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 ه479مظاهر التأويل النحوي في كتاب النكت في القرآن للمجاشعي المتوفى سنة 
 

 محمود عبد اللطيف فواز م. 
 جامعة األنبار/ كلية اآلداب/قسم اللغة العربية

 
 الملخص 

القرآن        في  النكت  كتابه  في  المجاشعي  ذكرها  التي  النحوي  التأويل  مظاهر  أهم  البحث  يتناول 
الحذف   موضوع  التقديم ففذكر  لموضوع  ذكره  ذلك  عن  فضًلا  الحرف  و  والفعل  االسم  حذف  شمل 

والتأخير فكان له نصيب في بيانه من خًلل بسط الخًلف بين النحويين واستقصاء اآلراء في ذلك، 
اهتم بموض فقكذلك  الحروف  فذكر زيادة  الزيادة  اهتمامه   طوع  النحوية عًلوة على ذلك  الوجهة  من 

إلى معان اخ المعنى، والتضمين بشقيه ر بالعدول  الحمل على  السياق من خًلل موضوع  ى يتطلبها 
تضمين فعل مكان فعل آخر وتعديته بحرف الفعل األخر و إنابة الحرف مكان حرٍف آخر، فهذه أهم 

 مظاهر التأويل النحوي التي وردت في الكتاب.
 .المجاشعي –النكت  –نحو  –تأويل  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract 

The research deals with the most important aspects of grammatical 

interpretation that have been mentioned by Al-Majashei in his book 

“Alnokat Fe Al-Qur’an.” He mentioned the omission issue, which included 

deleting the noun, verb, and letter, in addition to mentioning the introduction 

and delay. Thus, he has contributed significantly in clarifying it through 

solving the disagreement among grammarians and investigating their points 

of view relevant to this topic. He also interested in the subject of the increase 

of prepositional letters mentioning the increase of letters from the 

grammatical point of view only, in addition to his interest in accepting other 

meanings required by the context through the subject of carrying on the 

meaning, and embedding in both parts, including the inclusion of a verb in 

the place of another verb and its transgression with the letter of the other 

verb and delegating the letter in the place of another letter. These are the 

most important manifestations of grammatical interpretation that were 

mentioned in the book. 
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 المقدمة 
بينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.. أما والصًلة والسًلم على خير خلق هللا ن  ،الحمد هلل

إذ نزل بها خير الكتب    أحسنها  إن لم تكن  شرف اللغات على اإلطًلقأ: فاللغة العربية تعد من  بعد
فباتت وسيلة تساعده على بسط أفضل وسائل   ، لكلمت على يديه جوامع اوتفتق  ،ءعلى أعظم األنبيا

بينت ؛ فتجلت عبقريتها في كلماتها وصياغتها في تراكيب  دون منازعمن التربية من أوامر هللا ونواهيه 
ال معنى لها إال  فالكلمة  ؛  ي تشقيق المعنى إلى معجمي ودالليخصائص جمالها وكفاءتها العالية ف

 .فكل معنى بطابع جديد يفضيه السياق ،ةم وعبارات مختلفق وادِرجت في نظسياإذا دخلت في 
فالكلمة وإن تغيرت حروفها   ، لهفالعدول من حرف إلى حرف آخر لغير معنى جديد ال وجه  

حين تسلكها في نظم جديد أو في سياق جملة يتغير حالها يبقى معناها في حدود تلك الكلمة ولكن  
الحقيعفتخرج   إلى غرض آخر يكشن معناها  الذي وضعت فيه  اف جمقي  السياق  فتعطي  هذه له 

العدول عن المألوف في ؛ كذلك  ا ال تعطيه لوحدها من معاٍن أخرى خواتها مأاللفظة بانسجامها مع  
مظاهر  سواء كانت  في من  النحوي     التأويلبناء الجملة العربية في موضوعات النحو وما يظهره  

أو الحمل  لمضمر موضع المظهر  و التضمين أو وضع ا التقديم والتأخير أالحذف أو في الزيادة أو  
غيرها من مظاهر   وأااللتفات     القلب أو  أو  أو وضع المظهر موضع المضمر  على المعنى واللفظ

التفسير و  األخرى   النحوي   التأويل عراب القرآن وكتب النحو األخرى؛ ويعد إ كتب    المتناثرة في كتب 
النكت في القرآ المتوفى كتاب  الدراسة أحد    ـه479سنة    ن للمجاشعي  ؛  هذه الكتب الذي هو موضوع 

بعده موضوع الزيادة  ثم    ،فجاء موضوع الحذف أوالا   ؛النحوي   التأويلحسب مظاهر  ب  البحثد قسمت  قف
والتأخير   التقديم  المعالحمل    موضوعفموضوع  بموضو و   نىعلى  تضمين   عختمتها  بشقيه  التضمين 

نى التأويل عسبقها التمهيد الذي خص مي  ،مكان بعض  إنابة الحروف بعضهاخر و الفعل معنى فعل آ
اللغة   المصادر    ،واالصطًلحفي  بقائمة  ختمناها  ثم  ونتائجه  البحث  خاتمة  ويليها  التوطئة  وهذه 

 والمراجع. 
فما جاء به من صواب فمن هللا وما جاء فيه  ؛  وينفع بهأن يتقبله منا    تعالى  وأخيراا نسأل هللا 

 .سينفومن  يأو زلل فمنمن خطأ 

 التمهيد
وأل يئل ال يطرد  "  إلى أن   (1)ذهب صاحب العين  ،ألول وهو الرجوعالتأويل لغة: مأخوذ من ا

ا  ، تقول طبخت النبيذ والدواء فآل إلى قدر كذا وكذ: إذا رجع إليهفي سعة المعاني اطراد آل يؤول إليه
 ": رجع، أيبعإلى الثلث أو الر 

 

 مادة )أول(.1628/ 4ظر الصحاح: وين  مادة )أول(  369/ 8العين:  ( 1)
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العو  لسان  في  الرجوع:  (1)ربجاء  وم  ، "األول:  أوالا  يؤول  الشيء  رجعآآل  الشيء    ،الا  ل  وأوِ 
أي وال رجع إلى   ،ل  آ)من صام الدهر فًل صام والدت وفي الحديث  وُألت عن الشيء ارتد  ،رجَّعه
ل :ثم قال  ،(الخير له دبَّره وقدَّره وأوَّ ره ،الكًلم وتأوَّ له وفسَّ  ."وأوله تأوَّ

أرجع الكًلم إلى ما يحتمله    فكأن المؤول  ،ألول بمعنى الرجوعفعلى هذا التأويل مأخوذ من ا
 .من المعاني
السياسة(2)وقيل وهي  اإليالة  من  مأخوذ  التأويل  ا  ،:  ويضعه فكأن  الكًلم  يسوس  لمؤول 

 .موضعه
  ، وأتالها وهو مؤتال لقومه  ،وهو حسن اإليالة   ، لها إيالة حسنةآل الرعية يؤ ":  (3) وقال الزمخشري 

  ." أي: سائس ُمحَتِكمٌ  ،ِمقتاٌل عليهم
نقل الظاهر عن وضعه األصلي إلى ما  ":  رف ابن الجوزي التأويل بأنهع  :التأويل اصطًلحا

: صرف ظاهر اللفظ إلى معنى ، وهذا يعني(4)"لى دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظيحتاج في إثباته إ
ه لفظ متوجه  جيتو ":  ؛ ألن التأويلالمراد منها  من المعاني المحتملة وال يظهر إال بداللة تعيين المعنى

   .(5)"ة لواحد منها بما ظهر من األدلةإلى معان مختلف
فهو  أ المفسرين  عند  التأويل  كان  " ما  إذا  يحتمله  معنى  إلى  الظاهر  معناه  عن  اللفظ  صرف 

، إن أراد  19لروم/ْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِ ِت( انة، مثل قوله تعالى )يا للكتاب والسالمحتمل الذي يراه موافقا 
أو العالم من الجاهل    ا، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر،ير من البيضة كان تفسيرا ه إخراج الطب

                 .(6) "كان تأويًلا 
، تحتمله اآلية غير  لما قبلها وما بعدهاصرف اآلية إلى معنى موافق  : "هالزركشي بأنَّ   هُ فَ عرَّ و 
   .(7) "طريق االستنباطللكتاب والسنة من مخالف 

 :(8)ثًلثة واشترط المفسرون لصرف اللفظ عن ظاهره شروطاا 
 . . أال يمكن حمله على الظاهر1

 

 مادة )أول(.33/ 11لسان العرب:  ( 1)
 ينظر المصدر نفسه. ( 2)
 مادة)أول(.39/ 1أساس البًلغة:  ( 3)
    37/ 1: غريب الحديث  ( 4)
   . 574/   2: مفتاح السعادة ومصباح السيادة  ( 5)
   72التعريفات :  ( 6)
   150/ 2: البرهان في علوم القرآن ( 7)
    119: الفقهاء لغة ينظر: معجم  ( 8)
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 . رادة ما حمل عليه .  جواز ا2
   .رادته.  الدليل الدال على ا3

ما  التأويل إنَّ "  ، أنَّ يوطي عن أبي حيان في شرح التسهيلفقد نقل الس  ين؛عند النحوي  التأويلأما  
الجادة  يسو  إذا كانت  فيتأوَّ   على شيءغ  الجادة  إذا كان لغة طائفة  لثم جاء شيء يخالف  أما  من  ، 

 .    (1) "العرب لم يتكلم بها فًل تأويل
، فإذا اصطدم نص بقاعدة نحوية بها النحاةالقواعد النحوية التي يلتزم  ويبدو أن المراد بالجادة  
 . لنحوي أو اللغوي يتفق ومذهبهم ا  عمد النحاة إلى تأويل النص بما

 : للتأويل تمثلت في مظاهرالنكت في القرآن  كتابه فيكر المجاشعي ذو 
 . التأويل بالحذف -1
 . التأويل بالزيادة-2
 التأويل بالتقديم والتأخير. -3
 .الحمل على المعنى-4
 . إنابة الحروف  -ب    تضمين الفعل معنى فعل آخر-:  أ التضمين-5 

 التأويل بالحذف:  -أوالا 
 ما بينته الرجوع إلى بيان حقيقته من خًلل    ف وأحكامه فًلبد من لخوض في مسائل الحذقبل ا

عنه  التي   اللغوية المصادر   ن  ، تحدثت  أن  أوالا  البد  ا لذلك  واضحا تعريفاا  و    له   عطي  اللغة  في 
 .االصطًلح
 ،وهي)القطف أخرى ذكرها أصحاب المعاجم    وله معانٍ   ،(2) هو قطف الشيء من الطرف  :الحذف لغة

