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امللخص
لقد أكد املفسرون على ضرورة معرفة اإلعراب والقضايا النحوية يف القرآن الكريم وال يشك أحد من املفسرين يف مدى أهمية دوره يف
التفسري .واهتم الطربسي يف تفسريه باإلعراب فبعد عرض اآلية القرآنية موضع التفسري يأتي بالتوضيحات اللغوية ثم اإلعراب وترجع أهمية
اإلعراب حسب قوله إىل أنه «:أجلُّ علوم القرآن فإن إليه أي اإلعراب يفتقر كل بيان وهوالذي يفتح من األلفاظ األغالق ويستخرج من
فحواها األعالق إذ األغراض كامنة فيها فيكون هو املثريَ هلا والباحثَ عنها واملشريَ إليها وهو معيار الكالم الذي ال يب ن نقصانه ورجحانه
حتى يعرض عليه ومقياسه الذي ال مييز ب ن سقيمه ومستقيمه حتى يرجع إليه» .وقد درس الطربسي الوجوه اإلعرابية يف تفسريه يف قسمي
القراءة واإلعراب ومبا أنه خصص قسماً مستقالً باملعنى يف كتابه فنحن ندرس كيفية أثرالوجوه اإلعرابية يف قسم املعنى الذي قدّمه وهل
البحث اإلعرابي قد أثر يف املعنى أم هو حبث نظري فحسب وال دخل له يف املعنى؟
وبناء على هذا حاولنا يف مقالتنا هذه أن ناتي بالوجه اإلعرابي لآليات ،بعدئذٍ فسرنا بيان املعاني يف املواضع اليت مل يلتزم الطربسي
بالوجه اإلعرابي للمعنى وقلنا بأنه ينتمي ألي معنى وأي رأي حسب تطلعاتنا النحوية ويف كثري من املواضع تركنا اآلراء وذكرناها فحسب
دون أن نب ن الرأي الذي اختاره الطربسي.
الكلمات املفتاحية :الطربسي ،اإلعراب ،اآلية ،املعنى.

1ــ تاريخ التسلم1394/6/31 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1394/11/3 :هـ .ش.
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املقدمة
إن الناظر إىل كتب إعراب القرآن الكريم وكتب التفسري ،يالحظ كثرة االختالف ب ن املفسرين واملعرب ن يف إعراب كلمات
القرآن الكريم ،فنجد أن الكلمة الواحدة حتتمل أكثر من وجه إعرابي،وليس معنى كلمة (االختالف) ما حتمله هذه الكلمة من
معاني التناقض والتضاد ،كال ،وإمنا يقصد بها كل ما ميكن أن تثريه من معاني التغاير والتنوع واإلثراء للمعنى القرآني الذي هو قمة
اإلعجاز يف القرآن الكريم ،فإذا كان ذلك االختالف موجوداً يف حال االتفاق يف القراءات؛ فكم يكون ذلك االختالف واإلثراء
ح ن يكون حال تعدد القراءات؟ فإنه وبال شك يكون أكثر وأوفر ،وقد تعامل املفسرون مع هذه القراءات املتعددة كأنها آيات
مستقلة من حيث داللتها على املعاني .وسوف تب ن هذه املقالة هذه القراءات بطريقة تفسريية.
وقد بيّن العلماء والباحثون أن هناك أسباباً الختالف املفسرين واملعرب ن يف إعراب األلفاظ والرتاكيب القرآنية ،منها:
ال :أسلوب القرآن معجز ،ال يستطيع أحد أن حييط بكل مراميه ومقاصده ،فاحتمل كثرياً من املعاني ،وكثرياً من الوجوه
أو ً
(عضيمة،د.ت،ج  ،1ص. )14
ثانياً :أن النحوي ن ال يعرفون احلجر على األراء ،وال تقديس آراء الغري ،فاحتفظوا ألنفسهم حبرية الرأي والتعبري (املصدر نفسه).

ثالثاً :اختالف القدارت العقلية واللغوية للمعـرب ن واملفسـرين،وتباين مكونـاتهم الثقافيـة حيـث ميكـن أن حتتمـل اآليـة القرآنيـة
حمـــــذوفاً مقـــــدراً ،وعليـــــه اتلـــــيف املفســـــرون يف تقـــــدير هـــــذا ا ـــــذوف ممـــــا يـــــإدي حينهـــــا إىل االخـــــتالف يف اإلعـــــراب
(العيساوي2007،م،ص.)204
رابعاً :حتيّز النحاة والعلماء كلّ ملذهبه موثرٌّ قويٌ على آرائه النحوية وسبب مهم الختالفه مع غريه (املصدر نفسه).
خامساً :اختالف لغات العرب وهلجاتهم؛سبب مهم أيضاً (مكرم1978،م،ص.)233

سادساً :االحتجاج للقراءات املتواترة من باب الدفاع عن كتاب اهلل تعاىل والذبّ عن حياضه ضد من يتوهم وجود حلن يف
القراءات املتواترة.
سابعاً :اختالف املعرب ن يف املواضع املشكلة اليت حتتاج إىل إعمال فكر وتأمل عميق حللّ إشكاهلا.
ثامناً :وأخرياً:صالحية القرآن لكل العصور واألجيال،فاختالف احلركات يإدي إىل مرونة املعاني وتنوعها ،وكل معنـى اـدم
جيالً وعصراً وثقافة وحضارة ،ويواكب ويعاجل القضايا املستجدة يف حياة األمة.
نبذة عن حياة الطربسي
فضل بن حسن الطربسي املكنى بأبي علي من علماء الدين ولد يف سبع ن وأربعمائة يف طربس وهو إمام منفرد يف النحو ومتبحر
يف علوم أخرى ك الشعر والعلوم األدبية والتفسري واملعاني والبيان والتاريخ والعلوم اإلهلية األصلية والفرعية .ومبا أنه فقيه متشـيع ال

تعصب له يف نقل األقوال ،لذا جنـد يف كتبـه أقـواالً صـحيحة ومعقولـة ،ال يطعـن فيهـا لالفيـه وهـذا واضـح يف تفسـري جممـع البيـان
وجوامع اجلامع وهو ناتج مـن فضـله وعفـة قلمـه وهـو فاضـل كامـل وفقيـه حمـدو ،وكـان يـروي عـن أبيـه وهـو مـن كبـار العلمـاء
ومشاهريهم (الطربسي1425،هـ ،ج ،1ص.)24
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اآليات اليت مل يلتزم فيها الطربسي بالوجه اإلعرابي لبيان املعنى
ـ َ أمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضرَ يَعْقُوب الْمَ ْوتُ إِذْ قَالَ لِ َبنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَك وَإِلَهَ آبَائك إِبْرَاهِيمَ وَ إِمسَاعِيلَ
وَإِسحَقَ إِلَهاً وَحِداً وَحنْنُ لَهُ مُسلِمُونَ( البقرة .)133 :2

املوضع األول :إِلَهاً وَحِداً
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية«:وقوله إِلَهاً وَحِداً منصوب على أحد وجهني أن يكون حاال فكأنه قال نعبد إهلك يف حال

وحدانيته أو يكون بدال من "ِإلَهَك" وتكون الفائدة فيه ذكر التوحيد» (الطربسي1425،هـ،ج ،1ص  ،)400ومل يأت ببيان ألثر هذين
الوجه ن من اإلعراب يف املعنى.
الشرح:
قوله تعاىل :إِلَهاً فيه وجهان:
األول:منصوب على احلال ،وفيه أن بين يعقوب ( )قالوا :نعبد إهلك وخنلص له العبادة يف حال وحدانيته وال نشرك به
شيئًا ،وال نتخذ غريه إهلاً ورباً (الزجاج1408،هـ،ج ،1ص212؛ الطربي1421،هـ،ج ،1ص .)714وذكر ابن عاشور يف بيان فائدة كون
"إِلَهاً" حاالً من "إَِلهَك" ما قوله« :إِلَهاً وَحِداً توضيح لصفة اإلله الذي يعبدونه فقوله إِلَهاً حال من "إَِلهَك" ووقوع "إِلَهاً" حاالً
من "إَِلهَك" مع أنه مرادف له يف لفظه ومعناه إمنا هو باعتبار إجراء الوصيف عليه بـِ"وَحِداً" فاحلال يف احلقيقة هو ذلك الوصيف وإمنا
أعيد لفظ "إِلَهاً" ومل يقتصر على لفظ "وَحِداً" لزيادة اإليضاح؛ ألن املقام مقام إطناب ،ففي اإلعادة تنويه باملعاد ،وتوكيد ملا قبله،
وهذا أسلوب من الفصاحة إذ يعاد اللفظ ليبين عليه وصيف أو متعلق ،وحيصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعاً ،وليس املقصود
من ذلك جمرد التوكيد ،ومنه قوله تعاىل :وَِإذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كرَام ًا( الفرقان ,)72 : 25وقوله :إِنْ أَحْسنتُمْ أَحْسنتُمْ
ألَنفُسِكمْ( اإلسراء  )7 :17وقوله :وَاتَّقُوا الَّذِى أَمَدَّكم بِمَا تَ ْعلَمُونَ  أَمَدَّكم بِأَنْعَام وَ َبنِنيَ( الشعراء132 :26ـ ( »)133ابن

عاشور ،د.ت ،ج  ،1ص ,)734حيث أعاد األفعال :مروا ،وأحسنتم ،وأمدكم يف اآليات على الرتتيب.
الثاني:منصوب على البدل من "إَِلهَك" (النحاس1409 ،هـ،ج ،1ص266؛ السم ن احلليب1406،هـ ،ج ،2ص131؛
الزجاج1408،هـ ،ج ،1ص212؛ القيسي،د.ت،ج ،1ص .)73وفيه أن ما قصده بنو يعقوب من قوهلم :نَعْبُدُ ِإلَهَك وَإِلَهَ ءَابَائك

إِبْ َرهِيمَ وَإِمسَعِيلَ وَإِسحَقَ إِلَهاً وَحِدا هو مقصود واحد ،وهو اهلل وكأنهم قالوا" :نعبد إهلاً واحداً".
وذكر املفسرون فائدت ن من كون "إِلَهاً" بدالً من "إَِلهَك" وهما:
1ـ ألن الغرض هو إثبات حال الوحدانية والتصريح به (القرطيب1380،هـ،ج ،1ص484؛ الشوكاني 1414،هـ،ج ،1ص.)215
2ـ دفع توهم التعدد الناشئ من ذكر اإلله مرت ن (البيضاوي1416،هـ،ج ،1ص408؛ اآللوسي1405،هـ،ج ،1ص.)615

