
 ( ألجله  المفعول) المحاضرة عنوان 

 

 : له مفعولا ( والفعل  أن) وقوع 

  وقد   ،  تعليلا  أبان  إن   اإلعراب  هذا ويعرب  ،   أجله  من ومفعول   ، ألجله  مفعول  ، له  المفعول ويسمى

  َولَ : )تعالى   قوله ذلك من ، الكريم  القران من كثيرة  مواضع  في المعنى  بهذا   والفعل،  ،( أن  ) وردت 

ِمُنوا   َتى أَن  للّاِ  ُهَدى  ال ُهَدى  إِنا   قُل   ِديَنُكم   َتبِعَ  لَِمن  إِلا  ُتؤ  لَ  أََحد    ُيؤ  ث  وُكم    أَو   أُوتِيُتم   َما مِّ ُكم   ِعندَ   ُيَحآجُّ   آل( ]َربِّ

ا ( للّاِ  ُهَدى  ال ُهَدى  إِنا  قُل  : )تعالى   قوله ويكون  ، بينهم   فيما اليهود  كلم  من وهذا  ،[ 73:  عمران    كلما

ا    ل  الكتاب  أهل  من  طائفة  وقالت : أصحها  ، أقوال  على   اآلية هذه تأويل   في واختلف,  كلمين  بين  معترضا

  عليه  للا  صلى)  محمد  النبي  بصفة  المتعلق العلم  دينكم،  على كان  لمن إلا  العلم من   عندكم ما  تظهروا 

ا  ذلك فيكون  المشركون  عليه  يطلع   أن   كراهة  التوراة  في  المكتوب ( وسلم   وكراهة  تصديقه  على  لهم عونا

ا المسلمون  عليه يطلع   أن   وكم منكم فيتعلمونه  أيضا ة يتخذونه:   أي به،  فيحاجُّ   أن  : )تعالى فقوله  عليكم،  ُحجا

(  ل)  وأُضمرت    ، مقدرة العلة لم (  أن  ) فقبل  الكوفيين،  من  والفراء  الكسائي  عند  يؤتى،   لئل: بتقدير ( يؤتى

  التقدير  بل  يحذف، مما وليست  ُتضمر   ل(  ل) إنا : البصريون  وقال  عليها،   دليلا  الكلم  في  ألنا   ؛ حذفت  أو

  إليه  المضاف  ونيابة  المضاف  وحذف  عليها، دليلا  الكلم  في ألنا  ؛ ( كراهة)   فحذف ، يؤتى   أن   كراهة: 

ألِ : )  تعالى   كقوله ، الكريم  القران في جائز  واإلعراب   المعنى  في  منابه َيةَ  واس  [  82:  يوسف( ]الَقر 

  بأن   تؤمنوا  ول:  المعنى إنا :  وقيل   المكسورة( إنِ )  كـ النفي  تفيد   إناها:   وقيل) ( القرية أهل  واسأل والتقدير 

 . ذكره تقدم   ما والراجح(() (,  مقدرة العلة  لم وقبلها   مصدرية أناها والصواب : ))هشام  ابن  وقال  يؤتى،

(( ) (   تضلوا ألا :  معناه : )) الفراء  قال ،[176:  النساء( ]َتِضلُّوا    أَن لَُكم   للّاُ   ُيَبيِّنُ : ) تعالى قوله  ذلك ومن 

:   البصريين  عند  والتقدير ، ) (   الكوفيين  مذهب  هو  وهذا  ،) (تضلوا  لئل: بمعنى  اآلية  قتيبة  ابن  وجعل

  لكم  بيانها  فإذا الضللة، لكم  للا  يبين :  المعنى إنا :  الثالث  والقول   ألجله،  مفعول وهو  تضلوا،   أن كراهة

  مفعولا ( تضلوا أن  ) المفسرين  بعض  جعل  وقد : )) فقال  ،  الوجه هذا عاشور  ابن  واستبعد   ،) ( اجتنبتموها 

  ، الجاهلية  في عليه  كنتم  الذي  ضللكم لكم  بيان  قد  الفرائض  من  بينه   فيما للا  إنا  المعنى :   وقال(  يبين ) لـ به

