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 ملخص البحث

موجزة عن نشأة علم التفسري يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته،  يبدأ البحث مبقدمة 
ومنو هذا العلم على أيدي التابعني يف القرن الثاين للهجرة، وحتدَّث عن هنضة الدراسات اللغوية خلدمة 

 .التفسري، ويشري إىل أمهية كتاب سيبويه، ومشاركته علماء التفسري يف احلديث عن بعض اآلايت

املبحث األول يف تفسري سيبويه بعض مفردات القرآن من األفعال واألمساء واألدوات،  مث أييت
 .وعرض مناذج من كتابه، ووازهنا أبقوال بعض املفسرين الذين أفادوا منه

أما املبحث الثاين فكان عن بواكري التفسري التحليلي عند سيبويه، فعرض أقواله يف هذا 
 .فسرينالتفسري، ووازهنا أبقوال بعض امل

وأييت املبحث الثالث عن التفسري بتقدير احملذوف، ولسيبويه يف ذلك وقفات متأنية، أفاد منها 
 .املفسرون 

وأشار املبحث الرابع إىل تفسري سيبويه اآلايت املشكلة، فبنيَّ معناها وإعراهبا على املذهب 
 .الذي اختاره

 .موقفه منهاوأييت املبحث اخلامس عن توجيه القراءات عند سيبويه، و 

                        .أما املبحث السادس فكان عن حواره مع علماء عصره يف مسائل من التفسري
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 املقدمة

  .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

تَنـزل القرآُن الكرمي بلساٍن عريب مبني، َوْفَق أساليِب العرب وطرائق تعبريهم، وكان رسول هللا 
معايَن مفرداته وتراكيبه. وقد عقد شيخ  –رضوان هللا عليهم  –صلى هللا عليه وسلم يـَُفسِّر لصحابته 

جيب أن يـُْعَلَم : "(1)قال فيه "مقدمة يف أصول التفسري"فصاًل يف كتابه  –رمحه هللا  –اإلسالم ابن تيمية 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم بنيَّ ألصحابه معاين القرآن الكرمي، كما َبنيَّ هلم ألفاظَه، فقوله 

َ لِلنَّاِس َما نُزَِِّل ِإلَي :تعاىل . كما مجع احلافُظ السيوطيُّ يف "( يتناول هذا وهذا44النحل :) ِهم﴾﴿لِتـَُبنيِّ
رواايٍت كثريًة تتضمن األحاديث الواردة يف تفسري مجلة من اآلايت (2)"اإلتقان "النوع الثمانني من كتاب 
 .حبسب ترتيبها يف املصحف

متيَّز الصحابة الذين عاصروا نـزول القرآن الكرمي، وشهدوا أسباب هذا النـزول، ابلفصاحة 
ى فـَْهم مواقع َكِلِمه ومعاين َنْظِمه، وكانوا يسألون النيب صلى هللا عليه وسلم عمَّا واملقدرة الفطرية عل

أشكل عليهم من تفسريه، ولكْن مل يَُدوَّن شيٌء اثبت من التفسري يف عهد الصحابة، بل إنَّ ما أُثِر عنهم 
أقواٌل البن عباس  (3)ير ال يتجاوز رواايٍت منثورة، معظُمها أقرُب إىل التفسري اللغوي. ويف صحيح البخا

  .رضي هللا عنه تـَْنحو هذا املنحى

وبعد وفاِة النيب صلى هللا عليه وسلم تـََوجَّه ثـُلٌَّة من علماء الصحابة إىل األمصار، ومَضوا  
ينشرون فيها علوم التفسري، وجييبون عن أسئلة الناس الذين دخلوا يف دين هللا أفواجاً، ونشأ على أيدي 

ة مدارُس يف التفسري، تتلمذ فيها كباُر التابعني الذين أخذوا عن الصحابة أنفسهم، أو عن علماِء الصحاب
مدرسة مكة، اليت تصدَّر فيها الصحايب عبد هللا بن عباس : (4)تالميذهم: ومن هذه املدارس

(، ومدرسة املدينة اليت تصدَّر فيها ُأيَبُّ بن  105( وعكرمة )95ه(، وأخذ عنه سعيد بن جبري )68)ت:
(، ومدرسة العراق، وَتَصدَّر فيها عبد هللا بن 90( وأبو العالية )74(، وأخذ عنه السَُّلمي )33كعب )

 

 .1/8. وانظر: جماز القرآن 35أصول التفسري ( مقدمة يف 1) 
  .4/214( اإلتقان 2) 
 . 29، 25/ 8( انظر: كتاب التفسري من صحيح البخاري )مع الفتح( 3) 
 .35( انظر: تطور تفسري القرآن 4) 
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كان أصحاُب هذه املدارس يعودون يف (. و 117( وقتادة )105ز فيها الشعيب )(، وبر 32مسعود )
وقد شهدت هذه املدارُس . (1)تفسريهم إىل: القرآن، والسنة، ومنطوق اللغة، واالستدالل، واالستنباط

ُب عادًة بواكرَي تدويِن التفسري لدى التابعني، وتـََرَك أعالُمها طائفًة من اإلمالءات واملصنفات اليت تـُْنسَ 
، وما "استفرَغ علمي التفسريُ :"(2)( وهو القائل104ألصحاهبا. ومن هذه التفاسري: ما أماله جماهد )

  (.117( التفسري عن قتادة )156سعيد بن أيب عروبة )(3)(، وكتب110أماله احلسن البصري )

(، وتفسري ابن  150)( وتفسري مقاتل بن سليمان 128تفسري السُّدي ): (4)ومن هذه التفاسري
(، وتفسري وكيع 161(، وتفسري سفيان الثوري )160(، وتفسري شعبة بن احلجاج )150جريج )

 (. 198(، وتفسري سفيان بن ُعيينة )197)

ويبقى تعيني التفسري السابق إىل َوْصِفه أبنه التفسري الشامل للقرآن الكرمي حبسب ترتيب سوره، 
 .التفاسري قد ال يتجاوز سوراً معينة؛ ألنَّ بعَض هذه  (5)صعباً 

ومع مرور األايم، ودخوِل أقوام يف هذا الديِن ال يُتقنون العربية، تشتد احلاجة إىل بيان معاين 
 .التنـزيل احلكيم، وإىل تدوين هذا البيان لتعمَّ فائدته

ْلم آخر، والثاين: األول تفسرٌي قائم برأسه ال خياِلطُه عِ : (6)وقد أخذ تدويُن التفسري َمْنَحيني
 .تفسري يـَُعدُّ ابابً من أبواب احلديث الشريف الذي َنِشط العلماء لتدوينه، يف القرن الثاين

وقد وضع علماُء األمة شروطًا للمفسِّر، أييت على رأسها أنه ال جيوُز ألحد أن يتكلم يف كتاب 
 .أمهية العلم بلغة العرب  (7)هللا من غري ِعْلٍم بلغات العرب وأساليبهم. وبنيَّ ابن فارس

 

 .38( انظر: مقدمة يف أصول التفسري  1) 
  .2/42( انظر: غاية النهاية 2) 
 .6/417( سري أعالم النبالء 3) 
  .4/208انظر: اإلتقان ( 4) 
 .1/100( انظر: التفسري واملفسرون 5) 
  .1/97( انظر: التفسري واملفسرون 6) 
  .4/185. وانظر: اإلتقان  65( الصاحيب  7) 
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وليس مبستغَرٍب أن تنهض الدراسات اللغوية خلدمة تفسري القرآن وأتثيِل مفرداته، وبياِن 
وختصََّصْت فئة من السلف هبذا اجلانب ومن هؤالء: أبو عمرو بن العالء . (1)أساليبه، وتوجيه قراءاته

إذ مضى هؤالء وغريهم يؤلِِّفون رسائل (، 194(، ومؤرِِّج )189(، والكسائي )175(، واخلليل )154)
َْعِِنِّ بلغة القرآن وتفسري مفرداهتا، واالستدالل على معانيها 

وكتبًا تـَُعدُّ من بواكري التأليف اللغوي، امل
 .بشواهد من لغة العرب وهلجاهتا

، وذلك عن طريق كتب (2)كما شارك اللغويون مشاركة مباشرة يف تفسري القرآن وبيان معانيه
 . القرآن ولغاته وغريبهمعاين

( واألخفش 207، فأَلَّف فيها الفراء )(3)وقد بدأت هذه الكتب تتواىل مع مطلع القرن الثالث
 .( وغريهم257( والرايشي )255( والسجستاين )236( واملازين )215)

عد واكتسب كتاُب سيبويِه أمهيًة ابلغة من بني مصنفات علوم العربية، وقد حاول فيه أتثيَل قوا
اللغة وبيان هلجاهتا، حىت إن عنايته ابللهجات ال َتِقلُّ عن اهتمامه ابلفصحى، فكان نُْطُق القبائل العربية 

 .(4)على اتساع بيئاهتا وتبايُن منازهلا، ظاهرًة مشرتكة ُتْدَرُس مجيُعها الستنباط القواعد منها

ى يف بناء ضوابط اللغة وقد استشهد سيبويه بشواهد غزيرة من آايت القرآن الكرمي، وسع
مستندًا إليها، وَعلَّل أساليبها يف احلركات اإلعرابية والتقدمي والتأخري، واحلذف والزايدة. وقد استقى 

 .سيبويه كثرياً من أصوله يف علوم العربية من القراءات املتعددة للقرآن الكرمي

، أفاد منها املفسِّرون من وعلى الرغم من أن لسيبويه جهودًا واضحة يف تفسري القرآن الكرمي 
بعده، وأخذوا من حتليالته وأقواله الَقْدر الكثري، فإننا ال نستطيع أن نضَع كتابه ضمن مصنفات التفسري 
اللغوي املباشر؛ وذلك ألنه مل يـَُؤلِِّْفه هلذا القصد، وإمنا ألَّفه لبناء قواعد اللغة، وكانت مسائل التفسري َترُِد 

ية والصرفية، ومن هنا فإنَّ ما َوَرَد فيه من تفسري حتليلي، وتفصيٍل يف مفردات القرآن يف ثنااي مباحثه النحو 
 

 . 23( انظر: األدوات النحوية يف كتب التفسري 1) 
  .49( انظر: تطور تفسري القرآن 2) 
  .120( انظر: التفسري اللغوي 3) 
 .7اللهجات يف كتاب سيبويه ( انظر: 4) 
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ْشكل إعراهبا، وتوجيٍه 
ُ
الكرمي من أمساء وأفعال وأدوات، وتقديٍر للمحذوف من آايت التنـزيل، وحلِّ مل

 .لقراءاهتا، ال جَيْعلنا َنْسُلكه ضمن كتب التفسري اللغوي

من منظور علم التفسري يف أنه ُُيَثِّل مرحلة من بواكري اجلهود  (1)يهوتبدو أمهية كتاب سيبو 
املبذولة يف هذا العلم من طريٍق غري مباشر، كما أنه ََيِْرص على تسجيل ما كان يدور يف حلقات 

 .الدروس العلمية يف عصره، تلك اليت تدور حول معاين القرآن وتوجيه قراءاته

ذِْكرًا صرَيًا يف أربعة مواضَع من كتابه، ممَّا يوحي بُقْربه  "املفسرين"وقد ذكر سيبويه مصطلح 
 منهم، وحوارِه معهم يف مسائل التفسري، وهذه املواضع هي:

ِفُروَن﴾ يُفِلحُ  اَل   ۥَكأَنَّهُ ﴿َوي :ذكر سـيبويه مذهب اخلليل يف قوله تعاىل-1   ( إذ يرى أن 82القصص: ) ٱلكََٰ
: (2)، مث قال"على أن القوم انتبهوا فتكلموا على َقْدر علمهم" ﴾ مفصولٌة عن ﴿ كأنَّ ﴾ واملعىن: ﴿ َويْ 

 ".وأمَّا املفسِّرون فقالوا: أمل تـََر أن هللا"

لقد َحقَّ أن هلم : "(3)( فقال62النحل: )﴿ اَل َجَرَم َأنَّ هَلُُم ٱلنَّاَر ﴾: َبنيَّ سيبويه معىن قوله تعاىل-2
 ".النار… وقوُل املفسرين معناها: حقاً أنَّ هلم النار، َيُدلُّك على أهنا مبنـزلة هذا الفعل إذا ُمثَِّلتْ 

ألن : و (4)(، معناه18اجلن:  (﴾َأَحداً  ٱهللِ  َمعَ  َتدُعواْ  َفاَل  ِلِ  ِجدَ سََٰ ﴿ َوَأنَّ ٱمل: ذكر أنَّ قوله تعاىل-3
 ".أُوحي"املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحداً. وأمَّا املفسِّرون فقالوا: على  

إمنا " (6) (61)البقرة:  ﴾اً اْهِبطُوا ِمْصر ﴿وبـََلَغنا عن بعض املفسرين أن قوله عزَّ وجلِّ : (5)قـال سـيبويه-4
 ".أراد ِمْصَر بعينها

 

  . 1/101( النحو وكتب التفسري 1) 
  .2/154( الكتاب 2) 
  .3/138( الكتاب 3) 
  .3/127( الكتاب 4) 
 .3/242( الكتاب 5) 
 . 1/234( هي قراءة احلسن واألعمش وآخرين. انظر: البحر 6) 
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سيبويه غِنٌّ عن التعريف، وترمجته معروفة تـُْغنينا عن ويبقى يف هذه املقدمة أن نشري إىل أن 
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قـَْنََب، فارسي األصل، واستقرَّ يف البْصرة، درس :  (1)اإلسهاب يف ذلك، وهو

احلديث والفقه، وأخذ العلم عن اخلليل وأيب اخلطاب األخفش األكَب، والقارئ يعقوب احلضرمي، 
 .ه180عمرو بن العالء، وتويف سنة ويونس ابن حبيب، وأيب  

وقد أمجع أهُل العلم على أمهية كتابه. ومن الطبيعي أن يـَْلَقى قارئ كتابه صعوبة يف أسلوبه؛ ألنه 
ينتمي إىل مرحلة مبكرة من مراحل التأليف اللغوي، فاملصطلحات مل تستقرَّ بعد، والقراءة يف عباراته 

 .تأليف يف فنه ما يزال يف نشأتهحتتاج إىل مترُّس وُدْربة؛ وذلك ألن ال

 :وأييت هذا البحث بعد مقدمته يف ستة مباحث

 .املبحث األول: تفسري سيبويه بعَض مفردات القرآن 

 .املبحث الثاين: بواكري التفسري التحليلي عند سيبويه

 .املبحث الثالث: التفسري بتقدير احملذوف عند سيبويه

 .اآلايت املشكلةاملبحث الرابع: تفسري سيبويه  

 .املبحث اخلامس: توجيه القراءات عند سيبويه

 .املبحث السادس: حوار سيبويه مع علماء عصره يف مسائل من التفسري

 

 

 

 

 

، ومعجم األدابء  2/346وإنباه الرواة ، 66، طبقات النحويني للزبيدي 12/195( انظر يف ترمجته: اتريخ بغداد 1) 
  .2/229، والبغية 5/2122
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 املبحث األول: تفسري سيبويه بعَض مفرداِت القرآن 

 :األفعال  –أ  

ألفاظ القرآن ، ولألفعال من مفردات (1)الفعل يف العربية هو القسم األول من أقسام الكلمة
نصيب واسع. وقد حتدَّث سيبويه يف كتابه عن طائفة من األفعال اليت وردت يف القرآن الكرمي، من حيث 
أوجُه ضبطها ابحلركات ومعناها، وتضمنُي هذا املعىن معىن فعٍل آخر، وصاغ قواعد يف ذلك، كما أشار 

 .املذهب الذي اختاره إىل تصريفها، وُعِن بتقديرها إن ُحِذَفْت من السياق وذلك على
بـَْيَد أن الذي يـَْعنينا يف هذا املبحث أن نرصد حديث سيبويه عن بعض األفعال القرآنية اليت خصَّها 

 َعِلمُتمُ ﴿ َوَلَقد  :ومن ذلك: أنه وقف على قوله تعاىل .بشيء من التفسري من خالل داللتها يف اآلية
 تَعَلُموهَنُمُ  اَل ﴿ َوَءاَخرِيَن ِمن ُدوهِنِم  :(، وعـلى قولـه تعاىل65البقرة: ) ٱلسَّبِت﴾ يف  ِمنُكم اْ َتَدو ٱع ٱلَِّذينَ 
يف اآليتني َتَضمََّن معىن َعَرف، مث وضع ضابطاً  "علم"(، وقرر أن الفعل 60األنفال: ) يَعَلُمُهم﴾ ٱهللُ 

وقد  "مبنـزلة َعَرْفُت، ال تريد إال ِعْلم األول، فمن ذلك…  "علمتُ "وقد يكون  : "(2)مفيداً يف ذلك، فقال
إذا أَرْدت به معرفة ذات االسم، ومل تكن عارفًا به من قبل،   "علمت"كالمه بقوله: (3)شرح السريايف

