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 الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى بيان أثر االختالف بين النحویين فی األوجه اإلعرابية فی تفسير اآلیات ألن هذا 

االختالف هو اکتناه ٌ لمعانی النحو فی اإلفصاح عن تفسير العدید من آی الذکر الحکيم إذ ال یخفى على 

دارس العربية االرتباط الوثيق بين المعنى والحالة اإلعرابية ومن هنا جاءت فکرة هذه الدراسة الموسومة 

بـ ) تعدد األوجه النحویة وأثره الداللی " تفسير الشيرازی نموذًجا" ( وقد تناولت فی تمهيد الدراسة ) 

ثر اختالف اإلعراب فی توجيه التعدد النحوی ، الشيرازی وتفسيره ( وتناولت فی المبحث األول ) أ

المعنى (والمقصود به أن یکون هناک قرادة قرآنية آو شاهد نحوی یروى بأکثر من وجه إعرابی فيحاول 

النحوی أن یعطی الحالة النحویة التی یرد عليها الشاهد رأیًا یطابق قاعدة نحویة معروفة تجعل للنص 

کما تناولت فی المبحث الثانی ) أثر االشتقاق الصرفی فی  وجًها مقبوالً فی العربية جائًزا عند دارسيها .

توجيه المعنى ( والمقصود به أن ألفاظ القرآن الکریم هی لب کالم العرب وجواهر بالغته عليها اعتمد 

الفقهاء فی شرعهم ومنها استنبط النحویون قواعدهم وعليها عّول الشعراء واألدباء وقد حّول المفسرون 

 المفردات وتقليبها على األوجه المحتملة فی العربية ، وجاءت الخاتمة بجملة من النتائج فی التأصيل لهذه

 

 التعدد النحوی، األثر الداللی ،النحوالكلمات المفتاحية:

 

 

 
فَنا ِمْن نَْفسه، َوأَْلَهَمنا ِمنْن ُشنْرره، وفنتَل لَننا ِمنْن أبنواب العلنم بُِربوبِيَّتِنه َودلَّننا ، الحمدُ لله على ما َعرَّ

َمندهُ ِمنْن فني َمنْن حَ  ُر بنهَحْمنداً نُعَّمن يه من اإلخالص لهُ فني توحينده، وَجنَّبَننا منن اإللحادوالشنأ فني أْمنرهعل

ِِ َونَْسبُِق ب أبي القاسم . والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين َمْن َسبََق إلى ِرضاهُ وَعْفوه هخلِقِه

 ، أما بعدُ.هوَمْن واال محمد وعلى آله وصحبه

ٍ  ننٍص  فقد حظي القرآن الرریُم بجهوٍد جبارة لمعرفة معانيه والوقوف علنى أسنراره منا لنم یحن  أ

، فجاء مشتمالً على األحرنام تعيش في وضعٍ معرفي محدود سماوٍ. فهذا الرتاب أنزلهُ الله على أّمٍة كانت

بٍأ جدینٍد وِلِه وحتى یوم المعناد. جناء القنرآن بسنالناس منذ نز قيم اإلنسانية واألخالقية مخاطبًاوالقوانين وال

، فقند جمنع بنين على العرب، ال هنو نثنر مثنل نثنرهم، وال هنو شنعر مثنل شنعرهم وأسلوب فرید كان غریبًا

مزایا أنواع الرالم فاحتوى على أناقة الشعر وطالقة النثر، فنهض المسنلمون عناكفين علنى معرفنة معانينه 

 ومالبساتها وما یتعلق بها من العلوم والمعارف. ودراسة شؤون اآلیات القرآنية

أما عن سبب اختيارٍ القرآن الرریم مجاالً للدراسة فيرمن في عدة أمور منها ؛ شعورٍ من خالل 

دراستي للنحو بأن القرآن الرریم كان له فضل عظيم على هذا العلم ، سواء في نشأته ، أو في مراحل 

mailto:basma@yahoo.com
mailto:basma@yahoo.com


 
 

 تعدد األوجه النحوية وأثره الداللي)تفسير الشيرازينموذًجا(

 

 (0202) 7اآلداب )اللغات وآدابها(                                                                            مجلة البحث العلمى في 
- 607 

- 

أن یتخذ القرآن الرریم منطلقاً فسيحاً ینطلق منه إلى تنقيل قواعد النحو  تطوره ، وأنَّ من الواجب حيال هذا

وتخليصها من الشوائب ، وما علقت به من أمور عررت صفوه ونقاءه ؛ ألن القرآن الرریم كالم الله تعالى 

ك نص الذٍ ال یأتيه الباطل من بين یدیه ، وال من خلفه ، فهو النص الصحيل الثابت المتواتر ، وليس هنا

مماثل له مما یستشهد به ، ویشبهه في قوة ثباته وثبات روایته والقطع بصحته في متنه ولفظه ، وعليه 

فالواجب أال تفضل عليه القواعد النحویة ، بل الواجب أن تقاس القواعد عليه ، وأن ترون القواعد النحویة 

 مستقرأة منه.

له، یلح  أنَّ تعدد األوجه في تحليل أحد العناصِر  وَمْن یتتبع نشأة النحو األولى ، وتقعيدَ العلماء

التركيبية أمٌر شائٌع ومألوٌف، فيرى أحيانًا أنَّ أحدهم قد یجيُز غيَر وجٍه في عنصٍر ما، كما یألف الخالف 

بينهم في أثناء التحليل، ولذلأ شاَع الجواز في تحليلهم، وكثر األخذ والّرد بالترجيل أو التّضعيف أو 

ران من البدیهي أن تختلَف آراؤهم، وتتشعَّب مواقفُُهْم، وتتعدّدَ أوجُهُهم في تحليالتهم، راسمين الّرفض؛ ف

 للغة في ضوء هذه االختالفات كلِّها، الغناَء في التنوع المعنوٍ، والنّماَء في التعبير الداللّيِ.

 رفية والرونية متخذًاأسراره المع والشيرازٍ واحد من الذین نهلوا من هذا الرافد فغاص في دقائق

، فهنو واحند منن النمناذت التني أغننت الفرنر اإلسنالمي بعامنة والفرنر لفلسفة سبيالً للوصول إلى مبتغاهمن ا

بالعنداء ألهنل الفرنر النذٍ كنان یسنير بنالمجتمع  االشيعي بخاصة على الرغم من نشأته في جٍو كان مشحونً 

 نحو الجمود.

یل بمننا یننراه هننو مننن قضننایا الفلسننفة، مننن التصننر احرًجننوبننالرغم مننن هننذا كلننه لننم یجنند الشننيرازٍ 

مقدمة  ، ویقف كتاب )األسفار( فيعلى التأليف في مجاالت الفلسفة، والمعرفة ، فانصبَّ والتعبير عن آرائه

التني ألفهنا بعند حنيٍن ؛ حتنى جناءت كتبنه أو رسنائله ينه كنلَّ منا أُوتني منن أفرنار وآراءقند َوَضنع فف، مؤلفاته

 .التفسير یظهر فيها تطبيق لفلسفتهى كتب ، حتمقتضبةً منه

منن تلنأ المؤلفنات التني ظهنرت فيهنا الفلسنفة الشننيرازیة  اوالتفسنير النذٍ تناولنه البحنث یعند  واحندً 

احث أخرى ، ومبأسماه مؤلفه تفسير القرآن الرریم، وقد جاءت جل  مباحثه فلسفية، وهو الذٍ جليةبصورة 

 ، إذ إنِّه كان یرتب أغلب مؤلفاته بالعربية.یتعلق بلغة القرآنمنها ما یخص علم الرالم، ومنها ما 

 

عرابية في تفسير اآلیات إلى بيان أثر االختالف بين النحویين في األوجه اإلهذه الدراسةتسعى و

ي النحو في اإلفصاح عن تفسير العدید من آٍ الذكر الحريم؛ إذ هو اكتناهٌ لمعان؛ ألن هذا االختالف القرآنية

ومن هنا جاءت فررة هذا ين المعنى والحالة اإلعرابية ، ب ى على دارِس العربية االرتباط الوثيقال یخف

 (. نموذًجا تفسير الشيرازيه الداللي أثرو ةالنحوياألوجه تعدد )ـبالموسوم البحث 

؛  ةا صنرفيأوجًهن( فني العننوان ، منع أنَّ هنناك ةالنحوین األوجنهویالح  أنني استخدمُت مصطلل )

ألني أتعامل هنا مع مصطلل )النحو( بمفهومه الواسع الذٍ یشمل قواعد اللغة ، سواء أكانت قواعد خاصة 

ببنية الرلمة معجمياً أو صرفياً ، أم كانت قواعند خاصنة ببنينة الجملنة منن حينث التركينب وعالقنة الرلمنات 

 الوصفي منهجاً لها. وقد اتخذت الباحثة من المنهج. (1)بعضها ببعض وتأثير بعضها في اآلخر

اقتضت طبيعة البحث أن یأتي في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة ، تحدثت في المقدمة عن و

المبحث ، وتناول (وتفسيره ، الشيرازيتعددالنحويال)وتناول التمهيد  أهمية الموضوع وخطة البحث.

في توجيه  االشتقاق الصرفيأثر ( ، وتناول الثاني )أثر اختالف اإلعراب في توجيه المعنى) األول

 ( ، أما الخاتمة ففيها إبراز أهم النتائج التي توصل إليها البحث.المعنى

                                                 
 .11، ص ، دراسة نصية في شعر صالح عبد الصبورالحرد. محمد حماسة عبد اللطيف: ظواهر نحوية في الشعر (1)
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وما كان لي في هذا البحث من صواٍب ، فمن الله تعالى ، وما كان من خطنأ أو زلنل ، فمنن نفسني 

 ومن الشيطان. 

 واللهُ الموفُق للصواب  

 

 التمهــيد

 

 : نحوٍ التعدد ال -

وقند اإلعرابني ودالالتنه ،  النحنوٍ ، والمقصنود بنه التعندد التعنددینهض هنذا البحنث علنى دراسنة 

أولى العلماء العالمة اإلعرابية اهتماًما بالغًا بوصفها دالئل المعاني ، وتجلى هذا االهتمام فني أنهنم اهتمنوا 

وننتج عنن هنذا االهتمنام بدراسة النصوص اللغوینة مثنل القنرآن الرنریم ونصنوص الشنعر العربني القندیم ، 

ظهور اتجاهات متعددة للوصول للوظائف النحویة والداللية للرلمات في التراكيب النحویة ، وصار عنندنا 

في التراث العربي ما یمرن تسميته باإلعراب الوظيفي أو الداللي ، وكان من مظاهره نظرینة االحتمناالت 

وجه اإلعرابينة للرلمنة الواحندة داخنل الننص المعنين ، بحينث اإلعرابية ، التي تقدم لنا إمرانية التعدد في األ

یتخصص كل وجه من وجوه هذا التعدد اإلعرابي بداللنة خاصنة ال یؤدیهنا الوجنه اإلعرابني المقابنل النذٍ 

 تحتمله الرلمة نفسها في التركيب النحوٍ نفسه.

عراب والداللة ؛ لرون وتؤكد نظریة االحتماالت اإلعرابية بوضوح العالقة الجدلية بين عالمات اإل

هذه النظریة في حقيقة األمر نظریة في تعدد أنواع األوجنه اإلعرابينة لمرنّون منن مروننات تركينب نحنوٍ 

 التراكيب الممرنة من جهة أخرى.واحد من جهة ، وتعدد أنواع 

، وتعنندد المعنناني ه إعرابنني یتميننز بخصائصننه الدالليننةومننن الواضننل أنَّ كننل تركيننب وكننل وجنن 

النهج الذٍ اتبعه اللغویون والمفسنرون والنحوینون واألصنوليون العنرب القندامى فني  عية ینسجم ماإلعراب

التعامل من النص القرآني المنطوٍ على معاٍن مطلقة ال تنقضي عجائبها ، وتعدد أوجه تأویلهنا وتفسنيرها 

الفررٍ الذٍ ورثناه عنن  للدرس ، وبهذا التعدد نفسر الخصوبة والثراء؛ مما یبقي هذا النص ميدانًا خصبًا 

 األسالف.

وقد حصر ابن رشد األسباَب المؤدیة إلى االختالف بين الفقهاء، في تحدید معاني األلفاظ التي بنى 

ة، ين المعاني التركيبيمييز بته في الت؛ وذلأ ألهمي(1)عليها األحرام في ستٍة ؛ منها :" اختالف اإلعراب "

، (2)" لغة، وأصول الفقهالالحدیث، و" :هي  تشتمل ثالثة فنون الجتهادأنَّ أعظم علوم ا قد ذكر الغزاليو

أبا عمر  ة یساعد على فهم أكثر العلوم، ویُروى أنَّ نظر الصحيل في اللغة العربيال اء یرى أنَّ كان الفرو

 .(3)في الفقه من كتاب سيبویه یُفتي الناس مرث ثالثين سنة جرميال

ة، وبعض توجيهات اآلیات االختالف في أحرام الفروع الفقهيب معظم أسبا ضل أنَّ ومن ذلأ كله یت

 ٍ ٍّ في معظم أبواب  ویرون الرالم:"  في قوله ، وقد أشار إلى ذلأ الّزمخشرٍالقرآنيّة قائٌم على أساٍس نحو

ً على ع ایات عن سيبویه واألخفش ولم اإلعراب، والتفاسيَر مشحونةً بالرأصول الفقه ومسائلها مبنيّا

صوص بأقاویلهم، والفراء وغيرهم من النحویّين البصریين والروفيين، واالستظهار في مآخذ النوالرسائي 

والتّشبّث بأهداب تأویلهم، وبهذا الّلسان مناقلتهم في العلم ومحاورتهم وتدریسهم ومناظرتهم، وبه تقطر في 

                                                 
 .1/11بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، : ابن رشد (1)
 .2/133الغزالي : المستصفى من علم األصول ، (2)
 .9انظر : األسنوي : الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ، ص (1)
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اإلنسان إلصدار الحرم  قصد ا كليًّا في توجيهلغة رجوعً ؛ مما یدعو للرجوع إلى ال(4)" القراطيس أقالمهم

ل مدى التالزم أو التآخي بين علوم اللغة العربية وعلوم الشریعة ، ویوّضِ (5)فهالشرعي على تصر

باآلخر، وهذه لحمةٌ أّكدها افتقار كّلٍ  حٍد ال یتّم إالوااإلسالمية عامة، وعلوم القرآن خاصة، حتى غدا كل  

ة وعلومها إال بعد درس العربي، آن أَْن یفيدَ منهاكما ینبغيإلى اآلخر؛ إذ ال یستطيع دارس علوم القر

لتحولت ُجثَّةً هامدةً، ولفقدت روحها الفاعلة  ؛ المختلفة، في حين لو تخلّت علوم العربيّة عن القرآن أو نأتْ 

 ٍة وبيان ناصع.وما فيها من مقوماٍت أسلوبي

فنني لغننٍة تعتمنند حركننات اإلعننراب  ،المبننارككتور مننازن رمننا یقننول النندي عننن اإلعرابخلِّ وعليننه فننالت

فني تنرك حركنات اإلعنراب  هندٌم لهنا وإماتنة لمرونتهنا، وإنَّ " ة:للتعبير عن المعاني النحویة كاللغة العربين

من الجمل تضنيع معانيهنا بضنياع  كثيًرا عبيرات، لباَس اإلبهاِم والغموض... إنَّ إلباًسا لرثير من الجمل والت

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې چ اإلعراب فيها، وَمْن ذا الذٍ یستطيُع أَْن یقرأَ من غير إعراٍب، فيفهَم مثل قوله تعالى: 

 .(2)"، وقولنا: ما أحسن زید...(1)چې ې ى 

، منن هالمعنى، وهذا ما سنسعى إلى تأكيداللة، واإلعراب بل لنا شدة ارتباط النحو بالدضیتومن هنا 

بعننض اآلیننات القرآنيّننة التنني تتعنندد معانيهننا وتتنننوع دالالتهننا بتعنندد أعاریبهننا، وتنننوع  خننالل الوقننوف علننى

ه؛ إذ ینات القرآنيّنة فني ذلنأ كلنة في تفسير اآلأثر االختالف في األوجه اإلعرابية، مبرزین وجوهها النحوی

فني ذلنأ أكبنَر  ى اخنتالف فني معناهنا؛ ولعنلَّ ٍ من غير شنّأٍ إلنين في إعراب آیٍة ما یؤدِّ ویحاختالف الن إنَّ 

ر إللغائهما أو إلغاء أحدهما تؤث دعوةٍ  أیة ، وأنَّ اإلعراب سبيل الفهم مفتاُح المعنى، وأنَّ  النحو دليٍل على أنَّ 

حو إلى المران الذٍ ال یرید، وتلغي غایة ال في إغالق األفهام عن تدبر معاني القرآن، وتسير بالنبشرل فع

وقد أخننذ التعنندد اإلعرابنني عننند القنندامى ياع.لحننن والضننلننى، وهنني حفنن  القننرآن الرننریم مننن الوضننعه األو

 اتجاهين ؛ األول : تعدد الحركة وتعدد الموقع اإلعرابي ، والثاني : ثبوت الحركة وتعدد الموقع اإلعرابي. 

، ویرجنع تزخر كتب النحو وإعراب القرآن بتعدد األوجه اإلعرابية التي تخص التركيب الواحد و

هذا التعدد في الغالب إلى تعدد القواعد النحویة التني یمرنن تطبيقهنا علنى تركينب واحند ، أو تتعندد األوجنه 

الخنتالف  اإلنى تعندد لغنات العنرب تبعًن التعدد احتماالت المعنى المراد من التركيب ، كما یرجع أحيانًن اتبعً 

 القبائل.

ق د. تمنام حسنان  اوسرد هذه األوجه اإلعرابية المختلفة كان تابعً  لما یسمى بقواعد التوجيه ، ویُفّرِ

فهني دسنتور  (ضنوابط منهجينة)بين قواعد التوجينه والقواعند النحوینة قنائالً :" وإذا كاننت قواعند التوجينه 

للنحاة ، والذین یعرفون الفرق بين الدستور والقانون یستطيعون أن یقيسوا عليه الفرق بين قواعند التوجينه 

، فقواعند التوجينه عامنة ، وقواعند األبنواب خاصنة  (قواعند األبنواب)أٍ  (قواعند النحنو)م وما نعرفنه باسن

، فالعالقة بين قواعد التوجيه وقواعد النحنو هني عالقنة العنام بالخناص. وذكنر د. عبند اللنه الخنولي أنَّ (1)"

وٍ النذٍ معنناه ذكنر الفرق بينهما یرجع إلى الوظيفة ، فينرى أنَّ :" وظيفنة القواعند النحوینة التوجينه النحن

الحاالت ، والمواضع اإلعرابية وأوجه كل منهمنا ، ومنا یتصنل بهمنا أو ینؤثر فيهمنا ، فني حنين أنَّ وظيفنة 

                                                 
 .1الزمخشري : المفصل في علم العربية ، ص (4)
 .11الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ، ص(1)

 .23/فاطر(1)

 .77، ص نحو وعي لغويد. مازن المبارك : (2)

 .191ص،  دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،  األصولد. تمام حسان : (1)
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قواعد التوجيه تقریر التوجيه الذٍ تذكر في سنياقه وتفسنيره أو تعليلنه أو االسنتدالل علينه أو االحتجنات لنه 

"(2) . 

