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                                    لعلوم الشرعیة واإلنسانیةا :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  ال�ع�ى ل�المة اإلع�اب ِصّ�ة

  .الُفَ���ي دمحم مف�اح ال�الم ع��

   ع�� ال���ار، ال���اء، ل���ا جامعة

Email: abduslamfutaise@gmail.com   

  :المقدمة

  ال��� �، وال�الة وال�الم على رس�ل هللا، واْرَض الله� ع�َّ� تِ�ع ُه�اه... 

  و�عـد                                     

فإنه م�ا ال ��فى على �ل �ال� عل� ما لإلع�اب م� أه��ة ت���ل في 

اإل�انة ع� ال�عاني، و�زالة اإلبهام ال�� ���� أن ���ث في ال�الم ع�� ع�م 

اإلع�اب. فه� وس�لة ل��ان ال�عاني ال���لفة، و�ه ی�قف على أغ�اض ال���ل���، 

  ول�اله الل���� ال�عاني واخ�ل� �ع�ها ب�ع�.

 ك�ا أن عل� اإلع�اب ی�ت�� ب�ف��� الق�آن ال���� ارت�ا�ا وث�قا؛ ل�ا له م�

أث� �الغ في ب�ان معان�ه، وال��ف ع� أس�اره وم�ام�ه، فال��� إن�ا جاء ل��مة 

  الق�آن ال����.

غ�� أن ج��ح �ع� ال������ إلى القاع�ة ال����ة، وال���� �ال��اعة 

اللف��ة دون ال��� إلى ص�ة ال�ع�ى ووض�حه أد� إلى ح�ل الق�آن ال���� 

  على ال�عاني القاص�ة ال�ي ال تل�� �ه.
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�ا ن�ه العل�اء إلى ه�ا األم�، وه� أنه ال ی��غي ال�ق�ف ع�� �اه� ل

اإلع�اب، وأن أ� ت�ج�ه ن��� اعُ��� ��ه على القاع�ة ال����ة دون ال��� إلى 

  ال�ع�ى م�ف�ض.

وق� وج�ت ����ا م� أهل ال��� وال�ف���ـ �ال����، وال�م����، والع����، 

ه� ی�دون ����ا م� أوجه اإلع�اب مع وأبي ح�ان، وال���� ال�ل�ي وغ��ه� ـ وج�ت

أن لها وجها في ال��� ص���ا وذل� إلف�ائها إلى ال�عاني الفاس�ة، وتع�ر 

  ال��ع ب�� اإلع�اب وال�ع�ى ال�� ی��ل�ه ال��.

ولعل ه�ا ما دفع�ي إلى دراسة �ع� م�ائل اإلع�اب ال�ي ت��ل به�ا 

) ب في سالمة ال�ع�ىص�ة اإلع�اال�ان�،  ح�� ت�اول�ها في ��� وس��ه بـ (

جعل�ه في مق�مة وثالثة م�اح� رئ���ة وخات�ة وقائ�ة م�ادر ث� فه�س؛ وه�ه 

  ال��اح� ��ا یلي: 

 .مفه�م اإلع�اب و��ان أه���ه  

 .أث� ال�ع�ى في ت�ج�ه اإلع�اب  

 .إصالح اإلع�اب م� أجل ال�ع�ى  

ب��ج�ه اإلع�اب وخ��� ال��� ب��� ش�اه� م� الق�آن ال���� ت��� اه��ام ال��اة 

ن�� ال�عاني واألغ�اض ال����ة، واع��ار �ل ت�ج�ه ن��� ال ��ای� ال�ع�ى 

  ال���ح فاس�ا ��� رف�ه.

و�ن�ا ق��ت ش�اه�� على الق�آن ال���� ألن اإلع�اب إن�ا جاء ل��مة 

الق�آن ال���� و��ان معان�ه. وف�اد اإلع�اب ��ه أع�� خ��ا؛ ألنه ی�د� إلى غ�� 

  الى م� �المه ال�� ال �أت�ه ال�ا�ل م� ب�� ی��ه وال م� خلفه.م�اد هللا تع

  .واهللا و�� التوفيق

  .وال حول وال قوة إال باهللا الع�� العظيم
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  ال���� األول: مفه�م اإلع�اب و��ان أه���ه

  ال�ع�ى اللغ�� لإلع�اب:

  اإلع�اب: م��ر (أع�ب) وق� ذ��وا في أصله ع�ة معاٍن؛ م�ها:

 أع�ب ال�جل، إذا أ�ان ع�ا في نف�ه، وم�ه ق�ل ال��ي ـ صلى أنه م� ق�له�:. 

هللا عل�ه وسل� ـ ال��� تع�ب ع�ا في نف�ها؛ أ� ُتفِ�ح، وال���ات في ال�الم 

ك�ل�؛ ألنها تف�ق ب�� ال�عاني، ��ا في ق�له�: ما أح�� ز��ا، فإْن ع�� ع� 

� ع��ا، ل� ال���ات اح��ل ال�في واالس�فهام وال�ع��، و��ل� ق�ل�: ض�ب ز�

ع���ه م� اإلع�اب ل� تع�ف الفاعل م� ال�فع�ل؛ و�ن�ا س�ي اإلع�اب إع�ا�ا 

ألنه ُیَ��ِّ� ال�ع�ى ال�ق��د، فال�الم ال�� ُ���فى ��ه ب����� أواخ� ال�ل� ال 

ی��ح ��ه الفاعل م� ال�فع�ل، وال ال�فة م� ال�ال، وغ�� ذل� م� معاني 

  ب ال�الم ات�ح ال�ع�ى، وزال الل��.  ال��� ال�ق��دة في ال��ی�، فإن أُع� 

ـ أنه م� ق�ل�: أع�ب ال�جل، إذا ت�ل� �الع���ة، �ق�له�: أع�ب ال�جل إذا �ان له 

، فال���ل� �ال�فع )1(خ�ل ع�اب ـ ال�ع�ب م� ال��ل ال�� ل�� ��ه ع�ق ه���.

  وال��� وال�� م��ل� �الم الع�ب.

ع��� ـ أ� ف��ت ـ فأصل��ها وأزل�  ـ أنه م� ق�له�: أَْعَ�ْ�ُ� مع�ة الف��ل. إذا

ف�ادها، وتق�ل: أع��� ال�الم إذا أزل� ع��ه، أ� ف�اده، وس�ي اإلع�اب إع�ا�ا 

  .)2(ألنه ی��ل ما في ال�الم م� ف�اد

ـ أنه مأخ�ذ م� ق�له�: ام�أة ع�وب، أ� م����ة إلى زوجها ب����ها، فاإلع�اب 

�ا ألن ال���ل� �أنه ی���� إلى ���� ال�الم إلى ال�امع، أو س�ي اإلع�اب إع�ا

  .)3(ال�امع �إع�ا�ه في �المه

  ال�ع�ى االص�الحي لإلع�اب:

ل� ت��لف ��ارات العل�اء ����ا في تع��� اإلع�اب تع��فا اص�الح�ا، و�لها 

ت�ور ح�ل مع�ى واح�، فاب� ���� �ق�ل في تع��فه: "ه� اإل�انة ع� ال�عاني 

  .)4(الع�امل في أولها"�اخ�الف أواخ� ال�ل�، ل�عاق� 
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  : "ه� اخ�الف آخ� ال�ل�ة الخ�الف العامل ف�ها لف�ا أو تق�ی�ا".)5(وقال الع���� 

  .)6(وق�ل: "ه� تغ��� أواخ� ال�ل� الخ�الف الع�امل ال�اخلة عل�ها لف�ا أو تق�ی�ا

ه�ا على الق�ل �أنه مع���،  وعلى الق�ل �أنه لف�ي فه�: "أث� �اه� أو 

  .)6(مل في آخ� االس� ال�����،  والفعل ال��ارع"مق�ر ��ل�ه العا

فق� ع�� ع�ها اب� ج�ي �ق�له: "إن اإلع�اب ه� اإل�انة ع�  وأما ع� أه���ه

ال�عاني �األلفا�؛ أال ت�� أن� إذا س�ع� (أك�م سع�� أ�اه) و (ش�� سع��ا أب�ه)؛ 

ع�ف� ب�فع أح�ه�ا ون�� اآلخ� الفاعل م� ال�فع�ل، ول� �ان ال�الم ش�جا 

  .)7(واح�ا الس��ه� أح�ه�ا م� صاح�ه"

ف �اخ�الف اإلع�اب �ان الب� م� مع�فة وج�ه وألن ال�ع�ى ی�غ�� و���ل

اإلع�اب ل���ی� ال�ع�ى ال��اد م� ال����� ب�اء على مع�فة إع�ا�ه، فه� وس�لة 

ل��ان ال�عاني ال���لفة، و��ونه ال ی���� فاعل م� مفع�ل، وال م�اف م� 

(ما أح�� ز��ا!)  م�ع�ت وال تع�� م� اس�فهام. ی�ل� على ذل�: "أن� ل� قل�:

ل��� نا��ا، ول� قل�: (ما أح��  )ما أح�� ز��  (م�ع��ا، ول� قل�: ل��� 

ز��؟) ل��� م��فه�ا، فل� ل� تع�ب في ه�ه ال��اضع الل��� ال�ع�� �ال�في، 

وال�في �االس�فهام، واش��ه� ه�ه ال�عاني �ع�ها ب�ع�، و�زالة االل��اس 

  .)8(واج�"