وقد يكون رأي الطربي صائب يف ذلك حيث يقول:
شيْئًا وَلَا ن ََّتخِذ دُونه رَبًّاَ .ويَعْنِي بِقَوِْلهِ وَ َنحْنُ َلهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْ ُن َلهُ خَاضِعُو َن
أَيْ ُنخْلِص َلهُ الْعِبَادَة وَنُوَحِّد َلهُ الرُّبُوبِيَّة فَلَا نُشْرِك ِبهِ َ
بِالْعُبُود َِّيةِ وَالطَّاعَة .وَ َيحْتَمِل قَوْله "وَنَحْنُ َلهُ مُسْلِمُونَ" أَنْ تَكُون بِمَعْنَى اْلحَالَ ,كأَنَّهُمْ قَالُوا :نَعْبُد إلَهك مُسْلِمِنيَ َلهُ بِطَاعَتِنَا وَعِبَادَتنَا
إيَّاهُ َو َيحْتَمِل أَنْ يَكُون خَ بَرًا مُسْ َتأْنَفًاَ ,فيَكُون بِمَعْنَى :نَعْبُد إلَهك بَعْدك ,وَ َنحْنُ لَهُ الْآن وَفِي كُلّ حَال مُسْلِمُونََ .وأَحْسَن َهذَيْ ِن
سحَاق مُسْلِمِنيَ
الْوَجْ َهيْنِ فِي َتأْوِيل ذَلِكَ أَنْ يَكُون بِمَعْنَى اْلحَالَ ,وأَنْ يَكُون بِمَعْنَى :نَعْبُد إلَهك وَإِلَه آبَائِك إبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِ ْ
سحَاق .ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ :ـ حَدَّثَنِي يُونُس بْن
سحَاق ِلأَنَّ إسْمَاعِيل كَانَ أَسَنّ مِنْ إ ْ
لِعِبَادَتِهَِ .وقِيلَ :إنَّمَا قَدَّمَ ذِكْر إسْمَاعِيل عَلَى إ ْ
سحَاق قَالَ :يُقَال
عَبْد اْلأَعْلَى ,قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْن َوهْب ,قَالَ :قَالَ ابْن َزيْد فِي قَوْله :قَالُوا نَعْبُد إلَهك وَإِلَه آبَائِك إبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِ ْ
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َب َدأَ ِبإِسْمَاعِيل ِلأ ََّنهُ أَكْبَرَ .وقَ َرأَ بَعْض الْمُتَقَدِّمِنيَ "وَإِلَه أَبِيك إبْرَاهِيم" ظَنًّا مِ ْنهُ أَنَّ إسْمَاعِيل إذْ كَانَ عَمًّا ِليَعْقُوب ,فَلَا َيجُوز أَنْ يَكُون
ك قِلَّة عِلْم مِ ْن ُه بِ َمجَارِي كَلَام الْعَرَب .وَالْعَرَب لَا تَمْتَنِع مِ ْن أَ ْن تَجْعَل
ك مِنْ قَارِ ِئ ِه َكذَلِ َ
فِيمَ ْن تَرْجَ َم ِب ِه عَ ْن الْآبَاء َودَاخِلًا فِي عِدَادهمَْ .وذَلِ َ
الْأَعْمَام بِمَعْنَى الْآبَاء ,وَاْلأَخْوَال بِمَعْنَى اْلأُمَّهَات ,فَِلذَلِك دَخَلَ إسْمَاعِيل فِيمَنْ تَرْجَمَ ِبهِ عَنْ الْآبَاء .وَإِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق
تَرْجَمَة عَنْ الْآبَاء فِي مَوْضِع جَرّ ,وَلَكِنَّهُمْ َنصَبُوا ِبأَنَّهُمْ لَا َيجُرُّونََ .والصَّوَاب مِنْ الْقِرَاءَة عِنْدنَا فِي ذَلِكَ" :وَإِلَه آبَائِك" ِل ِإجْمَاعِ الْقُرَّاء
ك وَشُذُوذ مَ ْن خَالَ َف ُه مِ ْن الْقُرَّاء مِمَّنْ قَرََأ خِلَاف ذَلِكَ ,وَ ُنصِبَ قَوْله إلَهًا عَلَى اْلحَال مِنْ قَوْله إلَهك.
عَلَى َتصْوِيب ذَلِ َ

وهذا الرأي قد يكون أخذه الطربسي من العلماء الذين سبقوه.
ـ َ وقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ َلنَا كَرَّةً َفنَتَبَرَّأَ مِنهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِك يُرِيهِمُ اللَّهُ َأعْمَالَهُمْ حَسرَاتٍ َعلَيهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِنيَ
مِنَ النَّارِ( البقرة .)167 :2
اللهُ" أي يريهم اهلل أعماهلم حسرات كذلك
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية« :وأما العامل يف الكاف من " َكذَلِك" فقوله "يُرِيهِمُ َّ
أي مثل تربؤ بعضهم من بعض وذلك النقطاع الرجاء من كل واحد منهما وقيل "تقديره يريهم أعماهلم حسرات كما أراهم العذاب" وذلك ألنهم
أيقنوا باهلالك يف كل واحد منهما» (الطربسي1425 ،هـ ،ج ،1ص  ،)464ومل يأت ببيان ألثر هذين اإلعراب ن يف قسم املعنى (الطربسي،
1425هـ،ج ،1ص .)465

الشرح:
حتتمل الكاف من "كَذَلِك" وجه ن:
األول :يف حمل رفع خرب مبتدأ حمذوف ،وتقدير الكالم :األمر كذلك أو حشرهم كذلك ،واملعنى على هذا الوجه حيتمل
أمرين:
1ـ أي كتربؤ بعضهم من بعض يريهم اهلل أعماهلم حسرات عليهم؛ ألنه وقتئذٍ قد انقطع الرجاء من كل أحد ،وانفصل املتبوع
عن التابع (الرازي1405،هـ،ج ،4ص.)212
2ـ أي كما أراهم اهلل العذاب يريهم أعماهلم حسرات عليهم؛ ألنهم أيقنوا اهلالك حينئذٍ (الشوكاني1414،هـ،ج ،1ص245؛
القرطيب1380،هـ،ج  ،1ص.)536
وضعَّيف أبو حيان هذا الوجه من اإلعراب فقال«:كَذَلِك يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسرَاتٍ َعلَيهِمْ :الكاف عند بعضهم يف موضع
رفع ،وقدروه األمر كذلك ،أو حشرهم كذلك ،وهو ضعيف؛ ألنه يقتضي زيادة الكاف وحذف املبتدأ ،أوكالهما على خالف األصل ،والظاهر أن الكاف
على بابها من التشبيه ،وأن التقدير"مثل إراءتهم تلك األهوال ،يريهم اهلل أعماهلم حسرات عليهم" ،فيكون نعتاً ملصدر حمذوف ،فيكون يف موضع
نصب» (أبو حيان 1990،م،ج  ،1ص .)648
الثاني :يف حمل نصب نعت مصدر حمذوف (النحاس 1409،هـ،ج ،1ص278؛ السم ن احلليب 1406،هـ،ج ،2ص220؛

القيسي،د.ت،ج ،1ص ،)79والتقدير :يريهم اهلل تعاىل رؤيةً كذلك ،أو حيشرهم حشراً كذلك ,واملعنى :أن اهلل تعاىل يريهم أعماهلم
حسراتٍ عليهم مثلَ إراءتهم األهوال سواء كان ذلك هو العذاب يوم القيامة أو تربؤ بعضهم من بعض .وقال ابن عاشور يف هذا
املعنى« :ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم يف اآلخرة اليت وعدوهم يف الدنيا والشفاعة فيهم وصرفهم عن االلتحاق بهم حني هرعوا
إليهم ،واملعنى أن اهلل يريهم عواقب أعماهلم إراءً مثل هذا اإلراء إذ ال يكون إراءً ألعماهلم أوقع منه ،فهو تشبيه الشيء بنفسه باختالف االعتبار
كأنه يرام أن يريهم أعماهلم يف كيفية شنيعة فلم يوجد أشنع من هذه احلالة» (ابن عاشور،د.ت ،ج ،2ص.)100

فكذلك يُريهم أيضًا أعماهلم اخلبيثة اليت استحقوا بها العقوبة من اهلل "حسرات عليهم" يعين :نَدامات.
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قال ابن عاشور:
فإن قال لنا قائل :فكيف يَرَون أعماهلم حَسرات عليهم ,وإمنا يتندم املتندم عَلى تَرْك اخلريات وفوتها إياه؟ وقد علمت أنّ الكفار مل
يكن هلم من األعمال ما يتندّمون على تركهم االزديادَ منه ,فرييهم اهلل قليلَه! بل كانت أعماهلم كلها معاصيَ هلل ,وال حسرةَ عليهم
يف ذلك ,وإمنا احلسرة فيما مل يَعملوا من طاعة اهلل؟ قيل :إن أهل التأويل يف تأويل ذلك خمتلفون ,فنذكر يف ذلك ما قالوا ,ثم خنرب
بالذي هو أوىل بتأويله إن شاء اهلل .فقال بعضهم :معنى ذلك :كذلك يريهم اهلل أعماهلم اليت فرضها عليهم يف الدنيا فضيَّعوها ومل
يعملو ا بها ،حتى استوجب ما كان اهلل أعدَّ هلم ،لو كانوا عملوا بها يف حياتهم من املساكن والنِّعم ,غريُهمْ بطاعته ربَّه .فصار ما
فاتهم من الثواب الذي كان اهلل أعدَّه هلم عنده لو كانوا أطاعوه يف الدنيا ،إذ عاينوه عند دخول النار أو قبل ذلك أسًى وندام ًة
وحسر ًة عليهم (ابن عاشور،د.ت ،ج ،2ص.)100

قال أبو جعفر:
وأوىل التأويلني باآلية تأويل من قال :معنى قوله " :كذلك يُريهم اهلل أعماهلمْ حَسرات عليهم " ،كذلك يُرِي اهلل الكافرين
أعماهلم اخلبيثة حسرات عليهم ،مل عملوا بها؟ وهال عملوا بغريها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعماهلم الرديئة ،إذ رأوا جزاءها
من اهلل وعقابها ،ألن اهلل أخرب أنه يريهم أعماهلم ندمًا عليهم ,فالذي هو أوىل بتأويل اآلية ،ما دلّ عليه الظاهرُ دون ما احتمله
الباطن الذي ال داللة له على أنه املعينُّ بها .والذي قال السدي يف ذلك ،وإن كان مَذهبًا حتتمله اآلية ,فإنه مَنـزع بعيد .وال أثر بأ ّن
ذلك كما ذكر تقوم به حُجة فيسلم هلا ،وال داللة يف ظاهر اآلية أنه املراد بها .فإذْ كان األمر كذلك ،مل يُحَلْ ظاهر التنـزيل إىل
باطن تأويل (النحاس 1409،هـ،ج ،1ص.)278
والقول يف تأويل قوله تعاىل :وَمَا هُمْ بِخَارِجِنيَ مِنَ النَّارِ( البقرة :)167 :2قال أبو جعفر":يعين تعاىل ذكره بذلك :وما هؤالء
الذين وصَفتهم من الكفار وإ ْن نَدموا بعد معاينتهم مَا عاينوا من عذاب اهلل ,فاشتدت ندامتهم على ما سلف منهم من أعماهلم اخلبيثة ,ومتنَّوا إىل الدنيا
كرةً ليُنيبوا فيها ,ويتربأوا من مُضليهم وساد تهم الذين كانوا يطيعونهم يف معصية اهلل فيها خبارجني من النار اليت أصالهُموها اهلل بكفرهم به يف