ف د. عبد الله الخولي التوجيه بقو له :" هو ذكر الحاالت والمواضع اإلعرابية ، وبيان أوجه ویُعّرِ

كل منهما ، وما یُنؤثر فيهنا ، ومنا یلنزم ذلنأ منن تقرینر ، وتفسنير أو تعلينل أو اسنتدالل أو احتجنات، سنواء 

علنى  ا. فتعرینف التوجينه ینصنب عننده أساًسن(1)صيغ ذلأ في قواعند تضنبطه ، وتنظنر لنه ، أم لنم یُصنغ "

 اإلعراب ، ثم یأتي بعد ذلأ كل ما یتصل به من مؤثرات وما یحتاجه من تفسير وتعليل.

، وأٍ قننوانين أو قواعنند تتصننل بهننذا العلننم ، ال یرننون  اأنَّ التوجيننه النحننوٍ عموًمنن ةرى الباحثننتننو

عت الغرض منها فقط هنو دراسنة اإلعنراب ، ولرننَّ الهندف منهنا هنو تفسنير المعناني التني منن أجلهنا وضن

التراكيب ، ویرون هذا التفسير ـ في الغالب ـ عن طریق اإلعراب، إذن فاإلعراب یُعد  وسيلة ولنيس الغاینة 

 من البحث.

ویهتم هذا البحث بالتوجيه النحوٍ للقراءات ، وبالتالي فيمرن ذكر أهم األسباب التي أدت إلى هذا 

بينها ، وخالفات المفسرین والفقهاء فيما بينهم في التعدد في التوجيه وهي : اختالف القراءات القرآنية فيما 

التأویل ، واشتراك بعض الوظائف النحویة في عالمة إعرابية واحدة ، كما یقول د. حماسة :" اتفناق أكثنر 

من حالة في عالمة إعرابية واحدة ، كاتفاق الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إنَّ ونائب الفاعل ، في 

ق المفاعيل كلها والحال والتمييز واسم إنَّ وخبر كان والمنادى غير المفرد العلم في النصب ، الرفع ، واتفا

 .  (2)واتفاق المضاف إليه واالسم المجرور بحرف الجر وتابع المجرور، في الجر"

 ـ الشيرازٍ وتفسيره :  

فنارس. كنان هو محمد بن إبراهيم بن یحيى القوامي الشيرازٍ منن أسنرة )قنوامي( فنارس حرمناء 

ا على طلنب العلنم . تربى الشيرازٍ في حضن والده عاكفً (3)أبوه أحد وزراء بالد فارس في العهد الصفوٍ

 ، ولما توفي والده رحل إلى أصفهان لتلقي العلوم. 

في طلب العلم ، ومن ولعه أنفق كلَّ ما خلّفه والده من ماِل ، وسلأ المذهب  اوكان الشيرازٍ مولعً 

. وقد صّرح الشيرازٍ بهذا الولع فني مقدمنة األسنفار فقنال اعرفانيً  افي ، فأصبل فيه صوفيً الصوفي والفلس

:" قد صرفت في سالف الزمان منذ أّول الحداثة والریعان في الفلسفة اإللهية بمقدار منا أُتينُت منن المقندور 

وهنو فني طرینق  هنـ(1151. أمنا وفناة الشنيرازٍ فراننت عنام )(1)وبلغ إلينه قسنطي منن السنعي الموفنور "

 الحج. 

مرحلة تلقي العلوم والمعارف اإللهينة ، وتتبنع  األولى :مرت حياة الشيرازٍ بثالث مراحل هي ؛ 

مرحلنة تهنذیب الننفس وتزكيتهنا ، وهني المرحلنة التني انصنرف فيهنا  الثانية :آراء المترلمين والفالسفة. و

، وقد علَّل أسباب  االشيرازٍ إلى العبادة في الجبال النائية ، وقيل إنه أقام في عزلة أمدها خمسة عشر عامً 

هذه العزلة بقوله :" لما رأینت الحنال علنى ذلنأ المننوال منن خلنو الندیار منن أهنل المعرفنة وضنياعٍ السنير 

عننن أبننناء الزمننان ، والتجننأُت إلننى أن أنننزوٍ فنني بعننض  اادلننة وإشنناعِة اآلراء الباطلننة ، ضننربُت صننفحً الع

                                                 
 .11ص،  قواعد التوجيه في النحو العربيد. عبد الله الخولي : (2)

 .12، ص السابقالمرجع (1)

 .211، ص العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديثد. محمد حماسة عبد اللطيف : (2)

 .6/114 ، األعالم: لزركلي اانظر : (1)

 .1/7مقدمة المحقق ،  األربعةالحكمة المتعالية في األسفار العقلية : الشيرازي(1)
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مرحلنة التصننيف والتنأليف ، إذ ألهمنه اللنه تعنالى ممنا شنعر بنه فني المرحلنة  الثالثة :. و(2)نواحي الدیار "

. ویمرنن (3)ز الخامدُ من نشناطهالثانية جرعة العطش للطالبين ، فنهضْت عزیمتُهُ بعدما كانت قاعدةً ، واهت

أن نسمي هذه المرحلة بالمرحلة الشيرازیة لسيرة صدر الندین الفررینة ، وقند غندت شنيراز بهنذه المدرسنة 

 تضاهي أصفهان في الشهرة العلمية. 

ا فني حقنول الفلسنفة والعلنوم والمعنارف اإللهينة ، وكاننت علميًن اترك صدر الندین الشنيرازٍ تراثن

فها الله سبحانه وتعنالى بنأن معظم مؤلفاته یرتب ها باللغة العربية؛ ألن هذه اللغة لغة العلم والفلسفة ، وقد شرَّ

جعلهننا لغننة القننرآن الرننریم ت وألنهننا تعننالج مختلننف القضننایا اإلسننالمية الرالميننة. وقنند بلغننت مؤلفاتننه اثنننين 

ًِ ، وكانت مباحثه التي تناولهنا جل هنا فلسنفية ذا اوأربعين كتابً  ًِ ًِ ًِ ت ارتبناط وثينق بتناریل الفرنر ورسالةً

 اإلسالمي وفالسفته المشاهير.

 التفسير :ـ 

(، وآیننة 55رة حتننى اآلیننة )مننن السننور واآلیننات القرآنيننة ، هنني : سننورة البقنن اتننناول التفسننير عننددً 

د، وسنورة الجمعنة، ، وسنورة الحدینسنجدة، وسنورة ینس، وسنورة الواقعنة، وآینة الننور، وسنورة الالررسي

 ، وسورة الزلزلة، وخاتمة الرتاب.ورة األعلى، وسورة الضحىوسورة الطارق، وس

ویبدو أنه جاء على شرل رسائل كتبها المفسر ، وكانت سورة الحدید أُولى السنور التني كتبهنا كمنا 

الً   صّرح هو بذلأ ، إذ قال :" ثنم منن الننوادر الغریبنة أن هنذا العبند المسنرين كنان فني سنالف الزمنان متنأّمِ

تي عند تالوة القرآن فني معناني آیاتنه ورموزهنا وإشناراتها. وكنان المنفنتل علنى قلبني منن على عاد امتدبّرً 

آیات هذه السورة ، وإشاراتها أكثر من غيرها ، فحداني ذلأ مع ما سبق من الخواطر الغيبينة ، والندواعي 

السننور  العلميننة إلننى أن أشننرع فنني تفسننير القننرآن المجينند فشننرعُت ، وكننان أّول مننا أخننذت فنني تفسننيره مننن

القرآنية هذه السورة لفرط شغفي وقوة شوقي بإظهنار منا ألهمنني ربّني منن عننده .... ثنم بعند أن وقنع إتمنام 

 .(1)تفسيرها مع تفسير عدة أخرى من السور واآلیات كآیتي الررسي وآیة النور... "

ولعلنه یجند ویبدو أنه اعتمد في تفسيره على ذوقه المعرفي ؛ فجاء تفسيره تفسنير أجنزاء منفنردة ، 

بعض المناحي في سورة الحدید وسائر السور الواردة في التفسير التني وقنع اختيناره عليهنا ، ثنم ینذكر أننه 

إلنى نينف وأربعنين بالقيناس إلنى مولنده ، ثنم شنرع بعندها فني  هعندما وصل إلى تفسير آیة الررسي بلغ سن

وبسنبب تشنابه مقدمنة تفسنير سنورة تفسير سورة الطارق وسورة یس وآیة النور بحسب ما ذكره المفسر ، 

 .(1)الزلزلة مع هذه التفاسير كانت أیضاً في ذلأ األوان

نا سنلره المفسنرون منن تنناول معناني اآلینات وذكنر  والمنهج الذٍ سار عليه المفسنر ال یختلنف عمَّ

سنير قراءاتها وقُّرائها وحملها على ما خرجنت إلينه منن أوجنه ناسنبت قواعند العربينة ، وقند اعتمند علنى تف

ٍّ ، وتفسنير البيضناوٍ، وأشنار إلنى ذلنأ قنائالً :" لخصنُت فيهنا  الرشاف ، ومجمع البينان ، وتفسنير النراز

 .(2)كالم المفسرین الناظرین في مبانيها ، ثم أتبعتها بزوائد لطيفة یقتضيها الحال والمقام "

على إتمام تفسيره  ا، ویبدو أنَّه كان عازمً  عشرین عاًماوقد استغرق وضع التفسير مدة ال تقل عن 

ح به :" والمرجو من الله أن أجمع كتابً  ا ، لم تَر مثلَه أعيُن األعيان ، ا كبيرً وتفسيرً  اجامعً  اوهذا ما صرَّ

                                                 
 .9/122، أعيان الشيعة :  السيد محسن األمين(2)

 .9/121 انظر : المرجع السابق ،(1)

 .1/113،  تفسير القرآن: الشيرازي(1)

 .1/119،  السابقالمصدر (1)

 .1/122،  السابقالمصدر (2)
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قد شوشته محُن اإلعصار ، ونجدته الدهوُر واألدواُر ،  لي قلبًا ولم ینْل شبيَههُ خواطُر أبناء الزمان مع أنَّ 

خاطرٍ بضاعةٌ في العلوِم مزجاةٌ وظالفيََها أقلُص من طّلِ حصاة ، لرن ومصائُب الفلِأ الدوار ، ول

. والتفسير مطبوع بسبع مجلدات ضمن منشورات )بيدار( في قم (3)الرحمة واسعة وخزائن الله مملوءة "

 م.1895عام 

 

 ـ شواهد الشيرازٍ ومصادره :

الستشهاد في النحو یُراد به للشاهد أهمية كبيرة في علم النحو فهو جانب مهم من جوانبه ، وا

 .(4)إثباُت صحة قاعدةٍ أو استعماُل كلمٍة أو تركيٍب بدليٍل نقلي َصلَّ سندُهُ إلى عربي فصيل سليٍم السليقة

اها عند ه إیَّ واستحضاره لها من الرالم الفصيل واستخراجفقيمة العالم تتجلى في معرفته بالشواهد 

ا شواهدَ متعددةً منها ما مسألة الشاهد عنایةً كبيرة فجاء تفسيره حاویً . لذا فقد عني الشيرازٍ في (1)الحاجة

 هو شاهدٌ قرآني وآخر شعرٍ. 

 :شواهده من القرآنأوالً 

 . (2)چ ٹ ٹ ٹ چ :  قوله تعالى -

كما في  ،(3)الفعل )اهدنا( في هذه اآلیة ، أن یتعدى بـ )الالم( أو بـ )إلى(أنَّ أصل المفسر ذكر 

نه في هذا الموضع قد عومل معاملة أغير ، (5)چ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ چ : وقوله، (4)چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ :قوله

 .(5)چ ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ :)اختار( في قوله

 .(7)چٹٿ ٿ ٹ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ : قوله تعالى -

ٺ ٺ چ ه: قولقد ُعطَف على چٿٺ ٿچ لى أن قوله: إأكثر المفسرین یذهبون أنَّ الشيرازٍ ذكر 

األدلة السمعية ال تستفاد إال من  نَّ أا بمعلالً ذلأ تعليالً فلسفيً ، (9)چ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ: لقولها وفاقً چ

 .(8)طریق السمع واألدلة العقلية ال تستفاد إال من طریق القلب

 .(1)چ ڃ ڃ ڃ           ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ   ڇ چ : قوله تعالى -

 "ا على حذف المضاف في هذه اآلیة ، والتقدیر عنده:ا قرانيً ساق لنا في هذه اآلیة الرریمة شاهدً 

 .(3)"(2)چڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ه من باب حذف المضاف مثل: فقال إنَّ ،  ألم یعلموا كثرة إهالكنا القرون

                                                 
 .6/6، السابقالمصدر (1)

 .6، ص في أصول النحو:  فغانيسعيد األ(4)

 .22، ص الشواهد واالستشهاد في النحوانظر : عبد الجبار علوان النايلة : (1)

 .6الفاتحة/(2)

 .93/ 1 ، ن للشيرازيآتفسير القر (1)

 .9اإلسراء/(4)

 .12/الشورى(1)

 .111/األعراف(6)

 .7البقرة/(7)

 .21الجاثية/(3)

 .116/ 1 ، ن للشيرازيآتفسير القر (9)

 .11يس/(1)

 .32يوسف/(2)

 .1/91،  ن للشيرازيآالقر  تفسير(1)



 
 

 تعدد األوجه النحوية وأثره الداللي)تفسير الشيرازينموذًجا(

 

 (0202) 7اآلداب )اللغات وآدابها(                                                                            مجلة البحث العلمى في 
- 633 

- 

 شواهده من الشعرثانياً :

ها زائدة من دَّ ، فع(4)چ ی ی   ي ي چ :  ا عندما تحدث عن )ال( في قولها شعریً ساق المفسر شاهدً 

.عدّها زائدة في القسم فيقال: )ال (5)چېئوئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ وئۉ ې     ې ې   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئچ : قولهقبيل 

 :(5))من المتقارب( كقول امرئ القيس، والله( و )وال وعمرك( 

ري   ـــر    ال وأب يـــك اْبنَــةَ العام  ال يَدَّعي القَْوُم أن  ي أَفـ 
(7) 

ہ ہ ہ ہ  ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ چ : عن الالم الواردة في قوله تعالىا لحسان بن ثابت ا شعریً ذكر شاهدً  -

 :(11)في قول حسان في مدح أمير المؤمنين الواردة (8)فهذه )الالم( كالالم،(9)چ ڭ 

 عرُف أنَّ األمَر منصرفٌعن هاشٍم ثم منها عن أبي حسن  أما كنُت 

ُل َمـن صـل ى ل قبلت  ــألـ  بالقرآن  والسنـن  رُف الناس  ــوأع ُكمْ ـــيس أو 

ک  ک ک ک  ڑڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڍڇ ڇ ڇ   ڍچ :ا عن حذف المفعول في قوله تعالى ذكر الشيرازٍ شاهدً  -

فقال: المفعول محذوف لداللة الجواب عليه وقد تراثر حذفه في )شاء( ، (1)چگ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ  گگ گ

 .(2)" ا لبريتهبري دمً أولو شئت أن :"حتى ال یراد یُْذكر إال في الشيء المستغرب كقوله ؛ و)أراد(

ا آخر على عمل حرف الجر الباء ، وما خرجت إليه من معنى نحوٍ ، وذلأ في أورد الشيرازٍ شاهدً  -

أٍ: فرقناه ، ّما للسببية أو للمالبسةإفقال: الباء في )برم( ، (3)چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ :  قوله تعالى

 :(5)(الوافرالمتنبي )من كقول  ،(4)ا برممتلبسً 

َم َوالــتَّ ا الَجمَ وُس ب نَ تَدُ  اــيبَ ر  ــاج 
(5) 

 مصادرهثالثاً :

ٍّ في تفسيره أنَّ   وهي :، ستقاها من كتب التفسير اأغلب مصادره اللغویة قد  ذكر الشيراز

                                                 
 .71الواقعة/(4)

 .29الحديد/(1)

 .114، ص ديوان امرئ القيس(6)

 .7/91تفسير القرآن للشيرازي (7)

 .14البقرة/(3)

 .1/6تفسير القرآن للشيرازي (9)

 .1/11،  شعراء الغديرلم أعثر عليه في ديوان الشاعر ، انظر : (11)

 .21البقرة/(1)

 .2/11للشيرازي تفسير القرآن (2)

 .11البقرة/(1)

 .116/ 1 ، ن للشيرازيآتفسير القر (4)

 .2/117، : للمعري معجز أحمد، انظر : َفَمرَّْت َغي َْر نَاِفَرٍة َعَلْيِهمصدر البيت :  (1)

 .من الشعر المفسر اعتمد على شاهد لشاعر تجاوز زمن ما يحتج به يبدو أنَّ (6)
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 (0202) 7اآلداب )اللغات وآدابها(                                                                            مجلة البحث العلمى في 
- 631 

- 

 هـ(831الكشاف للزمخشري )ت أ(

كتاب عالي القدر، :" كيف ال وهو ، وهو من أهم المصادر التي أفاد منها الشيرازٍ في تفسيره

رفيع الشأن لم یر مثله في تصانيف األولين ولم یرد شبيهه في تأليف اآلخرین اتفقت على متانة تراكيبه 

َمن یستطيع أن یرشف لنا عن جمال القرآن ، وسحر بالغته لما " .ومن مثله (1)" الرشيقة كلمةُ المهرةِ....

 وم، والسيما ما یبرز فيه من اإللمام بلغة العرب ، والمعرفة بأشعارهمبرع فيه من المعرفة برثير من العل

"(2). 

