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 الفصل الثالث

 أدلة التأويل

للقواعد لم يكتف الطبرسي بتعليل عدد من النصوص القرآنية التي جاءت مخالفة 
النحوية أو االعتقادات الدينية ، بل ذكر في مواضع عدة أدلة تؤيد تأويالته، وتجعلها 

 مقبولة سائغة ، وذات وجه في العربية .
ولجوء الطبرسي إلى االستدالل كان إما لطرحه تأويال غريبا ، فيأتي بالدليل 

الذي يصير إليه دليال ليعضده ويجعله مقبوال ، أو قد يكون سياق النص القرآني والمعنى 
يعتمده الطبرسي في تأويل النص ، فضال عن القراءات القرآنية التي رفضها بعض 

النحويين ووصفها بعضهم اآلخر بالشذوذ ، فيحاول الطبرسي تسويغها بإيراد نظائر لها 
 تؤيد صحتها .

وقد يأتي الطبرسي بأكثر من دليل في الموضع الواحد ؛ ليدل على صحة ما 
 يه . ذهب إل

 ووجدت أن األدلة عند الطبرسي سبعة ، هي :  
 إيراد النظير . .1
 دليل السياق . .2
 المشاكلة اللفظية والمعنوية . .3
 بنية اللفظ . .4
 اختالف الحكم .  .5
 اختالف المعنى . .6
 دليل المقاربة . .7
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 أوال : إيراد النظير
 

ية بإيراد نظائر لها ، سواء كانت أيد الطبرسي العديد من تأويالته للنصوص القرآن
 من القرآن الكريم ، أو من فصيح كالم العرب .

وقد يستدل بأكثر من دليل للنص المتأول ؛ لتكون هذه النظائر حجة يقوي بها 
 الطبرسي مذهبه في تأويل اآليات الكريمة .

َ ال يَْستَْحيِي أَْن يَْضِربَ  (ومن هذه النصوص قوله تعالى :   َمثاَلً َما إِنَّ َّللاَّ

ا الَِّذيَن َكفَُرو ا الَِّذيَن آَمنُوا فَيَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلَحقُّ ِمْن َرب ِِهْم َوأَمَّ ا بَعُوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّ
ُ بَِهذَا َمثاَلً يُِضلُّ بِِه َكثِيراً َويَْهِدي بِِه َكثِيراً َوَما يُِضلُّ بِهِ   إاِلَّ فَيَقُولُوَن َماذَا أََراَد َّللاَّ

 . ) 26/ البقرة: اْلفَاِسِقين
فـ) بعوضة ( بالنصب فيها ثالثة أقوال ، ذكرها الطبرسي مرجحا أولها ، مستدال 
عليه بنظير من القرآن الكريم ، وهذا الوجه تكون فيه ) ما ( مزيدة ومعناها التوكيد ، كما 

ِ ِلْنَت لَُهمْ  (في قوله تعالى :  وا ِمْن فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ  َولَْو ُكْنَت فَظ اً َغِليَظ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ

، فيكون التقدير : إن هللا ال يستحيي أن يضرب  )159/ آل عمران: من اآلية َحْوِلكَ 
بعوضة مثال أو مثال بعوضة ، فتكون ) بعوضة ( مفعوال ثانيا لـ) يضرب ( ، )) وإنما 

  اختير هذا الوجه ؛ ألن ) ضرب ( هاهنا بمعنى
) جعل ( ، فجاز أن يتعدى إلى مفعولين ، ويدخل على المبتدأ والخبر ، وفي التنزيل ما 

/ يونس: من  إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماء (يدل عليه وهو قوله تعالى : 
َواْضِرْب  (( : خبره ، وفي موضع آخر :  : مبتدأ ، و) َكَماء   ) َمثَُل اْلَحيَاةِ  (، فـ  )24اآلية

، فدخل ) اضرب ( على المبتدأ  )45/ الكهف: من اآلية لَُهْم َمثََل اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َكَماءٍ 
 .(1)والخبر فصار بمنزلة قولك : ظننت زيدا كعمرو . ((

مفعول واحد إلى متعد  فالطبرسي بهذا النص صّير الفعل ) ضرب ( من متعد إلى
إلى مفعولين ، كونه متضمنا معنى الفعل ) جعل ( ، واستدل عليه بنظير من كتاب هللا 
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تعالى دون مراعاة للمعنى الذي يترتب عليه وقوع أحد الفعلين مكان اآلخر ، وقد أشار 
 .(2)الطبرسي إلى أن هذا القول اختاره جمهور البصريين

، واستحسنه : (3)والقول بزيادة ) ما ( في اآلية الكريمة هو ما عرض له الفراء
 .    (7)ه جمهور البصريين، واختار (6)، والزجاج(5)، واألخفش(4)أبو عبيدة

وأشار البيضاوي إلى أنه ليس المقصود بالمزيد اللغو الضائع ؛ ألن القرآن الكريم 
كر مع كله هدى وبيان ، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه ، وإنما وضعت ) ما ( حتى تذ

 .(8)غيرها فتفيده وثاقة وقوة ، وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه
لكن الذين ذهبوا إلى زيادة ) ما ( في النص القرآني انقسموا على ثالثة أقسام في 

 توجيه النص .
جعل فمنهم من ذهب إلى أن ) بعوضة ( مفعول ثان لـ) ضرب ( لتضمنه معنى ) 

، (12)، والقرطبي(11)، والزمخشري (10)من النحويين ، والطوسي (9)( ، ومن هؤالء : الزجاج
 من المفسرين . (13)والنسفي

وذهب غيرهم إلى أن ) بعوضة ( بدل من قوله : ) مثال ( ، وهو ما اختاره عدد 
 من المفسرين .  (16)، والبغوي (15)، وأجازه الواحدي(14)من النحويين
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أما القسم الثالث فيرى : أن ) بعوضة ( عطف بيان لـ) مثال ( عند من يجوزه 
 .(17)ثال ( حال من النكرة مقدمة عليهفي النكرات ، أو مفعول لـ) يضرب ( و) م

 أما القوالن اآلخران اللذان ذكرهما الطبرسي ، فهما :
وفة من )) أن تكون ) ما ( نكرة مفسرة بـ) بعوضة ( ، كما تكون نكرة موص -1

(  ، فيكون تقديره : ال يستحيي أن يضرب 23َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد ()ّق: من اآلية (قوله : 
 مثال شيئا من األشياء بعوضة ، فتكون ) بعوضة ( بدال من 

 .    (18)) شيئا ( . ((
ا ( هنا وصفت وأراه توجيها حسنا يغنينا عن التكلف في النص القرآني ؛ ألن ) م

 بها النكرة لمزيد من اإلبهام .
 .(20)، واآللوسي(19)وقد وافق الطبرسي على هذا القول : العكبري 

وأجاز عدد من النحويين اسمية ) ما ( في النص القرآني ، لكن ) بعوضة( عندهم 
ما ( وليست بدال ، و) ما ( بدل من قوله : ) مثال ( ، وصح أن تكون ) بعوضة صفة لـ) 

 . (21)( نعتا ؛ ألنها بمعنى ) قليل (
 . (24)، والشوكاني(23)، وأبو السعود(22)واستحسنه من المفسرين : القرطبي

                                                                                                                                                                   

، التبيان يف إعراب القرآن :  1/83، مشكل إعراب القرآن :  1/153النحاس :  –( ينظر : إعراب القرآن 14)

  3/77علوم القرآن :  ، الربهان يف 1/314، مغين اللبيب :  1/26

 1/97( ينظر : الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : 15)

 1/58( ينظر : معامل التنزيل : 16)

، روح املعاني :  1/72، إرشاد العقل السليم :  1/32، مدارك التنزيل :  1/257( ينظر : أنوار التنزيل : 17)
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)) أن معناه : ما بين بعوضة إلى ما فوقها ، كما يقال : مطرنا ما زبالة إلى -2
نا فقدما، يعنون : ) ما الثعلبية ، وله عشرون ما ناقة فجمال ، وهي أحسن الناس ما قر 

 .(25)بين ( في جميع ذلك . ((
فالطبرسي بهذا النص أشار إلى أن ) بعوضة ( انتصب على نزع الخافض، ألن 
التقدير : إن هللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بين بعوضة إلى ما فوقها ، فحذفت ) 

 بين ( وأعربت ) بعوضة ( بإعرابها .
، وقد أشار األخير منهما إلى أن العرب (26)القول مذهب الكسائي والفراء وهذا

)) إذا ألقت ) بين ( من كالم تصلح ) إلى ( في آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين 
ون : مطرنا ما زبالة فالثعلبية ، وله خفض أحدهما بـ) بين ( واآلخر بـ) إلى ( ، فيقول

عشرون ما ناقة فجمال ، وهي أحسن الناس ما قرنا فقدما ، يراد : ما بين قرنها إلى قدمها 
فإذا لم تصلح ) إلى ( في آخر الكالم لم يجز سقوط ) بين ( ، من ذلك أن تقول ……. 

كوفة فالمدينة ؛ ألن ) : داري ما بين الكوفة فالمدينة ، فال يجوز أن تقول : داري ما ال
إلى ( إنما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله من دارك كما كان المطر آخذا ما 

 .(27)بين زبالة فالثعلبية((
فاشترط الفراء إلضمار ) بين ( في النص القرآني ، صحة دخول ) إلى ( في 

 آخر الكالم .
 ابن الجوزي مشيرا إلى أن في انتصاب  واختاره من المفسرين :

 .  (28)) بعوضة ( ، ودخول الفاء على ) ما ( ، داللة على ) بين وإلى ( المحذوفين
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 .(31)لوسي، واآل(30)، والشوكاني(29)وأجازه أيضا : القرطبي
ومن النصوص التي تأولها الطبرسي مستدال على تأويله بإيراد نظائر ، قوله 

ْحَمُن اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ  (تعالى :  ِ َوَربُّنَا الرَّ ِ اْحُكْم بِاْلَحق  /  قَاَل َرب 
 . )112األنبياء:

، فيكون ) رب ( منادى مفردا (32)بضم الباء فقد قرأ أبو جعفر : ) رب احكم (
 مبنيا على الضم حذف منه حرف النداء .