الدنيا ,وال ندمُهم فيها مبنجيهم من عذاب اهلل حينئذ ,ولكنهم فيها خملدون" (املصدر نفسه) .ويف هذه اآلية الداللةُ على تكذيب اهلل الزاعم ن أن
عَذابَ اهلل أهلَ النار م ن أهل الكفر مُنقض ,وأنه إىل نهاية ,ثم هو بعدَ ذلك فان .ألن اهلل تعاىل ذكره أخربَ عن هإالء الذين وصيف
صفتهم يف هذه اآلية ,ثم ختم اخلرب عنهم بأنهم غريُ خارج ن من النار ،بغري استثناء منه وَقتًا دون وقت .فذلك إىل غري حدّ وال نهاية,
فبالنسبة هلذا اإلمجاع قد يكون الطربسي اكتفى باملعنى لآلية.
جنَاحَ َعلَيْكمْ فِيمَا فَ َعلْنَ يف
جلَهُنَّ فَال ُ
ـ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَ َذرُونَ َأزْوَجاً يَرتَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ َأرْبَعَةَ أَشهُر َوعَشراً فَِإذَا َبلَغْنَ أَ َ
أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْ َملُونَ خَبِريٌ( البقرة.)234 :2

قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية:
و"يَرتَبَّصنَ" وما بعده خرب املبتدأ وإذا كان خرب املبتدأ ال خيلو من أن يكون هو هو أو يكون له فيه ذكر فال جيوز أن يكون هذا
الظاهر على الذي هو عليه خللوه من ضربي خرب االبتداء وقد قيل فيه أقوال (أحدها) أن تقدير خرب املبتدأ "يرتبصن بعدهم" ألن
املعنى يرتبصن أزواجهم بعدهم أربعة أشهر وعشرا وجاز حذف هذا الذي يتعلق به الراجع إىل املبتدأ كما جاء ذلك يف قوهلم السمن
منوان بدرهم واملعنى على منوان منه بدرهم عن األخفش و(الثاني) أن يكون تقديره "أزواجهم يرتبصن" عن أبي العباس املربد
فاحملذوف على هذا هو املبتدأ الذي هو أزواجهم وساغ هذا احلذف لقيام الداللة عليه ,كما يسوغ حذف املفرد إذا قامت الداللة
عليه وقيام الداللة على املضاف أن األزواج قد تقدم ذكرهن فساغ إضمارهن وحسن وأما حذف املضاف إليه فالقتضاء املبتدأ
الراجع إليه وقد جاء املبتدأ مضافا حمذوفا كما جاء املفرد وذلك قوله تعاىل ال يَغُرَّنَّك تَقَلُّب الَّذِينَ كَفَرُوا يف الْ ِبلَادِ  مَتَعٌ
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

َقلِيلٌ( آل عمران196 :3ـ ) 197أي تقلبهم متاع قليل (الثالث) أن يكون تقديره "يرتبصن أزواجهن" ثم كين عن األزواج
(الطربسي1425،هـ،ج ،2ص.)117

الشرح:
يبدو أن اخلالف يف هذه اآلية ب ن النحاة هو أن "الَّذِينَ" مبتدأ و"ُيتَوَفَّوْنَ" صلته فأين خربه؛ وأما يف تقدير اخلرب فأقوال منها:
األوّل :ما قاله الفرّاء وهو أنه ترك اإلخبار من "الَّذِينَ" وأخرب عن الزوجات املتصل ذكرهن بـِ"الَّذِينَ" وهذا ما أشار إليه بقوله:إذا
ذكرت أمساء ثم ذكرت أمساء مضافة إليها فيها معنى اخلرب فجاز أن يرتك األول ويكون اخلرب عن املضاف إليه ,ولكنه يبدو أنه ال
جيوز أن يبتدأ باسم وال يتحدو عنه.
الثاني :ذهب األخفش إىل أن تقديره" :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرتبصن بأنفسهن بعدهم أو بعد موتهم" ،ثم
حذف هذا كما حيذف شيء كثري (النحاس،ج  ،1ص .)317 ،318
الثالث :قال الكسائي :إن "الَّذِينَ" مبتدأ و«يرتبصن أزواجهم» خرب كما قال  :والذين اتَّخذُوا مَسجِداً ضِرَاراً وَكفراً ال تَقم
فِيهَ أبَداً( التوبة،)107 :9أي :ال تقم يف مسجدهم أبداً (الزجاج ،ج ،1ص.)314 ،315
الرابع :قال النحاس :من أحسن ما قيل فيها قول أبي العباس حممّد بن يزيد ،قال :التقدير« :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج ًا

أزواجهم يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» (املصدر نفسه) ،فعلى هذا الرأي "الَّذِينَ" مبتدأ ،وتقدير اخلرب" :أزواجهم يرتبصن"،
فأزواجهم مبتدأ ،و"َيرتَبَّصنَ" خرب فحذف املبتدأ لداللة الكالم عليه وهذا رأي املربد (األنباري  1403 ،هـ 1362 ،ش ،ج  ،1ص،162
160؛ والعكربي ،ج ،1ص.)187

اخلامس :وهو قول سيبويه بأنّ اخلرب جبملته حمذوف مقدر قبل املبتدأ وتقديره" :يتلي عليكم حكم والذين  »...وقدر يترببصن
بياناً للحكم املتلو وهي مجلة ال موضع هلا من اإلعراب.
قال ابن هشام« :الرابط يف قوله تعاىل :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَ َذرُونَ َأزْوَجاً يَرتَبَّصنَ إمّا النون على أنّ األصل "وأزواج الذين" وإمّا
كلمة "هم" خمفوضة هي وما أضيف إليه على التدريج،وتقديرهما إمّا قبل "يَرتَبَّصنَ" أي "أزواجهم يرتّبصن" وهو قول األخفش وإمّا بعده وهو قول
الفرّاء وقال الكسائي ـ وتبعه ابن مالك ـ :األصل يرتّبص أزواجهم ،ثمّ جيء بالضمري مكان األزواج لتقدّم ذكرهنّ فامتنع ذكر الضمري ،ألنّ النون ال
تضاف لكونها ضمريا وحصل الربط بالضمري القائم مقام الظاهر املضاف للضمري» (األنصاري 1371 ،هـ.ش ،ج  ،4ص.)652
وقال الطربسي يف قسم املعنى هلذه اآلية« :ملا بني عدة املطلقات بني عدة الوفاة فقال "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ" منكم أي يقبضون وميوتون
"وَيَذَرُونَ" أي يرتكون "َأزْوَجاً" أي نساء "يَرتَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ"؛ أي ينتظرن انقضاء العدة وحيبسن أنفسهن عن التزويج معتدات "َأرْبَعَةَ

أَشهُر َوعَشراً"» (الطربسي1425،هـ،ج ،2ص 117ـ ،)118فلم يأت ببيان للتقديرات الثالو يف املعنى الذي قدّمه ,ألن الطربي قد أشار
قائال :قالوا :فقد ب ن هذا اخلرب عن النيب  :أن ال إحداد على املتوفى عنها زوجها ,وأن القول يف تأويل قوله" :يرتبصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" ،إمنا هو يرتبصن بأنفسهن عن األزواج دون غريه ,وهذا قد اتفق عليه معظم املفسرين.
َيا ْدنَاُ ِبارُوح
ت َوأ َّ
جاات وَآ َت ْي َناا عِيساى ا ْبا َن َما ْر َي َم ا ْل َب ِِّي َناا ِ
َض ْلنَا بَعْضهُمْ عَلى بَعْض ِّمِنْهُم مَّن كلَّمَ اللَّهُ َو َرفَعَ بَعْضهُمْ َدرَ َ
ـ ِ تلْك الرُّسلُ ف َّ
ك َفا َر َو َلا ْو شاا َء
خ َت َل ُفاوا َف ِمانهُم َّما ْن آ َما َن َو ِمانهُم َّمان َ
الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْ ِدهِم مِِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَ ِّيِ َناات وَلَكِانِ ا ْ
اللَّهُ مَا اقْتَ َتلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ( البقرة )253 :2
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية"« :دَرَجَات" منصوب على احلال و العامل فيه "رَفَعَ" وذو احلال بعضهم وتقديره "رفع بعضهم ذوي
درجات" فحذف املضاف وجيوز أن يكون حاال بعد الفراغ من الفعل تقديره "ورفع بعضهم فإذا هم ذوو درجات" وجيوز أن يكون ظرف مكان وجيوز
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أن يكون امسا وضع موضع املصدر تقديره" ورفع بعضهم رفعا"» (الطربسي1425،هـ،ج ،2ص ،)153ومل يأت الطربسي ببيان ألثر هذه
الوجوه اإلعرابية يف املعنى.
الشرح:
حول كلمة "دَرَجَات" هناك أوجه عديدة:
1ـ منصوب بنزع اخلافض؛ أي "إىل درجات" أو "يف درجات" أو "على درجات" وبسبب حذف حرف اجلار أصبحت "درجات"
منصوبة (القيسي1362 ،ش،ج ,1ص.)105
2ـ مصدر وهي حال منصوبة؛ أي" :رفع بعضهم مدرج ن" (العكربي1419 ،ق،ج ،1ص.)168
3ـ حال من "بعضم" منصوبة ومضاف أي "ذا درجات" أو "ذو درجات" حمذوفة (الطربسي1372 ،ش،ج ،2ص.)622
4ـ مفعول مطلق ومنصوب؛ على أساس أن "درجة" مبعنى "رفعة" وكأنه قيل «رَفَعنا بَعضَهُم رَفَعاتٍ» (املصدرنفسه).

