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فقين مبشيئته  إلعداد هذا و قدر يل أن أواصل دراسيت ، و  أنحنمد هللا و نشكره على 

 أتوجه بالشكر والعرفان إىل :و  البحث

شرف على املذكرة  ووضعين يف أ" الذي األمٌن مالويأستاذي الفاضل الدكتور "

جناز إسكة البحث العلمي ، ومل يدخر أي جهد يف مساعديت بتوجيهاته السديدة يف 

 . وأمتىن من العلي القدير أن جيازيه عن هذا العمل خًن اجلزاء ، هذا البحث
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سان العريب إذ القرآن نزل باللّ ، األدوات لفهم القرآن وتفسَته إّن معرفة اللغة العربية من أىمّ 
 نن رري  ذات اللسان اليي نزل بو الروح األمُت فهمو وتفسَته إاّل  و ال يصحّ أنّ  فال شكّ ، ادلبُت
شررا أساسيا لكل من أراد ، وقد أدرك العلماء أمهية اللغة العربية فجعلوىا، الكرمي قلب النبّ  نلى

 فهم القرآن فهما صحيحا بعيدا نن الزلل وحتريف الكالم نن مواضعو .
، فصلتو بالقرآن قدمية ، نلوم اللغة العربية الوثيقة الصلة بالقرآن الكرمي نلم النحو ومن أىمّ  

ولقد ىيأ نلماء النحو ، أ يف رحاب القرآن ألجل صيانتو من اللحن وفساد األلسنةألن النحو نش
، وإدراك مقاصده واالجتهاد يف أحكامو، لعلماء التفسَت الوسيلة الفعالة لفهم معاين القرآن الكرمي

 فكان لو األثر العظيم يف تفسَت كتاب هللا، وحتليل لآليات، وذلك دلا قاموا بو من حبوث يف كتبهم
 العزيز .

ازي كانت ىيه الدراسة دوهنم الرّ  ودلعرفة منوذج من التحليل النحوي نند ادلفسرين وخصّ 
  .بعنوان : " أسس التحليل النحوي نند الرازي من خالل مناذج من تفسَته " 

ص القرآين يف وتكمن أمهية ادلوضوع يف الوقوف نلى جهود الفخر الرازي يف حتليلو للنّ  
 ىيعتمد نل، ويف كوهنا تتناول تفسَتا متداوال بُت أىل العلم، ب" التفسَت الكبَت"تفسَته ادلوسوم 

بُت دفّاتو تطبيقات حنوية تربز أثر نلم النحو يف توجيو ادلعٌت  ويضمّ ، النحو يف كثَت من خترجياتو
 ويف معرفة دور النحو يف تفسَت النص.

 النحوي مل حتظ بالدراسة الواسعة.أن قضية التحليل  ىيا أسباب اختيار ىيا ادلوضوع أمّ 
 ـــ الرغبة يف الكشف نن مدى تأثَت النحو ودوره يف فهم النص القرآين .

  :وسعيا للوصول إىل أىداف ىيه الدراسة حاولنا اإلجابة نلى التساؤل التايل 
 ما ىي األسس وادلرتكزات اليت انتمد نليها الرازي يف حتليلو النحوي آلي القرآن الكرمي ؟ .

 مقدمة مصحوبة مبدخل ففصلُت وخادتة . :واقتضت صورة البحث أن يقسم إىل
ففي ادلدخل مّت تعريف التحليل النحوي ونالقتو بالنص القرآين وأوجو التحليل النحوي نند 

 النحاة .
النحوية والعقيدة يف نملية التحليل النحوي نند  أما الفصل األول فقد ُننون بـــــ" أثر الصنعة

ليتكفل باحلديث نن أثر الصنعة النحوية يف التحليل النحوي وتعرضنا فيو إىل ، الفخر الرازي "
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فتم تبيُت  ،أما يف أثر العقيدة يف التحليل النحوي ، وأخَتا إىل التقدمي والتأخَت احليف، العامل
 مع ذكر مناذج تطبيقية تربز أثر العقيدة يف التحليل النحوي .، نالقة العقيدة بالدراسات النحوية

وقد توزع نلى ، وجاء الفصل الثاين موسوما بـــــ "أثر السياق وادلعٌت يف التحليل النحوي"
أما يف ، مث بينا دوره يف التحليل النحوي، مبحثُت ، خصص األول للسياق ، تناولنا تعريفو وأنوانو

مث تناولنا ظاىرة الوقف ، ونالقتو باإلنراب، ية ادلعٌت يف التحليل النحويفقد وضحنا أمه، ادلعٌت
 ونالقة ادلعٌت باألدوات النحوية .، وأثرىا يف ادلعٌت

 وسيقت اخلادتة لعرض أىم النتائج اليت توصل إليها البحث .
ازي وانُتِمد يف ىيا البحث نلى ادلنهج الوصفي لتبيُت األسس اليت انتمد نليها الفخر الر 

 يف حتليلو وتفسَته للقرآن الكرمي .
ادلعتمد نليها:"كتاب مغٍت اللبيب نن كتب األناريب" البن الدراسات السابقة ومن أىم 
"وتعدد األوجو يف التحليل النحوي" حملمود حسن ، "تأويل النص وقضايا النحو"، ىشام األنصاري

 و" البحر احمليط " أليب حيان األندلسي . ، وبعض التفاسَت كــــ"الكشاف " للزخمشري، اجلاسم
اليت تناولت ىيا  البحوثة ىي قلّ ، ىيا البحث  ولعل أىم الصعوبات اليت انًتضت رري 

اجلانب من الدراسة ، ومزج الرازي يف تفسَته لعلوم شىت كالبالغة واألصول والفلسفة مما أدى إىل 
 الغموض يف فهم بعض ادلسائل.

كما ال يفوتٍت أن أشكر األستاذ ،  يحبثنز وجل أن يّسر يل ووفقٍت يف ويف األخَت أشكر هللا 
فبارك هللا فيو ويف كل ، األمُت ماّلوي اليي غمرين بنصائحو وتوجيهاتو السديدة :ادلشرف الدكتور

 من قدم يل يد العون من قريب أو بعيد .
وهللا ادلستعان وادلوف  وأرجو يف النهاية أن أكون قد وّفقت ولو بالقليل يف إجناز ىيا البحث 

 لكل خَت .
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  :النحوي  / تعريف التحليل1 

جاء يف ، (للحليل يف اللغة مصدر الفعل )حلَّل( الذي يرجع إىل اجلذر ادلعجمي )حالت   :أ / لغة
ت والعقدة نقضها فاضلل  " :ويف القاموس (1) " تفتحها ونقضها فاضلل   :ها حل  العقدة حيل   حل  " اللسان:

ىو  أن أصل حل   ":يف معجمو (ابن فارس )ويذكر، (2) "ادلكان سكن وحل   ،وكل جامد أذيب فقد حل
واحللل  ،ما شد وعقد ألنو حيل   ،نزل :ادلسافر ومنو حللت العقدة وحل   ،فتح الشيء ال يشذ عنو شيء

 .(3)" وأوسعت األمر فيو  ،أحبتوكأنو من حللت الشيء إذا  ،الذي ضد احلرام

اشتهر لفظ )التحليل( حديثا يف شىت العلوم للداللة على معٌت مل تذكره ادلعاجم  :ب/ اصطالحا
أي  ،وحلل  البول ،فيقال يف الطب حلل  الدم ،القددية وىو: جتزئة الشيء وإرجاعو إىل عناصره ادلكونة لو

 .(4)أرجعو إىل عناصره

فقد ورد  ،(دتام حسان)ل من استعملو يف الدرس اللغوي ىو أو   فيبدو أن   النحويا مصطلح التحليل أم  
و يقصد بو لكن ديكننا أن نفهم من السياقات اليت كان يرد فيها أن   ،م لو تعريفا زلدداعنده عدة مرات ومل يقد  

 .(5) النحويةومعرفة وظائفها  ،شكل منهاوتفكيكها للوقوف على العناصر اليت تت   جتزئة الًتاكيب

"التحليل ىو عملية فك  :مصطلح "التحليل النصي" يقول (زلمد محاسة عبد اللطيف)ويطلق عليو 
وبيان دورىا  ،وىذا يستدعي ضرورة حتديد األجزاء ادلراد حتليلها ،البناء لغويا وتركيبيا من أجل إعادة بنائو دالليا

 .( 6)وكشف العلقات بينها"

وحاول أن يضع لو تعريفا جامعا مانعا   حليل النحوي(واضحا دلصطلح )الت  م مفهوما ل من قد  وأو  
الذي يقول:  ،(فخر الدين قباوة )ىو الباحث ،كما استعملو يف كتبو استعماال مقصودا ال عفويا

                                                           

. ل( ل )مادة ح، 976/ 1، دت، القاىرة، دار ادلعارف، لسان العرب، ابن منظور   1  
. )مادة حلل(، 986ص، 2005، 8ط، لبنان، بَتوت، مؤسسة الرسالة ،،القاموس ايط، لفَتوزاباديا   2  

ل( . ل )مادة ح، 2/20، دت، لبنان، بَتوت، دار الفكر، تح عبد السلم ىارون، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس   3  
ل( . ل )مادة ح، 194ص، 2004، 4ط، مصر، مكتبة الشروق، ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية   4  

ـ 16ص، 1994، ادلغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، اللغة العربية معناىا ومبناىا، دتام حسان :ينظر   5  
. 15:ص، 2001، 1ط، القاىرة، دار غريب، اإلبداع ادلوازي، زلمد محاسة عبد اللطيف   6  
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وحتديد صيغها ووظائفها والعلقات  ،)التحليل النحوي الذي نريد ىو دتييز العناصر اللفظية للعبارة
 .(1)"بداللة ادلقام وادلقال بينهاالًتكيبية 

وديكن أن نفهم من ىذا التعريف أن صاحبو دييز بشكل دقيق ما بُت الدرس النظري للنحو 
يتم بتفكيك  ،فَتى أن التحليل النحوي إجراء تطبيقي على النصوص ،والتطبيق العملي ألحكامو وقوانينو

الصيغة وادلعٌت ادلعجمي للوحدات ومعرفة تركيبية من العبارة أو النص دلعرفة الوحدات ادلكونة لو من حيث 
مع االستعانة يف ذلك كلو بقرائن ادلقام  حيث وظائف الوحدات يف العبارة والعلقات القائمة فيما بينها

 .(2)وادلقال
على الطالب أن يستطيع و أن التحليل النحوي يرد يف سياق التعليم  (عبد العليم إبراىيم)ويرى 

خاص  ضبطحتليل الكلم حتليل ضلويا يكشف عن فهم الوظائف ادلعنوية للكلمات وما يتوجبو ذلك من 
 .(3)وترتيب معُت يف نسق اجلملة 

التحليل النحوي كان معروفا يف الًتاث العريب شلارسة وتطبيقا حتت مصطلح اإلعراب إذ قام و 
نوا وظائف الكلمات فبي   ،الشعر أو احلديث الشريف أو القرآن الكرميالعلماء قدديا بتحليل نصوص من 

يشهد لذلك ادلؤلفات الضخمة اليت تضم  ،ووقفوا عند األوجو اإلعرابية ادلختلفة للكلمة ،يف العبارات
فقد خصو بالتأليف مجع من العلماء من  ،وباخلصوص إعراب القرآن ،مكتبة الًتاث عددا ال بأس بو منها

ولكن ال أحد منهم حاول أن  ،أمثال الفراء واألخفش والزجاج والنحاس وابن خالويو والعكربي وغَتىم
 أو كشف عن مدلولو وبُتَّ حدوده. ،يقدم تعريفا واضحا للمصطلح

تحليل النحوي ه( من أبرز النحاة القدماء تناوال دلوضوع ال 761ويعد ابن ىشام األنصاري )ت 
تنظَتا وتطبيقا مستعمل مصطلح )اإلعراب( للداللة على ما كان يقوم بو من حتليل للمفردات وبيان 

                                                           

. 14: ص، 2002، 1ط، مصر، الشركة ادلصرية العادلية للنشر، التحليل النحوي أصولو وأدلتو، فخر الدين قباوة   1  
.  237، ص 2001،  20ينظر : زلمود حسن اجلاسم ، التحليل النحوي تعرفو وطبيعتو ، رللة الدراسات االسلمية ، االمارات ، ع    2  

. 418ص، 1998، 9ط، القاىرة، دار ادلعارف، النحو الوظيفي، عبد العليم إبراىيم :ينظر   3  
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 (1) .لوظائف اجلمل
  :حليل النحوي والنص القرآين/ الت   2

ويتفكرون يف معانيو ويتدبرون يف  فراح الصحابة يتدارسونو ،آن الكرمي بلسان عريب مبُتنزل القر 
بأن نشأة  االعتقادشلا دفع بعض الباحثُت إىل  ،دلعرفتو وفهم مقاصده ومراميو ،آياتو يف ادلساجد واجملالس

 . (2)النحو ترتبط جبذور احلياة اإلسلمية يف ذلك الزمن 

وأصبح الدارسون الذين  ،دلا شرع الصحابة ادلفسرون يف عملهم ةالًتكيبيظر يف القضايا فقد بدأ الن  
وإمنا  ،يشرحون آيات القرآن الكرمي يتداولون بعض القضايا النحوية من غَت أن تكون الغاية وضع النحو

داللة بعض  قاد إليها ادلعٌت التفسَتي الذي يعاجلو ادلفسر مثل معاين بعض األدوات أو األساليب أو
 .(3)العناصر الًتكيبية األخرى  أو الضمائر

 ﴿ :طاب رضي هللا عنو أنو عندما مسع اآليتُت الكرديتُتعن عمر بن اخل يروى         

                            

                                    

          ﴾ (4)  فقد علم أن   (5) "انتهينا انتهينا"قال مؤكدا االستجابة لألمر 

فظاىره استفهام  ،ال يراد بو االستعلم بل جاء ليفيد معٌت األمر) فهل أنتم منتهون؟ (  االستفهام
 عمر رضي هللا عنو يف فهمو النص القرآين الكرمي داللة األسلوب وبذلك بُت   ،ومقصده أمر

                                                           

، دار الكتب اربد، 1ط، الشاطيب يف " ادلقاصد الشافية يف شرح خلصة الكافية "التحليل النحوي عند اإلمام ، زلمد عدنان جبارين :ينظر 3
. 37ص: ، 2011، األردن   

. 85ص:، 2010، 1ط، سوريا، دمشق، دار الفكر، تأويل النص القرآين وقضايا النحو، زلمود حسن اجلاسم   2  
. 81ص: ، ادلرجع نفسو   3  

. 91ـــ  90 :اآلية، ادلائدة  4  
. 10/566، 1994، 1ط، لبنان، بَتوت، مؤسسة الرسالة، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي   5  
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 (1).النحوية

﴿ :عن عبد هللا بن مسعود يف تفسَته قولو تعاىل رويو           

                        ﴾(2)   إذ  ،قدر فعل وأن

  ﴿ :أما )الذين ( يف قولو ،( الذين آمنوا منكم) :عند قولو تعاىل الكلم ت   يرى أن    

    ﴾ (3) ."وخيص الذين أوتوا :تأويلو ،فقد انتصب بفعل مضمر  

فقد ظهرت بوادر من التوجهات اللغوية يف عهد الصحابة رضي هللا عنهم للكشف عن ادلعاين 
وإعرابو  مث توالت بعد ذلك ادلصنفات يف تفسَت القرآن الكرمي ،يف ما أشكل من اآليات القرآنية

 من كل اجلوانب. مستفيضةودراستو دراسة 

  :عند النحاة النحوي أوجه التحليل /3

حليل النحوي يف أمر الت   بعوا طرقا شىت  حاة قد ات  الن   للكتب النحوية يف تراثنا اللغوي أن  ارس جيد الد  
وجها لعدم  رد   أو ،خالف غَته يف قضية ما أو ،ح مذىبا على غَتهأو رج   ،فمنهم من أجاز قاعدة سبقت

 . (4)إمجاع النحاة عليو 

اإلنصاف "وقد استطاع ابن األنباري أن حيصي ذلك يف عدد من ادلسائل النحوية من خلل كتابو 
)ىذا الغلم منطلق( شاىدا على ذلك التعدد يف األوجو النحوية اليت  :. ويعد قوذلم"يف مسائل اخللف
م على ذلك وقوع ادلبتدأ ادلشتق الواقع بعد اخلرب اجلامد دذل  رد عندىم ىو نصب االسم ذىبوا إليها ؛ فادلط  

 اسم إشارة . 