لكن هذا األمر يرفضه النحويون ؛ ألن النكرة المقصودة إذا وقعت منادى ال 
، لكونها ال تتعرف إال بـ) يا ( الدالة على (33)يحذف منها حرف النداء إال في الضرورة

القصد واإلشارة ، فإذا لم تكن كذلك بقي االسم على تنكيره وال يتبادر إلى الذهن أنه منادى 
 .(34)دونها

وعل الرغم من ضعف هذه القراءة عند النحويين ذهب الطبرسي إلى قبولها 
مستدال على صحتها بنظائر من فصيح كالم العرب ، ليجعلها سائغة مقبولة وذات وجه 

وهي ضعيفة عند في العربية ، إذ أشار إلى أن معنى هذه القراءة : ))  يا رب احكم ، 
النحويين البصريين ، وقد جاء في مثله في المثل ، وهو قولهم : أصبح ليل ، أطرق كرا 
 ، وافتد مخنوق ، أي : يا ليل ، ويا كروان ، ويا مخنوق، وقد جاء في الشعر ، وهو :

 
 عجبت لعطار أتانا يسومنا           

 
 بدسكرة المران دهن البنفسج 
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 تيتنا             فقلت له عطار هال أ
 

بنور الخزامى أو بخوصة  
 عرفج

 
 

 
 .(35)أراد : يا عطار . ((

هذه القراءة ، ونعتاها باللحن ، واكتفى ( 37)، والقرطبي(36)وقد أنكر النحاس
ضعفها عندهما مجوزا الوجه الذي جاءت عليه ومستدال عليه بنظائر من الطبرسي ب

 فصيح كالم العرب . 
، و ) افتد مخنوق (38)وذهب ابن يعيش إلى أن هذه األمثال : ) أصبح ليل (

، أقوال معروفة جرت مجرى العلم في حذف حرف النداء (40)، و) أطرق كرا ((39)(
 .(41)منها

، متابعا (42)وخالفه في هذا القول ابن عصفور حامال أمثال العرب على الشذوذ
 .(43)في ذلك ابن الحاجب

وأجازت طائفة من النحويين حذف ) يا ( النداء مع اسم الجنس ، لورود السماع 
  .(44)بذلك مستدلين عليه بأمثال العرب التي ذكرت آنفا ، وعدد من الشواهد الشعرية

 وقياسا على هذا القول تكون القراءة بضم الباء في ) رب ( صحيحة مقبولة .

                                                        

  66-7/65( جممع البيان : 35)
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 وذهب صاحب النشر في القراءات إلى أن قراءة أبي جعفر بضم الباء 
)) لغة معروفة جائزة في نحو : يا غالمي ، تبنيه على الضم وأنت تنوي اإلضافة ، وليس 

دى مفرد كما ذكره أبو الفضل الرازي ؛ ألن هذا ليس من نداء النكرة ضمه على أنه منا
)) .(45) .  

 .(46)وتابعه في هذا التوجيه أبو حيان ، ذاهبا إلى أن معنى ) رب ( : يا ربي
في التقدير وإن كان مفردا في اللفظ  وعلى هذا التقدير يكون قوله : ) رب ( مضافا

 ، وال يكون شاذا أو ضعيفا إذا حذفت منه أداة النداء .
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ثانياً : دليل السياق 
 

، وقد (47)يراد بالسياق : نسق الكالم ومجراه ، وهو إما متقدم أو متأخر أو مكتنف
 كان السياق القرآني لعدد من النصوص دليال استعان به الطبرسي لتأييد تأويالته فيها .

َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها  (ومن هذه النصوص قوله تعالى : 

َهاتُِكْم َخْلقاً ِمْن بَْعِد َخْلٍق فِي َوأَْنَزَل لَكُْم ِمَن اْْلَْنعَاِم ثََمانِيَةَ أَْزَواجٍ يَْخلُقُ  ُكْم فِي بُطُوِن أُمَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو فَأَنَّى تُْصَرفُون  . ) 6/ الزمر: َ ُظلَُماٍت ثاَلٍث ذَِلُكُم َّللاَّ
                                                        

  2/325( النشر يف القراءات العشر : 45)

  6/345( ينظر : البحر احمليط : 46)

  45( :  ( ينظر : التأويل النحوي يف معاني القرآن للفراء  ) رسالة ماجستري47)
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 فسياق النص يدل على أن بني آدم خلقوا قبل حواء ، وما يؤيد ذلك قوله :
، وحرف العطف ) ثم ( يفيد الترتيب )  ثُمَّ َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها (، ثم تاله قوله :  )ْم  َخلَقَكُ  (

 .(48)والتراخي والمهلة
وقد اتخذ الطبرسي ظاهر هذا السياق دليال يؤيد تأويله النص القرآني الكريم ، 

 وقد عرض فيه قولين :
أحدهما : )) أنه عطف يوجب أن الكالم الثاني بعد األول ، ويجري مجرى قول 
القائل : قد رأيت ما كان منك اليوم ثم ما كان منك أمس ، وإن كان ما كان أمس قبل 

 اليوم ، ومثله قول الشاعر :ما يكون 
 

 ولقد ساد ثم ساد أبوه          
 

 .( 49)ثم قد ساد قبل ذلك جده  (( 
 
  

فأشار الطبرسي بهذا النص إلى أن ) ثم ( في اآلية الكريمة لترتيب األخبار ال 
مؤخرا في اللفظ ،  ) َزْوَجَهاثُمَّ َجعََل ِمْنَها  (لترتيب الحكم ، وبذلك يكون قوله تعالى : 

 مقدما في المعنى .
وقد سبقه إلى ذلك الفراء ، إذ يقول : )) إن العرب إذا أخبرت عن رجل بفعلين 
ردوا اآلخر بـ) ثم ( إذا كان هو اآلخر في المعنى ، وربما جعلوا ) ثم ( فيما معناه التقديم 

قد بلغني ما صنعت يومك هذا  ، ويجعلون ) ثم ( من خبر المتكلم ، من ذلك أن تقول :
ثم ما صنعت أمس أعجب ، فهذا نسق من خبر المتكلم ، وتقول : قد أعطيتك اليوم شيئا 

 .(50)ثم الذي أعطيتك أمس أكثر ، فهذا من ذاك ((

                                                        

،  252، املقرب :  1/422، اللباب يف علل البناء واإلعراب :  105الرماني :  –( ينظر : معاني احلروف 48)

  4/266، الربهان يف علوم القرآن :  2/638ارتشاف الضرب : 

  8/490( جممع البيان : 49)

  2/415( معاني القرآن : 50)
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 . (52)، وابن الجوزي (51)وأجازه أيضا : الطوسي
وذهب العكبري إلى أن ترتيب األخبار دون المخبر كثير في التنزيل ومنه قوله 

ًى َويُْؤِت  (تعالى :  َوأَِن اْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمت ِْعُكْم َمتَاعاً َحَسناً إِلَى أََجٍل ُمَسم 

، وقوله  )3/ هود:  َوإِْن تََولَّْوا فَإِن ِي أََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َكبِيرٍ ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ 
ُ َشِهيٌد َعلَى َما (تعالى : ا نُِريَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدهُْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَإِلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ َّللاَّ  َوإِمَّ

 .(53)) 46/ يونس: يَْفعَلُونَ 
 .(55)، والزركشي(54)وتابعه في هذا القول : الرضي

واختاره أبو حيان مشيرا إلى أن التقدير : )) ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل 
 .(56)، فليس الترتيب في زمان الجعل . (( منها زوجها

 .(58)، واألشموني(57)وإليه ذهب السيوطي
اآلخر : )) أنه معطوف على معنى ) واحدة ( ، فكأنه قال : خلقكم من نفس 

 .(59)ل منها زوجها . ((واحدة أوجدها وحدها ثم جع
وإنما جاز العطف على ) واحدة ( ؛ ألنها في تأويل الفعل ، أي : من نفس 

 .(60)توحدت ، أي : انفردت ثم جعل منها زوجها
 . (62)جاج، والز (61)وسبقه إلى هذا القول الفراء

                                                        

  8-9/7( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 51)

 7/163( ينظر : زاد املسري : 52)

  1/422: اللباب يف علل البناء واإلعراب :  ( ينظر53)

 4/414( ينظر : شرح الرضي على الكافية : 54)

 4/266( ينظر : الربهان يف علوم القرآن : 55)

  7/416( البحر احمليط : 56)

  3/163( ينظر : همع اهلوامع : 57)

 2/418( ينظر : شرح األمشوني : 58)

  8/490( جممع البيان : 59)

  1/117( ينظر : مغين اللبيب : 60)
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، (65)، وأبو السعود(64)، وأبو حيان(63)وأجازه أيضا : ابن عصفور
 .(66)والشوكاني

وبعد أن عرض الطبرسي هذين القولين دون ترجيح أحدهما ، نقل قوال آخر يحمل 
 عليه السالمالنص على ظاهره ، وهو أن يكون هللا تعالى قد خلق الذرية في ظهر آدم ) 

( ، وأخرجها من ظهره كالذر ، ثم خلق بعد ذلك حواء من ضلع من أضالعه على ما 
 .(67)إلى ضعف هذا الرأي ورد في األخبار ، ذاهبا

، (69)، وتابعه في ذلك النسفي(68)واستحسنه الطبري مستدال عليه بروايات عدة
 .(70)وأبو حيان

قوال أخر في النص القرآني لم يتطرق الطبرسي إلى ذكرها وللنحويين والمفسرين أ
 ، ومنها :
أن تكون ) ثم ( بمنزلة الواو ، ونسب هذا القول إلى قطرب ، والفراء، -1
 .(71)واألخفش

                                                                                                                                                                   

  2/415( ينظر : معاني القرآن : 61)

 1/100( ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج : 62)

  1/231( ينظر : شرح مجل الزجاجي : 63)

 7/416( ينظر : البحر احمليط : 64)

  7/243( ينظر : إرشاد العقل السليم : 65)

 4/450ر : ( ينظر : فتح القدي66)

  8/490( ينظر : جممع البيان : 67)

  23/231( ينظر : جامع البيان : 68)

 4/48( ينظر : مدارك التنزيل : 69)

 7/416( ينظر : البحر احمليط : 70)

  2/638( ينظر : ارتشاف الضرب : 71)
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اِحَدٍة هَُو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن َنْفٍس وَ  (واختاره األزهري مستدال عليه بقوله تعالى : 

، فقد ورد العطف بالواو  )189/ األعراف: من اآلية َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها
 .(72)والقصة واحدة في اآليتين

ا نُِريَنََّك َبْعَض  (وذهب الطوسي إلى أن اآلية الكريمة نظير قوله تعالى :   َوإِمَّ

ُ َشِهيدٌ َعلَى َما يَْفعَلُونالَِّذي نَعِ  ،  ) 46/ يونس: ُدهُْم أَْو نَتََوفَّيَنََّك فَإِلَْينَا َمْرِجعُُهْم ثُمَّ َّللاَّ
 . (73)ومعناه : وهللا شهيد

وأنكره ابن عصفور مشيرا إلى أن ) ثم ( لو كانت بمنزلة الواو لجاز : اختصم 
عمرو ، كما يجوز اختصم زيد وعمرو بالواو ، فامتناع ذلك دليل على أنها ليست  زيد ثم

 .(74)بمنزلة الواو
معطوفا على قوله : ) خلقكم ( ؛  ) ثم َجعََل ِمْنَها َزْوَجَها (أن يكون قوله : -2

ن دالتين على ما ذكر لكن األولى لتفاوت ما بينهما في الداللة ، فإنهما وإن كانتا آيتي
الستمرارها صارت معتادة ، وأما الثانية فحيث لم تكن معتادة ، خارجة عن قياس األولى 
كما يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخلق ، كانت أدخل في كونها آية ، وأجلب 

ال ومزية للتعجب من السامع ، فعطفت على األولى بـ) ثم ( داللة على مباينتها لها فض
، وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية ، فهو من التراخي في الحال والمنزلة ، 

 .(75)ال من التراخي في الوجود ، وهو مذهب الزمخشري في اآلية الكريمة
 .(78)، واآللوسي(77)، وأبو السعود(76)وتابعه ابن هشام

                                                        

  2/164( ينظر : شرح التصريح : 72)

  9/8( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 73)

  1/232( ينظر : شرح مجل الزجاجي : 74)

  4/88( ينظر : الكشاف : 75)

  1/118( ينظر : مغين اللبيب : 76)

 7/243: إرشاد العقل السليم :  ( ينظر77)

 23/240( ينظر : روح املعاني : 78)
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أن يكون العطف على محذوف يقع صفة ثانية  لـ) نفس ( ، فيكون التقدير  -3
: هو الذي خلقكم من نفس واحدة خلقها أو أنشأها ثم جعل منها زوجها ، ونسب هذا القول 

 .(79)إلى الفراء والزجاج
 .(82)، واآللوسي(81)، وأبو السعود(80)وأجازه البيضاوي 

أما أظهر األقوال في توجيه النص الكريم فما اختاره الطوسي ، إذ يرى : أن المراد 
( من الذكور  عليه السالمقوله : ) زوجها ( غير حواء ، بل يريد المزدوج من نسل آدم ) ب

(  عليه السالمواإلناث ، فكأنه تعالى قال : هو الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم ) 
عن خلق النفس الواحدة  ، وهذا ال محالة متأخر(83)ثم جعل المزدوج من نسل هذه النفس

( ، وبذلك يحمل النص على ظاهره دون حاجة إلى تأويله  عليه السالمالتي هي آدم ) 
. 