لما امتاز به من منهج لغوٍ فرید  ؛الزمخشرٍ یعد خاتمة المرحلة الثانية من مراحل التفسير إنَّ 

ا جً إذ استطاع أْن یبتدع منه، وقدرة استيعابية لفرر أئمة النحو، ومؤلفي كتب المعاني والدراسات البالغية

لم "إذ ، (3)ا من مناهج المفسرین السابقين عليه بتمثله أقوالهم وتروینها بفرره واتجاهاته الشخصيةمتميزً 

نه أظهَر لنا وجوهَ اإلعجاز، والنرَت البالغيِة في أكثر المواطن، إف، سبق إلى مثل هذا التفسير من قبلیُ 

یعتز برتابه وبلغ اإلعجاب به إلى  مؤلفه.وكان (4)" وأبان لنا الرثيَر من جمال النظم وجودةِ السبأ القرآني

ٍِ جعله یقول فيه  :(5)حٍد

 دٍدولـيَس فيها لعمرَي مثُل كشافيـا بال عــإن الـتفاسـيَر فـي الدني

 إْن كنَت تبغي الهدى فالزْم دراستُهفالجهُل كالداء  والكشاُف كالشافي

 

 : مواضع الرشاف

حرم صاحب الرشاف أن :"  إذ ذكر الشيرازٍ، (1)چ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ چ قوله تعالى: ورد في تفسير (6

ألنه خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر مع )ال ریب فيه( لذلأ، أو مبتدأ إذا جعل  ؛محل )هدى للمتقين( الرفع 

 . (2)" ا عنهالظرف المقدم خبرً 

جملة برأسها ، أو طائفة من حروف  چ ٱ چ ثم یضيف الشيرازٍ قول صاحب الرشاف الذٍ جعل 

ثم یضيف ، رابعة چ ڀ ڀ چ  و، ثالثة چ   ٻ پپ پپ چ  جملة ثانية، وچ  ٻ ٻ چ  و، المعجم مستقلة بنفسها

رسل عرقاً بالبالغة وموجب حسن النظم حيث " أه من أنَّ ، (3)قول صاحب التفسير في ترتيب هذه الجملة

 .(4)" وذلأ لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض ؛جيء بها متناسقة هرذا من غير حرف نسق

 .(5)چ ٿ  ٿ   ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿچ :  تعالى ولهق(0

قال صاحب الرشاف: " نقل الشيرازٍ قول صاحب الرشاف في إعراب لفظة )حطة( قائالً:

 .(5)" الُمفَسر بـ قولوا واألجود أن تنصب بإضمار فعِلها وینتصب محَل ذلأ

                                                 
 .1/122 : تفسير القرآن للشيرازي ، نظرا(1)

 .113مناهج المفسرين ، صمنيع عبد الحليم محمود : (2)

 .111/ 1انظر : د. محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون ، (1)

 .1/631إبراهيم عبد الله رفيدة : النحو وكتب التفسير ،  (4)

 .97، ص ورجاله: أبو اليقظان عطية الجبوري : دراسات في التفسير انظر (1)

 .2البقرة/(1)

 .1/149،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزمخشري : و ،  241/ 11ن للشيرازي آتفسير القر (2)

 .1/149الكشاف (1)

 .241/ 1 ، تفسير الشيرازي(4)

 .13البقرة/(1)
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 هـ(811ثانياً: مجمع البيانللطبرسي )ت

یعد هذا التفسير أهم مرجع عند اإلمامية ، وقد قَِدم مؤلفه على تأليفه عندما شعر بحاجة طائفته إلى 

وابتدأت في تأليف كتاب الله وهو غایةُ التلخيص " . ووصف لنا الطبرسي تفسيره قائالً:(1)تفسير جامع

كتابنا هذا " . وكتب عنه الشيل محمود شتلوت :(2)" هوفنونوالتهذیب وحسن النظم، یجمع أنواَع هذا العلم 

أن یجمع إلى غزارة البحث وعمق الدرس ، كان أوَل ولم یزْل أكمَل مؤلٍف من كتب التفسير الجامعة 

ا كل األقوال متناوالً جميع الطبرسي أن یجعل تفسيره جامعً وأراد  .(3)" وطول النفس في االستقصاء

االتجاهات في تأویل القرآن الرریم، جاعالً من اللغة واآلثار واألقوال الفقهية والتفسير العقلي، وآراء 

یبين  . ومجمع البيان تفسير كبير(4)ئمتها مطيته لتحقيق هدفه، وهو بهذا لم یقتصر على طائفة دون غيرهاآ

 ه بمختلف العلوم والمعارف.وإلمامه مؤلفلنا مدى عمق فرر 

 :أما المواضع التي أخذها الشيرازٍ من تفسير مجمع البيان فهي

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :  حدیثه عن العلة في بناء )حيث( الواردة في قوله تعالى( 1

یبنى على الضم كما تُبنى الغایات نحو )من قبُل( و)من بعدُ( ؛ ألنه منع عن " فقال:، (5)چ ۉ  ې  ې  ې    

كما منعت الغایة من اإلضافة، وإنما یأتي بعده جملة اسمية أو فعلية في تقدیر ، اإلضافة إلى مفرد 

 .(5)" المضاف إليه

ذكر أنَّ الضمير ف، (1)چ ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  چ : حدیثه عن عود الضمير في قوله تعالى ( 2

ن یفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما، ولذلأ یقال آلقرآن، یعني أن القرعلى اعائد 

 .(2)لهالفرقان

 هـ(121ثالثاً: مفاتح الغيب للرازي )ت

ها ألقوال العلماِء من كل لوٍن وتخصٍص أجمعكبر تفاسير القرآن الرریم وأهذا التفسير من یُعَد  

تفسير الرازٍ على و" .(3)هجوانبُز ابرإقمةَ كتب التفسير بالرأٍ وهو  د  ها بالرأٍ واالجتهاد ، إذ یُعَ وأحفلِ 

ه ، اجتهادعلى  ه ، ویدل  مؤلفإنه یحمل طابَع تفرير فالرغم من ضخامته وكثرة أقوال العلماء فيه ، 

.وكان (4)" المنطقي في تفسير النصوصه إلى غير ما یهدیه إليه عقلُهُ ومنهُجهُ والئه وعدم فررواستقالل 

نه أراد أن یبرهن على حقيقة ما قاله لبعض أالغرض مما جمعه الرازٍ في تفسيره من هذه المسائل 

فران بحق كتاب العامة والخاصة وعمدة  ،مناظریه من أن كتاب الله ال یمرن استقصاء ما فيه من أسرار

 .(5)الناس

                                                                                                                                                        
 .6/91 ، ن للشيرازيآنظر: تفسير القر او ، 1/272،  الكشاف(6)

 .2/777 ، نظر: النحو وكتب التفسيرا(1)

 .2/114 ، التفسير والمفسرون(2)

 .111، ص مناهج المفسرين(1)

 .2/777 ، النحو وكتب التفسيرانظر : (4)

 .11البقرة/ (1)

 .33/ 1، وانظر: تفسير القرآن للشيرازي ،  111/ 1،  مجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي : (6)

 .14-11الطارق/(1)

 .7/112، وتفسير القرآن للشيرازي ،  11/211انظر : مجمع البيان (2)

 .233/ 1 ، نظر: التفسير والمفسرونا(1)

 .2/311 ، النحو وكتب التفسير(4)

 .111-111ص،  تاريخ التفسيرقاسم القيسي : انظر : (1)
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 : التفسير الربير فهيأما المواضع التي أخذها من 

نتفاء غيره، ومنهم من نتفاء الشيء؛ الاإن المشهور أن كلمة )لو( تفيد  "إذ قال:، حدیثه عن عمل )لو( ( 6

چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ڭه  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچ :   أنرر ذلأ وزعم أنها ال تفيد إال الربط ، واحتج باآلیة
الشيرازٍ عن صاحب التفسير الربير الذٍ اعترض على قول  نقل. (1)" فلو أفادت ذلأ لزم التناقض ،(5)

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :  الجبائي في ترریر األمر بالهبوط في قوله تعالى

الهبوط األول غير الثاني، فاألول كان من الجنة إلى السماء، والثاني من  لى أنَّ إ. والذٍ ذهب (2)چ ٿ    

الضمير  عندما ذكر أنَّ ، الدنيا إلى األرض ، فنقل لنا الشيرازٍ اعتراض الرازٍ على هذا الوجه السماء

وظاهرة عودة الضمير من الظواهر التي وقف ، )اهبطوا منها( عائد إلى الجنة، إذ أعاد الضمير إليها

 عندها الشيرازٍ في تفسيره.

 

 هـ(118)ترابعاً : أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 

خذ البيضاوٍ تفسيره ، أوهو تفسير جمع فيه مؤلفه بين التفسير والتأویل على وفق سنن العربية 

ا مذهب أهل السنة والجماعة المتبحرین في علوم مثبتً  ،(3)ا ما فيه من اعتزالمن تفسير الرشاف تاركً 

 .(4)الشریعة والعقيدة

خص فيه من الرشاف ما یتعلق باإلعراب كتاب عظيم الشأن غنٌي عن البيان ل" وتفسيره هذا 

والمعاني والبيان ، ومن التفسير الربير ما یتعلق بالحرمة ، والرالم ، ومن تفسير الراغب ما یتعلق 

بغوامض الحقائق ، ولطائف اإلشارات ، وضّم إليه ما ورى زنادُ فرِرِه من الوجوه المعقولة ، والتصرفات 

 .(5)" المقبولة

حدیثه عن إعراب )إذ( (6:ا الشيرازٍ من تفسير البيضاوٍ على النحو اآلتيالمواضع التي نقله

فقوله )إذ( وضع )كما قيل( لزمان نسبة ماضية ،(1)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ فيقوله تعالى:

ا على )إذا( ُوضع لزمان نسبة مستقبلة یقع فيه أخرى ومحلّهما النصب أبدً  نَّ أكما ، وقعت فيه أخرى 

 ر كـ)اذكر( ونحوه.مالظرفية لفعٍل مض

 .(2)چ ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ :  في قوله تعالى، كالمه على لف  )سبحان((0

ا بإضمار فعله كـ )معاذ ا منصوبً ال مضافً إإذ ذكر )سبحان( مصدر كـ)غفران(، وال یراد یستعمل 

ا للتسبيل بمعنى التنزیه عن الشذوذ ، وتصدیر الرالم به اعتذار عما وقع لهم من وقد أُجرٍ علمً ، (3)الله(

                                                 
 .21األنفال/(6)

 .2/11، وتفسير القرآن للشيرازي ، 11/149،  مفاتيح الغيبالرازي : (1)

 .13البقرة/(2)

 .1/297 ، نظر: التفسير والمفسرونا(1)

 .2/374 ، النحو وكتب التفسيرانظر : (4)

 .1/14 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي : و ،  2/299 ، ن للشيرازيآنظر: تفسير القر ا(1)

 .11البقرة/(1)

 .12البقرة/(2)

 .1/71،  وتفسير البيضاوي،  2/117 ، ن للشيرازيآتفسير القر  نظر:ا(1)
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ک  ک   ک  چ :  )عليه السالم( یونساالستفسار ، والجهل بحقيقة الحال ، ولذلأ جعله مفتاح التوبة، فقال 

 .(4)چ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ  ۀ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .37األنبياء/(4)
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 أثر اختالف اإلعراب في توجيه المعنىالمبحث األول : 

 

هنني ظنناهرة تعنندد األوجننه نننذ النشننأة األولننى للتقعينند النحننوٍ ظنناهرةً بننارزةً، عرفننت العربيننة م

كأن ، أن یرون هناك قراءة قرآنية أو شاهد نحوٍ یروى بأكثر من وجه إعرابي ا اإلعرابية، والمقصود به

ٍّ أن یعمنل فرنره إلیجناد حنل ینؤمن منن خاللن أكثربالنصب أو ب وأیرد بالرفع   همن صنورة.فيحاول النحنو

ن أیجعل الحالة الذهنية المدروسة تتطابق والقواعند النحوینة التني یحنترم إليهنا مذهبنه النحنوٍ، أٍ  اتفسيرً 

 اتجعل للنص وجًهن ،یطابق قاعدة نحویة معروفة االنحوٍ یعطي الحالة النحویة التي یرد عليها الشاهد رأیً 

لفرر النحوٍ ، ووسيلة لحل ما قد یرون اعمال د دارسيها، وهو بهذا نوع من إعن امقبوالً في العربية، جائزً 

 في ظاهرِه تعارض بين النص والقاعدة النحویة.

ه(، وهو مأخوذ من الوجه المعروف، والجمع  والتوجيه مصدر الفعل الثالثي المضعّف العين )وجَّ

الوجوه، ووجه كل شيء مستقبله. ویقال: هذا وجه الرأٍ، أٍ : هو الرأٍ نفسه، ووجه الرالم السبيل الذٍ 

هت الریُل الحصنى توجيهناً : تقصده به. والتوجيه  إذا سناقته. ویقنال قناد فنالٌن اإلقبال واالنهزام. ویقال: وجَّ

ه إذا جعل على جهة واحدة ال یختلف  .(1)فالناً فوّجه، أٍ: انقاد واتبع، وشيٌء ُموجَّ

تلأ الضوابط المنهجية التي وضعها النحاة ؛ ليلتزموا بهنا عنند النظنر فني " والقواعد النحویة هي 

قواعد ستنباط الحرم ، ولقد أصبحت هذه الل التستعم التي اأم قياسً  اكانت أم استصحابً  االمادة اللغویة سماعً 

حرامهم وآرائهم التي یأتون بها فيما یتصل بمفنردات المسنائل، وبهنذا نعلنم أن معایير ألفرارهم ومقایيس أل

النحویين حين كانوا یبندون آراءهنم فني المسنائل لنم یروننوا یصندرون عنن موقنٍف شخصني أو مينٍل فنردٍ 

أنفسهم بهذه القواعد العامة، ویجتهد كلٌّ منهم في العثور علنى القاعندة التني وذكاء حٍر، وإنما كانوا یقيدون 

 .(1)" لهذه القاعدة اتنطبق على المسألة التي یتصدى لها، فيصدر رأیه مطابقً 

وال یخفى ما في هذا المعنى من استناد إلى الداللة اللغویة التي أوردنا للف  )التوجيه( في قولهم :" 

وشيء موجه إذا جعل علنى جهنة واحندة ال یختلنف "، وقنولهم … توجيهاً إذا ساقته وجهت الریل الحصى 

:" خرت القوم فوجهوا الناس الطریق توجيهاً إذا وطئوه وسنلروه حتنى اسنتبان أثنر الطرینق لمنن یسنلره ". 

بنذلأ  فرأن النحوٍ بذلأ یسوق النص ليطابق القاعدة النحویة مستنداً إلى قواعد اللغة العربية ليسير الننص

فالتوجيه للقراءة القرآنية على وفق القواعد قد أرفد الدرس النحوٍ وأمده بمنا مع العربية على جهة واحدة. 

ليسنير  ؛إلنى قواعند اللغنة افران النحوٍ بذلأ یقود النص ؛ ليطابق القاعدة النحوینة مسنتندً . (2)وسع من أفق

 النص بذلأ مع القاعدة التي یحتمل أن یرون عليها.

بالدراسنات التني اتجهنت إلنى سنبر غنور األلفناظ ومعانيهنا  اكبينرً  ااهتم علمناء العربينة اهتماًمنوقد 

رحنب فني البحنث عنن المعننى ، وذلنأ بالبحنث عنن األوجنه أووظائفها في الجملة ، بل اتجهت إلنى مجنال 

 اإلعرابية المحتملة في اللف  الواحد ، التي یعبر فيها كل وجه من اإلعراب عن معنى.

نصوص القرآن الرریم نالت اهتمام النحاة والمفسرین في دراساتهم، فاقت غيرها من  أنَّ  والشأ

لما تتسم به مفرداتها وتراكيبها بقدرتها على االتساع في التعبير عن المعنى، إذ ذكروا في  ؛النصوص

:"وهرذا  (هـ745بو حيان )تأللرشف عما تحتمله من دالالت وتراكيب، قال  ةا عداآلیة الواحدة أوجهً 

حسن الوجوه، وأبعدها عن الترلف، وأسوغها أترون عادتنا في إعراب القرآن، النسلأ فيه إال الحمل على 

                                                 
 )وجه(.مادة ،  لسان العربابن منظور: نظر: ا(1)

 .219، ص بيستمولوجية للفكر اللغوي عند العربإدراسة  ، األصول(1)

 .91ص،  القياس في النحو العربي نشأته وتطورهسعيد جاسم الزبيدي : انظر : (2)
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له جميع ما مِّ حَ في لسان العرب، ولسنا كمن جعل كالم الله تعالى كشعر امرئ القيس وشعر األعشى ، یُ 

لرالم ، فرذلأ ینبغي إعرابه أن یحمل فصل اأیحمله اللف  من وجوه االحتماالت ؛ فرما أن كالم الله من 

 .(1)فصل الوجوه "أعلى 

وهذه االعتبارات هي التي حدت بالدكتور فاضل السامرائي على أن یعد تعدد األوجه ليس "مجرد 

 كثر من وجه تعبيرٍ ليس معناه أنَّ أكما یتصور بعضهم، وأن جواز  ،تعبيرات ال طائل تحتها مناسترثار 

لأ الحق أن تستعمل أیها تشاء كما تشاء ، وإنما لرل وجه  نَّ إمعنویة واحدة ، و ةهذه األوجه ذات دالل

، وال یمرن أن یؤدٍ تعبيران مختلفان  ردت معنى مالزمأ أن تستعمل التعبير الذٍ یؤدیهأداللته ، فإذا 

 .(2)ما هي صور ألوجه معنویة متعددة".....فاألوجه التعبيریة المتعددة إنَّ معنى واحدًا، 

َِ عُ  ومن بين َمنْ  ألنه یشرل  ؛إذ أواله عنایةخاصة ،بهذا الموضوع الشيرازٍ في تفسيره نيِ

وبذا فإن الصورة  ،ن اإلعراب هو المعنىإركيزة أساسية في بيان المعنى المراد من النص القرآني ، إذ 

صورة النحویة یختلف عن ال القرآنية تعطي النص القرآني معنى خاًصاالنحویة التي ترون عليها اآلیة 

 األخرى التي یحتمل أن یرون عليها ذلأ النص.

ومن هنا كان علينا أن نرمل متابعتنا للجهد النحوٍ عند الشيرازٍ بمتابعة هذه الظاهرة ورصندها 

عنننده ، وبيننان المواضننع التنني َعَمنندَ فيهننا الشننيرازٍ إلننى ذكننر تعنندد الوجننه اإلعرابنني فنني اآلیننة القرآنيننة ، 

ریقنة وكينف كنان یسنتدل علنى ذلنأ ، ومنا ط ،صوب للننص القرآننيالشيرازٍ أنه األ والتخریُج الذٍ یرى

عمد الشيرازٍ إلى قراءة النص النحوٍ الوجوه اإلعرابية، فمن خالل تعدد ترجيحه لتوجيٍه ما دون غيره. 

