التي ال تنفُد وال تنقِضي ،تفسيره

وكاف  ،وقد استأثر التفسيُر النصيَب األوفى مف ىذه الدراساِت  ،الدراساُت حوَلو
ففيو  ،واحًدا مف ىذه التفاسيِر التي جمعت فنوًنا عديدةً ( )تفسيُر اإلماـِ القرطبي 
والَغريِب، واألحكاـِ الشرعيِة  ،واإلعرابِ  ،والقراءاِت وعمِميا،َيْعِرُض ألسباِب النزوؿ

وزيَّف  ،وبسط وأوجزَ  ،لفقييِة التي ىي أساس الكتاب، فجمع القرطبيُّ وحقَّؽَ وا
فممَّا كاف كتاُب اهلل ىو الكفيَؿ  :يقوؿ فيو: "وبعدُ  ،وُعرؼ بيف الناس بو ،ونمَّؽ

ونزؿ بو أميُف السماء إلى أميِف  ،الذي استقؿَّ بالسنة والفرض ،بجميع عموـ الشرع
بأف أكتَب فيو  (1) وأستفرَغ فيو ُمنَّتي ،مدى عْمريرأيُت أْف أشتغَؿ بو  ،األرض

والرّد عمى  ،واإلعراب والقراءات ،تعميًقا وجيًزا، يتضمَُّف نكًتا مف التفسير والمغات
وأحاديث كثيرة شاىدًة لما نذكره مف أحكاـ ونزوؿ اآليات  ،أىؿ الزيغ والضبلالت

                                                 

 .القاموس )منف( ،القوة :المنَّة بضْـّ الميـ( 1)
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وَمْف تبعيـ مف  ،يؿ السمؼجامًعا بيف معانييا ومبيًنا لكؿ ما ُأشكؿ منيا بأقاو 
 .(1)الخمؼ"

وخاصًة في جانب  ،وقْد أفاَد مف تفسير القرطبيّْ جؿُّ أىِؿ العمـِ والمعرفةِ  
األحكاـ الشرعيَّة التي ىي مقصُد القرطبي األوؿ في تفسيره )الجامع ألحكاـ 

ـَ القرطبيَّ يُحؿُّ كثيًرا  مف المسائؿ القرآف(، وبتصفُّح ىذا السّْفر العظيـ وجدُت اإلما
  :ومف ىنا كاف ىذا البحث ،الفقيية واألحكاـِ الشرعية عمى عمـ النحو وقواعد النحاة

ُ)أثرُالقواعدُالنحوٌةُفًُبناءُاألحكامُالشرعٌةُفًُتفسٌرُالقرطبً(ُ
ُُُُ:وكانُورائًُالختٌارُهذاُالموضوعُاألسبابُاآلتٌة

 ،وأعبلىا رتبة في الفقو ،أفَّ )الجامع ألحكاـ القرآف( مف أجؿّْ التفاسير :أوال
 .مع شيرة مؤلفو )القرطبي( وعمو قدره عند العمماء ،وأعظميا شأًنا ،وأغزرىا مادة

ا ًٌ في جانبيما  ،والمباحث النحوية ،أنو إبراٌز لمكانة قواعد المغة العربية :ثان
 .الوظيفي التطبيقي مف خبلؿ التعامؿ مع آيات القرآف الكريـ

وذلؾ بالربط بيف  ،أسس االختيار والترجيح لدى المعربيفأنو كشٌؼ عف أىـ  :ثالًثا
 .والحكـ الشرعي المراد مف اآلية ،التوجيو اإلعرابي

أف الباحث في تفسير القرطبي يستطيع أْف يطَّمَع عمى آراء العمماء المختمفة  :رابًعا
عمى أنو لـ يكف ليكتفي بعرض ىذه  ،وما كاف مف أقواؿ فييا ،في إعراب اآلية

 .ء دوف أْف يبيَف ما ليا وما عمييا مف وجية الصناعة النحوية والمعنىاآلرا
أفَّ المتأمَؿ في التراكيب القرآنية يجد أنَّيا بمغت الذروة في الدقة واإلحكاـ،  :خامًسا

َؿ  ،وكثيًرا ما تيِدُؼ إلى حكـ شرعيٍّ ال ُييتدى إليو بنظرة َعْجَمى بؿ إفَّ التََّعجُّ
عمى قاعدة نحوية معينة قد يؤدي إلى حكـ شرعي غير بالحكـ عمييا، وحمميا 

 مف ذلؾ كمّْو؟ –وخاصة القرطبي -مراد، فماذا كاف موقؼ العمماء 

                                                 

 .1/7( تفسير القرطبي 1)
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أنَّني قد رميت مف خبلؿ ىذا البحث إلى تحقيؽ القوؿ حوؿ وظيفة النحو  :سادًسا
العربي، وىي: اىتمامو بتخصيص المعنى وتحديده أكثر مف ضبط المبنى 

 وتنظيمو.
ـْ تقُصر أبحاثو عمى اإلعراب، بؿ تعدتو إلى القوانيف األخرى  :اسابعًُ أفَّ النحَو ل

التي يحتاج إلييا المتكمـ بالعربية، ليفيد عمى النيج العربي، ويحتاج إلييا السامع 
 ليفيد عمى النيج العربي.

أْف ُأثبت أفَّ اإلماـ القرطبي قد أفاد مف اإلعراب وقواعد النحو في تقرير  :ثامًنا
األحكاـ الشرعية، واستنباطاتيا مف آياتيا، وأدرؾ أىميتيما في ذلؾ إدراًكا قويِّا، فإفَّ 
كثيًرا مف خبلفات المذاىب الفقيية يرجع سبُبو إلى اإلعراب، والقراءة، كما يرجع 

 إلى المغة، والتصريؼ، واألساليب القرآنية.
ةُالبحث: ُخط 

وتردفيا خاتمة  ،دمة وتمييدأدرت ىذا البحث عمى أربعة فصوؿ، تسبقيا مق 
 وفيارس.فجاء عمى النحو اآلتي:

والخطة التي  ،وفييا نبذة عف الموضوع، وأسباب اختياري لو ،المقدمةُ:أوال
 .انتظمت البحث، ومنيج دراستي فيو

ُبٌنُاإلعرابُوالمعنى( لُة ُوالص  ُوآثاُره، ًُّ ُالتمهٌد،ُوهوُبعنوان:)القرطب ا: ًٌ  ،ثان
 وجاء في مبحثيف:

 ،ونشأتو ،وتناولت فيو الحديث عف: )اسمو ونسبو ومولده ،القرطبي وآثاره :لاألو
 ووفاتو(. ،ومؤلفاتو ،وتبلميذه ،وشيوخو ،ومنزلتو العممية

 الصمة بيف اإلعراب والمعنى، وتحدثت فيو عف: :الثانً
 .أثر العبلمة اإلعرابية في التمييز بيف المعاني  -1

 .اختبلؼ المعنى الختبلؼ اإلعراب  -2

 .ْيـ الشريعة مرتبط بفيـ العربيةفَ   -3
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ُُ:فصولُالبحثُ:ثالًثا

 .في االستثناء الفصل األول:
 .: في التوابعالفصل الثاني
 .: في حروؼ المعانيالفصل الثالث
 .: في القراءاتالفصل الرابع

 .وىي تتضمف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث :الخاتمةُ:رابًعا
 ثبت المصادر والمراجع. :خامًسا
 .: فيرس الموضوعاتسادًسا
ُ:منهجُالبحث

ُ:ومنهجًُفًُمسائلُهذاُالبحثٌُتلخصُفًُاآلتً

 وضع عنواف مناسب لكؿ مسألة. أوال:
 ذكر اآلية القرآنية موضع المسألة. ثانًيا:
 : ذكر تمييد موجز لممسألة.ثالثًا
 نقؿ كبلـ القرطبي في المسألة. رابًعا:

 المناقشة واإليضاح. خامًسا:
بعزِو كؿّْ قوؿ إلى قائمو سواء أكاف نحويِّا  –قدر اإلمكاف  –القياـ  سادًسا:

أـ فقييِّا بما في ذلؾ اآليات القرآنية وقراءتيا، واألحاديث النبوية، والشواىد 
 الشعرية، واألمثاؿ.

 االختيار والترجيح. سابًعا:
ـْ يقؼ دوري في ىذه الدراسة عند حدّْ جمع المادة العممية، بؿ ت ،ىذا  جاوزت ول

ىذا الحد إلى محاولة المناقشة، والتوفيؽ بيف اآلراء المختمفة والتقريب، والترجيح 
والتضعيؼ، وبياف موقؼ القرطبي، وغيرىا مف األمور التي تقتضييا طبيعة البحث 

 العممي.
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وأنبو بأنَّني لـ آتي في تفسير القرطبي عمى كؿّْ موضع ينبني فيو حكـٌ شرعيّّ  
ولكنني أوردت جممة منيا ليست بالقميمة،  –فالمواضع كثيرة  –عمى قاعدة نحوية 

 ألثبت مف خبلليا فكرة ىذا البحث.
وأشير إلى أفَّ الحكـ المبنيَّ عمى القواعد النحوية، أو المؤيَد بيا قد يكوف  

معموًما مف جية أخرى، كالسنَّة واإلجماع، ولكنني ال أعتني ىنا بتمؾ الجية في 
نَّما أعت  ني بالقاعدة النحوية؛ ألنَّيا ىدؼ البحث وموضوعو.الغالب، وا 

ُُوبعـــد:

ْف كانت األخرى فحسبي أنَّي لـ آُؿ جيًدا        فإْف أكف قد وفقت فباهلل التوفيؽ، وا 
 ولـ أدَّخر وسًعا في أْف أضيؼ إلى المكتبة العربية واإلسبلمية جديًدا.

دراسة القرآنية، سائبل اهلل وآمؿ أْف يسيـ ىذا البحث في خدمة المغة العربية وال
().أْف ينفع بو، وأْف يدَّخر لي عنده األجر، إنَّو سميٌع مجيٌب 

ُدكتور

ُأٌمنُالسٌدُبٌومًُالجندي
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ُالتمهٌد
لُةُبٌنُاإلعرابُوالمعنى( ُوآثاُره،ُوالص  ًُّ ُ)القرطب

ُالمبحثُاألول:ُاإلمامُالقرطبًُوآثاره:
ُ(1)ُأوال:ُاسمهُونسبهُومولده:

اإلماـ العالـ  –بإسكاف الراء  –أحمد بف أبي بكر بف َفْرح  ىو محمد بف 
األنصاري، األندلسي، الخزرجي، القرطبي، المفسر.وكنيتو: أبو عبداهلل، ولَد في 

 595 –585قرطبة، ولـ تذكر مصادر ترجمتو تاريخ والدتو، ولعمو ولد ما بيف )
 (2) ىػ(، أي: في أواخر القرف السادس اليجري.

ا:ُنشأت ًٌ ُهُوطلبهُالعلم:ثان

نشأ أبو عبد اهلل في مدينة قرطبة، وُنسب إلييا، وصار مف أشير عممائيا،  
 وتربى في كنؼ أسرة فقيرة كانت تعمؿ بالزراعة في ضواحي قرطبة.

وفي ىذه المدينة تعمَّـ العربية، والشعر، والقرآف وعمومو، وظؿَّ يتنقؿ بيف حمقات  
ىػ(، وسقوِط  633تر أوضاع الببلد عاـ )بسبب تو  -العمـ فييا إلى أف غادرىا 

إلى مصر، وىو عمى درجة مف العمـ والثقافة، وواصؿ تمقيو عف العمماء  -قرطبة 
 إلى أْف تكونت شخصيُتو العمميُة، وذاع ِصيُتو بيف الناس.

(3) 

                                                 

، والػػػػػوافي 17/101، وسػػػػػير أعػػػػػبلـ النػػػػػببلء 585/ 5( ينظػػػػػر فػػػػػي ترجمتػػػػػو: الػػػػػذيؿ والتكممػػػػػة 1)
، وىديػػػػػة العػػػػػارفيف 210/ 2، ونفػػػػػح الطيػػػػػب 335/ 5، وشػػػػػذرات الػػػػػذىب 2/122بالوفيػػػػػات 

 .8/239، ومعجـ المؤلفيف 5/322، واألعبلـ 6/129

، د/ القصػػػػػػػبي زلػػػػػػػط، ط، دار األنصػػػػػػػار 6( ينظػػػػػػػر: القرطبػػػػػػػي ومنيجػػػػػػػو فػػػػػػػي التفسػػػػػػػير صػػػػػػػػ2)
 ىػ. 1399بالقاىرة،

 .23 – 7( ينظر: المرجع السابؽ 3)
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ُثالًثا:ُمنزلتهُالعلمٌة:

ية والعربية مصنفات القرطبي تدؿُّ عمى أنَّو مشارؾ في كثير مف العموـ اإلسبلم 
مف تفسير وحديث، وفقو وأصوؿ، وتصوؼ وكبلـ، ونحو، وغير ذلؾ، كما تدؿُّ 
عمى أنَّو مف صالحي المؤمنيف، وقد أجمعت المصادر عمى وصفو بالعمـ والعمؿ، 

 والزىد والفضؿ والنبؿ، وغير ذلؾ مف حميد الصفات.
 وقاؿ فيو ابف (،1) "اإلماـ العبلمة المفسر صاحب التصانيؼ" قاؿ عنو الذىبي: 

 (2) "كاف مف الغواصيف عمى معاني الحديث، حَسف التصنيؼ، جيّْد النقؿ. العماد:

ُرابًعا:ُشٌوخه:

 :كاف لئلماـ أساتذة أجبلء أخذ عنيـ العمـ في األندلس، وفي مصر. أذكر منيـ 
 شيوخو باألندلس: -أ
لنحوي. عبد اهلل بف سميماف بف داود األندلسي، أبو محمد الحافظ الفقيو ا  -1

 (3) ىػ(.613)ت
آخر القضاة بقرطبة.  ربيع بف عبد الرحمف بف أحمد بف ربيع األشعري،  -2

(4) ىػ(.633)ت
 

(5)(. 639 )ت. يحيى بف عبد الرحمف بف أحمد بف ربيع األشعري األندلسي  -3
 

 أحمد بف محمد القيسي، ابف أبي حجة، أبو جعفر النحوي المقرئ.  -4
(1)(. 643)ت

 

                                                 

، وراجػػػػع: طبقػػػػات المفسػػػػريف 7/101 ، وسػػػػير أعػػػػبلـ النػػػػببلء2/211( ينظػػػػر: نفػػػػح الطيػػػػب 1)
 .2/70 لمداودي

 .5/335( ينظر: شذرات الذىب 2)

 .2/44، وبغية الوعاة 16/83أعبلـ النببلء  ( ينظر: سير3)

 .1/566 ، وبغية الوعاة441/ 17( ينظر: سير أعبلـ النببلء 4)

 .2/339، والديباج المذىب 458ىػ( صػ 640- 631( ينظر: تاريخ اإلسبلـ )5)
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(2)(. 651 )ت دلسي القرطبي المالكي، أبو الحسف.عمّي بف قطراؿ األن  -5
 

ُشٌوخهُبمصر:ُ–بُ

أبو محمد عبد المعطي بف محمود بف عبد المعطي بف عبد الخالؽ بف أبي   -1
(3)ىػ(. 638 )ت الثناء المخمي اإلسكندري.

 

ىػ  648أبو محمد عبد الوىاب بف ظافر بف عمّي المعروؼ بابف رواج ) ت   -2
)(4). 

بف سبلمة المخمّي الشافعّي أبو الحسف المعروؼ بابف عمي بف ىبة اهلل   -3
 .(5)ىػ( 649الجميزي )ت 

صدر الديف أبو  ،الحسف بف محمد بف محمد بف عمروؾ القرشي البكري  -4
 .(6)ىػ( 650عمي )ت 

)ت      أبو محمد  ،عبد العظيـ بف عبد القوي بف عبد اهلل المنذري الشافعي  -5
 .(7)ىػ( 656

                                                                                                                        

 .1/219واألعبلـ  ،1/383( ينظر: بغية الوعاة 1)

 .4/254واألعبلـ  ،16/517( ينظر: سير أعبلـ النببلء 2)

 .4/155واألعبلـ  ،1/622( ينظر: ىدية العارفيف 3)

 .7/22والنجـو الزاىرة  ،5/242شذرات الذىب  :( ينظر4)

 .5/30واألعبلـ  ،5/246شذرات الذىب  :( ينظر5)

 .5/274وشذرات الذىب  ،7/69النجـو الزاىرة  :(  ينظر6)

 .4/30واألعبلـ  ،16/529سير أعبلـ النببلء  :( ينظر7)
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 ج

أبو  ،ف عمر بف إبراىيـ األنصاري القرطبي المالكيضياء الديف أحمد ب  -6
 .(1)ىػ( 656العباس )ت 

مف أىؿ  ،أبو الحسف عمي بف محمد بف عمي بف حفص اليحصبي :ومف شيوخو
 .(2)ولـ يذكر القرطبي أيف التقاه  ،قرطبة

ُُ:خامًسا:ُتالمٌذه

كرتو وما ذ ،قميبًل في حقو ،وشيوخو ،وأسرتو ،ما ذكرتو المصادر عف القرطبي 
 :ومف ىؤالء القميؿ ،عف تبلميذه أقؿَّ وأقؿَّ 

 .(3)ىػ( 708أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الغرناطي )ت  .1

 .(4)(709)ت  إسماعيؿ بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الصمد الخراستاني .2

 .(5)وىو ولد القرطبي ،أبو العباس ،شياب الديف أحمد بف عبد اهلل القرطبي .3

ُ:سادًسا:ُآثاره

مؤلفات القرطبّي كانت أوفَر حظًا في كتب التراجـ مف شيوخو  يبدو أفَّ  
حتى  ،ومع ذلؾ، فمنيا ما ال ُيعمـ عنو إال اسمو ،بؿ مف القرطبي نفسو ،وتبلميذه

 :(6)ومف أىـ آثاره ،ُزعـ أفَّ عدًدا مف أسمائيا لمسمًى واحد

                                                 

 .2/615ونفح الطيب  ،7/69النجـو الزاىرة  :ينظر( 1)

 .3/226والتكممة لكتاب الصمة  ،2/11نفح الطيب  :( ينظر2)

 .5/16وشذرات الذىب  ،1/291بغية الوعاة  :( ينظر3)

 .1/379الدرر الكامنة  :( ينظر4)

 .79طبقات السيوطي  :( ينظر5)

وىديػػػة العػػػارفيف  ،5/322واألعػػػبلـ  ،2/69طبقػػػات المفسػػػريف لمػػػداودي  :( انظػػػر فػػػي مؤلفاتػػػو6)
 .44والقرطبي ومنيجو في التفسير  ،8/239ومعجـ المؤلفيف  ،2/129
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ُ:المطبوعُمنهاُ:أوال

موضػػوع  ،(1)السػػنة وآي الفرقػػاف الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف والمبػػّيف لمػػا تضػػمنو مػػف  .1
ذكػػر فيػػو القرطبػػيُّ  ،وأعظميػػا نفًعػػا ،وىػػو مػػف أجػػّؿ كتػػب التفسػػير ،ىػػذا البحػػث

ـَ القػػرآف، وبػػيَّف القػػراءاِت واإلعػرابَ  وقػػد بػػذؿ فيػػو عنايػة وجيػػًدا فػػائقيف فػػي  ،أحكػا
واالسػػتنباط لؤلحكػاـ الشػػرعية مػػف نصػوص الكتػػاب الكػػريـ؛ إْذ  ،البحػث والتحميػػؿ

لمػػاـٍ عميػػٍؽ بأصػػوؿ عمػػوـ  ،بقػػدرة عاليػػٍة فػػي َفْيػػـِ كتػػاب اهلل تعػػالىىػػو يتمتّػػع  وا 
  .ومعرفٍة واسعٍة بمغِة العرب ،الشريعة وفروعيا

ـُ أحكامو ،وقد ُعني فيو القرطبيُّ بالفقو أيََّما عناية   ،وتفريُع مسائمو ،ففيو إحكا
ذلؾ ما جعؿ و  ،ما ال ُيشاركو فيو تفسيٌر آخرُ  ،وعرُض مذاىبو، ومناقشُة أدّلتو

 ،المتكّمميف عمى طبقات المفسريف يتخذونو مثبًل لمتفسير الذي يغمب عميو الفقو
كما اتخذوا تفسيَر أبي حياف مثبًل لمتفسير الذي يغمب عميو  ،لغمبتو عمى المفسر

 .لغمبتيما عمى صاحبو ،النحو والقراءات
الشػػػػرعية ُيعػػػػدُّ وجممػػػػُة القػػػػوِؿ أّف تفسػػػػيَر القرطبػػػػي بمػػػػا اشػػػػتمؿ عميػػػػو مػػػػف العمػػػػوـ  

وفػػػي ذلػػػؾ  ،ولػػػو فييػػػا مبتًغػػػى ،لكػػػؿّْ ذي فػػػٍف إلييػػػا حاجػػػة ،موسػػػوعة إسػػػبلمية كبيػػػرة
 .مدعاٌة لمرضا  ومْرقاٌة لمقبوؿ والثناء

ُُسبُبُتألٌفُالكتاب:

ػػا كػػاف كتػػاُب اهلل ىػػو الكفيػػَؿ بجميػػع عمػػوـ  :أوضػػَح القرطبػػيُّ سػػبَب تأليفػػِو بقولػػو "فممَّ
ة والفْرض، ونػزؿ بػو أمػيُف السػماء إلػى أمػيف األرِض رأيػُت الشرِع الَّذي استقؿَّ بالسُّن

 .(2)أْف أشتغَؿ بو مدى ُعْمري، وأستفرَغ فيو ُمّنتي"

                                                 

ىػػ( ط  1427عػاـ ) ،آخرىا طبعة بتحقيؽ د/ عبد المحسػف التركػي ،( طبع الكتاب عدة مرات1)
  .وىي الطبعة التي اعتمدىا البحث ،/ مؤسسة الرسالة

 .1/7( تفسير القرطبي 2)
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ِبأْف أكُتَب تعميًقا وجيػًزا، يتضػمَُّف ُنكتًػا مػف التَّفسػيِر  ...كَما بّيَف طريقَة تأليفو بقولو:"
ػػبلالِت، وأحاديػػث كثيػػرة والُّمَغػػاِت، واإلْعػػراِب والقػػراءاِت، والػػرَّدّْ عمػػى أىػػِؿ ا لزيػػغ والضَّ

شاىدة لَما نذكره مف األْحكاـِ ونزوِؿ اآليات، جامًعا بيف معانييما، ومبيًّْنا ما ُأشػِكَؿ 
 .(1)منيما، بأقاويِؿ السَّمِؼ، وَمْف تبعُيـ مف الَخَمؼ"

ػػػُر القػػػرآَف  وبيػػػذا يتبػػػّيف أفَّ تفسػػػيَر القرطبػػػي يعتبػػػر مػػػف التفسػػػير بالمػػػأثور الػػػذي ُيفسّْ
 .(2)أو عف السَّمؼ رحميـ اهلل بالقرآِف أو باآلثار الواردة عف النبي 

 شْرَطو ومنَيَجو في تفسيره أوضَح بياٍف، ولعّمي ُأجمُمو فيما يأتي: ()وقد بّيَف 
إضافُة األقواؿ إلى قائمييا واألحاديث إلى مصنفييا، فإنو ُيقاؿ: مف بركػة العمػـ  -1

 أْف ُيضاؼ القوؿ إلى قائمو.

ُب عف كثيٍر مف َقَصِص المفسّْريف وأخبػار المػؤرخيف إال مػا ال ُبػدَّ منػو، اإلضرا -2
 وما ال غنى عنو لمتبييف.

 تبييُف آيات األحكاـ، بمسائؿ ُتسفر عف معناىا، وترشد الطالب إلى مقتضاىا. -3

ـْ تتضمَّف اآليُة حكًما ذَكَر ما فييا مف التفسير والتأويؿ. -4  إْف ل

اِت، واإلْعػػػراِب، وبيػػػاُف الغريػػػب مػػػف األلفػػػاظ، مػػػع ذْكػػػُر أسػػػباب النػػػزوؿ، والقػػػراء -5
 االستشياد بأشعار العرب.

والػػذي يقػػرأ تفسػػير القرطبػػي يجػػُد أنػػو قػػد التػػـز بمػػا شػػَرَطو، وخطَّػػو ِمػػف مػػنَيٍج فػػي  
الغالػػػب، فيػػػو َيعػػػِرُض ألسػػػباب النػػػزوؿ، والغريػػػب مػػػف األلفػػػاظ، ويحػػػتكـ إلػػػى المغػػػة 

وافض، والفبلسػفة، كَمػا كػاف َينُقػُؿ كثيًرا، ويردُّ عمػى الِفػرؽ كالمعتزلػة،  والقدرّيػة، والػرَّ

                                                 

 اتو.( السابؽ ذ1)

 .227القرطبي حياتو وآثاره العممية صػ :( ينظر2)
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ٍة َمْف أّلَؼ منيـ في ،عف كثيٍر ممف تقدَّمو في التفسير كتػب األْحكػاـ كػابف  وبخاصَّ
 .(1)جرير الطَّبرّي، وابِف عطيَة، وابِف العربي، وأبي بكر الجصاص

 ،موتِ وىو كتاٌب في ذكِر ال ،(2)التذكرة في أحواؿ الموتى وأمور اآلخرة  -2
 .واألشراط إلخ ،والفتف ،والجنة والنار ،والنشر ،والحشر ،وأحواؿ الموتى

 ،ومستمعيو ،وقارئيو ،تكمَّـ فيو عمى فضؿ القرآف ،التذكار في أفضؿ األذكار -3
 .(3)وكيفية تبلوتو وغير ذلؾ  ،وحرمة القرآف ،وحرمتيـ ،والعامميف بو

مف واحد وأربعيف فصبًل يتألؼ  ،الكتاب األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى -4
وأربعة مباحث في  ،وما يتعمؽ بيا مف األحكاـ ،في شرح أسماء اهلل الحسنى

 .(4)الرّد عمى المجسمة وذوي التشبيو 

ظيار محاسف ديف  ،اإلعبلـ بما في ديف النصارى مف المفاسد واألوىاـ -5 وا 
ثبات نبوة سيدنا محمد عميو الصبلة والسبلـ  ،اإلسبلـ  .(5)وا 

 .(6)ورّد ذّؿ السؤاؿ بالكتب والشفاعة  ،رص بالزىد والقناعةقمع الح  -6

ا ًٌ ُ:المخطوطُمنهاُ:ثان

 .(7)االنتياز في قراءة أىؿ الكوفة والبصرة والشاـ وأىؿ الحجاز   .1

 

                                                 

 .409 – 406، والقرطبي ومنيجو في التفسير 2/337،338التفسير والمفسروف  :( ينظر1)

تحقيػػؽ / عصػػاـ الػػديف  ،ىػػػ بػػدار الحػديث بمصػػر 1424( طبػع الكتػػاب عػػدة مػػرات منيػا عػػاـ 2)
 .الصباطي

 .قماريىػ تحقيؽ / السيد أحمد ال 1355( طبع عاـ 3)

 .بيروت ،مؤسسة الرسالة ،( طبع بتحقيؽ / شمس الديف القيسي4)

 .ـ 1980دار التراث العربي  ،( طبع بتحقيؽ / أحمد حجازي السقا5)

 .( طبع بتحقيؽ / مجدي فتحي السيد6)

 (.37( ذكره القرطبي في )التذكارصػ7)
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 .(1)( )أرجوزة جمع فييا أسماء النبي  .2

 .(2)(اإلعبلـ في معرفة مولد المصطفي ) .3

 .(3)أباد( في الينداألقضية، وتوجد منو نسخة في مكتبة )حيدر  .4

التقريب لكتاب التمييد، وىو مختصر لكتاب )التمييد لما في الموطأ مف  .5
"يوجد في مجمديف ضخميف في خزانة  المعاني واألسانيد. قاؿ عنو الزركمي:

 .(4)( 8/117القروييف بفاس، برقـ )

( 377رسالة في ألقاب الحديث، وتوجد نسخة منو بمكتبة )الجزائر( برقـ ) .6
(5). 

 .(6)( 523رح التقصي، ومنو نسخة بمكتبة )القروييف( رقـ )ش .7

 .(7)الممع المؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية، ذكره القرطبي في تفسيره .8

المصباح في الجمع بيف األفعاؿ والصحاح، وىو كتاب لغوي، اختصر فيو  .9
كتاب )األفعاؿ( البف القطاع، وكتاب )الصحاح( لمجوىري، ويوجد بمكتبة 

 .(8)( 283( بميدف بيولندا، رقـ ))بريؿ

                                                 

 .6/129رفيف ، وىدية العا2/66، وطبقات الداودي2/287( ينظر: الديباج المذىب 1)

 .2/66لمداودي  1، وطبقات المفسريف1/62( ينظر: كشؼ الظنوف 2)

 .50، والقرطبي ومنيجو في التفسير صػ91( ينظر: القرطبي مفسًرا صػ3)

 .5/322( األعبلـ 4)

 .47، والقرطبي ومنيجو في التفسير صػ 91( ينظر: القرطبي مفسًرا صػ 5)

 .6/129العارفيف  ، وىدية2/287( ينظر: الديباج المذىب 6)

 .50، وانظر: القرطبي ومنيجو في التفسير 16/146، 10/268( تفسير القرطبي 7)

 .48( ينظر: القرطبي ومنيجو في التفسير صػ 8)
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 .(1)اْلُمْقَتَبس في شرح موطأ مالؾ بف أنس .10

 .(2)منيج العباد ومحجة السالكيف والزىاد .11    

ُ:سابًعا:ُوفاته

ليا  وىي التي يقاؿ ،أجمعت المصادر عمى أنو توفي بمنية في صعيد مصر 
ى وسبعيف وستمائة لميجرة عاـ إحد ،ليمة االثنيف التاسع مف شواؿ ،اآلف )المنيا(

 .ىػ( 671)

                                                 

، وقػػد 49، والقرطبػػي ومنيجػػو فػػي التفسػػير 148( ينظػػر: اإلمػػاـ القرطبػػي شػػيخ أئمػػة التفسػػير 1)
 .3/44،84ذكره القرطبي في تفسير 

 .222/ 18، 216/ 15رطبي في تفسيره ( ذكره الق2)
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 المبحثُالثانً:ُالصلةُبٌنُاإلعرابُوالمعنى
ُأوال:ُأثرُالعالمةُاإلعرابٌةُفًُالتمٌٌزُبٌنُالمعانً:

إفَّ مكانَة اإلعراب في الدرس النحوي ال تُْنكُر؛ إذ ىو اإلبانة عف المعاني  
 (2)لُجِيَؿ أصُؿ اإلفادة. وبو تتبيف أصوؿ المقاصد بالداللة، ولواله  (1) باأللفاظ،

فاإلعراُب يعني العبلقة، وُلحمة النسب بيف الكممات داخؿ الجممة الواحدة، ومف  
َـّ ُعدَّ التأليُؼ فيو تحصيًنا لمنصّْ القرآني مف أي فْيـ خاطيء، بما يضعو مف  ث
ؿ سبؿ اإلبانة عف معانيو؛ إْذ إفَّ المفسر ال يستطيع أْف يدرؾ مراد اهلل إال بالتأم

فيما انطوت عميو تراكيُب القرآف الكريـ، ودالالُت ألفاظو؛ ولذا يعتبر اإلعراُب في 
كتب التفسير أدؽَّ ما يكوف لما يترتب عميو مف استخراج مراد الحؽ مف كبلـ الحؽ 

 فيو ِديٌف ُيتعبُد بو. –سبحانو  –
َـّ رأينا لمنحو في كتب التفسير اعتباًرا كبيًرا وحضوًرا كثيًفا  ، وكأنَّو ُيعطي ومف ث

المشروعية لما يذىب إليو المفسر مف وجوه المعاني المستخمصة مف التركيب 
القرآني، وبعبارة أخرى كاف المفسر مشغوال عمى الدواـ بالعبلقة بيف حريتو مف 

وليذا إذا اختمفت اآلراء في فيـ  (3)جية، ومقتضيات النحو والمغة مف جية أخرى. 
ف ما ىو أمسُّ بالعربية، وأنفذ في طريقيا، وما دؿَّ عميو آيٍة كاف المفسروف يختارو 

 (4)لساف العرب ومساؽ اآليات، ويردوف ما ال يساعد عميو كبلـ العرب. 

                                                 

 ( ينظر: لساف العرب، مادة )ع. ر. ب(.1)

 .545( ينظر: المقدمة البف خمدوف 2)

 .90( ينظر: المغة والتفسير والتواصؿ، د. مصطفي ناصؼ 3)

( ينظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: البحػػر المحػػيط، والػػدر المصػػوف، عنػػد تفسػػير قولػػو تعػػالى:) ولقػػد 4)
 .44بيا لوال أف رأي برىاف ربو( سورة يوسؼ آية ىمَّْت بو وىَـّ 
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بما يضعو مف أصوؿ َفْيـِ المساف العربي، ومعيود  –ولذا فقد احتؿَّ النحُو  
ما يتعمؽ منيا موقًعا مركزًيا في عموـ العربية كمّْيا، وبخاصة  –العرب في خطابيا 

 بالقرآف الكريـ.
وليذا ال تجُد ِعمًما مف العمـو اإلسبلمية فقِيَيا وكبلِميا، وعْمَمْي تفسيرىا  

وأخبارىا إال وافتقاره إلى العربية بيٌّْف ال ُيدفُع، ومكشوٌؼ ال يتقنَّع، ويروف الكبلـَ في 
اسيَر مشحونًة معظـ أبواب أصوؿ الفقو ومسائميا مبنًيا عمى عمـ اإلعراب، والتف

بالروايات عف سيبويو واألخفش والكسائي والفراء وغيرىـ مف النحوييف البصرييف 
والكوفييف، واالستظياَر في مآخذ النصوص بأقاويميـ، والتشبَث بأىداب َفْسِرىـ 
وتأويميـ، فيـ متمبسوف بالعربية أيََّة سمكوا، غير منفكيف منيا أينما وّجُيوا، كؿّّ 

، وآثاره الحسنُة عديُد (1)روا....فإفَّ اإلعراب أجدى مف تفاريؽ العَصاعمييا حيث سيَّ 
ـْ يتَِّؽ اهلَل في تنزيمو فاجترأ عمى تعاطي تأويمو وىو غير ُمْعِرٍب،  الحَصا، وَمف ل
ٌؿ وافتراٌء وِىراٌء، وكبلـ اهلل منو  ركَب عْمياَء، وخَبَط خْبَط عشواَء، وقاؿ ما ىو تقوُّ

 .(2)براءٌ 
تدؿُّ  –حركاٍت وحروًفا  –يرى جميوُر النحوييف أفَّ عبلمات اإلعراب ومف ىنا  

ضافٍة، وغير  عمى المعاني المختمفة التي تعتور األسماء مف فاعميٍة ومفعوليٍة وا 
"فإْف قاؿ قائٌؿ: قْد ذكرت  ذلؾ. يقوؿ الزجاجي موضًحا موقؼ الجميور مف ذلؾ:

و، واحتيج إليو مف أجمو؟ فالجواب أفَّ اإلعراب داخؿ في الكبلـ فما الذي دعا إلي
أْف ُيقاؿ: إفَّ األسماء لمَّا كانت تعتورىا المعاني، وتكوف فاعمة ومفعولة، ومضافة 
ـْ يكْف في صورىا وأبنيتيا أدلٌة عمى ىذه المعاني بؿ كانت  ومضاًفا إلييا، ول

                                                 

، 1/252( مثػػٌؿ ُيضػػَرُب لَمػػْف يكثػػر االنتفػػاع بػػو، ينظػػر: جميػػرة األمثػػاؿ ألبػػي ىػػبلؿ العسػػكري 1)
 .1/26والمستقصى لمزمخشري 

 وما بعدىا. 1/14( ينظر: المفصؿ بشرح ابف يعيش 2)
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ٌد مشتركة ُجعمت حركات اإلعراب فييا تُْنبيء عف ىذه المعاني، فقالوا: ضرَب زي
عمًرا، فدلوا برفع )زيد( عمى أفَّ الفعؿ لو، وبنصب )عمًرا( عمى أفَّ الفعؿ واقع بو، 
ـْ ُيسـَ  وقالوا: ُضِرَب زْيٌد، فدلوا بتغيير أوؿ الفعؿ، ورفع )زيد( عمى أفَّ الفعَؿ ِلَما ل
فاعمو، وأفَّ المفعوؿ قد ناب مناَبو، وقالوا: ىذا غبلـُ زيٍد، فدلوا بخفض )زيد( عمى 

افة الغبلـ إليو، وكذلؾ سائر المعاني جعموا ىذه الحركاِت دالئَؿ عمييا،ليتسعوا إض
أو المفعوؿ عند الحاجة إلى  –إْف أرادوا ذلؾ  -في كبلميـ، ويقدّْموا الفاعؿ 

 (1)تقديمو، ولكوف الحركات دالة عمى ذلؾ".
اض "وأمَّا اإلعراُب فبو تتميز المعاني، وُيوقؼ عمى أغر  ويقوؿ ابف فارس: 

المتكمميف، وذلؾ أفَّ قائبل لو قاؿ: ما أحسْف زيْد، غير ُمْعَرٍب، أو: َضَرَب عمرْو 
زيْد، غير معرب، لـ يوقؼ عمى مراده، فإذا قاؿ: ما أحسَف زيًدا، أو: ما أحسَف 
زيٌد، أباَف باإلعراب عف المعنى الذي أراده، ولمعرب في ذلؾ ما ليس لغيرىا، فيـ 

ُقوف  بالحركات   (2)بيف المعاني". -وغيرىا –ُيفرّْ
كاف  –بنصب )أحسَف(، ونصب )زيد(  –إذا قمت: )ما أحسَف زيًدا(  والمعنى:
و: )ما  ،)ما أحسَف زيٌد( ػ بنصب )أحسف( ورفع )زيد( وتنوينو ػ كاف نفياً  :تعجًبا، و

فيذه ثبلثة معاٍف مختمفة  ،أحسُف زيٍد( ػ برفع )أحسف( وخفض )زيد( ػ كاف استفياماً 
)ما أحسْف زيْد( وسكتَّ عف اإلعراب لـ ُيعمـ أنَّو  :ولو قمت ،بلؼ اإلعرابباخت

 .(3)فيذه مسألٌة تدؿُّ عمى فضؿ العربية وشرِؼ قدرىا  ،أو استفياـ ،أو نفي ،تعجب

                                                 

 .1/78، وينظر: األشباه والنظائر 69( اإليضاح 1)

 .161احبي ( الص2)

 .245 ،3/244المحرر في النحو  :( ينظر3)
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فمػػا دخػػَؿ  ،مػػف خػػبلؿ ىػػذا نجػػُد أفَّ العبلقػػة بػػيف اإلعػػراب والمعنػػى وثيقػػة وقويػػة جػػًدا
َؽ ب  يف المعاني المتكافئة في المفظ.اإلعراُب الكبلـَ إال ليفرّْ

وأفَّ اإلعراب بعبلماتو الدالة عمى المعاني ُيِبْيُف عف موقع المفظ مف التركيب  
َـّ يركف  ،ممَّا يعطي لمكممة حرية واتساًعا فتتبوأ مف الجممة ما تشاء ،والنظـ وِمْف ث

تظيَر  إليو في التعبير عف أغراٍض في الكبلـ مف تقديـ وتأخير ما كاف ليا أفْ 
 بدونو.
يقوؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني في ردّْه عمى أولئؾ الذيف زِىدوا في النحو  

صغاُرىـ أمَرُه وتياُونيـ بو  وأمَّاوطَعُنوا فيو: " ُزُىدىـ في النَّحو واحتقاُرىـ لو وا 
عف  ًداص كوفَ في ذلؾ أشنُع مف َصنيعيـ في الذي تقدَّـ وأشبُو بأف ي صنيُعيـف

مف أْف َيْعتِرُفوا بالحاجِة إليو  اذاؾ ألنَّيـ ال يجدوَف ُبدِّ  ؛وعف معرفِة معاينو كتاِب اهلل
ـَ أفَّ األلفاَظ مغمقٌة عمى َمعانييا حّتى يكوَف اإِلعراُب ىو الذي  ؛فيو إذ كاف قد ُعم
المعياُر الذي  ووأنَّ  ،وأّف األغراَض كامنٌة فييا حتى يكوَف ىو المستخِرَج ليا َيا،يفتحُ 
والمقياُس الذي ال ُيعرؼ  .تبيَُّف ُنقصاُف كبلـٍ وُرجحانُو حتى ُيعرَض عميوال يُ 

ال َمف غالَط  رَ وال ُينِكُر ذلؾ إال َمف َنكِ  .صحيٌح مف سقيـٍ حّتى ُيرَجَع إليو ِحسَّو وا 
ذا كاف اأَلمُر كذلؾ فميَت ِشعري ما عذُر َمفْ  تياوَف بو وزىَد  في الحقائِؽ َنْفَسُو واِ 

 ِص،ورضَي لنفسو بالنَّق ْعِدنوويأخَذُه مف مَ  ومف َمَصبّْ  وُ َر أْف يستسِقيَ ي فيو ولـْ 
  .(1)...".سبيبلً  بحِ وىو يجُد إلى الرّْ  بينة،وآثر الغَ  ،والكماُؿ ليا ُمعرٌض 

كذلؾ قد يكوف اإلعراُب ىو المممَح النحويَّ المميَز أو األساَس إذا لـ يكف في  
َخُذوا ومف ذلؾ قولو تعالى:  ،ىذه المعاني صور الكممات وأبنيتيا ما يدؿ عمى اتَّ

مَ  ٌَ ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْر أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
فإفَّ وجود  ،(2)

                                                 

 .28( دالئؿ اإلعجاز 1)

 .31( سورة التوبة آية 2)
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ىي التي حالت بيف أف يكوف معطوًفا عمى لفظ ( )الفتحة في لفظ )المسيح( 
تو ألْف يكوف معطوًفا عمى ،الجبللة المفعوؿ بو )أحبارىـ(، فتكوف اآلية قد  وخصَّ

ولوال الفتحُة لُتوىّْـ أنو ( )نعت عمييـ أف اتخذوا المسيح ربِّا معبوًدا مف دوف اهلل 
وىو أفَّ اآلية نعت عمييـ عدـ اتخاذىـ  ،فيفيـ العكس ،معطوٌؼ عمى لفظ الجبللة

 .(1)المسيح ربِّا مع اهلل 
 :في الداللة عمى المعاني كما في قوليـ عمى أفَّ اإلعراب قد يشترؾ مع غيره 

)ُضرَب زيٌد( وىو ما مثَّؿ بو الزجاجي؛ حيُث ارتبطت الداللة النحوية بأمريف مًعا 
  :ىما
ورفع )زيد( مما يعني أف الصيغة واإلعراب كبلىما قد ساىـ  ،تغيير أوؿ الفعؿ 

 .في الكشؼ عف المعنى
وذلؾ حينما يتعذر  ،ة عمى المعنىوقد ينفرد غير العبلمة اإلعرابية في الدالل 

)أكـر ىذا ذاؾ(  :)ضرب موسى عيسى( و :ظيور تمؾ العبلمة كما في قوليـ
 .وحينئذ يفيـ المعنى بالتزاـ الترتيب بيف الفاعؿ و المفعوؿ

 ،)ضرب يحي بشرى( فبل تجد ىناؾ إعراًبا فاصبل :"قد تقوؿ :يقوؿ ابف جني 
يمو مما يخفي في المفظ حاُلو ألـز الكبلـ مف إذا اتفؽ ما ىذه سب :قيؿ ،وكذلؾ نحوه

 .(2)تقديـ الفاعؿ وتأخير المفعوؿ مما يقـو مقاـ اإلعراب"
 

                                                 

 .10/123روح المعاني  :( ينظر1)

 .1/35( الخصائص 2)
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ا ًٌ ُ:اختالفُالمعنىُالختالفُاإلعرابُ:ثان

فإذا اختمؼ معرباف في  ،ال شؾَّ أفَّ الخبلؼ في اإلعراب يؤثر عمى المعنى 
مة تتعمؽ بمركز الجممة بعبلقة فكؿُّ واحٍد منيما يرى أفَّ ىذه الكم ،إعراب كممة

ـّ تختمؼ داللة الكممة في اإلعرابيف ،تختمؼ عف العبلقة التي يراىا صاحُبو  ،ومف ث
 .وىذا يؤّدي إلى تغيير فيمنا لمنّص 

والمتأمُؿ في كتاب سيبويو يجده حافبل بكثيٍر مف التحميبلت المغوية المبنية عمى  
ومف ذلؾ  ،رأ بتغيرىا مف تغيٍُّر في المعنىومبلحظة ما يط ،تغيُّر العبلمة اإلعرابية

 :تعميؽ سيبويو عمى بيت امرئ القيس
(1) كفاني ولم أطُمْب قميٌل من الَمالِ    ***فمو أنَّ ما أْسَعى ألْدَنى معيشٍة  

 

نما كاف المطموب عنده  ،"إنما رفع )قميؿ(؛ ألنو لـ يجعؿ )القميؿ( مطموًبا :بقولو وا 
 .(2)ولو لـ ُيرْد ذلؾ ونصب فسد المعنى" ،ًياوجعؿ )القميؿ( كاف ،الممؾ
َن لَُكْم َوُنِقرُّ ِفً اْْلَْرَحاِم َما  وتوجيو الرفع في )نقّر( مف قولو تعالى:   ٌِّ لُِنَب

َنَشاُء 
ـْ يذُكْره  ،ألنو ػ تعالى ػ ذكر الحديث لمبياف ؛بأنو عمى االستئناؼ (3) ول
 .(4)لئلقرار"

و ال يصحُّ النصُب في )نقر( وحممو عمى وقد أضاؼ السيرافي إلى ذلؾ أن 
 يعطؼ  )لنبيف(؛ ألنو ليس عمة لبياف أطوار الخمؽ وغير مشترؾ في التبييف حتى 

                                                 

وشػػرح المفصػػؿ البػػف  ،1/84واإلنصػػاؼ  ،39فػػي ديػػواف امػػرئ القػػيس  ،( البيػػت مػػف الطويػػؿ1)
 .1/327والخزانة  ،1/78يعيش 

 .1/79 ( الكتاب2)

 .5( سورة الحج مف اآلية 3)

 .3/53( الكتاب 4)
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 .(1)بؿ ىو مستأنؼ ،عميو
ىذا قميؿ مف كثير عند سيبويو وغيره مف تحميبلت لغوية تبيف بجبلء ما لمعبلمة  

يضاحيا  .اإلعرابية مف أثر واضح في تنويع المعاني وا 
استمع إلى ما ذكره معربو القرآف الكريـ في الفرؽ بيف الرفع والنصب في جواب  

لٌَِن  )ماذا( مف قولو تعالى  ُكْم َقالُوا أََساِطٌُر اْْلَوَّ َماَذا أَْنَزَل َربُّ
، وقولو (2)

ًراتعالى ) ٌْ ُكْم َقالُوا َخ َقْوا َماَذا أَْنَزَل َربُّ ىنا أفَّ  وواضح ،(3)(َوِقٌَل لِلَِّذٌَن اتَّ
ثـ في صيغة السؤاؿ )ماذا أنزؿ  ،سياؽ اآليتيف واحٌد في )قيؿ( المبني لممجيوؿ

ربكـ(، ومع ذلؾ جاء الجواب في اآلية األولى برفع )أساطير( وفي الثانية بنصب 
 .)خيًرا(
وتوجيو الرفع في )أساطير( أنو خبٌر لمبتدأ محذوؼ تقديره )ىو(، أمَّا توجيو  

 :قاؿ المعربوف ،يو أنو مفعوؿ بو لفعؿ محذوؼ تقديره )أنزؿ(النصب في )خيًرا( ف
والكافُر  ،إنما قدَّر في األوؿ )ىو( ولـ يقّدر )أنزؿ(؛ ألفَّ اآلية إخباٌر عف الكافريف

نما ىو عنده كذٌب وأساطيرُ  ،جاحٌد إلنزاؿ القرآف وقّدر في الثاني )أنزؿ(؛ ألنو  ،وا 
 .مف عند اهلل مف جواب المؤمنيف بأفَّ القرآف ُمنزَّؿٌ 

ـَ نصَب ىذا ورفَع األوَؿ؟ قمت: فصبل بيف جواب  :قاؿ الزمخشري  "فإْف قمت: ِل
ـْ يتمعثموا، وأطبقوا السؤاؿ عمى  ، وجواب الجاحِد، يعني أفَّ ىؤالء لمَّا ُسئموا ل المقرّْ

ا خيًرا، وأولئؾ َعدلو  الجواب، بيًّْنا مكشوًفا مفعوال لئلنزاؿ فقالوا: خيًرا، أي: أنزؿ
   (4)بالجواب عف السؤاؿ، فقالوا: ىو أساطير األوليف، وليس مف اإلنزاؿ في شيء".

                                                 

 .حاشية المصدر السابؽ الصفحة نفسيا :( يراجع1)

 .24( سورة النحؿ 2)

 .30( سورة النحؿ 3)

 .2/603(  الكشاؼ 4)
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َر  وفي قولو تعالى:   ٌْ ِبً َمَعُه َوالطَّ ا ِجَباُل أَوِّ ٌَ
إذا ُأْعِربت )الطير( ( 1) 

ذا ُأعربت اسًما معطوًفا ُجعمت في معنى  مفعوال معو ُجعمت في معنى المعية، وا 
ذا ُأعربت   ( 2) مفعوال بو لفعؿ محذوؼ ُجعمت في معنى المفعولية.الجمع، وا 

نما ليا مقاببلتيا  –إذف  –فالمسألة   ليست مجرد حركات إعرابية مخالفة، وا 
 المعنوية في تحديد الداللة، والفصؿ بيف المعاني.

وهلل درُّ َمْف قاؿ: إفَّ النحَو كمَّو مبنيّّ عمى أفَّ حركاِت اإلعراب دواؿ عمى معاٍف  
ـَ النَّْحِو، وال آراَء ترك ـْ يفيـ ىذا األصؿ لـ َيْقِدْر أْف يفيـ عم يبية مقصودة، وَمْف ل

المفسريف في تفسيرىـ، وال آراَء عمماء العربية في تفسير الشواىد والقصائد مف 
 (3)الشعر".

ُثالًثا:َُفْهُمُالشرٌعةُمرتبطُبفهمُالعربٌة:

ظومتيف: منظومٍة ُلغوية، وضع إفَّ فيـ النصّْ في الفكر اإلسبلمي يخضع لمن 
أسسيا سيبويو، حتى تكوف سنًدا لممسمـ في فيـ معاني القرآف الكريـ عمى الوجو 
، حتى تكوف سنًدا لممجتيد في  الصحيح، ومنظومٍة أصولية، وضع أسسيا الشافعيُّ

 .(4) استنباط معاني القرآف وأحكامو، دوف الخروج عف تعاليمو وحدوده

َر األصوليُّ   "أنَّو إذا كانت الشريعُة عربيًة  الكبيُر أبو إسحاؽ الشاطبي: لذا قرَّ
فبل يفيميا حؽَّ الفْيـ إال َمْف فيـ المغة العربية حؽَّ الفيـ؛ ألنيما سيّْاف في النمط 
ما عدا وجوَه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدًئا في فيـ العربية فيو مبتديٌء في فيـ 

فيـ الشريعة، فإْف انتيى إلى درجة الغاية في الشريعة، أو متوسًطا فيو متوسٌط في 
العربية كاف كذلؾ في الشريعة، فكاف فيُمو حجًة، كما كاف فيـُ الصحابة وغيُرىـ 

                                                 

 .10(  سورة سبأ مف اآلية 1)

 .9/159، والدر المصوف 1064، والتبياف 583( ينظر: مشكؿ مكي 2)

 .118بيف األزىر والجامعة ( النحو والنحاة 3)

 .1077( ينظر: قضية المفظ والمعنى 4)
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مف الفصحاء الذيف فيموا القرآف حجًة، فَمف لـ يبمْغ شأوىـ فقد نقصو مف فيـ 
ة فييا، فبلبد أْف يبمغ في العربية مبمغ األئم 00الشريعة بمقدار التقصير عنيـ

 .(1) كالخميؿ، وسيبويو، واألخفش، والجرمي، والمازني، وَمْف سواىـ"

فَّ النحَو الذي كاف ُيسمى بعمـ العربية قديًما، والذي ينتيي في أىدافو إلى أنو   وا 
عمـ )بياف المعنى وتبيينو( ليس الزًما لفيـ الشريعة فقط، بؿ إنما ىو الزـٌ لفيـ كؿّْ 

المعمقات وانتياًء بآخر كبلـ يدور بو آخر لساف ناطؽ كبلـ مصقوؿ ابتداًء مف 
في  –عند العرب  –بيذه العربية الشريفة؛ ألفَّ النحَو حيف يحدد السموؾ المغوي 

مف خبلؿ ضبطو وتحديده المعنى مف جية،  –بناء األسموب، وىندسة العبارة 
ُف الدارَس ُيمكّْ  –وتأسيسو شبكة العبلقات بيف الكمـ داخؿ الجممة مف جية أخرى 

مف ممارسة نشاطو النقدي القائـ عمى التفكير والتفسير، والمبلحظة النافذة إلى 
، والكشؼ عف طاقاتو المتعددة  .(2) أعماؽ النصّْ

َـّ فميس مف المبالغة القوؿ: إفَّ التحميؿ النحوي ىو المدخُؿ األىُـّ لفيـ   وِمْف َث
قرأ تحميَؿ النحاة آليات القرآف  التراث العربي اإلسبلمي، وال يعرؼ ىذا إال َمفْ 

حساٍف، ثـ أطاؿ النظَر في تحميميـ كبلـَ العرب: نثَره وشعَره،  الكريـ، قراءَة تبصُّر وا 
وصبر عمى قراءة الكتب والسير في دروبيا، وحمؿ تكاليؼ العمـ وأعبائو، وكأفَّ 

؛ إْذ ىذا ىو السبُب الذي جعؿ المغوييف يولوف النحو مكانة تفوؽ مكانة المعجـ
 (3) الداللة في المعجـ ال تتنوع تنوعيا في النحو،وال تتعدد األساليب تعددىا فيو.

                                                 

 .4/115( الموافقات لو 1)

، وضػػػوابط الفكػػر النحػػػوي 81( ينظػػر: المػػدخؿ إلػػػى دراسػػة الببلغػػػة العربيػػة، د. أحمػػػد خميػػؿ 2)
1/164. 

 .1/165، وضوابط الفكر النحوي 546، 545( ينظر: المقدمة البف خمدوف 3)
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ومف أجؿ ذلؾ أصبح النحو مف أكثر أبواب العمـ في تراث المسمميف انتشاًرا،  
فقد داخؿ كؿَّ فروع المعرفة، وفي أي باب نظرنا وجدنا النحو يمقانا بوجو طميؽ، 

 عمـو الشريعة اإلسبلمية ىما: ويبلحظ ىذا في أىـ عمميف مف
يكوف النحو أدؽَّ ما يكوف؛ إْذ مف خبللو يستخرج  –كما تقدـ  –التفسير، وفيو  -1

يقوؿ اإلماـ الطبري  –سبحانو وتعالى  –المفسروف مراد الحؽّْ مف كبلـ الحؽّْ 
نما اعترضنا بما اعترضنا في ذلؾ  مبيًّْنا كثرة تعرضو لوجوه إعراب القرآف: "وا 

ْف كاف قصدنا في ىذا الكتاب الكشؼ عف تأويؿ آي  مف بياف وجوه إعرابو، وا 
القرآف؛ لما في اختبلؼ وجوه اإلعراب مف اختبلؼ وجوه تأويمو، فاضطرتنا 

(1)الحاجة إلى كشؼ وجوه إعرابو لنكشؼ لطالبو تأويَمو وجوه تأويِمو".
 

و وىذا مثؿ يكشؼ عف أىمية النحو في تحميؿ آي الذكر الحكيـ، ففي قول
َوََل ُتِطْع ِمْنُهْم آَِثًما أَْو َكفُوًرا  تعالى: 

"ولو قمت: أو ال  يقوؿ سيبويو: ،(2) 
 (3)تطع كفوًرا انقمب المعنى".

نما كاف ينقمب المعنى؛ ألنو  ويشرح أبو عمّي الفارسّي عبارَة سيبويو فيقوُؿ:  "وا 
وال تطع ىؤالء،  ،إذا قاؿ: ال تطع آثًما أو كفوًرا فكأنو قاؿ: ال تطع ىذا الضرب

نما لزمو أْف ال يطيع أحًدا منيما؛ ألفَّ كؿَّ واحد منيما في معنى اآلخر في  وا 
ولو قاؿ: ال تطع آثًما أو ال تطع كفوًرا، كاف بقولو:  000وجوب ترؾ الطاعة لو 

أو ال تطع، قد أضرب عف ترؾ طاعة األوؿ، فكاف يجوز أف يطيعو، وفي جواز 
 (4)ذلؾ انقبلب المعنى".

                                                 

 .1/184( تفسير الطبري 1)

 .24( سورة اإلنساف مف اآلية 2)

 .3/188( الكتاب 3)

 .4/54( الحجة لو 4)
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الفقو وأصولو، فقد أثَّر النحُو فييما تأثيًرا كبيًرا بالًغا، فقد رأينا كثيًرا مف   -2
وسيتضح ذلؾ جميِّا مف  –المسائؿ الفقيية يُحمُّيا الفقيو وفًقا لمقتضيات النحو 

ـُ محمُد بف الحسف الشيباني  -خبلؿ ىذا البحث تمميذ اإلماـ أبي  –وُيَعدُّ اإلما
بيف مسائؿ الفقو ومسائؿ النحو كمنيج في تحميؿ  مف أوائؿ مف ربط –حنيفة 

الكبلـ والوقوؼ عمى مراميو، فقد ضمَّف كتابو )الجامع الكبير( مباحَث فقييًة 
كثيرًة أدارىا عمى أسس نحوية، وقد أشار الزمخشري في مفصمو إلى صنيع 

فيما ( )"وىبل سفَّيوا رأي محمد بف الحسف الشيباني  الشيباني ىذا فقاؿ:
"وذلؾ ضمف كتابو المعروؼ بػ  يقوؿ ابف يعيش: ،كتابو )اإليماف( أودع

)الجامع الكبير( في كتاب )اإليماف( منو مسائؿ فقيية تنبني عمى أصوؿ 
فمف مسائمو الغامضة  ،العربية ال تتضح إال لمف لو قدـ راسخ في ىذا العمـ

، فضربو الجميع ُعتقو  ا، ولو قاؿ: أنو قاؿ: لو قاؿ: أيُّ عبيدي ضرَبؾ فيو حرّّ
، فضرب الجميع لـ ُيعتؽ إال األوؿ، فكبلـ ىذا  أيُّ عبيدي ضربتو فيو حرّّ

( 1)الحبر مسوؽ عمى كبلـ النحو في ىذه المسألة".
 