�عاني، و�زالة اإلبهام ك�ا ب�� اب� فارس أه��ة اإلع�اب في اإل�انة ع� ال

ال�� ���� أن ���ث لل���ل� ع�� ع�م اإلع�اب فقال: "فأما اإلع�اب ��ه ت��� 

ال�عاني، و��قف على أغ�اض ال���ل���، ذل� أن قائال ل� قال: (ما أح�� ز��) 

غ�� مع�ب، أو (ض�ب ع�� ز��) غ�� مع�ب، ل� ی�قف على م�اده، فإن قال: 

ز��؟)، أو (ما أح�� ز��) أ�ان �اإلع�اب ع�  (ما أح�� ز��ا)، أو (ما أح��

ت�اردت ال�عاني على (ز��) ول� ���� ب��ها إال  فق� ال�ع�ى ال�� أراده، 

  .  )9(�اإلع�اب"

و�ع�ي ال�جاجي ح��ات اإلع�اب  أه��ة ����ة في ال�اللة على ال�عاني 

ني، ف���ن ال���لفة وال�ف��� ب��ها، ��ق�ل: "إن األس�اء ل�ا �ان� تع���ها ال�عا

فاعلة ومفع�لة وم�افة وم�افا إل�ها، ول� ت�� في ص�رها وأب���ها أدلة على 
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ه�ه ال�عاني، بل �ان� م����ة؛ جعل� ح��ات اإلع�اب ف�ها ت��ئ ع� ه�ه 

ال�عاني، فقال�ا: (ض�ب ز�� ع��ا)، ف�لُّ�ا ب�فع (ز��) على أن الفعل له، و���� 

ائ� ال�عاني جعل�ا ه�ه ال���ات دالئل (ع��و) على أن الفعل واقع �ه، و��ل� س

عل�ها؛ ل���ع�ا في �المه�، و�ق�م�ا الفاعل إن أرادوا ذل�، أو ال�فع�ل ع�� 

  .)10(ال�اجة إلى تق���ه، وت��ن ال���ات دالة على ال�عاني"

وم�ا ال ��فى على أح� أه��ة اإلع�اب في ص�ن ��اب هللا م� الل�� 

ب�ف��� الق�آن ال���� ارت�ا�ا وث�قا، ل�ا له  وال��أ، ��ا أن عل� اإلع�اب ی�ت��

م� أث� �الغ في فه� آ�ات هللا فه�ا سل��ا، و��ان م�اد هللا م�ها، و�زالة الل�� 

واإلش�ال ع�ها، فق� ن�أ ه�ا العل� وازده�ت م�اح�ه في ��ف ال�اجة إلى تف��� 

�اع� ال��� الق�آن ال���� و��ان معان�ه، ل�ا �ان مع�فة ال��� اإلع�ابي، وفه� ق

وق�ان�� اللغة أم�ا ض�ور�ا ل�� ی��� أن ی���ر ل�ف��� ��اب هللا، وت�ض�ح 

معان�ه، وال��ف ع� أس�اره وم�ام�ه، وه� ما ی���ه م�ي ب� أبي �ال� في 

مق�مة م��له ح�� �ق�ل: "ورأی� م� أع�� ما ��� على ال�ال� لعل�م الق�آن، 

فة ق�اءاته ولغاته، وأف�ل ما القار� ال�اغ� في ت���� ألفا�ه  وفه� معان�ه، ومع� 

إل�ه م��اج مع�فة إع�ا�ه وال�ق�ف على ت��ف ح��اته وس�اك�ه؛ ل���ن ب�ل� 

سال�ا م� الل�� ��ه، م��ع��ا على أح�ام اللف� �ه، م�لعا على ال�عاني ال�ي ق� 

ت��لف �اخ�الف ال���ات، م�فه�ا ل�ا أراد هللا �ه م� ��اده؛ إذ ��ع�فة حقائ� 

ب تع�ف أك�� ال�عاني، و���لي اإلش�ال، ف��ه� الف�ائ�، و�فه� ال��اب، اإلع�ا

. ونقل ال����ي في ��ا�ه اإلتقان ع� ��ي ب� )11(وت�ح مع�فة ح��قة ال��اد"

ع��� أنه قال: "قل� لل���: �ا أ�ا سع��، ال�جل ی�عل� الع���ة یل��� بها ح�� 

ف�عل�ها؛ فإن ال�جل �ق�أ اآل�ة ال����، و���� بها ق�اءته، قال: ح�� �ا اب� أخي، 

. ث� قال ال����ي: "وعلى ال�ا�� في ��اب هللا، )12(����ا ب�جهها ف�هل� ف�ها"

ال�اشف ع� أس�اره، ال��� في ال�ل�ة وص�غ�ها وم�لها، ���نها م���أ، أو خ��ا، 

  .)13(أو فاعال  أو مفع�ال، أو في م�اد� ال�الم، أو في ج�اب، إلى غ�� ذل�"
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  المعنى في توجیھ اإلعراب أثرالمبحث الثاني: 

ق� ���ن اإلع�اب ص���ا م� جهة ال��اعة، ومع ذل� ���ن م�دودا؛                                                                   

                                                                                                                             ألن ال�ع�ى ��الفه، أو ألنه ی�د� إلى مع�ى غ�� م�اد.                      

وق� ن�ه العل�اء على ع�م إغفال ال�ع�ى ع�� ال��� في اإلع�اب، وع�م 

ى ��الف �اه� اإلع�اب اع��� ال�ق�ف ع�� �اه� اإلع�اب، وأنه إذا جاء ال�ع�

ال�ع�ى، و��ول اإلع�اب ل���ه واس�قام�ه، م� ذل� ق�ل اب� ه�ام في ق�� 

�ا  ال���: "ول�� م� تأك�� االس� ق�له تعالى: ( �ا َد� ِت األَْرُض َد� وجاَء َرب�َك َ�ّ إَِذا دُك�

ا ا َصف� ؛ ألنه جاء في ] خالفا ل���� م� ال������22، 21[الف��: )والَمَلُك َصف�

ال�ف��� أن مع�اه: د�ا �ع� دك، وأن ال�ك ��ر عل�ها ح�ى صارت ��اء م���ا، 

أنه ت��ل مالئ�ة �ل س�اء ����ف�ن صفا �ع� صف،   وأن مع�ى (صفا صفا)

م��ق�� �ال�� واإلن�؛ وعلى ه�ا فل�� ال�اني ��ه تأك��ا لألول، بل ال��اد �ه 

ى ال�ع�ى ال�� أخ�ه م� ال�ف��� في ت�ج�ح . فق� اع��� اب� ه�ام عل)14(ال�����"

ال�جه اإلع�ابي ال�� اخ�اره خالفا ل���� م� ال������. ��ا أنه ـ رح�ه هللا ـ عق� 

في ��ا�ه ال�غ�ي �ا�ا ع� ال�هات ال�ي ی�خل االع��اض على ال�ع�ب م� 

جه�ها، و�ان م� ه�ه ال�هات أن ی�اعي ال�ع�ب ق�اع� ال��اعة دون ال��� في 

ف��ل األق�ام ���� ذل�. ث� أورد أم�لة م� الق�آن ال���� ب�ي ف�ها على  ال�ع�ى

�اه� اللف�، ول� ی��� في م�ج� ال�ع�ى ف��ل الف�اد؛ م� ذل� ق�له تعالى: 

  ]؛ 124). [األنعام: اهللا أعلم حيث يجعل رسالت�(

ك�ا عق� اب� ج�ي في ��ا�ه ال��ائ� �ا�ا ن�ه ��ه ع�ا ی��غي ع��ما 

ل�ع�ى م�الفا ل�ق�ی� اإلع�اب، فقال: "فإن أم��� أن ���ن اإلع�اب ���ن تف��� ا

على َسْ�� ال�ع�ى فه� ما ال غا�ة وراءه، و�ن �ان تق�ی� اإلع�اب م�الفا ل�ف��� 

ال�ع�ى تق�ل� تف��� ال�ع�ى على ما ه� عل�ه، وص��� ���� تق�ی� اإلع�اب 

. )15(��� إصالحه"ح�ى ال ��� شيء م�ها عل��، و��اك أن ت���سل ف�ف�� ما ت

) 16(ل�ا �ان ال�اج� على ال�ع�ب أن �فه� مع�ى ما ی��� إع�ا�ه مف�دا أو م���ا

ل����ى له إع�ا�ه إع�ا�ا سل��ا؛ ألنه إذا اس�غل� ال�ع�ى واس��ه� ال��اد م�ه صع� 
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فه�ه، وأش�ل إع�ا�ه. و�ذا ت�اذب اإلع�اب وال�ع�ى ش��ا واح�ا، �أن دعا إل�ه 

وه�ا ی��ه�ا اب� ج�ي على  ).17(�اب فال�ع�ل عل�ه ه� ال�ع�ى"ال�ع�ى وأ�اه اإلع

م�ألة أف�د لها �ا�ا في ��ا�ه ال��ائ� س�اه: في ت�اذب ال�عاني و اإلع�اب، 

وهي: "أن� ت�� في ���� م� ال����ر وال����م اإلع�اب وال�ع�ى م��اذب��، ه�ا 

� �ع�وة ال�ع�ى، ی�ع�ك إلى أم�، وه�ا ���ع� م�ه، ف��ى اع��را �الما ما أم��

. وأخ� اب� ج�ي ی�رد األم�لة م� الق�آن ال���� )18(وارت�� ل����ح اإلع�اب"