 رة.، للوصول إلى المعنى الصحيل لآلیة الُمفسَّ 

 )الذين( -

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ :تعنالى  توجينه هنذا اللفن  النوارد فني قولنهتعددت األوجه اإلعرابية المحتملة فني 

 وهي:، كل واحد منها  هذه األوجه ذكرها الشيرازٍ موجًها. و(1)چٿ  ٿ  ٿ  

 فقنال ،حد األوجنه التني ذكرهنا الزجناتأهو.و(2)نه صفة مجرورةأ)الذین( إما موصول بالمتقين على  أوالً:

، وتابعنه فني (4)نعت )للمتقنين(خفض . وهو عند مري في موضع (3)" للمتقين وموضع )الذین( ُجّر تبعًا :"

 .(5)والقرطبي ،(5)نبارٍاألابن ذلأ 

بتقدیر: هم الذین یؤمنون.ووجه النصب على المندح منصوب ، ووجه الرفع أو مرفوع مدح )الذین(  ثانياً:

 .(7)وهو ما ذهب إليه أغلب النحاة ،بتقدیر: أعني

قينل: منن ُهنْمق فقينل: هنم چ ڀ ڀ چ لما قينل: بقوله" كأنه فقد ذكره الطبرسي على المدح وأما الرفع

والتقندیر: هنم النذین ، . وعلنى القطنع عنند القرطبني (9)" محنذوف أفيرون خبنر مبتند ،الذین یُؤمنون بالغيب

 .(8)للمدح
                                                 

 .1/119،  تفسير البحر المحيطأبو حيان األندلسي: (1)

 .1/9،  معاني النحوفاضل صالح السامرائي : د. (2)

 .1-2البقرة /(1)

 .1/241 ، تفسير القرآن للشيرازي(2)

 .1/71،  معاني القرآن وإعرابهالزجاج : (1)

 .1/111،  مشكل إعراب القرآنالقيسي: انظر : (4)

 .1/46،  البيان في غريب إعراب القرآنابن األنباري : نظر:ا(1)

 .1/114،  الجامع ألحكام القرآن الكريمالقرطبي : نظر: ا(6)

 .17-1/16،  التبيان في إعراب القرآنوالعكبري : ،  1/111،  ومشكل إعراب القرآن، 71-1/71، نظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاجا(7)
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. وهنننذا وجنننه ذكنننره (1)منقطنننع عنننن المتقنننين مرفنننوع باالبتنننداء مخبنننر عننننه بأولئنننأ علنننى هننندىثالثااااً: 

ڄ ڄ ڄ ڃ چ ترنون جملنة  وعلينه، (5)والعربرٍ، (4)بو البركات األنبارٍأو ،(3)قال به مري،و(2)الزمخشرٍ

 للمبتدأ. خبًراچ ڃڃ

علنى  اثم یذهب الشيرازٍ إلى ترجيل واحٍد من األوجه السابقة في )الذین( ، وهو أن یرون معتمندً 

نر فعنُل  ،االسم الموصول )الذین(التي سبقت چڀ ڀ چ : تفسير معنى التقوى الواردة في قوله  فيقول إن فُّسِ

ن فيرون )الذین( صنفة موضنحة للمتقنين ؛ ذلنأ أل ،التقوى بما یعم فعل الطاعات ، واالبتعاد عن المعاصي

 .(5)شتمل األعمال الصالحةا فعل التقوى قد

 )ما( -

ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ي  ي    ېئۈئ  ېئ  ېئچ : تعننددت أقننوال العلمنناء فنني إعننراب )مننا( فنني قولننه تعننالى

 .(7)چجئحئمئىئيئجب

 چجئي  ي  چقولننه تعننالى: " الوجننه األول هننو أن )مننا( فنني  نَّ أفننذكر  ،نقننل الشننيرازٍ هننذه األقننوال

 مصدریة تدخل على الفعل والمعننى بمغفنرة اللنه لني وسنتره ذننوب منن قبنل النفسنانية وعينوبي الجسنمانية

وذهب النحناس ومرني  ،(1)" )ما( و)غفر( في موضع مصدروترون :" وهذا الوجه ذكره الفّراء فقال .(9)"

 .(2)إلى المعنى نفسه

 ( كاإلیمننان باللننهلنني ه ربننيثننم أضنناف المفسننر بأنهننا قنند ترننون موصننولة اسننمية أٍ )مننا الننذٍ غفننر

بما ترون في قدر " نبارٍ الذٍ قال:وأبي البركات األ ،(4). وهو قول الفّراء ومري(3)ورسوله واليوم اآلخر

ف هنذا .وقند ضنعَّ (5): النذٍ غفنره لني ربني فحذفنه تخفيفًنا " غفر لي صلته ، والعائد محذوف تقدیرهمعناه: 

 .(5)" إذ یؤول إلى تمني عملهم بالذنوب الُمغفرة ،وهذا ليس بجيد :" جه أبو حيان قائالً الو

                                                                                                                                                        
 .1/94 ، مجمع البيان(3)

 .114/ 1 ، ألحكام القرآن الكريمنظر: الجامع ا(9)

 .1/241 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .1/111 ، نظر: الكشافا(2)

 .1/111،  نظر: مشكل إعراب القرآنا(1)

 .1/46 ، نظر: البيان في غريب إعراب القرآنا(4)

 .1/17،  نظر: التبيان في إعراب القرآنا(1)

 .1/241،  نظر: تفسير القرآن  للشيرازيا(6)

 .27-26يس/(7)

 .1/73 ، تفسير القرآن للشيرازي(3)

 .2/174،  معاني القرآنالفراء: نظر: ا(1)

 .2/149،  ومشكل إعراب القرآن،  1/191،  إعراب القرآنالنحاس : نظر:ا(2)

 .1/73 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(1)

 .2/149،  مشكل إعراب القرآن، و  2/174معاني القرآن للفراء ، نظر: ا(4)

 .2/291 ، البيان في غريب إعراب القرآن(1)

 .7/116،  نظر: البحر المحيطا(6)



 
 

 تعدد األوجه النحوية وأثره الداللي)تفسير الشيرازينموذًجا(

 

 (0202) 7اآلداب )اللغات وآدابها(                                                                            مجلة البحث العلمى في 
- 616 

- 

ما هو كونها استفهامية حرفية، أٍ شيء غفر لي ق كالمفسر عن وجه ثالث لقوله )ما( وثم یتحدث 

ن كننان الحنذف فنني مثنل هننذا إ، وا يفًنتخفَصننعتق بإثبننات األلنف وحننذفها  مَ علمنت بمننا َصننعت ق وبِنن:  یقنال

 . (7)المعنى أكثر ، وأشهر یراد به ما وقع منه مع قومه من المرابرة وتجرع كاسات المحن األليمة

علت )ما( في معننى )أٍ( لو ج:"  إذ صّوبه الفراء قائالً  هذا لم یتفق عليه العلماء، ووجه االستفهام

فيه: )بَم غفر لني  لجاز لهیرون المعنى: ليتهم یعلمون بأٍ شيٍء غفر لي ربِّي. ولو كان كذلأ  .كان صوابًا

ها (9)چجئحئمئىئيئجبحبي  چ :  كما قال تعالى ،شئت مَّ كما تقول: سْل عَ  ،األلف بنقصانربِّي(  .وقد أتمَّ

 :(البسيط)من  الشاعر وهي استفهام فقال

 (1)" ر الق يلُ ــكثَ يَ  يمَ ف  َل اللواء  فَ هْ أَ   ُكمُ النا َسَراتَ ــتْ قَ نا ب  ـــلْ تَ قَ ا نَّ إ  

یجنوز )بنم غفنر لني ربني( علنى معننى بنأٍ  "ووافق الزجات الفّراء في تصویب هنذا الوجنه فقنال:

النحناس قند  .علنى حنين نجند أنَّ (2)" شيء غفنر لني ربني. وأضناف إن حنذف األلنف فني هنذا المعننى أجنود

 . (3)" ن األكثر في االستفهام: بَِم غفر لي ربِّي ق بغير ألفوهو ضعيف أل:" ف هذا الوجه فقال ضعَّ 

لو كانت )ما( ههنا " فعنده ،نبارٍبن األاومن الذین وافقوا النحاس في تضعيف هذا الوجه 

)ما( إذا دخل عليها حرف  نَّ أل ؛لران ینبغي أن تحذف األلف منها ، لدخول حرف الجرعليها استفهامية،

)من  كقول حسان بن ثابت، وال تثبت إال في الشعر ،وَعمَّ، وِممَّ ،نحو: بَِم  ،حذفت ألفها للتخفيف ،الجر

 :(4)(الوافر

َغ ف  ــكخنزيٍر تَم  مٌ ــي لئيـاَم يشتمنــا قَ المَ عَ    (5)"اد  ــي رمــر 

 في تضعيف وجه االستفهام. (9)وأبو حيان، (7)العربرٍو، (5)وكذا فعل الرازٍ

: )ما( إذا كانت مصدریة مؤولة بالمصدر یستقيم المعنى في غير القرآن لو قيل ویمرن القول إنَّ 

ستفهامية ففي تقدیر ، أو اوال یستقيم لو كانت موصولة ، وجعلي من المررمين ،یعلمون بمغفرة ربِّي لي

ون بالذٍ غفر لي ربي والذٍ جعلني من فيقال: یعلم ،أنها موصولة یلزم تررار االسم الموصول

 ویبدو أنّه وجه ضعيف. ،ا االستفهاُم فقد ضعّفه العلماءُ المررمين.أمَّ 

 )سالم( -

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ :  ذكر المفسر وجهين في إعراب لف  )سالم( النواردة فني قولنه

 .(1)چڤ  ڤ  ڤ  

                                                 
 .1/73 ، تفسير القرآن للشيرازي(7)

 .11النمل/(3)

 .31، ص ديوان كعب بن مالك األنصاريانظر : ،  171 -2/174 للفراء ، معاني القرآن(1)

 .4/231 ، نظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاجا(2)

 .1/191 ، القرآن للنحاس نظر: إعرابا(1)

 َففيَم َتقوُل َيشُتُمني لَئيم  ورواية الصدر في الديوان هي : ، 1/213،  ديوان حسان بن ثابتنظر: ا(4)

 .2/291البيان في غريب إعراب القرآن (1)

 .26/61 ، ح الغيبينظر: مفاتا(6)

 .2/1131 ، نظر: التبيان في إعراب القرآنا(7)

 .7/161 ، نظر: البحر المحيطا(3)

 .13-17يس/(1)
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لهنم منا یندعون  ")لهم ما یدعون( عليه ، والتقندیر: : أن یرون مبتدأ محذوف الخبر ؛ لداللةحدهماأ

لقوله: )لهم  مسلم القول، یجعله خبًرا . فمن رفع قال: ذلأ لهم سالم قوالً، أٍ: لهم ما یدعون(2)" ولهم سالم

وجملنة )لهنم  ،لفظة )سالم( مرفوعة على االبتداء ، والجار والمجرور قبلها خبر لها یفهم أنَّ و ما یدعون(.

فنالرفع عننده علنى أما النحاس  ،(3)محل رفع خبر للمبتدأ األول )ذلأ( ، وهذا الوجه ذكره الفراءسالم( في 

ر الخبر بأنه ذلأ الفعل الناصنب أبا حيان قدَّ  . على حين نجد أنَّ (4)و)ما( رفعها باالبتداء جعل )سالم( خبًرا

محذوفاً أٍ: سالم عليرم قوالً من رّبِ  لقوله: )قوالً( أٍ: سالم یقال قوالً من رّبِ رحيم ، أو یرون )عليرم(

 .(5)رحيمٍ 

لينننه ذهنننب إو ،(5)النننذٍ ذكنننره المفسنننر أن یرنننون )سنننالم( بننندالً منننن )منننا یننندعون( والوجنننه اآلخنننر

 .(8)نبارٍواأل ،(9)، فجعله مرفوعاً على البدلية من )ما( ، ومثله الزمخشرٍ(7)النحاس

لمبتدأ محذوف، والتقدیر : ذلنأ سنالم بندوام ویجوز في )سالم( وجه ثالث أن تعرب )سالم( خبًرا 

 األمن والسالمة مع سبوغ النعمة والررامة.

وقند ، ل اللنه قنوالً یسنمعونه منن رب رحنيمأٍ یقنو ،بنه قوله تعالى )قنوالً( مفعنوالً أعرب المفسر و

سنطة بنال واننه سنبحانه یسنلم علنيهم أأٍ: یقنال لهنم قنوالً منن جهنة رب رحنيم. بمعننى  یرون مفعوالً مطلقًنا

 . (1)لهم المالئرة تعظيًما وترریًما

أو  ،(2)أٍ یقولنون قنوالً  ،فنصب )قنوالً( إمنا علنى المصندریة ،وهذا الوجهان ذكرهما مري القيسي

. وابن جزٍ عنده مصدر مؤكد والمعنى: إن السالم عليهم قول منن اللنه بواسنطة (3)یقول الله ذلأ لهم قوالً 

 .(4)الملأ أو بغير واسطة

هننو علننى تقنندیر  (،قننوالً )ا آخننر فنني إعننراب إعرابًننأورد بننل  ،األوجننه لشننيرازٍ بهننذهولننم یرتننِف ا

، وهو وجه إعرابي سبقَهُ األخفنش األوسنط عنندما وجنه (5)،، فيرون إشعاًرا بأنَّ ذلأ غایة ما یتمنونهالبدلية

علنى البدلينة منن نصنب )قنوالً( ، ف(5)نصب )قوالً( على البدلينة منن اللفن  بالفعنل، كأننه قنال : )أقنول قنوالً(

 .فالمقصود أنَّ لف  )قوالً( مصدر منصوب من معنى العامل )سالم( ال من لفظه،الفعل

 )تنزيل( -

                                                 
 .1/211 ، تفسير القرآن للشيرازي(2)

 .(القرآنلم أجد هذا الرأي للفراء في)معاني (1)

 .412-1/411 ، نظر: إعراب القرآن للنحاسا(4)

 .7/127 ، نظر: البحر المحيطا(1)

 .1/211 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(6)

 .1/412 ، نظر: إعراب القرآن للنحاسا(7)

 .1/134، نظر: الكشافا(3)

 .2/111 ، نظر: البيان في غريب إعراب القرآنا(9)

 .1/211 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(1)

 .2/111، نظر: مشكل إعراب القرآنا(2)

 .2/1131 ، نظر: التبيان في إعراب القرآنا(1)

 .2/227،  التسهيل لعلوم التنزيلابن جزّي الكلبي : نظر: ا(4)

 .1/211 ، القرآن للشيرازي نظر: تفسيرا(1)

 .439، ص معاني القرآناألخفش األوسط: نظر: ا(6)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     چ : فني قولنهالنواردة )تنزینل(  ةأورد المفسر أربعة أوجنه فني لفظن

 ، هي :(7)چڀ  

 اتنزیننُل الرتنناِب ، وترننون جملننة )مننن رب العننالمين( خبننرً : هننذا ، والتقنندیرمبتنندأ محننذوف أنهننا خبننر: األول

 .(3)نبارٍبو البركات األأو ،(2)وكذا فعل النحاس، (1)اثانيً 

 كذا ذكنر)فيه( ، ورب العالمين( حاالً من الضمير في، وترون جملة من )(نها مبتدأ خبره )ال ریبأ: الثاني

 .(7)وأبو حيان ،(5)والنسفي، (5)العربرٍو،(4)الطبرسي

، وذكنر ، وقد أشار الزجات إلنى هنذا الوجنها ، والتقدیر )هذا الم تنزیل( ثانيً  ا: أْن ترون )تنزیل( خبرً الثالث

وهنو وجنه  ،كمنا تندل عليهنا )أ ب ث( ،وعنده )الم( تدل علنى الحنروف كلهنا ،التقدیر: هذه الحروف تنزیل

 .(9)اذكره الزمخشرٍ أیضً 

. وهننذا الوجننه ذكننره كننل  مننن (8)والخبننُر بعنندها جملننة )ال ریننب فيننِه(: أْن تعننرب )تنزیننل( باالبتننداء، الرابااع

 .(21)والطبرسي، (11)العربرٍو ،(11)النحاس

 لمبتندأ محنذوف اإلنى األسنلوب القرآنني هنو أْن تُعنرب )تنزینل( خبنرً  أقنرَب هنذه الوجنوهویبدو أن 

 كمنا فني سنور ،بنه الرنالم افقد كثر بعد الحروف المقطعة مجنيء اسنم اإلشنارة مسنتأنفً  ،: هذا أو ذلأرهتقدی

 ما یُْحذف. وقلَّ القرآن، 

                                                 
 .2-1السجدة/(7)

 .6/21 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .1/291 ، القرآن للنحاس إعرابنظر: ا(2)

 .2/213 ، ظر: البيان في غريب إعراب القرآنان(1)

 .3/71 ، نظر: مجمع البيانا(4)

 .2/1147 ، إعراب القرآننظر: التبيان في ا(1)

 .1/1،  مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي : نظر: ا(6)

 .7/192 ، نظر: البحر المحيطا(7)

 .1/27، والكشاف ،  4/211 ، معاني القرآن وإعرابه للزجاجانظر : (3)

 .6/21 ، تفسير القرآن للشيرازي(9)

 .1/291 ، نظر: إعراب القرآن للنحاسا(11)

 .2/1147في إعراب القرآن ،  التبياننظر: ا(11)

 .3/71 ، نظر: مجمع البيانا(21)
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 )خافضة رافعة( -

ک  گ  گ        گ  چ :  قولنه تعنالىالنواردة فني ذكر المفسر وجهين في إعنراب )خافضنة رافعنة( 

ا، هني خافضنة تخفنض أقواًمن "محذوف، أٍ:فهما إما صفتان بعد صفة أو خبران لمبتدأ ،(1)چگ  ڳ   ڳ  

 .(2)" ورافعة ترفع آخرین

: فوجننه رفننع )خافضننة رافعننة( علننى االسننتئناف علننى تقنندیر  ،وقنند تطننرق إلننى هننذا المعنننى الفننراء

ریندُ إذا یُ  (خافضنةً رافعنةً )قنارئ ولنو قنرأ ،الواقعة یومئٍذ خافضنة لقنوم إلنى الننار، ورافعنة لقنوم إلنى الجننة

ألن العرب ال تقول: إذا أتيتني زائنراً حتنى یقولنوا  ؛ ولرنه یقبل ،لقوٍم رافعة آلخرینوقعت وقعت خافضةً 

 ت،یحسن علينه السنروآیة ألن النصَب قبله  ؛ولرنه حسن في الواقعة تني زائًرا أو ائتني زائًرا،أإذا أتيتني ف

وجعلهنا جنواب  ء،.أمنا الطبرسني فنالرفع عننده علنى إضنمار مبتندأ منع الفنا(3)فحسن الضمير في المستأنف

 . (5)نبارٍ. وهذا الوجه ذكره أبو البركات األ(4)اورفعت قومً  )إذا( أٍ خفضت قوًما

ن المعنى أبهو قول أهل التفسير والمحققين من أهل العربية  ،وأضاف النحاس ما یدعم وجه الرفع

؛ فعلى هذا ال یجوز إال الرفع ،ورفعت آخرین أناًسا: خفضت بأنه  لى القولإذهب ابن عباس ف،على الرفع

، ثم (5)كانوا أذالء في الدنيا إلى الجنة ا، ورفعت قومً اكانوا أعزاء في الدنيا إلى النارقومً  تْ ضَ فَ ن المعنىخَ أل

 استخدام صيغة اسم الفاعل دلت على الثبوت والدوام. یذكر المفسر أنَّ 

وهنو أن  ،لفراء النذٍ تبنناه المفسنرهو رأٍ ا (خافضة رافعة)وخير ما یلتزم به في توجيه إعراب 

یعنود علننى الواقعننة ، وإنمننا حننذف  (هنني)ن لمبتنندأ محننذوف تقنندیره ين متنواليی)خافضننة رافعننة( خبننر ترنون

 المبتدأ لتقدم ما یدل عليه.

 ()سالًما -

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ :  لفظنة )سنالماً( األولنى فني قولنه نَّ أذكر الشنيرازٍ 

ً  "بتقنندیر:، النصننب علننى المصنندریةتحتمننل ، (1)چ إن شننئت بقولننه:" خفننش األوعللننه .(2)"سننلمأ اللننه سننالما

، وإن شئت جعلت الفعَل على السالم كأنه تفسير له عطفًا ن شئت جعلت السالمإ، ونصبت السالم بـ )القيل(

 .(3)" والسالم هو الخير، : إال إنهم یقولون الخيریعمل في السالم ترید: )ال تسمع إال قيالً الخير( ترید

فيرون المعنى ال یسمعون إال  ،نعت )قيل(من حدهما: أن یرون "أالزجات إليه من وجهين:نظر و

على المصدر، فيرون المعنى ال یسمعون  : أن یرون منصوبًاالوجه الثاني ، وواإلثمیسلم فيه من اللغو  قيالً 

                                                 
 .1-2الواقعة/(1)

 .7/17 ، تفسير القرآن للشيرازي(2)

 .1/121 ، نظر: معاني القرآن للفراءا(1)

 .9/274 ، نظر: مجمع البيانا(4)

 .414-2/411،  نظر: البيان في غريب إعراب القرآنا(1)

 .4/122 ، للنحاسنظر: إعراب القرآن ا(6)

 .26-21الواقعة/(1)

 .7/41 ، تفسير القرآن للشيرازي(2)

 .2/111،  معاني القرآن لألخفش(1)
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تابع ، وخفشفلم یذكر وجه العطف الذٍ ذكره األ ،(4)"أن یقول بعضهم لبعض سالًما سالًمافيها إال 

 .(5)أضاف غيره وجه النصب على االستثناء، والنحاس الزجات في هذین الوجهين

: أن یرون منصوباً األولفالوجه  ؛ا(في نصب )سالمً  ا ثالثةأوجهً ذكر أبو البركات األنبارٍ و

چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ چ : كقوله وسلمأ الله سالًماأٍ : یتداعون فيها،  ،(5): أن یرون مصدراً الثانيبالقول، و

ً لـ )قيالً(الثالثو، (1)چ ً بفعل مضمر، تقدیره :  أنز ابُن جزٍ وجوَّ  ،: أن یرون وصفا قد یرون منصوبا

 ً  .(2)اسلموا سالما

هني تفيند تفسنير معننى منا قبلهنا، وتزینل ف ،وجه )البدلية( هو المناسب إلعنراب )سنالماً( ویبدو أنَّ 

ً الغموض عنه ٹ   ٹ  ٹ  چ ، وهذا هو مضمون البدل فني العربينة كقولنه: من القول ، والسالم أكثر تخصيصا

 خص من األولى.فالصراط الثانية أ ،(3)چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ

 )وآخرين( -

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ :ز المفسر في إعراب لفظنة )وآخنرین( منن قولنهجوَّ 

موجهنننناً كننننل والنصننننب الجننننر ، (4)چچ   چ    چ  چ   ڃڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڤ  

 واحد منهما.

