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 امللخص 
ئم فهذا بحث قا ؛احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد

نقل فيها نقاشا وقع يف  ، بن هشام األنصاري عىل حتقيق رسالة جلامل الدين 

ک  ک   ﴿: أحد جمالسه العلمية يتعلق بآية يف سورة النساء وهي قوله تعاىل

ش ذكر أقوال وجرى يف النقا  ﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

واختيار الزخمرشي  ﴾ڳ  ڳ ﴿يف املعطوف عليه يف قوله  ةلثالثالزخمرشي ا

للقول األول ثم إيراده العرتاض قد يرد عىل القول املختار وإجابته عىل هذا اإليراد 

 من وجهني.

بعد ذلك أورد ابن هشام كالما لشخص مل يسمه استشكل فيه أقوال الزخمرشي 

وكان الرد هو موضوع  ،د ابن هشام عىل هذا املستشكلثم جاء ر ،من جهات ثالث

 هذه الرسالة.
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 ةــدمـمـق
والصالُة والسالم عىل َمن  ،عّلم اإلنسان ما مل يعلم ،احلمُد هلل الذي عّلم بالقلم

  :وبعد ،واملبعوِث يف خري األمم ،وبدائَع احلكم ،أويت جوامَع الكلم

رسالٌة لطيفة طوهتا يُد النسيان وعالها غباُر الزمن وصمتت عن ذكرها فهذه 

ذلكم هو  ،كتُب الرتاجم مع كوهنا لعلم من أعالم العربية وإمام من أئمتها الكبار

مجاُل الدين عبداهلل بن يوسف، املعروف بابن هشام األنصاري، املولود يف القاهرة 

 .هـ(761)واملتوىف فيها سنةهـ( 708)سنة

أشهُر من أن ُيرتجَم له يف مثل هذه الرسالة الوجيزة بُن هشام وا
(1)

فقد  ،

ُأفرد يف ترمجته ومصنفاته وآرائه كتٌب ورسائُل وأبحاث
(2)

 . 

واملباحث  ،فهو كام قال ابُن حجر : انفرَد بالفوائد الغريبة ،وهو حقيٌق بذلك 

واالقتدار  ،ع املفر واالطِّال ،والتحقيق البالغ ،واالستدراكات العجيبة ،الدقيقة

وامللكة التي كاَن يتمكُن هبا من التعبري عن مقصوده بام  ،عىل الترصف يف الكالم

يريُد مسهبا وموجزا.
(3)

  

وَنَقَل عن ابِن خلدون قوَله : ما زلنا ونحن باملغرب نسمُع أنَّه ظهَر بمرص عاملٌ 

أنحى من سيبويه. ،بالعربية ُيَقاُل له ابن هشام
(4)

  

                                                        
( وشذرات 2/68( وبغية الوعاة )10/336نجوم الزاهرة )( وال2/456)انظر يف ترمجته: الدرر الكامنة( 1)

 .(1/400( والبدر الطالع )6/191ب )الذه

 .آثاره ومذهبه النحوي( للدكتور عيل فودة نيل ،من أشهرها وأمجعها )ابن هشام األنصاري( 2)

 .(2/415الدرر الكامنة )( 3)

( : شاعت عن ابن خلدون يف 2/459ته )السابق. قال الدكتور حممود الطناحي يف جمموع مقاال املصدر( 4)

ومل اجد هذه الكلمة بسياقها  ...وهي قوله : ما زلنا ونحن باملغرب ،حق ابن هشام كلمة تناقلها مرتمجوه

..وقد تتبعت الكلمة  فوجدت أن الذي ذكرها هبذا النسق والسياق .هذا وحروفها يف مقدمة ابن خلدون

 =أن ابن حجر صدر هذه الكلمةويالحظ  ،شام يف الدرر الكامنةهو ابن حجر العسقالين يف ترمجة ابن ه
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َد هبذا الفن وقريٌب   ،وأحاَ  بدقائقه وحقائقه ،منه قوُل الشوكاين فيه : وَتَفرَّ

وصار له من امللكة فيه مامل يكْن لغريه.
(1)

   

 ،السيام العربية فهو فارُسها ،ويقوُل ابُن َتغري بردي : كان عاملا يف عدة علوم

ومالُك زمامها.
(2)