ىذا الجانُب العمميُّ لمنحو ُمثبٌت في كتب الفروع الفقيية، كالوجيز لمغزالي،  
العبلمة جماؿ الديف  وشرحو الكبير لمرافعي، والروضة لمنووي، وغيرىا، ثـ يأتي

ىػ( فيتوُّْج ىذه الجيود في كتابيو: )الكوكب الدري فيما يتخرج 772اإلسنوي )ت
عمى األصوؿ النحوية مف الفروع الفقيية(، و )التمييد في تخريج الفروع عمى 

المسائؿ النحوية التي ىي القواعد النظرية ثـ نزَّؿ عمييا ( )األصوؿ(، فقد تناوؿ 
 وربط بينيما. الفروع الفقيية،

"ألف فاعؿ  ومف ذلؾ شرحو لممسألة التي نقميا ابف يعيش عف الشيباني، فقاؿ: 
عاّـّ؛ ألنو ضمير أي، وحينئٍذ  –وىو الضمير في ضربؾ  –الفعؿ في الكبلـ األوؿ 

                                                 

 .1/14( المفصؿ بشرح ابف يعيش 1)
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يكوف الفعؿ الصادر عنو عامِّا؛ ألنو يستحيؿ تعدد الفاعؿ، وانفراد الفعؿ إذا كاف 
وىو  –عؿ اآلخر، وليذا قمنا يعتؽ الجميع. وأمَّا الكبلـ الثاني ِفْعُؿ أحدىما غيَر ف

، والعاـ فيو  –قولو: أي عبيدي ضربتو  فالفاعؿ فيو، وىو )تاء الخطاب( خاصّّ
واتحاد الفعؿ مع تعدد المفعوؿ ليس  –أعني الياء  -إنما ىو ضمير المفعوؿ

 (1)ا بمفعوليف أو أكثر".محاال، فإفَّ الفاعؿ الواحد قد يوقع في وقت واحد فعبل واحدً 

وفي ىذا الكبلـ تأكيد عمى أفَّ النحو منيج في تحميؿ الكبلـ، وليس أي كبلـ بؿ  
كبلـ يتعمؽ بو الحؿُّ والحرمُة، والجواز وعدمو، ولذلؾ ذكر أبو إسحاؽ الشاطبي أفَّ 

"أنا منُذ ثبلثيف سنًة ُأفتي الناَس مف كتاب سيبويو"، ثـ يشرح  الجرمي قاؿ:
"وكتاُب سيبويو ُيتعمـ منو النظُر والتفتيُش، والمراد  بي السرَّ في ذلؾ فيقوؿ:الشاط

ْف تكمَّـَ في النحو فقد نبَّو في كبلمو عمى مقاصد العرب، وأنحاء  بذلؾ أفَّ سيبويو وا 
ما يميؽ بو، حتى إنو  تصرفيا في ألفاظيا ومعانييا، بؿ ىو َبيٌّْف في كؿ باب

 (2)ياف، ووجوه تصرفات األلفاظ في المعاني".احتوى عمى عمـ المعاني والب

ويشير ابف قتيبة إلى أثر المعنى النحوي الذي تدؿ عميو العبلمة اإلعرابية في  
"لو أفَّ قائبل قاؿ: )ىذا قاتٌؿ أخي(، بالتنويف، وقاؿ  فيـ األحكاـ الشرعية فيقوؿ:

تْمو، ودؿَّ حذؼ آخُر: )ىذا قاتؿُ أخي(، باإلضافة، لدؿَّ التنويُف عمى أنو لـ يق
)ال يقتؿ قرشي صبًرا بعد اليوـ(، فمف  (:)التنويف عمى أنو قتمو، وقاؿ رسوؿ اهلل 

ْف ارتدَّ، وال يقتص منو إْف قَتؿ،  رواه جزًما أوجَب ظاىر الكبلـ لمقرشي أال يقتؿ، وا 
ومف رواه رفًعا، انصرؼ التأويؿ إلى الخبر عف قرشي أنو ال يرتد عف اإلسبلـ 

 (3)قتؿ، أفما ترى اإلعراب كيؼ فرَّؽ بيف ىذيف المعنييف؟".فيستحؽ ال

                                                 

 .418( الكوكب الدري 1)

 .4/116( الموافقات لمشاطبي 2)

 .15( تأويؿ مشكؿ القرآف 3)
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وعمى قواعد النحاة  ،ىذا واألحكاـ الفقيية التي بناىا عمماء الفقو عمى عمـ النحو 
ليؾ ىذيف المثاليف لينجمي  ،التي استنبطوىا مف كبلـ العرب أكثر مف أف تحصى وا 

  :األمر أكثر
ُكمََّما دخمِت الداَر فأنِت  :أو ،طالؽٌ إْف دخمت الدار فأنت  :إذا قاؿ لزوجتو .1

  .طالؽٌ 

ف  ،ُطمقت إْف دخمت الدار ،قاؿ الفقياء إذا قاؿ الرجؿ لزوجتو الصيغة األولى  وا 
ْف قاؿ الصيغة الثانية يتكرر الطبلؽ  ،فبل تقع إال واحدة ،تكرر دخوليا لـ ُتطمؽ وا 

وىذا بناٌء  ،يقاتفمو دخمت الدار ثبلث مرات وقعت ثبلث تطم ،بتكرر دخوؿ الدار
 .(1)و )إْف( ال تقتضي التكرار ،عمى ما قرره النحاة مف أفَّ )ُكمََّما( تقتضي التكرار

تمؾ الفتوى التي أمبلىا الكسائي عمى أبي يوسؼ القاضي عندما سألو ىاروف  .2
  :الرشيد عف حكـ الطبلؽ في ىذه األبيات

ْن    ***َفِإْن تْرُفقي يا ىنُد فالرِّفُق أيمُن    تْخِرقي يا ىنُد فالخرُق أشأمُ وا 
 وَمْن َيْخِرْق أعقُّ وأظممُ  ,ثالثاً    ***والطالُق عزيمٌة   ,فأنِت طالقٌ 

 (2)فما المرٍئ بعد الثالث ُمقدَّمُ    ***َفِبيني بيا أْن ُكنِت غيَر رفيقٍة  

ذا نصب )ثبلثا( تطمؽ ثبلثاً  ،إذا رفع )ثبلثا( تطمؽ واحدة :فأجاب بأنو   ،وا 
 ،(3)في استخراج الحكـ الشرعي مف ىذه األبيات نقاش طويؿ وآراء متعددة ولمعمماء

 .ولكف الذي ييمُّنا إدراُؾ العمماء أفَّ لمعبلمة اإلعرابية دوًرا في تحديد المعنى

                                                 

  .وفيو أمثمة كثيرة متنوعة في ىذا الموضوع ،56النحو والنحاة  :( ينظر1)

 :وتراجػػع فػػي ،وقػػد وردت فػػي كثيػػر مػػف كتػػب النحػػو دوف نسػػبة ،ه األبيػػات مػػف الطويػػؿ( ىػػذ2)
 ،3/42واألشػػباه والنظػػائر  ،1/51والمغنػػي  ،1/12وشػػرح ابػػف يعػػيش  ،338مجػػالس ثعمػػب 

  .1/324وشرح أبيات المغني لمبغدادي  ،3/459والخزانة  ،4/220

 .(  تراجع ىذه اآلراء فيما سبؽ ذكره مف مراجع3)
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ولعؿَّ في ضوٍء مف ىذا كمو نستطيع أف نفيـ عبارة أبي العباس ثعمب ػ أحد  
فالنَّحُو  ، الغريُب وال القرآُف إال بالنحوِ "ال يصحُّ الشعُر وال :أئمة القرف الثالث ػ

 .(1)ميزاُف ىذا كمو"
فقد قاؿ أبو بكر  ،بؿ كاف ينبغي عمى أبي العباس أف يضيؼ )وال الفقو( 

"ولقد رأيت جماعة مف الفقياء المتقدميف  :الشنتريني ػ مف عمماء القرف الثالث ػ
وليس  ،فأخطأوا فييا ئؿ مف الفقوالذيف لـ يبمغوا درجة المجتيديف قد تكمَُّموا في مسا

ولكف لضعفيـ في العمـ ػ يعني عمـ  ،وال لقمة محفوظاتيـ ،ذلؾ لضعؼ أفياميـ
 .(2)النحو ػ وعدـ استقبلليـ بو"

وىاَؾ ىذا البحَث الذي ُيْثِبُت بما اليدُع مجااًل لمشؾّْ صدَؽ ما أوضحناه سابًقا،  
 وتأكيَده.  

                                                 

 .310الس ثعمب ( مج1)

النحػػو العربػػي والحمػػى المسػػتباح، ضػػمف  :وينظػػر ،63( تنبيػو األلبػػاب عمػػى فضػػائؿ اإلعػػراب 2)
 .1/165وضوابط الفكر النحوي  ،4مقاالت الطناحي 
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ُاالستثناءُ:الفصلُاألول

 
 
 

ُ:شملُالمباحثُاآلتٌةوٌُ

 
 .)ُالمبحثُاألول:ُإعرابُ)غٌرُمحلًُالصٌد

ُ

 .)ُالمبحثُالثانً:ُنوعُاالستثناءُفًُقولهُتعالى:ُ)إالُماُذكٌتم
ُ

 .المبحثُالثالث:ُاالستثناءُالواردُبعدُجملُمتعاطفة 
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دِ :ُ-تعالى-المبحثُاألول:ُإعرابُقوله ٌْ َر ُمِحلًِّ الصَّ ٌْ َغ
ُ

َها الَِّذٌَن آََمُنوا أَْوفُوا ِباْلُعقُوِد أُِحلَّْت لَُكْم َبِهٌَمُة  : -تعالى-قاؿ اهلل  ٌُّ ا أَ ََ

ِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم  ٌْ َر ُمِحلًِّ الصَّ ٌْ ُكْم َغ ٌْ ٌُْتلَى َعلَ اْْلَْنَعاِم إَِلَّ َما 
 (1). 

ا تتقاصر ىذه اآليُة التي افتتح اهلل بيا ىذه السورَة الكريمَة فييا مف الببلغة م 
عنده القوى البشرية، مع شموليا عمى أحكاـ عدَّة: منيا الوفاء بالعقود، وتحميؿ 
باحة  ، وا  بييمة األنعاـ، واستثناء ما سيتمى مما ال يحؿ، وتحريـ الصيد عمى الُمْحـر

 (2)الصيد لمف ليس بُمْحِرـ. 

َر ُمحِ اختمفت كممة معربي القرآف ومفسريو في قولو تعالى:  وقد  ٌْ لًِّ َغ

دِ  ٌْ  .، وترتَّب عمى ىذا الخبلؼ اختبلؼ في الحكـ الشرعيالصَّ
ُرأيُاإلمامُالقرطبً:

ـُ القرطبيُّ بعَض ىذا االختبلؼ فقاؿ:  َر ُمِحلًِّ "قولو تعالى:  تناوؿ اإلما ٌْ َغ

دِ  ٌْ ـْ يكف الصَّ ، أي: ما كاف صيًدا فيو حبلؿ في اإلحبلؿ دوف اإلحراـ، وما ل
 الحاليف.صيًدا فيو حبلٌؿ في 

واختمؼ النحاة في )إال ما يتمى( ىؿ ىو استثناٌء أْو ال؟ فقاؿ البصريوف: ىو  
استثناء مف )بييمة األنعاـ(، و)غير محمي الصيد( استثناء آخر منو، فاالستثناءاف 
جميًعا مف قولو )بييمة األنعاـ(، وىي المستثنى منيا؛ والتقدير: إال ما ُيتمى عميكـ 

 رموف.إال الصيد وأنتـ مح
وقيؿ: ىو مستثنى مّما يميو مف االستثناء، ولو كاف كذلؾ لوجب إباحُة الصيد  

ٌُْتلَى في اإلحراـ؛ ألنَّو مستثنى مف المحظور؛ إْذ كاف قولو تعالى:  إَِلَّ َما 

ُكمْ  ٌْ مستثنى مف اإلباحة، وىذا وجو ساقط، فإًذا معناه: أحمت لكـ بييمة األنعاـ  َعلَ
                                                 

 .1( سورة المائدة آية 1)

، وفػػتح 6/81، والتحريػػر والتنػػوير 3/428، والبحػػر المحػػيط 7/245( ينظػػر: تفسػػير القرطبػػي 2)
 .2/6القدير 
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نتـ حرـٌ، إال ما يتمى عميكـ سوى الصيد، ويجوز أْف يكوف غيَر محمي الصيد وأ
معناه أيًضا: أوفوا بالعقود غيَر محمي الصيد، وأحمت لكـ بييمة األنعاـ إال ما يتمى 

:)غير محمي الصيد( نْصٌب عمى الحاؿ ممَّا في  عميكـ، وأجاز الفراء أْف يكوف
والتقدير: أحمت لكـ بييمة )أوفوا(، وقاؿ غيره: حاؿ مف الكاؼ والميـ في )لكـ(، 

 (1) "000األنعاـ غير محمي الصيد 

بأفَّ )غير محمي الصيد( مستثنى مما يميو مف والقرطبي ىنا يُردُّ القوؿ  
االستثناء، لفساد المعنى الشرعي الذي يترتب عميو، وىو: وجوب إباحة الصيد في 

 اإلحراـ.
ُاإلٌضاحُوالمناقشة:

اخُتِمَؼ في إعرابو عمى خمسة أقواؿ ( 2) -ميورفي قراءة الج –)غيَر( بالنصب  
، وىاؾ البياَف:  لكؿ منيا مفيوـٌ شرعيّّ خاصّّ

أنَّو حاؿ مف الضمير المجرور في )لكـ(، أي: أحمت لكـ ىذه القول األول: 
 "أحمت لكـ بييمة األنعاـ غير األشياء، ال محميف الصيد، وقدره القرطبي بقولو:

ليو ذىب الزمخشري،  (4)لجميور، وىذا قوؿ ا( 3)محمي الصيد"  وابف عطية،  (5)وا 
 (1)وغيرىما.  (6)

                                                 

 .252، 7/251( تفسير القرطبي 1)

 .4/178، والدر المصوف 3/430( ينظر: البحر المحيط 2)

 .7/252( تفسر القرطبي 3)

، وحاشػية الشػياب عمػى البيضػاوي 1/282، والبيػاف لؤلنبػاري 9/460( ينظر: تفسير الطبري 4)
 .6/50، وروح المعاني 1/484، وحاشية الجمؿ 3/211

 .2/191( الكشاؼ 5)

 .3/84محرر الوجيز ( ال6)
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وقْد ضعََّؼ أبو حيَّاف ىذا الوجَو بأنَّو يمـز منو تقييُد إحبلؿ بييمة األنعاـ ليـ  
؛ إْذ يصير معناه: أحمت لكـ بييمة األنعاـ  بحاؿ كونيـ غيَر محمي الصيد وىـ حـر

، والغرض أنيـ قد أحمت ليـ في حاؿ كوف انتفاء كونكـ ُتحموف الصي د وأنتـ حـر
قاؿ السميف الحمبي رادِّا عمى أبي ( 2)بييمة األنعاـ في ىذه الحاؿ وفي غيرىا. 

ـُ نفُسيا، وأمَّا إذا ُعني  –االعتراض  –"ىذا  :حياف إذا أريد ببييمة األنعاـِ األنعا
ة؛ إْذ يصير المعنى: بيا الظباُء وُحْمُر الوحش وبقُره فيظير لمتقييد بيذه الحاؿ فائد

، فيذا معنى  أحمت لكـ ىذه األشياء حاؿ انتفاء كونكـ تحموف الصيد وأنتـ حـر
لؾ فيو قمٌؽ،ولو أريد ىذا  –يقصد أبا حياف  –صحيح، ولكفَّ التركيب الذي قدَّرتو 

 (3)المعنى مف اآلية الكريمة لجاءت بو عمى أحسف تركيب وأفصحو". 

"وُدفع بأنو مع  عتراَض أبي حياف مف وجو آخر فقاؿ:وردَّ العبلمُة اآللوسيُّ ا 
عدـ اطراد اعتبار المفيوـ يعمـ منو غيره بالطريؽ األولى؛ ألنيا إذا أحمت في عدـ 
اإلحبلؿ لغيرىا، وىـ محرموف لدفع الحرج عنيـ، فكيؼ في غير ىذه الحاؿ، 

ا ألنيـ في غنية فيكوف بياًنا إلنعاـ اهلل تعالى عمييـ بما رخَّص ليـ مف ذلؾ، وبيانً 
 ."  (4)عف الصيد وانتياؾ حرمة الحـر

كما دفعو الشيخ محمد الجمؿ، بأفَّ المفيوـَ ىنا متروٌؾ لدليٍؿ خارجي، وكثير  
في القرآف وغيره مف المفيومات المتروكة لعارض، وذلؾ إذا لـ يظير لتخصيص 

خرج الغالب، المنطوؽ بالذكر فائدة غير نفي حكـ غيره، وىنا فائدة: وىي خروجو م

                                                                                                                        

، ومحاسػػػف 1/282، والبيػػاف لؤلنبػػػاري 1/217، ومشػػػكؿ مكػػػي 2/3( ينظػػر: إعػػػراب النحػػاس 1)
 .6/1792التأويؿ 

 .3/340( البحر المحيط 2)

، 6/50، وانظػر الػرد عمػى أبػي حيػاف أيًضػا فػي: روح المعػاني 4/178،179( الدر المصوف 3)
 .1/484، وحاشية الجمؿ 3/211وحاشية الشياب 

 .6/1792، وتفسير القاسمي 3/211، وانظر: حاشية الشياب 6/51( روح المعاني 4)
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فبل مفيوـ لو، فعرفنا أفَّ ما كاف منيا صيًدا فإنو حبلؿ في اإلحبلؿ دوف اإلحراـ، 
 (1)وما لـ يكف صيًدا فإنو حبلؿ في الحاليف. 

أنو حاؿ مف فاعؿ )أوفوا(، والتقدير: أوفوا بالعقود في حاؿ انتفاء القول الثاني: 
 . ونسبو  (4)وجماعة، ( 3)ش، وىو قوؿ األخف(2)كونكـ محميف الصيد، وأنتـ حـر

أنو يمـز منو  األول:وقد ُضعّْؼ ىذا القوؿ مف وجييف: ( 5)القرطبيُّ إلى الفراِء، 
الفصؿ بيف الحاؿ وصاحبيا بجممة أجنبية، وال يجوز الفصؿ إال بجمؿ االعتراض، 

ليست اعتراضية، بؿ  أحمت لكـ بييمة األنعاـوىذه الجممة، وىي قولو تعالى: 
 والثاني:أحكاًما وُمَبيَّْنٌة ليا، وجممة االعتراض إنما تفيد تأكيًدا وتسديًدا. ىي منشئة 

ذا  أنو يمـز منو تقييُد األمر بإيفاد العقود بيذه الحالة، فيصير التقدير كما تقدـ، وا 
انتفت ىذه الحاؿ فبل توفوا بالعقود، واألمر  اعتبرنا مفيومو يصير المعنى: فإذا

 (6)وف باإليفاد بالعقود عمى كؿ حاؿ مف إحراـ وغيره. ليس كذلؾ، فإنيـ مأمور 

أنو منصوب عمى الحاؿ مف الضمير المجرور في )عميكـ(، أي: القول الثالث: 
إال ما يتمى عميكـ حاَؿ انتفاء كونكـ محميَف الصيد، وىو ضعيؼ أيًضا بما تقدـ 

وّّ عمييـ في ىذه مف أفَّ المتموَّ عمييـ ال ُيقيد بيذه الحاؿ دوف غيرىا، بؿ ىو متم
 (7)الحاؿ وفي غيرىا. 

أنَّو حاؿ مف الفاعؿ المقدر، يعني الذي حذؼ، وأقيـ المفعوُؿ مقاَمو القول الرابع: 
في قولو تعالى: )أحمت لكـ بييمة األنعاـ(، والتقدير: أحؿَّ اهلل لكـ بييمة األنعاـ 

                                                 

 .1/484( حاشية الجمؿ 1)

 .4/179، والدر المصوف 3/430، والبحر 2/141( ينظر: معاني الزجاج 2)

 ، وانظر: مراجع الحاشية السابقة.271، 1/250( معاني القرآف 3)

 .4/179( ينظر: الدر المصوف 4)

 .1/298، وانظر: معاني الفراء 7/252لقرطبي ( تفسير ا5)

، وحاشػػية شػػيخ 3/211، وحاشػػية الشػػياب 3/430، والبحػػر 2/141( ينظػػر: معػػاني الزجػػاج 6)
 .466، 3/465زاده 

 .6/51، وروح المعاني 4/179، والدر المصوف 3/430( ينظر: البحر 7)
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، فحذؼ الفاعؿ، وأقيـ المفعوؿ بو مقامو، وترؾ  غير محٍؿ لكـ الصيد وأنتـ حـر
 الحاؿ مف الفعؿ باقية.

 فيو ضعؼ مف وجوه:  –أيًضا  –وىذا الوجو  
وا عمى ذلؾ،  األول: أفَّ الفاعؿ المنوب عنو صار نسًيا منسًيا غير ممتفت إليو، نصُّ

لو قمت: )ُأنِزؿ الغيُث مجيًبا لدعائيـ(، وتجعؿ )مجيًبا( حاال مف الفاعؿ المنوب 
اهلل الغيث حاؿ إجابتو لدعائيـ، لـ يجز فكذلؾ ىذا، وال عنو، فإفَّ التقدير: أنزؿ 

سيما إذا قيؿ: بأفَّ بنية الفعؿ المبني لممفعوؿ بنية مستقمة غير محمولة مف بنية 
 (  1)مبنية لمفاعؿ كما ىو قوؿ الكوفييف، وجماعة مف البصرييف. 

ألزواج، وتقييد أنو يمـز منو التقييد بيذه الحاؿ إذا ُعنى باألنعاـ ثمانية االثاني: 
، واهلل  إحبللو تعالى ليـ ىذه الثمانية األزواج بحاؿ انتفاء إحبللو الصيد وىـ حـر

  .تعالى قد أحؿَّ ليـ ىذه مطمًقا
فكيؼ يكوف حاال مف اهلل؟ وكأفَّ قائؿ  أنو كتب )ُمِحمّْي( بصيغة الجمع، والثالث:

( مف غير ياء.   ( 2)ىذا الرأي زعـ أفَّ المفظ )ُمِحؿّْ

ىذا القوؿ لـ يستبعده اآللوسي إال مف جية انتصاب حاليف متداخميف مف غير و  
"ومنيـ مف جعمو حاال مف فاعؿ )أحممنا( المدلوؿ  ظيور ذي الحاؿ في المفظ، قاؿ:

( أيًضا حاؿ مف مقدر،  عميو بقولو تعالى: )أحمت لكـ( ويستمـز جعؿ )وأنتـ حـر
وليس ببعيد إال مف جية انتصاب  أي: حاؿ كوننا غير محميف الصيد في إحرامكـ،

 ( 3)" 000حاليف

                                                 

مػػػؿ البػػػف عصػػػفور ، وشػػػرح الج7/71( تنظػػر ىػػػذه المسػػػألة فػػػي: شػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش 1)
 .6/36، واليمع 636، وارتشاؼ الضرب 2/951، والبسيط 1/450

 .6/51، وروح المعاني 180، 4/179، والدر المصوف 3/430( ينظر: البحر المحيط 2)

 .6/51( روح المعاني 3)
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وال يخفي ما في ىذا الوجو الذي رجحو اآللوسي مف الضعؼ مف جية العربية  
 (1)مما ذكرتو سابًقا مف الرد عمى ىذا القوؿ. 

أنو منصوب عمى االستثناء المكرر، يعني أنو ىو وقولو )إال ما  القول الخامس:
وىو )بييمة األنعاـ(، أو يكوف مستثنى مما يميو  يتمى( مستثنياف مف شيء واحد،

( 2)مف االستثناء، أي: مستثنى مف االستثناء األوؿ، وىو: )إال ما يتمى عميكـ(، 

اإلعراب األخير ال يعجبو؛  وىذا القوؿ نسبو القرطبي لمبصرييف، وأشار إلى أفَّ ىذا
 لفساد المعنى الشرعي الذي يترتب عميو، وقد سبؽ بياف ذلؾ.

:رَُ ًُّ ُأبًُحٌانُماُأفسدهُالقرطب ُدُّ

"وأما ما نقمو  استشكؿ أبو حياف اعتراَض القرطبيّْ عمى ىذا القوؿ، فقاؿ: 
 –القرطبي عف البصرييف، فإْف كاف النقُؿ صحيًحا فيو يتخرج عمى ما سنوضحو 

تعالى فنقوؿ: إنما عرض اإلشكاؿ في اآلية مف جعميـ )غير محمي  –إْف شاء اهلل 
وىو  َحِمؿأو مف المُ  ،ليـ َحَمؿمف المُ  أو مف المأموريف بإيفاد العقود، الصيد( حاال

 وهوقّدر  ،( بالياءمحميوغّرىـ في ذلؾ كونو كتب ) .عمييـ أو مف المتموّْ  ،اهلل تعالى
وأنو مضاؼ إلى الصيد إضافة اسـ الفاعؿ المتعدي  ،فاعؿ مف أحؿَّ  ىـ أنو اسـُ 
غير محميف الصيد  :وأصمو .نوف لئلضافةحذؼ منو ال وأنو جمعٌ  ،إلى المفعوؿ

فبل يقدر فيو حذؼ  ،إال في قوؿ مف جعمو حااًل مف الفاعؿ المحذوؼ ،وأنتـ حـر

                                                 

 .3/312( راجع: حاشية الشياب عمى البيضاوي 1)

واحػدة تػرد عمػى قسػميف: أحػدىما: أْف يتكػرر، ( قاؿ ابف العربي:" تثنية االستثناء في الجممػة ال2)
وووُهْم أَْجَمِعووٌَن ويكػػوف الثػػاني مػػف األوؿ، كقولػػو تعػػالى:  ووا لَُمَنجُّ  ،إَِلَّ اْمَرأََتووهُ  *إَِلَّ آََل لُوووٍط إِنَّ

(، أف يكػػػوف االسػػػتثناءاف جميًعػػػا مػػػف األوؿ، كقولػػػو ىينػػػا: إال مػػػا 59،60يػػػة اآل مف )الحجػػر 
تـ محرمػػػوف، فقولػػػو: )إال مػػػا يتمػػػى عمػػػيكـ( اسػػػتثناء مػػػف )بييمػػػة يتمػػػى عمػػػيكـ إال الصػػػيد وأنػػػ

األنعػػاـ( عمػػى أحػػد القػػوليف وأظيرىمػػا، وقولػػو: إال الصػػيد اسػػتثناء آخػػر أيًضػػا معػػو". أحكػػاـ 
 .3/13، وانظر: أحكاـ القرآف لمكيا اليراسي 2/17القرآف 
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نما يزوؿ اإلشكاؿ ويتضح  .بؿ حذؼ التنويف ،النوف  :بأف يكوف قولو المعنىوا 
وكذلؾ  ،النساء الحساف :والمعنى .حساف النساء :مف باب قوليـ ،الصيد( محمي)

ِّ  َحؿو غير الصيد المُ ىذا أصم وال لمفاعؿ  ،صفة لمصيد ال لمناس َحؿ. والمُ ّّ
أْف يكوف معناه دخؿ  :أحدىما :عمى وجييف َحؿٌ ووصؼ الصيد بأنو مُ  .المحذوؼ

 .وأحـر دخؿ في الحـر ،دخؿ في الحؿ :أحؿ الّرجؿ أي :في الحؿ كما تقوؿ
  .اهلل أي حبلاًل بتحميؿ ،أف يكوف معناه صار ذا حؿ :والوجو الثاني

فمف مجيء  .في لساف العرب ( عمى الوجييف المذكوريف كثيرٌ أفعؿ) ومجيءُ  
وأنجد  ،وأتيـ ،وأيمف ،وأشأـ ،وأعرؽ ،أحـر الّرجؿ :أفعؿ لبموغ المكاف ودخولو قوليـ

 :ومف مجيء أفعؿ بمعنى: صار ذا كذا قوليـ .بيا ؿَّ إذا بمغ ىذه المواضع وحَ 
 ،وأجرت الكمبة ،وغيرىا ،وألبنت الشاة ،روأغد البعي ،وأبقمت ،أعشبت األرض
ذا  .وأنجبت المرأة ،وأجرب الّرجؿ ،وأحصد الزرع ،وأتمت الناقة ،وأصـر النخؿ وا 

باعتبار أحد الوجييف المذكوريف مف كونو بمغ  َحبلً بكونو مُ  وصؼيُ  تقرر أّف الصيدَ 
لتناقص  إذ ال يمكف ذلؾ ،اتضح كونو استثناء مف استثناء ،أو صار ذا حؿ ،الحؿّ 
بؿ إف كاف  .والمستثنى مف المحـر محمؿ ،ألّف المستثنى مف المحمؿ محـر ؛الحكـ

ف كاف  .ًعافيكوف استثناء منقط ،األنعاـ أنفسيا ،بييمة األنعاـ :المعنى بقولو وا 
فيكوف استثناء متصبًل عمى أحد تفسيري  ،المراد الظباء وبقر الوحش وحمره ونحوىا

ما  :)فإف قمت( .الذي بمغ الحؿ في حؿ كونيـ محرميفاستثنى الصيد  ،ِحؿّْ المُ 
 :؟ )قمت( االذي في الحـر ال يحؿ أيضً  الصيدو  ،فائدة االستثناء بقيد بموغ الحؿ

بياف تحريـ ما  والقصد ،الصيد الذي في الحـر ال يحؿ لممحـر وال لغير المحـر
يب يعكر عميو يختص تحريمو بالُمْحِرـ، فإْف قمت: ماذكرتو مف ىذا التوجيو الغر 
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رسمو في المصحؼ بالياء، والوقوؼ عميو بيا، قمت: قد كتبوا في المصحؼ أشياء 
ُه   تخالؼ النطؽ نحو:  (2)باأللؼ، والوقؼ اتبعوا فيو الرسـ".  (1  )َْلَْذَبَحنَّ

ُتعقُُّبُالسمٌنُالحلبًُألبًُحٌان:

، وبيَّف أنو    ليس بشيء، فقاؿ:تعقََّب السميُف ما تعقب بو أبو حياف القرطبيَّ
 -يقصد القرطبي  –وَغمَّط الناس فيو  واختاره -يقصد أبا حياف  –الذي ذكره  وىذا"

وما ذكره مف توجيو ثبوت الياء خطًا ووقفًا فخطأ محض؛ ألنو عمى  ،بشيء ليس
؟ وكيؼ يكوف فيو «ُمِحؿ » تقدير تسميـ ذلؾ في تمؾ المغة فأيف التنويُف الذي في 

و بمغة األزد :ى يقوؿحت مضاؼتنويف وىو  وما ذكره مف كونو يحتمؿ  ،إنو قد ُيَوجَّ
ألفَّ خط  ؛فشيء ال ُيَعوَّؿ عميو المذكورةمما يكونوف قد كتبوه كما كتبوا تمؾ األمثمة 

يحتمؿ أف يقاس ىذا عمى تمؾ  :المصحؼ ُسنٌَّة متبعة ال يقاس عميو فكيؼ يقوؿ
حتى نقؿ بعضيـ اإِلجماع عمى  ،حاالً  فإنيـ لـ ُيْعربوا )غير( إال وأيضاً األشياء؟ 

نما اختمفوا في صاحب الحاؿ ،ذلؾ استثناء ثاف مع ىذه األوجو  وإنَّ  :فقولو ،وا 
أنو  مف -يقصد القرطبي  –عف بعضيـ  وإال ما تقدـ َنْقم ،لئِلجماع ؽٌ الضعيفة خر 
 (  3) .لكف ال عمى ىذا الَمْدَرؾ الذي ذكره الشيخ" ،وعزاه لمبصرييف ،استثناء ثاف

مف وجو آخر وىو: أفَّ زيادة الياء في  -أيًضا  -وتعقََّب  اآللوسي أبا حياف  
)محمي( فييا التباس المفرد بالجمع، وىـ يفروف مف زيادة أو نقصاف في الرسـ، 
فكيؼ يزيدوف زيادة ينشأ عنيا لبس؟ وأيًضا فيو إضافة الصفة لمموصوؼ وىو 

 (  4)غير مقيس. 

                                                 

 .21( سورة النمؿ مف اآلية 1)

 .باختصار.433 -3/430( البحر المحط 2)

 .7/172المباب البف عادؿ  :، وانظر4/184( الدر المصوف 3)

 .6/52( روح المعاني 4)
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البيضاوي القوَؿ باالستثناء بأنو تعسٌؼ، وقد وضح  ىذا وقد وسـ العبلمةُ  
"ليس وجو التعسؼ فيو أفَّ استعماؿ  الشياب الخفاجي معنى ىذا التعسؼ فقاؿ:

)غير( في االستثناء غير ظاىر، وال مف تكرير االستثناء، سواء ترادؼ أـ تداخؿ، 
ألفَّ الُمحميف ال  بؿ لفساد المعنى فيو، إال أْف يتكمؼ لو ما ال يميؽ بالنظـ القرآني؛

يستثنوف مف البييمة إْف رجع االستثناء مف األوؿ، بؿ مف )لكـ( فيصير المعنى: 
  (  1)أحمت البييمة إال المحميف، وىو غير صحيح، وكذا استثناؤه مما قبمو". 

ومف خبلؿ ما سبؽ مف ردود عمى أبي حياف يتضح لنا أفَّ ما تعقب بو  
 و الصحيح.القرطبيُّ القوَؿ باالستثناء ى

                                                 

 .3/466، وانظر: حاشية شيخ زاده 3/212( حاشية الشياب عمى البيضاوي 1)



ُالسٌدُأحمدُبٌومًُالجنديُأٌمنالدكتور/ُ
 

 - 566 - 

ُالترجٌح:

بعد عرض األقواؿ السابقة في إعراب )غير(، أرى أفَّ الرأي األوؿ القائؿ بأفَّ  
)غير( حاؿ مف الضمير المجرور في )لكـ( ىو الراجح؛ لسبلمتو مف االعتراض، 
والتفاؽ المعنى الشرعي المراد مف اآلية الكريمة معو، ولذا فيو قوؿ الجميور، بؿ 

 (  1)ع عميو. نقؿ بعضيـ اإلجما

قاؿ ابف العربي رابًطا بيف المعنى الشرعي في اآلية الكريمة وقانوف النحو الذي  
"وأمَّا مف  يرجح كوف )غير( حاال مف الضمير في )لكـ( كما ىو مذىب الجميور:

قاؿ: معناه: أحمت لكـ بييمة األنعاـ إال ما يتمى عميكـ إال ما كاف منيا وْحشًيا، 
ـَ تقديره  فإنو صيد، وال يحؿ ، وىذا أشبييا معنى، إال أفَّ نظا لكـ الصيد وأنتـ حـر

نما ينبغي أْف  ليس بجاٍر عمى قوانيف العربية، فإنو أضمر فيو ما ال يحتاج إليو، وا 
يقاؿ تقديره: أحمت لكـ بييمة األنعاـ إال ما يتمى عميكـ غير محميف صيدىا وأنتـ 

، فيصح المعنى، ويقؿ فضوؿ الكبلـ، ويجر   (  2)ي عمى قانوف النحو". حـر

"ىذا وال يخفي  وقاؿ العبلمة اآللوسي بعد دراسة المسألة مرجًحا قوؿ الجميور: 
ال يكاد يسمـ مف  –يعني الجميور  –أفَّ يَد اهلل مع الجماعة، وأفَّ ما ذكره غيرىـ 

 (  3)االعتراض". 

و تعدد سبب -ىنا -ومف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أفَّ خبلؼ المفسريف والفقياء 
 الوجوه اإلعرابية في آيات القرآف الكريـ.

ُتمْ  إَِلَّ المبحثُالثانً:ُنوعُاالستثناءُفًُقولهُتعالى:ُ ٌْ َُما َذكَّ

                                                 

، 1/222، والتسػػػػػييؿ لعمػػػػػـو التنزيػػػػػؿ 6/80، والتحريػػػػػر والتنػػػػػوير 3/191( انظػػػػػر: الكشػػػػػاؼ 1)
 .1/484، وحاشية الجمؿ 11/129ر ، والتفسير الكبي2/4وتفسير أبي السعود 

 .2/16( أحكاـ القرآف 2)

 .6/53( روح المعاني 3)
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ِر قاؿ اهلل تعالى:   ٌْ ُم َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهلَّ لَِغ َتُة َوالدَّ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َمْت َعَل ُحرِّ

ِ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َوا ِطٌحَ َّللاَّ ُة َوالنَّ ٌَ ُبُع إَِلَّ ْلَمْوقُوَذةُ َواْلُمَتَردِّ َما  ُة َوَما أََكَل السَّ

ُتمْ  ٌْ  . (1 )َذكَّ
اختمؼ العمماء في اتصاؿ االستثناء وانقطاعو في قولو: )إال ما ذكيتـ(، وانبنى  

 عمى ذلؾ اختبلؼ في الحكـ الشرعي المراد مف اآلية الكريمة.
 رأي القرطبي:

ـُ القرطبيُّ ىذه المسألَة بالشرح والبياف فقاؿ:تناوؿ اإلم  "قولو تعالى: )إال ما  ا
ذكيتـ( نصب عمى االستثناء المتصؿ عند الجميور مف العمماء والفقياء، وىو 
راجع عمى كؿّْ ما ُأدرؾ ذكاُتو مف المذكورات وفيو حياة فإفَّ الذكاة عاممة فيو؛ ألفَّ 

ما تقدَّـ مف الكبلـ، وال ُيجعؿ منقطًعا إال  حؽَّ االستثناء أْف يكوف مصروًفا إلى
ثَـّ راح القرطبّي يؤيُد القوؿ باالتصاؿ ناسًبا إيَّاه  .( 2)بدليؿ يجب التسميـ بو" 

سحؽ بف  –أيًضا  –لمجميور مف الفقياء والعمماء، وذكَر أنَّو  مذىُب ابف عباس، وا 
عّي، بؿ قاؿ راىويو، وابف حبيب، وىو كذلؾ المشيور مف مذىب مالؾ والشاف

القرطبّي: َمفْ  خالؼ ىذا فقد خالؼ السنَّة مف جميور الصحابة، وعامة العمماء، 
ثـ أشار إلى القوؿ باالنقطاع، ونسبو إلى الشافعّي في قوؿ آخر، وجماعة 

ليو ذىب إسماعيؿ القاضي  ، 000المالكييف البغدادييف، والمدنييف، قاؿ: وا 
أي: ُحرّْمت عميكـ ىذه األشياء، لكف ما ذكَّيتـ واالستثناُء عمى ىذا القوؿ منقطٌع، 

ـْ ُيحرَّـ"  مف غيرىا فيو الذي ل
(3 ). 

ُ:المناقشة

                                                 

 .3( سورة المائدة آية 1)

 .7/274( تفسير القرطبي 2)

 .275، 7/274( ذاتو 3)
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اتّفؽ الفقياء عمى أفَّ الذكاة عاممة في المنخنقِة والموقوذِة والمترديِة والنطيحِة ُ
وما أكؿ السبُع إذا لـ ُيصب ليا مقتؿ، وغمب عمى الظفّْ أنَّيا تعيش، واختمفوا فيما 

ذا أصيب ليا مقتؿ، وغمب عمى الظفّْ أنيا ال تعيش، فقاؿ قوـٌ: تعمؿ الذكاُة فييا، إ
ـْ  وىو قوؿ الجميور، وقاؿ آخروف ال تعمؿ الذكاة فييا، وسبب اختبلفيـ اختبلُفُي

في مفيوـ قولو تعالى: )إال ما ذكيتـ(، أىو استثناٌء متصٌؿ فيخرج مف الجنس 
ؼ الخمسة المذكورة عمى عادة االستثناء بعض ما يتناولو المفظ، وىو األصنا

المتصؿ، أـ ىو استثناء منفصؿ ال تأثير لو في الجممة المتقدمة كما ىو شأف 
ُ؟(  1)االستثناء المنقطع في كبلـ العرب 

 االستثناء في قولو تعالى: )إال ما ذكيتـ( فيو ثبلثة أقواؿ:  :الجواب 
مفوا في تحديد المستثنى منو عمى أنَّو مستثنى متصؿ، والقائموف بو اخت األول: 

 النحو اآلتي: 
أنَّو استثناء مف جميع ما تقدَّـ قبمو مف قولو: )حرّْمت عميكـ الميتُة(؛ ألفَّ أوال: 

االستثناء الواقع بعد أشياء يصمح ألف يكوف ىو بعضيا يرجع إلى جميعيا عند 
ات لصفاتيا، ، والمذكورات قبؿ بعضيا محرمات لذاتيا، وبعضيا محرم(2)الجميور

االستثناء لما عدا  وحيث كاف المستثنى حاال ال ذاًتا؛ ألفَّ الذكاة حالة تعيف رجوع
، وتحميمو إذا ُذكّْي؛ ألفَّ ىذا حكـ  ـْ ُيَذؾَّ لحـ الخنزير؛ إْذ ال معنى لتحريـ لحمو إذا ل

                                                 

، والبحػر 6/2590، والتحبير شرح التحريػر فػي أصػوؿ الفقػو 3/173( ُيراجع: الفروؽ لمقرافي 1)
، 15/75، والحػػػػاوي الكبيػػػر لممػػػػاوردي 462، 2/457ي المحػػػيط فػػػػي أصػػػوؿ الفقػػػػو لمزركشػػػ

، وحاشػية الدسػوقي عمػى 5/253واالستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصػار البػف عبػدالبر 
، وأحكػاـ القػرآف البػف 3/354، والبياف والتحصػيؿ البػف رشػد القرطبػي 2/113الشرح الكبير 

 .3/19، وأحكاـ القرآف لميراسي 2/23العربي 

، واليمػػػع 2/766، وشػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة 2/294ح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ ( ينظػػػر: شػػػر 2)
 .6/92، والتحرير والتنوير 2/457، والبحر المحيط في أصوؿ الفقو لمزركشي 2/196
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َـّ إفَّ الذكاة حالٌة تُقصُد لقتؿ الحيواف فبل تتع مؽ جميع الحيواف عند قصد أكمو، ث
بالحيواف الميت، فعمـ عدـ رجوع االستثناء إلى الميتة؛ ألنَّو عبث، وكذلؾ إنَّما 
تتعمؽ الذكاة بما فيو حياة، فبل معنى لتعمقيا بالدـ، وكذا ما أىؿ لغير اهلل بو؛ ألنيـ 
ذا تقرر ىذا تعيَّف أفَّ  ُييموف بو عند الذكاة، فبل معنى لتعمؽ الذكاة بتحميمو، وا 

ثناء: المنخنقُة، والموقوذُة، والمترديُة، والنطيحُة، وما أكؿ السبُع؛ المقصود باالست
فإفَّ ىذه المذكورات تعمَّقت بيا أحواؿ تفضي بيا إلى اليبلؾ، فإذا ىمكت بتمؾ 
ذا تداركوىا بالذكاة قبؿ الفوات أبيح  ـْ ُيبْح أكُميا؛ ألنَّيا حينئٍذ ميتة، وا  األحواؿ ل

 .( 1)حقت الذكاة بيا في حالة ىي فييا حيَّة أكميا، والمقصود أنَّيا إذا أل
 –وعمى ىذا القوؿ فاالستثناُء متصٌؿ، وىو قوؿ الجميور مف العمماء، والفقياء     

والحكـ الشرعي المترتب عميو ىو: أفَّ ما ُأْدركت  –سابًقا  –كما ذكر القرطبي 
َنًبا يتحرؾ، أو ذكاُتو مف ىذه المذكورات الخمسة بأْف وجْدَت لو عيًنا تطرؼ، أو ذَ 

ِرْجبل تركُض، أي: ما تيقنت فيو الحياة فاذبح وُكْؿ فإنَّو حبلؿ؛ ألنَّو لوال بقاء الحياة 
فيو لما حصمت ىذه األحواؿ، فمما وجدتيا مع ىذه األحواؿ دؿَّ عمى أفَّ الحياة 

:(2)بتماميا حاصمة فيو "فتأويؿ اآلية عمى قوؿ ىؤالء: حرمت  . قاؿ العبلمة الطبريُّ
والنطح، وفْرِس السبع، إال أْف  الموقوذة والمتردية، إْف ماتت مف التردي، والوقذ،

 .( 3)تدركوا ذكاَتيا، فتدركوىا قبؿ موتيا، فيكوف حينئٍذ حبلال أكُميا" 

                                                 

، وأحكػػػاـ القػػػرآف لمكيػػػا اليراسػػػي 9/506، وتفسػػػير الطبػػػري 6/92( ينظػػػر: التحريػػػر والتنػػػوير 1)
3/19. 

، 3/438، والبحر المحيط 9/505، وتفسير الطبري 137، 11/136( يراجع: التفسير الكبير 2)
 .3/472، وحاشية شيخ زادة 6/1820، وتفسير القاسمي 2/14وفتح القدير 

 .9/504( تفسير الطبري 3)



ُالسٌدُأحمدُبٌومًُالجنديُأٌمنالدكتور/ُ
 

 - 565 - 

 أفَّ ىذا االستثناء مختٌص بقولو تعالى: )وما أكؿ السبع(، قاؿ أبو حياف:ثانًيا: 
رب مذكور، وىو: )وما أكؿ السبع(، ومختص "وقيؿ االستثناء متصؿ عائد إلى أق

 .( 1)بو، والمعنى: إال ما أدركتـ فيو حياة مما أكؿ السبع فذكيتموه فإنَّو حبلؿ" 
ا بالجممة األخيرةوحجة ىذا القول:  قاؿ  .أفَّ االستثناء في مثؿ ىذا يكوف خاصِّ

لمكؿ؟ "إذا ورد االستثناء بعد جمؿ ُعطؼ بعُضيا عمى بعض فيؿ يعود  السيوطي:
 .( 2)والرابع: أنَّو خاصّّ بالجممة األخيرة"  000فيو مذاىب: 

 .( 3)وىذا القوؿ مردوٌد ال وجَو لو؛ ألنَّو ال دليؿ عمى التخصيص، وال موجب لو 
"ومف العمماء مف جعؿ االستثناء مف قولو: )وما  قاؿ الشيخ الطاىر بف عاشور:

رة، وال وجَو لو إال أْف يكوف ناظًرا أكؿ السبُع(، عمى رأي مف يجعؿ االستثناء لؤلخي
إلى غمبة ىذا الصنؼ بيف العرب، فقد كانت السباع والذئاب تنتابيـ كثيًرا، ويكثر 

 .( 4)أْف ُيمحقوىا فتترؾ أكيمتيا فيْدركوىا بالذكاة" 
أفَّ االستثناء راجع إلى المتردية، والنطيحة، وأكيمة السبع، وىو قوؿ العكبري ثالثًا: 

سبؽ مف  و فاالستثناء متصٌؿ، إال أفَّ ما ذىب إليو العكبري مردوٌد؛ لماوعمي ،( 5)
"وليس إخراُجو  الردّْ عمى القوؿ الثاني، قاؿ السميف الحمبيُّ معقًبا عمى ىذا القوؿ:

 .( 6)المنخنقَة منو بجيٍّْد" 

                                                 

، 4/196، والػػػػػػدر المصػػػػػػوف 11/137، وانظػػػػػػر: مفػػػػػػاتيح الغيػػػػػػب 3/438( البحػػػػػػر المحػػػػػػيط 1)
 .3/215ب ، وحاشية الشيا3/472والبيضاوي بحاشية شيخ زاده 

 .2/766، وانظر: شرح الرضي عمى الكافية 2/197( اليمع 2)

 .2/196، واليمع 2/294( ينظر: شرح التسييؿ البف مالؾ 3)

 .6/93( التحرير والتنوير 4)

 .1/206( إمبلء ما َمفَّ بو الرحمف 5)

 .4/196( الدر المصوف 6)
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أنَّو مستثنى منقطٌع، يعني: مقطوع عمَّا قبمو غير عائد إلى شيء مف القول الثاني: 
، وىو (1)المذكورات، وذلؾ مشيور في لساف العرب، يجعموف )إال( بمعنى )لكْف(

قوؿ غير الجميور مف الفقياء والعمماء، كما سبؽ في كبلـ القرطبي، والتقدير في 
اآلية: لكف ما ذكَّيتـ مف غير ىذه المذكورات فكُموُه فيو حبلٌؿ، وكأفَّ أصحاَب ىذا 

مَّا القوؿ رأوا أفَّ ىذه األوصاؼ وجد ت فيما مات بشيء منيا، إمَّا بالخنؽ، وا 
بالوقذ، أو التردي، أو النطح، أو افتراس السبع، ووصمت إلى حدٍّ ال تعيش فيو 

 .( 2)بسبب وصؼ مف ىذه األوصاؼ 
ُهذاُالقول ُُ:ردُّ

"حؽُّ االستثناء أف يكوف مصروفًا إلى  :قاؿ القرطبي ،وىذا القوؿ ضعيٌؼ وبعيدٌ  
 .(3)وال يجعؿ منقطًعا إال بدليؿ يجب التسميـ بو" ،ـما تقدَّـ مف الكبل

 ،ألنَّيا إْف ماتْت بيذه األسباب ؛"وىذا قوٌؿ ضعيؼٌ  :وردَّه ابف ُجزّْي الكمبي بقولو 
. وقاؿ الطاىر (4)فبل فائدة لذكرىا بعدىا" ،فقد دخمت في عموـ الميتة ،فيي ميتةٌ 
 .(5)"وىو بعيد" :بف عاشور

                                                 

ػػػا الكوفيػػػوف فيقدرونػػػو بػػػػ ، وىػػػذا تقػػػدير البصػػػرييف1/290( ينظػػػر: األصػػػوؿ البػػػف السػػػراج 1) ، أمَّ
)سػػػػوى(، وتقػػػػدير البصػػػػرييف أولػػػػى؛ ألفَّ )سػػػػوى( خافضػػػػة، و)إال( ليسػػػػت بخافضػػػػة، و)إال( 
حػػػرؼ، و)سػػػوى( اسػػػـ، فكػػػاف تقػػػديره بػػػػ )لكػػػف( أولػػػى ليػػػذه العمػػػة، وراجػػػع: ائػػػتبلؼ النصػػػرة، 

 ، قسـ الحروؼ.28المسألة رقـ 

، 4/196، والػػدر المصػػوف 439، 3/438، والبحػػر المحػػيط 7/274( ينظػػر: تفسػػير القرطبػػي 2)
 .224/ 1، والتسييؿ لعمـو التنزيؿ 6/93، والتحرير والتنوير 7/190والمباب البف عادؿ 

 .7/274( تفسير القرطبي 3)

  .1/224التسييؿ لعمـو التنزيؿ  (4)

 .6/93( التحرير والتنوير 5)
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 :قاؿ العبلمة الطبري ،ناء مف التحريـ ال مف المحرماتأنو استثالقول الثالث: 
وليس باستثناء مف المحرمات التي ذكرىا  ،ىو  استثناء مف التحريـ :"وقاؿ آخروف

 ،وال الخنزير ،ألف الميتة ال ذكاة ليا ؛اهلل تعالى في قولو )حرمت عميكـ الميتة(
نما معنى اآلية :قالوا إال  ،ائر ما سمينا مع ذلؾوس ،حرمت عميكـ الميتُة والدـُ  :وا 

وممف قاؿ ذلؾ جماعة مف  ،فإنو لكـ حبلؿٌ  ،ما ذكيتـ ممَّا أحمو اهلل لكـ بالتذكية
 . (1)وعمى ىذا القوؿ يجب أف يكوف االستثناء منقطًعا أيًضا ،أىؿ المدينة"
ُهذاُالقول ُ:ردُّ

ـُ ابُف العربي ىذا القوؿ فقاؿ  ع إلى إفَّ االستثناء يرج :"قوليـ :تعقب اإلما
ـْ يفيـ ما التحريـ ،التحريـ ال إلى المحـر ـَ حكـٌ  ،وىو كبلـُ َمف ل وقد ثبت أفَّ التحري
ـُ ليست بصفات لؤلعياف ،مف أحكاـ اهلل تعالى نَّما ىي عبارٌة عف قوؿ  ،واألحكا وا 

وىو المخبُر  ،إنَّما االستثناُء في المقوؿ فيو ،وليس في القوؿ استثناءٌ  ،اهلل سبحانو
  .(2)عنو"

                                                 

 ،11/137تيح الغيػػػػب ومفػػػػا ،2/24وأحكػػػػاـ القػػػػرآف البػػػػف العربػػػػي  ،9/505( تفسػػػػير الطبػػػػري 1)
 .6/58وروح المعاني  ،7/190والمباب في عمـو الكتاب 

 .2/30( أحكاـ القرآف 2)
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ُ:الترجٌح

مف خبلؿ عرض المسألة تبيَّف أفَّ الحكـَ الفقييَّ يختمؼ باختبلؼ الوجو  
 المنخنقة وما :فالقوؿ باتصاؿ االستثناء أفاد الذكاَة في المذكورات مف ،النحوي
إال ما ذكيتـ مف ىذه قبؿ موتو فإنو  :والمعنى ،إْف ُأدركت فييا بقيُة حياة ،بعدىا

 .حبلٌؿ لكـ
لكْف ما  :إذ المعنى عميو ؛وُؿ باالنقطاع فانبنى عميو عدـُ إفادة الذكاة فيياأمَّا الق 

 .ذكيتـ مف غير ىذه مّما تفيد فيو الذكاة فميس بالمحـر عميكـ
وقد بنى  ،وىو اختيار اإلماـ القرطبي ،ىو القوؿ باالتصاؿ :والراجح مف القوليف 

أف يكوف مصروفًا إلى ما تقدَّـ  "حؽُّ االستثناء :اختياَره عمى قواعد النحو حيث قاؿ
وال ُيجعؿ االستثناء منقطًعا إال بدليؿ  :.. ثـ ردَّ القوؿ باالنقطاع بقولو،.مف الكبلـ

ـُ لو"  .(1)يجب التسمي
ذا ُذكَر شيئاف أو أكثر والعامؿ واحد  :قاؿ الشيخ ابف مالؾ في ىذا المعنى "وا 

وبني فبلف إال  ،اىجْر بني فبلف :نحو ،إف لـ يمنع مانعٌ  ،فاالستثناء معمؽ بالجميع
فمو ثبت  ،إذ ال موجب لبلختصاص ؛فػ )مف صمح( مستثنى مف الجميع ،َمْف صمح

وقد تضمنت  ،ال ُتحّدث النساء وال الرجاؿ إال زيًدا :ُموجٌب ُعِمَؿ بمقتضاه نحو
األمريف آيُة المائدة )حرمت عميكـ الميتة( إلى )إال ما ذكيتـ( فاشتممت عمى ما فيو 

ال( فػ )ما  ،وعمى ما ال مانع فيو وىو ما بيف )بو ،نع وىو )ما ُأىّؿ( وما قبموما وا 
 .(2)ذكيتـ( مستثنى مف الخمسة إذا كانت سبًبا لموتو"

والقوؿ باالتصاؿ قوؿ الجميور مف العمماء والفقياء ػ كما سبؽ ػ وقد أيده جميرة 
  :مف المعربيف والمفسريف أيًضا

                                                 

 .7/275( تفسير القرطبي 1)

 .2/196واليمع  ،2/766شرح الكافية لمرضي  :وراجع ،2/294( شرح التسييؿ لو 2)
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 :وما ذكر في اآلية بقولو ،عقد مقارنة بديعة بيف المريضةفيذا ابُف العربي يؤيده ب
ولو أشرفت عمى الموت  ،"أطمؽ عمماؤنا عمى المريضة أفَّ المذىب جواُز تذكيتيا

وليت شعري أّي فرؽ بيف بقية حياة مف مرض أو بقية  ،إذا كانت فييا بقية حياة
. وقد نقؿ القرطبيُّ عنو (1)وسِممت عف الشبو الِفَكُر" ،حياة مف سبع لو اتَّسَؽ النظرُ 

 .(2)وعف غيره ما يشبييا ،ىذه المقارنة
 ،"وأولى القوليف في ذلؾ عندنا بالصواب القوُؿ األوؿُ  :وقاؿ الطبري مرجًحا إياه    

.. وما أكؿ .وىو أفَّ قولو )إال ما ذكيتـ( استثناء مف قولو )وما أىؿ لغير اهلل بو
كؿَّ ذلؾ مستحٌؽ الصف ؛السبع (  .(3)ة التي ىو بيا قبؿ حاؿ موتو" ألف َّ

"ألفَّ االستثناء الواقع بعد أشياء يصمح ألْف  :كما رجَّحو الطاىر بف عاشور بقولو
 ،(5)الكمبي  :كما اختاره .(4)يرجع إلى جميعيا عند الجميور" ،يكوف ىو بعضيما

 .(8)وغيرىـ  ،(7)والشوكاني  ،(6)والجمؿ 
أنو ال ُيحمؿ عمى المنقطع متى  :واعد النحاةألف مف ق ؛وىذا االختيار ىو السديد

 .(9)واألسبُؽ إلى األفياـ  ،ألنَّو األصُؿ في الكبلـ ؛حُسف المتصؿ
 

                                                 

 .2/30( أحكاـ القرآف 1)

 .وما بعدىا 7/275( القرطبي 2)

 .506 ،9/505( تفسير الطبري 3)

 .6/92( التحرير والتنوير 4)

 .1/224( التسييؿ لعمـو التنزيؿ 5)

 .2/487( حاشية الجمؿ عمى الجبلليف 6)

 .2/14( فتح القدير 7)

 .2/280وزاد التفسير في عمـ التفسير  ،6/1820تفسير القاسمي  :( ينظر8)

 .20/450وروح المعاني  ،1/227أمالي ابف الحاجب  :( ينظر9)
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ُالمبحثُالثالث:ُاالستثناءُالواردُبعدُجملُمتعاطفة

أُْتوا ِبأَْرَبَعِة ُشَهَداَء  قاؿ اهلل تعالى:   ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم  ٌَ َوالَِّذٌَن 

 *اْجلُِدوُهْم َثَماِنٌَن َجْلَدًة َوََل َتْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسقُوَن فَ 

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم  إَِلَّ الَِّذٌَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا َفإِنَّ َّللاَّ
 (1). 

: الحّد، ورّد َعمََّؽ اهلُل سبحانو وتعالى في ىذه اآلية عمى القذؼ   ثبلثَة أحكاـٍ
َـّ تبل ىذه  الشيادة، والتفسيؽ، تغميًظا لشأنو، وتعظيًما ألمره، وقوًة في الردّْ عنو، ث

ـَ الثبلثة االستثناء بقولو: )إال الذيف تابوا  (، وفي ىذا النوع مف 000األحكا
 االستثناء الذي يأتي بعد جمؿ كثيرة معطوفة خبلٌؼ، ىؿ يعوُد لما تقدَّمو مف
ـْ إلى الجممة األخيرة فقط؟ وقْد ُبِنَي عمى ىذا الخبلؼ اختبلٌؼ في الحكـ  الجمؿ أ

 .(2)الشرعي المراد
ُرأيُالقرطبً:

ـُ القرطبيُّ عف الخبلؼ في ىذا االستثناء، وبيَّف ما انبنى عميو مف   تحدث اإلما
خبلؼ بيف الفقياء، وأورد أدلتيـ، وىذا بعُض كبلمو في ىذا الموضوع، قاؿ: 

االستثناُء إذا تعقب جمبل معطوفة، عاد إلى جميعيا عند مالؾ والشافعّي، "
وأصحابيما، وعند أبي حنيفة وجّؿ أصحابو يرجع االستثناء إلى أقرب مذكور، وىو 

قبوؿ  الفسؽ، وليذا ال تقبؿ شيادتو، فإفَّ االستثناء راجع إلى الفسؽ خاصَّة ال إلى

                                                 

 .4،5ورة النور اآليتاف ( س1)

، والممػػع فػػي أصػػوؿ 1/147، والرسػػالة 7/89( تنظػػر ىػػذه المسػػألة فػػي: األـ لئلمػػاـ الشػػافعي 2)
، واإلبيػػػاج فػػػي شػػػرح المنيػػػاج 1/256، وروضػػػة النػػػاظر البػػػف قدامػػػة 1/21الفقػػػو لمشػػػيرازي 

رشػػػػػػاد الفحػػػػػػوؿ لمشػػػػػػػوكاني 2/153لمسػػػػػػبكي  ، والطبػػػػػػػري 4/13، وفػػػػػػتح القػػػػػػدير 1/371، وا 
، 3/340، وأحكػػػػػاـ ابػػػػػف العربػػػػػي 4/296، والكشػػػػػاؼ 6/342، والمحػػػػػرر الػػػػػوجيز 17/172

، ومفػػاتيح الغيػػب 8/382، والػػدر المصػػوف 6/342، والبحػػر المحػػيط 23/215ونظػػـ الػػدرر 
 .18/100، وروح المعاني 23/162
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في المسألة فسأذكره في أثناء مناقشة المسألة.  . أمَّا بقية كبلـ القرطبي(1)الشيادة"
 –بإذف اهلل تعالى  –

ُالمناقشةُواإلٌضاح:

في مرجع االستثناء في اآلية الكريمة خبلٌؼ نتج عنو ثبلثة آراء ارتبط بكؿّْ  
 منيا حكـٌ شرعي، وىاؾ البياَف:

ـَ الرأي األول:  بف مالؾ، ، وىو اختيار ا(2)أفَّ االستثناء راجع إلى جميع ما تقدَّ
َـّ بنى اختياره قياًسا  واشترط أاّل يمنع مانع؛ بأْف يقوـ دليٌؿ عمى إرادة البعض، ث

ذا ُذكر شيئاف أو أكثر والعامُؿ واحٌد فاالستثناء  قاؿ: عمى الشرط، ءلبلستثنا "وا 
ـْ يمنْع مانع نحو: اىجْر بني فبلف وبني فبلف إال َمْف صمح، فػ  ،معمَّؽ بالجميع إْف ل

مستثنى مف الجميع؛ إْذ ال موجب لبلختصاص، فمو ثبت موجٌب ُعِمَؿ  )مف صمح(
بمقتضاه، نحو: ال ُتَحدّْْث النساَء وال الرجاَؿ إال زيًدا، وُيعمَّؽ االستثناء أيًضا 
بالجميع، إْف كاف قبمو جممتاف أو أكثر، والعامؿ غير واحد، والمعموؿ واحد في 

المحصنات( إلى )إال الذيف تابوا(، واتفؽ المعنى، نحو قولو تعالى: )والذيف يرموف 
العمماء عمى تعميؽ الشرط بالجميع في نحو: )ال تصحْب زْيًدا، وال تزْره، وال تكممو 

االستثناء والشرط في التعميؽ  إال تائًبا مف الظمـ، فمذىب مالؾ والشافعي تساوي
نحو: اقتْؿ بالجميع، وىو الصحيح لئلجماع عمى سدّْ كؿٍّ منيما مسدَّ اآلخر في 

" ـَ ـْ ُيْسمـ، واقتْمو إال أْف ُيْسم الكافَر إْف ل
(3). 

