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أفعال العلم يف القرآن الكريم بني حذف مفعوهلا و َتنْزِيلها َمنْزِلَة الالزم
ملخص البحث:
َرحْ مبفعوهلا يف القرآنِ الكـريمِ،
َرقُ إىل أفعالِ ال ِعلْمِ التِي لَمْ يُص َّ
هذا البحثُ يَتَط َّ
حذِفَ مفعولُها ،أو أنَّهـا نُِِّّلَـ ْ مَزِِّْلَـةَ الـالفم فـال
وبيان كون تلك األفعال متعدِّيَةً وَ ُ
التطرقِ
ُّ
حتتاجُ إىل مفعولٍ كي يكونَ الغرضُ من الكالمِ إسزادَ الفعلِ إىل الفاعلِ ،دونَ
إىل املفعولِ الذي وَ َقعَ عليه الفعلَُ .معَ استعراضِ أقوالِ املفسـرينَ يف تلـكَ األفعـالِ،
ومزاقشةِ تلكَ األقوالِ ،وبيانِ الرَّاجِحِ مزها .ومن نتائجِ هذا البحثِ أنَّ مِنْ أفعالِ ال ِعلْمِ
َرحْ مبفعوهلا هي ثالثةُ أفعالٍ مضارعةٍ فقط وهـي ﴿ﯷ﴾ ،و﴿ﭮ﴾،
التِي لَمْ يُص َّ
ا املواتـ ِع التِـي
وأن أالـ َ
ح مبفعوهلـاَّ .
ُـر َ
و﴿ﭩ﴾ ،وأما بقية أفعـال ال ِعلْـ ِم فقـد ِّ ِّ
اختُلفَ فيها بني املفسرين يَتَرَجَّحُ كونُها متعدِّيَةً على كونِها مُزََِّّلَةً مَزِِّْلَةَ الالفم.
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ABSTRACT:
This research includes collecting the verbs of “Knowing” that
its object was not declared in the Holly Qoran, And to state that
these verbs are transitive (Mota’di) and that it’s object was deleted,
or that it was treated like Intransitive verb (Lazem), so it doesn’t
need an object. So that the purpose of the speech is to refer the
verb to the subject, without tackling the object that was affected by
the act. With reviewing of the statements of the commentators in
those verbs, and discussing those words, and clarifying the
predominant among them.
One result of this research that the the verbs of “Knowing that
its object was not declared are only three acts; “Ya’lamoon”,
“Ta’lamoon” an “Ya’lam”. The rest of the verbs of “Knowing”
has it’s object declared. Most of the positions that the
commentators had disagreed on would predominantly be transitive
rather than being treated like intransitive.
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املقدمة:
احلمدُ هللِ ربِّ العاملنيَ ،وأفضلُ الصالةِ وأتَمُّ التسليمِ علـى نبيِّزـا َّمَّـدٍ اهلـادي
األمنيِ ،وعلى آله وِّحبه أمجعنيَ ،وبعدُ....
حكَمَ كتابَهُ الكريمَ وفَصَّلَ آياتِـهِ ﴿ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
فإنَّ اهللَ تعاىل قدْ أ ْ

سكَتَ ْ فصاحَتُهُ
ﮜﮝﮞ﴾ [هود ،]1 :ففاق ْ بالاةُ هذا الكتابِ بالاةَ البلغاءِ ،وأ ْ
ظهَرَ َلهُـمْ أنَّـهُ ﴿ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
صحَاءِ ،فأذعزوا له وانقادوا لَمَّا َ
أفْصَحَ الفُ َ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ﴾ [فصــل َ .]42 :فكُــلُّ َكلِمَ ـةٍ فِي ـهِ ،بَ ـلْ كُــلُّ حَ ـرْفٍ ،مَقَــدَّر
والتدَبُّرِ كلمةً كلمـةً ،وحرفـاً حرفـاً،
بإحكامٍ .فكانَ هذا الكتابُ العظيمُ حَرِيّاً بالتَّأَمُّلِ َّ

﴿ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ﴾ [الزساء.]82 :
فمن را َم الفصـاح َة بـأ

ى مزافهلـا فعليـه بـالقرآ ِن الكـري ِم فقـد حـا َف فزـو َن

الفصاحةِ والبالاةِ كافةً ،وَلَمْ يغادر مزها شيئاً .ومِنْ بنيِ الفزونِ البالايَّةِ التِـي اشـتملَ
عليها «حذفُ املفاعيل» ،وهي حبقٍّ بالاةٌ ساميةٌ ،وأسلوب راقٍ ،يأخذُ باأللبابِ ،وحييِّر
العقولَ .وهو موتوع دقيق ج ّداً ،حيتاجُ إىل نظرٍ ثاقاٍ ،وتـدبُّرٍ عميـقٍ .والكتابـةُ فيـه
شائكةٌ ،ولكزَّها شائقةٌ .ومما يِّيد الكتابة يف هذا املوتوع دقةً ولطافةً أنَّه يشبهُ إىل حـدٍّ
ك بريٍ موتوعاً آخرَ ال يقلُّ عزه فصاحةً وبالاةً وروعـةً وهـو تَزِِّْيـلُ ال ِفعْـلِ املتعـدي
الزحْوِيَّـةُ ،وأمَّـا
مَزِِّْلَةَ الالفم ،ويف كثريٍ من املواتعِ جيوفُ الوجهانِ من حيْثُ الصزاعةُ َّ
ج َعلُهُ أنسـاَ باملقـامِ،
مِنْ حيْثُ البالاةُ فال بدَّ أنْ يكونَ ألحدهِمَا مِّيةٌ على اآلخرَِ ،ت ْ
صقَ بِالسِّيَاقِ الذي َورَدَ فيه.
وَأَلْ َ
وإذا كان األمرُ على هذه الدَّرجةِ من الدِّقَّةِ فاستقصاءُ هذا املوتوعِ ال يقومُ بـه
كاتا ،وال يفي به حبث بل تفزى األعمارُ وال يُحاط بِهذا املوتـوع خُبْـراً .وحسـاُ
املرءِ أن ُيلِمَّ بطرف من أطرافه ،وجِّءٍ من أجِّائه.
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ولذا فقد وَ َقعَ االختيارُ على أفعـال ال ِعلْـمِ يف القـرآن الكـريم ملعرفـةِ البالاـةِ
املرتتبةِ على حذف مفعوهلا أو تَزِِّْيلها مَزِِّْلَة الالفم .واهلل املوفق.
أسباب اختيار املوتوع
أهمُّ األسبابِ الختيارِ هذا املوتوع هي:
 -1الرابةُ يف الوقوف على الرأي الصائا يف موتوع هذا البحث.
ريهِ.
 -2الرابةُ يف تبطِ املصطلحاتِ املتعلِّقَةِ بالقرآنِ الكريمِ وتفس ِ
 -3عدمُ وجودِ دراسةٍ مستقلةٍ يف املوتوع.
أهداف الدراسة
املتوقعُ حتقيقُها من خالل هذه الدراسة هي:
أبرفُ األهدافِ َّ
 -1االطالع على أفعال العلم الواردة يف القرآن الكريم اليت جيوف حذف مفعوهلا،
وتَزِِّْيلُها مَزِِّْلَة الالفم.
 -2بيان أوجه الشبه وأوجه االختالف بني حذف املفعول من أفعال ال ِعلْمِ ،وتَزِِّْيلها
مَزِِّْلَة الالفم.
 -3بيان الرَّاجِحِ من الوجهني يف املواتعِ التِي جيوف فيها كون أفعال العلم َّذوفة
املفعول ،وكونِها مُزََِّّلَةً مَزِِّْلَة الالفم.
أهَ ِّمَّي ُة الدراسة
تربف أهَ ِّمَّي ُة هذهِ الدراسةِ من خالل:
 -1أََّنهَا األوىل – حبسا علم الباحث -التِي تزاول

هذا املوتوع.

 -2أَنَّ القولَ حبذفِ املفعولِ ،أو تَزِِّْيل الفعلِ املتعـدي مَزِِّْلَـة الـالفم ،يرتتَّـاُ عليـه
اختالف يف اإلعراب ويف املعزى.
 -3أنَّها تسعى إىل بيان الوجه األِّوب يف املواتع اليت فيها خالف يف أفعال العلم.
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حدود الدراسة:
هذه الدراسةُ َّدودةٌ بدراسةِ حذفِ املفعـولِ أو تَزِِّْيـل الفعـل املتعـدي مَزِِّْلَـة
الالفم ،من أفعال ال ِعلْمِ يف القرآن الكريم ،وال تشملُ اريَها من األفعال.
الدراسات السابقة:
َِّلَ ْ مَوْتُوعَ حذف املفعول من أفعال ال ِعلْمِ يف
مل يَقِفِ البَاحِثُ َعلَى ِدرَاسَةٍ أ َّ
القرآنِ الكريمِ ،أو تَزِِّْيلها مَزِِّْلَة الالفم ،حبساِ املزهجِ العلميِّ.
مزهجية البحث:
اتََّبعَ الباحثُ الْمَ ْزهَجَ االستقرائيَّ إذْ قامَ باستقراءِ مواتعِ أفعالِ ال ِعلْمِ التِي لَـمْ
َرحْ مبفعوهلا يف القرآنِ الكريمِ .وَاتََّبعَ الباحثُ أيضاً املزهجَ الوِّـفيَّ وذلـك بِـ ِذ ْكرِ
يُص َّ
أقوالِ املفسرينِ يف املواتعِ املستخرجةِ ،ومزاقشةِ تلكَ األقوالِ لبيانِ الرَّاجِحِ مزها.
وقد جاءَ هذا البحثُ يف مقدمةٍ ومخسةِ مباحثَ وخامتةٍ ،وذلك َعلَى الزحو اآلتِي:
املقدمة :وفيها استعراضُ أدبيَّاتِ البحثِ.
املبحث األول :مدخل وتأِّيل.
املبحث الثاني :أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمُثْبَتَةُ الْوَا ِقعَةُ فِي الْفَوَاِِّلِ.
املبحث الثالث :أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمُثْبَتَةُ الْوَا ِقعَةُ فِي اَيْرِ الْفَوَاِِّلِ.
املبحث الرابع :أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ الْوَا ِقعَةُ فِي الْفَوَاِِّلِ.
املبحث اخلامس :أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ الْوَا ِقعَةُ فِي اَيْرِ الْفَوَاِِّلِ.
اخلامتة :وفيها أهمُّ الزَتَائِجِ.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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املبحث األول :مدخلٌ وتأصيلٌ
وفيه ثالثة مطالا:
املطلا األول :أهَمِّيَّةُ احلذفِ بشكلٍ عامٍّ وشروطُهُ
احلذف من خصائص العربية ،وهو سِمَ ٌة مـن سِـمَات فصـاحتها وبالاتهـا إذ
كان بيانُها قائماً على اإلجياف واالختصار ،وجيعله ابنُ جين من باب شجاعة العربية(.)1
وعرّف الرمانِيُّ احلذفَ بقوله :إسقاطُ كلمةٍ لالجتِّاءِ عزها بداللةِ اريهـا مـن
احلالِ أو فحوى الكالم(.)2
ي أنَّ احلذفَ من أفصح كالم العرب ألن احملذوف كاملزطوق
ويرى ابنُ الشجر ِّ
به ،من حيث كان الكالم مقتضياً له ،ال يكمل معزاه إال به .ويرى كذلك أنَّ حُـ ُذوفَ
القرآن كثريةٌ عجيبةٌ(.)3
وملا كان احلذف بِهذه املثابة فقد أجْمَعَ علماءُ العربية على أنه ال يُصار إليه ،وال
ن ،إال باجتماع شيئني:
حسَ ُ
ستَ ْ
ُي ْ
 - 1أنْ تدعوَ إليه ترورةٌ فزيَّ ٌة ،مبزاها على ما اختص

به العربية من اإلجياف ،وطرح

فضول الكالم.
ي يف كالمه السابق.
 - 2أنْ يدلَّ على احملذوف دليل ،كما أفاد الرمانِ ُّ
وقال املربدُ( :)4وال جيوف احلذف حتى يكون احملذوف معلوماً مبا يدلّ عليـه مـن
متقدم خرب ،أو مشاهدة حال.
وقال ابن جِزِّي( :)5قد حذف ِ العربُ اجلملةَ واملفردَ واحلرفَ واحلركـةَ ،ولـيس
شيء من ذلك إال عن دليلٍ عليه ،وإال كان فيه ترب من تكليف علم الغيا يف معرفته.
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وقال العُِّّ بنُ عبدِ السَّالمِ( :)6والعربُ ال حيذفون ما ال داللةَ عليـه وال وُِّـلةَ
إليه ألنَّ حذفَ ما ال داللةَ عليه مُزافٍ لغرضِ وتعِ الكـالمِ مـن اإلفـادةِ واإلفهـا ِم.
وفائدةُ احلذفِ تقليلُ الكالمِ ،وتقرياُ معانيه إىل األفهامِ.
وقال عبدُ القاهرِ اجلرجانِيُّ عن حذف املفعول به" :وإذْ قد بدأْنا يف احلذفِ بذكرِ
املبتدأ ،وهو حذف اسم إذ ال يكون املبتدأ إال ا ًا ،فإن أُتْب ُع ذلكَ ذكْرَ املفعولِ بهِ إذا
حذِفَ خُصوِّاً فإِنَّ احلاجَةَ إليه أمسُّ ،وهو مبا حننُ بصدده أَخصُّ ،واللطائفُ كأنهـا
ُ
ظهَرُ"(.)7
فيه أَكثرُ ،ومما يَظْهر بسببهِ مِنَ احلُسْن والرَّوَْنقِ أَعجاُ وَأ ْ
املطلا الثاني :أوجه الشبه واالختالف بني حذف املفعول وتَزِِّْيـل الفعـل املتعـدي
مَزِِّْلَة الالفم
يشرتك حذف املفعول وتَزِِّْيل الفعل املتعدي مَزِِّْلَة الـالفم يف أن املفعـول اـري
مصرحٍ به يف الكالم ،لكنَّ بيزهما فرقاً دقيقاً يزبغـي التزبُّـه إليـه ،وةاِّـةٍ عزـد تفسـري
َّ
القرآن الكريم فإن املعزى الذي تفيده اآلية خيتلف باختالف ذيزك الوجهني.
وقد أوتح علماء الزحو والبالاة متى يكـون املفعـول َّـذوفاً ،ومتـى يكـون
مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم .وتفصيل ذلك أنَّ األاراض من الكالم خمتلفةٌ متزوعةٌ ،وبزاءً عليها
يذكر املفعول به أو حيذف ،أو يُزََِّّل الفعل املتعدي مَزِِّْلَة الالفم.
فإذا أراد املتكلمُ اإلخبارَ مبجردِ وقوعِ الفعلِ ووجودِه ،مـن اـريِ أن يُزْسَـا إىل
فاعلٍ أو مفعولٍ ،فيُجاء مبصدره مسزداً إىل فعل كَ ْونٍ عامٍّ فيقـال علـى سـبيل املثـال:
"كانَ ترب" أو "وَقَع ترب".
وإذا كان الغرضُ إسزادَ الفعل إىل فاعله ،وتعليقَه مبفعوله ،فيذكران ،حنـو﴿ :ﯫ

ﯬﯭ﴾ [آل عمران ]130 :إذ ال يصـحُّ هزـا أن يقـال« :ال تـأكلوا» وحيـذف
املفعول ألن تعليق الفعل مبفعوله مقصود وال يُسْتغزى عزه .وكذا يف قوله تعاىل﴿ :ﮊ
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ﮋﮌ﴾ [اإلسراء ]32 :إذ لو حذف املفعول هزا أيضاً ملا كان للكـالم فائـدةٌ ،وال
ُعلِمَ املقصودُ مزه.
وإذا كان الغرضُ اإلخبارَ مبجرد إيقاع الفاعل للفعل ،فيقتصر عليهمـا ،فيُزَـَِّّلُ
الفعل املتعدي يف هذه احلالة مَزِِّْلَة الالفم ،وال يقدَّر له مفعول ألن املقدَّر كاملـذكور،
ومزه قوله تعاىل﴿ :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ [الِّمر ،]9 :معزاه :هل يَسْـتَوي
مَنْ له ِعلْم ومَنْ ال علمَ له .وقولُه تعـاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵ﴾ [اـافر ]68 :معزـاه:
هو الذي مزه اإلحياء واإلماتة .وباجلملة فمتى كان الغرض بيان حال الفاعل فحساُ
فإن الفعل ال ُيعَدَّى فإنّ تعديته تزقض الغرض(.)8
َـدرُ
حذِفَ املفعولُ لغرضٍ ما من األاراض اليت حيذف من أجلها فإنـه يُق َّ
وإذا ُ
ألن احملذوف كاملذكور وذلك كقوله تعاىل﴿ :ﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [الضحى ،]3 :تقديره:
َـدرُ ألن املفعـول اـري مزـويٍّ
وما قالك .ةالف تزِّْيل الفعل مزِّْلة الالفم فإنه ال يُق َّ
أِّالً.
املطلا الثالث :حذف املفعول يف أفعال ال ِعلْمِ ةاَِّّةٍ
كان

فكرةُ البحثِ ابتداءً استعراض مجيعِ األفعالِ املتعدية يف القرآن الكريم من

حيْثُ حذفُ مفعولِها أو تَزِِّْيلها مَزِِّْلَة الالفم ،ولكنَّ هذا املوتوعَ طويـل ومتشـعا،
ا مـن هـذا
ج إىل عد ٍد من البحـو ..فلـم يكـن بـد مـن االقتصـا ِر علـى جانـ ٍ
وحيتا ُ
املوتوع ،وقد وقع االختيار يف هذا البحث على أفعال «العلم» ألََّنهَا من أكثرِ األفعالِ
وروداً يف القرآن الكريم ،وأدقِّها مِنْ حَيْثُ حذفُ مفعوهلا أو تَزِِّْيلها مَزِِّْلَة الالفم ،وقد
اختلفَ املفسرونَ فيها اختالفاً بيِّزاً ،كما سيظهر من خاللِ استعراضِ أقواِلهِمْ ،بـل إن
املفسر الواحد يقول يف بعض املواتع بأحد الوجهني ،ويقول يف موتعٍ آخرَ شبيهٍ بـه
بالوجه اآلخر.
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وقد كان لعلماءِ الزحوِ والبالاةِ كالم حـولَ حـذفِ املفعـولِ يف أفعـالِ ال ِعلْـمِ
وحنوِهَا على وجه اخلصوص ،ومن ذلك ما قاله ابنُ هشامٍ من أنه َيكْثُرُ حذفُ املفعولِ
بعد نفي العلم وحنوه كقوله تعـاىل﴿ :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [البقـرة]13 :
أَي :ال يعلمــون أََّنهُــمْ سُــ َفهَاء .وكقولــه تعــاىل﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾
[الْوَا ِقعَة .)9(]85 :وظاهرُ تقديرِ ابن هشامٍ أن املفعول َّذوف ،وأن الفعل ليس مُزََِّّالً
مَزِِّْلَةَ الالفم.
وذكر ِّاحا «مفتاح العلـوم» أنَّ أكثـر فواِّـل القـرآن مـن حنـو﴿ :ﯙ﴾،
﴿ﭻ﴾﴿ ،ﰂ﴾ ،حتتمــل أنْ تكــونَ مُزََِّّلَـةً مَزِِّْلَــة الــالفم ،وأن يكــونَ هلــا مفعــول
َّذوف( .)10وَلَمْ يقيِّده بالزفيِ كابنِ هشامٍ.
وقولُهُ" :أكثر فواِّـل القـرآن" ،شَـرَحَهُ الشـريفُ اجلرجـانِيُّ بقولـه" :ألن بعـض
فواِّله يََتعَيَّنُ فيـه القصـدُ إىل الفعـل كقولـه تعـاىل﴿ :ﰕﰖﰗﰘﰙﰚ﴾
[البقرة ،]230 :وبعضها يََتعَيَّنُ فيه القصدُ إىل جمرَّدِ االختصار كقوله تعـاىل﴿ :ﭨ