 ،. ووجه الخفض هذا نجنده عنند الفنراء(5): أن یرون صفة لمجرور معطوف على األُميينفأحدهما

 وقنال بنه ،(5)في موضع خفض على تقدیر: بعث في األُميين وفي آخرین مننهم چ ڄچإذ أعرب قوله تعالى 

وهو وجه إعرابي  ،(1)ميين ومجازه ، وفي آخرین()الخفض على الرد إلى األبـ وسماه البغوٍ  ،(7)النحاس

أو على تقندیر: وفني آخنرین  ،(2)"نه بعثه للذین على عهدهأیعني :"  سار عليه الزمخشرٍ ، والمعنى عنده

 .(3)من األُميين لم یلحقوا بهم بعد ، وسيلحقون عند أبي حيان

على الضمير المنصوب  فجوزهُ الشيرازٍ أن یرون منصوبًا عطفًا ،فهو النصب اآلخرالوجه أما  

 .(4)(یزكيهم ویعلمهم)، وعند الفراء بالرد على الهاء في مهم( أٍ: یعلمهم ویعلم آخرینفي )ویعل

أٍ:  ،حينما ّجوز العطنف علنى معننى )یتلنو علنيهم آیاتنه( ،آخر للنصب النحاس أضاف وجًها لرنَّ 

نبننارٍ فنني كتابننه. ومننن .وهننذا الوجننه واحنند مننن الننوجهين اللننذین ذكرهمننا أبننو البركننات األ(5)یعننرفهم بهننا

 .(7)وأبو حيان ،(5)على المنصوب في )یعلمهم( النسفي زوا وجه النصب عطفًاالمفسرین الذین جوَّ 

                                                 
 .1/112 ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج(4)

 .4/111 ، نظر: إعراب القرآن للنحاسا(1)
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 .17نوح/(1)

 .2/193 ، نظر: التسهيل لعلوم التنزيلا(2)

 .3-7الفاتحة/(1)

 .1-2الجمعة/(4)

 .7/171 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .1/111 للفراء ، نظر: معاني القرآنا(6)

 .426-421/ 4 ، نظر: إعراب القرآن للنحاسا(7)

 .6/133،  معالم التنزيل في التفسير والتأويلالبغوي :نظر:ا(1)

 .6/111، نظر: الكشافا(2)

 .3/126 ، نظر: البحر المحيطا(1)

 .1/111 للفراء ، معاني القرآن(4)
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ل وعلَّنن ،لهننذا الوجننه إذ قنندم شننرًحا ،المفسننر قنند مننال إلننى وجننه النصننب لقولننه )وآخننرین( ویبنندو أنَّ 

 .(9)ا إلى أولهالتعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مستندً  النصب قائالً: ووجه ذلأ بأنَّ 

 

 

 في توجيه المعنىالصرفي  أثر االشتقاق:  المبحث الثاني 

 

 ،ألفاظ القرآن الرریم هي لب كنالم العنرب وجنواهر بالغتنه، عليهنا اعتمند الفقهناء فني شنرعهمإنَّ 

دبناء، وقند طنول المفسنرون فني التأصنيل لهنذه ل الشعراء واألومنها استنبط النحویون قواعدهم وعليها عوَّ 

 المفردات وتقليبها على األوجه المحتملة في العربية.

سس هذا أفي اشتقاق بعض مفردات القرآن الرریم ، وقد تشعبت  فًالذا نجد لدى علماء اللغة اختالو

نمنا راحنوا یتلمسنون فني غينر العربينة إ، وأبنينة العربينة، وجنذورها بنل لنم یرتفنوا بنذلأالخالف لندیهم فني 

عجمني فني القنرآن الرنریم لفاظ القرآنية.ومن هننا آمنن فرینق مننهم بوجنود األا حملوا عليها بعض األوجوهً 

، ولننم آنننذاكذلننأ أن القننرآن الرننریم كتنناب للبشننریة جمعنناء ونننزل بلسننان عربنني یفهمننه العننرب ودلننيلهم فنني 

منن لغنة  نها كانت جنزًءا؛ ألأصولها من غير العربية، وكانت ليهم تلأ المفردات التي وردت فيهتستغلق ع

 تخاطبهم التي بلغت الغایة والمرام في الفصاحة والبالغة آنذاك.

وجننه ألفنناظ القننرآن الرننریم وعرضننوا أرین الننذین وقفننوا عننند تأصننيل والشننيرازٍ واحنند مننن المفسنن

حيان وهو یندرس ن الشيرازٍ كان یميل في غالب األأقوال العلماء فيها، على أالخالف في اشتقاقها وبيان 

، وكان یرتفي بعنرض الوجنوه المتعنددة التني یمرنن حمنل اللفظنة وعدم التطویللى االختصار إلفاظ هذه األ

لنى إشنارة دون اإل إلى تبنني النرأٍ النذٍ وجنده راجًحنا، وكان مياالً إلى أصحابهانسبة اآلراء  عليها ، ومن

بنراز الوجنه النراجل إ، ومنن ثنم إلنيهم بدقنةمصدره، ولذا نهض البحث بمهمة تتبع آراء العلمناء ، ونسنبتها 

ن وجنندت أبعنند  ،لفناظ القرآنيننة فدرسننتها فنني هنذا المبحننثدلننة التنني تعضنده. وقنند اختننرت بعننض األعبنر األ

 وهي: ،التفسيرلفاظ حسب ورودها في ، وقد رتبت األفي بحثها وتأصيلهاا الشيرازٍ مبرزً 

 )الشيطان( -

 ،هية الشيطان وجنوده وآثاره ، ومالها من تبعنات علنى الننفس البشنریةبعد ما ترلم المفسَّر على ما

نجدهُ ینتقل ليتحدث عن لفظة )الشيطان(في االستعاذة )أعنوذ باللنه منن الشنيطان النرجيم( ، ومنن أٍ شنيء 

نه مأخوذ من البعد، یقنال : شنيطن دارك، أٍ بعُند فنال جنرَم أ: أحدهما؛ فيذكر لها قولين ،اشتقت هذه اللفظة

ننه مشنتق منن شناط أ :واآلخررشناد والسنداد.؛ لبعده عنن ال من جٍن أو إنٍس أو دابٍة شيطانًا س مي كل  متمّردٍ 

 .  (1)اي شيطانً فسه ؛ لرونه مبطالً لصالل نفسه ُسمِّ ولما كان كل  متمرٍد كالباطل في ن ،ذا بَُطلَ إ،یشيط

، أو یتحندث عنن ولم ینذكر مسنألة صنرفه أو عندم صنرفه، اكتفى الشيرازٍ بذكر هذین الوجهينو

 يمِّ نما سُ إف ،نبارٍیرّجل أحد الوجهين.وهذان قوالن ذكرهما ابن األو أصليةق ألنّه لم أهل هي زائدة  ،نونه

                                                                                                                                                        
 .4/426 ، نظر: إعراب القرآن للنحاسا(1)

 .4/431، نظر: مدارك التنزيلا(6)

 .3/126 ، نظر: البحر المحيطا(7)

 .7/171 ، تفسير القرآن للشيرازي(3)

 .1/4تفسير القرآن للشيرازي (1)



 
 

 تعدد األوجه النحوية وأثره الداللي)تفسير الشيرازينموذًجا(

 

 (0202) 7اآلداب )اللغات وآدابها(                                                                            مجلة البحث العلمى في 
- 617 

- 

ذلنأ منن  ه وهالكنِه آخنذًايِّنلغّمنا إ، وبذلأ إما لتباعده من الخير أخذًا من قول العنرب: دار شنطون أٍ بعيندة

 .(2)ذا هلأإقول العرب: شاط الرجل 

ذٍ عندّهما لغتنين د ابنن جنني النما الصيغتان اللتان اشنتق منهمنا هنذا اللفن  فإنننا نجند ذكرهمنا عننأ

مثل )الغيداق( و)القّيام(؛ ألننه  ،)الشيطان( إما )فيعال( من )الشطن( أٍ البُعد : كالً منهما ًهامختلفتين موجِّ 

فهنذان أصنالن اشنتق ،(3)حينث شنبه بنالجنون الن( منن )التشنيّط( أٍ التهنب غضنبًامبعد مقًصنى، وإمنا )فِعن

 خر.على اآل منهما اللف  من دون تفضيل ألحدهما

لى مسألة خالفية نشأت بين نحویي الروفة والبصرة في الصنيغ التني اشنتق منهنا إمر ثم تطور األ 

لى المحدثين الذین إبل امتدت لتصل  ،ولم تقف المسألة عند اهتمام القدامى ،(1)قصليةأوهل النون زائدة أو 

صنيغة )فيعنال(  نَّ ألنى إكان لهم نصيب وافر في بحث اشنتقاقها، منرّجحين صنيغة علنى أخنرى ، إذ ذهبنوا 

لغلبنة اسنتعمال تصناریف )َشنَطَن( فني ؛ ن ترون الزنة التي جناءت منهنا لفظنة )شنيطان( أرجل في هي األ

ين الشنيطان ومعننى البعند فني القنرآن ووجنود عالقنة االشنتقاق بن ،وقلة استعمال تصاریف )شيط( ،العربية

چ كما في قولنه:، (2)بعاد للناس عن طریق الحقإالقرآن الرریم یصف فعل الشيطان بأنه  نَّ أإذ نجد  ،الرریم

 .(3)چ  ٿڀ ڀ   ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ پٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 أننه علنى وزن )فيعنال( منأخوذلى إفذهب بروكلمان  ،جهد في بحث هذا الوزنللمستشرقين كان و

منن  تنرّجل أْن یرنون )الشنيطان( مشنتقًا خنرى. وتصاریف اللفظنة األ(4)من )شطن( مثل )هيذام( و)هيذار(

وهو البُعد إذ یقال من تصاریف )الشيطان( )تََشْيَطَن( فهذا علنى وزن )تَفَْيعَنَل( وهنذا وزن وارد  ،)الشطن(

وهنو  ،رنان الفعنل علنى وزن )تَفَْعلَنَن(ولو كان من )الشيط( النذٍ هنو االحتنراق ل ،فعال العربيةفي أبنية األ

 فعال العربية.وزن لم یرد عليه مثاٌل في أبنية األ

                                                 
 .1/111، ال زاهر في معاني كلمات الناس: نب اري اب ن األانظر : (2)

 .111-1/119،  المنصف في شرح كتاب التصريفابن جني : نظر: ا(1)

 .92ص،  ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة: الزبيدي نظر: ا(1)

 .477ص،  الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريمالتطور الداللي بين لغة : د. عودة خليل أبو عودة نظر: ا(2)

 .21النور/(1)

 .2/131 ، الزينة(4)
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 )آدم( -

چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ چ تناول المفسر لف  )آدم( الوارد في قوله تعالى:
، واشتقاقه من )األُدمة( بمعنى السمرة ،)آدم( على وزن )أفعل( اسم أعجمي كـ )آدَر( و)شالَل( "فقال:،(1)

نه تعالى قبض قبضة من جميع أرض ومما روٍ عنه : و من أدیم األ،أسوةو من األدمة بالفتل بمعنى األأ

ثم علل عدم صرفه بأنه لو كان على وزن )فاَعل( ، (2)" رض سهلها وحزنها فخلق منها آدماأل

 .(3)نصرفال

. وسار (4)جاء غير مجرى الذ ؛فهو على وزن )أفعل( من األدمة ،لى قطربإوقد نُسب هذا الرأٍ 

حمد( بالفعل من أكما سمي ) ،صل )آدم( فعل سمي به أبو البشرأعلى هذا المعنى الطبرٍ فهو یرى أنَّ 

فالطبرٍ جمع علتين في عدم صرف )آدم( هما ، (5)رّ جَ سعاد، فلذلأ لم یُ سعد( بالفعل من اإلأو) ،حماداإل

 . (9)بو حيانأو ،(7)األنبارٍو ،(5)وهو معنى ذكره القيسي ،الفعلالعلمية ووزن 

دریس من إلفة( كاشتقاق دمة( بمعنى )األلى عدم اشتقاقه من )األدم واألإثم یذهب الشيرازٍ 

القيسي  ،ذا الوجه.ومن الذین سبقوه في عدم قبول ه(8)بالسبليس من اإلإو ،، ویعقوب من العقبالدرس

ذ ليس فيه من معنى إفيجب صرفه،  ،اعالً( )كطابق(أن یرون وزنه )فیحتمل نه أل" ، الذٍ عدّه بعيدًا

وهو غير صواب  ،(2)ر عنه البيضاوٍ بأنه تعسف. وهو ما عبَّ (1)" صله الصفةأو)أفعل(  ء،الصفة شي

سماء نه ال یرون في األأقد نصَّ التصریفيون علىلفاظ العربية االشتقاق من األ بي حيان؛ألنَّ أعند 

 .(3)عجميةاأل

. وهني (4)عجمي كما قالأفقد نص عليها الشيرازٍ فهو اسم  ،و عدمهاأما مسألة عجمة هذا اللف  أ

ومنننن خنننالف ذلنننأ  ،(5)ننننه عربنننيأفنننالجمهور علنننى  ،مسنننألة تناولهنننا النحوینننون بنننين معنننارض ومؤیننند

 .(7)نبارٍبو البركات األأو ،(5)الزمخشرٍ

وبألفناظ متقاربننة فنني  ،العبریننة العربينة والسننریانية و  واحنند فنني لفنبورد  نَّ )آدم(أوتنرى الباحثننة 

ففني العبرینة اشنتق منن )أدامناه( أٍ  ،فني اشنتقاقه یًضناأوتوافقنت العبرینة والعربينة  ،سائر اللغات السنامية

                                                 
 .11البقرة/(1)

 .2/119 ، تفسير القرآن للشيرازي(2)

 .2/119 السابق ،المصدر (1)

 .1/32،  الروض األنف في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية البن هشام:  نظر: السهيليا(4)

 .1/432،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنلطبري : انظر:ا(1)

 .1/127 ، نظر: مشكل إعراب القرآنا(6)

 .1/74 ، نظر: البيان في غريب إعراب القرآنا(7)

 .1/231 ، نظر: البحر المحيطا(3)

 .2/119 ، تفسير القرآن للشيرازي(9)

 .1/127،  عراب القرآنإمشكل (1)

 .1/69 ، أنوار التنزيلانظر : (2)

 .1/231 ، البحر المحيط نظر:ا(1)

 .2/119 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(4)

 .1/439، والزاهر ،  71ص،  االشتقاقابن دريد : نظر: ا(1)

 .1/212 ، نظر: الكشافا(6)

 .1/74 ، نظر: البيان في غريب إعراب القرآنا(7)
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فقنند ورد فنني  ،صننل خلقننهأوكننذلأ التقننى القننرآن مننع التننوراة فنني  ،وهننو مننا ذكننره المفسننر ،دمننة بننالفتلاأل

ہ ہ چ وهو عين قولنه: ،رض(من األ الرب اإلله آدم ترابًاالتروین ما نصه )جبل صحاح الثاني من سفر اإل

وعلينه فلفن  )آدم( ، ا فني انتسنابهتننهمنا اختلفإولئن اتحدت اللغتان في لفظه ف ،(9)چ ے ے ۓ  هہ  ہ ه ه ه

 ،من غيرهم العرب أخذوه علًما أنَّ وما اشتق منه عربي على الرغم من وروده في التوراة ، ولرن الظاهر 

 ن كان له أصل عربي.إعجمي وأفهو 

 )الصالة( -

لفاظ ها من األذ عدَّ ، إ(1)چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ تحدث المفسر عن لف  )الصالة(في قوله: 

فذكر لنا معاني  ،صل الذٍ اشتقت منهثم تحدث عن األ ،(2)، وأنها عربيةٌ وال شبهة في ذلأالشرعية

 :، هي عدیدة

 :(3)(البسيط)من  عشىقال األ ،: الدعاءاوالً 

ثُْل ا ْنب الَمْرء  ُمْضطَجعَاف يَْوًمايضلذَّي  َصلَّْيت  فاْغتمَ َعلَْيك  م   إنَّ لج 

فيقال: صلّيت  ،لهذه اللفظة جاء مالزًما هأنتؤكد ذ وردت شواهد كثيرة ،إوهو معنى شائٌع لهذه اللفظة

 صل   يُ لْ فَ  إن كان صائًما، وبج  يُ لْ إلى طعام فَ كم حدُ أيَ ع  ذا دُ إ"وقال عليه السالم: ،أٍ دعوت له وزّكيت ،عليه

 .(4)ألهله عُ دْ يَ أٍ لِ  ،"

 ً فـ" معنى الصالة لزوم ما  ،(5)مر الله بهأمعنى الصالة مالزمة العبادة على الحد الذٍ  : اللزوم: فرأنَّ ثانيا

 .(5)فرض الله تعالى"

 

 ً ليه إشار أوهو وجه  ،(7)لرفعه في السجود والركوع ؛صلها من )الصال( وهو العجزأ: قيل: ثالثا

المصلي یفعل ذلأ في ركوعه وسجوده،  ألنَّ  ؛ك الصلوینوحقيقة )صلى( حرَّ  :" الزمخشرٍ فقال

، ؛ ألنه ینثني على الراذتين وهما الرافرتانسه انحنى عند تعظيم صاحبهأأطأ رذا طإونظيره ُكْفُر اليهودٍ 

ُسّميت الصالةُ  "ليه ذهب المدیني فذكر :إ. و(1)"في تخشعه بالراكع والساجد تشبيًها صلّ :م وقيل للواعي

ذا رآه تعظيٌم منه له في إالصغير للربير ن انحناءأل ؛ها من حني )الصال( وهو وسط الظهرصالةً مما في

 ،ىسبحانه وتعال من عامة ما في الصالة تعظيم الربراد ذا كان المإ،ثم سموا قراءته صالةً  ،العبادات

 .(2)" فعال االنحناء وسموها باسمهقوال واألتبّعوا عامة األاف

                                                 
 .19آل عمران/(3)

 .41البقرة/(1)

 .1/241 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(2)

 .111، ص ديوان األعشى الكبيرنظر: ا(1)

 .491ص،  مفردات ألفاظ القرآن الكريمالراغب األصفهاني : انظر : (4)