 (ومن النصوص األخر التي تأولها الطبرسي مستدال بالسياق ، قوله تعالى : 
َ هََدانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن ، َءتَْك آيَاتِي فََكذَّْبَت بَِها ، بَلَى قَْد َجا…أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ

 . ) 59-57الزمر: /َواْستَْكبَْرَت َوُكْنَت ِمَن اْلَكافِِريَن 
، سواء كان مجردا ، نحو قوله تعالى (84)فـ) بلى ( حرف جواب مختص بالنفي

 لَِّذيَن َكفَُروا أَْن لَْن يُْبعَثُوا قُْل بَلَى َوَرب ِي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم َوذَِلَك َعلَىَزَعَم ا (: 

ِ يَِسيرٌ  ، أو مقرونا باالستفهام ، حقيقة كان نحو : أليس زيد بقائم ؟ فيقال  ) 7/ التغابن: َّللاَّ
ْنَساُن أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمهُ ، بَلَى قَاِدِريَن  (: بلى ، أو توبيخا ، نحو قوله تعالى : أَيَْحَسُب اْْلِ

َي بَنَانَهُ  ِ أَلَْسُت بَِرب ُِكْم قَالُوا  (، أو تقريرا ، نحو قوله تعالى :  )4-3/ القيامة:  َعلَى أَْن نَُسو 

                                                        

  4/250فتح القدير :  ( ينظر :79)

  2/138( ينظر : أنوار التنزيل : 80)

 7/243( ينظر : إرشاد العقل السليم : 81)

  23/240( ينظر : روح املعاني : 82)

  9/8( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 83)

  401، اجلنى الداني :  1/58، شرح املفصل :  105الرماني :  –( ينظر : معاني احلروف 84)
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رده ، أجري النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في  )172/ األعراف: من اآلية بَلَى
 .(85)بـ) بلى (

فالحرف ) بلى ( في النص القرآني لم يتقدمه نفي لفظا لكي يجاب به ، فكان 
سياق النص دليال استعان به الطبرسي لتأييد تأويله النص الكريم من خالل حمله على 

َ هََدانِي لَُكْنُت أ (جواب قوله : ) بَلَى قَْد َجاَءتْك (المعنى ، إذ يقول : ))  و تقول لو أَنَّ َّللاَّ

 ، ألن معناه : ما هداني ، فقيل لها : ) ِمَن اْلُمتَِّقينَ 
، ألن ) بلى ( جواب النفي ، وليس في الظاهر نفي فيحمل على  )بَلَى قَْد َجاَءتَْك آياتي  (

 .(86)المعنى . ((
 ات النفي في المعنى .وبهذا القول أفادت ) بلى ( إثب

َ َهَدانِي لَُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقينَ  (وسبقه إلى ذلك الزجاج ، إذ يرى أن معنى   لو أَنَّ َّللاَّ
 .(87)) بَلَى قَْد َجاَءتَْك آياتي (: ما هديت ، فقيل :  )

 .(88)لمفسرينواختاره من بعده أغلب ا
واستحسنه ابن الحاجب الذي أشار إلى أن ) بلى ( إلثبات النفي في المعنى لذلك 

، وهي من أعظم الهدايات ، فصح أن ترد بـ) بلى  ) لَى قَْد َجاَءتَْك آياتيبَ  (حققه بقوله : 
، وتابعه في ذلك (89)( لما ذكرناه من معنى النفي ، ولوال ذلك لم تأت ) بلى (

 .(90)الزركشي

                                                        

  2/491( ينظر : همع اهلوامع : 85)

  8/504( جممع البيان : 86)

  15/273، اجلامع ألحكام القرآن :  7/193( ينظر : زاد املسري : 87)

، البحر احمليط :  15/273، اجلامع ألحكام القرآن :  7/193، زاد املسري :  4/107( ينظر : الكشاف : 88)

   7/260، إرشاد العقل السليم :  5/74، أنوار التنزيل ، 7/436

  222-2/221( ينظر : اإليضاح يف شرح املفصل : 89)

 4/263( ينظر : الربهان يف علوم القرآن : 90)
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ن قول ابن عطية الذي يرى أن حق ) بلى ( )) أن تجيء على نفي ونقل أبو حيا
عليه تقرير ، وقوله : ) بلى ( جواب لمنفي مقدر ، كأن النفس قالت : فعمري في الدنيا 

 .(91)لم يتسع للنظر ، أو قالت : فإني لم يتبين لي األمر في الدنيا ، ونحو هذا . ((
ألن حق ) بلى ( ليس ما ذكره ، بل حقها أن تكون جواب نفي ، وأنكره عليه ؛ 

 .  (92)ثم حمل التقرير على النفي ، ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب وأجابه بـ ) نعم (
وأرى أن القول الذي اختاره الطبرسي وأغلب المفسرين يغنينا عن التكلف في اآلية 

 الكريمة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        

  7/436( البحر احمليط : 91)

  7/436( ينظر : البحر احمليط : 92)
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 ثالثاً : دليل المشاكلة اللفظية والمعنوية    
 

ويستعان بهذا الدليل إما للمشاكلة بين صيغتين تأخذ إحداهما حكم األخرى 
للمشابهة في بعض األحكام ، أو للمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه ليصح العطف 

. 
قَالُوا اْدعُ لَنَا َربََّك  (:الى ومن نصوص القسم األول التي تأولها الطبرسي قوله تع

 يُبَي ِْن لَنَا َما ِهَي قَاَل إِنَّهُ يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ال فَاِرٌض َوال بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما

 . )68/ البقرة: تُْؤَمُرونَ 
، (94)بين ( ال يصلح إال مع اسمين أو أكثر، و) (93)فـ) ذلك ( اسم إشارة للمفرد 

 فكان حق اللفظ أن يكون التقدير : عوان بينهما ، أو بين هاتين ، أو بين تينك .
لك ( ، من حيث فتأول الطبرسي النص قائال : )) فإنما أضيف فيه ) بين ( إلى ) ذ

جاز إضافته إلى ) القوم ( وما أشبه ذلك من األسماء التي تدل على الكثرة ، وإنما جاز 
أن يكون قولنا : ) ذلك ( يراد به مرة االنفراد ، ومرة الجمع والكثرة ؛ لمشابهته األسماء 

ا على الموصولة كـ) الذي ، وما ( ، أال ترى أن البابين يشتبهان في داللة كل واحد منهم
 .  (95)غير شيء بعينه ، فجاز أن يراد به الواحد مرة ، وأكثر من الواحد مرة . ((

فأشار الطبرسي إلى مضارعة اسم اإلشارة ) ذلك ( االسم الموصول ) الذي، وما 
( على  ( في الداللة على الواحد مرة ، وأكثر من الواحد مرة أخرى ، وبذلك يكون قوله ) بين

أصل وضعه من إضافته إلى أكثر من واحد ، ألن التقدير : عوان بين ما ذكر ، وهو 
 الفارض والبكر .

                                                        

  1/130( ينظر : شرح ابن عقيل : 93)

 2/554، إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج :  1/45الفراء :  –( ينظر : معاني القرآن 94)

  1/131( جممع البيان : 95)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

)17( 

 الفصل الثالث
 

 أدلة التأويل
 

ولم يكتف الطبرسي بالقول بالمشابهة بين األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة، بل 
 : (96)ذهب إلى تأييد تأويله بنظائر من فصيح كالم العرب ، كقول رؤية بن العجاج

 
 فيها خطوط من سواد وبلق              

 
 ( 97)كأنه في الجلد توليع البهق 

 
 
 

 

فقال أبو عبيدة لرؤبة : )) إن أردت الخطوط وجب أن تقول : ) كأنها ( ، وإن أردت 
ال : أردت ذلك ، فعلم بهم أنهم يقصدون بذلك السواد والبلق وجب أن تقول : ) كأنهما ( ، ق

 .  (98)غير المفرد . ((
 :( 99)وبقول اآلخر

 
               إن للخير وللشر مدى 

 
 وكال ذلك وجه وقبل  

 
  

، فلوال أن (100)فـ ) كال ( مضاف أبدا لفظا ومعنى إلى كلمة واحدة دالة على اثنين
 المراد بـ) ذلك ( غير اإلفراد لما أضيف ) كال ( إليه ، فكذلك القول في

ك ( الزيادة على الواحد ؛ ألنه إشارة إلى ما تقدم من قوله ، والمراد بـ) ذل ) َ َعَواٌن بَْيَن ذَِلك (
 .(101)مما دل على الفروض والبكارة

وقد سبقه إلى هذا القول الفراء ، إذ يرى أنه يصح أن يكنى عن االثنين بقولهم : 
قولون : إقبالك وإدبارك ) ذلك ( في الفعلين خاصة وال يجوز في االسمين ؛ )) أال ترى أنهم ي

                                                        

  97( الديوان : 96)

 ( البهق : بياض يعرتي اجلسد خبالف لونه ليس من البريص  97)

  150-1/149، الكشاف :  1/43، وينظر : جماز القرآن :  1/133( جممع البيان : 98)

  1/423( البيت لعبد اهلل بن الزبعرى قبل إسالمه ، ينظر : تفسري القرآن العظيم : 99)

 1/203( ينظر : مغين اللبيب : 100)

 1/133( ينظر : جممع البيان : 101)
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يشق علي ؛ ألنهما مشتقان من فعل ، ولم يقولوا : أخوك وأبوك يزورني ، حتى تقول : 
 .(102)يزوراني . ((

واختاره أيضا أبا عبيدة مشيرا إلى أن العرب )) تقول : ال كذا وال كذا ولكن بين ذلك 
 .(103)، ولذلك قال : بين ذلك . ((، فمجاز هذه اآلية : بين هذا الوصف 

 .(104)واستحسنه أيضا الطوسي
 وعلى هذا القول يكون ) ذلك ( لفظا مفردا متضمنا معنى الكالم السابق .
جمعها وذهب الزمخشري قائال : )) والذي حسن منه أن أسماء اإلشارة تثنيتها و 

وتأنيثها ليست على الحقيقة وكذلك الموصوالت ، ولذلك جاء ) الذي ( بمعنى ) الجميع 
)) . )(105). 