ـْ دليٌؿ      وحاصؿ كبلـ ابف مالؾ أفَّ االستثناَء معمٌَّؽ بجميع ما سبؽ ما لـ يق
ـَ بعُضُيـ عندما نسب إليو أفَّ االستثناء  بتخصيص بعضيا دوف بعٍض، وقد َوَى

                                                 

 ، وما بعدىا.1/147( تفسير القرطبي 1)

مبلء ما4/502( ينظر ىذا الرأي في: معاني النحاس 2) ، والقرطبػي 2/153مفَّ بو الرحمف  ، وا 
 .23/162، والتفسير الكبير 8/382، والدر المصوف 6/398، والبحر المحيط 15/134

، 1/574، والمسػػػػاعد 4/1521، وراجػػػػع: ارتشػػػػاؼ الضػػػػرب 295، 2/294( شػػػػرح التسػػػػييؿ 3)
 .2/196، واليمع 1/505وشفاء العميؿ لمسمسمي
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ـْ راجع إلى جميع ما تقدـ مطمًقا  –ىنا  –عنده  ـْ ل ُوجَد دليٌؿ عمى التخصيص أ
 .(1)ُيوجد
ذا أمكف أْف يشترؾ في  قاؿ ابف عقيؿ موضًحا كبلـ ابف مالؾ ومبيًّْنا مراَده:    "وا 

ـْ ُيقتصر عميو إْف كاف العامؿ واحًدا إْذ ال  000حكـ االستثناء مع ما يميو غيُره ل
 –و، وكذا إْف كاف ُموجَب لبلختصاص، فإْف لـ يمكف االشتراؾ اختصَّ بمف يميؽ ب

غيَر واحٍد، والمعموؿ واحًدا في المعنى، كقولو تعالى: )والذيف يرموف  –أي العامؿ 
ثـ قاؿ: ىذا  000اآلية(، فيعمَّؽ االستثناء بجميع ما تقدَّـ كذلؾ  000المحصنات

كبلـ المصّْؼ، وما قالو ىو عمى تقدير كوف العامؿ في المستثنى )إال( كما 
 .(2)اختاره"
"إذا ورد االستثناء بعد  كبلـ ابف مالؾ فقاؿ: –أيًضا  –وقْد شرح السيوطي     

جمؿ ُعطؼ بعُضيا عمى بعض، فيؿ يعود لمكؿ؟ فيو مذاىب: أحدىا: وىو 
األصح، نعـ، وعميو ابف مالؾ، إال أْف يقوـ دليٌؿ عمى إرادة البعض، قاؿ تعالى: ) 

ذيف تابوا( عائٌد إلى فسقيـ، اآلية(، فقولو )إال ال 000والذيف يرموف المحصنات 
وعدـُ قبوؿ شيادتيـ مًعا إال الجمد لما قاـ عميو الدليؿ، وسواًء اختمؼ العامؿ في 
ـْ ال، بناًء عمى أفَّ العامؿ في المستثنى إنَّما ىو )إال(، ال األفعاؿ  الجمؿ أ

 .(3)السابقة"
ية عند ابف مالؾ وبناًء عمى ىذا فالمعنى الشرعي المفيوـ مف االستثناء في اآل    

ىو: قبوؿ شيادة القاذؼ، وزواؿ تسمية الفسؽ عنو إْف تاب، أمَّا إقامة الحدّْ 

                                                 

، 8/382، والػػػػدر المصػػػػوف 6/398المحػػػػيط ، والبحػػػػر 4/1512( انظػػػػر: ارتشػػػػاؼ الضػػػػرب 1)
 .14/294والمباب البف عادؿ 

 .574، 1/573( المساعد 2)

 .2/196( اليمع 3)
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ألفَّ مف تماـ التوبة االستسبلـَ لمحدّْ،  ؛فاالستثناء غير عامؿ فيو بإجماع
واالستحبلَؿ منو، ولقرينة كونو حؽَّ آدمّي، وىو ال يسقط إال بالتوبة، ولقرينة قولو 

ذلؾ(، أي: بعد أْف تحققت األحكاـ الثبلثة، فالحدُّ قْد فات عمى أنو تعالى: )مف بعد 
 .(1)قد ُعمـ مف استقراء الشريعة، أفَّ الحدوَد ال تسقطيا توبة مقترؼ موجبيا

"وأشار إلى أفَّ الجمَد ال يسقط بالتوبة بقولو مشيًرا بإدخاؿ  قاؿ العبلمة البقاعي:   
استغراقيا الزماف اآلتي: )مف بعد ذلؾ(، أي: الجار إلى أفَّ قبوليا ال يتوقؼ عمى 

األمر الذي أوجب إبعادىـ، وىو الرمي والجمد، فإفَّ التوبة ال تغير حكـ الرامي في 
نَّما تغيره في ردّْ الشيادة، وما تسببت عنو، وىو الفسؽ"  .(2)الجمد، وا 

" :األـ وىذا المعنى المفيـو ىو رأي اإلماـ الشافعي، وجميور الفقياء، قاؿ في   
فقمنا: يمـز أْف ُيضرَب ثمانيف، وأال تُقبؿ لو شيادة، وأْف يكوف عندنا في حاؿ  000

مف ُسمّْي بالفسؽ إال أْف يتوَب، فإذا تاب قبمت شيادُتو، وخرج مف أْف يكوف في 
 .(3)حاؿ مف سمي بالفسؽ"

مؿ أفَّ االستثناء المتعقب لمج( )"ولمَّا كاف مف أصؿ الشافعي  قاؿ البقاعي: 
المتواصمة المتعاطفة بالواو عائٌد إلى الجميع سواء كانت مف جنس أو أكثر إال إذا 

 000منعت قرينة، أعاد االستثناء ىنا إلى الفسؽ، وردّْ الشيادة دوف الحكـ بالجمد 
"(4). 

                                                 

، والتحريػػر والتنػػوير 216، 13/215، ونظػػـ الػػدرر 174، 17/173( ينظػػر: تفسػػير الطبػػري 1)
 .6/196، وحاشية شيخ زاده 18/159

 .216، 13/215( نظـ الدرر 2)

رشػػػػاد 4/12، وفػػػػتح القػػػػدير 15/133، وانظػػػػر: القرطبػػػػي 1/147رسػػػػالة ، وال7/89( األـّ 3) ، وا 
 .1/371الفحوؿ 

 .13/215( نظـ الدرر 4)
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"ال انقطاع بيف الجمؿ عند  وقاؿ اآللوسي موضًحا مذىب الشافعي أيًضا:    
شيور رجوع االستثناء إلى الجميع، فيمـز حينئٍذ سقوط الشافعي، ومقتضى أصمو الم

الجمد بالتوبة، لكنو ال يقوؿ بذلؾ؛ ألّف تحقيؽ مذىبو أفَّ الرجوع إلى الكؿّْ قْد ُيْعدؿ 
عنو، وذلؾ عند قياـ الدليؿ، وظيور المانع، والمانع ىنا مف رجوعو إلى الجممة 

لتوبة؛ لما فيو مف حؽّْ األولى عمى ما قيؿ: اإلجماع عمى عدـ سقوط الجمد با
العبد، وأفَّ االستسبلـ لمجمد مف تتمة التوبة فكيؼ يعود إليو؟ وال يمكف أْف ُيقاؿ: إفَّ 

 .(1)عدـ قبوؿ الشيادة والتفسيؽ مف تتمتيا أيًضا كما ال يخفي"
"وقاؿ الجميور: االستثناُء  وأمَّا عف مذىب جميور الفقياء فقاؿ القرطبي:    

نَّما كاف ردُّىا لعمَّة عامٌؿ في ردّْ ال شيادة، فإذا تاب القاذُؼ، ُقبمت شيادُتو، وا 
الفسؽ، فإذا زاؿ بالتوبة ُقبمت شيادُتو مطمًقا قبؿ الحدّْ وبعَده، وىو قوؿ عامة 

 .(2)الفقياء"
أفَّ االستثناء متعمؽ بالجممة األخيرة فقط، وىي قولو تعالى: الرأي الثاني:   

، (5)، واختاره الباقولي األصفياني(4)وُنِسَب إلى المياباذي، (3) )وأولئؾ ىـ الفاسقوف(

                                                 

 .6/360، وانظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشياب 18/101( روح المعاني 1)

 .4/12، وفتح القدير 23/163، وانظر: تفسير الفخر الرازي 15/133( تفسير القرطبي 2)

، والمحػػػػػرر الػػػػػوجيز 4/269، والكشػػػػػاؼ 23/168ا الػػػػػرأي: تفسػػػػػر الطبػػػػػري ( ينظػػػػػر فػػػػػي ىػػػػػذ3)
، واالسػػتغناء فػػي أحكػػاـ 6/360، وحاشػػية الشػػياب 2/83، والتسػػييؿ لعمػػـو التنزيػػؿ 6/342

 .560االستثناء 

، 2/197، واليمػػع 1/574، والمسػػاعد 6/398، والبحػػر 4/1512( ينظػػر: ارتشػػاؼ الضػػرب 4)
 .14/294بف عادؿ ، والمباب ال8/382والدر المصوف 

: أحمػػد بػػف عبػػداهلل الميابػػاذي الضػػرير النحػػوي، مػػف تبلميػػذ اإلمػػاـ عبػػدالقاىر والمياباااذي     
 .1/320، والبغية 3/219الجرجاني، لو: شرح الممع، انظر: معجـ األدباء 

يضاح المعضبلت 486، 2/485( شرح الممع لو 5)  .2/938، وكشؼ المشكبلت وا 
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، ونسبو أبو جعفر النحاس إلى (2)، وُنقؿ عف أبي عمّي الفارسيّ (1)وأبو حياف
 .(3)الكوفييف

 واحتجَّ ىؤالء بأنَّو ال يجوز أْف يكوف معموال لعامميف مختمفيف، ويستحيؿ ذلؾ. 
ى: )إال الذيف تابوا مف بعد ذلؾ وأصمحوا( "وقولو تعال قاؿ الباقولي األصفياني:    

ال يكوف منصوًبا إال بناصب واحد، وال يتسمط عميو نواصب؛ ألفَّ ذلؾ يؤدي إلى 
االستحالة، فيكوف العامؿ فيو، )أولئؾ ىـ الفاسقوف( َحْسُب؛ ألنَّو أقرب إليو، وقْد 

ؿ واحد ُحِمَؿ ُعرؼ مف قواعد العربية أفَّ العوامؿ إذا كانت شتَّى، وتعقبيا معمو 
ينصب )زيًدا( بػ  عمى األقرب إليو، وذلؾ نحو قوليـ: ضربني وضربُت زيًدا،

 .(4))ضربت(، وال ُيرفع بػ )ضربني(؛ ألنَّو أقرب إليو، وىذا مذىب صاحب الكتاب"
والحكـ الشرعي المترتب عمى ىذا الرأي ىو: أفَّ ىذا االستثناَء إلى جممة الحكـ  

ـ قبوؿ الشيادة، فيرتفع بالتوبة عف القاذؼ وصؼ الفسؽ، بالفسؽ، ال إلى جممة عد
ْف كاف مف األبرار األتقياء، وىذا ما ذىب إليو أبو حنيفة  وال تقبؿ شيادتو أبًدا، وا 

براىيـ النخعي، والحسف البصري، وغيرىـ( )  .(5)والقاضي شريح، وا 
 رة بوجوه:واحتجَّ أصحاُب أبي حنيفة عمى أفَّ االستثناء مختص بالجممة األخي 

                                                 

 .6/398، والبحر المحيط 4/1521( ارتشاؼ الضرب 1)

رشاد الفحوؿ لمشوكاني 18/100( ينظر: روح المعاني 2)  .1/372، وا 

 .4/501( معاني القرآف لو 3)

، وراجػع مػذىب سػيبويو فػي 2/197، واليمػع 1/547، وانظػر: المسػاعد 2/486( شرح الممع 4)
 .1/73الكتاب 

كػػػاـ القػػرآف البػػف العربػػػي ، وأح4/269، والكشػػاؼ 1/256( يراجػػع فػػي ذلػػؾ: روضػػػة النػػاظر 5)
رشػػػػاد 13ـ4، وفػػػػتح القػػػػدير 6/398، والبحػػػػر 2/83، والتسػػػػييؿ لعمػػػػـو التنزيػػػػؿ 3/349 ، وا 

 .1/371الفحوؿ 
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أفَّ قبوؿ الشيادة قد ُوِصَؿ باألبد، وال يجوز قبوليا أبًدا، لذا ال يعمؿ فييا أحدىا:  
 االستثناء.

أفَّ االستثناَء مف االستثناء يختص بالجممة األخيرة، فكذا في جميع وثانييا:  
 .الصور طرًدا لمباب

ض وىو االستثناء يكفي أفَّ المقتضي لعمـو الجممة المتقدمة قائـٌ، والمعار وثالثيا: 
في تصحيحو تعميقو بجممة واحدة؛ ألفَّ بيذا القدر يخرج االستثناء عف أْف يكوف 

 لغًوا فوجب تعميقو بالجممة الواحدة فقط.
أفَّ االستثناء لو رجع إلى كؿّْ الجمؿ المتقدمة لوجب أنو إذا تاب أال ورابعيا: 

 .(1)تثناء بالجممة األخيرةيجمد، وىذا باطؿ باإلجماع، فوجب أْف يختصَّ االس
 وما احتج بو ىؤالء مردوٌد:

"فإْف قاؿ قائؿ: فما الفائدة في قولو تعالى:  فأجاب الزجاج عف األوؿ بقولو: 
)أبًدا(؟ قيؿ: الفائدة أفَّ األبد لكؿّْ إنساف مقداُر مدَّتو في حياتو، ومقداُر مدَّتو فيما 

ء أبًدا، فمعناه: ما داـ كافًرا فبل يقبؿ يتصؿ بقصتو. فتقوؿ: الكافُر ال ُيقبؿ منو شي
منو شيٌء، وكذلؾ إذا قمت: القاذؼ ال يقبؿ منو شيادة أبًدا، فمعناه: ما داـ قاذًفا، 
فإذا زاؿ عنو الكفر فقد زاؿ أبده، وكذلؾ القاذؼ إذا زاؿ عنو القذؼ فقد زاؿ عنو 

 . (2)أبده، وال فرؽ بيف ىذا وذلؾ"
ستثناَء مف النفي إثباٌت، ومف اإلثبات نفٌي، وأجيب عف الثاني: بأفَّ اال 

لى المستثنى فبقدر ما  فاالستثناء عقيب االستثناء لو رجع إلى االستثناء األوؿ، وا 

                                                 

رشػاد الفحػوؿ 17/168، وتفسػير الطبػري 23/163( ينظر: تفسير الفخر الرازي 1) ، 1/371، وا 
 .1/256، وروضة الناظر 2/153، واإلبياج لمسبكي 2/13واإلحكاـ لآلمدي 

 .15/133، وانظر: تفسير القرطبي 4/31( معاني القرآف 2)
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نفي مف أحدىما أثبت في اآلخر فينجبر الناقص بالزائد، ويصير االستثناء الثاني 
 .(1)عديـ الفائدة، وىو خبلؼ اإلجماع

أنو يمـز منو أْف  األول:"وذلؾ ممتنع لوجييف:  جو:وقاؿ اآلمدي دافًعا ىذا الو  
يكوف قد أثبت لعوده إلى أحدىما مثؿ ما نفاه عف اآلخر، ويكوف جابًرا لمنفي 
باإلثبات، ويبقى ما كاف متحقًقا قبؿ االستثناء الثاني بحالو، وفيو إلغاُء االستثناء 

 وخروجو عف التأثير، وىو خبلُؼ اإلجماع.  الثاني,
أنَّو يمزـُ منو أْف يكوف بعوده إلى الجممة األولى قد ُنفي عنيا مثؿ ثاني: والوجو ال

ما أثبتيا ليا بعوده إلى االستثناء الثاني، فيكوف االستثناء الواحد مقتضًيا لنفي 
ثباتو بالنسبة إلى شيء واحد، وىو ُمَحاٌؿ"  .(2)شيء وا 

او العطؼ ال تقتضي "إفَّ و  وأجاَب الفخُر الرازيُّ عف الدليؿ الثالث بقولو: 
الترتيب، فمـ يكف بعض الجمؿ متأخًرا في التقدير عف البعض، فمـ يكف تعميُقو 

 .(3)بالبعض أولى مف تعميقو بالباقي، فوجب تعميُقو بالكؿ"
 –وأمَّا الجواب عف الرابع: فإفَّ تْرَؾ َتعمُِّؽ االستثناء بالجمد لقرينة حؽ اآلدمي  

: قاؿ اإلماـُ  –وقد سبؽ بياُنو  "والجواب عف الرابع: أنَّو ترؾ العمؿ بو في  الرازيُّ
 .(4)حؽ البعض، فمـ يترؾ العمؿ بو في حؽ الباقي"

أفَّ االستثناَء متعمٌؽ بجميع ما تقدَّـ، سواء قاـ دليؿ عمى إرادة  الرأي الثالث:
، والمعنى المفيوـ منو: أفَّ االستثناَء يتعمَّؽ باألحكاـ الثبل ـْ ـْ يق ـْ ل ثة، البعض أ

                                                 

 .23/163( تفسير الفخر الرازي 1)

 .2/327( اإلحكاـ 2)

 .23/163( مفاتيح الغيب 3)

 ( السابؽ ذاتو.4)
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فالتائُب عف القذِؼ ال ُيجمد، وتقبؿ شيادُتو، وليس مف الفاسقيف، وىذا رأي 
 .(1)الشعبي

: "وُيروى عف الشُّعبي أنَّو قاؿ: االستثناء مف األحكاـ الثبلثة إذا تاب،  قاؿ القرطبيُّ
ـْ ُيحّد، وقبمت شيادتو، وزاؿ عنو التفسيؽ؛ ألنَّو قد صار ممف  وطُيرت توبتو ل

 ." (2)َوإِنًِّ َلَغفَّاٌر لَِمْن َتابَ : ()داء، وقد قاؿ اهلل يرضى مف الشي
ْف اقتضاه ظاىر اآلية، قاؿ الزمخشري: "والذي يقتضيو ظاىُر  وىذا رأٌي شاذّّ، وا 

اآلية ونظميا أْف تكوف الجمؿ الثبلث بجموعيف جزاء الشرط، كأنَّو قيؿ: وَمْف قذؼ 
ـ، أي: فاجمعوا ليـ الَجْمَد والرّد المحصنات فاجمدوىـ، وردوا شيادتيـ، وفسقوى

والتفسيؽ، إال الذيف تابوا عف القذؼ وأصمحوا فإفَّ اهلل يغفر ليـ فينقمبوف غير 
؛ ألفَّ إسقاط الحدّْ عف القاذؼ لـ يقْؿ بو أحٌد، (3)مجموديف وال مردوديف وال مفسقيف"

امؿ في "فاالستثناء غير ع وىو خبلؼ ما عميو إجماع الفقياء، قاؿ ابف عطية:
 . (4)جمده بإجماع"

"وىذا االختبلؼ بعد اتفاقيـ عمى أنَّو ال يعود إلى جممة الجمد،  وقاؿ الشوكاني: 
"  .(5)بؿ يجمد التائب كالمصرّْ

ُفائدة:

                                                 

، والدر المنثور 3/323، وتفسير البغوي 4/502( انظر ىذا الرأي في: معاني القرآف لمنحاس 1)
 .5/21لمسيوطي 

 .15/134، وانظر: القرطبي 82آية ( سورة طو 2)

 .4/269( الكشاؼ 3)

 .6/342( المحرر الوجيز 4)

، والتسػييؿ لعمػـو 6/342، وانظر إجماع الفقياء ىذا في: المحرر الوجيز 4/12( فتح القدير 5)
 .18/160، والتحرير والتنوير 2/83التنزيؿ 
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ارتبط بيذا الخبلؼ خبلٌؼ نحوي آخُر، وىو ما يتعمؽ بمعنى الواو، وقد يكوُف  
 ىذا الخبلُؼ سبًبا في الخبلؼ السابؽ.

 ،(1)ذىبوا إلى أفَّ االستثناء مف الجميع، قالوا: إفَّ الواَو تفيُد الجمَع فقطفالذيف    
"فممَّا ذكره أصحاُب الشافعي أفَّ الجمَؿ إذا ُعطؼ  قاؿ إماـ الحرميف الجويني:

بعضيا عمى بعض فالواو ناسقٌة مشرّْكة مصيّْرٌة جميَع ما لمعطؼ بيا في حكـ 
وعمًرا،  ييا، فإذا قاؿ القائؿ: رأيت زيًداجممة مجموعة ال انعطاؼ، وال ترتيب ف

اقتضى ذلؾ اشتراؾ المذكوريف في الرؤية، وحاصؿ ذلؾ يتضمف المصير إلى 
ْف ترتبت ذكًرا   -جعؿ الجمؿ  جممة واحدة، ويقتضي ذلؾ استرساؿ االستثناء  –وا 

 .(2)عمييا"
الواَو حرُؼ ومف ذىب إلى أفَّ االستثناَء متعمٌؽ بالجممة األخيرة، قاؿ: إفَّ     

 استئناؼ.
"وذكر بعُض أجمة المحققيف أفَّ الحنفية إنَّما قالوا برجوع  قاؿ العبلمة اآللوسي:   

االستثناء إلى الجممة األخيرة ىنا؛ ألفَّ الجممتيف األولييف وردتا جزاًء؛ ألنَّيما 
الجممة أخرجتا بمفظ الطمب مخاطًبا بيما األئمة، وال يضرُّ اختبلفيما أمًرا ونيًيا، و 

األخيرة مستأنفة بصيغة اإلخبار دفًعا لتوىـ استبعاد كوف القذؼ سبًبا لوجوب 
العقوبة التي تندريء بالشبية، وىي قائمة ىنا؛ ألفَّ القذَؼ خبٌر يحتمؿ الصدَؽ، 

                                                 

، والمسػػاعد 4/216الكتػاب  ( وىػذا مػذىب جميػور النحػوييف مػػف البصػرييف والكػوفييف. انظػر:1)
، 4/382، وشػػػػػػرح الرضػػػػػػي 1/396، ومعػػػػػػاني الفػػػػػػراء 3/301، والمحػػػػػػرر الػػػػػػوجيز 2/444

 .938، والمقتصد في شرح اإليضاح 2/31والمغني البف ىشاـ 

، 2/154، واإلبيػػػػاج 1/373، وانظػػػػر: إرشػػػػاد الفحػػػػوؿ 1/264( البرىػػػػاف فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو 2)
 .1/258وروضة الناظر 
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وربَّما يكوف حسبًة، ووجو الدفع أنَّيـ فسَّقوا بيتؾ ستر العفة ببل فائدة حيث عجزوا 
 .(1)حقوا العقوبة، وحيث كانت مستأنفة توجو االستثناء إلييا"عف اإلثبات، فمذا است

ُتتمة:

في محؿَّ المستثنى: )إال الذيف تابوا( ثبلثة أوجو مف اإلعراب: أحدىا: أنَّو  
منصوب عمى أصؿ االستثناء. والثاني: أنَّو مجرور بدال مف الضمير في )ليـ(، 

 أفْ  –أي: الشافعي  –ده "وحؽُّ المستثنى عن وقد أوضح الزمخشري ذلؾ بقولو:
أْف يكوف  ()يكوف مجروًرا بدال مف )ىـ( في )ليـ(، وحقو عند أبي حنيفة 

 .(2)منصوًبا؛ ألنَّو عف الموجب"
"قولو: )إال الذيف تابوا( في موضع نصب عمى  وقاؿ العبلمة القرطبي: 

يـ االستثناء، ويجوز أْف يكوف في موضع خفض عمى البدؿ، والمعنى: وال تقبموا ل
 .(3)شيادة أبًدا، إال الذيف تابوا وأصمحوا مف بعد القذؼ فإفَّ اهلل غفور رحيـ"

أنَّو مرفوع باالبتداء، وخبره الجممة مف قولو تعالى: )فإفَّ اهلل غفوٌر والوجو الثالث: 
رحيـٌ(، واعترض بخموىا مف رابط، وأجيب بأنَّو محذوؼ، أي: غفور ليـ
 (4). 

ُخالصةُوترجٌح:

ىذه المسألة نخمص إلى أفَّ أىَؿ العمـ قد اختمفوا في ىذا االستثناء، بعَد بحث  
ـْ إلى الجممة األخيرة؟ وىذا االختبلؼ بعد اتفاقيـ  ىؿ يرجع إلى جميع ما سبؽ؟ أ

                                                 

، والممػػع فػػي 23/162، والتفسػػير الكبيػػر 4/269، وانظػػر: الكشػػاؼ 18/100 ( روح المعػػاني1)
 .1/21أصوؿ الفقو 

، والػػدر 2/153، والتبيػػاف 2/191، والبيػػاف 2/116، وانظػػر: مشػػكؿ مكػػي 4/269( الكشػػاؼ 2)
 .14/295، والمباب البف عادؿ 8/383المصوف 

 .15/133( تفسر القرطبي 3)

، 15/133، والقرطبػػي 14/295، والمبػػاب 8/383لمصػػوف ، والػػدر ا2/153( ينظػػر: التبيػػاف 4)
 .6/196وحاشية شيخ زادة 
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جماعيـ عمى أنَّو ال يعود إلى جممة الجمد بؿ يجمد التائب كالمصرّْ عمى القذؼ،  وا 
الستثناء يرجع إلى جممة الحكـ بالفسؽ، وكذلؾ بعد إجماعيـ أيًضا عمى أفَّ ىذا ا

 .إًذا فمحؿ الخبلؼ في رجوعو إلى جممة عدـ قبوؿ الشيادة
أفَّ الخبلَؼ في الحكـ النحوي سبٌب مف أسباب تعدد  –أيًضا  –وقد تبيف  

 المذاىب الفقيية.
"وسبُب  وقد أوضح ذلؾ الشيخ القرطبي عند حديثو عف ىذه المسألة فقاؿ: 

ىؿ ىذه الجمؿ في حكـ الجممة الواحدة  أحدىما:ألصؿ شيئاف: الخبلؼ في ىذا ا
لمعطؼ الذي فييا، أو لكؿ جممة حكـُ نفسيا في االستقبلؿ؟ وحرُؼ العطؼ ُمحسّْف 
ال ُمشرؾ، وىو الصحيُح في عطؼ الجمؿ؛ لجواز عطؼ الجمؿ المختمفة بعضيا 

ء بالشرط في ُيشبَّو االستثنا السبب الثاني:عمى بعض عمى ما يعرؼ في النحو. 
عْوده إلى الجمؿ المتقدمة، فإنَّو يعود إلى جميعيا عند الفقياء، أو ال ُيشبَّو؛ ألنَّو 

 .(1)مف باب القياس في المغة، وىو فاسٌد عمى ما يعرؼ في أصوؿ الفقو"
أدلٌة نحوية في الغالب، فقد  –ىنا  –وحاصُؿ كبلـِ القرطبي: أفَّ أدلة الفقياء  

 ، وتشبيو االستثناء بالشرط. استدلوا بمعنى الواو
ـُ الشافعيُّ   وجميور الفقياء، والقرطبي ( )ويرى البحث: أفَّ ما ذىب إليو اإلما

مف جية  –رحميما اهلل  –"ويترجح قوؿ مالؾ والشافعي  ىو الراجح، قاؿ القرطبي:
 نظر الفقو الجزئي، بأْف ُيقاؿ: االستثناء راجٌع إلى الفسؽ،والنيي عف قبوؿ الشيادة
جميًعا، إال أْف يفرََّؽ بيف ذلؾ بخبر يجب التسميـ لو، وأجمعت األمَّة عمى أفَّ التوبة 

 .(2)تمحو الكفر، فيجب أْف يكوف ما دوف ذلؾ أْولى، واهلل أعمـ"

                                                 

 .15/136( تفسير القرطبي 1)

 ( السابؽ ذاتو.2)
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وليس القاذؼ بأشدَّ ُجْرًما مف الكافر، فحقُّو إذا تاب وأصمح أْف تقبَؿ شيادُتو،  
 .(1)يادُتوكما أفَّ الكافَر إذا أسمـ تقبؿ ش

تخصيُص التقييد بالجممة األخيرة دوف ما قبميا مع كوف الكبلـ واحًدا في وأيًضا: 
واقعة شرعية مف متكّمـ واحد خبلؼ ما تقتضيو لغُة العرب، وأولوية الجممة األخيرة 
المتصمة بالقيد بكونو قيًدا ليا ال تنفي كونو قيًدا لما قبميا، غاية األمر أفَّ تقييد 

القيد المتصؿ بيا أظير مف تقييد ما قبميا بو، وليذا كاف مجمًعا عميو، األخيرة ب
 .(2)وكونو أظير ال ينافي كونو فيما قبميا ظاىًرا

"والصحيُح رجوُعُو إلى الجميع لغة وشريعة؛ أال ترى إلى قولو  قاؿ ابف العربي:
َ َوَرُسولَُه تعالى:  ٌَُحاِرُبوَن َّللاَّ َما َجَزاُء الَِّذٌَن  ْسَعْوَن ِفً اْْلَْرِض إِنَّ ٌَ َو

ْنَفْوا  ٌُ ِدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخََلٍف أَْو  ٌْ َع أَ ٌَُصلَُّبوا أَْو ُتَقطَّ لُوا أَْو  ٌَُقتَّ َفَساًدا أَْن 
ا َولَُهْم ِفً اْْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظٌٌم ) ٌَ ْن ( 33ِمَن اْْلَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِفً الدُّ

َ َغفُوٌر َرِحٌمٌ إَِلَّ الَِّذٌَن تَ  ِهْم َفاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ٌْ اُبوا ِمْن َقْبِل أَْن َتْقِدُروا َعلَ
 (3) ،

 .(4)وىذه اآلية أختيا ونظيرتيا في المقصود"

                                                 

 .4/31( السابؽ، ومعاني القرآف لمزجاج 1)

 ،وفيو: )وقوؿ الجميور ىو الحؽُّ(.4/13( ينظر: فتح القدير 2)

 .34، 33( سورة المائدة اآليتاف 3)

 .23/163، وتفسير الفخر الرازي 15/136، وانظر: القرطبي 3/349آف ( أحكاـ القر 4)
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ُالتـوابـــعُ:الفصـلُالثانً

 
ُ:وقدُانتظمُمبحثٌن

 
 ًُالمبحثُاألول:ُالنعت،ُوفٌهُمسأألةُواحأدة:ُمرجأعُالوصأفُفأ

ُالال تُِقولهُتعالى:ُ ُ.ًَُدَخْلُتمُبِِهن 
ُ

 :ُالمبحثُالثانً:ُالعطف،ُوفٌهُمسألتان
 

ُالمسألةُاألولى:ُالعطفُأوُالنصبُعلىُجوابُالنهى.ُ-
 

أاُأَْوُعالَمُالعطُفُفًُقولهُتعالىُُ:المسألةُالثانٌةُ- ٌَ أَِوُاْلَحَوا

ُ؟َماُاْخَتلََطُبَِعْظمٍُ
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ُالمبحثُاألول:ُالنعت

ِتوً َدَخْلوُتْم ِبِهونَّ   مرجع الوصؼ فػي قولػو تعػالى: :ىي وفيو مسألة واحدة  الَلَّ

. 
وووواُتُكْم   قػػػاؿ تعػػػالى:  َهوووواُتُكْم َوَبَنوووواُتُكْم َوأََخووووَواُتُكْم َوَعمَّ ُكْم أُمَّ ٌْ َمووووْت َعلَوووو ُحرِّ

ِتً أَْرَضْعَنُكْم وَ  َهاُتُكُم الَلَّ أََخَواُتُكْم َوَخاََلُتُكْم َوَبَناُت اْْلَِخ َوَبَناُت اْْلُْخِت َوأُمَّ
ِتً ِفوً ُحُجووِرُكْم ِموْن ِنَسواِئُكُم  َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الَلَّ َضاَعِة َوأُمَّ ِمَن الرَّ

ِتً َدَخْلُتْم ِبِهنَّ  الَلَّ
(1). 

ِتووً َدَخْلووُتْم ِبِهوونَّ  اختمػػؼ النحػػاة فػػي الوصػػؼ فػػي قولػػو تعػػالى:    :، فقيػػؿالَلَّ
بائػػِب واألميػػ يرجػػع إلػػى الربائػػب  :وىػػو اختيػػاُر أىػػؿ الكوفػػة. وقيػػؿ ،اتِ يرجػػع إلػػى الرَّ

، وقد ُبني عمى ىذا الخبلؼ اختبلٌؼ فػي الحكػـ (2)وىو اختياُر أىؿ البصرة ،خاصة
َـّ المػػرأة َتْحػػُرـُ بمجػػرد العقػػد عمػػى البنػػت دخػػؿ بيػػا  ،الفقيػػي فػػذىب الجميػػور إلػػى أّف أ

ـْ يدخْؿ بيا  :وعميو يكوف قولو تعالى ،عمى أمّْيا والربيبة ال تحُرـُ إال  بالدخوؿ ،أْو ل
  َِّتووً َدَخْلووُتْم ِبِهوون وال يجػػوز أف  ،صػػفٌة لػػػ )نسػػائكـ( المجػػرور بػػػ )ِمػػْف( فقػػط الَلَّ

 .تكوف صفة لػ )نسائكـ( األولى والثانية
ػػػمؼ   ،وزيػػػُد بػػػف ثابػػػت ،وابػػػُف الزبيػػػر ،وجػػػابرٌ  ،عمػػػىّ  :مػػػنيـ ،وذىػػػب فريػػػٌؽ مػػػف السَّ

ـ األَـّ حتى يػدخؿ بيػا ومجاىٌد إلى أف العقد عمى كمػا أّف العقػد عمػى  ،البنت ال ُيحرّْ
ـُ البنت حتى يدخؿ بيا تحػـر واحػدة  ال ،فػاألُـّ وابنُتيػا عنػد ىػؤالء ِسػيّْاف ،األْـّ ال ُيَحرّْ

                                                 

 .23سورة النساء مف اآلية  (1)

، 220/ 3، والبحػر المحػيط 492/ 1، والكشػاؼ 484/ 1ينظر: أحكاـ القرآف البػف العربػي  (2)
 .645/ 3والدر المصوف 
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ِتً َدَخْلُتْم ِبِهنَّ  : وعمى ذلؾ يكوف قولو تعالى ،منيما إال بالدخوؿ باألخرى  الَلَّ
 . (1)بائب معاً راجعًا إلى األميات والر 

ُ:رأيُالقرطبً

ػح مػذىَب الجميػوِر،  ،وبسط أدلَة كؿٍّ  ،عرض القرطبّي المذىبيف في المسألة  ورجَّ
وعميػػو  ،.. وقػػوؿ الجميػػور مخػػالؼ ليػػذا." :وجعػػؿ اإلعػػراب مػػف جممػػة ترجيحػػو فقػػاؿ

.. ويؤيػػػد ىػػػذا القػػػوَؿ مػػػف جيػػػة اإلعػػػراب أّف الخبػػػريف إذا اختمفػػػا فػػػي .الحكػػػـ والُفتيػػػا
فبل يجوز عند النحػوييف: مػررُت بنسػائؾ وىربػُت مػف  ،لـ يكف نعتيما واحداً  ،العامؿ

 ،عمػػى أف تكػػوف )الظريفػػات( نعتػػًا لػػػ ) نسػػائؾ ( و )نسػػاء زيػػد( ،نسػػاء زيػػد الظريفػػاتِ 
 ،ألف الخبػريف مختمفػاف ؛مف نعتيمػا جميعػاً  البلَِّتيفكذلؾ اآلية ال يجوز أف يكوف 
 :د الخميؿ وسيبويووأنش ،ولكنو يجوز عمى معنى )أعني(
(2)ُخَوْيِرَبْيِن َيْنُقَفاِن اْلَياَما *** ِإنَّ ِبَيا أْكَتَل َأْو ِرزَاَما

 

يف، بمعنى: أعنى، وينفقاف: يكسراف  ".(3))ُخَوْيِرَبْيِف( يعنى: لصَّ
ُتعــقٌــب:

وبالنظر في كبلـِ القرطبّي نػرى أف فيػو خمطػًا، ذلػؾ أنػو يريػد أف يحػتج لمجميػور  
ر  ه النحػػاة مػػف أنػػو إذا ُنعػػت معمػػوالف لعػػامميف مختمفػػيف فػػي المعنػػى أو العمػػؿ، بمػا قػػرَّ

ف كػػػاف مثػػػَؿ النعػػػت فيمػػػا ،امتنػػع إتبػػػاُع نعتيمػػػا، وتعػػػيف قطعػػػو ذكػػػر، فػػػإفَّ  والخبػػػُر وا 
الحديث ىنا عف النعت، وليس عف الخبر، وىو جعمو عف الخبر، ومّثؿ لو بالنعت، 

                                                 

/ 7بيػػر البػػف قدامػػة ، والمغنػػى والشػػرح الك529/ 9تراجػػع المسػػألة فػػي: المحمػػى البػػف حػػـز  (1)
، وأحكػػػاـ 484/ 1وأحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف العربػػػي  182/ 2، وأحكػػػاـ القػػػرآف لمجصػػػاص 472

 .475/ 1، وتفسير ابف كثير 396/ 1القرآف لمكيا اليراسي 

، والكامػؿ 175/ 2مجاز القػرآف  :، وانظره في149/ 2نسبو سيبويو لرجؿ مف أسد، الكتاب  (2)
 ، والمساف )كتؿ(.76 /3، وأمالي ابف الشجري 937/ 2والكامؿ 

 .176، 175/ 6تفسير القرطبي  (3)
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نمػػػا ىػػػو  ،ثػػػـ ىػػػو لػػػـ ُيصػػػب فػػػي التعميػػػؿ لمنػػػع اإلتبػػػاع فجعمػػػو اخػػػتبلؼ الخبػػػريف، وا 
 اختبلؼ العامميف.

ويدؿ  ،فسقط آخرىا ،ولعؿ عبارتو في األصؿ: )ألف الخبريف مختمفاف في العمؿ 
 عمى ذلؾ أوُؿ كبلمو(.
ُمنـاقشـةُوتـرجٌـح:

ِتوً َدَخْلوُتْم ِبِهونَّ  الظاىُر أف قولو تعالى:   صػفٌة لػػ )نسػائكـ( المجػرور بػػ  الَلَّ
 البلَّتِػيوال جػائز أف يكػوف  ،الربيبػة أف ُيػْدَخؿ بأمّْيػا اشػُترط فػي تحػريـ)ِمْف( فقػط  

( المجػػػػرور بػػػػػ )مػػػػف( َوُأمَّيَػػػػاُت ِنَسػػػػآِئُكـْ وصػػػػفًا لػػػػػ )نسػػػػائكـ( مػػػػف قولػػػػو  ـْ ، و)ِنَسػػػػآِئُك
 لوجييف:
أف العامػػؿ فػػي المنعػػوتيف قػػد اختمػػؼ،  :وىػػو ،مػػف جيػػة الصػػناعة النحويػػة :أحاادىما

ذا اختمػػؼ العػػامبلف امتنػػع النعػػت ،ىػػذا مجػػرور بػػػ )ِمػػْف(  ،وذا مجػػرور باإلضػػافة، وا 
 ؛عمػى أف يكػوف )العػاقميف( نعتػًا ليمػا ،رأيت زيدًا ومػررُت بعمػرو العػاقميف :فبل تقوؿ

وذلؾ لئبل يعمؿ عامبلف مختمفاف في شيء واحد؛ إْذ  العامؿ في التػابع ىػو العامػؿ 
"ومّمػا  :يف قػاؿ فػي الكتػابوعميػو جميػور البصػري ،وىذا مػذىب سػيبويو ،في المتبوع

إال  ،وقػػد تػػولى أبػوؾ الرجػػاؿ الصػػالحوف ،ال تجػرى الصػػفة عميػو نحػػو: ىػػذاف أخػواؾ
 ".(1)أْف ترفعو عمى االبتداء أو تنصب عمى المدح والتعظيـ

وذىػب األخفػػش والجرمػي إلػػى أنػو إذا اتحػػد العػامبلف عمػػبًل و اختمفػا جنسػػًا جػػاز  
 .الفراءوىو مقتضى مذىب الكسائي و  ،اإلتباع

ىػذا  :قاؿ أبو حياف: "إذا اتحد معنى العامميف واختمفا جنًسا كػأْف يكونػا مرفػوعيف 
ىػػذا عمػػى المفعوليػػة، وىػػذا عمػػى  :أو منصػػوبيف ،عمػػى االبتػػداء وىػػذا عمػػى الفاعميػػة

                                                 

/ 1وشػػرح الكافيػػة لمرضػػػي  ،318/ 3و انظػػر: شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ  ،60/ 2الكتػػاب  (1)
 .655/ 4والمقاصد الشافية لمشاطبي  ،315
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فذىب الجميور إلى وجوب  ،ىذا بحرؼ جرّْ وىذا باإلضافة :أو مجروريف ،الظرفية
ومقتضػػى جػػواز اإلتبػػاع فػػي  ،إلػػى جػػواز اإلتبػػاعوذىػػب األخفػػش والجرمػػي  ،القطػػع

....  ومقتضػى مػذىب سػيبويو أنػو ال يجػوز الوصػؼ .ذلؾ مذىب الكسػائي والفػراء 
وىػذا غػبلـ  ،مػررُت بزيػد :واإلضػافة نحػو ،: كػاختبلؼ الحػرؼلما انجػرَّ مػف جيتػيف

 ".(1)بكر الفاضميف
ـّ المػرأة َتْحػُرـُ بم :والثاني دخػؿ  ،جػرد العقػد عمػى البنػتمػف جيػة المعنػى: وىػو َأفَّ أ

 :أي ،والربيبػػة ال تحػػـر إال بالػػدخوؿ عمػػى أمّْيػػا ،بيػػا أو لػػـ يػػدخؿ بيػػا عنػػد الجميػػور
ِتً َدَخْلُتْم ِبِهنَّ   :أنو لو جعؿ قولو تعالى صػفة لػػ )نسػائكـ( األولػى والثانيػة  الَلَّ

عقػد عمػى بنتيػا إال ألدى ذلؾ إلى كونو قيًدا فييما مًعا، وعميػو ال تحػـر األُـّ بال ،معاً 
 –عنػػدىـ  –وىػػذا بخػػبلؼ مػػا عميػػو الجميػػور، إْذ العقػػد عمػػى البنػػات  ،إذا دخػػؿ بيػػا
ـْ يدخؿْ  ،ُيحرّْـ األميات ـْ ل دخؿ بيفَّ أ

(2). 
ُرأيُالزمخشريُفًُمرجعُالوصف:

البلَّتِػػػي  فػػػي كػػػبلـ الزمخشػػػري مػػػا يمػػػـز منػػػو أنػػػو يجػػػوز أف يكػػػوف ىػػػذا الوصػػػؼ  
فػإف اعتػرض  ،ا إلػى )نسػائكـ( األولػى فػي المعنػى و)ربػائبكـ( مًعػاراجًعػ َدَخْمتـُ ِبِيفَّ 

      قولػػػو: فػػػي المتعمقػػػيف ؟ ألنَّػػػو بالنسػػػبة إلػػػىعميػػػو بػػػأف مػػػدلوؿ )ِمػػػْف( جينئػػػٍذ سػػػيختمؼ 
 ،) )وأميات نسائكـ( يكػوف التقػدير: )وأميػات نسػائكـ مػف نسػائكـ البلتػي دخمػتـ بيػفَّ

، فتكػوف )ِمػْف( ير: )وربػائبكـ مػف نسػائكـ(وبالنسبة إلى قولػو: )وربػائبكـ( يكػوف التقػد
وتمييز المدخوؿ بيّف مف غير المدخوؿ بيّف، وفػي الثانيػة  ،في األولى لبياف النساء

                                                 

، وشػػرح األلفيػػػة 150، 60، 57/ 2، وانظػػر ىػػذه المسػػألة فػػي: الكتػػاب 590/ 2االرتشػػاؼ  (1)
، وحاشػػية 66/ 3، واألشػػموني 114/ 2، والتصػػريح 123/ 3، واليمػػع 160/ 2البػػف عقيػػؿ 
 .54/ 2الخضري 

، 402/ 3، وروح المعػػػػػػاني 642/ 3، والػػػػػػدر المصػػػػػػوف 220/ 3ينظػػػػػػر: البحػػػػػػر المحػػػػػػيط  (2)
 .162/ 2، وتفسير أبى السعود 238/ 3والبيضاوي بحاشية الشياب 
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إذ ال يعنػػػى  ؛كمػػػا تقػػػوؿ: )ىػػػذا ابنػػػي مػػػف فػػػبلف(، وىػػػذا غيػػػر جػػػائز ،البتػػػداء الغايػػػة
 .(1)بالكممة الواحدة في كبلـ واحد معنياف مختمفاف

أجػػاب بقولػػو: "أعمقػػو بالنسػػاء والربائػػب، وأجعػػؿ )ِمػػْف(  فػػإف اعتػػرض عميػػو بػػذلؾ 
اْلُمَنوووواِفقُوَن َواْلُمَناِفَقوووواُت َبْعُضووووُهْم ِمووووْن َبْعووووٍض  لبلتصػػػػاؿ، كقولػػػػو تعػػػػالى: 


كمػػػػا أف الربائػػػػب  ،،...... وأميػػػػات النسػػػػاء متصػػػػبلت بالنسػػػػاء ألنيػػػػف أميػػػػاتيف(2)

 ".(3)متصبلت بأمياتيف ألنيفَّ بناتيف
شري قد أوجػد ليػذا اإلعػراب وجيًػا فػي الصػحة، وتكػوف )ِمػْف( وبذلؾ يكوف الزمخ 

عمػػى ىػػػذا مسػػػتعممًة فػػػي معنػػػى واحػػػد مػػػف معانييػػػا، وىػػػو االتصػػػاؿ، فيسػػػتقيـ تعمقيػػػا 
فػػي أميػػات النسػػاء  –وىػػو الػػدخوؿ  –بيمػػا، وعميػػو يكػػوف القيػػد الػػذي فػػي )ربائػػب( 

مػػف الػػدخوؿ بيػػا، أيضػػًا، فػػبل تحػػـر واحػػدة مػػف األْـّ وال البنػػت بمجػػرد العقػػد بػػؿ البػػد 
واستدؿ عمػى ذلػؾ بمػا رواه عػف عمػّي، وابػف عبػاس، وزيػد، وابػف عمػر، وابػف الزبيػر 

(، وكػاف ابػف عبػاس يقػوؿ: )واهلل مػا  :أنيـ قػرأوا )وأميػات نسػائكـ البلتػي دخمػتـ بيػفَّ
 .(4) نزؿ إال ىكذا(

ُمنـاقشــةُالزمخشري:

 وما ذىب إليو الزمخشري غير مقبوؿ لسببيف: 
في َجْعِؿ )ِمْف( لبلتصػاؿ وتعمقيػا بأميػاتكـ والربائػب معػًا تكمفًػا ال يػتبلءـ  أفَّ األول: 

مػػع فصػػاحة القػػرآف الحكػػيـ؛ إذ يػػؤدي إلػػى أف يكػػوف التقػػدير: )وأميػػات نسػػائكـ مػػف 

                                                 

 .642/ 3الدر المصوف ، و 220/ 3، وراجع: البحر المحيط 51/ 2الكشاؼ  (1)

 .67التوبة مف اآلية  (2)

 .51/ 2الكشاؼ  (3)

 .52، 51/ 2الكشاؼ  (4)
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(، يقػػوؿ أبػػو حيػػاف: "وىػػذا تركيػػب ال يمكػػف أف يقػػع فػػي  نسػػائكـ البلتػػي دخمػػتـ بيػػفَّ
 .(1)القرآف وال في كبلـ فصيح"

أف تنػػػزه سػػػاحة لوسػػػى معمقػػػًا عمػػػى ىػػذا التقػػػدير: "بعيػػػٌد جػػػدًا بػػؿ ينبغػػػي ويقػػوؿ اآل 
 .(2)التنزيؿ عنو"

أّما قوؿ أبى حياف ردِّا عمى الزمخشري: )وال نعمـ أحدًا ذىب إلى أف مػف معػاني  
ففيػػو نظػػٌر؛ ألف وصػػؼ )ِمػػْف( باالتصػػالية، وصػػٌؼ مفيػػوـ مػػف  ،(3))ِمػػْف( االتصػػاؿ(

ولػيس معنػى قائمػًا بذاتػػو  –ف كػاف وصػفًا زائػدًا عنيػا وا   –كونيػا بيانيػة أو تبعيضػية 
 حتى ينكره أبو حياف.

َس  يقوؿ اآللوسي في قولو تعالى:   ٌْ َ ُمْبَتلٌُِكْم ِبَنَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه َفلَ إِنَّ َّللاَّ

ِمنًِّ 
 ،: "أي: مف أشياعي، أو ليس بمتصؿ بي، ومتحد معي فػػ )ِمػْف( اتصػالية(4)

ضية عند بعض، وكأنيا بيانية عنده، وعينيػا )أي التبعيضػية( عنػد وىى غير التبعي
 .(6)، واختار الشياب الخفاجي كوف االتصالية تبعيضية(5)آخريف"

وأبو حياف نفسو يقوؿ في تفسػير ىػذه اآليػة الكريمػة: "أي: لػيس مػف أتبػاعي فػي  
 )فػبلف ىذه الحرب وال مػف أشػياعي، أو لػيس بمتصػؿ بػي ومتحػد معػي، مػف قػوليـ:

ففيػـ مػف التبعيضػية معنػى االتصػاؿ،  (7) مني كأنػو بعضػو الختبلطيمػا واتحادىمػا(
 وىذا واضح ألفَّ بعض الشيء متصٌؿ ببعضو.

                                                 

 .220/ 3البحر المحيط  (1)

 .403/ 3روح المعاني  (2)

 .644/ 3، وانظر: الدر المصوف 220/ 3البحر المحيط  (3)

 .249البقرة مف اآلية  (4)

 .169/ 2روح المعاني  (5)

 .329/ 2لبيضاوي حاشية الشياب عمى ا (6)

 .273/ 2البحر المحيط  (7)
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أّف مػػػا ذىػػػب إليػػػو الزمخشػػػري فيػػػو خػػػبلٌؼ لمػػػا ذىػػػب إليػػػو جميػػػور  السااابب الثااااني:
ـَ األميات يثبت بمجرد العقػد عمػى البنػات دخػؿ  ،الفقياء فقد ذكر ابف كثير أف تحري

وجميػور  ،والفقيػاء السػبعة ،ثػـ قػاؿ: "وىػذا مػذىب األئمػة األربعػة ،بيّف أـ لػـ يػدخؿ
 ".(1)الفقياء قديمًا وحديثًا 

 ابف عباس التي استدؿ بيا فضعيفُة الرواية بؿ ال تثبت عنو.وأمَّا قراءُة  
: الرجػػػؿ يػػنكح المػػػرأة، ثػػـ ال يراىػػػا وال قػػاؿ القرطبػػػّي: "قػػاؿ ابػػػف جػػريُج: قمػػػت لعطػػاء

 ،عيا حتى ُيطمقيا، أو تِحؿُّ لو أميُّا؟ قاؿ: ال، ىي مرسمة دخؿ بيا أْو لـ يدخؿيجام
( ؟ :أكػػاف ابػػف عبػػاس يقػػرأ :فقمػػت لػػو  ،ال :قػػاؿ ،)وأميػػات نسػػائكـ البلتػػي دخمػػتـ بيػػفَّ

 .(2)ال"
صػػػفة لػػػػ)نسائكـ( الثانيػػػة ال  البلَّتِػػػي َدَخْمػػػتـُ ِبِيػػػفَّ وبيػػػذا يتقػػػرر أفَّ قولػػػو تعػػػالى:  
وامتنػػع أف يكػػوف راجًعػػا إلػػى أميػػات  ،ىػػذا االسػػتثناء فػػي الربائػػب خاصػػة وأفّ  ،غيػػرُ 

متبًعػا  ()ومف ناحية المعنى، وىذا ما ذكػره القرطبػي  ،النساء مف ناحية الصناعة
فالعقػػػد عمػػػى البنػػػات ُيحػػػرّْـ األميػػػات، والػػػدخوؿ باألميػػػاِت  ،فػػػي ذلػػػؾ جميػػػرة الفقيػػػاء

ـ البناِت.  ُيحرّْ
 
 
 

ُالمبحثُالثانً:ُالعطف
ُالمسألةُاألولى:ُالعطفُأوُالنصبُعلىُجوابُالنهى:

                                                 

 .251، 250/ 2تفسير ابف كثير (1)

 .175/ 6تفسير القرطبي  (2)



ةُِالنُ ُالقَواعدُُِرُُأَث  ٌ ةُِالشُ َُكامُِاألحُُْبَناءُُِفًُْحو  ٌ ًُ َُتفِسٌرُفًُِْرِع ُالقُْرُطبِ
ُ

 - 555 - 

اِم لَِتأُْكلُوا  قاؿ تعػالى: َنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدلُوا ِبَها إِلَى اْلُحكَّ ٌْ َوََل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َب

اِس ِباْْلِْثِم َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ   .(1)َفِرًٌقا ِمْن أَْمَواِل النَّ
 رأياف: َوُتْدُلواْ  تعالى: لمنحاة في إعراب قولو 

وعميو فالنيي عف كؿ فعؿ  ،َتْأُكُمواْ أنو مجزوـ عطفًا عمى النيى في الفعؿ األول: 
. :أي ،مف ىذيف الفعميف  اَل َتْأُكُموْا َأْمَواَلُكـ َبْيَنُكـ ِباْلَباِطِؿ َوال ُتْدُلوْا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّاـِ

وعميػو  ،ر )َأْف( بعػد الػواو فػي جػواب النيػىيجػوز أف يكػوف منصػوبًا بإضػماالثااني: 
ال تجمعػوا بػيف أْف تػأكموا  :أي ،ويكوف النيػى عػف الجمػع بينيمػا ،تكوف الواو لممعية

 .(2)وأْف تدلوا بيا إلى الحكاـ ،أموالكـ بينكـ بالباطؿ
ُرأيُالقرطبً:

ال تجمعػوا بػيف أكػؿ  :تحدث القرطبي عف ىذه المسألة فقػاؿ: "والمعنػى فػي اآليػة 
َوََل  :وىػػو كقولػػو تعػػالى ،لمػاؿ بالباطػػؿ وبػػيف اإلدالء إلػى الحكػػاـ بػػالحجج الباطمػةا

، وىػو مػف قبيػؿ قولػؾ: ال تأكػِؿ السػمَؾ (3)َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحوقَّ 
 وتشرب المبَف.

ـَ وَتْرُشػػػوىـ ليقضػػػوا لكػػػـ عمػػػى أك  ثػػػر وقيػػػؿ: المعنػػػى: ال تصػػػانعوا بػػػأموالكـ الحكػػػا
ح :منيػػػا....، قػػػاؿ ابػػػف عطيػػػة ـَ ِمظنػػػُة الرُّشػػػا إال مػػػف  ؛وىػػػذا القػػػوؿ يتػػػرجَّ ألفَّ الحكػػػا

فإف المفظػيف متناسػباف: تػدلوا مػف إرسػاؿ الػدَّلو، والرشػوُة  :وأيضاً  ،وىو األقؿ ،ُعصـ
 ".(4)كأنو يمدُّ بيا ليقضي الحاجة ،مف الرشاء

                                                 

 .188سورة البقرة آية  (1)

، والمحػػػرر 393/ 1، والكشػػػاؼ 172/ 1، ومعػػػاني األخفػػػش 115/ 1ينظػػػر: معػػػاني الفػػػراء  (2)
 .301/ 2لدر المصوف ، وا63/ 2، والبحر 145/ 1، والبياف لؤلنباري 485/ 1الوجيز 

 .42سورة البقرة آية  (3)

 .485/ 1، وانظر" المحرر الوجيز 226، 225/ 3تفسير القرطبي  (4)
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وعمػػى قػػراءة قرآنيػػة  ،اإلعػػرابثػػـ رجػػح القرطبػػّي ىػػذا القػػوَؿ األخيػػَر اعتمػػاًدا عمػػى  
َوال تُػػْدُلوْا  ويقػػوى ىػػذا قولػػو  :"قمػػتُ  :فقػػاؿ نقػػبًل عػػف ابػػف عطيػػة ،تػػدعـ ىػػذا اإلعػػراب

ِبَيا
 .(2)في قراءة الجماعة" َوُتْدُلواْ  بتكرار حرؼ النيي، وىذه القراءة تؤيد جـز  (1)
)تػػػدلوا( فػػػي "وقيػػػؿ:  :فقػػػاؿ ،ثػػػـ أشػػػار إلػػػى اإلعػػػراب الثػػػاني فػػػي )تػػػدلوا( وضػػػعَّفو 

 ،والذي َيْنصُب في مثؿ ىذا عند سػيبويو )ّأْف( مضػمرة ،موضع نصب عمى الظرؼ
ولػـ َيْجػِر  ،وعمػى القػوؿ األوؿ إلػى الحجػة ،والياء في قولو )بيػا( ترجػع إلػى األمػواؿ

 .(3)فقوي القوؿ الثاني لذكر األمواؿ ،ليا ذكرٌ 
ُتعــقــٌب:

، ِبُسػػػوْا اْلَحػػػؽَّ ِباْلَباِطػػػِؿ َوَتْكُتُمػػػوْا اْلَحػػػؽَّ َواَل َتمْ   :أقػػػوؿ: فػػػي تنظيػػػر القرطبػػػي بآيػػػة 
ألنيمػا يحػتمبلف  ؛ومسألة )ال تأكؿ السمؾ وتشرب المبف(، فيو شيء مػف عػدـ الدقػة

وقػػد  ،وجعميمػػا نظيػػريف ليػػا فيػػو ،غيػػَر النصػػب الػػذي فسَّػػَر اآليػػة أواًل عمػػى مقتضػػاه
فكػاف عميػو أف  ،(4)ياذكر ىو نفسو الجـز والنصب في اآلية المنظر بيا في موضػع

كمػػػا  –كمػػػا فعػػػؿ أبػػػو حيػػػاف فػػػي المسػػػألة  ،ُيقّيػػػد بوجػػػو النصػػػب فػػػي اآليػػػة والمسػػػألة
 .–سيتضح فيما بعد 

أيًضا في متابعة القرطبي ابَف عطية في قولو: )وتدلوا: فػي موضػع نصػب عمػى  
"ولػػـ يقػػـ دليػػٌؿ قػػاطع مػػف لسػػاف  الظػػرؼ(، نظػػٌر، قػػاؿ أبػػو حيػػاف متعقًبػػا ابػػَف عطيػػة:

 ".(5)فنقوؿ بو  ،ب عمى أفَّ الظرَؼ ينصبالعر 

                                                 

 .106/ 2، وروح المعاني 63/ 2، والبحر 485/ 1قراءة شاذة وردت في: المحرر الوجيز  (1)

 .226/ 3تفسير القرطبي  (2)

 .227، 226/ 3السابؽ  (3)

 .22، 21/ 2السابؽ  (4)

 .63/ 2البحر المحيط  (5)
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صػػرَّح الفػػراء بػػذلؾ عنػػد إعرابػػو الفعػػؿ )تػػدلوا( الػػذي  وصػػواُب المفظػػة )الصػػرؼ(، 
ف شئت جعمتو إذا ألقيت منو )ال( نصًبا عمى الصرؼ ال  :كما تقوؿ ،معنا فقاؿ: "وا 

 ".(1)معناه: ال تجمع بيف ىذيف كذا وكذا ،تسرْؽ وتصدَّؽ
ُ:شــرحُومنــاقشــة

ـُ القرطبػػي مػػف كػػوف الفعػػؿ )تػػدلوا( مجزوًمػػا عطفًػػا عمػػى الفعػػؿ   الػػذي اختػػاره اإلمػػا
ػا عمػى النيػى عػف  ؛المنيي قبمو )وال تػأكموا( ىػو الحػؽُّ والصػوابُ  ألفَّ فػي الجػـز نصِّ

ألفَّ فػي الجمػع  ،وىذا يستمـز النيَي عف الجمػع بينيمػا ،كؿّْ واحٍد منيما عمى انفراده
 حد منيما، وكؿُّ واحد منيما منيٌي عنو.بينيما حصوَؿ كؿّْ وا

ومقػػرًرا بصػػراحة أفَّ  ،قػػاؿ أبػػو حيػػاف مشػػيًرا إلػػى الحكػػـ الشػػرعي المػػراد فػػي اآليػػة 
ىػو مجػزـو بػالعطؼ عمػى  الحكػاـ(،")وتػدلوا بيػا إلػى  المنيَي عنو في اآلية شػيئاف:

ىر أفَّ والظػػا ،النيػػى..... وكػػذا فػػي مصػػحؼ أبػػّي )وال تػػْدلوا(، بإظيػػار )ال( الناىيػػة
أخػػػذ المػػػاؿ  :أحػػػدىما :فنيػػػوا عػػػف أمػػػريف ،الضػػػمير فػػػي )بيػػػا( عائػػػٌد عمػػػى األمػػػواؿ

 .(2)صرفو ألخذه بالباطؿ" :والثاني ،بالباطؿ
 .(3)وقد اختار ىذا الرأَي كثيٌر مف العمماء

وأما الرأي الثاني في إعػراب )تػدلوا( وىػو جػواز النصػب بإضػمار )َأْف(، وىػو مػا  
، (3)والنحػػاُس  (2)فقػػد جػػوَّزه األخفػػش  ،(1)نػػد الكػػوفييفيسػػمى النصػػب عمػػى الصػػرؼ ع

                                                 

فػػػي تعميقػػػو عمػػػى  ()، وقػػػد نبَّػػػو عمػػػى ذلػػػؾ الشػػػيخ محمػػػود شػػػاكر 115/ 1معػػػاني الفػػػراء  (1)
 .552/ 3الطبري 

 .301/ 2وانظر: الدر المصوف  ،/63/ 2البحر المحيط  (2)

، 393/ 1، والكشػػػػاؼ 172/ 1، ومعػػػػاني األخفػػػػش 115/ 1انظػػػػر: معػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء  (3)
، والبحػر 552/ 3، وتفسير الطبػري 485/ 1، والمحرر الوجيز 142/ 1ت وكشؼ المشكبل

، والفصػػػػوؿ المفيػػػػدة فػػػػي الػػػػواو 88/ 1، ومشػػػػكؿ مكػػػػى 156/ 1، والتبيػػػػاف 63/ 2المحػػػػيط 
 .1/223المزيدة 
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، والبػػػػاقولي (7)، وأبػػػػو البقػػػػاء العكبػػػػري(6)، واألنبػػػػاري(5)، وابػػػػف عطيػػػػة(4)والزمخشػػػػري 
 .(9)، والبيضاوي(8)األصفياني

ىػو النيػي عػف الجمػع بينيمػا، إذف  –كمػا سػبؽ  –ومعنى اآلية عمػى ىػذا الػرأي  
األمػػواؿ بالباطػػؿ فػػي حػػاؿ اجتماعػػو مػػع تقػػديـ الحكػػـ الشػػرعي ىنػػا: ىػػو تحػػريـ أكػػؿ 

 ،ألفَّ أكػػَؿ أمػػواؿ النػػاس بالباطػػؿ حػػراـٌ  ؛وىػػذا معنػػى غيػػر صػػحيح ،األمػػواؿ لمحكػػاـ
وقػد َردَّ أبػو حيػاف ىػذا الػرأي موضػًحا اخػتبلَؼ الحكػـِ  ،اجتمع مع غيره أـ لـ يجتمع

مؾ فتمػػػػؾ مسػػػػألة: )ال تأكػػػػؿ السػػػػ ،"وتجػػػػويز الزمخشػػػػري ذلػػػػؾ ىنػػػػا :فقػػػػاؿ ،الشػػػػرعي
كاف الكبلـُ نييًا عف الجمع  ،: إذا نصبت(10)قاؿ النحويوف ،وتشرَب المبف( بالنصب

 :بينيما، وىذا المعنى ال يصح في اآلية لوجييف
 ،أفَّ النيػػي عػػف الجمػع ال يسػػتمـز النيػي عػػف كػؿ واحػػد منيمػا عمػػى انفػػرادهأحادىما: 

 فػي الجمػع بينيمػا ألفَّ  ،والنيي عف كؿ واحد منيما يستمـز النيي عف الجمع بينيمػا
                                                                                                                        

، وقػػد حػػدَّ الفػػراء الصػػرَؼ بقولػػو: "فػػإف قمػػت: ومػػا الصػػرؼ؟ قمػػت: أف 115/ 1معػػاني الفػػراء  (1)
ى كػػبلـ فػػي أولػػو حادثػػة ال يسػػتقيـ إعادتيػػا عمػػى مػػا عطػػؼ عمييػػا، تػػأتى بػػالواو معطوفػػة عمػػ

 .34/ 1معانيو  .فإف كاف كذلؾ فيو الصرؼ"

 .172/ 1معاني القرآف لو  (2)

 .290/ 1إعراب القرآف لو  (3)

 .393/ 1الكشاؼ  (4)

 .485/ 1المحرر الوجيز  (5)

 .145/ 1البياف في غريب إعراب القرآف  (6)

 .156/ 1التبياف  (7)

 .142/ 1كشؼ المشكبلت  (8)

 .476/ 2البيضاوي  (9)

، وشػػػرح المفصػػؿ البػػػف 1071/ 2، والمقتصػػػد فػػي شػػػرح اإليضػػاح 42/ 3ينظػػر: الكتػػاب  (10)
 .241/ 2وشرح التصريح  ،36/ 4، وشرح التسييؿ البف مالؾ 23/ 7يعيش 
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حصوؿ كػؿ واحػد منيمػا عنػو ضػرورة، أال تػرى أف أكػؿ أمػواؿ النػاس بالباطػؿ حػراـ 
 سواء أفرد أـ جمع مع غيره مف المحرمات.