جعل )منطلق( خرب دلبتدأ زلذوف  :األول ،رفع )منطلق ( على وجهُت ا عند سيبويو واخلليل إن  أم  
                                                           

. 86ص ، تأويل النص القرآين وقضايا النحو، زلمود حسن اجلاسم   1  
11 :اآلية، اجملادلة   2  

. 8/235، 1993، 1ط، لبنان، بَتوت، دار الكتب العلمية ،،البحر ايط، أبوحيان   3  
. 93ص: ، سوريا، جامعة حلب، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب،  أسباب التعدد يف التحليل النحوي، زلمود حسن اجلاسم :ينظر   4  
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 . (1)من الغلم ومنطلق خربا ذلذا  ا الوجو الثاين أن جتعل كل  م  أ ،تقديره )ىو( أو )ىذا(

حليل النحوي جعلت الدارسُت يبحثون عن األسباب يف ىذا التباين تعدد األوجو يف عملية الت   إن  
  :يلي ومن ىذه األسباب نذكر ما ،يف ىذه اآلراء النحوية حول القضية الواحدة

  : د اللهجات العربيةتعد   /1
كلما تعددت األمكنة اليت يقطنها أبناء ن  االختلف اللهجي أمر طبيعي عند أي مجاعة لغوية ، ألن و  إ

 .(2)اللغة الواحدة تعددت اللهجات لتلك اللغة 
فقد اقتضى ادلنهج  ،اللهجات العربية لو أثر عظيم يف تنوع األوجو اإلعرابية للقضية الواحدةتعدد ف

ىو غَت النحوي أن تراعى اللهجات العربية يف عملية وضع القاعدة النحوية ؛ فهناك لغات جاءت مبا 
فقد ذىب النحاة هبذا القول ( إال ادلسك   )ليس الطيب   :مطرد يف قواعد النحو من ذلك قول بٍت دتيم

فًتفع ادلبتدأ ويكون امسها وتنصب اخلرب  االمسية( تدخل على اجلملة  ليس ) فألصل أن   ،مذاىب شىت
( ما )ليس( وعاملوىا معاملة ) او فقد جاء ختريج النحاة لتلك العبارة بأن بٍت دتيم قد أمهل ،ويسمى خربىا

حرف حصر ذلك ما ذىب إليو ابن  ( إال ادلسك مبتدأ خربه الطيب و) :وعليو يكون إعراهبا ،النافية
 .  (3)ىشام

  :/ طبيعة اللغة2
الظواىر اإلنسانية ال ختضع أثناء دراستها ألحكام خاصة ألهنا تعكس طبيعة اإلنسان ادلعقدة  لعل  

فهي تطالعنا أحيانا بعناصر تركيبية ال يعرف ذلا وجو  ،اليت تتجلى فيها تلك الطبيعة فاللغة أىم الظواىر
"ىذا  :من ذلك قوذلم ،(4)زلدد إال  بالعلمة اإلعرابية ؛ فإذا غابت عن اللفظ صلده حيتمل أوجها متعددة 

أو النصب على  ،االبتداء واجلملة بعده خربه :األول :فيحتمل موقع )ىذا( يف الًتكيب وجهُت ،لقيتو "

                                                           

2/83، دت، 1ط، لبنان، بَتوت، دار اجليل، تح عبد السلم ىارون، الكتاب، سيبويو   1  
  2   .245ص، 1985وآخرون ، الدر العربية للكتاب ، طرابلس ، تونس، ترمجة:صاحل القرماديزلاضرات يف األلسنية العامة ، ،دي سوسَت  

. 324/ 1، 1989، 1ط، لبنان، بَتوت، دار الكتب العلمية، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام األنصاري   3  
62 :ص، 2007، 1ط، دمشق، دار النمَت للطباعة والنشر والتوزيع، تعدد األوجو يف التحليل النحوي، زلمود حسن اجلاسم    4  
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 (. 1)واجلملة بعده مفسرة لو  ،االشتغال

﴿ :وقال تعاىل                  ﴾ (2)
موقع حيتمل  

ــــ صفة ثانية ل ،فيجوز أن تكون اجلملة يف موضع رفع ،)أنزلناه( وجهُت لعدم ظهور احلركة على اجلملة
 .(3) ألنو خصص بالوصف ،حاال من )ذكر( ،)ذكر( وجيوز أن تكون يف موضع نصب

 ﴿ :، ففي قولو تعاىل(4)ا حتتمل معٌت اإلستفهام وادلوصولة كذلك )من( فإهن              

                ﴾ (5 )
أما يف قولو  ،ادلوصولةرب )من( معٌت تش 

  :تعاىل          
 ستفهام .االفتفيد  (6)

 :آراء النحاة/ 3
تباينت آراء النحاة وتعددت  ،بعد أن استوى للنحاة مجع شواىد اللغة واستنباط اللغة منها

فنجد يف كتب النحو  ،فمنهم من جيوز ىذا الوجو ومنهم من يرده ،أحكامهم حول بعض القواعد
، )وىذا ال جيوز عند (8))ومذىب مجاعيت غَت ىذا(  ،(7))ىذا سلالف لإلمجاع( :عبارات مثل

 .(10)، )وىذا سلالف دلذىب سيبويو واخلليل((9)البصريُت(

 ﴿ :ومن أمثلة ذلك يف قولو تعاىل            

                                                           

. 1/182، مغٍت اللبيب، ابن ىشام    1  
. 50 :اآلية، األنبياء   2  

. 561/ 1، مغٍت اللبيب، ابن ىشام   3  
. 1/621، ادلصدر نفسو   4  

123 :اآلية، النساء .   5  
52يس، اآلية:   

6
  

. 2/733، مغٍت اللبيب، ابن ىشام   7  
395/ 1، البحر ايط، أبوحيان   8  

1/291، ادلصدر نفسو     9  
201/ 1، ادلصدر نفسو    10  
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  ﴾(1)،   وقد جاءت مقرونة ب )ما(  ،الكاف من )كما( تفيد التعليل يذكر ابن ىشام أن

 .(2)وىو الظاىر "  ،" وما ذكرناه من أن )ما( مصدرية قالو مجاعة :يضيف مث   ،ادلصدرية
  :الغموض/ 4

ومن األمثلة يف  ،ي فهم ادلراد منور على ادلتلق  ىو أن يكون يف الكلم نوع من الغموض يتعس  
 ﴿ :ذلك فواتح بعض السور مثل قولو تعاىل              

﴾(3 )، وبذلك حيتمل أن  ،فقد ذىب النحاة إىل أن ىذه الفواتح ىي أمساء للسور بعدىا

أو أن تكون يف  ،أو خرب زلذوف ادلبتدأ ،تكون يف موضع رفع أي أن تكون مبتدأ زلذوف اخلرب
 .(4)أو يف موضع جر بإضمار حرف القسم وىكذا  ،موضع نصب بإضمار فعل

 ﴿ :د تفسَتىا لغموضـها لفظة )ويكأن( من قولو تعاىلومــــن األلفـــاظ اليت تعد     

                               

                       ﴾ (5)
إىل  فذىب اخلليل ،

و)كأن( الداخلة على اجلملة االمسية وهللا اسم   ،)وي( اسم فعل يراد بو التندم :إىل أهنا كلمتان مها
 .(6)كأن

وذىب الكسائي ويونس وأبوحات إىل أن أصلها )ويلك( فحذفت اللم والكاف يف موضع جر 
ويك والكاف  :وقال األخفش ىي ،وادلعٌت )ألن هللا يرى ( ،باإلضافة وىي كلمة تدل على التحزن

 . (7)حرف خطاب ال زلل ذلا 
                                                           

151 :اآلية، البقرة   1  
1/234، مغٍت اللبيب، ابن ىشام    2  

2 :اآلية، البقرة    3  
185/ 1، البحر ايط، أبوحيان    4  

82 :اآلية، القصص    5  
. 2/154، الكتاب، سيبويو   6  

. 2/130، البحر ايط، أبوحيان   7  



 
 
 

 :ل األولـــــــــــــــــــــــــــــالفص
أثر الصنعة النحوية والعقيدة يف التحليل النحوي عند  

 الفخر الرازي
  أثر الصنعة النحوية يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي:  أوال

/ العامل1  
احلذف/ 2  
/ التقدمي والتأخري3  

 ثانيا : أثر العقيدة يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي 
العقيدة :/ تعريف  1  

 أ / لغة 
 ب/ اصطالحا 

/ عالقة علم العقيدة بالدراسات النحوية 2  
/ مناذج تطبيقية يف التحليل النحوي العقدي عند الفخر الرازي 3  
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 :أثر الصنعة النحوية يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي :أوال
  :العامل/  1

كالفعل   فرفع أك نصب أك جر  ، " ما عمل عمال :العامل على أنو (ابن منظور)ؼ يعر  
 .(1)اليت من شأهنا أف تعمل أيضا كأمساء الفعل "  كالناصب كاجلاـز كاألمساء

 .(2)" ىو الذم غللب العالمة اإلعرابية "  :فيقوؿ (عبده الراجحي)فو كيعر  
" ىو ادلؤثر يف رفع الكلمة أك نصبها  :فو بقولوالذم يعر   (صاحل بلعيد)إىل جانب ذلك صلد 

 .(3) كىذه العوامل تتداخل كثَتا لدرجة أف النحاة يقسموهنا إىل اعتبارات شىت"، أك جزمها
  :موقف الرازي من العامل

ا ػلدث بسبب العامل ككل اإلعراب إظل   كالنحاة يركف أف  ، القوؿ بنظرية العامل قدًن إف   
كالفخر الرازم من الذين يقولوف بالعامل تبعا للنحاة ، بعامل أحدثو تغيَت إعرايب ال يقع إال  

جاء ذلك لدل حديثو عن ، السابقُت لو حيث يرل أف اختالؼ أكاخر الكلم الختالؼ العوامل
" اإلعراب اختالؼ آخر الكلمة باختالؼ العوامل حبركة أك حرؼ حتقيقا أك  :قاؿاإلعراب ف

 .  (4)تقديرا "
" اإلعراب اختالؼ آخر الكلمة باختالؼ العوامل .... أما  :كقاؿ يف موضع آخر

االختالؼ فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة حبركة أك سكوف بعد أف كاف موصوفا 
 . (5)بغَتىا"

مث ، كاإلعراب باحلرؼ، اإلعراب باحلركة :الرازم عن أقساـ اإلعراب الثالثة كىي كقد حتدث
كىي يف ، اإلعراب باحلركة :األكؿ :" أقساـ اإلعراب ثالثة :يقوؿ الرازم، (6)اإلعراب التقديرم

                                                           
 . 1/284ابن منظور، لساف العرب، 1
 .16، ص1993، 1عبده الراجحي، التطبيق النحوم، مكتبة ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ط 2
 .63، ص2005، 1بلعيد صاحل، يف أصوؿ النحو، دار ىومة، بوزريعة، اجلزائر، ط 3
 . 1/48، 1981، 1دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، طالرازم، التفسَت الكبَت،  4
 . 48/ 1نفسو،  ادلصدر 5
 . 3ل عند الفخر الرازم قراءة شارحة ، رللة الرافد ، دائرة الثقافة كاالعالـ ، حكومة الشارقة ،صينظر: احلسُت بركات ، مصطلح العام 6
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سواء كاف أكلو أك كسطو ، االسم الذم ال يكوف آخره حرفا من حركؼ العلة :أحدىا :أمور ثالثة
أف يكوف آخر الكلمة كاكا أك ياء كيكوف ما  :كثانيها، ككعد ف كثوب، رجل :ضلو، أكمل يكنمعتال 

أف تكوف احلركة ادلتقدمة على  :كثالثها، فهذا كالصحيح يف تعاقب احلركات عليو، قبلو ساكنا
كإذا كاف آخر الكالـ ياء قبلها  ، كحينئذ يكوف احلرؼ األخَت ياء، احلرؼ األخَت من الكلمة كسرة

كأما يف النصب فإف الياء حترؾ ، كاف يف الرفع كاجلر على صورة كاحدة كىي السكوف،  كسرة
 . (1)بالفتحة"
أحدىا يف األمساء  :كىو يف أمور ثالثة، " ما يكوف باحلرؼ :من اإلعراب الثاينما القسم أ

كثانيها ، كرأيت أباه كمررت بأبيو، كذلك جاءين كأخوه كمحوه كىنوه كفوه كذك ماؿ، الستة مضافة
كثالثها التثنية ، جاءين كالعلا كمررت بكليهما كرأيت كليهما :تقوؿ، )كال ( مضافا إىل مضمر

جاءين مسلماف كمسلموف كرأيت مسلمُت كمسلمُت كمررت مبسلمُت  :تقوؿ، كاجلمع
 .(2)كمسلمُت"

" كىو يف الكلمة اليت يكوف آخرىا ألفا كتكوف احلركة اليت قبلها  :أما اإلعراب التقديرم
ىذه رحا كرأيت رحا  :تقوؿ، فإعراب ىذه الكلمة يف األحواؿ الثالثة على صورة كاحدة، فتحة

  .(3)كمررت برحا " 

:حديثو عن قولو تعاىل جاء ذلك لدل، كيرل الرازم أف رتبة العامل قبل رتبة ادلعموؿ
 

﴿  

      ﴾ (4)  إذ " منصوبا بإضمار فعل تقديره " اذكر " كرفض أف فجعل "

كادلضاؼ إليو ، ألف قاؿ ال غلوز أف يكوف ىو العامل ألنو مضاؼ إليو، ينصب الظرؼ ب "قاؿ "

                                                           
 . 1/56،  الرازم ، التفسَت الكبَت 1
 . 1/56، ادلصدر نفسو  2
 .  1/57، ادلصدر نفسو  3
 . 30، اآلية:  البقرة 4
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كرتبة ادلضاؼ إليو بعد ادلضاؼ فلم يعمل ، ألف رتبة العامل قبل رتبة ادلعموؿ، ال يعمل يف ادلضاؼ
  .(1)فيو 

 ﴿ :تعاىلكقد كجو اآلية الكرؽلة يف قولو "       ﴾(2) فيو كجهاف :بقولو ": 

﴿ :فإف قولو، و مصدر مؤكد من غَت لفظ الفعلأن   :األكؿ     ﴾3  يدؿ على معٌت

كرليء ادلصدر من غَت ، كتب عليكم ما تقدـ ذكره من ارمات كتابا من هللا  :فالتقدير، " الكتابة

 ﴿ :مثل قولو تعاىل، 4"الفعل نظَته كثَت                    

                  ﴾ (5). 

كيكوف "عليكم" مفسرا لو ، كغلوز أف يكوف منصوبا على جهة األمر :قاؿ الزجاج :الثاين ك
 فمنع الرازم تقدـ معموؿ اسم الفعل عليو  .(6)فيكوف ادلعٌت " الزموا كتاب هللا"

 :(7)كأشار إىل ىذا بقولو، كيذىب الرازم إىل أنو ال غلوز أف يعمل يف شيء كاحد عامالف 
، قاـ كقعد زيد كيكوف ادلذكور بعدعلا امسا كاحدا كقولك، " يذكر فعالف يقتضياف عمال كاحدا

ألنو يلـز تعليل احلكم الواحد ، كادلشهور أنو ال غلوز، فزعم الفراء أف الفعلُت مجيعا عامالف يف زيد
 .(8)بعلتُت "

أف ترفعو بالفعل األكؿ فهاىنا إما ، "كإذا كاف االسم غَت مفرد كىو كقولك قاـ كقعد أخواؾ
أما ، قاـ أخواؾ كقعدا :ألف التقدير، قاـ كقعدا أخواؾ :فإف رفعت باألكؿ قلت، أك بالفعل الثاين

                                                           
 . 2/159 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 1
 . 24النساء، اآلية:  2
 . 23النساء: اآلية:  3
 . 10/33الرازم ، التفسَت الكبَت ،  4
 . 88النمل، اآلية:  5
 . 10/34 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 6
 . 4، ص بركات ، مصطلح العامل عند الفخر الرازم قراءة شارحة ينظر : احلسُت 7
 . 1/57،  الرازم ، التفسَت الكبَت 8
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لن الفعل ال ؼللو من فاعل مضمر أك مظهر ، إذا أعملت الثاين جعلت يف األكؿ ضمَت الفاعل
، الكوفيُت إعماؿ األكؿ أكىلكعند ، كعند البصريُت إعماؿ الثاين أكىل، قاما كقعد أخواؾ :تقوؿ

كىذا يتفق مع  (1) كالقرب مرجح "، فال بد من إعماؿ أحدعلا، كحجة البصريُت أف إعماذلا شلتنع
 .(2)مذىب البصريُت 

 ﴿ األكؿ: قولو تعاىل:" ة البصريُت من كجوه:استعرض حج  قد ك        

 ﴾((3، كاحد منهما يقتضي مفعوالن: فإما أف يكوف الناصب لقولو  ىنا فعالف كلافحصل ى

كحينئٍذ كاف غلب أف ، أك أفرغ كاألكؿ باطل كإال صار التقدير: آتوين قطران ، قطران ىو قولو آتوين
 .(4)( أفرغ) يقاؿ: أفرغو عليو كدلا مل يكن كذلك علمنا أف الناصب لقولك: قطران ىو قولو: 

النصب يف  مل اللفظي يف عدة قضايا نذكر منها قضية عاملكما يناقش الرازم مسألة العا
فاألكؿ أف البصريُت يركف أف رفع الفاعل كنصب ادلفعوؿ ":  (5)ادلفاعيل( حيث يورد أربعة أقواؿ

كأحد االمسُت ال ، كحجتهم أف العامل ال بد كأف يكوف لو تعلق بادلعموؿ، من تأثَت الفعل كحده
كإذا سقط مل يبق العمل إال للفعل. كالثاين قوؿ ، ألبتوتعلق لو باآلخر فال يكوف لو فيو عمل 

كحجتهم أف العامل الواحد ، الكوفيُت أف نصب ادلفعوؿ ناتج عن رلموع األثرين: الفعل كالفاعل
الث يرل خلف األمحر دلا ثبت أف الواحد ال يصدر عنو إال أثر كاحد. كالث، ال يصدر عنو أثراف

كيف ادلفعوؿ معٌت ادلفعولية كحجتو أف ، كىو من الكوفيُت أف العامل يف الفاعل معٌت الفاعلية
كتعليل ، كلفظ الفعل مباين ذلما، كادلفعولية صفة قائمة بادلفعوؿ، الفاعلية صفة قائمة بالفاعل

. كيرد الرازم على (6)اينان لواحلكم مبا يكوف حاصالن يف زلل احلكم أكىل من تعليلو مبا يكوف مب

                                                           
 . 1/57، ادلصدر السابق   1
 . 53، ص2002، 1ينظر:ابن األنبارم، اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، مصر، ط 2
 . 96الكهف، اآلية:  3
 . 1/54، التفسَت الكبَت ،  الرازم 4
 . 6، صاحلسُت بركات ، مصطلح العامل عند الفخر الرازم قراءة شارحة ينظر : 5
 . 60/ 1الرازم ، التفسَت الكبَت ،   6
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كتعليل احلكم ، كصفة الفاعلية كادلفعولية أمر خفي، خلف احلمر بقولو: )... إف الفعل أمر ظاىر
 .(1) الظاىر بادلعٌت الظاىر أكىل من تعليلو بالصفة اخلفية

كالثاين ، (باسم)أحدعلا باحلرؼ كما يف قولو  :" اجلر ػلصل بشيئُت :كقاؿ يف موضع آخر
 .(2)باإلضافة ...."