��ُ َع�َ� َرْجِع�ِ َلقادٌِر ل��ض�ح ه�ا ال�ع�ى،  فقال: "ف�� ذل� ق�له تعالى: ( يَْوَم تُبْ�َ�  إِن

اÒِرُ  در، ]  ف�ع�ى ه�ا: إنه على رجعه ی�م ت�لى ال��ائ� لقا9، 8) [ال�ارق: ال��

فإن ح�ل�ه في اإلع�اب على ه�ا �ان خ�أ؛ لف�ل� ب�� ال��ف ال�� ه� (ی�م 

ت�لى) و��� ما ه� م�عل� �ه م� ال���ر ال�� ه� ال�جع، وال��ف م� صل�ه، 

والف�ل ب�� ال�لة وال��ص�ل �األج��ي أم� ال ���ز، فإذا �ان ال�ع�ى مق���ا 

�ا ی��اول ال��ف، و���ن له واإلع�اب مانعا م�ه احَ�ْلَ� له، �أن ت��� ناص

ال���ر ال�لف�� �ه داال على ذل� الفعل، ح�ى �أنه قال ���ا �ع�: ی�جعه ی�م 

  .)19(داللة ال���ر على فعله" على (ی�جعه) ت�لى ال��ائ�، ودل (رجعه)

و�ان اب� األن�ار� ���ع�� �ال�ف��� ل��ضح ال�ع�ى، و���� ص�ة 

  .)20(ال ��ای� ال�ع�ى ال���حاإلع�اب ال�� �ف�له، وف�اد اإلع�اب ال�� 

وقال اب� ه�ام: "فإن ال���اَدر أن (ح��) ��ف م�ان ألنها ال�ع�وف في      

اس�ع�الها، و��ده أن ال��اد أنه تعالى �عل� ال��ان ال����� لل�سالة، ال أن عل�ه 

في ال��ان، فه� مفع�ل �ه، ال مفع�ل ��ه، وح���� ال ی���� بـ (أعل�) إال على 

� ���� تأو�له بـ (عال�) وال��اب ان��ا�ه بـ (�عل�) م��وفا دل عل�ه ق�ل �ع�ه

. فان�� إل�ه ـ رح�ه هللا ـ ��� ُ�ع�ى �ال�ع�ى و��ا��ه و�ع���ه في )21( (أعل�):

  ال��ج�ح ب�� إع�اب وآخ�.

وال�م���� ح�� �ع�ض للق�آن ال���� م� ال�اح�ة اإلع�اب�ة ال ی��اق وراء 

على جان�  ال�ع�ى، و�ن�ا ��عل ه�ه ال�ع�ى ح���ا ص�اع�ه ال����ة، �����  

كان ه�اك تق�ی� إع�ابي، فه� �عالج الق�ا�ا ال����ة م� ال�اح�ة ال�ي ت��م 
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، وال��اه� على ذل� في ��ا�ه ال��اف ����ة؛ م�ها )22(تف��� الق�آن وت��ز معان�ه

]  119ع��ان:  [آل ْم وتُْؤِمنُوَن بِا�ِكتاِب �ُل���ا أَ� أُوالِء تُِحب�ونَُ�ْم وال يُِحب�ونَكُ ق�له تعالى: 

)، وال يُِحب�ونَكُْم لل�ال، وان��ابها م� ( )وتؤمنون(فق� جعل ال�م���� ال�او في ق�له: 

ث� ساق ال�ع�ى ال�� ب�ى عل�ه ه�ا اإلع�اب، فقال: "أ� ال ����ن��  وال�ال أن�� 

�ال�� ت���نه� وه� ال ی�م��ن ت�م��ن ���ابه� �له، وه� مع ذل� ی�غ��ن��، ف�ا 

��يء م� ��ا��� . و��ه ت���خ ش�ی� �أنه� في �ا�له� أصل� م��� في 

. قال أب� ح�ان: "وه� ح�� ــ أ� م� جهة ال�ع�ى ــ إال أن ��ه م� )23(حق��"

، وذل� أن ال��ارع ال���� إذا وقع حاال ال )24(ال��اعة ال����ة ما ���شه"

� ��ن ال�او للع�ف أولى. وما ذه� إل�ه أب� ح�ان ت�خل عل�ه واو ال�ال،  و�� 

م� ��ن ال�او للع�ف أولى أرجح م� جهة ال��اعة ال����ة؛ لع�م ال�اجة ��ه 

إلى اإلض�ار، وال أر� ال�م���� ��هل ه�ه القاع�ة أو �غفل ع�ها ع��ما ی�ه� 

� إلى ه�ا ال��ج�ه؛ ول��ه ���ار ال�جه ال�� ���ن ��ه ال�ع�ى أجلى وأن��، وه

و�ن ل� ��� األولى م� جهة ال��اعة  فإن له وجها في الع���ة  ُ���َّج عل�ه، 

ل على إض�ار م���أ �ع� ال�او، و���ن ال��ارع خ��ا ع� ذل�  وه� أن ی�وَّ

ال����أ، وال�ق�ی�: ت���نه� وال ����ن�� وأن�� ت�م��ن �ال��اب �له. وله ن�ائ� 

  أ�: وأنا أص�، وق�ل ال�اع�:   ؛ )25(ع��ه�، م�ها ق�له�: (ق�� وأص� ع��ه)

  )26(فل�ا خ��� أ�اف��ه�   *   ن��ت وأره�ه� مال�ا 

     أ�: وأنا أره�ه�.

وها ه� اب� ال��� ـ رح�ه هللا ـ ���ر م� ت�ج�ه ال�ع�ى في الق�آن ال���� 

على ما �ق���ه اإلع�اب دون ال��� إلى ص��ه واس�قام�ه، و���ه إلى أن ����ا 

ه�ا ال���� ف�ان�ه ال��اب. ��ق�ل: "ال ���ز أن ���ل �الم م� ال�ع���� سل� 

هللا ع� وجل و�ف�� ����د االح��ال ال���� اإلع�ابي ال�� ����له ت���� 

و���ن ال�الم له مع�ى ما؛ فإن ه�ا ال�قام غل� ��ه أك�� ال�ع���� للق�آن، فإنه� 

م� ال����� أ� �ف��ون اآل�ة و�ع���نها ��ا ����له ت���� تل� ال��لة، و�فه� 

  .)27(مع�ى اتف�"
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وقال صاح� ��اب األصالن في عل�م الق�آن: "وق� أخ�أ ق�م ف�عل�ا 

. وقال: "وم� )28(اإلع�اب ه� األصل ورت��ا عل�ه ال�ع�ى ف�ان�ه� ال��اب"

ال��أ أن ت��� تا�عا لإلع�اب، ف��� ال ن��� الفاعل ع� ال�فع�ل إال إذا عل��ا 

. وه�اك أم�لة ����ة في ال�ر )29(عل�ه ذل� الفعل" م� تعل� �ه الفعل وم� وقع

ال���ن ت��� اه��ام ال���� �ال�ع�ى ال�� ت���ه اآل�ات الق�آن�ة و��ان أث�ه في 

وا َكَمَثِل ت�ج�ه إع�ابها؛ م� ذل� ما ذ��ه في إع�اب ق�له تعالى:  َوَمَثُل ال�ِذيَن َكَ�ُ

 ِ ]. قال: "اخ�لف ال�اس في ه�ه اآل�ة 171[ال�ق�ة:  داًء الذي َيْنِعُق بِما ال َ�ْسَمُع إال دُعاًء ون

اخ�الفا ����ا، واض����ا اض��ا�ا ش�ی�ا، وأناـ �ع�ن هللا ـ ق� ل��� أق�اله� 

مه��ة، وال س��ل إلى مع�فة اإلع�اب إال �ع� مع�فة ال�ع�ى ال����ر في 

]. 66[آل ع��ان:   َ�كُْم بِ�ِ عِْلٌم �ا أَ� َ�ُؤالِء حاَجْجُتْم ف�ِ. وفي ق�له تعالى: )30(اآل�ة"

" ال�الم في ه�ه اآل�ة ��ه صع��ة و�ش�ال، ����اج م� أجل ذل� إلى ��� :قال

في ال��ارة، ول���أ أوال ���� ق�اءتها، وتف��� مع�اها؛ فإن اإلع�اب م��قف على 

اَن وإِْن �، وفي ب�ان أه��ة ال�ع�ى في ت�ج�ه اإلع�اب في ق�له تعالى: )31(ذل�"

] قال: "ه�ه اآل�ة م�ا ی��غي أن ���ل ف�ها 12[ال��اء:  ...َرُجٌل يُْوَرُث َ�َلًة أَوِ اْمَرأَةً 

الق�ل؛ إلش�الها واض��اب ال�اس ف�ها، والب� ق�ل ال�ع�ض لإلع�اب م� ذ�� 

مع�ى ال�اللة، واش�قاقها، واخ�الف ال�اس ف�ها، ث� نع�د �ع� ذل� إلى إع�ابها؛ 

ِمَن ال�ِذيَْن في إع�اب ق�له تعالى:  )33(. وقال)32(ما ذ��نا" ألنه م��قف على

]: "ول�ا وصل أب� إس�اق ال�جاج إلى ه�ا 107ال�ائ�ة:  [اْسَتَحق� َعَلْي�ُِم األَْوَليانِ 