 .1/244 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .(و مادة )صل، نظر: لسان العرب ا(6)

 .1/244 ، تفسير القرآن للشيرازي(7)

 .1/111 ، الكشاف(1)

 .2/231،  غريبي القرآن والحديثالمجموع المغيث في المديني : (2)
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 ً وهو معنى ورد عند العرب في وصفهم  ،(3)خوذة من )المصلي( وهو الفرس الذٍ یتبع غيرهأمأنها : رابعا

وقولهم في الذٍ یأتي بعده )المصلي( حيث یجعل رأسه عند صلوٍ السابق،  ،الفرس السابق : المجلّي

ٍومنه قول ،(4)ر ذلأبعير آخر، ثم كثذا حمل على إویقال : صال البعير صوالً  )من  نهشل بن حّرِ

 :(5)(البسيط

ـــَدر غايةٌ يَوًمــا ْْ نَّا والُمَصْلينــَق السَّ ـــتَلْ   ةٍ ـمرُ كْ مَ ل   إْن تَْبَت  اـوابَق م 

وهي النار  ،ن ترون مشتقةً من )الَصلي(أوهي  ،لى الصوفيةإثم یضيف الشيرازٍ وجًها آخر نسبه

نها تعرض على إمارة بالسوء مثل الخشبة المعوجة فيما یراد تقویمها ففيصّور لنا اعوجاَت العبد نفسه األ

هذه عن نفسه ب زالَ أو ذَادَ نه أأٍ  ،ى الرجلُ ومعنى َصلَّ  :" الراغب في مفرداته ذكرهوهذا الوجه  ،(5)النار

لَى،  .(7)" ةدَ وقَ وهي نار الله المُ  العبادة الصَّ

الفرس المصلي  واضل أنَّ فمن ال ،صول التي اشتقت منها اللفظةوال مسوغ لهذا التفصيل في األ

( هما صلين )الُمَصلّي( و)الّصالاأل ومن هنا یتضل أنَّ  ،ألنه یضع رأسه عند ِصْلوٍ الُمَجلّي ُسّمي بذلأ؛

 وأقرب األمِر أنَّ  ،فبعيد ال یمرن االطمئنان إليه ،أصُل واحٍد.أما اشتقاق اللفظة من )الصلي( بالنار

المصلي یرثر من  إذ إنَّ  ،)الصالة( مشتقةٌ من )الّصلِوین( وهما العظمان البارزان على جانبي العجز

 ،حركتهما في صالته السيما في أثناء ركوعه. فالصالة كانت تدل على معنى ضيق وهو حركة الصلوین

 یماءات التي یقوم بها المسلم.ثم اتسعت داللتها لتشمل كل الحركات واإل

 )المالئكة( -

چ ڀپ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ تحننندث المفسنننر عنننن اشنننتقاق لفننن  )المالئرنننة(الوارد فننني قولنننه تعنننالى:
والتنناء لتأنيننث  ،كالشننمائل فنني جمننع )شننمأل( ،صننلالمالئرننة جمننع )مننىك( علننى األ نَّ ألننى إفننذهب ،(1)

 :(4))من الطویل( نشد،أ(3)ىك(صل فيه )مَ فقال األ ،سيبویهلٍ أ.ونسب الزجات هذا الر(2)الجمع

ٍ س  َت إلنْ ــسْ لَ وَ  ْن جَ ــتَنَ  ألٍك ــن ل َمـك  لَ وَ  ــي  َل م   ُوب ــاء  يَصُ ــو   السَّمــز 

هو مقلنوب )مألنأ( منن )األلوكنة( ، و" (5)نحو شمأل من )شمل( ،من )ألأ( )یألأ( اخوذً أفعلى هذا یرون م

وهنو معننى ورد عنند ، (5)" لنيهمإو كالرسنل أنهم وسائط بين الله والناس، فهم رسنل اللنه وهي الرسالة ؛ أل

، وهني (7):یعلنأ: فنرس یألنأ اللّجنام أٍلفنم منن قنولهمنها تؤلأ في ا؛ ألسالةالعرب قال الخليل: المألرة، الر

بمعننى ُكنْن  ،أٍ: أرسنلني ،ْرننيلِ أومننه قالنت الشنعراء:  ،، وهني المألُرنة والمألََرنة األلنوك الرسنالةأیًضا " 

                                                 
 .1/244 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .2/113،  مجمل اللغة: ابن فارسنظر:ا(4)

 .111ص،  عشرة شعراء مقلونانظر : د. حاتم صالح الضامن : (1)

 .1/244 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(6)

 .491، ص المفردات(7)

 .11البقرة/(1)

 .2/111، تفسير القرآن للشيرازي (2)

 .1/112 ، نظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاجا(1)

 .113، ص ديوان علقمة الفحل بشرح األعلم الشنتمري(4)

 .132-1/131 ، نظر: الجامع ألحكام القرآن الكريما(1)

 .2/111 ، تفسير القرآن للشيرازي(6)

 .1/419 ، الع ينالفراهيدي : (7)
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، والهمزة في الجمنع منؤخرة ألنهنم رسنل لرثرة ما یجرٍ في الرالم ؛واحدهم )ملأ( بترك الهمزة ،رسولي

 :(2)(الرمل)من  لبيدقال ، (1)" الله

 ألْ ــــا سَ ــــــذَْلنا مَ ـــأل ُوٍك فَبــــب هُ ـــم  هُ أُ ــلَتْ ــــــــالٍم أْرسَ ــــوغُ 

 :(3)(الطویل)من  عمرو بن شأسوقول 

عَافاً وال ُعْزالــانا كَ ــة  مَ ــبآيالةً     سَ ي السالَم ر  م  وْ ــى قَ لَ إ  أل كْني    وا ض 

كثنر، وعلينه تصنرف ن هنذا هنو األ؛ أللفاء الم والعنين همنزة والنالم كناف ن اأأ( واألصل في تركيب )َملَ 

 :(5)(الوافر)من  قال النابغة، (4)الفعل

ـي  َك قَْوالً ــليإنُ أل َكْنــي يا ُعيَيْ   َســـأُهــديه  إ لَيــَك إ لَيَك َعن ـ 

ن جمع فقالوا: )مالئأ( و)مالئرة(؛ أل ،وهذه اللغة ورد فيها لف  )ملأ( وأصله : )مىك( وعلى هذا جمعوه

 ،)مفعل( مفاعل والهاء جاءت لتأنيث الجمع. أما الخطوات التي مر بها هذا اللف  حتى استقر بهذه الصنيغة

فصنارت )منىك(  ،صل )َملََأ( )مألأ(، ثمقلبت الهمزة فردت في موضع الالمأو "ذ قال:إفقد بيّنها القيسي 

فلما ُجمع ُردَّ  ،فصارت )ملأ( ،لقيت حركة الهمزة على الالمأثم  ،ل(ْعفَ ى )مَ لإل( مقلوب )َمْفعَ  فأصل وزنه

لقلنت:  ،ولو جمع علنى أصنله قبنل القلنب ،ذلأ وقعت الهمزة بعد الالم في )مالئرة(ـفل ،إلى أصله بعد القلب

أصنله، والنالم ، فمالئرة وزنه )معافلة( ، وأصله )مفاعلة(، فنالهمزة فناء الفعنل فني اعلة(ـ)مآلرة( على )مف

لى عدم اشتقاق هنذا اللفن  إ.وهنالأ رأٍ یذهب (1)عين الفعل، والراف الم الفعل ؛ ألنه مشتق من األلوكة "

 .(2)لتأنيث الجمع، أو أدت وظيفة المبالغة مثل : عالّمة ونّسابه إنما جاءت تأكيدًا، والهاء 

اللف  من )األلوك( التني تحمنل معننى  لى اشتقاق هذاإقوال تذهب غلب األأوبعد هذا یمرننا القول إنَّ 

الرسالة ، وهذا المعنى یتناسب والدور الذٍ تؤدیه المالئرة فيمنا ترفلنوا بنه منن قبنل البنارى عنز وجنل منن 

ى )ملًرا إذ ذكر ،لى هذا المعنى المفسرإشار ألى الخلق، وقد إمهام نيطت بهم، فهم حاملو رسالة  ( " ال یَُسمَّ

 .(3)" آخر ( أو شيئًا)روًحا ى، بل یَُسمَّ من ال رسالة له

 )آل( -

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀچ قوله تعالى: فيشتقاق )آل( الذكر المفسر وجهين 

وخص استعماله بأهل  -بدل هاؤه ألفًاأ-صل )آل( أهل، ولذلأ یصغر بأهيل :" أ : قولهحدهماأف، (4)چ

واحتجوا بأن )اآلل( اذا "  فذكر ،لى ثعلبإنُسبهذا الرأٍ ، وقد (5)" شباههمأالخطر والشأن كالملوك و

ر .وسار على (5)إذا جعلت له علًما "الهمزة هاء، كقولهم: هنرت الثوب وأنرته،  قالوا: )أَُهيل( فرأنَّ  ُصغِّ

 كما قالوا: ماء أصله )ماه( فأبدلوا الهاء همزة، ،لت الهاء همزةدِ بْ أُ ،فأصل )آل( أهل :" هذا المعنى الطبرٍ

                                                 
 .21ص،  تفسير غريب القرآن الكريمبن قتيبة : انظر: ا(1)

 .173، ص شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري(2)

 .72م ، ص3119، شعر عمرو بن شأس األسدي(1)

 .2/111 ، نظر: المنصف في شرح كتاب التصريفا(4)

 .612ص،  ديوان النابغة الذبيانينظر: ا(1)

 .1/121 ، مشكل إعراب القرآن(1)

 .1/132 ، ألحكام القرآن نظر: الجامعا(2)

 .2/111 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .49البقرة/(4)

 .1/147 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .11/413،  تهذيب اللغةاألزهري : نظر: ا(6)
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ذا صغَّروا )آل( قالوا: إ، وكذلأ أخرجوه على أصله، والهاء في التصغير ه، فردوایْ وَ فإذا صغّروه قالوا: مَ 

، ثم أُبدلت الهمزة ألفًا لسرونها لقربها منها في المخرتفقلبوا الهاء همزة  ،صل )أهل(.وهذا هو األ(1)"أُهيل

رت قلت: أَُهيل وال یجوز نأ إذا صغَّ أال ترى ألئال یتجمع ساكنان،  ؛وجعلوها مدة وانفتاح الهمزة قبلها،

 .(2)لى اللف إصل ال لى األإنه ُردَّ أَُویل؛ أل

ً فصار )آل(: ما حري عن الرسائي )أَول( هو األوالوجه اآلخر .وقد (3)صل، ثم قُِلبْت الواو ألفا

وجرى على  ،نه یصغر على )أَُویل(ألى إفهو یذهب  ،لى الرسائيإنسب األزهرٍ والطبرسي هذا الوجه 

، وهذا (5)خوذ من )األول( وهو الرجوعأ)آل( م نَّ ألى إ.ثم یذهب المفسر (4)تبدیل كما قالوا: هيهات وأیهات

ذا ،إا من )آل یؤول(فعلى هذا یرون المعنى )آل الرجل( مؤخوذً المفسر، رأٍ الرسائي دون أن ینسبه إليه

لم ،وولو(أنما یرون على صيغة )إجمع ال أنَّ  ليهم.ومما یدعم هذا الوجهإو یرجع أليه إرجع كأنهم یرجعون 

 ا.مضافً  یرد في القرآن الرریم إال

هل أهل أعم من )آل( یقال: أهل الروفة، واأل وذكر أنَّ  ،فهذا ما ذكره المفسر في اشتقاق اللف 

الفرق  على هذا المعنى موضًحال العسررٍ بو هالأ.وقد وقف (5)آل الروفة وال آل البلد : وال یقال ،البلد

هل :أ)األهل( یرون من جهة النسب واالختصاص ، فمن جهة النسب قولأ نَّ "إفقال: ،لهل واآلبين األ

هل البصرة وأهل العلم، و)اآلل( خاصة الرجل من ومن جهة االختصاص قولأ: أ ،دنينقرابته األلالرجل 

وال تقول: آل البصرة وآل العلم، قالوا: آل  ،بهصحاأو الصحبة تقول: آل الرجل ألهله وأجهة القرابة 

 .(1)" تباعه، وكذلأ آل لوط:أ فرعون

 )هاد( -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چ ذكر الشيرازٍ عدة وجوه ذكرت في تأصيل لفظة )هاد(من قوله تعالى: 

هو من )الهود( أٍ التوبة لتوبتهم من عبادة العجل وقيل:  "فقيل:، (2)چ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

كبر أوالد یعقوب، أو ألنهم هادوا أٍ مالوا عن دین االسالم ، أو أالنتسابهم الى )یهودا(  ؛إنما سموا بذلأ 

تى الله أرض تحركت حين ویقولون: إن السموات واأل ،ألنهم یتهودون أٍ یتحركون عند قراءة التوراة

 .(3)" ةموسى التورا

أٍ :  ،دلى معنى )التوبة( أٍ الذین تابوا ممن تهوَّ إبو عبيدة عندما تحدث عن هذا اللف  أوقد ذهب 

وقينل : ،وهادة هنودًاهاد القنوم یهودون: یقال منه ٍ " فمعنى )هادوا( تابوا،رل الطبليه ماإ.و(4)لى ربناإهدنا 

، (7)لى أمنركإا وفيه قال ابن عرفة أٍ : سرنَّ ، (5)" (5)چ ڀڀ ڀ ڀچ جل قولهم :أمن یهودَ، اليهودُ إنما ُسميت 

                                                 
 .2/17، جامع البيان(1)

 .1/61، نظر: التبيانا(2)

 .1/147 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .1/141 ، ومجمع البيان،  11/413 ، نظر: تهذيب اللغةا(4)

 .1/147 ، تفسير القرآن للشيرازينظر: ا(1)

 .1/147تفسير القرآن للشيرازي (6)

 .231، ص الفروق اللغويةالعسكري : (1)

 .62البقرة/(2)

 .1/411 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .1/42،  مجاز القرآن: عبيدة  وأب (4)

 .116األعراف/(1)

 .1/141 ، جامع البيان(6)
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ننه أنتحلوا اليهودینة ، یبندو اسنالم فننهم مالوا عنن دینن اإلنما سموا بذلأ ؛ ألإنهم ألى إوالمعنى الذٍ یذهب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ چ قنال تعنالى: ،ذا تحرى طریقة اليهود في الندین،إمأخوذ من هاد فالن

 أٍ اليهود. ،(2)چ ۇئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئچ وقوله تعالى:،(1)چٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

نحنو:  ،ق مننهتَ ْشنلينه، ثنم یُ إأٍ المنسنوب  ،ى بهمَّ سَ عاطاه المُ تَ ر منه معنى ما یَ وَّ صَ تَ فاالسم العلم قد یُ 

 ،(3)روْ فرعون في الجَ َل عْ فِ  علَ ذا فَ إفالن :  نَ عَ رْ فَ قولهم تَ 

لهم بعد نسل شریعتهم ،  فهو اسم مدح ثم صار الزًما، (4)چ ڀڀ ڀ ڀچ وقيل : یهود في األصل من قولهم : 

 ، ثنم صنار الزًمنا(5)چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ صل منن قنولهم:ن النصارى في األأن لم یرن فيه معنى المدح كما إو

لنى )یهنودا( االبنن إنهنم سنموا بنذلأ نسنبةً أحسنن منا یقنال فني تأصنيل )یهنود( أ. و(5)لهم بعد نسل شنریعتهم

لى نبيهم ، وبه عرفوا واشتهروا ، ثم غلبنت علنى إ، فهم عرق بشرٍ ینتمون كبر ليعقوب )عليه السالم(األ

 ال قومية. ة، فصارت اليهودیة في زماننا دینًااسمهم الصبغة الدیني

 )الله( -

من أٍ لغة مأخوذ أعربي أم  : متسائالً ، (7)چ هٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ :ة في قولهتناول المفسر لف  الجالل

قيل لف  عبرٍ " فيذكر ،راءعبرٍ أم سریانيق وهل هو اسم أو صفة، جامد أو مشققثم یعرض لنا تلأ اآل

 وأبعدَّه و، (1)" عليهوالالم لف لف من آخره، وإدخال األب بحذف األرِّ صله )الها( فعُ أوقيل سریاني، و

عجمي، فإن اليهود أَب.... وهو : إنَّأصله )الها( بالسریانية فَعُرِّ ومن غریب ما قيل"  فذكر حيان غریبًا،

 .(2)" روها، فقالوا: اللهُ العرُب هذه اللفظة وغيَّ  وأخذت ،(: )الها قولونوالنصارى ی

والنالم،  له( حذفت الهمزة وعوض عنها بناأللفإصله )أثم یضيف المفسر قوالً آخر وهو عربي و

بنالقطع  صَّ ما خُ وإنَّ  ،كما یقال: )یاإله( ،فقيل في النداء: )یاألله( بالقطع ،سقاطها حال النداءإومن ثم لم یجز 

ن(3)داتي التعرینف وفينه منا فينهألالحتزاز عن اجتماع  ؛لهما في العوضية به تمحيًصا ل القنول فني .وقند فصَّ

فلما دخلت عليه األلف والالم حذفت الهمزة تخفيفًنا لرثرتنه  ،هصله إالأ)الله(  ذكر أنَّ ٍ الجوهرٍ فأهذا الر

لنى الم یدل على ذلأ اسنتجازتهم لقطنع الهمنزة الموصنولة الداخلنة عُسمع أنهما ِعوض عنها، ، وفي الرالم

(، أ)أف:وذلأ قولهم التعریف في القسم والنداء،  نها لو كانت غير أذلأ ب معلالً  ؛غفر لي(الله أ )یاولله ليفعلنَّ

 .(4)ض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا االسموَ عِ 

فدعوى لم تلنق قبنوالً عنند كون اللف  عبریًاأو سریانيًا، لى إليه من وجود رأٍ یذهب إما ما ذهب أ

وهننذا مننا ذهننب اليننه حسننين  ،ذلننأ لرثننرة اسننتعمال هننذا اللفنن  وجریانننه علننى اللسننان العربنني؛ الجمهننور 

                                                                                                                                                        
 .1/111، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروزابادي: نظر: ا(7)

 .62البقرة/(1)

 .111البقرة/(2)

 .347، ص المفردات : نظرا(1)

 .116األعراف/(4)

 .12آل عمران/(1)

 .114-1/111 ، نظر : بصائر ذوي التمييزا(6)

 .211البقرة/(7)

 .26/ 4تفسير القرآن للشيرازي (1)

 .121-1/124 ، البحر المحيط(2)

 .4/26 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .6/2221، الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(الجوهري : (4)
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خنذت بنالتطور بصنور أثنم  ،ینل(إلهذه الرلمة في اللغات السامية هي )صلي ذ وجد االستعمال األ،إالهمذاني

لى الصنواب، وذلنأ إقرب بو عودة األأه خليل .وعدَّ (1)لذا فهو اسم علم ، اسم جامد اسم عربي قدیم ،مختلفة

 :(2)ألسباب

 اوصنفً  ي غالبًناخينرة تنأتن هنذه الرلمنة األأو ،لنه(إق في استعماله بنين كلمنة )اللنه( وبنين )القرآن یفرِّ  نَّ أ-1