ﭩﭪ﴾ [الروم ،]34 :أي :مآلَ أمركم وعاقبته"(.)11
وسيظهر من خالل هذا البحث أن احلالةَ الثانيةَ ِّحيحةٌ ،وقد أمجع املفسـرون
يف اآلية املذكورة وحنوها على أنَّ الفعلَ متعدٍّ ،ومفعوله َّـذوف اختصـاراً( .)12وأمـا
احلالةُ األوىل فليس األمرُ فيها كما ذكر إذ قد ذها فريق من املفسـرين إىل أن الفعـل
متعدٍّ ،ومفعوله َّذوف اختصاراً( .)13فدعوى التعيُّن التِي ذكرها الشـريفُ اجلرجـانِيُّ
اري مسلَّمَةٍ.
هذا ...ومل يزبِّه الشريفُ اجلرجانيُّ على أمر آخـر يـدخل حتـ

قـول ِّـاحا

ُـرحَ فيهـا بـاملفعول
املفتاح" :أكثر فواِّل القرآن" وهو أنَّ بعضَ فواِّلِ القرآنِ قد ِّ ِّ
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وذلــك كقولــه تعــاىل﴿ :ﯵﭮﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾
ح مبفعوله وهو فاِّلةٌ يف العدِّ الكويفِّ،
ُر َ
[الِّمر ]40 ،39 :فالفعل ﴿ﭮ﴾ هزا قد ِّ ِّ
وليس فاِّلةً يف بقية مذاها العدِّ(.)14
وكذا فإنَّ الشريفَ اجلرجانِيَّ مل يزبِّهْ على حنو قولـه تعـاىل﴿ :ﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [البقرة ،]151 :فـإن الفعـل ﴿ﯧ﴾ هزـا يتعَـيَّنُ
كوُن ُه متعدّيًا ألن مفعوله هو العائـد علـى االسـم املوِّـول ،كمـا سـيأتِي يف مطلـع
املبحث الثاني.
وإذا تُمَّ كالمُ السَّكَّاكِيِّ إىل كالمِ ابنِ هشامٍ كان ْ أتربُ أفعالِ العلمِ التِي لَمْ
َرحْ مبفعوهلا يف القرآن الكريم أربعةً :مثب
يُص َّ

واقع فِي الْفَوَاِِّلِ ،ومثبـ

واقـع فِـي

اَيْ ـرِ الْفَوَاِِّ ـلِ ،ومزفــي واقــع فِــي الْفَوَاِِّ ـلِ ،ومزفــي واقــع فِــي اَيْ ـرِ الْفَوَاِِّ ـلِ.
ُخصصُ لكلِّ واحدٍ مزها مبحث مستقل به ،وِّوالً إىل الرأيِ األدقِّ يف ذلك.
وسي َّ
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املبحث الثاني :أفعال العِلْمِ الْمُ ْثبَتَةُ الْوَاقِعَةُ فِي ا ْلفَوَاصِلِ
ل يف سـت ٍة
ح مبفعوهلـا فِـي ا ْل َفوَاِِّـ ِ
َـر ْ
ل ال ِع ْل ِم ا ْل ُم ْثَبتَـ ُة التِـي لَـ ْم ُيص َّ
َو َق َع ْ َأ ْفعَا ُ
ومخسنيَ موتعاً يف القرآن الكريم ،وسيأتِي استعراتها عرب املطالا اآلتِية:
املطلا األول :أفعال ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ يف حيِِّّ االسم املوِّول.
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ يف حيِّ الصلة
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمُثْبَتَةُ التِي لَمْ يُص َّ
لالســم املوِّــل يف أربع ـةِ موات ـعَ فقــط يف القــرآن الكــريم وهــي :قولــه تعــاىل:
﴿ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ﴾ [البقرة ،]151 :وقوله تعاىل:
﴿ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ﴾ [البقرة ،]239 :وقوله تعاىل﴿ :ﯸ

ﯹﯺﯻﯼ﴾ [الشـــعراء ،]132 :وقولـــه تعـــاىل﴿ :ﰒﰓﰔﰕﰖﰗ﴾
[املعارج .]39 :والتقدير فيها :ما لَمْ تكونوا تعلمونه ،مبا تعلمونه ،مما يعلمونه.
وهذه املواتع مجيعها ال حتتمل التَزِِّْيل مَزِِّْلَة الالفم بل يتعيَّنُ كونُهـا متعديَّـةً،
ومفعوهلا َّذوف ألنه العائد على االسم املوِّول .واألاراض من احلـذف يف هـذه
احلال متعددة فمزها :االختصار ألن املفعول معلوم ،بـل األكثـر يف القـرآن الكـريم
حذف العائد( .)15ومزها رعاية الفواِّل .ومزها :التعميم لتـذها الـزفس يف تقـديره
كلَّ مذهاٍ.
املطلا الثاني :أفعال ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَة يف جُملةٍ حاليَّةٍ.
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ يف جُمَلٍ حاليةٍ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمُثْبَتَةُ التِي لَمْ يُص َّ
يف اثين عشر موتعاً مزها سبعةٌ بياء الغيبة( ،)16ومخسةٌ بتاء اخلطاب(.)17
وفيما يأتِي استعراض لبعض هذه املواتع مع مزاقشتها ،وبيان الـراجح فيهـا،
ويقاسُ اريها عليها.
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املوتع األول :قوله تعاىل﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [البقرة.]22:
للمفسرين يف هذا املوتع كالم مطوَّل من حيـث تعديـة الفعـل ﴿ﯠ﴾ أو
لِّومه:
وممن ذكر فيه التعدية وجهاً واحداً :الطربيُّ ،ومكـي ،والسـمعانيُّ ،والبغـويُّ،
وابنُ اجلوفيِّ ،واريهـم .والتقـدير عزـدهم :وأنـتم تعلمـون أنّ اهلل خَلقكـم وخلـق
السماوات واألرض .أو :وأنتم تعلمون أنه ال ربّ لكم يرفقكم اريه ،وحنو ذلك(.)18
وممن ذكر فيه اللِّوم وجهاً واحداً :البقاعيُّ ،وابنُ عاشور .والتقدير :وأنتم ذوو
َجهَهُ ابنُ عاشور بأن العلة فيه هـي إثبـات الفعـل لفاعلـه فقـط دون تعليقـه
علمٍ .وَو َّ
مبفعول(.)19
واألكثرون جوفوا فيه الوجهني ،ومزهم :الِّخمشريُّ ،والبيضاويُّ ،وأبو حيَّـانَ،
السعُودِ ،واريهم .مع تقدميهم الوجه الثاني وترجيحه(.)20
والسمني احلليبُّ ،وأَبُو ُّ
املزاقشة والرتجيح
 .1من الواتح جداً قوة االختالف بني املفسرين يف هذا املوتع ،ويدل على هذا أن
الكثرة مزهم قد ذكروا الوجهني يف املسألة ،وهذا يدل على أن الوجهني معتربان،
وهلما َّمل يف التفسري ،وليس أحدهما تعيفاً أو مردوداً.
 .2من األمور املهمة التِي تساعد يف الرتجيح معرفة املخاطبني باآليـة الكرميـة أهـو
خطاب للعرب الذين نِّل فيهم القرآن؟ أمْ خطاب ألهل الكتاب؟ أمْ أََّنهَا عامة؟
وهذا األخري هو الراجح ألنَّ اآليةَ السابقة هلـذه اآليـة افتتحـ

بقولـه﴿ :ﮜ

ﮝ﴾ ،وال دليل على ختصيصها بفريق معيَّن ،فتبقى علـى عمومهـا( .)21وبزـاءً
على هذا فإن ما ذها إليه بعض املفسرين(- )22مـن أن اآليـةَ خطـاب للعـرب،
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وأنَّهم كانوا على درجة من الفطزة والذكاء ،ولذا جاء وِّفُهم يف اآلية بـالعلم-
اريُ سديدٍ يف نفسه ،وال فيما يُبزى عليه.
 .3مبا أنَّ اآليةَ عامةٌ جلميع الزاس فإنه جيا محل العلم املذكور فيهـا علـى مـا يليـق
باملقام ،سواء قيل بتعدية الفعل أو بلِّومه.
 .4ذها الِّخمشريُّ واريُه إىل أن الغرض مـن اجلملـة احلاليـة ﴿ﯟﯠ﴾ هـو
توبيخُ من جعل هلل ن ّداً .وأنَّ التوبيخَ يكونُ أوتحَ وآ َكدَ على وجه تَزِِّْيل الفعـل
جعَلَ هلل ن ّداً وهو عالِم بذلك ،يستحق التوبيخَ أكثرَ ممـن
مَزِِّْلَة الالفم إذ إنَّ مَنْ َ
َفعَلَ ذلك عن جهل .وعزد التأمل والتدقيق فإنَّ املعزى املذكور إمنـا يُسـتفاد مـن
اجلملة احلالية ،وليس من لِّوم الفعل أو تعديته.
 .5من القواعدِ الفاِّلةِ يف موتوعِ هذا البحث كما تقدم :قصـد املفعـول أو عـدم
قصده يف الكالم فإن كان املفعول مقصوداً فالفعل متعدٍّ ،وإن لَمْ يكن مقصـوداً
فهو مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم .وعزد إنعام الزظر فإن َعدَمَ قصد املفعول ال يعطي املعزى
الدقيق لآلية إذ ليس املرادُ إثباتَ أن املخاطبني من أهل العلم واملعرفة مبعزاهمـا
املطلق وإمنا املرادُ بيانُ تقبيحِ من جعل هلل ن ّداً وهو يعلم أنه ليس هلل ند أو مثيل،
أو اري ذلك من التقديرات .وهذا إمنا يتفـق مـع كـون املفعـول مقصـوداً ،وأنـه
حُذف للتعميم.
 .6من خالل ما تقدم يَتَرَجَّحُ كون الفعل يف اآلية متعدياً ،مع ِّـحة القـول اآلخـر
واعتباره .واهلل تعاىل أعلم.
املوتـــع الثـــاني :قولـــه تعـــاىل﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾
[البقرة.]42:
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اختلف

أقوال املفسرين يف تعدية الفعل ولِّومه هزا عن أقواهلم يف اآلية []22

فيلحظ أن عدد القائلني بلِّوم الفعل هزا هو أقل مما كان هزالك .وعلى سـبيل املثـال
فإن الِّخمشريَّ ذكر يف اآلية السابقة الوجهني ،بيزما ذها هزا إىل أن الفعل متعدٍّ ،وابن
عاشور اقتصر هزالك على كون الفعل مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم ،بيزما اقتصر هزا على كونه
متعدياً( ،)23واري هذا كثري.
والتقدير يف هذه اآلية عزد من يـرى الفعـل متعـدياً :وأنـتم تعلمـون أنـه َنبِـي
مُرسل ،أو :وأنتم تعلمون أنكم البسون كامتون ،وحنو ذلك(.)24
والتقدير عزد من يرى أنه مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم :وأنتم من ذوي العلم فال يزاسا
من كان عالِماً أن يكـتم احلـق ويلبسـه بالباطـل( .)25والتقـدير عزـد البقـاعيِّ :وأنـتم
مكلفون(.)26
املزاقشة والرتجيح
املزاقشة هزا هي ذات املزاقشة يف اآلية السابقة ،مع مالحظة نقاط الفرق اآلتِية:
ن كان من أهـل
 -1رجح أبو حيَّانَ كون الفعل مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم بأنَّ املقصود أنَّ مَ ْ
العلم واالطالع على ما جاءت به الرسل ال يصلح له لـبس احلـق بالباطـل وال
كتمانه( .)27وهذا التقديرُ الذي قدره أبو حيَّانَ جيعل املفعـول مقصـوداً إذ لـيس
املرادُ يف اآلية العلمَ على إطالقه وإمنا هو مـا ذكـره مـن العلـم مبـا جـاءت بـه
الرسل.
 -2التقدير الذي ذكره البقاعيُّ لَمْ يشاركه فيه أحـد مـن املفسـرين ،وتفسـري العلـم
بالتكليف ال يأتِي إال بارتكاب جمافٍ ،بل جمـافاتٍ .ومـن املقـرر أن احلمـلَ علـى
احلقيقةِ أوىل.
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 -3جِّم الطِّيبِيُّ بعدم تَزِِّْيل الفعل ﴿ﮙ﴾ هزا مَزِِّْلَة الـالفم ألنـه إذا نُـ ِِّّلَ مَزِِّْلَـة
الالفم دلَّ على أن بَزِي إسرائيل املذكورين يف اآلية موِّوفون بالعلم الـذي هـو
وِّفُ كمالٍ ،وذلك يزايف اآليـة التِـي بعـدها﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ﴾ [البقرة ]44 :إذ نفى عزهم وِّف العقل ،فكيف
يثب

هلم هزا وِّـف العلـم علـى اإلطـالق( !!)28وقولـه هـذا خمـرَّج علـى أن

املخاطبني يف اآلية [ ]22هم العرب ،وقد سبق بيان تضعيف هذا القول.
 -4من خالل ما سبق يَتَرَجَّحُ أن الفعل ﴿ﮙ﴾ متعـدٍّ ،حُـذِفَ مفعولـه اختصـاراً
لداللة ما قبله عليه .واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثالث :قولـه تعـاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﰚ﴾ [البقرة.]75 :
مجهور املفسرين على أن الفعل ﴿ﰚ﴾ هزا متعدٍّ ،ومفعولـه َّـذوف لداللـة
الكالم عليه ،والتقدير :وهم يعلمون أََّنهُمْ َّرفون ،أو :وهـم يعلمـون أََّنهُـمْ كـاذبون
مفرتون ،أو :وهم يعلمون عقاب حتريفه ،وحنو ذلك(.)29
وذها البقاعيُّ ،وَّمد رشيد رتا ،إىل أنَّ الفعلَ مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم ،والتقدير:
السعُودِ الوجهني(.)31
َوفَ أَبُو ُّ
وهم عاملون بالصواب ،عن اري ذُهولٍ أو نسيانٍ( .)30وَج َّ
املزاقشة والرتجيح
 -1كونُ اجلملة حاليَّة يقتضي أن يكون َّط التوبيخ والتشزيع علـيهم هـو مـا دلـ
عليه احلال وهو أََّنهُمْ حيرفون يف حال علمهـم أََّنهُـمْ حيرفـون .مـع مالحظـة أن
التقدير الذي ذكره البقاعيُّ وهو "حاملون للعلم فاهمون له"( )32بعيـد عـن هـذا
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املعزى ألن كون اإلنسان حامالً للعلم ،فاهِماً له ،ال يستلِّم أنه حيرف عن عمـدٍ
وقصدٍ واستحضارٍ ألن التحريف قد يقع مزه عـن ذهـولٍ أو نسـيانٍ مـع كونـه
حامالً للعلم فاهِماً له!!
 -2التقديراتُ التِي ذكرها القائلون بتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم مآهلا إىل القول بتعديـة
الفعل فالتقدير عزـد أبـي السـعود" :حـالَ كـونهم عـاملني مستحضِـرين لـه"(،)33
ويلحظ تعديته الفعل بالالم" :مستحضِرين له" .والتقدير عزد َّمد رشيد رتا" :يف
حال العلم بالصواب واستحضـاره ،ال أََّنهُـمْ كـانوا علـى نسـيان أو ذهـول"(،)34
ويلحظ تعديته الفعل بالباء" :العلم بالصواب" ،فالفعل متعدٍّ ،سواء عدِّي بزفسه أو
حبرف اجلرِّ.
 -3سيأتِي يف املواتع الالحقة أن كثرياً من املفسرين القائلني بتَزِِّْيل الفعل هزا مَزِِّْلَة
الالفم لَمْ يقولوا به يف تلك املواتع ،على الـرام مـن كـون اإلعـراب واحـداً،
والزظم واحداً.
 -4فالراجح يف هذا املوتع أن الفعل متعدٍّ .واهلل تعاىل أعلم.