. قال ال����: "وق� )34(ال��ضع قال: ه�ا م�ضع م� أصع� ما في الق�آن إع�ا�ا

�الم ف�ها أح�� تل���،... والب� م� اج�ه�ت ـ ���� هللا تعالى ـ فل��� ال

. )35( ذ�� شيء م� معاني اآل�ة؛ ل����يء �ه على اإلع�اب؛ فإنه خادم لها"

ِ�َ� َما أَنْ�اُكْم عن�و�ع� أن ذ�� تأو�ل ال�م���� لق�له تعالى:   وَما أُرِيُْد أَْن أَُخالَِفكُْم إ

]؛ قال ال����: "وه�ا ال�� ذ��ه أب� القاس� مع�ى ح�� ول���، ول�  88[ه�د: 

  .)36("ألن �فه� ال�ع�ى ُ�فَه� اإلع�ابی�ع�ض إلع�اب مف�داته؛ 
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إذن: ال س��ل إلى مع�فة اإلع�اب إال �ع� مع�فة ال�ع�ى، وأنه �فه� ال�ع�ى 

ال�ع�ب �فه� اإلع�اب، فاإلع�اب خادم لل�ع�ى ��ا �ق�ل ال����، وه�ا �ع�ي أن 

آل�ات الق�آن ال���� ال �����ع أن ���ن ���أ� ع� ال�ع�ى ال�� ت���ه اآل�ات 

الق�آن�ة، وأنه  في ت�ج�هه اإلع�ابي ی��ل� م� ال�ع�ى، وال�ع�ى ه� ما ��اول 

إ��احه ع��  اإلع�اب، و��ل� ت��ح العالقة ال�ث�قة ب�� اإلع�اب وال�ع�ى، 

ة وهي: اإلع�اب ف�ع ال�ع�ى، وه�ا ما وت�أك� ص�ق ال�ق�لة ال�ه��ة ع�� ال��ا

حاول� إب�ازه م� خالل ه�ه ال�قفات مع أق�ال �ع� العل�اء وآرائه� في ه�ا 

  ال�ع�ى. 

  ال���� ال�ال�: إصالح اإلع�اب م� أجل ال�ع�ى

ف�ــاد اإلعــ�اب قــ� ��ــ�ن ســ��ه م�الفــَة أصــ�ل ال�ــ�اعة وق�اعــ� اللغــة؛ فــإن      

عـــ�ب قـــ�ان�� وأح�امـــا تقـــ�م عل�هـــا هـــ�ه اللغـــة، ال��ـــ���� قـــ� اســـ�����ا مـــ� لغـــة ال

وال��مـــ�ا هـــ�ه الق�اعـــ� واألح�ـــام فـــي دراســـاته�، وم�عـــ�ا م�الف�هـــا؛ ح�ـــى ت�ـــل� لغـــة 

القــ�آن مــ� الل�ــ� وال��ــأ، وهــ�ا اإلعــ�اب ال��ــالف لقــ�ان�� ال��ــ� ال ی��ــ� إلــى 

صــــ�ة ال�عــــاني ال���ت�ــــة عل�ــــه، إال أن یــــ�� إصــــالحه علــــى مــــا تق��ــــ�ه أصــــ�ل 

، أو ���ن له وجه فـي الع���ـة ���ـل عل�ـه ولـ� �ـان ضـ��فا، ـــ إذا صـح ال��اعة

ال�ع�ى ــ"، فإن الع�ب ق� ت��ل على ألفا�ها ل�عان�ها ح�ى تف�� اإلع�اب ل�ـ�ة 

. وقــ� بــ�� ال��جــاني أن لل�ــالم ن��ـا، وأن م�اعــاة هــ�ا الــ���، وات�ــاع )37( ال�ع�ـى"

إذا ع�ل ال�الم عـ� سـ�� هـ�ا الـ���  ق�ان��ه هي ال���ل إلى اإلفهام واإل�انة، وأنه

لـ� ��ــ� مفه�ــا لل�ع�ـى، وال داال علــى ال�ــ�اد م�ـه. قــال فــي ��ا�ـه دالئــل اإلع�ــاز: 

"واعلـــ� أن لـــ�� الـــ��� إال أن ت�ـــع �المـــ� ال�ضـــع الـــ�� �ق��ـــ�ه علـــ� ال��ـــ�، 

وتع�ل على ق�ان��ه وأص�له، وتع�ف م�اه�ه ال�ي نه�� فال ت��غ ع�ها، وت�فـ� 

، وقـــال: "فـــال تـــ�� �المـــا قـــ� )38(ســـ�� لـــ� فـــال ت�ـــل ��ـــيء م�هـــا"ال�ســـ�م ال�ـــي ر 

وصف ���ة ن�� أو ف�اده، أو وصف ����ة وف�ل ��ـه، إال وأنـ� ت�ـ� م�جـع 

ــــى معــــاني ال��ــــ�  ــــ� الف�ــــل إل ــــ� ال���ــــة، وذل ــــ� الف�ــــاد، وتل ــــ� ال�ــــ�ة، وذل تل

  .)39(وأح�امه، ووج�ته ی�خل في أصل م� أص�له، و���ل ب�اب م� أب�ا�ه"
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ى هــ�ا ف�ــا �ــان مــ� الــ��� م�الفــا لق�اعــ� اإلعــ�اب، وأصــ�ل ال��ــ� فــال وعلــ     

ف�ــــل ��ــــه، وال م��ــــة لــــه. وقــــ� ��ــــ�ن اإلعــــ�اب فاســــ�ا ال ل��الف�ــــه ق�اعــــ� ال��ــــ� 

وق�ان��ه؛ و�ن�ا ل��نه یـ�د� إلـى غ�ـ� ال�ـ�اد مـ� ال�ـالم، فهـ� مـ� ح�ـ� ال�ـ�اعة 

ف�ـي إل�ـه مـ� ف�ـاد اللف��ة ال ��ار عل�ـه، وال م�عـ� ��ـه، ول��ـه م�فـ�ض ل�ـا �

فـــي ال�ع�ـــى، قـــ� یـــ�د� فـــي �عـــ� األح�ـــان إلـــى ف�ـــاد فـــي العق�ـــ�ة وال��ـــاذ �ـــا�، 

كِ�َ� وَرُسـول�كال�� ح�ل في ق�اءة ق�له تعـالى:  ]؛ 3[ال���ـة:  أَن� اَهللا بَرِْيٌء ِمَن الُمْ�ِ

��ـ� الـالم مــ� �ل�ـة (رســ�له) ع�فـا علـى (ال��ــ����) م�ـا أد� إلــى ف�ـاد ع�ــ�� 

�ــى؛ ح�ــ� ��ــ�ن ال�ع�ــى علــى هــ�ه القــ�اءة: إن هللا بــ��ء مــ� ال��ــ���� فــي ال�ع

ال ��فــى مــا ��ــه مــ� �عــ� عــ� ال�ع�ــى ال�ــ�اد مــ� اآل�ــة  و�ــ��ء مــ� رســ�له، وهــ�ا

ال����ـــــة. قـــــال الع��ـــــ��: "وال ��ـــــ�ن ع�فـــــا علـــــى ال��ـــــ����؛ ألنـــــه یـــــ�د� إلـــــى 

  .)40(ال�ف�"

س�اب ال�ـي أدت إلـى وضـع وق� ���ن ه�ا ال��أ ال���ع في اإلع�اب م� األ     

��ـ�  ال���، ��ا ت�ه� ب�ل� ال�وا�ة ع� أبي األس�د ال�ؤلي مـع مـ� قـ�أ (ورسـ�له)

ـَن  الالم، فق� ق�ـل: إن أ�ـا األسـ�د الـ�ؤلي سـ�ع قارئـا �قـ�أ هـ�ه اآل�ـة:  أن� اَهللا بَـرِيٌء م�

ــول� ــكِ�َ� وَرُس ا األســ�د ��ــ� الــالم مــ� �ل�ــة (رســ�له)،  فــأف�ع هــ�ا الل�ــُ� أ�ــ الُمْ�ِ

الــ�ؤلي، وقــال: عــ� وجــه هللا أن ی�ــ�أ مــ� رســ�له، ثــ� ذهــ� إلــى ز�ــاد والــي ال��ــ�ة  

وقال له: لق� أج��� إلى ما سأل�، و�ـان ز�ـاد قـ� سـأله أن ��عـل لل�ـاس عالمـات 

. ومـا �ـان )41(�ع�ف�ن بهـا ��ـاب هللا، ف��ا�ـأ فـي ال�ـ�اب ح�ـى راعـه هـ�ا ال�ـادث"

ال��ـأ فـي اإلعـ�اب لـ�ال مـا یـ�د� إل�ـه مـ� ف�ـاد  الـ�ؤلي ـ رح�ـه هللا ـ  ل��ـ�ع مـ�

ع��� في ال�ع�ى. ولع��� خ�ـ� هـ�ه األعار�ـ� الفاسـ�ة فـي إحالـة ال�عـاني علـى 

غ�ـــ� وجههـــا ن�ـــ� ال����ـــ� اله�ـــ�اني �قـــ�ل فـــي ��ا�ـــه الف��ـــ� فـــي إعـــ�اب القـــ�آن 

  .)42(ال����: "ونع�ذ �ا� م� إع�اب ی�د� إلى ف�اد في ال�ع�ى"