   

ا مصنفاُته فأشهُرها )مغني اللبيب( الذي ي قوُل عنه ابُن خلدون : ووصَل وأمَّ

إلينا باملغرب هلذه العصور ديواٌن من مرص منسوٌب إىل مجال الدين بن هشام من 

وتكلَم عىل احلروف  ،استوىف فيه أحكاَم اإلعراب جمملًة ومفصلةً  ،علامئها

ه  ،وحذَف ما يف الصناعة من املتكرر يف أكثر أبواهبا ،واملفردات واجلمل َوَسامَّ

وأشاَر إىل نكت إعراب القرآن ُكلِّها وضبطها بأبواب وفصول  ،اإلعراب باملغني يف

 ،فوقفنا منه عىل علٍم جمٍّ يشهُد بعلو قدره يف هذه الصناعة ،وقواعد انتظَم سائُرها

فأتى من ذلك بيشء عجيب دالٍّ عىل قوة ملكته واطِّالعهبضاعته منها.. ووفورِ 
(3)

. 

ورشح قطر  ،املسالك أوضح:  مطبوعا أشهرها ومن-ومل تكن بقية مصنفاته  

واملسائل  ،وقواعد اإلعراب ،ورشح بانت سعاد ،ورشح شذور الذهب ،الندى

فها هو ذا يقوُل عنها  ،حظا من املغني يف ثناء ابن خلدون عليها بأقلَّ -السفرية 

وعن مصنفها : وصَل إلينا باملغرب هلذا العهد من تآليف رجل من أهل صناعة 

مرص ُيعَرُف بابن هشام ظهَر من كالمه فيها أنَّه استوىل عىل غاية من  العربية من أهل

                                                        
وقد ذكر شمس الدين السخاوي يف الضوء الالمع  ،قال لنا ابن خلدون. فهو سامع إذن :بقوله=

 .وسمع من فوائده ،( أن ابن حجر اجتمع بابن خلدون مرارا4/148)

  .(1/400( البدر الطالع )(1

 .(10/336النجوم الزاهرة ) (2)

  .(340مقدمة ابن خلدون ) (3)
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لِِعَظِم ملكته  ،ملكة تلك الصناعة مل حتصل إال لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهام

وما أحاَ  به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن ترصفه فيه.
(1)

   

َت فيها نقاشا داَر يف ومن مجلة مصنفات ابن هشام املاتعة هذه الرسالُة التي أثب

َأورَد بعُضهم  ،درس من دروسه العلمية يتعلُق بإعراب آية يف كشاف الزخمرشي

فجاء تعليُق ابن هشام يف هذه الرسالة بيانا لإلشكال وإيضاحا ملا قد  ،إشكاال عليه

 يكوُن فيه نوُع إهبام.

ق نرُشها ومل ولكون هذه الرسالة من مكنونات اخلزائن التي مل تَر النوَر ومل يسب

فقد صحَّ  -ُترش إليها كتُب الرتاجم فهي من خبايا الزوايا مع جاللة قدر مؤلفها 

ليتحقَق النفُع هبا وُتضيُف إىل  ؛العزُم مني عىل حتقيقها وإخراجها إىل عامل النور

 .تراثنا املطبوع أثرا جديدا من آثار ابن هشام املاتعة الشائقة

 .تلومها النصُّ املحقُق ثم الفهرسدمة ومتهيد يوقد قسمُت العمَل فيها إىل مق

وآخُر دعوانا أِن احلمُدهللِ ربِّ  ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلُت وإليه ُأنِيُب 

 .العاملني

 

 

 

                            

 

                                                        
 .(330مقدمة ابن خلدون ) (1)
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 دمتـهيـ
 وفيه أربعة مباحث :