املطلا الثالث :أفعال العِلْمِ ا ْلوَاقِعَة ِّفةً
وقع

مجلة ﴿ﰚ﴾ ِّفةً لكلمة ﴿ﭳ﴾ يف مثانيةِ مواتعَ يف القـرآن الكـريم:

وفيما يأتِي بيان بعضها ،مع املزاقشة وبيان الراجح فيها ،ويقاسُ اريها عليها.
املوتع األول :قوله تعـاىل﴿ :ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ﴾ [البقررررررررررررررر
.]230
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ذها الطربيُّ ،والِّجاج ،والسمعانيُّ ،والبغـويُّ ،والزسـفيُّ ،واخلـافنُ ،إىل أن
الفعل ﴿ﰚ﴾ يف اآلية متعدٍّ ،ومفعولُه َّذوف ،والتقدير :لقوم يعلمونَها إذا بيَّزها اهلل
هلم( .)35أو :يعلمون أنَّ وعد اهلل حق ،وأنَّ ما أتـى بـه رسـوله ِّـدق( .)36أو :لقـوم
يعلمون ما أمر اهلل به( ،)37وحنو ذلك(.)38
وذها آخرون إىل تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم ،ولذا لَمْ يقـدروا مفعـوالً للفعـل
﴿ﰚ﴾ ،واكتفوا ببيان فضيلة العلـم ،واحلكمـة مـن ختصـيص البيـان بالعلمـاء دون
اريهم ،أو أن ﴿ﰚ﴾ مبعزى «يفهمون» .ومن هؤالء املفسرين :الواحديُّ ،والقرطيبُّ،
السعُودِ ،والشوكانيُّ ،واآللوسيُّ(.)39
وأبو حيَّانَ ،والبيضاويُّ ،والبقاعيُّ ،وأَبُو ُّ
املزاقشة والرتجيح
 -1بالرجوع إىل القاعدة األم التِي يقوم عليها موتوعُ حـذفِ املفاعيـل فـإن تقـديرَ
مفعولٍ للفعل ﴿ﰚ﴾ هو خالف املتبادر إذ املقصود من اآلية هو ما ذها إليه
أِّحاب الرأي الثاني من أن املقصودَ بيانُ فضيلةِ العلماءِ ،وأنَّهم الذين يقدرون
على استزباط األحكام وبيانِها للزاس .وليس املقصود بيان ماهيَّة األمر الذي وقع
عليه العلم.
 -2من املعلوم أن الصفة قيد( ،)40وقد أجـاب أِّـحاب القـول الثـاني عـن سـبا
ختصيص البيان بالعلماء دون اريهم .وأما على رأي أِّحاب القول األول فـإن
هذا القيد قد دخله قيد آخر وهو ذكر املفعول ،وعلى سبيل املثال فالتقدير عزـد
الِّجاج" :يعلمون أنَّ وعد اهلل حق" يكون التبيني فقط للمتصفني بِهذه الصفة ،وال
يكون لغريهم!! وهكـذا يقـال يف بقيـة التقـديرات .وال شـكَّ يف أن مثـل هـذه
التقديرات ايْر مزاسا للمقام.
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 -3اآلية فيها بيان فضيلة العلم والعلماء ،وهي تشبه يف املعزـى قولـه تعـاىل﴿ :ﯳﯴ

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ [الِّمر ،]9 :وقد تـرجح هزالـك أن الفعـل مُزَـَِّّل
مَزِِّْلَةَ الالفم ،فكذلك يَتَرَجَّحُ هزا .واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثـاني :قولـه تعـاىل﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅ﴾ [األنعام.]97 :
مجهور املفسرين على أن الفعل ﴿ﯷ﴾ هزا مُزََِّّل مَزِِّْلَة الالفم إذْ لَمْ يقدروا له
مفعوالً ،أو قدروه مبعزىً يفيد كونه الفماً حنو :قد فصلزا اآليات ليتدبّرها أولو العلم.
أو :قد فصلزا اآليات لقوم يعقلون .أو :لقوم يتدبرون .أو :لقوم هلم قابلية العلم(.)41
وذها اخلافنُ إىل جعل الفعل متعدياً ،والتقدير عزده :لقوم يعلمـون أنَّ ذلـك
َـوفَ أَبُـو السُّـعُودِ،
مما يستدل به على وجود الصـانع ،وكمـال علمـه وقدرتـه( .)42وَج َّ
واآللوسيُّ ،الوجهني(.)43
املزاقشة والرتجيح
 -1من األمور التِي تساعد يف ترجيح لـِّوم الفعـل أو تعديتـه هزـا معرفـة املقصـود
بـ﴿ﮃ﴾ وهـذا مـا ذكـره أَبُـو السُّـعُودِ واآللوسـيُّ وَّمـد رشـيد رتـا(،)44
وخالِّته :أنه إذا كان املقصود آيات القرآن الكريم فـإن الفعـل يكـون متعـدياً،
ويكون العلم خاِّاً ،والتقدير :لقوم يعلمـون معـانيَ آيـات القـرآن ،ويعملـون
مبوجبها .وإذا كان املقصود اآليات التكويزية فالتقـدير :لقـومٍ يتفكَّـرون يف تلـك
اآليات فيعلمون حقيقةَ احلال.
خلْطٌ بـني اآليـات التَزِِّْيليـة واآليـات التكويزيـة،
 -2التقدير الذي ذكره اخلافنُ فيه َ
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وُي ْلحَظُ فيه شيء من االتطراب .والتقدير الذي ذكـره البقـاعيُّ أكثـر انضـباطاً
مزه إذ يظهر أنه يريد به اآليات التكويزية.
 -3من اجلليِّ أن سـياقَ اآليـاتِ الكرميـةِ يـرجح كـون املـراد باآليـات هـو اآليـات
التكويزية ،وعليه فيرتجح قول مجهـور املفسـرين أنَّ الفعـل ﴿ﯷ﴾ مُزَـَِّّل مَزِِّْلَـة
الالفم ،واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثالث :قولـه تعـاىل﴿ :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﯷ﴾
[األنعام.]105 :
على الرام من وجود تشابه بني هذه اآلية واآلية [ ]97إال أن أقوال املفسـرين
متبايزةٌ يف محل الفعل ﴿ﯷ﴾ على اللِّوم أو التعدي وبعض مـن محلـوه هزـاك علـى
اللِّوم محلوه هزا على التعدي ،والعكس كذلك.
اري أن الكثرة من املفسرين على تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم هزا أيضاً(.)45
وأما الذين قالوا بأن الفعل متعـدٍّ فهـم :الطـربيُّ ،وابـن اجلـوفيِّ ،والزسـفيُّ.
والتقدير عزدهم :لقوم يعلمون احلقَّ إذا تبيَّن هلم .أو :يعلمون احلقَّ من الباطل(.)46
املزاقشة والرتجيح
 -1اآليــاتُ املــذكورةُ هزــا حتتمــل أن تكــون اآليــات التَزِِّْيليــة ،وحتتمــل أن تكــون
التكويزية ،كمـا يف اآليـة السـابقة .اـري أن السـياق هزـا يـرجح كونَهـا اآليـات
التَزِِّْيلية.
 -2الضمري يف ﴿ﮈ﴾ تعود على القرآن الكريم ،وعليه فـال بُـدَّ أن يكـون العلـمُ
املذكورُ متعلقاً بالقرآنِ الكريمِ .فيكون التقدير على حنو ما تقدم يف الزقطة قبلها:
لقوم يعلمون معانيَ آيات القرآن.
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 -3بزاءً على ما تقدم يَتَرَجَّحُ كون الفعل ﴿ﯷ﴾ متعـدياً يف هـذه اآليـة ،واهلل تعـاىل
أعلم.
املطلا الرابع :أفعال ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ يف جُمْلةٍ شرطيَّةٍ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ يف جُمَلٍ شرطية يف تسعةَ عشـرَ موتـعاً ،مزهـا سـبعةٌ بيـاء
الغيبة( ،)47واثزا عَشَرَ بتاء اخلطاب( .)48وفيما اسـتعراض لـبعض هـذه املواتـع ،مـع
مزاقشة أقوال املفسرين فيها وبيان الراجح مزها ،ويقاسُ اريها عليها.
املوتــع األول :قولــه تعــاىل﴿ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﴾
[البقرة.]102 :
للمفسرين كالم طويل جداً يف العلم املراد بقوله تعاىل ﴿ﯷ﴾ ،وال يتسع املقام
إليراد مجيع ما ذكروه.
ومن أبرف ما قالوه وجهان األول :أنَّ نفي العلم عن املذكورين هـو أََّنهُـمْ لَـمْ
يعملوا بعلمهم ،فكانوا مبَزِِّْلَة من لَمْ يعلم ألن مثرة العلم هي العمل .وهـذا الوجـه
عليه أكثر املفسرين(.)49
والثاني :أنَّ العلمَ املزفيَّ عزهم هو العلمُ بأنَّ السحرَ شيء مـذموم ،وأن فاعلـه
من اخلاسرين ،والدليلُ على ذلك أنَّ قوله﴿ :ﮠﮡﮢ﴾ جاء تذييالً لقوله:
ل على أنه دليلُ مفعولِهِ احملذوف(.)50
﴿ﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ ،فَدَ َّ
املزاقشة والرتجيح
 -1الســبا يف كثــرة األقــوال يف حتديــد املــراد بــالعلم املــذكور بقولــه ﴿ﮠﮡ

ﮢ﴾ هو أن العلم قد أُثب

هلم بقوله يف اآلية نفسها ﴿ﮏﮐ﴾ ،ثم
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نفي عـزهم بقولـه ﴿ﮠﮡﮢ﴾ .ممـا اسـتدعى إجيـاد حـلٍّ لـدفع هـذا
اإلشكال.
 -2الوجه األول الذي عليه أكثر املفسرين ُمخَرَّج على أن الفعل مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم.
 -3بزاءً على الوجه األول فإن نفي العلم عزهم ليس على احلقيقـة ألنـه أثبـ

هلـم

العلم قبل ذلك بل يكون نفي العلم عزهم على سبيل املبالغة.
 -4الوجه الثاني ُمخَرَّج على أن الفعل متعدٍّ ،وأن له مفعـوالً َّـذوفاً ،دل عليـه مـا
قبله .ويكون العلم املثب

هلم اري العلم املزفي عزهم .وعلـى هـذا الوجـه فزفـي

العلم عزهم هو على احلقيقة ،وليس جمافاً.
 -5من املقرر أن احلمل على احلقيقة أوىل من احلمل على اجملاف ،ولذلك يَتَرَجَّحُ كون
الفعل متعدياً .واهلل تعاىل أعلم.
املوتــع الثــاني :قولــه تعــاىل﴿ :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ﴾ [البقرة.]103 :
هــذه اآلي ـةُ جــاءت علــى إثــر اآلي ـةِ الســابقةِ ،وفاِّــلتهما واحــدة ﴿ﮮﮯ

ﮰ﴾ ،وعلى الرام من ذلك فإن بعض املفسرين قد اختلف

أقوالُهم هزا عمـا

هزالك إذْ إن بعضاً ممن محلوا الفعل هزالك على اللـِّوم محلـوه هزـا علـى التعـدي
كالِّخمشريِّ ،وأبي حيَّانَ ،والسمنيِ احلليبِّ ،وأبِي السُّـعُودِ ،واآللوسـيِّ .والتقـدير :لـو
كانوا يعلمون أنَّ ثواب اهلل خري مما هم فيه(.)51
املزاقشة والرتجيح
 -1اختالف أقوال فريق من املفسرين فيما بني املوتعني ناشئ عن أن هـذا املوتـع

 186جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد( )69ج 2ربيع اآلخر 1438هـ

ذكر فيه العلم مرةً واحدةً فقط ،وليس مرتني كما يف املوتع السابق ،فاإلشـكال
الواردُ هزالك اري واردٍ هزا.
 -2مبا أن اآليتني متواليتان وفاِّلتهما واحدة فاألبلغ أن يكـون الفعـل فيهمـا علـى
نسق واحدٍ فيكون الفماً يف املوتعني ،أو يكون متعـدياً فيهمـا .وأمـا اختالفـه
فمخل بالبالاة.
 -3الراجح من خالل هذا أن يكون الفعل هزا متعدياً كما يف املوتـع السـابق ملـا
ذكر .واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثالث :قوله تعاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [البقرة.]184:
الغالبية من املفسرين على أن الفعل ﴿ﮖ﴾ متعدٍّ ،ومفعولُهُ َّذوف ،وهلم يف
تقديره أقوال متقاربةٌ ،وأحسزها أن يكون مقدراً حبسا ما قبل الشـرط أي :إن كزـتم
تعلمون ما يف الصيام من اخلري والفائدة(.)52
َوفَ البيضاويُّ ،وأبو حيَّانَ ،والسمني احلليبُّ ،وأَبُو السُّـعُودِ ،واآللوسـيُّ ،أن
وَج َّ
يكون الفعل مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم ،واملعزى :إن كزتم من أهل العلم والتمييِّ(.)53
املزاقشة والرتجيح
السعُودِ ،واآللوسيُّ ،إىل تضعيف القول بتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة
 -1أملح البيضاويُّ ،وأَبُو ُّ
الالفم وذلك من خالل تصدير الكالم بـ«قيل» .بيزما قدَّم أبو حيَّـانَ والسـمنيُ
هذا الوجه على الوجه اآلخر.
 -2بالرجوع إىل القاعدة العامة يف تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم فـإنَّ احلكمـةَ مـن تـرك
املفعول بالكلية اري ظاهر ٍة إذ مـا الـرابط بـني كـون الصـوم خـريًا وبـني كـون
اإلنسان من أهل العلم باملعزى العامِّ للعلم؟ بيزما تظهـر حكمـة تقـدير املفعـول
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جليةً على الوجه اآلخر وهي أن الصوم فيه اخلريية كل اخلريية ملن عرف ما فيه
من أوجه اخلري التِي ال حتصى.
 -3أمرُ الصومِ أمر تشريعيُّ ،وال يتوِّل إليه اإلنسان مبجرد كونـه مـن أهـل العلـم
والتدبر ،ولذا فال بدَّ ملعرفة وجه اخلريية من توقيفٍ وتعليمٍ ،وهـذا ال يـتمُّ علـى
وجه تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم وإمنا على الوجه اآلخر.
 -4الذي يَتَرَجَّحُ من خالل هذه الزقاط أنَّ الفعلَ ﴿ﮖ﴾ يف اآليـة الكرميـة متعـدٍّ،
وأنه حذف إما اختصاراً لداللة ما قبله عليه ،وإما أنه حذف للتعميم يف إشـارةٍ
إىل أنَّ وجوه كون الصيام خرياً مما ال حتيط به عبارةٌ .واهلل تعاىل أعلم.
هذا وقد جاء قوله تعاىل﴿ :ﮔﮕﮖ﴾ يف تسعِ آياتٍ أخرى( ،)54وكلـها يـرد
فيها االحتماالن كما يف هذا املوتع ،واألحسن فيها مجيعـاً أن يكـون الفعـل متعـدياً،
ومفعولُهُ َّذوف اختصاراً ،لداللة ما قبله عليه .واهلل تعاىل أعلم.
املطلا اخلامس :أفعال ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ بعد حر َفيِ التزفيس
السني و«سوف» عزد الزحاة حرفا تزفـيس( .)55وهمـا عزـد البالاـيني حرفـان
للوعد أو الوعيد(.)56
وقد قع

أفعال ال ِعلْمِ املقرتنة بالسني أو «سوف» فِي الْفَوَاِِّلِ يف أربعَةَ عَشَـرَ

موتعاً مزها مثانيةٌ بياء الغيبة( ،)57وستةٌ بتاء اخلطاب(.)58
ل
ح مـن أقـوا ِ
ض هـذ ِه املواتـعِ ،مـع بيـا ِن الـراج ِ
ث عن بعـ ِ
وفيما يأتِي احلدي ُ
املفسرينَ فيها ،ويقاسُ اريها عليها.
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املوتع األول :قوله تعاىل﴿ :ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [األنعام.]67:
ال خالف بني املفسرين – بِمَنْ فيهم البقاعيُّ -يف كون الفعل هزا متعـدياً ،وأن
له مفعوالً َّذوفاً ،وهلم يف تقديره أقوال متقاربةٌ حنو :وسوف تعلمون ِّحَّةَ ما أقول
لكم ،أو :وسوف تعلمون ما حيل بكم عزد وقوعه( .)59وقد يقدر تمرياً عائـداً علـى
املذكور قبله أي :وسوف تعلمونه ،أي هو اآلن اري معلوم وتعلمونه يف املستقبل عزد
حلوله بكم(.)60
املوتع الثـاني :قولـه تعـاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [األعراف.]123:
هزا أيضاً اتفق

كلمة املفسرين على أن الفعل ﴿ﭮ﴾ متعدٍّ ،والتقدير :فسوف

تعلمون ما أفعل بكـم ،أو :عاقبـةَ مـا ِّـزعتم ،أو :مـا حيـل بكـم ،وحنـو ذلـك مـن
التقديرات( .)61وحُذِفَ املفعول لقصد اإلمجال يف الوعيد إلدخال الرعا(.)62
املوتع الثالث :قوله تعاىل﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ﴾ [التكاثر.]4 ،3 :
الكالم هزا كما تقدم ،والتقدير :سوف تعلمـون عاقبـة اشـتغالكم بالتكـاثر إذا
نِّل بكم املوت ،أو :سوف تعلمون عزد البعث أن ما وعدتكم به ِّدق ،وحنـو ذلـك
من التقديرات(.)63
ويالحظ هزا أن تقدير املفعول جاء من خالل ما قبلـه ،أي أن املفعـول حـذف
لداللة السياق عليه(.)64
خال أن البقاعيَّ هزا عاد إىل مسلكه الـذي سـار عليـه يف جـلِّ مواتـع أفعـال
ال ِعلْمِ فذها إىل أن الفعل هزا يف املوتعني مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم ،وتقدير األول عزـده:
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سوف يتجدد لكم العلم مبا أنتم عليه من اخلطإ عزـد معايزـة املـوت .وتقـدير الثـاني:
سوف يأتيكم العلمُ من اري شكٍّ(.)65
املزاقشة والرتجيح
 -1من الواتحِ اجلليِّ أنَّ من اري املراد :ستصبحون عاملني بدون إرادة املفعول بـل
املفعولُ هزا مراد بكلِّ تأكيدٍ.
 -2املعزى املذكورُ على تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم نافر عن السياق ،وخمل بالبالاة إذ
ليس سياقُ الكالم عن حصول العلم مطلقاً حتى يتجـدد هلـم أو يـأتيهم وإمنـا
جعْلُ العلمِ عاماً خروج بالكالم عن
السياق عن علمٍ خاصٍّ يف موتوع معيَّن .وَ َ
سياقه.
 -3البقاعيُّ نفسُه لَمْ يقل بتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم يف قولـه تعـاىل ﴿ :ﭝﭞ ﭠﭡ

ﭢ﴾ [الزبأ ]5 ،4 :بل محله هزالـك علـى التعـدي( .)66وال خيفـى أن سـياق
اآليتني ونظمهما واحد ،وما يقال يف إحداهما يقال يف األخرى.
ومن خالل ما تقدم يتحصَّل عدمُ وجـودِ خـالفٍ بـني املفسـرين يف أن أفعـال
ال ِعلْمِ املقرتنة حبرف تزفيسٍ متعديةٌ ،وليس

مُزََِّّلَةً مَزِِّْلَة الـالفم ،اللـهم إال موتـعي

التكاثر كما وُتِّح .ويقدر يف كل موتعٍ مفعول َّذوف حبسا املقام.
وأما بقية املواتع فال مساغ أِّالً لتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَـة الـالفم ألنـه لـو كـان
كذلك فإنه يدل على حصول العلم ،وهو أمر َّمود ،يف حـني أنَّ حـرف التزفـيس يف
هذه اآليات هو للوعيد ،فال جيتمعان .واهلل تعاىل أعلم.
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املطلا السادس :أفعال العِلْمِ الْوَاقِعَةُ بعد حرف الرتجي
وقع الفعل ﴿ﭼ﴾ بعد حرف الرتجي (لعلَّ) يف موتعٍ واحدٍ فقط يف القـرآن
الكريم وهو قوله تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [يوسف.]46 :
وقد أمجع املفسرون على أن الفعل هزا متعدٍّ ،ومفعولُهُ َّذوف ،وهلم يف تقديره
قوالن األول :لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا .والثاني :لعلـهم يعلمـون فضـلَ يوسـف
عليه السالم ومكانَتَه يف العلم( .)67فيكون حذف املفعول للعلم به ،مع ما يف ذلك من
رعاية الفواِّل(.)68
ومن اجلليِّ هزا أنه ال مساغ لتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الـالفم ألن املفعـول هزـا هـو
املقصود ،فال بُدَّ من مالحظته وتركيِّ االهتمام عليه .وليس املقصود :لعلهم يصبحون
من أهل العلم.
ويف نهاية هذا املبحث يظهـر أن كـالم السَّـكَّا ِكيِّ مـنْ أنَّ أكثـر أفعـال ال ِعلْـمِ
َرحٍ مبفعوهلاِّ ،حيح متاماً .مع مالحظة أنَّ بعـض تلـك
الْوَا ِقعَة فِي الْفَوَاِِّلِ اري مُص َّ
املواتع يتعيَّن كونُهُ متعديّاً وال يصح محله على اللِّوم ،كما سبق توتيحه.

أفعال العلم يف القرآن الكريم...

