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السنة الجامعية5102/5102 :

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا عمى أداء ىذه المذكرة
أتوجو بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذ المحترم عمر بورنان الذي لم يبخل عمينا بتوجيياتو و
نصائحو القيمة فمواله لما ال رأى عممنا ىذا النور ،كما نشكر لجنة المناقشة التي تكبدت عناء
التمحيص و المناقشة ،كما نشكر كل من ساىم ولو بكممة في إنجاز ىذا العمل .فجزاىم اهلل كل
خير.

إلى من ال يمكن لمكممات أن توفي حقهما:
إلى أمي الحنونة.
إلى أبي الغالي.
إلى إخوتي و أخواتي.
إلى كل صديقاتي دون استثناء.
إلى أساتذتي الكرام طوال المسار الدراسي ...إلى كل رفقاء الدراسة
إلى كل من قدم لي يد العون ،حتى ولو بكممة طيبة.
أهدي هذا العمل المتواضع.

فاطمة الزهرة

إلى نبض الروح في قلبي أمي الحبيبة
إلى سندي في حياتي أبي الغالي.
إلى من يجمعني معهم حضن واحد إخوتي :خالد ،إبراهيم ،يونس ،حمزة وأختي شيماء.
إلى من لهم بصمة في قلبي و فؤادي أهدي عملي

سارة

مق ّدمة
مقدمة:
ّ
وعجائب ال تـنقضي،
الحمد هلل الذي أودع في كل آية من آيات كتابو أس ار اًر ال تُحصى،
َ
ومعجز ٍ
محمد وعمى آلو وصحبو وسمّم ،الميم ع ّل ّّمنا ما ينفعنا
ات ال تنفذ ،وصمى اهلل عمى سيدنا َّ
الحكيم.أما بعد:
وانفعنا بما عمّمتنا ،إنك أنت العميم
َّ
فقد ارتبطت الحضارة اإلسالمية في جميع مراحميا بمغة القرآن العظيم ،فحافظ أىميا عمى لغتيم،
عدة أشكال وجيود سعت
الدافع ّ
وقوتيم ،فأخذ ىذا ّ
تعد عندىم من أىم مظاىر ّ
التي كانت ّ
عزتيم ّ
وتعد عموم المّغة العربية من أكثر العموم ارتباطا بشتى
إلى حفظ المّسان العربي من المّحن والخطأّ ،
مما جعل الحاجة
العموم اإلسالمية ،بل جعموا التمكن من المّسان العربي شرطا من شروط االجتيادّ ،
إلى االعتناء بالحفاظ عميو.
الصمة المتبادلة بين عموم
ولو تأممنا ىذه الظاىرة التي ال توجد إال في العموم العربية نجد تمك ّ
العربية وعموم القرآن خاصة ،وباألخ

شرف المّغة العربية إذ نزل
عمم التّفسير .فالقرآن الكريم ّ

ٍ
الن
بي مبين؛ ىذا من جية .ومن جية أخرى ّ
تعد المّغة العربية من أىم وسائل فيم ّ
بمسان عر ّ
القرآني وتفسير آياتو .لذا نجد كثي ار من العمماء اىتموا بدراسة القرآن الكريم دراسة لغوية ونحوية
عدة تيتم بجميع ىذه الجوانب منيا كتب" :غريب القران
وصرفية وبالغية ،وألّفت لذلك مؤلفات ّ
ومفرداتو "" ،إعراب القران "" ،معاني القران " " ،مجاز القران "...وغيرىا من الكتب التي تُبرز
مدى إسياميم في ىذا الجانب لتحميل تراكيبو تحميال يؤدي إلى المعنى الصحيح .وىذا لقداسة القران
الدارسين ،ومن بين ىذه الكتب؛ كتاب "
الدراسات المّغوية التي كان فييا مح ّل اىتمام ّ
وأىميتو في ّ
لمسمين الحمبي" ،فيو من أىم المصادر التي تناولت
ّ
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ّ
مختمف العموم العربية بالبحث ،وربط كل ذلك بأثرىا في تفسير القرآن الكريم ،ومن خالل كالمو في

6

مق ّدمة
مقدمة كتابو نستشف ىذه القيمة ،حيث تعقب عمى من صنف في الدراسات القرآنية ولم تكن
الدر المصون" االستدراك عمييم ،وجمع معارف
محيطة بمختمف ىذه العموم العربية ،فأراد بمؤلفو " ّ
العموم العربية في مصنف واحد جامع ،وذلك لكونيا متجاذبة شديدة االتّصال بعضيا ببعض ،ال
تحصل الفائدة فييا بدون اإلطالع عمى ما تقدمو باقي العموم.
وليذه األسباب و الدوافع اخترنا ىذه الدراسة لعمّنا نصل إلى أجوبة عن األسئمة التالية:
أي مدى تتكامل معارف العموم العربية؟
 إلى ّ ما ىو أثر العموم العربية في تفسير القرآن الكريم عامة ؟ وسورة " يس " خاصة من خالللمسمين الحمبي"؟
كتاب ّ
"الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ّ
 ىل استفاد المفسرون من عموم العربية مجتمعةً أم ّأنيم يستفيدون من ٍعمم دون آخر؟
 كيف تمكن السمين الحمبي من الوصول إلى معاني اآليات من خالل الجمع بين ىذهالعموم؟
بالدراسة المّغة العربية
لمدراسات السابقة حول الموضوع ،فيناك من الكتب التي تناولت ّ
بالنسبة ّ
أما ّ
ّ
ودورىا في تفسير القرآن مثل كتاب ":التفسير المّغوي لمقرآن الكريم لمساعد بن سميمان الطّيار"،
عني بجانب دون اآلخر .منيا رسالة
لكن ك ّل
السمين الحمبي ومنيجو ّ
وىناك دراسات حول ّ
َ
جمعا ودراسةً
الماجستير الموسومة بـ " :اختيارات السمين الحمبي النحوية في كتابو الدر المصونً ،
أيضا :الرسالة الموسومة " :مسائل المعاوي
أعدىا:محمد عبد الصمد خبير ّ
وتقويما والتي ّ
الدين ".و ً
ً
في كتاب ال ّدر المصون في علوم الكتاب المكىون .وهي رسالة ماجستير أع ّدها  :صالح به أحمد
العليوي ...في حين لم نجد في فيارس المكتبات من كتَب في موضوعنا؛ أو بشكل ّأدق عمى وفق
الدراسة.
الفكرة التي طرحناىا .إذ لك ّل باحث زاوية نظر خاصة تتماشى وأىدافو من ّ
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الدراسة الموسومة ب " :أثر العموم العربية في تفسير القرآن الكريم ،تفسير سورة
فتطرقنا إلى ىذه ّ
لمسمين الحمبي ".
يس في كتاب ّ
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ّ
أما منيجنا في ىذه الدراسة فالمنيج الذي يتماشى وموضوع البحث ىو المنيج اإلستقرائي التحميمي،
لمسمين الحمبي
حيث قمنا باستقراء مادة البحث من كتاب ّ
"الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ّ
" ،كمادة أساسية لو ،ثم إستق أرنا ما يتعمق بو من مادة في كتب التفسير وكتب المّغة التي ليا ارتباط
ثم قمنا بتحميميا ودراستيا.
بموضوعناّ ،
وىذا وفق خطة وافقنا فييا منيج السمين الحمبي في عرض محتوى الكتاب خاصة في تقسيمنا
ضمنو رحمو اهلل من حسن الترتيب والنسق
لمفصل التطبيقي ومنيجو في عرض اآليات ،وذلك لما ّ
البديع الذي يروق الناظر فيو ،واقتضت طبيعة البحث ومضمونو ،أن تشتمل خطتو عمى تمييد،
مقدمة ،فصمين ،خاتمة وفيرسين.
الدراسة .بعنوان ( :عالقة العموم العربية بالقرآن
الفصل َّ
النظري من ّ
األول :وىو الجانب ّ
الكريم )

قسم ك ّل منيا عمى حسب ما يقتضيو موضوعو .فالمبحث
واحتوى عمى ثالثة مباحث ّ

األول بعنوان ":تكامل العموم العربية ودورىا في تفسير القرآن الكريم " وىو في ثالثة فروع ،ففي
َّ
األول تطرقنا إلى العموم العربية قبل انفصاليا ،أما الثاني ف ّبينا فيو كيف تحصل الداللة بتكامل
ّ
القرن الكريم .أما
معارف ىذه العموم ،وأشرنا في الثالث منيا إلى دور المّغة العربية في تفسير آ
عرفنا فييا بالسمين
المبحث الثاني فيو " ترجمة موجزة لمسمين الحمبي " ،واحتوى عمى أربعة أقسامّ ،
الحمبي من حيث اسمو ونسبو ،مولده ونشأتو ،وآثاره العممية ،وأخي ار وفاتو .فأما المبحث الثالث
تحدثنا في البداية عن قيمة
فبعنوان التعريف
بالمؤلف " الدر المصون في عموم الكتاب المكنون "ّ :
َ
وضحنا منيجو في التفسير.
ثم مصادره ،وأخي ار ّ
الكتاب ومنيجو فيوّ ،
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أما الفصل الثّاني :والذي يمثل الجانب التّطبيقي ل ّمدراسة ،فقد جاء بعنوان ( أثر العموم العربية في
ّ
تفسير سورة يس في كتاب الدر المصون ) استقرأنا فيو القضايا المّغوية التي وردت في ىذا
الكتاب في تفسيره لسورة يس ومدى استعانة السمين الحمبي بالعموم العربية وأثر ذلك في تفسير ىذه
السورة .وجعمنا ىذا الفصل في ستة مباحث ،افتتحنا ك ّل منيا بتوطئة شرحنا فييا تقسيمنا لك ّل
مبحث و سبب ىذا التقسيم ،أما تقسيم الفصل فكان كاآلتي:
المبحث األول بعنوان" أثر عمم الصوت في تفسير سورة يس في كتاب الدر المصون"،
وقسمناه بحسب داللة الصوت وأثره في تفسير السورة ،لذا جاء في قسمين،األ ّول عمّقنا فيو عمى
ّ
تفسير اآلية" يس"في ىذا الكتاب ،والثاني ّبينا فيو معاني تشديد الحرف وتخفيفو ،فانقسم إلى ثالثة
فروع حسب الداللة التي تؤدييا ىذه الخاصية الصوتية .أما المبحث الثاني :فيتمثل في":أثر عمم
الصرف في تفسير سورة يس في كتاب الدر المصون" وبدوره أيضا قسمناه عمى حسب ما جاء في
ّ
الدر المصون ،لذا حوى قسمين :األول في تصريف األفعال والثاني في تصريف األسماء وىذا
األخير ُرتّب عمى حسب الداللة التي يضفييا في ك ّل مقام فاألول في المصادر والثاني جمعنا فيو
المعاني التي تقدميا مباحث عمم الصرف كالمشتقات والصيغ وكميا جاءت تحت عنوان "داللة
األوزان" ،والثالث جعمناه لتصغير األسماء .وكان عنوان المبحث الثالث" :أثر عمم النحو في تفسير
الدر المصون" وكغيره من المباحث ربطنا تقسيمو وفق ما عرض السمين
سورة يس في كتاب ّ
قسمنا ىذا المبحث فاحتوى قضايا إعرابية تناولنا
الحمبي في كتابو لمختمف المواد النحوية وبطريقتو ّ
فسرت معانييا باالعتماد عمى اإلعراب ،وقسم لحروف المعاني ،وآخر لعودة
فييا اآليات التي ّ
الضمائر في اآليات  .وتطرقنا في المبحث الرابع إلى ":أثر عمم المّغة في تفسير سورة يس في
قدمو عمم المّغة في تفسير السورة الكريمة،
كتاب الدر المصون" ،واعتمدنا في ترتيبو عمى ما ّ
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واعتماد السمين الحمبي عميو في تفسيره ليذه اآليات .وكان لنا أن عرضنا في المبحث الخامس
الدر المصون" ،وجعمنا لك ّل
عموم البالغة باسم "أثر عموم البالغة في تفسير سورة يس في كتاب ّ
أما المبحث األخير فيمثل دراسة إحصائية بعنوان " :مدى اعتماد
قسما في ىذا المبحثّ .
عمم منيا ً
السمين الحمبي عمى العموم العربية في تفسيره لآلية الواحدة "؛ عرضنا فيو كيف جمع السمين
الحمبي لمختمف العموم العربية في تفسيره لآليات.
يتيسر عمى
وانيينا بحثنا بخاتمة جمعنا فييا أىم النتائج التي
توصمنا إلييا في ىذه ّ
الدراسة حتّى ّ
ّ
القارئ استيعاب مضمون البحث.
واعتمدنا في بحثنا ىذا عمى مصادر وجدنا فييا غايتنا من البحث ،ففي الجانب النظري رجعنا
حسان وكتب عموم القرآن ،أما في الدراسة التطبيقية رجعنا كثي ار إلى كتب
كثي ار إلى كتب تمام ّ
الدر المصون ،البحر المحيط ،روح المعاني،
التفسير حتّى تنجمي لنا معاني اآليات ومن أىمياّ :
والكشاف ل ّمزمخشري...
والقينا في ىذا البحث صعوبات ارتبطت بطبيعة الموضوع أوال وبعدم توفر المصادر والمراجع
في مكتبتنا وخاصة التي تتناول بالدراسة السمين الحمبي ومنيجو في التفسير وىذا ما اضطرنا
لمبحث في رفوف المكتبات األخرى كجامعة الجزائر والمكتبة الوطنية.

_ سارة محديد
_ فاطمة الزىرة بوصبع
البويرة في 70 :جوان 6702
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تمهيد
تمهيد:
توجد في دراستنا ىذه مفاىيم نظرية تحتاج إلى شرح؛ فرأينا أن نذكرىا في التمييد ،حتى يسيل عمى القارئ
فيم ىذه المصطمحات؛ وندفع عنو عناء البحث عنيا في ثنايا البحث لذا جعمناىا في ّأولو .وتكمن ىذه
المصطمحات في:
يتكون من مصطمحين اثنين ىما " :العموم والعربية
أوًلا :العمومًالعربيةّ ً:
إن ىذا المصطمح مرّكب إضافي ّ
" ،وليذا سنعرض المعنى المّغوي لك ّل منيما عمى حدى؛ لنجمعيما بعد ذلك في معنى اصطالحي واحد.
ً-1.1لغةً :
عدة معان .فمن
أن ليا ّ
ً-1.1.1العممً:من خالل ورود وشرح مادة "عمم" في المعاجم المّغوية ،يتضح لنا ّ
()1
مشتقاتيا كما جاء في لسان العرب ِ ِ
الصفة منو "رجل عالِ ٌم وعميم من قوم
":عم َم عْم ًما َ
َ
وعم َم ىو نفسو"  ،و ّ
()2
العالم
أما النسبة منو فنقول:
ّ
عمماء فييما جميعا "  ،كما يدل عمى معرفة الشيء وكذا تعميموّ .

العالمة ،كما ّأنو " يقال تَعمم في موضع اعمم" ( .)3ويطمق أيضا عمى مجموعة من القضايا التي تنتمي
و ّ
إلى حقل واحد مثمما أ ّكده المعجم الوسيط في قولو":ويطمق العمم عمى مجموع مسائل وأصول كمّية تجمعيا
الكونيات وعمم اآلثار"( ،)4فك ّل عمم من العموم لو
جية واحدة كعمم الكالم وعمم النحو وعمم األرض وعمم
ّ
أسسو التي يبنى عمييا ومسائمو التي يعالجيا عمى غرار العموم األخرىً .

1ـ
مادة
ينظر ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،ط .4لبنان ،2005 :دار صادر ،مجّ ،9
(عمِم).
2
مادة
 نفسوّ ،3
مادة
 -نفسوّ ،

(عمِم).
(عمِم).

4
مادة (عمِ َم).
 -مجمع المغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط .4مصر ،2004 :مكتبة الشروق الدوليةّ ،
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ب" وتتّفق المعاجم ّأنيا لغة قوم من األمم
 -2.1.1العر ّبيةً :مصطمح العر ّبية نجده تحت ّ
"ع َر َ
مادة َ
بي ،ولغة عر ّبية
فـ":العرب أ ّمة من ّ
الناس سامية األصل كان منشؤىا شبو جزيرة العربً ...يقالً :لسان عر ّ
"(ً .)1
فالعر ّبية ىي مجموعة من األصوات والوحدات والتّراكيب المّغوية التي اتّفقت عمييا الجماعة العر ّبية من
بي ولغة عر ّبية.
أجل التّعبير عن أغراضيم وتحقيق التّواصل بينيم ومن ذلك نقول :لسان عر ّ
ً-1.1اصطالحاً :اختمف العمماء في تعريف مصطمح " العموم العربية " ،وذلك بسب اختالف زوايا نظر
لكنيم اتّفقوا عمى أ ّن عمم العر ّبية " عمم يحترز بو عن الخمل في كالم العرب لفظًا أو كتابةً "،
كل منيمّ ،
الصرف واإلعراب ( ويجمعيما اسم النحو) والرسم والمعاني،
عمما " ّ
ّ
وقسمو العمماء إلى ثالثة عشر ً
والبيان والبديع والعروض والقوافي وقرض ال ّشعر ،واإلنشاء ،والخطابة ،وتاريخ األدب ،ومتن المّغة").(2
عامة .
فيي الحافظ األمين لممنطوق والمكتوب من الكالم العربي ّ
الصرفّية،
فالعموم العر ّبية ىي :معرفة ألصول
ّ
الصوتيةّ ،
ومميزات لغة العرب في جميع مستوياتياّ :
النحوية والتّركيبية.
ّ
ثانياً-القرآنًالكريمً :
ا
 -1.2لغة :القرآن " التنزيل العزيز" والقرآن مأخوذ من القراءة والتالوة ،ومنو قرأه ي ْقرؤه وي ْقرؤه ،قَ ْرًءا وِقراءةً
روء .ومنو قولو تعالى﴿:إِنا َعمَ ْي َنا َج ْم َعو َوق ْر َآنو﴾ ،أي :جمع اآليات القرآنية في كتاب واحد
وقرآنا فيو َم ْق ٌ
وقراءتيا وتالوتيا ،نقول ":ق أرت القرآن لفظت بو مجموعا " بمعنى قرأتو وألقيتو كمّو وىو عمى وزن" فعالن
()3

فنقول :القرآن "

،

كالغفران والشكران.

1
(ع َرب).
 مجمع المّغة العربية ،المعجم الوسيطّ ،مادة َ
-2
النادري ،ط .39بيروت ،2001 :ج ،1ص.8:
مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية ،تح :محمد أسعد ّ
-3
مادة ( ق أر).
ينظر ،ابن منظور ،لسان العربّ .

12

تمهيد
 -2.2اصطالحاً :لقد تقاربت تعاريف العمماء حول مفيوم القرآن تميي از لو عن غيره ،ولعل أغمب
بالمسان
المنزل عمى رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم
التعاريف تجمع عمى أن القرآن ىو " كالم ا﵀ تعالى ّ
ّ
المتعبد بتالوتو ،المبدوء
العربي لإلعجاز بأقصر سورة منو ،المكتوب في المصاحف ،المنقول بالتواتر،
ّ
بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس "( .)1فالقرآن بمفيومو الشامل ىو الكتاب الذي أنزلو ا﵀ تعالى عمى
رسولو الكريم الجامع ألمور الدنيا والدين.
ثالثااً:التفسير ً
 -1.3لغةً :التفسير عمى وزن تفعيل وىو مأخوذ من الفَ ْسر أي البيان ،كما أن أصمو المغوي يعني:
الوضوح والبروز ،نقول " فَ َس َر الشيء يفسره بالكسر ،ويفسره بالضم ،فَ ْس ًار وفَس َره أبانو" .بمعنى ّبين الشيء
وأظيره لمعيان " فالفسر :ىو كشف المغطّى" بمعنى إزالة الغموض عمى الشيء المبيم .ومنو قولو عز
ولما كان
َح َسن تَ ْف ِس َا
وجل ﴿ َوأ ْ
ير ﴾ ،أي أحسن إظيار المعنى كأن نقولّ :
فسرت اآلية تفسيرا ،أي ّبينتّ ،
أن ":التفسير كشف المراد عن المفظ الم ْش ِكل "،
البيان فييا ،أصبحت معاني اآلية واضحة ّ
وبينة ،لذا يقال ّ
الخفي من المّفظ أو الكالم.
أي ىو إيضاح المعنى
ّ
 -2.3اصطالحا :ارتبط التفسير بالقرآن الكريم إليضاح معانيو وازالة الغموض عن ألفاظو ،فيو
المنزل عمى نبيو محمد صمى ا﵀ عميو وسمم وبيان معانيو واستخراج أحكامو
"عمم يفيم بو كتاب ا﵀
ّ
ِ
التدبر واالستقراءً .
وح َك ِم ِو " ،أي ىو العمم الذي ييتم ببيان المعاني ،واستخراج األحكام والحكم عن طريق ّ
ابعاً :سورةًيسً:ىي سورة مكية وعدد آياتيا " ثالث وثمانون آية وسبعمائة وتسع وعشرون كممة وثالثة
را
أالف حرف "( ،)2أما ترتيبيا بين سور القرآن الكريم حسب النزول فيي السورة " الحادية واألربعون ،نزلت

 -1عبد الحميد الجياش ،دراسات في علوم القرآن ،ط .1لبنان ،2002 :مكتبة الزهراء ،ص.10،02 :
 -2عالء الدين علي بن محمد بن ابراهيم بن عمر السحي أبو الحسن ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،تح :محمد علي
شاهين :ط .1بيروت1415 :ه ،الكتب العلمية،ج،1ص.3:
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()1
أما ترتيبيا في المصحف فيي قبل سورة الصافات ،وبعد
بعد سورة قل أوحي ،وقبل سورة الفرقان " ّ ،

سورة فاطرً .
ألنيا انفردت بيما...
أما تسميتيا :فقد سميت بيذا االسم " بمسمى الحرفين الواقعين في ّأولياّ ...
وكذلك ورد اسميا عن النبي صمى المّو عميو وسمّم ...اقرءوا يس عمى موتاكم "(.)2
فضميا :لمسورة الكريمة فضل عمى قارئيا وحامميا إذ ىي من سور القرآن الكريم فكان فضميا من
فضمو؛ ولكنيا انفردت عن باقي السور وسميت بقمب القرآن " ،فعن أنس رضي ا﵀ عنو قال :قال رسول
ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم :إ ّن لكل شيء قمب ،وقمب القرآن يس ،ومن ق أر يس كتب ا﵀ لو بقراءتيا قراءة
المعمة ،تعم
القرآن عشر مرات "( .)3كما روي عنيا عن النبي صمى ا﵀ عميو وسمم قولو " :يس تدعى
ّ
الدافعة والقاضية تدفع عنو كل سوء تقضي لو ك ّل حاجة ".4
الدارين ،و ّ
صاحبيا خير ّ
محور السورة :إن أىم المحاور األساسية التي تناولتيا السورة الكريمة في آياتيا تتمثل:
_ اإليمان بالبعث و النشور والجزاء
_ قصة أىل القرية
_ األدلة و البراىين عمى وحدانية رب العالمين .5

 -1محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي،التحرير والتنوير ،ط .1تونس ،1294 :الدار التونسية،
ج ،22ص.341:
 -2نفسو.
 -3أبو الحسن ،لباب التأويل ،ص.3:

 -4ناصر الدين أبو سعيد عبد المّو بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تح :محمد عبد
الرحمان المرعشمي،ط .1بيروت1419:ه ،دار إحياء التراث العربي ،ج ،4ص.263:

 -5نخبة من عمماء التفسير وعموم القرآن ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ،ط .1جامعة الشارقة،2010 ،ج،6
ص.225:
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المبحث الول :تكامل عموم العربية ودورىا في تفسير القرآن الكريم
العربية قبل انفصاليا
ّأوالً :عموم
ّ
خاصة أواخر القرف الثّاني وما قبمو؛ كانت متداخمة وغير
إف العموـ العر ّبية في مراحميا األولى
ّ
ّ
منفصمة عف بعضيا مف ناحية التّأليؼ ،إذ جمعت المؤلّفات األولى بيف مختمؼ ىذه العموـ ولـ
ٍ
النحو والببلغة كميا كانت
تفصؿ بينيا " ،واّنما كانت العموـ والفنوف
وقتئذ متداخمة  ...فالمّغة و ّ
تصب في مجرى واحد "( ،)1وذلؾ ّأنيا اشتركت في غاية واحدة وىي خدمة
متعددة
بمثابة روافد
ّ
ّ
القرآف الكريـ والّمغة العر ّبية حفظًا ليما ،فتقاربت بذلؾ مع عموـ أخرى في نشأتيا " ،فقد ظير عمـ
الصرؼ والفمسفة وعمـ الكبلـ والمنطؽ والمعاني
التّفسير وعموـ الحديث والفقو والقراءات و ّ
النحو و ّ
()2
عبي العموـ إذ برع ك ّؿ منيـ في
وكثير غيرىا مف العموـ "  .فنجد ّ
أف العمماء القدماء كانوا متش ّ

غنية المعارؼ
عموـ شتّى سواء المّغوية أـ العموـ األخرى
خاصة القرآنية فنتج عف ذلؾ مؤلّفات ّ
ّ
جني في كتابو
لعدة قضايا ،وىذا ال ّشموؿ نبلحظو عند":سيبويو في الكتاب " و" ابف
شاممة ّ
ّ
كتاب
سار عمى نفس درب معاصرييما ،فاألصؿ في "الكتاب لسيبويو " ّأنو
الخصائص" ،والمّذاف ا
ٌ
لصرؼ كحديثو
في عمـ ّ
النحو؛ لكف المتصفّح لو يجده جامع لمختمؼ العموـ العربية منيا :عمـ ا ّ
عمى بناء األفعاؿ في " :باب بناء األفعاؿ التّي ىي أعماؿ تعداؾ إلى غيرؾ وتوقعيا بو ومصادرىا
()3
خص لو أبو ًابا مف أجزاء الكتاب
جميا في عرضو لئلدغاـ ،إذ
الصوت الذي يظير ً
ّ
"  ،وعمـ ّ

خاصة " باب اإلدغاـ "( ،)4وىي دراسة صوتية بحتة ألصوات العر ّبية ّبيف فييا عدد
المختمفة
ّ
 -1عبد القادر حسيف ،أثر النحاة في البحث الببلغي ،دط .القاىرة ،8998 :دارغريب ،ص.829 :
-2

محمد حسيف آؿ ياسيف ،الدراسات المغوية عند العرب ،ط .8بيروت ،8981 :دار مكتبة الحياة ،ص.78 :

-4

نفسو ،ج ،4ص.438:

-3
محمد ىاروف ،ط .2القاىرة ،8982 :مكتبة
أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر سيبويو ،الكتاب ،تح :عبد ّ
السبلـ ّ
الرياض ،ج ،4ص.5:
الخانجي ،القاىرة ودار الرفاعيّ ،
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حروفيا ومخارجيا وميموسيا ومجيورىا وأحواليما واختبلفيما .وفي " باب ما يحتمؿ ال ّشعر"(،)1
الضرورة ال ّشعرية وما يجوز في ال ّشعر دوف سائر الكبلـ
تطرؽ إلى عمـ العروض وذكر فيو ّ
ّ
يبيف في كتابو
أف سيبويو ّ
كالحذؼ وصرؼ ما ال ينصرؼ .كما ورد عمـ المّغة في الكتاب ،إذ نجد ّ
فعمت في الفعؿ لممعنى"
معاني ّ
فعمت وأَ َ
عدة ألفاظ وطريقة وموضع استعماؿ كؿ لفظ كػ" باب افتراؽ َ
()2
الصيد أي جعمت
 ،فمثبل " :طردتو ّ
فنحيتو ،وأطردتو :جعمتو طريداً ىارباً ،وطردت الكبلب ّ
()3
عدة صفحات في أجزاء كتابو لبياف ىذه الفروؽ بيف الكممات
خص ّ
ّ
تنحيو"  ،وفي ىذا الباب ّ

اىتـ سيبويو بالببلغة وعموميا ،واإلشارة إلى فنونيا في ثنايا الكتاب ويظير ذلؾ في
المتشابية .وقد ّ
بيانو لمواضع الحسف والقبح في الكبلـ والحرص عمى اإلحاطة بالخصائص الببلغية لؤلساليب
يحسف ،إنو
العر ّبية ،فنجد ّأنو في كثير مف المواضع يستعمؿ العبارات " :ما يجوز ،ما ال يجوز ْ ،
()4
أيضا حيف
ال يقاؿ ...أو كما جاء في باب " ما ال يجوز أف ينتدب "  ،وتظير الببلغة بعموميا ً

أما عمـ البياف
حديثو عف التّقديـ والتّأخير والحذؼ والمواضع التي يجوز فييا وال يجوز في غيرىاّ ...
فيتجمّى" في تناوؿ التّشبيو واالستعارة والكناية واالستعارة في الحروؼ والمجاز بالحذؼ والكناية واف
تعرض فيو لمونيف فقط ،ىما تأكيد المدح بما يشبو
أما البديع فقد ّ
كانت بمعناىا المّغوي والتنويعّ .
ال ّذـ ،والتّجريد " ( ،)5فالكتاب لسيبويو نموذج لممؤلّفات المّغوية التي جمعت بيف مختمؼ العموـ
الدينية ،كالتّفسير
العر ّبية .وىناؾ نوع آخر مف المؤلّفات التي جمعت بيف العموـ العر ّبية والعموـ
ّ
تختص بإعراب
والفقو والقراءات ،...وىي كتب معاني القرآف ومجازه ،ومف بيف ىذه المؤلّفات ما
ّ
-1
-2
-3

سيبويو ،الكتاب ،ج ،8ص.26:
نفسو ،ج ،4ص.55:
نفسو ،ص.56:

 -4ينظر :المصدر نفسو ،ج ،2ص.277:

 -5عبد القادر حسيف ،أثر النحاة في البحث الببلغي ،ص.831:
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أىـ
القرآف وغريبو ولغتو وكتب معاني القرآف التّي جعمت المّغة العر ّبية وعموميا وسيمة بؿ مف ّ
الوسائؿ في تفسيرىا لمقرآف الكريـ وبياف معاني آياتو الكريمة .وىذه النماذج إنما تؤ ّكد لنا أمريف:
أ -موسوعية المعارؼ واالطّبلع لدى العمماء القدامى وتم ّكنيـ في عموـ العربية والقرآف الكريـ.
ب -اختبلط العموـ وتداخميا في التأليؼ ،بيف جميع العموـ سواء التي:
 بتمازجيا جمعت بيف القرآف الكريـ والمّغة العر ّبية ،كيؼ ال والقرآف مف أبرز األسباب لظيورالدراسات المّغوية ،إذ كانت غاية أىؿ العر ّبية فيـ القرآف الكريـ وتفسيره ،وحمايتو مف أف تدخمو
ّ
اإلسبلمية ،ودخوؿ األعاجـ
توسع رقعة الببلد
ّ
بعض المفاىيـ الخاطئة ،وكذلؾ المّحف في قراءتو بعد ّ
في اإلسبلـ.
الحمبي:
السميف
 تجانست العموـ العر ّبية فييا فيما بينيا وىذا لحاجة ك ّؿ عمـ لآلخر ،حتى قاؿ ّّ
لمناظر
"و أريت أف ىذه العموـ الخمسة متجاذبة شديدة االتّصاؿ بعضيا ببعض ،ال يحصؿ ّ
فإف مف عرؼ كوف ىذا فاعبل أو مفعوال أو مبتدأ
في بعضيا كبير فائدة بدوف االطبلع عمى باقيياّ ،
النظـ لـ يحؿ بطائؿ ،وكذا لو عرؼ
كيفية تصريفو وال اشتقاقو وال كيؼ موقعو مف ّ
مثبل ولـ يعرؼ ّ
الناس في ىذه
فمما رأيت األمر كذلؾ واطّمعت عمى ما ذكره ّ
موقعو مف ّ
النظـ ولـ يعرؼ باقيياّ ،
نماذج خير دليؿ مف أقو ٍ
اؿ ومؤلّفات عمى تكامؿ المعارؼ ،سواء بيف عموـ المّغة
الفنوف " ( .)1ىي
ٌ
حد ذاتيا.
العر ّبية و آ
القرف الكريـ وتفسيره أو بيف العموـ العر ّبية في ّ

العربية :
الداللة بتكامل معارف عموم
نيا :حصول ّ
ّ
ثا ً
-1
الخرط ،دط.
الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف ،تح :أحمد محمد ّا
ينظر:أحمد بف يوسؼ ّ
السميف الحمبيّ ،
دمشؽ :د س ،دار القمـ ،ج ،8ص.5:
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عدة مستويات ،أصبح ك ّؿ منيا بعد انفصاؿ العموـ
تكوف مف ّ
المّغة العربية بنية متكاممة ،ت ّ
النحو وفنوف الببلغة مف معاف وبياف
الصرؼ وعمـ ّ
الصوت وعمـ ّ
عمما بحد ذاتو ،ومف ذلؾ عمـ ّ
ً
وبديعٍ .
ولكف الغاية في وضوح معانيو ال
ولكؿ منيا مجاؿ اىتمامو وما يضفيو في ّ
الدراسة المّغويةّ ،
معا ،فبل يستغني عمـ عف اآلخر.
تكوف إالّ بتكاممو مع معارؼ عموـ العربية األخرى مجتمعة ً
الصوتي يحقّؽ المعنى ويؤثر فيو ،مف خبلؿ توفره عمى وسائؿ تؤىمو لذلؾ منيا:
فالنظاـ ّ
وتية إلى جانب مزّيتيا في تسييؿ عممية النطؽ ،وكذا التّفريؽ بيف مختمؼ المباحث
الص ّ
الحركات ّ
الداللي في النظاـ المّغوي" ،حيث ّإنيا
النحوية مف فاعؿ ومفعوؿ ونعت ومضاؼ ،كذلؾ ليا أثرىا ّ
ّ
لما كانت الحروؼ تتحمؿ
تعد منا ً
طا لتقميب صيغ االشتقاؽ المختمفة في حدود ّ
ّ
المادة الواحدة ،إذ ّ
()1
صرفي
المعنى العاـ ظير دور الحركات في تنويع ىذا المعنى"  .فيكوف ليا أثر عمى الجانب ال ّ

عامة .إذ تساىـ في تغيير صيغ الكممات ما يؤدي إلى تغيير المعاني،
خاصة ،وعمى ّ
ّ
النظاـ ّ
()2
أىمية في التفريؽ بيف
ض ِر َ
ض ْربُ ،
بَ ،
"ض َر َ
مثؿَ :
ب "  .باإلضافة إلى الفونيمات وما ليا مف ّ

فجع ُؿ حرؼ مكاف اآلخر يؤدي بالفعؿ إلى
معاني األلفاظ أو ّ
تغيرىا مف خبلؿ ما ُيعرؼ باالستبداؿ َ
الداللة مثؿ ما ىو بيف :ناـ وقاـ.
تغير ّ
ّ
الصوتية في مؤلفاتيـ بؿ استعمموه أداة لدراسة القضايا
وعرض العمماء القدامى المباحث
ّ
المّغوية األخرى " ،فالخميؿ ...اعتمد في تصنيفو لؤلصوات العر ّبية وتحديد مخارجيا عمى االحياز
الدرس الصوتي كمدخؿ لدراسة معجمو الموسوـ بػ" العيف "( .)3وكذلؾ ال ّشأف
والمخارج كما اعتبر ّ
 -1عمي عبد ا﵀ عمي القرني ،أثر الحركات في المّغة العربية دراسة في الصوت والبنية ،رسالة عممية مقدمة لنيؿ
درجة الدكتوراه ،جامعة السعودية ، ،2114 :ص.89:

 -2نفسو ،ص.89:

 -3نجية عبابو ،التحميؿ الصوتي والداللي لمغة الخطاب في شعر المدح " ابف سحنوف الراشدي " نموذجا ،مذكرة
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة الشمؼ ،2119 .2118 :ص.28 .21:
ّ
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صوتية في مختمؼ أجزائو ،وقد" اعتبر كمدخؿ لدراسة الظواىر
بالنسبة لمكتاب الذي احتوى مباحث
ّ
ّ
صرفية مختمفة "كاإلدغاـ واإلبداؿ والقمب" وغيرىا" ( .)1فقد عرض ىذه القضايا الصرفية أثناء
لمصوت
حديثو عف الحروؼ مف حيث صفاتيا ومخرجيا .وبيذه المباحث
ّ
الصوتية وغيرىا يكوف ّ
النظاـ المّغوي.
داللية في ّ
وظائؼ ّ
بتنوع مجاؿ دراستو واىتماماتو " ،منيا
يقدـ ّ
الصرفي الذي ّ
وكذلؾ الّنظاـ ّ
تتنوع ّ
عدة معاني ّ
الفعمية...ومنيا المعنى الذي ينسب إلى عناصر
المعنى الذي ُينسب إلى أقساـ الكممة
كاالسمية و ّ
ّ
المجردة ...ومنيا معاني الزوائد كالتّوكيد
بالصيغ
التّصريؼ ...ومنيا المعاني المتعمّقة
ّ
ّ
()2
الصرؼ
والتّصغير ، "...وكؿ قسـ مف ىذه األنواع إالّ ويكوف لو معنى يؤديو دوف غيره" ،فعمـ ّ

التجرد مقابؿ الزيادة
تفرؽ بيف الكممة وغيرىا كاعتبار
ُيمكف المّغة مف خبلؿ ّ
ّ
الصيغ والمقاببلت أف ّ
()3
تقدـ معاني تختمؼ
االسمية في مقابؿ
و
الصيغ ّ
ّ
ّ
الفعمية والّتذكير في مقابؿ التّأنيث"  ،فيذه ّ

وفعاؿ عمى
لصيغة " فعبلف " تدؿ عمى االضطراب والحركة وفاعؿ عمى اسـ الفاعؿ ّ
باختبلفيا ،فا ّ
الصيغ " قالبا يمكف أف يصاغ عمى مثالو عدد ال حصر لو مف الكممات" (.)4
المبالغة .وبيذا تكوف ّ
فالصرؼ يدرس بنية
الصرفي والمتمثّؿ في البناء،
أىـ فرع في ّ
ّ
الدرس ّ
وال يمكننا أف نتناسى ّ
عامة " وفائدة اعتبار المبنى
الكممات وأحواليا وبالتالي ،تكوف لو فائدة اتّجاه المعنى
ّ
خاصة ،والمّغة ّ
أف المّغة ال يمكف أف تكوف نظاماً مف المعاني
في أنظمة المّغة وفي تعميميا في ضوء ىذه األنظمة؛ ّ

 -1نفسو ،ص.22:

 -2تماـ حساف ،األصوؿ دراسة ابستيمولوجية لمفكر المّغوي عند العرب النحو -فقو المغة -الببلغة ،دط .القاىرة:
 ،2111عالـ الكتب ،ص.298:

 -3تماـ حساف ،المّغة العربية معناىا ومبناىا ،دط .المغرب ،8994 :دار الثقافة ،ص.36:
 -4تماـ حساف ،اجتيادات لغوية ،ط .8القاىرة ،2117:عالـ الكتب ،ص.852:
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()1
يقدمو لمعر ّبية
الداللة ،وما ّ
الصرؼ في ّ
التي ال مباني ليا "  ،وما ىي إالّ دالئؿ عمى بصمة عمـ ّ

بي وغيره مف توجييات واشارات يتم ّكف مف خبلليا مف فيـ المعنى والتّفريؽ بيف المعاني
ولمعر ّ
المختمفة في كؿ موضع.
النحوييف ىي الوقوؼ عمى أساليب التّعبير وفيـ الكبلـ وافيامو ،وقد
بالنسبة لمّنحو ،فغاية ّ
أما ّ
ّ
اىتـ بو النحويوف في مختمؼ األزمنة وربطوه بالمعنى ،فنجد سيبويو الذي حرص عمى اإلحاطة
ّ
وبيف مواضع الحسف والقبح فييا ،حتى يحسف التّعبير ويفيـ
بالخصائص ّ
النحوية لؤلساليب العر ّبية ّ
وتوضح تمؾ الفروؽ المعنوية بيف مختمؼ العبارات واالستعماالت مثؿ ما جاء في باب منو
المعنى
ّ
النحويوف وىو قبيح فوضعوا الكبلـ فيو عمى غير ما وضعت العرب"( .)2وباب "
" استكرىو ّ
()3
فيبيف الطريقة األمثؿ لمتّعبير عف المعنى المراد مف خبلؿ وسائؿ
األفعاؿ التي تستعمؿ وتمغى " ّ ،

عدة ،كالتّقديـ والتّأخير واستعماؿ صيغة دوف األخرى واألدوات والحروؼ والحذؼ وغيرىا مف
لغوية ّ
أىميا اإلعراب لما لو مف مزّية في التعبير عف المعنى
الوسائؿ التي ّ
تتميز بيا المّغة العر ّبية .ومف ّ
جميا مف خبلؿ تعريفيـ لئلعراب
وبياف مقاصد المتكمـ .وقد أدرؾ العمماء ىذه المزية ،ويظير ذلؾ ً
جني " :اإلبانة عف المعاني باأللفاظ "( ،)4فجعؿ اإلعراب نو اًر يستضاء بو لبياف
ففيو يقوؿ ابف ّ
المعنى ووسيمة إدراكو .وكذلؾ ما ذىب إليو الجرجاني وما ُعرؼ عنو ّأنو جعؿ األلفاظ معمّقة عمى
المعاني حتى يكوف اإلعراب فاتحيا ،وكذلؾ عبلمات اإلعراب التي تعرب عف مقاصد المتكمّـ
بالضمة والكسرة أو الفتحة عمى حسب
النعت والمضاؼ
فيفرؽ بذلؾ بيف الفاعؿ والمفعوؿ ،وبيف ّ
ّ
ّ
ما يقتضيو المعنى المنشود.
1
حساف ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.38:
 تماـ ّ -2سيبويو ،الكتاب ،ج ،8ص.334:

 -3نفسو ،ص.888:

 -4أبو الفتح عثماف بف جني ،الخصائص ،تح :محمد عمي النجار ،دط .المكتبة العامة ،ج ،8ص.86:
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وكذلؾ ىو ال ّشأف بالنسبة لمببلغة بعموميا الثّبلثة فكمّيا تسعى إلى وضوح المعنى وبيانو ،ومف
النظـ ،التي ربط فييا بيف
الد ارسات الببلغية ما ّ
أبرز ّ
تقدـ بو عبد القاىر الجرجاني في نظرية ّ
النظـ في ّأنو ليس شيئا غير
النحوية وكيفية تآلفيا فيقوؿ في ذلؾ " :ىذا وأمر ّ
المعاني والتراكيب ّ
ثـ تحذو عمى ترتيبيا األلفاظ
توخي معاني النحو فيما بيف الكمـ و ّأنؾ ترتب المعاني أ ّوال في نفسؾّ ،
في نطقؾ ،وانا لو فرضنا أف تخمو األلفاظ مف المعاني لـ يتصور أف يجب فييا نظـ وترتيب ،في
()1
النظـ
مما ّ
حساف مف تمخيصو لنظرية ّ
تماـ ّ
قدمو ّ
القوة والظيور "  .ونستفيد في بحثنا ىذا ّ
غاية ّ

سماه بالقّرائف المّفظية والمعنوية ومف ذلؾ:
عند الجرجاني فشرحيا بالموازاة مع ما ّ
النحوية في نفس المتكمّـ ألبناء الكممات
النظـ عند الجرجاني ىو نظـ لممعاني ّ
أف ّ
ّ 
في صورة جممة.
بالقيـ الخبلفية أو المقاببلت بيف المعنى
سماه عبد القاىر بالفروؽ ىو ما يعرؼ ّ
 ما ّ
والمعنى أو بيف المبنى والمبنى.
النظاـ وىو تطمّب إحدى الكممتيف لؤلخرى .
الرتبة وكذلؾ ّ
 أشار الجرجاني إلى ّ
النحوية.
 البناء :وىو اختيار المباني التي ّ
الصرؼ لمتّعبير عف المعاني ّ
يقدميا ّ
 الترتيب :وىو وضع العبلمات المنطوقة أو المكتوبة في سياقيا االستعمالي حسب رتبة
خاصة.
ّ
يسمى
 تحدث الجرجاني عف التّعميؽ وىو إنشاء العبلقات بيف المعاني ّ
النحوية بواسطة ما ّ
بالقرائف المّفظية والمعنوية والحالية (.)2

 -1عبد القاهر الجرجانً ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً ،ط .1لبنان ،1811 :دار الكتب العلمٌة ،ص.948
 -2ينظر :تماـ حساف ،المّغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.888 .887 :
22

عالقة انعهوو انعربيّة بانقرآن انكريى

انفص م األول

أف ىدفيـ واحد
وىكذا فك ّؿ عمـ لو مجالو ،واف كاف االختبلؼ في نوع االىتماـ والطريقة ،إالّ ّ
ٍ
تكامؿ وانسجاـ .وفي ىذا يقوؿ
وىو إيضاح المعنى وبيانو ،وك ّؿ منيا يعمؿ عمى خدمة المعنى في
النحوي ىو معنى
النظاـ ّ
الصرفي و ّ
الصوتي و ّ
أف المعنى عمى مستوى ّ
تماـ حسافّ " :
النظاـ ّ
النظاـ ّ
ّ
يسمى المعنى عمى ىذا المستوى ىو وظيفة المعنى التّحميمي ثـ يأتي معنى
وظيفي ،أي ّ
أف ما ّ
الكممة المفردة "المعنى المعجمي" وما يكوف بمجموع ىذيف المعنييف مضاؼ إلييما القرينة
()1
أف
االجتماعية " المقاـ" ،وك ّؿ ذلؾ يصنع المعنى ّ
الداللي"  .فمف خبلؿ ىذا القوؿ يتّضح لنا ّ

الصوتي يفيد
المعنى ّ
الداللي ال يتأتّى مف عمـ واحد ،واّنما يكوف بتضافر ىذه العموـ .فالمستوى ّ
الصرؼ بؿ ّأنو يعمد إلييما كثي ار في
مما ّ
الصرؼ وكذلؾ يستفيد ّ
الصوت و ّ
يقدمو عمما ّ
ّ
النحو ّ
الوصوؿ إلى المعنى.
يؤكده أكثر المثاؿ
فعموـ العر ّبية تترابط فيما بينيا ويحتاج ك ّؿ عمـ منيا إلى اآلخر .وىذا ما ّ
لمصوت
الذي ّ
حساف ،حينما ّ
ميز بيف المفعوؿ ألجمو والمضاؼ إليو في سبيؿ إظيار ما ّ
تماـ ّ
قدمو ّ
حتى يتحقّؽ المعنى
يختص بو ك ّؿ مستوى
النحو والمعنى ،وما
والصرؼ مف مزّية في خدمة ّ
ّ
ّ
لمنسبة ،ومف ناحية
يعبر عف العبلقة
بالجمع بيف نتائج ىذه العموـ "
السببية والثّاني ّ
ّ
فاألوؿ ّ
ّ
ابية فالمفعوؿ
أما الحركة اإلعر ّ
ّ
األوؿ أف يكوف مصد ار وليس كذلؾ في الثاني ،و ّ
الصيغة يشترط في ّ
أما في الثاني
األوؿ
ّ
لمسببيةّ .
ألجمو منصوب ّ
فأما المضاؼ إليو فمجرور ،ومعنى البلّـ فيي في ّ
()2
الببلغية.
النحو في عبلقتو بالعموـ
لمنحو عبلقة
الصرؼ ،كذلؾ عمـ ّ
فممممكية"  .ومثمما ّ
ّ
بالصوت و ّ
ّ

وذلؾ أف المّغة ك ّؿ متكامؿ يرتبط بعضيا ببعض.

 -1نفسو ،ص.882 :
-2

حساف ،المّغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.37:
تماـ ّ
ينظرّ :
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ومف ىنا يظير مدى تكامؿ معارؼ عموـ العربية وخدمة بعضيا لبعض مف جية،
الصرؼ مف خبلؿ المعاني
ومف أخرى مدى حاجة واعتماد كؿ عمـ لآلخرّ .
فالنحو يعتمد عمى ّ
الصرؼ
الصيغ التي ّ
الصوت مف خبلؿ داللة الحروؼ والحركات وأيضا في اعتماد ّ
يقدميا ،وعمى ّ
و ّ
خاصة في عمـ المعاني.
النحو والببلغة
الصوت وما يوجد مف ترابطو بيف ّ
ّ
عمى ّ
العربية في تفسير القرآن الكريم
ثالثًا :دور المّغة
ّ
عدة .منو قولو
لقد أُنزؿ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف وظير ذلؾ في القرآف العظيـ في آيات ّ
في

ج ّؿ

﴿

عبله:









 ﴾ يوسؼ اآلية .12:وقولو تعالى﴿ :






 ﴾   فصمت
نبيو الذيف برعوا في أساليبيا واشتيروا بببلغتيـ
اآلية .13:إذ أنزؿ ا﵀ تعالى القرآف الكريـ بمغة قوـ ّ
عز وجؿ:
وفصاحتيـ فييا ،حتى يفيموا ما حممو ىذا الكتاب ويدركوا إعجازه ،وفي ذلؾ قاؿ المولى ّ
﴿    






 ﴾ إبراىيـ اآلية.13:إذ " نزؿ بمغة العرب وعمى عادتيـ في التّخاطب فمف أراد
فيمو فيما سميما بعيدا عف كؿ شطر وانحراؼ فميتسمح بعموـ المّغة وليتظمّع مف أدواتيا ما استطاع "
(.)1

-1

دراجي ،محاضرات في عمـ التفسير ومناىج المفسريف ،ط .8الجزائر :د س ،دار عبديني ،ص.238:
محمد ّ
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اإلسبلمي مف مكانة
الديف
قدـ ليا القرآف الكريـ و ّ
أىمية ىذه المّغة وشرفيا وما ّ
وىذا ما ي ّبيف ّ
ّ
صمى ا﵀ عميو وسمّـ لذلؾ في قولو " :أحبوا العرب لثبلث ألني عرّبي والقرآف
النبي
دينية ،وأشار
ّ
ّ
ّ
بي " ( .)1فكانت المّغة العر ّبية وعاء شرؼ حمؿ معاني القرآف الكريـ
بي وكبلـ أىؿ الجنة عر ّ
عر ّ
حتى تكوف وسيمة لفيـ معاني
وصار مح ّؿ اىتماميـ وغايتيـ .فعمدوا إلى فيميا واكتشاؼ أسرارىا ّ
تتميز بو ىذه
بي فيو حكمة عظيمة لما ّ
القرآف الكريـ واستنباط أحكامو ،ونزوؿ القرآف بمساف عر ّ
يقدمو ك ّؿ جانب
المّغة مف أسرار وخصائص سواء ما تعمؽ بيا مف سمات ،أو ما تعمّؽ بعموميا وما ّ
أىـ ىذه الخصائص:
مف ىذه الجوانب .ومف ّ
وتعدد صيغيا ومرونتيا عمى االشتقاؽ وانفساحيا مف ذلؾ إلى ما
أبنيتياّ ،
السعة  :وذلؾ " لكثرة ّ
ػ ّ
()2
نموىا
يستغرؽ المّغات ويحتمميا "  ،وكذلؾ ما تممكو المّغة العر ّبية مف وسائؿ ساعدت في ّ

النحت ،واالقتراض والتّركيب...إضافة إلى مزاياىا ومرونتيا.
كاالشتقاؽ و ّ
ومما يحقّؽ ذلؾ نجد ":اإليجاز
ػ االقتصاد :فالمّغة العر ّبية أميؿ منيا إلى إيراد المعاني بألفاظ أق ّؿ ّ
ثانيا في اإلعراب ...فاإلعراب
أي المجيء بالمعنى الكثير في المّفظ القميؿ...ويظير االقتصاد ً
ألنو مف جية ،تعبير بالحركات عف األغراض والمعاني،
ضرب آخر مف ضروب االقتصاد المّغويّ ،
ومف جية أخرى ىو تكثير لممعاني مف غير لجوء إلى تكثيؼ األلفاظ"

()3

فيي بيذا تجمع بيف

األسموب والمعنى.

-1

أبو عبد ا﵀ محمد ابف أحمد األنصاري القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ط .2القاىرة ،8935 :دار الكتب

المصرية ،ج ،8ص.31:

 -2مصطفى صادؽ الرافعي ،تاريخ آداب العرب ،ط .8المنصورة ،8997 :مكتبة اإليماف ،ج ،8ص.845:

 -3فضيمة جوىري ،القرآف الكريـ بيف الفيـ والتفسير والتأويؿ ،رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،جامعة الجزائر:
 ،2115 ،2116ص.39 ،37:
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ػ التّصوير " :والعر ّبية في ذلؾ ذاىبة بالحظر الوافر ،وأخبار ال ّشعراء والخطباء وآثارىـ دليؿ عمى
مطاوعة المّغة ليـ في منحاىـ ذاؾ ،ومبنى التّصوير عمى تجاوز الحقيقة واستعارة ألفاظ لمعاف لـ
()1
جميا مف خبلؿ االستعارات ،والتشبييات وغيرىا مف األساليب التي
توضع ليا "  ،ويظير ذلؾ ً

عدة
المجرد إلى المحسوس ودقّتيا في التّعبيرعف أج ازئو .ولمّغة العر ّبية ّ
تقرب المعنى وتنقمو مف ّ
معا ،وبيذا يكوف ليا القدرة عمى خدمة القرآف
فروع تتكامؿ ّ
الداللة فييا بتكامؿ معارؼ ىذه الفروع ً
عدىا العمماء
البيانية و
وتحيطو دراسة مف ك ّؿ الجوانب
الببلغية ،وليذا ّ
ّ
النحوية و ّ
فية و ّ
الصوتية والصر ّ
ّ
فالرسوؿ
أىـ شروط
ّ
المفسر ً
بدءا بالجانب المفرداتي منيا وصوالً إلى التّراكيب واألساليب " ّ
مف ّ
صمّى ا﵀ عميو وسمّـ ّبيف معاني بعض األلفاظ الغريبة إلى جانب شرح المعنى العاـ وبياف
ابيا سألو عف معنى الظمـ في قولو تعالى﴿ :
المناسبة ،روي ّ
أف أعر ً
﴾   
األنعاـ

اآلية،82:

ففسره
ّ

لو

بال ّشرؾ

واستشيد

لذلؾ

بقولو

تعالى:

﴿

 ﴾   لقماف اآلية" 83:
()2
تتميز بو المّغة العر ّبية إذ قاؿ عميو
النبي
حث
كما
،
ّ
صمى ا﵀ عميو وسمّـ عمى اإلعراب الذي ّ
ّ
ّ

ألىمية اإلعراب في بياف المعنى ،إذ بو
الصبلة والسبلـ " أعربوا القرآف والتمسوا غرائبو " ( .)3وىذا
ّ
"الحمد" رفع
الحمد مف سورة الفاتحة "
تعرؼ وجوه االختبلؼ ومثاؿ ذلؾ تفسير كممة
ُ
ُ
حم ُد" ألف
باالبتداء...ويجوز في الحكـ أف تقوؿ
َ
"الحمد" تريد أحمد ا﵀ الحمد فاستغن ْيت عف ذكر "أ َ
عز وجؿ "
أف الرفع أحسف وأبمغ في الثناء عمى ا﵀ ّ
الخْم ُ
حاؿ الحم ُد يجب أف يكوف عمييا َ
ؽ ،إالّ ّ
 -1عزٌز كعواش ،خصائص المنهج اللّغوي فً التفسٌر حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري ،رسالة مقدّمة لنٌل شهادة
الماجستٌر ،جامعة قسنطٌنة ،1888،0222 :ص.98:
 -2محمود أحمد الصغير ،األدوات النحوية في كتب التفسير ،ط .8سورية ،2118 :دار الفكر ،ص.23:
-3

أبو عبد ا﵀ محمد ابف أحمد األنصاري القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ص.31:
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()1
مكننا مف معرفة الوجو
النصب ،كما ّ
الرفع و ّ
 ،فمف خبلؿ اإلعراب ّ
تبيف الفرؽ في المعنى بيف ّ

عز وج ّؿ ووجو الببلغة فيو.
الثناء عمى ا﵀ ّ
الحسف مف الكبلـ الذي يميؽ بيذا المقاـ وىو ّ
َ

الحمبي"
"السمين
المبحث الثّاني :ترجمة موجزة لممؤلف ّ
ّ
-1
السري ،معاني القرآف واعرابو ،تح:عبد الجميؿ عبده شمبي ،ط .8بيروت،8988 :
الزجاج أبو اسحاؽ ابراىيـ بف ّ
عالـ الكتب ،ج ،8ص.45:
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أوال :اسمو ونسبو ولقبو وكنيتو:

بالسميف الحمبي ،ثـ المصري.
ىو اإلماـ شياب ّ
الديف أحمد بف يوسؼ بف مسعود ،الشيير ّ
أما تمقيبو بالحمبي نسبة إلى مدينة حمب ،حيث ولد ونشأ فييا.
ّ
ودرس ونبغ.
أما المصري لنزولو عمى ببلد مصر ،حيث استقر فييا ،وألؼ ّ
ّ
ويكنى بأبي العباس ،ولـ تذكر كتب
أما السميف فمـ تذكر كتب التراجـ سببا لتمقيبو بيذا االسـّ .
فّ
التراجـ سبب ذلؾ ،بؿ ولـ تتناوؿ أحوالو العائمية ،ولـ تذكر أنو كاف لو ولد يسمى بالعباس " (.)1
ثانيا :مولده ونشأتو العممية:
وتكونو فيو في
لـ تذكر كتب التّراجـ تاريخ مولده ،ولكنّيا ذكرت نشأتو
ّ
العممية ،وأنّو بدأ طمبو لمعمـ ّ
ثـ انتقؿ إلى مصر ،حيث ازداد نبوغو في العمـ
مدينة حمب ،التي ينسب إلييا ،وفييا لقّب ّ
بالسميفّ ،
الرفيعة التي تقمّدىا ،فق أَر َّ
حياف ،والقراءات عمى ابف
النحو عمى أبي ّ
بيف طمبِو لمعمـ ونشره ،والمراكز ّ
النحو بالجامع الطولوني،
الصَّائغ ،وسمع بآخره مف ُيونس الدبابيسي ،وسمع وولي تصدير إقراء ّ
وأعاد بالشافعي ،وناب ِفي الحكـ بالقاىرة ،وولّي نظر ْاألوقاؼ بيا " ( .)2فبرع في عمـ القراءات،
الدر المصوف" يتّضح لو ّأنو مف
حيث درسيا كما تشير كتب التّراجـ ،بؿ مف يطّمع عمى كتابو " ّ
فإف لو كتابا
ثـ ّ
الصعب المناؿ ،الذي يحتاج طالبو ا ّ
عمماء ىذا العمـ ّ
لصبر وحسف الّنباىة والفطنةّ ،
الفف وىو كتاب" شرح الشاطبية" ،وىو كتاب لـ يسبؽ إلى مثمو في بحث المسائؿ
خصصو في ىذا ّ
ّ

 -1ينظر :أحمد بف عمي بف عبد القادر ،السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ،تح :محمد عبد القادر عطا ،ط .8لبناف:
 ،8997دار الكتب العممية ،ج ،4:ص .224 :أبو بكر بف أحمد ،تقي الديف ابف قاضي شيبة ،طبقات الشافعية،

تح :الحافظ عبد العميـ خاف ،ط .8بيروت8417 :ىػ ،عالـ الكتب ،ج ،3ص.89 :
 -2ينظر :المصدر نفسو ،ج ،8ص.852:
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()1
العممية كانت حافمة
مما يبرز أف نشأتو
وتدقيؽ ّ
ّ
النظر فييا ،كما قاؿ اإلماـ ابف الجزري "  .ىذا ّ

باألخذ عف عمماء كبار برعوا في عموـ المّغة والتّفسير والقراءات واألصوؿ وغيرىا ،وأبرزىـ ما
ويونس الدبابيسي.
ذكرتو كتب التّراجـ وىـ ثبلثة :ابف ّ
حياف ،و ْابف الصَّائغُ ،
العممية:
ثالثا :آثاره
ّ
العممية تكمف في مؤلّفاتو ودروسو التي كاف يمقييا عمى طمبة العمـ بمصر موطف استق ارره،
وآثاره
ّ
فتصدر لئلقراء بجامع ابف طولوف ،وناب في
الرفيعة " (.)2
ّ
حيث تولّى فييا العديد مف المناصب ّ
صنؼ تصانيؼ َحسنة منيا
قي الديف ابف قاضي شيبةّ ":
الحكـ بالقاىرة ،وولّى نظر األوقاؼ ،قاؿ ت ّ
ِ
سماه
تفسير القرآف مطوؿ وقد بقي منو أوراؽ قَبلئؿ قَاؿ ُ
الحسيني في عشريف سف ار واعراب القرآف ّ
ومادتو فيو مف تفسير شيخو أبي حّياف إِالّ أَّنو زاد عميو وناقشو في
الد ّر المصوف في أَربعة أَجزاء ّ
ّ
ختصر مف شرح أبي حيَّاف وشرح
ًا
شرحا م
مواضع مناقشة حسنة ،وأَحكاـ القرآف ،وشرح التّسييؿ ً
خير
النحو َوالتّفسير وعمـ القراءة ويتكمّـ في األصوؿ ًا
سنوي كاف فقييًا بارًعا في ّ
ّ
الشاطبية قاؿ :األ ّ
ديًنا " (.)3
ّ
ابعا :مؤلّفاتو:
رً
 8ػ تفسير القرآف :وسبؽ كبلـ ابف قاضي شيبة " :قد بقي منو أوراؽ قبلئؿ قاؿ الحسيني في
عشريف سف ار ".
الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف المكنوف " ،حيث
سماه " ّ
 2ػ في إِعراب اْلقرآف :حيث ّ
كبار " ،وىو الكتاب الذي نعنى بدراستو في ىذا
" أطاؿ فيو جدا؛ حتّى جاء في عشريف سف ار ًا
 -1شمس الديف أبو الخير ابف الجزري ،محمد بف محمد بف يوسؼ ،غاية النياية في طبقات القراء،ط.8
رجستراسر8358 :ىػ  ،مكتبة ابف تيمية ،ج ،8ص.852 :

 -2أحمد بف عمي بف عبد القادر ،السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ،ج ،4ص.224:
-3
افعية ،ج ،3ص.89:
أبو بكر بف أحمد ،طبقات ال ّش ّ
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الحمبي فيو في المبحث الثالث" ،حيث أتمو وفرغ مف
السميف
البحث ،وسيأتي التّعريؼ بو وبمنيج ّ
ّ
تصنيفو سنة أربع وثبلثيف وسبعمائة ،أي قبؿ وفاتو باثنتيف وعشريف سنو ،فيو توفي سنة ست
وخمسيف وسبعمائة "



سمى األوؿ بال ّشرح الكبير والثّاني
3ػ كتاب" شرح التسييؿ " :وىو كتاب ألّفو في مصنفيف ّ
بال ّشرح المختصر ،وىو كتاب اقتبسو مف شرح شيخو أبي حياف " (.)1
النضيد في شرح القصيدة الشاطبية "،
4ػ كتاب " شرح الشاطبية " :واسـ الكتاب " :العقد ّ
الموسومة بحرز األماني ،وىو كتاب لـ يطبع ،إالّ أف صاحب كتاب كشؼ الظنوف ،قاؿ في وصفو
لمكتاب المخطوط " :أولو الحمد ﵀  ،"...مما يد ّؿ عمى وقوفو واطّبلعو عميو " ( .)2وغيرىا مف
المؤلّفات ،ولـ نقؼ عمى ٍ
سرد ألسماء تبلميذه في كتب التراجـ.
خامسا :وفاتو:
محمد الحمبي َّ
حوي المقرىء
َحمد بف ُيوسؼ بف َّ
تُوفي العبلمة شياب ّ
العباس أ ْ
الديف أبو ّ
الن ّ
الفقيو َّ
الشافعي؛ المعروؼ بابف السميف في عاشر جمادى اآلخرة ،أو في أواخر شير شعباف
()3
فإف
سنة ست وخمسيف وسبعمائة "  .وعمى ما نراه مف االختبلؼ في تحديد شير وفاتو ّ

األقرب إلى الصواب االعتماد عمى كبلـ مف ىو األقرب إلى زمانو ،فقد ذكر اإلماـ األسنوي في
كتابو "طبقات ال ّشافعية" :وفاتو في َعاشر جمادى اآلخرة" (.)1
 -وذلؾ بالمقارنة بيف سنة فراغو مف تأليفو وسنة وفاتو ،وسيأتي تاريخ وفاتو في المطمب الرابع.