 املبحث األول 
 مادة الرسالة وأهميتها 

رسالته هذه نقاشا وقع يف أحد دروسه جرى فيه احلديث عن َقّيَد ابُن هشام يف 

ک ک  ک گ گ گ گ  ڳ ﴿ :آية يف سورة النساء وهي قوله تعاىل

أوردوا فيه كالَم الزخمرشي يف الكشاف وتقديراته الثالث  ﴾ڳڳ

 وهي :﴾ ڳ  ڳ ﴿للمعطوف يف 

 .وهو الذي جّوده الزخمرشي ﴾ک ﴿األول : العطف عىل 

 .﴾گ ﴿اسم الثـاين : العطف عىل 

  .﴾گ ﴿الثالث : العطف عىل الضمري املسترت يف 

َم الزخمرشيُّ التقديَر األول  ثم استطرَد الكالُم إىل ذكر السبب الذي من أجله قدَّ

ويعني بذلك  ،وهو ما عرب عنه الزخمرشيُّ باالنحراف عن الغرض ،عىل اآلخرين

أو أن يعبد اهلل  ،بالعبوديةأنَّ املسيَح ال يأنُف أن يكون هو وال من فوقه موصوفني 

  .هو ومن فوقه

وهم  ﴾ڳ ﴿ثم ُنقل إيراد الزخمرشي عىل اختياره بالسؤال عن وجه جعل 

 والذي أجاب عنه من وجهني :  ،باإلفراد ﴾گ گ  ﴿مجاعة 

 .األول : أن املراد وال كل واحد من املالئكة

هلل. فحذف ذلك لداللة والثاين : أن املراد وال املالئكة املقربون أن يكونوا عبادا 

 .عليه إجيازا ﴾گ گ﴿ 

بعد ذلك نقل ابن هشام االعرتاضات الثالثة التي مل يسم قائلها والتي كان الرد 

 .عليها هو موضوع الرسالة



 عبد العزيز الجهنيد. تحقيق:  البن هشام األنصاري    ﴾  ...ک  ک   ک﴿ رسالة في قوله تعالى:

336 

وكأنَّ  ،ويظهر من تفصيل ابن هشام وتأصيله تأييُده للزخمرشي فيام ذهب إليه

 .ر املعطوف يف اآليةالرسالَة تعليٌل وتوجيٌه لكالم الزخمرشي يف تقدي

ا البن هشام ومع ذلك فالرسالُة حوْت  .وأما أمهيُة الرسالة فيكفي أن نقوَل إهنَّ

  .به تفردت وتفصيال تعليال –عىل صغر حجمها وقلة شواهدها  -

ومما جيدر التنبيه عليه تفرد الزخمرشي بذكر األوجه الثالثة يف تقدير املعطوف 

وأما  ،آلية قبله اقترص عىل الوجه األولوكل من تعرض ل﴾ ڳ  ڳ ﴿عليه يف 

من أتى بعده كالرازي واملنتجب اهلمذاين وأيب حيان والسمني احللبي فإهنم 

    .اعتمدوا عىل نص كالم الزخمرشي كام سيأيت
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 املبحث الثاني 
 عنوان الرسالة ونسبتها البن هشام 

( بذكر عنوان الرسالة يف غالف املجموع وجاء عىل انفردت نسخة )خرسو باشا

 النحو اآليت:

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ﴿رسالة البن هشام يف قوله تعاىل 

  .اآلية ﴾ڳ  

  .وخلت النسختان األخريان من العنوان

ويبعد  ،وهو مستمد من موضوع الرسالة ،والعنوان من وضع النساخ وال شك

انا هلذه الرسالة التي يغلب عىل الظن أهنا جزء من أن يكون ابن هشام قد وضع عنو

 .مصنف كبري حيوي جمالس وأمايل عديدة

وهذه الرسالة حاهلا حال كثري من الرسائل الصغرية التي صمتت عنها كتب 

واألسباب عديدة لعل من  ،الرتاجم وأغفلت ذكرها يف ثبت مؤلفات أصحاهبا

 .مفقود أبرزها أن هذه الرسائل هي جزء من مصنف كبري

 ،والبن هشام كتاب يف هذا الباب يسمى )التذكرة( قيل إنه يف مخسة عرش جملدا

 .والعلم عند اهلل ،فلعل رسالتنا هذه منه

بل  ،ما يدعو للشك يف نسبة هذه الرسالة البن هشام -بحمد اهلل-وليس هناك 

 ومن ذلك : ،ها إليهتكل الدالئل تشري إىل صحة نسب

قال ) ــفكلها تبدأ ب ،عىل إثبات اسم ابن هشام يف أوهلا. اتفاق النسخ الثالث 1

  ...(.مجال الدين بن هشام

. أسلوب الرسالة هو نفسه أسلوب ابن هشام الدقيق العميق الذي يميل إىل 2

  .التفصيل والتأصيل
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. عناية ابن هشام بالزخمرشي يف كتبه، فقّل أن خيلو كتاب البن هشام من ذكر 3

