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ٌ ََّّث َّح َّالب ََّّاف َّد َّأه َّ  :هت َّوأهم
ى الىت هنض هبا التفكَت النحوي عند رَ غْ ات الص  يَ نػْ والبِ  ربىيهدؼ البحث إُف بياف األطر الكُ 

معاٞتة ىف  اوتفاعبلهت ااطروحاهتكشف ة النحوية و عَ نػْ واستيضاح خصائص الصَ  ،البيضاوي
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أويل األصولية الىت استأنس وىف قضايا التِ  ،قضايا اإلعراب ا١تنتخبة وا١تستدعاة منو ىف الدرس
اإلطار عاٞتها يف ي وأف ىاربز ي حيث استطاع أف ،نظمالو ا١تعاين  ىف تفسَتوركز عليها  ،هبا
قدرا من  وإف شاهبا ،إِف حد كبَتٔتنهجية ٖتمد لو على مقتضى القواعد التعليمية  يتفسَت ال

أو نقلها دوف شرح ؛ وذلك ىف الوجوه اليت ذكرىا دوف تقدير االلتفاؼ والتكلف والتفلسف
 البحث.أو ٖتليل وسوؼ نرى بعضا منها ىف ثنايا 

٦تا  ،ىف ا١تسألة الواحدة اثارىاليت أالوجوه النحوية د من يعدالكما يهدؼ إُف التعرؼ على 
فننظر   ،األساسيةوالقواعد ا١تصطلحات بر ذك  يو ويثري ا١تادة العلمية  ،٬تدد النشاط الفكري

 ،اذ  والش   دِ رِ القراءات ْتديها ا١تط  عرض وكيف اىتم ب ،يف تناو٢تا وعرضها ىف قالب شيقك
على  اذ  الش   معاملةَ  دَ رِ  يهتم بتخر٬تها وَف يقف عليها بالقدر الكايف حيث عامل ا١تط  َفَ  وإف
وعرض  تناوؿعملية البيضاوي يكمن ىف ما فعلو  إف  قل  دوف ٗتريج أو نقد ؛ سواء حد  

 ؛ومتفاعل مع بعضها دوف اآلخر رائعةبطريقة  مرتبفكر و  ؛منظم للمادة العلميةوٖتليل 
للمسألة  ينتابو من حُت آلخر قياس ٥تتصركما  ؛التفسَت وصناعة التأليفجسر بناء هبدؼ 

ىذا غَت  ٥تتصرا حىت ال ٮترج عن نطاؽ التفسَت و قياسو جاء  و، قرآنياأو سواء كاف شعريا 
خدمتها ىف يف توجيو ا١تعاين و اليت استقاىا  نحويةا١تادة الالبيضاوي  فَ ػوظ   ىلأسأؿ و  .كاؼ

 كشفإذ األٝتى للنحو   اليت َحَواىا كتابو ىف ا١تخرجات ا١تعرفية اواختبلف احدث تنوعأ ىلو 
 .؟ذلكفهل فعل البيضاوي  ،ًتاكيب اللغويةوجوه والز ٤تاسن الابر يف إاالعتماؿ ا١تعاين و 
وإف  يرغب فيو  ،حسنبأسلوب إٚتاال البيضاوي عرض الفكر النحوي حدث أف   فال ذي
ز بُت األداءات النحوية وبُت أراء النحويُت يميالتينقصو النمطية و فيو شيء من كاف 

من  َتةثمادة كفقد عرض   ،٥ترجاهتا التعليميةحيث أو السابقُت من حيث قوهتا أو ضعفها، 
دوف أف يبُت ما ٢تذه ا١تذاىب وما عليها. ها جنب إُف جنب ورص  اآلراء وا١تذاىب النحوية 

ىف ماالهتا  تفكَتب أنو حباىالو وباالستحساف أخرى،  لو أنو تدخل فيها بالنقد تارة
أو ٕتلت الشخصية والذاتية ىف مذىبو النحوي كاليت األسلوبية والسياقية بعد التأويل وقبلو 

عند أقرانو السابقُت إال أنو قد استجلب لنا فائدة كانت مرجوة باسًتجاع القواعد ومعرفة 
النحوي واالرتقاء بكتب التفسَت من الوظيفة ا١ترجعية  التناوؿ اٞتيد والتقدًن ا١تتميز للتفكَت
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إُف الوظيفة العلمية والًتبوية وأيضا خدمة الًتاث العريب واإلسبلمي بوجو عاـ واللغة العربية 
ىف التناوؿ النحوي وفنية ىف الشرح  ال ينكروالنحو العريب بوجو خاص. إنو ْتق لديو ذوؽ 

ا١تعاين النحوية ا١تتولدة عن الًتاكيب القرآنية كثَت من والعرض وىف فهم القضايا وتوجيو  
 فصلينىف  َبْحثُ حوي  فقد جاء الوبالوقوؼ على استنطاؽ التفسَت الستقراء تفكَته الن  

: مذىب األول: ويشمل ثبلثة مباحث ىف مذىب البيضاوي  الن حوي راتُ : ا١تؤث  األول
وفيُت. صريُت والكُ البَ بُت  ذىيا٠تبلؼ ا١ت :الثالثو ٥تشري. : مذىب الز  لثانياو . سيبويو

: األول: مباحثويشمل أربعة  : مكونات الت فكَت الن حوي عند البيضاوي  الثاني والفصل
ػػػػػ  وىموالت   ضمُت ػػػػػأويل ػػػػػ والت  )الت   ا١تناىج األصولية: اني:ـ  ثال اذة.ردة والش  القراءات ا١تط  

: بعار  ال. ىوَ قػْ واألَ  فِ عَ :  اٞتمع بُت األضْ ثـ ـالثال(. ػػػػػ اٟتمل على ا١تعٌت أو احملل   وسعالت  
 من ا١تصادر وا١تراجع. ػًػاوا٠تا٘تة وثبت .الوجوه بليْ تقْ فلسفة الت ْجويػػز و 
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ل َّال اويَّالن حوي::َّل َّاألو ََّّف ص  ض   ٌ َّفىَّمذهبَّالب َّالمؤث رات 
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كاف البيضاوي بصري ا١تذىب لكنو فيو كا١تتحرج   بداية :سيبويهمذهب المبحث األو ل:  
ومن خبلؿ رد بعض اآلراء  ٔوال أدري ١تاذا؟ وضح ذلك من خبلؿ قولو: أصحابنا البصريُت

ذىبو واالستدالؿ بعباراتو من حُت آلخر ٔتإُف سيبويو وىو ما يتضح ىف حينو واٟتكم فيها 
االسم فرجح مذىب البصريُت  ٕاٟتاجة إُف ذلك كمسألة أصل اشتقاؽ ووترجيحو إذا طلبت

القائل: إنو من السمو وىو العلو وعلل ذلك بذوقو ورؤاه على مذىب الكوفيُت القائل: إنو 
ضمَت منصوب يف إيا بأنو  ٖوذىب مذىب ا٠تليل وسيبويومن الوسم وىو العبلمة.  

وؼ زيدت لبياف التكلم وا٠تطاب والغيبة ال منفصل، وما يلحقو من الياء والكاؼ وا٢تاء حر 
ا مضاؼ إليها، ػ  ٤تل ٢تا من اإلعراب، كالتاء يف أنَت والكاؼ يف أرأيتك. وقاؿ ا٠تليل: إي

ا الشواب، وىو شاذ ال ػ  واحتج ٔتا حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستُت فإياه وإي
 يعتمد عليو.

رفع باالبتداء عند سيبويو، وباٞتار واجملرور عند وقاؿ:  ٚآية البقرة من غشاوة على  ٗقفو و  
َأْف بصلتها ٥تفوض البقرة وقاؿ: من  ٕٙعلى )ال َيْسَتْحِيي َأْف َيْضِرَب( ٘ووقف  .األخفش

 ٙواستدؿاحملل عند ا٠تليل بإضمار من، منصوب بإفضاء الفعل إليو بعد حذفها عند سيبويو. 
حرؼ تفصيل يفصل ما أٚتل ويؤكد ما بو صدر ويتضمن معٌت أهنا  علىأما  بقوؿ سيبويو يف

ؿ: أما زيد فذاىب معناه، مهما يكن من و قمث ذكر عبارتو اليت تالشرط، ولذلك ٬تاب بالفاء 
اْسُكْن أَْنَت ىف الضمَت ا١تنفصل ٨تو قولو: ) ٚذىب مذىب البصريُتوَ  .شيء فزيد ذاىب

 ٛ. وذىبمن غَت قبح تأكيد أكد بو ا١تستكن ليصح العطف عليو البقرة بأنو ٖ٘(َوَزْوُجكَ 
البقرة شرطية من  ٕ٘ٚ(َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن َرب ِو فَانْػتَػَهى فَػَلُو َما َسَلفَ إُف أف من ىف قولو: )

                                                           
 .ٕٙ/ٔتفسَت البيضاوي   ٔ
 .ٛ/ٔاإلنصاؼ ىف مسائل ا٠تبلؼ    ٕ
 .ٜٕ/ٔتفسَت البيضاوي و ٜٕٚ/ٔالكتاب  ٖ
 .ٖٗ/ٔتفسَت البيضاوي  ٗ
 .ٖٙ/ ٔا١تصدر السابق  ٘
 .ٖٚٔ/ٖوالكتاب ٖٙ/ٔا١تصدر السابق  ٙ
 .ٖٛٛ/ٕ. اإلنصاؼ ٕٚ/ٔا١تصدر السابق  ٚ
 .ٕٙٔ/ٔا١تصدر السابق  ٛ
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 ٕٔ(َبش ْرُىمْ ِإف  ال ِذيَن َيْكُفُروَف بِآياِت الل ِو ... فػَ )عند قولو:  ٔ. وذكرعلى رأي سيبويوابتدائية 
الذى  ٕوذىب مذىب سيبويو .قد منع إدخاؿ الفاء يف خرب إف كليت ولعلأف سيبويو البقرة 

آؿ عمراف نداء ثانيا كأنو قيل: قل اللهم يا مالك  ٕٙالذى أجاز أف تكوف )مالك ا١تلك(
على تأويل سيبويو القائل بأف ِمَن الص بَلِة من قولو: )َأْف تَػْقُصُروا ِمَن الص بَلِة  ٖوعر ج ا١تلك.

َوالس ارُِؽ َوالس ارَِقُة قولو: )على  ٗووقف .صفة ٤تذوؼ أي: شيئًا من الصبلةالنساء  ٔٓٔ(
ارؽ ٚتلتاف عند سيبويو إذ التقدير فيما يتلى عليكم السا١تائدة وقاؿ: ٫تا  ٖٛ(فَاْقطَُعوا

النور وقاؿ معناه: أو فيما  ٕعلى )الز انَِيُة َوالز اين( ٘وكذلك وقف .والسارقة أي حكمهما
ٖتليل سيبويو لػػمهما  ٙواستدعىفرضنا أو أنزلنا حكمهما وىو اٞتلد وىو أحد أراء الكتاب. 

أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما ا١تزيدة للتأكيد، مث قلبت األعراؼ قائبل:  ٕٖٔلػػمهما 
ا١تذىب البصري القائل: إنو ال يلى الشرط إال الفعل  ٚ. وذكرىاء استثقااًل للتكرير ألفها

بفعل التوبة على الفاعلية  ٙ(َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت اْسَتجاَرؾَ أحد ىف قولو: )وارتفاع 
وكذلك بعد  ألف إف من عوامل الفعل. على رأي آخرين ال باالبتداء ا١تذكوريفسره ٤تذوؼ 

َعُة َأْْتٍُر م ا ىف ٨تو قولو: ) ٛلو ُه ِمْن بَػْعِدِه َسبػْ ا يف اأْلَْرِض ِمْن َشَجرٍَة أَْقبلـٌ َواْلَبْحُر ٯَتُد  َوَلْو أ٪ت 
ُه ِمْن بَػْعِدِه لقماف على تقدير  ٕٚ (نَِفَدْت َكِلماتُ  لو ثبت كوف األشجار أقبلماً، َواْلَبْحُر ٯَتُد 

َعُة َأْْتُرٍ    .َسبػْ
حُت قدر أف الرعد  ٖ٘(َمَثُل اْٞتَن ِة ال يِت ُوِعَد اْلُمتػ ُقوفَ تأويل سيبويو وتقديره ىف قولو: ) ٜوأيد

، وال أو على زيادة ا١تثل .مبتدأ خربه ٤تذوؼ أي فيما قصصنا عليكم مثل اٞتنةتكوف مثل 

                                                           
 .ٓٔ/ٕا١تصدر السابق  ٔ
 .ٔٔ/ٕا١تصدر السابق  ٕ
 .ٖٜ/ٔا١تصدر السابق  ٖ
 .ٕٙٔ/ٕا١تصدر السابق  ٗ
 .ٜٛ/ٗا١تصدر السابق  ٘
 .ٓٙوٜ٘/ٖوالكتاب  ٖٓ/ٖا١تصدر السابق  ٙ
 .ٕٚ/ٖا١تصدر السابق  ٚ
 .ٕٙٔ/ٗا١تصدر السابق  ٛ
 .ٜٛٔ/ٖا١تصدر السابق  ٜ
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بقوؿ سيبويو ىف لفظ اأْلَنْػَعاـِ إذ ذكر أنو اسم ٚتع ٔاستدؿوَ  أدرى كيف يكوف ا١تعٌت آنذاؾ.
 ٕ. ومنع أف يتقدـ الفاعليف ا١تفردات ا١تبنية على أفعاؿ كأخبلؽ وأكياسقد عده سيبويو  أفو 

على عاملو سَتا على مذىب البصريُت ١تنع اللبس، ورد مذىب من ذىب إُف أف  ٕالفاعل
وا١تعٌت يسأؿ صاحبو عنو، وىو با١تتأخر فاعل  اإلسراء ٖٙ(كاَف َعْنُو َمْسُؤالً عنو من قولو: )

اإلسراء بأنو  َٙٗوْحَدُه  قوؿ سيبويو ىف رجح. و خطأ ألف الفاعل وما يقـو مقامو ال يتقدـ
وأيد إعماؿ البصريُت للعامل  مصدر وقع موقع اٟتاؿ وأصلو ٭تد وحده ٔتعٌت واحدًا وحده.

فحذؼ األوؿ لداللة الكهف بقولو:  ٜٙ(ِقْطراً  آتُوين أُْفرِْغ َعَلْيوِ من قولو: ) ٖالثاين ىف التنازع
الثاين عليو. وبو ٘تسك البصريوف على أف إعماؿ الثاين من العاملُت ا١تتوجهُت ٨تو معموؿ 

ذىب وَ  واحد أوُف، إذ لو كاف قطرا مفعوؿ آتوين ألضمر مفعوؿ أفرغ حذرًا من اإِللباس.
اليت جاءت منصوبة مؤكدة لنفسها و١تضموف  ٗلفاظو ىف ا١تصادرأمذىب سيبويو واستدعى 

الرـو ٙ(َوْعَد الل وِ ) النمل ٛٛ(ُصْنَع الل وِ البقرة ) ٖٛٔاٞتملة ا١تتقدمة عليها كقولو: )صبغة اهلل(
الذي  ٘وال ٯتتلك البيضاوي جديدا ىف التأصيل النحوي ألف ما قبلها خلق وصنع ووعد.

الرعيل األوؿ ودونوه ىف كتبهم كقولو:  سطرهطاؿ كثَتا من الكلمات القرآنية غَت ما 
للتشبيو وا١تعٌت: ما « وكأف»للتعجب « وي»من إذ ذكروا أهنا مركبة القصص  ٕٛ(َوْيَكأَن وُ )

تقديره ويك اعلم أف « أف»ٔتعٌت ويلك و « ويك»أشبو األمر َأف  اهلل يَػْبُسُط الرزؽ. وقيل من 
أف تأنيثها  ٙلقماف فقد ذكر البيضاوي ٖٗ(أَْرضٍ  ةِ بِأَي  ( أو)بَِأي  أَْرضٍ وسواء قرئت )اهلل. 

وأكثر ما يؤكد بصريتو ىف ا١تسائل ا٠تبلفية أنو ال ٬تيز  .ُكل ُهن  مشبو عند سيبويو بػ كل يف  
َواَل ٭تسن ( بقولو: َويف َخْلِقُكْم َوما يَػُبث  ِمْن داب ةٍ العطف على الضمَت اجملرور ىف ٨تو: )

ىو ما قالو  ٤تمد ٗ (فَِإم ا َمنًّا بَػْعُد َوِإم ا ِفداءً أما قولو: ) .رورعطف ما على الضمَت اجمل

                                                           
 .ٕٖٕ/ٖا١تصدر السابق  ٔ
 .ٕ٘٘/ٖا١تصدر السابق  ٕ
 وما بعدىا. ٔٚ/ٔواإلنصاؼ  ٖٜٕ/ ٖا١تصدر السابق  ٖ
 .ٖٕٔوٕٕٓوٜٙٔ/ٗا١تصدر السابق  ٗ
 .ٙٛٔ/ٗ. وتفسَت البيضاوي ٗ٘ٔ/ٕالكتاب  ٘
 .ٕٛٔ/ٗتفسَت البيضاوي  ٙ
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فإما ٘تنوف منا أو ىف سعة الكبلـ وكأنو قيل:  ٔسيبويو نفسو ىف باب ما ينتصب فيو ا١تصدر
. ىذا أقل ما تفدوف فداء، وا١تراد التخيَت بعد األسر بُت ا١تن واإِلطبلؽ وبُت أخذ الفداء

  بصرية البيضاوي، وإ٪تا أردت شيئا من اإل٬تاز كي أراعي حجم البحث.ٯتكن أف يثبت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٕٓٔ/٘. وتفسَت البيضاوي ٖٖٙ/ٔالكتاب  ٔ
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َّ:مخشريانً:َّمذهبَّالز َّـ َّالمبحثَّالث
حيث تتبعت البيضاوي وتتبعت كبلمو وعباراتو وألفاظو من  ِفوىو مبحث شيق بالنسبة  

وكيف وظفها يف ا١تسائل سواء كانت ٨توية أو ببلغية لكنٍت ىنا  حللهاكيف أين استقاىا و 
ىف فكر  "رٛتو اهلل"ت أهنا من أثر تأثَت الز٥تشري دفوج اقتصرت على اٞتانب النحوي

خاصة بو   ىيوأنا أحب أف أردد ألفاظ الز٥تشري من قاموسو ألنو من إبداعو البيضاوي 
ال ِذيَن )قولو: عند ٔفمن ذلك مثبل كونت شخصيتو وفكره وكيانو وجعلتو نسيجا وحده 

على تقدير  ... وتعديتو بالباء لتضمنو معٌت االعًتاؼالبقرة قاؿ:  ٖ (يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيبِ 
  .وسوؼ ٧تد ىذا ا١تصطلح مكررا فيما بعد . وىذ تركيب الز٥تشريملتبسُت

ـَ وذكره أيضا عند قولو: ) اٟتَْق  صفة قولو: بِ بِ  ا١تائدة ٕٚ (بِاٟتَْق  َواْتُل َعَلْيِهْم نَػَبَأ ابْػٍَتْ آَد
وقاؿ  .ٕأو من نبأ أي ملتبسًا بالصدؽ ... مصدر ٤تذوؼ أي تبلوة ملتبسة باٟتق

والصحة. أو اتلو نبأ ملتبسا بالصدؽ موافقا ١تا يف كتب  تبلوة ملتبسة باٟتقالز٥تشري: 
  (َعلى ُىدىً تفسَت ) وقف على وعندما. ىنا يظهر التأثَت تأثَت السابق ىف البلحق. األّولُت

ومعٌت االستعبلء يف قولو: )َعلى ُىدًى( مثل لتمكنهم من ا٢تدى، : 3قاؿ الز٥تشري
وقاؿ  شبهت حا٢تم ْتاؿ من اعتلى الشيء وركبو. ؛واستقرارىم عليو، و٘تسكهم بو

ْتاؿ معٌت االستعبلء يف َعلى ُىدًى ٘تثيل ٘تكنهم من ا٢تدى واستقرارىم عليو :  و 4البيضاوي
. فهي صياغة ذكية منو، وإ٪تا أتيت بالنصُت ألبُت لك إُف أي مدى  من اعتلى الشيء وركبو

 (أَْو َكَصي ٍب ِمَن الس ماءِ كاف تأثَت السابق، فهما واحد وال فرؽ وال خبلؼ. وعند قولو: )
أَْو للتساوي يف الشك، مث اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غَت شك مثل: : ٘قاؿ البقرة ٜٔ

                                                           
 .ٖٛ/ ٔو الكشاؼ  ٖٛ/ٔا١تصدر السابق  ٔ
 .ٕٗٙ/ٔوالكشاؼ  ٖٕٔ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٗٗ/ٔالكشاؼ  ٖ
 .ٔٗ/ٔتفسَت البيضاوي  ٗ
 .ٔ٘/ٔالسابق  ٘
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ُهْم آٙتًا أَْو َكُفوراً. فإهنا تفيد التساوي  جالس اٟتسن أو ابن سَتين، وقولو تعاُف: َوال ُتِطْع ِمنػْ
انظر والحظ وقارف وقس بُت تلك الصياغة وألفاظها  .يف حسن اجملالسة ووجوب العصياف

أو يف أصلها لتساوى شيئُت  :ٔوحىت ا١تثاؿ ا١تستخدـ وبُت صياغة الز٥تشري اليت تقوؿ
يف غَت الشك، وذلك قولك: جالس  للتساويصاعدا يف الشك، مث اتسع فيها فاستعَتت ف

. حىت إف االستحساف اٟتسن أو ابن سَتين، تريد أهنما سياف يف استصواب أف ٬تالسا
 ومن ذلكوالذوؽ واحد األوؿ قاؿ: حسن اجملالسة والثاين قاؿ: استصواب أف ٬تالسا. 