د .حامت بن عبد الرحيم التميمي

191

املبحث الثالث :أفعال العِلْمِ الْمُ ْثبَتَةُ الْوَاقِعَة فِي َغيْرِ ا ْلفَوَاصِلِ
َرحْ مبفعوهلا ،فِي اَيْرِ الْفَوَاِِّـلِ يف أَحَـدَ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ املثبتة ،التِي لَمْ يُص َّ
عَشَرَ موتعاً ،موفعةً على املطالا الثالثة اآلتِية:
املطلا األول :أفعالُ العِلْمِ الْوَاقِعَةُ خرباً
َرحْ مبفعوهلا ،فِي اَيْرِ الْفَوَاِِّلِ يف مثانيةِ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ املثبتة ،التِي لَمْ يُص َّ
موات َع مزها موتعان بصـيغة اجلمـع ،وسـت ُة مواتـ َع بصـيغة املفـرد ،وفيمـا يـأتِي
استعراض بعض هذه املواتع ،ومزاقشتها وبيان الراجح فيها ،ويقاس اريها عليها.
َرحْ مبفعوله ،خرباً للمبتدإ ،يف مخسة مواتـع يف
وقع الفعل ﴿ﭩ﴾ الذي لَمْ يُص َّ
القرآن الكريم ،وهي :قولـه تعـاىل﴿ :ﭨﭨﭩﭪﭫ﴾ [البقـرة[ ،]216 :البقـرة:
[ ،]232آل عمــران[ ،]66 :الزــور .]19 :وقولــه تعــاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾
[الزحل.]74 :
وقد ذها املفسرون – ما عدا البقاعيَّ والشـربيينَّ -إىل كـون الفعلـني﴿ :ﭩ﴾
و﴿ﭫ﴾ متعديني ،وذلك يف املواتـع اخلمسـة التِـي ورد فيهـا هـذا الرتكيـا ،وأن
مفعوهلما َّذوف ،وهلم يف ذلك تقديرات متقاربةٌ حنو :واهلل يعلم ما هو خـري لكـم،
مما هو شر لكم ،وأنتم ال تعلمون ذلك .أو :واهلل يعلم مـا فيـه حسـن العاقبـة لكـم،
وأنتم ال تعلمـون ذلـك .أو :واهلل يعلـم مـا يصـلحكم وأنـتم ال تعلمـون ذلـك(.)69
والغرض من احلذف هو اإلجياف ألن ما قبل الفعلني دل على املفعولني(.)70
وذها البقاعيُّ إىل تَزِِّْيل الفعلني يف املواتع اخلمسة مَزِِّْلَـة الـالفم ،والتقـدير
عزده :واهلل له مجيع ِّفة العلم ،وأنتم ليس لكم علم أِّالً(.)71
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ومحل الشربيزِيُّ املواتع األربعـة األوىل علـى التعـدي( ،)72وجـوَّف يف موتـع
الزور الوجهني ،مرجِّحاً محله على اللِّوم(.)73
املزاقشة والرتجيح
 -1على القول بتَزِِّْيل الفعلني مَزِِّْلَة الالفم فإنَّ نفيَ العلمِ عن البشـرِ َّمـول علـى
املبالغةِ فكَأََّنهُمْ لقلة ما أوتوه من العلم ال يعلمون شيئاً ،وحيزئذ سيكون الكالمُ
َّموالً على اجملاف .وقد ُعلِمَ أنَّ احلملَ على احلقيقةِ أوىل.
 -2على القولِ بتَزِِّْيلِ الفعلنيِ مَزِِّْلَة الالفمِ فإنَّ ما خُتِمَ ْ به اآليةُ سـيكونُ مزفصـالً
عن مضمون اآلية نفسها ،وعلى القول بأنَّ الفعلني متعديان يكون ما خُتِمَ ْ بـه
اآليةُ متمماً ملا اشتمل

عليه .والثاني أبلغ من األول.

 -3املسلك الذي سلكه الشربيزِيُّ يف هذه اآليات مسـتغرب إذ ال يظهـر يف موتـع
سورة الزور ما مييِّه عن بقية املواتع ،حتى يقال حبمله وحده على اللِّوم ،وَلَـمْ
يذكر الشربيزِيُّ علةً لذلك .ورمبا كان السبا يف ذلك أنَّ الشربيينَّ قد نقل الكالم
يف هذا املوتع حبروفه عن البقاعيِّ ،وَلَمْ يزقل عزه بقية املواتع.
 -4من خالل ما تقدم يَتَرَجَّحُ القول بأن الفعل متعدٍّ ،ومفعوله َّذوف .واهلل تعـاىل
أعلم.
وما قيل يف هذا املوتع يقال يف بقية املواتع املشابهة له.
املطلا الثاني :أفعالُ العِلْمِ الْوَاقِعَةُ يف جُملةٍ شَرْطِيَّةٍ
َرحْ مبفعوهلا ،فِي اَيْرِ الْفَوَاِِّلِ يف جُمَـلٍ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ املثبتة ،التِي لَمْ يُص َّ
شَرطية ،يف موتعني فقط ،وهما:
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املوتع األول :قوله تعاىل﴿ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄ﴾ [األنبياء.]39 :
الكثرة الكاثرة من املفسرين على أن الفعل ﴿ﭶ﴾ متعدٍّ .واختلفوا يف مفعولـه
فقيـل :إن مفعولـه مـذكور وهـو ﴿ﭹ﴾ ،والتقــدير :لـو يعلمـون الوقـ َ الــذي ال
يستطيعون فيه كف الزار عن وجوههم( .)74وقيل :إن املفعول َّذوف لداللة ما قبله
عليه ،والتقدير :لو يعلمون عذاب اهلل حني ال يكفون .أو :لو يعلمون جمـيءَ املوعـود
الذي سألوا عزه .أو :لو يعلمون حالَهم الشزيعة حني ال يكفون( .)75وحنو ذلك.
ونقل اآللوسـيُّ قـوالً بتجـويِّ أن يكـون الفعـل ﴿ﭶ﴾ مُزَـَِّّالً مَزِِّْلَـةَ الـالفم
والتقدير :لو كان هلم علم ملا فعلوا ذلك(.)76
املزاقشة والرتجيح
 -1وجهُ ذكرِ املفعولِ خارج عن حدودِ هذهِ الدراسـةِ .ويبقـى الكـالم عـن حذفـه
للعلم به ،وتَزِِّْيله مَزِِّْلَة الالفم.
ل ﴿ﭶ﴾ مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم وإمنا
َوفَ أن يكون الفع ُ
 -2مل حيدد اآللوسيُّ مَنِ الذي ج َّ
جهَالةِ قاِئلِهِ مما يضعفه.
ُوفَ" .والتَّفَرُّدُ بِهذا الوجهَ ،معَ َ
قال" :وج ِّ
 -3املعزى على التقدير املذكور على تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم مما ال يستقيم فما هو
الشيء الذي لو كان للكافرين علم ملا فعلوه؟ واآلية تتحـد .عـن أهـوال يـوم
القيامة!! وما شأنُ العلمِ بكفِّ الزارِ عن وجوههم وعن ظهورهم؟!
 -4الذي يَتَرَجَّحُ أن الفعل ﴿ﭶ﴾ هزا متعدٍّ .واهلل تعاىل أعلم.
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املوتع الثاني :قوله تعاىل﴿ :ﰁﰂﰃﰄﰅ﴾ [الْوَا ِقعَة.]76 :
كثري من املفسرين لَمْ يتعرتوا هلذا املوتع بشيءٍ.
وذهـا فريـق ممـن تعرتـوا لــه إىل أن الفعـل ﴿ﰄ﴾ يف هـذه اآليـة متعـدٍّ،
دل عليـه الكـالم ،والتقـدير :لـو تعلمـون عظمتَـ ُه وقـد َر ُه ،وحنـو
ومفعوُل ُه َّـذوف َّ
ذلك(.)77
وذها البقاعيُّ – كعادته -وتابعه ابنُ عاشور يف أحد الـوجهني إىل أن الفعـل
مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم ،والتقدير :لو كان لكم علم(.)78
والذي يراه الباحث أن الوجهني يف هذا املوتـع معتـربان قويَّـان وذلـك ألن
القَسَمَ هزا مبواقع الزجوم ،وهي مسألة ميكن أن يتدخل فيهـا العلـم التجـرييبُّ ،ويـبني
مدى عِظَم هذا القسم ،ويُ ْمكِنُ َأنْ ُي ْدرَكَ ذلك بالعلم الشرعيِّ ألنَّ اهلل تعاىل ال يقسمُ
إال بِ ُمعَظَّمٍ .وعليه فالوجهان هزا متسـاويان يف القـوة ،ويكمـل أحـدهما اآلخـر ،وال
يظهر للباحث –بعد طول نظرٍ وتأمُّلٍ -أنَّ أحَدَهُمَا أرجحُ من اآلخر .واهلل تعاىل أعلم.
املطلا الثالث :أفعالُ العِلْمِ الْوَاقِعَةُ بعد حرف تزفيس
َرحْ مبفعوهلا بعد حرف تزفيسٍ ،فِـي اَيْـرِ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ املثبتة ،التِي لَمْ يُص َّ

الْفَوَاِِّلِ يف موتعٍ واحـدٍ فقـط وهـو قولـه تعـاىل﴿ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾
[الشعراء.]49 :

وقد ذها املفسرون – مبن فيهم البقاعيُّ -إىل أن الفعـل هزـا متعـدٍّ ،ومفعولُـهُ
َّذوف ،والتقدير :فلسوف تعلمون وبال ما فعلـتم ،أو :فلسـوف تعلمـون مـا أفعـل
بكم( .)79وَلَمْ يذكر أحد مزهم أن الفعل ﴿ﮣ﴾ يف هذا املوتع مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم.
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والكالم هزا يف هذه اآلية كالكالم يف اآلية [ ]123من سورة األعراف ،خال أن
الفعل ﴿ﮣ﴾ هزالك هو فاِّلةٌ بإمجاع ،وأما هزا فهو لـيس فاِّـلةً يف العـدِّ الكـويفِّ،
وفاِّلةٌ يف اريه من مذاها عدِّ اآلي(.)80
ويف نِهايـة هـذا املبحـث -الـذي هـو خـارج عـن كـالمِ كـلٍّ مـن ابـنِ هشــامٍ
والسَّكَّاكِيِّ -يظهر أن بعضاً من أفعال ال ِعلْمِ املثبتة ،واري الْوَا ِقعَـة فِـي الْفَوَاِِّـلِ ،لَـمْ
َرحْ مبفعوهلا ،وهي حتتمل أن تكون متعدية ،وأن تكون مُزََِّّلَةً مَزِِّْلَةَ الالفم .وتبقـى
يُص َّ
الكثرة من أفعال ال ِعلْمِ التِي هي من هذا القبيل على التصريح مبفعوهلا.
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املبحث الرابع :أفعالُ العِلْمِ الْ َم ْنفِيَّةُ الْوَاقِعَةُ فِي ا ْلفَوَاصِلِ
َـرحْ مبفعوهلـا فِـي الْفَوَاِِّـلِ يف مخسـةٍ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ التِي لَـمْ يُص َّ
ومخسنيَ موتعاً يف القرآن الكريم وسيأتِي استعراتها يف املطالا اآلتِية:
املطلا األول :أفعال ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَة يف حيِِّّ االسم املوِّول.
وفيه فرعان:
الفرع األول :أفعال ال ِعلْمِ املشتملة على العائد على االسم املوِّول
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ يف حيِّ الصلة
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ التِي لَمْ يُص َّ
لالسم املوِّول ،مشتملةً على العائد على االسـم املوِّـول ،يف اثـينْ عَشَـرَ موتـعاً
حدَ عَشَرَ بتاء اخلطـاب( .)82باإلتـافة إىل
بصيغة اجلمع واحد مزها بياء الغيبة( ،)81وَأَ َ
موتعٍ واحدٍ بصيغة املفرد(.)83
وهذه املواتعُ مجيعُها ال حتتملُ التَزِِّْيلَ مَزِِّْلَةَ الـالفم لَتعَـيُّنِ حَـذْفِ املفعـولِ
ألنه العائد على االسم املوِّول .على سبيل املثال :قولـه تعـاىل﴿ :ﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ [البقرة ]30 :التقدير فيه :ما ال تعلمونـه .وقولـه
تعاىل﴿ :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ﴾ [يس ،]36 :التقـدير فيـه :وممـا ال
يعلمونه .وقوله تعاىل﴿ :ﮎﮏﮐﮑﮒ﴾ [العلق ،]5 :التقدير فيه :ما لَمْ يعلمه.
واألاراض من احلذف يف هذه احلال متعددة فمزها :االختصـار ألن املفعـول
معلوم ،بل األكثر يف القرآن الكريم حذف العائد( .)84ومزها رعاية الفواِّـل .ومزهـا:
التعميم لتذها الزفس يف تقديره كلَّ مذهاٍ.
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الفرع الثاني :أفعالُ ال ِعلْمِ ايْرُ املشتملة على العائد على االسم املوِّول
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ يف حيِّ الصلة
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ التِي لَمْ يُص َّ
لالسم املوِّول ،اريَ مشتملةٍ على العائدِ علـى االسـمِ املوِّـولِ ،يف ثالثـةِ مواتـعَ
فقط وهي:
املوتع األول :قولـه تعـاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ﴾ [يونس.]89 :
أكثرُ املفسرين هزا على أنَّ الفعلَ متعدٍّ ،ومفعولُهُ َّذوف ،والتقـدير :الـذين ال
يعلمون حقيقةَ وَ ْعدِي( .)85أو :الذين ال يعلمون ِّدقَ اإلجابة وحكمة اإلمهـال(.)86
أو :الذين ال يعلمون بعادات اهلل سبحانه يف تعليق األمور باحلكم واملصـا ( .)87أو:
الذين ال يعلمون سزتِي يف خلقي(.)88
ولبعض املفسرين تقدير آخر ،يتخرج على كـون الفعـل مُزَـَِّّالً مَزِِّْلَـةَ الـالفم
وهو :وال تتبعان سبيلَ اجلهلةِ يف استعجالِ اإلجابةِ أو عدمِ الوثوقِ بوعدِ اهللِ تعاىل(.)89
املزاقشة والرتجيح
 -1كثرياً ما يكون التعبريُ باالسمِ املوِّولِ تعليالً لألمـر املـذكور قبلـه .وعليـه فـإنَّ
التعليل على وجه كون الفعل متعدياً أبلغُ مزـه علـى وجـهِ تَزِِّْيـل الفعـل مَزِِّْلَـة
الالفم إذ الزهيُ عن اتباع اجلهلة أمر بدهي ال خيفى على أحدٍ ،فال بدَّ أن يكـون
الزهيُ عن أمرٍ أدقَّ من هذا ،وذلك على حنو ما نطقـ

بـه التقـديراتُ املـذكورةُ

على كون الفعل متعديّاً.
 -2من املالحظ أن البقاعيَّ لَمْ يتكلم هزا عن الفعل ﴿ﭛ﴾ بأيِّ شيءٍ فلم يـذكر
-كعادته -أنه مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم ،وكذا لَمْ يذكر أنه متعدٍّ.
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 -3التقدير املذكور على تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الـالفم يـؤول إىل كـون الفعـل متعـدّياً
فاجلهل يف استعجال اإلجابة ،أو يف الوثوق بوعد اهلل ،هو جهل خمصص ،وليس
على عموم اجلهل.
 -4الراجح من خالل ما تقدم أن الفعل متعدٍّ ،واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثاني :قوله تعاىل﴿ :ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾ [الروم.]59 :
أكثرُ املفسرين على أن الفعل ﴿ﯾ﴾ هزا متعدٍّ ،وله مفعول مقدَّر حنو :ال
يعلمون حقيقةَ ما تأتيهم به يا َّمد من عزـد اهلل( ،)90أو :ال يعلمـون توحيـدَ اهلل(،)91
أو :ال يعلمون ما يزفعهم وما يضرهم( ،)92وحنو ذلك.
وذهـا البيضـاويُّ واـريُه إىل أن املعزـى :ال يطلبـون العلـمَ ،ويصـرون علــى
خرافاتٍ اعتقدوها(.)93
َوفَ الشهابُ اخلفاجيُّ أن يكون املعزى :أََّنهُ ْم ليسوا من أولي العلم(.)94
وَج َّ
وهذان القوالن خمرجان على تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم.
املزاقشة والرتجيح
 -1القولُ الثاني تعفه اآللوسيُّ( ،)95وحُقَّ له أن يُضَعَّفَ ألنه تطويل بال طائلٍ إذ
العلمُ املذكورُ على رأي أِّحاب هذا القول هو العلـم األخـرويُّ قطعـاً ملـا أن
للمذكورين يف اآلية علوماً دنيويةً ،وعليه فسيكون التقـدير :ال يعلمـون توحيـدَ
اهلل ،وما أشبه ذلك ،وهو بذلك يَؤُولُ إىل القولِ األوَّلِ.
 -2وأما القَوْلُ الثالثُ فهو ُمخَرَّج على إطالق العلم وإرادة الطلا جمافاً ملـا أنَّهمـا
متالفمان يف العادة( .)96وهـذا القـول تـعيف ألنـه ال يُصـار إىل اجملـاف إال إذا
َذ َرةٍ .وهو كذلك تطويل بال طائلٍ.
َذرَتِ احلقيقةُ ،وهي هزا اريُ مََتع ِّ
َتع َّ
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 -3يتحصل مما سبق أن القولَ األولَ هو أحسنُ هـذه األقـوال .فـيرتجح أن الفعـل
متعدٍّ .واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثالث :قوله تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [اجلاثية.]18 :
ذها الطربيُّ والواحديُّ واريهما إىل أن الفعل هزـا متعـدٍّ ،ومفعولـه مُقَـدَّر،
حنو :ال يعلمون احلقَّ من الباطل ،أو ال يعلمون توحيدَ اهلل(.)97
وذها البقاعيُّ ،والشربيينُّ ،إىل أنَّ ال ِفعْلَ مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم واملعزى :ال علـمَ
هلم ،أو هلم علم ولكزَّهم يَ ْعمَ ُلون عَمَلَ من ليس هلم علم أِّالً(.)98
املزاقشة والرتجيح
تقدم مراراً أن للكفار علماً دنيوياً ،وهذا ما جعل البقاعيَّ يقـول" :أو هلـم علـم
ولكزهم يَ ْعمَ ُلون عَمَلَ من ليس هلم علم أِّالً" .وباجلملة فإن تَزِِّْيل الفعل هزـا مَزِِّْلَـة
الالفم تطويل بال طائلٍ ،وهو عائد إىل الوجه األول ،كما سبق توتيحه.
املطلا الثاني :أفعالُ ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ يف مجلةٍ حاليَّةٍ.
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ التِي لَمْ يُصَ َّرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ يف جُمَلٍ حاليةٍ
يف ستَّةِ مواتعَ مزها موتع واحد بياء الغيبة ،ومخسةُ مواتعَ بتاء اخلطاب(.)99
املوتع األول :قوله تعـاىل﴿ :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [البقرة.]101 :
وقد اختلـف املفسـرون يف املـراد بــ﴿ﯲﯳ﴾ علـى وجهـني األول :أنـه
التوراة ،والثاني :أنه القرآن(.)100
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والظاهر من عبارات املفسرين أن الفعل ﴿ﯸ﴾ هزا متعدٍّ ،وهلـم يف تقـدير
املفعول احملذوف أقوال ،مزها :كَأََّنهُمْ ال يعلمون يف كتابهم أنَّ َّمـداً ِّـلى اهلل عليـه
وسلم رسول من عزد اهلل ،وأنه نَبِي ِّادق يف قوله .أو :كَأََّنهُمْ ال يعلمـون أنَّ القـرآنَ
ا اهلل ،وأنَّ كلَّ واحدٍ مزها حق( .)101وحنو ذلك .وقيـل :كَـأََّنهُمْ
والتوراةَ واإلجنيلَ ُكُت ُ
ال يعلمون ما يستحقون من العذاب(.)102
ولكـن
َّ
ال َم ْز ِِّلَـ َة الـالفم،
َـِّ ً
ح أحد من املفسرين بكـون الفعـل هزـا ُمز َّ
َر ْ
ومل ُيص ِّ
ضهِمِ حتتملُ ذلك كقولِ الرَّااِاِ األِّفهاِنيِّ" :ووِّـف هـذا الفريـق بـأنَّ
عباراتِ بع ِ
حكمَهم حكم اجلاهلني"( .)103وقولِ ابنِ عطيَّـةَ" :تشـبيه مبـن ال يعلـم إذ فعلـوا فعـلَ
اجلاهل(.)104
"
املزاقشة والرتجيح
 -1إن كان املرادُ بـ﴿ﯲﯳ﴾ القرآنَ كـان الفعـل ﴿ﯸ﴾ متعـديّاً ،والتقـدير:
كَأََّنهُمْ ال يعلمون أنَّ القرآن كتاب اهلل تعـاىل ،مـع ثبـوت ذلـك عزـدهم وحتققـه
لديهم( .)105وال حيتمل أن يكون الفعل مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم إذ تشبيهُ فعلهم بفعل
املتجاهل يقتضي سابِقَةَ األخذِ مزهم للكتاب املذكور ،ثم تركه بعدَ العلمِ التامِّ ملـا
فيه( .)106وهذا ال يزطبق على القرآن الكريم.
 -2إن كان املرادُ بـ﴿ﯲﯳ﴾ التوراةَ فيحتمل الوجهان يف الفعـل ﴿ﯸ﴾ إذْ
إن تَزِِّْيلهم مَزِِّْلَة اجلاهل إمنا يتفق مع كونهم عاملني بالكتـاب الـذي نبـذوه وراء
ظهورهم.
ح بـه أحـد مـن
َـر ْ
ال َم ْز ِِّلَـ َة الـالفم لَـ ْم ُيص ِّ
َـِّ ً
أن كون الفعـل ُمز َّ
 -3من املالحظ هزا َّ
َرجَ جلَّ أفعال ال ِعلْمِ على ذلك سك
املفسرين ،حتى البقاعيُّ الذي خ َّ
املوتع وَلَمْ يتكلم عزه بشيءٍ(.)107