إذا  "علمُت زيداً قائماً "علمُت زيدًا أي: َعَرفْـُته، ومل أكن أعرفُه من قبُل، وليس مبنـزلة قولك: "كقولك: 
 ل".ْخََبَْت عن معرفِتك بقيامه، وكنَت عارفاً من قبأَ 

ا فسَّر الطَبي آية البقرة املتقدمة َفسَّرها كتفسري سيبويه، مث استشهد عليها آبية األنفال، ّـَ ومل
ولقد عرفتم، كقولك: قد علمُت  ٱعَتَدوْا﴾ ٱلَِّذينَ  َعِلمُتمُ ﴿ َوَلَقد  يعِن بقولـه: (4)صنيَع سيبويه، إذ قال

 ٱهللُ  تَعَلُموهَنُمُ  اَل ﴿ َوَءاَخرِيَن ِمن ُدوهِنِم  :أخاك ومل أكن أعلمه، يعِن عرفُته، ومل أكن أعرفه، كما قال
 م". يعِن ال تعرفوهنم هللا يعرفه يَعَلُمُهم﴾

 

  .6/ 1( انظر: املساعد على تسهيل الفوائد 1) 
 .1/40( الكتاب 2) 
  .1/413، والدر املصون 580، وانظر: املفردات للراغب 317/ 2( شرح كتاب سيبويه للسريايف 3) 
 .2/59( جامع البيان 4) 
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(، مث 62النحل: ) ﴿ اَل َجَرَم َأنَّ هَلُُم ٱلنَّاَر ﴾ :يف قوله تعاىل "َجَرم"وحتدَّث سيبويه عن معىن 
فأنَّ، َجَرم َعِمَلْت فيها؛ ألهنا فعٌل ومعناها: : (1)َن بني ما ذهب إليه يف معناها وقول املفسرين، وقالوازَ 

لقد حقَّ أنَّ هلم الناَر، ولقد استحق أنَّ هلم الناَر، وقول املفسرين: معناها حقًا أن هلم النار َيُدلُّك أهنا 
 : (2)  عمَلها يف قول الَفزاريِّ  "أنَّ "ُد َعِملت يف  بع  "َجَرم"مبنـزلة هذا الفعل إذا ُمثَِّلْت، فـ 

 َجَرَمْت َفزارَة بعدها أن يـَْغَضبوا             ولقد َطَعْنُت أاب ُعيَـْينَة َطْعَنةً            

 (4)، وأشار يف موضع النحل"حقاً ــــــ"يف موضع هود بـ" ال َجَرمَ " (3)أي: أَحقَّْت فزارَة. وقد فسَّر الطَبي
قبلها ردٌّ لكالمهم أي: ليس  "ال"الذين يقولون: إهنا فعل ماض، و  "بعض أهل العربية"إىل َمْن مَسَّاهم 

  .(5)ناألمُر هكذا. وقد سار على تفسري سيبويه طائفة من املفسِّري

تنبيهًا أهنم ليس جُبْرٍم أنَّ هلم النار، "بقوله:  "ال جرم"فقد فسَّر  (6)وأمَّا الراغب يف املفردات
 ". اكتسبوها مبا ارتكبوه

 

 

 

 

 

 

  .3/138( الكتاب 1) 
  .550، وأتويل مشكل القرآن البن قتيبة 2/352يب أمساء بن الضريبة، وهو يف املقتضب ( البيت أل2) 
  .373/ 12( جامع البيان 3) 
  .من النحل 62( اآلية 4) 
 .5/212، والبحر 6/3737( انظر: تفسري القرطيب 5) 
   . 193 ( املفردات6) 
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ونظائره، ويقف أمامه سيبويه ُمَفسِّرًا له (1)"أرأَيـَْتكم"ويتكرَّر يف القرآن الكرمي أسلوُب 
، ويرى أن االستفهام غرُي ُمراد. وقد سار على هذا التفسري طائفة من املفسرين  "َأْخَبْين:"(2)بقوله

 .(6)  ، والشوكاين(5)  والقرطيب،  (4)، والراغب(3)كالطَبي

 .(8)، أو أأتمَّْلتَ (7)وذهب آخرون إىل أن االستفهام فيه على اببه فهو حقيقيٌّ، واملعىن: أَتَدبّـَْرت

َعف*  أاََثما يَلقَ  ذََِٰلكَ  َعل﴿ َوَمن يَف: أستاَذه اخلليل عن قوله تعاىل(9)وسأل سيبويه  لَهُ  ُيضََٰ
جمزوماً؟ فأجابه اخلليل:  "ُيضاَعفْ "(: ما سبُب جميء الفعل 69، 68الفرقان: ) ﴾ ٱلِقيَََٰمةِ  مَ َذاُب يَو ٱلعَ 
فشرح له وجَه مطابقة املعىن بني  "ألنَّ مضاعفَة العذاب هو لُِقيُّ اآلاثم –أي بدل منه  –هذا كاألول "

 .البدِل واملبدِل منه، وهذا هو التفسري الذي يعتمده مجهور املفسرين

 ِإىَل  فـََنِظرَةٌ  رَةٍ ﴿ َوِإن َكاَن ُذو ُعس: مبعىن وقع يف قوله تعاىل "كان " (10)وفسَّر سيبويه
 .يف هذا السياق اكتفت بفاعلها "كان "(.  280البقرة: ) َميَسرَة﴾

 ﴿ يُرِيُد ٱهللُ  :ومثة أسلوب قرآين يبدو يف جميء اجلار واجملرور بعد اإلرادة أو األمر حنو
﴾َ  ( 11)( وقد سأل سيبويه12الزمر: ) ٱملسِلِمنَي﴾ أَوَّلَ  َأُكونَ  أِلَن  تُ ﴿ َوأُِمر : ( وحنو26لنساء:)ا لِيـَُبنيِّ

وسوف جتد مبحثًا عن أمهية احلوار بني سيبويه وعلماء عصره يف  –اخلليَل عن هذا األسلوب ففسَّره له 
مبصدٍر مبتدأ، واجلارُّ بعده خَبه. واملعىن: إرادة هللا للتبيني بتقدير الفعل الذي قبل الالم  –قضااي التفسري 

 .أو لألمر
 

  .من اإلسراء  62من األنعام، واآلية   40( حنو اآلية 1) 
 .1/239الكتاب ( 2) 
 .9/240( جامع البيان 3) 
  .374( املفردات 4) 
  .6/3903( تفسري القرطيب  5) 
 .4/355( فتح القدير 6) 
 .1/333( معاين القرآن للفراء 7) 
  .10/317( احملرر الوجيز 8) 
  .3/87( الكتاب 9) 
 .1/260( الكتاب 10) 
 .3/161( الكتاب 11) 
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وينجم عن هذا التقدير مسألٌة تـَُغضُّ من شأن الصناعة؛ ألنَّ فيه أتويل الفعل مبصدر من غري 
قريب يف إىل ما هو  (2)وذهب الزخمشري ".أنْ "إىل أنَّ الالم يف موضع  (1)ءوذهب الفرا .حرف مصدري

املعىن من مذهب الفراء، فالتبينُي نفُسه يف اآلية األوىل هو مفعول اإلرادة، والالُم زائدة مؤكدة إلرادة 
 .التبيني

إىل أنَّ املعىن: يريد هللا حترمَي ما حرَّم، وحتليل ما حلِّل، وتشريَع ما تقدَّم؛  (3)وذهب البصريون 
 .حمذوف  "يريد "ألجل التبيني لكم، فمفعول  

، فقد جاء "استحوذ"دَّث سيبويه عن تصريف طائفة من األفعال القرآنية، ومنها: الفعل وحت
، كما حتدَّث عن إعالل (5)إذ َحَدث فيه إبدال التاء داالً  "ازُدجر"، والفعل (4)على األصل غري معتل

، وأشار إىل القلب املكاين يف الفعل (7)"َزيّـَْلنا"، كما حتدَّث عن الفعل (6)ابلنقل والقلب "تزال"الفعل 
وقد تـََلقَّف .  (10)بقلب الياء واواً   "يُوقن"والفعل    (9)بقلب الواو ايء  "قيل"، وذكر إعالل الفعل  (8)"اطمأنَّ "

علماء التصريف الضوابط اليت وضعها سيبويه يف هذا اجلانب، وسعوا يف أتثيل ابب اإلعالل واإلبدال 
 .وبيان جذوِر هذه األفعال

مما تقدَّم يتبنيَّ لنا أمثلٌة من جهود سيبويه يف تفسري األفعال القرآنية، وقد أفاد فيما قدَّمه يف هذا 
 .الباب املسرية العلمية اليت صاحبت خدمة كتاب هللا على اختالف علومها

 

 

  .1/261( معاين القرآن  1) 
  .1/501الكشاف ( 2) 
  .3/659( انظر: الدر املصون 3) 
 .4/346( الكتاب 4) 
  .4/239( الكتاب 5) 
  .4/367( الكتاب 6) 
  .4/367( الكتاب 7) 
 .3/467( الكتاب 8) 
  .4/364( الكتاب 9) 
  .4/364( الكتاب 10) 
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 :األمساء  –ب  

يُراِدفها، أو يشرح داللتها يف كتاب سيبويه تفسرٌي ألمساٍء قرآنية، تفسرياً لغوايً يبني معناها بلفظ 
يف تفسري  (1)ضمن سياقها. وقد جند يف الرواايت املأثورة ما يؤيِّد تفسريه. ومن ذلك: ما ذهب إليه

عن ابن عباس وأيب  (2)( أبنه الدين. وأورد الطَبي138البقرة: ) ٱهلِل﴾ َغةَ ﴿ِصبىل: يف قوله تعا "الصِّبغة"
تـَُفسِّر االسم ابلدين، كما أورد رواية عن ابن ُجريج تفيد أبهنا الفطرة. وقد العالية وجماهد رواايت مأثورة 

 .أبنه ما أوجده هللا تعاىل يف الناس من العقل املتميِِّز به عن البهائم كالفطرة (3)َفسَّره الراغب

ُجورا﴾ را﴿ِحج: إىل أن قوله تعاىل (4)وذهب سيبويه ماً، ( معناه: حرامًا حُمَرَّ 22الفرقان: ) حمَّ
قريب  (6)رواايٍت مأثورة عن الضحاك وقتادة تذهب إىل املعىن نفسه. واملعىن عند الراغب (5)وأورد الطَبي

 ".َمْنعاً ال سبيَل إىل َرْفِعه وَدْفِعه"من ذلك، فقد قال:  

( 4النساء:) ﴾نَفساً  مِّنهُ  َشيء َعن َلُكم ﴿فَِإن ِطبَ : تعاىل قوله من ﴾ سا﴿ نَف (7)وشرح سيبويه
 .، ففيه لفظ الواحد يُراد به اجلميع "أنفساً "بقوله:  

هُ (8)وفسَّر  َأُشدَُّه﴾ ُلغَ يَب ﴿ َحىتَّ : وقد وردت يف قوله تعاىل ،"ِشدَّة" مفرُده مجٌع، أبنه ﴾ۥۚ﴿َأُشدَّ
َقْدراً يتقوى َخْلُقه  (10)، وعدَّه الراغب(9) ( وذكر النحاس رأيه كاملختار له يف معاين القرآن 152األنعام:)

 .الذي هو عليه فال يكاد يُزايله بعد ذلك، فهو عنده مفرد وليس مجعاً 

 

  .1/382( الكتاب 1) 
 .2/604( جامع البيان 2) 
 .475( املفردات 3) 
 .1/326( الكتاب 4) 
  .427/ 17( جامع البيان 5) 
  .220( املفردات 6) 
  .1/210( الكتاب 7) 
 .3/582( الكتاب 8) 
 .3/409( معاين القرآن  9) 
  .447( املفردات 10) 
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 لعرب، مجعاً  وليست ألعرايب، مجع  صيغةُ  إهنا: وقال ﴾ عرَابِ إىل لفظة ﴿ ٱألَ (1)وأشار سيبويه
 َمنْ  على إال يُطلق ال واألعراب القرى، سكن أم البوادي سكن سواء اخلاص اجليل هذا العرب ألن

ُرونَ ُـ ٱمل ء﴿َوَجآ:(2)تعاىل قوله يف اللفظة ههذ  وردت وقد. البوادي سكن ( 90التوبة:) ٱأَلعرَاِب﴾ ِمنَ  َعذِِّ
 .( يف الداللة37النور:) ﴿ َوِإقَاِم ٱلصََّلوَِٰة ﴾: بني املصدرين: إقامة وإقام من قوله تعاىل(3)وساوى سيبويه

ُتُكم َعَليُكم ﴿ ُحرَِِّمت :حرََّم نكاحه على الرجال، فقالوعدَّد سبحانه يف سورة النساء ما    أُمَّهََٰ
ُتُكم﴾ َوبـََناُتُكم ( وقد وقف املفسِّرون 24،  23النساء: )ُكم﴾﴿ِكتَََٰب ٱهلِل َعَلي:مث قال َعِقَب ذلك َوَأَخوََٰ

 .، وحتدَّثوا عن سرِِّ جميء التعبري القرآين هبذا املصدر املنصوب"كتابَ "على لفظة  

 "ُحرَِِّمتْ "مصدر مؤكد ملضمون اجلملة املتقدمة وهي قوله:  "كتاب"إىل أنَّ  (4)ذهب سيبويه
ُتُكم﴾ َعَليُكم﴿ ُحرَِِّمت  :ا قالّــِ مـول"قال:  حىت انقضى الكالم َعِلَم املخاطبون أنَّ هذا مكتوٌب  أُمَّهََٰ

 (،88النمل:) ٱهلِل﴾ عَ ﴿ُصن:وله تعاىلعليهم ُمثـَبٌَّت عليهم، وقال: ﴿ ِكتَََٰب ٱهلِل ﴾ توكيداً. ومن ذلك ق
: َوْعداً 122النساء: ) ٱهلِل﴾ دَ ﴿َوع:لهوقو  (؛ ألن الكالم الذي قبله َوْعٌد وُصْنع، فكأنَّه قال جلَّ وعزَّ

 ".وُصْنعاً وِكتاابً 

يعِن تعاىل ذكره كتااًب من هللا عليكم،  "إىل ما ذهب إليه سيبويه، فقال:  (5)وذهب الطَبي
ُتُكم﴾ َعَليُكم﴿ُحرَِِّمت  :مصدرًا من غري لفظه، وإمنا جاز ذلك ألنَّ قولَه "الكتاب"فأخرج  إىل  أُمَّهََٰ

مبعىن: َكَتَب هللا حترمي ما حرَّم من ذلك، وحتليَل ما َحلَّل من ذلك، عليكم   ُكم﴾﴿ ِكتَََٰب ٱهلِل َعَلي قوله
 ".كتاابً 

 

  .3/379( الكتاب 1) 
 .من التوبة  90( اآلية 2) 
 .4/83( الكتاب 3) 
  .1/381( الكتاب 4) 
  .6/578( جامع البيان 5) 
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منصوب على اإلغراء   ُكم﴾﴿ِكتَََٰب ٱهلِل َعَلي إىل أنَّ قولَه تعاىل (1)وذهب الكسائي
(، وقـد 105املائدة:) أَنُفَسُكم﴾ ُكم﴿َعَلي :والتقدير: عليكم كتاَب هللا أي: الزموه، كقوله ُكم﴾﴿َعَلي بـ

 :(2)ية، وبقول الشاعرأجاز الكسائي بذلك تقـدمي االسـم املنصوب يف ابب اإلغراء، واستدلَّ هبذه اآل

                             اي أيُّها املائُح َدْلوي ُدونكـا                                          

 ك".دون"منصوب بـ   "َدْلوي"فـ  

ـَاج ُمَفسِّر لـ  "عليكم"مقـدرًة، و "الَزموا"أن يكوَن منصوبـًا بـ  "كتاب"فقـد أجـاز يف  (3)أمَّا الزجِّ
ليس له انصٌب متصرِِّف، فيجوز تقدمُي  "عليك زيداً "نفسها، ألنَّ قولَه:  "عليكم"، وَمَنَع نصبه بـ "الَزموا"

 .منصوبه

والذي قال من ذلك غرُي مستفيض يف كالم العرب؛ "هذا التفسري وقال:  (4)وقد انتقد الطَبي
ْمَت املوذلك أهنا ال تكاد تنِصُب ابحلرف الذي تـُْغري به إ ْغرى به، ال تكاد تقول: ُـ ذا َأخَّْرَت اإلغراء، وَقدَّ

أخاك عليك، وأابك دونك، وإن كان جائزاً. والذي هو َأْوىل بكتاب هللا أن يكوَن حممواًل على املعروف 
 ".ِمْن لسان َمْن نـزل بلسانه

عن قواعد ما اْصطُِلح عليه يف النحو ابالشتغال، وذكر جواز الرفع والنصب  (5)وحتدَّث سيبويه
 (6)"َوأَمَّا مَثُوَد فـََهَديـَْناُهمْ "وقد قرأ بعضهم: "، مث قال: "زيدًا ضربته"يف االسم املتقدم يف حنو 