لػـ  ،فمو كاف النيي عف الجمػع ،وىو أقوى: أف قولو )لتأكموا( عمة لما قبمياوالثاني: 
 ترتػب عمػى وجودىمػا،تصػمح العمػة أف تال  ،ألنػو مركػب مػف شػيئيف ؛تصح العمة لو

 ".(1)بؿ إنما تترتب عمى وجود أحدىما، وىو اإلدالء باألمواؿ إلى الحكاـ
يقػػوؿ سػػيبويو موضػػًحا أفَّ الػػواو تنصػػب األفعػػاؿ المسػػتقبمة بعػػد النيػػي إذا كانػػت  

بمعنى الجمع نحو قوليـ: )ال تأكؿ السمؾ وتشرب المبف( أي: ال تجمػع بينيمػا، وال 
عمػى  –أيًضػا  –يقػوؿ: "ومّمػا يػدلؾ  ،واحد منيمػا متفػرؽ يستمـز ذلؾ النيي عف كؿ

أف الفػاء ليسػػت كػػالواو قولػػؾ: )مػػررُت بزيػػد وعمػػرو، ومػػررُت بزيػػد فعمػػرو(، تريػػد أف 
ـَ بالفػػاء أف اآلخػػر ُمػػرَّ بػػو بعػػد األوؿ. وتقػػوؿ  ،)ال تأكػػؿ السػػمؾ وتشػػرب المػػبف( :ُتْعِمػػ

ف شػػئت جزمػػت عمػػى  النيػػى فػػي غيػػر ىػػذا فمػػو أدخمػػت الفػػاء ىينػػا فسػػد المعنػػى، وا 
الموضع.... ومَنَعػؾ أْف تجػـز فػي األوؿ؛ ألنػو إنمػا أراد أف يقػوؿ لػو: ال تجمػْع بػيف 

ويشػػرب المػبف عمػى حػدة، فػػإذا  المػبف والسػمؾ، وال ينيػاه أف يأكػػؿ السػمؾ عمػى ِحػَدٍة،
 .(2)جـز فكأنو نياه أف يأكؿ السمؾ عمى كؿّْ حاؿ أو يشرب المبف عمى كؿ حاؿ"

اـ عبػػد القػػاىر الجرجػػاني كػػبلـ سػػيبويو شػػرًحا دقيقًػػا رائعػػًا، فقػػاؿ: وقػػد شػػرح اإلمػػ 
"اعمـ أف قولؾ )ال تأكؿ السػمؾ وتشػرب المػبف(، النصػب فيػو بإضػمار )َأْف(، والػذي 
أوجب ذلؾ أنيـ لو أدخموا ما بعد الواو في إعػراب مػا قبمػو الشػتمؿ النيػي عمػى كػؿ 

نمػػا المقصػػود ،واحػػد مػػف الفعمػػيف  ،النيػػي عػػف الجمػػع بينيمػػا ولػػيس الغػػرض ذلػػؾ، وا 
ـْ يمكػػػف إدخػػػاؿ )تشػػػرب( فػػػي إعػػػراب )تأكػػػؿ( وجػػػب أْف تضػػػمر )َأْف(، وتنػػػزؿ  فمّمػػػا لػػػ

ال يكػػف منػػؾ أكػػؿ لمسػػمؾ، ولػػيكف )شػػرب(،  :قولػػؾ )ال تأكػػؿ السػػمؾ( بينيمػػا منزلػػة

                                                 

 .301/ 2الدر المصوف  :وراجع ،63/ 2البحر المحيط  (1)

 .43، 42/ 3الكتاب  (2)
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الػػذي ىػػػو فػػػي تقػػػدير )َأْف(، مصػػػدرًا معطوفػػػًا عمػػػى مػػػا قبمػػػو نحػػػو: لػػػيكف زمنػػػؾ أكػػػؿ 
 ،لو أحدىما مباحٌ اإلضمار النيي عف الجمع بينيما، وأفَّ  وشرب المبف فحصؿ بيذا

ولػـ  ،أنَّػؾ جعمػت اإلتيػاف سػبب الحػديث ،كما حصؿ بو في قولؾ: مػا تأتينػا فتحػدثنا
بيػاف لػيس فػي التقػدير وفػي الظػاىر  ،تقصد أف تنفي كؿ واحد منيما عمى اإلطػبلؽ

إذا عدلت بما بعد  ألجؿ أنَّؾ ؛ىو قولؾ: ال يكف منؾ أكؿ لمسمؾ وشرب لمبف الذي
واألوؿ مجػػػزـو عمػػػـ ضػػػرورة أنيمػػػا لػػػـ  ،الػػػواو مػػػف إعػػػراب مػػػا قبمػػػو فنصػػػبت الثػػػاني

يشػػػػػػتركا فػػػػػػي الحكػػػػػػـ؛ إذ لػػػػػػو كػػػػػػاف االشػػػػػػتراؾ مقصػػػػػػودًا لجزمتػػػػػػو كمػػػػػػا كػػػػػػاف األوؿ 
 .(1)مجزوًما"

ُشٌئانُهما: ُوٌفهمُمنُخاللُهذاُالنص 

لمقصػػوُد أنػػو إذا نصػػب الفعػػؿ المضػػارع بعػػد الػػواو فػػي جػػواب النيػػى كػػاف ا -1
 النيَي عف الجمع بينيما، وأفَّ كبلِّ منيما منفردًا مباٌح لو.

أنَّو لو كاف الثاني المنصوب بػ)َأْف( مضمرة بعد الواو مشترًكا مع األوؿ في  -2
 النيي لجزمتو كما كاف األوؿ مجزوًما، كما قاؿ اإلماـ عبد القاىر.

ال تأكػػػؿ السػػػمؾ وتمػػػؾ ىػػػي طريقػػػة العػػػرب فػػػي التعبيػػػر فػػػي مثػػػؿ ىػػػذا األسػػػموب ) 
وتشرب المبف(، فإف العرب تنصب الثاني إذا خالؼ األوؿ في المعنى، وكاف المراد 

 .(2)النيي عف الجمع بينيما، فإف وافقو في المعنى وافقو في اإلعراب
وباعتبار ذلؾ فإف ما ذىب إليو القائموف بجواز أف يكوف قولو: )وتدلوا( منصػوًبا  

 يترتب عميو أف يكوف المراُد النيَي عف الجمع بينيما. بػ)َأْف( مضمرة جواًبا لمنيي،

                                                 

 .1071/ 2المقتصد في شرح اإليضاح  (1)

/ 40/ 2، والمبػػػػاب 154/ 2، واألصػػػوؿ البػػػػف السػػػراج 24/ 2يراجػػػع فػػػي ذلػػػػؾ: المقتضػػػب  (2)
 .99/ 2والمغنى بحاشية األمير 
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كمػػا  –أي: ال يمكػػف مػػنكـ أكػػُؿ األمػػواؿ واإلدالء، وأّف أحػػدىما منفػػرًدا مبػػاٌح لػػو  
إْذ لػػو أراد النيػػي عػػف كػػؿٍّ منيمػػا لجػػـز  –قػػاؿ سػػيبويو ووضػػحو اإلمػػاـ عبػػد القػػاىر 

ومعمػوـ أّف  ،سػموبكمػا ىػي طريقػة العػرب فػي مثػؿ ىػذا األ ،الثاني كما جػـز األوؿ
فوجػػػب أف  ،ألفَّ كػػبل منيمػػػا محػػرـٌ عمػػى حػػدة ؛ىػػذا معنػػى فاسػػد فػػػي اآليػػة الكريمػػة

 يكوف الثاني مجزوًما عطفًا عمى األوؿ ألنو منيي عنو مثمو.
مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ نبلحػػظ أف الحكػػـ الشػػرعي الموجػػود فػػي اآليػػة الكريمػػة يمكػػف  

 فػػػالمعنى فػػػي اإلعػػػراب ،ب النحػػػاةأف يتغيػػػر إذا أخػػػذنا بػػػالمعنى المفيػػػـو مػػػف أعاريػػػ
ذا اختمػؼ المعنػى اختمػؼ  ،الثاني يختمؼ عف المعنى المفيـو مف اإلعػراب األوؿ وا 

 الحكـ الشرعي.    
 
 

اُأَْوَُماُاْخَتلََطُبَِعْظمٍُالمسألةُالثانٌة:ُعالَمُالعطُفُفًُقولهُتعالى:ُ ٌَ ُ؟ُأَِوُاْلَحَوا

ْمَنا ُكلَّ ِذي ُظفٍُر َوِمَن اْلَبَقوِر َوَعلَى الَِّذٌَن هَ   :قاؿ تقدست أسػماؤه  اُدوا َحرَّ

وا أَْو َموا  ٌَ ِهْم ُشُحوَمُهَما إَِلَّ َموا َحَملَوْت ُظُهوُرُهَموا أَِو اْلَحَوا ٌْ ْمَنا َعلَ َواْلَغَنِم َحرَّ

ا لََصاِدقُوَن  ٌِِهْم َوإِنَّ َناُهْم ِبَبْغ ٌْ اْخَتلََط ِبَعْظٍم َذلَِك َجَز
(1). 

عطػػوؼ عميػػو فػػي قولػػو تعػػالى: )أو الحوايػػا أو مػػا اخػػتمط بعظػػـ(، اْخُتِمػػَؼ فػػي الم 
 وأدى ذلؾ االختبلُؼ إلى اختبلٍؼ في الحكـ الشرعّي المراد.

ُرأيُالقرطبً:

ِإالَّ َمػػػػا َحَممَػػػػْت "قولػػػػو تعػػػػالى:  عػػػػرض شػػػػيُخنا القرطبػػػػّي ليػػػػذا االخػػػػتبلؼ فقػػػػاؿ: 
)أو  ،رفع بػػ )حممػت()ظيورىما(  ،)ما( في موضع نصب عمى االستثناء ُظُيوُرُىَما

أو حممػت حواياىمػا، واأللػُؼ  :الحوايا( فػي موضػع رفػع عطػؼ عمػى )الظيػور(، أي
 وعمى ىذا تكوف الحوايا مف جممة ما ُأِحّؿ. ،والبلـُ بدٌؿ مف اإلضافة

                                                 

 .146األنعاـ  (1)
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  ٍَأْو َمػػا اْخػػَتَمَط ِبَعْظػػـ  ،َمػػا( فػػي موضػػع نصػػب عطػػٌؼ عمػػى )مػػا حممػػْت( أيضػػًا(
قػوؿ الكسػائي والفػراء، وأحمػد بػف يحيػى، والنظػر يوجػب ىذا أصحُّ ما قيؿ فيو، وىو 

أو يػػدؿ َّ دليػػٌؿ عمػػى غيػػر  ،إال أْف ال يصػػحَّ معنػػاه ،أْف يعطػػؼ الشػػيُء عمػػى مػػا يميػػو
 ذلؾ.
)أو  :وقولػو ،وقيؿ: إف االستثناء في التَّْحميؿ إنمػا ىػو مػا حممػت الظيػور خاصػة 

 : ُحرمػػػػػت عمػػػػػييـوالمعنػػػػى ،الحوايػػػػا أو مػػػػػا اخػػػػتمط بعظػػػػػـ( معطػػػػػوٌؼ عمػػػػى المحػػػػػـر
إال مػػػػا حممػػػػت الظيػػػػور؛ فإنػػػػو غيػػػػر  ،شػػػػحوميما أو الحوايػػػػا، أو مػػػػا اخػػػػتمط بعظػػػػـ

 .(1)محّرـ"
ُشــرحُومنــاقشــة:

ـَ ىػذا   أخبر اهلل سبحانو وتعالى في ىذه اآلية الكريمة أنَّو كتب عمى الييػود تحػري
، وأبػاح ليػػـ (ثػـ نسػػخ اهلل ذلػؾ كمّػػو بشػريعة محمػػد ) ،عمػييـ فػػي التػوراة ردِّا لكػػذبيـ

(، وألػػـز الخميقػػػة ديػػػَف وأزاؿ الحػػػرج بمحمػػػد ) ،مػػا كػػػاف محرًمػػا عمػػػييـ مػػػف الحيػػواف
ِمِو، وأمره ونييو  .(2)اإلسبلـ، بحمِّْو وُمَحرَّ

ْمَنػا ىذا وتعيػيف المحػّرـ فػي اآليػة الكريمػة فيػو خػبلؼ؛ ذلػؾ أفَّ قولػو تعػالى:   َحرَّ
ـْ ُشػػُحوَمُيَما ِإالَّ َمػػا َحَممَػػتْ  مسػػتثنى منػػو  :يشػػتمؿ عمػػى ثبلثػػة أشػػياء ُظُيوُرُىَمػػا َعمَػػْيِي

وفاعػػؿ  ،)مػػا حممػػت ( :وىػػو )شػػحوميما(، ومسػػتثنى وىػػو )مػػا( الموصػػولة فػػي قولػػو
تمؿ أْف حي  َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَمَط ِبَعْظـٍ )ظيورىما(، فقولو تعالى: :)حممت( وىو

ويحتمؿ أف يعطؼ  ،تثنىويحتمؿ أف يعطؼ عمى المس ،يعطؼ عمى المستثنى منو

                                                 

 .98/ 9القرطبي  (1)

ـو ، والمبػػاب فػػي عمػػ99/ 9، وتفسػػير القرطبػػي 296/ 2أحكػػاـ القػػرآف البػػف العربػػي  :ينظػػر (2)
 .494/ 8الكتاب 
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والتحميؿ والتحريـ يختمؼ باختبلؼ المعطوؼ عميو، ولذا ففػي  ،عمى فاعؿ )حممت(
 المعطوؼ ثبلثة أوجو:

أفَّ )أو الحوايػػػا(، فػػػي موضػػػع رفػػػع عطفػػػًا عمػػػى  –وىػػػو قػػػوؿ الكسػػػائي  -أحااادىا: 
ال الذي حممتو الحوايا مف الشحـ فإنو أيًضا غير محّرـ و ، وىػ(1))ظيورىما(، أي: وا 

 كذلؾ قوؿ الفراء.
تردُّىػا عمػى الظيػور  "إال مػا حممػت ظيورىمػا  ،قاؿ: )والحوايا(، في موضع رفػع 

 .(2)وبنات المبف"  ،أو حممت الحوايا "وىى المباعر
، (4)، واألنبػػاري(3)وكػػذا ذكػػره النحػػاس –كمػػا سػػبؽ  –وىػػذا الوجػػو ذكػػره القرطبػػي  

أو  :أي ،مباح ال عمى المحّرـقاؿ: "والمقصود العطؼ عمى ال ،والطاىر بف عاشور
 .(5)ما حممت الحوايا"

ولكػف الشػياب الخفػاجي جعػؿ األنسػب العطػؼ عمػى  ،(6)وىذا الوجو ىو الظػاىر 
 .(7)أي: شحـو الحوايا ،)ما حممت( بتقدير مضاؼ

                                                 

، والبحػػر 297/ 1، ومشػػكؿ مكػػي القيسػػي 138انظػػر: رأي الكسػػائي فػػي معػػاني القػػرآف لػػو  (1)
 .246/ 4المحيط 

 .363/ 1معاني القرآف  (2)

 .104/ 2إعراب القرآف ( 3)

 .348/ 1البياف في إعراب غريب القرآف ( 4)

 .243/ 2، وانظر: فتح القدير 142/ 8التحرير والتنوير ( 5)

/ 8، والمبػػػاب فػػػي عمػػػـو الكتػػػاب 203/ 5، والػػػدر المصػػػوف 246/ 4ينظػػػر: البحػػػر المحػػػيط ( 6)
 .109/ 2، وحاشية الجمؿ 491

 .134، 133/ 4حاشية الشياب ( 7)
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ويكػػوف العطػػؼ  َأْو َمػػا اْخػػَتَمَط ِبَعْظػػـٍ  ووجػػو الرفػػع ىػػذا جػػائز أيضػػًا فػػي قولػػو  
"ويحتمػػػؿ أف  :، قػػػاؿ محيػػػى الػػػديف شػػػيخ زاده(1)ال عمػػػى المحػػػّرـعمػػػى المبػػػاح أيضػػػًا 

 .(2)يعطؼ عمى )ظيورىما( وىو األقرب"
إال ما وىو )ما( في قولو  ،أنيما معًا في محؿ نصب عطفا عمى المستثنىالثاني: 

 وىػػػو ،و )مػػػا( فػػػي موضػػػع نصػػػب عمػػػى االسػػػتثناء مػػػف الشػػػحوـ حممػػػت ظيورىمػػػا
ماحممػػػت الظيػػػور أو الحوايػػػا أو إال مػػػا اخػػػتمط إال  :اسػػػتثناء مػػػف موجػػػب كأنػػػو قيػػػؿ

. ،بعظـ  والعطؼ ىنا عمى المباح ال عمى المحـر
والقوؿ بأفَّ )أو الحوايا( في محؿ نصب عطًفا عمى المستثنى )ما( ىو قوؿ ابػف  

 .(6)، والعكبري(5)، واألنبار(4)، ومكي بف أبى طالب(3)عطية
فػػي محػػؿّْ نصػػٍب عطفًػػا عمػػى المسػػتثنى )مػػا(،  َأْو َمػػا اْخػػَتَمَط ِبَعْظػػـٍ والقػػوؿ بػػأفَّ  

، واختػاره القرطبػيُّ قػاؿ: وىػو (8)وأحمد بف يحيػى ثعمػب ،، والفراء(7)ىو قوؿ الكسائيّ 
 .(2)وغيره (1)، وكذا قاؿ النحاس-كما سبؽ-وىو أصحُّ ما قيؿ فيو 

                                                 

وحاشػػية محيػػى الػػديف  493/ 8، والمبػػاب فػػي عمػػـو الكتػػاب 207/ 5ينظػػر: الػػدر المصػػوف ( 1)
 .167/ 4شيخ زاده 

 .485/ 3المحرر الوجيز ( 2)

 .198، 297/ 1مشكؿ إعراب القرآف ( 3)

 .348/ 1( البياف في غريب إعراب القرآف 4)

، والمبػاب فػي عمػـو 205/ 5، وانظر ىذا القػوؿ أيضػًا فػي: الػدر المصػوف 264/ 1اإلمبلء ( 5)
 .492/ 8عمـو الكتاب 

عراب القػرآف لػو 512/ 2، وانظر: معاني القرآف لمنحاس 38معاني القرآف لو ( 6) ، 104/ 2، وا 
 .224/ 2، وفتح القدير 98/ 9تفسير القرطبي ، و 104

 .363/ 1معاني القرآف ( 7)

 .244/ 2وفتح القدير  98/ 9ينظر: تفسير القرطبي ( 8)
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ُإِشكـــالٌ:

أفَّ ىػػػذا العطػػػؼ  :حاصػػػمو ،فػػػي عطػػػؼ )الحوايػػػا( عمػػػى )مػػػا( المسػػػتثناة إشػػػكاؿٌ  
 ،مػػػع أنيػػػا ليسػػػت مػػػف جػػػنس الشػػػحوـ ،سػػػتمـز كػػػوف )الحوايػػػا( مسػػػتثنى مػػػف الشػػػحـي

 .(3)بخبلؼ ما لصؽ بالظيور، أو ما اختمط بعظـ، فبل إشكاؿ فيو
وخروًجا مف ىذا اإلشكاِؿ ذكر الفراء في )معانيػو( وجيًػا ليػذا العطػؼ، وىػو: أف  

و شػحـو يكوف )الحوايا( في موضػع نصػب بتقػدير حػذؼ المضػاؼ عمػى أف يريػد: أ
وةَ  الحوايا، فيحذؼ الشحوـ، ويكتفػي بالحوايػا، كمػا قػاؿ تعػالى:  ٌَ َواْسوأَِل اْلَقْر

(4) ،
 .(5)واسأؿ أىؿ القرية :يريد

 وحكى ابف األنباري عف أبى عبيد أنو قاؿ: قمت لمفراء ىو بمنزلة قوؿ الشاعر:
وَعابالميل إال َنئَيَم  *** اَل َيْسَمُع الَمْرُء فييا َما ُيَؤنُِّسوُ  (6)الُبْوِم والضُّ

 

يػذىب إلػى أفَّ )الضػوع( عطػٌؼ عمػى )النئػيـ(، ولػـ ُيعطػْؼ عمػى  ،فقاؿ لي: نعػـ 
 .(7))البوـ(،كما ُعطفت )الحوايا( عمى )ما(، ولـ يعطؼ عمى )الظيور(

                                                                                                                        

عراب القرآف 512/ 2معاني القرآف لو ( 1)  .104/ 2، وا 

/ 2، وتفسػير السػمعاني 194/ 4، وأحكػاـ القػرآف لمجصػاص 646/ 9انظر: تفسير الطبري ( 2)
 .144/ 3، وزاد المسير 75/ 2البغوي  ، وتفسير153

 .167/ 4حاشية شيخ زاده عمى البيضاوي ( 3)

 مف يوسؼ. 82اآلية ( 4)

/ 8، والمبػػػاب فػػػي عمػػػـو الكتػػػاب 205/ 5، وانظػػػر: الػػػدر المصػػػوف 363/ 1معػػػاني القػػػرآف ( 5)
 .134/ 4، وحاشية الشياب 394

/ والنئػػػيـ: صػػػوتو، وانظػػػر: ، والضػػػوع: طػػػائر أسػػػود139البيػػػت لؤلعمػػػش، وىػػػو فػػػي ديوانػػػو ( 6)
/ والمبػػػاب فػػػي عمػػػـو 205/ 5)أنػػػس(، والمسػػػاف )أنػػػس(، والػػػدر المصػػػوف  89/ 13التيػػػذيب 
 .492/ 8الكتاب 

 .492/ 8، والمباب في عمـو الكتاب 206، 205/ 5تنظر ىذه الحكاية في: الدر المصوف ( 7)
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فمقتضػى مػا حكػاه ابػف األنبػاري أف  :قاؿ السميف معقًبا عمى ىذه الحكاية: "قمت 
 .(1)وفي معنى ذلؾ قمٌؽ َبيّْفٌ  ،ى "ما" المستثناةتكوف )الحوايا(، عطًفا عم

الػػوجػػػػػػو الثػػالػػػػػػث: أنيمػػػػا فػػػػي محػػػػؿ نصػػػػب نسػػػػًقا عمػػػػى المسػػػػتثنى منػػػػو المحػػػػّرـ     
ـْ ُشػُحوَمُيَما َأِو اْلَحَواَيػا  ْمَنػا َعمَػْيِي )شحوميما(، والمعنى الشػرعي عمػى ىػذا الوجػو: َحرَّ

، وتكوف الحوايا والمختمط  يوُرىَما فإنو غيرَأْو َما اْخَتَمَط ِبَعْظـٍ إال ما حممت ظ محـر
ليػػػو ذىػػػب بعػػػض السػػػمؼ  لػػػى ىػػػذا ذىػػػب جماعػػػٌة قميمػػػٌة مػػػف العممػػػاء، وا  محػػػّرميف، وا 

 .(2)أيضاً 
ُتْعقٌٌب:

ضػّعؼ العممػػاُء ىػذا الوجػػَو؛ لمػا فيػػو مػف الُبْعػػِد والتكمػِؼ، فقػػاؿ ابػف عطيػػة: "وىػػذا  
 .(3)قوؿ ال يعضده المفظ وال المعنى بؿ يدفعانو"

وقاؿ اإلماـ الشوكاني: "وال وجَو ليذا التكمؼ، وال ُموجَب لو؛ ألنَّو يكوف المعنى:  
 ".(4)إف اهلل حرَّـ عمييـ إحدى ىذه المذكورات

ُالترجٌح:

األوؿ والثػػاني منيػػا العطػػؼ فييمػػا عمػػى  –كمػػا سػػبؽ  –فػػي المسػػألة ثبلثػػة أقػػواؿ  
وىػػو رأي القميػػؿ مػػف  ،حػػـروالثالػػث العطػػؼ فيػػو عمػػى الم ،المبػػاح وىػػو رأي الجميػػور

وىػو المسػتثنى  ،ويرى البحػث أف العطػؼ عمػى المبػاح ،العمماء، ومف بعض السمؼ

                                                 

 الحاشية السابقة ذاتيا.( 1)

عرابػػو لمزجػػ( 2) ، 512/ 2، ومعػػػاني القػػرآف لمنحػػػاس 302، 301/ 2اج ينظػػر: معػػاني القػػػرآف وا 
، والمبػػػاب البػػػف 204/ 5، والػػػدر المصػػػوف 485/ 3، والمحػػػرر والػػػوجيز 408/ 2والكشػػػاؼ 

/ 8وروح المعػاني  ،134/ 4وحاشػية الشػياب  ،226/ 13. والتفسير الكبير 491/ 8عادؿ 
48. 

 .485/ 3المحرر الوجيز ( 3)

 .244/ 2فتح القدير ( 4)
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ِإالَّ َمػػػا َحَممَػػػْت ُظُيوُرُىَمػػػاألف معنػػػى اآليػػػة عمػػػى ىػػػذا اإلعػػػراب ىػػػو  ؛، ىػػػو الػػػراجح
الظاىر الجػاري عمػى الػنظـ، وترتيػب األلفػاظ دوف تكمُّػؼ، وىػو المتبػادُر إلػى الػذىف 

ـَ كػؿّْ ذي مف السي اؽ القرآني، فػاهلل سػبحانو وتعػالى ُيخبػر: أنَّػو حػّرـ عمػى الييػود لحػ
ُظفُػػٍر، وشػػحـَ البقػػر والغػػنـ، واسػػتثنى مػػف الشػػحـ مػػا تعمػػؽ بػػالظيور، أو الحوايػػا، أو 

ـَ نقدـُ لفظًا، ونؤخر آخر، أو نعطى حرفًا معنى غيره لغير ضرورة؟ ،العظاـ  فِم
وجب أْف ُيعطَؼ الشيُء عمى ما يميػو، إال أْف ال قاؿ العبلمة القرطبي: "والنظر ي 

 ".(1)يصّح معناه، أو يدّؿ دليٌؿ عمى غير ذلؾ
وقاؿ  ،وكبلـُ القرطبي صريٌح في أنَّو يختاُر العطَؼ عمى المباح ال عمى المحّرـ 

 .(2)السمعاني: "والصحيح أّف الكؿَّ يدخؿ في االستثناء وىو ظاىُر اآلية"
أفَّ عطػػػػؼ )الحوايػػػػا( عمػػػػى ) ظيورىمػػػػا( أرجػػػػُح مػػػػف  –أيضػػػػًا  –ويػػػػرى البحػػػػث  

العطؼ عمى )مػا حممػت(، وكػذلؾ عطػؼ )مػا اخػتمط( عمػى )مػا حممػت( أرجػُح مػف 
وجػػػوب حمػػػؿ كتػػػاب اهلل عمػػػى األوجػػػو  :عطفػػػو عمػػػى )ظيورىمػػػا( بنػػػاًء عمػػػى قاعػػػدة

إدخػػاؿ الكػػبلـ فػػي معػػاني مػػا قبمػػو ومػػا بعػػده  :، وقاعػػدة(3)اإلعرابيػػة البلئقػػة بالسػػياؽ
 .(4)مف الخروج بو عف ذلؾ أولى
يقوؿ العبلمة الطبريُّ في ذلؾ: "يقوؿ تعالى ذكره: ومف البقر والغنـ حرَّمنػا عمػى  

الػػػذيف ىػػػادوا شػػػحوَميما، ِسػػػوى مػػػا حممػػػت ظيورىمػػػا، أو مػػػا حممػػػت حواياىمػػػا، فإنػػػا 
، فيو ليـ أيضًا حبلٌؿ. ال ما اختمط بعظـٍ  أْحممنا ذلؾ ليـ، وا 

                                                 

 .104/ 2، وانظر: إعراب القرآف 98/ 9ر القرطبي تفسي( 1)

 .153/ 2تفسير السمعاني ( 2)

 .635/ 2قواعد الترجيح عند المفسريف ( 3)

 .125/ 1السابؽ ( 4)
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، فػػ)ما( ِإالَّ َمػا َحَممَػْت ُظُيوُرُىَمػا ، عمػى قولػو: ْخَتَمَط ِبَعْظػـٍ َأْو َما ا فرّد قولو:  
فػي موضػع نصػب، عطفػًا عمػى )مػا( التػي فػي  َأْو َما اْخَتَمَط ِبَعْظـٍ  التي في قولو 

 . "(1)ِإالَّ َما َحَمَمْت ُظُيوُرُىَما قولو: 
 تتمٌة في معنػى )أْو( في اآليػة الكػريمػة:

 عنى )أو( في اآلية الكريمِة عمى النحو اآلتي:اختمؼ في م  
قيؿ: إنَّيا بمعنى )الواو( عمى الوجييف، أي: إذا كػاف العطػؼ عمػى المسػتثنى، أواًل: 

 أو المستثنى منو.
يحتمػؿ أف يعطػؼ  َأِو اْلَحَواَيػا َأْو َمػا اْخػَتَمَط ِبَعْظػـٍ " قاؿ شيخ زاده: قولو تعػالى: 

ألفَّ حمَميػػا عمػػى  ؛كػػوف كممػػة )أْو( بمعنػػى )الػػواو(فينبغػػي أف ت ،عمػػى المسػػتثى منػػو
 ،أصػػؿ معناىػػا يسػػتمـز أف تكػػوف اآليػػة مسػػوقًة لتحػػريـ أحػػد المػػذكورات عمػػى اإلبيػػاـ

نمػا ذلػؾ فػي الواجػب فقػط ،وليس مف الشرع أْف ُيحرَّـ واحٌد مبيـ مف أمور معينة  ،وا 
ـُ ىػو المجمػوُع ال الواحػد المػبيـ إنمػا يكػوف بػأف تكػوف  وذلػؾ ،فيجب أف يكوف الُمَحرَّ

 )أو( بمعنى الواو.
 ؛ويحتمػػؿ أْف ُيعطػػؼ عمػػى المسػػتثنى فينبغػػي أف تكػػوف )أْو( بمعنػػى الػػواو أيًضػػا 

" ألفَّ الُمَحمََّؿ ىو المجموُع ال الواحُد المبيـُ
(2). 

وَدفَع الشياُب الخفاجيُّ أف تكوف )أْو( بمعنػى )الػواو( فػي العطػؼ عمػى المسػتثنى   
عمى ىذا معطوٌؼ عمى المسػتثنى داخػٌؿ فػي حكمػو، يعنػى: حرمنػا فقاؿ:"......وىو 

ألفَّ الُمْخػػػػَرَج  ؛فكػػػػاف المناسػػػػب الػػػػواو دوف )أْو( ،جميػػػػَع شػػػػحوميما إال ىػػػػذه الثبلثػػػػة
و )أْو( فػػي النفػػي تفيػػد  ،وأجيػػب بػػأف االسػػتثناء مػػف اإلثبػػات نفػػيّ  ،جميُعيػػا ال أحػػُدىا

                                                 

 .646/ 9تفسير القرطبي ( 1)

، وروح 134/ 4، وانظر: حاشػية الشػياب 167، 166/ 4حاشية شيخ زاده عمى البيضاوي ( 2)
 .48/ 8المعاني 
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ـْ ُيَحػّرـ واحػٌد منيمػا  :ير المعنػىفيصػ ،العموـ لكونػو بمنزلػة النكػرة فػي سػياؽ النفػي لػ
وفيػػو أّف االسػػتثناء إنمػػا يقتضػػي نفػػَي  ،وذلػػؾ ينفػػي المجمػػوع ضػػرورة ،عمػػى التعيػػيف

فالوجػو أف ُيقػاؿ  ،انتفى التحريـُ عف ىذا أو ذلؾ :بمنزلة قولؾ ،الحكـ عف المستثنى
أنيػا يعنػي  ،جالِس الحسَف أو ابَف سيريف :)أْو( في العطؼ عمى المستثنى مف قبيؿ

 ".(1)إلفادة التساوي في الحكـ
إذا كػػاف العطػػؼ عمػػى المسػػتثنى منػػو فػػػ )أْو( فيػػو كػػالتي فػػي قولػػو  :وقيػػؿ :ثانًيااا   

َوََل ُتِطووْع ِمووْنُهْم آَِثًمووا أَْو َكفُوووًرا   :تعػػالى
نفػػي مػػا يػػدخؿ عميػػو  :، ُيػػراد بيػػا(2)

أو ىػػذا، فػػالمعنى:  ىػػؤالء َأىػػٌؿ أْف ُيْعَصػػوا فػػاعِص ىػػذا :كمػػا تقػػوؿ ،بطريػػؽ االنفػػراد
 ُحرَّـ عمييـ ىذا وىذا.

 ،)أْو( دخمػػت عمػػى طريػػؽ اإلباحػػة :قػػاؿ ،ومعناىػػا ىنػػا اإلباحػػة كمػػا ذكػػر الزَّجػػاجُ  
فجػػائز أف تكػػوف  ،ال تطػػع زيػػدًا وعمػػراً  :ألنػػؾ إذا قمػػت ؛وىػػى بميغػػة فػػي ىػػذا المعنػػى

ـْ أُكْف  ذا نييتني عف طاعتيما معًا في حاؿ إْف أطعُت زيدًا عمى ِحَدتو ل عصيتؾ، وا 
فػبل  ،قمت: ال تطع زيدًا أو عمرًا أو خالدًا، فالمعنى: أّف ىؤالِء كمَّيـ أىٌؿ أال ُيطاعوا

جػػػػالِس الحسػػػػَف أو ابػػػػَف سػػػػيريف أو  :ومثمػػػػو ،وال تطػػػػع الجماعػػػػة ،ُتطػػػػع واحػػػػدًا مػػػػنيـ
 ،ولكػف معنػى )أْو( اإلباحػة ،أني آمرؾ بمجالسة واحػٍد مػنيـ :فميس المعنى ،الشعبيَ 

ف  ،فػػػػإْف جالسػػػػت واحػػػػدًا مػػػػنيـ فأنػػػػت مصػػػػيبٌ  ،كمُّيػػػػـ أىػػػػٌؿ أْف ُيجػػػػالسوالمعنػػػػى:  وا 
 .(3)جالست الجماعَة فأنت ُمصيٌب"

                                                 

 .48/ 8، وانظر: روح المعاني 134/ 4ية الشياب حاش( 1)

 .24اإلنساف ( 2)

، والػػػػػػدر 246/ 4، والبحػػػػػػر 407/ 2، وانظػػػػػػر: الكشػػػػػػاؼ 302، 301/ 2معػػػػػػاني الزجػػػػػػاج ( 3)
 .491/ 8، والمباب البف عادؿ 204/ 5المصوف 
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 الخػػتبلؼ ؛أو لتفصػػيؿ مػػذاىبيـ ،بمعنػػى الػػواوورأى العكبػػريُّ أف تكػػوف )أْو( ىنػػا  
 .(1)أماكنيا

قاؿ أبو حياف: "واألحسُف في اآلية إذا قمنػا: إفَّ ذلػؾ معطػوٌؼ عمػى )شػحوميما(  
 .(2)ف تكوف )أو( فيو لمتفصيؿ، فصَّؿ بيا ما حّرـ عمييـ مف البقر والغنـ"أ

والوجػػو أف ُيقػػاؿ: )أو( فػػي العطػػؼ عمػػى المسػػتثنى مػػف قبيػػؿ: جػػالِس الحسػػَف أو  
، كما في العطؼ عمى المستثنى منػو، يعنػي: أنيػا إلفػادة التسػاوي فػي (3)ابَف سيريف

 .(4)الُكؿّْ 
 

                                                 

 ، قػػػاؿ: ")أو( فػػػي اآليػػػة تُنبّْػػػو عمػػػى تحػػػريـ ىػػػذه425/ 1وفػػػي المبػػػاب لػػػو  264/ 1اإلمػػػبلء ( 1)
ف اختمفػػػت مواضػػػعيا، أو  ف اختمفػػػت مواضػػػعو"، وانظػػػر:  عمػػػى ِحػػػؿّْ المسػػػتثنىاألشػػػياء، وا  وا 

 .491/ 8، والمباب البف عادؿ 205/ 5الدر المصوف 

 .48/ 8، وانظر: روح المعاني 246/ 4البحر المحيط ( 2)

 .246/ 4البحر المحيط  .قاؿ أبو حياف: " قاؿ النحويوف: ) أْو ( في ىذا المثاؿ لئلباحة "( 3)

 .134/ 4وحاشية الشياب  ،48/ 8ينظر: روح المعاني ( 4)
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ُالفصلُالثالث

ُحروفُالمعانً

ُاشتملُعلىُالمباحثُاآلتٌة:و

 :وفيو أربعُة مسائل ,  المبحث األول: حروُف الجرِّ
ياَم ِإَلى الَّمْيلالمسألة األولى: معنى )إلى( في قولو تعالى:  -  .ُثمَّ َأِتمُّوا الصِّ
.. وَأْرُجمُكْم .َوَأْيِديُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفقِ المسألة الثانية: معنى )إلى( في قولو تعالى:  -

 .ِإَلى اْلَكْعَبْين
 .َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكمالمسألة الثالثة: معنى )الباء( في قولو تعالى:  -
.. ِماااْن .ِماااْن َأْبَصاااارِِىمْ المساااألة الرابعاااة: حقيقاااة )ِماااْن( فاااي قولاااو تعاااالى:  -

 .َأْبَصارِِىنَّ 
 :المبحث الثاني: حروف العطف, وفيو ثالثة مسائل 
 .ثمَّ َأِفيُضوا)ثّم( في قولو تعالى: المسألة األولى: معنى  -
 .َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمن اْلَغاِئطِ المسألة الثانية: حقيقة )أْو( في قولو تعالى:  -
 .....َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبواالمسألة الثالثة: معنى )أْو( في قولو تعالى:  -
 :المبحث الثالث: في )َما( وانتظم مسألتين 
 .َوَما ُأْنِزَل َعَمى اْلَمَمَكْيِن ِبَباِبلَ المسألة األولى: حقيقة )َما( في قولو تعالى  -
 .َما َنَكحَ المسألة الثانية: معنى )َما( في قولو تعالى:  -
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ُالمبحثُاألول:ُُحروُفُالَجرُ 

اَمُإِلَىُالمسألةُاألولى:ُمعنىُ)إلى(ُفًُقولهُتعالىُ ٌَ واُالص  ُأَتِمُّ لُِثم  ٌْ ُ:ال ل

ِط   قاؿ تعالى:  ٌْ ٌَُض ِموَن اْلَخو ُط اْْلَْبو ٌْ َن لَُكُم اْلَخو ٌَّ َتَب ٌَ َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى 

ِل  ٌْ اَم إِلَى اللَّ ٌَ وا الصِّ اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَِتمُّ
(1). 

الميػؿ مػف  في ىذه اآليِة الكريمِة تصريٌح بأفَّ لمصوـ غايًة ىػي الميػُؿ، فعنػد إقبػاؿ 
ـُ، وَيِحػػػػؿُّ لػػػػو األكػػػػُؿ والشػػػػرُب  دبػػػػاِر النيػػػػار مػػػػف المغػػػػرب ُيفطػػػػر الصػػػػائ المشػػػػرؽ، وا 

 ، وقد اْخُتِمَؼ في تحديد معنى)إلى( في اآليِة الكريمِة عمى النحو اآلتي:(2)وغيرىما
ُرأُيُاإلمامُالقرطبً:

ثـ ى: تحدث شيُخنا القرطبيُّ عف معنى )إلى( في اآلية الكريمة فقاؿ: قولو تعال 
أمػٌر يقتضػى الوجػوب مػف غيػر خػبلؼ و)إلػى( غايػة، فػإذا  أتموا الصياـ إلػى الميػؿ

كػػاف مػػا بعػػدىا مػػف جػػنس مػػا قبميػػا، فيػػو داخػػؿ فػػي حكمػػو، كقولػػؾ: اشػػتريت الفػػداف 
إلى حاشيتو، أو اشتريت منؾ مف ىذه الشجرة إلى ىذه الشجرة، والَمبيػُع شػجٌر، فػإفَّ 

ؼ قولػػؾ: اشػػتريت الفػػداف إلػػى الػػدار، فػػإف الػػدار ال الشػػجرَة داخمػػٌة فػػي المبيػػع، بخػػبل
ـَ الصػػوـ حتػػػى يتبػػػيَّف  تػػدخؿ فػػػي المحػػػدود؛ إْذ ليسػػت مػػػف جنسػػػو، فشػػَرط تعػػػالى تمػػػا

 .(3)الميُؿ، كما جوَّز األكَؿ حتى يتبيَّف النياُر"

                                                 

 .187( سورة البقرة مف اآلية 1)

 .339/ 1( ينظر: فتح القدير 2)

 .455/ 1، وانظر: المحرر الوجيز 208، 207/ 3( تفسير القرطبي 3)
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ُاإلٌضاحُوالبٌان:

كمػا جعؿ اهلل سبحانو وتعالى الميَؿ منتيى الصوـ، ولػـ ُيػدخؿ الميػَؿ فػي الصػوـ،  
ُكْم إِلَى اْلَمَراِفوِق  دخَؿ المرفُؽ في الغسؿ، في قولو تعالى:  ٌَ ِد ٌْ َوأَ

؛ ألفَّ الميػَؿ (1)
 ليس مف جنس النيار، والمرفؽ مف جنس اليِد.

قػػػاؿ أحمػػػد بػػػف يحيػػػى:" سػػػبيؿ الغايػػػة الػػػدخوؿ والخػػػروج، وكػػػبل األمػػػريف فييمػػػا     
ف يكوف الرأس داخبًل مػف األكػؿ ممكف، كما تقوؿ: أكمت السمكَة إلى رأِسيا، جائٌز أ

وخارًجػػا منػػو، وخػػَرج المَّيػػُؿ مػػف الصػػوـ؛ ألنػػو ال يشػػؾُّ ذو عقػػؿ أفَّ الميػػَؿ ال ُيصػػاـ، 
 .(2)ودخمت المرافُؽ في الغسؿ أخًذا باألوثؽ، ثـ انضَـّ إلى ىذا تبييُف السنة"

، لػػػػو ثمانيػػػػة معػػػػاف، أحػػػػدىا: انتيػػػػاُء الغايػػػػة     قػػػػاؿ ابػػػػف ىشػػػػاـ: )إلػػػػى( حػػػػرؼ جػػػػرٍّ
ذا دلَّت قرينٌة عمػى دخػوؿ مػا بعػدىا .ثـ أتموا الصياـ إلى الميؿالزمانية، نحو  .. وا 

لػػو إلػػى آخػػرهنحػػو:  ثػػـ أتمػػوا الصػػياـ إلػػى أو خروجػػو نحػػو:  قػػرأت القػػرآف مػػف أوَّ
ال فقيػػػؿ: يػػػدخؿ إْف كػػػاف مػػػف الجػػػنس، وقيػػػؿ: مطمقًػػػا، وقيػػػؿ ال  الميػػػؿ ُعِمػػػَؿ بيػػػا، وا 

ألفَّ األكثػػَر مػػع القرينػػة عػػدـُ الػػدخوؿ، فيجػػب الحمػػُؿ َيػػدُخؿ مطمقًػػا، وىػػو الصػػحيح؛ 
 .(3)عميو عند الترُدِد"

وفػػي معنػػى )إلػػى( فػػي اآليػػة الكريمػػة قػػوٌؿ آخػػُر: وىػػو أفَّ معناىػػا التحديػػُد. قػػاؿ     
: "وقاؿ قوـٌ )إلى( في ىذه اآلية لمتَّْحديد" الواِحديُّ
(4). 

                                                 

 .6( سورة المائدة مف اآلية 1)

، 59/ 2، والبحػر المحػيط 120/ 5ازي ، وتفسػير الفخػر الػر 608/ 3( ينظر: التفسير البسيط 2)
(: )إذا أقبؿ الميؿ مف ىاىنا، وأدبر النيار مف ىاىنا، وغَرَبػت وقد بيَّنت السنة ذلؾ بقولو )

 (.11101(، ومسمـ )1941الشمُس فقد أفطر الصائـ( رواه البخاري )

وراجػػػع: الجنػػػى  1149/ 2جػػػػ 2، وشػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة، ؽ491، 490/ 1( المغنػػػى 3)
 .345، 344/ 2، واليمع 70/ 1وحاشية األمير  80/ 1، وحاشية الدسوقي 385الداني، 

 .121/ 5، والتفسير الكبير 455/ 1، وانظر: المحرر الوجيز 609/ 3( تفسير البسيط 4)
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ـُ القرطبيُّ أىميػَة الحػرؼِ  ،ىذا    )إلػى( ُىَنػا، فوقػؼ عنػده؛ لبيػاف مػا  وقد أدرؾ اإلما
أفاده مف أحكاـ الصياـ، فبّيف أنَّو موضوٌع النتياء الغاية، وأفَّ ما بعده ال يدخؿ في 
حكػػـ مػػا قبمػػو، إال إذا كػػاف مػػف جنسػػو، والَّميػػُؿ لػػيس مػػف جػػنس النيػػار، فتكػػوف نيايػػُة 

ِؿ الميؿ، كما أوضح ذلؾ بيذه األمثمة التي تُنِبئ عف  وجوب إتماـ الصياـ بدخوؿ أوَّ
 دراية بالفقو واستحضاٍر لمسائمو.

.. وىػذه .قاؿ الباقولي األصفياني: "وِمْف ُحروؼ الجػر )إلػى( وىػى النتيػاء الغايػة  
ال ُيعرؼ مف ظاىرىا دخوليا فيمػا قبميػا حتػى  ،الغاية مف جية المغة بمنزلة المجمؿ

ُكْم َفاْغِسوولُ  أال تػػرى أفَّ قولػػو تعػػالى:  ،تجػػئ قرينػػة توجػػب ذلػػؾ ٌَ ووِد ٌْ وا ُوُجوووَهُكْم َوأَ

إِلَى اْلَمَراِفِق 
ثـ أتموا الصياـ دخمت المرافُؽ في الَغْسؿ عند األكثريف، وقاؿ:  (1)

ًَ َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجوِر  والميُؿ غير داخؿ في الصوـ، وقػاؿ:  ،إلى الميؿ َسََلٌم ِه


طػػالٌؽ مػػف واحػػدة إلػػى  فالسػػبلـُ منتيػػى طمػػوع الفجػػر، فمػػف قػػاؿ المرأتػػو: أنػػتِ  ،(2)

ثبلث، ُتطمؽ ثنتيف؛ ألفَّ األوَؿ لمَّا كاف البتداء الغاية دخؿ في الفعؿ؛ واآلخر خرج 
تطمؽ واحدة؛ ألنَّو ُيخػرج الغايػة األولػى  (3)عنو خروج الميؿ مف الصوـ، وعند )ُزفر(

أيًضػا واآلخرة مف الكبلـ، وروى عف أبى حنيفة أيًضا أنَّو يقػع ثبلثًػا، ويػدخؿ اآلخػُر 
إلى المرافؽلمغاية كقولو: 

(4). 
ُكْمُإِلَأىُاْلَمَرافِأ ُِالمسألةُالثانٌة:ُمعنىُ)إلى(ُفًُقولهُتعأالى:ُ ٌَ أد ٌْ أَْرُجلَُكأْمُوَُُوأَ

ُإِلَىُاْلَكْعَبٌنُِ

                                                 

 .6( سورة المائدة آية 1)

 .5( سورة القدر آية 2)

ف أصػحاب اإلمػػاـ أبػػى حنيفػػة، ( ىػو زفػػر بػػف اليػذيؿ بػػف قػػيس العنبػري مػػف تمػػيـ فقيػٌو كبيػػٌر مػػ3)
ىػػػ، ينظػػر: شػػذرات 158أصػػمو مػػف أصػػبياف أقػػاـ بالبصػػرة، وولػػى قضػػاءىا وتػػوفي بيػػا سػػنة 

 .243/ 1الذىب 

 .135/ 6، وانظر في المسألة الفقيية: المبسوط 508/ 2( شرح الممع 4)
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َها الَِّذٌَن آََمنُ قػاؿ تعػالى:   ٌُّ ا أَ وَلٌَ ِة َفاْغِسولُوا ُوُجووَهُكْم وا إَِذا قُْمُتْم إِلَوى الصَّ

ِن َوأَ  ٌْ ُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَب ٌَ ِد ٌْ
(1). 

َذَكػػػَر اهلُل تبػػػارؾ وتعػػػالى فػػػي ىػػػذه اآليػػػِة أربعػػػَة أعضػػػاٍء، اثنػػػيف محػػػدوديف، وىمػػػا  
اليداف والرجبلف، واثنيف غير محدوديف، وىما الوجُو والرأُس، أّما المحػدوداف فتغسػؿ 

اف إلى المرفقيف، والرجبلف إلى الكعبيف وجوًبا بإجماع، فإّف ذلؾ ىو الحػدُّ الػذي اليد
جعػػؿ اهلل ليمػػا، واْخُتمػػؼ ىػػؿ يجػػب َغْسػػُؿ المػػرفقيف مػػع اليػػديف، وغسػػؿ الكعبػػيف مػػع 
الػػرجميف أو ال؟ وذلػػؾ مبنػػٌي عمػػى معنػػى )إلػػى( فمػػف جعػػؿ )إلػػى( بمعنػػى )مػػع( فػػي 

لى الكعبيفقولو:  جب غسميما، ومف جعميما بمعنى )الغاية( لػـ أو  إلى المرافؽ، وا 
 .(2)ُيوجْب َغْسَمُيَما
:  ً ُرأُيُالقرطب

أشػػار اإلمػػاـ القرطبػػّي إلػػى ىػػذا الخػػبلؼ فػػي أثنػػاء تفسػػيره اآليػػة، فقػػاؿ: "واختمَػػؼ  
النػػاس فػػي دخػػوؿ المرافػػؽ فػػي التحديػػد، فقػػاؿ قػػوـٌ: نَعػػـ؛ ألفَّ مػػا بعػػد )إلػػى( إذا كػػاف 

قالو سيبويو وغيره، وقيؿ: ال يدخؿ المرفقاف في الغسؿ،  مف نوع ما قبميا دخؿ فيو،
الثانيػة عػف األشػيب، واألولػى عمييػا أكثػُر العممػاِء، والروايتاف مرويتػاف عػف مالػؾ، و 

( كػػػاف إذا توضػػػأ أدار ) وىػػػو الصػػػحيُح ِلَمػػػا رواه الػػػدارقطنيُّ عػػػف جػػػابٍر أفَّ النبػػػيَّ 
 .(3)الماَء عمى ِمْرفقيو

                                                 

 .6( سورة المائدة آية 1)

/ 2، ومعػػػاني الزجػػػاج 279/ 7ط ، والتفسػػػير البسػػػي228/ 1( ينظػػػر: التسػػػييؿ لعمػػػـو التنزيػػػؿ 2)
/ 2، وابػػف كثيػػر 300/ 2، وزاد المسػػير 172/ 1، والمغنػػى البػػف قدامػػة 25/ 1، واألـ 153
27. 

 .83/ 1( سنف الدارقطنى 3)
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وىػذا  (1))إلى( بمعنى )مػع( كقػوليـ: )الػذَّْوُد إلػى الػذَّْوِد إبػٌؿ( وقد قاؿ بعُضيـ: إفَّ    
ال ُيحتاج إليو، وألفَّ اليَد عند العرب تقُع عمى أطراِؼ األصػابع إلػى الكتِػؼ، وكػذلؾ 
الرجؿ تقع عمى األصابع إلى أصؿ الفخِذ، فالمرفؽ داخٌؿ تحػَت اسػـ اليػد، فمػو كػاف 

قػاؿ: )إلػى( اقتطػع مػف حػدّْ المرافػؽ عػف الغسػؿ،  المعنى )مػع المرافػؽ( لػـ ُيفػْد، فممػا
وَبقيػػت المرافػػؽ مغسػػولًة إلػػى الظفػػر، وىػػذا كػػبلـٌ صػػحيٌح يجػػرى عمػػى األصػػوؿ لغػػًة 

.. ثػـ إّف اهلَل حػدىما، أي: )الػرجميف( فقػاؿ: ... ثـ تحدث عف الكعبيف فقاؿ:.ومعًنى
غْسػػِميما، واهلل )إلػى الكعبػيف(، كمػا قػػاؿ فػي اليػديف )إلػى المرافػػؽ( فػدؿَّ عمػى وجػوب 

 .(2)أعمـ"
ُالشرحُوالبٌان:

لػػػ )إلػػى( فػػي اآليػػة الكريمػػة وجيػػاف: أحػػدىما: أنَّيػػا عمػػى باِبيػػا مػػف انتيػػاء الغايػػة،    
وفييا حينئٍذ خػبلٌؼ، فقائػٌؿ: إفَّ مػا بعػدىا ال يػدخؿ فيمػا قبميػا، وقائػٌؿ: بعكػس ذلػؾ، 

نَّمػا يػدور الػدخوُؿ والخػروُج مػع الػدليؿ  وقائٌؿ: ال تعرَُّض ليا في دخػوٍؿ وال عدِمػو، وا 
ال فػبل،  فػي الحكػـ  دَخػؿ  مػا قبميػا  وعدمو، وقائٌؿ: إْف كاف ما بعدىا مػف جػنس   وا 

 إفْ : وقائػؿٌ  ،(4)المبػرد  العبػاس  أبػى  إلػى  وُيْعػَزى  ،(3)القرطبي إلى سيبويو ونسبو 

                                                 

( مثٌؿ ُيضرب في الشيء القميؿ يجتمع مع القميؿ فيصير كثيًرا، قيؿ: إنَّو مػف قػوؿ ُأَحْيَحػَة بػف 1)
 ، والمساف )ذود(.277 /1الجبلح، راجع: مجمع األمثاؿ 

 .343، 342، 333/ 7( تفسير القرطبي 2)

 .26/ 2، وفتح القدير 116/ 3( لـ أقؼ عمى رأي سيبويو في الكتاب، وانظره في: المحرر 3)

 .220/ 7، والمباب في عمـو الكتاب 208/ 4، والدر المصوف 116/ 3( يراجع: المحرر 4)
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فْ  يػػػدُخؿ، لػػػـ قبميػػػا مػػػا جػػػنس غيػػػر مػػػف بعػػػدىا مػػػا كػػػاف  فيحتمػػػؿ جنسػػػو مػػػف كػػػاف وا 
 .(1)وعدمو دخوؿال

ُؿ ىػػذه اآلراِء ىػػو األصػػحُّ عنػػد      قػػاؿ السػػميف الحمبػػّي معقًبػػا عمػػى ىػػذه اآلراء "وأوَّ
النحاة، قاؿ بعُضيـ: وذلؾ أنَّا حيث وجدنا قرينًة مع )إلى( فإف تمؾ القرينػَة تقتضػى 

مػػر اإلخػراَج ممػػا قبميػػا، فػػإذا ورد كػػبلـٌ ُمَجػػرٌَّد عػػف القػػرائف فينبغػػي أْف ُيحمػػؿ عمػػى األ
الفاشػي الكثيػػر، وىػو اإلخػػراُج وفػّرؽ ىػػذا القائػػؿ بػيف )إلػػى( و )حتػى( فجعػػؿ )حتػػى( 

 .(2)تقتضى اإلدخاَؿ، و)إلى( تقتضى اإلخراَج بما تقدـ مف الدليؿ"
َح ىػػذا المػػذىَب، وجعمػػو قػػوَؿ أكثػػِر المحققػػيف، قػػاؿ: "... وذكػػر     وأبػػو حيػػاَف صػػحَّ

ـْ يقتػػػرْف بمػػػا بعػػػد )إلػػػى( قرينػػػُة دخػػػوٍؿ أو خػػػروٍج فػػػإف فػػػي ذلػػػؾ  أصػػػحابنا: أنػػػو إذا لػػػ
خبلفػًا، مػنيـ مػف ذىػب إلػى أنَّػُو داخػٌؿ، ومػنيـ مػف ذىػب إلػى أنػو غيػُر داخػٍؿ، وىػػو 

 .(3)الصحيح، وعميو أكثر المحققيف"
َح الػػرأَي القائػػَؿ بػػأفَّ مػػا بعػػد )إلػػى( إذا كػػاف مػػف جػػنس مػػا     وشػػيُخنا القرطبػػيُّ صػػحَّ

 .(4)كثر العمماء وىو قوؿ سيبويو وغيره"قبميا فيو داخٌؿ فيو، قاؿ: "وعميو أ

                                                 

، 1149 2جػػ 2، وشػرح الرضػي ؽ385الػداني ، والجنى 105، 104( ينظر: رصؼ المباني 1)
. ومعػاني النحػاس 3/450، 27، 26/ 6، والمغنى البف ىشػاـ 399/ 3والمحرر في النحو 

 .116/ 3، والمحرر الوجيز 271، 270/ 2

/ 6، والمغنى البف ىشاـ 220/ 7، وانظر: المباب في عمـو الكتاب 208/ 4( الدر المصوف 2)
27. 

. 1149/ 2جػػػػػػػ 2، وىػػػػػػو اختيػػػػػػار الرضػػػػػػي فػػػػػػي شػػػػػػرح الكافيػػػػػػة ؽ450/ 3( البحػػػػػر المحػػػػػػيط 3)
 .215/ 2واألشموني 

 .333/ 7( تفسير القرطبي 4)
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وقػػاؿ العبلمػػة الشػػيخ الطػػاىر بػػف عاشػػور: "وقػػد اختمػػؼ األئمػػُة فػػي أفَّ المرافػػَؽ     
مغسػػولٌة أو متروكػػٌة، واألظيػػُر أنَّيػػا مغسػػولٌة؛ ألفَّ األصػػَؿ فػػي الغايػػة فػػي الحػػدّْ أنَّػػو 

سػػػحاؽ ُسػػػئؿ عػػػف داخػػػٌؿ فػػػي المحػػػدود، وفػػػي )المػػػدارؾ( أفَّ القاضػػػَي إسػػػماعيَؿ بػػػف إ
: قػرأت كتػاب سػيبويو  دخوؿ الحدّْ في المحدود فتوقؼ فييما، ثـ قاؿ لمسائؿ بعد أياـٍ

 .(1)فرأيت أفَّ الحدَّ داخٌؿ في المحدود"
: "وقػد ذىػب سػيبويو وجماعػٌة إلػى أفَّ مػا بعػدىا إذا كػاف مػف نػوع     وقاؿ الشػوكانيُّ

ال فبل  .(2)..".ما قبميا دخَؿ، وا 
لعبلمة األلوسيُّ مف األصوؿ المقػررة: أفَّ مػا بعػد الغايػة إْف دخػَؿ وقد جعؿ ا ،ىذا  

ال فػػػبل، ثػػػـ قػػػاؿ: "والشػػػؾَّ أفَّ المرافػػػؽ داخمػػػٌة فػػػي  فػػػي المسػػػمى لػػػوال ذكرىػػػا دخػػػَؿ، وا 
  (3)المسمى فتدخؿ"

 القوؿ الثاني: أف )إلى( بمعنى )مع( أي: مع المرافؽ.
ػا قولػو:  وعمى ىذا القوؿ يجب غْسُؿ المرافػؽ، والكعبػيف، قػاؿ العبلمػة الواحػدّي: "فأمَّ

 )إلى( فإف أبا العباس، وجماعًة مف النحوييف جعموا )إلى( ىينا بمعنى )مع( 

                                                 

 .105وانظر: رصؼ المباني  130/ 4( التحرير والتنوير 1)

 .26/ 2( فتح القدير 2)

 .71/ 6( روح المعاني 3)
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 .(1)وأوجبوا غسؿ المرافؽ، وىو مذىُب الشافعيّْ وأكثِر العمماء"
ومػػف قبمػػو الزجػػاُج حيػػث يقػػوؿ: "وقػػد قػػاؿ  -كمػػا سػػبؽ -وىػػذا القػػوؿ ردَّه القرطبػػيُّ   

معنػػاه: )مػػع المرافػػؽ( واليػػُد الِمْرفَػػُؽ داخػػٌؿ فييػػا، فمػػو كػػاف اغسػػموا  بعػػُض أىػػؿ المغػػة
أيػػديكـ مػػع المرفػػؽ، لػػـ تكػػف فػػي المرافػػؽ فائػػدٌة، وكانػػت اليػػُد كميػػا يجػػب أف ُتغسػػؿ، 
ولكنَّو لمَّا قيؿ: إلى المرافؽ اقُتطعػت فػي الغسػؿ مػف حػدّْ الِمْرفػؽ، والمرفػُؽ فػي المغػة 

ُيرتفػؽ بػو، أي: ُيتكػأ عميػو عمػى المرفقػة وغيرىػا،  ما جاوز اإلبرة، وىو المكػاف الػذي
وفػي  ،(2)فالَمرافُؽ َحدُّ ما ُينتيي إليو في الغسؿ منيا، وليس يحتاج إلى تأويؿ )مػع("

"وىذا القوؿ خطٌأ؛ ألفَّ اليَد عند العرب مف األصابع إلى الكتػؼ،  )معاني النحاس(:
نمػػا فػػرض غسػػؿ بعضػػيا، فمػػو كانػػت )إلػػى( بمعنػػى )مػػع( لو  جػػب غسػػُؿ اليػػد كمّْيػػا، وا 

 .(3)ولـ يحتج إلى ذكر المرافؽ"
وقد لخََّص ابُف العربي األقواَؿ في المسألة بقولو: "ذكر أىؿ التأويؿ في ذلؾ  ،ىذا  

 ثبلثة أقاويؿ:
أفَّ )إلػى( حػدّّ، والحػدُّ إذا كػاف مػف جػنس  الثااني:أفَّ )إلى( بمعنى )مع(.  األول:   

 المحدود دخؿ فيو.
أفَّ المرافػػَؽ حػػدُّ السػػاقط ال حػػدُّ المفػػروض، قالػػو القاضػػي عبػػُد الوىػػاب،  والثالااث:   

 وما رأيتو لغيره.