كرد العامل ادلعنوم يف التفسَت الكبَت كمن أمثلتو ما ذكره من األسباب الداعية إىل كقد 
ارتفاع الفاعل كانتصاب ادلفعوؿ كجر ادلضاؼ إليو كقد حصرىا يف ثالثة أكجو؛ كجهاف منطقياف 

إحصائية فإننا صلد  فاألكؿ أننا إذا أخذنا نصان كأجرينا عليو عملية، كالثالث نفسي فيزيولوجي
فلما قل الفاعل خصوه بأثقل احلركات كىي الضمة كأعطوا للمفعوؿ ، الفاعل قليالن كادلفعوؿ كثَتان 

يقوؿ الرازم: ، (3)األضعف كىي الفتحة حىت يكوف ىناؾ تناسب كاعتداؿ يف اجلانب التصوييت
أف الفاعل  :ألولا رلركران كجوه:السبب يف كوف الفاعل مرفوعان كادلفعوؿ منصوبان كادلضاؼ إليو "

ألف الفعل قد يتعدل على مفعوؿ كاحد كإىل مفعولُت كإىل ثالثة مث ، كاحد كادلفعوؿ أشياء كثَتة
اختَت ذلا أخف  ادلفاعيلفلما كثرت ، يتعدل أيضان إىل ادلفعوؿ لو كإىل الظرفُت كإىل ادلصدر كاحلاؿ

حىت تقع الزيادة يف العدد ، ثقل احلركات كىو الرفعكدلا قل الفاعل اختَت لو أ، احلركات كىو النصب
أف مراتب ادلوجودات ثالثة: مؤثر ال  :الثاين"  ."،(4) مقابل الزيادة يف ادلقدار فيحصل االعتداؿ

كثالث يؤثر ، كمتأثر ال يتأثر كىو األضعف كىو درجة ادلفعوؿ، يتأثر كىو القوم كىو درجة الفاعل
كاحلركات أيضان ثالثة: أقواىا الضمة ، ادلتوسط كىو درجة ادلضاؼ إليوباعتبار كيتأثر باعتبار كىو 

فجعلوا الرفع الذم ىو أقول احلركات ، فأحلقوا كل نوع بشبيهو، كأضعفها الفتحة كأكسطها الكسرة
كالفتح الذم ىو أضعف احلركات للمفعوؿ الذم ىو أضعف ، للفاعل الذم ىو أقول األقساـ

                                                           
 . 61/ 1، الرازم ، التفسَت الكبَت 1
 . 1/102ادلصدر السابق ،  2
  شارحة .قراءة ينظر:احلسُت بركات ، مصطلح العامل عند الفخر الرازم  3
 . 1/60، الرازم ، التفسَت الكبَت 4
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 . (1)"توسط للمضاؼ إليو الذم ىو ادلتوسط من األقساـكاجلر الذم ىو ادل، األقساـ
، كقد يستغٍت عن ادلفعوؿ، : الفاعل مقدـ على ادلفعوؿ: ألف الفعل ال يستغٍت عن الفاعلالثالث" 

كجعلوا أخف ، فال جـر أعطوه أثقل احلركات عند قوة النفس، فالتلفظ بالفاعل يوجد كالنفس قوية
  .(2) "احلركات دلا يتلفظ بو بعد ذلك

سواء كاف الفعل إثباتان أك ، من العوامل ادلعنوية أيضان: يرل كجوب تقدًن الفعل على الفاعل 
... "يقوؿ الرازم: ، (3)كحجتو يف ذلك عقلية، نفيان؛ فإنو يقتضي أمران ما يكوف ىو مسندان إليو

كادلنتقل إليو ، فحصوؿ ماىية الفعل يف الذىن يستلـز حصوؿ شيء يسند الذىن ذلك الفعل إليو
كجب تقدمو ، متأخر بالرتبة عن ادلنتقل عنو؛ فلما كجب كوف الفعل مقدمان على الفاعل يف الذىن

 .( 4) "عليو يف الذكر...

  :/ احلذف2

" احلذؼ قطف الشيء من الطرؼ كما ػلذؼ طرؼ  :يف معجم العُت للخليلجاء  :أ/ لغة
 .(5)ذنب الشاة "

ك"حذؼ الشيء ، (6)قطعو من طرفو" ، حذفاػلذفو ، "حذؼ الشيء:كيف اللساف
 . (7)إسقاطو"

 كاإلسقاط( .، كالقطع، )القطف :فمعٌت احلذؼ يف اللغة يدكر حوؿ ثالثة معاين

                                                           
 .  1/60نفسو،  ادلصدر 1
 . 1/61، ادلصدر السابق  2
 . 8، صينظر :احلسُت بركات ، مصطلح العامل عند الفخر الرازم قراءة شارحة  3
 . 1/62 الرازم ، التفسَت الكبَت ، 4
، ) مادة 3/201، 1988، 1اخلليل بن أمحد الفراىيدم، معجم العُت، تح مهدم ادلخزكمي، دار كمكتبة اذلالؿ، بَتكت، لبناف، ط 5

 حذؼ ( .
 ، )مادة حذؼ( . 9/48ابن منظور، لساف العرب،  6
 ذؼ( . ، )مادة ح1/120 ،1979اجلوىرم، تاج اللغة كصحاح العربية، حتقيق أمحد عبد الغفور، دار العلم، بَتكت، لبناف،  7
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" احلذؼ إسقاط جزء الكالـ أك كلو  :ق( بقولو 794و الزركشي )عرف :ب / اصطالحا
 . (1)لدليل "

كيكوف للتخفيف كىذا ما قالو ، يقع يف اجلملة كالكلمة كاحلرؼ كاحلركة عن دليل حلذؼكا 
كليس شيء من ذلك إال عن ، كاحلركة، كادلفرد ف كاحلرؼ، " قد حذفت العرب اجلملة :ابن جٍت

  .(2)دليل عليو "

نوع " ال شك أف احلذؼ يف اللغة ػػػ سواء كاف قياسيا أك مساعيا ػػػ ىو  :كيقوؿ أمحد عفيفي 
أك التخفيف من بعض عناصر اجلملة يف حاؿ طوذلا سواء  ، من التخفيف من الثقل النطقي للفظ

 .(3)كاف حلرؼ أك لكلمة أك جلملة "
ككلما كاف الشعور باذكؼ ، كفائدتو " زيادة لذة بسبب استنباط الذىن للمحذكؼ 

 .(4)أعسر كاف االلتذاذ بو أشد كأحسن"
كقد تنوعت كقفات الفخر الرازم يف تفسَته مع ىذا األسلوب فكثَتا ما كاف يقدر ما  
، كقد  كإذا تتبعنا ظاىرة احلذؼ يف التفسَت الكبَت فنجد أهنا جاءت بصور متعددة منها، حذؼ

اتبعنا يف تقسيم ىذا ادلبحث ما جاء بو الطالب أكـر نعيم عطواف احلميداكم يف حبثو ادلوسـو بػػػ : 
 .  (5)التأكيل النحوم عند الفخر الرازم يف مفاتيح الغيب " "
 :/ حذف ادلرفوعات1

 ﴿ :يف قولو تعاىل، بداية سورة البقرةففي  :حذف ادلبتدأــــ          

         ﴾ (6) أمل ( خرب  ذكر الرازم عدة كجوه يف إعراب ) أمل ( منها أف ("

                                                           
 . 3/82 ، 1984 ، 3طالزركشي، الربىاف يف علـو القرآف، دار الًتاث، القاىرة،  1
 . 2/360، 1986، 3ابن جٍت، اخلصائص، تح زلمد علي النجار، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، ط 2
 . 217، ص1996، 1أمحد عفيفي، ظاىرة التخفيف يف النحو العريب، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط 3
 . 3/105نفسو، ادلصدر  الزركشي، 4
 . 2008ينظر: أكـر نعيم عطواف احلميداكم ، التأكيل النحوم عند الفخر الرازم ، مذكرة سلطوط ، جامعة الكوفة ، العراؽ ،  5
 . 2، 1: البقرة، اآلية 6
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خرب دلبتدأ زلذكؼ أم ) ىذا أمل ( كيكوف ) ذلك الكتاب ( خربا ثانيا أك بدال على أف الكتاب 
 (1).صفة"

﴿:كمنو قولو تعاىل                    ﴾(2)  قاؿ

 :األكؿ، مث اختلفوا يف تعيُت ذلك ادلبتدأ على كجوه، " قولو ) ثالثة ( خرب مبتدأ زلذكؼ :الرازم
 (3)كال تقولوا آذلتنا ثالثة ....." :قاؿ الزجاج :أم ؛ كال تقولوا األقانيم ثالثة . الثاين

 ﴿ ولو تعاىل:يف قك                      ﴾(4) 

 (5) .كاألمر ذلك :كالتقدير، "ذلك" خرب دلبتدأ زلذكؼػػػػػػػػػ ف

  ﴿ :كمنو قولو تعاىل                           

  
 ﴾ (6)

 (7) .التقدير بل ىم أحياء " :" قاؿ الواحدم :قاؿ الرازم 

 ﴿ :اخلرب حذفــــ               ﴾ (8 )  قاؿ

) الزانية كالزانية ( رفعهما على االبتداء كاخلرب زلذكؼ عند اخلليل :" اعلم أف قولو تعاىل:الرازم
  (9)فيما فرض هللا عليكم الزانية كالزاين أم فاجلدكعلا "  :كسيبويو على معٌت

﴿ :كمنو قولو تعاىل          ﴾ 
" قاؿ  :قاؿ الرازم (1)

ألف يف  ارتفع ) لعمرؾ ( باالبتداء كاخلرب زلذكؼ كادلعٌت لعمرؾ قسمي كحذؼ اخلرب :النحويوف

                                                           
 . 20/ 2 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 1
 .  171النساء، اآلية:  2
 .  11/118 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 3
 . 60احلج، اآلية:  4
 . 23/60 ، التفسَت الكبَت ، ينظر: الرازم 5
 . 169آؿ عمراف، اآلية:  6
 . 9/96 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 7
 . 2النور، اآلية:  8
 . 23/131،  التفسَت الكبَت ، الرازم 9
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أحلف با فيحذؼ  :كادلعٌت، با ألفعلن :كباب القسم ػلذؼ منو الفعل ضلوالكالـ دليال عليو 
 (2).لعلم ادلخاطب بأنك حالف "

 ﴿ :كمن أمثلة ذلك قولو تعاىل :حذف اسم كان أو ما يعمل عملهاــــ     


إما ، إال أحد جزأيهاكال يربز ، ذكر الرازم أف ") الت( ال تدخل إال على األحياف (3)﴾ 

كيرتفع ، الت احلُت حُت مناص ذلمك  ) حُت مناص ( منصوب هبا كأنك قلت، كاالسم كإما اخلرب
(4).الت حُت مناص كائن ذلم "ك  أم، باالبتداء

 

  :/ حذف ادلنصوبات2

 : أمثلة حذؼ ادلفعوؿ بو كمن :ـــــ حذف ادلفعول به

:يف قولو تعاىل 
 

﴿            ﴾ (5 ) قطرا منصوب بقولو  :قاؿ الرازم "

 . (6)فحذؼ األكؿ لداللة الثاين ، آتوين قطرا أفرغ عليو قطرا :)أفرغ ( كتقديره

 ﴿ :كيف قولو تعاىل                     

                ﴾ (7) يعٍت لو ترل  :قاؿ الرازم"

 (8) .حاذلم كتشاىد استخجاذلم لًتل عجبا "

                                                                                                                                                                          
 . 72احلجر، اآلية:  1
 . 19/201،  التفسَت الكبَت،  الرازم 2
 . 3ص، اآلية:  3
 . 26/176 ، التفسَت الكبَت الرازم ، 4
 . 96الكهف، اآلية:  5
 . 21/172 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 6
 .  12السجدة، اآلية:  7
 . 25/178 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 8
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 ﴿ :قولو تعاىل، كمن أمثلة حذؼ ادلفعوؿ الثاين يف التفسَت الكبَت    

                          ﴾(1) .

اختذكا العجل إذلا  :كالتقدير، زلذكؼ –االختاذ -" اعلم أف ادلفعوؿ الثاين من مفعويل  :قاؿ الرازم
 .(2)كمعبودا ...." 

﴿ :ولو تعاىليف ق :حذف ادلنادى ـــــ
 

                 

                                  

        ﴾ (3) فقد حذؼ لفظ ) ربنا ( يف الدعاء الرابع دكف غَتىا شلا سبق ،

" إظلا حذؼ النداء إشعارا بأف العبد إذا كاظب على التضرع ناؿ القرب من هللا  :قاؿ الرازم
 (4)تعاىل"

 ﴿ :يف قولو تعاىل، ثلة حذؼ التمييزمأكمن  :ــــ حذف التمييز        ﴾(5 )

  ﴾(5 )فًتؾ ذكر ادلميز لداللة ، " أحسن اخلالقُت أم ؛ أحسن ادلقدرين تقديرا :قاؿ الرازم

 (6).لداللة اخلالقُت عليو"

 ﴿ :التمييز عند الفخر إذا نابت عنو صفتو عنو كقولو تعاىلكػلذؼ       

        ﴾ (7) ادلعٌت ) كقطعناىم اثنيت عشرة ( فرقة :نقل الرازم عن الزجاج" 

                                                           
 . 152األعراؼ: اآلية:  1
 . 15/14 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 2
 .  286البقرة، اآلية:  3
 . 7/162 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 4
 . 14ادلؤمنوف، اآلية:  5
 . 23/85 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 6
 .  160األعراؼ، اآلية:  7
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ليس قولو )أسباطا(  :كقاؿ أبو علي الفارسي، ) أسباطا ( نعت دلوصوؼ زلذكؼ كىو الفرقة
 (1)كلكنو بدؿ من قولو ) اثنيت عشرة ( "، دتييزا

  ﴿ :يف قولو تعاىل :ـــــ حذف احلال     ﴾ (2 )قاؿ الرازم: 

أنو يف موضع احلاؿ بإضمار) قد ( ::"اختلفوا يف موضع قولو ) حصرت صدكرىم ( كذكركا كجوىا
كيقاؿ أتاين ، قد قامت الصالة :أال تراىم يقولوف، كذلك ألف ) قد ( تقرب ادلاضي من احلاؿ

أك جاؤككم حاؿ ما حصرت  :كتقدير اآلية، أم ؛ أتاين فالف قد ذىب عقلو، فالف ذىب عقلو
جاؤككم قوما حصرت صدكرىم أك جاؤككم رجاال حصرت  :صدكرىم ....... كأف يكوف التقدير

إال أنو حذؼ ادلوصوؼ ادلنتصب على ، صدكرىم نصب ألنو صفة دلوصوؼ منصوب على احلاؿ
  (3).احلاؿ كأقيمت صفتو مقامو"

 :/ حذف اجملرورات3

﴿ :حذؼ ادلضاؼ إليو يف التفسَت الكبَت قولو تعاىل كمن أمثلة :ــــ حذف ادلضاف إليه 
 

                              ﴾ (4)  قاؿ

) كل ( كالتنوين يف ، أم ؛ كل ما يف السماكات كاألرض قانتوف مطيعوف، " كل لو قانتوف :الرازم
 (5) .عوض عن ادلضاؼ إليو كىو قوؿ رلاىد كابن عباس "

 

 

 

                                                           
 . 15/36،  التفسَت الكبَت،  الرازم 1
 .  90النساء، اآلية:  2
 .  10/203 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 3
 . 116البقرة، اآلية:  4
 . 4/26،  التفسَت الكبَت،  الرازم 5
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 :حذف الفعل واجلملة/ 4

﴿ :يف قولو تعاىل :ــــ حذف الفعل             

                 ﴾ 
الرازم " الفاء يف قولو قاؿ  (1)

 .(2))فانفجرت( متعلقة مبحذكؼ أم ؛ فضرب فانفجرت أك فإف ضربت فقد انفجرت "

 ﴿ :كمنو قولو تعاىل                   

              ﴾ (3)
" ) ربنا أبصرنا  :يقوؿ الرازم 

كمسعنا ( يعٍت يقولوف أك قائلُت ) ربنا أبصرنا ( كحذؼ يقولوف إشارة إىل غاية خجالتهم ألف 
 (4).اخلجل العظيم اخلجالة ال يتكلم "

 ﴿ :يف قولو تعاىل :حذف كانـــ               ﴾ (5)  قاؿ

، أف )شاكرا أك كفورا ( حاالف من اذلاء :األكؿ :) إما شاكرا كإما كفورا ( أقواؿ :" يف قولو :الرازم
كادلعٌت أف كل ما يتعلق هبداية هللا ، أم ؛ ىديناه السبيل كونو شاكرا أك كفورا، يف ىديناه السبيل

 (6)أنو انتصب قولو ) شاكرا ككفورا ( بإضمار :والثاينفقد مت يف حاليت الكفر كاإلؽلاف . ، كإرشاده
 (6)بإضمار

:كمن أمثلة ذلك قولو تعاىل :الشرطجواب  ــــ حذف
 

﴿          

        ﴾ ) 7)، أف اجلواب زلذكؼ :ذكر الرازم أف يف ىذه اآلية كجوىا أحدعلا "

                                                           
 .  60البقرة، اآلية:  1
 .  3/102 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 2
 . 12السجدة، اآلية:  3
 .  25/178، التفسَت الكبَت ،  الرازم 4
 .  3اإلنساف، اآلية:  5
 . 30/238 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 6
 .  103البقرة، اآلية:  7
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) كلو أهنم آمنوا كاتقوا ألثيبوا ( إال أنو تركت اجلملة الفعلية إىل ىذه االمسية دلا يف اجلملة  :كتقديره
ألف ادلراد لشيء  :ىال قيل دلثوبة هللا خَت ؟ قلنا :فإف قيل، من الداللة على ثبات ادلثوبة كاستقرارىا

 ( 1)من ثواب هللا خَت ذلم"

 ﴿ :كمنو قولو تعاىل               ﴾ (2)  قاؿ

 :) فقد نصره هللا ( جوابا للشرط ؟ كجوابو أف التقدير :كيف يكوف قولو  :" لقائل أف يقوؿ :الرازم
 .(3)إال تنصركه فسينصره من نصره " 

    ﴿ :كمن أمثلتو يف التفسَت الكبَت قولو تعاىل :ـــ حذف مجلة القسم

                     

   ﴾ (4) فلقائل أف يقوؿ أين القسم ادلتلقي بالالـ كالنوف يف ، " ليستخلفن هم :قاؿ الرازم

كعدىم هللا ليستخلفن هم أك نزؿ كعد هللا يف حتققو منزلة  :تقديره، ليستخلفهم ؟ قلنا: ىو زلذكؼ
 .(5)القسم فتلقى مبا يتلقى بو القسم كأنو قاؿ أقسم هللا ليستخلفنهم " 

 ﴿ :يف قولو تعاىل :ــــ حذف مجلة القسم               

                            

      ﴾ (6) كحذؼ الوجو يف ، ذكر الرازم أف جواب القسم ادلتقدـ زلذكؼ أك مذكور

، تعاىل عنهمكالدليل عليو ما حكى هللا ، لتبعثن :التقدير، " قاؿ الفراء :يف اآلية على احتماالت

                                                           
 .  241/ 3 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 1
 .  40التوبة، اآلية:  2
 .  64/ 16،  التفسَت الكبَت،  الرازم 3
 .  55النور، اآلية:  4
 . 24/23،  التفسَت الكبَت،  الرازم 5
 .  7إىل  1النازعات، اآلية: من  6
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 :كقاؿ األخفش كالزجاج، ) أئذا كنا عظاما طلرة ( أم ؛ أنبعث إذا كنا عظاما طلرة :أهنم قالوا
 .(1)كعلا النفختاف " ، كدؿ على ىذا اذكؼ ذكر الراجفة كالرادفة، لننفخن يف الصور نفختُت

  :/ حذف احلروف5
  :ــــ حذف حروف اجلر

 ﴿ :يف قولو تعاىل :ـــ حذف الباء                  

       ﴾ (2) ذالكم الشيطاف ؼلوفكم بأكليائو :الرازم " كتقدير الكالـ قاؿ ،

 . (3)فحذؼ ادلفعوؿ الثاين كحذؼ اجلار " 

﴿ :يف قولو تعاىل :ـــ حذف الالم         ﴾ (4) قاؿ الرازم: 

) كإذا   :فما كجو قولو تعاىل، كال يقاؿ كلتو ككزنتو، "اللغة ادلعتادة أف يقاؿ كالوا ذلم أك كزنوا ذلم
، أك كزنوا ذلم، كالوا ذلم ) كالوىم أك كزنوىم ( واب أف ادلراد من قولوكاجل ،كالوىم أك كزنوىم (

 (5)كىذا من كالـ أىل احلجاز "  :قاؿ الكسائي كالفراء، كأكصل الفعلفحذؼ اجلار 

 ﴿ :يف قولو تعاىل: ــــ حذف على                

           
قاؿ الرازم:" قاؿ  (6)

، ادلعٌت اقعدكا ذلم على كل طريق يأخذكف فيو إىل البيت أك إىل الصحراء أك إىل التجارة :ادلفسركف

                                                           
 .  31/34 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 1
 .  175آؿ عمراف، اآلية:  2
 .  9/105 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 3
 . 4ادلطففُت، اآلية:  4
 .  31/89 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 5
 .  5التوبة، اآلية:  6
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فحذؼ حرؼ اجلر  (1)قاؿ األخفش يف الكالـ زلذكؼ كالتقدير:اقعدكا ذلم على كل مرصد" 
 على. 