 ".(، إال أنَّ القراءَة ال خُتاَلُف؛ ألن القراءَة السُّنة17فصلت:)

 

 

 .3/648املصون ( انظر: الدر 1) 
واملائح: النازل يف البئر ليمأل   . 117/ 1، وابن يعيش 228( البيت لراجز من بِن أسيد بن عمرو، وهو يف اإلنصاف  2) 

 .منه 
  .2/36( معاين القرآن  3) 
  .6/580( جامع البيان 4) 
  .1/148( الكتاب 5) 
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،  "السُّنة"لية يضع منهجه يف التعامل مع القراءات القرآنية، فيحرتمها ألهنا  وهو هبذه القاعدة الك
موقفًا من (1)وال يُِقرُّ خمالفتها، وكتابه مليء بتوجيه كثري من هذه القراءات. أمِّا ما عدَّه أحد الباحثني

الستعراض نصوصه، وبيان سيبويه جتاه بعض القراءات املتواترة، َفِهَم منه َردَّها، فذلك َيتاج إىل مقام اثن  
 .الرأي الصحيح منها

عن تصريف طائفة من األمساء اليت وردت يف القرآن الكرمي حديثًا أقرب إىل (2)وحتدَّث سيبويه
علوم اللغة ببيان اإلبدال واإلعالل فيها، وما طرأ على حروفها: من حذٍف وتقدمي وأتخري وإدغام، وكان 

، (4)، وخطااي(3)أساسًا يف أحكامها. ومن ذلك حديثه عن أوَّلهلذه األلفاظ مصدرًا  أتثيُله
، (12)، واإلنسان(11)، وأانس(10)، وأََمة(9)، واللهمَّ (8)، ولفظ اجلاللة هللا(7)، وآدم(6)، وأخت(5)والطاغوت

،  ( 20)، واحمليض(19)وستة، (18)، ودماء(17)، واحلََيوان (16)، وحتية(15)، واحلوااي(14)، وَمثُوبة(13)والَبيَّة
 

 .الدفاع عن القرآن ضد النحويني واملستشرقني، للدكتور أمحد مكي األنصاري( انظر: 1) 
  .1/148( الكتاب 2) 
  .3/195( الكتاب 3) 
  .3/553( الكتاب 4) 
  .3/240( الكتاب 5) 
 .3/221( الكتاب 6) 
 .3/552( الكتاب 7) 
  .2/195( الكتاب 8) 
  .2/196( الكتاب 9) 
  .3/599( الكتاب 10) 
 .2/196( الكتاب 11) 
  .4/259( الكتاب 12) 
 .3/555( الكتاب 13) 
  .4/349( الكتاب 14) 
  .3/618( الكتاب 15) 
  .4/397( الكتاب 16) 
 .4/409( الكتاب 17) 
 .3/597( الكتاب 18) 
  .4/239( الكتاب 19) 
    .4/88( الكتاب 20) 
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وقد أفاد املفسرون وعلماء التصريف من حديث سيبويه عن هذه األمساء، . (2)، والتبيان (1)واملرجع 
 .وأخذوا عنه ضوابطها، وكان قوله فيها لَِبَنًة ذات شأن يف بناء مشيد 

 :األدوات  –جـ  

؛ إذ حرص املفسرون أن (3)نشأ علم معاين األدوات العربية، وترعرع يف حميط تفسري القرآن
يكشفوا عن معىن األداة يف سياق اآلية. وهذا املعىن لألداة الواحدة قد خيتلف من آية إىل أخرى، فيتتبَّعه  
املفسر ليكشَف عنه، وليس مبستغَرب أن جند سبب االختالف عند بعض املفسرين يف تفسري آية 

 .هذه اآليةبعينها، إمنا هو اختالُفهم يف معىن األداة الواردة يف  

وقد توافـََرْت للنحاة مادة غزيرة يف هذا العلم من خالل ازدهار مباحث التفسري. وكتاب سيبويه  
غِنٌّ مبباحث األدوات من خالل أبواب مستقلة هلا، ابإلضافة إىل ما كان ينثره من هذه املسائل يف ثنااي 

 .األبواب النحوية

 أَو  يـََتذَكَّرُ  ۥ لََّعلَّهُ  لَّيِِّناً  َقوالً  ۥ ﴿ فـَُقواَل لَهُ  :اىلمن قوله تع "لعل"وقف املفسِّرون أمام األداة 
وال يستقيم أن يَرِد ذلك : (4)(، واستشكلوا بقاءها على ابهبا من الرتجِّي. قال السمني44طه:) ﴾ىخَيشَ 

 ."يف َحقِّ هللا تعاىل؛ إذ هو عامل بعواقب األمور

العباد إمنا ُكلِِّموا  : "(5)الرتجِّي، وعلل ذلك بقولهبـَْيَد أنَّ سيبويه مل يستشكل بقاءها على 
بكالمهم، وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يـَْعُنون، فالِعْلُم قد أتى من وراء ما يكون، ولكن اذهبا أنتما 

. وعلى هذا يكون معىن "يف رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم، وليس هلما أكثُر من ذا ما مل يعلما
 .ْرَسل، وهو هنا موسى وهارون ُـ حباً على املالرتجي ُمنس

 

  .4/88( الكتاب 1) 
 .4/84الكتاب  (2) 
  .36، األدوات النحوية يف كتب التفسري 1729، كشف الظنون 2/379( انظر: مفتاح السعادة 3) 
  .8/42( الدر املصون 4) 
  .1/331( الكتاب 5) 
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وهللا عزِّ وجل خاطب العباد  : "(1)وقد ذهب إىل ذلك كثري من املفسرين من بعده. قال الزجاج
مبا يعقلون، وقد علم عزِّ وجل أنه ال يتذكَّر وال خيشى، إال أن احلجَّة إمنا جتُب عليه ابإلابنة وإقامتها 

 َأو يـََتذَكَّرُ  ۥ﴿ لََّعلَّهُ  وقولُه يف فرعون "إىل ما ذهب إليه سيبويه، وقال: (2). وذهب الراغب"عليه
. "إطماٌع ملوسى عليه السالم مع هارون، ومعناه: فقوال له قواًل لينًا راجَينْي أن يتذكر أو خَيْشى ﴾ىخَيشَ 

 ".ع فالرجاء راجع إليهماأي: ابِشرا ذلك مباشرَة َمْن يرجو ويطم"إىل هذا املعىن فقال:  (3)وأشار الشوكاين

، ويبدو أنه مل يعتمده، وإمنا استحسن "لعلَّ "أما اإلمام الطَبي فلم يذكر هذا التوجيه ملعىن 
 :ومها(4)وصحَّح املعنيني اآلخرين يف تفسري لعل

 َقوال ۥ ﴿فـَُقواَل لَه: كأهنم َوجَّهوا معىن الكالم إىل:(5)األول: أنَّ معناها ها هنا االستفهام، قال
فانظرا: هل يتذكر فرُياِجَع، أو خَيْشى هللَا فريتدَع عن طغيانه ؟ مث أورَد روايًة مأثورة عن ابن عباس  ﴾اً يِّنل

الدر "وعزاه السيوطي يف . (6)رضي هللا عنه تؤيد ذلك، وعزا ذلك ابن أيب حامت إىل ابن عباس
 .إىل ابن املنذر(7)"املنثور

هذا القول وذكر أن االستفهام يف حق هللا تعاىل يستحيل   "الدر املصون "ومل يـَْرَتِض صاحب 
فإذا كان ال بُدَّ من التأويل فَجْعُل اللفظ على مدلوله ابقيًا أَْوىَل من : "(8)كما يستحيل الرتجِّي، وقال

 ".إخراجه عنه

ووجَّهوا معىن الكالم إىل: اذهبا إىل فرعون : "(9). قال الطَبي"كي"هنا  "لعلَّ "الثاين: أن معىن 
مبعىن  "اعَمْل َعَمَلك لعلك أتخذ أجرك"كما يقول القائل:   إنه طغى، فاْدُعواه وِعظاه ليتذكر أو خيشى،

 

 .3/357( معاين القرآن  1) 
 .741( املفردات 2) 
  .3/366( فتح القدير 3) 
  .75/ 16( جامع البيان 4) 
 .75/ 16جامع البيان  (5) 
  .7/2424( تفسري ابن أيب حامت 6) 
 .5/580( الدر املنثور 7) 
 .8/43الدر املصون ( 8) 
  .75/ 16( جامع البيان 9) 
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ابُن  "لعلَّ "املعىن لـ  . وقد أثبت هذا"معاين القرآن "يف (1)وقد ذهب إىل هذا املعىن األخفش "لتأخَذ أجرك
وبعد أن عرض الطَبي ملعنَيْي االستفهام  .، ونسبه إىل الكوفيني ومنهم الكسائي"(2)املغِن"هشام يف 
 ح".ولكال هذين القولني وجه حسن ومذهب صحي:"(3)والتعليل قال

أهنا أتيت بعد اخلَب وبعد االستفهام،  املنقطعة، وفرَّق بينها وبني املتصلة، وذكر "أم"عن (4)وحتدَّث سيبويه
 ُه﴾ىَٰ ٱفرتَ  يـَُقوُلونَ  أَم * َلِمنيَ لعاٱ رَّبِّ  ِمن ِفيهِ  َريبَ  اَل  ٱلِكتََٰبِ  تَنزِيلُ  * ﴿ امل :بقوله تعاىلوَمثَّل هلا 

( فجـاء هذا الكالم على كالم العرب، قد علم تبارك وتعاىل ذلك ِمْن قوهلم، ولكن هذا 3-1السجدة:)
ِذهِ  ِمصرَ  ُملكُ  ِل  أَلَيسَ  مِ ﴿ قَاَل يَََٰقو  :على كالم العرب ليُـَعرَّفوا ضاللتهم. ومثل ذلك  ِمن جَترِي ٱأَلهنََٰرُ  َوهََٰ

َذا مِّن  َخري  َأانَ  أَم * تُبِصُرونَ   أََفاَل   حَتيِت  أفال "( كأنَّ فرعون قال:  52، 51الزخرف: )  ُهَو َمِهني ﴾  ٱلَِّذي هََٰ
َذا مِّن َخري أانَ ﴿ أَم  :تُبصرون أم أنتم بصراء. فقوله مبنـزلـة أم أنتم بصراء؛ ألهنم لو قالوا: أنت خري  ﴾ هََٰ

مبنـزلته لو قال: أم أنتم ُبَصراء. وِمْثُل  َخري﴾ أانَ  ﴿ أَم مبنـزلة قوهلم: حنن ُبَصراُء عنده، وكذلك   منه، كان
ُكم بـََنات ُلقُ ﴿ أَِم ٱختَََّذ ممَّا خيَ  :ذلك قولـه تعاىل ( فقد َعلم النيب صلى هللا 16لزخرف:)ا ﴾ بِٱلَبِننيَ  َوَأصفََٰ

عليه وسلم واملسلمون أنَّ هللا عزِّ وجل مل يتخذ ولداً، ولكنه جاء على حرف االستفهام، ليـَُبصَّروا 
ضاللتهم. أال ترى أن الرجل يقول للرجل: آلسعادُة أحبُّ إليك أم الشقاء؟ وقد َعلم أنَّ السعادَة أحبُّ 

 ".قول: السعادة، ولكنه أراد أن يـَُبصِّر صاحبه وأن يـُْعلمهإليه من الشقاء، وأن املسؤول سي

يـَُعدُّ هذا النص املطول لسيبويه من ابب التفسري التحليلي الذي صدر عن َعَلم من أعالم القرن 
 .املنقطعة يف القرآن الكرمي   "أم"الثاين، وفيه يستشهد بثالثة مواضع من مواضع  

عدَّ  (5)فأبو حيان  َخري﴾ َأانَ ﴿ أَم : ى قوله تعاىلوقد اختلف املفسرون يف كالم سيبويه عل
ووجُه املعادلة بينها وبني اجلملة قبلها أن "الذي قال:  (6)املتصلة، وكذا ابن هشام "أم"توجيهه من ابب 

األصل: أم تـُْبِصرون، مث أُقيمت االمسية مقاَم الفعلية والسبُب مقام املسبب؛ ألهنم إذا قالوا له: أنت خري  
 

  .407( معاين القرآن  1) 
 .379( مغِن اللبيب 2) 
  .75/ 16( جامع البيان 3) 
 .3/172( الكتاب 4) 
 .22/ 8( البحر 5) 
  .65( مغِن اللبيب 6) 
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أقواالً  (1)اخلالق عضيمة . وقد ساق الشيخ حممد عبد "كانوا عنده بصراء، وهذا معىن كالم سيبويه
 .سيبويه  آلخرين منهم السريايف والدَّماميِن تفيد انقطاعها عند 

 َأانَ ﴿ أَم   فقرر أواًل اتصاهلا، واملعىن: أفال تبصرون أم تبصرون؟ إال أنه وضع قوله (2)أما الزخمشري
؛ ألهنم إذا قالوا له: أنت خري، فهم عنده بصراء. مث أجاز انقطاعها، ﴾ ِصُرونَ ﴿ تُب ضع مو  َخري﴾

واملعىن: بل أأان خري، واهلمزة للتقرير، وذلك أنه قدَّم تعديد أسباب الفضل والتقدم عليهم: من ُملك 
كأنه يقول: أَثـََبَت عندكم مصر، وَجْري األهنار حتته، واندى بذلك، وَمأَل به مسامعهم، مث قال: أان خري،  

 .واستقر أين أان خري، وهذه حال

املنقطعة، وهي اثنيُة آايٍت ثالث  "أم"واحلقُّ الذي أراه أنَّ سيبويه قد ساق اآلية حتت ابب 
  –وهي الثانية  –ساقها شواهد، ومل يقع خالف يف األوىل والثالثة على كوهنا منقطعة. وأمَّا آية فرعون 

ها َوْفق ضابط معىن اإلضراب الذي ال يفارقها، وعدِم إفادهتا ما تفيده املتصلة يف أيِّ فالظاهُر انقطاعُ 
 .ابالنقطاع  (4) واملَبد (3)األمرين كائن، وهذا هو ظاهر بناِء اآلية وَنْظمها، ولذا حكم عليها أبو عبيدة

يف تفسريها. وهذا  وأمَّا كالم سيبويه فيأيت يف سياق نـَْقِل حكاية فرعون وما حتتمله من أوجه
 .الذي محل أاب حيان وابن هشام على تقديرها متصلة

 َقد  َوطَآئَِفة مِّنُكم طَآئَِفة ىَٰ شَ ﴿ يَغ :من قولـه تعاىل "وطائفة"كما وقف سيبويه على الواو يف 
يـَْغشى طائفًة منكم "، وقال يف معىن اآلية: (5)( فقدَّرها واَو احلال154آل عمران: ) ﴾ُهمأَنُفسُ  َأمَهَّتُهم

ه احلال، فإمنا َجَعله وقتاً، ومل يُرِْد أن جيعَلها واَو عطف، هذ وطائفٌة يف هذه احلال، كأنه قال: إذ طائفة يف  
 

  .1/320( دراسات ألسلوب القرآن الكرمي 1) 
  .4/258( الكشاف 2) 
 .2/204( جماز القرآن  3) 
 .3/296املقتضب ( 4) 
  .1/90( الكتاب 5) 
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، ونسبه لسيبويه،  "(1)احملرر"وقد ذكر هذا التقديَر ابن عطية يف ء". وإمنا هي واو االبتدا
 ". وجاز االبتداء ابلنكرة العتمادها على واو احلال"وقال:   (2)والشوكاين

بواو   (4)وهي اليت عَبَّ عنها مكي"إىل مكي أنه قدَّرها واو االستئناف. قال: (3)ونسب السمني
، فصارت "إذ"معىن اثلثًا غرَي واِو احلال وواو االستئناف، وهو معىن  (5)، كما نقل أبو البقاء"االبتداء

 .معانيها يف اآلية ثالثة

، (6)ينطبق على شيء واحد  "إذ"واحلقُّ أن مصطلَحي واو احلال وواو االبتداء وكذلك معىن 
منا هي كأنه قال: إذ طائفة يف هذه احلال…. وإ: "(7)وليست معاين خمتلفة، بدليل قول سيبويه نفسه

 .، فما ذهب إليه مكي وأبو البقاء ال خَيْرج عن تقدير سيبويه"واو االبتداء

َا﴿َوَلو   ه:من قول َُيُدُُّه﴾ َبحرُ ﴿ َوٱل: عن معىن الواو يف قوله تعاىل(8)وحتدَّث سيبويه  يف  أمنَّ
( فذهب إىل أهنا واو احلال، 27لقمـان:) ﴾ َأحُبر َسبَعةُ  ۦ بَعِدهِ  ِمن ۥَُيُدُّهُ  َوٱلَبحرُ  لََٰمِمن َشَجرٍَة أَق ٱأَلرضِ 