-1

ينظر :محمد بف عمي بف أحمد ،شمس الديف الداوودي المالكي ،طبقات المفسريف ،د ط .بيروت :د س ،دار

-2

ينظر :حاجي خميفة ،كشؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوف ،دط .بغداد ،8948 :مكتبة المثنى ،ج،8

الكتب العممية ،ج ،8ص.818:

ص.648:

-3

أحمد بف عمي بف عبد القادر ،السموؾ لمعرفة دوؿ المموؾ ،ج ،4ص .224:أبو بكر بف أحمد ،طبقات

الشافعية ،ج ،3ص.89:
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النحو والتَّ ِ
ِ
فسر ،وعمـ اْلقراءات ،وتكمـ ِفي عمـ األصوؿ ،والفقو
فكاف رحمو المّو فقييًا بارعاً في َّ َ
سيتبيف مف
وكاف خي ار دينا ،واجتيد في التصنيؼ والتدريس ،فبرع في عمـ العربية والتفسير ،كما
ّ
خبلؿ كتابو" الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف ".

المبحث الثالث :التّعريف بالمؤلف "الد ّر المصون في عموم الكتاب المكنون":
ّأوالً :اسم الكتاب وقيمتو ومنيجو فيو:
 -8.8اسـ الكتاب :ىو كتاب " الد ّر المصوف ِفي عموـ الكتاب المكنوف "؛ وذكر محقّؽ الكتاب
الن ّساخ في عنواف الكتاب ،ووصفو
الخراط ما وقع مف اختبلفاً عند المترجميف و ّ
الدكتور أحمد محمد ّ
-2

ينظر .:أحمد بف عمي بف عبد القادر ،المصدر السابؽ ،ج ،4ص .224:أبو بكر بف أحمد ،المصدر السابؽ،

ج ،2ص.583:
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الدر المصوف في إعراب الكتاب المكنوف"،
باالختبلؼ الطفيؼ حيث ذكر البعض منيـ أنّو " ّ
مر في المبحث الثالث،
والبعض " الدر المكنوف في عمـ الكتاب المكنوف" ،والبعض يسميو كما ّ
الد ّر المصوف في عموـ الكتاب
"بإعراب القرآف" ،ورجح المحقؽ وىو الصواب ما ذكرتو ،وىو " ّ
خطية بخط يد المؤلّؼ ،ومعموـ عند
المحقؽ اعتمد عمى نسخة
ّ
أف ّ
المكنوف"؛ وسبب ىذا التّرجيح ّ
قدـ عمى غيره "(.)1
النص عف المؤلّؼ بخط يديو ّ
المحقّقيف إذا جاء ّ
العممية :لمكتاب قيمة كبيرة تتمثؿ في أمريف:
 -2 .8قيمة الكتاب
ّ
توىمو
أ -قيمتو في عموـ المغة العربية وعمـ التفسير :ولـ يقتصر عمى عمـ اإلعراب كما قد ي ّ
السميف الحمبي ،حيث قاؿ ابف حجر العسقبلني في سرده لمصنفاتو:
البعض م ّمف ترجـ لئلماـ ّ
الد ّر المصوف" في ثبلثة أسفار بخطّو " ( .)2وقاؿ الداوودي :و" إعراب القرآف
سماه" ّ
"واإلعراب ّ
حياف إالّ ّأنو زاد عميو ،وناقشو في
سماه " ّ
الد ّر المصوف " في أربعة أجزاء ألفو في حياة شيخو أبي ّ
" ّ
مواضع مناقشة حسنة " ( .)3إذ اإلعراب ىو مف جممة عموـ المّغة العر ّبية ،وىو مف خصائصيا ،بؿ
أىـ المصادر التي
أشد ىذه الخصائص
مف ّ
ً
وضوحا؛ ومف ىنا يمكف إبراز قيمة الكتاب في ّأنو مف ّ
تناولت مختمؼ العموـ العر ّبية بالبحث ،وربط كؿ ذلؾ بأثرىا في تفسير القرآف الكريـ ،ومف خبلؿ
آنية ،ولـ
صنؼ في ّ
كبلمو في ّ
مقدمة كتابو نست ّشؼ ىذه القيمة ،حيث تعقّب عمى مف ّ
الدراسات القر ّ
الد ّر المصوف "
تكف تمؾ الدراسات جامعة لمختمؼ ىذه العموـ المتداخمة والمتكاممة ،فأراد بمؤلّفو " ّ
مصنؼ واحد جامع،
االستدراؾ عمييـ ،واضافة بعض المباحث المتعمّقة بعموـ المّغة العر ّبية في
ّ
حيث يقوؿ في مقدمتو " :ورأيت أف ىذه العموـ الخمسة متجاذبة شديدة االتصاؿ بعضيا ببعض ال
 -8ينظر :السميف الحمبي ،الدر المصوف ،ج ،8ص.88:
-2

ينظر :ابف حجر العسقبلني ،الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،تح :محمد عبد المعيد ضاف ،ط .2اليند:

-3

ينظر :الداوودي ،طبقات المفسريف ،ج ،8ص.812:

 ،8972مجمس دائرة المعارؼ العثمانية،ج ،8ص.413 :
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فإف مف عرؼ كوف ىذا فاعبل أو
يحصؿ لمناظر في بعضيا كبير فائدة بدوف االطبلع عمى باقيياّ ،
النظـ لـ يح ّؿ بطائؿ،
مفعوالً أو مبتدأ مثبلً ولـ يعرؼ كيفية تصريفو وال اشتقاقو وال كيؼ موقعو مف ّ
فمما رأيت األمر كذلؾ واطّمعت عمى ما ذكره
وكذا لو عرؼ موقعو مف ّ
النظـ ولـ يعرؼ باقيياّ ،
وي المتيف في جمع أطراؼ ىذه العموـ آخذا مف
ّ
الناس في ىذه الفنوف ... ،استخرت ا﵀ الكريـ الق ّ
()1
مما أفنى فيو رحمو ا﵀ حياتو ،فيو نتيجة
كؿ عمـ بالحض الوافر"  .ويبقى أف ىذا الكتاب ىو ّ

الجد واالجتياد ،فقاؿ " :وىذا التّصنيؼ في الحقيقة نتيجة عمري وذخيرة دىري "
لسنوات طواؿ مف ّ
()2

.

ومف خبلؿ كبلـ بعض العمماء في وصؼ ىذا الكتاب نستخمص قيمتو العممية إذ قاؿ ابف

حجر العسقبلني في سرده لمصنفاتو" :و ِ
"الد ّر المصوف" في ثبلثة أسفار بخطو،
سماه ّ
اإلعراب ّ
صنفو في حياة شيخو وناقشو فيو مناقشات كثيرة غالبيا جيدة" (.)3
ّ
حياف ،حيث كاف ينقؿ عنو،
ب -مناقشاتو لمعمماء والمفسريف :فيذا الكتاب كاف مف زمف شيخو أبي ّ
مرة نقؿ عنو أو ذكره ،وكاف مع نقمو لكبلمو يناقشو فيو.
ويصفو بال ّشيخ أو شيخنا ،في ك ّؿ ّ
وموجو .ومف أمثمة ذلؾ في ىذا
مجرد ناقؿ؛ بؿ محقّؽ ومناقش
ّ
وىذا يدلّنا عمى ّأنو لـ يكف ّ
الكتاب:
 مناقشتو لمف تعقّب ابف عطية في قولو تعالى  ﴿ :







   
 ﴾يس اآلية  :38حيث قاؿ ابف عطية " :وكـ ىنا خبرية ،و" أنيـ "
ألنيا إذا كانت خبرية كانت في
فتعقبو الشيخ قائبل ":وىذا ال
يصحّ ،
ّ
بدؿ منيا ،والرؤية بصرية "ّ .
-1
-2
-3

الدر المصوف ،ج ،8ص.5:
السميف
الحمبيّ ،
ينظرّ :
ّ
ينظر :المصدر نفسو ،ج ،8ص.6:
الدرّر الكامنة في أعياف المائة الثّامنة ،ج ،8ص.314:
ينظر :ابف حجر العسقبلنيّ ،
33

عالقة انعهوو انعربيّة بانقرآن انكريى

انفص م األول

موضع نص ٍب بأىمكنا .وال يصوغ فييا إالّ ذلؾ .واذا كانت كذلؾ امتنع أف يكوف "أنّيـ " بدال منيا
ألف البدؿ عمى نية تكرار العامؿ ولو سمّطت أىمكنا عمى " ّأنيـ " لـ يصح؛ أال ترى ّأنؾ لو قمت:
ّ
ابف عطية تََو َّى َـ َّ
أىمكنا انتفاء رجوعيـ ،أو أىمكنا كونيـ ال يرجعوف ،لـ يكف كبلماَّ ،
أف " َي َرْوا "
لكف َ
أف قولو تعالى   ﴿ :
مفعولُو " كـ " فتوىـ ّ
 ﴾بدؿ منو؛ ألنو يس ّوغ أَف يسمَّط عميو فتقوؿ :ألـ يروا أنيـ إلييـ ال
رد عميو السميف الحمبي قائبل" :
يرجعوف .وىذا وأمثالو دليؿ عمى ضعفو في عمـ العربية " ،وىنا ّ
ألنو ٍ
وىذا ِ
لقائؿ أَف يقوؿ" :كـ " قد جعميا خبرية ،والخبرية يجوز أَف تكوف
اإلنحاء تحامؿ عميو؛ ّ
ممكت كـ ٍ
معمولةً لما قبميا عند ٍ
يكوف بنى ىذا
فيجوز أَف
الصدر،
عبد " فمـ يمزْـ
قوـ ،فيقولوف":
ُ
ُ
َ
َ
التوجيو عمى ىذه المّغة وجعؿ " كـ " منصوبةً ب " َي َرْوا " و " أنيـ " بد ٌؿ منيا ،وليس ىو ضعيفاً
ٍ
حينئذ" (.)1
في العربية
 تعقبو عمى الزمخشري وموافقتو لشيخو والزيادة عميو بالشرح واإليضاح :إذ قاؿ في قولو تعالى﴿:













َح َي ْيناه "
الزمخشر ُّ
 ﴾ يس اآلية :33قاؿ ّ
ي في " أ ْ
يؼ بأؿ الجنسية،
ألنو تعر ٌ
َف يكونا صفتيف لؤلرض والمّيؿ ،واف كانا ُمع َّرفيف بأؿ؛ ّ
وفي " َن ْسمَ ُخ " أ ْ
النكرة َّ
ت المعرفةُ
قوة ّ
بأف ىذا فيو ىدماً لمقواعد :إذ ال تنع ُ
ورده الشيخ ػ أي :أبي ّ
حياف ؛ ّ
فيما في ّ
األرض ُمحياةً،
الجمؿ عمى الحاؿ أي:
الشيخ
ابف مالؾ .ثـ َخ ّرج
َ
ُ
ُ
بنكرٍة ،قاؿ :وقد تبعو عمى ذلؾ ُ
المعرؼ بأؿ
النحاةُ ذلؾ في مواضع ،فاعتبروا معنى
نسمخاً منو ّ
يار .قمت :وقد اعتبر ّ
والمي ُؿ ُم َ
َ
الن ُ

-1
الدّر المصوف ،ج ،9ص.268:
السميف
الحمبيّ ،
ينظرّ :
ّ

34

عالقة انعهوو انعربيّة بانقرآن انكريى

انفص م األول

بالنكرة الصريحة نحو ":بالر ِ
جؿ ٍ
خير منؾ "عمى أحد األوجو ،وقولو:
الجنسية دوف لفظو ،فوصفوه ّ
ّ
﴿﴾ العصر اآلية  ، 3:بعد ﴿ 


﴾



العصراآلية:

.2

وقولو:

﴿






ىـ
الدينار
الناس
 ﴾ النوراآلية 38 :و" أىمؾ
الحمر و ّ
َ
ُ
ُ
الدر ُ
البيض " .ك ُؿ ىذا روعي فيو المعنى دوف الّمفظ ،واف اختمؼ نوعُ المر ِ
اعاة .ويجوز أف يكوف "
َ
ُ
كونيا آية" (.)1
أحييناىا " استئنافاً َبيَّف بو َ
ومف أبرز ما يظير قوتو العممية دقتو في توثيؽ األقواؿ ونسبتيا إلى أصحابيا ،والى الكتب التي
ينقؿ عنيا ،وسنقتصر في ىذا المطمب عمى مصادره في سورة يس ،إذ ىي المختارة كنموذج
لمبحث ،فبعد القراءة المتأنية لمباحثو في سورة " يس " يتضح لنا مصادره عمى النحو التالي:
 "االحجة في القراءات السبع" الحسيف بف أحمد بف خالويو ،أبو عبد ا﵀ "اإلمالء" ألبي البقاء. "البحر المحيط " لشيخو أبي حياف :ويعتبر ىذا الكتاب مف أىـ مصادره ،إذ صاحبو مفأشير وأبرز شيوخو ،حيث كاف ينقؿ عنو ويتعقبو في كثير مف المواضع.
 "الكتاب" أبو بشر بف عثماف بف قنبر ،الممقب بسيبويو "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" الزمخشري :حيث كاف ينقؿ عنو ويتعقبو في العديدمف المسائؿ.
 "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا" ألبي الفتح عثماف بف جنيالموصمي.
-1

الدّر المصوف ،ج ،9ص.266:
السميف
الحمبيّ ،
ينظرّ :
ّ
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 "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبدالرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي.
 "المساعد عمى تسييل الفوائد" البف مالؾ. "المشكل لعراب القرآن" لمكي بف أبي طالب. " تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن " لمحمد بف جرير بف يزيد بف كثير بفغالب اآلممي ،أبو جعفر الطبري.
 " مفاتيح الغيب " ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازيالممقب بفخر الديف الرازي.
 " الجامع لحكام القرآن " أبي عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاريالخزرجي شمس الديف القرطبي.
 " جميرة المثال " ألبي ىبلؿ الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ العسكري. " مجاز القرآن " ألبي عبيدة. " مجمع المثال " ألبي الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميداني النيسابوري. " -معاني القرآن واعرابو " إلبراىيـ بف السري بف سيؿ ،أبو إسحاؽ الزجاج.

" معاني معاني القرآن " ألبي زكريا يحيى بف زياد بف عبد ا﵀ بف منظور الديممي الفراء.يبيف
يبيف طريقة عرضو لمقضايا واآليات ،وآخر ّ
قسمناه إلى قسميف ،قسـ ّ
 - 1.3منيجو :وىذا ّ
طريقتو في التفسير .وسنعرض ٍّ
لكؿ منيما عمى حدة.
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مبينا لمنيجو ":إذا عرضت قاعدة
 - 3.1.3منيجو في عرضو لمقضايا واآليات :وقاؿ رحمو المّو ّ
محر ار لو مف كتب
كمية مف قواعد ىذه العموـ أو ضابطا لمسألة منتشرة األطراؼ ذكرت ذلؾ؛ ّ
ّ
الصناعة ،واذا ذكرت مذىبا ألحد مف أىؿ العمـ
القوـ ،وال أذكر إالّ ما ىو المختار عند أىؿ تمؾ ّ
فقد يحتمؿ ىذا الكتاب ذكر دالئمو واالعتراضات عميو ،والجواب عنو؛ فأذكره ،وقد ال يحتمؿ فأحيمو
عمى كتب ذلؾ العمـ" ( .)1كما تعرض لمقراءات حيث قاؿ " :تعرضت لمقراءات المشيورة والشاذة وما
ذكر الناس في توجيييا " ( .)2و ّبيف كؿ وجو غريب مف اإلعراب واف كاف واىيا ،حتى ال يغتر بو
الزمخشري ،وابف
مف اطّمع عميو .كما ذكر الكثير مف المناقشات الواردة عمى ثمة مف العمماء :ك ّ
عطية وأبي البقاء ،والميدوي ومكي والنحاس دوف غيرىـ ،مبر ار ذلؾ بأنيـ أعنى الناس بما قصده
()3
أما في عرضو لآليات ،فقد بدأ قولو بذكر اآلية ،ثـ يشرح ما يحتاج إلى شرح مف
وأغناىـ" ّ .

األلفاظ مف ناحية المغة واالشتقاؽ والمعاني ،وما تحتممو مف دالالت ،بالشواىد واألدلة ،ثـ يبيف
القراءات عمى نحو مجمؿ ،ثـ يأتي لتفصيؿ مباحثيا ،مع ذكره لما يترجح عنده في الغالب ،ثـ
يرجح ما
ويبيف أقواؿ العمماء فييا بالمناقشة والتّعقيب في الكثير مف المواضع ،ثـ ّ
يعرب اآلية ّ
اختاره بعد ك ّؿ ىذا.
أما عف منيجو المتّبع في تفسير الكتاب العزيز مف خبلؿ " الدر
 -1.1.3منيجو في التفسيرّ :
يعد ىذا األخير مف الكتب التي جمعت بيف المّغة والتّفسير ،وىذا مربط الفرس في
المصوف "؛ ف ّ
فإف بياف منيجو متوقؼ عمى بياف منيجو في عموـ
اإلشكالية التي طرحناىا لئلجابة عنيا ،لذا ّ
المّغة والّتفسير.

-1

ينظر :السميف الحمبي ،الدر المصوف ،ج ،8ص.6:

-3

ينظر :المصدر نفسو  ،ج ،8ص.6:

-2

ينظر :المصدر نفسو ،ج ،8ص.6:
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أ -منيجو المّغوي:

مف المعموـ عند المتخصصيف في عموـ المغة أنيا تقوـ عمى مدرستيف رئيسيتيف ىما مدرسة
البصرة ومدرسة الكوفة وىذا ما ّبينو محقّؽ الكتاب " أحمد محمد الخراط " ،حيث قرر أف السميف
الحمبي كاف عمى مذىب المدرسة البصرّية واف لـ يكف يصرح بانتمائو ليا ،ولكف اختياراتو الموافقة
الختيارات ىذه المدرسة تُظير ذلؾ ،ولتبرير اختياره استعاف ببعض النماذج التي وافؽ فييا عمماء
أف األلؼ والبلّـ
مدرسة البصرة وفي رده عمى رأي مف أراء الكوفيوف مثالو" عندما رأى ّ
الزمخشري ّ
في قولو تعالى﴿ :وعمـ آدـ األسماء كميا﴾ ىي عوض مف مضاؼ إليو محذوؼ ،وتقدير أسماء
مسميات ،يرد عميو بقولو " :وفي قولو نظر ،ألف األلؼ والبلّـ ال يقوماف مقاـ اإلضافة عند
البصرييف "(.)1
ب -منيجو التفسيري:
مف أبرز مناىج التفسير" التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي "؛ وال يمكف بياف اتجاىو إال بعد
ثمة
ّ
النظر في قضايا كتابو ىذا ،لذا اخترنا بياف معنى التفسير بالمأثور ثـ التفسير بالرأي ،ومف ّ
نبيف اتجاىو التفسيري.
ّ
مناىج التّفسير :تنقسـ مناىج التفسير إلى قسميف :قسـ يكوف لو مصادر يرجع إلييا المفسر
ويستند عمييا في تفسير القرآف وقسـ آخر يتوقؼ عمى اجتياده في التفسير بعد أف استوفى شروطو
وتمكف في عموـ عدة.
فالقسم الول :ىو ما يسمى بالتفسير بالمأثور فيكوف "طمبو أوال مف القرآف...فإف أعياه ذلؾ طمبو
السنة رجع إلى أقواؿ الصحابة ....فإف لـ يجد عف أحد مف الصحابة
مف السنة ...فإف لـ يجده في ّ

1
الدّر المصوف ،ج ،8ص.35 :
السميف
الحمبيّ ،
 ّّ

38

عالقة انعهوو انعربيّة بانقرآن انكريى

انفص م األول

رجع إلى أقواؿ التابعيف"( .)1فنجد أف ىذا القسـ ىو أفضؿ التفاسير وأعبله وذلؾ لما يستند عميو في
التفسير فيو "إما أف يكوف تفسي ار لمقرآف بكبلـ ا﵀ تعالى فيو أعمـ بمراده ،واما أف يكوف تفسي ار
بكبلـ الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ فيو المبيف لكبلـ ا﵀ تعالى ،واما أف يكوف بأقواؿ الصحابة فيـ
الذيف شاىدوا التنزيؿ" (.)2
أما القسم الثاني :فيو التفسير بالرأي والذي ينقسـ إلى قسميف محمود ومذموـ والتفسير بالرأي:
"عبارة عف تفسير القرآف باالجتياد بعد معرفة المفسر لكبلـ العرب ومناىجيـ في القوؿ ،ومعرفتو
لؤللفاظ العربية ووجوه دالالتيا ،واستعانتو في ذلؾ بالشعر الجاىمي ووقوفو عمى أسباب النزوؿ،
ومعرفتو بالناسخ والمنسوخ مف آيات القرآف ،وغير ذلؾ مف األدوات التي يحتاج إلييا المفسر"(.)3
وىذا ىو الجزء المحمود مف التفسير بالرأي؛ فأما المذموـ منو فيو ما لـ تتوفر فيو ىذه الشروط،
فالمحمود منو ىو " التفسير المستمد مف القرآف ومف سنة الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمّـ وكاف
()4
ألف المفسر في
صاحبو عالما ،بالمّغة العربية ،خبي ار بأساليبيا ،عالما بقواعد الشريعة وأصوليا"  .و ّ

عده العمماء جائ از بحكـ أف في القرآف الكريـ
ىذا التفسير يجتيد في فيـ القرآف ويبذؿ جيده في ذلؾ ّ
"مف اآليات التي تدعو إلى التدبر في القرآف واعماؿ الذىف في آياتو ،والتذكر ...واستدلوا بدعاء
الرسوؿ صمى ا﵀ عميو وسمـ البف عباس " المّيـ فقيو في الديف وعممو التأويؿ "(.)5

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،التحبير في عمـ التفسير ،تح :زىير عثماف عمي نور ،ط .8قطر ،8995 :إدارة الشؤوف
اإلسبلمية ،ص.532.534 :

 -2فيد بف عبد الرحماف بف سميماف الرومي ،بحوث في أصوؿ التفسير ومناىجو ،ط ،8489 .4مكتبة التوبة:
ص.78:

 -3محمد حسيف الذىبي ،التفسير والمفسروف ،ط .7دس ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،ج ،8ص.883 :
 -4فيد بف عبد الرحماف بف سميماف الرومي ،بحوث في أصوؿ التفسير ومناىجو ،ص.79 :
 -5نفسو ،ص.81 :
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انفص م األول

ىذه أىـ الشروط التي وضعيا واتفؽ عمييا أغمب عمماء التفسير ،وفي ىذا الصدد تجدر بنا
اإلشارة إلى أىمية المّغة العربية وعموميا في التفسير بؿ ُجعؿ مدى إتقانيا معيا ار لمترجيح بيف
ٍ
فإف التفسير
التفاسير واالعتماد عمى أحدىا دوف اآلخر وتصنيفيا بيف
محمود ومذموـ .وعموما ّ
مجيز لو ورافض و ٌّ
ٍ
كؿ لو حجتو
بالرأي" المحمود منو والمذموـ " اختمؼ العمماء في حكمو بيف
ودليمو عمى رأيو.
دره
وعمى ىذا التقسيـ لمناىج التفسير يمكننا أف نستنتج منيج " السميف الحمبي في ّ
المصوف" فالمدقّؽ فيو يرى كثرة المباحث المّغوية ،خاصة اإلعراب الذي ساعده في الوصوؿ إلى
معنى اآليات وترجيح األقواؿ وتوجيو القراءات ،كما ظير منيجو في حديثو عنو ثنايا مقدمتو كما
سبؽ وأشرنا.
مف خبلؿ دراستنا النظرية الموسومة بعبلقة العموـ العربية بالقرآف الكريـ ،التي عرضنا فييا
بعض المسائؿ المتعمقة بموضوع البحث نظريا ،رأينا أف نمخصيا في ىذه األسطر ليتسنى لمقارئ
أف:
أىـ ما جاء فيو ،ومنيا ّ
استيعاب ّ
عالـ
بعدة معاني منياّ ":
 مصطمح "عمـ" ورد في لساف العرب ّالداللة عمى ّ
الصفة ،فنقوؿٌ " :
النسبة فنقوؿ ":العبلّـ والعبلّمة " .كما يعني مجموعة مف األسس
وعميـ"،
وتعميـ ،و ّ
الداللة عمى ّ
ٌ
ٌ
والمبادئ التي يبنى عمييا عمـ مف العموـ.
 وردت لفظة " العربية " في المعاجـ عمى ّأنيا لغة قوـ مف األمـ وتعني في معجـ لساف العربعبر بيا عف المساف العربي.
أنيا لغة عربية ُي ّ
 عموـ العربية ىي معرفة األصوؿ والمبادئ واألسس التي توصمنا إلى معرفة المّغة العربية فيالنحوية والتّركيبية وىي الحافظ األميف لمغة العرب ومف أىـ
جميع مستوياتيا:الصوتية ،الصرفيةّ ،
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انفص م األول

ىذه العموـ نذكر ":عمـ الصرؼ ،عمـ اإلعراب ،عمـ الببلغة ،عمـ المغة ،العروض والقوافي ،اإلنشاء
والخطابة وتاريخ األدب ".
 ورد مصطمح التفسير في المعاجـ بمعاني متقاربة توحي إلى داللة واحدة ،وىي اإليضاح والبيافوالبروز.
 اختمؼ العمماء في تعريؼ التّفسير وك ّؿ حسب وجية نظره ،ومف بيف ىذه التعريفات ّأنو" :عمـييتـ بألفاظ القرآف الكريـ ".
 يدؿ مصطمح " القرآف" في المعنى المّغوي عمى القراءة ،التبلوة واإللقاء ،وىو عمى وزف "فعبلف"كالغفراف والشكراف.
المنزؿ عمى نبينا محمد صمى ا﵀ عميو وسمـ ،المبدوء
 القرآف في معناه االصطبلحي :ىو الكتاب ّبسورة الفاتحة ،المختوـ بسورة الناس ،المنقوؿ بالتواتر ،المتعبد بتبلوتو ،الجامع ألمور الديف والدنيا.
 العموـ العربية قبؿ انفصاليا كانت متداخمة مف ناحية التأليؼ ،إذ كانت تصب في مجرى واحدوذلؾ اللتقائيا في غاية واحدة وىي خدمة القرآف الكريـ.
 تتميز المّغة العربية بعدة عموـ يختص كؿ عمـ منيا بمستوى مف مستوياتيا وك ّؿ عمـ وكيؼ يخدـالنظاـ المّغوي مف جية ويؤثر في المعنى مف جية أخرى.
 يرتبط المستوى الصوتي بالمعنى ويخدمو مف خبلؿ عدة وسائؿ كالحركات الصوتية والخاصيةاالستبدالية لمحروؼ وما لكؿ ذلؾ مف أثر في الداللة.
 لمعمـ الصرفي وظائؼ داللية في النظاـ المّغوي تتعدد بتعدد فروع اىتماماتو كالبنية واالشتقاؽوالصيغ...
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 أما النحو فالغاية فيو الوقوؼ عمى أساليب التعبير وفيـ الكبلـ وافيامو وىذا أوؿ ارتباطاتوبالمعنى باإلضافة إلى ما يتميز بو مف مباحث في حد ذاتو لمداللة كاإلعراب مثبل.
 -لمببلغة عموـ ثبلث تسعى لوضوح المعنى وبيانو ،كما تعتبر نظرية النظـ لمجرجاني

مف

جسدت ىذه الغاية.
أىـ الدراسات التي ّ
 تتداخؿ العموـ العربية فيما بينيا وتتكامؿ حتى يحصؿ المعنى المراد. ترتبط المّغة العربية بالقراف الكريـ وشرفت بخدمتو .وليذا تقاربت مع عموـ أخرى  :كالتفسيرالفمسفة...فتعددت المؤلفات وتوسعت معارؼ المؤلفيف.
والحديث والفقو و
ّ
 يعتبر السميف الحمبي مف أىـ العمماء الذيف سعوا إلدراؾ ىذه الغاية فبرع في عموـ شتى وألؼعدة ،ومف أىميا كتاب الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف.
كتبا ّ
لدره المصوف در ار كامنة تُبرز قيمتو العممية ،فيو مف أىـ المصادر التي تناولت مختمؼ العموـ
 ّالعربية مرتبطة وأثرىا في تفسير القرآف العظيـ ،ويكفي أنو – رحمو ا﵀  -أفنى عمره فيو مجدا
مجتيدا خدمة منو لمّغة العربية والقرآف الكريـ.
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المبحث األول :تكامل العموم العربية ودورها في تفسيرالقرآن الكريم
المبحث الثاني :ترجمة موجزة المؤلف "السمين الحمبي""الدر المصون في
المبحث الثالث :التّعريف بالمؤلف ّعموم الكتاب المكنون

الصوت في تفسير سورة يس.
المبحث األول :أثر علم ّالمبحث الثاني :أثر علم الصرف في تفسير سورة يس.المبحث الثالث :أثر علم النحو في تفسير سورة يس.المبحث الرابع :أثر علم اللّغة في تفسير سورة يس.المبحث الخامس :أثر البالغة في تفسير سورة يس.السمين
المبحث السادس :دراسة إّ
حصائية لمدى اعتملد ّ
الحلبي على علوم العربية.

الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ

الدر المصون في
المبحث األول ":أثر عمم الصوت في تفسير سورة يس في كتاب ّ
عموم الكتاب المكنون "
الصوت ،وقد ارتبط كثي ار
السورة الكريمة بعمم ّ
السمين الحمبي في تفسير ىذه ّ
استعان ّ
عدة:
بالقراءات القرآنية .فاختمفت قراءات المّفظة الواحدة ،باختالف ورود الحرف الواحد بطرق ّ
بالتّشديد أو التّخفيف أو االستبدال ،أو في حاالت أخرى كالوقف أو الوصل ،اإلدغام أو اإلظيار.
الدور الذي تقدمو في
السورة و ّ
وكان لك ّل ىذا أثر في ّ
تغير المعنى وتوضيحو .وعمى إثر ورودىا في ّ
ك ّل حالة ،عمدنا إلى تقسيم ىذا المبحث عمى الشكل التالي:
أولا :قراءة المّفظة "يس" بين اإلدغام واإلظهار وأثر ذلك في المعنى في اآلية :اختمف القّراء في
ك اإلدغام وفقًا
بأول حرف يميو ،ومنيم من ف ّ
قراءة ىذه المّفظة؛ فمنيم من أدغم آخر حرف منيا ّ
بنون ساكنة .وال ّسمين الحمبي عرض ىذا االختالف وراح يشرح ويعمّل ذلك بالخفّة لمن أدغم "فمن
السيولة واليسر والخروج من ثقل المتجانسين لكونو التماسا لجريان
دواعي اإلدغام الميل إلى ّ
()1
القراء من اتّجو إلى اإلدغام
األصوات وتتابعيا دون انحباس أو فصل صوت عن األخر"  .فمن ّ
()2
ك الحروف واظيارىا " وقفًا
وصالً في الكالم " ولمخفّة فيو "  .لتقارب المخارج ،ومنيم من اختار ف ّ

عمييا "( .)3ففائدة اإلدغام ّأنو م ّكن المتكمّم من اليسر في الكالم وانسجام حروفو.
أما أثره في اآلية الكريمة فيرتبط بالمعنى ،فمن أدغم جعميا مع بعدىا كممة واحدة ،فيكتمل
ّ
أما من أظير فكانت غايتو الوقف عمى الكممة وبذلك يحصل معنى جديد ويستأنف
معناىا معياّ .

-1
-2
-3

عبد المعطي جاب ا﵀ ،دراسات في عمم المّغة الحديث ،دط .الجزائر ،2009 :دار الكتاب الحديث ،ص.7:

الدر المصون ،ج ،9ص.243:
السمين الحمبيّ ،
ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.243:
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
عدت ىذه الحروف حروف المعجم وبذلك
عما بعدىا ،إذ ّ
الكالم؛ ذلك ألّنيا فصمت في معناىا ّ
السمين الحمبي ،ظير لنا في قولو " :وىذا أجرى عمى
الرأي الذي أخذ بو ّ
تفصل عما بعدىا ،وىو ّ
القياس في الحروف المقطّعة" ( .)1وىذا ما ذىب إليو أيضا في سورة آل عمران ،في قولو تعالى:
﴿       
 :﴾   فجعل اآلية األولى
كالما مبتدأ "(.)2
حروف معجم والثّانية " ً
تقدميا ىذه
قسمنا ىذا الفرع
اعتمادا عمى المعاني التي ّ
ً
ثانيا :في تخفيف الحروف وتشديدهاّ :
السورة وتوجيو معناىا ،لذا جاء تقسيميا عمى ال ّشكل اآلتي:
الصوتية في تفسير ّ
الميزة ّ
عما سبقيا ،وىذا ما نمتمسو في اآليات التالية:
 -1. 2إعطاء معاني جديدة مختمفة ّ
قولو تعالى   ﴿ :










 ﴾   اآلية :14قرأت
شددىا ،وكان ليذا االختالف أثر
ىذه المّفظة بطريقتين مختمفتين ،فمنيم من خفّف ا ّلزاي ومنيم من ّ
الصوت
في تفسير اآلية واعطاء معنى مختمف مع ك ّل قراءة ،إذ ك ّل منيا عمدت إلى قراءة ىذا ّ
"عزز المطر األرض
الشدة ،ومنو قول العربّ :
القوة و ّ
بطريقة ّ
معينة ،فتشديد ىذا ّ
الصوت يد ّل عمى ّ
()3
قوينا
صمبا
ولبدىا ويصبح لحم الناقة
وقويا إذا ّ
قواىا ّ
ً
ً
تعزز "  .وبيذا ستعني اآلية ّأننا ّ
أيّ :

 -1السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص.243:
 -2نفسو ،ج ،3ص.6:

 -3ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.251:
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
فعززنا أي :غمبنا،
الزاي تصبح الكممة بمعنى " الغمب" ّ
أما بتخفيف صوت ّ
المرسمين بمرسل ثالثّ .
ومثالو من القرآن قولو تعالى في سورة ص  ﴿ :
أن الغنيمة لمن غمب "(.)1
 ﴾ اآلية :23أي " :غمبني والمعنى ّ
الداللة " :فغمبناىما بثالث "( ،)2ىذا بإضافة ال ّشدة ،أما بإزالتيا فقد
وبتطبيقو عمى اآلية تحمميا ّ
الصوت ،سواء في بيان معنى اآلية أو في تمكين
أضفنا معنى آخر لآلية مستفيدين بذلك من عمم ّ
القارئ من معرفة الفرق في المعاني بين التّخفيف والتّشديد ،واكتفى المؤلّف بعرض ىذه المعاني
ؤدي إلى المعنى نفسو.
أن كال القراءتين ت ّ
دون ترجيحو لمعنى دون آخر وذلك ّ
قولو

تعالى:

﴿
















الصوت وتخفيفو إلى
 ﴾ اآلية ّ :33
يؤدي تشديد ّ
الميتة تطمق عمى من مات ومن لم يمت،
ّ
عدة فروق في المعاني مع ك ّل حالة ،فتشديد " التّاء" في ّ
السمين الحمبي ذكر
في حين تستعمل ىذه المّفظة مخفّفة التاء عمى من وقع عميو الموت .ولو ّ
أن ّ
تقسيمات القراءة ليذه المّفظة في جميع القرآن فذكر المواضع التي اتّفق فييا العمماء عمى تخفيفيا
()3
السمين ىذه
ومواضع تشديدىا .ثم المواقع التي اختمف فييا العمماء بين ّ
مشدد ومخفّف "  .ووافق ّ

يتغير من آية إلى أخرى حسب ورود ىذه المّفظة بكال الحالتين في القرآن
أما المعنى ف ّ
التّقسيماتّ ،
فقدم لنا
الصوت في التّفسير بين التّخفيف والتّشديدّ ،
عامة .وىاتان اآليتان ّ
تبينان لنا أثر ّ
الكريم ّ
معنى في تخفيفو في حين أعطى معنى آخر جديد أثناء تشديده.
 -1ابن ىالل العسكري ،جميرة األمثال ،دط .بيروت ،دس ،دار الفكر ،ج ،02ص.288
 -2نفسو ،ج .9ص.251:

 -3ينظر ،السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،3ص104
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
سببا في اختالف المعاني في اآلية الواحدة ،وىذا ما نالحظو في اآليات:
 -2.2تكون ً
في قولو تعالى   ﴿ :
 ﴾ اآلية  :34ففي ىذه اآلية يد ّل تشديد الجيم عمى " التكثير
عكس

تخفيفو

()1

"

.

كما



نمتمسيا

في

قولو

تعالى﴿:






﴾    اآلية :68
قوة الفعل وأثره في نفس المتمقي أما في
فيضفي ىذا التّشديد معنى " المبالغة " في المّفظة ما ُي ّ
حمميا ّ
()2
السمين
حالة التّخفيف بقولنا َ"ن ْن ُك ُسوُ" قد " تحمل معنى المبالغة أو عدمو "  .وفي ىذه اآليات عمد ّ

إلى ذكر ىذه الفروقات في المعاني بين تخفيف الحرف وتشديده دون أن يختار وجو دون األخر.
 -3 .2إعطاء الفرق بين الكممتين إذا ما أضفنا حرف أو حذفناه أو استبدلناه بحرف أخر ،وىذا ما
اتّضح أكثر في اآليات التالية:
قولو

تعالى﴿:





جميا في ىذه اآلية أثر عمم الصوت في
 ﴾ اآلية  :30يظير ً
ميم وىو الوقف ،وارتبط ىذا األخير بالقراءات
َ
الداللة .وفي خدمتو لتفسير القرآن من خالل مبحث َ
ظاىرا .ففي ىذه اآلية؛ وبالوقف عمى الياء الساكنة والمبدلة من
اضحا ومعناه
القرآنية ،فكان أثره و ً
ً
تتميز بو ىذه "الياء" في
تاء التأنيث دلَت لفظة " حسرة " عمى المبالغة في التحسُّر ،وذلك لما ّ
التأوه ،ومن أثره " تقوية المعنى في النفس ،وذلك أنيا في موضع وعظ وتنبييو وايقاظ
داللتيا عمى ّ
الدال عمى أّنو قد
وتحذير فطال الوقوف عمى الياء كما يفعمو المستعظم لؤلمر المتعجب منوَ ،
1
الدر المصون ،ج ،9ص.266.267:
السمين الحمبيّ ،
 ينظرّ ، -2ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.284:
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
()1
لسمين إلى ىذا
قوة المعنى َ
بيره " ّ ،
وشدة الحسرة في نفوسيم فتطرق ا ّ
فعبر طول ّ
الصوت عمى ّ

الداللة بعدما عرض لمختمف القراءات األخرى فبين معنى اآلية في
األثر الذي أحدثتو الياء في ّ
الدالالت األخرى.
ىذه الحالة مثمما فعل مع ّ
قولو تعالى   ﴿ :
    
﴾ اآلية  :52ففي ىذه اآلية يختمف المعنى بإيراد ضمير المتكمّمين "التاء" وبعدمو .فاآلخذ بيذا
األخير جعل من " وي " كممة برأسيا ،وبيذا يكون معنى اآلية " يا عجب لنا "؛ ألن "وي" تفسر
بمعنى " :اعجب منا " ،في حين يكون لآلية الجميمة معنى أخر ،تأويمو أن ك ّل واحد منيم يقول :يا
()2
ألننا قرأنا ىذه المّفظة بإيراد ضمير المتكمّم وىو حرف " التاء " ليصنع الفرق مع
ويمتي"  .وذلك ّ

كل موضع ،ورغم ّأنو عرض ىذه المعاني إالّ أنو عقّب عمى من اختار أري الكوفيين القائل أن
"وي" كممة برأسيا وذلك ألثرىا في معنى اآلية التي يكون محصوليا " يا عجب لنا " ،وىو المعنى
السمين الحمبي ب ّأنو تأويل بعيد لآلية.
الذي رآه ّ
قولو

تعالى﴿:







﴾    
تغير بنية الكممة،
اآلية : 55:م ّكنتنا ىذه المّفظة من التماس أثر استبدال الحرف أو إضافتو في ّ
ونتيجة ذلك يتغير المعنى .فيذه المّفظة يتغير معناىا تبعا لزيادة أو حذف حرف منيا .فيي باأللف
تعني " :أصحاب فاكية " ،وبدونو تعني :أصحاب جنة " فرحون طربون " ،وعموما فإن كمتا

 -1ابن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ،تح:عمي النجدي ناصف عبد الفتاح،
إسماعيل شمبي وآخرون ،دط .القاىرة ،1994 :ج ،02ص.210:

2
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ،ج ،9ص.275:
 -ينظر :السمين الحمبيَ ،
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ويتنعم بو "(.)1
ألن كالَ من الفاكية والفُكاىة مما يتم َذذ
الحالتين تمتقيان في معنى":المتم ّذذ
المتنعمّ ،
ّ
ّ
الداللة نفسيا.
ألنيا توحي إلى ّ
السمين الحمبي بعرض ىذه القراءات دون تعقيب ّ
وليذا اكتفى ّ
قولو

تعالى﴿:







السمة االستبدالية لؤلصوات،
 ﴾ اآلية :09تظير في ىذه اآلية َ
وما ينتج عن ذلك من تغيير معاني الكممات وتأثيرىا في داللة اآلية التي تندرج فييا ىذه الكممات؛
تغير لفظيا واستبدال أحد حروفيا بحرف أخر.
من خالل ّ
أما حينما نستبدليا بحرف
فإذا جعمنا ىذه المّفظة " بالغين" المعجمة تعني اآلية َأننا غطّينا أبصارىمَ ،
يتحول المعنى إلى ضعف البصر ،ومن ذلك قولنا " :عشي بصره وأعشيتو
" العين" المبيمة ،فينا ّ
()2
السمة
أنا "  .فأشار رحمو ا﵀ إلى كل ىذه االختالفات في معاني اآلية ،مما يبرز أثر ىذه ّ

االستبدالية لمحروف في تغيير المعنى وتفسير اآليات.

1
الدر المصون ،ج ،9ص.277:
 ينظرَ :السمين الحمبيَ ،
 -2ينظر:المصدر نفسو ،ج ،9ص.249:
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ

المبحث الثاني :أثر عمم الصرف في تفسير سورة " يس" في كتاب الدر المصون
مسمين الحمبي"
ل ّ
لكننا اتّبعنا
متنوعةّ .
احتوى ىذا الكتاب في ثنايا تفسيره لسورة " يس " عمى مباحث صر ّ
فية ّ
السورة وما أضفتو في خدمتيا لتفسير اآليات ،وليذا ق ّسمناه عمى فرعين :فرع في
داللتيا في ّ
تصريف األفعال وفرع في تصريف األسماء وفي ىذا األخير أدرجنا قسم لممصادر وآخر لداللة
أخير قسم لمتّصغير.
السورة ،و ًا
الصيغ والمشتقّات التي وردت في تفسير ّ
األوزان .وفيو جمعنا مختمف ّ
الصرفية األخرى كإشارتو رحمو ا﵀ إلى تذكير االسم وتأنيثو واالسم بين اإلفراد
أما المباحث ّ
ّ
منا عمى انسجام البحث.
والجمع ،فقد ذكرنا أثرىا في خالصة المباحث وذلك لقمّة عددىا ومحافظة ّ
أولا -تصريف األفعال:
قولو تعالى    ﴿:
 ﴾  اآلية  :57ستختمف معاني اآلية ،وذلك بسبب اختالف
مرة .فاألصل أّنو مضارع الفعل " ّادعى" عمى وزن "افتَعل"
المعاني التي يقدميا وزن الفعل في ك ّل ّ
الدعاء؛ فما
عمي ما شئت ،وقد يكون بمعنى ّ
مرتبطًا بمعنى التّمني الذي ّ
يوجو اآلية بمعنى " ّادع َ
الجنة يأتييم "( .)1في حين يعطينا ىذا الوزن معنى آخر مغاير لما سبقو حامال معنى
ّ
يدعونو أىل ّ
التّفاعل ،وىو من األوزان التي تفرض التّبادل والتّشارك بين الطرفين أي " ما يتداعون كقول
العرب :ارتموا وتراموا "(.)2

1
الدر المصون ،ج ،9ص.279
 السمين الحمبيَ ،الحمبي،الدر المصون ،ج ،9ص.279:
ينظر:السمين
-2
ّ
ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
فتعدد معاني الصيغة الواحدة يقدم معاني متفرقة لآلية ،ما ُيظير األثر التّفسيري ليا ،وىو ما أدركو
ّ
السمين الحمبي.
ّ
ثانيا -تصريف األسماء
 - 1.2المصادر
قولو

تعالى:

﴿





 ﴾ اآلية  :5لو نعود إلى قراءة ىذه اآلية نجد االختالف فييا ،بين "
بالضم والقراءة بالفتح ،حيث كان الفاصل في ىذا االختالف ّأنو عند قراءتيا بالفتح فمكونيا
القراءة
ّ
منصوبة عمى المصدر"( .)1وبيذا سيزول االختالف وتحصل غايتنا والمتمثّمة في فيم معنى اآلية.
الصرف من خالل المصادر فاستطعنا معرفة الفرق بين
وكانت الوسيمة إلى غايتنا ىذه في عمم ّ
الحالتين ،فإذا ما نصبنا المّفظة عمى المصدر فمعنى اآلية ،ىو " :نزل ا﵀ ذلك تنزيال "( .)2في حين
()3
يفسر وجية
الرحيم"  .وىو ما ّ
بالرفع فمحصول اآلية أن ":الذي أنزل إليك تنزيل العزيز ّ
قراءتنا ليا ّ

خبر إذ ىذا ىو المعنى المراد.
من أعربيا ًا
مرة أخرى ،من توجيو القراءات ليذه اآلية ومذىب ك ّل قارئ الذي بحسبو
ّ
فتمكنا من خالل ّ
الصرف ّ
الصرف من بيان
اختمفت معاني اآلية مع َ
كل قارئ ،وفي ىذه اآلية ،وبعد حركات اإلعراب تمكن ّ
بحد ذاتيا
المعنى المراد من خالل ما يضفيو من إضافة المصدر إلى الفاعل أو جعل المّفظة ّ
مصدرا.
ً
 -1ينظر:المصدر نفسو ،ج ،9ص.246:

 -2الز َجاج ،معاني القرآن واعرابو ،تح :عبد الجميل عبده شمبي ،ط .1بيروت ،1998:عالم الكتب ،ج ،4ص.278:
 -3نفسو ،ج ،4ص.278:
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
 -2.2داللة األوزان:
قولو تعالى   ﴿:












﴾   
أما الثّاني فيو من وقع
األول صاحب الفعلّ ،
اآلية  :30يختمف المعنى بين الفاعل والمفعول ،إذ ّ
تبعا لالختالف الحاصل بينيما مسبقًا،
عميو فعل الفاعل ،وباإلضافة إلى أحدىما سيختمف المعنى ً
السمين الحمبي ،فإذا ما
وىذا ما نقف عميو في تفسير ىذه اآلية التي بين أيدينا .وىو ما أشار إليو ّ
يتحسرون عمى غيرىم وىذا لقولو:
أضيف المصدر إلى الفاعل تكون اآلية بمعنى :العباد ىم الذين
ّ
()1
أما في
"الحسرة مصد ار مضافا إلى فاعمو ،أي:
ّ
يتحسرون عمى غيرىم لما يرون من عذابيم" ّ .

بحد ذاتيم،
يتغير المعنى وتكون الحسرة عمييم ىم َ
حالة ما أضيف ىذا المصدر إلى المفعول ّ
يتحسر عمييم غيرىم " .وىذا ما ّدلت عميو صيغة الفاعل وصيغة المفعول ،وبيذا
فيكون التّقدير" :
ّ
يتحسرون عمى غيرىم؟ أم ىم من ُيتحسر عمييم.
نوجو معنى اآلية ،ىل ىؤالء العباد:
ّ
ّ
قولو تعالى  ﴿:
عدة معاني لكن الحمبي اختار وتكمم عن معنى واحد وىو
﴾ :إذ ىذه المّفظة وبيذا الوزن تحمل ّ
معنى " الفاعمية " ( ،)2ولكونيا جاءت عمى ىذا الوزن حممت وأضيف ليا معنى أخر ،فدلّت عمى
الصفة "الحكمة" ،التي تد ّل عمى "اإلتقان والمنع من الخروج عن اإلرادة "( ،)3وىي
المبالغة في ىذه ّ

1
الدر المصون ،ج ،9ص.259:
السمين الحمبيّ ،
 ّ2
الدر المصون ،ج ،9ص.245 :
السمين الحمبيّ ،
 ّ -3نفسو ،ج ،01ص.266:
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
()1

أشد من ذلك إذ "أحكمت آياتو "
صفة يتحمّى بيا القرآن العظيم ،بل َ

سمي القرآن
وأتقنت ،و" إنما
ّ

حكمة المتناعو عن المعارضة كأنو ممتنع أن يؤتى بمثمو أو يعارض "(.)2
قولو تعالى    ﴿ :
 ﴾     اآلية
يتحصل
 :43إن المراد من ىذه اآلية ،أّنو ال مغيث ليؤالء الذين شاء ا﵀ إغراقيم "( .)3وحتى
ّ
يعد من أبنية
الحمبي عمى ىذا المعنى رجع إلى المعاني التي يحمميا ىذا الوزن " فعيل " ،والذي ّ
إما ّأنو
اسم الفاعل ولو ّ
عدة معاني .وفي مثالنا ىذا يطمق عمى ّ
الصارخ ،وبذلك سيحمل معنيين ّ
"المستغيث بمعنى مصرخ ،واما مغيثا لغيره "( .)4ولو نسقط ىذه المعاني عمى اآلية نستنتج مباشرة
قدميا ىذا الوزن ،فندرك أن
المعنى المراد ،بعدما اتّضح لنا المعنى أكثر من خالل المعاني التي ّ
ىؤالء المغرقين لو يشاء ا﵀ أن يغرقيم فمن يكون ليم مغيث ،وىذا بعد مقارنتنا بعقل راجع لمختمف
الصرف
المعاني التي ّ
يقدميا كل وزن ليذه البنية في ضبط المّفظة ،فمجأ المؤلّف وغيره إلى عمم ّ
لتوضيح اآلية أو حتى يستدلّوا عمى ما ذىبوا إليو في ترجيحيم لمعناىا من خالل المقارنة بين
الصورة لممتصفّح
المعاني المختمفة لمكممة الواحدة إذا ما ارتبطت بيذا الوزن " فعيل " وكذا تجسيد ّ
ويفيم لديو.
آليات الرحمان حتى ي ْقرب إليو المعنى ُ

 -1الزجاج ،معاني القرآن واعرابو ،ج ،04ص.277
2
الزجاجي ،من اشتقاق أسماء ا﵀ ،تح :عبد الحسين المبارك ،ط.2
 أبو القاسم عبد الرحمان بن اسحاق ّالرسالة ،ص.60:
بيروت ،1986:مؤسسة ّ

 -3محمد بن يوسف أبو حّيان األندلسي ،البحر المحيط ،تح:عادل أحمد عبد الموجود،عمي محمد معوض،ط.1
العممية ،ج ،7ص324:
لبنان ،1993 :دار الكتب
ّ
 -4ينظر :السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،9ص.272
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قولو سبحانو وتعالى    ﴿:
صرف
 ﴾  اآلية  :32بفضل عمم ال ّ
تم ّكنا في ىذه اآلية من الوصول إلى المعنى والبرىان عمى التّوجو ا ّلنحوي في ىذه المّفظة "جميع" "
بين التأكيد واإلخبار " ( .)1وىذا كمّو من خالل ما يحيل إليو الوزن " فعيل " الذي جاءت عمى
منوالو المفظة " جميع " .فيي ىنا بمعنى " مفعول " أي :مجموعون .وليذا السبب عمينا أن نعتبر
"جميعا " :خبر وليس تأكيد ،فكل تدل عمى اإلحاطة والشمول ،و" جميع " تدل عمى االجتماع "
ً
()2
فحمل معناىا عمى لفظيا ولو " قمت :كيف أُخبر عن ك َل
أمرىا ُمجتمع " ؛ ُ
بمعنى الجماعة التي ُ

ألن كال يفيد معنى اإلحاطة وأالا ينفمت منيم أحد
بجميع ومعناىما واحد؟ قمت :ليس بواحد؟ ّ
أن المحشر يجمعيم "( .)3وبدقائق المعاني ىذه يحصل لنا المعنى في
والجميع معناه :االجتماع ،و ّ
اآلية وىو" أن كمّيم محشورون مجموعون محضرون لمحساب يوم القيامة"( .)4وبالمعنى الذي ح ّممو
الوزن " فعيل " ليذه المفظة ،تم ّكنا من توجيو اآلية نحويا واختيار السمين وجو اإلخبار فييا من
جية ،وما أضفاه كل ىذا وذلك في تفسير اآلية الكريمة.
 -3..التّصغير:
الرفع راح
قولو تعالى ﴾  ﴿:اآلية :01في ثنائيا عرضو ألحد وجوه قراءة ىذه اآلية والمتمثّمة في ّ
الرابع؛ بقوليم أنيا " :منادى وىذا يعمّل بناءىا
ال ّسمين الحمبي
ّ
الرأي ّ
يوضح ما ذىب إليو أصحاب ّ
1
الدر المصون ،ج ،9ص.272:
السمين الحمبيَ ،
 ينظرّ : -2األلوسي البغدادي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،دط .لبنان :د س ،دار إحياء التراث

العربي ،ج ،9ص.82:
-3جارالمّو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوب
معوض وآخرون ،ط.1الرياض ،1998 :مكتبة العبيكان ،ج،5
التأويل ،تح :عادل أحمد عبد الموجود ،عمي محمد ّ
ص.176:

 -4نفسو.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
السمين الحمبي بمبحث ميم في عمم
عمى ّ
الضم ،فاألصل فييا أنيا " يا إنسان " ،وىنا استعان ّ
يفسر سبب اقتصار العرب عمى حرفين فقط من ىذه الكممة ذات
الصرف ،وىو التّصغير فيو ّ
ّ
األصل " :يا أَُن ْي ِس ْين " فمكثرة النداء بيا عمى ألسنتيم اقتصروا عمى شطرىا الثاني فقط"(.)1
فأصبحت " يس " .و ارح السمين أيضا يعمل رأي شيخو ،ويبّين لنا أصل الكممة معتمدا عمى
التصغير وعمى أىم سمة لو في أنو يرد األشياء إلى أصوليا .فمما كان تصغير" ْإنسان " عمى
()2
ِ
ِ
الصرف
النحو " أَُنيسيان " بياء بعدىا "ألف" دل عمى أصل الكممة ،وىو " إِ ْنسيان "  .فبعمم ّ

المفسرين في ىذه الكممة ومذىبيم في ّأنيا
ومبحثو استطاع المؤلف أن يوضح لمقارئ وجية نظر
ّ
عز وج ّل لو ،ىذا من جية
النبي صمّى ا﵀ عميو وسمّم ،ونداء المولى ّ
منادى بعدما ّ
عدت من أسماء ّ
ومن جية أخرى أوضح لنا ىذا االختصار واالقتصار عمى الحرفين؛ وذلك راجع كما ذكرنا كونيا
بعا شيخو
كممة مصغرة حذف شطرىا لكثرة استعماليا .إالّ ّ
أن السمين الحمبي رفض ىذا الوجو متّ ً
األول بالتصغير وما يتميز بو في ّأنو يرد األشياء إلى أصميا وبيذا رفض
الذي عمّل رأيو بدليمينّ :
ِ
أن أصل الكممة " إنسان " ىي " أ ْ ِ
أن ىذا
أما دليمو الثاني ّ
ُنيسيان " وقال ّ
ّ
أن أصميا " ْإنسيان "ّ .
حق
االسم من أسماء النبي صمى ا﵀ عميو وسمّم وال يجوز تصغيرىا ألنو تحقير ويمتنع ذلك في ّ
النبوة.
ّ
السمين الحمبي في قراءة " يس " فيي القراءة األولى بسكون النون " َي ِس ْي ْن " حيث
أما ما اختاره ّ
ّ
اعتبرىا حروفًا مقطّعة.