وم� أهل ال��ع واأله�اء م� ی��� م� م�ل ه�ه األعار�� دل�ال على ص�ة      

إنّا �ُل� �ق�له تعالى:  )43(عقائ�ه� الفاس�ة، فق� ت�ازع أهل ال��ة والق�ر�ة االس��الل

] و�ان ال��اس على أص�ل ال������ رفع (كل)؛ 49[الق��:  َ�ْ�ٍء َخَلْقَناُه �َِقَدرٍ 
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ه�ا أق�� م� ال���، و�ن �ان� ال��اعة على ال���، قال اب� ج�ي: "ال�فع 

، وقال اب� ال����: "أج�ع ال�����ن على أن )44(وذل� أنه م� م�اضع االب��اء"

، ول�� ل� �ق�أ أح� م� )45(رفعه أج�د؛ ألنه ل� ی�ق�مه ما �ق��ي ال���"

مع ال��ه�ر ب�فع (كل)، وأج�ع�ا على ق�اءة ال��� ف�ها، و�ن�ا ع�ل ع� ال�فع ـ 

أنه أق�� م� ح�� ال��اعة ـ ألنه ی�ه� أن ���ن ق�له: (خلق�اه) صفة لـ (شيء)، 

وق�له: (�ق�ر) خ�� (كل) ����ن ال�ق�ی�: إنا �ل شيء م�ل�ق ل�ا �ق�ر، ف�ل�م 

على ه�ا أن ت��ن "ال��ل���ة ال�ي ال ت��ن م����ة له ال ت��ن �ق�ر، ف��ه� أن 

تعالى هللا ع�ا �ق�ل�ن عل�ا ) 46(ال�ع��لة" ث� م�ل�قات لغ�� هللا تعالى، وه� م�ه�

بل �ف�� أن �ل  -  ك���ا؛ قال الع����: "وال�فع ال ی�ل على ع��مه ـ أ� ال�ل�

فه� إذن فاس� لع�م دالل�ه على ع��م ال�ل� �   .)47(شيء م�ل�ق فه� �ق�ر"

تعالى، وأما على ق�اءة العامة فـ (كل) م����ة على االش�غال �فعل م��� 

 ال�اه� وال�ق�ی�: إنا خلق�ا �ل شيء خلق�اه �ق�ر، فـ (خلق�اه) تأك�� وتف��� �ف��ه

لـ (خلق�ا) ال����، فإذا ح�ف�ه وأ�ه�ت ال���� صار ال�ق�ی�: إنا خلق�ا �ل 

شيء �ق�ر، فه�ا لف� عام، ی�ل على ن��ة ج��ع ال��ل�قات إلى هللا تعالى، وه� 

ب �ق�ل ح�ى ی��� في ال�عاني . وعلى ه�ا فل�� �ل إع�ا)48(م�ه� أهل ال��ة

ال���ت�ة عل�ه، فإن �ان اإلع�اب ص���ا وال�ع�ى ص���ا فه�ا ما ال غا�ة 

�ع�ه، و�ن �ان اإلع�اب ص���ا وال�ع�ى فاس�ا فه�ا ��� ت���ح اإلع�اب مع 

ال��اف�ة على ص�ة ال�ع�ى وفي ��� ال��� وال�ف��� و�ع�اب الق�آن ال���� 

ل�اء �إصالح اإلع�اب م� أجل ال�ص�ل إلى ال�عاني أم�لة ����ة ت��� ع�ا�ة الع

  ال�اض�ة، واألغ�اض ال����ة ال�ي ی��ل�ها ال�� الع��ي.

ولعـل مـ� ال��اسـ� أن أخــ�� هـ�ا ال��ـ� �ـال�ق�ف علــى �عـ� ال�ـ�اه� مــ� 

الق�آن ال���� لل��ل�ل على ه�ا االت�اه ع�� عل�ائ�ا؛ ف��ا ن�ـ�ا علـى ف�ـاد إع�ا�ـه 

ِ الـَ�امِ قَِتـاٍل فِيـ�ِ، ُقـْل ي إع�اب ق�له تعالى: لف�اد مع�اه ما ذ�� ف ـْ�ر َ�ْسـ�َلُْونََك َعـِن الش�

[ال�قـ�ة:  اهللاِ  قَِتاٌل فِي�ِ َكبِ�ٌ� َوَصد� َعْن َس�ِيِل اهللاِ وُكْ�ٌ بِ�ِ والَمْسجِِد الَ�امِ َوإِْ�اُج أَ�ْلِـ�ِ ِمْنـ�ُ أَْك�َـ�ُ عِْنـَد 

ثالثـة  َوَصد� َعـْن َسـ�ِيِل اهللاِ وُكـْ�ٌ بِـ�ِ ه تعـالى: ]، فق� ذ�� العل�اء في إع�اب ق�ل217
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أوجــــه، م�هــــا وجهــــان مــــ�دودان لف�ــــاد ال�ع�ــــى، وال�جــــه ال�الــــ� هــــ� الــــ�� عل�ــــه 

ال�ف�ــ��، و��ــ���� معــه ال�ع�ــى. فأمــا ال�جهــان ال�ــ�دودان فقــ� نقله�ــا العل�ــاء عــ� 

  ، وه�ا: )49(الف�اء

��) ����ن ال�قـ�ی� عل�ـه: قـل ق�ـال األول: أنه مع��ف على ال���، وه� ق�له (ك�

��ه ����، وق�ال ��ه ص�، وق�ال ��ه �ف�، أ� أن الق�ال قـ� ج�ـع أنـه ���ـ�، وأنـه 

، وه�ا م� ح�� ال�ع�ى فاس� مـ� جه�ـ��؛ إحـ�اه�ا: أنـه یـ�د� )50(ص�، وأنه �ف�

إلى أن ���ن الق�ـال فـي ال�ـه� ال�ـ�ام �فـ�ا، والق�ـال فـي ال�ـه� ال�ـ�ام ـــ و�ن �ـان 

ا ــ ال ���ز أن ���ن �ف�ا، قال اب� ج��� ال����: "وذلـ� مـ� ال�أو�ـل خـالف ك��� 

ِع أحـ� أن هللا ـ ت�ــارك  وتعـالى ـ جعــل  مـا عل�ـه أهـل اإلســالم ج��عـا؛ ألنـه لـ� َیــ�َّ

. فهـ�ا قـ�ل خـارج  مـ� اإلج�ـاع ��ـا �قـ�ل )51(الق�ال في األشـه� ال�ـ�م �فـ�ا �ـا�"

، وهـ�ا �ف�ـي َوإِْ�اُج أَ�ْلِ�ِ ِمْن�ُ أَْك�َـ�ُ عِْنـَد اهللاِ ه: ال����. أما ال�هة األخ�� فِألن �ع�

إلى أن إخ�اج أهل ال���� ال��ام م�ه أك�� ع�� هللا م� ال�ف�، وه�ا أ��ـا فاسـ�؛ 

  .)52(ألنه ال شيء أع�� م� ال�ف�

ـــه:  ـــ�ِيِل اهللاِ ال�جـــه اآلخـــ�: أن ��ـــ�ن ق�ل ـــْن َس ـــد� َع ـــ�  َوَص م�تفعـــا �االب�ـــ�اء، وال��

. وهــ�ا أ��ــا مــ�دود؛ ألن ال�قــ�ی� عل�ــه )53(م�ــ�وف، ل�اللــة (ك��ــ�) ال��قــ�م عل�ــه

��ـــ�ن:  "ق�ـــال ��ـــه ���ـــ�، و���ـــ� ال�ـــ� عـــ� ســـ��ل هللا وال�فـــ�، و�ذا صـــار �ـــ�ل� 

صار ال�ع�ى: و�خـ�اج أهـل ال��ـ�� ال�ـ�ام م�ـه أك�ـ� ع�ـ� هللا مـ� ال�فـ�،  ���ـ�ن 

  .)54(أع�� م�ه �له�ع� خال ل ال�ف� 

فهــــ�ان ال�جهــــان مــــ� اإلعــــ�اب مــــ�دودان؛ ل�ــــا یــــ�والن إل�ــــه مــــ� ف�ــــاد فــــي 

ال�ع�ــى. والــ�� ��هــ� أن الفــ�اء ان�ــاق وراء ال�ــ�اعة اللف��ــة ف��ــى إع�ا�ــه علــى 

�اه� اللف� م� غ�� أن ���� ال��� في ال�ع�ى ال�� ت���ه اآل�ة الق�آن�ة، ف�ـ� 

عل�ـــه �ـــالم هللا، ف�قـــع  لـــه ��ـــه وهـــ� بهـــ�ا  كـــل جـــائ� فـــي الع���ـــة جـــائ�ا أن ���ـــل

  .)55(ال���
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ولعل ه�ا م�ا ح�ر م�ه اب� ال��� وغ��ه م� أنه:  "ال ���ز أن ���ل �الم 

هللا ع� وجـل و�ف�ـ� ���ـ�د االح��ـال ال��ـ�� اإلع�ابـي الـ�� ����لـه ت���ـ� مـا، 

  .)56(ق�آن"و���ن ال�الم �ه له مع�ى ما، فإن ه�ا ال�قام غل� ��ه أك�� ال�ع���� لل

وأما اإلع�اب ال�� ی���ه ال�ف��� و������ معه ال�ع�ى فهـ� أن ��ـ�ن ق�لـه: 

 َِوَصد� َعْن َس�ِيِل اهللا ) :مع��فان علـى وإ�اج أ�ل� من�) وق�له: (وك� ب�م���أ، وق�له (

) خ�ــ� عـ� ال���ـ�أ الــ�� هـ� (صـ�) ومــا ع�ـف عل�ــه، أك�ــ� عنـد اهللا(صـ�) وق�لـه: (

ــ�يل اهللاو���ــ�ن ال�ع�ــى: ( ــن س ــد ع ...)؛ أ�: ال�ــ� عــ� ســ��ل هللا، وعــ� ال��ــ�� ص

ال�ــ�ام، وال�فــ� �ــا�، و�خــ�اج أهــل ال��ــ�� ال�ــ�ام م�ــه، أع�ــ� ع�ــ� هللا إث�ــا، وأشــ� 

ذن�ــا مــ� الق�ــال فــي ال�ــه� ال�ــ�ام، وهــ�ا الق�ــال فــي ال�ــه� ال�ــ�ام هــ� مــا عا�ـــه 

إلــى  )58(� ذهـ� الفـ�اء) فقـالمســجد الـ�اموأمـا جـ� ( )57(ال��ـ���ن علـى ال��ـل���.