أي: لو  "لو ضَرْبَت عبد هللا وزيٌد قائٌم ما َضرَّكَ "ونظَّر اآليَة مبثال صناعي إلجالء املعىن، وهو قوله: 
ولو أنَّ ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر هذا أمرُه، "ضَرْبَت عبد هللا وزيٌد يف هذه احلال، كأنه قال: 

وقوع اجلملة  (9). فالواو يف هذا التقدير حاليٌة، واجلملة حالية. ونظَّر الزخمشري"نَِفَدْت كلمات هللاما 
 :(10)حاليًة يف اآلية بقول الشاعر

 مبنَجرٍِد قـَْيِد األوابد َهْيكلِ               وقد أَْغتدي والطرُي يف وُُكناهتا                       
 

  .3/269( احملرر  1) 
 .1/391فتح القدير  (2) 
  .3/446( الدر املصون 3) 
  .1/164( مشكل إعراب القرآن 4) 
  .1/303( التبيان 5) 
 .471( انظر: املغِن 6) 
  .1/90( الكتاب 7) 
  .2/144( الكتاب 8) 
 .3/501( الكشاف 9) 
. الوكنات: مواضع الطيور.  82، وشرح القصائد لألنباري 19القيس من معلقته وهو يف ديوانه   ( البيت المرئ 10) 

 .واملنجرد: الفرس القصري الشعر. واألوابد: الوحش وهو قيد هلا ألنه يسبقها. واهليكل: الضخم
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عاطـفة على  ﴾ۥ َُيُدُّه  َبحرُ ﴿ َوٱل: أنَّ بعَضهم ذهب إىل أن الواو يف قوله  (1)"البحر"ونقل صاحب  
ومعموهلا على تقدير: ولو ثـََبَت كوُن  "أنَّ "العطف على حملِّ (2)أنَّ وما يف َحيِِّزها، وأجاز الزخمشري

عىن اآلية، وهو األشجار أقالماً، وثبت أن البحر ممدود بسبعة َأحْبر. وواضح أن تقديَر سيبويه أقرُب إىل م
 .(3)تفسري اجلمهور هلا

  ُهم﴿َوِإن ُتِصب :الشرطية يف قوله تعاىل  "إنْ "الفجائية جبواب    "إذا"وحاور سيبويه اخلليل يف اقرتان 
أبن هذا كالم ُمَعلَّق ابلكالم األول، كما  (4)( فأفاده36الروم:) يَقَنطُوَن﴾ ُهم ِإَذا أَيِديِهم َقدََّمت مبَا َسيَِِّئةُ 

كما كان اجلواب ابلفاء يف موضع الفعل.   "قـََنطوا"كانت الفاُء معلقًة ابلكالِم األول، وهذا هنا يف موضع 
وقد َتَضمَّن جواب اخلليل أن ." أةً أة، كما أنَّ الفاَء ال جتيء مبتدَ وممَّا جيعلها مبنـزلة الفاء أهنا ال جتيء مبتدَ 

الفجائية معاِدَلٌة للفاء يف جواب الشرط، واستدل على ذلك أبنَّ الفاء كإذا الفجائية يف كوهِنا ال  "اإذ"
ابجلملة الفعلية املاضية  ﴾ يَقَنطُونَ ﴿ ُهم  أتيت أوَل الكالم، كما أنه أتوَّل اجلملَة االمسية يف جواب الشرط

يبويه، والذي أفاد منه املفسرون وأهل اللغة . وهذا ضرب من التفسري اللغوي املبثوث يف كتاب س"قنطوا"
  .ِمْن بعده

( 24اإلنسان: (﴾َكُفوراً  أَو َءامثًا ِمنُهم﴿ َواَل ُتِطع  :من قوله تعاىل "أو"ووقف سيبويه على 
كما   "أو بشراً "وإذا أرادوا معىن أنك لست واحداً منهما قالوا: لسـت َعْمراً وال بشراً، أو قالوا: : "(5)لفقا
 ". ولو قلت: أو ال ُتِطع كفوراً، انقلب املعىن َكُفورا﴾  أَو  َءامثًا  ِمنُهم﴿ َواَل ُتِطع ل:قا

مبعىن ال، وقد : "(6)يف اآلية فقال الفراء "أو"وقد أفاد املفسرون من كالم سيبويه يف شرح معىن 
 ".قريباً من معىن الواو  "أو"يكون يف العربية: ال تطيَعنَّ منهم َمْن َأمِث أو َكَفر، فيكون املعىن يف  

 

  .191/ 7( البحر 1) 
 .3/501( الكشاف 2) 
  .191/ 7( البحر 3) 
  .3/63( الكتاب 4) 
 .3/188الكتاب ( 5) 
  .3/219( معاين القرآن  6) 
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، فالتقدير ال ُتَكلِِّم أحدمها، فأيُّهما  "ال ُتَكلِِّْم زيدًا أو َعْمراً "فإذا هنى فقال: : "(1)وقال السمني
كلَّمه كان أحَدمها، فيكون ممنوعاً منه، فكذلك يف اآلية، ويـَُؤول املعىن إىل تقدير: وال ُتطع منهما آمثاً وال  

 ."ً كفورا

وحتدَّث سيبويه عن كثري من األدوات اليت وردت يف القرآن الكرمي، فبنيَّ معناها من خالل 
 َأنِ  ِمنُهم َمأَلُ لـ﴿ َوٱنطََلَق ٱ: (2)التفسريية يف قوله تعاىل "أي"اليت مبعىن  "أنْ "ن ذلك سياقها إبجياز. وم

ِفُرونَ ﴿ ِإِن ٱل: يف قوله تعاىل (3)النافية "ما"مبعىن  "إنْ "( كما يرى اخلليل، وأشار إىل 6ص:) ﴾ ٱمُشواْ   كََٰ
 (.20امللك: (ُغُروٍر﴾  يف   ِإالَّ 

(، وبنيَّ سبب إمهال 96اإلسراء:) ﴾ ابِٱهلِل َشِهيدَ  ى﴿ َكفَ : يف قوله تعاىل (4)وقدَّر زايدة الباء
عندما نـََقَضْت معىن  "ما"(، فلم تـَْقَو 15يس :)مِّثلَُنا﴾ َبَشر ِإالَّ ﴿ َمآ أَنُتم : يف قوله تعاىل (5)النافية "ما"

يف قوله   (7)"ما"(، ومثُلها  155النساء:)  مِّيثَََٰقُهم﴾ ِضِهم﴿فَِبَما نَق: يف قوله تعاىل  (6)"ما"ليس. وقدَّر زايدة  
 (.26البقرة:) بـَُعوَضة﴾  مَّا ﴿َمَثال :تعاىل

(، وفسَّر  29احلديد:) ٱلِكتََِٰب﴾ أَهلُ  َلمَ ﴿ لَِِّئالَّ يَع: يف قوله تعاىل (8)"ال"كما قدَّر زايدة 
 .أبهنا مبعىن ليس، وال جُياَوُز هبا األزمان (  3ص:) ﴾﴿وَّاَلَت ِحنَي َمَناص: يف قوله تعاىل  (9)"الت"

أبهنا من أنواع احلروف املتجوَّز هبا، واستشهد على  "على"األداة  (10)"اجملاز"وذكر العزُّ يف كتابه 
( فقد َشبَّه التمكن من اهلدى واألخالق العظيمة 4:القلم)  ﴾ُخُلٍق َعِظيم  ىذلك بقوله تعاىل: ﴿َوِإنََّك َلَعلَ 

 

  .91، واملغِن 4/675. وانظر: الكشاف 10/624( الدر املصون 1) 
  .3/162( انظر: الكتاب  2) 
  .3/152( انظر: الكتاب  3) 
 .92،  1/41( انظر: الكتاب  4) 
  .1/59. انظر: الكتاب 1/59( انظر: الكتاب  5) 
  .1/180( انظر: الكتاب  6) 
  .2/286اب  ( انظر: الكت7) 
  .1/390( انظر: الكتاب  8) 
  .1/58( انظر: الكتاب  9) 
  .159( اجملاز 10) 
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 "ألنه شيء اعتاله: "(1)والثبوت عليها، مبَْن عال على دابة ُيَصرِِّفها كيف يشاء، مث استشهد بقول سيبويه
 .فأشار إىل جماز التشبيه

لقد فتح سيبويه الباب أمام املفسرين لبيان معىن األدوات الواردة يف كثري من اآلايت الكرُية،  
كل أداة، واستحضار شواهدها من القرآن الكرمي، والسماع كما فتح الباب أمام اللغويني يف أتثيل معاين  

 .العريب الفصيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .4/230( الكتاب 1) 
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 املبحث الثاين: بواكري التفسري التحليلي عند سيبويه 

سوف نتلمَّس يف هذا املبحث مناذج من التفسري التحليلي لدى سيبويه. ونعِن هبذا الضرب من 
املختارة، وتقليب َوْجهِه يف معانيها، وتعليله ملا خيتاره منها. وقد التفسري وقوف سيبويه عند بعض اآلايت  

متيَّز هذا املبحث عن املباحث األخرى بتأينِّ الوقوف والتأمُّل. واحلق أننا لسنا نطالبه أبكثر من هذا؛ ألنه 
 .صاحُب تصنيف يف النحو والصرف، ومل يتصدَّ للتفسري على حنٍو قاصد له

 اَل  مبَا ِعقُ يَن ى﴿ َوَمَثُل ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ َكَمَثِل ٱلَّذِ  :ىن التشبيه يف قوله تعاىلاختلف املفسرون يف مع
(، كما اختلفوا يف تقدير املشبه واملشبه به، ووجه الشبه، اختالفاً  171لبقرة:)ا ﴾ءً َوِنَدآ ءً  ِإالَّ ُدَعآَيسَمعُ 
 .(1)اً كثري 

الكافر ابلناعق، والتقدير: وَمَثُل الذين كفروا يف قلَّة ذهب فريق إىل أن املثل مضروب بتشبيه -1
فـَْهمهم كمثل الرعاة يَُكلِِّمون البـُْهم، والُبهم ال تعقل شيئاً، فالناعق بغنمه يف َعناء، والكافُر ليس له من 

 .دعائه اآلهلَة إال الَعناءُ 

  ء﴿ ِإالَّ ُدَعآ نَّ قولَهوانتقده أب، (3)هذا القول، كما نقله الزخمشري (2)وقد نـََقل الطَبيُّ 
 .ال ُيساعد عليه؛ ألن األصنام ال تسمع شيئاً  ﴾ءَوِنَدآ

 وحلظ الزخمشري يف هذا القوِل متاَم التشبيه من كل جهة، فكما أنَّ املنعـوقَ : "(4)قال أبو حيان 
به ال يسـمع إال دعاء ونداء، فكذلك َمْدُعوُّ الكافر من الصنم، والصنم ال يسـمع، فَضُعَف عنده هذا 

 ".القوُل، وحنن نقول: التشبيه وقع يف مطلق الدعاء ال يف خصوصيات املدُعوِّ 

 

 

 

 .2/229، الدر املصون 1/481( انظر: البحر احمليط 1) 
 .3/48( جامع البيان 2) 
  .1/214( الكشاف 3) 
 .481/ 1( البحر 4) 
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وأيب  (1)وذهب فريق اثن إىل أن املثل مضروب بتشبيه الكافر ابملنعوق به، وهو مذهب الفراء-2
، وذكر رواايت مأثورة تفيده، عن ابن عباس وعكرمة وجماهد وقتادة. قال (3)، ونقله الطَبي(2)عبيدة

واملعىن: مثل الذين كفروا كمثل البهائم اليت ال تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت… "الفراء: 
 .القلب. وهذا التقدير من  "ْرِعيِّ َـ فأضيف التشبيه إىل الراعي واملعِن يف امل

وذهب آخرون إىل أن املثَل مضروٌب بتشبيه داعي الكافرين ابلناعق بغنمه، يف كون الكافر ال يفهم -3
وجيوز : "(4)ممَّا خياِطب به داعيه إال َدِويَّ الصوت دون إلقاِء ِفْكٍر، كما أنَّ البهيمة كذلك. قال الزخمشري

 النداءَ  إال بكالمه صوَته الرافع كالم  من َيْسمع ال الذي جاأَلْصل األصمُّ  ﴾ َمعُ أن يُراَد بـ ﴿ مبَا اَل َيس
 ف".للحرو   فـَْهمٍ   غري  من  غري،  ال والتصويت

فيكون يف الكالم حذفان: َحْذف من األول وهو َحْذف داعيهم،  "يف قوله:  (5)وذهب سيبويه
وقد أثبت نظريه يف الثاين، وحذف من الثاين، وهو َحْذف املنعوق، وقد أثبت نظريه يف األول، فشبَّه  
داعي الكفار براعي الغنم يف خماطبة َمْن ال يفهم عنه، وشبَّه الكفاَر ابلغنم يف كوهنم ال يسمعون ممَّا ُدُعوا 

 ا".إليه إال أصوااتً ال يعرفون ما وراءه

أبنَّ معىن اآلية: َوَمَثُل َوْعِظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنمه ونعيقه، فإنه  (6)ورجح الطَبي
وإمنا اخرتان هذا التأويل ألنَّ هذه اآلية نـزلت يف اليهود، ومل تكن ". وقال: "يسمع نعيقه، وال يعقل كالمه

 ة".أواثن يعبدوهنا، فال وجه لتأويِل َمْن أَتَوَّل ذلك أنه مبعىن: مثل الذين كفروا يف ندائهم اآلهلاليهود أهَل 

 

    .1/99( معاين القرآن  1) 
  .1/63( جماز القرآن  2) 
  .3/44جامع البيان  (3) 
 .1/214( الكشاف 4) 
.( إىل أنَّ التشبيه جاء على اتساع الكالم واالختصار قال: "فلم يَُشبَّهوا مبا يـَْنِعق، وإمنا ُشبِّهوا  1/212( الكتاب 5) 

ابملنعوق به، وإمنا املعىن: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق واملنعوق به الذي ال يسمع، ولكنه جاء على سعة  
 .  الكالم واإلجياز لعلم املخاطب املعىن" 

 ( 2/231وقد فهم املفسرون من اتساع الكالم الذي عناه سيبويه ما أشار إليه السمني )الدر املصون 
  .3/50( جامع البيان 6) 
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نُ ُسَلي ﴿ َوَما َكَفرَ  :واختلف املفسرون يف قوله تعاىل َولََِٰكنَّ ٱلشَّيََِٰطنَي َكَفُروْا يـَُعلُِِّموَن ٱلنَّاَس  مََٰ
ُروتَ  اِبلَ بِبَ  َلَكنيِ َـ ٱمل َعَلي أُنزِلَ  َوَمآ رَ ٱلسِّح ُروتَ  هََٰ  ءر َـ ٱمل َبنيَ  ۦبِهِ  يـَُفرُِِّقونَ  َما ِمنُهَما فـَيَـتَـَعلَُّمونَ  … َومََٰ
إىل أنه معطوف على (1)، فذهب سيبويهُهَما﴾﴿فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمن: ( يف عطف قوله102البقرة: )﴾ۦَۚوَزوِجهِ 

الناسخة؛ فلذلك ُعِطف عليه فعل  َولََِٰكنَّ ﴾ ﴿ عن خَباً  رفع  موضع يف هو الذي ﴾، َكَفُرواْ قوله: ﴿  
فارتفعت ألنه مل خُيَْبْ عن املَلكني أهنما قاال: ال تكفر فيتعلمون؛ ليجعال كفره سببًا لتعليم "مرفوع. قال: 

 ".غريه، ولكنه على كفروا فيتعلمون 

﴿َفاَل   ليس جوااًب لقوله فـَيَـتَـَعلَُّموَن﴾﴿  وَشرُْح ما قاله: هو أنه يريد أنَّ : "(2)قال السمني
 ".فينتصَب يف جواب النهي؛ ألنَّ ُكْفَر َمْن هَنَياه أن يكفر ليس سبباً لتعلُّم من يتعلَّم ُفر﴾َتك

على قول سيبويه أبنه يـَْلَزُم منه اإلضماُر قبل الذكر، وذلك أن الضمري يف  (3)وقد اعرتض الزجاج
معطوف على ﴿ َكَفُروْا ﴾،  ُهَما﴾﴿ فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمن أنَّ  سيبويه قَـرَّر وقـد . املَلَكني على عائد ﴾ ُهَما﴿ ِمن

 .قبل ذِْكِر املَلَكنْي  ُهَما﴾﴿ ِمن فيكـون التقديـر: ولكن الشياطني كفروا فيتعلمون منهما، فيلزُم اإلضمار يف

مان لفظاً، (4)وهذا االعرتاض واهٍ  ؛ إذ احملذوُر َعْوُد الضمري ؛ ألهنما متقدِِّ وتقديُر أتخُّرمها ال َيُضرُّ
 .على غري مذكور يف اللفظ