 .(3)(سويةالت ،اإلسقاط ،لقطعا
وقد تكون هذه الكلمة ركناا    ،كلمة من بناء الجملة  سقاطإ: يراد به في النحو  اصطًلحاا والحذف 

  .(4) ف الجملةحذَ وقد تُ  ،أو قد تكون حرفاا ،عل أو الفعلكالمبتدأ أو الخبر أو الفا ،من أركانها
التالي وقد عرفه األ النحو  المكارم على  النص التركيبي    سقاط الصيغ داخلإ"  :ستاذ علي أبو 

 يمكن  ، الصيغ يفترض وجودها نحوياا لسًلمة تركيب وتطبيق القواعد  وهذهة  في بعض المواقف اللغوي
 .(5) أن توجد في مواقف لغوية مختلفة"

 

  48-47االقتراح في علم أصول النحو:  ( 1)
 مادة )حذف(.  201/ 3العين: ينظر  ( 2)
 مادة )حذف(.810/ 2مادة )حذف(، ولسان العرب: 177/ 1أساس البًلغة:  ( 3)
 .76جاز القرآن للرماني: عالنكت في ا ينظر  ( 4)
 .248أصول التفكير النحوي :  ( 5)
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 ي: أتفي ما ي جماالا إ الحذفويمكننا حصر أسباب 
 .(1) كثرة االستعمال-1
 .(2) الحذف لطول الكًلم-2
 .(3)ضرورة الشعريةالحذف لل-3

وحذف   اإلعراب  عًلمات  حذف  من  العربي  النحو  في  الحذف  صور  الكلمات أوتتعدد  جزاء 
النكت في   ، وحذف أجزاء التراكيب وحذف الجمل  وحذف األدوات والحروف وقد تنوع هذا في كتاب 

 : يأتيالذي هو موضوع بحثنا وكما   ،القرآن للمجاشعي

 :حذف الكلمة-1
المجاشعي   كتابهال  حذف ذكر  في  حذف تنوعإذ    ؛كلمة  المحذوفات من  أكان    ت  سواء    لًلسم 

ولنا منها على سبيل تنا  .وحذف الحرف حذف الفعل  لك  ذن  ع   فضًلا   ، لخبرل  حذفٌ أم  مبتدأ  لل  حذفٌ 
 : يما يأتفيالمثال ال الحصر 

 : حذف االسم-أ
، من خًلل في الجملة االسمية بشقيها المبتدأ والخبر  تكلم في كتابه عن موضوع حذف االسم

 : يأتي ما

 حذف المبتدأ:
ِلْلُمتَِّقين  ،المفي قوله تعالى ) ى  ُهدا ِفيِه  َرْيَب  اْلِكَتاُب اَل  المجاشعي  (4)(َذِلَك   في كتابه  (5)ذكر 

 ؟ ما موضع )ألم( من اإلعراب فقال: حذف المبتدأ عندما تكلم عن موضوع )الم( 
  .هذه المذاهب اختًلفيختلف على -إنَّ هذا : والجواب

   . )هذه الم(: كأنه قال؛ فموضعها رفع على إضمار مبتدأ (6) نا على مذهب الحسأمَّ 
مبتدأوأجاز   يكون  أن  عيسى  بن  ال  ،علي  )ذلك  التقدير:  الخبر؛  كتاب(و  في  ف  و )حر   كأنه 

الكتاب ذلك  بعد(1) (المعجم  هذا  المعنىألن    ،(2)وفي  في  الخبر  هو  يكون  أن  المبتدأ  نحو    ،(3) حكم 
 

وظاهرة    ،7/ 1: وحاشية األمير على المغني   ،165/ 1  وشرح ابن عقيل:  ، 214/ 2،  196/ 294،2/ 1الكتاب: :  ينظر  ( 1)
 .42-31الحذف في الدرس اللغوي: 

 .   46-43وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:  ،143،144/ 1وشرح ابن عقيل:  ، 108/ 2 ينظر الكتاب:  ( 2)
   . 63-47وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:   ، 7والضرائر:  ، 12 : االقتراح  ينظر: ( 3)
 . 2-1البقرة:  (4)

 .  60: النكت في القرآنينظر  ( 5)
والبيان في إعراب غريب   ، 177/ 1وإعراب القرآن للنحاس:  ، 209/ 1وتفسير الطبري:  ، 8/ 1معاني القرآن للفراء:  :ينظر ( 6)

 43/ 1القرآن: 
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حروف   ذلك الكتاب( لم يكن )الكتاب(  .)الم  وأنت إذا قلت:  (؛)األخ  هو   فـ)زيد(  (؛زيد اخوك)  :كلقو 
 .المعجم

  .من قبل(4)وهذا الذي ذهب إليه علي بن عيسى قد ذهب إليه الفراء
المجاش فقالعأما  المسألة  في  آخر  رأي  له  كان  فقد  عندي"  :ي  )الم(  أنْ   ويجوز  في    يكون 

    .(5) "(المأو )اقرأ  ،اتل الم(موضع النصب على إضمار فعل تقديره )
 حذف الخبر: 

أنَّ حمزة  في هذه اآلية الكريمة    (7) ذكر المجاشعي  (6)(َواْلَحقَّ َأُقولُ   َفاْلَحق  َقاَل )  :في قوله تعالى
الباقون   آوعاصم قر  الثاني وقرأ  واألولى   (9)بنصبهما جميعاا وهي قراءة الحسن  (8) برفع األول ونصب 

األ عقراءة  وابن  ومجاهدعمش  افمن    ،(10)باس  محذوف  ألولرفع  مبتدأ  خبر  أنا   ،جعله  قال:  كأنه 
  فالحق :  كأنه قال  ،والخبر محذوف  ،دأت: هو مب(12)قال الفراء  ،(11)والحق أقول  ،أي: ذو الحق  ،الحق  

: (13)ال الفراءق  ،واألول معنى قول ابن عباس  ، مني وذكر أنَّ مجاهد قرأ: ))فالحق مني والحق أقول((
يكون  الح   وقد  تأويل  على  ألقومَ رفعه  عزمةٌ نَّ ق  تقول  كما  عزمةٌ تأويلفي  ه  ألنَّ   ،كَ آلتينَّ   صادقةٌ   ،   : 

 .(14)(ُثمَّ َبَدا َلُهْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اآْلَياِت َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحينٍ : )قال ومثله ،آتيك أنْ  صادقةٌ 
تقدير فعلى  المص  ،الحقَّ ألمألنَّ ف:  ومن نصب  األ  در فينصب على  فيه    ، ف والًلم وإْن كان 

قولك عن  يؤدي  ألمأَلنَّ ألنَّه  حقاا  قوله  ،:  الكًلَمينأقولُ   )والحقَّ   : ويكون  بين  اعتراضاا  وُنِصَب   ،( 
 

اء في  قول الفر وهو ، 43/ 1والبيان في إعراب غريب القرآن:  ،68/ 1ذكره بًل عزو في معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 1)
 .  178/ 1 : وإعراب النحاس  ، 10/ 1معانيه: 

 .15/ 1وكذلك أنكره الزجاج/المشكل:  ( 2)
 .6/ 1واألصول :  ،127/ 4والمقتضب: 127/ 2الكتاب :  ( 3)
 .10/ 1معاني القرآن:  ينظر: ( 4)
  15/ 1كل : شالمو  177/ 1وإعراب القرآن للنحاس:  64/ 1ومعاني القرآن واعرابه للزجاج: 20/ 1معاني القرآن لألخفش:  ( 5)

 .60والنكت في القرآن:  114/ 1: والتبيان 43/ 1والبيان: 
 .84ص:  (6)

 .  543-542النكت في القرآن : ينظر:  ( 7)
 .  557السبعة : ينظر:  ( 8)
 .  374تحاف: اإلينظر:  ( 9)
 .  120/ 23: تفسير الطبري  ( 10)
 .  307: الحجة البن خالويه  ( 11)
 412/ 2معاني القرآن للفراء: ينظر:  ( 12)
 فسه.  در نالمص  ( 13)
 35يوسف:  (14)
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بـ)أقول( الثاني  االبتداء  ،)الحق(  على  رفعه  الخبر  ،(1)ويجوز  محاواله  ،و)أقول(  قال:   ،ذوفةء  كانَّه 
 : (2)كما قال أمرؤ القيس ، والحق  اقوله

 ر  جُ  أَ وثوبٌ  َنسيتُ  بٌ ثوْ فَ       ها      يتُ دَّ سَ تَ  وتُ نَ ا دَ لمَّ فَ 
)فثوٌب( ما)ثوباا  و  يروى  على  فالرفع  والنصب  ل   (بالرفع  مفعول ذكرت  أنَّه  على  والنصب  ك 

 .مقدم
 حذف الفعل: -ج

يَ الى )في قوله تع  (3)ذكر المجاشعي َلى الَِّذيَن  اُم َكَما ُكِتَب عَ َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 
 ؟  (أنَّه ُيسأل عن الناصب لقول: )أياماا (4)َأيَّاماا َمْعُدوَداٍت( ،َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  ِمنْ 

فاا  (5)والجواب   والعامل فيه فعل مضمر يدل عليه )كتب عليكم الصيام( ،أنَّه يجوز أن يكون ظرا
  .دوداتعنَّه قال: الصيام في أيام مكأ

  ألن )كما كتب(  ؛لة والموصو لكتب عليكم( ألن فيه التفرقة بين الصيعمل فيه )  وال يجوز أن
   . يجوز أن يعمل فيه )الصيام( الذي في اآلية بهذه العلة في موضع المصدر وكذلك ال

صمتهويجوز   اليوم  كقولك:  السعة  على  مفعوالا  يكون  قال  . أن  )أياماا وكأنه  صوموا   :  
 .معدودات(
: قولكبله الفراء  ومثَّ   ،في ذلك  (7)وخالفه الزجاج  ،لم يسمَّ فاعله  عول لما: هو مف(6)ال الفراءوق

ا زيدا الزجاج  .الماَل(  )اعِط  رفع    هنَّ أل:  وقال  يجوز  كما  )األيام(  رفع  يجوز  كان   (المال)ال  وإذا 
   .الفراء على السعة ما قالهالمفروض في الحقيقة هو الصيام دون األيام فًل يجوز 

ا  (8)ذكرو  عنالف  حذف  أيضا تكلم  عندما  )  عل  تعالى  ِمْنُهْم قوله  اْلِعْلِم  ِفي  الرَّاِسُخوَن  َلِكِن 
ًَلَة... الصَّ َواْلُمِقيِميَن  َقْبِلَك  ِمْن  ُأْنِزَل  َوَما  ِإَلْيَك  ُأْنِزَل  ِبَما  ُيْؤِمُنوَن  ه اخُتِلَف في نَّ إ  :فقال  (9)(َواْلُمْؤِمُنوَن 