  ﴿ :كمن أمثلة ذلك يف قولو تعاىل :ــــ حذف إىل          

     ﴾ (2) ،فيو كجهاف :تساءؿ الرازم يف ىذه اآلية عالـ انتصب ) سَتهتا ( اجلواب: 

 .(3)بنزع اخلافض يعٍت إىل سَتهتا " :أحدعلا
  

                                                           
 .  15/233،  الرازم 1
 .  21طو، اآلية:  2
 .  22/29 التفسَت الكبَت ، ، الرازم 3
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  :/ التقدمي والتأخري3
بناء اجلمل كىو " يبحث يف ، يعد مبحث التقدًن كالتأخَت من أىم مباحث البنية الًتكيبية

 (1).كيتأمل الًتاكيب لكي يربز ما يكمن كراءىا من أسرار كمزايا بالغية "، كصياغة العبارات
كقد اعتٌت بو الرازم يف ، كللتقدًن كالتأخَت يف السور القرآنية أبعاد مجالية كصوتية كمعنوية

  :كمن صوره، تفسَته للقرآف الكرًن مربزا أعليتو يف جتلية ادلعٌت كتوضيحو
كيشمل تقدًن االسم على الفعل كتقدًن االسم على ادلشتق كيذكر الفخر  :تقدمي ادلسند إليه ـــ أ 

مثل تقدًن الفاعل على فعلو ، الرازم أف تقدًن االسم على الفعل يفيد إما التخصيص أك التأكيد

 ﴿ :يف قولو تعاىل  
 

          
" لو قاؿ  :قاؿ الرازم (2) ﴾ 

مث تساءؿ عن احلكمة يف ترؾ ذلك كجعل ، يًتبص ادلطلقات لكاف ذلك مجلة من فعل كفاعل
كاجلواب عنده نقلو ، مث قولو )يًتبصن( فجعلت ىذه اجلملة خربا عن ذلك ادلبتدأ، ادلطلقات مبتدأ

زيد فعل فهذا  :االسم فقلتفإنك إذا قدمت ، عن عبد القاىر اجلرجاين يف كتابو دالئل اإلعجاز
أف  :أحدعلا :ألف قولك )زيد فعل( يستعمل يف أمرين، يفيد من التأكيد ماال يفيده قولك فعل زيد

، أنا كتبت يف ادلهم الفالين إىل السلطاف :يكوف لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل كقولك
عنو حبديث كذا إلثبات ذلك بل ادلقصود أف تقدًن ذكر ادث  أف ال يكوف ادلقصود :كالثاين

بل أف حتقق عند السامع أف إعطاء اجلزيل ، ال يريد احلصر، كقوذلم ىو يعطي اجلزيل،  ذلك الفعل
 ( 3)."دأبو 

  ﴿ :قولو تعاىل، كمن أمثلة تقدًن ادلسند يف التفسَت الكبَت :ب ـــ تقدمي ادلسند     

            ﴾ (4) كاعلم أننا إذا محلنا قولو ) ذلم البشرل( على  :قاؿ الرازم "

                                                           
 . 49، ص1988، 1بسيوين عبد الفتاح فيود، دراسات بالغية، مؤسسة ادلختار للنشر كالتوزيع، القاىرة، مصر، ط 1
 . 228البقرة، اآلية:  2
 . 6/93،  التفسَت الكبَت،  الرازم 3
 . 64يونس، اآلية:  4
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كذلك ، كالعقل أيضا يدؿ عليو، إال ذلم فظاىر ىذا النص أف ال حتصل ىذه احلالة الرؤيا الصادقة
ألف كيل هللا ىو الذم يكوف مستغرؽ القلب كالركح بذكر هللا .... كأما من يكوف متوزع الفكر 

، فال جـر ال اعتماد على رؤياه، فإنو إذا ناـ يبقى كذلك، ىذا العامل الكدر ادلظلمعلى أحواؿ 

 ﴿ :فلهذا السبب قاؿ                   ﴾  على سبيل احلصر

 .(1)كالتخصيص"

﴿ :كمنو قولو تعاىل          ﴾ (2) إظلا قاؿ )فعليو  :قاؿ الرازم "

كأنو عليو السالـ أمرىم بالتوكل عليو ،  توكلوا ( كمل يقل )توكلوا عليو( ألف األكؿ يفيد احلصر
 .(3) كهناىم عن التوكل على الغَت ..."

:ككذلك قولو تعاىل 
 

﴿          ﴾ (4) إف ظاىر قولو  :قاؿ "

 .(5)ألف تقدًن اخلرب يفيد احلصر " ، )إىل جهنم ػلشركف( يفيد أنو ال يكوف حشرىم إال إىل جهنم

:كمن أمثلة تقدًن ادلفعوؿ بو صلد ذلك يف قولو تعاىل :لج ــــ تقدمي ادلفعو 
 

﴿     

    ﴾(6)  فأصل الًتكيب "  ،ىذه اآلية  كالتأخَت يفيف بياف التقدًن يقوؿ الرازم

إذ مت  تقدًن ادلفعوؿ بو على  ،كقد جاءت اآلية على خالؼ ىذا األصل ،يتطل ب أف يقاؿ: نعبدؾ
فقد ـ ، قاؿ سبحانو: )إياؾ نعبد( ،كمت  التعبَت عنو بالضمَت ادلنفصل بدالن من ادلت صل ،الفعل

  لوجوه:، عبدؾكمل يقل: ن ،الضمَت )إياؾ( على الفعل )نعبد(

                                                           
 . 124/ 17 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 1
 . 84يونس، اآلية:  2
 . 17/152 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 3
 . 36األنفاؿ، اآلية:  4
 . 15/166،  التفسَت الكبَت،  الرازم 5
 .  5الفاحتة، اآلية:  6
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، أحدىا: أن و سبحانو عر ؼ العابَد ذاَتو سبحانو أكالن ليتنب و على أف ادلعبود ىو هللا احلق تعاىل
فتسهل عليو العباداُت من القياـ كالركوع ، كلتحُضَر معرفُة هللا يف قلبو ،فال يتكاسل يف التعظيم

ة جالؿ هللا من مشرؽ قولو ألف  النفس إذا مس ها طائف من الشيطاف تذك رت حضر  ،كالسجود
: أن ك إذا قلت )نعبدؾ( الثاين، ك ستعد  ألداء العبادات كالطاعاتكبذلك تبصر كت ،)إياؾ نعبد(

احتمل أف يقوؿ إبليس اللعُت ىذه العبادة لغَت هللا ، كمل تذكر ادلعبود ،فبدأت بذكر عبادة نفسك
ت الًتتيب فابتدأت )إي اؾ( مث ، تعاىل أتبعتو بػ)نعبد( كاف ابتداؤؾ بػ)إي اؾ( بياننا صرػلنا أم ا إذا غَت 

كأبعَد عن  ،فكاف تقدًن ما ؼلص  هللا تعاىل أبلَغ يف التوحيد، بأف  ادلقصود كادلعبود ىو هللا تعاىل
، متقد ـ يف الوجود على ادث ادلمكن لذاتو ،مث  إف  هللا تعاىل قدًن كاجب لذاتو ،احتماؿ الشرؾ

فلهذا السبب قد ـ قولو )إي اؾ( على )نعبد(  ،متقد منا على مجيع األذكار فوجب أف يكوف ذكره
الثالث: أن و قد ـ )إي اؾ( على قولو )نعبد( ليكوف ، ك على ذكر اخللقليكوف ذكر اخلالق متقد منا 

كمىت استغرؽ العبد يف ذلك كاف يف كقت أداء ، العبد مستغرقنا يف مشاىدة نور جالؿ )إي اؾ(
 .(1)"  منا مستقرنا يف عُت الفردكسالعبادة متنع  

 ﴿ :كيف قولو تعاىل            ﴾(2) ما الفائدة يف  :قاؿ الرازم "

فالتكذيب كالقتل كإف كانا منكرين ، أف التقدًن إظلا يكوف لشدة العناية :كاجلواب، تقدًن ادلفعوالت
 .(3)فكاف التقدًن ذلذه الفائدة "، كالسالـ كقتلهم أقبح إال أف تكذيب األنبياء عليهم الصالة

كتتعاطف مجلتاف فيقدـ يف إحداعلا ادلفعوؿ على الفعل دكف األخرل لشهرتو كما يف قولو 

﴿ :تعاىل          ﴾(4 ) يقوؿ يف سبب تقدًن فريقا يف موضع كتأخَته

، كمنها ما ال يظهر، " إف ما من شيء يف القرآف إال كلو فوائد منها ما يظهر :كتأخَته يف اآلخر

                                                           
 . 1/250، التفسَت الكبَت ،  الرازم 1
 .  70ا دلائدة، اآلية:  2
 .  12/59 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 3
 .  26، اآلية:  األحزاب 4
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كاألقرب ، كألعرؼ فاألعرؼ، كالذم يظهر من ىذا كهللا أعلم أف القائل يبدأ باألىم فاألىم
فاألقرب كالرجاؿ كانوا مشهورين فكاف القتل يبدأ كاردا عليهم كاألسرل كانوا ىم النساء 

ألنو يبقى فيظهر لكل أحد أنو ، من القتل كالسيب كاألسر أظهر، ا مشهورينكمل يكونو ، كالضعفاء
كما ىو أشهر من الفعلُت قدمو على ال ، أسَت فقدـ يف الُت ما ىو أشهر من الفعل القائم بو

 . (1)األخفى"
 :د ـــ تقدمي جواب لوال عليها 

:أجاز الرازم تقدـ جواب لوال عليها عند حتليلو لقولو تعاىل
 

﴿        

         
قد كنت من  :كىو كما يقاؿ، " كجواب لوال ىاىنا تقدـ :فقاؿ (2) ﴾ 

 .(3)اذلالكُت لوال أف فالنا خلصك "
األكؿ أف  :كرأم الزجاج ال يتوافق مع رأم الرازم يف ىذه ادلسألة فقد عارضو من كجهُت

فلو  ، أف لوال غلاب جواهبا بالالـ :كالثاين، تقدًن جواب لوال شاذ غَت موجود يف الكالـ الفصيح
 .(4)كلقد علت كذلم هبا لوال " :كاف األمر كما ذكرمت لقاؿ

ألنا نسلم أف ، " اعلم أف ما ذكره الزجاج بعيد :فقاؿ، كقد رد الرازم على الزجاج مبا يلي
ككيف كنقل ، إال أف جوازه ال ؽلنع من جواز تقدًن ىذا اجلواب، حسن جائزتأخَت جواب لوال 
فكاف األمر يف جواز ، كالذم ىم بشأنو أعٌت، إهنم يقدموف األىم فاألىم :عن سيبويو أنو قاؿ

 .(5)التقدًن كالتأخَت مربوطا بشدة االىتماـ "
 :فقاؿ، ا ذكره الزجاجأثبت الرازم أف ذكر جواب لوال بغَت الالـ جائز خالفا دل :ثانيا

مث إننا نذكر  أما ىذا ال يدؿ على أف ذكره بغَت الالـ ال غلوز، "كأيضا ذكر جواب لوال بالالـ جائز
                                                           

 . 25/205 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 1
 24يوسف، اآلية:  2
 . 18/117 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 3
 . 18/117نفسو،  ادلصدر 4
 .  18/117نفسو،  ادلصدرا 5
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  ﴿ كىو قولو تعاىل:، (1)آية أخرل تدؿ على فساد قوؿ الزجاج يف ىذين السؤالُت   

               ﴾ (2) .  

  :تقدمي بعض األلفاظ على بعضه ـــ 
فيذكر ، يتتبع الفخر الرازم تقدًن بعض الكلمات كاجلمل كتأخَتىا يف القرآف يف مواطن كثَتة

 ﴿ :قولو تعاىل منها، كتأخَتىا يف أخرل، السر يف تقدؽلها يف آية         

                ﴾ (3) من الناس من قاؿ :قاؿ الرازم ": 

كالتقدًن دليل على  ألف هللا تعاىل حيث ذكرعلا قدـ السمع على البصر، السمع أفضل من البصر

﴿ :كيف قولو تعاىل، (4)التفضيل "                  

             ﴾ (5) كالقلب ، " مل قدـ السمع ىاىنا :قاؿ الرازم

كذلك ألف عند اإلعطاء ذكر األدىن كارتقى ، فنقوؿ ذلك ػلقق ما ذكرنا :كالقلب يف اآلية السابقة
كعند السلب قاؿ ، القلبفقاؿ أعطاكم السمع مث أعطاكم ما ىو أشرؼ منو كىو ، إىل األعلى

 .(6)ليس ذلم قلب يدركوف بو كال ما ىو دكنو كىو السمع الذم يسمعوف بو " 

                                                           
 . 18/117،  السابق  ادلصدر 1
 . 10القصص، اآلية:  2
 .  7البقرة، اآلية:  3
 .  2/59 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 4
 .  9السجدة، اآلية:  5
 .  24/186 ، التفسَت الكبَت ، الرازم 6
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  :أثر العقيدة يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي :ثانيا
  :تعريف العقيدة1/ 

 .(1)جيري ادلعٌت اللغوي للعقيدة حول التوثيق والتأكيد واإلحكام والربط بقوة :لغة
وإليو ترجع فروع ، يدل على شد وشدة وثوق، والدال أصل واحدالعُت والقاف " :قال ابن فارس

 (2).الباب كلها
ذلك أن دبفهومها الشامل وينبثق ادلعٌت االصطالحي للعقيدة من ادلعٌت اللغوي  :اصطالحا

اإلديان اجلازم واحلكم القاطع الذي ال يتطرق إليو الشك لدى ادلعتقد سواء كان ذلك حقا " :تعٍت
واعتقاد النصارى أن هللا ، فاعتقادنا أن هللا إلو واحد صحيح، الواقع أو كان باطاليف مطابقتو 
 . (3)الف للواقع "ألنو سل ، باطلثالث ثالثة 

 :عالقة علم العقيدة بالدراسات النحوية/  2
تفرقت األمة اإلسالمية وتشعبت إىل ، ء عصر النبوة اذلادية وزوال اخلالفة الراشدةبانقضا  

فقد نشأت الفرق اإلسالمية اليت كانت ، والتشريعفرق ومذاىب تتشاجر وتتصارع يف أمر الدين 
وظهرت  ،وغَتىم  مسائل العقيدة والفكر مضمار تصارعها كالشيعة وادلعتزلة وادلرجئة واألشاعرة

 كانت ذبتمع على األصول وزبتلف يف ادلذاىب الفقهية من حنبلية ومالكية وشافعية وحنفية اليت
 الفروع .

يف وقت ولقد أدرك السلف منزلة اللغة العربية من العلوم الشرعية على اختالف فروعها 
مبكر حيث دعوا إىل تعلمها واإلحاطة هبا يف سلتلف غايات الدراسة للكتاب والسنة حىت عدوا 

 ذلك من أولويات تعلم علوم الّشرع . 

                                                           

مادة عقد( .)، 296/ 3ينظر: ابن منظور، لسان العرب،    1  
مادة عقد( )،654ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص:    2  

1/50، 2010، 6ابن عثيمُت، شرح العقيدة الواسطية،  دار ابن اجلوزي، ادلملكة العربية السعودية، ط   3  
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"إن أركان علم اللسان ىو اللغة والنحو  :ىذه احلقيقة حُت يقول ويؤكد ابن خلدون
إذ مآخذ األحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة ، على أىل الشريعة ومعرفتها ضروريةوالبيان 

فالبد من ، لغاهتم وىي بلسان العرب ونقلتها من التابعُت والصحابة عرب وشرح مشكالهتا من
 .(1)اللسان دلن أراد علم الشريعة " معرفة العلوم ادلتعلقة هبذا

" باب القول يف حاجة  :أما عن منزلة العربية من فقو األحكام فيوضحو ابن فارس بقولو
إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من  :أقول :أىل الفقو والفتيا إىل معرفة اللغة العربية

منهم عنو . وذلك أن القرآن نازل بلغة حىت ال غناء بأحد ، العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب
فمن أراد معرفة ما يف كتاب هللا وما يف سنة رسول ، العرب ورسول هللا صلى هللا عليو وسلم عريب

 (2).هللا صلى هللا عليو وسلم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب مل جيد من العلم باللغة بدا "
باب فيما يؤمنو علم العربية من االعتقادات ) :وقد عقد ابن جٍت يف كتاب اخلصائص بابا أمساه

إىل أن علم العربية عامل أساس يف استنباط األحكام العقدية من النصوص وىي إشارة ، (الدينية
 الشرعية . 