5ـ إذا كان فعل "رفع" مبعنى "ب ََّلغَ" فتكون كلمة "دَرَجَات" مفعوالً بها ومنصوبة (اخلرّاط 1426 ،ق ،)42،لكن يف لسان العرب
فعل "رفع" جاء معدياً ملفعول واحد (ابن منظور1408 ،ق 268 ،ـ  )269وال ميكن اعتبارها مفعوالً ثانيا.
6ـ منصوب باعتبارها بدل اشتمال وتقديره" :رَ َفعَ دَرَجاتٍ بعضَهم" أي:على دَرَجات بَعض (القيسي1362 ،ش،ج  ،1ص.)105
7ـ ظرف ومنصوب؛ أي:ما يعطي معنى "يف" (الطربسي1372 ،ش ،ج ،2ص.)622

إذا أردنا أن خنتار رأياً من األوجه املطروحة لكلمة "دَرَجَات" يبدو أنها منصوبة بنزع اخلافض هي األصح ،ألنه يف بعض اآليات
جاء فعل "رفع" مع حرف "إىل" و"الباء" اجلارين (عبدالباقي1384 ،ش ،ص  .)410وهو مل يكن مكلفاً وال لالفاً للغة العرب .وتعدية
فعل "رفع" إىل مفعول ن تكون لافة للغة العرب .والنقطة امللفتة للنظر هنا هي اعتبار كلمة "دَرَجَات" بالنسبة ملضمون اآلية،ألنه لو
اعتربنا معنى اآلية بأن اهلل أعطى لألنبياء درجات فيكون تقديره« :رَفَعَ بعضَهم إىل دَرَجاتٍ» ,فيكون منصوبا بنزع اخلافض هو
األرجح ولو اعتربنا بأن اهلل رفع درجات بعض األنبياء (مكارم1374 ،ش،ج ،2ص،)253فيكون بدل االشتمال هو األرجح؛ وإذا
اختذنا تفسري العالمة الطباطبائي بتقدير" :رَ َفعَ دَرَجتَهُ عَلى مجيع الرُّسُلِ" (الطباطبائي1417،ق،ج  ،2ص 311ـ  ،)312فتكون
"دَرَجَات" متييزا مإوال من املفعول به .ولو أن "درجة" تعطي معنى "رتبة" فكلمة "دَرَجَات" تكون مفعوال مطلقا أيضا وهذا اإلعراب
صحيح.
مل يأت الطربسي هنا باملعنى ألن معظم العلماء لديهم إمجاع بأن املقصود هو النيب األكرم  :والذي عليه ا ققون من
العلماء واملفسرين أن املقصود بقوله تعاىلَ  :ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ هو سيدنا حممد  ألنه هو صاحب الدرجات الرفيعة
واملعجزة اخلالدة الباقية إىل يوم القيامة والرسالة العامة الناسخة لكل الرساالت قبلها.
وقد صرح صاحب الكشاف بذلك فقال :قوله "وَرَفَعَ بَ ْعضَهُمْ دَرَجاتٍ"؛ أي ومنهم من رفعه اهلل على سائر األنبياء ،فكان بعد
تفاوتهم يف الفضل أفضل منهم درجات كثرية .الظاهر أنه أراد حممدا  ألنه هو املفضل عليهم ،حيث أوتي ما مل يإته أحد من
اآليات املتكاثرة املرتقية إىل أليف آية أو أكثر .لو مل يإت إال القرآن وحده لكفى به فضال منيفا على سائر ما أوتي األنبياء ،ألنه
املعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر املعجزات .ويف هذا اإلبهام من تفخيم فضله وإعالء قدره ما ال افى ،ملا فيه من الشهادة
على أنه العلم الذي ال يشتبه ،واملتميز الذي ال يلتبس .ويقال للرجل :من فعل هذا؟ فيقول :أحدكم أو بعضكم ،يريد به الذي
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تعورف واشتهر بنحوه من األفعال فيكون أفخم من التصريح ،وسئل اخلطيئة عن أشعر الناس ،فذكر زهريا والنابغة ثم قال :ولو
شئت لذكرت الثالث ،أراد نفسه ،ولو قال :ولو شئت لذكرت نفسي مل يفخم أمره.
ـ يَاأَيُّهَا ا لَّذِينَ آ َمنُوا ِإذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن إِىل أَجَل مُّسمًّى فَاكتُبُو ُ وَلْيَكْتُب بَّ ْينَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ وَال يَأْب كاتِبٌ أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ
حاقُّ سافِيهاً أَوْ ضاعِيفاً أَوْ ال يَسا َتطِيعُ
الاذِي َعلَ ْياهِ الْ َ
اللَّهُ َفلْيَكتُب وَلْيُ ْملِلِ الَّذِي َعلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّ َه رَبَّهُ وَال يَبْخَس ِمنْهُ شيْئًا فَإِن كانَ َّ
ِمان تَرْضاوْنَ مِانَ الشاهَدَاءِ أَن
ني فَرَجُالٌ وَامْرَأَتَاانِ م َّ
ج َلا ِ
جاالِك ْم َفاإِن َّلا ْم َيكُو َناا َر ُ
ِيا ُه بِا ْل َعا ْد ِل وَاس َتشا ِهدُوا شاهِي َد ْي ِن ِمان ِِّر َ
ِل ُه َو َف ْل ُي ْم ِل ْل َول ُّ
أَن ُيم َّ
جلِهِ ذَلِكُمْ َأقْساع ِعنادَ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِِّرَ إِحْدَاهُمَا األُخْرَى وَال يَأْب الشهَدَاءُ ِإذَا مَا ُدعُوا وَال تَسئَمُوا أَن تَكْتُبُو ُ صغِرياً أَوْ كبِرياًإِىل أَ َ
جنَااحٌ أَال تَكْتُبُوهَاا وَأَشاهِدُوا ِإذَا تَ َباايَعْتُمْ وَال
اللَّهِ وََأ ْق َومُ لِلشهَادَةِ وََأدْنى أَال تَرْتَابُوا إِال أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَ ْينَك ْم َفلَيْس َع َلايْكمْ ُ
َاللهُ بِكلِّ شيْء َعلِيمٌ( البقرة.)282 :2
يُضارَّ كاتِبٌ وَال شهِيدٌ وَإِن تَفْ َعلُوا فَإِنَّ ُه فُسوقُ بِكمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُ َعلِِّمُكمُ اللَّهُ و َّ

املوضع األول :فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ:
قال الطربسي يف قسم احلجة هلذه اآلية« :فقوله فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ خرب مبتدإ حمذوف وتقديره "فمن يشهد رجل وامرأتان" وجيوز أن
يكون "رَجُلٌ" مرتفعا باالبتداء و"امْرَأَتَانِ" معطوفتان عليه وخرب االبتداء حمذوف وتقديره "فرجل وامرأتان يشهدون"» (الطربسي1425 ،هـ ،ج،2
ص.)216

الشرح:
جلٌ" فيها قوالن:
كلمة "رَ ُ
جلٌ" فاعالً لفعل
األول:أنها خرب ملبتدأ حمذوف،وتقديره" :فإن مل يكونا رجل ن فالشاهدُ رجلٌ وامرأتان"،وجيوز أن يكون "رَ ُ
حمذوف ،تقديره" :فيشهد رجلٌ وامرأتان".
الثاني :أنها مبتدأ مرفوع و"ا ْمرَأَتَانِ" معطوف عليه واخلرب حمذوف ،وتقديره" :فإن مل يكونا رجل ن فرجلٌ وامرأتان يقومون مقام
الرجل ن" ،أو يكفون يف الشهادة ،أو يشهدون عليه ،فاجلمل الفعلية الثالو (يقومون،يكفون ،يشهدون) يف حمل رفع خرب املبتدأ
جلٌ".
وهو "رَ ُ
جلَنيِ فَرَجُلٌ فيها شاهدعلى حذف املبتدأ بعد فاء اجلواب وهو كثري» (األنصاري 1371 ،هـ.ش،
قال ابن هشام« :فَإن لَم يَكونَا رَ ُ
ب ،5ص .)823
وقال الطربسي يف قسم املعنى هلذه اآلية« :فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أي :فليكن رجل وامرأتان أو فليشهد رجل وامرأتان» (الطربسي،

1425هـ ،ج ،2ص،)221ومل يأت ببيان ألثر الوجه ن من اإلعراب يف املعنى.
وقول الطربي يف تفسريه :فإن مل يكونا رجل ن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعين بذلك جل ثناؤه :فإن مل يكونا
رجل ن ,فليكن رجل وامرأتان على الشهادة .ورفع الرجل واملرأتان بالرد على الكون ,وإن شئت قلت :فإن مل يكونا رجل ن فليشهد
رجل وامرأتان على ذلك ,وإن شئت فإن مل يكونا رجل ن فرجل وامرأتان يشهدون عليه؛ وإن قلت :فإن مل يكونا رجل ن فرجل
وامرأتان كان صوابا كل ذلك جائز ,ولو كان فرجل وامرأتان نصبا كان جائزا على تأويل :فإن مل يكونا رجل ن ,فاستشهدوا رجال
وامرأت ن ،وقوله" :ممن ترضون من الشهداء" يعين من العدول املرتضى دينهم وصالحهم ،كما حدثين املثنى ,قال :ثنا إسحاق,
قال :ثنا ابن أبي جعفر ,عن أبيه عن الربيع يف قوله" :واستشهدوا شهيدين من رجالكم" يقول يف الدين فإن مل يكونا رجل ن فرجل
وامرأتان وذلك يف الدين ممن ترضون من الشهداء .يقول :عدول  .حدثين املثنى ,قال :ثنا إسحاق ,قال :ثنا أبو زهري عن جويرب

دراسة آيات مل يلتزم الطربسي يف بيان معانيها بالوجوه اإلعرابية اليت ذكرها هلا
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عن الضحاك "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" أمر اهلل  أن يشهدوا ذوي عدل من رجاهلم "فإن مل يكونا رجل ن فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما.
يتب ن لنا بأن املعنى هنا موافق لإلعراب حيث اختذ الطربسي هذا املعنى واكتفى بالوجه اإلعرابي.
ـ َ ويُ َعلِِّمُهُ الْكِتَاب وَالْحِكمَةَ وَالتَّ ْورَاةَ وَاإلجنِيلَ( آل عمران.)48 :3
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية« :موضع "يُعَلِّ ُمهُ" حيتمل أن يكون نصبا بالعطف على "وَجِيهاً" (آل عمران ,)45 :3وحيتمل أن
يكون ال موضع له من اإلعراب ألنه عطف على مجلة ال موضع هلا من اإلعراب وهي قوله كذَلِكِ اللَّهُ َيخْلُقُ مَا يَشاءُ( آل عمران ,)47 :3وقيل هو

عطف على "نُوحِيهِ إَِليْك" (آلعمران ،)44 :3وهذا ال جيوز ألنها خترج من معنى البشارة ملريم» (الطربسي1425 ،هـ،ج ،2ص ،)297ومل يأت
ببيان ألثر هذه الوجوه اإلعرابية يف قسم املعنى.
واملعنى قد يكون اختار قول الطربي حيث يقول :وهذا ابتداء خرب من اهلل  ملريم ما هو فاعل بالولد الذي بشرها به من
الكرامة ورفعة املنزلة والفضيلة ،فقال :كذلك اهلل الق منك ولدا ،من غري فحل وال بعل ،فيعلمه الكتاب ،وهو اخلط الذي اطه
بيده واحلكمة ،وهي السنة اليت يوحيها إليه يف غري كتاب والتوراة ،وهي التوراة اليت أنزلت على موسى ،كانت فيهم من
عهد موسى  وإجنيل عيسى  ومل يكن قبله ،ولكن اهلل أخرب مريم قبل خلق عيسى  أنه موحيه إليه.
وإمنا أخربها بذلك فسماه هلا  ،ألنها قد كانت علمت فيما نزل من الكتب أن اهلل باعث نبيا ،يوحى إليه كتابا امسه اإلجنيل،
فأخربها اهلل  أن ذلك النيب  الذي مسعت بصفته الذي وعد أنبياءه من قبل أنه منزل عليه الكتاب الذي يسمى إجنيال هو
الولد الذي وهبه هلا وبشرها به .وبنحو ما قلنا يف ذلك قال مجاعة من أهل التأويل.
ـ وَالَّذِينَ ِإذَا فَ َعلُوا فَاحِشةً أَوْ ظلَمُوا أَنفُسهُمْ ذَكَرُوااللَّهَ فَاستَغْفَرُوا لِذُنُو ِبهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوب إِال اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى مَا فَ َعلُوا
َوهُمْ يَ ْعلَمُونَ( آل عمران.)135 :3
َالذِينَ" عطف على "املُتَّقِنيَ" (آل عمران ,)133 :3وقيل رفع على االستئناف كأنه عطف مجلة
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية"« :و َّ