 

 .374اف: ح واالت 342/ 4ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ،وهي قراءة المطوعي  وابن عباس ومجاهد واألعمش ( 1)
 .180والخزانة :  44/ 1: والكتاب  159ديوانه:  ( 2)
   160: النكت في القرآن ( 3)
 .184-183البقرة:  (4)

 .  85/ 1والمشكل: 250/ 1وإعرابه للزجاج: رآن ومعاني الق 112/ 1معاني القرآن للفراء:  ( 5)
 .112/ 1معاني القرآن للفراء:  ( 6)
 .160وينظر: النكت في القرآن :  252/ 1معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 7)
 . 215-214النكت في القرآن:  ( 8)
  .162النساء:  (9)
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الصًلة )المقيمين  البصريون نصب  فذهب  أنَّه    (1)(  قول سيبويهإلى  المدح وهو  وأنشد   ،ُنِصَب على 
  : (2) انلخرنق بنت هفَّ 

 رِ زُ الجُ   ةُ وآفَ  داةِ العُ  م  سُ              مُ هُ  ذينَ مي الَّ وْ قَ  نْ دَ عَ بْ ال يَ 
 زِ رُ األُ  دَ اقِ عَ مَ  ونَ يبُ والطَّ                كٍ رَ تَ عْ مُ  ل ِ بكُ  ينَ لِ النازِ 

 .)أعني المقيمين الصًلة(ذا وه  ،لين()أعني الناز  على تقدير:
ن إلى  وذهب آخرو هب قوم إلى المراد بهم االنبياء  فذ  (3)ل )المقيمين الصًلة(يواخُتِلَف في تأو 
 .  أنَّ المراد بهم  المًلئكة

وهذا الوجه عندي أظهر لقطع قوله )والمؤتون الزكاة(ألن  "ح المجاشعي هذا الرأي؛ فقال:  ورجَّ 
    .(4) "نبياء يوصفون بهكاة واأليتاء الز المًلئكة ال توصف بإ

أنَّ  إلى  إليك    ،ه معطوف على )قبلك(وذهب قوم  ُأنِزَل  بما  قبلكأي: )يؤمنون  ُأنِزَل من  ( وما 
 . لة )قبل( عليهالومن قبل )المقيمين الصًلة( ثم حذف )قبل( لد

  البصريين : هو معطوف على الكاف من )إليك( أو الكاف من )قبلك( وهذا ال يجوز عند  وقيل
وكذا قول من قال هو معطوف على الهاء   ،المجرور بغير اعادة الجار  الضمير  ال يعطف علىألنَّه  

 .  (5)والميم من قوله )منهم(

 :حذف الحرف-3
 :اآلتيةتناول المجاشعي في كتابه حذف الحرف من خًلل اآليات القرآنية 

 :حذف الم اإلضافة -أ
المجاشعي الم   ه  ققالف  )هلل(وجَّ األخرى :  (6)سيبويه  ال:  أبو حذفوا الم اإلضافة والًلم  فقال   .

 .إلى أنَّ المحذوفة الًلم الزائدة (1)ذهب قوم :(7)العباس

 

 . 133-132/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 1)
  104،246/ 1والشاهد في الكتاب: 55/ 5ألمه، ينظر: الخزانة :  لعبد جاهلية وهي أخت طرفة بن ا ( 2)

 .   468/ 2واالنصاف: 
 .  349/ 9: تفسير الطبري  ( 3)
   215:النكت في القرآن : لمجاشعي . ينظروهو رأي ا  ( 4)
 .  212/ 1المشكل :  ( 5)
 .  398/ 4الكتاب:  ( 6)
 .  146/ 17المخصص:  ( 7)
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المحذوفة  (2) وذهب آخرون  الزائد  .  وهو خًلف قول سيبويه  ، إلى أنَّ األصلية  أنَّ  من حجتهم 
ف  لمعنى  يحذفجاء  وال  يترك  بأْن  أولى  البهو  إذا  ؛  المعنىد  زال  جاء  حذف  أجله  الذي  وقد  من   .

 . وما أشبه ذلك (3) نحو )لم يُك( و )ال أدِر( ،نفسهارأيناهم يحذفون من الكلمة 
إليه سيبويه الًلم مفتوحة  (4)والقول ما ذهب  أنَّ  الكلمبداللة  الًلم التي في  ة الم  ؛ ولو كانت 

 ما ال يجوز ك ف  .مكسورةوهذه الًلم مع المظهر    ،الجر لوجب أْن تكون مكسورة؛ ألنَّ هذا االسم مظهر
يقال لتحركها:  أْن  التعريف  الم  ساكنةأل  ،إنَّها  التعريف  الم  يجوز  ،نَّ  الجر   أنْ   كذلك ال  الم  تكون 

 كر(! : قد فتحت في قولهم : )ياَلبَ فإْن قلتلتحركها بالفتح. 
يكون   حقه أنْ   المخاطبو   ،رعة المنادى للمضمر ألنَّه مخاطب هنا لمضا: إنمَّا ُفِتَحْت ها(5)قيل

 .(6) راامضم
 : حذف الًلم من )أن(-ب 

 : ًلثة أقوالث )أْن( في ،(8) (ُيَبيِ ُن َّللاَُّ َلُكْم َأْن َتِضل وافي قوله تعالى ) (7)ذكر المجاشعي
 . مفعول له ،في موضع نصب-فهي على هذا ،كراهة أن تضلواأنَّ المعنى  :أحدها

 . : لئًل تضلواوتلخيصه ،  تضلواكأنه قال: االَّ  ،أنَّه على إضمار حرف النفي :لثانيوا
       َواْسَأِل اْلَقْرَيَة وله تعالى )ومثل األول ق(10)والثاني مذهب الكسائي ،(9)مذهب البصريينواألول 

    : (13)ومثل الثاني قول القطامي يصف ناقته ،(12): أهل القريةأي ،(11) (الَِّتي ُكنَّا ِفيَها
 ا باعَ عليها أْن تُ  انَ يْ لَ  فيها      فآ اءُ رَ َص ى البُ ا ما َيرَ نَ يْ أَ رَ 

   .باعالَّ تُ أيريد 

 

 .  398/ 4منهم سيبويه /الكتاب:  ( 1)
 .  174/ 7والمبرد /الخزانة :  146/ 1المخصص : لي /منهم أبو ع ( 2)
  149/ 3والخصائص :  197/ 1: الكتاب ( 3)
 .175/ 7والحزانة :  195/ 2و األمالي الشجرية:  149/ 1ينظر: المخصص:  ( 4)
 .175/ 7والحزانة :  195/ 2واألمالي الشجرية:  149/ 1ينظر: المخصص:  ( 5)
 النكت في القرآن:   ( 6)
   .219النكت في القرآن:  ( 7)
 .  176النساء: (8)

 .  137/ 2معاني القرآن وإعرابه للزجاج :  ( 9)
 .  61/ 1معاني القرآن للفراء:  ( 10)
 . 82يوسف:  (11)

 المصدر نفسه.   ( 12)
 .  43/ 1ديوانه:  ( 13)



 
 

 
100 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 91-117 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 2021والثالثون /   الثالثالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 : (1) ومثل األول قول عمرو بن كلثوم
 ا ونَ مُ تِ شْ يُ  ى أنْ رَ ا القِ نَ لْ جَ فأعْ 

 . : كراهة أن يشتموناأي
األخفش قاله  الف(2)والثالث  مع  )أْن(  المصدروهو  بتأويل  )أْن(    ،عل  بـ)يبين( وموضع  نصب 

 . لتجتنبوه : يبين هللا لكم الضًلل وتقديره
 : الًلم(من )ويكأنَّه(ذف )ح -ج

المجاشعي )  (3)ذكر  تعالى  قوله  في  الًلم  َيُقوُلوَن حذف  ِباأْلَْمِس  َمَكاَنُه  َتَمنَّْوا  الَِّذيَن  َوَأْصَبَح 
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدرُ   : لعلماء في )ويكأنه(ا: اختلف فقال (4)(َوْيَكَأنَّ َّللاََّ َيْبُسُط الرِ 

أصلها(5)راءالف  فذهب أنَّ  لإلى  )وي(  )أنَّ   ـــــ:  وجعلت  الًلم  فحذفت  موضع  )ك(  في  (مفتوحة 
  : (6) وانشدوا لعنترة  ،كأنَّه قال: )ويلك اعلم أنَّه(  ،نصب لفعل مضمر

 مِ دِ قْ أ رَ نتَ عَ  كَ يْ : وَ ارسِ وَ الفَ  لُ وْ ها      قَ مَ قْ سُ  رأَ بْ ي وأسِ فْ ى نَ فَ شَ  دْ قَ ولَ 
ويلك؟ فقال    ابنك: أين  تقول لزوجها  ة: سمعت أعرابية، قاللبصر هل ا: حدثني شيخ من أ (7)قال

 :   (8)ال الشاعرق؟ البيت وراءقال: معناه: أما ترينه  ،لها: ويكأنَّه وراء البيت
 رِ كْ ِبنُ ماني جئتُ  قد ، ل ماليقُ      إْن رأتاني     ألتاني الطًلقَ سَ 

 ر ِ  ُض َش يْ عَ  ْش عِ يَ  ْر قِ تَ فْ يَ  نْ مَ وَ  ،ْب ـ       بَ حْ يُ  بٌ شَ نَ  هٌ لَ  نْ كُ يَ  نْ مَ  أنْ كَ يْ وَ 
( ،بها على أمر من األمور تنبهكلمة : )وي( (9) وقال البصريون   ، وهي حرف مفصول من )كأنَّ
تعملها الرجل إذا فاجأه هي كلمة يس(10) وقيلسف نبهوا من تكلم على قدر علمه.  وذلك أنَّه لمَّا أراد الخ

كأنَّه    ،)وي( بـ )أنَّ هللا( تعالى:  : المعنى(1)وقيله.  كأنَّ وأما  : اال كأنَّه  : معناها(11)يلق. و أمر مفضع

 

 وصدر البيت: نزلت منزل األضياف منا.   44وشرح شواهد المغني:  320شرح القصائد الطوال:  ( 1)
 .  216/ 1والمشكل :  551/ 1إعراب القرآن للنحاس :  ( 2)
 .  476-475النكت في القرآن:  ( 3)
 . 82القصص:  (4)