وذلك إذا تضمن ا١تبتدأ معٌت الشرط جاز دخوؿ الفاء على خربه  ،ا١تسائل الشرطيةىف  التأثَت
على نوَعُْت: االسُم ا١توصوُؿ، والنكرُة ا١توصوفُة إذا كانت الصلُة أو الصفُة فعبًل أو ظرفًا،  

مْ  ...ال ِذيَن يُػْنِفُقوَف )كقوؿ اهلل تعاُف:  َمٍة ْن نِعْ َوَما ِبُكْم مِ ) البقرةٕٗٚ (فَػَلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد َرهبِ 
البقرة   ٕٙفَػَلُهْم َأْجُرُىْم  ...ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا النحل أما إذا دخلت إف ٨تو: ) ٖ٘(َفِمَن الل وِ 

. وىذا موقف وقد منع سيبويو دخو٢تا يف خرب إف من حيث إهنا ال تدخل الشرطية: ٕفقاؿ
خبلٌؼ بُت األخفش وصاحِب ويف دخوِؿ "إف " ىف تلك ا١تواضع حُت قاؿ:  ٖالز٥تشري ذاتو

واٟترب " قاؿ: ،تؤنث كاٟتربقاؿ: و  البقرة ٕٛٓ(َكاف ةً على لفظة ) ٗوقف الكتاب".
 .لفظوىذا االستشهاد استشهاد الز٥تشري و و ". يكفيك من أَنَػَفاِسَها ُجرَعُ 

وأف مع صلتها قاؿ:  البقرةٕٕٗ (َوال َٕتَْعُلوا الل َو ُعْرَضًة أِلَٯْتاِنُكْم َأْف تَػبَػر واوعند تفسَت قولو: ) 
عطف بياف ٢تا، والبلـ صلة عرضة ١تا فيها من معٌت االعًتاض، و٬توز أف تكوف للتعليل 

. وبأقل ٘ويتعلق أف بالفعل أو بعرضة أي وال ٕتعلوا اهلل عرضة ألف تربوا ألجل أٯتانكم بو
با حياف أ رغم أفإعماؿ أو مبلحظة تبينت أف ىذا النص وىذا التخريج ىو للز٥تشري؛ 

مع وجود َوَعل َق: أِلَْف تَػبَػر وا بُِعْرَضًة ؛ أِلَن ُو َعل َق: أِلَٯْتَاِنُكْم، بَِتْجَعُلوافيو  ووقف عليو وعارض
وُف أف ألف األ مبالغ فيو يب حيافألنقد ىذا الوإف كاف  .بَػُْتَ اْلَعاِمِل َواْلَمْعُموِؿ بَِأْجَنِيي الفصل 

. ومع ذلك ال يوجد نص صريح ٯتنعوو  حريا١تصدر الصبدال من ل يتعلق ا١تصدر ا١تؤوؿ بالفع
ونقل عنو أيضا ما قالو ىف   أغفل البيضاوي معارضة أيب حياف واستدؿ بتخريج الز٥تشري.

                                                           
 .ٔٛ/ٔالكشاؼ  ٔ
 . ٘ٛ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٕٓ٘/ٔوشرح ابن يعيش  ٙٗٔ/ٔالكشاؼ  ٖ
 .ٕٕ٘/ٔ. والكشاؼ ٖٗٔ/ٔالبيضاوي  ٗ
 .ٕٛٙ/ٔ. الكشاؼ ٓٗٔ/ٔالبيضاوي  ٘
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 (بِاْلبَػيػ َناِت َوالز بُرِ  ...َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِإال  رَِجااًل ٖتليل ا١توقف النحوي بكاملو لقولو: )
كأنو جواب قائل قاؿ: مب أرسلوا؟ و٬توز   ...أي أرسلناىم بالبينات والزبر النحل  قاؿ: ٖٗ

 أف يتعلق ٔتا أرسلنا داخبًل يف االستثناء مع رجااًل أي: وما أرسلنا إال رجااًل بالبينات كقولك:
ونقل عنو كذلك . ٔما ضربت إال زيدًا بالسوط، أو صفة ٢تم أي رجااًل ملتبسُت بالبينات

شبو ٘تكن ا١تصلوب باٞتذع بتمكن بقولو:  ٔٚ(َوأَلَُصل بَػن ُكْم يف ُجُذوِع الن ْخلِ عٌت آية طو )م
تنبت ملتبساً  ا١تؤمنوف بقولو:  ٕٓ (تَػْنُبُت بِالد ْىنِ . ونقل عنو معٌت )ٕا١تظروؼ بالظرؼ

ِإن ا أَنْػزَْلنا قولو: )ويف  .ٖأو على تقدير تَػْنُبُت زيتوهنا ملتبسا بالدىن...  بالدىن ومستصحباً لو
 .ٗملتبسًا باٟتق أو بسبب إثبات اٟتق وإظهاره وتفصيلو الزمر قاؿ: ٕ(إِلَْيَك اْلِكتاَب بِاٟتَْق  

ُلوىا َعَلْيَك بِاٟتَْق  وىف قولو: ) بِاٟتَْق  ملتبسُت بو اٞتاثية قاؿ البيضاوي:  ٙ (تِْلَك آياُت الل ِو نَػتػْ
و٦تا تأثر بو البيضاوي مصطلح ا٠تذالف الذي كاف يستخدمو الز٥تشري مع  .٘أو ملتبسة بو

الضبلؿ والكفر من حُت آلخر ٧تد البيضاوي يستخدمو أيضا ىف مواضعو يقف عند قولو: 
ُهْم َمْن َكَفرَ ) ُهْم َمْن َكَفَر إِلعراضو عنو ٓتذالنوويقوؿ:  البقرةٖٕ٘ (َوِمنػْ الل َو يَػْفَعُل َما ف. ..َوِمنػْ
وىذا كبلـ ا١تعتزِف وليس كبلـ . ٙيُد فيوفق من يشاء فضبًل، وٮُتذؿ من يشاء عدالً يُرِ 

على أف فتنا  األنعاـٖ٘ (وََكَذِلَك فَػتَػن ا بَػْعَضُهْم بِبَػْعضٍ وانظر إُف تفسَته لقولو: ) البيضاوي.
اَل ٬َتَْعُل الل ُو الر ْجَس َعَلى ال ِذيَن قولو: )وعند تفسَت  .ٚمتضمن معٌت خذلنا

وََكْم ِمْن قَػْريٍَة ) وعند قولو: .٬تعل العذاب أو ا٠تذالف عليهمقاؿ: األنعاـ ٕ٘ٔ(يُػْؤِمُنوفَ 
وََكْم ِمْن قَػْريٍَة كثَتا قاؿ البيضاوي:  األعراؼ ٗ (أَْىَلْكناىا َفجاَءىا بَْأُسنا بَياتًا َأْو ُىْم قائُِلوفَ 

مصدر  ... . بَياتًا بائتُت..اىا با٠تذالف أَْىَلْكناىا أردنا إىبلؾ أىلها، أو أىلكن؛ من القرى
وقع موقع اٟتاؿ. أَْو ُىْم قائُِلوَف عطف عليو أي: قائلُت نصف النهار كقـو شعيب، وإ٪تا 
حذفت واو اٟتاؿ استثقااًل الجتماع حريف عطف، فإهنا واو عطف استعَتت للوصل ال 

                                                           
 .ٛٓٙو  ٚٓٙ/ٕوالكشاؼ  ٕٕٛ/ٖالبيضاوي  ٔ
 .ٙٚ/ٖوالكشاؼ   ٖٖ/ٗالبيضاوي  ٕ
 .ٙٚ/ٖوالكشاؼ  ٘ٛ/ٗالبيضاوي  ٖ
 .ٖٙ/٘البيضاوي   ٗ
 .٘ٓٔ/٘البيضاوي  ٘
 .ٙٗ٘وٜٜٕ/ٔوالكشاؼ  ٕ٘ٔ/ٔالبيضاوي  ٙ
 .ٖٖٚ/ٕوالكشاؼ  ٔٛٔوٗٙٔ/ ٕالبيضاوي  ٚ
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 :على النحو التاِفعبارات الز٥تشري فيو لقد جاءت و   .ٔاكتفاء بالضمَت فإنو غَت فصيح
عطف، ألّف واو اٟتاؿ ىي  حريفحذفت الواو استثقاال. الجتماع ؛ و فجاءىم بأسنا بائتُت

أضف إُف ذلك ما فيها  أردنا إىبلكهامعناىا قولو أَْىَلْكناىا و  واو العطف استعَتت للوصل،
  من وجوه ٨توية إًذا النص والتخريج ىو للز٥تشري.

: ٕاألعراؼ قاؿ البيضاوي ٖٓ (َفرِيقًا َىدى َوَفرِيقًا َحق  َعَلْيِهُم الض بلَلةُ لو: )وعند قو 
وانتصابو بفعل يفسره ما بعده أي وخذؿ فريقاً. ِإنػ ُهُم اٗت َُذوا الش ياِطَُت أَْولِياَء ِمْن ُدوِف الل ِو 

وعند  .وأسلوبووٗتر٬تو يبلحظ أف ىذا تقدير الز٥تشري  تعليل ٠تذالهنم أو ٖتقيق لضبل٢تم.
َا الن سِ قولو: ) البناء للفاعل وىو اءة قر التوبة  ٖٚ(ل  بِِو ال ِذيَن َكَفُروايُء زِياَدٌة يف اْلُكْفِر ُيضِ ِإ٪ت 

وىكذا على شاكلة ما  حسناً.اهلل تعاُف، وا١تعٌت خذ٢تم وأضلهم حىت حسبوا قبيح أعما٢تم 
َ َلُو قاَؿ أَْعَلُم َأف  الل َو َعلى ُكل  َشْيٍء فَػلَ وحُت وقف عند تفسَت قولو: ) سيأيت. م ا تَػبَػُت 

َ َلُو فاعل تبُت مضمر يفسره ما بعده تقديره: فلما تبُت لو قاؿ:  البقرة ٜٕ٘(َقِديرٌ  فَػَلم ا تَػبَػُت 
لداللة إف اهلل على كل شيء قدير. قاَؿ أَْعَلُم َأف  الل َو َعلى ُكل  َشْيٍء َقِديٌر فحذؼ األوؿ 

وىذا كبلـ الز٥تشري نفسو . ٖالثاين عليو، أو يفسره ما قبلو أي فلما تبُت لو ما أشكل عليو
ْعَماؿِ حُت  وٗتر٬تو الذي عارضو فيو أبو حياف والتنازع ولسنا ىف  َجَعَل َذِلَك ِمْن بَاِب اإْلِ

 حاجة إُف مناقشة ذلك وصحتو من عدمو حىت ال ٩ترج عن تبلبيب ا١توضوع ورغم ذلك
 ٜٕٙ(فَػَقْد أُويتَ َخَْتًا َكِثَتاً و٨تو ذلك عند قولو: ) .مذىب الز٥تشري استدعى البيضاوي

. وىو  ؟ٗومن يؤتو اهلل اِٟتكمة. فَػَقْد أُويتَ َخَْتًا َكِثَتاً أي: أي  خَت كثَتقاؿ البيضاوي:  البقرة
اْلَعَرِب تَػْنِكََت  يف ِلَسافِ بدعوى أنو ال يوجد  أبو حياف كبلـ الز٥تشري نفسو وعارضو فيو

لِيِل َعَلى ثُػُبوتِوِ  بتقدير الز٥تشري ىنا ١تعناه ا١توافق  غم ذلك جيءر . و تَػْعِظيٍم، َو٭َتَْتاُج ِإَُف الد 
آؿ  ٙٛ(قَػْومًا َكَفُروا بَػْعَد ِإٯتاهِنِْم َوَشِهُدواوعند قولو: ) .واإلبداع ىف الًتاكيب للنظم القرآين

َوَشِهُدوا عطف على ما يف ِإٯتاهِنِْم من معٌت الفعل ونظَته فأصدؽ قاؿ البيضاوي:  عمراف
واختلفا فقط ىف أف البيضاوي أتى بشاىد قرآين ىف التوىم والز٥تشري أتى بشاىد  .٘وأكن

                                                           
 .ٚٛ/ٕوالكشاؼ  ٘/ٖالبيضاوي  ٔ
 ٕٓٚ/ٕوالكشاؼ  ٔٛو  ٓٔ/ٖالبيضاوي   ٕ
 .ٛ٘ٔ/ٔوالكشاؼ  ٙ٘ٔ/ٔالبيضاوي  ٖ
 .ٖٖ٘/ٕوالبحر احمليطٖٙٔ/ٔوالكشاؼ  ٓٙٔ/ ٔالبيضاوي  ٗ
 .ٖٔٛ/ٔوالكشاؼ  ٕٚ/ٕالبيضاوي  ٘
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َوَلْو أَنػ ُهْم َصبَػُروا َحىت  البقرة )ٖٓٔ(َوَلْو أَنػ ُهْم آَمُنوا َواتػ َقْواوأما قولو: ) شعرى من الكتاب.
يف بعدىا  وأهنمتقدير لو ثبت فعلى  النساءٙٗ  (َوَلْو أَنػ ُهْم قاُلوااٟتجرات ) ٘(رَُج إِلَْيِهمْ ٗتَْ 

للفعل، فإذا  ، ألف ا١توضعفهذا مذىب سيبويو وا١تربد والز٥تشريبفعل ٤تذوؼ. فاعل موضٍع 
 همسار على منهج٦تن و  .وقع فيو اسٌم أو ما ىو يف حكم االسم؛ كاف على إضمار فعل

ي ومن إبداعو فلن تراين معروفة وأعتقد أف لفظ التأبيد واستعمالو مرتبط بالز٥تشر  .ٔالبيضاوي
 قاُلوا  ٕ٘ (ِإن ا َلْن َنْدُخَلها أَبَداً ستخدمو البيضاوي أيضا عند آية ا١تائدة )وا

ُ
وسى على ذلك ١ت

ا١تستقبل على وجو َلْن َنْدُخَلها نفى لدخو٢تم يف وقاؿ الز٥تشري: . ٕالتأكيد والتأبيدسبيل 
. وأَبَدًا تعليق للنفي ا١تؤكد بالدىر ا١تتطاوؿ. وما داُموا ِفيها بياف لؤلبد التأكيد ا١تؤيس.

 َشهاَدةً وأعرب الز٥تشري شهادة من قولو: ) واختصرىن البيضاوي ىف الكلمتُت السابقتُت.
نَ  مفعوال بو بفعل أمر مقدر كأنك قلت:  ِقرَاَءة الس َلِمي  َواٟتََْسنِ ا١تائدة  ٙٓٔ (اثْنافِ ...ُكْم بَػيػْ

وقاؿ وإف ادعى دفاعا عن القراء والقراءات ليقم شهادة اثناف. وعارض ذلك أبو حياف معلبل 
معارضات أيب حياف  وكأف. ٖبالنصب والتنوين على ليقم« َشَهاَدةً »وقرئ البيضاوي: 

  للز٥تشري زرا ىف الرماد ببل فائدة.
نصوص ومعاىن وألفاظ وصياغات وٗتر٬تات ووقفات ٨توية وأعتقد أف كل ما سأسوقو من 

انظر إُف تفسَته  .على ىذا النمط من الكشاؼ تبُت إِف حد بعيد التأثَت والتأثر بُت الرجلُت
معٌت قد زيادة الفعل وكثرتو  : ٗحيث قاؿ األنعاـ ٖٖ (َقْد نَػْعَلُم ِإن ُو لََيْحزُُنكَ من قولو: ) دْ قَ لِ 

اَؿ نَائُِلوْ َوَلِكن   كما يف قولو:
َ
َفبل َيُكْن يف وىف تفسَت قولو: )كتاب أنزؿ إليك  .ُو َقْد يُػْهِلُك ا١ت

. ألنو إذا أيقن أنو من عند اهلل جسر على اإلنذار: ٘األعراؼ قاؿ البيضاوي ٕ (َصْدرَِؾ َحرَجٌ 
. فالعبارة وا١تعٌت واحد. ألف صاحب اليقُت جسور متوكل على ربو . وقاؿ الز٥تشري:اإلنذار

ْتذؼ التاء عند « عده»ُعد ًة أىبة وقرئ التوبة قاؿ البيضاوي:  ٙٗ (ُعد ةً : )لفظةوىف تفسَت 
ا األمر اّلذي وعدوا بكسر العُت باإلضافة و « عده»و ؛ اإلضافة كقولو: ... َوَأْخَلُفوَؾ َعد 

                                                           
 ٜٕ٘/ٗابن يعيش وشرح  ٚٚ/ٕالبيضاوي  ٔ
 .ٕٔٙ/ٔوالكشاؼ  ٕٕٔ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٗٗ/ٗوالبحر  ٚٛٙ/ٔوالكشاؼ   ٚٗٔ/ٕالبيضاوي  ٖ
 .ٚٔ/ٕ.والكشاؼ ٜ٘ٔ/ٕالبيضاوي  ٗ
 .ٙٛ/ٕوالكشاؼ  ٘/ٖالبيضاوي  ٘
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َرب  لبيضاوي عند قولو: )وقاؿ ا وخرج ذلك الز٥تشري نصا ىف موضعو. .1بغَتىا« عدة»
قاؿ . ٕ. َوِمْن ُذر ي يِت عطف على ا١تنصوب يف اْجَعْلٍِت إبراىيم ٓٗ (اْجَعْلٍِت ُمِقيَم الص بلةِ 

وعند تفسَت قولو:  .، عطفا على ا١تنصوب يف اجعلٍتيتري  ذُ َوِمْن ُذر ي يِت وبعض الز٥تشري: 
وا١تستثٌت ٚتلة واقعة صفة لقرية،  اٟتجر ٗ (ِكتاٌب َمْعُلوـٌ َوما أَْىَلْكنا ِمْن قَػْريٍَة ِإال  َو٢َتا  )

واألصل أف ال تدخلها الواو كقولو: ِإال  ٢َتا ُمْنِذُروَف ولكن ١تا شاهبت صورهتا اٟتاؿ أدخلت 
 وال أستطيع إال أف أقوؿ: ىذا تكرار لكبلـ الز٥تشري وٗتر٬تو .ٖتأكيدًا للصوقها با١توصوؼ

قَاَؿ . ٗٔتعٌت اإِلقامة فِ دْ علم للعَ بقولو: مرًن  َٔٙجن اِت َعْدٍف نقل عنو أيضا معٌت قد و  ...
قَاَمةُ  مصطلح عنو أيضا البيضاوي . ونقل الز ٥َتَْشرِي : َعْدٍف َمْعرَِفٌة َعَلٌم ِلَمْعٌَت اْلَعْدِف َوُىَو اإْلِ

 طو ٙٙ( فألقوا فإذا حبا٢تم) ىف مواضع من التفسَت من ذلكوٗتر٬تاتو ومعناه وفعلو ا١تفاجأة 
وىي للمفاجأة والتحقيق أهنا أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً ينصبها وٚتلة تضاؼ إليها،  بقولو:

لكنها خصت بأف يكوف ا١تتعلق فعل ا١تفاجأة واٞتملة ابتدائية وا١تعٌت: فألقوا ففاجأ موسى 
ََفْ ونقل عنو تفسَت ) .٘عليو الصبلة والسبلـ وقت ٗتييل سعي حبا٢تم وعصيهم من سحرىم

َفَْ َيَكْد يَراىا َف يقرب أف يراىا فضبًل أف يراىا كقوؿ ذي  النور بقولو:ٓٗ (َفَْ َيَكْد يَراىا)
 الرمة:

ُِحب َُت َفَْ َيكد ... َرِسيُس ا٢تََوى ِمْن ُحب  َمي َة يَػبػْرَحُ 
 ِٙإَذا َغيػ َر الن َأي ا١ت

 (َوُىْم َعِن اآْلِخرَِة ُىْم غاِفُلوفَ من الكشاؼ كالذي ذكرىا عند تفسَت ) ٚوىناؾ ٚتل منسوخة
ذلك . ومثل وىو على الوجهُت مناد على ٘تكن غفلتهم عن اآلخرة الرـو كقولو: ٚ (غاِفُلوفَ 
َر بِآياِت َرب ِو مُث  أَْعَرَض َعْنها) من قولو: معٌت مُث    ومُث  : ٛالسجدة قاؿ ٕٕ(َوَمْن َأْظَلُم ٦ت ْن ذُك 

الستبعاد اإلعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادىا إُف أسباب السعادة بعد التذكَت هبا 
 ٕٖ (ِإْف َنُظن  ِإال  ظَنًّاأما قولو: ) مث يف قولو مُث  َأْعَرَض َعْنها لبلستبعاد.قاؿ الز٥تشري:  .عقبلً 