خَب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: فهم يتعلَّمون.  ﴾ فـَيَـتَـَعلَُّمونَ  ﴿ أنَّ مجلة (5)والقول الثاين لسيبويه
ر (7)إىل هذا الطَبيُّ وقد ذهب  (6) (117وَنظَّره سيبويه بقوله تعاىل: ﴿ ُكن فـََيُكوُن ﴾ )البقرة: ، فقدَّ

َلَكنْي ما أُنـزل عليهما، خَب َـ خَب مبتدأ عن املتعلِِّمني من امل"مستأنفة. قال:  ﴿ فـَيَـتَـَعلَُّموَن ﴾ مجلة
مستأنف. فمعىن الكالم: وما يـَُعلِِّمان من أحد حىت يقوال: إمنا حنن فتنة، فيأبـَْون قَبول ذلك منهما، 

 ". ن به بني املرء وزوجهفيتعلَّمون منهما ما يفرِِّقو 
 

  .3/38( الكتاب 1) 
  .2/39( الدر املصون 2) 
  .1/185( معاين القرآن  3) 
  .1/331، البحر 1/373( انظر: اإلغفال 4) 
  .3/39( الكتاب 5) 
  .1/120دير ( انظر: فتح الق6) 
  .2/357( جامع البيان 7) 
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، أي: ﴾ رَ ٱلسِّح ﴿ يـَُعلُِِّموَن ٱلنَّاسَ  معطوفٌة على مجلة ﴿فـَيَـتَـَعلَُّموَن﴾ مجلة أنَّ (1)وذهب الفراء
هذا العطَف، وإن كان التعليم من املَلكني خاصًة، والضمري (2)يـَُعلِِّمون الناس فيتعلَّمون. وأجاز الفارسيُّ 

 .املَلكني  ذِْكر  تقدُّم  بعد   جاء  ُهَما﴾﴾ راجع إليهما؛ ألن قوله ﴿ِمن  ُهَمايف ﴿ ِمن

﴿ َوَما يـَُعلَِِّماِن ﴾، والضمري  معطوفة على مجلة ﴿ فـَيَـتَـَعلَُّموَن ﴾ أنَّ مجلة (3)وذهب الزجاج
َمْنِفيٌّ لفظاً،  يـَُعلَِِّماِن﴾﴿وَما  ﴿َأَحٍد﴾، ومُجع مَحْاًل على املعىن، وقوله عائد على ﴿فـَيَـتَـَعلَُّموَن﴾ يف

 .(4)موَجٌب معىن. ومثة أقوال أخرى يف العطف

  ِعَبادا  ُكونُواْ   لِلنَّاسِ  يـَُقولَ  مُثَّ  َوٱلنـُّبـُوَّةَ  َوٱحلُكمَ  ٱلِكتََٰبَ  ٱهللُ  تَِيهُ ﴿ َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يُؤ  :ويف قوله تعاىل
 تـَتَِّخُذواْ  َأن أَيُمرَُكم َواَل  * َتدُرُسونَ ا ُكنُتم َومبَِ  ٱلِكتََٰبَ  تـَُعلُِِّمونَ  ُكنُتم  مبَا نَ َربََِّٰنيِِّ  ُكونُواْ   َولََِٰكن ٱهللِ  ُدونِ  ِمن لِّ 

ِئَكةَ  لََٰ
َ
 َأن ُمرَُكم﴿َواَل أيَ  (. اختلف املفسرون يف عطف الفعل80، 79آل عمران: ) أَراَباًب﴾ نَ َوٱلنَِّبيِِّ  ٱمل

وما كان لبشر أن أيمركم "، واملعىن: ﴾ تَِيهُ ﴿ يُؤ  معطوف على الفعلإىل أنه  (5)، فذهب سيبويهتـَتَِّخُذوْا﴾
 ".أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرابابً 

بتأوُّل: ما كان لبشر  "﴿ مُثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ﴾، قال:  إىل أنه معطـوف على قوله (6)وذهب الطَبيُّ 
عبادًا ل من دون هللا، وال أن أيمركم أن  أن يؤتيه هللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس: كونوا

تتخذوا املالئكة والنبيني أرابابً؛ ألن اآلية نـزلْت يف سبب القوم الذين قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: أتريد أن نعبدك؟ فأخَبهم هللا أنه ليس لنبيِِّه صلى هللا عليه وسلم أن يدعَو الناس إىل عبادة نفسه، 

 ".املالئكة والنبيني أرابابً، ولكن الذي له: أن يدعَوهم إىل أن يكونوا رابنيني  وال إىل اختاذ
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أي ليس له أن أيمر بعبادة نفسه، وال أيمر ابختاذ "تقدير الطَبي بقوله:  (1)وبنيَّ الشوكاين
 ".املالئكة والنبيني أرابابً، بل ينتهي عنه

، ولكنه مل "هذا خطأ ال يلتئم به املعىن"على ما قاله الطَبي، وقال:  (2)وقد اعرتض ابن عطية
 .يـَُبنيِّ وجه اخلطأ الذي يؤدِّي إىل عدم التئام املعىن به

أن يبني ذلك: أبن اخلطأ ينجم عن تقدير )ال( على سبيل أتسيس النفي ال   (3)وحاول أبو حيان
 أتكيِده، وتقدير )أن( قبل )ال( النافية.

أما الضمري  .ملذهب الطَبيِّ سواء قدَّْران النفي للتأسيس أو للتأكيد  (4)خمشريوانتصر الز 
فيعود على هللا، أو يعود على البشر املوصوف مبا تـََقدَّم، إن قدَّران الفعل معطوفاً  (5)ُمرَُكم﴾﴿أيَ  يف

 .لَِبَشٍر ﴾وأَمَّا إذا جعلناه معطوفاً على ﴿ يـَُقوَل﴾ فالضمري يعود ﴿ .  تَِيُه﴾﴿يُؤ  على

ِجدَ َـ ﴿َوَأنَّ ٱمل: ويف قوله تعاىل ( اختلف املفسرون يف 18اجلن:)﴾ َأَحدا ٱهللِ  َمعَ  َتدُعواْ  َفاَل  ِِلِ  سََٰ
ِجدَ لـ﴿َوَأنَّ ٱ تقدير معىن املصدر املؤول عن اخلليل أن املعىن: وألن املساجد هلل  (6)، فنقل سيبويهِِلِ﴾ َمسََٰ

أحداً، فحذف حرف اجلر، واملصدر املؤول منصوب على نـزع اخلافض، واجلارُّ يف فال تدعوا مع هللا 
 .﴾  ُعواْ ﴿ َفاَل َتد األصل متعلق بقوله

ِجدَ َــ ﴿ َوَأنَّ ٱمل إىل أن هذا املصدر (7)وذهب الطَبي ﴿ُقل   معطوف على املصدر املتقدم ِِلِ﴾ سََٰ
أي: وأوحي إلَّ أن املساجد هلل فال تدعوا أيها الناس مع هللا  ﴾ ٱجِلنِِّ  مِّنَ  نـََفر ٱسَتَمعَ  أَنَّهُ  ِإَلَّ  أُوِحيَ 

 ".أحداً، ولكن أَْفرُِدوا له التوحيدَ 
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رَ  احدامهَُ ﴿َأن َتِضلَّ إِ  :ويف قوله تعاىل ( يَبز إشكال يف 282البقرة:) ﴾ىٱأُلخرَ حدامُهَا إِ  فـَُتذَكِِّ
 (1)علة لَِتطَلُِّب اإلشهاد؟  فـَْهِم معىن اآلية، وهو: كيف ُجِعَل َضالُل إحدامها

فانتصب، ألنه أََمَر ابإلشهاد؛  "جوااًب حمكمًا عن هذا االلتباس فقال:  (2) وقد أجاب سيبويه
ر إحدامها األخرى، ومن أجل أن ُتذكِِّر  ".أَلْن ُتذَكِِّ

فإن قال إنسان: كيف جاز أن تقول: أن تضل، ومل يـَُعدَّ هذا للضالل ولاللتباس، فإمنا "وقال: 
ذكر )أن تضل( ألنه سبب اإلذكار، كما يقول الرجل: أعددتُه أن ُييل احلائط فأدعَمه، وهو ال َيْطُلب 

يقرر معىن . فهو هبذا األسلوب احلواري "إبعداِد ذلك ميالن احلائط، ولكنه أخَب بعلة الدعم وبسببه
 .اآلية، مث يصوغ سؤاالً على سبيل االعرتاض، وجييب عنه

إن األصل: كي تذكِِّر إحدامها "يف معىن اآلية، فقال:  (4)فقد اعتمد مذهب الفراء (3)أما الطَبي
األخرى إْن َضلَّت، وهو عندهم من املقدَّم الذي معناه التأخري؛ ألنَّ التذكري عندهم هو الذي جيب أن 

ان )تضلَّ( كما تقول يف الكالم: إنه ليعجبِن أن يسأل السائل فُيعطى، مبعىن: إنه ليعجبِن أن يكون مك
 ".ملَّا تقدَّم اتصل مبا قبله ففتح )أن( ونصب هبا "إن سأل"يعطى السائُل إن سَأَل، ولكنَّ قوله  

العامل ال يتغريَّ عمُله ابلتقدمي هذا التقدير بردوٍد مطولة؛ ألن احلرف  (6)والفارسيُّ  (5)ورد الزجَّاج
 .والتأخري

 َكم  يـََرواْ ﴿ أمََل  : يف تفسري قوله تعاىل(7)وفسَّر سيبويه بعض اآلايت تفسرياً إمجالياً، ومن ذلك قوله
ُم ٱلُقُرونِ  مِّنَ  قَبَلُهم أَهَلكَنا يروا أنَّ أمل  –وهللا أعلم  –فاملعىن "( قال: 31يس:) يَرِجُعوَن﴾ اَل  إِلَيِهم َأهنَّ

 ن".القرون الذين أهلكناهم إليهم ال يرجعو 
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َرُجوَن﴾ أَنَُّكم َوِعظًََٰما تـُرَااب وَُكنُتم ِمتُّم ِإَذا أَنَُّكم﴿ أَيَِعدُُكم : يف قوله تعاىل (1)وقال  خمُّ
جاء مبدالً، فكأنه على أيعدكم أنكم خمرجون إذا متُّم، وذلك أريد هبا، ولكنه إمنا "( 35املؤمنون:)
 .(2)"مت )أنَّ( األوىل ليـُْعَلم بعد أيِّ شيٍء اإلخراجُقدِِّ 

وينجم عن تقدير البدلية عند سيبويه أن خَب )أنَّ( األوىل حمذوف لداللة خَب الثانية عليه، 
 . (3)تقديره: أنكم تبعثون، والثانية وما يف حيزها بدل من األوىل

ر التقدمي الذي حلظه سيبويه من اإلبدال، وأبقى النظم على أصله،  (4)والطَبيُّ  يف اآلية مل يقدِِّ
واملعىن أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترااًب وعظامًا خمرجون، وكرَّر )أنَّ( مع امِسها لوقوع االعرتاض "وقال: 

، وهو الذي مال "طال الفصل اّـَ بني االسم واخلَب ابجلزاء، فتكرار )أنَّ( الثانية على هذا توكيد لألوىل مل
 .(5)إليه الفراء
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 املبحث الثالث: التفسري بتقدير احملذوف عند سيبويه 

يرقى التنـزيل احلكيم إىل أعلى درجات البالغة، وابب احلذف ابب ثـَرٌّ من أبواب البالغة 
القرآن، وحرصوا على بيان ما القرآنية، وقد حتدث املفسرون والبالغيون عن مواضع احلذف يف أسلوب 

ُحِذَف من النظم، َوْفق منطوق العربية اليت نـزل القرآن بلساهنا. وقد شارك سيبويه املفسرين يف هذا 
البيان، وله يف هذا وقفات متأنية، وليس هذا مبستغرب؛ ألن هذا هو ميدان علماء العربية يف هذا 

 .الضرب من التفسري

ديراته، وكثريًا ما َنَسَبْت إليه ما كان يقدِِّره من مواضع احلذف وقد أفادت كتب التفسري من تق
 .وأتويل الكالم

 َجلَدة﴾ ِماْئَةَ  مِّنُهَما وََِٰحد  ُكلَّ   ِلُدواْ ﴿ ٱلزَّانَِيُة َوٱلزَّاين فَٱج :اختلف املفسرون يف تقدير قوله تعاىل
،  "عليكم: حكم الزانية…فيما يتلى "إىل أن معىن اآلية:  (1)(، فذهب سيبويه2النور:)

مبتدأ، خَبه متعلَّق اجلار واجملرور املتقدم، أي: فيما يـُْتلى عليكم ُحكُم الزانية والزاين، مث  ﴿ٱلزَّانَِيُة﴾ :فقوله
 .﴾  َدةَة َجلِماْئَ   مِّنُهَما  وََِٰحد  ُكلَّ   ِلُدواْ بنيَّ ذلك بقوله: ﴿ فَٱج

( قال: يف الفرائض 1النور:) ﴾اَوفـََرضنََٰهَ  نَََٰهاورٌَة أَنزَل﴿سُ  ا قال جلَّ ثناؤهّــَ كأنه مل:  (2)قال سيبويه
، فجاء ابلفعل بعد أن مضى فيهما ﴾ ِلُدواْ ﴿ فَٱج :الزانية والزاين، أو الزانية والزاين يف الفرائض، مث قال

 :(3)الرفع، كما قال

 وأُكرومُة احلَيَّنْيِ ِخْلٌو كما هيا              وقائلٍة َخْوالُن فانِكْح فتاهَتُمْ                 

 ".فجاء ابلفعل بعد أن عمل فيه املضمر
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َمْن زىن من الرجال، أو "إىل أنَّ يف اآلية معىن الشرط، ففسَّر اآلية بقوله:  (1)وذهب الطَبي
سري َزَنْت من النساء، فاجلدوه ضراًب مئة جلدة، فدخلت الفاء يف اخلَب لِشْبه املبتدأ ابلشرط. وهذا تف

 .(3)، واملَبد"(2)معاين القرآن "الفراء يف  

أن االسم املوصول )الذي( إذا كان مبتدأ جاز أن تكون : (4)أما األخفش فمذهبه يف املسألة
ِنَها﴿َوٱلََّذاِن أيَ  :اجلملة بعده خَبَه، حنو (، وعلَّل ذلك أبن )الذي( إذا  16النساء:) ُذومُهَا﴾ا َ  فَ  ِمنُكم تِيََٰ

( 2النور:) ﴾ ِلُدواْ ﴿ ٱلزَّانَِيُة َوٱلزَّاين فَٱج :صلته فعاًل جاز أن يكون خَبه ابلفاء، وأما قوله تعاىلكانت 
 املبتدأ خَب ألنَّ  مبتدأ؛ خَب ﴾ ِلُدواْ ليس يف قوله ﴿ فَٱج"فال جيوز فيه ذلك، وأخذ بقول سيبويه. قال: 

مل ََيُْسن، وإمنا اخلَب هو املضمر الذي َفسَّْرُت لك من  ": عبد هللا فينطلققلت لو ابلفاء، يكون  ال هكذا
، كأنك قلت: هذا اهلالُل فانظر إليه، فأضمر "اهلالُل فانظُْر إليه"تقول:  ومما نـَُقصُّ عليكم، كما"قوله: 
 ". االسم

فقدَّر معىن اآلية: الزانية والزاين جَمُْلوَدان حبكم هللا، أو ينبغي أن جُيَْلدا. وبناًء على  (5)أمَّا القرطيب
ر جارًِّا وجمرورًا متقدماً، كما قدَّرَه سيبويه، ومل يقدِِّر كذلك معىن الشرط كما قدَّره الطَبي.  هذا مل يـَُقدِِّ

  .﴾  ُدواْ لِ وأييت تقدير القرطيب على تقدير زايدة الفاء يف قوله: ﴿ فَٱج

 أَيِديـَُهَما﴾ طَُعواْ ﴿ َوٱلسَّارُِق َوٱلسَّارَِقُة فَٱق :وجتري املذاهب السابقة يف تفسري قوله تعاىل
 .(7) (16النساء:) اُذومُهَا﴾ َ  فَ   ِمنُكم تِيََِٰنَها﴿ َوٱلََّذاِن أيَ : ، ويف تفسري قوله تعاىل(6)  (38املائدة:)

سيبويه يف آية السارق، وَردَّه بوجوه منها: َأانَّ إذا َجَعْلنا السارق تقدير  (8)ومل يرتض الفخر الرازي
مبتدأ، وخَبه مضمر، وهو الذي يقدِِّره: فيما يـُتـَْلى عليكم، بقي شيٌء آخُر تتعلَّق به الفاء يف 
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﴾، يعِن أنه ﴿ َوٱلسَّارُِق َوٱلسَّارَِقُة  :فإن قال: الفاء تتعلق ابلفعل الذي دل عليه قوله .طَُعوا﴾﴿فَٱق قوله
إذا أتى ابلسَّرقة فاقطعوا يَده. فنقول: إذا احتجَت يف آخر األمر أن تقوَل: السارق والسارقة تقديره: َمْن 