 .312/ 2معاني القرآن للفراء:  ( 5)
 .  219ديوانه:  ( 6)
 .312/ 2معاني القرآن للفراء:  ( 7)
 .  155/ 2والكتاب :  97-95/ 3الخزانة :   شاعر جاهلي.  ينظر:   هو زيد بن عمرو بن نفيل.  ( 8)
وحروف المعاني   559/ 2وإعراب القرآن للنحاس:  157/ 4ن وإعرابه للزجاج: لقرآومعاني ا 155-154/ 2الكتاب:  ( 9)

 .   68للزجاجي: 
 .  523/ 1النكت لألعلم:  ( 10)
 .  156/ 4معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 11)
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ال   )ألم تَر أنَّ هللا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر(  :: المعنى(2)وقيلإال إنَّه حذف.    ،قال: تنبيهك بهذا
له؛   الرزق  بسط  قارون  البصريينلكرامة  منفصلةفعلى مذهب  كأنَّه(  )وي  ُتكَتب  وعلى مذهب   ،(3) : 

  .)ويكأنًّه( متصلةب ُتكتَ  الفراء
: يجوز  ثم قال  ،قال: لم يكتبها العرب متصلة  هإال أنَّ   ،كى الفراء الوجه األول ولم ينكرهوقد ح
َكُثر يكون  بما    أْن  فوصلت  بها  )يا  ،منها  ليسالكًلم  كتابة  على  العرب  اجتمع  فوصلوها  كما  بنؤم( 

   . إجماعاا  همفصار قول ،(5) قوله واز يولم يج ،(4)فأجاز ما ذهب إليه البصريون  ،لكثرتها

 :الجملة حذف-3
 :  اآلتية عفي كتابه عن حذف الجملة في المواض تكلم المجاشعي

 (:جواب )لمَّاحذف -أ 
ُيْبِصُرونَ في قوله تعالى ) ُظُلَماٍت اَل  ِفي  َوَتَرَكُهْم  ِبُنوِرِهْم  َذَهَب َّللاَُّ  َحْوَلُه  َما  َأَضاَءْت   ( 6) (َفَلمَّا 

  :(8)على ثًلثة أوجه لكًلما( فا : )لمَّ (7)قال
: )لمَّا قام  نحو قولك  ،محتاجة إلى جواب  دل على وقوع الشيء لوقوع غيره وهذه: أن تأحدها

 .  ابفي اآلية من هذا البوالتي  ،زيد قمت معه(
ومثله قوله    ،تقديره: فلمَّا أضاءت ما حوله انطفأت  ،: فأين الجواب؟ قيل: محذوف(9) فإنَّ قيل

كأنَّه   105-103وتلَّه للجبين...وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا(الصافات/سلما  ا أ: )فلمَّ تعالى
 :(11)قال أبو ذؤيب ،(10)والعرب تحذف لإليجاز  ،أو ظفرفاز : قال

 ها ؟ًلبُ طِ  دٌ شْ رُ ي أَ رِ ما أدْ فَ  ،يعُ طِ ه     مُ إنَّي آلمرِ  لبُ ي إليها القَ انِ َص عَ 
 . حذفيريد : أرشد أم غي ؟ ثم 

 

 اللسان : مادة )وي(. ( 1)
 .77/ 20تفسير الطبري:  ( 2)
 .  205/ 5معاني القرآن للنحاس:  ( 3)
 .  212/ 2معاني القرآن للفراء:  ( 4)
 .  524/ 1والنكت لألعلم:  156/ 4معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 5)
 . 17البقرة:  (6)

 .  104-102النكت في القرآن :  ( 7)
 .  367والمغني:  315ورصف المباني :  132معاني الحروف :  ( 8)
 .  199/ 1والكشاف :   326/ 1: تفسير الطبري  ( 9)
 .433/ 3للنحاس : رآن وإعراب الق 311/ 4القرآن وإعرابه للزجاج : معاني   ( 10)
 .  132/ 2وهمع الهوامع :  13والمغني :  71/ 1ديوان الهذليين :  ( 11)
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  ، لمَّا فعلت( أي: إال فعلت: )نشدتك هللا  (1) حكى سيبويه  ،: أْن تكون بمعنى )إال(ثانياله  لوج وا
 .(2)في قراءة َمن شدد الميم ، 4: )إنَّ كل نفس لمَّا عليها حافظ(الطارق/وعليه تأول قوله تعالى

  142ران/: أْن تكون جازمة نحو قوله تعالى )ولما يعلم هللا الذين جاهدوا منكم(آل عموالثالث
. فإْن قال: )فعل( فتقول أنت: لمَّا يفعل  ،: قد فعلقالزيدت عليها )ما( وهي جواب من  ي )لم(  وه

 .(أضاءت)و)ما( في موضع نصب ألنَّها مفعول  (3): لم يفعلقلت
و)او مستأنف  ماٍض  فعل  بـ)ذهب()ذهب(  متعلق  )بنورهم(  من  متعلق .  لباء(  )في(  وأما 
م غير : تركهوالعامل فيه )تركهم( أي  ،على الحال   نصبموضع  ( في   يبصرون . وقوله )البـ)تركهم(
 .     مبصرين

 جواب الالم : -ب
( تعالى  قوله  َتْشُكُرونَ في  َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى  َّللاََّ  َوِلُتَكبِ ُروا  َة  اْلِعدَّ ذكر   (4)(َوِلُتْكِمُلوا 

   َفت ؟ُعطِ   عًلمَ في كتابه أنَّه يسأل عن الًلم (5)المجاشعي
 : (6) وفيه جوابان

ا  أحدهما العدة   ،لك فأريد منكمألنَّ المعنى: شرع لكم ذ  ،على الجملة  عطوفةم: إنهَّ و لتكملوا 
)ومثله اْلُموِقِنين:  ِمَن  َوِلَيُكوَن  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َمَلُكوَت  ِإْبَراِهيَم  ُنِري  من    (7)(َوَكَذِلَك  وليكون  أي: 

 .الموقنين أريناه ذلك
أْن يكون على  نيالثا  الوجهو  تقدم ك  تأويل:  دلَّ عليه ما  قال أمحذوف  لما  )نَّه  ِبُكُم  :  ُيِريُد َّللاَُّ 

 .  عليكم ولتكملوا العدة: فعل هللا ذلك ليسهل قال (8)(اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
 :(9) قال الشاعر

 اءُ هبَ  نَّ هُ رُ مْ جَ  دَ اكِ وَ ع البلى     إال رَ مَ  نَّ هُ  آيَ رَ يْ غَ وَ  ْت ادَ بَ 
 زاءُ عْ المَ  هُ ر سارَ يَّ وغَ  دابَ ه         فَ الِ دَ قَ  ا سواءُ أمَّ  جٌ جَّ شَ مُ و 

 

 .  105/ 3الكتاب :  ( 1)
 .  678السبعة في القراءات البن مجاهد :  :ينظر ،وقرأ الباقون )لما( خفيفة ،وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة  ( 2)
 .  132 :معاني الحروف ( 3)
 . 185البقرة:  (4)

 .  168-167 : رآنالق  النكت في ( 5)
 .  254/ 1 : ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  133/ 1معاني القرآن للفراء:  ( 6)
   .75: األنعام (7)

 .  185البقرة:  (8)

 .  173/ 1 :والكتاب  428 ، 427قيل هو الشماخ: جاهلي والشاهد في ملحقات ديوانه :  ( 9)
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قال: بها رواكد ومشججأك  ،األول   الكًلم  تأويلفعطف على   الزجاج  ،نَّه   واألول   (1) وهذا قول 
 .(2)قول الفراء

 :حذف جواب )إذا(-ج
 (3)...(َلى اْلَجنَِّة ُزَمراا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَهاْم إِ بَّهُ َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا رَ تعالى )  قوله في  

المجاشعي جو (4)ذكر  وعن  الواو  دخول  عن  هنا  يسأل  ذهب اأنَّه  قد  إذا(  )حتى  قوله  من  )إذا(  ب 
ل  ن يقو قول منكر  وكان ي  ، إذا جاءوها فتحت أبوابها وكأنَّ   إلى أنَّ الواو زائدة والمعنى حتى  (5)المبرد

 . ...: ألنَّ هذا غير معروف في كًلم العربقال ،هي واو الثمانية
الكًلمجاءت  الواو    أنَّ :  (6)الرماني  وذكر في  للتصرف  ذلكهنا  يمنع من  النحويين   .. وأكثر 

هذا–الجواب  و  والتقدير  -على  وكيمحذوف  كيت  وكان  أبوابها  وفتحت  جاءوها  إذا  حتى  ففازوا  :  ت 
 :(8)ألنَّه قال في بيت أمرؤ القيس ،(7) وهذا قول الخليل ، ه ذلكونالوا المنا وأشب

 لِ قَ نْ قَ عَ  كامٍ ذي رُ  تٍ بْ خَ  نُ طْ نا بَ ى     بِ حَ تَ وانْ   ي ِ الحَ   ةَ ا ساحَ نَ زْ جَ ا أَ مَّ لَ فَ 
  (9) قال بعض الهذليينو  ،ما أجزنا ساحة الحي خلونا ونعمنا: فلوالتقديرفالجواب محذوف  

 دا رُ الش   الةُ مَّ الجَ  دُ رُ طْ كما تَ  شًلا        ائدةٍ تَ في قُ  موهكُ لَ سْ أَ حتى إذا 
    .البيت آخر القصيدة هذا ن حذف جواب إذا ألف

 : الزيادة –ثانيًا 
ينتج    التأويلالزيادة من مظاهر   النحوي وما  السياق  في  الزيادة  بها هنا  نها من  عوالمقصود 

وم  بدعدالالت  تقوم  معاٍن  إحداث  وليس  النص  جديدةعم  فيوالزيا  ،اٍن  عن  النح  دة  تماماا  تختلف  و 
 ، نى كألف ضاربعإما إلفادة م   ،ليس منها  لحاق الكلمة بالحروف مابإ" زيادة الصرفية فاألخيرة تهتم  ال

 .(10) يد"عوياء س ،مودعو واو   ،نحو: ألف حمار ،في اللغة عما لضرب من التوسإو   ،بو واو مضر و 

 

 .  254/ 1معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 1)
 .  113/ 1راء: للف معاني القرآن ( 2)
 .73الزمر:  (3)