                                                 

، 269/ 2س ، ومعػػػاني النحػػػا153/ 2، وانظػػػر: معػػػاني الزجػػػاج 279/ 7( التفسػػػير البسػػػيط 1)
، 208/ 4، والػدر المصػوف 400/ 3، والمحػرر فػي النحػو 135/ 1والتسييؿ لعمػـو التنزيػؿ 

 .71/ 6، وروح المعاني 332/ 2، واليمع 220/ 7والمباب في عمـو الكتاب 

 .153/ 2( معاني القرآف 2)

 .270/ 2( معاني النحاس 3)
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يقتضػى بمطمقػو مػف الُظفػر إلػى الِمْنَكػِب، فممَّػا  وأيػديكـثـ قاؿ: وتحقيقُػو أفَّ قولػو: 
أسػػقط مػػا بػػيف المنكػػب والمرفػػؽ، وبقيػػت المرافػػُؽ مغسػػولًة إلػػى  إلػػى المرافػػؽقػػاؿ: 

 بلـٌ صحيٌح يجرى عمى األصوؿ لغًة ومعًنى.الظفر، وىذا ك
ػا قػوُليـ: إفَّ )إلػى( بمعنػى )مػع(، فػبل  َـّ َعارَض القوَؿ بأنيا بمعنػى )مػع( فقػاؿ: وأمَّ ث
سػػػبيَؿ إلػػػى وضػػػع حػػػرٍؼ موضػػػَع حػػػرؼ، إنمػػػا يكػػػوف كػػػؿُّ حػػػرؼ بمعنػػػاه، وتتصػػػرؼ 

 .(1)معاني األفعاؿ، ويكوف معنى التأويؿ فييا ال في الحروؼ"
 مى ىذا الخبلِؼ في معنى )إلى( خبلٌؼ في الحكـ الفقيي.وقد انبنى ع

قاؿ الَماَلقى معقًبا عمػى ىػذه اآلراء "........ وعمػى ىػذا األصػِؿ والخػبلِؼ يْنَبنػى    
خػػبلُؼ الفقيػػاِء فػػي دخػػوؿ المرافػػؽ فػػي غسػػؿ األيػػدي، والكعبػػيف فػػي غسػػؿ األرجػػؿ، 

امسػحوا برءوسػكـ وأرجمكػـ فاغسػموا وجػوىكـ وأيػديكـ إلػى المرافػؽ و مف قولو تعػالى: 
فمػػف يػػَرى أفَّ َمػػا بعػػدىا فيمػػا قبميػػا داخػػٌؿ أوجػػب الغسػػؿ فػػي المرافػػؽ  إلػػى الكعبػػيف

ـْ يَر ذلؾ لـ ُيوجب" والكعبيف ومف ل
(2). 

ىػػػذا وقػػػد اتفػػػؽ جميػػػور الفقيػػػاء والمفسػػػريف عمػػػى وجػػػوب الَغْسػػػؿ إال مالًكػػػا فػػػي أحػػػد 
ختػػػػاره مػػػػف المفسػػػػريف الطبػػػػريُّ وأبػػػػو وا ،(3)وداوَد وأبػػػػا بكػػػػٍر الظػػػػاىري ،وُزفػػػػرَ  ،قوليػػػػو
 .(4)حياف
 لوجييف: -وىو ما صحَّحو القرطبيُّ  -الترجيح: واألحسُف إيجاُب غسِميما    

                                                 

 .59، 58/ 2( أحكاـ القرآف 1)

/ 1، والتسػػػػييؿ لعمػػػػـو التنزيػػػػؿ 21، 20/ 3ع: معػػػػالـ التنزيػػػػؿ ، وراجػػػػ105( رصػػػػؼ المبػػػػاني 2)
228. 

، ومعػػاني 184/ 8، والطبػػري 172/ 1، والمغنػػي البػػف قدامػػة 25/ 1( ينظػػر: األـّ لمشػػافعي 3)
 .26/ 2، وفتح القدير 162/ 11، والرازي 333/ 7، والقرطبي 153/ 2الزجاج 

 . 4/ 3، والبحر المحيط 184/ 8( ينظر تفسير الطبري 4)
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أفَّ الغسػَؿ أحػوُط، وىػو يرفػُع  والثااني:زواؿ تكمُّػؼ التحديػد؛ إْذ فيػو مشػقٌة،  أحدىما:
 .(1)الخبلَؼ وُيبرُّْئ الذمَة مف وْىـ إرادة ذلؾ شرعاً 

ابف عطية: "وتحريُر العبارة في ىذا المعنى أْف ُيقاؿ: إذا كاف ما بعد )إلى( قاؿ     
ذا كػػاف مػػا بعػػدىا مػػف جممػػة مػػا قبميػػا  ػػا قبميػػا، فالحػػدُّ أوُؿ المػػذكور بعػػدىا، وا  لػػيس ممَّ
فاالحتيػػاط ُيعِطػػى أفَّ الحػػدَّ آِخػػُر المػػذكور بعػػدىا، ولػػذلؾ يتػػرجح دخػػوُؿ المػػرفقيف فػػي 

 .(2)الغسؿ"
"أخػػَذ كافػػُة العممػػاء باالحتيػػاط فحكمػػوا بػػدخوليا فػػي الغسػػؿ، وأخػػذ  وفػػي الكشػػاؼ: 

(: أنَّػػػػو كػػػػاف ُيػػػػدير المػػػػاَء عمػػػػى ُزفَػػػػر وداود بػػػػالمتيقف فمػػػػـ يػػػػدخبلىا، وعػػػػف النبػػػػى )
 .(3)ِمرفقيو"

  :وبعااااد   
فمػػػف خػػػبلؿ َدْرِس المسػػػألِة نجػػػُد العبلقػػػَة الوثيقػػػَة بػػػيف الػػػرأي الفقيػػػي والمػػػذىب      

 الرأي الفقيي يتغير بتغير الداللة النحوية.النحوي، وأفَّ 
 

                                                 

 .105( ينظر: رصؼ المباني 1)

 .116/ 3( المحرر الوجيز 2)

 .203/ 2( الكشاؼ 3)
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.واْمَسُحواُبُِرُءوِسُكمالمسألةُالثالثة:ُمعنىُالباءُفًُقولهُتعالى:ُ ُْْ

َها الَِّذٌَن آََمنُ   قاؿ تعػالى:  ٌُّ ا أَ َلٌَ ِة َفاْغِسولُوا ُوُجووَهُكْم وا إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ

ُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق َواْمسَ  ٌَ ِد ٌْ ِن َوأَ ٌْ ُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَب
(1). 

اختمػػػؼ النحػػػاة فػػػي معنػػػى )البػػػاء( فػػػي قولػػػو )برءوسػػػكـ(، وقػػػد انبنػػػى عمػػػى ىػػػذا     
 .(2)الخبلِؼ خبلٌؼ آخُر بيف الفقياِء في المقدار المأمور بمسحو مف الرأس

:  ً ُرأُيُاإلَماِمُالقرطب

فقاؿ: "واختمؼ  ،ألة، وذكر فييا أحَد عشَر قوالً عرض القرطبيُّ الخبلَؼ في المس 
 ،وقػوالف لمشػافعي ،ثبلثػٌة ألبػى حنيفػة ،العمماُء في تقدير مْسِحِو عمى أحَد عشَر قوالً 

 وىو وجوُب التعميـ. ،والصحيُح منيا واحدٌ  ،وستُة أقواٍؿ لعمماِئَنا
والبػػاء  ،مػػا يمزُمػػووأجمػػَع العممػػاُء عمػػى أفَّ َمػػْف مَسػػَح رأَسػػو كمَّػػو فقػػد أحسػػف وفعػػؿ  

 وامسحوا رؤوَسكـ. :والمعنى ،مؤكدة زائدة وليست لمتبعيض
فمو كاف  ،فامسحوا بوجوىكـ   :دخوُليا ىنا كدخوليا في التيمـ في قولو :وقيؿ 

 .وىذا قاطعٌ  ،معناىا التبعيض؛ ألفادتو في ذلؾ الموضع
يقتضػػى مغُسػػوال  - لغػػةً  -إنمػػا دخمػػت لتفيػػد معًنػػى بػػديًعا، وىػػو أفَّ الغْسػػَؿ  :وقيػؿ 
ألجػػزأ  ،وامسػػحوا رؤوَسػػكـ :فمػػو قػػاؿ ؛ال يقتضػػى ممُسػػوًحا بػػو -لغػػًة  -والمسػػح  ،بػػو

وىػو  ،فدخمت الباُء لتفيػَد ممسػوًحا بػو ،المسُح باليد إمراًرا مف غير شيء عمى الرأس
                                                 

 .6( سورة المائدة مف اآلية 1)

، وأحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف 203/ 2، والكشػػػاؼ 185/ 8( تراجػػػع المسػػػألة فػػػي: تفسػػػير القرطبػػػي 2)
/ 2حػػػػػ 2، وشػػػػرح الرضػػػػي ؽ44، والجنػػػػى الػػػػداني 170، ورصػػػػؼ المبػػػػاني 60/ 2العربػػػػي 
، وفػػػتح 300/ 2، وزاد المسػػػير 49/ 3، وابػػػف كثيػػػر 126/ 1، والمغنػػػى البػػػف قدامػػػة 1165
 .25/ 2. واالستذكار 71/ 6، وروح المعاني 26/ 2القدير 
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 ،وذلػػؾ فصػػيٌح فػػي المغػػة عمػػى وجيػػيف ؛وامسػػحوا برؤوسػػكـ المػػاء :فكأنَّػػو قػػاؿ ،المػػاءُ 
 كما أنشد سيبويو:  ،القمبإمَّا عمى 

ػػػا عمػػػى االشػػػتراؾ فػػػي الفعػػػؿ  ،فقمػػػب ،والّْمثػػػُة ىػػػي الممسػػػوحة بعْصػػػِؼ اإلثمػػػد  مَّ وا 
 كقوؿ الشاعر: ،والتساوي في نسبتو

 (2)نْجراَن أو بمغْت سوءاِتيم ىجرُ     ***ِمثَل القنافِذ ىدَّاُجون قْد بَمغْت  
 .(3) فيذا ما لعمماِئنا في معنى الباء"

ُالشرحُوالبٌان:

أوصػػميا ابػػف ىشػػاـ إلػػى أربعػػَة  ،ذكػػرت كتػػُب النحػػِو والمعػػاني لمبػػاء معػػانَي كثيػػرةً  
 معنػى فػي أوردوا أنَّيػـ وجدت والنحاة والفقياء المفسريف كتب في وبالبحث ،(4)عشرَ 
 :البيافَ  وىاؾَ  أوجو، أربعة( برؤوسكـ) تعالى لوقو  في الباء

                                                 

والمغنػػي البػػف  ،27/ 1الكتػػاب  :( قائمػػو خفػػاؼ بػػف ندبػػة، وىػػو مػػف بحػػر الكامػػؿ، وانظػػره فػػي1)
ت سػيبويو البػف السػيرافي وشػرح أبيػا ،140/ 3وشرح المفصؿ البػف يعػيش  ،143/ 2ىشاـ 

 والمساف ) جرز، يدى (. ،416/ 1

/ 9خزانػة األدب  :، وىػو مػف بحػر البسػيط، وانظػر فيػو178( قائمو األخطػؿ، وىػو فػي ديوانػو 2)
صػػػػػػػػبلح الخمػػػػػػػػؿ   ،118/ 2والمحتسػػػػػػػػب  ،211، والجمػػػػػػػػؿ 271، 270 وأمػػػػػػػػالي   ،258وا 

/ 4، 119/ 3النحػػػو والمحػػػرر فػػػي  ،276والحمػػػؿ  ،217/ 1، والكامػػػؿ 466/ 1المرتضػػػي 
265. 

 .336، 335/ 7( تفسير القرطبي 3)

، وشػػرح التسػػييؿ البػػف 36، والجنػػى الػػداني 167رصػػؼ المبػػاني  :، وانظػػر117/ 2( المغنػػى 4)
، 855/ 2، والبسػػػػيط البػػػػف أبػػػػى الربيػػػػع 1163، 2جػػػػػ 2، وشػػػػرح الرضػػػػي ؽ149/ 3مالػػػػؾ 

 .334/ 2، واليمع 407/ 3والمحرر في النحو 

  (1)وَمَسْحِت بالِّمَثتْيِن َعْصَف اإِلثِمدِ  *** كَنَواِح ِرْيِش َحَماَمٍة َنْجدَِّيةٍ 
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ُل:  أنَّيػػػػا لئللصػػػػاؽ، أي: ألصػػػػقوا المسػػػػػح برؤوسػػػػكـ. قػػػػاؿ الزمخشػػػػري: "المػػػػػراُد األوَّ
كبلىمػػا ُمْمِصػػٌؽ لممْسػػح  ،وماِسػػُح بعِضػػو ومسػػتوعبو بالمسػػح ،ِإلصػػاُؽ المسػػح بػػالرأس

 .(1) برأِسو
فظيػػر بػػذلؾ أنَّػػو  ،اسػػتعمالياوىػػذا المعنػػى ال ُيفارقيػػا فػػي شػػيٍء مػػف مػػوارد  :قيػػؿ 

"وباُء الجرّْ إنَّمػا  :ولذا اقتصر عميو سيبويو قاؿ ،معناىا األصمي الموضوعُة ىي لو
 ،وضػػربُتو بالسػػوط ،ودخمػػُت بػػو ،وذلػػؾ قولػػؾ: خرجػػُت بزيػػد ،ىػػى لئللػػزاؽ واالخػػتبلط

 .(2)فما اتسع مف ىذا في الكبلـ فيذا أصُمو" ،ألزقَت ضرَبؾ إياه بالسوط
وكػػؿُّ المعػػاني األخػػرى  ،يػػاَف: "فالبػػاُء عنػػد سػػيبويو فػػي األْصػػِؿ لئللصػػاؽقػػاؿ أبػػو ح

 .(3)ومجاًزا"  ،فيي لئللصاؽ حقيقةً  ،مرتبطٌة بيذا المعنى
وفػي )رصػػؼ المبػػاني( "وىػػذا المعنػػى )اإللصػػاؽ( فػػي كػػبلـ العػػرب فػػي البػػاء أكثػػُر   

ف كػػاف  ،ء إليػػومػػف غيػػره فييػػا، حتػػى إفَّ بعػػض النحػػوييف قػػد ردُّوا أكثػػَر معػػاني البػػا وا 
ومػف قػاؿ باإللصػاؽ فقػد أراد بػذلؾ  .(4)والصحيُح التنويُع ِلَما ُذكر وُيػذكر" ،عمى ُبْعدٍ 

. ،إلصاؽ المسح بالرأس  وىذا يصدؽ عمى مف مسح الجزَء والكؿَّ
كبلىمػػػا ممصػػػٌؽ  ،قػػػاؿ صػػػاحُب )الكشػػػاؼ(: "وماسػػػُح بعضػػػو ومسػػػتوعبو بالمسػػػح 

ـُ المسػحفقد أخذ مالٌؾ باالحتيا ،لممسح برأسو وأخػذ  ،ط وأوجَب أقػؿَّ مػا يقػع عميػو اسػ
  .(5)( وىو ما ُروي أنو مسح عمى ناصيتو"أبو حنيفة ببياف رسوؿ اهلل)

                                                 

 .495/ 1، وانظر: شرح الجمؿ البف عصفور 203، 202/ 2( الكشاؼ 1)

 .117/ 2، والمغنى 36، وانظر: الجنى الداني 217/ 4( الكتاب 2)

 .1695/ 4( ارتشاؼ الضرب 3)

 .144( رصؼ المباني 4)

(، 274(، وصػػػحيح مسػػػمـ )18134والحػػػديث فػػػي: مسػػػند أحمػػػد ) 204، 203/ 2( الكشػػػاؼ 5)
 .336/ 7والقرطبي 
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. يعنػى: أنػػو ال (1)قػاؿ أبػػو حيػاف معقًبػػا عمػى كػػبلـ الزمخشػري: "ولػػيس كمػا ذكػػر" 
 . (2)ُيطمؽ عمى الماِسح بعض رأسو أنَّو ممصٌؽ المسَح برأسو

حيُح أفَّ الباَء في ذلؾ لئللصاؽ")قاؿ الَماَلِقي م   (. 3عقًبا عمى اآلية: "والصَّ
ػػحيُح عنػػدي أنَّيػػا بػػاُء اإللصػػاِؽ التػػي     وفػػي )التسػػييؿ لعمػػوـ التنزيػػؿ(: ".... والصَّ

" ،ألفَّ المسَح تارًة يتعدى بنفسو ؛ُتوِصُؿ الفعَؿ إلى مفعولو  .(4)وتارًة بحرؼ الَجرّْ
ـْ يختّؿ أصُؿ المعنى ،ةٌ أنيا زائدٌة مؤكدالوجو الثاني:  والمعنػى:  ،ألنَّيا لو ُأْسقطت ل
ـَ المسح بجميع الرأس ،امسحوا رؤوسكـ  .(5)وذلؾ يقتضي تعمي

فإنػػو َحَكػػى: )خشَّػػنُت صػػَدره، وبَصػػْدِره (، و) مسػػحًت  ،وىػػو ظػػاىُر كػػبلـ سػػيبويو   
 .(6)بمعنى واحدٍ  ،رأَسو، وبرأِسو(

(، و) ىػػزَّه وىػػزَّ بػػو(،)خػػِذ  :وقػػاَؿ الفػػراُء: "تقػػوُؿ العػػربُ    ، وبالِخطػػاـِ ـَ و )خػػذ  الِخطػػا
 . (7)برأِسو ورأَسو( 

                                                 

 .451/ 3ط ( البحر المحي1)

 .221/ 7، والمباب البف عادؿ 209/ 4( ينظر: الدر المصوف 2)

 .147( رصؼ المباني 3)

، وكذلؾ ابف ىشػاـ: 49/ 3.وابف كثير جعمو األكثر، تفسيره 228/ 1( التسييؿ لعمـو التنزيؿ 4)
 .142/ 2المغنى: 

والجنػى الػداني  451/ 3، والبحػر 422التبيػاف  ،2/237( ينظر: التنبيو واإليضاح البػف بػري 5)
/ 3، وحاشػػية الشػػياب عمػػى البيضػػاوي 484/ 3، والبيضػػاوي بحاشػػية شػػيخ زاده 44الػػداني 
 .26/ 2، وفتح القدير 228/ 1، والتسييؿ لعمـو التنزيؿ 220

 .221/ 7، والمباب 209/ 4، والدر المصوف 451/ 3، وانظر: البحر 37/ 1( الكتاب 6)

 ة ماعدا الكتاب.، والحاشية السابق165/ 2( معاني القرآف 7)
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ـَ الػرأس بالمػاء. وىػو قػوُؿ      ، ولػذا أوجػب تعمػي والقوُؿ بالزيادة ىو ُمْخَتاُر القرطبيّْ
 .(1)اإلماـ مالٍؾ وأصحاِبو

الباء إال  وال تنقاُس زيادةُ  ،وُضعَّْؼ ىذا القوؿ بأفَّ زيادَة الحروؼ مخالفٌة لمقياس    
 . (2)في مواضع معينٍة 

ـْ  ذا قيؿ: امسْح رأَسؾ ورجَمؾ، لػ وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميَّة في ردّْه ىذا القوَؿ: "وا 
يقتِض إيصاَؿ الماِء إلى العضو، وىذا ُيبيّْف أفَّ الباَء حرٌؼ جاَء لمعًنػى ال زائػد كمػا 

 .(3)ؿَّ المعنى".. والباء في آية الطيارة إذا حذفت اخت.يظنو بعض الناس
أنيػػا لمتبعػػيض، وِبنػػاًء عميػػو ذىػػب بعػػُض الفقيػػاء إلػػى جػػواز مسػػح الوجااو الثالااث: 

 "قػػػاؿ اهلل تعػػػالى:  :قػػػاؿ فػػػي ) األْـّ ( ()بعػػػض الػػػرأس. وىػػػو مػػػذىُب الشػػػافعي 
وكػاف معقػواًل فػػي اآليػة أفَّ َمػْف مسػح ِمػػْف رأسػو شػيئًا فقػد مسػػح  وامسػحوا برؤوسػكـ 

ودلػػت  ،أو مسػػح الػػرأَس كمَّػػو ،وىػػو أظيػػر معانييػػا ،يػػة إال ىػػذاولػػـ تحتمػػؿ اآل ،برأسػػو
ذا دلػت السػنُة عمػى ذلػؾ فمعنػى  السنُة عمى أْف ليس عمى المرِء مسُح الػرأس كمّْػو، وا 

 .(4)اآلية أفَّ َمْف مَسَح شيًئا مف رأسو أجزأه"

                                                 

، وتفسػػير 60/ 2، وانظػػر: أحكػػاـ القػػرآف البػػف العربػػي 122، 121/ 1( القػػبس شػػرح الموطػػأ 1)
 .72/ 6وروح المعاني  451/ 3، والبحر المحيط 187/ 8الطبري 

/ 2، واألشػباه والنظػائر 228/ 1، والتسييؿ لعمـو التنزيؿ 279، 237/ 2( ينظر الخصائص 2)
162 . 

 .25/ 3ر الجامع لتفسير اإلماـ ابف تيمية ( دقائؽ التفسي3)

 .163/ 11، والرازي 117/ 3، وانظر: المحرر الوجيز 41/ 1( األـ 4)
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عمى قوؿ أبى حنيفة وىو وجوب مسح الػرأس؛ ألفَّ  -أيًضا-وىذا الوجو يصدؽ  
 .(1)بعُض الرأس الربعَ 
ػػا مػػا َيحكيػػو أصػػحاُب الشػػافعي     عنػػو،  ()وىػػذا القػػوُؿ ردَّه ابػػُف جنػػي بقولػػو: "فأمَّ

وكػػذلؾ ردَّه  ،(2)مػػف أفَّ البػػاَء لمتبعػػيض فشػػيٌء ال يعرفػػو أصػػحابنا، وال ورد بػػو ثْبػػٌت"
"وقيػػػػؿ: البػػػػاُء لمتبعػػػػيض، وكوُنيػػػػا  وفػػػػي )البحػػػػر المحػػػػيط(: -كمػػػػا سػػػػبؽ-القرطبػػػػي 

كره أكثر النحاة، حتى قاؿ بعضيـ: وقاؿ مف ال خبرَة لػو بالعربيػة: البػاء لمتبعيض ُين
"  .(3)في مثؿ ىذا لمتبعيض، وليس بشيء يعرفو أىُؿ العمـِ

يػػِة  -أيًضػػا-وابػُف العربػػّي ردَّ ىػػذا الوجػَو  بقولػػو: "ظػػفَّ بعػُض الشػػافعية وَحشػػِويَُّة النَّْحوَّ
ال وقػػْد أفػػاَض فػػي ذلػػؾ حتػػى صػػار أفَّ البػػاَء لمتبعػػيض، ولػػـ يبػػَؽ ذو لسػػاف رطػػٍب إ

الكبلـُ فييا إجبلاًل بالمتكمـ، وال يجوُز لَمْف شَدا َطَرًفا مف العربية أْف يعتقػد فػي البػاء 
 .(4)ذلؾ"

                                                 

، والػػرازي 60/ 2، وأحكػػاـ القػػرآف البػػف العربػػي 451/ 3، والبحػػر 204/ 2( ينظػػر: الكشػػاؼ 1)
11 /163. 

، والجنػػػى 1165، 2جػػػػ 2، وانظػػػر: شػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة ؽ139/ 1( سػػػر الصػػػناعة 2)
 .43الداني 

/ 1، والتسػػييؿ فػػي عمػػـو التنزيػػؿ209/ 4، وانظػػر: الػػدر المصػػوف 451/ 3( البحػػر المحػػيط 3)
 .422و"بعضيـ" في كبلـ أبى حياف، يقصد بو: العكبري. راجع: التبياف  ،228

 .64/ 2( أحكاـ القرآف 4)
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 وبالبحػػث وجػػدُت عػػدًدا مػػف النحػػوييف ُيثبتػػوف ىػػذا المعنػػى لمبػػاء، قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ: 
، "الحػػػػادي عشػػػػر مػػػػف معػػػػاني البػػػػاء: التبعػػػػيض، أثبػػػػت ذلػػػػؾ األصػػػػمعيُّ  ، والفارسػػػػيُّ

، وابُف مالؾ، قيؿ: والكوفيوف"  .(1)والُقْتِبيُّ
 آيػة فػي ىػي: وقيػؿ: )ىشػاـ ابػف قػاؿ  ،(2)قالو القرافػيُّ  ،أنيا لبلستعانة الوجو الرابع:

فَّ  ،لبلستعانة الوضوء  عنػو الُمػَزاؿ إلػى يتعػدى( َمَسػحَ ) فػإفَّ  ،وقمًبا حذًفا الكبلـ في وا 
لى ،بنفسو  .(3)بالماء رؤوَسكـ امسحوا: فاألصؿ بالباء، الُمِزيؿ وا 
( مَسحَ ) لكفَّ  بالقمـ، كتبت: نحو: لبلستعانة: بعُضيـ وقاؿ: "الصباف حاشية وفي 

 فُحػػػِذؼ الُمزيػػػؿ،: وىػػػو بالبػػػاء، واآلخػػػر عنػػػو، الُمػػػَزاؿُ  وىػػػو بنفسػػػو، لمفعػػػوؿ يتعػػػدى
 الػرأس عمػى بػو المػأمورُ  المسػحُ  يقػع فمـ برؤوسكـ، أيديكـ وامسحوا: واألصؿ األوُؿ،
 ىػذا عمػى التبعػيض فاسػتفادة آلػة، الػرأس وجعػؿ اليػد، عمػى بػؿ اسػتيعاُبو يجبَ  حتى
 وىػػذا.(4)"اليػػد لمسػػح آلػػةً  مػػدخوليا كػػوف مػػف بػػؿ لػػو موضػػوعةً  البػػاءِ  كػػوف مػػف لػػيس

 .(5)...".بديًعا معنى لتفيد دخمت إنما: وقيؿ: "قاؿ عندما القرطبيُّ  ذكره المعنى
 كػػػؿّْ  عمػػػى يْصػػػدؽُ  وىػػػذا الػػػرأس، مػػػف لشػػػيءٍ  تحديػػػدٌ  فيػػػو لػػػيس باالسػػػتعانةِ  والقػػػوؿُ  

 .اإللصاؽ معنى ىو كما اآلراء
                                                 

، والجنػػى 1165/ 2جػػػ 2، وانظػػر ىػػذا المعنػػى لمبػػاء فػػي: شػػرح الرضػػي ؽ140/ 2( المغنػػي 1)
، واألشػموني بحاشػػية 647/ 1، والتصػػريح 153/ 3، وشػرح التسػػييؿ البػف مالػؾ 43الػداني 
 .50، 27/ 2، ودراسات ألسموب القرآف الكريـ 69/ 14، والمخصص 221/ 2الصباف 

، 44، والجنػػػى الػػػداني 142/ 2( التسػػػييؿ لعمػػػـو التنزيػػػؿ، وانظػػػر ىػػػذا الوجػػػو فػػػي: المغنػػػي: 2)
 .221/ 2وحاشية الصباف 

 .142/ 2( المغنى 3)

 .221/ 2( حاشية الصباف 4)

 .64/ 2( وانظر: أحكاـ القرآف البف العربي 5)
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 االسػػتعانة بػػاءُ  إنَّيػػا: القرافػػيُّ  وقػػاؿ: "فقػػاؿ الكمبػػيُّ  باالسػػتعانة القػػوؿَ  اْعتػػَرَض  وقػػد   
 ألفَّ  ضػعيٌؼ؛ وىذا برءوسكـ أيديكـ امسحوا المعنى وأفَّ  اآلالت، عمى تدخؿ التي

 القمػػبَ  فػػإفَّ : وأيًضػػا. (1)"المقصػػود خػػبلؼُ  وذلػػؾ َمْمُسػػوٌح، ال حٌ ماِسػػ ىػػذا عمػػى الػػرأَس 
: جنػي ابف قاؿ. المعنى التباس أْمفِ  عندَ  الشّْعر في إال بو ُيقاؿ وال لمقياس، مخالؼٌ 

 .(2)"ترتكبو لـْ  القمب عف مندوحة وجدت فما"
 :وبعاااادُ 
 بعػػػد يقػػػوؿ حيػػػاف أَبػػػا نجػػػد لػػػذا النحػػػوي؛ بػػػالرأي الفقيػػػي الػػػرأي تػػػأثرَ  الحظنػػػا فقػػػد 

 المفيومػاتِ  ىػذه وعمػى: "الكريمػة اآليػة فػي( البػاء) معنػى فػي النحويػةَ  اآلراءَ  عرضو
 اإلمػػػاـُ  َرَبػػػطَ  كيػػػؼ رأينػػػا كػػػذلؾ ،(3)"الػػػرأس مسػػػح فػػػي العممػػػاء بػػػيف االخػػػتبلؼُ  ظيػػػرَ 

 .المسألة في الفقيي والمذىب النحوي، الوجو بيف القرطبيُّ 
ُ:الترجٌح

 الػذي اإللصػاؽُ  ىػو الػرأس مسػح فػي الػواردة الفقييػة راءاآل مع يتفؽ الذي المعنى   
 أكػػافَ  سػػواءٌ  -سػػيبويو قػػاؿ كمػػا -إليػػو ترجػػعُ  معانييػػا وكػػؿُّ  البػػاء، معػػاني أصػػؿُ  ىػػو

 بالمسػػح، ومسػػتوعبو بعِضػػو وماسػػحُ : "الزمخشػػريُّ  قػػاؿ مجازًيػػا، أـ حقيقًيػػا اإللصػػاؽُ 
 .(4).....".برأسو لممسح ُممصؽٌ  كبلىما

ِمْن ..ُ.ِمْن أَْبَصاِرِهمْ  قٌقةُ)ِمْن(ُفًُقولهُتعالىُالمسألةُالرابعة:ُح

ُ أَْبَصاِرِهنَّ 

                                                 

 .228/ 1( التسييؿ لعمـو التنزيؿ 1)

 - 99، واألضػػػػػداد 132، 131/ 1، وانظػػػػػر: معػػػػػاني القػػػػػرآف لمفػػػػػراء 306/ 2( الخصػػػػػائص 2)
 .271، وضرائر الشعر 479/ 2، وكتاب الشعر 102

 .451/ 3لمحيط ( البحر ا3)

 .204، 203/ 2( الكشاؼ 4)
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وا ِمْن أَْبَصواِرِهمْ  قال اهلل تعالى:   ٌَُغضُّ َوقُوْل لِْلُمْؤِمَنواِت ... .قُْل لِْلُمْؤِمِنٌَن 

ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ  ٌَ (1). 
ي اآليِة الكريمِة، وِبناًء عمى ذلؾ اختمَؼ الفقياُء والمفسروَف في المراِد مف األمِر ف  

 تعددت اآلراُء في مدلوؿ )ِمْف( وارتبط بيذا التعدد تعدُد المذاىِب الفقيية.

:  ً ُرأُيُالقرطب

ـُ القرطبػيُّ عػف بعػِض اآلراِء النحويػِة فػي )ِمػْف( ُمَبيًّْنػا مػا ارتػَبَط بكػؿٍّ     تحػدََّث اإلمػا
َفَموا ِموْنُكْم  رىـ( )ِمػْف( زائػدة، كقولػو مف حكـٍ فقيػٍي فقػاؿ: "قولػو تعػالى )مػف أبصػا

ِمووْن أََحووٍد َعْنووُه َحوواِجِزٌَن 
 ،، وقيػػؿ: )ِمػػْف( لمتبعػػيض؛ ألفَّ ِمػػَف النظػػر مػػا ُيبػػاحُ (2)

: النقصاُف، ُيقػاُؿ: َغػضَّ فػبلٌف مػف فػبلٍف أي: وضػَع منػو، فالبصػُر إذا  وقيؿ: الغضُّ
ـْ ُيَمكَّػػْف مػػف عممػػو، فيػػو موضػػوٌع منػػو ، وليسػػت  ومنقػػوٌص فػػػ ،لػػ "ِمػػْف" صػػمٌة لمغػػضّْ

 لمتبعيض وال لمزيادة.
ثـ قاؿ: والبَصُر ىو الباُب األكبُر إلى القمب، وأعمُر طرِؽ الحواسّْ إليو، وبحسب   

ػػػػو واجػػػػٌب عػػػػف جميػػػػِع  ذلػػػػؾ كثُػػػػَر السػػػػقوُط مػػػػف جيتػػػػو ووجػػػػب التحػػػػذيُر منػػػػو، وغضُّ
 .(3)الُمحرَّماِت، وكؿّْ ما ُيخشى الفتنُة مف أْجِمو"

                                                 

 .31، 30( سورة النور: 1)

 .47( سورة الحاقة: 2)

 .203/ 15( تفسير القرطبي 3)
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ُوالبٌان:ُالتحلٌل

 ذكَر العمماُء في مدلوِؿ )ِمْف( في اآليِة الكريمِة عدَة أوجٍو:  

 : أقواؿٍ  ثبلثةُ  التبعيض معنى في وليـ ،(1)أنيا لمتبعيض، قاؿ بو األكثروفأحدىما: 

ػيا ألفَّ  التحػريـ؛ في مستعمؿٌ  األبَصار َغضَّ  أفَّ : األول  ، ال الحػبلؿ عػف غضَّ  يمػـز
نما يا يمـز وا   . حراـال عف غضُّ

، ماال العيف َنظرِ  ِمفْ  أفَّ : والثاني   عمييػا زاد فمػا والثانيػة، األولػى النظػرة وىو يحـر
 .محرـٌ 

أفَّ مف النظِر ما ُيحرَّـ، وىو ما يتعمؽ باألجانب، ومنو ما ُيحمَّؿ، وىو مػا الثالث:   
 .(2)يتعمؽ بالزوجات وذوى المحاـر

ػػػا لمتب مػػػف أبصػػػارىـقػػػاؿ الكمبػػػي: "وقػػػد ذكػػػَر    عػػػيض، والمػػػراُد غػػػضُّ البصػػػر عمَّ
، واالقتصار بو عمى ما يحّؿ، وقيؿ معنى التبعيض فيػو: أفَّ النظػرَة األولػى ال  يحـر

 .(3)حرج فييا، ويمنع ما بعدىا"

                                                 

/ 14، والمبػػػػاب البػػػػف عػػػػادؿ 203/ 23، وتفسػػػػير الػػػػرازي 373/ 6( ينظػػػػر: المحػػػػرر الػػػػوجيز 1)
 .31/ 4، وفتح القدير لمشوكاني 349

، والتحريػػػػر 88/ 2، والتسػػػػييؿ لعمػػػػـو التنزيػػػػؿ 377/ 3( ينظػػػػر: أحكػػػػاـ القػػػػرآف البػػػػف العربػػػػي 2)
 .288/ 4، والكشاؼ 203/ 18والتنوير 

 .88/ 2( التسييؿ لعمـو التنزيؿ 3)
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، (3)، ومكػػػػي القيسػػػػي(2)، واألنبػػػػاري(1)أنيػػػػا لبيػػػػاف الجػػػػنس، قالػػػػو: النحػػػػاُس  :الثاااااني 
)جػنس  ومدلوؿ )ِمْف( عمى ىذا القػوؿ (5)وُنِسَب إلى العكبري (4)وصحَّحو ابف عطية

البصػػر( فيكػػوف المعنػػى: عػػدـُ جػػواز النظػػر إلػػى األجنبيػػة مطمقًػػا؛ ألفَّ المػػأموَر ىػػو 
 غضُّ البصر بالكمية، وىذا القوؿ لـ يذكْرُه القرطبي.

وفيػػو نظػػٌر مػػف حيػػث إنَّػػو لػػـ يتقػػدـ مػػبيـٌ فتكػػوف )مػػف( لبيػػاف الجػػنس، عمػػى أفَّ  
 .(6)س مف موضوعاتيا أف تكوف لبياف الجنس"الصحيَح أفَّ )ِمْف( لي

 (9)اليرمػػي وعيسػػى (8)مالػػؾ ابػػفُ  واختػػاره (7)أنيػػا مزيػػدٌة، وىػػو قػػوؿ األخفػػش الثالااث:
 .تمييز أو تحديد دوف: أي (10)ُيحرَّـ عمَّا أبصاَرُىـ يغضوا: والتقدير

                                                 

عراب القرآف 520/ 4( معاني القرآف 1)  .133/ 3، وا 

 .194/ 2( البياف 2)

 .120/ 2( مشكؿ إعراب القرآف 3)

 .373/ 3( المحرر الوجيز 4)

، 349/ 14، وابػف عػادؿ فػي المبػاب 297/ 8الحمبػي فػي الػدر المصػوف ( نسػبو إليػو السػميف 5)
( أنيػا لمتبعػيض، وىػو مػا 968، والػذي ذكػره فػي )التبيػاف 31/ 4والشوكاني فػي فػتح القػدير 

 صرح بو، ثـ قاؿ:" وقيؿ: ىي زائدة، وقيؿ: ىي لبياف الجنس".

 .3114وفتح القدير  ،349/ 14، والمباب 397/ 8، وانظر: الدر المصوف 412/ 6( البحر 6)

( لـ يشر األخفش إلػى زيادةتيػا فػي ىػذا الموضػع، وأشػار إلػى زيادتيػا فػي مواضػع أخػرى فػي 7)
/ 8، والػػػػدر المصػػػػػوف 412/ 6، وانظػػػػر: البحػػػػػر 274، 254، 209، 98)معانيػػػػو( منيػػػػػا: 

 .203/ 23، والرازي 397

 .138/ 3، وشرح التسييؿ 126( شواىد التوضيح 8)

 .397/ 3 ( المحرر في النحو9)

 .411/ 6( السابؽ، والبحر 10)
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 ؛(1)غايػػة(أنَّيػػا البتػػداِء الغايػػة، قػػاؿ ابػػُف عطيػػة: )ويصػػحُّ أف تكػػوف البتػػداء ال الرابااع:
وعمػى  ألّف البصَر ِمفتاُح القمب، وىو الباُب األكبُر إليو، وأعمر طرؽ الحواسّْ إليػو،

ذلؾ تكوف )مف( البتداء الغاية في المكاف، والمقصود بذلؾ أفَّ البصػَر مكػاٌف يػدخُؿ 
منػػو الشػػيطاُف إلػػى القمػػب، وىػػذا يقتضػػى َدْرَء المفاسػػِد والنظػػر إلػػى المحػػاـر ال يسػػبب 

وىػػػذا المعنػػػى ذكػػػره القرطبػػػيُّ باإلشػػػارة عنػػػدما قػػػاؿ )البصػػػر ىػػػو البػػػاب  ،(2)المفاسػػػد
 ...(..األكبر إلى القمب

، أي: ينقصػػوا مػػف نظػػرىـ، فالبصػػُر إذا لػػـ ُيَمكَّػػف مػػف الخااامس : أنيػػا صػػمٌة لمغػػضّْ
عممو فيو مغضوٌض ممنوٌع عنو، يقػاؿ: غضضػُت مػف فػبلٍف إذا نقصػت مػف قػدره، 

قػػػاؿ العبلمػػػة الشػػػوكاني: "وقيػػػؿ:  .(3)َضػػػع مػػػف قػػػدِرهوغػػػضَّ فػػػبلٌف طرفَػػػو خفَضػػػو وو 
: النقصػػاُف، يقػػاؿ: غػػضَّ فػػبلٌف مػػف فػػبلف، أي: وضػػع منػػو، فالبصػػر إذا لػػـ  الغػػضُّ
، وليسػت  يمّكف مف عممو فيو مغضوض منو ومنقػوص، فتكػوف )مػف( صػمًة لمغػضّْ

-ؽكما سػب -. وىذا المعنى ذكره اإلماـ القرطبي (4)لمعنى مف تمؾ المعاني األربعة
 .-ؽسب

فقد رأينا تعدَد اآلراء فػي معنػى )مػف( نظػًرا الحتمػاؿ اآليػة الكريمػة ألكثػر مػف وبعُد: 
معنى، والحظنا كذلؾ اختبلَؼ الحكـ الفقيي تبًعػا الخػتبلِؼ الداللػة النحويػة لمحػرؼ 

 )ِمْف(.

                                                 

/ 8، والػػػدر المصػػػوف 412/ 6، وانظػػػر فػػػي ىػػػذا المعنػػػى: البحػػػر 373/ 6( المحػػػرر الػػػوجيز 1)
 .31/ 4، وفتح القدير 349/ 14، والمباب 397

 .88/ 2، والتسييؿ لعمـو التنزيؿ 203/ 15( القرطبي 2)

، 32/ 6، ومعػػالـ التنزيػػؿ 202/ 23، والػػرازي 203/ 15( ينظػػر ىػػذا المعنػػى فػػي: القرطبػػي 3)
 .349/ 14والمباب البف عادؿ 

 .31/ 4( فتح القدير 4)
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ُاالختٌارُوالترجٌح:

بلؿ ىػػذا لعػػؿَّ الػػذي يظيػػُر مػػف ىػػذه األقػػواِؿ القػػوؿ بػػالتبعيض؛ ألننػػا أمرنػػا مػػف خػػ   
أف ال نداوـَ عمػى  -)يغضوا مف أبصارىـ(، ) يغضضف مف أبصارىف(  –التركيب 

ابػػف  النظػػر، فينػػاؾ نظػػٌر حصػػؿ وانتيػػى، وىنػػاؾ نظػػٌر مسػػتمٌر، ولػػذلؾ قػػاؿ العبلمػػة
عطيػػػة: "أظيػػػُر مػػػا فػػػي )ِمػػػْف( أف تكػػػوف لمتبعػػػيض، وذلػػػؾ أفَّ أوَؿ نظػػػرٍة ال يممكيػػػا 

نََّما يغػضُّ فيمػا بعػد ذ لػؾ، فقػد وقػع التبعػيض، ويؤيػد ىػذا التأويػؿ مػاروي اإلنساف، وا 
مف قولو عميو الصبلة والسبلـ لعمي بف أبي طالب رضػي اهلل تعػالى عنػو: )ال تُتبػع 

 .(1)النظرة النظرة فإفَّ األولى لؾ، وليست لؾ الثانيُة(
( عػػػػف نظػػػػرة الفجػػػأة فقػػػػاؿ: )اصػػػػرْؼ وقػػػاؿ جريػػػػُر بػػػف عبػػػػد اهلل: سػػػػألت النبػػػي )  

 .(2)بصَرؾ(
ـُ القرطبيُّ بعد ذكر جممة مف األحاديث منيا ما سبؽ:   "ىػذا يقػوى قػوَؿ  وقاؿ اإلما

َمْف يقوؿ: إفَّ )ِمْف( لمتبعيض؛ ألفَّ النظرَة األولى ال ُتممؾ، فبل تدخؿ تحػت خطػاب 
تكميؼ؛ إذ وقوُعيا ال يتأتى أف يكوف مقصوًدا، فبل تكػوف مكتسػبًة، فػبل يكػوف مكمفًػا 

 . وكأني بالقرطبي يرتضى ىذا القوَؿ. (3)ؾ"بيا، فوجب التبعيض لذل
    

                                                 

 .351/ 5( الحديث أخرجو أبو داود في )النكاح(، والترمذي في )األدب( وأحمد في المسند 1)

، والحديث أخرجو مسمـ في )األدب( وأبو داود في )النكاح( وأحمد 373/ 6( المحرر الوجيز 2)
 (.358/ 4في مسنده )

 .204/ 15( تفسير القرطبي 3)
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ُالمبحثُالثانً:ُحروفُالعطف

(ُفًُقولهُتعالى:ُ ُ....ُثمَّ أَِفٌُضوا المسألةُاألولى:ُمعنىُ)ثم 

َ   قاؿ اهلل تعػالى:  َ إِنَّ َّللاَّ واُس َواْسوَتْغِفُروا َّللاَّ ُث أََفواَض النَّ ٌْ ُثمَّ أَِفٌُضوا ِمْن َح

َغفُوٌر َرِحٌٌم 
(1)  

)ثَـّ( حرُؼ عطؼ، ُيشرّْؾ في الحكػـ، وتفيػد الترتيػب بميممػة، فػإذا قمػت: قػاـ زيػٌد  
ـَ  َـّ عمػػرٌو، آذنػػت بػػأف الثػػاني بعػػد األولػػى بميممػػة. ىػػذا مػػذىُب الجميػػور، ومػػا أوىػػ ثػػ

ُلوه.  خبلَؼ ذلؾ تأوَّ
َـّ( بمنزلػػة الػػواو ال ُترتّْػػب  قػػد و  ،(2)وذىػػب الفػػراُء، واألخفػػُش، وقطػػرٌب، إلػػى أف )ثػػ

اختمػػػؼ فػػػي حقيقػػػة )ثػػػـ( فػػػي اآليػػػة الكريمػػػة. وانبنػػػى عمػػػى ىػػػذا خػػػبلٌؼ فػػػي الحكػػػـ 
 الشرعي.

:  ً ُرأُيُالقرطب

ـُ القرطبػػػيُّ عػػػف ذلػػػؾ فػػػي أثنػػػاء تفسػػػيره اآليػػػَة الكريمػػػَة فقػػػاؿ:  ثػػػـ " تحػػػدََّث اإلمػػػا
 بػؿ بعرفػات، النػاس مػع يقفػوف ال كػانوا فػإنَّيـ ،(3)قيؿ: الخطاُب لمُحْمسِ  ...أفيُضوا

، مػػػف وىمػػػا بالمزدلفػػػة، َيقفُػػػوف واكػػػانُ   جمػػػع) -اهللِ  َقِطػػػيفُ  نحػػػف: يقولػػػوف وكػػػانوا الَحػػػَرـِ
، مػػف شػػيًئا نعظػػـَ  وال الحػػَرـَ  ُنعظّْػػـَ  أفْ  لنػػا فينبغػػي -(قػػاطف  معػػرفتيـ مػػع وكػػانوا الِحػػؿّْ

                                                 

 .199( سورة البقرة آية 1)

، 219/ 2، والمغنػػػػي البػػػػف ىشػػػػاـ 427، والجنػػػػى الػػػػداني 82، 81( ينظػػػػر: رصػػػػؼ المبػػػػاني 2)
، والتصػػريح 1315/ 2جػػػ 2، وشػػرح الرضػي عمػػى الكافيػػة ؽ150ومعػاني الحػػروؼ لمرمػػاني 

 .164/ 3، واليمع 164/ 2

وجديمة ومػف تػابعيـ فػي الجاىميػة، لتحمسػيـ فػي ديػنيـ، أو اللتجػائيـ ( ىو لقُب قريٍش وكنانة 3)
 بالَحْمَساء، وىى الكعبة، القاموس )حمس(.
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قػػػػراِرىـ ، مػػػػف َيخرُجػػػػػوف ال () إبػػػػراىيـَ  موقػػػػؼُ  عرفػػػػةَ  أفَّ  وا   بَجْمػػػػػٍع، ويقفػػػػوف الحػػػػـر
َـّ )و الجممة، مع أفيضوا: ليـ فقيؿ بعرفة، الناُس  ويقؼ منو، ويفيضوف  في ليست( ث

 .منقطعةٌ  منيا ىي كبلـ جممة لعطؼِ  ىي إنَّما لمترتيب، اآلية ىذه
اؾُ  وقػػػػاؿ ػػػػحَّ ػػػػِة، جممػػػػةُ  باآليػػػػة الُمَخاَطػػػػبُ  :الضَّ أْف ُيػػػػؤَمُروا  ىػػػػذا عمػػػػى وُيْحَتَمػػػػؿُ  األمَّ

أْخػػػرى، وىػػػى التػػػي مػػػف المزَدلفػػػة،  باإلفاضػػػة مػػػف عرفػػػة، وُيحتَمػػػؿ أْف تكػػػوَف ِإفاضػػػةً 
 ، ؿ الطبػػػريُّ َـّ( عمػػػى ىػػػذا االحتمػػػاؿ عمػػػى بابيػػػا، وعمػػػى ىػػػذا االحتمػػػاؿ عػػػوَّ فتجػػػئ )ثػػػ
ـُ مػػف مزدلفػػة جْمػػع، أي: ثػػـ أفيضػػوا إلػػى  والمعنػػى: أفيضػػوا مػػف حيػػُث أفػػاَض إبػػراىي

 منى؛ قمت: ألفَّ اإلفاضَة مف عرفاٍت قبؿ اإلفاضة مف جْمع.
لمف أوجب الوقوَؼ بالمزدلفة؛ لؤلمر باإلفاضة منيػا،  قمت: ويكوف في ىذا حجةٌ  

 واهلل أعمـ.
ُؿ"  حيُح في تأويؿ ىذه اآلية مف القوليف، القوُؿ األوَّ  .(1)والصَّ

ُالشرحُوالبٌان:

 اختمَؼ النَّاُس في المراِد مف اإلفاضة في اآلية الكريمة عمى قوليف:  
 اإلفاضة المػذكورة فػي قولػو تعػالى: أفَّ اإلفاضَة المأموَر بيا ىنا ىي عيُف  األول:

َفووإَِذا أََفْضووُتْم ِمووْن َعَرَفوواٍت 
وىػػذه اآليػػُة أمػػٌر لقػػريٍش، وحمفاِئيػػا وىػػـ الُحْمػػُس،  ،(2)

 تعػالى: وذلؾ أنيـ كانوا ال يتجاوزوف المزدلفة؛ ألنيا حرـٌ، وعمى ىػذا التأويػؿ فقولػو

                                                 

 .490، 489/ 1، وانظر المحرر الوجيز 351، 350، 349/ 3( تفسير القرطبي 1)

 .198( سورة البقرة مف اآلية 2)
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ماان حيااث أفاااس الناااس ,اَض سػػائُر النػػاس يعنػػي: لػػتكْف إفاضػػُتُكـ مػػف حيػػُث أفػػ
 .(1)الذيف ىـ واقفوف بعرفات، وىذا ما عميو جميور المفسريف

ثػػػـ ومػػػف القػػػائميف بػػػأفَّ المػػػراَد بيػػػذه اآليػػػِة اإلفاضػػػُة مػػػف عرفػػػات َمػػػْف يقػػػوؿ قولػػػو  
ـُ  مػػف حيػػث أفػػاض النػػاسأمػػٌر عػػاّـّ لكػػؿّْ النػػاس، وقولػػو  أفيضػػوا المػػراُد بػػو إبػػراىي

سماعيُؿ عمييما السبلـ  .(2)وا 

ُستشكال:ا

َـّ( عمى ىذا المعنى مػف حيػُث إفَّ اإلفاضػَة الثانيػَة ىػي   استشكؿ الناُس مجيَء )ث
اإلفاضػػُة األولػػى؛ ألف قريًشػػا كانػػت تقػػؼ بمزدلفػػَة، وسػػائَر النػػاس بعرفػػة، فػػُأِمُروا أْف 
يفيضػػػػوا مػػػػػف عرفػػػػة، كسػػػػػائر النػػػػاس، فكيػػػػػؼ ُيجػػػػاء بػػػػػػ)ثـ( التػػػػي تقتضػػػػػي الترتيػػػػػب 

 .(3)والتراخي؟
ثػـ : وعمى ىذا القػوؿ إشػكاٌؿ، وىػو أفَّ قولػو تعػالى:  لتفسير الكبير( "قاؿ في )ا 

يقتضى ظػاىره أفَّ ىػذه اإلفاضػَة غيػُر مػا دّؿ عميػو  أفيضوا مف حيث أفاض الناس
فإذا أفضتـ مف عرفػات(، لمكػاف )ثػـ( فإنيػا توجػب الترتيػب، ولػو كػاف قولو تعالى: 

فػإذا أفضػتـ نو معطػوٌؼ عمػى قولػو المراد مف ىذه اآلية: اإلفاضة مف عرفات مع أ

                                                 

/ 4، والتفسػير البسػيط 273/ 1ج ، ومعاني الزجػا196/ 1( ينظر: أحكاـ القرآف البف العربي 1)
والبحػػػػػػر  242/ 2، والتحريػػػػػػر والتنػػػػػػوير 195/ 5، والػػػػػػرازي 230/ 1، ومعػػػػػػالـ التنزيػػػػػػؿ 53

 .108، 107/ 2المحيط 

/ 2والبحػػػر المحػػػيط  ،365/ 1، وفػػػتح القػػػدير 196/ 5، والػػػرازي 350/ 3( ينظػػػر: القرطبػػػي 2)
108. 

 .427/ 3، والمباب البف عادؿ 334/ 2( ينظر: الدر المصوف 3)
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وألنَّو يصيُر تقػدير  كاف ىذا عطًفا لمشيء عمى نفسو، وأنو غيُر جائز، مف عرفات
نو غير جائز"  .(1)اآلية: فإذا أفضتـ مف عرفات، ثـ أفيضوا مف عرفات، وا 

ُالردُعلىُهذاُاالستشكالُمنُعدةُأوجه:

اقػػػع فيػػػو األفعػػػاؿ، وحسَّػػػف ذلػػػؾ أفَّ أفَّ الترتيػػػَب فػػػي الػػػذكر ال فػػػي الزمػػػاف الو األول: 
اإلفاضػػػة األولػػػى غيػػػُر مػػػأموٍر بيػػػا، إنَّمػػػا المػػػأموُر بػػػو ذكػػػُر اهلل إذا ُفعمػػػت اإلفاضػػػة، 

 واألمر بالذكر عند فعميا ال يدؿ عمى األمر بيا.
أال تػػرى أنػػؾ تقػػوؿ: إذا ضػػربؾ زيػػٌد فاضػػربو، فػػبل يكػػوف )زيػػد( مػػأموًرا بالضػػرب:  

 .(2)اضة مف عرفات ال مف المزدلفة، كما تفعمو الُحْمُس فكأنَّو قيؿ: ثـ لتكف اإلف
حَمَؿ بعض الناس )ثـ( ىنػا عمػى أصػميا مػف الترتيػب بػأْف جَعػَؿ فػي الكػبلـ  :الثاني

وووا أُولِوووً  معطوفًػػػا عمػػػى قولػػػو:  ثػػػـ أفيضػػػواتقػػػديًما وتػػػأخيًرا، فجعػػػؿ  ٌَ قُووووِن  َواتَّ

اْْلَْلَباِب 
ض النػاس، واسػتغفروا اهلل إفَّ اهلل ، كأنَّػو قيػؿ: ثػـ أفيضػوا مػف حيػث أفػا(3)

غفور رحيـ، ليس عميكـ جناح أْف تبتغوا فضبًل مف ربكػـ، فػإذا أفضػتـ مػف عرفػات، 
وعمػػػى ىػػػذا تكػػػوف ىػػػػذه اإلفاضػػػة المشػػػروط بيػػػا تمػػػػؾ اإلفاضػػػة المػػػأمور بيػػػا، قالػػػػو 

َـّ(  والنحػػػاس، قػػػاؿ: "والمختػػػار (7)والبغػػػوي (6)والثعمبػػػي (5)والواحػػػدي (4)الطبػػػري أف )ثػػػ
عمى بابيا، والمعنى: ثـ أمرتـ باإلفاضة مػف عرفػات مػف حيػث أفػاض النػاس، وفػي 

                                                 

 .196/ 5( التفسير الكبير 1)

 .427/ 3، والمباب البف عادؿ 334/ 2، والدر المصوف 108/ 2( ينظر: البحر المحيط 2)

 .197( سورة البقرة مف اآلية 3)

 .196/ 1، وانظر: أحكاـ القرآف البف العربي 530/ 3( تفسير الطبري 4)

 .54/ 4( التفسير البسيط 5)

 .568/ 2( تفسير الثعمبي 6)

 .230/ 1( تفسير البغوي 7)
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ىذا معنى التوكيد؛ ألنيـ أمروا بالذكر عند المشعر الحراـ، وأفاضػوا مػف عرفػات ثػـ 
وّكػػػػػدت عمػػػػػييـ اإلفاضػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث أفػػػػػاض النػػػػػاس، ال مػػػػػف حيػػػػػث كانػػػػػت قػػػػػريش 

 .(1)تفيض"
ـَ   القػػرآَف  والتػأخيَر، ىػو مّمػػا يخػتص بالضػرورة، وُنَنػزّْهقػاؿ أبػو حيػاف: "لكػػفَّ التقػدي

َـّ( لمترتيػب فػي الػذكر ال فػي الفعػؿ الواقػع  عف حممو عميو، وقػد أمكػف ذلػؾ بجعػؿ )ثػ
 .(2)بالنسبة لمزماف"

َـّ( ليسػػت فػػي ىػػذه اآليػػة لمترتيػػب، فيػػي بمعنػػى )الػػواو( ال تػػدّؿ عمػػى الثالااث:  أفَّ )ثػػ
نما ىػي لعطػؼ جممػة كػبلـ يث أفاض الناسوأفيضوا مف حترتيب، كأنَّو قاؿ:  . وا 

 عمى جممة ىي منيا منقطعة.
َفووكُّ  *َوَمووا أَْدَراَك َمووا اْلَعَقَبووُة  قػػاؿ ابػػف العربػػي: "وىػػى نظيػػر قولػػو تعػػالى:  

وووْبِر  إلػػػى قولػػػو تعػػػالى  َرَقَبوووٍة  ُثووومَّ َكووواَن ِموووَن الَّوووِذٌَن آََمُنووووا َوَتَواَصوووْوا ِبالصَّ

َحَمِة َوَتَواَصْوا ِباْلَمرْ 
(3)  

أي: كاف مع ىذا مف المؤمنيف، ويقوؿ الرجؿ لغيره: قد أعطيتؾ اليـو كذا وكذا،  
ُر أحػِد الخبػريف عػف اآلخػر، ويقػوؿ َـّ( ىينػا: تػأخُّ الرجػؿ  ثـ أعطيتؾ كػذا،  وفائػدة )ثػ

                                                 

 .140/ 1( معاني القرآف 1)

، 334/ 2، والػدر المصػوف 196/ 5، وانظر: تفسػير الفخػر الػرازي 108/ 2( البحر المحيط 2)
 .427/ 2والمباب 

 .17إلى  12( سورة البمد اآليات مف 3)
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عنػو عػف  ال تأخر المخبػرلغيره: قد أعطيتؾ اليـو كذا وكذا، ثـ أعطيتؾ أمس كذا. 
 .(1)ذلؾ المخبر عنو"

وقػد ذكػره  ،(3)والكمبػي -كمػا سػبؽ-، والقرطبػي (2)وىذا الوجو ىو قوُؿ ابِف عطيػة 
 .(4)كثير مف المفسريف والمعربيف

أنَّيا مف مزدلفة إلى منػى،  :القول الثاني في المراد من اإلفاضة في اآلية الكريمة 
سػماعيؿ وأتباع يمػا(، وذلػؾ والمخاطبوف بيػا جممػة األمػة، والمػراُد بالنػاس )إبػراىيـ وا 

والعػػرب الػػذيف كػػانوا  ،أنػػو كانػػت طػػريقُتيـ اإلفاضػػَة مػػف المزدلفػػة قبػػؿ طمػػوع الشػػمس
واقفػػيف بالمزدلفػػة كػػانوا يفيضػػوف بعػػد طمػػوع الشػػمس، فػػاهلل تعػػالى أمػػرىـ بػػأف تكػػوف 
سػػماعيؿ  إفاضػػُتيـ مػػف المزدلفػػة فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف يحصػػؿ فيػػو إفاضػػة إبػػراىيـ وا 

َـّ( عمى بابيا لمتراخي والترتيب في الزمف.عمييما السبلـ. وعمى ىذا فػ)  ث
 .(6)، ورجَّحو الطبري(5)وبيذا قاؿ جماعة كالضّحاؾ

                                                 

، وتفسػػػير 103/ 1بتصػػػرؼ، وانظػػػر: التسػػػييؿ لعمػػػـو التنزيػػػؿ  196/ 1( أحكػػػاـ ابػػػف العربػػػي 1)
 .197/ 5الفخر الرازي 

 .490/ 1( المحرر الوجيز 2)

 .103/ 1( التسييؿ لعمـو التنزيؿ 3)

، 493/ 2، وحاشػػػية شػػػيح زاده 108/ 2، والبحػػػر المحػػػيط 140/ 1( معػػػاني القػػػرآف لمنحػػػاس 4)
 .334/ 2، والدر المصوف 365/ 1وفتح القدير 

، والبحػػر 350/ 3، والقرطبػػي 140/ 1، ومعػػاني النحػػاس 490/ 1( ينظػػر: المحػػرر الػػوجيز 5)
2 /108. 