وأفرد له يف  ،مرة( 180ذكره يف املغني قريبا من ) يتكرر للزخمرشي. وها هو ذا

وهي من بابة هذه  ،رسالته املسامة )املسائل السفرية( مسألة يف توجيه إعراب آية

 .الرسالة

كل ذلك وغريه جيعل القلب مطمئنا ال يساوره شك يف نسبة هذه الرسالة البن 

ن ذكر هلا يف كتب لتلحق بركب رسائله األخرى التي خرجت للنور دو ؛هشام

 .الرتاجم
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 املبحث الثالث 
 منهج التحقيق 

معتمدا يف ذلك عىل نسختي  ،رسُت يف حتقيق الرسالة عىل طريقة النص املختار

 .مع عدم إغفال نسخة التيمورية ،تركيا

بغيَة  ،ياقوأثبُت الفروَق بني النسخ واخرتُت منها ما أراه متوافقا مع الس

 .الوصول إىل صورة هي أقرُب ما تكون إىل نسخة املؤلف

 .كام قمُت بالتعليق عىل النص وختريج ما حيتاج إىل ختريج دون إثقال أو إخالل
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 املبحث الرابع 
 وصف النسخ اخلطية  

 ىل النحو اآليت :وهي ع ،وقفُت عىل ثالث نسخ خطية هلذه الرسالة

 .( يف اسطنبول برتكيااألوىل : نسخة مكتبة )خرسو باشا

( 15يف كل ورقة ) ،وعدد أوراقها ثالث (754وتقع ضمن جمموع برقم )

  .سطرا

 ...جاء يف أوهلا : قال العالمة مجال الدين ابن هشام

ووقع فيها سقط يف حدود ثالثة أسطر يف  ،والنسخة خطها مجيل ومشكول

 .وهو ثابت يف النسختني األخريني ،دموضع واح

 .(وقد رمزت هلا باحلرف )خ

وتقع ضمن جمموع  ،الثانية : نسخة مكتبة )أسعد أفندي( يف اسطنبول برتكيا

 .( سطرا19يف كل ورقة ) ،وعدد أوراقها ثالث ،(46برقم )

 ...جاء يف أوهلا : قال العالمة الشيخ مجال الدين بن هشام

  .وهي أتم النسخ ،وخطها جيد خال من الضبط

  .وقد رمزت هلا باحلرف ) أ (

الثالثة: نسخة املكتبة التيمورية يف دار الكتب املرصية وتقع ضمن جمموع برقم 

 ./جماميع(102)

( 124-123وت. وجاءت الرسالة يف الورقتني )وعدد أسطر املجموع متفا

سطرا من ويف الثانية واحدا وعرشين  ،شغلت يف األوىل مخسة األسطر األخرية

  .أوهلا

 ...(.ثم : ) قال الشيخ مجال الدين ابن هشام  ،وبدأت بالبسملة
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 .(وقد رمزت هلا باحلرف )ت

والناظر يف النسخ الثالث يلمس بجالء أفضلية نسختي تركيا عىل النسخة  

بخالف النسخة التيمورية  ،فهام متقاربتان يف الوضوح وجودة اخلط ،التيمورية

 .يف أكثر من موضع التي حوت سقطا خمال
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 مناذج
 من نسخ الرسالة 

 



 (ه1437 جمادى اآلخرة)العدد الحادي والعشرون       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

343 

 صورة اللوحة األولى من نسخة )خسرو باشا(
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 صورة اللوحة األولى من نسخة )أسعد أفندي( 
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 صورة اللوحة األولى من نسخة )التيمورية(
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

قال ]العالمُة[
(1)

]الشيخ[ 
(2)

[مجاُل الدين بن هشام ] 
(3)

 : 

قوله َوَقَع يف بعض الدروس الكالُم عىل
(4)

لن يستنكَف املسيُح أن يكوَن }تعاىل  

اآلية {عبًدا هلل وال املالئكُة املقربون
(5)