 .  546-545النكت في القرآن:  ( 4)
 .  80/ 2المقتضب:  ( 5)
 .  64معاني الحروف:  ( 6)
 .  103/ 3الكتاب:  ( 7)
 .  15ديوانه:  ( 8)
 .  358/ 1والكتاب:  42/ 2هو عبد مناف بن ربعي الهذلي والبيت في ديوان الهذليين:  ( 9)
 .228-227/ 1األشباه والنظائر:  ( 10)
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لى الحروف  عال وال تدخل  عواألفسماء  لى األعند الصرفيين تدخل  عمن هذا يتبين بأن الزيادة  
 . الجملةفي د وكيلى الحروف فتزيد التع تدخلكس من الزيادة في النحو فأنها على الع

  ذلك ال أنَّ  ، فذهب قوم إلى  في وقوع الزائد في القرآن الكريم وقد أختلف النحويون والمفسرون  
أنَّ    ،يصح الزركشي  المبردز "  :مدةالعفي  قال    الطرطوسيفذكر  َأالَّ وثعل  عم  القرآن  ب  في  صلة   

وجه ال    وقد وجد ذلك على   ، سرين على إثبات الصًلت في القرآنوالدهماء من العلماء والفقهاء والمف
 .(1) "كثيراا يمكن إنكاره فذكر

وقو  جواز  إلى  آخرون  الكريم  عوذهب  القرآن  في  جواز    ،الزيادة  على  النحويون  اكثر   ولعل 
خروجه بدون إحداث معنى في  أي أن دخول الحرف كمعنى  جهة الوقوعها من جهة اإلعراب ال من  

بأنَّ    ،السياق الليلي  حذفتها  "ويفسره  لو  أنَّك  زوائد  الحروف  كون  معناه معنى  عن  الكًلم  يتغير  لم 
ولم    ،ذه الحروف تفيد معنى وهو التوكيدعن معناه األصلي ألنَّ زيادة ه  وإنما قلنا لم يتغير  ، االصلي

عند   الزيادة  صحيح  سيبويهتكن  معنى  التوكيد  ألنَّ  البتة؛  معنى  تقوية ألنَّ   ،لغير  يفيد  اللفظ  تكثير   
 ،نها إنما جيء بها توكيداا للكًلمأ" معنى الزيادة    فقال فيابن جني  و هذا ما ذهب إليه     (2) المعنى"

 .(3) "نىعولم تحدث م
، فلو  ا من الفائدةوا وال خل، وليست نافلةا من القول  في القرآن عبثاا  علم تقمن هذا فإن الزيادة  

، فهي حاءوفي كـًلم األنبياء والفص  –كـتاب هللا الُمعِجز    –  الكـريمكانت كـذلك لما وقعت في القـرآن  
، لكنَّها فائدة عارضة  . ، بل ُتضيف إليه تغيِ ر أصل المعنى الحاصل قبلها ، الُتفيد المعنى بًل شكٍ 

يسهب في الكًلم عنها من حيث ف ولم  الحرو   في  الزيادةالنكت    في كتابهتناول  المجاشعي  
في   تمثلت  التي  زيادتها   إعراب المعنى    زيادةفائدة  على  اقتصر  كتابه  كون  السياق  في  تأثيرها  أو 

نها من خًلل اآليات القرآنية التي وردت فيها الحروف الزائدة   بيَّ و    القرآن فقط ومرَّ بها بدون تفصيل  
 : يوكما يأت

 :ما-1
 : (5) ذكر توجيه هذه اآلية فقال (4) (َقِليًلا ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعونَ وا َكانُ ) قوله تعالى في
من الليل ما يهجعون فعلى هذا تكون   (نعت لمصدر محذوف تقديره هجوعاا قليًلا إنَّ )قليًلا -1

 . يهجعون هجوعاا قليًلا  والتقديرر )كانوا( )ما( زائدة و)يهجعون( خب
 

 .72/ 3علوم القرآن:  ن في البرها ( 1)
 .230/ 1األشباه والنظائر:  ( 2)
 150/ 1سر صناعة اإلعراب:  ( 3)
 .17الذاريات:  (4)

 .  323/ 2والمشكل:  239/ 4إعراب القرآن للنحاس:  ( 5)



 
 

 
105 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 91-117 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 2021والثالثون /   الثالثالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

لمعنى: كانوا هؤالء قليًلا ثم قال )من الليل ما يهجعون( وا( والـ)كانخبر    (يكون )قليًلا   نْ أ -2
الليل  من  شيئاا  يهجعون  ما  قليًلا   األولالوجه    فعلى  ،أي:  هجوعاا  ال   ،يهجعون  الثاني  الوجه  وعلى 

 .يهجعون البتة
  التقدير )كانوا : )ما( مصدرية و (1)وقيل  ،وفي القول الثاني نافية  ،و)ما( في القول األول صلة

  وكلٌ   يهجعون(كانوا( وقتاا )قليًلا  ):  أي  ،لظرف محذوف  نعتاا   (قليًلا )(2)وقدَّر بعضهم  ، ( هجوعهمقليًلا 
  (3) .محتملٌ 

 : الفاء-2
المجاشعي )  زيادة(4)ذكر  تعالى  قوله  في  َفْلَيُصْمهُ الفاء  ْهَر  الشَّ ِمْنُكُم  َشِهَد  وأما  فقال  (5)(َفَمْن   :

 :(6)ئدة كما قال الشاعرتها زائت جعلدخول الفاء في اآلية المذكورة فإن ش
 ال تجزعي إن منفساا أهلكته       وإذا هلكت فعند ذلك مجزعي 

 . زائدة ألن )إذا( إنما تقضي جواباا واحداا  هناهاالفاءين البد أن تكون إحدى  
الفاء ألنَّ وإن شئت أن تقول   ، ةوإن كان معرف  ،فيه معنى الجزاء ألن شهر رمضان  : دخلت 

  .ال يراد به الواحد بعينه ،يلأال ترى شائع في جميع هذا القب ،معينة فليس بمعرفة
 : الباء-3

المجاشعي )  كتابهفي    (7)ذكر  تعالى  قوله  في  الباء  َسيِ َئٍة زيادة  َجَزاُء  يِ َئاِت  السَّ َكَسُبوا  َوالَِّذيَن 
 : (9)فقال يسأل عن ارتفاع جزاء وفيه وجهان (8) (ِبِمْثِلَها

ألن وجد  (10)على زيادة الباء وهذا قول أبي الحسن  ،خبر بـ)مثلها(ال و   ،تدأب: أْن يكون مأحدهما
( آخر  مكان  ِمْثُلَهافي  َسيِ َئٌة  َسيِ َئٍة  يكون   ويجوز  (11) (َوَجَزاُء  تقديره:   أْن  محذوف  بخبر  متعلقة  الباء 

 . وما اشبه ذلك .وآمر بيدك  ،كما تقول: إنما أنا بك ،ثم حذفت ،كائن بمثلها )جزاء سيئة(
 

 .  84/ 3قاله الفراء. معاني القرآن :  ( 1)
 .  323/ 2المشكل:  ( 2)
 .587النكت في القرآن:  ( 3)
 .166النكت في القرآن:  ( 4)
   .185 قرة:الب (5)

 .  76/ 2والمقتضب:  67/ 1والشاهد في الكتاب:  هو النمر بن تولب،  ( 6)
 .  282النكت في القرآن:  ( 7)
   .27يونس: (8)

 .  672/ 2التبيان :  ( 9)
 . 343/ 2أي األخفش، معاني القرآن:  ( 10)
   .40الشورى:  (11)
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حذفت )استقى(   ،ره استقى لهم )جزاء سيئة بمثلها(تقدي  ،: أْن يكون فاعًلا بإضمار فعليلثانوا
 .( بداللة الكًلم على أنَّ هذا مستقر لهملهم: لهم )جزاء سيئة بمثلها( ثم حذفت )فبقي

وإْن شئت  ،ف تقديره لهم )جزاء سيئة بمثلها(والخبر محذو  ،يجوز أْن يكون )جزاء سيئة( مبتدأو 
 . (1) الفتح أبيوهذا أجازه  ،يئة بمثلها( كائنزاء سته )جقدر 
 :الكاف -4

َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناراا َفَلمَّا َأَضاَءْت َما  : )الكاف في قوله تعالى  زيادة(2) ذكر المجاشعي
ُيْبِصُرونَ  اَل  ُظُلَماٍت  ِفي  َوَتَرَكُهْم  ِبُنوِرِهْم  َّللاَُّ  َذَهَب  الخبر  ،)مثلهم(مبتدأ  ال:فق  (3)(َحْوَلُه   ،و)كمثل( 

 . : مثلهم مثل الذي استوقد ناراا والتقدير ،(4))الكاف( زائدةو
ِميُع اْلَبِصيرُ هنا قوله تعالى )ومثل زيادة الكاف ها والمعنى: ليس   (5)(َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

 ، وذلك أنَّك كنت تثبت هلل مثًلا   ،ار شركا ( غير زائدة ألنه يصيالكافوال يجوز أْن تكون )  ،مثله شيء
فأما قول محمد بن   وهذا كما تراه؛  ، ويصير التقدير: ليس مثله شيء  ، ثم تنفي الشبه عن ذلك المثل

ه يرجع إلى ما ألنَّ   ،س بشيءفلي  ،وكأنَّه قال: ليس كهو شيء  ،:  )ِمثل( بمعنى )ذات الشيء((6) جرير
 .من اثبات المثل ،منعنا منه أوالا 

 :(7)لخطام المجاشعي سيبويهلكاف ما أنشده ادة اثل زيوم
 يؤئفين  ككماوصاليات 

واآلية إنَّما هي فيها إدخال )الكاف( على )مثل( وهذا    ،ى الكافوهذا قبيح إلدخال الكاف عل
 حسن.  