فالزمخشري في هذا النص يشير إلى المشابهة الحاصلة بين ) أسماء اإلشارة، 
 واألسماء الموصولة ( في بعض األحكام .

نظائر من القرآن الكريم ، ومنها قوله تعالى  وأيد القرطبي هذا المذهب بما جمعه من
، وقوله ) 67الفرقان: /َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواماً  (: 

ْحَمَن أَي اً َما تَْدُعوا فَلَهُ اْْلَْسَما (تعالى :  َ أَِو اْدُعوا الرَّ ُء اْلُحْسنَى َوال تَْجَهْر قُِل اْدُعوا َّللاَّ

قُْل بِفَْضِل  (، وقوله تعالى :  )110/ اإلسراء: بَِصالتَِك َوال تَُخافِْت بَِها َواْبتَغِ بَْيَن ذَِلَك َسبِيالً 

ا يَْجَمعُونَ  ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَِلَك فَْليَْفَرُحوا هَُو َخْيٌر ِممَّ  .(106))58/ يونس: َّللاَّ
، (109)، وأبو السعود(108)، والنسفي(107)واستحسنه من المفسرين أيضا : البيضاوي 

 .(110)واآللوسي
                                                        

  1/45( معاني القرآن : 102)

  1/43( جماز القرآن : 103)

  1/296( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 104)

  1/149( الكشاف : 105)

  9/115القرآن :  ( ينظر : اجلامع ألحكام106)

  1/340( ينظر : أنوار التنزيل : 107)

 1/49( ينظر : مدارك التنزيل : 108)
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العكبري مشيرا إلى أن المعنى : ) بينهما ( ، ولما صلح ) ذلك  واختاره من النحويين
 .(111)( للتثنية والجمع جاز دخول ) بين ( عليه فاكتفى به

 .(115)، واألزهري (114)، وابن هشام(113)، وابن عقيل(112)وإليه ذهب أيضا : الرضي
 واختار الزجاج غير هذا القول ، إذ ذهب إلى أن جواز إضافة ) بين ( إلى 

) ذلك ( ، )) ) وبين ( ال يكون إال مع اثنين أو أكثر ؛ ألن ) ذلك ( ينوب عن الجمل ، 
 .(116): ظننت زيدا قائما ، فيقول القائل : ظننت ذلك . (( فتقول

وأنكره أبو علي الفارسي ؛ ألن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل حتى ينوب 
 .(117)اسم اإلشارة ) ذلك ( عن الجملة

ص القرآني ، وإنما حذف )) لداللة المعنى وتفرد أبو حيان بتقدير معطوف في الن
عليه ، التقدير : عوان بين ذلك وهذا ، أي : بين الفارض والبكر ، فيكون نظير قول الشاعر 

 : 
 فما كان بين الخير أو جاء سالما          

 
 أبو حجر إال ليال قالئل  

 
  

َسَرابِيَل تَِقيُكُم  (أي : فما كان بين الخير وباعثه ، فحذف لفهم المعنى ، ومنه : 

 .(118)، أي : والبرد . (( )81/ النحل: من اآلية اْلَحر  
                                                                                                                                                                   

 1/111( ينظر : إرشاد العقل السليم : 109)

 1/393( ينظر : روح املعاني : 110)

  1/42( ينظر : التبيان يف إعراب القرآن : 111)

 3/84( ينظر : شرح الرضي على الكافية : 112)

 1/130:  ( ينظر : شرح ابن عقيل113)

 1/203( ينظر : مغين اللبيب : 114)

 1/146( ينظر : شرح التصريح : 115)

  1/123( معاني القرآن وإعرابه : 116)

  1/131( ينظر : جممع البيان : 117)

  1/252( البحر احمليط : 118)
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ويرى اآللوسي أن في هذا القول تكلفا ، واألولى توجيه النص القرآني بغيره من 
 .(119)األقوال التي ذكرت

لمبحث ، وهو المشاكلة في عطف النسق ، أي : حمل أما القسم الثاني من هذا ا
االسم على االسم ، أو الفعل على الفعل ، أو الجملة على الجملة ، بشرط توسط حرف 

، فقد ورد عدد من نصوص القرآن عطف فيها (120)بينهما من الحروف الموضوعة لذلك
لمضارع ، أو بالعكس ، والنحويون في هذه االسم على الفعل ، أو الفعل الماضي على ا

 المسألة يمثلون اتجاهين :
أحدهما : جواز العطف في ذلك كله بتأويل أحدهما باآلخر ، لتحصل المشاكلة 

 .(121)بين المعطوف والمعطوف عليه ، وعلى هذا القول أغلب النحويين
واآلخر : منع ذلك مطلقا ، واستدل أصحابه عليه بأن العطف أخو التثنية ، فكما 

 .(122)ال ينضم فيها فعل إلى اسم فكذا ال يعطف أحدهما على اآلخر
الفعل، أو  وكان الطبرسي من أنصار المذهب األول ، إذ أجاز عطف االسم على

الفعل الماضي على المضارع ، أو بالعكس ، ولكن بتأويل أحدهما باآلخر، وقد تعددت 
 مواضع المشاكلة عنده بين المعطوف والمعطوف عليه ، ومنها :

 
 أ.  بين اسم الفاعل والفعل المضارع 

َ  (ومن هذه النصوص قوله تعالى :  ُرِك بَِكِلَمٍة إِْذ قَالَِت اْلَمالئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ َّللاَّ  يُبَش ِ

بِيَن ، َويَُكل ِمُ النَّ  اَس ِمْنهُ اْسُمهُ اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريََم َوِجيهاً فِي الدُّْنيَا َواْْلِخَرةِ َوِمَن اْلُمقَرَّ

اِلِحينَ   . )46-45/ آل عمران:  فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوِمَن الصَّ

                                                        

  394-1/393( ينظر : روح املعاني : 119)

  251( ينظر : املقرب : 120)

، همع اهلوامع :  2/665: ، ارتشاف الضرب  251( ، املقرب :  66م )  2/477( ينظر : اإلنصاف : 121)

3/192  

  3/192( ينظر : همع اهلوامع : 122)
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) ويكلم الناس ( على ) وجيها ( ، وعطف الفعل فظاهر اآلية يقتضي عطف قوله : 
 على االسم ال يصح إال بتأويل أحدهما باآلخر .

 فأجاز الطبرسي هذا العطف مستدال عليه بمضارعة ) يفعل ( صيغة 
 ) فاعل( ، إذ يقول : ))  ) ويكلم ( في موضع النصب على الحال عطفا على 

 ى ) فاعل ( ؛ لمضارعة ) يفعل ( ) وجيها ( ، وجائز أن يعطف بلفظ ) يفعل ( عل
 ) فاعال ( ، قال الشاعر :

 
 بات يغشيها بعضب باتر                

 
 يقصد في أسوقها وجائر 

 
  

 . (123)أي : قاصد في أسوقها وجائر . ((
 وتابع الطبرسي في هذا القول الفراء ، الذي يرى أن العرب تجعل صيغتي

 .(124)مجتمعين في الكالم –إذا كانا في عطوف  –ويفعل (  ) فاعل ، 
واختاره أيضا الزجاج ، مشيرا إلى أن جواز عطف ) يفعل ( على ) فاعل ( 

 .(125)لمضارعة إحدى الصيغتين األخرى 
 .(126)وتابعها النحاس

 .(129)، وأبو السعود(128)، والقرطبي(127)واستحسنه من المفسرين : الطوسي
ائع سائغ ، وهو في وذهب اآللوسي إلى أن عطف الفعل على االسم لتأويله به  ش

 .(130)القرآن كثير
                                                        

  2/442( جممع البيان : 123)

  1/213( ينظر : معاني القرآن : 124)

 1/417( ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 125)

  1/333القرآن :  ( ينظر : إعراب126)

  2/462( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 127)

 4/90( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 128)

 2/37( ينظر : إرشاد العقل السليم : 129)
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وأنكره الرازي ؛ )) ألن عطف الجملة الفعلية على االسمية غير جائز إال للضرورة 
أو الفائدة ، واألولى أن يقال : تقدير اآلية : ) إن هللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 

اآلخرة ، المعدود من المقربين ( ، وهذا المجموع جملة واحدة بن مريم ، الوجيه في الدنيا و 
، ثم قال : ) ويكلم الناس ( ، فقوله : ) ويكلم الناس ( عطف على قوله : ) إن هللا يبشرك 

)) . )(131). 
وأرى أن النص القرآني على ظاهر لفظه من عطف الفعل على االسم ؛ ألن المعنى 

 ، لذلك قال تعالى :(132)االسم أكثر داللة من الفعل على االستمرارعليه ، ف
ْنَيا َواآْلِخَرِة ( ، ليدل بذلك على استمرار هذه الصفة لعيسى )  (  عليه السالمَوِجيهًا ِفي الدُّ

فقد اختصت هذه المزية بمدة محددة  ) ي اْلَمْهدِ َويَُكل ِمُ النَّاَس فِ  (( في الدنيا واآلخرة ، أما قوله 
 من الزمن لذلك عبر عنها بالفعل .

 
 
 
 
 

 ب.  بين الفعل الماضي والفعل المضارع 

ِ  (ومن هذه النصوص قوله تعالى :  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّوَن َعْن َسبِيِل َّللاَّ

لنَّاِس َسَواًء اْلعَاِكُف فِيِه َواْلبَاِد َوَمْن يُِرْد فِيِه بِإِْلَحاٍد بِظُْلٍم َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجعَْلنَاهُ لِ 

 . )25الحج: /نُِذْقهُ ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم 
 فقد ورد في النص عطف الفعل المضارع ) يصدون ( على الفعل الماضي 

 اآلخر .) كفروا ( ، وهذا األمر ممتنع عند النحويين إلى بتأويل أحدهما بزمن 

                                                                                                                                                                   

 3/163( ينظر : روح املعاني : 130)

  8/54( مفاتيح الغيب : 131)

  169( ينظر : يف النحو العربي نقد وتوجيه : 132)
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 فذهب الطبرسي إلى أن المراد )) بالمضارع أيضا الماضي ، ويقويه قوله:
)  ِ ، ويجوز أن يكون  )167/ النساء: من اآلية الإِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 .(133)المعنى : إن الذين كفروا فيما مضى ، وهم اآلن يصدون الناس عن طاعة هللا((
وبهذا القول يكون الفعل المضارع ماضي المعنى ؛ لتحصل المشاكلة بين 

المعطوف والمعطوف عليه وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي عطف المضارع على الماضي 
 .(134)، وإنما عبر عنه بالمضارع استحضارا للصورة الماضية ، وتهويال ألمر الصد

، (137)، والشوكاني(136)، وأبو حيان(135)وأجاز هذا القول من المفسرين : البغوي 
 .(138)واآللوسي

قوله ) ويصدون ( خبر مبتدأ أما القول اآلخر الذي أجازه الطبرسي ، فأن يكون 
محذوف ، والجملة في موضع الحال من فاعل الفعل ) كفروا ( ، وال عطف في النص 

 القرآني .
، وأجازه من (140)، ومكي بن أبي طالب(139)وقد سبقه إلى هذا القول : النحاس

 .(142)، والشوكاني(141)النسفيالمفسرين : 
وذهب الفراء إلى أن قوله : ) ويصدون ( قد ال يلحظ فيه زمان معين من حال ، 