1
الدر المصون ،ج ،9ص.244:
 ينظرّ ،السمين الحمبيَ ،
 -2ينظر ،المصدر نفسو ،ج ،9ص.244:
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ

الدر المصون
المبحث الثالث " :أثر عمم ال ّنحو في تفسير سورة " يس " في كتاب ّ
لمسمين الحمبي "
ّ
النحو
بعد تصفحنا لمكتاب من خالل تفسير سورة " يس " الحظنا مدى اعتماده عمى عمم ّ
خاصة اإلعراب ولعل ىذا ىو سبب تسمية بعضيم لو ّأنو إعراب القرآن فكانت ك ّل آية ال تخمو من
ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قسمناىا عمى حسب ورودىا
النحوي ،ورغبة ّ
التفسير ّ
منا في استيعاب ىذه القضايا في بحثنا ىذا ّ
فيو.
إما أن يذكر رأيا واحدا في إعراب اآلية ،أو
أولا :اإلعراب :الحظنا ّ
أن لمسمين في ىذا طريقتينّ :
عدة آراء في إعراب اآلية الواحدة.
يذكر ّ
 -1.1ذكره رأيا واحدا في اآلية :وىو ما وجدناه في تفسيره لآليات التالية:
قولو

تعالى:

﴿















﴾    
اآلية  :1.اعتمد السمين الحمبي في تفسيره لآلية عمى اإلعراب لتوضيح معناىا ،وتوقف ذلك عمى
الفعل " ونكتب " فمن جعمو " مبني لممعموم :كان ما بعده مفعوال بو ،و ما يميو عطف عميو"(.)1أما
من اختيار بناءه لممفعول جعل من شبو الجممة مرفوعا كونيا معطوفة عمى القائمة مقام الفاعل .و
كل ىذا اىتدينا إليو من خالل ما أعربت عميو الحركات األخيرة من الكممة .فاختمف المعنى ومراتب
الكممات في الجممة عمى حسب ما يقتضو المعنى الذي تمزمو ىذه الحركات.
قولو

تعالى﴿:













﴾ اآلية :.1اتّجو السمين في إعرابو لمجممة عمى أنيا بدل "
لممرسمين " وذلك بإعادة عامل الفعل " اتبعوا " وىذا ما رفضو أبو حيان األندلسي في أن البدل ال
يكون إال إذا كان العامل حرف جر ،وىذا سبب ترجيحو في إعرابو لمجممة عمى أنيا توكيد لفظي
لمعامل الذي سبقيا ،فحيث ما كان العامل فعال كان ما بعده تابعا وىنا توكيدا لو.
1
الدر المصون،ج ،9ص. 250 :
 -ينظر السمين الحمبيّ ،
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قولو

تعالى﴿:









النصب في
 ﴾ اآلية  :.9في ىذه اآلية أشار السمين الحمبي إلى وجو ّ
الرفع فكانت "صيحة" خبر لمفعل الناقص "كان" .أما أصحاب وجو
اإلعراب بعدما وقع بينو وبين ّ
الرفع فقد أشار إليو ليوجيو بعد ذلك ،فمن رفع جعل من الفعل " كان " فعال تاما دل عمى تمام
حدوث الفعل ووقوعو .لكن بيذا نخرج عن قاعدة من قواعد المّغة العربية تجعل بذلك صاحبيا ذو
رأي ضعيف كما أشار لذلك السمين الحمبي ،و ذلك أننا ال ُنمحق تاء التأنيث باالسم ،وان كان
مؤنثا ،إن فصمنا الكالم ب "إال" فترفع التاء و يرفع ما بعدىا و مثالو :عدم تأنيث الفعل قام في " ما
قام إال ىند "

()1

.

فمما كان ىذا ىو المراد المعتمد:
أي ّأننا نريد بالمعنى " :ما قام أحد إالّ ىند " ّ

ذكر لفظ الفعل إرادة لو ،فأما المعنى في اآلية الكريمة فإنو لما كان محصول الكالم" :قد كانت
صيحة واحدة جيء بالتأنيث إخالدا إليو ،وحمال لظاىر المفظ عميو"(.)2
وىنا ثانية تظير لنا أىمية اإلعراب ،و كيف تتضارب المعاني باختالف الحركات ،وكان
المؤلف مدركا لذلك ودليمو اتجاىو في طرح احتماالت القراءة لمفظة حتى يكشتف القارئ المعاني
المختمفة لكل قراءة.
قولو تعالى   ﴿:












﴾   اآلية
يبين
السمين في دره المصون في تفسيره ليذه اآلية الكريمة إلى اإلعراب المباشر حتى ّ
 :03اتّجو ّ
باألخص اإلعراب المحمي لمجممة في قولو تعالي  ":ما يأتييم" ،و"إالّ كانوا" ،فكانت
معنى اآلية و
ّ
1
الدر المصون ،ج ،9ص.257:
السمين الحمبيّ ،
 ّ2
جني ،المحتسب :ج ،.ص..37 ،.32:
 -ابن ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
أما الثّانية
األولى ال محل ليا من اإلعراب كونيا جممة سببية شرحت سبب حسرة عمى القومّ ،
فكانت حالية عن المفعول في" يأتييم ".
في قولو تعالى ﴿:



 











السمين الحمبي ىذه اآلية ،ومن ذلك
 ﴾ األية :77أعرب ّ
"أنطعم" أما الفعل "أطعمو" فيو جواب
أعرب عن معناىا فجعل " من " " مفعول لمفعل الذي سبقو ُ
" لو"( ،.)1وبذلك فتحت المعاني عمى القارئ وكان اإلعراب فاتحيا مثمما كان في قولو تعالى﴿:






 ﴾    اآلية
 " .55فاليوم " انتصب عمى الظرف والعامل فيو " ال تظمم "( .)2وكذلك في قولو تعالى﴿:






أما الفعل بعدىما فمنيم من بناه لممفعول ليقوم
 ﴾ اآلية ّ .25
الجار بعدىا مقام الفاعل.
عدة آراء في إعراب اآلية الواحدة:
 -..1ذكره ّ
في قولو تعالى ﴾  ﴿:األية :1اختمف العمماء في حركة آخر ىذه الكممة لتتضارب المعاني
مستعينا في ذلك بما
بعدىا مع كل حركة ،فتوقف المؤلّف عند ك ّل وجو ،وعرض معناه عمى حدة
ً
استطاع من الوسائل المّغوية التي تتيح لو ذلك.

1
الدر المصون،ج ،9ص.273:
السمين الحمبيّ ،
 ينظرّ ،2
حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.0.2 :
 -أبو ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
وك ّل وجو من ىذه األوجو إالّ وكان لو معنى ،كما ّأنو يمثّل زاوية نظر ك ّل مفسر وقارئ ،فمنيم من
نقدر ما حذف قبل ىذه
أ
قرىا بفتح النون مختا ار لمذىب دون اآلخر ،ففي ىذه الحالة لفيم المعنى ّ
إما حرف القسم المسقط ،فيكون " مجرور بحرف
فإما أن يكون المقدر الفعل" أتل" ،و ّ
المّفظة "يس"ّ .
()1
خبر لمبتدأ حذف تقديره :ىذه" يس "
تبعا لتأويمو فتكون ًا
أما من قرأىا بالضم ،فذلك ً
القسم " ّ ،

()2

.

أو أن يكون مقسما بيا في حد ذاتيا ،كما في قولنا " عيد ا﵀ ألفعمن "( .)3أو تكون منادى ،يبني
عمى الضم بدل الفتح ،وىنا فسرت ب" يا إنسان" "( ،)4أما قارئيا بالجر ،فتعميمو التقاء الساكنين
وك ّل ىذا االختالف أساسو اختالف العمماء حول ىذه الحروف التي افتتحت بيا بعض سور القرآن
عدىا من الحروف.
الكريم فمنيم من جعميا أسماء و منيم من ّ
نالحظ ىنا مزّية اإلعراب فقد أعرب عن وجيات نظر عديدة ،وعمى كثرتيا لم يأخذ بالجيد الكبير،
تغير الحركات فقط ،وىو ما ساعد
يفرق بين ّ
أىم سيماتو ،و ّأنو ّ
عدة معاني بمجرد ّ
يقدم و ّ
وىذا من ّ
السمين في عرضو لؤلوجو بدقّة و اختصار.
ّ
أن السمين الحمبي اختار في اآلية " يس" ّأنيا حروف مقطّعة ،من خالل ترجيحو لرأي من
والظاىر ّ
أظير النون وقفًا عمييا.وىذا ما الحظناه في اآلية األولى من سورة آل عمران "(.)5
قولو تعالى  ﴿:
﴾ اآلية  :.ىي األخرى ليا أوجو إعراب بل إنيا تتعمق باألوجو التي سبقتيا فإذا جعل " ما قبميا
قسما كانت ىي عطف عميو "( .)1وان لم يكن ،كانت ىي" القسم المستأنف و" ّأنك" جواب ليا "(.)2
1
الدر المصون ،ج ،9ص.244 :
السمين الحمبيّ ،
 ّ -2ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.244:

 -3نفسو.
 -4نفسو.

5
الدر المصون ،ج ،3ص.6:
السمين الحمبيّ ،
 -ينظرّ :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قولو تعالى   ﴿:
تغير المتعمّق يتغير
السمين الحمبي ألوجو تعمق "عمى صراط " بما قبميا ،وب ّ
﴾ اآلية:0عرض ّ
الداللة كما أرسل عميو كذا "(.)3
المقدم في اآلية الكريمة ،فإذا ما "تعمقت "بالمرسمين" تكون ّ
المعنى ّ
السالم ،المستكن في
الصالة و ّ
وا ّما أن يكون متعمّق بمحذوف وىنا يكون حاال " من ضميره عميو ّ
الجار والمجرور"( .)4في لمن المرسمين " أو يكون حاالً من المرسمين ،أو خب ار ثانيا ل" ّإنك "(.)5
قولو

تعالى﴿:





 ﴾ اآلية  :5ليذه اآلية الكريمة أوجو إعراب مختمفة تتراوح بين
الضم والنصب والكسر .فبالضم تؤكد قول القائل أن" "يس" ىي اسم من أسماء ال ّسورة ،فتكون خبر
السورة المسماة ب "يس" تنزيل "( .)6إذا
لمبتدأ محذوف ،وتقدير الجممة قولنا :ىو تنزيل ،أوىذه ّ
بد لنا أن نشير إلى أن الجممة القسمية معترضة ،ذلك أن"
لمسورة .وبيذا المعنى ال ّ
اسما ّ
جعمنا يس ً
إن الكفار ينكرون القرآن فكيف يقسم بو
القسم لتأكيد القسم عميو و المقسم بو اىتماما فال يقالّ :
اللزاميم "( .)7ويكون لآلية معنى أخر ،بحركة أخرى وىي الفتح ،فتكون "بنصب عمى المدح أو
()8
ننزل
المصدرية ولو أنيا في ىذا تحمل نفس المعنى الذي حممتو بحركة الضم"  ،إذا التقدير ّ

منزل العزيز الرحيم "( ،)9أما حالة الجر
تنزيل ،والمصدر ىنا بمعنى المفعول أي" :ىو تنزيل أي ّ
 -1ينظر:المصدر نفسو ،ج ،9ص.244:
 -2ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.245:
 - 3ينظر :المصدر نفسو.

 -4األلولسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،..ص.085 :
5
السابق ،ج ،9ص.245:
السمين الحمبي ،المصدر ّ
 ينظرّ : -6ينظر :السمين الحمبي ،ج ،9ص.246:

 -7األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،..ص..1.:
 -8السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،9ص.246:

-

 -9األلوسي البغدادي ،المصدر السابق : ،ج ،..ص..1. :
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فتحمل معنى البدل أو النعت لمفظة القرآن .ولربما اللتقاء ىذه األوجو في معنى واحد تُفسر بو ىذه
النصب.
الرفع و ّ
اآلية لم يرجح المؤلف ألحدىا وانما ذكر فقط ىذا التوافق في المعنى بين ّ
قولو

تعالى﴿:










 ﴾   اآلية  :13المتفّق عميو في
ىذه اآلية ّأنيا مرفوعة ،يبقي التّمايز في رتبة" سواء" بين مسند و مسند إليو ،فإذا ما جعمت مبتدأ
كانت الجممة " أأنذرتيم و ما بعده في قوة التأويل بمفرد ىو الخبر"( ،)1وقولنا :بمفرد كون " :سواء
اسم مصدر بمعنى االستواء و ىو ال يثني و ال يجمع "(.)2
أما التّقدير في ىذه الحالة فيكون" سواء عمييم اإلنذار وعدمو "( ،)3وبيذا تكون الجممة التي
ّ
()4
خبر فينا
فأما إذا ما جعمت ًا
التي بعدىا "إخبار بانتفاء إيمانيم عمى تقدير إنذارك وعدم إنذارك" ّ .

مقدما وجممة أنذرتيم بالتأويل السابق ىي مبتدأ مؤخر والتقدير " اإلنذار وعدمو سواء "(.)5
يكون ّ
السمين في ىذه
يؤدي إلى ّ
فاختالف رتبة المّفظة في التّركيب ّ
تغير معنى الجممة ،وىو ما ذكره ّ
اآلية.
قولو

تعالى﴿















﴾    

 -1السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،1ص.135 :
 -2األلوسي البغدادي ،المصدر السابق ،ج ،11ص.103 :
 -3السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،1ص.135 :

 -4أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،1ص.171 :
 -5السمين الحمبي ،الدر المصون :ج ،1ص.135 :
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اآلية  :1.لتفسير ىذه اآلية نقف عمى معنيين وذلك نتيجة األوجو التي يمكن أن تعرب بيا ىذه
المّفظة "كل" ،وىو ما يؤدي إلى معاني متفرقة تختمف باختالف األوجو والموقع الذي يفرضو ك ّل
وجو رّجحناه ليا ،وىذا ما يؤ ّكد أثر ىذه الحركات في توجيو اآلية وتفسير معانييا ،ومن أوجييا أن
تكون منصوبة عمى اشتغال المح ّل .وبذلك تنصب "ك ّل" باعتبارىا مفعول بو لفعل محذوف يفسره
الذي بعده " أحصينا " ،وبيذا ستعطف ىذه الجممة عمى الجممة التي سبقتيا " نكتب " لتعطينا
لرد اإلنكار،
معنى متكامالً يربط بين معاني ىذه اآليات األخيرة " والتأكيد لالعتناء بأمر الخبر أو ّ
قدموا ما أسمفوه من األعمال وآثارىم التي أبقوىا بعدىم،
وتأكيد الخبر ّأننا نحيي الموتى ونكتب ما ّ
()1
رجحو المؤلف في تفسيره ليذه
وك ّل شيء أحصيناه أحصيناه في إمام مبين"  .وىو المعنى الذي ّ

ليتم المعنى ويؤ ّكد الخبر الذي
اآلية .وىنا يتّضح لنا معنى اآلية وربطيا بمعاني اآليات التي سبقتيا ّ
الرفع لالبتداء وبذلك استئناف
جاء بعده و ّ
الرفع ،فيذا ّ
أما أخذنا بوجو ّ
ترد عمى الكفار في قوليمّ .
مجددا أثر ىذه الحركات واختالف أوجييا في توجيو
الكالم وبداية معنى جديد ،ليظير لنا ىذا
ً
معاني اآليات واختالف التّفاسير عمى حسب ما يقتضيو ك ّل وجو فييا.
قولو تعالى   ﴿:












﴾   
قدم ك ّل وجو معنى مغاير عن اآلخر
عدة أوجو مختمفة في اإلعراب ،حيث ّ
اآلية  :03ليذه اآلية ّ
الضم.
الجر و ّ
فمنيا الّنصب و ّ
المنون :تكون
أما الفتح فمنيم من جعمو بالتّنوين؛ أو بدونو أو بألف في آخرىا ،ففي حالة ّ
ّ
النصب ّ
تحسروا حسرة عمى العباد
منصوبة عمى المصدر والمنادى منيا محذوف ،وتقدير الكالم" يا ىؤالء ّ
 -1األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،1ص.093 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
()1
فالنصب في ىذه الحالة عمى أصميا.
"  ،أو ألنيا نكرة غير مقصودة كقولنا " يا طالًعا جبال "؛ ّ

أما الفتح بدون تنوين فاألصل فييا " يا حسرتا " لكن " أجت أز بالفتحة عن األلف التي ىي بدل من
ّ
النداء ،كما أجت أز بالكسرة عن الياء فيو ،وقد قرء" يا حسرتا " باأللف أي يا حسرتي
ياء المتكمم في ّ
()2
فإما أن نضيف ىذا المصدر إلى فاعمو ولو
"  .أما حركة ّ
الجر لمفظة " حسرة " فيكون باإلضافةّ ،

عما ىو في سابقيا ،وك ّل ىذا يؤثر في
في ذلك معنى وا ّما أن نضيفيا إلى مفعوليا ل ّ
يتغير المعنى ّ
أبي في أحد وجييو "جعميا مقبالً عمييا "(.)3
توجيو معنى اآلية .ولحركة ّ
الضم بقراءة قتادة و ّ
قولو

تعالى﴿:









 ﴾  اآلية 09
:عرض المؤلّف في ىذه اآلية ثالثة أوجو في إعرابيا ،فميا أن تكون " مفعول ثان لمفعل " قدرنا "
الذي يحمل معنى التصيير " من صيرنا "( .)4أو تكون حال بعد حذف المضاف قبميا ،فيكون تقدير
قدرناه ذا منازل "
اآلية" والقمر ّ

()5

.

وا ّما أن تكون ظرفاً ،ليكون معنى اآلية ":قدرناه مسيره في

منازل"( .)6والمالحظ أن معاني اآلية تختمف باختالف الموقع اإلعرابي لمفظة "منازل" وىذا ما يجعل
تأويل اآلية يختمف عمى حسب ما يقضيو ك ّل موضع.

 -1األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،.0ص.7:
2
حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص. 018:
 أبو ّ3
الدرالمصون ،ج ،9ص.259:
السمين الحمبيّ ،
ّ -

 -4نفسو ،ج ،9ص.270:

5
الدر المصون ،ج 9:ص.270:
 السمين الحمبيّ ، -6ينظر:المصدر نفسو.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قولو تعالى    ﴿ :
إن اختالف إعراب ىذه اآلية ّأدى إلى اختالف
 ﴾  اآليةّ :77
المعنى المراد منيا ،إذ لكل وجية نظر إلييا.
()1
ألنيا مفعول لو " كأنو قال :إالّ ألجل
إما ّ
لكن ىذا ّ
فاتّفقوا عمى أنيا " منصوبة " ّ .
النصبّ ،

رحمتنا إياىم "( .)2و" انتصبت رحمة عمى االستثناء المفرغ لممفعول ألجمو "( .)3أم لكونيا انتصبت
()4
النصب
عمى المصدر بفعل مقدر محذوف أي " إال أن ترحميم رحمة ونمتعيم تمتيعا "  .وكان ّ

لما
عمى إسقاط الخافض وىو الباء الزائدة أما تقديره " إال برحمة و متاع " والجار متعمّق بينقذون ،و ّ
حذف انتصب مجروره

بنزع الخافض "( .)5وىنا يظير جميا كيف انتقمت المعاني واختمفت

المفسرين حول إعراب ىذه اآلية ،وبيذا طرحت معان مختمفة لآلية عمى حسب
باختالف أوجو نظر
ّ
ما اقتضاه ك ّل وجو أو حالة أو رأي.
قولو تعالى    ﴿:






 

﴾ اآلية:57





ف" شيئا " ليا قراءتين

()6
السبب في ذلك
كمتاىما ّ
بالنصب احداىما " منصوبة عمى المصدرية ،وأخرى مفعول بو ثان " ؛ و ّ

سيظير لنا من خالل التقدير وىو في قولو تعالى " ال تظمم نفس من النفوس ّبرة كانت أو فاجرة

1

-ينظر:المصدر نفسو ،ج ،9ص.273:

المحرر الوجيز ،ص.755:
 -2ابن عطية،
ّ
 -3أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.0.7 :
 -4األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،.0ص..8 :
 -5نفسو.

6
الدرالمصون ،ج ،9ص276:
 -ينظر :السمين الحمبيّ ،
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
()1
مصدر أو " شيئا من األشياء عمى ّأنو مفعول
ًا
إما لكونيا
"شيئا" من الظمم " ؛ وبيذا تنصب شيئاّ ،

بو عمى الحذف واإليصال "(.)2
قولو

تعالى﴿:

 



 ﴾    اآلية
تغير محل
إن " وما يترتّب عن ذلك من ّ
السورة والتي تكون خبر" ّ
 :55يختمف إعراب ىذه اآلية في ّ
األخرى عمى حسب ما يقضيو الموضع .حيث يجوز أن يكون " الجار والمجرور خب ار " و فاكيون"
خبر ثان ،كما يجوز أن تكون فاكيون ىو الخبر"( .)3وفي ىذه الحالة يكون" في شغل" متعمق بو أو
حال من ضميره.
الرفع وتقديرىا ما
أما إعرابيا فميا حاالت  ،فإ ّما ّ
أما لفظة " فكيون " فاختمف ّ
القراء في حركتيا ّ
ّ
نصبا عمى الحال ليكون " في شغل " ىو الخبر وىذا في حالة قراءتيا
ّ
تقدم ،واما أن تكون منصوبة ً
باأللف والياء ،والحال " في الظرف أي من المستكن "(. )4
قولو

تعالى﴿:













﴾ اآلية  :52في ىذه اآلية الكريمة سنرّكز عمى الضمير " ىم " ومحمّو
تبعا لموقعو في اآلية وما يكون لو من معنى عمى حسب ك ّل وجو من أوجو إعرابو.
اإلعرابي ً

 -1األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج  ،1.ص .00
 -2نفسو.

 -3ينظر :السمين الحمبي ،المصدرالسابق ،ج ،9ص.276:

 -4األلوسي البغدادي ،المصدر السابق ،ج ،1.ص.07 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
إذ يجوز أن يكون " مؤكد لمضمير المستكن " في فكيون " كما يجوز أن يكون مبتدأ و " متكؤن"
تأكيدا لمضمير المستكن " في شغل "( ،)1وبين ك ّل ىذه األوجو ننقل
خبره .وفي ثالث وجو لو يكون
ً
الداللة التي يضيفيا ىذا الضمير بحسب استعمالو.
معاني اآلية عمى حسب ّ
األول والثاني " يكون األزواج قد شاركوىم في التف ّكو ،وال ّشغل
والمعنى في اآلية في الوجو ّ
واالتّكاء عمى األرائك وذلك من جية المنطوق "( .)2في حين يختمف معناىا مع الوجو الثالث إذ
شاركتين
ىن قد
ّ
المعنى فييم ّأنيم " شاركوىم في الظّالل واالتّكاء عمى األرائك من حيث المنطوق و ّ
()3
جوزه أبو البقاء في أن يكون "
في التف ّكو وال ّشغل من حيث المعنى "  .وعرض ّ
السمين الحمبي لما ّ
()4

في ظالل" ىو الخبر لمبتدأ مضمر تقديره " أي ىم متكئون عمى األرائك "

وعمى األرائك متعمق

بو وىذا كمّو " استئناف مسوق لبيان كيفية شغميم وتفككيم وتكميميا بما يزيدىم بيجة و سرو ار من
شركة أزواجيم "( .)5وىذا الوجو عارض عميو السمين الحمبي بقولو":وىي عبارة موىمة غير
الصواب " (.)6
قول تعالى﴾      ﴿:
عدة
المنان ،لفظة حممت في اآلية ّ
يحيا بيا أىل الجنان من الممك ّ
اآلية  :58ىذه المّفظة العظيمة ّ
معان وذلك حسب حركة آخرىا وليا في ذلك ثالث حركات.

1
السمين الحمبي ،الدرالمصون ،ج ،9ص.277:
 ينظرّ : -2أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.0.7:

 -3نفسو.
 -4األلوسي البغدادي ،روح المعاني  :ج ،.0ص.05 :
5

 -نفسو ،ج ،..ص.05

 -6السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،7ص..78
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
فإ ّما أن تكون " مرفوعة وفييا أوجو وان تعمق بعضيا بمعاني " ما " في الفعل" ما

يدعون.
ّ

الذي سبقيا فإذا ما حممت " ما " معنى االبتداء كان " سالم " خب ار ليا؛ واذا ما " كانت نكرة
موصوفة "( ،)1جعمت سالم صفة ليا ،في حين يتعذر ذلك إذا جعمت " ما " بمعنى " الذي "
البدلية من " ما " فينا ستقع عمى
"لتخالفيما تعريفا وتنكي ار "( .)2وتبقى حالة واحدة ،إذ منحناىا مح ّل
ّ
العموم والخصوص إذ بجعميا " بدال سيكون " ما يدعون " مخصوصا " ؛ و لكن معناىا في ىذا
عموما
فإن الظّاىر ّأنو عموم في ك ّل ما يدعونو " واذا كان
المقام عمى قول السمين بإسناده لشيخو ّ
ً
اعتمادا عمى ىذا المعنى ال يجوز ىذا الوجو ىنا.
لم يكن سالم بدالً منو "( .)3و
ً
إخبار عن " مبتدأ مضمر"
ًا
الرفع ليذه المّفظة :أنيا تكون
و من حاالت ّ

()4

،

يكون معنى اآلية بتقديره

()5
أما معنى اآلية بو فتكون "سالم " يقال
" ىو سالم "  .ويجوز أن يكون مبتدأ خبره ناصب " قوال "ّ .
()6

مقدر بعميكم "أي سالم عميكم قوال من رب رحيم "
يقال ليم قوال (من رب رحيم ) ،و ّ

رب " أما " قوال " فتكون " مصدر
و أوجو ال ّرفع فيو أن يكون مبتدأ تخبر شبو الجممة بعده " من ّ
()7
أن ىذه المّفظة في
مؤ ّكد لقولو تعالى " :و ليم ما ّ
يدعون سالم " أي عدة من ّ
رب رحيم "  ،كما ّ
()8

النصب تعطي تأويل آخر لمعنى اآلية فتكون بنصبيا إما حاالً أي " ليم مرادىم خالصا "
حالة ّ
مصدرا.
السالمة إذا جعمت
إما أن يكون معنى اآلية يسمّمون
إما من التّحية وا ّما من ّ
سالماّ ،
و ّ
ً
ً
 -1ينظر :السمين الحمبي،الدر المصون ،ج ،9ص279

-

 -2نفسو.

-

-3أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط  :ج ،7ص.0.7 :
4
السمين الحمبي،المصدر السابق ،ج ،9ص.279:
 ّ -5نفسو.

-

 -6انظر:أبو حيان األندلسي ،المصدر السابق ،ج ،7ص.0.7 :
 -7الزمخشري ،الك ّشاف،ج ،7ص.185 :
 -8نفسو :ج ،5ص .185
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ثانيا :معاني الحروف
ا
تعالى﴿:

قولو












 ﴾ اآلية :1عمى حسب ما أورد السمين في كتابو فإن لمحرف " ما "
عدة أوجو ومع ك ّل وجو معنى ليؤثر في األخير عمى معنى اآلية كمّيا وىذا ما
في ىذه اآلية ّ
سندركو من خالل ىذا المثال:
إما أن يكون داالً عمى الموصمية بمعنى " الذي " وىنا ستؤول اآلية بعده بتقدير
فيذا الحرف ّ
عذابا
قوما ً
المحذوف في الفعل " أنذره ب " :لتنذر قوما الذي أُنذره آبائيم من العذاب ،أو لتنذر ً
أُنذره آباؤىم فيي توحي إلى العذاب الذي أُنذره اآلباء من قبل ،ويجوز أن تكون " ما " "مصدرية،
فتقديرىا بالمصدر ىو " إنذار آباؤىم "( ،)1ونالحظ تغير معنى اآلية ىنا عن األولى فصار معناىا
إنذار مثل إنذار أبائيم "  .لينتفي إنذار اآلباء بجعل " ما " نافية يعني أن " أباؤىم لم
" لتنذر قوما ًا
()2

ينذروا "

،

وبجعل " ما " زائدة نحصل عن معنى مغاير عن المعاني األخرى .إذ تقديره في ذلك "

قوما أنذر أباءىم ".
لتنذر ً
قولو

تعالى﴿:







   
﴾   اآلية  :8كان
حسن ترتيبيا بالفاء؛
لممعاني التي ّ
جمي في التّفسير كونيا تتناول مراحل ُ
قدمتيا الفاء في اآليات أثر ّ
فاألولى في اآلية " فيي إلى األذقان " عمّمت لنا كيف وصمت األغالل إلى األذقان إذ " أن الغ ّل

 -1ينظر:السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص.246:
2
حيان األندلسي ،البحر المحيط  :ج ،7ص.011 :
 -أبو ّ

70

الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ألنو يمبس العنق جميعو "
لغمظو و عرضو يصل إلى ال ّذقن ّ

()1

،

منتيية إلى
فيذه األغالل واصمة أو
ّ

أذقانيم "(.)2
"لما
لينجمي بعد ذلك سبب اإلقماح تبعا لما ّ
قدمتو الفاء من حسن ترتيب وربط بين اآليتين ،و ّ
لما جمعت األيدي
وصمت األغالل إلى األذقان لعرضيا لزم عن ذلك ارتفاع رؤوسيم إلى فوق ،أو ّ
إلى األذقان وصارت تحتيا لزم من ذلك رفعيا إلى فوق فترفع رؤوسيم"( ،)3فبعدما عمّمت لنا في
األولى كيف وصمت األغالل إلى األذقان ،ىا ىي في الثّانية تعطي لنا النتيجة والمتمثّمة في
اإلقماح.
قولو

تعالى﴿:









﴾   
قدمو ىذا الحرف " ما ".
بتميز ك ّل وجو في المعنى الذي يمكن أن ي ّ
اآلية :.7تتمايز معاني اآلية ّ
عز وج ّل لذنوب ىذا العبد " إذ جعمنا " ما " مصدرية فبيا
فيمكن أن تخبرنا اآلية عن غفران المولى ّ
نؤّول اآلية " يعممون بغفران رّبي "

()4

تمني ىذا العبد " أن يعمم قومو بذنوبو
و ليا أن تنقل لنا ّ

()5
فتؤول اآلية يعممون "
المغفورة "  ،لو جعمنا " ما" موصمية بمعنى الذي مع تقدير العائد المحذوف ّ
()6
تمني عميم بغفران
بالذي غفره لي رّبي "  ،و تجدر بنا اإلشارة إلى أن المعنى في اآلية إنما عمى" ّ

1
الدر المصون ،ج ،9ص..77 :
 السمين الحمبيّ ، -2األلوسي البغدادي ،روح المعاني  ،ج ،11ص.087 :

 -3السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،9ص..78..77 :
 -4ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.256 :
 -5ينظر :المصدر نفسو.

 -6ينظر :المصدر نفسو ،ج ،9ص.256 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
رّبو ذنوبو "( ،)1ولذلك استضعف الوجو األخير ومنيم من قال أنيا بمعني االستفيام و أسقط ذاك
لعدم سقوط األلف كونيا مجرورة.
قولو

تعالى﴿:







    








﴾ اآلية  :.8تختمف أوجو " ما " في ىذه اآلية و تبعا لذلك يختمف
تأويل اآلية ،ليختار ك ّل عالم وقارئ وجية نظر ويستد ّل ليا ،ومن أوجو " ما ":
()2
ننزل في إىالكيم جندا من
يصح في حكمنا أن ّ
أن تكون " نافية "  ،فيكون معنى اآلية " ما ّ

ألنو تعالى أجرى ىالك ك ّل قوم عمى بعض الوجوه دون بعض "( .)3في حين تحمل اآلية
السماء ّ
ّ
كنا منزلين عمي األمم مثميم
معنى العطف .فتؤول " وما أنزلنا عمى قومو من بعده جندا ،ومن الذي ّ
()4
كنا
"  .وىذا إذا جعمت " ما " عطف وسقط رأي ثالث بجعميا زائدة ليكون تقدير اآلية " وقد ّ

منزلين "( .)5وىذا لفساده لفظا ومعنى كما أ ّكده المؤلّف.
قولو

تعالى﴿:





 ﴾   اآلية  :08سيختمف معنى اآلية
أن الشمس تجري
فسرناه "حرف عمّة يكون معنى اآلية ّ ":
بحسب توجيينا لحرف " الالم " .فإذا ما ّ

 -1ينظر :المصدر نفسو.
 -2السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص257 :
 -3أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط،ج ،7ص.018 :
4

 -نفسو.