 :(8) قال الراجز  ،وقد أدخلوا )مثل( على الكاف
 فأصبحوا مثل كعصف مأكول

 : التقديم والتأخير-ثالثاً 
 

 .  141-138/ 1سر صناعة اإلعراب:  ( 1)
 .  102-101النكت في القرآن:  ( 2)
   . 17 قرة:الب (3)

 .  237/ 1والمغني:  63/ 1والبحر المحيط :  48معاني الحروف:  ينظر: ( 4)
   .11الشورى:  (5)

 .  8/ 25تفسير الطبري:  ( 6)
: وغير ود جاذل أو  وصدر البيت  ، 39 : معاني الحروف للرماني و  140/ 4  :والمقتضب 32/ 1 : الكتاب  ،جاهلي ( 7)

 دين.
وصدر البيت   181ونسب إلى رؤبة في ملحقات ديوانه:  141/ 1 :ضبوالمقت 408/ 1 :الكتاب ،هو حميد األرقط ( 8)

 :ترميهم بحجارة من سجيل.  
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من صور العدول عن المألوف في بناء الجملة العربية مثله مثل    والتأخيرقديم  ع التموضو   يعد
موضع   المضمر  ووضع  والتضمين  والزيادة  الحذف  موضع    ،المظهرموضوعات  المظهر  ووضع 

حقه لذلك فهو يدرس أقسام الجملة من حيث الرتبة فيقدم ما.  (1) وغيرها   وااللتفاتوالقلب    ،المضمر
ذكر ؛ فقبل تتبع ما أورده المجاشعي في كتابه من التقديم والتأخير فًلبد  لتقديمحقه اخر ماالتأخير ويؤ 

 : ورد في قسم من المعاجم ما جاء فيهما من معاني حسب ما
آباديفالتقديم   الفيروز  قول  وهو  األمر  في  السابقة  وهي  محركة  قدم  مادة  ابن  (2)من  وقال   ،

م بمعنى تقد ،قدمةالمم بمعنى تقدم ومنه قولهم منظور)قد        :مقال لبيد في قد 
 (3) طراف األسلأواحفظوا المجد بفدَّموا إذا قيل لهم قيس قدَّموا      

 . (4)أراد يا قيس(
َم َوَأخَّرَ قال تعالى ) ،التقديموالتأخير مقابل  ْنَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ  .(6) (5)(ُيَنبَُّأ اإْلِ

والتأخير   عل  اصطًلحوالتقديم  العرب في كًلمهمأس  أحدى  أطلق  اللفظ   ،اليب  ومظهره زوال 
 .  (7) ن مكانه فيتقدم ويتأخرع

:  فذكر  القرآنية  اآلياتمن خًلل توجيهه    في كتابه  التقديم والتأخير  موضوع  (8) تناول المجاشعي
 ين مفعول )واجعل( ؟ أ (9)(( َهاُروَن َأِخي29َواْجَعْل ِلي َوِزيراا ِمْن أَْهِلي )) ويسأل عن قوله تعالى: 

 :(10) وفي هذا جوابانقال 
التقديم والتأخير  كون ي: أن  أحدهما أَْهِلي حتى كأنه قال: )  ،الكًلم على  ِمْن  َوِزيراا  ِلي  َواْجَعْل 

وإْن شئت جعلت )وزيراا( مفعول   ،عول ثانٍ ( مف ( مفعول أول و )وزيراافـ)هارون   ،(( َهاُروَن َأِخي29)
 : (11)ويجوز في )هارون( وجهان ،هذا الوجه الثانيو  ،و)لي( مفعول ثاني ،أول

 

 .360/ 2 :الخصائص البن جني ( 1)
 مادة قدم. القاموس المحيط : ( 2)
 .130 : ينظر ديوانه بشرح الطوسي  ( 3)
 مادة قدم. : لسان الرب  ( 4)
   .13القيامة:  (5)

 13 :ات في غريب القرآندالمفر  ( 6)
 27 : ًلغة القرآنية في تفسير الزمخشري البنظر ي ( 7)
 .  381: النكت في القرآن ( 8)
  .30-29طه:  (9)

 .890/ 2 : والتبيان 38/ 3 : إعراب القرآن للنحاس  ( 10)
 . 67-66/ 2 : والمشكل 39/ 3 إعراب القرآن للنحاس:  ( 11)
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وزر لي )هارون  أو است  ،نصباا بإضمار فعل كأنَّه قال: أعني هارون أخي  يكون : أْن  أحدهما
 . ( يدل عليهاخي( ألنَّ )وزيراا

قيل له َمْن هذا  من اهلي(    كأنَّه قال: )واجعل لي وزيراا  ،محذوفمبتدأ  خبر    يكون : أن  والثاني
فإْن رفع   ،ي الرفع إال أنَّ القراءة بالنصبفهذا وجه ف  ، ل: هارون أخي، أي: هو )هارون(؟ قاالوزير

فهذا وج القراء  )أريد(رافع من  أن تضمر  النصب  في  قالكأنَّه    ، ه ويجوز  تريد؟  له: من  أ قيل  ريد : 
      .)هارون أخي(

ا  لتأخير  التقديم وا  (1)فضًلا عن ذلك ذكر القرآنيةأيضا : عندما  فقال  ،أخرى   في توجيه اآليات 
ا وأنتم ال تجيزون  نلًلم هاهِلَم دخلت هذه ا  ،(2)(َيْدُعو َلَمْن َضر ُه َأْقَرُب ِمْن َنْفِعهِ عن قوله تعالى )  لُ سأَ يُ 

 :وفي هذا للعلماء ثًلثة أجوبةفقال:  )ضربت لزيداا(؟
حذفاا  في:إنَّ  (3)أحدها )يدع  الكًلم  نفعه(تقديره  اقرب من  ضره  )لمن  وهللا  فالًلم  و(  على  –، 

 . جواب القسم المحذوف -هذا
: )يدعو َمن  واألصل  ،وفي الكًلم تقديم وتأخير  ،أنَّ الًلم في غير موضعها  هووجواب ثاٍن:  

 .(4) لضره أقرب من نفعه( وهذا قول المبرد
: وهو أنَّ )يدعو( معلَّقة على تقدير )يدعو الذي ضره أقرب من نفعه يدعو( ثم  وجواب ثالث

لو  ف  ، أكثر من شره يضرب  خيره: يضرب لمن  قلت  ولو  ،باألولى منهما  لًلجتزاءألخيرة  حذفت يدعو ا
 ،ه خير منه عندي: للذي غير كأنَّه قال  ،ز والعرب تقول: )عندي لما غيره خير منه(حذفت الخبر لجا

وعلى هذا    ،كأنَّه قال: )عندي شيء غيره خير منه(  ،ير في الثاني واالبتداء من األولثم حذف الخ
 . على حذف الخبر ،الوا: )أعطيتك لما غيره خير منه(ق

 
والقول    ، ب أْن يدعى فـ)من( على هذا القول)لمن ضره أقرب من نفعه( ال يج  المعنى:  (5)وقيل

: الًلم (7) يكون موضعها نصباا بـ)يدعو( وقد قيل(6)وعلى قول المبرد ، مبتدأ والخبر محذوف: الذي قبله
 .زائدة

 

 .  414 النكت في القرآن:  ( 1)
  .13الحج:  (2)

 .  89/ 3 وإعراب القرآن للنحاس: 415/ 3 القرآن وإعرابه للزجاج:اني ومع 216/ 2 معاني القرآن للفراء:  ( 3)
 .89/ 3 : إعراب القرآن للنحاس  ( 4)
 .19/ 12 :قرطبيتفسير ال ( 5)
 .89/ 3 : وإعراب القرآن للنحاس  ( 6)
 .  357-356/ 6 البحر المحيط : ( 7)
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   :نى: الحمل على المعرابعاً 
 ، (1)أو فيهمااه أو في لفظه  عنطى الشيء حكم ما أشبهه في مع: هو أن ينىعالملى  عالحمل  

اللفظ  "أو هو   أو تركيب معلى معحمل  آخر  لفظ  اللفظين  ى آخرعلى معننى  ع نى  بين  لشبه    و أ؛ 
دل  ة تنويعفيأخذان حكمهما النحوي مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو م  ،نى المجازي عالتركيبين في الم

 . (2)"ها اللبسع لى مًلحظة اللفظ أو التركيب ويؤمن مع
المع فالحمل   تشابهعلى  بينهما  لفظين  بين  يتم  يج"  ،نى  إذا  ألنهم  الشيء  مجرى  الشيء  رون 

الثاني على اال(3) شابهه" ي ؛أ(4)ض أحكامه ال يخرجه عن أصله"عحمل الشيء في ب"ألنول  فيحمل 
المظهر   يمكن أن يتحقق هذ  ال  لذلك؛  ابط يقوي المعنيينوهذا الر   ،أن يكون هناك رابط بين اللفظين

فلو لم    ،لى المفردع   إذ حمل الجمع  ،في أدناهعليه كما جاء في اآلية   إال أن تكون هناك قرينة تدل  
 في   في كتابهذلك    (5)ذكر المجاشعيف  ؛اللفظين لما كان هناك مجال للحملتكن هناك صلة قرابة بين  

ُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناراا َفَلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب َّللاَُّ ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِفي َمَثلُ توجيه قوله تعالى )
اعة بالذي كيف شبه المنافقين وهم جم  :قالأْن يهنا  ل عنه  أَ س: ومما يُ قالف  (6)(ُظُلَماٍت اَل ُيْبِصُرون 

 :(7)بة؟ وفي هذا ثًلثة أجو استوقد ناراا وهو واحد
َق ِبِه  )  :كما قال تعالى  ،أحدها: أن تكون )الذي( في معنى الجميع ْدِق َوَصدَّ َوالَِّذي َجاَء ِبالصِ 

   :  (9)الشاعر قالوكما  (8)(ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقون 
 إنَّ الذي حانت بفلج دماءهم     هم القوم كل القوم يا أم خالد 

أنْ والثاني  :( من  محذوفة  )النون(  تجعل  )الذين(  ،الذي(  عنده  حذفها   ،واألصل  كما 
 : وذلك قوله ،في التثنية (10)األخطل

 أبني كليب إنَّ عمي اللذا       قتًل الملوك وفككا األغًلال

 

 .ٍ 674/ 2مغني اللبيب :  ( 1)
 .6 ألشرف مبروك:  املعىن علىالحمل  ( 2)
 .166/ 1: نصاف  اإل  ( 3)
 .142/ 1المصدر نفسه:  ( 4)
 .  101-99النكت في القرآن:  ( 5)
   .17البقرة:  (6)

 .  212/ 1وتفسير القرطبي:   22/ 1والتبيان للعكبري:  321-318/ 1الطبري:  تفسير  ينظر: ( 7)
  .33الزمر:  (8)

 .  194/ 1والمغني:  146/ 4والمقتضب:  96/ 1البيت لألشهب بن رميلة والبيت في الكتاب:  ( 9)
 .  164/ 3 والمقتضب:  95/ 1 والكتاب: 387 :وانهدي ( 10)
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 ، ْن يقع للجميعأيصلح    ،َمن()الذي( اسم مبهم كـ) وحمله على    ،ذلك في اآلية  انكرومنهم من  
ِإَلْيكَ َوِمْنُهمْ ):  وكما قال  ، ويصلح أْن يقع للواحد َيْسَتِمُع  َوِمْنُهْم َمْن )  :وقال في موضع آخر  ،(1) ( َمْن 

ِإَلْيكَ  اللفظ  ،(2) (َيْسَتِمُعوَن  على  األول  المعنى  ،فأخرج  على  حسن   ،والثاني  وجه  أنَّ   ،وهذا  ذكر  وقد 
األخفش )الذين(  معنى  في  يأتي  وجهان  ،(4) وغيره(3) )الذي(  النون   األول:  فهذان  حذف  على   ، منهم 