عـن هـذا
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 -4إتافةُ الكتابِ إىل اهلل تعاىل ترجِّحُ بكلِّ وتوحٍ كونَ الفعلِ متعديّاً ،وأنَّ املفعـولَ
حذِفَ اختصاراً لداللة عبارة ﴿ﯲﯳ﴾ عليه ،فـاملفعول هزـا مقصـود بكـلِّ
ُ
تأكيدٍ ،وليس املقصودُ كونَهم اريَ ذوي علمٍ بـل املقصـود أََّنهُـمْ نبـذوا الكتـاب
وراء ظهورهم وهم عاملون بأنه من عزد اهلل .وكذا جميء اجلملة يف موتع احلـال
يؤيد الكالم املذكور.
 -5من كل ما تقدم يَتَـرَجَّحُ أن الفعـل ﴿ﯸ﴾ يف هـذه اآليـة متعـدٍّ ،واهلل تعـاىل
أعلم.
املواتع :من الثاني وحتى السادس ،قولـه تعـاىل﴿ :ﭨﭨﭩﭪﭫ﴾ و﴿ﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫ﴾.
وهذه املوتع اخلمسة سبق احلديث عزها يف املطلا األول ،من املبحث الثالث،
فال داعيَ إلعادة الكالم مرةً أخرى.
املطلا الثالث :أفعالُ ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ يف جُمْلةٍ استدراكيةٍ
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ مقرتنةً حبرفَـيِ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ التِي لَمْ يُص َّ
االستدراك( :لكنْ) و(لكنَّ) يف أربعةٍ وعشـرين موتـعاً ،مزهـا اثزـان وعشـرون بيـاء
الغيبة( ،)108وموتعان بتاء اخلطاب(.)109
وقبلَ استعراضِ املواتعِ املزدرجةِ حت

هذا املطلاِ فإنَّ من املهم جـداً حتقيـق

معزى االستدراك ،ومعرفة جهته ،يف كلِّ آيةٍ من آياتِ هذا املطلا .فأمَّا حتقيـق معزـى
االستدراك فهو أن «لكن» جيا أن تقع بني متزافيني بوجهٍ مَّـا ،وال جيـوفُ باإلمجـاع أن
يكونا متفقني( .)110وعلى هذا فحـرف االسـتدراك يقـع بـني كالمـني متغـايرين نفيـاً
وإجيابـاً فُيســتدرك بــه الزفـي باإلجيــاب ،واإلجيــاب بـالزفي( .)111وأمــا معرفــة جهــة
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االستدراك فهي التحديد الدقيق لألمر املستدرك ،واألمر املستدرك عليـه .وإذا اختـل
األمران املذكوران أو أحدهما لَمْ يكن للكالم فائدةٌ ،وَلَمْ يكن لالستدراك مغِّىً.
ونظراً لكثرة اآليات التِي اقرتن

أفعال ال ِعلْمِ فيها حبرف االستدراك فسيُقْتَصَـرُ

على بعض املواتع ،ويقاسُ اريها عليها.
املوتــع األول :قولــه تعــاىل﴿ :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ﴾ [البقرة.]13 :
مجهور املفسرين على أنَّ الفعل ﴿ﯙ﴾ متعدٍّ ،وأن مفعولَه َّذوف اختصاراً
لداللة ما قبله عليه ،والتقدير :ولكن ال يعلمـون أََّنهُـمْ هـم السـفهاء( .)112وقيـل :ال
يعلمون ما حيل ِبهِمْ من العذاب بسبا فعلهم املذكور(.)113
وَذَهَاَ البقاعيُّ إِلَى أنَّ الْ ِفعْلَ مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الـالفم ،والتقـدير :لـيس هلـم علـم
أِّالً ،ال بذلك وال بغريه ،وال يُتَصَ َّو ُر هلم علم لرتكا جهلهم يف جبلتهم(.)114
املزاقشة والرتجيح
 -1حتقيق معزى االستدراك يف هذه اآلية هو أن اهللَ يعلمُ أََّنهُمْ هم السفهاء ،ولكـزهم
ال يعلمون ذلك ،فوقع

«لكنَّ» بني متزافيني .وجهة االستدراك أََّنهُـمْ ملـا طُلـا

مزهم أن يؤمزوا كما آمن الزاسُ ،فقابلوا ذلـك بـأن اريهـم مـن الزـاس سـفهاء،
وأخرب اهلل عزهم أََّنهُمْ هم السفهاء ،كانوا حقيقني بأن يعلموا أن ذلك كمـا أخـرب
اهلل تعاىل ،ال أََّنهُمْ علماء كما يَ َّد ُعون .فاستدرك عليهم هذا املعزـى الـذي فـاتهم
من عدم العلم بذلك(.)115
 -2ما قيل من أن التقدير" :ال يعلمون ما حيل ِبهِمْ من العـذاب" تـعيف ،كمـا نـصَّ
عليه الشهابُ اخلفاجيُّ( .)116ووجهُ تعفِه أن جهة االستدراك عليه اري واتحةٍ،
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والتقدير عليها بعيد عن البالاة والفصاحة.
 -3القول بتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم يقال فيه ما قيل يف الزقطة السـابقة إذ إنَّ جهـة
االستدراك عليه اري واتحةٍ.
 -4ما ذها إليه البقاعيُّ من أن التقدير" :ليس هلم علم أِّالً ،ال بـذلك وال بغـريه،
وال يتصور هلم علم" فيه حتميل للزص ما ال حيتمل فاآلية ليس هذا سـياقها ،وال
ألفاظها تدل عليه.
 -5مبا أن الوجهني املذكورين ال خيلوان عن تعفٍ ،فالراجح هزا هو ما ذهـا إليـه
مجهورُ املفسرين من أنَّ الفعلَ متعدٍّ ،ومفعولُهُ َّذوف اختصاراً .واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثاني :قوله تعـاىل﴿ :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱ﴾ [األنعام.]37 :
أكثرُ املفسرين على أن الفعل ﴿ﭱ﴾ يف اآلية متعدٍّ ،ومفعولُهُ َّـذوف .وهلـم
يف تقديره أقوال كثريةٌ

()117

مزها :ال يعلمون أنَّ إنِّالَ اآليةِ يعقبه عـذاب يكـونُ فيـه

استئصاهلم .أو :ال يعلمون أنه ال يُزَِِّّلُ اآليةَ إال عزد احلاجة إليهـا .أو :ال يعلمـون أنَّ
اهلل إمنا يُزَِِّّلُ ما فيه الصالح لعباده .أو :أنّ اهلل قادر على أنْ يُزَِِّّلَ تلـك اآليـة .وحنـو
ذلك.
واقتصر البقاعيُّ -كعادته -على كـون الفعـل مُزَـَِّّالً مَزِِّْلَـةَ الـالفم ،والتقـدير
عزده :ولكن أكثرهم ليس فيهم قابليَّ ُة العلم(.)118
السعُودِ ،واآللوسيُّ ،الوجهني ،مع تقديم كونه مُزََِّّالً مَزِِّْلَـةَ الـالفم،
َوفَ أَبُو ُّ
وَج َّ
والتقدير :ولكن أكثرهم ليسوا من أهل العلم(.)119

 204جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد( )69ج 2ربيع اآلخر 1438هـ

املزاقشة والرتجيح
ل متعـديًا تـعيف ٌة وال تتزاسـا مـع
ت املذكور ِة علـى كـو ِن الفعـ ِ
ض التقديرا ِ
 -1بع ُ
الســياق كــالقول بِـأََّنهُم ال يعلمــون أن إنــِّال اآليــة يعقبــه عــذاب يكــون فيــه
استئصاهلم إذ السباق والسياق يف طلا املشركني اآليات وتعزتهم يف ذلـك ،وال
يوجد ما يدل على العذب واالستئصال يف هذا املوتع.
 -2من شروط احلذف التِي أمجع عليها املفسرون وعلمـاء اللغـة أن ال خيـل احلـذف
بالكالم ،وأن يكـون يف الكـالم مـا يـدل علـى ذلـك احملـذوف .وعليـه فأفضـل
التقديرات للمفعول احملذوف هو ما دلَّ عليه ما قبل االستدراك وهـو :أََّنهُـمْ ال
يعلمون أن اهلل قادر على إنِّال آيةٍ .وعليه فإن كون أكثرهم ال يعلمون يدلُّ على
أن فيهم من يعلم ذلك ،ولكزه يكابر.
 -3كي يكون الرتجـيح دقيقـًا يف هـذه املواتـع جيـا مالحظـة جهـة االسـتدراك،
ومبالحظة ذلك يظهر أيضاً تعف بعض التقديرات التِي ذكرها بعض املفسرين.
 -4من األقوال التِي تزسجم مع قضية االستدراك مـا ذكـره أبـو حيَّـانَ مـن أنَّ نفـي
العلم عزهم من حيث إنَّهم فرقوا بني تعلق القدرة باآليات التِي نِّلـ

واآليـات

التِي يقرتحونَها .وجهلوا أن تعلق القدرة بِهما سواء .فمن فَـ َّرقَ بـني املتمـاثالت
فهو ال شك جاهل( .)120وهذا يتفق مع الكالم املذكور آنفـاً مـن أن أكثـرهم ال
يعلمون ذلك ،وأن القلة مزهم يعلمونه ولكزهم مكابرون.
 -5ذكر الِّخمشريُّ والشوكانِيُّ أن التقدير :ال يعلمون أنَّ اهلل قادر على إنِّال اآليـة،
وأنه ترك إنِّاهلا حلكمة بالغةٍ ال تبلغها عقوهلم( .)121والشِّقُّ األوَّلُ مـن كالمهمـا
ُررَ يف الزقطة التِي قبلها ،وأما الشِّقُّ الثاني ففيه نظر إذ اآلية تثبـ
جيِّد كما ق ِّ

أن

أكثر املشركني ال يعلمون ،وهي تفيد مبفهومها أن بعضهم يعلمون ،وهذا يقتضي
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أن من املشركني من يعلم أن ترك إنِّال اآلية هو حلكمةٍ بالغةٍ!! وهو بعيد جداً.
 -6التقديرُ الذي ذكره البقاعيُّ فيه نظر أيضاً ألن كون املشركني لـيس فـيهم قابليَّـة
العلم يزفي عزهم العلم يف احلال ويف املآل ،وهـذا اـري سـديدٍ إذ إن كـثرياً مـن
املشركني أعملوا عقوهلم بعد عزادهم ،وعلموا أن هذا الدين حق ،ودخلوا فيه.
 -7من خالل ما تقدم يَتَرَجَّحُ أنَّ الفعل متعدٍّ ،واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثالث :قوله تعاىل﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [األعراف.]38 :
ذهببه ر ببسر ن إىل ب ال عل ﴿ ن إ ب ﴿ﭻ﴾ يف ه بباآل ن ا ب  ،ب  ،وهلـــم يف
تقدير مفعوله احملذوف أقوال متقاربة حنو :ال تعلمون قدر ما أعد اهلل لكل فريق مـن
العذاب( .)122أوْ :ال تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك(.)123
وذَهَاَ البقاعيُّ إىل أن التقدير :ولكن ال تعلمون بذلك(.)124
املزاقشة والرتجيح
 -1الفعل ﴿ﭻ﴾ هزا واقع يف سياق االستدراك ،وال بُدَّ من أن تلحظ العالقـة بـني
املستدرك واملستدرك عليه ،وإال لكان االستدراك عديم الفائـدة .وهـذا ال يتـأتى
على تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم.
 -2التقدير الذي ذكره البقاعيُّ وإن كان ظاهره لِّوم الفعل إذْ عبَّر حبرف اجلـرِّ ،إال
أن تقديره نفسه حيمل على أن الفعل متعدٍّ ملا تقرر يف علم الزحو مـن أن الفعـل
املتعدي يصل إىل مفعوله بزفسه ،أو حبرف اجلر(.)125
 -3مفعول ﴿ﭻ﴾ هزا َّذوف اختصاراً ،دل عليه قوله﴿ :ﭷﭸ﴾ ،والتقـدير :ال
تعلمون سباَ تضعيف العذاب لكل من الطائفتني(.)126
 -4مما سبق يظهرُ أنَّ الفعلَ ﴿ﭻ﴾ هزا متعدٍّ ،ال اري .واهلل تعاىل أعلم.
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املطلا الرابع :أفعالُ ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ يف جُملةٍ شَرطيةٍ
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ يف جُمَلٍ شَ ْرطِيَّةٍ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ املزفيَّةُ التِي لَمْ يُص َّ
يف موتعني فقط يف القرآن الكريم وهما:
قولــه تعــاىل﴿ :ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [الزحــل .]43 :ومثلــه يف ســورة
األنبياء [.]7
أكثرُ املفسرين على أن الفعـل ﴿ﭻ﴾ يف اآليـتني الكـرميتني متعـدٍّ ،ومفعولُـهُ
َّذوف ،والتقدير :إن كزتم ال تعلمون أنَّ الرسلَ قبـل َّمـد ِّـلى اهلل عليـه وسـلم
رجال من بين آدم .أو :إن كزتم ال تعلمون أمر الرسل قبل َّمد ِّلى اهلل عليه وسلم
إنساً كانوا أم مالئكةً( .)127أو :إن كزتم ال تعلمون ِّدقه ومطابقتـه للواقـع( .)128أو:
إن كزتم ال تعلمون نبأ األولني( .)129أو :إن كزتم ال تعلمون هذه احلقائق(.)130
وذها البقاعيُّ –كعادته -إىل أن الفعل مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم ،والتقدير :إن كزـتم
ال أهلية لكم يف اقتزاص علم(.)131
وجوف السمنيُ احلليبُّ الوجهني ،والتقدير على وجه اللِّوم عزده :إنْ كزتم مِـنْ
اريِ ذوي العلمِ(.)132
املزاقشة والرتجيح
 -1مجلة ﴿ﭝﭞﭟﭠ﴾ هي فعل الشرط ،وجوابه َّذوف دَلَّ عليه مـا قبلـه أي:
فاسألوهم( .)133وال بُدَّ أن يكون بني فعل الشرط وجوابه ِّلةٌ وتزاسا ،وتَزِِّْيل
الفعل مَزِِّْلَة الالفم ال يفي بِهذا إذ يكون املعزى عليه :إن كزـتم اـري ذوي علـم
فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم!! وإمنا يكون السؤال عن أمر َّدَّدٍ جيهلُه السائلُ،
وليس اجلهل على إطالقه ،وإال فاملزاسا أن يكون اجلواب :فََت َعلَّمُوا.
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 -2حرف الشرط «إن» -التِي ترد يف الشـرط املظزـون عـدم وجـوده -يـومئ إىل أن
املخاطبني يعلمون كون الرسل قبل َّمد ِّلى اهلل عليه وسـلم بشـراً ولكـزهم
قصدوا املكابرة( .)134وبزاءً عليه فليس من املزاسا نفي العلم عزهم كما يلِّم من
تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم.
 -3ومن خالل ما تقدم فالذي يليقُ بفخامةِ التَزِِّْيلِ الكريمِ أن يكون الفعـل متعـدياً.
واهلل تعاىل أعلم.
املطلا اخلامس :أفعالُ ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَةُ يف حيِِِّّ اإلتافةِ
ل يف حيـِّ
ح مبفعوهلـا فِـي ا ْل َفوَاِِّـ ِ
َـر ْ
ل ال ِع ْل ِم ا ْل َم ْزفَِّي ُة التِـي لَـ ْم ُيص َّ
َو َق َع ْ َأ ْفعَا ُ
اإلتافة للظرف «حيثُ» يف موتعني فقط يف القرآن الكريم وهما:
قولــه تعــاىل﴿ :ﮏﮐﮑﮒﮓ﴾ [األعــراف ،]182 :ومثلــه يف
سورة القلم [.]44
املفسرون – باستثزاء البقاعيِّ -على أنَّ الفعـل ﴿ﮓ﴾ يف هـذه اآليـة متعـدٍّ،
ومفعولُهُ َّذوف ،واختلفوا يف تقديره على أقوال ،مزها :مِنْ حَيْثُ ال َي ْعلَمُونَ ما يراد
بِهم( .)135أو :مِنْ حَيْثُ ال َي ْعلَمُونَ أنه استدراج( .)136وحنو ذلك.
وذها البقاعيُّ –كعادته -إىل أن الفعل مُزََِّّل مَزِِّْلَةَ الالفم واملعزى :من حيث
ال يَتَجَ َّد ُد هلم عِ ْلم َّما ،يف وق