وأن االنتفاع ، " اعلم أن ىذا الباب من أشرف أبواب ىذا الكتاب :وقال يف ىذا الباب
أكثر من ضل من أىل الشريعة عن القصد فيها وحاد  وذلك أن، بو ليس إىل غاية وال وراءه هناية

عن الطريقة ادلثلى إليها فإمنا استهواه واستخف حلمو ضعفو يف ىذه اللغة الكردية الشريفة اليت 
  .(3)أحنائها "و  وعرضت عليها اجلنة والنار من حواشيهاخوطب الكافة هبا 

يف ربليلو النحوي مثل قولو  ثَتا ما يستحضر النحوي معتقده الفكري ومكتسبو الثقايففك

﴿ :تعاىل           ﴾(4) أبكى(، أضحك)الفعلُت"حيث ذىب الزسلشري إىل أن 

                                                           

. 545، ص:2001ابن خلدون، ادلقدمة، دار الفكر، بَتوت، لبنان،    1  
. 50:،  ص1997، 1ابن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، ط   2  

. 3/245ابن جٍت، اخلصائص، تح زلمد علي النجار،، ادلكتبة العلمية، دت،    3  
. 43النجم، اآلية:    4  
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أثر ادلذىب االعتزايل يف ىذا  وال خيفى، (1)"ألن ادلراد خلق قويت الضحك والبكاءال مفاعيل ذلا 
هللا تعاىل وىب اإلنسان القدرة على الفعل يف اعتقاد ادلعتزلة ومن خالل ىذه القدرة  إذ أنّ  الفهم

وادلفعول بو ، يف حُت ذىب بعض النحاة إىل أن الفعلُت متعديان، يفعل ما يضحك وما يبكي
وقيل أضحك األرض  ،(2)أضحك أىل اجلنة ،وأبكى أىل النار :التقديرإن  :فقيل، زلذوف

 . (3)السماء بادلطربالنبات وأبكى 
من آيات  (ادلتصوفة، األشاعرة، ادلعتزلة، الشيعة)يف مقدمتها فقد ازبذت مجاعات الفكر اإلسالمي

دليال ذبادل بو وربتج لو من آيات  القرآن متكئا يقوي مبدأىا ويعلي مذىبها فوجهت مارتضتو
وجوه اآلية الواحدة بُت فتعددت ، القرآن بالتفسَت واإلعراب وجهة سبكن أصوذلا وتقوي قواعدىا

   وازداد الرأي وكثر اجلدال والتخريج .، ىذه الفرقة وتلك اجلماعة
  :مناذج تطبيقية يف التحليل النحوي العقدي عند الفخر الرازي 3/

ودحض كل آراء ، (األشعري )حاول الرازي كغَته من علماء اللغة االنتصار دلذىبو  
يهمنا  ولكن ما.وادلنطق والفلسفة وعلم الكالم، الصرف ، ادلخالفُت معتمدا يف ذلك على النحو

 وكيف ازبذ ذلك مطّية للعرض مذىبو والًتويج لو.، أثّر مذىبو الفكري يف ربليلو النحويىو كيف 
ألن كل من  " ،يذىب الرازي واألشاعرة عموما على أن هللا منزه عن التجسيم وادلكان والزمان   

بد فيو  وما أسند إىل هللا من األفعال فال (4)زلدثا زلدودا متناىيا"يصح عليو ذلك يكون جسما 

 ﴿:لقولو تعاىل ففي ربليلو . من التأويل               ﴾ 

إخبار ، (يأتيهم هللا )أن قولو تعاىل :األول ":واحتج لو بوجهُت (إال أن يأتيهم أمر هللا)والتقدير:

                                                           

، 1989، 1الزسلشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط  1 
4/428 . 

  2 . 8/165أبوحيان، البحر ايط،  ينظر :    
  3 . 8/165نفسو،  ادلصدر ينظر:   

. 5/230نفسو،  ادلصدر    4  
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فال بد أن  ) وقضي األمر( واأللف والالم للمعهود السابق:أنو تعاىل قال :والثاين، عن حال القيامة
 .(1)"يكون قد جرى ذكره من قبل حىت تكون األلف والالم إشارة إليو

 فال يصح إسناد اإلتيان واجمليء إىل هللا سبحانو فهو منزه عن ذلك .

﴿ :تعاىل ومثل ذلك يف قولو              ﴾(2)، كما: ناوفيها وجه 

، أن إسناد اجمليء إىل هللا سبثيل لظهور آيات اقتداره وتبُت آثار قهره وسلطانو :األول" :يقول الرازي
يظهر ُمثّلت حالو يف ذلك حبال ادللك إذا حضر بنفسو ظهر حبضوره من آثار اذليبة والسياسة ماال 

فلعل ، وىو أن الرب ىو ادلريب :أما الثاين، حبضور عساكره كلها ووزرائو وخواصو عن بكرة أبيهم
  .(3)"كان مربيا للنيب،  ىو أعظم ادلالئكة، ملكا عظيما

 ﴿ :يف معرض تفسَته لقولو تعاىلو                 

     ﴾(4)، ال نزاع بُت أصحابنا ـــــ يعٍت األشاعرة ــــ يف أن اإلديان إذا عدي  :قال "

فادلراد أنو صدق بو وال يكون ادلراد أنو صام ، فإذا قلنا فالن آمن بكذا، بالباء فادلراد منو التصديق
ادلعرفة ألن اإلديان ىاىنا خرج لكن البد معو من ، وصلى فادلراد باإلديان ىاىنا التصديق باالتفاق

 .(5)سلرج ادلدح وادلصدق مع الشك ال يأمن أن يكن كاذبا فهو إىل الذم أقرب "
وقد وردت يف القرآن الكرمي آيات تضيف ادلسميات احلسية إىل هللا سبحانو وتعاىل فوقع   

 كل يوجهها حسب معتقده .،  اخلالف يف تفسَت ىذه النصوص

﴿ :إىل هللا تبارك وتعاىل يف قولو تعاىل (اليد )وردت إضافة            

                                

                                                           

. 5/230،  التفسَت الكبَت ،  الرازي   1  
22الفجر، اآلية:    2  

. 21/175 ،  التفسَت الكبَت ، الرازي   3  
  4 3البقرة، اآلية:   .

2/25 ،  التفسَت الكبَت ،ي الراز   . 5  
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  ﴾(1)، إال ، حقيقة يف ىذه اجلارحة ادلخصوصة (اليد ) " اعلم أن لفظ :يقول الرازي

يد السلطان  :يقال، فهذه اللفظة تستعمل يف القدرة، أنو يستعمل على سبيل اجملاز يف أمور غَتىا
يقال أيادي فالن يف حق فالن ، ويراد هبا النعمة، أي قدرتو غالبة على قدرهتم، فوق يد الرعية

. أي ؛ أن (3)اليد( يف ىذه اآلية على معٌت النعمة ) وقد محل الرازي لفظة، (2)"ظاىرة وادلراد النعم 
 قدرة هللا غالبة على قدرة الناس.

   ﴿ ويف قولو تعاىل:                   

                          

                            ﴾(4).                

فكيف نثبت احلياء  فهذا مستحيل ، " أن احلياء تغَت يلحق اإلنسان يف بدنو :قال الرازي
فإذا وصف هللا بذلك فذلك ، فكل صفة ثبتت للعبد شلا خيتص باألجسام، وىنا وجب التأويل

ومثالو أن احلياء حالة ربصل لإلنسان ، زلمول على هنايات األعراض ال على بدايات األعراض
أما ادلبدأ فهو التغَت اجلسماين الذي يلحق اإلنسان من خوف أن ينسب  ،لكن ذلا مبدأ ومنتهى

فليس  فإذا ورد احلياء يف حق هللا تعاىل، وأما النهاية فهو أن يًتك اإلنسان ذلك الفعل، إىل القبيح

                                                           

64ادلائدة، اآلية:     1  
44/ 12 ، التفسَت الكبَت ، الرازي  .  2  

228/ 26نفسو،  ادلصدرينظر:  . 3  
26البقرة، اآلية:    4  
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 .(1)بل ترك الفعل الذي ىو منتهاه وغايتو "، ادلراد منو ذلك اخلوف الذي ىو مبدأ احلياء ومقدمتو

 ﴿ :قولو تعاىلويف                    

               ﴾(2)،  يعلق الرازي يف ىذه اآلية الكردية على

فا تعاىل جيب أن ، صفات األجساملفظة االستواء فهي يف اللغة دبعٌت االنتصاب وىي من 
 . (3)ومعٌت االستواء ىنا ىو االستقامة "، يكون منزىا عن ذلك

 ﴿:ويف قولو تعاىل      ﴾(4) " فهذه اآلية تدل على أن ادلعصوم من

كان اإلقدام و لو  ألنّ ، وأن اإلنسان ال ديكنو أن حيًتز بنفسو عن مواقع الضاللة، عصمو هللا تعاىل
وكفى اإلنسان  :على احلق واإلحجام عن الباطل إمنا حيصل لإلنسان من نفسو لوجب أن يقال

وكفى بربك وكيال( علمنا أن الكل من )فلما مل يقل ذلك بل قال، نفسو يف االحًتاز عن الشيطان
  . (5)هللا "

  ﴿ :ويف ربليل قولو تعاىل                  

 ﴾(6) ،"لنبلوىم( تدل ظاىرا عند ادلعتزلة على أن أفعال هللا معللة باألغراض  )فالالم يف قولو

أما عند الرازي وغَته من األشاعرة فقالوا ىذا زلال ألن التعليل بالغرض إمنا يصح يف حق من ال 
 . (7)"وىذا يقتضي العجز وىو على هللا زلال، ديكنو ربصيل ذلك الغرض إال بتلك الواسطة

                                                           

145/ 1 ،  التفسَت الكبَت ، الرازي   1  
29البقرة، اآلية:      2  

169 . /1،  التفسَت الكبَت ، الرازي ينظر:   3  
65اإلسراء، اآلية:     4  

21/10 ،  التفسَت الكبَت ، الرازي    5  
07الكهف، اآلية:     6  

. 21/81 ، التفسَت الكبَت ، لرازي ا   7  
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 ﴿ :ويف قولو تعاىل                       ﴾(1).   

ت الشفاعة يف حق الفساق ألن " اعلم أن ىذه اآلية من أقوى الدالئل على ثبو  :قال الرازي 
ال إلو  )قولو ال واحدا وىويكفي يف صدقو أن يكون هللا تعاىل قد رضي لو قو  (ورضي لو قوالقولو)

 .(2)"الشفاعة نافعة لو ألن االستثناء من النفي إثبات فوجب أن تكون (زلمد رسول هللاهللا  إال

   ﴿ :بقولو تعاىلو  وقد احتجت ادلعتزلة هبذه اآلية           

                    ﴾(3)  الشفاعة يف على أن

  .(4)يف اآلخرة ال تكون ألىل الكبائر

 ﴿ وقد فسر الرازي معٌت اإلضالل يف قولو تعاىل:            

            
فدخل يف توضيح الدالالت العقدية فيو من بيان معاين مهزة  (5)

أحدمها أنو  :إال على وجهُت اإلضاللاإلفعال يف ىذا السياق مشَتا إىل أنو ال ديكن محل معٌت 
 . (6)والثاين أنو وجده ضاال، صَته ضاال
دبجموعة مستدلُت على ذلك ، وقد ذىب األشاعرة إىل أن أفعال العباد سللوقة  تعاىل"

فإن طائفة من ىذه اآليات ، وبقطع النظر عن الرأي الراجح يف ىذا ادلوضوع، من اآليات واآلثار
لكنهم قصروا السياق على مرادىم ليكون دليال ، ال تعلق ذلا بادلوضوع ال من قريب وال من بعيد

لكنو ، ائل العلميةوبالطبع ليس ىذا ىو األسلوب األمثل يف مناقشة ادلس، ذلم يف دفع أدلة ادلعتزلة
 . (7)"داء التعصب الذي مل يسلم منو إال القليل من الناس

                                                           

109طو، اآلية:     1  
. 21/119 ،  التفسَت الكبَت ، الرازي    2  

. 116النساء، اآلية:      3  
  4 . 1/509الزسلشري، الكشاف،    

26البقرة، اآلية:     5  
.  154،  ص  1998،  12ينظر: امحد شيخ عبد السالم ، التحليل النحوي العقدي، رللة اسالمية ادلعرفة ، ع 6  

. 279، ص:2008، 1ادلثٌت عبد الفتاح زلمود، نظرية السياق القرآين، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط   7  
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 ﴿ :ففي قولو تعاىل            ﴾(1)  استدل األشاعرة هبا منتزعينها من سياقها

أفعال العباد فقد نقل الرازي أن األشاعرة استدلوا هبذه اآلية يف تقرير مذىبهم يف خلق ، الواردة فيو
على أن فعل العبد سللوق   (وهللا خلقكم وما تعملون ):" احتج مجهور األصحاب بقولو :فقال
 .(2)تعاىل

أن هللا خلقهم وخلق  :أي، الواردة يف اآلية دبعٌت ادلصدر (ما )"ووجو استدالل األشاعرة أنّ 
وخلق الذي  أن هللا خلقهم :أي، ما( دبعٌت ادلوصولية)والسياق يرّد ىذا الوجو ألن، أعماذلم

 . (3)"يعملونو من حنت لألصنام وتشكيل ذلا
، القول خبلق القرآن وحدوثو، ومن األمور اليت وقع اخلالف فيها بُت األشاعرة وادلعتزلة

ألنو صفة من صفات ، وكالم هللا ال يوصف باحلدوث، فمذىب األشاعرة أن القرآن كالم هللا
وذىب ادلعتزلة إىل القول خبلق القرآن وحدوث   (4)سللوقة وال زلدثةوصفات ذاتو قددية غَت ، ذاتو

  ﴿ :كالم هللا ففي توجيو قولو تعاىل                ﴾(5).  ذكر

وذكر  (6)" الرازي "أن اآلية فرقت بُت اخللق واألمر حبرف الواو الذي يقتضي ادلغايرة بُت الشيئُت
أال لو اخللق واخللق وىذا من فاسد  :القرطيب أن " األمر لو كان سللوقا لكان تقدير الكالم

 .(7)الكالم"

 ﴿ :أما يف قولو تعاىل                ﴾(8) ، احتج هبا

وجعل الزسلشري ىذا أحد وجهُت يف ، خلق()دبعٌت (جعل)على خلق القرآن بناء على أن ادلعتزلة
                                                           

96الصافات، اآلية:    1  
. 9/343 ، التفسَت الكبَت ، الرازي    2  

279ص ادلثٌت عبد الفتاح زلمود، نظرية السياق القرآن  ،  3  
106، ص 1928، 1البغدادي، أصول الدين، مطبعة الدولة، استانبول، تركيا، ط ينظر :   4  

  5 54ألعراف، اآلية: ا  
. 14/123 ، التفسَت الكبَت ، الرازي     6  

7/222، 2006، 1الرسالة، بَتوت، لبنان، طالقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مؤسسة    7  
. 3 : الزخرف، اآلية  8  
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ى إىل عدّ تأو دبعٌت خلقناه ، ى إىل مفعولُتعدّ تصَتناه( )جعلناه( دبعٌت)" :قال الرازي اآلية

 ﴿ :كقولو تعاىل،  1"واحد      ﴾(2)،   وأجاب األشاعرة عن ذلك بأن

 ﴿ :كما يف قولو سبحانو،  إىل مفعولُت عدىتألنو ، ليس دبعٌت خلق اآليةجعل( يف )الفعل  

        ﴾(3) ولو تعاىلوق: ﴿                 

   ﴾(4)  دلفعول خلق( فال يتعدى إال )وأما الذي دبعٌت، إمنا يكون دبعٌت التسمية والتصيَتوىذا

  .(5)واحد
بّيناه أو مسّيناه أو صَّتناه  :جعلناه( يف اآلية)ونص بعض النحاة واللغويُت على أن معٌت

             ويف ىذا ما دينع استدالل ادلعتزلة .، (6)وحنو ذلك
شلّا أثّر يف منهجو ، رلاىرا بذلك، أشعريتومنو نستنتج بأن الرازي كان أشعريا متعصبا يف و 

فهو يدافع ، ياألشعر ليخدم من خالل ذلك فكره ، وعلى تأويل آيات القرآن الكرمي يف التفسَت
، وتأويلو آليات القرآن الكرمي بتسخَته النحو والعلوم األخرى يف توجيهوعن معتقده بكل بسالة 

    وحياول إدحاض أراء ادلخالفُت لو.
  