 . ني على أنَّه اسم مبهم يقع للواحد والجمعوالثا
ثم حذف   ،هم كمثل اتباع الذي استوقد ناراا : مثلكانَّه قال  ،كون الكًلم على حذ: أْن يوالثالث

 :       (5)قال الجعدي كماقام المضاف إليه مقامه أو   ،المضاف
 خًللته كأبي مرحب      فكيف تواصل من اصبحت  

   .مرحب أبييريد كخًللة 
 : التضمين-ساً خام

منظور ابن  فذكر  آخر  شيء  في  الشيء  جعل  اللغوي  مدلوله  في  المعنى     (6) التضمين  هذا 
حرزه في  أوكل شيء    ،والميت القبر  ، دعه إياه كما تودع الوعاء المتاعالشيء أو   الشيءضمَّن  "  :فقال

 ."شيء ضمنه
اوالتضمين   الشيءعإ "  هو  :اصطًلحا معنى  الشيء  ي  ،طاء  األسمتارة  في  واألفعال  كون  اء 

الى عا معنى اسم آخر إلفادة معنى االسمين و كقوله تفأما في األسماء فهو تضمن اسما   ،والحروف 
اْلَحقَّ ) ِ ِإالَّ  َأُقوَل َعَلى َّللاَّ َأْن اَل  ليفيد أنَّه محقوق بقوله    ،(7) (َحِقيٌق َعَلى  ضمَّن حقيق معنى حريص 

 .(8) الحق وحريص عليه
فيما تصح نيابته فالبصريون عموماا ال يجيزون إنابة حرف مكان   وَثمَّة خًلف بين النحويين

وإما على    تأويًلا يقبله اللفظ،  مؤولإما  "  فالفعل عندهم التناوب بين األفعال؛    بجوازقولون  بل ي  ،حرف

 

   . 25: األنعام ( 1)
   .42يونس:  ( 2)
 .  49/ 1 معاني القرآن: (3)
 .  74/ 1 البحر المحيط:  : الفارسي. ينظر  هو أبو علي  (4)
 .  231/ 3 والمقتضب:  110/ 1 : والكتاب  26 : ديوانه  (5)
 مادة )ضمن(. 258-257/ 3 رب: علسان ال (6)
   .105: ف األعرا ( 7)
 388/ 3 لوم القرآن: عالبرهان في  (8)
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وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة حرف مكان    ،(1)تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بحرف ذلك الفعل
 . (2)ل تعسفاا"ام هذا المذهب األول إذ يراه اقرجح ابن هش دحرف وق

در  موضوع  المجاشعي  بين اأما  جمع  فقد  كتابه  في  ذكرها  التي  المسائل  خًلل  فمن  ستنا 
ن  ع  فضًلا يتعدى بحرف الجر نفسه  فذكر تضمين الفعل  معنى فعل آخر    والكوفيالمذهبين البصري  

 :وما يأتي؛ وقد قسمته على قسمين ذكره إنابة الحرف مكان حرف آخر
 : معنى فعل آخر تضمين الفعل-أ

)  (3)المجاشعيوجه   تعالى  قوله  في  )َسِفَه(  َسِفَه كلمة  َمْن  ِإالَّ  ِإْبَراِهيَم  ِملَِّة  َعْن  َيْرَغُب  َوَمْن 
يزعمون أنَّ    : أهل التأويل(5) فقال األخفش  ،كر أنَّه أخُتِلَف في )سفه نقسه(على التضمين وذ  (4)(َنْفَسهُ 

 .: أراه لغة(6)وقال يونس .نفسهالمعنى سفه 
)ذهب  يونس  أنَّ    (7)الزجاج  ذكر أْن  ل إلى  كذلكَفِعَل(  َل(  )َفعَّ أنَّ  كما  ويجوز  ف  ، لمبالغة  قال: 

  .سفَّْهتَ  بمعنى ،على هذا: ِسفهت زيداا 
أبو عبيدة التفسيرآخرون   وذكرأهلك نفسه وأبوق نفسه  :  معناه  (8)وقال  كقوله   ،(9) : هو على 

( َمِريئاا  َفِإنْ تعالى  َهِنيئاا  َفُكُلوُه  ا  َنْفسا ِمْنُه  َشْيٍء  َعْن  َلُكْم  الفراء(10) (ِطْبَن  قول  العرب   :قال  ،(11). وهو 
وأنكر هذا   ،(12) (َوَكْم أَْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَهاوكذا )  ،وهي معرفة  ،توقع )َسِفه(  على )نفسه(

فإذا   ،ييز إنَّما هو واحد يدل على جنسهالتعريف ألنِ  التم: معنى التمييز ال يحتمل  (13)الزجاج وقال
 . داا عرفته صار مقصو 

 

 .151-15 مغني اللبيب:  ( 1)
 ر نفسه.دالمص  ( 2)
 .  154-152 النكت في القرآن:  ( 3)
   .130البقرة:  (4)

 .  148/ 1 :معاني القرآن ( 5)
 المصدر نفسه.   ( 6)
 .  210-209/ 1 معاني القرآن وإعرابه:  ( 7)
 .  56/ 1 : مجاز القرآن ( 8)
 .  136/ 3والمقتضب:  105/ 1ينظر: الكتاب:  يز. والمقصود به التمي ( 9)
   .4النساء:  (10)

 .  79/ 1 :معاني القرآن ( 11)
   .58القصص:  (12)

 .  210/ 1 : معاني القرآن وإعرابه  ( 13)
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تقدير    :(1)وقيل على  تمييز  مثله  االنفصالهو  برجل  مررت  تقول:  له   ،كما  مثل  .  أي: 
ِكَتاُب َواَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِ َكاِح َحتَّى َيْبُلَغ الْ كما قال تعالى )  ،: هو على حذف حرف الجرأيضاا (2)وقيل
 :  (4) قال الشاعر  ،أي: على عقدة النكاح ،(3) (َأَجَلهُ 

 ونبذله إذا نضج القدور      نغالي اللحم لألضياف نياا
يكون )َسِفَه(    واالختيار عنده أنْ  ،: وهذا مذهب صحيح(5)قال الزجاجف  ، كأنَّه قال: نغالي باللحم

بطر مستقل للنعمة  بطرت معيشتها( ألنَّ الفي )(6)وهو موافق لما قاله ابن السراج  ،في معني )َجِهَل(
 .غير راٍض بها

 :حروفإنابة ال-ب
 : وجاءت كما يأتيفي كتابه بعضها مكان بعض موضوع إنابة الحروف  المجاشعي ذكر

 : الالم بمعنى أن  -1
َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن  في قوله تعالى )  (7)ذكر ِلُيَبيِ َن  نَّه يسأل عن  أ(8)...(ْبِلُكمْ قَ ُيِريُد َّللاَُّ 

 :  أجوبة: )ليبين لكم( ؟ وفيها ثًلثة دخول الًلم في قوله
) )إنَّ معناها  أنَّ  )  ، أحدها:  )أمرُت(و  و  )أردُت(  مع  تأتي   ) االستقبال  ،إنَّ تطلب  وال   ،ألنَّها 

قمت أْن  )أردُت  فل  ،(يجوز  قمت(؛  أْن  )امرُت  يجوز  ال  األكما  سائر  في  كانت)أن(  ب تطل   الفعمَّا 
بالًلم لها  استوثقوا  بين  ،االستقبال  جمعوا  االستقبال  وربما  لتأكيد  و)كي(  الشاعر  ،)الًلم(    :(9) قال 

 أردُت لكيما ال تري لي عثرة    ومن ذا الذي يعطي الكمال فيكمل ؟ 
الظن ألنَّ  )أْن( مع  بمعنى  )الًلم(  تقع  أن  الماضي والمستقبل  وال يجوز   ، الظن يصلح معه 

 :   (1). وأنكره الزجاج وأنشد(10)وهذا قول الكسائي والفراء ،ن تقومأوظننت  ،ْن قمتأ نحو ظننتُ 

 

 .  394/ 1 ينظر: البحر المحيط :  ( 1)
 .  210/ 1معاني القرآن وإعرابه : قاله الزجاج.  ( 2)
   .225قرة: بال (3)

ومعاني القرآن وإعرابه   149/ 1 : ومعاني القرآن لألخفش 383/ 2 :القرآن للفراء  عانيوالشاهد في م هو الحطيئة ( 4)
 .  191/ 1 : للزجاج 

 . 211/ 1 :معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 5)
 . 222،307 ،74/ 1 :النحواألصول في   ( 6)
 .  207-205 : النكت في القرآن ( 7)
   .26النساء:  (8)

  173 وشواهد المغني:   43/ 2 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج:  262/ 1: البيت الشعري في معاني القرآن للفراء ( 9)
 .  586/ 3 :والخزانة

 . 263-261/ 1 معاني القرآن للفراء:  ( 10)
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 أردت لكيما يعلم الناس أنها      سروايل قيس والوقود شهود 
( لم تدخل على )كي(الًلم: ولو كانت )قالو         ، كما تدخل )أن( على )كي(  ،( بمعنى )أنَّ

وأصحابهقال سيبويه  ومذهب  )الًل(2) :  المصدرمأنَّ  تقدير  هاهنا على  للبيان  ، ( دخلت  اإلرادة   ، أي: 
ْؤَيا َتْعُبُرونَ نحو قوله تعالى )  :  (5)وقال كثير ،(4)(ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكمْ ) ،(3)(ِإْن ُكْنُتْم ِللر 

 ريد ألنسى ذكرها كإنَّما      تمثل لي ليلى بكب سبيل أ
 .ثانيال. وهذا هو الجواب أي: أرادني لهذا
بمعنى )أن( لم    ضعَّف هذين الوجهين بأْن جعل )الًلم((6): إنَّ بعض النحويينوالجواب الثالث

در يقتضي جواز )ضربت لزيد( بمعنى: ضربُت زيداا وهذا ال وحمله على المص  ، يقم به حجة قاطعة
عل في التقديم لف)وللرؤيا تعبرون( ألنَّ ا  ،نحو: لزيد ضربت  ،ولكن يجوز في التقديم والتأخير  ،يجوز

ولذلك لم يجز إال في المتصرف فأما )ردف لكم ( فعلى تأويل   ،التأخيريضعف كعمل المصدر في  
 .: )ما يريد لكم(وعلى ذلك )يريد( ،()ردف ما ردف لكم

 . مضطربةقوال كلها وهذه األ
 . : )يريد هللا( تبصيركم )لبين لكم(وتقديره ،( محذوفيريد: إنَّ مفعول )(7) وقد قيل