 ، وراجع مصادر الحاشية السابقة.530/ 3( جامع البياف 6)
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ـّ(؟ قمت: نحػو موقعيػا فػي قولػؾ: أحسػْف  قاؿ الزمخشري: "فإف قمت: فكيؼ موقع )ث
إلػػى النػػاس ثػػـ ال ُتحسػػف إلػػى غيػػر كػػريـ، تػػأتى بػػػ)ثـ( لتفػػاوت مػػا بػػيف اإلحسػػاف إلػػى 

ى غيػػػره، وُبعػػػد مػػػا بينيمػػػا، فكػػػذلؾ حػػػيف أمػػػرىـ بالػػػذكر عنػػػػد الكػػػريـ، واإلحسػػػاف إلػػػ
اإلفاضػػة مػػف عرفػػػات، قػػاؿ: ثػػػـ أفيضػػوا لتفػػػاوت مػػا بػػػيف اإلفاضػػتيف، وأفَّ إحػػػداىما 
صواٌب، والثانية خطأ، وقيؿ: ثـ أفيضوا مف حيث أفاض الناس وىـ )الُحمس( أي: 

 .(1)مف المزدلفة.إلى )منى( بعد اإلفاضة مف عرفات"

ُإشكال:

ُأْشِكَؿ عمى ىذا القوؿ أنَّو ال يتمشَّى إال إذا حممنا لفظ )مف حيث( في قولو: وقد  
)مف حيث أفاض النػاس( عمػى الزمػاف، وذلػؾ غيػر جػائز، فإنػو مخػتٌص بالمكػاف ال 

 .(2)بالزماف

ُالرد:

 أجيػػػػب بػػػػأف التوقيػػػػت بالزمػػػػاف والمكػػػػاف )يتشػػػػابياف جػػػػًدا( فػػػػبل يبُعػػػػد جعػػػػؿ المفػػػػظ 
وألف الزمػػػاف  ؛(3)مبًل فػػػي اآلخػػػر عمػػػى سػػػبيؿ المجػػػازالمسػػػتعمؿ فػػػي أحػػػدىما مسػػػتع

يسػػػػتمـز مكػػػػاَف الفعػػػػؿ الواقػػػػع فيػػػػو، فكػػػػؿّّ منيمػػػػا يقتضػػػػى اآلخػػػػَر ويػػػػدّؿ عميػػػػو، فيمػػػػا 
 .(4)متبلزماف

                                                 

 .334/ 2، والدر المصوف 108/ 2، وانظر: البحر 412/ 1( الكشاؼ 1)

 .197/ 5( تفسير الفخر الرازي 2)

 ( السابؽ ذاتو.3)

 .428/ 2بف عادؿ ، والمباب ال334/ 2، والدر المصوف 108/ 2( ينظر: البحر 4)
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فقػد تبػيف واضػًحا مػف خػبلؿ شػرح المسػألة مػدى تػأثر المػذىب الفقيػي بػالرأي وبعاُد: 
 النحوي.

ُاالختٌارُوالترجٌح:

ىػػػو القػػػوُؿ الثػػػاني؛ لتكػػػوف اآليػػػة. ذكػػػرت اإلفاضػػػتيف  الػػػذي يقتضػػػيو ظػػػاىُر القػػػرآف
ُتْم َمَناِسووَكُكْم  بالصػػراحة، وليناسػػب قولَػػو بعػػُد:  ٌْ َفووإَِذا َقَضوو

لكػػْف مػػا ورد مػػف  ،(1)
ح القوَؿ األوَؿ، وىو ما ذكره القرطبّي وغيره.  الحديث الصحيح يرجّْ

عمػى أفَّ ذلػؾ  قاؿ العبلمة ابف جرير الطبري: "ولوال إجماُع مف وصفت إجماَعػو 
تأويُمو؛ لقمت: أولى التأويميف بتأويؿ اآلية ما قالو الضحاؾ، مف أفَّ اهلل َعَنى بقولػو: 

مف حيث أفاض الناس (2)...(.)مف حيث أفاض إبراىيـ. 
حيُح في تأويؿ ىذه اآلية مف القوليف القوُؿ األوُؿ، ثـ ذكػر   : "والصَّ وقاؿ القرطبيُّ

ِة ذلؾ مف ا  ألحاديػث الصػحيحة، ثػـ عقَّػب عمػى األحاديػث بقولػو:ما يدؿ عمى صحَّ
َؿ عمػى غيػِره مػف األقػواِؿ" . واهلل (3)"وىذا نصّّ صػريٌح، ومثمُػو كثيػٌر صػحيٌح فػبل ُمَعػوَّ

 أعمـ.

                                                 

 ، والحاشية السابقة.244/ 2، والتحرير والتنوير 531/ 3، وانظر: الطبري 200( البقرة: 1)

 .531/ 3( جامع البياف 2)

، ومػػػف األحاديػػػث الػػػواردة فػػػي 244/ 3، وانظػػػر التحريػػػر والتنػػػوير 351، 350/ 3( القرطبػػػي 3)
مػس، ىػـ الػذيف أنػزؿ قالت: الح( )( عف عائشة 1219ذلؾ ما جاء في صحيح مسمـ )

قالػت: كػاف النػاس ُيفيضػوف مػف عرفػات، وكػاف الحمػس ُيفيضػوف  ...ثـ أفيضػوااهلل فييـ: 
، فممػا نزلػت: )أفيضػوا مػف حيػث ...( رجعػوا .مف المزدلفػة، يقولػوف: ال نفػيض إال مػف الحػـر

 (.4520إلى عرفات(. أخرجو البخاري )
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ُأْوَُجاَءُأَحٌدُِمنُكمُِمنُالَغائِطُِالمسألةُالثانٌة:ُحقٌقةُ)أَْو(ُفًُقولهُتعالى:ُ

َها الَّ قاؿ اهلل تعػالى:   ٌُّ ا أَ ََلَة َوأَْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى ٌَ ِذٌَن آََمُنوا ََل َتْقَرُبوا الصَّ

ووى َتْغَتِسوولُوا َوإِْن ُكْنووُتْم  َتْعلَُموووا َمووا َتقُولُوووَن َوََل ُجُنًبووا إَِلَّ َعوواِبِري َسووِبٌٍل َحتَّ

َسواَء َفلَوْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِموَن اْلَغواِئِط أَْو ََلَمْسوُتُم ال نِّ

َ َكواَن  وِدٌُكْم إِنَّ َّللاَّ ٌْ ًبوا َفاْمَسوُحوا ِبُوُجووِهُكْم َوأَ ٌِّ ُموا َصوِعًٌدا َط مَّ ٌَ َتِجُدوا َماًء َفَت

ا َغفُوًرا َعفُّوً
(1). 

. وقػد ذكػر (2))أْو( حرُؼ عطٍؼ، ذَكَر لو العممػاُء معػاني انتيػت إلػى ثبلثػَة عشػرَ  
أو جاء أحد منكـ آلية الكريمة في قولو تعالى: المفسروف والفقياُء ليا معنييف في ا

. ،مف الغائط  وانبنى عمى كؿّْ معًنى منيما حكـٌ شرعيّّ

ُفًُالمسألة:  ً ُرأُيُالقرطب

ـُ القرطبػػػيُّ ليػػػذيف المعنيػػػيف فػػػي أثنػػػاء تفسػػػيره اآليػػػَة الكريمػػػَة فقػػػاؿ:   عػػػرض اإلمػػػا
اء أحػػػٌد مػػػنكـ مػػػف "و)أو( بمعنػػػى )الػػػواو( أي: إْف كنػػػتـُ مرضػػػى أو عمػػػى سػػػفٍر، وجػػػ

الغػائط، فتيممػوا، فالسػػبب الموجػب لمتػيمـ عمػػى ىػذا ىػو الحػػدُث ال المػرُض والسػػفُر، 
 فدّؿ عمى جواز التيمـ في الحضر.

                                                 

 .43( النساء آية 1)

، ومغنػى 227، والجنػى الػداني 131، ورصؼ المبػاني 115زىية ( تنظر معاني )أو( في: األ2)
، 362/ 3، وشػرح التسػييؿ البػف مالػػؾ 578/ 2، وشػرح الممػع لؤلصػػفياني 398/ 1المبيػب 

 .173/ 2والتصريح 
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حيُح في )أو( أنَّيا عمى بابيا عند أىؿ النظر، فؤلْو معناىا ولمػواو معناىػا،   والصَّ
ف كنػتـ مرضػػى مرًضػػا ال  عمػػى  تقػػدروف فيػػووىػذا عنػػدىـ عمػػى الحػػذؼ، والمعنػػى: وا 

 .(1)مسّْ الماء، أو عمى سفٍر ولـ تجُدوا ماًء، واحتجتـ إلى الماء. واهلل أعمـ"

ُالشرحُواإلٌضاح:

 تأويميف:  أو جاء أحٌد منكـذكر العمماُء في )أو( في قولو تعالى:  
فمػـ أْف تكوف لمتفصيؿ والتنويع عمى بابيا، وعمى ىػذا يكػوف قولػو تعػالى: أحدىما: 
لػػػى َمػػػْف  اءً تجػػػدوا مػػػ لػػػى َمػػػْف جػػػاء مػػػف الغػػػائط وا  راجًعػػػا إلػػػى المػػػريض والمسػػػافر، وا 

ـْ ُعػدما المػاَء فػي الحضػر ـْ مسػافريف أ فيقتضػى ذلػؾ  ،المس، سواٌء كانػا مريضػيف أ
، فيكػوف  ـَ المػاَء، وىػو مػذىُب مالػٍؾ والشػافعيّْ جواَز التيمـ لمحاضر الصحيح إذا َعػِد

 في اآلية حجٌة ليما.
: المعنػػى، (2)"قػػاؿ بعػػُض الفقيػػاء َف بمعنػػى )الػػواو(. قػػاؿ النَّحػػاُس:أْف تكػػو واآلخاار: 

 .(3)وجاء أحد منكـ مف الغائط"
ـْ تكػػْف كػػذلؾ، لكػػاف وجػػوُب    وفػػي )زاد المسػػير(: )أْو( بمعنػػى )الػػواو(؛ ألنَّيػػا لػػو لػػ

 .(4)الطيارة عمى المريض والمسافر غيَر متعمٍَّؽ بالحدث

                                                 

 .365، 364/ 6( تفسير القرطبي 1)

، 750/ 1، وفػػػػػػتح القػػػػػػدير 29/ 1، واألـ 192، 191/ 1( ينظػػػػػػر: التسػػػػػػييؿ لعمػػػػػػـو التنزيػػػػػػؿ 2)
 .268/ 3، والبحر 313/ 2، وتفسير ابف كثير 114/ 1تفسير الفخر الرازي و 

/ 1، وانظػػر رأي بعػػض الفقيػػاء فػػي: بدايػػة المجتيػػد البػػف رشػػد الحفيػػد 96/ 2( معػػاني القػػرآف 3)
 .80/ 1، والسيؿ الجرار لمشوكاني 643

 .92، 91/ 2( زاد المسير البف الجوزي 4)
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راجًعػػػا إلػػػى المػػػريض والمسػػػافر،  جػػػدوا مػػػاءً فمػػػـ توعمػػػى ىػػػذا القػػػوؿ يكػػػوف قولػػػو   
 فيقتضػػى ذلػػؾ أنَّػػو ال يجػػوز التػػيمـ إال فػػي المػػرض والسَّػػفِر مػػع عػػدـ المػػاء، وأنَّػػو ال
يجػػوز لمحاضػػر الصػػحيِح إذا عػػدـ المػػاَء، ولكػػف يؤخػػذ جػػواُز التػػيمـ لػػو مػػف موضػػع 

 .(1)آخر

ُاالختٌارُوالترجٌح:ُ

 :والراجُح أْن تكون )أْو( عمى بابيا لوجيين
أفَّ جعَميا بمعنى الواو إخراٌج ليا عػف أصػميا، وذلػؾ ضػعيؼ، قػاؿ المػالقي: األول: 

نَّما البابُ "فػ)أو( ىنا بمعنى الواو، وىو قميٌؿ ال يقاُس عميو،   .(2)الكثيُر ما ذكرنا" وا 
أنَّيا إْف كانت عمى بابيا كاف فييا فائدُة إباحة التيمـ لمحاضر الصحيح إذا واآلخُر: 
ـَ ال ْف كانػػت بمعنػػى )الػػواو( لػػـ ُتْعػػَط ىػػذه الفائػػدة، َعػػِد مػػاَء عمػػى مػػا ظيػػر لنػػا فييػػا، وا 

وحجػػة مػػػف جعميػػا، بمعنػػػى )الػػواو( أنَّػػػو لػػو جعميػػػا عمػػى بابيػػػا القتضػػى المعنػػػى أفَّ 
؛ ألفَّ  المػػػرَض والسػػػفَر حػػػدٌث ُيوجػػػب الوضػػػوء كالغػػػائط لعطفػػػو عمييػػػا، وىػػػذا ال يمػػػـز

ومعنى اآلية كأنو قاؿ: يجوز لكـ التيمـ إذا لـ العطؼ بػ)أْو( ىنا لمتنويع والتفصيؿ، 
 .(3)تجُدوا ماًء إْف كنتـ مرضى أو عمى سفٍر، وأحدثتـ في غير مرٍض وال سفرٍ 

                                                 

 .80/ 1، والسيؿ الجرار 643/ 1، وبداية المجتيد 192 /1( ينظر: التسييؿ لعمـو التنزيؿ 1)

(: )ذىػػب الكوفيػػوف إلػػى أف )أو( تكػػوف 478، وفػػي اإلنصػػاؼ )132، 131( رصػػؼ المبػػاني 2)
بمعنى )الواو(، وبمعنػى )بػؿ(، وذكػر أف البصػرييف ردوا ذلػؾ(، وممػف قػاؿ بػذلؾ: األخفػش، 

، 230، والجنػػػى الػػػداني 364/ 3والجرمػػػي، واألزىػػػري، وابػػػف مالػػػؾ، انظػػػر: شػػػرح التسػػػييؿ 
 .174/ 2، والتصريح 174/ 3، واليمع 406، 405/ 1والمغني 

 .192/ 1( ينظر: التسييؿ لعمـو التنزيؿ 3)
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َحػػو القرطبػػيُّ      وكػػذلؾ النحػػاُس، قػػاؿ معقًبػػا عمػػى القػػوؿ  -كمػػا سػػبؽ-وىػػذا مػػا رجَّ
فَّ لػػػػ )أْو( بأنيػػا بمعنػػى )الػػواو(: "وىػػذا ال يجػػوز عنػػد أىػػؿ النظػػر مػػف النحػػوييف؛ أل

 ُجػػػػزي ابػػػػف اختػػػػاره وقػػػػد ،(1)معناىػػػػا، ولمػػػػواو معناىػػػػا، وىػػػػذا عنػػػػدىـ عمػػػػى الحػػػػذؼ"
 .(2)الكمبي
وبيػػذا ثبػػت لػػدينا العبلقػػة القويػػة بػػيف الفقػػو والنحػػو، وأفَّ الػػرأي الفقيػػي يتغيػػر تبًعػػا  

 لتغير الداللة النحوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .96/ 2( معاني القرآف 1)

 .192/ 1( التسييؿ لعمـو التنزيؿ 2)
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ٌَُصأأأأل ُبوْاُأَْوُأَُالمسأأأأألةُالثالثأأأأة:ُحقٌقأأأأةُ)أَْو(ُفأأأأًُقولأأأأهُتعأأأأالى:ُ لُأأأأوْاُأَْوُ َقت  ٌُ نُ

عَُ ُ......ُتَقط 

ْسووَعْوَن ِفووً  قػػاؿ تعػػالى:   ٌَ َ َوَرُسووولَُه َو ٌَُحوواِرُبوَن َّللاَّ َمووا َجووَزاُء الَّووِذٌَن  إِنَّ

وِدٌِهْم َوأَْرُجلُُهوْم ِموْن ِخوََلٍف  ٌْ وَع أَ ٌَُصلَُّبوا أَْو ُتَقطَّ لُوا أَْو  ٌَُقتَّ اْْلَْرِض َفَساًدا أَْن 

ٌُْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض أَ  ......ْو 
 (1). 

اختمػػؼ العممػػاُء فػػي معنػػى )َأْو( فػػي اآليػػة الكريمػػة عمػػى مػػذىبيف، ترتَّػػب عمييمػػا  
 اختبلٌؼ في الحكـ الشرعّي.

:  ً ُرأُيُالقرطب

ـُ القرطبػػيُّ إلػػى ىػػذيف المػػذىبيف فػػي أثنػػاء شػػرحو اآليػػَة الكريمػػَة فقػػاؿ:   أشػػاَر اإلمػػا
َحارب؛ فقالت طائفة: ُيقاـ عميو بقدر فعمو، فمف أخاَؼ السَّبيَؿ "واختمفوا في حكـ المُ 

ْف أخذ الماؿ وَقتػَؿ، ُقطعػْت َيػُدُه ورجمُػو  ،وأخذ الماؿ، ُقِطَعْت َيُدُه وِرْجُمُو مف خبلؼ وا 
ـْ يأخػِذ المػاَؿ ولػػـ َيقتُػْؿ، ُنفػػَي،  ْف ىػو لػػ ثػـ ُصػِمَب، فػػإذا َقتَػَؿ ولػػـ يأخػذ المػاَؿ، ُقتِػػَؿ، وا 

عباس. وقاؿ أبو ثور: اإلماـ مخيٌر عمى ظػاىر اآليػة، وكػذلؾ قالػو مالػؾ. قالو ابف 
... كميػػػـ قػػػاؿ: اإلمػػػاـ .وىػػو مػػػروٌى عػػػف ابػػػف عبػػػاس، وىػػػو قػػوُؿ سػػػعيد بػػػف المسػػػيب

ُمخيٌَّر في الحكـ عمى المحاربيف، َيْحُكـ عمػييـ بػأي األحكػاـ التػي أوجبيػا اهلل تعػالى 
ر اآلية، قاؿ ابػف عبػاس: مػا كػاف فػي مف القتؿ والصمب، أو القطع، أو النفي بظاى

اآلية. فإفَّ أىَؿ القوؿ األوؿ  القرآف )أو( فصاحُبو بالخيار، وىذا القوؿ أشعر بظاىر

                                                 

 .33( سورة المائدة آية 1)
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.. ولػػيس كػػذلؾ اآليػػة، وال معنػػى )أْو( فػػي المغػػة. قالػػو .الػػذيف قػػالوا: إفَّ )أْو( لمترتيػػب
 .(1)النحاس"

ُاإلٌضاح:

َرتَّػػَب عمػػى كػػؿ منيمػػا خػػبلٌؼ فػػي الحكػػـ اختمفػػوا فػػي حكػػـ )أو( ىينػػا عمػػى قػػوليف تَ   
 الشرعي، عمى النحو اآلتي: 

ـُ ُمَخَيػٌر فػي عقوبػة قػاطِع الطريػؽ بػيف  القول األول: أفَّ )أْو( لمتخييػر، وعميػو فاإلمػا
واختػػاَر ىػػذا القػػوَؿ ابػػُف  ،(2)ىػػذه العقوبػػات األربػػع، وىػػو مػػذىُب المالكيػػة، واإلماميػػة

 وىو اختيار القرطبّي. (6)وأبو حياف (5)والواحديّ  ،(4)، والنحاُس (3)العربي
ػػا َمػػْف قػػاؿ: ألفَّ )أْو( عمػػى التخييػػر فيػػو     قػػاؿ ابػػُف العربػػي مسػػتداًل ليػػذا القػػوؿ: "أمَّ

. وبيف ذلؾ الطبري بقولو: "واعتؿَّ قائموا ىذه (7)أصُميا ومورُدىا في كتاب اهلل تعالى"
قػػرآف بمعنػػى التخييػػر فػػي كػػؿ مػػا المقالػػِة بػػأْف قػػالوا: وجػػدنا المعطػػوَؼ بػػػ )أْو( فػػي ال

َفَكفَّاَرُتُه إِْطَعاُم َعَشَرِة  أوجَب اهلُل بو فْرًضا منيما، وذلؾ كقولو في كفارة اليمػيف:

 ، (8)َمَساِكٌَن ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُمووَن أَْهلِوٌُكْم أَْو ِكْسوَوُتُهْم أَْو َتْحِرٌوُر َرَقَبوٍة 

                                                 

 .438 - 436/ 7( تفسير القرطبي 1)

 .168/ 4، وشرائع اإلسبلـ 203/ 2ي ( ينظر: الفواكو الدوان2)

 .98/ 2( أحكاـ القرآف 3)

 .300/ 2( معاني القرآف 4)

 .355/ 7( التفسير البسيط 5)

 .484/ 3( البحر المحيط 6)

 .98/ 2( أحكاـ القرآف 7)

 .89( سورة المائدة مف اآلية 8)
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ْو( فػػي القػػرآِف فػػي كػػؿَّ مػػا أوجػػب اهلل بػػو فرًضػػا قػػالوا: فػػإذا كانػػت العطػػوؼ التػػي بػػػ )أ
ـُ مخيػٌر فيمػا  منيا في سائر القرآف بمعنى التخيير، فكػذلؾ فػي آيػة المحػاربيف، اإلمػا

 .(1)رأى الحكـ بو عمى المحارب إذا قدر عميو قبؿ التوبة"
في "قاؿ الحسف: السُّمطاُف مخيٌر أيَّ ىذه األشياء فَعَؿ، وىو حَسٌف  وقاؿ النحاُس:  

 .(2)المغة؛ ألفَّ )أْو( تقع لمتخيير كثيًرا"
نَّمػػا ىػػي ُمرتّْبػػٌة لمحكػػـ بػػاختبلؼ الجنايػػة، القااول الثاااني:  أفَّ )أْو( ليسػػت لمتخييػػر، وا 

ـَ مختمفٍة  كما سػبؽ توضػيحو فػي كػبلـ  -أي: أفَّ العقوبات األربع موزعٌة عمى جرائ
. واختػػاره الفػػراُء، (3)والزيديػػةوىػػو مػػذىُب الحنفيػػة، و الشػػافعية، والحنابمػػة،  -القرطبػػي

، والفخػػُر الػػرازي، والطبرسػػي، وأبػػو  ، والبيضػػاويُّ ػػاُص، والزمخشػػريُّ ، والجصَّ والطبػػريُّ
السػػػػػعود، والبغػػػػػوي، وابػػػػػف الجػػػػػزري، والمػػػػػوزعي، والخػػػػػازف، والَنَسػػػػػفي، والسُّػػػػػيوطي، 

 .(4)واآللوسي
ػػػػا فػػػػي ىػػػػذا الموضػػػػع، وقػػػػد اعتػػػػؿَّ الطبػػػػري ليػػػػذا القػػػػوؿ بقولػػػػو:    فػػػػإفَّ معناىػػػػا  "فأمَّ

يدخَميـ  التعقيب، وذلؾ نظيُر قوؿ القائؿ: إفَّ جزاَء المؤمنيف عنَد اهلل يوـ القيامة أفْ 

                                                 

 .381، 380/ 8( تفسير الطبري 1)

 .484/ 3، والبحر المحيط 437/ 7ي ، وتفسير القرطب300/ 2( معاني القرآف 2)

 .201/ 6، والبحر الزخار 93/ 7، وبدائع الصنائع 164/ 6( ينظر: األـ 3)

، وأحكػاـ 238/ 3، وأنػوار التنزيػؿ 381/ 8، وتفسػير الطبػري 306/ 1( ينظر: معػاني الفػراء 4)
رشػػػػاد العقػػػػؿ السػػػػميـ 615/ 1، والكشػػػػاؼ 576/ 2وأحكػػػػاـ القػػػػرآف لمجصػػػػاص  ، 31/ 3، وا 

، وتفسػػػير الفخػػػر 408/ 1، ومػػػدارؾ التنزيػػػؿ 345/ 2، وزاد المسػػػير 45/ 2تنزيػػػؿ ومعػػػالـ ال
/ 2، ولبػاب التأويػؿ 747/ 2، وتيسػير البيػاف 371/ 1، وتفسير الجبللػيف 221/ 11الرازي 

 .119/ 60، وروح المعاني 312/ 3، ومجمع البياف 45
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الجنة، أو يرفَع منػازليـ فػي عميػيف، أو ُيسػكنيـ مػع األنبيػاء والصػديقيف، فمعمػوـٌ أفَّ 
فػي مرتبػة قائَؿ ذلؾ غيُر قاصٍد بقيمو إلى أفَّ جزاَء كؿّْ مؤمٍف آمَف باهلل ورسولو فيو 

واحدة مف ىذه المراتب ومنزلة واحدة مف ىذه المنػازؿ بإيمانػو، بػؿ المعقػوؿ عنػو أفَّ 
 .(1)معناه أفَّ جزاء المؤمف لْف يخمَو عند اهلل مف بعض ىذه المنازؿ"

 ال الطبػػري قالػػو الػذي وىػػذا: "بقولػػو العربػي ابػػفُ  ردَّه الطبػػري بػو اعتػػؿَّ  الػػذي وىػذا 
 بإحػػػدى إال مسػػػمـ  امػػػرئٍ  دـُ  يحػػػؿ ال(: )) النبػػػي قػػػوؿُ  ومعػػػوُليـ بػػػدليؿ، إال يكفػػػي
 لػـْ  فمػف( 2)(نفػس بغيػر نفًسػا قتػؿ أو إيمػاف، بعػد كفػر أو إحصػاف، زنػى رجؿ: ثبلث
 . ُيقتُؿ؟ كيؼ َيْقُتؿْ 
اُس  قاؿ    يقتؿ، أفْ  إال قتُمو امتنع فقد: قالوا" :الحديثِ  بيذا االحتجاجَ  موضًحا النَّحَّ

 .(3)"المراتب عمى اآلية تكوف أف فوجب
 فػػي نػػصّّ  اآليػػة: "بػػالتخيير القػػوؿ ومرجًحػػا بالحػػديث اسػػتدالليـ عمػػى رادِّا قػػاؿ ثػػـ 

 ومػػا ليػػا، وتخصػػيٌص  اآليػػة، عمػػى تحكُّػػـٌ  والتفصػػيؿ التعقيػػب إلػػى وصػػْرُفيا التخييػػر،
 القتػػؿُ  جػػاء وقػػد يقتػػؿ، ولػػـ الػػرّْدء يقتػػؿ: قػػالوا ألنيػػـ يصػػح؛ ال بالحػػديث منػػو تعمقػػوا
 بيػػػذا تعمُّػػػؽ فػػػبل ،فييػػػا مختمػػػؼ ومنيػػػا عمييػػػا، متفػػػؽ منيػػػا أشػػػياء، عشػػػرة مػػػف بػػػأكثرَ 

 .(4)"ألحدٍ  الحديث

                                                 

 .98/ 2، وانظر: أحكاـ القرآف البف العربي 381/ 8( تفسير الطبري 1)

 ( البخار: كتاب الديات، باب القسامة، بمفظ مختمؼ.2)

 .301/ 2( معاني القرآف 3)

 .98/ 2( أحكاـ القرآف 4)
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ػا: "بقولػو الطبػري ردَّه فقػد بػالتخيير القوؿ أصحابُ  بو استدؿَّ  ما أمَّا  بػو اعتػؿَّ  مػا فأمَّ
 فػػي التخييػػر بمعنػػى تػػأتى العطػػؼ فػػي( أو) أفَّ  مػػف بالخيػػار فيػػو اإلمػػاـ إفّْ : القػػائموف
 مػػػػف بضػػػػروب تػػػػأتى قػػػػد العػػػػرب كػػػػبلـ فػػػػي( أو) ألفَّ  لػػػػو؛ معنػػػػى ال فقػػػػوؿٌ  ،الفػػػػرض
 .(1)"المعاني
  :وبعااادُ 
 محتممػةٌ ( أو) أفَّ  إلػى يرجػع الحكػـ ىذا في والمفسريف الفقياء خبلؼَ  أفَّ  رأينا فقد 
 ،والتقسػيـ التفصػيؿ فػي ومجػازٌ  التخيير، في حقيقةٌ  أنيا إال ،المغة في المعنييف لكبل
 إلػػى الثػػاني القػػوؿ أصػػحابُ  صػػرفيا بينمػػا ،بالحقيقػػة األوؿ ؿالقػػو  أصػػحابُ  أخػػذ وقػػد

 .الذكر السابؽ الحديث وىو أخرى، ألدلةٍ  المجاز
 
 
 
 

                                                 

 .381/ 8( تفسير الطبري 1)



ةُِالنُ ُالقَواعدُُِرُُأَث  ٌ ةُِالشُ َُكامُِاألحُُْبَناءُُِفًُْحو  ٌ ًُ َُتفِسٌرُفًُِْرِع ُالقُْرُطبِ
ُ

 - 566 - 

ُ:مسألتٌنُوانتظمُ،(َما)ُفًُالثالثُالمبحث

ِن ِبَباِبَل ُُ:المسألةُاألولى:ُحقٌقةُ)ما(ُفًُقولهُتعالى ٌْ َُوَما أُْنِزَل َعلَى اْلَملََك

بَ قػػاؿ تعػػالى:   َماَن َوَمووا َكَفووَر َواتَّ ٌْ اِطٌُن َعلَووى ُمْلووِك ُسوولَ ٌَ وو ُعوووا َمووا َتْتلُووو الشَّ

ووْحَر َوَمووا أُْنووِزَل َعلَووى  وواَس السِّ ٌَُعلُِّموووَن النَّ اِطٌَن َكَفووُروا  ٌَ وو َماُن َولَِكوونَّ الشَّ ٌْ ُسوولَ

ِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ  ٌْ ....اْلَملََك
(1). 
، وقػػد َوَمػػا ُأنػػِزَؿ َعمَػػى اْلَمَمَكػػْيفِ لػػو تعػػالى: اختمػػؼ أىػػُؿ العمػػـ فػػي )َمػػا( التػػي فػػي قو 

 انبنى عمى ىذا االختبلِؼ اختبلٌؼ في الحكـ الشرعّي المفيوـ مف اآلية الكريمة.

ُرأُيُاإلماِمُالقرطبً:

"قولػػػو  عػػػَرَض شػػػيُخَنا القرطبػػػيُّ لمخػػػبلؼ فػػػي معنػػػى )َمػػػا( موضػػػع المسػػػألة فقػػػاؿ: 
ومػا كفػر  :نفػي، والػواو لمعطػؼ عمػى قولػو، )َمػا( ومػا أنػزؿ عمػى الممكػيفتعالى: 
، وذلػػؾ أفَّ الييػػوَد قػػالوا: إفَّ اهلل أنػػزؿ جبريػػَؿ وميكائيػػَؿ بالسّْػػحر، فنفػػى اهلل سػػميماف

وفػػػػي الكػػػػبلـ تقػػػػديـٌ وتػػػػأخير، والتقػػػػدير: ومػػػػا كفػػػػَر سػػػػميماُف، ومػػػػا ُأنػػػػِزؿ عمػػػػى  ،ذلػػػػؾ
 ،وت ومػػػاروتولكػػػفَّ الشػػػياطيف كفػػػروا يعممػػػوف النػػػاس السػػػحر ببابػػػؿ ىػػػار  ،الممكػػػيف

 .ولكف الشياطيف كفروافياروت وماروت بدٌؿ مف الشياطيف في قولو: 
وال ُيمتفػُت إلػى  ،ىذا أولى ما ُحِممْت عميو اآليػُة مػف التأويػؿ، وأصػّح مػا قيػؿ فييػا 
فعمػػى ىػػذا يكػػوف  ،... وقػػد قيػػؿ: إفَّ )َمػػا( عطػػٌؼ عمػػى السػػحر، وىػػى مفعولػػةٌ .سػػواه

وهلل أْف  ،ُمنزاًل عمػى الممكػيف فتنػًة لمنػاس وامتحاًنػا)ما( بمعنى )الذي( ويكوف السحر 
نحػػف  الممكػػاف: إنمػػا وليػػذا يقػػوؿ ،كمػػا امػػتحف ِبَنيَػػِر طػػالوتَ  ،َيمػػتِحف عبػػاَده بمػػا شػػاءَ 

                                                 

 .102( سورة البقرة مف اآلية 1)
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ْف  ،فػػإْف أطعتنػػا نجػػوت ،نخبػػرؾ أفَّ عمػػَؿ السػػاحر كفػػرٌ  ،فتنػػٌة، أي: محنػػٌة مػػف اهلل وا 
 .(1)عصيتنا ىمكَت"
ُإٌضاُحُالمسألة:

رضِ كػػبلـ القرطبػػي السػػابؽ تبػػيَّف أفَّ لمعممػػاء فػػي بيػػاف معنػػى )مػػا( مػػف خػػبلؿ عػػ  
 قوليف:

وأصحاُب ىذا القوؿ اختمفوا فػي معناىػا  ،أنيا موصولٌة بمعنى )الذي(القول األول: 
 :تبًعا ِلَما ُعطفت عميو عمى ثبلثة مذاىب

قػػػدير: والت ،)السّْػػػحر( ومحمّّيػػػا النصػػػبُ  :أنَّيػػػا معطوفػػػٌة عمػػػى قولػػػو سػػػبحانو :األول 
 ُيعمّْموف الناَس السحَر والُمَنزََّؿ عمى الممكيف.

وأنَّو معطوٌؼ  ،ظاىره أفَّ )َما( موصوٌؿ اسميّّ منصوبٌ  وما أنزؿ" :قاؿ أبو حيافَ 
فػػػبل يكػػػوف مػػػا ُأنػػػزؿ عمػػػى الممكػػػيف  ،وظػػػاىُر العطػػػؼ التغػػػايرٌ  ،(عمػػػى قولػػػو )السّْػػػحر

 .(2)سحرًا"

                                                 

/ 1، والكشػػػػاؼ 419/ 2، وانظػػػػر المسػػػػألة فػػػػي: تفسػػػػير الطبػػػػري 284 -282/ 2( القرطبػػػػي 1)
، والمغنػػػى 114/ 1، والبيػػػاف 99، والتبيػػػاف 356قػػػرآف المجيػػػد ، والمجيػػػد فػػػي إعػػػراب ال305

، والتحريػر والتنػوير 31/ 2، والػدر المصػوف 497/ 1، والبحر المحيط 117/ 4البف ىشاـ 
1 /639. 

، وتفسػػير القػػرآف البػػف 194/ 3، وانظػػر: التفسػػير البسػػيط لمواحػػدي 497/ 1( البحػػر المحػػيط 2)
 .340/ 1وروح المعاني  ،350/ 1، والكشاؼ 555/ 2أبى الربيع 
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َحُو الطبػػػػػريُّ  حػػػػػو ابػػػػػُف  (3)والعكبػػػػػريُّ  (2)مكػػػػػيُّ القيسػػػػػيُّ ، و (1)وىػػػػػذا المػػػػػذىب صػػػػػحَّ ورجَّ
 .(4)ىشاـ

 واتبعػوا مػا تتمػوا الشػياطيف :أنَّيػا معطوفػٌة عمػى )َمػا( التػي فػي قولػو تعػالىالثاني: 
والمعنى أفَّ الييوَد الذيف نبُذوا كتاَب اهلل وراَء ظيورىـ اتَّبعوا  ،ومحمُّيا النصُب أيًضا

واتَّبعوا أيًضا ما ُأنِزَؿ عمى الممكيف  ،ف وفي زمانوما تتموا الشياطيف عمى ممؾ سميما
والعطػػػُؼ ىنػػػا يقتضػػػى المغػػػايرَة كػػػذلؾ، كمػػػا فػػػي المػػػذىب  ،()فػػػي زمػػػاف إدريػػػَس 

 .(5)األوؿ
: "..... الثػػػاني أنَّيػػػا موصػػػولٌة أيًضػػػا ومحمُّيػػػا النصػػػب لكػػػْف   قػػػاؿ السػػػميُف الحمبػػػيُّ

ا ما تتموا الشياطيُف، وما أنزؿ عمى والتقديُر: واتبعو  ،ما تتموا الشياطيفعطًفا عمى 
وال حاجَة إلى القوؿ بأفَّ فػي الكػبلـ تقػديًما  ،وعمى ىذا فما بينيما اعتراٌض  ،الممكيف
 .(6)وتأخيًرا"
، قػػػاؿ أبػػػو  ممػػػؾ سػػػميمافأنيػػػا معطوفػػػٌة عمػػػى قولػػػو تعػػػالى: الثالاااث:  ومحمُّيػػػا الجػػػرُّ

وىػو  ،ى مػا أنػزؿ عمػى الممكػيفحياف: "والمعنى: افتراٌء عمى ممؾ سميماف وافتراٌء عم
، وأنكر أْف يكوف الممكاف نػاِزال عمييمػا السػحُر، قػاؿ: ألنَّػو كفػٌر، (7)اختياُر أبي مسمـ

                                                 

 .427/ 1( تفسير الطبري 1)

 .106/ 1( مشكؿ إعراب القرآف 2)

 .99( التبياف 3)

 .117/ 4( المغنى 4)

 .197/ 2( ينظر حاشية شيخ زاده 5)

 . 241/ 1، وفتح القدير 337/ 2، وانظر: المباب في عمـو الكتاب 31/ 2( الدر المصوف 6)

معتزلػي كػاف عالًمػا بالتفسػير  ،مسمـ: واٍؿ مف أىؿ أصػفيافأبو  ،( محمد بف بحر األصفياني7)
 .50/ 6، واألعبلـ 59/ 1ىػ. ينظر بغية الوعاة 322وبغيره مف صنوؼ العمـ، توفي عاـ 
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ُيبطمػػو، ألنَّ اهلل  والمبلئكػػة معصػػوموف، وألنَّػػو ال يميػػؽ بػػاهلل إنزالُػػو، وال يضػػاؼ إليػػو،
نما الُمَنزَُّؿ عمى الممكيف الشرعُ   .(1)لناس ذلؾ"وأنيما كانا ُيعمّْماف ا ،وا 

 ،أفَّ )َمػػا( حػػرُؼ نفػػي، والجممػػة معطوفػػة عمػػى الجممػػة المنفيػػة قبميػػا القااول الثاااني:
حػو القرطبػي وما كفر سميمافوىى   ،وىػو قػوؿ ابػف عبػاس ،وىذا القوؿ ىػو مػا رجَّ

 .(2)وعطية العوفي ،وأبى العالية ،والربيع بف أنس
لمعنػػى الػػذي ذكرنػػاه عػػف ابػػف "فتأويػػؿ اآليػػة عمػػى ىػػذا ا قػػاؿ ابػػف جريػػر الطبػػري:   

، أي: ولـ ينزؿ وما أنزؿ عمى الممكيف :مف توجيييما معنى قولو ،عباس، والربيع
واتبعوا الذي تتُموا الشياطيف عمى ممؾ سػميماف مػف السػحر، ومػا كفػر  :عمى الممكيف

سػػميماف، وال أنػػزَؿ اهلُل السػػحَر عمػػى الممكػػيف، ولكػػفَّ الشػػياطيَف كفػػروا يعممػػوف النػػاس 
مػػف  ىػػاروت ومػػاروت ببابػػؿفيكػػوف حينئػػٍذ قولػػو:  ،لسػػحر ببابػػؿ ىػػاروت ومػػاروتا

 . (3)المؤخر الذي معناه التقديـ"
ُاالختٌارُوالترجٌح:

مػػف خػػبلؿ عػػرض القػػوليف فػػي المسػػألة تبػػيَّف أنَّػػو انبنػػى عمػػى القػػوؿ األوؿ إثبػػاُت  
لقرطبػػي مػػا وقػػد جعػػؿ ا ،وعمػػى القػػوؿ الثػػاني نفػػُي ذلػػؾ ،إنػػزاِؿ السػػحر عمػػى الممكػػيف

ـَ كػػاف كػػذلؾ ؟ ،انبنػػى عمػػى القػػوؿ الثػػاني ىػػو األولػػى واألصػػحُّ  ـْ ُيبػػيّْف ِلػػ ْف كػػاف لػػ  ،وا 
قػاؿ  ،ألنَّػو ينتفػي عميػو أّف اهلل أنػزؿ السػحر عمػى مبلئكتػو ؛والظاىُر أنَّو جعمو كػذلؾ

ألنَّػػػو ُكْفػػػٌر، والمبلئكػػػة  ؛أبػػػو حيػػػاف: "أنكػػػر أْف يكػػػوف الممكػػػاف نػػػازاًل عمييمػػػا السّْػػػحر

                                                 

/ 3، وتفسػير الفخػر الػرازي 356، وراجع: المجيػد فػي إعػراب القػرآف المجيػد 497/ 1( البحر 1)
 .639/ 1، والتحرير والتنوير 235

 .1/351، وتفسير ابف كثير 419/ 2لطبري ( تفسير ا2)

 .282/ 2وانظر: تفسير القرطبي  419/ 2( تفسير الطبري 3)
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نما الُمنػزَُّؿ  ،ألفَّ اهلل ُيبطمو ،وال ُيضاؼ إليو ،وألنَّو ال يميؽ باهلل إنزاُلو ،وموفمعص وا 
نيما كانا يعمماف الناَس ذلؾ" ،عمى الممكيف الشرعُ   .(1)وا 

 ؛والُمتأمُّْؿ في اآلية الكريمة ُيدرؾ أنَّو ال يصح القوُؿ بأف اهلل تعػالى أنػزؿ السػحر   
وقػد أرسػؿ موسػى عميػو وعمػى نبينػا السػبلـ فأبطمػو  ،يفَػوألنو تعالى ُيبطمو وَيكشػؼ ز 

 وأظير فساده.
والمعمماف ىما ىاروت وماروت المذاف ُيعمماف النػاَس حقيقػة مػا قػاـ عميػو السػحُر    

مػػػف خػػػداع وتخيػػػيبلت وزيػػػغ وضػػػبلؿ، والمتعممػػػوف ىػػػـ النػػػاس الػػػذيف يػػػأتوف إلييمػػػا 
لو السحرة مف الييود عمى ممػؾ كممَة الحؽ فيما يتقوَّ  -بادئ األمر -ليسمعوا منيما 

فيستغؿ بعض ىؤالء المتعمميف مف ذوى  ،لكشؼ زيؼ السحر وضبللو ()سميماف 
فيمػا  -وقد برعوا فيو بعػد الػتعمـ -األنفس الشريرة والقموب المريضة ِعْمَمُيـ بالسّْحر 

ؿ ليـ فيو أنفسيـ مف الشرّْ الذي ُيحققوف بو رغباتيـ بػثيـ ويصموف بسوئيـ وخ ،ُتَسوّْ
 .(2)إلى أْف ُيفرّْقوا بو بيف المرِء وزوجو

بأفَّ )َما( في قولو  -وىو ما رجَّحو القرطبي وغيره  -وبيذا يترجح القوؿ الثاني     
نافيػػة؛ لَمػػا يتضػػمنو ىػػذا القػػوؿ مػػف تنزيػػو المبلئكػػة الكػػراـ مػػف أْف  ومػػا أنػػزؿتعػػالى 

بخػػبلؼ القػػوؿ األوؿ الػػذي  يكونػوا قػػد أنػػزؿ عمػػييـ السػػحر، وصػػاروا يعممونػػو النػػاَس،
يرتضػػى تعمػػيـ المبلئكػػة السػػحَر لمنػػاس، وىػػذا يبطمػػو أفَّ كػػؿَّ قػػوٍؿ َطَعػػَف فػػي عصػػمة 

 .(3)النبوة ومقاـ الرسالة فيو مردودٌ 
نمػػا يجػػوز أف يكػػوف )مػػا( نفًيػػا أْف لػػو ادعػػى مػػدٍع: أفَّ السػػحَر      قػػاؿ الواحػػدي: "وا 

فيقػػوؿ اهلل تعػػالى:  ،لػػؾ أو دليػػٌؿ عميػػوُأنػػِزؿ عمػػى الممكػػيف، ويكػػوف فيمػػا تقػػدـ ذكػػُر ذ
                                                 

 . 339، 338/ 2، والمباب في عمـو الكتاب 497/ 1( البحر 1)

 .95 - 93في القرآف والسنة  -عمييما السبلـ -( ينظر: داود وسميماف 2)

 .328/ 1( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسريف 3)
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واتبعػػوا،عممػػت  :ولػػـ ينػػزؿ عمػػى الممكػػيف كمػػا ذكػػروا. ومثػػاؿ ذلػػؾ: أف يقػػوؿ مبتػػدًئا
ىػذا الرجػػؿ القػرآف، ومػػا أنػزؿ عمػػى موسػى، فػػبل يتػوىـ سػػامع ىػذا أنػػؾ أردت بقولػػؾ: 
أفَّ القػػرآف لػػـ ينػػزؿ عمػػى موسػػى؛ ألنػػو لػػـ يتقدمػػو قػػوؿ أحػػد أنػػو أنػػزؿ عمػػى موسػػى، 

نما يتوىـ السامع أنؾ عممتو القرآف والتوراة"و     .(1)ا 
ُوهللاُأعلم

                                                 

 .196، 195/ 3( التفسير البسيط 1)
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َُما َنَكَح  المسألةُالثانٌة:ُمعنىُ)َما(ُفًُقولهُتعالى:ُ

ُه َكواَن  قاؿ تعػالى:  َساِء إَِلَّ َما َقْد َسلََف إِنَّ َوََل َتْنِكُحوا َما َنَكَح آََباُؤُكْم ِمَن النِّ

....َفاِحَشووةً 
المفسػػريف فػػي حقيقػػة )َمػػا( ىنػػا عمػػى قػػوليف، وترتَّػػَب  اختمفػػت كممػػة (1)

 عمى ىذا االختبلِؼ اختبلٌؼ في الحكـ الشرعي المفيوـ مف اآلية الكريمة.

ُرأُيُالقرطبً:

ـُ القرطبيُّ إلى ذلؾ فقاؿ:  قيؿ: المراُد بيػا  َما َنَكَح  "قولو تعالى:  عرض اإلما
فاسػػد المخػػالؼ لػػديف اهلل؛ إْذ اهلل قػػد أحكػػـ النَّْسػػاء، وقيػػؿ: الَعقػػد، أي: نكػػاح آبػػائكـ ال

ػػؿ شػروطو، وىػو اختيػػار الطبػري، فػػ )ِمػػْف( متعمقػٌة بػػ )تنكحػػوا( و  وجػو النكػاح، وفصَّ
 .(2)وتكوف )ما( بمعنى )الذي( و )َمْف( ،.. واألوؿ أصح.)ما نكح( مصدر

ُالمناقشة:

 :اختمف العمماء في معنى )َما( ىنا عمى رأيين
ٌة اسػػميٌة واقعػػٌة عمػػى أنػػواع َمػػْف يعقػػؿ، وىػػذا عنػػد مػػف ال ُيجيػػز أنَّيػػا موصػػول األول:

ػػا َمػػْف ُيجيػػز ذلػػؾ، فيقػػوؿ: إنيػػا واقعػػة موقػػع )َمػػْف(،  وقوَعيَػػا عمػػى آحػػاد العقػػبلء، فأمَّ
والتقػدير: وال تتزوجػوا َمػْف تػزوَّج آبػاؤكـ، وعميػو  وال تنكحػوافػ)ما( مفعوؿ بو بقولو: 

النسػاء( متعمقػٌة بالفعػؿ  جات اآلباء، وتكػوف )مػففاآلية تنَيى المؤمنيف عف نكاح زو 

                                                 

 .22( سورة النساء اآلية: 1)

 .171، 170/ 6( القرطبي 2)
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)نكَح(، وىذا قوؿ جميور المفسريف والفقياء مف السمؼ والخمؼ، وىو ما ذىب إليػو 
 .(1)القرطبي
أنيػػا مصػػدرية، أي: وال تنكحػػوا مثػػَؿ نكػػاح آبػػائكـ الػػذي كػػاف فػػي الجاىميػػة، الثاااني: 

ف النسػػاء( متعمقػػة بالفعػػؿ وتكػػوف )مػػ ،وغيػػره (2)وىػػو النكػػاح الفاسػػد، كنكػػاح الشػػغار
 :(3))تنكحوا( واختاَر ىذا القوَؿ جماعٌة منيـ ابف جرير الطبري

وال  :: ولػػػو كػػػاف معنػػػاه-يعنػػػى الطبػػػري-"قػػػاؿ  قػػػاؿ القرطبػػػيُّ نقػػػبًل عػػػف الطبػػػري: 
تنكحوا النساَء البلتي نكح آباؤكـ، لوجب أف يكوف موضع )َما( )َمْف(. فالنيى عمى 

 .(4)حوا مثؿ نكاح آبائيـ الفاسد"ىذا إنما وقع عمى أال ينك
ونػػصُّ الطبػػريّْ الػػذي اختصػػره القرطبػػيُّ ىػػو: "....... قمنػػا: إفَّ ذلػػؾ ىػػو التأويػػُؿ  

الموافؽ لظاىر التنزيؿ؛ إْذ كانت )َما( في كبلـ العػرب لغيػر بنػي آدـ، وأنَّػو لػو كػاف 
حراًمػا  المقصود بذلؾ النيي عف حبلئؿ اآلباء دوف سائر ما كػاف مػف منػاكح آبػائيـ

ثناؤه عنو، لقيؿ: وال تنكحوا َمْف نكح آباؤكـ  ()بنيي اهلل  ،ابتداء مثمو في اإلسبلـ
مف النساء إال ما قد سمؼ؛ ألفَّ ذلؾ ىػو المعػروؼ فػي كػبلـ العػرب؛ إذ كػاف )َمػْف( 

 .(5)لبنى آدـ، و)َما( لغيرىـ"

                                                 

، 216/ 3والبحػػػػر المحػػػػيط  171، 170/ 6، والقرطبػػػػي 506/ 2( ينظػػػػر: المحػػػػرر الػػػػوجيز 1)
/ 1، وفػػتح القػػدير 270/ 6، والمبػػاب 635/ 3، والػػدر المصػػوف 245/ 2وتفسػػير ابػػف كثيػػر 

709. 

 ف ُتزوَّْج الرجَؿ امرأةً عمى أف ُيزوجؾ أخرى بغير مير.( الشَّْغار: أ2)

 .635/ 3، والدر المصوف 170/ 6، وانظر: تفسير القرطبي 552/ 6( تفسير الطبري 3)

 .552/ 6، وانظر: تفسير الطبري 171/ 6( القرطبي 4)

 .553، 552/ 6( تفسير الطبري 5)



ةُِالنُ ُالقَواعدُُِرُُأَث  ٌ ةُِالشُ َُكامُِاألحُُْبَناءُُِفًُْحو  ٌ ًُ َُتفِسٌرُفًُِْرِع ُالقُْرُطبِ
ُ

 - 566 - 

ـُ القرطبػػيُّ مػػا ذىػػب إليػػو الجميػػور، واسػػتدؿَ  ،ىػػذا   ػػح اإلمػػا ليػػـ بػػأفَّ )َمػػا(  وقػػد رجَّ
بمعنى )الَّذي( و)َمْف( كذلؾ، وما رجَّحو القرطبي ىو الصحيح؛ ألفَّ )َما( تقػع عمػى 

َساءِ  كما في قولو تعالى:  ،(1)أنواع ما يعقؿ  َفاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النِّ
(2)،  

لمعنػى. وقد استدؿَّ القرطبي كذلؾ لمجميور بأفَّ الصحابة تمقػت اآليػة عمػى ىػذا ا 
، وتكػوف )مػا( بمعنػى )الػذي( و)َمػْف( والػدليؿ عميػو أفَّ الصػحابة  قاؿ: "واألوؿ أصػحُّ
تمقػػػػت اآليػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ المعنػػػػى، ومنػػػػو اسػػػػتدلت عمػػػػى منػػػػع نكػػػػاح األبنػػػػاِء حبلئػػػػَؿ 

 .(3)اآلباء"
ـ    ومف خبلؿ استقراء كبلـ الطبري نرى أنو يوافؽ الجميور عمى أف ىذه اآليَة ُتحرّْ

اآلباء عمػى األبنػاء، إال أفَّ الجميػوَر يقولػوف بػأفَّ ىػذه اآليػَة نػصّّ فػي نكاَح زوجات 
ػػا الطبػػريُّ فإنػػو يقػػوؿ بأنيػػا تحػػـر ذلػػؾ تبًعػػا لنيييػػا عػػف  المسػػألة وىػػى مسػػاقة ليػػا، أمَّ

 المناكح الفاسدة التي كاف يفعميا اآلباء ومف بينيا نكاح زوجة األب.
 وبعاااد:

لػى كػبلـ فقد رأينا كيؼ استنَد القرطبيُّ ف  ي ترجيح مذىب الجميور إلػى النحػو، وا 
الصػػػػحابة رضػػػػي اهلل عػػػػنيـ، وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى عبلقػػػػة النحػػػػو القويػػػػة بالفقػػػػو وعمػػػػـو 

َـّ بإبراز ىذا الجانب كثيًرا.  الشريعة، وعمى أف القرطبي اىت
  

                                                 

، وشػرح 276/ 1كافية الشافية البػف مالػؾ ( يراجع في وقوع )َما( عمى أنواع ما يعقؿ: شرح ال1)
/ 3، ودراسات ألسػموب القػرآف 298/ 1واليمع  ،547/ 1، واالرتشاؼ 215/ 1التسييؿ لو 

6. 

 .3( سورة النساء مف اآلية 2)

 .217، 216/ 3. وانظر: البحر المحيط 171/ 6( تفسير القرطبي 3)
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ُالفصلُالرابع
ُالقراءاتُالقرآنٌة

 
ُ-واشتملُعلىُالمباحثُاآلتٌة:ُُُُ

 
 :توجٌهُقراءتىُُ-المبحثُاألولَُباٌع ُبالرفعُوالنصب.َُفات 

 :ًتوجٌةُقراءتىُُ-المبحثُالثانَُواْلُعْمَرَةُ.ُبالنصبُوالرفع

 :كان(ُبٌنُالتمامُوالنقصان.ُ-المبحثُالثالث(ُ

 :توجٌهُالقراءاتُفًُقولهُتعالىُ-المبحثُالرابعَُْوأَْرُجلَُكم.ُ

 :توجٌهُقراءتىُ-المبحثُالخامس:ُُُم ُتشدٌدُوالتخفٌف.بالَُعق دتُّ

 :التشدٌدُوالتخفٌفُفًُ)أال(ُ:توجٌهُقراءتىُ-المبحثُالسادس. 

ُ

ُ
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َباعٌ ُتوجٌهُقراءتً:ُُُ-المبحثُاألول: ُبالرفعُوالنصب.َُُُفاتِّ

َباٌع ِباْلَمْعُروِف َوأََداٌء  قاؿ َجمَّْت حكمُتو  ٌء َفاتِّ ًْ ًَ لَُه ِمْن أَِخٌِه َش َفَمْن ُعِف

هِ  ٌْ  ِبإِْحَسانٍ  إِلَ
َباعٌ  ُقِرَئ قوُلو تعالى:  (1) بالرفع والنصب، وقد تَرتَّب عمى  َفاتِّ

 كمتا القراءتيف حكـٌ شرعٌي يختمؼ عف اآلخر.
:  ً ُرأُيُاإلماِمُالقرطب

أشار إلى ذلؾ القرطبيُّ فقاؿ: "ىذه اآليُة حضّّ مف اهلل تعالى عمى ُحْسِف    
وىْؿ ذلؾ عمى الوجوب أو  ،ضاء مف المَؤديوحْسِف الق ،االقتضاِء مف الطالب

ـُ بُف أبى عبمَة  ،الندب  َفاتَّْباًعافقراءُة الرَّفع تدُؿ عمى الوجوب، وقرأ إبراىي
، وأمَّا (3) َفإِْمَساٌك ِبَمْعُروفٍ  ، والرفُع سبيٌؿ لمواجبات، كقولو تعالى (2)بالنصب

َقاِب َفَضرْ  المندوُب إليو فيأتي منصوًبا كقولو تعالى  َب الرِّ
(4(" )5). 