أنه ع�ف على (ال�ه� ال�ـ�ام)، أ�: ��ـأل�ن� عـ� ال�ـه� ال�ـ�ام، وعـ� ال��ـ�� 

ال��ام، وضعف ه�ا أ��ا "�ـأن القـ�م لـ� ��ـأل�ا عـ� ال��ـ�� ال�ـ�ام، إذ لـ� ��ـ��ا 

في تع���ه، و�ن�ا سأل�ا ع� الق�ال في ال�ه� ال��ام؛ ألنه وقع م�ه�، ول� ��ع�وا 

س�يل ) مع��ف على (المسجد ال�ام. وال���ح أن ()59(اإلث�"ب�خ�له، ف�اف�ا م� 

عــ� الفــ�اء وجهــا آخــ�، وهــ� أنــه مع�ــ�ف علــى  )61(ونقــل ��ــه أبــ� ح�ــان )60()اهللا

)،  وهـ� أ��ـا مـ�دود لف�ـاد ال�ع�ـى؛ وكـ� بـ�( ال���� ال���ور في �ـه مـ� ق�لـه:

فــ�ت �ال��ــ�� ألن ال�قــ�ی� عل�ــه ��ــ��: و�فــ� �ــه و�ال��ــ�� ال�ــ�ام، وال �قــال:  �

ال�ـــ�ام  وأ��ـــا فـــإن ال�ع�ـــى لـــ�� علـــى ال�فـــ� �ال��ـــ�� ال�ـــ�ام و�ن�ـــا عـــ� ال�ـــ� 

. ومــــ� شــــ�اه� ف�ــــاد  اإلعــــ�اب لف�ــــاد ال�ع�ــــى مــــا ق�ــــل فــــي وجــــه ف�ــــاد )62(ع�ــــه

]. فقـ� قـال 22[األن��ـاء:  َلْو �اَن فِي�َِما آلَِ�ٌة إالّ اهللاُ َلَفَسـَدَتااالس���اء في ق�له: تعـالى: 

هاه�ا ل��� لالس���اء، و�ن�ا  ل��ائي وال�جاج وج�ه�ر ال��اة: "إن (إال)س����ه وا

هي ��ع�ى (غ��) صفة آللهة، وال�ق�ی�: ل� �ان ف�ه�ا آلهة غ�� هللا لف��تا، فل�ا 

وذلـ� ل�عـ�ر  جعل� (إال) ��ع�ـى (غ�ـ�) أعـ�ب االسـ� الـ�� �عـ�ها �ـإع�اب (غ�ـ�)

وق� عق� س����ه ـ رح�ه هللا ـ فـي ��ا�ـه لـ�ل� �ا�ـا قـال ��ـه: "هـ�ا  )63(اإلع�اب ف�ها
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وذ�� م� أم�لة  ،)64( �اب ما ���ن ��ه (إال) وما �ع�ه وصفا ����لة (م�ل وغ��)"

  ، وق�ل ال�اع�:لو �ان في�ما آل�ة إال اهللا لفسدتاال�اب ق�له تعالى: 

  )65( الَفْ�َق�انِ َلَعْ�ُ� َأِب�َ� إال    و�لُّ أٍخ ُمفاِرُقه َأخ�ه  

أ�: و�ــل أخ غ�ــ� الف�قــ�ی� مفارقــه أخــ�ه. وهــ�ا اإلعــ�اب هــ� الــ�� ��ــ���� معــه 

ال�ع�ــى؛ ألن ال�ــ�اد نفــي اآللهــة ال��عــ�دة و�ث�ــات اإللــه ال�احــ� الفــ�د. وفــي م�ــيء 

(غ�ـ�)  �قـ�ل سـع�� األفغـاني: "وت��ـل (إال) أح�انـا قل�لـة علـى (إال) ��ع�ى (غ�ـ�)

�ا �عـ�ها، وذلـ� حـ�� �ف�ـ� ال�ع�ـى علـى االسـ���اء، م�ـل: وج��ا؛ ف��صف بها و�

. وال ��ــ�ز ن�ــ� (هللا) علـى االســ���اء؛ لف�ــاد )66( )"لــو �ــان في�مــا آل�ــة إال اهللا لفســدتا(

ال�ع�ى، إذ ���� ال�ق�ی� ح����: ل� �ان ف�ه�ا آلهة ل�� معه� هللا لف��تا، وذلـ� 

، وهـ� مع�ـى )67(فـ�ه� هللا لـ� تف�ـ�ا�ق��ي ����� ال�فه�م أنه ل� �ان ف�ه�ا آلهـة 

غ�ــ� مــ�اد، بــل ال�ــ�اد ت�ت�ــ� الف�ــاد علــى م�ــ�د ال�عــ�د، ف��ــى تعــ�دت اآللهــة لــ�م 

: (وال ��ــــ�ز ال��ــــ� علــــى االســــ���اء لــــ�جه��، )68(الف�ــــاد م�لقــــا قــــال الع��ــــ�� 

أحـــ�ه�ا: أنـــه فاســـ� فـــي ال�ع�ـــى؛ وذلـــ� أنـــ� إذا قلـــ�: لـــ� جـــاءني القـــ�م إال ز�ـــ�ا 

ع�اه أن الق�ل ام��ع ل��ن ز�� مع الق�م، فلـ� ن�ـ�� فـي اآل�ـة ل�ـان لق�ل�ه� �ان م

ال�ع�ى: إن ف�اد ال��اوات واألرض ام��ع ل�ج�د هللا تعالى مع اآللهة، وفـي ذلـ� 

إث�ــات إلــه مــع هللا... وال�جــه ال�ــاني: أن آلهــة ه�ــا ن�ــ�ة؛ وال��ــع إذا �ــان ن�ــ�ة لــ� 

  ����� م�ه ع�� ج�اعة م� ال��قق��".

ع� ال���د جـ�از �ـ�ن (إال) ) 69(ه�ام وأب� ح�ان وال���� وغ��ه�ونقل اب� 

في ه�ه اآل�ة لالس���اء، ومـا �عـ�ها ال�ـ�ل؛ م���ـا �ـأن مـا �عـ� (لـ�) غ�ـ� م�جـ� 

  في ال�ع�ى، وال��ل في غ�� ال��ج� أح�� م� ال�صف.

وه�ا و�ن �ان جائ�ا مـ� ح�ـ� ال�ـ�اعة ـ علـى مـا تأولـه ال��ـ�د ـ فإنـه فاسـ� 

�ع�ى؛ ووجه ف�اده "أن ال��ل ی�ج� إسقا� ال���ل م�ه، وال ���ز أن م� جهة  ال

في ح�� ال�اق�؛ إذ ل� أسق��ه ل�ان ����لة ق�ل�: ل� �ان ف�ه�ـا إال  ت��ن (آلهة)

  .)70(هللا لف��تا، ����� ال�ع�ى إلى ق�ل�: ل� �ان ف�ه�ا هللا لف��تا، وذل� �ا�ل"
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ِ اهللاُ يَْخـتِْم َع�َـ� َقْلبِـَك وَيْمـُح اهللاُ  وم� ذل� ما ذ�� في إع�اب  ق�له تعـالى:      َف�ِْن َ�َشـ�

]؛ ق�لـه: (وَ�ْ�ـُح) فعـل م�ـ�أنف، فـي م�ـل 24[ال�ـ�ر�:  الباطَِل ويُِحق� الَحق� بِ�َلِماتِ�ِ 

ال���وم  (����) رفع، ول�� داخال في ج�اء ال���، ����ن م��وما �الع�ف على

ِ اهللاُ يَ فــي ق�لــه تعــالى:  ــ� ــ�ِْن َ�َش ـِـَك َف ـَـ� َقْلب ــتِْم َع� ، ��ــا ُیــْ�ِهُ� بــ�ل� رســُ� ال�ل�ــة. قــال ْخ

الف�اء: "ول�� ���دود على (����) ����ن م��وما، هـ� م�ـ�أنف فـي م�ضـع رفـع 

. و�ن�ـــا ُأســـق�� م�ـــه الـــ�او فـــي ال�ســـ� ت�عـــا )71(و�ن لـــ� ت�ـــ� ��ـــه واو فـــي ال��ـــاب"