 : بمعنى سوى أو بعدإال-2
في هذه    )إال(  (9) ذكر المجاشعي  (8) (اَل َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوَتَة اأْلُولفي قوله تعالى )

الفراءقو   اآلية )سوى(الفراءقال    ،فقال(10)ل  معنى  هاهنا  )إال(  األولى(    ،:  )الموتة  سوى  والتقدير: 
 . (11) (اُؤُكْم ِمَن النِ َساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ آبَ َواَل َتْنِكُحوا َما َنَكَح : )ومثله

ما جاز أن يقع )إال( موقع  : بعد )الموتة األولى( وإنَّ : )إال( بمعنى )بعد( والتقدير(12)وقال غيره
 . و )بعد( إلخراج الثاني عن الوقت األول ،لسكض من ألنَّ )إال( إلخراج بع ،)بعد(

 

 43/ 2 معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ( 1)
 .  161/ 3 الكتاب: ( 2)
   .43يوسف:  (3)
   .72النمل:  (4)

 .  248 :ديوانه ( 5)
 .  660- 659/ 3 الدر المصون:  ( 6)
 .  350/ 1 بيان: الت  ( 7)
   .56الدخان:  (8)

 .  565 النكت في القرآن:  ( 9)
 .  43/ 3 معاني القرآن: ( 10)
   .22النساء:  (11)

 .  83-82/ 25 الطبري: هو الطبري. ينظر تفسير ( 12)
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 :معاني لعل-3
: ويسأل عن معنى )لعل(  فقال  (2)(َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ تعالى )لعل في قوله    نيمعا   (1)ذكر المجاشعي

 :(3) قوالأهاهنا عن السؤال و الجواب وأنَّ فيها ثًلثة 
 .: لتتقوان تكون بمعنى )الًلم( كأنَّه قال: أ أحدها

 .: على رجائكم وطمعكم تتقون كأنه قال ،لثاني: أْن تكون للرخاء والطمعوا
     .: على تعرضكم تتقون كأنَّه قال ،عنى التعرضم والثالث: على

 الخاتمة
يس ال  الختام  إال  وفي  لديه   عني  تنوعت  فقد  كتابه  في  المجاشعي  به  جاء  ما  أهم  اذكر  أن 

عن ذلك   لحرف فضًلا ا ل وعسم والفن الحذف فشمل حذف اال عنا بالكًلم أالنحوي فبد التأويلمظاهر 
لموضو  خًلل  ن  فكا  والتأخيرالتقديم    عذكره  من  بيانه  في  نصيب  النحويين له  بين  الخًلف  بسط 

 ًلوةع  ذلك فقد اهتم بالزيادة فذكر زيادة الحروف فقظ من الوجهة النحويةك  ، واستقصاء اآلراء في ذلك
  ، خرى يتطلبها السياق من خًلل موضوع الحمل على المعنىاان  ععلى ذلك اهتمامه بالعدول إلى م

فعل مكو  تضمين  بشقيه  مكان   انالتضمين  الحرف  إنابة  و  األخر  الفعل  بحرف  وتعديته  آخر  فعل 
 .التي وردت في الكتاب مظاهر التأويل النحوي هذه أهم ف ،حرٍف آخر

 
 المصادر والمراجع

ط مكتبة المشهد   ،محمد ابي الفضل إبراهيم  ت:  ،إتحاف فضًلء البشر في القراءات األربع عشر -1
 . 1967،ه1387الحسيني األولى بالقاهرة 

 . م 1953،ه1372ط أوالد اورتاند بالقاهرة   ،للزمخشري  ،أساس البًلغة  -2
 . 1985ه  1405، 1عمية بيروت ط دار الكتب ال ،للسيوطي ،النحو األشباه والنظائر في -3
 . 2006، للطباعة والنشر ،دار غريب ،1ط،القاهرة ،. علي أبو المكارمد ،أصول التفكير النحوي  -4
النحو  -5 في  السراج  ألبي  ،األصوال  بن  الفتلي  ،بكر  الحسين  عبد  الرسالة  ،ت:    ، 1ط   ،مؤسسة 

 . 1985-1405بيروت 
القرآن  -6 النحاس  ، إعراب  الكتب  ،هدت:زهير غازي زا   ،ألبي جعفر  -ه1405بيروت    ، 2ط  ،الم 

1985 . 

 

 .  157 : نآر النكت في الق  ( 1)
   .183البقرة:  (2)

 .  227-226/ 1 : تفسير القرطبي  ينظر: ( 3)
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الشجرية   -7 الس أل  ،األمالي  بن  عبي  هللا  هبة  المع ادات  الشجري و ر علي  بابن  الم  ،ف  دار  رفة  عط 
 . بيروت

الخًلف  إلا  -8 مسائل  في  والكوفييننصاف  البصريين  النحويين  األنباري   ،بين  البركات   ،ألبي 
 .ط دار الفكر بيروت ،عبد الحميدت:محمد محي الدين 

 . 1979 -ه1398 2دار الفكر بيروت ط ،ألبي حيان األندلسي ،البحر المحيط -9
-1391  2عيسى الحلبي ط  ،مراهيت:محمد ابو الفضل إب  ،للزركشي  ،البرهان في علوم القرآن  -10

1972 . 
إعر   -11 غريب  في  القرآنالبيان  األنباري   ،اب  بن  البركات  طه  ،ألبي  الحميد  بد  الهيئة   ، ت:طه 

 م.  1980-ه1400المصرية للكتاب 
 . 1976-ه1396ط عيسى الحلبي   ،ت: علي البجاوي  ،التبيان في إعراب القرآن للعكبري   -12
)الشريفعالت  -13 للجرجاني  الرحمن عميرة،بن محمد(لي    ريفات  الكتب بيروت ط   ،ت: عبد  عالم 

 . م 1996-ه1416
الطب  -14 القرآنتفسير  تأويل  عن  البيان  )جامع  الطبري   ،ري  جرير  شاكر  ،ألبن  أحمد  دار    ، ت: 

  . 1960-1955 ،1ط ،المعارف
اللبيب،  -15 الربية،    حاشية األمير على مغني  الكتب  الحلبعط دار احياء  البابي  ي،  يسى فيصل 

 .ت. د
السبع الحجة    -16 القراءات  خالويه  ،في  مكرم  ، البن  سالم  العال  عبد  الشروق   ،ت:   ، القاهرة  ، دار 

 1981-1401 ،4ط
النحوية  -17 الدراسات  في  المعنى  على  المشدالحمل  إسماعيل  مبروك  اشرف  محمد  جامعة    ،، 

 . 1989  ،كلية دار العلوم ،القاهرة
األدب  -18 البغدا  ،حزانة  القادر  عبدا   ،ديلعبد  هارون ت:  العامة   ،لسًلم  المصرية  الهيئة 

 .. 1979،للكتاب
 .2ط ،بيروت ،دار الهدي ، لي النجارعمحمد  ت:  ،بن جنيال ،الخصائص  -19
  ، 1ط   ،دار القلم بدمشق  ، : أحمد الخراطت  ، للسمين الحلبي  ،الدر المصون في الكتاب المكنون   -20

1406-1986 . 
 م. 1986-ه1406 ،1ط ،دار الكتب العلمية  ،دينلصر اشرح مهدي محمد نا ،خطلديوان األ-21
 . م1984 ،4ط ،ارف بالقاهرةعت:احمد ابي الفضل إبراهيم الم ،مرئ القيساديوان   -22
 . م1977 ،دار المعارف في مصر ،ت:صًلح الدين هادي ،يوان الشماخد  -23
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 .ط الرحمانية بالقاهرة ،ديوان عنترة  -24
 . م1902 ،بارث .ت: ج ،ديوان القطامي  -25
   .1962الكويت  ،ت: إحسان عباس ،ديوان لبيد  -26
 . ه1369 ، دار الكتب،ديوان الهذليين  -27
 . 1980 ،2ط ،دار المعارف ،ت: شوقي ضيف ،البن مجاهد ،السبعة في القراءات  -28
اإلعراب  -29 صناعة  جني  ،سر  هنداوي   ،البن  حسن  بدمشق  ،ت:  القلم  -ه 1405  ،1ط  ،دار 

 . م1985
ت: محمد محيي   ،قاضي القضاة عبد هللا ابن عقيل العقيلي الهمذاني المصري  ،قيلشرح ابن ع  -30

  لبنان. –ربي، بيروت ع، دار احياء التراث العبد الحميد  يندال
الجاهليات  شرح  -36 الطوال  السبع  األنباري   ،القصائد  بكر  وت   ،ألبي  السًلم ع  :ليقعتحقيق  بد 

 . 1980-1400 ،4ط ،ارفمعدار ال ،هارون 
 . 1964-1384 ،1ط ،المكتب اإلسًلمي بدمشق ،لنابغة الجعديعر اش -31
 ، وقف على طبعه وعلق على حواشيه: أحمد ظافر كوجان. لسيوطيل ،شواهد المغني -32
 1990، ت:أحمد عبد الغفور طار، دار العلم للمًليين، لجوهري ل ،الصحاح  -33
 . 1980 ،يروتب ،سدار األندل ،ت:السيد إبراهيم محمد ،الضرائر البن عصفور  -34
في  -35 التأويل  القرآن    كتب  ظاهرة  الهجرإعراب  الرابع  القرن  حتى  قاسم  ، ومعانيه  أكرم   ،علي 

 . 2006.جامعة الموصل ،اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية
اللغوي   -36 الدرس  في  الحذف  حمودة   ،ظاهرة  سليمان  والنشر  ،طاهر  للطباعة  الجامعية   ، الدار 

1998 . 
الفراهيديل  ،نالعي  -37 السامرائيت:مه  ،لخليل بن أحمد  إبراهيم  المخزومي و  منشورات وزارة   ،دي 

 . 1982ًلم عالثقافة واإل
-2004لمية،  عجي، دار الكتب الع طي أمين قلعبد الم عالبن الجوزي، ت:    ،غريب الحديث  -38

2005 . 
 . مصطفى الحلبي ،للفيروز أبادي ،القاموس المحيط  -39
 . 1977 ،2امة للكتاب طعة المصرية ال الهيئ ،بد السًلم هارون : عت ،هلسيبوي ،الكتاب  -40
 . 1955،بيروت ،دار صادر ،البن منظور ،ربعسان الل  -41
القرآن  -42 م  ،مجاز  المثنىعألبي عبيدة  بن  سزكين  ،مر  فؤاد  الخانج  ،ت:محمد  بالقاهرة مكتب  ي 
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