  األفعال  من  ليست  المال  قسمة ألنا  ؛ الشريعة  مجيء قبل  ضللا  الجاهلية  في فعلوه ما ليس  إذ  بعيد   وهذا

ة بالمؤاساة حقيق  هو لمن  حرمان  فيها كان إذا إلا  ، بيانه   وقبيح  حسن صفة   على  المشتملة   وألنا  ؛  والمبرا

((  مضى قد  ضللا ( يضلوا أن  )بـ  ُيراد  أن   يصح  فكيف ؛ المستقبل  بمعنى  يكون   أن   يتعين( أن  ) مع المصدر

 .) ( 

ا  يكون  هذا  عاشور  ابن  وقول   في  يكن   ولم ،  مضى فيما  ضللهم بيان المراد   كان إذا ، ومقبولا  صحيحا

 .  المعنى  هذا  إرادة من مانع ول ،  يأتي  فيما  ضللهم  بيان  المراد  كان إذا محله

لَ  َيا : )تعالى   قوله ذلك ومن  َرة   َعلَى   لَُكم   ُيَبيِّنُ  َرُسولَُنا  َجاءُكم   َقد   ال ِكَتابِ  أَه  نَ  َفت  ُسلِ  مِّ   َجاءَنا َما  َتقُولُوا   أَن  الرُّ

  وهذه   ،) (تقولوا  أن   كراهة أو ،) (   تقولوا  لئل أو ) ( تقولوا  ل  كي والمعنى  ،[19:  المائدة( ]َبِشير    ِمن

ِض   فِي َوأَل َقى: ) مثلا  تعالى فقوله  متقاربة، معانيها  التقديرات    يصح[  15: النحل( ]بُِكم   َتِميدَ   أَن َرَواِسيَ  األَر 

  بمعنى:   وتميد   ،) ( بكم   تميد   ل  كي  أو، بكم،   تميد  لئل  أو، بكم، تميد   أن   كراهة: بتقدير   يكون  أن  

 . بكم  تضطرب  ل  أن   أجل من:  والمعنى   تضطرب،



ياة   إِلا  لُِموَسى  آَمنَ  َفَما : )تعالى قوله  ذلك ومن  ن  ُذرِّ ِمهِ  مِّ ف   َعلَى َقو  ن  َخو  نَ  مِّ َعو  تَِنُهم   أَن  َوَملَئِِهم    فِر  (  َيف 

َنا : ) تعالى وقوله [  83: يونس ] َقُهوهُ  أَن  أَِكناةا  قُلُوبِِهم   َعلَى  َوَجَعل  َها َيا: )تعالى وقوله[ 46:  اإلسراء ( ]  َيف    أَيُّ

َفُعوا  ل   آَمُنوا الاِذينَ  َواَتُكم   َتر  قَ  أَص  تِ   َفو  بِيِّ  َصو  َهُروا َول   النا لِ  لَهُ  َتج  رِ  بِال َقو  ِضُكم    َكَجه  ض   َبع  َبطَ   أَن لَِبع    َتح 

َمالُُكم   ُعُرونَ   ل  َوأَنُتم   أَع  َها  َيا: )تعالى   وقوله[ 2: الحجرات ( ] َتش  ُنوا بَِنَبأ   َفاِسق   َجاءُكم   إِن آَمُنوا الاِذينَ  أَيُّ   َفَتَبيا

ا ُتِصيُبوا   أَن ما بُِحوا  بَِجَهالَة    َقو  ُتم   َما  َعلَى َفُتص  َعلُوا    َولَ : )تعالى وقوله [  6:  الحجرات ( ]َناِدِمينَ   َفَعل    للّاَ  َتج 

َضةا  َمانُِكم   ُعر  وا   أَن  ألي  قُوا   َتَبرُّ لُِحوا   َوَتتا نَ   َوُتص    ألا  حلفوا أُناس  في  نزلت  واآلية [.  224: البقرة( ]  النااسِ  َبي 

َرافاا َتأ ُكلُوَها ولَ : ) تعالى وقوله أرحامهم،  بعض  يصلوا  ا إِس  َبُروا   أَن  َوبَِدارا ا  ،[6: النساء ( ]َيك  :  وبدارا