 .سرق، فاذكر هذا أوالً حىت ال حتتاج إىل اإلْضماِر الذي ذَكْرته

  ِفيَهآ  تـَُّقونَ ُـــ ٱمل ُوِعدَ  يِت ٱلَّ  نَّةِ ﴿ مََّثُل ٱجلَ : على مذهبه من هذا التفسري قوَله تعاىل (1)ومَحَل سيبويه
َثُل للحديث الذي "( قال: 15سورة حممد صلى هللا عليه وسلم:) َءاِسن﴾ َغريِ  ءمَّآ مِّن َأهنََٰر

َ
فإمنا ُوِضَع امل

بعده، فذََكَر أخباراً وأحاديث فكأنه قال: ومن القصص مثُل اجلنة، أو ممَّا يـَُقصُّ عليكم مثُل اجلنة، فهو  
 ه".هذا اإلضمار وحنو حممول على  

وبناء على هذا فإنَّ قوله ﴿ مََّثُل ﴾ مبتدأ، خَبه مقدَّر قبَله، أي: ممَّا يـَُقصُّ عليكم،  
؛ ألنَّ التقدير عنده:  (2)تفسريية للمثل. وقريٌب من هذا تفسري النضر بن مشيل لآلية ر﴾﴿ِفيَهآ َأهنََٰ  ومجلة

 .َمَثل اجلنة ما تسمعون 

يف اآلية مبعىن الصفة، وفسَّر اآلية بقوله: صفة اجلنة اليت  ﴿ مََّثُل ﴾ إىل أنَّ (3)وذهب الطَبي
ُوِعَدها املتقون، وهم الذين اتقوا يف الدنيا عقابه أبداِء فرائِضه واجتناِب معاصيه، مث أييت اخلَب ﴿ َكَمن 

ِلد   ُهوَ   .﴾  ٱلنَّارِ   يف  خََٰ

اإلنكار ومضافًا أي: أمثُل أهل اجلنة كَمْن هو خالد؟ فقدَّر أول الكالم حرف (4)أما ابُن عطية
مضافًا يف اخلَب، أي: أمثُل اجلنِة كمثل جزاِء َمْن هو خالد؟ وال يصلح أن تكون  (5)وقدَّر الزخمشري

 .خَباً؛ إذ ال عائد من اجلملة إىل املبتدأ ﴾  ر﴿ ِفيَهآ َأهنََٰ  مجلة

  رَّبُِّكم ِمن بِٱحَلقِّ  ٱلرَُّسولُ  َجآءَُكمُ  َقد  ٱلنَّاسُ  يّـَُها﴿ أيَََٰ  :واختلف املفسرون يف تفسري قوله تعاىل
 ﴾؛ ا(، وبناء على اختالفهم يف التفسري اختلفوا يف إعراب ﴿ َخري 170النساء:) لَُّكم﴾ َخريا اِمُنواْ  َ  فَ 

 

 .1/143( الكتاب 1) 
   .9/690( انظر: الدر املصون 2) 
  .200/ 21( جامع البيان 3) 
  .15/60( احملرر الوجيز 4) 
  .4/321( الكشاف 5) 
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إىل أن هذا ممَّا ينتِصُب على إضمار الفعل (1)وسيبويه اخلليل فذهب للمعىن، تبع  اإلعراب ألن  وذلك
املرتوِك إظهارُه، وتقديره: وأْتُوا خريًا لكم، فقد حذفوا الفعل لكثرة استعماهلم إايه يف الكالم، ولِعْلم 

ائت خريًا لك، واْدُخْل فيما هو "املخاطب أنه حممول على أمر حني قال له انـَْتِه، فصار بداًل من قوله: 
 :(2)رشهد على ذلك بقول الشاع. واست"خرٌي لك

 أو الرُّاب بينهما أسهال          فواِعِديه َسْرَحيَتْ مالكٍ                                 

وذلك أنه ملَّا بعثهم على اإلُيان "، وقال يف تفسري اآلية: (3)وقد اختار هذا التفسري الزخمشري
َيملهم على أمر، فقال: خريًا لكم أي اقصدوا، أو ائتوا أمرًا خرياً وعلى االنتهاء عن التثليث، ُعِلَم أنه 
 ".لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث

إىل أن املعىن: انتهوا  (7)والكسائي(6)، وذهب أبو عبيدة(5)والقرطيب(4)وهبذا الوجه بدأ ابن عطية
ال  "كان "أبنَّ  (10)وقد ردَّ بعضهم هذا املذهب. (9)والشوكاين (8)يكن اإلُيان خرياً هلم، واختاره ابن كثري

 .حتذف مع امسها على هذه الصورة

إىل أن تقدير املعىن: فآمنوا إُيااًن خريًا لكم، فهو نعت ملصـدر حمـذوف. ونقل (11)وذهب الفراء
 .ختطئة ذلك؛ ألنه يكون املعىن: انتهـوا االنتهاء الذي هو خري لكـم  (12)القرطيب

 

 .1/282( الكتاب 1) 
. واملعىن: أن حمبوبة الشاعر قالت ملرافقتها: واعِديه أن يقصد ذاك  341( البيت لعمر بن أيب ربيعة، وهو يف ديوانه 2) 

 .املكان، وليأت أسهل األمرين له 
  .1/593( الكشاف 3) 
  .4/315( احملرر الوجيز 4) 
  .3/2021( تفسري القرطيب  5) 
 .1/143( جماز القرآن  6) 
   .4/164( الدر املصون 7) 
  .1/774( تفسري القرآن العظيم  8) 
  .1/633( فتح القدير 9) 
  .4/164( انظر: الدر املصون 10) 
  .1/295( معاين القرآن  11) 
 .3/2021( تفسري القرطيب  12) 
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فقد نقل مذهب سيبويه املتقدم، ولكنه نسبه إىل بعض حنويي البصرة، مث فسَّر   (1)أما الطَبي
أيها القائلون: هللا اثلث ثالثة، انتهوا عمَّا "اآلية تفسري معىن، ومل يلتفت إىل اجلانب الصناعي، فقال: 

 ه".لِ تقولون من الزُّور والشرك ابهلل؛ فإن االنتهاَء عن ذلك خرٌي لكم ِمْن ِقي

وكان سيبويه يـُْعىن بتقدير احملذوف، ومن ذلك تقديره املفعول األول احملذوف يف قوله 
: (2)(، قال180آل عمران:) هلَُّم﴾ َخرياً  ُهوَ  ۦ َفضِلهِ  ِمن ٱهللُ  َءاهَتُمُ  مبَآ يَبَخُلونَ  ٱلَِّذينَ  َسَبَّ ﴿َواَل َيَ : تعاىل

خريًا هلم، ومل يذكر البخل؛ اجتزاًء بعلم املخاطب أبنه كأنه قال: وال َيسب الذين يبخلون البخل هو "
 (".البخل لذِْكره )يبخلون 

َغَضُب هللا أن واخلامسُة : "املخففة من الثقيلة يف قوله تعاىل "أن "ومن ذلك: تقديرُه اسم 
 ".فكأنه قال: أَنَّه َغَضُب هللا عليها: "(3)  ل(، قا9النور:")عليها

ر املبتدأ  كأنه يقول: األمر "(: 83يوسف:) مجَِيل﴾ ﴿ َفَصَب :احملذوف يف قوله تعاىلكما قدَّ
 .(4)ل"صَب مجي

كذلك زُيَِّن لكثري من املشركني قـَْتُل أوالِدهم و ﴿: كما قدَّر الفعل احملذوف يف قراءة
 ".أي: زيَّنه شركاؤهم:"(6)  ( بقوله137األنعام:. )(5)﴾شركاُؤهم

أي: بل "( بقوله: 135البقرة:) ﴾فاَحِني مَ يِإبرََٰهِ  ِملَّةَ ﴿ َبل : احملذوف يف قولهالفعل (7)وقـدَّر
 ع".نـَتَّب

 

 

   .7/699( جامع البيان 1) 
  .2/391( الكتاب 2) 
  .2/293، اإلحتاف 2/330، النشر 587االختصار ، وهي قراءة يعقوب واحلسن. انظر: غاية 3/163( الكتاب 3) 
  .1/321( الكتاب 4) 
  .4/229( وهي قراءة أيب عبد الرمحن السلمي واحلسن. انظر: البحر 5) 
 .1/290( الكتاب 6) 
  .3/257( الكتاب 7) 
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 َما ءلَِيآأَو  ۦٓ﴿ َوٱلَِّذيَن ٱختََُّذوْا ِمن ُدونِهِ : الفعل احملذوف من قوله تعاىل (1)كما قدَّر
﴿ ُقِل : قوله ﴿ فَاِطَر ﴾ من قوله تعاىلقبل  (2)ر "اي"وقدَّ  .( أي: قالوا: ما نعبدهم3الزمر:) نَعُبُدُهم﴾

ِت َوٱألَ  وََٰ  هُ ﴿ وَُكلٌّ أََتو : عالمة اإلضمار ِمْن قوله تعاىل (3)وقدَّر(. 46الزمر:) رِض﴾ٱللَُّهمَّ فَاِطَر ٱلسَّمََٰ
ِخرِينَ   .(، فاألصل: وكلُّهم أََتوه87النمل:)  ﴾  دََٰ

وقدَّر (. 33سبأ:) َوٱلنـََّهاِر﴾ ٱلَّيلِ  َمكرُ  ﴿َبل: بني املتضايَفنْي من قوله تعاىل(4)"يف" وقدَّر
(، واألصل: ال 48البقرة:) نَّفس﴾ َعن نَفسٌ  جَتزِي الَّ  ما﴿ َوٱتّـَُقوْا يَو : يف قوله تعاىل (5)"فيه" احملذوف

 .جتزي نفٌس عن نفٍس فيه

ُم : من قوله تعاىل "ذاك"املبتدأ (6)وأضمر َارِ  مِّن َساَعة ِإالَّ  يَلبَـثُواْ  ملَ  يُوَعُدونَ  َما يـََرونَ  َيومَ ﴿ َكَأهنَّ  هنَّ
 ". ذاك بالغ"(، كأنه قال:  35األحقاف:) بـَلََٰغ﴾

 (8)كما قدَّر  (.4القيامة:) قََِٰدرِيَن﴾ ى﴿بـَلَ : من قوله تعاىل "بلى جنمعها"الفعل احملذوف: (7)وقدَّر

( بقوله: 4سورة حممد صلى هللا عليه وسلم:) ﴾ءً ِفَدآ َوِإمَّا بَعدُ  ا﴿ فَِإمَّا َمنَّ : الفعل احملذوف يف قوله تعاىل
( 82يوسف:) ٱلَقريََة﴾ لِ سئ﴿ وَ : املضاف احملذوف يف قوله(9)وقدَّر". فإما مَتُنُّوَن منًَّا وإما تُفادون فداء"

 .أي: أهل القرية

(، أي: ِبرُّ من 177البقرة:)بِٱهلِل﴾ َءاَمنَ   َمنَبَّ ﴿ َولََِٰكنَّ ٱل: املضاف احملذوف يف قوله(10)وقدَّر
 .آمن

 

  .3/143( الكتاب 1) 
  .2/111. وانظر: معاين القرآن للنحاس 2/196( الكتاب 2) 
  .2/179( الكتاب 3) 
 .1/176( الكتاب 4) 
  .1/386( الكتاب 5) 
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  .1/336( الكتاب 8) 
 . 1/212( الكتاب 9) 
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( 21سورة حممد صلى هللا عليه وسلم:) مَّعُروف﴾ َوَقول﴿طَاَعة  :وقدَّر احملذوف من قوله تعاىل
فإمَّا أن يكون أضمر االسم، وَجَعَل هذا خَبَه، كأنه قال: أَْمري طاعة وقوٌل معروف، أو يكون : "(1)قال

 ".عروف أمثلأضمر اخلَب فقال: طاعة وقول م

ِلُكم  :وقدَّر املبتدأ احملذوف من قوله تعاىل ِفرِيَن﴾ َكيدِ   ُموِهنُ  ٱهللَ  َوَأنَّ ﴿ ذََٰ (، 18ألنفال:)ا ٱلكََٰ
 ".كأنه قال: األمر ذلك، وأنَّ هللا: "  (2)لقا

ر املبتدأ احملذوف من قوله تعاىل (، 90البقرة:) َيكُفُروْا﴾ َأن أَنُفَسُهم ۦٓ بِهِ  ٱشرَتَواْ  َسَما﴿بِئ :كما َقدَّ
 ".كأنه قيل له ما هو ؟ فقال: هو أن يكفروا: "(3)فقال

وقدَّر املبتدأ احملذوف يف قوله  .ونسبه إىل بعض حنويي البصرة هذا القول،(4)وقد ذكر الطَبي
وذكر : "أحد". (5)(، بقوله159النساء:) ﴾ۦ  َموتِهِ  قَبلَ  ۦبِهِ  لَُيؤِمَننَّ  ِإالَّ  ٱلِكتََٰبِ  َأهلِ ﴿َوِإن مِّن : تعاىل

 .هذا التقدير ضمن األقوال املتعددة يف تفسري اآلية(6)الطَبي

لقد أفاد املفسرون من تقدير سيبويه هلذه اآلايت، وما هذا التقدير إال وسيلة إلصابة املعىن 
 .املنشود
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 املبحث الرابع: تفسري سيبويه اآلايت املشكلة 

لغة القرآن متثل اللغة الفصيحة العالية، بيد أن مثة مواضع منها جاء  ال خيفى على أحد أن
ظاهرها مشكاًل على قواعد العربية، وضوابطها اليت استقاها أهل الفن من أنواع السماع العريب الفصيح، 
ومن هنا حرص املفسرون وأهل اللغة على إجالء ما يلتبس من اآلايت، وبيان وجهته ونسبته إىل 

ل سيبويه من أوائل َمْن أرَسْوا قواعد حلِّ ُمشكل القرآن، وقدَّم يف كتابه مناذج متعددة أفاد الصحة. ولع
 .منها العلماء يف حترير مصنفاهتم اليت تواَلْت من بعده، وقاسوا النظري على النظري

مِ  يف ﴿ َوِإنَّ َلُكم  :من قوله تعاىل ﴾ ۦ﴿ بُطُونِهِ  ومن ذلك َعوُد الضمري يف  ممَِّّا نُّسِقيُكم َلِعَبَة ٱألَنعََٰ
، "هو األنعام"فقد يقع للواحد، من العرب من يقول:  "أفعال"وأما : (1)(، فقال66النحل:) ﴾ ۦبُطُونِهِ  يف 

، (4)وقد أخذ هبذا التوجيه الفراء(3)مسعت العرب يقولون: هذا ثوب أكياش: (2)وقال أبو اخلطاب
 .(5)يوَصحََّحه الطَب 

﴿ لََِّٰكِن : من قوله تعاىل ٱلزََّكوََٰة﴾ ؤتُونَ ُـ ﴿ َوٱمل ، ورفع ٱلصََّلوََٰة﴾ ِقيِمنيَ ُـ ﴿ َوٱمل ومن ذلك َنْصب
ةَ  ُمِقيِمنيَ ـَوٱل قَبِلكَ  ِمن أُنزِلَ  َوَمآ ِإلَيكَ  أُنزِلَ  مبَآ يُؤِمُنونَ  ُمؤِمُنونَ ــَوٱل ِمنُهم ِعلمِ ٱلرََِّٰسُخوَن يف ٱل  ٱلصََّلوَٰ

على التعظيم واملدح، وقدَّر  ُمِقيِمنَي﴾ــ﴿َوٱل نصب(6)فقدَّر (،162النساء:) ٱلزََّكوََٰة﴾ ُمؤتُونَ ــَوٱل
 .على االبتداء ُمؤتُوَن﴾ــ﴿َوٱل رفع 

 (8)، وإن كان اإلمام الطَبي(7)وقد أخذ هبذا التوجيه طائفة من املفسرين من بعده
 ِقيِمنيَ ُـ ﴿َوٱمل وَوجَّه معىن ِلَك﴾﴿َوَمآ أُنزَِل ِمن قَب من قوله ﴿َوَمآ﴾ معطوفًا على قوله ُمِقيِمنَي﴾ـ﴿َوٱل قدَّر

 

  .3/230الكتاب ( 1) 
( أبو اخلطاب هو األخفش األكَب عبد احلميد بن عبد اجمليد، كان إماماً يف العربية، أخذ عنه سيبويه والكسائي،  2) 

 .2/74، البغية 2/157، إنباه الرواة 40. انظر: طبقات النحويني 177وتويف سنة 
  .( األكياش: ضرب من برود اليمن 3) 
  .2/108، 1/129( معاين القرآن  4) 
  .274/ 14( جامع البيان 5) 
 .من البقرة  177. وانظر يف املوضع نفسه تقديره لآلية  2/63( الكتاب 6) 
  .238/ 2( انظر: معاين القرآن للنحاس 7) 
  .7/683( جامع البيان 8) 
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إىل املالئكة، واملعىن: واملؤمنون منهم يؤمنون مبا أنـزل إليك اي حممد من الكتب، ومبا أُنـزل من  ٱلصََّلوََٰة﴾
 .(1)ةقتيبقبلك من كتيب، وابملالئكة الذين يقيمون الصالة. ومثل هذا التوجيه ذكره ابن  