على مجلة فعلى القول األول هم فرقة واحد ة وعلى القول الثاني هم فرقتان وجيوز أن يكون راجعا إىل األولني ويكون حمله رفعا على املدح»
(الطربسي1425،هـ،ج ،2ص  ،)394ومل يأت ببيان ألثر اإلعراب يف قسم املعنى ولكنه يبدو أنه اختار العطيف.
وقال الطربي :قال أبو جعفر :يعين بقوله جل ثناؤه« :والذين إذا فعلوا فاحشة» ،أن اجلنة اليت وصيف صفتها أعدت للمتق ن،
املنفق ن يف السراء والضراء ،والذين إذا فعلوا فاحشة .ومجيع هذه النعوت من صفة «املتق ن» الذين قال تعاىل ذكره :وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

ِدتْ ِللْمُتَّقِنيَ ،كما حدثنا احلسن بن حييى قال ،أخربنا عبد الرزاق قال ،أخربنا جعفر بن سليمان ،عن ثابت
أل ْرضُ ُأع َّ
السَّمَاوَاتُ وَا َ
البناني قال :مسعت احلسن قرأ هذه اآلية :ا لَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِنيَ الْغَيْظَ وَالْعَافِنيَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْ ِسنِنيَ ،ثم قرأ :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم إىل «أجر العامل ن» ،فقال :إن
هذين النعت ن لنعت رجل واحد.
ـ وَلَئن مُّتُّمْ أَ ْو قُ ِتلْتُمْ إلىل اللَّهِ حتْشرُونَ( آل عمران)158 :3
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية«:والالم يف قوله "وَلَئن مُّتُّمْ" حتتمل أمرين (أحدهما) أن يكون خلفا من القسم ويكون الالم يف
اللهِ" جوابا كقولك "واهلل إن متم أو قتلتم لتحشرون إىل اهلل" و(الثاني) أن تكون مؤكدة ملا بعدها كما تؤكد "أنَّ" ما بعدها وتكون الثانية
قوله "إلىل َّ
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جوابا لقسم حمذوف والنون ال بد منها يف الفعل املضار ع مع الم القسم ألن القسم أحق بالتأكيد من كل ما يدخله النون من جهة أن ذكر القسم

دليل على أنه من مواضع التأكيد» (الطربسي1425،هـ،ج ،2ص 424ـ  ،)425ومل يأت يف قسم املعنى ببيان ألثر هذين اإلعراب ن.
ترتبَه على الغزو والسفر من
سبِيلِ اهلل أَوْ مُتُّمْ" شروعٌ يف حتقيق أن ما حيذرون ُّ
أما قول املفسرين يف قسم املعنى" :وََلئِنْ ُقتِ ْلتُمْ يف َ
ترتبِه عليهما قال الفخر:
القتل واملوتِ يف سبيل اهلل تعاىل ليس مما ينبغي أن يُحذر ،بل مما جيب أن يتنافسَ فيه املتنافسون إثرَ إبطالِ ُّ
قوله تعاىل :وَلَئِ ْن قُ ِتلْتُ ْم فِي سَبِيلِ اهلل أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةم مِنَ اهلل َورَحْمَةم خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.
اعلم أن هذا هو اجلواب الثاني عن شبهة املنافق ن ،وتقريره أن هذا املوت البد واقع وال حميص لإلنسان من أن يقتل أو ميوت ،فإذا
وقع هذا املوت أو القتل يف سبيل اهلل ويف طلب رضوانه ،فهو خري من أن جيعل ذلك يف طلب الدنيا ولذاتها اليت ال ينتفع اإلنسان بها
بعد املوت ألبتة ،وهذا جواب يف غاية احلسن والقوة ،وذلك ألن اإلنسان إذا توجه إىل اجلهاد أعرض قلبه عن الدنيا وأقبل على
اآلخرة ،فإذا مات فكأنه ختلص عن العدو ووصل إىل ا بوب ،وإذا جلس يف بيته خائفا من املوت حريصًا على مجع الدنيا ،فإذا
مات فكأنه حجب عن املعشوق وألقي يف دار الغربة ،وال شك يف كمال سعادة األول ،وكمال شقاوة الثاني.
قال الواحدي رمحه اهلل :الالم يف قوله" :وََلئِنْ ُقتِ ْلتُمْ" الم القسم ،بتقدير اهلل لئن قتلتم يف سبيل اهلل ،والالم يف قوله" :لَمَغْفِرَةٌ
مّنَ اهلل وَرَحْمَةٌ" جواب القسم ،ودال على أن ما هو داخل عليه جزاء ،واألصوب عندي أن يقال :هذه الالم للتأكيد ،فيكون
املعنى إن وجب أن متوتوا وتقتلوا يف سفركم وغزوكم ،فكذلك جيب أن تفوزوا باملغفرة أيضا ،فلماذا حترتزون عنه كأنه قيل :إن
املوت والقتل غري الزم احلصول ،ثم بتقدير أن يكون الزمًا فإنه يستعقب لزوم املغفرة ،فكييف يليق بالعاقل أن حيرتز عنه؟.
قال الطربي :ااطب جل ثناؤه عباده املإمن ن ،يقول هلم :ال تكونوا ،أيها املإمنون ،يف شك من أن األمور كلها بيد اهلل ،وأن
إليه اإلحياء واإلماتة ،كما شك املنافقون يف ذلك ،ولكن جاهدوا يف سبيل اهلل وقاتِلوا أعداء اهلل على يق ن منكم بأنه ال يقتل يف
حرب وال ميوت يف سفر إال من بلغ أجله وحانت وفاته .ثم وعدهم على جهادهم يف سبيله املغفرة والرمحةَ ،وأخربهم أن موتًا يف
سبيل اهلل وقتال يف اهلل ،خري هلم مما جيمعون يف الدنيا من حُطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن اجلهاد يف سبيل اهلل،
ويتأخرون عن لقاء العدو.
اللهُ أَال جيْعَلَ لَهُمْ حَظًّا يف االَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ َعظِيمٌ( آل
ـ وَال يَحْزُنك الَّذِينَ يُسا ِرعُونَ يف الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ َّ
عمران)176 :3
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية«:قوله "شيْئاً" نصب على أنه وقع موقع املصدر وحيتمل أن يكون نصبا حبذف الباء كأنه قال بشيء

مما يضر به كما يقال ما ضررت زيدا شيئا من نقص مال وال غريه» (الطربسي1425،هـ،ج ،2ص ،)452ومل يأت يف قسم املعنى ببيان ألثر
اإلعراب.
قال الطربي :إنهم لن يضروا اهلل شيئا أي ال ينقصون من ملك اهلل وسلطانه شيئا؛ يعين ال ينقص بكفرهم .وكما روي عن أبي
ذر عن النيب  فيما روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال :يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا.
يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم .يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم .يا عبادي
كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم .يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروني أغفر
لكم .يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني .يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا .يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب
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رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا .يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوني فأعطيت
كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر .يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم
أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه .خرجه مسلم يف صحيحه والرتمذي وغريهما،
وهو حديث عظيم فيه طول يكتب كله .وقيل :معنى لن يضروا اهلل شيئا؛ أي لن يضروا أولياء اهلل ح ن تركوا نصرهم إذ كان اهلل
 ناصرهم .وقد يكون هذا املعنى املتفق عليه.
ـ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ جتْرِي مِن حتْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُالً مِِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَريٌ لِِّألَبْرَارِ( آل
عمران:)198 :3
اللهِ" (آل عمران:3
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية«:و"نُزُالً" مصدر مؤكد أيضا مثل ما تقدم ذكره يف قوله" :ثَوَاباً مِّنْ عِندِ َّ
 ،)195ألن خلودهم يف اجلنة إنزاهلم فيها فصار كأنه قال نزلوها نزال وهو مبعنى أنزلوها إنزاال وقيل هو نصب على التفسري ,كما يقال هو لك هبة أو

صدقة عن الفراء» (الطربسي1425،هـ،ج ،2ص،)479ومل يأت يف قسم املعنى ببيان ألثر اإلعراب.
الشرح:
ذكر النحاة يف إعراب "ُن ُزالً" ثالثة أوجه:
األوّل :وهو قول الفرّاء :أن يكون منصوباً على التفسري؛ أي التمييز.
الثاني :أن يكون منصوباً على املصدر املإكد ملا قبله وهذا هو الوجه الذي نقله مكي عن البصري ن (املصدر نفسه ،ص .)142