  

                                                           

. 27/194الرازي ، التفسَت الكبَت ،     1  
 1األنعام، اآلية:   2
 91احلجر، اآلية 3 
      19الزخرف، اآلية:  4

. 64/  25األلوسي، روح ادلعاين، دار إحياء الًتاث، بَتوت، لبنان، دت،    5  
  6 . 4/405، 1988، 1القرآن وإعرابو،، عامل الكتب، بَتوت، لبنان، ط الزجاج، معاين  



 
 

 ل الثاين :ـــــــــــــــــــــــــــــالفص
 أثر السياق واملعىن يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي      

 أوال : أثر السياق يف التحليل النحوي 
 / تعريف السياق : 1

 أ/ لغة 
 ب/ اصطالحا 

 / أنواع السياق2
 / دور السياق يف عملية التحليل النحوي يف التفسري الكبري 3 

 ثانيا : أثر املعىن يف التحليل النحوي يف التفسري الكبري 
 / تعريف املعىن 1

 أ/ لغة 
 ب/ اصطالحا 

 / أمهية املعىن يف التحليل النحوي 2
 / املعىن واإلعراب 3
 / ظاهرة الوقف وأثرها يف التحليل النحوي 4
 / املعىن واألدوات النحوية5
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 وال : أثر السياق يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي : أ
 :السياق / تعريف 1

الشيء   ذىب ابن فارس أن : "السُت والواو والقاف أصل واحد وىو حدو   لغة : أ /
، يقال : ساقو يسوقو سوقا والسيقة ما استسيق من الدواب ويقال : سقت إىل امرأيت صداقها

والساق لئلنسان ، واجلمع أسواق، ىذا دلا يساق إليها من كل شيءوأسقتو والسوق مشتقة من 
 .(1) "وإظلا مسيت بذلك ألن ادلاشي ينساق إليها، وغَته

تتابع ادلعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها ادلوضوعية يف " ب / اصطالحا :
يشمل ضم الكلمات بعضها إىل بعض  "و .(2) بيان ادلعٌت ادلقصود، دون انقطاع أو انفصال "

 . (3)"وىي رلتمعة يف النص، وترابط أجزائها واتصاذلا أو تتابعها وما توحيو من معٌت
، ويرتبط معٌت اللفظة يف السياق مبعاين كل ما يصاحبها من ألفاظ تساعد على توضيح ادلعٌت     

 .سواء تقدمت تلك األلفاظ على اللفظ أم تأخرت عنو 
من خبلل ، السياق اللفظي يف توضيح داللة النصوص توضيحًا دقيقًا وسليماً وألعلية 

الدقيقة يف ، مع إيضاح الفروق ادلعنوية، إظهار خصوصيات ادلفردة أو الًتكيب وربطها بعموم النص
وىي من نظريات علم اللغة احلديث اليت ت عٌت بدراسة ادلعٌت ، الًتكيب ظهرت )نظرية السياق(

( الذي يرى أن  Firth ، أصحاب ىذه النظرية العامل اإلنكليزي )فَتث ومن، داخل النص
أي وضعها يف سياقات ، اللفظة ال ؽلكن إيضاح داللتها  إال من خبلل تسييق الوحدة اللغويّة

 (4) سلتلفة

                                      
.سوق(. مادة)، 498ص ، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة    1  
 . 16،ص القرآين دلثٌت عبد الفتاح زلمود ،نظرية السياق ا  2  

سوق(.  مادة)، 288ص:، معجم مصطلحات األدب، رلدي وىبة    3  
. 68ص، 1998، 5ط، مصر، القاىرة، عامل الكتب، علم الداللة، أمحد سلتار عمر ينظر :    4  
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أما ادلفردة فبل أعلية كبَتة يف الكشف عن ادلعٌت فأصحاب ىذه النظرية يعطون للسياق اللفظي 
 (1)إال وىي يف داخل السياقداللة ذلا 

جديدة إال يف تسميتها ؛ ألن اإلمام عبد القاىر اجلرجاين  -يف الواقع –وليست نظرية السياق 
كان أول من حتدث وأسس ذلا قواعد وأصوالً، وأطلق عليها نظرية )النظم( . اليت ،  ىـ(471)ت 

 سبقت النظرية الغربية )السياقية( . 
العبلقات اليت تربط األلفاظ بعضها ببعض  "ىو :، رجاينفالنظم عند عبد القاىر اجل 

أما الذي ػلدد حسن اللفظة أو قبحها فهو موضعها من الًتكيب ، ومناسبة بعضها لبعض يف ادلعٌت
 (2)" أو النظم

فقد ع ٍت بو علماء التأويل ، وأعليتو يف الوصول إىل ادلعٌت العام للنص، أما ادلعٌت السياقي اللفظي
اصًة ؛ ألن اىتمامهم كان منصبًا على فهم النص القرآين وتفسَته . فالسياق عندىم والتفسَت خ

وتقييد ، وختصيص العام، وتعيُت اتمل والقطع بعدم احتمال غَت ادلراد، ي رشد إىل تبيُت اجململ"
 (3)"وىذا من أعظم القرائن الدالة على مراد ادلتكلم، ادلطلق وتنوع الداللة

وكانوا غلمعون يف تفسَتىم للنص القرآين بُت معٌت اللفظة ادلفردة داخل السياق  وأعلية السياق    
 .يف توجيو ادلعٌت والوصول إىل الدالالت ادلقصودة 

 / أنواع السياق : 2
 السياق إىل قسمُت : ينقسم 

أو ، كبلمي معُتواجلمل متتابعة يف حدث  ، ويتمثل يف األصوات والكلماتالسياق اللغوي :أ ــــ 
 فؤلصوات مثبل تكون عادة خاضعة للسياق الذي تًتكب فيو فيتأثر كل صوت مبا ، نص لغوي

 (.4) يتقدمو أو يأيت بعده من أصوات
                                      

55ص، دت، دط، مصر، مكتبة الشباب، ترمجة كمال بشر، دور الكلمة يف اللغة، ستيفان أودلن     1  
. 40ــــ 38ص، 2004، 5ط، القاىرة، مكتبة اخلاصلي، دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين    2  

. 2/200، الربىان يف علوم القرآن، الزركشي    3  
. 113ص، 2008، 1ط، اإلسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية، علم الداللة النظرية والتطبيق، ينظر : فوزي عيسى   4  
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أو ، اللغوي ىو الذي يعتمد على عناصر لغوية يف النص من ذكر مجلة سابقة أو الحقةوالسياق 
معروفة ول مدلول عنصر آخر إىل داللة غَت نفسها ػلعنصر يف مجلة سابقة أو الحقة أو يف اجلملة 

 .(1)لو 
  السياق غري اللغوي : ب ــــ

ؽلكننا أن نقول أنو يعٍت ادلوقف اخلارجي الذي ؽلكن أن تقع فيو الكلمة فتتغَت داللتها تبعا 
 . (2)ـــوقد أطلق اللغويون على ىذه الداللة مصطلح ـــ الداللة ادلقامية ــ، لتغَت ادلوقف أو ادلقام

فلقد اىتم العلماء بالسياق بنوعيو )اللغوي وغَت اللغوي ( يف سبيل الكشف عن ادلعاين كأن يقولوا 
ػلذف ادلفعول بو أو ادلوصوف لداللة الكبلم " و (3)مثبل حبذف ادلبتدأ أو الفعل لداللة ادلقام عليو 

 . (5)وػلذف الكبلم استخفافا لكثرة االستخدام  (4) "عليو
 . (6)كما راعى النحاة معطيات السياق اليت جتعل عنصرا ضلويا أو أسلوبا ػلتمل غَت معٌت 

 :التحليل النحوي يف التفسري الكبري عملية  دور السياق يف /2
إن العناصر اليت تشكل ادلعٌت النصي متنوعة تتمثل مبعطيات لغوية وبأخرى خارجة عن "

العناصر اليت تشكل الكبلم مثل ادلكونات اللغوية السابقة فقد يلجأ ادلفسر إىل ، التشكيل اللغوي
وتتجلى ىذه ادلكونات يف اإلجراءات التحليلية لدى ادلفسر بوحدات ، والبلحقة للعنصر الل

مقطعا أو عبارة أو لفظا، كما تتجلى ، أو جزء منو، داللية يفرزىا الكبلم السابق أو البلحق 
وقد يلجأ ادلفسر إىل معطيات خارجية مثل ، وداللة ادلفرداتبصورة اجلوانب النحوية والصرفية 

واجلوانب الثقافية واالجتماعية والتارؼلية والثقافية والزمان وادلكان أي ؛ إىل كل ما ، أسباب النزول

                                      
، 2000، 1ط، مصر، القاىرة، دار الشروق، النحو والداللة مدخل لدراسة ادلعٌت النحوي الداليل، ينظر : زلمد محاسة عبد اللطيف   1

  .116ص
. 90ص، 2001، دط، سوريا، دمشق، منشورات إحتاد الكتاب العرب، علم الداللة، ينظر : منقور عبد اجلليل   2  
.  1/12، الكتاب، سيبويو   3  
. 85:ص، نفسو ادلصدر  4  
. 280:ص، نفسو ادلصدر  5  

. 1/55، مغٍت اللبيب، ابن ىشام   6  
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ػليط باحلدث اللغوي من معطيات خارجية تؤثر يف معناه وىو ما يعرف بادلقام أو السياق 
 .(1)"اخلارجي

ز النحاة يف حتليلهم النحوي للنصوص القرآنية على معطيات السياق النصي ادلادية لقد ارتك    
ادللفوظة وىي من مجلة األسس ادلتعلقة بادلعٌت وتندرج ضمن مفهوم السبك الذي يتجلى يف 

كما يف    (2)من ذلك مثبل "داللة ما تقدم " ، الًتابط الرصفي . ويبدو أن تلك ادلعطيات متنوعة

 ﴿ قولو تعاىل :                             

                          

    ﴾ (3)  ،ويرى أن كبل من "صد " ، لق فخر الرازي من معطيات السياق النصيينط

وحبسب القواعد ال بّد للمبتدأ من خرب، ويف ضوء السياق ػلمل الكبلم على ، و"كفر" مبتدأ
والتقدير : قل : قتال فيو  ، أي لداللة ما تقدم عليو، فيجعل اخلرب زلذوفا لداللة دليل، احلذف

تقديره : وعمرو ، ونظَته قولك : زيد منطلق وعمرو، بَت وكفر بو كبَتوصد عن سبيل هللا ك، كبَت
 .(4)منطلق 

﴿ويف قولو تعاىل :                         

                             

          ﴾ (5)   أن يف النص زلذوفا أظهرتو نصوص " يرى الرازي

وعليو فالفاء يف قولو : ، إذ مل يتمثل األمر، أخرى ولو مل يقدر كان ذلك طعنا يف نيب هللا موسى

                                      
. 15:ص، 2014، 12ع، جامعة أم القرىأثر السياق اخلارجي يف توجيو الداللة الًتكيبة لدى ادلفسرين، رللة ، زلمود حسن اجلاسم   1  
. 140:ص، تأويل النص القرآين وقضايا النحو، زلمود حسن اجلاسمينظر :   2  
. 217اآلية : ، البقرة   3  
. 6/31 ،التفسَت الكبَت ، الرازي ينظر :  4  

. 60اآلية : ، البقرة   5  
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أو : فإن ض ربت فقد انفجرت كما يف ، والتقدير : فضرب فانفجرت، فانفجرت متعلقة مبحذوف

 ﴿ قولو تعاىل :                           

      ﴾ (1) (2)"بتقدير زلذوف، على أن ادلراد : فضرب فانفلق .   

كذلك بآية الحقة   فقد اعتمد الرازي على السياق اللغوي دلعرفة اذوف واستعان  
 لتحديد ادلعٌت.

  ﴿ ويف حتليل قولو تعاىل :                  

                             

                               

  ﴾ (3)االسمأن ىذا الذي وصفو هللا تعاىل بأنو على بينة من ربو يف  "، إذ يذكر الرازي 

وقيل ادلراد ، فقيل ادلراد بو النيب عليو الصبلة والسبلم، ادلوصول " أفمن كان" مل يتفق على حتديده

مث يضيف أن الوجو الثاين ىو األظهر لقولو تعاىل يف آخر اآلية : ، بو من آمن من اليهود    

    (4) "وىذه صيغة مجع فبل غلوز رجوعها إىل زلمد صلى هللا عليو وسلم. 

  ﴿ ويف تبيينو دلعٌت اجملرمُت يف قولو تعاىل :              

                               

        ﴾ (5) : ثل ىذا الذي وصفنا صلزي اجملرمُتأي وم" قال ،

                                      
. 63اآلية : ، الشعراء        1  

. 3/102 ،التفسَت الكبَت  ، الرازي   2  
. 17اآلية : ، ىود   3  
. 17/209 ،التفسَت الكبَت ، الرازي   4  
. 40اآلية :، األعراف    5  
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ألن الذي تقدم ذكره من صفتهم ىو التكذيب بآيات هللا ، واجملرمون وهللا أعلم ىاىنا الكافرون
 .(1)"واالستكبار عنها

إن السياق اللغوي السابق للفظ ىو الذي حدد معٌت )اجملرمُت( يف اآلية ؛ ألنو قد تقدم 
 وصفهم .

  ﴿ ويف حتليلو لقولو تعاىل :                

   ﴾ (2)، " : أحدعلا أنو ارتفع على أنو خرب ألن و)  فذكر يف أن يف ارتفاع سواء قوالن

كأنو قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم ،  أنذرهتم أم مل تنذرىم ( يف موضع الرفع بو على الفاعلية
إنذارك وعدمو. والثاين : أن تكون ) أنذرهتم أم مل تنذرىم ( يف موضع االبتداء وسواء خربه مقدم 

 .(3)" مبعٌت سواء عليهم إنذارك وعدمو
قام بًتجيح الرأي الثاين معتمدا على السياق فقال : وجب أن يكون )سواء( خربا فيكون  مث

 ﴿ اخلرب مقدما ونظَته قولو تعاىل :                ﴾ (4) .   

 ﴿ويف عودة الضمَت يف قولو تعاىل :        ﴾(5)   قال الرازي : "اختلف

أي فاتوا بسورة شلا ىو   فقيل : إنو عائد إىل )ما(، مَت يف لفظة )مثلو(إىل ماذا يعود الض"اختلف 
والثاين : أنو عائد إىل لفظة )عبدنا( أي فاتوا شلن ىو على ، على صفتو يف الفصاحة وحسن النظم

 .(6)حالو من كونو بشرا أميا مل يقرأ الكتب ومل يأخذ من العلماء "

                                      
. 14/82، التفسَت الكبَت  ، الرازي   1  

06اآلية : ، البقرة    2  
.  2/45 ،التفسَت الكبَت ،الرازي    3  

21اآلية : ،  اجلاثية    4  
23اآلية : ،  البقرة   5 
. 2/129 ، التفسَت الكبَت ، لرازيا    6
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وقد رجح الرازي القول األول معتمدا على السياق فقال : " أن ذلك مطابق لسائر اآليات 

الواردة يف باب التحدي السيما ما ذكره يف سورة يونس :       ، وأن البحث إظلا

 . (1)إليو"وقع يف ادلنزل ألنو قال ) وإن كنتم يف ريب شلا نزلنا ( فوجب صرف الضمَت 
مث قام بتأويل اآلية :" أال ترى أن ادلعٌت : وإن ارتبتم يف أن القرآن منزل من عند هللا فهاتوا 

 .فالتحليل الثاين الذي رجحو الرازي اعتمد فيو على القرينة السياقية ادلتقدمة ، (2)شيئا شلا ؽلاثلو"
لقد راعى الرازي ادلبلبسات ايطة بالنص القرآين جبوانبو الكافة يف حتليلو لآليات الكرؽلة و  

 وسوف نعرض بعض األمثلة يف ذلك : 

 ﴿ قال تعاىل :                         ﴾(3)  استعان

حيث ينقل لنا ما ، مبكونات السياق اخلارجي مثل : ادلعطيات الثقافيةالرازي يف حتليلو ذلذه اآلية  
فذكر قوم أهنم ادلؤمنون بالرسول ؛ ، ذكر يف حتليل العائد ضمَت مجاعة ادلخاطبُت يف " استعينوا"

ليو وسلم ــــ ال يكاد يقال وذاك ألن " من ينكر الصبلة أصبل والصرب على دين زلمد ــــ صلى هللا ع
فبل جرم وجب صرفو إىل من صدق مبحمد ـــ صلى هللا عليو وسلم ـــــ ، لو : استعن بالصرب والصبلة

مث يقع بعد ذلك خطابا للمؤمنُت مبحمد صلى ، وال ؽلتنع أن يكون اخلطاب أوال يف بٍت إسرائيل
 .(4)هللا عليو وسلم "

فيقول : "األقرب أن ، السياق اخلارجي الثقايف مث يرجح الرازي معتمدا على معطيات
 .(5)ادلخاطبُت ىم بنو إسرائيل ؛ ألن صرف اخلطاب إىل غَتىم يوجب تفكيك النظم "

                                      
. 2/129،  السابقادلصدر   1  
. 2/129، ادلصدر نفسو   2  

45البقرة : اآلية :     3  
. 3/51 ،التفسَت الكبَت ، الرازي   4  
. 3/52، نفسو ادلصدر   5  
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 ﴿ تعاىل : قولو ويف                    

         ﴾(1)  استعان الرازي مبعطيات السياق اخلارجي ادلتمثلة يف

 ومن أىم ما ذكر ، إذ يذكر أن مثة وجوىا يف معٌت األداة، يف حتديده دلعٌت "إىل"، احلديث النبوي
أو : من أنصاري ، والتأويل : من أنصاري حال ذىايب أو التجائي إىل هللا، أن تكون النتهاء الغاية

مث يضيف الرازي تأويبل آخر يفيد ، والثاين أن تكون للمعية، أظهر أمر هللا تعاىل إىل أن أبُت أو
وىو أن يكون ادلعٌت من أنصاري فيما يكون قربة إىل هللا ويف احلديث أن رسول هللا ، انتهاء الغاية

  . (2)صلى هللا عليو وسلم كان يقول إذا ضحى : " اللهم منك وإليك " أي تقربا إليك 
النصوص اليت ألسباب النزول أعلية كبَتة لتوضيح ادلراد منها، قولو تعاىل يذكر مكر ومن 

عندما حاولوا أن يفتنوا النيب عن بعض ما أوحي إليو  صلى هللا عليو وسلم ادلشركُت بالرسول زلمد

 ﴿: من كتاب هللا                     

      ﴾ (3) ،ؽلكن رفعو  فنلحظ يف اآلية السابقة إهباماً واضحاً، وىذا اإلهبام ال

وإظلا ضلتاج إىل أكثر من ذلك ، بتفسَت معاين ادلفردات ادلعجمية  أو مبعرفة السياق اللفظي فقط
 نزلت فيها اآلية الكرؽلة ؛ لفهمها بشكل كامل وواضح .وىو معرفة السياق احلايل والظروف اليت 

إن اإلهبام الذي يف اآلية ىو موقف النيب مع ادلشركُت ؛ ألنو غَت معروف، لذا ضلتاج إىل "
وقد اعتمد الرازي يف حتليلو وتفسَته ذلذه اآلية الكرؽلة ، معرفة سبب النزول لتوضيح ىذا ادلوقف

: أّجلنا للنيب الكرمي  أن وفد ثقيف قالوا)سبب النزول( فذكر على السياق اخلارجي وادلتمثل يف 

                                      
. 52اآلية : ، آل عمران    1  

. 8/226 ، التفسَت الكبَت ، ينظر : الرازي   2  
. 72اآلية : ،  اإلسراء      3  
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فهّم بتأجيلهم فنزلت اآلية ، فإذا قبضنا ذلك كسرناىا وأسلمنا، سنة حىت نقبض ما ي هدى آلذلتنا
 .(1)الكرؽلة 

أن الطاعنُت يف عصمة األنبياء احتجوا هبذه اآلية على أن صدور الذنب ب وقال الرازي :"
والفرية على هللا من أعظم ، لى أنو  قارب أن يفًتي على هللاية دّلت عآلأن ا من ثبلثة وجوه :

ثبتو وعصمو لقرب من أن يركن إىل دينهم وؽليل  -تعاىل-ال أن هللا أهنا تدل على أنو لو و الذنوب . 
 . (2)"دلا كانت حاجة إىل ذكر ىذا الوعيد الشديد، سبق جرم وجناية لوال أنوو ، إىل مذىبهم

فكان معٌت اآلية ، أن كاد معناه ادلقاربة : "بقرائن سياقية وحجج قوية، ىيعليهم وقد رد  
إذا قلنا كاد األمَت  وىذا القدر ال يدل على الوقوع يف تلك الفتنة . فإنا، أنو قرب وقوعو يف الفتنة

أن يضرب فبلنًا ال يفهم منو أنو ضربو. كان ىذا رده على الوجو األول ،أما الرد على الوجو الثاين 
أن كلمة لو ال تفيد انتفاء الشيء لثبوت غَته، تقول لو ال علي ذللك عمر، معناه أن "فكان 

ناه أنو حصل تثبيت هللا تعاىل ويف اآلية السابقة مع، (3)"وجود علي منع من حصول اذلبلك لعمر 
 .مد 

قد درسوا السياق ، أصوليُت وببلغيُت، طللص يف األخَت إىل أن علماء اللغة العربية من ضلاة
 دراسة مستفيضة وبينوا أثره يف النظم .