                                                           
 .ٕ٘ٚ/ٕوالكشاؼ  ٖٛ/ٖالبيضاوي  ٔ
 .ٔٙ٘/ٕوالكشاؼ  ٖٕٓ/ٖالبيضاوي  ٕ
 .ٓٚ٘/ٕوالكشاؼ  ٕٙٓ/ٖالبيضاوي   ٖ
 ٘ٔٗ/ٕوالكشاؼ   ٗٔ/ٗوي البيضا ٗ
 .ٜٖٗ/ٗوالكشاؼ  ٕٖ/ٗالبيضاوي  ٘
 .ٕٗٗ/ٖوالكشاؼ  ٜٓٔ/ٗالبيضاوي  ٙ
 .ٛٙٗ/ٖوالكشاؼ  ٕٕٓ/ٗالبيضاوي  ٚ
 .٘ٔ٘/ٖوالكشاؼ  ٕٕٕ/ٗالبيضاوي  ٛ
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إلثبات الظن ونفي ما أصلو نظن ظنًا فأدخل حرفا النفي واالستثناء فقاؿ البيضاوي:  اٞتاثية
ومعناه: إثبات الظن  أصلو نظن ظنا.. قاؿ الز٥تشري: ٔعداه كأنو قاؿ: ما ٨تن إاّل نظن ظناً 

وزيد نفى ما  هفحسب، فأدخل حرفا النفي واالستثناء، ليفاد إثبات الظن مع نفى ما سوا
 . سوى الظن توكيدا

كبلـ طويل ينظر ىف حينو. وأما   وفيووأنكره أبو حياف ْتجة أف التفريغ ال يكوف ىف ا١تصدر 
َوُبْشرى لِْلُمْحِسِنَُت  األحقاؼ فقاؿ:ٕٔ (لِيُػْنِذَر ال ِذيَن ظََلُموا َوُبْشرى لِْلُمْحِسِنُتَ قولو: )

َوُبْشَرى يف ٤َتَل  الن ْصِب، َمْعطُوٌؼ َعَلى ٤َتَل  لِيُػْنِذَر، أِلَن ُو وقاؿ الز٥تشري:   عطف على ٤تلو.
. وىف ىذه ا١تسألة كبلـ طويل وىاـ ٯتكن أف يقاؿ ردا على ما أثَت حوؿ فلسفة َٕمْفُعوٌؿ َلوُ 

لة من معارضة أيب حياف جواز عطف بشرى على لينذر ا١توحاة من  فكر الز٥تشري وا١تفع  
فإف ِف ْتثا ىف ىذا ا١توضوع فبل داعى لذكره ولكن فيها وبصرؼ النظر عن مدى الصحة 

البيضاوي ٦تا أثاره من مسائل وقضايا ىنا ىف ىذا ا١تبحث وىف غَته الذي يهمٍت ىو موقف 
من ا١تباحث الىت ستأيت تباعا ىل كاف البيضاوي مبدعا إ٬تابيا ناقدا ٤تلبل معلبل ىل أعار 
اىتماما حىت ولو كاف ضعيفا بتلك التخر٬تات النحوية الىت ذكرىا ىل وقف على درجة 

رأي وآخر ىل كانت ىناؾ تفاعلية مع تلك اآلراء  مستواىا وطرافتها ىل عقد مقارنة بُت
جلب للز٥تشري ىذا ليس  ثلماالىت صفها جنبا إُف جنب ىل تفرد برأي جلب لو الضجيج م

 عيبا أف ٗتطئ مرة وتصيب مرات لكن العيب أف تكوف ٪تطيا متلقيا منتظرا أفكار اآلخرين
البيضاوي بتبلبيبو  وفي أمسكحسن ىذا تأليف ومع كل ذلك ال بأس فإف  .يكأتحىت ت

الكتاب تعليمي تربوي من الدرجة األوِف ىف مستوى كتب التفسَت بل يفوؽ كثَتا منها ف
فهو جذاب للناشئة وا١تتعلمُت بو أنا الذى أعجبت وٓتاصة ىف اٞتانب النحوي والببلغي 

 . بعضو بعضا أكلشيق ىف عرضو ٥تتصر ىف معناه إُف حد كبَت ألف كثرة الكبلـ ي
 
 
 
 

                                                           
 .ٖٜٕ/ٗوالكشاؼ  ٜٓٔ/٘البيضاوي  ٔ
 .ٖٔٔ/٘. والبيضاوي  ٘ٗٗ/ٖالكشاؼ   ٕ
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ٌنَّوب َّالَّالخالفَّالمذهبًَّبٌن:َّلثاث َّالالمبحثَّ  ٌ ٌنك َّالصر  ٌ َّ:وف
١تاذا؟ ألنو ال يستطيع أف يدلف ىف الدرس النحوي يناقش ويدلل ويعلل ويقيس ويعاًف دوف  

أف يرجع إِف تلك ا١تدرستُت العريقتُت ومن ىنا كاف يستأنس هبما إذ ٫تا مصدر االحتجاج 
وأرض النشأة والتقعيد؛ البصرة أوؿ من وضعت النحو ووضعت أصولو وقواعده ومكنت لو 

٠تليل الذي أقاـ النحو بكل ما يتصل بو من نظرية العوامل وا١تعموالت ىف اٟتياة على يد ا
وبكل ما يسنده من ٝتاع وتعليل وقياس سديد وتذوؽ ٠تصائص الًتاكيب. والكوفة أوؿ ما 
٘تيزت بو طابع االتساع ىف رواية الشاذ والنادر والغريب واجملهوؿ و٘تيزت ىف بسط القياس 

 آراء مبتكرة ىف الفروع ومن حيث كثرة االستنباطات وقبضو واالجتهاد فيو وا٠تلوص إُف
 والتعليبلت واالحتجاجات؛ فكاف لزاما عليو أف يكونا حاضرين ىف درسو النحوي. 
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"العامل وا١تعموؿ" قضية خبلؼ  رافع ا١تبتدأ ورافع ا٠ترب ولعل أوؿ ما استأنس بو ىو قضية
مث قاؿ:  البقرة ٙ (ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا َسواءٌ أثارىا البيضاوي عند قولو: ) ٔبُت البصريُت والكوفيُت

)إف( من اٟتروؼ اليت تشابو الفعل يف عدد اٟتروؼ والبناء على الفتح ولزـو األٝتاء وإعطاء 
معانيو، وا١تتعدي خاصة يف دخو٢تا على اٝتُت. ولذلك أعملت عملو الفرعي وىو نصب 

عمل دخيل فيو. وقاؿ الكوفيوف: ا٠ترب قبل دخو٢تا  اٞتزء األوؿ ورفع الثاين إيذاناً بأنو فرع يف ال
كاف مرفوعًا با٠تربية، وىي بعد باقية مقتضية للرفع قضية لبلستصحاب فبل يرفعو اٟترؼ. 
وأجيب بأف اقتضاء ا٠تربية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفو عنها يف خرب كاف، وقد زاؿ 

تأييده للمذىب البصري، وىناؾ  وإجابة البيضاوي دليل على. ٕبدخو٢تا فتعُت إعماؿ اٟترؼ
 ٖتقيق مطوؿ البن األنباري بينهم فبل داعي إلعادتو. 

ال يف نفي ا١تستقبل غَت أنو أبلغ وىو حرؼ ػ َوَلْن كالبقرة قاؿ:  ٕٗ (َوَلْن تَػْفَعُلواوعند قولو: )
ند مقتضب عند سيبويو وا٠تليل يف إحدى الروايتُت عنو، ويف الرواية األخرى أصلو ال أف، وع

َوِإْف كاَنْت ) أتى برأي ا١تدرستُت استقواء لدرسو. وعند قولو:. ٖالفراء ال فأبدلت ألفها نوناً 
وقاؿ الكوفيوف ىي  ىي ا١تخففة من الثقيلة، والبلـ ىي الفاصلة. أفْ  البقرة قاؿ: ٖٗٔ(َلَكِبَتَةً 

ْف" إذا جاءت ذىب الكوفيوف إُف أف  "إِ وىذه مسألة خبلفية؛ . ٗالنافية والبلـ ٔتعٌت إال
بعدىا البلـ تكوف ٔتعٌت "ما" والبلـ ٔتعٌت "إال". وذىب البصريوف إُف أهنا ٥تّففة من الثقيلة، 

وَف يرجح البيضاوي مذىبا على آخر رٔتا ألف ابن األنباري قد  والبلـ بعدىا الـ التأكيد.
ريُت والز٥تشري ىف نقل البيضاوي مذىب البص األنعاـ ٓٗ(أََرأَيْػَتُكمْ حقق فيها. وعند قولو: )

الكاؼ حرؼ خطاب أكد بو الضمَت للتأكيد ال ٤تل لو من اإِلعراب ألنك تقوؿ: أف 
أرأيتك زيدًا ما شأنو فلو جعلت الكاؼ مفعواًل كما قالو الكوفيوف لعديت الفعل إُف ثبلثة 

يره: ـ يف اآلية أف يقاؿ: أرأيتموكم بل الفعل معلق أو ا١تفعوؿ ٤تذوؼ تقدزِ ػػلَ مفاعيل، ولَ 
  .٘أرأيتكم آ٢تتكم تنفعكم

                                                           
 ٖٛ/ٔاإلنصاؼ ىف مسائل ا٠تبلؼ  ٔ
 . ٔٗ/ٔالبيضاوي   ٕ
 .ٛ٘/ٔالبيضاوي  ٖ
 .ٕٙ٘/ٕ. واإلنصاؼ ىف مسائل ا٠تبلؼ ٔٔٔ/ٔالبيضاوي  ٗ
 ٕٕ/ٕوالكشاؼ  ٔٙٔ/ٕالبيضاوي  ٘
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أنو ذكر ثبلثة مفاعيل أو أفاد اللزـو الذي أشار إليو البيضاوي غَت  ٔوَف يظهر ىف كبلـ الفراء
أنو ذكر أف الكاؼ نصب. ومن ا١تسائل ا٢تامة اليت لـز أف يستأنس هبا البيضاوي مسائل 

، اأحضرو األنعاـ ومعناىا  ٓ٘ٔ(َىُلم  متعلقة ٔتعرفة أصوؿ الكلمات واشتقاقاهتا مثل: )
وىو اسم فعل ال يتصرؼ عند أىل اٟتجاز، استشهد البيضاوي ٔتذىب ا١تدرستُت فيها قاؿ: 

إذا قصد حذفت األلف  لُػم  من  لُػم  وفعل يؤنث و٬تمع عند بٍت ٘تيم وأصلو عند البصريُت: ىا 
مزة بإلقاء حركتها لتقدير السكوف يف البلـ فإنو األصل، وعند الكوفيُت ىل أـ فحذفت ا٢ت

 . ٕعلى البلـ
وىو بعيد ألف ىل ال  ويبلحظ أف البيضاوي َف يقنع برأي الكوفيُت بدليل أنو قاؿ بعده:

وأقوؿ: إف مسألة تأصيل  تدخل األمر ويكوف متعديًا كما يف اآلية والزمًا كقولو ىلم إلينا.
يا على آخر ألهنا عقلية ْتتة الكلمات ٥تتلف فيها بُت النحويُت وال ٬توز لنا أف نقدـ فيها رأ

إال إذا أخذنا فيها ٔتذىب الظاىريُت القائلُت فيها وىف غَتىا باستصحاب اٟتاؿ. واحتج هبما 
ىي أـ معربة أ"أي" ا١توصولة   ٖإذ وقف على مسألة خبلفية مرًنٜٙ (أَيػ ُهْم َأَشد  عند قولو: )

مث علل ذلك  على الضم عند سيبويو  ةمبني ىنا أَيػ ُهْم ووجوه التأويل فيها   وذكر أف  مبنّية ؟
ألف حقو أف يبٌت كسائر ا١توصوالت، لكنو أعرب ٛتبًل على ُكل  وبعض للزـو اإِلضافة وإذا 

مث  .حذؼ صدر صلتو زاد نقصو فعاد إُف حقو منصوب احملل بننزعن، ولذلك قرئ منصوباً 
ه، و٬تعل "أيهم" استفهاًما، و"أفضل" خرب  مرفوع باالبتداء،ذكر مذىب ا٠تليل القائل: إنو 

وتقدير الكبلـ: لَنَػْنزَِعن  من كل شيعة الذين يقاؿ فيهم  و٭تملو على اٟتكاية بعد قوؿ مقدر
على أنو استفهامي  باالبتداءمرفوع بن حبيب القائل:  إنو  . وذكر مذىب يونسأيهم أشد

ىف التعلق. وذكر مذىبا آخر وىو  القلوبنزلة أفعاؿ ٔت ويكوفمعلق عنها  لَنَػْنزَِعن  و  وخربه َأَشد  
مستأنفة والفعل واقع على ِمْن ُكل  ِشيَعٍة على زيادة من أو على معٌت لننزعن بعض  أف تكوف 
. وَف يتطرؽ إُف ا١تذىب الكويف القائل إهنا معربة منصوبة بالفعل ا١تذكور وىو ٗكل شيعة
 األسهل.

                                                           
 .ٖٖٖ/ٔمعاين القرآف  ٔ
 .ٛٛٔ/ٕالبيضاوي  ٕ
 .ٖٛ٘/ٕواإلنصاؼ   ٜٜٖ/ٕوالكتاب  ٙٔ/ٗالبيضاوي  ٖ
 .ٚٔ/ٗالبيضاوي  ٗ
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ها من قبل ا١تدرستُت ليس غَت عند قولو: مسألة أخرى ناقشها وحللها مستدعا ما قيل في 
وال ىي ا١تشبهة بليس مث قاؿ: ص أي ليس اٟتُت حُت مناص،  ٖ (َوالَت ِحَُت َمناصٍ )

زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب ومث، وخصت بلزـو األحياف وحذؼ 
فعل والنصب أحد ا١تعمولُت، وقيل ىي النافية للجنس أي وال حُت مناص ٢تم، وقيل لل

بإضماره أي وال أرى حُت مناص، وقرئ بالرفع على أنو اسم ال أو مبتدأ ٤تذوؼ ا٠ترب أي 
َوالَت بالكسر  ... ليس حُت مناص حاصبًل ٢تم، أو ال حُت مناص كائن ٢تم وبالكسر 

كجَت، وتقف الكوفية عليها با٢تاء كاألٝتاء والبصرية بالتاء كاألفعاؿ. وقيل إف التاء مزيدة 
 .ٔالَعاِطُفوَف ٖتََُِت اَل ِمْن َعاِطف...حُت التصا٢تا بو يف االماـ  على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

انً ل َّص َّالف َّ فكٌرَّالن َّو َّك َّم ََّّ:الثـــ  َّ:ضاويٌ َّدَّالب َّن َّحويَّع َّناتَّالت 

                                                           
 .ٕٗ/٘البيضاوي   ٔ
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أمر طبيعي أف يتناوؿ البيضاوي القراءات ىف  :اذةردة والش  : القراءات المط  و لالمبحث األ
تفسَته بالشرح والتحليل ألنو يفسر القرآف الكرًن الدليل النقلي ا١تعترب ىف التقعيد النحوي وىف 
االستشهاد واالحتجاج بوجو عاـ. وطبيعي أف يتناو٢تا ألهنا عصب التفسَت وقلب النظم 

ىف ثورة ا٠تبلؼ عند الباحثُت وسرا عظيما  وعقل النحو و١تا ال وىى ال تزاؿ تلعب دورا كبَتا
وثورة ا١تنطقة بُت النحويُت على اختبلؼ مدارسهم وانتماءاهتم الفكرية فنشأ عن ذلك معاين 
ال حصر ٢تا وٗتر٬تات وأراء وصيغ وتراكيب وتآليف بغرض التوافق معها سواء كانت مطردة 

وردت عن قد القدح فيها مادامت سنة متبعة ال ينبغي كما يقولوف: شاذة  ألف القراءة   ـأ
إف تفعيل إعما٢تا إثراء  .ثقة وينبغي على ا١تفسر أف يتعامل معها ٔتنطقية وفلسفة ٤تمودة راوٍ 

وأوؿ ما  .٘توتأف  يصعبحي ة  علهاوالقواعد ج والفكر  لغوي كبَت وإفادة عظيمة للًتاث
قولو: الىت ذكرىا البيضاوي قراءة ابن مسعود يلقانا ىف ىذا اإلطار من تلك القراءات 

 . ٔوأنتم تكتموف َوال تَػْلِبُسوا اٟتَْق  بِاْلباِطلِ تقدير: ال فيكوفالبقرة  ٕٗ َف(َوَتْكُتُمو )
أفضل إحساسا وإعرابا ألف اإلعراب بدوف تقدير أوُف من اإلعراب  َوَتْكُتُمواوعندي أف قراءة 

وكأنو قيل:  .ٕمن أجزأ عنو إذا أغٌتالبقرة ألف معناىا:  ٛٗ (ٕتزئال ) اءةقر عرض لو  بتقدير.
واللغة  ،. وأقوؿ : ىذه القراءة أحدثت ثقبل على اللسافنَػْفٌس َعْن نَػْفٍس َشْيئاً  ئيَػْومًا ال  َٕتْزِ 

ِإْبراِىيُم بَِنيِو  َوَوص ى هِبا)نصب يعقوب من قولو:  وعرض لقراءة العربية هتدؼ إُف التخفيف.
كما ينبغي واعًتى  ٖ البقرة وىى قراءة شاذة ١تا استجلى وجهها البيضاوئٕٖ (َويَػْعُقوبَ 

اسلوبو غموضا لكنٍت فهمت وجو النصب عطفا على بنيو على أف يعقوب داخل ىف الوصية 
فواضحة ال ومتعلق بوص ى ا١تذكورة وال يوجد تقدير فعل آخر على ىذا الوجو. أما قراءة الرفع 

٣تهولة تناو٢تا ابن جٌت والز٥تشري ووردت ىف تفسَت الطربي  وىى لبس فيها. وعرض لقراءة 
وجهٍة الل ُو موليها ،  كل  ل: و البقرة باإلضافة على تقديرٛٗٔ (ُىَو ُمَول يها ِوْجَهةٍ  َوِلُكل  )

                                                           
 .ٛٗ/ٔالبيضاوي  ٔ
 .ٛٚ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٛٓٔ/ٔالبيضاوي   ٖ



 

19 
 

أبو حياف و وقد وج   .ٔتقدـ ا١تفعوؿو باالشتغاؿ للتأكد جربا لضعف العامل  فزيدت البلـ 
تلك القراءة نقدا ١تعارضتها القاعدة العامة. وعرض وجهى النصب واٞتـز الز٥تشري للتخريج 

البقرة فاٞتـز بالعطف على اجملزـو وال إشكاؿ فيو، والنصب كأنو  ٕٗٛ (َويُػَعذ بُ ()فَػيَػْغِفرُ )ىف 
على  (ِلَمْن َيشاُء َويُػَعذ بَ  ِسْبُكْم بِِو الل ُو فَػيَػْغِفرَ اَوِإْف تُػْبُدوا َما يف أَنْػُفِسُكْم َأْو ُٗتُْفوُه ٭تُ قيل: 

. وإ٪تا واللغة لكن وجو اٞتـز أوُف وأخف وأقيس ىف الشعر الصحيح. معٌت أْف يغفَر ويعذبَ 
من إقبللو ىنا ىف ىذا ا١تبحث على تقدًن ا١تعارؼ وا١تعلومات و  ٕعمل البيضاوييًتكز 

ا آتَػْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َوِحْكَمٍة مُث  جاءَُكْم َرُسوٌؿ َلمَ قولو: )ووقف البيضاوي على ا١تهارات. 
ٌؽ ِلما َمَعُكْم لَتُػْؤِمُنن  بِوِ   أحد٫تا ٟتمزة تقوؿ:غَت ا١تطردة  ٖالبقرة وعرض لقراءتُت ٔٛ (ُمَصد 

بالكسر على أف ما مصدرية أي ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب، مث ٣تيء رسوؿ « َمالِ »
أخذ اهلل ا١تيثاؽ لتؤمنن بو ولتنصرنو، أو موصولة وا١تعٌت أخذه للذي آتيتكموه  مصدؽ لو

ٔتعٌت حُت آتيتكم، أو ١تن أجل ما « َمالَ »الثانية ٣تهولة تقوؿ: وجاءكم رسوؿ مصدؽ لو. و 
وأقوؿ: ال  .ؼ إحدى ا١تيمات الثبلث استثقاالً آتيتكم على أف أصلو ١تن ما باإِلدغاـ فحذ

ي إياكم وإ٪تا يقاؿ: ألجل إيتائكم، وقولو : أو ١تن أجل ما آتيتكم ...إٍف يقاؿ: ألجل إيتائ
  فًتكيب غَت مستساغ.