الثالث :وهو قول الكسائي :أن يكون منصوباً على القطع،أي احلال.
ويبدو أن الوجه الثاني هو أوجه األوجه.
يقول ابن كثري بالنسبة للمعنى:
َوهَ َكذَا لَمَّا ذَكَرَ حَال الْكُفَّار فِي الدُّنْيَا َوذَكَرَ أَنَّ مَآهلمْ النَّار قَالَ بَعْده " لَكِنْ َّالذِينَ اِتَّقَوْا رَبّهمْ لَهُمْ جَنَّات َتجْرِي مِنْ َتحْتهَا اْلأَنْهَار
خَاِلدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْد اللَّه وَمَا عِنْد اللَّه َخيْر لِ ْلأَبْرَارِ" َوقَالَ اِبْن مَ ْردُوَيه :حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن َنصْر حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِر سَهْل بْن عَبْد اللَّه
أَنْ َبأَنَا هِشَام بْ ن عَمَّار أَنْ َبأَنَا سَعِيد أَنْ َبأَنَا يَ ْحيَى أَنْ َبأَنَا عَبْد اللَّه بْن الْوَلِيد الرُّصَافِيّ عَنْ ُمحَارِب بْن دِثَار عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن
الْعَاص عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عََل ْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّمَا سُمُّوا اْلأَبْرَار ِلأَنَّ هُمْ بَرُّوا الْآبَاء وَاْلأَبْنَاء كَمَا أَنَّ لِوَالِ َديْك عََليْك حَقًّا َكذَا لِوََلدِك عََليْك
حَقّ " كَذَا رَوَاهُ اِبْن مَ ْردُوَيه عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاص مَرْفُوعًا َوقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم :حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن جَنَاب حَدَّثَنَا
عِيسَى بْن يُونُس عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْوَلِيد الرُّصَافِيّ عَنْ ُمحَارِب بْن دِثَار عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ :إِنَّمَا سَمَّاهُمْ اْلأَبْرَار ِلأَنَّهُمْ بَرُّوا
الْآبَاء وَاْلأَبْنَاء كَمَا أَنَّ لِوَاِل َديْك عََليْك حَقًّا َكذَلِكَ لِوََلدِك عََليْك حَقّ وَ َهذَا أَشْبَه َواَللَّه أَعْلَم .ثُمَّ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم :حَدَّ َثنَا أَبِي حَدَّثَنَا
مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا هِشَام الدَّسْتُوَائِيّ عَنْ رَجُل عَنْ اْلحَسَن قَالَ :اْلأَبْرَار َّالذِينَ لَا يُ ْؤذُونَ الذَّرّ .وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم أَ ْيضًا حَدَّثَنَا
أَحْمَد بْن سِنَان حَدَّثَنَا أَبُو مُعَا ِويَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ َخيْثَمَة عَنْ اْلأَسْوَد قَالَ عَبْد اللَّه يَعْنِي اِبْن مَسْعُود مَا مِنْ نَفْس بَرَّة وَلَا فَاجِرَة إِلَّا
الْمَوْت َخيْر لَهَ ا لَئِنْ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى" وَمَا عِنْد اللَّه َخيْر لِ ْلأَبْرَارِ "وَ َكذَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ اْلأَ ْعمَش ِبهِ َوقَرََأ
"وَلَا َيحْسَبَنَّ َّالذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ َخيْر ِلأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَ ْزدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ َعذَاب مُهِني" َوقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي
سحَاق حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي جَعْفَر عَنْ نُوح بْن َفضَالَة عَنْ لُقْمَان عَنْ أَبِي دَا ُودَ أ ََّنهُ كَانَ يَقُول :مَا مِنْ مُؤْمِن إِلَّا وَالْمَوْت َخيْر
الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِ ْ
لَهُ وَمَا مِنْ كَافِر إِلَّا وَالْمَوْت َخيْر َلهُ وَمَنْ لَمْ ُيصَدِّقنِي َفإِنَّ اللَّه يَقُول" وَمَا عِنْد اللَّه َخيْر لِ ْلأَبْرَارِ " َويَقُول" وَلَا َيحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا
نُمْلِي لَهُ ْم َخيْر ِلأَنْفُسِهِ ْم إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ِليَ ْزدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ َعذَاب مُهِني.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

ـ  يَاَأهْلَ الْكتَابِ ال تَ ْغلُوا يف دِينِكمْ وَال تَقُولُوا عَلى اللَّهِ إِال الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَسولُ اللَّهِ وَكلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِىل مَرْيَمَ
َورُوحٌ ِّمِنْهُ فَآ ِمنُوا بِاللَّهِ َورُسلِهِ وَال تَقُولُوا َثلَاثَةم انتَهُوا خَرياً لَّكمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا يف السمَوَاتِ وَمَا يف
أل ْرضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكيالً( النساء.)171 :4
اَ

املوضع األول :انتَهُوا خَرياً لَّكمْ:
قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية :انتَهُوا خَرياً لَّكمْ قد ذكرنا وجه النصب يف "خَرياً" فيما قبل (يف اآلية السابقة)»
(الطربسي1425،هـ،ج ،3ص .)246

الشرح:
كلمة "خَرياً" منصوبة على ثالثة أقوال:
األول :مفعول به لفعل حمذوف واجب اإلضمار ،وفيه أنه ملا بعثهم اهلل تعاىل على اإلميان واالنتهاء عن الكفر وعقيدة
التثليث،علم أنه حيملهم على أمر فيه خري هلم ،فقال" :خَرياً لَّكمْ" أي:اقصدوا أو ائتوا أمراً خرياً لكم مما أنتم فيه من الكفر
والتثليث؛ أي :إنه ملا نهاهم عن الكفر والتثليث فهو يريد إخراجهم من األمر الذي هم عليه،وإدخاهلم فيما هو خري منه.
الثاني :نعت ملصدر حمذوف ،وتقدير الكالم":انتهوا انتهاءً خرياً لكم".
الثالث:خرب "كان" املضمرة ،وتقدير الكالم":انتهوا يكُن االنتهاءُ خرياً لكم".
ورُدَّ هذا القول بأن "يكن" املقدرة هي جواب شرط حمذوف ،فيكون ا ذوف هو الشرط وجوابه؛ ألن التقدير":إن تنتهوا يكن
االنتهاء خرياً لكم" فيكون قد حذف الشرط وهو "إن تنتهوا" ،وجوابه "يكن االنتهاء" ،وأبقى معمول اجلواب وهو "خَرياً" .يف ح ن
اعترب الشوكاني أن أقوى تلك األقوال هو القول الثالث ولكن الطاهر ابن عاشور مل يعتد بأي قول من تلك األقوال ،ورأى أن
"خَرياً" منصوبة على احلال ،فقال« :وعندي :أنه منصوب على احلال من املصدر الذي تضمنه الفعل وحده أو مع حرف النهي ،والتقدير :فآمنوا
حال كون اإلميان خرياً لكم ،وحسبك حال كون االكتفاء خرياً،وال تفعل كذا حال كون االنتهاء خرياً ،وعود احلال إىل مصدر الفعل يف مثله ،كعود

الضمري إليه يف قوله :اعْدِلُوا هُوَ َأقْرَب لِلتَّقْوَى( املائدة ،)8 :5ال سيما وقد جرى هذا جمرى األمثال ،وشأن األمثال قوة اإلجياز» .قال ابن
هشام"«:انتَهُوا خَرياً لَكم" فيها حذف الفعل أي وأتوا خريا وقال الكسائي :يكن االنتهاء خريا ,وقال الفرّاء :الكالم مجلة واحدة و"خَرياً" نعت ملصدر
حمذوف ،أي انتها ًء خرياً» (األنصاري 1371 ،هـ.ش ،ب  ،5ص.)828
وقال الطربسي يف قسم املعنى هلذه اآلية"«:انتَهُوا" عن هذه املقالة الشنيعة أي امتنعوا عنها "خَرياً لَّكمْ" أي ائتوا باالنتهاء عن قولكم خريا

لكم مما تقولون» (الطربسي1425،هـ،ج ،3ص ،)249فاختار يف املعنى قول اخلليل ومجيع البصري ن كما مضى يف اآلية السابقة.
املوضع الثاني:أَن يَكُونَ
وقال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية أيضاً«:و"أَن يَكُونَ" يف موضع نصب أي سبحانه من أن يكون فلما حذف حرف اجلر وصل
إليه الفعل فنصبه ـ على قول سيبويه ومجيع البصريني ـ وقيل يف موضع جر ـ على قول اخلليل والكسائي ـ وقد مر نظائره» (الطربسي1425،هـ،ج،3
ص  ،)246ومل يأت ببيان ألثر اإلعراب يف قسم املعنى .وقد اتفق العلماء يف معنى هذه اآلية وقال الزلشري« :يف تقدير
مذهب سيبويه يف نصبه ملا بعثهم على اإلميان يعين يف قوله" :فآمنوا خريا لكم" وعلى االنتهاء عن التثليث يعين يف قوله :انتهوا خريا لكم ،علم أنه
حيملهم على أمر فقال :خريا لكم :اقصدوا واتوا خريا لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث ،وهو اإلميان والتوحيد» (الزلشري 1407،ق،ج,1

ص .)273وهو تقدير سيبويه يف اآلية.
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ـ إِنَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَ ْومِ االَخِرِ َوعَمِلَ صالِحاً فَال خَ ْوفٌ َعلَيْهِمْ وَال هُمْ يَحْزَنُونَ
(املائدة)69 :5

قال الطربسي يف قسم اإلعراب هلذه اآلية:
اختلف يف وجه ارتفاع قوله "الصَّابِئُونَ" فقال الكسائي هو نسق على ما يف "هَادُوا" قال الزجاج وهذا خطأ من جهتني (إحداهما) أن
الصابىء على هذا القول يشارك اليهودي يف اليهودية وليس كذلك فإن الصابىء غري اليهودي [ ]...واجلهة األخرى أن العطف على
الضمري املرفوع من غري توكيد قبيح وإمنا يأتي يف ضرورة الشعر [ ]...وقال سيبويه واخلليل ومجيع البصريني إن قوله "وَالصَّابِئُونَ"
حممول على التأخري ومرفوع باالبتداءواملعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم باهلل إىل آخره والصابئون والنصارى كذلك
أيضا أي من آمن منهم باهلل واليوم اآلخرفال خوف عليهم ،وأنشدوا قول بشر بن حازم:
وَإِالَّفَـــــــــاعْلَمُوا أَنَّـــــــــا وَأنْـــــــــتمُ

بُغَــــــاة مَــــــا بَقِينَــــــا يف شِــــــقَاق

واملعنى فاعلموا إنا بغاة ما بقينا يف شقاق وأنتم أيضا كذلك وقول ضابىء الربمجي:
فَمَـ ـنْ يَـ ـكُ أَمْسَـــى بِاملدينـ ـةِ رَحْلُـــه