؛ وذلك ألنَّ ابلغ ﴾ َكعَبةِ ﴿ بََِٰلَغ ٱل ( بقوله95املائدة:) ﴾ ايَ ﴿ َهد  ومن ذلك وصف النكرة
 .، واإلضافة فيه غري حمضة؛ ألنه جاء وصفاً على فاِعل(2)الكعبة يف معىن النكرة والتنوين

ِبُئوَن ﴾ ومن ذلك َرْفعُ  ﴿ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوٱلَِّذيَن  :بعد أمساء منصوبة يف قوله تعاىل ﴿ َوٱلصََّٰ
رَ  ِبُئوَن َوٱلنَّصََٰ على أنه مبتدأ، وخَبه حمذوف؛ لداللة خَب (3)(، فخرَّجه سيبويه69املائدة:)  ﴾ىَٰ َهاُدوْا َوٱلصََّٰ

األول عليه، والنية به التأخري، والتقدير: إن الذين هادوا َمْن آمن منهم والصابئون كذلك. واستشهد على 
 :(4)بقول الشاعرذلك  

 بُغاٌة ما بَِقينا يف ِشقاق               وإال فاعلموا أانَّ وأنتمْ                                

 .فموضعه رفع  ﴿ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ﴾: على موضع (5) وقد عطفه ابن قتيبة

 

 

 

 

 

 

 

  .53( أتويل مشكل القرآن 1) 
  .1/166( انظر: الكتاب  2) 
 .2/155( الكتاب 3) 
  .2/155( الكتاب 4) 
  .52شكل القرآن ( أتويل م5) 
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( مفعواًل 4املسد:) ٱحَلَطِب﴾ مَحَّاَلةَ  ۥ َرأَتُهُ ﴿ َوٱم: ابلنصب من قوله ﴿مَحَّالََة﴾: قوله تعاىل(1)وخرَّج
 :(2)به على الذم والشتم، وإن كان فعالً ال ُيستعمل إظهارُه، وذلك كقول الشاعر

 رِ ــيـــثـــــو داوَد وابُن أيب كــــأب           هـــيــلــْمُنْن عـــــليُق هللا مل يَ ــــــطَ                       

 تـَُقلِِّب َطْرَفها َحَذَر الصُُّقورِ               وال احلجَّاج عيَِنْ بنِت ماء                      

 فـََلك يف ﴿ُكلِّ  :واستشكل سيبويه بعض اآلايت اليت يُنـزل فيها غرُي العاقل منـزلََة العاقل، وهي
ِجِديَن﴾ ِل ُهم تُـ ﴿َرأَي ،(33األنبياء:)َيسَبُحوَن﴾  ٱدُخُلواْ  ٱلنَّملُ  يّـَُها﴿أيَََٰ  ،(4يوسف:)سََٰ
ِكَنُكم﴾ أبنه مبنـزلة ما يعقل ويسمع، ملَّا ذكرهم : (3)(، فسأل أستاذه اخلليل عنها، فأجاب18النمل:) َمسََٰ

، وكذلك ﴿ يف فـََلك  ابلسجود، وصار النمل بتلك املنـزلة حني َحدَّْثت عنه كما حُتَدِِّث عن األانسيِّ
 ينبغي  وال ،"كذا  بِنَـْوء ُمِطران": يقول أن  ألحد ينبغي ال أنه ويف طاعتها، يف ُجِعَلت ألهنا ﴾ َيسَبُحونَ 
 .ئاً منها، مبنـزلة َمْن يعقل من املخلوقني ويـُْبِصُر األمورشي  يعبد  أن ألحد 

ن ِهم﴿َيطُوُف َعَلي:واختلف املفسرون يف توجيه قوله تعاىل  وََكأس َوَأاَبرِيقَ  أِبَكَواب * خمَُّلَُّدونَ  ِولدََٰ
ُوَن ممَِّّ  َوفََِٰكَهة * يُنزُِفونَ  َواَل  َعنَها ُيَصدَُّعونَ  الَّ  * مَِّعني مِّن  ِعني﴾ َوُحورٌ  *َيشتَـُهونَ  ممَِّّا َطري مِ َوحلَ  *ا يـََتَخريَّ
 :املرفوع ﴿َوُحوٌر﴾ عطف  يف (22-17الواقعة:)

إىل أن العطف مقدر على املعىن، ويعنون به أن العطف ال جيري على لفظ (4)فذهب سيبويه
وملا كان املعىن يف احلديث على قوله: )هلم "سابق، وإمنا هو مقدَّر على معىن ما يتقدم بتأويل، قال: 

. مث استشهد بطائفة من الشواهد الشعرية جيري فيها "فيها(، مَحََله على شيء ال ينقض األول يف املعىن
 :(5)لعطف على املعىن، حنوا

 

  .2/70( الكتاب 1) 
. والشاهد قوله »عيِن« منصوب على الذم؛ شبَّه  1/386( البيتان إلمام بن أقرم النمريي، ومها يف البيان والتبيني 2) 

 .عيِن احلجاج بعيِن بنت املاء 
  .2/47( الكتاب 3) 
 .1/172( الكتاب 4) 
، واللسان )مصع(. اخلميس: اجليش. النجاد: ج جند، وهو  1/172( البيت ملزاحم العقيلي، وهو يف الكتاب 5) 

  الطريق. واملصاع: اجملالدة ابلسيف. والرُُّغب: الواسعة. عطف املرفوع »ضربة« على املصدر املنصوب "املصاع"
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 إمَّا املصاَع وإما َضْربٌة ُرُغبُ           يـَْهدي اخلميَس جِناداً يف مطالعها                   

على  ﴿َوُحوٌر﴾: ، وقدَّر قوله(1)وذهب طائفة من العلماء إىل ما ذهب إليه سيبويه كالطَبي
فقدَّر العطف ابملعىن بقوله:  (2)حور. أمَّا أبو حيان االبتداء، ورفُعه على معىن: وعنَدهم حوٌر، أو هلم 

 : "وفيها حور".(3)، وقدَّر الزخمشري"هذا كله وحوٌر عني"

ن﴾﴿ِول معطوفًا على قوله ﴿َوُحوٌر﴾: فقدَّر قوله(4)أما أبو البقاء العكَبي َيطُْفَن "وقال:  دََٰ
 "احلور َيطُْفَن عليهم بذلك، كما الوالئد يف الدنياأي: إنَّ : "(5)قال السمني". عليهم للتنعُّم ال للخدمة

كما أجاز أبو  ."وهو للخدمة أبلغ؛ ألنه إذا َخَدَمُهم مثل أولئك فما الظنُّ ابملوطوءات؟"وقال: 
 .خَباً ملبتدأ مضمر، أي: نساؤهم ﴿ َوُحوٌر ﴾: أن يكون قوله(6)البقاء

 

 

 

 

 

 

 
 

  .302/ 22( جامع البيان 1) 
  .206/ 8( البحر 2) 
  .4/460( الكشاف 3) 
  .2/254( التبيان 4) 
 .10/203( الدر املصون 5) 
   .2/254( التبيان 6) 
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 سيبويه املبحث اخلامس: توجيه القراءات عند 

عِن املفسرون بتوجيه القراءات، وكان هلم فيه ضرابن من التصنيف، أحدمها: أن يذكر املفسر 
توجيه ما يذكره من القراءات، من خالل علوم التفسري اليت ينثرها يف اآلية اليت يُفسُِّرها، وجرى على ذلك 

 .البحر احمليط أليب حيان، وغريهامعظم كتب التفسري كجامع البيان للطَبي، واحملرر الوجيز البن عطية، و 

والضرب الثاين من التصنيف: أن ختتص كتٌب هبذا التوجيه، فتعرض القراءة املتواترة أو الشاذة، 
وُيضي املؤلف يف بيان وجهها ومعناها، وما استندت إليه من قواعد العربية، وقد جرى على ذلك طائفة 

 .زجنلة، واملوضح البن أيب مرمي، وغريهامن كتب التوجيه، كاحلجة للفارسي، واحلجة البن 

وقد ُعِن سيبويه يف كتابه بتوجيه كثري من القراءات املتواترة والشاذة، وبنيَّ معناها وما تؤول إليه 
يف ضوء ما اختاره هلا من استدالل، واستشهد على اختياره بطائفة من الشواهد الفصيحة؛ كالقرآن 

ختياره بطائفة من القراءات اليت َعَرَض هلا لنطَّلع على منهجه يف والشعر وأقوال العرب، وسوف منثِّل ال
 .هذا الباب

(، قرأ انفع 27األنعام:)ؤِمِننَي﴾ُــ ٱمل ِمنَ  َوَنُكونُ  َربَِّنا يََٰتِ ا َ  بِ  نَُكذِِّبُ  َواَل  نـَُردُّ  تَـَنا﴿يَََٰلي :يف قوله تعاىل
 .﴿ ُنَكذُِِّب ﴾ ﴿ َوَنُكوُن﴾ برفع الفعلني(1)وأبو عمرو وابن كثري والكسائي وأبو بكر عن عاصم

 :على هذه القراءة، وذهب إىل أن تقدير الرفع على معنيني(2)وقد وقف سيبويه
أحدمها: أن يشرك اآلخُر األوَل. والثاين: على قولك: َدْعِن وال أعوُد، أي: فإين ممَّن ال يعوُد، فإمنا "

ودَة له البتة، تُرِك أو مل يرتك، ومل يُرِْد أن َيْسأل أن جيتمع له َيْسأل الرتََّْك، وقد أوجب على نفسه أْن ال ع
 ".الرتُك وأالَّ يعود

 

  .2/248، النشر 102، التيسري 255( السبعة 1) 
  .3/44( الكتاب 2) 
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قول سيبويه؛ ألنَّ الكذَب ال جيوز وقوعه يف اآلخرة، (1)-كما نقل مكي  –واستشكل بعضهم 
ُم  :إمنا جيوز يف الدنيا. وأجاب عن ذلك: أبنَّ قولَه ِذبُوَن﴾﴿ َوِإهنَّ يف الدنيا يف تكذيبهم أي: كاذبون  َلكََٰ

 .الرسَل وإنكارهم البعث، فيكوُن ذلك حكاية للحال اليت كانوا عليها يف الدنيا

 .(2)ةوقد أخذ علماء توجيه القراءات ابلوجهني اللذين ذكرمها سيبويه يف ختريج القراءة املذكور 

َآ﴾ أستاذه اخلليل عن قراءة كسـر(3)وسأل سيبويه َآ ِعرُُكم﴿ َوَما ُيش: تعاىلِمن قوله  ﴿ِإهنَّ  ِإَذا إهنَّ
(، وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وأحد الوجهني عن أيب بكر عن 109األنعام:) يُؤِمُنوَن﴾ اَل  َجآَءت
ما منعها أن تكون كقولك: ما يدريك أنه ال يفعل؟ فقال: ال ََيُْسن ذا يف ذا املوضع، إمنا : (4)عاصم
َآ ِإَذا َجآَءت  ﴿: ابتدأ فأوجب فقال، مث ِعرُُكم﴾﴿ َوَما ُيش :قال  ِعرُُكم﴿ َوَما ُيش :، ولو قاليُؤِمُنوَن﴾ اَل ِإهنَّ

َآ  ".كان ذلك عذراً هلم يُؤِمُنوَن﴾  اَل  َجآَءت ِإَذا  ِإهنَّ

بلغِن "ولو فتح )أن(، وجعلها اليت يف حنو: "كالَم اخلليل فقال: (5)"احلجة"وشرح الفارسي يف 
لكان عذرًا ملن أخَب عنهم أهنم ال يؤمنون؛ ألنه إذا قال القائل: إن زيدًا ال يؤمن،  "أن زيدًا منطلق

 ".فقلت: ما يدريك أنه ال يؤمن؟ فاملعىن: أنه يؤمن. وإذا كان كذلك، كان عذراً ملن نـََفى اإلُيان عنه

َآ﴾ اخلليل عن قراءة ابقي السبعة(6)وسأل سيبويه بفتح اهلمزة يف اآلية نفسها، فأجابه:   ﴿ َأهنَّ
، فكأنه قال: لعلها إذا جاءت "لعلك"أي:  "ائت السوق أنَّك تشرتي لنا شيئاً "هي مبنـزلة قول العرب: 

 .ال يؤمنون 

 

 

 

 .1/262( مشكل إعراب القرآن 1) 
   .1/464، واملوضح 245، واحلجة البن زجنلة 3/294( انظر: احلجة للفارسي 2) 
    .3/123( الكتاب 3) 
  .2/252، النشر 106، التيسري 265انظر: السبعة ( 4) 
 .3/378( احلجة 5) 
  .3/123( الكتاب 6) 
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بعد  "لََعلَّ "يل ويدل على صحة ذلك وجودته يف املعىن: أنه قد جاء يف التنـز : "(1)يقال الفارس
 :(2)ر(. واستشهد بقول الشاع3عبس:) ﴾ىيـَزَّكَّ   ۥَعلَّهُ لَ   رِيكَ ﴿ َوَما يُد العلم، وذلك قوله

 أرى ما تـََرْيَن أو خبيالً خُمَلَّداً                                أَرِيِن جواداً مات ُهْزاًل ألَنِن             

 .(3)ههذا التخريج للقراءتني، وقوَّوا ما ذهب إليوقد أفاد علماء توجيه القراءات من  

ِعف: ويف قوله تعاىل ِعف "ُيَضعِِّْفَها"إىل قراءيت (4)(، أشار40النساء:) َها﴾﴿ُيضََٰ ، (5)َها﴾و﴿ُيضََٰ
جتيء فَاَعْلُت ال تريد به َعَمَل اثنني، ولكنهم بـََنوا  "وذهب إىل أن املعىن فيهما واحد، ومها لغتان قـال: 

عن توجيه سيبويه؛ إذ يقال: َأْضَعْفُت (6)الفعل كما بـََنوُه على أَفْـَعل. ومل خيرج َمْن وجَّه القراءتنيعليه 
 .الشيَء، وضعَّْفُته، كما يقال: كرَّمُت وأكرمتُ 

( بكسر احلاء 141األنعام:) ﴾ۦ  َحَصاِدهِ  مَ ﴿ يَو : اختالف القراء يف قوله(7)وخرَّج سيبويه
 .(9)همصادُر جيوز فيها ِفعال وَفعال، ومل خَيُْرجوا عن توجيهعلى أهنا (8)وفتحها

اختالف القراء يف صرف ﴿ مَثُوَد ﴾ وأمثاله من األمساء اليت جتري على القبائل  (10)وخرَّج سيبويه
واألحياء، وذهب إىل أنَّ َصْرَفها على أهنا اسم للحي، فليس فيها إال العَلمية، وذهب إىل أنَّ َمنـَْعها على 

 .(11)هدير أهنا اسم للقبيلة، ففيها علتا العلمية والتأنيث، ومل خَيْرُج عن تعليله ُمَوجِّهو القراءات من بعدتق

 

  .3/379( احلجة 1) 
  .8/789، وابن يعيش 1/55، وهو يف جماز القرآن 218بن يعفر أو حامت يف ديوانه   ( البيت حلطائط2) 
 .1/492، املوضح265، احلجة البن زجنلة 2/282، معاين القرآن للزجاج 488/ 9( انظر: جامع البيان 3) 
  .4/68( الكتاب 4) 
  .184انظر: السبعة  .﴿ ُيَضاِعْفها﴾  ﴿ ُيَضعِِّْفَها ﴾، وقرأ الباقون  ( قرأ ابن كثري وابن عامر5) 
  .203، احلجة البن زجنلة 3/161( انظر: احلجة للفارسي 6) 
  .4/12( الكتاب 7) 
  .107، التيسري  271( قرأ ابن كثري وانفع ومحزة والكسائي بكسر احلاء، وقرأ الباقون بفتحها. انظر: السبعة 8) 
 .3/416( انظر: احلجة للفارسي 9) 
 .337لقراء يف صرف مثود ومنعه. انظر: السبعة . وقد اختلف ا3/252( الكتاب 10) 
   .4/353( انظر: احلجة للفارسي 11) 
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، فإثبات ايء املنقوص ألنه (1)( وحذفها عند القراء9الرعد:) تَـَعاِل﴾ُـ ﴿ٱمل ل سيبويه إثبات ايءوعلِّ 
ُمَعرَّف أبل غري منون، ومن العرب َمْن َيذف الياء يف الوقف، شبَّهوه مبا ليس فيه أل، وفعلوا هذا ألن 

 .(2)هالياء مع الكسرة ُتْسَتثقل كما تستثقل الياءات. وذهب موجُِّهو القراءتني إىل ما ذهب إلي