 ؛وهو كالٌم حسنٌ  ،َوُأْوِرَد كالُم الزخمرشي ،

َعْطُفه  {َواَل املاََلئَِكةُ }وذلك أنَّه قال : األجوُد يف  ،غرَي أنَّ فيه بعَض إشكاٍل لدقته

{املَِسيُح }عىل 
(6)

 {َيُكونَ }يف ال عىل املسترت  
(7)

ألدائهام إىل بعض  ؛أو يف  )عبد( 

وذلك أنَّ الغرَض أن املسيَح ال َيْأَنُف أْن يكوَن هو وال  ،االنحراف عن الغرض

املالئكُة موصوفني بالعبودية.
(8)

   

                                                        
  .ليست يف )ت(( 1)

  .زيادة من )أ( و )ت(( 2)

   .زيادة من )ت(( 3)

 يف )ت( : يف الكالم عىل قوله...( 4)

 .)لن يستنكف املسيح(واالية جاءت تامة يف)ت( واقترصت )خ( و)أ( عىل قوله (172)سورة النساء،آية( 5)

 ( : فالعطف عىل )املسيح( هو الظاهر. 2/185كشاف )عبارة ال( 6)

   .يف )أ( : فيكون( 7)

 .( : أو أن يعبد اهلل هو ومن فوقه2/185بعدها زيادة يف الكشاف )( 8)

وزاد أبوحيان األمر توضيحا بقوله : واالنحراف عن الغرض الذي أشار إليه هو كون االستنكاف يكون 

ألنه ال يلزم  ؛اك املالئكة مع املسيح يف انتفاء االستنكاف عن العبوديةواملعنى التام إرش ،خمتصا باملسيح

فقد  ،أو أن يكون هو وهم يعبدونه استنكافهم هم ،من استنكافه وحده أن يكون هو واملالئكة عبيدا

ويظهر أيضا مرجوحية الوجهني من  ،وال يرىض ذلك زيد ،يرىض شخص أن يرضب هو وزيد عمرا

أريد العطف عىل الضمري يف )يكون( أو عىل املسترت يف )عبدا( مل تدخل )ال( بل  إذ لو ،جهة دخول )ال(

وتقول : ما يريد زيد أن  ،تقول : ما يريد زيد أن يكون هو وأبوه قائمني ،كان يكون الرتكيب بدوهنا

فهذان ونحومها ليس من مظنات دخول )ال( فإن وجد من لسان العرب دخول  ،يصطلح هو وعمرو

 (.7/498و من هذا فهي زائدة. البحراملحيط ))ال( يف نح
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ُثمَّ سَأَل فقال : يلزُم عىل هذا اإلعراب الذي َأْخرَبَ به
(1)

أْن يكونَ  
(2)

اجلامعُة  

ا عنهم بـ )َعْبًدا(.وهم     )املالئ كُة( خُمرَْبً
(3)

   

أو بأنَّ التقدير : وال املالئكُة أْن يكونوا  ،وأجاب بأنَّ املراَد : وال ُكٌل من املالئكة

عبًدا
(4)

ثم َحَذَف من الثاين إجيازًا  ،هلل 
(5)

. 

ثم قال: وأما إذا ُعطَِف عىل املسترت يف )َعْبًدا( فقد َطاَح هذا السؤاُل 
(6)

انتهى  .

لخًصام
(7)

.  

( أْن َيُكونَ ال ) ،: )يلزُمه عىل اجلواب األول أْن ُيَقاَل: )أْن يكونا( بالتثنيةفقيل

: وال ُكلُّ فإْن ُأجيب بأنَّ التقدير .والعطَف بالواو ،ألنَّ اإلخبار عن اثنني ؛باإلفراد

ه إنَّ  ؛ولهـاهر قـك خالُف ظـفذل ،داً ـوَن عبـِة أْن يكـمالئكـن الـٍد مـواح َر ـمفإنَّ ا َقدَّ

 .يـانـه الثـيف الوج

َر اجلمَع مدلوالً عليه باملفرد ؟    وكيف جاَز يف الوجه الثاين أْن ُيقدِّ

َر العطُف عىل ضمري )عبدًا( ؟( وكيف يطيُح السؤاُل إذا ُقدِّ
(8)

. 