فَـــــــإنِّي وَقَيَّـــــــار بِهَـــــــا لَغَريـــــ ـبٌ

أي فإني بها غريب وقياركذلك (الطربسي1425،هـ،ج ،3ص.)384

الشرح:
حتتمل كلمة "الصَّاِبئُونَ" أربعة أوجه إعرابية:
األول:أنها معطوفةٌ على الضمري املرفوع يف "هَادُوا"،فيكون املعنى:إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا هم والصابئون مَن آمن باهلل
واليوم اآلخر فال خوفٌ عليهم وال هم حيزنون ،وهذا املعنى بعيدٌ؛ ألنَّ الصابئ يف هذا القول يشارك اليهودي يف اليهودية،وليس
كذلك ،فإن الصابئ غري اليهودي .قال الشوكاني يف ردِّ هذا الوجه" :أنَّ املعطوف شريك املعطوف عليه ،فيصري املعنى" :إنَّ
الصابئ ن قد دخلوا يف اليهودية ،وهذا حمالٌ".
الثاني:أنها مبتدأ ،واخلرب حمذوف لداللة خرب "إِنَّ" عليه ،والنية به التأخري عما يف حيز "إِنَّ" من امسها وخربها ،فيكون املعنى:
إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى مَن آمن باهلل واليوم اآلخر فال خوفٌ عليهم وال هم حيزنون ،والصابئون كذلك مَن آمن
منهم باهلل واليوم اآلخر فال خوفٌ عليهم وال هم حيزنون .ويف هذا املعنى إشارةٌ إىل أنهم ليسوا أهل كتاب مساويّ كاملسلم ن وأهل
حلزْن؛ لذلك أخَّرهم،
الكتاب،وليسوا حمافظ ن وملتزم ن بدين،وعليه فلم يكن هناك حاجةٌ لتأكيد احلكم هلم وهو عدم اخلوف وا ُ
ومما يإيد ذلك معنى "الصابئ ن" حيث إنهم الذين ارجون مِن دين إىل دين ،فليس هلم استقرار على دين بعينه.
الثالث :أنها معطوفةٌ على حمل اسم "إِنَّ" ،فيكون املعنى :إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مَن آمن منهم
اإلميان الكامل ،وآمن باليوم اآلخر،وعمل العمل الصاحل ،فال خوفٌ عليهم مِن أهوال يوم القيامة ،وال هم حيزنون على ما تركوه
وراءهم يف الدنيا ,فاملعنى بناءً على هذا الوجه اإلعرابي على بابه ،وليس فيه تقديمٌ وال تأخري ،فيكون مطابقا للرتتيب الذي ورد يف
كالم اهلل تعاىل ،وعليه فيكون املعنى املستفاد منه هو عكس ما جاء يف املعنى الثاني ،وهو أن الصابئ ن مبا أنهم ليسوا أهل كتاب،
وليسوا أهل دين حمافظ ن عليه وملتزم ن به ،كان َمظِنَّة عدم إشراكهم يف احلكم معَ أهل الكتب السماوية ،لذلك حَسُن أن ُينَبهَّ
السامع على ذلك ،وأنَّ حكمهم كحكم املسلم ن واليهود والنصارى يف تعليق نفي اخلوف واحلزن عنهم يوم القيامة بشرط اإلميان،
والعمل الصاحل.
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الرابع :أنها معطوفةٌ على حمل اسم "إِنَّ" على أن خرب "الصَّاِبئُونَ" حمذوف دون أنْ ينوي به التأخري ،فيكون املعنى :إنَّ الذين
آمنوا والذين هادوا مَن آمن باهلل واليوم اآلخر فال خوفٌ عليهم وال هم حيزنون ،والصابئون والنصارى ،فهذا املعنى على حذف
خرب "الصَّاِبئُونَ" وهو قريبٌ مِن املعنى الثالث ،لكن قد يكون أضعيف يف الدِّاللة على دخوهلم يف احلُكْم لعدم وجود اخلرب.
يری الفرّاء أن "الصَّاِبئُونَ" مرفوع ألنه معطوف على "الَّذِينَ" و"الَّذِينَ" مبين ال يظهر اإلعراب فيه ،ويرى أيضاً أنَّ "إنَّ" ضعيفة يف
التأثري ،فهي تإثر يف االسم دون اخلرب ،وأما اخلرب فإنه بقي مرفوعا بكونه خرب املبتداء ،وليس هلذا احلرف يف رفع اخلرب تأثري ,فـَ"إنَّ"
يظهر أثرها يف بعض األمساء ،أما األمساء اليت ال تتغري حاهلا عند اختالف العوامل فال يظهر أثر هذا احلرف فيها .ولذلك ال يظهر
يف "الَّذِينَ" أثر الرفع والنصب واخلفض ،ويرى أنها ال تإثر يف االسم املعطوف ،إذا كان امسها ال تظهر عليه عالمة اإلعراب،
ويستشهد بقول ضابئ بن احلارو الربمجيّ:
فَمَـــــــ ـنْ يَـــــــ ـكُ أَمْسَـــــــ ـى بِاملَدينَـــــــ ـةِ رَحْلُـــــــ ـهُ

فَــــــــــــــإنِّي وَقَيَّــــــــــــــاراً بهَــــــــــــــا لَغَريــــــــــــــبٌ

وجيوز فيه الرفع والنصب:ويف رأيه أن (قيّار)مرفوع ألنه معطوف على الضمري .والضمري مبين ال إعراب هلا .وهذا السبب سهل
وجيري حول "الصَّاِبئُونَ" يف هذه اآلية،ألن "الَّذِينَ" على أية حال ال يظهر الرفع فيه .ال جيوز عند سبيويه يف العطيف قبل خرب "أن" إال
النصب ،فقال سيبويه « :واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون :إنهم أمجعون ذاهبون ،وإنك وزيد ذاهبان ،وذاك أن معناه معنى اإلبتداء»
(سيبويه 1410 ،هـ 1 ،ـ .)202
وأما قوله يف هذه اآلية «ارتفع "الصَّابِئُونَ" باالبتداء على نية التأخري يف حيز "إِنَّ" من امسها وخربها ،واستشهد بقول بشر بن أبي حازم:
وَإِال فَـــــــــــــــــــاعْلَمُوا أَنَّـــــــــــــــــــا وَ أَنْـــــــــــــــــ ـتُمُ

بُغَــــــــــــــاهٌ مَــــــــــــــا بَقِينَــــــــــــــا يف شِــــــــــــــقَاق

أي فاعلموا أنا بغاهٌ وأنتم كذلك .والكسائي يتعني الرفع عنده يف العطف على اسم "إن" قبل خربها دون أي تقييد» (األمشوني 1375 ،هـ ،ج
 ،1ص.)143

يذكر لقوله "الصَّاِبئُونَ" وجه ن من اإلعراب:
الوجه األول :أنه معطوف على موضع اسم "إن"،ألنه قبل دخول "إن" كان يف موضع رفع.
والوجه الثاني :هو معطوف على املضمر يف "هَادُوا" ،ولكنه خطأ من جهت ن :إحداهما :أن املضمر املرفوع يقبح العطيف عليه
حتى يإكد ،واجلهة األخرى :أن املعطوف شريك املعطوف عليه ،فيصري املعنى :أن الصابئ ن قد دخلوا يف اليهودية وهذا حمال
(القرطيب 1387 ،هـ ،ج  ،6ص246؛ والنحاس  1426 ،هـ ،ص .)292

يوجد يف العطيف على اسم "إنَّ" بالرفع قبل جميء اخلرب ثالثة مذاهب:
األول :مذهب البصري ن يف العطيف على اسم "إنَّ" إذا مل يذكر اخلرب تع ن النصب ،فال حيمل على ا ل عندهم إال عند مضي
اخلرب ،فال جيوز عندهم "إن زيداوعمرو قائمان" ألن العامل يف خرب املبتدأ عند مجهورهم االبتداء والعامل يف اخلرب "إنَّ" فيكون
"قائمان" خربا عن "زيد" و"عمرو" معا،فيعمل عامالن لتلفان مستقالن يف العمل رفعا واحدا فيه ،وذلك ال جيوز ،ألن عامل النحو
عندهم كاملإثر احلقيقي.
الثاني :مذهب الكسائي وهو جواز العطيف على اسم "إنَّ" على اإلطالق ،سواء تب ن غري عمل "إنَّ" أو مل يتب ن .وسبب جتويز
الكسائي ذلك أن العامل عنده يف خرب "إنَّ" ما كان عامال يف خرب املبتدأ ألن "إ َّن" وأخواتها ال تعمل عند الكوفي ن يف اخلرب ،فالعمل
يف خرب "إنَّ" امسها،ألن املبتدأ واخلرب يرتافعان عنده.

دراسة آيات مل يلتزم الطربسي يف بيان معانيها بالوجوه اإلعرابية اليت ذكرها هلا

57

الثالث :مذهب الفراء وهو إن خفي إعراب االسم بكونه مبنيا أو معربا مقدر اإلعراب ،جاز احلمل على ا ل قبل مضي اخلرب،
واال فال،ألنه ال ينكر يف الظاهر،كما أنكر مع ظهور اإلعراب يف املعطوف (االسرتأباذي 1419 ،هـ ،ج  ،4ص،3171واألنباري،
1418هـ  ،ص،95واألمشوني 1375 ،هـ ،ج ،1ص143؛ واخلضري 1424 ،هـ ،ج ،1ص.)269

وأما قوله "الصَّاِبئُونَ" فيجوز فيه وجهان:
األول:فهو مرفوع على العطيف على موضع "إنَّ" وما عملت فيه ،وخرب "إنَّ" منوي قبل قوله "الصَّاِبئُونَ" فلذلك جاز العطيف
حزَنُونَ" وإمنا احتيج إىل هذا التقديرألن العطيف يف
على املوضع،واخلرب هو "مَنْ آمَنَ" ينوي به التقديم فحق "الصَّاِبئُونَ" أن يقع بعد "يَ ْ
"إنَّ" على املوضع ال جيوز إال بعد متام الكالم وانقضاء اسم "إنَّ" وخربها ،فعطيف "الصَّاِبئُونَ" على موضع اجلملة.
والثاني:أن جتعل قوله "الصَّاِبئُونَ" مبتدأ واخلرب حمذوف ،ويكون "مَنْ آمَنَ" يف موضع خرب "إنَّ" ويكون يف هذا الوجه تقديم
املعطوف على ما عطيف عليه ,ألن قوله" :والصَّاِبئُونَ" على هذا،مجلة معطوفة على اجلملة من "إنَّ" وامسها وخربها،كما جيوز
تقديم املعطوف على املعطوف عليه (القيسي1362 ،ش ،ج  ،1ص 238ـ 237؛ واإلشبيلي1402 ،هـ ،ج ،1ص.)452

وخالصة الكالم :أن العطيف على اسم "إنَّ" قبل جميء خربها من املسائل اليت أتى بها األنباري يف ذكر اخلالف ب ن البصري ن
والكوفي ن إذا عطيف على اسم "إنَّ" قبل جميء اخلرب ،وال جيوز فيه إال النصب عند البصري ن .والكوفيون ذهبوا إىل أنه جيوز العطيف
على موضع "إنَّ" قبل متام اخلرب ،واختليف حناة الكوفة يف اجلواز ،فقال الكسائي« :جيوز على كل حال» وقيده الفراء فيما مل يظهر
فيه عمل "إنَّ" (األنباري  1380 ،هـ ،ج ،1ص 186ـ .)185

ويبدو أن األرجح هو قول سيبويه يف العطيف على اسم "إنَّ" ألنه لو ارتفع املعطوف على حمل "إنَّ" وامسها لكان العامل يف
خربها هو املبتدأ ولو كان كذلك لكان العامل يف خربهما هو االبتداء ألن االبتداء هو املإثر يف املبتدأ واخلرب معا،وحينئذ يلزم يف اخلرب
املتأخر أن يكون مرفوعا حبرف "إنَّ" ومبعنى االبتداء فيجتمع على املرفوع الواحد رافعان لتلفان وإنه حمال (الرازي ،د.ت ،ج ،12
ص 53ـ 52؛ الزلشري1415 ،هـ ،ج ،1ص.)661