من األوقات(.)137

املزاقشة والرتجيح
 -1املعزى الذي ذها إليه البقاعيُّ متكلف واامض ونافر عن السـياق إذ ال تظهـر
العالقةُ واتحةً بني جتدد العلم وبني االستدراج.
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 -2التقديران املذكوران على كون الفعل متعدياً مقبـوالن جـ ّداً ،وال تكلَـفَ فيهمـا،
والثاني مزهما ألصقُ بالسـياق جلعلـه مفعـول ﴿ﮓ﴾ احملـذوف مـدلوالً عليـه
باالســتدراج املــذكور ،قــال ابــنُ عاشــور" :وحــذف مفعــول ﴿ﮓ﴾ لداللــة
االستدراج عليه ،والتقدير :ال يعلمون تدرجه .وهذا مُ ْؤذن بأنه اسـتدراج عظـيم
ن باملفعول به أن يتفطن له"(.)138
ال يُظَ ُّ
املطلا السادس :أفعالُ ال ِعلْمِ الْوَا ِقعَ ُة خرباً أو ِّفةً
َرحْ مبفعوهلا فِي الْفَوَاِِّلِ خرباً ملبتـدإٍ يف
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ التِي لَمْ يُص َّ
موتع واحدٍ فقط ،وِّفةً يف موتع واحـد كـذلك .وفيمـا يـأتِي اسـتعراضُ هـذين
املوتعني.
املوتع األول :قوله تعاىل﴿ :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ﴾ [التوبة.]93 :
ذها املفسرون إىل أن الفعل هزا متعدٍ ،وله مفعول مُقَدَّر حنو :فهم ال يعلمون
سوءَ عاقبة التخلف عن رسول اهلل ِّلى اهلل عليه وسلم( .)139أو :فهم ال يعلمون ما
ا على اجلهاد من مزافع الدين والدنيا( .)140وقيل :ال يعلمون أدلةَ التوحيد(.)141
يَتَرََّت ُ
وذها البقاعيُّ -كعادته -إىل تَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم ،والتقدير عزده :فهم ال علـمَ
هلم(.)142
املزاقشة والرتجيح
 -1على القول بأن الفعل متعدٍّ فاملفعولُ َّذوف اختصـاراً لداللـة مـا قبلـه عليـه.
وعليه فالتقدير األول والتقدير الثاني مقبوالن لوتوح الداللة علـى احملـذوف.
وأما التقدير الثالث فزافر عن السياق لعدم وجود ما يدل على احملذوف.
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 -2القولُ بتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم نـافر أيضـاً عـن السـياق إذ ال تَ ْظهَـرُ العالقـةُ
واتحةً بني نفي العلم عزهم مطلقاً وبني الطبع على قلوبهم فقد تقدم مـراراً أن
لديهم علوماً دنيويةً كثريةً هم بارعون فيها.
 -3من خالل ما سبق يَتَرَجَّحُ ما عليه اجلمهـور وهـو أن الفعـل متعـدٍّ .واهلل تعـاىل
أعلم.
املوتع الثاني :قوله تعـاىل﴿ :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ﴾ [التوبة.]6 :
أكثرُ املفسرين على أن الفعل ﴿ﯸ﴾ هزا متعدٍّ ،ومفعولُهُ َّذوف ،وهلـم يف
تقديره أقوال مزها :ما هلم وما عليهم .أو :ال يعلمون قدرَ ما ُدعُوا إليـه .أو :الرشـد
ي .أو :ال َي ْعلَمُونَ ما اإلسالم ومـا حقيقتـه .أو :ال يعلمـون مـا حيتـوي عليـه
من الغَ ِّ
القرآن من اإلرشاد واهلدى .وحنو ذلك(.)143
وذها البقـاعيُّ ،الشـربيينُّ ،والشـوكانيُّ ،إىل أن الفعـل ُمزَـَِّّل َم ْز ِِّلَـ َة الـالفم،
والتقدير :بِأََّنهُم قوم ال علم هلم .أو :بِأَنَّهُم قوم فاقدون للعلم الزَّافعِ املميِّ ،بني اخلـري
والشر(.)144
السعُودِ ،واآللوسيُّ ،الوجهني(.)145
َوفَ أَبُو ُّ
وَج َّ
املزاقشة والرتجيح
 -1القولُ بتَزِِّْيل الفعل مَزِِّْلَة الالفم ال يتفق مع مضـمونِ اآليـةِ إذ كيـف سيسـمعُ
كالمَ اهلل ويفهمه ويدخل يف هذا الدين إن كان جاهالً ال علمَ عزده!!
 -2تقدم مراراً أن اري املؤمزني عزدهم علوم دنيويةٌ كثريةٌ ،وهو بارعون فيها ،ولديهم
جحَةٌ .فزفي العلم عزهم مطلقاً حيتاج إىل قريزةٍ ودليلٍ.
عُقُول رَا ِ
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 -3علل البقاعيُّ والشربيينُّ قوهلمـا بـأنَّ العـربَ ال عهـدَ هلـم بزبـوةٍ وال رسـالةٍ وال
كتابٍ ،فإذا عُ ِّل ُموا أوشك أن يـزفعهم العلـم( .)146وهـذا القـول فيـه نظـر فـإن
جدَ الشِّرْكُ يف اريهم ،وحيزئذٍ فـالقول
املشركني ليسوا مجيعاً من العرب إذ قد وُ ِ
املذكور مما ال مساغ له.
 -4الراجح هو رأي مجهور املفسرين ،أن الفعل هزا متعدٍّ ،واهلل تعاىل أعلم.
ويف نِهاية هذا املبحث يظهر أنَّ ال َق ْدرَ الْمُشْتَرَكَ من كالمِ ابنِ هشامٍ والسَّـكَّا ِكيِّ وهـو
أفعال ال ِعلْمِ الْمَزْفِيَّةُ الْوَا ِقعَةُ فِي الْفَوَاِِّلِِّ ،حيح متاماً فجميـع تلـك املواتـع اـري
َرحٍ مبفعوهلا .مع مالحظة أن بعضها يـتعني كونـه متعـدياً ،وال يصـح محلـه علـى
مُص َّ
اللِّوم.
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املبحث اخلامس :أفعالُ العِلْمِ الْ َم ْنفِيَّةُ الْوَاقِعَةُ فِي َغيْرِ ا ْلفَوَاصِلِ
َرحْ مبفعوهلا ،فِي اَيْرِ الْفَوَاِِّلِ يف أربعـةِ
وَ َقعَ ْ أَ ْفعَالُ ال ِعلْمِ املزفية ،التِي لَمْ يُص َّ
مواتعَ بصيغة اجلمع( ،)147كلـها بيـاء الغيـا .باإلتـافة إىل أربعـةِ مواتـعَ بصـيغة
املفرد(.)148
وفيما يأتِي بيانُ ه ِذهِ املواتعِ ،مع بيانِ الرَّاجِحِ فيها.
املوتــعان :األول والثــاني :قولــه تعــاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ [البقـــرة .]113 :وقولـــه تعـــاىل﴿ :ﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ﴾ [البقرة.]118 :
الكثرة الكاثرة مـن املفسـرين مـروا علـى الفعـل ﴿ﭥ﴾ يف اآليـتني دون أن
يزصوا على كونه الفماً أو متعديّاً ،ولكن من املالحظ أنَّ تفسرياتِهم لآليـتني تزسـجم
مع اعتبارهم إياه مُزََِّّالً مَزِِّْلَةَ الالفم من خالل كون اآلية نافلةً يف املشركني ألََّنهُمْ ال
كتاب هلم ،أو نافل ًة يف اليهـود أو الزصـارى ونفـى عـزهم العلـم ألََّنهُـ ْم لَـ ْم يعملـوا
بكتابهم ،والتقدير :قال اجلهلةُ(.)149
وانفرد الزخجوانِيُّ بالقول بأن الفعل متعـدٍّ ،ومفعولُـهُ َّـذوف ،والتقـدير :ال
ي والدينَ واإلميانَ(.)150
يعلمون الكتابَ والزَّبِ َّ
املزاقشة والرتجيح
 -1من اجلليِّ جداً أن السياق ال يتحدَّ .عن املفعول وإمنا القصدُ هـو إثبـاتُ عـدم
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العلم للمذكورين من خاللِ ِذكْرِ مقوالتِهم الدَّالَّةِ على جهلِهم .وِلذَا فال مزاصَ
َـرضِ
التع ُّ
ل إىل الفاعـل ،دون َّ
من َت ْزِِّيل الفعـل َم ْز ِِّلَـة الـالفم كـي ُيسْـَز َد الفعـ ُ
للمفعول.
بـأن اآليـ َة نافلـ ٌة يف
ل َّ
ِي إمنـا يسـتقي ُم علـى القـو ِ
 -2التقدير الـذي ذكـره الزخجـوان ُّ
املشركني ،وأما على القول بأنَّها يف اليهود أو الزصارى ،أو أََّنهَـا عامـةٌ فـإنَّ هـذا
التقديرَ ال يستقيم .وال خيفى أن ما كان َّتمالً لألوجه أوىل مما يقصر الكالم على
وجهٍ واحدٍ.
 -3من خالل الزقطتني السابقتني يَتَرَجَّحُ أن الفعل يف اآليتني الكـرميتني مُزَـَِّّل مَزِِّْلَـةَ
الالفم .واهلل تعاىل أعلم.
املوتع الثالـث :قولـه تعـاىل﴿ :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ﴾ [الِّمر.]9 :
هذه اآليةُ الكرميةُ من اآلياتِ التِي قَ ِويَ فيها اخلـالفُ بـني املفسـرين يف مسـألة
حذف املفعول أو تَزِِّْيل املتعدي مَزِِّْلَة الالفم.
وممن ذهبوا إىل أنَّ ِف ْع َليِ العلم يف اآلية متعديان ،ومفعوهلما َّذوف :الطـربيُّ،
ومكي ،والواحديُّ ،وابنُ اجلوفيِّ ،وأَبُو السُّـعُودِ ،واريُهـم .والتقـدير عزـدهم :هـل
يستوي الذين يعلمون ما هلم يف طاعتهم لربهم من الثواب ،وما علـيهم يف معصـيتهم
إياه من التبعات ،والذين ال يعلمون ذلك( .)151أو :هل يستوي الذين يعلمـون أن مـا
وعد اهلل من الثواب والعقاب حق ،والذين ال يعلمـون ذلـك( .)152أو :هـل يسـتوي
الذين يعلمون حقائقَ األحوالِ والذين ال يعلمون شيئاً(.)153
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وممن ذهبوا إىل أن الفعلني مُزََِّّالن مَزِِّْلَة الالفم :الرافيُّ ،وأبو حيَّانَ ،والبقاعيُّ،
والشربيينُّ ،والشزقيطيُّ ،وابنُ عاشور ،واريُهم .والتقدير عزـدهم :قـل هـل يسـتوي
العاملون واري العاملني(.)154
وجوف الشوكانِيُّ الوجهني(.)155
وأمجع علماء البالاـة علـى َت ْزِِّيـل الفعلـني يف هـذه اآليـة َم ْز ِِّلَـة الـالفم ألن
الغرض إثبات الفعل لفاعله مع قطع الزظر عن اعتبار تعلـق الفعـل مبـن وقـع عليـه،
فاملراد من اآلية أنَّه ال استواءَ بني العلم واجلهـل ،وال بـني العلمـاء واجلهـال .ولـيس
املراد بيان ما وقع عليه الفعلُ(.)156
املزاقشة والرتجيح
 -1قوَّة اخلالفِ بني املفسرين هزا تُؤْ ِذنُ بأنَّ الوجهني معتـربان ،وتُـؤْ ِذنُ بـأنَّ يف هـذا
املوتعِ أمراً استلِّم قوة االختالف ،وذلك على اري ما تقدم يف مواتعَ مشابهةٍ.
 -2من األمور التِي اقتض

قوة االختالف هزا ما ذكره علماءُ البالاةِ من أنَّ الغرضَ

هو إثبات الفعل للفاعل ،بغض الزظر عن املفعول فسياق اآلية هو نفـيُ اسـتواءِ
العاملنيَ واجلاهلنيَ .بغض الزظر عما وقع عليه فعل العلمُ.
 -3الغرضُ من حذف املفعول يف املوتعني عزد من قال بذلك هو االختصـارُ .وقـد
ردَّ ابن عاشور هذا الكالمَ بأن معزى اآلية لـيس عليـه .واسـتدلَّ علـى أن املـراد
الذين اتصفوا بصفة العلم بقوله تعاىل عقا ذلـك﴿ :ﯼﯽﯾﯿ﴾ ،أي:
أهل العقول ،والعقل والعلم مرتادفان(.)157
 -4من األمور التِي تساعد يف الرتجيح هزا معرفة العلـم املـذكور :أَهُـوَ العلـمُ علـى
إطالقه ،أم العلمُ الديينُّ؟ وقد حَمَلَ اآللوسيُّ ﴿ﯶﯷ﴾ على العلم الديينِّ(.)158
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وال شكَّ يف أن محل العلم على املعزى املذكور جيعل الفعل متعـدياً ألن التقـدير
يصري :قل هل يستوي الذين يعلمون العلمَ الديينَّ والذين ال يعلمونه .ويُرَدُّ على
هذا الكالم بكالم ابن عاشور املتقدم.
 -5كان مقتضى السياق أن جتيء املفاتلة بني املؤمن والكافر ،أو بني مـن يـذكر اهلل
ومن ال يذكره ،ولكن جاءت املفاتلة بني الذين يعلمون والذين ال يعلمـون يف
إشارة إىل أنَّ العلمَ هو الذي تقوم عليه قيم الزاس ،وتثقل أو ختف به مـوافيزهم،
يف أيِّ أمر من أمور الدنيا ،أو الدين( .)159وهذا مما يرجح أنَّ املرادَ بالعلمِ العلـمُ
على إطالقه.
 -6من خالل ما تقدم فالراجح أن الفعـل ﴿ﯷ﴾ يف موتـعيه يف هـذه اآليـة مُزَـَِّّل
مَزِِّْلَةَ الالفم .واهلل تعاىل أعلم.
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اخلامتــة
يف نِهاية هذا البحث هذا تسجيل ألبرف الزتائج اليت توِّل إليهـا الباحـث مـن
خالل البحث:
حذِفَ مفعولُهـا ،أو نُِِّّلَـ ْ
 -1ظهر جلياً من خالل هذا البحث أن أفعال العلم اليت ُ
مَزِِّْلَة الالفم ،هي األفعال املضـارعة فقـط ،وأكثرهـا وقوعـاً ﴿ﯷ﴾ و﴿ﭮ﴾،
وجييءُ بعدهما ﴿ﭩ﴾ على قلةٍ .وأما اري هذه الصـيغ الـثال- .وكـذا املاتـي
واألمر -فجميع الوارد من ذلك يف القرآن الكريم مصرَّح فيه باملفعول.
 -2أالا املواتع اليت اخُتلِفَ فيها بني املفسرين يرتجح كونُها متعديـةً علـى كونِهـا
مُزََِّّلَةً مَزِِّْلَةَ الالفم.
َ -3الَاَ على املفسرين يف املواتع املختلف فيها محل أفعـال العلـم علـى التعـدي
وذلك ألن األِّل فيه التعدي ،واملقـدر فيـه كاملـذكور ،وال حيـذف املفعـول إال
لدليل يدل عليه.
 -4بعض املواتع من أفعال العلم املثبتة الواقعة يف الفواِّل اتفـق املفسـرون علـى
كونِها متعديةً ،ومل يقل أحد مـزهم بتزِّيلـها َم ْز ِِّلَـة الـالفم وهـذا يؤيـد مـا قالـه
السَّكَّاكِيُّ من أن أالا فواِّل القرآن مل يصرح مبفعوهلا ،وليس مجيعها.
 -5البقاعي من أكثر املفسرين الذين قالوا بِتَزِِّْيلِ أفعال العلم مَزِِّْلَة الالفم فلم يرتك
القول بذلك إال يف مواتعَ قليلةٍ كما ظهر من خالل البحث .وتابعه يف كثري مـن
تلك املواتع الشربيينُّ ،وخالفه يف بعضها.