:  تعالى وقوله   يكبروا، لئل  ،أو،  يكبروا  أن   كراهة:  التقدير  فيكون بلوغهم، قبل  اليتامى  أموال  أكل تبادرون 

ر  ) َسلَ   أَن بِهِ  َوَذكِّ   ُتسلم أو،  ُترتهن،  أو،  ُتؤخذ، أو،  ُتحبس،:  ُتبسل  ومعنى[  70: األنعام ( ]َكَسَبت    بَِما  َنف س   ُتب 

ِسكُ : )تعالى   وقوله ،  بذنوبها الهلك إلى  نفس  تسلم أن   كراهة  بالقران  وذكِّرهم : والمعنى الهلك، إلى   َوُيم 

َماء ِض  َعلَى   َتَقعَ  أَن  السا َ   إِنا : )تعالى   وقوله   ، تقع  لئل  أو،  تقع،  أن كراهة: أي[ 65:  الحج( ]األر  ِسكُ   للاا   ُيم 

َماَواتِ  ضَ  السا   حديث  في  تعالى وقوله   تزول،  لئل أو، ،  تزول  أن  كراهة: أي [ 41:  فاطر ( ]َتُزول  أَن َواألر 

ُ   َيِعُظُكمُ : ) اإلفك لِهِ  َتُعوُدوا  أَن للاا   هذا  مثل  في  للخوض  تعودوا أن   كراهة  للا  يعظكم:  أي [ 17:  النور ( ]لِِمث 

لُوا  َيأ َتلِ  َول : )تعالى وقوله   البهتان، لِ  أُو  َعةِ   ِمنُكم   ال َفض  ُتوا  أَن  َوالسا لِي  ُيؤ  َبى أُو    نزلت   ،[22:  النور( ] ال قُر 

  ،  أقربائه أحد  وألناه  لفقره، مسطح على   ينفق  كان فإناه ، (عنه  للا  رضي ) بكر أبي  في الكريمة  اآلية هذه

  أُولو يحلف  ول :  والمعنى فنزلت  ، قطُّ  عليه  ينفق  ل  أن   أقسم ،  اإلفك حديث  في الخائضين  مع خاض  فلما

عة  منكم  الفضل  . قرابتهم أُولي يعطوا  لئل ،أو، يعطوا   أن    كراهة  والسا
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( والفعل أن  ) 

م فيما ، والفعل ، أن : وجعل  به وقال ، مقاتل تفسير في جاء كما ، أن خشية ، أو ، أن كراهة : بتقدير تقدا

ا جاء كما ، ل أن أجل من أو ، لئل أو ، البصريون  ألنا  ؛ نظر فيه ، الكوفيون به وقال ، مقاتل تفسير في أيضا

ا ذلك في  أخذنا إذا أناه ، أخرى جهة ومن جهة من هذا ، النفي إلى اإلثبات من القرآني الشاهد لدللة وتحريفاا قلبا

 من لكم للا يبين : بمعنى[  176: النساء( ]َتِضلُّوا   أَن لَُكم   للّاُ  ُيَبيِّنُ : )مثلا  تعالى قوله أنا  ، النحاة إليه ذهب بما

 ، يقل ولم ، تضلوا أن ، سبحانه ، قال ولِمَ !   والنفي اإلثبات بين المعنى في إذن الفرق فما ، تضلوا ل أن أجل

 فأراد ، تضلوا أن ، قال حين أخطأ ، وعل جل ، أناه أم!   ذلك يعجزه ، ذكره تعالى ، للا أكان!   تضلوا ل أن

 كما ، كبير مأخذ هنا النحاة بمذهب األخذ ففي!   إليه ذهبوا الذي بالتقدير بجعلها الخطأ هذا يصححوا أن النحاة

 ، والمنفي المثبت تساوي إلى دعوى هذا مذهبهم في ألنا  ؛ القرآني والتعبير الل ة في كبيرة ث رة يحدث أناه

 ؛ دللتها في المتناقضة والتراكيب األلفاظ تساوي إلى دعوى هي : أي ؛ اآلخر محل أحدهما يحل أن وجواز