ُالمناقشة:

 -في رفع )اتباع( ثالثُة أوجٍو من اإلعراب:  
، وقدََّرُه (6)أْف يكوف خبَر مبتدٍإ محذوؼ، والتقدير: فالواجُب والحكـُ اتباعٌ األول: 

 .(7)الزمخشري بقولو: "فاألمُر اتباٌع"
قاؿ أبو  ،(1)"فميكف اتباٌع" :ه بػأْف يرتفَع بإْضماِر ِفْعٍؿ ِعْنَد الزمخشري وقدَّرَ  :الثاني

حياَف: "وىو ضعيٌؼ؛ إْذ )كاف( ال ُتْضَمُر غالًبا إال بعد )إْف( الشرطية أو )َلْو( 
 .(2)حيث يدؿُّ عمى إضمارىا الدليؿ"

                                                 

 .178( سورة البقرة 1)

 ، والقراءة شاذة.427/ 1جيز ( تنظر القراءة في: المحرر الو 2)

 .229( سورة البقرة 3)

 .4( سورة محمد 4)

 .254/ 2، والدر المصوف 16/ 2، وانظر: البحر المحيط 87، 86/ 3( تفسير القرطبي 5)

 .254/ 2، والدر المصوف 426( ينظر: المحرر الوجيز 6)

 .2/16البحر المحيط  :، وانظر371/ 1( الكشاؼ 7)
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 (3)قدَّره القرطبي بػ "فعميو اتباٌع بالمعروؼ" ،أف يكوف مبتدًأ محذوَؼ الخبرِ الثالث: 
را   .(4)عْنو أي: فاتّْباٌع بالمعروِؼ عميوومنيـ مف قدَّره ُمتأخّْ

. (5)وأمَّا نصُب )اتباعًا( فعمى أنَّو مفعوٌؿ ُمْطَمٌؽ لفعٍؿ محذوٍؼ أي: فميتبْع اتّْباعاً  
كَما تقوُؿ: َمْف َلِقي اْلَعُدَو فَصبًرا  ،قاؿ الفراء: "وىو بمنزلِة األمر في الظاىر

 .(6)واحِتَساًبا، فيذا نصٌب"
 " : كقولو  ويجوُز في غير القرآف )فاتباًعا وأداًء( بجعميما مصدريفوقاؿ القرطبيُّ

 .(7) )فضرب الرقاب(
بيف قراَءتي الرفِع والنصِب في الحكـ  -كَما سَبؽ –ىذا وقْد فرَّؽ القْرطبيُّ  

وىو في ذلؾ  ،فجعَؿ الرفَع سبيَؿ الواجبات، والنصَب سبيَؿ المندوباتِ  ،الشرعيّ 
 .(8)متابٌع البف عطية

أبو حياف معمًقا عمى التفرقة بيف الرفع والنصب ىنا: "وال أدري ىذه التفرقَة قاؿ  
مف الجممة  بيف الواجِب والمندوِب إال َما ذكر مف أفَّ الجممة االبتدائية أثبُت وآكدُ 

                                                                                                                        

 .37/ 1( الكشاؼ 1)

 .3/225، والمباب 2/254، وانظر الدر المصوف 2/16( البحر المحيط 2)

 .3/537، والتفسير البسيط 1/281، وانظر إعراب النحاس 86/ 3( تفسير القرطبي 3)

 .225/ 3، والمباب 2/255( ينظر: الدر المصوف 4)

، وتفسػػػػػير الطبػػػػػري 249/ 1، ومعػػػػػاني القػػػػػرآف لمزجػػػػػاج 537/ 3( ينظػػػػػر: تفسػػػػػير الواحػػػػػدي 5)
 .2/182، وتفسير الثعمبي 2/110

 .537/ 3وانظر: تفسير الواحدي  109/ 1( معاني القرآف لمفراء 6)

 .86/ 3( تفسير القرطبي 7)

 .426/ 1( المحرر الوجيز 8)
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 َقالُوا َسََلًما َقاَل َسََلمٌ الفعمية في مثؿ قولو 
الذي فيمكف أف يكوف ىذا  ،(1)

 .(2)ا"عطية مف ىذ لحظو ابفُ 
وقاؿ الشيخ الطاىر بف عاشور: "و)اتباًعا( و)أداًء( مصدراف وقعا عوًضا عف  

فعميف، والتقدير: فميتبع اتباًعا، وليؤدّْ آداًء، فعدؿ عف أْف ينصب عمى المفعولية 
كما  ،إلفادة معنى الثبات والتحقيؽ الحاصؿ بالجممة االسمية ،المطمقة إلى الرفع

 :، فنظـ الكبلـَقاُلوْا َسبَلماً بعد قولو  َقاَؿ َسبَلـٌ الى عدؿ إلى الرفع في قولو تع
وفي  ،وأداٌء  حاصٌؿ مف أخيو إليو ،ممف ُعفي لو مف أخيو شيء  ،فاتباٌع حاصؿٌ 

وتحريٌض ألخيو عمى أداء ما  ،ىذا تحريٌض لَمْف ُعفي لو عمى أْف يقبؿ ما ُعفي لو
بأخذ العوض عف دـ القتيؿ بداًل ومقصُد اآلية الترغيُب في الرضا  ،بذلو بإحساف
مح في قتؿ  ؛مف القصاص لتغيير ما كاف أىؿ الجاىمية يتعيَُّروف بو مف أخِذ الصُّ

 .(3)ويعدونو بيًعا لدـ موالىـ" ،العمد
وأورد كبلًما رائًعا في الفرؽ بيف الرفع  ،وقد ذكر الفراُء أفَّ الرفَع ىَنا وجُو الكبلـ 

نما كاف  ،تباٌع بالمعروؼ( رفعو ونصبو جائزوالنصب في مثؿ ىذا فقاؿ: ")فا وا 
ـْ يفعؿ ،ألنيا عامٌة فيمف فعؿ ،الرفُع فيو وجَو الكبلـ فكأنو قاؿ:  ،وُيراد بيا مف ل
 ،وينصب الفعؿ إذا كاف أمرًا عند الشيء ليس بدائـ ،فيرفع ،فاألمُر فييا عمى ىذا

نصبت ألنؾ لـ تنِو  ،يًرامثؿ قولؾ لمرجؿ: إذا أخذت في عممؾ فِجدِّا ِجدِّا وسيًرا س
َوَمْن َقَتلَُه   ومثمو قولو  ،وفعمو بو العموـَ فيصير كالشيء الواجب عمى مف آتاه

َعمِ  ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النَّ  ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ
أَْو  َفإِْمَساٌك ِبَمْعُروفٍ ومثمو  (4)

                                                 

 .25والذاريات  ،69( سورة ىود 1)

 .3/225، والمباب 254/ 2، وانظر: الدر المصوف 1/16( البحر المحيط 2)

 .142، 141/ 2 ( التحرير والتنوير3)

 .95( سورة المائدة 4)
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 أَْو َتْسِرٌٌح ِبإِْحَسانٍ 
فكأنو قاؿ:  ،رفٌع كمو ألنيا عامة ،يرٌ ومثُمو في القرآف كث (1)
 .مف فعؿ ىذا فعمية ىذا

ـْ يكْف الحُث   ، ول وأما قولو )فضرَب الرقاب( فإنَّو حثيـ عمى القتؿ إذا لقوا العدوَّ
: إذا لقيتـ العدوَّ فمذلؾ ُنصب وىو بمنزلة قولؾ ،كالشيء الذي يجب بفعٍؿ قبمو

، وليس بالمفروض عمييـ أْف فتيميبًل، وتكبيًرا، وصدًقا عند الواقع، كأ نَّو حثّّ ليـْ
فميمسؾ  ،عمى أف توقع عميو األمر ُيَكبّْروا، وليس شيء مف ىذا إال نصُبو جائزٌ 

 .(2)إمساكًا بمعروؼ أو يسرح تسريحًا بإحساف"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ْفعَُُِواْلُعْمَرةَ ُ:توجٌهُقراءتًُ:المبحثُالثانً ْصِبُوالر  ُ.بالن 

                                                 

 . 229( سورة البقرة 1)

 .538 ،537/ 3التفسير البسيط  :، وانظر110، 109/ 1( معاني القرآف 2)
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ِ وَ   :قال اهلل تعالى  وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِِلَّ أَِتمُّ
 َواْلُعْمَرةَ . في قولو تعالى (1)

  قراءتان, إحداىما )متواترة( وىى قراءة النصب, واألخرى )شاذة( وىى قراءة
 .الرفع

ُرأيُالقرطبً:

وبيَّف أفَّ حكـَ العمرة مف حيث  ،أشار الشيُخ القرطبيُّ إلى ىاتيف القراَءتيف 
 ،مختمٌؼ عمى حسب القراَءتيف، فقراءُة النَّصِب تدؿُّ عمى الوجوبالوجوب وعدمو 

فقاؿ: "قرأ الشعبيُّ وأبو حيوة برفع التاء في  ،وقراءُة الرَّفع تدؿُّ عمى عدـ الوجوب
بنصب التاء وىي  وقرأ الجماعة ) العمرَة( ،، وىي تدؿُّ عمى عدـ الوجوب(2)العمرة

 .(3)تدؿ عمى الوجوب"
ُاإلٌضاحُوالبٌان

وىو مذىب عمّي وابِف عباس  ،أنَّيا واجبةٌ  :في إيجاب العمرة قوالف، أحدىما 
 .وأحمَد وغيرىـ ،والشافعيّ 

 .(4)أنَّيا سنٌة، وىو قوُؿ المالكيِة وأكثر الحنفية :الثاني
وقد استدؿَّ القائموف بالوجوب بقراءة النصب؛ ألفَّ )العمرة( بالنصب معطوفٌة  

وقاؿ في موضع  -كما سبؽ –(. ىذا ما ذكره القرطبي عمى ما قبميا وىو )اْلَحجَّ 

                                                 

 .196( سورة البقرة 1)

، والبحػػر 471/ 1والمحػػرر الػػوجيز  12/ 1( ينظػػر القػػراءة فػػي القػػراءات الشػػاذة البػػف خالويػػو 2)
 .2/80المحيط 

 .2/313الدر المصوف  :، وانظر269/ 3ي ( تفسير القرطب3)

، وأحكػػاـ القػػرآف البػػف 264/ 1أحكػػاـ القػػرآف لمجصػػاص  :( ينظػػر تفصػػيؿ القػػوؿ فػػي ذلػػؾ فػػي4)
/ 1وفػػتح القػػدير  ،، ومػػا بعػػدىا264/ 3والقرطبػػي  ،4/5، والتفسػػير البسػػيط 169/ 1العربػػي
351. 
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آخر: "في ىذه اآلية دليٌؿ عمى وجوب العمرة؛ ألنو تعالى أمر بإتماِميا كما أمر 
 .(1)بإتماـِ الحجّْ 

: "وظاىر األمر لموجوب  ـُ واجًبا جزًما ،قاؿ الفخُر الرازيُّ ـُ  ،فكاف اإلتما واإلتما
فيمـز  ،إال بو وكاف مقدوًرا لمُمَكمَِّؼ فيو واجبٌ  وما ال يتـ الواجبُ  ،مسبوٌؽ بالشروع

 .(2)أف يكوف الشروع واجًبا في الحجّْ والعمرة"
أمَّا القائموف بسنية العمرة فذكر القرطبيُّ أدَلتيـ فقاؿ: "وأمَّا اآليُة فبل حجَة فييا 

 ،اءاالبتدال في  ،لموجوب؛ ألفَّ اهلل سبحانو وتعالى إنّْما قرنيا في وجوب اإلتماـ
َل ، فقاؿ: فإنو ابتدأ الصبلة والزكاة َكاَة َوأَِقٌُموا الصَّ َة َوآَُتوا الزَّ

، وابتدَأ (3)
ِت  بإيجاب الحجّْ فقاؿ  ٌْ اِس ِحجُّ اْلَب ِ َعلَى النَّ َوّلِِلَّ

، ولمَّا ذكَر العمرة أمر (4)
ـُ في  ،أو اعتمر عشَر ُعَمرٍ  ،فمو َحجَّ عشَر ِحَججٍ  ،بإتماِميما ال بابتدائيا لـز اإلتما

..... ثـ استدؿَّ ليـ (5)"إللـز اإلتماـ ال إللـز االبتداءفإنما جاءت اآليُة  ،جميعيا
 .-كما سبؽ -أيًضا بقراءِة الرفع

: "وقرأ عمّى وابُف مسعود والشعبي  )والعمرة(  -رضي اهلل عنيـ -قاؿ الزمخشريُّ
 .(6)وجوب"بالرفع، وكأنيـ قصدوا بذلؾ إخراَجيا عف حكـ الحج وىو ال

                                                 

، 312/ 2ر المصػػػػوف ، والػػػد293/ 1إعػػػراب النحػػػاس  :، وانظػػػر267/ 3( تفسػػػير القرطبػػػي 1)
 .358/ 3والمباب 

 .151/ 5مفاتيح الغيب   (2)

 .43سورة البقرة   (3)

 .97سورة آؿ عمراف   (4)

 .269/ 3تفسير القرطبي   (5)

 .151/ 5مفاتيح الغيب  :، وانظر170/ 1، وأحكاـ القرآف البف العربي 401/ 1الكشاؼ   (6)

151. 
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و )هلل( الخبر عمى أنيا جممة  ،وتوجيو الرفع عمى أّف )والعمرة( مبتدأ 
 .(1)مستأنفة

 -:وىذا االستدالؿ بقراءة الرفع عمى سنية العمرة مدفوٌع مف وجوه
 أفَّ ىذه قراءٌة شاذٌة فبل تعارض القراءة المتواترة. :األول
ـُ أحًدا مف أئمة القر قال ابُن عبد البر: "  اء تَعمَّؽ بالشعبي في قراءتو ىذه ال أعم

 .(2)وال تاَبعو عمييا"
أفَّ فييا ضعًفا في العربية؛ ألنيا تقتضى عطَؼ الجممة االسمية عمى الثاني: 

 الجممة الفعمية.
ومجرُد كوِنيا عبادَة اهلل  ،معناه أفَّ العمرة عبادُة اهلل َواْلُعْمَرَة ِلّموِ أف قولو الثالث: 

ال وقع التعارض بيف مدلوؿ القراَءتيف وىو غيُر جائز. ال ينافي وجوَبيا،  وا 
 وجَب أْف يكوف  ،والعمرة عبادُة اهلل :معناه َواْلُعْمَرَة ِلّموِ أنَّو لمَّا كاف قولو الرابع: 
َ  َوَما أُِمُروا إَِلَّ   تعالى: لقولو  بيا  مأموًرا  العمرة  ْعُبُدوا َّللاَّ ٌَ لِ

 واألمر   (3)

                                                 

 .1/471والمحرر الوجيز  ،313/ 2والدر المصوف  ،2/80البحر  :ينظر  (1)

 .151/ 5مفاتيح الغيب  :، وانظر17/ 20( التمييد 2)

 .5( سورة البينة 3)
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 .(1)نئٍذ يحصؿ المقصودوحي ،لموجوب
وقراءة الشعبي: )والعمرة هلل(  ،قاؿ النَّحاس: ")والعمرة(، عطؼ عمى )الحج( 

كذا سبيؿ  ،شاذة بعيدة؛ ألفَّ العمرة يجب أف يكوف إعراُبيا كإعراب الحج
 -ألفَّ العمرة لـ تزؿ  ؛لـ تكف في ذلؾ فائدة ،فإف قيؿ رفعيا باالبتداء ،المعطوؼ
فإنيا تخرج العمرة مف اإلتماـ، وقاؿ مف احتج لمرفع إذا نصبت  وأيًضا ()هلل عز 

قاؿ أبو جعفر وىذا االحتجاج خطأ؛ ألفَّ ىذا ال  ،وجب أف يكوف العمرة واجبة
نَّما الفْرُض:  تِ يجُب بو فْرٌض، وا  ٌْ اِس ِحجُّ اْلَب ِ َعلَى النَّ َوّلِِلَّ

، ولو قاؿ قائٌؿ: (2) 
ـْ صبلَة الفرِض والتَّطوعِ  نَّما )أْتِم (، َلَما وجَب مف ىذا أْف يكوف التطوُع واجًبا، وا 

 .(3)المعنى: إذا دخمت في صبلة الفرض والتطوع فأْتِمْمُو"
ـَ دؿَّ النصُب عمى الوجوب  ـْ ُيَبيّْف ل والرفُع  ،وبعد ىذا العرض نرى أفَّ القرطبي ل

 عمى عدمو.
فبل تشترؾ العمرة مع  نظَر إلى أفَّ الرفع عمى القطع، واالبتداءوالظاىُر أنو  

فتشترؾ العمرة المعطوفة مع  ،الحّج، في الحكـ، وأفَّ النصب بالعطؼ عمى الحج
وداللة النصب عمى الوجوب ىنا مستفادٌة مف  ،في الحكـ الحج المعطوؼ عميو
 ال مف مجرد النصب في المعطوؼ مف حيث ىو نصب. ،العطؼ عمى الواجب

 
 
 

                                                 

عػػػراب النحػػػاس 170/ 1ينظػػػر أحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف العربػػػي   (1) ، والفخػػػر الػػػرازي 292/ 1، وا 
5/151. 

 .97سورة آؿ عمراف مف اآلية   (2)

 .1/170العربي  ، وانظر: أحكاـ القرآف البف1/293إعراب القرآف   (3)



ةُِالنُ ُالقَواعدُُِرُُأَث  ٌ ةُِالشُ َُكامُِاألحُُْبَناءُُِفًُْحو  ٌ ًُ َُتفِسٌرُفًُِْرِع ُالقُْرُطبِ
ُ

 - 566 - 

َنُاَُكانَ المبحثُالثالث:ُ ٌْ ْقَصانَُِب َماِمُوالنُّ ُلت 

َسَرٍة   قاؿ تعالى:  ٌْ َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرةٌ إِلَى َم
(1). 

 ،كما ُأعِربت في اآلية نفسيا ناقصةً  ،ُأْعِرَبْت "كاف" في اآلية الكريمة تامةً  
 والحكـ الشرعي مع كؿ مختمٌؼ.

:  ً ُرأُيُالقرطب

)ذو( بػ )كاف( التامة التي بمعنى )وجد،  أشار القرطبيُّ إلى ذلؾ فقاؿ: "وارتفع 
  :وأنشد سيبويو ،ىذا قوؿ سيبويو وأبى عمّي وغيرىما ،وحدث(

 (2)إذا كاَن َيوٌم ُذو َكواِكَب أْشَيبُ    ***ِفًدى ِلبنى ُذْىِل بِن شيَباَن ناقتي   
ْف كاَف َذا ُعْسَرٍة( عمى معنى :وفي مصحؼ ُأبّي بف كعب ،ويجوز النصب   :)وا 
ْف  ْف كاف ُمْعِسًرا فَنِظَرةٌ  ،كاَف المطموُب ذا عسرةٍ وا   .(3)وقرأ األعمُش: "وا 
با :قاؿ النَّحاُس ومكيُّ والنَّقَّاُش   وعمى مف  ،وعمى ىذا يختص لفُظ اآلية بأىؿ الرّْ

 .(4)قرأ )ذو( فيي عامٌة في جميع مف عميو َدْيٌف"

                                                 

 .280سورة البقرة   (1)

، وشػػرح 96/ 4والمقتضػب  ،47/ 1الكتػاب  :، مػف الطويػؿ، وىػو فػي( البيػت لمقَّػاٍس العائػذي2)
 .والمساف )شيب( ،98/ 7المفصؿ البف يعيش 

 .354/ 2، والبحر المحيط 1/186، والمعاني لمفراء 17القراءات الشاذة  :ينظر  (3)

، 1/310، ومعػػػاني القػػػرآف لػػػو 342/ 1إعػػػراب النحػػػاس  :وانظػػػر 418/ 4( تفسػػػير القرطبػػػي 4)
 .117/ 1ومشكؿ مكي 
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ُُ:المناقشة

أنيا تامٌة بمعنى  :-وىو األظير -أحدىما  :لػ )كاف( في اآلية الكريمة وجياف 
ْف حدث ذو عسرة :)َحَدَث وَوَجَد( أي قيؿ:  ،فتكتفي بفاِعِميا كسائر األفعاؿ ،وا 

 .(1)وأكثُر ما تكوف كذلؾ إذا كاف مرفوُعيا نكرًة نحو )قْد كاَف ِمف َمَطٍر(
ْف كاف ذو عسرٍة لكـ عميو ح :تقديره ،أنيا الناقصُة، والخبُر محذوؼٌ  :والثاني ؽّّ وا 

ْف كاف مف  :وقدَّر الخبرَ  ،وىذا مذىُب بعض الكوفييف في اآلية ،أو نحو ذلؾ وا 
ف كاف ذو عسرة غريًما :وقدَّره بعُضيـ ،غرمائكـ ذو عسرة  .(2)وا 

قاؿ أبو حياف: "وحذُؼ خبر )كاف( ال ُيجيزه أصحاُبَنا ال اختصاًرا وال اقتصاًرا  
 .(3)لعمٍة ذكروىا في النحو"

 :أحدىما :أفَّ الخبَر تأكََّد طَمُبُو مف وجييف :ار إلييا أبو حياَف ىيوالعمُة التي أش
فممَّا تأكََّدْت مطُموِبيتُو  ،كونو معمواًل لمفعؿ قبمو :والثاني ،كوُنو خبًرا عف ُمَخَبٍر عنو

 .(4)امتنَع حذُفو
 .(5)واألعمش، السابقتيف في كبلـ القرطبي ،وتقوَّى الكوفيوف بقراَءتي ُأبيّ 

 :فقالوا ،تََّب العمماُء عمى كؿّْ قراءٍة ممَّا سبؽ حكًما فقيًيا مختمًفا عف اآلخروقد ر  
با ،َمْف نصَب )ذا( عسرة فقط، ومف  أو قرأ )ُمْعِسًرا( فقيؿ: الحكـ خاصّّ بأىؿ الرّْ

 .(1)وىذا األخيُر قوؿ الجميور ،رفع )ذا( فالحكـ عاّـّ في جميع مف عميو َديفٌ 

                                                 

، وتفسػػير 739/ 2، والبسػػيط 342/ 1وشػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ  ،47/ 1الكتػػاب :ينظػػر  (1)
 .235/ 1، واألشموني بحاشية الصباف 547/ 2، والمحرر 476/ 4الواحدي 

وحاشػػػية  ،465/ 4والمبػػػاب  ،643/ 2صػػػوف والػػػدر الم ،354/ 2البحػػػر المحػػػيط  :ينظػػػر  (2)
 .236/ 1الصباف 

 .354/ 2البحر المحيط   (3)

 .465/ 4والمباب  ،2/644ينظر:  الدر المصوف   (4)

 المرجعيف السابقيف ذاتيما. :ينظر  (5)
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ـُ النخعي:"قاؿ  :ى اآلية السابقةقاؿ النحاس تعميًقا عم  با.  إبراىي نزلت في الرّْ
وىذا القوؿ حَسٌف؛ ألفَّ القراءة بالرفع  ،ىي ِلُكؿّْ ُمْعِسٍر ُيْنَظرُ  :وقاؿ الربيع بف خيثـ

ْف وقع ذو عسرة مف النَّاس أجمعيف ْف كاَف فيمف تطالبوف ،بمعنى: وا   ، أو تبايعوفوا 
با خاصة ف كاف الذي  :بمعنى ،لكاف النصب الوجو ،ذو عسرة، ولو كاف في الرّْ وا 

 .(2)عميو الربا ذا عسرة"
وقد دفَع الواحديُّ ذلؾ بقولو: "وليس األمُر كذلؾ، ألفَّ الُمْستربي وغيَره إذا كاف  

؛ ألفَّ (3)ذا عسرة فمو النَّظُر إلى الَمْيَسرة" ، وكذلؾ ردَّه أبو حياف بقولو: "وليس ببلـز
با، وفييـ نزلتْ اآليَة إنَّما سيقت في   .(4)أىؿ الرّْ

ْف كاف السياُؽ   قاؿ السميُف رادِّا عمى أبي حياف: "وىذا الجواُب ال ُيْجِدي؛ ألنَّو وا 
ا بيـ كذا فالحكـُ ليس خاصِّ
(5). 

وبعد ىذا العرِض فقد رأينا كيؼ َبنى العمماُء، ومنيـ القرطبي عمى قراَءتي الرفِع  
ـَ الشرعيََّة المخت ْف كاف المشيوُر قراءَة الرفِع.  ،مفةَ والنصِب األحكا  وا 

 ،استِمْع إلى قوؿ مكي الذي أشار إليو القرطبي: ")كاف( تامة ال تحتاُج إلى خبر 
ْف ُوِجَد ذو ُعسرة :تقديره خبر  عمى ولو نصب )ذا( ،فيو شائٌع في كؿّْ النَّاس ،وا 

المشيوروف عمى  فميذه العمِة أجمَع القراءُ  ،)كاف( لكاف مخصوًصا في قوـ بأعيانيـ
  .( 6)رفع )ذو("

                                                                                                                        

عػراب القػرآف لػو  ،310/ 1ومعػاني النحػاس  ،476/ 4ينظػر: تفسػير الواحػدي  (1)  ،342/ 1وا 
 .1/503تح القدير وف ،354/ 2والبحر 

عراب القرآف  ،310/ 1معاني القرآف   (2)  .117/ 1ومشكؿ مكي   ،342/ 1وا 

 .493/ 2الحجة لمفارسي  :وانظر 477/ 4التفسير البسيط   (3)

 .354/ 2البحر المحيط   (4)

 .466/ 4المباب  :وانظر ،645/ 2الدر المصوف   (5)

 .117/ 1مشكؿ مكي   (6)
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ُ َوأَْرُجلَُكمْ  : المبحثُالرابع:َتْوِجٌُهُالقَِراَءاِتُفًَُِقْولِِهَُتَعالَى

َها الَِّذٌَن آََمنُ  قاؿ اهلل تعالى   ٌُّ ا أَ َلٌَ ِة َفاْغِسلُوا وا إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ

ُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق َواْمسَ  ٌَ ِد ٌْ ِن ُوُجوَهُكْم َوأَ ٌْ ُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَب


(1). 

، والرفُع، وقد   َوأَْرُجَلُكمْ  في قولو تعالى:   قراءاٌت ثبلٌث: النصُب، والجرُّ
اخُتِمؼ في توجيو ىذه القراءاِت، وترتََّب عمى ىذا االختبلؼ اختبلٌؼ في كيفية 

 طيارة األرجؿ.
ُفًُالمسألة:  ً ُرأُيُالقرطب

ـُ القرطبيُّ عف ىذه القراءاِت الثبلِث حديثًا شامبًل   بيََّف فيو  ،تحدََّث اإلما
 َوَأْرُجَمُكـْ وما ترتََّب عمى كؿٍّ مف ُحْكـٍ فقيي، فقاؿ:  ،التَّْخريَجاِت النَّحويَة لكؿّْ قراءةٍ 

اءة بالرفع، وىى قر  َوَأْرُجُمُكـْ بالنصب، وروى الوليُد بف مسمـ عف نافع أنو قرأ: 
بالخفض،  َوَأْرُجِمُكـْ واألعمش سميماف، وقرأ ابُف كثير وأبو عمرو وحمزة:  حسف،ال

وبحسب ىذه القراءات اختمؼ الصحابُة والتابعوف، فمف قرأ بالنَّصِب جعؿ العامؿ: 
)اغسموا(، وبَنى عمى أفَّ الفرَض في الرجميف الَغْسُؿ دوَف المسِح، وىذا مذىُب 

 عمماء،......وَمْف قرأ بالخفِض جعؿ العامَؿ الباَء.ال الجميور والكافة مف
قاؿ ابُف العربي: اتفقِت األمَُّة عمى وجوب َغْسِميَما، وَما َعِمْمُت َمْف َردَّ ذلؾ  

سوى الطبريّْ مف فقياء المسمميف، والرافضة مف غيرىـ، وتعمََّؽ الطََّبِريُّ بقراءِة 
ؿ فيو: إفَّ المسَح والغسَؿ واجباف الخفض......قاؿ النحاس: وِمْف أحَسِف ما قي

جميًعا، فالمسُح واجٌب عمى قراءة مف قرأ بالخفض، والغسؿ واجٌب عمى قراءة مف 
قرأ بالنصب، والقراءتاف بمنزلِة آيتيف.....قاؿ ابف عطية: وذىب قوـٌ ممَّف يقرُأ 

 بالكسر إلى أفَّ المسَح في الرجميف ىو الغسُؿ.

                                                 

 .6سورة المائدة   (1)
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ِحيُح، فإفَّ   لفَظ الَمْسِح ُمْشَتَرٌؾ، ُيطَمؽ بمعنى المسح، وُيطَمؽ  قمت: وىو الصَّ
بمعنى الَغْسؿ.....وقد قيؿ: إفَّ الخفَض في الرجميف إنَّما جاء تقييًدا لمسِحيما، لكْف 

معطوٌؼ  َوَأْرُجَمُكـْ وقد قيؿ: إفَّ قوَلو: ... وىذا َحَسٌف.....إذا كاف عمييما ُخفَّافِ 
ًضا يدؿُّ عمى الغسؿ، فإفَّ الُمراَعى المعنى ال عمى المفظ دوف المعنى، وىذا أي

نَّما خفض لمجوار كما تفعمو العرب، وقد جاء ىذا في القرآف وغيره"  .(1)المفظ، وا 
اُن: ٌَ ْرُحُوالَب ُالش 

 -اختمف الفقياُء والمفسرون في كيفية طيارة األرجِل عمى أربعة أقواٍل:
وىو قوُؿ  ،از االكتفاء بالمسحوجوُب غْسؿ الرجميف في الوضوء، وعدـ جو األول: 
 .(2)الجميورِ 
 ،وُنِقَؿ ىذا القوُؿ عف ابف عباس ،وجوُب مسح الرجميف في الوضوء ال غيرُ الثاني: 

 .(3)وأنس بف مالؾ وعكرمة وغيرىـ، وىو مذىُب الشيعة اإلمامية ومفسرييـ
اود لديجُب الجمُع بيف الغسؿ والمسح، وىو مذىب الطبري، ونسبو الرازي الثالث: 

 .(4)مف الزيدية  الناصر لمحؽ
، والطبريّْ الرابع:   .(5)التخييُر بيف المسح والغسؿ، ونسبو الرازيُّ لمحسف البصريّْ

ويرجع ىذا الخبلُؼ بيف المفسريف والفقياء إلى أسباب مف أىميا الخبلُؼ في 
 اآلتي:، وذلؾ عمى النحو َوَأْرُجَمُكـْ توجيو قراَءتْي النصب والجر في قولو تعالى 

                                                 

، 406/ 1، والكشػػػػؼ 243السػػػبعة  :باختصػػػار، وانظػػػر 350-342/ 7تفسػػػير القرطبػػػػي  (1)
عػػػػػػػراب القػػػػػػػراءات 221، وحجػػػػػػػة القػػػػػػػراءات 214/ 3، والحجػػػػػػػة 31والشػػػػػػػواذ  ، 243/ 1، وا 
 .223/ 7، والمباب 209/ 4، والدر المصوف 452/ 3، والبحر 530/ 1واإلتحاؼ 

 .27/ 2، وفتح القدير 342/ 7، والقرطبي 118/ 3ينظر: المحرر الوجيز   (2)

 .273/ 3، ومجمع البياف 343/ 7، والقرطبي 188/ 8ينظر: تفسير الطبري   (3)

 .164/ 11، وتفسير الرازي 198/ 8ينظر: الطبري   (4)

 .164/ 11تفسير الرازي   (5)
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استدؿَّ أصحاُب القوؿ األوؿ عمى وجوب الغسؿ بقراءة النَّصِب؛ ألفَّ أواًل: 
 َْوَأْرُجَمُكـ  عمى ىذه القراءة معطوفة عمى الوجوه واأليدي، أي: فاغسموا وجوىكـ

وأيدَيكـ إلى المرافؽ وأرجَمكـ إلى الكعبيف، وامسحوا برؤوسكـ، فيو مف الُمقدَّـِ 
رِ   .(1)والُمَؤخَّ

 -خرََّج الجميوُر قراءَة الجرِّ بعدة تخريجاٍت منيا: وقد
نَّما خفض عمى  -1 أنَّو منصوٌب في المعنى عطًفا عمى األيدي المغسولة، وا 

الجوار، كما تفعؿ العرب كقوليـ "َىَذا ُجْحُر َضبٍّ َخِرٍب "بجر )خرب( لجواره 
وىذا )ضب( المجرور باإلضافة، واألصُؿ فيو الرفُع، ألنو صفٌة لػ )جحر(، 

، وردَّه (3)، وىو رأُي السيوطي في الجبلليف(2)القوؿ قوُؿ األخفش، وأبى عبيدة
النحاس وقاؿ: "وىذا القوؿ غمٌط عظيـٌ؛ ألفَّ الجواَر ال يجوز في الكبلـ أْف 

نَّما ىو غمٌط، ونظيُره اإلقواُء" ، وقاؿ أبو البقاء عف الجرّْ (4)ُيقاس عميو، وا 
القرآف لكثرتو، فقد جاء في  ممتنٍع أْف يقَع فيعمى الجوار: "........وليس ب

نما خفض (5)القرآف و الشعر" ، وقاؿ القرطبيُّ معمًقا عمى ىذا القوؿ: "....وا 
لمجوار كما تفعمو العرب، وقد جاء ىذا في القرآف وغيره...ثـ راَح ُيورُد نماذَج 

 .(6)لمجوار مف القرآف والشعر"

                                                 

، 281/ 7، والتفسػػػير البسػػػيط 272/ 2، ومعػػػاني النحػػػاس 302/ 1ينظػػػر: معػػػاني الفػػػراء  (1)
 .284/ 1والبياف 

 .212/ 4، وانظر: الدر المصوف 155/ 1، ومعاني الفراء 255/ 1معاني األخفش   (2)

 .108تفسير الجبلليف   (3)

 .221/ 1وبيذا قاؿ مكي في المشكؿ  348/ 7القرطبي  :، وانظر2/9إعراب النحاس   (4)

 .347/ 7القرطبي   (5)

 .422التبياف   (6)
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َـّ ُنِسَخ ذلؾ بوجوب الغسؿ، أو أنَّو معطوٌؼ عمى )برؤوسكـ( لفًظا و  -2 معًنى، ث
، وُيعَزى ُيْحَمُؿ َمْسُح األرجؿ عمى بعض األحواؿ ، وىو ُلْبُس اْلُخؼَّ

: "....وىذا َحَسٌف" .(1)لمشَّافعيّْ  (.2)قاؿ القرطبيُّ
 

أنَّيا ُجرَّت ُمَنبََّيًة عمى عدـ اإلسراِؼ باستعماؿ الماء، ألنيا مظنٌة لصبّْ  -3
ليو ذىب الماء كثيًرا، فعطف ت عمى المسموح، والمراد غسميا، وا 

 .(3)الزمخشريُّ 

أنَّيا مجرورٌة بحرؼ جرٍّ مقدٍَّر َدؿَّ عميو المعنى، ويتعمؽ ىذا الحرؼ بفعؿ  -4
 ، محذوؼ أيًضا يميؽ بالمحؿ، َفُيدََّعى حذُؼ جممة فعمية، وحذؼ حرؼ جرٍّ

  .(4)قالوا وتقديره: )وافعموا بأرجمكـ غسبًل(

بقاُء عممو جائز" قاؿ أبو البقاء:  .(5)"حذُؼ حرؼ الجر وا 

أفَّ ىذه القراءة محتممٌة لممسح عطًفا عمى لفظ الرؤوس، ولمغسؿ عطًفا عمى  -5
والمسح عمى  المغسوالت، ولكنَّيا ُخفضت لممجاورة، وبما أنيا محتممٌة لمغسؿ

حدٍّ سواء فيي مجممٌة، وقد جاء بياُف ىذا اإلجماِؿ في السنة حيث إفَّ النبي 
()  كاف يغسُؿ رجميو، ويأمر بغسؿ األرجؿ، وقاؿ: )ويؿ لؤلعقاب مف

 .(7)، فدؿَّ عمى أفَّ المقصوَد مف اآلية ىو الغسُؿ ال المسحُ (6) النار(

                                                 

 .227/ 7مباب ، وال215/ 4ينظر الدر المصوف   (1)

 .345/ 7تفسير القرطبي   (2)

ومػػػدراؾ التنزيػػػؿ  227/ 7، والمبػػػاب 215/ 4، وانظػػػر الػػػدر المصػػػوف 204/ 2الكشػػػاؼ  (3)
 .1/365لمنسفي 

 .228/ 7، والمباب 215/ 4ينظر الدر المصوف   (4)

 .424التبياف   (5)

 .163(، وابف خزيمو في صحيحو 17710الحديث أخرجو أحمد في مسنده )  (6)

 .488/ 2ينظر أحكاـ القرآف لمجصاص   (7)
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أفَّ المسَح يأتي في كبلـ العرب بمعنى الغسؿ، وقد نقؿ القرطبي عف أبى  -6
ًحا، زيد األنصاري قولو: "المسح في كبلـ العرب يكوف غْسبًل ويكوف مسْ 

ومنو ُيقاؿ لمرجؿ إذا توضأ فغسؿ أعضاءه قد تمسَّح، ويقاؿ: مسح اهلل ما 
بؾ، إذا غسمؾ وطيرؾ مف الذنوب، ثـ قاؿ القرطبي: فإذا ثبت بالنقؿ عف 
العرب أفَّ المسح يكوف بمعنى الغسؿ فترجَّح قوُؿ َمْف قاؿ: إفَّ المراد بقراءة 

فييا، وبكثرة األحاديث الثابتة الخفض الغسُؿ، بقراءة النصب التي ال احتماؿ 
بالغسؿ، والتوعُّد عمى ترؾ غسميا في أخبار ِصَحاٍح ال ُتْحَصى كثرًة أخرجيا 

، ثـ قاؿ القرطبيُّ كذلؾ معقًبا عمى ىذا القوؿ" قمُت: وىو الصحيح، (1)األئمة
 .(2)فإف لفظ المسح مشَترؾ ُيطمؽ بمعنى المسح، وُيطمؽ بمعنى الغسؿ

القوؿ الثاني القائموف بوجوب المسح ال غير إلى توجيو  ذىب أصحاب ثانًيا:
 القراءتيف بما يأتي: 

قراءة الخفض صريحٌة بأف الواجب ىو المسح؛ ألفَّ اآلية عطفت األرجؿ  -1
عمى الرؤوس، والرؤوس فرضيا المسح باإلجماع، وبالتالي فاألرجؿ 

 فرضيا المسح كذلؾ. 

تقتضى كوَف األرجؿ معطوفة قاؿ الفخر الرازي: "أما القراءة بالجر فيي 
 .(3)عمى الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلؾ في األرجؿ"

قراءة النصب أيضا تدؿ عمى المسح، وذلؾ ألفَّ )أرجمكـ( معطوفة عمى  -2
محؿ )برؤوسكـ( ال عمى لفظيا وعميو ففرضيا المسح؛ ألف التقدير، 

                                                 

 .119/ 3، وانظر المحرر الوجيز 344القرطبي   (1)

 .344/ 7القرطبي   (2)

 .27/ 2، وانظر وفتح القدير 164/ 11مفاتيح الغيب   (3)
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أوجو النصب(: أنو  ، وقاؿ العكبري: "......والثاني )مف(1)وامسحوا أرجمكـ
 .(2)معطوؼ؛ ألفَّ العطؼ عمى المفظ أقوى مف العطؼ عمى الموضع

بأفَّ قراءة -وىو الجمع بيف الغسؿ والمسح-احتج الطبريُّ ِلَما ذىب إليو ثالثًا:
وىو عنده بمعنى -النصب تقتضي الغسؿ، وقراءة الجر تقتضي الغسؿ مع المسح

َح ق-الدَّلؾ ال المسح المعروؼ راءَة الجرّْ لَما فييا مف المعنييف مًعا، وذلؾ وقد رجَّ
 .(3)ألفَّ الدَّلؾ يقتضي الغسؿ وزيادة، وأفَّ استداللو بالسنة

وىذا الوجو استحسنو النحاس فقاؿ: "ومف أحسِف ما قيؿ: إفَّ المسح   
والغسؿ واجباف جميًعا، والمسح واجب عمى قراءة َمْف قرأ بالخفض، والغسؿ واجب 

 .(4)ْف قرأ بالنصب، والقراءتاف، بمنزلة آيتيف"عمى قراءة  مَ 
و ىذا القوَؿ إال أنو قد ثبت رابعًا:  أمَّا ما ُنسب إلى الحسف والطبريّْ فمـ أجْد مف وجَّ

قبؿ قميؿ أفَّ الطبريَّ يقوؿ بوجوب الجمع بيف الغسؿ والدلؾ، وال يقوؿ بالتخيبر، 
ري، وقاؿ إنيا مف وضع وقد أنكر اآللوسي نسبة ىذه الراوية إلى الحسف البص

الشيعة، وأنكر كذلؾ أف يكوف ابف عباس، أو أنس بف مالؾ أو عكرمة أو الشعبي 
قد أفتوا بالمسح، وقاؿ: إفَّ ما ُروى عنيـ إمَّا غيُر صحيح أو ال يدؿ عمى المسح 

 .(5)بؿ يدؿ عمى الغسؿ
مغسولة أو وأما توجيُو قراءة الرفع فعمى االبتداء، والخبر محذوؼ، أي: وأرجمكـ  

 .(6)ممسوحة عمى ما تقدـ في حكميا
                                                 

 .228/ 7، والمباب 215/ 4، والدر المصوف 452/ 3ينظر البحر المحيط   (1)

 .422التبياف   (2)

 .198/ 8الطبري  تفسير  (3)

 .344/ 7، وانظر تفسير القرطبي 9/2إعراب النحاس   (4)

 .53/ 3، وانظر تفسير ابف كثير 74/ 6روح المعاني   (5)

 .228/ 7، والمباب 216/ 4ينظر الدر المصوف   (6)
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، إال أفَّ مكيِّا (1)ىذا وقراءتا النصِب والخفِض في )أرجمكـ( جائزتاف في العربية 
في )الكشؼ( يقوى قراءَة النصب عمى قراءة الخفض؛ إْذ يقوؿ: "إفَّ الخفض يقع 

( ونصبيا فيو إشكاٌؿ مف إيجاب المسح، أو الغسؿ، وعطؼ )وأرجمكـ( عمى )الوجوه
يخرج مف اإلشكاؿ ليحقؽ الغسؿ الذي أريد بو، وىو الفرض، وىو االختيار 

يقطع بأفَّ فرض الرجميف  (). والقرطبي(2)لئلجماع عمى الغسؿ، ولزواؿ اإلشكاؿ"
الغسؿ، ويستدؿ عمى ذلؾ بالسنة، واإلجماع.حيث يقوؿ: "......ودليٌؿ آخر مف 

مف غسؿ قدميو فقد أدى الواجب عميو،  جية اإلجماع، وذلؾ أنيـ اتفقوا عمى أفَّ 
واختمفوا فيمف مسح قدميو، فاليقيُف ما أجمعوا عميو دوف، ما اختمفوا فيو، ونقؿ 

( أنَّو كاف يغسؿ رجميو في وضوئو مرة )الجميور كافًة عف كافٍة عف نبييـ 
فييا الغسؿ وثنتيف وثبلثًا حتى ُينقّْييَما، فقد وضح وظير أفَّ قراءة الخفض المعنى 

ال المسح، وأفَّ العامؿ في قولو )وأرجمكـ( قولو )فاغسموا(، والعرُب قد تعطؼ 
الشيَء عمى الشيِء بفعؿ يتفرد  بو أحدىما، تقوؿ أكمُت الخبَز والمبَف، أي: شربُت 
المبَف، فيكوف قولو ) وامسحوا برؤوسكـ أرجمكـ( عطٌؼ بالغسؿ عمى المسح حمبًل 

 .(3)غسؿ"عمى المعنى والمراد ال
فقد رأينا ما أحدثتو كمتا القراءتيف مف آثار لغوية ونحوية وفقيية اتضحت  وبعد: 

فيما بيَّنو عمماء المغة والنحو مف تعدد األوجو اإلعرابية، وما بيَّنو عمماُء الفقو مف 
، كوجوب الغسؿ عمى قراءة النصب، وىو ما أيدتو ووضحتو السنُة  حكـٍ شرعيٍّ

                                                 

 .152/ 2ينظر معاني الزجاج   (1)

 .704/ 1الكشؼ   (2)

 باختصار. 350-347/ 7تفسير القرطبي   (3)
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وىذا ما جعؿ القرطبيَّ يقوؿ: "وبحسب ىذه القراءات اختمؼ العممية والقولية، 
 .(1)الصحابة والتابعوف..."

 
 
 

                                                 

 .342/ 7السابؽ   (1)
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ًُْ ُ)َعقدتم(ُبالتشدٌدُوالتخفٌفُ:المبحثُالخامس:ُتوجٌهُقراَءَت

ٌُؤَ َل  قاؿ عزَّ ِمْف قائؿ: َماِنُكْم َولَِكْن  ٌْ ُ ِباللَّْغِو ِفً أَ ٌَُؤاِخُذُكُم َّللاَّ اِخُذُكْم ِبَما  

َماَن ُتُم اْلَ َعقَّدْ  ٌْ
(1). 

بتخفيؼ القاؼ، وقرأ ابُف كثير، ونافٌع، وأبو عمرو،  عَقدتـقرأ حمزُة والكسائيُّ  
 .(2)بتشديد القاؼ عقَّدتـوابُف عامر في رواية ىشاـ، وعاصـٌ في رواية حفص 

وقد اختمؼ حكـُ الكفارة عمى قراءة التشديد عنو في قراءة التخفيؼ عند بعض  
 العمماء.

:  ً ُرأُيُالقرطب

اَل عرض لذلؾ القرطبيُّ في أثناء تحميمو اآليَة الكريمَة فقاؿ: "قولو تعالى  
ـْ َولَػِكف ُيَؤاِخُذُكـ ِبَما َعقَّدتُّـُ األَْيَمافَ  ـُ الّمُو ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُك ُمخفَّؼ القاؼ،  ُيَؤاِخُذُك

ؿ مجاىد: معناه: تعمدتـ، أي: بتشديد القاؼ، قا عقَّدتـمف العقد... وُقِرئ: 
قصدتـ، وروى عف ابف عمر أف التشديد يقتضي التكرار، فبل تجب عميو الكفارة إال 
إذ كرر...قاؿ أبو عبيد: التشديد يقتضى التكرير مرة بعد مرة، ولسُت آَمُف أْف يمزـَ 

ا مراًرا، َمْف قرأ بتمؾ القراءة أال ُيوجب عميو كفارة في اليميف الواحدة حتى ُيردَّْدى
 .(3)وىذا قوٌؿ خبلُؼ اإلجماع"

                                                 

 .89( سورة المائدة آية 1)

، ومػػا 125/ 8، وتفسػػير القرطبػػي 417/ 1، والكشػػؼ 100، والتيسػػير 247( ينظػػر: السػػبعة 2)
 .11/ 4بعدىا، والبحر 

 .127-124/ 8( تفسير القرطبي 3)
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ُالمناقشة:ُ

قاؿ ابف عطية: "ومف قرأ: )عَقدتـ(  ،(1)قراءُة التخفيؼ في )عقدتـ( ىي األصؿُ  
فخفؼ القاؼ جاز أْف ُيراَد بو الكثير مف الفعؿ والقميؿ، ُيقاؿ عقدوا أيماَنُيـ، وعَقد 

 .(2)زيٌد يميَنو" 
خفيُؼ فيو أضعُفيا روايًة وأقواىا معًنى؛ ألنَّو فعمتـ وقاؿ ابُف العربي: "فأمَّا الت 

 .(4)؛ ألف مادة الَعقِد كافية في إفادة التثبيت(3)مف الَعقِد، وىو المطموب"
 وأمَّا التَّْشديُد فيحتمل أوجًيا: 

 أْف يكوف لتكثير الفعؿ؛ ألنَّو خاطب بيذا الجماعة.أحدىا: 
 عَقد( بالتخفيؼ في أنو ال ُيراد بو التكثيُر.أْف يكوف )عقَّد( بالتشديد مثؿ )الثاني: 

 ومثمو: قدََّر، وقَدَر.
أنَّو يدؿُّ عمى توكيد اليميف نحو: )واهلل الذي ال إلو إال ىو(، وىو قوؿ الثالث: 

 مجاىد، وَأبي عمرو.
 : أنَّو يدؿُّ عمى تأكيد العـز بااللتزاـ.الرابع

 .أْف يكوف لكثرة الحالفيف وكثرة األيمافالخامس: 
قاؿ السميف الحمبي:  (5)أنَّو ِعوٌض مف األلؼ في القراءة األخرى )عاقد(السادس: 

 .(6)"وال أدرى ما معناه"

                                                 

 .493/ 7، والمباب 403/ 4، والدر المصوف 11/ 4( ينظر: البحر 1)

 .501/ 7، والتفسير البسيط 252/ 3.وانظر: الحجة لمفارسي 239/ 3( المحرر الوجيز 2)

 .150/ 2( أحكاـ القرآف 3)

 .19/ 7( تفسير التحرير والتنوير 4)

 .501/ 7، والتفسػػػػػير البسػػػػػيط 252، 251/ 3( تنظػػػػػر ىػػػػػذه األوجػػػػػو فػػػػػي: الحجػػػػػة لمفارسػػػػػي 5)
 .11/ 4، والبحر 457، والتبياف 239/ 3والمحرر الوجيز 

 .493/ 7، والمباب 403/ 4( الدر المصوف 6)
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وىناؾ وجٌو آخُر، وىو أفَّ التشديَد لتكرير اليميف، وعميو فبل تجب عميو الكفارة  
َر اليميف، وىذا الوجو ذكره القرطبي، وبيَّف أنو مروٌى عف ابف عمر،  إال إذا كرَّ

 وقالو أبو عبيد.
ولـ ُيعجبو ىذا الوجو، وردَّه بالسنة واإلجماع، وبرواية نافع عف ابف عمر أنو  

ْرىا أطعـ عشرة مساكيف، فإْف كررىا أعتؽ رقبة  .(1)كاف إذا حَنَث في يميف لـ يكرّْ
ـَ كثيٌر مف العمماء ما ذىب إليو أبو عبيد، منيـ الواحدي، والنحاس،  وقد وىَّ

وأبو  
 .(2)السميف الحمبي، وابف عادؿحياف، و 

ـَ فيما قاؿ؛ ألفَّ معنى تعقيد  قاؿ الواحدي:  "وزيَّؼ أبو عبيد ىذه القراءَة...ووَى
اليميف أف َيعقَدىا في قمبو ولفظو، ولو عقَد عمييا في أحدىما دوف اآلخر لـ يكف 

 .(3)تعقيدا، ومتى ما جمع بيف المساف والقمب في قصد اليميف فقد عقد اليميف"
ـْ يكرر اليميف  ْف ل ولذلؾ قاؿ  ،(4)والذي عميو الجميور أفَّ الكفارَة تجب وا 

 .(5)"وىذا قوٌؿ خبلُؼ اإلجماِع" القرطبي في الرَّدّْ عمى ىذا الوجو:
 
 
 

                                                 

 .126/ 8( تفسير القرطبي 1)

 .493/ 7، والمباب 403/ 4، والدر المصوف 11/ 4، والبحر 38/ 2( إعراب القرآف 2)

 .501/ 7( التفسير البسيط 3)

 .457، والتبياف 101/ 2( ينظر: فتح القدير لمشوكاني 4)

 .136/ 8( القرطبي 5)
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ًُْ ُالتشدٌدُوالتخفٌفُفًُ)أال(ُ:المبحثُالسادس:توجٌهُقراَءَت

َطاُن أَْعمَ  : قاؿ اهلل تعالى  ٌْ َن لَُهُم الشَّ ٌَّ ِبٌِل َفُهْم ََل َوَز ُهْم َعِن السَّ الَُهْم َفَصدَّ

ْهَتُدوَن  ٌَ*  ِ ْسُجُدوا ّلِِلَّ ٌَ أََلَّ 
(1). 

( وقرأ الكسائيُّ بتخفيفيا  ، وقد رتََّب بعُض (2)قرأ الجميوُر بتشديِد الَّبلـ مف )أالَّ
 العمماء عمى القراءتيف ُحْكًما، وىو وجوُب سجوِد التّْبلوة وعدمو.

 : رأُي القرطبيّْ 
، قرأ أبو عمرٍو، ونافٌع، أالَّ َيْسُجُدوا"قوُلو تعالى:  أشاَر القرطبيُّ إلى ذلؾ فقاؿ: 

وعاصـٌ، وحمزُة، بتشديد أال، وقرأ الزىريُّ والكسائيُّ وغيرىما بالتخفيؼ، بمعنى: أال 
 يا ىؤالء اسجدوا؛ ألفَّ )يا( يُنادى بيا األسماُء دوَف األفعاؿ.

 وأنشَد سيبويِو:
الحيَن عمى ِسْمعاَن مْن جارِ    ***ْعَنُة اهلِل واألقواِم كمِّيميا لَ   (3)والصَّ

 يصير كاف ألنَّو لنصبيا؛ لمعنة كاف لو ألنَّو ؛(4))َيا( لغير المعنة :قاَؿ سيبويوِ  
َـّ  سمعاف، عمى واألقواـ اهلل، لعنة ىؤالِء، يا: تقديَره ولكفَّ  مضاًفا، مناًدى  عف نقؿَ  ث
  .(5)التشديدِ   دوفَ   السجود  وجوبَ   تقتضي  التخفيؼ  راءةوق : قولو الزجاج

ثـ قاؿ نقبًل عف الزمخشري: فإف قمَت: أسجدُة التبلوة واجبٌة في القراءتيف جميًعا  
ـْ في  إحداىما؟ قمُت: ىي واجبٌة فييما جميًعا؛ ألفَّ مواضَع السجدة إمَّا أمٌر ِبيا،  أ

                                                 

 .25، 24( سورة النمؿ اآليتاف 1)

/ 7، والبحػػػػر 141/ 16، والقرطبػػػػي 719، واإلقنػػػػاع 168، والتيسػػػػير 480( انظػػػػر: السػػػػبعة 2)
65. 

/ 5، والحجػػة 1199/ 3، والكامػػؿ 219/ 2( البيػػت مػػف البسػػيط، وىػػو دوف نسػػبة فػػي الكتػػاب 3)
عراب النحاس 384  .210/ 17، والتفسير البسيط 126/ 5، ومعانيو 207/ 3، وا 

 .2/220( الكتاب 4)

عرابو لمزجاج ( معاني ا5)  .4/115لقرآف وا 
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حدى القراءتيف أمٌر بالسجود واألخرى ذّـّ أو َمدٌح لَمْف أتى بيا، أو ذّـّ لمف  تركيا، وا 
 .(1)لمتارؾ"

ُاإلٌضاحُوالمناقشة:ُ

: تنبيٌو واستفتاٌح، و)يا( بعدىا: حرُؼ تنبيٍو أو   )أال( بالتَّخفيِؼ في قراءة الكسائيّْ
نداٍء، والمنادى محذوٌؼ، تقديره: أال َيا قْوـ اسُجُدوا، أو يا ىؤالء اسجدوا، 

مر، وكاف حؽُّ الخط عمى ىذه القراءة أف يكوف )يا اسجدوا( لكفَّ و)اسجدوا( فعؿ أ
الصحابة أسقطوا ألؼ، )يا(، وىمزة الوصؿ مف )اسجدوا( خطِّا لمَّا سقطا لفظًا، 
ووصموا )الياء( بػ)سيف( )اسجدوا(، فصارت صورُتو )يسجدوا(، فاتحدت القراءتاف 

 .(2)لفًظا وخطِّا، واختمفا تقديًرا
: "وَحَكى بعُضيـ سماًعا عف العرب: أال يا اْرحُموا، أال يا اصُدُقوا، قاؿ القرطبيُّ  

يريدوف أال يا قوـ ارحموا اصدقوا، فعمى ىذه القراءة )اسجدوا( في موضع جـز 
باألمر، والوقؼ عمى )أال يا( ثـ تبتدئ فتقوؿ: )اسجدوا(...وسقطت ألؼ 

)يا( واتصمت بيا ألؼ )اسجدوا(، كما تسقط مع ىؤالء إذا ظير ولمَّا سقطت ألؼ 
يثاًرا ِلَما يِخؼُّ وتقؿُّ ألفاُظو  )اسجدوا( سقطت، َفُعدَّ سقوُطيا داللة عمى االختصار وا 

إنما ىو لمتنبيو، كأنو قاؿ: أال اْسجُدوا هلل،  وقاؿ بعضيـ: إفَّ "يا" في ىذا الموضع
لُؼ وصٍؿ، فممَّا أدخؿ عميو "يا" لمتنبيو سقطت األلؼ التي في )اسجدوا(؛ ألنَّيا أ
 .(3)وذىبت األلؼ التي في "يا" الجتماع الساكنيف؛ ألنَّيا والسّْيَف ساكنتاف"

ومجيُء مثِؿ ىذا التركيب موجوٌد في كبلـ العرب بكثرة ومف ذلؾ قوُؿ ذي  
 الرمة: 

                                                 

 .449/ 4، وما بعدىا، وانظر: الكشاؼ 141/ 16( القرطبي 1)

، 157/ 6، ومعػػػػػالـ التنزيػػػػػؿ 532/ 6، والمحػػػػػرر الػػػػػوجيز 290/ 2( ينظػػػػػر: معػػػػػاني الفػػػػػراء 2)
 .65/ 7، والبحر 1007والتبياف 

 .144، 143، 142/ 16( تفسير القرطبي 3)
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 َأاَل َيا اْسَمِمي َيا َداَر َميِّ َعَمى الِبَمى
 

  (1)رُ َواَل زَاَل ُمْنَياًل ِبَجْرَعاِئِك الَقطْ  ***

  (1)رُ الَقطْ 

 وقوُؿ الشَّمَّاخ: 

 
 
 
 
 
 
 

اج:   وقول العجَّ
 *** اْسممييا داَر َسممى يا اْسممي 

 

 (3)عْن َسْمَسم وعْن يميِن َسمَسمِ  ثمَّ 
 

                                                 

، والػدر 66/ 7، والبحػر 144/ 16، وانظػره فػي: القرطبػي ، مػف الطويػؿ559/ 1( في ديوانو 1)
، ومػػػػنيبل: سػػػػػائبًل، 81/ 1، والػػػػدرر 151/ 2، وأمػػػػالي الشػػػػجري 599/ 8والػػػػدر المصػػػػوف 
 والجرعاء: المرتفع.

 ، والمساف )سنجؿ(.307/ 2، وىو مف بحر الطويؿ، وانظره في: الكتاب 456( في ديوانو 2)

 )سنجؿ(.

، وتأويػػػؿ مشػػػكؿ 94/ 2فػػػي: مجػػػاز القػػػرآف  ، وىػػػو234( مػػػف الرجػػػز المشػػػطور، فػػػي ديوانػػػو 3)
عراب القراءات البف خالويو 211/ 17، والبسيط 223القرآف  وشرح شافية ابػف  ،2/148، وا 

، 532/ 6، والمحػرر 210/ 17، وراجع ىذه الشواىد في: التفسير البسيط 4/428الحاجب 

 َأاَل َيا اْسقياِني َقْبَل َغاَرِة ِسْنَجالِ 
 

 (2)وَقْبَل َمَناَيا َقْد َحَضْرَن َوَآَجالِ  ***
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في موضع نصب  أال يسجدوافُخرَّْجْت عمى أفَّ قوَلو: وأمَّا قراءُة باقي السَّبعة  
، أي: )فزيف ليـ الشيطاف أف ال يسجدوا(، أعماليـعمى أْف يكوف بداًل مف قولو 

أو  -وعمى ىذا التخريج )ال( ليست زائدة -وما بيف الُمْبَدِؿ منو والبدؿ معترٌض، 
عف أف ال يسجدوا،  في موضع جرٍّ عمى أْف يكوف بداًل مف السبيؿ، أي: فصدىـ

وعمى ىذا التخريج تكوف )ال( زائدة، أي: فصدىـ عف أف يسجدوا هلل، ويكوف: )فيـ 
ال ييتدوف( معترًضا بيف الُمْبَدِؿ منو والبدؿ، ويكوف التقدير: ألف ال يسجدوا، 
مَّا بػ)فصدىـ(، والبلـُ الداخمة عمى )أف( داخمة عمى  وتتعمؽ البلـُ إمَّا بػ)زيَّف( وا 

لو، أي: عمة تزييف الشيطاف ليـ، أو صدىـ عف السبيؿ ىي انتفاء  مفعوؿ
سجودىـ هلل، أو لخوفو أف يسجدوا هلل، ويجوز أف تكوف )ال( مزيدٌة، ويكوف 

 .(1)المعنى: فيـ ال ييتدوف إلى أْف َيسجدوا
اُس، وغيُرىـ عمى القراَءتيف حكًما، وىو:   ىذا وقد رتََّب الفراُء، والزجاُج، والنَّحَّ
جوب سجود التبلوة وعدمو، فأوجبوه مع قراءة الكسائي، وكأنو ألجؿ األمر بو، و 

ولـ يوجبوه في قراءة الباقيف؛ لعدـ وجود األمر فييا؛ وألفَّ المعنى عمييا: اإلخباُر 
 عف قـو سبأ بتركيـ السجود هلل.

"حدَّثني بعُض المشيخة، وىو الكسائي عف عيسى اليمداني قاؿ: ما  قاؿ الفراُء: 
كنت أسمع المشيخة يقرؤونيا إال بالتَّخفيؼ عمى نية األمر، وىو وجو الكبلـ؛ ألنَّيا 

                                                                                                                        

عػػػػػراب النحػػػػػاس  / 8ف ، والػػػػػدر المصػػػػػو 66/ 7، والبحػػػػػر 142/ 16، والقرطبػػػػػي 206/ 3وا 
 .143/ 15، والمباب البف عادؿ 599

/ 16، والقرطبػػي 532/ 6، والمحػػرر 449/ 4، والكشػػاؼ 206/ 3( ينظػػر: إعػػراب النحػػاس 1)
 .145/ 15، والمباب 1007، والتبياف 602/ 8، والدر المصوف 65/ 7، والبحر 141
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سجدٌة ومف قرأ )أال يسجدوا( فشدََّد فبل ينبغي ليا أف تكوف سجدة؛ ألف المعنى: زيف 
 .(1)ليـ الشيطاف أال يسجدوا، واهلل أعمـ بذلؾ"

لقرآف، ومف قرأ )أال "ومف قرأ بالتخفيؼ فيو موضُع سجدة مف ا وقاؿ الزجاُج: 
 .(2)يسجدوا( بالتشديد فميس بموضع سجدة"

وقاؿ في موضع آخر: "وعمى -كما سبؽ-والقرطبيُّ أشار إلى كبلـ الزجاج ىذا 
فميس بموضع سجدة؛ ألفَّ ذلؾ خبٌر عنيـ بترؾ  -أي: قراءة التشديد -ىذه القراءة

ِد، أو بمنع االىتداء"  .(3)السجود، إمَّا بالتزييف، أو بالصَّ
"فإف قمت: أسجدة  وقد انتقَد الزمخشريُّ ما ذىب إلي الزجاج، وغيُره، فقاؿ:

التبلوة واجبٌة....سبؽ كبلُمو في نصّْ القرطبي السابؽ، ثـ قاؿ: وقد اتََّفَؽ أبو حنيفة 
نما اختمؼ في سجدة -رحميما اهلل-والشافعي عمى أفَّ سجداِت القرآف أربع عشرة، وا 

سجدُة شكر، وفي سجدَتْي  سجدُة تبلوة، وعند الشافعي)ص( فيي عند أبى حنيفة 
سورة الحج، وما ذكره الزجاج مف وجوب السجدة مع التخفيؼ دوف التَّشديد، فغيُر 

 .(4)مرجوٍع إليو
: "وكأفَّ الزجاَج أخذ بظاىر األمر، وظاىره الوجوب، وىذا   قاؿ السميُف الحمبيُّ

ولكْف دلَّت السنة عمى استحبابو دوف وجوبو لو ُخمّْْيَنا واآلية لكاف السجود واجًبا، 
عمى أنَّا نقوؿ: ىذا مبنٌي عمى نظر آخر، وىو: أف ىذا األمَر مف كبلـ اهلل تعالى، 
أو مف كبلـ اليدىد محكيِّا عنو، فإف كاف مف كبلـ اهلل تعالى فيقاؿ: يقتضى 

                                                 

 .290/ 2( معاني الفراء 1)

 .127/ 5س ، وانظر: معاني النحا115/ 4( معاني القرآف لو 2)

/ 4، وفػػتح القػػدير 212/ 17، وانظػػر فػػي ذلػػؾ: التفسػػير البسػػيط 142/ 16( تفسػػير القرطبػػي 3)
176. 