                                                        
  .يف )أ( : اخرتته( 1)

  .يف )أ( : تكون( 2)

  .يف )أ( عبد. من غري ألف( 3)

 يف )أ( : عبيدا. ( 4)

فحذف ذلك لداللة )عبدا هلل(  ،( : وال املالئكة املقربون أن يكونوا عبادا هلل2/185عبارة الكشاف )( 5)

 .عليه إجيازا

 .( بنحو عبارة الكشاف2/389ني املنتجب اهلمذاين يف كتابه الفريد )وقد ذكر الوجه

( نص اعرتاض الزخمرشي وجوابيه دون إشارة أنه من كالم 11/99نقل الرازي يف مفاتيح الغيب )( 6)

 الزخمرشي. 

 ( والنقل فيه ترصف يف اللفظ دون إخالل باملعنى. 186-2/185انظر: الكشاف )( 7)

ره ابُن هشام هذا هو نص االعرت( 8) وقد اجتهدُت يف معرفة صاحب  ،بصيغة املجهول اض. وصدَّ

االعرتاض الذي ُأسند له القول أهو ابن هشام أم غريه فلم أقف عىل يشء ومل أجد هلذا االعرتاض ذكرا 

  .فيام رجعت إليه من مصادر تفسريية ونحوية
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 : فكتبُت على ذلك ما َنصُّهُ 
(1)

إذا قيل: إْن جاءك واحٌد من زيٍد وعمٍرو 
(2)

توحيُد الضمري  فأكرمه ، َوَجَب  

وإنْ 
(3)

النَّ الضمرَي يف املعنى إنَّام َوقعَ  ؛تقدمه اسامن متعاطفان بالواو 
(4)

بعد قولنا :  

]يف اللفظ[ ألنَّه املحكوُم عليه، َووُقوُعه ؛واحدٌ 
(5)

، بعد زيٍد وعمٍرو ال عربَة به

ام ألهنَّ
(6)

إنَّام ُذِكَرا 
(7)

دِّ   ٌد بينهام، وليس َعاماًّ يف كل لبيان أنَّ الواحَد املحكوَم عليه ُمرَتَ

]واحد[
(8)

ا بفرد بعينه  من الناس، وال خاصًّ
(9)

.  

وكذلك احلكُم يف قولنا : ما جاءين  زيٌد وال عمٌرو إال وأكرمُته ، ألنَّ معناه ]عىل 

ما يشهد به املتأمل[
(10)

  .: ما جاءين واحٌد من هذين الرجلني إال وأكرمُته 

َر عطُف  ، (َيُكونَ املالئكِة عىل املسيح أو عىل ضمريه املسترت يف ) وعىل هذا فإذا ُقدِّ

َر فيهام أنَّ اجلمَع ُمَراٌد به ُكلُّ واحدٍ  وُقدِّ
(11)

]كام يف حكاية أيب زيد 
(12)

: دخلنا عىل  

ةـلـا حــانـسـكـر فـيــاألم
(13)

ن ــذيـن هـد مــف واحـكـستنـن يـ: ل ىـنـعـمـالـ. ف

                                                        
  .من هنا بدأ احلديث عن اآلية يف النسخة )ت(( 1)

 .لواو من )عمرو( يف )ت( وكذلك يف بقية املواضعسقطت ا( 2)

 .يف )ت( : فإن( 3)

  .يف )ت( : إنام وقع يف املعنى( 4)

 .سقطت يف )ت(( 5)

 .يف )ت( : ألنه( 6)

 .يف )ت( : ذكر( 7)

 .سقطت يف )ت(( 8)

 .يف )ت( : منهم( 9)

 .زيادة من )ت(( 10)

  .يف )ت( : وقدر أن املراد باملالئكة واحد منهم( 11)

  .يف )ت( : كام حكى أبوزيد( 12)

وأعطانا كلنا مائة.  ،( : وقال أبو زيد : أتينا األمري فكسانا حلة2/273يف احلجة أليب عيل الفاريس )( 13)

 وأعطى كل واحد منا مائة.  ،قال أبو زيد : معناه : كسا كل واحد منا حلة
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القبيلني
(1)

اللذين مها املسيُح وكلُّ واحد[ 
(2)

من ]املالئكة[ 
(3)

، أْن يكوَن عبدًا هلل 

َح بذلك َلَتَحتََّم اإلفراُد عىل ما َمرَّ  ولو ََصَّ
(4)