 -5السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،9ص.257 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
()1
بالزمان أو المكان الذي تستقر فيو
ألجل
مستقر ليا " ؛ في حين نتحصل عمى معنى آخر متعمّق ّ
ّ
()2

الشمس إذا ما قمنا " أن الالّم بمعنى إلى "

،

السمين
أيّ ":
أما ّ
أن الشمس تجري إلى مستقر ليا "ّ .

أن الالّم بمعنى " إلى"  ،فيكون تفسير اآلية " تجري إلى مستقر ليا ".
فيرى ّ
قولو تعالى ﴿ :

 

 ﴾   اآلية :05لمحرف
عدة أوجو مثميا مثل غيرىا ،ىناك اختالف فقط في اختالف بعض أوجيو في معنى
" ما " ىنا ّ
واحد ،وىي "المصدرية ،الموصولة ،والموصوفة ،والنافية ".
فك ّل ىذه األوجو تعطينا بتقديرىا في اآليةّ :أنيم يأكمون من ثمرىم و" من الذي عممتو أيدييم من
الغرس و المعالجة "( ،)3أي :ىم من عمموه لكن بإعطائنا " ما " وجو النفي فينا سيتغير المعنى
عز وج ّل وىو الفاعل
كميا ويكون أكميم من ثمر لم يكن نتيجة عمميم بل ىو نتيجة ورزق المولى ّ
ج ّل جاللو.
قولو

تعالى﴿:










نوجو ىذه اآلية توجييين
 ﴾ اآلية :51يمكن أن ّ
إما أن تكون مصدرية أو
بحسب المعنى الذي ّ
جوزناه لما في ىذه اآلية؛ فيي ّ
يقدمو ك ّل وجو ّ
موصولة وا ّما أن تكون صفة لممرقد.

 -1ينظر :السمين الحمبي ،نفسو ،ج ،9ص.269

 -2السمين الحمبي ،الدر المصون :،ج ،9ص.259:
 -3نفسو :ج ،9ص.268:
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
فتقدير اآلية بتأويل الموصمية والمصدرية " فالمصدر فيو بالوعد والصدق ،وبمعنى " الذي " أي:
الرحمن والذي صدق المرسمون "(.)1
الذي وعده ّ
أما تأويل اآلية عمى أن " ما " صفة لممرقد فتكون الجممة "ما وعد" خبر لممبتدأ المحذوف أو
ّ
()2
أما
مضمر تقديره "حق" وبذلك يكون معنى اآلية" ما وعد الرحمن وصدق المرسمون حق " ّ .

يصح أن تكون موصولة اسمية أو حرفية ،وبيذا يرّجح
أن ما في ىذه اآلية
ّ
السمين الحمبي فيرى ّ
ّ
لآلية المعنى ":الذي وعده ال ّرحمان وصدق فيو المرسمون.حق عميكم "(.)3
ثالثا :عودة الضمير:
قولو تعالى   ﴿:
   
﴾  اآلية : 38يمكن أن يعود ىذا الضمير عمى أمرين،
ألنيا األقرب "
إما عمى األغالل وا ّما عمى األيدي وفي ذلك نظر ،فقولنا أنو عائد عمى األغالل ّ
ّ
يتضمن العنق واليدين ولذلك سمي
المحدث عنيا "( ،)4أما قولنا بعودتيا عمى األيدي ألن " :الغل
و ّ
ّ
يسمي غالّ ،فد ّل عمي األيدي ىذه المالزمة
جامعة فما يكون في العنق وحده أو في اليد وحدىا ال ّ
المفيومة من ىذه اآللة والمتمثمة في الغ ّل"(.)5
قولو تعالى ﴿:

  

 ﴾     اآلية
1

 -أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط  :ج.7

2
اف ،ج ،5ص.182 :
الزمخشري ،الك ّش ّ
 ّ -3ينظر :السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص.276 :

 -4نفسو :ج ،9ص.247:
 -5ينظر :المصدر نفسو.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
 :43بارتباط الضمير ليم بما قبمو وما بعده يضفي معنى جديد يحسن أكثر عن سابقو بانقطاعو
فمنتأمل ،إذ المعنى
األول أحسن
ّ
بالم َ
عن سابقو وجعمو استئناف إخبار.ولئن جاز ربطو ُ
غرقين لكن ّ
مغرقين فيم بيذا ال نجاة ليم االّ برحمة
باستئنافو "إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو َ
ا﵀ "( .)1فنالحظ المعنى الفارق بين الحالتين وأثر ذلك في تفسير اآلية.
قولو

تعالى   ﴿:

    
 ﴾ اآلية :05مختمف في مدلول " الثمر" في ىذه اآلية ،والسبب في
ىذا المقام راجع إلى العائد من الضمير في ىذه المّفظة فيمكن أن يعني " :ثمرة النخيل واألعناب
()3
()2
الجنات،
ألنو األقرب ًا
ذكر " واكتفى بو لمعمم باشتراك األعناب معو "  .وقد يقصد بو ثمر ّ
" ؛ ّ

وعاد بمفظ المفرد ،إذ ىنا جرى الضمير مجرى اسم اإلشارة " ذاك " كما يمكن لمضمير أن يعود
إما ألن لفظة العيون تعود عميو ،وا ّما من خالل تقديرنا
عمى الماء ونخمص لذلك من أمرينّ ،
لممحذوف  :أي من ماء العيون "(.)4
()5

مما خمقو ا﵀ تعالى من الثمر"
و يمكن أن يكون لآلية معنى أخر " أي ليأكموا ّ

وذلك بأن نقول أن

وفجرنا " و"جعمنا " " فنقل الكالم من التكمّم إلى الغيبة
تبعا لما قبمو " ّ
أن األصل ىنا " من ثمرنا " ً
عمى طريقة االلتفات وعمى ىذا يكون الضمير عائد عمى ا﵀ تعالى "(.)6

المحرر الوجيز ،ص.455:
 -1ابن عطّية،
ّ
 -2ينظر ،السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص267 :
 -3األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،.0ص.8:
4
حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.0.3 :
 أبو ّ5
السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،9ص267 :
ّ -

 -6نفسو.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قولو تعالى ﴿:

  

﴾     
الضمير ليم بما قبمو وما بعده يضفي معنى جديدا يحسن أكثر بانقطاعو عن
اآلية :70بارتباط ّ
األول أحسن "( .)1فمنتأمل ،إذ
سابقو وجعمو " استئناف إخبار" ولئن جاز ربطو بالمغرقين لكن ّ
المعنى باستئنافو " إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين فيم بيذه ال نجاة ليم إالّ
برحمة ا﵀ "( .)2فنالحظ المعنى الفارق في كمتا الحالتين وأثر ذلك في معنى اآلية.
قولو تعالى   ﴿:
     
﴾    اآلية :29
تظير معرفتنا لمعائد في ىذه اآلية من الضمير " ىو " حيث استطعنا تأويل اآلية الكريمة بل حتى
()3

في قراءة اآلية التي بعدىا " لتنذر"

صمى ا﵀ عميو وسمّم.
لمرسول
مخاطبة ّ
ّ

النبي صمّى ا﵀ عميو وسمّم "()4؛ فكان ىذا
أما بالغيبة فيكون العائد فيو " القرآن الكريم أو عمى
ّ
ّ
أن
الضمير رابطًا ومؤ ّكدا لحقيقة لطالما شكك و ّ
ّ
عنت فييا الكفّار .فأزالت عنيا الغطاء ،وىي ّ
إن ما ُعممو ما ىو إالّ ذكر وىو
السالم لم يعمّم ال ّشعر وال ينبغي لو ذلك .بل ّ
الصالة و ّ
الرسول عميو ّ
ّ
القرآن الكريم ،وشتّان بين ىذا وذاك.
الضمير،
ىنا يظير لنا وبطريقة غير مباشرة ما ذىب إليو المؤلّف ،فجعل " القرآن " ىو العائد من ّ
السياق عميو .أو يكون معنى اآلية" :إن العمم إالّ ذكر" د ّل عميو قولو تعالى " :ما عمّمناه ".
لداللة ّ
 -1ينظر :السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص. 273:
2
المحرر الوجيز ،ص.755 :
عطية،
 ابن ّّ
 -3ينظر :السمين الحمبي ،المصدر السابق ،ج ،9ص.284:

 -4نفسو :ج ،9ص.285،284 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
صمى ا﵀ عميو وسمّم .في حين نالحظ أنو يقول
النبي
أما الضمير في " لو " .فيرى أّنو يعود عمى ّ
ّ
ّ
الضمير " لو " فيمكن أن يكون قد استبعد المعنى
في ىذه اآلية األخيرة " :وقيل لمقرآن " ،أي
ّ
سنؤول بو اآلية بيذا الوجو األخير.
الذي ّ
قولو

تعالى﴿:
























 ﴾  اآلية  :81في آخر
جميا أثر عودة الضمائر في تفسير اآليات؛ فيذا الضمير في " مثميم "
آية من ىذا القسم ي ّ
تبين لنا ً
تتضمن عمى من يعقل من
السماوات واألرض كونيا
ّ
يغير المعنى حسب العائد فيو ،فيعود عمى ّ
ّ
ألنيم ىم المخاطبون
الناس ّ
المالئكة والثّقمين ،في حين يحصل معنى أخر بجعمنا العائد فيو ىو ّ
ىنا.
الرسول الكريم أن يخاطبيم بو ويمزميم
ومعنى اآلية دائما حممت مضمون الجواب الذي أمر بو ّ
السماوات واألرض مع كبر جرميما
ا ّ
مرة ،وليس الذي خمق ّ
لحجة أي :أليس الذي أنشأىا ّأول ّ
بالنسبة إلييما " عمى أن المراد
الصغر والحقارة ّ
وعظم نشأتيما بقادر عمى أن يخمق " مثميم في ّ
بمثميم " ،ىم وأمثاليم أو ىم أنفسيم "  ،فنرى سعة الفرق في المعنى بين الحالتين فقط باختالف
العائد في الضمير في ك ّل حالة عن األخرى.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ

لمسمين
المبحث الرابع :أثر عمم المّغة في تفسير سورة يس في كتاب " ّ
الدر المصون ّ
الحمبي"
السمين الحمبي في تفسيره لسورة يس في كتابو عمى عمم المّغة ،وسار عمى منيجيا،
اعتمد ّ
وتفسرىا
ويكمن ذلك في شرحو وتفسيره لؤللفاظ بطريقة " تحيط بكل ما أثر من مفردات المّغة،
ّ
تبين كيفيات استعماليا وتد ّل عمى طريقة نطقيا وتمفّظيا "( .)1وىذا ما نجده
وتشرح غامضيا ،وقد ّ
تعد مفردات المّغة أساسا فييا وليا.
في المعاجم التي ّ
ويبين أصميا أو اشتقاقيا أو
إذ " َ
يفسرىا ويشرح معناىا ّ
كل مفردة منيا مصحوبة بما يرادفيا أو ّ
()2
ولما
يوضح أصميا ّ
استعماالتيا وقد ّ
ويبين طريقة نطقيا ويذكر ما يقابل معناىا في لغة العرب " ّ .

خاصا
منيجا
الناحية المّغوية وجدناه يسمك في ذلك
تأممنا في منيج ال ّسمين الحمبي في كتابو من ّ
ً
ً
ّ
فإنو رحمو ا﵀ تعالى يذكر:
نقسم ّ
مادة البحث وفقو؛ ّ
أحببنا أن ّ
أولا  :ذكر دللة المّفظة المفردة في سياق اآلية :

 -1احمد محمد المعتوق ،المعاجم المّغوية العر ّبية ،ط .1لبنان ،2008 :دار النيضة العربية ،ص.24 :
 -2نفسو ،ص.17 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
وجاءت أغمب ىذه ال ّشروحات المّغوية التي ربط فييا معنى المفردة بالسياق ال ّذي وردت ضمنو
أن أغمب
ففسر معناىا عمى حسب ما تقتضيو الداللة في كل موضع من ىذه اآليات ،كما ّ
ك ّل آيةّ ،
وضح من خالل المعنى
السمين ألوجو قراءة ىذه األلفاظ وبذلك ّ
ىذه المعاني طُرحت أثناء عرض ّ
وضح معنى ىذه المفظة وىو ما ّنبينا إلى اختالف معناىا عن
المّغوي ،وباعتبار سياق اآلية ّ
القراءات األخرى .
قولو

تعالى﴿:







﴾    اآلية55
ِ
ِ
الجنة "
أن أىل ّ
 :تَ ّ
ون " من األصل " فَاكيَةٌ " لتد ّل عمى ّ
وضح لدينا المعنى بقراءة ىذه اآلية " فَاكيُ َ
أصحاب فَ ِ
اكيَةٌ ".
ِ
أن
الجنة " َ
أن أىل ّ
ون " ولو ّ
ون " ذات األصل فاكية ،فيعني ّ
ون  .فَ ِرُح َ
ط ِرُب َ
أما الوجو بالمّفظة " فَكيُ َ
ّ
ا ِِ
اكي ِة والفُ َك ِ ِ
ِ
ِ
ام "
َ
كالىما يجتمع في معنى التّم ّذذ والتّنعم ّ
اىة م اما ُيتَمَذ ُذ بو َوُيتََنع ُ
ألن كل " م َن الفَ َ َ

()1

.

توضحت لدينا معنى اآلية ،وتجمّت لدينا ىذه
فبيذه اإلشارات المّغوية الشارحة لمعنى المّفظة،
ّ
السمة تعتبر من أىم
الفروقات بين معاني المّفظة إذ ما حذف أو أزيد أحد حروفيا ،وىذه ّ
الخصائص التي تتميز بيا المّغة العربية ،وكانت ليذه الخاصية أثر في تفسير ىذه اآلية.
عزوج ّل     ﴿:
وفي قولو ّ






السمين في شرحو ليذه المّفظة وتوضيح
 ﴾ اآلية :79استعان ّ
المعنى المقصود من ق ارءتيا بتسكين الخاء وتخفيف الصاد  ،بال ّشرح المّغوي ليذه المّفظة رابطًا ّإياىا
1

الدر المصون ،ج ،9ص..77:
 السمين الحمبيّ ،79

الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ِ
ضا
بالسياق ال ّذي وردت فيو ،وبذلك
ضيُ ْم َب ْع ً
توصل إلى تفسير اآلية الكريمة بالمعنى " َي ْخص ُم َب ْع َ
ّ
ّ
"

()1

.

وبعد عرضو لمختمف قراءات ىذه المّفظة عمد إلى توضيح المعنى أكثر ،فذكر لنا أثر أصل ىذه
ِ
تحصمنا عمى المّفظة
ثم ّبين لنا أىم ىذه التغيرات التي طرأت عمييا حتى
الكممة " َي ْختَص ُم َ
ّ
ون " ّ
"ي ِ
خصمون " ،وبذلك يتّضح لنا معنى المّفظة وبالتالي معنى اآلية .
َ
قولو تعالى     ﴿ :
السمين في تفسيره ليذه اآلية إلى شرح
 ﴾  اآلية :78عمد ّ
ِ
مبيًنا أصميا والمقصود منيا ،وبذلك و اجينا إلى المراد من المعنى؛ بل التفطن
يم " ّ
معنى المفردة " َرم ٌ
ِ
أشد
وبعد حاليا كونيا بالية ّ
لمعجزة الخالق وقدرتو سبحانو عمى إعادة خمق ىذه العظام رغم قدمياُ ،
مفتاحا لتفسير ىذه اآليات،
السمين إلى إيراد ىذه ال ّشروحات ليذه األلفاظ وجعميا
ً
البمى ،ولرّبما عمد ّ
خاصة و ّأنيا أسقطت في سياق اآلية بحد ذاتيا.
ّ
مستشهدا بكالم العرب :
ثانيا  :ذكر دللة المّفظة في سياق اآلية
ا
ا
يجد في تفسير
حرصا منو رحمو ا﵀ عمى بيان معاني الكممات وتيسيرىا
السمين ّ
ّ
لمحبييا ،راح ّ
القرآن بأفضل الطرق ،ومنيا التّفسيرات المّغوية وما تتيحو لنا من وسائل إلدراك المعاني وفي ىذه
يقرب المعاني من خالل األمثمة
النماذج زاد فييا ّ
السمين عن األولى استشياده بكالم العرب حتى ّ
واألقوال التي ورد فييا ذكر أو شرح ىذه األلفاظ ومن ىذه اآليات:

1

 نفسو ،ج ،9ص..70:80

الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قولو

جاللو﴿:

ج ّل





   
 ﴾  اآلية :38زاد
رحمو ا﵀ في توضيح معنى اآلية ،وتقديم أوضح تفسير ليا حتى يرسم لنا أقرب صورة لحال ىؤالء
المغمّمين .فراح يرّكز عمى شرح ىذه المّفظة بمختمف الوسائل المّغوية فعرض لمعناىا داخل سياق
اآلية ،وكيف وصموا ليذه الحالة من ارتفاع رؤوسيم إلى فوق وزاد عمى ذلك ما زاد في فائدة فيم
اآلية؛ من خالل عودتو إلى المعنى المّغوي ليذه المّفظة .وذكره ألقوال العرب التي وردت فييا ىذه
المّفظة؛ كما استعان بأقوال العمماء والمؤلّفين في ذكرىم وشرحيم ليا .وك ّل ىذه الممّيزات ساعدت
السمين في شرحو ليذه المّفظة وبموغ مرامو وغاية ك ّل قارئ في فيم اآلية الكريمة.
ّ
قول

ج ّل

في

عاله﴿:











 ﴾ اآلية .7.كما في المثال السابق بنفس الوسيمة ولنفس الغاية
اعتمد رحمو ا﵀ لتفسير اآلية وكشف معناىا وابراز مقاصدىا عمى الوسائل المّغوية لمّغة العر ّبية؛
الحصور"( .)1ثم ذكر ما تقولو العرب
كالحموب و َ
فشرح معناىا في سياق اآلية لتد ّل عمى " َمركوبيم َ
إما عمى وجو االستشياد أو لتقريب المعنى بذكر أمثمة ليذه المّفظة .فمن أقوال العربَ :ركوب
ّ
قرب معنى اآلية
وركوبة ،وركبى وحمبى وركبانة ،وحمبانة.)2("،
ً
وحرصا منو عمى ىذه الغاية ال ّشريفة ّ
َ
أكثر بذكره ألقوال العرب فييا في شعرىم ،ومنو قوليم:
َركبانة َحمبانةَ ،رفٌوف

تَخمطٌ بين وبر و صوف.

1
الدر المصون ،ج ،9ص..85 :
 ّالسمين الحمبيّ ،
 -2ينظر :المصدر نفسو.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
بالمجرد
فبيذا ال تُترك ثغرة في أذىاننا تد ّل عمى غموض ىذه المّفظة لدينا .واّنما اتّضحت لدينا
ّ
والممموس .وىذا لتوضيح معناىا بوسائل معنوية وممموسة.
قولو

ج ّل

جاللو:

﴿





﴾   اآلية :57كما في اآليات األخرى
السمين عمى شرح ىذه المّفظة ممما بما تم ّكن من وسائل لغوية .فأشار إلى أصل الفعل
حرص ّ
موضحا ذلك أكثر بأقوال
وصيغو التي ورد بيا ثم عرض مختمف المعاني التي يحمميا ىذا الفعل
ً
أىمية ىذا العمم وفائدتو في التّفسير ،فقد كان
السمة المّغوية و ّ
العرب .ومن خالل ىذا كمّو تظير لنا ّ
النص القرآني واكتشاف أسرار لغتو وألفاظو.
أداة لفيم ّ
ثالثا :ذكر دللة المّفظة خارج سياق اآلية :فكان لتفسيره لبعض اآليات يذكر معنى المّفظة مباشرة.
السياق أي المعنى المّغوي المتّفق عمية والمستعمل لدى العرب أو في المعاجم المّغوية،
ّ
لكن خارج ّ
وظير ذلك في اآليات:
قولو تعالى    ﴿:








 ﴾  اآلية :51ففي ىذه اآلية ّنبو إلى
قراءة ىذه المّفظة عند لغة أخرى بالمّفظة " األجداث ثم شرح المفظة ينسل"( .)1ومدلوليا عند العرب
مستعينا في ذلك بال ّشرح والتّمثيل.
قولو تعالى    ﴿:








أما
﴾ اآلية  :2.ليزيل ّ
عنا ّ
السمين اإلبيام حول ىذه المّفظةّ .

1
الدر المصون ،ج ،9ص.175 ،177 :
 -ينظر :السمين الحمبيّ ،
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
فتطرق إلى قراءاتيا التي حوت اختالفات حول كيفية
لغرابتيا لدينا ،وا ّما زيادة في إيضاح معناىا
ّ
ليوضح لنا معناىا وجمعيا.
جمعيا ،وىو ما يزيل عن ىذا اإلبيام
ّ
قولو

تعالى﴿:












﴾ اآلية :52وكذلك بسبب اختالف القراءات ليذه المّفظة والذي يظير
يؤدي إلى االختالف في طريقة جمع ك ّل لفظة منيا واعطاء معنى
تغير الحركات ،وىذا ما ّ
في ّ
ويوضح
جديد بحسب ما تقضيو ىذه الحركات داخل ىذه البنية فحاول رحمو ا﵀ أن يستدرك ذلك.
ّ
معنى كل منيا من خالل اإلشارة إلى جمعيا ومعناىا.

ابعا :ذكر دللة المّفظة بصيغ أخرى:
را
السمين في شرحو أللفاظ القرآن بين مختمف
رغبة منو رحمو ا﵀ عمى أداء ىذه األمانة ،جمع ّ
يمم بالمعنى ويوقن بإيصال المعنى لمقارئ وورد ىذا في تفسيره لآليات منيا:
الوسائل المّغوية حتى ّ
قولو

تعالى﴿:







الصوت ،وعمم المّغة ،إذ عرض
 ﴾ اآلية :39فجمع فييا بين عمم ّ
فأما قراءتيا
قراءة ىذه المّفظة بالغين وبالعين وذكر معنى كل منيما ،وربطو بتفسير ىذه اآليةّ .
بأننا " غطّينا أبصارىم "( .)1أ ّما إبداليا بالعين ستد ّل عمى " ضعف البصر"(.)2
تفسر اآلية ّ
بالغين ّ
صره وأع َشيتٌو أنا "(.)3
واستشيد لذلك من أقوال العرب إذ يقال " :عشي َب َ
1
الدر المصون ،ج ،9ص..79:
 السمين الحمبيّ ، -2نفسو.

 -3نفسو.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
عز وج ّل ﴿:
قول المولى ّ







 ﴾  اآلية :09
السمين في شرحو ليذه المّفظة إلى ما استطاع من الوسائل المّغوية لشرحيا ،فجمع بين
رجع ّ
الصرف لي ّبين أصل الكممة واشتقاقاتيا ،ثم شرح المعنى المّغوي الذي تد ّل عميو في ك ّل مرة مرتبطا
تغير بنيتيا وىو أثر
تغير أحد حروف الكممة ما ّأدى إلى ّ
بسياق اآلية ،وىذا االختالف بسبب ّ
تغير معنى المّفظة ،ثم ربطيا بسياق اآلية لتعطي معنى آخر.
سببا في ّ
صوتي كان ً

الدر المصون
المبحث الخامس :أثر عمم البالغة في تفسير سورة يس في كتاب ّ
مسمين الحمبي"
ل ّ
ُّ
السورة التي بين
كغيره من العموم العربية ،كان لعمم البالغة بفنونو حظ خدمة تفسير ّ
السمين في كتابو في ثنايا شرحو لبعض اآليات واألساليب التي جاءت بيا
أيدينا ،فقد عمد إليو ّ
ُمظيرة إعجاز القرآن الكريم في أساليبو وبالغتو.
أما تقسيمنا لمبحث فكان كاألتي:
أولا :عمم المعاني:
مما يمكنو
يتميز آ
 -1.1األساليبّ :
القرن الكريم بأسموبو وقدرتو عمى التعبير عن المعاني والمقاصد ّ
من حمل الرسالة السماوية واقناع منكرييا .والتقى كثي ار مع البالغة في مباحث عدة بل ومتفوقًا
عمى من برع في الفصاحة والبالغة من العرب وىذا قطرة من قطرات دالئل اإلعجاز القرآني ،أما
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
تجسد ىذه الخاصة األسموبية لمقرآن الكريم.
في سورة يس" ،في كتاب الدار المصون" وردت آيات ّ
وذلك من خالل مباحث حاولنا شرحيا والتعميق عمييا ممتمسين في ذلك ىذا الجمال األسموبي
واإلعجاز التعبيري .ومن ىذه األمثمة نجد:
 -1.1.1تأكيد الخبر بأكثر من مؤكد :يظير ذلك من خالل قولو تعالى في اآليات
الكرية﴿:






























   
    



















   
أىم ما تعنى بو
 ﴾  إ ّن من ّ
قسمت األساليب
البالغة العر ّبية ىي األساليب حيث أعطت ليا جانبا ميما في ّ
الدراسة ،وعمى أثره ّ
إلى خبرية التي تحتمل الصدق والكذب وانشائية ال ُيعتمد فييا ىذا المعيار .وغايتنا في اإلخبار أن
تميزىا األسموب القرآني الفريد.
آ
نوصل معنى تقصده لممتمقي،
ولمقرن الكريم معان عظيمة ازد في ّ
القرن العظيم عمى تبميغ الرسالة السماوية حمل فنون التعبير وأسرار اإلقناع .ومثالو ما
ولحرص آ
اعتبار لمدى جحد
ًا
ورد في ىذه اآلية الكريمة حينما عنيت باإلخبار بل وأكدتو بأكثر من مؤكد
تماشيا مع قول
وانكار أىل القرية لم ّرسالة ،فنمحظ في ىذا الموضع تكرار اآلية " إنا إليكم مرسمون"
ً
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
مجرد اإلنكار فقط قابميم الرسل بتأكيد إرساليم بمؤكد واحد "إن"،
وجحد أىل القرية ،فإذا كان قوليم ّ
أما في الموضع الثاني جاءت اآلية بأكثر من مؤكد وىو الحرف "إن" مع " الالم المؤكدة " وذلك
شدة اإلنكار"(.)1
لمبالغة الكفار في إنكارىم لمخبر " .حيث أتوا بثالث جمل ،وكل منيا دال عمى ّ
ولذلك" قابميم الرسل بزيادة التوكيد ،فأتوا ب " أن " والالم " ( .)2وك ّل ىذا لتمكين المعنى وتأكيده
فعزز ا﵀ بمرسل ثالث لتأكيد
لدى الممتقي وىنا أصحاب القرية التي أرسل إلييا المرسمين فكذبوىما ّ
السماوية ،ومثمما عزز اإلرسال عزز تأكيد حقيقتو في القرآن بتأكيد خبره بأكثر من مؤكد.
الرسالة
ّ
ّ
 -..1.1االلتفات:
قولو ج ّل جاللو   ﴿:
    
 ﴾اآلية :05في ىذه اآلية ُنقل الكالم من التكمم إلى الغيبة وذلك من
الضمير في اآلية
خالل أسموب االلتفات ،وبمعرفتنا ليذا األسموب وفي ىذه اآلية نعمّل عودة ّ
الزمخشري "من ثمرنا" وذلك لما سبِقيا من " وفجرنا " و " جعمنا "
الكريمة ،إذا األصل فييا كما قال ّ
عز وجل وبذلك نصل إلى تأويل اآلية بمعنى " :ليأكموا مما خمقو
فالعائد من الضمير ىو المولى ّ
ا﵀ من الثمر"(.)3
قولو

تعالى﴿:














 ﴾ اآلية :..وفييا إختالف بين العمماء بين أسموب التفات

 -1األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج ،22ص.222:
 -2السمين الحمبي ،الدر المصون ،ج ،9ص.251 :

3
الدر المصون ،ج ،9ص.267:
 -ينظر:السمين الحمبيّ ،
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
(*)
السمين فمم يجعميا أسموب التفات)1،واّنما اتخذ من صرف الرجل
أما ما ظير من كالم ّ
وعدمو ّ ،

لمكالم عن القوم مزّية ليكون الكالم أسرع قبوالً .فالتكمّم بضمير المفرد بدل الجماعة المخاطبة لو
الرجل المؤمن بيم .حيث أورد الكالم في معرض
أثر لدى مخاطبيو تتمثل " في إظيار تمطف ّ
النصح حيث ال يريد ليم إال ما
المناصحة لنفسو ،وىو يريد مناصحتيم ،وذلك أدخل في أمخاض ّ
()2
حرك فييم الوجدان بنصحو بعدما خاطب عقوليم بحقيقة ال تخفي وال يخفييا
يريد لنفسو " ّ .
فكأنما ّ

فيسمعيم الحق عمى وجو ال يثير غضبيم ويكون أعون عمى قبوليم إياه حين يرون أنو ال
كائن " ُ
يريد ليم إال ما يريد لنفسو "( .)3وىنا يبرز لنا أثر ىذا األسموب وما تصنعو طريقتنا في اختيار
أساليب الكالم وفنونو في تبميغ المعنى والتأثير عمى الممتقي .فالمعنى واحد والغاية واحدة لكن
اختيار الطريقة المناسبة يصنع الفرق في النتيجة.
ثانيا:عمم البيان :كما نجد عمم البيان في تفسير السورة الكريمة حيث تنوعت مباحثو بين االستعارة
والمجاز ،والتشبيو.