 .(143)أو استقبال ، فيدل إذ ذاك على االستمرار والدوام ، وبهذا يصح العطف

                                                        

  7/80بيان : ( جممع ال133)

  17/138( ينظر : روح املعاني : 134)

  3/282( ينظر : معامل التنزيل : 135)

 6/362( ينظر : البحر احمليط : 136)

 3/446( ينظر : فتح القدير : 137)

 17/138( ينظر : روح املعاني : 138)

  2/396( ينظر : إعراب القرآن : 139)

 2/489( ينظر : مشكل إعراب القرآن : 140)

 3/100( ينظر : مدارك التنزيل : 141)

 3/446( فتح القدير : 142)
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الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ  (ستدل القرطبي عليه بنظير من التنزيل ، وهو قوله تعالى : وا

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  ِ أاَل بِِذْكِر َّللاَّ ، فكأنه قال : إن الذين كفروا من  )28/ الرعد: قُلُوبُُهْم بِِذْكِر َّللاَّ
 .(144)شأنهم الصد

ُكوَن  (وأيده الرضي بنظائر أخر من التنزيل ، منها قوله تعالى :  َوالَِّذيَن يَُمس ِ

، وقوله تعالى :  )170األعراف: /بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّالةَ إِنَّا ال نُِضيُع أَْجَر اْلُمْصِلِحيَن 
يَاَح فَتُثِيُر َسَحاباً فَسُ  ( ُ الَِّذي أَْرَسَل الر ِ ْقنَاهُ إِلَى بَلٍَد َمي ٍِت فَأَْحيَْينَا بِِه اْْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوَّللاَّ

 .  (145))9فاطر: /َكذَِلَك النُُّشوُر 
واستحسنه البيضاوي مشيرا إلى أن المراد : استمرار الصد منهم ، كقولهم : فالن 

 .(146)ى الماضييعطي ويمنع ، ولذلك حسن عطفه عل
 .(148)، واآللوسي(147)وأجازه أيضا الثعالبي

وأراه أظهر األقوال ؛ ألن المعنى عليه ، إذ عبر هللا تعالى عن كفرهم بالماضي ؛ 
فرا ثانيا ، أما صدهم فمتجدد على األيام ، مستأنف في كل ألنه وجد ولم يستجدوا بعده ك

 .(149)حين
 .(150)وأجاز الكوفيون أن يكون قوله : ) ويصدون ( خبر ) إن ( والواو زائدة

 .(152)، والبصريون يمنعون ذلك(151)ألنه مفسد للمعنىوأنكره القرطبي ؛ 
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أما خبر ) إن ( عند من أنكر قول الكوفيين فذهب أغلبهم إلى أنه محذوف ، تقديره 
 .(153): )خسروا وهلكوا (

ونسب الشوكاني قوال إلى الزجاج يكون الخبر فيه ) نذقه من عذاب أليم ( ، وأنكره 
خبرا لـ) إن ( لبقي الشرط ، وهو : ) عليه ؛ ألنه لو كان خبرا لما جزم ، وأيضا لو كان 

 ومن يرد ( بغير جواب ، فاألولى أنه محذوف يدل عليه قوله :
 ، ويبدو أنه مذهب الزجاج .(154)) نذقه من عذاب أليم ( أي : نذيقهم من عذاب أليم 

 
 ج. بين االسم والفعل 

ُ قَْوماً َكفَُروا بَْعدَ إِيَمانِِهْم َوَشِهُدوا  َكْيفَ  (ومن هذه النصوص قوله تعالى :  يَْهِدي َّللاَّ

ُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ  ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءهُُم اْلبَي ِنَاُت َوَّللاَّ  . ) 86/ آل عمران: أَنَّ الرَّ
فظاهر اللفظ يقتضي عطف الفعل ) شهدوا ( على االسم ) إيمانهم ( ، وهذا غير 

 .(155)النحويين إال بتأويل أحدهما باآلخر جائز عند
 فذهب الطبرسي إلى المشاكلة بينهما قائال : )) وإنما عطف قوله : 

) شهدوا ( ، وهو فعل عل ) إيمانهم ( ، وهو اسم ؛ ألن اإليمان مصدر والمراد به الفعل 
 .(156)أن آمنوا وشهدوا . (( ، والتقدير : بعد

وبهذا القول يكون العطف في النص من باب حمل الفعل على الفعل ، وإن كان 
 ظاهره يقتضي عطف الفعل على االسم .

 ، وتابعه الرازي مشيرا إلى أن (157)وسبقه إلى هذا القول الزمخشري 
لى االسم ال يجوز ، فهو في الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على ))  عطف الفعل ع

 .(158)االسم ، لكنه في المعنى عطف الفعل على الفعل . ((
                                                        

 5/287، زاد املسري :  2/173ن يف غريب إعراب القرآن : ، البيا 2/479( ينظر : مشكل إعراب القرآن : 153)
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 .(160)، والنسفي(159)واختاره أيضا : البيضاوي 
 عود الذي ذهب إلى أن ) شهدوا ( )) عطف على واستحسنه أبو الس

قِيَن  () إيمانهم ( باعتبار انحالله إلى جملة فعلية ، كما في قوله تعالى :  د ِ إِنَّ اْلُمصَّ

 َ قَاِت َوأَْقَرُضوا َّللاَّ د ِ  . (161)، فإنه في قوة أن يقال : بعد أن آمنوا . (( ) 18/ الحديد: َواْلُمصَّ
 وفي توجيه النص القرآني قول آخر ، وهو أن يكون الواو في قوله : 

 ) وشهدوا ( واو الحال ، و) قد ( مضمرة ، والجملة حال من الضمير في قوله : 
) كفروا ( ، والتقدير : كيف يهدي هللا قوما كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا أن الرسول 

 .(162)حق
 .(163)وأراه قوال حسنا في توجيه النص القرآني الكريم ولكن دون تقدير ) قد (

 
 د. بين االسم والجار والمجرور 

ِريضاً أَْو َعلَى أَيَّاماً َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم مَ  (ومن هذه النصوص قوله تعالى : 

عَ َخْيراً فَهُ  َو َخْيٌر َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَامُ ِمْسِكيٍن فََمْن تََطوَّ

 . ) 184/ البقرة: لَهُ َوأَْن تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 
جار والمجرور على االسم ، مما ألجأ الطبرسي إلى فظاهر اللفظ يقتضي عطف ال

التأويل للمشاكلة بينهما ، إذ يقول : ))  عطف قوله : ) على سفر ( ، وهو ظرف على 
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قوله : ) مريضا ( ، وهو اسم مع أن الظرف ال يعطف على االسم؛ ألنه وإن كان ظرفا 
 .(164). ((فهو بمعنى االسم ، وتقديره : فمن كان منكم مريضا أو مسافرا 

ً  (واستدل على جوازه بقوله تعالى :  / يونس: من  َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعداً أَْو قَائِما
 . ، أي : دعانا مضطجعا ) 12اآلية

 .(166)، والنحاس(165)وسبقه إلى هذا القول : الزجاج
وذهب العكبري إلى أن ) على ( دخلت هاهنا ؛ ألن المسافر عازم على إتمام سفره  

 .(167)، فينبغي أن يكون التقدير : أو كان عازما على إتمام سفره
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 رابعاً : بنية اللفظ
 

طبرسي ببنية اللفظ على تأويل عدد من نصوص القرآن حامال إياها استدل ال
على المعنى ، لكون اآلية الكريمة ال يمكن حملها على الظاهر ، ونجد ذلك واضحا في 

هَُو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي اْْلَْرِض َجِميعاً ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء  (تأويله قوله تعالى : 

اهُنَّ   . ) 29/ البقرة:  َسْبَع َسَماَواٍت َوهَُو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليمٌ فََسوَّ
اهُن (فظاهر لفظ اآلية يقتضي عودة الضمير ) هن ( في قوله :  َّ فََسوَّ ّّ( – 

فاضطر هذا األمر الطبرسي  –وهي لفظة مفردة  –على لفظة ) السماء (  -وهو للجمع 
اهُن   (إلى تأويل النص الكريم بقوله : ) وإنما قال :  ، فجمع الضمير العائد إلى  )َّ فََسوَّ

) السماء ( ؛ ألن ) السماء ( اسم جنس يدل على القليل والكثير، كقولهم : أهلك الناس 
 .(168)الدينار والدرهم ((

 وبهذا القول حمل الطبرسي ) السماء ( على المعنى للداللة على الجمع .
راء الذي يرى أن ) السماء ( في معنى الجمع ، لذلك قيل وقد سبقه إلى ذلك الف

 .(169): ) فسواهن ( للمعنى المعروف أنهن سبع سماوات
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، وتابعهما من المفسرين : (170)واختار هذا القول األخفش األوسط
 .(174)، والشوكاني(173)، وأبو حيان(172)، والنسفي(171)البيضاوي 

السََّماُء ُمْنفَِطٌر  (وأنكر األخفش قوال نقله ، إذ يقول : )) فزعم بعضهم أن قوله : 

 .(175)ع مذكر كاللبن ، ولم نسمع هذا من العرب((جم )18/ المزمل: من اآلية بِهِ 
 وإلى كون ) السماء ( جمعا ذهب مكي بن أبي طالب ، معلال ذلك بأن 

) السماء ( ))  جمع سماوة وسماءة ، كتمرة وتمر ، فهو جمع بينه وبين واحده الهاء ، 
قلبوها في الدعاء والكساء ، وأصل  فلما حذفت الهاء في الجمع انقلبت الواو همزة كما

 .(176)الهمزة الواو ؛ ألنه من : دعا يدعو ، وكسا يكسو . ((
 .(177)وتابعه العكبري في هذا القول

يات وأرى أن القول الذي اختاره الطبرسي أرجح ، يدل على ذلك أن أغلب اآل
القرآنية التي وردت فيها لفظة ) السماء ( تدل على أنها مفردة ، ومن هذه النصوص قوله 

ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن فَقَاَل لََها َوِلْْلَْرِض ائْتِيَا َطْوعاً أَْو َكْرهاً  (تعالى : 

أَفَلَْم يَْنُظُروا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم َكْيَف  (: ، وقوله تعالى  ) 11/ فصلت: َ قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعين

ْنَيا  (، وقوله تعالى :  ) 6/ ّق: بَنَْينَاَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ  َماَء الدُّ َولَقَْد َزيَّنَّا السَّ

، وغيرها  ) 5/ الملك: اَب السَِّعيرِ بَِمَصابِيَح َوَجعَْلنَاَها ُرُجوماً ِللشَّيَاِطيِن َوأَْعتَْدنَا لَُهْم َعذَ 
 من النصوص .
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ففي هذه النصوص عاد الضمير ) ها ( المفرد المؤنث إلى ) السماء ( ، وهذا 
 يدل على أن ) السماء ( لفظة دالة على المفرد ويؤيده أيضا ورود لفظة 

لتا ) السماء ( إلى جانب لفظة ) السماوات ( في عدد من نصوص القرآن ، ولو كانت ك
 (اللفظتين جمعا الستغني عن أحدهما باألخرى ، ومن هذه النصوص قوله تعالى : 
فَقََضاهُنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكل ِ َسَماٍء أَْمَرهَا َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا 