ا ٪ُتِْلي ٢َتُْم َخيػْرٌ ووقف على قولو: ) مث وقع ىف  آؿ عمرافٛٚٔ (َوال ٭َتَْسََب  ال ِذيَن َكَفُروا أ٪ت 
ا ٪ُتِْلي ٢تم بدؿ منو، بو الذين مفعوؿ حيث أعرب بُت اإلعراب ىف القراءتُت  ٗوخلطلبس  وأ٪ت 

على قراءة الياء فخلط بُت اإلعراب مع الياء واإلعراب مع التاء والنص منقوؿ من الكشاؼ 
خطأ؛ إذ ال يصح أف تعرب الذين ىف قراءة الياء مفعوال بو بل تعرب فاعبل. واإلعراب على 

التاء . وأما قراءة قراءة الياء الذين فاعل وأ٪تا ٪تلي ىف ٤تل نصب سد مسد مفعوِف حسب
ٌر أِلَنْػُفِسِهْم بدؿ منومستًت والذين مفعوؿ بو اكتفى بو ضمَت فالفاعل  ا ٪ُتِْلي ٢َتُْم َخيػْ  وأ٪ت 

   .ٔتعٌت: وال ٖتسَّب أّف إمبلءنا خَت
                                                           

 . ٖٔٔ/ ٔالبيضاوي  ٔ
 .٘ٙٔ/ٔالبيضاوي   ٕ
 .ٕ٘/ٕالبيضاوي   ٖ
 .ٗٗٗ/ٔوالكشاؼ  ٓ٘/ٕالبيضاوي  ٗ
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ـَ بالنصب عطف على  النساء وقاؿ: ٔ (َتسائَػُلوَف بِِو َواأْلَْرحاـَ ووقف على قولو: ) َواأْلَْرحا
واجملرور كقولك: مررت بزيد وعمراً، أو على اهلل أي اتقوا اهلل واتقوا األرحاـ ٤تل اٞتار 

فصلوىا وال تقطعوىا. وقرأ ٛتزة باٞتر عطفًا على الضمَت اجملرور وىو ضعيف ألنو كبعض 
الكلمة. وقرئ بالرفع على أنو مبتدأ ٤تذوؼ ا٠ترب تقديره واألرحاـ كذلك، أي ٦تا يتقى أو 

ويبلحظ ىف الوجو األوؿ أف البيضاوي قد ساوى بُت العطف على الضمَت  .ٔيتساءؿ بو
اجملرور وبُت تقدير فعل عامل ىف األرحاـ يفسره ا١تذكور. ويبلحظ أنو قد ضعف قراءة ٛتزة 
ومعناىا ألنو بصري والبصريوف ال ٬تيزوف العطف على الضمَت اجملرور ألنو كبعض كلمة. 

َر ُمَضاري ير ٚتلة. وعند قولو تعاُف: )على تقدالبيضاوي ٛتلو والثالث:  يُوصى هِبا أَْو َدْيٍن َغيػْ
من فاعل يوصى ا١تذكور يف قراءة  حاالأعرب البيضاوي غَت النساء  ٕٔ(ِمَن الل وِ  َوِصي ةً 

وا١تدلوؿ عليو بقولو يوصى على البناء للمفعوؿ َوِصي ًة ِمَن الل ِو مصدر مؤكد أو عاصم 
َر ُمَضار  »ويؤيده أنو قرئ قاؿ: ا١تفعوؿ بو،  منصوب بغَت مضار على باإِلضافة « َوِصي ةً  َغيػْ

 اءةقر عرض  النساء ٜٕ (ِإال  َأْف َتُكوَف ِٕتَارَةً وعند قولو: ) .ٕأي ال يضار وصية من اهلل
أي إال أف تكوف التجارة أو اٞتهة  االسم ِٕتارًَة بالنصب على كاف الناقصة وإضمار ُتالكوفي
الن اَس  افَِإًذا اَل يُػْؤتُو عن تأويلها ومعناىا. وعرض قراءة النصب ىف )وَف يذكر شيئا  .ٖٕتارة
وذكر قراءة الرفع . ٗالنساء على اإلعماؿ وىى قراءة شاذة ٣تهولة وَف يعلق عليهاٖ٘ (نَِقَتًا
وأقوؿ:  على تقدير فأنا أفوز يف ذلك الوقت، أو العطف على كنت.النساء  ٖٚ(فَأَُفوزَ ىف )

نقلها عن  ٘تقدير فأنا أفوز واضح أما العطف على كنت فغَت واضح وكأف البيضاوي
ال  َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَف ( وجرىا من قولو: )َغيػْرُ وعرض لقراءة نصب ) الز٥تشري دوف نظر فيها.

ُر أُوِف الض َرِر َواْلُمجاِىُدوفَ  ِو االستثناء. وباٞتر على على اٟتاؿ أَ  النساءٜ٘ (ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت َغيػْ

                                                           
 .ٛ٘/ٕالبيضاوي  ٔ
 .ٗٙ/ٕالبيضاوي   ٕ
 .ٔٚ/ٕالبيضاوي  ٖ
 .ٜٚ/ٕالبيضاوي  ٗ
 .ٖٖ٘/ٔ. والكشاؼ ٖٛ/ٕالبيضاوي   ٘
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النساء وكأنو ٓٓٔ«يُْدرِْكوُ »وعرض لقراءة الرفع والنصب ىف  .ٔأنو صفة للمؤمنُت أو بدؿ منو
مُث   ...َوَمْن ٮَتْرُْج ِمْن بَػْيِتِو  والثاين تقدير:يُْدرِْكُو اْلَمْوُت فهو مُث   ...َوَمْن ٮَتْرُْج ِمْن بَػْيِتِو قيل: 
؛ وَف  على إضمار أف، ُو اْلَمْوُت يُْدرِكَ  والثالث اٞتـز فيو وىو أحسنهم بالعطف على اجملزـو

ووقف على آية يهتم ا١تفسر القرآين بإيضاح األحسن من الوجوه حىت ال ٮترج عن التفسَت. 
الرفع علي اءيت ذكر قر و  (... َويَػُقوُؿ ال ِذيَن آَمُنوا فَػَعَسى الل ُو َأْف يَْأيتَ بِاْلَفْتحِ ) ا١تائدة ٕ٘

أو ٬تعلو بداًل من اسم اهلل تعاُف داخبلً  االستئناؼ والنصب بالعطف علي أف يأيت مث قاؿ:
يف اسم عسى مغنيًا عن ا٠ترب ٔتا تضمنو من اٟتدث، أو على الفتح ٔتعٌت عسى اهلل أف يأيت 

 . ٕبالفتح وبقوؿ ا١تؤمنُت
؛ وال أفهم منو النحوية ىف حاجة إليووىذا كبلـ غَت دقيق وطريق غَت واضح وليست ا١تسألة 

ُهمْ  ... َوَحِسُبوا َأال  َتُكوفَ شيئا. ووقف على قولو: ) وذكر قراءة  ا١تائدة  ٔٚ(َوَصم وا َكِثٌَت ِمنػْ
وأف وما دخلت عليو سادة  َتُكوفُ  نو الَوَحِسُبوا أَ النصب على إعماؿ أف والرفع على تقدير: 

أكلوين  الضمَت أو فاعل والواو عبلمة اٞتمع كقو٢تم:مسد مفعوليو. وأعرب كثَت بدال من 
مبتدأ واٞتملة  منهم. وقيلأو خرب مبتدأ ٤تذوؼ أي العمى والصم كثَت مث قاؿ: الرباغيث، 

وأقوؿ: إف ىذا مذىب غريب  .ٖقبلو خربه وىو ضعيف ألف تقدًن ا٠ترب يف مثلو ٦تتنع
وإعماؿ عقلي زائد عن ا١تطلوب ال يقبلو أي سياؽ أو تقدير أو تركيب إذ لو أقدـ البيضاوي 

 على التقدير وصياغة عبارة فيهما لوقع الفساد. 
ًدا َفَجزَاٌء ِمْثُل َما قَػَتلَ على قولو: ) ٗووقف ء كثَتة وذكر آرا ا١تائدة ٜ٘ (َوَمْن قَػتَػَلُو ِمْنُكْم ُمتَػَعم 

على  وأف تكوففواجبو جزاء ٯتاثل ما قتل من النعم، أف تكوف جزاٌء بالرفع على تقدير: 
 َفَجزَاءَ » أف تقرأإضافة ا١تصدر إُف ا١تفعوؿ وإقحاـ مثل وا١تعٌت فعليو أف ٬تزى مثل ما قتل. و 

فجزاؤه  وأ ؛ل، بنصبهما على فليجز جزاء، أو فعليو أف ٬تزي جزاء ٯتاثل ما قت« َما قَػَتلَ  ّمْثلَ 

                                                           
 .ٕٜ/ٕالبيضاوي   ٔ
 .ٖٔٔ/ٕالبيضاوي  ٕ
 .ٖٚٔ/ٕالبيضاوي  ٖ
 .ٗٗٔ/ٕالبيضاوي  ٗ
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وىذه كلها تقديرات ٨توية بعضها مستحسن واآلخر مكلف؛ ألنك حُت ٖتشو   .مثل ما قتل
 كلمة داخل النظم القرآين تفسده. 

وقف البيضاوي ( َزي َن ِلَكِثٍَت ِمَن اْلُمْشرِِكَُت قَػْتَل أَْوالِدِىْم ُشرَكاُؤُىمْ األنعاـ ) ٖٚٔوىف آية 
بنصب  ابن عامر اءةقر ذكر َزي َن. و القراءة ا١تطردة وىى رفع الشركاء بػ وعليها وذكر وج

"أوالدىم" وجر "شركائهم" ففصل بُت ا١تضاؼ وا١تضاؼ إليو بقولو "أوالدىم" والتقدير فيو: 
مؤيدا للمذىب البصرى ضرورات الوىو ضعيف يف العربية معدود من  قتُل شركائِِهم أوالَدىم

. وذكر قراءة ٕتيز جر األوالد ورفع هاَوَوْىم قارئ هاإُف َوْىيفيها  ويذىبوف الذى ال ٬تيزىا
األنعاـ ٗ٘ٔ(َ٘تاماً َعَلى ال ِذي َأْحَسنَ ووقف على قولو: ). ٔالشركاء بفعل مضمر دؿ  عليو زي ن

٘تامًا على ما »وىو أو « على الذي أحسن تبليغو»أو « على الذين أحسنوا»قرئ  وقاؿ:
أو على « على الذي ىو أحسن»وقرئ بالرفع على أنو خرب مبتدأ ٤تذوؼ أي « أحسنو

 وىذه الوجوه ٖتتاج إُف وقفات. .ٕالوجو الذي ىو أحسن ما يكوف عليو الكتب
َونََذُرُىْم بالرفع  ( وقاؿ:ُو َفبل ىاِدَي َلُو َويََذُرُىمْ َمْن ُيْضِلِل الل  األعراؼ )ٙٛٔووقف على آية 

على االستئناؼ، وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقولو َمْن ُيْضِلِل الل ُو، وٛتزة 
. ٖوالكسائي بو وباٞتـز عطفًا على ٤تل َفبل ىاِدَي َلُو، كأنو قيل: ال يهده أحد غَته َويََذُرُىمْ 

ىود  ٔٛ (َوال يَػْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإال  اْمرَأََتكَ ووقف على ) ار واضحا.وىنا معٌت اٞتـز ص
مث عللو  واألفصح األوُفوالحظت مهارة حُت استحسن وجو البدؿ من أحد بقولو: إنو 

وال ٭تسن جعل االستثناء منقطعًا على مث قاؿ:   (م ا فَػَعُلوُه ِإال  قَِليلٌ )قولو تعاُف: وقاس عليو 
ا١تؤمنوف ٔووقف على آية وَف يبُت قبحو رٔتا ألف تقديره سيكوف غريبا ال ٬توز.. ٗقراءة الرفع

١تا فيها من غرابة ولكنو  ،عرض وكنت أظن أنو سيفصل ويبُت معاين ما (َقْد أَفْػَلَح اْلُمْؤِمُنوفَ )
حذفها، وقرئ وقرأ ورش عن نافع َقْد أَفْػَلَح بإلقاء حركة ا٢تمزة على الداؿ و ٕتاوزىا يقوؿ: 

                                                           
 .ٗٛٔ/ٕالبيضاوي  ٔ
 .ٜٛٔ/ٕالبيضاوي   ٕ
 .ٗٗ/ٖالبيضاوي   ٖ
 .ٖٗٔ/ٕالبيضاوي   ٗ
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بالضم اجتزاء « أَفْػَلحَ »على لغة: أكلوين الرباغيث، أو على اإِلهباـ والتفسَت، و « أفلحوا»
 .ٔعلى البناء للمفعوؿ« أَفْػَلحَ »بالضمة عن الواو و 

 ٖٖ (ِإن ا ُمَنج وَؾ َوأَْىَلكَ ووقف على ) وأقوؿ: ما اإلهباـ والتفسَت الذي يقصده البيضاوي؟. 
موضع الكاؼ اٞتر على ا١تختار ونصب أَْىَلَك بإضمار فعل أو بالعطف قاؿ: و  العنكبوت

وأقوؿ: كيف أجاز عطف الظاىر على ا١تضمر وىو بصري؟ وما  .ٕعلى ٤تلها باعتبار األصل
و٬توز أف وقاؿ:   (يا َحْسرًَة َعَلى اْلِعبادِ  يس ) ٖٓووقف على  اعتبار األصل الذي يزعمو؟.

وه على أنفسهم ويؤيده قراءة ػػَ نعليهم على سبيل االستعارة لتعظيم ما جَ يكوف ٖتسراً من اهلل 
يا »ونصبها لطو٢تا باٞتار ا١تتعلق هبا، وقيل بإضمار فعلها وا١تنادى ٤تذوؼ، وقرئ  ىْ يا َحْسَرتَ 

با٢تاء على العباد بإجراء « يا حسرة»باإِلضافة إُف الفاعل أو ا١تفعوؿ، و « حسرة العباد
يا قراءة وبُت كوف  اتَ رَ يا حسْ وأقوؿ: إنو قد خلط بُت كوف  ٕٚٙ/ٗقف.الوصل ٣ترى الو 

ووقف البيضاوي عند  وأعرهبا إعرابا غريبا ٭تتاج إُف توضيح.. 3معٌت ٢تا فبدؿ بينهن ىْ تَ رَ سْ حَ 
« ويعفو»وقرئ الشورى  ٖٗ(َويَػْعَلمَ  ...َويَػْعُف  ...َأْو يُوبِْقُهن   ...ِإْف َيَشْأ ُيْسِكِن قولو: )

َويَػْعَلَم عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم َويَػْعَلَم، أو على وقاؿ: على االستئناؼ. 
اٞتزاء ونصب نصب الواقع جوابًا لؤلشياء الستة ألنو أيضًا غَت واجب، وقرأ نافع وابن عامر 

إىبلؾ قـو  بالرفع على االستئناؼ، وقرئ باٞتـز عطفًا على يَػْعُف فيكوف ا١تعٌت و٬تمع بُت
وأقوؿ: ما العلة ا١تقدرة ىنا؟ وما ىذا الكبلـ!؟ إنو تكلف واضح  .ٗوإ٧تاء قـو وٖتذير آخرين

ويبعد عن االعتداؿ ا١تنشود والقاعدة ا١تألوفة بدوف قصد لى بلبلت أفكار الدارسُت ع عملي
اوي وبعد مضي ثبلث آيات أجاز البيض وانتحاء طرؽ ملتوية ال ٗتدـ النحو وال ترغب فيو.

 (وَُكل  أَْمٍر ُمْسَتِقر   ...اقْػتَػرََبِت الس اَعُة َواْنَشق  اْلَقَمُر عطف كل على الساعة من قولو: )
. وإذا نظرنا إِف ا١تقدر رأينا فيو تناقضاً، ألف اٟتقيقة ا١تؤكدة عكس ٘يف قراءة شاذة القمرٖ

                                                           
 .ٕٛ/ٗالبيضاوي  ٔ
 .ٜٗٔ/ٗالبيضاوي   ٕ
 .ٕٚٙ/ٗ. والبيضاوي ٖٔ/ٗالكشاؼ  ٖ
 .ٕٛ/٘البيضاوي  ٗ
 .ٗٙٔ/٘البيضاوي  ٘
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أبو حياف بقولو : )وىذا بعيد  ما قاؿ ٘تاماً، وإذا نظرنا إِف اإلعراب رفضناه ٚتلة، وقد أنكره
لطوؿ الفصل ّتمل ثبلث، وبعيد أف يوجد مثل ىذا الًتكيب يف كبلـ العرب ٨تو : أكلت 
خبزاً، وضربت زيداً، وأف ٬تىء زيد أكرمو، رحل إِف بٌت فبلف  وٟتماً، فيكوف)وٟتماً( معطوفاً 

اضح، إذ كل أمر البد وا١تعٌت برفع مستقر و  ٔعلي )خبز( بل ال يوجد مثلو يف كبلـ العرب(
أف يصَت إِف غاية يستقر عليها، وأف الدعوة اإلسبلمية ستصَت إِف غاية يتبُت عندىا أهنا 
حق، وليست باطبًل ، ولكن ٪تط قراءة أيب جعفر ٭تتاج إِف تقدير خرب حىت يتم ا١تعٌت كأف 

 تقوؿ: وكل أمر مستقر سوؼ يتضح حالو وينكشف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8/471البحر المحيط    ٔ
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ٌَّلأو َّكــالت ََّّ:ةٌ َّل َّو َّص َّاأل ََّّج َّاه َّن َّالم َََّّّثـ انً:الالمبحثَّ
صرؼ الكبلـ عن ظاىره إُف وجوه خفية ٖتتاج إُف تقدير حسن وتدبر وىو منهج قدًن ي 

واٞتمل، أّما  ا١تعاينأنو دائما ٮتص  غَت ؛صحيح حىت يتواءـ ٔتعناه مع قواعد النحو وقوانينو
التفسَت فهو ٮتّص األلفاظ وا١تفردات. و٢تذا تدور تأويبلت النحويُت واجتهاداهتم ْتثا عن 

وكاف البيضاوي ىف  وىف فلكو ْتيث ال ٭تدث مع أدائو خلل بالقاعدة. غالبا ا٠تفي ا١تعٌت
رآين حاجة إُف ذكره ألف مسائل النحو وقضاياه تكاد تكوف كلها ناشئة عن النص والنظم الق

فقط  ركزأف أىنا . وأود و٢تذا كاف ضروريا أف يعيد ما استقرأه واستنبطو من أفكار األسبلؼ
تأويل البيضاوي النحوي وتقديره نراه ىف مواضع كثَت لكنٍت سأقتصر على بعض منو  على

ُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػرَاِىيَم ُمَصلًّىعند قولو: ) اض معطوؼ اعًت فقد ذىب إُف أنو البقرة  ٕ٘ٔ(َواٗتِ 
ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا . وذىب إُف أف ا١تعٌت ىف قولو: )ٔعلى مضمر تقديره توبوا إليو واٗتذوا

رًا اْلَوِصي ةُ   الوصية أف يوصي ٕعلى تأويل البقرةٓٛٔ (َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْف تَػَرَؾ َخيػْ
َكذِْكرُِكْم آباءَُكْم أَْو َأَشد  ىف قولو: ) ٖوذىب إُف أف التأويل فتكوف فاعبل بفعل مقدر.

أو كذكركم أشد مذكورية ..كذكر قـو أشد منكم ذكراً.يكوف  على معٌت   البقرةٕٓٓ(ذِْكراً 
َوَصد  وأجاز أف يكوف ا١تعٌت ىف قولو: ) أو كونوا أشد ذكراً هلل منكم آلبائكم. ..من آباءكم.