حتليلو وتفسَته للذكر احلكيم بادلبلبسات اخلارجية ايطة بالنص القرآين اىتم الرازي يف 
 عند حتديد ادلعٌت واألحكام التفسَتية مثلما راعى مكونات السياق اللغوي . جبواهبا كافة

  

                                      
. 21/21 ، التفسَت الكبَت ،الرازي     1  

. 21/22 ، ادلصدر نفسو   2  
    21/22 . ،  نفسو ادلصدر    3  
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 أثر املعىن يف التحليل النحوي عند الفخر الرازي  :ثانيا
  :/ تعريف املعىن 1

  فأنا معٍت بو واعتنيت بأمره .... ومعٌت، يعنيٍت عناية، " عناين األمر :يقول اخلليل :أ / لغة
 .(1)كل شيء زلنتو وحالو الذي يصَت إليو "

 :واالسم العناء يقال، ومعٌت كل كالم ومعاناتو ومعنيُتو مقصده، أردت :" وعنيت بالقول كذا
  .(2)ومعناه مقصده" ، عرفت ذلك يف معٌت كالمو

" فأما ادلعٌت ىو القصد  : اها األشياءّب عباب معاين ألفاظ العبارات اليت يوقال ابن فارس يف 
 .(3)أي ؛ قصدت وعمدت" ، يقال عنيت الكالم كذا، وادلراد

" قصد يقع البيان عنو  :فقد عرفو بقولو، ادلعٌت ىو القصد عند الرماين :ب / اصطالحا
فهو " ادلفهوم من ظاىر اللفظ  والذي تصل إليو ، أما ادلعٌت عند عبد القاىر اجلرجاين  (4)باللفظ "

 أي ؛ ما يتبادر إىل الذىن عند إطالق اللفظ .  (5)بغَت واسطة " 
وقد ربط الرازي ادلعٌت بالصورة الذىنية " ادلعٌت اسم للصورة الذىنية ال للموجودات اخلارجية ألن 

 (6)ادلعٌت عبارة عن الشيء الذي عناه العاين وقصده القاصد "
" ىي الصورة الذىنية من حيث إنو  :وقد وافقو الشريف اجلرجاين فادلعاين كما جاء يف تعريفاتو

 . (7)وضع بإزائها األلفاظ "
 :أمهية املعىن يف التحليل النحوي  /2

و" ادلعٌت الداليل ، اذلدف من وراء أي حتليل للًتاكيب ىو إعطاؤىا تفسَتا دالليا مناسبا إنّ 
. فالداللة من أىم أغراض التحليل (8)والغاية الكبى من استعمال اللغة " ة التحليل اللغويقمّ 

وقد نشأ ، وىي عالقات متبادلة فيما بينهما، وتربط النحو بالداللة عالقات وثيقة العرى، النحوي
                                                           

 . ) مادة عٌت (  2/252اخلليل بن أمحد الفراىيدي، العُت،   1
 ، ) مادة عٌت ( . 10/316 ابن منظور، لسان العرب ،  2
 .  61ابن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها، ص:   3
 .  42، ص: 1984الرماين، احلدود يف النحو، تح إبراىيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن،   4
 .  263عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،   5
 . 1/35 التفسَت الكبَت ، ، الرازي  6
 .  281، ص2003، 2الشريف اجلرجاين، التعريفات، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان، ط  7
 .  135دتام حسان، أمن اللبس ووسائل الوصول إليو، ص:   8
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، وكان " منذ نشأتو األوىل مهتما بادلعٌت، النحو العريب يف رحاب نص مقدس ىو القرآن الكرمي
وزندد ، شند اجلملة مبعناىا األساسي الذي يكفل ذلا الصحة والسالمة، ره يف التقعيديعتد بو وبدو 

 (1)ألن اجلملة ىي الغاية األوىل لكل نظام حنوي"، ويكشف تركيبها، عناصر معناىا
) باب يف الرد على من ادعى على  :وقد عقد ابن جٍت يف كتابو اخلصائص بابا بعنوان

العرب عنايتها باأللفاظ وإغفاذلا ادلعاين ( يقول فيو " اعلم أن ىذا الباب من أشرف فصول العربية 
ويذىب يف االستحسان كل ، وإذا تأملتو عرفت منو وبو ما يؤنقك، وأنزىها، وأكرمها وأعالىا

هتذاها وتراعيها ... فإن ادلعاين أقوى وذلك أن العرب كما تعٌت بألفاظها فتصلحها و ، مذىب بك
 . (2)وأفخم قدرا يف نفوسها"، وأكرم عليها، عندىا

ومحوا ، وحسنوىا، " فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها :ويقول يف موضع آخر   
بل ، إدنا ىي باأللفاظ، وأرىفوىا فال ترين أن العناية إذ ذاك، وصقلوا غرواها، وىذبوىا، حواشيها

 .       ( 3)ا خدمة منهم  للمعاين وتنبيو اها وتشريف منها " ىي عندن
ابن ىشام مبينا أذنية ادلعٌت يف التحليل النحوي " وأول واجب على ادلعرب أن  ويقول   

يفهم معٌت ما يعربو مفردا أو مركبا " وقد أورد ابن ىشام أمثلة كثَتة يف الداللة على أذنية ادلعٌت يف 
 . (4)التحليل لو أذنل ادلعٌت فيها فسد التحليل 

فاضلون بُت األوجو اتملة يقولون " وىو لذلك ترى النحاة حُت زناكمون الًتاكيب وي 
وىذا قول من جهل  بعلم النحو وعلم ادلعاين "، (5)"متكلف يف اإلعراب غَت متضح يف ادلعٌت

 .(8)" وال يلتفت إليو ألنو غَت متبادر إىل الذىن "، ( 7)" وىذا ال رنوز لفساد ادلعٌت" ، (6)"

                                                           
 .  9ص: ،  زلمد محاسة، النحو والداللة  1
2
 .  215/ 1ابن جٍت، اخلصائص،    
 .  1/217نفسو،  ادلصدر  3
 . 2/527ابن ىشام، مغٍت اللبيب،   4
 .  3/208أبو حيان، البحر ايط،   5
 . 3/231نفسو،  ادلصدر  6
 .  3/172نفسو،  ادلصدر  7
 .  2/26نفسو،  ادلصدرا  8
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 ﴿ :ففي حتليل الرازي لقولو تعاىل                      

              ﴾(1 ) ، فقد استشكلت ىذه اآلية على الرازي
، ) وقالوا إلخواهنم ( يدل على ادلاضي :" يف اآلية إشكال وىو أن قولو :يف فهم معناىا فقال

وقالوا إلخواهنم إذ  :وقولو ) إذا ضربوا ( يدل على ادلستقبل فكيف اجلمع بينهما ؟ بل لو قال
 .(2)أي حُت ضربوا مل يكن فيو إشكال "، ضربوا يف األرض

 :يقولون فكأنو قيل :أن قولو ) قالوا ( تقديره :" األول :مث ذكر أن اجلواب عنو من وجوه  
أن الكالم خرج على سبيل حكاية  :والثاين، ال تكونوا كالذين كفروا ويقولون إلخواهنم كذا وكذا

لو كانوا عندنا ما  :فالكافرون يقولون، أن إخواهنم إذا ضربوا يف األرض :وادلعٌت، احلال ادلاضية
كلمة ) إذ ( و) إذا ( رنوز إقامة كل واحد منهما مقام   :قال قطرب :والثالث، ماتوا وما قتلوا

 .( 3)ىذا الذي قالو قطرب كالم حسن "  :وأقول، األخرى
  :/ املعىن واإلعراب3

فلو مل يدخل اإلعراب الكلمة اليت تتعاقب عليها  ، ال يستقيم اإلعراب إال بعد فهم ادلعٌت
 ادلعاين ادلختلفة من فاعلية ومفعولية أو إضافة اللتبست . 

" اإلعراب إدنا دخل الكالم يف األصل  :يقول األنباري يف بيان سبب احلاجة إىل اإلعراب  
من الفاعلية   والفرق بُت ادلعاين ادلختلفة بعضها من بعض، الفصل وإزالة اللبس :وىو، دلعٌت

 .(4)وادلفعولية إىل غَت ذلك " 
، " وذلك أنك جتد يف كثَت من ادلنثور وادلنظوم اإلعراب وادلعٌت متجاذبُت :ويقول ابن جٍت 

فمىت اعتور كالما أمسكت بعروة ادلعٌت وارحتت لتصحيح ، ىذا يدعوك إىل أمر وىذا شننعك منو
 . (5)اإلعراب " 

 .فادلعٌت ىو العروة الوثقى اليت يتمسك اها ادلعرب وال زنيد عنو 

                                                           
 . 156آل عمران، اآلية:   1
 .  9/56 ، التفسَت الكبَت ، الرازي  2
 . 9/57نفسو،  ادلصدر 3
 . 1/17ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف،   4
 .   2/459،  ابن جٍت، اخلصائص  5
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وينقل الزبيدي عن الكوفيُت تفطنهم للمعٌت وربطهم إياه باإلعراب فيما رواه عن أيب العباس 
وال يفسد ، العرب خترج اإلعراب على اللفظ دون ادلعاين:حيث " قال أبو العباس أمحد بن زنِت

وإدنا صح قول الفراء ألنّو ، اإلعراب يفسد ادلعٌت فليس من كالم العرب فإذا كان، اإلعراب ادلعٌت
ومعناىا إعرااها فهو ، كل مسألة وافق إعرااها معناىا  :عمل العربية والنحو على كالم العرب فقال

ومل يوجد يف كالم العرب وال أشعار الفحول إال ما ادلعٌت فيو مطبق لإلعراب واإلعراب ، الصحيح
    . (1)" مطبق للمعٌت

وسنضع إليو ، وقد حاول الرازي يف دراساتو النحوية أن يلتزم بادلعٌت إذا كان النص من القرآن
  :ففي قولو تعاىل، اإلعراب وفق قواعده

 ﴿ :ومن أمثلة ذلك قولو تعاىل              

 ﴾ (2) "، وجعل اآلية على االستثناء ادلنقطع  ألن ، الرازي أن تكون ) إال ( مبعٌت الواورفض
 .(3)وذكر أن الوجو األول الذي ذكره أبو عبيدة بعيد"، سياق اآلية الكرشنة يفيد ىذا ادلعٌت

﴿ :وقد رد على الفراء يف حتليلو لقولو تعاىل                  

         ﴾ (4) لكن قد يعتصمون  :" فقولو ) إال حببل من هللا ( تقديره :فقال
واعلم أن ىذا ضعيف ألن محل لفظ ) إال ( على ) لكن ( خالف ، حببل من هللا وحبل من الناس

لكن قد يعتصمون حببل من هللا وحبل من الناس مل  :الظاىر وأيضا إذا محلنا الكالم على أن ادلراد
، فال بد من إضمار الشيء الذي يعتصمون اهذه األشياء ألجل احلذر منو، يتم ىذا القدر

فإذا كان ال ضرورة ىاىنا كان ، فال يصار إىل ىذه األشياء عند الضرورة، واإلضمار خالف األصل
 .(5)ادلصَت إليو غَت جائز "

مث ينتقل ليذكر دورىا يف الًتكيب مثل  ،ة يعرف الكلمة مبعناىا ادلعجميبعض األمثل ويف   
  ﴿:حتليلو قولو تعاىل                

                                                           
 . 131، ص:1984، 2الزبيدي، طبقات النحويُت واللغويُت، دار ادلعارف، القاىرة، ط  1
 .  150البقرة، اآلية:    2
 .  4/155التفسَت الكبَت ،   ، ينظر: الرازي  3
 .  112أل عمران، اآلية:   4
 .  8/184التفسَت الكبَت ،   ، الرازي  5
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  ﴾(1) أي جعلهم صفوة ، فمعٌت اصطفاىم، " ) اصطفى ( يف اللغة اختار :قال الرازي
 :دتثيال مبا يشاىد من الشيء الذي يصفى وينقى من الكدورة ..... وإذا عرفت ىذا فنقول، خلقو

) األول ( ادلعٌت أن هللا اصطفى دين آدم ودين نوح  فيكون االصطفاء راجعا إىل  :يف اآلية قوالن
 أن يكون :) والثاين (، ويكون ىذا ادلعٌت على تقدير حذف ادلضاف، دينهم وشرعهم وملتهم

 .(2)إن هللا اصطفاىم أي ؛ صفاىم من الصفات الذميمة وزينهم باخلصال احلميدة " :ادلعٌت
"وىذا القول أوىل لوجهُت ) أحدذنا ( أنا ال  :فقال، مث رجح القول الثاين انطالقا من ادلعٌت

 . (3)() هللا أعلم حيث رنعل رساالتو :حنتاج فيو على اإلضمار ،) والثاين ( أنو موافق لقولو تعاىل
  ﴿ :ويف قولو تعاىل                

                         ﴾ (4)   قال
فعلى التقدير ، أو حلسنة، ") يف ىذه الدنيا ( زنتمل أن يكون صلة لقولو ) أحسنوا ( :الرازي

 :وأما على التقدير الثاين فمعناه، األول معناه للذين أحسنوا يف ىذه الدنيا كلهم حسنة يف اآلخرة
( سنةأن قولو ) للذين أحسنوا يف ىذه الدنيا ح :والثالث، الذين أحسنوا فلهم يف ىذه الدنيا حسنة

 .   ( 5)أنو يفيد أن حسنة ىذه الدنيا ال حتصل إال للذين أحسنوا وىذا باطل " :مبعٌت، يفيد احلصر
ورمّبا احتمل الًتكيب تعّدًدا يف أوجو التحليل، لكّن صحة ادلعٌت القرآين جعل الرازي يرفض  

لقولو: )َأن يؤتى  التعّدد، ويفرض وجًها واحًدا للًتكيب، فقد اختلف ادلفّسرون يف صاحب احلكاية
وُكْم ِعنَد َرّبُكْم( من قولو تعاىل:   ﴿َأَحٌد ّمْثَل َما أُوتِيُتْم َأْو زُنَاجُّ            

                             

                 ﴾(6) . 

                                                           
 .  33آل عمران، اآلية:   1
 .  8/22 ، التفسَت الكبَت ، الرازي  2
 .  8/22،  نفسو ادلصدر  3
 .  10الزمر، اآلية:   4
 .  26/253 ، التفسَت الكبَت ، الرازي  5
 . 73آل عمران، اآلية:   6
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قال البعض: ىو من مجلة كالم هللا تعاىل، وقال اآلخرون: ىو من مجلة كالم اليهود، من 
بُّت كّل فريق ادلعٌت على الوجو الذي ذىب  تتّمة قوذلم )وال تؤمنوا إال دلن تبع دينكم(. وقد

 .(1)إليو
األّول: أن يكون ادلعٌت على  " فقال أصحاب الفريق األّول: إّن ادلعٌت على أحد ثالثة أوجو:

)آن يؤتى( مبّد األلف ظاىر، وعلى قراءة ى( 120-45االستفهام، وىو على قراءة ابن كثَت )
حذف ذنزة االستفهام، واالستفهام للتوبيخ، وادلعٌت:  اجلمهور بقصر األلف )أن يؤتى(، زنمل على

أمن أجل أن يؤتى أحد شرائَع مثل ما أوتيتم منها تنكرون اتباعو؟ مث ُحِذف اجلواب 
 .(2)لالختصار"

الثاين: أن يكون ادلعٌت على حذف )فال تنكروا(، لداللة )ِإنَّ اذلدى ُىَدى هللا( عليو، فهم "
نوا إاّل دلن تبع دينكم، أمر هللا تعاىل نبيو صلى هللا عليو وسلم أن يقول دلّا قالوا ألتباعهم: ال تؤم

ذلم: إّن اذلدى ىدى هللا، فال تنكروا أن يؤتى أحد سواكم من اذلدى مثل ما أوتيتموه، أو 
 . (3)"زناّجكم ادلسلمون بذلك ِعنَد َرّبُكْم إن مل تقَبلوا ذلك منهم

فقولو )ِإنَّ اذلدى( مبتدأ، و)ُىَدى هللا( بدل منو،  الثالث: أّن اذلدى اسم للبيان، وعليو"
وقولو )َأن يؤتى َأَحٌد ّمْثَل َما أُوتِيُتْم( خب، و)ال( زلذوفة منو، والتقدير: قل يا زلّمد: إن بيان هللا 
ىو أاّل يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وىو دين اإلسالم، وأاّل زناّجكم اليهود، عند ربكم يف اآلخرة، 

ذلم يف اآلخرة أنكم زلقون وأهنم مضلون، وحذف )ال( جائز كما يف قولو تعاىل:  ألنو يظهر
ُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا﴾ ُ اَّللَّ  .(5)"أي أاّل تضلوا، (4)﴿يُ بَ ُتِّ

الرابع: أن )اذلدى( اسم )إن(، و)ُىَدى هللا( بدل منو، و)َأن يؤتى َأَحٌد( خبه، والتقدير: "
وُكْم ِعنَد رَّبُكْم( إّن ىدى هللا ىو أن يؤتى أحد مث ل ما أوتيتم، وعلى ىذا التأويل فقولو )أَْو زُنَاجُّ

البّد فيو من تقدير زلذوف، وادلعٌت: أو زناّجكم اليهود عند ربكم فيقضي لكم عليهم، وادلعٌت: 
أّن اذلدى ىو ما ىديتكم بو من دين اإلسالم، الذي َمْن حاجكم بو عندي قضيت لكم عليو، 