 اإلثبات بدللة القرآنية الشواهد هذه تفسير ووجب ، النحاة بتقديرات األخذ عدم وجب المآخذ هذه تفادي أجل فمن

 . الحكيم الخبير لدن من أُنزلت وكما ، ظاهرها على جاءت كما ،

 أن : أي ، والفعل ، أن : إنا  : والسداد الهدى للا ومن فنقول ؛ الحقيقة هذه أساس على اآلية تأويل يجب لذا 

ا تكون أن أجل من اإلثبات بصي ة بها جيء[ 176: النساء( ]َتِضلُّوا   أَن لَُكم   للّاُ  ُيَبيِّنُ  )تعالى قوله في ، تضلوا  سببا

ا التبيين يكون أن ل ، للتبيين وعلة  لكم للا يبين : التقدير قبل النحاة توهم كما إذن المعنى فليس ؛ لها وعلة سببا

 للا يبين تضلون أناكم أجل من أو ، تضلون أناكم أجل من لكم للا يبين : المراد المعنى بل ؛ تضلوا أن أجل من

 ، أن : ورود من وال رض ، لكم للا يبين تضلون أناكم بسبب أو ، تضلون أناكم بسبب لكم للا يبين أو ، لكم

ا ، هثا والفعل  :  أمور ثلثة  مثبتا

ا جعله عندما الضلل وقوع أثبت فقد ؛  مضمونه حصول إثبات :األول  . للتبيين سببا

 . للتبيين الحقيقية العلة إظهار : الثاني

 إلا  له دواء ول ، داء فالضلل ، هداه عن ابتعد إذا يضل أناه ذلك ؛ ، للا شرع إلى اإلنسان حاجة إبراز : الثالث

 . والسنة الكتاب اتباع

ا ، والفعل ، أن : مجيء من ال رض كان وكذلك ِض  ِفي َوأَل َقى : )تعالى قوله في مثبتا ( ِبُكم   َتِميدَ  أَن َرَواِسيَ  األَر 

ا اضطرابها جعل عندما ؛ األرض اضطراب حصول إثبات وهو[ 15: النحل]  وإلظهار ؛ فوقها الجبال لخلق سببا

 أناها أجل من رواسي األرض في ألقى : والمعنى ، لستقرارها إليها األرض وحاجة ، الجبال وضع من العلة

ُ  َيِعُظُكمُ :  )تعالى قوله وكذلك ، بكم تميدُ  أناها بسبب أو ، بكم تميدُ  لِهِ  َتُعوُدوا أَن للاا  فليس: ،[ 17: النور( ]لِِمث 

 : الحقيقي المعنى بل ، لمثله تعودوا ل أن أجل من للا يعظكم : تقديرهم واقتضاه ، النحاة ذهب كما المعنى



  هذه  في لمثله  عادوا  وقد  ،  لمثله تعودون أناكم  أجل من  للا  يعظكم  أو ، لمثله  تعودون   أناكم بسبب   للا  يعظكم 

 .  القرآنية  الشواهد  بقية  في  نفسه الكلم  يقال   وكذلك ،  األيام

  في  ، اإلثبات  حال  في  ،  والفعل  ، أن :  إعراب   في  ألجله المفعول  مصطلح   استعمال من  بدا   ل  كان  وإذا

ا ألجله   مفعولا  ُيعرب   أن تأويلها لحقيقة  الموافق فإنا   ،  القرآنية الشواهد  هذه  مثل ما ا كان  ألناه   ؛ مقدا   سببا

ا التبيين لكان ، تضلوا   ل  أن  لكم  للا  يبين :    قال ولو   ، قبله  لما  وعلة    واقتضى   ، الضلل لعدم  وعلة  سببا

ا  ألجله   مفعولا  ، المنفي  والفعل   أن:   إعراب  عندئذ   َماء : )  تعالى قوله جاء  المعنى  هذا  وعلى   ، مؤخرا   َوالسا

ا   أَل{ 7}  ال ِميَزانَ  َوَوَضعَ  َرَفَعَها َ و    أن أجل من  الميزان  وضع:    والمعنى[  8-7: الرحمن( ]ال ِميَزانِ  فِي  َتط 

 .   الميزان  في  تط وا   ل
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