                                                           
 .ٗٓٔ/ٔالبيضاوي  ٔ
 .ٖٕٔ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٕٖٔ/ٔالبيضاوي  ٖ
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ـِ َعْن َسِبيِل الل ِو وَُكْفٌر بِِو َواْلَمْسِجِد ا على إرادة ا١تضاؼ أي وصد ا١تسجد البقرة  ٕٚٔ (ٟتَْرَا
 اٟتراـ كقوؿ أيب دؤاد:

 ٔأكّل امرئ ٖتسبُت امرأ ... ونار توقد بِالل ْيِل نَارا
يف موضع البقرة  ٜٕٔ(َماَذا يُػْنِفُقوَف ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلكَ وذىب إُف أف الكاؼ ىف قولو: )

. وذىب إُف أف ا١تعٌت ىف قولو: ٕىذا التبيُت النصب صفة ١تصدر ٤تذوؼ أي تبيينًا مثل
: ال تواعدوىن مواعدة إال يكوف البقرةٖٕ٘ (َولِكْن ال  تُواِعُدوُىن  ِسرًّا ِإال  َأْف تَػُقوُلوا قَػْوالً )

َوَأصابَُو اْلِكبَػُر َوَلُو ُذر ي ٌة ووقف على قولو: ). ٖمواعدة معروفة، أو إال مواعدة بقوؿ معروؼ
دكم لو كانت لو جنة كأنو قيل: أيود أحوقاؿ:   البقرة ٕٙٙ (َأصاهَبا ِإْعصاٌر ِفيِو نارٌ ُضَعفاُء فَ 

َر ِديِن الل ِو يَػبػُْغوفَ وٛتل قولو: ). ٗوأصابو الكرب ٤تذوؼ تقديره آؿ عمراف على  ٖٛ (أَفَػَغيػْ
 . ٘أتتولوف فغَت دين اهلل تبغوف

النساء فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا اٞتمع. وبالرفع على أنو  ٖ (َفواِحَدةً وٛتل قولو: )
أُولِئَك ُىُم وٛتل قولو: ) .ٙفاعل ٤تذوؼ أو خربه تقديره فتكفيكم واحدة، أو فا١تقنع واحدة

ووقف  .ٚمعٌت: ىم الذين كفروا كفرًا حقًا أي يقينًا ٤تققاً على  النساءٔ٘ٔ (اْلكاِفُروَف َحقًّا
قولو اٟتق األنعاـ وقاؿ تكوف على معٌت:  ٖٚ(لُُو اٟتَْق  َوَلُو اْلُمْلُك يَػْوـَ يُػنػَْفخُ قَػوْ على قولو: )
وقدر أف يكوف ا١تعٌت ىف قولو:  .ٛؿ لقولو اٟتق أي لقضائو كن فيكوفحُت يقو  يـو يقوؿ، أو

ُعوا أَْمرَُكمْ قولو: ) عند . ٜأمر شركائكممع ُكْم ئِ ُشرَكامع فأعزموا عليو  :على يونس ٔٚ(فََأٚتِْ
ُر صاِلحٍ ىود ) ٙٗآية  أصلو إنو ذو عمل فاسد فجعل ذاتو ذات العمل قاؿ:  (ِإن ُو َعَمٌل َغيػْ

  .ٓٔ عمل عمبًل غَت صاٌفوقيل ىو على معٌت إنو  للمبالغة
                                                           

 .ٖٚٔ/ٔالبيضاوي  ٔ
 .ٖٛٔ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٙٗٔ/ٔالبيضاوي  ٖ
 .ٜ٘ٔ/ٔالبيضاوي  ٗ
 .ٕٙ/ٕالبيضاوي  ٘
 .ٜ٘/ٕالبيضاوي  ٙ
 .٘ٓٔ/ٕالبيضاوي  ٚ
 .ٛٙٔ/ٕالبيضاوي  ٛ
 .ٜٔٔ/ٖالبيضاوي  ٜ

 .ٖٙٔ/ٖالبيضاوي  ٓٔ
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َوِمن ٙترات النخيل النحل ٛتلو على معٌت  ٚٙ (تَػت ِخُذوَف ِمْنُو َسَكراً )قولو: ومثل ذلك عند 
مرًن  ٜٔ(َأْف َدَعْوا لِلر ْٛتِن َوَلداً وجوز أف يكوف ا١تعٌت ىف قولو: ) .ٔمنوواألعناب ٙتر تتخذوف 

ا أي ىدىا دعاء الولد للرٛتن . وكذلك جوز أف  ٕا١توجب لذلك َأْف َدَعْوا، أو فاعل َىدًّ
. وجوز ٖوسع دينكم توسعة ملة أبيكماٟتج  ٛٚ( ِمل َة أَبِيُكْم ِإْبراِىيمَ يكوف ا١تعٌت ىف قولو: )

: أنكم ا١تؤمنوف على ٖ٘(أَيَِعدُُكْم أَن ُكْم ِإذا ِمت ْم وَُكْنُتْم تُرابًا يكوف ا١تعٌت ىف قولو: ) أف
 . ٗإخراجكم إذا متم، أو إنكم إذا متم وقع إخراجكم

َفَما  آية يريكم هبا الربؽ كقولو:الرـو أف يكوف  ٕٗ (َوِمْن آياتِِو يُرِيُكمُ وقدر ا١تعٌت ىف قولو: )
ُهَما ... أَُموُت  ْىُر ِإال  تَاَرتَاِف َفِمنػْ َوَلَقْد آتَػْينا داُوَد ِمن ا َفْضبًل يا ِجباُؿ سبأ )ٓٔوأو ؿ آية  .٘الد 

رَ  وأو ؿ قولو:  .ٙ: ولقد آتينا داود منا فضبًل تأويب اٞتباؿ والطَتبقولو (ِجباُؿ أَو يب َمَعُو َوالط يػْ
. وٛتل ٚهنملكم فنضرب َعْنُكُم الذ ْكرَ بقولو: أالزخرؼ  ٘ (الذ ْكَر َصْفحاً أَفَػَنْضِرُب َعْنُكُم )

َوِقيِلِو يا َرب  أو وقاؿ ِقيِلِو  على معٌت: الزخرؼ  ٛٛ (َوِقيِلِو يا َرب  ِإف  ىُؤالِء قَػْوـٌ قولو: )
بياف ما ىو الكثَت من ا١تسائل بقدر  وأقػوؿ : ليس الغرض بياف  .8قسمي، وِإف  ىُؤالِء جوابو

بياف لفلسفة التعامل مع اللغة الىت ال ٗتضع إال لفكر اإلنساف وقياساتو ، فهػو ٭تػاوؿ دائما 
وىف النهاية تبقى ما يفسر ويؤوؿ ما يؤوؿ يرضيو ، فيفسر على النحو الذي أف يفهم اللغة 

وقد كيفما شاءوا ويستقوف منها  لتكوف معينا رائقا لآلخرين يستخدموهنا حي ة النصوص 
التأويل أف يلتفت ستحق ا ذا. لاللغةىذا ا١تذىب الستحالة األخػذ بظاىر البيضاوي ذىب 

٘تت دراستو بأشكالو قدًن اإلفػراد، إذ ىو منهج و دارسة يو حىت ولو بشيء قليل من اللإ
 .اليت تأويوا١تصادر ٚتيع ا١تتعددة ىف 
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آلة من آالت  إذ اعتربوهاىتماما خاصا، القدماء نحويوف منهج ٨توى، اىتم بو ال :ينم  ض  الت  و 
 وتفسَتهكما ىو آلة البيضاوي ىف التعامل مع ألفاظ القرآف ونصوصو ،  التعامل مع اللغة

فالفعل فيو ينقل من درجة إُف درجة ومن معٌت إُف آخر من ذلك أنو ضمن جاعل ىف قولو: 
فَػُيضاِعَفُو َلُو )وضمن يضاعف ىف  .ٔمعٌت خالق البقرة ٖٓ(ِإين  َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفةً )

 (َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوأَْرُجَلُكمْ . وضمن ا١تسح ىف )ٕمعٌت التصيَت البقرةٕ٘ٗ (َأْضعافًا َكِثَتَةً 
َوال ـر ىف قولو: )٬ت.  وضمن ٖمعٌت اإللصاؽ فكأنو قيل: وألصقوا ا١تسح برءوسكم ا١تائدةٙ

ال ٭تملنكم شدة وكأنو قيل: و  مل،٭تمعٌت  ا١تائدة ٛ (َأال  تَػْعِدُلوا٬َتْرَِمن ُكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعلى 
. وضمن  ٗبغضكم للمشركُت على ترؾ العدؿ فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما ال ٭تل

. ٘معٌت القبوؿ أي قابلوف ١تا تفًتيو األحبارا١تائدة  ٕٗ(َٝت اُعوَف لِْلَكِذبِ السماع ىف قولو: )
 .ٙمعٌت سبق فعدى تعديتو األعراؼٓ٘ٔ (َعِجْلُتْم أَْمَر َرب ُكمْ أَ وضمن عجل ىف قولو: )

صَتناىم قطعًا متميزًا بعضهم عن األعراؼ  معٌت  ٓٙٔ(َوَقط ْعناُىمُ وضمن قط ع من قولو: )
. ووقف ٛمعٌت تنعسوفالتوبة  ٔٔ(يُػَغش يُكُم الن عاسَ . كما ضمن يغشي من قولو: )ٚبعض

َنًة ال  ُتِصيََب  ال ِذيَن ظََلُمواَواتػ ُقوا على قولو: )  ال  ُتِصيََب  وذىب إُف أف   األنفاؿ ٕ٘ (ِفتػْ
التوبة  ٜٖ(اث اقَػْلُتْم ِإَُف اأْلَْرضِ كما ضمن ) ٜ فيوا١تؤكدة متضمن معٌت النهي رغم وجود النوف 

 .ٓٔعٌت اإِلخبلد وا١تيل فعدى بإِفم
يعدى بالبلـ للداللة على أف ا١تنتهي قاؿ: معٌت االنتهاء يونس  ٖ٘(يَػْهِدي ِإَُف اٟتَْق  وضمن )

غاية ا٢تداية وأهنا َف تتوجو ٨توه على سبيل االتفاؽ ولذلك عدى هبا ما أسند إُف اهلل 
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بالبلـ وىو قد عديت  يوسف ٘( فَػَيِكيُدوا َلَك َكْيداً وذىب إِف أف كاد ىف قولو: ) .ٔتعاُف
تأكيدًا ولذلك أكد با١تصدر وعللو بقولو: ِإف  متعد بنفسو لتضمنو معٌت فعل يعدى بو 

الش ْيطاَف ِلئْلِْنساِف َعُدو  ُمِبٌُت ظاىر العداوة ١تا فعل بآدـ عليو السبلـ وحواء فبل يألوا جهداً 
ِإْف ُكْنُتْم لِلر ْءيا وىف قولو: ).  ٕيف تسويلهم وإثارة اٟتسد فيهم حىت ٭تملهم على الكيد

تضمن تَػْعبُػُروَف معٌت فعل يعدى بالبلـ كأنو قيل: إف كنتم يوسف جو ز أف  ٖٗ (تَػْعبُػُروفَ 
أي: تنزع  معٌت النزوعاٟتج على  ٖٚ(تَػْهِوي إِلَْيِهمْ وٛتل هتوى من ) .ٖتنتدبوف لعبارة الرؤيا

ا َلِمَن اْلغاِبرِينَ وعلق قد ر من قولو: ) .ٗإليهم ْرنا ِإهن   اٟتجر وضمنها معٌت فعل يعلق ٓٙ(َقد 
ِبِنْعَمِة أَفَ علم وكأنو قيل: علمنا إهنا ١تن الغابرين. وضمن اٞتحود معٌت الكفر ىف قولو: ) ٘مثل

َوال تَػْعُد َعْيناَؾ . وضمن تعد من قولو: ) ٙالباءبدليل وجود  النحل ٔٚ(الل ِو ٬َتَْحُدوفَ 
ُهمْ  ا .أي تبعد عيناؾ عنهم. وىف ) ٚمعٌت نبا الكهف ٕٛ(َعنػْ مرًن  ٜٚ(َيس ْرناُه بِِلساِنكَ فَِإ٪ت 

والباء ٔتعٌت على أو على أصلو لتضمن َيس ْرناُه معٌت أنزلناه أي أنزلناه  قاؿ البيضاوي:
انتصاهبا على نزع ا٠تافض أو على أف طو قاؿ:  ٕٔ(َسُنِعيُدىا ِسَتَتَػَها اأْلُوُفويف ) . ٛبلغتك

ي سنعيدىا يف طريقتها أو على تقدير أعاد منقوؿ من عاده ٔتعٌت عاد إليو، أو على الظرؼ أ
ويف    .ٜفعلها أي سنعيد العصا بعد ذىاهبا تسَت سَتهتا األوُف فتنتفع هبا ما كنت تنتفع قبل

 .ٓٔوالبلـ لتضمن الفعل معٌت االتباعقاؿ: أي ١توسى طو  ٔٚ(قاَؿ آَمْنُتْم َلوُ ويف )

                                                           
 .ٕٔٔ/ٖالبيضاوي  ٔ
 .٘٘ٔ/ٖالبيضاوي   ٕ
 .٘ٙٔ/ٖالبيضاوي   ٖ
 .ٕٔٓ/ٖالبيضاوي   ٗ
 .ٕٗٔ/ٖالبيضاوي   ٘
 .ٖٕٗ/ٖالبيضاوي   ٙ
 .ٜٕٚ/ٖالبيضاوي   ٚ
 .ٕٔ/ٗالبيضاوي  ٛ
 .ٕ٘/ٗالبيضاوي  ٜ

 .ٖٖ/ٗالبيضاوي  ٓٔ



 

30 
 

وقاؿ إف  .ٔضمنو معٌت أعطيناتكوف مأجاز البيضاوي أف  طؤٖٔ (َما َمتػ ْعنا ِبِو أَْزواجاً ويف )
معلقة لػ يَْدُعوا من حيث إنو ٔتعٌت يزعم اٟتج  ٖٔ(َيْدُعوا َلَمْن َضر ُه أَقْػَربُ إف البلـ يف قولو: )

اٟتج على جواز أف تكوف  ٖٚ (لُِتَكبػ ُروا الل َو َعلى َما َىداُكمْ وقاؿ: ) .ٕوالزعم قوؿ مع اعتقاد
بعلى لتضمُت ا١تؤمنوف  ٛٛ (َوال ٬ُتاُر َعَلْيوِ وقد تعدى ) .ٖمعٌت الشكر ةتضمنملُِتَكبػ ُروا تكوف 

والبلـ مزيدة قاؿ: النمل  ٔٚ(َعسى َأْف َيُكوَف َرِدَؼ َلُكمْ وىف ). ٗلتضمُت معٌت النصرة
ـْ َحِسَب ال ِذيَن يَػْعَمُلوَف ويف ) .٘للتأكيد أو الفعل مضمن معٌت فعل يتعدى بالبلـ مثل دنا َأ

ويف   .ٙو٬توز أف يضمن َحِسَب معٌت قدرالعنكبوت قاؿ:  ٗ(ْف َيْسِبُقوناالس ي ئاِت أَ 
ُهن  أُم هاِتُكمْ ) ظاىر، كعقد ٔتعٌت عاقد  ٌتعٔتظاَىُروَف تُ ذىب إِف أف األحزاب ٗ(ُتظاِىُروَف ِمنػْ

.  ٚمأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديتو ٔتن لتضمنو معٌت التجنب
 . ٛمعٌت يقضي ولتضمين سبأٖٖ (َىْل ٬ُتَْزْوَف ِإال  َما كانُوا يَػْعَمُلوفَ ٬تزوف من قولو: )وعد ى 

لتضمنو معٌت  وتعدية السماع بإِف الصافات قاؿ:ٛ (ال  َيس م ُعوَف ِإَُف اْلَمئَلِ اأْلَْعلىوىف قولو: )
 (َوُىَو ال ِذي يَػْقَبُل التػ ْوبََة َعْن ِعباِدهِ ويف قولو: ) .ٜاإِلصغاء مبالغة لنفيو وهتويبًل ١تا ٯتنعهم عنو

بالتجاوز عما تابوا عنو، والقبوؿ يعدى إُف مفعوؿ ثاف ٔتن وعن لتضمنو  الشورى قاؿ: ٕ٘
آؿ  ٕ٘ (َمْن أَْنصارِي ِإَُف الل وِ )وٛتل  .10معٌت األخذ واإِلبانة، وقد عرفت حقيقة التوبة

من الذين يضيفوف أنفسهم  أو أو ذاىباً أو ضاماً إليو، ملتجئاً إُف اهلل تعاُفعمراف على معٌت 
معٌت على  النساءٗ (فَِإْف ِطَْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَػْفًساوٛتل ). ٔٔإُف اهلل تعاُف ىف نصري
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 ولتضمنبإِف  النساءٗٗ (َأَفَْ تَػَر ِإَُف ال ِذيَن أُوتُوا َنِصيباً وعدى رأى ىف ) .ٔالتجايف والتجاوز
 . ٖالعطف واٟتنو ا١تائدة على معٌتٗ٘ (أَِذل ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنُتَ وٛتل قولو: ). ٕمعٌت االنتهاء

يتعدى بنفسو إُف مفعوؿ واحد فإذا شدد ف اٟتجراتٚ (وََكر َه إِلَْيُكُم اْلُكْفرَ من قولو: ) َكر هَ وأما  
، أو نزؿ بإِفزاد لو آخر، لكنو ١تا تضمن معٌت التبغيض نزؿ كره منزلة بغض فعدي إُف آخر 

على تضمُت الفعل النجم ٕٔ (أَفَػُتماُرونَُو َعلى َما يَرىوقاؿ: ) .ٗإليكم منزلة مفعوؿ آخر
 .٘معٌت الغلبة

من مناىج التأويل يهدؼ إُف  يالتوىم منهج فلسفالدراسة ثبت أف بالنظر و  :مه  و  التـ  و 
وقد عاًف النحاة كثَتًا  اللغوية؛ قواعدىا من الًتاكيب ٖتديدمعاٞتة قضايا اللغة وتفسَتىا و 

أبواب بو حظيت  وليس ّتديد فقدمنها ىف نطاؽ ىذا الفكر منذ تقعيد النحو وتدوينو. 
 العصور، ومسائلو تتنوع وٗتلل ىف مث تولد بالقياس عربوكثرت مسائلو ىنا وىناؾ النحو، 

القرآف والشعر والنثر على السواء. وىو ٗتيل وظن و٘تثيل وتلك عملية عقلية تصورية تقديرية 
اجتهادية مستفادة، ترجع إُف التأثَت والتأثر الذى وقع بُت العلـو ،  ألف إجراء القوؿ على 

مو للغة، وكيف يصل هبا إُف إبراز ومرونتو ىف فه النحويمسألة ما بالتوىم يرجع إُف تقدير 
يفسر اللغة ا١تطردة والشاذة، ال وىو  والنحوي الدقيقة من وراء تراكيبها ونظمها !؟ ا١تعاين

يتقيد بأغبلؿ القاعدة الىت تتصف باٞتمود واٞتفاء ، والدليل على ذلك اٞتدؿ وا٠تبلؼ 
، فإننا ال ٧تد ٦تاثلة صادقة بُت ٨تويكل   الذاتية لدىالذى ظل قائماً بُت النحويُت تعبَتًا عن 

حينما يشحذ عقلو ىف  فالنحويمذاىب النحاة حىت بُت علماء ا١تدرسة الواحدة. إذف 
التعامل مع اللغة ونظمها يشرح و٭تلل ويدلل ويقيس ويعاًف وٯتيز ا١تناىػج واألصوؿ ىف ضوء 

بطية للغة توفيقية القاعدة ا١توضوعة ال يعٌت ىذا ٚتوًدا وتقييًدا بقدر ما يكوف عملية ض
ا بل ٝت اه َف و  وتنظيمية ٢تا حىت تستمر وتبقى بقاء دوف أف تتآكل. يسمو البيضاوي تو٫ت 

                                                           
 .ٓٙ/ٕالبيضاوي  ٔ
 .ٙٚ/ٕالبيضاوي   ٕ
 .ٕٖٔ/ٕالبيضاوي   ٖ
 .ٖ٘ٔ/٘البيضاوي  ٗ
 .ٛ٘ٔ/٘البيضاوي  ٘



 

32 
 

 ىيأشهر مسألة فيو و  ،إشارةمسائلو  إِف عرب تفسَته أشارأو احملل .  وضع١تعلي ا عطفال
 وقف عليها النحاة قرآنيةاليت وكل ا١تعاٞتات اللغوية ا١تنافقوف ٓٔ)فََأص د َؽ َوَأُكنْ (:  قولو 
من وجوه فيها ليس ّتديد خرجها كل  البيضاوي وما ذكره كانت مقيسة عليها شعرية  أو 

وقرأ أبو عمرو  . مث قاؿ:للعطف على موضع الفاء وما بعده وجـز َأُكنْ ا١تفسرين قاؿ: 
وأنا أكوف فيكوف عدة  :، وقرئ بالرفع على«فأصدؽ»منصوبًا عطفًا على « وأكوف»
ْرنا ِإُف ) قولو:عليها قاس ذكر ثبلثة أوجو وىي اليت تقاؿ ىف الغالب، مث . ٔصبلحبال َرب نا َأخ 

غَت دقيق ألف آية إبراىيم   وقياسوجاء  إبراىيمٗٗ (َأَجٍل َقرِيٍب ٧تُِْب َدْعَوَتَك َونَػت ِبِع الر ُسلَ 
 َٕونَػت ِبِع الر ُسَل جواب لؤلمر٧تُِْب َدْعَوَتَك ليس فيها توىم أو مشاهبة وكل ما ىنالك أف 

أََتَذُر ُموسى َوقَػْوَمُو قراءة اٞتـز يف ويذرؾ من قولو: )قاس عليها و  ا آلية ا١تنافقوف.نظَت ليست و 
كأنو قيل: علي توىم سقوط البلـ من ليفسدوا   األعراؼ ٕٚٔ( لِيُػْفِسُدوا يف اأْلَْرِض َويََذَرؾَ 

ِإْف َنَشْأ نُػنَػز ْؿ َعَلْيِهْم ِمَن الس ماِء آيًَة الشعراء: ) ٗعليها أيضا آية ٗوقاس .ٖيفسدوا ويذرؾ
الشعراء وقياسو ىنا صحيح فظلت معطوفة على توىم وجود فعل ماض وكأنو قيل:  ٗ(َفظَل تْ 

البقرة ٖٛ (َوُقوُلوا ...اَل تَػْعُبُدوَف ِإال  الل َو : )أشار إُف التوىم عند قولوو  إف نشأ نز لنا فظلت.
َأحُضَر  كقولو:« ال تعبدوا»يعضده قراءة: و  « ال تعبدوا» فعطف قولوا على إرادة أف قاؿ:

َر الل ِو تَْأُمُروين  أَْعُبدُ وأشار إليو أيضا عند قولو: ) .٘الَوَغى ... وَأْف أَشهَد اللذاتِ   ٗٙ (أَفَػَغيػْ
الزمر و٬توز أف ينتصب غَت ٔتا دؿ عليو تَْأُمُروىّن َأْف أَْعُبَد ألنو ٔتعٌت تعبدونٍت على أف أصلو 
تأمرونٍت أف أعبد فحذؼ إف ورفع كقولو: َأال أَيّهذا الز اِجرِي أحضر الوغى ويؤيده قراءة أَْعُبُد 

 .ٙبالنصب
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، واألخذ بو وتقديره تأويل، أال ترى أنك إذ تقدر ىف اٞتملة العريبىف النحو  منهج: عس  و  التـ  و 
تغيَت ىف اٞتملة بالزيادة أو  وأي  ، ويةاللغ ا١تركباتزيادة أو حذفًا فأنت ٕترى تغيَتًا ىف 

باٟتػذؼ تأويل. وقد أجرى ىذا ا١تنهج على اللغة كما أجرى غَته عليها، ويكوف اٟتذؼ 
، ألف اٝتا وفعبل وحرفًا على السواء، وكث َتًا ما يكوف اٟتذؼ ىاىنا حرفًا مع الفعل البلـز

الفعل البلـز ال يتعدى إاّل باٞتػار أو بغَته، فكوف اٞتار ٭تذؼ ليتعدى البلـز إُف ا١تفعوؿ 
والقوة أو أف يعمل متعدي إُف واحد عمل متعدي  إُف اثنُت إ٪تا ىو  التعديفيشابو غَته ىف 

. وَف يهتم بو البيضاوي ىف حقيقة األمر ضرب من التأويل ضرب من التغيَت، وىذا التغيَت ىو
ىف تفسَته رغم مسائلو الكثَتة بالوجو الكايف وال أدري، ورغم أف جل  ا١تادة النحوية عنده 
ليست ّتديدة رٔتا حرصا منو على اإل٬تاز واالختصار. وأال ٮترج عن نطاؽ التفسَت أو 

 ىف ذلك وىذ مربر لقلة مسائلو.نا يغلب على تفسَته اٞتانب النحوي فعمل تواز 
والفعل منو ىدى، وأصلو حُت قاؿ:  الفاٖتة ٙ (اْىِدنَا الص راطَ ويبلحظ التوسع ىف قولو: ) 

ويبلحظ  .ٔأف يعدى بالبلـ، أو إُف، فعومل معاملة اختار يف قولو تعاُف: َواْختاَر ُموسى قَػْوَموُ 
لتضمن معٌت  بإِفوعدي  البقرة حُت قاؿ:  ٗٔ (َخَلْوا ِإُف َشياِطيِنِهمْ أيضا عند قولو: )

َوٯَتُد ُىْم يف وأشار إليو أيضا عند قولو: ) .ٕاإلهناء، وإضافتهم إليهم للمشاركة يف الكفر
أصلو ٯتد ٢تم ٔتعٌت ٯتلي ٢تم وٯتد يف أعمارىم كي يتنبهوا ويطيعوا، قاؿ:  البقرة٘ٔ (طُْغياهِنِمْ 

البلـ وعدى الفعل بنفسو كما يف قولو تعاُف: َواْختاَر فما زادوا إال طغيانًا وعمهاً، فحذفت 
َخَْتاً نصب على البقرة وأجاز أف تكوف ٛ٘ٔ (َتَطو َع َخيػْرًاووقف على قولو: ) .ُٖموسى قَػْوَموُ 

أنو صفة مصدر ٤تذوؼ، أو ْتذؼ اٞتار وإيصاؿ الفعل إليو، أو بتعدية الفعل لتضمنو معٌت 
َف يثبت مث قاؿ:  البقرةٛٚٔ (َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيءٌ ووقف على قولو: ). ٗأتى أو فعل

يثبت عفا الشيء ٔتعٌت تركو بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إُف اٞتاين وإُف الذنب، قاؿ اهلل 
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تعاُف َعَفا الل ُو َعْنَك وقاؿ َعَفا الل ُو َعم ا َسَلَف. فإذا عدي بو إُف الذنب عدي إُف اٞتاين 
َولُِتَكبػ ُروا ووقف على قولو: ) .ٔيف اآلية كأنو قيل: فمن عفي لو عن جنايتو بالبلـ وعليو ما

وا١تعٌت بالتكبَت تعظيم اهلل باٟتمد والثناء عليو، البقرة وقاؿ: ٘ٛٔ(الل َو َعَلى َما َىَداُكْم 
: حُت قاؿ األعراؼٙٔ (أَلَقْػُعَدف  ٢َتُْم ِصراَطكَ وأشار إليو عند قولو: ). ٕولذلك عدى بعلى

على . وأجاز أف يكوف ا١تعٌت: َكَما َعَسَل الط رِيَق الثػ ْعَلبُ  ونصبو على الظرؼ كقولو:
ُر َمْكُذوبٍ . وذىب إُف أف ا١تعٌت ىف قولو: )ٖصراطك  على تقدير:ىود  ٘ٙ(ذِلَك َوْعٌد َغيػْ

.  ُٗسِليَمًا َوَعاِمراً َويَػْوـَ َشِهْدنَاُه  غَت مكذوب فيو فاتسع فيو بإجرائو ٣ترى ا١تفعوؿ بو كقولو:
مشهود فيو أىل ذىب إُف أف معناه:  ىود  ٖٓٔ(َوذِلَك يَػْوـٌ َمْشُهودٌ وكذلك قولو: )

السموات واألرضُت فاتسع فيو بإجراء الظرؼ ٣ترى ا١تفعوؿ بو كقولو: يف ٤َتَفِل ِمْن نَػَواِصي 
 .٘الن اس َمْشُهود، أي كثَت شاىدوه

ُغوهَنا ِعَوجاً ) وذىب إُف التوسع أيضا ىف قولو: ر  إبراىيم ٖ (ويَػبػْ حذؼ اٞتار وأوصل إذ قد 
األعراؼ حُت  ٔٙ (َخَلْقَت ِطيناً . وقد ر حذؼ اٞتار على التوسع يف ) ٙالفعل إُف الضمَت

 (َوقُػْرآنًا فَػَرْقناهُ وقد ره عند قولو: ) .١ٚتن خلقتو من طُت، فنصب بنزع ا٠تافضقاؿ: 
اٟتق من الباطل فحذؼ اٞتار كما يف قولو: ويوماً فرقنا فيو الكهف حُت قاؿ: ٙٓٔ

وانتصاب َمِعيَشَتها بنزع القصص مث قاؿ:  ٛ٘ (َبِطَرْت َمِعيَشَتها. ووقف عند قولو: )ٛشهدناه
بنزع ا٠تافض أو ّتعلها ظرفاً بنفسها كقولك: زيد ظٍت مقيم، أو بإضمار زماف مضاؼ إليها 

( فعلى َبْل َمْكُر الل ْيِل َوالن هارِ سبأ )ٖٖية وأما آ .ٜأو مفعواًل على تضمُت بطرت معٌت كفرت
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 أو فعلى تقدير بل مكر ىف الليل ومكر ىف النهار ولكنو اتسع فحذؼ 
َ
إُف  ْكرضاؼ ا١ت

وانتصابو بنزع ا٠تافض أو بتضمُت فقاؿ فيو: يس  ٙٙ(فَاْسَتبَػُقوا الص راطَ وأما ) . ٔالظرؼ
 .ٕاً على االتساع أو بالظرؼاالستباؽ معٌت االبتدار، أو جعل ا١تسبوؽ إليو مسبوق

أصل َأْحَبْبُت أف يعدى بعلى  قاؿ: ص  ٕٖ(ِإين  َأْحَبْبُت ُحب  ا٠تََْْتِ َعْن ذِْكِر َريب  وىف آية ) 
 ألنو ٔتعٌت آثرت لكن ١تا أنيب مناب أنبت عدي تعديتو، وقيل ىو ٔتعٌت تقاعدت من قولو:

ما تركبونو بقولو: الزخرؼ  ٕٔ (َما تَػرَْكُبوفَ . وفسر قولو: )ٖأي برؾ ،ِمْثُل بَِعَِت الس وِء ِإَذا َأَحب ا
. ٗعلى تغليب ا١تتعدي بنفسو على ا١تتعدي بغَته إذ يقاؿ: ركبت الدابة وركبت يف السفينة

ا يَػْبَخُل َعْن نَػْفِسوِ والبخل يعد ى بعن وعلى كما ىف قولو: ) ولكنو ذىب إُف ٤تمد  ٖٛ(فَِإ٪ت 
َلَقْد تَػَقط َع وقد أسند الظرؼ ىف قولو: ) .٘إنو إمساؾ عن مستحقمعٌت اإِلمساؾ فتضمينو 

َنُكمْ  إِف الفعل اتساعًا وا١تعٌت: وقع التقطع بينكم، ويشهد لو قراءة النصب األنعاـ ٜٗ(بَػيػْ
 ٚٔ(ال  َ٘تُن وا َعَلي  ِإْسبلَمُكمْ وذىب إِف أف قولو: ) .ٙعلى إضمار الفاعل لداللة ما قبلو عليو

 .ٚبإسبلمكم، فنصب بنزع ا٠تافض أو تضمُت الفعل معٌت االعتداؿ علي معٌت:اٟتجرات 
أرصد التفكَت النحوي عند أتردد ٟتظة وأنا  ال وأنا  :ل  ح  الم   وأى ن  ع  الم  على  ل  م  الح  و 

،  أدؽ مظاىر التأويل وأمشلها على اإلطبلؽ من البيضاوي ىف القوؿ بأف اٟتمل على ا١تعٌت
ألى نظم لغوى أو تركيب غالبا ما ٮتالف الصورة الظاىرة الىت عليها  اٟتقيقيألف ا١تعٌت 

الًتكيب نفسو، وألف ا١تعٌت ىف كل حاؿ يرجع إُف قدرة كل مقدر، ومدى إحساسو باللغة، 
الًتاكيب. أال ترى أف ىف غياىب ة ىف وتذوقو ٢تا، واستطاعتو ىف إبراز معانيها اٟتقيقية ا١تكتن  

اة وا١تفسروف، وتظهر بينهم القدرات والفروؽ، ألف كشف ا١تعٌت ىذا ا١تنهج يتمايز النح
تدخل فيو، أال ترى أنك ىف   اليت نوقشت ومر تالتأويل األخرى  وجوهيتوقف عليهم، وألف 
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وفكرت   على معٌت كذا أو ٛتل على معٌت كذا. يكوف تقوؿ: إنو أراد كذا، أو إنو موضع كل
وَف تتضح بعد ا١تعاين اليت يريد  البقرةٕٕ(َٕتَْعُلوا لِل ِو أَْنداداً َفبل ) ىف قولو: وكثَتا فيما ذىب إلي

متعلق باعبدوا على أنو هني أف يوصلها ١تا فيها من غموض واقرأ معي والحظ ما قاؿ ىو 
معطوؼ عليو. أو نفي منصوب بإضمار أف جواب لو. أو بلعل على أف نصب ٕتعلوا نصب 

ُلُغ اأْلَْسباَب َأْسباَب الس ماواِت فََأط ِلَع إٟتاقاً ٢تا باألشياء الستة فاطلع يف قولو تعاُف: َلَعل ي أَبػْ 
الشًتاكها يف أهنا غَت موجبة، وا١تعٌت: إف تتقوا ال ٕتعلوا هلل أنداداً، أو بالذي جعل، إف 
استأنفت بو على أنو هني وقع خربًا على تأويل مقوؿ فيو: ال ٕتعلوا، والفاء للسببية أدخلت 

فالنهي واضح وتقدير النصب بأف ولعل  غَت واضح أضف  .ٔطضمن ا١تبتدأ معٌت الشر عليو لت
أف قولو: إف تتقوا ال ٕتعلوا ...إٍف معٌت ٚتيل لكنو خارج نطاؽ الًتكيب القرآين وهناية كبلمو 

ْف َوما ُىَو ٔتَُزْحزِِحِو ِمَن اْلَعذاِب أَ وانظر إُف تقدير اٟتذؼ وا١تعٌت ىف قولو: )فيو غموض.  
  .ٕوما أحدىم ٔتن يزحزحو من العذاب تعمَتهحُت قاؿ:  البقرة ٜٙ(يُػَعم رَ 

 (أُولِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة الل ِو َواْلَمبلِئَكِة َوالن اِس َأْٚتَِعُتَ انظر ماذا قاؿ البيضاوي ىف قولو: ) 
ألنو فاعل يف عطفًا على ٤تل اسم اهلل « ا١تبلئكُة والناُس أٚتعوف»وقرئ و قاؿ: البقرة ٔٙٔ

 .ٖا١تعٌت، كقولك أعجبٍت ضرب زيٍد وعمرو، أو فاعبًل لفعل مقدر ٨تو وتلعنهم ا١تبلئكة
يعاً وٛتل قولو: ) لو البقرة علي: ٘ٙٔ(َوَلْو يَػَرى ال ِذيَن ظََلُموا ِإْذ يَػَرْوَف اْلَعذاَب َأف  اْلُقو َة لِل ِو ٚتَِ

ولو  وأجاز أف يكوف علي:ذاب لندموا أشد الندـ. يعلموف أف القوة هلل ٚتيعًا ِإذا عاينوا الع
 . ٗيرى الذين ظلموا أندادىم ال تنفع، لعلموا أف القوة هلل كلها ال ينفع وال يضر غَته

 وجوهمن  وجهاف ىف كل موضع ٭تدث فيو تقدير للمعٌت قد يكوف إ وأقوؿ كرذ وما زلت أ
البيضاوي  كنت أتوقعها رغم تأثر  لكن ىذا ا١تصطلح َف يربز بالصورة اليتالتأويل السالفة، 

ولكن إُف أف معناه  البقرة ٚٚٔ(َوَلِكن  اْلرب  َمْن آَمنَ ) ذىب يف قولو:فقد الكبَت بالز٥تشري 
ٮَتَْشْوَف وٛتل قولو: ) .5الرب الذي ينبغي أف يهتم بو بر من آمن باهلل، أو لكن ذا الرب من آمن

ٮتشوف الناس مثل أىل خشية اهلل  :على معٌت آؿ عمرافٚٚ(ٮَتَْشْوَف الن اَس َكَخْشَيِة الل وِ )
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وأجاز إٯتاناً خَتاً لكم ٛتلو على معٌت فآمنوا النساء ٓٚٔ (َفآِمُنوا َخَْتاً َلُكمْ وىف قولو: ) .ٔمنو
يكن  وأجاز أف يكوف على معٌتائتوا أمرًا خَتًا ل ُكْم ٦تا أنتم عليو. أف يكوف على معٌت 

 ،البصريوف ألف كاف ال ٭تذؼ مع اٝتو إال فيما ال بد منو ومنعومث قاؿ: اإِلٯتاف خَتًا لكم 
 (ِإف  َرْٛتََت الل ِو َقرِيبٌ وعلل تذكَت قريب من قولو: ) .ٕوألنو يؤدي إُف حذؼ الشرط وجوابو

ألف الرٛتة ٔتعٌت الرحم، أو ألنو صفة ٤تذوؼ أي أمر قريب، أو على  األعراؼ بقولو: ٙ٘
تشبيهو بفعيل الذي ىو ٔتعٌت مفعوؿ، أو الذي ىو مصدر كالنقيض، أو الفرؽ بُت القريب 

 .3من النسب والقريب من غَته
داره ظهر لو عظمتو وتصدى لو اقتمث قاؿ:  األعراؼٖٗٔ(فَػَلم ا َٕتَل ى َرب وُ ووقف على قولو: ) 

ذىب إُف أف و  .وىذا التأويل يتفق مع سن يتو .ٗوأمره. وقيل أعطى لو حياة ورؤية حىت رآه
رسخ يف وقد العجل حب ٤تموؿ على البقرة  ٖٜ (وأشربوا ىف قلوهبم العجل بكفرىمقولو: )

وىذه  .٘قلوهبم صورتو، لفرط شغفهم بو، كما يتداخل الصبغ الثوب، والشراب أعماؽ البدف
إذ يستحيل أف يكوف قد أشربوا ىف قلوهبم العجل نفسو  الز٥تشري من مأخوذةوىذه ا١تعاين 

كل، وإ٪تا يلـز اٟتاؿ ويقتضى أف تقدر ؤ اٟتقيقة يإف العجل يف بكفرىم، ألنو ال يشرب، بل 
. مثل ىذا التقدير، ألنو يتفق مع العقل، وال يصح أخذ الًتكيب على ظاىره، كما قلت

أربعة أوجو: أف  التوبة ٖ(َأف  الل َو بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَُت َوَرُسولُوُ ) من قولو: َوَرُسولووجو ز ىف 
على ا١تستكن يف بَرِيٌء، أو على ٤تل َأف  واٝتها يف قراءة من كسرىا إجراء  اعطفيكوف 

لؤلذاف ٣ترى القوؿ، وقرئ بالنصب عطفًا على اسم َأف أو ألف الواو ٔتعٌت مع وال تكرير 
 واسأؿوا١تعٌت يوسف  ٕٛ(َوْسَئِل اْلَقْريََة ال يِت ُكن ا ِفيها َواْلِعَتَ حذفا ىف قولو: )وقدر   .ٙفيو

 ٕٛ (َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا قَػْلَبوُ وعند قولو: )وىذا أمر طبيعي. . ٚوأصحاب العَت ...أىلها 

                                                           
1
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  النور ٓٗ (َيَكْد يَراىاَفَْ أما قولو: )قريب من معٌت ا١تعتزلة.  .1جعلنا قلبو غافبلً  قاؿ:الكهف 
 َفَْ َيَكْد يَراىا َف يقرب أف يراىا فضبًل أف يراىا كقوؿ ذي الرمة:فقاؿ: 

ُِحب َُت َفَْ َيكد ... َرِسيُس ا٢تََوى ِمْن ُحب  َمي َة يَػبػْرَحُ 
 2ِإَذا َغيػ َر الن َأي ا١ت
َلُو ِفيها بِاْلُغُدو  َواآْلصاِؿ ُيَسب ُح وقدر حذفا للفاعل ىف قولو: )مطابق ١تا ذكره الز٥تشري. 

َوْيَكأَن ُو اَل يُػْفِلُح . أما قولو: )3ورفع رجاؿ ٔتا يدؿ عليوالنور حُت قاؿ:  ٖٙ( رِجاؿٌ 
وَوْيَكَأف  عند البصريُت األوائل فيها قاؿ: فعرض ا١تعاين اليت ذكرىا القصص  ٕٛ(اْلكاِفُروفَ 

: ما أشبو األمر َأف  اهلل يَػْبُسُط الرزؽ. للتشبيو وا١تعٌت« وكأف»للتعجب « وي»مركب من 
البد لو أف يرجع إُف . ٗتقديره ويك اعلم أف اهلل« أف»ٔتعٌت ويلك و « ويك»وقيل من 

 الفكر القدًن الذي فصل فيها.
. مث ليس مثلو شيء يزاوجو ويناسبوعلى معٌت الشورى ٔٔ(لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ وٛتل قولو: ) 

مثلك ال يفعل كذا، على قصد ا١تبالغة يف نفيو عنو  وا١تراد من مثلو ذاتو كما يف قو٢تم: قاؿ: 
ومن قاؿ الكاؼ فيو زائدة ...  فإنو إذا نفى عمن يناسبو ويسد مسده كاف نفيو عنو أوُف

صفتو أي ليس  « مثلو»١تا ذكرناه. وقيل  لعلو عٌت أنو يعطى معٌت ل ْيَس ّمْثِلِو غَت أنو آكدُ 
ِإِذ اأْلَْغبلُؿ يف )وذىب إُف أف ا١تعٌت ىف قولو: وىذه ٗتر٬تات السابقُت أيضا   .5و صفةكصفت

على  ٛتلقد  الس بلِسلقراءة جر ىف غافر ٔٚيف أَْعناِقِهْم َوالس بلِسُل ُيْسَحُبوَف يف اٟتَِْميِم 
وقد ر ا١تعٌت كره الز٥تشري أيضا. ذ وقد على توىم وقوع اٞتر فيو. .ٙمعٌت أعناقهم يف األغبلؿ

 .ٚفإما ٘تنوف منا أو تفدوف فداء على: ٤تمد ٗ(فَِإم ا َمنًّا بَػْعُد َوِإم ا ِفداءً ا١تعٌت ىف قولو: )
ُعوثُوَف أَوَ يف قولو: ) آباُؤنَاوذىب إِف أف   وفةعطبالرفع مالصافات ٚٔ(آباُؤنَا اأْلَو ُلوفَ  أَِإن ا َلَمبػْ

 .ٛفإنو مفصوؿ منو هبمزة االستفهاـ« مبعوثوف»على ٤تل ِإْف واٝتها، أو على الضمَت يف 
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َويف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا وبعد مضي ٜتس آيات أجاز البيضاوي العطف بالنصب ىف قولو: )
وَف يذكر   .ٔأف يكوف عطفاً على ٤تل يف عادٍ علي الذاريات  ٙٗ (َوقَػْوـَ نُوحٍ  ...َعَلْيِهُم الر يَح 

  كيف يكوف ا١تعٌت والتقدير؟.
ظهرت آيات قدرتو وآثار قهره مثل ذلك ٔتا يظهر فقاؿ:  (َوجاَء َرب كَ الفجر ) ٕٕأما آية  

وقد يبدو  وىذا ٗتريج سيبويو والسابقُت. .ٕعند حضور السلطاف من آثار ىيبتو وسياستو
اإل٬تاز، وألف ا٢تدؼ كما قلت: ىو التنويو يف  رغبةعلى ىذا ا١تنهج قليبًل ال كثَتًا  قوِف

وقد ذكرت ما ذكرت راجًيا أف يكوف دااًل  بتأصيل التفكَت النحوي عند البيضاوي،واإلقرار 
 .نثورا١تفصح الكبلـ ىو أو ىف تفسَته القرآف  بدراسة آيات ومفيًدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َّ:الجمعَّبٌنَّاألضعفَّواألقوى:ََّّلثاث َّالالمبحثَّ
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مسائل ىف عرض البيضاوي ىف ىذا ا١تبحث مادة ٨توية كانت موضع خبلؼ بُت النحويُت  
ما ىو ضعيف يف نظر آخر وعلى كل ىو فيها فيها ما ىو قوي يف نظر بعض و  ،ومواقف

أنو يهدؼ إِف دعم شامل يعرض ما يعرض ليبُت لك أصالة التفكَت النحوي عنده وأظن ظنا 
نحوية أو ا١توقف النحوي وجو ٤تتمل يف تفسَتىا قد يرجع حىت ال يفوت ا١تسألة ال١تؤلفو 

مسألة العطف على عملية اكتماؿ ٚتاؿ لتفسَته. ومن ىذه ا١تسائل أو إليو ناشئ باحث أو 
مذىب إذ ذىب  البقرةٕٗٔ (جاِعُلَك لِلن اِس ِإمامًا قاَؿ َوِمْن ُذر ي يِت )قولو: الكاؼ ىف 

َوِمْن ُذر ي يِت عطف على الكاؼ أي وبعض ذرييت، كما تقوؿ: وزيداً، يف  :ولو قالز٥تشري فيها ب
إِف القوؿ سَتا على ا١تذىب البصري  العكربي وتبعو أبو حياف ذىبو  .ٔجواب: سأكرمك

، بأنو َها اَل َيُكوُف ِإال  بِِإَعاَدِة اْٞتَار   اَل َيِصح  اْلَعْطُف َعَلى اْلَكاِؼ، أِلَنػ َها ٣َتُْرورٌَة، فَاْلَعْطُف َعَليػْ
َولَْيَس َنِظََت: َسُأْكرُِمَك، فَػتَػُقوُؿ: َوَزْيًدا أِلَف  اْلَكاَؼ ُىَنا يف َمْوِضِع َنْصٍب.  ...وَف يعد، 

اْلَمْعٌَت َأْف َيُكوَف ِمْن ُذر ي يِت ُمتَػَعل ًقا ٔتَْحُذوٍؼ، التػ ْقِديُر: َواْجَعْل ِمْن ُذر ي يِت  َوال ِذي يَػْقَتِضيوِ 
 . ِٕإَماًما

بأقيسة نقلية أجازه الكوفيوف بدوف إعادة اٞتار  ٖالعطف على الضمَت ا١تخفوضومسألة 
لبيضاوي فكيف يكوف بصريا من اوأنا أعجب ومنعو البصريوف ْتجج عقلية وىو األقوى. 