  .، فكذلك احلكُم فيام هو بمعناه

َر َمَعه اسٌم معطوٌف عىل مفعول  ْر يف اجلمع ما َذَكْرَنا فالُبدَّ أْن ُيَقدَّ ا إذا مل ُيَقدَّ وأمَّ

يف الوجه األول {َيْستَنْكَِف }
(5)

، والعاطُف ( يف الوجه الثاينَيُكونَ ، أو عىل خرب )

التي َعَطَفت اجلمَع عىل الفاعل، أو عىل االسم،  لذلك املحذوِف هو نفُس الواوِ 

، أو املحذوُف مجًعا يف الوجه الثاين ، وجيُب أْن يكوَن ذلكوهو من عطف املفردات

،كام سيأيت تقديُرهالوجه األولمشتماًل عىل مجع يف  لفًظا
(6)

.  

وال يقدُح يف ذلك كوُن املذكور مفرًدا
(7)

ألنَّ التقديَر إنَّام يكوُن عىل حسب  ؛

ِر له أال ترى إىل بيت الكتاب .املَقدَّ
(8)

.  

 َنْحــُن بــام ِعنْــَدَنا َوَأْنــَت بــام

 

َدَك َراضٍ ــــْنـــعِ  
(9)

  

                                                         
 (1/186( وزاد املسري )567-3/566( والتفسري البسيط للواحدي )2/259وانظر: املحتسب )

   .(2/365للزركيش ) والربهان

 يف )ت( : القبيلتني( 1)

 .زيادة من )ا( و)ت(( 2)

 .يف )خ( : الثالثة( 3)

 .يف )ت( :  تقدم( 4)

 واحد فال بد اختلفت العبارة قليال يف )ت( ونصها : وإذا مل يسلك باجلمع هذا التقدير أعني أن يراد كل( 5)

 ف معه عىل مفعول )يستنكف( يف الوجه األول. من تقدير اسم معطو

: وجيب يف الوجهني مجيعا أن يكون تقدير ذلك املحذوف مجعا أو اختلفت العبارة يف )ت( ونصها( 6)

 .ال عىل ضمري مجع كام سيأيت بيانهمشتم

 : اللفظ املدلول له واحدا. يف )ت(( 7)

 . : ونظريه يف ذلك بيت الكتاب)ت( يف( 8)

  .(يت: )والرأي خمتلفتتمة الب( 9)

( وملرار األسدي يف معاين القرآن للفراء 1/75( والكتاب )239وهو لقيس بن اخلطيم يف ديوانه )

-1/292( ورشح أبيات سيبويه للسريايف )1/39( ولعمرو بن امرئ القيس يف جماز القرآن )2/363)

عاين القرآن لألخفش ( ومن غري نسبة يف م1/95( ولدرهم بن زيد األنصاري يف اإلنصاف )293

  .(810( ومغني اللبيب )2/20( وأمايل ابن الشجري )3/112( واملقتضب )1/82)
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ذا كاآلية الكريمة[]كيَف استدلَّ بالواحِد عىل اجلمع ، فه
(1)

، إالَّ أنَّ احلذَف فيه  

فمن هذا الوجه ال غرَي افرتقا ،  ،ويف اآلية الكريمة بالعكس ،من األول لداللة الثاين

والتقديُر عىل الوجه األول: لن يستنكَف املسيُح أْن يكوَن عبدًا هلل وال املالئكُة ]أْن 

يكونوا[
(2)

كَف املسيُح أْن يكوَن عبدًا هلل وال ، وعىل الثاين : لن يستنعبيدًا هلل 

: لن يستنكَف املسيُح أْن يكونَ املالئكُة عبيدًا هلل، عىل معنى
(3)

املالئكُة عبيدًا هلل 
(4)

. 

فالتقديُر عىل هذا الوجِه أقلُّ إالَّ أنَّ املعنى عىل الوجه األول َأْوَجُه كام قال 

الزخمرشي
(5)

 

َر العطُف عىل املسترت ا إذا ُقدِّ يف )عبًدا( فال إشكال يف إفراد )عبد( ]وضمري  وأمَّ

 ألنَّ املالئكَة عىل هذا الوجه إنَّام ُجِعُلوا رشكاَء يف العبودية[ ؛(َيُكونَ )
(6)

ال يف 

  .االستنكاِف املنفي ، وال يف الكون املذكور

(7)واهللُ تعالى أعلُم , وَصلَّى اهللُ على محمد وآله وصحبه وسلم
.  