 -1اإلستعارة
قولو

تعالى﴿:











   

1
األول..
* وعمى ىذا المعنى بني تأويل اآلية بعده " أتخذ" وجعمو كالم مبني عمى ّ

 -2حسن طبل ،أسموب االلتفات في البالغة العربية ،دط .القاىرة ،1998 :دار الفكر العربي ،ص.179:
 -3محمد الطاىر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،..ص...8 :
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
عما سبقيا في
﴾ اآليةّ :38
قدم ّ
السمين الحمبي في تفسيره ليذه اآلية طريقة أخرى تختمف ّ
فعد ىذه اآلية عمى أنيا درب من دروب التّمثيل.
المباحث األخرى .وىي وسيمة االستعارة ّ
الحق وعنادىم بجيميم ،فجعميم
ليجسد لنا حال ىؤالء الكفار وكيف أُغمُّوا عن ذكر ا﵀ ورؤية
ّ
يصرون عمى كفرىم وال يمتفتون إلى الحق ،وال يعطفون أعناقيم نحوه ،أو كالحاصمين بين
ىذا ّ
فقدمت لنا ىذه االستعارة في تفسيرنا لآلية ومحاولتنا
سدين ال يبصرون ما قداميم وما خمفيمّ .
ّ
وقربو ألذىاننا أكثر ،من خالل تقديميا لنا حالة
لفيميا .وسيمة أخرى ّ
جسدت مقصود اآلية ّ
الكفّار بصورة محسوسة وىنا يكمن أثر االستعارة في تقريب المعنى ووضوحو.
قولو تعالى ﴿:

 

   
 ﴾  اآلية :07كما أشار السمين الحمبي أيضا في ىذه
ِ
لينبو القارئ إلى ذلك ويتفطّن إلى جمال
اآلية إلى وجو االستعارة ،من خالل المّفظة " نسمخ " ّ
السمخ إخراج
التعبير القرآني واعجازه ،فكان لو أن يستعمل لفظة ُ"نخرج" ولكن "االستعارة أبمغ ،ألن ّ
وع ُسر انتزاعو منو لالتصاقو بو ،فكذلك إلباس الميل "( ،)1ونطمق المّفظة نسمخ
الشيء مما البسوَ ،
الكوني
تعبر عن حقيقة عممية موجودة في ىذا النظام
عمى " ما انتزع من جمد الحيوان " .وىي ّ
ّ
شدة االنتزاع واألخذ بين آيتي الميل والنيار،
وعبرت عنو المّفظة" نسمخ " بأحسن تعبير وأدقّو في ّ
ّ
وكيف تُسمخ آية النيار من الميل وتنتزع منو خيوط ضوءه لتترك ظممة الميل واسوداده ،وىي آية من
لمتأمل في روعة ما خمق الخالق ،واألثر الجمالي لالستعارة يكمن في
آيات ّ
الرحمان تدعو الخمق ّ
قوتيا في التعبير
الرباني في خمقو في آيتي الميل و ّ
ّأنيا استطاعت تجسيد اإلعجاز ّ
النيار من خالل ّ
المجردة وتقريبيا لؤلذىان.
ودقّتيا في تصوير الحقائق
ّ
 -1محمد أحمد بن مصطفى بن أحمد أبو زىرة ،المعجزة الكبرى القرآن ،د ط .د س ،دار الفكر العربي ،ص:
.19.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
 -2المجاز:
قولو تعالى  ﴿:
















﴾

تعبر عمى معان
السمين يربط الحقيقة التي ّ
اآلية :03متّجيا بنا إلى إدراك المعنى وتقريبو لدينا ،راح ّ
حية ،واعتمد
ذىنية بالمجاز الذي يعتمد عمى الخيال ليصل بنا إلى التماس القيم المعنوية بمسائل ّ
ّ
يقدمو من مباحث.
فن من فنون البالغة ومن خالل ما ّ
أىم ّ
ّ
السمين في ذلك عمى ّ
ننزليا منزلة
ودي فيو عمى الحسرة فنحن بيذا" ّ
فسرت اآلية باعتبار ّ
وبيذا المنطمق ّ
النداء مجازي ن َ
العقالء فكأنو قيل " :ياحسرة احضري فيذه الحال من األحوال التي من حقيا أن تحضري فييا "(.)1
 -3التّشبيه:
قول

تعالى﴿:










 ﴾  اآلية:09
الصيغة التي جاءت بموجبيا ىذه
بعد أن عرض السمين الحمبي لمعنى العرجون ،وما دلّت عميو ّ
بيانية جميمة جاءت في ثنايا الحديث عن منازل القمر في مسيره .وذلك
المّفظة ،أشار إلى صورة ّ
طبيعية نممسيا بأعيننا في
الكونية العظيمة بظواىر
فن التّشبيو الذي يربط لنا ىذه اآليات
ّ
ّ
من خالل ّ
اليومية .فالقمر في آخر منازلو يشبو العرجون القديم ،والعرجون ىو " العود الذي تخرجو
حياتنا
ّ
اختص في ىذه اآلية
النخمة فيكون الثمر في منتياه ويبقى متّصال بيا بعد قطع الكباسة منو .و ّ
()2
قدم لنا
اصفر وتضاءل "  .وبيذا نالحظ ما ّ
العرجون القديم البالي ّ
تقوس و ّ
ألنو إذا انقطع الثمر ّ

 -1األلوسي البغدادي ،روح المعاني ،ج  ،.0ص.0 :

 -2محمد الطاىر ابن عاشور ،التّحرير والتنوير ،ج ،.ص..0 ...
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
أن العرب لم تعط "
الفن البالغي في رسمو لنا حالة القمر في ىذا المنزل أو المرحمة
خاصة و ّ
ىذا ّ
ّ
()1
تصور
سما يعرف بو في آخر لياليو بخالف ّأول أجزاءه
المسمى ىالالً "  .فدفع ّ
ّ
لمقمر ا ً
عنا حيرة ّ

فشبو بو القمر في ثالثة أشياء
حال القمر في ىذه المرحمة من خالل تشبييو لنا بالعرجون القديمّ ،
دقّتو ،استقواسو ،واصف ارره.
السورة
مرت بنا ،يظير لنا أثر عموم العربية في تفسير ّ
من خالل ىذه المباحث التي ّ
الكريمة ،حيث كان لك ّل عمم ميزتو وأثره عن غيره من العموم .فك ٌل كيف خدم ىذه الغاية ال ّشريفة،
المتنوعة ووسائمو في ترجمة مقاصد اآليات واحتواء أسرار القرآن وجمال أساليبو
من خالل مباحثو
ّ
لتعدد مشاربيا
واعجازه المّغوي.
وتتوسع فائدة وخدمة المّغة العر ّبية في تفسير القرآن الكريم ،وذلك ّ
ّ
ىم العموم التي
ّ
بتعدد عموميا .و ّ
ألىميتيا جعميا العمماء و ّ
أىم شروط التّفسير ،ومن أ ّ
المفسرون من ّ
يممون بك ّل عموميا
ينبغي أن يكون
عالما بيا ،ومتّ ًقنا لياّ .
ّ
فتعدد أقواليم فييا ،ما جعميم ّ
المفسر ً
فالبد
ألن القرآن الكريم ّنزل بمسان عرّبي
بدءا بالجانب الصوتّي ،الصرفّي ،والجانب
ّ
ّ
التركيبي .و ّ
ً
ألن بيا يعرف شرح مفردات
أىميا ":المّغةّ :
ّ
لممفسر أن يتم ّكن من مختمف العموم العر ّبية ،ومن ّ
عمما
النحو يعرف بو اختالف المعنى باختالف اإلعراب،
ّ
األلفاظ ومدلوالتيا ،و ّ
فالبد من اعتباره ً
مادتين
ميما في التّفسير .وكذا التّصريف،
خاصة االشتقاق :ألن االسم إذا كان اشتقاقو من ّ
ّ
ً
أما في البالغة نجد عمم المعاني :ألن بو ُيعرف
مختمفتين .اختمف المعنى باختالفيما (ّ ،)...
ألن بو يعرف خواص التراكيب من حيث
خواص تراكيب الكالم من جية إفادتيا لممعنى .والبيانّ :
ألن بو يعرف وجوه تحسين الكالم "(.)2
اختالفيا بحسب وضوح ّ
الداللة وحقائقيا .والبديعّ :

 -1نفسو :ج ،.ص...

2
الدين السيوطي ،اإلتقان في عموم القرآن ،تح :شعيب األرنؤوط ،ط .1لبنان.338 :م ،مؤسسة
 ينظر :جالل ّالرسالة ،ج ،7ص...7 :
ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
قدم خدمة ساىمت في حصول
الصوت الذي يعنى بدراسة أصغر وحدة في الّنظام المّغويّ ،
فعمم ّ
المعنوية ،من خالل
أحيانا أثر في إبراز الفروقات
الداللة ،و ذلك ببيان معاني اآليات ،كما كان لو
ّ
ً
ّ
يتميز بيا عمم
سيماتو المتمثّمة في :الحذفّ ،
الزيادة ،االستبدال ،التّخفيف ،والتّشديد .فكمّيا مباحث ّ
الصوت ،وك ّل ذلك " ،يد ّل أن األصوات تابعة لممعاني ،فمتى ِ
قويت ،ومتى ضعفت ضعفت...
ّ
()1
الصوتي
.
الصوت لزيادة المعنى ،واقتصدوا فيو القتصادىم فيو "
وحتى يتّضح لنا األثر ّ
زادوا في ّ
ّ

تعبر عن اختالف
في تفسير القرآن الكريم استفدنا أيضا من اختالف القراءات التي في مجمميا ّ
األصوات ومواقعيا وكذا الفرق بين تخفيفيا ،وتشديدىا ،والوقوف عمى حرف دون آخر ،كما ىو
الحال ،بين " الياء" و" التاء " ،وبين الفصل والوصل ،وبين اإلدغام واإلظيار ،كما ّأنيا كانت محل
عبرت
القراء،
فسر بيا اآلية مع ك ّل حالة ّ
ً
وسببا في اختالف المعاني التي يمكن أن تُ ّ
اختالف بين ّ
معينة.
عن قراءة ّ
لمصوت من أثر في بنية الكممة وصيغتيا.
الصوتّ ،
تبين لنا ً
أيضا ،ما ّ
ومن خالل خصائص ّ
تغير أحد
يتغير معناىا ب ّ
الصرف ،كون ىذا األخير يعنى :ببنية الكممة التي ّ
وىذا ما نجده في عمم ّ
حروفيا ،وارجاعيا إلى أصميا.
توضح لنا ما
ىذا ما وقفنا عميو كثي ار في تفسير اآليات " ياويمنا " " ياحسرة "؛ فيي دالئل ّ
الصوت ،ومدى ارتباطو بالمعاني ،وبيان مكانتو فييا من خالل خصائصو ومباحثو.
ّ
يتميز بو عمم ّ
وما لذلك من أثر في تفسير اآليات ،وبيان معانييا ،وسبب اختالفيا في القراءات القرآ ّنية وتقديم
تأويالت في ك ّل موضع.
بالداللة ،ودليمو
فك ّل ىذه
لشدة ارتباطو ّ
النص القرآني ،وذلك ّ
المميزات تيدف إلى فيم معنى ّ
ّ
سببا في اختالف المعاني في المّفظة الواحدة من
السورة.
ً
فأحيانا كان ً
ما ساىم بو في تفسير ىذه ّ
1
جني ،المحتسب ،ج ،.ص ..13
 -ابن ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ٍ
متفرقة
أحيانا يعطي لنا
خالل سيمات حروفيا :كالتّشديد ،التخفيف ،اإلظيار ،واإلدغام ،و ً
معان ّ
بسبب حذف الحرف ،أو زيادتو ،أو استبدالو .في حين يعطي ٍ
إضافية ،كمعنى المبالغة
معان جديدة
ّ
"ننكسو".
فجرنا " ّ
ىذا ما نجده في تفسير اآلياتّ ":
الصرف بمختمف مباحثو حتى يشرح
السمين الحمبي في كثير من المواقع إلى عمم ّ
كما لجأ ّ
ساسا تارةً ،وتارةً أخرى يجعمو وسيمة لتقريب المعنى؛ مثمما نمحظو في
معنى اآلية
ً
معتمدا عميو أ ً
لكيفية حصولنا
الصيغ التي وردت بيا ،وكذا شرحو ّ
مواضع إشارتو لؤلسماء من كونيا مصد اًر ،أو ّ
مضيا
تغيرات ،مثمما التمسناه في قولو تعالى ":فما استطاعوا
معينة ،وما ط أر عمييا من ّ
عمى لفظة ّ
ً
ضوي،
ضم الميم وىو مصدر عمى فُعول ،أصموُ :م ُ
" اآلية :67إذ قال فيو  ":و ّ
العامة عمى مضيا " ،ب ّ
فأُدغم و ُكسر ما قبل الياء نحو :لقايا.
الصرف في بيان المعاني والتّفريق بين األلفاظ من خالل أبنيتيا
كما اعتمد عمى عمم ّ
يتميز بو عن غيره ،ففي قولو تعالى " :طائركم " اآلية: 19:
والمعنى الذي يحممو ك ّل وزن وما ّ
فإن محصول
فمفظة "طائر" ىي صيغة السم الفاعل ولو جعمنا منيا وسيمة لمعرفة مقصود اآليةّ .
النصيب "
ّ
فعبر عن الحظّ و ّ
الشر ّ
الداللة وما ّ
تعبر عنو ىذه المّفظة ىو " ما طار لكم من الخير و ّ
()1

فيو من أفعالكم وليس من أجمنا بل بكفركم "

السمين وما أورده في شرح اآلية
ومن خالل كالم ّ

عبر عميو ىذا
بيذا المصدر ،نمتمس موافقتو ليذا المعنى وجعمو المقصود من اآلية من خالل ما ّ
الصرف فراح
القراء األقرب وبنفس
ّ
المادة والوسيمة وىي عمم ّ
المصدر .في حين اتّجو إلى توجيو ّ
مب ًينا أصل الكممة ،وما ط أر عمييا من
الصيغةّ ،
يفسر ىذا االتّجاهّ ،
القراء لآلية بيذه ّ
ّ
ويبين موقف ّ
تطير" وبسبب اإلدغام أبدلت " التاء"
قدمت لنا ىذه ّ
تغيرات حتى ّ
طيركم " ىو الفعل" ّ
المادة فأصل " ا ّ
ّ
تحصل عمى المصدر "اطّّيرا".
" طاء " ،وس ّكنت وُقمبت ىمزة الوصل فصار " اطّّير" ،وبذلك ن ّ
1
حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.313:
 -ينظر :أبو ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
الصرف من خالل بيان أثره في تفسير القرآن
السمين الحمبي عمى عمم ّ
كما يظير اعتماد ّ
يدعون ".
وايضاح المعنى ،فاعتمد عميو في بيان أصل األبنية
الفعمية ،مثمما في الفعل " ّ
االسمية و ّ
ّ
فمن خالل إدراك القارئ المعاني المقترحة مع ك ّل صيغة ووزن ،يتفطّن بنفسو إلى المعنى المراد،
فالصرف سيّل لو ىذه الغاية ،من ذلك تصريف األسماء وما يقتضيو من مفرد وجمع .وأبنية أسماء
ّ
فسر الحمبي معناىا وصيغتيا وعرض مختمف
الجموع ،فمثالً في قولو تعالى " :ركوبيم " اآليةّ :72
أىم االحتماالت التي ترد بيا ىذه المفظة .فيرّجح ما رآه صو ًابا
القراءات ليذه المّفظة التي تُعرب عن ّ
ويوجو األخرى .مستدالً في ذلك بكتب التّفسير ،والكتب المّغوية ،وما ورد من كالم العرب ،وك ّل ما
ّ
صحة قولو وفي نفس قسم تصريف األسماء ،نجد باب االسم بين التّذكير والتّأنيث ،حيث
يؤ ّكد ّ
خاصة ،وبيان معانييا .وىذا ما التمسناه في قولو
السورة
ّ
عامة و ّ
ساىم مساىمةً في تفسير القرآن ّ
وحدانية ا﵀ تعالى وقدرتو .إذ جعل من
عبرت عن
ّ
تعالى " :األخضر" اآلية  :80ىذه اآلية التي ّ
وتميزىا عن غيرىا ،استطاعت التّعبير عن المقصود
ال ّشجر األخضر ًا
نار .فمن خالل ىذه المّفظةّ ،
الداللة .فمن ق أر " خضراء بالتأنيث كان
لفظًا
تغير الكممة ،كان حصول ّ
الرغم من ّ
ومعنى .فعمى ّ
ً
فإن ىذه المّفظة اسم جنس ،يجوز
أما التّذكير فمرعاية المّفظ " ،واضافة إلى ىذاّ ،
لرعاية المعنىّ ،
تذكيرىا وتأنيثيا.
يقدميا في
الصرف لخدمة القرآن الكريم من خالل المعاني التي ّ
فكمّيا مباحث ووسائل ّ
أىمت عمم ّ
ك ّل حالة ،والفروقات التي تنجمي لنا أثناء اختيارنا لقسم دون آخر ،خير دليل في ذلك الفروقات
مرت عمينا.
بين اسم الفاعل واسم المفعول ،وما يترتّب عميو من أثر في تفسير اآليات التي ّ
الدر
السمين في ّ
الصرف في القضايا الصر ّ
فية التي ّنبو إلييا ّ
كما ظير لنا ىذا األثر ،ومزّية ّ
صرفية
المصون ،حتى يذ ّكر القارئ ويتفطّن إلى المعنى .وال يتأتّى ذلك إالّ من خالل القواعد ال ّ
أن ىذه ال ّل ّّفظة اسم وليست
ومثالو قولو تعالى " :وىي رميم " :78فينا السمين الحمبي ينّبو إلى ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ميمة في الوزن " فعيل " .فمو قال قائل :أ ّن ىذه المّفظة
صفة ،وليستد ّل عمى ذلك استشيد بقاعدة ّ
الصفة تتبع
ىي صفة ،سيطرح السؤال مباشرة ،لماذا لم تؤنث إذن؟ عمى خمفية معرفتنا بأ ّن ّ
فؤلن ىذا الوزن يستوي فيو
الموصوف ،وبيذا فإ ّن ىذه المّفظة ىي اسم ،أ ّما عن تأنيثو وتذكيرهّ ،
التّذكير والتّأنيث.
الصفة منو،
الصفةّ ،
ألن ّ
مي من العظام ،وىو غير ّ
وختما ليذا فإن " رميم " اسم يطمق عمى ما ب َ
الرفات ".
الرمة و ّ
ىي " ّ
وىي نتيجة ال تخفى عمى مدرك المّغة العر ّبية وعموميا والعمم بقواعدىا ،التي تساعده في التّعميل،
واالختيار ،والمقارنة بين مختمف الحاالت التي تصادفو ،فاستناد إلى استواء التّعريف والتّنكير في
ناكر من
اسمية ىذه المّفظة ومدى إنكار المنكر .ف " إحياؤنا لمعظام ًا
صيغة " فعيل " استنتجنا
ّ
()1
ف
أشد البمى "  ،لنستش ّ
رميما أي بالية ّ
أحواليا ما تبعد معو من الحياة غاية البعد ،وىو كونيا ً

بالرغم من وجود ىذا التّشابو.
الصرف في وضوح ّ
مزّية ّ
الداللة وبيان المقاصدّ ،
النحوية وأثرىا في التّفسير وبيان معاني اآلية ،وتع ّددت ىذه
النحو من خالل مسائمو ّ
وساىم عمم ّ
حصة األسد في ىذا الكتاب ،إذ غمب عميو
المسائل
بتوسع مباحث ىذا العمم ،التي أخذت ّ
وتوسعت ّ
ّ
خاصة اإلعراب وذلك لكثرة ارتباطيا بالمعاني وعمى غرار ىذا الكتاب نالحظ وجود ىذا
النحو،
عمم ّ
ّ
الباب أيضا في كتب معاني القرآن.
ومن خالل تصفّحنا لتفسير سورة " يس " في كتاب الد ّر المصون استقرأنا بعض ىذه
المباحث ،منيا اإلعراب بشقّيو :الذي ذكر فيو وجو إعرابي واحد ،أو ما اختمف فيو باختالف
الداللة مع ك ّل رأي ووجو إعرابي.
األوجو ما ّأدى إلى اختالف ّ

1
حيان األندلسي ،البحر المحيط ،ج ،7ص.59
 -أبو ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
شدة ارتباط اإلعراب بالمعاني ،وتمك ىي حقيقتو " إذ بمعرفة حقائق
وىذا ما يبرز لنا ّ
وتصح معرفة حقيقة
اإلعراب تعرف أكثر المعاني ،ويتجمّى اإلشكال فتظير الفوائد ،ويفيم الخطاب
ّ
المراد "( ،)1وحقًا قد وقفنا عمى ىذه الحقيقة في ىذا البحث .فقد كانت تختمف المعاني مع اختالف
بتغيرىا ،وأحيانا أخرى كانت تعرب عن مقاصد اآليات .ألن المّفظة وردت
تغير ّ
ابية وي ّ
كل حركة إعر ّ
بحركة دون األخرى ،حيث استطعنا بيذه الحركات أن نعرف رتبة ك ّل لفظة ونعرف موقعيا من
التّركيب ،وبالتّالي داللة الجممة ومعنى اآلية.
عدة أوجو إعراب محتممة ،وذلك الختالف
ومن جية أخرى كانت لمّفظة الواحدة في اآلية ّ
يفسر اآليات عمى
تأويل اآلية بين
جميا في القراءات القر ّ
المفسرين ،ظير ً
آنية لآلية .فك ّل قارئ ّ
ّ
ابية.
حسب وجية نظره التي أُعربت عنيا الحركات اإلعر ّ
وعبرت عن تفسير
وأحسن مثال لذلك قراءة اآلية " يس " إذ نجدىا ّ
بعدة حركات ،وك ّل حركة إالّ ّ
الرسول صمّى
ىذه المّفظة عندىم ،فمنيم من جعميا حروف مقطعة ومنيم من جعميا اسم من أسماء ّ
ا﵀ عميو وسمّم.
حول
يتبع اختالف الحركات اختالف معاني اآليات ،ونرى ذلك ّ
كما كان ّ
التغير التّام ،والتّ ّ
النحوية نجد حروف المعاني وما ليا من
في المعنى بين ك ّل حركة وحركة أخرى .ومن المباحث ّ
السورة ووقفنا عمى ىذا األثر .فكما
أثر في توجيو معنى اآلية ،والتمسنا ذلك في أمثمة كثيرة في ىذه ّ
الصوائت وحروف المعاني
الصوامت و ّ
ىو معيود أ ّن الحروف قسمين ،حروف مباني تتمثل في ّ
يؤىميا إلعطاء معنى في الجممة التي ترد فييا .وىذا ما التمسناه في
يكون لو معنى في نفسيا ما ّ

 -1باسل عمر مصطفى المجايدة ،أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة المائدة،
غزة ،2009 :ص.74
رسالة ّ
مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،جامعة ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
ٍ
معان
ويحمميا
عدة معاني ،فيؤثّر في توجيو معنى اآلية
ىذا المبحث .إذ كان الحرف الواحد يحمل ّ
ّ
يتضمنو ىذا الحرف.
مختمفة يختمف باختالف ما
ّ
الضمير ،ودورىا في اإلحالة
وفي جانب نحوي آخر نجد اإلحالة الضميرّية من خالل عودة ّ
عمى المشار إليو ،ىذا ما نجده في تفسير اآليات .فيو يربط ما قبمو بما بعده أو أن يحيل إلى ما
البد لنا من اختيار
الضمير .و ّ
يوجو أكثر من عائد في اآلية .يحتمل أن يعود عميو ىذا ّ
قبمو ،وأحيانا ّ
النحو ليعينو عمى إدراك واختيار
المفسر إلى وسائل لغوية أخرى
أحدىا فقط .وىنا يرجع
كالصرف و ّ
ّ
ّ
أحيانا يعتمد عمى العائد من الضمير في تفسير
الضمير وبالتالي سيصل إلى المعنى ،و
ً
العائد من ّ
اآلية ويحصل عمى المراد منيا وذلك بحمل الموضع الوارد في اآلية .وأحسن مثال لذلك قولو
الضمير عمى األيدي ،وا ّما عمى
إما أن يعود ّ
تعالى " :فيي إلى األذقان " فينا نقع بين عائدينّ ،
لتصورنا حالة ىؤالء
خاص ،وليس ىذا فقط بل كان أداة
يفسر اآلية بمعنى
ّ
األغالل وك ّل عائد ّ
ّ
وكأننا نحضر ونعيش معيم ىذا الموقف ،وكذلك في قولو تعالى  " :من
المغمّمين بطريقة ممموسة ّ
فإما أن يكون ثمرة
ثمره " :من خالل معرفتنا لمعائد ،استطعنا أن نعرف المقصود " من الثّمر" ّ
يتغير المعنى المقصود كميا ليصبح معنى آخر بسبب
النخيل واألعناب أو ثمر ا ّ
ّ
لجنات؛ ويمكن أن ّ
تعدد تأويالت
عدة إحاالت ّأدت إلى ّ
الضمير في كل حالة ،كونو يحتمل ّ
اختالف تأويمنا لمعائد من ّ
اآلية.
النحو في توضيح المعنى وبيان مقاصد المتكمّم وأثره في
من ك ّل ىذا يبرز لنا فضل عمم ّ
معرفة الفروق بين مختمف الحاالت التي تصادفنا باشتراكيا في موضع واحد وتنازعيا ،وىذا ما
ك ىذا االختالف وينجمي لنا المراد.
يجعمنا نمجأ إلى وسائمو حتى يف ّ
عدة
السورة؛ اإلعراب سواء المباشر أو الذي حمل ّ
ومن ىذه الوسائل التي ساىمت في تفسير ّ
أىمية اإلعراب من خالل معرفة
أوجو ،اختمف ك ّل وجو بمعناه عن اآلخر ،كما تفطّن الحمبي إلى ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
المقصود وتوجيو اآلية ،إذ بالتّمييز بين مراتب ومح ّل اإلعراب لك ّل مفردة يتم ّكن من معرفة
يقدمو المفعول ،والمّفظة التي في
يقدمو الفاعل يختمف عن المعنى الذي ّ
المقصود .فالمعنى الذي ّ
النعت ،ولو أن السمين الحمبي كان
مح ّل نصب الحال تختمف في معناىا وشروطيا عما ىي عميو ّ
مرة إلى جوىر االختالف بين مختمف المتشابيات وقواعد كل منيا عمى حدة.
مشي ار في أكثر من ّ
كما يساىم الجانب المّغوي في تفسير القرآن الكريم ،من خالل تقديم دالالت القرآن وألفاظو ،وىذا ما
رأيناه من خالل تفسير سورة " يس" في ىذا الكتاب.
بالسياق القرآني
فقد اىتم بالمفردة القرآنية من جميع زواياىا ّ
إما أن يربط معنى المّفظة ّ
الداللية فيوّ ،
يستشف معنى المّفظة من خالل سياق
فسر معناىا انطالقا مما يقتضيو موضعيا ،أو أن
ّ
ليا في ّ
يقدم لنا مباشرة المعنى المعجمي
اآلية ،واستعماالت العرب لمكشف عن معنى ىذه المفظة ،أو أن ّ
ليا ،بعودتو إلى المعاجم وما قالو العمماء فييا من شروحات.
المعجمية في أية
السورة جمع بين مختمف ىذه الوسائل
ّ
أما في حاالت أخرى ،وكما رأينا في ىذه ّ
ّ
واحدة أو في تفسيره لمفظة واحدة من ىذه اآلية.*1
كما اىتم بكشف غوامض المعاني في ىذه اآليات ،من خالل بيان معاني ألفاظيا ،ودالالتيا في
تتميز بو المّغة العر ّبية من ثراء لغوي ،ما يجعل لمكممة الواحدة
السياقات
ّ
المتعددة لآلية وىذا لما ّ
ٍ
معان تختمف باختالف ال ّسياقات التي ترد فييا ،ولحرص عممائنا عمى تفسير القرآن وألفاظو
عدة
ّ
بأدق معانيوَ ،عمموا عمى استنباط دالالت ومقاصد اآليات من خالل ما يتيحو ىذا الجانب المّغوي.
ّ
ومتفوقا بإعجازه في لغتو وأسموبو فاستميم العمماء من
فالقرن الكريم أُنزل بمغة عر ّبية طبع بسماتيا
آ
ّ
النص القرآني وادراك معاني ألفاظو ودالالتيا ،كما ارتبط ىذا البحث بالمعنى
العر ّبية وسائمَيا لفيم ّ
* لم يقتصر العمل المعجمي في التفسير عمى ىذه المجاالت فقط ،وانما ُربط ىذا القسم بحسب ما ُوجد في تفسير
ىذه السورة في ىذا الكتاب ،إذ لممبحث المّغوي في تفسير القرآن عدة مجاالت من أىميا "غريب القرآن" "الوجوه

1والنظائر" وكذا المؤلفات التي حوت المشترك المّفظي في القرآن ،الترادف التضاد ...الخ.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
تغير معاني المّفظة وبالتّالي تغيير
باالختالفات في القراءات أللفاظ القرآن وكان لذلك أثّر في ّ
معنى اآلية.
المحصل عميو من اآلية من خالل داللة
السمين لك ّل واحدة عمى حدة ،ثم ّبين المعنى
ّ
فعرض ّ
المّفظة فييا ،وبيذا يظير بالتّأكيد أثر تفسير اآلية الكريمة.
كما احتوى القرآن الكريم بأسموب ار ٍ
ق عمى فنون البالغة حيث كان خير شاىد عمى جمال أسموب
البالغية عمى حسب ما يقتضيو كل موضع
توزعت الفنون
السورة ّ
ّ
القرآن واعجازه ،وفي تفسير ىذه ّ
وكان ليذا أثر واضح في التّفسير وبيان المعنى وتقريبو وىذا ما عممتو مباحث عمم المعاني ،ففي
لمرسالة،
الرسل مع أقواميم ،ومدى إنكار ىؤالء ّ
بعض آياتو ومن خالل خصائصو نقل لنا قصص ّ
الرسل عمى إيصال رسالتيم
وكيف قابميم القرآن الكريم بأسموب بالغي جميل ،وافق بين حرص ّ
شدة إنكار أىل القرية ،وذلك من خالل تأكيد الخبر بأكثر من مؤكد إذ بقدر إنكار أىل القرية،
وبين ّ
الرسل بتأكيد ذلك ،إذ حوت أقواليم أحيانا مؤ ّكد واحد وأحيانا استعمموا أكثر من مؤ ّكد .وفي
قابميم ّ
السماوية لكن بطريقة أخرى تتمثّل في التمطّف
حدث عمى حرص نقل ىذه األمانة
موضع آخر يت ّ
ّ
في أساليب الكالم ،وطريقة التّعبير ،مثمما أرينا في قولو ج ّل جاللو" :ومالي ال أعبد الذي فطرني "
النصح حتى يكون الكالم
الضمائر من المخاطب إلى المتكمّم عمى ّنية ّ
فالحظنا ىذا االنتقال في ّ
أسرع قبوالً.
آنية المتمثّمة في االلتفات ،ولو أن تفسير
أىم األساليب
البالغية ،والقر ّ
ّ
دون أن نتناسى ّ
الضمائر ،وما لو من مزّية في االنتقال بين
أغمب ما ورد منو في بحثنا ىو قسم االلتفات في ّ
أما
األساليب الكالمية من موضع إلى أخر وأثر ذلك في بيان المقاصد ومدى فيميا لدى المتمقيّ ،
عمم البيان فكان لو أثر في توضيح المعنى وتأكيده إذ جعمنا نرجع باألزمة ونعيش لحظات نتأمل
اآليات ونممس إعجازىا فقرب لنا المعنى ،إذ نقمو من المجرد إلى الممموس وذلك من خالل
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
االستعارة والمجاز والتشبيو ،وما ليذه الوسائل البالغية من أثر في إبراز المعنى ووضوحو وقوتيا
في رسم الحقائق المجردة.
الحمبي في كتابوّ ،أنو كان يعرض األوجو المحتممة
السمين
مما ال حضناه في دراستنا لمنيج ّ
و ّ
ّ
يصح،
فأما رأيو أو ترجيحاتو لم تكن مباشرة – في أغمب األحيان ،-فنجده يقول:
ّ
لآلية الواحدةّ .
يرجحو .وفي
يتبين لنا الرأي الذي ّ
يحسن ،وىذا ىو األليق باآلية ،وىو ضعيف ...وأحيانا أخرى ال ّ
جيدا في تفسيره لبعض اآليات في عرضو الحتماالت تفسيرىا ،نجده
تأممنا ّ
حاالت أخرى لو ّ
عدة ألفاظ لآلية الواحدة ،فمثال في اآلية ":من ثمره "  05 :يقول في رأي "قيل" وفي آخر"
يستعمل ّ
أما األول فيراه بعيدا في معناه " وا﵀ أعمم ".
يجوز"
ّ
،وكأنو ّ
يجوز الثاني ّ
كما كان يستشيد بأقوال العرب لتأكيد رأي من اآلراء ،مثمما في قولو تعالى ":من ثمره " ،05:
لمن ذىب بالضمير مذىب اسم اإلشارة " ذلك " ومثالو قولو رؤبة:
كأنو في الجمد توليع البيق

فييا خطوط من سواء وبمق

تقدم خطوط ،فقال :أردتو كأن ذاك ويمك "(.(1
فقيل لو ":كيف قمت " " :كأنو " مع ّ
توجو معنى اآلية ومثالو ما
وأحيانا يوجو رأي العمماء حول القضايا،
خاصة ّ
النحوية التي ّ
ّ
التمسناه في قولو تعالى " :بما غفر لي " :.7فاستضعف الرأي القائل أن " ما " .ىنا بمعنى:اسم
رد عمى القائل ّأنيا استفيامية " (.).
موصول" الذي " .كما وافق في نفس الحرف من ّ
مجرد عارض ليذه اآلراء فقط.
أما في آيات أخرى ،فمم يكن ّ
موجيا لرأي دون اآلخر ،واّنما كان ّ
وكنا في بحثنا ىذا عندما نشعر بتوجييو لبعض اآليات نشير إلى المعنى الذي اختاره أو رفضو في
ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
أما في حالة عرضو لآلراء دون رأيو فمم نشر إلى ذلك .بل اكتفينا بذكر االختالفات
نياية ك ّل آيةّ .
بين العمماء في تفسير معنى اآلية.