ذاتية ىف ىي اجملرور بدوف إعادة اٞتار أوىو يذىب مذىب الكوفيُت يف العطف على الضمَت 
ومن الشواىد اليت ساقها الكوفيُت ومن تبعهم لًتجيح بعض ا١تسائل واتباع ىف البعض اآلخر. 

ِفيها َمعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم  َوَجَعْلنا َلُكمْ ) قولو:الشواىد اليت ساقها البيضاوي ىنا مثل مذىبهم 
َوَمْن َلْسُتْم َلُو ِبرازِِقَُت عطف على َمعاِيَش أو على ٤تل َلُكْم، ويريد بو اٟتجر  ٕٓ(َلُو ِبرازِِقُتَ 

. ٗوا١تماليك وسائر ما يظنوف أهنم يرزقوهنم ظنًا كاذباً، فإف اهلل يرزقهم وإياىم العياؿ وا٠تدـ
كأنو قيل: وجعلنا لكم فيها معايش، وا١تعٌت حُت قاؿ:   وزاد الز٥تشري على ذلك التقدير

وال مث قاؿ:  وجعلنا لكم معايش و١تن لستم لو برازقُت. وجعلنا لكم من لستم لو برازقُت، أو
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 .٬ٔتوز أف يكوف ٣ترورا عطفاً على الضمَت اجملرور يف َلُكْم ألنو ال يعطف على الضمَت اجملرور
يف كبلـ الذي وقع ىنا والتضارب ت أف أشَت إِف اللبس دوىذه ا١تسألة كالسابقة ولكنٍت أر 

وأخرى يفاد أنو ٬تيز فمرة يفاد أنو ال ٬تيز العطف على الضمَت اجملرور الز٥تشري البيضاوي و 
إما أف يكوف قد ر جارا ٤تذوفا على  وال ٬توز أف يكوف ٣ترورا عطفا على ...إٍفقاؿ:  العطف

 تقدير : و١تن لستم لو برازقُت وأما أف يكوف قد تناقض مع مذىبو وتبعو البيضاوي. 
قولو: ويؤكد ىذا التناقض أف البيضاوي أجاز على مذىب الز٥تشري العطف على الضمَت يف 

َوَمِن اتػ بَػَعِن عطف على التاء يف بقولو:  آؿ عمرافٕٓ (َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِل ِو َوَمِن اتػ بَػَعنِ )
آؿ  ٛٙ (َلل ِذيَن اتػ بَػُعوُه َوىَذا الن ِي  قولو: )أجاز العطف أيضا ىف و  أسلمت وحسن للفصل.

ِكتاَب الل ِو قولو: )أجاز العطف ىف و  الني عطفاً على ا٢تاء يف اتبعوه.اءة نصب قر على  عمراف
َوأُِحل  َلُكْم عطف على الفعل  النساء ٕٗ (ذِلُكْم َأْف تَػْبتَػُغواَعَلْيُكْم َوأُِحل  َلُكْم ما َوراَء 

  .ا١تضمر الذي نصب كتاب اهلل
َوما يُػْتلى  النساء حُت قاؿ:ٕٚٔ (يُػْفِتيُكْم ِفيِهن  َوما يُػْتلى َعَلْيُكمْ قولو: )أجاز العطف يف و 

َعَلْيُكْم يف اْلِكتاِب عطف على اسم اهلل تعاُف، أو ضمَته ا١تستكن يف يفتيكم وساغ للفصل 
فيكوف اإِلفتاء مسنداً إُف اهلل سبحانو وتعاُف وإُف ما يف القرآف من قولو تعاُف: يُوِصيُكُم الل ُو 

فُت، ونظَته أغناين زيد و٨توه، والفعل الواحد ينسب إُف فاعلُت ٥تتلفُت باعتبارين ٥تتل
وعطاؤه، أو استئناؼ معًتض لتعظيم ا١تتلو عليهم على أف ما يتلى عليكم مبتدأ ويف الكتاب 
خربه. وا١تراد بو اللوح احملفوظ، و٬توز أف ينصب على معٌت ويبُت لكم ما يتلى عليكم أو 

فو على اجملرور ٮتفض على القسم كأنو قيل: وأقسم ٔتا يتلى عليكم يف الكتاب، وال ٬توز عط
  .ٕتبللو لفظاً ومعٌتيف فيهن الخ

َوَمِن  قاؿ: األنفاؿٗٙ (َحْسُبَك الل ُو َوَمِن اتػ بَػَعكَ قولو: )أجاز العطف على الضمَت يف و 
 اتػ بَػَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت أما يف ٤تل النصب على ا١تفعوؿ معو كقولو:

 َفَحْسُبَك َوالض ح اُؾ َسْيٌف ُمَهن دِإَذا َكانت ا٢تَْيَجاء َواْشَتَجَر الَقَنا ... 
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أو اٞتر عطفًا على ا١تكٍت عند الكوفيُت، أو الرفع عطفًا على اسم اهلل تعاُف أي كفاؾ اهلل 
نْ قولو: )أما  .ٔوا١تؤمنوف على  ّتر اآْلِخرَةِ   األنفاؿٚٙ (يا َوالل ُو يُرِيُد اآْلِخَرةِ تُرِيُدوَف َعَرَض الد 

قراءة شاذة نادرة خرجها ابن جٍت قاسها ءة ابن ٚتاز كما قاؿ ابن جٍت اقر ف  إضمار ا١تضاؼ
 قولو:على 

      ٕأكّل امرئ ٖتسبُت امرأ ... ونار توقد بِالل ْيِل نَاراً 
ألف اآلخرة ليس فيها عرض إذ ال يقاؿ: واهلل يريد عرض تكلف  معناىا وذكرت أف يف 

فذكر البيضاوي فيها  ا١تائدةٜٙ (َوال ِذيَن ىاُدوا َوالص ابُِئوفَ ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا قولو: )اآلخرة. وأما 
وجوىا كثَتة منها الضعيف ىف نظر البعض ومنها القوي ىف نظر آخرين، ذكر مذىب سيبويو 

والصابئوف رفع على االبتداء وخربه ٤تذوؼ والنية بو التأخَت عما يف حيز إف : ٖالقائل
ىادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئوف كذلك كقولو: فإين  والتقدير: إف الذين آمنوا والذين 

 َوقَػي اٌر هبا َلَغرِيُب وقولو: 
 َوِإال فَاْعَلُموا أَن ا َوأَنْػُتم ... بُػَغاٌة َما بَقينا يف ِشَقاؽ

أف يكوف والنصارى القائلُت باالستئناؼ ذكر مذىب و . أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك 
 قولو:وقاس عليو  ن خرب٫تا وخرب إف مقدر دؿ عليو ما بعده معطوفاً عليو ومن آم

 ٨َتُْن ٔتَا ِعْنَدنَا َوأَْنَت ٔتَا ... ِعْنَدَؾ رَاٍض َوالر ْأُي ٥ُتَْتِلفُ 
ال ٬توز عطفو على ٤تل إف واٝتها فإنو مشروط بالفراغ من ا٠ترب، إذ لو عطف عليو مث قاؿ: و 

معاً فيجتمع عليو عامبلف وال على الضمَت يف ىادوا لعدـ قبلو كاف ا٠ترب خرب ا١تبتدأ وخرب إف 
التأكيد والفصل، وألنو يوجب كوف الصابئُت ىوداً. وقيل ِإف ٔتعٌت نعم وما بعدىا يف موضع 

ونقل . ٗالرفع باالبتداء. وقيل الص ابُِئوَف منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو
َفَضِحَكْت فَػَبش ْرناىا )قراءات مثل تقديره يف قولو: بعض وجوه العن ابن جٍت البيضاوي 

حاضت ٔتعٌت ضحكت إذ أجاز أف تكوف  ىودٔٚ (بِِإْسحاَؽ َوِمْن َوراِء ِإْسحاَؽ يَػْعُقوبَ 
 وقاس عليها بيتا شعريا يفسر ذلك ا١تعٌت الذي ذكره.

                                                           
 .ٙٙ/ٖالبيضاوي  ٔ
 .ٚٙ/ٖالبيضاوي   ٕ
 .ٖٙٔ/ٕ. والبيضاوي ٙ٘ٔو٘٘ٔ/ٕالكتاب  ٖ
 .ٖٛٔ/ٕالبيضاوي   ٗ
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نصبو ابن عامر وٛتزة وحفص :  فقد قاؿ (فَػَبش ْرناىا بِِإْسحاَؽ َوِمْن َوراِء ِإْسحاَؽ يَػْعُقوبَ أما )
بفعل يفسره ما دؿ عليو الكبلـ وتقديره: ووىبناىا من وراء إسحاؽ يعقوب. وقيل إنو 
معطوؼ على موضع بِِإْسحاَؽ أو على لفظ ِإْسحاَؽ، وفتحتو للجر فإنو غَت مصروؼ ورد 

ربه الظرؼ وخ للفصل بينو وبُت ما عطف عليو بالظرؼ. وقرأ الباقوف بالرفع على أنو مبتدأ.
أي ويَػْعُقوَب مولود من بعده. وقيل الوراء ولد الولد ولعلو ٝتي بو ألنو بعد الولد وعلى ىذا 
تكوف إضافتو إُف ِإْسحاَؽ ليس من حيث أف يعقوب عليو الصبلة والسبلـ وراءه، بل من 

 .ٔحيث إنو وراء إبراىيم من جهتو وفيو نظر
 البيضاوي يف أجازإبراىيم ٖٔ (آَمُنوا يُِقيُموا الص بلَة َويُػْنِفُقواُقْل لِِعباِدَي ال ِذيَن وىف قولو: )

ز أف يقدرا ببلـ األمر ليصح تعلق القوؿ هبما وإ٪تا حسن ذلك ىا ىنا أجاوجهُت:  اٞتواب
 وَف ٭تسن يف قولو:

 ٤ُتَم ٌد تفد نَػْفَسَك ُكل  نَػْفس ... ِإَذا َما خفت ِمْن أَْمٍر تَػَباالَ 
مث قاؿ:  .٫تا جوابًا أقيموا وأنفقوا مقامُت مقامهمايقوؿ: آخر وجها قل ن. و لداللة قل عليو

وىو ضعيف ألنو ال بد من ٥تالفة ما بُت الشرط وجوابو وألف أمر ا١تواجهة ال ٬تاب بلفظ 
وأقوؿ:  ال يقاؿ: ىو ضعيف وإ٪تا يقاؿ:  ىو غريب وغَت  .ٕالغيبة إذا كاف الفاعل واحداً 

.  (ِإْف ىذاِف َلساِحرافِ يت ٚتعت بُت الوجو الضعيف واألقوى ىف قولو: )ومن ا١تسائل ال مفهـو
ىذاِف اسم إف على لغة بلحرث بن كعب فإهنم جعلوا األلف للتثنية قاؿ البيضاوي:  طو ٖٙ

وأعربوا ا١تثٌت تقديراً. وقيل اٝتها ضمَت الشأف احملذوؼ وىذاِف َلساِحراِف خربىا. وقيل ِإْف 
ٔتعٌت نعم وما بعدىا مبتدأ وخرب وفيهما إف البلـ ال تدخل خرب ا١تبتدأ. وقيل أصلو إنو ىذاف 

أف »مَت وفيو أف ا١تؤكد بالبلـ ال يليق بو اٟتذؼ، وقرأ أبو عمرو ٢تما ساحراف فحذؼ الض
وىو ظاىر، وابن كثَت وحفص ِإْف ىذاِف على أهنا ىي ا١تخففة والبلـ ىي الفارقة أو « ىذين

 جائزة.٤تتملة وعندي أهنا كلها وجوه عقلية  .ٖالنافية والبلـ ٔتعٌت إال
قراءة طلحة بن ُمصرؼ بضم األلف والتاء األوُف وكسر وىى الفرقاف  ٘(َبهاتِ اْكتُ قولو: )مثلو و 

كتبها لنفسو أو استكتبها، وقرئ على نقل البيضاوي نص الز٥تشري وعد ؿ فيو بقولو:   الثانية

                                                           
 .ٔٗٔ/ٖالبيضاوي   ٔ
 .ٜٜٔ/ٖالبيضاوي  ٕ
 .ٖٔ/ٗالبيضاوي  ٖ



 

44 
 

البناء للمفعوؿ ألنو أمي وأصلو: اكتتبها كاتب لو، فحذؼ البلـ وأفضى الفعل إُف الضمَت 
وقد عارض أبو  .ٔ الفعل للضمَت فاستًت فيوفصار اكتتبها إياه كاتب مث حذؼ الفاعل وبٍت

وعلل ذلك ىف  ٕحياف ٗتريج الز٥تشري لقراءة طلحة ْتجة أهنا ال تتفق ومذىب البصريُت
  .ٗتتلف عن القراءة ا١تطردة ىف األثر الدالِف وىف اٟتكم النحويموضعو وفاتو أهنا قراءة شاذة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ٛٔٔ/ٗالبيضاوي   ٔ
 .ٕٗٗ/ٙالبحر احمليط   ٕ
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تـ ََّّة َّف َّس َّل َّف َّ:ََّّبعار َّالالمبحثَّ ٌ َّالت جوٌزَّو  َّ:الوجوهَّبقل
ىف التعامل  غَته، ألهنا ال تقيد عمل العقلتعلو فلسفة و وفن  منهجأف ىذا ا١تبحث  الشك 

اإلعماؿ والتفكَت ىف خلق ا١تعاين وا١تهارة ىف استحداث اٞتديد بيح لو ، بل تمع القضايا
اآلراء واألوجو ىف ا١تسألة  تتعددعندئذ ، يها باالستحساف واالستقباحكم علوتبيح لو أف ٭ت

ىف اختبلؼ اآلراء  ناوقد رأي األخرى الىت ال تقضى إاّل وجًها واحًدا. لقواعدالواحدة ٓتبلؼ ا
 ةونينكىذه   .فالًتكيب اللغوي واحد والرأي ٥تتلف ،وىف ا١توضوع الواحد، ا١تسألة الواحدة
. واٞتملة وا١تبهم والنكرةالظاىر وىي ىنا أربعة علي  ريٕتاليت  تهاطبيعو  تلك الفلسفة

للفظ اٞتبللة  انعت أف يكوف :ٔ( حيث جو ز فيو أربعة أوجوَرب  اْلعاَلِمُتَ قولو: ) مثل فالظاهر
أو بالفعل الذي لكنو ال يستقيم مع النظم النداء. على على ا١تدح. أو وأف يكوف منصوبا 

 (َشْهُر َرَمضاَف ال ِذي أُْنزِؿَ قولو: )وجو ز ىف  كأنو قيل: أٛتد رب  العا١تُت.عليو اٟتمد،   دؿ  
خرب مبتدأ ٤تذوؼ أف يكوف  مبتدأ خربه ما بعده، أوأف يكوف  :ٕستة أوجو البقرة٘ٛٔ

من الصياـ على حذؼ ا١تضاؼ أي كتب عليكم  بدال يكوف تقديره ذلكم شهر رمضاف، أو
على إضمار صوموا، أو على أنو مفعوؿ، َوَأْف  ابو نصأف يكوف مالصياـ صياـ شهر رمضاف. و 

ِفيِو آياٌت ومثل ذلك قولو: )من أياـ معدودات.   بدال أف يكوف َتُصوُموا وفيو ضعف، أو
ـُ ِإْبراِىيمَ  ـُ ِإْبراِىيَم حيث جو ز ىف  آؿ عمرافٜٚ (بَػي ناٌت َمقا خربه  امبتدأ ٤تذوفأف يكوف َمقا

أو أف يكوف من آيات بدؿ البعض من الكل.  بدال أف يكوف أي منها مقاـ إبراىيم، أو
 .ٖعطف بياف على أف ا١تراد باآليات أثر القدـ يف الصخرة الصماء وغوصها فيها إُف الكعبُت

نصب على ا١تدح قد  النساء أوجها منها أف يكوفٕٙٔ (َواْلُمِقيِمَُت الص بلةَ وجو ز ىف قولو: )
أف الرفع على قراءة على ما أنزؿ إليك و  اعطفأف يكوف إف جعل يؤمنوف ا٠ترب ألولئك، أو 
                                                           

 .ٕٛ/ٔالبيضاوي  ٔ
 .ٕٗٔ/ٔالبيضاوي  ٕ
 .ٜٕ/ٕالبيضاوي  ٖ
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عطفًا على الر اِسُخوَف أو على الضمَت يف يُػْؤِمُنوَف أو على أنو مبتدأ وا٠ترب أُولِئَك يكوف 
 وجوىا منها أف يكوفيونس  ٔٛ(َما ِجْئُتْم ِبِو الس ْحرُ ) وجو ز ىف الظاىر من قولو:. َٔسنُػْؤتِيِهمْ 
والس ْحُر بدؿ  ما، جئتم بو خربأف يكوف  وأرفوعة باالبتداء ا١تستفهامية الا َماخرب الس ْحُر 

مبتدأ خربه أف يكوف خرب مبتدأ ٤تذوؼ تقديره أىو السحر، أو السحُر  أف يكوف أو ،منو
بفعل يفسره ما بعده وتقديره أي شيء منصوبة ما تكوف و أف أ٤تذوؼ أي السحر ىو. 