 .146/ 15، والمباب البف عادؿ 67/ 7، وراجع: البحر 450، 449/ 4( الكشاؼ 4)
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ْف كاف مف كبلـ اليدى وىو -دالوجوب؛ إال أْف يجيَء دليٌؿ يصرفو عف ظاىره، وا 
 .(1)ففي انتياضو دليبًل نظٌر ال َيخفى"-الظاىر

وىذا الذي ذكروه ليس بشيٍء؛ ألفَّ المراَد بالسجود ىينا عبادُة اهلل ال عبادةُ  
 .(2)الشمس، وعبادُة اهلل واجبة
 ثابتٌة عمى القراءتيف ال خبلَؼ فييا بيف أىؿ العمـ.-ىنا-ىذا وسجدُة سورة النمؿ

لعمـ عمى أفَّ ىاىنا سجدًة عمى القراءتيف ببل خبلٍؼ بينيـ "وأىُؿ ا قاؿ الواحدي: 
 .(3)في ذلؾ؛ ألفَّ التَّشديَد يتضمف مذمَّتيـ عمى ترؾ السجود هلل"

وفي الترجيح بيف القراءتيف قاؿ القرطبي: "واختار أبو حاتـ، وأبو عبيد قراءَة  
ف أمر سبأ، ثـ رجع التشديد وقاؿ: التخفيُؼ وجٌو حسٌف إال أفَّ فيو انقطاَع الخبر م

بعُد إلى ذكرىـ، والقراءُة بالتشديد خبٌر يتبع بعُضو بعًضا ال انقطاع في وسطو، 
وقراءة  ُمعترًضا، ونحوه، قاؿ النحاس: قاؿ: قراءة التخفيؼ بعيدٌة؛ ألفَّ الكبلـَ يكوف

جدٌة . وقاؿ الفراُء: "االختيار التخفيؼ؛ ألنيا س(4)التشديد يكوف الكبلـ بيا ُمتَِّسًقا"
. وقاؿ ابف عطية: "واحتجَّ الكسائي لقراءتو ىذه بأنو ُروي عف النبي (5)ُأِمرنا بيا"

                                                 

 .604/ 8( الدر المصوف 1)

 .147/ 15( ينظر: المباب البف عادؿ 2)

، 144/ 16، والقرطبػػي 31اجػع: مراتػػب اإلجمػاع البػػف حػـز ، ور 213/ 17( التفسػير البسػػيط 3)
 .176/ 4وفتح القدير 

يضػػػاح الوقػػػؼ واالبتػػػداء 207/ 3، وراجػػػع: إعػػػراب النحػػػاس 143/ 16( تفسػػػير القرطبػػػي 4) ، وا 
 .174، 173/ 1لؤلنباري 

 .114/ 1، وانظر: إيضاح الوقؼ واالبتداء 290/ 2( معاني القرآف 5)
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( ف جعمناه مف كبلـ اليدىد: بمعنى: أال يا قوـ، ونحو ( أنو موضع سجدة، وا 
 .(1)ىذا"
ىذا وقد ذكر القرطبيُّ حجًة لقراءة التخفيؼ فقاؿ: "وفي قراءة عبِد اهلل )ىبل  

لنوف، وفي قراءة أبي: )أال تسجدوف هلل( فياتاف القراءتاف حجٌة تسجدوف( بالتاء وا
 .(2)لمف خفؼ"

 أقوؿ: وفي ىذا أبمغ َردٍّ عمى مف ضعَّؼ قراءَة التخفيؼ.
 وبعااُد: 

فقد رأينا كيؼ رتََّب الفراُء، والزجاُج، وغيُرىما عمى ىاتيف القراءتيف اختبلَؼ  
 وجوب وعدمو. حكـِ سجود التبلوة في ىذا الموضع مف حيث ال

                                                 

 .532/ 6( المحرر الوجيز 1)

يضػػاح الوقػػؼ واالبتػػداء 290/ 2، وانظػػر: معػػاني الفػػراء 143/ 16( تفسػػير القرطبػػي 2) / 1، وا 
 .35/ 7، والبحر المحيط 174
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ُالخاتمة

الحمُد هلِل ربّْ العالميف، وصبلُتو وسبلُمو عمى سيّْدنا محمٍد خاتَـِ النبييف، وعمى  
 آلو وصحبو أجمعيف، وبعد: 

فإنَّني بعَد ىذا التّْطواِؼ حوَؿ قضية "بناء األحكاـ الشرعية عمى القواعد  
البحُث إلى بعٍض مف ينتيي ِبَي ( ) النحوية" مف خبلؿ تفسير اإلماـ القرطبي

 النتائج التي ُيمكف إيجاُزىا فيما يأتي: 
أفَّ لمقرطبي وقفاٍت جياًدا، تدؿُّ عمى حْسف نظٍر، وتماـِ فقٍو بمعاني القرآف أوال: 

الكريـ، وما يتطمبو ذلؾ مف إعراٍب، فقد أفاَد منو، ومف القراءة في تقرير األحكاـ 
 رؾ أىميتيما في ذلؾ إدراًكا قويِّا.الشرعيَّة، واستنباطاتيا مف آياتيا، وأد

أفَّ الشريعَة عربيٌة، ال سبيَؿ لفيميا إال بفيـ المغة العربية، فالتفسيُر الذي ال ثانًيا: 
يستنُد إلى العربيِة غيُر مقبوٍؿ، والعموـ المسانية ذاُت صمٍة قويٍة بالتفسير، وأقواىا 

ى أشّد، وليست وظيفُتو مقصورًة صمًة بو اإلعراُب؛ ألفَّ الحاجة إليو في بياف المعن
 عمى بياف المعاني، بؿ ىو وسيمٌة إلى إعجاز القرآف الكريـ.

أكََّد البحُث عمى وجوِد الصمة الوثيقة بيف اإلعراب وكثيٍر مف العموـ الشرعية ثالثًا: 
والعربية؛ لذا يرى ضرورَة ربِط النَّْحِو واإلعراِب بالعموـ اإلسبلمية األخرى، والنَّأي 

التعقيدات والتأويبلت المتعسفة انتصاًرا لمرأي النحوي، حتَّى يعوَد النَّحُو إلى  عف
مكانتو الطبيعيَِّة في قموب الباحثيف، ويقترح تقريَر مادٍة ُلغويٍَّة تطبيقيٍَّة شرعيٍَّة، قائمٍة 
عمى خدمة العموـ الشرعية، وتتزواج فييا المعرفة المغوية والمعرفة الشرعية، ويشمؿ 

البحث فييا كؿَّ ما لو صمٌة بالمعرفة المغوية العربية أو العامة، مف مباحث  مجاؿُ 
الوحي وبيانو، والعموـ الشرعية األخرى، وأوجو استخداـ المغة في الدعوة، وبناء 
السموؾ القويـ، والتشريع والقضاء، ويدرس قضيَة المصطمحات، وشيًئا مف 

لعقيدة والفكر والثقافة، وشيًئا مف النظريات المغوية الحديثة، وعبلقة المغة با
 التفصيؿ في الداللة واألسموب وتحميؿ الخطاب.

ـِ عمى النحو بدعوى أنَّو قواعُد لفظية رابًعا:  أسيـ البحُث في إبطاؿ حممة التَّيجُّ
مجرَّدة عف مراعاة النواحي المعنوية، حيث ظير مف خبلؿ البحث أفَّ سبلمَة 
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ـٌ عمى اطّْراد المعنى أىُـّ مقومات الصحة وا لقبوؿ في التوجيو اإلعرابّي، بؿ إنَّو مقدَّ
 القاعدة النحوية.

َيرى البحُث أفَّ االستدالَؿ النحوَي كاف ِدعاَمًة لمفقياء والمفسريف في بناء خامًسا: 
 األحكاـ الشرعية، واستنباطيا مف آيات القرآف الكريـ.

ـَ النحويََّة ناِتجٌة عف فْيـِ سادًسا:  ، وأفَّ اختبلَؼ األحكاـ  أفَّ األحكا الُمْعِرِب لمنَّصّْ
النحوية ناتٌج عف اختبلؼ في فيـ المعربيف لنصٍّ مف النصوص، فإْف كاف الخبلُؼ 
في إعراب آية مف آيات األحكاـ فإفَّ فيَمَنا لآلية سيتأثر بيذا الخبلؼ، وقد يدّؿ 

النحوي ذا كؿُّ رأي نحوي عمى حكـ شرعي مختمؼ عف اآلخر، ولذلؾ كاف النظر 
 أىمية كبيرٍة عند الحاجة إلى النظر الشرعي.

أثبت الَبْحُث أفَّ الحكـَ الشرعيَّ الموجوَد في اآلية ُيمكف أْف يتغيَّر إذا أخذنا سابًعا: 
ؿ الحكـ مف تحريـ إلى  بالمعنى المفيوـ مف أعاريب النحاة المختمفة، فقد يتحوَّ

َـّ ُتؤثر عمى إباحة، فاآلراُء النحويُة المتعددُة تؤثر ف ي فيمنا لآلية الكريمة، ومْف َث
 الحكـ الشرعي الموجود في اآلية.

أثبت البحُث أفَّ الخبلَؼ في الدّْاللة النحويَِّة سبٌب مف أسباب تعدِد الرأي ثامًنا: 
الشرعي، فقد ُبِنَي الحكـ الشرعي عمى ما وَقر في ذىف الفقيو مف َفْيـٍ َنْحوي، وقد 

 مفسروف بذلؾ كثيًرا في ثنايا البحث.صرَّح الفقياُء وال
ُتمثّْؿ العبلقُة بيف األداة النحوية والتركيب عبلقًة تداوليًة تكامميًة، فبل ُيمكف تاسًعا: 

ألحدىما أْف يستقّؿ بمعنى دوف اآلخر، وليذا فإفَّ غالَب ُصور الجمؿ في المغة 
تمؾ المعاني النحوية العربية تتكُئ عمى األداة في أداء دوٍر بارٍز في التعبير عف 

 العامة التي يتوقؼ إدراكيا عمى ذكر أدواتيا.
أفَّ حروَؼ المعاني تجيُء لممعنى األصمي الذي وضع ليا أساًسا، وال مانع عاشرًا: 

أْف تجيَء كذلؾ لمعاٍف أخرى حسب ما يقتضيو السياؽ والحكـ الشرعي المراد مف 
 اآلية، وىذا ظاىٌر في مبحث "حروؼ المعاني".

أفَّ األبواَب النحويََّة تتفاوت أىميُتيا في توظيؼ الحكـ الشرعي، كما دي عشر: حا
يدّؿ عمى ذلؾ االستقراُء والتتبُع لتمؾ التوجييات اإلعرابية وتصنيفيا، فقد نالت 
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بعُض األبواب النحوية أىميًة في ىذا الجانب مف خبلؿ قابميتيا لتمرير بعض 
 االستثناء، والتوابع، وحروؼ المعاني، وغيرىا.األحكاـ الشرعية، وذلؾ مثؿ أبواب: 

أكََّد البحُث عمى ضرورِة قبوؿ الرأي النَّحوي الذي يتفؽ والحكـ ثاني عشر: 
ْف كاف أقؿَّ حظِّا وأندَر أنصاًرا، ومف فوائد ىذا أْف يبتعَد الدرُس النحويُّ  الشرعي، وا 

رعي والفقيي في كؿّْ عف التكمُِّؼ والتعميبلت المتعسفة، مع استبصار البعد الش
 تقعيد، أو حكـ ندرسو أو نعممو.

تبيََّف أفَّ مف أسباب تعدد اآلراء النحوية في بعض اآليات أفَّ بعض ثالث عشر: 
النحاة كاف يأتي بإعراٍب جديد لمكممة بسبب احتماؿ المعنى في اآلية ليذا 

االستثناء مف  اإلعراب، وذلؾ كقوؿ بعضيـ في "االستثناء مف الجمؿ المتعددة": إفَّ 
نَّما ذكر ذلؾ؛ ألفَّ اآلية تحَتمُؿ ىذا المعنى.  الجممة الثانية، وا 

 
ِه أُِنٌُب  :وبْعَد ىذا وقْبَمو أقوؿُ  ٌْ ْلُت َوإِلَ ِه َتَوكَّ ٌْ ِ َعلَ .]ىود َوَما َتْوِفٌِقً إَِلَّ ِباّلِلَّ

55.] 
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مصادرُالبحثُومراجعهُ
(1)

ُ
 

بيػدي، تحقيػؽ:  ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة ● الكوفة والبصػرة، لمشَّػْرجي الزَّ
 (.1407)-بيروت-ط/ عالـ الكتب د. طارؽ الجنابي،

اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الوصوؿ إلى عمـ األصػوؿ لمبيضػاوي،  ●
لعمػػػي بػػػف عبػػػد الكػػػافي السػػػبكي، تحقيػػػؽ: جماعػػػة مػػػف العممػػػاء، الناشػػػر/ دار 

 ىػ(.1404الطبعة األولى )-بيروت-الكتب العممية

اإلحكاـ في أصوؿ األحكػاـ، لعمػي بػف محمػد اآلمػدي أبػو الحسػف، تحقيػؽ د/  ●
 الطبعػػػػػة األولػػػػػى. سػػػػػيد الجميمػػػػػي، ط/ دار الكتػػػػػاب العربػػػػػي، بيػػػػػروت، لبنػػػػػاف.

 ىػ(.1404)

أحكػػػاـ القػػػرآف، ألبػػػي بكػػػر بػػػف العربػػػي، تحقيػػػؽ/ محمػػػد عبػػػدالقادر عطػػػا، دار  ●
 لبناف.-بيروت-الكتب العممية

آف لمجصَّاص، تحقيؽ/ محمد الصػادؽ قمحػاوي، دار إحيػاء التػراث أحكاـ القر  ●
 ـ(.1992-ىػ1412لبناف )-بيروت-العربي

-ىػػػػػ1403أحكػػػاـ القػػػرآف لمكيػػػػا اليراسػػػي، المكتبػػػػة العمميػػػة، بيػػػػروت، لبنػػػاف ) ●
 ـ(.1983

تحقيػػػؽ د/ رجػػػب -ارتشػػػاؼ الضػػػرب مػػػف لسػػػاف العػػػرب ألبػػػي حيػػػاف األندلسػػػي ●
 ـ.1998ىػ 1418-1قاىرة ط ال-مكتبة الخانجي-عثماف محمد

إرشاد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصػوؿ، لمشػوكاني، تحقيػؽ الشػيخ/  ●
-ىػػػػ1419الطبعػػػة األولػػػى )-دمشػػػؽ-أحمػػػد عػػػزو عنايػػػة، ط/ الكتػػػاب العربػػػي

 ـ(.1999

                                                 

( مرتبة ىجائيا حسب الحرؼ األوؿ مف الكممة األولى بعد إسقاط )أؿ( أو )ابف( أو )أب( إف 1)
 وجدت.
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األزىيػػة فػػي عمػػـ الحػػروؼ لميػػروي، تحقيػػؽ: عبػػدالمعيف الممػػوحي، مطبوعػػات  ●
 ىػ(.1391)-بدمشؽ-مجمع المغة العربية

تحقيػػػؽ/ محمػػػد عبػػػد -االسػػػتغناء فػػػي أحكػػػاـ االسػػػتثناء لشػػػياب الػػػديف القرافػػػي ●
 ـ.1986ىػ 1406-األولى-بيروت-دار الكتب العممية-القادر عطا

دار -تحقيػػػػؽ د/ فخػػػػر صػػػػالح قػػػػدارة-أسػػػػرار العربيػػػػة ألبػػػػي البركػػػػات األنبػػػػاري ●
 ـ.1995ىػ 1415-األولى-بيروت-الجيؿ

دار الكتػػػػب -تحقيػػػػؽ/ غريػػػػد الشػػػػيخ-مسػػػػيوطياألشػػػػباه والنظػػػػائر فػػػػي النحػػػػو ل ●
 ـ.2001ىػ 1422-األولى-بيروت-العممية

إصػػػػبلح الخمػػػػؿ الواقػػػػع فػػػػي الجمػػػػؿ لمزجػػػػاجي، تػػػػاليؼ/ عبػػػػد اهلل البطميوسػػػػي،  ●
تحقيػػػػػػػػؽ د/ حمػػػػػػػػزة عبػػػػػػػػداهلل النشػػػػػػػػرتي، دار المػػػػػػػػريخ بالريػػػػػػػػاض، ط/ األولػػػػػػػػى 

 ـ(.1979-ىػ1399)

ط/ مؤسسػة -الحسػيف الفتمػيتحقيػؽ د/ عبػد -األصوؿ في النحو البػف السػراج ●
 ـ.1988ىػ 1408-الثالثة-بيروت-الرسالة

-بيػػروت-األضػػداد لؤلصػػمعي، تحقيػػؽ/ أوغسػػت ىفنػػرف المطبعػػة الكاثوليكيػػة ●
 ـ(.1912)

-بيروت-األضداد البف السكيت، تحقيؽ/ أوغست ىفنر، المطبعة الكاثوليكية ●
 ـ(.1912)
 بدوف.-ط/ دار المنار-وإعراب ثبلثيف سورة مف القرآف الكريـ البف خالوي ●

وعمميا البف خالويو، تحقيؽ د/ عبدالرحمف بف سميماف إعراب القراءات السبع  ●
 ـ(.1992مكتبة الخانجي بالقاىرة، )-العثيميف

المطبعػػػة -تحقيػػػؽ/ إبػػػراىيـ اإلبيػػػاري-إعػػػراب القػػػرآف المنسػػػوب خطػػػأ لمزجػػػاج ●
 ـ.1963-األميرية
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د/ زىيػػػػر غػػػػازي زاىػػػػد، مكتبػػػػة  تحقيػػػػؽ-إعػػػػراب القػػػػرآف ألبػػػػي جعفػػػػر النحػػػػاس ●
 ـ.1985ىػ 1405-النيضة العربية، عالـ الكتب، ط/ الثانية

األعػػػػبلـ قػػػػػاموس تػػػػػراجـ ألشػػػػير الرجػػػػػاؿ والنسػػػػػاء مػػػػف العػػػػػرب والمسػػػػػتعربيف  ●
 الثانية.-بيروت-دار العمـ لممبلييف-والمستشرقيف لخير الديف الزركمي

-عبػػد المجيػػد قطػػامش تحقيػػؽ د/-اإلقنػػاع فػػي القػػراءات السػػبع البػػف البػػاذش ●
 ـ.2001ىػ 1422-الثانية-مكة المكرمة-جامعة أـ القرى

 ىػ(.1393)-بيروت-دار المعرفة-األـ لئلماـ الشافعي ●

عػػػالـ الكتػػػب، مكتبػػػة -تحقيػػػؽ د/ىػػػادي حسػػػف حمػػػودي-أمػػػالي ابػػػف الحاجػػػب ●
 ـ(.1985النيضة العربية، )

ي بالقػػػاىرة مكتبػػػة الخػػػانج-تحقيػػػؽ د/ محمػػػود الطنػػػاحي-أمػػػالي ابػػػف الشػػػجري ●
 ـ(.1992)

تحقيػػػؽ/ محمػػػد أبػػػي الفضػػػؿ -أمػػػالي المرتضػػػي )غػػػرر الفوائػػػد ودرر القبلئػػػد( ●
 ـ(.1998)-دار الفكر العربي بالقاىرة-إبراىيـ

اإلمػػاـ القرطبػػي شػػيخ أئمػػة التفسػػير، لمشػػيور حسػػف محمػػود سػػمطاف،ط/ دار  ●
 -دمشؽ–القمـ 

ات في جميع القػرآف، ألبػي إمبلء ما َمفَّ بو الرحمف مف وجوه اإلعراب والقراء ●
 -لبناف–البقاء العكبري،ط/ دار الكتب العممية، بيروت 

تحقيػؽ/ محمػد محيػي -اإلنصاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ ألبػي البركػات األنبػاري ●
 ـ.1945ىػ 1364-األولى-القاىرة-مطبعة االستقامة-الديف عبد الحميد

-ى البابي الحمبػيط مصطف-أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ )تفسير البيضاوي( ●
 ـ.1968ىػ 1388-الثانية
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تحقيػؽ/ محمػد محيػي الػديف -أوضح المسالؾ إلى ألفية ابػف مالػؾ البػف ىشػاـ ●
 بدوف.-بيروت-صيدا-المكتبة العصرية-عبد الحميد

دار -تحقيػػؽ د/ حسػػف شػػاذلي فرىػػود-اإليضػػاح العضػػدي ألبػػي عمػػي الفارسػػي ●
 ـ.1988ىػ 1408-الثانية-العمـو لمطباعة والنشر

تحقيػؽ د/ موسػى بنػاي -اإليضاح في شرح مفصػؿ الزمخشػري البػف الحاجػب ●
إحيػػػػاء التػػػػراث -وزارة األوقػػػػاؼ والشػػػػئوف الدينيػػػػة-الجميوريػػػػة العراقيػػػػة-العميمػػػػي

 اإلسبلمي.
دار -تحقيؽ د/ مازف المبػارؾ-اإليضاح في عمؿ النحو ألبي القاسـ الزجاجي ●

 ـ.1996ىػ 1416-السادسة-بيروت-النفائس

تحقيػػؽ/ -ألبػي بكػػر بػػف األنبػػاري( ) لوقػػؼ واالبتػػداء فػػي كتػػاب اهللإيضػاح ا ●
محيػػػي الػػػديف عبػػػدالرحمف رمضػػػاف، مطبوعػػػات مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة بدمشػػػؽ 

 ـ(.1971-ىػ1390)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعبلء الديف أبي بكر بف مسػعود الكاسػاني  ●

 بالقاىرة.الحنفي، تحقيؽ: أحمد مختار عثماف، مطبعة العاصمة 
-بداية المجتيد ونياية المقتصد البف رشد القرطبي، الشيير بابف رشد الحفيد ●

 ـ(.1975-ىػ1395الطبعة األولى )-مصر-مصطفى البابي الحمبي وأوالده
البحػػػػػر الزخػػػػػار الجػػػػػامع لمػػػػػذاىب عممػػػػػاء األمصػػػػػار ألحمػػػػػد بػػػػػف يحػػػػػي بػػػػػف  ●

 ـ(.1975-ىػ1394) ط/ الثانية -بيروت-المرتضى، مؤسسة الرسالة

تحقيػػػؽ/ عػػػػادؿ أحمػػػػد عبػػػػد الموجػػػػود -البحػػػر المحػػػػيط ألبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي ●
-ىػػػػػػ1413الطبعػػػػػة األولػػػػػى )-لبنػػػػػاف-بيػػػػػروت-دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة-وآخػػػػػريف
 ـ(.1993
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دار -تحقيػػؽ/ محمػػد محمػػد تػػامر-البحػػر المحػػيط فػػي أصػػوؿ الفقػػو لمزركشػػي ●
 ـ(.2000-ىػ1421الطبعة األولى )-لبناف-بيروت-الكتب العممية

تحقيؽ د/ عبد العظيـ محمػود -لبرىاف في أصوؿ الفقو ألبي المعاؿ الجوينيا ●
 ىػ(.1418ط الرابعة )-مصر-مطبعة الوفاء بالمنصورة-الديب

دار -تحقيػػؽ/ محمػػد أبػػو الفضػػؿ إبػػراىيـ-البرىػػاف فػػي عمػػـو القػػرآف لمزركشػػي ●
 بيروت.-المعرفة

يػػاد بػػف عيػػد تحقيػػؽ د/ ع-البسػػيط فػػي شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي البػػف أبػػي الربيػػع ●
 ـ.1986ىػ 1407-األولى-بيروت-دار الغرب اإلسبلمي-الثبيتي

تحقيػػػؽ/ -بغيػػػة الوعػػػاة فػػػي طبقػػػات المغػػػوييف والنحػػػاة لجػػػبلؿ الػػػديف السػػػيوطي ●
 ـ.1965ىػ 1384-األولى-عيسى الحمبي-محمد أبي الفضؿ إبراىيـ

تحقيػػػؽ/ طػػػو عبػػػد -البيػػػاف فػػػي غريػػػب إعػػػراب القػػػرآف ألبػػػي البركػػػات األنبػػػاري ●
 ـ.1980ىػ 1400-الييئة المصرية العامة لمكتاب-حميدال

 المكتبة العممية.-تحقيؽ/ السيد أحمد صقر-تأويؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ●

عيسى البابي -تحقيؽ/ عمي محمد البجاوي-التبياف في إعراب القرآف لمعكبري ●
 الحمبي وشركاه.

زمرلػػػي،ط/ دار التػػػذكار فػػػي أفضػػػؿ األذكػػػار، لمقرطبػػػي، تحقيػػػؽ: فػػػؤاد أحمػػػد  ●
 الكتاب العربي، الطبعة األولى، وطبعة أخرى بتحقيؽ: السيد أحمد الغماري.

-تحقيػػؽ د/ محمػػد كامػػؿ بركػػات-تسػييؿ الفوائػػد وتكميػػؿ المقاصػػد البػػف مالػؾ ●
-وزارة الثقافػة-الجميورية العربية المتحدة-دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر

 ـ.1967ىػ 1387
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تحقيػؽ/ -يؿ ألبي القاسـ محمػد بػف أحمػد بػف ُجػزي الكمبػيالتسييؿ لعموـ التنز  ●
-ىػػػػ1415الطبعػػػة األولػػػى )-بيػػػروت-دار الكتػػػب العمميػػػة-محمػػػد سػػػالـ ىاشػػػـ

 ـ(.1995

تحقيػػػؽ/ محمػػػد باسػػػؿ -التصػػػريح بمضػػػموف التوضػػػيح لمشػػػيخ خالػػػد األزىػػػري ●
ـ(، وطبعػة 2006-ىػ1427الثانية )-بيروت-دار الكتب العممية-عيوف السود

 القاىرة.-عيسى الحمبي

تحقيػػؽ د/ عػػوض بػػف حمػػد -التعميقػػة عمػػى كتػػاب سػػيبويو ألبػػي عمػػي الفارسػػي ●
 ـ.1990ىػ 1410-األولى-القاىرة-مطبعة األمانة-القوزي

-تفسػػير أبػػي السػػعود )المسػػمى إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا القػػرآف الكػػريـ( ●
 مكتبة الرياض الحديثة.-تحقيؽ/ عبدالقادر أحمد عطا

جامعػة -سيط لمواحدي، تحقيؽ د/ محمد بف صالح الفوزاف وآخػريفالتفسير الب ●
-ضمف سمسػمة الرسػائؿ الجامعيػة-اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية بالرياض

 ىػ(.1430الطبعة األولى )-(101رقـ )

-تحقيػؽ/ محمػد عبػداهلل النمػر وآخػريف-تفسير البغػوي المسػمى معػالـ التنزيػؿ ●
 ىػ(.1409)دار طيبة لمنشر والتوزيع بالرياض 

 تونس.-الدار التونسية لمنشر-تفسير التحرير والتنوير لمطاىر بف عاشور ●

مؤسسػػػػػة -تفسػػػػػير الثعػػػػػالبي الموسػػػػػوـ بػػػػػالجواىر الحسػػػػػاف فػػػػػي تفسػػػػػير القػػػػػرآف ●
 .-بيروت-األعممي لممطبوعات

دار الػػوطف بالريػػاض، -األولػػى-تحقيػػؽ/ ياسػػر بػػف إبػػراىيـ-تفسػػير السػػمعاني ●
 ـ(.1997-ىػ1418)

دار الفكػػػر -الفخػػػر الػػػرازي المشػػػتير بالتفسػػػير الكبيػػػر ومفػػػاتيح الغيػػػب تفسػػػير ●
 ـ(.1981ىػ 1401)-الطبعة األولى-لمطباعة والنشر والتوزيع
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-تفسػػػػير القػػػػرآف الجميػػػػؿ المسػػػػمى بمػػػػدارؾ التنزيػػػػؿ وحقػػػػائؽ التأويػػػػؿ لمنسػػػػفي ●
 بيروت.-منشورات دار الكتاب العربي

دار طيبة -امي بف محمد السبلمةتفسير القرآف العظيـ البف كثير، تحقيؽ/ س ●
 ـ(.1999ىػ 1418)-الطبعة األولى-لمنشر والتوزيع

تفسػػػير القػػػرآف الكػػػريـ، البػػػف أبػػػي الربيػػػع اإلشػػػبيمي، تحقيػػػؽ: د. صػػػالحة بنػػػت  ●
مطبوعػػػػػػات جامعػػػػػػة اإلمػػػػػػاـ محمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػعود اإلسػػػػػػبلمية  راشػػػػػػد آؿ غنػػػػػػيـ،

 ىػ(.1430بالرياض،)

تحقيػػػؽ د/ عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد -الكػػػريـتفسػػػير القرطبػػػي الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف  ●
 ـ(.2006ىػ 1427الطبعة األولى )-مؤسسة الرسالة-المحسف التركي

عبدالرحمف عميرة، دار الكتب العمميػة  /التفسير الكبير البف تيمية، تحقيؽ: د ●
 .-بيروت–

التفسػػير والمفسػػروف، لمػػدكتور/ محمػػد حسػػيف الػػذىبي، ط/ دار إحيػػاء التػػراث  ●
 ـ(. 1976-ىػ1396)العربي، الثانية

-تحقيػػػؽ/ إبػػػراىيـ عطػػػوة-تقريػػػب النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر البػػػف الجػػػزري ●
 ـ.1960ىػ 1380-الثانية-مصطفى الحمبي

تحقيػػؽ د/ محمػػد حسػػف -التمييػػد فػػي تخػػريج الفػػروع عمػػى األصػػوؿ لئلسػػنوي ●
 ىػ(.1400)-بيروت-مؤسسة الرسالة-الطبعة األولى-ىيتو

تحقيػػػػؽ د/ مفيػػػػد أبػػػػو عمشػػػػة -وذاني الحنبمػػػػيالتمييػػػػد فػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػو لمكمػػػػ ●
حياء التراث اإلسبلمي جامعة أـ -مكة المكرمة-وزميمو مركز البحث العممي وا 
 ىػ(.1406الطبعة األولى )-القرى
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تنبيػػػػػو األلبػػػػػاب عمػػػػػى فضػػػػػائؿ اإلعػػػػػراب، ألبػػػػػي بكػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدالممؾ  ●
 -جػػػػػػػػػدة-الشػػػػػػػػػنتريني،ت:د/ معػػػػػػػػػيض بػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػاعد العػػػػػػػػػوفي، دار المػػػػػػػػػدني

 (.1410)األولى
تحقيػػػؽ د/ عبػػػد -توضػػيح المقاصػػػد والمسػػالؾ بشػػػرح ألفيػػػة ابػػف مالػػػؾ لممػػرادي ●

 ـ.1976-ىػ1396-األولى-مكتبة الكميات األزىرية-الرحمف عمي سميماف

عنػػػػي -التيسػػػير فػػػػي القػػػراءات السػػػػبع ألبػػػػي عمػػػرو عثمػػػػاف بػػػػف سػػػعيد الػػػػداني ●
ستشرقيف لجمعية الم-ـ1930-مطبعة الدولة-إستانبوؿ-بتصحيحو أوتو برتزؿ

 األلمانية.

تيسػػػػير الكػػػػريـ الػػػػرحمف فػػػػي تفسػػػػير كػػػػبلـ المنػػػػاف لعبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف ناصػػػػر  ●
 ـ(.2000-ىػ1421)-بيروت-مؤسسة الرسالة-السعدي، تحقيؽ/ ابف عثيميف

 ىػ(.1384)-المؤسسة المصرية العامة-تيذيب المغة لؤلزىري ●

/ عبد اهلل بف تحقيؽ د-جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ألبي جعفر الطبري ●
الطبعػػة -دار ىجػػر لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع واإلعػػبلف-عبػػد المحسػػف التركػػي

 ـ(.2001-ىػ1422األولى )

مؤسسػػػة -تحقيػػػؽ د/ فخػػػر الػػػديف قبػػػاوة-الجمػػػؿ فػػػي النحػػػو المنسػػػوب لمخميػػػؿ ●
 ـ(.1995-ىػ1416الخامسة )-بيروت-الرسالة

-حمد أبو الفضؿتحقيؽ د/ عبدالمجيد قطامش، وم-جميرة األمثاؿ لمعسكري ●
 ـ(.1964)-مصر-المؤسسة العربية الحديثة

تحقيػػػؽ د/ فخػػػر الػػػديف قبػػػاوة، -الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػروؼ المعػػػاني لممػػػرادي ●
 ـ(.1992-ىػ1413األولى )-بيروت-دار الكتب العممية-ومحمد نديـ فاضؿ

دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة، فيصػػؿ عيسػػى -حاشػػية األميػػر عمػػى مغنػػي المبيػػب ●
 القاىرة.-بيالبابي الحم
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 مطبعة الحمبي.-حاشية الجمؿ عمى تفسير الجبلليف ●

دار الفكػػػر -حاشػػػية الخضػػػري عمػػػى شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ ●
 القاىرة.-لمطباعة والنشر والتوزيع

دار -تحقيػػؽ/ عبػػد السػػبلـ محمػػد أمػػيف-حاشػػية الدسػػوقي عمػػى مغنػػي المبيػػب ●
 .ـ2000ىػ 1421-األولى-بيروت-الكتب العممية

 بيروت.-دار صادر-حاشية الشياب عمى تفسير البيضاوي ●

دار -تحقيػػػؽ/ محمػػػد عبػػػد القػػػادر شػػػاىيف-حاشػػػية شػػػيخ زاده عمػػػى البيضػػػاوي ●
 ـ(.1999-ىػ1419)-األولى-بيروت-الكتب العممية

-المكتبػة الجديػدة-حاشية الصباف عمى شرح األشموني عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ ●
 القاىرة.-محمد عمي صبيح

دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر -يػػس عمػػى شػػرح التصػػريح عمػػى التوضػػيححاشػػية  ●
 بدوف.-القاىرة-والتوزيع

األولػػى -دار الكتػب العمميػة-الحػاوي فػي فقػو الشػافعي ألبػي الحسػف المػاوردي ●
 ـ(.1994-ىػ1414)

تحقيػػؽ/ عمػػي النجػػدي -الحجػػة فػػي عمػػؿ القػػراءات السػػبع ألبػػي عمػػي الفارسػػي ●
-الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب-شػػػمبي ناصػػػؼ، د/ عبػػػد الفتػػػاح إسػػػماعيؿ

 ـ.1983-ىػ1421-القاىرة-ـ، ودار الكتب والوثائؽ القومية1983-ىػ1403

دار -تحقيػؽ/ أحمػػد فريػػد المزيػػدي-الحجػة فػػي القػػراءات السػبع البػػف خالوييػػت ●
ـ، ونسػخة أخػرى بتحقيػؽ د/ 1999-ىػػ1420-األولػى-بيػروت-الكتب العممية

 ـ.1981-ىػ1401-الرابعة-روؽدار الش-عبد العاؿ سالـ مكـر

-بيػروت-مؤسسػة الرسػالة-حجة القراءات البػف زنجمػةتحقيؽ/ سػعيد األفغػاني ●
 ـ.1984-ىػ1404-الرابعة
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تحقيػػؽ د/ مصػػػطفى -الحمػػؿ فػػي شػػػرح أبيػػات الجمػػػؿ البػػف السػػيد البطميوسػػػي ●
-القػػػاىرة-توزيػػػع مكتبػػػة المتنبػػػي-ط/ الػػػدار المصػػػرية لمطباعػػػة والنشػػػر-إمػػػاـ

 ـ.1979-ىػ1399-األولى

تحقيػػػؽ/ عبػػػد -خزانػػػة األدب ولػػػب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب لعبػػػد القػػػادر البغػػػدادي ●
 ـ.1981-ىػ1402-الثانية-القاىرة-مكتبة الخانجي-السبلـ ىاروف

الييئػػة المصػػرية العامػػة -تحقيػػؽ/ محمػػد عمػػي النجػػار-الخصػػائص البػػف جنػػي ●
 ـ.1988-ىػ1408-الثالثة-لمكتاب

السػػػػػػػػػػػنة، د/ عويػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػاد داود وسػػػػػػػػػػػميماف عمييمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػرآف و  ●
 ىػ(، غير محدد دار الطباعة.1418المطرفي،ط/األولى)

دار -دراسػػػػات ألسػػػػموب القػػػػرآف الكػػػػريـ لمشػػػػيخ/ محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة ●
 ـ.1973-ىػ1393-األولى-القاىرة-الحديث، مطبعة السعادة

مطبعػة مجمػس -الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة البف حجر العسػقبلني ●
(، وطبعػػػة أخػػرى، بػػػدار 1349)-حيػػدآباد-ائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػػة فػػي الينػػػدد

 بيروت.-الجيؿ
تحقيػػػؽ د/ أحمػػػد -الػػدر المصػػػوف فػػػي عمػػػـو الكتػػػاب المكنػػػوف لمسػػػميف الحمبػػػي ●

 ـ.1986-ىػ1406-األولى-دمشؽ-دار القمـ-محمد الخراط

كػػز مر -تحقيػؽ  د/ عبػػد اهلل بػف عبػد المحسػػف التركػي-الػدر المنثػور لمسػػيوطي ●
-ىػػػػػ1424األولػػػػى )-ىجػػػػر لمبحػػػػوث والدراسػػػػات العربيػػػػة واإلسػػػػبلمية بالقػػػػاىرة

 ـ(.2003

-تحقيػؽ/ محمػود محمػد شػاكر-دالئؿ اإلعجاز لئلماـ عبػد القػاىر الجرجػانى ●
 ـ.2000-الييئة المصرية العامة لمكتاب
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الػػػديباج المػػػذىب فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء المػػػذىب البػػػف فرحػػػوف اليعمػػػػري  ●
 بيروت.-ب العمميةدار الكت-المدني

تحقيػػؽ -الػػذيؿ والتكممػػة لكتػػابي الموصػػوؿ والصػػمة البػػف عبػػد الممػػؾ المراكشػػي ●
 ىػ.1373-بيروت-دار الثقافة-د/ إحساف عباس

دار الكتػػب -تحقيػػؽ/ أحمػػد محمػػد شػػاكر-الرسػػالة لمحمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي ●
 العممية.

مػػػػد تحقيػػػػؽ/ أحمػػػػد مح-رصػػػػؼ المبػػػػاني فػػػػي شػػػػرح حػػػػروؼ المعػػػػاني لممػػػػالقي ●
 مجمع المغة العربية بدمشؽ.-الخراط

دار إحيػػاء -روح المعػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػيـ والسػػبع المثػػاني  لآللوسػػي ●
 لبناف.-بيروت-التراث العربي

تحقيػػؽ -روضػػة النػػاظر وجنػػة المنػػاظر لعبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي ●
حمػػد بػػف سػػعود د/ عبػػد العزيػػز عبػػد الػػرحمف السػػعيد، الناشػػر جامعػػة اإلمػػاـ م

 ىػ(.1399الثانية )-اإلسبلمية بالرياض

الثالثػة -بيػروت-المكتػب اإلسػبلمي-زاد المسير في عمـ التفسير البف الجوزي ●
 ـ(.1984-ىػ1404)
-دار المعػػارؼ-تحقيػػؽ د/ شػػوقي ضػػيؼ-السػػبعة فػػي القػػراءات البػػف مجاىػػد ●

 الثالثة.-القاىرة
دمشػؽ -دار القمػـ-داويتحقيػؽ د/ حسػف ىنػ-سر صناعة اإلعراب البف جنػي ●

 ـ.1993-ىػ1413-الثانية-وبيروت

دار إحيػػاء التػػراث -تحقيػػؽ/ محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد -سػػنف أبػػي داود ●
 دار إحياء السنة النبوية.-العربي

 ـ.1962-ىػ1382-القاىرة-مصطفى البابي الحمبي-سنف الترمذي ●
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-األولػػى-بيػػروت-مؤسسػػة الرسػػالة-سػػير أعػػبلـ النػػببلء لشػػمس الػػديف الػػذىبي ●
 ـ.1985-ىػ1405

تحقيؽ/ محمػود إبػراىيـ -السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار لمشوكاني ●
 ىػ(.1405)-بيروت-دار الكتب العممية-األولى-زايد

-المكتػب التجػاري-شذرات الػذىب فػي أخبػار مػف ذىػب البػف العمػاد الحنبمػي ●
 بيروت.

-بيػػروت-دار الجيػػؿ-ريح ىاشػػـمحمػػد الػػ-شػػرح أبيػػات سػػيبويو البػػف السػػيرافي ●
 ىػ(. 1416)
تحقيػؽ/ عبػد العزيػز ربػاح، وأحمػد يوسػؼ -شرح أبيات مغني المبيب لمبغدادي ●

 ـ.1978-دمشؽ-دار المأموف لمتراث-دقاؽ
محمػد -المكتبة الجديػدة-شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ بحاشية الصباف ●

 القاىرة.-عمي صبيح
دار -تحقيػػؽ د/ عبػػد الحميػػد السػػيد محمػػد-اظـشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف النػػ ●

 بيروت.-الجيؿ

تحقيػػػؽ د/ عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد، د/ محمػػػد بػػػدوي -شػػػرح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ ●
 ـ 1990-ىػ1410-األولى-القاىرة-دار ىجر-المختوف

جامعة -تحقيؽ د/ سموى محمد عمر عرب-شرح جمؿ الزجاجي البف خروؼ ●
 .ىػ1418-األولى-مكة المكرمة-أـ القرى

-تحقيػؽ د/ صػاحب أبػو جنػاح-شرح جمؿ الزجاجي البف عصفور اإلشػبيمي ●
 الموصؿ.-دار الكتب

-شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب لمرضػػي مػػع شػػرح شػػواىده لعبػػد القػػادر البغػػدادي ●
 بيروت.-دار الكتب العممية-تحقيؽ/ محمد محيي الديف وآخرْيف
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ف عبػػػػد تحقيػػػؽ/ محمػػػػد محيػػػي الػػػدي-شػػػرح ابػػػف عقيػػػػؿ عمػػػى ألفيػػػة ابػػػػف مالػػػؾ ●
 ـ.1980-ىػ1400-العشروف-القاىرة-دار التراث-الحميد

مطبعػة -تحقيػؽ/ عػدناف الػدوري-شػرح عمػدة الحػافظ وعػدة البلفػظ البػف مالػؾ ●
 ـ.1977-ىػ1397-بغداد-العاني

جامعػػة -تحقيػػؽ د/ حسػػف الحفظػػي وزميمػػو-شػػرح كافيػػة ابػػف الحاجػػب لمرضػػي ●
 ـ(.1996-ىػ1417األولى )-اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية بالرياض

مطبوعػػػات -تحقيػػػؽ/ عبػػػد المػػػنعـ ىريػػػدي-شػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية البػػػف مالػػػؾ ●
-ىػػػػػ1402-األولػػػػى-دار المػػػػأموف لمتػػػػراث-مكػػػػة المكرمػػػػة-جامعػػػػة أـ القػػػػرى

 ـ.1982
شرح الممع، لمؤلصػفياني، ت: د/ إبػراىيـ أبػو عبػاة، ط/ جامعػة اإلمػاـ محمػد  ●

 ـ(.1990-ىػ1411بف سعود اإلسبلمية بالرياض،)
 القاىرة.-مكتبة المتنبي-شرح المفصؿ البف يعيش ●

تحقيػؽ د/ الشػريؼ عبػد اهلل عمػي -شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ لمسمسػيمي ●
-ىػػػػػػ1406-األولػػػػػى-مكػػػػػة المكرمػػػػػة-المكتبػػػػػة الفيصػػػػػمية-الحسػػػػػيني البركػػػػػاتي

 ـ.1986

تحقيؽ د/ -شواىد التوضيح والتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح البف مالؾ ●
وزارة األوقػاؼ والشػئوف -العراؽ-دار آفاؽ عربية لمصحافة والنشر-طو محسف

 ـ.1985-ىػ1405-إحياء التراث اإلسبلمي-الدينية

مكتبػػة -تحقيػػؽ د/ عمػػر فػػاروؽ الطبػػاع-الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة البػػف فػػارس ●
 ـ.1993-ىػ1414-األولى-بيروت-المعارؼ

-الثالثػػة-بيػػروت-دار ابػػف كثيػػر-تحقيػػؽ د/ مصػػطفى ديػػب-صػػحيح البخػػاري ●
 ـ.1987-ىػ1407
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-دار إحيػػاء التػػراث العربػػي-تحقيػػؽ/ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي-صػػحيح مسػػمـ ●
 بيروت.

-دار األنػػدلس-تحقيػػؽ/ السػػيد إبػػراىيـ محمػػد-ضػػرائر الشػػعر البػػف عصػػفور ●
 ـ.1980-بيروت

ضػػوابط الفكػػر النحػػوي دراسػػة تحميميػػة لؤلسػػس الكميػػة التػػى بنػػى عمييػػا النحػػاة  ●
 القاىرة.-دار البصائر لمنشر والتوزيع-بد الفتاح الخطيبد/ محمد ع-آراءىـ

تحقيػػؽ/ عمػػي محمػػد عمػػر، مركػػز تحقيػػؽ التػػراث -طبقػػات المفسػػريف لمػػداودي ●
 ـ(.1972-ىػ1392بدار الكتب، الناشر مكتبة وىبة، الطبعة األولى )

الطبعػػػػػػػػػة -بيػػػػػػػػػروت-دار الكتػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػة-طبقػػػػػػػػػات المفسػػػػػػػػػريف لمسػػػػػػػػػيوطي ●
 ـ(.1983-ىػ1403األولى)

 دار الوفاء.-تحقيؽ د/ عبد الرحمف عميرة-فتح القدير لمشوكاني ●

وزارة األوقػػػػػػاؼ والشػػػػػػئوف -تحقيػػػػػػؽ د/ محمػػػػػػد طمطػػػػػػوـ-الفػػػػػػروؽ لمنيسػػػػػػابوري ●
 الكويت.-اإلسبلمية

الفواكػػػػو الػػػػدواني عمػػػػى رسػػػػالة أبػػػػي زيػػػػد القيروانػػػػي، لمشػػػػيخ/ أحمػػػػد التقراونػػػػي،  ●
 المكتبة التجارية الكبرى.

-ىػػػػػػ1352-الثالثػػػػة-المطبعػػػػة المصػػػػػرية-روز أبػػػػػاديالقػػػػاموس المحػػػػػيط لمفيػػػػ ●
 ـ.1933

القرطبػػػػػي حياتػػػػػو وآثػػػػػاره العمميػػػػػة، ومنيجػػػػػو فػػػػػي التفسػػػػػير، لمػػػػػدكتور/ مفتػػػػػاح  ●
 ليبيا. -بنغازي–السنوسي، منشورات جامعة قاريونس 

-"سػػػيرة ومػػػنيج"، ليوسػػػؼ عبػػػدالرحمف الفػػػرت،ط/ دار القمػػػـ القرطبػػػي المفسػػػر ●
 ـ(.1982 - ىػ1402الطبعة األولى ) -الكويت
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دار األنصػػػػػار بالقػػػػػاىرة -د/ القصػػػػػبي زلػػػػػط-القرطبػػػػػي ومنيجػػػػػو فػػػػػي التفسػػػػػير ●
(1399.) 

قضػػػية المفػػػظ والمعنػػػى ونظريػػػة الشػػػعر عنػػػد العػػػرب مػػػف األصػػػوؿ إلػػػى القػػػرف  ●
 ـ(.2004)-بيروت-د/ أحمد الودرني، دار الغرب اإلسبلمي-السابع اليجري

لحسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف -قيػػػةقواعػػػد التػػػرجيح عنػػػد المفسػػػريف دراسػػػة نظريػػػة تطبي ●
 ـ(.1996-ىػ1417األولى ) -دار القاسـ بالرياض-حسيف الحربي

 بيروت.-دار الكتب العممية-الكامؿ في المغة واألدب لممبرد ●

 ىػ.1316-طبعة بوالؽ-الكتاب لسيبويو ●

-الثالثػػػػة-القػػػػاىرة-الخػػػانجي-تحقيػػػؽ/ عبػػػػد السػػػبلـ ىػػػػاروف-الكتػػػاب لسػػػػيبويو ●
 ـ.1988-ىػ1408

مكتبػػػػػة -تحقيػػػػػؽ د/ محمػػػػػود الطنػػػػػاحي-شػػػػػعر ألبػػػػػي عمػػػػػي الفارسػػػػػيكتػػػػػاب ال ●
 ىػ(.1408)-القاىرة-الخانجي

تحقيػؽ/ -الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ ألبي القاسػـ الزمخشػري ●
الطبعػػة األولػػى -مكتبػػة العبيكػػاف بالريػػاض-عػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود وآخػػريف

 ـ(.1998-ىػ1418)
 بدوف تاريخ. -بيروت-كتبة المثنىكشؼ الظنوف، لحاجي خميفة،ط/م ●

تحقيؽ/ محيي -الكشؼ عف وجوه القراءات السبع وعمميا لمكي بف أبي طالب ●
 بيروت.-مؤسسة الرسالة-الديف رمضاف

يضػػػاح المعضػػػبلت فػػػي إعػػػراب القػػػرآف وعمػػػؿ القػػػراءات ● -كشػػػؼ المشػػػكبلت وا 
-دار عمػػػػار-تحقيػػػػؽ د/ عبػػػػد القػػػػادر عبػػػػد الػػػػرحمف السػػػػعدي-لجػػػػامع العمػػػػوـ

 ـ.2001-ىػ1421-األولى-دفاألر 
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الكوكػػػػػب الػػػػػدري فيمػػػػػا يتخػػػػػرج عمػػػػػى األصػػػػػوؿ النحويػػػػػة مػػػػػف الفػػػػػروع الفقييػػػػػة  ●
األولػػػى -األردف-عمػػػاف-تحقيػػػؽ د/ محمػػػد حسػػػف عػػػواد، دار عمػػػار-لئلسػػػنوي

 ـ(.1985-ىػ1405)

شركة مكتبة ومطبعة -لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ لعمي بف محمد الخازف ●
 ـ(.1955-ىػ1375الطبعة الثانية )-مصر-الدهمصطفى البابي الحمبي وأو 

تحقيػؽ/ غػازي مختػار -المباب فػي عمػؿ البنػاء واإلعػراب ألبػى البقػاء العكبػري ●
 ـ.1995ىػ 1416-األولى-بيروت-دار الفكر-طميمات، د/ عبد اإللو نبياف

تحقيػػػؽ/ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد -المبػػػاب فػػػي عمػػػـو الكتػػػاب البػػػف عػػػادؿ الدمشػػػقي ●
-األولػػػػػػى-بيػػػػػػروت-دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػة-معػػػػػػوضالموجػػػػػػود، وعمػػػػػػي محمػػػػػػد 

 ـ.1998-ىػ1419

 دار المعارؼ.-تحقيؽ/ عبد اهلل الكبير وآخريف-لساف العرب البف منظور ●

-بيػػػػػروت-دار الكتػػػػب العمميػػػػػة-األولػػػػػى-الممػػػػع فػػػػػي أصػػػػوؿ الفقػػػػػو لمشػػػػيرازي ●
 ـ(.1985-ىػ1405)
-دفاألر -دار األمػػػؿ-تحقيػػػؽ د/ فػػػائز فػػػارس-الممػػػع فػػػي العربيػػػة البػػػف جنػػػي ●

 ـ.1990-ىػ1411-الثانية

-دار الفكػػر-تحقيػػؽ/ محيػػي الػػديف المػػيس-المبسػػوط لشػػمس الػػديف السرخسػػي ●
 ـ(.2000-ىػ1421األولى )-بيروت

-تحقيػػؽ/ محمػػد فػػؤاد سػػػيزكيف-مجػػاز القػػرآف ألبػػي عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػى ●
 مكتبة الخانجي.

 .ىػ1375-دار المعارؼ بمصر-تحقيؽ/ عبد السبلـ ىاروف-مجالس ثعمب ●
مطبعػػػة -تحقيػػػؽ/ محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد-مجمػػػع األمثػػػاؿ لمميػػػداني ●

 ـ.1955-ىػ1374-السنة المحمدية
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 ـ.1980-بيروت-دار مكتبة الحياة-مجمع البياف في تفسير القرآف لمطبرسي ●

-تحقيػػؽ/ موسػػى محمػػد زنػػيف-المجيػػد فػػي إعػػراب القػػرآف المجيػػد لمصفاقسػػي ●
 ـ(.1992األولى )-ليبيا-طرابمس-منشورات كمية الدعوة اإلسبلمية

-دار إحيػاء الكتػب العربيػة-محمػد فػؤاد عبػد البػاقي-محاسف التأويؿ لمقاسمي ●
 ـ(.1957-ىػ1376األولى )

تحقيؽ / -المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا البف جني ●
-المجمػػػس األعمػػػى لمشػػػئوف اإلسػػػبلمية-عمػػػي النجػػػدي، د/ عبػػػد الفتػػػاح شػػػمبي

 ـ.1999-ىػ1420-ىرة القا
-تحقيػػؽ د/ أمػػيف عبػػد اهلل سػػالـ-المحػػرر فػػي النحػػو لعيسػػى اليرمػػي اليمنػػي ●

 ـ(.2010-ىػ1431الطبعة األولى )-القاىرة-مؤسسة العمياء لمنشر والتوزيع

تحقيػػػػؽ/ الرحالػػػػة -المحػػػػرر الػػػػوجيز فػػػػي تفسػػػػير الكتػػػػاب العزيػػػػز البػػػػف عطيػػػػة ●
-شػػئوف اإلسػػبلمية بدولػػة قطػػرمطبوعػػات وزارة األوقػػاؼ وال-الفػػاروؽ وآخػػريف
 ـ(.2007-ػى1428الطبعة الثانية )

تحقيؽ/ طو -لمحمد بف عمر بف الحسيف الرازي-المحصوؿ في عمـ األصوؿ ●
جامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعود اإلسػػػبلمية -األولػػػى-جػػػابر فيػػػاض العمػػػواني

 ىػ(.1400بالرياض، )

-اآلفاؽ الجديػدة لجنة إحياء التراث العربي، دار-المحمى البف حـز الظاىري ●
 بيروت.

 بدوف.-القاىرة-مكتبة المتنبي-مختصر في شواذ القراءات البف خالويو ●
 ـ.1978-ىػ1398-بيروت-دار الفكر-المخصص البف سيده ●
-تحقيػػػؽ د/ محمػػػد كامػػػؿ بركػػػات-المسػػػاعد عمػػػى تسػػػييؿ الفوائػػػد البػػػف عقيػػػؿ ●

 ـ.2001-ىػ1422-الثانية-مكة المكرمة-جامعة أـ القرى
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-الثانيػة-بيروت-دار الكتب العممية-قصى في أمثاؿ العرب لمزمخشريالمست ●
 ـ.1977-ىػ1397

-مسند اإلماـ أحمد وبيامشػو منتخػب كنػز العمػاؿ فػي سػنف األقػواؿ واألفعػاؿ ●
 المكتب اإلسبلمي لمطباعة والنشر.

دار -تحقيؽ/ ياسيف محمد السواس-مشكؿ إعراب القرآف لمكي بف أبي طالب ●
 الثانية.-مشؽد-المأموف لمتراث

-بيػػروت-عػػالـ الكتػػب-تحقيػػؽ د/ عبػػد األميػػر الػػورد-معػػاني القػػرآف لؤلخفػػش ●
 ـ.1985-األولى

-دار الكتب والوثائؽ القومية-تحقيؽ/ عبد الفتاح شمبي-معاني القرآف لمفراء  ●
 ـ.2002-ىػ1422-الثالثة

عرابػػػػو لمزجػػػػاج ● عػػػػالـ -تحقيػػػػؽ د/ عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي-معػػػػاني القػػػػرآف وا 
 ـ.1988-ىػ1408-األولى-بيروت-بالكت

وترتيػب: د/ عيسػى شػحاتو عيسػى، الناشػر/دار  معاني القرآف لمكسائي، جمػع ●
 ـ(.1998قباء بالقاىرة.)

مركػز إحيػاء التػراث اإلسػبلمي -محمد عمػي الصػابوني-معاني القرآف لمنحاس ●
 ـ(.1989-ىػ1410األولى)-جامعة أـ القرى-بمكة المكرمة

-دار إحيػاء التػراث العربػي-مكتبة المثنػى-رضا كحالة لعمر-معجـ المؤلفيف ●
 بيروت.

-1ط-البػف قدامػة المقدسػي-المغني في فقو اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ الشػيباني ●
 (.1405)-بيروت-دار الفكر

تحقيػػػػػؽ د/ عبػػػػػدالمطيؼ -مغنػػػػػي المبيػػػػػب عػػػػػف كتػػػػػب األعاريػػػػػب البػػػػػف ىشػػػػػاـ ●
 ـ.2000-ىػ1421األولى )-الكويت-الخطيب
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 الثانية.-بيروت-دار الجيؿ-العربية لمزمخشري المفصؿ في عمـ ●

تحقيػػػػؽ د/ محمػػػػد -المقاصػػػػد الشػػػػافية فػػػػي شػػػػرح الخبلصػػػػة الكافيػػػػة لمشػػػػاطبي ●
جامعػػة أـ القػػرى بمكػػة -مركػػز إحيػػاء التػػراث اإلسػػبلمي-إبػػراىيـ البنػػا وآخػػريف

 ـ(.2007-ىػ1428األولى )-المكرمة
لتػػػراث والمغػػػػة صػػػػفحات فػػػي ا -مقػػػاالت العبلمػػػة الػػػػدكتور/ محمػػػود الطنػػػاحي ●

 ىػ(.1432دار البصائر اإلسبلمية، ط/ األولى) –واألدب 
تحقيػػػؽ د/ كػػػاظـ بحػػػر -المقتصػػد فػػػي شػػػرح اإليضػػاح لعبػػػد القػػػاىر الجرجػػاني ●

 ـ.1982-الجميورية العراقية-وزارة الثقافة واإلعبلـ-المرجاف
المجمػس -تحقيؽ/ محمد عبػد الخػالؽ عضػيمة-المقتضب ألبي العباس المبرد ●

 ـ.1994-ىػ1415-القاىرة-لمشئوف اإلسبلمية األعمى

 (.1975)-بيروت-دار الفكر-المقدمة البف خمدوف ● ●

تحقيػػػؽ/ عػػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد الموجػػػود، وعمػػػي محمػػػػد -المقػػػرب البػػػف عصػػػفور ●
 ـ.1998-ىػ1418-األولى-بيروت-دار الكتب العممية-معوض

-المعرفػػػةدار -تحقيػػػؽ/ عبػػػد اهلل دراز-الموافقػػػات فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو لمشػػػاطبي ●
 .-بيروت

 دار الكتب المصرية.-النجـو الزاىرة البف تغري بردي ●

النحػػػو والنحػػػاة بػػػيف األزىػػػر والجامعػػػة لمشػػػيخ/ محمػػػد عرفػػػة، مطبعػػػة السػػػعادة  ●
 بمصر.

دار -تحقيػػؽ/ عمػػى محمػػد الضػػباع-النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر البػػف الجػػزري ●
 بيروت.-الكتب العممية

دار الكتػػػػاب اإلسػػػػػبلمي -السػػػػور لمبقػػػػاعينظػػػػـ الػػػػدرر فػػػػي تناسػػػػب اآليػػػػػات و  ●
 ـ(.1992-ىػ1413الثانية )-بالقاىرة



ُالسٌدُأحمدُبٌومًُالجنديُأٌمنالدكتور/ُ
 

 - 555 - 

تحقيؽ د/ إحسػاف -نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب لممقري التممساني ●
 ـ.1968-بيروت-ط/ دار صادر-عباس

 ىديػػػػػة العػػػػػارفيف بأسػػػػػماء المػػػػػؤلفيف وآثػػػػػار المصػػػػػنفيف مػػػػػف كشػػػػػؼ الظنػػػػػوف، ●
 .1982-القاىرة-إلسماعيؿ باشا البغدادي

تحقيػؽ/ أحمػد شػمس الػديف، دار -ىمع اليوامع شرح جمػع الجوامػع لمسػيوطي ●
 ـ(.1998-ىػ1418)-1ط -بيروت-الكتب العممية

-بيػروت-دار صادر-تحقيؽ د/ محمد يوسؼ نجـ-الوافي بالوفيات لمصفدي ●
 ـ.1971

-بيػروت-دار صػادر-تحقيػؽ د/ إحسػاف عبػاس-وفيات األعياف البف خمكاف ●
 ـ.1978-ىػ1398
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ُفهرسُالموضوعات
 رقمُالصفحة الموضوعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ةمقدم
 التمييد

 المبحث األول: اإلمام القرطبي وآثاره: 
 أوال: اسمو ونسبو ومولده
 ثانًيا: نشأتو وطمبو العمم: 

 ثالثًا: منزلتو العممية: 
 رابًعا: شيوخو: 

 خامًسا: تالميذه: 
 سادًسا: آثاره: 

 : وفاتو: سابًعا
 المبحث الثاني: الصمة بين اإلعراب والمعنى:

 أوال: أثر العالمة اإلعرابية في التمييز بين المعاني: 
 ثانًيا: اختالف المعنى الختالف اإلعراب: 
 ثالثًا: َفْيُم الشريعة مرتبط بفيم العربية: 

 الفصل األول: االستثناء
 المبحث األول: إعراب ) غير محمي الصيد(.

ث الثااااني: ناااوع االساااتثناء فاااي قولاااو تعاااالى: )إال ماااا المبحااا
 ذكيتم(

 المبحث الثالث: االستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة
 الفصل الثاني: التوابع:

 المبحث األول: النعت, وفيو مسألة واحدة, وىي:
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 .الالَِّتي َدَخْمُتم ِبِينَّ مرجع الوصف في قولو تعالى: 
 ألتان:المبحث الثاني: العطف, وفيو مس

 المسألة األولى: العطف أو النصب عمى جواب النيى:
َأِو اْلَحَواَياا َأْو المسألة الثانية: عالَم العطُف في قولاو تعاالى 

 ؟َما اْخَتَمَط ِبَعْظمٍ 
 الفصل الثالث: حروف المعاني:
 المبحث األول: حروف الجر: 

ثاام أتمااوا المسااألة األولااى: معنااى )إلااى( فااي قولااو تعااالى: 
 .ام إلى الميلالصي

وأياديكم إلاى المسألة الثانية: معناى )إلاى( فاي قولاو تعاالى: 
 .المرافق...وأرجمكم إلى الكعبين

وامسااحوا المسااألة الثالثااة: معنااى )الباااء( فااي قولااو تعااالى: 
 .برءوسكم

ماااان المسااااألة الرابعااااة: حقيقااااة )ِمااااْن( فااااي قولااااو تعااااالى: 
 .أبصارىم...من أبصارىن

 وف العطف: المبحث الثاني: حر 
 .ثّم أفيضواالمسألة األولى: معنى )ثّم( في قولو تعالى: 

أو جااء أحاد المسألة الثانية: حقيقاة )أو( فاي قولاو تعاالى: 
 .منكم من الغائط

أن يقتمااوا أو المسااألة الثالثااة: معنااى )أو( فااي قولااو تعااالى: 
 .يصمبوا....

 المبحث الثالث: في )ما(: 
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وماا أنازل عماى ما( في قولو تعالى المسألة األولى: حقيقة )
 .الممكين ببابل

 .ما نكحالمسألة الثانية: معنى )ما( في قولو تعالى: 
 الفصل الرابع: القراءات القرآنية
 بالرفع والنصب. َفاتَِّباعٌ المبحث األول: توجيو قراءتى 
 بالنصب والرفع. َواْلُعْمَرةَ المبحث الثاني: توجية قراءتى 

 ثالث: )كان( بين التمام والنقصان.المبحث ال
 .َوَأْرُجَمُكمْ المبحث الرابع: توجيو القراءات في قولو تعالى

بالتشاااااديد  َعقَّااااادتُّمُ المبحاااااث الخاااااامس: توجياااااو قراءتاااااى 
 والتخفيف.

المبحاااث الساااادس: توجياااو قراءتاااى التشاااديد والتخفياااف فاااي 
 )أال(.

 الخاتمة
 مصادر البحث ومراجعو
                            فيرس الموضوعات    
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	من خلال هذا نجدُ أنَّ العلاقة بين الإعراب والمعنى وثيقة وقوية جدًا, فما دخلَ الإعرابُ الكلامَ إلا ليفرِّقَ بين المعاني المتكافئة في اللفظ.
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