�ــا ق�لــه �ــان ال�قــف . ول��نــه مف�ــ�ال م)72(إلســقا�ها فــي اللفــ�  الل�قــاء ال�ــاك���

ِ اهللاُ يَْختِْم َع�َـ� َقْلبِـَك على ق�له تعـالى:  تامـا، ��ـا نـ� عل�ـه األشـ��ني فـي  َف�ِْن َ�َش�

ِ اهللاُ يَْختِْم َع�َ� َقْلبَِك  . وقال أب� جعف� ال��ـاس: ")73(ك�ا�ه م�ار اله�� ت�ـام  َف�ِْن َ�َش�

ِ "قال �عق�ب:  . وقال أ��ا:)74(على ما رو� ع� أبي ع��و ب� العالء" َفـ�ِْن َ�َشـ�

 وَيْمـُح اهللاُ الباطِـَل ، وهـ�ا �ع�ـي أن ق�لـه تعـالى: )75(ت�ام ال�الم"  اهللاُ يَْختِْم َع�َ� َقْلبَِك 

ــَ� لــه ��ــا ق�لــه ال لف�ــا وال مع�ــى. وق�ــل: م�ضــع (��ــح) جــ�م ع�فــا علــى  ال َتَعلُّ

؛ ألن ع�فــه علــى )77(؛ قــال األشــ��ني: "ولــ�� �ــ�ل� لف�ــاد ال�ع�ــى")76( (��ــ��)

(����) ی�د� إلى أن ���ن م�ـ� ال�ا�ـل معلقـا ��ـ��، ولـ�� ال�ع�ـى عل�ـه؛ "فـإن 

، )78(]8) [األنفـال: ليحـق الحـق ويبطـل الباطـلهللا ق� م�ا ال�ا�ل �إ��اله إ�اه �ق�لـه: (

  أ� أن هللا س��انه وتعالى ���� ال�ا�ل على �ل حال، وم� غ�� ش��.

اَن لَِبَ�ٍـ أَْن يُ�َل�َمـ�ُ اهللاُ إال� َوْحًيـا أو ِمـْن َوَراِء حِجـاٍب أَْو يُرِْسـَل َرُسـوًال َومـا �ـوم� ذل� ق�له تعـالى: 

ــاءُ  ــا َ�ش ـِـ�ِ َم ــو�ِ� بِ�ِذْن ] �ــ��� ن�ــ� ق�لــه: (ی�ســل). ونْ�ــ�ه إمــا أن 51[ال�ــ�ر�:  َفيُ

���ن �الع�ف على ق�له: (أن ��ل�ه)، أو على غ��ه، وال ���ز أن ���ن مع��فا 

؛ ألنه ��ـ�� مع�ـاه: "ومـا �ـان ل��ـ� أن ی�سـله )79(��ل�ه) لف�اد ال�ع�ى على (أن

رس�ال، أو أن ی�سل إل�ه رس�ال؛ ف��د� ذلـ� إمـا إلـى نفـي ال�سـل، أو نفـي ال��سـل 

ــ�ه�، و�اله�ــا فاســ�؛ ألن هللا تعــالى قــ� أرســل ال�ســل مــ� ال��ــ�، وأرســل إلــ�ه�  إل

هـــ� أن ���ـــل ق�لـــه: (ی�ســـل) والـــ�� عل�ـــه ال�ع�ـــى وال�قـــ�ی� ال�ــ��ح  )80(ال�ســل"

على (أن) أخ�� غ�� ه�ه، وهي (أن) ال�ق�رة ال�ي دل عل�ها ق�لـه: (وح�ـا)، ألنـه 



  
  
  

  المعنى لسالمة اإلعراب ِصّحة

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةاألسمریةمجلة الجامعة 
386 

��ع�ى: أن یـ�حى، ���ـ�ن ال�قـ�ی�: ومـا �ـان ل��ـ� أن ��ل�ـه هللا إال أن یـ�حى أو 

  .)81(ی�سل رس�ال

  وأخ�� ه�ه ال�ائفة م�  ال��اه� ��ا ق�ل في إع�اب ق�له تعالى: 

 تُنجِيكُْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ي�َي��ا ٍ كُْم َع�َ� تَِجاَرة تُْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوَرُسولِ�ِ وتُجا�ُِدوَن �ِ�   ال�ِذيَن آَمنُوا َ�ْل أَدُ��

خِْلكُْم َجّناٍت َتْجرِي َ�ْغِ�ْ َ�كُْم ذُنُوبَكُْم ويُْد  َس�ِيِل اهللاِ بِ�َْموا�ِكُْم َوأَ�ُفِسكُْم َذ�ِكُْم َخ�ٌ� َ�كُْم إِن ُكنُتْم َ�ْعَلُموَن 

  ].12ــ  10[ ال�ف:  ...ِمن َتْحتِ�ا األَنْ�اُر 

)، ف�ه� ال�جاج إلى أنه م��وم فـي جـ�اب َ�ْغِ�ْ َ�كُْم اخ�لف ال��اة في ج�م ق�له: (

؛ ألن مع�ــاه مع�ــى األمــ�، تؤمنــون بــاهللا ورســول� وتجا�ــدون �ــ� ســ�يل اهللاق�لـه تعــالى: 

كأنــه قــال: آم�ــ�ا وجاهــ�وا �غفــ� ل�ــ�، فلف�ــه لفــ� ال��ــ�، ومع�ــاه األمــ�؛ تع�ــ�ه 

ـــ�يل اهللاقـــ�اءة ع�ـــ� هللا بـــ� م�ـــع�د  ـــ� س ـــدوا � ـــول� وجا�ِ ـــاهللا ورس ـــوا ب علـــى لفـــ�  آِمن

، وذ�ــ� الع��ــ�� فــي ج�مــه وجهــ�� آخــ��� "أحــ�ه�ا: هــ� جــ�اب شــ�� )82(األمــ�

، تقــ�ی�ه: إن ت�م�ــ�ا �غفــ� ل�ــ�، و(ت�م�ــ�ن) ��ع�ــى آم�ــ�ا م�ــ�وف دل عل�ــه ال�ــالم

. )83(وال�اني: ه� جـ�اب ل�ـا دل عل�ـه االسـ�فهام، وال�ع�ـى: هـل تق�لـ�ن إْن َدَلْلـُ�ُ�ْ�"

ـــئ وُأنِ�ـــ� عل�ـــه ذلـــ� )84( وقـــال الفـــ�اء: "هـــ� جـــ�اب االســـ�فهام (هـــل أدل�ـــ�)" . وُخ�ِّ

فقـال: هــ�ا جـ�اب (هــل)،  لف�ـاد ال�ع�ـى. قــال ال�جـاج: "وقــ� غلـ� �عـ� ال��ــ����

. وقـال الع��ـ��: "قـال الفـ�اء هـ� جـ�اب االسـ�فهام علـى اللفـ�، )85(وه�ا غل� َب�ِّ�"

. وقــال صــاح� ال��ــ� الــ�افي: "ولــ�� ال�ــ�م راجعــا ل�ق�عه�ــا ج�ا�ــا )86(و��ــه ُ�عــ�"

.ووجــه ف�ــاده: أنــه لــ� �ــان  )87(لالســ�فهام (هــل أدل�ــ�) لف�ــاد ال�ع�ــى علــى هــ�ا"

ـــ (هــل) ــُ�ُ�ْ� علــى ال��ــارة �غفــ� ل�ــ�،  ج�ا�ــا ل ��ــا قــال الفــ�اء ل�ــان ال�قــ�ی�: إْن َدَلْل

ف��ـ�ن ال�غفــ�ة م�ت�ــة علــى م�ــ�د دالل�ــه إ�ــاه� علــى فعــل اإل��ــان وال�هــاد، ولــ�� 

ك�ل�؛ ألن م��د ال�اللة على ما ی���ه� ال ت�ـ� بهـا ال�غفـ�ة، إن�ـا ت�ـ� ال�غفـ�ة 

ه� ال��ي على ما ی�فعه� غف� هللا لهـ�، �اإل��ان وال�هاد. قال ال�جاج: "ل�� إذا دل

  .)88(إن�ا �غف� هللا له� إذا آم��ا وجاه�وا"
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  :ال�ات�ـة

فق� �ه�ت م� خالل ه�ه ال�راسة ال��ج�ة �ع� ال��ائج ال�ي ���� و�ع� 

  في ال�قا� اآلت�ة:  تل���ها

أن اله�ف األس�ى م� اإلع�اب ه� فه� ال�ع�ى وال�ق�ف عل�ه، وال س��ا  .1

في  الق�آن ال����؛ إذ ��ع�فة حقائ� اإلع�اب وال�ق�ف على ت��فاته 

وس��اته ��ل� الل�ان، و��ح ال�الم، وتع�ف أك�� ال�عاني، و���ل 

  ال��اد.  

ة ال�ع�ى أنه ال س��ل إلى مع�فة اإلع�اب إال �ع� مع�فة ال�ع�ى،  ���ع�ف .2

���� ال��ج�ه و��ح اإلع�اب. و�ذا ت�اذب اإلع�اب وال�ع�ى ش��ا 

  واح�ا فال�ع�ل عل�ه ه� ال�ع�ى، و��ول اإلع�اب ل���ه واس�قام�ه.

أن ه�اك م� ال��اة م� ���ل إلى ال��عة ال����ة في ت�ج�ه اإلع�اب  .3

  وال یه�� �ال�ع�ى ال�اللي ال�� ت���ه ال���ص ف�ل�قه ال�م ���� ذل�.