 ومنها اآلیة التي ذكرها المفسر. ،لرلمة )الله(

ية األ نَّ أ-2 ن أذ علمننا إخاصنة  ،خنرىكلمة )الله( تشبه في لفظها وبنائها اللغوٍ مثيالتها في اللغات السنامَّ

ووردت فني  ،خنرى فني اللغنات السناميةینل( التني تطنورت منهنا كنل الصنور األأصلية لهنا هني )الرلمة األ

قينل فني  ،صلسماء غير عربية في األأإسرائيل ، وهي وسماء المالئرة مثل ميرائيل أالقرآن الرریم بعض 

 یل( بمعنى )الله(.إالثانية منهما هي ) ؛نها مركبة من كلمتينإتحليلها 

مألوفنة  منةنهنا كلأشنعار العنرب قبنل ننزول القنرآن، ممنا یندل علنى أفي  كلمة )الله( قد وردت كثيًرا نَّ أ -3

)منن  امنرئ القنيسكمنا فني قنول ،  نها قدیمنة فني اسنتعمالهم اللغنوٍأو ا،طبيعيً  تجرٍ على ألسنتهم جریانًا

 :(3)(السریع

 ل  اغ  ه  وال وَ اللَ  نَ م   مــًاإث بٍ ق  حْ سـْتَ َر مُ ـــيْ ى غَ قَ ــَم أُسْ وْ ـــاليَ فَ 

 وذیوع استعمالها. تهایدل على شهر مما؛  وردت في النثر الجاهلي كثيًراوكما 

و باطنل، أفيقع على كنل معبنود بحنق  ،جناس كالرجل والفرسسماء األأله( عند الشيرازٍ من إو)

و)البينت( علنى  ،كمنا غلنب )الننجم( علنى الثرینا، و)السننة( علنى عنام القحنط ،ثم غلنب علنى المعبنود بحنق

لفنن  الجاللننة لننيس  نَّ أالنحنناة  فالمختننار عننند جماعننة منن ،و صننفةأا الرعبنة.ثم یننذكر الخننالف فيننه كونننه اسنمً 

 :(4)نه اسم علم سبحانه لوجوهأبمشتق و

الیمتننع نفنس مفهومنه ؛ ِلوقنوع الشنركة فينه، وحيئننٍذ ال یرنون  ه لو كان مشتقًا لران معناه معننى كليًنانَّ أ -1

 ا للتوحيد المحض.ال الله( موجبً إله إقولنا: )ال 

ثنم  ،صنولي النحنوٍ(نحو: )زیند الفقينه( )األ ،الترتيب العقلي یقتضي ذكر الذات ثم تعقيبه بالصفات نَّ أ -2

 ن )الله( اسم علم.أذلأ على  فدلَّ  ،إنا نقول: )الله الرحمن الرحيم( وال نقول بالعرس فنصفه، وال نصُف به

ن یرون المراد اسنم أفوجب  ،خالف الواقع ،لزامليس المراد الصفة واإل،(1)چڀ ڀ ڀ  ڀ چ : قوله تعالى  -3

 ال )الله(.إوليس ذلأ  ،العلم

 بد له من اسم خاص تجرٍ عليه تلأ الصفات.فال ،ه سبحانه یوصف بصفات مخصوصةنَّ أ -4

قال الخليل وجماعة: هو  :" البغوٍ حين قال ،لى ذكر هذا المعنىإومن المفسرین الذین ذهبوا 

. وابن عطية (2)" زید وعمرو: مثل عالم للعباد، كأسماء األ ،تقاق لهاسم علم خاص لله عز وجل ال اش

ال اشتقاق له من فعل، وإنما هو اسم موضوع له  ،هل العلم: هو اسم مرتجلأقالت فرقة من  ":الذٍ ذكر

.وهو اختيار (3)" بل هرذا وضع االسم ،، ال لتعریف وال لغيرهلف والالم الزمة لهواأل ،تبارك وتعالى

                                                 
 .2/21،  الزينة في معاني الكلمات اإلسالمية العربيةبن حمدان : انظر: ا(1)

 .91-92، ص التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآنانظر : (2)

 .122، ص امرئ القيس ديون(1)

 .23-4/27 ، تفسير القرآن للشيرازيانظر : (4)

 .61مريم/(1)

 .1/21 ، معالم التنزيل(2)

 .1/61، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزبن عطية : ا(1)
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وهو قول الخليل وسيبویه ، نه ليس بمشتق البتةأهذا اللف  اسم علم لله تعالى ، و نَّ أالمختار عندنا "الرازٍ 

 .(4)" صوليين والفقهاءكثر األأوقول 

قوالهم التني دارت فني اشنتقاق لفن  أثم یذكر المفسر لنا آراء القائلين باالشتقاق ، فيفصل القول في 

 فيذكر: ،الجاللة

 دَ بَنلينه ذهنب الجنوهرٍ فعننده )ألنهَ( بنالفتل إالهنة، أٍ: عَ إ، و(1)االهنةً( أٍ : عبندَ عبنادةً مشتق من )ألنه  -1

. ویقنال :ألنه (3)أتَنادَ بَ قنال :وعِ  برسنر الهمنزة،، (2)چںڱ ڱچ : ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ،ةً ادَ بَ عِ 

فعلى هذا یرنون معنناه : النذٍ یحنق لنه العبنادة ، ولنذلأ ال  ،عبادةً  عبد الله فالنٌ  كما یقال : ،الهةإاللهَ فالٌن 

اللنه بمعننى  قُ ْلنأٍ معبنود، كقنولهم : خَ : بمعننى )منألوه(  مصندًرا" بنو البركنات أه وعندَّ .(4)ى بنه غينُرهُ یُسمَّ 

 .(5)" ، أٍ: مخلوق الله(5)چۆئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئچ مخلوق، قال تعالى: 

 نَّ إف ،المقدسة لى ذاتهإال بالقياس إوهو معنى الیتحقق  ،سرنتُ لى فالٍن( أٍ : إمشتق من )آلهُت  -2

قد ذكر هذا .و(7)ه غایةُ الحركات ومنتهى الرغباتنَّ ال لدیه ؛ ألإوالعقول ال تقف  ،ليهإال إالنفوس ال تسرن 

 .(9)ليهإليه، أٍ سرنت إقول المبرد فيه )الله( مشتق من أَْلهُت  المعنى الطبرسي ذاكًرا

)ولنه( كنـ )طنرب( أبندلت ، (ـهذا المعنى ترون مادته )و ل هنبو، (8))الوله( وهو ذهاُب العقلمشتق من  -3

كنره. وحرني ذلنأ عنن ي بذلأ لطنرب العقنول والقلنوب عنند ذمِّ الهمزة من الواو، كما قالوا في )إشاح(. وسُ 

 . (1)ف بلزوم البدل، وقولهم: )آلهة(، ولو كان كما ذكر لقيل: أولهة كأوشحةالخليل ، وُضعِّ 

. وقد استعمل العرب (2)، وهو تعالى مرتفع عن شوب مشابهة الممرناتمشتق من )اله( بمعنى ارتفع -4

 .(3)ایضً أذ یقولون للشيء المرتفع )اله( یقولون: اطلعت الهة أٍ الشمس وغربت ،إهذا المعنى

وجنود نظًرال ؛ بنات ذاتنهإثقندام علنى العقنل وقنف بنين اإل نَّ ذا تحير فينه ؛ ألإ( ءله في الشيأمشتق من ) -5

 .(4)مصنوعاته

شارة إوتسميته بذلأ  ،ر: تحيَّ ه(، أٍ: )أَلِ يل: هو منوق "فذكر  ،لى هذا الوجهإشار الراغب أوقد 

هناك تصاریف  لَّ ضو ،ير الصفاتبكل دون صفاته تح ":علي رضي الله عنه مير المؤمنينألى ما قال إ

روا في الء الله وال تفرَّ آروا في ، ولهذا روٍ )تفرَّ ر فيهاصفاته تحيَّ ر في ذا تفرَّ إالعبد  نَّ أ، وذلأ "اللغات

                                                 
 .1/162، ح الغيب يمفات(4)

 .4/29 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(1)

 .127األعراف/(2)

 .6/2221 ، الصحاحانظر : (1)

 .1/124، جامع البيان انظر : (4)

 .11لقمان/(1)

 .11-1/12 ، البيان في إعراب غريب القرآن(6)

 .4/29 ، تفسير القرآن للشيرازي(7)

 .1/21 ، نظر: مجمع البيانا(3)

 .4/29 ، تفسير القرآن للشيرازي(9)

 .1/21 ، ومعالم التنزيل، 2/14 ، نظر: بصائر ذوي التمييزا(1)

 .29/ 4 ، تفسير القرآن للشيرازي نظر:ا(2)

 .1/61 ، نظر: المحرر الوجيزا(1)

 .4/11 ، تفسير القرآن للشيرازي(4)
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نه ذاته ر العقول في كُ لتحيّ  (؛إلًها)ي سبحانه مِّ ، فسُ تُ رْ يَّ حَ ( أٍ تَ تُ هْ لِ أَ بو البركات من )أه وعدَّ .(5)"(5)(الله

ولى، فاجتمع األالالم ها على يت حركتُ قِ لْ أُ ، و، وحذفت الهمزةلف والالم عليهلت األخِ دْ أُ وصفاته ، ثم 

ُ  ،حرفان متحركان من جنس واحد .ومنه قول (7)لزم التفخيمأُ دغمت في الثانية، وأُ و ،ولىنت الالم األرِ سْ فأ

 :(9)(الطویل)من  األخطل

 ي أْن تكون لنَا معاـــا ونَرام  ــلَن هاقَسْمنا األْرَض نصْفين  نَْصفُ  ونْحنُ 

عيَن ألفً   ا الط رامة  تَْدَمعاـــَرهُ َعْينــَطُهَمتَى تَ ــُن وسْ ــيتـألَهُ الـعَ  اــبتـس 

ل( من عَ وعلى هذا االشقاق یرون وزنه )فَ ،(1)مشتق من )اله یلوه( اذا احتجب، ألنه محتجٌب عن العقول-5

 ،(3)چڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ . ودليله قوله تعالى:(2)رناو استأ)اله یلوه لوهاً( بمعنى احتجب 

 .(4)الذٍ یستشف منه معنى االستتار واالحتجاب

 )القي وم(  -

مننن حيننث اللغننة ومننن حيننث  ،(5)چٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ المفسننر لفنن  )القيننوم( فنني قولننه: ننناول ت

والمعطني لنه منا  ،االشتقاق، فمن حيث اللغة ذكر لنا المفسر قول الراغب: والقيّوم القائم الحناف  لرنل شنيء

فجعلنت اليناء السناكنة  ،صنل )قينُوْوم( علنى )فَْيعنول(نه فني األأما في االشتقاق فيذكر المفسر أ .(5)ةبه قوام

 .(7)وول( لقيل )قّووم(ددة، ولو كان )قوووماً( على )فع  ولى یاء مشوالواو األ

 ،(9)فنالقيوم هنو الندائم النذٍ الینزول ،ما ذكره المفسر من معنى )القيّنوم( مسنتعمل عنند العنرب نَّ إ

جناء فني اللسنان )قنام فنالن بنأمر و. (1)القنيّم برنل شنيء هذا وليتنه ، كأنَّنإ( ءوهو )فيعول( منن )قمنت بالشني

وذلنأ حنين تحلنق الشنمس فني الجنو قبينل  ،)قنام قنائم الظهينرة(كنان النناظر فنيهم المنترلم عننهم و ذاإقوِمِه( 

 ،(2)الزوال

بعنض العنرب  "ذ قنال:،إقد ذكرها ابن جنني وهني )فيعنول( ،ما الصيغة التي اشتق منها هذا اللف أ

ذلنأ الجتمناع اليناء والنواو  ؛فعندما قلبوه بننوه علنى )فيعنول( ،صلها)قيووم(أتقول )قيوم ودیور( فقلبوها و

ۅ ۅ چ وهنو منن قولنه: ،وصاف المبالغة في الفعلأ.كما قال عنه الزجاجي: من (3)" ولى بالسرونوسبق األ

                                                 
 .1/61،  النهاية في غريب الحديث واألثرابن األثير: (1)

 .31، ص المفردات(6)

 .1/11 ، البيان في غريب إعراب القرآن(7)

 .171-169، ص ديوان األخطل صنعة السكرينظر: ا(3)

 .4/11 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .1/124 ، البحر المحيط: نظر ا(2)

 .111األنعام/(1)

 .1/23 للطوسي ، التبيان: نظر ا(4)

 .211البقرة /(1)

 .691، ص والمفردات،  4/34نظر: تفسير القرآن للشيرازي ا(6)

 .4/34 ، تفسير القرآن للشيرازيانظر : (7)

 .1/73 ، نظر: مجاز القرآنا(3)

 .7، ص تفسير غريب القرآن البن قتيبة(1)

 .م(و  مادة )ق ، لسان العرب(2)

 .2/13 ، المنصف في شرح كتاب التصريف(1)
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ه علنى وزن )فيعنول( منن وذلأ بعدما عندَّ  ،، أٍ: یحف  عليها ویجازیها ویحاسبها(4)چ ىۉ ۉ ې        ې ې ې

( على هذا الوزن أٍ ویضيف لو كان )قوووًما ،من )فعوول(لى عدم اشتقاقه إ.ثم یذهب المفسر (5)قام یقوم

مثننل: سننبّوح صننلية، مننن جنننس العننين األ أبنندًاالعننيَن المضنناعفة  .وُعِلننَل هننذا بننأنَّ (5))فعننوول( لقيننل )قننّووم(

علنى  فلما جاءت الياء دلَّ فالزائد من جنس العين، وقدّوس، ومثلُهُ: ضّراب وقتّال، فالزائد من جنس العين، 

 .(7)أَنه )فيعول(

 )الكرسي( -

تحدث المفسر عن لف  )الررسي( فهو كل أصٍل یعتمد عليه ، (9)چ   ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئچ في قوله تعالى:

ه على بعض ءوهو تراكب الشي ،س( بالرسررْ وهو مأخوذ من )الرِ  ،، وكل شي تراكب فقد )ترارس(

ومنه )الرراسة( وجمعها الرراریس متراكب أوراقها  ،ثم یضيفوتلبد جزء منه على جزء،  ،بعض

 . (1)بعضها على بعض

قال  ،د عليهعَ قْ فقد ذكر الراغب هو اسم لما یُ  ،اللغة جماالمفسر لم یخرت عما ذكرته مع نَّ أویبدو 

ة اسَ رَّ س، أٍ: المتلبد أٍ المجتمع، ومنه الرُ رْ لى الرِ إوهو منسوب  ،(2)چڻ ٹ    ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ تعالى: 

 :(3))من الرجز( قال العجات ،سرَّ رَ تَ فَ  البناءَ  تُ سْ رَ س وكَ رِّ رَ تَ مُ لْ لِ 

ُف َرسْ ــَهـــْل تَعْ ، َصــاح   اـيَ    ســًا رَ ًما ُمكْ ـر 

 َساــــــــْبلَ هُ، وأَ ـــفُ ر  ــــأعْ ْم ــــعَ ـ: نَ  الَ ــــقَ 

ننب بعننض أجننزاء رأسننه إلننى بعضننه سرْ الشننيء ، یقننال :هننو قنندیم الِرنن صننلُ أ: سُ رْ والِرنن س : الُمتَرّكِ ، والَرننر 

س الشنيء وترنارس بمعننى تنراكم فهنو منن ترنرَّ  ،لنى المعننى نفسنهإما صناحب اللسنان فقند أشنار أ.(4)ِلِربره

الررسي هنو الموضنوع لهنذه الهيئنة المعروفنة  نَّ أثم یضيف المفسر ،(5)وتالزب، وتررس رأس البناء اشتد

 .(5)المصنوع لما یجلس

لى اللغنات إصل انتقل ن األأو ،لى العربية من الصينيةإهذا اللف  دخل  نَّ أیرى  نْ ومن المحدثين مَ 

ه وهو ماعندَّ  ،العرب خذهأرامية ومن اآل ،راميةلى اللغات الهندیة والفارسية القدیمة واآلإوربية والهندیة األ

 .(7)ابو عودة صوابً أخليل 

                                                 
 .11الرعد/(4)

 .111ص،  اشتقاق أسماء الله الحسنىالزجاجي : نظر: ا(1)

 .4/34 ، نظر: تفسير القرآن للشيرازيا(6)

 .1/211 ، نظر: التبيان في إعراب القرآنا(7)

 .211البقرة/ (3)

 .4/149 ، تفسير القرآن للشيرازي(1)

 .14ص/(2)

 .611، ص ديوان العجاج رواية األصمعي(1)

 .716، ص المفردات(4)

 مادة )كرس(. ،لسان العرب (1)

 .4/111 ، تفسير القرآن للشيرازي(6)

 .416، ص نظر: التطور الدالليا(7)
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 الخــاتمة

إنَّ قيمة كل عمل في قطافِه ، وميزة كل بحث في نتائجنه ، وهنا نحنن بعند هنذه الرحلنة فني رحناب 

( ، نقف عند أهم منا تمّخنض عننه البحنث منن نموذًجاتفسير الشيرازيوأثره الداللي  ةالنحوياألوجه تعدد )

 نجملها فيما یأتي : نتائج ، 

الغنرض ، ال یرون قوانين أو قواعد تتصل بهذا العلمالنحوٍ عموماً ، وأٍ  التعددیرى الباحث أنَّ 

، ویرنون اني التي من أجلهنا وضنعت التراكينب، ولرنَّ الهدف هو تفسير المعمنها فقط هو دراسة اإلعراب

 عد  وسيلة وليس الغایة من البحث.هذا التفسير في الغالب عن طریق اإلعراب، إذن فاإلعراب یُ 

ا سلره المفسرون من تناول معناني اآلینات وذكنر  إنَّ  ر فال یختلف عمَّ المنهج الذٍ سار عليه المفّسِ

فلم یتبع المفسر منهًجا بعينه ، ليه من أوجه ناسبت قواعد العربيةقراءاتها وقُّرائها وحملها على ما خرجت إ

وقند اعتمند ، ، ویرتفي بعرضها تارة أُخنرىیعرض اآلراء، ویرد عليها تارة لمادة اللغویة ، فهوفي تناوله ا

 ٍّ  ، وتفسير البيضاوٍ.على تفسير الرشاف، ومجمع البيان، وتفسير الراز

، فإنَّ الشيرازٍ استعان باللغة ومباحثهنا فني تفسنيره بشنرل الطابع الفلسفي للتفسيرعلى الرغم من 

 یمرن مالحظته.

المفسرون  ، كما اتصف بما یجب أن یتصف بهشأن أٍ مفسر ألمَّ بعلوم مختلفة إن الشيرازٍ شأنه

، وهو إْن كان یسرن بالد فارس إال أن مؤلفاتنه كنان یرتبهنا باللغنة العربينة وفني من معارف وبخاصة اللغة

 تفسيره هذا )تفسير القرآن الرریم( خاض في مضمار العربية نحًوا وصرفًا.