                                                           
 . 28/107 ، التفسَت الكبَت ، ينظر: الرازي  1
 . 8/108نفسو،  ادلصدر  2
 . 8/108، نفسو ادلصدر  ينظر،  3
 . 176النساء، اآلية:   4
 . 8/108التفسَت الكبَت ، ،  ينظر: الرازي  5
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َرّبُكْم( ما يدّل على ىذا احلذف، ألّن حكمو بكونو ربِّا ذلم يدّل على أنّو راٍض  ويف قولو )ِعندَ 
 .(1)"عنهم، وذلك مشعر بأنّو زنكم ذلم وال زنكم عليهم

أّما القائلون بأن قولو )َأن يؤتى َأَحٌد ّمْثَل َما أُوتِيُتْم( من تتّمة كالم اليهود، فقد ذىبوا إىل "
وتأخَتًا، والتقدير: وال تؤمنوا إاّل دلن تبع دينكم أن يؤيت أحد مثل ما أوتيتم أو أّن يف اآلية تقدشنًا 

زناجوكم عند ربكم، قل إّن اذلدى ىدى هللا، وأّن الفضل بيد هللا. وادلعٌت: ال تظهروا إشنانكم بأن 
ب هللا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إاّل ألىل دينكم، وأسّروا تصديقكم بأّن ادلسلمُت قد أوتوا من كت

مثل ما أوتيتم، وال تفشوه إاّل إىل أشياعكم وحدىم دون ادلسلمُت، لئال يزيدىم ثباتًا، ودون 
وُكْم ِعنَد َرّبُكْم( عطف على )أن يؤتى(،  ادلشركُت، لئال يدعوىم ذلك إىل اإلسالم. وقولو )َأْو زُنَاجُّ

 تؤمنوا لغَت أتباعكم، إّن والضمَت يف زناّجوكم ل )أحد(، ألنّو يف معٌت اجلمع، والتقدير: وال
 . (2)"ادلسلمُت زناّجونكم يوم القيامة باحلّق، ويغالبونكم عند هللا باحلّجة

ألّن اجتهاد اليهود يف إبعاد أتباعهم عن قبول اإلسالم  "ويرى الرازي الوجَو األخَت ضعيًفا، 
رار مبا يدّل على كان أعظَم من اجتهادىم يف إبعاد غَتىم عنو، فكيف يليق أن يتواَصوا باإلق

صّحة اإلسالم عند أتباعهم، وأن شنتنعوا من ذلك عند اآلخرين؟ ىذا باإلضافة إىل ضرورة تقدير 
احلذف يف الًتكيب، ألّن التقدير: قل إن اذلدى ىدى هللا، وُقْل إن الفضل بيد هللا. مث كيف وقع 

ن الًتكيب على التقدمي والتأخَت، قولو )ُقْل ِإنَّ اذلدى ُىَدى هللا( بُت جزأي كالم واحد؟ وكيف كا
وىو يؤّدي إىل اختالل النظم، ويسوق فيو ما ال يليق بكالم الفصحاء؟ وكّل ىذا رنعل الًتكيب يف 
غاية البعد عن الكالم ادلستقيم، فكيف بكالم هللا تعاىل؟ باإلضافة إىل أّن اإلشنان إذا كان مبعٌت 

ِق حبرف الالم ، فال يقال صّدقت لزيد، بل يقال: صّدقت زيًدا، التصديق ال يتعّدى إىل ادلصدَّ
وعليو فينبغي أن يقال: وال تؤمنوا إاّل من تبع دينكم، فيحتاج إىل حذف الالم من قولو )ِلَمن تَِبَع 
ِديَنُكْم(، وزنتاج إىل تقدير باء زلذوفة أو ما رنري رلراىا يف قولو )َأن يؤتى(، ألّن التقدير: وال 

دينكم، بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقد اجتمع يف ىذا التفسَت احلذف من تصّدقوا إاّل من تبع 
 .(3)"الظاىر وتقدير زلذوف يف أصل الًتكيب وسوء النظم وفساد ادلعٌت

                                                           
 . 8/109، ادلصدر السابق   1
 . 8/109،  نفسو ادلصدر  2
 . 8/110 ، نفسو ادلصدر 3
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وذلذا كان القول بأنّو من تتّمة كالم اليهود يف غاية البعد، ويبقى القول بأّن الًتكيب من 
 مجلة كالم هللا تعاىل. 

 :الوقف وأثرها يف التحليل النحوي ظاهرة/ 3
غريبو معرفة الوقف واالبتداء "ومن دتام معرفة إعراب القرآن ومعانيو و  :يقول ابن األنباري

 (1)"فيو
ووقف الفخر ، ورد يف التفسَت الكبَت عدة أمثلة تبُت أثر ظاىرة الوقف يف التحليل النحوي

 أو الوقف عليها مث، لها ببعضهاالرازي عندىا مبزا أسرارىا ومبينا معناىا حال وص
     ﴿ :منها ما ورد يف قولو تعاىل، االبتداء بعد ذلك           

     ﴾ (2) وعن نافع وعاصم أهنما ، " الوقف على ) فيو ( ىو ادلشهور :قال الرازي
ونظَته قولو ) قالوا ال ضَت ( وقول ، من أن ينوي خباوقفا على ) ال ريب ( وال بد للواقف 

فيو ىدى . واعلم أن ، ال ريب فيو :والتقدير، وىي كثَتة يف لسان أىل احلجاز، ال بأس :العرب
ويف الثانية ال يكون ، ألن على القراءة األوىل يكون الكتاب نفسو ىدى، القراءة األوىل أوىل

واألول أوىل دلا تكرر يف القرآن من أن القرآن نور ، الكتاب نفسو ىدى بل يكون فيو ىدى
 .(3)وهللا أعلم " ، وىدى

  ﴿ :ومنو قولو تعاىل                  ﴾ (4):  
وىو األحسن أن يكون دتام الوقف على قولو ) وسنتار (  :األول :" يف اآلية وجهان :قال الرازي

إذ ليس ذلم أن سنتاروا ، وادلعٌت ) وربك سنلق ما يشاء وسنتار ( ليس ذلم اخلَتة، ويكون ) ما ( نفيا
) وربك  :أن يكون ) ما ( مبعٌت ) الذي ( فيكون الوقف عند قولو :والثاين، على هللا أن يفعل

 . (5)سنلق ما يشاء ( مث يقول ) وسنتار ( ما كان ذلم اخلَتة " 

                                                           
 .  12، ص: 1981ابن األنباري، إيضاح الوقف واالبتداء، مطبوعات رلمع اللغة العربية، دمشق،   1
 . 2     1البقرة، اآلية:   2
 .  2/22 ، التفسَت الكبَت ، الرازي  3
 .  68:  القصص، اآلية  4
 .  25/10التفسَت الكبَت ، ،  الرازي  5
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 ﴿ :ويف قولو تعاىل              

  ﴾(1) ذكر الرازي أن قولو تعاىل: ﴿            ﴾ :فيو مسائل
 :وقرأ الباقون بفتحها على معٌت، قرأ الكسائي ) وإن هللا ( بكسر األلف على االستئناف :قال

 (2)يستبشرون بنعمة من هللا وفضل وبأن هللا ال يضيع أجر ادلؤمنُت " :والتقدير، وبأن هللا
" والقراءة األوىل أمت وأكمل ألن  :رجح الرازي القول األول معتمدا على ادلعٌت حيث قال

وعلى القراءة الثانية يكون االستبشار ، على ىذه القراءة يكون االستبشار بفضل هللا ورمحتو فقط
وال شك أن ادلقام األول أكمل ألن كون العبد مشتغال بطلب هللا ، بالفضل والرمحة وطلب األجر

 (3)أمت من اشتغالو بطلب أجر عملو "
 :دوات النحوية/ املعىن واأل4

اىتم النحاة بدراسة األدوات والروابط اليت بُت ادلفردات واجلمل حىت أفرد ذلا بعضهم كتبا 
مغٍت اللبيب البن ، اجلٍت الداين يف حروف ادلعاين للمرادي، معاين احلروف للرماين :منها، خاصة

ذنية كبَتة يف فهم ىشام وغَتىا من التصانيف الكثَتة . ويرجع ىذا االىتمام إىل ما ذلا من أ
 وتوقف ادلعٌت عليها .، أساليب اللغة وإدراك أسرارىا وبيان روعتها ومجاذلا

ولقد حاول الرازي أن يبز معاين ىاتو األدوات من خالل مواقعها يف األساليب القرآنية ومن 

  ﴿ :عند حديثو عن قولو تعاىل :أمثلة ذلك         ﴾ (4)  " :قال الرازي

أهنا مبعٌت  :فال بد من التأويل ،وىو وجوه، وىي ال تليق بعالم الغيوب، كلمة ) أو ( للًتديد
 .( 5)الواو..... وأن كلمة أو مبعٌت بل "

وإذا سبقت بنفي فمعناىا ، احتج الرازي على قول اجلرجاين على أن ) كاد ( معناىا ادلقاربة
ونفيها إثبات. ، واختار أن ) كاد ( إثباهتا نفي، ورد الرازي ىذا القول، وثابتة إذا مل يصحبها، نفي

                                                           
 .  171آل عمران، اآلية:   1
 . 9/99 التفسَت الكبَت ، ، الرازي  2
 . 9/99نفسو،  ادلصدر  3
 .  74البقرة، اآلية:   4
 . 3/138 التفسَت الكبَت ، ، الرازي  5
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﴿ :جاء ىذا لدى حديثو عن قولو تعاىل          ﴾ (1)    ىاىنا :قال "
كاد   :فقولنا، إن نفيو إثبات  وإثباتو نفي :األول :وىو أن النحويُت ذكروا لكاد تفسَتين، حبث

معناه قرب من أن ، ما كاد يفعل كذا :وقولنا، معناه قرب من أن يفعل لكنو ما فعلو، يفعل كذا
وىو اختيار الشيخ عبد القاىر اجلرجاين النحوي أن ) كاد (  معناه  :الثاين، يفعل ال كّنو فعلو

 .(2)قرب منو "ما  :وقولنا ما كاد يفعل معناه، كاد يفعل معناه قرب من الفعل  :فقولنا، ادلقاربة
" ولألولُت أن زنتجوا على فساد الثاين اهذه  :ورفض الفخر قول اجلرجاين واختياره فقال

﴿ :اآلية ألن قولو تعاىل       ﴾ ونفي ادلقاربة من الفعل ، معناه وما قاربوا  الفعل
 .(3)التناقض يف ىذه اآلية"فلو كان ) كاد (  للمقاربة لزم وقوع ، يناقض إثبات وقوع الفعل

، فرد الرازي رأيو، ولقد أنكر على ابن جٍت رليء الباء اجلارة للتبعيض خالفا لبعض النحاة
﴿ :كقولو تعاىل  :" الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسو :واهتمو باخلطأ فقال  

            ﴾ (4)   تقضي التبعيض .... وأمجعنا على أهنا إذا دخلت
فإهنا ال تفيد إال رلرد اإللصاق ، ومررت بزيد، كتبت بالقلم  :على فعل ال يتعدى بنفسو كقولك

واجلواب أن الشهادة على ، ... وذكر أن ابن جٍت من أن الباء للتبعيض شيء ال يعرفو أىل اللغة
  5 بالدليل الظاىر الذي ذكرناه "فلنا أن خنطأ ابن جٍت، النفي غَت مقبولة

 ﴿ :ويرى الرازي أن الواو تأيت مبعٌت ) مع ( ومثالو عند الرازي يف تفسَته لقولو تعاىل

                                   

    ﴾ (6)  كيف ينقم اليهود على   :السؤال األول :" ويف اآلية سؤاالت :حيث قال
قولو ) وأن أكثركم فاسقون (  :األول :ادلسلمُت مع كون أكثر اليهود فاسقُت ؟ واجلواب من وجوه

                                                           
1
 .  71البقرة، اآلية:    
 .  3/130التفسَت الكبَت ، ،  الرازي 2
 .   3/130نفسو،  ادلصدر  3
 . 6ادلائدة، اآلية:   4
 .  11/161التفسَت الكبَت ، ،  الرازي  5
 . 59ادلائدة، اآلية:   6
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وما  :فكان ادلعٌت، فيدل على سبيل التعويض أهنم مل يتبعوىم على فسقهم، ختصيص ذلم بالفسق
أن يكون الواو مبعٌت ) مع ( أي ؛ وما  :وما فسقنا مثلكم ..... والثالث، تنقمون منا إال أن آمنا

 .( 1)تنقمون منا إال اإلشنان با مع أن أكثركم فاسقون"
  ﴿ :وقد اختلف يف تفسَت قولو تعاىل                

  ﴾ (2   )وتقديره، ادليم صلة :قال بعضهم :األول :" ) أم ( ىاىنا فيو وجوه :قال الرازي: 
، أن ) أم ( ىاىنا متصلة :ألن حرف ) أم ( إذا مل يسبقو استفهام كان ادليم فيو صلة . الثاين، أذلم

ادللعونُت قوذلم وذلك ألنو تعاىل دلا حكى عن ىؤالء ، وقد سبق ىاىنا استفهام على سبيل ادلعٌت
 :) أم ذلم نصيب ( فكأنو تعاىل قال :عطف عليو بقولو، أهنم أىدى سبيال من ادلؤمنُت :للمشركُت

مع أنو لو كان ذلم ملك لبخلوا بأقل ، أم من قوذلم ذلم نصيب من ادللك، أمن ذلك يتعجب
 :دلا مت كالم األول قال كأنو،  أن ) أم ( ىاىنا منقطعة وغَت متصلة مبا قبلها البتة :القليل . الثالث

يعٍت ليس ذلم شيء من ادللك ، وىذا االستفهام استفهام مبعٌت اإلنكار، بل ذلم نصيب من ادللك
 .(3)وىذا الوجو أصح الوجوه " ، البتة

مطلبا حيويا للوصول إىل التحليل  ويف األخَت نستنتج بأن ادلعٌت عند الرازي قد شّكل 
 وبالتايل فساد التوجيو .، يؤدي إىل فساد ادلعٌتفالفصل بينهما ، النحوي ادلناسب

أدرك الرازي مواضع الوقف وبُت أثر ظاىرة الوقف يف التحليل النحوي فهي تؤدي إىل الفهم 
 ن مث حتديد الوظيفة النحوية الصحيحة .مو ، الصحيح وادلناسب للمعٌت

إذ تعّقبها بذكر ادلعاين ، كبَتايعتب الرازي من أىم النحاة الذين أعطوا حلروف ادلعاين اىتماما  
 ادلمكنة ذلا .

                                                           
 .  12/37 التفسَت الكبَت ، ، الرازي  1
 .  53النساء، اآلية:   2
 . 10/134 التفسَت الكبَت ، ، الرازي  3
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 ويف ظل ما قدمناه سابقا ميكننا أن نسجل أىم النتائج ادلتوصل إليها فيما يلي :
 ،التحليل النحوي مصطلح تعاورتو مفاىيم متنوعة تدل مجيعها على دراسة النظام الرتكييبـــــ 

وما يتصل هبا من قضايا  ،وعالقة ادلفردات بعضها ببعض ،وكيفية انتظامها ،وذلك مبعرفة معانيها
 تتضافر رلتمعة يف تشكيل النظام الكالمي .

 ،بني النحاة أّن ىناك بعض العبارات حتتمل أكثر من معىن بسبب غموض بنيتها الرتكيبةــــ 
 فوقفوا عندىا وبينوا األوجو اليت حتتملها .

عند عدم مناسبة ظاىر النص للقاعدة اليت يراىا صحيحة أو ال تتفق  التأويلجلأ الرازي إىل  ـــــ
 مع رأيو وذلك بتقدير احملذوفات، أو العوامل، أو وجود تقدمي وتأخري، ليستقيم ادلعىن .

والرتويج ذلا، وللدفاع  معتقداتهحاول الرازي استغالل التحليل النحوي للذود عن أفكاره وــــ 
لقرآن الكرمي وإثبات صحتها النحوية والداللية وذلك بالتوجيو والتأويل عن األساليب الواردة يف ا

 وخباصة إذا وردت على خالف القواعد النحوية الشائعة أو خمالفة مذىبو األشعري.
بنوعيو الداخلي واخلارجي يف توجيو ادلعىن النصي  السياقراعى الرازي يف تفسريه معطيات  ــــ

العناصر اليت تشكل الكالم مثل ادلكونات اللغوية السابقة والالحقة  والداللة الرتكيبية، فلجأ إىل
للعنصر احمللل، واجلوانب النحوية والصرفية وداللة ادلفردات، وىي ما تعرف بالسياق اللغوي أو 
الداخلي، واعتمد كذلك على معطيات خارجية مثل : أسباب النزول، الزمان وادلكان، األعراف 

حييط باحلدث اللغوي من معطيات خارجية غري لغوية تؤثر يف معناه وىو ما والتقاليد، أي؛ كل ما 
 يعرف بادلقام أو السياق اخلارجي .   

عند الرازي مطلبا أساسيا للوصول إىل التحليل النحوي ادلناسب، وعدم الربط  املعىنيشكل  ــــ
ىن أن يفرض سلطانو، بينهما حييل إىل فساد ادلعىن، وبالتايل فساد التوجيو، لذا ينبغي للمع

 فاإلعراب ال يتم يف كثري من األحيان إال من خالل فهم ادلعىن . 
 



 
 
 
 

 

ر صادائمة املــــــــــق
راجعــــــــــــــمالو   
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 8776 ،3ط ،مصر ،القاىرة ،عامل الكتب ،علم الداللة ( أمحد سلتار8 )  عمر/ 41



 : واملــــــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــــــــصادر قــــــــــــــــــــــائمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 ،اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،علم الداللة النظرية والتطبيق ( فوزي8 )  عيسى/ 42
 . 5006 ،8ط

 ،8ط ،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،نظرية السياق القرآين( عبد الفتاح زلمود )  املثىن/43
5006 . 

 . 5002 ،2ط ،مصر ،مكتبة الشروق ،ادلعجم الوسيط 8 جممع اللغة العربية/ 44
 . 8،1،7، ج دت ،القاىرة  ،دار ادلعارف ،لسان العرب 8 ابن منظور/ 45
 ،سوريا ،دمشق ،منشورات إحتاد الكتاب العرب ،علم الداللة ( عبد اجلليل)  8 منقور/ 46
 . 5008 ،دط

  ـــ الكتب املرتمجة :
 . دت ،مصر ،مكتبة الشباب ،ترمجة كمال بشر ،دور الكلمة يف اللغة 8 ستيفان أوملنــ 
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