 ، وقوله تعالى : ) 12فصلت: / ِ بَِمَصابِيَح َوِحْفظاً ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليم
إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختاِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلفُْلِك الَّتِي تَْجِري فِي اْلبَْحِر  (

ُ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا بِِه اْْلَْرَض بَْعَد  َمْوتَِها َوبَثَّ فِيَها بَِما يَْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزَل َّللاَّ
ِر بَْيَن السََّماِء َواْْلَْرِض َْلياٍت ِلقَْوٍم  يَاحِ َوالسََّحاِب اْلُمَسخَّ ِمْن ُكل ِ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الر ِ

 . )164/ البقرة: يَْعِقلُوَن 
ومن النصوص األخر التي استدل الطبرسي على تأويلها ببنية اللفظ قوله تعالى 

ِ إِنَّ اْلِ  (:  اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق  ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر ،، إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبر  . ) 3-2/ العصر: َوتََواَصْوا بِالصَّ
فورد في النص القرآني استثناء المفرد ) اإلنسان ( من الجمع ) الذين ( ، وهذا 

الطبرسي الذي أشار إلى أن المراد بـ) ال يستقيم إال بتأويل النص ، وهو ما ذهب إليه 
 .(178)(( ) الَِّذيَن آَمنُوا (اإلنسان ( )) الجمع دون المفرد بداللة أنه استثنى منه 

واالستثناء في اآلية الكريمة متصل المقصود به الجنس المقيد للعموم ؛ ألنه 
 .(179)بمعنى الجماعة

وقد سبقه إلى هذا القول أبو عبيدة ، إذ يقول : )) مجاز ) إن اإلنسان ( في 
موضع : ) إن األناسي ( ؛ ألنه ال يستثنى الجميع من الواحد ، وإنما يستثنى الواحد من 

 .(180)الجميع ، وال يقال : إن زيدا قائم إال قومه . ((
 .(182)، والنحاس(181)ل هذا القول ذهب المبردوإلى مث

                                                        

  10/535( جممع البيان : 178)
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هـ( ، إذ يرى أن اإلنسان لو كان واحدا لم يجز أن  370وتابعهم ابن خالويه ) ت
 .(183)االستثناء منه

 .(184)ويين والمفسرينواختاره بعد ذلك العديد من النح
َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل  (ومن النصوص األخر أيضا قوله تعالى : 

ِ إِنَّهُ هَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ َعلَ   . ) 61/ األنفال: ى َّللاَّ
فظاهر اللفظ يقتضي عودة الضمير ) ها ( من قوله : ) لها ( إلى ) السلم(،  وال 
يستقيم عودة الضمير المؤنث على اللفظ المذكر إال بالتأويل حمال على المعنى، وهو 

 . (185)ن السلم بمعنى المسالمة .((ما اختاره الطبرسي ، إذ يرى أنه )) أنث ؛ أل
غير  –، وتابعها من المفسرين (187)والزجاج (186)وهذا القول هو اختيار الفراء

 .  (189)، والثعالبي(188)القرطبي -الطبرسي 
ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما  (ومن تلك النصوص أيضا قوله تعالى :  َوّلِِلَّ

ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر   . )17المائدة: من اآلية /بَْينَُهَما يَْخلُُق َما يََشاُء َوَّللاَّ
السماوات ( جمع  فسياق اللفظ يقتضي أن يكون التقدير : ) وما بينهن ( ؛ ألن )

، لكن الضمير في النص عاد إلى مثنى ، وهو قوله : ) وما بينهما ( ، فتأول الطبرسي 

                                                                                                                                                                   

  2/143( ينظر : املقتضب : 181)

 3/764( ينظر : إعراب القرآن : 182)

  188( ينظر : إعراب ثالثني سورة : 183)

،  1/24، شرح الرضي على الكافية :  4/633، الكشاف :  2/841( ينظر : مشكل إعراب القرآن : 184)

  2/233، الربهان يف علوم القرآن :  8/509البحر احمليط : 

  4/555( جممع البيان : 185)

(186  ) 

  3/376( ينظر : زاد املسري : 187)

  8/39( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 188)

 2/108احلسان : (  ينظر : اجلواهر 189)
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ذلك بقوله : )) وإنما قال : ) وما بينهما ( ، ولم يقل : ) وما بينهن ( مع أنه ذكر السماوات 
 على الجمع ؛ ألنه أراد به النوعين أو الصنفين ، كما قال الشاعر : 

 
 هماهمي أقريهما              طرقا فتلك

 
 قلصا لواقح كالقسي وحوال 

 
 
 

 
 .(190)فقال : طرقا ، ثم قال : فتلك هماهمي . ((

 فحمل الطبرسي النص على المعنى ليستقيم عود الضمير .
، (192)، وتابعه من المفسرين القرطبي(191)وقد سبقه إلى هذا القول الفراء

 .(193)والشوكاني
ومن النصوص األخر التي استدل الطبرسي على تأويلها ببنية اللفظ قوله تعالى 

 :)  ِ يَقُصُّ  قُْل إِن ِي َعلَى بَي ِنٍَة ِمْن َرب ِي َوَكذَّْبتُْم بِِه َما ِعْنِدي َما تَْستَْعِجلُوَن بِِه إِِن اْلُحْكمُ إاِلَّ ّلِِلَّ

 . )57ام:/ األنع اْلَحقَّ َوهَُو َخْيُر اْلفَاِصِلينَ 
إلى قوله : ) بينة ( ، وهي لفظة  -في أحد الوجوه  -فالهاء من قوله : ) به ( عائد 

مؤنثة ، فتأول الطبرسي ذلك مشيرا إلى أن )) البينة بمعنى البيان ، فالهاء كناية عن البيان 
 .(194)، عن الزجاج . ((

بينة ( على المعنى كونها تدل على ) البيان فتابع الطبرسي الزجاج في حمله لفظة ) 
 ( ، وهو مذكر ، وبذلك يستقيم الكالم .

                                                        

، طرق القوم : أتاهم ليال ، اهلماهم هنا مبعنى اهلموم ، قرى الضيف : أضافه ،  3/175( جممع البيان : 190)

 امل ، القسي : مجع القوس .القلص : مجع القلوص ، وهي من اإلبل الشابة ، اللواقح : احلو

  1/25( ينظر : معاني القرآن : 191)

 6/119( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 192)

 2/24( ينظر : فتح القدير : 193)

  4/310( جممع البيان : 194)
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وللمفسرين أقوال أخر في عود الضمير ، منها ما اختاره الطبري ، إذ يقول: )) 
 .(195)والهاء في قوله : ) به ( من ذكر الرب عز وجل . ((

 ناية عن الرب في قوله : ) ربي ( .وبذلك يكون ) الهاء ( ك
، وقيل : إنه عائد إلى (196)وقيل : يرجع إلى العذاب الذي طلبوه استهزاء

 .(197)القرآن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        

  7/210( ينظر : جامع البيان : 195)

  2/122، فتح القدير :  6/438، اجلامع ألحكام القرآن :  3/51( ينظر : زاد املسري : 196)

  2/122فتح القدير : ،  1/525، اجلواهر احلسان :  6/438( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 197)
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 خامساً : اختالف الحكم 
 

يخص هذا المبحث عددا من األحكام الشرعية التي تعارف عليها المسلمون ، غير 
أن عددا من نصوص القرآن جاء ظاهرها مخالفا لبعض تلك األحكام ، فتأولها النحويون 

 والمفسرون ؛ لتتفق وإياها .
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هُدًى  (له تعالى : ومن هذه النصوص قو 

ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريضاً أَْو 
ُ بِ  ُكُم اْليُْسَر َوال يُِريُد بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريدُ َّللاَّ

َ َعلَى َما َهَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرون  . ) 185/ البقرة: َ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ
فـ) شهد ( في النص القرآني بمعنى ) حضر ( ، وهو فعل متعد إلى مفعول واحد 

هر ( مفعوله ، وهذا األمر يؤدي إلى إشكال في الحكم ، وظاهر اللفظ أن يكون ) الش
الشرعي ؛ ألن حضور الشهر يقع من المسافر والمريض ، وبذلك يجب عليهما الصيام ، 

 وهو خالف المقصود من اآلية الكريمة .
 فتأول الطبرسي النص مستدال عليه باختالف الحكم الشرعي ، إذ يقول : 

ف ال على أنه مفعول به ؛ ألنه لو كان مفعوال به للزم )) فـ) الشهر ( ينتصب على أنه ظر 
الصيام المسافر كما يلزم المقيم ، من حيث أن المسافر يشهد الشهر شهادة المقيم ، فلما 

فإن قلت : كيف …. لم يلزم المسافر علمنا أن معناه : فمن شهد منكم المصر في الشهر 
كن مفعوال به ؟ قلنا : ألن االتساع وقع جاء ضميره متصال في قوله : ) فليصمه ( إذا لم ي

 .(198)فيه بعد أن استعمل ظرفا . ((
 فقدر الطبرسي مفعوال في النص القرآني ليستقيم والحكم الشرعي .

وسبقه إلى هذا القول أبو إسحاق الزجاج الذي يرى أن المفعول به ال بد من تقديره 
وال يلزمه الصوم ، بل يجوز له اإلفطار ، فانتصاب ) الشهر ؛ ألن المسافر شاهد الشهر 

(  على الظرف ، )) وإنما قال : ) فليصمه ( ، ولم يقل : فليصم فيه ، والظروف إذا كني 

                                                        

  2/275( جممع البيان : 198)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

)35( 

 الفصل الثالث
 

 أدلة التأويل
 

عنها رد حرف الظرفية معها ؛ ألنه قد اتسع فيها ، ونصب نصب المفعول بعد أن استعمل 
 .(199)ظرفا . ((

، (201)، ومكي بن أبي طالب(200)واختاره أيضا من النحويين : النحاس
 .(202)والعكبري 

، وأبو (205)، والبيضاري (204)، والقرطبي(203)واستحسنه من المفسرين : الزمخشري 
 .(206)حيان

 وقد أجاز الزجاج قوال آخر في توجيه النص ، إذ عقد بابا في كتابه سماه 
 إضمار الحال والصفة جميعا  ( ، وعّد قوله تعالى : ) باب ما جاء في التنزيل من

، منه ؛ ألن التقدير : فمن شهد  ) 185/ البقرة: من اآلية فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ  (
 .(207)منكم الشهر صحيحا بالغا فليصمه

، وابن (208)الشهر ( مفعوال به للفعل ) شهد ( ، وأجازه النحاسوبهذا القول يكون ) 
 .(209)جني

 وذهب آخرون إلى أن التقدير : فمن شهد منكم هالل الشهر فليصمه .

                                                        

  2/449زجاج : ( إعراب القرآن املنسوب إىل ال199)

  1/238( ينظر : إعراب القرآن : 200)

 1/122( ينظر : مشكل إعراب القرآن : 201)

 1/82( ينظر : التبيان يف إعراب القرآن :  202)

  228-1/227:  ( ينظر : الكشاف203)

 2/299( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 204)

 1/465( ينظر : أنوار التنزيل : 205)

 2/41( ينظر : البحر احمليط : 206)

  3/783( ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج : 207)

  1/238( ينظر : إعراب القرآن : 208)

 2/375( ينظر : اخلصائص : 209)
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الهالل وعلى هذا القول يكون ) الشهر ( مفعوال به صريحا لـ) شهد ( لقيامه مقام ) 
 :( 210)( ، وهو قول ضعيف ، ويبدو ذلك من وجهين

وجوب الصوم على العموم ، ومنهم المريض والمسافر ، وليس األمر كذلك  -1
 ؛ ألن الذي يلزمه الصوم الحاضر بالمصر ، إذا كان صحيحا .