أن اإلع�اب ال�� ی�د� إلى ال�عاني الفاس�ة ��� رده وال��� ع�  .4

ال�جه م� اإلع�اب ال�� ���ن عل�ه ال�ع�ى ص���ا وواض�ا، وأنه ال 

اع��ار ل��ة القاع�ة ال����ة وسالم�ها إذا �ان� ال�عاني ال���ت�ة عل�ها 

  قاص�ة ال تل�ي األغ�اض ال�ي أوتي م� أجلها ال�الم . 

  ه�ام�:ال

�ــان للعالمــة ابــ� م��ــ�ر قــ�م لــه ال�ــ�خ ع�ــ� هللا العالیلــي أعــاد ب�ــاءه علــى ال�ــ�ف األول مــ� ـ الل 1

  .4/724م. (ع رب): 1988ال�ل�ة: ی�سف ال��ا�. دار ال��ل. دار ل�ان الع�ب. ب��وت. 

ـ ی��ـ�: الل�ــاب فـي علـل ال��ـاء واإلعـ�اب: ألبـي ال�قــاء، م�ـ� الـ�ی� ع�ـ� هللا بـ� ال��ـ�� الع��ــ��.  2

، وأســ�ار الع���ــة ألبــي ال���ــات ، 1/54م: 1995ت�ق�ــ�: غــاز� م��ــار �ل��ــات. دار الف�ــ�. دم�ــ�. 

م: 1995ب�ـ�وت.  ع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� ع��� هللا األن�ار�. ت�ق�� د: ف�� صالح قـ�اره. دار ال��ـل ـــ

، وال��ائ� ألبي الف�ح؛ ع��ان ب� ج�ي. ت�ق�ـ�: دمحم علـي ال��ـار. عـال� ال��ـ�. ب�ـ�وت ـــ 41ـ  40

، ومع�ـ� مقـای�� اللغـة ألبـي ال��ـ��؛ أح�ـ� بـ� فـارس بـ� ز���ـا. ت�ق�ـ�: دمحم ع�ـ� 37ـ  1/36ل��ـان: 

  .301ـ  4/300م: 1979ال�الم هارون. دار الف��. 
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��ف� ال�ی�، أبي ال�قاء ���� ب� علي ب� ���� ال��صلي ق�م له ووضع ه�ام�ـه ــ  ش�ح ال�ف�ل ل 3

  .  1/196وفهارسه  د: إم�ل ب��ع �عق�ب. دار ال��� العل��ة ــ ب��وت ـ ل��ان: 

  .1/52ــ  الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب:  4

لـ�ی� ح�ـ� بـ� قاسـ� بـ� ــ ی���: ت�ضـ�ح ال�قاصـ� وال��ـال� ��ـ�ح أل��ـة ابـ� مالـ� ألبـي دمحم، بـ�ر ا 5

، 1/296م: 2008. 1ع�� هللا ال��اد� ش�ح وت�ق��: ع�� ال�ح�� علي سل��ان. دار الف�ـ� الع��ـي. �

، وشــ�ح ال��ــ��ح علــى ال��ضــ�ح لألزهــ��؛ خالــ� 1/196، وشــ�ح ال�ف�ــل: 37، 1/36وال��ــائ�: 

  .1/69م: 2000، �1: ب� ع�� هللا. ت�ق��: ع�� ال�ح�� علي سل��ان. دار ال��� العل��ة. ب��وت، 

ــــ شــ�ح شــ�ور الــ�ه� فــي مع�فــة �ــالم العــ�ب لع�ــ� هللا بــ� ی�ســف بــ� ع�ــ� هللا بــ� ه�ــام األن�ــار�.  6

. و���ــ� ه�ــع اله�امــع فــي 41م: 1984ت�ق�ــ�: ع�ــ� الغ�ــي الــ�ق�. ال�ــ��ة ال���ــ�ة لل��ز�ــع. دم�ــ�. 

ـــ� ال�� ـــ�ی� بـــ� أبـــي ��ـــ� ال�ـــ���ي. ت�ق�ـــ�: ع� �ـــ� ه�ـــ�او�.  ال����ـــة شـــ�ح ج�ـــع ال��امـــع ل�ـــالل ال

  .  1/59ال������ة. م��: 

  .1/35ــ ال��ائ�:  7

 .46ــ أس�ار الع���ة:  8

ــــ ال�ــاح�ي فـــي فقــه اللغـــة ألبــي ال��ـــ�� أح�ــ� بـــ� فــارس. تعل�ـــ�: أح�ــ� ح�ـــ� ��ــج. دار ال��ـــ�  9

  .143م: 1997. 1العل��ة. ب��وت ــ ل��ان، �: 

اجي. ت�ق�ـ�: د. مـازن ال��ـارك  دار ال�فـائ�. ب�ـ�وت. ــ اإل��اح في علل ال��� ألبي القاس� ال�ج 10

  .69م: 1979. �3: 

ـــ م�ــ�ل إعـ�اب القــ�آن ألبـي دمحم؛ م�ــي بـ� أبــي �الـ� ال���ــي. ت�ق�ـ�: د. حــات� صـالح ال�ــام�.  11

  .1/63م: 1984. 2م�س�ة ال�سالة. ب��وت. �: 

ال�ـــ���ي. ت�ق�ـــ�: دمحم أبـــي  ـــــ اإلتقـــان فـــي علـــ�م القـــ�آن لع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� أبـــي ��ـــ� جـــالل الـــ�ی� 12

  .2/309م: 1974الف�ل. اله�أة ال����ة العامة لل��اب. 

  ــ نف�ه.  13

ــ ش�ح ق�� ال��� و�ـل ال�ـ�� ألبـي دمحم؛ ع�ـ� هللا ج�ـال الـ�ی� بـ� ه�ـام األن�ـار�. ت�ق�ـ�: دمحم  14

  .412م�ي ال�ی� ع�� ال����.  دار ق���ة. ال���� ـ ال�فاة: 

  .284، 1/283ــ ال��ائ�:  15

  .2/309، واإلتقان: 2/527ــ ی���: ال�غ�ي  16

ــ الق�اءات وأث�ها في علـ�م الع���ـة ل���ـ� دمحم دمحم سـال� م���ـ�. م���ـة ال�ل�ـات األزه��ـة. القـاه�ة.  17

  .2/193م: 1984. �1
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  .3/255ــ ال��ائ�:  18

  .256، 3/255ــ نف�ه:  19

ن ألبـــي ال���ـــات؛ ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� دمحم بـــ� ع��ـــ� هللا بـــ� ـــــ ی��ـــ�: ال��ـــان فـــي غ��ـــ� إعـــ�اب القـــ�آ 20

م: مق�مـة 1969األن�ار�. ت�ق��: د �ه ع�� ال���� �ه. دار ال��اب الع��ي لل��اعة وال���. القاه�ة. 

  .1/20ال��ق� 

ــ مغ�ي الل��� ع� ��� األعار�� ألبي دمحم؛ ع�� هللا ج�ال ال�ی� ب� ی�سف بـ� ه�ـام األن�ـار�.  21

  .2/531م: 1987 م�ي ال�ی� ع�� ال����. ال����ة الع���ة ــ ص��ا. ت�ق��: دمحم

ـــ الف��ــ� فــي إعــ�اب القــ�آن ال���ــ� لل����ــ�؛ ح�ــ�� بــ� أبــي العــ� اله�ــ�اني. ت�ق�ــ� د: دمحم ح�ــ�  22 ـ

  .1/114م: مق�مة ال��ق� 1991. 1ال���. دار ال�قافة. ال�وحة ــ ق��. �

ـــ ال��ــاف عــ� حقــائ� غــ�ام� ال����ــل 23 وع�ــ�ن األقاو�ــل فــي وجــ�ه ال�أو�ــل ألبــي القاســ�؛ جــار هللا  ـ

م��ــ�د بــ� ع�ــ� بــ� دمحم ال�م��ــ��. رت�ــه وضــ��ه وصــ��ه: دمحم ع�ــ� ال�ــالم شــاه��.  دار ال��ــ� 

  .1/398م: 2003. 3العل��ة. ب��وت ــ ل��ان. �

دل أح�ـ� ع�ـ� ــ ال��� ال���� ل���� ب� ی�سـف؛ ال�ـه�� �ـأبي ح�ـان األن�ل�ـي. ت�ق�ـ�: ال�ـ�خ عـا 24

  .3/43م: 2001. 1ال��ج�د، ال��خ علي دمحم مع�ض. دار ال��� العل��ة. ب��وت ـ ل��ان. �

، وشـ�ح ابـ� عق�ـل علـى أل��ـة ابـ� مالـ� 2/322،  وه�ـع اله�امـع 1/299ــ ی���: مغ�ي الل���:  25 

�ی� ع�ــ� ال���ــ�. ل�هــاء الــ�ی�؛ ع�ــ� هللا بــ� ع�ــ� الــ�ح�� بــ� ع�ــ�  هللا بــ� عق�ــل. ت�ق�ــ�: دمحم م�ــي الــ

  .1/219م: 2005م���ة دار ال��اث. القاه�ة. 

ــ ال��� لع�� هللا ب� ه�ام ال�ل�لي، وه� في خ�انـة األدب ولـ� ل�ـاب ل�ـان العـ�ب لع�ـ� القـادر بـ�  26 
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