والوجه احلسن يف قوله "الصَّاِبئُونَ" أن يكون مبتدأ وخربه "مَنْ آمَنَ" إذ ليس فيه أكثر من حذف خرب "إنَّ" لفهم املعنى.
وال يستحسن ارتفاع املعطوف على العطيف على حمل "إنَّ وامسها" قبل ذكر اخلرب ألنه لو رفعناه على حمل "إنَّ وامسها" لكان
العامل يف اخلرب هنا هو املبتدا ،ولو كان كذلك لكان العامل يف خربهما هو االبتداء ألن االبتداء هو املإثر يف املبتدأ واخلرب معا وحينئذ
يلزم يف اخلرب املتأخر أن يكون مرفوعا حبرف "إنَّ" ومبعنى االبتداء فيجتمع على املرفوع الواحد رافعان لتلفان وإنه حمال.
ويقول اخلضري يف هذه اآلية «:ويف اآلية ليس عطف بل املرفوع مبتدأ حمذوف خربه لداللة خرب "إنَّ" عليه فحذف من الثاني لداللة األول
كما هو الكثري وال يلزم حينئذ العطف قبل متام املعطوف ومتام مجلة "إنَّ" يف النية مبالحظة تقديم خربها أو أن اخلرب املذكور خرب عن املرفوع وخرب
"إنَّ" حمذوف ،وإن كان احلذف من األول لداللة الثاني قليالً» (حاشية اخلضري1424،هـ،ج ,1ص.)269
قال ابن هشام«:أحد من أقسام العطف ،العطف على احمللّ حنو" :ليس زيد بقائم وال قاعدا" بالنصب ،وله عنده احملققّني ثالثة شروط :أحدها
إمكان ظهوره يف الفصيح ،أال ترى أنّه جيوز يف "ليس زيد بقائم" و"ما جاءني مِن امرأة" أن تسقط الباء فنتصب و"مِن" فرتفع وعلى هذا فال جيوز
"مررت بزيد وعمرا" خالفا البن جنّي ،ألنه ال جيوز "مررت زيدا" وأمّا قوله:
تَمُــــــــــــرُّونَ الــــــــــــدِيارَ وَ لَــــــــــ ـمْ تَعُوجُــــــــــــوا

[كالمُكـــــــــــــــــ مْ عَلَـــــــــــــــــيَّ إذَنْ حَـــــــــــــــــرَامُ]

فضرورة وال ختتص مراعاة املوضع بأن يكون العامل يف اللفظ زائدًا كما مثلنا ،بدليل قوله:
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فــــــإِنْ لَــــــمْ تَجِــــــدْ مِــــــنْ دُونِ عَــــــدْنانَ وَالِــــــداً

وَدُونَ مَعَــــــــــــــ ـداّ فَلْتَزَعْــــــــــــــ ـكَ الْعَــــــــــــــ ـوَاذِلُ

وأجاز الفارسي يف قوله تعاىل :وأُتْبعوِا فِي هَذُِِ الدُّنيَا لَعْنةً وَيَ ْومَ القيامِة( هود  )60 :11أن يكون "يَومَ القيامِة :عطفا على حملّ " َهذِهِ"
أل ّن حملّه النصب.
الثاني :أن يكون املوضع حبقّ األصالة ،فال جيوز "هذا ضارب زيدا وأخيه" ألنّ الوصف املستويف لشروط العمل األصل إعماله ال إضافته اللتحاقه
بالفعل ،وأجازه البغداديون.
والثالث :وجود احملرز ،أي الطالب لذلك احملل ،وابتين على هذا امتناع مسائل:
إحداها" :إن زيد أوعمرو قائمان" وذلك ألنّ الطالب لرفع "زيد" هو االبتداء واالبتداء هو التجرّد ،والتجرّد قد زال بدخول "إنَّ".
والثانية" :إنّ زيدا قائم وعمرو" إذا قدّرت عمرا معطوفا على احمللّ ،ال مبتدأ وأجاز هذه بعض البصريني ،ألنّهم مل يشرتطوا احملرز ،وإنّمامنعوا
األوىل ملانع آخر ،وهو توارد عاملني" :إنّ" و"االبتداء" على معمول واحد وهو اخلرب ،وأجازهما الكوفيون ،ألنّهم ال يشرتطون احملرز ،وألنّ "إنَّ" مل
تعمل عندهم يف اخلرب شيئا ،بل هو مرفوع مبا كان مرفوعا به قبل دخوهلا ،ولكن شرط الفرّاء لصحة الرفع قبل جميء اخلرب خفاءإعراب االسم ،لئال
يتنافر اللفظ ،ومل يشرتطه الكسائي ،كما أنّه ليس بشرط باالتفاق يف سائر مواضع العطف على اللفظ وحجتّهما قوله تعاىل :إنَّ الَّذينَ آ َمنُوا
وَالَّذينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ اآلية وقوهلم "إنّك وَزيدٌ ذاهبانِ" وأجيب عن اآلية بأمرين :أحدهما :أنّ خرب "إنَّ" حمذوف ،أي مأجورون أو آمنون أو
فرحون ،و"الصَّابِئُونَ" مبتدأ وما بعده اخلرب ويشهد له قوله:
خَلِيلَــــــــــيَّ هــــــــ ـلْ طِــــــــــب فَــــــــــإنِّي وَأنْتُمَــــــــــا

وَإن لَـــــــــــمْ تَبُوحـــــــــــا بِـــــــــــاهلَوَی دَنِفَـــــــــــانِ

ويضعفه أنّه حذف من األوّل لداللة الثاني ،وإنّما الكثري العكس ،والثاني :أنّ اخلرب املذكور لـِ"إنَّ" وخرب "الصَّابِئُونَ" حمذوف ،أي كذلك ويشهد
له قوله:
فَمَـــــــ ـنْ يَـــــــ ـكُ أَمْســـــــــى بِاملَدِينَـــــــ ـةِ رَحْلُـــــــ ـهُ

فَــــــــــــــإنِّي وَقَيَّــــــــــــــارٌ بِهَــــــــــــــا لَغَرِيــــــــــــــبُ

إ
إذ ال تدخل الالم يف خرب املبتدأ حتّى يقدّم حنو" :لقائم زيد" ويضعفه تقديم اجلملة املعطوفة على بعض اجلملة عليها» (األنصاري 1371 ،هـ.ش
 ،ب  ,4ص 616ـ .)618
وقال ابن عطية« :اختلف القراء يف إعراب الصابئني يف هذه اآلية فقرأ اجلمهور "وَالصَّابِئُونَ" بالرفع وعليه مصاحف األمصار والقرّاء السبعة،
وقرأ عثمان بن عفّان وعائشة وأبي بن كعب وسعيد بن جبري واجلحدري "وَالصَّابنيَ" وهذه قراءة بينّة اإلعراب وقرأ احلسن بن أبي احلسن والزهري
"وَالصَّا ِبيُونَ" بكسر الباء وضمّ الياء دون همز ،وأمّا قراءة اجلمهور "الصَّابِئُونَ" فمذهب سيبويه واخلليل وحناة البصرة أنّه من املقدّم الّذي معناه
التأخري وهو املراد به ،كأنّه قال :إن الذِينَ آمَنُوا وَالذَّينَ هَادُوا من آمَنَ باهللِ واليوم اآلخَرِ وَعمَلَ صاحلاً فال خوفٌ عليهم وَال هُم يَحزَنونَ ،والصابئو َن
والنَّصارَى كذلك وأنشد الزجاّج نظريا يف ذلك:
وَإالّ فَـــــــــــــــــــاعْلَمِوا أنَّـــــــــــــــــــا وَأنْـــــــــــــــــــتُم

بُغَــــــــــــــاة مَــــــــــــــا بَقِينَــــــــــــــا يف شِــــــــــــــقَاق

فقوله "وأنتم" مقدّم يف اللفظ مؤخّر يف املعنى أي وأنتم كذلك ،وحكى الزجّاج عن الكسائي والفرّاء أنّهما قاال" :وَالصَّابِئُونَ" عطف على "الَّذينَ"
إذ األصل يف "الَّذينَ" الرفع وإذ نصب "إنَّ" ضعيف وخطأ الزجّاج هذا القول وقال" :إنَّ" أقوى النواصب ،وحكي أيضا عن الكسائي أنّه قال
"وَالصَّابِئُونَ" عطف على الضمري يف "هَادُوا" والتقدير" :هادوا هم والصابئون" ،وهذا قول يردّه املعنى ألنّه يقتضي أنّ الصابئني هادوا» (األندلسي،
 1422ق ،ج  ,2ص.)220
وقال أبوحيان«:ويف توجيه هذه القراءة [الصَّابِئُونَ] وجوه :أحدها :مذهب سيبويه واخلليل وحناة البصرة :أنّه مرفوع باالبتداء ،الوجه الثاني:
أنّه معطوف على موضع اسم "إنَّ" ألنّه قبل دخول "إنَّ" كان يف موضع رفع ،وهذا مذهب الكسائي والفرّاء .الوجه الثالث :أنّه مرفوع معطوف على
الضمري املرفوع يف "هَادُوا" وروي هذا عن الكسائي ،الوجه الرابع :أن تكون "إنّ" مبعنى نعم حرف جواب ،وما بعده مرفوع باالبتداء فيكون
"وَالصَّابِئُونَ" معطوفا على ما قبله من املرفوع وهذا ضعيف ،ألنّ ثبوت "أنَّ" مبعنى نعم فيه خالف بني النحويني ،وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان

دراسة آيات مل يلتزم الطربسي يف بيان معانيها بالوجوه اإلعرابية اليت ذكرها هلا
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العرب فتحتاج إىل شيء يتقدمّها يكون تصديقا له ،وال جتيء ابتدائية أوّل الكالم من غري أن تكون جوابا لكالم سابق» (أبوحيان1420 ،ق ،ج ،4
ص.)325

ومل يأت الطربسي ببيان ألثر اإلعراب يف قسم املعنى ولكن يبدو أنه قد اختار قول سيبويه واخلليل ومجيع البصري ن وهو الوجه
الثاني من اإلعراب .وهناك نقطة هامة بالنسبة ملفردة "الصابئي" :معظم املفسرين اقتبسوا املعنى من أصل الكلمة "صبأ" وهذا خطأ
ألن "الصابئي" كلمة مندائية آرامية مبعنى "النضافة والدخول إىل املاء" والصابئون هم من أهل الكتاب موحدون لكن ألسباب كثرية
فسّر العلماء الكلمة بشكل خطأ ،نرى بأن الطربسي مل يأت بوجه إعراب ملعنى هذه الكلمة لكثرة ما دار عليها من نقاش .هم
أصحاب كتاب وعندهم كتابهم املقدس "كنزربا" ويإمنون باهلل األوحد ملن أكثر املفسرين مل يلتقوا بهم ألنهم يقطنون يف العراق ويف
جنوب إيران ،وقد أخذوا فكرة الصابئ ن من املخطئ ن.
اخلامتة
1ـ أثبتت الدراسة أن الطربسي يف املواضع اليت مل يلتزم بالوجه اإلعرابي يف املعنى إما أنه مل يكن قانعاً باملعنى املوجود عند
املفسرين ككلمة "الصابئ ن" وإما قبل الرأي الكلي حيث كان إمجاعاً من قبل املفسرين.
2ـ حاول الطربسي يف بعض املواضع أن حيكي رأيه بشكل جزئي عرب اإلعراب لكنه يف املعنى اتفق مع الطربي والنحوي ن الذين
سبقوه.
3ـ أثبتت الدراسة أن املواضع اليت مل يلتزم فيها الطربسي بالوجه اإلعرابي كلها كان حمال للنقاش ويبدو أنه مت اإلمجاع عليها.
4ـ أثبتت الدراسة أن الطربسي من خالل حياديته بالنسبة للمواضع اليت مل يلتزم بها بيّن قدرته النحوية وقبول الرأي اآلخر ,فلم
يكن مفسّرا لكل اآليات وقد اتفق مع بعض النحوي ن.
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