 216جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد( )69ج 2ربيع اآلخر 1438هـ

 -6ذَهَاَ أكثرُ املفسرين إىل أنَّ أفعالَ العلـمِ الواقعـةَ بعـد حرفَـيِ التزفـيس متعدِّيَـةٌ،
ومفعوهلا َّذوف .وخالفهم البقاعيُّ يف موتعٍ واحدٍ فقط وهـو موتـع سـورة
التكاثر فقال بتزِّْيله مَزِِّْلَةَ الالفم ،ووافقهم فيما سواه.
 -7مجيع أفعال العلم املزفية الواقعة يف الفواِّل مل يصرح مبفعوهلا ،وهذا هـو القـدر
املشرتك بني كالم ابن هشام والسَّكَّا ِكيِّ .مع مالحظة أن كثرياً من املواتع يـتعني
كون أفعال العلم فيها متعديةً ،وال يصح تزِّْيلها مَزِِّْلَة الالفم.
 -8القول بأن أفعال العلم املثبتة الواقعة يف الفواِّـل مل يصـرح مبفعوهلـا يف القـرآن
الكريمِّ ،حيح متاماً .وهذا هو القسم اخلاص بكالم السَّكَّا ِكيِّ ،وال يزطبق عليـه
كالم ابن هشام .مع مالحظة أن كثرياً من املواتع يتعني كون أفعال العلـم فيهـا
متعديةً ،وال يصح تزِّْيلها مَزِِّْلَة الالفم.
ُرحَ مبفعوهلا يف القـرآن الكـريم
 -9أفعال العلم املزفية الواقعة يف اري الفواِّل قد ِّ ِّ
يف مواتع أكثر من املواتع اليت مل يصرح به .وهذا هو القسم اخلاص بكالم ابن
هشام ،وال يزطبق عليه كالم السكاكيِّ.
ِي عن حذف أفعـال العلـم يف القـرآن الكـريم كانـ
 -10نظري ُة السَّكَّاك ِّ

أكثـر دقـ ًة

وانضباطاً من نظرية ابن هشام.
 -11يوجد قسم رابع ال يدخلُ حت

أيٍّ من نظرييت ابـن هشـام والسَّـكَّا ِكيِّ وهـو:

أفعال العلم املثبتة الواقعة يف اري الفواِّل .وقد ظهر من خالل هذا البحـث أن
الكثرة من أفعال ال ِعلْمِ التِي هي من هذا القبيل على التصـريح مبفعوهلـا ،ولكـن
بعض املوتع مل يصرح باملفعول فيها ،وهي حتتمل أن تكون أفعـال العمـل فيهـا
متعدية ،وأن تكون مُزََِّّلَةً مَزِِّْلَة الالفم.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )1اخلصائص 362/2
( )2الزك

يف إعجاف القرآن ص .70

( )3أمالي ابن الشجري .231/1
( )4املقتضا .81/2
( )5اخلصائص .360/2
( )6اإلشارة إىل اإلجياف يف بعض أنواع اجملاف ص .11
( )7دالئل اإلعجاف .153/1
( )8دالئــل اإلعجــاف  ،162 -153/1ويزظــر :املثــل الســائر  .239/2مغــين اللبيــا ص-797 :
 .799املطول للتفتافاني ص.145 :
( )9مغين اللبيا ص.830 -828 :
( )10مفتاح العلوم للسكاكيِّ ص.328 :
( )11املصباح يف شرح املفتاح ص.256 :
( )12انظر :املطلا اخلامس من املبحث الثاني.
( )13انظر :املطلا الثالث من املبحث الثاني.
( )14البيان يف عد آي القرآن ص.216 :
( )15الكليات ص.387 :
( )16وهذه املواتع هـي[ :البقـرة[ ،]146 ،75 :آل عمـران[ ،]135 ،78 ،75 :الِّخـرف،]86 :
[اجملادلة.]14 :
( )17وهذه املواتع هي[ :البقرة[ ،]188 ،42 ،22 :آل عمران[ ،]71 :األنفال.]27 :
( )18تفسري الطربي  .370/1اهلداية  .189/1تفسري السـمعاني  .58/1تفسـري البغـوي .93/1
فاد املسري  .43/1تفسري القرطيب  .231/1تفسري ابن كثري .195/1
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( )19نظم الدرر  .152/1التحرير والتزوير .335/1
( )20تفسري الِّخمشـري  .96/1تفسـري البيضـاوي  .56/1تفسـري الزسـفي  .63/1البحـر احملـيط
 .162/1الدر املصون  .196/1السراج املـزري  .34/1تفسـري أبـي السـعود  .62/1تفسـري
اآللوسي .193/1
( )21يزظر :تفسري الطربي .373/1
( )22تفسري الِّخمشري  .96/1فتوح الغيا .502/1
( )23تفسري الِّخمشري  .133/1التحرير والتزوير .472/1
( )24يزظــر علــى ســبيل املثــال :تفســري الطــربي  .572/1الوســيط للواحــدي  .129/1تفســري
الِّخمشري  .133/1تفسري ابن عطية  .453/1تفسري البيضاوي .77/1
( )25البحر احمليط  .291/1تفسري أبي السعود  .96/1تفسري اآللوسي .248/1
( )26نظم الدرر .320/1
( )27البحر احمليط .292/1
( )28فتوح الغيا  .502/1ويزظر :التحرير والتزوير .472/1
( )29تفسري الطربي  .249/2تفسري السمعاني  .98/1تفسري البغوي  .135/1تفسـري الِّخمشـري
 .156/1فاد املســري  .80/1تفســري البيضــاوي  .89/1تفســري ابــن كــثري  .307/1تفســري
اآللوسي .299/1
( )30نظم الدرر  .487/1تفسري املزار .295/1
( )31تفسري أبي السعود .117/1
( )32نظم الدرر .487/1
( )33تفسري أبي السعود .117/1
( )34تفسري املزار .295/1
( )35تفسري الطربي  .599/4معاني القرآن وإعرابه للِّجاج  .309/1تفسري السـمعاني .234/1
تفسري البغوي  .310/1تفسري الزسفي  .192/1تفسري اخلافن .164/1
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( )36معاني القرآن وإعرابه للِّجاج .309/1
( )37تفسري السمعاني  .234/1تفسري البغوي .310/1
( )38يزظر :تفسري الزسفي  .192/1تفسري اخلافن .164/1
( )39يزظر :الوسيط للواحدي  .337/1تفسري القـرطيب  .154/3البحـر احملـيط  .483/2تفسـري
البيضاوي  .143/1نظم الدرر  .317/3تفسري أبي السعود  .227/1حاشية الشهاب علـى
البيضاوي  .315/2تفسري الشوكاني  .275/1تفسري اآللوسي .536/1
( )40يزظر :البحر احمليط .152/10
( )41تفسري الطربي  .561/11تفسري ابن عطية  .326/2تفسري القرطيب  .46/7تفسري البيضاوي
 .174/2تفسري الزسفي  .524/1البحر احمليط  .595/4تفسـري ابـن كـثري  .305/3تفسـري
الزيسابوري  .127/3نظم الدرر  .206/7السراج املزري .439/1
( )42تفسري اخلافن .139/2
( )43تفسري أبي السعود  .165/3تفسري اآللوسي .222/4
( )44يزظر :تفسري أبي السعود  .165/3تفسري اآللوسي  .222/4تفسري املزار .531/7
( )45يزظــر :الوســيط للواحــدي  .309/2تفســري البغــوي  .149/2فاد املســري  .64/2تفســري
البيضاوي  .177/2تفسري الزسفي  .528/1تفسري اخلافن  .144/2السراج املـزري .443/1
تفســري أبــي الســعود  .171/3تفســري اآللوســي  .235/4تفســري املزــار  .550/7التحريــر
والتزوير .423/7
( )46تفسري الطربي  .31/12فاد املسري  .64/2تفسري الزسفي .528/1
( )47وهذه املواتع هي[ :البقرة[ ،]103 ،102 :الزحـل[ ،]41 :العزكبـوت[ ،]64 ،41 :الِّمـر:
[ ،]26القلم.]33 :
( )48وهذه املواتع هـي[ :البقـرة[ ،]280 ،184 :األنعـام[ ،]81 :التوبـة[ ،]41 :الزحـل،]95 :
[املؤمزون[ ،]114،88 ،84 :العزكبوت[ ،]16 :الصف[ ،]11 :اجلمعة[ ،]9 :نوح.]4 :
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( )49يزظر على سبيل املثال :معاني القرآن وإعرابه للِّجـاج  .186/1تفسـري السـمرقزدي .80/1
اهلداية  .380/1تفسـري الرااـا األِّـفهاني  .280/1تفسـري الِّخمشـري  .173/1تفسـري
الرافي  .633/3تفسري البيضاوي  .98/1تفسري أبي السعود .140/1
( )50يزظر :تفسري الرافي  .633/3تفسري البيضاوي  .98/1تفسري أبي السعود  .140/1التحرير
والتزوير .647/1
( )51تفسري الِّخمشري  .174/1البحر احمليط  .537/1الدر املصون  .51/2تفسـري أبـي السـعود
 .141/1تفسري اآللوسي .347/1
( )52تفسري الطـربي  .444/3تفسـري املـاوردي  .239/1تفسـري الرااـا األِّـفهاني .390/1
السراج املزري  .119/1تفسري املزار .127/2
( )53تفسري البيضاوي  .124/1البحر احمليط  .193/2الدر املصون  .276/2تفسري أبـي السـعود
 .199/1تفسري اآللوسي .456/1
( )54وهـــذه املواتـــع هـــي[ :البقـــرة[ ،]280:األنعـــام[ ،]81:التوبـــة[ ،]41:الزحـــل،]95:
[املؤمزون[ ،]88 ،84:العزكبوت[ ،]16:الصف[ ،]11:اجلمعة.]9:
( )55املفصل ص .435 :اجلزى الداني ص .59 :مغين اللبيا ص.184 :
( )56علوم البالاة ص .52 :البالاة العربية .192/1
( )57وهذه املواتـع هـي[ :احلجـر[ ،]3 :احلجـر[ ،]96 :العزكبـوت[ ،]66 :الصـافات،]170 :
[اافر[ ،]70 :الِّخرف[ ،]89 :الزبأ.]5 ،4 :
( )58وهــذه املواتــع هــي[ :األنعــام[ ،]67 :األعــراف[ ،]123 :الزحــل[ ،]55 :الــروم،]34 :
[التكاثر.]4 ،3 :
( )59تفسري الطربي  .434/11اهلداية  .2058/3تفسري اخلـافن  .122/2نظـم الـدرر .146/7
السراج املزري  .427/1تفسري ابن عجيبة  .130/2تفسري الشوكاني .146/2
( )60التحرير والتزوير .288/7
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( )61يزظــر :تفســري الطــربي  .33/13الوســيط للواحــدي  .396/2فاد املســري  .145/2تفســري
البيضاوي  .29/3البحر احمليط  .141/5نظم الدرر  .31/8تفسـري أبـي السـعود .261/3
تفسري الشوكاني .267/2
( )62التحرير والتزوير .54/9
( )63يزظر :تفسـري الطـربي  .580/24الوسـيط للواحـدي  .549/4تفسـري القـرطيب .172/20
تفسري البيضاوي  .334/5تفسري الشوكاني  .597/5تفسري اآللوسي .453/15
( )64التفسري املظهري  .334/10التحرير والتزوير .521/30
( )65نظم الدرر .229/22
( )66نظم الدرر .192/21
( )67يزظر علـى سـبيل املثـال :معـاني القـرآن وإعرابـه للِّجـاج  .114 -113/3تفسـري الـثعليب
 .227/5تفسري البغوي  .495/2تفسـري ابـن عطيـة  .250/3فاد املسـري  .443/2تفسـري
البيضــاوي  .166/3البحــر احملــيط  .285/6نظــم الــدرر  .112/10تفســري أبــي الســعود
 .282/4تفسري الشوكاني  .38/3تفسري اآللوسي .444/6
( )68تفسري الزيسابوري .543/1
( )69يزظــر :تفســري الطــربي  .299/4اهلدايــة  .778/1الوســيط للواحــدي  .320/1تفســري
الِّخمشري  .258/1فاد املسري  .181/1تفسـري الـرافي  .457/6تفسـري الـرافي .254/8
تفسري القرطيب  .159/3تفسري البيضاوي  .136/1تفسـري الزسـفي  .179/1البحـر احملـيط
.495/2
( )70تفسري اآللوسي  .502/1التحرير والتزوير .323/2
( )71نظم الدرر .234/13 ،215/11 ،451/4 ،327/3 ،223 -222/3
( )72السراج املزري .250/2 ،224/1 ،151/1 ،140/1
( )73السراج املزري .610/2
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( )74الوسيط للواحدي  .238/3تفسري الِّخمشـري  .118/3تفسـري القـرطيب  .290/11تفسـري
البيضاوي  .51/4تفسري الزسفي  .404/2البحـر احملـيط  .432/7الـدر املصـون .159/8
نظم الدرر  .421/12تفسري أبي السعود  .67/6تفسري الشوكاني  .482/3تفسري اآللوسي .48/9
( )75تفســري الطــربي  .445/18تفســري املاتريــدي  .346/7فاد املســري  .191/3البحــر احملــيط
 .432/7الدر املصون  .159/8تفسري السعدي ص.524 :
( )76تفسري اآللوسي .48/9
( )77يزظـر :تفسـري الطــربي  .149/23اهلدايـة  .7290/11فاد املســري  .228/4تفسـري اخلــافن
 .241/4تفسري ابن كثري .544/7
( )78نظم الدرر  .236/19التحرير والتزوير .332/27
( )79يزظـر :تفســري الطــربي  .348/19تفســري الِّخمشــري  .313/3تفســري البيضــاوي .138/4
تفسري الزسفي  .563/2نظم الدرر  .35/14تفسـري اإلجيـي  .179/3تفسـري أبـي السـعود
 .243/6تفسري اآللوسي  .79/10فتح البيان .379/9
( )80البيان يف عد آي القرآن ص.196 :
([ )81يس.]36 :
( )82وهذه املواتع هـي[ :البقـرة[ .]169 ،80 ،30 :األعـراف[ .]62 ،33 ،28 :يـونس.]68 :
[يوسف[ .]96 ،86 :الزحل[ .]8 :الْوَاقِعَة.]61 :
([ )83العلق.]5 :
( )84الكليات ص.387 :
( )85يزظر على سـبيل املثـال :تفسـري الطـربي  .188-187/15تفسـري الـثعليب  .145/5اهلدايـة
 .3319/5الوسيط للواحدي .557/2
( )86يزظر على سبيل املثال :تفسري الزسفي .38/2
( )87يزظر على سـبيل املثـال :تفسـري الِّخمشـري  .366/2تفسـري أبـي السـعود  .172/4تفسـري
اآللوسي .163/6
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( )88يزظر على سبيل املثال :تفسري املزار .387/11
( )89تفسري الرافي  .294/17تفسري أبي السعود  .172/4تفسري اآللوسي .163/6
( )90يزظر على سبيل املثال :تفسري الطربي  .120/20اهلداية .5707/9
( )91يزظر على سبيل املثال :الوسيط للواحدي  .439/3السراج املزري .179/3
( )92يزظر على سبيل املثال :أوتح التفاسري .238/1
( )93تفسري البيضاوي  .211/4نظم الدرر  .136/15تفسري أبي السعود .67/7
( )94حاشية الشهاب على البيضاوي .130/7
( )95تفسري اآللوسي .61/11
( )96حاشية الشهاب على البيضاوي  .130/7تفسري اآللوسي .61/11
( )97تفســري الطــربي  .70/22الوســيط للواحــدي  .97/4تفســري الشــوكاني  .9/5فــتح البيــان
 .425/12تفسري املرااي .152/25
( )98نظم الدرر  .87/18السراج املزري .597/3
( )99وهذه املواتع هي[ :البقرة[ ،]232 ،216 :آل عمران[ ،]66 :الزحل[ ،]74 :الزور.]19 :
( )100معاني القرآن وإعرابـه للِّجـاج  .182/1تفسـري السـمرقزدي  .77/1الوسـيط للواحـدي
 .181/1تفسري الِّخمشري  .171/1تفسري ابن عطية  .185/1تفسـري البيضـاوي .97/1
تفسري الزسفي  .115/1تفسري أبـي السـعود  .136/1تفسـري الشـوكاني  .139/1تفسـري
اآللوسي .336/1
( )101يزظر :تفسري السمرقزدي  .77/1اهلداية  .364/1البحر احمليط .522/1
( )102الوسيط للواحدي .182/1
( )103تفسري الرااا األِّفهاني .273/1
( )104تفسري ابن عطية  .188 -185/1ويزظر :تفسري القرطيب .41/2
( )105تفسري أبي السعود  .136/1تفسري اآللوسي .336/1
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( )106يزظر :حاشية الشهاب البيضاوي .213/2
( )107يزظر :نظم الدرر .72/2
( )108وهذه املواتـع هـي[ :البقـرة[ ،]13 :األنعـام[ ،]37 :األعـراف[ ،]187 ،131 :األنفـال:
[ ،]34يــونس[ ،]55 :يوســف[ ،]68 ،40 ،21 :الزحــل[ ،]38 :القصــص،]57 ،13 :
[الروم[ ،]30 ،6 :سبأ[ ،]36 ،28 :الِّمر[ ،]49 :اـافر[ ،]57 :الـدخان[ ،]39 :اجلاثيـة:
[ ،]26الطور[ ،]47 :املزافقون.]8 :
( )109وهذان املوتعان هما[ :آل عمران[ ،]79 :الروم.]56 :
( )110اجلزى الداني ص.616 :
( )111املفصل ص .398 :اجلزى الداني ص.616 :
( )112تفسري املاتريدي  .386-385/1تفسري السـمرقزدي  .28/1اهلدايـة  .162/1تفسـري ابـن
عطية  .94/1تفسـري اخلـافن  .28/1السـراج املـزري  .25/1تفسـري أبـي السـعود .45/1
حاشية الشهاب على البيضاوي  .337/1تفسري املزار .134/1
( )113تفسري املاتريدي .386-385/1
( )114نظم الدرر  .113/1ويُزظر :الفواتح اإلهلية .22/1
( )115يزظر :البحر احمليط  .109/1الدر املصون .140/1
( )116حاشية الشهاب على البيضاوي .337/1
( )117تفسـري الطـربي  .343/11تفسـري املاتريـدي  .78/4اهلدايـة  .2012/3تفسـري املــاوردي
 .110/2تفسري ابن عطيـة  .289/2فاد املسـري  .26/2تفسـري القـرطيب  .419/6تفسـري
البيضاوي  .160/2السراج املزري  .418/1تفسري أبي السعود .130/3
( )118نظم الدرر .104/7
( )119تفسري أبي السعود  .130/3تفسري اآللوسي .135/4
( )120البحر احمليط .500 -499/4
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( )121تفسري الِّخمشري  .21/2تفسري الشوكاني .130/2
( )122يزظــر علــى ســبيل املثــال :اهلدايــة  .2360/4الوســيط للواحــدي  .366/2الــدر املصــون
 .317/5السراج املزري  .474/1تفسري أبي السعود  .227/3تفسري اآللوسي .357/4
( )123يزظر على سـبيل املثـال :تفسـري ابـن عطيـة  .399/2فاد املسـري  .118/2تفسـري الـرافي
 .239/14تفسري القرطيب  .205/7البحر احمليط .50/5
( )124نظم الدرر .398/7
( )125شرح ابن عقيل .150/2
( )126التحرير والتزوير .123/8
( )127تفسـري الطـربي  .413/18 ،208/17الوسـيط للواحـدي  .231/3فاد املســري .561/2
تفسري الزسفي  .395/2تفسري اإلجيي  .7/3تفسري أبي السـعود  .57/6تفسـري الشـوكاني
 .471/3تفسري اآللوسي .13/9
( )128الفواتح اإلهلية .427/1
( )129تفسري السعدي ص.441 :
( )130فهرة التفاسري .4183/8
( )131نظم الدرر .390/12
( )132الدر املصون .135/8
( )133يزظر :الدر املصون .135/8
( )134التحرير والتزوير .161/14
( )135تفسري الِّخمشـري  .182/2البحـر احملـيط  .233/5تفسـري أبـي السـعود  .297/3تفسـري
الرافي  .418/15تفسري البيضاوي  .43/3السراج املزري .541/1
( )136تفسري الِّخمشري  .595/4تفسـري ابـن عطيـة  .482/2تفسـري البيضـاوي  .237/5اايـة
األماني ص .215 :تفسري الشوكاني  .329/5تفسري اآللوسي .118/5
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( )137نظم الدرر  .327/20ويزظر :السراج املزري .364/4
( )138التحرير والتزوير .191/9
( )139تفســري الطــربي  .424/14اهلدايــة  .3100/4تفســري البيضــاوي  .94/3تفســري املرااــي
.184/10
( )140البحر احمليط  .489/5تفسـري اخلـافن  .396/2السـراج املـزري  .642/1تفسـري القـا