: حضرت هالل الشهر ، وإنما إن ) شهد ( بمعنى ) حضر ( ، وال يقال  -2
 يقال : شاهدت الهالل .

ومن النصوص األخر التي تأولها الطبرسي مستدال باختالف الحكم ، قوله تعالى 
لَى اَل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِْن َطلَّْقتُمُ الن َِساَء َما لَْم تََمسُّوهُنَّ أَْو تَْفِرُضوا لَُهنَّ فَِريَضةً َوَمت ِعُوهُنَّ عَ  (: 

 . )236/ البقرة: ُموِسعِ قََدُرهُ َوَعلَى اْلُمْقتِِر قََدُرهُ َمتَاعاً بِاْلَمْعُروِف َحق اً َعلَى اْلُمْحِسنِينَ الْ 
، من المراد به من النساء )  َوَمت ِعُوهُنَّ  (فقد اختلف في الضمير المتصل بقوله : 

 ؟
لها غير المتعة وأجمع أهل العلم أن التي لم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، ال شيء 

، وهذا اإلجماع إنما هو في الحرة ، فأما ) األمة ( إذا طلقت قبل المسيس والفرض ، 
 .(211)فالجمهور على أن لها المتعة

عام في النص القرآني غير مختص ، وهذا يؤدي إلى  ) َوَمت ِعُوهُنَّ  (لكن قوله : 
 م الشرعي .اختالف الحك

وللتوفيق بين النص والحكم الشرعي تأول الطبرسي النص بقوله : )) وقلنا : إن 
ال يحمل على العموم ، إذ ال متعة لمن فرض لها المهر ، وإن لم يدخل بها  ) َوَمت ِعُوهُنَّ  (

، فال بد من تخصيص فيه وتقدير وحذف ، أي : متعوا من طلقتم منهن ولم تفرضوا لهن 
إنما جاز هذا الحذف لداللة ذكر من فرض لها المهر ، وحكمها في اآلية األخرى فريضة ، و 

                                                        

  1/82( ينظر : التبيان يف إعراب القرآن : 210)

  201-3/200( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 211)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

)37( 

 الفصل الثالث
 

 أدلة التأويل
 

عليه ، وهو ما سنح لي هاهنا ، ولم أر أحدا من المفسرين تعرض لذكره ، وباهلل التوفيق 
)) .(212). 

ات الالتي إلى محذوف ، وهو المطلق ) َوَمت ِعُوهُنَّ  (وبهذا القول يعود الضمير من 
 لم يفرض لهن فريضة .

ولم يسبقه أحد من المفسرين إلى هذا القول ، وتابعه فيه أبو حيان مشيرا إلى أن 
ضمير المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض ، فيجب  ) َوَمت ِعُوهُنَّ  (الضمير المنصوب في 

 .(213)لهن المتعة
معطوف على محذوف ، تقديره : فطلقوهن  ) َوَمت ِعُوهُنَّ  (وذهب العكبري إلى أن 

 .(214)ومتعوهن
 .(216)، وأبو السعود(215)وتابعه فيه البيضاوي 

 
 
 
 
 
 

 
 

 سادساً : اختالف المعنى 
 

                                                        

  2/342( جممع البيان : 212)

  2/232( ينظر : البحر احمليط : 213)

  1/99( ينظر : التبيان يف إعراب القرآن : 214)

  1/533( ينظر : أنوار التنزيل : 215)

 1/234( ينظر : إرشاد العقل السليم : 216)
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ه الطبرسي إلى أن عددا من نصوص القرآن ، ظاهر لفظها يقتضي خالف تنب
المعنى المراد منها ، فاعتمد ذلك دليال لتأويالته هذه النصوص ، لتتفق والمعنى المقصود 

 منها .
ُسَل فَيَقُوُل َماذَا أُِجْبتُْم َقالُوا  (ومن هذه النصوص قوله تعالى :  ُ الرُّ يَْوَم يَْجَمُع َّللاَّ

ُم اْلغُيُوبِ ال عِ   . ) 109/ المائدة: ْلَم لَنَا إِنََّك أَْنَت َعالَّ
فقد اختلف في انتصاب ) يوم ( على وجوه ذكرها الطبرسي مرجحا أحدها ، وهو 

 أن ينتصب على تقدير : واتقوا يوم يجمع هللا الرسل ، وبذلك يتصل بقوله :
ُ ال يَْهِدي  ( َ َواْسَمعُوا َوَّللاَّ  . )108/ المائدة: من اآلية اْلقَْوَم اْلفَاِسِقينَ َواتَّقُوا َّللاَّ

وبهذا القول ينتصب ) يوم ( على أنه مفعول به ال ظرف ، كونهم لم يؤمروا بالتقوى 
في ذلك اليوم ، والمعنى : اتقوا عقاب يوم يجمع هللا الرسل ؛ ألن ) اليوم ( ال يتقى وال يحذر 

قد نقل الطبرسي هذا القول عن ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، و 
 .(217)الزجاج

وأجازه أيضا الطوسي ، الذي أشار إلى أن ) اليوم ( ال يتقى ، وإنما يتقى ما يكون 
 .(218)فيه من العقاب والمحاسبة

  .(220)، واستحسنه الرازي (219)وابن الجوزي 
 أما التأويالت األخر التي ذكرها الطبرسي ، فهي : 

التقدير : ال يهدي أن يكون ) يوم ( ظرفا متعلقا بقوله : ) ال يهدي ( ، فيكون -1
 . (221)القوم الفاسقين يوم يجمع هللا الرسل

                                                        

،  2/453، زاد املسري :  4/52، وينظر : التبيان يف تفسري القرآن :  3/260( ينظر : جممع البيان : 217)

 12/122مفاتيح الغيب : 

  4/52( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 218)

  2/453( ينظر : زاد املسري : 219)

  12/122( ينظر : مفاتيح الغيب : 220)

  3/260( ينظر : جممع البيان : 221)
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وأنكره عدد من المفسرين ؛ ألن المعنى على هذا التقدير يكون : أنه سبحانه وتعالى 
 .(222)ال يهديهم مطلقا ال في ذلك اليوم وال في الدنيا

وال حجة ألصحاب هذا االعتراض ؛ ألن المقصود من ذلك التقدير : أن هللا تعالى 
 .(224)، أو ال يهديهم ذلك اليوم إلى حجة(223)ال يهديهم طريق الجنة يومئذ كما يفعل بغيرهم

، ويرى (227)، واستحسنه البيضاوي (226)، والعكبري (225)ل الزمخشري وأجاز هذا القو 
اآللوسي أن في هذا القول مراعاة لمذهب االعتزال ، من أن نفي الهداية المطلقة ال يجوز 

 .(228)، ولذلك خصص المهدي إليه على هللا جل وعال
أن يكون ) يوم ( منصوبا بمضمر معطوف على قوله ) واتقوا ( ، تقديره: احذروا -2
، فإن تذكيرهم بذلك اليوم الهائل يضطرهم إلى تقوى هللا تعالى وتلقي (229)أو اذكروا

 .(230)أمره
 .(233)، والنسفي(232)، والواحدي(231)وأجاز هذا القول الطوسي

هذا الكالم مستأنفا وذهب الثعالبي إلى أن رصف اآلية وبراعتها يقتضي أن يكون 
، والعامل في ) يوم ( مقدرا إما : ) اذكر ، أو تذكر ، أو احذر ( ، ونحو هذا مما حسن 

 .(234)اختصاره لعلم السامع به
                                                        

  7/54عاني : ، روح امل 2/436( ينظر : اجلواهر احلسان : 222)

  1/689( ينظر : الكشاف : 223)

 1/231( ينظر : التبيان يف إعراب القرآن : 224)

  1/689( ينظر : الكشاف : 225)

 1/231( ينظر : التبيان يف إعراب القرآن : 226)

 2/378( ينظر : أنوار التنزيل : 227)

 7/54( ينظر : روح املعاني : 228)

  3/260( ينظر : جممع البيان : 229)

 7/54: روح املعاني :  ( ينظر230)

  4/52( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 231)

 1/341( ينظر : الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز : 232)

 1/308( ينظر : مدارك التنزيل : 233)
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واختار غيرهم أن يكون ) يوم ( مفعوال به لقوله : ) اسمعوا ( ، فيكون التقدير : 
مع هللا الرسل ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهو واسمعوا خبر يوم يج

 . (236)، وتابعه فيه القرطبي(235)مذهب النحاس
وقيل : إن ) يوم ( منصوب بفعل مؤخر قد حذف للداللة عليه على ضيق العبارة 

ه لكمال فضاعة ما يقع فيه ، كأنه قيل : يوم يجمع هللا الرسل يكون من عن شرحه وبيان
 . (237)األحوال واألهوال ما ال يفي ببيانه نطاق المقال

 وأجاز الزمخشري أن يكون ) يوم يجمع ( بدال من المنصوب قي قوله : 
 .(238)) واتقوا هللا ( ، بدل اشتمال ، فهو حينئذ مفعول به ال ظرف

 .(239)وأنكره أبو حيان ؛ لطول الفصل بين الجملتين
 .(240)وال حجة له في ذلك ؛ ألن هاتين الجملتين من تمام معنى الجملة األولى

واعترض عليه بأن بدل االشتمال هاهنا ممتنع ؛ ألنه ال بد فيه من اشتمال البدل 
 .(241)على المبدل منه أو بالعكس ، وهنا يستحيل ذلك

ورد هذا أيضا بأن بدل االشتمال ما بينهما من المالبسة بغير الكلية والبعضية ، 
بطريق اشتمال المبدل منه على البدل ال كاشتمال الظرف على المظروف ، بل بمعنى أن 
ينقل الذهن إليه في الجملة ويقتضيه بوجه إجمالي ، مثال إذا قيل : اتقوا هللا ، يتبادر إلى 

أنه من أي أمر من أموره ، وأي يوم من أيام أفعاله يجب االتقاء ؟ أيوم الذهن منه ، إلى 
                                                                                                                                                                   

  2/436( ينظر : اجلواهر احلسان : 234)

  1/527( ينظر : إعراب القرآن : 235)

 6/360( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 236)

، إرشاد العقل السليم  4/48، البحر احمليط :  12/122، مفاتيح الغيب :  1/690( ينظر : الكشاف : 237)

  7/54، روح املعاني :  2/90، فتح القدير :  3/93: 

  2/378، أنوار التنزيل :  690-1/689( ينظر : الكشاف : 238)

  4/48( ينظر : البحر احمليط : 239)

  7/54( ينظر : روح املعاني : 240)

  7/54( ينظر : املصدر نقسه : 241)
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جمعه سبحانه للرسل أم غير ذلك ؟ ، وقيل : هناك مضاف محذوف به يتحقق االشتمال 
 .(242)، أي : اتقوا عقاب هللا ، فحينئذ يجوز انتصابه منه بطريق الظرفية

حيان هذه األقوال كلها ذاهبا إلى أن ) يوم ( انتصب لكونه معموال لقوله وأنكر أبو 
 .(243)، أي قال الرسل وقت جمعهم )109/ المائدة: من اآلية قَالُوا ال ِعْلَم لَنَا (: 