                                                        
 .سقطت يف )ت( (1)

 .سقطت يف )ت( (2)

 .يف )أ( : تكون (3)

التقدير : وال  ،ويف الكالم حذف ،قال أبوحيان : وُعطفوا عىل )عيسى( ألن من الكفار من يعبد املالئكة (4)

ويكون  ،مل حيتج إىل هذا التقدير ،فإن ضمن )عبدا( معنى : ملكا هلل ،ون أن يكونوا عبيدا هللاملالئكة املقرب

فإن قوله )وال  ،بخالف ما إذا حلظ يف )عبد( الوحدة ،إذ ذاك )وال املالئكة( من باب عطف املفردات

معنى : وال كل وإن حلظ يف قوله )وال املالئكة(  ،املالئكة( يكون من باب عطف اجلمل الختالف اخلرب

: الدر املصون ( وانظر7/496. البحر املحيط )كان من باب عطف املفردات ،واحد من املالئكة

(4/168). 

  .يف )ت( : واملقدر عىل الوجه األول أقل لكن ذاك يف املعنى أوجه كام َصح به الزخمرشي (5)

 .إنام تشارك يف العبادة.. .يف )ت( : وال يف ضمري )املالئكة( ألن )املالئكة( عىل الوجه (6)

وريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل  ،نص اخلامتة يف )أ( : وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني (7)

 .أمجعني

  .وخلت النسخة )ت( من خامتة
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   ـ.(ه1350)

 ،بريوت –دار اجليل  ،ح هاشمحتقيق : د. حممد الري ،البن السريايف ،شرح أبيات سيبويه -14

 ـ.(ه1416وىل )الطبعة األ
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حقق نصوصه وخرجه  ،للمنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد -15

 ،املدينة املنورة _مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع  ،وعلق عليه : حممد نظام الدين الفتيح

 ـ.(ه1427الطبعة األوىل )

الطبعة الثالثة  ،بيـروت -عامل الكتب  ،: عبد السالم هارون حتقيق ،لسيبويه ،الكتاب -16

   ـ.(ه1403)

 –مكتبة العبيكان  ،حتقيق : عادل عبد املوجود وعيل معوض ،للزخمرشي ،الكشاف -17

  ـ.(ه1418الطبعة األوىل ) ،الرياض

 ،بريوت –مؤسسة الرسالة  ،حتقيق : د. حممد فؤاد سزكني ،أليب عبيدة ،مجاز القرآن -18

   ـ.(ه1401الثانية )الطبعة 

دراسة وحتقيق :  ،البن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -19

 ـ.( ه1419الطبعة األوىل ) ،بريوت -دار الكتب العلمية  ،حممد عبدالقادر عطا

الطبعة الثانية  ،ودار األمل ،دار البشري ،حتقيق : د. فائز فارس ،لألخفش ,معاني القرآن -20

   ـ.(ه1401)

    .القاهرة ،حتقيق : أمحد يوسف نجايت وحممد عيل النجار ،للفراء ،معاني القرآن -21

 ،مازن املبارك وحممد عيل محد اهللد. حتقيق: ،البن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب -22

  ـ.(ه1412الطبعة األوىل ) ،بيـروت –دار الفكر 

املكتبة  ،قه : عامد زكي الباروديوحق ،قدم له : هاين احلاج ،للرازي ،مفاتيح الغيب -23

 .القاهرة –التوفيقية 

الطبعة  ،بريوت –دار البشائر اإلسالمية  ،مقاالت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي -24

  ـ.(ه1434الثانية )

  .بيـروت –عامل الكتب  ،حتقيق : حممد عبد اخلالق عضيمة ،للمربد ،المقتضب -25

  –منشورات دار ومكتبة اهلالل  ،حجر عايصحتقيق : األستاذ  ،مقدمة ابن خلدون -26

   .(م1991بريوت )

    .(م1949مطبعة دار الكتب املرصية ) ،البن تغري بردي ،النجوم الزاهرة -27
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