، إلعرابية التي تحتملها تلأ اآلینةنية ویقلبها على األوجه اآاآلیة القر ففي مجال النحو كان یعرض

إذ العربية لغة اشتقاقية قابلة لالنعطاف مع مختلف الوجوه ، وهنو لنم یخنرت كمنا سنبقه إلينه معربنو القنرآن 

ال الرریم ومفسروه. وكان تناوله مفردات اآلیات یقع فني األغلنب فني بداینة حدیثنه عنهنا ثنم ینتقنل إلنى مجن

 عطى النحو مسحة فلسفية تفسيریة.أوهو بهذا ، فلسفة وما حملته هذه اآلیة من معنى فلسفي

عند الشيرازٍ فقد بحث في أهم موضوعاته وهو  م الصرف وموضوعاته فلم یرن غائبًاأما عل

 صلأمثل بحثه في  ،صلهاألى إلفاظ القرآن الرریم ، للوصول أإذ تناول اشتقاق مجموعة من  ،االشتقاق

وبعد أن عرض تلأ  ،)آدم( أیًضاومثله  ،فقد عرض عدة آراء قيلت في اشتقاقه ،اشقاق لف  الجاللة )الله(

 ق متسائالً هل هو عربي أو غير عربياآلراء التي ذكرت في اشتقاقه راح متناوالً عجمه اللف  

شننواهده فجنناءت دعَّننم آراءه بشننواهد شننعریة ، نننه إلقواعنند العربيننة فعننندما تعننرض الشننيرازٍ و

شناعر لوآخنر  ،مثنل حسنانإسنالمي، وآخنر لشناعر  ،مثل: امرئ القيس ،متنوعة منها ماهو لشاعر جاهلي

 بي الطيب المتنبي.أمثل ، عباسي

، فشنأنه فني هنذا له للقضایا المطروحة في التفاسنيرالمفسرین الذین سبقوه في تناوالشيرازٍ وافق 

ِ مفس ٍّ فة عامنة والفلسنفة وإن كان یأتي في طليعة تلنأ العلنوم الفلسن ،ٍر یلم  بمختلف العلوم والمعارفشأن أ

، فمنها ما یقنع فني من مصادر متعددة الفنون والمعارف، وقد استقى البحث مادته العلمية اإلسالمية خاصة

 .العربيةحقل التفسير ، ومنها ما یقع في حقل 

سالمية ، وممثلها في مجال الفلسنفة فهذا الفيلسوف اإلسالمي الربير یعد  واحداً من جهابذة األمة اإل

ضنافة آثناٍر جدیندة تمثلنت ، إذ استطاع هذا الفيلسوف أن یعيند للفرنر اإلسنالمي قوتنه وحيویتنه فضنالً عنن إ

 الفلسفية. بنظریاته

وبعد ... فقد أنهيت هذا البحث بفضل الله وتوفيقه ، وحسبي أني اجتهدت ، فإن أصبت فبفضل 

األُخرى فإني أستغفره تعالى وأتوب إليه من الخطأ والزلل والشطط ، وله الحمد في الله تعالى ، وإن كانت 

 األولى واآلخرة.
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 المصادر والمراجع      

هنـ( ، 912ـ ائتالف النصرة في اختالف نحاة الروفة والبصرة : للزبيدٍ ؛ عبد اللطيف بنن أبني برنر )ت1

 م.1897،  1ت ، طتحقيق د. طارق عبد عون الجنابي ، عالم الرتب ، بيرو

 

: د. تمنام حسنان ، عنالم الرتنب ، القناهرة ،  دراسة إبستيمولوجية للفرنر اللغنوٍ عنند العنرب،  األصولـ 2

 م.2111

 

هنـ( ، تحقينق د. زهينر غنازٍ زاهند ، 339: للنحاس ؛ أبو جعفر أحمد بن إسنماعيل )ت إعراب القرآنـ 3

 م.1895،  2عالم الرتب ، القاهرة ، ط

 

 م.1891،  5: للزركلي ، دار العلم للمالیين ، بيروت ، ط األعالمـ 4

 

م( ، حققه وأخرجه واسنتدرك علينه حسنين األمنين ، دار 1852: للسيد محسن األمين )ت أعيان الشيعةـ 5

 م.1895التعارف للمطبوعات ، بيروت ، 

 

منر بنن ناصنر النندین : للبيضنناوٍ ؛ القاضني أبنو الخينر عبند اللننه بنن ع أننوار التنزینل وأسنرار التأوینلـن 5

 م.1889هـ( ، إعداد محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 581)ت

 

هننـ( ، تحقيننق رضننوان جننامع 585ـنن بدایننة المجتهنند ونهایننة المقتصنند : البننن رشنند ؛ محمنند بننن أحمنند )ت7

 م.1887،  1رضوان ، مرتبة اإلیمان، المنصورة ، ط

 

: للفيروزابننادٍ ؛ مجنند النندین محمنند ابننن یعقننوب  فنني لطننائف الرتنناب العزیننز بصننائر ذوٍ التمييننزـنن 9

 م.1871هـ( ، تحقيق عبد العلي الطحاوٍ ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة ، 917)ت

 

هنـ( ، 577: البن األنبارٍ ، أبنو البركنات عبند النرحمن بنن محمند )ت البيان في غریب إعراب القرآنـ 8

عبنند الحمينند طننه ، مراجعننة مصننطفى السننقا ، الهيئننة المصننریة العامننة للرتنناب ، القنناهرة ،  تحقيننق د. طننه

 م.1891

 

 م.1855ـ تاریل التفسير : قاسم القيسي ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، 11

 

 هـ( ، تحقيق علي محمد515: للعربرٍ ؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين )ت التبيان في إعراب القرآنـ 11

 م.1875البجاوٍ ، دار إحياء الرتب العربية ، القاهرة ، 

 

ٍّ الرلبي ؛ أبو القاسم محمد بن أحمد )ت التسهيل لعلوم التنزیلـ 12 هـ( ، ضبطه وصححه 741: البن جز

 م.1885،  1محمد سالم هاشم ، دار الرتب العلمية ، بيروت ، ط
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القرآن الرریم : د. عودة خليل أبو عودة ، مرتبة المنار ، ـ التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة 13

 م.1895،  1األردن ، ط

 

هنـ( ،  745: ألبي حينان األندلسني ؛ محمند بنن یوسنف بنن علني بنن یوسنف )ت تفسير البحر المحيطـ 14

 1دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ، دار الرتب العلمية ، بينروت ، ط

 م.1883، 

 

هنـ( ، تحقينق أحمند 275: البنن قتيبنة ؛ أبنو محمند عبند اللنه بنن مسنلم )ت تفسير غریب القرآن الرریمـ 15

 م.1879صقر ، دار الرتب العلمية ، بيروت ، 

 

، تحقيق محسن خواجه ، منشورات بيدار ه( 1151: للشيرازٍ ؛ محمد بن إبراهيم )ت تفسير القرآنـ 15

 م.1895،  2، ط

 

 م.1851: د. محمد حسين الذهبي ، دار الرتاب العربي ، القاهرة ،  التفسير والمفسرونـ 17

 

هنـ(، تحقينق إبنراهيم اإلبينارٍ ، دار 371ـ تهذیب اللغة: لىزهرٍ ؛ أبنو منصنور محمند بنن أحمند )ت19

 م.1857الرتاب العربي ، القاهرة ، 

 

هـ( ، تحقيق محمود 311ر محمد بن جریر )ت: للطبرٍ ؛ أبو جعف جامع البيان عن تأویل آٍ القرآنـ 18

 م.1857محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، 

 

هننـ( ، 571: للقرطبني ؛ أبننو عبنند اللنه محمنند بننن أحمند األنصننارٍ )ت الجننامع ألحرنام القننرآن الرننریمـن 21

 م.2111،  1ط تحقيق سالم مصطفى البدرٍ ، دار الرتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،

 

هننـ( ، 1151: للشننيرازٍ ؛ صنندر النندین محمنند )ت الحرمننة المتعاليننة فنني األسننفار العقليننة األربعننةـنن 21

 هـ. 1425،  1منشورات طليعة النور ، ط

 

 م.1877،  2دراسات في التفسير ورجاله: أبو اليقظان عطية الجبورٍ ، دار الحریة للطباعة ، طـ 22

 

 م.1885،  4رٍ ، تحقيق د. فخر الدین قباوة ، دار الفرر ، دمشق ، طدیوان األخطل صنعة السرـ 23

 

 م.1851ـ دیوان األعشى الربير ، شرح وتعليق محمد محمد حسين ، مرتبة اآلداب ، القاهرة ، 24

 

 م.1854ـ دیوان حازم القرطاجني ، تحقيق عثمان الرعاك ، دار الثقافة ، بيروت، 25

 

 م.2115، تحقيق د. وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ،  دیوان حسان بن ثابتـ 25
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 م.1885، تحقيق د. عزة حسن ، دار الشرق العربي ، بيروت ،  دیوان العجات روایة األصمعيـ 27

، حققننه لطفنني الصننقال ودریننة الخطيننب ، دار الرتنناب  دیننوان علقمننة الفحننل بشننرح األعلننم الشنننتمرٍـنن 29

 م.1858،  1العربي ، حلب ، ط

 م.1887،  1، تحقيق وشرح مجيد طراد ، دار صادر ، بيروت ، ط دیوان كعب بن مالأ األنصارٍ ـ28

 م.1881،  5، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط دیوان امرئ القيسـ 31

 م.1895،  2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط دیوان النابغة الذبيانيـ 31

: للسنهيلي ؛ عبند النرحمن  الروض األنف في تفسير ما اشتمل عليه حدیث السيرة النبوینة البنن هشنامـ 32

 م.1857،  1هـ( ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، دار الرتب اإلسالمية ، القاهرة ، ط591بن عبد الله )ت

هنـ( ، تحقينق 329الـزاهر في معاني كلمات الناس : البـن األنبـارٍ ؛ أبو برر محـمد بـن النـقاسم )تـ 33

 م.1878،  1د. حاتم صالل الضامن ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، ط

هنـ(، 322ـ الزینة في معاني الرلمات اإلسالمية العربية : البنن حمندان ؛ أبنو حناتم أحمند بنن محمند )ت34

 م. 1857سين فضل الله الحمداني ، القاهرة تحقيق ح

هننـ( ، تحقيننق عبنند السننالم محمنند هننارون ، دار 321االشننتقاق : البننن درینند ؛ محمنند بننن الحسننن )تـنن 35

 م.1878،  2المسيرة ، بيروت ، ط

هنـ( ، تحقينق د. 341: للزجاجي ؛ أبو القاسنم عبند النرحمن بنن إسنحاق )ت اشتقاق أسماء الله الحسنىـ35

 م.1895،  2ن المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طعبد الحسي

، تحقينق د. إحسنان عبناس ، سلسنلة التنراث العربني ، الروینت ،  شرح دیوان لبيد بن ربيعنة العنامرٍـ 37

 م.1852

 م.1893، تحقيق د. یحيى الجبورٍ ، دار القلم ، الرویت ،  شعر عمرو بن شأس األسدٍـ 39

 ، د.ت. 1ق مركز الغدیر للدراسات اإلسالميةت بيروت لبنان ت ط: إعداد وتحقيشعراء الغدیرـ 38

 .م1875،  1: عبد الجبار علوان النایلة ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، ط الشواهد واالستشهاد في النحوـ 41

هنـ( ، تحقينق أحمند 411)تات اللغة وصحاح العربية( : للجنوهرٍ ؛ إسنماعيل بنن حمناد )ت الصحاحـ 41

 م.1881،  4ر ، دار العلم للمالیين ، بيروت ، طعبد الغفور عطا

: د. محمد حماسة عبند اللطينف ، دراسنة نصنية فني شنعر صنالح عبند  ظواهر نحویة في الشعر الحرـ 42

 .م1881،  1الصبور ، مرتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 م.1881د ، : د. حاتم صالل الضامن ، وزارة التعليم العالي ، جامعة بغدا عشرة شعراء مقلونـ 43

: د. محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غریب للطباعة  العالمة اإلعرابية في الجملة بين القدیم والحدیثـ 44

 م.2111والنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

هـ( ، تحقيق د. مهدٍ المخزومي  ود. 175: للفراهيدٍ ؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت ـ العـين45

 م.1894دار الرشيد للنشر ، العراق ،  إبراهيم السامرائي ،

هـ( ، حققنه محمند إبنراهيم سنليم ، 385: للعسررٍ ؛ أبو هالل الحسن بن عبد الله )ت ـ الفروق اللغویة45

 م.1889دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

 م.1884ـ في أصول النحو : سعيد األفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ، 47

قواعد التوجيه في النحنو العربني : د. عبند اللنه الخنولي ، رسنالة دكتنوراه ، كلينة دار العلنوم ، جامعنة ـ 49

 م.1887القاهرة ، 

،  1ـنن القينناس فنني النحننو العربنني نشننأته وتطننوره : سننعيد جاسننم الزبينندٍ ، دار الشننروق ، عمننان ، ط48

 م.1887
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: للزمخشرٍ ؛ جنار اللنه أبنو  وجوه التأویلالرشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون األقاویل في ـ 51

هننـ( ، تحقيننق عننادل أحمنند عبنند الموجننود وعلنني محمنند معننوض ، مرتبننة 539القاسننم محمننود بننن عمننر )ت

 م. 1899،  1العبيران ، الریاض ، ط

ـ الروكب الدرٍ في تخریج الفروع الفقهية على المسائل النحویة : لىسنوٍ ؛ جمال الدین عبد النرحيم 51

هـ( ، تحقيق د. عبد الرزاق السعدٍ ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسنالمية ، القناهرة ، 772ن )تبن الحس

 م.1894،  1ط

م )52 هنـ( ، طبعنة مصنورة عنن طبعننة 711ـن لسنان العنرب : البنن منظننور ؛ جمنال الندین محمند بنن مرننرَّ

 بوالق ، المؤسسة المصریة العامة للتأليف والنشر والترجمة ، د.ت.

هـ( ، تحقيق محمد فؤاد سركين ، مرتبنة الخنانجي 211: ألبي عبيدة معمر بن المثنى )ت رآنـمجاز الق53

 م.1899، القاهرة ، 

هنـ( ، دار العلنوم 549: للطبرسني ؛ أبنو علني الفضنل بنن الحسنن )ت مجمع البيان فني تفسنير القنرآنـ 54

 م.2115،  1للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

هننـ( ، تحقيننق زهيننر عبنند المحسننن 385حمنند بننن فننارس بننن زكریننا )ت: البننن فننارس ؛ أ مجمننل اللغننةـنن 55

 م.1895،  2سلطان ، مؤسسة الرسالة ، ط

هـ( ، 591: للمدیني ؛ أبو موسى محمد بن أبي برر )ت المجموع المغيث في غریبي القرآن والحدیثـ 55

 م.1895،  1تحقيق عبد الرریم العزباوٍ ، دار المدني ، المدینة المنورة ، ط

هنـ( ، تحقينق 541: البن عطينة ؛ أبنو محمند عبند الحنق )ت المحرر الوجيز في تفسير الرتاب العزیزـ 57

 م.1874أحمد صادق المالح ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ، القاهرة ، 

هنـ( : ، 711: للنسفي ؛ أبو البركات عبد الله بن أحمد بنن محمنود )ت مدارك التنزیل وحقائق التأویلـ 59

 م.1889،  1وسف علي بدیوٍ ، دار الرلم الطيب ، بيروت ، طحققه ی

هنـ( ، تحقينق د. محمند 515: للغزالني ؛ أبنو حامند محمند بنن محمند )ت المستصفى من علنم األصنولـ 58

 م.1887،  1سليمان األشقر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

ـ( ، دراسنة وتحقينق حناتم هن437: للقيسي ؛ أبو محمند مرني بنن أبني طالنب )ت مشرل إعراب القرآنـ 51

 م.2113،  1صالل الضامن ، دار البشائر للطباعة والنشر ، دمشق ، ط

هنـ( ، ضنبطه 515: للبغنوٍ : أبنو محمند الحسنين بنن مسنعود )ت معالم التنزیل في التفسنير والتأوینلـ 51

 م.1885،  1وصححه عبد السالم محمد علي شاهين ، دار الرتب العلمية ، بيروت ، ط

هنـ( ، تحقينق د. هندى محمنود قراعنة ، 215: لىخفنش األوسنط ؛ سنعيد بنن مسنعدة )ت ني القرآنمعاـ 52

 م.1881،  1مرتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

هـ( ، تحقينق عبند الفتناح اسنماعيل شنلبي ، 217: للفراء ؛ أبو زكریا یحيى بن زیاد )تـ معاني القرآن 53

 م.2112،  3دار الرتب والوثائق القومية ، القاهرة ، ط

هـ( ، شنرح وتحقينق د. عبند 311: للزجات ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد )ت معاني القرآن وإعرابهـ 54

 م.1899،  1الجليل عبده شلبي ، عالم الرتب ، بيروت ، ط

 م.1881: د. فاضل صالل السامرائي ، جامعة بغداد ،  ـ معاني النحو55

هنـ(، تحقينق د. عبند المجيند 448؛ أبو العنالء المعنرٍ ) )شرح دیوان المتنبي( : للمعرٍ معجز أحمدـ 55

 م.1882، 2دیاب، دار المعارف ، القاهرة ، ط

هنـ( ، دار الفرنر 515: للرازٍ ؛ فخر الدین أبو عبد الله محمد بن عمنر بنن الحسنن )ت مفاتيل الغيبـ 57

 م.1891،  1للطباعة والنشر والتوزیع ، بيروت ، ط
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هنـ(، تحقينق 512: للراغب األصفهاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمد )ت رریممفردات ألفاظ القرآن الـ 59

 م.2118،  4صفوان عدنان داوودٍ، دار القلم ، دمشق ، ط

هننـ( ، دار 539: للزمخشننرٍ ؛ جننار اللننه أبننو القاسننم محمننود بننن عمننر )ت المفصننل فنني علننم العربيننةـنن 58

 ، د.ت.2الجيل، بيروت، ط

 م.1879،  1د الحليم محمود ، دار الرتاب المصرٍ ، القاهرة ، ط: منيع عب مناهج المفسرینـ 71

هنـ( ، تحقينق 382: البنن جنني ، أبنو الفنتل عثمنان بنن جنني )ت المنصف في شرح كتناب التصنریفـ 71

 م.1854،  1إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة  ، ط

 م.2113، 4: د. مازن المبارك ، دار البشائر ، دمشق ، ط  نحو وعي لغوٍـ 72

 م.1888،  3: إبراهيم عبد الله رفيدة ، الدار الجماهيریة للنشر ، ليبيا ، ط النحو وكتب التفسيرـ 73

: البننن األثيننر ؛ مجنند النندین أبننو السننعادات المبننارك بننن محمنند  النهایننة فنني غریننب الحنندیث واألثننرـنن 74

،  1هـ( ، تحقيق طاهر أحمد النزاوٍ ومحمنود أحمند الطنناحي ، المرتبنة اإلسنالمية ، القناهرة ، ط515)ت

 م.1853
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Abstract 

 

The study aims to show the impact of the difference between the two in the 

Arabe in the interpretation of the verses of the verses This difference is that it is 

a result of the meaning of the way in which the interpretation of many of the 

wise male is revealed, as the Arabic scholar does not hide the close link 

between meaning and Arabism, and hence the idea of this study, which is 

marked by the (multiple grammar and semantic effect " the Cherracy's 

interpretation is a model"). She studied the study preparation (grammar, 

cherratic, and interpretation) and dealt with the first research The first is the first 

to be the first to be the first to be the first to be the first to be the first to be the 

first to be the first to be the first to be the first to be the first to be the first to be 

the first to be the first to be the first to be the first. I also addressed in the second 

research (the effect of the Serbian derivation of meaning). The Qur'an is the 

heart of the words of the Arabs and the jewels of its eloquence on which the 

scholars relied in their law, including the copper-based rules and the effects of 

poets and writers. 