ي

.479/5
( )141تفسري السمرقزدي  .82/2الوسيط للواحدي  .439/3تفسري القرطيب .49/14
( )142نظم الدرر .575/8
( )143تفسري الطـربي  .138/14تفسـري املاتريـدي  .304/5تفسـري املـاوردي  .341/2الـوجيِّ
للواحـدي ص .454 :تفسـري الِّخمشـري  .249/2تفســري البيضـاوي  .72/3تفسـري أبــي
السعود  .44/4تفسري املزار  .162/10التحرير والتزوير .120/10
( )144نظم الدرر  .383/8السراج املزري  .591/1تفسري الشوكاني .386/2
( )145تفسري أبي السعود  .44/4تفسري اآللوسي .248/5
( )146نظم الدرر  .383/8السراج املزري .591/1
( )147وهذه املواتع هي[ :البقرة[ ،]118 ،113 :الزحل[ ،]56 :الِّمر.]9 :
( )148وهذه املواتع هي[ :يونس[ ،]18 :الرعد[ ،]33 :امللك[ ،]14 :العاديات.]9 :
( )149يزظر على سبيل املثال :تفسري البيضاوي  .103/1تفسري الزسفي  .121/1تفسـري الثعـاليب
 .305/1نظم الدرر  .134/2تفسري الشوكاني .152/1
( )150الفواتح اإلهلية .48/1
( )151تفسري الطربي  .268/21اهلداية  .6308/10فاد املسري .10/4
( )152الوسيط للواحدي .574/3
( )153تفسري أبي السعود  .245/7تفسري ابن عجيبة  .57/5تفسري السعدي ص.720 :
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( )154تفسري الرافي .429/26
( )155تفسري الشوكاني .520/4
( )156يزظر :دالئل اإلعجاف .154/1
( )157التحرير والتزوير .348/23
( )158تفسري اآللوسي .237/12
( )159التفسري القرآني للقرآن .1128 -1127/12
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قائمة املراجع
 -1اإلشارة إىل اإلجياف يف بعض أنواع اجملاف ،عِّ الدين عبد العِّيِّ بـن عبـد السـالم السـلمي (ت
660ﻫ) ،حتقيقَّ :مد بن احلسن بن إ اعيل ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،ط1416 ،1ﻫ1995 -م.
 -2إعراب القرآن الكريم ،أمحد عبيد الدعاس وأمحد َّمد محيدان وإ

اعيل َّمود القاسـم ،دار

املزري ودار الفارابي ،دمشق ،ط1425 ،1ﻫ2005 -م.
 -3إعراب القرآن وبيانهَّ ،يي الدين الدرويش (ت 1403هـ) ،دار اليمامـة /دمشـق  -دار ابـن
كثري /بريوت ،ط1415 ،4ﻫ1995 -م.
 -4أمالي ابن الشجري ،تياء الدين هبة اهلل بـن علـي بـن محـِّة ،املعـروف بـابن الشـجري (ت
542ﻫ) ،حتقيقَّ :مود َّمد الطزاحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1413 ،1ﻫ1991 -م.
 -5أوتح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن هشـام األنصـاري (ت
761ﻫ) ،حتقيق :يوسف الشيخ َّمد البقاعي ،دار الفكر للطباعة والزشر والتوفيـع ،بـريوت،
بدون تاريخ.
 -6البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان َّمد بن يوسـف األندلسـي (ت 754ﻫ) ،حتقيـقِّ :ـدقي
َّمد مجيل ،دار الفكر ،بريوت ،ط1420 ،1ﻫ2000 -م.
 -7البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ،أبـو العبـاس أمحـد بـن َّمـد بـن عجيبـة (ت 1224ﻫ)،
حتقيق :أمحد عبد اهلل القرشي رسالن ،حسن عباس فكي ،القاهرة ،ط1419 ،1ﻫ1999 -م.
حبَزَّكَة امليداني (ت 1425ﻫ) ،دار القلـم /دمشـق -الـدار
 -8البالاة العربية ،عبد الرمحن حسن َ
الشامية /بريوت ،ط1416 ،1ﻫ1996 -م.
 -9البيان يف عد آي القرآن ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444ﻫ) ،حتقيق :اامن قـدوري
احلمد ،مركِّ املخطوطات والرتا ،.الكوي  ،ط1414 ،1ﻫ1994 -م.
 -10تفسري ابن جِّي (التسهيل لعلوم التزِّْيل)َّ ،مد بـن أمحـد بـن جـِّي الكلـيب الغرنـاطي (ت
741ﻫ) ،حتقيق :عبد اهلل اخلالدي ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،بريوت ،ط1416 ،1ﻫ1996 -م.
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 -11تفسري ابن عطية (احملرر الوجيِّ يف تفسري الكتـاب العِّيـِّ) ،أبـو َّمـد عبـد احلـق بـن االـا
األندلسي (ت542ﻫ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف َّمـد ،دار الكتـا العلميـة ،بـريوت،
ط1413 ،1ﻫ1993 -م.
 -12تفسري ابن كثري (تفسري القرآن العظيم) ،أبو الفداء إ

اعيل بن عمر بـن كـثري الدمشـقي (ت

774ﻫ) ،حتقيق :سامي بن َّمد سالمة ،دار طيبة للزشر والتوفيع ،ط1420،2ﻫ1999 -م.
 -13تفسري أبي السعود (إرشاد العقل السليم إىل مِّايا الكتاب الكريم) ،أَبُو السُّعُودِ َّمد بن َّمد
العمادي (ت 982ﻫ) ،دار إحياء الرتا .العربي ،بريوت ،بدون تاريخ.
 -14تفسري اآللوسي (روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني) ،شـهاب الـدين َّمـود
بن عبداهلل البغدادي اآللوسي (ت 1270ﻫ) ،حتقـق :علـي عبـد البـاري عطيـة ،دار الكتـا
العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1ﻫ1995 -م.
 -15تفسري اإلجيي (جامع البيان يف تفسري القرآن)َّ ،مـد بـن عبـد الـرمحن اإلِجيـي الشـافعيّ (ت
905ﻫ) ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،ط1424 ،1ﻫ2004 -م.
 -16تفسري البغوي (معامل التزِّيل يف تفسري القرآن) ،احلسني بن مسـعود الفـراء البغـوي الشـافعي
(ت 510ﻫ) ،حتقيق :عبد الرفاق املهدي ،دار إحياء الرتا .العربي ،بـريوت ،ط1420 ،1ﻫ-
2000م.
 -17تفسري البيضاوي (أنوار التزِّيل وأسرار التأويل) ،ناِّر الـدين عبـد اهلل بـن عمـر الشـريافي
البيضاوي (ت 685ﻫ) ،حتقيـقَّ :مـد عبـد الـرمحن املرعشـلي ،دار إحيـاء الـرتا .العربـي،
بريوت ،ط1418 ،1ﻫ1998 -م.
 -18تفسري التحرير والتزويرَّ ،مد الطاهر بن عاشور (ت 1393ﻫ) ،دار سحزون للزشر والتوفيع،
تونس1417 ،ﻫ1997 -م.
 -19تفسري الثعليب (الكشف والبيان عن تفسري القرآن) ،أبو إسـحاق أمحـد بـن َّمـد الـثعليب (ت
427ﻫ) ،حتقيق :اإلمام أبي َّمد بن عاشور ،مراجعـة وتـدقيق :نظـري السـاعدي ،دار إحيـاء
الرتا .العربي ،بريوت ،ط1422 ،1ﻫ2002 -م.
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 -20تفسري اخلافن (لباب التأويل يف معاني التزِّيل) ،عالء الدين علي بن َّمـد املعـروف باخلـافن
(ت 741ﻫ) ،حتقيــقَّ :مــد علــي شــاهني ،دار الكتــا العلميــة ،بــريوت ،ط1415 ،1ﻫ-
.1995
 -21تفسري الرافي (مفاتيح الغيا) ،فخر الدين َّمـد بـن عمـر الـرافي (ت 606ﻫ) ،دار إحيـاء
الرتا .العربي ،بريوت ،ط1420 ،3ﻫ2000م.
 -22تفسري الرااا األِّفهاني ،احلسـني بـن َّمـد املعـروف بالرااـا األِّـفهاني (ت 502ﻫ)،
جمموعة رسائل علمية جبامعة طزطا وجامعة أم القرى1424 - 1420 ،ﻫ.
 -23تفسري الِّخمشري (الكشاف عن حقائق التزِّيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل)َّ ،مود بـن
عمر الِّخمشري (ت 538ﻫ) ،دار الكتاب العربي ،ط1407 ،3ﻫ1987 -م.
 -24تفسري السعدي (تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املزان) ،عبد الرمحن بـن ناِّـر السـعدي
(ت 1376ﻫ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1420 ،1ﻫ
2000م. -25تفسري السمرقزدي (حبر العلوم) ،أبو الليث نصر بـن َّمـد السـمرقزدي (ت 373ﻫ) ،حتقيـق
علي معوض وآخرين ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،ط1413 ،1ﻫ1993 -م.
 -26تفسري السمعاني ،أبو املظفر مزصور بن َّمد السمعاني (ت 489ﻫ) ،حتقيق :ياسر بن إبراهيم
وازيم بن عباس بن ازيم ،دار الوطن ،الرياض ،ط1418 ،1ﻫ1997 -م.
 -27تفسري الشوكاني (فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري)َّ ،مَّد بن علي
الشوكاني (ت1250ﻫ) ،دار ابن كثري /دمشق  -دار الكلم الطيا /بريوت ،ط1414 ،1ﻫ-
1994م.
 -28تفسري الطربي (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ،أبو جعفر َّمد بن جرير الطربي ،حققـه:
َّمــود َّمــد شــاكر ،خــرج أحاديثــه :أمحــد َّمــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،بــريوت ،ط،1
1420ﻫ2000 -م.
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 -29التفسري القرآني للقرآن ،عبد الكريم يونس اخلطيا (ت بعـد 1390ﻫ) ،دار الفكـر العربـي،
القاهرة ،بدون تاريخ.
 -30تفسري القرطيب (اجلامع ألحكـام القـرآن)َّ ،مـد بـن أمحـد األنصـاري القـرطيب (ت671ﻫ)،
حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم اطفيش ،دار الكتا املصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2ﻫ 1964 -م.
 -31تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السزة) ،أبو مزصور َّمد بن َّمـد بـن َّمـود املاتريـدي (ت
333ﻫ) ،حتقيق :جمدي باسلوم ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،ط1426 ،1ﻫ2005 -م.
 -32تفسري املاوردي (الزك

والعيون) ،أبو احلسن علي بن َّمـد املـاوردي (ت 450ﻫ) ،حتقيـق:

السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،بدون تاريخ.
 -33تفسري املرااي ،أمحد مصطفى املرااي (ت 1371ﻫ) ،مطبعة مصطفى البـابي احللـيب وأوالده،
القاهرة ،ط1365 ،1ﻫ1946 -م.
 -34التفسري املظهريَّ ،مد ثزاء اهلل املظهري (ت 1225ﻫ) ،حتقيـق :اـالم نـيب التونسـي ،مكتبـة
الرشدية ،باكستان ،ط1412 ،1ﻫ1992 -م.
 -35تفسري املزار (تفسري القرآن احلكيم)َّ ،مد رشـيد رتـا (ت 1354ﻫ) ،اهليئـة املصـرية العامـة
للكتاب ،القاهرة1410 ،ﻫ1990 -م.
 -36تفسري الزسفي (مدارك التزِّيل وحقائق التأويل) ،أبو الربكات عبد اهلل بـن أمحـد الزسـفي (ت
710ﻫ) ،حتقيق :يوسف علي بديوي ،دار الكلم الطيا ،بريوت ،ط1419 ،1ﻫ1998 -م.
 -37تفسري الزيسابوري (ارائا القرآن وراائا الفرقان) ،نظام الدين احلسن بن َّمد بـن حسـني
القمي الزيسابوري (ت 850ﻫ) ،تبط وإخراج :فكريا عمريات ،دار الكتا العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1416 ،ﻫ1996 -م.
 -38اجلدول يف إعراب القرآن الكريمَّ ،مود بن عبد الرحيم ِّـايف (ت 1376ﻫ) ،دار الرشـيد/
دمشق  -مؤسسة اإلميان /بريوت ،ط1418 ،4ﻫ1998 -م.
 -39اجلزى الداني يف حروف املعاني ،احلسن بن القاسم املرادي (ت 749ﻫ) ،حتقيـق :فخـر الـدين
قباوة ،وَّمد نديم فاتل ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1413 ،ﻫ1992 -م.
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 -40حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي (عزاية القاتي وكفاية الراتي) ،شـهاب الـدين أمحـد
بن َّمد اخلفاجي (ت 1069ﻫ) ،دار ِّادر ،بريوت ،بدون تاريخ.
 -41اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين املوِّلي (ت 392ﻫ) ،اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب،
القاهرة ،ط ،4بدون تاريخ.
 -42الدر املصون يف علوم الكتاب املكزون ،أمحد بن يوسـف بـن عبـد الـدائم املعـروف بالسـمني
احلليب (ت 756ﻫ) ،حتقيق :د .أمحد َّمد اخلراط ،دار القلم ،دمشق .بدون تاريخ.
 -43دالئل اإلعجاف يف علم املعاني ،عبد القاهر بن عبـد الـرمحن اجلرجـاني (ت 471ﻫ) ،حتقيـق:
َّمود َّمد شاكر ،مطبعة املدني /القاهرة  -دار املدني  /جدة ،ط1413 ،1ﻫ 1992 -م.
 -44روح البيان ،إ

اعيل حقي اإلستانبولي (ت 1127ﻫ) ،دار الفكر ،بريوت ،بدون تاريخ.

 -45فاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن علي بن َّمـد بـن اجلـوفي (ت 597ﻫ) ،املكتـا
اإلسالمي ،بريوت ،ط1404 ،3ه1984 -م.
 -46فهرة التفاسريَّ ،مد بن أمحد املعروف بأبي فهرة (ت 1394ﻫ) ،دار الفكر العربي ،بـريوت،
بدون تاريخ.
 -47السراج املزري يف اإلعانة على معرفة بعض معاني كـالم ربزـا احلكـيم اخلـبريَّ ،مـد بـن أمحـد
اخلطيا الشربيين (ت 977ﻫ) ،مطبعة بوالق (األمريية) ،القاهرة1285 ،ﻫ1868 -م.
 -48شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ابن عقيل (ت 769ﻫ) ،حتقيـق:
َّمد َّيي الدين عبد احلميد ،دار الرتا ،.القاهرة ،ط1400 ،20ﻫ1980 -م.
 -49شرح التصريح على التوتيح ،خالد بن عبد اهلل األفهري (ت 905ﻫ) ،دار الكتا العلميـة،
بريوت ،ط1421 ،1ﻫ2000 -م.
 -50علوم البالاة (البيان ،املعـاني ،البـديع) ،أمحـد مصـطفى املرااـي (ت 1371ﻫ) ،دار الكتـا
العلمية ،بريوت ،ط1414 ،3ﻫ1994 -م.
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اعيل الكوراني (ت 893ﻫ) ،حتقيقَّ :مد

مصطفي كوكصو رسالة دكتوراة جبامعة ِّاقريا كلية العلوم االجتماعية ،تركيا1428 ،ﻫ2007 -م.
 -52فتح البيان يف مقاِّد القرآنَّ ،مد ِّديق خان القِزَّوجي (ت 1307ﻫ) ،حتقيق :عبـد اهلل بـن
إبراهيم األنصَاري ،املكتبة العصريةِّ ،يدا – بريوت1412 ،ﻫ1992 -م.
 -53فتوح الغيا يف الكشف عن قزاع الريا ،شرف الدين احلسني بن َّمـد الطـييب (ت 743ﻫ)،
جمموعة رسائل علمية ،اجلامعة اإلسالمية باملديزة املزورة1416 -1413 ،ﻫ.
 -54الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوتحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية ،نعمة اهلل بن َّمـود
الزخجواني (ت 920ﻫ) ،دار ركابي للزشر ،القاهرة ،ط1419 ،1ﻫ1999 -م.
 -55الكتاب ،عمرو بن عثمان املعروف بسيبويه (ت 180ﻫ) ،حتقيق :عبد السـالم َّمـد هـارون،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط1408 ،3ﻫ1988 -م.
 -56الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي
(ت 1094ﻫ) ،حتقيق :عدنان درويش وَّمد املصري ،مؤسسة الرسـالة ،بـريوت1419 ،ﻫ-
1998م.
 -57املثل السائر يف أدب الكاتـا والشـاعر ،تـياء الـدين بـن األثـري (ت 637ﻫ) ،حتقيـق :أمحـد
احلويف ،بدوي طبانة ،دار نهضة مصر للطباعة والزشر والتوفيع ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 -58املصباح يف شرح املفتاح ،علـي بـن َّمـد اجلرجـاني (ت 740ﻫ) ،رسـالة دكتـوراة ،جامعـة
مرمرة ،تركيا ،بدون تاريخ.
 -59معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السـري الِّجـاج (ت 311ﻫ) ،حتقيـق :عبـد اجلليـل عبـده
شليب ،عامل الكتا ،بريوت ،ط1408 ،1ﻫ1988 -م.
 -60مغين اللبيا عن كتا األعاريـا ،مجـال الـدين عبـد اهلل بـن يوسـف بـن هشـام األنصـاري
(ت 761ﻫ) ،حتقيق :مافن املبارك وَّمد علي محد اهلل ،دار الفكر ،دمشق ،ط1405 ،6ﻫ1985 -م.
 -61مفتاح العلوم ،يوسف بن َّمـد السـكاكي (ت 626ﻫ) ،حتقيـق :عبـد احلميـد هزـداوي ،دار
الكتا العلمية ،بريوت ،ط1420 ،1ﻫ 2000 -م.
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 -62املفصل يف ِّزعة اإلعرابَّ ،مود بن عمر الِّخمشري (ت 538ﻫ) ،حتقيق :علـي بـو ملحـم،
مكتبة اهلالل ،بريوت ،ط1413 ،1ﻫ1993 -م.
 -63املقتضاَّ ،مد بن يِّيد املربد (ت 285ﻫ) ،حتقيقَّ :مد عبد اخلالق عظيمة ،دار عامل الكتا،
بريوت ،بدون تاريخ.
 -64نظم الدرر يف تزاسا اآليات والسور ،برهان الدين إبراهيم بـن عمـر البقـاعي (ت 885ﻫ)،
دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،ط1413 ،2ﻫ.
 -65الزك

يف إعجاف القرآن ،عليّ بن عيسى الرماني (ت 386ﻫ) .مطبوع تمن( :ثال .رسـائل

يف إعجاف القرآن) ،حتقيقَّ :مد خلف اهلل أمحد ،وَّمد فالـول سـالم ،دار املعـارف مبصـر،
الطبعة الثانية ،د ت.
 -66اهلداية إىل بلوغ الزهاية ،أبو َّمد مكي بن أبي طالـا القيسـي (ت 437ﻫ) ،جمموعـة رسـائل
جامعية بكلية الدراسات العليـا والبحـث العلمـي ،جامعـة الشـارقة ،بإشـراف أ .د :الشـاهد
البوشيخي ،ط1429 ،1ﻫ2008 -م.
 -67الوجيِّ يف تفسري الكتاب العِّيِّ ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي الزيسابوري (ت 468ﻫ)،
حتقيــقِّ :ــفوان عــدنان داوودي ،دار القلــم  /دمشــق  -الــدار الشــامية /بــريوت ،ط،1
1415ﻫ1995 -م.
 -68الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أبو احلسن علي بن أمحد الواحـدي الزيسـابوري (ت 468ﻫ)،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي َّمد معوض ،وأمحد َّمد ِّـرية ،وأمحـد عبـد الغـين
اجلمل ،وعبد الرمحن عويس ،دار الكتا العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1ﻫ1994 -م.