البيضاوي غافر أجاز ٘ٗ (ُسوُء اْلَعذاِب الن اُر يُػْعَرُضوفَ  بِآِؿ ِفْرَعْوفَ َوَحاَؽ وىف قولو: ) .ٕأتيتم
الن اُر خرب ٤تذوؼ ويُػْعَرُضوَف  أف تكوف الن اُر يُػْعَرُضوَف َعَلْيها ٚتلة مستأنفة أوأف تكوف 

أف  وأ ،من اآلؿأف تكوف حاال ويُػْعَرُضوَف حاؿ منها، أو  بدالأف تكوف استئناؼ للبياف، أو 
 .ٖمنصوبة على االختصاص أو بإضمار فعل يفسره يُػْعَرُضوَف مثل يصلوفتكوف 
: أف تكوف ٗحيث جو ز فيها ٜتسة أوجو الفاٖتة ٚ(َغَْتِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهمْ ) مثل قولو: المبهم

ف أو من ال ِذيَن على معٌت أف ا١تنعم عليهم ىم الذين سلموا من الغضب والضبلؿ.  بدال
صفة لو مبينة أو مقيدة على معٌت أهنم ٚتعوا بُت النعمة ا١تطلقة، وىي نعمة اإلٯتاف،  تكوف

من الضمَت اجملرور والعامل أنعمت.  حاالأف تكوف و  .وبُت السبلمة من الغضب والضبلؿ
االستثناء إف فسر النعم ٔتا يعم ف تكوف منصوبة على أو بإضمار أعٍت.  ف تكوف منصوبةأو 

: أف يكوف ٘أوجو من اإلعرابثبلثة البقرة  ٕؤ(اَف َذِلَك اْلِكَتابُ يف قولو: )وجو ز  .القبيلُت
َف خرب أوأف يكوف  والكتاب صفة ذلك.... اَف مبتدأ على أنو اسم للقرآف، وذلك خربه 

وأف يكوف ذلك مبتدأ واْلِكتاُب ، مبتدأ ٤تذوؼ وذِلَك خربًا ثانياً. أو بداًل واْلِكتاُب صفتو
اْعُبُدوا من قولو: ) ٙوجو ز ىف ا١توصوؿ وما بعده خربه واٞتملة خرب اَف.خربه أو صفتو 

صفة ثانية، أو البقرة أربعة أوجو: أف يكوف  ٕٕ(ال ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفراشاً ...َرب ُكمُ 
وأجاز يف ا١تبهم من  .، أو مبتدأ خربه فبل ٕتعلواا على البدؿح، أو مرفوعنصوبا على ا١تد م

َوَأَسر وا يف من واو  أف يكوف بدالوجوىا منها األنبياء  ٖ(َوَأَسر وا الن ْجَوى ال ِذيَن ظََلُموا)قولو: 

                                                           
 .ٜٓٔ/ٕالبيضاوي  ٔ
 .ٕٔٔ/ٖالبيضاوي  ٕ
 .ٜ٘/٘البيضاوي  ٖ
 .ٖٓ/ٔالبيضاوي  ٗ
 .ٖٚوٖٙ/ٔالبيضاوي   ٘
 .٘٘/ٔالبيضاوي  ٙ
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 أف تكوف لو والواو لعبلمة اٞتمع أو فاعبلأف تكوف  لئِلٯتاء بأهنم ظا١توف فيما أسروا بو، أو
مبتدأ واٞتملة ا١تتقدمة خربه وأصلو وىؤالء أسروا النجوى فوضع ا١توصوؿ موضعو تسجيبًل 

َىْل ِمْن وأجاز يف غَت من قولو: ) .ٔعلى الذـ ةمنصوبأف تكوف على فعلهم بأنو ظلم أو 
ُر الل ِو يَػْرزُُقُكمْ  و للحمل على ٤تل ِمْن خاِلٍق بأنو وصف أ عاو أف يكوف مرففاطر  ٖ(خاِلٍق َغيػْ

أف ٛتبًل على لفظو، و  ورار أف يكوف ٣تبدؿ، فإف االستفهاـ ٔتعٌت النفي، أو ألنو فاعل خاِلٍق و 
 .ٕخاِلٍق أو استئناؼ مفسر لو أو كبلـ مبتدأػعلى االستثناء، ويَػْرزُُقُكْم صفة ليكوف منصوبا 

 الذاريات وأجاز أف يكوف على معٌت  ٖٕ(ِإن ُو ٟتََق  ِمْثَل َما أَن ُكْم تَػْنِطُقوفَ ووقف على قولو : )
منصوبا على  أف يكوف على اٟتاؿ من ا١تستكن يف ٟتََق  أو ابو نصأف يكوف ممثل نطقكم، و 

على الفتح  امبني أجاز أف يكوفوصف ١تصدر ٤تذوؼ أي أنو ٟتق حقًا مثل نطقكم. و ال
زائدة ما إف جعلت  ٔتا يف حيزىا إِلضافتو إُف غَت متمكن وىو ما إف كانت ٔتعٌت شيء، وإف  

  .ٖو٤تلو الرفع على أنو صفة ٟتََق ، ويؤيده قراءة ٛتزة والكسائي وأيب بكر بالرفع
 حيث جو ز يف النكرة ثبلثة أوجو: البقرةٛٙٔ (ُكُلوا ٦ت ا يف اأْلَْرِض َحبلالً ) مثل قولو: النكرة

 .٦تا يف األرض حاال ف تكوفأو صفة مصدر ٤تذوؼ، ف تكوف أو كلوا، ل مفعوالأف تكوف 
أف تكوف منصوبة  أوجو: ٗةأربعالبقرة حيث جو ز فيها ٗٛٔ(أَي امًا َمْعُدوداتٍ ومثل قولو: )

ف تكوف أو بكما كتب على الظرفية، ف تكوف منصوبة أو  بإضمار صوموا لداللة الصياـ عليو،
صومكم   علي:أف تكوف منصبة ُكِتَب َعَلْيُكُم على السعة. و   ػمفعوؿ ثاف ل اعلى أهن منصوبة

 (قاِئمًا بِاْلِقْسطِ  ...َشِهَد الل ُو أَن ُو اَل ِإلَو ِإال  ُىَو ومثل قولو: ). كصومهم يف عدد األياـ
أف يكوف  على اٟتاؿ من اهلل، أو منتصبا آؿ عمراف وذكر أف فيو عدة أوجو: أف يكوفٛٔ

يكوف  ؿ مؤكدة، أومن ىو والعامل فيها معٌت اٞتملة أي تفرد قائماً، أو أحقو ألهنا حا
الصفة للمنفي وفيو ضعف للفصل وىو مندرج يف  يكوف منصوبا علي على ا١تدح، أو منصوبا

على البدؿ « القائم بالقسط»حااًل من الضمَت. وقرئ يكوف ا١تشهود بو إذا جعلتو صفة، أو 
ز وجو  . ٘ورفعهما على البدؿ من الضمَت أو الصفة لفاعل شهد....عن ىو أو ا٠ترب حملذوؼ

                                                           
 .٘ٗ/ٗالبيضاوي  ٔ
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أربعة أوجو: أف يكوف النساء  ٕٜ(َوما كاَف ِلُمْؤِمٍن أَْف يَػْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإال  َخطَأً ز يف قولو: )وجو  
على اٟتاؿ أو ا١تفعوؿ لو أي: ال يقتلو يف شيء من األحواؿ إال حاؿ ا٠تطأ، أو ال وبا نصم

االستثناء  أو علىيقتلو لعلة إال للخطأ أو على أنو صفة مصدر ٤تذوؼ أي إاّل قتبًل خطأ. 
ِإف  َرب َك ُىَو أَْعَلُم َمْن وق در ىف قولو: ) .ٔنقطع أي لكن إف قتلو خطأ فجزاؤه ما يذكرا١ت

َمْن موصولة أو موصوفة يف ٤تل النصب بفعل دؿ أوجها منها أف تكوف  األنعاـ ٚٔٔ (َيِضل  
وعة باالبتداء عليو أعلم ال بو فإف أفعل ال ينصب الظاىر يف مثل ذلك، أو استفهامية مرف

أي يضلو اهلل، فتكوف « َمن َيِضل  »واٞتملة معلق عنها الفعل ا١تقدر. وقرئ « ُيِضل  »وا٠ترب 
من منصوبة بالفعل ا١تقدر أو ٣ترورة بإضافة أعلم إليو أي: أعلم ا١تضلُت من قولو تعاُف: َمْن 

...  َوقاُلوا ىِذهِ كرة يف قولو: )وقد ر أف تكوف الن .ٕأو من أضللتو إذا وجدتو ضاالً  ُيْضِلِل الل وُ 
ٔتحذوؼ ىو صفة لو أف تكوف منصوبة  على ا١تصدر ، أو ةبو نصم األنعاـٖٛٔ (اْفًتاًء َعَلْيوِ 

َونَػَزْعنا َما من قولو: )ِإْخوانًا وقد ر يف  .ٖعلى اٟتاؿ، أو على ا١تفعوؿ لوأف تكوف منصوبة أو 
من  حاالمنها أف تكوف  ٗوجوىا اٟتجر ٚٗ (ُسُرٍر ُمتَػَقابِِلُتَ َعَلى  يف ُصُدورِِىْم ِمْن ِغلي ِإْخواناً 

يف حاؿ  آمنُت منالضمَت  أف تكوف فاعل فاعل ادخلوىا أوأف تكوف  أو الضمَت يف جنات،
 .الضمَت ا١تضاؼ إليو، والعامل فيها معٌت اإِلضافةحاال من  أف تكوف أو ىف الوجهُت الرفع

من ضمَته ألنو ٔتعٌت  أو حاال ،صفتُت إِلخواناً َعَلى ُسُرٍر ُمتَػَقابِِلَُت ز أف يكوف اجأو 
يُػْفَرُؽ ُكل  ووقف على قولو: ) متصافُت، وأف يكوف متقابلُت حااًل من ا١تستقر يف على سرر.

أف يكوف أعٍت و وجوىا أف يكوف منصوبا بأَْمراً وأجاز ىف  الدخاف ٗ(أَْمٍر َحِكيٍم أَْمراً ِمْن ِعْنِدنا
( أو أمر، أو ضمَته ا١تستكن يف َحِكيٍم ألنو موصوؼ، وأف يكوف ا١تراد بو ل  حااًل من )كُ 

مقابل النهي وقع مصدرًا ليُػْفَرُؽ أو لفعلو مضمرًا من حيث أف الفرؽ بو، أو حااًل من أحد 
٧َتَْعَلُهْم َكال ِذيَن آَمُنوا أَْف وأجاز يف النكرة من قولو: ) .٘ضمَتي أَنْػزَْلناُه ٔتعٌت آمرين أو مأموراً 

أو حاؿ من الكاؼ من  بدالتكوف َأْف  اٞتاثية ٕٔ (َوَعِمُلوا الص اِٟتاِت َسواًء ٤َتْياُىْم َو٦َتاتُػُهمْ 
الضمَت يف الكاؼ، أو ا١تفعولية والكاؼ حاؿ وإف كاف للثاين فحاؿ منو أو استئناؼ يبُت 

                                                           
 .ٕٜ/ٕالبيضاوي  ٔ
 .ٖٚٔ/ٕالبيضاوي  ٕ
 .ٗٛٔ/ٕالبيضاوي   ٖ
 .ٕٕٔ/ٖالبيضاوي  ٗ
 .ٜٜ/٘البيضاوي   ٘



 

49 
 

من الثاين، وضمَت األوؿ أو استئناؼ مقرر  ، وإف كاف ٢تما فبدؿ أو حاؿلئلنكارا١تقتضى 
بالنصب على « ٦َتَاتَػُهمْ »أجاز أف تكوف لتساوي ٤تيا كل صنف و٦تاتو يف ا٢تدى والضبلؿ، و 

َوأُْخرى ٖتُِب وهَنا َنْصٌر ِمَن وأما قولو: ). ٔأف ٤َتْياُىْم َو٦َتاتُػُهْم ظرفاف كمقدـ اٟتاج
ُأْخرى منصوبة بإضمار يعطيكم، أو ٖتبوف أو مبتدأ  أف تكوف ٕفقد جو ز الصفٖٔ(الل وِ 

خربه: َنْصٌر ِمَن الل ِو وىو على األوؿ بدؿ أو بياف وعلى قوؿ النصب خرب ٤تذوؼ، وقد قرئ 
 . عليو بالنصب على البدؿ، أو االختصاص أو ا١تصدر ٔتا عطف

حيث جو ز ( ٚٔٔ) (َأِف اْعُبُدوا الل َو َريب  َما قُػْلُت ٢َتُْم ِإال  ما أََمْرَتٍِت بِِو ) مثل قولو: جملةالو 
عطف بياف للضمَت يف بو، أو بدؿ منو وليس من شرط البدؿ جواز طرح فيو أوجها منها أنو 

. ٖا١تبدؿ منو مطلقاً ليلـز بقاء ا١توصوؿ ببل راجع، أو خرب مضمر أو مفعولو مثل ىو أو أعٍت
أف تكوف َأْحيَػْيناىا  يس حيث أجاز ىفٖٖ (ْيَتُة َأْحيَػْيناىاَوآيٌَة ٢َتُُم اأْلَْرُض اْلمَ ومثلو قولو: )

ؤْلَْرُض، واٞتملة خرب آيٌَة أو صفة ٢تا إذ َف يرد هبا معينة وىي ا٠ترب أو ا١تبتدأ واآلية ػػل اخرب 
فقد أجاز  القلمٜ(َود وا َلْو ُتْدِىُن فَػُيْدِىُنوفَ وأما قولو: ) .ٗخربىا، أو استئناؼ لبياف كوهنا آيَةٌ 

الفاء للعطف أي ودوا التداىن و٘تنوه لكنهم أخروا ادىاهنم حىت تدىن، أو للسببية أف تكوف 
أي َود وا َلْو ُتْدِىُن فهم يدىنوف حينئذ، أو ودوا ادىانك فهم اآلف يدىنوف طمعًا فيو، ويف 

  .٘على أنو جواب التمٍت« فيدىنوا»بعض ا١تصاحف 
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 :خاتمةَّالبحث

ىذا ْتث أبرز بالتحليل أصالة التفكَت النحوي عند البيضاوي ىف تفسَت القرآف الذي يعد  
 اختصالدليل النقلي ا١تعترب الذي بنيت عليو القاعدة قدٯتا وقد جاء البحث يف فصلُت 

ا١تؤثرات يف مذىب البيضاوي النحوي وقد اشتمل علي ثبلثة مباحث: األوؿ: باألوؿ منهما 
البصريُت فيو إذ كاف يرد كثَتا من اآلراء إليهم وكاف يتبع منهجهم ويستخدـ بُت أثر سيبويو و 

مصطلح أصحابنا البصريُت. والثاين: كاف ٭تاكي فيو الز٥تشري ٭تاكيو يف األسلوب واأللفاظ 
إذا واالستشهاد والطريقة بل وىف نقل النصوص. والثالث: كاف ضروريا ألنو وا١تصطلحات 

شَت إليها بإ٬تاز كقضية العامل يل النحو وخبلفاتو فكاف تعرض للتفسَت تعرض ١تسائ
كونات التفكَت النحوي عند البيضاوي ٔت: اختصوالتأصيل وأي ا١توصولة. أما الفصل الثاين ف

وجاء ىف أربعة مباحث األوؿ: عرض للقراءات ا١تطردة والشاذة وبُت أثرىا ىف الدرس إذ 
وز دراسة القرآف والنحو بدوهنا غَت أنو ساوى القرآف مبٍت عليها والنحو مكوف منها وال ٬ت

أصالتها. والثاين: بُت ا١تطرد والشاذ ىف التناوؿ وَف يهتم بتخر٬تها وتقديرىا والوقوؼ على 
عرض ا١تناىج األصولية كالتأويل والتضمُت والتوىم والتوسع واٟتمل على ا١تعٌت واحملل 

لفكر القدًن وا٠تلو من استحداث واتصفت تلك ا١تناىج ٚتيعها بالنمطية والتقليدية ل
اٞتديد. والثالث: اٞتمع بُت األقوى واألضعف وذكر فيو مادة ٨توية كثَتة غَت ٦تيزة 
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ويز وتقليب الوجوه باالستحساف أو االستقباح أو النقد بصورة فعالة. والرابع: فلسفة التج
ل العقل ىف التعامل ١تا يعليو من عمىف الدرس  وأدقها هامن أ٫تىذا األخَت  وبُت البحث أف

 مع القضايا وخلق ا١تهارات واستحداث اٞتديد.
 
 
 
 
 
 

 :أهمَّالمصـــادرَّوالمراجــع
* األخفش سعيد بن مسعدة: معاىن القرآف، ٖتقيق ىدى ٤تمود قراعة، مطبعة ا٠تا٧تى، 

 ـ.ٜٜٓٔالطبعة األوُف، 
بُت النحويُت كماؿ الدين أبو الربكات: اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ  *ابن األنباري

ٖتقيق ٤تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد، طبعة ا١تكتبة العصرية، بَتوت  البصريُت والكوفيُت
 ـ.ٜٚٛٔ

* البغدادي عبد القادر بن عمر: خزانة األدب ولب لباب لساف العرب، ٖتقيق وشرح عبد 
 ـ.ٜٙٛٔالسبلـ  ٤تمد ىاروف، طبعة ا٠تا٧تي، القاىرة، الطبعة األوُف 

 الفتح عثماف:*ابن جٍت أبو 
o  ا٠تصائص، ٖتقيق ٤تمد على النجار، طبع ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، الطبعة

 ـ.ٜٛٛٔالثالثة، القاىرة 
o  احملتسب ىف تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ٖتقيق على النجدي ناصف

 وعبد الفتاح إٝتاعيل شلي بدوف.
 ـ.ٖٜٛٔاحمليط، الطبعة الثانية، دار الفكر حياف عبد اهلل ٤تمد بن يوسف: البحر  *أبو

*البيضاوي ناصر الدين أبوسعيد عبداهلل: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٖتقيق ٤تمد ا١ترعشلي، 
 دار إحياء الًتاث العريب بَتوت بدوف. 
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*الزجاج أبو إسحاؽ إبراىيم بن الس رّى: معاىن القرآف وإعرابو، ٖتقيق عبد اٞتليل عبده 
 ـ.ٜٜٗٔطبعة دار اٟتديث، القاىرة، الطبعة األوُف شلي، 

   *الز٥تشري أبو القاسم ٤تمود بن عمر: 
o  الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل ىف وجوه التأويل ويليو الكايف الشايف

ىف ٗتريج أحاديث الكشاؼ البن حجر العسقبلين، وىف مؤخرتو مشاىد األنصاؼ 
 على شواىد الكشاؼ بدوف. 

o صل ىف علم العربية وبذيلو كتاب ا١تفضل ىف شرح أبيات ا١تفصل ألىب فراس ا١تف
 النعساين اٟتلىب، الطبعة الثانية، دار اٞتيل، بَتوت، لبناف بدوف. 

*سيبويو أبو بشر عمرو بن عثماف: الكتاب، ٖتقيق عبد السبلـ ٤تمد ىاروف، بَتوت، 
 الطبعة األوُف بدوف.

غالب بن عبد الرٛتن: احملرر الوجيز ىف تفسَت القرآف  *ابن عطية الغرناطي عبد اٟتق بن
 ـ.ٖٜٜٔالعزيز، دار    الكتب العلمية، الطبعة األوُف لبناف 

*ابن عقيل ا١تصري هباء الدين عبد اهلل بن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، 
 ـ.ٜٖٓٛٔتقيق ٤تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد، دار الًتاث، القاىرة، الطبعة العشروف 

*العكربي أبو البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت: التبياف ىف إعراب القرآف ، ٖتقيق على ٤تمد 
 .ـٜٚٛٔالبجاوي، بَتوت، الطبعة الثانية 

*الفراء أبو زكريا ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل:  معاىن الفراء، ٖتقيق ٤تمد على النجار وأٛتد 
زء الثاين وعبد الفتاح شلي، وعلى النجدي يوسف ٧تايت اٞتزء األوؿ. و٤تمد على النجار اٞت

 ناصف اٞتزء الثالث، طبع دار السرور، لبناف بدوف.
* القرطي األنصاري أبو عبد اهلل ٤تمد: اٞتامع ألحكاـ القرآف، طبعة دار الشاـ للًتاث، 

 لبناف بدوف.
ن السيد *ابن مالك ٚتاؿ الدين ٤تمد عبد اهلل األندلسي: شرح التسهيل ، ٖتقيق عبد الرٛت

 ـ.ٜٜٓٔو٤تمد بدوى ا١تختوف، الطبعة األوُف، القاىرة 
*ا١ترب د أبو العباس ٤تمد بن يزيد: ا١تقتضب، ٖتقيق ٤تمد عبد ا٠تالق عضيمة، اجمللس األعلى 

 ـ.ٜٜٚٔللشئوف اإلسبلمية، القاىرة، الطبعة الثانية 
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٤تمد النجار، دار الدعوة  *٣تمع اللغة العربية ا١تعجم الوسيط إبراىيم مصطفى، أٛتد الزيات،
 القاىرة بدوف. 

:  لساف العرب، ٖتقيق عبد اهلل على  *ابن منظور األنصاري ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكـر
 الكبَت و٤تمد أٛتد حسب اهلل ، ىاشم ٤تمد الشاذِف، طبعة دار ا١تعارؼ بدوف.

 * ابن ىشاـ األنصاري ٚتاؿ الدين:
o  أوضح ا١تسالك إُف ألفية ابن مالك، ٖتقيق ٤تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد، ا١تكتبة

 العصرية، لبناف بدوف. 
o  شرح شذور الذىب ىف معرفة كبلـ العرب، ٖتقيق ٤تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد

 بدوف.
o  مغٌت اللبيب عن كتب األعاريب، ٖتقيق ٤تمد ٤تِت الدين عبد اٟتميد، لبناف

 ـ .ٜٚٛٔ
 يعيش موفق الدين يعيش بن على: شرح ا١تفصل، طبعة عاَف الكتب، بَتوت بدوف.* ابن 

 