اْلقََمَر قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتَّ  (ومن النصوص األخر أيضا قوله تعالى :  ى َعاَد ََ

 . )39ّيـس: /َكاْلعُْرُجوِن اْلقَِديِم 
؟ فتأول الطبرسي النص  ) قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزلَ  (فالقمر ليس هو المنازل ، فكيف قال : 

، تقديره : ذا منازل ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف  ) َواْلقََمَر قَدَّْرنَاهُ َمنَاِزلَ  (بقوله : )) 
 يكون بال حذف ؛ ألن ) القمر ( غير إليه مقامه  ، وال يجوز أن 

) المنازل ( وإنما يجري فيها ، وال يجوز أن ينتصب ) منازل ( على الظرف ؛ ألنه محدود 
، والفعل ال يصل إلى المحدود إال بحرف جر نحو : جلست في المسجد ، وال يجوز : جلست 

 .(244)المسجد . ((
ا ( إما على الحال ، أو على أنه مفعول ثان لتضمن ) قدرناه وبهذا القول ينتصب ) ذ

 .(245)( معنى ) صيرناه (
 وقد سبقه إلى هذا القول النحاس جاعال نظير اآلية الكريمة قوله تعالى :

، (247)، وأجازه مكي بن أبي طالب(246))  82/ يوسف: من اآلية َواْسأَِل اْلقَْريَةَ  (
 .(249)، وابن هشام(248)والقرطبي

                                                        

  3/93( ينظر : إرشاد العقل السليم : 242)

  4/48( ينظر : البحر احمليط : 243)

  8/424( جممع البيان : 244)

  176( ينظر : شرح شذور الذهب : 245)

  2/721:  ( ينظر : إعراب القرآن246)

 2/603( ينظر : مشكل إعراب القرآن : 247)

 15/29( ينظر : اجلامع ألحكام القرآن : 248)

  176( ينظر : شرح شذور الذهب : 249)
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وأجاز النحاس قوال آخر في توجيه النص ، يكون التقدير فيه : قدرنا له منازل ، 
ف الالم ، وحذف الالم هنا حسن ؛ لتعدي الفعل إلى مفعولين ، مثل قوله تعالى : ثم حذ

 .(250)) 155/ األعراف: من اآلية َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجالً  (
 .(251)واختاره بعده عدد من النحويين والمفسرين

وذهب الزمخشري إلى تقدير مضاف في النص القرآني ، فكأن المعنى : قدرنا 
 .(252)مسيره منازل

 .(253)وتابعه أبو حيان في هذا التقدير 
  
 
 
 
 

 
 

 ً  : دليل المقاربة  سابعا
 

وتكون المقاربة بين لفظين متضادين كالبرد والحر ، أو لفظين متقاربين في  
 االستعمال كالبرق والرعد ، وذكر أحدهما يغني عن ذكر اآلخر .

َحتَّى إِذَا اْستَْيأََس  (وقد استعان الطبرسي بهذا الدليل لتأييد تأويله قوله تعالى : 

سُُل َوَظنُّوا أَنَّ  َي َمْن نََشاُء َوال يَُردُّ بَأُْسنَا َعِن اْلقَْوِم الرُّ ُهْم قَْد ُكِذبُوا َجاَءهُْم نَْصُرنَا فَنُج ِ

 . ) 110/ يوسف: اْلُمْجِرِمين
 فيه قراءات عدة ، منها : ) قَْد ُكِذبُوا (فقوله تعالى : 

                                                        

  722-2/721( ينظر : إعراب القرآن : 250)

 2/640، مغين اللبيب :  15/29، اجلامع ألحكام القرآن :  2/603: ( ينظر : مشكل إعراب القرآن 251)

  4/12( ينظر : الكشاف : 252)

 7/336( ينظر : البحر احمليط : 253)
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ن تشديد الذال وضم الكاف ، وهي قراءة ابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو ، واب-1
 . (254)عامر

 .(255)تخفيف الذال وضم الكاف ، وهي قراءة عاصم ، وحمزة ، والكسائي-2
آني على العلم ، والمعنى : أيقن فمن قرأ بتشديد الذال حمل الظن في النص القر 

، ومثله (256)الرسل أن األمم كذبوهم ، فيكون الضمير في قوله : ) ظنوا ( للرسل أنفسهم
 :( 257)قول الشاعر

 
 فقلت لهن ظنوا بألفي مدجج              

 
 سراتهم في الفارسي المسرب  

 
 

 

 معناه : أيقنوا .
: ) ظنوا ( إلى الرسل لكان  أما القراءة بتخفيف الذال ، فلو عاد الضمير في قوله

 .(258)المعنى : )) ظن الرسل أن الذي وعد هللا سبحانه أممهم على لسانهم قد كذبوا به . ((
ومثل هذا القول ال يجوز أن ينسب إلى األنبياء ) عليهم السالم ( ، وال إلى 

 .(259)الصالحين من عباد هللا تعالى
( ، تأولها  عليهم السالموألجل توجيه هذه القراءة بما ال يصطدم وعصمة األنبياء ) 

الطبرسي ذاهبا إلى أن الضمير في قوله : ) وظنوا ( للمرسل إليهم ، أي : ظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به من أنهم إن لم يؤمنوا انزل بهم العذاب ، وإنما 

نوا ذلك لما شاهدوه من إمهال هللا تعالى إياهم ، وإمالئه لهم ، )) فإن قلت : كيف يجوز ظ
                                                        

  130، تيسري الداني :  367، حجة القراءات :  351( ينظر : السبعة يف القراءات : 254)

  366، حجة القراءات :  352( ينظر : السبعة يف القراءات :  255)

، الوجيز يف  6/207، التبيان يف تفسري القرآن :  2/571( ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج : 256)

  2/59ن يف إعراب القرآن : ، التبيا 5/270، جممع البيان :  1/563تفسري الكتاب العزيز : 

 6/207( مل أعثر على قائله ، ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 257)

 5/270( جممع البيان : 258)

  5/270:  ( ينظر : املصدر نفسه259)
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أن يحمل الضمير في ) ظنوا ( على أنه للمرسل إليهم ؟ قيل : إن ذلك ال يمتنع ؛ ألن ذكر 
الرسل يدل على المرسل إليهم ، لمقاربة أحد االسمين اآلخر ، ولما في لفظ ) الرسل ( من 

 .(260)لى ) المرسل إليهم ( . ((الداللة ع
فاستدل الطبرسي على صحة تأويله بالمقاربة الحاصلة بين لفظي ) الرسل ، 

 :( 261)والمرسل إليهم ( ، وأيده بقول الشاعر
 

               أمنك البرق أرقبه فهاجا
 

 فبت إخاله دهما خالجا 
 
 

 

أي : بت إخال الرعد صوت دهم ، فأضمر ) الرعد ( ولم يجر له ذكر ؛ لداللة 
 .(262)) البرق ( عليه ، لمقاربة لفظ كل واحد منهما اآلخر

/ النحل: من  َسَرابيَل تَِقيُكُم اْلَحر   (وأيده بقول آخر من التنزيل ، وهو قوله تعالى : 
 .(263)، واستغنى عن ذكر ) البرد ( ؛ لداللة ) الحر ( عليه ) 81اآلية

، وتابعه (264)والقول بالمقاربة الذي اختاره الطبرسي سبقه إليه الزجاج
 .(265)الطوسي

إال أن الطبرسي أشار إلى أن القول بالمقاربة بين لفظي ) الرسل ، والمرسل إليهم 
قوله : ) ظنوا ( يحصل إذا لم يجر ذكر للمرسل إليهم ، لكن باإلمكان عود الضمير في 

َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك إاِلَّ  (( على مذكور في النص القرآني ، ويدل على ذلك قوله تعالى : 

 ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل اْلقَُرى أَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَيَْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الَِّذينَ 

                                                        

  5/270( املصدر نفسه : 260)

  1/164( البيت ألبي ذؤيب اهلذلي ، ينظر : ديوان اهلذليني : 261)

يان ، جممع الب 6/208، التبيان يف تفسري القرآن :  2/571( ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج : 262)

 :5/270 

 5/270( ينظر : جممع البيان : 263)

  2/571ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج : ( 264)

 208-6/207( ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 265)
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، فيكون الضمير  ) 109/ يوسف: لََداُر اْْلِخَرةِ َخْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفاَل تَْعِقلُونَ ِمْن قَْبِلِهْم وَ 
 .(266)، وهم مكذبو الرسل)  الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمْ  (عائدا إلى 

 وقد سبقه إلى هذا القول الطبري ، الذي أشار إلى أن األمر الذي زاد ذلك وضوحا
َي َمْن نََشاءُ  (: اتباع هللا تعالى في سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله :  ، إذ الذين  ) فَنُج ِ

 .(267)أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبتهم ، فكذبوهم ظنا منهم أنهم قد كذبوهم
 .(268)وتابعه في هذا القول الطوسي

َوَظنُّوا أَنَُّهْم  (( : أن معنى قوله تعالى :  رضي هللا عنهوروي عن ابن عباس ) 

بالتخفيف : أنهم ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم هللا من النصر ، ألنهم  ) قَْد ُكِذبُوا
ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى َوُزْلِزلُوا َحتَّى يَ  (كانوا بشرا ، ويدل عليه قوله تعالى :  قُوَل الرَّ

ِ قَِريبٌ  ِ أاَل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ  .(269)) 214/ البقرة: من اآلية نَْصُر َّللاَّ
 .(270)وأنكره الطبرسي ؛ ألن هللا تعالى ال يخلف الميعاد

(  رضي هللا عنهوذهب الزمخشري إلى أن هذا القول إن صح عن ابن عباس ) 
)) فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ، ويحبس في القلب من شبه الوسوسة ، وحديث النفس 
على ما عليه البشرية ، وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجائزين على اآلخر فغير جائز 

ن ، فما بال رسل هللا الذين هم أعرف الناس بربهم، وأنه متعال عن على رجل من المسلمي
 .(271)خلف الميعاد ، ومنزه عن كل قبيح . ((

 
 

                                                        

  5/270( جممع البيان : 266)

  112-13/111( ينظر : جامع البيان : 267)

 6/208يف تفسري القرآن :  ( ينظر : التبيان268)

  2/510، الكشاف :  3/461النحاس :  –( ينظر : معاني القرآن 269)

 5/270ان : ( ينظر : جممع البي270)

  2/510( الكشاف : 271)
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وبعد هذا يمكننا القول : إن الطبرسي في أغلب مباحث هذا الفصل راعى المعنى 
 للنصوص القرآنية التي استدل عليها .

عدد من تلك النصوص بأكثر من دليل ، وهذا األمر إما  وقد استعان في تأويل
يعضد به التأويل الغريب الذي يذهب إليه في النص القرآني ، أو ترجيح قراءة نعتها بعض 
النحويين بالشذوذ ، ورفضها بعضهم اآلخر ، فيأتي الطبرسي بتلك األدلة ليجعل التأويل 

  مقبوال ، والقراءة سائغة وذات وجه في العربية .
 وقد تفرد بتوجيهات نحوية لعدد من نصوص القرآن ، ال سيما في مبحث 

 ) اختالف الحكم ( وتابعه في ذلك عدد من المفسرين .
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