( على أن املذكَّر قد يكتسب التأنيث عند 10يوسف:)(3)(تلتقطه بعض السيارة(قـراءة وَخرَّج 
ِهم طُغيََٰنِ  يف  َوَيَذرُُهم ۚۥ لَهُ  َهاِديَ  َفاَل  ٱهللُ  ِللِ ﴿ َمن ُيض ، كما خرَّج قراءة(4)إضافته إىل مؤنث

الكالم ألن وذلك ألنه محل الفعل على موضع : "(6)ل، قــا(5)"َوَيَذْرُهمْ "( جبزم 186األعراف:) يَعَمُهوَن﴾
هذا الكالم يف موضٍع يكون جواابً؛ ألن أصل اجلزاء الفعل، وفيه تعمل حروف اجلزاء، ولكنهم قد 

 .(7)ه. وهذا توجيه مجهور الذين وجَّهوا القراءة من بعد"يضعون يف موضع اجلزاء غريه

 

 

 

 

 
 

( قرأ ابن كثري ويعقوب إبثبات الياء يف الوصل والوقف، والباقون ال يثبتون الياء يف وصل وال وقف. انظر: السبعة  1) 
  .363/ 1، وغاية االختصار 358

 .2/701، واملوضح 5/13( انظر: احلجة للفارسي 2) 
  .5/284( وهي قراءة احلسن وجماهد وأيب رجاء وقتادة. انظر: البحر 3) 
  .1/51( الكتاب 4) 
( وهي قراءة محزة والكسائي، وقرأ أبو عمرو وعاصم ابلرفع والياء، وقرأ انفع وابن كثري وابن عامر ابلرفع والنون.  5) 

و عمرو وعاصم ابلرفع والياء، وقرأ انفع وابن  وهي قراءة محزة والكسائي، وقرأ أب .115، التيسري 298انظر: السبعة 
  .115، التيسري 298كثري وابن عامر ابلرفع والنون. انظر: السبعة 

 .3/90( الكتاب 6) 
  .304، احلجة البن زجنلة  2/567( املوضح 7) 
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 املبحث السادس: حوار سيبويه مع علماء عصره يف مسائل من التفسري

بطائفة من أئمة العلم يف عصره، من أمثال اخلليل ويونس وأيب عمرو بن العالء حظي سيبويه 
وأيب اخلطَّاب، فحاورهم يف مسائل من التفسري، ونقل عنهم آراءهم يف كتابه، بل إنه على ما يبدو كان 
مطَّلعًا على ما يدور يف حلقات التفسري يف عصره، وتبني لنا من قبل أنه كان ينقل عنهم بلفظ 

 .، مما يعِن أنه كان متابعاً للحركة العلمية املصاحبة لتفسري القرآن الكرمي "فسرينامل"

وتبدو أمهية هذا احلوار يف تسجيل هذه األقوال منسوبة إىل أصحاهبا، وبذلك يـَُعدُّ كتاب سيبويه  
عصور التدوين مصدرًا غنياً، َحِفظ ما تردَّد يف بعض جمالس هؤالء العلماء يف هذه الفرتة املبكرة من 

 .والتصنيف، بل إن كتابه مصدر هلا أصيل

صاَحب ابستدالل يتصل بِعْلم من علوم القرآن ُيَسمَّى املكِِّي واملدين، ما 
ُ
ومن أمثلة التفسري امل

تريد َتَسلُّمًا منك كما قلت: براءًة منك تريد ال  "سالماً "أن قولك للرجل : (1)بنقله عن أيب اخلطا
إذا لقيت فالاًن فقل له سالماً، فسأله، ففسَّره له "، وأن أاب ربيعة كان يقول: ألتبس بشيء من أمرك
( مبنـزلة ذلك؛ 63الفرقان:) ﴾ َسلََٰما قَاُلواْ  ِهُلونَ ﴿ َوِإَذا َخاطَبَـُهُم ٱجلََٰ  اآليةهذه مبعىن: براءًة منك، وأن 

املشركني، ولكـنه على قولك براءًة ألن اآلية فيما زعم مكية، ومل يؤمر املسلمون يومئذ أن ُيَسلِِّموا على 
 ر".منكم وَتَسلُّماً، ال خيـر بيننـا وبيـنكم وال ش

وواضح من مقدمة سيبويه اليت قدَّم هبا لنقله عن أيب اخلطاب أنه كان يعتمد هذا التفسري، 
بكون اآلية فالسالم يف اآلية مبعىن الَباءة والتََّسلُِّم وعدم االلتباس بشيء من األمر. واستدل على ذلك 

 .مكية، ومل يـُْؤَمْر املسلمون ابلتسليم على املشركني وقتئذ 

وإذا خاطبهم اجلاهلون ابهلل مبا يكرهونه "على ما فسَّر به سيبويه، فقال:  (2)وقد فسَّر الطَبي
، وأورد رواايت مأثورة تفيد ذلك، وكذلك "من القول أجابوهم ابملعروف من القول والسداد من اخلطاب

 ه".أي: قالوا سداداً من القول َيْسَلُمون فيه من اإليذاء، واملراد ابجلهل السَّف"؛ إذ يقول:  (3)الزخمشري

 

 .1/324( الكتاب 1) 
  .493/ 17( جامع البيان 2) 
  .3/291( الكشاف 3) 
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هُبَا﴾ َوفُِتَحت َجآُءوَها ِإَذا ﴿َحىتَّ  :وسأل سيبويه أستاذه اخلليل عن قوله تعاىل ( 73الزمر:) أَبوََٰ
(، وعن قوله: ﴿َوَلو 165البقرة:) ٱلَعَذاَب﴾ يـََرونَ  ِإذ ظََلُمواْ  ٱلَِّذينَ  ىيـَرَ ﴿ َوَلو  :أين جواهبا؟ وعن قوله

إن : "(1)لى اآلايت كلها، فقاعل ينسحب جبواب فأجابه ،(27:األنعام) ٱلنَّاِر﴾ ىَعلَ  ُوِقُفواْ  ِإذ ىتـَرَ 
 " (2)؟الكالمالعرب قد ترتك يف مثل هذا اخلَب اجلواب يف كالمهم؛ لِعْلِم املخَب ألي شيٍء وضع هذا  

ِفُروَن﴾ يُفِلحُ  اَل  ۥ َكأَنَّه﴿َوي: أستاذه عن قوله تعاىل(3)سيبويه وسأل (، فأجابه  82القصص:) ٱلكََٰ
أبهنا: ﴿وي﴾ مفصولة من ﴿ كأن﴾، واملعىن وقع على أنَّ القوم انتبهوا، فتكلَّموا على َقْدر ِعْلِمهم، أو 

فسِّرون فقالوا: أمل تـََر أنَّ ُـ وأَمَّا امل" :(4)هقال سيبوي "هكذا ؟ا عندكم هذ نُبُِِّهوا فقيل هلم: أما يشبه أن يكون 
 ".هللا

هذا القول الذي نسبه سيبويه للمفسرين إىل قتادة، مث صححه، وأشار إىل (5)وقد أسند الطَبي
 .القول الذي نقله سيبويه عن اخلليل

 َوثـُلََٰثَ  مَّثىَنَٰ  َأجِنَحة﴿ أُْوِل  :ونقل سيبويه تفسري أيب عمرو بن العالء لقوله تعاىل
، وقد ذكر "كأنك قلت: أول أجنحة اثنني اثنني وثالثة ثالثة:(6)ل(، إذ يقو 1فاطر:)َورُبَََٰع﴾
 .هذا القول، ونسبه إىل بعض البصريني(7)الطَبي

 ۦ بَعِدهِ  ِمن لَّظَلُّواْ  ُمصَفرِّا فـَرَأَوهُ  رَيا أَرَسلَنا﴿ َولَِئن  :وسأل سيبويه أستاذه اخلليل عن قوله تعاىل
( إذ ورد جواب الشرط ابلفعل املاضي، وهو يف األصل مستقبل ألنه جمازاة، 51الروم:) َيكُفُروَن﴾

 

  .3/103( الكتاب 1) 
  .1/585انظر: القرطيب ( 2) 
  .2/154( الكتاب 3) 
  .2/154( الكتاب 4) 
، ومعاين القرآن للفراء  112/ 2، وجماز القرآن 9/3022، وانظر: تفسري ابن أيب حامت 339/ 18( جامع البيان 5) 
2/312.  
 . 3/225( الكتاب 6) 
  .326/ 19( جامع البيان 7) 
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تريد ال أفعل، ويف هذا التقدير  "وهللا ال فعلت ذاك أبداً "هو يف معىن: لَيظَلُّنَّ، كما تقول: : (1)هفأجاب
 .لشرطسدَّ جواب القسم َمَسدَّ جواب ا

جواب القسم، وهو ماض لفظاً،  ﴿ لَّظَلُّوْا ﴾" :إىل هذا املعىن فقال (2)وقد أشار السمني
 ".مستقبل معىن

يلََِٰف قـَُري :وسأل سيبويه أستاذه اخلليل عن تفسري معىن قوله تعاىل (، وتـََعلُّق 1قريش:) ٍش﴾﴿إِلِ
(، أي: فليعبدوه إليالفهم، فإنه أظهُر نَِعِمه 3قريش:) َيعُبُدوْا﴾﴿فَله: أبنه متعلق بقول: "(3)هالالم، فأجاب

 ".عليهم

وليس غريبًا ما جنده من سعة حواره مع أستاذه اخلليل يف مسائل التفسري؛ ألن املؤرخني ذكروا 
 .(4)هأنه كان كثري اجملالسة ل

* * * 

 

 

 

 

 

 
 

 .3/108( الكتاب 1) 
  .9/54( الدر املصون 2) 
 .11/112. وانظر: الدر املصون  3/127لكتاب ( ا3) 
 .2/352( إنباه الرواة 4) 
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 خامتة 

مما تقدَم تبنيَّ لنا وجوه من مشاركة سيبويه يف تفسري آايت الذكر احلكيم من خالل مصنفه 
، وهو يف علوم العربية، ولكنه ال يعدم سوانح له ينثر من خالهلا نظراته يف كتاب هللا. "الكتاب"الرائد 

أقواله يف مفردات القرآن: وتبنيَّ لنا أن سيبويه ذو بصرية يف فـَْهم القرآن الكرمي. وقد استعرضنا بعض 
األفعال واألمساء واألدوات، مث مناذج من تفسريه التحليلي، فتقديره للمحذوف، فتفسريه اآلايت املشكلة 
يف اإلعراب، مث توجيهه لبعض القراءات، واختتمنا البحث بذكر جانب من حواره مع علماء عصره يف 

بحث فنضعه يف مصافِّ املفسرين، وإمنا وددان أن جُنِْلي مسائل من التفسري، وال نريد أن نبالغ يف نتائج ال
 .مشاركته فيه
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 ثبت املصادر واملراجع 

 .اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر-

 .م2001-ه1422األدوات النحوية يف كتب التفسري، د. حممود أمحد الصغري، دمشق، دار الفكر،  -

اإلغفال أليب علي الفارسي، حتقيق: د. عبد هللا احلاج إبراهيم، اإلمارات العربية، مركز مجعة املاجد، -
  .م2003-ه1424

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت، دار الفكر العريب، -
  .م1986-ه1406

 .، بريوت، مؤسسة دار إحياء الرتاثالبحر احمليط أليب حيان -

 .بغية الوعاة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، بريوت، املكتبة العصرية-

 .البيان والتبيني للجاحظ، حتقيق: عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت-

 .اتريخ بغداد للخطيب البغدادي، بريوت، دار الكتاب العريب-

 م.1973-ه1393القرآن البن قتيبة، حتقيق السيد أمحد صقر، الطبعة الثانية، مصر، أتويل مشكل  -

 .التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكَبي، حتقيق: علي البجاوي، مصر، مكتبة عيسى البايب احلليب-

 .تطور تفسري القرآن، د. حمسن عبد احلميد، مطبوعات جامعة بغداد-

 م.1997-ه1417قيق أسعد حممد الطيب، مكتبة الباز، مكة املكرمة تفسري ابن أيب حامت، حت-

 .م2001-ه1422تفسري القرآن العظيم البن كثري، مؤسسة الرسالة، بريوت، -

 .تفسري القرطيب )اجلامع ألحكام القرآن(، دار الشعب، مصر-

 .التفسري الكبري للرازي، دار إحياء الرتاث، بريوت، الطبعة الثالثة-

 .ه1422التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن اجلوزي، جدة،  -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50 
 

 .التفسري واملفسرون للذهيب، مصر، الطبعة األوىل-

 .م1985-ه1406التيسري يف القراءات السبع للداين، دار الكتاب العريب، الطبعة الثالثة، بريوت،  -

-ه1422طَبي، حتقيق: د. عبد هللا الرتكي، دار هجر، القاهرة، جامع البيان عن أتويل آي القرآن لل-
 .م2001

 م.1979-ه1399حجة القراءات البن زجنلة، حتقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت  -

احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي، حتقيق: بدر الدين قهوجي وزميله، دمشق، دار املأمون، -
 .م1984-ه1404

 .سلوب القرآن الكرمي، د. حممد عبد اخلالق عضيمة، مصردراسات أل-

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب، حتقيق د. أمحد حممد اخلراط، دمشق، دار القلم، -
 .م1986-ه1406

 .م1983-ه1403الدر املنثور يف التفسري ابملأثور للسيوطي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل  -

 .الدفاع عن القرآن ضد النحويني واملستشرقني، د. أمحد مكي األنصاري، دار املعارف، مصر-

 .السبعة يف القراءات البن جماهد، حتقيق: د. شوقي ضيف، دار املعارف، مصر-

 .سري أعالم النبالء للذهيب، إبشراف شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت-

 .م1986سريايف، حتقيق: د. رمضان عبد التواب وزمالئه، مصر،  شرح كتاب سيبويه لل-

 .م1993-ه1414الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس، حتقيق: عمر فاروق الطباع، بريوت،  -

طبقات النحويني واللغويني للزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، الطبعة -
 . الثانية

 ن.، حتقيق: د. أشرف حممد طلعت، جدة، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآغاية االختصار للهمذاين-
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غاية النهاية يف طبقات القرآن، عناية برجسرتاسر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، -
 .م1982-ه1402

فتح الباري شرح صحيح البخاري، راجعه: قصي حمب الدين اخلطيب، دار الراين للرتاث، مصر، -
 .م1986-ه1407األوىل   الطبعة

 .فتح القدير للشوكاين، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب-

 م.1993-ه1414كتاب سيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، بريوت، دار اجليل،  -

 م.1987-ه1407الكشاف للزخمشري، دار الراين للرتاث، القاهرة، -

 .ة التاريخ العريب، بريوت، لبنان كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة، مؤسس-

اللهجات يف الكتاب لسيبويه، د. صاحلة راشد غنيم، دار املدين، جدة، الطبعة األوىل، من مطبوعات -
 م.1985-ه1405جامعة أم القرى، 

 ي.جماز القرآن أليب عبيدة، حتقيق: د. حممد فؤاد سزكني، مصر، مكتبة اخلاجن-

ز بن عبد السالم، حتقيق: د. حممد مصطفى بن احلاج، منشورات كلية جماز القرآن لعز الدين عبد العزي-
 .م1401-ه1992الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، الطبعة األوىل،  

 .م1992-ه1413احملرر الوجيز البن عطية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، -

بركات، دار الفكر، دمشق، املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، حتقيق: د. حممد كامل -
 .م1980-ه1400

 .م1974-ه1394مشكل إعراب القرآن ملكي، حتقيق ايسني السواس، جممع اللغة العربية، دمشق،  -

معاين القرآن الكرمي أليب جعفر النحاس، حتقيق الشيخ حممد علي الصابوين، مطبوعات جامعة أم -
 .م1988-ه1408القرى، 

 .م1980حتقيق: حممد علي النجار وزميله، بريوت، عامل الكتب، الطبعة الثانية،  معاين القرآن للفراء، -
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.م1981-ه1401معاين القرآن لألخفش، حتقيق د. فائز فارس، الطبعة الثانية، الكويت،  -

معجم األدابء لياقوت احلموي، حتقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، األوىل، بريوت، -
.م1993

 .ب البن هشام، حتقيق: د. مازن املبارك وزميله، دمشقمغِن اللبي-

.م1985-ه1405مفتاح السعادة ومصباح السيادة، طاش كَبي زاده، دار الكتب العلمية، بريوت، -

مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان داودي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، -
.م1992-ه1412

.حتقيق: د. حممد عبد اخلالق عضيمة، مصراملقتضب للمَبد، -

مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: د. عدانن زرزور، دار القرآن الكرمي، الطبعة -
م.1979-ه  1399الثالثة،  

املوضح عن وجوه القراءات وعللها البن أيب مرمي الفسوي، حتقيق: د. عمر محدان الكبيسي، جدة، -
.م1993-ه1414

.النحو وكتب التفسري، د. إبراهيم عبد هللا رفيدة، ليبيا، الدار اجلماهريية للنشر، الطبعة الثانية-

النشر يف القراءات العشر البن اجلزري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، تصحيح الشيخ علي -
.الضباع
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