العربية
السمين الحمبي عمى العموم
المبحث السادس :دراسة
ّ
ّ
إحصائية لمدى اعتماد ّ
الحمبي في تفسيره
السمين
يمثّل ىذا الجدول دراسة إحصائية لعدد العموم التّي اعتمد عمييا ّ
ّ
المفسرة ورقميا.
فاألول عمى اليمين وضعنا فيو اآلية
قسمناه إلى ّ
ّ
لآلية الواحدة ،وليذا ّ
ثمانية أعمدةّ .
أما الستّة التّي بعده فخصصنا كل عمود لعمم من العموم العر ّبية ،وجاء ترتيبيا حسب ترتيبنا ليا في
ّ
الصرف ،عمم
الصوت ،عمم ّ
مباحث الفصل الثاني .فكانت عمى ال ّشكل اآلتي عمى التوالي :عمم ّ
قسم إلى قسمين :عمم المعاني وعمم البيان .وآخر عمود
ّ
النحو ،عمم المّغة ،عمم البالغة وىذا األخير ّ
أما طريقة
في ىذا الجدول عمى اليسار جمعنا فيو عدد العموم المعتمدة في تفسير اآلية الواحدةّ .
الرمز( ،)+وفي
عممنا في ىذا الجدول ّأننا عندما نجد العمم معتمداً في التّفسير نضع في خانتو ّ
األخير نجمع عدد ىذه اإلشارات لنتحصل عمى عدد العموم المعتمدة في تفسير اآلية الواحدة،
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
السمين بين العموم العر ّبية في
الدراسة
فاستطعنا بيذه ّ
ّ
أي مدى جمع ّ
اإلحصائية أن نعرف إلى ّ
وبينت لنا ىذه الغاية.
تفسيره لآلية وختمنا ىذه الدراسة بخاتمة شرحت ّ
اآلية ورقميا
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)الدر المصون (دراسة تطبيقية
ّ  أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب:الفصل الثاني
المجم
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)الدر المصون (دراسة تطبيقية
ّ  أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب:الفصل الثاني
المجم
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)الدر المصون (دراسة تطبيقية
ّ  أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب:الفصل الثاني
المجم
وع
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)الدر المصون (دراسة تطبيقية
ّ  أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب:الفصل الثاني
المجم
وع
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تحميل الجدول:
من خالل ىذا الجدول نالحظ منيج السمين الحمبي في تفسيره لمسورة ومدى اعتماده عمى العموم
إما أن يعتمد عمى عمم واحد ،وا ّما أن يجمع أكثر
العربية في اآلية الواحدة ،ولو في ذلك طريقتينّ :
معتمدا
فسر ثمانية وعشرين آية
من عمم في اآلية الواحدة .ومن خالل ّ
ً
الدراسة اإلحصائية .نجد ّأنو ّ
النحو إذ بمغ عدد تكرار اعتماده في
حصة األسد لعمم ّ
عمى عمم واحد في اآلية الواحدة؛ و كانت ّ
بقية العموم األخرى .إذ الحظنا في ىذه
مرةّ ،
لتوزع ثمانية تك اررات غمى ّ
تفسير اآليات عشرين ّ
الصوت والمّغة في
األخيرة ّ
أن ىناك تساوي في االعتماد بين ك ّل عممين ،فورد اعتماده عمى عممي ّ
أما
أما عمما ّ
ىذه ّ
الصرف والبالغة فاعتمدىما عمى حدة ّ
السورة ثالث ّ
مرة واحدةّ .
مرات لك ّل منيما؛ ّ
الطريقة الثانية فتكمن في جمعو لمختمف العموم العربية في تفسيره لآلية الواحدة ،وىذا ما الحظناه
في تفسيره لثالثين آية من السورة ،والتي تباين فييا الجمع بين عممين إلى ثالثة أو أربعة عموم في
تفسير اآلية الواحدة؛ وكانت األغمبية في جمعو لعممين في اآلية الواحدة فبمغت خمسة عشر آية،
أما جمعو لثالثة عموم ورد في ثالثة عشر آية ،وجمعو ألربعة عموم كان في ثالث آيات فقط .فمن
ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
الصرف ،كما في اآلية ،0.:أو بين عمم المّغة وعمم
نماذج جمعو بين عممين كجمعو بين ّ
النحو و ّ
النحو
النحو والمعاني ،كما في اآلية ،05:أو بين عمم ّ
الصوت ،كما في اآلية ،00:أو بين عمم ّ
ّ
أما الجمع
وعمم المّغة ،كما في اآلية ،52:أو بين عمم الصرف وعمم المّغة ،كما رأينا في اآليةّ ،78:
النحو والمّغة ،ىذا ما ورد في اآلية ،57:أو الجمع بين عمم
الصوت و ّ
بين ثالثة عموم فنجده بين عمم ّ
النحو كما في
النحو ،ىذا ما نجده في اآلية ،1:أو بين عمم البيان والّمغة و ّ
الصرف و ّ
الصوت و ّ
ّ
أما جمعو ألربعة عموم فكان في
اآلية07:؛ أو بين عمم ّ
الصوت والمغة والبيان كما في اآليةّ .9:
النحو
الصوت و ّ
ثالثة مواضع فقط من السورة؛ مثمما نجده في اآلية 17:حيث جمع فييا بين عمم ّ
النحو والمّغة؛ ىذا ما نمحظو في
الصرف و ّ
الصوت و ّ
والمّغة وعمم المعاني ،كما جمع بين عمم ّ
النحو والمّغة والبيان في تفسير اآلية.09:
الصرف و ّ
اآلية19:؛ واعتمد عمم ّ
تقدمو بعموميا المختمفة ،فكان في تفسيره لآلية الواحدة يعتمد عمى
وىذا ألىمية المّغة العربية ولما ّ
أكثر من عمم وذلك عمى حسب ما تقضيو اآلية ،ورغبة منو رحمو ا﵀ في مزيد إيضاح وبيان لآلية
ادية إلى
التركيبية وىذا الرتباطيا ببعضيا فمثالً
ّ
يفسرىا بمختمف المستويات من اإلفر ّ
التي بين يديو ّ
ليبين معنى المّفظة من ناحية أصل الحروف ودالالتيا
الصوت ّ
 :لتفسير آية واحدة اعتمد عمى عمم ّ
تغير في المعنى إذا حذفنا حرف أو أضفناه أو استبدلناه مكان أخر وىذا ما
وكذا ما يحدث من ّ
فتتغير بتغير حروفيا وترتيبيا وتخفيفيا وتشيدىا وىنا يتغير أصل الكممة
سيؤثر في بنيتو الكممة؛
ّ
واشتقاقيا والمعاني التي يطرحيا كل اشتقاق ،وىذه األخيرة كانت لو كأداة حتى يستدل عمى المعنى
الذي اختاره لآلية أو أداة تُفسر سبب االختالف بين العمماء في ترجيحاتيم لمعاني اآلية ،ثم يمجأ
النحو غايتو لما
النحو فيرى موضع المّفظة في اآلية وما حممت وأضافت من معاني ،ووجد في ّ
إلى ّ
الضمائر...ليتعدى في تفسيره إلى
عدة تخدم غايتو كاإلعراب ومعاني الحروف و
ّ
لو من وسائل ّ
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
بأي أسموب وردت وما أضافتو بحسب خصائص ك ّل منيا ومن جية
الجانب
األسموبي؛ فيرى ّ
ّ
يقدمو عمم آخر
أخرى فعمم واحد لوحده ال يكفي لبيان داللة اآلية كمّيا لكن بإضافة فائدتو إلى ما ّ
فالصرف ال يكفي لبيان تمام المعنى لكن
يكتمل معنى اآلية من خالل تكامل معارف ىذه العموم؛
ّ
الصوتي والمّغوي نعرف بنية ىذه الكممة ومعناىا وأثرىا في التركيب وىذا
بإضافة التفسير ّ
النحوي و ّ
يساعدنا في فيم اآلية ومقصودىا.
وىذا ما نالحظو حتى في كالمنا العادي ،فنحن ننطق بأصوات تضبطيا حركات فنرتبيا
حد ذاتيا ،ثم نضيف ىذه الكممة إلى كممة أخرى
في بنية وعمى صيغة معينة ليكون ليا معنى في ّ
معتمدين ترتيب نقصده حتى يتش ّكل لدينا جممة ليا معنى تام اكتسبتو من معاني ألفاظ وضعناىا
معين ألداء معنى مقصود ،فنكون بيذا وفي جممة واحدة جمعنا بين مختمف المستويات
في تركيب ّ
المّغوية وفق قواعد مضبوطة ألداء معنى تنقمو إلى غيرنا.
أىمية وأثر المّغة العر ّبية وعموميا في تفسير القرآن العظيم،
ك ّل ىذا وغيره دالالت وبصائر عمى ّ
العزة أن تكون أداة إليضاح وبيان معاني آيات القرآن؛ وبالتّالي فيم
رب ّ
وليا في ذلك شرف من ّ
تميزت بو المّغة العر ّبية من خصائص
الرسالة ال
السامية؛ وبعدما ّ
ّ
سماوية ّ
معانيو ونقل وأدراك ىذه ّ
السامية كالثراء المغوي والقدرة التعبيرية بأجمي المعاني وأدقيا من
وصفات دون غيرىا من المّغات ّ
خالل وسائميا؛ سواء المغوية كالحروف ومعانييا أو األساليب كالتقديم والتأخير الحذف االلتفات،
البديعية التي تعّبر عن المعنى بمزجو بالحقيقة
العالقات االسنادّية والتركيبية...إضافة إلى األساليب
ّ
والخيال وذلك من خالل ما تقدمو الفنون البديعية ،والبيانية من متشابو واستعارات ومجازات ...ىذا
الصوتي إلى اإلفرادي إلى
باإلضافة إلى تعدد عموميا واتساع مجاالت اىتماماتيا من المستوى ّ
يتميز بو عن غيره في خدمة نظام العر ّبية وىكذا فبانسجام
المستوى التركيبي؛ ولكل ضوابطو وما ّ
السمة خدمت كثي ار القرآن الكريم في
وترابط العموم العربية تكاممت المعاني وحصمت ّ
الداللة وىذه ّ
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الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
السمين وصل إلى المعنى المراد
تفسير آياتو ،وىو ما وقفنا عميو في ىذا البحث إذ أرينا كيف أن ّ
من اآلية باإلستعانة بيذه العموم وكذا من خالل الجمع بين ىذه العموم العر ّبية في تفسيره آلية
واحدة.
أىمية العموم
توضح
ميمة،
مر بنا في ىذه المباحث
ّ
ّ
ّ
من خالل ما ّ
توصمنا إلى نتائج ّ
العر ّبية في تفسير القرآن الكريم وأثر مباحثيا في بيان المعنى تارة واختالفو تارة أخرى .فرأينا أن
نجمع ىذه النتائج في النقاط التالية:
 لعمم الصوت ومباحثو أثر في اختالف المعاني وبالتالي اختالف تفسير اآليات ،وىذا منبي كالحذف والزيادة واالستبدال أو التشديد والتخفيف؛
خالل الخصائص التي ّ
يتميز بو بصوت العر ّ
سببا في اختالفيا وفي آيات أخرى صنع الفرق في
فيذا التّفسير كان يعطينا معاني جديدة أو يكون ً
المعاني بإضافتو أو حذفو.
فيتميز بمباحث ميمة ساعدتنا عمى معرفة الفروق في المعاني بين صيغة
الصرف
ّ
أما عمم ّ
 ّوصيغة ،وكذا معرفة المعاني المختمفة لمكممة الواحدة من خالل معرفة أصميا واشتقاقيا وما أضافتو
المؤنث والمصادر وماليا من
فية كاالسم بين المفرد والجمع أو بين المذ ّكر و ّ
أيضا المسائل الصر ّ
أثر في بيان المعنى وتوضيحو.
الحمبي في ىذه
السمين
 ساىم عمم ّالنحو في نفس الغاية وكان من أكثر العموم التي اعتمدىا ّ
ّ
إما أن يعرب المّفظة أو الجممة مباشرة وا ّما يقدم األوجو
ّ
السورة ،فاعتمد عمى اإلعراب بطريقتين ّ
المحتممة ليا ومع ك ّل وجو يختمف معنى اآلية ،وكذلك معان الحروف التي وجيت المعاني ،فكان
عما سبقو .وباختالف العائد من الضمائر
عدة أوجو وك ّل وجو ّ
لمحرف الواحد ّ
يقدم معنى مختمف ّ
اختمفت معاني اآليات ليبرز بدوره أثره في توجيو معاني اآليات.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
عدة طرق حسب
 ّبين لنا عمم المّغة معاني المّفظة الواحدة وطرق استعماليا عند العرب من خالل ّما تقتضيو ك ّل آية.
تتميز بو
أما عمم البالغة فالتمسنا من خاللو إعجاز القرآن الكريم وبراعة أساليبو وذلك لما ّ
 ّأىمية العموم العر ّبية فجعميا وسيمة
الحمبي
السمين
ّ
البالغة بعموميا من معان وبيان ،وقد أدرك ّ
ّ
جامعا ألكثر من عمم وىذا ما الحظناه في الجدول
السورة الكريمة ،بل كان في اآلية الواحدة
لتفسير ّ
ً
اإلحصائي.
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الدر المصون (دراسة تطبيقية)
الفصل الثاني :أثر عموم العربية في تفسير سورة يس في كتاب ّ
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خاتمة:
خاتمة:
تطرقنا في دراستنا ىذه الموسومة " بأثر عموم العربية في تفسير القرآن الكريم من خالل تفسير
الدر المصون " .إلى الجانب النظري حاولنا أن نبين فيو العالقة بين العموم
سورة يس في كتاب ّ
الدر
العربية فيما بينيا وكذا عالقتيا بالقرآن الكريم ،وقمنا بدراسة تطبيقية تناولنا فييا كتاب ّ
نبين فييا أثر العموم العر ّبية في تفسير
المصون لمسمين الحمبي في تفسيره لسورة يس ،محاولين أن ّ
السمين الحمبي عمى ىذه العموم في تفسيره
عامة وسورة يس
خاصة ،ومدى اعتماد ّ
ّ
القرآن الكريم ّ
لآليات.
النتائج التي توصمنا إلييا من خالل عممنا ىذا وذلك ليسيل عمى القارئ تذ ّكر
وأردنا أن نجمع ّ
محتوى البحث واالستفادة منو:
ِ
وتدبر معانيو،
بي مبين ،حتى يسيل عمى العرب فيم مقاصده ّ
 -1أُنزل القرآن الكريم بمسان عر ّ
تتميز بو من خصائص
أىم وسيمة لفيم ّ
آني واستنباط أحكامو وذلك لما ّ
فكانت العر ّبية ّ
النص القر ّ
عدة ربطوا فييا القرآن
كتبا ّ
السعة واالقتصاد والتّصوير...فاستعان بيا العمماء وألّفوا ً
أىمياّ :
وأسرار ّ
الكريم بالمّغة العر ّبية.
تؤىمو
السمات التي ّ
الصفات و ّ
 -2المّغة العر ّبية نظام متكامل من العموم ولك ّل عمم مجموعة من ّ
الداللة فال تكون بعمم واحد واّنما يحتاج إلى ما تفيده العموم األخرى من
أما حصول ّ
لخدمة المعنىّ ،
معارف حتى يكتمل المعنى بتضافر معارف ىذه العموم.
 -3خدمةً لمقرآن الكريم تقاربت العموم العر ّبية مع العموم األخرى ،فظير عمم التّفسير وعموم
تشعبت المعارف لدى العمماء فنتج عن ذلك
الحديث والفقو والقراءات والفمسفة وعمم الكالم؛ وبذلك ّ
مؤلّفات شاممة لمختمف العموم.
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خاتمة:
الدراسات ،وظير ذلك من
أىم العمماء الذين برعوا في ىذا النوع من ّ
 -4يعتبر ّ
السمين الحمبي من ّ
عدة عموم عر ّبية وقرآنية،
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون " ،بعدما تم ّكن من ّ
خالل كتابو " ّ
وشغل مناصب ع ّدة في موطن نبوغو.
الدر المصون منيجو في التّأليف وبيانو لمعاني اآليات ،إذ يذكر
ّ -5بين السمين الحمبي في كتابو ّ
ولمسمين في
الرأي األصوب،
ّ
ثم يستعين في شرحيا بالقضايا المّغوية المختمفة ،ويرجح ّ
اآليات ّ
ي سار فيو عمى درب من
كتابو منيجان :منيج
لغوي اتبع فيو المدرسة البصرية ،ومنيج تفسير ّ
ّ
ًّ
خبير بأساليبيا،
عالما بالمّغة العربية ًا
اجتيد في تفسير القرآن الكريم،
مستمدا ذلك من الكتاب و ّ
السنة ً
بالرأي في قسمو المحمود " .فمنيجو التّفسيري مبني عمى االجتياد يستند
وىو ما يسمى ":التّفسير ّ
السنة وموافق لمقواعد العر ّبية وأساليبيا في الكالم.
عمى ما جاء في الكتاب و ّ
عممية عظيمة تكمن في الربط بين عموم المّغة العربية مجتمعة وكيف ليا
ّ -6
لمدر المصون قيمة ّ
القراء.
أن تخدم القرآن الكريم وتفسيره ،إضافة إلى جيوده ومناقشاتو فيو لمعمماء والمفسرين و ّ
الدر
 -7لمّغة العربية أثر في تفسير القران الكريم ،ظير ذلك من خالل تفسير سورة يس في كتاب ّ
يقدمو كل عمم منيا من معارف إذ:
المصون لمسمين الحمبي وذلك من خالل ما ّ
المرجحة
 -8ساىم عمم الصوت في تفسير اآليات وادراك الفروقات في المعاني بين القراءات
ّ
لمّفظة الواحدة ،كونيا اختالفات في الحركات واستبدال األصوات أو زيادتيا وحذفيا ،أو تشديدىا
وتخفيفيا.
 -9أضاف عمم الصرف في تفسير اآليات الكريمة معان فتحت لنا آفاقا لمعرفة إعجاز القرآن
وأسرار استعمالو لمفظة دون لفظة وصيغة دون األخرى.
 -01استفدنا مما يقدمو عمم النحو في تفسير اآليات التي بين أيدينا من خالل عدة وسائل تؤىمو
لذلك منيا اإلعراب الذي فتحت بو معاني اآليات وحروف المعاني التي بتعدد معانييا تعددت
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خاتمة:
احتماالت تفسير اآلية الواحدة وكذا إحالة الضمائر وفييا تضاربت المعاني واختمفت مع اختالف
العائد في كل مرة.
-00أما عمم المعاجم فشرح ألفاظ القرآن الكريم حسب ما تقتضيو اآليات ،فأحيانا يشرح المّفظة
داخل سياق اآلية التي وردت فيو أو بإضافة أقوال العرب لالستشياد وأحيانا أخرى تُشرح المّفظة
خارج سياق اآلية.
 -01استفاد السمين الحمبي مما يقدمو كل عمم من ىذه العموم بل أنو اعتمد في تفسير معظم
اآليات عمى أكثر من عمم فوصل إلى المعاني بالجمع بين ىذه العموم.
الصوت،
 -13اعتمد السمين الحمبي في تفسيره لسورة يس عمى العموم العربية المتمثّمة في :عمم ّ
إما أن يعتمد في
الصرف ،عمم المّغة ،وعمم البالغة بعموميا ،وفق طريقة ّ
عمم ا ّلنحو ،عمم ّ
معينة ّ
اآلية الواحدة عمى عمم واحد؛ وا ّما أن يجمع أكثر من عمم في تفسيره ليذه اآلية.

السمين الحمبي في تفسيره لبعض اآليات عمى عمم واحد فقط ،حيث ورد ىذا في
 -14اعتمد ّ

النحو إذ
ثمانية وعشرين
موضعا ّ
توزعت عمى مختمف العموم العربية ،وكان أغمب اعتماده عمى عمم ّ
ً

الصوت فاعتمد عميو في تفسير ثالث آيات مثل ما ىو
أما عمم ّ
ّ
فسرت بو احدى وعشرون آية ؛ ّ

الصرف فاعتمد ك ّل منيما عمى حدة في تفسير اآلية
أما عمم البالغة وعمم ّ
ال ّشأن مع عمم المّغةّ .

الواحدة من ىذه السورة.

 -15جمع السمين الحمبي في تفسير آيات سورة يس بين مختمف العموم العر ّبية في موضع واحد،

موضعا من السورة ،في
إذ جمع بين عممين في تفسير اآلية الواحدة ،وىو ما ورد في خمسة عشر
ً
حين كان يعتمد عمى ثالث عموم في تفسير اآلية الواحدة وىو ما الحظناه في اثني عشرة آية ،في

حين اعتمد عمى أربع عموم في تفسير اآلية الواحدة وىو ما التمسناه في آيات سورة يس.
 -16كان اعتماد السمين الحمبي في تفسيره آليات سورة يس عمى الجمع بين مختمف العموم
العربية في اآلية الواحدة أكثر من اعتماده عمى عمم واحد؛ فقد اعتمد عمى الجمع بين العموم
موضعا.
العربية في ثالثين موضع .في حين اعتمد عمى عمم واحد في ثمانية وعشرين
ً
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خاتمة:
أن من المفسرين من اعتمد عمما واحدا في تفسيره لمقرآن
 -17من خالل دراستنا ىذهّ ،
تبين لنا ّ
لمفراء ،وأيضا كتب
الكريم ،كعمم النحو في جامع األحكام لمقرطبي ،ومعاني القرآن لمزجاج و كذا ّ
لمزمخشري .ومن المفسرين من نظر الى القرآن
إعراب القرآن .وكتب التفسير البالغية مثل الك ّشاف ّ
نظرة تكاممية فجمع في تفسيره مختمف العموم العربية؛ كالدر المصون لمسمين الحمبي ،والبحر
حيان األندلسي وروح المعاني لؤللوسي ،فاستفادوا مما تقدمو معارف ىذه العموم
المحيط ألي ّ
مجتمعة وما ليا من أثر في توضيح معاني القرآن وتفسير آياتو.
نتمنى من خالل بحثنا ىذا الذي صدقنا فيو البحث والعمل ،أن ُينتَفع بو ويكون صالحاً في ثوبو
خالصا
ىذا؛ بأن يقدم بداية لبحوث أخرى أكثر دقّة .واهلل من وراء القصد والمبتغى ،فاجعمو المّيم
ً
الصالح يا رب.
لوجيك الكريم واثقل بو ميزان العمل ّ
أي إنسان يكتب كتابا أو بحثا في يومو ،إالّ وقال في غده لو ُغّير
ومن سنة اهلل في خمقو ّ
أن ّ
قدم ىذا لكان أفضل ولو ترك ىذا لكان أجمل،
ىذا لكان أحسن ،ولو زيد ىذا لكان يستحسن ولو ّ

النقص لجممة البشر.
وىذا من أعظم العبر دليل عمى استالء ّ
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قائمة المصادر والمراجع:
فهرس المصادر والمراجع:
المصحف ال ّشريف.
 -1ابن الجزري ،شمس الدين أبو الخير  ،محمد بن محمد بن يوسف ،غاية النياية في طبقات
القراء،ط .1رجستراسر1351 :ىـ  ،مكتبة ابن تيمية.
جني ،أبو الفتح عثمان ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليااح عنيا ،تح:عمي
 -2ابن
ّ
النجدي ناصف عبد الفتّاح اسماعيل شمبي وآخرون ،القاىرة. 1994:
 -3أبو بكر بن أحمد ،تقي الدين ابن قااي شيبة ،طبقات الشافعية ،تح:الحافظعبد ط .1بيروت:
 ،1447عالم الكتب.
 -4أحمد بن عمي بن عبد القادر ،السموك لمعرفة دول المموك ،تح :محمد عبد القادر عطا ،ط .1لبنان:
 ،1997دار الكتب العممية.
 -5األلوسي ،البغدادي ،روح المعاني في تفسير القرى ،العظيم والسبع المثاني ،لبنان ،دار احياء التراث
العربي.
السري ،معاني القرآن واعرابو ،تح :عبد الجميل عبده شمبي ،ط.1
ّ -6
الزّجاج ،أبو اسحاق إبراىيم بن ّ
بيروت ،1988 :عالم الكتب.
الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمان بن اسحاق  ،من اشتقاق أسماء اهلل ،تح :عبد الحسين المبارك،
ّ -7
الرسالة.
ط .2بيروت ،6896:مؤسسة ّ
 -8الزمخشري ،جار المّو أبو القاسم محمود بن عمر  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
معوض وآخرون ،ط.6الرياض:
األقاويل في وجوب التأويل ،تح :عادل أحمد عبد الموجود ،عمي محمد ّ
 ،6889مكتبة العبيكان.
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قائمة المصادر والمراجع:
الخراط،
ّ -9
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون،تح :أحمد محمد ّ
السمين الحمبي ،أحمد بن يوسفّ ،
دار القمم ،دمشق.
فسير ،تح:زىير عثمان عمي نور ،ط .1قطر،1995 :
السيوطي ،جالل ّ
ّ -10
الدين ،التّحبير في عمم التّ ّ
اإلسالمية.
ادارة الشؤون
ّ
 -11العسقالني،ابن حجر ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،تح :محمد عبد المعيد اان،ط.2
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 -12العسكري ،ابن ىالل ،جميرة األمثال ،بيروت ،دار الفكر.
 -13القرطبي أبو عبد اهلل محمد ابن أحمد األنصاري  ،الجامع ألحكام القرآن ،ط .2القاىرة،1935 :
دار الكتب المصرية.
 -14المعموف ،أحمد محمد،المعاجم المغوية العربية ،ط ،1لبنان ،2448 :دار النياة العربية.
العرب:النحو ،فقو المّغة ،البالغة،
 -15تمام حسان ،األصول دراسة ابستيمولوجية لمفكر المّغوي عند
ّ
القاىرة ،244:عالم الكتب.
 -16تمام حسان ،المغة العربية ،معناىا ومبناىا ،د ط ،المغرب ،1994 ،دار الثقافة.
 -17حاجي خميفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،بغداد ،1941 :مكتبة المثنى.
النحاة في البحث البالغي ،القاىرة ،1998 :دار غريب.
 -18عبد القادر حسين  ،أثر ّ
محمد ىارون ،ط .2القاىرة:
 -19سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تح:عبد ّ
السالم ّ
الرياض.
 ،1982مكتبة الخانجي ،القاىرة ودار الرفاعيّ ،
 -20عبد المعطي ،جاب اهلل ،دراسات في عمم المّغة الحديث ،الجزائر ،2449 :دار الكتاب الحديث.
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قائمة المعاجم اللّغوية
-1ابن منظور ،أبو الفال جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط .4لبنان ،5002:دار صادر.
 -2مجمع المغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط .4مصر ،2444:مكتبة الشروق الدولية.
الرسائل العلمية:
 -1عزيزة كعواش ،خصائص المنيج المّغوي في التفسير حتى نياية القرن الثالث اليجري ،رسالة
ماجستير ،جامعة قسنطينة.2444-1999:
 -2عمي عبد اهلل عمي القرني ،أثر الحركات في المغة العربية دراسة في الصوت والبنية ،رسالة عممية
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة السعودية.2444 :
 -3فايمة جوىري ،القرآن الكريم بين الفيم والتفسير والتأويل ،رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير،
جامعة الجزائر.2447-2446 :
الداللي لمغة الخطاب في شعر المدح" ابن سحنون الراشدي "نموذجا"،
نجية عبابو ،التحميل الصوتي و ّ
ّ -4
مذكرة معدة لنيل شيادة الماجستير ،جامعة الشمف.2449 ،2448 :
 -5باسل عمر مصطفى المجايدة ،أثر اختالف اإلعراب في تفسير القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة
غزة.2228 :
مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،جامعة ّ
المائدة ،رسالة ّ
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